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  خدا نام به

 .... ساله چند مبهم خیال به تقدیم پست اولین

 

 

 ... زدم می نفس نفس میدویدم کوچه تو

 توی خوردن غل ها گوجه.. شد رها دستم از ها خرید پالستیک.. بود خودش.. دیدمش

 ...  خیابون

 .. بود گرفته راه پشتم از عرق تیره

 ... بود خودش

  . فتر نمی کنار چشمام پس از نگاهش نقش

 .. بود خودش

 .... گذشته به شدم پرت من و

 .. نباشید خسته.. تموم کالس... خوب_

 .. پیچید کالس تو ای همهه

  زد بهم ارنج با فرشته

 ... میکنه چکار اینجا این_

 ... خورد بهش نگاهم

 .. میکرد صحبت استاد با داشت

 .. کردم نگاه فرشته به ترس از
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 ... اه نیاری در بازی تابلو_

 و سوخته ای قهوه شلوار و کت.. پایین به افتاده سر و کردم نگاه مشکیش چشمهای به

  .. حراست... اتیکت و.. کج فرق موهای و شده انکادر ریش... مشکی پیراهن

 .. بود جوون بودن دانشگاه حراست ریس واسه زیادی

 .. کشید می نپایی چشاش نزدیک تا.. اشو مقنعه... شد می رد کنارش از دختری هر

 ... میکردن خودشیرینی بهش... استاد سالم یک با پسرها

 .. شدن می قایم سوراخ تا هفت تو  ترس از شنیدم می که اشو اسم حقیقت در ولی

 ... میومد در لرزه به ازش هم دانشگاه دیوار در که اسمی .. سراج

 .. کرد پاک جیگریشو رژ تند تند فرشته

   .. نیره بیا_

 ... شدم بلند... چوبی خشک و سفت صندلی از بالخره و کشوند منو دست

 .. زد بهم ای سقلمه فرشته

 .. تو بکن هارو وامونده اون_

 ...بود گرفته قاب صورتم هنوز..پریشونم موهای من و

 ... کرد نگاهم اخم با اخر لحظه

 ... زدم بیرون کالس در از

 .گرفت  رو ارنجم فرشته

 ... تریا بریم... خبره چه_

 ... شدم کشیده تریا طرف به
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 های نیمکت همین روی بشینم میدادم ترجیح که بود گند مون خونه احوال و اوضاع اینقدر

 .. بخورم نسکافه.. کاغذی لیوان توی.. پالستیکی

  کرد تمدید شو رژ دوباره فرشته

 گرفتی؟؟  رو لباست_

  دادم تکون سر

 پرو آخرین در... بدوزم رو ژورنالی کسع اون نشد... مخدره اولیا درخواست به بنا_

 .. بزاره آستین براش گفت مامان..

  خنده زیر زد پقی

 .. ها میکنین زندگی قجر عهد تو خدایی_

 .. شد  خنک دلم انگاری االن ولی.. کنه توهین ام خانواده عقاید به نداشتم دوست

 .. پیچید ام تلفن زنگ صدای

 . میکرد خودنمایی روش مامان اسم

  دادم جواب حرص با

 ... بله_

 االن؟؟ کجایی_

  کشیدم ای کالفه پوف

 .. دانشگاه تو_

  اومد آرومش صدای

 ویر و هیر این تو میاری در بازی موزمار خوب.. ندیده خیر... شده تموم کالست که تو_

 .. میندازی جفتک هم تو...
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  گفتم آروم

 .. مامان_

 .. بیا باهاش.. میاره رو هیدنا های کفش داره ناهید شوهر... مامان درد_

  گذاشتم سرم روی دستمو کالفه

 ... کنم پیدا گوری کدوم از اونو االن من_

  شنیدم مامانو حرصی صدای

 .. شده خراب اون پارکینگ تو گفت_

  گفت تر اهسته مامان که کشیدم نفس

 ... نده دستش آتو.. است خونه بابات حاج.. نیره_

 .. کردم قطع رو تلفن

 قجر عهد تو هنوز افکارشون من خانواده... داشت حق.. میکرد نگاهم پوزخند با.. فرشته

 .. بود

 

 .. شدم بلند

 .. دادم مقنعه تو موهامو

 .. آوردم در پشتیم کوله از مو چادر

  :گفت مضحک خنده با فرشته

 ... دور دور بریم ها بچه با نمیای_

  کردم نگاهش چپ چپ
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  . بگذره خوش_

  .. خندید قهقه

 ... بپره طرف که نباش همیها دور تو اینقدر_

 .. کردم نگاهش دلخور

 . بپره که جهنم به_

 .. افتادم راه پارکینگ طرف به

 .. کردم آباد رو جدیدمون داماد این عزیز خاندان کل دلم تو

 . بود پارکینگ توی سیاهش بزرگ ماشین

 .. بود گوشی تو سرش خودش

 و بابا حاج واسه دانشگاه تو خر سر یک... دانشگاهی اول هنوز.. که بود من گند شانس

 ... برد می راپورت مامان

 .. کردم باز در

 .. سالم_

 . کرد بلند سرشو

 .. بود اخم پر.. درشتش چشمهای

 .. کرد ارومی سالم

 .. افتاد راه

 ... نگهبانی نزدیک.. شد می خارج دانشگاه وردی بزرگ در از و زد دور سرعت با

 ... زد بوق و رسید
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  شد ال دو براش گنده شکم مردک

 ... سراج جناب سالم_

 ... کردن جور و جمع رو خودشون ماشینش دیدن با رسما میشدن رد داشتن که پسر تا چند

  کشیدم چشمام پایین تا چادرمو... زدم پوزخندی

 .. فامیلم گوالخ این با من.. بفهمن همه... بود مونده همینم

 

 ... کرد رانندگی سکوت تو

 .. بود بلند افتخاری اهنگ چه چه صدای

  زد نمی حرف بود خوب

 رسیدیم خونه نزدیک

  من طرف به برگشت

 حاج تهتغاری دختر شان وضع و سر این نکنم فکر ولی.. میگیرم نادید رو ایندفعه_

 .. باشه مستوفی

 ...ذارم می جریان در رو حاجی.. باشید مطمئن... ببینم دیگه دفعه

 .. کردم نگاهش

 .. برداشت بغل صندلی از رو پاکتی

 ... بود شده شروع انگار.. سراج و من بین دوئل

 .. کردم باز رو ماشین در

 .. بود اعصابم روی سراج رنگ   پر پوزخند  
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 .. شد باز در

  زد گشادی گله لبخند ذوق با مامان

 .. اومدید خوش... خوبه شما حال.... سالم_

  کرد معوجم و کج چادر و رفته وا قیافه به نگاهی بعد

 .. زحمت تو افتادین ببخشید_

 .. شد وارد گویان یاهلل.. زیر به سر سراج

 .. کردم کج براش دهنمو سرش پشت از

 .. رفت غره چش مامان

 :گفت رفت می آشپزخونه طرف به که همینطور بعد

 ؟؟... خواهرا... خوبن مامان_

 .. بودم ایستاده راهرو توی کالفه

 ... نبود بابا حاج که خوبه... انداختم خلدا به نگاهی

  گذاشت کاناپه روی رو پاکت سراج

 ... آوردم رو خانوم ناهید های کفش_

  گفت اشپزخونه توی از ذوق با مامان

 برداریم ماشین تو از هارو کفش رفت یادمون اصال دیشب ما... نکنه درد تون دست_

 .. خدا رو تو.. ببخشید.. داریم فردا مراسم  استرس اینقدر مادر وای..

 ... بودید دخترون دادن شوهر هول که اینقدر.. زدم پوزخندی

 .. شد می دیده چشمش یک فقط.. که بود گرفته روشو آنچنان مامان
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 ... آوردم در چادرمو حوصله بی

 ..  داد لم رنگ صدفی سلطنتی مبل روی.. سراج

 .. نشست مقابلش.. دست به گالب شربت مامان

 .. جان ناهید... ناهید_

  اومد ابرو چش من به

 .. بزن صداش برو_

 ... کردم باز رو در... رفتم ناهید خودمو مشترک اتاق طرف به حوصله بی

 .. بود خوابیده تخت روی ناهید

 .. روز وقت این

 ... رفتم نزدیک

 تادمایس قدمیش چند ... بود ناهید خود این یا... بود خواب... زد خشکم.. دیدم که چیزی از

... 

 ... بود گرفته راه سقف به چشمهاش... بود تخت روی خواب ناهید مات ی قیافه

 .. بود بالشت روی دهنش از خونی رد

 ... بود ثابت همینطور  درشتش چشمای مردمک

 ... بود خوندم که هایی داستان شبیه نه.. بود ها فیلم شبیه

 .. نبود چیز هیچ شبیه نه

 ...رفتم نزدیک

 .. بود شده تر سفید ، سفیدش صورت
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 .. خورد یخ تیکه یک به انگار هام انگشت نوک.. کردم دراز دستمو

  شنیدم می رو مامان ی خنده صدای

 ... بخواب یکم برو مادر گفتم من.. بیاین باید صبح شیش.. ساعت گفت ارایشگره خانم_

  شنیدم می هم رو سراج صدای

 ... ندنبالتو میام فردا من... کردید خوبی کار_

 ... ناهید کن بیدارش.. جان.. نیره.... نیره_

 ... بود سقف به حرکت بی که افتاد روشنش چشمهای به دوباره نگاهم.... ناهید... ناهید

 ... اومد در شدن باز صدای

 .. برده خوابت خودتم.. کنی بیدار خواب از رو ناهید.. اومدی نیره... وا_

  شنیدم سرم پشت از صداشو

 ... مانما ناهید_

 .. زد کنار رو زده بهت منو

 ......ناهی_

 ... اورد خودم به رو زده مات من   مامان جیغ صدای یکدفعه

 ... زد می صورتش به چنگ و کشید می جیغ مامان

 .. شد وارد زده هول.. سراج

 .. شنیدم شو خدا یا صدای فقط و

 حاج.... خونه تو ها همسایه ریختن....  بود تند دور روی فیلم یک مثل انگار بقیش

 ... اورژانس امدن. هاش نعره صدای....بابا
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 دکتر های حرف و...شنیدم می ضجه صدای فقط من و... کشید می سوت هام گوش

 ... کرده خودکشی ناهید.. که اورژانس

 . بودن شده متفرق  خاک سر همه

 .. بود نشسته زانو دو.. خاک تله روی هنوز.. نادر

 ... میداد بیرون حرص با که یگاریس دود.. نمیکرد گریه

 .. بود سرخ چشاش... بود ریخته دورش موهاش

 ... سابوند می هم روی دندون هی

 .. بود شوهرش خر نر اون_

  کشیدم جلو بیشتر چادر

  . اهوم_

  گرفت سیگار از کام دوباره

 .. اورد خودش سر بالرو این.. بود چی دردش نفهمیدی تو_

  چکید اشکم

 .. زد می حرف اصال.. ناهید  ششناختی می_

  کرد پاک اشکش سریع دستش کف با انداخت سیگارش فیتیله

 مثل یکی زن بره کرد مجبورش  ابکش جانماز مرتیکه اون  ... نمیزد حرف دیگه همین_

 ... بشه فکرش کوته خود

  کردم بغض دوباره

 . خودت پیش ببر من خدا رو تو نادر_
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  شد بلند جاش از

 ...  ام اواره خودم من... کنه چالم زنده باتبا خوای می_

 . شدم بلند

 .. ریختم می اشک هنورم

 رفت ایش نقره206 ماشین طرف به

 ... برسونمت بیا_

 .. شدم ماشینش سوار

  میکرد رانندگی سرعت با

 تو زنجیر اون بابا حاج که انداخت زمانی... یاد من گردنش توی زنجیر برق.. کردم نگاهش

 ... رفت اونور خونه هفت تا صداش بود زده بهش که سیلی و بود دیده گردنش

 .. کنم لمس زنجیر تا کردم دراز دست

  کرد نگاهم رده شوکه

 .. میکنی چکار_

  کردم نگاهش اشکی کردم بغض دوباره

 بابا حاج با مامان... خونه برگرد.... تو از غیر به دارم رو کی دیگه من نذار تنها و من_

 ... کنه می صحبت

  زد پوزخندی

 حتی ندیدی... جادو هم مارو مامان اون... کرده جهنم رو همه زندگی... خرفت پیر اون_

 ...بود جونش شوهر به حواسش تمام.. کنه بغل من جلو نیومد

 .. بود.. بابا از بدتر  درجه صد مامان داشت حق
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  داشت نگه بزرگ رستوران نزدیک

 .. گرفته ختم رستوران بهترین تو براش بعد... رکنکو کالس بره ناهید نداد پول مردک_

  کردم پاک اشکم

 .. داده هارو هزینه تمام عوضیش شوهر اون_

  داد تکون سر

 .... اورده گیر بلند گوش.. اسکروج اون پس  _

 .. کردم باز در

  کردم نگاهش اخر لحظه

 آخ... کنم سر اتاق ونا تو چجوری ناهید بدون من... مرده ناهید شه نمی باورم من.... نادر_

 ... بیچارم  ناهید

  بست درد از چشمهاش

 ... برو... ببینه چشات تو غم... باشه مرده نادرت.. بشم خوشگلم خواهر قربون برو_

  کردم رها بغلش تو خودمو اخر لحظه

 پسر بابا نبود مهم.. برادرت حتی نامحرمن ها مرد همه بود داده یاد بهمون بابا.. نبود مهم_

 سرش پشت نبود مهم..  بود کرده بیرون خونه از. بابا نبود مهم... بود کرده آق اشو خلفنا

 اون.. میداد سیگار و زنونه عطر بوی همیشه تنش... نبود مهم.. زدن می ناجور های حرف

 .. فهمید می و ناهید و من که کسی تنها.. بود داداشم

  زد پچ گوشم زیر

 ... خودم پیش میبرمت... گرفتم که رو کوفتی  اون متاقا... بشه خوب بارم کارو بزار_

 .. امدم بیرون بغلش از
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  کشیدم باال دماغم

 .. افتاد رستوران وردی در به نگاهم

 ... کردم آرومی خداحافظی

  . زدن می حرف داشت  خودش شبیه شلواری و کت مرد تا چند و سراج

  دیدم نادر نناشی شدن دور و دادن گاز صدای.. شدم پیاده ماشین از

 .. شدم وردی در نزدیک

  گفت ها مرد از یکی

 ... خواهرش خانم این_

 .. برگشتم طرفشون به

  شد نزدیکم.. ها مرد از یکی

 ... جاللیم سرگرد من_

  بود شده خیره من به روح بی نگاهش کردم نگاه سراج به

 .. بودید نزدیک خیلی راد ناهید خانم خواهرتون به شما_

  مداد تکون سر

  کردن نگاه بهم مرد دوتا

 .. دارم براتون که خبری متاسفانه... ولی نباشه جاش اینجا شاید... خانم_

 ... است مرحومه اون به مربوط و.. نیست خوبی خبری

 .. کردم نگاه سراج به

 ... نبود تشخیص قابل چیز هیچ صورتش توی از
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 .. خواهرتون که بوده این... قانونی پزشک جواب_

  کرد نگاه جسرا به

 .... بوده باردار_

  ... کردم نگاه سراج به آنی

 باهم ناهید و سراج که گشتم می زنانی دنبال داشتم... کنم جور و جمع خودمو کردم سعی

 برسه چه... زد نمی هم حرف سراج با اصال ناهید... محرمیت ماه یک این تو ولی.. بودن

 ... بره رختخوابش به بخواد

  کردم نگاه مرد دو اون به و گرفتم انبج به حق ی قیافه

 ...نداشتم اطالعی شوهرش و خواهرم خواب اتاق مسائل از من ببخشید_

 ... برد باال ابروشو لنگه یک سکوت در سراج

  گرفت طرفم به برگه یک یکی کردن نگاه بهم مرد دوتا اون

 بودن باردار اههم سه... تون مرحومه خواهر...  قانونیه پزشک  جواب این... حال بهر_

.... 

 ... خدا یا.. کشید سوت گوشام

 ... رفت نفسم

 چشم وجودش تمام هنوزم... داشت سکوت هنوزم... کردم نگاه سراج های چشم به ترسیده

 ... بود گذاشته نگاهش ذربین زیر منو و بود شده

  گرفتم رو برگه لرزون دستای با

  داد ادامه سرگرد
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 دونستیم صالح.. مادرتون و پدر فعلی شرایط با اشتیمگذ جریان در رو شما ببخشید_

 خداحافظ... باشه آخرتون غم امیدوارم... باشه جریان در متوفی خانواده از یکی و همسر..

.. 

 .. سراج طرف کرد دراز دستشو

 .. داد دست بهش یخ تیکه یک مثل دقیقا سراج و

 تو؟؟ کردی چکار.. ناهید.... همسرشم ماه یک فقط من.. نگفت... نگفت

 .. لرزید می.. انگشتام ی رعشه از دستم تو.. برگه

  کرد نگاهم سراج

 ؟؟ میدونی چی تو_

 .. کردم نگاهش زده بهت

 .شناختین می رو ناهید شما خوبه_

 ... داشت وجود اصال ناهید از تر مظلوم و تر ساکت...

 .. داد دهانش داخل لبهاشو

  دادم ادامه و کردم جسارت

 .. بوده باردار ماه یک شاید... میکنن اشتباه دارن اینا شاید... ودب تو زن اون_

  زد پوزخندی

 ولی...  ندونی زناشویی ی رابطه از چیزی که باشی بسته گوش و چشم اینقدر نکنم فکر_

 . بلدی خوب رو چپ علی کوچه راه

 ...شدم سرخ.. گزیدم لب

 اومد تر نزدیک
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 میدونی... شد من زن مالی ماست واسه که بود زده گندی چه دقیقا.. بودی خواهرش تو_

 .... میکنم باش مطمئن و.. کنم حراج رو تون آبرو میتونم

  کردم درشت چشم

 ؟؟ چی یعنی_

  کرد رستوران وردی در به نگاهی

  .. شنیدی که همین یعنی_

  کشیدم شو کت آستین و اومدم خودم به بره خواست تا

 .. ببندی وصله من مرده بدبخت هرخوا به میخوای... تو میگی داری چی_

  کشید بیرون انگشتام بین از استینش

  . من آبروی به زده گند ات مرده خواهر همون کافی اندازه به_

  شد حبس نفسم

 ؟ کنی چکار میخوای... خدا رو تو_

  زد پوزخندی

 ... بوده حامله دخترش .. بفهمه بابات حاج نیست بد_

  نالیدم وار التماس 

 ... خدا رو تو_

 .. شد بلند..  رستوران داخل از صلوات صدای

 .. رفت داخل و گرفت من نگاهشواز

 .. دادم تکیه دیوار به ضعف با



 

18 
 

 .. اومد سرمون به بود مصیبتی چه این

 کردی؟؟ چکار تو... ناهید

 ..میداد عذابم خیلی ناهید خالی جای.. بودم نشسته تخت روی

 .. میومد هنوزم مامان های گریه صدای

 .کشیدم متکاش روی دستی

 ... ام چاره بی خواهرک... ناهید.. 

 ... میخورد مغزم توی پتک مثل افسره اون حرف صبح از

 ..شده؟؟ حامله ازش اون که بود رنگ پر اینقدر ناهید زندگی تو کی یعنی

 داشته دوست رو کسی یعنی... بود مخالف اون با ازدواج با ناهید کال چون.. نبود که سراج

 ... داشت راز دلش تو مظلوم و سربزیر ناهید اون چقدر.. کی اصال..

 بفهمم چیزی بتونم شاید.. افتادم تکاپو به

 

 .. باشه زهرماری و کوفت.. یاداشتی.. خاطره دفتر یک باید... کردم نگاه رو تخت زیر

 ... داشت رو خودش به مخصوص دنیای... ناهید کال... لعنتی

 ... بود خودش الک تو سرش

 .. نبود بازی پسر اهل اصال... چادری محجبه  دختر یک

  . کشیدم ای کالفه پوف

  . زدم ورق هاشو جزوه دوباره

 .ریختم بهم اتاقو کل.. پنجم بار برای
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 هیچی ولی.. 

 .بود مرتب چیش همه

 . کتاباش.. . لباساش.. 

  . من ی شلخته ذات عکس بر..میشد دیده هم وسایلش توی وجودیش آرامش

 ... بود مرتب و آروم ناو

 ... رفتم موبایلش تلگرام صفحه تو دوباره

 ..نداشت هم خاص گروه و کانال یک حتی.. خاصی مورد نه.. داشت رمز نه

 .. میکرد زندگی پاستوریزه زیادی ناهید کال

 .. رفتم کرومش گوگل های سرج اخرین تو

 شد تا چهار چشام... دیدم که چیزی با

 .... وی آی اچ بیماری

 ..رفت نفسم لحظه یک برای

 .... رفته پیش کجا تا ناهید

 ... نیره_

 .. انداختم کیفم تو رو گوشی زده هول

  اومد بابا حاج بلند صدلی

 .. نیره_

 .. شدم پذیرایی وارد

 ... مالوند می رو مامان های شونه خاله
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 .. پاشوند  می مامان هوش بی صورت روی آب... بابا

  کشید سرش از امانوم مشکی روسری... بابا

 ... اورژانس بزن زنگ_

 ... گرفتم اورژانس شماره دستپاچه و هول

 ... آورد مون همه روز به بد رفتنت ناهید آخ

 .. بودم نشسته بیمارستان اورژانس تو مشکی شلوار بلوز همون با

 کردم روم به رو شکسته مرد به نگاهی

  خورد زنگ بابا حاج تلفن

 .. مهندس سالم الو_

  کردم نگاهش زده شوک.. میداد سراج به همیشه بابا که لقبی شنیدن با

 .... گرفت قلبش.. شد بد خانم حاج حال.. بیمارستانیم_

  شد بلند کالفه بعد

 ... پسرم بیای نداره لزومی نه_

  برگشت من طرف به

 .. شده چی... اینجاست اره... نیره_

 .. بود هزار رو قلبم

 ... گوشی... چشم_

  گرفت مقابلم رو گوشی

 ... سراج  اقای_
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  گرفتم میکرد نگاهم مشکوک که بابا حاج از رو گوشی

 ... الو_

  پیچید گوشی تو خشنش و بم صدای

  امشب همین... میخوام داره ربط نیره به که هرچی و همراهشو تلفن و نیره تاب لپ من_

 ... دیب بهم وسایلش خونه بریم تا اونجا میام هم دیگه ربع یک تا...

  گفتم اروم

 .. باشه داشته ربطی شما به نکنم فکر...ناهید شخصی وسایل_

  گفت شمرده شمرده

 ... بیفته خونه مریض تو دراز به دراز مامانت کنار هم بابات حاج نمیخوای که تو_

  میکرد نگاهم داشت و بود نشسته راهرو طرف اون هنوز که کردم بابا حاج به نگاهی

 اروم دختر اون.. باشی پیگیرش بخوای که نداشت زندگیش تو کوری و بد نقطه هیچ ناهید_

 .. بود راهی به سر و

  شنیدم دارشو صدا پوزخند

 ... اونجام دیگه ربع یک تا من_

 .. شد قطع تلفن

  رفتم بابا حاج طرف به

  کرد نگاهم اخم پر

 ؟ داشت چکار_

  بگم تفاوت بی کردم سعی

 .. میخواست نیره وسایل از چیزی_
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  امد بیرون مامان اتاق از خاله لحظه همون

 ..اومد بهوش آتنا...محمود حاج_

 ... رفت اتاق داخل بابا

  گفتم سریع

 .. باشه من دست تلفنتون... بابا حاج_

 .. رفت و.. کرد اشاره دست با

 .. میکردم غلطی چه باید االن خدا وای

 .. شتنمیدا بر بود بابا خط چون.. گرفتم نادر شماره سریع

 .. لعنتی

 .. زدم زنگ فرشته به

 .. الو_

  دادم توضیح تند تند کنم سالم اینکه بدون

 ... بزنه زنگ بابا حاج خط به بگو.. نادر شماره... بزن زنگ شماره این به_

  امد صداش

 .. چی_

  گفتم التماس با

  منتظرم.. بزنه زنگ بهم بگو فقط... میدم توضیح برات.. فرشته خدا رو تو_

 .. کردم قطع تلفن.. باشه باشه دایص

 .. کردم اس ام اس رو شماره
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 .. نشستم بیمارستان وردی های پله روی

  افتاد نادر شماره دقیقه چند بعد

 ... الو_

  گفتم بغض پر

 نادر وای.... نادر_

 ؟؟ نیره شده چی_

  گفتم بغض پر

 .کنی برادری نخواستی وقت هیچ_

 .. رفتی گذاشتی هستیم شرایط بدترین در که هم حاال همین.... 

  شنیدم رو اش کالفه صدای

 ... نکن ترم خراب تو... داغونم نیره_

 .. کشیدم باال دماغمو

 .مریضه  مامان... خرابه هم ما ی همه حال_

 .بود ناهید عروسی امشب.. نادر میفهمی... شده خم کمرش بابا حاج.. 

 .. کرد تنمون عزا رخت اونوقت...

 .. نیره... نیره_

 ... بود داداشمون.. میکرد کمکم شاید... آمده ناهید سر به چی دونست می باید

 .. واسه بودن اومده قانونی پزشک از امروز_

 .. گذشت نگهبانی در از سراج سیاه و بزرگ ماشین
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  گفتم تند تند

 ... اومده ناهید شوهر االن.. میگم برات.. نادر ببین_

  گفت داد با

 .. نشده قطع ما خونواده با نخش مگه... میکنه یغلط چه اونجا اون_

  زد ترمز من پای جلوی دقیقا سراج

 .. میگم. میزنم زنگ.. چرا.. چرا_

 .. انداختم جینم شلوار جیب تو.. کردم قطع رو تلفن

 .. میکرد نگاه من پای اندر سر به اخم پر

 ... شو سوار_

  شدم ماشین سوار

  دافتا راه.. کنه نگاهم اینکه بدون

 .. اومدی پاشدی وضعیه سرو چه این_

  پام الانگشتی های دمپایی و کردم تنم چسب بلوز به نگاهی

 ... سرت رو بندازی نبود چادر یک_

 کردم نگاهش و کردم درشت چشم

 ... دانشگاست حراست رئیس هم اینجا کرده فکر مردک این

  برگردوندم رو

 .. نزد حرفی خونه نزدیک تا

 .. بودم دیده ناهید موبایل گوگل صفحه تو که بود متنی آخرین به محواس تمام من ولی
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  کشید رو دستی

 .. هستم ماشین تو من.. بیار برو خوب_

 . اومدم داخل و کردم باز رو در. شدم پیاده ماشین از سریع

  خورد زنگ جیبم تو گوشی

  گفتم ای اهسته صدای با

 .. الو_

  پیچید گوشی تو نادر عصبانی فریاد

 ؟؟ شد چی... الو مار هرز_

  گفتم میگشتم ناهید وسایل دنبال که همینطور

 ..میخواد رو ناهید وسایل کرده پیله سراج این.. بابا هیچی_

 چیشو؟؟ رو وسایلی چه_

  ریختم پشتی کوله تو هاشو جزوه تمام.. کالفه

 ...چکار میخواد.. دونم می چه.. دیوار به بزنه کنه قاب میخواد... خله_

 ... ببره نذاری.... کرده غلط_

 ... شد قطع گوشی و خورد بوق تلفن یکدفعه

 اونم بود بهتر شاید... شد می پاره غیرتش رگ.. جریان فهمید می نادر اگه.. کشیدم پوفی

 ... ندونه جیزی

 .. کردم روشن رو تاپ لب سریع

 ... رفتم ورودیش اطالعات تو
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 .. بود... افزار نرم و اهنگ تا چهار فقط.. نبود هیچی

 ممبر تمام و کردم نصب خودم گوشی تو تلگرام اکانت یک سریع و اوردم در رو گوشی

 ... کردم وارد اون تو هاشو

 .. توش کنی فضولی نشد قرار . بیاری وسایل بری شد قرار_

 .. برگشتم عقب به و کشیدم ای خفه جیغ

 کرد نگاهم هم در اخمای با سراج

  گذاشت کیفش توی... گرفت مدست از خونسرد خیلی و تاپ لب

  کرد اشاره پشتی کوله به بعد

 ... هاست همین_

  کرد اشاره دستم گوشی به بعد

 .. دیگه ناهید گوشی.. بده اونم_

  کشیدم عقب رو گوشی

 ... نه_

 ... امد نزدیکم

 ... نادره میدونستم.. لرزید می شلوارم جیب تو بابا حاج گوشی

 ... خر به رخ.. ایستادم سراج مقابل

 .. ببری رو خواهرم وسایل نداری حق اصالتو_

  شد براق صورتم تو

 ... رو قانونی پزشک برگه... رفته یادت اینکه مثل.. چی_
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  کردم نگاهش ترسیده

 کنن قبر نبش خواهرت میخوای.. نبوده من بچه اون.. کنم شکایت برم فردا خوای می_

 ابرو یک با میان ناهید سوم روز واسه ها آدم اون همه وقتی.. بره آبروتون میخوای...

 .. بشن مواجه دیگه ریزی

 .. گزیدم لب

 ... کشید دستم از رو تلفن

 زده دورم کی بدونم میخوام فقط... ندارم کرده ناهید که کاری هرکثافت به کاری من_

  رفت خروجی در طرف به

 .. دوختن براش پاپوش شاید_

 زد پوزخندی.. وایستاد جاش سر

 بدوزن پاموش براش که بوده جمهور ریس و وزیر دختر اخه_

  کردم اخم

 .... کنی توهین بهش نداری حق_

  کرد نگاهی

 ... نکنم پبدا رو دزده ازم منو حق که کسی اون تا نیستم سراج من... بچه ببین_

  گفت شدش کلید های دندون زیر از بعد

 ... ها چیز خیلی قیمت به حتی_

 ... گرفتم نفس... رفت

 خورد زنگ دوباره بابا حاج گوشی
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  اونجاست هنوز خر مرتیکه اون.. شد تموم کوفتی این شارژ... نیره... الو_

 گفتم اروم

  رفت _

 نر خود خاصیت بی وجود بخاطر ناهید خودکشی... چیه دنبال احمق اون نمیفهمم من_

 ... بوده خرش

 ... بود اینطور کاش . نالیدم دلم تو

 

 .. گذشت ناهید نبودن از انگیز مالل ماه یک

 .. میزد زل ناهید عکس به همچنان مامان

 .. بردن اش حجره به اونو صلوات و سالم با و اومدن بابا دنبال بازار کسبه

 .. ناهید ازمرگ میگرفت دلم گاهی

 .. بودم کرده پرت دانشگاه و درس به سرمو.. کنم زندگی میکردم سعی ولی

 ... بود ماتمکده فقط مون خونه ولی

 .. کشیدم لبام روی لب برق و.. ریختم صورتم روی کج موهامو

  کرد باز رو اتاق در مامان

 .. شد وارد سیاه بلند پیراهنی با

  کشید شدش سفید موهای به دستی

 من بچه واسه نمیخوام بگه اش عفریته خواهر اون به بگو... بابات بزن زنگ... بیا__

 ... بگیره مسجد... بخونه روضه
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 داشتیم کم بدبختی.. دمکر نوچی

 ..بودن شده اضافه هم بابا و مامان تبار و ایل و کشی قشون و قشون

 .. اتداختم دوشم روی مو کوله... اعتنا بی

  زد شونم به دراومده حدقه از چشای با.. مامان

 ... بخوابی شدت گور به گور خواهر قبر کنار هم تو الهی... بشی ذلیل الهی_

 .. بزن زنگ برو نمیگم مگه

 ..افتاد  پذیرایی وسط ام کوله.. شدم پرت عقب به داد که تکونی شدت از

 ... کردین روانیم.... چته چیه_

 . کردم نگاه مامان خواب بی... سرخ چشمهای به

  کوبید اش سینه به و... کرد پریشون موهاشو

 و انتر شبیه روز ره خودتو هم تو... بشه راحت آتنا تا.. بمیرید الهی... همتون بمیرید الهی_

 نبودن درد از ممیره داره بدبخت آتنای این.. گین نمی... زدن الس دنبال برو . کن منتر

 در . شب تا صبح که بنده اخور کدوم به نیست معلوم سرش... نامردتونم بابای اون.. ناهید

 ... تون همه بمیرید الهی آخ .. المصبه دکان اون

  کشیدم جیغ

 به دراز ناهید دست ور برم من که فرداس و امروز بابا حاج و تو هایکار این با.. نترس_

 ... میکنم ارزو... مرگ بار هزار روزی خدا به... کردید خستم.. بخوابم دراز

 .. بود آورده روزش به چه بخش آرام قرص.. کرد نگاهم... زده بهت مامان

 .. کردم بغض

 .... بودم شده خسته بابا و مامان بین...بده تیشه و بگیر اره این از که بود کم ناهید نبود
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 .. دوختم مامان به مو خسته نگاه

 .. نشست.. کنارم

 .. کرد بغل زانوش

 ... سوخت بحالش دلم

  داد تکون سرشو

 .. میشم الل خدا به... کردم غلط جان مامان.. نیره_

  کوبید دهنش تو محکم بعد

 ... آ... .آ_

  چکید اشکم

 . برم قربونت ننک.. جان مامان نکن_

  کشید موهام به دست کرد نگاهم زده هول

 .. ها نکنی ترم بدبخت ناهید مثل هم تو.. هستم بدی مامان من.. جان مامان نیره_

 .. جان مامان باشه... باشه... میدم قول.. نگم... دیگه میدم قول... خوب

  شد کباب جیگرم

  کردم بغلش

 ...چشمات تو نبینه غم دیگه.. بمیره نیره... رمبزا تنهات بکنم غلط من.. برم قربونت_

  دادم استاد به گرفتم مامان از فکرمو... کالس سر

  کرد اشاره  مازیار به... بود تخته به نگاهش که همینطور فرشته

  ... عزاداری کرده فوت خواهرت فهمید یاس خونه ممنونی تو دیروز_
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    شد حبس نفسم

  زد خندی نیش فرشته

 .. بگید تسلیت بهشون من انبج از گفت_

 دانشگاه نه که کالس ی دخترها همه نال داشتنش آرزوی... کردم نگاه  مازیار به پشت از

 .. بود

  زدم فرشته پای به کفشم با.. خوشی از

 ... باشه سرکاری میخواد دلم فقط_

 ... انداخت باال شو  ابرو لنگه یک خند نیش فرشته

 .. اومد داخل انشکاهد پرسنل از یکی... شد زده در

  کرد نگاهش اخم پر تخته پای استاد

  بفرمایید بله_

 . .االن همین.. لطفا حراست ببیان راد خانم_

 .. برگشت طرفم به ها کله همه

 ...کرد نگاهم زده بهت فرشته

   .شد حبس نفسم

 .. افتادم راه و برداشتم مو کوله

 افتادم شلواری و کت مردک اون سر پشت راهرو توی

 

 ... بفرمایید
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 .. شدم اتاق داخل حرص با

 .. بود داده لم ریاستش میز پشت سراج

  بود مقابلش ناهید لپتاپ... بود کرده غنچه لبهاشو و بود گرفته اش شقیقه کنار دستشو یک

  آورد باال نگاهشو

 ... بشین_

  نشستم مقابلش شیک صندلی روی

  کشوندی ومن کالس سر از.. ها داشتم کالس من... شده چی_

  گزید لبشو

 .. داشتم مهم کار یک حتما_

  زدم پوزخندی

 بیت حقوق.. شدین پیگیرش اداری ساعت تو که نبوده شخصی خیلی مهمتون کار دقیقا_

 .. ناحق و حق.. رو حساس هم شما... ها الماله

  کرد ریز چشم

 ... میشه منم کار به مربوط_

 ... چرخوند طرفم به لپتاپ

 .. شد تا چهار چشام.. مدید که چیزی از

 .. شد حبس ام سینه تو نفس

 ...بود زده زل چشمام به

 .. گزیدم لب
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 .. بود فاجعه آخر

 .. بود گوشم تو شادمهر آهنگ اون هنوز

 .. رقصیدم می پسر و دختر جمعیت اون با فرشته تولد مهمونی وسط آهنگ اون با وقتی

 ... بود شده سرخ صورتم

 .. رفت نفسم

 .. کردم راجس به نگاهی

 .. بود دیده باز موهای و داشت آستین که لباسی این با منو اون... کشیدم خجالت

 .. شد می نصف داشت که بودم داده فشار لبم اینقدر

 میکرد؟؟ چکار ناهید لپتاپ تو این اخه

  کرد نگاهم تر مسخره نگاه با

 تو که کسی اون... شیب سفید و سرخ و ببینی هاتو بازی دلقک بیای که نزدم صدا رو تو_

 ... کیه ناهیده کنار فیلم

 می کالس های بچه از یکی همایون بغل تو داشتم که خودم از رو نگاهم کردم سعی 

 .. بدم سراج به و.. بگیرم رقصیدم

 ... اومد من اصرار به.. نبود خوب حالش ناهید_

  کردم اشاره مانیتور صفحه به بعد

 .. شه نمی دیده هم موش تار یک حتی... است پوشیده لباسش... که میبینی_

  کرد نگاهم و زد پوزخند

 .. کیه پسره اون_
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 ...کردم نگاه مانیتور به دوباره

  نمیومد یادم اصال

  شنیدم صداشو

 ..نیست دانشگاه این های بچه از_

  دادم تکون سر

  داد تکون درسته.. معنای به اشو کله.... نه_

 ؟.. خوب_

  کردم نگاهش

 تون ازدواج قبل به مربوط جریانم... میکنی بزرگش چقدر... همین است ساده تولد یک_

 ... بوده

  کرد نگاهم و داد چرمش بزرگ صندلی به تکیه

 .. ؟ اسمش_

 ... کشیدم پوفی کالفه

  کرد میز حایل دستاشو و شد خم جلو طرف به

 اند مهمونی این تو که هایی آدم این تک تک با.. بشی اخراج دانشگاه از نمیخوای که تو_

... 

 .کردم نگاه سیاهش چشمای تو

 شناختمش..... کردم زوم پسره صورت رو... دادم مانیتور به نگاهمو.. 

 ... بود ناهید خود دانشگاه های همکالسی از.... ترکاشوند ایمان.... ایمان_
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 .. انداخت باال ابروشو لنگه یک

 .. بود شون بین ای رابطه چه_

  دمش بلند عصبانیت با

 پرده هم مهمونی تو... همین.. بوده ساده مهمونی یک .. گرفتی جدی زیادی اینکه مثل تو_

 ...کنن  جدا هم از هارو پسر و دختر کشن نمی

  کردم اشاره مانیتور به دست با

 هم موش تار یک حتی... میبینی.. زنی می بهتون بهش اینطوری داری که ناهیدی اون_

   . شه نمی دیده

  خودش طرف به چرخوند لپتاپ.. سردخون خیلی

 ... کردی جبران تو عوضش در_

 ... شدم قرمز دوباره

 ... شدم بلند

 .. برم من شده تموم تون عرایض اگه_

  گرفت مقابلم . پاکت یک.. و لپتاپ

 .. ندارم نیازی بهشون دیگه_

  زدم پوزخندی

 ... حفظی لپتاپ اطالعات  واو به واو کنم فکر_

  کرد نگاه چشمام تو
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 دوست از شو تعریف حتی یا.. شدی رد ها مهمونی جور این نزدیک از بفهمم دیگه دفعه_

 خانواده کل تا.. میخوام جرقه فقط که باروتم انبار من... اخراجی باش مطمئن.. شنیدی هات

 ... هوا رو بفرستم اتو

 

 .. سابوندم هم روی دندون

  گفتم بشنوه که جوری لب زیر

 نداده شاخ دیده خر خدا_

 

 .. زدم بیرون دفترش از

 .. میکردن صحبت راهرو توی ها بچه

  کرد نگاهم نگران فرشته

 .. شما خانواده از بشه کنده نیست قرار سراج این_

  کردم درشت چشم

 .. بفهمن من با رو مردک این نسبت همه.. مونده هم همین... هیییس_

  دادم دستش رو لپتاپ کیف 

 . اومد ابرو و چش فرشته یکدفعه

  کردم نگاهش گنگ و گیج

 .. چیه_

 .. کرد اشاره سرم پشت به
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 .. ایستاد قلبم . مازیار دیدن با

 جراحی.. میگفتن که قلمی بینی.. درخشید می.. خوشرنگش طوسی.. چشمهای

 لب وسط از که  مرتبی و کوتاه ریش.. برجسته لبهای و.. ترکیب خوش... موهای....کرده

  بود گوشش تو نگین مثل که مشکی گوشواره برق و.. داشت امتداد شچون ابتدای تا پایینش

  زد پهلوم به ارنج با فرشته

  کرد یکوری خنده مازیار

 ... سالم_

  دادم قورت دهنمو اب

 .. خوبی.. سالم_

 .. دوخت بهم چشماشو

 .. فهمیدم تازه من... میگم تسلیت... خوبم_

 .. بزنم ای لبرانهد لبخند بدم خرج به رو هنرم تمام کردم سعی

  گرفتم رو قیافه ترین مضحک کردم حس ولی

 راحت همه با.. نبود ها عشوه این بند و قید تو اینگار.. کرد نگاهم خونسردانه خیلی.. مازیار

    نمیکرد خطاب شخص دوم کس هیچ.. بود

 ... بیای بهتره.. داریم شام قرار.. فردا_

 

  .. گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی از

  انداخت وسط خودشو فرشته

 .. جان مازی میام حتما_
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 .. زد بهم چشمکی

 ... میزنم گروه تو ادرس_

  رفت و

  داد چین رو بینیش. فرشته

 ... بود برنج شیر شبیه ات قیافه نیره سرت بر خاک_

  گرفتم دهنم جلو دستمو

 .کرد دعوت شام منو.. مازیار_

 .. زد چشمک بهم.. فرشته... واییی.. 

  داد تکون سر تاسف با رشتهف

  نکنی غش . چشمکش با هم حاال... کردی مازیار مازیار اینقدر شدی خل_

.. .. 

 ... بود محشر صحرای فقط خونه

  امد مامان جیغ صدای

 . نکنی طلب آبرو من از.. خونه این تو بزاره پاشو خواهرت اگه.. خدا به حاجی_

  بابا صدای و

 میکنی؟؟ لج داری چرا خدا به نداره خوبیت... زن_

 .. زدم بیرون خونه از دوباره و آوردم در سرم از چادرمو

 .. نبود دسترس در... گرفتم نادر شماره

 ... خونه اال خواست می رو جایی هر االن دلم
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 چرخیدم می خیابونا توی هدف بی

 

 خورد زنگ تلفنم

  نداشتم رو یکی این حوصله دقیقا االن.. کردم نگاه شماره به

 ... بله_

  پیچید گوشم تو عصبانیش صدای

 .... کنه زرنگی ادعای واسم کسی نمیاد خوشم میدونی....جون بچه ببین_

  گفتم اخم با

  شده چی_

 چند که.. باشه کرده االرض طی مگه پس... کشور از خارج رفته یکسال ترکاشوند ایمان_

 ... باشه بوده مهمونی تو پیش ماه

  آوردم فشار ذهنم به دوباره.. که بود همین اسمش.. آخ

 .. نبود این اسمش شاید دونم نمی_

 صداش ایمان یادمه.. بود ترکاشوند ایمان اسمش.. بود  دیدم.. کردم فکر خودم با وقتی ولی

 .. بودم شنیده ناهید زبون از رو ترکاشوند ایمان اسم قبال یادمه... میکردن

 .. شد بلند الستیک دود و اومد ماشین ترمز جیغ صدای

 .. افتاد دستم از گوشی

  شد بلند راننده فحاشی صدای

 .. بینه نمی ماشینو که.. میزنه الس داره کی با تلفن پشت نیست معلوم عوضی ی دختره_
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 .. بودم افتاده زمین روی چنگولی چهار ترس از

  اومد نزدیک چادری خانم یک

 .. نشد چیزیت.. جون دختر پاشو_

  شد پیاده.. راننده مردک

 ... دختره... ریختم می سرم تو خاکی چه من.. شدی می سقط_

 . داد گوشیمو بچه پسر یک... شدم بلند زمین کف  از زده هول

  کشید فریاد ه رانند 

  .. هپروتی تو اینقدر زدی چی هی_

 .. داشت برام تهوع حالت حس زردش های دندون و خندید.. کرد بهم کثیفی نگاه

  گرفت منو ارنج زیر و کرد اخم خانومه

 ... جون دختر بیا_

 ... شنیدم خط طرف اون  .الو.. الو صدای

 .. چسبوندم گوشم روی رو گوشی

  داشتم بغض.. بودم ترسیده

 .. الو_

 ... گریه زیر زدم . الو اولین با

  شد بلند سراج صدای

 نشونش.. بیام.. دار نگهش... میگه چی عوضی مردک اون.. شدا چی... کردی تصادف_

  .. ناموس بی... بدم
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  گرفتم نفس

  امد صداش

 ... نیره_

  . زدم هق دوباره

 ... پناهی بی . تحقیر حس بودم ترسیده

 ... االن تو خیابونی کدوم_

  کردم برم دور به نگاهی

  .. نمیدونم_

 .. کشید پوفی

 میکنی؟ چکار خیابون تو اصال تو_

 .. زدی بیرون دانشگاه از که وقته خیلی 

  نشستم مغازه پله یک یرو مظلوم

  کشیدم باال دماغمو

 .. خونه نرفتم.. میکردن دعوا بابا و مامان_

  شنیدم صداشو

 ... برو پاشو......ال ال_

 

 ... بدم نشون ضعف ادم این جلوی خواست نمی دلم اصال... گرفتم نفس

  .. میرم_
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  گفت بعد... کرد مکث یکم

 .. دنبالت بیام بده آدرس میخوای_

  کردم جا جابه دوشم رو.. شتیموپ کوله

   ... نه_

 سریع هستی هرجا  بهتره االن.. میزنیم حرف باهم.. ترکاشوند ایمان مورد در بعدا پس_

 .. خونه بری

 .. بود مهربون گرگ یک شبیه.. کردم تصور که رو سراج قیافه

  کردم ارومی خداحافظی

  . کردم قطع رو گوشی

  . شدم پشیمون ولی رفتم خونه نزدیک تا

 .. شدم فرشته خونه راهی و گرفتم دربست تاکسی

 برای بشیم حاضر و بپوشم تا آورد شال و مانتو تا چند و .. خندیدیم و گفتیم.. اونجا یکم

 .. رستوران به رفتن

 فشار بهم دوباره رو خوردم رژ های لب.... ریختم کج موهامو.. کردم سر... سبز... شال

  دادم

 .. پس داریم کشون زیارما.... شرف بی اوف_

 .. کردم نگاهش ناز با

 .بستم رو مانتوم های دکمه

 .. بود تنم چسب کامال که مانتویی
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  داد تکون جلوم رو باباش ماشین سویچ فرشته

 .. داد اجازه... محترم ددی بالخره_

  . شد حسودیم بهش لحظه یک برای

 .. بود ترسناک هسای یک فقط همیشه.. نبود خوبی پدر.. وقت هیچ بابا حاج

 بود ناهید قاتل اون... بشه سراج عقد.. نمیکرد مجبور رو ناهید... نبود ترسناک سایه اگه

 .. ناهید اخ..

 .. زدم پس امو بغض

 .. کرد باز رو در فرشته مامان

  شد باز نیشش دیدنمون با

 ... خوشگلی های خانم چه... اوه_

  زد قهقه.. فرشته

 .. بیاره در رستوران تو سرهپ هرچی چش... نیره قراره_

  ریخت شونش روی یکوری رو روشنش موهای مامانش

  .. نیره افرین_

  . گزیدم لب.. کشیدم خجالت

 .. افتادم مامان.. پریشون همیشه موهای... یاد دقیقا و

 .. رسیدیم رستوران به... فرشته بد رانندگی با بالخره

 بگیرم امو گواهینامه.. میکنم خونه زا رفتنم از بعد که کاری اولین بود ارزوم من

 ... دارم رو رانندگی استعداد میدونستم..
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 .. کردم رستوران داخل به نگاهی

 .. بود بلند.. اشون خنده صدای

 رسید می صفر زیر نفسم به اعتماد مواقع اینجور

 

 .. میذاشت مقابلمون داغ پیتزاهای تند تند گارسون

  گفت شوخی به ها بچه از یکی

 .. بود مناسب چه به.. فرمودین عنایت که قربانی این.. خان مازیار جناب حاال_

  گفت ناز با هم دختر یک

 .. میکنه زیاد کارها این از مازیار خوبه_

  چرخید مازیار طرف به عشوه با و

  زد خندی نیش مازیار

  . خوب اتفاق یک... کنید فرض شما_

  گفت پر دهن با پسرها از دیگه یکی

 .. ها اتفاق این از باشه تا ایشاال_

 .. گفت دیگه پسر یک

 میزنی گول داری مارو... باشه بیشتر این از . شیرینیش شاید.. بگو رو خوبه اتفاق اون اقا_

... 

  کرد من به شیطونی نگاه مازیار

 .. هستش جمع به خوشگل خانم یک ورود مناسبت به کنید فرض شما_
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  . شد بلند پسرا های گفتن اووو صدای

 .. کشیدم خجالت

 .. بردم لذت دل ته از ولی

 .. زد پام به پاش با فرشته

  گفت اولیه پسر همون

 ... باشیم ها کرده عزیز... خدمت در... کن ردیف شمال ویالی یک خوب_

 

  گفت دیگه دختر یک

 ... تعطیلیم روز سه دیگه هفته_

  زد لبخند.. جنتلمن و خونسرد.. مازیار

 .. ببندین هاتونو ساک.. امشب همین از پس_

 .. کردم دهنم تو پیتزا از ای تکه

  خندید اسب مثل فرشته

 ... داره دیدن مازیار اقا ویال یعنی_

 .. برگشت طرفم به مازیار

 .میکردم سکته خوشحالی از داشتم

 ... منه به نگاهش فقط... رنگاوارنگ دختر همه این بین.. نفره پانزده جمعیت این بین.که 

  تگف اروم

 ... میای هم تو_
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 .. کشیدم لبم روی زبونم

  کرد هام لب خیره نگاهش

 ... انداختم باال ای شونه ناز با

 ... شاید_

  خورد زنگ گوشیم

 .. بود زده زنگ باز صدمین واسه... مامانه میدونستم

  ...امد پیام لحظه همون که.. کردم اش ریجکت

  ناشناس شماره از

 .. کنم صحبت باهاتون میتونم_

 خورد زنگ م تلفن لحظه همون و

 .. زدم رو سبز فلش....شدم بلند

 .. بگیره مچ زده زنگ دیگه خط از.. بابا شاید.. کردم پشیمون آنی ولی

  شنیدم رو دختر یک الو صدای که کنم قطع خواستم سریع

 .. الو_

  گفتم تردید با

 ... بله_

 ... راد خانم_

 .. کردم جمعیت به نگاهی

 ... هستم خودم_
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  شد ارومتر صداش

 ... درسته... ناهید خواهر_

  گرفت نفسم

 ... شما بله_

 ... من_

  صداش

 

 .. شد تر اروم اینگاری.. صداش

  شنیدم نمی خوب ها بچه هیاهوی بین از

 .. کرده خودکشی که راسته.. ناهید_

  بستم چشم

 ... نبودین جنازش تشییع تو دوستشین شما.. عزیزم اره_

  گفت ارومی نه

 ... بگه تسلیت امده. مرده ناهید امده یادش ماه یک بعد که دوستی چه میگفتم داشتم خودم با

 .. نداشت گناهی هیچ... ناهید_

 .. زدند زنگ گوشاهام

 ... میخندیدن همه که بود اورده در بازی خوشمزه باز پسر کدوم نمیدونم

  کفتم بلند

 ... چی_



 

48 
 

  شنیدم ارومش صدای دوباره

 ... بوده کی کار.. میدونم من_

  گفتم زده بهت

 ؟ کاری چه_

  امد الودش بغض صدای

 .. بود قربانی یک ناهید_

 .. دیدم رو مازیار شدن بلند

 .. بود من به نگاهش

  میومد طرفم به اروم

  کردم جمع حواسم

 ؟؟ میدونی چی تو_

  گفت ای گرفته صدای با.. دختره

 ... ببینمت میتونم_

  گفتم بلند

 ... ناهیدی دوست کدوم.. ستیه کی شما_

  امد صداش

 شناسمتون می من ولی... شناسی نمی منو... است راحله اسمم_

 ..رو همتون 

  ترسیدم
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 ... الو_

  امد صداش دوباره

 ... میبینمت_

 .. ممتد های بوق صدای و

 ... جیب توی دست.. بود ایستاده مقابلم.. کردم نگاه مازیار به

 .. بود زیارما گوشواره برق به نگاهم

 ؟ شده چی_

  کردم جمع حواسم

 ... هیچی_

  اورد در جیبش از دستشو

 .. کرده یخ ات شام_

 ... نداشتم پیتزا داغ های برش اون خوردن واسه اشتیاقی هیچ دیگه

 .. زدم لبخندی

  رفت هام لب طرف نگاهش جهت دوباره

 ... برم باید من_

  دوخت هام چشم به نگاهش

 .. امدی تازه.. کجا_

  کردم کج سرمو

 ... منتظره داداشم_
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 شب وقت این تا دخترشون گذاشتن که دارم روشنفکر خانواده یو من بدونه داشتم دوست

  .. باشه بیرون

 .. رفتم ها بچه طرف به

 ... بود بلند هاش خنده صدای.. بود نشسته پسر یک حلق تو رسما فرشته

  برداشتم کیفم

 ... ها بچه بود خوبی شب_

  گفت ها پسر از یکی

 .. میره داره جمع عزیزدردونه ..ا_

  گفت عشوه با هم دیگه دختر یک

 نمیدم رات وگرنه.. جونت بابا و جون مامی... خونتون تو بزنی کارت باید دوازده ساعت_

.. 

 لثه تا خندید می وقتی که اشو گشاده دهن داشتم دوست... کنم خفه دخترک میخواست دلم

 ... کنم پاره تربیش.. شد می دیده هاش

  کردم مازیاد به نگاهی و  زدم لبخندی

 .. داریم فرصت دوازده قبل تا.. دیگه سیندرالست حکایت هم ما حکایت_

 .. زدن خنده زیر همه

 .. بود تر رنگ پر مازیار لبخند

  گفت اروم و گرفت ارنجم بگذرم مازیار کنار از خواستم و.. دادم تکون سر

 .. رسونمت می_

 .. میداشت بر شو کت تداش وقتی
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 .. شد بلند پسرا کردن اوووو صدای

  گفت بلند یکی

 .. دنبالت میاد داره ات شاهزاده.. مونده جا کفشت سیندرال_

 .. بودم ایستاده سینه به دست منم

 رو ها دختر بقیه های نگاه.. بیارم چنگ به... مازیار مثل ادمی.. تونستم که میبردم لذت

 .. میدیم خودم روی

 . کردم فرشته به نگاهی اخر رد

 .. زد چشمکی

 .. بود جذاب استایلش.. چقدر.. پوشید شو کت مازیار

 بشم رد بود شده باز اتوماتیک که ای شیشه در از من اول تا کرد در حایل دستشو وقتی

 ... نشست قلبم ته خوبی حس..

 ... بود انگیز رخوت و نرم و گرم زیادی ماشین... چرم های صندلی... شدم ماشین سوار

 ... نمیدونستم اسمشم حتی که خارجی ماشین

  کرد نگام لبخندی با

 ... داری مشگلی.. میکنم حس_

 کشیدم ای کالفه پوف

 .. بگم زندگیم گند کدوم از دقیقا

 .. پیچوندم می کیفمو دسته که کرد دستهام به نگاهی

 ... نیره_
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  کردم نگاهش

  کرد اخم

 ..کرده خودکشی خواهرت راسته_

  گزیدم لب

 .. گفتم ارومی اره

 .. پیچوندم کیف دسته.. محکم دوباره

 .. گرفت دستمو

  . کردم نگاهش ها گرفته برق مثل

 ... زد ارومی لبخند

 ... باش اروم.. عزیزم.. چته_

 .. بود زده یخ دستش زیر دستهام . کشیدم خجالت

  برداشت دستشو.. معذبم یکم دید وقتی

 بود کرده مجبورش بابام...کرد کار این.. همون واسه... داشتن دوست شوهرش خواهرم_

  ..ازدواج به...

 کردم پرت نادر شماره گرفتن به سرم.. و زدم حرف این سریع

 ؟.. بری میخوای کجا_

  کردم نگاهش تعجب پر

 ... ها_

  زد من گیجی به لبخندی
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  . عزیزم ندادی آدرس_

  . نیره سرت بر خاک.. اخ

 .. گرفتم نفس

  . بگیرم تماس داداشم به ایدب_

 .. نبود دسترس در گرفتم نادر شماره دهم بار برای

 .. بود گذشته هم شب دوازده از ساعت

  میکرد رانتدگی ها خیابون توی هدف بی همینطور.. مازیار

 .. نبوده راضی وقتی.. ازدواج به کنه مجبور خواهرت پدرت باید چرا... نمیفهمم من_

 .. برگشتم طرفش به

 .. بود افتاده مامان شماره که بود دفعه 46 به ذهنم تمام

  برگشت طرفم به مازیار

 ... نیست برادرت اگه.. ما خونه بریم میخوای_

 ... بود خوابیدن خیابون تو.. از بهتر مازیار خونه رفتن شاید... بستم چشم

 ... میداد نشون است ضعیف باتری.. آالرم... گوشیم.. میداد نشون0:45 ساعت ماشین تایمر

 ... افتاد روش.. سراج شماره یکدفعه که

 . ترسیدم چرا ننیدونم

  کشیدم رنگ سبز فلش و

 ... الو_

  پیچید گوشی تو عصبانیش صدای
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 دانشگاهی تو کردن فکر.. گرفته تماس بهم بابات که هستی گوری کدوم االن تو_

 ! شب دوازده دانشگاه....

  کشیدم پوفی

 ..باشه داشته ربطی شما به نمیکنم فکر .. ما شخصی مسایل.... درنا خونه میرم دارم_

 هر.. نکرده زابراه من.. عزیزت بابای که تازمانی ولی... نداره ربطی ام مطمئن_

 ... خونه برو هستی قبرستونی

  دادم فشار... ناکم درد سر

 .. نمیتونم_

 .. زد باتری اتمام اخطار... بوق گوشیم دوباره

 ... میشه اموشخ داره گوشیم_

  شنیدم سراج صدای

 .... میکنم آروم باباتو من.. خونه بیا_

  گفتم بغض با

 ... گوشمه بزرگم تیکه.. خونه روانی اون تو بیام_

 .. دارم هواتو من ... بیا تو_

 . شد قطع تلفنم.. امد بوق صدای

 .. نالیدم

  .. شد خاموش_

  کرد نگاهم اخم پر مازیار
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 ؟ بود کی_

  گرفتم نفس

 ... خواهرم شوهر_

  انداخت باال شو ابرو لنگه یک

 ..که.... همون_

 .. دادم تکون سر

 زحمت تو افتادی... ببخشید_

 .. دادم رو خونه ادرس

 میدم گوش سراج حرف به دارم چرا.. بودم این فکر تو و

 ... داشت نگه تر پایین کوچه یک

  برگشت طرفم به مازیار

 .. کنی حساب من روی دوست عنوان به میتونی_

 .. بود مشهود لبخندم تو زیادی خونه به رفتن دلواپسی انگار ولی . زدم لبخندی

  کرد نگام مازیار

 ؟ خوبه حالت_

 .. دادم تکون سر

 .. زد باال سو ماشینی

  بستیم چشم دوتاییمون

  .. گاوچرون مردک_
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 .. مشد شوکه.. دودی های شیشه اون با سراج بزرگ و مشکی ماشین دیدن با من

  کشیدم رو در ی دستگیره

  . بود خوبی شب... مرسی_

 .. شدم پیاده ماشین از

 ... گذاشت قلبش روی دستشو که مازیار به نگاهم یک. بود سراج ماشین به نگاهم یک

 ... عزیزم برو_

 .. دادم تکون سری

 .. رفت اونم که شدم دور یکم نمایشی

 .. رفتم سراج.. ماشین طرف به مازیار رفتن با

 .. کشیدم تر جلو شالمو.. کردم پاک رژم دستم پشت با

  . کردم باز ماشینو در

 . میکرد نگاهم زده زل اخم پر.. بود نشسته ماشین تو

 .. بود داده تکیه ماشین در به... سینه به دست

 ... کشیدم خجالت

 .. سالم_

 ..  کرد نگاهم

  جالب و

 زد استارت حرفی بدون . جالب خیلی

 .. کرد پارک خونه نزدیک
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 .. حرف بدون همینطور

 .. کشید ماشینو دستی  

 ... هیچی ولی.. گفت می چیزی یک کاش

 شد پیاده

 .. زد رو در زنگ

 .. شد باز در

  کردم  نگاهش التماس با

 ... خدا رو تو_

 .. کرد نگاهم سردی به

  کشید جیغ دیدنم با مامان

 ... شی ذلیل الهی_

  شد کشیده لباسم یقه.. یکدفعه و

 .. نکنم ت آدم امشب همین نشدم زاده مادر از_

 شد خفه بابا سنگین دهنی تو با جیغم صدای

 . کنید روانی خودتون مثل منم. باشم خونه دیوینه ابن تو چیه_

  کشبد جیغ مامان

 .. رو دهنت ببند_

  زد ام سینه تخت به.. بابا

 ؟ بودی گوری کدوم االن تا تو_
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  گرفتم نفس

  بودم تهفرش دوستم خونه_

 و داد خودش به تکونی ابوالهول مجسمه اون باالخره.. کنه حمله طرفم به اومد تا بابا

 ... گرفتش

 ... ببینه کمدی فیلم بود اومده انگار

 . کشید می شونه و شاخ همینطور بابا

 . سوخت می لبم

 ... اورد در سراج دست از خودشو بابا

 .. میارم در رو شغیرت بی بابای و فرشته اون اباد و جد من_

 

 .. برداشت خیز طرفم به بابا

 . .. پدر سگ شو خفه_

 .. دویدم.. کشیدم جیغ

 .. میکرد نفرین و میزد اش سینه به . مامان

 .. کرد گیر پام

 .. رفت سیاهی چشام.. که شد کوبیده دیوار به سرم انچنان

 ... میکنم چال ابروت بی خواهر اون کنار... رو زاده حروم تو من_

 .. افتادم زمین روی

 کرد ول رو بابا.. دیدنم با.. سراج
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 .. دوید طرفم به

 .. نیره_

  پیشانیم از گرمی خون... میکرد گز گز لبم.. بود دورم پریشون موهام.. بود شده لخت سرم

 ... بود کرده شره

 .. اخر  لحظه

 .. پیچید دورم سراج.. های دست

 شد بسته چشام و

 ... دیدم رو سراج آلود اخم اهنگ... کردم باز که چشامو

 . بود گرفته نبض درد از سرم

  کرد فرو توش نی و.. برداشت میوه آب یک تخت کنار پاکت روی از

 ... بخور_

 .. شد گیج سرم بشم بلند امدم

  کشید پوفی گالفه سراج

 .شناسی می رو بابات خوبه.. خاره می تنت واقعا اینکه مثل.. جون بچه تو_

 .. خونه ری می هدوازد ساعت.. 

 برچیدم لب

 .میکنم شکایت دستشون از میرم_

 ... گیرم می درمان طول... 

  زد پوزخندی
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 .. کنید بازی خودتون ابروی با بیشتر که_

  کشیدم باال خودمو آهسته

 .. میکنم زندگی داداشم پیش میرم_

  گرفت طرفم به رو میوه اب

 ... عزیزتون داداش نیستش_

  ردمک نگاهش باز دهن با

  کرد جیبش تو دستش 

 ... بدم باس من...داداشتم رفتن دبی و حال عشق تاوون.میکنی نگاه اینجوری چیه ها_

 .. شانس خشکی به

  گفتم غیض با

 ... نمیرم خونه دیونه اون تو... میخوابم خیابون تو میرم شب_

  کرد اخم

 .... میکنی خود بی_

  کوبیدم کنارم میز روی نخورده رو میوه اب

  برداشت رو میوه اب حرص پر

  . جونت به نیفته... بابات اون که . بیا آسه برو آسه.. باش ادم تو_

  گرفت هام لب مقابل رو میوه اب نی

 ... کنن چک رو وضعیتت تا بخوری مایعات باید گفته دکتر... بخور_

  لرزید ناخودآگاه هام لب
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 ... نموند و رفت که ناهید بحال خوش_

 شد بیشتر اخمش.. ناهید اسم امدن با

  کرد فرو لبم روی بیشتر رو نی

 ... بخور_

 .. کردم حس دهنم توی رو شیرینی مایع حجم.. کردم باز لب

 نداشتم دادن قورت فرصت حتی.. دهنم تو محتویاتش شدن خالی و.. پاکت دادن فشار بخاطر

.. 

 .. داد خوردم به رو میوه اب کل.. نفس یک

  گرفتم نفس

 . انداخت اتاق گوشه سطل داخل جا همون از ها بستکتبالیست مثل درست ور پاکت بعد

 ... جداست حسابش ناهید_

  دادم تکیه دیوار به سرمو

 داد پیام بهم یکی دیشب_

  کرد درشت چشم

  دادم ادامه

 .. گناه بی اینکه.. میگفت هایی چیز یک ناهید مورد در_

 ... بشه باز موقع بی که دهانی به عنتل نمیگفتم ادم این به کاش شدم پشیمون انی به

  شد نزدیکم

 .. چیه منظورت_
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  شد کشیده دستم سرم به نگاهم

 ... ببینمت باید گفت... بود چی منظورش ه دختر... نمیدونم_

  گرفت نفسی... سراج

 ... داری اشو شماره_

 .. اهوم_

  من به زد زل

 ..بزار قرار باهاش_

  شد اتاق وارد پرستار لحظه همون

 .. رو میوه اب خورد_

  گفت ای بله یک سراج

  کشید دستم از رو سرم پرستاره

 نداری؟ تهوع حالت_

 .. دادم تکون سر

  گذاشت دستم روی چسب

 ... مرخصی پس.. خوب_

  شدم سراج ماشین سوار... بود شده روشن کامال هوا

 ؟ داری کالس دانشگاه امروز_

 .. بشم هللا خلق سوژه برم بود مونده همینم.. کشیدم سرم بلنداژ به دستی

 .. انداختم باال سر
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  افتاد راه و زد استارت

 ... چیزی ای خاله ای عمه خونه ببرمت میخوای_

 می شروع بابا و مامان بین جهانی جنگ رسما دیگه که اونا خونه میرفتم.. زدم پوزخندی

 ... شد

 .. گفتم ارومی نه

  داشت نگه خونه نزدیک

  بود حیاط نگر آبی در به نگاهم

 .میارم در رو توش ته خودم.. کنی صحبت دختره اون با نمیخواد تو_

 بفرست برام رو شماره.. کردی روشن رو گوشیت...

  کندم خونه در از نگاه

 .. شدم پیاده.. انداختم باال  ای شونه

 .. گذاشتم زنگ روی دستمو نمایشی

  رفت و گرفت گاز سراج

 کردم کج فرشته خونه طرف به راهمو

  بودم کشیده دراز فرشته تخت روی

 کنی؟ چکار خوای می واقعا_

  انداختم بود شده بانمک صورتی شلوارک و تاپ یک با که فرشته به نگاهی

 .. بیاد نادر تا باشم منتظر باید... نمیدونم_

  داد تکون سری



 

64 
 

 ... میمیره واست داره رسما . .مازیار پسره اون.... نیره ای دیونه تو_

  خوابیدم هلوپ به

 ... اون بار سر بشم برم_

  نشست مقابلم مبل تک روی

 ...میشناسیش بهترم اینجوری... دیگه میشی اش همخونه... چیه سربار_

  .. داشت فرق باهم فرشته و من دنیای چقدر.. کردم نگاهش

 .. نداره عواقب پسر یک شدن همخونه_

  اورد باال نمایشی دستشو

 ... میکنه فکر شکجاها تا ببین... اوه_

  کشیدم سرم روی رو پتو

 ... نیستم آدمش من_

  کردم زمزمه خودم با پتو زیر تاریکی تو

 هست دلم ته اعتقاداتی یک هنوز من

  شنیدم رو فرشته صدای

 ... اونور بری نمیکنی جمع پول چرا_

 زد رو چشمم نور.. کشیدم سرم از رو پتو

 ور؟؟ کدوم_

  انداخت باال ای شونه

_ 
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 ... کشور از خارج قامتا_

  گرفت خندم

 داره پدر اجازه به نیاز هم بگیری بخوای که ویزا و پاسپورت یک ما بلبل و گل کشور تو_

.... 

  .خورد زنگ تلفنم

  گفت باز نیش با و کشیدش شارژر از فرشته

 .. ات خسته دل عاشق_

  قاپیدم تلفن هوا تو

 .. نیره... الو_

  کردم صاف صدامو

 .. الو_

 ... من عشق سالم_

 .. ریخت پایین هری قلبم

 .. خندید بلند بلند فرشته

  کردم پاش نثار لگدی

 .. عزیزم سالم_

 .. اورد در زدن عق ادای فرشته

 .. دادم هولش در طرف به بزور
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 .. نکردی مارو اسیر دل فکر.. دانشگاه نیومدی_

 .. میزد تند تند قلبم

 ... خوردم سر در پشت

 .. امده پیش برام مشکلی یک_

  شنیدم شو صدای

 ؟؟ شده چی_

  گرفتم نفس

 .. ببینمت میتونم_

 ... دنبالت بیام کجایی.. عزیزم اره_

 .. دادم رو فرشته خونه ادرس

 اتاق داخل امد باز نیش و میوه بشقاب یک با فرشته

 .. شد تموم تون قلوه و دل زود چه_

  چرخیدم خودم دور گیج

 .. بگیرم دوش یک نمتو می... دنبالم میاد االن_

  کرد اشاره اتاقش حمام در به سر با فرشته

 ... میارم حوله برات... برو_

 

 .. سوخت می ریخت می هام زخم روی وقتی گرم اب

 .. کردم نگاه ایم قهوه های چشم به گرفته بخار اینه از
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 ای قهوه اون دور سیاه طوق یک و.. پرنگ عسلی مردمک با.. کشیده و مورب های چشم

 . سیاه های رگه با های

 ... ناهید شبیه چشمهایی

  زد در به فرشته

 .. ناشناس شماره.. میخوره زنگ ات تلفن... نیره_

 .. گرفتم تلفن و کردم تن رو حوله

 ... بود دختره همون شماره

 ... الو_

 ... نه ساعت... میدم پیام برات که ادرسی به بیا فردا.... سالم_

  گفتم و مکرد سر روبدشامبر کاله

 ؟ بشناسمت چجوری_

 .. شناسم می رو تو من.. نیست نیازی_

 مکرر های بوق صدای و

 .. نشستم تخت روی

  میکرد نگاهم مبهوت فرشته

 ؟ شده چی_

 .. باشم خونسرد کردم سعی و.. انداختم ام کوله ته رو گوشی

 ... هیچی_

 ... من واسه داری شلوار و مانتو دست یک
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 .. کشید بیرون لباس کامل دست یک.. بزرگش کمد توی از

 .. کردم جمع سرم باالی موهامو

 ... زدم کرم رو صورتم

  امد مازیار پیامک

 ..پایینم من_

 ... کشیدم هام چشم تو سیاه مداد... کردم تنم لباس سریع

 .. لبهام روی رنگ سرخ رژ و

 رو صورتم تمام فر های حلقه و.. بود شده گرفته موهام نم.. کردم باز سرمو باالی گیره

 ... بود گرفته قاب

  کرد خمار چشم شیطنت با... سر پشت از فرشته

 .. باشم داشته .قرار باهات خواست دلم االن.. جیگر وای_

  دادم هولش عقب و خندیدم

 ... بابا برو_

 .. رفتم در طرف به

 .. بود ماشین تو مازیار

 .. کردم باز رو ماشین در

 .. زد بینیم زیر تلخش عطر

  باشم خودم ای لحظه برای کردم سعی

 ... سالم_
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 ... بود شده باز نیشم

  کرد نگاهم یکوری

 ... سالم_

 .. زد رو ماشین استارت

 میکرد پرواز دیگه های ماشین بین ماشین دقیقا و

 

  داشت خوشایندی حس یک ماشین آور سام سر سرعت با موزیک بلند صدای

  گرفتم بازوشو جیغ و ذوق با

 ... ازیارم.. وای_

  انداخت کمرم دور دستشو

 .. مازیار جون_

 ... خندیدم خوشانه سر

 .. شد متوقف شیکی رستوران نزدیک و شد کم ماشین سرعت از

  کردم نگاهش

  زد چشمکی

 .. سرم به زده خوشگل خانم یک خوردن هوس االنم... گرسنمه حسابی که پایین بپر_

 .. بیاد بدش ها حرف این دنشنی از دختریه کدوم... انداخت گل هام لپ

 .. بود شیرین خیلی.. داشت هواتو جذابش تیپ اون با مازیار مثل پسر یک وقتی

 .. شدیم رستوران وارد
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  ..دریایی غذاهای غریب عجیب منوی

  گرفت خندم

 نمی هم عید سفره سر گلی ماهی مامان حتی بود متنفر ماهی از بابا چون... ما خونه تو

 ... گرفت

 . میومد بدش هم ماهی ریخت از اباب چون

 ... تلویزیون تو و بودم دیده خیابون کنار گذرا رو ماهی شکل سالگی پونزده تا من

 .. داشت بخشی لذت طعم چه.. خرید می ماهی کنسرو برامون یواشکی نادر بعد

 ... خوردیم می ماهی تن ساندویچ... خلوت حیاط تو تایی سه

 ... نادر و هیدنا و من های شکنی قانون اولین

 .. کشیدم آهی

 .. نمیارم در سر من.. بده سفارش چیزی یک خودت_

  زد چشمکی و گرفت ازم رو منو

 .. عالین اینجا های خرچنگ_

 .. بود عالی هم خوردنش پز... شد باز نیشم

  کردم نگاهش اغواگرانه و زدم چونم زیر دستمو

 ... خوب_

  گفت متقابال و داد یهتک صندلیش به و.. گذاشت میز روی رو منو

 ... خوب_

 زدم کنار رو صورتم روی افتاده موهای حلقه
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  گرفتم چشماش از نگاهمو

 .... بیاد دبی از داداشم تا...  باشم تو پیش مدتی یک تونم می_

 .. انداخت باال شو ابرو تای یک

 ... باشی من پیش میتونی بیاد هم دبی از داداشت_

  روشنفکری و امروزی ادم مازیار ولی.. نبود درست من فحر اصل در شاید.. گزیدم لب

 .. نبود مزخرفات این بند و قید تو.. بود

 .. شدم می رها مسخره اعتقادات این تنپوش از باید... بود فرشته با حق

 های دورچین با  میگو و ماهی محتویات های ظرف اقسام و انواع با رو میز روی گارسون

 ... کرد پر خوشگل

 ..رفت بینیم زیر ماهی وبخ بوی

 .. گذاشتم دهنم داخل و... کردم فرو میگو یک داخل چنگال

 .. میکرد نگاهم خیره همینطور مازیار

 ... من رفتن واسه باشه پله میتونست مازیار

 حاج دختر ..ام نیره بود رفته یادم... کردیم خرید... چرخیدیم ها خیابون تو مازیار با تاشب

 ناهید آخ.. کرد خودکشی... بابام غلط تعصبات بخاطر خواهرم که... بود رفته یادم... بابا

 ...بیچاره

  داشت نگه بزرگی برج مقابل ماشین.. هم شب اخر

 ...برداشت ترس دلم ته لحظه یک برای

 ... شایدم نمیدونم.. نبود درست من کار شاید
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 .نکنم فکر کردم سعی

 .. بود حاکم تمعمج اون کل تو محض سکوت.. کرد پارک رو ماشین

 .. برداشتیم رو خرید های پاکت تمام

 ... بودیم خریده و بود مارکت هایپر تو هرچی رسما.. بود بخشی لذت خرید

 .. زد رو اسانسور دکمه

 ... فشرد و 18 شماره که هم کنار دکمه بیست به شد کشیده نگاهم

 می زیاد سرعت به که بود باالش دیجیتالی گر شمارش اون به نگاهم.. شد کنده جا از قلبم

  شد

 .. دیگه هفته هستی ها بچه با همی دور مسافرت پایه... نیره_

 ... مسافرت

  زدم لبخندی

 ... نمیکنم حال دوستات با_

 .. خندید قهقه

 ... رکی میاد خوشم_

  خاروند لبشو گوشه

 ؟ چی دوتایی_

 .. شد باز اسانسور در

 .. برداشتیم و خرید های نایلون کردم  کمک

 .. کرد باز اپارتمانش در
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  ایستاد کنار خودش و

 ... بانو بفرمایید_

 ... نمیکرد یاری قدمم

 .. خورد وول سرم تو مزخرف های فکر آنی

 ... چی باشن کرده تجاوز بهش اگه.. حاملگیش.. ناهید قانونی پزشک برگه

  دید رو تشویشم انگار

 .. نیره_

  کردم نگاهش

  رفتم جلو قدم یک

 .. تاریک و سرد هخون داخل

 تاریکی تو سایشون..  ها وسایل حجم.. کردم خونه تاریک فضای دور تا دور به نگاهی

 گرفت وجودمو تمام.. ترس... بودن ارواح مثل.. شب

  بود

 .شد روشن انی ها برق

  بستم چشم

 .. اومد در شدن بسته صدای

 .. ها پاکت خش خش بعد و

 .. بگیرم دوش من تا.. کنی درست قهوه یک میتونی... نیره_

 . .. کردم باز پلکم الی اروم
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  کردم نگاه رو خونه دور تا دور

 .. مرتب و تمیز خونه یک

 ... رنگی های کاناپه و بزرگ تلوزیون یک

 ... مجهز و دنج اشپزخونه یک

 .. نبود وحشتناکی چیز انگاری.. گرفتم نفس

 .. گذاشتم اشپزخونه داخل رو ها خرید

 .. شد نزدیک اورد در شو کت مازیار

 .. باالست کابینت تو قهوه_

 .. دادم تکون سر

 .. رفت راهرو اخر اتاق طرف به مازیار

 .. ریختم دستگاه داخل کردم پیدا رو قهوه

 .. کردم خونه دور تا دور به نگاهی دوباره

 .. رسیده اینجا پام که نبودم دختری اولین من شاید

 .. نم از بهتر.. من از خوشگلتر دخترهای

 .. زد چنگ دلم به حسادت حس یک

 .. کردم باز سر از شالمو

 .. ایستادم بزرگ اینه مقابل

 .. بزنی رو پسره این مخ.. اینجوری میخوای.. گفتم حرص با.. بود گرفته عرق بوی مانتوم

 .. اوردم در تن از مو مانتو و زدم پوزخندی
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 .. میداد نشون جذاب و بدنم و تن زیادی گلبهی تاپ یک

 .. کردم خالی تنم روی برداشتم عطر کیفم توی از

 .. کشیدم هام لب روی دوباره سرخ رژ

 ... بشه تر مرتب هاش حلقه تا زدم چنگ انگشتام نوک با موهام

 ... ریختم شونم روی یکوری رو همه

 .. بودم تر زیبا بود رسیده خونه این به پاشون که های دختر همه از من

 .. گرفتم نفس

 .. شدم ولو پهکانا روی

 ... شنیدم می حمام دوش صدای

 از امیز تهدید های پیام و بود پاسخ بی تماس از پر که انداختم نگاهی نیم گوشیم به بالخره

 .. مامان و بابا

 .. زدم پوزخندی

 ..هستم پسرم دوست مجردی خونه تو االن میفهمیدن اگه داشتم خوبی حس

 ... ناشناس شماره اون از ادرس یک و.. کجاییی مضمون با.. سراج از پیام یک و

  دادم پیام سراج شماره به

 .. گذاشته قرار فردا.. گرفت تماس باهام دختره"

  داد جواب سریع

  کجایی"

  کردم تایپ تند تند
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  باشه داشته ربطی تو به نمیکنم فکر"

  امد پیامش

 .. منتظرتم ماشین تو من قبلش ساعت نیم.. کن اس ساعت و ادرس.. میام منم فردا"

 .. فرستادم براش قرار ساعت و ادرس

 ...بیگناهه ناهید بدونه داشتم دوست ولی.. دادم قرار جریان تو سراج چرا نمیدونم

 .. کردم پرت م کوله ته رو گوشی

 .. شد پذیرایی وارد بود شده پیچیده کمرش دور فقط که حوله یک با مازیار

 .. کشیدم خجالت دیدنش با

 .... کنم رفتار یطبیع کردم سعی

 .. میگرفت موهاش نم کوچیکی حوله با

  شکر با یا میخوری تلخ قهوه_

 .. گفتم ای گرفته صدای با تلخ

 .. کنم پرت تلویزیون های شبکه با حواسمو کردم سعی

 .. کردم حس رو شامپوش عطر.. نشست کنارم

 .. بود من چشمهای به نگاهش که.. کردم نگاهش لبخند با

 ندید من سرشونه رو های برهنگی وقتی بود سیر دل و چشم زیادی پسر نای بود جالب

 میگرفت

 .. کردم مزه مزه رو تلخ قهوه

 .. اورد نزدیک دستشو
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  بود من به نگاهش که همیتطور

 .. زد کنار شونم روی از موهامو

 چشم.. شرایطی هر تحت ها پسر.. کردم پاک موردش در قبلیمو های فکر لحظه یک برای

 .. شن نمی سیر دل و

 . کشید گردنم روی انگشتشو

  شد مور مور تنم تمام

  گفت اروم

 ... چیه جای_

  کردم نگاهش شده گرد چشای با

 ..کشید گردنم پشت تر عقب انگشتشو دوباره

  گرفت درد.. سوخت جاش

  شد بلند نهادم از آه

 ... خوردی کتک_

 .. کشیدم خجالت

 .. گزیدم لب

 .. تمریخ دورم موهامو دوباره

 .. میکرد نگاهم همچنان اون و

 .. نیاد در اشکم تا.. میکشیدم نفس تند تند اینقدر

 .. کشید دستمو مچ و شد بلند یکدفعه
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 .. خوردم جا حرکتش از

 .. نداشتم تعادل چون

 .. شدم پرت بغلش تو

  خندید قهقه

 .. بدم نشون رو خواب اتاق بریم... کوچولو جوجه_

 .. خواب اتاق.. شد پاره دلم بند

 .. شدم می کشیده دنبالش من و.. رفت تر جلو خودش

 .. کرد باز رو اتاقی در

 .. ای فیروزه ساتن تختی رو با بزرگ دونفره تخت یک

 .. دیوار تاسر سر پنجره یه و

  داد تکیه در به سینه به دست

 ؟ چطوره_

 .. بود نفره دو تخت اون به نگاهم

 .. افتادم کردن غلط به لحظه یک برای . بود انده بند زبونم

  انداختم باال شونه خونسرد ولی

 ... خوبه_

 .. خندید قهقه دوباره

 .. کرد باز رو دیگه اتاق یک در و رفت عقب

  بزرگ خونه کتاب یک و بود تخت یک توش که
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 ؟. . بمونی توش میتونی خواستی که کدوم هر_

 .. کردم نگاهش لحظه یک برای

 عجیب یلیخ. بود عجیبی ادم.. مازیار

 .. خوردم جا اولش...دیدم مازیار بزرگ اتاق تو خودمو  وقتی صبح

 ... مازیار نفره دو تخت وسط

 .. بستم کش و کردم جمع دورم از موهامو

 .. بود نه نزدیک دیواری ساعت

 .. شدم حاضر سریع و تند

 .. میرسیدم قرار سر به باید

 مازیار.. نکنم فکر این به دمکر سعی زدم غلط سلطنتیش تخت تو وقت دیر تا دیشب

 ... خوابیده دیگه اتاق اون تو من قدمی چند تو..دانشگاه دخترهاي بت همون...

 از فراتر مازیار دیگه روی.. داد من به...شدم اتاق وارد وقتی که افتاد در کلید به نگاهم

 .. بود ظاهرش

 ... کردم باز رو در قفل

 ..بود خواب هنوز مازیار

 ... شتمنو پیامی براش

 ... افتادم راه کافه اون طرف به 

 ... کرد باریدن به شروع نم نم بارون

 ... دادم تکون تاکسی برای دستی راه چهار سر
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 .. داد پیام سراج... تاکسی تو

 .. ام کافه دم من"

 . شدم پیاده تاکسی از

 دیدم رو سراج ماشین

 .. شدم سوار و رسوندم ماشین به خودمو دو با... شد اسا سیل بارون یک تبدیل بارون نم نم

 .. کرد نگاهم.. فرمون به زده تکیه و دستش ارنج و در به زده تکیه ژست همون با سراج

 ... کردم سالمی

 ؟ بودی کجا دیشب_

 ... شد بسته نیشم یکدفعه که بود رنگ پر اخمش اینقدر

  برگردوندم روی حرص با 

 ... نداره ربطی شما به گفتم هم دیگه بار یک_

 .. کشید نفسی

 .. گرفت مقابلم رو گوشی و هدست

 ... بگیر روش شماره فقط

 .. گذاشتم گوشم روی ام مقنعه زیر رو  هدست

 .. گذاشتم کولم توی مانتوم زیر از رو گوشی

 .. میکرد نگاهم اخم با هنوز

 ... بود نه نزدیک ساعت

 .. شدم کافه وارد
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 .. نشست ما مقایل میز درست و شد وارد هم سراج دقیقه چند بعد

 ...بود در به حواسم تمام.. دادم قهوه سفارش و اومد گارسون

 وارد هم هنری تیپ با دختر یک.. بود گذشته نه از ساعت... شدن وارد پسر و دختر یک

 .. رفت دیگه میز یک سر که بود بهش چشمم.. بود همون حتما.. شد

 . وجقم عجق خفن های تیپ این عاشق من... بود زوم دختره روی نگاهم

 .. میخندید پروا بی دختره

 .. میکرد نگاه من سر پشت به اخم پر که افتاد سراج به نگاهم

 .. نشست من مقابل صندلی درست و.. زد لبخندی... چادری دختر یک.. برگشتم عقب به

 .. درسته نیره... سالم_

  کردم نگاهش باز دهن با

 .. ناهیدم دوست من_

 . کرد نگاهم غم با

 .. کشید تر جلو رو چادرش

 .. نیستی ناهید شبیه_

 . کشیدم جلو مو مقنعه اختیار بی

  گفتم اروم

 ... میدونید ناهید از چی_

  دیدم ترس نگاهش تو

 .. بیچاره ناهید_
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 .. اومده ناهید سر به چی_

  کرد نگاهم

 .. بود شده سیاسی کارهای درگیر ناهید_

  کردم نگاهش شده گرد چشای با

 ؟ یچ یعنی_

  گزید هاشو لب دختره

 ... سیاسی فعال یک.. بود شده روزبه عاشق_

 بود؟ اورده در سر ناهید زندگی کجای از  سمی قارچ یک مثل دیگه این.... روزبه... خدا یا

 . شنیدم گوشیم هدست توی از سراج کالفه نفس

 ... دادم رو روبه میز به نگاهم

  پیجید گوشم تو صداش

 .. کامل مشخصات بگیر و روزبه ادرس_

  زدم زل دختره های چشم به.. گذاشتم ام مقنعه روی دستمو

 ..ببینم رو روزبه میخوام_

  زد پوزخندی

 ... ببینتد میخواد اونم_

 شدم خیره سراج به انی به

 .. گرفت نگاهمو رد دختره

  انداخت پایین رو سرش سراج
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 .. میگفت ازت همیشه ناهید_

 _ کردم نگاه میکرد نگاهم لبخند با که دختره به

 ... کرد نگاه ها مزاحم به نباید گاهی

  مزاحم کرده فکر سراج یعنی

 زدم بندی نیم لبخند

  کرد اروم صداش بعد

 .. دانشگاهشون میاورد رو تو روز یک داشت دوست ناهید_

 . کردم نگاهش گیج

  زد ساعتش روی بار چند دستشو

 ... خوابیده سه روی همیشه من ساعت این لعنتی_

  شد بسته و باز اروم که چشمهایی و میکردم نگاه کاتش حر به

  گرفت دستمو آخر لحظه

 .... کثیفیه بازی   سیاست.. کن باورش تو... بود بیگناه ناهید_

 .. شد بلند و

  گفت گوشیم تو سراج

 ببینیش؟  رو روزبه میتونی کجا و کی بگو_

  شدم بلند من

 ببینم؟ میتونم کی رو روزبه_

  کرد نگاه مچشا تو
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 ... بشه اتهام رفع ازش باید.... سیاسیه زندانی فعال_

 ... کردم نگاهش رفته وا

 . رفت و زد لبخندی

 .. شدم ولو صندلی روی

 ... نبود سیاست اهل ناهید

 . داشت عجیبی دنیای چه  ساده ظاهر ناهیدبه

 .. پیچید گوشی تو سراج صدای

 ... ماشین تو بیا_

 .. رفت و.. شد ندبل صندلی روی از خودش

 مثل  شاید ولی.. میاد ساده ظاهر به شون زندگی هم ها این.. کردم کافه های آدم به نگاهی

 .. دارن  هایی راز ناهید

 .. زدم بیرون کافه در از

 .. بود شده قطع کامال بارون

 .بود دلچسب ظهر افتاب

 .. شدم ماشین سوار

 .کرد حرکت حرف بدون سراج

 بودیم دختر اون های حرف مات مون دوتایی

 .شناختم می رو دختره من_

  کردم نگاه سراج به ترس با
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  داد ادامه بود زده زل بیرون به که همینطور

  بود ناهید ی سایه به سایه.. دیدمش.. ها خرید از یکی تو.. عروسی از قبل روز چند_

 ..دمکر شک جا همون... میکرد فرار ازش ناهید... شه صمیمی دوست کردم فکر...

 .. کافه تو شناخت رو تو یعنی_

  کشید صورتش روی دستشو

 ؟؟ خدایا این هستش بازی چه_

  چکید اشکم

 .... گرفت ناهید جون که بازی چه_

 .. داد تکون سرشو

  سابوند هم رو دندون سراج

 ... کیه فهمیدم دقیقا االنم تا.. میکنم پیدا رو روزبه اون_

 .. دانشگاه نمیره امروز هک گفت تلفن پشت و خورد زنگ تلفنش

 .. افتاد مون خونه مسیر تو ماشین

 :کردم نگاه بهش اخم با

 ؟ میری داری کجا_

  گفت خونسرد

 .. نیست معلوم_

  کوبیدم داشبود رو دستمو حرص با

 ... دار نگه_
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  میداد گاز بیشتر اخم پر اونم

  کشیدم جیغ

 ..نمیرم خونه دیونه اون تو من.. دار نگه میگم بهت_

  پیچید کوچه تو

 ... بزاری مرگتو کپه شب.. بری گوری کدوم میخوای بعد_

  کشیدم جیغ

 ... نداره ربطی تو به_

 .. داشت نگه خونه مقابل درست ماشین

 . کنم باز ماشین در اومدم تا

 . کشید بازومو

 .. میکردم اعتماد ادم این به نباید.. کنم فرار تا پازدم و دست

 .. شد باز خونه در که پروندم می لگد همینطور و . میدادم فحش لب زیر

 .. امد می ماشین طرف به نشسته خون به چشای با که بابا دیدن با

 ... کشیدم جیغ

 .. شدم سراج اویزون

 .. کرد باز رو در بابا

 ... دیدم لشتو تن... بالخره_

 .. انداخت پایین ماشین از خودشو.. سراج

  کشید رو مانتوم.. بابا



 

87 
 

 .. جونش به بیفتی اوردمش که نشد رقرا بسه_

 ... کرد پرت خیابون کف حرکت یک با منو بابا

 .. بشینه روم خواست که اولش لگد

  ایستاد مقابلم سراج

 .. دیگه بسه_

 .. پرید کوچه وسط رنگی چادر با هراسون مامان

 .. ریختن کوچه تو ها همسایه

  کشید فریاد بابا

 .. کنم تنیس به سر رو ننگ لکه این باید_

  زد می چنگ صورتش به مامان

 .. مرد.. ابروم_

  کرد حمله طرفم به دوباره باباهم

 .. نمیخوام هرزه دختر.. دولت به میدم رو اش دیه خودم.... میکشمش_

 .. بودم شده پنهان سراج پشت من و

  گرفتن رو بابا نفر چند

 .. ای دیده داغ تو.. دخترت.. حاجی بفرست صلوات_

  زد می هوار که سرش به بود زده اواقع بابا

 .. جونم قاتل شدن که دادم هام بچه خورد به حرومی ای لقمه چه من_

  کرد حمله طرفم به دوباره و
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 ..  بودن کرده دورش همسایه زن چند.. بود کرده غش مامان

  کشید امو مقنعه پشت از بابا

 ... و ببرتش یادب االن که میکنم هرکی حالل مهریه بدون رو بریده گیس این_

  گفت بهت با سراج.. شدن شوکه همه من تنها نه.. شدم شوکه لحظه یک برای

 ... حاجی_

  غرید بابا

 .. میدم راه م خونه تو رو نیومده خونه شب یک که دختری کردی فکر.. ها چیه_

  رفت مون مرده زن پیر همسایه پرتو اقای طرف به بعد

 خوای؟ نمی زن پرتو اقای تو هی_

 .. چنگت مفت ات ارزونی من دختر..

  کشید جیغ مامان

 ... حاجی_

  زد داد بابا

 ... خاک زیر رفته هم یکی این کن فکر.. زن شو خفه_

  رفت  میانسال ها همسایه از یکی به دوباره بعد

 سالم بدنش ستون چهار... هات بچه ننه بشه من دختر بیا. ..اره بود کور اجاقش زنت تو_

 .. من ی آبرو به بزنن گند.. کنن گنده هیکل فقط.. دمدا یامفت پول..

 .. لرزید هام لب

 .جرخید جماعت بین نگاهم
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 و.. بودم نجاست تیکه یک من انگاری هاشون زن برای.. بود جوری یک.. نگاهاشون.. 

 .. نرم و چرب لقمه یک هاشون مرد برای

 .. کشیدم جلو مو مقنعه اگاه ناخود

 ... ابروش هب بود زده حراج چوب بابا

  گرفت رو بابا بغل زیر پیر های مرد از یکی

  .. کن شیطون به لعنت... شو بلند... مرد نگو کفر_

 ... شد بلند ها همهمه صدای

 گ سرم... بود بد حالم

 .. کرد بلند زمین از منو دستی... رفت می یج

 .. داد دستم رو اب لیوان اخم با سراج

  کشیدم سر نفس یک لیوانو

  نشست کنارم

 ؟ نیره بودی کجا دیشب_

 . کندم رو روبه  خیابون از زدمو زل نگاه

 .. دوستم خونه_

  زد پوزخندی

 ... عطایی فرشته_

  .گذاشتم داشبورد روی لیوانو

  نگفتم چیزی ولی
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 .. هستی دوستات از دیگه یکی خونه گفت من به تلفن پشت دیشب عطایی فرشته ولی_

  کردم تکیه شیشه به سرمو

 ... داشتم ارامش جااون_

  کرد نگاهم شده ریز چشای با

 .. نمیاورد حرف حاجی حرف رو . نبود تو مثل ناهید_

  کردم بغض

 ... کشتنش که کردن کار همون_

  شدم خیره صورتش تو

 .. خواست می رو نامی روزبه ؟ شنیدی. نداشت دوست ناهید_

  گفت خونسرد خیلی

 ... دونستم می_

  کردم نگاه بهش بهت با

 .. چجوریه شون رابطه جنس نمیدونستم ولی_

  کردم نگاهش ناباور

 ؟ هستی ادمی جور دیگه تو_

  گرفت نفس

 .. بمونه بیرون خونه از بود شده حاال تا... من با ازدواجش قبل ناهید... نیره_

  برگردوندم رو

 هستی؟ ناهید گذشته قبر نبش دنبال_



 

91 
 

 میزد؟ ای دیگه حرف.. گفتن بله.. گفتن چشم غیر.. بود خونه تو نشده شب ناهید...

  طوالنی کرد نگام

 ... قانونی پزشک برکه اون  . کرد خودکشی چرا_

  گرفتم سر از رو گریه هق هق حرفش وسط

 .. نمیدونم_

 .. زد رو ماشین استارت

 .. بود شده هواتاریک

 .. میریم کجا نمیدونستم

 .. بودم داده تکیه شیشه به سرمو سرد و ساکت

  شد پارک ای خونه نزدیک نماشی

 .. شو پیاده_

  کردم نگاه قدیمی کوچه به گیج

 ؟ کجام من_

  برداشت کتشو

 ... من خونه_

  گرفتم بغلم تو کیفمو اخم با

 .. ش خونه آورده منو سراج مثل ادمی که کرد ارزش بی منو اینقدر من بابای

  کرد باز رو در سراج

 .. دیگه شو پیاده_
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  گفتم جانب به حق

 ... بیام ت خونه تو که ندارم تو با صنمی من_

  خاروند لبشو گوشه.. شد نزدیک قدم یک

 .. بودی پیشش رو شب که بوده چی مازیار پسره اون با صنمت... نمیفهمم من_

  گزیدم لب

 .. میکنی فکر که نیست ادمی همچین اصال مازیار_

 کرد باز رو ماشین در و زد خندی نیش

  . کن تعریف آدمیه جور چه دقیقا_

 .. شدم پیاده ماشین از

  کرد اشاره در طرف به

  . رخ به رخ چرخیدم طرفش به

 .. بکنی بد فکر من مورد در نداری حق_

 .. نبود مشخص هیچی صورتش حالت از کرد نگاه چشمام تو

 خونه شب تو... بکنم بد فکر ندارم حق.. میکنه خودکشی و بارداره دوماه ناهید.. جالبه_

 کنم؟ قضاوت ندارم حق.. میخوابی سرتپ دوست

  کرد کج سرشو

 .. نمیاد بهتون قداست همه این...؟ میکردی باور بودی تو_

 .. بست محکم رو ماشین در

  . افتادم راه چرا و چون بی سرش پشت. کرد باز رو خونه در
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 .. شدم شوکه دیدنش از خونه به شدن وارد با

  کردم نگاه خونه شده چیده مرتب و نو وسایل به بهت با

  خونه دور تا دور به

 نکن گی غریبه خواهرت خونه _

  داد دستم رو کلید

 ... مادرمم خونه شب من_

  دارم حساب بگیر شام خودت واسه خواستی... تلفنه میز رو رستوران اشتراک شماره

  رفت در طرف به

 ... شد حبس نفسم

 ... هومن اقا_

  برگشت طرفم به

  دمگزی لب ها ابله مثل

 .. سراج اقای ببخشید_

  پوشید شو کت اعتنا بی

 .. گفتم لب زیر  ممنونی

 .. رفت و

 .. کردم رها نو کاناپه روی خودمو

 میومد خونه جای جای از نوی بوی
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 ... ناهید طفلی.. ناهید.. دادم سر ای گریه.. گوشش هر دیدن با

 اطراق اینجا... بود ممعلو.. بود غذا نیمخوره ظرف چند.. کشیدم سرکی اشپزخونه تو

 .. میکرده

 .. گرفتم ضعفه دل

 .. دادم رو کوبیده پرس یک سفارش

 ..میاره... نه ساعت گفت هم مرده

 .. بود ساعت به نگاهم بودم نشسته مبل روی

 .. افتادم دختره های حرف یاد... نه ساعت

 رفته اهشدانشگ بار صد که من.. بده نشونم رو دانشگاهش داشته دوست ناهید گفت چرا

  کردم درشت چشم.. بودم

 ... مونده سه رو ساعتش گفت دختره

 .. وای

 ... وای

 .. فهمیدم رو منظورش. .. ناهید دانشگاه سه ساعت

 .. اوردن شام زدن زنگ لحظه همون

 .. خوردم شام

 .. کشیدم سرکی خواب اتاق تو

 .. بود ریخته بهم قرمز مخمل تخت روی

 .. بشه بود قرار رمخواه حجله اینجا.. گرفت دلم
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 نمی دارم عمر تا.. ناهید.. کرد ابروریزی چه بابا دیدی.. ناهید.. کشیدم دراز تخت روی

  کردم فرو متکا تو سرمو بغض با... بخشمش

 ... پیچید بینیم تو سراج تلخ عطر

 .. برد خوابم و شد گرم چشام

 ... کردم باز چشم  تلوق و تلق صدای با صبح

 .. شدم بلند زده هول

 .. شدم پذیرایی وارد

 .. بود رفته فرو یخچال داخل کمر تا سراج

  بود کانتر روی هم تازه نون دونه یک

  گفتم ترس با

 ؟ شده چی_

  شد تند اخمش ولی.. کرد نگاهم برگشت

 ؟ کن تنت چیزی  یه برو_

 .. افتادم گشاد پا دم شلوار اون و یادتاپ

  نشستم کاناپه روی ببخیال

 .. نکن نگاه داری شکلم.. راحتم من_

  گفت الهی..الل لب زیر

 ... جون دختر.. نیستم پسرات دوست من_

  انداختم باال شونه
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 .. نیست مهم_

  گذاشت گاز روی و کرد اب پر رو کتری

 .. خاموشه چرا گوشیت اون_

  بود رفته یادم گوشیم از

 .بود شده تموم وقت خیلی شارژش_

  ذاشتگ کانتر روی رو دیروزی گوشی همون

 ؟ داری کالس امروز_

  است شنبه چند امروز اصال میکردم فکر داشتم

  افتادم ناهید دانشگاه یاد یکدفهه

 ... نه_

  برگشت طرفم به

 ؟ نداری معادالت مگه_

 .. داره بشر این منو زندگی همه امار که بزنت گند ای

  برگردوندم رومو

 .. ندارم حوصله_

 ... بست چشم و کشید ای کالفه نفس.. کرد نگاهم

 .. ریخت خشک چای قوری توی

 .. کن تنت چیزی یک برو_

  انداختم پا روی پا دوباره
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 ... نمیخوام_

  زد داد انچنان

  میکنی غلط تو_

 .. هوا رو پریدم متر شیش که

 .. بگم من هرچی یعنی منی خونه تو وقتی تا_

  گفتم نفس نفس با

 ...میمونم نمی بمیرمم... میاد نادر فردا_

  کرد نگام سینه به دست

 هستش گوری کدوم بحرانی مواقع در خودش.... هست اسمش فقط شما نادر اقا این_

 .. جونین قاتل.. نیستین بچه.. داشت حق حاجی الحق...

 .. خورد زنگ گوشیش

 ... ای عقده . مزخرف مردک

 .. برداشتم مو کوله.. پوشیدم لباس شدم بلند

  گرفت طرفم به و کلید

 .. کرد نگاهم میزد حرف تلفن که همینطور

 .. گرفتم ازش رو کلید

 . نداشتم وجدان عذاب حداقل.. بود کار بهترین این شاید

 از کال میس 109 ناباوری کمال در و.. خریدم شارژر فروشی موبایل مغازه اولین تو

 هاش پیام سیل و داشتم مازیار
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  گرفتم رو اش شماره

 ... نیره الو_

 .. نشستم جدول کنار

  گرفتش و بم صدای.. داشت ارامش برام صداش

 .. سالم_

 .. کجایی_

 .. رسوند خودشو برق مثل درست و.. دادم ادرس

 .. رفتم بغلش تو بغض سر از

 ... گریه زیر زدم.. کرد بغلم وقتی

 .. میخواستم رو مرد این من

 ؟ عزیزم بود شده چی_

 .. انداختن اج واو یک بدون کردم تعریف براش رو بابا ماجرای کل

  گرفت دستمو

 .. پیشم نیومدی دیشب چرا... عزیزم.. نیره_

  کردم پاک هامو اشک

 .. بودم خواهرم خونه_

  زد لبخندی

 ... ببینه اشکی چشاتو باشه مرده مازیارت مگه_

  زدم لبخندی
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 هستی؟ مهمونی پایه امشب_

 .. بشه عوض هوات و حال ببرمت میخوام..

 .. زد برق چشام

 .. زیارما وای_

 .. پریدم بغلش دوباره ذوق از

  خندید قهقه

 .. کن فکر امشبت از بردن لذت به فقط....بگذرونیم خوش قراره_

 .. میخوام چی زندگی از من میدونست مرد این

 .. زد چشمکی

 .. داری خرید حال_

 .. گزیدم لب ذوق از

  کردم غنچه لب سه ساعت قرار اوردی یاد با ولی

 .. سه ساعت دارم قرار_

  داد تکون سر

 .. قرار بعد خوب_

 .. کنه خوشحال منو جوره همه میخواست ادم این

 ... بوسیدم رو ش گونه نرم و بردم جلو صورتمو

 .. انداخت کمرم دور دست

 من عشق
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 . کسم ترین نزدیک  .. پدرم دیروز رفت یادم.. خندیدم و خوردیم نهار

 ... بودم خوشحال من مازیار با حاال و... کرد حراج مو آبرو.

 ... کرد پیاده ناهید دانشگاه نزدیک منو

 .. تلفنتم منتظر شد تموم کارت.. خانم خوشگل_

 .. فرستادم ای بوسه براش

  شنیدم صدای سر پشت از که بودم نشده دانشگاه وارد هنوز.. رفت و

 ؟ ناهیدی خواهر تو_

 .. برگشتم عقب به

 ... شلواری و کت ریشوی پسر یک

  برداشت رو عینکش

 .. شاپه کافی یک پایین اون_

  کردم نگاه آبیش چشمهای تو

 .. روزبه_

 زد لبخندی

 .. رفتم کافه طرف به سرش پشت

 .. کرد روشن سیگاری.. نشست صندلی روی

 .. بود جوری یک نگاهش

 .. ناهید کوچیک خواهر.. نیره_

  کرد تر اروم صداشو
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 .. خوشگلتری ناهید از_

  گفت زده زل و کشید ینشپای لب روی رو زبونش

 .. تر گستاخ.. و_

 .. اش خیره نگاه از شدم می اذیت

  داد تکیه صندلی به

 ... هایی حرف این از تر باهوش_

  کرد فوت صورتم تو سیگارش دود

  مطلب اصل روی گذاشتم دست

 .. داشت رابطه تو با ناهید_

  لرزید هاش شونه خنده از.. خندید

 ذاشت نمی که بود معتقد اینقدر خواهرت اون خوب دختر.. هداشت رابطه من با ناهید_

 ... بخوره بهش انگشتم

 گرفت کام سیگارش از دوباره

 گاگول پسره اون البته... دانشگاه به امدن و سه ساعت اون.. فهمیدی زود امد خوشم_

 ... زرنگتره روزبه نمیدونه ولی....زرنگه کرده فکر ناهید شوهر

  زدم پوزخندی

 ... حبس بری.. راستی راستی که ساخته برات پرونده االن تا... سراج_

  کرد خاموش فنجون نعلبکی تو سیگارشو فیتله

 ... بریم ایران از باهم بود قرار فقط.. نداشتم ناهید به کاری من_



 

102 
 

  کردم اروم صدامو

 .. بود حامله ازت ناهید... سگ مثل میگی دروغ داری_

 .. شد سرخ صورتش . شد عوض نگاهش رنگ

 .. پاپوشه_

  زدم پوزخندی

 .. ناهید واسه_

  گفت اخم پر

 .. سراجه کار.. من واسه_

  خندیدم

 ... شناسی نمی رو سراج پس_

  آشفت بر روزبه

 نشناسه؟؟ که کیه رو چین قاب دور بادمجون مردک اون_

 کرد باد گردنش رگ

  خورد چین چشمش گوشه

 بوده؟؟ حامله واقعا_

  گزیدم لب

 نبوده؟؟ تو کار یعنی_

 .. حسرت پر آه یک. کشید آه

  زد موهاش به چنگی کالفه
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 .. بوده شوهرش از شاید_

  دادم تکون سر

 .. بوده حامله ماه سه چجوری.. ماه یک عروس_

 .. زد آتیش ای دیگه سیگار دوباره

  کشید می صورتش روی دست هی کالفه

 . بودم دانشگاه سیاسی فعال یک من.. محجبه و خوب دختر یک...بود بامن سال یک ناهید_

 ... شدم عاشقش

 راضی و مادر و پدر میخواست ناهید .. پیشش بریم ناهید با.. بود قرار.. امریکاست پدرم

 .. کنه

  قبل ماه چهار نزدیک درست... ولی

 فکر من... نمیومد مشترک های کالس... نمیداد هامو تلفن جواب.. برگشت ورقش یکدفعه

 .... ولی . من شرایط ربخاط ترسیده میکردم

 .. شکستم.. کرده ازدواج فهمیدم وقتی دقیقا

  شد اشک پر آبیش چشای

 ... سوخت دلم

 ... باشه من مثل کسی با نمیتونه گفت ولی... شد نمی باورم_

 .. شدم دستگیر بعدش روز دو دقیقا منم

 ... پیش تا

  بست چشم

 ... شنیدم شو مرگ خبر... شدم ازاد وقتی_
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 ... شو شیخودک خبر

 .. نبود جور و جفت معادالت ذهنم تو

  پرسیدم

 ... سراج پاپوش... گفتی چرا_

  کرد نگاهم آنی به

 ..بود سراج کار رفتنم زندان پاپوش چون_

  پرسیدم دوباره

 .بوده سیاسی فعال ناهید... کنید توجیح من برای داشت ربطی چه_

 .. شده سیاست قربانی...

  کرد ریز چشم

 سراج که داشت خبر چیزهایی از ناهید...داشت هدف.. کرد ازدواج ناهید با گها... سراج_

 برای طعمه اون از تا کرد ازدواج به مجبور اونو سراج... بود دنبالشون بود وقت خیلی

 .. کنه پیدا من به رسیدن

  کشیدم دردناکم سر به دستی

 .. مبهمه چیزی یک اینجا ... فهمم نمی من ببین_

  کرد نگاهم الیسو و کرد اخم

 اینکه وجود با .. زد بهم قرارشو قول تو با که بود امده سرش بالیی چه پیش ماه سه ناهید_

 ... امد در سراج عقد به ولی امده سرش بالیی چه میدونست

  رفت فرو فکر تو

  دادم ادامه
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 .. کرده ناقص جریانو این شکل.. شده گم پازل مثل چیزی یک وسط این_

 ؟ بشی نزدیک سراج به میتونی تو_

  گفتم بهت با.. خوردم جا حرفش از

 ... نداره راز این کردن پیدا به ربطی_

  انداخت باال شو ابرو

 ... بیار برام اطالعات فقط تو... میتونی_

  شدم بلند

 .. نیستم شما سیاسی کارهای پنجم ستون من_

  اورد در پیراهنش جیب از کارتی

 .... ادم اون شدن پیدا با مساوی... تو اطالعات_

  برداشتم میز روی از رو کارت

 ؟ شناسیش می پس_

  برد باال هاشو لب

 ... شاید_

  گرفت گلومو بغض

 .بود همین عاشقیت و عشق ته_

 کنی؟ قربونی گوشت ناهیدرو... 

  شد بلند

 .. بود ها مهره بقبه فکر به باید... است ،سوخته سوخته مهره سیاست تو_
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  زدم پوزخندی

 .. بازیت مهره نه.. بود عشقت دناهی_

 .. زدم بیرون کافه در از

 ... من بیچاره خواهر آخ

 . افتاد گوشیم رو صفی عمه شماره

 .. داشتم کم همینو

 .. دادم تماس رد

  اومد صفی عمه پیام که میگرفتم رو مازیار شمار داشتم

 .. بده حالش خونه بیا گرفته قلبش بابات.. نیره_

 .. کرد رخنه دلم توی عالم اشوبای دل تمام لحظه یک برای

 .. شدم تاکسی سوار اختیار بی

 ..زد زنگ مازیار که بودم تاکسی تو

 .. دانشگاهم دم من عزیزم کجایی_

 .. نمیام مهمونی بگم بهش رویی چه با

 .. میزد شور دلم ته.. ولی.. اورد سرم  رو بال اون دیروز که بشم پدری بیخیال میتونستم

 .. امده پیش مشکلی یک ببخشید_

  شد اروم صداش

 شده؟ چی_

  کشیدم آه
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 .. بده حالش... بابام_

 بزن زنگ یا بده پیام بهم داشتی مشکلی وقت هر.. پدرت پیش بری بهتره... عزیزم باشه_

 .. باشه.. کن حساب جوره همه من رو..

 .. داشتم رو مازیار بود خوب چه

  گفتم اروم

 .. مازیار دارم دوست_

  شنیدم دونشخن صدای

 .. دارم دوست منم_

  گفتم خنده با کردم پاک اشکمو

 ؟ افتادی دردسری پر دختر چه گیر میگی حتما_

  بود جالب حرفش و

 .شه می تموم روزی یک.. شیرینه برام هات دردسر تمام تو_

 .. نکن شک... 

 .. کرد نگاهم آینه از.. تاکسی رانتده

  کرد بلند رو ماشین  پخش صدای

 .. پیچید ماشین تو وانندهخ صدای

 .. کردم حافظی خدا اروم

 . ریختم اشک خونه تا
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 وای... شدم خونه وارد... بودن پارک هایی ماشین.. دویدم رو خونه تا تاکسی از. استرس با

 ... بود بیرون کفش عالمه یک

 .. کرد باز در صفی عمه

  گفتم هول با

 .. کجاست بابا_

 .. لحظه یک برای

 .. ها مهمون کنار... اتشین های چشم با دیدم مبل روی گنده ورم سر رو بابا

 .. .. کردم سالم اروم

 .. کردم ام مقنعه داخل موهامو ناخودآگاه

 .. داد تکون سر.. دیدنم با بابا

  امد جلو زبونی چرب با عمه

 .. جون عمه تو بیا.. قشنگم دختر سالم_

  کرد دستش کنار به اشاره بابا

  نشستم کنارش

 .. کردم ها مهمون به اهینگ

 .. بود گل دسته یک میز روی.. دیالقش پسر و عیالش و اهل با بود صفی عمه شوهر برادر

  بود باز نیشش که مرد پیر یک و

  انداختم پایین سر بقیه های نگاه از

  زد صدام مامان لحظه همون
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 .. شدم بلند خوشحال

  اومد آشپزخونه داخل وار اردک.. سرم پشت هم صفی عمه

  گفتم حرص با

 ؟؟ میخوان چی اینجا اینا_

  گذاشت بینیش رو دستشو عمه

 .. بابات عیادت امدن مهمونن.. زشته هییس_

  نشستم صندلی روی

 ... بهتره منم از حالش که بابا_

  کرد درشت چشم عمه

 چیه؟ میدونی والدین آق جان دختر_

 .. کرد  ترش رو مامان

  کردم نگاه صفی عمه به چپ چپ

 .. جون عمه نکردم کاری من_

  گفت میکرد تمیز رو میز روی دستش دستمال با که همینطور و شد بلند صفی عمه

 ... افتاد روز این به تو بخاطر داداشم_

  شد وارد.. بابا لحظه همون

  گرفت طرفم اشو اشاره انگشت امد تا

 .. میبرم گوش تا گوش سرتو.. نیره بیاد در جیکت فقط_

 ... بشه تموم کار تا میشینی میای ماد بچه مثل
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   داد چین بینی و کشید میز روی دستمال دوباره .. وسواسش بخاطر صفی عمه

 .. کردی ول تو زندگی انتا_

 .. برگدوند رو مامان

  صورتشون تو شدم براق

 .. زوره.. نمیخوام_

 . زد دهنم تو دست پشت با بابا

  کشبد جیغ مامان

 .. آبرومون زشته مرد_

  کشوند اتاق طرف به منو هعم

 بیان دوباره کردم راضیشون بدبختی با.. کن عوض لباس برو... دختر شدی خل_

 که غلطی هر شوهرت خونه برو.. خوبیه ساده پسر پسره... ننداز جفتک.. خواستگاری

 .. بکن خواست دلت

  گرفتم سرمو

 .. فهمیدن نمی رو ازدواج معنی اصال.. بودن کی دیگه مجوج و اجوج قوم این وای

 

 گرفت طرفم به چادر یک عمه

 خدا...  شینه می هم دل به مهرتونم سقف یک زیر برید... بخونه رو خطبه عاقد.. بیا بپوش_

 .. میبینمت... بغل به بچه ایشاال دیگه سال.. دیدی چه رو

 .. افراد این نادونی حجم از.. میاوردم باال داشتم

 .. رفت بیرون اتاق از بالخره
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 .. کردم نمی کاری اگه

 .. شدم می بدبخت

 .. کرد باز در بابا لحظه همون

 .. رفتم عقب قدم یک ترس از

  گفت اروم صدای با اش همیشه ژست مثل

 من با میخوندم نماز سرش پشت که ناهید.. شنیدم تو از و بودم نشنیده نه وقت هیچ ناهید از_

 .بشم خلق نمای انگشت عمری اخر میترسم.. نیره ازت میترسم.. کرد کار این ابروم و

 میکنی تو زندگی... ادم بچه مثل میشنی.. 

  گریه زیر زدم

 ... کردم چکار من مگه.. نیستم بدی دختر من خدا به بابا_

  گذاشت قلبش رو دست بابا

 .کشم نمی دیگه خدا به... گرفت جونمو ناهید و کرد خم منو کمر نادر_

 .... ببینم بیراهه به رو تو نمیخوام.. 

 بچه یکم... کار اهل.. خوبیه پسره.. پسره این... ببینم زندگیت خونه سر رو تو میخواد دلم

 .. خوره می همین دراز زبون تو به ولی.. ای ساده

  افتادم بابا پای به

 .. نکن بدبختم... خدا رو تو بابا نکن_

  کرد بلندم بابا

 آخ... پدر من به میدی حق بفهمی... ماتیش رو اسپند مثل که.. بگم بهت رو چیزی یک بزار_

 .. بدونی... کرده چه ناهید... بدونی اگه... نیره
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 .. کردم نگاهش شده گرد چشای با

 ... بوده سراج کار شاید..فهمیده بابا یا

  کرد باز در صفی عمه لحظه همون

 .. دیگه زشته داداش بیا_

  گفت نفس نفس با کرد نگاهم بابا

 .. بشکنم نذار... بنده مو به آبروم_

 .. رفت و

  گفت حرص با  رفت غره چش عمه

  . من به رفت می غره چش هی و میشه خیر به عاقبت زندگیش خونه سر.. ایشاال اره_

 .. رفت و برداشت قدم ناتوان بابا

 .. بود پدر یک. تهش مرد این... گرفت دلم

  گفت حرص با و کرد کج لباشو عمه

 ... ناخلف اوالد شما گرفتین داداشمو خان جون_

 .. رفت و

 .. خدا میکردم کاری یک باید

  خدا.. کجا پسره اوک کجا من.. ببینم شدنم بدبخت بشینم شد نمی

  بود داداشم حال بهر . گرفتم رو نادر شماره

 .. برد می پناه نادر به همیشه ناهید.. بکنه برام کاری تونست می اینجا شاید

 ... آورد می پناه نادر به همیشه ناهبد آخ
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  کجایی نادر_

  امد اش کشیده صدای

  شده چییی_

  دادم سر رو گریه هق هق

 رو تو.. بیا نادر.... ریقو... مفنگی مردک یک...کنن مرتیکه یک عقد زور به من میخوان _

 ... خدا

  گریه زیر زدم دوباره

  امد مامان صدای

 .. میخواد رو صالحت اباتب.. برم قربونت بیا.. نکن ریزی ابرو مادر.. نیره کجایی_

 ... بودم شده قایم کمد تو

 کشیده و مست صدای... گرفتم رو نادر شماره.. بود خاموش گرفتم مازیار شماره دوباره

  شنیدم  اش

 الوووو_

  نالیدم

  دیگه.. بیا.. نادر_

 کجااااا_

  کردم قطع تلفنو... زدم هق.. کسیم بی  از... بود مست هنوز

  امد عاقد صدای

 .. خطبه خوندن واسه نمیان.. خانم روسع_
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  بود خاموش گرفتم رو مازیار شماره

 ... خدا.. خدا.. نالیدم لب زیر

  امد بابا صدای

 .. االن االن_

  گرفتم رو سراج شماره... بود نفر یک شانسم تنها.. کردم نگاه گوشی به

  برداشت بوق یک با

 .. نیره.. الو_

 ناهید خاک ارواح تو.. بیا خدا رو تو.. کنه عقد زور به منو میخواد بابام.. هومن اقا_

 

  االن میام امد صداش

  کرد باز رو کمد در مامان

 .. من جون به ننداز باباتو.. بیا پاشو_

 .. کردم سر چادر ترس با

 .. شدم پذیرایی وارد بدتر ای دلهره با

 .. شد می چندشم پسره دیدن از

 .. شدم خیره بابا به و ریختم نگاهم تو التماسم تمام

 .. نمیکرد نگاهمم اصال بابا

  کرد باز جا پسرش کنار پسره مادر

 .. داماد کنار بشین بیا دخترم بیا_
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 .. کشید کل بعد

 . نخوره بهش چادرمم پره حتی که جوری.. نشستم پسره کنار

  گفت بابا

  اقا حاج رو صیغه بخونین_

 . شد باز نیشش کنارم پسره

 .. میکرد گریه مامان

  بودم زده زل بابا به خشک چوب مثل

 ... ولی.. میگذروندم خوش مهمونی وسط مازیار پیش االن

 .. کرد دستم نزدیک دستشو اروم پسره

 .. کنم تحمل دستمو به انگشتش خوردن نوک حتی نمیتونستم که بود جهنم دستش انگار

 ... محرمیت خوندن به کرد شروع عاقد

 ... نامردن برم ورد های مرد چقدر فهمیدم من و

 .. بود بابا به نگاهم

 .. بود بابا به ام زده زل و خیره نگاه

 .. کشید می نفس.. بابا

 .. ریخت می من های اشک

 .. شنیدم می خیال و وهم تو عاقد اون صدای

 .. شد نمی کنده هم از بابا و من نگاه

 ... وکیلم شما طرف از من اقا حاج... خوب_
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 اره معنای به داد تکون سر و گرفت رو کالفه بابا... بود من به بابا نگاه هنوز

   کرد خوندن به شروع عاقد

  شد بلند.. بابا موبایل زنگ صدای لحظه همون

 .. کرد قطع اشو تلفن

 .. نمیکرد عاقد های حرف به اعتنای

 .. بود بابا گوشی پی در پی های زنگ به حواسم تمام

  ادد جواب... شد بلند... بابا اخر لحظه

 .. بله_

 . شدم بلند منم آگاه ناخود

 .. کرد ول نصفه رو خطبه عاقد کردم نگاهمون تعجب با  همه. من شدن بلند با

 .. افتادم راه بابا دنبال

  شنیدم می صداشو

 ... خانوادگی  مساله این... در پشت.... چی_

 .. زدم کن باز در دکمه و رفتم در طرف به ذوق با

 .. کرد نگام دهش گشاد چشای با بابا

 .. کردم باز در بیشتر ذوق با

 .. پوشید می دانشگاه تو که ایش قهوه شلوار و کت همون با بود سراج

 .. کرد نگاهم اخم پر

 .. بودم نشده خوشحال اینقدر دیدنش از حاال تا
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  امد نزدیک.. بابا

 کرد کج سر سراج

 ... حاجی.. سالم_

 .. کشید پوفی بابا

 امدی... زنت خواهر کنون عقد وسط... خیره قدمت بفرما_

  کرد نگاه من به سراج

 .. شد خونه وارد

  گرفت مو چادر پر... بابا

 شر از باید امشب.. بشه ضامنت بیاد استغفرهللا هم خدا.. میدی رو بله جواب امشب_

 ... بشم راحت تو مسولیت

 .. شدن بلند سراج احترام به همه

 .. موند باز دهنش چل و خل رکپس اون دیدن با اول نگاه تو سراج

  کرد معرفی سراج گشاده روی با بابا

 .. سراج مهندس اقای... بزرگم داماد ایشون_

 .. فروخت می فخری چه.. زدم پوزخندی

 تو و نداره هم سیکل حتی.. دامادم بگه بره راه میخواست چطور دلقک این وجود با االن

 ... شاگرد باباش بقالی

 .. نشست بابا کنار گبزر مبل روی.. سراج

 .. بودم ایستاده وسط اون مستاصل من
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 .. میکرد نگاهم هیزش های چشم و باز نیش با هنوز پسره

  فرستاد صلوات دوباره عاقد

 .. بخونم رو خطبه ادامه تا بشنید خانم عروس.. مبارک خوب_

 .. کردم پسره خالی جای به نگاهی

 . نشستم سراج کنار کامل پرویی با ولی

 .. زد خشکش مجسمه مثل یکلحظه که سراج خود

 .. میدین پی در پی های شوک هی انگار هم بقیه

  کرد درشت چشم عمه

 .. شوهرت کنار عزیزم بیا_

  دادم خرج به جرات

 .. کنم ازدواج اقا این با نمیخوام من_

  گفت بلند بابا

  .. اقا حاج رو خطبه بخون_

  کرد نگاهم چپ چپ سراج

  گفتم کشانه سر

 زیادی لقمه این... گلو تو بپر هلو.. کردین فکر واقعا. نمیخوام چلتون و خل پسر من_

 ... گیره گلو واستون

  صورتش روی زد عمه

 .. مرگم خدا_
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  گفت بلندتر بابا

 .. اقا حاج بخون گفتم_

  شد بلند پسره مامان

 .. مارو کردین مسخره_

  شد بلند... بابا

 .. کنه کنیزی براتون عمر یک قرار شماست هخون سگ من دختر.. خانم حاج نه_

  کردم بغض

 ... بابا_

  گفت عاقد

 .. باطل عقد خطبه نباشه راضی عروس تا_

  زد هوار بابا

 .. بخونین... راضیه عروس_

 .. شدم بلند

  زدم داد

 ... ندارم دوست پسرتون من_

 .. دیدم سراج پوزخند

 .. سراج از اینم... بود شده امید نا امیدم... سیرک امده انگار مردک رسما

 .. نشوند پسره کنار و گرفت و من بازوی... بابا

  ایستاد  عاق سر باالی
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 .. بخون_

  گفت عاقد

 ..رضایت آخه_

  زد داد بابا

  بگیر تو پول... بخون_

  زد خندی نیش پسره مامان

 .. عزیزم میکنه خوشبختت پسرم_

 .. وندنخ به دوباره کرد شروع و.. داد تکون سری عاقد

 .. بود انداخته پا رو پا و.. بود نشسته.. سینه به دست سراج

 .. شنیدم می رو عربی های کلمه

 .. داشت غم مامان نگاه

. 

. 

. 

 

 ... میزنن چنگ پوسیده ریسمان به ..ولی.. شدست تموم براشون ها ادم زندگی گاهی

 .. زدم چنگ نجاتم پوسیده ریسنان به من و

 ...  بوده شبرکجا اون دختر یبدون میخوای... بابا_

 .. کرد نگاهم اخم پر بابا.. شد ساکت عاقد
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  کردم جمع جسارتم تمام

 ..  بودم اقا اون خونه من_

 .. شدن خیره سراج به جماعت کل لحظه یک برای

 .. کرد می نگاهم شده ریز چشای با سراج و

 شاید....رسه می سر بزنگاه سر همیشه چرا کردی فکر تا..  خونش برد من خودش_

 ...بشم دیگه ناهید یک که نمیخوای.. بیفتم  بهم کسی دست نمیخواد

 .. شنیدم رو عمه و مامان.. هین

  ... ناهید بارداری منظورم میدونست اون.. کرد نگاهم بهت با بابا

  شد بلند پسره مامان

 ... اوردین در شورش دیگه_

 .. شدن بلند و

 .. افتاد راه همهمه

 .. میکرد التماسشون عمه

 .. بود گنده لبخند یک لبش رو مامان

 .. بود پوسیده طناب همون ساختگی داستان این و

 .. بود زده زل من به ساکت بابا

  شد بلند عاقد ها مهمون.. رفتن با

 .. کنم زحمت رفع منم اجازه با خوب_

  زد پوزخندی... بابا
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 ! حاجی ندادی انجام کارتو هنوز_

  کرد نگاهی عاقد

  کرد اشاره سراج به بابا

 .. دادم پرورش استینم تو مار... بوده تو خونه تو من دختر_

 .. بود جالب سراج سکوت مهر

  بود افتاده لج سر واقعا بابا

 .. بخون عقد خطبه_

 .. گزیدم لب

 ... بیفته دعواش بابا با.. سراج خدایا.. بره و نه بگه بشه بلند االن سراج... خدایا

  گفت حرص با  رفت غره چش عمه

  . من به رفت می غره چش هی و میشه خیر به عاقبت زندگیش خونه سر.. ایشاال اره_

 .. رفت و برداشت قدم ناتوان بابا

 .. بود پدر یک. تهش مرد این... گرفت دلم

  گفت حرص با و کرد کج لباشو عمه

 ... ناخلف اوالد شما گرفتین داداشمو خان جون_

 .. رفت و

 .. خدا میکردم کاری یک باید

  خدا.. کجا پسره اوک کجا من.. ببینم شدنم بدبخت بشینم شد نمی

  بود داداشم حال بهر . گرفتم رو نادر شماره
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 .. برد می پناه نادر به همیشه ناهید.. بکنه برام کاری تونست می اینجا شاید

 ... آورد می پناه نادر به همیشه ناهبد آخ

  کجایی نادر_

  دام اش کشیده صدای

  شده چییی_

  دادم سر رو گریه هق هق

 رو تو.. بیا نادر.... ریقو... مفنگی مردک یک...کنن مرتیکه یک عقد زور به من میخوان _

 ... خدا

  گریه زیر زدم دوباره

  امد مامان صدای

 .. میخواد رو صالحت بابات.. برم قربونت بیا.. نکن ریزی ابرو مادر.. نیره کجایی_

 ... بودم شده قایم کمد تو

 کشیده و مست صدای... گرفتم رو نادر شماره.. بود خاموش گرفتم مازیار شماره دوباره

  شنیدم  اش

 الوووو_

  نالیدم

  دیگه.. بیا.. نادر_

 کجااااا_

  کردم قطع تلفنو... زدم هق.. کسیم بی  از... بود مست هنوز
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  امد عاقد صدای

 .. خطبه خوندن واسه نمیان.. خانم عروس_

  بود خاموش گرفتم رو مازیار رهشما

 ... خدا.. خدا.. نالیدم لب زیر

  امد بابا صدای

 .. االن االن_

  گرفتم رو سراج شماره... بود نفر یک شانسم تنها.. کردم نگاه گوشی به

  برداشت بوق یک با

 .. نیره.. الو_

 ناهید خاک احارو تو.. بیا خدا رو تو.. کنه عقد زور به منو میخواد بابام.. هومن اقا_

  االن میام امد صداش

  کرد باز رو کمد در مامان

 .. من جون به ننداز باباتو.. بیا پاشو_

 .. کردم سر چادر ترس با

 .. شدم پذیرایی وارد بدتر ای دلهره با

 .. شد می چندشم پسره دیدن از

 .. شدم خیره بابا به و ریختم نگاهم تو التماسم تمام

 .. دنمیکر نگاهمم اصال بابا

  کرد باز جا پسرش کنار پسره مادر
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 .. داماد کنار بشین بیا دخترم بیا_

 .. کشید کل بعد

 . نخوره بهش چادرمم پره حتی که جوری.. نشستم پسره کنار

  گفت بابا

  اقا حاج رو صیغه بخونین_

 . شد باز نیشش کنارم پسره

 .. میکرد گریه مامان

  بودم زده زل بابا به خشک چوب مثل

 ... ولی.. میگذروندم خوش مهمونی وسط مازیار پیش االن

 .. کرد دستم نزدیک دستشو اروم پسره

 .. کنم تحمل دستمو به انگشتش خوردن نوک حتی نمیتونستم که بود جهنم دستش انگار

 ... محرمیت خوندن به کرد شروع عاقد

 ... نامردن برم دور های مرد چقدر فهمیدم من و

 .. بود بابا به نگاهم

 .. بود بابا به ام زده زل و خیره گاهن

 .. کشید می نفس.. بابا

 .. ریخت می من های اشک

 .. شنیدم می خیال و وهم تو عاقد اون صدای

 .. شد نمی کنده هم از بابا و من نگاه



 

126 
 

 ... وکیلم شما طرف از من اقا حاج... خوب_

 اره معنای به داد تکون سر و گرفت رو کالفه بابا... بود من به بابا نگاه هنوز

   کرد خوندن به شروع عاقد

  شد بلند.. بابا موبایل زنگ صدای لحظه همون

 .. کرد قطع اشو تلفن

 .. نمیکرد عاقد های حرف به اعتنای

 .. بود بابا گوشی پی در پی های زنگ به حواسم تمام

  داد جواب... شد بلند... بابا اخر لحظه

 .. بله_

 . شدم بلند منم آگاه ناخود

 .. کرد ول نصفه رو خطبه عاقد کردم نگاهمون تعجب با  همه. من شدن بلند با

 .. افتادم راه بابا دنبال

  شنیدم می صداشو

 ... خانوادگی  مساله این... در پشت.... چی_

 .. زدم کن باز در دکمه و رفتم در طرف به ذوق با

 .. کرد نگام شده گشاد چشای با بابا

 .. کردم باز در بیشتر ذوق با

 .. پوشید می دانشگاه تو که ایش قهوه شلوار و کت همون با بود سراج

 .. کرد نگاهم اخم پر
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 .. بودم نشده خوشحال اینقدر دیدنش از حاال تا

  امد نزدیک.. بابا

 کرد کج سر سراج

 ... حاجی.. سالم_

 .. کشید پوفی بابا

 امدی... زنت خواهر کنون عقد وسط... خیره قدمت بفرما_

  کرد نگاه من به سراج

 .. شد خونه وارد

  گرفت مو چادر پر... بابا

 شر از باید امشب.. بشه ضامنت بیاد استغفرهللا هم خدا.. میدی رو بله جواب امشب_

 ... بشم راحت تو مسولیت

 .. شدن بلند سراج احترام به همه

 .. موند باز دهنش چل و خل پسرک اون دیدن با اول نگاه تو سراج

  کرد معرفی سراج گشاده روی با بابا

 .. سراج مهندس اقای... بزرگم داماد ایشون_

 .. فروخت می فخری چه.. زدم پوزخندی

 تو و نداره هم سیکل حتی.. دامادم بگه بره راه میخواست چطور دلقک این وجود با االن

 ... شاگرد باباش بقالی

 .. نشست بابا کنار بزرگ مبل روی.. سراج
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 .. بودم ستادهای وسط اون مستاصل من

 .. میکرد نگاهم هیزش های چشم و باز نیش با هنوز پسره

  فرستاد صلوات دوباره عاقد

 .. بخونم رو خطبه ادامه تا بشنید خانم عروس.. مبارک خوب_

 .. کردم پسره خالی جای به نگاهی

 . نشستم سراج کنار کامل پرویی با ولی

 .. زد خشکش مجسمه مثل یکلحظه که سراج خود

 .. میدین پی در پی های شوک هی انگار هم هبقی

  کرد درشت چشم عمه

 .. شوهرت کنار عزیزم بیا_

  دادم خرج به جرات

 .. کنم ازدواج اقا این با نمیخوام من_

  گفت بلند بابا

  .. اقا حاج رو خطبه بخون_

  کرد نگاهم چپ چپ سراج

  گفتم کشانه سر

 زیادی لقمه این... گلو تو بپر هلو.. دینکر فکر واقعا. نمیخوام چلتون و خل پسر من_

 ... گیره گلو واستون

  صورتش روی زد عمه



 

129 
 

 .. مرگم خدا_

  گفت بلندتر بابا

 .. اقا حاج بخون گفتم_

  شد بلند پسره مامان

 .. مارو کردین مسخره_

  شد بلند... بابا

 .. کنه کنیزی براتون عمر یک قرار شماست خونه سگ من دختر.. خانم حاج نه_

  کردم بغض

 ... بابا_

  گفت عاقد

 .. باطل عقد خطبه نباشه راضی عروس تا_

  زد هوار بابا

 .. بخونین... راضیه عروس_

 .. شدم بلند

  زدم داد

 ... ندارم دوست پسرتون من_

 .. دیدم سراج پوزخند

 .. سراج از اینم... بود شده امید نا امیدم... سیرک امده انگار مردک رسما

 .. نشوند پسره کنار و گرفت و من بازوی... بابا
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  ایستاد  عاق سر باالی

 .. بخون_

  گفت عاقد

 ..رضایت آخه_

  زد داد بابا

  بگیر تو پول... بخون_

  زد خندی نیش پسره مامان

 .. عزیزم میکنه خوشبختت پسرم_

 .. خوندن به دوباره کرد شروع و.. داد تکون سری عاقد

 .. بود انداخته پا رو پا و.. بود نشسته.. سینه به دست سراج

 .. شنیدم می رو عربی های کلمه

 .. داشت غم مامان نگاه

. 

. 

. 

 

 ... میزنن چنگ پوسیده ریسمان به ..ولی.. شدست تموم براشون ها ادم زندگی گاهی

 .. زدم چنگ نجاتم پوسیده ریسنان به من و

 ...  بوده شبرکجا اون دختر بدونی میخوای... بابا_
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 .. کرد نگاهم اخم پر بابا.. شد ساکت عاقد

  کردم جمع جسارتم تمام

 ..  بودم اقا اون خونه من_

 .. شدن خیره سراج به جماعت کل لحظه یک برای

 .. کرد می نگاهم شده ریز چشای با سراج و

 شاید....رسه می سر بزنگاه سر همیشه چرا کردی فکر تا..  خونش برد من خودش_

 ...بشم دیگه ناهید یک که نمیخوای.. بیفتم  بهم کسی دست نمیخواد

 .. شنیدم رو عمه و مامان.. هین

  ... ناهید بارداری منظورم میدونست اون.. کرد نگاهم بهت با بابا

  شد بلند پسره مامان

 ... اوردین در شورش دیگه_

 .. شدن بلند و

 .. افتاد راه همهمه

 .. میکرد التماسشون عمه

 .. بود گنده لبخند یک لبش رو مامان

 .. بود پوسیده طناب همون ساختگی داستان این و

 .. بود زده زل من به ساکت بابا

  شد بلند عاقد ها مهمون.. رفتن با

 .. کنم زحمت رفع منم اجازه با خوب_
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  زد پوزخندی... بابا

 ! حاجی ندادی انجام کارتو هنوز_

  کرد نگاهی عاقد

  کرد اشاره سراج به بابا

 .. دادم پرورش استینم تو مار... بوده تو خونه تو من دختر_

 .. بود جالب سراج سکوت مهر

  بود افتاده لج سر واقعا بابا

 .. بخون عقد خطبه_

 .. گزیدم لب

  ... بیفته دعواش بابا با.. سراج خدایا.. بره و نه بگه بشه بلند االن سراج... خدایا

  بزنه هوار سراج

 راه دعوا. خدایا..  میگه دروغ داره ولی...بوده پسرش دوست خونه ... هرزست دخترتون

 .. بشم راحت منم... بشه تموم خدایا.. بشنو صدامو.. خدایا.. بابا و سراج بین  بیفته

  کرد نگاه سراج به عاقد

 .. جوون بخونم_

 من زده زل اینطوری.. بندازه راه دعوا پاشه.. دیگه پاشه سراج.. میمردم استرس از داشتم

 ... اخدای.. نکنه نگاه

 .. شد بلند سراج که میکردم دعا دلم تو

 بگه االن... نداشتم باکی شد می مال بر هم ناهید راز اگه حتی... کشیدم راحتی نفس وای

 .. زنه می بهم چیز همه و نه میگه االن... اند هم مثل همه هات دختر
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  امد جلو سراج

 ... بخونین_

 .. کردم نگاهش شده مات

 خوند عاقد

 .. داشتم دنمر حس من و

 .. خدایا.. من با کردی چه... خدایا

 .. کشید راحتی نفس بابا

  بست چشم

  گفت عاقد

 .. مبارکه_

  کرد بغلم  و شد بلند بابا

 ... میخواستم و خوشبختی فقط.. شاهده خودش خدا.. نیره_

  بود رنگ پر لبخندش هنوز مامان

 .. عاقد

  گفت

 ... بفرستید عقد این مبارکی به صلواتی_

 .... سراج هومن بود سراج به نگاهم من و

 ... میومد چنگال و قاشق صدای فقط

مقابل خورشت ظرف باز نیش با مامان   گرفت سراج ُ 
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 ... مادر بخور_

 بود اینجوری ادم این چرا .. بود کرده پر لبالب  اش بشقاب که کردم نگاه سراج به حرص با

 بود نیفتاده اتفاقی انگار

 

  کرد من به نگاهی.. بابا

 ... خونت ببری تو زن تونی می.. داشتی شو امادگی وقت هر_

 .. کردم پرت بشقاب تو چنگال و قاشق حرص با

 .. خورد من به مامان و بابا نگاه... ناهنجارش صدای

 .. کشید من طرف به ُ   نگاهش خونسرد باالخره سراج

  گفت بود من به نگاهش که همینطور

 ... حاجی چشم_

 .. چشم.. میگفت چی شتدا دیگه این

  انداخت غبغب به باد بابا

 .. باشن داشته شو امادگی که... کن صحبت هم خانم حاج با_

  کرد بابا به سفیهی اندر عاقل نگاه سراج

  میداد ادامه هی  رفت نمی رو از که انگاری بابا ولی

 قضیه ته و سر...چیزی عسل ماه برید ماه اخر همین... چیدست خونت تو که ناهید جهاز_

 .. بیارید هم رو

  گرفت اش گریه دوباره مامان
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 ... ناهیدم بمیرم الهی_

  کشید باال نفس یک حرص با و اب لیوان.. بابا

 ... بسه داری عزا_

 ... بود کرده دیگه یکی پیشکش ُ   اون بابا دقیقا که.. داشتم و گوسفند یک حس

 به نگاهش سراج... بود کرده ادزی ُ   اخبار صدای معمول طبق بابا... شام خوردن بعد

 ابرو چشم من برای ها احمق مثل مامان.... بود دیگه جای فکرش تابلو ولی... بود تلویزیون

 ... امد

  گذاشتم هم رو هارو بشقاب

 ؟.. چی_

  گفت اروم

 ..بمونه شب سراج.. بگم بابات به میخوای_

  کردم درشت چشم

  نخیر_

  گذاشت بینیش رو دستشو

 هم کنار.. بیاد بال این تو سر نمیخوام... کرد گیری سخت ناهید بچم سر... هزشت.. هیس_

 ... میفته هم دل تو محبتتون و مهر باشین

  سابوندم هم رو دندون

 ... نمیدارید بر سرم از دست کردید بدبختم... نیفته خوام می_

 .. شدم اتاق وارد

  اوردم در بودم دهکر پیچ کفن خودم دور که و سفید لعنتی چادر اون کالفه
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 .. بود پریده سرش از مستی هه.. نادر از پاسخ بی تماس بار چند.. کردم گوشیم به نگاهی

 .. بود نیم و ده و ساعت... بود مهمونی تو هنوز شاید.. نداشتم مازیار از تماسی هیچ ولی

  امد بابا صدای

 .. میره داره شوهرت بیا... نیره_

  منالید و کشیدم موهامو حرص از

 ..... خدا_

  امد صداش دوباره

 ... نیره_

  زدم داد

 .. امدم_

 .. کردم سر به چادر دوباره

  کرد نگاهم اخم پر بابا

 .. رفت می سراج صدقه قربون چه در دم مامان

  بود انداخته پا روی پا و بود نشسته مبل روی که... زدم زل بابا به

 .. میداد نشون داشت شو پیروزی که جنگی یک... جنگ یک.. بود دوئل یک نگاهش تو

  گفت بلند بابا

 ... بمون همینجا میخوای... جان مهندس_

 .. کردیم نگاه بابا به زده زل سراج خود و مامان و من
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 محرم که سراجی نمیذاشت حتی... که ادمی همون.... بابا پیشنهاد اونم... سراج.. بمونه شب

 میگه داره نشده ثبت کجا هیچ عربی خط کی با حاال.. کنه نگاه بهش بود ناهید محضری

 ... بمون شب

  شد باز نیشش مامان

 ... پسرم بمون اره_

 ... کشید نفس سراج

 ... دارم کار.. ممنون خیلی_

 با دشمنی... میاورد سرم بالیی چه داشت دقیقا.. شد نمی کنده بابا از من زده زل نگاه چرا

  بود هاش زورگویی اعالم این... اش بچه

 رفت  کرد حافظیخدا

 .. بابا میکنی چکار دقیقا داری_

 ..زد پوزخندی بابا

 .. شم می راحت شّرت از دارم_

  گفت بابا و من بحث به توجه بدون بود برگشته در دم از که مامان

 کنه عوض خونشو بگیم میخوای... بشینه ناهید زندگی خونه سر بره نیست یمن بد میگم_

 ... میکنیم عوض شوا تخته و تیر چهارتا ماهم..

 .... وای وای.. گرفتم سرمو

 .. نشستم مبل روی

 ... داده زوال رو شما عقل ناهید مرگ خدا به_

  شد بلند بابا
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 ... خبره چه برم دور فهمم می دارم تازه کرده باز من چشای ناهید مرگ_

  گرفت سر از شو زاری و گریه دوباره مامان

 .. شدم اتاقم وارد من

 به.. نمیتونستم که بود شده فلج مغزم انگار و.. کردم فکر.. کردم فکر.. ادمافت تخت روی

 ... بدم سرانجام هام فکر

 .. کردم باز چشم.. بودم خوابیده که حالتی همون با صبح

 .. شدم دانشگاه راهی و کردم تنم لباس کرختی با

 موهامو.. شیدمک هام لب روی رژ... اوردم در دانشگاه به نرسیده چادرمو.. همیشه مثل

 ... ریختم صورتم تو یکوری

 .. داشتیم مازیار با مشترک کالس... امروز

 ... نبود که بود مازیاری به حواسم تمام... کالس سر

  گرفتم سراغش ها بچه از یکی از

  نداشت خبر اونم

 ... بود خاموش گوشیش هنوز

 زنگ گوشیم که میدادم گوش فرشته های پرت و چرت به کالس تو حوصله و حال بی

 .. برداشتم رو گوشی مازیاره اینکه از خوشحال.. خورد

  بود ناشناس شماره یک

 ... الو_

 ... دیگه ساعت نیم.. الله پارک بیای تونی می... ببینمت میخوام... ام روزبه_

  کردم ساعت به نگاهی
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 ؟  بشنوم ناهید از های خبر  که میام صورتی در من_

  شنیدم صداشو

 ... اتیشم رو اسپند مثل حاال تا دیروز از و.. میدونم چی بدونی اگه آخ... ناهید_

  بکشم حرف زبونش زیر از حداقل کردم سعی

 ؟ چی_

 الله پارک دیگه ساعت یک... دارم شرط... بگم برات تا بیا... کوچولو خانوم دیگه نه..د_

.. 

 .. کرد قطع تلفن و

 رفتم دانشگاه محوطه طرف به عجله با

  ایستادم... مازیار یدند با که

  شد نزدیکم باز نیش با مازیار

 ... من عشق سالم_

  زدم پوزخندی

 میکرد عالقه ابراز دانشگاهش حراست رئیس.. سراج زن به داشت االن دقیقا.. من عشق

... 

  کردم اخم

 .. بود خاموش ات تلفن دیشب_

  گذاشت سرش رو  دستش

 .. رفت یادم.. بودم مهمونی... اره آخ_
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 .. من کردن بدبخت با شد مصادف اش تلفن برنداشتن.. کشیدم اهی

  انداختم پایین سر

 ..برم باید دارم کار جایی من_

  گرفت بازوم مازیار 

 .. میاری در بازی بچه چرا_

  کردم نگاه بر دور به ترس از

  مازیار میکنم خواهش_

  گرفت نفس

 .. ماشین تو بریم_

 .. دادم تکون سر

 ...افتادم راه دنبالش و

 ... باشی دلخور دستم از تو نمیخواد دلم من.. عزیزم شده چی_

 .. کردم نگاهش حسرت با

 .. بود منم نبودن و بودن دلخور فکر به که بود کسی تنها مازیار دقیقا

 ..داشتم خوبی حس و بودم اون با

 .. بدی نجات هستم توش که بلبشویی این از منو میتونی تو_

 .. کرد اشینم در به اشو تکیه

 کرد نگاهم مستقیم .. گذاشت من صندلی روی دستشو

 .. میخوای چی من از دقیقا تو... نیره_
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 ... میخواستم چی ازش من

 ... کنم فرار خونمون از میخوام_

  انداخت باال شو ابرو لنگه یک

  کردم جمع جسارتمو تمام

 ... بریم کشور این از باهم حاضری_

 دیدم ماتشو نگاه لحظه یک برای

  گرفت نفس

 ... میکنی فرار داری تو_

 اره معنای به دادم تکون سر

  زد استارت

 باش پاسپورتت فکر تو_

 ... بدونم چیزهای یک باید رفتن قبل ولی_

  چی_

  کردم تلفنم به نگاهی

 ... ناهید مرگ راز_

  گذاشتم جیبم تو تلفنو

 ؟ جایی تا بری می منو_

 ... زد چشمکی

 ... بخواه جون تو_



 

142 
 

 ... دوختم بهش اغواگرمو نگاه.. کردم خمار چشامو

 .. بود من برنده برگ مازیار و.. دیدم دارشو تب نگاه

 . داشت نگه دانشگاه نزدیک

 .. چیه جریان_

  انداختم باال شونه

 ... بوده چی ناهید خودکشی علت میدونه که.. شده مدعی یکنفر_

  مستقیم.. کرد نگاهم

 .. پدرت هم نفر دومین.. کرده تنگ بهش رو عرصه ونا... شوهرش... نفر اولین_

  دادم تکون سر

 .. است پیچیده کالف یک_

  کرد اخم

 ؟ مقصری جور چه دنبال دقیقا االن تو_

  گفتم ولی نمیدونم.. نبود صالح گفتنش شاید

 .. ناهید بچه پدر دنبال_

  پوزخندی

 .. کنی شکایت ازش... کنی پیداش_

 کسی.. میدوزه بهم زمان   و زمین داره... ناهید ریزی آبرو ترس از من بابای... شکایت_

 نیست کار در شکایتی پس.. نفهمه

  گفت بعد.. کرد سکوت یکم
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 .. کنی پیداش میخوای چی واسه_

  کردم بغض

 .. بود بیگناه اون... بود پاک خیلی.. ناهید_

 .. کشید آهی

 هستم پشتت همجوره من.. نیره_

 .. بودم نشسته کرده یخ نیمکت روی پارک توی

 بابا دیگه حداقل خوبه.. باشم پاسپورتم دنبال.. دیگه ماه یک تا باید میکردم فکر این به داشتم

 نداره من کارهای به کاری

 ..داده شوهر شو دختر راحته خیالش االن

 .. گرفتم رو ناشناس شماره

 ... میخورد مشغولی بوق

 ایستاد مقابلم یکی... که دافتا شدن می رد گذری که هایی آدم به نگاهم

 بود سراج.. شدم شوکه.. دیدنش از

  بود انداخته باال شو ابرو یک

 . اشتگاههبازد.. نمیاد_

 ... گزیدم لب

 ..  بازداشگاه کی_

 ..نشست من کنار نیمکت روی

 ... روزبه_
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  گرفتم نفس

 .. برداره ناهید راز از پرده میتونست اون... ریختی تو زهر اخرش.. نه آخ_

  زد پوزخندی

 ... جون بچه هستی چی دنبال تو_

  کردم نگاهش جانب به حق

 .. فهمم نمی منظورت_

 .. امد تر نزدیک

 ... میذاری قرار روزبه با امروز... میشی من صیغه شب... میدی وعده مازیار با_

  شد حبس نفسم

 ... بود بلد خونی ذهن این

 ؟ دارم قرار باهاش فهمیدی چجوری تو_

  امد ترنزدیک

 ... ته کوچیک کله اون تو چی_

  اورد جلو سرشو

 .. ترسیدم مشکیش برنده و تیز نگاه از

  گفتم لکنت با

 .. بفهمم ناهید مرگ حقیقت خوام می فقط من_

  شد کشیده باال طرف به هاش لب

 .. شدی من زن.. ش قبال در ولی... خوبه_
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  کردم اخم

 ... مشد مجبور.. الکی همش میدونی خوب خودتم_

  صورتم طرف به کرد دراز دستشو

  کشیدم عقب صورتم

 حال دخترا اینجور با من.. کوچولویی هرزه یک ولی... خوشگلتر ناهید از.. خوشگلی_

 ... نمیکنم

 سابوندم هم رو دندون حرص با

 ... کنی توهین نداری حق_

  برگردوندم رو

 ... نیست مهم تو نکردن و کردن حال برام_

  کشید صورتم روی وار نوازش دستشو دوباره

 ... شد مور مور تنم تمام

 .. شد حبس نفسم

  شدم جمع خودم تو

 .. دارم غیرت اسم به چیزی یک من دونستی می_

 .. اش فجیح نوع از اونم

  موند هوا رو هاش انگشت.. کشیدم عقب سرمو

 محرمیت هم تو... میرم ایران از من... نداره ربطی هیچ هات داشته و عالیق من به_

  میکنی تمومش

 میکرد نگاهم زده زل
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 .... بودن من زن.. حکمت.. دیگست چیز یک حکمت فعال_

  گذاشتم دهنم رو دست

 ....هییی_

  کرد درشت چشم

  بزارم سرم غیرتی بی کاله نداری انتظار چیه_

  کرد اخم

 .. بشم زنت بیام که خرم اینقدر من کردی فک تو_

  زد پوزخندی

 من به... کرد تقدیمت دستی دو بابات هک هستی حتما پس_

  کردم بغض

 .. پستی خیلی_

  انداخت کمرم دور دستشو.. کرد ریز چشم

 ... شم نمی گزیده دوبار سوراخ یک از من_

  کشیدم عقب

 ؟... خواستی می چی ناهید زندگی تو... تو اصال_

  خندید

  کردم اخم

 ... ناهید تگاریخواس امدی سیاسی مسایل خاطره واسه.. میگفت روزبه_

  میکرد عصبیم کارهاش.. کشید کمرم روی وار نوازش دستشو
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  . بودیم هم عاشق ناهید و من..عزیزم نه_

  زدم پوزخندی

 ... کشت خودش عروسیش قبل همون واسه_

  میخورد صورتم به هاش نفس هرم.. کرد تر تنگ دستشو حلقه

 بفهمم... یخوادم دلم بدجور که داشته علتی ناهید خودکشی... عزیزم_

  نالیدم ناتوان

  ام بیچاره خواهر...امده سرش بالیی چه ناهید... شده چی.. نمیگین هیچی چرا_

  گفتم بغض پر

 بود مظلوم خیلی اون... شده تنگ براش دلم_

 .. کرد نگاهم مات یکدفعه

 .. میشی تر مظلوم اون از میکنی بغض وقتی هم تو_

  شد خشک چشم تو اشک یکدفعه

 ... کردم نگاهش گنگ و گیج

 ...بودم گرفته ضرب تخت روی روی انگشتم با

 .. یود پشتی کوله به نگاهم

 ... بود شده نوا هم ساعت تیک تیک صدای با هام انگشت ریتم

 .. ادم از پر.. بود حرف از پر فکرم

 تا.. میخواید چی برتون دور های ادم و زندگی از ندونید . بیفته اتفاق براتون شده حاال تا

 .. هستید دیگه سیاره یک مال انگار... باشید گنگ و گیج شده حاال



 

148 
 

 ... کنم فرار... خودم از میخواست دلم

 ... بردم پتو زیر سرمو

  کرد صدا... گوشیم آالرم که

 ... بود صبح پنج ساعت دقیقا

 .. بودم بیدار هنوز من و

  شدم بلند تخت رو از

  پوشیدم مانتو

 ...  بورم دور ها ادم این خدای از من.. شتیدم رو بابا بلند بستن اقامه صدای

 .. چکید اشکم

 .. کردم سر مو شال

 .. کشیدم تن به مو مشکی پالتو

 .. کردم ناهید تخت به نگاهی

 ... درید گلوم.. خجر مثل بغض

 .. شد بلند.. تخت روی گوشیم ویز ویز صدای

 .. کشیدم نفس

  بود مازیار شماره

 ... الو_

 ... تیم منتظر.. درم دم.. من عشق سالم_

 .. کردم خودم به نگاهی اینه تو
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 .. کنه خوب پریشونم حال شاید دوستاش و مازیار با روزه چند مسافرت یک

 .. افتادم بابا دیشب حرف یاد

 .. برو نیده احازه شوهرت اگه_

 .. زدم پوزخندی

 ... شوهر

 .. زدم بیرون خونه از و برداشتم مو پشتی کوله

 .. بود ماشین تو مازیار

  شدم ماشین سوار

  زد لبخندی.. دید من تا

 .. نخوابیدی اصال میزنه داد چشات_

  کردم نگاهش

 .... نخوابیدم نه_

 گرفت سرعت ماشین

 .. گذاشتم هم روی چشامو و.. خوابوندم رو صندلی

 .. من قلب مثل درست بود روشت تاریک هوا

 .. برد خوابم کم کم

)) 

 ... ناهید_

 ... دویدم طرفش به ذوق از.. عروسی سفید لباس با.. طرفم برگشت ناهید
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  بودم آعوشش تو

 ... خواهری_

 ... عجیب ارامش یک... گرفتم ارامش

 .. شد مرد یک دستهای مثل هاش دست.. پیچید.. کمرم دور هاش دست

 .. شد قفل سراج هومن سیاه چشمهای تو نگاهم... کشیدم عقب.. ترسیدم

(( 

  پریدم خواب از کشیدم هینی

 ... شد بلند موزیک صدای

 .. کردم نگاه بر دور به زنون نفس نفس و گیج

 داشتم برات فکرایی چه دیدم برات هایی خواب چه

 نمیذاشتم تو جای به لحظه یه حتی رو کسی

 داشتم برات فکرایی چه دیدم برات هایی خواب چه

 0 نمیذاشتم تو جای به لحظه یه حتی رو کسی

 میرم کجا تو عشق   با نمیدونی روزا این تو

 میگیرم سخت که منی بستم تو به دل آسون چه

 میدی دست همه با میخندی همه به

 0 میدی پس دستمو میگیرم دستتو

ت اما ت اما دارم، دوس   دارم دوس 

 میشم مردم حرف میگی بد من پشت
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 میشم دوم عشق میگیری دستشو

ت اما ت اما دارم، دوس   0 دارم دوس 

 .. کشیدم ماشین پخش پاور روی انگشتم انناتو

 .. شد سکوت

 .. میزدم نفس نفس هنوز

  کرد کج سرشو مازیار

 ...دیدی خواب شده چی_

 .. گفتم ای نه

 ... داشت نگه ای کافه نزدیک ماشین

 ... بود شده چم من.. کردم بیرون طرف به رومو

 ..دارید نگه صبحونه واسه... حسام... الو_

 ترتیب سفر این من بخاطر بدبخت مازیار.. بیام بیرون افسرده نیره این دجل از کردم سعی

 .. بود داده

 .. کردم باز کیفمو

 هام لب روی رنگ سرخ رژ... زدم ریمل هامو موژه... کشیدم صورتم روی دار کرم پد

 ... جدید نیره یک... کشیدم

 .. زد ماشین شیشه به... مازیار

  کشید سوتی دیدنم با

 .. کردم سوارش من که است اخمو خانوم همون این.. گاد یما.. اوه_
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 .. شدم پیاده ماشین از

 .. کردم بهش نگاهی ناز با

  کردم حلقه بازوش دور دستمو

 ... خرس یک حد در اش گرسته االن.. اخمو خانوم این_

  کرد نزدیک سرشو

  زد پچ اروم و بوسید امو شقیقه کنار

 .. میکنه تاب بی... راه به راه هی من دل میدونی.. اخمو خانوم این_

 ... ریخت پایین هری چیزی یک دلم ته

 .. گرفتم فاصله ازش لحظه یک برای

 ... چی داری شوهر بفهمه مازیار اگه.. سرت بر خاک.. نیره برسرت خاک

 .. است کنده گورت... سراج.. کیییی اونم

 هین همین تو

 .. رسیدن.. هم دیگه های ماشین دوتا

 ... امدن بیرون ها بچه و شد باز نماشی در

 .. بودم دیده رستوران تو بیشترشون که های پسر و دختر

 .. نبودم جماعت این وصله من ولی.. بخندم و بزارم نقاب کردم سعی

 از یکی که حدی در... بودم مازیار دست اویزون کنه مثل.. صبحونه خوردن اخر تا

  کفت لوس دخترای

 ... گرفت درد مازی بجای من دست_
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 ... شد چندشم مازیار اسم کردن مخفف از... مازی

 .. شدیم ماشین سوار دوباره

 های بدبختی بره یادم میکردم سعی و... میکشیدم جیغ و میخوندم بلند بلتد اهنگ با من و

 .. رو نیره

 .. داشت نگه لوکس و شیک ویالی یک امتداد در ماشین

 ... دریا آبی

 .. داشت یبیعج حس... هاش موج صدای و

 .. میکرد درد سرم

 .. میخندیدن میگفتن ها پسر و دختر جمع هنوز

  برداشتم پشتیمو کوله

 ..کجاست من اتاق مازیار_

 . خندزد نیش دختری

 ... ها نداریم جدا اتاق اینجا... من اتاق.. اوهکی_

  گرفت کام و سیگارش پسرا از یکی بعد

 .. چرا لیدشون خان مازیار واسه_

 .. بستم چشم عصبانیت فرط از

  کرد اخم مازیار

  گفت پسرها از دیگه یکی

 ... کرد بلند اسپیکر صدای بعد.. بخوابیم قراره مگه اصال آقا_
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 .. شد پخش شاد اهنگ نوای

 .. رفت وسط خودش

 ... بود سرم تو نوا بوم بوم

 .. ویال از بیرون رفتم

  امد دنبالم مازیار

 شالم ساحل کنار

  رفتیم اونطرف و نطرفیا باد با.. خوردم رنگ تازه یهامو.. اوردم در

  داد سر یبلند خنده اریماز

 ... شده خوشگل موهات_

 .. انداختم ایدر یاب به ینگاه

 ... شد یچ اقامت_

  کرد بغلم پشت از

 ...اطلس انوسیاق گرم یها اب و.. تو و من کن فکر... اووووم_

 .. امد لبم به بخندل هم فکرش از

 ... بود من یقدم کی در دلخواهم یآزاد.. خواستیم دلم که رو یی یزندگ

  زد پچ گوشم کنار اریماز یلبها

 ... رهین_

 .. برگشتم طرفش به

 .. دیخند چشاش
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 ... کن تحمل گهید.. ماه شیش.. فقط... گهید ماه شیش_

 ... دمیگز لب ذوق از

 ...داد گوشم پشت و خوردیم تکون باد با که موهامو

 .. افتاد رنگ اهیس نیماش به چشم گوشه از نگاهم

 .. گرفت ترس دلم ته لحظه کی یبرا

  کرد اخم اریماز

  بود چشمام به نگاهش

 شده؟؟ یچ_

 .. بود اومده بند زبونم

 .. عقب برگشت.. کرد دنبال منو نگاه رد

 .. آخ

 .. شد باز نیماش در

 من و ومدیم یسونام ای.. رفتمیم فرو توش که بود نرم ساحل یها شن نقدریا است خویم دلم

 ..شدمیم ایدر در غرق

 ... زدم چنگ اریماز یبازو به ناخودآگاه

 .. دمید شو نافذ نگاه

 .. کجاست میلعنت شال.. ایخدا

 .. جلو ومدیم داشت

  بود کرده گم پاشو و دست اریماز

 ... مهندس جناب سالم_
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 ..بود من به سراج نگاه یول

  بزنه یا خونسردانه لبخند کرد یسع اریماز

 .... مهندس یاقا احوال_

 ... گرفت من از نگاه سراج

  دیدو طرفمون به سراج دنید با ها پسر از یکی

 ... استاد... سالم.. سالم_

  نکرد هم نگاه بهش اصال سراج

  گفت مضطرب پسره

 ... هیخانوادگ مسافرت کی... خدا به_

  کرد بهش هیسف اندر عاقل نگاه چشمش گوشه از سراج

  گفت حرص با اریماز

 .دانشگاه از خارج نجایا.. ومدهین شیپ یمشکل.. مهندس_

 .. مربوطه دانشگاه خود به شما یکار فیوظا طهیح... 

  زد یا مسخره لبخند پسره

 ... است ساده یدورهم کی... اصال دینیبب دیاریب فیتشر شماهم.. استاد.. اره_

 ... خودمون با میرداوین دختر ما اصال

 .. افتاد من به نگاهش کدفعهی بعد

 .. کرده هم سر یفیاراج چه دیفهم تازه

  کرد یا ابلهانه ی خنده

 ... نامزدن دوننیم همه که هم دوتا نیا_
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  کرد نگاه من به سراج

 .. انداخت باال ابروشو لنگه کی

  گذاشت جلو قدم کی... اریماز

 ... نداره یربط راد انمخ با خدمت در.. من باشه یمورد_

 .. بودم اریماز سر پشت من بایتقر

 فقط.. داشت خودش یجا که حرف.. زدینم هم پلک یحت.. یلعنت سراج آخ.. یلعنت سراج و

 ... بود برده سکته مرز تا رو همه... که ینگاه همون.. کردیم نگاهمون نگاهش اون با

 .. داد حرکت نیماش طرف به سرشو.. کرد نگاه من به

 ... میبر_

 .. امدم رونیب اریماز پشت از من

 .. افتاد راه نیماش طرف به

  دیکش دستمو اریماز.. گذاشتم که قدم نیاول

 .. منم حسابتون طرف.. نداره یربط راد خانم به... مهندس جناب گفتم_

 نرم یها ماسه... برگشت رو رفته یها قدم.. سراج

 رهیبگ شو بتصال پر یها قدم  یجلو تونستینم.. ساحل.. 

  گفت اروم

 .... داره ربط_

  گفت اخم پر اریماز

 نداره یربط شما به... چون... مهندس.. میکنیم بخواد دلمون یغلط هر دانشگاه از خارج_

.. 
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  زد پوزخند سراج

 .. ستادیا اریماز مقابل

 .. زدیم برق نور تو اریماز گوشواره نینگ.. هم مقابل... متفاوت مرد دو

 ....سراج هومن یچشمها و

 ... منه زن.. راد خانم که نهیا ربطش_

 ... شد مرداب.. موج بدون ایدر... ستادیا زمان

 ... من و

  خورد گره من به اریماز نگاه

 ... بوده خواهرت دیناه شوهر... سراج_

 ... بدم تکون سر تونستم فقط

 ... دمید رو اش امده در حدقه از گرد یچشا

  زد یخند شین سراج

 ... راد خانم یفعل وهرش و_

 .. برگشت من طرف به

 .. گرفت بازومو

 ... کشوند یم خودش دنبال رسما و من

 ... شد یم شتریب لحظه هر بازوم یرو فشار درد

 شکست یم داشت دستم استخون

 .. کرد باز نیماش در

 .. شدم پرتاب نیماش یتو منو بایتقر
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 ... دیکش گاریس هم دفعه دو کی.. کرد یرانتدگ فقط.. نزد حرف خونه خود تا

 .. کردمیم نگاه بهش ها ابله مثل مدت تمام من و

 .. بده بابام لیتحو و خونه ببره منو دوباره االن داشتم انتظار

 .. رفتیم یا گهید راه یول

 نجایا نیا.. رهین سرت بر خاک... خوندم مو فاتحمه رسما.. دیرس خودش خونه مقابل یوقت

 ... کشهیم رو تو

 .. کرد پارک خونه داخل نیماش

 .. دادیم فرار فرمان بهم مغزم

 .. کردم باز نیماش در میتصم کی تو

 .. کرد عمل عتریسر که خوند مو فکر انگار

 داد هول در.. گرفتم محکم رهیدستگ.. انداختم خونه داخل خودمو.. زدم دور نیماش ناچارا

... 

 ... کردم قفل در

 .. زد یا شهیش در به بار چند

  گرفت راه هام کاش

 ... هومن خدا رو تو_

 .. شهیش به زد

 .. ندارم تیکار کن باز در_

  زدم هق

 .. دیناه خاک ارواح.. خدا رو تو_
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 .. دمیکش غیج که شهیش به زد مشت انچنان

 .. کرد باز در قفل.. انداخت دست.. شکست شهیش

 .. دهیترس

 .. دمیدو یم خونه دور

 .. باشه گوشم بزرگم کهیت که االنه... بابام مثل یکی هم ومنه دونستمیم چون.. بودم دهیترس

 .. دیدو طرفم به

 .. کرد ریگ پام که کنم فرار دستش ریز از امدم هنوز

 .. بهش خوردم

 ... روش افتادم

 ... تله تو افتادم قایدق

 .. گرفت کمرم دور دستشو

  زدیم نفس نفس تیعصبان از

  گفتم التماس با

 ... خدا رو تو... کردم غلط_

 .. بودم بسته محکم ترس از چشامو

 .. شد ارومتر هاش نفس یصدا

  کردم باز چشامو یال اروم

  کردیم نگاهم داشت

 بخونن پس رو غهیص... محضر برمتیم فردا من_

 .. کردم نگاهش زده بهت
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 فردا تا فقط... بابات لیتحو ات جنازه.. یبزار کج پاتو یمن زن یوقت تا.. یعل یوال به_

  باش دمآ

 بلند روم از

 .. شد بلند من یرو از

 .یایب میزندگ تو نخواستم من_

 ..ستین یاجبار چیه هم موندنت..

 .. کردمیم نگاه بهش دهیکش دراز ییرایپذ کف نطوریهم

 .. سراج هومن

  دیکش موهاش به بود شده خشک روش خون که رو دستش

 اونم... شدم کینزد بهش  اطالعات ربخاط.. بود تو با حق... نداشتم دوست رو دیناه من_

 ؟ چرا یدونیم... داد جواب عیسر

 ... نشستم نیزم یرو

 .. گرفتم بغل زانوهامو

  اومد کمینزد

 من.. است حامله اون گفت دیناه پرونده بازپرس یوقت چرا... ینکرد فکر وقت چیه_

 .. نکردم تعجب

 ... کردم نگاهش زده بهت

 .. بودم جیگ

 .... دیناه... دیناه_

 .. نشست کنارم
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  گذاشت زانوش یرو دستشو

  زد یپوزخند

 ... امده سرش ییبال چه... دونستمیم_

  کردم نگاهش رفته وا

 ؟یچ یعنی دونسته یم

  کردم باز لب باالخره

 بود؟ امده دیناه سر ییبال چه.. چه_

  گرفت ازم چشم

 از مینداشت یمدرک یول...میریبگ رو روزبه گروهک میخواستیم بود یقیطر هر به ما_ 

 بار نیاول رو دیناه.. میختیر شونیمیت خونه تو میکرد اقدام... فحشا با مبارزه ستاد قیطر

 ... هیبق با داشت فرق.. یچادر و ساکت دختر کی... دمید اونجا

 یبرا هیتوج کی.. بود هم مواد و مشروب بساطشون تو البته... ییبازجو میبرد رو همه

 .کارمون

 ... و... یقانون پزشک میبرد بازپرس دستور طبق رو دخترها.... 

 .م نهیس تو ومدیم داشت قلبم

  بازوش به زدم چنگ

 ... یچ و_

  گرفت نفس

 ادمهی یحت... بود شده ها ونهید مثل.. دیفهم خودش یوقت... بود باردار ماهه دو دیناه_

 ... بندازه رونیب یبازپرس اتاق پنجره از خودشو خواستیم
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  دمیکوب دهنم تو مودست

 ... من چارهیب خواهر آخ

 .. کرد من به ینگاه هومن

 ... شدم یباز وارد من_

 ... گرفتم سرم به دستمو

  زد یپوزخند.. هومن

 گردن به رو گهید یکی گند.. شدم عاشقت من.. گفتم.. شدم شیزندگ وارد.. من سوپر مثل_

 ... زنم ینم زنگ هم پدرت به یحت.. رمیگیم

  فتر نفسم

  گفتم بغض با

 ... یوونیح کی تو_

  دوخت من به رو اهشیس نگاه

 ... بکشه خودشو باالخره.. کردمینم شو فکر وقت چیه_

  دمیکوب ش نهیس به رو مشتم نیاول

 .. یوونیح کی تو_

 اش نهیس به مشت یپ در یپ و.. دمیکش غیج.. زدم هم رو مشت یدوم ها ونهید مثل

 ... دمیکوبیم

  کرد لقهح دورم دستشو

 ... فتهیب اتفاق نیا خواستمینم واقعا.... رهین_

 .. زدم هق.. چسبوند ش نهیس به سرمو
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 ... چارهیب دیناه یپناه یب از

 .. کرد یقربان دیناه که یباز از زدم هق

 ... بودم آورده پناه قاتلش آغوش به دیناه مرگ داغ از من و

 ... بود یبیعج تیوضع

 ... بودم دهیچسب سراج هومن نهیس به هنوز

 .. بود هام شونه دور دستش

 .. میبود درازکش ییرایپذ وسط ییدوتا و

 ... بود سقف به هردومون نگاه

 .دیسف سقف

 ... یخاکستر و اهیس... فکرمون

 .. خورد زنگ تلفنش

 .. برداشت سرم ریز از دستشو

 .. داد جواب اروم

 .شدم جمع خودم تو ینیجن و زدم یغلت

 . کنم کارچ دیبا کردم فکر

 دانشگاه به رفتن واسه که مامان یها غر غر با... کردمیم باز چشم کاش خواستیم دلم

 ... نداختیم سرش یرو رو چادرش کش لبخند با دیناه.. کردمیم باز چشم بود سرم یباال

 بوسه با.. کنم سر چادر کرده مجبور منو تو بخاطر بابا گفتمیم بهش که من غر غر.. بعد

 .. دادیم جواب م گونه یرو

 .. گشتیبرم زمان کاش
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 ... شده تنگ برات دلم... دیناه

 .. برد خوابم که زدم ضجه نقدریا.. ختمیر اشک

 

 .. ومدیم اشپزخونه تو از تلوق و تلق یصدا

 .. دمیکش ینیه.. کردیم نگاهم زده زل که مامان دنید با.. کردم باز چشم

 .. کردیم نگاهم نجوریهم.. بود نشسته مبل یرو مامان

  شدم زیخ مین

 .. سالم_

 ... بود اشپزخونه تو که کردم هومن به ینگاه

  داد تکون یسر تاسف از مامان

  شد ییرایپذ وارد زده هول هومن

 .. برد خوابش جا نیهم امد دانشگاه از بود خسته یلیخ... جان رهین_

  شد بلند کرفریما بوق یصدا

  گفت اهسته و کرد من به ینگاه مامان

 ... کنهیم چکار داره شوهرت نیبب اشوپ_

 .. شوهرم گفتم جیگ منم

 ... شدم بلند گفتم یآهان لحظه کی

 .. رفتم اشپزخونه طرف به

 .. بود زیم یرو بشقاب و وانیل تا چند و پلو سید

 .. گذاشت سید یتو رو یزعفرون کباب جوجه یها تکه
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 .. دییبفرما خانوم آتنا_

 .. نشست پزخونهآش زیم یرو.. شد بلند مامان

 .. کردیم نگاه بر دور به یحسرت کی با

 .. دمیدیم چشاش تو رو اشک نم

 .. بپره سرم از خواب تا.. خوردم اب وانیل کی

 ... کرد پر رو مامان بشقاب.. هومن

  زد یلبخند یمهربون با مامان

 .. دمیکوب زیم وسط رو وانیل

 .. باشم خونسرد کردم یسع

  کرد نگاهم چپ چپ سراج

 .... کجاست بابا_

  برگردوند رو  مامان

 هیگور کدوم دونمیم چه_

  کرد سراج به ینگاه.. خونسرد بعد

 .. شده هوار سرت یرو زنت مادر.. تونیزندگ اول دیببخش_

 یزندگ اول. بودن اخرش خانواده یعنی

 .. گفت یکنمیم خواهش کی سراج

 ...پاشدم نخورده شام من یول

 .. دارم یبدبخت کم خودمم.. بودم الفهک.. شدم خواب اتاق وارد
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  کرد باز اتاق در سراج

  بود در رهیدستگ به دستش

 ... بخور شام... ایب زشته_

  شدم براق صورتش به

 .. زشته یچ یدونیم_

  گفتم شده دیکل یها دندون با

 .. نمیبش سفره کی سر... خواهرم یها قاتل با نکهیا_

 .. کرد نگاهم.. دیکش یا کالفه پوف

 .. کنم تحملت هم قهیکدقی تونمینم... یریگیم محضر وقت فردا یریم_

 .. رفت رونیب و بست رو در.

 .. دمیکش دراز تخت رو

 .. ششیپ برم ییرو چه با گهید.. اریماز... کردم فکر یچ همه به

 ... اریماز.. آخ

 اگه... جهسرا کار گفتیم... بود دیناه... مات خودشم که... یلعنت روزبه به... روزبه به

 ... امده سرش ییبال چه.. دیناه... هیک سوم نفر پس.. ستین سراج و روزبه کار

 .. کردم فکر.. کردم فکر نقدریا

 .. امدم رونیب اتاق از.. روح مثل.. دمیشن رو در یصدا. نزده افتاب صبح که

 .. بود رفته مامان

 .. بود خواب کاناپه رو هومن

 .. گذاشتم گاز یرو رو یکتر
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  شدم ییدستشو دوار

 .. بود تنم یلعنت یمانتو نیا شبید از

 .. اوردم در مو مانتو

 دمیکش کردم پف یچشمها و صورت یرو با

 .. بودن دورم شونیپر خودم رنگ یموها

 .. اومد یکتر صوت یصدا

 .. امدم رونیب ییدستشو از

 .. بود شده داریب.... هومن

  بست اشوه دکمه و کرد تن رو مردونش راهنیپ اخم پر

 .. میبر بپوش_

  کردم نگاهش زده زل

 .. امینم من_

  کرد تن پلورش کالفه

 ... یایب ناز تو.. رمیبگ محضر وقت.. اتم عمه نوکر من.. اونوقت_

  کردم زیر چشم

 ...یبد طالقم خوامینم من_

 دمیکش کردم پف یچشمها و صورت یرو ب

 .. بودن دورم شونیپر خودم رنگ یموها

 .. اومد یرکت صوت یصدا

 .. امدم رونیب ییدستشو از
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 .. بود شده داریب.... هومن

  بست هاشو دکمه و کرد تن رو مردونش راهنیپ اخم پر

 .. میبر بپوش_

  کردم نگاهش زده زل

 .. امینم من_

  کرد تن پلورش کالفه

 ... یایب ناز تو.. رمیبگ محضر وقت.. اتم عمه نوکر من.. اونوقت_

  کردم زیر چشم

 ...یبد طالقم خوامینم من_

 ... روش جوش اب یکتر و ختمیر خشک یچا یکم یقور یتو.. شدم اشپزخونه وارد

 .. دمیکش رونیب رو مربا و کره ظرف.. خچالی یتو از

 ... بود بیعج برام سراج سکوت

 .. گذاشتم زیم یرو و ختمیر یچا

 ... گذاشتم دهنم تو مربا و کره لقمه کی

 ... کردیم نگاهم شیقبل ژست همون با نطوریهم دمکر نگاه سراج به

 .. داد نشون یواکنش باالخره

 .. شد اشپزخونه وارد

  دیکش رو یصندل

 یرتیغ یب انگ که زتونیعز یبابا شاتیفرما بخاطر قهیدق به دم هر.. ندارم حوصله من_

 .... کنم جمع حرومزادها بغل از رو تو.... فتمیب دوره نچسبونن بهم
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  دیمال نون یور رو کره

 ... میبر بخور رو ت صبحونه_

  زدم یپوزخند

 .بشن رد من یلومتریک شیش از کننینم جرات گهید ها زاده حروم_

 ؟یچ یعنی بشه مهر یکی رو یوقت سراج اسم یدونیم.. 

  کرد نگاهم غرور با

 ... جون بچه یستین سراج شان در تو_

  دادم باال یا شونه

 ... مشیعقد و یرسم زن که فعال_

 .. زدم ام لقمه به یگاز

  کرد زیر چشم

 ... داره عواقب بودن زنش_

  دادم قورت مو لقمه

 ..  شدم تیآپد بابام خونه.. یترسونیم ایب آسه برو آسه از من هه_

 .. کرد نگاهم

 .. رفت باال یکوری لبش گوشه

 .. گستید زیچ کی عواقبش نه_

 .. ختمیر نون یرو رو یمربا

 .خودخواه ی پسره هگیم فیاراج داره

 .. سراج هومن کنمینم ولت.. رمینگ و دیناه مرگ تقاص تا من.. 
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 ... شد گرفته صورتم دور داغ دست دوتا که.. بردم دهنم کینزد رو لقمه

 .. رفت نفسم

 .. افتاد دستم از لقمه

 .. دیکش عقب کدفعهی

 .. دبو رفته باال یکوری که یها لب همون با.. کرد نگاه زده مات من به

 ... بودن سراج.. زن عواقب_

 .. گرفت نبض لبم

 .. دمیگز لب

 .. دیبوس منو

 ... گرفت گر تنم تمام... شدم دهیبوس بار نیاول یبرا

 تپش نیا.. ایب خودت به رهین... شدم رو رویز.. بوسه کی با که.. بودم احمق دختر کی من

 ه؟یچ واسه.. قلب

 .. شدم بلند یآن

 ..خورد آشپزخونه کف داص با سرم پشت از یصندل

  گذاشت زیم یرو دستشو آرنج

 هارو بچه کردن ادب حوصله.. یا بچه یلیخ من واسه تو... محضر میبر بپوش تو لباس_

 ... ندارم

 .. رفتم اتاق طرف به

 .. دمیکش هام لب یرو دستمو بغض با

 .... رهین سرت بر خاک
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 .. بستم موهامو.. کردم تنم مانتومو

  امدم رونیب اتاق از

 .. بود نییپا سرم

 .. میبر_

 .. افتاد راه من از تر جلو حرف یب

 .. میشد نیماش سوار

  گفت اروم کردیم یرانتدگ که نطوریهم

 ... تیزندگ و درس به بچسب... یکن فراموش رو دیناه انیجر بهتره_

 ...برگردوندم رو

  روحم واسه بود سوهان صداش یول

 مادرت شبید.. دارن جنگ سر مادرت و پدر... ستین نرمال تون خونه طیشرا دونمیم_

 ... زدیم طالق از حرف و بود امده

  برگشتم طرفش به

 بره کرده عروس دختر کرده فکر نکنه.. کنه چکار رهیبگ طالق خوادیم.. من ساده مامان

 .. بشه داماد بار سر

 .. دمیکش خجالت

 .خواستیم خانواده کی دلم منم

 .دیدیم شودماغ نوک فقط من مامان 

 ... اشو کورانه کور تعصبات من یبابا و..

 .. شد ادهیپ محضر کینزد
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 .. افتادم راه دنبالش منم

 .. داد یمنش به رو نامه غهیص برگه و ها شناسنامه

  نشست من کنار و

  زد یپوزخند

 ... یکردیم یزبون بلبل خوب که شیپ ساعت کی تا... یساکت یچ_

 .. افتاد هام لب به که نگاهش

 .. دمیگز لب ناخودآگاه

 .یخط هفت ظاهرا تو... دمیفهم رو یزیچ کی... جون بچه یدونیم

 ... یا بده دختر یکن وانمود یخوایم چرا.. دونمینم...

 .. گذاشت یصندل یرو دستشو

  زد پچ گوشم در و اورد تر کینزد خودشو

 تو.. یندار یکرد عجم برت دور که یها ادم اون با یصنم چیه تو... یعقل کم یلیخ فقط_

 ... یبکر یادیز

 ... چلوندم یم دستم  دور مو یپشت کوله بند.. دمیکش خجالت

 مرگ قضه دنبال خواهشا... یکن حساب من رو جوره همه یتونیم... باش یخوب دختر_

 .نباش هم دیناه

 خواستیم و روزبه بسته گوش و چش اون... کرده ییخطا کی.. جا کی حتما....

 مرگش و شیحاملگ... شد خواستنش..

 .. کردم بلند سرمو

  کردم نگاه صورتش تو
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 ..  ستین روزبه کار_

  کرد اخم

 یکس ذاشت ینم یحت که داشت ییها ارزش... داشت اصالت دیناه.... مطمئنم نویا من_

 ... نکن اسیق من با اونو... نهیبب رو موش تار کی

 .شد خم.. برداشت من یصندل یرو از دستشو..دیکش یپوف کالفه

 ..  کرد موهاش چنگ وار کالفه دستهاشو.. 

 .. کردم فکر یلیخ شبید یدونیم_

  کرد نگاهم حالت همون با

 .. رفت رونیب خونه از... کرد قهر.. شد دعواش بابا با کدفعهی دیناه_

  نشست راست اخم با

 ؟ خوب_

 گرفتم نفس

 .امد ادمی کردم فکر خوب یوقت_

  دیناه یباردار خیتار قایدق... دیناه مرگ بلق ماه سه مال قایدق خشیتار..

  گفت اخم همون با

 ؟ هیچ منظورت_

  دادم تکون سر

  یول... نه ای درست دونمینم_

.. 

  کردم نگاهش
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 ....... بود رفته کجا شب اون دیناه_

 .. رفت فکر یتو

  اومد یمنش یصدا.. دادم هیتک وارید به سرمو

 .. ادیب مون یآبدارچ بگم که دیندار شاهد اگه اخلد دییبفرما شماست نوبت اقا_

 .. نبود حواسش اصال سراج یول

  گفتم آهسته ، زدم بازوش به اروم

 .. ماست نوبت... هومن_

 . برگشت طرفم به و اومد خودش به کدفعهی

 .. شدم بلند و شد بلند

 ... نهیا منظورت.. ومدینم سرش بال نیا کردینم قهر خونه از دیناه اگه_

 .. کردم نگاهش

 ... میکرد نگاه رو گهیهمد زده زل قهیدق چند یبرا

 .. شد بلند

  بود تر بلند من از گردن سرو کی

 ادیب قراره سرت ییبال چه.. یکن قهر بابات خونه از روز کی اگه تو... کنمیم فکر دارم_

... 

  کردم نگاش یسوال

  رفت یمنش طرف به

  برداشت هارو نامهشناس و گذاشت زیم یرو تراول تا چند

  کرد اشاره من به
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 ... میبر_

 .. کردم نگاهش زده مات.. زد رونیب در از یوقت

 .. گهید ندادم طالقت.. رهین یخواستینم نویهم مگه

 .. گلوم خیب چسببد حقارت حس

 .. شدم قدم هم باهاش

 ؟ یکن رمیتحق یخوایم_

  زد رد نیماش ریدزگ

 ... یبر اونجا یکرد قهر خونه از که.. مذاریم برات امن یجا کی فقط... نه_

   دمیغر و امدم عقب

 اومدم در بته ریز از من یکرد فکر تو_

 سوخته؟ برام دلت که

  شد نیماش سوار خونسرد

 یبش دچار دیناه سرنوشت به... خوامینم... ستین یدلسوز حرف.. جون بچه باال ایب_

 ... یدار رو ش  نهیزم که ییتو اونم..

 ... اومد جوش به خونم

  کردم کج رامو

 .  نمیبب رو ختتیر خوامینم_

 .. بود بد خودم از حالم

 .. زد بوق و امد دنبالم نیماش با راه کمی

 .. نکردم ییاعتنا
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 .. بسوزونه دل ت واسه سراج هومن یشد ریحق نقدریا.. رهین برسرت خاک

  داد جواب بوق کی با گرفتم رو نادر شماره

 .. الو_

 ... بود پناهم تنها یول.. نبود یموجه ادم.. دیشا تهش.. بود برادرم نادر... گرفتم نفس

 ؟ یهست ت خونه.. نادر_

 اومد گرفتش یصدا

 .. ایب اره_

 .. رفتم نادر خونه تا دربست و گرفتم یتاکس

 ..نامرتبش و فیکث شهیهم ی خونه

  بود دورش دهیژول موهاش. کرد باز رو در یرکاب و شلوارک کی با

 .. سالم_

  کرد سالم اخم پر

 ؟یافتاد نادر ادی کرده چکارت.. خرفت ریپ اون باز_

  برداشتم دوشم یرو از امو کوله و رفتم بهش غره چش کی

 .. خدا به یشعور یب یلیخ_

 .. اشپزخونه طرف رفت لخ لخ هاش ییپا دم با.. نادر

 ... یخورد نهار_

  کردم موپرت کوله

 ... نه_

 .. تزایپ جعبه.. لباس. وهیم اشغال.. تخمه پوست از رپ.. کردم بر دور به ینگاه
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 ..  برداشته گند ت خونه_

  دمیشن رو گاز فندک یصدا

 ... ندارم یزکاریتم حس_

 .. اوردم در مانتومو

 ... کردم جمع هارو آشغال آت کمی

 ... ییرایپذ تو اومد نون کهیت کی و سیسوس و مرغ تخم تابه یماه کی با قهیدق چند بعد

 کرد اشاره زیم به

 .  بکش دست هی زیم رو_

  کردم زشیتم نکسیکل با عیسر

 ... کنارش نون و گذاشت رو تابه یماه

 .. یبخور مرغ تخم نون یامد یکرد ول رو یریپ اون خونه پلو و چلو_

 .. کردم جدا نون کهیت کی

 .. ومدمین میخوش دل سر از_

 ... یریم رو اومده راه یخورد که تو نهار_

 .. انداختم تابه تو رو ونن لقمه

 .. یستین حقمون در یکن خرج برادرانه قراره یوقت یکرد دقت قایدق_

  زد یپوزخند

 ... هستم میزندگ لنگ خودم من.... نگو ور و شر_

  زدم داد...افتاد کیسرام یرو اتشیمحتو با تابه... دادم هل رو تابه

 .الخمر دائم یالکل کی.. یآدم تو_
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 ها؟.. امد مون سر ییبال چه یدیفهم... دیناه مرگ بعد اصال

  گذاشت گوشاش رو دستشو نادر

 .. رهین بسه_

  زدم یپوزخند

  کرد؟ یخودکش یچ واسه دیناه یدونیم_

  شد بلند یعصب

 د؟یدارینم بر اش مرده از دست.. نیکشت دیناه رو ی زنده_

  هیگر ریز زدم

 اش شناسنامه تو بود ماه کی ششوهر اسم فقط که یعروس.. بود حامله ماهه سه دیناه_

 ... بود

 کرد نگاهم زده بهت

 ... یچ_

  گرفت راه اشکم

 کنه یکی عقد یزور منو خواستیم بابا.  امده دیناه سر به یچ دونمینم... نادر میبرزخ تو_

 .. یخوشگذرون حال در.. زدم زنگ بهت.. ینبود تو...

 .... یستین وقت چیه

  زدم هق

 .... لیاتپ و مست ای... یدب ای_

  کرد بغلم

  گفت لرزون یصدا با
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 .. بوده حامله واقعا دیناه_

  دمیکش باال دماغمو

 ... اهوم_

  کرد تر تنگ دورم دستشو

  گفتم آلود بغض

 . ... کردن عقد شوهرش به منو_

  کرد مشت دستشو

 ... کرده غلط_

 ... دیچرخ در یتو دیکل لحظه همون

 .. شد باز در

 .. امدم رونیب نادر بغل از زده خجالت... نجوو پسر کی دنید با

 .. دیغر لب ریز نادر

 .. سراست کاروان ستین که خونه_

  شد باز ششین پسره

 ؟یبرگشت یدب هول و حال از یک.. نادر داش سالم_

  زد یپوزخند نادر

 ؟ یفرار گر اختالس.... ترکاشوند خان مانیا.. اسالم_

  کردم نگاه پسره به زده مات

 ..... کاشوندتر مانیا

 زدنیم حرف باهم و.. بود دیناه کنار.. تولد پیکل تو که پسره همون
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 .. نشستم کاناپه یرو

 .ترکاشوند مانیا یرو روبه

 . کردیم جمع کیسرام یرو یها یکار فیکث نادر

 .. رفت فنا به ناهارتون.. نیبود بوسه و ماچ سرگرم نقدریا اوه_

  دیکش کیسرام یرو مالدست نادر

 .. رفت فنا به ناهارمون امد مگس خر کی نه_

 .... دیخند حیوق

  کرد نگاه من زده زل

 ؟ دهیجد یهان_

 .. کرد پرت طرفش به فیکث دستمال حرص با نادر

 .. دیخند هرهر دوباره و داد یجاخال

 .. کنم فرار زشیه یها نگاه ریز از خواستیم دلم

 .. دیپوش رو شلوارش.. نادر

 ... رمیبگ کباب چارتا رمیم من_

  شد باز شتریب ترکاشوند مانیا شین

 ... هللا امان یف_

 .. امد در بستن یصدا

 .. میکردیم نگاه رو گهیهمد زده زل ترکاشوند مانیا و من و

  کرد یشینما اخم کی

 ... یدیل بودم دهیند رو تو قبال من_
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 ... شیجلبک  حافظه.. زدم پوزخند

  زد یچشمک

 .. کنه سودا ناله با نداره آه... ماسه ینم یزیچ بهت یباش نادر با_

  کردم نگاهش رهیخ بازم

  دیخند هر هر و کرد باز رو گشادش دهن دوباره

 ؟ بود قحط.. ادم.. نادر اونم.... هیعاشق و عشق پیتر_

  نشستم نهیس به دست

 .. خواهرشم من_

  کرد نگاهم شدا گشاد یچشا با بست فکشم

 ... کهیوچک اون_

 ..دادم تکون سر

 .. ادمهی کجا رو تو من یدونیم_

 .. دونمینم داداشم با رو ربطت یول... دانشگاهمون یها بچه یها یهم دور تو_

  دیخند هر هر دوباره

 ... نکن دار ربط نادر با من_

 :گفت لذت با بعد

 ... یزیچ کی بود دیناه_

  زدم یپوزخند

 ... نادر یول... اوردم نهامو یهم دور تو خودم که دیناه_

 ... توچه به اصال.... یکنیم دیناه.. نادر یه... یهست یخر بیعج_
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  گفتم اخم پر

 ؟ یشد کیفابر قیرف نادر با یجور چه... یشناسیم کجا از نادر تو_

 هم یرو زیم یرو پاهاشو.. کرد پرت زیم یرو رو فندکش و زد شیات رو گارشیس

 .. گذاشت

 ... نادرم قیرف چرا.. بگم تو واسه.. دمینم حیتوض ام ننه واسه من.... ینیماش جوجه_

  کردم کج گردنمو

 ؟ بوده یچ دیناه با صنمت_

  زد یخند شین

 ؟یهست یوحش ی گربه مثل تو یول.. خوشگلن خواهراش نادر... اوف_

  امد جوش به خونم نادر یرتیغ یب از

  دیخند

 داشت خواه خاطر کی دیناه_

 ... دل... اوف.. 

 .. گهیم رو روزبه دونستمیم.. کردم اخم

 ... شیهمکالس... دونمیم_

  انداخت باال ابرو

 ادیب واسش چشمه کی بود یکاف خر دختر... نبود شیهمکالس یول... شیشناسیم آره_

 خانمتون خوشگل یکی اون.. کجاست آالن... کردیم ش واسه کار همه... پول خر پسره..

... 

  زد شین چشم تو اشک
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 .. کجاست یوندینم_

 ... دادن شوهرش تیقوزم کی با دمیشن_

 .. دیخند هر هر بعد

 .... بود کف تو یلیخ یطفل... بفهمه اریماز اگه آخ_

  گفتم زده بهت

 ؟... اریماز_

  انداخت باال  شو ابرو جفت

 .یدانشگاه محجوبه دختر.... آه_

 ؟ یشناس ینم رو اریماز

 ... ایخدا.. دیناه.. اریماز... بود بد حالم... دنیکشیم غیج همزمان سرم یتو صدنفر انگار

  داشته؟؟ دوست رو دیناه اریماز_

  کرد خاموش تابه یماه یتو گارشویس لهیتیف

 سگ محل شما خانم دیناه یول.. واسش مردیم.. بود لحظه کی واسه داشتنش دوست_

 .. دادینم بهش

  چرخوند هوا تو دستشو

 ... بود شده یاسیس فعال کی عاشق نکهیا مثل_

  اریماز آخ.. اریماز بود افتاده شماره به نفسم

 داد ادامه دوباره

 ... نشد یول... کنه پا کله یبار چند رو پسره خواست یحت_

  دیخند هر هر دوباره
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 اریماز به اونورم.. گذاشت نم رو عشقش اون نوریا...خطه هفت خواهرت امد خوشم یول_

 .. شد گهید یکی زن رفت تهش... نداد سگ محل

  دیخند بار طنتیش دوباره

 حاله؟ چه در خانم دیناه_

 کنم شیراض که.. بودم اریماز رسون نامه کبوتر.. من شناسهیم.. برسون بهش من سالم.

 ... بازه بروت مانیا آغوش... یشد دلسرد همشون از اگه گفته مانیا بگو... ...

 ... دیچک یکی یکی هام اشک

 ... مرده دیناه_

  دیماس لبش رو خنده

 ؟ یچ_

 ... دادم سرتکون

  گفت دوباره.. زده حدقه یچشا با و گرفت مبل از اشو هیتک

 ؟ مرده دیناه.. یچ_

 گرفت سرش به دستشو

 ... خدا ای.. خدا ای_

 .. زدم رونیب خونه از ادیب نادر نکهیا قبل و کردم سر مو مقنعه.. برداشتم فمویک

  کردمیم رفک.. دمیچرخ یم ها ابونیخ تو هدف یب

 ... اوردم در اریماز خونه از سر که رفتم راه ادهیپ نقدریا

 .. بود شده ها لمیف هیشب هه.. دیبار گرفته اسمون بالخره شد بلند برق رعد یصدا

 .. نکرد باز یکس.. زدم رو ش خونه زنگ
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 .. نشستم ها پله یرو

 .. دیبار بارون

 بود دهش منجمد مغزم.. بارون ریز بودم کرده لرز من و

 پله نیاول همون یرو هنوز... دهیکش آب موش مثل قایدق من و... بود شده کیتار هوا

 ... بودم نشسته

 .. یکنیم چکار نجایا تو... رهین_

 .. کردم بلند زانوم یرو از سرمو

 .. خوردیم اش صورت سرو به بارون

 .. تو ایب... یزد خی_

 .. کرد باز رو در

 .. بشم هخون وارد من تا ستادیا کنار

 .. دادم تکون مو شده کرخت تن

 ... کردیم درد تنم تمام

  دیلرز چونم... کردم نگاه صورتش تو.. برگشتم یول.. رفتم قدم دو

 ... یداشت دوست رو دیناه... تو_

  دیگز لب... بست چشم

 ... زدیم دل دل که ینفس کی.. گرفتم نفس

 ؟... آره_

  داد تکون سر

 ... بود دهیپر ذهنم از ها لغت و واژگان تمام
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 ... گرفت ینم ام هیگر یحت

  میزنیم حرف باهم.. رهین تو ایب_

 ... یخوریم سرما..  تو با

 .. کردم نگاه ش ها چشم یتو

 .بود ارزوم نیبزرگتر ادم نیا داشتن یروز کی

  گذاشت بازوم یرو دست

 .میزنیم حرف هم با.... زمیعز ایب... تو ایب_

 .بود شده خفه گلوم تو صدام یول.. نبودم تو ی چهیباز من... بزنم ادیفر داشتم دوست

 ... دمیکش رونیب دستش از آهسته بازومو

 .افتادم راه.. کردم کج  رامو

  اومد سرم پشت

 .. میزنیم حرف.. ای؟بیریم کجا رهین_

 .ممتد سوت کی دویشن یم رو بارون شر شر یصدا فقط گوشام

 دوست االن یول... رهین.. شدم کینزد تو به برنامه با.. بودم دیناه عاشق من آره.. رهین_

 .. رهین... ناکامم عشق امیالت یشد تو.. دارم

 .. دمیکش یم خودم دنبال رو میپشت کوله

 .. موند سرم پشت اون و

 .دادم تکون دست یتاکس نیاول یبرا

 .رمیگیم پول برابر دو سیخ هات لباس خانوم_

 .برو گفتم آهسته فقط



 

188 
 

 .خواست یم خونمون.. داشتم،دلم که یجا تنها.. دادم رو خونمون آدرس

 ... آروم یجا کی 

 .داشت لرز تنم

 .شد یم بسته و باز یه چشام

 .شدم ادهیپ نیماش از

 .زد یخند شین.. دنمید با هیهمسا مردک

 .کرد ترش رو.. هیهمسا زن

 .بودم ها حقارت ته من و

 .. کنم دایپ دیکل تا.. کردم پرتم و خرت از پر کوله تو دستمو

 .. شد ینم دایپ

 .کردیم نگاهم پنجره از هیهمسا زنک هنوز

 .بود یمزخرف زیچ یداغ و لرز حس.. بود داغ تنم

 .. دیدیم تار چشام

 .کردم یخال مو کوله

 .خونه در بارون اب یال گل یتو

 .گرفت م هیگر ناتوان

 .. کردم باز در خوشحال..  شد دایپ  برق چراغ ریت یسو کم نور ریز دیکل

 .خواست یم یطوالن خواب کی دلم

 بودم دیناه یجا من کاش

  امد بابا یفحاش یصدا
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 ... آتنا لعنت پدرت بر_

 .. مامان غیج یصدا و

 ... زدم هق

 .. خواست یم خواب دلم

 ... بود گرفته شره موهام از.. آب قطرات... بودم ستادهیوا اطیح وسط

 .. امد شکستن یصدا

 .. مامان غیج دوباره و

 .. بودم مرده دیناه یجا به من کاش..  نشستم اطیح خی یها کیموزا یرو

 ... خواستیم مرگ دلم

 ؟.مینداشت آرامش چوقتیه ما چرا

 چرا؟ 

 ... شد بلند میگوش یصدا

 .. اوردم در  رو یگوش

 .. دمیلرزیم هنوز... دیدیم تار چشام

 .. دمیند رو شماره

 کردم وصلش یبدبخت با... بود انداخته کار از رو یگوش یلمس صفحه.. بارون یها قطره

.. 

 ... رهین.. الو_

 .. دیلرز یم فکم سرما از اریاخت یب

  امد سراج یصدا
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 بچه؟ تو ییکجا_

  امد بابا داد یصدا دوباره.. لحظه همون

 ...دمیخند پدرم گور به.. باشم گرفته زن باشم رفته... کردم غلط من_

 .. مامان یها غیج و

 ؟یا خونه.. رهین_

 .. ومدینم در صدام چرا

 ... نجایا یایم.. یایم... ادیم خوابم... من... من_

 .. یمتوال یها بوق یصدا و

 .. بود تار تار چشام

 .. شدم بلند

 امدم رونیب... رمق یب و... کردم باز در... دمیکش یم نیزم یرو رو یخال کوله دوباره

 و... وارید به دادم هیتک.. بود داغ سرم... نشستم یکیتار در خونه دوتا نیب شکاف تو...

 بست رو چشام

 ... بود برده خوابم همونجا یول.. بود گذشته چقدر دونمینم

 .. امد نیماش ترمز و کیالست شدن دهیکش یصدا

 یانداخت راه دیجد یباز.. ستین یچ یعنی... دمیشن تلفن پشت رو شما یصدا خودم من_

 .. بشه کم سرش از مو تار کی خوادیم دلم فقط.. منه نز اون... یحاج

 ... بود ستادهیا نیماش کنار کالفه که دمیدیم رو سراج بتیه

  کرد باز رو نیماش در

 ... دوستش خونه رفته دیشا... زنهیم یخراب بوق.. لشیموبا_
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 .. کرد قطع یلعنت کی با رو تلفن

 .. شد نیماش سوار

 .. امدم رونیب پناهگاهم از رمق یب

 .. کرد کورم چراغ باال نور که افتادم راه نیماش طرف به

 .. گرفتم چشمام یرو دستمو

  در شدن باز یصدا

 .. سراج و

 .. یرفت یگور کدوم صبح از.... رهین_

 .. دمیکش نیماش در طرف به زور به خودمو

 .. کردم باز رو عقب در

 .. بود گرم نیماش چقدر.. دمیخز یصندل یرو

  شد ارسو سراج

 ؟... شده یچ_

  بستم چشمامو

 .. بخوابم کم هی..  شمینم مزاحمت... باشه.. بخوابم کم هی فقط_

 .. شد بسته ذهنمم.. شد بسته اتومات چشام و

 .. دیکل چرخش... اسانسور تو تیال کیموز مثل.. دمیشنیم یها صدا

 .. یخبر یب و یهوشیب ودوباره

 .. کنهیم ازب رو مانتوم یها دکمه یکی کردم حس

 .. دیکش یم غیج دیناه.. کننیم دیناه با و کار نیهم... دارن هیسا چند میدیم خواب یتو و
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 بدم خودم به یتکون تونستم

 . بودم یداریب خواب تو

 .. ارمیب درُ   لباست بذار_

  زدم پسش خشونت با

 ... نه_

  دمیشن اشو کالفه نفس

 ... ستین خوب حالت... ارین در یباز بچه.. رهین_

  سوختم یم تب تو داشتم

 ...نزن دست من به_

  امد صداش

 ... خوب اریب در خودت پس.  باشه_

 ... کردم باز مهین چشامو

 .. رفت رونیب اتاق در از

 ... اوردم در هامو لباس کردم باز... مانتوم یها دکمه

 نیهمچ کرده فکر یچ خودش با احمق پسره.. بود تخت یرو کوتاه. یراحت راهنیپ کی

 ... گذاشته یلباس

 ... سرم تو سنگ کهیت کی مغز یبجا... کردمیم حس... اوردم در راهنیپ

 .رفتم پتو ریز.. گرفت وجودم تمام لرز

  شد باز در دوباره

 ... بخور قرص نیا پاشو_
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 . بود ستادهیا سرم یباال پرتقال اب وانیل کی و قرص کی با

 .... رهین_

 ... بود گلوم تو گهید سنگ قلوه کی انگار... شدم زیخ مین تخت تو

  دمیکش سر الجرعه گرفتم وانیل

  نشست تخت یرو کنارم

 ؟ شده یچ_

 ... اش رهیت یمشک یچشمها.. کردم نگاهش

 .. کنم دایپ شکسته و فیضع یها رهین پس از وجودم محکم رهین کردم یسع

 .. گلوم ته به بود دهیجسب بدجور...یلعنت بغض نیا یول

  گرفتم نفس

  باهم ما یبچگ همون از... بابا و مامان... بوده دیزی عاقبت.. ما یزندگ ادمهی یوقت از_

 تو بره چپ یپا با بود نیا فکر به که نقدریا.. بابا... ادمهی ... داشتن یناسازگار سر

 یم ازش همه خونه تو ذارهیم پا یوقت چرا که نود نیا فکر به... راست یپا با ای مستراح

 یول.. نهینب مامانم مهتاب و افتاب که... کردیم بارون خیم رو پرده و در من یبابا...ترسن

 چیه.. دیکش گاریس که یاول روز... بود یرستانیدب نادر.. دیند  مامانم چوقتیه خودشم

 برد دوستاش شیپ ابروش... ابونیخ تو.. افتاد جونش به کمربند با.. بابا... رهینم ادمی وقت

 ... برد کوچه تو من یابرو که یروز اون لمث درست..

  زدم یپوزخند

 .. بود بوم پشت باال پاتوقش که قهار یگاریس کی یسالگ هفده سن تو شد..  نادر و_        

 یها معلم از یحت دانشگاه قبل تا من.. میایب اطیح تو تا مینداشت جرات یحت. دیناه و من

 یوتریکامپ.. دمیدیم لمیف وتریکامپ تو یکواشی دیناه با کدفعهی ادمهی... دمیترسیم مردمونم
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 یراض بابا.. بالخره... مامان التماس هزار با و... میبود دهیخر مون یدیع یپولها با که

 نکهیا خاطر واسه فقط.. انداخت رونیب پنجره از اون... بابا یول.. داشتنش یبرا بود کرده

 .  بود سینو ریز لمیف

 ... ومدیم آسا لیس هام اشکم

 ... شدیم مییقا سوراخ تو یهرک موش مثل. ومدیم حجره از قتو هر

 چشمهاش یمشک دمک مر کردم نگاه بهش

 ... دهینبوس من بابا حاال تا شهیم باورت_

  بود بلندتر بابا از گردن و سر کی.. بود شده خارج کنترل از نادر گهید

 ... دانشجو ساله ستیب پسر کی

 .. دیچک اشکم

 .. ونهخ امد مست نادر شب کی

 .. کنه رونشیب خواست بابا

 .. زد کتک رو بابا یمست تو... نادر و

 ... شد خنک دلم بار نیاول یبرا. شب اون آخ شب اون

  کردیم نگام زده بهت سراج

 ... کرد رونشیب خونه  از بابا شب نادرهمون_

 .. بابا شتریب یها ریگ سخت.. دیوناه موندم من

 ... نشه دوتا بابام نبونت که بود نیا دنبال.. هم مامان

 .. دیچک.. اشکم

 ... گرفت دستم ناباورانه هومن
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 ... رهین_

 .. گفتمیم سراج هومن واسه مویزندگ حیفجا تمام داشتم من.. دمیکش نفس

 مامان یول.. بود مخالف بابا... شد قبول دانشگاه دیناه تا... داشت ادامه مون یسگ یزندگ_

  زدم یپوزخند.. بشه باز ما خونه به رخواستگا یپا دیشا تا کرد شیراض

 بود کرده دمونیسف یشونیپ گاو نادر... مارو خانواده.. شناختمیم.. اشنا و دوست کل_

 .. بود عام و خاص زد زبون مامان و بابا یدعواها و قهر....

 ... گفتیم یدیجد یایدن از... رفت دانشگاه که دیناه

 بود دانشگاهش اول شاگر.. دیناه.... کرد حس بودن دختر شهیم توش که.. دیجد یایدن کی

 نداشت یکس کار به یکار... یچادر اروم دختر.. عام و خاص زد زبون بودنش خانم و..

.. 

 .... زدم یلبخند

  من... یدار حق تو... ترکوندم دانشگاه به دیرس پام.. بودم من.. راد یحاج یبال دختر_

  نکهیا ذوق از... رفتم که یپارت نیاول.... زنمب الک بود ارزوم من... بودنم بد مستعد...

 و لباس شکل نیبدتر با.. یپارت نیاول.. نبودم بند پا رو... کنم یشکن ساختار من تونستم

 ...شیارا

 .. زدم پس دستشو پرخاشگرانه

 .. مرد و زن همون دختر.. نادرم خواهر من... دمیناه همون خواهر من_

  گفتم ناتوان و دمیلرز دوباره

 ... مردمیم من دیناه یجا کاش_

  کرد تازه دلم داغ دوباره اریماز ادی

 .. داشتن دوسش عاشقانه... داشتن دوست همه دیناه... بود فیح دیناه_
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 .. زدم هق دوباره

 ... نه بدبختم یلیخ من... من_

  کردیم نگاهم صامت و ساکت. نطوریهم سراج

 ..بود کشک اشونیعاشق چرا...نداشت دوست یکس من چرا... بدبختم یلیخ من_

 ... دیلرز چونم

 ... هومن_

  کرد نگاهم فقط

 ... داره درد یلیخ یخودکش_

 .. رفتم فرو سراج اغوش حجم تو کدفعهی

 .. زدم هق زدم هق.. شکست یلعنت بغض.. شد بغض نفسم

 کی فقط.. داشت یبیعح حس چه آغوش کی...  باشه یواقع تونستیم چقدر آغوش کی

 ... کرد هیتک بهش شدیم که... بود کوه کی انگار...ارامش و تیامن همه نیا.. بود آغوش

  کرد نوازشم اروم

  دمیگز لب

 ..... بچش پدر احتماال... بود دیناه عاشق اریماز_ 

  کرد جدا نشیس از من

 .. اریماز_

 ... دادم تکون سر

 کرد نگام جیگ

 اورد در سر دیناه یزندگ یکجا  از گهید.. مردک نیا_
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  زد موهاش به یچنگ.. کالفه

 ...ی مطمئن_

 ... دمیکش باال دماغمو

 ... دونمینم_

  کرد نگاهم اخم پر

 ... جون بچه بزن حرف درست_

 ... نشستم زانو چهار تخت  وسط کالفه

 ... داده بهش رد جواب.. چل و خل دیناه یول.. بوده دیناه عاشق... اریماز_

  انداخت باال ابروشو

 ...چل و خل یچ واسه وقت اون_

  انداختم باال یشونا

 .. بود دختر نیخوشبختر االن.. کردیم باور اش عشق اگه... تموم یچ همه اریماز_

  کرد نگام بیج به دست.. کرد مهار خندش

 .. میزنیم حرف موردش در فردا.... بخواب ریبگ... یا بچه تو چقدر_

 .. برداشت تخت کنار از رو یخال وانیل

 ... کن صدام... یداشت الزم یزیچ_

 .. بود کرده لطف حقم در واقعا اون.. کنم تشکر خواستم

  کردم صدام یقاط رهین مخصوص ناز کمی

 ... سراج_

 .... سراج زهرمار_
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  کردم نگاهش درشت یچشا با زده بهت

 ... دارم اسم.. دانشگاست نجایا نه.. دانشگام کارمند نه من_

 .. کردمیم نگاهش وکهش نطوریهم

  رونیب رفت اخم پر

  امد رونیب اریاخت یب نفسم.. اتاق در شدن بسته با

 ... هیک گهید نیا... خدا ای

 ... بخوام کردم یسع.. رفتم پتو ریز

  شد باز شتریب چشام... میگوش امیپ با که

 " دارم کارت.. رونیب ایب.. ام سراج خونه در دم من رهین"

 .. کردم باز اتاق وپنجره.. دمیپر تخت از ها زده جن مثل

  بود خودش

 ... اریماز

 .. پیتا حال در دمید... دید من

 ..." االن نیهم... میبزن حرف دیبا"

 .. کردیم تمیاذ شتریب یناتوان نیا و.. کردیم درد سرم هنوز.. گشتمیم خودم دور جیگ

 .. بود سیخ مانتوم

 واسه داشتم من... ختیر دلم ته... دیناه یاه لباس حجم دنید با و.. کردم باز کمد در

 .   زدمیم بال بال ینطوریا دیناه مرده کشته و عاشق

 .. موند ثابت شیا ییطال پانج یرو نگاهم

 .. رهین سرت بر خاک
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 .. امد میگوش یرو امیپ دوباره

  منتظرتم نیماش تو من"

 .. زدم تن و... دمیکش رونیب یجالباس چوب از پانج

 .. کردم باز قاتا در اروم

 .. ومدیم حمام اب شر شر یصدا

 . انداختم اسانسور تو خودمو.. کردم باز در

 .. است دهیپر رنگ و داغون افتیق چقدر. رهین یوا.. افتاد اسانسور نهیا به نگاهم

 .. کردم مرتب  دست با میشانیپ یرو یموها

 .. شد باز اسانسور در

 . هست چند ساعت ددنستمینن اصال... بود کیتار کوچه

 .. دمید اریماز رنگ قرمز یفرار نیماش

 ... شدم سوارش

 ... تو... یکرد ام ونهید... رهین.. آخ_

 .. بود یبیعج حال کی دنشید

 .. ادمهی گوشم کنار زشیام محبت یها حرف.. بود من عاشق ظاهر به ادم نیا

 ... یول

  گرفت دستمو

 .. بهانه یب.. دارم تدوس االن... دیناه خاک به... خدا به... رهین_

 .. زدم یپوزخند

 .. ذارهیم هیما دیناه از داشتنش دوست اثبات یا بر
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  گذاشتم هم رو چشم

 ... بشه تموم... مون دو هر واسه دیناه نبود غم.. دوارمیام.. اریماز برو_

  دیکش یآه

 ... رهین_

  دیچک اشکم

 ... بخشمتیم من... نبود یعشق... دونمیم_

  کرد پاک اشکش

 .. یباش برام دیناه یجا تو داشتم دوست... رهین_

  کردم نگاهش

 ... نکن یکی من با دیناه_

 .. رهین یداشت دوست من کاش.. بگم داشتم دوست

  دمیکش نیماش در رهیدستگ

 .. یکن فراموش دیناه و من یبتون... دوارمیام_

  بشم ادهیپ نیماش از خواستم

  گفت زده هول

 ...خوامتیم هنوزم من.. یچ یعنی... رهین_

  امد سراج یصدا

 یکنیم خود یب تو_

  کردم نگاهش زده بهت

  خدا ای_



 

201 
 

 .. یکنیم یغلط چه نجایا تو_

  گفت موءدبانه اریماز

  زدمیم حرف رهین با دیبا.. مهندس جناب_

  دیکوب نیماش سقف به دستشو

 ... نباش برش دور بودم گفته بهت_

  زد یپوزخند

 ... یتمصلح ازدواجتون دونمیم_

 گفت شدش دیکل یها دندون یال از بعد.. خورد جا قشنگ اولش سراج

 .. نشنوم صداتو.. شو خفه_

  کرد سپر نهیس.. اریماز

 ... ستین کار در یازدواج... قتیحق و.. حق حرف_

  دیکوب دهنش تو مشت با.. هومن

 .. کشدم غیج

 .... هومن_

 افتاد نیماش کنار..  شد داده هول عقب به اریماز

  گفت اریماز قهی هومن

 ... نیسنگ ات پرونده.. االنم تا... ارمیم در روزگارت از دمار.... نمتیبب زنم بر دور_

  زد داد بعد

 ... زنم... یدیفهم_

 .. کرد من به ینگاه اریماز
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 .. شد نیماش سوار و

 .. شد یم ادعاش یادیز مردک نیا

  دمیکوب اش نهیس تخت

 .. ستین درکار تو واسه یبودن زن.. یدیفهم.. یندار من گردن به یحق تو_

  کرد زیر چشم

 ... بابات خونه گمشو برو پس_

 ... میکرد نگاه بهم دومون هر کلحظهی یبرا

 .. دیلرز دستم تو یگوش

 بود مامان یصدا

 میشد بدبخت که ایب.. مارستانیب تو نادر... زدن زنگ اکهیب.. ایب.. رهین.... مادر_

  اومد مامان یصدا

 ... رهیم دست از داره نادرمم که ایب ایب_

  شد قطع تلفن

 .. برگشتم رو رفته راه

  شده یچ گفت اخم پر... هومن

  گفتم زده بهت

 ... نادر_

  شد کمینزد

 .. یچ نادر_

  گفتم بغض پر.. شد اضافه هام ترس و ها ینگران ی همه به هم نادر نداشتن ترس
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 .مارستانهیب تو_

  کرد اشاره باال به سر با

 ... برمتیم.. کن تن یزیچ کی برو ایب_

  گفتم التماس با

 .. میبر االن نه_

  شد یم دهید بلند پانچ ریز از که کرد لختم یپاها به اشاره

 .. میریم بپووش برو_

 .. گرفت بغلمو ریز خودش

 ... میبر ایب_

 .. بپوشم یچ دونستمینم اصال.. گشتم یم خودم دور جیگ

 داد بهم گرم.. شال و رشلوا کی خودش

 ... میبر کن تن_

  کنمیم نگاهش مات دید یوقت

 .. گفت ینوچ

 .. کرد شلوار تو پامو و شد خم

 ... خورد پام پوست که دستش

 .. امد خودم به

  دمیکش شلوار اخم با

  پوشم یم خودم_

  گفت یالله الهللا لب ریز
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 .. منتظرم رونیب ایب_

 .. کردم پام شلوارو

  جون مهین ، اتاقش تو یوقت... بود چشمم یجلو دیناه مرگ یها لحظه اون تک تک

 .مرده گفتن یوقت.. امد اورژانس یوقت... کردم داشیپ

 دیناه یجا به ندفعهیا بود ذهنم تو عیوقا اون همه... خاک تو ذاشتنیم رو جسدش... یوقت.. 

 .   دمیدیم رو نادر

 ..بغض زا شد یم خفه داشتم... بود شده بسته نفسم راه

 .. افتادم راه هومن سر پشت

 .. بود دمیپر رنگ به نگاهم اسانسور تو

 ..افتاد هومن به نگاهم لحظه کی

 ... خوبه حالت... رهین_

 .. دادم تکون اره یمعنا به سرم تند تند

  رهیگیم شماره داره دمید نهیآ تو از

  صداش بعد و

 ... خانوم آتنا شده یچ.... سالم_

 .. دمکر نگاهش برگشتم

 شد باز اسانسور در

  گرفت ارنجمو

  دادیم گوش داشت ساکت و

  گفت کالفه بعد
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 ... بوده معده یزیخونر... کننیم شیبستر االن... خانوم آتنا نشده یزیچ_

  کرد نگاهم و برگشت من طرف به بعد

 ضیمر روش و رنگ با نیا کنم فکر البته.... هست مارستانیب کدوم... ارمشیم دارم اره_

 بچه نیا قتل به کمر یحاج و شما... نیبرد سکته مرض تا منو زن واال.... نادره از رت

 ... نیبست

  زد یپوزخند

 .... هستم هم مواظبش.. بله_

 .. زد نیماش موتیر یعصبان بعد

 ... بودم ستادهیا کنارش نجوریهم من

 بودم زده زل دهنش به

 ... میایم میدار_

  کرد قطع رو یگوش

 ... کردن شلوغش نقدریا.. که نبوده یزیچ... شو سوار_

 .. شدم سوار

  گفتم لرزون بغض پر یصدا با

 ... یمطمئن_

  زد استارت و کرد یچپ چپ نگاه

 اسم به یا گهید بچه کی ادیب ادشونی تا دور یجا کی ببرمت رمیبگ دستت گهیم طونهیش_

 ... دارن رهین

 ... دور یجا کی.. ذهنم ته به دیچسب دور یجا کی اون



 

206 
 

  دیچک اشکم نیاول

 .. خوادیم ییجا نیهمچ واقعا دلم_

 داد تکون تاسف یرو از سر

 ... ستین تو کینزد آرامش عنوان به یزیچ_ 

 زد ترمز مارستانیب کینزد

 .. شدم ادهیپ زده هول

 ؟یریم یدار کجا گرفت دستمو

 شدم اورژانس وارد

 .. دمیدو طرفش به دنشید با.. بود نشسته یصندل یرو مامان

  افتاد هومن به نگاهش.. کنه باز دهن امد

 ... خورده یزهرمار مرگ حد تا شیشناس ینم... جون مامان یچیه_

  نشستم یصندل رو کنارش

 . کجاست بابا_

  زد یپوزخند

 ...گرمه آخور کدوم به سرش ستین معلوم_

  گفتم وار هیگال

 ... مامان... عه_

  کرد درشت چشم

 ... گمیم دروغ_

  داد تکون وار ننو خودشو بعد
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 کی نادر یوقت.. گرفتمیم طالق اولش همون دیبا... گذاشتم.. عمرم.. گذاشتم مو یجوون_

 ... بود سالش

  شدم رهیخ راهرو یانتها به

 ه؟یزندگ چه نیا آخه.. نیکرد اهیس هممون یزندگ یوقت یبود گرفته واقعا کاش_

  زد بهم یا تنه

 ... کردم تحمل رو مردک اون.. شماها بخاطر من... رو چشم یب_

 و بود کرده کسانی خاک با تکمون تک یزندگ یوقت.. نداشت یا دهیفا مامان با زدن حرف

 ... میکرد یفداکار تازه.. گفتنیم

 ... سوخت چارهیب نادر حال به دلم

 خونه از ساله چند.. خوادیم یچ ایدن از دونهینم خودشم که یا ساله پنج و ستیب داداش

 ... یول.. رهیبگ کارت نیگر قراره و..  کرده فرار

 و مملکت از نادر... شیزندگ از مامان... مامان از بابا... میکنیم فرار میدار هممون

 ... یچ از من....خودش از دیناه..  یاوارگ و یکاریب

 .. دیرس هم هومن... لحظه همون

 ... اوردنش نیایب_

 .. کرد شروع اشو هیگر و ییسرا هیمرث قشاتا به دهینرس مامان.  میرفت دنبالش... مامان با

 .. من یخدا یوا

 .. بود افتاده تخت یرو زرد یرو و رنگ با نادر

  گفت و کرد اخم.. دید مامان یها یباز یکول یوقت دکتر

 .. ها شبه نصف... خبره چه خانوم سیه_
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  دیکش باال شینیب مامان

 .. داره موندن ساکت اقتط دلم بگو... سیه یگیم دهیداغد مادر کی با یدار تو_

 .. هیگر به کرد شروع و

 شدم زونیاو دستش از

 .. خدا رو تو مامان_

  گرفت مامان دست هومن

 .. دنبالت امیم بعد.  خونه برمیم خانون آتنا من.. بمون تو_

 نیا با عمر هی من... بود گرفته اشون خنده مامان یها ونیش و اه به دکترا و پرستارا همه

 ... بودم شده بزرگ ها هیگر و اه ها و یباز یکول

 ییایب برو خودش واسه یزمان کی... دمیکش نادر  یاستخون و الغر صورت به یدست

 .. چارهیب نادر با کرد چکار بابا آخ... بودن عاشقش محل یها دختر نصف ادمهی... داشت

 .. یخواهرش_

  زدم یلبخند

 ....بله_ 

 .. کرده داغونش... خورهب حد از ادیز الکل نینذار...

 . انداختم بهش یحصرت مر نگاه

  کرد باز دستشو یآنژو پرستار

 .. کرد باز چشم درد از نادر

  گفت آخ تا

  گرفتم رو دستش
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 .. جان نادر جانم_

  کرد باز رو سرخش یچشا

 ؟؟یامد تو چرا_

 .. گرفت معدش به دستش و شد زیخ مین کمی

  گفت زده هول نادر

 .  که دیانیجر در شما... دادم میماریب یوگرافیب من_

  داد تکون یسر دکتر

  جون پسر تو یکرد معده یزیخونر_

  کردم دکتر به ینگاه

 ؟ شهیم مرخص یک_

  زد یلبخند دکتر

 .. یخوب خواهر چه_

 .. کردم مرتب نادر یرو رو پتو 

  دیکش نفس.. نادر

 .. نداره یریتاث میماریب یرو ام معده یزیخونر_

  کرد نگاهش راحتنا دکتر

 ؟یدار رو مشکل نیا یدیفهم یک_

  بود نوسان در دکتر و نادر نیب  متعجبم نگاه

 ... شیپ ماه شیش_

 داد تکون سر دکتر
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 ..بهبود روند به کنهیم کمک دنشیفهم زودتر  که یماریب... یو یآ اچ.. یدیفهم زود_

 شد آوار سرم رو ایدن

  رفت دکتر

  داشت شرم نگاهش که... نادر به زدم لز

 .. نادر یاورد خودت روز به چه_

   کرد نگاهم..دیکش یآه

 ... ییتنها و  یخوشگذرون سوغات_

 .. نشستم وارفته یصندل رو

 ... ینطوریا تو.. یاونجور دیناه_

  بست درد از هاشو چشام

 ... نگو یچیه دیناه از.. نگو دیناه از_

 ... من نهیس.. یرو اغد کی.. داغ کی دیناه

. 

. 

. 

. 

. 

 

 ...... بعد ماه شیش
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 ... زدم یم نفس نفس دمیدویم کوچه تو

 یتو خوردن غل ها گوجه.. شد رها دستم از ها دیخر کیپالست.. بود خودش.. دمشید

 ...  ابونیخ

 .. بود گرفته راه پشتم از عرق رهیت

 ... بود خودش

 .  رفت ینم کنار چشمام پس از نگاهش نقش

 .. بود خودش

 ... کردم جمع هارو گوجه

  شد گرفته جلوم گوجه کی با دست کی

 .. رهین_

  کردم نگاه مفلوکش افهیق.. هیگر ریز زدم دنشید با

  دیلرز فکم

 .... رهین_

 ... بس و شد یم دهید چشمهاش فقط

  کرد دراز طرفم به دستش

 ... دمیترس یم ادم نیا از من.. دمیترس

 .. رهین_

 .. زدم یهق

 .. گذاشت ژنشیاکس ماسک... کرد سرفه

 .. کنم بغلت خوامیم فقط... ستین خوب حالم.. یدونیم_
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 دست... دیرس هام انگشت نوک به دستش.. بود گرفته وجودم همه بغض.. رفتم جلو اروم

 ... الغرش و دهیکش یها

 .. دمیخز آغوشش تو آروم

 .... رهین_

 بودم شده... ها وانهید مثل ماه شیش... دمیکش رزج.. ماه شیش.. افتادم شیپ ماه شیش ادی

 من یپا پابه.. سراج هومن.. برگردوند یزندگ به من که بود هومن فقط و.... شدم رانیو..

 ... امد..

 ... شد یا گهید رنگ کی برام.... دیناه مرگ بعد یایدن... شیپ ماه شیش

 ... ختمیریم  اشک هنوز.. کردم یخال نکیس تو هارو گوجه

  امد خونه دیکل یصوا

 .. کردم یورد در به ینگاه

 .. رهین... گرمه چه اوف_

  کردم پاک اشکم

 ... آشپزخونم تو جانم_

 .. دادم برش رو گوجه وسط از چاقو با

  انداخت راه هام اشک.. نادر چهره  یتداع دوباره

  شد ظاهر اشپزخونه در قاب تو هومن

 .. خانوم سالم_

  زدم یلبخند و دمیکش باال دماغم

 .. سالم_



 

213 
 

  کرد اخم دنمید با

 . گرفته ازیپ نقش گوجه حاال تا یک از_

 ... زدم یبند مین لبخند

  دیکش یپوف کالفه

 .. یخورد هاتو قرص... رهین... شده یچ_

 .. شد یم بد حالم.. ام اعصاب یها قرص ونیمد بودنم آروم اوردیم ادمی نکهیا از

 .. آره دادم تکون سر

 .. کردمیم کهیت هارو گوجه لرزون یها دست با تند تند

  نشست دستم رو دستش

 .. رهین_

 یبرا شده ایدن یجا.. نیتر امن... ماه شیش.. ایدن یجا نیتر امن.. رفتم فرو آعوشش تو

 .. دهیبخش یتسل مو هق هق ادیز که یا نهیس نیهم من

 .. ستنش موهام یرو وار نوازش شهیهم مثل دستش

 .. من خوشگل.. رهین_

  زدم هق دوباره

 ... کنن ونمید.  المصبت خوشگل یچشا اون... یکنیم هیگر باز_

  کردم نگاهش یاشک یچشا با

  گفتم ومدیم رونیب چاه ته از که یصدا با

 بود امده نادر.... نادر_

  گرفت نفس
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 ... دادم رو خونه آدرس خودم.. دونمیم_

 .. مدما رونیب آعوشش از دلخور

 .. یکن فرار ازش یخوایم یک تا.. رهین_

  نشستم یصندل یرو

 .. من به دهیم.. مبخواد دیناه.. دلم من_

 .. زد موهاش به یچنگ کالفه

 ... کما تو هنوز بابا.. شگاهیاسا تو مامان_

  زدم هق دوباره

 ... کنن دعوا باهم اگه یحت.. خوامیم.. بابام.. خوامیم مامان من_

  کرد بغلم دوباره

 ... رهین_

  کردم نگاهش

  بدم خوب خبر کی_

 .. اصال داشت وجود هم خوب خبر.. خوب خبر

  زد موهام رو یا بوسه

 ... کردن بازداشت ترکاشوند مانیا.. روزید_

 .. گرفتم نفس

 ... چارهیب دیناه_

  برگشت طرفم به هومن
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 تورو نهیبب شهیم خوشحال... مادرم.... میپدر یروستا... اسالم.... رمیم دارم من.... رهین_

... 

 .. دمیگز لب

 .. یکن میمعرف یچ یخوایم بعد_

  دیخند

 ... یزنم خوب_

  دمیگز لب

 ... یچادر محجوب دختر کی.. ستمین دیناه من_

 ... خوند یم من ذهن تمام.. اهشیس یها چشم... کرد نگاهم

 ... باش تخود.. یباش یکس هیشب ستین قرار... یطونیش یکوچولو دختر کی تو_

 .. دمیخند

  دیبوس هامو لب اروم

 ... ایدن همه الیخیب بخند تو_

 .. شهیهم مثل.. کنه خوب مو حال بود بلد خوب اون

  رفت گاز رو قابلمه طرف به

 .. خانوم خوشگل... یافتاد راه نمیبیم_

  گفتم ناز با.. دادم گردنم به یتاب

 ... یدار دوست که ییغذا_

  زد یچشمک

 ... خانم رهین ای.. میبخور ذاغ اول خوب_
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 در لرزه به تنشون مشیت از ها دانشجو تمام... هنوزم.... من یزندگ مرد شد... سراج

 ... گاهیتک کی.. بود عاشق مرد کی من یبرا یول... ومدیم

  دمیچ زیم یرو هارو بشقاب

 .. دیناه خاک سر یببر من امروز یکن لطف شهیم.. هومن_

  زد یلبخند

 .. طشر کی به_

  کردم نگاهش

 ... دانشگاه. ادیب ترم نیا من خانوم خوشگل_

  دمیبرچ لب

 .. دهیم عذاب من ها ادم اون همه دنید... تونمینم_

  کرد اخم

 .... رفته رانیا از اریماز_

 .. دمیکش دیناه قبر رو یدست

 ... دمیشن یم هومن خوندن فاتحه یصدا

 ... شده بهتر حالش.. گفتنیم.. زدم یسر کی بابات از امروز_

 ...دادم حرکت اروم سنگ یرو شده کنده خطوط رو انگشتمو

 .... رهین_

  کردم نگاهش

 . یزیبر بهم باز دوباره نکهیا نه.. یبش آروم تا نجایا اوردمت من_

 .. شد بلند
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  کرد دراز طرفم به دستش

 ... میبر_

 .. بود من یزندگ تو مرد نیا

 ..گذاشتم دستش وت دستنو

 ... داغ شهیهم.. داره یبیعج یها دست چه.. بودم نکرده دقت حاال تا

 ... شدم سوار من و کرد باز نیماش در

  دقت هومن با ام ماه شش یزندگ به وقت چیه من و.. گذره یم روز اون از ماه شش

 . بودم نکرده دقت خودش به اصال.. بودم نکرده

 .. دمیچرخ طرفش به

 ... کردیم یانندگر سکوت تو

  کردیم دهنم تو غذا قاشق بزور که.. افتادم شیپ ماه شش ادی... شدم رهیخ رخش مین به

 کل عمه و خاله یجلو... ومدیم باهام ییدستشو در پشت تا یحت ترس از ها شب که...

 ... ستادیا لیفام

  کرد نگاهم برگشت

  یزد زل من به ساعت دو... رهین خوبه حالت_

  فتمگر ازش نگاه

 .. نرفتم اسالم حاال تا_

  دیخند

 .. میریم حتما دوبار کی یسال بعد به نیا از.. رفته فنا به عمرت نصف_

 ... فتهیب اتفاق ها سال قرار یعنی نیا.. دیچرخ سرم تو بعدش به نیا از
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 ... داشتم یچ واسش یبدبخت از ریغ من.. کنهیم لطف حقم در داره چرا

 .. شدم بدبخت نیا یزندگ هوار رسما که.. بودم فیضع نقدریا من

 ...میدیرس خونه به شب که دیکش طول نقدریا کیتراف

  کردم روشن رو یکتر ریز و رفتم اشپزخونه تو

  کرد باز لباسش یها دکمه هومن

 .. یدار ییبازجو فردا_

 .. کردم نگاهش زده مات

  کرد ینوچ کالفه

 ... سخت دونمیم.. است جلسه نیاخر.... رهین_

  شد اشپزخونه ردوا

 .. شهیم تموم... فردا.. خانم خوشگل.. رهین_

 .. میبش جاده یراه جا همون از فردا.. میببند چمدون امشب یخوایم

  دیخند خودش بعد

 ... میبر ایب... نه... فکر نیبهتر نیا_

 .. کرد باز اتاق در.. خودش دنبال.. دیکش منو دست

 .. دیکش رونیب تخت ریز از چمدون کی

 ... کرد باز رو کشو در

 ... میبردار گرم لباس دیبا.. هواخنک اونجا_

 ... بودم نکرده دقت وقت چیه من چرا
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 بود دهیخر  هومن ماه شیش نیا تو که یها لباس.. بود من یها لباس از پر ها کشو نیا

 .. دیچ یم چمدون تو تاش همون با رو ها لباس

 ماه شیش... شوم اتاق اون از من حواس نکهیا وت شده استاد چقدر کردمیم فکر داشتم من و

 .. کنه دور شیپ

 .. نشستم کنارش

 .. کرد نگاهش

  گفت خنده با

 .. بزاره چدون تو واسش لباس شوهرش.. نهیبش خانم یدید ایدن یکجا_

  اوردم زبون به سوالم

 ... یشوهرم تو مگه_

 .. کرد درشت چشم

  انداخت چمدون تو بلوز کالفه بعد

 .. ارمیب در من به زده زل ینجوریا که چشاتو اون خوادیم دلم... رهین  آخ.. هرین آخ_

  نشست تخت رو کنارم و دیکش باال خودش

  زد سرم به انگشت با_

 .. شوهرتم من که راینم کوچولوت کله اون تو چرا_

  دمیبرچ لب

 ... یدیناه شوهر تو یول_

  گفت یاله هللا ال

 .. ارهند وجود یدیناه... جون دختر_
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  گرفت نفس کالفه

 بنده تو یها نفس به جونم االن یول... نداشتم دوست دیناه وقت چیه من... یتو فقط االن_

.. 

 .. ختیر نییپا یهر دلم ته

  گفت اروم

 ...  رفت برات دلم یدیکشیم شونه و شاخ من یبرا که روز همون از درست_

  دیکش گونم یرو یدست

  قبلترش من... نداره گذشته یها اتفاق به یربط چیه... مدار دوست بفهمم.... رهین_

  خونتون خود تا.. کنه عقدت زور به خواستیم بابات که یشب درست... خواستمتیم

 .. یبش یا گهید کس مال تو نذارم تا... کردم یرانندگ ها ونهید مثل...

 .. دمید دیناه لپتاپ تو دوستت تولد لمیف یوقت.. قبلترش دمیشا نه

 .. بود تو رو فقط نگاهم صدبار و دمید صدبار

 ... قبلترش مال دمیشا

 .. بشم کینزد بهش که کردمیم قیتحق دیناه یبرا داشتم یوقت

  رژ و هاش لب جون به بود افتاده دستمال با که دنید رو ی دختر کی خونشون دم

 .. انداخت سرش رو فشیک تو از یا چروک چادر و کردیم پاک هاشو

 .. یخودمون دانشگاه مال دمید کردم نگات خوب.. گهید هیک نیا گفتم ودمخ با لحظه همون

  دمیکش عقب سرمو

 فراموشم راحت یتونیم... میاسمون و نیزم تو و من.. نمیبینم یلیدل داشتنت دوست تو_

  تیزندگ دنبال یبر.. یکن
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  شد لبخند یانحنا هیشب هاش لب

 ... کنه فراموشت لیدل با تونهینم داره دوست لیدل یب که یکس_

 .. دمیگز لب

  شد رنگتر پر لبخندش یانحنا

 ... یتونیم یچ تو_

 .. گرفت مو دست

 طونیش دختر همون من.. زارمیب کنم بندمیپا ات ضغف بخاطر رو تو نکهیا از من... رهین_

 ...دارم دوست شلوغ

 و نیزم نیا دوزمیم اوردنت دست به یبرا.. نیزم من و.. یباش اسمون تو اگه یحت

 .... اسمون

 ... داشتم دوسش یچ من.. داشت ام دوست اون

 .. دمیخز آغوشش تو

 .. ترسناک یادیز برام ایدن... اون بدون تمیدونیم فقط

  دمیشن خندش یصدا

 .. نه ای یستین شوهرم تو بگه خوادیم دلت بازم حاال.... من ملوس یشیپ_

 ... ستین حکمت یب خدا ارک چیه.. گفتیم مامان یگاه نکهیا به کردم فکر من و

 .. دیناه مرگ از بعد هات اتفاق همه به

 .. ماه شیش نیا به.  شد یم خالصه ایدن تمام انگار

 ... دادم هومن به اتاق پنجره  وسط ماه از نگاهم

 .. کردم نگاهش ها شب نیا همه مثل.. بود خواب
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 .. بشه من یزندگ همه بود قرار که یکس.. دمشید دلم چشم با.. امشب یول

 ... شد یم دهیکش منظم هاش نفس

 ... سخت یفردا و. افتاد شده اماده یها چمدون به نگاهم.. زدم یغلط

 ... امد شوم صبح نیا بالخره و

 معطوف نیا به ذهنم تمام و... دمیکش سرم یرو.. چادرم. نشستم یبازپرس یصندل رو

 .. شهیم تموم اریب دوم ساعت کی.. عقب صندوق تو هامون چمدون االن کردم

 .. شدم رهیخ پرس باز به

 ..ییبازجو نیاخر نیا... راد خانم_

 .. بودم نشسته یصندل نیا یرو یلیخ ماه شیش نیا تو ن و

 .  بود ستادهیا بازپرس سر پشت نهیس به دست.. هومن

 .. داد تکون سر

 .. شدم داستان کی یگو قصه من و

 دیناه مرگ... تیروا

 .. یچ سر ادینم ادمی... فتهیم دعواش بابام بار کی دیناه_

 .. زنه یم چنبره گلوم وسط گنده بغض

  دمیم ادامه

 ... زنهیم رونیب خونه از_

 آره یمعنا به... دهیم تکون سر آروم.. ندازم یم هومن به مو یاشک نگاه

 ... اریماز اسم به... هاش دوست از یکی... خونه رهیم_

  دیچک اشکم
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 ...  اونجا_

  گرفتم نفس

  روان قرص بهش.. ترکاشوند مانیا اسم به..اریماز دوستش از یکی خونه اونجا_

 ... شهیم رابطه وارد داشته که یمعمول ریغ طیشرا بخاطر دیناه.... دهیم گردان

  رمیگیم دندون به لبهام

  دهیم هیتک شیصندل به بازپرس

 ... و_

 .. رهیم هومن سمت نگاهم دوباره

 و... بودنشون همکار لیدل به بنا موندن نجایا سراج یاقا اگه.. کن نگاه من به... راد خانم_

 .. کن نگاه من به حاال.. شما یروح تیوضع

 ... زنمیم دل

 ... شهیم باردار شب همون... دیناه_

 ؟ یک از_

 .. کنمیم نگاهشون آنن

 . هومن بعد پرس باز اول

 ..  یا ان ید شیازما واسه مینداد قبر نبش اجازه ما.... دونمینم_

 .. رهیگیم ضرب زیم رو خودکارش با... بازپرس

 ؟ لنگهیم کارش یجا کی تون ویناریس نیا.. راد خانم یدونیم_

 .. کنمیم نگاه بازپرس به دهیترس

 ... زدیم رو شما یها حرف قایدق جالب و.. کردم داشت باز ترکاشوند مانیا ما_
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 ... نیگرفت پس تون تیاشک.. صبح امروز شما بعد

  گفتم دستپاچه

 .... مقصره ییجورا کی خودشم... داشته یعیطب ریغ طیشرا دیناه... خوب.. خوب_

 اون از عالمه کی دلم.. کردیم میروان داشت.. زیم یرو خودکار برخورد تق تق یصدا

 . ..مطلق یهوش یب کی و خواستیم خواب یها قرص

  کرد مداخله هومن

 ؟.. درسته گهید است مختومه وندهپر االن خوب_

 داد تکون یسر بازپرس

 .. مختومست.. بعله.. گرفتن پس تشونیشکا که حاال_

  امد من کینزد و زد یلبخند هومن

 ... پاشو.. رهین شده تموم.. پاشو_

 .. بودم یصندل خیم من و

 .. گرفت بغلم ریز.. دستش اروم

 .. زمیعز پاشو_

  شدم بلند زیخ مین

 .. بود من به نگاهش.. بازپرس

 .. داره پرونده مورد در.. دیجد یها حرف... نفر کی یول_

 .. کردم نگاه بازپرس مات

 .. یپرس باز دفتر نشیاریب گفت بعد و.. گرفت شماره... زشیم یرو تلفن با

  کرد رها من هومن
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 ... یعیرف... هیچ منظورت_

  کرد نگاه هومن... اخم پر بازپرس

 ... داره هم گهید شاهد کی هپروند نیا... سراج_

  کردم زمزمه.. گرفتم دهنم یجلو دستمو

 ... اریماز_

  برگشت طرفم به اخم پر هومن

 .. اصال ستین رانیا االن اون.. زدم حرف باهاش من ممکن ریغ_

 .. شد باز در

 بر نقش.. میبود گفته.. ادم و عالم به ماه شیش که یها دروغ تمام... در قاب یتو ادم دنید 

 شد آب

 .. گفت بلند یوا کی.. هومن

 .. گرفت سرش یرو دستش و نشست یصندل یرو و

 ... بود نفر کی اون یچشمها به نگاهم و

 ... رخ به رخ.. مقابلش... شدم بلند

 .. شدم یقو دیناه مرگ از بعد من

 چشمهاش به... رفتم جلو

 .. نادر_

 .. کرد هیگر فقط اون و

 هومن آغوش تو بایتقر من و.. بازپرس مقابل.. بود شستهن من یجا یصندل نادر... حاال

 .. افته ینم یاتفاق.. باش آروم.. گفتیم گوشم تو قهیدق چند هر که بودم
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 ... طوفان قبل ارامش مثل درست.. بودم آروم من و

 .. کرد من به ینگاه... بازپرس

 ... میبشنو ماش زبون از... دیناه مرگ داستان قرار... راد نادر یاقا.... خوب_

 .. برداشت ماسکش.. نادر

 ..... دیناه_

  دیکش یآه

 .. کرد رونیب خونه از من بابام از یوقت از... بگم قبلترش از خوامیم_

  یول... داشت حق البته.. روند خونه از من.. باشه یحام نکهیا یبجا من یتعصب پدر

  ریدامنگ هم یروز کی که.. انداخته پس جامعه تو... زالو کی.. کردینم شو فکر...

 ... مکهیم خودش خون.... شهیم خودش عفت

 .. بود ترکاشوند مانیا شیکی که.. بودم یا خونه هم ها بچه از تا دو با من

 و یدب از جنس که...  میگذروندیم روزگار.. میداشت کیکوچ کیبوت کی  باهم یشراکت و

 .. میداشت خودمون یها یخوشگذرون البته و... میاوردیم هیترک

  دمیفهم اونجا.. یدب تو شدم یبستر مارستانیب پام یشکستگ  بخاطر روز کی نکهیا تا

  همه... کنم چکار دیبا دونستمینم... شد خراب سرم رو ایدن... ام یو یا اچ به مبتال..

 ... بابام مخصوصا  ... دونستم یم مقصر ادم و عالم

  گرفت نفس

  انگار... دادمیم ادامه هام یکار کثافت به هم هنوز و..  کنم کتمان کردم یسع یول_

  بدجور.. درد نیا.. نهیک... کنم آلوده شهر تموم بشه اگه یحت.. خواستمیم... فتادهین یاتفاق

  رونیب خونه از رو ما و کرد یعاص رو خونه صاحب.. ما کثافت و گند... بود دلم رو
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  کثافت اهل بود یخوب رپس... اریماز اسم به... میشد مانیا دوست خونه هم ما و.. کرد

  دوزار و قرون کی لنگ... بود کارمون گرم سرمون هم ما همون واسه.. نبود یکار

 ... میکن اجاره رو ییجا میتونستینم یحت.. بود اورده فشار بدجور یپول یب.. میبود

  کرد من به ینگاه

 ... کرد تلفن بهم دیناه شب کی_

 ... میبود اورده دختر وتاد ما.. اریماز نبودن بخاطر شب همون قایدق

 .. چوقتیه.. رهینم ادمی وقت چیه نحس شب اون

 .. نرسه اسمون به ادمیفر تا بودم گرفته دهنم یرو محکم دستمو

 ... شد تر تنگ دورم هومن دست حلقه

 گرفت نفس نادر

 ... شده دعواش بابا با که کرد تلفن دیناه_

 نبودم خودم حال تو من

 ... دادم رو خونه ادرس.. ودمب کرده استفاده شیحش...

 ... داریما بچه تا چند... بود کرده دعوت گشمید یها دوست از  تا سه دو مانیا

 ... بود راه به نوشمون و شیع بساط

 .. دیرس دیناه نکهیا تا

  زد یپوزخند

 ... دیرس لعقلیال پسر و دختر مشت کی وسط.. من چارهیب خواهر_

  من که...دمشید یوقت نکهیا.. ادمهی خوب یزایچ کی.. گشتیم من دنبال بهت با اولش

 .. دمیکش خجالت.. دهید مواد دنیکش وسط
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 .... کابوس کی.. نه خواب.. بود خواب کی انگار یهمچ یول

 .. دیکش دیناه چادر پسرا از یکی

 .. گفت بلند

 .... دمیم ونیلیم کی بهش من... ببوسه دختر نیا یهرک_

 ...بود دهیترس دیناه

 .. دنیخندیم اونا

 .. کردمیم نگاهش مجسمه مثل من و

 .. گفت گهید یکی

 ... کنه اش لخت. دمیم ونیمل پنج من

 .... گوشمه تو دیناه یها غیج.. شد کشینزد... خورون تلو تلو و مست.. مانیا ادمهی

 ... زدیم صدا اسمم که

 .. دادیم تکون هوا تو یا دسته رو نو یها تراول.. پسرا از گهید یکی

 .. دمیم بهش ونیمل پنجاه من.... کنه حال باهاش یهرک.. گفت لذت و قهقه با و

 .. ومدیم دیناه یها غیج یصدا

 شده یقاط پ.بودن کرده دورش که پسرها و دختر قهقه و خنده یصدا و تو صداش و

 ..بود

 .. خوردیم تاب هوا تو داشت که بود یها تروال اون رو چشمم من و

  با کردیم فکر داشت من ناقص عقل... بود کنده دیناه یها لباس.. نفرت پس مانیا

 .. ببره رو تا پنجاه اون.. مانیا چرا... کرد کارا یلیخ شهیم.. ونیمل پنجاه

 . زدیم صدا اسمم که امد دیناه غیج یصدا



 

229 
 

 ... رفت یم دوران سرم.. شدم بلند

  دیناه... بود دهکر کسانی کوچه خاک با من که.. افتادم بابا یها یلیس و ها حرف ادی

  از بکشه درد هم مردک اون تا.. بابا زخم یال استخون بشه تونستیم.. بود بابا دختر

 .... گشید اوالد

 ... رفتم پسرا و دختر طرف به

 .. دادم هول عقب به مانیا... بود مانیا دست ریز دیناه

  من یطانیش آعوش تو... کرد پنهان آغوشم تو خودشو.. من چارهیب خواهرک دیناه

 ..... بود ونیمل پنجاه اون فکرم تمام من و.. اورد پناه من به اون....

 .. دمید بازپرس شده مشت دست....  بود محض سکوت

 .. نداشتم هم یاشک یحت گهید من

  رفت و کرد سکته و دیفهم بابا یوقت.. شده خشک.. شده ختهیر ماه شیش من یها اشک

 شب مو صبح ها ونهید مثل من یوقت.. شد شگاهیآسا یراه و دیفهم مامان یوقت.. کما تو

 ... کردمیم

 .. کردم سر راز نیا با ماه شش من

 ... میکن حفظ نداشتمون یآبرو میخواست

 ... میداد تیرضا بعد.. تجاوز.. رهیبگ گردن میداد پول مانیا به

 .. بود برادرم فقط کابوسم تمام.. دمیترس یم هم نادر هیسا و اسم از من

 .. برام بود والیه کی هیشب... دمشید ابونیخ تو ماه شیش بعد یوقت

 .. گفت یوقت

 .. نهیبیم دیناه یداریب و خواب تو... دهیم پس تقاص داره
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  فرو نه که گلو یتو غیت مثل درست... بود باردار ازش... من چارهیب خواهرک دیناه

 ... مرگش تا داشت خودش با ننگ نیا.. ادیم باال نه رهیم

 ... سوزه یم نداشتم خانواده حال به دلم

 .. بود نادر به نگاهم

 پنجه دسته مرگ با داشت... بود مونیزندگ رانگریو.. بود دیناه متجاوز... بود برادرم تهش

 ... کرد  یم نرم

 .... بود برادرم یول

  بست رو پرونده... بازپرس

 ... است مختومه پرونده_

 ... زدن دستبند.. نادر زده تاول و الغر و فینح یها دست به

  برگشت من طرف به نادر

  من... اونا یخدا... نه بابا و مامان یخدا... بخشهیم من.. خدا... نظرت به..... رهین_

  دیناه یخدا... تو یخدا... کرده میا یجهنم... نیج شلوار دنیپوش و بلند یموها بخاطر

 ... بخشهیم من خداتون... دیناه آخ...

  دیکش یآه بعد

 ... بخشه یم من دیناه اصال_

  برگشت هومن طرف به بعد

  ینجوریهم...گفتیم... سراج هومن... یبش شیناج بوده قرار که گفتیم تو از دیناه_

  رو بچه یبخوا یحت  بهش یبود گفته... امده سرت یچ یدینپرس ازش یحت  شیخوایم

  هم رو تو... باشه المبت اگه که دلش تو بود انداخته ترس من یضیمر یول.. دار نگه
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 ... کنهیم بدبخت

  با.. یبنداز رو بچه برمتیم خودم.. کردم غلط... گفتمیم بهش بار هزار یروز من

  مبتال اونم نکهیا فکر... نداشت درد کی چارهیب دیناه آخ... یول.... کن یزندگ شوهرت

  خوادیم.. که بود داده امیپ بهم تونیعروس قبل روز کی.. کردیم ونشید داشت.... باشه

  یزیر ابرو کردم التماسش.. بده لو بابا به من.. خواد یم کردم فکر من.. کنه تمومش

  نشه ختهیر یابرو چیه که... کنمیم تموم یجور کی.. بود گفته فقط ادمهی... نکنه

 ....خودشو یزندگ.. بود کرده وتموم.....

 ... رفت رنجور یها قدم با نادر

  گرفت دستم هومن

 ... شد تموم رهین_

  کردم نگاهش

 ... میبر.... زمیعز شد تموم_

 . شدم بلند

  کردم هیتک هومن دست به

 چرا و چون یب که یعاشقش تو کردیم فکر اون و... بودن خودخواه دیناه یزندگ تو همه_

 ...شیخوایم

  انداخت نییپا سرش هومن

 ؟... شد یراض چطور اریماز_

  دیکش یا کالفه پوف

 ....گرفتم یآلرژ شرب نیا به من رهین_
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  گفت دید م منتظر نگاه یوقت

  گذشت ینم دیناه خون از دونستیم محق خودش.. کردم صحبت باهاش یکل یچیه_

 ... ات خانواده یابرو بخاطر... شد یراض.. بالخره...

 ... داشت پرواز شیپ روز دو

 .. دمیگز لب

 .. بزنه حرف من با خواستینم_

  کرد رشتد چشم

 .  نیهم.. کرد یخوشبخت یارزو... رینخ.. من رتیغ رو بزار انگشت قایدق_

 .. برداشتم سرم از چادر و امدم رونیب یکالنتر از

 .. شدم نیماش سوار

  دوست باهاشون هاش بچه تیترب یبجا... بابا کاش... کردمیم فکر داشتم مدت تمام و

 .. بود هاش بچه همدل.. خونه یکار زیتم و پز و پخت یبجا مامان کاش.. بود

 .. دمیکش یاه

  کاش... زد ینم ذوقش تو بابا... بود دهیپوش نیج شلوار ذوق با نادر که یاول روز کاش

 .. کردینم مسخره... بلندش یموها بخاطر اون مامان

 .. بود ها کاش یا ذهنم تمام و

  از اش شهیر و..  زد ششیر به شهیت خودش.. خودش.. کرد بد خودش نادر... گرچه

 .... بابا از.  مامان از.. بود ادهخانو نیهم

 ... شد وارد ییبایز جاده طرف به نیماش

 .. خورد زنگ هومن  تلفن
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 ... میراه تو.... سالم... مامان الو_

  گفت تعجب با

 .. یگوش.. باشه... االن_

  گرفت مقابلم رو یگوش

  کردم نگاهش زده بهت

 .. مامانم گفت لبخند با

 .. یچ.. بگم االن.... کنمیم یزندگ پسرشون با ارمد ماه شیش... دمیکش خجالت

  گرفتم تلفن

  دادم یاروم سالم

  گفت یقشنگ لهجه با

  کرد خون رو ما دل که پسر نیا... جان مادر نمتیبیم خوشحالم.. قشنگم عروس سالم_

  دلمه به مهرت دهیند.. نمتیبب ریس دل کی... یبرس شاالیا... نمیبب اوردین رو تو که بس

 .... جان مادر

 .. شد یم من صدقه و قربان هم سر پشت وار یطوط یوقت.. بگم یچ بودم مونده

  گفتم اول نگاه تو بودمشون دهید در باز مهین یال از.. افتاد دیناه یخواستگار به ادمی

 ... ادمهی هنوز مهرشون پر یها لبخند یول.. یدهات و امل چقدر

  الم قد ها کوه بطن تو که یها جنگل به.. افتاد سرسبز مراتع و زارها چمن به نگاهم

 .. بودن کرده

 ... بودن شده گم ابرها حجم تو و بودن اورده در سر کوه دل از

 ... گذرهیم روز کی نایا همه
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 ... بابام.. مامان.. نادر... دیناه

 ... من تیحکا نجایا و

 یزندگ... است رهین یزندگ.. دیناه مرگ بعد.. است رهین تیحکا...  دیناه مرگ از بعد

 ..... هاش دیام همه با.... داره انیجر

 

 ..... انیپا

 حق ای

 


