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  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 :توتیا ازداج رمان راجب نویسنده ی مقدمه

 جای ، هن یا است عاقالنه العملت عکس نمیدونی ، نه یا درسته انتخابت نمیدونی زندگی تو گاهی

 نتوجو تموم ویروس یه مثل انتقام و میده نشون رو راهت نفرتت ، میگیره تصمیم غرورت عقلت

 !…میکنه وارد ضربه خودت به همه از اول جویی کینه حس این که باطل خیال زهی اما میگیره
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 !… عقل مثل ، عشق مثل ، معرفت مثل میشه بسته چیزا خیلی به چشماش بشه سیاه آدم دل وقتی

 با یمیکن فکر ، شکوندن غرورمو میگی ولی میکشی زجر ، میری اشتباه رو راه داری میدونی هیگا

 که وَرِشُ هر ، است دولبه چاقوی زندگی تو بازی لج که خبرنداری ولی میکنی تالفی داری بازی لج

 !میبره خودتم دست بگیری

 ستدر تصمیماتم و رفامح همیشه خونواده کل عقل عین درست آقا جعفر کوچیک دختر توتیا من

 یه هک اونقدر کرد رو و زیر منو زندگی. … کاذب غرور یه بزرگ تصمیم یه کوچیک امتحان یه اما بود

 … عبرت آینه یه و شد توتیا

 :توتیا ازدواج رمان اول قسمت

 زا پی در پی حرکت) آورد در رو عزادارا حرکت ادای و پاش رو زد تارا. گزیدم لبمو و گذاشتم تلفنو

 :گفت و( چپ به راست

 .واویال –

 شد؟ روش چطوری رو و چشم بی حیای بی –

 با امونو گونه به زدیم و گزیدیم لب مرتبه دو دو، هر و کردم نگاه تارا به. انداخت من به نگاهی تارا

 !کرده خواستگاری اون یییه: گفتیم هم

 .کشمش می رم می: گفتم حرص با. زدیم کوتاهی جیغ هم با بعد

 .بمیرم مرگم جوون بابای واسه الهی: گفت زاری و ناله اب تارا

 :گفت و کرد باز رو در و اومد ما طرف به کرد می صدامون که حالی در مامان

 .بخورین شام بیاین.. تارا توتیا، –

 بود، مامان ی براومده و بزرگ شکم اون اومد می آدم نظر مد که چیزی اولین شد باز کامل که در

 .بود عزاش نماد که سیاهش و بلند گیحامل پیرهن بعد

 .یاره می بار به هم رسوایی بره باال سر از که آب: گفتم و گرفتم بغلم توی زانومو یه

 !شده؟ چی: گفت خورده یکه مامان

 .جان مامان هیچی: گفت و زد تصنعی لبخندی بعد و اومد واسم ابرویی و چشم تارا
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 !چیه؟ منظورت توتیا -مامان

 محسن؟ آقا پیش بودی رفته مامان –

 مگه؟ چطور آره: گفت تعجب با مامان

 مرمع سال هیجده این توی. شه می بلند تمسخر به که زبونی بسوزه: گفتم و دستم پشت زدم

 که ینکبت گفتن می قدیم از. نشه گرفتار خودش و نگیره تمسخر باد به رو کسی کسی، ندیدم

 ..خدا به راسته دره، به در خوشبختیه درِ پشتِ

 :گفت و گزید وزنش سنگینیِ از لبشو و صندلی رو نشست مامان

 !گویی؟ کنایه به افتادی باز چرا تو توتیا؟ چیه منظورت –

 ”نگو چیزی”  یعنی کرد گرد چشماشو تارا

 دهاوم غروبی دم اش خونه دمِ ببر گذاشتم، داییت واسه آش کاسه یه. بپوش لباس پاشو -مامان

 !!شده؟ طوری محسن آقا راستی.. بود کرده عوض وشور و رنگ آش بوی اینجا، بود

 .کرده چرونی چشم –

 کی؟ به چشم: گفت تعجب با مامان

 (پدرم. )آقا جعفر ناموس به –

 :گفت و اش گونه به زد مامان

 !!تارا؟ تو یا توتیا؟ تو به! کرده؟ بد نگاه کدومتون به سرم به خاک –

 .خانم نرگس شما به –

 ایه دست.. ” استغفرهلل. بگیر گاز زبونتو گی؟ می چی. من سر بر خاک: گفت و گزید لب مامان

 !گی؟ می چی توتیا شیطون، به خدا لعنت ”داد ادامه و گزید ـشو تپل سفید

 و کردم اشاره تارا به. ” اشونه آینده عروس به محبت. گیره دلش البد شده مهربون اگر گفتم –

 .ام ننه گیر دیگه نه. بابام داغ ی سوخته سینه. منه گیرِ نه؟ ”گفتم بعد

 :داد جواب و گفت اوف ـش طرف دو به و گزید لب و کرد گرد هاشو چشم مامان
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 .نداره شگون شوخیشم حرفا این نگو، چرند! توتیا –

 و سی ی حامله ی ننه به بابامو ی ساله هفت و بیست شریک که ام دیوونه مگه: گفتم عصبانیت با

 خنده؟ ی واسه بچسبونم ـم ساله هفت

 ؟(شنیدی) شنفتی کجا از( س)الزهرا فاطمه یا -مامان

 قاآ گل دسته گندِ بوی از. پروند نمی رو و نرگ آش بوی از اینجا اومده غروبی دم که رسول دایی –

 رگهاشو تو خون که بود غیرتش رگ. کرد می عوض رنگ بابام، آقام، شریک چی بلور محسن

 ال. زنهب ـشو قید و کنه رختی چوب آویزون بیاد تو در از که نیست لباس که غیرت. کرد می منقبض

 به اره،د اشو شسته تن هنوز مرگم جوون بابای کفن ”گفتم  گزیدم دست”  خدا بر پناه. اهلل اال اله

 کجاست؟ حروم به نمک شرفِ بی تیمور اون. شم می خل دارم وای.. حیا کدوم به جرئتی، چه

 تمنیس بابام از خدا به مادرش، خواستگاری اومده اش قواره و قد پسره که ببینه بیاد که کجاست

 .ننشونم جاش روسر پسره این اگه

 گه؟ می چی توتیا! تارا: گفت و  پاش رو زد و گزید لب مامان

 .گه می راست: گفت زنان عَر تارا

 لسبی به که بودن مرد داره که منو ولی نداره مرد خونه این کن، جمع خودتو: گفتم عصبانیت با

 .لفتهک رو و چشم بی اون حیایی بی قد من واسه که گردنه صاحابِ بی رگ این به نیست، لب پست

 :گفت و شد بلند جا از مامان برداشتم، لباسی چوب از مو مانتو

 ..مادر توتیا –

 :گفتم و شدم اش عسلی سبز چشمِ تو چشم

 قعاش شده یامرزشب خدا شوهر شریک که بشی ناکس و کس دهن نقل شد که صبح خوای می –

 شریک،. تره بزرگ ازش سال ده نرگس اقالً که ساله هفت و بیست پسر یه اون! اش؟ دلباخته و

 و گفتن آقا. رو و چشم بی محسن این یعنی. خائن یعنی شریک. گرفت می شریک خدا بود خوب

 رو رس چوپان دیده تا گرگه محسن گذاشت باید اینو اسم. خواد می لیاقت اسمش تنگ گذاشتن

 گله سگ من گرگه اون اگه ذارم، نمی من! چوپان؟ های بره واسه کرده تیز دندون گذاشته زمین

 سراغ رفته و کرده ول مرد بی رو خونه و شده گور و گم و نداره غیرت بابام سگ توله اگر. ام

 .پاشو تارا. هستم که من خالفش، و عملش و عالفی
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 .”نبود صورتش تو رنگ الو و هول از! “توتیا: گفت و گزید لب تارا

 خوب شستنم به دست که شستم رخت انقدر. زنم می حرف خودم آبجی نداره ورت هول چیه؟ –

 رخت عینهو باشه نداشته شعور و حیا که آدم باشه، نداشته کاری واسم کردنش پهن و باشه

 .شورمش می. چرکه

 آتیش؟ ی گوله شدی باز جان توتیا -مامان

 .جلو بیاد که کسی هر دامن گیره می اش شعله که نیا بَرم به. آتیش ی گوله شدم آره –

 مامان؟ خوبی: گفت زده هول تارا. گزید لب و گرفت شکم به دست مامان

. دور ریزه می رو پاشونه من امضاء و دادیم ها جنس بابت که هایی سفته تمام گفت بهم -مامان

 ردمک فکر.. بانکه ـه گرو که خونه سند پیِ افته می خودش کنه، می نقد زود تو آقا های چک گفت

 ..نمکه و نون سرِ از

 دم پاسبونی واسه اومده کردی خیال کرده میو میو چیه؟ دونه می نمک و نون مگه صفت بی گربه –

 .دیگه بجنب تارا دِ. من خیال خوش و ساده مادر.. هِه قصابیت؟

 :گفت و کرد سرش ـشو سیاه شال و بست لختشو و بور موهای تارا

 …مسعود امیر آخه –

 :گفتم و کردم نگاهش عصبی و شده گرد چشمای با

 مه ها اون. بگیریم هم با رو دختر و ننه عروسی خوایید می. باشه خوشم. ها نیاوردی آوردی اسم –

 سر حداقل که شم می شون صدرا محمد زن رم می منم زدن، نشون تا دو و تیر یه با داداش که

 باباشون سال بگن هم مردم بعد گیرم می نفره شش عروسی یه. ونهنم کاله بی بزرگه داداش

 هندیه؟ فیلم شدن، داداش تا سه عروس دخترا و ننه نشده

 .من هن تو نه بزنی بهم نامزدیشونو بری اگه خدا به. نزدیا زدی حرف مسعود امیر به توتیا -مامان

 .خداحافظ: گفتم و گرفتم رو تارا دست مچ

 و مومن زن و کرد می زنگی تنها که ای همسایه خانم، عشرت ی خونه دمِ فتمر. بیرون زدیم در از

 :گفتم و بود خوبی
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 ی خونه دم بریم پا توک یه تارا و من تا باش داشته مامانمو هوای دستت قربون خانم عشرت –

 .بگم بهشون مهم چیز یه باید. تارا نامزد

 .راحت خیالت برو: گفت و زد لبخندی خانم عشرت

 تهالب و بود پدرم شریک که بود محسن ی خونه باالتر کوچه تا سه کشوندم، خودم دنبال رو تارا

 نامزد که بود سال یه تارا با محسن کوچک داداش مسعود، امیر. بود هم تارا آینده شوهر برادر

 الس دانشجوی کنه، تموم درسشو مسعود امیر تا بودن خونده ـشون بین خونگی عقد یه و بودن

 .بود برق دوم

 امباب عموی خان دوستی از آشنایی سر داشتن، آمد و رفت هم با ندیم و قدیم از خونواده تا دو این

 دریپ جنوبی ی خونه فضای در بلبلی زنگ دادم روفشار خونه زنگ. بود محسن پدر خان محمود با

: فتگ فت،شک گلش از گل و ایستاد در قامت در مسعود امیر و شد باز در چندی بعد. پیچید محسن

 .اومدم می خودم من اومدین چرا شما به، به

 .ببینم بیاد بگو داداشت خان داداشِ اون به برو –

 عجبت با مسعود امیر داد، نشون دادشو باال ابروهای مسعود امیر به و گزید لب اشو گونه به زد تارا

 !تارا: گفتم تعصبانی با ”نگم؟”  یعنی داد تکون سری آروم و کرد نگاه تارا به نگرانی و

 :گفتم و جلو کشیدم وشالمو کردم نگاه مسعود امیر به

 ه،باش رو آبِ آگه مخصوصاً شه نمی جمع ریخته آب. زمین بریزید که نیست کاسه تو آب آبرو، –

 ..چی؟ یعنی دونی می این

 !خبره؟ چه: گفت نگران و اومد مسعود امیر بزرگ برادر صدرا محمد

 نرگس حال شده؟ چی! شب؟ وقت این خبره چه! خانم توتیا: گفت و کرد نگاه من به نگرانی با

 بیمارستان؟ ببریم بیام شده؟ بد خانم

 .نخیر: گفتم ابرو و چشم با

 !!!شده؟ چی: گفت و کرد نگاه تارا و مسعود به تعجب با صدرا محمد

 ..آخه صدرا، محمد آقا: گفت و گزید لب تارا
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 هم یعنی خوردن نمک و نون محسن؟ آقا ”گفتم و جلو رفتم. ” اهلل اال اله ال …محسنِ آقا اون بگید –

 محرم، و خون هم بگید، من به شما! بزرگ برادر صدرا محمد آقا شدن، یکی یعنی شدن، خون

 شه؟ می محرمش خاطرخواه

 گید؟ می چی.. استغفرهلل: گفت و پروند رنگ صدرا محمد

 .خواد نمی هم نامرد ولی نداره، مرد ما ی خونه –

 :گفت شد می نزدیک که حالی در که اومد دورتر از محسن ایصد

 یم خاکش سر که هایی جیغ سر از آقاته؟ مرگ اثرات از ان! کنی؟ می بلند صدا! توتیا؟ شده چی –

 کردی؟ کفلت صدا زدی

 یلسب این بگن ندارن سبیل که زنا غیرتمه، رگ. امه اومده جوش به خون صدای صدا این خیر نه –

 هر پی بگن و کنند بلند که دارن جیغ صدای دارن، چاقدور و چادر دارم، غیرت من که این یعنی

 می خراب سرش روی رو خدا آسمون رمضونی ماه عزیز شب همین به بشه دارز گلیمش از کسی

 .کنم

 چیه؟ وجبی نیم این حرف ببینم کنار بیا داداش کردنا، در قمپز -محسن

 می یرتبص چشم دیدنش آسمونه، تو نصفش و زمینه زیر شنصف کنی؟ می نگاه ام قواره و قد به –

 ”گفتن هم خوب چه که گفتن قدیم از اینو ندارن عقل دارن قد که چقدر هر درازا. نداری تو که خواد

 آقا بتنس بال نسبت، بال:” گفتم و بود تر بلند دیگه برادر دو هر از قدش که کردم صدرا به نگاه یه

 سرشون حرمت ندارن، معرفت و حیا دارن، قد قدر چه هر که اینه هجمل این درست که صدرا محمد

 هب که ناپاکت دل به برد می پی وقت یه اگه که آخ. خاک زیر رفت خوبه. مرد آقام خوبه. شه نمی

 .بود زندان تو قتل جرم

 وت اومد دلم بافی؟ می رسمون آسمون انقدر چرا خانم توتیا شده؟ چی: گفت عصبی صدرا محمد

 مهنی شبِ وسط که کرده حرمتی بی کی زنی؟ می بال بال و سرکنده مرغ شدی که شده یچ دهنم

 کشی؟ می بیرون حساب اومدی شبی

 .شده اهانت بابا ی نشده خشک کفن به: گفتم بغض با

 هگ می کی کردم؟ قانون خالف! کردم؟ شرع خلف! دارم؟ کار چی بابات به بابا، برو: گفت محسن

 بچه؟ جزغله تویِ کردم؟ خالف اصالً
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 .توتیا سرم به خاک: گفت اشو گونه به زد تارا. گرفتم دستم با محسنو ی یقه

 ..بیا کوتاه! تویتا توتیا. علی یا -مسعود امیر

 کافیه؟ خانم توتیا -صدرا محمد

 .کن نگاه من چشمای تو: گفتم و جلو کشیدم محسنو

 .شنوم می: گفت کمرم به دست محسن

 خورد شکاف فرقش که ای علی همون به واحد، و و احد خدای به گها کری، چون شنوی نمی نه –

 .خان محمود دوش رو ذارم می جسدتو نکشی بیرون مادر کفش از پاتو اگر عزیز ماه همین تو

 کبوندش و گرفت ـو محسن ی یقه و پرید مسعود امیر. کرد نگاه محسن به شک با صدرا محمد

 !!محـــســـن منه، زن مادر خانم نرگس! محســن! محسن: زد داد و دیوار به

 ردک جدا کرد می نگاه مسعود امیر به فقط که محسن ی یقه از ـو مسعود امیر دستای صدرا محمد

 بی چرا محسن: ” گفت ای خفه صدای با ولی لرزید می عصبانیت از خودشم! ” هیس: گفت و

 !کنه می سکته بفهمه جون آقا اگه! کنی؟ می آبرویی

 !کنه؟ می سکته پسرش عاشقی از -محسن

 .نیار مامانمو اسم: زدم جیغ حرص با و اومد جوش به خونم

 !توتیا شده؟ چی وای: گفت و در جلوی اومد زنان نفس( محسن خواهر) معصومه

 !کشمت می خدا به –

 :گفت و گرفت باال ـشو سبابه انگشت و جلو اومد محسن

 .گیرمش می و خوام می مادرتو من –

 چشمام.” داره تو قدِ ی بچه تا سه. ـست حامله تره، بزرگ ازت سال ده رمماد: گفتم حرص با

 از مسعود امیر  زمین نخورم که گرفتن بازومو زیر و زدن جیغ معصومه و تارا و رفت سیاهی

 و گرفت سر به دست صدرا محمد.. شکست در های شیشه که زد در به محکمی مشتِ حرصش

 :”گفت
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 بگو محسن! آقا؟ جعفر زن!! خانم؟ نرگس زنی؟ می رفح کی از داری!! محسن! محسن –

 تدس شعور بی محسن ”زد داد خفه صدای با حرص با! ” محسن.. بزرگترته خواهر جای استغفرهلل

 الا اله ال: گفتی و داشتی دوشت رو ـشو جنازه پیش ماه پنج که مرحومت شریک زن رو گذاشتی

 .داداشته عروس یکیش که داره دختر تا دو .. آقا جعفر ی بچه.. ـست حامله زن اون! اهلل؟

 می وا همینطور و زد می باد دست با منو معصومه. بود آروم و خونسرد محسن!! ” خب؟ -محسن

 نم طرف اومد صدرا محمد. کرد نگاه بقیه و محسن به وارفته و نشست کوچه وسط که انقدر رفت،

 :”گفت و

 می راست و درست رو چیز همه خودم اتون، نهخو دم رسونمتون می من شید، بلند خانم توتیا –

 .کنم

 ..تصمیمم من -محسن

 .شو ساکت: گفت زیادی خیلی ی جذبه با صدرا محمد

 امیر. ” داره خونریزی ببند و مسعود امیر دست برو پاشو معصومه: گفت و کرد نگاه معصومه به بعد

 وت دختر همه کنی؟این می یاینطور من زندگی با چرا ”گفت و کرد حمله محسن به دوباره مسعود

 !تارا؟ مادر چرا ریخته شهر

 ..ها کنی می سکته االن کن، ولش مسعود امیر: گفت گریه با تارا

 :گفتم من و خونه داخل فرستاد رو مسعود امیر و کرد جداشون صدرا محمد

 .بزنم حرف اونا با باید من کجان؟ خان.. محمود و خانم مهری –

 دنبای آقام خدا، رو تو افطاری رفتن نیستن اونا. بگیر آروم کن صبر خانم، توتیا -صدرا محمد

 .«کنم می درست چیو همه خودم» گفتم. بفهمه

 .بود تر بزرگ ازش سال پانزده بود، مادرش جای که کرد ازدواج زنی با پیغمبر -محسن

 صحابا جزوِ که داشت هم شوهر نکنه بود؟ حامله یا داشت بزرگ ی بچه تا سه خدیجه حضرت –

 !بود؟ اهلل رسول

 .تو برو محسن وسط؟ کشید می چرا رو پیغمبر و خدا پای -صدرا محمد
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 .خوام می ـو نرگس من -محسن

 :گفتم و محسن طرف کردم پرت و آوردم در کفشمو

 .ذارم نمی هات شونه رو ـشم جسد –

 تو زنن؟ یم حرفی ”تارا به اشاره”  بزرگت خواهر این باباش یا اش ننه سننه، رو تو -محسن

 .خواد نمی منو بگه باید نرگس آش، نخود شدی

 .نــــــــع نــــــــع نــــع نع منم، نرگس زبون –

 وت اینو. بگیره جلومو تونه نمی هم دیگه کس هیچ نه تو نه کنم می ازدواج باهاش من -محسن

 نگاه بود هزد چنباتمه روم جلوی که صدرا محمد به گریه با من و رفت محسن. ” کن فرو گوشت

 بشه شوهرش که کنه مجبورش و بشه مادرم شوهر اگه خدا به صدرا محمد آقا:” گفتم و کردم

 .زنم می آتیش خودمو

 بلند نک کمک تارا.. پاشو. من دستِ بسپار گفتم خور، رو خدا قسم: گفت و گزید لبشو صدرا محمد

 .شه

 :گفت و اش گونه به دز تارا. اومد می اشون خونه از مسعود امیر و محسن داد صدای

 ..مسعوده امیر وای –

 .تارا بیا -صدرا محمد

 و شرم سراسر که صدایی با صدرا محمد و گرفت منو آرن و برداشت خونه از چشم نگرانی با تارا

 :گفت خجالت با بود حیا

 یم اگر علی والی به. کنم نگاه شما صورت به رویی چه با دونم می من خدا به تارا خانم، توتیا –

 از ماش کنم، حل رو مشکل این خودم تا بفهمید شما ذاشتم نمی سرشه تو چیزی همچین فهمیدم

 فهمیدید؟ کجا

 آقایی داییم خدا به. کرده خواستگاری ازش مادرمو محسن آقا که گفت زد، زنگ رسول دایی –

. کرده هبسند ”کن حیا جوون“ ی جمله یه به که کرده کنترل خودشو خیلی گوشش، تو نزده که کرده

 ونن هم واسه که بوده حرمتی سر از نبوده، غیرتی بی سر از اومده کوتاه داییم اگر صدرا محمد آقا
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 کمر تا محل کل که ـه خان اسداهلل آقا حرمت خاطر واسه. شده قائل محسن، آقا و بابام نمکی و

 .پرونده داییم خان سر از برق حرفش با محسن آقا وگرنه شن می خم واسش

 .دونم می بله،: گفت و کشید نفسی راصد محمد

 یه سنمح آقا باباشونه، ـشون نفس بنده، باباشون به جونشون دخترا دختریم، ما: گفتم بغض با

. گیرهب خواد می بابامونو جای یا بگیریم جون به خواهیشو خاطر. شکونده قلبمونو جای صد زده تیر

 هک قدری همین تا جز من دونین می ماش که خدا به ـشو، حرمتی بی یا کنیم هضم سالشو و سن

 شونه و شاخ به گیری، یقه به برسه چه نرفته، باالتر نامحرم با صدام کنم می صحبت شما با دارم

 ..کشیدن

 …دونم می -صدرا محمد

 یه سنمح آقا باباشونه، ـشون نفس بنده، باباشون به جونشون دخترا دختریم، ما: گفتم بغض با

. گیرهب خواد می بابامونو جای یا بگیریم جون به خواهیشو خاطر. شکونده وقلبمون جای صد زده تیر

 هک قدری همین تا جز من دونین می شما که خدا به ـشو، حرمتی بی یا کنیم هضم سالشو و سن

 شونه و شاخ به گیری، یقه به برسه چه نرفته، باالتر نامحرم با صدام کنم می صحبت شما با دارم

 ..کشیدن

 ..دونم می -صدرا محمد

— 

 هب زدین که گلی هر. خودتون دست قیچی و ریش صدرا محمد آقا: گفتم و امون خونه به رسیدیم

 گها مجید قرآن به ما، به نه خیره شما به نه عاقبتش کار این. زدین ما سر به بعد و خودتون سر

 ..حرفش و مرده. حرفه حرفتون که دونم می. شماست حرف حرمت به گرفتم آروم

 این و گذاشت چشمش روی دستشو. ” چشم: گفت بود زیر به سرش که حالی در صدرا محمد

 .”گفت رو حرف

 :گفتم و انداختم زیر به سرمو

 داخل؟ بفرمایید بال، بی چشمتون –
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 ینم روم خدا به کنید، خواهی عذر ما طرف از برسونید، خانم نرگس به سالم ممنون، -صدرا محمد

 ..ام شرمنده.. نمک خواهی عذر خودم و بیام شه

 یم که جوش مامانم قول به کردم آبروریزی خدا رو تو ببخشید ببخشید، شرمنده، دشمنتون –

 ..سیاه روم شه، نمی خاموش آبی هیچ با آتیشم یارم

 کنم، می خواهش: گفت بود پایین سرش که حالی همون در و داد هل رو خونه در صدرا محمد

 .بفرمایید

 .مسعودم امیر نگرونِ دل صدرا، محمد آقا: تگف نگران و تاب بی تارا

 .ها مرده سالمتی نا شه، نمی هیچیش: گفت و کرد تارا به نگاه نیم یه صدرا محمد

 .کرد می بیداد و داد داشت آخه -تارا

 .داخل برو. نترس دونه، می حدشو مسعود امیر -صدرا محمد

 یم باد خودشو داره حصیری بادبزن با که حالی در مامان دیدم و شد خونه داخل من سر پشت تارا

 شآرام به و ره می اش صدقه قربون هی هم خانم عشرت. کنه می بیتابی و شده سرخ لبو عین زنه

 :گفتم هول و نگرانی با. کنه می دعوتش

 جون؟ مامان خوبی سالم، –

 :گفت و شد بلند جا از  زده هول مامان

 گفت؟ چی گفتی؟ چی! کردین؟ کار چی! شد؟ چی –

 .شد درست چی همه. بهت گم می باش، آروم –

 .«جاش سر شونمش می خودم» گفت صدرا محمد آقا -تارا

 رو هم بمیره زنه می حرف صدرا محمد ”گفت و اومد باال مامان نفس! “صدرا؟ محمد -مامان

 نه؟ حرفشه،

 .کن حالتو مراعات نیست، خوب واست جوش و حرص بگیر، آروم خدا رو تو جون، مامان آره -تارا

 «کنید می خون اونجا رفتید االن» گفتم لبم به رسید جونم شدم، زنده و مردم بار صد -مامان

 .شد بد حالم ولی بزنم زنگ صدرا محمد به خواستم
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 :گفت و کرد سرش چادرشو خانم عشرت

 مست مو و سنگستان و تاریک شب –

 شکست و افتاد مو دست از قدح

 داشت نگه نیکو اش دارنده نگه

 .بشکست و افتاده قدح صد وگرنه

 :گفت و کرد اخمی مامان

 چی؟ یعنی!!! وا –

 چشمش به چشمم بار صد شناسمش، می دیدم، رو پسره این من که این یعنی -خانم عشرت

 مچش تو چشم که شما با که دیدم. داشت کار آقاتون با و خونه این در جلوی اومد می وقتی دوختم

 یدموسف گیس من خواهی، خاطر به تا خیره به ـش نیت نکنید داغ زیاد. انداخت زیر به سر شد می

 چهی ولی شه می سرد داغی هر گفتن قدیم از. کرده سفیدش روزگار. نکردم سفید آسیاب توی

 .شه نمی خام ای پخته

 اونا؟ یا مایی طرف گی؟ می چی خانم عشرت –

 شوهر برادر تا سه با کردم، بزرگ پسر تا هفت من حق، طرف: گفت و زد لبخندی خانم عشرت

 ته تا خونم، می بندازم جوون یه به چشم کردم، داماد خودم اشونو همه که کردم زندگی جوون

 یعنی چی؟ یعنی دونید می. ـن چی بلور خان محمود سید حاج پسرای اینا. خونم می.. نیتش دلشو،

 جد برای ونما زدن، سینه شده بلند پسرش خودشو دوش رو که علمی زیر عمر یه که محله این

 .ـشون

 .شد ناتو یکیشون پرستش یکتا زاده پیغمبر پسرای بین از بود پیغمبر نوح حضرت –

 .خدا.. خداست کار. نیست انسان کار قضاوت.. استغفرهلل.. توتیا استغفرهلل -خانم عشرت

 .حق.. حقمونو. گم می ـو حقیقت دارم. زنم می داد دلمو داغ دارم کنم نمی قضاوت –

 ..کنی می اشتباه. نیست حق این دخترم نه: گفت و زد لبخندی مخان عشرت
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 تو نگرانی. کرد می نگاه منو تردید با و دلواپس کردم، نگاه مامان به برگشتم رفت، خانم عشرت

 :گفتم نگرانی با داشت، موج بزرگ دریای یه قد چشماش

 ..نمخا عشرت حرفای نکنه!! کنی؟ می نگاه اونطوری داری چی واسه! مامان –

 و گریون چشمای با تارا پروند، جا از مامانو و من اومد می پایین ها پله از که تارا ی گریه صدای

 جان؟ تارا کجا: گفت و گرفت جلوشو مامان. کرد تنش مانتوشو گریه از سرخ صورت

 تو کوبونده خودشو سر امیرمسعود شده، دعواشون محسن و مسعود امیر: گفت گریه با تارا

 .بیمارستان ـش بردن خورده شکاف رشس ویترین،

 .هاشم بنی قمر یا –

 انداختی؟ هم جون به چطوری رو برادر تا دو این ببین توتیا، کنه خوبت خدا -مامان

 خواستگاریتون؟ اومدم من البد!  من؟: گفتم و کردم سرم شالمو

 اسیلب چوب رو از شوچادر. ” کنم بلند دستمو تونم نمی بده لباسی چوب رو از منو چادر اون -مامان

 :”گفتم. دادم مامان به و برداشتم بود شده نصب دیوار به زمین از زیادی ی فاصله در که ای

 .نیا شما –

 ..ها انگاری دامادمه مسعود امیر بفرستم، تنها ـو جوون دختر تا دو شما البد -مامان

 !بریزم؟ سرم تو خاکی چه مامان: گفت گریه با تارا

 .نشده طوریش که ایشاال. باش آروم جان مامان: گفت ریهگ و غصه با مامان

 به رسید پامون داشت، فاصله راه چهار یه قدِ محل سر از که شدیم بیمارستان راهی تایی سه

 زرد رخ دید رو مامان تا صدرا محمد. طرفمون اومدن صدرا محمد و معصومه بیمارستان، راهروی

 :گفت و کرد

 .خانم نرگس سالم –

 شده؟ چی صدرا محمد آقا علیکم، مسال -مامان

 شده؟ چی کجاست؟ مسعود امیر: گفت شیون و گریه با تارا
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 :گفت و انداخت نگاهی تارا به تعجب با صدرا محمد

 ..خورده بخیه تا ده فقط نشده، طوریش –

 :گفت صدرا محمد که کرد فغان و ناله و سرش تو زد چنان تارا

 .وردهخ بخیه تا ده نخورده؟ که تیر تارا –

 کجاش؟: گفت گریه با تارا

 .پیشونیش: داد جواب گریه با هم معصومه

 کجاست؟. بمیرم براش الهی: گفت گریه با مامان

 سالم –

 با مانما.. کرد نمی بلند سر و داشت زیر به سر شد، داغ سرم توی خون. محسنه دیدیم برگشتیم

 :گفت گریه

 بدم؟ یچ مادرتو جواب کنی؟ می کار چی محسن آقا ببین –

 !!بدید؟ جواب باید شما مگه –

 :گفتم و کرد نگاه منو اخم با محسن

 ..خاطر به بعد زدی داداشتو داداش، –

 .بوفه تو کوبوند سرشو و کرد قاطی خودش نزدم، من -محسن

 شه مین گرم آبی دیگه آتیش این با گیره، می قربانی داره آتیشت کردی، پا به آتش محسن، آقا –

 که فردا پسر. من خواهر شوهر بیمارستان، ی گوشه انداختی داداشتو. سوزونه یم رو ها خونه و

 بونمز یه. )مسعود امیر جای خوابه می اونجا بابات محل، توی بپیچه بمب مثل ناغافلت دل اون خبر

 (نبودا بد گفت می الل

 :گفت گریه با تارا و کرد نگاه من به زخمی گرگ یه عین محسن

 داداش اگه نیست آدم تیمور اگه گفت می همیشه آقام مایید، داداش جای شما! محسن آقا –

 رفتیم که روزی اولین. ـتونه داداش عینهو محسن آقا ـس،  نداشته از بدتر و دارید که ندارید
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 داداشمون جای رو شما عمر یه آوردید، مدرسه از آبجیمو و من صدرا محمد اقا و شما مدرسه

 هب رو خانواده دو هر داری چرا کنی؟ می خراب رو قشنگ تصور این راچ.. قید بی تیمور جای دیدیم،

 مسعود امیر و من نامزدی بفهمه اگه( محسن پدر) جون آقا اندازی؟ می هم جون به و زنی می هم

 دروازه از پُر پیش سال هفتاد تهران این. مردم دهن ترس از آبرومون، ترس از. زنه می هم به رو

 مرده خاک ارواح رو تو بازه، همیشه مردم دهن در ولی کردن جمع رو ها هدرواز ی همه حاال. بود

 آتیش. نکن باز ما نقل به ـو مردم دهن. خوردی آقام با که نمکی و نون حرمت به رو تو هات،

 کافی ی اندازه به ناگهانیش مرگ با آقام.. نذار دلمون به داغ. نشو مسعود امیر و من جدایی

 به هم رو مسعود امیر داغ. مونده دلم به عزیزم بابای داغ.. هاست داغ تهِ ،عزیز داغ کرده، داغمون

 .ندازید دلم

 .کرد می نگاه زمین به سردرگمی و اخم با محسن. مسعود امیر اتاق طرف به رفت گریه با تارا

 :گفت مامان

 ..رو هخون و کنی می نقد رو آقا جعفر های چک گفتی دور، ریختم رو ها سفته گفتی که دیروز –

 و کرد اعتماد نفر صد به اگر. دراومد آب از زرد تو زد دست کاری هر به بار صد اگه آقا جعفر: »گفتم

 که واقعاً جوون این. بیامرز خدا کرد خودش همراه رو کسی عجب اینبار زدن خنجر پشت از بهش

 و دادهن من به یپسر خدا اگه: »گفتم.« کرد می نقتشو دختراش به جعفر آقا که برادریه همون عین

 یه عین ـو محسن آقا حداقل ولی.. داد نمی کاش ای که داده ناتو پسر یه هم بیامرز خدا اون به

 .خوندم خودم پسر رو شما من محسن آقا..« داده قرار زندگیمون تو واقعی پسر

 :گفت زیر به سر طور همون محسن

 ادرم سن ی فاصله سال یازده ده، سنی ی فاصله که نیست قبل صال چهارصد و هزار که جا این –

 که حاال بودید، خواهرم بودن آقا جعفر تا فهمه می عدد اصالً دل مگه. خانم نرگس باشه پسر و

 ..نیست آقا جعفر

 (D. ):لعنت بد چشم بر –

 کتهس هم رو ما که این مگه هستن، دختراش ولی نیست جعفر: گفتم و کرد نگام حرص با محسن

 .بدی

 کنی؟ می باز دهنمو چرا. ندادم سکته من آقاتو: گفت صبانیتع و حرص با محسن
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 .کنید می روی زیاده دارید هم شما دیگه! خانم توتیا! محسن -صدرا محمد

 ..مادرتون خواستگاری بود اومده تیمور اگه صدرا، محمد آقا –

 اب و ایستاد روم جلوی صدرا محمد و زد جیغ مامان که من طرف بیاد عصبانیت با خواست محسن

 نمحس به ای گرفته صدای با ایستاد، صدرا محمد عصبانیت ترسِ از. شد چشم تو چشم محسن

 :گفتم

 !برخورد؟ قبات به –

 !تیمورم؟ من: زد داد محسن

 اشتباه میدون چاله با رو اینجا. بیرون بفرمایید.. بیمارستانه اینجا! خبره؟ چه: گفت و اومد پرستار

 . گرفتید

 .ببخشید.. چشم. چشم: گفت بره تر اونطرف اینچ یه حتی نکهای بدون صدرا محمد

 می نشدی مادرم شوهر هنوز. ـت شکوفه حالی به وای اینه که ـت نکرده گل محسن آقا آفرین –

 اجد تنم از مامانم پای زیر ـو من سرِ عروسیتون شب البد ”دادم ادامه بغض با”  بزنی منو خوای

 .کنی می

 :گفت خفه و  گرفته صدای یول عصبانیت با صدرا محمد

 !نگذره ازت خدا. محسن نگذره ازت خدا –

 :گفت و دیوار به کوبوند مشت با و برگردوند رو محسن

 جوونت مادر سر باال باشم؟ سرتون باال خوام می بده نه؟ چرا! چیه؟ مگه! گذاشتی؟ لج سر چرا –

 از وممعص طفل اون خوام نمی که دهب بهش؟ افتاده بابات مردن با محلتون های پاتال و پیر نگاه که

 بکشه؟ یتیمی ی مزه تولد بدوِ

 ـو امانم تا منم و نشست بیمارستان نیمکت روی رفت گریه با و کشید صورتش رو چادرشو مامان

 یهگر و گذاشت ـم شونه روی سر مامان. گرفتم دستم توی هاشو شونه و نشستم کنارش دیدم

 .کرد

 :گفت محسن به رو صدرا محمد
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 .مسعود امیر پیش برو تو –

 .برسونم رو توتیا و خانم نرگس خوام می -محسن

 .برم می خودم: گفت جذبه همون با صدرا محمد

 .خداحافظ -محسن

 اونطوری که صادقانه. زده راست حرفشو که بود این از پر نگاش رنگِ. کرد نگاه من به محسن

 ”کن باور“ که کرد نگام

 .رسونمتون می من شن بلند کنید کمک مادر به خانم توتیا -صدرا محمد

 .صدرا آقا ریم می خودمون: گفت و کرد بلند سر مامان

 باشه مسعود امیر پیش امشب یارم می صبح رو تارا! زن؟ تا دو! شب؟ دوِ ساعت -صدرا محمد

 .شید بلند. بهتره دوشون هر برای

 کجان؟ آقا حاج و مادر -مامان

 .بودن اونجا افطاری امشب آخه داره گهشونن گفتم زدم زنگ ملیح به -صدرا محمد

 ..الحمدهلل -مامان

 ..بیمارستان برگشت خودش و رسوند رو ما صدرا محمد

**** 

 :زد صدا یکی که کردم می طی خیابونو خیال و فکر کلی با سالنه سالنه

 !جون توتیا!!! وا –

 امانم مثل و بود کرده جازدوا بود سال هفت که بود محسن بزرگ خواهر ملیحه. کردم نگاه برگشتم

 :گفت و زد من به لبخندی. بود باردار

 !ندیدی؟ منو –

 .ندیدم رو شما مشغوله ذهنم که انقدر ببخشید، خدا به نه –

 .کنم نگاه چشمات تو شه نمی روم اصن. ـم شرمنده خدا به: گفت و زد تلخی لبخند ملیحه
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 ی مغازه که کردم اشاره خیابون طرف ناو به. ” شه نمی بشه شرمنده باید که اون! چرا؟ شما –

 می اهنگ منو اخم با و بود ایستاده جیب به دست در جلوی هم محسن و بود محسن کریستال و بلور

 عصبانیت با محسن داد، تکون محسن برای یأس و تأسف سر و برگردون روی تا ملیحه. کرد

 :”زد داد من صورت وت خشم با. خیابون دستِ این اومد و کرد طی رو الین دو خیابون

 ما جونِ بالی حاال بودی رفته بودی کرده شوهر بابات مرگ قبل کاش ای! چیه؟ حسابت حرف –

 .شدی نمی

 .من نه جونی بالی که تویی اون –

 .راضیه مادرت: گفت حرص با محسن

 توی خونه، اون به برسه پات ذارم نمی من شکمشه، تو بابام ی بچه هنوز کرده، جا بی مادرم –

 .تو جای یا: ” دادم ادامه و اش سینه ی قفسه به زدم انگشت با.. ” یا منه جای یا خونه اون

 :گفت کنه کنترل خودشو کرد می سعی که حرصی با محسن

 .بکنی تونی نمی غلطی هیچ هم تو و کنم می ازدواج مادرت با من –

 :گفت و گرفت ـو محسن آستین و اش گونه به زد ملیحه

 .نلرزون روزه دهنِ با تابستون ظهر توی رو دختر این تن. بگیر دهن به زبون. بزنی جگر جز –

 .بسوزه خالدونت فیها تا که کنم می کاری –

 ..غلطی؟ چه مثالً: گفت حرص با کمر به دست محسن

 .شم می بابات زنِ رم می منم –

 :فتگ و تگرف ـو محسن آرنج و زد جیغ ملیحه که گوشم تو بزنه که کرد بلند ـشو دست محسن

 کردی؟ پا به بلوایی چه ببین مرده ذلیل محسن! محسن –

 !توتیا: زد داد عصبانیت با محسن

 .دم می ـت دق بدی، دق منو و نکشی بیرون زندگیمون از پاتو قراره اگه –

 :زد داد و رفتم عقب قدم یه. طرفم اومد محسن
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 .شو دور چشمم جلوی از –

 .بمونه ادتی: گفتم رفتم می عقب عقب که حالی در

 .برو خدا رو تو توتیا: ملیحه

 :گفتم و گرفت گلومو بغض. کردم نگاه محسن چشمِ تو چشم و عقب رفتم

 هب نکنه رحم خودش به که کسی. زنم می آتیش خودمو ازدواج این نگرفتن سر خاطر به حتی –

 .کنه نمی رحم هم دیگران

 وراهم جلوی اشک فرط از کردم، تند اموپ کردن، گریه به کردم شروع خونه برم برگردونم که رومو

 برخورد باهاش که شخصی همون. زمین روی افتادم پشت از آدم با برخورد یه اثر ب دیدم، نمی

 :گفت و زد چنباتمه کنارم اومد بودم کرده

 یم بلند جا از و کردم می پاک اشکامو که حالی در.. “داشتم عجله من ببخشید خوبه؟ حالتون –

 ..نداره اشکال:”  گفتم شدم،

 تو داره دیدم و برگشت باد سرعت به سرم بعد انداختم، اش قیافه به سری سر نگاه نیم یه

 ی قرنیه کردم احساس و بود تیز ولی نبود هیز. بود تیز چقدر! نگاهی چه کنه، می نگاه چشمام

: گفت و تکوندم ـمو لباس. شدم بلند جا از و گرفتم سریع نگاهمو. ده می شکاف داره ـو چشمم

 خوبید؟

 .نداره اشکالی که گفتم خوبم، بله –

 ..خانم دختر.. خانم: زد داد که بودم نرفته قدم دو هنوز افتادم، راه

 و. ” مرسی :گفتم زیادی سرعت با و گرفتم دستش از ـو کیفم دستشه، توی کیفم دیدم و برگشتم

 ”افتادم راه

 :کرد صدام یکی شدم دور که قدم چند

 !تویتا –

 یدمد تا. رسول دایی پسرِ. بود رضا اون. طرفم به یاد می داره یکی خیابون وسط از دیدم تمبرگش

 :گفتم و گریه زیر زدم ـش
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 !رضا –

 !شده؟ چی چیه؟: گفت وار دیوونه و زده هول رضا

 ..رضا وای! رضا –

 و موند دورتر به چشمش یهو. کرد نگاه روبرو به”  درآورده؟ اشکتو کی: گفت ها دیوونه مثل رضا

 کیه؟ اون: گفت

 جا یه همیشه بود، کالنتری تو دعوا سر بار یک ماه چهار سه هر تقریباً داشت، دعوا ی سابقه رضا

 وارد و بود شده تار و تیره چشمش جلوی دنیا و بود اونجا هم رضا که افتاد می اتفاق غیرتی بی یه

 ..نداشت ربطی بهش که بود شده دعوایی

 :”گفت و کرد نگاه منو خشمگین چشمای با!.. ” محسنه؟ اون -رضا

 نده، تاوون و بیاره در رو تو اشک که نشده زاییده مادر از سرخه؟ چشات که کرده کارت چی –

 مغازه به برگشت محسن. زد می حرف ملیحه با داشت  هنوز که محسن طرف دویید رضا.. “نامرد

 :”زدم جیغ و رضا طرف دوییدم. ـش

 !رضا خدا، رو تو رضا –

 .برگرد تو: زد داد رضا

 !رضا –

.. گرفت دردی چه کمرم اوخ پایین، شدم پرت چیزی یه روی از و خورد غلت چیزی یه روی تنم

 تا چند ترمز جیغ صدای! شد؟ روبروم چرا بود سرم باال که آسمون. چشمم جلوی اومد آسمون

 و شدم بلند جا در! ؟شده چی. دیدم تنم کنار رو ها ماشین های چرخ. پیچید خیابون توی ماشین

 .شد تار و سیاه چشمم جلوی های روشنایی تمام یهو که شد چی دونم نمی ولی دوییدم قدم دو

 .کردی تصادف بشین: زدن داد صدا یه همه

 :اومد بود کرده دورگه صداشو که صدایی گرفتگی با رضا ترسِ با داد صدای

 !توتیا –
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 ددویی. زد می بیرون حدقه از داشت چشماش محسن و زد جیغ ملیحه.. بود شده خیس پیشونیم

 ..جعفر بن موسی یا: زد داد و طرفم

 ..نفهمیدم چیزی دیگه.. شه می تر سنگین و سنگین داره چشمام کردم احساس

 ددویی. زد می بیرون حدقه از داشت چشماش محسن و زد جیغ ملیحه.. بود شده خیس پیشونیم

 ..جعفر بن موسی یا: زد داد و طرفم

 ..نفهمیدم چیزی دیگه.. شه می تر سنگین و سنگین داره چشمام کردم ساحسا

— 

 ،بودم زیادی های دستگاه و دم زیر کردم باز که چشامو آورد، فشار بستم پلکهای پشت به نور

 :گفت و اومد پرستاری یه صدای

 .سالم-

 .تاس خسته تنم درچق. سرمه باال پرستار که بیمارستانه اینجا آره. کردم نگاه ـو اونور و اینور

 !شده؟ چی –

 .کردی پیدا نجات مرگ از تو -پرستار

 کجان؟ ام خانواده! مرگ؟ –

. بودن اینجا همه دادی نشون واکنش تو که بودیم داده خبر که قبل ساعت یه همین تا -پرستار

 .داییته گفت کنم فکر منتظرته مسن آقای یه فقط حاال ولی

 !رسول؟ دایی –

 .ببینتت لحظه چند تونه می ببینیش؟ خوای می آره،: گفت و زد لبنخدی پرستار

 اینجام؟ کی از –

 .ماهه سه -پرستار

 !ماهه؟ سه: گفتم تعجب با

 یاد؟ نمی یادت. بهتره حالت که روزه دو بودی، کما تو -پرستار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

23 

 

 بودم؟ کما تو چرا هیچی، نه –

 .کردی تصادف -پرستار

 هستیم؟ ماه کدوم االن –

 .آبان -پرستار

 ..مانمما –

 شماسم زری کاکول پسر یه کرد، زایمان بیمارستان همین تو مامانت آره: گفت و خندید  پرستار

 ..ها گفت

 .علی امیر –

 ات باش آروم حاال بودی، کرده انتخاب اسمو این تو گفت می مامانت آره: گفت و خندید پرستار

 .کنم صدا داییتو

 ماک تو ماه سه اَه! شده؟ چی یعنی. بود ـشون دواجاز و محسن و مامان نگرانیم تمام. رفت پرستار

 من شدم، بیدار ظهری از بعد طوالنی خواب یه از انگار! یاد؟ نمی یادم هیچی چرا پس! بودم؟

 ..بود محو های رویا از پر سرم. یاد نمی یادم چرا ولی دیدم خواب

 ناله با. برگردم تونستم نمی و کرد می درد سرم. بود در پشتِ به روم داخل، اومد عجله با یکی

 !دایی: گفتم

 رباالت نگاهم. رضاست آره!! جین؟ شلوار و دایی! جین؟ شلوار روم، جلوی اومد یکی. شد بسته در

 به منگاه پوشیده؟ سفید تیشرت.. پوشه سیاه نامزدش مرگ سر از رضا! سفید؟ شرت تی. رفت

 :گفت و زد چنباتمه متخت کنار کیه؟ این پس. رضا نه بود دایی نه.. افتاد صورتش

 ..آوردی باال ـو جونم ”گفت و کرد خارج ـشو نفس! ” وای –

 !!شما؟: گفتم و دوختم چشم سیاهش چشمای توی

 کشت خودشو مادرم من؟ اونم کردم، دعا واست در اون پشت روز و شب: گفت و زد پوزخند پسره

 و خدا ارب صد که درآوردی من از ییبابا یه تو ولی. نشد بشه، حالیم پیغمبر خدا بابام، عین بشم تا

 .کردم ردیف چشمام جلوی پیغمبر
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 ..دایی.. رسول دایی! کجاست؟ دایی: گفتم و کردم اخمی گنگی با

 «وشیه به کامالً: »گفت که پرستاره بود، خوابیده نیمکت رو داییت اخه کنم، می صدا االن -پسره

 .ببینمت بیام خوابه داییت تا گفتم. اومدم من

 هستید؟ کی شما –

 .زد بهت که همون. کیانوشم من -پسره

 :گفت ذهنم، تو اومد تصادف ی صحنه

. کردم می حرکت سرعت با داشتم بودم قاطی بود شده دعوام من خیابون، وسط دوییدی یهو تو –

 .بودی زده غلت ماشینم سقف روی از تو. بود شده دیر ولی کردم ترمز دیدم رو تو

 !توتیا: گفت گریه با و داخل ومدا دایی و شد باز اتاق در

 شدم؟ فلج شده؟ چی بدم، تکون سرمو تونم نمی کنه، می درد سرم …دایی –

 .خدا به سالمی بابا نه -کیانوش

 .جون دایی گردنته ی مهره واسه دردت سر دیده، آسیب گردنت ی مهره -دایی

 :گفتم و بوسید پیشونیمو دایی

 ..بگو راست دایی –

 .نیست مساعد انقدر حالت هنوز کنی صحبت شه نمی زیاد: گفت و اومد پرستار

 کرده؟ ازدواج محسن با مامانم –

 .هنوز نه: گفت و کرد نگاهم دایی

 .کنه می درد تنم. اومدم جنگ از انگار. ـم خسته دایی –

 .بیرون بفرمایید کنم می خواهش کنه، استراحت باید -پرستار

*** 

 خصوصی اتاق خوبه. بودن ریخته اتاق توی همه خانواده و تدوس و همسایه و در و فامیل و فک از

 کالفه که بود شده باعث همین و کرد می درد گردنم. شد می دیوونه حتماً اتاقیم هم وگرنه. بود
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 می نگاه من به طوری. سرمه باال مسعود امیر دیدم برگردوندم رو. گفت می چیزی یه کی هر. باشم

 من از بدتر. بود شده دعواش باز حتماً. بود کبود ـش چونه زیر. هبزن که داره حرفی انگار که کرد

 .بود اون

 بگی؟ چیزی خوای می –

 .کردن گیر گلوم توی. کنند می ـم خفه دارن حرفا -مسعود امیر

 .بگو –

 :گفت و کرد نگاه دورمون جماعت به بغض با مسعود امیر

 .تونم نمی اینجا –

 .نیست حواسش کسی –

 .کرده گیر گلوم تو که حرفی همه این از شم منفجر رسمت می -مسعود امیر

 کردی؟ دعوا –

 :گفتم داد، تکون سری مسعود امیر

 ابامب عموی خان هرگز کاش ای ببخشید، ”گفتم شرمندگی با و گرفت گلومو بغض“ مسعود امیر –

 .کرد نمی آشنا هم با رو خانواده دو این

 ..مادرمو داره وت داداشِ مگه ای شرمنده چرا تو -مسعود امیر

 اومد تارا نبینه، زنش خواهر ـشو غیرت اشک که برگردوند رو عصبی و حرص با مسعود امیر

 :گفت و گرفت دستمو تارا. مسعود طرف نره تارا که دادم تکون دست. طرفمون

 شد؟ چی –

 زنش مادر عاشق داداشش که کنه تحمل تونه نمی. خوردش می داره غیرتش خب! هیچی؟ –

 می محسن که اونه خاطر به گفتم می داشت ارزشی با چیز اگه بود، دار پول مامان اگه شده،

 .بینم نمی وسط این عشق جز هیچی ولی خوادش

 هطبق بردنش.. گرفت دردش بودی، توش دستگاه خروار یه زیر تو که اتاقی در پشت مامان -تارا

 ومامان شدن مجبور کنه، یم گیر شرایطی بد تو بچه. زایشگاهه که بیمارستان همین باالی ی
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 که دز می آمپولی نوبت پنج باید داشت مشکل داشت، زردی اومد دنیال به که بچه. کنند سزارین

 .داد محسن رو همه خرج. بود تومان هزار پنجاه و دویست نزدیک آمپول هر

 این به دیگه حتماً. شده رامش دیگه حتماً مامان بستم، چشمامو و گزیدم لبمو. شد پاره دلم بند

 اگه. داره نیاز بهش علی امیر. خوادش می علی امیر نخواییم محسنو اگه ما که رسیده نتیجه

 کسی ـو زردیش خاطر واسه بودنش بستری و علی امیر های دارو ـشو، زایمان خرج نبود محسن

 نکنه داخ. است وابسته ـش شخصیت اصالً.. ضعیفه. شناسم می مامانو من وای.. بده تونست نمی

 می لب و ایستاده ساکت و فکر تو گوشه اون رضا اگر. بشه وابسته بهش تا کنه محبت بهش سیک

 رپس و گرمه دلش ماامن اگر. کرده راضیشون مامان. شده راضی مامان البد که اینه خاطر واسه جوِ

 هر ینم لبش از خنده و انداخته گل لپش و ده می نشون همه به رنگارنگ لباسای اون با ـشو نوزاد

 مرتبه دو و شده عاشقش تره کووچیک ازش سال یازده ده که پسری  یه فهمیده که حاال انگار

 مامان! محسن؟.. کی رو دستبند اون.. دستبند اون.. گذاشته سرش رو ای روسری چه. شده جوون

 خدایا. دیگه داده محسن حتماً.. دستبند اون حاال.. بود فروخته طالهاشو تمام بابا های چک سر

 نقدرا میاد دلت چطوری مامان. نگذشته بابام مرگ از سال یه هنوز وقتی اونم کنم قبول تونم ینم

 وـ محسن بابام جای تونی می چطوری. تازه عشق سر بری و بزنی کنار خاطراتشو و بابام آسون

 کتهس غم این از حتماً تره کوچیک ازت سال بیست جایگزینت که دونستی می اگه بابا آخ بیاری؟

 .برگشتی هنگفت های چک بابت نه. کردی می

 می پاهاتو قلم ـت معشوقه شیدای و عاشق شه می مرگت بعد شریکت که دونستی می اگر

 و ـم زنده من ولی.. مُردی. حالت به خوش. کنی صحبت باهاش تا ـشون خونه نری که شکوندی

 که کی وهر  یچیدپ اتاق فضای در کسی باز و طنین پر سالم صدای. خورم می زخم جات دارم

 بزرگ لگ دسته یه با خان محمود رفت کنار که جمعیت. ایستاد بود کرده تکیه جایی یا بود نشسته

 عمو کردم می احساس. انداخت می قدیم های پهلوون یاد آدمو ـش قواره و قد. اومد تختم جلوی

 .بابامه عین درست نگاهش که دیدم بزرگمو

 .سالم –

 روش بشه که هست مرد یه که کرد می گرم   قلبمو که صداش اون اب و زد لبخندی چنان محمد

 .جون بابا سالم: گفت کرد باز حسابی

 :فتگ و بوسید پیشونیمو و گرفت دستمو و تختم کنار اومد خان محمود سر پشت از خانم مهری
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 هب الحمدهلل. نشدم سیاه رو که شکر رو خدا کردم، نیاز و نذر چقدر دونه می خدا باشه، عافیت –

 .اومدی هوش

 :گفتم بغض با و آهسته صدای با و زدم تلخی لبخند

 .اومدم نمی هوش به کاش ای –

 !وای: گفت و انداخت زیر به س و گزید لبشو شرمندگی و خجالت با خانم مهری

 :گفتم. چکید صورتم روی خورد سر و غلتید چشمم ی گوشه از  اشک

 ..  اومده در شچاک سینه عاشق سیاه از. شده جوون مامان –

 :گفتم. کرد خان محمد به نگاه یه. شد می آب خجالت از شمع عین خانم مهری

 نمی دو هر و کنه می آب شمع عین داره رو رضا خوره، می رو مسعود امیر داره غیرت. بمیرم الهی –

 .خانم مهری کنه می ترم داغون خودم دل از اینا دیدن. بزنند حرفی تونند

 زرگب اوالد. کردنم تربیت پسر این با سیاه روه جان، توتیا سیاهت روم: گفت بغض با خانم مهری

 هنشد بلند روش آقاش دست! کنم؟ چیکارش ننگمون، ی مایه شده تنگمون روزای واسه کردیم

 «نه؟ک آبروزیری تر راحت که کردیم بیرونش: »گفتم. شد که بود نشده بیرون خونه از شد، که بود

 !کنم؟ چیکار. خودمون نظر زیر خونه آوردیمش

 نممماما.. حرفشون مردم، فکر! کشه؟ می منو داره چی دونی می. نبودم من کاش ای: گفتم بغض با

 می بهش مادرمه؟ شوهر نه بگم داداشته؟ بگه بدم؟ چی روزگارمو فردای جواب داره، رو مجرد منِ

 خواد می نشده هیچی. مادرمه به نیست محسن آقا به ایرادم نیست؟ من فکر چرا! بابا؟ گیم

 هخون از مرگم خبر من بذار! چی؟ پس من بابای. بگیره محسن نام به رو علی امیر ی شناسنامه

. دخترت شوهر برادر نه.. غریبه یه! محسن؟ آقا چرا. کن من روزگار به رحم حداقل.. بعد برم ـت

 .شوهرت شریک نه

 و مات. ” بوده دخترت خواستگار شوهرت مرگ از قبل که کسی نه: گفت زیر به سر خانم مهری

. دش آراسته نیز سبزه به بود گل!!! بوده؟ من خواستگار محسن کردم، نگاه خانم مهری به حیرون

 تگف می جاریش با. کردم نگاه مامان به! کنی؟ نگاه من صورت تو شده روت کنه خوبت خدا! مامان

 یم خودشم آبروی فکر باالخره. یستن فکر بی هم ها انقدر مامان نداشته، خبر شاید! خندید می و

 کش که آقام خاک به پسره این.. مامانمو بعد بخواد منو اول تونسته چطوری محسن.. دیگه کنه
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 اون به تونسته نمی چون ولی بوده مامان عاشق هم اول از یعنی. باشه خان محمود پسر دارم

 حد سر در محسن از. جونم وت افتاد فکرش! آره؟! هستم؟ مامان شبیه که من سراغ اومده برسه

 برم بشم بلند تخت روی از خواست می دلم که گرفت وجودمو جوری یه نفرت.. اومد بد مرگم

 صدای. نشنوه کسی امو گریه صدای که فشردم هم روی لبهامو. بجوم ـشو خرخره و سراغش

 ثیفک یدستا ی بازیچه بود قرار که کسی. بود شده خیانت بهش که دلی.. بود شکسته که دلی

 ودستم تارا! برسه؟ مادرم به که کنه استفاده پل یه عنوان به خواست می من از از. بشه محسن

 :”فتگ دلواپس و نازک صدای همون با تارا نبینه، اشکمو کسی که چسبوندم تارا به سرمو.. گرفت

 .جون آقا –

 .توتیا -خان محمود

 !بله؟ –

 :گفت زیاد ی غصه با خان محمود

 .کنم می درست وچیز همه من –

 .گفتن هم صدرا محمد آقا قبل ماه سه رو جمله این آقا حاج –

 :گفت و کرد من به نگاهی خان محمود

 جون؟ بابا داری قبول منو چقدر –

 ..خیلی –

 .کنم نمی کاری ـت خانواده ضرر به باش مطمئن. بپذیر ـو گفتم که هرچی و کن اعتماد پس –

*** 

 قدر به محسن. بود شده ناشنوا انگار وضوح به که دیدم می ـو انمام گذشتن، هم پی از ها روز

 .بود برده دلشو بودم کما توی من که ماهی سه در کافی

 کوچیکه، من بزرگه خواهر اون.. خواهر تا دو بودیم شده. بود قهر من با اونم. بودم قهر مامان با

 تا. ذاشت نمی ـمون خونه تو پا هم مسعود امیر. رسون پسغام و پیغام مرغ بود شده هم تارا

 کرد می عوض رخ کم کم پاییز. ـشون خونه گشت برمی و زد می حرف تارا با و اومد می در جلوی
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 نهمی ی واسه باشه محسن از پولش که بخورم ای لقمه خواستم نمی.. رفت می زمستون به رو و

 من مگه: »گفت و کرد قاطی فهمید مسعود امیر که همین ولی تایی دو اول. افتادیم کار پی تارا با

 که این مگه. کار سر بری تو نکرده الزم دم می خرجتو خودم. کار سر بری خوای می تو که مُردم

 تو هش نمی روم من توتیا خدا به. کنه کار ناکس و کس دست زیر زنش که باشه مرده مسعود امیر

 یم جوش به تارا سر که دریق همون خونم وگرنه نیستم، من تو سر باال آقا چون کنم نهی هم رو

 ملیح و همعصوم مثل تورو بیشتر باید بسته دنیا از چشم جعفر آقا که حاال. جوشه می هم تو سر یاد

 «.شناسم می رو تو خوی و خلق که اینه سر از زنم نمی تو به حرفی اگه ولی …میدونم و. بدونم

 و دنز زنگ پی بیرون رفتم می و کشیدم می خط رو ها کار دور و گرفتم می روزنامه صبح به صبح

 ..رفتن کار دنبال و گرفتن آدرس

 یه استخدام واسه آگهی یه دیدم که کشیدم می خط رو ها آگهی دور و بودم نشسته پارک توی

 ابامب اجل دانشگاهو به رفتن امان که منی واسه زده، صادراتی مبل فروشگاه یه واسه ساده کارگر

 رو مارهش و رفتم تلفن کیوکی طرف و شدم بلند. دیگه شه می پیدا اه کار دسته همین از نداده بهم

 فروشی مبل اسم روی از و بزنم زنگ 111 به گرفتم تصمیم. داد نمی جواب رو تلفن کسی. گرفتم

. رسیدم نظرم مورد فروشگاه به و شدم ماشین سوار و گرفتم آدرسو. شم جویا رو نظر مورد محل

 می تیر آدم استخوون مغز تا چرم و چوب بوی. بود مبل از پر ونساختم ی طبقه چند و دهنه چند

 اون از کدوم هر در و بودن چیده رو های مبل از مشابه های مدل قسمت هر در.. نمایی چه. کشید

 ونا های مبل ی کننده معرفی گویا. میچرخید شیکی های لباس با پوش خوش دختر یه ها بخش

 :گفتم رسیدم که بخش اولین به. بودن بخش

 داره؟ مدیریت اینجا –

 داری؟ کار کی با.. اِم.. سوم ی طبقه –

 هستن؟ مدیریت، با –

 .اومدن تازه. آره –

 خشب یه مثل سوم ی طبقه. شد می تر زیبا های مبل رفتم می تر باال چی هر. رفتم باال ها پله از

 بخش یگهد طرف بود مدیریت اتاق طرف یه عوض در نبود فروش برای مبلی. بود اداری

 .شرکت یه عین درست.. سفارشات
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 مبل روی. زد می فریاد محترمانه لحن با یکی. اومد می مدیریت اتاق از بیداد و داد صدای اول

 ریباًتق خانم یه و شد باز در. نشستم بود شده چیده انتظار برای ها اتاق خارجی فضای در که هایی

 داوم بود سرش رو که سرخ نازک شال یه اب شلوار، کت شبیه فرمی لباس با ساله دو و بیست

 .سالم: گفتم و شدم بلند جا از!! عروسی ره می داره انگار! آرایشی چه! اینه؟ مدیر یعنی. بیرون

 بفرمایید؟ سالم: گفت و انداخت من پای سرتا به نگاه یه

 :گفتم و نشست میز پشت رفت –

 …اومدم بودید زده روزنامه توی که ای آگاهی بابت –

 :گفتم و نشست میز پشت فتر –

 .اومدم بودید زده روزنامه توی که ای آگاهی بابت –

— 

 :گفت و کردم نگاهش تعجب با. خندید هی و خنده زیر زد منشی

 .دختر یه نه خواستیم مرد کارگر ما –

 .کنم می من بگید کاری هر شما نداره اشکال خب –

 شهبا یکی های مبل زدن بار موقع که اییمخو می مرد کارگر این ی واسه ما: گفت و خندید منشی

 ..تونی نمی که تو. وانت یا کامیون تو بذاره و کنه بلند رو های مبل

 هب بدم؟ انجام که نیست من ی واسه کاری بزرگی این به ای فروشی مبل توی یعنی خدا تورو –

 ..کارم دنبال روز و شب ـست هفته دو خدا

 :گفت و منشی میز رو کرد پرت ـو زونکن یه. بیرون اومد در از یکی و شد باز ضرب یه در

 ارتوک کنم، حساب مرتبه دو بشینم خودم اون حسابرسی از بعد که نکردیم استخدام حسابدار –

 .نک چک رو حسابا دیگه بار یه. بیکاره حسابدار ریخته که چیزی شهر این توی. بده انجام درست

: تگف و برگردوند طرفم به سرعت به ـشو نگاه همرتب دو و کرد نگاهی نیم یه من به و برگشت

 !شما؟!!! بفرمایید؟

 :گفت داد می انجام هم منشی کارای و بود حسابدار گویا که دختره همون
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 ..دچار ایشون سولک آقای –

 اسمتون؟ آشناست؟ ـت قیافه چقدر: گفت و کرد نگاه تر دقیق منو پسره

 .مستچی توتیا!! من؟ –

 آشناست؟ انقدر ـت قیافه چرا پس. شناسم نمی مستچی نه.. مستچی مستچی، –

 کردین؟ انتخاب مبل: گفت و کردم نگاهش تعجب با

 ..آگهیتون واسه من نه –

 استخدام؟ آگهی –

 .بله: گفتم خجالت با

 :گفت و زد تمسخر یا خنده سر از لبخندی

 می ورزیده آدم یه من. نحیف و الغر زپرتی مرد یه نه اونم مرده، کارگر واسه که اون خوب دختر –

 .بزنه بار رو ها مبل که خواستم

 کار هب خیلی من خدا به بدم؟ انجام اینجا که نیست من ی واسه کاری هیچ یعنی: گفتم امیدانه نا

 ..نکنم پیدا زودتر اگه دارم، نیاز

 !شه؟ می چی: گفت و داد تکون سری

 ردهک ذکر که حقوقی شد حیف. بودم رامیدوا بیخود انگاری.. کردم می فکر. کنم پیدا کار باید –

 .بود خوب خیلی بودید

 .خداحافظ: گفتم خسته و امید نا و شدم بلند جا از

 مستچی خانم: گفت رسیدم که در جلوی تا

: ” فتگ و کرد فکر اندی. کرد ریز چشماشو و کرد بهم موذی و دقیق نگاهی“ بله؟: گفتم و برگشتم

 .اتاق داخل بیارید تشریف

 نه. کنم می نذر صلوات تا صد خدایا بده؟ کار بهم خواد می سوخته دلش یعنی تشکر خدایا

 آلِ و محمد علی صلی الهم. کنم ادا نذرمو کنه استخدام منو اگه که.. تا هزار کمه نه. تا دویست
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 عجب بود، ما ی خونه قد اتاقش وای. شدم مجللش اتاق داخل و افتادم راه سرش پشت.. محمد

 هک کرد اشاره و ها مبل از یکی روی نشست کار میز پشت دستگاهی، و دم و یزم عجب ای اثاثیه

 :گفت و نشستم چرم مبل روی آهسته. بشینم من

 سالته؟ چند –

 ”دیگه مهمه کار ی واسه البد خب ”

 .هیجده –

 .کردن کار ی واسه جوونی خیلی که تو!! هیجده؟ –

 .فهمه نمی سن که شرایط خب –

 شرایطی؟ چه –

. نگم راچ آره. بده بهم کار حتماً و بسوزه دلش شاید بگم اگر! بگم؟ باید یعنی کردم گنگی از اخمی

 !نگم؟ که چیه مگه

 .کرد فوت قبل ماه نه پدرم –

 خب؟. بیامرزه خدا –

 تموم درشو مسعود امیر تا بئود منتظر و بود نامزد خواهرم بود، جاش سر چیز همه بود پدرم تا –

 بود، باردار هم مادرم کردم می آماده کنکور ی واسه خودمو هم من. ندگیشز و خونه سر بره و کنه

 بابام شد باعث که بود همین اصالً. زیبا و جوون. سالشه هشت هفت، و سی. جوونه خیلی مادرم

 ساله ده پسرِ یه موقع اون بابام. کنه ازدواج مادرم با نرسیده چهلمش به اولش زن مرگ از بعد

 شناخت این از هرگز پدرم و مادر. شناختن می رو همدیگر قبل از. کرد زدواجا مادرم با که داشت

 حتی کرد هردوشون خونِ به تشنه قاتل، عین ـو برادرم تیمور بود، که چی هر ولی. نزدن حرف

 ..مُرد که پدرم. خواهرم تارا و من خون به تشنه

 من بلق دقایقی تا انگار نه انگار الًاص.. واو به واو. کردم تعریف ـمو زندگی پیاز تا سیر رادیو عین

 داد می رو کار اگر و بده کار بهم حتماً بسوزه برای دلش اینکه واسه ولی شناختم نمی رو پسره این

 و مامان خرج تونستم می حتی بودن زده آگهی روزنامه در کارگر واسه که باالیی حقوق همون با
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 به رو ماجرا تمام پس. باشه نداشته محسن با جازدوا برای ای بهونه مامان که بدن هم علی امیر

 .سیاست بی.. کاست و کم بی. کردم تعریف ـم فسفر بی و ساده عقل خودم، عقلِ تثبیت

 خودم که انقدر. بود زده زُل صورتم به فقط داد نمی گوش حرفم به مدت تمام انگار سولک آقای

 چشمام به کننده نفوذ ی ماده یه عین. ندهبر و بود تیز نگاهش. انداختم می زیر به سر اوقتا گاهیی

 و کرد ریز چشماشو شد تموم که حرفام. کرد می تزریق چشمم به نگاهشو انگار. کرد می نفوذ

 :گفت

 آشناست؟ آم واسه انقدر چشمات چرا دیدم، کجا رو تو نیومده یادم آخر من –

 خجالتم از سلوک. زد می حرف راحت و بود رو پر چقدر. انداختم زیر به سر خجالت از و گزیدم لب

 :گفت و زد لبخندی

 دی؟ می من به تماس ی شماره یه –

 !!!چی؟!!! وا؟ –

 :گفت و نشوند لبش روی رو خنده روی از لبخندِ اون باز

 خانگی لوازم فروشگاه یه من. عمومه واسه کنم جور کاری یه واست که نیست من مال اینجا –

 .بده تماس ی شماره یه. کنم پیدا یکار یه واست بتونم اونجا شاید دارم

 .دم می ـمونو خونه ی شماره ندارم، موبایل من آهان –

 .نداره اشکال باشه -سلوک

 نگاهم اینطوری چرا. شدم آب نگاهش از کرد نگاه من به دقیق باز. دادم بهش ـو تماس شماره

 کنه؟ می

 کردی؟ نمی کار جایی قبالً تو -سلوک

 .خداحافظ نه، –

 محسن ی مغازه از باالتر متر دو تقریباً شدم، می پیاده باید که ایستگاهی خونه طرف به برگشتم

 لوج شدم پیاده تا هم روز اون. شدم می پیاده اتوپوس از که وقتی دید می منو معموالً محسن بود،

 :گفت و شد مانع که برم و بگیرم خواستم راهمو و کردم بهش نگاه نیم یه. شد سبز روم
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 .ری می کنی می کج راهتو بینی می که هم آدم. نیستی بلد که کردن سالم. الحمدهلل –

”  مداد ادامه و شدم جدی. ” ندیدمت ببخشید تویی، جون بابا وای: گفتم تمسخر با و خوش روی با

 بدم؟ سالم بهت که بگیری راهمو جلوی اومدی

 .غروبه شش ساعت االن بیرون زدی هشت ساعت صبح از بودی؟ کجا حاال تا صبح از -محسن

 .بشی شوهرش که روزی به وای! شدی؟ من چیِ کنترل نشدی ـم ننه شوهر –

 .اهلل اال اله ال: گفت حوصله بی محسن

 :گفت که خیابون اونطرف برم که برگردوندم رومو

 .کردی عمر نصفه حاال تا صبح از مادرتو –

 و مکرد نگاه بهش. کنه رد خیابون از منو که ها ماشین طرف به ایستاد کنارم اومد. ندادم جوابشو

 :گفتم

 .شم رد خیابون از چطوری داده یادم قبلیم بابا سالمه، هیجده من بابا –

 .بودی نشده له قبل ماه سه که بودی بلد -محسن

 .شید راحت شرم از نمونید دل به آرزو شما خواستم –

 :گفت حرص با و آروم محسن

 .اللی کنم نمی فکر نزنی حرف اگر –

 .نده حرص مادرتو انقدر: گفت و کرد ردم یابونخ از

 .ننته گن می بزرگته خواهر گن نمی دیگه بعد شه می پیر –

 می دست چرا بدی؟ حرصم کنی؟ عصبی منو داری دوست چرا: گفت حرص با نفس یه با محسن

 من؟ های ضعف نقطه رو ذاری

 سوزشش از روز و شب مینه واسه. ندارم سوختگی پماد من بده، چقدر سوختن طعم بفهمی که –

 اله،م می تنش به چیزو همه پی بجنگه دشمنش با قراره آدم وقتی.. درد. کنم می درد. خوابم نمی

 و تدوس آشنا، دشمن جای وقتی ولی کنه مقابله مشتش با ـش، نیزه با که کنه می آماده خودشو
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 می آدمو جگر دردش آدم، قلب به خوره می زخم هر تا، هزار شه می نیزه هر بایسته مقابلش رفیق

. نهک می پیدا التهاب بدتر. کنه نمی نمی پیدا التیام زخمش روش بذاره مرهم هم تا صد سوزونه

 .بکشتت تا خونت تو ریزه می کنه می چرک.. کنه می ورم

 :گفتم و زدم اش شونه به انگشت با  جمله و کلمه هر با

.. آدم گیرن، می منو نفس دارن هات یرت خان، محمود چشمی نور بابام، شفیق رفیق دوست، –

 .م.. دَ..آ

 نستمتو نمی که نگاهی. کرد می نگاه فقط منو که انداختم محسن چشمای توی حرارتمو از پر نگاه

 .بذارم براش اسمی

 :گفت آهسته و شدم رد کنارش از

 .نیست من دست دله، کارِ کار …توتیا –

 .رو مرده صاحب دلِ اون بکن: گفتم بغض با

 :گفت و طرفم به برگشت کرد، گوش سکوتم به نمحس

 تو .فهمه نمی رو مسعود امیر دادِ. فهمه نمی رو تو اشکای فهمه، نمی آدم زبون توتیا، تونم نمی –

 .فهمه نمی آقامو گوشیِ

 لبتوق قسم فاطمه علیِ به. قسم علی به مونی می زنده قلب بی که دونستم می فقط اگر.. اگر –

 .زدم می آتیش چشمت جلوی

 .نکن نگاهم: زدم داد. کرد نگاهم فقط محسن

 .نکن گریه -محسن

. .دختر شه؟ می عاشقش مینه می رو کی هر که وحشیتو دل اون کنه؟ می رام دلتو من ی گریه –

 ..مادر

 .گوسفندم نگی که گفتم. برنگردون رو: زدم داد برگردوند، من از روشو محسن

 .نکن داغم انقدر بسه، -محسن

 بده؟ جواب هان؟ زنی؟ می آتیشم چرا تو! کنی؟ می داغم چرا تو –
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 .منتظرته مامانت. خونه برو: گفت و برگشت محسن

 عین. گلوم تو نگاه اینجایی تو. نداشتم نفرت تو مثل کسی از عمرم تو بابام خاک ارواح محسن –

 بونز باید ـت خونواده حرمت خاطر به. بدم قورت تونم می نه بکشم باال تونم می می نه. تیغه یه

 امباب جای تو که کنم حضمت تونم می نه. محل و کوچه تو کردم می واویال وگرنه بگیرم دهن به

 .تنم گوشت توی ری می داری تیغ یه عین فقط. ببینمت مادرم کنار

 بلند هک سر گردونه، می تسبیح و دیوار به زده پا رضا رسیدم که خونه در دمِ رفتم، و کشیدم راهمو

 :گفت و دید منو کرد

 بودی؟ کجا –

 .کار دنبال –

 .نکرده الزم –

 .سننه رو تو –

 :گفت و در به زد محکم دست کف با

 بوق بیرون ری می خون خروس از که موندی گرسنه کار؟ دنبال ری می تو که مُردم من مگه –

 یای؟ می سگ

 .شه می عروس داره ـت عمه که مُردی حتماً: گفتم و کردم نگاش

 ادرتم جون به بابامو کم شنیدم؟ چه تو به کم خوردم، گوشی تو کم بگم؟ چی: گفت حرص با رضا

 هچ دیگه کردن؟ پاره حرمتو و حیا های پرده و گرفتن فاکتور رو برادری و خواهر که انقدر انداختم

 بکنم؟ غلطی

 :گفتم و کردم نگاه رو رضا شرمندگی با

 .ره نمی پایین گلوم از محسن لقمه –

 .ما ی خونه بیا کن عجم اثاث -رضا

 کنم؟ خالی میدون –

 جنگه؟ مگه -رضا
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 .نه گم می نفس آخرین تا. جنگه! رضا؟ چیه پس –

 چی؟ آخرش -رضا

 .برم می نفسمو –

 ینا بمونه دلم به هم تو داغ اگر تنمه تو ساله هفت سیاهم لباس: گفت و کرد نگاهم ترس با رضا

 .بکن خوای می غلطی ره برو حاال. زنم می ـو قید بی و صاحب بی رگِ

 .رضا: زدم داد و رفت رضا

 .داد تکون برو معنی به دستشو رضا

 داداش ادای بود بلد خوب فقط. زد نمی سر ازش عملی هیچ وگرنه داشت پورت و هارت فقط رضا

 .توتیتا: گفت و ایستاد در قامت در دلواپس و نگران مامان و شد باز خونه در. بیاره در رو بزرگا

 .سالم: گفتم اخم با و انداختم رزی به سر

 زنگ ندیدم هم کی هر سپردم دیدم رو کی هر. فرستادم تو پی رو محله بودی؟ رفته کجا -مامان

 .نیومدی هنوز و رفتی سحر ی کله که گفتم بهش زدم

 مهمه؟ –

 .عزیزم آره جونم، آره -مامان

 .من نه محسنه تو دل و جون توتیام، من گرفتی اشتباه –

 :گفت گریه با مامان

 کنی؟ نمی درک منو چرا! گذاشتی؟ لج سر چرا توتیا –

 ی ضربه کاش ای. بخوابم برم خوام می ـم خسته یاد، می خوابم. بیزارم تکراری موضوع از –

 .بود محکمتر تصادف

 ریختم اشک صورت پهنای به  باردار شکم با کردم، دعا زدم، زار در اون پشت ماه سه من -مامان

 بگی؟ اینو بایستی ومجل امروز که
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 دارم جانشین زمین رو من برو،: »گفت خدا کردم می بحث اومدن دنیا به سر خدا با وقتی منم –

 کرد راضیم خدا.. قلبتو هوای.. دلتو هوای داره، هواتو. کردم لبریز وجودش تو خودم مهربونی از که

 کم ولی بود، مهربون”  دادم دامها و کردم ستاره پر سیاهِ آسمون به رو سرمو.« ” بیام دنیا به که

. ” نبود اینطوری هات وعده که تو. بابامو داغ ی سوخته دلِ قلبمو، جز داشت چیزو همه هوای.. بود

 .داشت دیگه رنگ یه تو مهربونی برم قربونت ”کردم اشاره مامان به

 !توتیا: گفت گریه با مامان

 .سالم: گفت نگران و ایوون تو اومد اتاق از تارا

 .علیکم –

 کردی؟ پیدا -تارا

 .بده خبری یه یکی قراره –

 !کی؟ -تارا

 :گفت تارا داستان بعدِ و کردم تعریف تارا واسه ـو داستان

 .اومد می نظر به خوبی آدم طرف –

 :گفتم و کردم سر نمازو چادر

 تو نم دیدم؟ کجا رو تو: »گفت می و چشمم تو زد می زُل هی گاهی از هر چرا دونم نمی ولی آره –

 .«شناسم می رو

 بود؟ آشنا چی؟ تو واسه -تارا

 خوبه؟ مسعود امیر. بود مطمئن خیلی اول اون آخه یاد، نمی یادم شاید یعنی نه، –

 .کنه می کاری یه خودش نکنم دخالت من گفته بهم آقام گه می. آره: گفت غم با تارا

 .نیست حرف شـ حرف ولی زنه می حرف. ـست صدرا محمد حثل هم خان محمود آقا –

 تو رن می صدرا محمد و مهری مامان با هی دیدم ـشون خونه رفتم که باری چند یه راستش -تارا

 .کنند می پچ پچ و اتاق
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 !خب؟ –

 .زنند نمی حرف جمع تو که ماست مورد در البد -تارا

 چی؟ معصومه –

 .زنه ینم حرف کام تا الم االن هم خورد نمی خیس دهنش تو آلو که ای معصومه -تارا

 گه؟ نمی و دونه می یعنی –

 ندونه؟ معصومه و باشه حرفی خونه اون توی شه می -تارا

 .بگیرند زن واسش خوان می مثالً. صدراست محمد مورد در شاید –

 زن؟ و صدرا محمد -تارا

 نیست؟ مرد مگه!!! وا –

 .هست که معلومه توتیا، زنی می حرفا چه.. استغفرهلل: گفت و گزید دستشو تارا

 زن؟ و صدرا محمد گی می چرا پس –

 صدرا محمد «زن صدرا محمد» گفتن وقت هر بودم عروسشون که سالی دو این توی آخه -تارا

 .رفت و گذاشت

 .نیست مرد البد!!! وا –

 .ها بگو هی -تارا

 نداره کار. ره می ذاره می صدرا محمد. شه می باز بناگوش تا نیششون زن گن می مردا به آخه –

 ره؟ می ذاره می چرا گذرونده، که نگذرونده سالی و سن یاره، می که یاره نمی در پول ه،دار که

 ..البد -تارا

 .”بستیم نماز قامت و خندید من با هم تارا و خنده زیر زدم! ” نیست مرد –

 و بود پام روی علی امیر. بود نشده سلوک ازآقای خبری زمان اون تا گذشت، هفته یه نزدیک

 مینه واسه. بودن نگرفته شناسنامه واسش هنوز ولی بود ماهش سه بچه. ابوندمشخو می داشتم

 :گفتم
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 رفتنش؟گ زن موقع یا بگیرید واسش شناسنامه جا یه خدمتش کارتِ با سربازیش وقت گذاشتید –

 :گفت و انداخت بهم نگاهی تارا. نگفت هیچی و کرد بهم نگاه یه مامان

 .بزنند حرف بیان خوان می اینا مسعود امیر مامان، –

 چی؟ واسه -مامان

 .کنند ـتون نشون یان می خواستگاری، یان می شما واسه –

 :گفت مامان. گزید لبشو بود گرفته اش خنده حرفم این از که تارا

 .آدم جگر تو ری می تیر عین زنی می یا زنی نمی حرف یا. کمون تیر عین شده که زبونت –

 .عروسی واسه -تارا

 .نشده بابات سال هک هنوز -مامان

 ..شد بابا سال که دیگه ماه سه خب -تارا

 .کنند صحبت بیان شد هروقت -مامان

 نه؟ یا کنه برپا امسال رو عروسی بساط بدونه خواد می جون آقا -تارا

 دیگه ماه سه تا -مامان

 خونه اینا واسه کنه جور و جمع خودشو خواد می خان محمود آقا اندازید؟ می عقب هی چرا –

 .بگیره

 خودشو باید که اون کنه جور و جمع خودشو که بگیره رو تارا خواد می محمود آقا مگه -مامان

 .ـست خونه این مهمون ها حاال حاال تارا.. جُله آسمون دانشجوی هنوز که مسعوده امیر بتکونه

 گید؟ می چی. سرم بر خاک!!! وا -تارا

 ..داره بابا مسعود امیر –

 .بشه خواد نمی اباشب زن که تارا -مامان

 ودمسع امیر بود قرار اول همون از مگه بودید؟ نکرده اینجاشو فکر بودید افتاده هول که وقت اون –

 تا: » گفت و گرفت گردن به رو همه محمود آقا هم اول اون از بگیره خونه بده، عروسیشو خرج
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 تا نیش هم بیامرز اخد بابای و شما.« چاکرشونم خودم مهندس پا یه بشه مسعود امیر وقتی

 دستش عودمس امیر که کردید قبول یعنی چی؟ یعنی مبارکه.« مبارکه: »گفتید و کردین باز بناگوش

 حاضرم بگه محمود آقا که هروقت رو تارا یعنی. قبول.. باباشه جیب توی مهندسیش گرفتن تا

 .قبول ببریم، عروسو بکشم، خرج که ام آماده

 :گفت و کرد پرت سبزی سینی توی ـو بود دستش که ای شاهی دونه مامان

 من؟ یا تو کیه؟ تارا مادر –

 طفق نداره زبون ”تارا به اشاره”  که این. بندازم یادتون باید من ره می یادتون قرار و قول وقتی –

 ارات عمه: »گفت اومد بدبخت رضا که اونوقت. خوبه ـش شدن دستپاچه و گرفتن آبغوره به دست

 راهِ تو هنوز مسعود امیر نداره، زندگی اندازی راه واسه پول دوزار مسعود امیر عمه. ـست بچه

 وت به ها فضولی این: »گفتید و خندیدید بابا و شما.« کنه درست سواد که ـشه خونه مکتب

 که هاخالقش رضا.« زنه می سینه که تاراست پیش دلش رضا: »گفتید شما همین آخرشم.« نیومده

 :گفتی. جاش سرِ نشوندی رو رضا شما، االّ دونند می همه اینو بزنه سینه هاش عمه دختر واسه

 .مبارکه بگو بزنند حرف یان می که هم االن پس «مبارکه»

 .گم می تو به حاال. سننه رو تو گفتم رضا به وقت اون -مامان

 :گفتم و گذاشتم زمین رو علی امیر

 وراین کشید، شونه و شاخ اونور از مسعود یرام اون. دارید نقشه محسن آقا و تو. من مامان دِ دِنه –

 بگی هک بَلَد راه یه. نده نشونم نقشه خم و پیچ کشم نقشه خودم من. کشید می شونه و شاخ شما

 ذارم نمی» که داد ولوم صدا کرده، سپر سینه مسعود امیر. فرحزاد بری خوای می فهمه می ”ف“

 :گفته زده زنگ.«. بچرخیم تا بچرخ اینه؟. اِ» گفته هم محسن.« کنید خاص و عام ی مسخره منو

. مامان.« ذارم می چرخش ال چوب: »گفتی هم شما.« گذاشته چرخم ال چوب مسعود امیر نرگس»

 وت مجنونِ. نیار در رو لیلی ادای انقدر. کن مادری.. چاک سینه عاشق خانم، نرگس نرگس، مامان

 ونقدا بعد. تبی تو هنوز تو که وقتی شینه می روز یه تندش تب که دونند می همه اینو داغه سرش

 پاره بیشتر پیرهن تا ده که رسوله دایی حرفه نیست من حرفِ این. زنی می زار خودت حال به

 هک داره عادت ببینه، رو مو پیچش داره عادت نیست، بین دماغ نوک که خانه محمود آقا حرف کرده،

 رو ارات بوده دلت به حسرتش عمر یه که ای اشقیع و عشق خاطر به. ببینه رو سپید روزِ سیاهِ رنگِ
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 کنند می پا به آتشی برگرده که روشون دارن، سیدی رگِ اینا. نکن آتشی ـو مسعود امیر. نکن فنا

 .نزن سیخونک ـو مسعود امیر خودشون، هم شه خاکستر مقابلشون هم که

 لهسا نوزده هیجده دختر بود ندهمو: ” گفت و کرد نگاه منو باالی و قد حرص با”  واهلل خوبه -مامان

 .بده نشون چاه و راه من به ـم

 امیر به دهنش تارا این. زنده شما مُرده من! که واقعاً! بودی؟ دادنم جواب فکر دادن گوش جای –

 اهر هزار هزار سوزوندن واسه.. شقه کله مسعود امیر ”چشم: “شه می باز کالم یه به فقط. مسعوده

 دادم انمام نشون بزرگو شکم برآمدگی حالت”  ها راه این از یکی. کنید مین فکرشو شما که بلنده

 زامرو یعنی. گرفتن قرار شده انجام عمل در یعنی این. اومدنه باال هتل”  دادم ادامه و زدم سوتی و

 انمام. آبروم وای که مسعود امیر دنبال دویی می گیری می دستت فانوس فردا کنی می ناز شما

 ..ها رود می ترکستان به روی می تو که راهی این

 :گفت و کرد نگاه تارا به ترس با مامان

 کردی؟ چکار –

 :گفت وحشت و دلهره با تارا

 خدا به هیچی –

 .بیوفت هول به نشو، هول –

 گوشش گو، غصه شهرزادِ. نداره قابلی کنم، می خواهش: گفتم و کرد نگاهی من به حرص با مامان

 .روزا همین واسه کنه می باز گوششو کنه می نقل کی هر.. هاست بزرگتر دهن به

 بله؟: گفتم و ـش برداشتم خورد، زند تلفن

 مستچی؟ توتیا خانم منزل –

 .هستم خودم بله –

 .هستم سولک من –

 .ندادین خبری. علیکم سالم بله، بله، –

 .کشیدید انتظار خیلی حتماً شد، دیر ببخشید –
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 ن؟کردی جور کاری خب نداره، اشکال –

 .فروشگاه تو نه ولی بله –

 ..که دونید می. باشه سالم محیطش فقط.. جا هر نداره، اشکال –

 .کنیم صحبت حضوری باید بذارم؟ باهاتون قرار یه تونم می من. نباشید نگران –

 حضوری؟ –

 .کار مورد در –

 کاریه؟ جور چه این مگه ولی. دونم می بله –

 .شید می متوجه گم می هک آدرسی این به بیارید تشریف شما –

 .کنم یادداشت آدرسو بدید اجازه خب خیله –

 کافی توی ظهر از بعد چهار ساعت شد قرار. نوشتم آدرسو من و داد بهم شاپو کافی یه آدرس

 .بشیم حاضر شاپ

 !!بود؟ کی: گفت مامان و گذاشتم رو گوشی

 .دوستام از یکی –

 کردی؟ می حبتص باهاش رسمی انقدر که بود دوستت کدوم این –

 .شناسیدش نمی شما –

 کاری چه سلوک یعنی. رفتم اتاقمون طرف به  دادم تکون سری بود؟ سلوک که کرد اشاره تارا

. نهک آشنا کارِ صاحب با و گه می که کاری همون سر ببره منو شاید بپوشم؟ چی کرده؟ پیدا واسم

 در مپیوترکا با کار که بشم منشی یه من اگر. شم می تر رسمی اینطوری کنم سرم مقنعه که بهتره

 نم ولی بشم دکتر یه دستیار قرار شاید. کنم کار ای حرفه بتونم office با که نیستم بلد عالی حد

 ..یارم نمی در سر چیزی درمانی بهداشتی کار از که

 هک همینطوری. بود ولیعصر خیابون حوالی که شدم شاپی کافی راهی و شدم آماده کم کم خالصه

 از یکی که پرسیدم می ور اون اینور از گاهی و گشتم می نظر مد آدرسِ دنبال خیابونها توی

 :گفت و شد پیاده بودم ایستاده کنارش که ماشینی
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 .سالم خانم توتیا –

 .سالم: گفتم و زدم لبخندی. سولکه دیدم برگشتم

 گشتید؟ می آدرس دنبال –

 .کردم نمی پیدا ولی بله –

 .دیدم رو شما شد خوب سپ. ـست کوچه اون توی –

 ی کوچه طرف به. خیابون طرف اون به شدیم همراه هم با و زد دزدگیرشو و بست ـشو ماشین درِ

 رفک که مدلی هر شدی، جهانی مد ی خانه وارد گویا! پسرایی دختر چه! شاپی کافی عجب. نظر مدِ

 من به ور سلوک. شستیمن و کردیم انتخاب رو ها میز از یکی. ببینی اونجا تونستی می کردی می

 :گفت

 کنید؟ می میل چی شما –

 مِنو تو که اینهایی از یکی کدوم دونم نمی. نیومدم اصالً یعنی. یام نمی اینجاها زیاد من راستش –

 .واردید شما نظر به کنید انتخاب شما! بهتره؟ شده نوشته

 شصورت تمام زد می بنخدل وقتی که بود این اومد می آدم نظر مد خیلی اونچه. زد لبخندی سلوک

 .کرد می فردش به منحصر دیگران ی چهره از که بود چیزی این. خندید می گویا

 .شکالتی کیک با کاپوچینو تا دو -سلوک

 کنم؟ کار کجا قراره من خب: گفتم رفت که گارسون

: فتگ و کرد فکر یکم. چرخوند دستاش بین ولیوانو کرد نگاه بود میز روی که آبی لیوان به سلوک

 .داره خوبی حقوق گم می که کاری

 !چقدر؟ –

 !کاریه؟ چه پرسی نمی -سلوک

 خوبه؟ انقدر حقوقش که کاریه چه ببخشید! چرا –

 خوبه؟ گی می که چقدره حقوقش دونی می مگه: گفت و خندید سلوک
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 .گفتید شما خب –

 هب ولی ماه چند ونمد نمی یا ماه سه مثالً باشه کوتاه کارت مدتِ شاید گفتم، خودم نظر از من –

 .تومان هزار صد روز هر ازای

 نیست؟ که گناه نکرده خدای! کاریه؟ چه این!!! وا: گفتم خوردگی یکه با

 .نیست کنید می فکر که اینی نکنید بد فکر نه –

 ـست؟ مایه پر انقدر تحصیالت نه داره ای حرفه نه که منی واسه اونم کار کدوم! چی؟ پس –

 ..عجیبه یکم خب –

 دزدیه؟ –

 باشم؟ دزد خوره می من ی قیافه به بابا نه: گفت و نشوند لبش رو خنده از لبخندی سلوک

 و ددا تحویلم لبخندی سلوک. کردم نگاهش منتظر و گزیدم دستمو طرف دو.. “استغفرهلل نه –

 : “گفت

 بودم؟ دیده رو تو کجا من دونی می –

 !نه –

 .زمین رو افتادی و من به دیخور تو ولی بود کِی دونم نمی خیابون تو –

 .آورد می در حدقه از چشمامو داشت و بود زده زل بهم هم موقع اون افتاد، یادم یهو

 .رسه می که آدم به آدم ولی رسه نمی کوه به کوه: گفت و زد لبخندی سلوک

 ترحی با سلوک”  بودم کما تو ماه سه و کردم تصادف شما با برخورد اون از بعد دقیقه پنج من –

 هم دست به دست اتفاقات و ها روز تمام! عجب! خدا؟ رو تو:” گفت و کرد نگاه من به فرآوون

 .کنی راحتم و بشینی من روبروی تو امرزو که دادن

 :گفتم عجله با

 چیه؟ منظورتون! ییه –
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 چیزی .دم می زیادی پول بابتش ولی عجیبه بدم پیشنهاد بهت خوام می که چیزی ببین -سلوک

 صالًا. کنی درست کاری خودت واسه خودت پول این با دونی می تو. بیشتره یا میلیون ده نزدیک

 عوض در و نکنی کار خودتم که بده بهت سودشو و کنه کار واست کسی به بدی پولو تونی می

 .کنی برآورده آرزوهاتو از یکی دونم می چه یا بخونی ـتو درس

 !خب؟ –

 عسری جواب: گفت سلوک و رفت و چید میز روی کیکو های ظرف و کاپوچینو های فنجون گارسون

. بده جوابمو. بزن زنگ بهم بگیر تصمیم کن فکر خونه برو ـو شنوی می چی هر خب؟ نده، بهم

 .نه جوابِ نه آره جوابِ نه نده، بهم جوابی هیچ اینجا

 .باشه –

 :گفت و کشید نفسی سلوک

 چند پدرم. پسر یک منِ و ثروت همه اون با مامانم و بابام. ـم خونواده فرزند تک پسر تک من –

 مانآل به درمان واسه گرفتیم تصمیم. ده نمی جواب ولی کرد درمان خیلی گرفت سرطان قبل ماه

 .گذاشتن من ی واسه که شرطی یه با ـه مصادف اونا رفتن آلمان به ولی بره

 :گفت بعد و کرد نگاه سقف کنار گوشه به کمی و کرد سکوت سلوک

 ..باید اول …اول باید من. .من که –

 !باید؟ اول –

 .کنم ازدواج باید اول –

 .کنید ازدواج باید خب –

 .کنم ازدواج خوام نمی من خب -سلوک

 !!چرا؟ –

 ..چهله بعدِ ازدواج من نظر از چون ندارم آمادگیشو چون -سلوک

 ترشیدید؟ که موقع اون –

 دخترم؟ مگه: گفت و خندید سلوک
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 دیگه ترشن می هم اونا خب ـن؟ کنم پسرا مگه!!! وا –

 :گفت ـش خنده بعد و خندید سلوک

 .کنم راهی پدرم درمان واسه آلمان برای مادرمو و پدر تا بکنم مصلحتی ازدواج یه باید من –

 !!کنه؟ شما با مصلحتی ازدواج یه حاضره دختری کدوم اصالً!! شه؟ می مصلحتی هم ازدواج مگه –

 .شما -سلوک

 !!کی؟ –

 !!!شما -سلوک

 .گرفتید اشتباه شما جون آقا نه –

 .طالق نه عقد نه. مصلحتیه ازدواج بدید، اجازه –

 نداره؟ طالق و عقد اگر چیه اسمش پس –

 .مادرم و پدر نه دونیم می شما و من ـو این –

 حالنکا خوندنِ جای گیم می عاقد به آوردن عاقد ـتون جون مامان و جون آقا وقتی بفرمایید پس –

 ی اجازه با گم می مسطا وسط همون منم. نشیم عقد ما که کن بلغور عربی الکی الکی سنتی

 اینو رفک اونوقت ببخشید بعد. ـتون مادر و پدر سر رو گشاد کالهِ یه گن می این به. بله بزرگترا

 بگم؟ باید چی مادرم به من که کردین

 سر یدمیای صبح به صبح کردم پیدا کار گید می شما. بفهمه چیزی مادرتون نیست قرار -سلوک

 .کار

 حقوقشم. دیگه کار سر ره می داره خب گن می راحت خیال با آروم و ساکت هم همه اونوقت –

 .بازه دل و دست زیادی کارش صاحب چون خوبه

 :گفت و زد خنده از لبخندی سلوک

 .دادم وام بهتون کار آخر من بگید تونید می –
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 بهش میلیون ده بعد کنه می کار کجا ماه سه دو آدم ـمو؟ نوادهخا یا آوردید گیر بچه و من شما –

 بدید؟ من به شما که دن می وام

 مخود نه. کنی می کار خودم فروشگاه تو شما شد تموم هم با ما کار وقتی آقا اصالً.. خب -سلوک

 اسهو بمونه. بگی کسی به رو میلیون ده موضوع که نیست الزم هم اصالً کنم می کار جا یه واست

 نرم دندم کور چشمم. دادم قرض بهت من گی می داشتی کردن خرج به نیاز هم وقت هر خودت

 .باشه الزم که جایی هر تا کنم می پر رو خودم و کنم می شما و خودم واسه که ای چاله

 «نع. »دم می جواب بهتون جا همین. نیست کردن فکر به نیاز اصالً –

 .کنم قبول رو شما نه هک بیار منطقی دلیل یه! چرا؟ -سلوک

 .ـتونه مادر و پدر به خیانت کار این چون ـه واضح –

 ی دوره این خاطر به حاال گرده برمی درمان واسه ره می ماه چند من بابای چیه؟ خیانت -سلوک

 ناال من خب. کنیم می پیدا ما یا کن پیدا ـتو زن یا گن می. بدن زن هول هول منو خوان می درمان

 و خرمب بوتیک یه از برم که لباسه مگه. کنم ازدواج تا بشم عاشق باید من.. بگیرم زن تونم نمی

 آدمه، زنه،. اونور ـش اندازم می یا کسی به بخشم می یا نیومد بهم احیاناً اگر. کنم تنم بعد

 ازهت کنند می ازدواج که یازدهم سال بوده دختره با سال ده طرف نیستم، مهم که من فقط.. انسانه

 کجا از زن هفتگی سه دو من حاال. خوردن نمی هم درد به و شناختن نمی رو همدیگر فهمند می

 باشه؟ سازگار من با که بیارم

 :گفت و نشوند منو و گرفت ـمو دست ساعد که شم بلند جا از اومدم

 .کن صبر لحظه یه –

 !ببخشید؟ –

 .یارن نمی نه کنم انتخاب رو تو اگر ولی متأسفم: گفت و کرد ول دستمو

 !چرا؟ –

 .هستی زیبا کافی قدر به تو چون –

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با
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 !کافیه؟ زیبایی –

 قواره و قد و صورت و سر یاد می چشمش تو که چیزی اولین که من مادر ی واسه ولی. نه –

 .مناسبی تو ـست،

 .تیپ و سال و سن و اندازه و سایز هر در.. خوشگله دختر پُر تهران –

 .منی ناسبم تو –

 ندارم؟ سر باال آقا ندارم، داداش ندارم، بابا چون! چرا؟ –

 .نداری حسابرس چون آره –

 !نه؟ کارم، و کس بی –

 ،بگیری ـتو مادر ازدواج جلوی که این واسه داری نیاز پول به تو نیست، این منظورم خدا به نه –

 .میلیون ده ماه، دو فقط. دارم نیاز ردنک بازی رول برای تو مثل دختری به من. بدید تغییر زندگیتونو

 .نه –

 د؟بو چی اسمش! کیه؟ ـه؟ محسن با ازدواج واسه ای بهونه مادرت داشتی پول اگر گی نمی مگه –

 نداره؟ اون با ازدواج واسه ای بهونه دیگه نه؟ دیگه محسن

 خب؟ –

 مادرت تا دیگه ایج یه برید. کنید عوض ـتونو خونه تونی می اصالً دم می بهت پولو من خب –

 .نشه محسن چشم تو چشم

 !پوله؟ ما مشکل حالله! پول؟!! پول!” پول. “کردم فکر کم یه

 .بینتش می مادرم ناخواه خواه. خواهرمه شوهر برادر محسن –

 .داری پول تو چون. نداره محسن با ازدواج واسه ای بهونه دیگه ولی –

 میلیون؟ ده –

 چقدر؟ پس –

 .دار نگه خودت واسه ـو میلیون ده گین می که شما –
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 .مامانت به بده خب –

 آوردم؟ بابام قبر سر از بگم: گفتم حرص با

 .دادم من بگو: گفت و برد فرو موهاش در هاشو چنگ جفت سلوک

 دید؟ می بهم میلیون ده نکرده کار که ابرومین چشم عاشق –

 .ای دنده یک چقدر تو: گفت گریه حالت با

 بگم؟ چی واقعاً. بدید ـمو جواب خب –

 بی سال پنج که شرطی به دم می بهت میلیون ده خیر کار واسه. کنم می جور رو تو کار من –

 خب؟ کنی، کار واسم حقوق

 ..ماهی یعنی –

 ..تومان هزار شش و شصت و صد –

— 

 “-:کند؟ می قبول توتیا آیا

 بی سال پنج که طیشر به دم می بهت میلیون ده خیر کار واسه. کنم می جور رو تو کار من –

 خب؟ کنی، کار واسم حقوق

 ..ماهی یعنی –

 ..تومان هزار شش و شصت و صد –

— 

 “-:کند؟ می قبول توتیا آیا

*** 

 نه –

 نه؟ چرا..  و نه –

 !چی؟ بشه ساز مشکل ام آینده واسه اگر مجردم من چی؟ ـم آینده دخترم، یه من خب –
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 .بره نمی بو هم یکس نگی کی به اگر بگی کسی به نیست الزم خب –

 .کنیم می گناه اینطوری داریم ما –

 گناهی؟ چه –

 .زنی می گول ـتو مادر و پدر –

 راضی؟ طلبم، می حاللیت اومدن آلمان از که مادرم و پدر –

 .کنم فکر باید نه –

 !فکری؟ چه دیگه –

 چی؟ کنم می کار چه دارم کردن کار جای من ببینه دنبالم بیاد رضا اگر –

 ه؟کی رضا –

 ات کارم سر یاد می حتماً اون بوده، تارا و من واسه بزرگ برادر یه عین همیشه رضا داییم، پسر –

 .یاد می دنبالم. کنه چک محیطو

 .کارات تو داری گیر انقدر چرا تو! خدایا –

 :گفت و کردم بهش اخمی

 .بشه راحت رضا خیال تا. عادی عادیه شی، می کار مشغول خودم فروشگاه تو هفته یه –

 .کنم کار من ذاره نمی دیگه که ببینه رو شما رضا –

 !!!چمه؟ من مگه –

 هم با هم تنها فروشگاهتون تو اگه تازه جوویند، شما خب نداشتم، توهین قصد نکرده خدای نه –

 .«شیطانه سوم نفر تنها، سقف یه زیر نامحرم تا دو: »گه می رضا باشیم

 ها؟ نباشیم، محرم که کنم عقدت فروشگاه تو کردن کار واسه خوای می –

 !حرفیه چه این!!!! وا –

 :گفت سولک. گرفتم رو قهر حالت ابرو و چشم با و جلو کشیدم ـمو روسری
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 برخورد؟ قبات به –

 ..استغفرهلل.. پس نه –

 کنم؟ کار چی خب –

 .دونم می چه من –

 دلچسبی طمع. دمخور ازش ای جرعه بعد و کردم نگاه فنجون به. شد برقرار سکوت مقدار یه

 با که وت خاطر به که بگم و مامان به بدم رو ملیون ده اگر خب نفعمه، به کنم قبول اگر یعنی. داشت

 زایا در کنم کار سال پنج من که نوشتم داد قرارا یه یعنی کردم، رو کار این نکنی ازدواج محسن

 ره. بدم میلیونو ده نباید هم اوال تازه.. بشه پیاده شیطون خر از آخرش مامان شاید میلیون، ده

 رضا گرا نداره؟ گناه نچ، درستیه؟ کار یعنی! کنم؟ می قبول مگه.. بعد شد تموم سولک با کارم وقت

 نمی کسی نداره، خوشی صورت اصالً کار این وای! کردم چیکار من که بفهمه مامان اگر! بفهمه

 شونن و کنه معرفی منو که همین ؟کنیم چیکار خوایم می مگه اصالً کنم، می چیکار من که فهمه

 چی؟ مادرم و پدر بده نشون خب …بده ـشون

 چی؟ مادرم و پدر –

 !!چی؟: گفت و دراومد فکر از سلوک

 چه اونوقت. ببینند مادرمو و پدر که خوام می حتماً کنید معرفی مادرتون و پدر به ـو من قراره اگه –

 دید؟ می جوابی

 :گفتم و کرد سکوت مرتبه دو سلوک

 .داره نقصی ـتون نقشه دیدید –

 .کردم کار نقشه این رو هفته یه من.. کردم اونجاشم فکر نداره، نقص –

 !خب؟ –

 .کنم می جور برات مادر و پدر من خب –

 نه؟ اندازید، می راه رو ها کار همه کلک با کالً شما –

 نه: گفت جدی سلوک
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 ..چرا –

 .دوستم پدر شرکت هفته یه فرستمت می –

 با ور نفر صد. فرستید می جا صد منو خواستم ازتون کار یه من. دید می من به چیه کارا این!!! وا –

 .اه فروشی مبل اون به اومدم کردم اشتباهی چه. دید می من به نقش تا صد کنید می خور دم من

 :گفت تند تند اصرار با و گرفت آرنجمو با سلوک شم بلند اومدم تا

 دختر با دبای نکنم اجرا رو نقشه این اگر. کردم گیر وضعیتی بد  تو واقعاً من خدا رو تو خانم توتیا –

 بابا. طالق فردا عقد امروز تونم نمی. بکنم هارو کار این تونم نمی که اون با. کنم ازدواج ـم خاله

 هک ـشو ته و سر. ـست دیگه باغ یه تو اصالً.. نیست خوام می من که دختری. ازش یاد می بدم

 سر یه کنه، تهیه گزارش کنه، جمع مطلب که کشوره سیاسی بزرگ جلسات توی دم یک یزن می

 توی حکم فالن نبودن اگه ناقصن عقل ها زن گه می فردا مرداست علیه روز یه. سودا تا هزار داره

 هر تازه. دشمنت طرف یا توئه طرف دونی نمی. نداره شخصیت ثبات اصالً. شد نمی صادر مجلس

 آدم نای. اصالً ـش شناسی نمی ببینیش فردا شکله یه بینی می امروز.. داره یافهق یه هم دفعه

: فتگ «شدی؟ چادری: »گفتم کرده سر چادر که دیدم قبل هفته دو همین. نیست اعتماد قابل اصالً

 نهمو فردای پس.. رفت می داشت کجا دونم نمی.« کنم سر چادر باید که جوریه یه شرایط فعالً»

 از خرم آره،: »گفت «شده؟ عوض شرایط: »گفتم. شده عوض درجه هشتاد و صد نمخا دیدم روز

 نود هببین خواب تا صد. فرنگه عشق خانم تازه کردی؟ می ازدواج دختر این با بودی تو.« گذشت پل

 برهب منو که کنم می تور پولدار مرد یه: »گفت که شنیدم خودم بار هزار. آمریکاست تو تاش نه و

 دماغش تازه. یاد می بدم هستن مردا با شخصی های هدف خاطر به که دخترایی از.« آمریکا

 اون اصالً. کرده تاتو هم ابروهاشو و کرده عمل ـشو پلک پشت کاشته، گونه پروتزه، لباش عملیه،

 .نیست زاییده خالم که ”حریری“

 زن کشه، می هم سیگار کالس خاطر به بعد عملیه، هیکلش ی همه: داد ادامه و گرفت ام خنده

 ادن،افت کل سر وقتایی یه پسرا داره؟ کالس هم کشیدن سیگار! داره؟ کالس! کشه؟ می سیگار

 دختر این. شدن سیگاری بیجا غلط تا هزار واسه شدن، مرد بگن که این واسه بزرگتری، واسه

 اب الس یک فقط تازه. دیگه بکش هم مواد فردا بود؟ کارش کجای سیگار مملکت ی کرده تحصیل

 خونه، نمی منو حرف. باشه تر کوچک سال یه ازم زنم یاد نمی خوشم من. داره سنی اختالف من

 انشگاهد دکترای دانشجوی شنیدم. لیسانسه فوق اون دیپلمه من تازه. نیست من های قانون تابع
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 بزنم حرف یام می من تا کنه؟ می حساب آدم منو فردا پس اون مثل آدمی یه آخه هست، هم مجاز

 بشین همیگ اون بشین گم می من. دیگه سواده بی دکترا برابر در دیپلم. سواد بی نزن حرف گه می

 با مساویه ازدواج گم می من. آمریکا فقط موفقیت گه می اون و ایران گم می من. sit down و نه

. چهب بعد نفره، دو فضای بادمجون، قیمه سبزی، قورمه ”گفت و کشید بو”  غذا بوی زندگی، آرامش،

 تو سری مهمونی، آمریکا، پول، یعنی ازدواج گه می اون.. ها موفقیت و دیدن ـو شدنشون بزرگ

 داریم؟ تفاهم ما.. خر سر بی و شوهر بی بچه، بی ها، سر

 .نه –

 برعکس من. شم می بدبخت کنم ازدواج حریر با من اگر. دیگه کن ـم کمک پس خب ، …و نه –

 یچ گیری می. مدرنی جای. دارم زندگی از دیگه توقعات یه من. سنتیه فکرم دیگه پسرای تمام

 !گم؟ می

 .نه –

 نم،ک می صافکاریش خودم رفت لو کار جای هر کنم می جور  رو چیز همین من ببین! نه بگو باز –

 خوبه؟. میلیون پونزده میلیون ده جای اصالً. کن قبول تو

 پونزده؟ –

 .دستت تو یاد می میلیون پونزده دردسر بی پونزده، آره –

 حقوق؟ با دی؟ می بهم کار ماه دو این بعد –

 .آره –

 .ها میلیون پونزده اون حساب بدون –

 .باشه –

 !شد؟ چی: گفت و کردم جور و جمع فکرامو کم یه

 .کنم فکر باید –

 .اِ نه تو فکر. نه فکر –

 .بگیر تصمیم کن فکر گفتید خودتون –
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 من ربگی تصمیم سریع گم می حاال. اِ ”نه“ ـتم دنده. داری دنده یه تو که دونستم نمی موقع اون –

 .ندارم فرصت

 ..برسونه ـم خانواده گوش به باد اگر.. بره درز اگر –

 .توئه و من بین قرار و قول این. نکن اما و اگر انقدر –

 دیدنمون؟ خیابون تو هم با اگر –

 .دارم آستین تو حرف من راحت خیالت تو. شرکتم صاحب همون پسر گم می کارتما، صاحب –

 چی؟ راست ی روده –

 دادو؟ قرار بنویسیم موقع، به دارم: گفت و گرفت اش خنده

 دادی؟ قرار چه –

 .نزنی زیرش که –

 .دی می پول شما بدم پول نیست قرار که من –

 .نویسم می ـو داد قرار من –

 :نوشت و درآورد برگه یه

 ..«سولک شارمین خدمت در ماه سه مستچی توتیا داد قرار این طبق»

 !خدمت؟ –

 چی؟ پس –

 کنم؟ کلفتی قراره مگه. نیومد خوشم –

 ”:گفتم. کردیم امضا دو هر و کرد ذکر و مبلغ. همکاری نوشت و زد خط. ” اصالً بیا داره؟ ربطی چه –

 چی؟ یعنی شارمین –

 !مهمه؟ –

 !چی؟ یعنی بدونم خوام می آره –
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 چی؟ یعنی وتیات پس مهمه اگه عمران، مهندس یعنی –

 سالتونه؟ چند. چشم ی سرمه –

 .پنج و بیست. اَه: ” گفت و رفت خودش با کلنجاری. ” شش و بیست –

 یاد؟ می کار به کی راسته روده –

 .پنج و بیست که گفتم –

 اید؟ سیگاری –

 .نه –

 !کنه؟ می کار چی جیبتون تو سیگار پاکت پس –

 .اوقات گاهی! ها تیزی –

 .ها گیرید می تحویل غدرو بگید، دروغ –

 هب. اونجا هفته یه برو دم می بهت که آدرسی به فردا از. نزن حرف من با رسمی دیگه خب خیلی –

 .ببینه رو اونجا بره که بگو هم رضا

 کنم؟ چیکار اونجا برم –

 مامت دیگه ی هفته از. کنم می صحبن دوستم با من تا بشین منشیه کنار جا هون. نکن کاری –

 .شه می شروع امونه برنامه

 !ای؟ برنامه چه –

 .خوام می رو تو من که این ی برنامه –

 شدیم؟ آشنا چطوری –

 .بودی مشتریم –

 !خب؟ –

 .دیگه جمالت به خب –
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 خواسته خدا از اونم و دادی ـتو شماره تو! شد؟ چی بعد بود مشتریت پرسه نمی مامانت خب –

 دختر دیدی و شدی ـش عاشق مرور به هم تو بعد و زد زنگ بهت خونه رفت و گرفت ـتو شماره

 ها؟. بودی ـش پی عمر یه که همون. خودشه. نیستا بدی

 .آره -شارمین

 .بشم شل دادن شماره یه با که نیستم سبکی دختر من –

 حرفیه؟ چه این -شارمین

 موآبرو خیابون تو دختر کنی می منو بسازی داستان بخوای اگه شما. سازم می رو قضیه خودم –

 .بری می

 .شدن آشنا هم با اینطوری ها خیلی خب -شارمین

 بشو زن دختر این گه نمی گرفته؟ هم دیگه تا صد از گرفته شماره تو از اگه گه نمی مادرت –

 پسراست؟ از گرفتن شماره حال در فکرش هنوز چون نیست

 .شاید دونم نمی -شارمین

 .نه شاید. حتماً –

 .دارید ای نقشه چه بفرمایید شما پرداز نقشه خانم خب -شارمین

 ونهخ نزنید زنگ دیگه ی هفته تا شده دیرم االن. باشه فکر با. باشه شده حساب باید نقشه –

 .ـمونا

 بگیرم؟ تماس باهاتون چطوری بفرمایید پس –

 .دارم سری و سر پسر یه با که بره می بو مامانم –

 .اتاقت ی شیشه هب کنم پرت سنگ خرده ـتون خونه ور دم بیام باید نکنه –

 .بدید ـتونو تماس شماره. بگید بهم داشتید کاری اگر که زنم می زنگ بار یه روزی خودم نه، –

 .وسطه من زندگی پای. زنم می خودم نزنی اگر: گفت و نوشت ـشو شماره

 .خداحافظ. خب خیله –
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 برسونم؟ –

 .رم می خودم نه –

 از تارا آخه بره لو قضیه که نبود دلم تو دل اومد، می رضا روز اون. رفتم روز آخرین برای شرکت به

 می رضا اصالً اگر چی؟ پرید می دهنش از وقتی یه اگر ولی بود قرص دهنش. داشت خبر ماجرا

. شد گرد چشمام شدم که شرکت وارد چی؟ ساختگیه و بازیه چیز همه که برد می بو و اونجا اومد

 تا !شرکت؟ بود اومده چرا دونم نمی. بود شارمین کرد؟ می چیکار اینجا. ایستاد ثانیه یه قلبم

 و شرکت وت برگشتم شدم مطمئن وقتی. نیومد دنبالم رضا ببینم که ها پله راه تو برگشتم دیدمش

 :گفتم

 !اینجا؟ اومدی چرا –

 .نشه سه وقت یه قضیه که اومدم–

 .بینتت می و یاد می رضا –

 دوست انیم. ” بکن کارتو برو تو. دوستم شرکت دماوم اصالً ببینه، خب. شناسه نمی منو که رضا –

 به : ”گفت و کرد نیما به نگاه یه شارمین. خنده زیر زد دید منو تا و اومد بیرون اتاقش از شاهین

 خندی؟ می چی

 .هم به افتادن فیلم تا دو. ساختن هم واسه رو تا دو شما خدا به -نیما

 و اومد اپ صدای. کنه ضایع که توتیا به نه باشه تو هب حواسم. کرد جمع باید رو تو انگاری -شارمین

 می مه با دارن نیما و شارمین دیدم و برگشتم و نیست رضا دیدم. کردم نگاه رو پله راه تو رفتم

 :گفت و کرد من به نگاهی شارمین. خندن

 .ها پله راه طرف دویی می صدایی هر با انقدر شی می آب دیگه امروز –

 .مردم کردم هول که انقدر. فرستادم لعنت خودم به بار صد روزی شما، دست از –

 فقط االن ولی بود گوشت هاش استخوون روی کم یه بود اومده که اولی روز گه می راست -نیما

 .روکشه

 :گفتم و  خندید نیما با هم شارمین کردم، نگاه نیما به جدیت با
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 .نفر دو شما نمکین با چقدر ماشاهلل –

 ..یااهلل –

 هک شارمین و نیما. گزیدم لب و ـم گونه رو زدم. بود رضا صدای. بودم ایستاده در به ردهک پشت

 مافوقشونو که سرباز تا دو عین من عمل این با دو هر جا در بودن ایستاده ول و شل من روبروی

 :گفتم صدا بی. شدن میخکوب جا در بینند می

 .رضاست –

 .ببخشید: گفت رضا و کردن نگه من دهن به شارمین و نیما

 .رضا: گفتم و زدم لبخندی و برگشتم

 .سالم! تویی؟ اِ، -رضا

 .اومدی زود چه –

 .اینجا بیام سر یه راه سر گفتم کار سر رفتم می داشتم -رضا

 !ایشون؟! مستچی؟ خانم: گفت نیما یهو

 .بره بزنه سر یه اومده ببخشید منه، برادر ایشون مهندس آقا.. اِم –

 :گفت و انداخت رضا به انهمدیر نگاه یه نیما

 دادید؟ تحویل پدرم به رو ها پرونده –

 .کنند مطالعه دادم بله –

 سلوک. ” مکنی صحبت هم با بنده اتاق تو بیارید تشریف شما سلوک جناب: گفت شارمین به رو نیما

 ”بوداا تر بازیگر همه از نیما. افتاد راه نیما دنبال

 فکوله؟ این واسه شرکت -رضا

 .بکشه سرکی یه یاد می ها هقته آخر بار یه ای هفته این باباشه، واسه با،با نه –

 چیه؟ تو کار -رضا
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 اب و اومد بیرون ـش اتاق از نیما پدر.. ” شرکتش چون داره منشی تا دو اینجا دیگه، ام منشی –

 :”گفت هیکل و ابهت اون

 جاست؟ک حواستون. یاریدب پورنگ شرکت واسه گفتم که احتشامه ی پرونده این! مستچی خانم –

 .اتاقتون تو یارم می االن ببخشید –

 :گفت و کرد رضا به نگاه یه نیما پدر

 اومدن؟ سلوک آقای –

 .هستن آبانی جناب اتاق تو بله –

 ـتونه؟ رئیس این: گفت رضا و رفت نیما پدر

 .نیومده در صداش تا ببرم رو پرونده برم آره، –

 چی که بود سپرده همه به نیما. زد حرف کارمندا از تا سه دو با ترف و کرد نگاهی بر و دور به رضا

 :گفت شرکت خود منشی. کنه خراب یکی که نبود دلم تو دل. بگن

 .گرفت ـتون نقشه –

 .گرفته نشه خراب اگر: گفتم و زدم لبخندی

 نداری؟ کار برم، شده دیرم من: گفت و اومد رضا

 .خداحافظ نه –

 از ینشارم صدای. گرده برمی یا ره می ببینم که کردم نگاه همینطور ها هپل باالی از من و رفت رضا

 :گفت که اومد سرم پشت

 رفت؟ –

 .رفت –

 :گفت شارمین و زدن بهم دستاشونو کف نیما و شارمین

 .گرم ـتون همه دمِ –
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: تفگ شارمین. بیرون اومد اتاق در از نیما پدر و دادن باال قبول معنی به دستشونو شرکت آقایون

 .نکنه درد دستت آبانی عمو

 .کنم اینطوری بابات با که عمراً شناختم نمی ـتو خاله دختر اون اگر -آبانی آقا

 می ،درمون دوا واسه آلمان بره زودتر که کنم می اینطوری بابا خاطر به منم: گفت و خندید شارمین

 .بشه دیر ترسم

 !توتیا: گفت آشنایی صدای بزنه حرف اومد تا و زد لبخندی و کرد نگاه منو آبانی آقای

 محمد پشت از تارا!! کنه؟ می چیکار اینجا اون!!! صدرا؟ محمد! عباس حضرت یا دیدم برگشتم

 ..ها دی می لو بود افتاده دلم به. لق دهن تارای بزنند روت تو ای. اومد بیرون صدرا

 .تو به آخ! تارا –

 .ببخشید: گفت پشیمونی و زاری حالت با تارا

 .پایین برو -صدرا محمد

 .صدرا محمد آقا –

 .پایین برو: زد داد صدرا محمد

 میدون؟ چاله اومدی مگه! خبره؟ چه -شارمین

 :گفت و دیوار به چسبوندش و گرفت ـشو یقه و شارمین طرف اومد عصبانیت با صدرا محمد

 گوشش تو چی کنی؟ سوءاستفاده ازش راحت تونی می گفتی! کاره؟ و کس بی کردی فکر –

 زده؟ این عین حماقتی به دست که خوندی

: گفت آبانی آقا. عقب داد هولش صدرا محمد که کنه جدا شارمین از رو صدرا محمد تا اومد نیما

 .پلیس بزنید زنگ

 .بدویید دارید عمر تا که بسازم ای پرونده یه پلیس، آره -صدرا محمد

 ”:گفت صدرا محمد و کرد نگاه من به رو! ” کیه؟ این -شارمین

 .بچه صاحب –
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 شدی؟ باباش حاال که بودی؟ کجا حاال تا -شارمین

 .داشتم که اعتمادی پِی -صدرا محمد

 .صدرا محمد آقا –

 .پایین برو گفتم –

 .کردم قبول خودم. کنم قبول که ـم خرخره نذاشته چاقو که اون. کنید ولش –

 !چی؟ واسه دِ -صدرا محمد

 .نکنه ازدواج محسن آقا با که بدم ادرمم به تا داد می بهم پول که این واسه –

 :گفت و کرد ول حرکت یه با ـو شارمین ی یقه صدرا محمد

 !پول؟ –

 ..واسم باید دادم میلیون پونزده -شارمین

 :گفت و انداخت شارمین طرف به خشمگینی نگاه محمد

 .فسخه ـتون بچگونه ی مسخره ی معامله. ندادی بهش پولی! پول؟ کدوم –

 .بهش دادم نیم و هفت -شارمین

 .کن کم شرتو دم، می پَسِت میلیون هشت -صدرا محمد

 :گفت شارمین و کشید بیرون چکشو دسته صدرا محمد

 اینی؟ کیِ تو ببین –

 .بگیر بانک برو. روزه به بیا ـش کاره همه نداره، ربط تو به -صدرا محمد

 بزنم؟ برگشت یا بگیرم -شارمین

 .بچه بخوره برگشت چکی که نبوده خالی االح تا ها بلورچی حساب -صدرا محمد

 :گفت و کرد پرت چکو شارمین

 .نوشتیم که دادی قرار این طبق منه کارمند اون –
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 داد؟ قرار کدوم -صدرا محمد

 قانونی این: گفت صدرا محمد و داد نشون صدرا محمد به بودیم نوشته که رو دادی قرار شارمین

 .نیست

 .کرده ونیشقان توتیا و من امضای -شارمین

: گفت و کرد ـش پاره و  قاپید دستش از صدرا محمد کنه تا دادو قرار ی برگه اومد شارمین تا

 .نرفته کفت از تا بردار ـتو چک. نیست قانونی دیگه

 هم داشت تری بنلد قد هم که صدرا محمد و گرفت رو صدرا محمد ی یقه عصبانیت با شارمین

 دست مچ کجای دونم نمی. گرفت ـو شارمین های دست مچ بود ورزش اهل و تری درشت هیکل

 :گفت صدرا محمد و رفت شارمین نفس که گرفت ـشو

 می لمق پاهاتو جفت ببینمت توتیا بر و دو اگر فهمیدی؟. نگیر ـتو بزرگتر ی یقه فکولی، جوجه –

 .کنم

 :گفت و کرد نیما و آبانی آقای به نگاه یه بعد

 .پیرمرد سفیدته موهای متحر خاطر به کنم نمی شکایت اگر –

 .بیوفت راه: گفت و برداشت منشی میز روی از کیفمو و کرد نگاه من به

 ..محمد آقا –

 .بیوفت راه نزن حرف –

 .نگو چیزی یعنی زد سقلمه یه تارا

 گفتی؟ بهش چرا –

 .کشید زبونم زیر از –

 نداری؟ زبونتو اختیار –

 .داد قسمم –

 .زدی بهم رو ها کوزه کاسه –
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 .بشینید: گفت و کرد باز ماشینو در صدرا دمحم

 ..آقا: گفتم و دستم داد کیفمو

 .بشنوم حرفی خوام نمی –

 .ببخشید: ” دادم ادامه بغض با و شدم ساکت و کرد نگام.. ” آخه –

 :گفت ای شده کنترل عصبانیت با صدرا محمد

. ردک دیگه طرف یه روشو تارا و کردم نگاه تارا به. شد ساکت و کرد نگاه تارا به.. ” تو به کی آخه –

 :”گفتم و نشستم تارا کنار ماشین سوار

 .عصبانیه چقدر وا –

 .بود شده لبو عین که بود شنیده وقتی -تارا

 فهمید؟ هم مامان –

 .گفتم صدرا محمد به فقط نه –

 .کردی غلط –

 !!!وا: گفت ناراحتی با تارا

 :گفت و شد ماشین سوار صدرا محمد

 .گفتی یم آقام به. گفت می من به گفتی می تارا به نه،. گفتی می من به داشتی یازن پول به اگر –

 ..مامانم که گفتم خواستم نمی پول من –

 کنم؟ می جور چیزو همه من کن صبر نگفت آقاجونم مگه –

 .نکردن کاری خان اهلل محمد آقا ولی بله: گفتم شرمندگی با

 چیه؟ دونی می صبر –

 ..محسن آقا و رمماد چون. واهلل نه –
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 مخان توتیا خدا رو تو پس. تخت خیالت. کنه نمی خطا پا از دست بین ذره زیر فعالً محسن آقا–

 شه؟ می بده، فرصت کم یه. نکن کاری

 .کنیدا می سکته نکرده خدای. نخوردی حرص. نگید اینطوری خدا رو تو صدرا محمد آقا!!! وا –

 گذاشتی؟ قراری و  قول چه کیه دونی نمی شناسی، نمی که پسری با آخه -صدرا محمد

 ..ماجرا دونید، می خب –

 کنی، بازی ـشو زن نقش باباش ننه واسه بری ده می پول بگه بهت بیاد کی هر -صدرا محمد

 اینطوری تو کردم نمی فکر اصالً. کشه می سوت داره مخم. اهلل اال اله ال.. چطور تو آخه! میری؟

 .باشی

 نم انگار اَه. دیگه فهمیدم خب! گید؟ می اینطوری چرا. دیگه ببخشید خب: گفتم و گریه زیر زدم

 .بکنم کارو این کردم قبول سرگرمی واسه

 .نکن گریه خب خیله: گفت و کرد نگاهی من به ناراحتی و اخم با صدرا محمد

 و دش صاف فرمون به رو. بود گرفته بغلش تو منو که کرد نگاه یه تارا به و داد بهم کاغذی دستمال

 به .نبود مناسب و سالم کردی می فکر که اونطور محیطش بگو شد چی کار گفت رضا اگر: گفت

 !!شدید؟ متوجه.. نرو کار دنبال هم دیگه. بگو همینو هم مادرت

 .بله: گفتم گریه همون با

 .بسه: گفت تارا و زد استارت محمد

 .تو دست از زهرمار، –

 وت کار این عاقبت نبود معلوم فهمیدم نمی من اگر. ستخوا می تورو خیر فقط تارا -صدرا محمد

 همخون به دیگه آدم خوندی؟ رو ها روزنامه حوادث ی صفحه تیتر. نکن فکر رویایی. بود چی

 اصالً خودش، قول به ـشو پدر و مادر سر داره که غریبه پسر یه به شما بعد داره شک خودشم

 تعلقی و ای غریبه که شما حال به وای. ذاره می الهک نه یا بوده کار در مادری و پدر نبود معلوم

 به راه از هم کارش بوده؟ خلفی آدم پسره این معلوم کجا از هان؟ معلوم کجا از اصالً. نداره بهتون

 ندکشون می رو دخترا ها وعید وعده همین با که نباشن باند یه ها این اصالً. نباشه دختر کردن در

 حوادث ی صفحه به نگاهی حاال تا هان؟ کردن، صادر هم آخر و جا بی غلط هزار هم بعد و خونه
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 اگر بودی، رفته اگر نه رفتی؟ حوادثی چنین مخصوص اینترنت های سایت تو کردی؟ روزنامه

 .کردی نمی رو کار این بودی خونده

 :گفت دید رو ما که مامان. کارگاه رفت بعد و خونه رسوند رو ما صدرا محمصد

 باشی؟ شرکت نباید مگه ای خونه چرا تو توتیا! بودی؟ یرونب تو تارا!! وا –

 .اینا مسعود امیر ی خونه بودم رفته سر یه -تارا

 .رم نمی شرکت دیگه –

 !!!چرا؟: گفت تعجب با مامان

 .نبود سالم محیطش چون –

 گفت؟ رضا -مامان

 .آره-

 :گفتم و کشیدم دراز تختم روی و اتاق توی رفتم

 .رفت آبروم –

 کی؟ لویج -تارا

 .دیگه صدرا محمد جلوی! خورزوع جلوی –

 .داره قفل دهنش صدرا محمد -تارا

 .صدراست محمد فکر از نیست دیگران حرف از ترسم دونم، می آره –

 .عاقله صدرا محمد -تارا

 .دیگه رفته عقلیم بی آبروی عاقله چون –

 :گفت تارا و کردم نگاه تارا به

 منه؟ سمت نگاهت تیزی چرا چیه؟ –

 کنم؟ نگاه صدرا محمد چشمای تو چطوری رفته، آبروم –
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 .خونی نمی منو حرف تو کنم؟ چیکار خب -تارا

 بخونم؟ من زدی حرف تو –

 می ماین ولی کنی می اشتباه داری دونستم می. زنی می گند همیشه ولی کوچکترمی خواهر -تارا

 تماًح. باش نداشته کاری من یها توله به. کن بزرگ خودتو های زاییده تو گی می بهم که دونستم

 ونزب مسعود امیر زبون گفتم. کردی می باز سرت از منو و خودم های کار های گیر به دادی می گیر

 رضا. داره جرجیسو حکم تو برای.. که محسن. زنه می آتیش یا گیره می آتیش غیرت از یا.. آتیشه

 و سمق واسه دستت تو توتیا. صدرا حمدم موند. عاقله برادر کی گفتم بود مسعود امیر از بدتر که

 چشمامو و چرخوندم زبونمو. خان محمود آقا و صدرا محمد روی یا قرآنه رو یا درستی و راست

 می و پیچه می خودش به یا ده می فحشت لب زیر صدرا محمد نبینم که کردم دیوار به رو و بستم

 به بنده می چادر زن نباشه ونهخ توی که مرد: »گفت کالم یه صدرا محمد ولی. سننه منو گه

 .«ره می ای بیراهی هر به کمرش

 !پررو چه: گفتم و پریدم جا از

 .بود کرده با هوا این گردنش رگ -تارا

 .داداشش زن خواهر واسه چرا خواهرش، واسه ـش غیرت –

 و خاکه زیر بابامون که ما واسه اونم. داره کسو هر حکم اونا واسه ناموس که دونی نمی -تارا

 .کرد داغ ـشو خون نمک و نون و فامیلی. گوره و گم داداشمون

 :گفت تارا و نشستم جام سر

 رو رو ما. بودیم بچه ”داد ادامه و داد نشون متر نیم”  انقده وقتی از محسن و صدرا محمد –

 و وبش برادر تیمور: »گفت بهمون بار صد باباجعفر. گردوندن می حیاط دور و ذاشتن می کولشون

 هب منو دهن که بود کردن حلوا حلوا همین اصالً.« خانه محمود پسرای داداشتون. نیست بشو مرد

 .رسید صدرا محمد که کن قرص دلتو. نگیر خودت به. کرد شیرین عشق به مسعود امیر

 .کنه می تفم بگذره کنارم از که صدرا محمد دارم عمر تا فهمی؟ می. رفته آبروم –

 .نیست بد اهل باشه چی هر اهل صدرا محمد. نزن حرف. استغفرهلل -تارا
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 می لج کی با.. نداره انتظار آدم. کنم می کارا چه من صدرا محمد قول به.. حقه. نیست بد این –

 تو اندازم می خودمو و گیرم می دستم تو آبرومو و جون و کنم می آویزون دار به خودمو که کنم

 .چاه

 :گفت و کرد صدامون حیاط تو از مامان

 .شده تموم علی امیر های پوشک. بخرم پوشک رم می –

 .جونش محسن پیش رفت! بیا-

 !دونی؟ می کجا از نشور، گناه -تارا

 .دیگه شدم خسته کنم؟ چیکار. بره اصالً: گفتم و زدم پوزخند

 یان؟ می اینا مسعود امیر: گفتم و کشیدم دراز مرتبه دو

 ..بشنوم جوابی تا. ندیدیمش هنوز دونم نمی -تارا

 تاپ و توپ تو زدن محسن و مسعود امیر شد، محسن عاشق مامان مُرد، بابا.. مزخرفی سال چه –

 .اَه. نیست روشن تکلیفت که هم تو. رفت صدرا محمد جلوی من آبروی هم،

 .شکر رو خدا -تارا

 .شکر رو خدا: گفتم شرمندگی با و کردم نگاه تارا به

 ستهب یه کمد کنار دیدم  شدم رد که مامان اتاق کنار از .کنیم درست ناهارو که پایین رفتیم هم با

 .نشده باز و درسته پوشک هم زیرش و ـست کاره نیمه پوشک

 .خانم بفرما –

 :گفتم. کشید نفسی و کرد اتاق به نگاهی و اومد تارا

 بینم می ه،ببین محسنو بره گیره می تصمیم وقتی بینم می مامانو رنگ من شورم، نمی گناه دیدی –

 نیبی می ـو مسعمود امیر که تو عین.. زنه می برق چشمام اندازه می گل لپاش. شه می رنگی چه

 .مونده کاله بی من سر. ـست خونه عشاق. نیست که خونه. شی می حالی به حالی

 .شه می پیدا هم تو کاله ایشاال: گفت و خندید تارا
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 .روشنه مدل. کنم می سکته. کشه نمی اونجا به: گفتم و زدم پوزخندی

 ستهب یه کمد کنار دیدم شدم رد که مامان اتاق کنار از. کنیم درست ناهارو که پایین رفتیم هم با

 .نشده باز و درسته پوشک هم زیرش و ـست کاره نیمه پوشک

 .خانم بفرما –

 :گفتم. کشید نفسی و کرد اتاق به نگاهی و اومد تارا

 بینم می ه،ببین محسنو بره گیره می تصمیم وقتی مبین می مامانو رنگ من شورم، نمی گناه دیدی –

 نیبی می ـو مسعمود امیر که تو عین.. زنه می برق چشمام اندازه می گل لپاش. شه می رنگی چه

 .مونده کاله بی من سر. ـست خونه عشاق. نیست که خونه. شی می حالی به حالی

 .شه می پیدا هم تو کاله ایشاال: گفت و خندید تارا

 .روشنه دلم. کنم می سکته. کشه نمی اونجا به: گفتم و زدم پوزخندی

—- 

 کرد باز که رو در. اومد مامان تازه.. شستیم رو ظرفها خوردیم، خودمون کردیم، درست رو غذا

 چای بگیری؟ ـشو آروغ که پشتش زدی دادی؟ غذاشو: گفتم و ایستادم ایوون تو کمر به دست

 چی؟ ـشو ناهار بعد

 ـته؟ سالم جای: گفت و کرد هینگا من به مامان

 !بگیری؟ پوشک رفتی –

 !پوشک؟ -مامان

 کل. چهاره ساعت االن بخری پوشک رفتی یازده ساعت از راسته، نداره حافظه گو دروغ گن می –

 .بودی رسیده االن بودی رفته پیاده که تهرانو

 .بخرم پوشک رفت یادم داییت، ی خونه بودم رفته –

 .پوشکه بسته دو کمد کنار کنی؟ درست پوشک ترشیِ خوای می –

 :گفت عصبانیت و حرص با مامان
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 دم پاشنه کنه، می نگاه بنزش نعل به داره انگار.. نگاهشو پررو، ی دختره نکن جیم سین منو –

 .ساوییده

 :گفتم و کردم نگاه مامانوو متفکرانه و اخم با

 پایل وقت هیچ که ده؟ می محرص چی دونی می. شه می سرخ لپات ببینی محسنو ری می وقتی –

 ..بودم ندیده ـتو سرخ

 !بودی؟ محسن پیش پس: گفتم و زد اش گونه به دست مامان

 ی مغازه تو رفته دایی ی خونه پس دادی، لو خودتو: دادم ادامه. بود خورده یکه گیریم مچ از مامان

 .محسن

 :گفت حرص با مامان و خنده زیر زد پق تارا

 شی؟ می ننه من واسه ریدا تو من جیم سین جای –

 .کنم پر جاشو من پوسونده کفن که بیامرز خدا جون مادر دیدم –

 .خواد نمی وصی وکیل پوسونده کفن ی مُرده -مامان

 تر اغد و داغ همینطور هم تنش کرد، می گریه بیشتر علی امیر شدیم می تر نزدیک شب به چی هر

 ولمنگ باال بره تبش اگر: گفت می و کرد می هگری هم تارا و سرکنده مرغ بود شده مامان. شد می

 .شه می

 .کن صدا ـو خانم عشرت پاشو کتاب اون جای: وگفت و انداخت نگاهی من به مامان

 هی برو تارا. کنیم ـش پاشویه باید گه می هاست بچه مورد در کتاب این دکتره؟ خانم عشرت –

 .بیار آب ظرف

 اد؟بی مسعود امیر بزنم زنگ خوایید می -تارا

 ـست؟ پاشویه آب ظرف مسعود امیر –

 ..داغه تنش دکتر، ـش ببریم باید -مامان

 .بعد پایین نیومد تبش اگر کنیم، اش پاشویه بذار –
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 .نکنه تشنج وقت یه. نگرانم -مامان

 ..تارا …نیم و درجه یه نه، داغه تنش درجه یه –

 .آوُردم -تارا

 ازب ـو در و در جلوی رفت تارا اومد زنگ صدای. مدنیو پایین تبش ولی دادیم پاشویه رو علی امیر

 :گفت نگران. کردم نگاه مامان به. باال اومد و گفت ـی اهلل یا محسن. کرد

 .یاد نمی پایین تبش ـم بچه محسن –

 .دکتر ببریم کن سر چادر نکن گریه. دکتر بریم می نداره، نگرانی -محسن

 .شه می نازل وحی هم محسن آقا به پس الحمدهلل –

 .نیست حرفا این جای االن -محسن

 گوش. گیرب ـشو شناسنامه گفتیم صدبار نداره، بیمه دفترچه که بچه: گفت تارا و کردم تن مانتومو

 .خانم مامان دی نمی

 دن؟ نمی راه بیمه دفترچه بدون بیمارستان نداره، که نداره بیمه دفترچه -محسن

 .دن نمی راه پول بدون –

 .که نمردم من: گفت و کرد غلب رو علی امیر محسن

 .محسن بریم: گفت نگرانی با مامان

 !ایم باقالی که هم ما –

 به گاهن یه دکتر و ریختیم دکتر اتاق تو نفری چهار. افتادیم راه خالصه نخنده، که گزید لبشو تارا

 ـتونید؟ کدوم بچه مادر: گفت و محسن به نگاه یه و کرد جمع های خانم تا سه

 .تمهس من -مامان

 ـتونه؟ اول بچه کرده، پهلو سینه بچه این -دکتر

 .داره هم رو ها دراز لنگ تا دو ما نه،: گفتم لب زیر و زدم پوزخندی

 بله؟: گفت دکتر و رفت ما به ای غرّه چشم مامان
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 .دخترامن هم تا دو این نه، -مامان

 .یستیدن هم تجربه بی پس.. ماشاءاهلل: گفت و کرد تارا و من به نگاه یه دکتر

 .ندارند حواس و عاشقند نخیر: گفتم لب زیر باز و زدم پوزخندی

 !توتیا: گفت محسن. گرفت ـشو دهن جلوی و زد من به ای سقلمه تارا

 وـ الزم تذکرات و نوشت دارو و داد ادامه و کرد نگاه تعجب با مارو گم می چی شنید نمی که دکتر

 :گفت و داد

 .بدید اشو بیمه دفترچه –

 .نداره بیمه -تارا

 !چرا؟ -دکتر

 .بگیرند بیمه دفترچه براش که نداره شناسنامه –

 نیومده؟ باباتون: گفت و کرد محسن به نگاه یه دکتر

 .بکشید خجالت: گفت آروم صدای ولی عصبانیت با مامان و خنده زیر زدیم تارا و من

 !؟.. شما: گفت و کرد نگاه محسن به تعجب با دکتر

 .پدرشم من -محسن

: تگف و محسن به نگاه یه و کرد ما به نگاه یه دکتر و کردیم نگاه ـو محسن خورده یکه تارا و من

 شمان؟ دخترای هم اینا

 مامان و خندیدیم باز. ” دادن زن سالگی ده ـو بابام: گفتم من و خنده زیر زدیم باز تارا و من

 :”گفت

 !بسه –

 نه: گفت و کرد دکتر به نگاه نیم یه محسن

 .بگیری آزاد باید داروهاشو پس خب خیله: گفت و شده چی یدفهم دکتر

 .نیست مشکلی -محسن
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 :گفتم تارا به اومدیم بیرون که اتاق در از

 .بود جعفرم بابا از علی امیر دونم می من که جایی تا –

 .بردی آبرومو توتیا نشی ذلیل -مامان

 .دیگه دید رو شما. نیست کور که یارو حاضر، بز حاضر، دزد سننه، منو –

 .بشینید ماشین توی برید شما بگیرم رو علی امیر های دارو برم -محسن

 !!!شونی می کجا منو پیشونی: گفت حرص با مامان

 .محسن کول رو –

 رفته دست از علی امیر نبود محسن اگه زهرمار،: گفت حرص با مامان و خنده زیر زدیم تارا با باز

 .بود

. نهک پهلو سینه بچه راه تو که ـش مغازه بری شدی نمی بلند زمستون ی چله نبود محسن اگر –

 .باال بکش کالهتو.. فروختی عاشقی به رو مادری

 .مادرتم من توتیا، کن حیا -مامان

 ویر مامانم عروسی لباس ولی. ام چونه زیر اینجاست، من حیای: گفتم و دادم نشون امو جونه زیر

 .ده می شور منو حیای این داره عزاش لباس

 رفته، یاد فرزندی مادر که بگیره چشمتو نمکم جونم، قاتل شده بشه نونم قاتق آوردم بچه -مامان

 .شی می زبونم به زبون که زشته عیبه،

 می بهم چوب داری و دیدی رو دکتره تعجب. دکتره حرف خوبه! خیره؟ شما واسه عیبه من واسه –

 .من مادر زنی

 لیز اشب مراقب. شده گیر زمین.. رو بچه من بده. ماشین تو برید که گفتم. گرفتم بریم، -محسن

 .نخوری

 چند هب خرت خالو نگفت کسی بینی می خدا رو تو: گفتم و جلوتر رفتن قدم سه دو محسن و مامان

 .من
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 نگل یه زن دما، می طالقت بشکنه پات نخوری، لیز بپا زن،: گفت و کرد کلفت صدا و خندید تارا

 .خوام نمی

 :گفتم و اومدم ابرو چشم و کردم نازک صدا

 .لرزه می دلم نگو اینطوری خدا رو تو آقا عباس –

 اییچهارت بود که بابا سرماست؟ از یا شدیم چل و خُل که سوختنه سر از: گفتم و خندیدیم تارا با

 تارا؟ داره رنگ انقدر من دل تو چرا پس کمرنگه، انقدر مهرش دونستم نمی خندیدیم می

 .نباخته نگر منم دل تو -تارا

 .تُف روزگار، به تُف –

 .دیگه بیایید دِ: زد صدا دور از مامان

 هللو به: گفت مامان و خودشون ی خونه برگشت محسن خونه رسیدیم وقتی. افتادیم راه تارا و من

 ..ـست فرشته محسن که

 روح؟ قبض ی فرشته –

 ..هست محسن کسی بی این توی که الحمدهلل: گفت و کرد نگاه من به چپ چپ مامان

 چی؟ خدا –

 ..خود جای خدا -مامان

 یلیخ امشب: گفت و نشست کنارم اومد تارا و کشیدم دراز تخت روی. ـمون اتاق تو رفتیم تارا با

 .گفتی متلک که شد خنک دلم. خندیدیم

 .حقیقته.. نیست متلک –

 .بخوابم پیشت امشب خوام می -تارا

 :گفت. کردیم بغل رو مدیگره و کشید دراز کنارم تارا و تر کنار رفتم

 ادنی. بکنه کارو همین هم علی امیر روز یه که کرد؟ پسر ـو مامان سوم ی بچه خدا چرا دونی می –

 داد؟ بهش اهلل بسم اول دختر تا دو خدا چرا دونی می. مکافاته دار
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 و ”دادم ادامه و ـش بوسیدم محکم. ” کنم بغلت و باشی کنارم تو و نباشم تنها امشب که –

 .ببوسمش

 .آفرین: گفت و بوسید منو محکم و خندید تارا

*** 

 میایی می امشب: »گفت می مهربونیش با همراه محکم لحن اون با و زد می زنگ خانم مهری وقتی

 روی به رو تارا و من.« ندارید اجازه. نه: »بگه مامان شد می مگه.« کنیم صحبت تا اتون خونه

 سداهللا.« چشم رو ـتون قدم. بیارید تشریف درسته، بله،: »گفت می فقط مامان و ایستادیم مامان

 مانما. کارش تو نیاره نه کسی. نباشه مخالف کسی زنه می حرف وقتی که داشت عزت انقدر خان

 .نبود مستثنی هم

 مسعود امیر بابای و مامان قراره امشب نگفتی چرا: گفت تارا به رو گذاشت که رو گوشی مامان

 بیان؟

 .بود نداده خبر مسعود امیر خدا به -تارا

 کرده عوض رخسار و رنگ نداشت، ـو باهاشون برخورد روی. سرکنده مرغ بود شده باز مامان

 .محسن به زد زنگ و برداشت رو گوشی.. بود

.. کنم؟ کار چی اینجا، یان می دارن اینا مادرت محسن احوالی؟ جه حالی چه.. سالم.. محسن الو –

 می نه؟ چرا! نه؟.. یای؟ می هم تو!.. محسن.. کنم نگاه روشون تو شه نمی روم هیچی چی؟ یعنی

 ..ولی داره عزت آقات.. کنه؟ بور کنه؟ پول یه ی سکه منو بابات خوای

 شب دببینی شامو ی تهیه برید نکنید نگاه منو جغد مثل: گفت و کرد تارا و من به نگاه یه مامان

 .داریم مهمون

 .گفتن ما از شه، نمی پیدا سال وقت این سیاه نخود –

 :گفت تارا. آشپزخونه تو رفتیم تارا با و رفت من به ای غرّه چشم مامان

 .نکرده خبرم که نداشته خبر هم مسعود امیر البد –

 خریده؟ مسعود واسه خونه خان محمود آقا ببینم –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

76 

 

 تارا”  .کردن تصحب واسه گذاشتن پیش پا االن که خریده البد دونم، نمی: گفت و کرد فکری تارا

 .بشم سورپرایز که نگفته مسعود امیر البد ”گفت و زد لبخندی رضایت با

 تونزندگی خرج شه؟ می چی مسعود امیر کار کنید، شروع زندگیتونو خواید می زودی این به اگه –

 شه؟ می تأمین کجا از

 بده ـمونو خرج یدبا جون آقا البد مسعود امیر درس پایان تا خب: گفت و کرد نگاهم غم با تارا

 .دیگه

 بایسته؟ محسن پیش حداقل یا حجره؟ یا کارگاه تو ره نمی مسعمود امیر یعنی –

 :گفت و اومد ای قمزه و قر تارا

 بازاری؟ بشه بره هم آخر بعد. مهندس بشه که خونه می داره درس همه این مسعود امیر!!! وا –

 محسن؟ وردست بشه بلورچی؟ بشه

 می رن می و خونند می درس ها خیلی. خونده که خونده درس تازه. نیست که رعا. دیگه کاره کار –

 در لحال نون. کنه کار که اینه مهم. ایستن می دیگه یکی وردست یا کارگاهی شن می. بازاری شن

 .بیاره

 .کنه کار خودش ی رشته با داره دوست مسعود امیر -تارا

 .مسعود امیر زن سال دو اون از بعد و شین می مسعود امیر جونِ آقا زن سال دو بفرمایید پس –

 !شده زبر گربه عین زبونت چرا! توتیا!!! وا: گفت قهر و اخم با تارا

 می مسعود امیر اگر. گم می رو تو خیر دارم من جون، خواهر نه داره؟ تلخی داره؟ زبری واقعیت –

 تو وخودش نون اهلل بسم اوّل بگو ولی.. مبارکه.. سالمتی به زندگیش و خونه سرِ ببره رو تو خواد

 ..شو آقا نون نه بذاره ـتون سفر

 :گفتم و گذاشتم روش جلوی رو ها پیاز. کرد نگاه من به اخم با تارا

 .کنم کمک تا کنید درست خواید می چی غذا بگید بفرمایید –

 .کوفت -تارا

 شدی؟ هاپو باز!!! وا –
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 که بزنم حرفی یه خواستم هرچی و نزد رفح باهام کام تا الم تارا بشه حاضر غذا که آخر تا

 که دبو زده کوک هم به گویا ابروهاشو و بود شده قفل ـشو زبون تارا. نشد که نشد شه باز نطقش

 !بودم داده فحشش انگار. بود هم تو ابروهاش اونقدر

 و هشست آب کمی یه اخماشو دیدم دراومدم حموم از تارا از بعد وقتی و حموم رفتیم مونده و خسته

 :گفتم همین واسه. شده کمتر

 نم به نگاهی یه تارا. ” حموم فرستادمت می زودتر شوره می اخماتو از نصفی آب دوستم می اگر –

 :”گفت و کرد باز رو کمد در و کرد

 و ملیحه حتماً. ـست بزرگه داداش آخه یارن می هم رو صدرا محمد امشب حتماً بپوشم؟ چی –

 .قشنگ هم باشه مناسب هم که بپوشم بگو چیزی هی. دیگه یان می هم آقا حسن

 .یاد می بهت خیلی اون. بپوش منو صورتیِ دامن بلوز خوای می –

 پوشی؟ می چی تو -تارا

 .پوشم می معمولی لباس یه. نیستم مهم که من –

 نپوشیدی دامنو بلوز اون حاال تا خودتم تو آخه شم می مدیونت که اینطوری -تارا

 .گذرم می لباسمم خیر از دیگه، کشیه منت: گفتم و زدم لبخندی

 .باشه: گفت و خندید تارا

 باز؟ ها سگرمه آشتی؟ پس –

 .آشتی باز، –

 شدم؟ خوشگل: گفت. کرد سرش سفید شال و پوشید منو دامنِ بلوز تارا

 این ای شه می عاشقت نو از دیگه بار یه مسعود امیر کنم فکر: گفتم و کردم نگاهش وار تحسین

 .دزدتت یم شب که

 حال به خوش شدی، خوشگل خیلی تارا، شدی چی: گفتم و کردم آرایشش کم یه خندیدم هم با

 ؟پوشی می چی تو: ” گفت و کرد نگاه من به بعد. ” دیوونه ”گفت و خندید ریز تارا. ” مسعود امیر

 .بپوشم سفید بلوز یه با ـو جین شلوار این تونم می من خب اِم!! من؟ –
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 .ـه اسپرت خیلی که این -تارا

 نظر به رت خانم و تر خوشگل باید تو نیستم مهم که من! بزنم؟ تیپ که بیان من واسه قراره مگه –

 و خانم چه پوشید، لباسی چه دیدی خواهرشه از بهتر خیلی عروسم: »بگه خانم مهری که بیای

 :گفت و بوسید منو تارا «بود؟ شده آراسته

 .هآراست و خانمی بپوشی جور هر تو –

 بود؟ کجا هاش هندونه: گفتم شیطنت با

 بود، دهش قشنگی چیز آبی جین دامن اون با بستم رو کرستی کمر انگلیسی ی یقه بلور های دکمه

 هی داشت، لباس حاشیه در آبی های دوزی گل و بود شلواری روی و کوتاه بلور که الخصوص علی

 .بیان که االنه: گفتم و کردم سر آبی شال

 .بگی تو بودن منتظر: گفت و خندید تارا و مداو زنگ صدای

 .توتیا تارا،: گفت پایین ی طبقه از زده هول مامان

 .اومدیم –

 .بگیره رو علی امیر بیاد هم تون یکی استقبال، برید بیایید نشدم حاضر من -مامان

 .نیست سرت روسری که بگیر رو علی امیر برو تو –

 کن باز رو در برو تو باشه -تارا

 :گفت و زد رنگ پر لبخندی دید منو تا خانم مهری کردم، باز رو در رو در جلوی رفتم

 .خوشگلم عروس سالم –

 .اومدید خوش بفرمایید. رسه می خدمتتون االن. داخله تارا سالم، –

 :گفت و زد رنگ پر لبخندی دید منو تا خانم مهری کردم، باز رو در رو در جلوی رفتم

 .خوشگلم عروس سالم –

 .اومدید خوش بفرمایید. رسه می خدمتتون االن. داخله تارا م،سال –
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 شونه، چهار. بود دو و نود و یک کم کمِ قدش ماشاءاهلل داخل اومد خان محمود. خندید خانم مهری

 نمنک اشتباه اگه که کالهی اون و داشت راه راه که مشکی شلوار و کت و گندمی جو محاسن اون با

 هتیاب از شد که حیاط وارد نارنجی عقیق درشت دونه تسبیح اون و ودب شلوار و کت ست که شاپو

 .علیکم سالم: گفتم و رفتم عقب قدم یه داشت که

 .جون آقا سالم: گفت و زد لبخندی خان محمود

 نفر.  کرد حرکت خونه ساختمون طرف به و انداخت بهم حرارت از پُر و پدرانه نگاهی خان محمود

: گفت و داد ـو جوابم و بوسید ـو من و من به داد رو جعبه. شیرینی بهجع یه با بود حلیمه بعدی

 کو؟ تارا پس برم ماهت روی قربون سالم

 اومده؟ هم معصومه. اومدین خوش ایستاده، در یکی اون جلوی تارا –

 پس؟( کجایی) کوشی حسین تو، یاد می االن آره -ملیحه

 یلیخ که سیبیلی اون با نداشت خان اهلل اسد ایپسر از کمتر که  ای قواره و قد اون با آقا حسین

 .معلیک سالم: گفت و شد خونه وارد داشت بغل در که نوزادشون با بود شده کوتاه نظم با و مرتب

 .باشه مبارکتون رسیده نو قدم سالم،: گفتم و کشیدم جلو چادرمو

 :گفت کرد می نگاه زمین به که حالی در و زد لبخندی آقا حسین

 .شما واسه ینچن هم و –

 :گفت و بوسید منو معصومه و داغ اومدن هم با مسعود امیر و معصومه

 بخو گردنت کنه؟ نمی درد دیگه سرت شدی؟ بهتر بود، شده تنگ براتون دلم وایچقدر. سالم –

 ..که هستی مراقب شد؟

 :گفت خشنی لحن با مسعود امیر

 تارا سالم،. دیگه پرسی می تو ری یم خب بپرسی؟ االن همین باید ـتو سواال همه حاال! او –

 کجاست؟

 .مسعود آقا دیدیدم رو شما عجب چه. بینیش می تو برو سالم، –

 .ذاشتم نمی پا توتیا جون به وگرنه اومدم آقام خاطر به -مسعود امیر
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 ..نذاری و باشی اینجا اینکه جاین. فرمودید رنجه قدم –

 .سالم –

 رد صورتی های لیلیوم و سفید رز گل از پُر گل دست یه با صدراست محمد دیدم کردم بلند سر

 :گفتم زیادی شرمندگی با و کشیدم جلو ـمو شال ،.مُردم خجالت از. ایستاد در چارچوب

 ! “افتاده روز اون یاد حتماً وایی. ” اومدید خوش علیکم، سالم –

 .دیگه بیفتید راه مسعود امیر معصومه، -صدرا محمد

 ودمسع امیر به. رفت خونه طرف به معصومه و شتافت تارا طرف به مسعود رامی. حیاط تو اومد تارا

 :گفتم تعجب با. کرد پچ پچ به شروع تارا با نور سرعت با حیاط وسط که کردم نگاه

 !بزنید؟ که دارید حرف بازم آخه خونه، در جلوی بار یه زنند می حرف تلفن با بار سه روزی –

 .دارن آره -صدرا محمد

.. هولشه از. رفته یادش شما؟ دست داده ـو گل مسعود امیر! وا: گفتم و کردم جور و جمع خودمو

 .ها بینه می رو تارا روز هر خوبه

 .بیاره اون که نیست مسعود امیر گل این -صدرا محمد

 !کیه؟ گلِ پس!! وا –

 :گفت. محسنه دیدم در جلو رفتم و کشیدم جلو ـمو شال. اومد زنگ صدای

 .سالم –

 !سالم !!!وا –

 اومدن؟ اینا بابام داره؟ وا -محسن

 .شما پای پیش همین بله –

 !!!وا: گفتم و کرد نگاه ـو من باالی و قد عصبی و اخم با محسن

 !تو؟ بیام -محسن

 !دعوا اومدین! بفرمایید: گفتم و کنار رفتم
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 !محسن -صدرا محمد

 :گفت و من به نگاه یه و کرد صدرا محمد به نگاه یه محسن

 .فروشیه گل نه،. گله سبد بزرگترین! لیگ چه –

 اهسی دل بر: گفت آهسته ولی محکم مسعود امیر و کرد نگاه محسن به جذبه همون با صدرا محمد

 .لعنت شیطون

 .خونه این تو افتادیم همه زدن رو ما ته سر که حکمتی چه -محسن

 .نه تو ولی خیره محمدصدرا و من حکمت -مسعود امیر

 .دعوا نیومدم -محسن

 شده؟ روت -مسعود امیر

 .خواد نمی شدن رو برادرم خواستگاری اومدن -محسن

 .تو واسه خواستگاری اومدیم کنی خیال نداره برت خیال گفتم -مسعود امیر

 !نه؟ یا رو شر خوابونید می -صدرا محمد

 .تارا بریم -مسعود امیر

 بله: گفت همیشه مثل مسعود امیر و زد صدا ـو مسعود امیر جذبه با ولی محکم صدرا محمد

 داداش؟

 می رو بزرگتر داداش احترام داری، می نگه زبونتو خونه اون توی رسید که پامون -صدرا محمد

 .نرو داخل و دار نگه ـو خودت سنگینی بگیری متلکاتو جلوی تونی نمی اگر سرت، روی ذاری

 .داداشی چشم -مسعود امیر

 :گفت صدرا دمحم و رفتن خونه طرف به تارا و مسعود امیر

 .نبود طرفه یه مسعود امیر به حرفم! محسن –

 .داداش شنیدم -محسن

 .بفرمایید خانم توتیا -صدرا محمد
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 من که ایستادن کنار داداشا جفت رسیدیم که در به. پشتش هم صدرا محمد و افتاد راه محسن

 ـو گل و برگشتم. زد صدام صدرا محمد آشپزخونه به برگشتن قبل رفتیم که داخل. بشم داخل اول

 .بفرمایید: گفت و انداخت زمین به نگاه و بهم داد

 خونواده کرده؟ سرخش حیاش چرا این من زدگی خجالت جای به: گفتم خودم به و گرفتم ـو گل

 .نشستن شد می محسوب یکی ما ی خونه تو که پذیرایی همون یا هال توی بلورچی ی

 :گفتم و ریختن چای به کرد شروع تارا

 کرده؟ واست خرجی چه مسعود امیر تارا –

 .نیست جون تارا مال که اون –

 :گفت و زد لبخندی. خانمه مهری دیدم برگشتم

 .بشین بیا تو. بیاره توتیا بده ـو چای جون، تارا –

 می نمم برید بفرمایید شما. بچینم رو شیرینی بدید اجازه جون، مادر چشم: گفت و زد لبخندی تارا

 .یام

 :گفت و اومد زده هول مامان بندش پشت و رفت خانم مهری

 اومده؟ محسن! تارا! توتیا –

 .بله –

 کو؟ علی امیر -مامان

 .ـست ملیحه دست -تارا

 .ها نذارید تنها اینا با منو بیایید باشید زود -مامان

 شه؟ نمی روتون –

 .نزن نیش دارت کنایه حرفای با مار مثل! توتیا: گفت حرص با مامان

 حفلم وارد هم با تایی سه. کنه آماده شیرینی تارا و بریزم چای من تا ایستاد در لویج انقدر مامان

 .نکنه درد ها خانم عروس دست: گفت خانم مهری و شدیم
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 .راضیه ـشون ازدواج به هم خانم مهری سرم به خاک! وا: گفتم تارا به لب زیر

 جلوی و کردم پخش رو چای. آوردید صفا. اومدید خوش سالم،: گفت و نشست جلو همون مامان

 .خورم نمی: گفت گرفتم که محسن

 .نخورد هم باز کرد، تعارف رو ها شیرینی من پشت تارا و کردم نگاهش تعجب با

 ..ها زده اذان بودید روزه اید؟ روزه محسن آقا!! وا –

 .رژیمه تو: گفت و خندید معصومه. انداخت من به دار معنا نگاه یه محسن

 !!گرفتنه؟ رژیم توق چه!! وا -تارا

 هب کس دار معنار های نگاه خانوادگی بش و خوش کمی یه بعد و نشستیم مامان کنار تارا و من

 :گفت و کرد ای سرفه تک خان محمود شد، جلب نظرش مد طرف

 ..خانم نرگس خب –

 !بله؟.. بَـ: گفت لکنت با و کرد محسن به نگاه یه و پروند رخسار و رنگ مامان

 اومدیم؟ چی ی واسه ما دونید می -خان محمود

 :گفت و کرد پاک پیشونیش از عرقی مامان

 .دیگه عروسیشون واسه مسعود، امیر و تارا ی واسه خب.. خب –

 :گفت و شد جا به جا جا، در خان محمود

 و کنار کشیدم رو شما بود کما تو توتیا وقتی یادتونه ”داد ادامه و کرد کوتاهی مکث.. ” خب –

 !یدم؟پرس چی ازتون

 هچ خان محمود آقا!! وا: گفت و کرد محسن زرد رنگِ به نگاهی نیم و بلعید زور به دهنشو آب مامان

 ..مجلسِ اینجا فهمم نمی من. پرسیدا می سواالتی

 که داشت خاصی بَمی که ابهتش و قدرت از پُر صدای تُن اون با مامان حرف وسط خان محمود

 :گفت کرد می الیخ ـتو دل ته تا لحنش شد می جدی وقتی
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 :گفتید و حجره اومدین گریون و زار چشمای با محسن نیت واسه قبل ماه دو که شما:» گفتم –

 ـم شده مرگ جوون شوهر باردار عزادارم، زن دارم، آبرو من خواد می چی جونم از پسرت حاجی“

 دیفهمی که بعد و زیرش زدی اول «دادی؟ نشون محسن به رضایت روی که شده چی.” هستم

 های زن دنبال بد چشم گفتی نداره، مرد آقا جعفر بعد خونه این: »گفتی کرده کار خوب پدریم شم

 بعد. هـش نبودن از بهتر باشه اش بچه و زن سر باال ولی باشه مترسک مرد گفتی. آقان جعفر خونه

 یوقت.. دارم چهب خرج. دارم راهی تو بچه دار، بخت دم دخترِ دار، خانه منِ گفتی نالیدی پولی بی از

 می هم کنه دور ام خونه به بد چشم از رو کوچه هفت تا اسمش تونه می هم که رومه جلوی یکی

 همه» :گفتی.« حاجی نه بگم چرا بده، خرجشو هم بده نجات یتیمی از راهیمو تو صغیر ی بچه تونه

 خودتونید اولیت باشه اشتهد وجود مرد تا ده فقط دنیا تو اگر چیه، بلور خان اسداهلل پسر کنار به اینا

 دلم یاد می اسمش اصالً. هموناست جزو محسن. بقیه به رسه می بعد. پسراتونند بعدی تای سه

 لوکی دو فروشی سبزی تو برم کنم جرئت بکشم، رو بعدی نفس کنم جرئت که شه می قرص

 یاییح بی د،نکنن دریدگی ایمانا و دین بی. نده ناروا پیشنهاد بهم هم فروش سبزی بخرم سبزی

 گفتی یچ همه شما. خانم نرگس اینجام امروز که نگفتی بهم چیز یه ولی گفتی و گفتی..« نکنند

 به تازه پسر پسرت، گفتی، هات بچه خیری به عاقبت ی واسه. گفتی زندگی پای به رو همه ولی

 اگر ..عاقلی شما پس فهمیدم. داشته برت هوا محسن مثل هم تو که نگفتی.. ـت اومده دنیا

 زا مثبته اگر شما جواب حداقل نادونی، سر از گیم می ما و کشه می دلشو ی شونه و شاخ محسن

 یعنی محسنه مادر که خانم مهری واسه و هستم محسن پدر که منی واسه این که ناچاریه سر

 هخواست این ـش بچه تا نشه، پدر تا محسن که ها چیز خیلی ها، چیز خیلی بابت از. راحت خیال

. خانم نرگس شما اما و. شه نمی مادرش ممانعت من، ی نه متوجه. فهمه نمی نخواد ازش رو

 ون،ات خونه واسه خوایید می آقا شما کنم مطرح اینو که اینجام اینجام، حاال که شنیدم گفتی،

 پره، ـش چنته که کسی. نکشید دوش به تنه یه رو زندگی سنگین بار این که خوایید می مردی

 .من ی خونواده از مرد یه باشه، داشته رو مسئولیت توان دوشش و کشی خرج توان جویبش

 اون دارید، ما به نسبت شما که داریم نظرـو همون خونواده این مورد در هم خانم مهری و من

 پاشون یه بود خودشون ی خونه تو پاشون یه مسعود امیر و محسن و صدرا محمد که ها وقت

 ات دو اونا. نداره عاقبت بیا برو این که نلرزید خانم مهری و من دلِ گهدی مادرای و پدر مثل اینجا

 و صدرا محمد که این.. بیا برو این: »گفتیم می برعکس. شن می بزرگ روزا همین که دارن دختر

 رو دخترا و رن می بود دخترا ی مدرسه بغلی کوچه که ـشون مدرسه سر از مسعود امیر و محسن

 مسجد اول صف که بودن آقا جعفر دخترای چون خیره: »گفتیم می..« ارهد خیری عاقبت یارن می
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 متما بیامرز خدا اگر که بود باباشون آقا جعفر چون.« خیره: »گفتیم.« بست می نمازاشو قامت

 وقت یه که بود این واسه پریده شاخه اون به شاخه این از عقب سال شش پنج همون تا عمرش

 و غیبت گوششون تو. شدن پر حالل نون با. دخترا این شکم ی سفره سر نیاره حرومی ی لقمه

 دخترات که بود خدام از همیشه. شدن بزرگ آخرت و پیغمبر و خدا با. نخوندن تهمت و دروغ

 ذارمن و باشم سرشون باال خودم. بشن پَر پَر که نیوفتن ای دیگه کسِ دست که بشن من عروس

 .شهن تر دراز گلیمش از که کنه جمع پاهاشو نیست دبل و درازه قدش محسن. بره پاشون تو خاری

 !جون آقا: گفت شاکی محسن

 :گفت قدرتش و استحکام از پر لحن همون با خان محمود

 گلیم تو باید پاهاش که دونه می خوب بلندش قد وجود با محسن برعکس صدرا محمد ولی –

 ی زهدروا دهن نَقل شه می یی،حیا بی شه می بیرون بیوفته گلیمش از اگر چون باشه، دراز خودش

 .صدرا محمد واسه خواستگاری اومدیم امشب. بگو همیشه مردمِ

 لکنت با تارا. بود دوخته قالی های گل به چشم که افتاد صدرا محمد به مامان و تارا و من نگاه

 :گفت

 !”مامان؟ یا منه ی واسه چینی مقدمه همه این مامان؟ یا من“ جون؟ آقا کی ی واسه.. واس –

 :گفت و زد لبنخدی شیطنت با خانم مهری

 .عجولی که بس از داشتی می بر دون برنجتو شدی می آشپز اگر تو تارا –

 پر ـش چنته  محسن از بزرگتره، سال دو محسن از که خواستگاری آوردم رو یکی -خان محمود

 که آوردم محسو ی آینده سال دو. برسه بهش که مونده سال دو محسن تره، توانا جیبش. تره

 .بکنه رو خونه این مردونگی

 :گفت شاکی و شد بلند از محسن

 نسج و زپرتیه و چینی من جنس البد رو؟ صدرا محمد یا بفروشید منو یا بازار؟ اومدین جون آقا –

 هک بذارید مزایده تو رو صدرا محمد و من دل بذارید؟ نرخ اومدین فرانسه؟ کریستال صدرا محمد

! زنید؟ می چوبی چی واسه محمد، سنت بودم، خواهان جدمو سنت من ن؟خر می باالتر کدومو

 تو دلم. هستم که آدمم همون من ولی قلبشه عقلش. سرشه تو قلبش. ئه میگو عین صدرا محمد

 زن یشیک که بچه تا سه مادر بگه سنی، تفاوت بگه که عقلم جای نه خودش جای. تپه می ام سینه
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. صدرا محمد شم می دیگه سال دو من آره. بوده خودم واسه ازدواج کاندیدای یکیش داداشه،

 ی واسه دلم هم دیگه سال دو دلی. درآمد برابر دو با. مغازه دهنه دو صاحب نه کارگاه یه صاحب

 وجهمت اینو چرا نکردم، حرمتی بی نکردم، حیایی بی خودمه، گلیم تو من پای تپه، می زن همین

 دلم از بیشتر خیرم.. خیره قصدم علی والی به ولی تپیده دلم آره خیره؟ من قصد که شید نمی

 رپ علی امیر واسه باشه پدرش اسم وقتی حتی رو پدر جای هرگز صدرا محمد.. تپه می قی. دوئه

 محمد شد، پاره قلبم بند. ” هست که هست دامادی همون آخرش کنه پدری هم بار صد. کنه نمی

 تو زنهب تونه نمی ببینه علی امیر دست تو سیگار یگهد سال بیست اگر..” اومده من ی واسه صدرا

 نمی..« !تیمور؟ مثل مفنگی معتاد یه بشی که کشیدم زحمت همه این واست! سیگار: »بگه سرش

 جایی زا و گیره می چشمامو جلوی خون ببینم سیگار دستت دیگه بار یه اگر» که کنه تهدید تونه

 قطف تو: »گه می و ایسته می روش تو علی امیر چون ..تونه نمی.« بپره سرت از برق که خوری می

 می دلم کاری هر من نداره ورت خیال بابامی؟ مگه. بکشی شونه و شاخ خواهرم واسه تونی می

 سر رو اسم یه بشه حتی تونه نمی وقت هیچ صدرا محمد.« نداره ربطی تو به و کنم می خوام

. نباش نداشته نظر بهش همسایه و در یا محل فروش سبزی و شقال و بقال همون تا خانم، نرگس

 طفق.. داماده یه فقط صدرا محمد چون.. گناه و غلط و راه بی تا هزار نگن دوم، زن نگن صیغه، نگن

 زمین منو سنگ …خودش ی بچه ی واسه پدر یه. توتیا ی واسه مرد یه. توتیاست رو اسم یه

 .نیدنز سینه به بودن بهتر به رو صدرا محمد سنگ و نندازید

 فکر: گفت آهسته صدرا محمد. کردن می نگاه هم به واج و هاج همه و کرد ترک مجلسو محسن

 .بریم باید کنم

 :گفت شاکی و شد بلند از محسن

 نسج و زپرتیه و چینی من جنس البد رو؟ صدرا محمد یا بفروشید منو یا بازار؟ اومدین جون آقا –

 هک بذارید مزایده تو رو صدرا محمد و من دل رید؟بذا نرخ اومدین فرانسه؟ کریستال صدرا محمد

! زنید؟ می چوبی چی واسه محمد، سنت بودم، خواهان جدمو سنت من خرن؟ می باالتر کدومو

 تو دلم. هستم که آدمم همون من ولی قلبشه عقلش. سرشه تو قلبش. ئه میگو عین صدرا محمد

 زن یشیک که بچه تا سه مادر بگه سنی، تفاوت بگه که عقلم جای نه خودش جای. تپه می ام سینه

. صدرا محمد شم می دیگه سال دو من آره. بوده خودم واسه ازدواج کاندیدای یکیش داداشه،

 ی واسه دلم هم دیگه سال دو دلی. درآمد برابر دو با. مغازه دهنه دو صاحب نه کارگاه یه صاحب

 وجهمت اینو چرا نکردم، حرمتی بی نکردم، حیایی بی خودمه، گلیم تو من پای تپه، می زن همین
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 دلم از بیشتر خیرم.. خیره قصدم علی والی به ولی تپیده دلم آره خیره؟ من قصد که شید نمی

 رپ علی امیر واسه باشه پدرش اسم وقتی حتی رو پدر جای هرگز صدرا محمد.. تپه می قی. دوئه

 محمد شد، پاره قلبم بند”  .هست که هست دامادی همون آخرش کنه پدری هم بار صد. کنه نمی

 تو زنهب تونه نمی ببینه علی امیر دست تو سیگار دیگه سال بیست اگر..” اومده من ی واسه صدرا

 نمی..« !تیمور؟ مثل مفنگی معتاد یه بشی که کشیدم زحمت همه این واست! سیگار: »بگه سرش

 جایی زا و گیره می چشمامو جلوی خون ببینم سیگار دستت دیگه بار یه اگر» که کنه تهدید تونه

 قطف تو: »گه می و ایسته می روش تو علی امیر چون.. تونه نمی.« بپره سرت از برق که خوری می

 می دلم کاری هر من نداره ورت خیال بابامی؟ مگه. بکشی شونه و شاخ خواهرم واسه تونی می

 سر رو اسم یه بشه حتی تونه نمی وقت هیچ صدرا محمد.« نداره ربطی تو به و کنم می خوام

. نباش نداشته نظر بهش همسایه و در یا محل فروش سبزی و شقال و بقال همون تا خانم، نرگس

 طفق.. داماده یه فقط صدرا محمد چون.. گناه و غلط و راه بی تا هزار نگن دوم، زن نگن صیغه، نگن

 زمین منو سنگ …خودش ی بچه ی واسه پدر یه. توتیا ی واسه مرد یه. توتیاست رو اسم یه

 .نزنید سینه به بودن بهتر به رو صدرا محمد سنگ و نندازید

 فکر: گفت آهسته صدرا محمد. کردن می نگاه هم به واج و هاج همه و کرد ترک مجلسو محسن

 .بریم باید کنم

— 

 .بشین: گفت ای شده کنترل عصبانیت و جدیت با خان محمود آقا

 .رفت آبرومون وای: گفت لب زیر و زد اش گونه به چنگی ملیحه

 یم جرئت نامردی کدوم باشه خونه این توی ها بلورچی اسم وقتی ببینم خوام می -مسعود امیر

 .کنه استفاده سوء ناموسمون از کنه

 .کنه استخراج طال دهنت از خدا. بردم لذت مسعود امیر حرف این از چقدر که دونه می خدا وای

 :گفت و کرد اهکوت ای خنده و زد لبخندی خانم مهری

 ناسندش می رو همدیگه عمر یه که درسته بزنند؟ حرفاشونو برن صدرا محمد و توتیا نیست بهتر –

 .است دیگه چیز یه ها این ولی
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 الس ده که صدرا محمد اصال! صدرا؟ محمد با! برم؟ کجا وا بودم، چسبیده صندلی به همینطور من

 !لعنتی روز اون و  صدرا محمد وای! مامانه و نمحس ی قضیه برعکس معادله این! بزرگتره من از

 هام خواسته و آینده از و برم چطوری داشته بزرگو برادر یه نقش من ی واسه همیشه صدرا محمد

 خان اهلل اسد زور به. خواد نمی منو! بره پاشه خواست می االن که صدرا محمد.. بزنم حرف باهاش

 اندازه می رو صدرا محمد چرا بگیره محسنو جلوی وادخ می خان اهلل اسد. اینجا اومده شده بلند

 صدرا محمد وای. بزنم حرف باهاش شه نمی روم ندارم صدرا محمد به احساسی که من! جلو؟

 میدون چاله های الت عین محسنو ی یقه که دید دید، اشون خونه جلوی شب اون ـو من دریدگی

 اصدر محمد که کردم می گریه مدرسه دم از. سرم تو اومد کودکی تمام یهو. سرم به خاک گرفتم،

 م،کش می خجالت! بهش؟ بگم چی اتاق اون تو برم. کنند سرم به خاک. کنند کول منو محسن یا

 با هست، که نیست دریده گه می خودش به حتماً صدرا محمد: »گفتم خودم به دلم تو و گزیدم لب

 هک نداره کسی هر با ناسازگاری سر هست، که نیست قلدر ذاره، می که ذاره نمی مدار قرار پسر یه

 «بگیرم؟ رو توتیا کمه عقلم مگه داره،

 .توتیا -خانم مهری

 !بله؟: گفتم شده هول

 سبک گینسن. کنید باز سنگاتونو بزنید، حرفاتونو برید صدرا محمد با دیگه، شو بلند -خانم مهری

 .کنید

 رازوت این ی کفه. معلومه که ـش سبکی سنگین ”دادم ادامه و انداختم زیر به سر. ” ببخشیدا –

 .نامیزونه نامیزونِ

 :گفت بده نشون خودشو تر مالیم کرد می سعی که ای جذبه با صدرا محمد

 !خانم توتیا –

 محمد، آقا ببخشید تازه. نیست من ی واسه بزرگ برادر جز چیزی صدرا محمد آقا بدید، اجازه –

 .نکنید گرفتار رو صدرا محمد آقا گرفتن پیش در محسن آقا و مامانم که راهی این خاطر واسه

 :گفت بود کرده رفتار باهام بودم کرده که کاری واسه قبل ی هفته که ای جذبه با صدرا محمد

 !کرده؟ گرفتار منو جونم آقا گفته کی –

 .برید که شدید بلند جا از قبل دقیقه چند شما صدرا، محمد آقا بگه کسی نیست الزم –
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 آورده؟ زور به منو جونم آقا که فهمیدی حرکت یه همین زا -صدرا محمد

 شدید؟ بلند جا از شما چید کبری صغری آقا محسن تا چرا که نبود این اگه دِ –

 .اهلل اال اله ال -صدرا محمد

 احساس. بود شده ناراحت محسن حرفای خاطر واسه صدرا محمد. نکن اشتباه جون توتیا -ملیحه

 .دکنن موکول دیگه روز یه به مجلسو تا شد بلند جا از که افتاده خطر هب ـش خونواده آبروی کرد

 ..آقا درد به من –

: گفت لب زیر که کرد تهی قالب گویا هم تارا کردم، تهی قالب که کرد نگام جوری یه صدرا محمد

 !وای

 :گفت و کشید نفسی محمود آقا

 بود،ن مجرد سالگی هشت و بیست تا ناال نبود، هم اینجا االن نبود تو گرو دلش اگر صدرا محمد –

 نمی شونه و شاخ تارا و تو چشم جلوی براداش تا دو واسه ـش خواستگاری مجلس خاطر واسه

 .ددویی نمی شیرینی و  گل دسته و شلوار و کت پی صبح از. کشید نمی نشون و خط. کشید

 :گفت ای مهربونونه لبخند با خانم مهری. کردم نگاهی نیم یه صدرا محمد به

 .نکن سردرگم الکی فکرای با خودتو. بگردم دورت الهی جان، مامان پاشو –

 ناومد من ی واسه که انگار نه انگار. کرد می نگاه زمین به مستأصل که کردم نگاه یه مامان به

. دش بلند مبل قژ صدای و شدم بلند جا از! خودشا ی واسه بود بود حکایتی هم مامان خواستگاری،

 زا. داشت وزنی عجب دوشم روی سنگینی نگاه. سکوتی عجب. شده بلند هم صدرا محمد یعنی

 افتادم شب اون یاد همدم، شریک، شوهر، صدرا، محمد. افتاد شور به دلم رفتم می باال که ها پله

 محمد. خواست می منو هم محسن که افتادم این یاد سرم، به خاک. گرفت محسنو ی یقه که

 برسه مامانم به به تونست نمی چون محسن بخوان؟ رو یکی داداش ات دو. خواست می هم صدرا

 پس. کشم می خجالت روش از وای صدرا، محمد اما. بود کرده انتخاب ـو بودم مامانم بدل که منو

 هک. دادم نجاتت پولدار طلب فرصت پسرای دست از من که بودی همون تو بگه سرم تو نزنه فردا

 وافقت به االن که معلوم کجا از اصالً.. بگه یا بدی دست از ـتو ندار و دار نادونی خاطر به بود ممکن

 ..نه بگم که بذاره شرطی بزنه، حرفی شاید برسید
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 مامانم از سال چند فقط اون سال، ده کنه؟ دَک رو صدرا محمد تونه می کی! نه؟ و صدرا محمد

 .کسیه خودش واسه .کنه پُر برات تونه می رو ها خیلی جای عاقله، حداقل تره، کوچک

 .خانم توتیا –

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند ایستاده، سرم پشت صدرا محمد دیدم برگشتم

 .بشینید بفرمایید داشتم، نگهتون پا سر ببخشید –

 رمزق اتاقم قالی. کردم نگاه اتاقم تو قالی های گل به. نشستم تختم روی و بازگذاشتم اتاقو در

 حاال تا کی از فرشو این بودم؟ نشده فرش روی مینیاتوریِ های گل متوجه حاال تا چرا! بود؟

 .کنم می فکر چی به دارم ببین خدایا وای.. نشستیم

 .خانم توتیا –

 !بله؟: گفتم زده هول

 .کنید نگاه منو –

 بیارم؟ آب براتون برم: گفت و انداختم زیر به سرمو و کردم نگاهی نیم یه

 .نه وایی –

 .ها پیشم سال هی صدرای محمد همون من –

 ..من …شدم شوکه اصالً.. یکم یعنی من، …صدرا محمد آقا خدا رو تو –

 .بیاری دست به ـتو آرامش که زنم می حرف من -صدرا محمد

 .روتون از کشم می خجالت من –

 !من؟ از -صدرا محمد

 شما که مها کار یاد. کنید ازدواج خانمها خانم یه با باید شما خورم، نمی شما درد به که من –

 .شم می آب قد به قد میوفتم دیدید

 مبست چشمامو. کنم می قضاوت و فهمم می مرد منِ اینو. خانمها خانم خانمی، هم تو -صدرا محمد

 .دیدم که چی هر به
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 ..یاده و ذهن به.. خاطره به. نیست که چشم به –

 وت منم. شناسی می ـو من. مطلب اصل سر بریم نزن، حرفشو گفتم، هم موقع اون -صدرا محمد

 با تو و مدرسه بد جعفر رو تارا که اول روز وقتی. یادمه خوب رو اومدی دنیا به وقتی. شناسم می رو

 ونچ خونه برگردی که کرد می دعوات آقاتم جعفر و مدرسه ببرن رو تو که رفتی می تارا پی گریه

 رسهمد رسونم می رو تارا هک گفتم آقا جعفر به خودم من خونه برگردونه رو تو دوباره تونست نمی

 ارک بشه این که کنی می وادارم تو که دونستم نمی ولی. خونه گردوندم می بر رو تو دوباره بعد و

 ..روزم هر

 .کردم می اذیت انقدر که ببخشید: گفتم و زدم لبخندی

 اسمو معصومه مثل دیگه شدی بزرگ وقتی ولی بودی، معصومه مثل واسم همیشه تو -صدرا محمد

 شیب بزرگتر تا کردم صبر. خداست موهبت حس این که فهمیدم بعد ولی بود بد خیلی اوال. ودینب

 بشه رت آروم اوضاع تا کنم صبر شدم مجبور من و کرد پیشدستی مسعود امیر بجنبم اومدم تا ولی

 .کرده وادارم آقام که نگو پس. امروز تا.. و بیارز خدا آقای جعفر که بعدشم

 .محسن آقا-

 .نزن محسنو حرف –

 .کنه می گیر گلوم تو نزنم اگر –

 استگاریم؟خو بیاد محسن که کردین می صبر باید انقدر: گفتم. کشید نفسی و انداخت بهم نگاه یه

 مامانم؟ خواستگاری بیاد بمیره بابام که بعد

 :گفتم. نداد جوابی و انداخت زیر به سر

 بود؟ کم دلتون تو انقدر خدا موهبت –

 :گفت و  جویید لبشو ی شهگو صدرا محمد

 که ودب اینجا مشکل. کنم اقدام مسعود امیر عروسی از بعد خواستم می فقط من. نیست اینطور –

 فشار زمان هم دختر تا دو کردن عروس ـت خونواده به خواستم می کردم فکر اصولی کم یه من

 گاهن دیگه طرف یه به“ ..محسن ولی کردم صبر این برای من. نبود این از غیر چیزی وگرنه نیاره
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 زیر لبمو. شدم می مطمئن چیز یه از باید. دادم تکون سری و کشیدم نفسی. نداد ادامه و کرد

 :گفتم شک و تردید با و گرفتم دندونم

 راحت انقدر ـو نگاهش هرگز.. مشتاق و منتظر و کرد نگاهم صدرا محمد.. ” صدرا محمد آقا –

 مدل یه دیدم می ازش رفتاری هر خواستگاری بودی شده شاسم که حاال که انگار. بودم ندیده

 :گفتم مِن مِن کمی با! بود دیگه

 ..کارِ مرد یک برای من کارِ این و کردم چیکار من که دونید می شما.. شما یعنی.. من –

 :گفت جدی خیلی صدرا محمد

 .بزنیم حرف دیگه موردش در خوام نمی که بودم گفته بهت –

 ..شما نظر نمبدو باید من ولی –

 میموتص بدترین بد، شرایط تو ممکنه همه. کنند می اشتباه همه. نکرده تغییری هیچ من نظر –

 .دونم می بد شرایط تو اشتباه یه اونو من. بگیرند

 :گفتم خجالت با و گرفتم دندون زیر نگرانی با لبمو ی گوشه

 ..ـم زده خجالت واقعاً من –

 ..زد مهربونی لبخند صدرا محمد

 الًاص. دیدم مامانو همه از اول. اومدیم پایین ی طبقه به دو هر کردیم هامونو صحبت وقتی الصهخ

. بود دهکر دگرگون حالشو دبالختگی و بود دلباخته پاک. نبود من خواستگاری مجلس باغ تو مامان

 ی چهره از مجلس حضار ی همه شک بدون وال و هول از پر ای چهره با مستأصل پریده، رنگ

 .کردم نگاه محمد آقا به. بود گرفته حرصم چقدر که دونه می خدا وای فهمیدن درونشو سِر مانما

 مامان ی قیافه از شه می مگه. تیزه انقدر ککه خانی محمود آقا اونم. بود مامان کوک تو بدجور

 چطوره؟ حالش که باشه نفهمیده

 :گفتم آهسته و نشستم مامان کنار

 دش پاره دلت بند. فرش گل روی بنشونتت که این نه. سوننتبر عرش به باید مشتی عشق –

 شدی؟ واج و هاج که مامان
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 خب: گفت خان محمد و جویید لب شدن جری شد از و کرد نگاهم حرص و خشم با مامان

 .بود خیر چیز همه انگاری.. الحمدهلل

 :گفت و خندید شوق با خانم مهری

 !خانم؟ نرگس ”داد ادامه و خندید مرتبه دو. ” بود خیر به که معلومه –

 !!بله؟!! بله؟: گفت وال و  هول با مامان و زدم مامان به سقلمه یه

 خان مورد در نظرتون ”داد ادامه شیطنت با. ” عروسید مادر شما باالخره: گفت و خندید ملیحه

 دستش؟ دی می ـتونو گل دست دختر چیه؟ ما داداش

 الًاص. دیدم مامانو همه از اول. اومدیم پایین ی بقهط به دو هر کردیم هامونو صحبت وقتی خالصه

. بود دهکر دگرگون حالشو دبالختگی و بود دلباخته پاک. نبود من خواستگاری مجلس باغ تو مامان

 ی چهره از مجلس حضار ی همه شک بدون وال و هول از پر ای چهره با مستأصل پریده، رنگ

 .کردم نگاه محمد آقا به. بود گرفته حرصم چقدر که دونه می خدا وای فهمیدن درونشو سِر مامان

 مامان ی قیافه از شه می مگه. تیزه انقدر ککه خانی محمود آقا اونم. بود مامان کوک تو بدجور

 چطوره؟ حالش که باشه نفهمیده

 :گفتم آهسته و نشستم مامان کنار

 دش پاره دلت ندب. فرش گل روی بنشونتت که این نه. برسوننت عرش به باید مشتی عشق –

 شدی؟ واج و هاج که مامان

 خب: گفت خان محمد و جویید لب شدن جری شد از و کرد نگاهم حرص و خشم با مامان

 .بود خیر چیز همه انگاری.. الحمدهلل

 :گفت و خندید شوق با خانم مهری

 !خانم؟ نرگس ”داد ادامه و خندید مرتبه دو. ” بود خیر به که معلومه –

 !!بله؟!! بله؟: گفت وال و  هول با مامان و زدم امانم به سقلمه یه

 خان مورد در نظرتون ”داد ادامه شیطنت با. ” عروسید مادر شما باالخره: گفت و خندید ملیحه

 دستش؟ دی می ـتونو گل دست دختر چیه؟ ما داداش

— 
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 نظری من دگیزن برای که نیست مهم انگار اصالً. کرد نگاه منو مامان و زدم مامان به سقلمه یه

 نم جمع حواسش خیلی خانم مهری گویا ولی نخوند نگاهمو انگار مامان و کردم نگاه مامان به. بده

 :گفت که بود

 جون توتیا جواب خدا امید به ایشاال که اگر که بیاییم دیگه ی هفته یه ما دید می اجازه شما اگر –

 .بیاریم نشونو ی حلقه باشه مثبت

 :گفت و زد تلخی لبخند مامان

 .شما دست قیچی و ریش. مایید بزرگ خودتون شما –

 :مگفت و کشیدم تارا طرف به خودمو آهسته. بود مامان کوک تو بدجوری کردم، نگاه خان محمود به

 رسوایی سر ـش قیافه این با مامان و مامانه کوکِ  تو چطوری خان محمود ببین خدا تورو –

 اضرح که خدا همین به کرده، عوض رنگ کنم می نگاه خان محمود به یکبار دقیقه چند هر گذاشته،

 اون مالِ که برداشته ای لقمه که کرد می مامان بار گنده چیز یه شد می روش اگر جمعه ناظر و

 .نیست

 خوب هم هزاری. شوهرند خاندان اینا. شم می آب مسعود امیر جلوی قد به قد دارم خدا به -تارا

. شه می تو واویالی من، واویالی و کنند می باز سر کورک عین شه تموم که تحملشون باشند

 چرا مامان توتیا. شه می تر بد هم اینور از اوضاع شه می محکمتر داره ها پیوند که اینطوری

 این و بگذره روز دو بذار ایم دوردونه عزیز االن شورند می رخت دارند دلم تو کنه؟ می اینطوری

 .زنده شما مرده من. زنند می سرمون توی مامانو روی

 .کنیم کم زحمت که بهتره اجازه با -خان محمود

 هول تارا و من. بود رفته محسن رفتن با هم مامان زبون انگار شد بلند جا از مهمونا همراه مامان

 :گفتیم شده

 .برید نخورده شام که اید غریبه شما مگه گذاشتید، شام شما اِوا، –

 .شه نمی که اینطوری. یدبفرمای جون، آقا خدا رو تو -تارا

 اش خونه از گرسنه مهمونی هیچ نداشت دوست بابام دونید می که شما خانم مهری آقا، محمود –

 .نکنید بابامون سیاه رو ما خدا تورو. بره
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 ”داد ادامه خنده با”  هستیم گیر نمک کافی ی اندازه به ما. برم عروسام قربون الهی -خانم مهری

 .گرفتیم خونواده این از عروس تا دو که

 :گفت مامان و زدم مامان به دیگه سقلمه یه

 .نداره رو حرفا این که خوردن پنیر و نون یه برید ذارم نمی خدا به –

 :گفت آرامش و احترام از پُر صدای ولی جدیت با خان محمود

 .شیم می مزاحم دیگه فرصت یه تو ایشاال –

 پاچه دست تارا. کردم نگاه تارا به و گزیدم لب. فتادنا راه دنبالش به همه و افتاد راه خان محمود

 گاهن صدرا محمد به مستأصل. کرد پچ پچ باهاش و بود نفر آخرین که مسعود امیر طرف رفت و شد

 مشتاق خودشم که چیه بود خان محمود که برپایی این علت که دونست می خوب گویا که کردم

 :گفتم و شدم کمر به دست در جلوی همون رفتن که بلورچی ی خونواده. بود رفتن

! بیا خودت به مامان! مامان ”دادم ادامه حرص با”  تارا؟ با من؟ با مامان؟ کنی می لج داری کی با –

 چرا گفتی؟ خان محمود به که حرفایی زیر زدی چرا. تارا و من سر تو چماق نشو کارات این با

 طقمن بدون فکر، بدون دلباخته اونم و ردهک عالقه ابراز بهش پسر یه که ساله چهارده دختر شدی

 شپسر از تو که فهمید. شد می کبودتر لحظه هر حالت این با خان محمود شده؟ پسره ی دلباخته

 مامان، ”تمگف بیشتری حرص با. ” کنه بلند روت صداشو مبادا که رفتند. شدند بلند جا از که بدتری

 و برسه سالش به ذاری نمی که بودی بیزار ازش قدران مونده، ماه دو من بابای سال به هنوز مامان

 و در تو دیگه تونیم نمی تونم، نمی. شم می آب خجالت از دارم بندازی، راه عاشقی و عشق بعد

 زن نگ می همه. مردم دهن نقل شدی. کنه می پچ پچ بینه می مارو کی هر. کنیم بلند سر همسایه

 هات مرده خاک ارواج رو تو خدا تورو بیا خودت به مامان بشه، دخترش جای خواد می آقا جعفر

  نک اینطور گفتم هی و ننه شدم برات که انقدر شدم خسته شدم، خسته. نکن رسوامون انقدر

 جگر رو دندن. درآوردم برات باشی مامان انقدر. خوردم حرصشو انقدر شدم خسته. نکن واینطور

 کن تمومش مامان.« بیاره حال به رو تو زمان مرور شاید: »گفتم و گذاشتم پدرم بی ی سوخته

 بیشتری حرص با و کردم بلند آسمون به سرمو ”خدا ای ندارم، کشش دیگه. تونم نمی دیگه

 آتش این زیر کنه می فوت زنه می بادم داره مادرم کشه می زبونه ازم داره دل داغ خدایا:” گفتم

 مرغ نعی رفت که محسن. سرکنده مرغ شدی ”گفتم و کردم نگاه مامان به. ” بگیرم اَلو بیشتر که
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 هاینک جعفری، ی بیوه اینکه برده؟ یادت از رو مادری برده محسن حواستو و هوش. شدی سرکنده

 ..اینکه محسنی، برادر زن مادر

 می چیکار داره ربط خودم به. خودمه دست من اختیار نداره، ربطی تو به: زد جیغ حرص با مامان

 تعیین من برای نداری حق و  ای بچه هنوزم تو شدی، بزرگ ردیک دراز قد کردی خیال کنم،

 یکبار گرا قسم خدا به. توتیا نداره ربطی یکی تو به و کنم می بخوام که هرکاری من. بکنی تکلیف

 شدی. چینم می دمت عین زبونتو بیاری در شوهرارو مادر ادای و کنی بلند من رو صداتو دیگه

 می چی تو زیاده؟ عقلتم کردی خیال متره شش زبونت ن؟محس و من سر رو افتادی و بختک

 ؟کنی می قاتیشون خودتو که چی بلور ی خونواده به داده رو تو کی زنی؟ می دم آبرو از که فهمی

 رفح تو اگر. گفت می که داشت  حرفی اگه. زنه نمی حرفی که بینی می که تارائه حرفِ حرف اگر

 صدرا محمد ”گفت حرص با”  چیه؟ که دونی می اصالً. نهبز که نداره حرفی تارا نذاری دهنش تو

 .زنم می بهم هم رو تارا نامزدی. دنبات بدوئه و بگیره دستش فانوس خوادت می

 !!مامان!! چرا؟ من: گفت گریه با تارا

 باشه، من مامان این که نیست ممکن. کردم نگاه مامان به همینطور من و رفت و گذاشت مامان

 بختی خوش خاطر به کنه می بدبخت دختراشو داره!! سرش؟ به زده. دهربو ازش عقلو عشق

 مادری شد نمی باورم بودم ندیده نوزادیمو عکس اگه قرآن به!! شه؟ می باورش کی!! خودش؟

 !!کنه؟ می چیکار داره! هوو شده زاییده، رو تارا و من که باشه

 گیره؟ می مامانمو جلوی چی کجاست؟ بخار دیگ این سوپاپ

! ” اتوتی شدیم؟ رشته دست توپ! نجس؟ سر دو چوب شدیم مسعود امیر و من: گفت گریه با تارا

 .بزنه بهم رو مسعود امیر و من نامزدی خواد می گه می ”گفت و داد تکون منو

 لهو ـو مامان منم، اون کنه تهدید مامانو تونه می یکی اگر. رفتم خونه طرف به و کنار زدم رو تارا

 خوش های پنبه باید. گرفته توهم ـو مامان شده، ذایدش عاشق جوون و دمجر پسر برداشته

 لندب حرص با و گرفته بغل تو رو علی امیر دیدم خونه، تو رفتم. بیرون بکشم گوشش از رو باوری

 :گفتم و شدم کمر به دست. زنه می غر داره بلند

: گفتی و گزیدی بل ـت چونه تا خواستگاری اومده محسن شنیدی که پیش ماه چند همین –

 محسن! کردی؟ می ـو آبروت هوارِ و خونه تو رفتی می راه.« سرش به زده پسره سرم، به خاک»

 نرگس خانم، نرگس معروفه؟ کوچه یا خیالی بی به زدی خودتو! گرفتی؟ آروم که خونده وردی چه
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 هنوز محسن ببینم بیوفته چشمت زیر چین تا دو دیگه سال پنج بذاره محسن، ی دلداده خوشگل،

 نه ه؟محوت ابد تا محسن کردی خیال خیال، رو تو برداشته هوا محسنو نرگس؟ گه می زنه می سینه

 مجرد و جوون شهر تو ریخته دختر محسن، سرت به خاک: »گه می بگذره که سال دو خدا ی بنده

 چیزی .زنه زیاده که چیزی «شدی؟ بچه تا سه با ساله چند و  سی زن یه عاشق رفتی بچه، بی و

 یم دلداده نرگس بعد …بشن دوم زن بشن، صیغه سرپناه خاطر به حاضرند که زنهایی زیاده که

 داد اَی: »گی می و دست این پشت زنی می بعد. بلورچی محسن ی شناسنامه تو اسم یه چی؟ شه

 یا پرنده این.« مرادمه وقف به همیشه دنیا کردم خیال و برف زیر کردم سرمو غافل دل اِی داد، بی

. وشیدهپ سیمرغ لباس که کرکسه یه. نیست بلندت اقبال و بخت سیمرغ نشسته ـت شونه رو که

 که تارایی موقع اون بعد ذاره می دلت به داغ و کنه می گوششتو های تیکه برسه که وقتش

 .من امروز از بدتر شه می نداره زبون که همین. باال سر تف شه می برسه سر به نذاشتی

 :گفت و زمین رو گذاشت رو لیع امیر مامان

 جایی به کارم! هان؟ زنی؟ می حرف کی با داری کردی خیال شد؟ تموم تنبونیت بند حرفای –

 ای ختهپ هیچ ولی شه می سرد داغی هر دخترم ببین کنی؟ می نصیحت منو میشینی تو که رسیده

 خشک شیرم. نده حرص این از بیشتر ـو من جان توتیا برو برو،. شه نمی خام ”خودش به اشاره“

 مکشیدن نفس واسه مونده کم. جونم بالی شده تنگم روزای برای کردم بزرگ اوالد. هِــه. شه می

 .ش می من واویالی وگرنه. داری پورت و هارت انقدر که نشدی پسر خوبه. بگیرم اجازه این از

 :زد جیغ بار اولین برای و اومد گریه با تارا

 .بزنی هم به ـو مسعود امیر و من زدینام نداری حق خانم مامان –

 :گفت و شد کمر به دست مامان

 یکی یکی تا؟ دو شما جون تو افتاده که ویروسیه مدل چه این! آوردی در دم هم تو باشه، خوشم –

 می دونم می صالح که کاری هر من ”داد ادامه حرص با مامان. “میارید در دم و شید می دراز زبون

 .کنم

 ودمخ دنبال رو تارا. کن صبر که کردم اشاره. کرد نگاه منو و کشیدم آرنجشو بده وابج اومد تارا تا

 :گفت حرص با مامان. بردم اتاق طرف به

 ..کن خودت ی لنگه کن پرش ببرش، آره –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

98 

 

 محمود صدای مامان. بیاره در رو ما حرص خواد می مامان کنه؟ می قبول مسعود امیر کردی فکر –

 .نباشه غمت تو. کنه می یته قالب بشنوه ـو خان

 به چشمش جلوی خودمو ها بذاره چرخم الی چوب بخواد مامان اگر خدا به: گفت گریه با تارا

 نمی خدا. بود مامان مثل. کردم نگاه تارا به. “نکنه ولش عمر یه وجدان عذاب تا کشم می آتیش

 ..”بود دیوونگی مثل خانواده این زنهای عاشقی. بشن عاشق اینا کرد

 داره؟ دوست منو صدرا محممد واقعاً یعنی خدایا. کردم فکر و جوییدم لب و نشستم تختم یرو

 به صدرا محمد واقعاً شاید دیگه، میاره در مامانو اداهای این از اشون خونه تو هم محسن حتماً

 هر برای عاقالنه ی گزینه بهترین صدرا محمد.. ولی.. باشه اومده جلو محسن و مامان خاطر

 خودم احساس از من.. نیست کم بودن انسان و. بود ”انسان“ واقعی معنی به چون بود دختری

 مامان یا تارا مثل. کردم می نگاه بزرگ برادر چشم به صدرا محمد به همچنان چون بودم دلگیر

 محمد وجود. ام سینه از نه بود سرم از شد می بلند که احساسی هر. نداشتم قلب انگار. نبودم

. شد خالی دلم ته یهو و بستم چشمامو. بود برادر و خواهر یه تصور مثل درست من کنار صدرا

 ها مدت تا گفت می همیشه مامان. بود صدرا محمد و من عین تقریباً بابا و مامان سنی تفاوت

 عشق یه عنوان به اونو تونست نمی و. داشته دوستش خیلی بابا که این با نداشت بابا به احساسی

. بونهمهر باهاش و اعتقادشه مورد که کسیه تنها و مردشه فقط اون که کرد می فکر همیشه. ببینه

 امروز هرگز شاید بود بابا عاشق هم مامان اگر. ارم صدرا محمد مورد در من که فکری درست

 .شد نمی مامان اول عشق محسن

 دیگه عشق ات هزار. شه می حک قلبت روی شه می زندگیت وارد وقتی. داره مته انگار اول عشق

 ..هرگز. کنی نمی فراموش هرگز اونو بیاد

 اصالً اول عشق در عقل. کنی می دیوونگی خاطرش به. کنه می داغت. داره آتیش انگار اول عشق

 موهامو. شند نمی قاتی هم با هرگز که روغنند و آب عین درست عشق این و عقل. نداره معنا

 صدرای محمد جای. کردم رجوع دلم به. اشتمگذ سرم روی دستمو کفت و گرفتم چنگ به آهسته

 فحر همسایه پسر از دارم انگار. نداشت هم بخار یکم حتی انگار قبلم!! کجاست؟ خوبی این به

 نه.. بده نشون خودت از حرارت جوابند منتظر. خواستگاریم اومده صدرا محمد باباجون. زنم می

 !بود کر انگار قلب این

*** 
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 هی تارا و من طرف یه. بود شده تشکیل گروه دو کند می زندگی بزرگ دمآ تا سه که ای خونه توی

 .بود همین گروه دو این حرف تمام. سالم یه فقط. بودیم قهر هم با انگار. مامان طرف

 مجلس تو قبل ی هفته انگار نه انگار. دیدنش رفت می و زد می حرف محسن با هنوز مامان

 .بود شده هم بدتر قضیه گویا. گذاشت مامان با اریقر و زد حرفی محمود آقا من خواستگاری

 داداشتو جلوی: »بگه مسعود امیر به شد نمی روش هم تارا. شدیم می دیوونه داشتیم تارا و من

 هدیگ مامان که کردند می خیال چی بلور ی خونواده و بود شده محسن از بدتر مادرمون آخه.« بگیر

 که نداشت خبر کسی و بود شده حل کامالً محسن با ـش ازدواج علت چون. بینه نمی محسنو

 .بهتر نه شده بدتر مامان

 خود به خود اینطوری. کنم ازدواج صدرا محمد با که گیرفتم تصمیم. نداشتم کل کل توان دیگه

 و شد می ساکن ما ی خونه تو صدرا محمد وقت اون چون. شد می قطع محسن و مامان ی رابطه

 دیگه محسن و مامان اینطوری. شد می مجاز خونه اون به هم مسعود امیر آمد و رفت تارا ازدواج تا

 تو من هک بود انتخابی بهترین اون با ازدواج به کردن فکر و صدرا محمد. ببینند همو تونستن نمی

 اخیلی. نداشت نقص من نظر از واقعاً. بود ایراد بی اون من نظر از چون بکنم تونستم می عمرم

 عشق حتماً داشت صدرا محمد که ای پسندیده اخالق با و یاد می عشق ازدواج دبع که دارن اعتقاد

 .داشتم ایمان این به من و اومد می منم قلب به

 خود به خود اینطوری. کنم ازدواج صدرا محمد با که گیرفتم تصمیم. نداشتم کل کل توان دیگه

 و شد می ساکن ما ی ونهخ تو صدرا محمد وقت اون چون. شد می قطع محسن و مامان ی رابطه

 دیگه محسن و مامان اینطوری. شد می مجاز خونه اون به هم مسعود امیر آمد و رفت تارا ازدواج تا

 تو من هک بود انتخابی بهترین اون با ازدواج به کردن فکر و صدرا محمد. ببینند همو تونستن نمی

 اخیلی. نداشت نقص من نظر از اًواقع. بود ایراد بی اون من نظر از چون بکنم تونستم می عمرم

 عشق حتماً داشت صدرا محمد که ای پسندیده اخالق با و یاد می عشق ازدواج بعد که دارن اعتقاد

 .داشتم ایمان این به من و اومد می منم قلب به

— 

. مدبیرستان دوران دوست دیدم، رو هستی که خرید بودم رفته که بود من برون بله به مونده روز دو

 شده یلالتحص فارغ دبیرستان از وقتی از. شستیم می نیمکت یک روی هم با دو هر. بود سیمهمکال

 الًاص موقع اون که بودمش دیده اش خونواده با بابام مجلس تو فقط. بودمش ندیده دیگه بودیم
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. شناختند می رو همدگیه هامون خونواده. بزنم حرف باهاش بودم نتونسته و نداشتم جالبی حال

 ی مغازه کنار بیامرز خدا پدرش داشنتد، گری ریخته کارگاه اینا صدرا محمد بلور کارگاه کنار

 بود، کرده نزدیک رو هستی و من دوستی همسایگی همین. داشت مغازه دهانه چندین محسن

 …میره می و کنه می سکته پدرش موقع همون. بود کرده نامزد دبیرستان آخرای هستی

 .دیدمت که شه نمی باور خدایا وای! توتیا –

 .دختر شدی عوض چقدر شناختمت نمی کردی نمی صدام خدا به تویی؟ هستی وای –

 .توتیایی همون تو ولی –

 .که باشم افتاده جا خوب باید زندگیم حساب با که حاال تا بابا ای –

 سالمه؟ بچه خوبه؟ حالش! شده؟ فارغ مامانت! ییه!! افتاده؟ اتفاقی نکرده خدای مگه –

 رو خدا. خوبی چه اونم. خوبه مامانمم الحمدهلل ماهشه، هفت االن ماشاءهلل علی امیر بابا هآر –

 ..شکر

 خوبی؟ چه اونم گی می که کنه شوهر خواد می نکنه.. نکنه: گفت تردید با هستی

 .خونه که نذار دلم رو دست هستی بابا ای: گفتم و کشیدم آه با نفسی

 .گی می چی ببینیم بشینیم نیمکت رو اونجا بریم بیا: گفت مستأصل هستی

 :گفت هستی. نشستیم و رفتیم پارک نیمکت طرف به

 .ببینم کن تعریف خب –

 .شوهر ی خونه رفتی سالمتی به بگو تو اول –

 :گفت و کشید آه من از بدتر هستی 

 .عروسیمه دیگه ماه  چند ایشاال نشه منقرض نسلمون اگه –

 کنی ازدواج پارسال بود رقرا که تو!! چرا؟: گفتم و خندیدم

 ختیبدب. یاد نمی در تنمون از سیاه لباس این خدا به. میره می اون نرسیده این چهلم به -هستی

 کی عروسیه کی گن می هی. اومده در اینا شوهرم مادر صدای. میرند می من فامیل از هم همه
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 ”داد ادامه و زد شدست پشت. ” بست هیچی با شه نمی ـو فریبرز دهن کنار به همه عروسیه؟

 سر .تره خون تو از من دل..  استغفرهلل.. دیگه مونده کم کنم می کاری هر دهنش شدن بسته واسه

 .کنم می گریه خون وگرنه بهتره نشه باز دلم

 .بودید خون که شما. بابا اِی –

 فتندا می شی می غافل.  هوره شدند هانی و حسام و هادی این جون؟ توتیا ذارند می مگه -هستی

 همگ!! چرا؟: ”گفتم و کردم اخمی. ” کنند می خالی ما سر دارند که ای عقده هر و من زندگی جون به

 دارند؟ کشتگی پدر

 ونزب هوششون و عقل انگار هم تا دو اون سرش به زده پاک که هادی: گفت و کشید نفسی هستی

 .گیرند می گاز هانی و حسام کنه می اخم هادی. هادیه رفتارِ و

 چیه؟ حسابشون حرف هآخ –

 شده دختر یه عاشق ما هادی پنهون، چه تو از نیست پنهون که خدا از نیستی غریبه که تو -هستی

 .داره واویال که

 شیره؟ بود؟ چی اسمش. گفتی می که یادمه آره –

 چیه؟ شیره شیده، بابا شیده: گفت و خندید هستی

 کردند؟ ازدواج حب: گفتم و خندیدم

 رفتند ی کردند می ازدواج اینا داد می اجازه بیامزر خدا آقام کاش ای همینه ما ردد بابا اِی -هستی

 .دیدم نمی رو هادی ریخت من زندگیشون پی

 شده؟ چی حاال: گفتم اشتیاق و هیجان با

 .لنگه می دختره گفت می اومد نمی خوشش شیده از جون آقا دونی می که تو -هستی

 داره؟ ایراد پاش یعنی! لنگه؟ می: گفتم اخم با

 که هم آقام. بود دار بو کاراش. لنگه می کاراش. ها کشیده نم آیکیوت انگار هم تو بابا اِی -هستی

 کور ی دلباخته هادیِ گوش تو مگه ولی راهه کدوم اهل طرف گه می داره می بر قدم یکی. تیز

 جون اقا و  هادی روی خالصه خوام، می رو شیده من که کفش یه تو کرد پاشو! ؟.رفت می چشم
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. بیا و برو و قهر و کشمکش هیچ، بود شب هر ی وعده که ای مرافعه و دعوا هیچ شد باز هم به که

 قطف دادم فریبرز به مثبت جواب من که تو جون به. کشیدیم نمی که چی ما که دونه می خدا.. اوه

 .کنم پیدا تنجا مرافعه و دعوا کوفتی وضعیت اون از که بود این خاطر به درصد پنجاه چهل

 .خب: گفتم اشتیاق با

 ادتهی. شد پیدا کوله و کج صبح و  خوابید آقا شب یه که اینطوری خالصه جمالت، به خب -هستی

 .کرده سکته که بوده بابام خاطر به که فهمیدی ها بعد مدرسه نیومدم من که

 کرد؟ سکته خاطر همین به. آره آره –

 اللمونی هادی اون بعد. جاش سر بشینه بده سکته بابامو خواست می فقط دیگه، آره -هستی

 ساکت که کرده ول رو دختره. خورده سنگ به سرش هادی: »گفت ما به شد خوب که بابام. گرفت

 یگهد چیز یه ماجرا باشید شما که خانمی ولی.« اومده خانی نه رفته خانی نه. نیارید روش به شده

 .بود

 بود؟ مرده دختره –

 .مرد یم که کاش ای -هستی 

 !!هستی! اوا –

 .برزیل آب، اونور بود رفته شده جگر به خون -هستی

 نمی که ما. بره خواد می که کرد می زمزمه هم هادی کم کم: گفت و کشید ای دیگه نفس هستی

 خر هادی که است کاسه نیم زیر ای کاسه یه که افتاد دوزاریش آقام آبه، اونور دختره دونستیم

 می داره هم هادی و اونوره هم دختره که فهمید تحقیق فرستاد. کنه یم برم برم و کرده عوض

 رهب خواست می هادی. بود نرفتن و رفتن سر کشمکش اینبار. نو از روزی نو از روز. اونور کشونه

 داراییشو جون آقا که کرد می کاری هر. نداشت رفتن پول و بود آقا نام به داراییش تموم ولی

 کاله یه سرـتو و دختره اون به بدی بری که: »گفت می جون آقا کنه پول رو همه تا بده بهش

 و بپرونی زندگیت با سر رو مونده واست که عقلتم ذره یه این برگردی؟ پاس و آس و بذاره گشاد

 خودش ی  آواره رو تو دختره اون که ذارم نمی ام زنده من تا نه، تیمارستان؟ ی گوشه بیوفتی

 این ی همه خواست می. داره بیایی برو و کسیه خودش ی واسه اینجا هادی که دونی می..« کنه

 آروم آقام تا کرد صبر هادی. باشه دختره اون با اونور که بره و بذار رو کرده جمع که مقامی و عزت
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 امحی من عروسی بساط کم کم و کردند می کار هم با همه دوباره بود آروم چیز همه ها مدت تا بشه

 .کنه می فوت و کنه می سکته مرتبه دو آقام من عروسی به مونده ماه دو زنه می که شد

 .بیامرزه خدا –

 با. کرد می کار نه زد می حرف نه. مُرد انگار هم هادی مرد که بابا بیامرزه، هم رو توو بابای خدا –

 هادی دیدی می پریدی می خواب از شب که وقت هر. خورد می لقمه یه مامانم ی گریه و  زور

 ره کرد می قفل هم در و شست می بابام اتاق تو رفت می توتیا. بابام عکس به زده زل و رهبیدا

 مرفتی شکوندند اتاقو اون در حاال تا بار سه. داد می جواب مگه کردی می صداش اونور اینور از چی

 وابج اچر:» گفتیم می که بعد. کنه می نگاه عکسش به داره و نشسته بابام جای هادی آقا دیدیم و

 یه خواهر خالصه! نه؟ یا باشم خودم حال تو من ذارید می که شد می هم شاکی آقا تازه «دی؟ نمی

 صدا عمومو خان حاال تا مامانم قول به. بیاد خودش به هادی تا کشید طول اینطوری هم ماهی چهار

 می صدا رو عمو خان باید بابا مرگ بعد کنه بلند دختره اون شیطون خر از رو هادی بیاد زدیم می

 لسهخ تو که مدتی تموم فهمید تازه شد بلند جا از که هادی. برگردونه زندگی به رو هادی بیاد زدیم

 .گردوند می کارگاهشو و ها حجره کی بود

 !!کی؟ –

 .عمو خان –

 داره؟ مشکلی چه این خب –

 .هادی جمله از. زده عمو خان نام به ـو برادرام دارایی و داراییش تموم بابا –

 خودشه؟ برای دارایی این که کنه می ادعا عمودم خان نکرده خدای نکنه: گفتم گرد چشمای با

 :گفت و گزید لب هستی

 دل به رو قضا نماز رکعت دو داغ هنوز. شناساست خدا اون از عمو خان استغفرهلل، بابا، نه –

 عمو خان به چون آقام اصالً درسته، آدم خیلی. خوردن می قسم روش مردم گذاشته، شیطون

 نیاد سر اون بره نگیره داراییش بر عالوه ارثشم مرگش بعد هادی تا کرد رو کار این ااشت اعتقاد

 همه ی واسه و دارند قد رزافه قد هانی و حسام این. کنه ول برادراشو و خواهر مادر و. دختره دنبال

 می بیامرز خدا بابام. دکنن می نگاه رو هادی دهن تو فقط. بابا زن خودشو ی واسه ولی اند ننه

 رو سر اگر دونست می. کنند می نگاه رو هادی رفتن راه هانی و حسام بره هادی اگر که دونست
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 رو عمو خان که آخره روزای که بود شده الهام بهش انگاری. دختره سراغ ره می هادی بذاره زمین

 ارث شرط این طبق طفق: »گفت و زد نامش به رو ها دارایی ی همه و برد محضر به خودش با

 .«بده بهشون پسرامو

 شرطی؟ چه: گفتم هیجان با کنه، می تعریف برام داره سینمایی فیلم انگار

 اب زندگی از پس یکسال و کنه ازدواج شیده از غیر دختر یه با و باشه ایران تو هادی که -هستی

 .بده بهش میراثشو و ارث عمو خان دختره اون

 .زهم با چقدر: گفتم و خندیدم

 :گفت و کرد نگاه اخم با منو هستی

 کنه قبول دختره که کنه ازدواج کسی با هادی ـست؟ مزه با داستان این چیِ!! مزه؟ با چی –

 هک هادی پدری ی خونه دوم ی طبقه اونم سقف یه زیر قانونیش و شرعی زندگی از بعد یکسال

 که ای آنچنانی حقوق و حق ونبد بشن جدا زندگیشونند گر نظاره چشمی چهار برادرام و مادرم

 رهدخت بپسندند، من ی خونواده  باید رو دختره ی خونواده تازه ذارند؟ می گرفتن یاد دخترا امروزه

 من مامان های آل ایده مطابق دار، خونواده مجرد، دختر یه خب باشه نداشته ایراد من مادر نظر از

 باباش؟ ی خونه هبرگرد بده طالقش دیگه سال که شه می هادی زن یاد می

 .نه خب: گفتم و کشیدم نفسی

 هیچ ولی ها کرده پیدا دختر خیلی هم حاال تا کرده قاطی. شه نمی دونه می هم هادی -هستی

 با ونهت نمی هادی اینکه بدتر همه از تازه. نرفتند بار زیر ها دختره ی خونواده. نرفته بار زیر دختری

 بره هم هادی و زندگیش دنبال بره طرف و بده پول بهش کار آخر تا کنه ازدواج مصلحتی یکی

 جون آقا هم شرطی همچین که حسام و هانی همینطور. فهمه می سریع مادرم چون شیده دنبال

 باید دختره اون طرفی از. شه می اونا به خیانت ی منزله به هادی کار این که گذاشته اونا برای

 ” سازه؟ می هادی با کی تازه واقعی ناشوییز زندگی یک و باشه هادی با سقف یک زیر یکسال

 ”گفت بیزاری حالت با و کرد جمع اشو قیافه هستی

 .عمراً بودم که من اَه –

 عنقه؟ –
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 به و بدبخت من به انقدر که  بره زودتر هادی تا بشه پیداش دختره خدامه از که من زهرماره، –

 داشوص”  همیم ی کرده عقد مثالً. بریم جا یه نداریم جرئت که آقا ترس از نده، گیر بیچاره فریبرز

 من نباشی خونه شب یازده ساعت یای؟ می کی! ری؟ می کجا ”گفت رویی ترش با و کرد کلفت

 بی تو گفت؟ کی داد؟ اجازه کی موندی؟ شوهرت مادر ی خونه دیشب چرا. فریبرز و تو و دونم می

 باتبا کرده خیال باشید، اونجا هفته کی شیراز ببره خواد می رو تو کرد جار بی فریبرز کردی، جا

 داداشم مهر به دلم و تونستم می اگر که نذار دلم رو دست جون توتیا وای.. هرته شهر دیگه مرده

 ..بار صد. بودمش کشته بار صد حرص از نبود گرفتار

 !!وا –

 نکردی؟ شوهر خبر، چه ببینم بگو تو!! واا: گفت و کرد ریز و درشت چشماشو هستی

 :گفتم و زدم یلبخند

 .بشه خبرایی یه قراره –

 !!ایشاال؟ کی با: گفت شعف و شوق با هستی

 .صدرا محمد –

 .هستی جون بگو!! چی؟ بلور صدرا محمد: گفت و پرید جا از هستی

 .هستی جون –

 .خوبیه پسر خیلی صدرا محمد حالت، به خوش: گفت خوشحالی با و خندید هستی

 :گفتم و زدم لبخندی

 راصد محمد ی عالقه به من هستی دونی می: ” گفتم و زدم غمگینی رو از لبخندی. ” نممنو وای –

 .مشکوکم

 !!ایشاال؟ کی با: گفت شعف و شوق با هستی

 .صدرا محمد –

 .هستی جون بگو!! چی؟ بلور صدرا محمد: گفت و پرید جا از هستی

 .هستی جون –
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 .خوبیه پسر خیلی اصدر محمد حالت، به خوش: گفت خوشحالی با و خندید هستی

 :گفتم و زدم لبخندی

 راصد محمد ی عالقه به من هستی دونی می: ” گفتم و زدم غمگینی رو از لبخندی. ” ممنون وای –

 .مشکوکم

 

—- 

 وت با که کرده واداش خان محمود میگی یعنی.. یعنی!! چرا؟ آخه: گفت نگران ی قیافه با هستی

 کنه؟ ازدواج

 :گفتم و کردم نگاه رو اونور و اینور مستأصل و عاصی ی قیافه با

 چیه؟ رسوایی دونی می هستی –

 :گفت و کرد نگاهم تر نگران هستی

 !!توتیا؟ شده چی هاشم بنی قمر یا –

 تردخ یک پناه پشت آخه ،«شکستن کمر» یعنی دارم که حالی کردم می خیال مرد بابام وقتی –

 همیدمف تازه کنه می داره کاری مامانم بابام مرگ بعد هستی ولی بود گرفته ازم بابامو خدا. باباشه

 امروز حال پس بود شکستن کمر بابام مرگ اگر چی، یعنی شدن داغ چی، یعنی شکستن کمر که

 ..مردنه شک بدون من

 :گفت دلواپس هستی

 کرده؟ کار چی مامانت دهنم تو اومد دلم –

 تونی می. کنه ازدواج من ی آینده شوهر برادر و تارا شوهر برادر چی، بلور محسن با خواد می –

 لسا ده محسن اینکه نیست رسوایی ازدواجش کنه، می رسوامون داره. کشم می چی من بفهمی

 با ،دخترش شوهر برادر با دخترش قبلیِ خواستگار با داره که این ولی نیست گناه کوچیکتر ازش

 با داره کرد، می ادی پسرش عنوان به اون از همیشه شوهرش که مرحومش شوهر جوون شریک

 ابامب کفن. شناسنشون می آدم و عالم ی همه اون اسم به تهران یه که کنه می ازدواج کسی پسر
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. ودب بابام شریک که محسن با غریبه پسر یه با نه اونم. زد مامانم سر به عاشقی نشده خشک

 که رو رضا دیدم،ن ماهه چهار سه ـو داییم که ظهری وقت همین به. یارن می در حرف دارن مردم

 هم ااون که بود گرم رضا و داییم به دلم. نیومده وقته خیلی االن بود، ما ی خونه زدی می تهشو سر

 .کشیدن خط رو ما دور مامانم های کار این خطر به

 هنشود و کرد باز بعد و داشت نگه بسته ثانیه چند چشماشو و زد پلکی بود، مونده باز هستی دهن

 :گفت و انداخت نگاهی من به بعد و آسمون به. بست

 .خواد می رو تو بود گفته هادی به محسن ولی –

 !هادی؟ به –

 .همدگیرند صمیمی و قدیمی های رفیق هادی و محسن -هستی

 .کرده رو کی با عاشقی هوس دوستش که دونه می حتماً هم هادی پس –

 .فهمیدیم می هم ما دونست می اگر آخه دونه نمی هم هادی نه -هستی

 ،متفاوت افکار عالمه یه. ـست نقشه عالمه یه سرم تو کنم می قاطی رو روز و  شب دارم هستی –

 .بدم خودم دست کار برنداره کاراش از دست مامانم اگر گم می

! تو؟ نه من نه محسن دیگه گه می مامانت بدی خوت دست کار تو شدی؟ دیوونه مگه -هستی

 ودت؟خ جز خوره می بر کی به کردی فکر بیاری خودت سر بالیی یه تو بعد و کنند ازدواج اگر اصالً

 بفهمونی مامانت به که بزنی هم به رو چیز همه کنی، تلخ و کنی مار زهر خودت برای رو زندگی

 ..ببری بین از خودتو مامانت خاطر به که نیست حقت این. نیست راهش این نه کرده؟ اشتباه

 علت آورد خواستگاری به رو صدرا محمد اش خونواده ههمرا وقتی خان محمد کنم؟ چیکار پس –

 با .بگیرند ـو محسن و مامان ازدواج جلوی که اینه مهم انگار که کرد بیان اینطور رو خواستگاری

 علت خان محمود به مامان ما، نظر بعد عالقه بعد مهمه این اول انگار صدرا محمد و من ازدواج

 نداره مرد ی خونه و یاید نمی بر تنهایی به زندگی پس از که بود گفته ای محسن به ـشو رضایت

 مرد ات خونه برای خوای؟ می مرد: »گفت هم خان محمود حرفا این از.. و دنبالمونه نامحرم چشم

 بود مزایده نبود، خواسنگاری مجلس محسن قول به.« دخترت شوهرِ هم باشه دامادت که آوردم

 یه گرفتار رو صدرا محمد آقا محسن، و مامان خاطر به نیست الزم که کردم اعتراض که بعد

 وادارم جونم آقا. خوامت می خودم من نه،: »گفت و شد بلند صدرا محمد کنید مصلحتی ازدواج
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 خوام نمی من ولی دختریه هر آرزوی شدن صدرا محمد عروس نیستم، بچه من هستی..« و نکرده

 اون ـست همه خیر به چی ببینه و کنه وزن ـو موقعیت که دستشه ترازو یه همیشه که صدرا محمد

 داشتن دوست از برام صدرا محمد. کنه انتخاب خونوادگیش موقعیت خاطر به منو و بکنه رو کار

 ”تمگف و انداختم زیر به سر. “نیست روشن دلم حرفش کالم یه به من ولی. گفت ـش ساله چند

 بخوام اگر ”دادم ادامه و بستم ماموچش و گزیم لبمو.. “دونی می حرفم این نباشه گناه اگر –

 دمحم تا داره خاطر تعلق بهم بیشتر محسن گم می کنم مقایسه هم با رو صدرا محمد و محسن

 .فهمم می من اینو صدرا،

 ..نکنه!! خواد؟ نمی مامانتو محسن مگه -هستی

. بود بیعص و بود شده عوض رنگش افتام گریه به و دید منو مغازه دم پیشا وقت چند نه، نه –

 اون ولی دیده منو های گریه هم صدرا محمد. دید می اشکامو که کشید می زجر داشت انگار

 دوست شوهر چشم به رو صدرا محمد من هستی اَه.. ولی نداد نشون گم نمی.. نشون العمل عکس

 .ندارم

 :گفت و کرد نگاه من به جدی هستی

 .محسنه پیشِ خودم دل بگو خب –

 می اصالً. ببینم برادره عین برام اینکه غیر چیزی رو صدرا محمد تونم نمی فقط من خدا، به نه –

 .فتهبیو اتفاقی یه قراره که انگار نه انگار. گیره می منو والیی و  هول نه لرزه می دلم نه بینمش

 چی؟ محسن: گفت و کرد نگاهم دقیق و کرد ریز چشماشو هستی

 .دارم اون به حسی چرا: گفتم و کردم نگاه هستی به حرص با

 !!چی؟: گفت و کرد نگاهم تعجب با هستی

 .کنم ـش خفه اینکه –

 :گفتم و کرد نگاه منو گنگی و اخم با هستی

 .بینه نمی محسنو مامان دیگه من خواستگاری اومدند وقتی از کنه می فکر خان محمود –

 .بده بهشون خبری یه برو خب –
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 می.. شکرابه محسن با خان محمود و مسعود رامی ی میونه هم همینطوری پاشه؟ به خون که –

 یه ندهست مصمم تصمیمشون روی و بینند می رو همدگیر هنوزم محسن و مامان بدونند اگر ترسم

 داغ سرش و جوونه محسن. منه مادر از ایراد ”کردم نگاهش خجالت با.. ” هستی. بیوفته اتفاقی

 ـست؟ ختهناپ و جوونیشه اول اونم چرا؟ من مادر.. عشقه هیجان

 :گفت و گرفت دستاش میون دستمو هستی

 .خونه برنگشته هادی تا برم من بشه، حل هم تو مشکل ایشاال –

 .دیدمت شدم خوشحال خیلی. شه می دیرت برو آره، –

 نگت برات خیلی دلم. بودیم خبر بی هم از بود وقت خیلی. بزن زنگ من به. همینطور منم -هستی

 .بود شده

 دهش سبک دلم خونه گشتم می بر وقتی. کردیم خداحافظی هم از. بوسیدم رو هستی و زدم لبخند

 .بود

*** 

 حلقه به و انداختم زیر به سرمو. زد بهم لبخند و کرد دستم توی ـو نشون ی حلقه صدرا محمد

 کردم ندبل سرمو. بود گذاشته تموم سنگ. داشت نگین ردیف چند که سفید ی حلقه یه. کردم نگاه

 ادرچ ملیحه!! نبود دلگیر گویا نبود جمع توی محسن که این از. لبخنده لبش روی نماما دیدم و

 :گفت و کرد باز ـو عروس سفید

 .کنید خانم عروس سر بفرمایید صدرا محمد داداش –

 نگاه مامان به. کشید می کل ملیحه و زن می دست که حالی در همه و گرفت رو چادر صدرا محمد

 تارا به. داد می دلشوره من به مامان آرامش چرا دونم نمی. بود جمع گر نظاره آروم خیلی که کردم

 .بود باز بناگوش تا نیشش! خودشه برون بله انگار اوه،. کردم نگار

 .بشید پیر هم پای به بشید، خوشبخت ایشاال -خان محمود

 :گفت و خندید خاصی شوق با خانم مهری

 .ایشاال – 
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 قضاوت از. کرد می نگاه بهم خاصی شور با که کردم نگاه راصد محمد به و زدم رنگ پر لبخندی

 خدا انگار ده می قدرت دلم به گرمه، نگاهش چقدر شدم، پشیمون بودم کرده موردش در که هایی

 و بود دهش باز رنگش انگار افتاد رسول دایی به نگاهم. داده بهم بابا مثل گرم پشت یه دیگه بار یه

 :گفت دل ته از خاص حالت یه با ساره دایی زن و داد تکون تأیید به سری. کرد می نگاه لذت با

 .ها با داشته خیلی رو ما دختر این هوای صدرا محمد آقا –

 .چشمم رو چشم: گفت شوق با صدرا محمد

 یه صدرا محمد و گرفت صدرا محمد و من جلوی اول. برداشت شیرینی ظرف و شد بلند مصی

 حمدم رو شیرینی همون. زدم شیرینی به کوچیک گاز یه. تگرف م دهن جلوی و برداشت شیرینی

 این مثل هم زندگیتون ایشاال: گفت رسول دایی و زدند دست دوباره همه و زد گاز یه هم صدرا

 .باشه شیرین شیرینی

 :گفت خان محمود و کرد تعارف شیرینی جمع در حاضر های مهممون تموم به معصومه

 خانم؟ نرگس موافقید شما. کنیم می پا بر رو یعروس آقا جعفر سال بعد ایشاال –

 :گفت و کرد نگاهی آقا محمود به مامان

 .نه که چرا. شماست دست ما ی اجازه –

 .باشه مبارک: گفت و زد لبخندی آقا محمود

 واقعاً یعنی باشه؟ آروم انقدر شده باعث چی گذشت؟ می سرش تو چی. دوختم چشم مامان به

 پیش رفته کردم می خیال مدت؟ همه اون بود کجا دیروز سپ رفته؟ سرش از محسن عشق

 :گفت آروم صدرا محمد. بابا خاک سر بود رفته شاید محسن،

 شدی؟ خیره چی به –

 .کنه می آشوب منو آرامشش ولی آرومه اون. مامانم به –

 !کنه خوشحالت باید خیلی که این!! چرا؟ –
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 که رو مار سر گن می طوفانه، قبل آرامش ینع مامانم آرامش که گه می بهم حسی یه ولی آره –

 هست وزهن شاید بود محسن و مامان میون که عشقی. بزنه نیشت تونه می ساعت نیم تا کنی قطع

 .بزنه نیشمون ممکنه هنوز دونیم نمی زدیم رو مار سر کنیم می خیال همه. مونه می مار عین و

 و داد می گرما سردم دستای به که بود باری اولین دستش گرمای و گرفت دستمو صدرا محمد

 :گفت زیادی محبت با. کرد می آرومم

 رمضونی ماه که اولی شب اون بهت من. شد تموم چیز همه نباش، نگران انقدر جان، توتیا –

 هم االن. کنم درست چیزو همه که دادم قول کردی بحث و جر محسن با و خونه در دم اومدی

 .بشه خراب هامون کرده درست نذارم دم می قول بهت

 .نشده تموم ماجرا ها سادگی این به که بود عشق واقعاً اگر: گفتم و کردم نگاه صدرا محمد به

 .عزیزم شد تموم: گفت و داد تکون سری صدرا محمد

 این. بودم نشنیده پسر یه دهن از کالمو این حاال تا من و زد صدا عزیزم منو اون. زدم لبخندی

 .شنیدم صدرا محمد نامزدم دهن از بار اولین بخشو لذت ی کلمه

 ردیمخو مجلل رستوران یه توی شامو و بیرون رفتیم برون بله مجلس بعد صدرا محمد با شب اون

 زا من که خاطراتی. گفت بچگیمون دوران خاطرات از صدرا محمد و رفتیم تهران بام به شام بعد و

 .خندیدم می هم کشیدم می خجالت زشا هم من و داشت یاد به خوب اون ولی نبود یادم کودکیم

 دستمو برم خونه داخل به که این قبل و برگردوند خونه به منو شب یازده ساعت صدرا محمد

 :گفت و گرفت

 یآزار احدی ذارم نمی کنارتم که ای لحظه تا و کنم می پُر برات رو ها خیلی خالی جای من توتیا –

 .دم می قول بهت اینو. باشه من ادربر یا مادرت نفر یه اون اگر حتی برسونه بهت

 :گفتم و دوختم چشم صدرا محمد سیاه چشمای تو که شد گرم انقدر دلم

 دهنشنی شد راحت خیالم و زدی بهم تو که ای حرفی دلگرمی این به حرفی هرگز زندگیم تو من –

 جبران ات نکنم تاذی وقت هیچ کنه خدا.. ممنونم واقعاً کنی می برام رو کار این تو که مطمئنم. بودم

 .بکنم محبتتو همه این

 .کافیه شدی من مال تو که همین: گفت و زد لبخندی صدرا محمد
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 رو صدرا دمحم به نسبت ام شده متولد تازه عشق با یا عاشقونه لبخند اولین و ترین زیبا کنم فکر

 داخل و مکردی خداحافظی هم از. زد بهم ـو لبخند زیباترین صدرا محمد و نشوندم لبهام روی

 ات اتفقای یعنی. بود همینطوری خونه همیشه انگار.. ساکت. بود امان و امن چیز همه. شدم خونه

. دمش خونه وارد و کشیدم راحتی نفس رسیده؟ پایان به من های کابوس یعنی بود؟ نیوفتاده حاال

 :گفتم تعجب با. ده می شیر علی امیر به شیشه با داره مامان دیدم

 دی؟ می شکخ شیر. سالم –

 گذشت؟ خوش. نده شیر دیگه گفت دکتر دکتر، رفتم کرد می درد خیلی استخونام. آره -مامان

 کو؟ تارا. خالی شما جای آره: گفتم و زدم لبخندی

 .اتاقه تو -مامان

 .کنه می درست گل داره هیجانی چه با و نشسته تارا دیدم و باال ی طبقه رفتم

 !!کنی؟ می درست گل –

 اینارو. خریدم وسایل رفتم شما رفتن بعد مسعود امیر با قشنگه؟ چه ببین آره: گفت و خندید تارا

 نه؟ قشنگه، خیلی. کنم می درست خودم ی خونه برای

 کردی؟ صحبت عروسیتون مورد در مسعود امیر با راستی! تارا. آره –

 :گفت و کرد نگاهی من به تعجب با تارا

 مورد در برم من. صدراست محمد و تو عروسی دیگه اهم دو و بود تو برون بله امروز تازه –

 .صدرایید محمد و تو موضوع فعالً دیگه معلومه خب بزنم؟ حرف مسعود امیر با خودمون عروسی

 گها تارا. مونده هنوز درسم: »گه می مسعود امیر بگم بازم تازه. نیست ما عروسی فکر به کسی

 دهب خرجمونو جون آقا نداره دوست مسعود امیر.« بشیم بابام خور نون باید بگیریم عروسی االن

 .راضیه جون آقا گرچه

 .خوندی می درس هم تو خوند می درس مسعود امیر تا حداقل کاش ای –

 کردم راصرا خیلی. دانشگاه برم من یاد نمی خوشش ذاره، نمی مسعود امیر: گفت نارضایتی با تارا

 بدی؟ تحصیل ادامه تو ذاره می صدرا محمد ببینم. دانشگاه بری ندارم دوست گه می.. ولی
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 :گفتم و کردم فکر کمی

 .دانشگاه برم دارم دوست خیلی منم. گم می حتماً ولی نگفتم بهش حاال تا –

 .اندیشه دور و فکر روشن خیلی اون. بخونی درس که ذاره می صدرا محمد حتماً -تارا

 با تا کنه صحبت مسعود امیر با گم می نبود منفی مسعود امیر مثل نظرش صدرا محمد اگر خب –

 چطوره؟ بخونیم، درس هم

 .جاری خوبه: گفت و خندید تارا

 !جاری؟: دادم جواب و خندیدم

 و خندیدم. “تو با شدن جاری جز کردم می فکر چی همه به. شدیم جاری دیگه آره خب -تارا

 نزد؟ زنگ محسن به که مامان تارا. بخواد دلت هم خیلی ”گفتم

 .نکنم فکر نه،: گفت و کرد کرف کمی تارا

 آرومه؟ چقدر دیدی –

 .بهتره اینطوری نیاریم روش به بذار. شده تموم بینشون چیز همه شاید -تارا

 ..بهتره. نیاریم روش به آره،: گفتم و کردم فکر کمی

 .بهتره اینطوری نیاریم روش به بذار. شده تموم بینشون چیز همه شاید -تارا

 ..بهتره. نیاریم روش به آره، :گفتم و کردم فکر کمی

—- 

. قشنگه چقدر. اومد می دستم به چقدر. کردم نگاه نشونم انگشتر به و کشیدم دراز تخت روی

 انخ محمود اجبار به گفتم می چطوری. مهربونه و خوب خیلی اون. صدرا محمد ی سلیقه به آفرین

 منو اون آره. باشه داشته دوستش هک باشه مهربون انقدر یکی با تونه می زمانی آدم خواد؟ می منو

 کردم، مقایسه صدرا محمد با محسنو که ام شرمنده چقدر. کنم می احساس اینو داره دوست

 !کجا محسن و کجا صدرا محمد

 .ها شی می صدرا محمد عاشق داری کنم فکر: گفت شیطنت با تارا
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 !!!چی؟: گفتم و پایین آوردم چشمام جلوی از دستمو

 .زنی می لبخند و کنی می نگاه ـتو گشتران هی آخه -تارا

 :گفتم و نشستم تخت روی و شدم بلند

 با که روزا این اینو. ـشه برازنده بودن مرد واقعاً که مرداییه اون جزو صدرا محمد تارا دونی می –

 ..دارم وجدان عذاب. بود اشتباه موردش در من قضاوت. فهمم می شدیم تر صمیمی هم

 و داره دوست رو تو داد نمی نشون که بود اینطوری صدرا محمد مدل خب: تگف و زد لبخندی تارا

 ناراحت خودتو. بود رفتارش خاطر به تو قضاوت. شدی اش عالقه متوجه تو کردین نامزد که حاال

 .نکن

 داره دارم بهش که ای خواهری حس کم کم. دارم دوستش فکرکنم:” گفتم و زدم لبخندی. ” آره –

 عشق دونم نمی و نشدم عاشق حاال تا چون هستم اینطوری این ی واسه یدشا. ره می بین از

 چی؟ یعنی

 :گفت و زد رنگی پر لبخند تارا

 .شه نمی اول عشق مثل عشقی هیچ و اولت عشق شه می اون بشی صدرا محمد عاشق اگر خب –

 اولته؟ عشق مسعود امیر –

 .دیدم ـو مسعود امیر کردم باز چشم من معلومه خب: گفت خنده با و اومد ابرویی چشم تارا

 داشتی؟ دوست رو مسعود امیر هم بچگی از تو یعنی –

 دمسعو امیر چیه چپم و راست دست فهمیدم که هم اول از. آره بخوای راستشو: گفت و خندید تارا

 .کوبید می قلبم دیدم می که رو

 .اوه: گفتم و خندیدم

 ماحساس از ذره یه حتی ولی نامزدیم اهم با ساله دو که این با توتیا دارم دوستش خیلی من -تارا

 .میرم می من آره. بمیرم کنم فکر بشه جدا ازم روز یه اگر. شده هم بیشتر بلکه نشده کم

 کنی؟ می شوخی –
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 رکد حتماً ها بعد ولی فهمی نمی اینار بشی، عاشق تا مونده هنوز تو معلومه نه: گفت خنده با تارا

 .کنی می

 .شاید: فتمگ و کردم فکر کمی

 .کردم فکر روز اون قشنگ اتفاقات به و کشیدم دراز تخت رو مرتبه دو

 از پس هفته یک بود قرار. ریختیم می طرح امون آینده برای  بیشتر گذشت می که روزی هر

 اسهو. بود مونده ماه دو فقط بابا سال تا و بگیرند رو صدرا محمد و من عروسی جشن بابا سالگرد

 .عروسی تدارکات پی یا خرید رفتیم می صدرا محمد با وقاتا بیشتر همین ی

 محمد. بودیم صدرا محمد  من فقط عروسی طالی دنبال دویدم رفتیم هم با غروب روز اون یادمه

 ویترین پشت از زدیم می قدم هم با ها فوش طال ی مغازه ی رده تو بود گرفته ـو دستم صدرا

 هب ها فروشی طال از یکی ویترین پشت از صدا محمد یم،کرد می نگاه ها طال به طال درخشان های

 :گفت و کرد اشاره ریز سینه سرویس یه

 .باشه برازندت خیلی. کنم می فکر یاد می خوشت اون از تویتا –

 .میاد گرون خیلی نظر به قشنگه خیلی صدرا محمد وای –

 کردن اضافی خرج اره،د خرج کافی ی اندازه به عروسی صدرا محمد: دادم ادامه و زدم لبخندی

 .انصافیه بی من

 و مراسم تموم برای من باشی، من جیب نگران خوام نمی: گفت و زد لبخند با اخمی صدرا محمد

 برای که دارم انقدر کنم می کار کار داره ساله ده. گذاشتم کنار پول زندگیمون و عروسی لوازم

 .کنم خرج خانمم

 و رت ساده و تر ظریف من ولی قشنگه خیلی انتخات شه، نمی راضی دلم: گفتم و زدم لبخندی

 .ده می دست بهم بهتری حس گردنمه تو بینم می که وقت هر اینطوری خوام می تر سبک

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی با صدرا محمد

 عنوان به من که طالیی خوام نمی کن انتخاب خوای می که کدومو هر داری؟ دوست کدومو –

 که کدومو هر پس بندازه، ای دیگه چیز یاد شادی یاد جز رو تو خرم می برات عروسی کادوی

 .بردار داری دوست
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 رویسس روی نگین یک تنها که ساده سفید طال سرویس یه کردم نگاه ویترین پشت طالهای به

 .اون: گفتم و کردم اشاره بود

 .سبکه خیلی که اون!! توتیا -صدرا محمد

 .نمک انتخاب که کدمو هر گفتی که تو –

 و زرف کم یه باید عروسی طالی است ساده و سبک انقدر اون نه ولی عزیزم آره -صدرا محمد

 .باشه دار برق

 .بگیر همینو کنم، می خواهش قشنگه خیلی ولی –

 کنم، ادهاستف سو شرایط از خواستم نمی گرفتیم، سرویسو همون و کرد قبول امیدانه نا صدرا محمد

 و چشم ی وجهه خواستم نمی باشه خونواده همون عروس بود قرار خواهرمم که الخصوص علی

 سیک خواستم نمی. بودند شخصیتمون ی نشونه تارا و من های انتخاب بیاد، وجود به چشمی هم

 هاستفاد سوء شرایطش از من نداره بدی مالی وضع و داره کارگاه صدرا محمد چون کنه فکر احیاناً

. نمک پیدا بپاش و بریز و طال ی عقده که شده باعث خودم ی خونواده مالی بد شرایط یا کنم می

 کباب و رفتیم ها مغازه همون اطراف های رستوران از یکی به صدرا محمد با شام هم شب اون

 امون آینده خرید برای رو ها مغلزه از خیلی و دادیم سفارش داشتم دوست خیلی من که ترکی

. تداش خرید تو زیادی صبر حتی و کرد می خرید مواس دلبازانه و دست صدرا محمد کردیم، نشون

 می وقت من های خرید برای و ذاشت می احترام انتخابم ی سلیقه به ام آینده همسر که این از

 و همراهم و مهمه ها خانم برای خرید کرد می درک که این از. بودم خوشحال داشت صبر و ذاشت

 و زدم لبخندی و کردم نگاه بهش رفتیم یم خونه طرف به وقتی و داشتم خوبی حس بود همپام

 نمک فکرمی چون کردی انتخاب منو دخترا تموم بین که ممنون. ممنون خیلی صدرا، محمد: گفتم

 .تویی اونم کنه خوشبخت منو تونست می مرد یک اگر

 :گفت و نشوند لبهاش رو شیرین لبخندی و زد برقی صدرا محمد چشمای

 می فکر همش. داد من به رو تو خدا که ممنونم خدا از و حالمخوش تو قدر منم که باش مطمئن –

 دختری اینکه. داد قرار من زندگی تو همسر عنوان به رو تو که داشت دوستم خدا چقدر که کنم

 بد ایه لحظه با بسازی، ای، زندگی زن تو که یعنی این نباشه، خواه زیاده و باشه فکر با که باشه

 اماجر تمام که کنم می فکر همش کنارمی که روزا این تو هستی، کنارم و سازی می منم زندگی
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 می اتفاق این اگر کنم می فکر چون. نگیره من از رو تو محسن تا بود خدا حکمت ما زندگی های

 .اومد می سرم بالیی چه دونم نمی واقعاً دونم نمی.. افتاد

 ندهب ولی رسانه روزی خدا. لوج بیاد محسن  ذاشتی می حتماً نباید ”گفتم جانب به حق.. ” خب –

 مامانم و محسن سر که کشمکشی مدت این کنم می فکر! نه؟ یا بکنه هم کاری یه باید اش

 بد روزای اون شاید بودی اومده زودتر اگر خدا به صدرا، محمد بود تو زیاد صبر خاطر به داشتیم

 .داد نمی رخ

 .بسپاریم فراموشی دست به چیزو همه بهتره توتیا،: گفت غم کمی با صدرا محمد

 که دبو سنگین برام محسن و مامانم ناخوشایندِ ی رابطه اون که انقدر: گفتم و دادم تکون سری

 .داشتم احتیاج بهت واقعاً. کردم می دق نظرم به شدی نمی زندگیم وارد تو اگر

 .داشتم احتیاج تو به من بود سخت منم ی واسه: گفت و زد لبخندی صدرا محمد

 :گفتم و جوییدم لبمو ی  گوشه

 .بینند می رو همدیگر ها مجلس و ها مهمونی از خیلی توی محسن و مامانم حتماً صدرا، محمد –

 و مامانت نگران همش تو بزنیم؟ حرف خودمون از نیست بهتر. عزیزم توتیا، -صدرا محمد

 .محسنی

 که کنم می یالخ همش. جوشه می هنوز سرکه و سر عین دلم. محمد نیست خودم دست خدا به –

 ؟نیستی مشکوک تو مشکوکه، کنترل قابل غیر سوزانِ عشق اون پس زودی این به آرامش این

 .شده راضی مادرت که مطمئنم چون نه، -صدرا محمد

 چطوریه؟ خونه تو محسن –

 ای بهونه دیگه اونا بعدش داده محسنو جواب مامات کنم فکر راحت، خیالت هیچی، -صدرا محمد

 .شه می بهتر این از شرایط مطمئناً عروسیمون از بعد. ندارند ودنب هم با برای

 .امیدوارم –

 که معروس لباس تازه بدیم، سفارش کارت بریم بگردیم، تاالر دنبال زود خیلی باید -صدرا محمد

 .کاذب های نگرانی جای. باش اینا فکر به نکردی انتخاب
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 .عروسم لباس وای آره،: گفتم و زدم لبنخدی شوق با

 .بینیتم می عروسو لباس  جدید ها مدل اینترنت توی ریم می هم با شب فردا -صدرا محمد

 اتار جلوی اگر صدرا، محمد: ” گفتم و فشردم هم روی لبهامو بعد“ واقعاً؟: گفتم شعف و  شوق با

 ..بخوره غصه شاید بگردیم عروس لباس دنبال

 کنه می ازدواج زودی به هم تارا خواهرتی؟ و مادر نگران انقدر چرا تو! توتیا وای -صدرا محمد

 می ور مسعود امیر و تارا عروسی زنیم می باال آستین عروسیت بعد ایشاال! بخوره؟ غصه چی برای

 یم ازدواج که دانشجو همه این. بیاد کوتاه بیاد هم مسعود امیر بسه، بودن نامزد سال دو گیریم

 .نباش نگران تو کنم می کمکشون خودم. یکیشون هم مسعود امیر. کنند

 ارامت از کوچکتر که منی حاال و نامزده سالِ دو تارا آخه. دونی می که ممنون وای: گفتم و زدم لبخند

 .کنم می عروسی دارم

 .کنه انتخاب عروسشو لباس تو با اونم کنیم می صرا هم رو تارا اصالً -صدرا محمد

 .هم با همه دبیا هم مسعود امیر بگیم پس خوب، چه: گفتم و خندیدم

 .گم می بهش من نیست، بدی فکر -صدرا محمد

 .رفت و خورد چای استکان یه تو اومد صدرا محمد و خونه رسیدیم خالصه

 :گفت مامان رفت که صدرا محمد

 خریدید؟ چی –

 .خریدیم طالمونو سرویس –

 .خریدید می حلقه اول خب -مامان

 خیلی این از من ولی بخریم انجا از بود قرار هم سرویس تازه و طال بازار ریم می امونو حلقه –

 :”گفت رفته وا مامان و درآوردم جعبه از سرویسو. ” اومد خوشم

 سبک؟ انقدر چرا! تویتا –

 .دارم دوست ظریف من –
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 .ببینم بذار قشنگه چقدر وای -تارا

 هرفت یادش کنم فک بدن بهم عقد سر که باشه مامانش دست باید طالهام گفت صدرا محمد –

 .ببره

 یاد می بهت چقدر وای قشنگه، خیلی ”گفت تارا و گردنم انداختم. “دیدیم هم ما بهتر، چه -تارا

 .توتیا

 کردی؟ انتخاب اینو که نداره صدرا محمد مگه ظریفه خیلی این: گفت و زد پوزخندی مامان

 طشرای از دارم کنند فکر خواستم نمی تازه کنم؟ می ازدواج صدرا محمد با طال خاطر به من مگه –

 ثابت باید ـست خونواده اون عروس منم خواهر بعدشم. کنم می سوءاستفاده صدرا محمد مالی

 تارا؟ نه مگه داده پرورش سیر دل و چشم رو ما بابامون کردم می

 :گفت و داد تکون سری تارا

 یم قول من. شناسند وظیفه اینا مسعود امیر ی خونواده کردی، انتخاب اینو که بهتر خواهر، آره –

 بهشون خوب خریدی تو که سرویسی این با چون دند می بهت طال کلی خوشدون عقد، سر دم

 .نیستی ولخرج خرید تو و هستی حیایی با آدمی که دادی نشون

 گن می بگی چی هر و داغند االن. کشند می حجله دم رو گربه. باشید خیال همین به آره، -مامان

 زرنگ   «کن انتخاب خوای می چی هر گفتیم که ما بخری تیخواس می» گن می فردا پس چشم

 .باشین

 ریمبخ طال. روباهه زرنگی کارا این. است تله تو زرنگی از روباه دم گفتن قدیم از خانم، مامان نه –

 ارگاهک آتیش ی کوره جلوی بدبختمون شوهرای و کنیم در قمپز نداشتمون فامیل جلوی کیلو یک

 زرنگیم؟ ما چیه که بریزند عرق

 .شوهرم شوهر بگو بعد بشی عقدش بذار حاال اوه، -مامان

 آدم خونند؟ می که عربیه خط یه همون به شوهری و زن شوهریم، و زن ما االنم: گفتم و کردم اخم

 .ده می نشون بودنشو همراه ها موقع این

 .گفتن ما از. بشید پشیمون نکنید هم شما پشیمونیم، نکردیم ما -مامان

 :گفت مامان و کردم نگاه مامان به
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 .دوخته چشم بندش نعل به انگار کنی؟ می نگاه داری اونطوری باز –

 نکرده خشک کفن زمین گذاشت سرشو جونش از دور جونش از دور که بخره طال برام قراره اگر –

 .ترم سنگین نخره برام کنه جبرام برام هاشو نخریده تا اش سفره هم سراغ برم

 .دوخته چشم بندش نعل به انگار کنی؟ می نگاه یدار اونطوری باز –

 نکرده خشک کفن زمین گذاشت سرشو جونش از دور جونش از دور که بخره طال برام قراره اگر –

 .ترم سنگین نخره برام کنه جبرام برام هاشو نخریده تا اش سفره هم سراغ برم

— 

 :گفت و من طرف کرد پرت رو علی امیر کوپیگ بالش عصبانیت با مامان

 ـت تمبونی بند حرفای. عقربه نیش که نیست زبون سفید، چشم ی ساوییده دم ی پاشنه ای –

 هن وگرنه بود سنگین زائو دست. زاییدم روح سوهان و جون قاتل. که نزاییدم بچه نداره، تموم

 .نبودیم بریده و دریده برگشته بخت منِ نه و بیامرزت خدا بابای

 :گفتم و دادم تکون سری و کردم نگاه مامان به. زد بهم سقلمه یه تارا

 .ببخشید –

 ببخشید؟ گی می بعد زنی می نیش مار مثل زهرمار،  و ببخشید -مامان

 :گفتم و بوسیدم مامانو ی برافروخته و سرخ صورت و شدم بلند

 دیگه ببخشید –

 :گفت و بوسیدمش دوباره. کرد نگاهم اخم با مامان

. اههکوت ـشون شخصیت درازه زبونشون که اونایی نصیحت تو هب من از ولی توتیا، خب خیله –

 چیزو مهه ببخشید یه با و باشه دلشون به مهرت که نیستن مادرت همه. کنار بذار درازیتو زبون این

 .بسپرن فراموشی دست به

 جا از عدب. بود شده نمک با و تپل چقدر. کردم نگاهش و بوسیدم رو علی امیر. ” دیگه باشه گفتم –

 رارق مگه ”گفت تارا رسیدیم که اتاق به. اومد من سر پشت هم تارا و اتاق به رفتم و شدم بلند

 نیاریم؟ یادش نبود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

121 

 

 برای عروس لباس هم با که یان می صدرا محمد و مسعود امیر شب فردا راستی. گرفت حرصم –

 لوج عروسیتونو که زنم می حرف مسعود امیر با: »گفت صدرا محمد تازه کنیم، انتخاب هردومون

 .«کنم می کمک خودم و بندازم

 گی؟ می راست: گفت و زد پررنگی لبخند تارا

 .«اندازیم می راه رو اونا عروسی خودمون عروسی بعد: »گفت آره، –

 ..مسعود امیر: گفت امیدی نا کمی با تارا

 .فهمند می بهتر همو زبون اونا. نباشه خیالت تو. صدرا محمد با مسعود امیر –

 ـش تنه باال حاال باشه، دار دنباله عروس لباس داشتم دوست همیشه من وای: گفت ذوق با اتار

 ..هست مدلی هر

 شام دو هر شب فردا. کردیم بافی خیال کلی و دادیم طرح عروس لباس مدل کلی تارا با شب اون

 یدسف و اهسی به دست که مامان. اونجا بیان شام برای مسعود امیر و صدرا محمد تا کردیم درست

 .بود سرگرم علی امیر با فقط. بیان داماداش تا دو قراره انگار نه انگار نزد

 و تارا به کردم رو. خوابونه می رو علی امیر داره دیدم و کشیدم هال به سرکی آشپزخونه تو از

 :گفتم

 یدا آشپزخونه تو تا دو شما حداقل خوایید می کمک کنید؟ می درست دارید چی پرسه نمی اصالً –

 .شده درو بهش خورده گندم هم مامان. بزنم جارو یه من

 آخه؟ داری چیکار -تارا

 .نیست پارسال مامان مامان، این!! تارا –

 !شده؟ عوض!! وا -تارا

 فکر صبح تا من. شده عوض هاش خواسته. شده عوض رفتارش اخالقش،. خیلی اونم آره، –

 عین ددی منو سرویس تا دیشب ولی. ساخت نمی بابا با بود اگر. نبود گرایی مادی آدم مامان. کردم

 .کرد رفتار پرست پول زن یه
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 که داره هایی آرزو اش بچه برای مادری هر. خواد نمی حساسیت این. شدی حساس تو -تارا

 .نرسیده ها آرزو اون به خودش

 ید؟خوای مین چیزی. بخرم میوه کم یه شب برای رم می من. توتیا تارا،: گفت که اومد مامان صدای

 .برو مامان نه ”داد ادامه بلندتر بعد”  …بفرمایید: گفت ای خفه صدای با تارا

 .شدی حساس: گفت من به رو

 .شاید: گفتم و دادم تکوم سری

 :گفت و کرد سر چادرشو و آشپزخونه تو اومد مامان

 رچها رم می نباشه خوب هاش میوه اگه بار تره رم می باشه، بهش حواستون. خوابیده علی امیر –

. خرمب برم نبود یادم صبح شه می پیدا زور به خوب ی میوه عصری دم. نباشید نگران. باالیی راه

 .افتاد یادم خوابوندم می رو علی امیر داشتم االن

 داری؟ پول باش، مراقب –

 .خداحافظ. نباش نگران دارم، مادر آره -مامان

. نهک کار باهاش دایی که هست مامان ی ارثیه یونمیل پنج چهار این خوبه تارا گم می.. خداحافظ –

 .شد می اینا صدرا محمد جلوی ای ریزی آبرو چه وگرنه بده بهمون چیزی یه ماه سر

 .”بزرگمون مادر و بزرگ پدر. ” بیامرزه جونو پدر جون مادر خدا آره -تارا

 مامان تازه دیمکر عوض لباسامونو. کردیم گردگیری و زدیم جارو رو خونه و کردم درست شامو

 :گفتم و رفتم ایوون به نگران. برگشت

 .کشید طول چقدر وای. سالم –

 ینا انقدر. بود مونده پالسیده های میوه ی همه شه؟ می پیدا خوب ی  میوه مگه: گفت خسته مامان

 وخیاط خانم محبوبه هم راه سر. کنم پیدا مناسب قیمت به خوب ی میوه تا رفتم مغازه اون مغازه

 روسیع داره توتیا: »گفتم بهش داشته نگه خیابون تو منو ساعته دو گرمه که اونم چونه اون دیدم

 .«بدوزم براش من بده کنه انتخاب عروسشو لباس مدل: »گفت. شد خوشحال انقدر.« کنه می
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 تونیم می تارا؟ نه دوزه، می لباس خوب خیلی خانم محبوبه. کردم رو فکر همین خودمم اتفاقاً –

 چه علی امیر بدونه خواست می دلش خیلی آخه نپرسید؟ علی امیر از. بدوزه اون بدیم ونولباسام

 .شکلیه

 .بده بچه اونم به ایشاال خدا. داد نازش انقدر. دادم نشون ـشو عکس چرا،.. اِم -مامان

 دعومس امیر و صدرا محمد. کردیم باز رو در رفتیم. اومد زنگ صدای و داد تکون تأیید به سری تارا

 .سالم: گفتیم باز روی با تارا و من. بودند در جلوی

 جدا ما از و تارا طرف اومد سریع مسعود امیر و دادن رو ما سالم جواب صدرا محمد و مسعود امیر

 وت: گفت سرم پشت از آروم صدرا محمد و کردم نگاه تارا و مسعود امیر به تعجب و خنده با. شدن

 کنی؟ می تعجب بینی می رو تا دو این وقتی همیشه چرا

 همین. دکنن می صحبت تلفنی هم با بار چند روزی اینا دونی نمی تو صدرا محمد آخه: گفتم خنده با

 ساله صد انگار دیدی؟ االن بعد. کردند صحبت هم با در جلوی اومده مسعود امیر صبح امروز

 آخه؟ دارند حرفی چه اینا موندم من. ندیدند رو همدیگر

 .بیارم ماشین تو از چیزی یه کن صبر حظهل یه -صدرا محمد

 ردهک ماشین تو سرشو که صدرا محمد به تعجب با و رفتم در جلوی منم و رفت بیرون صدرا محمد

. گرفت من طرف به بود سرخ ربان یه روش که کوچیک ی جعبه یه صدرا محمد. کردم می نگاه بود

: فتمگ شوق با. بود شده جدا ساقه از که بود سفید رز پر جعبه توی. گرفتم ازش. تلقی ی جعبه یه

 .نکنه درد دستت. قشنگه خیلی این صدرا محمد وای

 کنی؟ باز رو جعبه در خوای نمی. کنم می خواهش: گفت مهربون لبخندی با صدرا محمد

 .شه می خراب تزئینش آخه نه، –

 .کن باز رو جعبه در تو. کنم می درستش من -صدرا محمد

 شوق با و کردم باز رو جعبه در و دیدم رو طالیی زنجیر اون تازه. کردم باز رو جعبه روی پهن ربان

 رداشتمب ـو بود دستبند توی دار نگین های حلقه که سفیدی طال دستبند. “صدرا محمد وای: گفتم

 :”گفتم و گرفتم دستم تو و
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 دیدهن یقشنگ این به دستبندی حاال تا وای. قشنگه خیلی خیلی خیلی این. صدرا محمد وای –

 .دستم بنداز. بودم

 اومد؟ خوشت: گفت خنده با صدرا محمد

 .شدم عاشقش. خیلی –

 .من از بیشتر: گفت و کرد نگاه چشمم تو صدرا محمد

 . عشقی هر با. داره فرق دنیایی تو به من احساس: گفتم و کردم نگاهش شوق با لبخندی با

. دش پاره دلم بند. بوسید ـو دستم و تانداخ دستم تو ـو دستبند و زد برقی صدرا محمد چشمای

 !صدرا محمد: گفتم و کردم نگاه بهش

 :گفت و کرد عمیق نگاهی چشمام تو صدرا محمد

 دلم. کرده احاطه منو و داره تسلط من به حس این چقدر که شه نمی باورت. دارم دوستت خیلی –

 می .بشی خوشحال تا یرمبگ برات قشنگه و  خوب که چیزی هر خیابون تو یام می وقتی خواد می

 .دارم دوستت چقدر بدونی تا بریزم پات به رو دنیا تموم خوام

 !!!واقعاً؟: گفتم خورده یکه و تعجب با

 !دارم؟ دوستت من که نشده باورت هنوز تو: گفت وارفتگی کمی با صدرا محمد

 .مدار باور. دونستم می چرا چرا،: گفتم بیارم درش ناراحتی از که این برای سریع

 دوستش گم نمی. کردم نمی درک رو صدرا محمد پاکِ احساس من که بود این حقیقت ولی

 برای. عشقه از دور من احساس که بودم مطمئن.. ولی داشتم دوستش هم خیلی اتفاقاً نداشتم

 می خوب اینو من و بود نامردی عشق بدون داشتن دوست اون خوبی به شوهری صدرا محمد

 .داشتم وجدان بعذا قلبم تو و دونستم

 رامی دست رو علی امیر داشت و بود بغلش تو علی امیر که رفتم مامان طرف به. شدیم خونه وارد

 :گفتم. داد می مسعود

 .بیا لحظه یه مامان –

 چیه؟: گفت و اومد اتاقش به دنبالم مامان
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 :گفتم و دادم مامان نشونِ دستبندمو

 .کنه چیکار دونه می. شناسه وظیفه خیلی صدرا محمد گرفتی؟ تحویل –

 .قشنگه خیلی باشه، مبارک: گفت و زد لبخندی مامان

 اب شاهزاده یه مثل. خوبیه پسر خیلی صدرا محمد مامان دونی می. ممنون: گفتم آرومتر لحن با

 .کمم براش کنم می احساس هاست خیلی آرزوی که سفید اسب

 دراص محمد برای که داری نقصی هچ کمه؟ چیت. کنی می احساس بیخود: گفت و کرد اخمی مامان

 زیادشم خواد؟ می چی دیگه. برداشتی دوشش رو از که هم رو خونه خرید بار تازه باشی؟ کم

 .هستی

 .داره دوست بیشتر منو اون: گتفم و کشیدم دندون زیر به لبم

 دوجو هب زندگی دوران در بیشتر عشق. باشند داشته دوست زناشونو بیشتر باید مردا خب -مامان

 .نترس یاد می

 .همینطوره حتماً آره،: گفتم و کشیدم نفسی

 صدرا محمد دست علی امیر دیدم و رفتم هال به و گذاشتم سرم رو شالمو. زد صدام صدرا محمد

 :گفت مسعود امیر و زدم بهش لبخندی. ـست

 .یاد می بهت چقدر داداش –

 :”گفت تارا و کرد نگاه من به مهربونی با”  اِ؟: گفت و خندید صدرا محمد

 .باشی داشته بغل خودتو پسر دیگه سال ایشاال –

 !!تارا –

 .کشه می خجالت خانمم بسه،: گفت شیطنت با صدرا محمد

 :گفت و بیرون اومد اتاق از مامان و خندیدند تارا و مسعود امیر

 !چیه؟ موضوع –

 .یاد می صدرا محمد یه چقدر بچه که:” گفت من با همزمان تارا. “هیچی –
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 آوردی؟ چای تارا. ـش موقع به ایشاال: گفت و زد رنگی پر لبخند امانم

 .نمونده براش حواس دیده ـو مسعود امیر دیگه تارا –

 !ها ای آدمی عجب. اِوا -تارا

 .کردم عادت دیگه که من عزیزم نداره عیب: گفت شیطنت با مسعود امیر

 .کن بس :گفت و زد مسعود امیر بازی به آروم خنده و اخم با تارا

 ـو جدید های عروس لباس مدل اینترنت تو از و رفتیم باال ی طبقه به تایی چهار شام بعد

 فکر :گفت و باال ی طبقه اومد مامان. بودیم نظر اظهار و انتخاب مشغول همه که همینطور. دربیاریم

 .شده قطع تلفنمون کنم

 شده؟ چی قطع. اینترنت تو رفتیم ما مامان!! وا -تارا

 .اومده تلفن سر بالیی یه کردم فکر یاد می صدایی یه دیدیم! اِ -مامان

 بزنی؟ زنگ جایی خواستی می مگه –

 .نبود مهم نه،: گفت زدگی هول کمی با مامان

 ..هست من موبایل بزنید زنگ خوایید می اگر -صدرا محمد

. نمز می زنگ یرونب اومدید اینترنت از حاال. بپرسم رسولو داداش حال خواستم می. نه نه، -مامان

 .نیست مهم

 .هایی عروس لباس چه ببین مامان -تارا

 کنید؟ می انتخاب عروس لباس دارید اِ، -مامان

 هقشنگ خیلی وای. کردیم انتخاب ـو مدل این صدرا محمد و من ببین.. که بهت بودم گفته آره، –

 نه؟

 .باشه مبارک ایشاال آره، -مامان

 هم خانم مهری. شناسیش می حتماً. بدوزه برامون خانم بوبهمح بدیم خواییم می صدرا محمد –

 .خوبه خیلی کارش. بدوزه خانم محبوبه دن می لباساشونو
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 رقف دیگه لباسای با عروس لباس. باشه خوب دوختشم عروس لباس حاال. کنه خدا -مسعود امیر

 .داره

 چی؟ بدوزه نبود بلد مدل این اگر –

 اونجا خیاطِ. عروس مزون یه به دیم می بیریم می بریم می مدلو. که نداره غصه -صدرا محمد

 .دوزه می برات

 .خانم محبوبه ی خونه رفتیم تارا با روز اون فردای

 دار داداش شنیدم خوبید؟ خبرا؟ چه. ندیدمتون که وقته خیلی: گفت باز روی با خانم محبوبه

 خوشگله؟ شکلیه؟ چه شدید؟

 :گفتم و کردیم نگاه رو همدیگر تعجب وبا تارا و من

 ندیدید؟ رو علی امیر مگه نداشتید، خبر مگه –

 .ندیدش ولی بودم شنیده: گفت تعجب و خنده با خانم محبوبه

 ـش؟ ندیدین –

 ـش؟ ندیدین چطوری ماهشه، نه نزدیک االن امیر -تارا

 .ببینیمش که نیاوردیش نیومدید، شما خب: گفت خنده با خانم محبوبه

 .داده نشونتون رو علی امیر عکس حتماً کردم فکر!!! دیدید پیش وزر چند مامانمونو ولی –

. یدمد بود حامله رو علی امیر وقتی مامانتو من عزیزم، نه: گفت لبخند با و کرد اخمی خانم محبوبه

 .ندیدیم دیگه

 .بدوزید شما بیارم عروسمو لباس گفتید هم شما دیده رو شما گفت مامان!! وا –

 !کنی؟ می عروسی داری هم تو مگه: گفت شوق با خانم محبوبه

 :گفت خانم محبوبه و کردیم نگاه رو همدگیر تعجب با تارا و من

 فامیله؟ از یا شناسمشون؟ می من ایشاهلل؟ کی با –

 !صدرا محمد چی، بلور آقا حاج پسر با –
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 بهم خانم مهری چرا پس شی؟ می خواهرت جاری داری یعنی: گفت شوق با خانم محبوبه

 درچق وای تویی، نامزدش نگفت ولی کرده نامزد گیره می زن داره صدراشون محمد گفت!! نگفت؟

 بخت خوش عزیز وقت همین به ایشاهلل. باشه مبارکت ایشاهلل. باشه مبارکت ایشاهلل خوشحالم

 .بشی

 ندیدید؟ مامانمو پیش روز چند شما یعنی …مامانم ولی ممنون، خیلی –

 .ارزه نمی دردسرش به یعنی. دوزم نمی عروس لباس من مبعدش عزیزم، نه -خانم محبوبه

 !!واقعاً؟ –

 !!عجب -تارا

 !!؟محسن سراغ رفته باز یعنی بوده؟ کجا مامان پس جوییدم لبمو ی گوشه. کرد نگاه من به تارا

. یدمد بود حامله رو علی امیر وقتی مامانتو من عزیزم، نه: گفت لبخند با و کرد اخمی خانم محبوبه

 .ندیدیم دیگه

 .بدوزید شما بیارم عروسمو لباس گفتید هم شما دیده رو شما گفت مامان!! وا –

 !کنی؟ می عروسی داری هم تو مگه: گفت شوق با خانم محبوبه

 :گفت خانم محبوبه و کردیم نگاه رو همدگیر تعجب با تارا و من

 فامیله؟ از یا شناسمشون؟ می من ایشاهلل؟ کی با –

 !صدرا محمد چی، بلور آقا حاج پسر با –

 بهم خانم مهری چرا پس شی؟ می خواهرت جاری داری یعنی: گفت شوق با خانم محبوبه

 درچق وای تویی، نامزدش نگفت ولی کرده نامزد گیره می زن داره صدراشون محمد گفت!! نگفت؟

 بخت خوش عزیز وقت همین به ایشاهلل. باشه مبارکت ایشاهلل. باشه مبارکت ایشاهلل خوشحالم

 .بشی

 ندیدید؟ مامانمو پیش روز چند شما یعنی …مامانم ولی ممنون، خیلی –

 .ارزه نمی دردسرش به یعنی. دوزم نمی عروس لباس من بعدشم عزیزم، نه -خانم محبوبه

 !!واقعاً؟ –
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 !!عجب -تارا

 !!؟محسن سراغ رفته باز یعنی بوده؟ کجا مامان پس جوییدم لبمو ی گوشه. کرد نگاه من به تارا

— 

 بدوزی؟ بندونتو حنا لباس اومدی خب -خانم محبوبه

 و فرم خوش ای پارچه نوع چه که بپرسم سوال ازتون عروس لباس برای بودم اومده نه –

 .دوزم نمی گفتید شما که. بدوزید گیرید می چقدر که این و. تره خوشگل

 ادامه  و تارا به کرد رو” . داره فنگ و دنگ خیلی عروس لباس آخه. جون توتیا آره -خانم محبوبه

 کنی؟ می ازدواج کی تو ”داد

 بآ و بزنه ـو آخر حرف محسن پیش بوده رفته شاید نده راه بد دلت به نشده؟ تموم ماجرا یعنی

. همینه ماًحت. نشیم بین بد ما تا. محسن پیش رفتم بگه نخواسته بعد. بریزه دستش رو رو پاکی

 ونهخ از ای بهونه هر با. زد می تلفن باید همیشه مثل وگرنه مینهه گرفته قرار  و آروم دوباره مامان

 .مفتش شدیم. نکنیم شک که بگه چی دونه نمی ما دست از هم مامان بیچاره. رفت می بیرون

 .توتیا بریم شو بلند خب -تارا

. بود زیبا خیلی عروسش لباس. بودم رفته آشناهامون از یکی عروسی ها تازگی من -خانم محبوبه

. ودب قشنگی ی پارچه واقعاً. ـشه پارچه خاطر به لباسش جذابیت فهمیدم دیدم اشو پارچه فتمر

. تنیس براق و  سفید «آمریکایی ساتن: »گن می بهش گفت چیه؟ ـش پارچه اسم پرسیدم ازش

 .بیاد خوشت شاید ببین اشو پارچه مدل حتماً. داره قشنگی استخوونی رنگ یه

 مرسی باشه، –

 .برسون مامانت به سالم -خانم محبوبه

 .خداحافظ چشم باشه –

 :گفت تارا بیرون اومدیم که خانم محبوبه ی خونه در از

 !کنی؟ می فکر چی –
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 که تهنگف همین ی واسه کنیم شک ما نخواسته بزنه محسن به آخرشو حرف رفت زیاد احتمال به –

 .ببینه محسنو

 خریده مامان ی واسه محسن که دستنبده اون.. چون شاید، آره: گفت و کرد ریز چشماشو تارا

 .نیست مامان دست دیگه

 داده؟ پس یعنی! نیست؟ –

 .فهمیدیما بیاری روش به مبادا. همینطوره حتماً آره، -تارا

 .تخت خیالت باشه –

*** 

 یکار طال آب و مجلل جلد با قرآن یه ای، نقره شمعدون آینه یه. کردیم رو عروسی خریدای کم کم

 رایب که ماده و نر ی حلقه جفت یه رفتیم، مادرمانون همراه رو یکی این البته که لقهح خرید شده،

 محمد .بود برلیان نگین روش ردیف که ساده ی حلقه یه پالتین صدرا محمد برای و  سفید طال من

 .قشنگه: گفت و خرید هم گوشواره جفت یه برام لفظی زیر صدرا

 دی؟ می بهم کی. خیلی آره،: گفتم و خندیدم

 داری؟ دوستش -صدرا محمد

 که نای بر عالقه بله این وقت اون بدی بله بهم باید پس: گفت و دادم تکون شور و شعف با سری

 .دم می بهت هم داری دوست که هایی گوشواره این ریزم می پات به دنیا یه

 چی؟ ادمند رو بله و گرفتم رو ها گوشواره گه ”گفتم شیطنت با.. ” منه لفظی زیر این پس –

 :گفت و کرد نگاهم ملتسمانه صدرا محمد

 کنی؟ مرگم جوون داری قصد پس –

 .بگیر گاز زبونتو حرفا، این نداره شگون صدرا محمد: دادم جواب و کردم اخمی

 .گروگانه. دار نگه رو ها گوشواره این مادر،: گفت و خندید صدرا محمد

 !چی؟ یعنی: گفت خنده با خانم مهری و خندیدم من
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 .دیگه بگیرم بله من تا -صدرا مدمح

 .دادیم ادامه ـو راه خریدامون ی ادامه برای و خندیدند خانم مهری و مامان

: تگف می عروس لباس مزون صاحب. بودیم نفر هفت عروسم لبسا پرو برم خواستم می که روزی

 .بودم ندیده عروس یک برای همراه انقدر حاال تا

 .داره کار لباست زیبایی. ـه پرو فقط این: گفت و داد دستم ـو عروسم لباس

 نه مکردی تنم که لباسو. نمکش با پفی دامن اون با بود عروسکی مدل ی دکلته عروس لباس یه

 :گفتم اتاق تو از امید نا. دامن و پف نه و داشت روش تزئینات

 کو؟ پفش پس خانم –

 :گفت مامان و خندیدند اتاق در پشت از همه

 .ذارن نمی ناال که اونو مادر –

 .ببینمت کن باز رو در -صدرا محمد

 .نداره شگون. ببینی تنم تو لباسمو عروسی روز باید تو. صدرا محمد نه: گفتم شیطنت با

. ببینم عروسی لباس تو رو تو که نیست دلم تو دل من نکن اذیت توتیا: گفت امیدانه نا صدرا محمد

 .کن باز رو در

 عروس لباس توی رو توتیا ناگهونی تو که اینه به عروسی ی مزه تموم صدرا، محمد نه -تارا

 .ببینی

 .ببینیم ما بذار کنار برو بیا تو. مادر آره -خانم مهری

 کنار؟ رفتی صدرا محمد: گفتم و کرد باز رو پرو اتاق در

 .بله: گفت گرفته حال با صدرا محمد

 .یزسورپرا بی سورپرایز بعد سوزه می برات دلم نزن حرف طوری اون –

 :گفت تاب و آب با و زد من به چشمکی معصومه

 .هلو. شده چی توتیا عروس لباس این توی دونی نمی داداش وای –
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 یادز االن. نیست کامل لباس داداش. داره گناه داداشمو نکن اذیت معصومه: گفت و خندید ملیحه

 .ببنیش توتیا تن تو عروس روز که بهتر همون نیست عروس لباس شبیه

 :گفت و گردوند سرم دور پولی یه سریع انمخ مهری

 نعی ولی تمومه نا و کاره نصفه که این با لباس این توی عروسم برم باالت و قد قربون الهی –

 .شده عروسکا

 .شد آب من دل نگو اونطوری مادر خب -صدرا محمد

 !مامان: گفتم تعجب با من و گریه زیر رد مامان

 .باشه خودمون پیش قراره که توتیا. نکن هگری مامان،: گفت گریه با هم تارا

 .شده بزرگ انقدر دخترم شه نمی باور دونم می آره -مامان

 و درآورد تنم از لباسو خالصه. کرد گشاد و تنگ لباسو جای وچند  کرد ای وارسی لباسمو خیاط

: گفتم و طرفش رفتم و کردم نگاه خنده با رو صدرا محمد و بیرون اومدم و پوشیدم خودمو لباس

 .کن باز اخماتو

 بدجنس: گفت بار شیطنت ی قیافه با صدرا محمد

 .داره دیدن ـت قیافه روز اون عوضش: گفتم و گرفتم ـو آرنجش و خندیدم رنگ پر

 یلیخ لباست مدل ی واسه کوتاه تاج یه کنم فکر. ببین رو ها تاج اینجا بیا توتیا وای -معصومه

 .شه قشنگ

 توتیا؟ چیه تو نظر. تره قشنگ همه از دستته وت که این معصومه آره -تارا

 :گفتم شیطنت با و کردم نگاه خنده با صدرا محمد به

 بزنه؟ حرفی چه بیچاره عروس کنند می انتخاب جاری و شوهر خواهر وقتی دیگه –

 .داری ای جاری و شوهر خواهر چه هم تو: گفت ملیحه و خندیدند همه

 .جون ملیحه داشته نظر بهم خدا: گفتم شیطنت با

 .خواهر بده شانس خدا: گفت خودم لحن با تصنعی کردن نازک ابرو چشم با ملیحه
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 راغس بریم بعد و کنیم در ای خستگی یه و بخوریم ناهار رستوران یه بریم موافقید -صدرا محمد

 ؟.. و کفش و شلوار و کت خرید

 .بله: گفتیم هم با همه

 هم با همه و بودند صدرا محمد و من دنبال هم دیگه فرن پنج عروسی خریدای تموم روز اون از بعد

 .کردیم می خرید ما عروسی برای

 که ریتاال ولی کنیم برپا رو عروسی بود بنا بابا، سال از بعد ی هفته یک قرار طبق تاالر رزرو برای

 ی واسه گرفتیم تصمیم هم ما. نداشت خالی جای قرار زمان بعد نیم و ماه یک تا بود نظرمون مد

 .کنیم برپا رو عروسی ده می وقت و خالیه تاالر که روزی همون

 کندهسر مرغ عین تارا و من صبح از بود بابا سال که روزی اون یادمه. رسید سر بابا سال زود خیلی

 شاید و کرد نمی تابی بی ما حد در ولی نبود ما از کم هم مامان. کردیم می زاری و گریه و بودیم

 تدرس حلوا زود صبح. شدیم می تر تاب بی ما داد می دست از اگه آرامششو هاگ که بود این برای

 صبح همون. بودند خریده میوه مسعود امیر و صدرا محمد. چیدیم دیس توی رو خرماها و کردیم

 ودب قرار. کشیدیم سِلفون روش و گذاشتیم گرد های دیس توی و شستیم هم رو ها میوه و آوردند

 و ها همسایه و اش خونواده و رسول دایی و بلورچی خونواده اعضای ی ههم همراه صبح ده ساعت

 مسعود امیر و تارا و مامان و من صدرا محمد ماشین تو بریم، زهرا بهشت طرف به نزدیک دوستان

 .اومدند می جدا هم بقیه و بودیم

 تارا: فتگ و تانداخ کرد می گریه من مثل که تارا به نگاه یه برگشت. بود نشسته جلو مسعود امیر

 خوای می چیکار اونجا برسیم. شی می هالک گریه از داری زهرا بهشت به نرسیده االن بسه،

 باز سرم زیر رفتی می هی بود کرده فوت بیامرزت خدا بابای که اول های شب مثل خوای می بکنی؟

 سرم؟ زیر بری

 چهب این. کنید تمومش. گه می راست مسعود امیر: گفت و کرد من به آینه از نگاه یه صدرا محمد

 .ترسه می و بینه می رو تا دو شما

 هم لیع امیر دارند برنمی دست که تارا و توتیا. من به بدید رو علی امیر خانم نرگس -مسعود امیر

 .ببینه اینارو ترسه می

 .ببینه باباشو قبر باید باباش جای که ام بچه بیچاره: گفت گریه و بغض با مامان
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 :گفت صدرا محمد و شد گرفته سر از امون گریه باز تارا و من

 داخ رو تو کنید؟ خونی مرثیه به شروع تایی سه که گرفت رو علی امیر. خانم نرگس بابا ای –

 !توتیا نکنید اینطوری

. ببینه رو تارا و من عروسی. ببینه رو علی امیر که داشت آرزو چقدر. شد مرگ جوون بابام –

 .رفت و بود دنیا به چشمش

 اون خاک چی هر ایشاهلل. بود اندازه همین تا عمرش ی پیمونه بیامرزه، خدا -مسعود امیر

 .باشه خانم نرگس عمر خدابیامرزه

 .ایشاهلل: گفتیم تارا و من گریه با

 .شد شروع تازه تا سه ما ی گریه و ها شیون شد اضافه که هم مداح و رسیدیم خاک سر تازه

. باشه من پدر مثل پدری پدر اون اگه خصوص به. سخته خیلی دختر یک برای پدر دادن دست از

 ..دختراش عاشق و مهربون

 عدب سری اگه حتماً. بودم ندیده خودم طرف به اخمشو هرگز بودم، نشنیده ـشو بلند صدای هرگز

 .داد می انجام قیمتی هر به رو کار اون کنه کاری برامون کردیم می اراده شب نیمه

 :گفتم و کشیدم دست قبرش روی

 کردی؟ خالی پشتمونو زود انقدر چرا نبودی بلد کارا این از که تو کردی داغمون چرا باباجون –

 ختراتود عرسوی رفتی؟ می باید ندیده پسرتو که داشتی عجله انقدر جون بابا: گفت گریه با تارا

 ندیده؟

 ومهمعص ملیحه. بسه شو بلند تارا.. تارا شو، بلند بسه توتیا: گفت و گرفت آرنجمو صدرا محمد

 .دیگه شو بلند تارا. رفته کجا مسعود امیر. کنید کمک خانم نرگس به بیایید

 من کنار که صدرا محمد و کردیم می گریه و بودیم انداخته قبر روی خودمونو هنوز تارا و من

 :گفت و زد صدا محسنو. کرد می جور و جمع مراسمو بود زده چنباتمه

 .کنه اعالم گو بلند با آدرسو بگو اونجا، برن مهمونا بده رستورانو آدرس محسن، –
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 محمد و گفت گو بلند پشت از مداح ـو بود کرده رزرو صدرا محمد که رستورانی آدرس چندی بعد

 .مونده هنوز کن پخش رو ها میوه این داداش رضا.. رضا: گفت صدرا

 بسه عمه. نک بلند قبر رو از رو تارا این بیا مسعود امیر. تارا بسه. شو بلند توتیا. توتیا باشه، -رضا

 .کن نرگس عمه کمک بیا مامان. گیرند می سر از رو گریه بینند می رو تو دخترات. خدا رو تو

 .بخور آب لیوان یه بیا ها شه می بد حالت! توتیا: گفت و کرد بلند قبر رو از ـو من صدرا محمد

 کجایی؟ مسعود امیر ”گفت و کرد بلند سر.. “بسه جان تارا.. تارا: گفت و تارا به کرد رو

 .ببینم شو بلند. کشتی خودتو تارا وای تارا. کنم بخش خرما رفتم -مسعود امیر

 :گفتم گریه با و گرفت ازم رو تارا هم مسعود امیر

 کو؟ مامانم –

 .پیششونه مادرم و ملیحه نباش نگران نشسته صندلی رو اونور -مسعود امیر

 ..”گفتم هراس و هول با و ندیدم رو علی امیر ولی سرگردوندم”  کیه؟ دست علی امیر –

 ..نیست علی امیر تارا.. علی امیر کو؟ علی امیر! عباس حضرت یا وایی –

 :گفت کنه پنهون خودشو هراس و هول کرد می سعی که حالی در صدرا محمد

 نکن هول نباش، نگران –

 !مامان.. مامان –

 کیه؟ دست کجاست؟ علی امیر: گفت و گرفت منو حرف ی دنباله تارا

 .پیششونه مادرم و ملیحه نباش نگران نشسته صندلی رو اونور -مسعود امیر

 ..”گفتم هراس و هول با و ندیدم رو علی امیر ولی سرگردوندم”  کیه؟ دست علی امیر –

 ..نیست علی امیر تارا.. علی امیر کو؟ علی امیر! عباس حضرت یا وایی –

—- 

 :گفت کنه پنهون خودشو هراس و هول کرد می سعی که حالی در صدرا محمد
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 نکن هول نباش، نگران –

 !مامان.. مامان –

 کیه؟ دست کجاست؟ علی امیر: گفت و گرفت منو حرف ی دنباله تارا

 خورد و کرد گیر پاش به و هست میوه خالی ظرف که ندید ـو پاش جلوی که کرد هول انقدر تارا

 :گفت مسعود امیر. کردیم بلندش و گرفتیم رو تارا بازوی زیر من و مسعود امیر. زمین

 .آشناهاست از یکی دست   حتماً. نکن هل تارا –

 ..مامان شده، گم بچه صدرا محمد وای کی؟ دست –

 چیه؟: گفت و کرد بلن تازه سرشو مامان

 کیه؟ دست علی امیر. نیست علی امیر! چیه؟ –

 .منه دست –

 بود محسن به متعلق که صدا طرف به( صدرا محمد و مسعود امیر و اتار و من) نفرمون چهار سر

 می گاهن رو ما و بود آروم خیلی بغلش تو رو علی امیر که کردیم نگاه محسن به تعجب با و برگشت

 !بود؟ تو دست: گفتم تعجب با. کرد

 داره عادت من به ولی. موند نمی کسی دست هم علی امیر و کرد می گریه داشت مادرت -محسن

 .گرفتمش همین ی واسه

 .ممنون: گفتم و دادم تکون سری

 به تارا و من. خورده بهم مامانم حال دیدم برگشتیم، همه و اومد سرمون پشت از هیاهو صدای

 !شد؟ چی مامان: گفتم. دویدیم مامان طرف

 خورد؟ هم به حالت چرا -تارا

 …شده زده گرما حتماً. هوائه گرمای ی واسه. نترسید -خانم مهری

 .بده شربت کم یه بیا: گفت تارا و دادم ماساژ آروم مامانو پشت

 .کنه می بدتر ـشو حال شیرینه شربت نه،: گفت ما از تر دلواپس محسن
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 .بده آب: گفت من به رو نگرانی با محسن و کردم نگاه محسن به برگشتم

 :گفت و آورد ـو آب لیوان مسعود امیر

 .بخورید آب یکم خانم نرگس  –

 بهتری؟ نرگس -طاهره دایی نز

 .دکتر ببریمش بده؟ چقدر حالش بینی نمی مگه وای: گفت گریه با تارا

 ..خواد نمی دکتر. ـست ساده زدگی گرما یه. شه می بدتر. نشید جمع اونطوری دورش -محسن

 ..جون مادر بهترم -مامان

 ..نشه طورت جون مامان وای: گفتم و زدم باد مامانو

 .همینه ی واسه گرمه خیلی امروز.. شده بهتر مادر، نترس -خانم مهری

 شده؟ چی جون خانم نرگس!! اِوا! اوا! شده؟ چی: گفت و اومد دور از معصومه

 رو ریختید همه. برسه هوا خدا بنده به بذارید شدی؟ اضافه هم تو بودند کم تا دو این -محسن

 .سرش

 و نم به نگاه یه صدرا محمد. شد شمچ تو چشم من با هم محسن و کردم نگاه محسن به برگشتم

 :گفتم لب زیر. رفت محسن طرف به و کرد محسن به نگاه یه

 یاح. شده آش از تر داغ ی  کاسه که انگار نه انگار. کنه می نگاه من چشم تو کشه نمی خجالت –

 .چیزیه خوب هم

 .نزدیک بیارم ماشینو رم می: گفت مسعود امیر و کردیم بلند مامانو

 امیر و پرسید می ـو خانم مهری و ملیحه و معصومه نیومدن علت که اومد خان ودمحم صدای

 آهسته دیدم کردم نگاه محسن و صدرا محمد طرف به. کرد می ـش مطمئن مامان حال از مسعود

. داد تکون برو معنی به سرشو و گرفت رو علی امیر صدرا محمد. کنند می مشاجره هم با دارن

 و کرد نگاهم حرص کم یه با محسن و کردم نگاهش اخم با و جدی. کرد نگاه من طرف به محسن

 سوار خالصه. شده اضافه جمع به هم خان محمود دیدم و برگردوندم رومو. شد جدا صدرا محمد از

 :گفت صدرا محمد و شدیم ماشین
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 .دکتر ببرمتون خانم نرگس –

 .ببرش حتماً صدرا محمد آره -دایی زن

 .ودب زدگی گرما یه گه می بریم هم دکتر خوبه که حالم ؟ چیکار برم دکتر. خوبم من نه، نه -مامان

 .مامان نگرانتم من ولی –

 .خوبه من حال نگرانی بیخودی -مامان

 :گفت وبد گرفته بغل تو رو علی امیر که مسعود امیر

 علی؟ امیر ی شناسنامه دنبال رفتید خانم نرگس راستی –

 .گیرم می رم می توتیا و صدرا مدمح عروسیِ بعد ایشاال نه -مامان

 .نداره شناسنامه هنوز و شه می یکساله ماه چند علی امیر ما؟ عروسی بعد چرا حاال –

 .ندارم حوصله نکن بحث و جر توتیا وای -مامان

 ..من مادر آخه –

 !توتیا -صدرا محمد

 ود؟ب نگران و دلواپس چقدر دیدی! مامانمه؟ فکر تو هنوز محسن خدایا. رفتم فکر به و ندادم ادامه

 ما روی از نه. ایستادن مامان دور آدم همه اون  شده تموم بینشون چیز همه که انگار نه انگار

 به هم ما شده؟ تموم چیز همه بینشون واقعاً. خودش ی خونواده روی از نه و کشید خجالت

 هم یلیخ اتفاقی که ودب کباب جوجه غذا. اونجا بودیم فرستاده مهمونارو ی همه که رفتیم رستورانی

 :گفتم. شد بلند جا از مامان آوردند که رو غذا. بود شده طبخ خوب

 ری؟ می کجا –

 بده؟ حالت -تارا

 .همین. بشورم دستمو برم خوام می نه، -مامان

 .کن نگاه محسنو تارا تارا، –

 .داره نمی بر مامان سر از دست این انگار نچ، -تارا
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 .شده گچ عین رنگش –

 مامانمونه؟ نگران چی ی واسه: گفت حرص با تارا

 ریمدا تارا و من دید و کرد نگاه ما طرف به و برگردوند بود رفته مامان که مسیری از سرشو محسن

 ..بدم علی امیر به تا کردم سرو رو غذا کم یه و کشیدم حرص با نفسی. کنی می نگاهش

 شه؟ب بد حالش باز نکنه. کرد دیر مامان، دنبال برم من -تارا

 :گفتم و کردیم نگاه مامانو نگرانی با. اومد مامان شد بلند جا از تارا تا 

 خوبی؟ مامان –

 .خوبم آره -مامان

 .کرد یخ غذات –

 .بیارم باال ترسم می بهتره، نخورم غذا -مامان

 .شه می بد حالت که ای گرسنه شاید آخه –

 .خوره یم هم به ـم معده بخورم غذا هم االن گرمه، هوا نه -مامان

 !داری؟ تهوع حالت هنوزم مگه -تارا

 .کنم می احتیاط. خوبم نه، نه، -مامان

 نزدید؟ دست غذاتون به چرا خانم نرگس اِ خواید؟ نمی چیزی: گفت و طرفم به اومد صدرا محمد

 .شه بد حالم بخورم ترسم می -مامان

 .بگیرم براتون دیگه چیز یه خوایید می -صدرا محمد

 .ندارم میل زیاد -مامان

 .رفتن خودشون های خونه طرف به همه غذا خوردن از بعد همه خالصه

 بیاد جا حالم شاید. بزنم چرت یه من باشید داشته رو علی امیر هوای توتیا تارا -مامان

 .دکتر بردیمت می باید -تارا
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 داره؟ سوپ. غذاشه وقت االن. کن درست غذا علی امیر برای تارا –

 :گفت و برداشت رو تلفن سریع تارا. زد زنگ تلفن که دادیم می غذا علی امیر به همینطور

!! ی؟چ!!! سالم؟ زنی؟ نمی حرف چرا ”گفت و کرد نگاه منو تردید با تارا.. ” بفرمایید الو! ؟..الو.. الو –

 !!خداحافظ!! نه!! خوابیده آره

 کردی؟ تعجب انقدر بود کی –

 خوبه؟ مامانت حال گفت. بود محسن -تارا

 دادی؟ جواب همینطور هم تو دبع –

 کردم؟ می چیکار پس -تارا

 نگرانه؟ انقدر چی برای –

 کردم؟ می قطع رو گوشی باید یعنی -تارا

 برمی رو گوشی من کاش ای «داره؟ شما به ربطی چه من مادر حال: »گفتی می بهش باید –

 .داشتم

 «تویی؟ تارا: »پرسید ازم -تارا

 رپ بچه نداشت کردن سوال جرئت که بودم خط پشت من گرا. دیگه بپرسه سوالو قشنگ که –

 .رذل روی

 بفرمایید؟: گفتم جدی و برداشتم رو گوشی من اینبار. زد زنگ تلفن مرتبه دو

 اخالق بد سالم: گفت خنده با صدرا محمد

 .سالم تویی؟ صدرا محمد. اِ: گفتم و خندیدم

 !بزنه؟ زنگ کسی بود قرار مگه -صدرا محمد

 .پرسید مامانمو حال بود زده زنگ محسن تو زا پیش آخه –

 !خب؟ -صدرا محمد

 !صدرا محمد –
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 .شده تموم قضیه اون باشی حساس نباید تو بپرسه احوالی و حال خواسته خب -صدرا محمد

 .باشه: گفتم و کشیدم نفسی

 چطوره؟ مامانت حال حاال -صدرا محمد

 ..الحمدهلل بهتره. خوابیده –

 بخرم؟ خوایید می چیزی ..الحمدهلل -صدرا محمد

 .برسون سالم. ممنون نه –

 .بزنند حرف مسعود امیر با تارا بده رو گوشی -صدرا محمد

 یای؟ می کی تو باشه، –

 !دیدی منو صبح شده؟ تنگ دلت: گفت شیطنت با صدرا محمد

 تلفن اتوتی.. کنه نمی فرار که تارا مسعود امیر خب خیله.. زنم می سر یام می شب: گفت و خندیدم

 .بزنه حرف نامزدش با دقیقه دو آدم ذارند نمی. برد منو سر مسعود امیر تاال به بده رو

 ..خطه پشت مسعود امیر بیا ”گفتم و تارا به کردم رو”  …خداحافظ باشه،: گفتم و خندیدم

 دو و بینم می خواب دارم کردم می فکر اول. شدم بیدار خواب از یکی زدن عق صدای با صبح

 و دادم گوش خوب و پریدم جا از. بود بد دیروزم مامان حال افتاد یادم یهو و بستم ماموچش مرتبه

 ..شده بد مامان حال شو بلند تارا.. تارا: گفتم و کردم صدا رو تارا

 سریع بعد و کردم بیدارش زور به و  تختش طرف به رفتم. کرد می سیر خواب تو همچنان تارا

 :گفتم انینگر با  بیرون اومد زرد رنگ با دستشویی از مامان دیدم نپایی برم تا پایین ی طبقه رفتم

 خورد؟ هم به حالت خوبی؟ مامان –

 .خوبم. نیست چیزی -مامان

 .دکتر بریم شده طور هر امروز باید.. نه –

 ..خوبم. خواد نمی دکتر نه، نه -مامان

 کنی؟ می بازی جونت با چرا خب. داشتی تهوع هم صبح امرزو ولی خوبم گفتی دیروزم –
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 شده؟ چی: گفت و اومد تارا

 .خورد بهم باز مامان حال –

 نکرده؟ سردیت مامان: گفت حین همین در رفتو اتاق طرف به تارا و اومد علی امیر ی گریه صدای

 .دکتر بریم باید. تارا زنی می حرفا چه یاره؟ می باال باشه کرده سردی –

 الیخ رو باال اتاق باید. داریم کار کلی نباشی نگران هم تو. خوبه حالم. یام نمی دکتر من -مامان

 .عروسیتونه آینده نیم و یکماه از کمتر. صدرا محمد و تو برای کنیم

 برم؟ کجا من پس -تارا

 نفره دو تختِ اون. بخواب من تخت رو بعد به این از توتیا انباری، ذاریم می رو تو تخت -مامان

 .دیگه

 .کنیم می جا به جا رو ها تخت عروسی به مونده روز دو یکی ،دیگه ماه یه تا کو حاال –

 .اینجا بیاره وسایلشو صدرا محمد کنیم جا به جا وسایلشم و تارا کمد باید -مامان

 .کنیم می رو کارا این بعد دکتر ریم می اول –

 :گفت و گرفت تارا از رو علی امیر مامان

 .دکتر برو خودت خوای می اگر. بدوزه لباس برام بدم خیاطی برم خوام می. دارم کار کلی که من –

 مریضم؟ من مگه –

 .بخوریم صبحونه بندازید سفره بیایید. خوبه حالم که من -مامان

 :گفت تارا آشپزخونه، رفتیم تارا با

 یاره؟ می وسایلشو کی محمدصدرا –

 .مامانم نگران من. باش مامان حال فکر به تو. دونم نمی: گفتم سریع

 .نشده خوب زدگیش گرما ماًحت -تارا

 .کردن سردی فکر به یا گرمایی فکر به یا تو –
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 حاملگی؟ به کنم؟ فکر چی به پس -تارا

 .کنه می کوتاهی داره. نشه بدتر تا دکتر ببریمش باید گم می من!! تارا.. استغفرهلل! وا –

. خوره می الیخ نون داره مامان دیدم و نشستیم سفره سر سه هر و چیدیم رو صبحونه ی سفره

 :گفت تعجب با تارا

 !!خوری؟ می خالی نون چرا مامان –

 .یاد نمی خوشم پنیرِ این طعم از راستش -مامان

 .خوبه طعمشم!! داشتی دوست رو پنیر مدل این خیلی که تو –

 .ده می بو نه -مامان

 !!!ده؟ می بو: گفتیم هم با تارا و من

 ..پنیره بوی ده، مین بو نه: گفت و کرد بو رو پنیر قالب تارا

 بوئه بد خیلی. کن بو خوب ده، می بو نه -مامان

 مین ـو گفت می مامان که بدی بوی اصالً و داد نمی بو هم ها انقدر ولی کردم بو رو پنیر قالت منم

 .داد

 وتیات عروسی ی واسه خوب ی پارچه یه تونم می ببینم رم می من: گفت مامان صبحونه صرف بعد

 ..نداریم وقت زیاد عروسی برای.. نه یا کنم انتخاب

 .ندارم لباس منم. یام می منم -تارا

 می در راه المشنگه مسعود امیر باز خریم می پارچه یه ریم می حاال. برو مسعود امیر با تو -مامان

 اب تو.. یاد نمی بهت سبکه، جلقه، یاد، نمی خوشم من داره طرحو این چرا رنگیه این چرا که یاره

. کن درست ناهار خواهرت با بمون. ندارم رو مسعود امیر غرغر ی حوصله من.. بهتره یبر شوهرت

 .شه زده گرما ترسم می. گرمه برم نمی هم رو علی امیر

 بیرون؟ ری می داری. نیست بد حالت تو مگه مامان –

 !ذاری می نقص من واسه چرا بده؟ من حال گفته کی نه -مامان
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 .دیآور می باال داشتی صبح -تارا

 مه شما دوختن لباس برای داریم وقت خیلی. نگیرید منو جلوی بیخود. حالم سر که االن -مامان

 .بگیرید ـو من جلوی خوایید می

 .رفت و برداشت کیفشو و کرد سر ـشو چادر رفت مامان

 ولی برگشت مامان که نیم و دو ساعت تا. کردیم جور و جمع رو خونه و کردیم درست ناهار ما

 .یخال دست

 :پرسیدیم ازش تعجب با تارا و من

 کو؟ ـت پارچه پس –

 ـو بود نظرم مد من که طرحی اون اصالً.. الکی و گل پر همه بعد گرون همه. نکردم پیدا -مامان

 .بازار برم باید. نکردم پیدا

 هیچی؟ به هیچی رفتی ساعت پنج چهار یعنی –

 خون قیمت به خوبه که اونیم. شده گولیمن گل ها پارچه همه. اومده قحطی انگار! هیچی -مامان

 خوردید؟ کردید؟ درست ناهار. الماس شه می خواییم می ما چی هر جا هر انگار. باباشونه

 .بیایید هم شما گفتیم. نخوردیم نه -تارا

 کو؟ علی امیر -مامان

 .خوابوندمش -تارا

 کردی؟ درست چی -مامان

 .بادمجون قیمه –

 :گفت و زد برقی مامان چشمای

 موبایل کاش گفتم می بود افتاده یادم خیابون تو. تو به آفرین. بودم کرده هوس چقدر وای –

 ..انداخت دلت به خدا.. گفتما می بهت زدم می زنگ داشتم
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 ور آخر قاشق که همین. بود کشیده گرسنگی عمر یه انگار. خورد چقدر مامان روز اون دونه می خدا

 .آورد باال رو بود خورده یچ هر و دستشویی طرف دویید برد فرو

: تگف رفت می اش صدقه قربون و داد می ماساژ مامانو پشت نگرانی با دلواپس که حالی در تارا

 .خواد نمی دکتر بگو هی حاال

 .ریم می دکتر ظهر از بعد. خانم مامان –

 .شم می خوب بخورم نبات چای یه -مامان

 .دکتر فقط. نداره شدن خوب این –

 کردی؟ بند تو باز.. توتیا.. توتیا: گفت نیتعصبا با مامان

 .مسعود امیر زنم می زنگ -تارا

 :گفت عصبانیت همون با مامان

 نکنی؟.. خبر مسعودو امیر.. رو مسعود امیر تو و بیوفته اتفاقی یه شد –

 .دیگه بریم زودتر بیاره ماشین خب -تارا

 ..نکرده الزم.. الزم -مامان

. بود هشد گچ عین رنگش. کشید نفسی و نشست در کنار مبل روی و بیرون اومد روشویی از مامان

 بعد. گرفتم رو صدرا محمد ی شماره و برداشتم اتاقو تلفن و باال ی طبقه طرف رفتم صدا و سر بی

 :گفت و برداشت ـو تلفن صدرا محمد بوق تا چند

 .تلپاتی تکنولوژی گن می این به. خانم توتیا به به –

 صدرا محمد سالم –

 !!نگرانی؟ انقدر چرا. سالم –

 غروب خدا رو تو. ده نمی گوش دکتر بریم گیم می چی هر. شده بد حالش مرتبه دو امروز مامانم –

 .نگرانشم خیلی من. دکتر بریم بیوفته رودروایسی توی شاید. بیا

 .ریم می یام می پنج ساعت. دلم عزیز نداره نگرانی -صدرا محمد
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 ..ها اندازمت می زندگی و کار از ببخشید داخ رو تو. نکنه درد دستت –

 .تویی من زندگی و کار -صدرا محمد

 نداری؟ کاری. ممنون: گفتم و زدم لبخندی

 .نگیری وقت یه. باشه ویروس شاید. باش خودت مراقب نه -صدرا محمد

 .خداحافظ. نباش نگران باشه –

 :گفتم تارا به .خوابیده مامان دیدم پایین ی طبقه رفتم و کردم قطع رو تلفن

. داره دروایسی رو صدرا محمد با بریمش می یاد می پنج ساعت صدرا محمد نباش نگران –

 .شده زیاد مامان خواب چقدر!! خوابید؟

 :گفت و برداشت مامان روی از نگاهشو تارا

 دیدی؟ –

 رو؟ چی –

 :گفت و کرد مامان به ای اشاره تارا

 .دیگه ـو دستبند –

 .دستشه تو محسن دستبند دیدم ـو مانما و برگردوندم سرمو

 !انداخته؟ اینو چرا! نه –

 .نداده ولی داده پسش رفته کردم می فکر -تارا

 :گفت و برداشت مامان روی از نگاهشو تارا

 دیدی؟ –

 رو؟ چی –

 :گفت و کرد مامان به ای اشاره تارا

 .دیگه ـو دستبند –
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 .دستشه تو محسن دستبند دیدم ـو مامان و برگردوندم سرمو

 !انداخته؟ اینو چرا! نه –

 .نداده ولی داده پسش رفته کردم می فکر -تارا

— 

 دشای. که نداره طال دیگه اش حلقه و این جز مامان خب. بده پس من عروسی بعد گذاشته شاید –

 هان؟.« بیارم کم نباید دخترم شوهرِ فامیالی جلوی عروسم مادر: »که گفته

 .شاید: گفت تر راحت خیال با تارا

 محمد. بود خواب هنوز مامان ولی. امون خونه اومد وقت سر صدرا محمد رسید که پنج به ساعت

 خورد؟ هم به حالش هم باز. ریم می شد بیدار. بخوابه بذار: گفت هم صدرا

 .همش بود خواب دیگه، نه –

 نیومد؟ مسعود امیر. سالم -تارا

 .اومدم گذاشتم خودم جای رو امیر نه، -صدرا محمد

 .کنیم جور و جمع اتاقو ما که یاری؟ می اثاثاتو کی صدرا محمد –

 از من بخوای تو اگر البته. دیگه بیام خودم وقت هر: گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند صدرا محمد

 .خدمتم در االنم همین

 !!صدرا محمد!! وا: گفت خجالت با

 تارا .اینجا یارم می کنم می جمع لوازمو دیگه عروسی به مونده هفته یه: گفت و خندید صدرا محمد

 مامانت؟ اتاق تو ره؟ می کجا

 خوبه؟ معصومه اونجا، بره تارا اومدی تو وقت هر گفت مامان امروز آره، –

 .بود دانشگاه آره، -صدرا محمد

 .بودم دانشجو منم کاش حالش، به خوش –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

148 

 

 ینا با مشکلی هیچ من. کنی اقدام تحصیلت ادامه برای تونی می بخوای وقت هر تو -صدرا محمد

 .ندارم قضیه

 میک. ” بدم تحصیل ادامه که دارم دوست خیلی من.. ممنون صدرا محمد وایی واقعاً؟: گفتم شوق با

 .نیست مایل زیاد مسعود امیر ولی داره دوست خیلی هم تارا:” گفتم آرومتر

 .مباش داشته کار این توی دخالتی تونم نمی من. مربوطه خودشون به دیگه این خب -صدرا محمد

 .بخونه درس هم تارا بذاره و بخونه رو تو حرف مسعود امیر شاید گفتم –

 مین هم جونو آقا حرف باشه وسط شخصیش زندگی پای وقتی مسعود امیر راستش -صدرا محمد

 ودخ اون کنه راضی ـو مسعود امیر بخواد کسی اگر نباش نگران زیاد هم تو من، به برسه چه خونه

 .تاراست

 :گفت دید رو صدرا محمد تا. بیرون اومد اتاق از و اومد مامان دایص

 .بینم می خواب دارم شنوم می تو صدا کردم می فکر! صدرا محمد سالم اِ –

 کردم؟ بیدارتون ببخشید سالم، -صدرا محمد

 .اومدی زود تو عجب چه. شد می بیدار باید خوابم وقته خیلی نه -مامان

 .دکتر ببریم رو شما مدماو زود راستش -صدرا محمد

 انداختی؟ زندگی و کار از رو خدا ی بنده چرا! توتیا: گفت عصبانیت کمی با مامان

. بده رخب من به که بود موظف هم توتیا بعدشم. ـمه وظیفه نگیرید، ایراد توتیا از نه، -صدرا محمد

 .باشه مادرش سالمتی فکر به باید

 .دکتر ببرن خوان می منو زور با دخترا تا دو ینا. خوبه حالم من جان صدرا محمد -مامان

 :اگفت و دراومد آشپزخونه از تارا

 .بیار در نگرانی این از رو ما بده خیرت خدا صدرا محمد نیستی، خوب هم هیچی –

 همه خیال کنه معاینه بذارید. نیست سخت هم ها اونقدر رفتن دکتر خانم نرگس -صدرا محمد

 .بشه راحت ـمون
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 .ناراحته الکی هم ها شما خیال خوبم، من -مامان

 !رفتن؟ دکتر از ری می طفره انقدر چرا مامان –

 رم؟ می طفره من! من؟ -مامان

 .ترسی می دکتر از کنه می فکر آدم که ری می در زیرش از انقدر. آره –

 .دکتر برم الکی خوام نمی فقط. رم می طفره نه ترسم می نه من -مامان

 .کنی راضی تونی نمی رو ما که دونی می. بریم بیا نیست اینطور اگر پس –

 داخل مامان همراه تارا و من و نشست بیرون صدرا محمد. دکتر رفت مامان ما، اجبار به خالصه

 .دادن توضیح دکتر برای کردیم شروع و شدیم دکتر اتاق

 .آورده باال بار چهار حاال تا دیروز از –

 داشته؟ تب یا روی بیرون سردرد، -دکتر

 کدوم هیچ نه، -مامان

 شدی؟ هم اشتها بی -دکتر

 .شده خوب اشتهاشم اتفاقاً نه –

 نداره؟ دلپیجه -دکتر

 نه؟ باشه، ویروس شاید. آوردن الکی منو اینا خوبم، من نه -مامان

 براتون آزمایش یه من. سردرده و دلدرد یا روی بیرون همراه نیست، مدلی این ویروس نه -دکتر

 .نویسم می

 چی؟ دارو –

 بود؟ کی شدید ماهیانه عادت که باری آخرین بدم، تونم نمی دارو نیاد آزمایش جواب تا -دکتر

 هفته سه: گفت من من کمی با مامان  کردیم نگاه مامانو تعجب با تارا و من. پرید مامان رنگ

 .پیش

 .بعد تا بدید انجام آزمایشو. خب خیله! پیش؟ هفته سه -دکتر
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 چیه؟ برای آزمایش این.. شآزمای این.. ببخشید –

 .ـست ساده بارداری تست یه -دکتر

 !!بارداری؟ تست: گفتیم  تردید و تعجب و شک با تارا و من

 .کرده فوت یکساله ما پدر دکتر خانم ولی -تارا

 :گفت شده هول مامان. کرد نگاه مامان به و ما به دکتر

 !چیه؟ بارداری تست دکتر خانم سرم به خاک وا –

 .باردارید شما مطمئنم من لیو -دکتر

 .دادم دست از شوهرمو یکساله من. کنید می اشتباه نه -مامان

 رامب حتماً جوابشو نویسم می دیگه آزمایش سری یه: گفت و کرد نگاه مامانو تریدید با دکتر

 .بیارید

 کنم؟ معاینه مادرتونو شه می: گفت و کرد نگاه رو ما تردید با باز دکتر

 :گفت تارا. بیرون رفتیم و شدیم بلند اج از تارا و من

 اراجیفا؟ چه –

 .نیست بارشون چیزی وگرنه پولکی، شدن هم االن های دکتر –

 شد؟ چی: گفت و شد بلند جا از صدرا محمد

 .صمتخص یه پیش رفتیم می باید باشه بخور درد به دکترش نکنم فکر کنه، می معاینه داره –

 می چی این مگه حاال خوبه؟ گوارش متخصص تخصص،م یه پیش ریم می باشه -صدرا محمد

 گفت؟

 .ـست حامله مامانم داده تشخیص. پرت و چرت –

 .دیگه دکتر یه پیش ریم می بیرون بیاد مامانت بگو برو: گفت و خنده زیر زد صدرا محمد

 :گفت صدرا محمد و گرفت صدرا محمد از رو علی امیر تارا
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 .بیارم در پارک از ماشینو رم می من –

 :گفتم و بیرون اومد مامان و رفت صدرا محمد

 شد؟ چی –

 (Kییه پررو عجب) چسبوند روم انگم یه. همینه واسه. خواد نمی دکتر گم می -مامان

 .متخصص یه پیش ریم می االن –

 تو نه من نه بریم دیگه دکتر یه توتیا، خدا به -مامان

 ..یه ریم می. نباشه بارشون چیزی ندباش این مثل دکترا ی همه شه نمی دلیل!! چرا؟!!! وا –

 .”رفت و گرفت تارا بغل از رو علی امیر. ” گفتم که همین -مامان

 .نرفت که نرفت ای دیگه دکتر پیش مامان کردیم اصرار چی هر روز اون 

 ریمب دوباره نشد خوب فردا پس فردا تا اگر. بذاریم راحتش فعالً که کرد پیشنهاد هم صدرا محمد

 مامان کار به کار ها مدت تا که این علت البته. کردیم قبول هم تارا و من و یگهد دکتر پیش

 تنش از مذکور ویروس انگار و نداشت تهوع حالت قبل مثل دیگه مامان که بود این هم نداشتیم

 ..بود رفته بیرون

 در تارا و من. بود مونده صدرا محمد و من عروسی مراسم به دیگه روز هفت و بیست حدود

 میز سر یه. بود امون خونه هم مسعود امیر روز اون. بودیم تارا لوازم کردن جا به جا کاپویت

 پله طوس. پایین آوردیمش می ها پله از و تارا و من سرشو یه و بود گرفته مسعود امیر رو کامپیوتر

 :گفت تارا که بودیم ها

 .گرفت درد دستم زمین بذارید وای وای –

 .ای نارنجی ازکن چقدر تو تارا. اَه –

 .کنیم می بلند توتیا و من. گیره می درد دستت. کن ول اصالً تو -مسعود امیر

 شنج و عروسی اوضاع این توی بعد شکنه می کمرم بره هم تارا. نیستم هرکول من! ببخشیدا –

 .بیمارستان بیوفتم باید

 .اومد می صدرا محمد زدیم می زنگ باید -مسعود امیر
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 رضا؟ به بزنم زنگ. اصفهان تهرف که صدرا محمد –

 .علی یا سه، دو یک ای؟ آماده تارا. که نیست چیزی. دیگه میزه یه بابا نه، -مسعود امیر

 .نه. سنگینه چقدر وای -تارا

 .شه می تر سبک نزنی غر اگر –

 .دیوار به نزنید باشید مراقب -مامان

 .داره ثواب بگیری تو اشم گوشه یه کمک بیا خدا رو تو مامان وای –

 .جان مامان کنه می درد کمرم آخه -مامان

 .وای وای.. دستم. زمین بذارید -تارا

 !اَه اَه د؟مسعو امیر گرفتی که زنه این:” گفتم خنده با! ” تارا بابا ای: گفتیم هم با مسعود امیر و من

 !اِوا -تارا

 !عزیزم ماه ماه: گفت خنده با مسعود امیر

 .افتادم عقب ماجرا از من بیاد شوهر بزنم زنگ خدا به پناه: “گفتم شیطنت با! ” وا –

 !اوه: گفتن خنده حال در هم  با تارا و مسعود امیر

 یه من :گفت و نشست میز روی معسود امیر و بردیم مامان اتاق به رو کامپیوتر میز سختی هزار با

 .دارم فکر

 :گفت مسعود امیر و کردیم نگاهش مشتاق تارا و من

 یه اگر هست کافی ی اندازه به حیاط فضای اینجا. بسازم تارا و خود برای حیاط کنار اتاق یه که –

 نهات اینطوری مامانتم هم کنار همه. کنیم می زندگی شما با هم تارا و من بسازیم خونه کنار اتاق

 بگیم؟ خانم نرگس به چیه؟ شما نظر. شه نمی

 :گفتم و کرد نگاه من به تارا

 هیچ و افته می راه ما عروسی پشت هم شما عروسی اینکه حداقل وبه،خ هم خیلی من نظر به –

 .بکنه تنهایی حس که شیم نمی جدا مامان از ماها از کدوم
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 گی؟ می چی تو تارا -مسعود امیر

 تنهایی توتیا و من ی غصه تموم بعدشم. نشیم جدا خواهرم و مامان از که خدامه از من -تارا

 .کنه می راه به رو چیزو همه خونه ینا توی مرد تا دو بودن. مامانه

 .داره نیاز مردونه حرفای به و پسره یه هم علی امیر اینکه ویژه به –

 نرگس به بودن موافق هم تا دو اون اگر کنم می صحبت مادرم و جون آقا با پس -مسعود امیر

 ده؟ می اجازه خانم نرگس ببینم تا گم می خانم

 .باشند کنارش دختراش که خداشه از. راضیه مامان مطمئنم که من –

 .نباشید خسته: گفت و آورد شربت سینی یه مامان

 .کمد مونده سنگینه حاال. جون مامان مرسی –

 .بیاد هم صدرا محمد تا بذارید ـو کمد خواید می -مامان

 تا باشه جا باید. آوردند خودمونو کمد و تخت موقع اون تا یاد، می دیگه ی هفته صدرا محمد –

 .بذاریم خواب اتاق توی رواونا

 .سنگینه خیلی کمد اون کنه کمک بیاد رضا زنم می زنگ -مامان

 :گفتم و برداشتم شربتو لیوان من و بیرون رفت مامان

 .بیوفته خواد می اتفاقی کرده خدای یا اصفهان رفته صدرا محمد که اینه واسه نمیونم –

 زنی؟ می حرف چی مورد در: گفت تعجب با تارا

 .زنه می شور خیلی دلم –

 .شه می نزدیک داره عروسیت که اینه واسه -تارا

 .نباش نگران عروسیه برای دلشوره. طبیعیه آره، -مسعود امیر

 .بده. نیست خوب آم دلشوره –

 .نده راه بد دلت به خیره ایشاهلل خدا بر پناه وا: گفت و کرد اخمی تارا

 .بذارید کنار صدقه وقتا این گه می مادرم -مسعود امیر
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 .نداره تمومی ـم دلشوره ولی. خوندم قرآن دادم، صدقه –

 شدی؟ اینطوری حاال تا کی از -تارا

 .دکتر بردیم و شد بد حالش مامان وقتی از. روزه چند االن –

 پس: گفت و گذاشت سینی توی رو شده خالی شربت لویان و پرید میز روی از مسعود امیر

 .شده خوب هک مامانت. تلقینه. الکیه دلشورت

 .ـش مغازه ی واسه جنس دنبال بود رفته نبود، رضا: گفت و اومد مامان

 .بیاریم خودمون شیم بلند شلوغه، حسابی سرش زده مغازه دیگه رضا -تارا

 نزمی بذارید: »گی می داریم می بر قدم یه ها؟ تو؟ مخصوصاً: گفتم و خندیدیم مسعود امیر من

 .«گرفتم بد دستمو. تگرف درد پام وای. گرفت درد دستم

 .کنما نمی کمکتون کنید اذیتم اگر: گفت و کرد اخم خنده با تارا

 چقدر .کمتر تن یک از یکم هم شاید. بود بیشتر کیلو صد. بود کوه. نگو کمد وای.. و باال رفتیم

 به یمآورد رو ها پله تمام. بود سنگین که بس از. مردیم می درد کمر از داشتیم تارا و من.. سنگینه

 مدک و خورد سر پله روی از بود گرفته ـو کمد سر که مسعود امیر پای آخری به مونده یکی ی پله

 ها پله کنار که مامان!« بگیرش مامان: »زدم جیغ من که رفت می در تامون سه دست از داشت

 به دکم سنگینی بار کم یه که همین ولی مسعود امیر کمک اومد سریع من جیغ با بود ایستاده

 دهش جدا کمد از پله رو از پاش خوردگی لیز اثر بر که دستشو مسعود امیر تا کردیم محول مامان

 .گرفت دلشو و زد جیغ یهو مامان بگیره کمد به بود

 ایو و آخ و کشید می جیغ دردناک و وحشت با مامان و کردیم می نگاه مامان به تعجب با تا سه ما

 زور به تارا و من و  رفت مامان طرف به مسعود امیر  و گذاشتیم پله جلوی ـو کمد. گفت می

 یه؟چ خانم نرگس: گفت و گرفت مامانو کمر مسعود امیر. بیرون کشیدیم کمد پشت از خودمونو

 شد؟ چی مامان: پرسیدیم نگرانی با تارا و من

 به کرد رو مسعود امیر. شد می تر سرخ و سرخ درد از داشت مامان.. ” خدا وای دلم، وای -مامان

 آخه؟ شده چی ”گفت و ما

 :گفت زدگی هول با تارا. زد می داد داشت که دردی از فقط مامان
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 .میره می درد از داره مامانم. بیمارستان بریم کن روشن ماشینو برو امیر –

 یادز سرعت با مسعود امیر. بیمارستان طرف به افتادیم راه و پوشیدیم لباس چطوری دونم نمی

 .داد نمی جواب ما سواالت از کدوم هیچ و کرد می ناله و آه فقط مامان و کرد می رانندگی

 دلته؟ کجای شد؟ اینطوری دلت چرا مامان –

 ـست؟ مثانه سنگ یعنی دلته؟ زیر -تارا

 داشته؟ رو مشکلی چنین حاال تا مامان مگه گی؟ می چی تارا!! مثانه؟ سنگ –

 .داشت هم تهوع حال که شده اینطوری ها تازگی شاید -تارا

 .بود اینا حتماً مامان؟ آره –

 خوبی؟ جون مامان -تارا

 .شه می آب داره ـمون زَهره و  دل بده جواب مامان وای –

 ..آی.. آی.. خدا وای: گفت می فقط وار ناله مامان

 یادز سرعت با مسعود امیر. بیمارستان طرف به افتادیم راه و پوشیدیم لباس چطوری دونم نمی

 .داد نمی جواب ما سواالت از کدوم هیچ و کرد می ناله و آه فقط مامان و کرد می رانندگی

 دلته؟ کجای شد؟ اینطوری دلت چرا مامان –

 ـست؟ مثانه سنگ یعنی دلته؟ زیر -تارا

 داشته؟ رو مشکلی چنین حاال تا مامان مگه گی؟ می چی تارا!! مثانه؟ سنگ –

 .داشت مه تهوع حال که شده اینطوری ها تازگی شاید -تارا

 .بود اینا حتماً مامان؟ آره –

 خوبی؟ جون مامان -تارا

 .شه می آب داره ـمون زَهره و  دل بده جواب مامان وای –

 ..آی.. آی.. خدا وای: گفت می فقط وار ناله مامان
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— 

 .کرد می گریه و جیغ بدتر دید می مامانو ی ناله که هم علی امیر

 تو موندیم در پشت ما و اورژانس اتاق طرف به بردن ریعس ـو مامان و بیمارستان رسیدیم خالصه

 :گفت یکی. اورژانس پذیرش قسمت

 .بگیرید بیمارستان پذیرش قسمت از باید. کنید پر ـو پذیرش فُرم برید –

 :گفت و اومد پرستار. کردیم می گریه در پشت تارا و من و رفت مسعود امیر

 .ـه آلودگی پر اینجا. شبا زود بیرون برو اومدی؟ چرا بچه با خانم –

 .بشین بیرون برو تارا –

 !که گیره نمی آروم من دل وای -تارا

 .شه می چی ببینیم تا بیرون برو کنیم؟ چیکار پس رو علی امیر –

 .بگیر رو علی امیر تو -تارا

 .مونه نمی من پیش علی امیر تارا –

 کنم؟ صدا نگهبان یا ری می خانم -پرستار

 :گفتم. بیرون اومد اتاق از تردک و بیرون رفت تارا

 شده؟ چی دکتر –

 ماهشه؟ چند -دکتر

 ماهشه؟ چند چی چی؟ –

 .گم می ـتونو خواهر -دکتر

 .نیست حامله مامانم مامانمه، –

 :گفت و اومد مسعود امیر. کرد نگاه منو دکتر

 شد؟ چی –
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 .هست چرا -دکتر

 .کرده فوت یکساله من پدر نیست، نه –

 فتادا راه من دنبال مسعود امیر و افتادم راه دکتر دنبال. رفت و زد پوزخندی و کرد نگاه ـو من دکتر

 :گفت و

 شده؟ چی توتیا –

 گرفتی؟ پذیرشو فرم گن، می چرند دارند –

 رو علی امیر یاد می داره هم مامانم. نبود همراهم کافی پول بیاد، محسن زدم زنگ -مسعود امیر

 گفتن؟ چی. بگیره

 .ببینم بذار –

 فهمم؟ نمی منظورتونو دکتر؟ چی یعنی: گفتم و رسیدم دکتر به

 اون .ببینه زنان دکتر یه باید مادرتونو. اورژانسم پزشک من. یاد می مادرتون پزشک االن -دکتر

 .ده می توضیح براتون

 کنهمم اون! است حامله من مادر گید می و میاید در اتاق از که بدید توضیح شما ده؟ می توضیح –

 .باشه داشته مثانه سنگ شبیه یمشکل یه

 .گفت مادرتون خود. خانم نیاوردم در خودم از هم من -دکتر

 .شده هذیون باعث درد. حتماً گفته هذیون –

 .حتماً آره: گفت تمسخر حالت با و کرد نگاه ـو من دکتر

 :گفتم و برگردوندم رو عصبانیت با

 !!حامله؟. است حامله همینه، بدند تونند می که تشخیصی تنها –

 !!حامله؟. کردم نگاه اطراف به وحشت و تردید با

 !!ـست؟ حامله مامانت -مسعود امیر

 :گفتم و جوییدم لبمو ی گوشه و کردم نگاه مسعود امیر به
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 .ـست ”حامله“ گه می که دکتریه دومین این –

 .کرده غلط دکتر: گفت و شد سرخ مسعود امیر

 شده؟ چی سالم –

 :گفتم. باخت رنگ دید منو ی افهقی دوختم، چشم محسن به

 .باشند زده مفت حرف دکترا کن دعا محسن –

 !توتیا: گفت و اومد گریه با تارا

 کو؟ علی امیر –

 .خانمه مهری پیش -تارا

 شد؟ چی: گفتم و جلو رفتم و زدم پس رو همه. اومد بیرون مامان اتاق از خانم دکتر یه

 شما؟ -دکتر

 .دخترشم –

 چندمشه؟ ی بچه. باشه نظر تحت باید. دیده آسیب جفت فقط المه،س بچه نترسید -دکتر

. داوم نمی باال نفسم. ریختن سرم روی یخ آب سطل کردم می احساس گذاشتم، هم روی چشمامو

 :پیچید گوشم تو تارا صدای و کشیدم دندون زیر لبمو

 .ـه نوعی نرگس من مادر کنید، می اشتباه خانم نه –

 نیست؟ بود آبی لباسش که خانمی همین مگه -دکتر

 !!توتیا!! سرم به خاک!! وا!! مسعود امیر! چرا -تارا

 :پرسید دوباره کنه، می نگاه مونو همه تعجب با داره دکتره دیدم م کرد باز چشمامو

 چندمشه؟ ی بچه –

 :پیچید گوشم تو محسن صدای

 .چهارم –
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 بدتر دمسعو امیر. گرفتم ـو محسن ی یقه و برگشتم. زد می جوش ام سینه تو آتیش عین نفسم

 :پرسید عصبی من از

 محسن؟ کردی غلطی چه تو –

 :گفتم. چسبید پشتش دیوار به و دادم هول ـو محسن

 ..کنفیکونه دنیات. حالت به وای محسن، وای –

 .کردیم ازدواج ما -محسن

 :زدم داد حرص با

 .کردید جا بی شما –

 :گفت و اومد که بود نبیمارستا از دیگه عضو یه یا بهدار یا پرستار

 ..خانم خانم –

 حرص با و دوختم چشم محسن به مرتبه دو. ” ببند دهنتو: گفتم و کردم نگاه رو زنه عصبی برگشتم

 و وت چشم تو دودش که کنم می فوتش و زنم می بادش انقدر من که کردی روشن آتیشی:” گفتم

. هبگیر تونو همه دامن ـش شعله.. بره نکردند کاری و دادند قول من به که اونایی ی همه چشم تو

 چه کنم نمی رحم خودم به. خوره از کمتر شم می. خوره شم می محسن، کردی انگولک زندگیمو

 ور تو وجدان هم. کنم می بیدار المصبتو وجدان اون که خدا به شم می دق ی آینه. شما به برسه

:” گفتم و کردم نگاه محسن چشمای تو حرص با و گرفتم دندون زیر لبمو.. “مادرِ اون وجدان هم

 چشم جلوی رو دیوی امروز ولی بودم ندیده نامرد هرگز ”گفتم بیشتری حرص با.. ” هرگز هرگز،

 .همونی تو و نامرد بود نوشته ”گفتم و اش سینه به زدم”  اش سینه رو که دیدم

 هب برگشتم نرفته راهو. اومد می تارا ی گریه و مسعود امیر بیداد و داد صدای. رفتم گرفتم راهمو

. لرزید می فکم بغض و حرص از. خوابیده تخت روی دیدم. کردم باز اتاقو در و مامان اتاق طرف

 نگاه دبو خوابیده آروم که مامان به و کشیدم می نفس حص با و بودم داشته نگه پام کنار مشتمو

 همه از بیشتر من دخو وسط این که نبود مهم کنمو داغش خودش عین خواست می دلم. کردم می

 .بودند کرده ازدواج مخفیانه اونا. ـست حامله محسن از اون. ایستاد می داشت قلبم. سوزم می

 ور نقشه ته تا. نکردید رحم مونده عروسیم به روز چندین همش که من به حتی که ظالمید چقدر

 یم علی امیر از رو شیر که روزی احمقم من چقدر. کنه جداشون نتونه کسی که شد حامله. خوندم
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 گرن. کرد می هوس داشت، تهوع حالت وقتی بود، شده زیاد خوابش وقتی. نیوفتاد دوزاریم گرفت

 اسهک گرفته قرارا و آروم یکهو مامان نفهمیدم که بود چی پرتِ حواسم من. بود کرده تغییر روش و

 شه می. دختراش اریج شه می ره می عروس تازه دتر تا دو با مادر کدوم. آست کاسه نیم زیر ای

 سال به تونست چطور. بشکه بیرون پسرش زندگی از پاشو که کشیده منت امده که مردی عروس

. اههگن عشق این. دونسته می خودش پسر اونو شوهرش که بشه پسری همبستر نشده شوهرش

 ..ظالما.. ظلمه خدا به

 نای از بیشتر خودمو تونم ینم من. شده باخته منم زندگی. باخته رنگ برام مادر ی کلمه! مادر

 ودب بزرگ هم علی امیر اگر. تارا به من، به حتی نکرد فکر چیز هیچ به مامان. کنم مردم ی مسخره

 .کرد نمی قبول مامانو کار این

 هک بود شده شکلی چه نگاهم و صورتم دونم نمی. افتاد من به چشمش و کرد باز چشماشو مامان

 ”توتیا: “گفت شده هول مامان

 ـمو نشده خشک کفن بابای خواهرمو و من و دید که خدایی ه. قسم خدا به مامان خدا به –

 لیو. بریزی اشک و بزنی زمین به خودتو که یارم می خودم سر بالیی که قسم کردی داغ چطوری

 و ستبی آخر و گشتم محسن تو پی یکسال سوخته پا سگ عین من که بدونی تا نشه چاره دردت

 .سوزوندی هات خواسته آتیش به منو چطوری عروسیم هب مونده روز چند

 مهری. بیرون زدم اورژانس در از. بود اینا از فراتر من حال این نه، ضجه؟ هق؟ هق گریه؟ بغض؟

 بیداد و داد صدای. بود ایستاده اورژانس در جلوی همون. گرفت راهمو جلوی دید منو تا  خانم

. ودب کرده بیرون هردوشونو و بود اومده نگاهبان که بعدشم. بودم شنیده ـو مسعود امیر و حسن

 یعل امیر. بود پریده رنگش. بود ایستاده اورژانس در جلوی و چیه جریان بود فهمیده خانم مهری

 ..جون مادر جان، توتیا: گفت دلواپس دید منو تا. نبود دستش

 رو من. دادید قول من به شما. داد قول من به خان محمود خانم، مهری: گفتم حال همون با

 مرگ.. نامروّت معرفت، بی نامرد، آوردید؟ بار اینطوری محسنو چرا چرا؟. کردم باز حساب حرفتون

 تا. ردک جزغاله منو مادرم و شما پسر کار. سوزوند منو که گفتم می دروغ. بود نسوزونده منو بابام

 .بخشم نمی ـو نکرد کاری و بود ماجرا این دخیل که کسی هر من دنیاست دنیا، این

 :گفت گریه با خانم مهری

 .نداشتیم خبر ما توتیا جون به. قشنگم عروس بگردم دورت الهی –
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 خانو محمود تا. بود اومده دنبالش هم معصومه بود؟ کرده خبر اونو کی اومد، خان محمود صدای

 تو دلواپسی. بود شده سرخ لبو عین رنگش خان محمود. گرفت سر هقم هق تازه انگار دیدم

. لرزه می داره دستش دیددم که خدا به. داشت نمی بر چشمم از چشم. زد می فریاد صورتش

 می دعوا داشتن خیابون تو ای شیشه در پشت اورژانس ورودی در بیرون مسعود امیر و محسن

 کار محل و ها خونه. اومد می هم ملیحه هوار و جیغ صدای. بودند شده جمع دورشون مردم. کردند

 هرسوند بیمارستان به خودشونو همه زود خیلی همین ی واسه بود بیمارستان نزدیک نـمو همه

 یختر که اشکم. بشند جریان متوجه همه تا بده خبر مادرش به مسعود امیر فقط بود کافی. بودند

 روی دستم.. بود کاش ای. نداشتم رو کار این جرئت بود اگر. نبود اون. افتادم صدرا محمد یاد

 رخاط به کنم؟ می گریه زنم می زندگیم به دارم که لگدی خاطر به دونستم نمی. فتر ام حلقه

 حلقه. کردم می گریه وار ضجه بو که هرچی بدم؟ انجام خوردم قسم که کاری خاطر به مامانم؟

 :گفت و ـش گونه رو زد خانم مهری. آوردم در ـمو

 .کشه می محسنو صدرا محمد. توتیا –

 :گفتم و گرفتم خان محمود طرف به ـمو حلقه

 .رم می من اومد اون مامانم، یا شدم می عروستون من یا مبارکه، جدید عروس –

 :گفت رگه دو صدای با خان محمود

 .نداره ربطی صدرا محمد و تو زندگی به جریان این. دستت بکن ـتو حلقه –

 طرف یه محمد ی عالقه و عشق که گفتید خودتون اهلل بسم اول خواستگاریم اومدید که روزی –

 و دلم حرف من ی واسه ولی. بود دلش حرف صدرا محمد ی واسه طرف یه. ازدواجه این شرط

 قول من به. نکردید مهار محسنو.. قولت زیر زدی.. خان محمود.. محمود حاج.. حاجی. بابام آبروی

 هب هم پیشا الس چند همین تا چون.. چون بود گرم دلم ته مُرد که بابام. قولش و مرده بودید داده

 می فکر حاال چیه؟ جون بابا دختر،:» گفت مامان.. شد عروستون که تارا ،.جون بابا: گفتم می شما

 در رفح. بگیرند ـشون دیگه پسر برای رو تو که ریزی می زبون و کنی می  چاپلوسی داری کنند

 داره؟ ای معنی چه اجونباب شوهرته؟ پدر مگه باباته؟ مگه. خان محمود بگو جون بابا نگو. یارند می

 تمگف مُرد که بابام. کردم می صداتون بابام مثل همین ی واسه. دیدم می بابام عین رو شما من« 

 پسری .نبود بابا یه قول دادی که قولی این باباجون ولی. نشده کس بی دلم داشتن بابا واسه هنوز
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 آبروی ”مگفت وار تأکید. ” برد باموبا آبروی. نبود شناختم می من که جونی بابا پسر کردی بزرگ که

 .برد ـو داشتم که بابایی تنها

 یم مأیوس و رفت می وا بیشتر لحظه به لحظه همینطور. گذاشتم خان محمود دست تو ـمو حلقه

 :گفتم و کرد نگاه چشمام توی رفته وا. شد

 یگیرپ اینکه جای و بودم دلواپس من. کرد کاری کم بگید بهش دنبالم، نیاد بگید صدرا محمد به –

 .بگیره محسن از ـشو عشق بره بگید. بود عاشقیش و عشق دنبال باشه

 :گفت و گرفت آرنجمو خانم مهری

 .ننداز هم جون به ـو برادر دو این توتیا، –

 عمو زن بشن بزرگه؟ جاری اونم مامانم؟ جاری بشم: گفتم و کردم نگاه خانم مهری چشمای تو

 بابام؟ شده که محسن داداش زن بشم داداشم؟

 :گفت و کرد ول دستمو وارفته هم خانم مهری

 کرده؟ گناهی چه من محمد –

 .مبارک رسیده نو قدم: گفتم و کردم نگاه خان محمود به

: زد ادد بلند و دید منو مسعود امیر دعوا اون وسط. بیرون زدم بیمارستان در از رفتم و گرفتم راهمو

 !توتیا

 :زد جیغ گریه با که اومد معصومه صدای .کردم تند قدم و نذاشتم محل

 یچ رو صدرا محمد جواب بده پس نامزدیشو توتیا که خواستی؟ می اینو نبخشتت خدا محسن –

 دی؟ می

 :گفت و گرفت آرنجمو و دویید دنبالم مسعود امیر

 .نداره شما زندگی ری؟ می کجا –

 نمی. ـست حامله من مامان .شده مادرم شوهر محسن ”گفتم جیغ و گریه با”  نه؟ فهمی نمی –

 و ینمبش داداشت کنار بیام بپوشم عروس لباس آسوده خیال با دیگه روز بیست خوای می! فهمی؟
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 بزرگتره خودم از سال نه هشت، که جدیدم بابای و ـم حامله مامان کنار آخر و بشم عشقش

 !ذاره؟ می غیرتت. من جای بذار خودتو بگیرم؟ عکس

 :گفت امید نا و کرد گاهن چشمام تو مسعود امیر

 گریون چشمای و مسعود امیر خود لحن با. ” نیست حقش این. نکن اینطوری صدرا محمد با –

 !بود؟ من حق:” گفتم

 عشق واقعاً چی؟ زندگیم و صدرا محمد کردم، گریه خونه تا رفتم خونه طرف به و برگردوندم رومو

. نمک بد صدرا محمد به خواستم نمی. ریخت بهم چیز همه و عروسیمونه دیگه روز چند تنها. نیست

 می مقصر رو همه من صدرا محمد به نه کنم رحم خودم به نه که کردند کاری مامانم و محسن ولی

 رحمند بی چقدر نکم؟ خالی چطوری ـو دارم سینه تو که حرصی دوسنتم نمی. خودتم حتی دونستم

 یویژگ توصیف در این. بشم خوشبخت من که نذاشت دلش رو پا که که بود رحم بی مامان چقدر

 ودب این نکرد که کاری تنها بکنه؟ رو کار این که کرده راضی خودشو چطور. نیست مادر یک های

 ..کنه فرار محسن با که

 : “زد داد مسعود امیر و بیرون کشیدم دستش تو از ـو دستم. ” کن ولم –

 چی؟ صدرا محمد –

: گفت می..« محسن.. مامانم صدرا محمد: »گفتم می که اونوقت! چی؟ من پس: گفتم گریه با

 گی می حاال که بود کجا صدرا محمد. کنند می جا بی کار دارن که داد می ندا دلم.« شدی حساس»

 چی؟ صدرا محمد

 .نداره شما زندگی به ربطی محسن. ها شه می دیوونه صدرا محمد. نکن اینطوری -مسعود امیر

 نمی. ـست حامله من مامان. شده مادرم شوهر محسن ”گفتم غجی و گریه با”  نه؟ فهمی نمی –

 و ینمبش داداشت کنار بیام بپوشم عروس لباس آسوده خیال با دیگه روز بیست خوای می! فهمی؟

 بزرگتره خودم از سال نه هشت، که جدیدم بابای و ـم حامله مامان کنار آخر و بشم عشقش

 !ذاره؟ می غیرتت. من جای بذار خودتو بگیرم؟ عکس

 :گفت امید نا و کرد نگاه چشمام تو مسعود امیر

 گریون چشمای و مسعود امیر خود لحن با. ” نیست حقش این. نکن اینطوری صدرا محمد با –

 !بود؟ من حق:” گفتم
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 عشق واقعاً چی؟ زندگیم و صدرا محمد کردم، گریه خونه تا رفتم خونه طرف به و برگردوندم رومو

. نمک بد صدرا محمد به خواستم نمی. ریخت بهم چیز همه و عروسیمونه دیگه روز چند تنها. نیست

 می مقصر رو همه من صدرا محمد به نه کنم رحم خودم به نه که کردند کاری مامانم و محسن ولی

 رحمند بی چقدر نکم؟ خالی چطوری ـو دارم سینه تو که حرصی دوسنتم نمی. خودتم حتی دونستم

 یویژگ توصیف در این. بشم خوشبخت من که نذاشت دلش رو پا که که بود رحم بی مامان چقدر

 ودب این نکرد که کاری تنها بکنه؟ رو کار این که کرده راضی خودشو چطور. نیست مادر یک های

 ..کنه فرار محسن با که

 گریون چشمای و مسعود امیر خود لحن با. ” نیست حقش این. نکن اینطوری صدرا محمد با –

 !بود؟ من حق:” گفتم

 عشق واقعاً چی؟ زندگیم و صدرا محمد کردم، گریه خونه تا رفتم خونه طرف به و برگردوندم رومو

. نمک بد صدرا محمد به خواستم نمی. ریخت بهم چیز همه و عروسیمونه دیگه روز چند تنها. نیست

 می مقصر رو همه من صدرا محمد به نه کنم رحم خودم به نه که کردند کاری مامانم و محسن ولی

 رحمند بی چقدر نکم؟ خالی چطوری ـو دارم سینه تو که حرصی دوسنتم نمی. خودتم حتی دونستم

 یویژگ توصیف در این. بشم خوشبخت من که نذاشت دلش رو پا که که بود رحم بی مامان چقدر

 ودب این نکرد که کاری تنها بکنه؟ رو کار این که کرده راضی خودشو چطور. نیست مادر یک های

 ..کنه فرار محسن با که

— 

 توتیا ازدواج رمان بیستم قسمت

 اصالً ه بیچاره کردم، تعریف براش رو ماجرا تموم گریه با و زد زنگ دایی خونه رسیدم وقتی

 .وای ای. من بر وای ای وای، ای: گفت می فقط و بود شده الل انگاری

 بند ـمو گریه محسن و مامانم کار و صدرا محمد و بابام یاد. کردم گریه انقدر کشتم خودمو شب تا

 امانمم دادم، پس نامزدیمو من.” کردم می گریه بلند بلند و بودم نشسته خالی اتاق توی. آوُرد نمی

 یم دیوونه داشتم که بودم کرده تکرار رو ها جمله این انقدر.” است حامله و کرده ازدواج محسن با

 ولی. دبو من از بدتر. نداشت تعریفی تارا حال خونه، تنبرگش تارا و مسعود امیر که بود شب. شدم

 .بود نداده دست از دلگرمیشو حداقل
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 وناا کنی؟ می لج خودت با داری چرا توتیا: گفت و کرد بغلم اومد دید منو تا و کرد باز اتاقو در تارا

 زنی؟ می بهم زندگیتو داری چرا تو کردند، ازدواج که

 که کنم قبول تونم نمی. تونم نمی من ولی نیست حرفی. اشیب عروسشون تونی می تو تارا –

 .باشه من جاری مامان

 کتدار شما عروسیتونه، دیگه یکماه از کمتر توتیا نداری؟ دوستش مگه چی؟ صدرا محمد -تارا

 .یارن می دیگه روز دو ـو اتاقتون لوازم. دوختی عروس لباس دیدید،

 .تره عمیق ام سینه توی درد ینا ولی ”گفتم و ریخت اشکم”  دارم دوستش –

 امیر. یاد می داره صدرا محمد کردی، نمی خراب زندگیتو حداقل بودی، شده عاشق کاش ای -تارا

 .ادی می داره گرفته هواپیما بلیط سریع ـم بیچاره اون. شده چی که گفت براش زد زنگ مسعود

 ..ببینمش خوام نمی –

 ..که داره حق اون! چرا؟ -تارا

 نگدلس و مادرم همون دختر منم که فهمم می گردم، می بر تصمیمم از ببینمش اگر: فتمگ گریه با

 .طلبم منفعت و خودخواه و

 خودت؟ با کنی؟ می نعش اینطوری داری که کنی می لج داری کی با -تارا

 .کرده کوتاهی صدرا محمد –

 .نیست ـش کوتاهی جواب این. نیست حقش این ولی -تارا

 .کنم می چیکار دارم که نگو بهم دونم می: زدم داد گریه با

 .نکن خرابش: گفت و بوسید ـو من تارا

 .کنند زندگی من درد چشیدن بدون محسن و مامان ذارم نمی. خوام نمی. تونم نمی –

 .«کنم می آقت برنگرده توتیا اگر: »گفت محسن به جون آقا -تارا

 .گردم نمی بر –

 .ترکستانه به ری می داری که راهی این. شو پیاده شیطون خر از خدا رو تو توتیا، -تارا
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. عباس حضرت یا: گفت تارا و کردیم نگاه حیاط طرف به دو هر تارا و من. اومد زنگ مداوم صدای

 .صدراست محمد

 .برگرده بگو برو –

 .زنشی. گیره دلش بابا الکیه؟ مگه توتیا -تارا

 .دادم انصراف صبح امروز از بودم، زنش –

 .ها گیره می پس ـشو قاصت خدا -تارا

 . من از نه بگیره پس محسن و مامان از باید تقاصشو اول خدا –

 .بودم نشنیده رو صدرا محمد داد صدای شب اون تا من که وهلل به. اومد صدرا محمد داد صدای

 !توتیا –

 .بشه آروم بذار عصبانیه، صدرا محمد -مسعود امیر

 باالئه؟ کجاست؟ -صدرا محمد

 .نکن لج اتوتی -تارا

 .برو محمد: گفتم و شد باز اتاق در

 :گفت قرار بی سرکنده مرغ مثل صدرا محمد

 دیگه روز هفت و بیست توتیا داره؟ ما به ربطی چه محسن کنی؟ می اینطوری چرا! توتیا –

 .دختر باش داشته انصاف. عروسیمونه

 .بیرون برو صدرا محمد: گفتم گریه با

 .بگیرند طالق کنم می وادار ـو محسن خدا به توتیا! وتیات: گفت و جلو اومد صدرا محمد

 .ـست حامله مامانم: گفتم حال همون با

 و خودت زندگی با چرا. عزیزم توتیا. باباشون گور مردم؟ حرف از ترسی؟ می چی از -صدرا محمد

 .باش زندگیمون فکر. کنه می جدا هم از مارو داره و خوره شده محسن کنی؟ می بازی من
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 از دونست نمی. بود قرمز چشماش. بود شده گچ عین رنگش خدا وای. کردم نگاهش ریهگ با

 :گفتم. کنه کار چی دستپاچگی

 و خوبی به خونه این توی همه تارا و مسعود امیر و مامانم و محسن تو، و من اینکه زندگیمون؟ –

 خونوادیگمون ی رابطه ندونند اومدند دنیا به هامون بچه که بعد هان؟ کنیم، زندگی خوشی

! جالبه بعد و شه می عموش بزرگش پدر عموشه، زن خواهرش بزرگشه، مادر عموش زن چطوریه؟

 روزنامه دفتر از بگیم بعد بنویسند؟ کجا باید مارو اسم. شه می باباش دامادشون. بگو رو علی امیر

 درچق) آره؟ م،کنی می زندگی داریم خرم و خوش چقدر که کنند مصاحبه ما با بیان هم همشهری ی

 (دی:خدایی شه می پیچیده

 .کشما می ـو محسن رم می تویتا،: گفت عصبی صدرا محمد

 خونه اون توی ـتونو هویت تارا که همین. بشم چی بلور ی خونواده عروس نیستم حاضر من –

 من اومد مامانم. مامانم جای یا اینجاست من جای یا: »گفتم هم خان محمود به. کافیه کرده حفظ

 .«رم یم

 :گفت و نشست روبروم صدرا محمد

 تونم ینم ساده انقدر من نیست رسمش این برگردی؟ من به تو که کنم چیکار من توتیا! توتیا –

 .بریزه بهم چی همه بذارم

 بهت من.« حساسی: »گفتی تو.. ـمون خونه زده زنگ محسن که گفتم بهت من: گفتم گریه با

 وت.« نزن ـو محسن حرف: »گفتی تو.« طوفانه قبل آرامش گاران و آرومه چیز همه نگرانم: »گفتم

 خودت تو. بود سرجاش چیز همه االن خوندی می ـو حرفم اگر. صدرا محمد بود دلت گرم سرت

 .بگذرم چیز همه از راحت تونم نمی من. زندگیمونی ویرونی مقصر

 :گفت و پیشونیش به زد محکم تا چند صدرا محمد

 چی؟ من کنم؟ چیکار من پس –

 .زندگیت دنبال برو –

 .بفهم. تویی زندگیم: زد داد حرص با

 :گفتم قبلیم حال همون با
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 .شم نمی اضافه نامیزون های پیوند این به من کنم، نمی ازدواج باهات من –

 :گفت و کرد نگاه سرش باال به صدرا محمد

 از هک بگم چی نم کنم؟ چیکارت:” گفت و گرفت پیشونیش به دست. ” کنم چیکارش خدا! خدا –

 بگم یچ نکنی؟ تصویه من با محسنو حساب که بکشم ـتو منت چطوری بشی؟ پیاده شیطون خر

 .بسوزه عاشقم و زار حال به رحمت بی دل که

 رو افتاده پس دل این دیگه تو. شدم داغ مرد دو ی اندازه به صبح از من صدرا محمد: گفتم گریه با

 .داده نشون بهم داغشو شکستن دلمو کست،ش نمی ها حاال حاال من دل. نکن داغ

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو صدرا محمد

 هی من صد حرفای این به ـو عشق مسعوده، امیر پای که تارا مثل بودی اگر نبودی، عاشقم تو –

 .بودی زندگیمون پای ده، می ترجیح غاز

 :گفتم. کردم گریه و گرفتم دستم توی صورتمو

 .کنی نمی درکم –

 :زد داد و ریخت اشک درد از

 .ندازی می دور منو ناجور ی وصله یه عین داری کنی؟ می درکم چی؟ تو –

 :گفتم هق هق و گریه با.. شد پاره براش دلم بند

 .نگو اینطوری –

 :گفت و شد اشک از پر صدرا محمد چشمای

 بسوزه؟ دلت تا بگم چطوری –

 اگر کنی نمی فکر چرا. گرفته ازمون رو ام زندگی و پدرم آبروی ـو، مادرم داداشت صدرا محمد –

 بیاری؟ دووم تونستی نمی هم تو بودی من جای

 .نداره ربطی ما زندگی به اتفاقات این -صدرا محمد
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 گیم می بهش اینجا ما ولی. اتفاق بگن اینا به شما طرفای شاید! اتفاق؟ محمد اتفاق؟: گفتم شاکی

 .ناموسی ی مسئله

 :گفت و ردک نگاه چشمام تو صدرا محمد

 ماه یه عروس: »بگن که  کنی پول یه ی سکه منو خوای می بزنی؟ بهم ـو چیز همه خوای می –

 که ببری منو آبروی «حنا؟ تو گذاشت رو صدرا محمد دست و رفت و گذاشت عروسی به مونده

 شکستن دل بفهمه محسن که بشکنی منو دل خوای می چی؟ یعنی بردن آبرو کنه درک محسن

 مادرتو وقتی کنه درک محسن که عشقمو تمام ـمو، عزیز گیری، می ازم خودتو داری چی؟ یعنی

 !نیستم محسن ”زد داد”  من داشتی؟ حالی چه تو گرفت

 :گفت ملتسمانه. گرفت دستمو و شد هول گرفت، ام گریه دادش از

 .هبمیر زندگی این شه باعت دیگه یکی اشتباه نذار. کشیدیم نقشه کلی هم با ما توتیا، –

 :وگفتم  کشیدم بیرون دستش تو از ـو دستم

 .نامحرمیم که ـست هفته یه ما –

 و ردک بلند ـو سرش و کشید نفسی. بود شده عاصی. گرفت دستش توی ـشو صورت صدرا محمد

 : “گفتم آروم. بودم کرده هول و بودم ترسیده. ” شما می دیوونه دارم من توتیا: گفت

 .برو صدرا محمد –

 ودب پنجره کنار شکل دایره میز روی عکس قاب چی هر و شد بلند جا از و شد صبانیع صدرا محمد

 .نگیر من از ـو زندگیم! توتیا: زد داد و پایین انداخت میز روی از رو

 نای خوام نمی. نداره وجود ای زندگی من ی واسه. ببینمت خوام نمی بیرون، برو: گفتم گریه با

 .بشم ریکش تو با ـو ساختن برام که جهنمی

 :گفت و داد تکون سری. کرد می نگاهم و بود ایستاده کمر به دست صدرا محمد

 .ظالمی تو –

 .بهتره باشم شیطون محسن مثل که این از بودن ظالم! ظالمم من آره،: زدم جیع
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 تو که بزنه؟ بهم ـو میونمون محسن که بودم؟ قدر همین تو ی واسه  من! همین؟ -صدرا محمد

 !بزنی؟ پس ـو نم و بشی تسلیم

 :گفتم جیغ و گریه همون با و شدم بلند

 تشدرس من، به بسپار رو همه: »گفتی ـتون خونه در جلوی پیش یکسال یادته کردی، وادارم تو –

 حاجی. نخور ـو غصه تو: »گفت مامانت.« کنم می راه به رو رو همه: »گفت بابات ؟.«کنم می

 و کرد مالی ماست رو اومده پیش های قضیه انتمام و دادید قول بابات و تو.« هست حواسش

 هر و کشیدم زوزه پاسوخته سگ عین فقط من نداره؟ ربطی ما به گی می اومدی حاال. داد تحویلم

 اب بعد و ـتون اساس بی های قول با اول. کردید ـم خفه نوعی به شدید جریان وارد که کدومتون

 .کردید می سرگرم منو فقط نامزدیمون،

 :گفت رفته وا اصدر محمد

 رس تو! توتیا وای بودیم؟ مطلع محسن و مامانت ازدواج جریان از همه ما کنی می فکر تو یعنی –

 .پایین بیار اتهامتو انگشت این. کنی نمی رحم کس هیچ به و افتادی لج

: تگف صدرا محمد و دوختم چشم حیاط به و برگرفتم در آرنجامو و پنجره طرف به برگردوندم رومو

 یم ـو زندگیم ی همه نباشه چشمت جلوی که محسن ی قیافه که اینه و مردم حرف مشکلت اگر

 .دیگه کشور یه ریم می ایران از. ریم می فروشم

 باید .کنه نمی درمون پماد منو سوختگی ولی داری زیاد سوختگی پماد تو: گفتم و زدم پوزخندی

 .بمیرم درد از یا بکشم درد اگر حتی بیاد، در خونش و چرکش تا بتراشم

 بینی؟ می یکی رو ناخودی و خودی که رفته جلدت تو چی: گفت عصبانیت با صدرا محمد

 :گفتم و گذاشتم گلوم روی دستمو ی پنجه و کردم نگاه صدا محمد به برگشتم

 .یاد نمی باال نفسم. کرده گیر اینجا لعنتی بغض این. بغض کینه، –

 :گفت شده کفری صدرا محمد

 ینه؟ا آخرت حرف –

 فکر. تویی خود هچله تو که اون! نه گزه؟ می کسی کک کنی می فکر: گفت و دادم تکون سری

 .فکر: ” گفت و کرد اشاره اش شقیقه به ”کن
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 از .ببینمش تا کردم نگاه ـو حیاط تو سریع برگشتم. شد افتاده هام شونه رفت که صدرا محمد

 و دارم حالی چه که دید و کرد نگاه اتاقم ی پنجره طرف به برگشت و ایستاد شد می رد که حیاط

 تارا. رفت صدرا محمد  و دنبالش دویید مسعود امیر. کنم می نگاهش دارم حال پژمرده و مأیوس

 :گفت و اتاق تو اومد بیرون بود رفته صدرا محمد اومدن با که

 شد؟ چی –

 .شد تموم –

 انقدر نداده قرار راهت سر رو دراص محمد الکی خدا نرون، خودت از رو صدرا محمد! توتیا -تارا

 .نکش آتیش به مامان اشتباه خاطر به ـو زندگیت

 :گفتم و کردم نگاه تارا به برگشتم

 .یستمن تو مثل من. تونم نمی من ولی. ندیدی دیدید شتر بگی و ببندی چشماتو تونی می تو –

 خودت طرف ـتو اسلحه سر چرا کنی؟ بدبخت ـو خودت خوای می پس: گفت عصبانیت با تارا

 .ـست دیگه یکی قاتل گرفتی؟

. بود بلوایی یه درونم دونه می خدا.. وجدانم و احساسم افکارم، و موندم من و رفت گذاشت هم تارا

 که دمبو فکر تو اقنرد. کردم فکر و رفتم راه سرکنده مرغ عین صبح خود تا صبح تا و بودم آشوب

 زیر آتش کردن روشن برای شب اون من. دش قضا نمازم و کرد طلوع خورشید نشدم متوجه

 .کردم می پردازی نقشه و گرفتم می باید که بود تصمیمی کردم، جمع هیزم خودم زندگی

 مهری اومد، خان محمود. کرد صحبت باهام و اومد روز هر هفته اون کل و روز اون صدرا محمد

. بودم شده کر من ولی زد، حرف باهام خودمون زبون به معصومه. کرد پادرمیونی ملیحه اومد، خانم

 نمحس همراه البته. خونه آوردند شدن بستری از بعد روز سه مامان. شنیدم نمی رو کسی صدای

 من کرد می خیال چون شاید شد وارد لرز و  ترس با اول. اومد چمدون یه با محسن. خونه اومد

 .بود ای دیگه چیز اماجر ولی. کنه زندگی اونجا خواد می اونم بفمهمم اگر کنم می غوغا

 نمی. بود شده پانسمان دستش دو. بود کبود اش چونه زیر و کرد می نگاه نگران چشمام تو

 دعوای یه و بیمارستان بودند اومده که رضا و دایی یا پدرش و برادرا. بودش زده کی دونستم

 !بودند انداخته راه حسابی
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 هردوشون به و بودم ایستاده در از تر عقب قدم چند. تو اومد در از کرد، نمی نگاه چشمام تو مامان

 .سالم: گفت آروم محسن. کردم می نگاه

 :گفتم و کردم نگاه مامان به و ندادم جوابشو

 .کردی می فرار بودی خونه دختر اگر نه؟. نکردی فرار محسن با بودی مادر چون –

 :گفتم.. نداد جواب و کرد نگاه بهم حرص با مامان

 پنجره از شدن وارد در از جای برسی دامادت به نداشت کسی اگر عزیزم خوبی، الگوی عجب –

 .بگیره ـتو ورود جلوی بسته در نذار برو باال دیوار از شو، وارد

 داره؟ ادامه هات کنایه و نیش و خوندنت کُری کُر یا کنی می تموم: گفت آهسته و حرص با مامان

 !ه؟دادنت دستم آب جای نیستم؟ بند پام رو بینی نمی

 کنید؟ شیرین دهنتونو تا عسل یا بیارم آب –

 .پیشکشت عسل نکن ـمون زهر تو -مامان

 دختر !جون مادر به ماشاهلل. عالمه خدا. رفتید شاید یا رید نمی. افتادم عسل ماه یاد عسل گفتی –

 یم دود اتبر اسپند بود اگر که بباره قبرش به نور! پاره آتیش.. نیست کسی دستش رو کرده بزرگ

! هِـــ» :گیم می هِی و کنیم می نگاه اکشن فیلم ما. کُشت می گوسفند دامادشم تازه پای زیر. کرد

 خودمون ما چون زنیم می رو حرفا این ما اگر که ندارند خبر!« نداره تمومی ها خارجی تخیالت

 یا شه یم پاره آتیش هم اون که ببینم بمونم زنده منم باشه دختر ـتون بچه کنه خدا. هستیم اکش

 شک من هک ”گفتم و گرفتم گاز دستمو.. ” استغفرهلل استغفرهلل،. نسوزوند اگر که نشد، اگر که نه

 .کنم می

 .اهلل اال اله ال: گفت خورده فرو عصبانیت با مامان

 و من ”گفتم حرص با”  خوابِ سرویس دیروز. شد پرت حواسم که بودم زده ذوق انقدر من! اُه –

 بگم که نبود حواسم. اونجا ببرند که دادم ـو خان محمود ی خونه آدرس ندآورد رو صدرا محمد

 ازش تونستید می که داماد و عروس تازه شما ولی خورد هم به که ما عروسی. بیارند شما برای

 .کنید استفاده

 :دادم ادامه. بود انداخته زیر به سرشو محسن
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 و غضب با. “ـم ننه و سرت فدای ”گفتم حرص با ”نداره اشکالی باشی زده خجالت نبینم محسن –

 اشکام با و کردم پاره ـو لباس ی همه قیجی با من و  آوردند ـو عروسم لباس اگر ”گفتم گریه

 تو تونه نمی خجالت از ـتو خونده دختر شده داداشت عروس تازه اگر کشیدم، آب ـشو پارچه

 گرا خوردند، می باباش ایبر که ببینه تأسف یکی چشم تو ترسه می چون کنه بلند سر محل

 های اتلق باید. کنم تحمل ـو سنگین بار این تنه یه خونه این توی باید من و رفته گذاشته خواهرم

 اینا.. هنکش زبانه بیرون به قلبم تو که آتیشی این از تا بذارم هم روی ـو لبهام و ببینم زندگیمو

 قصر که درک به. کردی جهنم زندگیمو که جهنم به.. مامان برس عشقت به تو که، نداره خجالت

 ارهدوب ”کردم اشاره لباسم به”  سیاهم لباس که بابام گور نه؟. بابام گور. شد خراب سر رو آرزوهام

 اشم که دونست می و بود اگر چون!  چرا؟ دونی می برد، بابامو خدا. رفت تنم تو عروس لباس جای

 بچه ادرم. زنش که نباشه دنیایی که کشید می رخاکست به رو دنیا این همید ی تشنه انقدر تا دو

 ..برسه اینجا به هاش

 و غضب با. “ـم ننه و سرت فدای ”گفتم حرص با ”نداره اشکالی باشی زده خجالت نبینم محسن –

 اشکام با و کردم پاره ـو لباس ی همه قیجی با من و  آوردند ـو عروسم لباس اگر ”گفتم گریه

 تو تونه نمی خجالت از ـتو خونده دختر شده داداشت عروس تازه اگر کشیدم، آب ـشو پارچه

 گرا خوردند، می باباش برای که ببینه تأسف یکی چشم تو ترسه می چون کنه بلند سر محل

 های اتلق باید. کنم تحمل ـو سنگین بار این تنه یه خونه این توی باید من و رفته گذاشته خواهرم

 اینا.. هنکش زبانه بیرون به قلبم تو که آتیشی این از تا بذارم مه روی ـو لبهام و ببینم زندگیمو

 قصر که درک به. کردی جهنم زندگیمو که جهنم به.. مامان برس عشقت به تو که، نداره خجالت

 ارهدوب ”کردم اشاره لباسم به”  سیاهم لباس که بابام گور نه؟. بابام گور. شد خراب سر رو آرزوهام

 اشم که دونست می و بود اگر چون!  چرا؟ دونی می برد، بابامو خدا. رفت متن تو عروس لباس جای

 بچه ادرم. زنش که نباشه دنیایی که کشید می خاکستر به رو دنیا این همید ی تشنه انقدر تا دو

 ..برسه اینجا به هاش

— 

 

 یکم و بیست قسمت

 :گفت و رفت در کوره از مامان
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 یدب نکنم؟ زندگی باید بمیرم؟ منم باید مرده شوهرم چون سفید چشم ی دختره کردم؟ چیکار –

 چون شستم؟ می عرلت به خونه کنج و کردم می تن سیاه رخت ساله هفتاد های زن بیوه عین

 یزندگ بدم، اولویت زندگیم به نبیاد نیستم؟ آدم من مگه ندارم؟ زندگی حق دیگه مرده شوهرم

 چند من مگه باشی؟ خوشبخت داری حق تو فقط ندارم؟ دل من چی؟ من پس توئه؟ ی واسه فقط

 ؟.. خوای می تو که کردم می رفتار اونطوری باید که سالمه

 تاوق اونن. شدم زده حیرت! بود عالی:” گفتم و زدم دست. ” مامان آفرین: گفتم و دادم تکون سری

 دینبا دیگه اصالً. شدی زن پا یه حاال ولی کشید می طول ساعت دو بدی جواب خواستی می که

! مادرمی؟ تو شه می باورش کی. جون نرگس بگم باید. نبود اینطوری من مامان! مامان بگم

 مین باورش اصالً کسی دیگه محسنی، زن بدونند همه مامان بگم تو به. شدی ترم جوون ماشاهلل

. گمب ـشو انگلیسی یا جون، نرگس بگم. بدیم تغییراتی باید پس. باشه بابام محسن شه

 بابا اصالً.. و جدید ی بچه و”  بود نکرده سر چادر مامان”  جدید تیپ و جوون هرشو. «نارسیس»

 .که نیست نرگس اون نرگس این

 :گفتم بغض با و کردم پاکش دستم کف با سریع. ریخت اشکم و فشردم هم روی لبهامو

 لمتحم یکم ”ریخت می چشمام از و جوشید می اشک چشمه عین چشمام”  مزاحمم که ببخشید –

 .باشید راحت که بندم می بندیل و بار نیدک

 دارهن ایراد محسن هان؟ نیست؟ مشکلی ماه، یک از کمتر: گفتم کرد، نگاهم و کرد بلند سر مامان

 باشم؟ اینجا ماه یک فقط من

. رونبی رفت و زمین گذاشت ـو بود بغلش تو حاال که علی امیر و انداخت بهم نگاه نیم یه محسن

 :گفتم سوخته دل با. ریخت اشکم و کرد گریه محسن پشت که ردمک نگاه علی امیر به

 بابای ی واسه. نکن گریه محسن پست مادرته، شوهر محسن. جعفره تو بابای علی امیر –

 .شده صاحبت دیگه یکی و ندیده رو تو حتی که کن گریه مظلومت

 جاک زدم بهم که رو صدرا محمد با نامزدیم کجا؟ ولی رفتم، می خونه اون از باید. باال رفتم ها پله از

 و قسم آدم همه اون بین اونجا؟ برم کی تا رسول؟ دایی ی خونه جا؟ نه  و دارم پول نه وقتی برم؟

 هعرض بی من! نداشتم خودمم کشوندن آتیش به جرئت حتی چی؟ خوردم محسن برای که ای آیه

 مهه خوام نمی. گذاشتن پا زیر وـ من عالیق و زندگی اونا. کنند زندگی راحت بذارم خوام نمی.. ام

 ..دادم دست از ـو چیز همه من بیشتر همه از. بگیره آروم چیز
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 الو؟: گفتم و برداشتمش خورد، زنگ تلفن

 خوبی؟ توتیا، سالم –

 شما؟. سالم –

 حمدم با ـتو نامزدی شنیدم. شنیدم چیزایی یه! شده؟ چی توتیا گرفته؟ صدات چرا. ـم هستی –

 .زدی هم به صدرا

 !پیچه می سریع چه خبرا –

 هفته یه گن می صدرا محمد کارگاه کارگرای. گفته بهش کارگاه کارگرای از یکی. گفت هادی –

 .نیست خوب حالش انگاری. کارگاه نرفته صدرا محمد ـست

 !توتیا: گفت هستی. کردم گریه و گریه زیر  زدم

 .ـست لهحام مامانم و کردند ازدواج یواشکی محسن با مامانم هستی –

 گه؟ می چی: گفت ور اون از یکی. کردم می گریه من و اومد نمی هستی صدای

 .«!!کرده ازدواج مامانش با محسن: »گه می -هستی

 زده؟ بهم صدرا محمد با این همین واسه!! کرد؟ ازدواج: گفت اومد می که همون صدای

 زدی؟ بهم ـتو ازدواج مامانت خاطر به! توتیا -هستی

 دراص محمد با دیگه روز چند امانه؟ و امن چیز همه و نیوفتاده اتفاقی کنم ادعا که تیداش انتظار –

 و مامان که خان محمود اول پسر عروس مامانم، جاری شدم می و شستم می عقد ی سفره سر

 ـشند؟ دیگه پسر دو عروس خواهرم

 گه؟ می چی ببینم بذار هادی اِ ای؟ خونه االن تو. بمیرم برات الهی -هستی

 یاد!!! هادی؟!! هادی؟.. افتاد هزاریم دو یهو.. ” فرار راه کاش ای پول نه دارم جا نه برم؟ کجا –

 بی سال سر و بشه زنش یکسال که گرده می دختری یه دنبال هادی: »افتادم هستی حرفای

 .« “اونور بره و بگیره ـشو ارث هادی تا بشه جدا ازش دردسر

 اونجایی؟ توتیا الو الو؟ -هستی
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 !!هستی؟. آره –

 !!شده؟ چی چیه؟ –

 شناسه؟ می ـو محسن هادی هستی –

 .کنکنتا کم یه و هم پر تو زدن شد چی دونم نمی ولی بودند هم جونی جون رفیق بابا، آره -هستی

 قهرند؟ یعنی –

 مگه؟ چطور همدیگه، ی واسه دارند کُری کُر دخترند؟ مگه چه؟ قهر -هستی

 کرد؟ ازدواج هادی –

 واجازد از تو بشه؟ ـش زن شه می حاضر کی خواد می این که شرایطی این با کی بابا، نه -هستی

 کرد؟ قبول هم صدرا محمد. بگو ـت

 مین راضی که دونه می ولی زنه می زنگ هنوزم کنه راضیم شاید تا اومد می روز هر هفته یک نه، –

 کنم؟ راضی ـو خودم چطوری آخه. شم

 اونجا؟ یاد می محسن -هستی

 .منم اینجا زیادیِ االن ره،آ –

 چطوره؟ باهات رفتارش -هستی

 توی ولی کنم فرار خواد می دلم هستی. ده نمی جواب گم می من هم چی هر. زنیم نمی که حرف –

 .کنم می دق کسی بی و تنهایی این از دارم. نباشم دلتی ی خونه این

 نیست؟ اونجا مگه تارا. بمیرم برات الهی -هستی

 .برد خودش با رو تارا مسعود امیر –

 رفت؟ چرا تارا! بُرد؟ -هستی

 .چشم بگه که مسعوده امیر دهن به چشمش تارا –

 .اینا داییت ی خونه برو -هستی

 کی؟ تا –
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 .نباش اونجا ولی. هروقت تا -هستی

 کنه؟ زندگی راحت خیال با مامانم تا برم –

 .زدی بهم که خودتم زندگی بشه؟ چی که بشی اونا بپای خوای می پس -هستی –

 ردهخو قسم.« زنم می آتیش خودمو کنی ازدواج مامانم با اگر: »بودم گفته محسن به. دونم نمی –

 .هستی ندارم جرئت ولی بودم

 .کرد شوهر که سر فدای کرده؟ شوهر مامانت که بزنی آتیش خودتو شدی؟ دیوونه مگه -هستی

 .کردی بجوا رو صدرا محمد که کردی خریت تو. دیگه رفت شد تموم

 مین اینجا به کار االن وگرنه. کردم اطمینان مامانم به که کردم خریت: گفتم و کشیدم نفسی

 .کشید

 پیشت؟ بیام من خوام می -هستی

 .برسون سالم. زدی زنگ که ممنون. عزیزم نه –

 .خداحافظ. باش خودت مراقب. باشه -هستی

 دیدم کردم نگاه پنجره از شدم بلند. اومد زنگ صدای. گذاشتم رو گوشی و کردم خداحافظی

 و درست ی حوصله و حال انگار. کرد نگاه من ی پنجره طرف به و کرد بلند سر. اومده صدرا محمد

 می تا. بود افتاده گود چشماش زیر بود، ریخته بهم موهاش و بود درآورده ریش. نداشت حسابی

. ختری اشکم و کنار اومدم جرهپن کنار از. کرد نگاهم ملتسمانه. گرفت می ـو گلوم بغض دیدمش

 :زد صدام مامان

 .اومده صدرا محمد توتیا –

 :اومد صدرا محمد صدای بعد چندی. نشستم در پشت و کردم قفل ـو اتاقم در

 خونه .عروسیمونه دیگه روز ده. ما ی خونه بریم بیا. نیست اینجا تو جای بریم بیا توتیا! توتیا –

 .اونجا ریم می ـم گرفته

 .برو ”گفتم و شکست بغضم”  صدرا محمد –
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 که ندارم محسن اسم به برادری من.. شه نمی عوض چیزی کارا این با عزیزم آخه -صدرا محمد

 به داری چرا چی؟ ـمون عشق پس توتیا کنی، ازدواج من با خوای نمی نسبت این خاطر به تو

 می آتیش به ـو هامون هدف و ها آرزو داری سینه تو که بغضی و حرص خاطر به مردم حرف خاطر

 .شم می دیوونه دارم من. ببینمت باید کن بار درو توتیا کشی؟

 .زندگیت دنبال برو اینجا؟ یای می روز هر چی برای. ببینمت خوام نمی گفتم –

 کنی؟ نمی رفتار تارا مثل چرا کنی؟ دق که بخوری حرص انقدر تا بمونی اینجا خوای می –

 .نیستم تارا منم –

 اچر آخه! خودت با من، با. کنی می لج همه با که بازی لج توتیای تو دونم، می آره: گفت حرص با

 خورد مه تره برات که کسایی به کنی؟ ثابت کی به کنی؟ ثابت خوای می رو چی کنی؟ می اینطوری

 .بریم شو بلند نشو بچه گیره؟ نمی ـو دهنشون جلوی گِلی هیچ که مردمی به کنند؟ نمی

 :گفت که اومد مامان صدای

 می بر سفیدم چشم تارای اون. نیستید محرم بهم دیگه توتیا و تو بریم کجا صدرا محمد آقا –

 می کیی یکی برادرا شما حاال که نکردند ازدواج شما با. باباشونند ی خونه دختر هنوز اینا. گردونم

 …بگید تارا به من طرف از برینشون، می یاید

 :گفت راماحت و ادب با ولی جدی صدرا محمد

 و وناًقان ولی. باباشه ی خونه دختر و مجرد هنوز ای شناسنامه نظر از تارا که درسته. خانم نرگس –

 اراختی و شوهرند و زن اونها جون باشم داشته تونم نمی دخالتی هیچ منم. مسعوده امیر زن شرعاً

 ..مسعوده امیر دست تارا

 بصاح نیودمده در مسعود امیر عقد به که زمانی ات و مادرشم من منه، دست تارا اختیار نه -مامان

 .اختیارشم

 بیارید؟ رو تارا رید نمی چرا پس -صدرا محمد

. دم نمی اجازه من ببرید خودتون با رو توتیا تا اومدید هم شما اگر. کنم می رو کار همین -مامان

 .دیگه الس صد چه باشه افرد روز این حاال. باشه عروسیتون روز که بیاد شما با تونه می وقتی توتیا
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 و شما برسه؟ روز اون گذاشتید محسن و شما یعنی: گفت قبلیش لحن همون با صدرا محمد

 .ریختید هم به رو ها خیلی زندگی محسن

 .بیرون برو من ی خونه از! بیرون برو -مامان

 :گفت صدرا محمد. کردم نگاه در به نگران

 .خداحافظ. بشید خوشبخت ودتونخ حداقل امیدوارم. کردید بدبخت که ـو من –

 :گفت حرص با مامان و رفت صدرا محمد

 نهک می نگاه زنش به همیشه مرد. شه می دراز هم صدرا محمد زبون باشه متر سه تو زبون وقتی –

 وت. کنه رفتار زنش ی خونواده با همونطور تا کنه می رفتار خودش ی خونواده با چطوری ببینه

 یه هش می رد کی هر حلبی پیت شدیم. وصّی وکیل شدن ما ی واسه همه. کنه می جمع اونم بریزی

 .زنه می بهمون لگد

 .صدرا محمد فکر و تنهاییم و موندم من و رفت هم مامان

 یگهد برنگرده اگر که بود گفته بهش هم مامان و برنگشت تارا ولی تارا دنبال رفت شب اون مامان

 هن زدم می حرف مامان با نه. گذشت می باال ی طبقه وقتم تموم هم من. خونه برنگرده وقت هیچ

. زدم نمی دست بهش و موند می در پشت ها ساعت و خوردم می زور با ناهار و شام. محسن با

 و داوم بس از شد خسته اونم. شد اضافه هام مشکل دیگر به صدرا محمد نیومدن با ـم افسردگی

 اون هرگز. خواستم می من که کرد کاری هم سر آخر و.. داشت حق. گفتم نه بهش من و رفت

 چشمای با که بود تهدیدش اون خاطر به حالم خرابی تموم انگار. ره نمی یادم آخرش ی جمله

 :گفت خیس

 راغتس وقت هیچ و یارم نمی اسمتو دیگه نشی پیاده شیطون خر از اگر که قسم خدات به توتیا –

 .یام نمی

 توی ها ساعت. کنه عمل حرفش به هم صدرا مدمح تا ندادم نشون العملی عکس هیچ من و

 ودوج با هم مامان. زندگیمه ی حادثه کدوم ـم گریه علت دونستم نمی و کردم می گریه تنهاییم

 یاطح به و شستم می پنجره پشت. نداشت ـو باهام زدن حرف جرئت ولی بو نگرانم خیلی که این

 انگار. کردم می گریه و افتادم می وشخ روزای های خاطره یاد و کردم می نگاه ـمون پاییزی

 .نبود پیچید می خونه تو همیشه صداش که درازی زبون توتیای اون از خبری دیگه
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 شد چطوری دونم نمی

 شد من عاشق تلخ روزای که

 ریختم اشک آزادی برای من

 شد پیش از تر عاشق من به روزا اون و

 .داغونه و آشوب دلم

 شومه مهمون یه مثل دلم تو غصه

 روزام این دلخوشی همه

 برسونه آزادیم دست به منو که مرگه فقط

 ـو من هستی همه

 دادن فنا به روزا این

 روزا این به هام التماس جواب

 بودن جواب بی های یاوه

 ”روزا این“

 عُرضه انگار ولی برم خونه از ماه سر بود قرار. بودم نذاشته بیرون خونه از ـو پام بود ماه دو

 بود امانم فقط. دیدمشون نمی اصالً که بود محسن و مامان با سنگینی سر ام عرضه تنها. نداشتم

. پایین ی طبقه گشت برمی و شد می روبرو من خلقی کج با و باال ی طبقه اومد می دفعه هر که

 آز و حرص هنوز. شد می مور مور تنم تمام انگار شنیدم می ـو شادیشون و خنده صدای وقتی

 پیش رفتن اون و بود زده سرم به فکری ماه دو بعد. بودم زدن نیش برای صتفر دنبال و داشتم

 ـو من سنمح رسیدم که اتوبوس ایستگاه به. بنویسیم داد قرار نو از باشه مایل اگر تا بود شارمین

 !ری؟ می کجا!!! توتیا: وگفت  بیرون اومد مغازه از. بود ایستگاه نزدیک جا همون ـش مغازه. دید

 .توأم با: گفت و گرفت آرنجمو. نذاشتم محل و مکرد نگاهش

 ؟!شما ببخشید –
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 ری؟ می داری کجا. نیار در بازی  مسخره -محسن

 .قبرستون –

 !کجا؟: گفت تر جدی محسن

 !اَه. کن ولم. من نه باشی تونی می جون نرگس پای به به فقط تو داره؟ ربطی چه تو به –

 زهرا؟ بهشت ری می داری -محسن

 !نه نه نه: گفتم حرص با

 .ری می هرجا رسونمت می خودم -محسن

 راننده به عادت ما. هست واحد خط. ممنون. هستند هم غیرت با آقا! اُ: گفتم و شدم کمر به دست

 .نداریم داشتن

 صدرا؟ محمد پیش ری می داری -محسن

 نباش؟ نگران خوبه داداشت زن و داداشت حال بگم؟ چی برم جا اون: گفتم حرص با

 پس؟ ری می کجا! اکبر اهلل -محسن

 !ره. دا. نـ. ربط. تو. به –

 خوردم که محکم انقدر. چیزی یه به خوردم محکم برگشتم و بیرون کشیدم دستش از ـ آرنجم

 .زمین

 نشد؟ که طوریت! توتیا -محسن

 :گفت و زد چنباتمه روم جلوی محسن سال و سن هم جوون پسر یه دیدم کردم بلند سر

 .بود خودت تقصیر ولی یدببخش خوبه؟ حالت –

 که نداشته چشم سرم پشت که بود خدا تقصیر استغفرهلل کنم فکر ولی آره: گفتم و شدم بلند جا از

 .نه یا یاد می سر پشت از داره کسی ببینم

 .اینورا سالم: گفت محسن و تکوندم ـو لباسم

 .بگم تبریک اومدم: گفت پسره همون
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 :گفت می تمسخر به انگار. داشتن خوشایندی لحن. کردم نگاه پسره به

 .بیان هم با کرده جور هم رو تخته و در خدا. خوریه چوب روز انگار امروز. اهلل اال اله ال -محسن

 زن درپ تازه. پدر البته و. ماد دا، ”گفتم وار تاکید”  شد داماد رفیقت سالمتی نا آقا؟ کو گلت پس –

 .شده هم

 .کافیه: گفت جدی محسن

 درآوردی؟ ـو نشون صاحب پدر برداشتی تیر یه بدونند دارین دوست چرا؟ –

 رنهوگ. شده باز نیشت همین ی واسه. خودته ی لنگه بخند، آره: گفت محسن و زد پوزخندی پسر

 .دادیم می نما رو باید ـت خنده و دیدنت واسه

 نم به. ” شد راحت خیالم داری کن کوک کیف آره دیدم کوکه؟ کیفت ببینم اومدم: گفت پسره

 تمبیوف راه اومدم تا و کردم نگاه پسره به شاکی منم. کرد نگاه من به شاکی محسن. کرد اشاره

 کجا؟:” گفت محسن

 به وت و مُرد بابام دونم می من که اونجایی تا داده، رخ اشتباهی یه ببخشید اِم: گفتم و برگشتم

 چی؟ شدی بعد کشیدی، خط مومامان بدل با ازدواج دور و کردی ازدواج مامانم با و رسیدی هدفت

:” گفتم جدی و کردم  مرتب اش یقه از ـو محسن مشکی چرم کت و زدم لبخندی.. ” مادرم شوهر

 فقط. شه نمی مفتش عذاب مأمور و عذابمی مأمور فقط تو. اختیارمی صاحب نه شوهرمی، نه تو

 .نکن اشتباه قبلیت اهداف و  وظایف با ـو وظایفت پس ده می عذاب

 !!وتیا؟ت -پسره

 .خونه برو: گفت محسن و کردم نگاه پسره به برگشتم

 !توتیایی؟ تو -پسره

 :گفت عصبی کمی  و جدی محسن

 .خونه برگرد توتیا –

 !!شما؟ –

 :گفت پسره گرفت آرنجمو محسن تا
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 .ام هادی من –

 .کرده فرق خیلی شناختم می من که ای هادی اون با هادی این. کردم نگاه هادی به خورده یکه

. نبود بلند قد و الغر پسر اون دیگه کنه؟ عوض آدمو ی قیافه تونه می چقدر زمان سال چهار مگه

 به مو مدل این اتفاقاً و بود کرده کوتاه کوتاهِ موهاشو. بود بلند قد و ورزیده و شونه چهار حاال

 کردهن تغییر که بدنش از عضوی تنها انگار. بود افتاده جا اش قیافه. بود افزوده اش قیافه جذابیت

 از ای آمیخته انگار. دیدی نمی کسی هر چشمای تو که بود خاص رنگی که بود چشماش رنگ بود

. نیببی تونستی می نوزادا چشم تو تنها ـو چشماش رنگ بودن طوسی و. بود طوسی و سبز رنگ

. ومدا می بهش خیلی بود پوشیده روز اون که بلوزی چون ره نمی یادم ـو روزش اون تیپ هرگز

 من. دکشی می رو آستین عضالنیش بازوهای. بود زده تا ـو آستیناش مدادی نوک ی مردونه بلوز یه

 .بودم میزه ریزه و نحیف موجود یه عین درست برابرش در

 ه،ن. کردم نگاه هادی به دوباره برگشتم.. “باش زود خونه، برگرد: گفت و برگردوند ـو من محسن

 ”:گفت و بغلیش مغازه به برگردوند مرتبه دو ـو من محسن!! هشد عوض چقدر. نیست هادی این

 .گردم برمی االن من باشه مغازه به حواست مهرداد –

 !اُه محسن، کن ولم: گفتم. کشوند خودش دنبال ـو من

 کنی؟ می لج چرا خونه برگرد گم می وقتی: گفت حرص با محسن

 رفتی؟گ دزد مگه. گرفته درد دستم آی کنی؟ می اینطوری چرا –

 .دیدم دزد: گفت قبلی حالت همون با محسن

 :زدم داد و خونه رسیدیم تا داشتیم مکش کش همینطور خونه تا

 .کنی رفتار اینطوری من با نداری حق تو –

 .کنم می رفتار همینطوری باشه صالحت که زمانی تا -محسن

 چیه؟ من صالح دونی می تو نکنه –

 شده؟ چی: گفت و اومد شده هول مامان

 .بره تنها ذاری نمی -محسن
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 اختیار؟ صاحب یا ای بچه صاحب منی؟ کیِ تو نداره، ربطی تو به –

 .ری می باهاش خودتم رفت که جا هر نرگس -محسن

 .برم باید دارم کار من کنار بیا –

 نگفتی؟ من به چرا بیرون؟ رفتی کی تو کجا؟ -مامان

 .ندارم خبر زندانیم نکنه –

 داری؟ کار کجا تو -محسن

 .بودم بسته خودمو بار حاال تا وگرنه نبردم بویی مامانم از متأسفانه من نترس، –

 .کردی نمی نگاش و هادی چشمای تو بودی نزده زُل پیش ی دقیقه ده دیدم آره -مسحن

 بودی؟ کی با تو کیه؟ هادی -مامان

 .کردم نگاه آره اصالً ”مامان به اشاره”  دوزه می اون ”محسن به اشاره”  برّه می این بودم؟ کی با –

 .پیاز ته یا پیازی سر تو ”گفتم و شدم کمر به دست. ” سننه رو تو

 .دار نگه ـو محسن حرمت بزن حرف درست! توتیا -مامان

 .باشه خودش گلیم تو پاش که دارم می نگه رو کسی حرمت من دارم؟ نگه ـو محسن حرمت –

 .اهلل اال اله ال -محسن

 :گفتم و ایستاد در جلوی محسن و جلو رفتم

 .کنار بیا محسن –

 محسن؟ کیه هادی بری؟ خوای می کجا! توتیا -مامان

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو محسن

. کشی می نقشه داری ساکتی وقتی شناسم، می رو تو من آره؟ این پیش بری خواستی می –

 هان؟. کردی پیدا ضعف نقطه گشتی گشتی

 :گفتم و کردم نگاهش گنگی با
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 گی؟ می چی هست معلوم –

. یکرد پا به خون خدامه قبل قسم روزا این که قسم مادرت به توتیا ببینمش برت و دو -محسن

 .کن فرو گوشت تو اینو

 :گفت شده عاصی و گنگ مامان

 زنی؟ می حرف کی از محسن –

 .کنه می سوءاستفاده ازش و داره طمع چشم ”من به اشاره”  این به که کسی از -محسن

 لو ـو خودش خودش.. هادیه محسن ضعف نقطه و داشتن کُری کُر هادی و محسن. ادافت دوزاریم

 رهآ بودم نگرفته بود زده زنگ هستی که روز اون ـو فکرم ی دنباله چرا. کردم نگاه محسن به. داد

 یه هادی با ازدواجم بابت اگر. بنشونم جاشون سر ـو محسن و مامان من، که کسیه خوب هادی

 دو ینا دیگه و کنم زندگی خودم برای تونم می طالق بعد بگیرم نظر در مهریه وانعن به رو مبلغی

 یکس خودم برای بدم، ادامه تحصیلم به تونم می. نخورم حرص من و نباشند چشمم جلوی نفر

 که ارمد پول و جا به نیاز من. منه مراد وفق به چیز همه بعد و کنم زندگی باهاش یکسال فقط. بشم

. چزونم می خوب یاد می بدش هادی از که ـو محسن که این اول. یارم می دست به جازدوا این با

 االن اونچه به تونم می منم و ده می منو ی مهریه گرفت ارثشو هادی و کردیم ازدواج که هم بعد

 .برسم ندارم

 از من که خوند انگار چشمام تو از محسن ولی. گرفتم خوشحالیمو جلوی و رفتم عقب به قدم به

 و داده گاف اصطالحاً و. کرده مطلع ـو من خودش و خبرم بی بوده چی دعواشون جریان که این

 :گفت. کنم می استفاده داده که گافی از من

 .نیوفت لج سر توتیا، –

 چیه؟ موضوع بگید منم به -مامان

 .کنید نگاه بشینید –

 مدون می من بودم من ادیه صمیمی رفیق نداری، خبر هیچی از تو توتیا: گفت و جلو اومد محسن

 تا ببنده رو همه دهن خواست می فقط خواست نمی رو تو اصالً هادی. جلو بود اومده نیتی چه به

 اجازدو از که بزنه گول ـشو خونواده تو با ازدواج با خواست می. بزنه نامش به ـو کارگاهش باباش

 هادی خود نام به رو هادی ارایید و کنه اعتماد بهش هم باباش و شده منصرف شیده دختره اون با
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 کردی فکر.. کنه زندگی دختره اون با اونور بره بذاره و بفروشه رو همه و بده طالق رو تو که کنه

 .بینه می رو شیده فقط. کوره هادی بود؟ شده عاشقت

 هخواست می بدل عنوان به ـو من محسن مثل اونم. بود خواستگارم هم هادی ایستادم، حیاط وسط

 .ذارید می جیبتون تو شیطونو پسرا شما که وای کنه؟ دهاستفا

 .تو ی لنگه اونم –

 .سراغت نیاد هادی که جلو اومدم من من؟ مثل -محسن

 داشتید؟ توتیا واسه فکری چه شماها نه؟ یا خبره چه گی می محسن: گفت حرص با مامان

 :گفتم. انداخت من به نگاه یه بعد و کرد نگاه ـو مامان وارفته محسن

 .ها فطرت پست –

 هسوءاستفاد انتخاب این از خواست می هادی. بود کرده انتخاب رو تو باباش: گفت عصبی محسن

 .شدی می بدبخت ذاشتم می. کنه

 شدی؟ ـم ننه شوهر که االن خوشبختم؟ االن: گفتم خودش لحن با

 !توتیا -مامان

 چه با صدرا محمد دونم ینم. گیره می گازت سگ باشی هم شتر روی برگرده بخت که آدم از –

 .بود اومده جلو ای نقشه

 .نکن حرفا این قاطی رو صدرا محمد -محسن

. کرد می حفظ خوب رو صدرا محمد حرمت هنوزم بود شده درگیر همه این صدرا محمد با که این با

 .زد می حرف اینطوری محسن که داشت فرقی یه دنیا تموم با صدرا محمد انگار

 .خالیه و خط خوش مار هادی توتیا، کن می خواهش. نکن درگیر خودتو -محسن

 .بهتره کفتار از مار –

 ..سلیطه توتیای: زد داد عصبانیت با مامان
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 که تو خان محسن آره.. ها نره گربه. داشتن دعوا من سر محسن  و هادی پس. رفتم باال ها پله از

 بدترین اگر حتی خوام نمی دشخو خاطر به رو هادی منم مارمولک، جلو اومدی فداکاری خاطر به

 محسن از بیشتر خودم اگر حتی. رم می اون سراغ من کنه می اذیت ـو محسن زمین روی آدم

 .بشم اذیت

 .احمقا. کنند می نگاه وسیله چشم به من به بیشعورا: زدم جیغ حرص با

 گاهن ،پیچید گوشم توی هستی حرفای چشمم، جلوی اومد هادی ی قیافه.  کشیدم دراز تختم روی

 محسن و مامان بگومگوی صدای.. آتش روی اسپند عین.. محسن و بود خریدارانه نگاهی! هادی

 فقط و داشتم بیشتری آرامش حس رسید می گوشم به بیشتر صدا این چی هر انگار و شد بلند

 بود، من افکار تنها این. کنم ازدواج هادی با بخوام من که گیره می باال ها مگو بگو این زمانی

 لج هک دونستم نمی و.. تلخی حس از پر بودم، کینه از پر که منی من، های بینی پیش و قضاوت

 مهه از که کنم فکر این به خواستم نمی انگار کنه، می دورتر دور هستم که جایی از ـو من بازی،

 رکد مامان که این تا. ـو محسن تا بدم آزار خودمو ممکنه کنم وارد صدمه ممکنه خودم به بیشتر

 لباس مدونست نمی که لباسی دوختن به کردم شروع و داشتم بُرّنده قیچی یه من. کشیدم چی کنه

 ..عروسی یا عزامه

 لیو. کرد می من بپای ـو مامان رفت می بیرون وقتی و پایید می منو زندان نگهبان عین محسن

 که اونوقته بشه سرد کمی کافیه فقط. کرده داغ محسن دونستم می من هم که بود اینجا مشکل

 هک این و ندارم هادی با ارتباط برای قصدی انگار که کردم محیا جوری شرایطو. کنم شروع باید

 و کردم حبس اتاق توی خودمو و ناراحتم دید می ارثش گرفتن برای ای طعمه چشم به منو هادی

 دهش اضافه هم محسن حاال باال اومد می مامان فقط حاال تا. اومدم نمی بیرون اتاق از قبل از بدتر

 یم من هروقت که شد مطمئن وقتی و نکنم خطا پا از دست که بپاد منو که این نیت به اول. بود

 یحتنص یا بده قلب قوت بهم مثالً تا باال یومد می گم می می بیراه و بد هادی و خودش به بینمش

 ..کنه

 ایینپ رفتم می ناهار و شام برای. دمکر رفتار هم تر نرم محسن با اتفاقاً و بگذره گذاشتم هفته دو

 ارمرفت که بدونند اینطوری تا. دادم نمی انجام قبالً که کاری. نشستم می باهاشون سفره سر و

 اون. بریزم طرحی هادی با کردن تالفی برای نیست قرار و کنم نمی فکر هادی به و شده عوض

 دلم وت دل: گفت مامان که بودم نشسته سفره یک سر محسن و مامان با اخیر شبای مثل هم شب

 .نیست
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 !نیست؟ خوب حالت چرا؟ -محسن

 نیومده که ماهه سه االن گردونم، برش چطوری دونم نمی. دارم رو بچه این ی دلشوره -مامان

 .یام می در دل از دارم من و خونه

 :گفت مامان انداختم، زیر به ـو سرم بعد و کردم نگاه چشمی زیر مامان به

 ..تو توتیا، –

 .رم می خان محمود ی خونه در جلوی نه زنم می زنگ نه من –

 .نشسته بس اونجا رفته نیست کرده عقد که اون برگردونم؟ چطوری رو تارا من آخه -مامان

 .کردند هم عقد حاال تا شاید خب –

 !محسن.. سرم به خاک وای: گفت وال و هول با مامان

 می رخب حاال تا معصومه که بودند کرده عقد اگر کنی؟ می خالی مامانتو دل تو چرا بابا، نه -محسن

 .داد

 .مونده که کردند ساکتش شاید –

 ..ـم بچه محسن، وای -مامان

 !توتیا -محسن

 .زنم می حدس دارم فقط من خب –

 نگفت؟ چیزی زدی حرف تلفنی تارا با -مامان

 .نه –

 نمی. در جلوی نیومده تارا ولی اینا بابات ی خونه در جلوی رفتم بار چند کنم؟ کار چی باید -مامان

 .کن آشتی مادرت با محسن. مسعوده امیر فرمان به گوش انقدر جرا دونم

 .نیستم قهر که من -محسن

 .ببریم بین از رو کدورت این و بریم باید ما خب -مامان

 .بریم ندارم، حرفی که من -محسن
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 خواست می بود شده خوب هاش وردهخ خیلی جای تازه. بود گرفته ام خنده کردم، نگاه محسن به

 .بدن ورزش نو از تا بره

 چیه؟: گفت و انداختم زیر به سرمو. شد نگاهم متوجه محسن

 .بگیر گرم آب دوش یه قبلش ری می داری فقط.. هیچی –

 گرم؟ آب دوش -مامان

 .کمتره دردش خوری می کتک وقتی اینطوری –

 !توتیا -مامان

 .«گه نمی متلک این چرا: »گم می خودم به هی دارم حاال تا شام سر از -محسن

 شد؟ راحت خیالت –

 بدم؟ نشون دکتر کدوم به ـتو زبون که وای. تو به وای! توتیا بسه بسه، -مامان

 ..صدرا محمد به برگردی اگر تو.. باید تو یعنی.. تو اگر توتیا، -محسن

 از و بشقاب تو کردم پرت ـو قاشق. کرد نگاه من به و کرد مکثی. کردم نگاهش عصبی و  شاکی

 :گفت مامان. شدم بلند میز سر

 محسن؟ نزن ـو حرفش نگفتم مگه –

 خاطر به که اونا. زد هم به نامزدیشو توتیا چون کردن آق ـو من پدرم و مادر جون بابا -محسن

 .توتیا خاطر به. برنگردوندن رو من از ازدواجمون

 جل توتیا شده؟ حل چیز همه یعئی خوره می غذا ما با میز یه سر است هفته یک کردی خیال -مامان

 یم که لج سر شناسم می رو توتیا من.. شه چیزآروم همه بذار گفتم بهت. حرفاست این از تر باز

 .شه نمی باز پیشونیش اخم و لج پیچ ای گوشتی پیچ هیچ با افته

 :گفت محسن بشنوم ـو گوشون و گفت تا ایستادم که ها پله باالی

 برام چقدر دونی می. کرده قهر باهام بود نکرده قهر هم ـش دشمن با حاال تا که راییصد محمد –

 .یاری نمی مبارکت روی به گل که هم تو. بینند می من چشم از چیزو همه همه، نرگس؟ سخته
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 .نه االن ولی گردونم، می بر رو توتیا گفتم بهت -مامان

 کشید؟ می نقشه هم شما پس: گفتم و زدم پوزخندی

 یکسال؟ ماه، شش ماه، یک دیگه؟ وقت چند -حسنم

 ندیدم؟ ـمو بچه ماهه سه که نیستم آدم من شده؟ تنگ بابات مامان برای دلت نکنه -مامان

 توتیا سرسبدشون گل. بمالیم تن به رو چیزا خیلی پی باید کنیم ازدواج اگر گفتم که من محسن

 ی نهخو ریم می خریم می شیرینی و گل شب افرد. جلو بریم آسه آسه باید شده، آروم حاال که بود

 پیش خوب که این.. ببخشن مارو کنیم می خواهش. کنیم می خواهی معذرت ازشون مادرت و پدر

 …رفت

 دایص کردم، نگاه دستبند به خیره طور همون. پام جلوی افتاد و شد باز دستبندم شدم، بلند جا از

 تبنددس. بودم زده ذوق کلی من و کرد می ستمد ـو دستبند وقتی. پیچید گوشم توی صدرا محمد

 آزار بی.. ببخشید. ببخشید صدرا محمد. سوخت دلم ته. کردم نگاهش و برداشتم زمین روی از ـو

 و خوردم فرو بغضمو و بوسیدم دستبندو.. کردم بد بهت من.. ببخشید زندگیم موجود ترین

 تهداش همراهم خواستم می کنار، مشبذار خواستم نمی ولی چرا دونم نمی. کردم دستم دستبندو

 نگاه بیرون به و اتاقم ی پنجره طرف دوییدم. اومد در زنگ صدای بردارم قدم اومدم تا باشم،

 با ایوون از مامان. بود در چهارچوب تو تارا شد، باز در. کردم نگاه در به منتظر و زدم رو در کردم،

 برم، قربونت کشید طول انقدر چرا اومدی، مبر قربونت الهی مادر تارا تارا،: گفت شعف و ذوق

 ..تارا کردم می دق داشتم دیگه

 !!کارا؟ این و تارا. قرن سه یعنی این خونه، نیومد ماه سه تارا. کرد بغل ـو مامان هم تارا

 !شده الغر چقدر اومده؟ تنها تارا که بود کجا مسعود امیر. بود دستش توی هم ساکش بود، تنها

. کردیم می احوال و حال و زدیم می حرف روز هر تلفن با فقط. بودمش ندیده که بود وقت خیلی

 .اومده تارا بیا. توتیا توتیا،: اومد مامان صدای

 :گفتم گریه با و کردیم بغل همو پردیدیم. کرد باز رو در تارا برسم در به که این قبل

 .معرفت بی –

 .بیام ذاشت نمی مسعود امیر خدا به -تارا

 .دیدمت می من بیرون یومدی یم حداقل –
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 بودم نشده مریض اگر بیام، گذاشت مسعود امیر که کردم زاری و گریه و تابی بی انقدر -تار

 .بیام ذاشت نمی هنوزم

 !نگفتی؟ بهم چرا! بودی؟ شده مریض –

 .شدی می نگرون دل فقط بیای، تونستی نمی هم گفتم می -تارا

 خوبی؟ االن –

 .شدم مریض روحیم وضعیت خاطر به دبو گفته دکتر آره، -تارا

 .بهتری االن شکر رو خدا –

 !!شدی الغر چقدر خوبی؟ تو -تارا

 .خورم می غذا ـست هفته سه دو شدم، خوب االن –

 کنی؟ می چیکار -تارا

 یدمد و کردم نگاه پایین به باال از کردم، باز ـو اتاق در رفتم. ” کن صبر دارم، نقشه یه من تارا –

 رد و اتاق تو برگشتم کنه، می کتاب حساب داره هم محسن و خوابونه می رو علی امیر داره مامان

 .کنم تعریف تا بشین:” گفتم و بستم رو

: گفت تعجب با تارا گفتم، ـو محسن و هادی دعوای موضوع بعد کردم، تعریف رو هادی ماجرای

 خب؟

 .دیگه معلومه! خب؟ –

 دنبالته؟ دیها که بشی دختری اون که خوای نمی -تارا

 .خوام می چرا: گفتم و دادم تکون سری

 وتیات کنی؟ چیکار زندگیت با خوای می دونی می!! شدی؟ خُل: گفت و کرد نگاه من به تعجب با تارا

 زندگیته؟ ی مونده باقی خرابی نوبت حاال دادی، دست از که رو صدرا محمد

 .رم می خونه این از من –

 .کن ازدواج صدرا محمد با خب -تارا
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 .دفعه میلیون یک این. شم نمی صدرا محمد زن بمیرمم من نزن، اونو حرف گفتم –

 .کردی پیر رو صدرا محمد -تارا

 :گفتم و کردم نگاه تارا به ناراحتی و پشیمونی و اخم با

 .نکن صحبت من با اون از –

 کنی؟ می بازی مردم دل با بدونی بذار!! چرا؟ -تارا

 هم به ـو چیز همه محسن نکردم، بازی کس هیچ دل با من: مگفت خفه صدای و عصبانیت با

 .ریخت

 .برگرد داره، دوستت هنوزم صدرا محمد: گفت آرامش با ترا

 .کنم نمی خاص و عام ی مسخره خودمو من: گفتم و شدم بلند جا از

 یارد تو. خودشونه کار تو سرشون ههم نداره، کاری ما زندگی به کسی! توئه افکار همه اینا -تارا

 .کنی می ـت یاوه و نامیزون افکار این خوش دست خودتو

 .خیالی خوش زیادی که تویی –

 زندگی و خونه. گرفتی ـتو مهریه کردی، ازدواج هادی با کن فکر. عزیزم خواهر توتیا، -تارا

 چی؟ آخرش. کردی زندگی تنها و ساختی

 .آرامشه آخرش –

 گزه؟ می محسن کک کنی می فکر –

 بخوریم ـو محسن نون که مونم نمی خونه این توی من نگزه، بگزه –

 .کرده زیادیت داده بهت سالم جون و تن خدا ای، دیوونه تو –

 :گفتم و ایستادم پنجره پشت

 که هم مامان. یاد می باال نفسم بدم حرص ـو محسن که همین دارند، کُری هادی و محسن –

 .دارد خود جای

 .بزنم حرف باهات خوام می بشین بیا! تارا: گفت و اتاق توی اومد مامان و شد باز در
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. ای دیگه کس نه بود خودم نابودی برای که ای نقشه.. کشیدم نقشه و کشیدم دراز تخت روی

 به فقط کس هر آخرت اعمال که طور همون ذارند، می خودش قبر  تو آخر سر رو کس هر که الحق

 ..شه می مربوط دشخو به هم آدم دنیای اعمال از بعضی. داره ربط خودش

 رو تلفن. امانه و امن در خونه و خوابه هنوز مامان شدم مطمئن رفت، محسن و و شد که صبح

 .هادی به زدم زنگ و گرفتم رو هادی کارگاه ی شماره هیجده و صد از و برداشتم

 :گفت و برداشت رو تلفن دیگه یکی اول

 .کارگاهند تو هادی آقا –

 کجاست؟ اونجا پس –

 .دفترشونه اینجا –

 کنید؟ صداشون شه می –

 شما؟ –

 .توتیاست بگید –

 .خدمتتون گوشی توتیا؟ –

 :گفت و برداشت رو گوشی هادی بعد چندی

 الو؟ –

 :گفتم و کشیدم نفسی.. مستبده و جدی صداش چقدر ریخت، هرّی قلبم وای

 .سالم –

 !!سالم –

 .بودم نشده هل کسی مقابل انقدر حاال تا. بود کرده یخ دستم

 .توتیا من –

 توتیا؟ کدوم! توتیا؟ –

 :گفتم جدیت با. کرد می شیطنت. بودا اومده یادش مسخره
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 .جعفر دختر –

 :گفت بشه تر نرم لحنش که این بدون

 .محسن ی خونده دختر آهان –

 .بله: گفتم غیض با

 خب؟: گفت تر جدی

 ..ببینمتون خوام می –

 جهت؟ –

 .بدم توضیح براتون حضوراً باید –

 .بگو تلفن پشت همین از ندارم وقت من خب خیله -هادی

 .شما برای شانس یه البته و مهمیه موضوع –

 از شما و ندارم خبر ازش خودم ولی منه ی واسه که شانسیه چه این! من؟ ی واسه شانس -هادی

 دارید؟ خبر اول

 .بشید پیگرش تونید می –

 .خانم ندارم رو ها بازی باشک قایم این وقت من -هادی

 زنید؟ می راحت انقدر ـتونو ارث قید پس –

 زنید؟ می حرف چی مورد در: گفت هیجان با و سریع هادی

 .ونممنتظرت من. هست..  بلوار سر که شاپ کافی یه به بیاید عصر فردا تونید می خواید می اگر –

 ای؟ کاره چی وسط این شما! کن صبر کن، صبر -هادی

 .خداحافظ. فهمید می فردا –

 :گفت و کرد بلند بالش از سر تارا گذاشتم، رو گوشی

 زدی؟ می حرف کی با –
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 .هادی –

 زدی؟ زنگ بهش واقعاً. ای دیوونه تو -تارا

 یکس به نسبت حاال تا. کردم یخ ”گفتم و گذاشتم دستش روی ـو دستم”  کن نگاه تارا وای –

 .شد یم آب داشت ـم زهره و دل. زد می حرف مستبد و جدّی چقدر. نبود اینطوری

: گفت یم که شنیدم مسعود امیر از. گردی می دنبالش تو که نیست طرفی هادی! توتیا! توتیا -تارا

 .«لرزونه می هاش نعره صدای با ـو کارگاه یه گرگه، هادی»

 .شیره پس –

 پسره این هادی، برابر در موشی ولی هست دراز زبونت داری، پورت و هارت تو توتیا، بابا ای -تارا

 ..نیست مسعود امیر و صدرا محمد و نمحس مثل

 دیدیش؟ تو مگه –

 .بده حسم -تارا

 .خوبه جونت مسعود امیر به نسبت فقط حست تو –

 .دی می باد به داری ـتو سر –

 :گفتم و دوختم چشم پنجره به و کردم ریز چشمامو

 .کنم چیکار دونم می من –

 .نهرفت سقف یه زیر و زندگی و ازدواج حرف: گفت نگران تارا

 .دونم می: گفتم رضایتمند و آسوده خیال با

 .بلدی رو لجبازی فقط تو دونی، نمی تو نه -تارا

 .شد عاشقم شاید دیدی چی رو خدا –

 .دانه پنبه بیند خواب در شتر: گفت و زد پوزخندی تارا

 .مرداست اون از. ندیدی رو هادی که تو –

 مردا؟ کدوم از: گفت تر نگران تارا
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 و پست اون. ورزشکاری هیکل و شونه چهار و  بلند قد. برند می حساب ازش ها یلیخ که اونایی –

 یم کم ـشو قیافه که اوناست از. بودم ندیده رو ای قیافه چنین من حاال تا اصالً. طوسی چشمای

 .بینه می رو هادی کنه می عوض رنگ محسن که اینه چیه؟ قضیه مهم بعد. ببینی تونی

 چی؟ تو -تارا

 !!من؟ –

 شدی؟ عاشقش نگاه یه با نکنه -تارا

 .نیستم بشو عاشق من ده، می جواب مامان و تو ی واسه ها بازی مسخره این ایش عشق؟ و من –

 .بخوریم صبحونه بریم که کرد صدامون پایین ی طبقه از مامان

 .”سختشه ـست، حامله آخه ”دادم ادامه ادا با. ” نیومده خودش تا پایین بریم شو بلند –

 ره نه؟ یا کنه می قبول که بودم نگران و بگم چی هادی به که کشیدم می نقشه رو روز اون متما

 دیدن با فرداش که کردم دوره سرم تو ـو بزنم باید که حرفایی و هادی با ـو قرارم ی قضیه بار

 شاید. کرد می هول ـو من. داشت فرق همه با هادی ولی نبودم کردن هول اهل. نشم هول هادی

 .بود اش جذبه اطرخ به

 ..کرد باز رو در رفت مامان و تارا دنبال اومد مسعود امیر شب

 .کنه پا به غوغا که االنه برم من ذاره نمی مامان بفهمه اگر مسعود امیر وای: گفت نگران تارا

 .بریم شو حاضر تارا.. تارا: گفت حیاط تو از مسعود امیر

 .بشه عقدیت زن که شما ی خونه یاد می وقتی تارا -مامان

 :گفت آرومی به شده کنترل عصبانیت با پایین به سر مسعود امیر

 .کنیم می عقد فردا همین تاراست؟ و من عقد مشکل –

 نیک عقد محضر ببری که باباشه ی خونه زیادی یا ـست ترشیده ی ساله هفتاد دختر مگه -مامان

 .داشتیم قرارایی و  قول یه ما خونه؟ ببری بعد

 .عروسی تا خودمون ی خونه برم می. مونه نمی اینجا تارا ولی. نیست حرفی -مسعود امیر
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 .ببریش که دم نمی اجازه منم منم، هنوز تارا اختیار صاحب -مامان

 !تارا: زد داد عصبانی مسعود امیر

 !توتیا: گفت دلهره و نگرانی با و گرفت ـو من بازوی تارا

 !هیس. شه می چی ببینم کن صبر –

 مکرد در طرف به رو بعد. کردم نگاهش و کردم شده عاصی امو قیافه و برگشتم گریه، زیر زد تارا

 !من منه، زن تارا خانم، نرگس: گفت مسعود امیر و

 ساله؟ چند کرده؟ صیغه زن چی؟ زنِ -مامان

 .ببرمش خوام می که من -مسعود امیر

 گیری، می خونه یش؟ببر اینطوری خوای می که آوردم راه سر از ـمو بچه اینطوری؟ -مامان

 .بری می و گیری می ـو زنت دست یای می بعد گیری می عروسی

 .هست هم نامرد اون که بمونه ای خونه توی تارا ذارم نمی من: گفت حرص با مسعود امیر

 .دار نگه ـو داداشت احترام! مسعود امیر آی -مامان

 عروسی که برادری ذاره، می پا زیر ـمو مادر و پدر حرمت و حرف که برادری من -مسعود امیر

 های خواهش به همه، های خواسته به خودشو های خواسته که برادری زنه، می هم به ـشو برادر

 .بذارم احترام بهش که ندارم اسم این به برادری ده، می ترجیح همه

 .جان همون دخترامم باشم من هرجا -مامان

 !مامان: گفت گریه با و ایوون تو اومد تارا و زد صدا رو تارا دوباره مسعود امیر

 .خونه تو برو: زد داد مامان

 !تارا -مسعود امیر

 .برو ـو امشب خدا رو تو مسعود امیر -تارا

 :گفت حرص با مسعود امیر

 بزنی؟ بهم توتیا مثل ـو نامزدیت خوای می هم تو نکنه –
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 .خدا به نه: گفت گریه با تارا

 ی خونه بیاد ذارم نمی دیگه ولی کشه نمی تو از دست کنند جون به جون رو رو تارا نترس -مامان

 و درست ازدواج یه به تصمیم وقت هر برو دید، دور منو چشم چون بود اونجا هم دیروز تا اگر شما،

 .ببر زنتو بیا گرفتی حسابی

 :گفت کنان زاری و گریه تارا. رفت بعد و دوخت تارا به چشم حرص با مسعود امیر

 !مسعود امیر –

 .یاد می نترس -مامان

 .زدی حرف باهاش بد خیلی مامان -تارا

 .گرده می بر فردا نکش خودتو: گفتم و ایوون تو رفتم

 .برخورده بهش که دونم می من نه -تارا

 که نیمک ثابت چطور بیوفته اتفاقی یه فردا پس رفتی؟ می باهاش ذاشتم می: گفت حرص با مامان

 .نداره سند که نشده ثبت یزبون موقت عقد ی خطبه یه بودی؟ زنش تو

 .خوری می سرما سرده هوا حیاطی تو چرا! سالم: گفت و تو اومد محسن و شد باز خونه در

 .بود اومده مسعود امیر -مامان

 و تو رفت گریه با تارا و کرد نگاه خونه ایوون طرف به”  کو؟ تارا شد؟ چی دیدمش، آره -محسن

 رامی دیدم برگشتم. رفتم تارا دنبال و دادم جواب و کرد سالم محسن کردم، نگاه محسن به من

 !”بابا: گفت و در طرف اومد کنان تاتی علی

 .بچه چیه بابا ننه، شوهر:” گفتم و زدم پوزخندی..” هــِ! بابا؟! چی؟ –

 .نشناس نمک: گفتم و کرد نگاه منو تعجب با علی امیر

 زنی؟ می حرف کی با! توتیا -مامان

 نترلک حرص با گرفته، ـو مامان کمر محسن و ایستادن سرم پشت حسنم و مامان دیدم برگشتم

 بعد و ادمد نشون ـشو برآمده شکم دست با. ” نیست خوب واستون نباشید نگران شما: گفتم شده

 ”باال ی طبقه رفتم
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 فکر هک انقدر داشتم استرس صبح از. رسید بخوره رقم سرنوشتم بود قرار که فردایی زود خیلی

 نیزک عین زدنیا غر یا الباقی عبد عین هم تارا دستشویی، رفتم( قرار زمان) عصر تا بار صد کنم

 داشتم، می بهونه یک باید بیرون برم خونه از که این برای. انداخت راه زاری و گریه باقر حاجی

 اب پوشب لباس شو بلند: گفتم تارا به همین واسه بود، نگران مسعود امیر ندادن جواب از که هم تارا

 گیب کسی به و کنی باز دهنتو قرآن به داره، شرط یه تارا ولی اینا مسعود امیر ی خونه ریم می هم

 .بشه واویالت که کنم می پا به بلوایی حالت به وای دارم قرار هادی با من که

 گی؟ می چی مامان به -تارا

 .شه بهتر حالت شاید خرید ریم می تو با گم می –

 کردی؟ ـو راتفک: گفت نگرانی با تارا

 .آره –

 ..احمقی تو -تار

 .بینی می حاال گیرم می رو ها بعضی حال من. بسه سالمید مامان و تو احمق، من آره –

 تنظر کردنم التماس و زدن حرف با که دونستم می اگر کنی، می لج خودت با داری فقط تو -تارا

 .کردم می رو کار این شه می عوض

 .بینمب ـو نامرد یه که مونم نمی خونه این توی من گرفتم، ـو تصمیم من نکن، خسته خودتو نه –

 تر وبخ ام قیافه تا رسیدم می خودم به کم یه باید کردم، نگاه خودم به آینه تو از و پوشیم لباس

 مهه از رنگش و شال این کردم، سرم ـو صورتیم شال و کردم آرایش کم یه و بستم موهامو بشه،

 .اومد می بیشتر بهم هام روسری و شال مدل

 شدم؟ خوشگل تارا –

 ..هم صدرا محمد با اگر خب توتیا آره،: گفت ناراحتی با و کرد نگاه ـو من تارا

 دیگه ارب یه و پوشیدم ـمو رنگ کرم کاپشن”  بریم شو بلند نیار، ـو اسمش: گفتم عصبانیت با 

 امروزی دختر یه  بود عاشقش هادی که دختری حتماً. کردم بررسی لباسامو و کردم نگاه خودمو

 هم دب ولی نبود روز مد لباسای لباسام نه؟ یا بشه جلب کم یه هادی نظر باید باالخره. بود روز مدل

 ـو کیفم. کوتاه رنگ کرم کاپشن و صورتی شال و مشکی مانتوی و تنگ جین شلوار یه. نبود
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 که نوم ی قیافه ولی کنه اصرار ازمب خواست می. نبود دلش تو دل که  کردم نگاه تارا به و برداشتم

 .داشت می نگه زبونشو دید می

 :گفتم تعجب با خوره، می فرنگی توت وَلَه با داره مامان دیدیم پایین ی طبقه طرف به رفتیم

 !!زمستون؟ تو فرنگی توت –

 خورید؟ می -مامان

 .بخور خودت نیستیم حامله ما –

 رید؟ می کجا -مامان

 .بشه درست تارا هوای و حال این یدشا خرید، بیرون بریم –

 .ندارم ـو محسن غر غر ی حوصله من ها، نیایید دیر -مامان

 ایدنب تو رو اجازه این و نیست اون که ما اختیار صاحب بعدشم زنه؟ می غر تو به هم محسن مگه –

 .خانم مامان بدی بهش

 .خواد می رو شما خوب محسن -مامان

 :گفتم شده نترلک لحنی با و کشیدم نفسی حرص با

 .خداحافظ –

 .خداحافظ باشید، خودتون مراقب -مامان

 :گفت کوچه تو بره خواست می وقتی و اومد من با اینا مسعود امیر ی کوچه سر تا تارا

 .هست فرصت هنوزم توتیا –

 .کنه می قبولم اون ببینم بذار حاال: گفتم عصبانیت با

 ..داری بازی لج و درازی زبون فقط فکری، بی شقی، کله تو -تارا

 هم ااینج. خونه برنگردیم تنها برگردیم، هم با کوچه سر بیا نیم و هفت ساعت بسه، نصیحت –

 .ها نمونی
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 خداحافظی که تارا از کردیم، خداحافظی هم از و بوسید منو. ” باش خودت مراقب باشه، -تارا

 رفاییح دیگه بار یه شستن، می رخت دلم تو انگار. نبود دلم تو دل گرفتم، عجیبی استرس کردم

 اهلل بسم“ یه شدم نظر مد شاپ کافی وارد.  کردم رو و زیر ـو بگم هادی به خواستم می که

 وای. ایستادم.. ریخت هرُی قلبم دیدمش تا.. بود اومده هادی. شدم وارد و. گفتم ”الرحیم الرحمن

 وارهق و قد.. ماشاهلل. شد بلند جا از هادی رفتم، جلو به! داشتی؟ رو دیگه یکی انتظار مگه.. هادیه

 : “گفتم و کشیدم نفسی یه!! رو

 .اومدید که ممنون سالم، –

 .سالم: گفت و داد تکون سری

 زا باید من بگی؟ چی اومدی آخه. ام سلیطه من چقدر شه، می کنده جا از داره صاحبم بی قلب وای

 شارمین، دنبال بودم رفته کاش. مونم نمی سقف یه زیر نامرد. محسن یا من. برم خونه اون

 ارک بازار یک توی ها سال بابا و باباش شناسیش، می حداقل هادی به رحمت صد کیه؟ شارمین

 شد، شریک نامرد محسن با بعد و شد ورشکسته بابا که بود اخیر های سال هیمن. کردند می

 و نداشت کارگاه ها موقع اون هادی آخه دیدی، می بار دو ای هفته پیشا سال چند کم کم رو هادی

 مدماو وای بابا، پیش رفتم می پریدم می زدی می که امو ته و سر که منم و کرد می کار باباش با

 ..ام دیوونه من خدا بر پناه!!! ازدواج؟ کن؟ ازدواج من با بگم

 کنی؟ فکر بنشونی روبروت ـو من اینجا اومدی –

 ..بکنی جون بگو. بود نشسته پیشونیم رو عرق کردم، نگاه هادی به

 .بدم پیشنهادی یه اومدم –

 من هب داری مضحک یا شنیدنی مشتاق االن. نبود صورتش توی احساسی اصالً کرد، نگاهم هادی

 !مدلیه؟ این چرا این! کنی؟ می نگاه

 هدفتون به و بشید خارج کشور از که این برای شما که دونم می و دارم خبر شما ماجرای از من –

 .بندازید راه مصلحتی دواجاز یه باید برسید

 دونید؟ می کجا از شما اینو بعد: گفت و کرد اخمی هادی

 .محسن بعد  و هستی –
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 هم محسن. گه می هرکی به رو حرفی هر که کرده جا بی هستی: گفت عصبانیت کمی با هادی

 .داره کـَل من با چون زده مفت حرف

 .دستتون بدم چاره خوام می من نشید عصبانی –

 زا باید من بگی؟ چی اومدی آخه. ام سلیطه من چقدر شه، می کنده جا از داره صاحبم بی قلب وای

 شارمین، دنبال بودم رفته کاش. مونم نمی سقف یه زیر نامرد. محسن یا من. برم خونه اون

 ارک بازار یک توی ها سال بابا و باباش شناسیش، می حداقل هادی به رحمت صد کیه؟ شارمین

 شد، شریک نامرد محسن با بعد و شد ورشکسته بابا که بود اخیر های سال نهیم. کردند می

 و نداشت کارگاه ها موقع اون هادی آخه دیدی، می بار دو ای هفته پیشا سال چند کم کم رو هادی

 مدماو وای بابا، پیش رفتم می پریدم می زدی می که امو ته و سر که منم و کرد می کار باباش با

 ..ام دیوونه من خدا بر پناه!!! ازدواج؟ کن؟ اجازدو من با بگم

 کنی؟ فکر بنشونی روبروت ـو من اینجا اومدی –

 ..بکنی جون بگو. بود نشسته پیشونیم رو عرق کردم، نگاه هادی به

 .بدم پیشنهادی یه اومدم –

 من هب داری مضحک یا شنیدنی مشتاق االن. نبود صورتش توی احساسی اصالً کرد، نگاهم هادی

 !مدلیه؟ این چرا این! کنی؟ می گاهن

 هدفتون به و بشید خارج کشور از که این برای شما که دونم می و دارم خبر شما ماجرای از من –

 .بندازید راه مصلحتی ازدواج یه باید برسید

 دونید؟ می کجا از شما اینو بعد: گفت و کرد اخمی هادی

 .محسن بعد  و هستی –

 هم محسن. گه می هرکی به رو حرفی هر که کرده جا بی هستی :گفت عصبانیت کمی با هادی

 .داره کـَل من با چون زده مفت حرف

 .دستتون بدم چاره خوام می من نشید عصبانی –

—- 
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 :گفت و شد بلند جا از ای شده کنترل عصبانیت با هادی

 دست عصای من ی واسه هستی دوستای مونده همین من، دست بدی چاره خواد نمی شما –

 .بشن

 میصمی دوست دو محسن، و شما شد باعث چی دونم می من. بشینید: گفتم و کردم نگاه هادی به

 ..و بشه دعواتون هم با

 دهن ی حوصله من مشقت و درس دنبال برو پاشو هم تو گفته، چرت زده حرفی هر محسن -هادی

 .ندارم ـو مادرت شوهر با شدن دهن به

 جزم وـ عزمم که بودم گرفته ـو تصمیمم که داشتم نترسی دل من بینم می کنم می فکر که االن

 .داشت باد خیلی سرم.. من و نیست دختری هر کار این. بکنم ازدواج هادی با شده طور هر و کنم

 گذرید؟ می ـتون معشوقه به رسیدن خیر از که ترسونددتون محسن انقدر یعنی –

 :گفتم و شدم بلند اج از. کرد نگاه بر و بر شاکی و  حرص با ـو من هادی

 .داره نون شما برای باشه نداشته آب من برای اگر که بدم پیشنهادی خواستم می من –

 :گفت آروم صدای و حرص با هادی

 من؟ اهداف دنبال افتادی که شده چی –

 .دارم شما کمک به نیاز آزادیش برای که کرده گیر چرخی الی خودمم دست چون –

 خب؟: گفت و دوخت من چشم به چشم و نشست هادی

 قبول؟ مونه، می خودمون بین حرفا این نکردید قبول یا کردید قبول اگر –

 من روز به چه محسن با ازدواج خاطر به مادرم که دونی می حتماً: دادم ادامه و داد تکون سری

 هب زندگیم که شنیدید هم حتماً. کردم تالش ازدواجشون از جلوگیری برای چقدر منم و نیاورده

 .ریخت هم به ازدواج همین اطرخ

 .شنیدم نزدیک و دور از چیزایی یه -هادی
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 مه ماه چهار سه این اگر کنم، نمی زندگی هست نامرد و دزد یه زندگیم قاتل که سقفی زیر من –

 اومد دستم پیش هفته چند همون ـش چاره ولی نداشتم ای چاره که بود این خاطر به آورم دووم

 .کردم دبرخور شما با که وقتی

 :گفت و کرد نگاه ـو من دقیق و کرد ریز ـو چشماش هادی

 !بگی؟ خوای می چی –

 هک دختره اون آره که کنند فکر همه و کنی زندگی باهاش سال یه تا که دختری یه دنبال شما –

 کرده ازدواج شما با که اونی سال سر و.. هستید زندگیتون سر دیگه و افتاده شما سر از خارجه

 وـ ارثتون تونید می روال این به شما و بشید جدا هم از دردسر بی و کنه جمع ـو هاش زهکو کاسه

 که نهک ازدواج شما با کی اما.. دارید دوستش که دختری دنبال برید و بگیرید عموتونه دست به که

 به و کشدیم نفسی.. ” بپذیرند؟ هم رو فرد اون ـتون خونواده البته و کنه قبول رو جدایی شرط این

 کردم نگاه هادی به. فشردم هم روی ـو لبهام و کردم نگاه بودم داده سفارش که ای قهوه فنجون

 ”گفتم. بود حرفم ی ادامه منتظر و کرد می نگاهم اخم کمی با جدی که

 سپندا بینتش می وقتی محسن که کسی به و بیرون بیام خونه اون از تا دارم نیاز جایی به من و –

 .شه می آتیش روی

 .کن بیرون سرت از رو احمقانه فکرای این و ـتون خونه برگرد: گفت و شد بلند جا از هادی

 .داشتی سر تو خودت رو فکر این پیش سال سه: گفتم آرومی به

 .بود زنده بابات موقع اون: گفت و کرد نگاهم حرص با هادی

 می بابام نه ذاشت می اتباب نه بدی طالقم موقع اون بود قرار اگر تازه. شدم نمی تو زن منم –

 دمونخو فقط و نیست مشکلی ـمون جدایی برای و تو بابای نه هست من بابای نه حاال ولی ذاشت

 .گیریم می تصمیم

 :گفت حرص با و آروم صدای با و نشست هادی

 ودنب پریدن پایین باال و دوییدن شیطونیت فقط بودی که بچه گذره؟ می چی سرت تو معلومه –

 سرت؟ به زده مگه خودت؟ زندگی با کردن بازی شده طونیتشی حاال ولی

 !خواستی؟ نمی همینو مگه –
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 .کرده فرق االن نبودم، کسی فکر و بود داغ سرم موقع اون -هادی

 .شده که قیمتی هر به. رم می خونه اون از حال هر به من –

 .ببینم شو بلند: گفت و کرد نگاهم عصبانی هادی

 :گفتم اخم با

 !چرا؟ –

 .داری هایی نقشه چه سرت تو که بگم و بدم محسن تحویل رو تو -دیها

 برای منو اگر. کنی ازدواج من با که داشت اصرار پدرت کنی؟ ازدواج باهام خوای نمی چی برای –

 با مادرم چه اگر.  ذارن نمی ایراد و یارن نمی نه ـت خونواده و مادرت کنی انتخاب ازدواجت

 من که کنند می فکر موضوع این به ـت خونواده حتماً ولی بندازه تردید به رو همه ممکنه ازدواجش

 ـت خونواده به. زدم هم به صدرا محمد با ـو خودم ازدواج حتی که بودم ازدواجشون مخالف انقدر

 گوب کرده، انتخاب خدابیامرزت بابای که بودم کسی من تازه. کشم می عذاب دارم خیلی که بگو

 یتون می تو هست، هم محسن که باشم ای خونه تو مجبورم و ببینم وـ محسن ریخت خوام نمی

 .بیاری دست به رو خوای می که چیزی اون من با ازدواج بعد

 .خونه همون برگردی باید که دوباره کنی؟ چیکار خوای می یکسال بعد -هادی

 هرچند یبگیر خونه یه من برای که خوام می ازت قبالش در و کنم می ازدواج تو با که من –

 سک نبینم. هستن مادرم و محسن که ای خونه اون توی برنگردم فقط باشه، که جا هر و کوچیک

 تو امباب که زنه می اون به که حرفایی. راضیه و و خوشحال چقدر مامانم اینکه. بابامه جای ای دیگه

 تمام که راضیم من. کن فک برو نده، جواب االن.. االن.. بود نشنیده مامانم دهن از عمرش

 یکن ازدواج باهام نکنی قبول اگر. بپذیر ـو من شرط یه همین فقط تو و بپذیرم ـتو شرایطت

 مخود خاطر به من کنم می خواهش. باشم خونه اون تو خوام نمی من. بکنم ای دیگه فکر مجبورم

 زهرگ هک این یا ای دیگه زن عاشق یا بدی طالقم قراره که نیست مهم برام کنم، می ازدواج باهات

 ینها مهم من ی واسه. باشی داشته بهم نیست قرار محبتی و بینی نمی همسرت چشم به ـو من

 .کشه می زبانه ازم داره دلم داغ ”گفتم حرص با”  برم خونه اون از که

 من که گه می بهش محسن چون کنی ازدواج من با که ذاره نمی مادرت نیستی متوجه چرا -هادی

 .کنم ازدواج هاتبا خوام می نیتی چه به
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 .فوته گواهی به نیاز. نیست مامانم ی اجازه به نیازی ازدواج برای –

 .کنه نمی قبول من مادر مادرت رضایت بدون باشی، متوجه خوام نمی تو انگار نه -هادی

 می که حاال کنم ازدواج یکی اون با نذاشتید بگو. توتیا بال و اال که کفش یه توی کن ـو پات خب –

 که خورب قسم و کس هیج یا توتیا یا. کنید می مخالفت دارید باز هم نکنم ازدواج یکی این با خوام

 .باش مصمم بازم بودی مصمم دختره اون برای که  طور همون یاری، نمی ـو کس هیچ اسم

 :گفت و کرد نگاه ـو من هادی

 خوندی؟ ای رشته چه دبیرستان –

 !چطور؟: گفتم و کردم نگاهش گنگی با –

 .بیست کشیدی نقشه -هادی

 من ،ببینمش بیشتر روز یک برای حتی خوام نمی و کرده کنفیکون ـو من زندگی تمام محسنن –

 .یاد می جوش تو برای هم آبی یه آتیش این روی. کنم می روشن آتش دارم

 :گفتم و شدم بلند جا از و کرد نگاهم هادی

 .عتسا همین جا همین دیگه ی شنبه سه و کن فکر هفته، یک –

 .گرفتی بازی به ـو چیز همه تو. کن فکر هم تو -هادی

 .شم نمی پشیمون ولی کنم اشتباه شاید –

 ردمک جمع که هایی هیزم زیر من افتاد، شور به دلم! ده؟ می جوابی چه هادی یعنی کشیدم، نفسی

 می مآد. بزرگه تصمیم یه هادی با ازدواج دونستم می. بود پا به بلوایی دلم ته.. کشیدم کبریت

 یزندگ یه سر و بره بخواد که این حال به وای. مضطربه و داره استرس کلی کار سر بره جا یه خواد

 دومی، نفر همیشه. کنه ازدواج باهات خواد می دیگه زن یه خاطر به که کسی با اونم. ناشناخته

 ی،کن رمگ ـو جاش تا کنی می بازی ها مدت تا ـو نقشش فقط تو و ـست دیگه یکی اصل.. بدلی

 بعد و مردی یه ی خونه تو بری آرزو از باری کوله با و  باشی مجرد تو که نیست آسون اصالً

 ارث طرفت کردی بازی رُل و زدی لبخند همه به و بودی دروغی عروس کردی، زندگی که یکسال

 ام امهشناسن تو طالق مهر شدم ساله بیست تازه که منی چی؟ اونوقت بعد هِری، بگه و بگیره ـشو

 یه هب همه ای مطلقه بفهمند اگر کنی می کار که جا هر سفید پیشونی گاو بشم کنه، خودنمایی
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 یادش مامانم چون کنم می نابود ـو خودم دارم من! داری؟ گناه مگه چرا کنند، نگاهت دیگه چشم

 راتب دلم خیلی بابا. بود بابام کاش! ام بچه بگه و بذاره پا زیر ـو دلش هاش بچه خاطر به که رفت

 کاذب دیوار به باید نیستی که حاال ولی بودی پشتم کوه عین تو. خالیه پشتم نیستی شده، تنگ

 .کنم تکیه

 بلور هکوچ به رسیدم. میکرد ام خفه داشت بغض. بودم فکر تو همینطور برسم تارا به قرارم به تا 

 !توتیا: گفت دلواپس دید ـو من تا ایستاده، تارا دیدم ها چی

 :گفتم گرفته یصدا با

 .سالم –

 اینطوریه؟ چرا! شد؟ چی -تارا

 .کنه فکر رفته –

 .نکنه قبول کنه خدا -تارا

 .چیه فکرم دونه می خدا کنم می دیگه فکر یه من نکنه قبول اگر! تارا: گفتم اخم با

 بعد و بندازه راه بازی شب خیمه نمایش باهاش مدت یه که خواد می عروسک هادی توتیا، -تارا

 .ازدواجش دنبال بره زندگیش پی بره و کنه ولش

 ..بریزم اشک دنیا یه و بترکه بغضم که االنه. نزن حرف: گفتم و کردم نگاه تارا به بغض با

 رفتم و کردم سالم سر مامان با. خونه رفتیم و بوسید و گرفت ـو دستم! توتیا: گفت دلسوزانه تارا

 داغ مصورت و سنگین دلم و افتادم خواستم می ام دهآین برای که چیزایی اون تمام یاد باال ی طبقه

 ادمافت این یاد. لرزید می تنم اونطوری که بودن، داغ اینطوری که بود دلم فنای سر از اشکم. شد

 بی چقدر هادی و زدم پسش محسن و مامان خاطر به من و بود عاشقم چقدر صدرا محمد که

 که. نباشم من هستند اونا که ای خونه تو تا طرفش به برم نفر دو اون خاطر به باید من و احساسه

 …نخورم رو میاره در محسن که نونی

 :گفتم و گرفتم بغلم تو تر محکم رو تارا. کرد بغلم تارا

. کردم می خواهش و شکستم می غرومو باید شد، می مور مور تنم که زد می حرف سرد انقدر –

 مادرم چون بکشم رو هادی منت باید من حاال و کشید می ـمو منت صدرا محمد کنه، ازدواج باهام
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 اگر بود، بابا کاش کنم؟ می ـو دلم عذاداری دارم دونم نمی.  نذاشته محل من عقاید و ها باور به

 من وجودشم و حمایت محتاج چقدر. تارا دارم نیاز بهش چقدر. بود خودش جای چیز همه بود بابا

 .کنه تیکه تیکه. کنه قصابی وـ دلم تا هادی دست دادم و م کرد تیز چاقو

 سقف یه زیر. عالجیه نا مرض چه دونی نمی نشدی عاشق تو. ترسم می تو از من! توتیا -تارا

 از ندکن می زندگی سقف زیریه شهر این مردمان نصف. کنه می وابسته هم به رو آدما کردن زندگی

. نهست هم کنار گرفتن خو ارن،د عادت اند وابسته هم به چون ولی سازند نمی هم با و متنفرند هم

 .خالیه سرت و دلت ولی درازه زبونت توتیا، توئه از ترسم. یاره می رحمی دل خوردن نمک و نون

 وت بری، هادی با خوای می ولی نرفتی سقف یه زیر صدرا محمد با تو: گفت تارا و کشیم نفسی

 که باشه همین یهاد. بشی عاشق ترسم می.. شناسیش نمی. ندیدی دلت به ـو عشق رنگ

 .کنی می دق که تویی وسط این اینجا وقت اون. هست

 .سپارم نمی دل نترسون ـو من خدا رو تو –

 .فهمی نمی تو توئه؟ دست عاشقی توئه؟ دست -تارا

 :گفت مامان کردم، پاک چشمامو سریع و کرد باز رو در مامان. کشیدم دراز تخت روی

 خریدید؟ چی –

 .کردیم نگاه رو اه مغازه فقط هیچی، -تارا

 خوبه؟ حالت توتیا، -مامان

 نیست؟ غمخوارم چرا داشت؟ فرق مامانا ی همه با من مامان داستان چرا کردم، نگاه مامان به

 کماش.. لعنتیه محسن زن فقط انگار که االن مثل نه بود قدیم مثل خواست می دلم منه؟ غمزای

 :گفت شده هول مامان و ریخت

 !کنی؟ می گریه چرا توتیا چیه –

 .بدی خیلی تو مامان –

 !چرا؟ من؟ -مامان

 ..نیوفتم روز این به االن تا شدم می سقط بودی حامله ـو من وقتی کاش –
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 نیست؟ غمخوارم چرا داشت؟ فرق مامانا ی همه با من مامان داستان چرا کردم، نگاه مامان به

 کماش.. لعنتیه محسن زن فقط انگار که االن مثل نه بود قدیم مثل خواست می دلم منه؟ غمزای

 :گفت شده هول مامان و ریخت

 !کنی؟ می گریه چرا توتیا چیه –

 .بدی خیلی تو مامان –

 !چرا؟ من؟ -مامان

 ..نیوفتم روز این به االن تا شدم می سقط بودی حامله ـو من وقتی کاش –

— 

 کردم اهنگ آسمون به رو نشستم، ایوون ی لبه و حیاط توی رفتم دوییدم و شدم بلند جا از گریه با

 ..برگردی شد می کاش ای بابا.. کردم گم ـو راهم من رفتی؟ زود انقدر چرا بابا: گفتم و

 .اتاقم سمت به رفتم و شدم بلند جا از کرد باز رو خونه در تا. رسید محسن تا کردم گریه انقدر

 خودم اتاقم توی تختم روی و کردم فکر ـو بودم داده فرصت هادی به که ای هفته یک اون تمام

 اعمالم انگار ولی کنم می اشتباه دارم که زد می فریاد درونم از حسی یه. بودم کرده حبس ـو

 بی عروسی به مدام. بودم افتاده خوردن غذا از. دادم می ادامه راهم به و نبود مغزم اختیار تحت

 دهن از رو ماجرا و زد زنگ هادی با اولم قرار روز فردای از هستی. کردم می فکر هادی با اساسم

 و داشت یکپا من مرغ ولی بشم، پیاده شیطون خر از که کرد اصرار تارا مثل کلی و شنید خودم

: شد نرم هادی و گفتم هادی به که زدم رو حرفی همون هستی به هم آخر سر شدم نمی راضی

 ..«بده نجات خونه اون از منو کی هر دیگه، یکی سراغ رم می نکنم ازدواج هادی با اگر»

 رفاح این مگه ولی «شدی منصرف بگو بردار رو تلفن: »گفت می بهم و شست می کنارم فقط تارا

 تبدبخ ـو خودم تا گرفته اختیار تحت ـو من نیرویی چه دونستم نمی خودمم! داشت اثر من روی

: گفتم می فقط و بستم می ـو چشمام و دادم نمی جواب زد می محرف باهام چی هر مامان. کنم

 .باشم تنها خوام می

 هوا و آب هوای به تارا با قبل ی دفعه مثل هم باز. رسید نظر مد روز به تا گذشت ها روز کم کم

 مثل اراینب. قرار سر رفتم من و اینا مسعود امیر ی خونه رفت تارا و رفتیم بیرون به من کردنِ عوض

 سیدمر داشتم، ضعف و  حالی بی و زیدلر می بیشتر پام و دست و نبود مطمئن وجودم قبل ی دفعه
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 تا تمگذاش میز روی ـو سرم و نشستم بودیم، نشسته قبل ی دفعه که میزی سر و شاپ کافی به

 اب هادی پدر و بابا که افتادم زمانی خاطرات از یکی یاد. گشت می  سرم دور دنیا انگار بیاد هادی

 روی و بابا ی حجره بودم رفته بودم ساله هچهارد من ها موقع اون کردند می کار بازار یه توی هم

 پر لبخندی دیدیش تا بابا و حجره توی اومد هادی که زدم می حرف بابا با و بودم نشسته صندلی

 :گفت و زد رنگ

 .طرفا این! هادی آقا سالم –

 شودفتر گفت جونم آقا کنم رسیدگی جون آقا کتاب حساب به کم یه اومدم ماست، از سالم -هادی

 بده ور دفتر اون جون بابا توتیا. ذاره می جا شو دفتر همیشه آقا: گفت و خندید بابا. گذاشته اینجا

 .هادی آقا به

  ردفت الی از فروش های فاکتور از یکی بگیره تا ولی هادی به دادم و برداشتم میز روی از رو دفتر

 جدی. دستش دادم و اشتمبرد رو فارکتور زمین روی از برداره، رو فاکتور نشد هم هادی و افتاد

 .اینجایی همیشه شما انگار ولی نیست دختر یه برای مناسبی جای بازار: گفت و کرد نگاهم

 و  اباب به کرد رو هادی بود، نشنیده انگار بابا ولی. کردم نگاه بابا به سپس و هادی به تعجب با

 :گفت

 ندارید؟ کاری جعفر اوس –

: فتگ و داد دستم ـو بود کرده مامان برای که خریدی های یسهک بابا بیوفته راه هادی که این قبل

 .مادرت برای ببر اینارو جون بابا بیا

 .خداحافظ. رفتم من بابا، نکنه درد دستت: گفتم و گرفتم رو ها کیسه

 برسونمت بازار سر تا بابایی کن صبر -بابا

 .جعفر اوس رسونم می من -هادی

 .پسرم نکنه درد دستت: گفت داشت که یمعتمد ی روحیه اون با و خندید بابا

 .رم می خودم نه –

 چه نیست بازار تو بچه دختر جای زیاده، ناتو بازار تو: گفت و کرد هم تو ـو هاش سرگرمه هادی

 .باشه هم تنها که برسه
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 معروف قول به که بگم بهش چیزی یه خواست می دلم!« بچه: »گفت وقتی برخورد بهم چقدر وای

 ـو من داشت نگاهش ولی زد نمی حرفی و اومد می سرم پشت هادی. افتادم راه ،بگیرم ـو حالش

 کفاش اوس کفاشی ی مغازه به که همین! بود سنگین نگاهش و وجودش چقدر. کرد می کالفه

 :گفت و بیرون اومد مغازه از باقر محمد وسطیش پسر رسیدیم پسراش و قبادی

 !خانم توتیا –

 ولی بود کم سنم اینکه با! سالگی شانزده تو. بود خواستگارم اولین باقر محمد. ریخت هُری دلم 

 دواجاز و است بچه هنوز توتیا که بود گفته بار چند بابا. ام ساله چند داد نمی نشون ام قواره و قد

 دو هک کردم هادی به نگاه یه و برگشتم نگرانی با. بود بردار دست پسره این مگه ولی زوده براش

 :گفت و جلو اومد و ندید رو هادی اصالً باقر محمد. بود دهایستا من قدمی

 رو باقر ممحمد حرف که بودم هادی نگران انقدر.. ” کردم صحبت جعفر اوس با من خانم توتیا –

 وسرش و بود ایستاده جیب به دست ها بازپرس عین کردم نگاه هادی به باز برگشتم نفهمیدم،

 وـ روسریم. کرد می نگاه من به ریخت می سرش از که برتک و بود گرفته باال ی زاویه به کمی

 هدار جعفر اوس: »گفت می که باقر محمد جواب در برداره ازم نگاه اینکه بدون هادی و جلو کشیدم

 :گفت.. « که کنه می اشتباه

 وـش دختر و ای ننه بچه یا هستی؟ دم و دود اهل که این تو باقر؟ محمد کنه می اشتباه چی تو –

 ده؟ مین بهت

 :گفت خورده یکه لحن یه با بعد و کرد من به نگاه یه باقر محمد و گزیدم لبمو ی گوشه

 !!هستی؟ هادی با تو –

 :گفت و کفاشیشون بزرگ ویترین به چسبوند و گرفت رو باقر محمد ی یقه هادی

 ی،چای می نچرخ جعفر اوس دخترای بر و دور عملی، چسبونی می هم به که نیستیم جورچین ما –

 ..خوره می جر دهنت. ـست گنده دهنت ی واسه نیست تو دهن ی لقمه

 .برو. کن نگاه بر و بر ـو من واینستا: گفت من به رو و کرد ول اشو یقه

 پشت. نزدم حرف که بود ترسش از نه نزدم؟ حرفی باباش حرمت به! بود رو پر چقدر این!! وا

 با و شد ورشکسته بابا که بود سال همون و ها موقع همون.. زد می غر لب یر  و اومد می سرم

 اون یادمه. شد دعواشون من سر هم با هادی و محسن که بود سال همون. شد شریک محسن
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 هی مغازه جلوی ولی بودند صمیمی رفیق هادی با محسن: گفت بابا که بود بابا شراکت اول سال

 .ندنکش رو همدیگه که ونمبرس بهشون چطوری ـو خودم دونستم نمی که شدند یقه به یقه جور

 .کردند می بازی رشته دست و توپ بودند کرده ـو من که دونست نمی بابا طفلی

 .خانم توتیا –

 هم ها موقع اون. داشت فرق پیش سال پنج چهار هادی با چقدر هادیه، دیدمم کردم بلند سر

. ودب گرفته ازم یچشم زهره چه شه، می خالی دلم ته بینمش می االنم بردم می حساب ازش خیلی

 باباش. بود جدی و  عنق هادی بودند ما بر و دور که پسراش و خان محمود و بابا برعکس همیشه

 .بود دیگه سیاره یه واسه هادی انگار. نبودند اینطوری برادراشم حتی نبود، اینطوری

 .سالم –

 پرسب منم نظر.. “افهنسک تا دو ”گفت و میز طرف به اومد گارسون و باال برد ـو دستش. ” علیک –

 !”اینجا؟ دارم ـو بید نقش االن من

 !آره؟ سخته،: گفت و دوخت چشم بهم هادی

 !بله؟ –

 :گفت و کرد نگاهم دقیق هادی

 هگرفت ـو افسارم که دارم دختری گروئه دل ساله چند که ام دیوونه خودم کردم می فکر همیشه –

 .هست هم تر دیوونه من از فهمیدم حاال ولی زنم نمی دم من و کشونه می سو و سمت هر به و

 :گفت هادی و کردم نگاه هادی به جواب بی

 اون جعفر اوس افتاده، لج ی دنده رو جعفر اوس ننر کرده، پف چشمات که کردی گریه انقدر –

 من و و بیوفته لج ی دنده رو مبادا که ترسم می گاهی که بازه لج انقدر توتیا: گفت می هم ها موقع

 حمر خودتم به بازیت لج توی تو،.. خدابیامرز گفت می راست. کنم اش پیاده شیطون خر زا نتونم

 دونم می و خوردم ـشو نمک و نون که جعفری اوس اول. بود نفر دو خاطر به اومدم اگر. کنی نمی

 این خواست ازم که هستی خاطر به دوم دی، می باد به خودتو نکنم قبول اگه و داره باد سرت که

 ..کنی پشیمون رو همه که بکنی کاری تو نکنم قبول اگر ترسید می چون بکنم ور کار

 :گفت. کردم نگاهش آروم و خونسرد من و دوخت چشم بهم شده کنترل حرص با هادی
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 ی هخون برگردی بعد و باشی سقف زیر من با ساعتی دو یکی نیست قرار کردی؟ فکراتو خوب –

 من با سقف یک زیر واقعی زن یک مثل. بشی من زن عاًشر و قانونی یکسال قراره.. ها بابات

 ومس ی طبقه داریم، قبول ام خانواده و من که فرهنگی مطابق من، های قانون مطابق کنی، زندگی

 این طول تو دونی می کنند، می زندگی برادرام و مادرم ـش دیگه طبقات تو که پدریم آپارتمان

 حرف من با کنی باز دهن شه، می پا به قیامت اریبذ کج پاتو پادت؟ می چشم تا چند سال یک

 می ادرمم که هست اونی کردم انتخاب بار دومین برای من که زنی ببینم که شه می تیز گوشا بزنی

 ارسازگ زن یه عنوان به خودتو و بسازی اینا ی همه با باید تو و نه یا خوان می ـم خونواده که خواد

 زا سرسری یا کردی ایارو همه فکر تو. بگیرم ـو ارثم ونمبت من تا بدی نشون همه به مطیع و

 و کردم نگاه حوصله بی رو دیگه طرف یه! چی؟ یعنی زناشویی زندگی دونی می گذشتی؟ ماجرا

 :گفت هادی

 .توأم با –

 ودم؟ب نشسته اینجا االن بودم نمالیده تنم به اینارو ی همه پی اگر: گفتم و کردم نگاه هادی به

 ی دایه خواد نمی هم شما کردم فکرامو من بذاری؟ حنا تو دستتو یا بندازی راه دتوخو کار اومدی

 .بشی مادر از بهتر

 تدس یک من فقط نیست، حرفی خوای می اینطور که حاال خب خیله: گفت و کشید نفسی هادی

 .شی می جدا ازم سال سر بده اطمینان بهم که خوام می نوشته

 :فتمگ تعجب با و کردم نگاه هادی به

 رس لعنتی محسن اون اگر شم، می جدا ازت که معلومه شمام؟ با زندگی مشتاق من کردی فکر –

 به آدم. رفتم نمی ای عاریه زندگیِ بار زیر بودم، ننشسته اینجا االن من بود نشده سبز راهمون

 به که ای لحظه هر خونه های ساعت تمام که کنه شروع ای زندگی که اینه از از بهتر بره جهنم

 یزندان مثل. مونده جداییمون به دیگه ساعت انقدر و روز انقدر فقط بگی خودت به تو ره می جلو

 زندانی یه. شه می آزاد دیگه چقدر ببینه تا کنه می کتاب و حساب زندان های دیوار روی که ای

 هب القط مهر بر عالوه من ولی شه می اضافه بهش سابقه سوء یه فقط شه می آزاد زندان از وقتی

 مچش یهو همه کورا شهر توی. کنه نمی نگاه بهم کسی مجرد دختر یک مثل دیگه ـم شناسنامه

 که اداششمد نداره، که بابا.. نیست بد هووم که ببینند می ساله بیست ی بیوه زن یه و کنند می باز

 ینا از چی.. کاره و کس بی. گرمه جدیدش های بچه و عشقش به سرش که مادرشم گوره، و گم
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 بدون هک نگذشته زندگیم از ثانیه دهم یک حتی من که قسم علی ولی به! راحته؟ کردی فکر! بهتر؟

 بود عشق عشقشون اگر ”محسن از نه گذرم می مامانم از نه من”  که برسه پایان به جمله این

 .منرسی اینجا به من تا بودیم گرفته سامون و سر تارا و من که رسید می اینجا به زمانی باید

 ..اگر.. تونی نمی اگر.. خوای نمی اگر -هادی

 یم کار همه اشتیاقم این برای و مشتاقم خونه اون از رفتن برای من گذشته، اما و اگر از من کار –

 .دم می بهت ـو زندگیم دارم اینطوری که این حتی کنم،

. تمگرف سرم به ـو دستم. کرد فکر و جویید لبشو ی گوشه. بود عصبی انداخت، زیر به سر هادی

.. دمکشون آتیش به ـو خودم اول نفر کنم پا به آتش اومدم.نداشتم خوبی حال. رفت می گیج سرم

 :گفت و کشید نفسی هادی

 هقص این نقل. برت و دور نیام که کشید نشون و خط برام محسن زنه، می زنگ مادرت به مادرم –

 ازدواج من با تو تا گذره می شخود ازدواج از حتی محسن وگرنه بکش عاشقی و عشق به رو

 .نکنی

 اب هادی. نشستم دومرتبه که رفت می گیج انقدر سرم ولی شدم، بلند جا از و دادم تکون سری

 !خوبی؟: گفت نگرانی

 .چرخه می سرم دور داره دنیا جرا دونم نمی فقط.. آره –

 .یام می االن بشین -هادی

! هادی زن! هادی دوختم، گوشیش به چشم.. ودب میز روی موبایلش و سوییچ. رفت شد بلند هادی

 که هادی ای کرایه زن شم می دارم! کنم؟؟ می چیکار دارم سقف؟ یه زیر برم هادی با چطوری

 رزشا با سنگ یه عین بودی تا ببین کجایی؟ بابا ببنده، رو همه دهن تا کرده کرایه صباحی چند

 نای باالی قیمت به حراجی چوب خودم گارروز این سختی از رفتی که حاال ولی الماس عین بودم،

 .گرفت ـو گلوم بغض. کنند راحتم شریکش و مغازه صاحب شر از و بخرند ـو من تا زدم سنگ

 و دختر ها میز بعضی روی. کردم نگاه اطراف میزای به و کردم بلند سر. نبود الکی بغض این

 یتمنشس میزی همچون روی تدرس من و خندیدند می و گفتند می که بودند نشسته جوون پسرای

 از خواستم می و شم می خفه دارم کردم حس. کشیدم دندون زیر لبمو. کن می گریه و گم می و

 یه و اومد هادی. شستم می مرتبه دو که بود سنگین و رفت می گیج انقدر سرم ولی شم بلند جا
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 بزن هم: گفت و تمدس داد طور همون. بده بهم بعد تا نزد هم حتی. بود دستش قند آبِ لیوان

 ..بخور

 نمک ـشون مقایسه بار هر اگر کجا؟ هادی کجا اون. بیارم اسمشو دیگه نباید.. بود صدرا محمد اگر

. کردم نگاه لیوان درون محتوای به و زدم هم ـو قند و آب کنم، می خالص خودمو نرسیده ماه سه

 .خوردم قند آب از ای جرعه. دبو افتاده راه توش گردباد انگار. بود شده من زندگی عین درست

 بشه تموم باید چیز همه یکسال بعد. الکیه خرج چون خوام، نمی جهیزیه ازدواجمون برای -هادی

 مهریه تو گم می همه به و گیرم می چیزایی یه خودم. خودتو راه هم تو برم خودمو راه من و

 رو. اندازم می خونه یه تـ ازدواج ی قباله پشت رم می عقد بعد ولی جهیزیه، منم و نخواستی

. مصلحتیه ـمون ازدواج که بفهمه محسن مهریه روی از خوام نمی فقط هستم قرارمون و حرفم

 .شه می تر سبک بارت اینطوری بیار، لباس چمدون یه فقط

 می همه بودی نازگل عصر یه تو که بگن بگن، رو حرفا این بهش که سخته دختر ی واسه چقدر

 اونطوری و هستن اینطوری و نجیبن و دارن خاطرخواه تا هزار دختراش و سهکــَ فالن دختر گفتن

 زما. بیرون اندازمت می مستأجر یه عین سال سر گه می هی و نشسته کنارم یکی حاال.. هستن

 که بیار ساک یه گه می بهم. نباشم اش خونه هم سقف، یه زیر بیشتر وقت یه که خواد می تعهد

 .مکن کاری تونم نمی حرفش کردن تأیید و دادن تکون سر جز من و. .باشی تر راحت رفتن موقع

 :گفت هادی که شم بلند جا از خواستم و اومد جا کم یه حالم

 برسونمت؟ –

 .خداحافظ. رم می نه، –

 هک بود کاری چه کنه، استوپ خواست می که بود زیاد شوک از شاید یا ایستاد می داشت قلبم

 کردم؟

 لحظه این تو خداحافظ

 لرزه می سردیت، از که قلبت منم

 دادی ـو من کسی به تو

 دادی بادم به و نداره احساسی که
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 مُردم من که خداحافظ

 ـم سالخورده و پیر جوونی تو

 ندیدی خیری من از تو

 رم می و بستم بار کوله من پس

 راحت تو که تا رم می دارم

 بدی تن اون سردی به

 نباشی سوخته منه یاد

 بردی خود یاد از منو آسونی به

 جونم نباشه برات احساسی که رم می من

 بسوزم آتیش این توی تو از زودتر تا رم می

 سوختم صاحبم کام به که رفتم دست از قلب یه من

 های قدم چی هر انگار ولی بشم دور اونجا از زودتر که کردم تند قدم شدم، داغ و ریخت اشکم

 اتار ها، بلورچی ی کوچه سر به رسیدم شد، می تر طوالنی و اومد می کش راه شد می تر تند من

 تو و کردم بغلش سریع طرفم، به دویید دید ـو من تا. بود اومده بیرون اشون خونه در از تازه

 :گفت نگران تارا. کردم گریه بغلش

 شد؟ چی –

 .تارا شد تموم شد، تموم –

 گفت؟ چی -تارا

 .کرد قبول.. قبول –

 !توتیا -تارا

 .شد جدا تنم از روح یه عین قبلم که دیدم مخود چشم به –

 :گفت و کرد نگاه ـو من اشک از پر چشمای با و نگران تارا
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 .هست فرصت هنوزم توتیا –

 .سالم –

 و بود شده پیر انگار. بردارم تونستم نمی ازش چشم. شد پاره دلم بند برگشتیم، دو هر تارا و من

 کنم؟ می نگاهش اینطوری دارم من چرا پس. نبود چشمام تو نگاهش پریشون، و حال افسرده

 ساکته هک تارا بود؟ کی.. کشید می آه یکی. دونه می خدا که کوبید می چنان قبلم. بود زیر به سرش

 می ـم خفه داشت بغض قلبم؟ کشه؟ می آه داره کی ساکته، و ایستاده روبروم که صدرا محمد و

 .سالم: گفتم لرزون صدای با. کرد

 غلمب نور سرعت به ریخت، اشکم دیدم چشماشو که همین کرد، بلند سر سریع شنید که صدامو

 یم هنوزم کاش. رفتم و دوییدم و گریه زیر زدم کردم می نگاه رو صدرا محمد که همینطور ترکید،

 جونم تمام. کردم می هم هقی هق چه. بدی تسلی بهم و بگیری ـو دستم کنی، آرومم تونستی

 می دلم. موند جا جا، همون جونم و روح انگار ولی. اومدم.. دوییدم می. زد می فریاد رو صدرا محمد

 تا خوای می ـو من هنوزم بگو برگردم، بگو. کن اصرار بهم صدرا محم”  بگم و برگردم خواست

 از که بخواد ازم و بدوئه دنبالم صدرا محمد که بود این لحظه اون توی آرزوم تمام ”برگردم بهت

 زارم الح ولی. نیوفتم که گرفتم دیوار به رو دستم رسیدم که خودمون ی کوچه به. کنیم شروع نو

 کریف چه که نبود مهم. کردم گریه دل ته از  گرفتم بغل تو زانوهامو. کشوند خیابون کف به ـو من

 خودم. زدم پسش خودم که کنم می گریه کسی برای دارم من اینکه. دارند من حال به نسبت

 .کنه اصرار و بیاد خواد می دلم باز حاال و. برو: گفتم

 وجود تر بدبخت من از لحظه اون توی کردم می احساس پیچید، می گوشم توی هقم هق صداای

 .جون توتیا توتیا،: گفت و برگرفت در هامو شونه. اومد تارا صدای بعد چندی نداره،

. ردک می بغض دید می ـو نم اشک تارا. بودم گرفته مونی الل. کردم نگاه تارا به و کردم بلند سر

 :گفتم لرزون صدای با. لرزید می اش چونه

 قدرچ … تارا کنم، اضافه بدبختیم یه بلدم من فقط انگار.. فقط انگار بدبختم، خیلی من تارا –

 ..نداشتم شکست حس انقدر. نبودم بازنده انقدر حاال تا. دارم ضعف احساس

*** 

 ..بله بله،: گفت می فقط مامان
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 یحرف مامان های گفتن بله میون از خواست می انگار کرد، می نگاه ـو مامان دهن تو یقدق محسن

 آهسته تارا. کرد می اضافه هاش گفتن بله به و کرد می نگاه من به گهگاهی مامان بفهمه، رو

 ـو شنگرانی.. بود نگران. کردم نگاه تارا به. گرفت ـو بود مبل ی دسته روی که ـو دستم انگشتای

 و گذاشت رو گوشی مامان باالخره شدم، محسن و مامان العمل عکس دلواپس و داد انتقال نم به

 :گفت محسن. کرد نگاه من به

 !بود؟ کی نرگس –

 :گفت برداره ازم چشم که این بدون مامان

 .خدابیامرز صادق اوس زن خانم، آهو –

 :گفت مامان. گذاشت هم رو ـو چشماش و کشید دم نفسی محسن

 .کرد خواستگاری رو توتیا سرشپ برای –

: گفت دورگه صدای با و شد بلند جا از. کرد نگاه من طرف به و کرد باز خشم با چشماشو محسن

 ..خونه این توی بذاره پاشو بابات خاک ارواح به! توتیا

 :گفتم و ایستادم محسن روی در رو و شدم بلند جا از

 بچه صاحب شما؟ ببخشید اصالً ده؟ می اجازه تو به کی بکنی؟ خوای می ؟چیکار کنی می چیکار –

 مدل کی هر با من. شی نمی من بابای ولی گرفتی جاشو سریع که درسته شما، به داده عمرشو

 .کنم می ازدواج بخواد

 .نه هادی با: زد داد عصبانی محسن

 .دارم دوست رو هادی من –

 .کردی بیجا تو: زد نعره و کرد داغ بیشتر محسن

 .مردی ناموس رو گذاشتی دست که دیکر تو جا بی –

 :گفت آروم تُن با حرص و رگه دو صدای با و کرد نگاهم حرص با محسن

 .تالفیه نقد نیست، عاشقی و عشق نقد پس –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

219 

 

 به”  .گیری می پس داری دادی که دستی همین با گرده، دنیا ولی. عاشقیه و عشق نقد اتفاقاً نه –

 .ریگی می پس:” گفتم و کردم اشاره مامان

 .ذارم نمی نامرد اون دوش روی ـتم جنازه من -محسن

 .دانه پنبه بیند خواب در شتر: گفتم و زدم پوزخندی

 نمک معرفته، بی مرده، نا ئه، ناتو نیست؟ آدم اون فهمی نمی چرا: زد داد مرتبه دو محسن

 .هادیه گن می که الخناس نسناس نشناسه،

 هادی نداره، قبولش پیغمبری به محسن آقا کنه، می خدایی ادعای طرف ببین، اینو خدا تورو –

 هستی؟ چی تو الخناسه نسناس

 کردی؟ باز ـتو بست و چاک بی دهن اون باز سلیطه توتیای: زد داد مامان

 .کنم می ازدواج هادی، با من، –

 کی؟ ی اجازه با -مامکان

 !خدا:” گفتم و کردم بلند سر. ” گرفتید اجازه ازش شما که همونی ی اجازه با –

 .ری می کج داری ـو راه ولی افتادی، لج سر -محسن

 شناس؟ راه پروفسور جناب چیه، راست راه –

 دی؟ می ترجیح صدرا محمد به رو هادی چطوری تو -محسن

 چیه، منظورم دونست می خوب کردم، نگاه محسن چشم تو زنان نفس.. ” تو که طور همون –

 تا گرده می مرده خر دنبال هادی:” گفت و دادم کونت سری و کردیم نگاه هم چشم تو همینطور

 تهخس خودتونو هادی، با اونم کنم، می ازدواج من ”گفتم و رفتم عقب قدم یه. ” بکنه ـشو پوست

 .کنم می رو کار این من نکنید

 :گفت محسن و رفتم باال ها پله از

 .داره نامزد توتیا گفتی می بیارید؟ تشریف گفتی چی برای نرگس –

 .زده هم به صدرا محمد با نامزدیشو که دونستن می خودشون -انمام
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 .برسه توتیا به دستش هادی ذارم نمی من. کردی می سرشون به دست -محسن

 های سال این دادن، می گوش بلبل یه ی چهچه از و فال یه از صادق اوس و جعفر اوس -مامان

 همس زدی می و آقا جعفر حرف ته سر وگرنه زد کمرنگ هامون رابطه صادق اوس مرگ بعد اخیر

 .زد می حرف صادق اوس از

 و صداقت تو منم. بود رفیق صادق اوس با آقا جعفر کجا؟ هادی و کجا صادق اوس -محسن

 .نیست حرفا این مرد هادی ولی ندارم شکی بیامرز خدا اون درستی

 .بسه مردی، تو: گفتم باال طبقه از

 !توتیا: زد داد مامان

 .نزنه حرف هادی پشت بگو –

 :فتگ محسن و ایستادم کمر به دست پله باالی. ایستاد پله ی نیمه و باال اومد ها پله از محسن

 شدی؟ عاشق امروز دیدی دیروز –

 کنه؟ می خبر عشق مگه نیست، که اومده بازار به تازه دیدم، هم هادی دیدم رو تو که قدر همون –

 ی؟شد عشقش دیدی مامانمو که ای لحظه از مگه تو

 .بیرون بکش قضیه این از منو و مامانت پای -محسن

 خیره؟ شما واسه عیبه ما واسه چرا؟-

 لج سر که نیست بازی خاله شدن، یکی و رفتن سقف یه زیر و ازدواج حرف توتیا، -محسن

 مدمح با کنی ازدواج خواستی می اگر کرده، گل بازیت لیلی و کفش یک تو کردی پا و گذاشتی

 .بزنی چیز همه زیر عروسیتون به مونده روز هفت و بیست که این نه کردی می ازدواج صدرا

 و برگشتیم دو هر. زد صدا رو محسن وار ناله مامان یزنم حرف که این قبل و پایین اومدم ها پله از

 :گفت نگران تارا شده، بدتر مامان حال دیدیم

 شد؟ چی مامان مامان، –

 .یارب آب لیوان یه بپر تارا نرگس؟ -محسن
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 محسن و من شب هر بیان، بود گفته مامان به مادرش که قراری طبق اش خونواده و هادی تا

 مادر به و و بزنه تلفن خواست بار چند محسن. شد می بد مامان حال آخرشم شد، می دعوامون

 آبروی حفظ بعد و من داد و جیغ اول ولی. کنم ازدواج هادی با من ذارن نمی چون نیان بگه هادی

 خیاطی مگرفت تصمیم کنم خیال و و فکر کمتر که این برای. بشه کار این به موفق که نذاشت مانما

 ..باشه تر گرم سرم تا بدم ادامه بودم کرده ولش نیمه و نصفه که ای

  محسن های العمل عکس از و کردیم صحبت هم با و دیدم رو هادی با باری چند خیاطی راه تو

. ادی می خواستگاری به اون و بکنه تونه نمی کاری هیچ محسن که ادد اطمینان بهم هادی و گفتم

 اطراف مردای بودن سرد به من و بود هادی سردی کرد می دیوونه ـو من میون این که چیزی تنها

 ..سوزوند می ـو من هادی رفتار سردی و نداشتم عادت

 و استرس شدت از که ریمبگذ. اومدند خواستگاری برای هادی با دومم قرار از بعد هفته سه دو

 روزی و حال چه به و نفهمه کسی تا کردم گریه دستشویی توی چقدر. داشتم حالی چه دلشوره

 :گفت محسن گذاشتن حیاط تو که پا. بود خورده تیر گرگ عین محسن. اومدند اونا تا افتادم

 ..استغفرهلل استغفرهلل، –

 .دار نگه رو آقا جعفر آبروی محسن، -مامان

 اوس و بابا دوستی به هامون خونواده آشنایی. بودمش ندیده خیلی. صف تو اومد هادی درما اول

 ..اون از فراتر نه همین،.. هستی و من دوستی بعد و گشت می بر صادق

 سالم: گفت باز روی با و داخل اومد مادرش

 .سالم علیک اومدید، خوش: گفت و زد تصنعی لبخندی مامان

 .بشینند که کرد تعارف خونه پذیرایی به و کرد حرکت جلو به مامان

 گونه نهک علیک و سالم تا زد می لبخند وقتی بود، پریده دلهره از رنگش بود، بود هستی بعدی نفر

 نگاه یه. بود جاش سر هنوز هستی داری زبون سر حال این با ولی لرزید، می استرس از اش

 یاتوت و من دوستی از سال همه این واهلل. دیدار مشتاق سالم،: گفت بعد و انداخت من به مضطرب

 خدا کار این خدا به. نشدیم آشنا هم با ماها ولی گذره می بابام و خدایبامرز جعفر اوس و جون

 .بشه باز آشنایی اسباب اینطوری که بوده

 .کنم می خواهش بفرمایید، -تارا
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 و رنگ با ولی صورت یکمیم همون با. بود هادی ی ورزیده ی قواره و قد تو پسری یه بعدی نفر

 :گفتیم سریع دیدیمش تارا و من تا. تیره لعاب

 .سالم –

 سردی و خشکی به موجودی که زد می فریاد صورتش تمام انگار تو اومد که بود هادی بعدی نفر

 یاول پسر. هیچ.. عصبانیت نه شادی، نه غم، نه نبود، صورتش در احساسی هیچ نداره، وجود اون

 :گفت و شد وارد هادی هک بود در دم هنوز

 بهم ـو احساسش بی نگاه اونم و کردم هادی به نگاه یه. گرفت من به رو رو گل و. ” سالم –

 پس:” گفت خنده با بودم فهمیده هستی تعاریف از اینو و بود هانی گویا که اولیه پسر. دوخت

 .شمایید خانم عروس

 بچه اونا. بودمشون ندیده بازار تو وقت هیچ چون شناختم، نمی اشو دیگه برادر دو هادی جز به

 رماییدبف: گفتم و گرفتم ـو گل و  کردم بلند سر.. اومدند نمی  بازار به وقت هیچ و بودند ای مدرسه

 .داخل

 ایستادن هم رخ به رخ وهادی محسن. شد وارد خودش بعد و کرد هدایت داخل به رو هانی هادی،

 حرص با محسن. گیرن می همو دست باالجبار که رقیب تا دو عین درست ولی دادند دست هم با و

 زهر با هم چشم تو چشم بعد و داد رو محسن جواب لحن همون با هم هادی و زد حرفی لب زیر

 .خوندند می کُری کُر همدیگه برای نگاهشون

. شتمبرگ  پذیرایی به و ریختم چای و بذاره گلدون توی تا تارا به دادم ـو گل و آشپزخونه به رفتم

 :گفت با و زد رنگ پر لبخندی خانم آهو

 خدا داره، ای مزه چه آدم پسر خواستگاری چای خوردن خانم، عروس نکنه درد شما دست به به –

 این خونه این توی ـو شب این داشت دوست انقدر آقا صادق بیامرز خدا بیامرزه، رو آقا جعفر

 .دونه می اخد که بخوره شمشاد و شاخ ی دختر این دست  از رو چایی

 .بیامرزدشون خدا -مامان

 :گفت نگران گرفتم ـش مقابل که رو چای. بود هستی بعدی نفر

 .نشه واویال امشب!! توتیا –
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 :گفتم آهسته و دادم تکون نه معنی به سری

 قلبته؟ قوت جای –

 .عروسیتون ایشاهلل: گفت سریع هستی

 :گفت ای بامزه لحن با و برداشت چای فنجون یه گرفتم هانی جلوی که رو چای

 ام خنده حرفش از”  نه؟ دیگه مالته پر نکه، می باز رو مجردا بخت خواستگاری چای میگن –

. دیم می زن هم رو تو هانی:” گفت خنده با هستی و کرد برادرش به نگاه یه هادی و بود گرفته

 تفااک الیخ تشکر یه به همیشگی لحن همون با و گرفتم هادی جلوی رو چای. ترشی نمی نترس

 :گفت خانم آهو. هادی به ئ.ب زده زُل و برنداشت چای سینی از محسن. کرد

 کوچیکه دختر خواستگاری اومدیم باالخره ما و شد برآورده آقا صادق آرزوی که شکر الهی خب –

 درسته؟ خانند، محمود پسر نامزد هم بزرگتون دختر انگار آقا، جعفر ی

 .بله: گفت و زد تلخ لبخندی مامان

 نمی طرف از چیزی خب خوساتگار ره می غریبه برای جا یه وقتی آدم: گفت و خندید خانم آهو

 حرفی دیگه دونی، می چیزو همه خب آشنا خواستگاری ری می وقتی پرسه می سوال هی و دونه

 .نیست

 .هست چرا، -محسن

 :گفت محسن و کردم نگاه حرص با محسن به من

 .نداریم بخوره شما پسر آقا درد به که دختری اینجا ما دید؟اوم اشتباه ـو آدرس چرا اینکه –

 .کنه نظر اظهار وسط پره نمی بچه یه زنند می حرف بزرگتر تا دو وقتی -هادی

 یادته؟ هادی، آقا بودم کرده شما با صحبتی یه من -محسن

 .یاد نمی یادم متأسفانه نه -هادی

 یادت همراهتن که دیگه نفر سه رفت دتیا دوباره اگر که گم می االن نداره، اشکال -محسن

 ..بیارن

 !مامان –
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 :گفت محسن و گذاشت محسن ساعد رو دستشو مامان و کردم نگاه مامان به حرص با

 .کنه ازدواج ”هادی به اشاره“ تو با توتیا که ذارم نمی من جان، نرگس کن صبر –

 !!چرا؟!! اِوا -خانم آهو

 :گفت و شد جایی به جا جا در هادی

 !پیاز؟ ته یا پیازید سر شما بخشیدب –

 .منه ی خونده دختر توتیا -محسن

 !عجب کرده، ورم پدرانت حس پس! اوهو: گفت و خنده زیر زد هادی

 .ها شه نمی جمع ریخته آب بعد و بگم رو ها نگفته و شه باز دهنم نذار هادی -محسن

 .خاکه به منتی چه پاکه که طال بگو، بگی؟ خوای می چی -هادی

 توتیا ”داد ادامه و کرد من به اشاره“ این؟ از کیه؟ از گرمیت پشت. راحته خیالت خیلی -نمحس

 .گرده برمی سقف زیر نرفته روز یه وگرنه افتاده لج سر فقط

 .زن رو حرفی من طرف از –

 چرا لیمی بود دیگرانش با اگر. نبودیم اینجا ما خواست نمی رو هادی توتیا اگر محسن، آقا -هستی

 .لیلی بشکست رام ظرف

 بود شده صدرا محمد زن حاال تا که بود خواهش خاطر اهل اگر توتیا -محسن

 !مامان: گفتم حرص با

 و محسن ی یقه هادی و شد بلند هم محسن و شد بلند هادی کنه آروم ـو محسن اومد تا مامان

 :گفت حرص با هادی و گرفت رو هادی ی یقه محسن

 هن و تو نه گیرمش، می و خوام می رو توتیا من. صدرا محمد هن منه، خواستگاری مجلس اینجا –

 .بگیره جلومو که نشده زاده دیگه کس هیچ

 :گفت هادی لحن با محسن

 .تنیس توش مرده نشستی سرش باال که قبری این. بیرون بکش رو گوشته تو که ای پنبه –
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 !کافیه محسن –

 :گفت و زد پس رو هادی محسن

 یوم کردی فکر کنه، می استفاده پرشش سکوی عنوان به داره تو از یهاد بستی؟ چشماتو چرا –

 عاشقیه؟ و عشق سر از میوش

 هست؟ هم دیگران کاله تو توئه کاله تو چی هر کردی خیال ندادن، یاد نامردی ما به -هادی

 هستی و کرد جدا هردوشونو هانی و کشیدن جیغ مجلس زنهای ی همه و رفت در کوره از محسن

 چرا؟ گهدی تو هادی. گفتنتون کبری صغری این به نه دنبکتون دایره اون به نه خدا، به دهبعی: گفت

 ..هستید همدگیر صمیمی رفیق سالمتی نا شما

 .ندارم محسن اسم به رفیقی من -هادی

 کنید؟ می دعوا چرا شادیه، مجلس این بفرستید، صلوات خدا تورو -تارا

 .بیرون بفرمایید.. ولی شرمنده دیوار، به روم ببخشید خانم حاج -محسن

 !محسن! سرم به خاک! محسن -مامان

 کشم؟ می عقب کردی فکر -هادی

 شومیراث و ارث فقط توتیا با ازدواجش با خواد می. خواد نمی رو توتیا پسر این خانم حاج -محسن

 .جونش شیده پیش ور اون بره و بده طالقش سال سر بعد! همین بگیره،

 یم رو تویتا هم تو که اینه سر من با تو بازیِ لج یاری؟ می در حرف چرا نمحس استغفرهلل -هادی

 ..کرده فرق موقعیت که االن میگی؟ پرت و چرت االن چرا خواستی،

 :گفت محسن و بود شده عوض رنگش کردم، نگاه مامان به

. یکن دهاستفا خواستی می طعمه عنوان به توتیا از تو که بود این سر نبود، این سر ما دعوای –

 .بود توتیا از دفاع برای من خواستن حرف

 می رو همدیگه هادی و توتیا که شاهدم که من ولی ندارید خبر شما! محسن آقا! وا -هستی

 ..خواستن

 :گفت حرص با محسن
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 .دیگه برادرتونه هادی کنید، دفاع من از که ندارم انتظار –

 می  رو آقا جعفر نمکدون و خوره یم نمک هادی یعنی حرفیه؟ چه این محسن آقا -خانم آهو

 مین بازی به هادی رو آقا جعفر دختر ولی شد می باورم بود کی هر دختر جون توتیتا شاید شکنه؟

 .نزنید رو حرفا این گیره،

 .بگن هم به رو رازهاشون و اهداف که طبیعیه. بودند صمیمی دوستای هادی آقا و محسن -مامان

 ”مخان نرگس ولی همسرشید چون شما نیست معلوم کنه اورب محسنو حرف باید کی خب -هادی

 ارک این بابام رفیق دختر با که ذاره نمی غیرتم رگ غیرته، رگ این ”گفت و گردنش کنار روی زد

 اربرد دست هنوز که بکشه خجالت باید محسن بکنم، رو بنده می من به محسن که ای نامردانه

 .نیست

 .نیومدی نیت این به که بخور قسم اهلل، اال اله ال: گفت عصبی محسن

 دلتو یتیم دختر تا دو اشک نه که خوردی رو چی قسم تو بخورم؟ قسم خواهی خاطر واسه -هادی

 .بخورم قسم همون به منم بگو مادرت؟ و آقا کشیدن نشون و خط نه و کرد صاف

 .جداست نرگس و من نقل: گفت حرص با محسن

 .عشقه عشق -هادی

 .نیست شقع این: زد داد محسن

 شریکت ماه به پا زن عاشق اینکه شدی؟ داداشت زن مادر عاشق اینکه بود، عشق تو واسه –

 ونه،خ که کنه باز زبون وامونده دل این اگر …گذاشتی پیش پا نشده خشک شریکت کفن شدی؟

 نیست؟ عشق عشقش جلو نیومده مدلی این چون شاید کرده؟ رو کارا این از یکی کدوم هادی

 :گفت آرومی به و داد تکون سر و کرد نگاه من به محسن

 .نیست تو دهن ی لقمه هادی. خودت به نه کن لج من به داری من با بازی لج سر تو توتیا –

 :گفت حرص با محسن و زد پوزخندی هادی

 ..استغفرهلل –
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 که عیموق یه ایشاهلل. داد ادامه مجلسو این نباید امشب و اینجا گید می راست انگاری -خانم آهو

 اجازه با ”گفت و کرد روبوسی ما با خانم آهو”  بشه، پیاده هادی با دشمنی خرده از محسن آقا

 .خانم نرگس

 :گفت و مامان به کرد رو بیرون، رفت می خونه از که بود نفری آخرین هادی

 که طور همون خواد می دلم که طور همون بذارید نیست، کم خواستنش و خوام می رو توتیا من –

 .ببرمش عرفه و سمهر

 !برو برو: گفت و داد تکون برو معنی به دستشو شده کنترل عصبانیت با محسن

 هاتو نقشه چیه؟: گفت و کرد نگاهم محسن. کردم نگاه محسن به رفت و کرد نگاه یه بهم هادی

 کردم؟ آب بر نقش

 :گفتم و مامان به کردم رو

 .شم می زنش بابام فوت گواهی با ذارین شم، می هادی زن من نذاری بذاری تویی، الگوم –

 .روشن چشمم -مامان

 .کنم ازدواج هادی با خوام می من. گرفتم یاد ولی نبودم بلد کردم، جمع رو ها ریختنی –

 کلکه؟ همش که راسته پس -مامان

 نه؟ بود سخت من روز و حال مامان بچش کلکه، آره –

 !رگسن: گفت محسن و داشت نگه هوا رو دستشو که بزنه سیلی بهم که کرد بلند دستشو مامان

 .سفید چشم ی دختره شو، گم چشمم جلوی از -مامان

 می چون شاید کردم، گریه صبح تا مامان با بحثم و جر و اونا رفتن بعد شب اون چرا دونم نمی

 ..کنم می عقلی بی دارم من و درسته محسن و مامان حرف که دونستم

 تمومی محسن و هادی دعوای شد، تکرار خواستگاری دیگه بار چهار اول، خواستگاری اون بعد

 در ـو محسن حرص که این برای من و پایید می ـو من غیرتی برادر یه عین محسن. نداشت

 هم یخیاط راه. ذاشتم می قرار بپاد منو که اومده محسن دونستم می که جایی هادی با دقیقاً بیارم

 زور به مامان و شدم می دهن به دهن محسن با شب به شب. خودش برای جنجالی بود شده که
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 انقدر که تارا بیچاره شدیم، می ساکت دو هر و خورد می بهم حالش هم آخر سر و کرد می جدامون

 ذاغ اعتصاب نشنوه، رو ما صدای تا بست می رو در و  اتاق تو رفت می وقتها خیلی بود شنیده دعوا

 به ـو من که انداخت راه دعوا محسن با اومد هادی  ..سِرُم زیر رفتم و نزدم حرف کسی با. کردم

 قمطل استراحت مامان به دکترا. بیمارستان رفت و خورد بهم حالش مامان و انداخته روز  حالو این

 ممکنه. بچه برای هم داره ضرر خودش برای هم بشه بد حالش دیگه بار یه اگر: »گفتند و دادند

 ـو نم فقط و بود افتاده زندگی و کار از محسن.« بیوفته خطر به مامان سالمتی و بشه سقط بچه

 ..دنبالم اومد می آورد نمی کم هم هادی. پایید می

 :گفت مامان که روزی. ره نمی یادم رو روز اون هرگز

 .بیار خودت سر خوای می که بالیی هر! درک به خوای؟ می رو هادی –

 !!نرگس -محسن

 دیگه بسه. داریم کلنجار و دعوا شب هر و شب هر که ماهه سه. محسن شدم خسته دیگه -مامان

 .کن ولش. ندارم کشش

 :گفت و کرد نگاه مامان به وارفته محسن

 کنی؟ می اینطوری چرا تو. است بچه توتیا نرگس، –

 تـس خونه پامون به بینی نمی کنه، می بازی شکمم تو ی بچه و من و خودش جون با داره -مامان

 .”برون بله“ بیان شب جمعه برای گم می. بکن خواست دلت کاریهر بیمارستان؟ پامون یه

 مامان با فهمیدم وقتی بیمارستان تو من روز اون که نگاهی همون. کرد من به نگاه یه محسن

 ماه سه این توی. کرد نگاهم فقط محسن ولی شدم عصبی من فقط انداختم، بهش کرده ازدواج

 :گفت و نشست صندلی روی درمونده و خسته. بود شده پیر سال سه قد

 تو دلم، خاطر به بعد و کردم ازدواج نرگس با شما از دفاع برای همه از اول من که نفهمیدی منو –

 .دیدی ـو لیوان خالی ی نیمه فقط

 !بخوای تو که هرطور باشه: گفت محسن و کردم نگاه محسن به پیروزمند

. ستنی خوب کردم می خیال که هم ها نقدرا حالم نه شدم، پشیمون رسیدم قصدم به که حاال انگار

 خواستم، می من که شد طور همون چیز همه خواستم؟ نمی اینو مگه!! چرا؟ خرابه حالم برعکس
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 وقتی کردم می خیال شد؟ اینطوری حالم یهو چرا..! من و.. کردند نشینی عقب محسن و مامان

 احساس هیچ نشد که خنک مدل ولی. شه می خنک دلم خوام می من که باشه اونجوری موقعیت

 من و درسته زدند می محسن و مامان که جزی و عز و زد می محسن که حرفایی ی همه کردم

 پشت های پل تمام من کجاست؟ برگشت راه ولی. کنم می لج خودم با و کنم می اشتباه دارم

 که این با هکن من با ازدواج به اصرار من میل مطابق که کردم تحریک رو هادی. کردم خراب سرمو

 اون یادآوری حتی. برسه خودش هدف به تا داد انجام ـو گفتم چی هر ولی بود سخت براش

 کشش و حوصله از خارج کشمکش و دعو و  هادی با ازدواج برای پافشاری اصرار و تلخ روزای

 حس. شد اینطور ولی بشه خنک دلم تا کردم رو کارا این همه.. بقیه به برسه چه خودم اعصاب

 با زدواجا برای که فهمیده اینو هم صدرا محمد حتی دیگه حاال گرفته، جونمو پشیمونی و یشونیپر

 من وای. ندارم برگشتی راه هیچ. زدم عاشقی و  عشق از حرف چقدر و کردم اصرار قدر چه هادی

 کردم؟ چیکار

. ستنی خوب مکرد می خیال که هم ها انقدر حالم نه شدم، پشیمون رسیدم قصدم به که حاال انگار

 خواستم، می من که شد طور همون چیز همه خواستم؟ نمی اینو مگه!! چرا؟ خرابه حالم برعکس

 وقتی کردم می خیال شد؟ اینطوری حالم یهو چرا..! من و.. کردند نشینی عقب محسن و مامان

 احساس هیچ نشد که خنک دلم ولی. شه می خنک دلم خوام می من که باشه اونجوری موقعیت

 من و درسته زدند می محسن و مامان که جزی و عز و زد می محسن که حرفایی ی همه دمکر

 پشت های پل تمام من کجاست؟ برگشت راه ولی. کنم می لج خودم با و کنم می اشتباه دارم

 که این با کنه من با ازدواج به اصرار من میل مطابق که کردم تحریک رو هادی. کردم خراب سرمو

 اون یادآوری حتی. برسه خودش هدف به تا داد انجام ـو گفتم چی هر ولی بود سخت براش

 کشش و حوصله از خارج کشمکش و دعو و هادی با ازدواج برای پافشاری اصرار و تلخ روزای

 حس. شد اینطور ولی بشه خنک دلم تا کردم رو کارا این همه.. بقیه به برسه چه خودم اعصاب

 با زدواجا برای که فهمیده اینو هم صدرا محمد حتی دیگه حاال ه،گرفت جونمو پشیمونی و پریشونی

 من وای. ندارم برگشتی راه هیچ. زدم عاشقی و عشق از حرف چقدر و کردم اصرار قدر چه هادی

 توی کردم می مامان و محسن با که هایی دعوا صدای و رفتم باال ها پله از شوکه کردم؟ چیکار

 .پیچید گوشم

 .ها داره پشیمونی تو راه این اتوتی: گفت مامان“
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 رضر ات بچه برای نخور منو ی غصه شما نداره، منم راه نداشت تو راه وقتی: گفتم و زدم پوزخند

 . “گیرند می فاکتور سنت از و شکنه می منی سر ها کوزه کاسه شه می منگل وقت یه داره

 خیر برای کرد بیداد داد و خورد حرص انقدر که بدبخت محسن! چی؟ سر! دادم حرص مامانو چقدر

 .من

 :پیچید گوشم توی محسن صدای

 یا هادی برای نباید تو حیفی تو کنی؟ نمی درک چرا برم؟ من که این توتیا؟ خوای می چی تو – ”

 وتیات برسه، دیگه زن یه به تا کنی بازی ـو پرش سکوی نقش کنی بازی ـو زن یه نقش که این

 هادی چیز همه یعنی چی؟ یعنی دونی می.. ـست دختره اون ی دیوونه هادی یاری، نمی دووم

 و ارزش. کنی ایفا ـش خونه توی خوای می کلفتو یه نقش فقط تو و زنه اون برای ثروتش حتی

 اشوپ تونم نمی من هادی بگی تو تا خودت، با نه کن لج من با کنی؟ می اینطوری چرا اینه؟ تو حد

 آب ودهنش بره، یادش اسمتو تا دهنش تو بزنم برم تونم نمی خونه، این توی نذاره پا که کنم قلم

 هن ولی کن ازدواج خواست دلت کی هر با بعد شو منصرف هادی با ازدواج از. توتیا بگه بعد بکشه

 ..”هادی امثال با نه هادی، با

 :پیچید گوشم تو هادی صدای و کشیدم دراز تخت روی

 گاران بده، پول بهم بگذرم تو از و نکنی زدواجا من با تو که این باری حاضره گفته بهم محسن –

 .سرش به زده پدری حس واقعاً

 :افتادم مامان حرف ییاد

 می ازدواج نبادی ولی سوختم می عشقت تب تو داشتم هم اگر من کردیم، اشتباه ما محسن –

 هبچ رگشتب برای ”داد ادامه گریه با. ” شم می دیوونه دارم من و ره می دست از داره توتیا کردیم،

 مبش دور ازت ثانیه یه حتی خوام نمی من محسن.. که قسم.. عشقمون به وگرنه کن کاری یه ـم

 ..ام بچه.. محسن ـم بچه ولی

 .دیگه یکی سراغ بره و بشه توتیا بیخیال شاید دم، می پول پیشنهاد هادی به -محسن

 میاری؟ کجا از پول -مامان

 شما جای وجب یه این از و بخرم خونه تا کردم جمع لپو کردم کار که ها سال این تموم -محسن

 .باشه توجه قابل هادی برای که هست انقدر نباش نگران تره، مهم توتیا ولی شیم، خالص
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 تیر پشیمونم بگم برم من و کرد رو کار این محسن ولی کنه؟ می رو کار این پدری کدوم آخه

 .زنه می بهم هادی ـو اول خالصی

 و هکن بغل منو تا نبود تارا. شدم می خفه داشتم بغض از! چرا؟. بود خیس مصورت چرا دونم نمی

. اشتمند پشیمونی ابراز جرئت و بودم پشیمون من. کردم گریه و گرفتم ـو دهنم جلوی. کنه آرومم

 بیشتر گذشت که روزی هر. بود من های گریه آغاز این و اومد خانم آهو با مامان ی مکالمه صدای

. رفتم می فرو افکارم اعماق به فقط و کردم نمی جوابی حاضر دیگه. شدم آروم و ساکت پیش از

 وقتی شد می مور مور دستام موهای. کردم می فکر سرد هادیِ با زنگدی به و کردم می بغل زانومو

 .انداخت می ترس جونم به که بود زیاد انقدر هادی سردی. کردم می فکر هادی به

 دبو محسن فروش روز ها شنبه پنج بیشتر روزا ی همه از. رسید نـمو برون بله زمان زود خیلی

 رت پشیمون هم تر قبل از انگار دیدم می که ـو محسن کرد، فکر فقط و خونه نشست روز اون ولی

 .شدم می

 نشستی چرا مونده، اومدنشون به ساعت سه همش حموم، برو پاشو: گفت و کرد اتو لباسمو تارا

 .نیست خوردن غصه وقت که ناال کردی؟ بغل غم زانوی

 نمی مبگ توتنستم نمی کردم، گریه و نشستم دوش زیر فقط ولی حموم رفتم و شدم بلند جا از

 اگر و بودن شده خبر با هادی و من ازدواج از همه نزدیک و دور دیگه حاال کردم، اشتباه خوام،

 .شد می خراب پدرم ی وجهه زدم می بهم عروسیمو بار دومین برای

 به خاصی حالت نه سشواری نه کردم، جمع کلیپس یه با موهامو فقط و بیرون اومدم مومح از

 فهمیدم نمی و زد می حرف تارا. پوشیدم لباسمو. نداشت کار این برای شوقی هیچ. بدم موهام

 و یسارافون زیر یه با رنگ استخوونی سارافن و شلوار یه. بود شده هوا از پر سرم انگار میگه، چی

 ومن دکر باز رو در تا باال اومد مامان. کرد آرایشم کم یه و نشوندم روز به تارا. پوشیدم بهیگل شال

 :گفت و باال اومد هراسان محسن که افتاد هق هق به که انقدر گریه، زیر زد و دید و

 چیه؟ جان نرگس نرگس، –

 کنم؟ چیکار یاخدا کنه، می تنش عزا لباس داره عروسی لباس جای شه، می بدبخت داره -مامان

 ..بدبختی ی خونه فرستادمش خودم دستای با که کنم باور چطوری
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 و تارا. بودم نشسته شده میخکوب صندلی روی و کردم نگاه مامان به بغض با طور همون من

 ودمخ به آینه توی. ریخت اشکام بیرون اتاق از که همین. ببرنش تا کردند کمک مامان به محسن

 ..خوشبختی روزای خداحافظ سیاه، روزای مسال: گفتم و کردم نگاه

 ماشوچش و میوفتاد چشماش توی طوسیش شلوار و کت سایه بود، نشسته کنارم هادی بعد چندی

 :گفت لب زیر و درآورد اش جعبه توی از رو انگشتر. کرد می خودش سدِ

 .خریدم چی ببین گذاشتم، مایه واست –

 از رو انگشتر هادی ما، خود فامیل از حتی بودند دهاوم ها بزرگتر تمام. کردم نگاهش چشمی زیر

 .چپ: گفت و جلو آوردم ـو راستم دست. بود نگین پر ی برجسته انگشر یه. درآورد اش جعبه

 .اندازند می راست دست رو نامزدی ی حلقه –

 !اِ: گفت تمسخر با هادی

 .شد قشنگ دستت حاال: گفت و کرد دستم توی ـو انگشترم

 کالفگی. افتادم صدرا محمد یاد. رسیدم می محسن حرفای به داشتم. ردمک نگاهش حرص با

 تدس فقط همه و شنید نمی چیزی ـمون مکالمه از کسی. بود شلوغ خونه. بود جون توی عجیبی

 ـو شالم بعد. داد همه نشون و کرد باز ـو چادرم هستی. کردم باز هامو کادو دونه دونه. زدند می

 .بندازش خانم عروس سر داداش: گفت و هادی دست داد و کرد باز

 مک بعد و!! ” وا: گفت و کرد نگاه من به تعجب با هستی و خواد نمی که کرد اشاره هستی به هادی

 .”کرده خرید برام دلباز و دست چه داداشش که داد پز کلی و کرد باز رو ها کادو تمام کم

 کرد هنگا من به. نمیومد در خونش زدی می بهش کارد افتاد، مسعود امیر به نگاهم و کردم بلند سر

. بود فکر تو سخت.. کردم نگاه محسن به. رفت دنبالش و شد بلند سریع هم تارا. شد بلند جا از و

 ی هقیاف دربست رسول دایی. ریخت می روش و سر از ماتم بود، نشسته بابا خاک سر انگار مامان

 .بود دایی زن ما کن گرم مجلس. داشت ـو محسن

 :گفت دید منو تا. بودند آورده جنگ ی واسه انگار رو رضا

 شدم ـم عمه دختر و عمه سر حاال. داشت باد زیادی غیرتم رگ چون شدم می بازداشت عمر یه –

 .کاری و کس بی نگن که اومدم فقط. کردند اللم چون. بیق
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 که حالتی اون با ورزیده همچنان ولی هادی از تر کوچک ی قواره و قد با هادی وسطی برادر حساب

 اومد میزد حرف تند تند و کرد می نگاه رو دیگه ور یه و انداخت زیر به سرشو زد می حرف وقت هر

 بیاد مرتیکه این گفته کی: گفت و هادی نزدیک

 کی؟ -هادی

 .فریبرز -حسام

 نیاره؟ شوهرشو بیاد هستی داری انتظار -هادی

 زن ببخشیدا:” گفت و کرد من به نگاه یه حسام”  خرا کره نه آدماست واسه مجلس این -حسام

 .شرمنده داداش،

 .حسام نکن درست شر -هادی

 که بود نشونه جور یه آقام مرگ که واهلل به گردونه؟ می چشم که یابو این یا من من؟ کی -حسام

 .نشه هستی شوهر یارو این

 یگهد ور یه مثالً منم نم،ک نگاه رو دیگه ور یه و نکنم توجه که کرد اشاره و کرد من به نگاهی هادی

 حسام گوش در آهسته بعد و بشینه کنارش حسام که کاناپه رو کرد باز جا هادی و کردم نگاه رو

 :گفت

 مین برامون حیثیت آبرو کنیم دست دست اگر کرده اضافه غلطای دختره حسام، نکن پا به خون –

 پسره ساز به پله رو خرمون که اًفلع بذار. شیم می بور فامیل و همسایه و در و محل توی و مونه

 .برقصیم

 داده؟ بله جواب که تر بزرگ این از غلط!! غلطی؟ چه: گفت و کرد نگاه هادی به شاکی حسام

 .خونه برسیم تا بگیر آروم فقط نیست، جاش -هادی

 .رفته بیجا جای هزار فکرم من، داداش بگو: گفت پاشو رو زد حسام

 .مجلس این تو. اینجا نماو کنی؟ پا به خون که بگم -هادی

 فحر. گید نمی بهم و کنید می الپوشونی و گم می چی هر. بودم سرباز که نکردم گناه -حسام

 .کن راحتم و بگو «چه من به. چی هر: »بگم که نیستم چقندر. ترکه می داره گردنم رگ ناموس،
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 .بچه ترکوندی آمپر که باز -هادی

 لطغ پای گی می وقتی. بکنه پوست که گرده می دهمر خر دنبال. الخناسه نسناس این -حسام

 ودمخ تا کن خالصم بگو کرخشه؟ دستای تو تنمون ی پاره بینی نمی لرزه، می دلم وسطه غلوط

 .هادی بفهمم اگر شه می واویالیی که قضیه نخ تو نرفتم

 من؟ برون بله وسط -هادی

 .بزنم دم اگر آقام خاک به -حسام

 .ها نکردی کردی بلند صدا -هادی

 .کنه می حمل ور آقا ی توله که بگه هستی روز حالو که فرداست و امروز -حسام

 !!!ـست؟ حامله.. حا: گفت و کرد نگاه خیره خیره هادی دهن تو حسام

 مچش با باید رو نکشیده آب دهن: گفت شکوندم شونه و شاخ قبالً نشون، سیاه و سرخ -هادی

 .بست گفتن

 ریزه؟ می که قوطیه تو آب آبرو مگه کرده، غلط: گفت صدا ی هلرز با و شد بنلد جا از حسام

 ..مَرد خوردی قسم آخه -هادی

 در که نیست لباس که غیرت. ترکه می مغرم های رگ داره اهلل، اال اله ال: گفت و نشست حسام

 اشموه به چنگی حسام.. ” شاهرگمونه تو شده صاحب بی این. کنیم رختی چوب آویزون و بیاریم

 هادی؟ چیه تقاص ها این رسیدیم، کجا به ببین ”فتگ و زد

 :گفت خورده یکه و شد چشم تو چشم من با و برگردوند سر هادی

 !نپا رو اینور گفتم خوبه –

 .نپاییدم –

 من؟ به بود چسبده گوشِت و وبد ما رف به شده تیز شاخکات همین واسه -هادی

 من؟ گوش –

 شنیدی؟ چی –
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 .هیچی –

 مخود از رویی یه که موقعه اون شده چی که بفهمه ما جمع از بیشتر یکی طفق دارم دوست -هادی

 .لولو گن می بهش ها بچه اصطالح به که دم می نشون

 ..باشه مبارکتون داداش زن ”گفت و برگشت.. “آهان.. خونه رم می من -حسام

 .ممنون: گفتم و زدم تلخ لبخندی

 که بودند هادی خود ی خونواده هم نفرات ینآخر. رفتن مهموا و شد دیروقت کم کم.. رفت حسام

 .کنع صحبت من با تا موند هادی اما رفتند

 .بیار چای استکان یه برو بپر: گفت و نشست اتاقم تو

 ایستادی؟ هنوز که نفهمید کجاشو گفتم، فارسی: وگفت م کرد نگاه بر و بر هادی به

 به تعجب با تارا. درآوردم اداشو”  ده،کر استخدام کنیز انگار: گفتم و پایین طرف به م کرد حرفک

 رفت؟ هادی ”گفت و کرد نگاه من

 .ببرم چایی براش برم گفت. باالست دق ی آیینه نه –

 ی طبقه رفتم و ریختم چای استکان یه و بیرون فت آشپزخونه از و گرفت اش خنده لحنم از تازا

 :تگف برگرده اینکه بدون. کرده شلوارش جیب تو دستاشو و چنجره پشت ایستاده دیدم و باال

 رایب اندازم می راه عرسیمونو هستی عروسی بند پشت ریم، می حرفا این و خرید دنبال فردا از –

 الیکس باری که باشه مسخره برات شاید. بذارم کسر و کم نباید نکنند شک ام خونواده اینکه

. نکنند شک محسن های حرف به ام خونواده تا مجبورم ولی کرد باید خرج انقدر چرا زندگی

 خان ی خونه رو عروسی. ماست عروسی پنجم ی هفته. است دیگه ی هفته هم هستی عروسی

 تبرگش. ” گیرند می جا همون رو فامیل های بچه تمام عروسی. بزرگه باغ خونه یه. گیریم می عمو

 .دیم می آزمایش ریم می صبح فردا ”گفت و من طرف به

 :گفت و ددم تکون سری

 ازدواج این ندارم کشی ایل ی حوصله. ت ی خونواده نه یان می من ی خونواده نه خرید واسه –

 .نداره تشریفات به احتیاج هم مصلحتی
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 :گفت و برداشت تخت روی از کتشو هادی

 زنم، می نامت به طالق زمان ولی گیرم می دادم بهت قولشو که ای خونه کردیم عقد وقت هر –

 .خداحافظ فعالً

 !توتیا: گفت و اتاق تو اومد تارا رفت هادی تا

 .بشم غرق اشکام توی که گریه زیر زنم می جوری یه االن وگرنه نزن حرف باهام –

 :گفت و بوسید و گرفت دستمو جلو اومد تارا

 .عزیزم خواهر –

 سپس و شب نیمه کم کم. ریختم اشک آهسته و شدم ولو تختم روی و کردم ول رو تارا دست

 .برد خوابم صبح دمای دم و کردم می گریه همچنان من و زد صبح ی سپیده

 :گفت و برداشت تخت روی از کتشو هادی

 زنم، می نامت به طالق زمان ولی گیرم می دادم بهت قولشو که  ای خونه کردیم عقد وقت هر –

 .خداحافظ فعالً

 !توتیا: گفت و اتاق تو اومد تارا رفت هادی تا

 .بشم غرق اشکام توی که گریه زیر زنم می جوری یه االن وگرنه نزن حرف باهام –

 :گفت و بوسید و گرفت دستمو جلو اومد تارا

 .عزیزم خواهر –

 سپس و شب نیمه کم کم. ریختم اشک آهسته و شدم ولو تختم روی و کردم ول رو تارا دست

 .برد خوابم صبح دمای دم و کردم می گریه همچنان من و زد صبح ی سپیده

 رموس. کنه باز رو در رفته حتماً. نیست تارا دیدم کردم باز چشم شدم، بیدار خواب از زنگ صدای با

 همون با و کردم سرم چادر و شدم بلند جا از. شد نمی قطع زنگ  و در صدای ولی پتو زیر کردم

 که اسپرت تیپ یه با هادیه دیدم. کردم باز رو در و در جلوی رفتم آلود خواب و کرده پف صورت

 :گفت عصبی ی قیافه با اومد می هشب هم خیلی

 خوابیدی؟ االن تا. دهه ساعت –
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 کنم؟ جارو و آب حیاطو شما ورود واسه پاشم کنم؟ چیکار خب: گفتم کردم نگاه یکم رو هادی

 .ببینم کنار برو درازه، زبونت خیلی -هادی

 .ـست خونه مامانم یاهلل، بگو –

 .یاهلل: گفت هادی. افتادم ه را هادی سر پشت و بستم رو در

 منو و برگشت هادی. هادی پشت به خوردم. بوم.. اومد می خوابم که انقدر بودم بسته چشمامو

 :گفت و کرد نگاه

 .ها میشه چیزیت یه تو بابا –

 .ندیدمت ببخشید –

 بینی؟ نمی هیکل این با منو دیگه داری؟ بینایی مشکل نکنه -هادی

 و کرد گیر پام ها پله رو داد؟ می امان خواب مگه ولی رفتم باال پله از و ندادم اهمیتی حرفش به 

 :زد داد هادی

 نه؟ یا کنی می باز چشماتو اون! وای وای –

 :گفت سر به چادر آلود خواب ی قیافه با مامان. شدم خونه وارد و شدم بلند ها پله رو از

 زنه؟ می داد کی کیه؟ شده؟ چی –

 .ـست دیوونه هادیه، –

.. گیقشن و شیرین خواب و خوابیدم دوباره. کشیدم سرم روی رو پتو و ودم اقات باال ی طبقه رفتم

 .شد زهرمارم هادی صدای با ولی

 خوابیدی؟ باز ؟ کیه دیگه این.. توتیا.. وای –

 تمدس. کن ولم وای: »زدم جیغ و کرد بلند منو و گرفت دستمو جلوی اومد. کردم باز اخم با چشمامو

 حرفام به محل بی هادی..« دستم هادی آی.. نکن نگاه تنمه، خواب لباس بیرون، برو اَه. گرفت درد

 :گفت و اتاق تو اومد مامان. باز موهای و خواب لباس همون با و بیرون کشید تخت از منو

 !؟..توتیا وای ای زنی؟ می جیغ چرا توتیا –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

238 

 

 .بیرون برو. کن نگاه منو بر و بر واینستا –

 .بپوش لباس باش زود. کن حجاب نامحرمات جلوی کنی، حجاب من جلوی نیست الزم -هادی

 .کنم می عوض لباسمو و بیارم در لباس تو جلوی داری انتظار البد –

 .اینم عالف من انگار بخواب، برو دیگه بار یه داری جرئت -هادی

 !توتیا: گفت نگران مامان. رفت بیرون اتاق از هادی

 !پرروئه خیلی –

 توتیا؟ وضعشه چه این بپوش، لباس باش زود: گفت اش چهره تو غم همون با مامان

 !حیا بی. کشید بیرون تخت از منو اینطوری اون من؟ –

 حال به وای باشه این ـش نکرده گل که این کردی؟ چیکار ببین: گفت قبلی حالت همون با مامان

 تلخی؟ همه این و راهی اول. شکفتنش

 .خدا رو تو! مامان –

 .کنه تنت لباس نیومده شخود تا باش زود -مامان

 نگاهش داره و ایستاده علی امیر سر باال هادی دیدم و بیرون رفتم اتاق از و  کردم عوض لباس

 :گفتم. کنه می

 .شه می ترک زهره کنه می باز چشماشو نایست سرش باال اونطوری –

 :گفت و جلو اومد و کرد نگاه منو برگشت هادی

 زبون. نکن جوابی حاضر من با  بخوره؟ دردت به خیلی که بکنم بهت نصیحتی یه خوای می –

 .چیدم زبونتو دیدی یهو و ندارم ـشو جنبه اصالً من چون کن مخفی درازتو

 .میاد در دوباره مارمولک دم مثل ببری هم چی هر با –

 .نکنه رشد دیگه  که سوزونم می سرشو -هادی

 .باشه یادت. متنفرم دراز زبون و رو پر زنهای از من: گفت وار تاکید

 :گفتم شدم می رد کنارش از که حالی در لب زیر و کردم نگاه هادی به اخم با
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 تهبیوف در کسی با حق با که آدم کردم می فکری چه احمق منِ. ببرن سگتو اخالق اون شور مرده –

 .میوفته هادی مثل آدمی زمین رو

 :گفت و نشست هآشپزخون صندلی روی دست به آب لیوان بزرگش شکم اون با مامان

 مادر؟ چیه! توتیا –

 به. دیدم نمی من فقط بود طور همین همیشه. دلواپسمه و نگران چقدر. کدم نگاه مامان به

 .هیچی: گفتم و کشیدم دندون زیر به لبمو. بود ماه به پا دیگه کردمو نگاه شکمش

 شدی؟ سرخ که گفت چی -مامان

 کجاست؟ تارا. نباش نگران مامان هیچی –

 آماده کم کم خوان می انگاری. رفت مسعود امیر با دنبالش اومد مسعود امیر  صبحی اول -مامان

 ور تارا گرفت اجازه ازم اومد صبح مسعود امیر دیدم. بگیرند ـو مسعود امیر و تارا عروسی بشن

 .بخور لقمه یه بیا. بودند نرفته بیرون هم با که وقته خیلی. برو گفتم منم ببره

 .بپوشم لباس برم. نیست ما گرسنه نه، –

 لمد کنه، می نگاهش داره و ایستاده علی امیر سر باال باز هادی دیدم و بیرون رفتم آشپزخونه از

 تا ود بعد. گرفتم محسنو ی شماره و برداشتم ـو تلفن. نگیره دردش وقت یه. زد می مامانو شور

 خوبی؟ سالم،: گفتم و برداشت ـو تلفن بوق

 :گفت و کرد هول طفلک. زدم می زنگ بهش ازدواجشون عدب که بود بار اولین

 شده؟ طوریش نرگس شده؟ چی –

 ودمسع امیر هم صبح بریم آزمایش بریم دنبالم اومده هادی.. بگم خواستم می. نکن هول نه نه –

 ونـم همسایه به بیرون ریم می داریم االن. تنهاست مامان نیست، خونه هم تارا و تارا دنبال اومد

 .باشه حواست ولی سپارم می هم

 گردونه؟ می برت کی میای؟ کی باشه،: گفت آروم محسن

 .دونم نمی: گفتم آروم

 .بهم بزن زنگ افتاد اتفاقی هر.. هر باش، خودت مراقب -محسن
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 !احمق توتیای.. گرفت بغضم

 .خداحافظ باشه –

 چیه؟: گفتم و کرد نگاهم هادی و گذاشتم رو گوشی

 .کردم می فکر فرزندیتون و پدر ی رابطه به داشتم -هادی

 .بریم. حاضرم من: گفتم و اومدم و پوشیدم لباس باال رفتم ها پل از و کردم نگاهش حرص با

 :گفت هادی و اومد آشپزخونه از مامان علیه، امیر سر باال هادی دیدم

 و زدم ـو پشت و دادم بهش سرش باال ی شیشه این از من شد بیدار علی امیر خانم، نرگس –

 .خوابید دوباره

 .بود شیرش نکنه، درد دستت -مامان

 .بشی بچه پرستار تونی می شدی بیکار کار از که این حداقل خب: گفتم و زدم پوزخندی

 وقت یه. کردم نگاه مامان به رو“ اللی؟ گن می نزنی حرف شما: گفت آروم و طرفم اومد هادی

 نه؟ یا میوفتی راه توتیا.” انگار دهنشنی چیزی و رسه می علی امیر به داره دیدم نشنوه؟

 .ها محسن بزن زنگ گرفت دردت تا. خداحافظ مامان –

 .مونده هفته سه دو هنوز مادر نه -مامان

 یتاکس یه سوار من انگار. نزدیم حرفی هیچ من و هادی نظر مورد مقصود تا شدیم، ماشین سوار

 ای زندگی به من. زد نمی حرف فراشمسا با که بود آدمایی قشر اون از هم راننده و بودم شدی

 .دیدم نمی ـو راه ی ادامه من و بود شده پوشیده غلیظی مه با ـش جاده که کردم فکر

 طالتو اول ی مغازه همین از: گفت هادی بداشتم رو قدم اولین که همین. بزرگ بازار به رفتیم

 .کن انتخاب

 .کردم حس پوست و گوشت با رو ”رنف یک زندگی تو بودن اضافه“ معنی و کردم نگاه هادی به

 صدای .کشیدم آه و افتادم قبلیم نامزدی یاد. کردم نگاه فروشی طال ویترین به و کشیدم نفسی

 ادیه سردی که خالیه انقدر پشتم کردم احساس. شد خالی دلم ته و پیچید گوشم تو صدرا محمد

 .نکه می سرایت منم به داره
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 کردی؟ انتخاب -هادی

 .نیست مهم برام کن، انتخاب خوای می که کدومو هر –

 :گفت فروشنده به. دنبالش منم و رفت فروشی طال داخل به هادی

 .بدین نشونمون هاتونو حلقه سینی –

 که ودب ساده انقدر که حلقه یه روی بردم دست من و گذاشت ویترین روی حلقه سینی یه فروشنده

 .نداشت وجود حلقه اون از تر ساده. خاصی طرح یا نگین بودن شکل مربع. نداشت حد

 .نیست خوب این -هادی

 .خوام می اینو من –

 .باشه اون ی حلقه شبیه ات حلقه خوام نمی. ـست شیده ی حلقه شبیه این -هادی

 ندارم دوست من! چیه؟: گفت و داد تکون رو هادی که محکم و صریح انقدر. کردم نگاه هادی به

 ..به نواو عین که ببینم دستت تو رو ای حلقه

 هنذ توی رو چیزی من دستای اگر حتی خوام می اینو من کنی، تکرار اسمشو  انقد نیست الزم –

 برای شم می تو پرش سکوی من باشه یادم که باشه دستم تو این خوام می کنه، تداعی تو

 دستم حلقه همین خوام می. انداختی دستش توی تو رو حلقه همین درست که زنی به رسیدن

 نم که نیاد سراغم به وقت یه خیال. ببینم کنارم تورو شم می بیدار خواب از که روز هر که باشه

 که رفت یادت وقت یه اگر خوام می. توئه کنار همیشه که هستم زنی بدل من که باشه یادم. اصلم

 نره؟ یادم من کنارتم من چرا

 این جناب: گفت و  فروش طال داد رو حلقه برداره ازم چشم که این بدون و داد تکون سری هادی

 .بیارید دیگه یکی خوایم، نمی رو حلقه

 کلیفت واسه گویا ساعت یه نه. داری زنو یه نقش من زندگی تو و توتیایی تو: گفت آروم خیلی بعد

 ره می یادم بخوام اگر کنی، تعیین تو که این نه کنم، می جدا زندگیمو های راه که هستم من. من

 .اصلی که کنم می تلقین خودم به هن اگر هستی، بدلی تو که

 دونستی؟ می هستی، عوضی تو: گفتم و زدم پوزخندی
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 .هستم که رسیدم نتیجه این به ها بار خودم چون بخشمت، می -هادی

 آینه اول ی حلقه. بود شده پرس هم رو حلقه تا دو انگار که یا حلقه یک روی گذاشت دست هادی

 وت و گرفت دستمو. بود اول ی حلقه ساده و خاکی زیر یبعد ی حلقه و اشت نگین ردیف یه و ای

 :گفت و کرد دستم

 فقط. هستی دومی تو میوفته یادت هم روی ی حلقه تا دو دیدن با و کنی می دستت تو اینو –

 .همین

 بری؟ می لذت دادنم عذاب از –

 .بمونی توتیا خوام می باشی، شیده تو خوام نمی من نچ، -هادی

 تا ایستادم در جلوی و بیرون اومدم فروشی طال از. گذاشتم پیشخون روی و درآوردم رو حلقه

 لذت از لحظه یه خواست نمی حتی اون نبودم، پشمون خودم ی کرده از انقدر عمرم تو. بیاد عادی

 .کرد می معرفی بهم بیشتر خودشو لحظه هر و بشه خالص خودش روانی و روحی و شخصی های

 ونگرد بازی لحظه اون تا که بوده اون دونستم نمی.  گردونم می رو یباز من کردم می فکر حاال تا

 اب بابام نمک و خاطرانون به کردم می فکر.. بود رحم بی چقدر اون، ی نقشه بازیگر من ولی بوده

 ..بس و همین. بودم قربانی یه من حاال. شناخت می بیشتر اونو محسن انگار ولی مهربونه من

 .کن انتخاب رویستوس بیا: گفت و اومد هادی

 .کن انتخاب خودت سرویسم پس دی، نمی اهمیت خودت جز به کسی فکر به که تو –

 .باش زود. ندارم کشیدن ناز ی حوصله من -هادی

 یم کدومو: گفت هادی. شدم فروشی طال وارد و برگشتم مرتبه دو منم  و فروشی طال تو برگشت

 خوای؟

 سریع. کنم فکر نداد امان هادی ولی کردم نگاه روشف طال پشت سرویس از پُر های ویترین به

 :گفت

 .بیارین سرویسو اون آقا –

 :گفت کنه نگاهم که این بدون. کردم نگاه هادی به
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 .ندارم تورو بینی استعاره وقت من –

 جدیده سرویس این های سنگ. کنم می تحسین ـتونو سلیقه – فروشنده

 .ودنب پیرزنی انقدر وگرنه نیست من ی سلیقه –

 .قشنگه خیلی: گفت و زد بهم سقلمه یه هادی

 ؟.مادر روز برای –

 :گفتم و کرد نگه پایین به باال از عصبی طور همین منو هادی

 برام خودت سال و سن قدر. بابامی جای و تری بزرگ من از سال ده تو نیست، تعجبی خب –

 و سن به واقعن این دیگه آره !مادرت؟ به بدم باید رو طاالها طالق بعد راستی. کنی می انتخاب

 .خوره می سالش

 .خوای نمی طال سرویس انگار: گفت آروم صدای و حرص با هادی

 .نخر. نگیر: گفتم و دادم باال شونه

 :گفت و بیرون برد فروشی طال از منو و گرفت آرنجمو هادی

 اون به رو ین ازا داد رضایت مادرت که وقتی از آره؟ پشیمونی گذشته؟ پل از خرت کردی خیال –

 من اب باید عبد به حاال از ولی بزنی ا تونستی می پیش وقتی چند تا اگر دونی، می ولی. شدی رو

 عاشق که صدارم محمد نه من نکن لج پس زنم، نمی خوشبختیمو قید تو خاطر به کنم کنی ازدواج

 راگ توأم، با اگر من. زدن جوشتو و دلسوزی واسه. باشم مُرده که محنسم نه باشم چاکت سینه

 سگم روی تا نده حرص ـو من. گذرم نمی هدفم قید از هدفم خاطر به باشی تو طرفم شدم حاضر

 کنم، می خالی سرت رو سالها این دلی دق چون نکنی خرد بیشتر اعصابمو باش مراقب بشه، بلند

 هادی به. ” ونبپوش من از دمتو اون درازتو زبون اون لطفا بیاری دووم سال یه این وی خوای م اگر

 نوم نظر اینکه بدون خرید دیگه سرویس یه و دیگه فروشی طال یه طرف به افتاد راه کردم، نگاه

 رفتیم خرید بعد. نخواست منو نظر هم بار یه حتی هادی ولی کردیم هم دیگه خرید کلی بخواد

 ..رفت و خونه رسوند منو پنج و چهار ساعت و دادیم آزمایش

 :گفت دید منو تا نشسته، نگرانی با ایوون تو مامان مدید کردم باز که درو

 .رفت راه هزار دلم! توتیا –
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 .سالم –

 خوردی؟ ناهار سالم، -مامان

 خوبی؟ تو. نباش نگران آره، –

 ..بهش بزن زنگ یه بیا.. اینا و آوردت رسیدی، که زد زنگ باز ده صبح از محسن آره، -مامان

 .بخوابم باال برم خوام می. مامان بزن خودت –

 آه و گرفتم سرم به دستمو و کردم مرور ذهنم توی رو اتفاقات. شدم ولو تخت روی و باال رفتم

 .کشیدم

*** 

 :گفت تارا و پوشیدم مانتومو

 .هادی خواهر عروس لباس اونم ها، عروسه لباس این کنی؟ درست تونی می که مطمئنی –

 هک کردم خیاطی انقدر نکنم خیال و فکر ینکها خاطر به مدت این توی. که نداره کاری بابا آره –

 .کنم می تمرین دارم ساله چند ماه، چند جای انگار

 با نگاهشون با دارن و نشستن هم روبروی محسن و هادی دیدم که پایین رفتم های پله از

 مامان هوی که برگشت من طرف به جفتشون نگاه رسید که ها پله پایین به. کنند می دوئل همدیگه

 :زد جیغ وار ناله اتاق تو از

 ..وایی.. وای.. محسن –

 .عباس حضرت یا: گفتم زده هول افتاد، دستم از کیفم

 !!شد؟ چی: گفت و اومد دویید تارا

 دیدیم می که مامانو.. دردی چه اونم بود شده شروع مامان درد بود، کرده هول ما از بدتر محسن

 کرد رو محسن بود، تر ریلکس ما به نسبت دیها که این حداقل ولی. کردیم می هول ـمون همه

 :گفت  و هادی به

 .بشین فرمون پشت –
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 .بیایید شما تا کنم روشن ماشینو رم می -هادی

 از دستام. کشید می جیغ فقط دردش تسکین برای و بره راه تونست نمی درد شدت از مامان

 .گرفت می همه از تسلط بدتر کرد می گریه بود کرده هول که هم تارا. لرزید می هیجان شدت

 مامانو دست. نشست تارا طرفش یه و من طرفش یه. ماشین تو نشست مامان کردیم کمک

 .که زدیکهن بیمارستان رسیم؟ نمی چرا: گفتم نگرانی با. بود نشسته پیشونیش و عرق. گرفتم

 .ترافیکه چون -هادی

 بغل وت امیرعلی. کردیم می هسکت ترس از داشتیم محسن و تارا و من. کشید می درد خیلی مامان

 .افتاد می تابی بی و گریه به اونم شنید می که مامانو جیغ بود محسن

 :گفت تارا. کرد می ناله بسته لبهای با و فشرد هم روی لبهاشو مامان

 .شه آروم دردت تا بزن جیغ مامان –

 .کوچه پس کوچه بنداز هادی -محسن

 .خورده گره برسیم، کوچه یه به تا هبخور تکون لعنتی ترافیک این بذار -هادی

 .میومدیم آمبوالنس با ما کاش -تارا

 دار؟ بال آمبوالنس -هادی

 .انداخت ـشو تیکه باالخره. بود من از بدتر کرد نمی مراعات هم شرایط اون توی

 انتظار به در پشت ـمون همه و بردند مامانو رسوند، بیمارستان به مارو سرعت با و کوچه تو

 من یعل امیر سری. مردم می داشتم دلهره از. بود پایین انتظار سالن تو علی امیر با هادی موندیم،

 وله کلی یکی این سر همین ی واسه. بودم اطالع بی مامان بارداری بد وضعیت از و بودم بیهوش

 .بودم شده

 هم مسعود امیر. کرد پایین و باال بار صد از بیش ـو سالن ته و سر. نداشت قرار و آروم محسن

 :گفت گریه با تارا. تارا طرف رفت و زد حرف سالم یه حد در محسن و من با بیمارستان، اومد

 .زنه می شور دلم داشت درد خیلی مامانم –

 .شه می فارق راحت که ایشاهلل -مسعود امیر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

246 

 

 ههردل. نبود زایمان برای مناسبی سن تو چهارم بار برای مامان. کردم دعا و نشستم نیمکت روی

 دچن محسن و مامان مدت ای توی. بگیره ما از مامانمو محسن پدر  و مادر آه نکنه. داشتم زیادی ی

. ودندب برگشته درازتر پا از دست و بود نداده راهشون محسن پدر ولی آشتی برای بودند رفته بار

 آقش پدرش و مادر صدرا محمد و من ازدواج خوردن بهم و ازدواجشون سر: گفت می محسن

 کرده آق محسنو که بود محال. شناختم می خوب ـو خانم مهری و خان محمود من ولی. ردندک

 چی؟ باشه داشته واقعیت اگر ولی باشند

 محسن و رفتیم پرستار طرف به زده هول همه و اومد بودند برده مامانو که قسمتی از پرستاری

 شد؟ چی: گفت

 زائویید؟ کدوم همراه شما -پرستار

 عینو نرگس -محسن

 .نشدند فارق هنوز -پرستار

 داده سزارین دستور اومده دکتر تازه –

 .درد از شد هالک مامانم: گفت گریه با تارا

 ..ولی بود گذاشته سزارین وقت دیگه روز سه دکتر -محسن

 .کنترله تحت چیز همه نباشید نگران شما -پرستار

 :گفتم و نشست من کنار محسن و نشستیم نیمکت روی امید نا همه

 پسر؟ یا دختره چیه؟ بچه –

 دختر -محسن

 چی اسمشو خواید می: گفتم و کشیدم نفسی!! چیه؟ مامانم ی بچه بودم نفهمیده حاال تا چطوری

 بذارید؟

 .کرده انتخاب مامانت تینا، -محسن

 :گفت محسن و دادم تکیه صندلی پشتی به
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 نمی م،نداری انتظار که بشه چیزی رهقرا انگار نبود بد انقدر حالم وقت هیچ زنه می شور دلم خیلی –

 .درونیه الهام جور یه که این یا دارم حسو این نگرانی از دونم

 انگار. بره باهاش محسن خواست و اومد پرستار تا بودیم منتظر و بودیم گوشه یه کدوم هر

 شده؟ چی: گفت و کنارم اومد تارا.. شد منتقل منم به محسن ی دلشوره

 .دونم نمی –

 خواستن؟ محسنو چی برای بره مرد ذارند نمی که زنها بخش تو -عودمس امیر

 افتاده؟ اتفاقی نکنه -تارا

 .بگیر گاز زبونتو –

 الًاص اوضاعش زد می فریاد که صورتی با محسن بعد ی دقیقه چندین. بدیم منتظر همه دوباره

 :پرسیدم لکنت با. برگشت نیست خوب

 شده؟ چی.. چی.. محسن.. مُـ –

 :گفت و نشست صندلی روی دااغون اعصاب و اخم با محسن

 با تارا. گذاشت سرش روی هاشو دست کف  گذاشتو زانوش روی آرنجشو.. ” شده خفه ـم بچه –

 ..دیر چرا مرُد؟ چرا نبود سزارین مگه مُرد؟ بچه! مُرد؟ ”گفت رنج و غم

 ..گرفت منو همه آه: گفت آهسته محسن

 :گفتم غم با و گذاشتم محسن ی شونه روی دستمو

 .نمیوفته اتفاق خدا خواست بودن چیز هیچ نزن حرف طوری این محسن –

 ..ام بچه مرگ جز به رسید می ذهنم به چیز همه -محسن

 دارید رو علی امیر هنوز شما –

 :گفتم. کرد نگاه من به و کرد بلند سر مسحن

 خوبه؟ مامانم –

 :گفت و داد تکون سری محسن
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 .شکر رو خدا آره –

 :گفت و گذاشت محسن ی شونه روی دستشو عودمس امیر

 .کنه می نگاه تو به خانم نرگس. باش محکم.. صالحته حتماً نموند ـت بچه اگر. شکر رو خدا –

 نارک تارا. برگشت اولش حالت به و گذاشت مسعود امیر دست روی دست سنگینی غم با محسن

 :گفت و نشست محسن

 بردن؟ کجا ـو مامانم –

 .شده چی نگید بهش فعالً. پیشش بره یکیتون کنند می صدا نمیا االن -محسن

 :گفتم و شدم بلند جا از. افتادم هادی یاد و دادیم تکون سری

 .بزنم هادی به سر یه برم –

 یرام هوای خانم نرگس ترخیص تا ملیحه ی خونه ببرم رو علی امیر که میام باهات -مسعود امیر

 .باشه داشته رو علی

 داخل نمیا دارن معصومه و خانم مهری دیدم شدیم پیاده آسانسور از تا پایین ی هطبق رفتیم هم با

. مکرد نگاه هادی طرف به و کرد بهم نگاهی کردم، نگاه مسعود امیر به. ریخت قلبم. بیمارستان

 اهنگ شد نزدکیمون که خنم مهری به و شد بلند جا از دید منو تا. بود خواب بغلش تو علی امیر

 .کرد می نگاه خانم مهری به هادی. هادی به بعد و کردم

 .سالم –

 خوبه؟ مادرت سالم،: گفت عادی خیلی خانم مهری و انداختم زیر به سرمو

 تفرمن بچه اون از من. کردم بغض ولی چرا نمی کشیدم دندون زیر به لبمو.. ” ولی ندیدمش هنوز –

 !!”کنم؟ می بغض ولی بودم

 .دهنم تو اومد دلم یاتوت بزن حرف چی؟ ولی -خانم مهری

 .شد خفه بچه -مسعود امیر

 !!شد؟ خفه: گفت و گزید لب و و پاش رو زد خانم مهری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

249 

 

 !!چی؟ واسه -معصومه

 که اون چی مادرت: گفت و گرفت دستمو خانم مهری. کردم پاک اشکمو سریع و ریخت اشکم

 نیوفتاد؟ براش اتفاقی الحمدهلل

 .خوبه انگار -مسعود امیر

 قواره و قد اون با. بود ایستاده کنارم هادی که برگشت من کنار طرف به امون همه سر. ” سالم –

 نگاه چطوری نبینم که انداختم زیر به سرمو افتاد هادی به که معصومه و خانم مهری نگاه. شد بلند

 .االب میریم ما.. سالم علیک:”  گفت سرد خانم مهری چندی بعد. اندازند می من به نگاه. کنند می

 .گردم برمی ملیحه ی خونه برم می رو علی امیر من -مسعود میرا

 هر ولی بود جنسی چه نگاهش دونم نمی. رفت معصومه با بعد و کرد من به نگاه یه خانم مهری

 و داد مسعود امیر به رو علی امیر هادی. کرد می آروم ـو من این و کرد نمی سرزنشم بود چی

. مسعود امیر به داد رو علی امیر وسایل برای هم و جدید ی بچه برای هم بودم برداشته که ساکی

 .خداحافظ گفت و نکرد هادی به هم نگاه یه حتی که مسعود امیر

 مهری دیدن از ازدواجم، از کوچولوم، خواهر مرگ از مسعود، امیر سرد رفتار از رفت که مسعود امیر

 شد؟ چی: گفت هادی. گریه زیر زدم شدم تنها تا که کردم گریه برای داشتم بهونه انقدر.. خانم

 ..و کرد تسلیت اظهار فقط و گفتم هادی به رو ماجرا

*** 

 نمحس و مامان و  بلورچی ی خانواده میون صلح تا بمیره مامان ی بچه تا بودند منتظر همه انگار

 نمازای از پس افسردگی بود شده فارغ مامان وقتی از. بود اومده هم خان محمود حتی. بشه برقرار

 .«یارمب دنیا به سالم ـمونو بچه نتونستم من محسن،: »گفت می و کرد می گریه مدام و د بو گرفته

 ورچیبل ی خونواده بود، نشده بهتر ولی زایمانش از گذشت می هفته یک از بیشتر که این وجود با

 جا همون بود، نیومده صدرا محمد شکر رو خدا. کنم چیکار خجالت از دونستم نمی من اومدند که

 سر تخواس می دلم. دادم سالم یک فقط کنم بلند سرمو اینکه بدون و ایستادم تارا کنار در جلوی

 شد مین روم ولی کنند می نگاهم جوری خانم مهری یا خان محمود که ببینم چشمی زیر و کنم بلند

 روبروم که خان محمد. دن می جطوری جوامو که جوشید می سرکه و سر عین دلم. کمن بلند سر
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 می ابهتش از. کردم می تهی قالب نگاهش و سنگینی بگم بهتر شاید یا عظمت از داشتم ایستاد

 :گفت خان محمود. شد میزون نا نفسم و پرید رنگم کردم احساس. ترسیدم

 .باشه مبارکتون ایشاهلل ”گفت و شد پاره دلم بند. “کردی نامزد شنیدم سالم، علیک –

 کم نفس انگار. لرزید می صدام چقدر. “ممنون: گفتم نبود خودم دایص شبیه اصالً که صدایی با

 نداد جواب سردی با یا تندی با بهم چرا زد؟ حرف عادی انقدر باهام خان محمود چرا. بودم آورده

 گرفتم راهمو زده خجالت. گرفتم وجدان عذاب. کردم بد بهشون کنم می حس. نشم آروم نا من که

 از ییک لباس بود، چرخ روی کاره نیمه لباس. نشستم خیاطیم چرخ تپش و باال ی طبقه رفتم و

 می و کردم می درست لباسو که قیمتی گرون گیپور. بود کنونش عقد لباس.. بود ها همسایه

 گریه اب منو تقدیر انگار.. دستم تو رفت سوزن دستم ی لرزه از بار صد دوختم می دست با بایست

 .بودند زده رقم

 اما نمک می گریه دارم

 نیست خیس صورتم چرا دونم نمی

 چشمام افتاد خشکی به

 نیست اشک باره می چشمام از که این

 هام گریه خون از خیس صورتم

 اند خسته من از اشکامم دیگه

 شاید ترسم می همش

 شم غرق روز یه اشکام توی

 آلود غم ی قصه این پایان دونم نمی

 ..پایانه بی راه کدون

 ام خسته ها بیراهه این از من

 چاهه کدوم راهه کدون دونم نمی دیگه

 .شام بیا: گفت و باال اومد تارا
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 انجام مردم برای ـو محلی ـو لباس اولمه کار. داره کار هنوز. کنم تموم لباسو باید خورم، نمی –

 .شه می زیاد مشتریم بدوزم خوب اگر ولی. شده خراب کارم آخر تا کنم خرابش اگر. میدم

 باال؟ بیارم اتوغذ باشه، -تارا

 کردند؟ سوال من از تارا.. نه –

 .نه: گفت تر مأیوس تارا

 .برو باشه: دادم جواب تارا از تر مأیوس

 خداحافظی و رفتم پایین ی طبقه به ها چی بلور رفتن موقع تا موندم باال انقدر من و رفت تارا

 مبه  و عصبی وقتی تا بود طیخیا خوبه. دادم ادامه زارم حال به و باال برگشتم مرتبه دو و کردم

 وابمخ صبح دمای دم. کردم کار لباس روی صبح تا و نبرد خوابم صبح تا شب اون. کنم کار ریختم

 :گفتم و برداشتم رو تلفن آلود خواب و شدم بیدار تلفن زنگ صدای با که بود

 الو؟ –

 !یازده؟ ساعت تا باز بودی خواب: گفت تشر با هادی

 .کردم می خیاطی صبح تا دیشب –

 مورد در هم ببینیم مادرتو هم که اونجا میایم اینا مامانم با امشب: گفت تر آروم لحن با هادی

 .بزینم حرف عروسی

 خداحافظ باشه، –

 بود؟ هادی: گفت آلود خواب تارا و کردم قطع ـو تلفن

 .بزنند حر عروسی مورد در خوان می میان، شام برای آره –

 از ورهمینط هم علی امیر و فکره تو و نشسته مامان دیدم و پایین ی بقهط رفتم و شدم بلند جا از

 .میره باال کولش و سر

 خوردی؟ قرصاتو خوبی؟ مامان سالم، –

 .آره: گفت و کشید نفسی و کرد نگاهی من به مامان
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 فکری؟ تو چرا مامان.. میان ـش خونواده و  هادی امشب –

 .هیچی: گفت غم با مامان

 ..ببینم یتدارک یه برم –

 اومده هم هادی برادرای تا دو شب اون اومدند ـش خونواده و هادی و رسید فرا زود خیلی شب

 .بودند

 :گفت و دستم داد بزرگو شیرینی ی جعبه خانم آهو

 .سرحال و ـس زنده مادرت که شکر رو خدا قشنگم، عروس بیا –

 .ممنون –

 ..من توتیا، کنه خوبت خدا: گفت دید منو تا هستی

 .سالم تو، بریم بذار حاال: گفت و بود هستی پشت ادیه

 .سالم –

 قرمزه؟ چشمات چرا: گفت و کرد نگاهم هادی

 درسیدی هادی به خوبه حاال که، نداره زاری و گریه انقدر خانم توتیا بابا: گفت هادی پشت از هانی

 .کنی می تابی بی براش انقدر

 .بیامرزه خدا ،سالم: گفت و اومد حسام و زدم خنده از لبخندی

 زدند، هم بودیم هم نزدیک که تارا و هستی و  هادی و من ی خنده کلید انگار خنده زیر زد که هانی

 خدابیامرزه؟ میگی چی تو رفته نیومه دنیا به بچه: گفت هانی

 .بگم تسلیت خواستم می خب توأم حاال خوب: گفت خندید می هم خودش که حسام

 بینی می که وضعیتو هستی، خدا به ببخشید:  گفتم و اومد دنبالم هستی و آشپزخونه تو رفتم من

 .ـتون خونه بیام نتونستم اصالً

 از هک تنگه انقدر شکمش روی لباس و عروسیمه دیگه روز سه توتیا ولی گفت هادی آره -هستی

 .نمیاد پایین تنم
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 شدی؟ چاق یعنی: گفت و اومد تارا

 .افتاده عقب سال دو عروسیم. قبله سال دو واسه عروسیم لباس خب -هستی

 آوردی؟ االن –

 !!نه: گفت و کرد نگاه خورده یکه منو هستی

 .کردم می درست جا همین آوری می خب –

 کنی؟ درست تونی نمی امشب گفت هادی -هستی

 میاره؟ در حرف خودش از چرا: گفتم و کردم نگاه رو هستی تعجب با

 :گفت خانم آهو. دنداوم دنبالم به هم تارا و هستی و ریختم چای

  هادیو همین. نمیوفته هم برگ یک درخت روی از نخواد خدا اگر. خداست خواست به چی همه –

 سرنوشتمشون حاال ولی بود جدا سرنوشتشون و دیدند می رو همدیگه بازار تو عمرم یه وتوتیا

 تو حکمتی وندهنم بچه اون اگر حتماً. خداست خواست به همه اینا! کرد؟ می فکرشو کی. شده یکی

 .بوده کار

 ندلبخ و کنه می نگاه منو داره متعجب نگاهش با خانم آهو دیدم بشینم محسن و تارا کنار اومدم

 و منشست هادی کنار رفتم و کردم کج راهمو. بود من العمل عکس منتظر انگار لبشه، رو همینطور

 گهدی سمت یه به ـو نگاهش هآسود خیال با. شد رنگ پر بود ماسیده لبش رو که خانم آهو لبخند

 :گفت و برگردوند

 وتیات عروسی زمان که این هم شما عیادت هم. بزنیم نشون دو تیر یه با اومدیم امروز ما راستش –

 .کنیم معلوم رو هادی و جون

 :گفت خانم آهو. زد تلخی لبخند مامان

 ور توتیا خوایم می فتیمگ و گذاشتیم برون بله روز که قراری و قول طبق بدید اجازه شما اگر –

 پا هب خودشونو عروسی تونه می هستی عروسی بعد و کرد کتاباشو حساب هادی ببریم زود خیلی

 .کنه

 ای عجله انقدر چرا -محسن
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 باغ که هم عروسی مکان کردند که ـو خریداشون داره، هم کار داره، خونه که هادی -خانم آهو

 .زندگی و خونه سر برن زودتر جوونم تا دو این یم؟کن دست به دست چی ی واسه دیگه.. عمو خان

 ..رو توتیا ی جهیزیه خوام می وقت کم یه من -محسن

 .ایه بیهوده کار توتیا آورن جهیزیه اثاثه؛ از پر من ی خونه خواد، نمی جهیزیه گفتم -هادی

 سهم یهجهیز داره، فرق آسمون تا زمین متأهلی با مجردی زندگی هادی، آقا که شه نمی -مامان

 .شماست حق. زندگیه تشکیل برای دختر

 و کم. نداره کسر و کم من ی خونه ضمن در خوام نمی جهیزیه منم نخواست، مهریه توتیا -هادی

 .گیرم می خودم داشت هم کسر

 هک بهتره نمیاد، خوش رو خدا بذاریم عروسی این کار تو گره خودمون اگر: گفت و خندید خانم آهو

 عقب عروسیشونو الکی چیزای سر هم ما انداخته راه ـو جوون تا دو این ارک خدا که طور همون

 تویتا و هادی ی خونه. داری هم دیگه بخت دم دختر یه شما اسرافه، اضافی ی جهیزیه. نندازیم

. دنباشی چیز هیچ نگران اندازید؟ می زیادی خرج تو خودتونو چی برای پس خواد، نمی وسایل که

 .داره ارزش بیشتر هادی و ما ی واسه هم جهیزیه تا هزار از توتیا خانمی و نجابت

 .لطفتونه نظر: گفت و زد تلخ لبخند باز مامان

 هقرار. کنید دعوت مهموناتونو که دیم می تحویلتون رو عروسی های کارت ما پس: گفت خانم آهو

 این ویت گفتم اگر من. بفرمایید نظرتونه مد خاصی تاریخ اگر خوبه؟ باشه، جواد امام تولد عروسی

 .نزدیکه مناسبت اولین چون خجسته روز

. دمب نظر من که بود منتظر انگار. کرد نگاه منو مامان رفت، حیاط طرف به و شد بلند جا از محسن

 :گفت و کشید نفسی

 .شماست دست ما ی اجازه –

 .کن تعارف شیرینی شو بلند مادر هستی ایشاال، مبارکه -خانم آهو

. ینسنگ کریستال و بود بزرگ ظرف. گرفت دستش تو رو شیرینی ظرف و شد دبلن جا از هستی

 :گفتم و شدم بلند جا از. حتماً بود سخت براش

 .من بده –
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 عاقل خیلی هادی. نشستم مرتبه دو و کردم پخش رو شیرینی کرد، بهم تشکر با نگاه یه هستی

 نمخا آهو. داد تکون هیچی معنی به سری و دادم تکون چیه معنی به سری کرد؛ نگاهم سفیه اندر

 :گفت هم

 .نبودند عروسی زمان موافق زیاد محسن آقا انگار –

 این محسن نه: گفت مامان. خورد می حرص داشت. کردم نگاهش و شد جایی جابه جا در هادی

 .نداره سرجایی حال روزا

 این”  .تارا توتیا،: تگف مامان کرد، رنگ پر لبخندشو و کرد نگاه من به و زد تلخ لبخندی خانم آهو

 از محسن .رفتیم آشپزخونه طرف به و شدیم بلند جا از وتارا من. کنید محیا شامو بساط برید یعنی

 :”گفت و آشپزخونه طرف به باال اومد. دید رو ما آشپزخونه ی پنجره

 .نداری آتیش رو که ابریشم تویتا، –

 .دوختن و بریدن اونا. نکردم تعیین تاریخ که من –

 ..کنید می خرید آزمایش هوای به رید می برون بله فردای وقتی -سنمح

 جاش؟ سر چی هر گه می محسن نخر بگم بهش خرید؛ هادی –

 که گرفتی گوشاتو و برف زیر کردی کبک عین سرتو تو و هست هادی کفش تو ریگی یه -محسن

 خورده نمی دماغت به بویی یه عجله همه این از. نشنوی منو حرف

 :گفت شاکی و کمر به دست محسن پشت از هستی

 خان؟ محسن بویی چه –

 :گفت حرص با بعد و کرد نگاه رو هستی برگشت خورده یکه اول محسن

 .کرده داغ االغ بوی –

 :گفت هستی و رفت بیرون آشپزخونه از عصبانیت با بعد

 .محسنه بابای قاتل هادی کنه می فکر ندونه کی هر –

 !!وا -تارا
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 .شوهرتند فامیالی که نبود حواسم جون تارا ببخشید: گفت غیض یکم با هستی

 !!وا: گفت شاکی مرتبه دو تارا

 .شوهرتند فامیالی که نبود حواسم جون تارا ببخشید: گفت غیض یکم با هستی

 :گفت شاکی مرتبه دو تارا

 !!وا –

 واهلل: تگف بیشتر غیض با هستی ولی. نگو چیزی: گفتم بهش نگاهم با و کرد نگاه من به هستی

 .زنه می پیشت رو هادی آب زیر داره اومده که کرده کار نفعش به هادی خوبه

 !هستی –

 بدی؟ لو تونی می ببین حاال: گفتم و برداشت رو سفره تارا کردم اشاره تارا به و

 بد موردش در کسی بشنوم تونم نمی و داداشمه ولی گن می همه چی هر اصالً بد، هادی -هستی

 .میگه

 .نزد بدی حرف که سنممح حاال

 ..شنیدم خودم گوشای تا دو با خوبه! جون توتیا: گفت شاکی هستی

 .بشین برو تو جون هستی اوا.. ـو خورشت ظرفای توتیا -مامان

 و گرفتم خودمو و آوردم در بازی شوهر خواهر نگن که کمک اومدم نه: گفت شیطنت با هستی

 .مجلس باالی نشستم

 .زنیم نمی حرفی همچین شناسیم، می تورو که ما: فتگ و زد تلخی لبخند مامان

 توتیا من و شدیم فامیل ما که حرفشه آخه کردم، شوخی خانم نرگس: گفت زبونی بلبل با هستی

 زن که حاال دیدمش، می خیابون تو اتفاقی ها موقع اون واهلل.. سهیل ی ستاره شده. بینم نمی رو

 .دارم دیدنشو آرزوی شده داداشم

 .بود من گرفتار توتیا: گفت و زد لبخند هستی جواب در مامان

 .کنم می راست و درست ـو چیز همه خودم من داری، بخیه بشین برو مامان –
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 خوایید؟ نمی کمک: گفت و اومد خانم آهو

 .بفرمایید شما جون مادر نه –

 .بخر عروستو لباس برو هادی با ایشاهلل روزای همین -خانم آهو

 هفرشت عین شب اون و بپوشنش که آرزوئه کودکی از دخترا همه برای باسل این!! عروس؟ لباس

 لباس دنبال صدرا محمد با که وقتی مثل.. دارن ارزو کلی لباس این خرید برای پس بشن، ها

 یعنی.. خوام نمی وای! صدرا محمد زن. عروسم لباس. کشیدم غم با نفسی. رفتم می عروس

 رو کسی واست و بشینه گوشه یه عمر آخر تا داری ظارانت کنه؟ می فراموش منو صدرا محمد

 ،شمعدونم آینه. آوردی صدرا محمد سر تو که بیاد کسی سر نبود ممکن بال این از بدتر! نیاره؟

 می آتیش داشت قلبم. شم می دیگه یکی عروس دارم من و صدراست محمد ی خونه همه.. قرآنم

. بودم خوشحال کردیم می انتخاب اینترنت تو از عروس لباس داشتیم که شب اون چقدر گرفت

 بدن معکوس ی شماره قراره و رسیده دنیا آخر انگار. غمگینم و پریشون و داغون چقدر حاال ولی

 ولی بره بهشت به خواد می دلش که دارم رو جهنمی آدم یه حس. بریم جهنم به ـمون همه تا

 .هادی نام به عذابی مأمور اونم درک به. برتش می زور با داره عذابش مأمور

 !شدی؟ اینطوری یهو چرا مادر وا جون، توتیا توتیا، –

 شد؟ چت! توتیا: گفت خانم آهو صدای بند پشت مامان

 می رو هستی لباس. یکیه هستی و من سایز خواد، نمی عروس لباس: گفتم و دادم قورت بغضمو

 .پوشم

 ولمشغ علی امیر با همه و ودندب نشسته سفره سر پسرا. رفتم هال به و برداشتم برنجو دیس

 رهسف تو بذارم ـو برنج دیس اومدم تا. بود دوخته چشم زمین به متفکر و ساکت محسن بودند،

 :گفت و شد بلند هادی

 .پاته دامن تو من بده –

 ماتچش چرا: گفت تیز و زیرکانه خیلی ولی. کنم نگاهش که این بدون دادم، هادی به برنجو دیس

 شه؟ می تر زقرم لحظه هر داره

 .خستگیه نداره، عیب –
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 .ره می ـش خستگی بشون گرم آب با برو -هادی

 ..!بود شده مهربون یکم عجب چه دادم، تکون سری

 هب گریه با هم باز قشنگ روزای و صدرا محمد با ها خاطره یاد به من و رفتند اینا هادی شام از بعد

 برم باهاشون که دنبالم اومد هادی صحب. بود جمعه فردا.. برد خوابم گریه با و رفتم خواب رخت

 :گفت هادی راه تو. کنم درتس رو هستی لباس و اش خونه

 .«پوشم می رو هستی عروس لباس: »گفتی دیشب که گفت مادرم –

 ..که مصلحتی عروسی یه آره، –

 یم سر عالقه و توافق اساس بر که عروسی یک دیگرون برای ولی مصلحتیه تو و من برای -هادی

 .خریده فریبرز لباسو اون باشه تنت تو هستی عروسی لباس نمیاد خوشم که این دوم گیره،

 نه؟ یا بشه استفاده لباس اون از باید حال هر به: گفتم و کردم نگاه هادی به

 نداشت عرضه هادی بگه فریبرز که مونده همین پوشه، می لباسو اون تو جز به کی هر -هادی

 عروسی ـو بودم خریده خواهرش برای من که عروسی لباس خره،ب عروس لباس زنش ی واسه

 .پوشیده

 کنی؟ می دعوا و داری کــَل همه با چرا هادی –

 صالًا تو کنند، می زنبور ی لونه تو چوب که دیگرونند باشم، داشته دعوا که ندارم مرض من -هادی

 آدمیه؟ چطور فریبرز دونی می

 .دندونشه زیر گوشتتون باشه کی هر –

 حاال تا کرد می رفتار آدم مثل دختره این اگر بودیم، کرده پیچش فتیله حاال تا که نبود اگر دِ -هادی

 !احمق. بودم گرفته طالقشو با صد

 .اینه مهم داره، دوست رو فریبرز هستی: گفتم و کردم نگاه هادی به 

 .بزنه آب به گدار بی که بلده فقط دونه نمی صالحشو هستی -هادی

 دونی؟ می خودتو صالح تو دونی؟ می تو –
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 وارد هادی با بودیم، ساکت هردو اشون خونه تا. نزد حرفی و کرد نگاه من به خشم با هادی

 :گفت هادی و شدیم طبقه چهار ساختمون

 .باال بیا –

 !نیست؟ اول ی طبقه مادرت مگه –

 .کنی درست رو هستی لباس که پایین یاییم می بعداً باال یای می االن -هادی

 …سالم یه حداقل خب –

 کلید هادی. بود سوم ی طبقه ما ی خونه برد، باال ی طبقه به خودش با و گرفت ـو آرنجم هادی

 .تو برو: گفت و کرد باز درو و انداخت

 و. مانداخت فضا به کلی نگاه یه و کردن بلند سر حد در. انداختم خونه به نگاه یه شدیم خونه وارد

 :گفتم و کرد نگاهم هادی و نشستم مبل اولین روی

 هست؟ خونه تو اثاثیه و اثاث انقدر چرا پس اونور بری خوای نمی مگه –

 مه به چیز همه و اونور رفت شیده بعد ولی  کنیم زندگی اینجا بود قرار اول: گفت جدیت با هادی

 .. و ریخت

 نداشتم، دوستش که این با زنه، می حرف دیگه زن یه از داره هادی اینکه داشتم، بدی حس عجب

 :گفت و کرد قطع حرفشو. بزنه حرف دیگه زن یه از نداشتم دوست ولی نبودم عاشقش

 ناراحتی؟ –

 .نه: گفتم کردم می نگاهش که ای گنگی و اخم همون با

 .گن می اینوری چشمات چرا پس -هادی

 .زنند می زیاد مفت حرف چشمام –

 ببینی؟ رو خونه ی دیگه جاهای خوای نمی -هادی

 .نه: گفتم کرخی با 

 .سوزم می دارم داری، که حرارتی همه این از -هادی
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 و بگردم برشو و دور ذوق با اینکه داری؟ حسی چه انتظار نیست من جای که  ای خونه واسه –

 این یا «زی؟ می سفید آبی، جای اتاقو این های پرده کاش ای هادی: »بگم و کنم بررسی رو اتاق

 ای «هان؟ گرفته، رو آشپزخونه مطلوب دیزاین جلوی گداشتی جایی دب ـو یخچال جای وای،: »که

 این لمث بخره برامون محسن. بدم سفارش که داره کم چی ببینم کنم بررسی خوابمونو اتاق برم

 هادی به. “نگیره درد کمرم که بخوابم روش چطوری عمر یه عمر یه من و سفته تختش تشک که

 :”گفتم و کردم نگاه

 .زدیم می چادر حیاطتتون تو سال یه این توی ایکاش –

 :گفت کوتاه سکوت یه بعد همیشه برعکس و نداد جوابمو هادی

 بیارم؟ آب لیوان یه برات خوای می –

 .نع –

 .زدم می شیده از حرفی نباید -هادی

 .هستم ”دومی“ که یادمه دونم، می خودمو جای من ندارم، اون با مشکلی من –

 کنم؟ عوض ـتو حلقه خوای می: گفت و انداخت زیر به سرشو هادی

 اشتباهی اینبار شاید یا کنم؟ می درست خواهرتو عروس لباس چون شدی؟ مهربون انقدر چرا –

 یم مهربونی که شدی بلند راست ی دنده از شدی می بلند ازش همیشه که چپی ی دنده جای به

 کنی؟

 ..دیدی می دتوخو ی قیافه اگه خوری، می داری که حرصیه خاطر به نه -هادی

 .خورم نمی حرص من: گفتم حرص با

 :گفتم خودم به حرص با. رفت و کشید راهشو بعد و کرد نگاهم فقط هادی

 .نیستی ـش شیفته که تو خوری می حرص چی برای احمق –

 می اسرم بیرون میری کنی می عرق گرمه خونه بیار در لباستو پاشو: گفت آشپزخونه تو از هادی

 .نره سر باشه کتری به حواست. بگیرم دوش یه میرم من خوری،
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 وابهخ دو خونه. کردم می انکارش قبل دقایق تا که کاری. ببینم رو خونه شدم بلند من و رفت هادی

 قاتا. بود وسط این هم پذیرایی و هال.  خونه سر اون یکی بود خونه سر این خوابش اتاق یه. بود

 اتاق هی که سری اتاق و بود کامپیوتر و تحریریه میز کتابخونه، مثل وسایلی با اتاق یه یه تهی

 یه روش و بود نصب دیوار رو که ای شیشه ویترین بزرگ، ی نفره دو تخت یه. بود کامل خواب

.. کرم و لنادک از پُر توش که توالتی میز یه و کمد یه. بود سفید و سیاه تزیینی کوچیک اشیاء عالمه

 ور که آلبومی بود، آلبوم تا چند کمد پایین. بود توش هادی ایه لباس. کردم باز رو کمد در. بود

 .بود های دانشجو از جمعی عکس بعد ی صفحه و زدم ورق و  برداشتم ـو بود آلبوم ترین نو ظاهر

 هم باز بعدی ی صفحه. بود تر کم سالش و سن موقع اون. دادم تشخیص رو هادی میونشون از

 کیه؟ این: ریخت هری قلبم. بود دختری یه عکس. زدم ورق .بودند کمتری تعداد ولی ها دانشجو

 ردخت اون عکس باز ببینم تا زدم ورق ولی. کیه چه من به. ترکید سرم تو بمب عین سوال این

. بود کنارش هم دختر اون بود هادی جا هر بعدی های صفحه تو ـست؟ شیده این آیا هست؟

. داشت ای قیافه چه وای. دوختم چشم شبه و بود شیده تک عکس که صفحه همون به برگشتم

 ،خودش برای بود واویالیی!! هیکلی عجب!! قدی عجب! ـم بوزینه شبیه شیده با مقایسه در من

 .ببین رو قیافه و سر

 من؟ کمد سر بری گفت کی –

 وپاش: گفت و کمد تو کرد شوت ـو آلبوم عصبانیت با هادی و افتاد دستم از آلبوم دادش ترس از

 با هادی کردم، بغض الکی الکی و نزدم حرفی”  کردی؟ فضولی من کمد تو چی اسهو ببینم،

 :”گفت عصبانیت

 نه؟. کنم ول خودت حال به نباید تورو انگار! اَه ببینم، کمد جلوی از پاشو نگیر، آبغوره من واسه –

 .نزن داد سرم  انقدر –

 کنم؟ تتشویق شم؟ فدات کنم چیکار پس: گفت تمسخر و عصبانیت با هادی

 با هادی و رفت می سر کتری آب. شد نمی دور چشمم جلوی از شیده ی قیافه شدم، بلند جا از

 :گفت لحن همون

 .کن دم چایی یه برو ره، می سر داره کتری شنوی؟ نمی –
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 دم چای و کردم کم رو کتری زیر. بودم افتاده غربت توی انگار.نشست غصه عالمه یه دلم تو

 دنبال اومد هادی و پیچید فضا تو هادی موبایل صدای. کنم آروم وخودم کردم سعی و کردم

 هک بود شیده حتماً. اتاق تو رفت و برداشت ـو گوشیش و کرد من به اخم با نگاه یه و موبایلش

 .نشستم مبل رو غصه با. بزنه حرف اتاق تو رفت

 راهه به دودی عجب

 آرزوهامه خاکستر ی واسه دود و  آتش این

 شن می دود و وزندس می آرزوهام

 .شم می آب شمع مثل غضه همه این از من

 تنهایی حس این بدیه حس چه

 خونخواری گرگ یه شکار تو انگار

 تابی بی و زندون اسیر

 آزادی ظاهر به که این با

 رسوایی و مرده دل ولی

 کنی داری آبرو خوای می

 خوشحالی و نداری بدی حس که

 بینی می رو همه که همین ولی

 تنهایی حس بدیه حس که فهمی می

 :گفت بود، هستی. بود اومده من سر پشت هادی. کردم باز رو در رفتم. اومد در صدای

 توتیا –

 .سالم –

 پایین؟ نمیای چی برای -هستی

 ..گفت هادی –
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 .ناهار بعد -هادی

 بازیتو نازمد کن، درکم کم یه فهمی؟ می ندارم، لباس من عروسمیه دیگه روز دو هادی -هستی

 .بریم باش زود:” گفت و من به کرد رو. ” بعداً برای اربذ

 :گفت و برد پایین ی طبقه به خودش با و گرفت دستمو

 یرفت تو بعد. یاد نمی توتیا چرا خدایا گم می. کنم می نگاه ـو ساعت و چرخم می خودم دور هی –

 شوهرت؟ دل ور باال

 چی هر کردی خیال شوهره؟ من ی هواس هادی کردی خیال شوهرم؟ دل ور: گفتم و زدم پوزخند

 نزبو یه فقط هادی و من. شم فدات نه گذره؟ می هم هادی و من بین گذشت، می فریبزر و تو بین

 می نه هک گلوته تو تیغی یه. هناق یعنی چی؟ یعنی فهمی می. کنیه کم رو و دعوا اونم رایجه بینمون

 ردهک خود شدم. هادیه و من ازدواج ینا. گیره می نفستو و بدی قورتش نه و بیرون بکشیش تونی

 المصّب ولی. باال سر تف بشه حرفم که نزنم حرف کسی به که دوزم می دهنمو. سوخته خود و

 و ردک بغلم هستی. نشستم پله رو و گرفتم دهنمو جلوی.. ” رسم می تارا و تو به کوتاهه طاقتم

 کشی می چی دونم می خدا به. ها فهمه می مامانم االن نکن گریه برم قربونت الهی: ”.گفت

 .ـس بریده گیس ی دختره اون اونم خوبه زن یه با فقط اون سختیه کار هادی با ساختن

 !توتیا! تویتا: گفت خفه صدای  با و اومد باال از هادی

 :گفت عصبی و  شاکی و شدم بلند هراس و هول با جا از

 از خرت آره بفهمه؟ خوای می کنی؟؟ می گریه داری مادرم ی خونه در روبروی نشستی چی برای –

 کنی؟ رسوا منو خوای می گذشته پل

 به خون باال بردیش ربع یه. کرد می گریه تو میومد که خواست می اگر داداش؟ میگی چی -هستی

. ” هش می دراز زبونش بدن تو مثل کسی به مفت ـو دختر. باقیه نیمتم و قورت دو. کردی جگرش

 :”گفت هستی به کرد می خطاب من به که لحنی همون با هادی

 رند یم و اندازند می زیر به سر. گیرند می گوشاشونو بقیه زنند می حرف هم با شوهر و زن وقتی –

 .نداره گوشاشون و دیگران به ربطی زنند می که حرفایی چون

 هب نگاهش هادی. کردم پاک اشکامو و برگردوندم رومو سریع بشه باز اومد تا خانم آهو ی خونه در

 .جون مادر سالم: گفتم و رفتم خانم آهو طرف به خوش روی با و برگردوندم رومو. بود من
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 اومدی؟ تازه مادر، سالم: گفت و بوسید منو خانم آهو

 سریع وقمذ از منم.« پایین بیاییم بعد ببین رو باال بیریم اول: »گفت هادی ولی نیست، زیاد بله –

 .یومدمن اول که ببخشید. باال رفتم دویدم

 اومد؟ خوشت خب: گفت و خندید دل ته از خانم آهو

 نداشت؟ دوست رو هادی ی سلیقه شه می مگه بله –

 .کرد نمی انتخاب تورو که بود بد ـش سلیقه اگه: گفت و خندید باز خانم آهو

 وت بیا ایستادی چرا هادی.. بشی گرم بریز چای لیوان یه مادر تو بیا: گفت خانم آهو و خندیدم

 .هدیگ

 .میام االن کمن خاموش ـو گاز زیر برم -هادی

 .کشید طول ساعت نیم کردن خاموش گاز یه ولی کشیدم نفسی من و باال رفت هادی

 :فت و آورد عروسشو لباس هستی

 .شده تنگ شکمش رو –

 داره؟ جا ببینم بذار –

 چی؟ نداشت اگر –

 .ـست آماده یا دوختی دیگه، زنیم می فنی یه –

 .دوختم –

 .خوبه باشه باز هم سانت دو یکی رف هر از ذارند می جا کم یه تماًح –

 هادی بشکافم تا شکافتن به کردم شروع کرد، باز کمی یه شه می طرف هر از دیدم کردم نگاه

 که کرد می نگاه دستام به دقیق و  نشست روبروم مبل روی و کرد بهم نگاه یه و پایین اومد

 زیر آدمو چشم تا چند. پایید نمی ـو من هادی نگاه همون با هستی هم طرف یه کنم می چیکارم

 :گفت و اومد بیامرزه ـو خانم آهو پدر خدا. دیگه شی می هول خب باشند داشته نظر

 کنید؟ می نگاه رو خدا بنده این جغذ مثل چرا –
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 ویر و برداشتم مبل روی از مو روسری سریع. تو اومدند حسام و  هانی و شد باز یهو خونه در-

 :گفت هادی. گذاشتم سرم

 .خونه توی بپرید بعد بگید یاهلل یه –

 .علیکم سالم. داداش زن راحت خیالت ندیدم، چیزی که من -هانی

 یاهلل؟ بگی ببینی باید حتماً – خانم آهو

 .سالم: گفت و نشست هادی کنار اومد حسام

 خوبید؟ سالم –

 گرفتنت؟ کار به نیومده -حسام

 چشم جفت دو جای حاال. زد ناخونک و کرد چک رو ها غذا و آشپزخونه فطر رفت راست یک هانی

 .پایید می منو تا شش

 :زد داد خانم آهو. کردم نگاه یه جمع به و کردم نخ سوزنو

 .آشپزخونه از بیرون برو نزن دست هانی –

 :گفت بیرون میومد آشپزخونه از که حالی در هانی

 کنید؟ می دعوامم شم، می مرگتون پیش دارم که تشکر جای –

 هستی؟ نیست تو عروس لباس این اِ،: گفت و شد اضافه جمع به هم هانی

 چرا -هستی

 شکافتتش؟ توتیا چرا خب -هانی

 .کنه می گشادش داره شده تنگ -هستی

 شدی؟ چاق -هانی

 :گفت عصبانیت با هستی

 کنه؟ می گشادش داره که شدم الغر پس نکنی؟ سوال انقدر شه می –
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 :گفت زد می حرف زیر به سر و داشت همیشه که  ای غیرتی حالت ونهم با حسام

 دارهن برادر و پدر که رن می دختری وقت سر بیارن در بازی ناتو که این برای شنیدم ها خیلی از –

. نداره رس باال آقا نداره، چی کنترل دختره چون. کنند دراز خودشون گلیم از پاشونو راحت بتونند تا

 گم می خودم به همش روزا این. کنه می بخواد غلطی هر و نداره رو داماده اروی کش نشون و خط

 ازمون کسی که نداره پشم کالهمون ما. نداریم عرضه ما البد داشت رو همه که قضیه این ناتوی

 .بره نمی حساب

 !حسام: گفت حرص با هستی و انداختم زیر به سر من

 گن می. ـست کشیده نم غیرتمون داریم، مرض کوری ـمون همه ما مامان جون از دور -حسام

 گن می وقتی. است دیگه چیز یه آدم مادر کنار به عالم و آدم ی همه داره، قنداق پَر از داره هر آدم

. ما خواهر شوهر مادر شده زره فوالد مادر اون قضا از که افتند می یکی یاد همه داره فوالد مادر

. شناسب آدمو و ببین مادرو بگن باید. اشتباهه ولی. بپسند رو دختر ببین مادرو: گفتن می قدیما

 .نیست بارش حرمت فریبرز که قنداقه پَر از مشکل

 کرده؟ غلطی چه: گفت خورده یکه هانی

 !مامان: گفت شده عاصی هستی

 افتادی؟ گویی کنایه به باز که حسام کرده غلطی چه فریبرز: گفت و شد سرخ لبو عین هانی

 .داره قفل دهنم بگو بعد: گفت حسام به رو هادی

 :گفت بود دوخته عروس لباس به چشم که حالی در حسام

 .کنه می پاره زنجیر غیرتم ولی داره قفل دهنم –

 .بشین: گفت هادی و شد بلند جاش از هانی

 :گفت شده کنترل عصبانیت با هانی

 شدم؟ نامحرم من وسط این افتاد شری یه باز –

 .ابونندخو نمی شر با رو شر -هادی

 :گفت و اومد خانم آهو و گریه زیر زد هستی
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 بره؟ ات بذارید جگر رو دندون روز دو تونید نمی دختر؟ این دق یه آیینه شدید و هم به افتادید باز –

 بدید؟ حرصش باید آخر ی لحظه تا

 .هستیه رفتن مشکل -حسام

 .باال میارم غذاهاتونو خودتون های خونه برید پاشید -خانم آهو

 .بیسته مالیش ماست مادرمون چون. بود سکه کارمون حاال تا زدیم می بندی ماست -نیها

 :گفت گریه  با هستی و  بیرون زد در از هانی

 گیرید می دستتون غیرت اسم به عَلَم یه. که نیستید من فکر به. شأنتونه مرامتونه، کشی ضعیف –

 این غیرت داداش آقا ولی. کنید می کونکنفی دفعه هر ـو زندگیم بکنید منو فکر که این بدون و

 .نیست

 غلط زفریبر که بود اگر نیست این غیرت آره: گفت حرص با حسام و اتاقش تو رفت گریه با هستی

 .منه دست تو که خواد می نر چوب گاو این. کرد نمی جا بی

 ..کنی پا شر اگه خدا به حسام -خانم آهو

 .بشه رد مه عروسی منتظرم فقط مادر، نده قسم -حسام

 :گفت حرص با خانم آهو و رفت و گذاشت هم حسام

 .هادی توئه سر زیر همه –

 زدم؟ حرفی من -هادی

 فحر تو جاشون سر شینند نمی تا دو این که بزنی حرف اگه دِ توئه، نزدن حرف من درد -خانم آهو

 اوس ایج هخوش دلم. کنند می سپر سینه و کنند می باز چنگاشونو الری خروس عین که زنی نمی

 .اینایی ی دسته سر هم تو که هستی تو صادق

 :گفت و لحظه اون تا بودم نکرده بلند سر که من به کرد رو خانم آهو

 ..کردیم پذیرایی ازت نیومده خدا، تورو ببخشید مادر –

 اونایی ارهد فیلتر من گوشای. نباشید نگران حرفیه؟ چه این: گفتم و زدم لبخندی و کردم بلند سر

 .شنوم نمی رو بشنوم نباید که
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 .باشه راحت اون بابت خیالم که هست خونه این توی یکی باالخره که شکر رو خدا -خانم آهو

 داره؟ فیلتر زبونتم: گفت هادی و رفت خانم آهو

 .داره تورو زبون به اتصال سیم زبونم: گفتم و کردم نگاه هادی به

 ..برگردوند خونه به منو هادی شب و کردم درست رو هستی عروس لباس

**** 

 .ها باال یاد می خودش االن باش زود: گفت مامان و پوشیدم پشمیمو کد

 اومده؟ محسن با: گفتم و کردم سر شالمو

 ناو ماشین و ـست کوچه سر این یکی ماشین بیاد؟ محسن با هادی که شده وارونه دنیا -مامان

 .کوچه سر اون یکی

 ودب بغلش تو علی امیر و طرفمون اومد و شد پیاده ماشین از محسن. بیرون اومدیم آرایشگاه در از

 کو؟ هادی: گفتم. مامان به داد رو

 .کرده پارک اونور ماشینشو -محسن

 نیومد؟ باهات مسعود امیر محسن، -تارا

 من ”گفتم. خورد حرفشو و کرد نگاه یه من به.. ” گفت شناسی، می که رو مسعود امیر نه -محسن

 برداشتید؟ رو عمو انخ باغ آدرس. رفتم

 .میایم شما ماشین پشت -محسن

 و کرد می نگاه وقفه بدون منو. رفتم هادی ماشین طرف به من و شدن محسن ماشین سوار همه

 کوچه از نیام،  تنها رو فاصله همه اون تا نشد پیاده ماشین از اون و رفتم می ماشینش طرف به من

 و آرایش اون با من به چشمشون که همین. بیرون دنداوم ارازل ظاهر با پسر تا چند کوچه فرعی

 رنگ .کردم نگاه هادی به وحشت با. زدند سوتی خورد بودم پوشیده هستی عروسی برای که لباس

 از پر ی کوچه توی داشت که کردم نگاه محسن ماشین طرف به برگشتم. شد عوض نگاهش

 از هادی. رسیدند بهم پسرا دیدم مبرگردوند رومو تا. نبود من به حواسش و زد می دور ماشین
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 داریم و زمینیم رو الخالق جلل: گفت پسرا از یکی. بود دور ازم یکم اما بود شده پیاده ماشین

 .بینیم می حوری

 ..!هو: زد داد جا همون از هادی

 اب پسرا از یکی. اومد ماشین در کردن باز صدای! توتیا: اومد محسن صدای و عقب رفتم قدم یه

 :گفت ترس

 .نشدیم سه تا بریم کوچه تو ریختن داداشاش اوه، اوه –

 انداختن راه دعوا برای بود شده زاده انگار که هادی و رفتند بودند اومده که ای کوچه همون از

 .کن ولشون: گفتم و گرفتم آرنجشو که پسرا دنبال بره خواست

 گفتن؟ چی -هادی

 .هیچی –

 .یکن نگاهش و بشینی ماشین توی که این یجا دنبالش بیا شو پیاده: گفت شاکی محسن

 .خونده پدر نکن دخالت لطفاً شما -هادی

 …کشیده نم غیرتت وقتی -محسن

 !اَه. کنید بس. کنید بس:” گفتم حرص و لرز و ترس با.. ” مورد در کی بابا، جوجه ببین -هادی

 چیه این: فتگ و اومد من سر پشت هادی. رفتم هادی ماشین طرف به و شدم رد مابینشون از

 کردی؟ آرایش انقدر که بودی تو عروس نکنه پوشیدی؟

 بیام؟ میت عین و کنم سرم سیاه چادر عروسی میرمی داریم –

 با بودم دهپوشی بلند ساق دار پاشنه بوت یه. نبود بد هم زیاد تیپم که این با. نشستم ماشین تو

 اپورتس یه هم پیرهن زیر تازه. بودم پوشیده مشکی پشمی بلند تقریباً کت یه روش که پیرهنی

 .بودم پوشیده

 .ببینم کن پاک رژتو -هادی

 !عروسی میریم داریم هادی: گفتم شاکی
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 بارم کلفت محسن میام خوشت. بزن دوباره عروسی به رسیدیم وقت هر خیابونه، اینجا -هادی

 کنه؟

 :گفت و کردم پاک رژمو و گرفتم دستش از رو کاغذی دستمال

 .ببند محکم. بینم می هاتو گوشواره دارم من جلو شبک شالتم اون –

 .شه می خراب موهام –

 .جلو بکش شه، نمی خراب -هادی

 دیتأکی و کردم نگاهش شاکی. برد روسری زیر موهامو و کشید نفسی هادی کشیدم، جلو شالمو

 .خیابونه جا این: گفت

 هان؟ کنی چادر جونت شیده سر خوای می بری هم خارج البد –

 .ایرانی تو و توتایی تو،: زد داد هادی

 کو؟ ـت حلقه: گفت و برگردوندم ازش رومو

 !!حلقه؟ کدوم! حلقه؟ –

 کو؟ نشونت انگشتر -هادی

 .نیاوردم –

 بندازی؟ دستت نشونشو ره می یادت که نداره صاحب تو مگه -هادی

 :گفتم و کردم نگاهش عاصی

 .نکن خالی من سر محسن از حرصتو نگیر، بهونه هادی –

 .شه می غیرتی یهو: گفتم لب زیر و برگردوند از رومو حرص با

 :گفت و برداشت رو گوشی و خورد زنگ هادی موبایل

 ..نخوابیدی؟ شده چی.. خوبی؟ تو ممنون.. سالم.. الو؟ –

. خراب من وحال  بود آروم هادی لحن.. بود شیده حتماً. بودم شوکه کردم، نگاه هادی طرف به

 دارم من که میوفته یادم. بزنه حرف من جلوی شیده با خوام نمی ولی تنفرمم هادی از من! چرا؟
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 اهنگ رو هادی رفته وا. باشه گرم جاش شه می هادی زندگی وارد وقتی تا کنم می گرم اونو ی لونه

: مبگ و بکشم جیغ خواست می دلم. زد می حرف شیده با کنه فکر من به که ای لحظه بدون کردم

 چی به بودن دردونه عزیز از ببین. برگردوندم رومو.. و اومد نمی در صدام ولی.« دار نگه حرمتو»

 بایدن. نه نه. شد پر چشمام و کشیدم غم از نفسی.. اگر.. بود اینجا صدرا محمد اگر.. شدم تبدیل

 ..بگیر آروم. بود قرارمون این. داره اهمیتی چه. درک به. باشم ضعیف

 سهمی هیچ بدون باختم رو بازی

 رحمی بی  چقدر من به تو

 امن نا بازی این توی کردم می فکر

 فهمی می منو هم کمی تو

 دوی می عشق های جاده سوی به تو حاال

 پشیمونی نام به حسی سمت به من و

 زمستون این توی تو مثل منم کاش

 .بودم عاشقی فصل مهمون

 .باش خودت راقبم هم تو.. خداحافظ زنم می زنگ بهت بعداً: گفت مهربونی صدای با هادی

 مسخره سکوت اون باز. کنم آروم خودمو و بدم خاطر تسلی خودم به تا گذاشتم هم روی چشمامو

 بزنیم؟ هم به که داریم حرفی چه آخه. شد فرما حکم بینتمون

 و هادی فکر تو و بودم نشسته تارا و مامان کنار مدت تمام چون نفهمیدم عروسی از چیزی واقعاً

 و نداره اهمیتی که بگم خودم به خواستم می. بودم داشت ماشین تو که  یا تلفنی ی مکالمه

 من و آورد درمی پا از ـو من داشت بازندگی حس کردم می فکر بهش چرا دونم نمی ولی نداشت

 !بودم راه اول تازه

 شد؟ دعوات هادی با! توتیا -مامان

 گفته؟ کی نه، –

 گفتن؟ چی طرفت بودند اومده پسرا -مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

272 

 

 .رفتند در شنیدند رو هادی صدای که همین چی،هی –

 همه؟ تو هات سرگرمه چرا پس -مامان

 داد گیر لباسم به چون ناراحتم هادی دست از کم یه –

 چشه؟ مگه لباست -مامان

 .نهک ولش وجدان عذاب تا بده گیر چی به دونست نمی بو شده غیرتی کنی؟ بس میشه مامان –

 ..شتدا غیرت اگه کرده، بیجا -مامان

 .کن بس خدا تورو ”گفتم تر آروم! “مامان –

 .کشی می عذاب ای هادی با دفعه هر تو که بینم می دارم من توتیا، -مامان

 گاهی که نیست مهم هم برام دارم دوست رو هادی من کشم، نمی عذاب من: گفتم وار کالفه

 .بودم پوشیده کت پالتو جای که بود خودم تقصیر. کنم می اشتباه منم کنه، می اشتباه

. بود لندب کتتم و بود تنت بلند پیرهن تو که اوالً. نکن زیاد روشو نگیر گردن به گناه بیخود -مامان

 .بودیم ماشین با بعدشم

 .نده کشش خدا تورو. عزیزم مامان جان، مامان –

 اهگن موشکافانه من به و بود و من حرفای به حواسش دانگ شش همینطرو که افتاد تارا به چشمم

 :گفت و طرفم اومد شادی با هستی. کرد می

 .پاشید. برقصید برید پاشید تارا، توتیا، –

 .حاال میاییم –

 .ها شوهرته خواهر عروسی سالمتی نا بابا پاشید شما، می ناراحت خدا به -هستی

 افهقی غم از: گفت تارا رقصیدن، به کردیم شروع و شد بلند من هوای به  هم تارا و شدم بلند جا از

 کردی؟ پا آرایشتو چرا. شده زرد ـت

 .بزن دوباره مجلس به رسیدیم گفت و کنم پاک خیابون تو کرد مجبورم هادی –

 .میگیره آتیش قلبم بینم می اینطوری تورو وقتی: گفت غم با تارا
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 دادنته؟ قلب قوت جای –

 .خندید می و کرد می صحبت خانمی یه با داشت که کردم نگاه مامان طرف به

 :گفت من به و داد شاباش تارا به هم من به هم جلو اومد خانم هوآ

 .شدی خوشگل انقدر بریزم آتیش تو اسپند برات باید امشب برم عروسم قربون الهی –

 :گفتم و زدم رنگ پر لبخندی

 .جون مادر مرسی –

 .نیست خودش مثل مادرش حداقل که شکر رو خدا: گفتم رفت که خانم آهو

 همه اشون خونه تا ـو داماد و عرس شد قرار که نیم و یک سایت مجدد وبیک پای و شام بعد

 اون! مامان: گفتم که بیاره ماشینو محسن تا بودیم ایستاده کوچه تو تارا و مامان و من. کنن راهی

 خندیدی؟ می و زدی می حرف باهاش که بود کی خانومه

 .بود دیده دور رو وت شوهر مادر سر هستی شوهر مادر: گفت و خندید باز مامان

 !چرا؟ ـو خانم آهو سر -تارا

 .کرد خواستگاری هستی شوهر برادر برای رو توتیا آخه -مامان

 من داره برزخی صورت همون با هادی دیدم و برگشتیم صدا طرف به سه هر. ” کرد بیجا خیلی –

 اوا:” گفت مامان بکشه خودش طرف به ـو من که این قبل و گرفت دستمو مچ. کنه می نگاه ـو

 .توئه نامزد توتیا که گفتم من خب شی؟ می ناراحت چرا جان هادی

 :گفت عصبی ی قیافه همون با هادی

 زا و خودش طرف به کشید منو دست سپس. ” خونه یارم می رو توتیا رسوندیم که رو هستی –

 .تگرف درد دستم هادی اَه ”گفتم. دوییدم می دنبالش من و رفت می را تند. شدیم دور تارا و مامان

 .همینه ی واسه کو صاحب بی ی حلقه اون میگم بهت وقتی -هادی

 .دیگه پسندند می رو دختر عزا و عروسی تو خب –

 :گفت و کرد گاه من به برگشت و کرد باز شاگردشو طرف ماشینو در هادی
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 .ببینم شو سوار. دیگرون ی کرده نشون نه دختر، –

 شده؟ چی مگه حاال اوه: گفتم و نشست جاش سر خودشم داوم و بست محکم رو در و شدم سوار

 .نکردند خواستگاری که جنابعالی ی معشوقه از کردند خواستگاری من از

 :گفت و کرد نگاهم عصبی هاید

 ناسنامهش طالق به مونده روز یه حتی روته، من اسم که وقتی تا. میگم چی ببین کن باز گوشاتو –

 ینا.. و داری من برای ها زن تموم با متفاوتی حکم تو و مصلحتی نازدواجمو اینکه نیت به اگر ای

 زنی هر واسه بشه عبرت که کنم می تو با کاری من بشی مردی فکر تو فکر، تو حتی بعد مزخرفا

 .کنه خیانت بخواد که

 ..کنی می تو که کاری البد کنی؟ می چیکار تو ببخشید بعد! خیانت؟: گفتم و زدم پوزخندی

 .شی زندگیم وارد من شرایط با که خواستی خودت تو دارم، فرق من: دز داد هادی

 ..که گرفتی برده مگه –

 از بدتر کردی خطا پا از دست ببرم بو اگر توتیا قرآن به خدا، به. گفتم که همین! توتیا توتیا، -هادی

 دست غلطی هر طالق بعد کنی می زندگی آدم مثل منی زن وقتی. یارم می سرت حقته اونچه

 .بکن خواست

 :گفتم و زد رو در قفل که بشم پیاده ماشین از اومدم حرص با

 .کن باز –

 .شینی می -هادی

. تو ی ردهب نه خرم نه بنابرین. نیستم هم زنگاری و سیاه. نیست دراز گوشام من گرفتی، اشتباه –

 .کن باز:” گفتم می و رفتم می کلنجار در با” 

 با. شدیم هم چشم تو چشم که نزدیک انقدر. خودش طرف به کشوند منو و گرفت آرنجمو هادی

 :گفت دورگه صدای

 نظیر زیمبا دیوونه من کنم، پشیمونت خودت ی کرده از. آخر سیم به بزنم که نکن کاری یه! توتیا –

 .ها نداره
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 دادش صدای از من و بود شده سرخ لبو عین هادی رسید، کجا به کارمون مسخره موضوع یه سر

 تهدیدم طوری این. بود نزده داد سرم اینطوری کسی حاال تا. لرزیدم می بید عین خشنش و

: تگف آروم صدای با عصبی و گذاشت دنده تو ماشینو. کرد لهم سوسک یه عین هادی. بود نکرده

 .سرت رو بذار صاحابو بی اون

 :گفت و گذاشتم سرم روی ام شونه رو از شالمو

 عقل یوقت. بخورم حرصشو که این شم می سپارم می بچه یه های نقشه دست به زندگیمو وقتی –

 ه؟ش وا قضیه این به پات کردی قبول چی سر احمق بگه نیست یکی. است عذاب در جان نیست

 هب رو ساله بیست رفاقت که کسی رو محسن؟ ی خونده دختر رو بذاری دست باید دختر همه این

 چی هر و کنه می نگاه من چشم تو اومد سرم دمیا بدم دریده و  رو پر زن از بکش، حقته داد؟ باد

 من از چیه؟ مگه میگه بعد منه نامزد خانم  دونن می آدم و عالم تموم گه می خواد می دلش

 ..چغندرم من کرد فکر. نکردن خواستگاری که ـت معشوقه از کردند خواستگاری

 دهدری هم از متهامونحر بیشتر این از ترسیدم می بزنم حرف نداشتم هم جرئت کرد؟ می ول مگه

 به و کردم می نگاه رو دیگه طرف یه من. کرد حرکت خیابون طرف به و زد دور کوچه تو بشه،

 رسوندن از بعد خالصه. کردم می سرزنش خودمو هادی عین درست. دادم می فحش خودم

 ..خونه برگردوند منو هادی فریبرز و هستی

 می ازدواج واقعاً هادی با دارم من.. گزیدم لب. زیدلر تنم دیدم، آیینه تو خودمو و کردم بلند سر

 کردم، احساس خونم و روح با و بدنم ی ذره سلولو تمام با لحظه اون توی رو جمله این و کنم

 حسنم و مامان قیمتی؟ چه به.. زندگیم با خودم با کردم؟ چیکار من خدایا. رفتم وا. کرد یخ پشتم

 محمد کردند، آشتی اونا با خانم مهری و خان محمود. دکنن می زندگی دارند خوشی و  خوبی با

 که کردند فراموش همه که گرده می بر عادیش زندگی به داره کم کم مدت این بعد هم صدرا

 محسن و بابا میگه محسن به علی امیر. کردند ازدواج هایی موانع چه با هم با محسن و مامان

 از وسط این داره کی! چی؟ من ولی زندگیش و نهخو سر بره زودی به قراره هم تارا میره، نفسش

 یک.. من و کشیده ـو به رسیدن انتظار ها سال که کسی پیش ره می یکسال بعد هادی میره؟ بین

 من. هافت می بهم سوءاستفاده ی دریچه از نامردا از خیلی نگاه ام مطلقه ی ساله یک و بیست دختر

 آتیش به ـو خوشبختیم که بود این بدتر تاوان و مداد دست از ساده بازی لج یه سر ـو چیز همه

. کردند ازدواج نکردند که گناه خب. کرد ازدواج مامان با محسن که این سر چی؟ سر. کشیدم

 مهم بود، مادر خوشبختی مهم میگن؟ چی مردم که داره اهمیتی چه.. داشتند دوست رو همدیگه
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 علی امیر سر باال که پدری و. بگیرند انسام هم با مامان و محسن که این. بود اون خوشحالی

 محسن و مامان مثال و مامان ازدواج نوشت قرآن کجای بگذرونه، تر آسوده زندگیشو تا باشه

 هک بودم من این. نبود غلط محسن و مامان ازدواج و درست اونم کنیم زندگی اومدیم ما اشتباهه؟

 مدمح زن االن گفتم می راحت اگر انتظارمه در تر سخت خیلی گذشت سخت بهم و گرفتم سخت

 ان بود، سرم باال واقعی مرد یه ی سایه.. خوشبخت. بودم خوشبخت. بودم مرد می برام که صدرا

 یم شروع عشق با جدیدم دنیای. بود صلوات و سالم ازدواجم پشت. نداشت وجود که ای رضایتی

 ..دلمه توی حسرت و آه چقدر …نارضایتی با احساسی، بی با نه شد

 مامت تازه. باشی هم پشیمون و ناراحت و امید نا و مأیوس. باشی عروس باشی، مجرد باشی جوون

 جل خودش با کی هر اصالً احمقم، واقعی معنی به من باشه؟ گرفته نشده برآورده آرزوهای وجودتو

 همونطور. سوزه می تنه یک کنه لج خواسته می باهاشون که اونایی ی همه جای چون احمقه کنه

 ”است عذاب در جان نیست که عقل.” ساختن من برای رو جمله این انگار و سوختم من هک

 .رسیده االن هم هادی اومد، بردار فیلم شو بلند -تارا

 که فهمید می اول نگاه با کی هر ولی. بود شده عوض خیلی ام قیافه. کردم نگاه خودم به آیینه تو

 .دارم چهره تو هنگفت غم من

 صورتم روی ـو تورم. ریخت می اشک آهسته همینطور. دیدم سرم پشت آیینه تو از ـو مامان

 زد، بیرون آرایشگاه در از گریه با و نیاورد طاقت مامان. کردم سرم ـو شنلم کاله و انداختم

 ؟ای آماده: گفت لرزون صدای با بود شده سرخ بود داشته نگه خودشو بس از که تارا و برگشتم

 اون رزی فقط من. کنه می چیکار هادی یا میگه چی بردار فیلم فهمیدم نمی اصالً. رفتم در طرف به

 یم دق داشتم من. ریزه می آرایشم نبود مهم. کردم می گریه بود سرم روی که بلندی کاله و تور

 فقط آره. داشتم نیاز دست یه به من. ترکید می داشت دلم. بود سردتر همیشه از هادی. کردم

. ونهخ سالخ بردند می داشتن منو. خواست می گرم دست یه لرزونم و سرد یدستا خالیم، ی شونه

 :گفتم لب زیر و کشیدم رنجور نفسی. بودم جهنم راه تو من

 انگاری سوزم می دارم

 تنهایی حس این تلخه چقدر

 احساس این از ام سینه داغه چقدر
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 روزا این تو برای و مرده من فردای

 زیباست خیلی دنیا

 یکباره به شده خالصه درد این تو من ی همه

 مُردم بعد به امشب از من

 داره رو فردا چشمات که تو حال به خوش

 آزادی بعد به امشب از تو

 هاتم لحظه اسیر که منم

 ماست بین فاصله چقدر

 بیزارم تلخ احساس این از من

 رفت می عقب به دنیا کاش

 باختم نمی رو بازی تلخی این به من تا

. رسید ترسیدم می ازش که ای لحظه اون زود خیلی که تند هم شاید ذشت،گ می کند ها لحظه

 انگار رضایت برای سوال بار هر با و ریختم اشک همینطور. بود برام مرگ ندای مثل عاقد صدای

 چیه؟ جوابش دونستم نمی من که پرسیدند می سوالی ازم منکر و انکر

 .بده جواب: گفت آهسته هادی

 ی کرده از جنون مرز تا. کردم می سکته داشتم. دارم  حالی چه دونستم نمی شد، پاره دلم بند

 :زدم می داد و شدم می بلند عقد ی سفره سر از کردم می فرار خواست می دلم. بودم بیزار خودم

 به کاری من. نداشتم جرئت ولی.« بشم هادی زن خوام نمی من. کنم ازدواج خوام نمی نه، نه نه» 

 خودم زندگی و آرزوهام جون به که آتشی شد خشمم آتش. بودم انجام مرمع تو اون، غلطی اون

 دایص جز صدایی هیچ خودم، زندگی سر رو افتاد که بختکی شد محسن از ام کینه. بودم انداخته

 کجا نم پشیمونی این. زد می ضجه قلبم کردم نمی گریه من. رسید نمی خودم گوش به هام گریه

 انتخاب خودت دست با خودت که کاریه این! اقبال؟ و بخت. بالاق و بخت به لعنت شونی؟ می

 در شتپ خواستی می که نکبتی بیا. زدی پسش لگد با که بود صدرا محمد تو اقبال و بخت کردی،
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 ای شیشه پشم نه داره می بر انبر ـو داغ آهن و داغه آهن هادی. شد در به در خوشبختیت. بود

 رتغی نشون بازیت لج کردی خیال. همینه لیاقتت. شوکه آب کن آبش آهن، داغی که تو. تو مثل

 به گرا که الحق. صورتم تو انداخت می تف انتخابم این با بود زنده هم بابا اگر  بودنته؟ بابا دختر

 .گفتم ـو حق باال سر تف بگم انتخابم

 به اکخ یا بهاره، پشتش که گرمه دلت ولی کشه می تیر آدم استخوون مغز تا میاد زمستون وقتی

 االح. زدی پس اومد زندگیت تو بابات مرگ با که زمستونی پس رو زندگیت بهار که توتیا سرت

 بونتوز اگر. نیست مردی هیچ مثل هادی که کن قایم سوراخ هفت تو زبونتو نشستی؟ گودال کنار

 ،خواست می فوالدی شکم خوردن گندم نون. تره سرخ و تر دراز تو زبون از هادی زبون درازه

 و مامان حرص تا گذاشتی سرت رو لج کاله  و کردی غیرت ادعای که جعفر اوس خان زپرتی

 ویر اسپند عین که محسنو یا بینی می مامانو های گریه که شد خنک دلت بیاری در ـو محسن

 زنه؟ نمی دم و کنه می چیریک چیریک آتیش

 :گفت هستهآ هادی جونت، نوش بسوز که، ذاره نمی خنکی جای هادی با سوختن

 !توأم با توتیا. گرفتی رو همه جون بگو رو بله دِ خوای؟ می لفظی زیر –

 :گفت وعاقد ریخت قرآن ی صفحه روی اشکم های قطره

 وکیلم؟ بنده دی؟ نمی جواب خانم عروس –

 !توتیا: گفت حرص با و آهسته هادی

 براش الهی دیدم، مانوما ی قیافه همه از اول و کشیدم عقب کم یه شنلو کاله و کردم بلند سر

 زما چشم.. ولی بود گرفته مامانو دست که بود محسن کنارش. شد می هالک گریه از داشت بمیرم

 «نه: »بگم که کرد می التماس چشماش با. اومد نمی در خونش زدی می بهش کارد. داشت برنمی

 دایص شبیه صدای ولی نه بگم که کرد اشاره سر با مامان و کردم نگاه مامان و محسن چشمای تو

 .بله: گفتم که شد بلند خودم

 به هنوز چشمم. شد جایی جابه جا در و شد خارج اش سینه از هادی نفس شد، پا به هلهله صدای

 مبه نگاهشو ترین امیدانه نا محسن ولی بیرون رفت اتاق از گریه با مامان بود، محسن و مامان

 هکال. برگردم طرفش به تا گرفت آرنجمو آهسته یهاد شد، خالی دلم ته که ناامید انقدر. انداخت
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 کل و سوت و دست صدای کردم، نمی نگاه هادی به. زد باال تورمو و برداشت سرم از شنلمو

 :گفت حرص با هادی کرد، پر رو عقد اتاق فضای کشیدن

 .کردی می اولش آخرشو فکر نه؟ یا کنی می بس –

 دادنته؟ تسلی جای –

 :گفت و کرد نگاهم نگران. آورد رو ها حلقه هستی دفتر، امضای بعد و تگرف ـو هادی رضایت عاقد

 !توتیا –

 تو که نره یادت: پیچید گوشم تو صداش. کرد چپم دست تو و برداشت جاش از امو حلقه هادی

 .هستی دومی

 و ردمک انگشتش توی و برداشتم اشو حلقه لرزید، می کنم امضا خواستم می که زمانی مثل دستم

 بیشتر و بیشتر لحظه هر من و شد می داده بهمون همدیگه پشت ها هدیه. زدند دست همه دوباره

 دستم وت حلقه اینکه از بعد انگار بود، لبم روی تصنعی لبخند یه شدم، می آروم و کردم می سکوت

 !!نبودم سابق توتیای دیگه من رفت

 مسعود، امیر تارا، محسن، ان،مام. ام خونواده جز بود گوشم تو همه شادیِ و خنده و جیغ صدای

 و کرد یهگر شب ته تا مامان بودند، نشسته گوشه یه گرفته ماتم خودم عین که زندایی ، دایی رضا،

 به بلورچی ی خونواده که این بدتر همه از و مسعود امیر نه دیدم محسنو نه دیگه اصالً که من

 ممراس و بیاد شب آخر تا و رسید شب آخر کم کم. فرستادند اشونو هدیه ولی نیومدند عروسیم

 .بود زمان گذشتن کند همون این و گذشت سال هزار انگار بشه تموم من عزای

 نشستم مبل اولین روی من رفتند همه که همین امون، خونه رسوندند همه رو هادی و من شب آخر

 رتف من گوش بغل امروز کم: گفت و کرد نگاه منو کمر به دست هادی. گریه زیر زدم بلند بلند و

 کردی؟ شروع بلند بلند نو از حاال ریختی اشک فرت

 خودم به. حموم رفت بعد و درآورد لباساشو و رفت دم نمی جوابی دید وقتی و کرد نگاهم کم یه

 :گفتم

. بسوزی تر دردسر بی که بردار کارات از دست حداقل بعد به لحظه این از باختی که رو اینجا تا –

 ریهگ کی تا.. کنیم می شروع دوباره یکسال بعد. برسه اتمام به صدا و سر بی و آروم چیز همه بذار

 با تا ونهنشک حرمتتو هادی بذار و ببند دهنتو آینده یکسال تا بعد به لحظه این از. پشیمونی ساز و
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 تقلب تو نفست عزت ی مونده ته ای بمونه ات واسه غرور ذره یه این بذار. برگردی شکسته غرور

 ..دادن ادامه برای شهبا باقی

 رد لباسمو کردم، باز موهامو. رفتم اتاق به و شدم بلند جا از.. شد می اول شب اون از من ی پیشه

 و کردم جمع همینطوری هم هادی لباسای. کشیدم کاور روش و گذاشتم لباسی جوب روی آوردم

 و کرد نگاهم کم یه و ایستاد در و اومد حموم از هادی و کردم پاک آرایشمو. گذاشتم کمد توی

 .باشه عافیت: گفتم آروم

 شد؟ تموم کردنات گریه: گفت هادی و شدم بلند جا از

 .شد تموم آره –

 میری؟ کجا -هادی

 از و برداشتم امو حوله و کردم آماده ـو تخت رفتن قبل”  چسبیده بهم خیلی موهام حموم رم می –

 :”گفت هادی شدم، رد هادی کنار

 بری حال از نکنی یهگر دوش زیر حاال –

 ..که گفتم شد، تموم هام گریه –

 قابلهم احساسم با تونستم که جایی تا نشد ولی نکنم فکر چیز هیچ به کردم سعی و حموم رفتم

 اومدم که حموم از. کردم می کنترل خودمو هنوز ولی بود، نشده خالی درد از هنوز ام سینه کردم

 :گفتم و کرد نگاه یه من به. خونه می کتاب داره و بیداره هنوز هادی دیدم

 نخوابیدی؟ چرا –

 .بیرون بکشم حموم تو از ـتو کرده غش بودم منتظر -هادی

 که ردمک نگاه هادی به آیینه تو از. کردم شونه و نشستم آیینه جلوی و کردم خشک حوله با موهامو

 :گفتم که کنم خاموش چراغو رفتم و بافتم موهامو. کرد می نگاه من به چشمی زیر

 ..باید من دونم نمی تو به نسبت ولی دونستم می بود کی هر.. دونم نمی تکلیفمو.. من –

 «زناشویی زندگی» که گفتم بهت خوابی، می همینجا: گفت جدی هادی

 :گفت شاکی کمی و بست کتابو و کردم نگاه هادی به
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 داری؟ رو چی انتظار –

 :گفتم آهسته و کشدیم نفسی

. نفره دو تخت کردم، نگاه تخت به تخت دم رفتم و کردم خاموش چراغو”  .نزدم حرفی که من –

 از آهسته. لرزید ام چونه شم؟ خاطر آسوده چطوری. اونم زندگی برای دوم نفر من. هادی کنار

 .باشه:” گفتم آروم و کشیدم نفسی. ریخت اشکم ی قطره چشمام

 دلم. اشتمند کنترلشو. نبود من مال پام نگارا ولی تخت تو بذارم که کردم بلند پامو زدم کنار رو پتو

 می دلم.. باشم اینجا خوام نمی. تارا پیش خودم تخت و خودم اتاق تو. خونه برگردم خواست می

 بود نروش بالکن هالوژن کم نور با که اتاق تاریکی تو هادی. میومد در ام سینه تو از داشت و کوبید

 مدست آوردم می هام پنجه به که فشاری از و بودم تهگرف تخت باالی دستمو کرد، می نگاه بهمن

 یم منتقل فضا به خودشون از صدا ظریف و آهسته و خورد می هم به دستم تو هام النگو لرزید، می

 و دادم بهش دستمو. داشتم نیاز کمکش به واقعاً. کرد دراز طرفم به دستشو جلو اومد هادی. کرد

.. شدم کهال گریه از لعنتی شب این. ترکید بغضم ستمنش که تخت روی. کشید تخت طرف به منو

 هک انداختم بهش نگاه یه و کردم هادی به رو و دادم قورت بغضمو و گرفتم دهنمو جلوی چندی بعد

 :گفتم و کردم نگاه روبرو به بعد و کرد می نگاه منو فقط

 .نیست خودم دست کنم گریه خواستم نمی –

 که ردی؟نک من با رو زندگی این و امشب فکر نشستی مقابلم انرستور تو قبل ماه چند وقتی چرا –

 تو دستمو. ” نکردم وادار رو تو من. ریزی می اشک کوزه کوزه داری و کردی بغل غم زانوی حاال

 :”گفتم و کردم آروم خودمو و گرفتم کن صبر معنی به هوا

 آخر روز تا و زنم نمی دم مه حاال نکردم اول آخرشو فکر که نادونم من توئه، با حق شد، تموم –

 .مونم می ساکت

 گریه از تا بود مشتم توی پتو های گوشه کشیدم، سرم روی رو پتو و کشیدم دراز تخت روی

 گفت که افتادم هادی ی جمله یاد دوباره. بستم محکم چشمامو و فشردم هم روی لبهامو نترکم،

 اب بود، مالحظه بی چقدر. افتادم می جمله این یاد تا کردم می حرص احساس قلبم تو. دومیم من

 انقدر اون اگه. بمونم باقی هادی ذهن تو عمر آخر تا که بشم زنی که. کردم عهدی شب اون خودم

 بیاره، ایمان هادی بودن مجرم به هم مادرش حتی طالق بعد که شم می ای شیرینی من تلخه

 .وحشی گرگ این با شم می مهربون ی لَـــله یه مثل ناسازگاری؟ چی برای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

282 

 

 عدب کردم اتو رو هادی لباس کردم آماده رو صبحونه گذاشتم، چای شدم بیدار که صبح نماز برای

 :گفتم و کرد نگاه منو بر و بر و پرید خواب از سریع کردم صداش تا کردم، صدا رفتم رو هادی

 بری؟ کارگاه خوای نمی مگه بخور صبحونه پاشو نیمه؛ و هفت ساعت –

 .رم می چرا،: گفت بعد و کرد نگاه ـو من کم یه هادی

 خونه؟ یای می ناهار ها، کنه می یخ چاییت شو بلند حاضره، صبحونه –

 .نه: گفت بعد و کرد نگاه منو دقیق یکم هادی

 یادب هادی تا و کردم درست باهاش ای تاوه کباب ـو بودم گذاشته بیرون که گوشتی رفتم سریع

 :گفت گنگی و اخم با هادی. کردم دم هم برنج. بشینه ودمب چیده اونجا رو صبحونه که اپن سر

 !کنی؟ می چیکار –

 .کنم می درست ناهارتو –

 .کنه می درست مادرم خواد نمی –

 اریک کم کنه می فکر مادر نکنم درست اگر االن نداشتی، زن تو که کرد می درست وقتی مادرت –

 رو شیدمک اتو پیرهنتم راستی کشه، می دم هم برنج بشی حاضر و بخوری اتو صبحونه تا کنم می

 .صندلیه ی دسته

 برداشتم اسکاچ بعد و ریختم شویی لباس توی و کردم جمع رو هادی چرک های لباس رفتم

 :گفتم و کزدم تمیر ـو کابینت

 .شده کثیف چقدر نگا نج نچ نکردی؟ تمیز رو اینجا ساله چند –

 ..کنی تمیز خواد نمی -هادی

 چیه؟ مجردیت دوران با ات خونه فرق بعد چی؟ یعنی –

 یه با خانم آهو در، جلوی رفتم اسکاچ دستکش همون با. زد می در به آروم یکی اومد، در صدای

 اینطوریه؟ چرا روت و رنگ بگردم دورت من الهی: گفت و  باال اومد کاچی ی کاسه

 چیه؟ روم و رنگ جون، مادر سالم –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

283 

 

 .کنی استراحت باید تو مادر کنی؟ می کارچی داری شدی بلند سحر ی کله -خانم آهو

 !!چرا؟ –

 .سالم: گفت بعد و زد پوزخندی هادی

 آروم هباش رختخواب باید کردم فکر کنه، استراحت بیشتر زنت نذاشتی چرا سالم علیک -خانم آهو

 .زدم در

 کردید؟ درست کاچی نکنه، درد دستتون وای ای بیدارم، صبح نماز از من نه –

 شب بار یه بلوغ، وقت بار یه ترکونه، می استخوون زندگیش تو بار سه زن مادر، رهآ خانم، آهو –

 زایمان وقت بارم یه و زفاف

 :گفت خانم آهو انداهتم، زیر به سر و کشیدم خجالت

 خورب رو کاچی این بیا. شوهرت که اونم مادرتم مثل که من. نکش خجالت برم حیات قربون الهی –

 .شه می سفید هات مهره و پیچ:” گفت خنده با”  معروف قول به

 :گفت خانم آهو و زد ـو دوم پوزخند هادی

 .کن داری زن یکم زدن پوزخند جای –

 آهو داد، ادامه خودش ی صبحونه به برگشت دوباره بعد و کرد نگاه مادرش و من به برگشت هادی

 چیه؟ بوی مادر: گفت خانم

 .کردم درست ای تاوه کباب هادی ناهار برای –

 و هوش و ـت سلیقه اون به آفرین آفرین، هادی: گفت و کرد نشین دل لبخندی خانم آهو

 رمب.. عظیم علی بال اال قوه ال و حول ال.. ماشاهلل گرفتی برام عروسی چه به به.. به به.. ذکاوتت

 دمبگر عروسم دور من الهی. ای هادی ناهار فکر به شدی بلند عروسی شب صبح. کنم دود اسپند

 .شعوریه با زن نقدرا که

 چای یه من بشینید بفرمایید.. ـمه وظیفه دید؟ می خجالتم انقدر چرا جون مادر کنم می خواهش –

 .بریزم براتون

 .قشنگم عروس چشم: گفت قشنگی لبخند با خانم آهو
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 .عطری چه رنگی چه به، به: گفت خانم آهو و ریختم خانم آهو برای رنگ پر چای یه

 هِل چای هادی خاطر به شما گفت می همیشه هستی رفتیم می که مدرسه ادمهی. داره هِل چای –

 .خوره نمی میاد بدش دار هِل چای از اونم کنید می دم دار

 .داره دوست دار هل چای خیلی هستی برعکس هادی آره -خانم آهو

 ومدا در صدای اپن، روی گذاشتم و پیچوندم دستمال الی بعد و ریختم ظرف توی رو هادی غذای

 داداش زن ببخشید سالم: گفت دید منو تا. حسامه دیدم در جلوی رفتم و کردم سرم چادر

 کردم؟ بیدارتون

 هادی؟ دنبال اومدید خوابه؟ وقت چه صبح هشت ساعت بابا نه –

 .میام االن کن روشن ماشینو برو حسام: گفت اتاق تو از هادی

 .اجازه با -حسام

 .بیاد هادی تا ببرید بدم ناهارتونم زحمت بی ببخشید حسام آقا اِ همراهتون، به خدا –

 ..کرده درست مادر کشیدید زحمت چرا شما ناهارمون؟ -حاسم

 اهارن هادی برای من ولی رسه نمی جون مادر پای به که من پخت دست البته: گفتم و زدم لبخندی

 و حسام دادم رو ذاغ ظرف رفتم. ” کنید صبر لحظه یه. گذاشتم هم هانی و شما برای. کردم درست

 .نکنه درد دستتون:” گفت حسام

 .جان نوش –

 وـ برس اولین تا برداشتم رو برس پوشه، می کتشو داره هادی دیدم اتاق تو رفتم و رفت حسام

 :گفت کشیدم کبریتیش ی سوخته ای قهوه کت روی

 .کشم می خودم من بده خواد نمی! کنی؟ می چیکار –

 .ببینم وایسا صاف زد، برس باید رو کبیرتی کت بینی، نمی پشتتو که تو –

 :گفت بعد و کرد نگاه رو ما رنگ پر لبخندی با و اتاق در دم اومد خانم آهو

 .بخرید هم خرید لیست این یایید می دارید شب مادر هادی –
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 آقایون تازه ندارند خرید ی حوصله که اند خسته انقدر شب اینا هادی خرم، می رم می من خب –

 .جون مادر خرم می من. چیه اجناس مرغوب مارک دونند مین که هم

 .خداحافظ فعالً: گفت هادی و گرفتم لیستو

 !!کجا؟ شما: گفت هادی و کردم سر چادر

 ..دیگه کنم ـت بدرقه پایین تا بیام –

 .خداحافظ خواد، نمی: گفت جدی هادی

 ایدب گیره نمی آروم دلم وریاینط که من مدلشه؟ چه دیگه این!!! وا: گفتم و گزیدم لب جدی خیلی

 .بگیرم آروم بعد بشی راهی تو کنم فوت بهت بخونم الکرسی آیت بیام پایین تا

 .کن راهی شوهرتو برو جون، مادر برو بهش؟ کنی می اخم که ـه تقدیرت جای -خانم آهو

 ..اهلل اال اله ال -هادی

 ..اال اله ال اهلل. الرحیم الرحمن اهلل بسم: خوندم آهسته

 :گفت و برگشت هادی در خروجی ویجل

 .شد تموم نمایش –

 بندازی سرم از کارمو این اینکه فکر. همراهت به خدا برو چیه؟ نمایش ”گفتم و کردم اخم!! ” وا –

 .خداحافظ. نکن هم

 خداحافظ: گفت نهفته حرص با و کرد نگاه منو بر و بر هادی

 ولبم و گرفتم کمرم به دست سریع خوره می چای داره خانم آهو دیدم و باال برگشتم و رفت هادی

 ادرم چیه: گفت نگران خانم آهو و انداختم دستمو سریع کرد نگاه منو برگشت خانم آهو تا گزیدم

 .انداختی راه سبا و سبا پاشدی سحر ی کله از کنی استراحت باید تو کنه؟ می درد کمرت

 .شم می خوب خورم می مسکن یه االن کنم، نمی کاری جون مادر نه –

 .کنه می درستت کاچی این خواد نمی مسکن -خانم آهو

 میشه؟ آروم دردم کمر گید می راست: گفتم تصنعی خجالت با
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 .کردم درست برات زعفرونم از پر بخور بیا بگردم دورت آره -خانم آهو

 .دارم که شوهری مادر این با حالم به خوش وای –

 حوالی ساعت.. خانم آهو برای ظرف یه و ریختم دمخو برای ظرف ویه خندید دل ته از خانم آهو

 :گفت نگران و زد زنگ مامان که بود یازده

 .جون مادر سالم توتیا الو –

 خوبی؟ مامان سالم –

 .جوشه می سرکه و سیر عین داره دلم نه –

 چرا؟ آخه –

 خوبی؟ چیه؟ تو حال که نبود دلم تو دل –

. ره می ام صدقه قربون ره می راه که خانم آهو تازه امانه و امن چیز همه خوبم، خدا به مامان آره –

 .گذره نمی بد بهم ببین باال، اومد کاچی بزرگ ی کاسه یه با خدا ی بنده هم صبح

 کرد؟ تا خوب باهات هادی -مامان

 .معلومه سوالیه؟ چه این مامان!! وا –

 می رو تو و دونم می فقط من. شه نمی دور چشمام جلوی از عقد ی سفره سر تو نگاه -مامان

 .شدی هادی زن من با لج سر از که شناسم

 .درم دوست و هادی من: گفتم و کشدیم نفسی

 عسل؟ ماه برید قراره کِی -مامان

 .داره کار هادی فعالً! عسل؟ ماه –

 اونجا؟ بیام خوای می -مامان

 .خوبه حالم من. بیای خواد نمی راهو همه این کوچیک ی بچه با نه –

 .زنه می رو تو جوش لمد -مامان

 .نباش نگران گرفتم سامون و سر که من. باش تارا فکر به تو منو؟ جوش زنه؟ می رو چی جوش –
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 بیارم؟ برات خوای می چیزی -مامان

 شوهرم مادر هست، شوهرم. کنم می دارم زندگی. ام خونه نیستم، که بیابون تو مامان، نه –

 .امانه و امن چیز همه خدا به. هست

 یای؟ می کِی -نماما

 .اونجا بیایم گم می بگذره روز دو بذار کارگاهه تو هم ها ناهار برای هادی میاییم ایشاال-

 .جون مادر باش خودت مراقب خیلی توتیا -مامان

 .برسون هم محسن و تارا به سالم. باش علی امیر و خودت مراقب هم تو چشم، چشم چشم –

 :مگفت و کشیدم نفسی و کردم قطع رو تلفن

. ام دومی من که. باش داشته رو بازی.. شد ام شیفته نیومده مادرت که میاد خوشم هادی آقا –

 هان؟

*** 

 با دیدمش تا پریده، روی و رنگ با خونه اومد هادی روز اون که گذشت می عروسیم از روز نه تازه

 :گفتم نگرانی

 خوبه؟ حالت –

 :گفت جدی و خشک همیشه مثل هادی

 .کنه یم درد سرم یکم –

 .داغه تنت هادی: گفتم و  پیشونیش رو گذاشتم دست

 .نیست چیزی: گفت و زد پس دستمو هادی

 مه مریض اگه نه بگم؟ خانم آهو به پایین برم یعنی. نبود جالب اصالً حالش اتاق، طرف به رفت

 .هترهب رسیدم بهش چقدر که برسه خانم آهو گوش به اینطروی بیام بر پسش از خودم باید هست

 ویر دیدم اتاق تو رفتم و استامینوفن یه با کردم درست عسل و تازه آبلیموی شربت یه رفتم

 شولباس نتونسته که بده حالش انقدر افتاد، شور به دلم. کشیده دراز بیرون های لباس با تخت

 کنه؟ عوض
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 .ردمآو تبرا هم استامینوفن یه. یاد می جا حالت بخور عسلو آبلیمو شربت این شو، بلند هادی –

 .کنه می درد سرم کن، خاموش چراغو -هادی

 دکتر؟ بریم خوای می. انگار خوردی سرما –

 .یاد می جا حالم خوردم قرص االن نه: گفت و کشد سر لیوانو هادی

 رسمت می و کنی می غرق بدتر اینطوری بیار در لباستو شو بلند ذارم می سوپ یه برات رم می –

 .شی بدتر

 .ونمت نمی االن -هادی

 ..کنم می کمکت من –

 ..عوض لباسمو یاد، می جا حالم من بیرون برو تو: گفت شاکی هادی

 !توتیا: گفت. دادم انجام خودمو کار و نذاشتم بهش محل

 تاذی اینطوری نباش دنده یه. بشه بهتر حالت تا بده گوش ـو حرفم هستی، که مریض حداقل –

 سخی موهای با و کنی می حموم که بس از کردی عرق. داری ضعف تو خیسه لباست نگاه. شی می

 گرفتی؟ شوخی رو هوا زمستونه، ی چهله االن دیگه همین. کار سر ری می

 .بیارم پتو یه تا بخواب کم یه: گفتم و کشیدم روش رو پتو و کردم جمع لباساشو

 تلویزیون و دمش بلند جا از. داد می نشون که اخالقی از دور و آروم نگاهی. کرد بهم نگاه یه هادی

 لیمو و پرتقال آب براش و کردم باز سوپ یه. بخوابه باشه سکوت تو خونه تا کردم خاموش رو

 :گفتم ترس کمی با. کرده مچاله خودشو پتو زیر دیدم اتاق تو برگشتم و گرفتم شیرین

:” تمفگ و گرفتم آرنجشو. بود شده تر داغ گذاشتم پیشونیش رو دستمو”  کردی؟ لرز چیه! هادی؟ –

 می رزتمل بیاد پایین که تبت. کنم ات شویه پا بیارم ظرف یه برم تا بخور رو میوه آب این شو بلند

 .میارم برات هم بر تب یه االن. افته

 و خورد ور میوه آب و گرفتم براش لیوانو. بود بد حالش که بس بگیره تونست نمی رو آبمیوه لویان

 :گفتم

 .بشین لحظه یه.. کنم ات پاشویه تا نخواب –
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: گفتم و دادم اش پاشویه و کردم آب لگن توی پاهاشو و آوردم خنکی به رو ولرم آب ظرف یه رفتم

 سردته؟ هنوز هادی

 . ”بیارم حوله یه بذار پایین میاد تبت االن: گفتم و داد تکون سر لرزه و پریده روی و رنگ با

 ور ذارم می میارم خیس دستمال یه االن ”گفتم و بکشه دراز کردم کمکش و کردم شک پاهاشو

 .پیشونیت

 و ریختم سوپ ظرف یه. پایین اومد کم یه تبش دقیقه بیست بعد تا کردم کمپرس هم پیشونیشو

 لرزه که سوپ خوردن بعد. کرد نمی باز چشماشو حالی بی شدت از دادم قاشق قاشق بهش خودم

 .بخور شامتو برو: گفت و کشید دراز مرتبه دو افتاد اش

 بشه راحت تو بابت خیالم بذار اول. رم می –

 هول درچق. آشپزخونه تو رفتم و کشدیم پتو روشو و کردم عوض مرتبه دو تنشو تو خیس لباسای

 !!شه؟ می هول آدم هم هادی واسه کندم کوه انگار. بودم خسته هم خیلی. بود کرده

 می وقتی  زدم می بهش سر یه رفتم می بار یه دقیقه چند هر رفت نمی پایین گلوم از شام اصالً

 که بود صبح دمای دم و پاییدمش صبح تا. شدم می آروم خفیفه تبش و خوابیده آروم دیدم

 همیشه ساعت اون. شدم بیدار خواب از زدن در صدای با که شد بسته خواب شدت از چشمامو

 :گفت و دید منو کرد بلند سر تا حسام و کردم باز رو در. هادی دنبال اومد می حسام

 زدم نمی در وگرنه بیدارید روز هر مثل کردم فکر. بودید خواب انگار ببخشید، داداش زن! اِ –

 .کنم بیدارتون

 لرز و تب اومد که دیروز از. نیست خوب حالش هادی برید امروز شما کنم، می خواهش بابا نه –

 .خوابید راحت و افتاد تبش صبح دمدمای تازه کرد

 کردید؟ن خبر رو ما چرا پس -حسام

 .بشید نگران خواستم نمی –

 دکتر؟ ببریمش خوایید می خوبه؟ االن -حسام

 .افتاده تبش نه –

 .ریم می ما پس نکنه، درد دستت -حسام
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 .باشید خودتون مراقب باشه –

 هادی که بود بعد ساعت دو خوابیدم و رختخواب به برگشتم دوباره خواب شدت از رفت که حسام

 :گفت و کرد صدام هراسان

 !دهه ساعت! نکردی؟ بیدارم چرا خوابیدی؟ چرا! توتیا؟ –

.. کنی یم استراحت امروز مریضی، که گفتم صبح حسام به بخواب: گفتم و کردم نگاهش برگشتم

 دش نمی باز چشمام نشستم شدم بلند جا از“ بیاد جا کامالً حالت بخواب تو رفتن هانی و حسام

 بودی؟ بیدار صبح تا:” گفت ومآر هادی گرفت، می چرتم نشسته طور همون

 نره تبت که بودم می مراقب باید داشتی تب دیشب. آره: گفتم و شدم بلند جا از و شد پاره چرتم

 بشوری؟ صورتتو و دست بری شی بلند تونی می کنم می آماده اتو صبحونه االن باال،

 .خورم می صبحونه رم می خودم بخواب تو خواد نمی -هادی

 شی؟ بلند کنم کمکت بذارم، ناهار شدم بلند باید نه –

 .خوبم: گفت آروم درهمی کمی با هادی

 نبیرو اتاق از و  دستش دادم و برداشتم توالت میز روی از. بود شیده حتماً خورد زنگ هادی تلفن

 رفتارم روی افکارم خوام نمی. زنی نمی حرفی: گفتم خودم به بیاد ذهنم تو چیزی اینکه قبل. رفتم

 .ارهبذ تاثیری

 :گفت دید منو تا خانم آهو دیدم کردم باز رو در رفتم و اومد در صدای

 من باال اومدم من کردی می صدا یه باال از خب تنها دست نکردی؟ خبر منو چرا جون مادر آخه –

 ..باشم ثانیه به دقه مزاحمتون خوام نمی یام نمی خودم اگر

 بر مشکالت پس از باید خودم هادیم زن من حال هر به بعدشم. مراحمید شما حرفیه؟ چه این –

 نگه بهتون کردم می سفارش حسام آقا به کاش ای کردم؟ می نگران چی برای رو شما بیام،

 .بشیدا نگران

 رس باال صبح تا گفت که بعد ولی باال بیام گفت حسام که موقع همون خواستم می -خانم آهو

 بیداره؟ هادی باال، برم دیگه ساعت دو بذارم گفتم دیگه بودی خوابیده انگار تازه بودی هادی
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 .نباشید نگران بهتره االن زنه، می حرف تلفن با داره آره –

 .بهتره حتماً تو پرستاری با -خانم آهو

 زدن، حرف کردم هادی برای دیشب که کارایی از کردم شروع. “بود ام وظیفه کنم می خواهش –

 خانم آهو  بیرون اومد اتاق تو از هادی تا  کرد شکرت و رفت ام صدقه قربون دم یک هم خانم آهو

 :”گفت

 بهتری؟ مادر –

 .نباشید نگران خوبم، آره -هادی

 .جائه به روتم و رنگ.. ماشاهلل بودی، مریض انگار نه انگار نگیره ازت زنو این خدا -خانم آهو

 آهو و رفت ستشیویید طرف به بعد و کرد من به نگاه نیم یه. ” بله: گفت درهمی حال یه با هادی

 کبتین نبرده ارث به باباشو خوب اخالق کنه، تشکر یه میاد در جونش:” گفت لب زیر حرص با خانم

 .کرده گلچین هاشو

 ـو کارام معمول طبق هم من و تلویزیون پای نشست و خورد صبحونه هادی و رفت که خانم آهو

 کردم، درست رو غذا اول. داشت میبرن ازم چشم هادی که بود این ذکره قابل اونچه ولی کردم

 ایلباس کردم، گردگیری اون بعد و کشیدم تی و زدم جارو رو آشپزخونه کف و شستم رو ظرفا بعد

 سرجاش و  کردم جمع رو شده خشک های لباس و شویی لباس ماشین انداختم ـو چرک

 و کردم عوض رو اه بالشی رو و گذاشتم جاش سر رو ریخته بهم های مجله و ها  cd بعد گذاشتم،

 .چینم می رو ناهار ی سفره میام االن نداره، باهام کاری مامانت ببینم پایین رم می من: گفتم

 رفظ یه اومدم.. و پایین رفتم و کرد همراهیم پایید می منو صبح از که نگاهی همون با فقط هادی

 هواس کردم، درست پلو گیشنیز بیا، هادی:  گفتم و چیدم رو سفره بعد خانم آهو واسه بردم غذا

 برات خرم می کانوا رم می فردا بیرون میری کم لباسای تو هادی دونی می.. خوبه خوردگی سرما

 .سرده هوا خیلی زمستون امسال بافم، می گردن شال

 .خرم می خواد نمی -هادی

 یم تموم سریع تنده دستم بافم می خودم صرفه نمی که هم نازک هم بیرون واسه ها، نخری نه –

 می نگا منو چرا ها، شه می رو و زیر آدم اصطالحاً بدی بخور ذارم می کتری خوردی ناهار االن. شه

 .دیگه بخور کنی
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 دی؟ می انجام رو کار این ی همه روز هر تو -هادی

 کهاین ی واسه بود شده تموم ـشون نون طفلک. کنم خرید مامانت ی واسه نرفتم امروز فقط آره –

 وگرافیسون وقت دیگه ماه برای دکتر، بود رفته یان می اینا هستی فردا: گفت انتمام شد بیدار دیر

 .بدم رو هانی و حسام ناهار رفت یادم صبح شد چی دیدی آخ. داره

 .داده غذا حتماً مادرم: گفت بهم کردن نگاه تو مکث کمی با هادی

 ی واسه که کنند نمی درست زیاد شامشو دیگه دم می ناهار من وقتی از گفت می مامانت آخه –

 گرا بوده کافی تاتون سه ی واسه ذاشتم می تو برای من که ناهاری چون بمونه حسام و هانی ناهار

 ..غذا

 .گذره نمی بد اونا به بخوری و اونا ی غصه خواد نمی تو -هادی

 :گفتم و زنه نمی لب غذا به هادی دیدم …رفت یادم بودما، گذاشته غذا دیشب –

 یومده؟ن خوشت هادی –

 پایی؟ می منو چرا بخور تو. خورم می چرا -هادی

 بگم برم: گفتم و شدم بلند جا از. بود فکر تو و بود درهم چقدر اونو من، نه پایید می منو اون خوبه

 .خوره می غذا داره تنها باال بیاد مامانت

 .خواد نمی بشین -هادی

 اچر انداختم زیر به سرمو بعد و کردم بهش نگاه یه زد هادی که حرفی مفهومی نا و گنگی سر از

 االح پایین رفتم می من روز هر نشسته پایین تنها و تک بیچاره. باال بیاد مادرش نداره دوست

 .باال اومد می باید اون بود خونه هادی نرفتم که امروز

 شنگاه با رفتم می جا هر بود، شده دوخته من به نگاهش انگار بود چش هادی روز اون دونم نمی

 کار و کسب راه کتاب اون گاهی اگر یا بود روشن الکی روش پیش تلویزیونِ انگار پایید، می منو

 می یکار خراب یکریز پایید می منو که انقدر. بود خالی تو فیگور یه برای بود دستش تو تجارت

 :مفتگ حرص کمی با و گذاشتم اپن روی دستمالو شاکی افتاد دستم از که اپن روی گلدون. کردم

  وزامر که بود چیزی سومین این شم می هول که کنی می نگام انقد نپایی؟ منو انقدر شه می –

 .شکستم
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 گلدون های خرده و کشیدیم نفس یه کرد، نگاه منو فقط و نداد نشون العملی عکس هیچ هادی

 :گفتم لب زیر و کردم جمع رو شکسته

 ودب رفته یادش مدت همه این توی فتهگر کردن نگاه مرض یا خورده سرما چشه، نیست معلوم –

 .ـم دیدنی فهمیده تازه کنه نگاه منو

 تا.. و شلغم و میوه آب از پر نایلون باید حسامند، و هانی دیدم کردم سر چادر. اومد زنگ صدای

 نه؟ خریدیم، میز چیز انقدر نخورده که تیر: گفت هانی و گرفت ام خنده دیدم

 .نکنه درد دستتون نه: گفتم و خندیدم

 بیداره؟. سالم: گفت و تو اومد حسام

 خوردید؟ چی ناهار. ببخشید بدم بود رفته یادم امروزتونو ناهار نشسته، هال تو آره سالم –

 .پنیر نون – هانی

 !پنیر؟ نون –

 کنی؟ می باور چرا تو کنه؟ می پر اونو بالی خندق پنیر نون آخه -حسام

 .بدم ناهارتونو رفت یادم که منم نکرد ستدر براتون ناهار من امید به جون مادر –

 .دیگه شه می همین نباشه هادی دیگه -هانی

 .نباش بدجنس انقدر هادی آقا: گفتم و خندیدم

 .بشی پا و سر بخوری صبح تا که گرفتم آبمیوه برات هادی بیا -هانی

 کرد؟ حساب نقد یا داد چک دادی؟ رو محمدی سفارشای -هادی

 .نکنه در دستت: گفتم و گرفتم هانی از رو ها آبمیوه

 و نشستیم هم دور همه و باال اومد هم جون مادر بریزم چای سینی یه تا. داد رو هادی جواب حسام

 :گفت خانم آهو که نبود خانم آهو و من به حواسشون اصالً و زدند می حرف امروز کارای از پسرا

 ودیب گفته بهم: »گفت اومد. گم می رو خانم راضیه روبروییمون همسایه این امروز توتیا؛ مادر، –

 .«بدوزه مجلسی دامن کت یه برام تونه می تا بگو کنه می خیاطی عروست
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 ..ـو مدلش باید راستش –

 .نه -هادی

 :گفت هادی و کردیم نگاه رو هادی برگشتیم هم با خانم آهو و من

 .ها بندازی راه دوز و دوخت همسایه و در ی واسه یاد نمی خوشم اصالً –

 !!واا! چرا؟ -خانم آهو

 نای بره اون بیا اون بره این اینکه دوم. سرباالست تف کنه کار آدم آشنا واسه که این اول -هادی

 کنن باز رو اینا پای بیخود یادا، نمی خوشم زندگیم و خونه تو ها همسایه آمد و رفت از اصالً بیاد

 زندگی و خونه تو کشی سرک و ضولیف هوای به هم بعد یان می خیاطی هوای به اول. من مادر

 .مردم

 .نیست غریبه که خانم راضیه -خانم آهو

 .یاد نمی خوشم:” گفت و من به کرد رو”  باشه که کی هر کی، هر -هادی

 شی؟ می عصبانی چرا جان هادی خب خیله –

 :گفت خانم آهو و کرد نگاه منو خورده جا کمی هادی

 .دوزه می عروسم که گفتم بهش من –

 از خوب کار اصالً نیست راضی هادی وقتی. ذاره نمی پسرم ولی دوزه می عروسم بگشید بخ –

 .کنید خواهی عذر من طرف از. کار به ره نمی دستم اصالً یاد، نمی در آب

 :گفت هانی و زد لبخندی خانم آهو

 اوا” :گفتم و کرد اشاره بود میز روی که ای شکالتی کیک های تیکه ظرف به“ چیه؟ این توتیا –

 .کنم تعارف رفت یادم

 ..و ما ناهار. ره می یادت چیز همه خورده، سرما یه هادی خوبه حاال -هانی

 .اومده گرفته کباب سیخ هفت رفت نشده ظهر موندی، گشنه که نه حاال -حسام

 .کنه نمی سیر آدمو که بیرون غذای: گفت هانی و گرفتم جون مادر جلوی کیکو ظرف و خندیدم
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 کردی؟ درست خودت است معرکه چقدر این وای: گفت و خورد کیکو از هتیک یه هانی

 نگاه اینطوری چرا!!! وا. کردم نگاه هادی به. ” داده دست از تازگیشو کم یه دیروزه واسه ولی آره –

 !”کنه؟ می

 !کارگاه؟ یای می فردا حاال هادی بود، خوشمزه خیلی نکنه، درد دستت -حسام

 .ایشاهلل -هادی

 حسام و هانی. ” شده بازتر هم اول روز از روت و رنگ انگار تو توتیا پرستاری با واهلل -خانم آهو

 هان؟ کردی می ناز داشتی شاید ”گفت هانی و خندیدند

 .نشی خفه: گفت و کرد نگاه هانی به و برداشت من از چشم هادی

 :گفت خاصی شیطنت یه با و دهنش تو گذاشت کیکو آخر ی تیکه هانی

 شه،ب کوفتت هادی: »گفتم دلم تو دیدم کیکو تا چون گرفت گلومو تیکه اولین از ادیه راستش –

 .«انداخت می ما به هم نگاهی یه خدا شد می چی خب

 کیک؟ خاطر به!! وا -خانم آهو

 :گفت حرفش مالی ماست ی واسه شیطنت همون با و کرد نگاه من به هانی

 ..سیک ای عمه دختر ای خاله دختر دختری، فامیلتون تو توتیا حاال. دیگه گفتم کالً نه، بابا نه –

 .ندارند نه -هادی

 حاال زنه نمی باال آستین که مادرمون میگی؟ چی تو: گفت اش بامزه لحن همون با شاکی هانی

 جان؟ داداش زن هان:” گفت و من به کرد رو معامله وسط بپر تو شدیم کار به دست خودمونم

 :گفت و خندید حسام

 سرق کسی تو تیزبین نگاه از چون. نبود پس ندیدی اگر دیدی می عروسی شب تو تنداش اگر –

 .ره نمی در

 ی کله صبح بریم، پاشید پاشید: گفت خانم آهو کرد، می نگاه منو  که هادی جز خندیدیم همه

 .پاشید باید سحر
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 می رستد تخت داشتم و اتاق به رفتم و شستم و کردم جمع رو ظرفا رفتن که اینا جون مادر

 چیزی: گفتم تعجب با. داد ادامه نگاهش به و کشید دراز تخت روی و  اتاق تو اومد هادی که کردم

 !!خوای؟ می

 .باش راحت کنی بازی نقش نیست الزم رفتن همه -هادی

 ؟هان گذاشته تاثیر مغزت رو دیشبت تب حتماً!!  میگی؟ چی معلومه!! کنم؟ بازی نقش!! چی؟ –

 مهمم؟ برات من انگار کنی می رفتار طوری یه چرا -هادی

 قتیو چته؟ تو معلومه گذره؟ نمی بد بهت که تشکرته جای: گفتم بعد و کردم نگاه هادی به کم یه

 هم ازب بکنم زندگیمو که گرفتم تصمیم و آرومم که حاال و کردی می تهدیدم کردم می درازی زبون

 هادی؟ خوای می چی تو معترضی؟

 راحتی؟ تو پس -هادی

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .انگاری میاد خوابت بخواب میگی؟ چی تو فهمم نمی من –

 پاش و ریخت و گذاشتم یخچال تو ـو  گوشت فریزر از و زدم مسواک رفتم. نداد جوابی هادی

. گذاشتم توالت میز روی پیرهنشو و کردم آماده رو هادی فردای لباسای.  کردم جمع رو هادی های

 تدس طور همین هادی دیدم اومدم وقتی ولی. بود گذشته نیم و ساعت یک نزدیک اقات برگردم تا

 :مگفت و کردم نگاهش تعجب با. بود شده زرد رنگش باز چرا دونم نمی بیداره، و گذاشته سر زیر

 .ها مونی می خواب صبح. شبه نصفه یک ساعت. دیگه بخواب بیداری؟ چرا –

 .بخواب بیا -هادی

 شده؟ زرد رنگت چرا خوبه؟ حالت –

 .بخواب بیا تو خوبم، -هادی

 لندب اومدم تا سریع ببندم، رفته یادم رو آشپزخونه ی پنجره افتاد یادم کشیدم دراز تخت رو تا

 شد؟ چی: گفتم تعجب با شده، خیز نیم هادی دیدم و بشم

 !!شدی؟ بلند چرا: گفت تعجب با هم هادی
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 زمابری حموم چاه کنی باز لوله خواستم می وای ای.. نبستم رو آشپزخونه ی پنجره رفته یادم –

 …حواسم نیست معلوم

 ور چاه و پنجره این ندار، بر نذار نشور انقدر: گفت حرص با و خوابوندتم و گرفت امو شونه هادی

 .کن ول

 !!!وا –

 یچ من به نیست خیالت در؟عین به سیزده اومدی خرابه؟ حالم فهمی نمی ـو؟ حالم بینی نمی –

 شی؟ می تر خیال بی کنم می مراعاتتو چی هر ره؟گذ می

 !هادی –

 یاری؟ نمی خودت روی به به بینی می حالمو داداشتم؟ کردی خیال –

 ره از تر آروم وقتی نبود، اینطوری ولی نیستم شیده من که مهمه هادی برای که کردم می فکر

 آروم هادی کرد، می منو اتمراع و بود معذب قبل شب نه تمام که فهمیدم تازه بود خوابیده شب

 بود، شده بزرگ سرم انگار بود چطوری حالم دونم نمی. نخوابیدم صبح تا بودم آروم نا من ولی شد

 کمرم دور بار اولین که دستش. دیدم می رو هادی و کرد می کار چشمام فقط. کرد نمی کار مغزم

 هک این از. لرزید می ودمخ دستای. کردم می نگاه دستش به قلب تپش و دلهره با فقط پیچید

 ونا داشتم، آزرگی حق عشقش به رسیدن برای پلی یا عشقشم من که کرد نمی فرقی اون برای

 لهفاص هم از دنیایی ولی بود شده تر نزدیک من به گوشتام و خون هم از حتی که بود کسی تنها

 دنده یه صبح یه تا که عادی انقدر اون برای و بود شوک یه عین چیز همه من برای. داشتیم

 …خوابید

 دوئل همدیگه با دارند نگاهشون با هادی و محسن دیدم اومدم در آشپزخونه تو از چای سینی با

 رو چای سینی. بودند نداشته بر اخالقشون این سر از دست هم هنوز ماه سه گذر از بعد کنند، می

 .بریم شو حاضر: گفت هکن نگاه من به که این بدون هادی. کردم نگاهشون و گذاشتم میز روی

 

 .گذاشته شام مامانم –

 .خودمون ی خونه ریم می -هادی
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 :گفت عصبی کمی لحن با و انداخت من به نگاه یه. کردم نگاه محسن به

 .ندادیم که برده دادیم بهت دختر ببریش؟ و بخوره چای یه فقط که یاریش می روز ده به روز ده –

 یه با تارا و کردم تشکر نگاهم با محسن به. کرد دیگه طرف یه روشو و کرد نگاه من به هادی

 :گفت و اومد شیرینی ظرف

 .هک گرمه خونه یاری؟ نمی در کتتو چرا هادی آقا! وا دیگه، بشین ایستادی هال وسط چرا! توتیا –

 به و کشیدم نفسی. دوخت چشم تلویزیون به مرتبه دو و مبل روی گذاشت و آورد در کتشو هادی

 اب. ریزه می اشک فرت فرت و کنه می سرخ زمینی سیب داره مامان دیدم و رفت هآشپزخون طرف

 :گفتم ترس

 مامان؟ –

 جان؟: گفت تصنعی لبخندی با و کرد پاک اشکاشو سریع مامان

 !کنی؟ می گریه چرا –

 .کنم نمی گریه –

 .کردی می گریه دیدم خودم –

 کردی؟ کارو این چرا توتیا: گفت لرزون صدای با و کرد بغضی مامان

 کار؟ چی –

 شدی؟ اینطوری تو که گذشته چقدر مگه امروز تا بودی اومده پیش هفته دو -مامان

 شدم؟ چطوری: گفتم تعجب با

 نعی فقط رفته، گود چشمات زیر دن؟ نمی بهت غذا مگه بشه، آب هم استخونات مونده کم -مامان

 هادی کک هستی؟ خوبی زن کهاین کنی؟ ثابت رو چی خوای می. دی می سرویس هادی به کنیز

 طفق. کنه نمی ازت هم خالی و خشک تشکر یه. کنه می نگهت فقط زهرمار برج عین گزه نمی هم

 «بریم: »گه می میاد که اول از

 جلهع همین برای بکنه، ـو کارگاه کتابای حساب باید داره کار خونه کار تو کم یه هادی مامان، نه –

 .داره
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. ستینی اومد نمی بر پسش از کسی که توتیایی اون تو. توتیا نگو دروغ نگو، دروغ توتیا -مامان

 کنه؟ می اذیتت هادی. شی می آب شمع عین داری

 .نه –

 شوهرت؟ مادر جان؟ مامان کنه می اذیتت چی -مامان

 .خودشه باز اون از تر آزار بی موجود! جون؟ مادر –

 .شدی سیاه غم از هست، چیزیت یه تو توتیا، -مامان

 .باشم تر فرم رو که کردم کم غذامو کم یه فقط نیستم، ناراحت من ولی –

 .بمال شیره رو بچه یه سر برو شد، باورم منم گفتی تو -مامان

 هب داره عصبی محسن دیدم و کردم نگاه هال به. بیرون رفت یکی دیدم برگشتم اومد در صدای

 .نیست هم هادی و کنه می نگاه تلویزیون

 !محسن؟ کو هادی –

 .بیرون رفت خورد زنگ تلفنش -محسن

 روی سرد آب بار هر انگار. زد می زنگ بهش شیده وقتی شد می خالی دلم ته بود؟ شیده بازم

 ردمفش هم روی ـو لبام. شد می طوری یه نفسم لرزید، می لحظه یه پشتم. کردند می خالی سرم

 اه پله از تارا که آشپزخونه طرف به برگشتم و زدم لبخندی. کنه می نگاهم داره محسن دیدم و

 :گفت خوشحالی با و پایین اومد

 .ها خوشگل لباس یه بدوز، لباستو دیگه توتیا –

 شدی؟ خوشحال یهو شد چی –

 بگم، خودت به تنها اول یهویی خوساتم می.. ولی بودم خوشحال: گفت حال همون با تارا

 .ـست دیگه ماه عروسیمون

 داشت چرا دونم نمی عروسیه، تو اون! صدرا؟ محمد.. صدرا دمحم.. مسعود امیر ریخت، هری قلبم

 .شد درست چیز همه باالخره پس جون آخ: گفتم و خندیدم زور به ولی. گرفت می ام گریه
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 تموم. گرفتیم خونه کرد، کمکمون مقدار یه جون آقا: گفت و کرد بغل منو شوق و ذوق با تارا

 ..آثاثامم

 هادی.. داره حالی چه تارا و داشتی حالی چه تو ـت عروسی روز. احمق ای.. بود شده کر گوشم

 هک همین. بگذره پل از خرش تا کرد می رفتار نر باهام اولش اگر فقط حقته ذاره، نمی سگتم محل

 تا دو رفتار عین حاال. شد جونش شینده عبید بنده کمال و تموم دیگه شد هم جسمم صاحب

 که نای برای صبح از. هادی ی خونه کنیز شدم من مامان قول به. کنیم می زندگی هم کنار مترسک

 هادی هک این به کمتر فقط تا کنم می جمع و پزم می و سابم می و شورم می کنم خیال و فکر کمتر

 فکر اشم، معشوقه کن گرم لونه. هستم دومی. ام اضافه اش خونه تو که این نداره، بهم  حسی

 یعاص ازش همه که توتیایی اون کو. زن شم می براش رهدا نیاز بهم وقتی فقط. کنم دق تا نکنم

 اون جای سکوت حاال. سوخته خود و کرده خود شدم. کردم ریزش کوه یه عین یکباره به بودن؟

 .گرفته زبونم روی رو بلبلی همه

 ..بشی خوشبخت ایشاهلل: گفتم و زدم رنگ پر لبخندی

.. فتگ مسعود امیر.« بپوشم رو تو عروس لباس تونستم می کاش ای: »گفتم مسعود امیر به -تارا

 ارات. کنه می نگاه تارا به داره هم مامان دیدم برگشتم. کرد نگاه مامان به و شد ساکت تارا یهو“

 .ببین عروسیمو لباس بیا ”گفت ناگهان دوباره

 و آورد در بزرگش ی جعبه  توی از ـو عروس لباس و کرد  باز رو کمد در. باال برد و گرفت دستمو

 گون اونطوری اِ“ …”شده خوشگل چقدر توتیا بدونی اگه داداش. “پیچید گوشم تو معصومه صدای

 ببینه عقد زمان از تر جلو عروسو لباس داماد گن می“ ”خدا به بدجنسید خیلی.. “ ”ره می دلش

 الح به وش شد، چی ببین توتیا وای: »گفت شیطنت با و زد چشمکی معصومه”  ”نداره شگون

 ”«داداشم

 !کنی؟ می گریه چرا! توتیا -تارا

 .بشی خوشبخت ایشاهلل. شوقه از: گفتم و کردم بغل رو تارا و اومدم خودم به

 .ممنون: گفت و کرد بغلم تر آسوده خیال با تارا

 .شام بیایید دخترا -مامان
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 رو یوشگ و کرد من به نگاه یه دستشه، توی گوشیش تو یاد می داره تازه هادی دیدم پایین، رفتیم

 رفط به و کشیدم رنج با نفسی هال، طرف به رفت و انداخت زیر به سرشو و انداخت جیبش توی

 .بچینم میز روی تا برداشتم شامو وسایل و رفتم آشپزخونه

 ازدواج فکر بود، کرده حمله سرم به خیال و فکر تا هزار شده، هوا از پر سرم کردم می احساس

 باشه داشته صدرا محمد با هادی بود قرار که برخودی بلورچی ی خونواده و صدرا محمد دید و تارا

 آن در خواست می دلم. شدم می دیوونه داشتم زندگیم باختن و شیده و هادی دیگه طرفی از و

 .بود کرده کپ مغزم. کنم سکته

 کرد؟ می چیکار بودمش؟ ندیده بود ماه چند. شد نمی دور چشمم جلوی از صدرا محمد ی قیافه

 توی چطوری بشم؟ روبرو باهاش چطوری کنه؟ می فکر هنوز من به شده؟ زندگیش دوار کسی

 بند سر چطوری اونوقت مونه، می برام ای رسوایی چه شم جدا هادی از وقتی کنم؟ نگاه چشمام

 این از تر قبل چرا کنم، می فکرشو دارم االن چرا ، کنم بلند سر تونم نمی که است موقع اون کنم،

 آتیش چی از. گرفتم می آتیش داشتم وای بودم؟ نکرده فکرشو هچل این توی زمبندا خودمو که

 می گوشم تو که تارا صدای. بود کرده ورم ام حنجره انگار. ترکید می داشت قلبم گرفتم؟ می

 نمی ولم لعنتی حس اون ولی کنم حسادت خواهر به خواستم نمی. لرزید می تنم بند بند پیجید

 :گفت مامان که بود ورچط حالم دونم نمی. کرد

 و کردم بلند سرمو سریع شه؟ می عوض داره همینطوری روت و رنگ چرا مامان؟ چیه! توتیا؟ –

 :گفتم و زدم تصنعی لبخندی بود، آتیش ی کوره عین. گذاشتم ام گونه روی دست

 سنمح. داشتن هم از متفاوت العمل عکس تا دو که  کردم هادی و محسن به نگاه یه. ” خوبم نه –

 که انگار نه انگار عادی و سری سر نگاهی هادی و کرد می نگاهم موشکافانه و ای نکته و دقیق

 می اررفت باهام اینطوری وقتی شد می خالی دلم ته. لرزوند می قلبمو هادی نگاه داره، من با صنمی

 اهنگ هادی به و خوند ـو نگاهم محسن. محبتم محتاج چقدر.. چقدر که کردم می احساس. کرد

: تگف تارا و انداختم زیر به سرمو دویید، چشماش تو کینه و حرص و شد عوض نگاهش رنگ. کرد

“ 

 بریم؟ خواییم می کجای عسل ماه برای دونی می توتیا –

 می حرف داره رحمانه بی چقدر کردی؟ چیکار زندگیت با تو توتیا!! عســــــــل؟ ماه! عسل؟ ماه

 زدم، بختم به لگد که بکشم خودمو خواست می دلم. زنه می حرف عسل ماه از من جلوی داره زنه
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 خودم. کنم تجربه که نخواستم خودم چون نکردم؟ تجربه زندگیم تو ورو ماهی همچین من چرا

 .نیست تدبیر رو سوخته خود و کرده خود. کردم انتخاب راهو این

 عزیزم؟ کجا –

 ..مالزی به بلیط ات دو عروسیمون برای صدرا محمد: گفت شعف و شور با تارا

 و ردنک سرفه به کرد شروع مامان که شنیدن مامان و محسن قلبمو صدای انگار و شد پاره دلم بند

 :گفت و کرد نگاه میز به محسن

 .مادرت گلوی تو پریده غذا بیار آب برو نیاوردید  آب تارا–

 عسلشو ماه بلیط صدرا محمد. کردم بازی غذام با و انداختم زیر به سرمو و شد بلند جا از تارا

 ایبر نشده که حاال ولی. مالزی به عسل ماه بریم من با خواسته می خودش حتماً خریده، براشون

 تو؟ و کی واسه! ما؟.. باشه ما ی واسه تونست می عصل ماه این کرده، فراهم تارا و مسعود امیر

 .سوزانه چه جهنم خدایا

 ها جاده تموم از کن پاک پاتو رد

 .شم می رد روز هر راه این از من

 میوفتم هامون لحظه تک تک یاد

 .شم می قبل از تر دیوونه نو از

 کوچه تو پیچه می تنت عطر

 قلبم خوابم تو که وقتی حتی

 شه می مجنونت و فهمه می تو بی

 .شم آروم من و نباشی تو که برم دنیا کجای

 شم می تو بی تنها و رم می عاشقی این از رکی

 نفساته طرع دنیام جای همه 

 باشه تو بی یادم که اگر نیستم من این
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 حرف این گفتن سخته برام

 شه چشام من مال با قلبت کاش که

 می من برو تو: »بگم خواست می دلم کرد، رفتن قصد و شد بلند جا از هادی نخورده، خورده شام

 ـو جونم خواستن انگاری رسید می برگشت موقع و امون خونه اومدم می وقتی.« بمونم خوام

 داشم بپوشم، لباس من تا بیاره بیرون پارک از و کنه روشن رو ماشین تا رفت زودتر هادی. بگیرند

 .بزنم حرف باهات خوام می! توتیا: گفت و اتاق تو اومد محسن که پوشیدم می مانتومو

 .منتظره در جلوی هادی االن؟ –

 .مغازه بیا فردا -محسن

 :گفت. بود ای پارچه لزنبی تا دو دستش تو و اومد مامان

 .گذاشتم تو برای اینارو مامان توتیا –

 چیه؟ اینا –

 ستهپ و بادوم مغز سری یه شدی، ضعیف خیلی تو گرفتم قوات برای گیاهی عرق سری یه -مامان

 .ها بخوری خودت هست هم

 چیه؟ اینا!! ام؟ بچه من مگه! مامان –

 :گفت نگرانی از مملو و آلود بغض لحن یه با مامان

 که هم ندیده خیر این شی، می تر ضعیف داری روز به روز تو بخور، و بگیر توتیا مامان جون –

 دکم تو نذاری زنشی، که تو اال هست کس همه و چیز همه به کجاست، به حواسش نیست معلوم

 رقع این تا کردم جواب سوال عطاری تو کلی. بگیری جون کم یه بخور ها، کنی بخشش و بذل یا

 .گرفتم تقویت رایب رو ها

 و مزد تلخی لبخند گرفت، می آتیش جونم دلواپسمه و نگران اینطوری دیدم می ـو مامان وقتی

 .کنی می اذیت الکی خودتو داری خوبم من: گفتم

 کنهن مادر کنه مار آدمو خدا. بمیرم باید که ندونم رو تو روز و حال اگر من: گفت قبلی لحن با مامان

 .کنه کاری نتونه و ببینه واش بچه روز و حال که
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 الغر کم یه چون کشم؟ می عذاب کنی می فکر چرا. کنم می زندگیمو دارم من روزی؟ و حال چه –

 ..خوشبختم واقعاً من.. من شدم؟

 صورتمو بار چند مامان. رفت بیرون اتاق از و گفت ای ”اهلل اال اله ال“ حرص با لب زیر محسن

 :گفت و بوسید

 .بکشه منو خدا. باعثشم و بانی من. هبمیر مادرت الهی –

 ؟.خودت کنی می نفرین و ناله چرا بابا، خاک ارواح رو تو! مامان –

 مگه. ها نخوری غصه جون مامان. باش خودش مراقب باش، داشته خودتو هوای توتیا -مامان

 .بازه همیشه روت به خونه این در مرده مادرت

 رو. عروسم تازه هنوز من زنی؟ می دار کنایه حرفای اچر برام کن دعا.. داره بو حرفات مامان –

 می پشتمو داری چرا قلب قوت جای.. دیگه داره بلندی پستی زندگی کم یه نیوفتادم غلطک

 لرزونی؟

 :گفت و بوسیدتم دوباره مامان

 .ها بزنی زنگ توتیا. پناهت و پشت خدا برم، قربونت من الهی –

 :گفتم و اومد ماشین بوق صدای

 .برم ببوسمت داداش بیا. علی امیر. شد دیر خیلی! هادی وای –

 :گفتم و بوسیدم و کردم بغل رو علی امیر

 رو آبجی. شی می مرد داری دیگه. ها باشی افتاده زدن حرف به باید دیگه ی دفعه من خوشگل –

 .برم من ببوس

 :گفت مامان و مامان به دادمش و بوسیدمش افتاد، گریه به علی امیر

 برتت می بگیره خو باهات یاد می تا شد، پدید ندید ام بچه –

 یام می زود ایشاهلل –

 دوزی ببری برام بیارم دارم، پارچه تا چهار سه: گفت و بوسید منو تارا
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 .بیار خواستی وقت هر آره –

 بخری؟ پارچه عروسیم تا -تارا

 .برم شاید –

 ..تا چند بیا نگرفتم پرده زهنو آخه یام، می منم بگو من به بازار رفتی می داشتی -تارا

 !تارا -محسن

 برام عروسیش از تارا خواست نمی انگار کرد، می نگاه شاکی رو تارا که کردم نگاه محسن به

 :گفت و کرد جور و جمع خودشو هم تارا بزنه، حرف

 .نشده شاکی تا برو –

 .خداحافظ –

 :گفت و اومد باهام در دم تا محسن

 .بکنه جوابت سوال خوام نمی نفهمه، هادی که بیا سر یه منتظرتم، فردا –

 .ندارم هادی از پنهونی چیز من –

 .گفتم خودت خاطر به راحتی جور هر خب خیله: گفت ناباوری لحن با و داد تکون سری محسن

 .خنکه هنوز هوا تو برو –

 ..همین برای. نیست زدن دور جای کوچه تو. رم می نیست، راهی کوچه سر تا خونه از –

 ..توتیا نکن توجیهش انقدر: گفت و کرد نگاه منو نمحس

 .کنی فکر اشتباه موردش در خوام نمی فقط کنم، نمی توجیه –

 ی واسه. بودم یکی رفیق که منه های دست زیر هادی شخصیت و فکر و روح ی پرونده -محسن

 .نده جلوه قدیس رو هادی من

 .منه شوهر اون کنار بذار هادی از اتو کینه –

 .فعالً -محسن
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 .زندگیم و من برای کشیدید نقشه گذره؟ می مامان و تو سر تو چی محسن –

 .خداحافظ باش، خودت مراقب: گفت و کرد باز ماشینو در محسن

 تموم دالت و درد بودی کنارشون ساعت همه ان پوشی، می مانتو یه داری ساعته شش -هادی

 کردی؟ معطل انقدر که بود نشده

 .ببخشید –

 :گفت بود نبسته رو در وزهن که محسن

 .برادراتی و مادرت دل ول خودت –

 !محسن –

 .خداحافظ: گفت و شد ساکت و کرد من به نگاه یه محسن

 .خداحافظ –

 :گفت هادی و بست ماشینو در

 دادن؟ شو و شست خوب ـو مخت –

 به نخو جدید نوع یه هم امشب که دادن؟ شو و شست چی؟ رو تو مخ: گفتم و کردم نگاه هادی به

 .کشید نمی اینجا به کارم که بود دادن شو و شست قابل من مخ کنی؟ اجرا ـو کردنم جگر

 ؟.. شده تازه دلت داغ افتاد راه که تارا عروسی شدی؟ پشیمون نه؟ حیف -هادی

 .هادی کافیه بسه، –

 مادرت که انقدر شد می عوض بیشتر لحظه هر رنگت کردی؟ غلطی چه که فهمیدی تازه -هادی

 صدرا؟ محمد افتادی؟ کی یاد. بود برداشته ترس ـو

 جنگ هک کممه تو کردن زندگی شی؟ ساکت بعد بیاری در امو گریه حتماً باید نه؟ یا کنی می بس –

 هومعشوق و دختر دوست دارم، زن که توأم مثل کردی فکر کنی؟ می زندگیمون چاشنی ـو اعصاب

 ؟..باشم داشته اشم
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 دیبو تو اومده، تو بعد شیده انگار که نده جلوه جور یه. بفهم هنتود حرف: گفت جدی و بلند هادی

 موضوع این به واقف تو و است شیده من زندگی آخر  و اول زن رفته؟ یادت. گرفتی اونو جای که

 .شدی زندگیم وارد که بودی

 محکمی و صراحت از پشتم. ریختن سرم رو آب سطل انگار کردم، نگاه هادی به حیرون و مات

 زنگاری کنیز یه کردم حس هادی؟ برای هستم چی من.. من انگار زد، حرف ظالمانه چقدر مش،کال

 .ونهد نمی چیز هیچ قابل منو یا هستم اشراف هندوی یه برابر در که دالیت یه پاشید یا بدبختم

 زا بغض و داد خونه تو که بغضی تموم انگار شد، می داده غسل اشکام با صورتم و لرزید ام چونه

 چندی بعد افتادم هق هق به گریه فرط از. ساخت رو گریه بمب و شد آمیخته در هم با هادی رفح

 :گفت شده عاصی هادی من ی گریه صدای موسیقی با سکوت

 !رفت سرم داده؟ یاد بهت کردنو گریه فقط مادر نه؟ یا کنی می بس –

 ..من به نفرین و آه. من به لعنت –

 ای دیوونه واقعاً تو نه،دیوو: گفت و خنده زیر زد هادی

 نه زنمب حرفی تونستم می نه. هادی مثل کسی الل کنیز شی می. این شه می بره باالیی سر که آب

 نفرت؟ چیه؟ هادی به حسم دونستم نمی بودم، کرده انتخاب راهو این خودم چون بکنم حرکتی

 بود هک حسی هر ولی کنه یم ام خفه داره حسادت ده می ترجیح من به رو شیده اینکه یا.. یا کینه؟

 کنار تمخواس نمی بخوابم، دیگه اتاق یه تو برم که برداشتم بالشمو کرد، می لب به جون منو داشت

 کرف تمام که نگه روم تو داره، نگه ـو حرمتم حداقل که دونه نمی قابل منو اونقدر وقتی باشم هادی

 کنم؟ اجرا هاشو خواسته دبای چرا پس ندارم، ارزشی براش من. ـس دختره اون ذکرش و

 کجا؟: گفت و ایستاد در چوب چهار تو

 :گفتم کنم نگاه چشماش تو که این بدون

 یدهش یا برم باید من یا شم نمی جا توش من نفر، سه نه ساختن نفر دو مخصوص تختو این –

 ..وقت یه که بیرون رم می من زندگیته آخر و اول زن اون چون ولی جونت

 :گفت و تخت رو کرد پرت و گرفت تمدس از بالشو هادی
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 برو ه،باش داشته بازی ادا هم باید سقف یه زیر بری بچه یه با وقتی نداره، تمومی بازیت مسخره –

 کنی؟ می جدا تو جا حاال که شدی رو پر انقدر من ی واسه ببینم بخواب

 منو و نیک می بهم توهین انقدر کردی خیال نوشته؟ چیزی پیشونیم رو یا بینی می دراز گوشامو –

 باهات هم لحظه یه نبود سال سر تا قراره و قول حرف اگر مونم؟ می هم کنارت بعد  کنی می رد

 .کنی شیده شیده و کنی ناه چشمم تو وایسی که موندم نمی

 :گفت جدی و  شاکی خیلی و جلو اومد هادی

 من زن تو که زمانی تا ی،آورد در دم که کرده خالی جا گوشت تو حرفام ماه چهار سه بعد انگار –

 هب انگشت.. ” کنی می فکر که هم کسی تنها به خوابی، می تخت همین رو اتاق همین تو هستی

 هر کنی می فکر اگر کنم؟ فهم شیر دیگه جور یه یا فهمیدی. هستم من:” داد ادامه و زد ـم شقیقه

. انمخ خوندی کور که بگم باید باشی داشته هم اینجا تونی می داشتی  بابات ی خونه که رفتاری

 از من وگرنه خونه، میای بعد ذاری می اتون خونه در پپشت و خوندن گوشت تو که حرفایی اون

 .باشی نداشته کشیدن نطق جرئت که دم می نشون خودم

 هم ناحیوو حتی حیوون شه می آدم یه وقتی ولی جوونه یعنی حیوون گن می وقتی: گفتم حرص با

 .ترسن می ازش

 متمو با و شد سرخ لبو عین کنم، فراموش حالت اون در تونم نمی رو هادی ی قیافه وقت چهی وای

 واحد عین در صورتم شد، پاره گوشم ی پرده کردم می احساس. زد صورتم توی رو سیلی قدرت

 روی ریخت ویترین روی وسایل تموم و کرد اصابت ویترین با سرم سیلی شدت از و گرفت آتیش

 :زد داد و من تن به برسه چه لرزوند می  هم رو ها پنجره حتی ادیه داد صدای. سرم

 خدا به.. خدا به خدا، به توتیا زدی، حرفو این و کردی باز گشادتو دهن که بود بارت آخرین و اول –

 و بمونه پس راه نه بشه، سفید دندونات عین موهات که کنم می روشن تکلیفتو نه دم می طالقت نه

 ،یاره می در بازی رو پر که زنی هر ی واسه مثال بشی بدبختی ی اسطوره نمک می. پیش راه نه

 نه؟ یا فهمیدی. کنه می بارش و ایسته می شوهرش روی تو. ـست سلیطه

 هانی و حسام و جون مادر صدای. شدم منفجر گریه از بمب عین هم من و بیرون رفت و گذاشت

 :گفت می نگرانی با جون درما. اومد می باال طرف به پایین ی طبقه بالکن از

 .کرده قاطی با بیشعور ی پسره نیاره مردم دختر سر بالیی کنه؟ می چیکار سرم بر خاک –
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 باال؟ برم -حسام

 ..سننه رو ما شوهرند و زن بابا نه -هانی

 یهو؟ شد چی آخه -حسام

 .باال برم جوشه، می سرکه و سر عین داره دلم شه نمی نه -جون مادر

 .جان مامان ها زشته یاد، نمی اشونصد دیگه -هانی

 دیگه؟ یاد نمی صداش که کرد چیکارش سرم بر خاک -جون مادر

 .بوده ساده بحث و جر یه شاید که کشتش نمی شوهرشه، که، نباش نگران -هانی

 شده؟ چی ببین باال برو مادر حسام ساده؟ بحث و جر اومد، شکستن صدای -جون مادر

. ودب افتاده هادی انگشت تا چهار جای صورتم رو. کردم نگاه آیینه هب و شدم بلند سختی به جا از

 بود ادخافت ام شونه و سر روی که هم وسایل. بود شده زخمی  بود کرده اصابت ویترین با پیشونیم

 تنیس سبزه به بود گل. کرد پیدا اونم که نداشت بزن دست. بود قرمز هم گردنم و سر جای همه و

 .شد آراسته

 و کردم عوض لباسمو بعد و کردم جممع وسایلمو زمین رو از فغان و ناله و گریون حال همون با

 اقات توی ام گریه و ها نفس صدای نگرفتم، سراغشو. بود کجا دونم نمی. کشیدم دراز تخت روی

 هک بود کِی دونم نمی. بود شکسته سخت ظلم همه این شدت از قلبم. بود پیچیده کور و سوت

 رمکنا بود اومده دیشب پس. است ریخته بهم کنارم جای دیدم شدم بیدار وقتی ولی برد خوابم

 کاینزدی. کردم نگاه ساعت به و شدم بلند جا از اومد، در صدای. بود رفته کارگاه گویا. بود خوابیده

 :گفت و گزید لبشو. بود زده خشکش. بود جون مادر. کردم باز رو در رفتم. بود صبح

 :گفت. شد جمع چشماش تو اشک”  …وای. .من سر بر خاک وای –

 ..سیاه من روی کردنم، تریبت سر این با سیاه من روی بمیرم، من الهی –

 .جون مادر سالم –

 باال نیومدم پسره این ترس از جوشید سرکه و سر عین صبح تا دلم! مادر؟ شد چی -جون مادر

 وونهدی کرد اینطوری صورتت و سر با چرا بشکنه دستش میاره، در جدید ی المشنگه االن: گفتم
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 اینطوری بدن آدم دست مجانی و مفت دختر دلش؟ زیر زده خوشی که خواد ی بهترم تو از شده؟

 کارته؟ کدوم مزد این کنه، می پرش پر

 .بود منم تقصیر داره، سر دو نفرین. جون مادر نکن نفرین ناله –

 د؟ز حقی چه به زد، می نباید باشه هم تو تقصیر -جون مادر

 .داخل بفرمایید: گفتم و کنار رفتم

 کنم؟ نگاه بهت رویی چه با من -جون مادر

 .اینطوری نگید خدا تورو –

 شد؟ دعواتون چی سر -جون مادر

 .ها گذشته سرِ –

 گذشته؟ کدوم -جون مادر

 .کنه می ازدواج داره تارا –

 خب؟ باشه، مبارکش ایشاال سالمتی، به -جون مادر

 .سابقمه نامزد صدرا  محمد داداش مسعود امیر که دونید می –

 چی؟ که خب هادی، نشی ذلیل: گفت و خوند رو ماجرا ته تا جون مادر

 .گیره می بهونه کنند، می پرم اینا مادرم کنه می فکر دیگه، بود پر دلش –

 .این دونم می من بیاد شب بذار -جون مادر

 .بشه آروم بذارید. کنه می درست جدید مبولبا یه باز دادم راپورت بفهمه اگه خدا رو تو جون مادر

 .نکنه تکرار کارو این دیگه که بدم مالیش گوش باید آخه -جون مادر

 .پیچید گوشم توی محسن صدای و برداشتم رو تلفن خورد، زنگ تلفن

 .توتیا سالم –

 .سالم –
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 گرفته؟ صدات چرا خوبی؟ –

 .بودم خواب –

 رفت؟ یادت بیای بود قرار شدم، نگران –

 از یام،ب تونم نمی اومده پیش برام کار کم یه:” گفتم و افتادم صورتم و سر یاد.. ” نرفته یادم نه –

 بگی؟ تونی نمی تلفن پشت

 .بیا ظهر از بعد خب ببینمت، باید نه –

 .تونم نمی –

 ذاره؟ نمی شوهرت مادر –

 .امی می من پس: گفت جواب در ولی بشه ماجرا خیال بی که آره بگم شدم مجبور

 :گفتم زده هول

 !نه –

 :گفتم و کردم جور و جمع خودمو کمی و کرد نگاهم موشکافانه جون مادر

 .یام می خودم خب خیله –

 .منتظرم ظهر –

 خونه؟ –

 .مغازه نه، –

 .خداحافظ باشه –

 :گفت جون مادر و گذاشتم رو گوشی

 بود؟ مامانت –

 یشبد بدوزم، لباس دست چند باید براش د،بو تارا.” بکنه بدی فکر شاید محسن بگم اگر.. ” نه –

 بزنم هم سر یه حتماً باید داره هم عجله کنه انتخاب مدل و بگیرم هاشو اندازه بود رفته یادم

 .بهش
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 .کنه می تهی قالب مادرت که قیافه و سر این با -جون مادر

 .قرصه دهنش تارا محسن، مادر ی خونه ره می ظهر. نیست خونه مادرم –

 .شه می گرفته سر از محسن و و هادی دعوا برسه محسن گوش به اگه مادر نه -جون مادر

 .محسن خود پیش رم می دارم من نداری خبر

 همین برای. دارند هم با دعوا سر محسن و هادی دونه می نداره اخالقا این تارا جون مادر نترس –

 ظهر. نیست خوب برسه مه هادی وقت یه بعد یام، می خودم گه می اگه مونه، می دهنش تو حرف

 .یام می نیومده هادی رم می

 .دانند خسروان مملکت صالح. واال دونم نمی -جون مادر

 صورتم کنار شالمو رسیدم که مغازه دم محسن، پیش رفتم و شدم آماده هم من و رفت جون مادر

 نمحس مدید کدرم باز که مغازه در بشه، معلمو کمتر صورتم روی هادی انگشتای جای که کشیدم

 دکر نگاهم خورده خورده یکه محسن و کردم سالمی و برگردوند من طرف به شو سر داره، مشتری

 :گفت نگران و طرفم اومد کرد خواهی غذر مشتری از و

 شده؟ چی سرت –

 .اتاقمون تو ویترین به خورده سرم: گفتم زدگی هول کمی با نبود، پیشونیم به حواسم

 :گفت تر خورده یکه محسن و کشیدم عقب سرمو زد، کنار ـو شالم محسن

 !زدتت؟ کی –

 :گفتم و کردم نگاه ها مشتری به خجالت با

 .محسن هیس –

 غلطی هر که کاری و  کس بی کرده خیال کرده، بلند روت دست کرده غلط: گفت حرص با محسن

 .شکونم می دستشو کنه، می بخواد که

 .خدا رو تو محسن: گفتم و گرفتم محسنو آرنج و گزیدم لبمو

 یداد آرامش بهش انقدر کنی؟ می کار چی داری کنه، می سکته که ببینتت مامانت آخه -محسن

 کنه؟ بلند روت دست که
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 .شه می خوب صورتم دیگه ی هفته تا –

 خونه گردی می بر رسه، نمی دیگه ی هفته به کارت -محسن

 میگی؟ چی خونه؟ کدوم! خونه؟ گردم می بر –

 بسه آوردی خودت سر چی هر -محسن

 کشیده طالق به کارم ساده دعوای یه خاطر به که نکردم ازدواج من محسن، نکن اشتباه نه نه –

 بشه

 روبروم خودشم و نشوند صندلی روی و گرفت آرنجمو محسن و رفتن محسن های مشتری

. است همسابق یا دوئل ما زندگی کنی فکر که خوام نمی باش، روراست من با توتیا: گفت و نشست

 دارم خاطر تعلق بهت چقدر دونی می مهمی، تو باشه، پیروزی و شکست و باخت و برد توش که

 و نداشتم راحت خواب شب یه شدی هادی ن وقتی از قرآن به دونم، می خودم خون از رو تو

 دونم یم توتیا، بردار دست پشتتم، خودم بخشم، نمی خودمو. باعثشم و بانی من چون  دلواپستم

 یه توی هادی تو آب که دونم می خوب کجا؟ رفتن راهو این کجا تو وگرنه شدی هادی اول زن چرا

 می آب هادی با زندگی تو شمع عین داری هم همین ی واسه روغنید رو آب شما ره، نمی جوب

 خونه ردبرگ توتیا، بیای عقل سر کنم کار چی. دونم می لعنتی، منه تقصیر ”گفت حرص با. ” شی

 تو وخونت و کنه استفاده سو ازت بیشتر که این قبل. بشه دیر که این قبل گیرم می ـو طالقت

 از مردم؟ حرف از خوردی؟ شکست کنی فکر که این از من؟ حرف از داری ابا چی از. کنه شیشه

 فحر پشتت کسی ذارم نمی واهلل به.. واهلل به. گرفت صدرا محمد آهِ بگن من ی خونواده که این

 که ای زندگی این با داری. برنجونتت کسی حرف و بخوره تکون دلت تو آب ذارم نمی. بزنه

 .کشی می جا یه ـو نرگس ساختی

 افتادی؟ مسئولیت و پدری حس و دلجویی به که جونته نرگس جون ترس از پس –

 رتس به چی لعنتی نگاه داره؟ شاخ برات من حرف چرا جون توتیا! توتیا: گفت شده عاصی محسن

 وت هادی برسونی؟ جا یه به رو زندگی این خوای می چطوری زندگیته، اوله های هما تازه این آورده؟

 بلبل یه ی چهچهه از و خال یه ااز هادی با که منو زنی می گوول مادتو داری گرفته، بازی به رو

 زن چرا که دونم می خوب منم دونی می خوب تو بزنی، گول تونی نمی که ـو ددادمی می گووش

 دووم روز اون تا تو ولی گذاشتید قرار رو روزی گیرید می طالق هم از  روز هی شما شدی، هادی

 .یاری نمی
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 .دارم دوست رو هادی من: گفتم بغض کمی با

 :گفت لرزه و حرص با و گرفت دستاش میون سرشو محسن

 .توتیا نگو دروغ من به –

 یم گریه داشتم که شد نمی باورم. بودم شده ضعیف انقدر که بود آورده سرم به چه هادی زندگی

 .بردار سرم از دست کنم زندگی خوام می محسن: گفتم گریه با.  کردم

 ..فقط من.. گفته بهت چی ترسی؟ می هادی از توتیا،: گفت تر آروم محسن

 .ـمون خونه برم خوام می –

 :گفت و گرفت دستمو مچ کنه حفظش کرد می سعی که آرامشی و شده کنترل عصبانیت با محسن

 ..یلوک برات. کن جمع اثاثتو بریم کنه، کم سرت از مو یه اگر یارم می در پدرشو کرده؟ یدتتهد –

 می ولم هوا لنگه یه و داد نمی طالقم اگر بود وصف قابل غیر واقعاً هادی از ترس. شدم بلند جا از

 ای وونهدی هادی یاره، می در پدرمو کنم عمل داد قرار غیر اگر که بود کرده  تهدید منو چی؟ کرد

 از بهتر من اینو و شد نمی راحت خیالش گرفت نمی جونمو تا شد نمی پیدا دنیا تو نظیرش که بود

 به هک بگیرند رو هادی جلوی تونستن نمی ای دیگه کس هیچ نه محسن نه دونستم، می کسی هر

 .نکنه وارد صدمه

 .زنم می حرف تو با دارم: زد داد عصبانیت با محسن

 :گفتم و کشدیم نبیرو دستش از مچمو

 .خوره از کمتر شه می خوره شه می کنه انگلوک زندگیشو کی هر. نکن تحریک رو هادی –

 اچر توتیا بودم؟ من این زدم، بیرون مغازه از و برداشتم کیفمو من و کرد نگاهم وارفته محسن

 الماع حسنم به زبونی بی زبون با ندارم؟ ایمان کردم انتخاب که راهی به چرا شدم؟ ضعیف انقدر

 چرا .پشیمونم گم می بهش دارم کنه کمکم تونه نمی کسی. انداختم هچل تو خودمو که کنم می

 وت انداختم رو کلیدار که همین. خونه رسوندم خودمو چطوری حال اون با دونم نمی شدم؟ اینطوری

 رفت، راه زاره دلم مادر وای! توتیا: گفت نگرانی با جون مادر و شد باز جون مادر ی خونه در در،

 .اومدنت کشید طول چقدر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

315 

 

 .سالم. بود ترافیک –

 تو رنگ. بخور بیا. کردم درست آش کم یه بود کرده آش هوس اومده هستی تو، بیا -جون مادر

 .نیست ات چهره

 :گفت لب زیر شدم جون مادر نزدیک تا و رفتم باال ها پله از

 .کرده چیکار مردمو دختر صورت هادی نکنه ذلیلت خدا –

 با منو فریبرز خواستم نمی. تنهاست کردم می فکر اومده، فریبزر با هستی دیدم و خونه داخل رفتم

 .هستی کرده پاره زنجیر انگار داداشت: گفت آهسته دید هم تا. ببینه صورت اون

 :گفت و بوسید منو جلو اومد دلواپس و نگران هستی

 !!شده؟ چی صورتت سرم بر خاک –

 رو رو خاله چطوری نیست، خوب ات بچه برای نباش نگران تو هیچی: تمگف و زدم تلخ لبخندی

 سونوگرافی؟ رفتی شکست سونوگرافی طلسم باالخره

 .رفتم آره: گفت و کرد نگاهم قبل از تر نگران همچنان و زد لبخندی هستی

 دار؟ پسر یا شیم می دار دختر داریم خب –

 .دختره -هستی

 .خیره قدمش پا ایشاهلل. ایشاهلل باشه مبارک. سره تاج پس: گفتم خنده با

 .باشه مبارک باشه، صالح و سالم که ایشاهلل فریبرز: گفتم فریبرز به رو

 .شما برای ایشاهلل: گفت و زد لبخندی فریبرز

 :گفت آروم و اومد دنبالم هستی و آشپزخونه طرف به رفتم

 سرت بالیی چه. شدی نشز سرت به زد هم تو و گفتم رو هادی شرایط که شم الل ایشاهلل –

 پرونه؟ می جفتک چرا! آخر؟ سیم به زده آورده؟

 .دیگه شوهریه و زن –
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 روی دست شده خل. داریه برده و  ارباب نظام این. کنند نمی رو ها کار این ها شوهر و زن واهلل –

 کنه؟ می بلند یتیم دختر

 .نیوفتاده سرم از کامالً هنوز درازیم زبون بود، خودم تقصیر.. نباش نگران تو که گفتم –

 می مجرم خودمونو داوطلبانه خودمون هم گناهیم بی وقتی حتی. احمقیم زنها ما چقدر -هستی

 .کنیم

 .یاد می هادی دیگه ساعت دو یکی. کنم درست شام باید باال رم می بریز من برای جون مادر –

 .نیست خوش حالت کنی درست وایستی خواد نمی تو کردم درست شام من مادر -جون مادر

 نه،ک می قیامت شما هوای به نکردم درست شام ببینه بیاد شناسید می که رو هادی خوبم، نه –

 .بخوره شام خونه تو داره دوست

 .ببرن سگیشو سگ اخالق اون شور مرده: گفت حرص با هستی

 !!!هستی -جون مادر

 گل حال به وای. ـشه دهنکر گل که این کنه، نگاه توتیا چشمای تو شه نمی روش آدم -هستی

 .لگد مشت زیر ببر بعد بشه خشک عقدت امضای بذار مستی؟ بد و راه اول. ـش کرده

 .اینجاست شوهرت جون، هستی هیس –

 که تو خواد، می عموشو خان بیداد و داد این ها، نشی دهنش به دهن بگردم، دورت بیا -جون مادر

 اومدن ایران برای هدفش اتفاقاً.« ایران یام می دارم دیگه ماه: »گفت عمو خان زدم زنگ رفتی

 اهم یه. خواد می منو دست پیچوندن هادی گوشای: »گفت کردم تعریف رو ماجرا وقتی. توئه دیدن

 به حرف بکنه غلطا این از بفهمه داره شنوی حرف عموش از.« کنم می آدمش بذار جگر رو دندون

 .کنه می جور و جمع ـو درازیش پا و دست رسه می عموش گوش

 .خداحافظ: گفتم و زدم تلخ لبحندی

 حتی اون داره، شنوی حرف عموست خان دست پولش چون: گفتم بیرون اومدم که اشون خونه از

 سال این. کرده خورش چیز انگار دختره. است ”شیده“ ایمانش و دین. شنوه نمی حرف هم خدا از

 ..رسه می سر کی لعنتی
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 کمکم. مپشیمون. کردم غلط خدایا: گفتم و کردم گریه بلند بلند و دترکی ام خونه به ورود با ام بغض

 محسن دادم، آزارش کردم، پشت مادرم به که کردم غلط. کردم غلط خدا. برّم می دارم. کن

 صخال هادی دستای از. کنم پیدا نجات نکبت زندگی این از کن کمکم خدایا. دادم عذاب رو بیچاره

 ..کن کمکم. ندارم دووم. شد طاق طاقتم دیگه. شم

 چه آهت ببین صدرا محمد داد، باد به ـو دودمانم آهت صدرا محمد: گفتم و افتادم صدرا محمد یاد

 ..کن حاللم.. کن حاللم قرآن رو تو. آورده روزم به

 دمش می بلند که جا از شستن، می رخت دلم تو داشتن انگار جوشید، می سرکه و سیر عین دلم

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با مامان نداشتم، خوبی حال اصالً د،چرخی می سرم دور دنیا

 جون؟ مامان خوبی توتیا، –

 .خوبم آره –

 ره؟ می گیج سرت -مامان

 بره؟ گیج چی برای بابا نه –

 حساسا نیست؟ کج نزدن؟ باال زیاد ـو شینیونم نظرت به توتیا: گفت خاصی شعف و شور با تارا

 .کجه سرم رو کنم می

 دیوونه نظرم به ببینتت مسعود امیر خوشگل، عروس خوبه نه: گفتم و کردم مرتب رو ارات شینیون

 .شدی عوض و خوشگل چقدر. شه می

 .داریم آتلیه وقت نیومد؟ چرا زنه، می شور دلم چقدر وای -تارا

 .اومد زاده حالل بیا: گفتم و اومد زنگ صدای

 :گفت که اومد معصومه صدای مسعود امیر صدای از زودتر

 .امیر بگیرم فیلم افتی می پس که ای صحنه این از خوام می –

 وت چشم معصومه با باال، اومد ها پله از و گرفت معصومه از رو تارا گل دسته و خندید مسعود امیر

 !!توتیا: گفت وارفته و شد عوض حالش معصومه شدیم که چشم
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 خاطر به که اونا نباشم؟ اونجا من داشت انتظار کرد؟ تعجب انقدر چرا کشیدم، می خجالت ازش

 نمی مباور کرده؟ تعجب انقدر چرا حاال نبینند، منو که بودن گرفته آرایشگاه وقت دیگه جای یه من

! باشه دهزنن و سنگین لحنش یا کنه احترامی بی بهم اینکه بدون زنه می حرف قبل مثل من با شد

 :گفتم اضطراب کمی با و زدم تصنعی لبخندی

 .ندیدمت وقته خیلی خوبی؟ همعصوم سالم –

 :گفت کرد می نگاه پرسشگرانه ـو صورتم که همینطوری معصومه

 نشدی؟ آماده هنوز –

 .اومدم تازه من نه –

 !مریضی؟–

 !!”شده؟ بد انقدر ام قیافه یعنی. “نه: گفتم غم با

 .تیخود یعنی بدی جواب اگر کنم صدا ـو اسمت گفتم نشناختم لحظه که یه شدی عوض انقدر –

 تو عروسی ایشاهلل: گفتم و زدم تلخ لبخندی

 توئه؟ دست شنل توتیا، -مسعود امیر

 .خودشه تن آره، –

 ور شنل ماشین تو از بره فرستادم رو صدرا محمد بیچاره ساعت دو: گفت و خندید مسعود امیر

 .بود خانمم خواهر دست شنل بیارید تشریف بردار فیلم خانم.. خانم منه، پیش کردم فکر بیاره،

 شد؟ پیدا شنل چی بلور آقای -خانم

: تگف و خندید روش به باشه دیده رو کسی که انگار و پایین رفت رو پله تا سه دو مسعود امیر

 .ببخشید

 هدیگ این. رفت طرفش به و شد جدا تنم از روح انگار کرد، یخ تنم پیچید که صدرا محمد صدای

 کن جمع خودتو. قوز باال قوز شده هم حالم نای کشیدم کم هفته چهار سه این توی حالیه؟ چه

 وت خونتو هادی که حاال داری؟ خاطر تعلق صدرا محمد به نسبت هنوز که افتاده یادت االن توتیا،

 محمد اگر کرد، می رو کار این بود صدرا محمد اگر: »گفتی زندگیت ی لحظه هر و کرده شیشه
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 معصومه. ایستادن روبروت برادرش و خواهر! مقاح دار نگه خودتو «کرد؟ می رو کار اون بود صدرا

. مگرفت دیوار به دستمو. کشه می بو فرسنگی شش از ـو زن یه روز و حال ششمش حس زنه، یه

 صداشو وقته چند. موند جا همون و کرد پیدا ارتعاش گوشم ی پرده تو صداش. نبود خودم دست

 مامچش جلوی از لعنتی زندگی این ی همه انگار و پیچید گوشم تو زدنش حرف صدای.. نشنیدم

 :گفت مسعود امیر جواب در شدن، اکران

 نخود دنبال منو خواد می دلت چی هر شاهی امشب تو دیگه عروسیته شب داداش، نداره اشکال –

 ..تاراست پیش حواست و هوش.. ناپذیره توصیف دیگه هوات و حال. بفرست سیاه

 من پیش حواسش و  هوش بود، شاه صدرا محمد ادافت می اتفاق عروسیمون شب، اون اگر.. اگر

 چیکار! احمق توتیای! احمق.. گه می خودش ی نداشته حال از داره.. دیدنم برای بود هول. بود

 می همه که وخیمه انقدر روزت و حال شادی، هزار و باشه داشته خنده یه دهنت باید االن کردی؟

 به نگاهم.. ریخت هری قلبم.. دادم دست از رو صدرا محمد.. کنه می ات لقمه یه داره غصه فهمن

 رفح کلی و بردند رو تارا و کردند آمد و رفت چشمم جلوی همه نیومد، ولی باال بیاد که بود ها پله

.. ببینم رو صدرا محمد که بودم دوخته پله به چشم مترسک عین فقط من ولی.. خندیدند و زدن

 ..بودم من این. بود عاشقم که نبود صدرا محمد این بودم فهمیده تازه

 می فکر که چیزیه از تر خراب روزم و حال فهمیدم ببینمش تا مردم می که لحظه اون تازه آره

 فهمیدم و اومد در بستن صدای بعد و «ببندم؟ درو: »گفت که  شنیدم صداشو که همین.. کردم

 ..ترکید می داشت قلبم .زمین خوردم و شد خم و داد دست از جونشو یکباره به پاهام انگار. رفت

 باشم عاشقت کردم نمی فکر

 هستم ولی هستم ولی

 درد این از میرم می دارم

 ام خسته احساسم این ازا

 نه یا رسی می دادم به

 زودتر بمیرم شق این از باید

 تورو کنم می حس دارم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

321 

 

 داشتی حالی چه من دوری از که

 گرفتی خو درد این به تو

 شیبا مردنم شاهد تونی می حاال

 آن هر کنم می دق دارم

 خموام می و دارم دوست تورو

 نیست آروم قلب این دیگه

 .چشمات واسه دم می جون دارم

 غوغا من و  آرومی تورو

 فردا تا بیارم دووم تونم می بگم چطوری

 حاال همین برس قلبم داد به

 خوام می و خواستم می تورو

 سرده دستات چقدر

 .کن آروم برام نگاهتو

 .خوای مین منو اگر

 کن فرو من قلب تو رو چاقو این

 :گفت هراس و هول با دید منو تا و بیرون اومد آرایشگاه در از مامان

 مامان؟ چیه بگردم، دورت من الهی دخترم چیه مامان توتیا توتیا، –

 ..هیچی هیچی،: گفتم و شدم بلند و گرفتم مامانو آرنج

 جااین چرا: گفت دلواپس مامان. لرزید می صدام. شد می منفجر داشت ام سینه دادم، فرو بغضمو

 شد؟ بد حالت بودی، نشسته

 : “گفت نگران و لرزون لحن همون با مامان و  خورد زنگ مامان موبایل.  ” خوبم نه –
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 ..محسن –

 ..نکن خبرش.. خدا تورو نکن خبر محسنو.. جان مامان مامان،: گفتم زده هول

 سنرگ خوبه؟ حالت شده؟ چی نرگس نرگس،: گفت می دتن تند نگران که اومد می محسن صدای

 شده؟ چی زنی؟ نمی حرف چرا

 .دنبالمون بیا زودتر فقط محسن هیچی،: گفت تر دلواپس مامان

 خوبه؟ توتیا -محسن

 و حال که بمیره مادرت:” گفت و کرد قطع رو تلفن و. ” خوبه: گفت و کرد نگاه من به آلود غم مامان

 نبینه شکلی این روزتو

 محسن به و تو به. کردم بد بهت خیلی کن حالل منو خدا تورو مامان: گفتم و کردم بغل مامانو

 بخشیدی منو که بگو خدا به. کنم می خواهش حاال همین.. مامان کن حالل منو.. کردم بد خیلی

 ..کن حاللم جونم، مامان

 حاللت بگیرم؟ دل هب کینه تو از شه می مگه من ی گوشه جگر آخه: گفت و بوسید سرمو مامان

 رمبمی باید احمقم، یه من:” گفتم و بوسیدم مامانو دست.. ” کردی می تا بد که ای لحظه از کردم

 .کشونم می عزا به رو همه حماقتم با و کنم می خرج حماقت انقدر که

 .نداره شگون نزن رو حرفا این نکن، جگرم به خون توتیا: گفت گریه با مامان

 یزردنبو توتیای همون هنوز من آراستگی و آرایش همه اون با حتی ولی شدم آماده کی دونم نممی

 از.. ام غصه و غم عظیم درد گرفتار من که فهمید می دی می دور از منو کی هر که بودم نحیفی

 داده دست از ـو عزیزم اینکه وجود با نداشتم رو پارسال شادابی دیگه. زد می فریاد غم چشمام

 ..بود روزا اون از بدتر خیلی خیلی زمرو و حال ولی بودم

 :گفت و جلو اومد دید منو تا محسن. دنبالمون اومدن دو هر هادی و محسن

 !خوبه؟ حالت –

 کو؟ علی امیر نباش، نگران آره –

 شدی؟ مریض حالی؟ بی انقدر چرا مامانمه، پیش—محسن
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 ..خداحافظ برم من.. ـست آرایشه این برای نه –

 رشپس زن ی بچه خانم مهری که شده زیاد صفا و صلح چقدر ببین! خانمه؟ مهری پیش علی امیر

 ماشین سوار. زدم آتیش خودم دست با که بدبخت من زندگی اال آرومه چی همه و داره می نگه ـو

 طرفت؟ پرید که گفت می چی خونده پدر: گفت هادی و شدم

 .مریضم کرد فکر پرسید، ـو حالم –

 با گیزند نکنه فکر که افتادم، روز و حال این به که تارا لباس رو مگذاشت چشم انقدر گفتی می –

 .کرده زار حالتو من

  سرو رو فقط داری حاال تا صبح نُه از منتظرم، در جلوی ساعته دو: گفت و ندادم رو هادی جواب

 ..بود دیگه یکی عروس کشی؟ می ماله صورتت

 فقط من. کشید طول بشه من نوبت و بشه دهآما تارا تا.. نزن تکراری حرفای خدا تورو! هادی –

 تو کنی می وادارم هستی عروسی مثل تو نکردم زیاد آرایش که بینی می. کردم درست موهامو

 .کنم پاکش ماشین

 تاالره؟ تو عروسی -هادی

 دراص محمد که روزی اون یاد. باال رفت قلبم تپش افتاد، دستبندم به چشمم و دادم تکون سری

 حمدم..«.. عاشقتم وا وای: »پیچید گوشم تو خودم صدای دستم تو هنوز. افتادم داد بهم ـو دستبند

 ..«داره فرق دنیا های عشق تموم با تو به من احساس: »گفتم من و..« بیشتر من: »صدرا

 مدمح با که هایی لحظه تموم نشنوه، هادی ـو فغانش و گریه قلبم، صدای که فشردم هم رو لبهام

 راننگ وقتی. کنیم انتخاب عروس لباس گذاشتیم قرار که روزی چشمم، جلوی اومد داشتم صدرا

  و خونه سر فرسیتم می زودتر هم نفر دو این خودمون عروسی بعد: گفت و بودم تارا عروسی

 هب زمانو طور. میرم می زیادی ی غبطه از دارم داشتیم، هم با قشنگ های تصمیم چقدر.. «..زندگی

 ریچطو بودم؟ محمد نامزد که زمانی تو برم خوام می وایستا بگم دنیا هب چطوری برگردونم، عقب

 چرا داغونم؟ انقدر من چرا نشسته؟ کنارم هادی چرا.. کنم دق که این بدون برونم آخر به رو امروز

 جای نیستم، روزا این مال من. زندگیم به برگردم خوام می.. خدایا. داره جنگ سر من با زندگی

 شلوغی از گاهی از هر و رفت می محسن ماشین دنبال فقط هادی. نیست ردم این کنار.. من
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 در من و زد می حرف من خواهر عروسی بیاد باید امروز که این و محسن فرمون دست و خیابون

 .رسید نمی بهم هادی صدای که بودم کرده پا به طوفانی خودم

 وت و کنن اعدام برن می دارن و ردنک پیاده زندان ماشین از منو انگار و داشت نگه ماشینو هادی

 رو. چرخید می سرم دور دنیا.. دارم عفو انتظار و شدم پشیمون خودم جرم از تازه اعدام ی لحظه

 اون بین.. بود سرد سردِ دستام ولی.. بود آتیش ی کوره عین تنم و  بود نشسته سرد عرق پیشونیم

 ،شنید می رو صدا یه گوشم فقط. بودن دهایستا تاالر در جلوی و تاالر حیاط تو که جمعیت همه

 هی فقط فنر نوع چند بین و کنه می خودش جذب ـو آهن فقط جسم نوع هزار بین که ربا آهن عین

 و باال قدمم هر با قلبم تپش آهنربا، من گوش و بود آهن مثل درست صدرا محمد صدای فنر، نوع

 شتمبرگ. گرفت ـو آرنجم یکی کرده، رفتارگ منو االن که بود کجا لعنتی حال این. رفت می باالتر

 چشمای تو شده، خراب حالم چرا دونست می هم اول صبح از حتی بود مادر که الحق. مامانه دیدم

 حفظ خودتو مامان توتیا،: گفت آروم افتاد، می پس من نگرانی از داشت. کردم نگاه خیره مامان

 ..کن

.. سختیه مجازات برات هم نگاه یه حتی مجازات وقت که وای.. وای.. شدیم که تاالر حیاط وارد

. ودب نمایان سفید تار چندین سرش پایین قسمت موهای. بود ایستاده ما طرف به کرده پشت

!! کنند؟ می درازی زبون مشکیش موهای میون دارن سفید تارای االن چرا بود سیاه همه موهاش

 شلوار کت چقدر شه؟ می سفید داره تموها چرا نداری سنی که تو!! صدرا؟ محمد کرده پیرت کی

 وناروا دستت قربون.. ـست آشپزخونه در کنار ها مشعل رضا،: گفت بلند.. یاد می قواره و قد این به

 ..بیار

 به گهدی کاش. برم حال از و ببینم چشماشو بودم منتظر فقط انگار.. بود خودش چشمای.. برگشت

 نیدش می گوشم اول.. دارم آرزوشو که باشه کسی چشمای باشم دیده که چیزی آخرین نیایم حال

 !توتیا: گفت که اومد محسن زنان هول صدای و زد جیغ مامان که

 عمه توتیا،:” گفت محسن لحن با که رضا صدای ”؟!کرد غش چرا این: گفت که هادی صدای بعد

 !شد؟ چی

 !!«..توتیاااا: »صدا آخرین و

*** 
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 یم احساس. بودن ساخته برج یه و بودن چیده سرم رو روها آجر آنگار که بود سنگین انقدر سرم

 نارمک از یکی کشیدن باال بینی صدای. رفت می گیج هنوز سرم. افتم می تخت روی از دارم کردم

 :پیچید گوشم تو نفر اولین صدای. کرد می گریه داشت انگار اومد، می

 جز کی. خورد می امو غصه که بود مادرم”  …ها شه می بد هم تو حال نکن گریه انقدر! نرگس –

 : “شد اضافه جمع به هم هادی صدای باشه؟ تونست می مامانم

 .نباشید شما بده اومدند اینا تارا حتماً االن تا هستم من برید، بیاید شما خانم نرگس –

 باشه؟ سرش باال کی برم؟ کجا.. بیمارستانه تو ام بچه: گفت سنگینی لحن با مامان

 ..برید شما خب باشه؟ هم کنون عقد امروز نیست قرار مگه هستم، من خب -هادی

 کنم ولش شما امید به. زنی می حرف تلفن با داری بیرونی ـش همه که شما خان، هادی -مامان

 برم؟

 :گفت هراسان مامان و کردم باز چشمامو

 خوه؟ حالت جان مامان جون، توتیا –

 !!شده؟ چی –

 ام؟ گوشه جگر افتادی روز این به چرا برات، بمیره مادرت الهی: گفت و گریه زیر د مامان

 !نرگس -محسن

 مادر. اومد هستی و جون مادر نگران صدای بندش پشت رفت، بیرون اتاق از و کرد نچی هادی

 :گفت دلواپس جون

 شد؟ بد حالت چرا شده؟ چی سرم بر خاک! توتیا –

 ..نکنه درد شما دست خانم آهو -مامان

 ..مامان ..جونم مامان مامان، –

 !نرگس -محسن

 !!شده؟ چی: گفت جا همه از خبر بی خانم آهو
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 بد حالش که نبوده اونقدر ضعفش ولی بوده، ضعف خاطر به گه می دکتر رفت، حال از -محسن

 ..بوده اعصاب ضعف از گفت همین خاطر به شه،

 !!اعصاب؟ از: گفت رفته وا گفت خانم آهو

 روب خوبم،: گفتم حالی بی با. فشرد می دستش تو ومن دست و کرد می گریه همینطوری مامان

 ..منتظره تارا پیش

 آخه؟ برم کجا مامان؟ برم کجا: گفت گریه با مامان

 ..برید. شه می دلواپس االن عروسیشه.. تارا ببر، مامانو.. محسن –

 منتظر تارا االن مادر برو خورم نمی جنب کنارش از. هستم من برو شما خانم نرگس -خانم آهو

 .شماست

 .کنارشیم هم ما اومده حال به که توتیا شید، بلند خانم نرگس -هستی

 .محسن جان، مامان پاشو –

 :گفت مامانم و کرد بلند جا از مامانو و گرفت ـو مامان آرنج محسن

 .یاد می در دهنم از داره دلم آخه تونم، نمی –

 ..برو …تاراست عقد.. تارا. خوبم من –

 .میا می عقد بعد -محسن

 .یام می بیاد جا حالم. باش داشته مامانو هوای. بمون نیا، نه –

 .. ای بستری فعالً -محسن

 .خوبم من –

 .بیاد جا حالت بذار نیوفت راه کرده، بستریت: گفت عصبانیت از جدیت کمی با محسن

 :گفت و بوسید هم ـو پیشونیم بوسید، دستمو مامان

 .جان مامان میام دزو. گردم می بر یارم، نمی طاقت که من –

 .بشه اینطوری خواستم نمی: ” گفتم بغض با.. ” کن خواهی عذر من طرف از تارا از –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

326 

 

.. لوا: داد جواب و کرد من به نگاه یه بعد و کرد نگاه موبایل ی صفحه به خورد، زنگ محسن موبایل

 اومدن ایناش شوهر مادش.. گم می بهت میایم داریم. برات گم می.. اومد هوش به.. خوبه

 کرد نم به نگاه نیم یه محسن.. ” گوشی خب خیله!! بریش؟ می و نرگس دنبال میای می.. کنارشن

 وتیات پیش من برو صدرا محمد با تو تو، دنبال میاد گه می صدرا محمد:” گفت مامان به آروم بعد و

 .مونم می

 ..مسعوده یرام و تارا عروسی این. کن می خواهش. برید هم با برو، هم تو محسن نه –

 محسن..  “یام می دارم خودم بیای خواد نمی صدرا محمد الو: گفت محسن و اتاق تو اومد هادی

 ..گه می توتیا زنی؟ می داد چرا:” گفت رفتن حین در و ببره خودش همراه که گرفت مامانو آرنج

 :گفت و کرد نگاه من به جدی و خشک هادی

 عیادتت؟ بیاد خواست می صدرا محمد –

 بیمارستان؟ تو انداختیش نیست بس! هادی؟ -جون رماد

 کنم؟ شرکت عروسی تو بره حال از کهک دادم بهش آور خواب قرص من نکنه! من؟ -هادی

 .کردم می موردت در رو خیال همین نبودی برادرم خدا به -هستی

 ..نکنین بحث و جر خدا تورو: گفتم و کرد نگاه رو هستی شاکی هادی

. ” هستیم هادی و من.. منتظره پایین شوهرت برو تو هستی مادر، کن حتاسترا تو -جون مادر

 ..خداحافظ. باش خودت مراقب:” گفت و بوسید و من هستی

 .خداحافظ همینطور، هم تو –

 .رفتن ور موبایلش با کرد شروع هم هادی و نشست کنارم جون مادر

 از هک هم لحظه یه حتی. بود وخیم همونطور حالم صبح فردا تا و بود تارا عروسی ذکرم و فکر تمام

 بدی ی سرگیجه و برم راه تنهایی به تونستم نمی و. لرزید می پام و دست شدم می بلند جا

 قتیو. رفتم خونه به مطلق استراحت شرط به سوم روز و بودم بستری بیمارستان روز دو. داشتم

 اوضاعم و حال اون با منم که ینهبب رو هادی عروسی مثالً که بود اومده هم عمو خان که رفتم خونه

 :گفت که شم بلند خواستم شد وارد که عمو خان. بودم بستری اتاقم تو
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 بهت سر یه اومدم. بشی بلند جا از روزت و حال این با تو که نیومدم.. بخواب جان، عمو بخواب –

 .بزنم

 .بینید می اینطوری منو خدا تورو ببخشید سالم، –

 .یندار خوشی حال که رسید بهم خبرش شی می خوب زودتر ایشاهلل توئه؟ دست مریضی مگه –

 ..کنم پذیرایی ازتون پاشم االن باید شرمنده –

 و قد.. اش چهره مثل درست بود، مهربون چقدر”  ام؟ غریبه من مگه حرفیه؟ چه این -عمو خان

 شذات مثل ونمهرب مردی عاقل اشو قیافه که گندمی جو محاسن با. داشت متوسطی و پر تو قواره

 ..”داد می نشون

 ..ببخشی منو باید. نتونستم ولی میومدم، عروسیتون برای باید -عمو خان

 .کنم می خواهش –

 همینقدر برادرمم که هستم مطمئن. خوشحالم خیلی هستی هادی همسر که این از -عمو خان

 ..خوشحاله

 ..ببخشید جون مادر: گفتم و  اتاق تو اومد چای سینی یه با خانم آهو و زدم لبخندی

.. ما غریبه من انگار عمو؟ خان بینی می! دختر ای تعارفی چقدر تو: گفت و گزید لبشو جون مادر

 .کنه می خواهی عذر بار بیام و اتاق این تو برم هم بار صد

 .ده می نشون ـشو شخصیت و تربیت داره: گفت و زد رضایت از لبخندی عمو خان

 .ـمه وظیفه ندید خجالتم –

 .هستی ضعیف خیلی. بیاری دست به قواتو باید -عمو نخا

 ..حتماً بله –

 کنه؟ می بدخلقی هادی -عمو خان

 .نه: گفتم ناراحتی و غم با
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 می خوب. منه دست زیر هادی خوی و خلق و  اخالق نده، جلوه خوب شوهرتو من جلوی -عمو خان

 پارچه یه نکشیدن برات متزح مادرت و پدر. باش روراست من با پس داره اخالقایی چه دونم

 التیماتوم که دارم مسئولیت.. بزرگته منِ ی وظیفه بشی، پر پر پسرا عقل بی دست که کنند خانمت

 سر این ی چاره ولی. داره باد سرش و جوونه. کنه اصالح خودشو که بپیچونم ـو گوشش بدم

 و خدا روی ی شرمنده دنیا اون خوام نمی. ندم تذکر و نکنم نصیحت ناروا که بگو من به منه، پیش

 تیرخ چوب آویزون غیرتشو بار چند که شنیدم. دخترم موظفم من. باشم برادرم و بیامرز خدا پدر

 این توی تو شه می باعث که رو اونی خوام می کردم ـو حسابش کرده، کشی ضعیف و کرده

 هشب کسی و هبکن تونه می ـو خواد می دلش که کاری هر نکنه فکر که بدونم رو بیوفتی تخت

 .نزنه حرفی

 مه من کرده، کم اشو حوصله زیاده هادی کار لطفتون، از ممنون خیلی: گفتم و زدم تلخ لبخندی

 .خوبیه شوهر. نگیرید خرده هادی به خودمه تقصیر کسلتم نشدم، بزرگ قو پر الی

 دختری نهزمو دوره این توی کنی، می ـو داریش آبرو که خوای می خیلی خاطرشو حتماً -عمو خان

 .دونه نمی قدر که زده رو کسی ی خونه در شانس. نایابه تو مثل

 .ندید خجالتم کنم می خواهش –

 .هادیه: گفتم و اومد هادی انداختن کلید صدای

 جهسرگی بخواب افتی؟ می راه چی برای مطلق؟ استراحت نگفته دکتر مگه تو، بشین -خانم آهو

 .داری

 .توتیا: زد صدا در جلوی از هادی

 کرد؟ غش باز بده؟ حالش باز چیه: گفت هادی بیرون رفت خانم آهو

 از رو هادی این:” گفتم ن بیرو رفت هم عمو خان!! ” چه؟ یعنی: گفت لب زیر و کرد اخمی عمو خان

 !رفته؟ کی به اخالقش آوردن، پرورشگاه

 .پسر سالم -عمو خان

 ید؟اومد کِی نداشتم، دیدنتونو انتظار!! عمو خان سالم -هادی

 .روزه سه دو -عمو خان
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 .خیر به رسیدن سالمتی، به -هادی

 کوشن؟ برادرات. باشی سالمت -عمو خان

 .پایین یان می خودشون، های خونه تو رفتن کدوم هر -هادی

 گلچین دخترا میون از دختری عجب ات، سلیقه حسن به آفرین باشه، مبارکت خب -عمو خان

 .شدی عاقل خیلی انگار.. کردی

 مامان؟ کجاست توتیا -هادی

 مادرش؟ ی خونه رفته:” گفت شاکی هادی.. “نذاشتم من بیاد خواست می -جون مادر

 ..پسر اتاقه تو -جون مادر

 اصالً ایدب ببینیش؟ اینجاها نداری که انتظار کنه؟ استراحت باید فعالً نگفته دکتر مگه -عمو خان

 .دارند نیاز مادرشون به بیشتر وضعیت این توی دخترا مادرش، پیش فرستادیش می

 .باشه داشته هواشو تونه نمی داره کوچیک ی بچه مادرش -هادی

 داری؟ بیشتر هواشو تو پس: گفت سفیه اندر عاقل خیلی عمو خان

 .بیام کنم عوض لباسمو برم من ـتون اجازه با: گفت کوتاه مکث یه با هادی

 بودیم شپیش ما حاال تا کنه، استراحت کم یه خانمت تا پایین بیا هم تو پایین، میریم ما -عمو خان

 .پسر باهات بنم مردونه گپ کم یه خوام می کنه، استراحت نذاشتیم

 .اجازه با چشم -هادی

 .توتیا: گفت و  اتاق تو اومد هادی

 .سالم –

 چطوره؟ حالت سالم، –

 .نکردم فرق زیاد –

 خوردی؟ هاتو دارو –

 .آره –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

331 

 

 زنگ میشه بد داره حالت نکنی، ضعف و  غش باز داره، کار باهام عمو خان پایین برم من -هادی

 .برسیم دادت به که بگو بزن

 .باشه –

 .برد خوابم سریع هام دارو خاطر به هم من و ایین ی طبقه رفت و کرد عوض لباسشو هادی

*** 

 بشه، فارغ دیگه ماه بود قرار بودیم، شده جمع هستی ی خونه هستی سیسمونی ی واسه همه

 هک اخیراً این مثل که افتاد هادی به نگاهم. بود باز اتاق در کردم، می تا اشو بچه باسایل داشتم

 نوم اصالً انگار ولی. کرد می نگاه من به و بود فکر تو بود شده قبل از تر آروم و بود هم در ـش همه

 وت اصالً یول کردم نگاهش تعجب با. بود شده اینطوری بود زده حرف عمو خان با وقتی از. دید نمی

 الیح به حالی که گفته چی بهش دختره نیست معلوم کنه؟ می فکر داره چی به. نبود خودش حال

 :گفت و تو اومد بزرگش شکم اون با هستی. شده

 ادیه به بعد و هستی به خورده یکه. ” کنم جمع اتو بچه لباسای بیام من بشه تو قسمت الهی –

 من به بعد و هستی به متفکری همون با هادی. داره خبر اماجر از که این گه؟ می چی. کردم نگاه

 نی نی لباسای:” گفتم و  بوسیدمش. نشست من پای رو و تو اومد اتاق در از علی امیر. کرد نگاه

 دیدی؟ رو خاله

 چیه؟ این: گفتم و کردم اشاره هستی شکم به داد، تکون سر علی امیر

 توپ -علی امیر

 .آبجیه نیِ نی بشم، قربونت الهی: گفتم و بوسیدم رو علی امیر خندیدیم، هستی و من

 (خورده؟) خوده؟ -علی امیر

 .خوردمش بود ام گشنه آره: گفت هستی و خندیدیم باز هستی و من

 ..کوچولوئه چقدر لباسا، این قشنگه چقدر وای! کنید؟ می چیکار: گفت و اتاق تو اومد تارا

 .دوخته براش داییش زن اینارو -هستی

 .کنار بذار بدوز خودتم واسه خوب توتیا، دوختی قشنگ چقدر حالش، به خوش! وا -تارا
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 هب علی امیر. کردم تا لباسو و فشردم هم روی لبهامو برگردونم هادی طرف نگاهمو که این بدون

 (توئه؟ ی بچه ی واسه. )اِ تو نی نی: گفت و کرد اشاره لباس

 .هستیه خاله ی بچه ی واسه داداش، نه –

 خب؟ تو، به بدیم خواییم می رو هستی دختر علی امیر: گفت خنده اب تارا

 .خب: گفت سریع هم علی امیر

 دلیم اون داره باز که افتاد هادی به نگاهم و  بوسیدمش.. “ها خداشه از: گفتم و خندیدیم تایی سه

 رفتمگ ازش همونگا. پایید می منو و بود مونده خونه و بود خورده سرما که بار اولین که کنه می نگاه

 نه؟ بهتره، ماه دو یکی بعد شکر رو خدا حالت:” گفت هستی و

 ..الحمدهلل آره –

 شده؟ چاپ عروسیت های عکس تارا.. بیاری فشار خودت به زیاد نباید -هستی

 .دیگه ماه چهار تا -تارا

 نیومد؟ مسعود امیر چرا –

 .اصفهان رفتن -تارا

 چی؟ برای اصفهان -هستی

 نای از دونم می چه.. ببندن داد قرار بگیرن، ببرن، سفارش دیگه، کارگاه کارای نهمی برای -تارا

 عسری و شد ساکت یهو تارا.. “نفس ده، نمی مسعود امیر به امان صدرا محمد ماشاهلل دیگه، کارا

 بذارید؟ خواید می چی رو بچه اسم:” گفت و کرد عوض بحثو

 چرا بزنم، هم به رو نامزدی نداشتم جرئت بود نتهرا اگر روز اون اصفهان؟ رفته هم صدرا محمد

 مسعود امیر موقع اون کاش اصفحان، رفته هم االن کنم؟ بدبخت خودمو من تا رفت می باید

 نم داره گناه.. استغفرهلل االن شاید رفت، می صدرا محمد جای مسعود امیر و کرد می کار باهاشون

 با همسرش با که اونی یا کنارمه که مترسکی شوهر؟ کدوم.. زدم پوزخندی! شوهر؟.. دارم شوهر

 ه،ر می راه خونه تو خوره، می غذا ما با.. ماست کنار شیده کنم می حس گاهی کنه؟ می زندگی من

 یدهش کنم می احساس کنه می ممکن رو ممکن غیر کار یه هادی که گاهی خوابه، می کنارمون حتی

 ..کرده تا خوب باهام هادی که رفته فرو جسمم تو
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 ..توأم با توتیا!!! وا.. توتیا.. توتیا -هستی

 بله؟ –

 شده؟ عوض روت و رنگ باز چرا کجایی؟. کنه می صدات داره ربعه یه -تارا

 چیه؟ نبود، حواسم ببخشید –

 قشنگه؟ فریال بذارم امو بچه اسم نظرت به -هستی

 .شیکه خیلی آره: گفتم و زدم لبخندی

 :گفت خانم آهو.. پیوستن ما جمع به خانم آهو و مامان

 .ببینمت اینجا بیا علی امیر –

 .نه: گفت و شد آویزون گردنم از علی امیر

 .داره دوست رو توتیا چقدر ماشاهلل: گفت و خندید خانم آهو

 توتیا؟ یادته بود، لج توتیا با خیلی بود که تر بچه ولی آره -تارا

 ..شده مرد االن ،فهمید نمی بود بچه موقع اون: گفتم و بوسیدم رو علی امیر

 ..بیاییم توتیا برای رو بعد سیسمونی ایشاهلل.. یاد می بهت چقدر.. ماشاهلل -خانم آهو

 ..ایشاهلل: گفت بقیه از تر محکم تارا

 یاری؟ نمی بچه خودت چرا داری ذوق انقدر تو –

 !اِ دانشجو هنوز مسعود امیر: گفت سریع تارا

 .بیاری بهونه بودنش نشجودا با چیزو همه تو که شد دانشجو خوبه –

 بهتر التح ببینیم بده آزمایش ماه یه بعد بود نگفته دکتره مگه بدی؟ آزمایش رفتی توتیا -مامان

 نه؟ یا شده

 .دیگه خواد نمی آزمایش شده، بهتر حالم –
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 زودتر باید دکتر؟ بری بعد بری حال از باز خوای می شده دیر هم ماه یه االن مادر نه -جون مادر

 .دیگه کنه زیاد و کم رو ها دارو باالخره بری

 .بخوری نباشه زیاد ها دارو دز الکی آره -هستی

 .انگاری سهل خیلی -تارا

 .رم می. خب خیله –

 .آزمایشگاه بریم هم با دنبالت یام می بیکارم من فردا -تارا

 .رفتی دکتر تو که راحته خیالمون اینطوری آره -هستی

 مگرفت جوابمو که فردا پس شد قرار و دادم آزمایش کی و آزمایشگاه مرفتی تارا با روز اون فردای

 .کنه کم داروهامو تا دکتر برم

 درست کردند، می نگاه فوتبال داشتن پسرا باال، بودند اومده مادرش و هادی برادرای روز اون 

 طورینهمی و رسید نمی صدا به صدا که بودن کرده صدا و سر همچین. بودند بچه پسر تا سه عین

 ظرف توی رو ها تخمه پوست که این جای که بدن فوتبال دیدن محو انقدر و خوردن می تخمه هم

 تموم و شدن می بلند جا از شد می زده گلی که هم دفعه هر مبل، رو و زمین رو ریختن می بریزند

 و کردم می خالی هاشونو دستی پیش داشتم بار سومین برای. ریختن می فرش روی رو آشغاال

 زیونتلوی به بعد و انداخت من به نگاه نیم یه هادی. برداشتم انگور ی خوشه یه بار چهارمین باری

 هد می توپو این هی کردین مچل خودتونو. رفت سرمون دیگه بسه! اِ: گفت جون مادر که کرد نگاه

 بازی؟ شد اینم چیه نفر، یه اون دنبال دون می همه اون به

 زیاد چرا خوبه که هوا: گفت هادی و کردم زیاد رو کولر گرفتم، یم آتیش داشتم بود، گرم چقدر

 کردی؟

 نه؟ گرمه، خیلی نظرم به –

 ..ورزشه من؟ مادر چیه بازی -هانی

 .گرفته هانی رو تلویزیون نصف دیگه، عقب برو هانی اَه -حسام

 !!گل:” زدن داد هم با یهو تایی سه.. ” یا بفهمیم ذارید می هیس، -هادی
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 :گفت جون مادر خنده، زیر زدن حسام و هانی و پریدم جا از ترس از

 .کنه جمع داداشتون زن بریزید بخورید شما هی دیگه بسه پاشید، –

 کنی؟ می محدودشون چرا دارن رو جمعه یه داری؟ چیکارشون جون مادر نه –

 زیر نگاه تره،بد تا دو اون از هم هادی این کردی، جور و جمع انقدر مادر افتادی کمر از -جون مادر

 گرفتی؟ دست تو الکی دستی پیش پاتو،

 کردنه؟ جمع موقع االن  خب -هادی

 .بذارم براتون میوه دوباره که کردم خالی سطل تو رو ها میوه پوست من –

 با انیه اینارو، انداخته کنار دریا. خوردن میوه کیلو سه حاال تا. کنند می رودل بستشونه -جون مادر

 ..بساطو این کنید جمع پاشید دیگه، تبلیغ رفت پاشید توأما،

 ..باشن راحت بذار جون مادر خواد نمی –

 .ببینم کنید جور و جمع باشید -هادی

 شدند ساکن جاشون سر تایی سه دوباره و شد شروع فوتبال شدن بلند جا از حسام و هانی تا

 نمی ولی بود شده ضافها دردام به درد یه انگار دستشویی، دوباره برم کشیدم می خجالت راستش

 با. ودب مامان برداشتمش، و تلفن طرف به رفتم خورد، زنگ تلفن. اومدم و رفتم و دارم نگه تونستم

 :گفت نگرانی

 جان؟ توتیا –

 انقدر چرا گه می حتماً. کرد می نگام داشت دستشویی بودم رفته وقتی از همینطوری هادی

 .بندازه تلکم برن اینا جون مادر کافیه ره، می دستشویی

 خوبی؟ مامان سالم –

 .شدم نگران نیومدید؟ دیشب چرا مادر سالم –

 جنب تلویزیون جلوی از دیگه داشت فوتبال که هم ظهر. بیاییم نشد داشت، کار کم یه هادی –

 .نخورد

 .بود گرم چقدر وای. برداشت ازم نگاهشو هادی
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 دکتر؟ رفتی -مامان

 مخود است هفته دو داروهامو ولی دکتر برم نکردم فرصت هنوز گرفتم، آزمایشمو جواب فقط نه –

 .کردم قطع

 !دکتر؟ مشورت بدون کردی؟ کارو این چی واسه: گفت شاکی مامان

 .دیگه کردم قطع که گم می بهش دکتر رم می حاالم شده، بهتر که حالم آخه –

 .ها دکتر بری حتماً فردا تو، دست از امان -مامان

 خوبه؟ علی امیر چشم، –

 .پارک بردتش محسن آره، -مامان

 نیومدن؟ اینا تارا –

 .شمال رفتن نیستن، که اینا تارا -مامان 

 !!تایی؟ دو –

 درست روسریتو یعنی کرد، اخم و کرد نگاه طرفم به هادی زدم، باد خودمو و کردم باز روسریمو

 .کن

 راستش، داشتم رو تو ی دلشوره من ولی گفتن هم ما به شوهرش، ی خانواده با نه -مامان

 .آزمایشم این نگران.. برم نتونستم

 .دیگه است ساده آزمایش یه دارم؟ عالج نا مریضی مگه هستی؟ چی نگران اوه، –

 خدا به باشی؟ داشته اعصاب ضعف باید سن این توی چی برای آخه بگیر، گاز زبونتو وای -مامان

 .یام نمی در فکرت از روزا و شب توتیا

 .خوبم من خدا به نکن، اذیت ودتوخ خدا تورو مامان –

 اون به ها، بدی خبر من به دکتر رفتی کنم می خداحافظی من یاد، می در زنگ صدای -مامان

 .شده ذره یه دلم اینجا بیارتت کنه اذیتت کمتر بگو رحمتم بی شوهر

 .خداحافظ برم، قربونت چشم –
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 یتون نمی مادرتم ی خونه تا رتس بر خاک کنه، می حالی چه تارا.. شمال رفتن حالشون به خوش

 دنز بخت به لگد بگیر آتیش بسوز داری؟ تو زندگیه اینم. زندگی گن می اون به.. تارا بعد بری

 از داره تارا کنی می جمع برادراشو و شوهرت ی تخمه پوست اینجا تو. روز و حال همین یعنی

. دمفشر هم روی لبهامو..  زنِ از االن لیاقتت، بی سر بر خاک بره، می رو استفاده نهایت تابستون

 بی قربانی من و گرده نمی بر روزا اون هرگز. گیرم نمی آروم کنم سرزنش خودمو هم چقدر هر

.. ـشون شمال ویالی رفتن حتماً کنن؟ می چیکار دارن االن یعنی هستم، خودم عقلی بی و رحمی

 اگر حتی..  اگر.. چشید منو ی رفته دست از های لذت تموم تارا گذره، می خوش چقدر دریا کنار

 .بود خب چیز همه بود کنارم در اون که همین نبود هم زندگی راحتی و ها سفر این

 .اجازه با.. ببخشیدا داداش زن: گفتن بلند حسام و هانی

 شد؟ تموم فوتبال رید؟ می دارید –

 یهست امشب ایینپ بایید نکن درست شام پایین رم می من مادر مزخرف، باالخره آره -جون مادر

 .یان می دارن اینا

 بیمارستان؟ بره که یاد می –

 .داره زایمان وقت فردا پس آره -جون مادر

 .کنین صدام خواستین کمک سالمتی، به –

 یه گوب دکتر ری می فردا: گفت و انداخت متلکشو بینیم پیش طبق هادی رفتن که اینا جون مادر

 .اعصابه ضعف رایب ادرار اونم و شد اضافه دردام به درد

 کنیز عین.. وحوضش موند علی.. بودم شده ناراحت چقدر تمسخرش از خوابید، گرفت رفت هادی

 و برداشتم انگور ی دیگه ی خوشه یه! فهمیدم؟ چی زندگی از کردم، می تمیز باید رو خونه فقط

 ..خوردم نشستم

*** 

 :گفت عاینهم بعد کنه، ام معاینه خواست ازم دید دکتر که آزمایشمو جواب

 خبر خودت کردی، کاری این که خوب چه ولی کردی می قطع هاتو دارو خود سر نباید که این با –

 داشتی؟
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 !!چی؟ از –

 .بشی حامله نباید کنی می مصرف دارو که زمانی تا بودم گفته شوهرت به –

 :مگفت و کرد یخ تنم ریختن، سرم رو یخ آب سطل انگار کردم، نگاه دکتر به خورده یکه

 ببخشید؟ –

 .باردارید شما -دکتر

 .شده اشتباه حتماً.. حتماً: گفتم شده هول

 .کردم ات معاینه من -دکتر

 ..وای.. کشه می منو هادی.. وای: گفتم وارفته

 ..سونوگرافی برای زنان دکتر فرستمت می -دکتر

 همهبف اگر هادی. رفت شدم بدبخت بریزم؟ سرم به خالی چه حاال. گرفتم پشیمونیم به دستمو

 ودستم. بود هوا از پر سرم. بیرون زدم مطب از چطوری دونم نمی کنم؟ چیکار کنه، می پا به غوغا

 پایان هب ماه پنج فقط کنم چیکار حاال زدم؟ زندگیم به بود گندی چه دیگه این گذاشتم، شکمم رو

 رب حالیم بی و گیجهسر کردم می فکر.. میاره در ـو پدرم هادی!! ام؟ حامله من و مونده زندگیمون

 نکنم رو کار این اگر کنم سقط رو بچه کنه می مجبورم هادی.. هام دارو کردن قطع به گرده می

 طیغل چه من به لعنت شده؟ ساقط عقلم من چرا وقتمه؟ چند یعنی.. کنم بزرگ رو بچه تنها باید

 ایو.. شده من صیبن که بدبختی نهایت این آخر کنم؟ کا چی.. خدایا کنم چیکار کنم؟ می دارم

 چیکار.. شیم می بدبخت هادی هم من هم بفهمه عمو خان اگر. بفهمند اینا جون مادر اگر.. وای

 من که اینه مهم. کنند می نگام دارن همه و خیابونم تو نبود مهم. گریه زیر زدم هولم از کنم؟

 و ایمان و دین ینیب می زودی به که موقع اون توی. بودم زمین روی آدم ترین بدبخت احتماالً

 رباردا زن هوای و حال تازه فهمیدم انگار که حاال.. کردم گیر دوراهیه بدترین بین دنیام و زندگی

 عق که حاال تا!!! اِ!! زدن عق به کردم شروع هق هق و گریه اون بین آوردم، می دست به داشتم رو

 ..فهمند می همه وای!! زدم نمی

 !!!توتیا!! توتیا –
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 تازه سیدر بهم که دستش کیه، ببینم کنم بلند سرمو تونستم نمی که زدم می عق دتش با انقدر

 ..بود محسن ی مغازه نزدیک دکترم مطب جون محسنه فهمیدم

 از تر نزدیک انگار داشتم، دنیا تو که بود کسی تنها انگار دیدم محسنو کردم بلند سرمو حال بی

 اچر کنی؟ می گریه چرا!! چیه؟: گفت واپسدل محسن و گریه زیر زدم. نداشتم رو کسی محسن

 اتفاقی چه. اومد در دهنم از دلم بزن حرف توأم با!! کرده؟ چیکار هادی!! توتیا؟ آری؟ می باال

 بودی؟ کجا!! افتاده؟

 ..شدم بدبخت محسن –

 همهبف اگر هادی. رفت شدم بدبخت بریزم؟ سرم به خالی چه حاال. گرفتم پشیمونیم به دستمو

 ودستم. بود هوا از پر سرم. بیرون زدم مطب از چطوری دونم نمی کنم؟ چیکار کنه، می اپ به غوغا

 پایان هب ماه پنج فقط کنم چیکار حاال زدم؟ زندگیم به بود گندی چه دیگه این گذاشتم، شکمم رو

 رب حالیم بی و سرگیجه کردم می فکر.. میاره در ـو پدرم هادی!! ام؟ حامله من و مونده زندگیمون

 نکنم رو کار این اگر کنم سقط رو بچه کنه می مجبورم هادی.. هام دارو کردن قطع به گرده می

 طیغل چه من به لعنت شده؟ ساقط عقلم من چرا وقتمه؟ چند یعنی.. کنم بزرگ رو بچه تنها باید

 ایو.. شده من نصیب که بدبختی نهایت این آخر کنم؟ کا چی.. خدایا کنم چیکار کنم؟ می دارم

 چیکار.. شیم می بدبخت هادی هم من هم بفهمه عمو خان اگر. بفهمند اینا جون مادر اگر.. یوا

 من که اینه مهم. کنند می نگام دارن همه و خیابونم تو نبود مهم. گریه زیر زدم هولم از کنم؟

 و ایمان و دین بینی می زودی به که موقع اون توی. بودم زمین روی آدم ترین بدبخت احتماالً

 رباردا زن هوای و حال تازه فهمیدم انگار که حاال.. کردم گیر دوراهیه بدترین بین دنیام و ندگیز

 عق که حاال تا!!! اِ!! زدن عق به کردم شروع هق هق و گریه اون بین آوردم، می دست به داشتم رو

 ..فهمند می همه وای!! زدم نمی

 !!!توتیا!! توتیا –

 تازه سیدر بهم که دستش کیه، ببینم کنم بلند سرمو تونستم نمی که زدم می عق شدت با انقدر

 ..بود محسن ی مغازه نزدیک دکترم مطب جون محسنه فهمیدم

 از تر نزدیک انگار داشتم، دنیا تو که بود کسی تنها انگار دیدم محسنو کردم بلند سرمو حال بی

 اچر کنی؟ می گریه اچر!! چیه؟: گفت دلواپس محسن و گریه زیر زدم. نداشتم رو کسی محسن
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 اتفاقی چه. اومد در دهنم از دلم بزن حرف توأم با!! کرده؟ چیکار هادی!! توتیا؟ آری؟ می باال

 بودی؟ کجا!! افتاده؟

 ..شدم بدبخت محسن –

 اش؟ کله و سر به زدی شد؟ دعوات هادی با شده؟ چی –

 حفظش کرد می سعی که آرامشی با محسن بزنم، حرف تونستم نمی که کردم می هق هق انقدر

 .شده چی ببینیم مغازه بریم بیا. آروم باش، آروم: گفت کنه

 اشبر رو ماجرا و شدم آروم کمی داد، بهم آب لیوان یه و مغازه تو رفتیم و شم بلند جا از کرد کمکم

 اب. زد نمی پلک و کرد می نگاه منو خورده یکه. زدن خالصی تیر محسن به انگار.. کردم تعریف

 کنم؟ چیکار من بگو کن، نگاه منو: مگفت گریه

 رفت رو مغازه طول و عرض و شد بلند جا از! “بگم؟ چی تو به من!! توتیا وای! توتیا وای -محسن

 فکر. رو بچه اون هم کردی بدبخت خودتو هم  که بیاد دنیا بچه این اگر دِ:” گفت و پایین و باال

 ور اون معرفتش و محبت و عقل.. دونه می داخ که خردیه بی یه این مونه؟ می پات به هادی کردی

 لهچ تو انداختی خودتو بفهمند اینا مادرش و بدی آب ـو بند اگر. چند سیری بچه و زن. دنیاست

 شناسی؟ نمی رو هادی مگه:” زد داد عصبانیت با.. ” وای.. توتیا

 هم ترش سوار ردهبرگ بخت کی هر از کشه، می منو بفهمه هادی اگر: گفتم و کردم گریه بلند بلند

 .گیره می گازش سگ بشه

 :گفت و نشست روبروم و کشید جلو رو صندلی وال و هول با محسن

 باشید؟ هم با که کردید داد قرار کی تا –

 .بده منو جواب: گفت جدی محسن و ککردم نگاه محسن به گریه با

 .سال سر تا –

 .که سالتونه سر دیگه ماه پنج عقل، بی آخه -محسن

 کنم؟ چیکار: گفتم گریه با
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 خودت ی گذاشته حنا تو دست با  مسجد، دم بسوزونمت یا بِکَنمت آخه: گفت حرص با محسن

 گر کن فوت کن روشن جهنم آتیش ـست، کبیره گناه چاره کنم؟ چیکار گی می اینجا اومدی

 .بگیره

 .محسن: گفتم التماس و گریه با

 باد به ـو دودمانت. نکن کنی، می لج داری یاتوت: »گفتم اومدم پایین رفتم باال زدم جز -محسن

 .«دورته کی هر و خودت جون به افتی می خوره شی می افتی می لج سر وقتی نده

 لگ تو که کردم چیکار دونم می مونه، می گوشت تو داری عمر تا نزنی بار یه تلخو حرف محسن –

 .بگو رو چاره. موندم

 اشهب قرار اگر نداره، کردن فکر بشور صورتتو پاشو. چیه چاره دونی می که دونم می خوب -محسن

 تهس که این از هادی. رفت غلط باید ولی. بری غلط ذاره نمی ایمون و دین کنی، فکر و کنم فکر

 بقیه عدب وقتته چند بفهمیم باید اول گیرم می دکتر وقت نیار در صداتو ات خونه برو. کنه می بدتر

 به ور راز نداره، طاقت. کنه می دق بفهمه اگر. نرگس به حتی .نگو کس هیچ به. کنیم می کارارو ی

 نیدنش با. است کوسه هادی باشه جمع حواست تو و من بین رازه این. نیست راز دیگه بگی کسی

 چی فهمیدی. خونه می فرحزادو تا بگی «ف» و کنه می پیدا خودشو ی طعمه قلب ضربان صدای

 نه؟ یا گفتم

 و کرد حساب رو کرایه و گرفت ماشین برام محسن. شدم بلند جا از و دادم تون سر حال همون با 

 .زنم می زنگ بهت: گفت

 .کن جمع حواستو: گفت و کرد اشاره ام شقیقه به

 ره نمی یادم. شد جاری اشکام و زد شور دلم و رفت رو نرفته راه یک و هزار سرم خونه برسم تا

 :گفت دید منو تا. دیدمش می که بود بار اولین انگار دیدم رو هادی شب اون

 قرمزه؟ چشمات چرا چیه؟ –

 .شد تموم تازه. فریزر تو بذارم کردم می خورد پیاز داشتم –

 دکتر؟ رفتی –

 .شدم خوب آره، –
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 مدلیه؟ این روت و رنگ چرا پس –

 .شدم خوب گفت ولی –

 نداد؟ دیگه دارو –

 .بخوری دارو نیست الزم دیگه شدی خوب گفت نه –

 .دیگه بکش ـو شام برو کنی؟ می نگاه منو ایستادیو چرا خب –

 ور سفره. لرزید می دستم که انقدر افتاد دستم از بار ده قاشق بود، کرده یخ استرس از دستام

 که انگار قراره، چه از موضوع که فهمه می هادی آن هر کردم می احساس. کشیدم رو غذا و چیدم

 خدمت به آماده سربازای عین و اومد هادی. مردم می اضطراب از داشتم. بخونه منو ذهن تونه می

 ایستادی؟ چرا دیگه بشین خب: گفت و کرد نگاهم تعجب با هادی. بودم ایستاده اپن کنار

 :گفت هادی و نشستم جام سر سریع

 دکتر؟ رفتی تنها –

 .رفتم تنها آره –

 بیمارستان؟ رفتن مادر و هستی –

 .رفتن صبح آره –

 پایین؟ گذاشتی رو هانی و حسام غذای –

 بیان کنم صداشون:” گفتم و کشیدم ـو غذاشون و شدم بلند جا از. ” رفت یادم ها بیچاره نه ییه، –

 …جا همین

 که فهمه می آخر هادی وای. پایین ی طبقه طرف به رفت و گرفت رو خورشت و ظرف دیس هادی

 ندت تند به کردم شروع و  مکشید خودم برای غذا عالمه یه. مردم می گرسنگی از داشتم چمه، من

 از همگ شه، می چیزیت یه تو خدا به توتیا: گفت و کرد نگاه منو تعجب با و باال اومد هادی خوردن،

 اومدی؟ قحطی

 .بود ام گرسنه خب: گفتم خجالت کمی با و کردم نگاه هادی به تعجب با

 .بخور آروم خب -هادی
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 از هادی آوردم، باال رو همه و خورد هم به حالم دمش بلند جا از که همین ولی خوردم ته تا رو غذا

 :گفت خونه هال همون

 خوبه؟ حالت. خوردی بس از آوردی، باال رو همه و کرد تعجب ـت معده که خوری نمی غذا انقدر –

 دیگه شب دو اگر. فهمه می زودی به هادی. زد می دو دو چشمام کردم، نگاه آیینه به لرز و ترس با

 .فهمه می.. مهتمو بیارم باال

 کردی؟ غش باز! توتیا؟ -هادی

 .خوبم نه –

 یخچال تو از. کردم باز یخچالو در سریع. بزنه تلفن رفت هادی بیرون اومدم که دستشویی از

. شستم و  کردم جمع رو ظروفا و ظرف. خوردم می انگور بیارم بیرون رو میوه ظرف که این بدون

 .باشه ام هفته شش پنج باید حتماً!! شدم؟ وریاینط یهو چرا آخه بود خوب که دیروز تا

 بخش لذت چقدر وای. ایستادم کولر جلوی و کردم روشن رو کولر رفتم. بود گرم خونه هوای چقدر

 ..کولر  خنکی. بود

 ی تهدس بودم ایستاده که کولر جلوی همینطوری بودم انداخته انگور حبه تا چند دامنم جیب توی

. دبو آفریده رو دنیا نعمت ترین خوشمزه خدا انگار ذاشتم می دهنم تو وـ ارغوانی دونه های انگور

 .بس و همین. چسبید می طوالنی خواب یه فقط خنک کولر این جلوی

 !!تویتا –

 یدار باز: گفت و پشتم زد تا دو هادی. کردن سرفه به کردم شروع و گلوم تو پرید انگور ترس از

 راچ باشیم؟ بیمارستان تو خاطر به باید روز هر ما. ریمی می کین می رودل خب خوری؟ می انگور

 .تو دست از کرد اود سینوزیتم داری؟ تنت تو آتیش مگه کردی؟ زیاد رو کولر انقدر

 .گرمه خیلی نکن، کمش خدا تورو نه –

 .ببینم بیار بریز چایی لیوان یه برو -هادی

 می کار یدور چه با ـت کلیه! دستشویی؟ نرفتی پیش دقیقه دو مگه: گفت و دستشویی طرف رفتم

 کنه؟
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 نرم؟. دارم دستشویی خب –

 .سرت خیر: گفت حرص با هادی

** 

 از. داشتم فریزر توی. بودم کرده بربری نون هوس چقدر. شدم بیدار خواب از گرسنگی از وای.. 

 و برشته حسابی خواست می دلم. گذاشتم آتیش روی مستقیم و درآوردم رو بربری نون فریزر

 نخورده نون بود عمر یه انگار. کشیدم می بو.. واای.. خورد مشامم به که نون بوی. بشه هسوخت

 ی سوخته های قسمت خوردن به کردم شروع و کردم خاموش رو گاز و رفت باال نون دود. بودم

 .نون

 عصبانیت با. کردم سکته ترس از. شد ظاهر آشپزخونه جلوی خشن و آلود خواب ی قیافه با هادی

 می ونن شدی بلند شبی نصفه سرت؟ به زده. گرفته آتیش خونه کردم فکر!! دیوونه! دیوونه :گفت

 خوری؟ می سوزونی

 .بود ام گرسنه خب –

 خوری؟ می سوخته نون که شه نمی پیدا خونه تو غذا –

 .ام حامله فهمه می االن. گزیدم لبمو

 ای؟ هبچ مگه بخوری؟ بعد شه صبح کنی صبر ساعت سه تونستی نمی -هادی

 .آوردم باال ـو بودم خورده هرچی خب –

 .شه می تر وخیم حالت روز به روز.. خدا ای. خب بخور کن گرم غذا آدم مثل -هادی

 من اول بذار: گفتم و شدم حاضر دستشویی جلوی هادی از زودتر. دستشویی طرف به رفت هادی

 .برم

 .بفرمایید: گفت آمیزی کنایه لحن با هادی

 :گفت و دز صدام هادی صبج

 .شده هفت ساعت شی؟ نمی بلند چرا تو!! توتیا! توتیا –

 .یاد می خوابم خیلی نمیتونم –
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 داری؟ خواب مرگ مگه. روزت هر کار شده بخورم؟ چی صبحونه من پس –

 .بخوابم بذار خدا تورو –

 .بذار چایی یه حداقل پاشو کار؟ سر فرستی می گرسنه ـو من حاال رفتی راه صبح تا –

 .یاد می خوابم تونم نمی –

 .دی نمی صبحونه من به است هفته یه االن! توتیا: گفت عصبانیت با هادی –

 تا من و.. گرسنه اونم. رفت و شد بند جا از عصبانیت با هم هادی خوابیدم، و کشیدم سرم رو پتو

 رانگو هخوش یه فقط وای. انگور سراغ رفتم دوباره شدم بیدار که خواب از و خوابیدم یازده ساعت

 ونج مادر ی خونه در. پایین ی طبقه رفتم و  شدم سرکنده مرغ عین شد تموم که انگورم. داشتم

 :گفت دید منو تا جون مادر و زدم ـو

 شده؟ چی خوشگلم، عروس سالم –

 ..”ای حامله فهمه می که خوای می انگور بگی یهو خب.. ” ببخشید جون مادر –

 دارید؟ انگور. شده تموم انگورم کنم درست یهاد برای دسر یه خوام می.. اِم –

 .ندارم مادر نه بشم، فدات الهی: گفت و خندید جون مادر

 ای؟ی می کِی هادی:” گفتم. بله: گفت هادی تا و هادی زدم زنگ و باال رفتم! “ندارید؟: گفتم مایوس

 .یام می نه و هشت ساعت که ماهه هفت شش میام؟ کِی -هادی

 .خرب انگور میای داری –

 .که خریدم انگور کیلو چهار سه تازه: گفت تعجب با هادی

 .خداحافظ. دیگه بخر شد، تموم خب: گفتم عجله با

 هب هوسم کمتر که این برای و شدم هالک انگور واسه بیاد هادی تا و کردم قطع سریع رو گوشی

 یه و دیدم دستشو وت انگور ببینم خودشو اینکه از قبل اومد که هادی. خوابیدم ـش همه بیاد یادم

 تیح. کرد نگاهم زیرکانه همینطور هادی. بشورم ببرم که گرفتم هارو انگور و گفتم سریع سالم

 شیده با که رفت شب هر طبق خورد زنگ هادی تلفن شام بعد. خوردم انگور غذا جای هم شام

 کنهمم که این و شزمانی مدت و بارداریم درمودر و اینترنت تو برم بهتره که  کردم فکر. بزنه حرف
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 هک خوندم می داشتم تند تند.. نیومده هادی تا کنم سرچ ـو سقط های شیوه و باشه ماهی چه تو

 :زد صدا هادی

 ما هب خیرت شب حداقل. میاد خوابت که صبح کجایی؟ حداقل، بریز چای استکان یه بیا توتیا –

 .برسه

 رو اییچ استکان. بریزم چایی استکال هی براش که شدم بلند جا از و کردم مینیموم مطالبو سریع

 و وله با. نیست هادی دیدم اومدم که دستشویی از. دستشویی رفتم و جلوش گذاشتم و ریختم

. ردهک باز ـو اینترنت ی صفحه و نشسته کامپیوتر پشت هادی دیدم و اتاق طرف به رفتم هراس

 !هادی: گفتم نگرون و سریع

 ..شاکی شاید و کنجکاو پرسشگرا، جدی، کرد، نگاه منو مدلی یه هادی

 .بودم اطالعات دنبال تارا برای.. تارا برای –

 تارا؟ –

 .باشه داشته این مورد در اطالعات یکم خواست می –

 ..کامپیوتر اشون خونه تو تارا مگه –

 .خرابه –

 .ببینم بیار آزمایشتو برو:” گفت و داد تکون تایید به سری.. ” خرابه –

 .هادی: گفتم وال و هول و بغض با 

 .بیار ـو آزمایش برو: گفت وار تاکید

 :گفتم و گریه زیر زدم شد بلند جا از تا هادی. کردم نگاهش گریه و بغض با و وایستادم جا همون

 .ام حامله من –

 :گفتم می و کردم می گریه دل ته از ها مرده مادرم عین من و کرد نگاه منو آروم هادی

 ..شد چطوری نفهمیدم خدا به. میدمفه تازه خودمم خدا به –

 !کنی؟ می گریه انقدر چرا حاال خب: گفت و کرد نگاهم کم یه هادی
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 .بودم خبری همچین منتظر: گفت هادی وو کردم نگاه رو هادی تعجب با

 !!چی؟ –

 !!طالقمون؟ پس: گفتم و شد رد کنارمون از هادی

 .بچه اومدن دنیا به بعد –

 !!بچه؟ اومدن دنیا به بعد –

 می ـتو بچه و گذری می اتم بچه از حتی زنیکه خاطراون به عوضی توی: زدم جیغ عصبانیت با

 نم. فروشند نمی خودشون خاطر به ـشونو بچه هم حیوونا حتی!! انسانی؟ تو آدمی؟ تو. فروشی

 .ذارم می دلت به رو بچه این داغ

 .کنی می بیجا تو: گفت حرص با هم هادی

 .بود چی قصدت گم می همه به. داشتی فکری چه گم می همه به –

 .بنشونمت سیاه روز به تا کن باز دهنتو داری جرئت -هادی

 ومتم دیه. بزن بزنی؟ منو خوای می چیه. آشغالی عوضی توی اته؟ بچه نوبت حاال بدتر؟ این از –

 .شد تموم دیگه هادی، شد

 و رفتگ دستم از ـو مانتوم المودنب اومد. مامان ی خونه برم بپوشم لباسمو تا اتاقمون طرف رفتم

 برید؟ می تشریف کجا: گفت و هال تو کرد پرت

 .کنم تحملت تونم نمی ام لحظه یه حتی –

 از که بیارم سرت بالیی نذار! یادا می باال سگم روی تویتا: زد داد عصابنیت و حرص با هادی

 .شی ساقط زندگی

 کنی؟ قلم پاهامو بکنی؟ خواب می چیکار –

 شده. یاری می دنیا به هم رو بچه اون شده جور هر. زندگیم دنبال رم می و دم نمی تطالق -هادی

 .بیاد دنیا به بچه تا یام می بپامت ماه نه

 :گفتم حرص با
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 .بشم دار بچه باید نگفتی من به تو نیستی، آدم تو کثافت –

 .زنه یم نامم به سندارو ام بچه اومدن دنیا به با. گفته بهم تازه عموم چون -هادی

 داری؟ نمی بر سرم از دست چرا خوای؟ می چی جونم از لعنتی: گفتم و افتادم گریه به

 خودتو خرج هم ماه به ماه. دم می بهت رو خواستی می که ای خونه. کردم چیزو همه فکر -هادی

 .کنم می فراهم برات بخوای چی هر رو، بچه هم دم می

 و خورهب باشه؟ داشته خرج فقط که بیارم دنیا به دگوسفن قراره کردی فکر: گفتم گریه و حرص با

 خاطر به. گیری می ازش رو زندگی حق داری تو و آدمه ی بچه یه اون زندگی؟ برای مکانی یه

 من زندگی حق پس بگذری؟ تنت ی پاره از و خونت هم از که داره؟ ارزش برات انقدر زن یه چی؟

 بی ناکس شهر این توی اونم بچه؟ یه با ساله یک و بیست ی مطلقه زن یه بشم تو خاطر به چی؟

 .هادی تو به تف داری؟ غیرت تو مَردی؟ تو. چیز همه

 .کردی قبول خودت. دنبالت فرستادم پیک مگه: گفت عصبانیت و حرص با هادی

 ابد تا ـو من و بغلم زیر بذاری بچه یه اینکه نه. طالق سال سر و بشم زنت کردم قبول من –

. خواد می خونواده و خواد می پدر بچه. بری کنی ولم مشکل هزار با و کنی دتخو اسم خور برچسب

 تو فتادا وقتی «اش؟ معشوقه دنبال رفت:»بگم «کو؟ بابام: »گفت وقتی کنم؟ بزرگش باید چطوری

 زرگب والدی تک وقتی نباشه، پدر بچه یه سر باال وقتی بره می حساب من از کردی فکر بیراه راه

 انقدر چرا تو آخر بیام؟ بر مشکال این پس از چطوری میاد؟ پیش مشکل براش درچق دونی می بشه

 گول رو ههم خلف نا شدی بود سرت باال بابا ننه که تو بلدی؟ ـو شدن دار بچه فقط مسئولیتی؟ بی

 شه؟ می چی ـت بچه منفعتت، خاطر به زنی می

 .کن رمبا میاد در دهنت از چی هر کن استفاده سو بارداریت از -هاددی

 :گفت و زد چنباتمه روم جلوی هادی و نشستم زمین روی گریه از

 .کردی شروع رو بازی خودت –

 شو خفه –

 .خوام می پولو اون من -هادی

 چی؟ قیمت به: زدم جیع
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 .دم نمی ادامه رو زندگی تو با هرگز من: گفت جدی بعد و کرد نگام فقط هادی

 زا. پشیمونم سگ عین سگ، عین خودم ی کرده از عاشقتم؟ کردی فکر: گفتم و زدم پوزخندی

 در وار تاکید و گوشم تو زد حرص با هادی. ” دارم نفرت ازخودم وجودمه تو تو، ی بچه که این

 هی اگر.. توتیا خوام می ازت سالم رو بچه او من،:” گفت بود روم جلوی اش اشاره انگشت که حالی

 خواست دلت غلطی هر اومد دنیا به وقتی. ذارمت نمی زنده بشه کم ازش مو تار یه فقط.. مو تار

 .بکن

 روفادا ـت بچه و خونواده به تو که همونطور و نکنه وفا بهت هرگز شیده امیدوارم: گفتم گریه با

 قربانیش ـتو بچه و  زن و دی می فریب رو همه خاطرش به که نداری و دار تموم امیدوارم نیستی،

 و ادهپی تو و باشه سواره خوشبختی که خوام می خدا از. اسپ و آس بشی و بکشه باال رو کنی می

 .هادی بشی مونده اونجا از و رونده اینجا از. نرسی بهش بدویی پیش چی هر

 کردم پرت و برداشتم تخت روی از بالشو حرص با. شد بلند روم جلوی از و زد پوزخندی هادی

 .بمونه نیاد دل رو داغت و بمیری که ایشاهلل هادی: زدم جیغ و طرفش

 مش نمی بلند قبله این سر از گذرم، نمی ازت: گفتم لرزه و حرص با. کرد نگاهم و برگشت هادی

 .باشم کرده نفرینت که ای مگه

 مدونست نمی. کردم گریه وجود تمام با و افتادم تخت رو. رفت بعد و کرد نگاهم ساکت فقط هادی

 کرد؟ ایدب چیکار. پیش راه نه داشتم پس راه نه. بودم افتاده هچل نوع بدترین تو بکنم؟ باید چیکار

 و« !ام حامله من: »اومد می سرم تو جمله یه تنعا و نبودم بلد گریه جز کاری و بود کرده قفل مغزم

 یکی اون تو بود رفته هم هادی. کردم گریه صبح تا شب اون. شد می شروع هام گریه انگار سر از

 .کردم می ریزا و گریه من چون بود خوابیده اتاق

 ..گم می مادرم به پایین رم می االن: گفت و اتاق تو اومد هادی صبح

 .بیرون برو اتاق از و ببند دهنتو: گفتم حرص با

 ..دراز زبون خیلی: گفت عصبانیت با هادی

 .بیرون گشمو: زدم جیغ و سمتش کردم پرت بالشمو
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 یاد. پایین فته که فهمیدم اومد که رد صدای. دادم ادامه ـو هام گریه باز و پتو زیر بردم سرمو

 و دبو خواب هنوز. گرفتم ـو محسن موبایل. فهمیده هادی که بگم محسن به باید. افتادم محسن

 الو؟: گفت آلود خواب صدای با. برداشت رو گوشی بوق هشتا نزدیک بعد

 .شدم بدبخت محسن: گفتم گریه با

 شده؟ چی: گفت هراس و هول با

 .فهمید هادی –

 طوری؟چ –

 کیه؟ محسن؟ شده چی: گفت که اومد صداش ور اون از مامان

 الو؟.. بخواب تو دوستامه، از یکی هیچی -محسن

 .نفهمه مامان که حیاط تو بیا –

 فهمید؟ کجا از خب، خیله -محسن

 .بشه دار بچه که زنه می نامش به وقتی رو سندا گفته عمو خان. بود ـش نقشه عوضی –

 .نالوتی مردنا: گفت حرص با محسن

 .دم نمی طالقت چیه ماجرا که بفهمه کسی اگر گفته کرده، تهدیدم کنم؟ چیکار محسن –

 .شده فطرت پس چقدر ناکس نامرد کرده، غلط -محسن

 ایه خواسته پای به خوام نمی من بکن فکری یه.. محسن فهمن می همه زودی به: گفتم گریه با

 خوام نمی. شم می دیوونه دارم من کن کمکم نقرآ تورو محسن بشم، تر بدبخت این از هادی

 .بیارم دنیا به رو هادی ی بچه

 توتیا؟ کنم چیکارت من آوردی؟ خودت سر بالیی چه ببین: گفت حرص با محسن

 .شه یرد اینکه قبل بکن ای چاره خدا تورو. پشیمونم خیلی خدا به محسن دونم می گفتم گریه با

 بکشم؟ رو هادی کنم، چیکار: گفت قبلی لحن با محسن

 .گرفته منو صدرا محمد آهِ دونم می من: گفتم هق هق با
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 .صدرا محمد آه نه خودته عقلیِ بی: گفت بیشتر عصبانیت با محسن

 ..تو به.. مامان به محمد به بدیهامه، همه تقاص این –

 .باش آروم توتیا! توتیا: گفت تری آروم لحن با محسن

 حامله من فهمند می همه که رسه نمی آخر به امروز. کنم می دق دارم من باشم؟ آروم چطوری –

 نمی چیزی شه، می بسته روم به ها در تموم. شه می تر سخت هم حرفا این از کار اونوقت. ام

. شم می دیوونه دارم محسن. هادی ی بچه و مونم می من اونوقت یاد می دنیا به بچه این که گذره

 یاخدا.. بچه این وجود با. کشیم می زجر دارم کافی ی دازهان به. بشه اینطوری زندگیم خوام نمی

 کردم؟ چیکار کردم؟ چیکار من محسن. سوزانه جهنم این آتیش چقدر

 .کنم می فکری یه برات من. کنم فکر که بدی فرصت کم یه خوام می -محسن

 نم که بفهمند هم وقتی بکنیم خواستیم می هم کاری هر. فهمیده دیگه هادی! محسن؟ چیکار –

 .شه می بسته روم به ها در تموم ام حامله

 .بکنیم باید غلطی چه ببینم بذار: گفت عصبانیت با محسن

 ..تا کنم خالص ـو خودم باید: گفتم گریه با

 می من بدی خوت دست کاری خدا به توتیا: شد پاره گوشم ی پرده که زد دادی چنان محسن

 اریک گند به اونقدر و بده فرصت بار یه حداقل زدی دگن زندگیت به تنها و یکه حاال تا. تو و دونم

 نکن اضافه هات

 .کنی نمی درک تو: گفتم گریه با

 .پرم می پایین و باال دارم که توئه خاطر به کن؟ نمی درک. شم می دیوونه دارم من -محسن

 .محسن کن کاری یه خدا تورو باشه، باشه: گفتم گریه با

 .ها نکنی خطا پا از دست توتیا باشه؟ کنم می خبرت -محسن

 ..خداحافظ خب، –

 جون مادر که گذشت ساعت دو یکی. کردم شروع هامو گریه سر از دوباره و کردم قطع رو تلفن

 :گفت و کرد بوسه غرق منو صلوات و سالم با رو خنده و زنان کِل در جلوی اومد
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 یه برام قراره فتنگ بهم. دادن بهم خوشی خبر چه.. خوشگلم عروس بشم تو فدای من الهی –

 .بیاری خودت عین گل دست

 مامان؟ چیه: گفت و کرد نگاه منو واج و هاج جون مادر و گریه زیر زدم و شد پاره دلم بند

 .بود منتظره غیر خیلی فقط هیچی،: گفتم و کردم کنترل خودمو زور به

 رانتظا واسه وقت هما نه. نداره گریه اینکه برم، قربونت الهی: گفت و بوسید چشمامو جون مادر

 ..داری

 .بله: گفتم و دادم تکون غصه با سری

 از و بزنیم حرف هم با و بشینم کنارت مدت تموم خواد می دلم که ام زده ذوق انقدر -جون مادر

 .یهست برای بیمارستان برم باید که افسوس.. ولی برات بگم پسریم اول های نوه برای آرزوهام

 .نمیام من ببخشید –

 .باش خودت مراقب خیلی. نیست تو جای که بیمارستان مادر، نه وای -نجو مادر

 .یاییم می حتماً هادی با –

 .خداحافظ. خوشگلم عروس باشه: گفت و بوسید منو جون مادر

 لیک و بود زده ذوق که عمو خان از زده زنگ فامیلیشون کل تقریباً بیاد هادی شب تا. ” خداحافظ –

 وعده و داد ـو چیز تا هزار قول پیشاپیش و کرد واجور جور آرزوهای و گفت بهم تهنیت و تبریک

 ..بگه تبریک حضوراً بیاد که گرفت

 نمی ازش اگر کنیم می زندگی هم با انگار نه انگار زدم، نمی حرف هم کلمه یک حتی هادی با

 مدخو بره خواست می که صبح تا اومد می وقتی از کردم، نمی درست براش هم غذا حتی ترسیدم

 زمرو و شب. ذاشتم نمی هم محلشم حتی کرد نمی وادارم که زمانی تا کردم می زندانی اتاق تو ـو

 چطوری باردارم که فهمیدن.. و تارا و مامان وقتی ره نمی یادم. گذشت می فغان و گریه و ناله با

 درونم ردد از مامان که دادم می قورت بغضمو زور به. نشست چشاش تو غم و رفت وا جا در مامان

..« بشه خوب اخالقش هادی شاید: »گفت می و داد می الکی دلخوشی فقط که هم تارا نفهمه،

 از مداشت. نبود باغ تو تارا انگار بدتر، بسا چه سابقه هادی همون هنوز هادی که نداشت خبر طفلک

 اهیر و نیاد دنیا که کردم می التماس ام بچه به نبود هادی وقتی بار های بار شدم می روانی غصه
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 حدش از بیش های محبت و زیادش خوشحالی کاراش با هم جون مادر. برگرده رو رفته که

 رویای یه فقط جون مادر آرزوهای ای همه دونستم می اینکه از ریخت، می هم به بدتر ـو اعصابم

 می مبه روانم پیوست نمی حقیقت به و نداشت سرانجامی هاش محبت از یک هیچ اینکه از باطله

 .ریخت

 می و خریدند می.. و لباس تا گرفته بازی اسباب از رسید می دستشون چی هر حسام و هانی

 انگار هم هادی و کردند بچه اتاق رو اونجا و کردند خالی رو خونه اتاق دومین دوتایی حتی. آوردن

 رفتم حرص با. کرد می هم نظر اظهار تازه. شد سیاه خونم که خوردم حرص روز اون انقدر انگار نه

 :گفتم و کنارش

 برادرات؟ و مادر زدن گول از شی نمی خسته –

 شی؟ نمی خسته زدن حرف از چی؟ تو -هادی

 شکنی؟ می ـو دلشون کنی نمی فکر –

 .کنند می کار راهیشون تو ی زاده برادر برای دارن بشکنم؟ دلشونو که دروغه بچه مگه -هادی

 .فطرتی پست واقعاً –

 .نبستم خودم تا ببند ـو دهنت -هادی

 .کرده زایمان روزه پنج و بیست االن ببینی؟ خواهرتو ری می کی جان، هادی -جون خاله

 .حاال رم می -هادی

 :گفت و کرد نگاه من به جون مادر

 بری؟ می خواهرتو آبرو چرا نرفتی حاال تا اشون خونه رفتی که سیسمونیش واسه –

 .دیگه رم می گفتم -هادی

 .شه می کوچیک شوهرش جلوی خب -جون مادر

 بشی؟ من خیال بی شما برم پاشم االن -هائی

 .هادی انصافی بی خیلی تو که خدا به!! وا: گفت رفته وا جون مادر
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 .خیلی: گفتم حرص با

 .ریم می فردا: گفت و گرفت ازم نگاهشو بعد و کرد من به نگاه یه هادی

 بری؟ که بندازم یادت باید من -جون مادر

 :گفت تندی بتاًنس لحن با هادی

 شارالتان پسرای و زنه ان ریخت خوام نمی من بوده، شوهرش مادر خونه حاال تا من، مادر خب –

 .ببینم ـشو

 .دیدی می خواهرتو رفتی می خب -جون مادر

 کوچه؟ سر بیاد کردم می صداش -هادی

 !!!وا -جون مادر

 .اونجا بفرستیش که این نه خودت ی خونه آوردیش می باید -هادی

 .بزنم حرفی تونم نمی من مادرم ی خونه گه می شوهرش وقتی -جون مادر

 :گفت و دستم به انگور که کرد من به نگاهی جون مادر

 .برم قربونت الهی –

 .میاری باال دوباره نخور، زیاد: گفت و کرد من به نگاه یه هادی

 .برم قربونت بخور خودشه؟ دست مگه -جون مادر

 محال! بود؟ گرفته بغضم چرا دونم نمی. کرد نگاه منو شاکی هادی و مکرد نگاه هادی به بغض با

 و شد می اشک. فغانه غم از پر روش و حال چرا دونه نمی آدم که شه می گاهی. شد بد خیلی یهو

 .داشتم رو حال همون درست من

 و داد تکون سری آهسته دید مارو تا هستی هستی، ی خونه رفتیم هادی با روز اون فردای

 :گفت هرششو

 .بینیم نمی رو شما دیگه کردیم خیال داداش آقا –

 .بود زده رکب بهت خیالت -هادی
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 .شد سیاه در به خدا ی بنده این چشم -فریبرز

 .نبود خوش توتیا حال -هادی

 .باشه مبارک ایشاهلل -فریبرز

 .اومده عقل سر هادی انگار باشه خیر برات قدمش ایشاهلل: گفت و بوسید منو هستی

 :گفت خورده جا هستی و کردم نگاه رو هستی شک از پر چشمای و بغض با

 شده؟ چی بگردم، دورت من الهی –

 برزفری تا برگردوندم رومو سریع. کشید قلبم به تیر انگار که رفت بهم ای غره چشم چنان هادی

 وعشر اشون بچه. گرفت دستش تو منو دست و کرد نگاه رو هادی پرسشگرانه هستی نفهمیده،

 :گفت فریبرز به هستی و کردن گریه به کرد

 .بیار فریالو برو –

 زحمت چرا: گفت و بوسید منو هستی و هستی به دادم و درآوردم کیفم از رو هستی ی بچه کادوی

 کشیدی؟

 صدای و  حرص با هادی و کشیدم غم با نفسی کرد، جویی و جست چشمام تو نگاهش با هستی

 :گفت خفه

 نه؟ یا کنی می بس –

 زدم؟ حرفی من: گفتم گرفته و لرزون صدای اب

 .فریبرز به برسه چه. چته که فهمه می باشه اینجا هم خر کارات این با -هادی

 ترسی؟ می آبروت از انقدر –

 .اهلل اال اله ال: گفت حرص با هادی

 می بغض از االن کردم احساس دیدم رو هستی ی بچه تا. داد هستی به رو فریال و اومد فریبرز

 که انقدر. بود نحیفی و الغر کوچولوی دختر داشتم، نگه خودمو تالش  و سعی هزار با. رکمت

 .کنم بغلش ترسیدم
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 زن یه خاطر به اشو بچه یاد می دلش یعنی. کردم نگاهش تعجب با من و کرد بغل رو بچه هادی

 ی ازهاج چنین غیرتت پدریت، احساس یعنی.. کرد می نگاه حسی یه با رو فریال بره؟ و کنار بذاره

 ده؟ می بهت رو ای رحمانه بی

 .کنم می نگاهش حالی چه با که افتاد من به نگاهش که بپرسه چیزی که کرد بلند سر هادی

 :گفت هستی به رو و گرفت ازم نگاهشو

 الغره؟ انقدر چرا –

 .گیره می جون داره تازه داشت، زردی اومد دنیا به -هستی

 چرا؟ -هادی

 .دیگه دارن ها چهب از بعضی خب -هستی

 مهمه؟ زردی -هادی

 .کنن می بستری رو بچه که مهمه دیگه، آره خب -هستی

 :گفت فریبرز و کرد نگاه منو نگران کم یه هادی

 .کنی می بغل اتو بچه هم تو دیگه ماه چند ایشاال –

 ارثیه؟ زردی -هادی

 و کرد نگاه کردم یم نگاهش آلود غم حال همون با که من به هادی و خندیدن فریبرز و هستی

 .میاد دنیا به سالم ات بچه ایشاهلل. نباش نگران انقدر بابا، نه: گفت فریبرز

 :دستموگرفت آهسته هستی کردم، نگاه حرص با رو هادی و زدم پوزخندی

 اتاق؟ تو بریم خوای می –

 .مبد شیر رو بچه برم: گفت و گرفت هادی از رو فریال. شدیم بلند جا از و دادم تکون سری

 رو ریالوف هستی گرفتم، دهنمو جلوی. ترکید بغضم رسید اتاق به پام تا. اتاق تو رفتیم هم با بعد

 .بمیرم الهی: گفت و کردم بغل ـو من و گذاشت تختش

 .داره منو قتل ی نقشه هادی هستی –
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 گذاشتی؟ چرا -هقتس

 .زنه می نامش به سندارو بیاد دنیا به ات بچه وقتی گفته عموت –

 !بود ازدواج سال یه فقط که قبالً ولی -هستی

 و معرفت و عشق و شعور عقل هادی که دونه نمی شه، می تر پایبند هادی اینطوری کنه می فکر –

 .هادیه جسم تو دیو یه فقط این و.. زنه این به داده انسانیتو

 وقتته؟ چند -هستی

 .نرفتم سونوگرافی برای دکتر هنوز دونم نمی –

 .شده متأثر تو با زندگی از هادی مکرد می فکر -هستی

 .نداره سر تو و نیست بلد هادی که نزنه زنگ بار ده روزی زنیکه اون اگر!! هادی؟!! شده؟ متاثر –

 .ره می یادش اون

 ای؟ حامله دونه می. کثافت -هستی

 .دونم نمی –

 .زندگیش پی نره و باشه عوضی باید خیلی قرآن به -هستی

 نیست؟ باشه؟ –

 ..هم هادی باید دنیا به بچه دشای -هستی

 هانیه؟ و حسام مثل هادی کردی خیال: گفتم و زدم پوزخندی

 .سیاه روم: گفت شرم و غم با هستی

 لقمه کی از مادرت هستی. داره زبون هیکلش تای سه باشه سیاه روش باید که اون چرا؟ تو –

 هادی؟ سر گرفته

 توتیا؟؟ برات کنم چیکار: گفت و بوسید و گرفت دستمو هستی

 برام داره که ای زندگی و ـش بچه و هادی شر از اینطوری. بمیرم بخورم بخر موش مرگ یه –

 .شم می راحت سازه می
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 !کنی؟ بزرگ تنها تو رو بچه یعنی -هستی

 تو ماه، برادرات ماه، مادرت جونوریه؟ چه هادی شماها بین موندم بینی؟ می: گفتم بغض با

 !خدایا ..هادی اونوقت بعد اینطوری،

 زودتر  داری: گفت خشم با هادی. خوردیم جا ترس از هستی و من و شد باز ضرب به اتاق در

 ..هاتو چغولی

 رو خدا عرش کنی؟ می چیکار. لرزوندی گورش تو رو بابا تن هادی، نگذره ازت الهی خدا -هستی

 میاری؟ در لرزه به

 حاال بودی خیر ی واسطه که ها وقعم اون. مادر از تر مهربان ی دایه شدی سننه، تورو -هادی

 اندازی؟ می تفرقه بدتر وسط این داری هم تو. بده آدم شدم

 که مبرید می خودم رو خودم زبون بیاری توتیا سر رو بال این قراره که دونستم می اگر من -هستی

 .نکنه هاش بازی لج قربونی خودشو هم توتیا که هستی چی لنگ که بگم نتونم

 .بده بازی این به تن خواسته خودش که یادته تو خوبه پس -هادی

 زد؟ بچه حرف کی -هستی

 ربزهخ بیارتش، دنیا به منه زن اونکه باید بیاره؟ دنیا به دیگه زن یه رو بچه. هست که حاال -هادی

 .خانم توتیا بشینی باید لرزشم پای خوردی

 .هست هم قرارداد خوبه: گفتم بغض با

 یکس ببینم ببر دادگاه ببری خوای می. ارزشه بی داد قرار یه نیست، که عقد ضمن شرط -هادی

 کنه؟ می خرد تره برات

: فتگ تعجب با و بیرون اومد فریبزر و شد باز دستشویی در. کردم نگاه رو هادی بغض و کینه با 

 !شده؟ چی

 .بریز چای سینی یه جان فریبرز هیچی -هستی

 .تردک ببرمش خوام می بریم باید. خواد نمی -هادی

 بود؟ اومدنی چه این -فریبرز
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 .داریم دکتر وقت ایه، موقع بد االن. موقع سر ایشاهلل -هادی

 :گفت بعد و کرد من به نگاه یه فریبرز

 .باشه –

 .بیای تو تا بیارم در پارک از ماشینو رم می: گفت و داد دست فریبرز با بعد و هستی با هادی

 :گفت هستی و کردم خداحافظی هم فریبرز با. مبوسید رو هستی و فریال و شدم بلند جا از

 .زدم می نگ خودم وگرنه یای می دکتر از کی دونم نمی.. بده خبر بزن، زنگ بهم –

 .بیرون رفتم و دادم تکون سری

 هکن باز دهن که این قبل ولی. برسه حسابمو که االنه. ترسیدم می هادی از واقعاً شدم که سوار

 :ادد جواب و خورد زنگ موبایلش

 ..بفهم دهنتو حرف.. چکارش بگو.. بگو پس هان.. زدی زنگ من به که گرفتی اشتباه حتماً –

 :گفت و کرد نگه من به حرص با هادی

 هیچ.. خوره می بر خونده پدر به چیه …هرزه توتیا واسه که دهنه بست و چاک و پیچ از مشکل –

 کنم مین یهویی غلط پرده پشت تو لمث حداقل سننه رو تو داشتم دوست..  بکنی تونی نمی غلطی

 یکپ من: ” زد داد وعصبی بلند یهو”  …کنم عزاش به تبدیل عروسی به مونده روز هفت و بیست که

 دیفهمی. کشی می من واسه اشو شونه و شاخ حاال که شه من زندگی وارد که دنبالش نفرستادم

 کی هر با من.. سراغش نرم که گرفتی می رو دختر ننه جا داشتی عرضه.. کنم؟ فهمت خر یا

 و جوش به هان هان؟.. نه با بابا جوجو فهمیدی. کنم می بخواد دلم که غلطی هر برسه عشقم

 ونهت نمی کس هیچ نه تو نه باشم داشته ازش بچه دارم دوست زنمه محسن ببین.. افتادی خروش

 عروسی ذاری می دیبو مرد اگر.. کردم باز چشم کورا شهر تو آره آره.. بگیره من از حقو این

 ..داداشت زن مادر با کردی می باطل آتالتو بعد گرفت می سر داداشت

 .بفهم دهنتو حرف هادی: گفتم حرص با

 هم به عشق و تفاهم این با نفر دو شما شد حیف ای، خونده پدر و دختر چه ببین بیا اوه، -هادی

. ینجاا از این.. روشن چشمم صفایی و صلح چه نه؟ مندید عالقه هم به که فهمیدید تازه. نرسیدید
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 نفر دو شما مهر شدم خیر سبب خب خب. کشن می نشون و خط من واسه.. خط پشت از هم اون

 ..هان پشتت. محسن شده دراز زبونت چرا پس بگو افتاده، هم دل بر

 .شم می پیاده االن همین من دار نگه.. مروت نا بفهم ـو دهنت حرف: زدم جیغ حرص با

 :گفت و کرد قطع رو گوشی هادی

 شی؟ می پیاده مسیر تو که بودی تاکسی سوار مگه –

 .کنم می باز ماشینو در وگرنه دار نگه گفتم بهت: گفتم حال همون با

 .ببینم کن باز: گفت و زد خودشو طرف قفل هادی

 .ندارم رو یکی این طاقت دیگه: گفتم و کردم نگاهش زنان نفس و حرص با

 د؟ش رو دستت هان، -هادی

 .شو خفه –

 آدم مثل بم نازتو که نیستم صدرا محمد من. بزن حرف درست توتیا، دهنت تو زنم می -هادی

 .کنم می آدمت نکنی رفتار

 تو روزم و شب و کردم نمی گریه خون. نبود این من روز و حال که بودی صدرا محمد تو اگر –

 ..منداشت بارداریم از رو نفرت لعنتی حس این.. گذشت نمی اسارت

. مگرفت گاز ضربه از زبونمو و شد پاره لبم که محکم اونقدر. زد دهنم تو و کرد عملی حرفشو هادی

 :زد داد و شد سرخ لبو عین هادی

 

 هک یارم می سرت بالیی چنان بیاری زبون به رو لندهور اون اسم دیگه بار یه اگر و منم شوهرت –

 .باشه ناپیدا اونورش

 :گفت و داشت نگه ماشینو

 خوری می گه تو داری؟ نفرت حس منه از شکمت تو ی بچه اینکه از و درآوردی دم انقدر حاال –

 نقدرا بارداریت از همینم واسه بود؟ کی هات لحظه تموم تو نبودم من وقتی بگو. داری حسو این که

 صدرایی؟ محمد با هم هنوز. بودی عصبی و ناراحتی
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 :تمگف خون از پر دهن اون با هق هق و گریه با

 بیهوده جسم یه عین تو که رو زنی باشه منتظر که کمه زن صدرا محمد ی واسه فکرکردی –

 محمد که باشم داشته ارزش هنوز که گذاشتی چی من از تو سراغش؟ بره اون و اندازی می بیرون

 سمج یه گذاشتی برام که چیزی تنها باشی؟ نکرده من با که هست کاری چه. بیاره دست ب صدرا

 یوقت که توأم؟ من کردی خیال. گیری می ازم اونم بشم راحت شرت از و بدی طالقم تا ونهج نیمه

 می و یگذرون می اون با کردن صحبت با روزتو تمام نیستی وقتی کنی؟ می تصور رو شیده منی با

. نچسبون داری که رو انگی من به. باشم تو مثل تونم نمی من ـست؟ شیده من آخر و اول زن گی

 .تو عین. پست حیوون یه نه آورده بار انسان امباب منو

 هنعر وحشی ی درنده شیر یه عین درست. بود گرفته آتیش انگار زد که رو دهنی تو دومین هادی

 :زد

 پا زیر خودت خاطر به رو همه. کنه نمی رحم خودشم مادر به حتی که تویی حیوونه که اون –

 .گذاشتی

 :گفتم و کردم پاک دهنمو خون

 که کردم غلطی و نکردم رحم خودم به فقط من خودت؟ یا من زنی؟ می حرف کی مورد در داری –

 خودم هب. نشم هالک گریه از و بیفتم یادش که زندگی تو نیست هم ای لحظه. پشیمونم سگ عین

 این االن ولی.. .مردم می کاش ای کاش، ای بگم که نیست ای لحظه. نفرستم نفرین و تف و لعنت

 یکی خواد می دلم خوابم می شبا وقت هر. بود مقدر برای که بودم اونجایی و نداشتم شرایطو

 من و ودهب کابوس یه ـش همه ببینم و شدم بلند و. بینی می بد خواب داری پاشو بگه و کنه بیدارم

 رابخ زندگیمو صدرا محمد با عروسیم به رو هفت و بیست من که بود این اون، و نیستم توتیا این

 .کردم ازدواج عوضی توی با و کردم

 با کنه منفجرش بود ممکن آن هر که حرصی و لرزی صدای با. بود شده کبود و لرزید می هادی

 صدرایی؟ محمد عاشق هنوز: گفت آروم صدای

 کینه هادی از انقدر من و کرد نگاه لرزید می حرص از که حالی در قرمزش چشمای با چشمام توی

 :گفتم که داشتم

 .کنم می انتخاب اونو باز بشم زنده و بمیرم هم بار هزار اگه حتی –
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 درد از که جیغی و شنیدم می دادشو صدای فقط …کنم متوقفش چطوری دونستم نمی.. هادی و

 .خواستم می کمک مدرم از وجود تموم با و کردم می تهی قالب داشتم ترس از. شنیدم می خودم

 دیگه بار چند کردم می احساس. بود داده دست بهش آنی جنون و بود شده دیوونه انگار هادی

 له هاش مشت زیر االن که کردم می احساس. ترکه می مغزم داشبورد یا شیشه به بکوبونه سرمو

 و دکنن باز ماشینو در تونستن مردم چطوری دونم نمی.. شه می کر فریادش از گوشم یا شم می

 رفت می گیج سرم انقدر. بودند شکونده رو شیشه شاید یاد نمی یادم اصالً کنند جدا ازم رو هادی

 انمخ: گفت دارا مغاره از یکی. نشستم زمین روی  بیرون بودم اومده ماشین در از نبودم متوجه که

 .اورژانس بزنم زنگ

 مدون نمی. دوییدم فقط. شدم بلند جا از بود، درگیر مردم با هنوز هادی. دیدم می تایی دو رو مردم

 هادی ترس از من ولی کردم می درد خیلی دلم بود، گرفته جونمو تموم درد. دوییدم می ولی کجا

 می ذهنیت بدون و انداختم کوچه پس کوچه رفتم همینطوری راهو چقدر دونم نمی. دوییدم می

 حال زا داشتم رسید ای کوچه سر به.. مغزم. کرد می کنترل منو ک بود دیگه یکی این انگار رفتم

. ممچش جلوی اومد پیشم سال دو تصادف ی صحنه. بود اتوبوس ایستگاه جوی درست. رفتم می

 :گفت هراس و هول با یکی! محسنه ی مغازه نزدیک که اینجا

 .بیا محسن آقا.. محسن آقا –

 غازهم داخل به یکی.. بود من به چشمش که بود سالی و سن کم پسر یه. برگشتم صدا طرف به

 .مصطفی چیه: گفت و جلو اومد محسن

 ..آقائه جعفر دختر این -مصطفی

 !!توتیا؟ -محسن

 !شده؟ چی: گفت و طرفم دویید محسن

 ..هادی: گفتم حال همون با

 .بگیر ماشین یه بپر مصطفی.. کثافت! زده؟ هادی -محسن

 .ـم بچه محسن: گفتم ترس با. خونیه دیدم کردم نگاه جینم شلوار به و کرد بلندم محسن

 .بیمارستان ریم می داریم نترس -محسن
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 .خونیه شلوارم: گفتم و افتادم گریه به ترس زا

 می اهنگ شلوار به فقط. بودم شده شوکه انگار من ”بیای؟ راه تونی می بده، تکیه من به -محسن

 :”گفت مصطفی به رو و کرد بود گرفته مصطفی که ماشین سوار منو محسن.  کردم

 .انبیمارست بیار خانمو نرگس ـمون خونه در برو بسپار رو مغازه –

 :گفت محسن و بیمارستان طرف رفتیم ما. رفت و دویید جا در هم مصطفی

 یم حقشو ایندفعه.. خبر بی خدا از نامرد کرده؟ چیکارت شرف بی شد؟ دعواتون من تلفن سر از –

 اول ی دفعه اگر. کنه می خواد می دلش غلطی هر و کاری و  کس بی کرده خیال. دستش کف ذارم

 اومدی؟ کجا از. کنه تکرار کرد می غلط یرمبگ حالشو بودی گذاشته

 .باالیی راه چهار: گفتم گریه با

 کنه؟ می درد دلت -محسن

 .خیلی آره –

 ارچیک سرش به خاک نچ، نچ ”گفت و کرد نگاهم نگران. ” رسیم می االن باش آروم باشه -محسن

 .لعنتی اومده در پدرت هادی احمق کرده

 تو ردتمب محسن و بود شده بد خیلی حالم. برم راه تونستم نمی ضعف از. بیمارستان به رسیدیم

 انوزن دکتر یه گفت سریع دکتر و گفت اورژانس دکتر به رو دونست می چی هر سریع و اورژانس

 قطس بچه چون کامل کورتاژ برای بردن منو بیاد مامان تا. داد ادامه معاینه به خودش و کنند پیج

 ..بود شده

: گفت می بار یه دقیقه چند هر که محسن صدای سپس. میومد سرم باال از مامان ی گریه صدای

 .بسه. کنی می بیدارش نرگس

 بهش؟ دادم گلمو دست دختر اینطوری. آورده ام بچه روز به چه نگا -مامان

 محسن؟ یاد نمی هوش به چرا -تارا

 .خوابید دوباره زدن دارو داشت درد اومده هوش به -محسن

 .سالم -مسعود امیر
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 رفتی؟ -سنمح

 رفتن مردم چطوری و زد می داشت گفتن و دادن شهادت نفرم سه دو دیگه، آره -مسعود امیر

 هپاشد ولی اورژانس بزنه زنگ گفتن بهش: گفت دارا مغازه از یکی بعد بیرون کشیدن رو هادی

 ات فعالً. کردن تنظیم رو نامه شکایت که میارن در بازداشت از رو هادی دارن دیدن رفتم. دوییده

 ..کرده چیکار نامرد. نچ نچ.. تحقیق برای بیان تا بازداشته ثانویه اطالع

 و گریه زیر زد بلند بلند مامان. شد نمی باز کامل چشمام از یکی ولی کردم باز چشمامو آهسته

 :گفت محسن

 .نکن اینطوری خودت با بسه، نرگس –

 .بشکنه دستش الهی. بمیرم من الهی -مامان

 .دارم درد من وای.. وای: گفتم و افتاد یهگر به هم تارا

 .”بزنم حرف خوب تونستم نمی که بود زخم و داشت ورم انقدر لبام”  چی؟ -محسن

 ..درد.. درد –

 .دارم درد میگه -مسعود امیر

 .بزنند دارو بهت دقیقه هر که شه نمی زدن، دارو بهت تازه جان توتیا -محسن

 .کنه می درد سرم –

 کجات؟ -تارا

 ..سرم.. مسر –

 .کن تحمل یکم. دیگه داره درد خب برداشته ترک سرت مامان، برم قربونت: گفت گریه با مامان

 اینجاست؟ مراقب انقدر چرا اینجا؟ خبره چه: گفت و اومد پرستار

 .خانم ریم می االن ما -مسعود امیر

 .داره درد خیلی خانم -مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

364 

 

 شوهرش. ده نمی جواب بدنش. بزنم مسکن دوباره تونم نمی زدم، مسکن بهش تازه -پرستار

 شمایید؟

 .بازداشتگاهه تو نامرد. خانم نه! من؟ -محسن

 هب باردارشو ماهه دو زن بیاره؟ سرش رو بال این که آدمی به دی می دخترتو چطوری خانم -پرستار

 بزنه؟ کشت قصد

 .خواست خودش. بکنم غلط من -مامان

 یوانل یه با تونه می اگر. داشت درد خیلی اگر بدید بهش دیگه ساعت نیم تا قرصو این -پرستار

 .بدید بهش میوه آب

 .بیارید در سرم زیر از بالشو کنه می درد گردنم: گفتم و رفت پرستار

 جان؟ مامان چی -مامان

 ..بردار.. ـو بالش –

 کنه؟ می درد گردنت -محسن

 .بردار آره: گفتم درد از گریه با

 اب هم رو نرگس امیر،: گفت محسن. برداشتن سرم زیر از شوبال که کردن کمک محسن و مامان

 .ببرید خودتون

 .رم نمی من محسن نه -مامان

 ادبی فرستم می رو یکی صبح فردا برو. نیست صورتت تو رنگ. شه می بد داره حالت -محسن

 .مونم می خودم بیارتت، دنبالت

 .گیره نمی آروم دلم: گفت گریه با مامان

 داری .باشه راحت بابتت من خیال برو. میارتت مسعود امیر صبح. تنهاست یعل امیر برو -محسن

 .ری می حال از

 ..وضعیت این توی توتیا برم؟ چطوری -مامان
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 الح هم کنی می بدتر خودتو حال هم کنی می گریه فقط. بکنی تونی نمی کاری که تو -محسن

 .کرده کالفه رو مهه االن کنه می قلقی بد خورده سرما بچه. اون پیش برو. اینو

 هگری هی بمونین خواید می. زنند می مسکن بهش ـش همه که امشب خانم نرگس -مسعود امیر

 کنین؟

 .سالم –

 مبگ و بیوفتم پاش به خواست می دلم. بود خودش شناختم، می صدایی هر از بهتر رو صدا این 

 گرفته؟ چطوری آهت ببینی اومدی اومدی؟ چرا. ببخش ـو من

 آورده؟ ام بچه روز به چه ببین جان محمد: گفت ریهگ با مامان

. اومد صدرا محمد ی گرفته صدای چندی بعد. اومد نمی تارا و مامان ی گریه جز کسی صدای

 ..بود شده دادم بهش رو نهاییش رد جواب وقتی صداش تن عین درست

 .ببینه رو توتیا.. که آوردم رو عمو خان –

 ارود ولی کنم تعریف عمو خان برای چیزو همه. کنم تعریف یا و کنم باز چشمامو خواست می دلم

 .بمونم بیدار دادن نمی اما بودند داده بهم که هایی

** 

 توتیا،: گفت محسن کردم که اولو ی ناله اومد، می اذان صدای ولی بود، ساعتی چه دونم نمی

 !چیه؟

 چنده؟ ساعت –

 .صبحه ربع و پنج خوای؟ می ساعتو ساعت؟ –

 ..محسن –

 بله؟ –

 ..هادی.. نیاد.. هادی –

 ..بازداشته نترس،: گفت و زد تلخی لبخند محسن
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 .بچه.. بچه.. محسن –

 .شد سقط -محسن

 مُرد؟: گفتم بغض با

 بدم؟ بهت آب خوای می -محسن

 ..ام بچه بیچاره.. آخه –

 رشسفا کلی. ها سپرده من به رو تو مامانت. نیست خوب چشمت برای نکن گریه! اِ! اِ -محسن

 قلقیبد که دونی می. مونه نمی مامانم پیش خورده سرما علی امیر خونه، فرستادمش زور به و کرده

 .هببر بین از خودشو و کنه زاری و گریه خواد می هی باشه اینجا مامانتم. مریضه وقتی کنه می

 ..ببخشید..ببخشید.. ببـ.. محسن: گفتم بغض با

 یم منو نرگس ها، شه می بدتر چشمات فردا. نکن هگری گم نمی مگه: گفت و زد لبخندی محسن

 .کشه

 ..احمقم.. من –

 .نیست وقتش االن -محسن

 کنم؟ چیکار.. چیکار –

 رفک راستش. طالق برای بشی حاضر دادگاه توی زودتر بشی، خوب کن سعی فقط تو -محسن

 هادی از انقدر. رهبذا پام جلوی ـو درست راه بذارم میون در صدرا محمد با رو تو موضوع اگر کردم

 ی هواس. شه تموم تو ضرر به و باشه غلط ممکنه کنم اقدامی هر کردم می فکر که بودم عصبانی

 اب. ” نداره ربطی من به: گفت و کنه دخالت خواست نمی اول راستش. گفتم صدرا محمد به همین

 ولی:” گفت تند که داشم حالی چه اش جمله این از که خوند نگاهم از و کردم نگاه ـو محسن غم

. دیمکر فکرامونو سبک و سنگین کم یه خالصه «کارگاه بیا: »گفت و زد زنگ بهم بعد ساعت یه

 و بده بهت زودتر رو هادی ارث که بگم جریانو و کنم صحبت هادی عموی خان با برم شد قرار

 ..بده طالقت زودتر هم هادی

 بودم؟ حامله ونهد می: ” گفتم و کرد نزدیک بهم گوششو محسن.. ” محمد –
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 ..بیمارستانی بگم که  زدم زنگ بهش دیروز: گفت و داد تکون سری محسن

 شاید فتمگ نگم که رفتم کلنجار خودم با خیلی. گفتم می باید: گفت و کرد نگاه کم یه بهم محسن

 هب نگران“ کارشم؟ و کس من مگه نشد چی شده چی توتیا که زنی می زنگ من به هی چرا بگه

.. ” کنه صحبت عمو خان با بره خودش کردم نمی فکر:” گفت محسن و دادم گوش محسن حرف

 جریانو وقتی. بود عموئه خان پیش زدم که زنگ!” مهمم؟ براش هنوز من یعنی شد پاره دلم بند

 نگارا کرد خواهی عذر چقدر پیرمرد بیچاره. شد ناراحت خیلی ببینه، رو تو تا آورد رو عمو خان گفتم

 .زده تورو اون

 بهش کردم نامردی داداششه خب انداختم، زیر به نگاهمو و کشیدم خجالت محسن از.. ” محمد –

 هب بدونی خوای می: ” گفت چندی بعد محسن. کنه می محمد محمد شده بدبخت رفته گه می حاال

 گذشت؟ چی صدرا محمد

 مرد یه یوقت. کردی داغونش دوباره. شد داغون: گفت محسن و ریخت چشمم ی گوشه از اشکم

 اینطوری تورو خواست نمی.. لرزه می و گیره می صداش و کنه می عوض رنگ شه می داغون

 .ببینه

 ..ـو آهش: گفتم گریه با

 .کشه نمی آه تو برای محمد -محسن

 ..کشید.. دلش –

*** 

 بعد هم هادی. طالق فقط پس نخواستم هادی از هم قرون یه حتی گذشت، می طالقم از ماه شش

 در همچنان که بودند اش خونواده وسط این و شیده پیش رفت خواست می که مونطوره من طالق

 .بودند مونده باقی شک

 من ودخ سوخت که کسی تنها دیدیم می گشتم می بر عقب به وقتی. مامان ی خونه بودم برگشته

 زا بیشتر حتی نبود محسن اگر بودم، خشنود و راضی هم خیلی محسن وجود از حتی حاال بودم،

 .باختم می رو بازی اینها

 اول از اگر که بودم شده اونی حاال جاش، بود اومده عقلم حاال جهنمی زندگی سال یه تقریباً بعد

 فقط امبی در خیال و فکر از اینکه برای رو گذشته ماه شش تموم کشیدم، نمی بدبختی انقدر بودم
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 رزب خیاط که افتاد می جا داشت محل تو اسمم کم کم بودم، کرده سرگرم خیاطیم چرخ با خودمو

 رمفک احظه یه حتی که. بود ”صدرا محمد“ اون و بود گلوم تو هناق عین غم یه فقط. هستم دستی

 چه تو االن بودم کرده ازدواج باهاش اگر که کردم می فکر این به ـش همه. شد نمی آزاد ازش

 .داشتیم راه تو مونما بچه حتی شاید.. بودم کجا کردم، ی چیکارم االن. بودم وضعیتی

 بهم رو صدرا محمد که نخوام خدا از نماز سر و بشه ته فکر این با چشمام که نبود روزی و

 بهم رو صدرا محمد که خد ی واسه زدم می ضجه زد می سرم به خوابی بی وقتی شبا برگردونه،

 .کرد می دیوونه منو داشت التماس این و بده

 حاضر وقت هیچ من اونجا برن اینا مامان یا امون خونه بیان چی بلور ی خونواده بود قرار وقت هر

 من و زد می زنگ خانم مهری وقت یه اگر حتی. کنم نگاه چشماشون تو شد نمی روم چون نبودم

 .شدم می آب تلفن پشت قد به قد  داشتم می بر رو تلفن

 العمل عکس و روز ناو از کنه، می عروسی داره صدرا محمد بشنوم روزی یه که نبود دلم تو دل

 .داشتم وحشت خودم

 خوشحال هم کلی و کنه می ازدواج داره معصومه شنیدم اینا مامان از که بود ماه بهمن اوایل یادم

. خبر بی اونم امون خونه اومدند خانم مهری و ملیحه که بود بهمن اواسط درسط و براش شدم

 :گفت و گرفت جموآرن مامان که برم خواستم و شد عوض رنگم دیدمشون وقتی

 .دیدنت زشته –

 !مامان –

 .کن علیک  سالم آدم مثل وایستا -مامان

 انداختم، زیر به سرمو و کردم سالم. بود لبش روز لبخندی کردم، نگاه ـو خانم مهری خجالت با

 !خانم توتیا: گفت معصومه

 ادهافت درسهم یاد.. خانم توتیا گفت می شد می شاکی ازم وقتی که نمکش با همیشه لحن با“

 .اه بگی تبریک نزنی زنگ:” گفت کمر به دست. بود مصی همون انگار. کردم بلند سرمو بودم،

 ایشاهلل ببخشید،: گفتم خجالت با من ولی خنده زیر زدن تارا و ملیحه و خانم مهری و مامان

 .شدم خوشحال خیلی شنیدم خدا به. باشه مبارکت
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 :گفت شیطنت همون با معصومه

 .دیدن مانند بود کی شنیدن ولی شدی خوشحال خیلی شنیدم منم بله –

 واقعاً. بوسیدتم و خودش طرف به کشوند و گرفت ـو دستم ملیحه همه از اول و زدم لبخندی

 بعدشم و خانم مهری بعد و! بوسی؟ می منو چطوری کردم بد برادرتون به من بابا. بودم متعجب

 .معصومه

 .کردید المونخوشح خیلی داخل، بفرمایید -مامان

 .کردید دیر چقدر جون مادر -تارا

 .شدم نگران بزنم، زنگ دیگه خواستم می -مامان

 پاره دلم بند.  ” دیگه هواست به سر صدرا محمد این نکنه، مادر کنه مار ـو آدم خدا -خانم مهری

 دفهمن می نیست مهم. کردم نگاه ـو خانم مری دهن تو دلواپس و نگران. نبود خودم دست. شد

 ”شده؟ چی صدرا محمد. لرزه می صدرا محمد برای دلم

 عین رنگش  خونه اومد سه ساعد آورده، خودش سر کارگاه تو بالیی چه دونم نمی -خانم مهری

 که تو: »گم می. هیچی گه می هی میاد، در صداش مگه!« شده؟ چی صدرا محمد: »گم می. گچ

 اونور و اینور خالصه «اینطوریه؟ چرا وتر و رنگ اومدی؟ که شده چی. خونه نمیومدی سه ساعت

 .نبینم من که جیبش تو گذاشته بسته دستشو دیدم

 !!شده؟ چی خانم مهری اومد باال جونم وای

 چی ببین دکتر برو گم می هم چی هر کرده، باد دستش که کرده کار چی دونم نمی -خانم مهری

 گوشش؟ تو ره می حرف مگه شده

 دیده؟ ضرب -مامان

 .اتاق تو ره می ذاره می بپرسی سوال هم تا دو زنه؟ می حرف همگ -ملیحه

 دستش رو بذارم بردم کردم درست زردچوبه و نمک و مرغ تخم ی زرده رفتم آخر -خانم مهری

 عمل به کاشف آخر. نه درد این میگه. گیره می دردو گم می. خواد نمی گه می خنده می داره دیدم

 .خورده بخیه تا دوازده. شده بریده دستش کف سر اون تا سر این که اومد
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 چی تشدس. انداختم پایین ـو سرم خجالت از. کردن نگاه من به همه که. یییه: گفتم بلند همیچین

 نشده قطع دستش عصب کجاست؟ حواسش بریده؟ چی با. علی یا! بخیه؟ تا دوازده شده؟

 ..باشه؟

 .توأم با توتیا اِ: گفت مامان و رم تو اومد فکر جور هزار

 بله؟: وگفتم کردم بلند سریع سرمو

 .بیار چای یه برو. زدمت صدا انقدر شد پاره گلوم جان مامان -مامان

 سر! ت؟درپی درمونگاه یه یه بیمارستان رفته نکنه؟ چرک دسش آشپزخونه، رفتم و شدم بلند جا از

 ..بشه آلوده زخمش نکنه عوض باند خودی

 !!توتیا؟ –

 :مگفت تارا به و بستم رو سماور شیر. ره می سر داه لیوان از نطوریهمی جوش آب دیدم کردم نگاه

 ..نگی خدا تورو هیس –

 !شد؟ چی -مامان

 .تو های بازی ضایع از امان تارا وای –

 کجاست؟ حواست:” گفت تر آروم و من به کرد رو. ” مامان هیچی -تارا

 چیکار؟ اومدی تو دیگه، شد پرت لحظه یه حواسم خب –

 .بردارم رو شیرینی ظرف ماومد -تارا

 بیان؟ خوان می اینا خانم مهری دونستید می تارا –

 .بله -تارا

 نگفتید؟ زودتر چرا پس –

 .نری در تو که -تارا

 بکشم؟ خجالت بشم چشم تو چشم باهاشون من خوایید می –

 .بدوزی لباس برام تو آوردم نامزدیمو ی پارچه من که این برای خانم نه –
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 .آشپزخونه بود اومده که فتگ معصومه اینو

 !جون معصومه: گفتم و زدم خجالت با لبخندی

 دوزی؟ نمی نامزدیمو لباس بگی خوای می نکنه -معصومه

 ..هم ها انقدر من!! من؟ –

 .دوزی می خوب ـم خیلی اتفاقن. دیدم کارتو نذار، کالس ما واسه بسه خب -معصومه

 !ندوختم نامزدی لباس حاال تا من ولی –

 نامزدی لباس از کمتر دوختی تارا برای که طوسی مجلسی لباس من، خواهر دوزی می -همعصوم

 .بود مجلسی لباس اسمش فقط نبود، من

 و یدندخند اینا مامان و تارا. ” کنم خفت اینو من تا بریز رو چا ی بقیه تارا: گفت  و گرفت منو دست

 :”گفت و ییطال به رو بژِ ی پارچه یه. داد نشونم ـشو پارچه معصومه

 .باشه تک خوام می –

 خانم؟ محبوبه دی نمی چرا –

 به بگیرم لباسمو آمار بزنم زنگ روز هر خوام می من غریبه؟ یه به بدم بذارم فامیلو!! وا -معصومه

 یم مدلی چه حاال:” گفتم و خندیدند باز اینا مامان. ” بکنم کارا این از شه نمی روم خانم محبوبه

 خوای؟

 نداری؟ الژورن -معصومه

 ..ژورنال ندارم مزون که من راستش نامزدی؟ لباس ژورنال –

 ..قشنگن خیلی.. ببینی اگر معصومه وای داره کامپیوتر تو عکس سری یه -تارا

 .ده می لوت تارا بری در زیرش از خوای می هی تو: گفت و خندید ملیحه

 بدوزی؟ باید خودت لباسمو پایین بیای باال بری -معصومه

 :گفت و بوسید منو معصومه. دادم تکون باشه معنی هب سرمو

 .بده نشونم رو لباسا بریم بیا خوب، دختر شدی حاال آفرین –
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 انتخاب روز اون یاد به مدت تمام من و گرفتن رای و دادن نظرم و دید عکس کلی و باال رفتیم

 ..بودم عروسم لباس

 ..دوزمب لباسو شد قرار و نوشتم و گرفتم رو معصومه های سایز

 صداش دیگه محسن امون خونه اومد چه زد زنگ روز هر معصومه بشه آماده لباس که روزی تا

 :گفت می و بود دراومده

  وزید سنگ تمام”  کنند؟ می پرو رو هر لباسو مگه کن، پرو دوباره بیا بعد بزنه کوک یه بذار خب –

 لباس یکه روز اون. کردم درست خودم سرشم گل برای حتی کردم خودم لبساشو دوزی ربان و

 روم. شیرینی بزرگ ی جعبه یه با امون خونه اومندن صدرا محمد جز ها چی بلور ی همه شد تموم

 تن باسول. بود نشسته گلوم تو بغض ابهتش از انگار کنم، بلند خان محمود جلوی ـو سرم شد نمی

 :گفت معصومه و کردم معصومه

 و یقه همون. داشتم آرزوشو که همونیه قشنگه، یلیح لباس این محشری، تو توتیا وای وای –

 .کنم می جمع مشتری تا هزار برات خودم. ممنون واقعاً. دامن مدل همون

 .باشه نداشته ایراد ببینم بزن دور –

 یاتوت دست. شد لباسی چه به، به به، به: گفت دید تا خانم مهری و باال اومدن مامان و خانم مهری

 .نکنه درد جون

 :گفت و زد من به لبخندی افتخار با مامان

 .نکنه درد دستت –

 .کرده چه توتیا ببین آقا محمود آقا، محمود -خانم مهری

 !آقا؟ محمود …عباس حضرت وای

— 

 جدید قسمت

 :گفت مسعود امیر باال، اومدند مسعود امیر و ملیحه خان محمود از تر جلو

 .کن نگاش. داشت کار لباست که انقدر بیرون زده حدقه از چشماش توتیا –
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. باال اومد خان محمود و خندیدند مامان و تارا. ” که نداره کاری میام، در خجالتش از خب -معصومه

 :گفت و زد دور معصومه و کرد نگاه رو معصومه وار تحسین خان محمود و جلو کشیدم ـو روسریم

“ 

 .ردستیزب خیاط چه و دوخت چه البته و طرحی چه مدلی، چه ببین جون آقا –

 .نده خجالتم خدا تورو: گفتم خجالت با

 حرف باهام ها موقع اون لحن مثل!! بابا؟ گفت من به! بابا؟..  “بابا نکنه درد دستت -خان محمود

 خوبه؟ لباست:” گفت محسن و زدم لبخندی. کردم نگاه خان محمود به. زد

 .بله: گفت دار کش و ناز با معصومه

 تلفن صبح شش از. نداشتیم خوراک و خواب هفته چهار سه این توی ما شکر رو خدا -محسن

 .آدم و رفت نه ساعت از زدن

 .بود اینجا نامزدیم لباس خب -معصومه

 نداشت که خوراک و خواب که داشت استرس انقدر ”من به اشاره”  هم خدا بنده این -محسن

 .شد سر به جون استرس از هیچ،

 رو همه مامان و خندیدیم همه. “بود شده راکتونخو و خورد تو جویی صرفه کلی پس -معصومه

 و بوسید منو و درآوردم لباسشو کردم کمک معصومه به. پایین طرف به کرد دعوت شام برای

 .دادم زحمتت خیلی:” گفت

 .هستیم هم فامیل خودت قول به تازه دوستمی، بهترین تو –

 در التتخج از باید. دوختی ریپرکا و سنگینی این به لباس یه کشیدی، زحمت خیلی تو -معصومه

 ..الزحمه حق خدا تورو بیام،

 کردم رو کار این برات که این از چی؟ دیگه نده، فحشم خدا تورو.. معصومه سرم به خاک وای –

 دونم مین. کردم بد شماها به خیلی من:” گفتم و انئاختم زیر به سرمو.. ” معصومه. خوشحالم خیلی

 ختس حتی خدا به کرد باید کاری چه جبران برای بدونم اگر. کنم جبران هامو بدی که کنم چیکار

 .دم می انجام لباسو این دوختن از تر

 :گفتم و زد لبخندی و گرفت دستمو معصومه
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 .ناراحتم و کارام از پشیمونم خیلی –

 .نیستیم ناراحت ازت ما -معصومه

 محمد:” تمگف بغض و غم با”  ..ولی ببخشید، منو بتونید شما شاید: گفتم غم با و کشیدم  نفسی

 چی؟ صدرا

 امش بیا، هم تو پایین رم می من. بزنم حرف تونم نمی اون طرف از: گفت و داد باال شونه معصومه

 .کنه می یخ

 دراص محمد پس. کردم می گریه همینطور و ذاشتم می کاور تو لباسشو داشتم من و رفت معصومه

.. ؟رفت عمو دنبال چرا اومد؟ چرا چی؟ بیمارستان پس گفت، اینطوری معصومه که نبخشیده منو

 کار نای تونی می تو فقط که گردون برش بهم پشیمونم خدایا.. کرده فراموش اگر نبخشیده، اگر

 از نم وگرنه بشینه دلش به مهرم هم االن بودی انداخته دلش به مهرمو قبالً که همونطور. بکنی رو

 .شم می دیوونه غصه این

 نیستی تو و میرم می دارم

 کشته منو آشوبه دل این

 گفتی و کردی جمع بارتو  تو

 نیستش من مال قلبت که

 پیشت دلم من و رفتی تو

 تابم بی دوریت از من

 زودتر برگرد من به

 من نمردم درد این از تا

 اینجا منم رفتی تو

 آغوشم هم اشکام با

 اما کنم می صدات
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 گوشم تو صداتو شنوم نمی

 تینیس تو میرم می دارم

 هستی فقط تو من در دوای

 :گفت تعجب با و در چوب چهار تو اومد مامان و شد باز در

 !!کنی؟ می گریه چرا مامان چیه!! توتیا –

 و ردک بغل منو اومد مامان ترکید، بغضم.. ” کم یه.. یکم هیچی: گفتم و کردم پاک اشکامو سریع

 !توتیا:” گفت

 .سوزم می کردم مخود به که ظلمی این درد از دارم مامان –

 افتادی؟ خودت یاد: گفت و بوسید صورتمو و رکد پاک اشکامو مامان

:” گفت و بوسید منو مامان.. نداد امانم گریه.. ” صدرا محمد.. من.. مامان. من: گفتم لرزه و بغض با

 افته، می اتفاق همون باشه چی هر قسمت. خدا به کن توکل. خداست دست چیز همه باش، آروم

 ننک گریه دیگه هم حاالم. خدا به بسپار حاال رفتی راهو خودت حاال تا بوده، صالحت به که چی هر

 .بخوریم شام پایین بریم بیا. زشته

 محسن نامزدی به رسید تا گذشت هم شب اون

 :گفت تعجب با و در چوب چهار تو اومد مامان و شد باز در

 !!کنی؟ می گریه چرا مامان چیه!! توتیا –

 و ردک بغل منو اومد مامان ترکید، بغضم.. ” کم یه.. یکم هیچی: گفتم و کردم پاک واشکام سریع

 !توتیا:” گفت

 .سوزم می کردم خودم به که ظلمی این درد از دارم مامان –

 افتادی؟ خودت یاد: گفت و بوسید صورتمو و رکد پاک اشکامو مامان

:” گفت و بوسید منو مامان.. نداد امانم ریهگ.. ” صدرا محمد.. من.. مامان. من: گفتم لرزه و بغض با

 افته، می اتفاق همون باشه چی هر قسمت. خدا به کن توکل. خداست دست چیز همه باش، آروم
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 ننک گریه دیگه هم حاالم. خدا به بسپار حاال رفتی راهو خودت حاال تا بوده، صالحت به که چی هر

 .بخوریم شام پایین بریم بیا. زشته

 معصومه نامزدی به رسید تا شتگذ هم شب اون

 حالم که فهمیدن محسن و مامان. مسعود امیر و تارا عروسی مثل ریخت، بهم باز روزم و حال

.. کردم تهی قالب کردم نگاه که آرایشگاه ی آینه تو خودمو پاییدن، می منو چشمی چهار و خرابه

 که هم لباسم رنگ. نداشت دهفای ـم چهره تغییر توی هم آرایش مدل حتی.. زار حال پریده، رنگ

 لمحا که بود بهم حواسش همش مامان. کرد می حال بی ـو صورتم بدتر انگار بود کمرنگ صورتی

 :گفت اهلل بسم اول دنبالمون اومد که محسن. نشه بد

 نداری؟ چیزی سردردی تهوعی، حال ره؟ نمی گیج سرت توتیا، –

 .دکتر ببرمت زودتر بگو بخ: گفت محسن و کردم نگاه شاکی مامان و محسن به

 .خوبم گم می –

 .کنه خدا -مامان

 بگو شه می بد داره حالت کردی احساس وقت هر -محسن

 !محسن –

 .ترسیده چشممون خدا به -محسن

 محسن؟ گرفتی گل -مامان

 .نیوفته باش مراقب توتیا. عقبه صندلی رو آره -محسن

 شمدو رو از آمین مرغ کاش. بود کنارم کاش بینمش، می دوباره امشب افتاد، دستبندم به چشمم

 وقتی. مردم و خوردم غبطه خودم در تارا خود تا. کنم می آرزو رو صدرا محمد وقتی پرید می

 محسن بستم رو در تا. شدم پیاده ماشین از. اومد می در دهنم از داشت قلبم تاالر به رسیدیم

 .تاالر پارکینگ تو مبذار برم من.. نیست پارک جای اینجا تو، برو توتیا: گفت

 نگاه ـو خودم بر و دور. کردم نگاهش و ایستادم وا و هاج. رفت و داد گاز محسن.. ” محسن –

 ورودی که اینجا خدایا. کردم پایین باال رو کوچه ته کوچه سر هی کجاست؟ تاالر در حاال خب. کرد
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 ول کجا منو کنم می گم ـمونو خونه راه من کل عقل آخه محسن سرده، هوا چقدر. نیست تاالر

 .”نداره وجود تاالری اصالً کردی؟

 .سمتش به دوییدم کوچه وسط از. ماشینش طرف ره می داره زده ماشینشو دزدگیر یکی دیدم

 ..آقا.. آقا: کردم صداش. بود شده گم کوچه تاریکی توی. دیدم نمی ـو صورتش

 هست؟ تاالر اینجا ببخشید آقا: گفتم مکرد می نگاه بر و دور به که حالی در. کیه نکردم نگاه اصالً

 دستم از گل سبد ریخت، هری قلبم.. دیدم که طرفش به برگردوندم نگاهمو ده، نمی جواب دیدم

 المس فقط هول از. اومد بند نفسم کرد، یخ یهو تنم. پرید باال هام شونه افتادنش صدای از و افتاد

 گل سبد آروم خیلی و کرد نگاهم. بود رومآ صدرا محمد.. من برعکس. رفتم عقب قدم یه و کردم

 :گفت و برداشت زمین روی از رو

 .سالم علیک –

. مسراغ اومد آلود بغض لعنتی حال اون دوباره زیر، به بودم انداخته سرمو فقط انگار بودم، وارفته

 :گفت صداش توی خاصی تغییر بدون. صدراییم محمد و من فقط تاریک ی کوچه این توی حاال

 اومدی؟ تنها –

: شد ارجخ گلوم از لرزه با نحیفی صدای. کنم بلند سرمو تونستم نمی بزنم، حرف نداشتم نا انگار

 .نه

 ایستاده جا همون بودم، شده خشک انگار من و برداشت چیزی یه ماشینش تو از صدرا محمد

 .بیا دنبالم: گفت و زد ماشینو دزدگیر صدرا محمد. کردم می نگاه زمین به و بودم

 .صدرا محمد ایسته می داره قلبم. سنگینه فضا چقدر. دوییدم می دنبالش من ولی رفت می راه ناو

 دش می چپ سمت و باال رفتیم رو کوچه نیم. خورد می کوچه نیم یه بودم توش که ای کوچه تو از

 ..اصلیه ی کوچه توی تاالر کردم می فکر من. تاالر

 و نشده عوض هیچی کردم احساس لحظه یه. شدیم رتاال ورودی در وارد هم با صدرا محمد و من

 انگار. هم با صدرا محمد کنار. داره ادامه همچنان من رویای. بود کابوس یه زندگیم های رنج تموم

 الخی و دیدم می و شدند می رد کنارمون از شناختم نمی که رو اونایی وقتی بودیم اومده هم با ما
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 می دلم. شده برآورده آرزوم یعنی أم صدرا محمد همسر من که کنن می تصور که کردم می

 .بکشه طول عمر یه قد محوطه خود تا تاالر در ی فاصله خواست

 ..اینجا پشت تاالر ی زنونه قسمت -صدرا محمد

 ..صدرا محمد آقا سالم –

 مسال باهاش خوش روی با صدرا محمد. بود جوون پسر یه. کردیم بلند سرمونو صدرا محمد و من 

 هک کرد نگاه طوری یه ـو من باالی و قد پسره. بودند جدیدشون های فامیل از انگار و دکر علیک

 تپش به نگاه نیم یه جدی ی قیافه یه با صدرا محمد و صدرا محمد سر پشت به برداشتم قدم

 هی برگشت رفت و شد رد که پسره. رفتم پشتش فهمید و شد راحت خیالش انگار و کرد سرش

 :گفت که بگیرم رو گل خواستم و جلو کشیدم ـو مشال کردو بهم نگاه

 یم کرد؟ نگام اونطوری پسره شد غیرتی! شد؟ نگران! میاد؟ باهام یعنی. ” یارم می زنونه دم تا –

 !”داره؟ حسی بهم هنوزم یعنی شد، عوض نظرش ولی بفرسته تنهام خواست

 خدایا. کردم نگاهش تهوارف طور همون رفت، و کرد کج راهشو سریع و گرفت روم جلوی ـو گل

 کجایی؟ تو: گفت و جلو اومد دید منو مامان تا شدم، سالن وارد مایوس چیه؟ احساسش یعنی

 رفت؟ یهو محسن چرا کردم، نمی پیدا رو تاالر –

 فتگ نبود جا کوچه تو ولی مهمونا، واسه بذاره پارکینگو و کنه پارک کوچه تو کرد فکر اول -مامان

 .رمبذا پارکینگ توی ببرم

 به رو و کردم سالم شوهرش به و کردم روبوسی معصومه با و گذاشتم میز جلوی بردم ـو گل

 :گفتم معصومه

 ..خوشگلی عروس عجب تخته به بزنم.. ماشاهلل –

 ..دزدینت گفتم بودی کجا شدی، خوشگل خیلی هم تو -معصومه

 .بودم کرده گم راهو نه –

 کرد؟ یاریت خودت هوش یا کردی پیدا بلد راه: گفت شیطنت با معصومه

 .بلد راه –
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 بود؟ شانسی خوش کدوم حاال حالت، به خوش -معصومه

 .صدرا محمد: گفتم و انداختم زیر به سر

 اهللماش آخه شناختت؟ بلد، راه این بود قدیمی آشنای پس ها: گفت و زد زیرکانه لبخندی معصومه

 ال اکبر اهلل هم لعاب و رنگ این با. شی می تر رخسار و رنگ خوش روز به روز شدی کرمون قالی

 .عظیم علی بال اال قوه ال و حول

 .شوهرت به داده خدا افتی، نمی زبون از معصومه نکشتت خدا –

 چی؟ -معصومه

 .بیرون کشه می لونه از رو مار که تو زبون ایوب، صبر –

 .جون از دور مار؟ جلده، کفتر ”گفت می ـو شوهرش”  مجتبی -معصومه

 .بیارم در لباسامو رم می من. کنه خوبت خدا نوه،ش می هیس –

 :گفتم و کرد نگاه پامو تا سر معصومه

 .پسرا به رحمت صد کن، درویش چشماتو –

 .حیف گرفتت، چشمم: گفت شیطتنت با معصومه

 چی؟ حیف –

 .شدم دختر که: گفت شیطنت با معصومه

 ..استغفرهلل: مگفت و خندید می داشت که کردم نگاه شوهرش به و گزیدم ـو لبم

 :گفت خانم مهری و کردم علیک سالم اینا خانم مهری با و پایین رفتم

 شدی؟ پیدا باالخره –

 .کشید طول خیلی شدنم گم انگار –

 ی معصومه پس انداخته؟ گل چرا لپام!! وا. کردم نگاه خودم به آینه تو و آوردم در ـو مانتوم رفتم

 .داشت منظور شیطون
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 یرام بود، خانم مهری بغل هم علی امیر. بودن وسط تارا و مامان و رفته امادد دیدم سالن برگشتم

 محسن های عمو زن از یکی که دادم می میوه علی امیر به داشتم و من بغل داد هول خودشو علی

 که بزرگه اون جز کردن ازدواج همه ها، روئه و پشت هم شما های بچه حکایت خانم مهری: گفت

 .کرد می ازدواج باید

 .گیره می زن داره هم صدرا محمد زودی به ایشاهلل: گفت و خندید خانم مهری

 اونطوری لحظه اون تا پشتم ریختن، سرم روی انگار یخ  آب سطل شد، پاره دلم بند.. وای وای

 دور دنیا. سوخت حرف این درد از ام سینه کردم احساس کرد، خالی جا قلبم انگار. بود نلرزیده

 کرد، می عاشقونه ی زمزمه برام وقتی پیچید گوشم توی صدرا محمد دایص چرخید، می سرم

 یم احساس دستشو گرمای و گرفت می دستامو وقتی اومد یادم و کرد می نگاهم مشتاق وقتی

 .دیگه شد تموم. شد خراب سرم روی دنیا که واهلل به انگار و. اومد یدم باره صد و دوباره و کردم

 مهه. کنم می پا به غوغا نرم اونجا از و نشم بلند اگر کردم احساس. رهگی می زن داره صدرا محمد.

 :گفتم و ملیحه به دادم رو علی امیر. شن می غرق من اشکای تو

 ایهو دستشویی رم می من.. ” ری می لو االن لعنتی صدات نلرزه. لرزید می صدام.. “جان ملیحه –

 و ملیحه از که رومو و شدم بلند جا از. ترکید یم داشت بغضم و لرزید می ام چونه.. ” رو علی امیر

 ویت نگران. بود معصومه افتاد بهم نگاهش که کسی اولین. ریخت اشکم برگردوندم اطرافیانش

 طرف به زدم بریون ورودی در از و پوشیدم مانتومو و دوییدم رختکن طرف به من و دویید چشمام

 یم دور خیلی باید که بود ام سینه توی درد درانق. نشنوه هامو گریه صدای کسی که.. تاالر باغ

 تاریکی نه ، نشستم اومد گیرم که سکویی اولین روی نشنوه، قلبمو شکسنتن صدای کسی تا شدم

 .مردم می غم و ناراحتی و گریه از داشتم من. نداشتن معنایی برام ترس و تنهایی نه و

 من اخدای: گفتم زنان عر بودم، نزده ضجه اونطوری بابا خاک سر که زدم می ضجه اونقدر بلند بلند

 باید گهدی چقدر شد؟ اینطوری چرا. بده نجاتم گفتم.. پشیمونم گفتم که من. کردم غلط گفتم که

 می ازش که ای لحظه بدترین حاال که نبود بس لعنتی اون با زندگی دادم؟ می پس تقاص

 که خواستم ازت.. کردم دعا کردم، گریه زدم، ضجه کردم التماست که من اومد؟ سرم ترسیدم

.. نکنم اذیتش دیگه که بستم عهد و خوردم قسم و دادم قول. برگردونی بهم رو صدرا محمد

 می ونا که نده نشونم ولی بگیر جونمو گفتم که من.. نزنم قرارم و قول و تعهد زیر.. نکنم نامردی

 سال دو بدم؟ ادامه و زندگی این چطوری بیارم؟ تاب چطوری. ندارم دووم من. دیگه یکی سراغ ره

 الرحمنی ارحم که تو خدایا خیالش؟ با هم عمر این. داشتم نگه ـو نفس این خیالش با لحظه هر
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 کنم یم جبرانن براش زندگی تو که گفتم کشی؟ نمی ات بنده انتقام از دست رسید که من به چرا

. .شکستن دل دادی؟ اینطوری وجوابم شد؟ چی ثنا و نماز ضجه، دعا، التماس، قول، تعهد، همه این

 .شد اعالم قلبم اعدام حکم هم آخر و مردم گریه از سال دو. نکشیدم کم من

 دراص محمد. داشتم امید تو به فقط من نرسیدی؟ چرا برس؟ دادم به خدایا؟ بدبختم انقدر من چرا

 وبارهد عشقمو گفتم که داشتم امید بهت انقدر. دیگه دختر یه سراغ دیگه، یکی سراغ ره می داره

 ،دیگه مرد یه دست  زیر شد له بدنم که منی. ظالم من مطلقه، من عشق. کنی می زنده دلش تو

 بهم دوباره فرصت یه چرا.. کنم می جبران که خوردم قسم.. کردم لهش و کردم بد بهش که منی

 جای رو کسی خوام نمی.. خوام نمی.. تونم نمی زنه؟ می هنوز قلبم چرا.. بکش منو پس ندادی؟

 ناله..  ” وای وای.. بهش دادم جامو که بخورم رو دختر اون حسرت عمر یه تونم نمی.. بینم خودم

 و گرفتم بغل تو هامو زانو”  دادی؟ بهم رو دنیا چرا نفهمیدم، هیچی دنیا از من خدایا:” گفتم وار

 یه ای یسخت هر بعد تینگف مگه:” گفتم و دادم ادامه هامو گریه بلند بلند و گذاشتم زانو روی سرمو

 مگفت و کردم خواهی عذر همه از که من کنید؟ توبه شما بخشم می من نگفتی مگه ایه؟ آسونی

 من وای.. گیره می زن داره وای.. خوای عذر برای افتم می پاش به.. بده بهم رو صدرا محمد

 ..چقدر.. چقدر.. بدبختم چقدر خدایا کردم؟ ول اونو چطوری

.. محسن: گفتم کنم بلند سرمو اینکه بدون شد، گرم هام شونه دور یهو دمکر گریه همینطوری

 مآبرو این از بیشتر نذار.. باشم تنها خوام می من، خاطر به کنه می زابراهت ـش همه مامانم.. برو

 .شدم رسوا جلوت خدا بزرگیِ قدر من. بره جلوت

 :گفتم دوباره و اونجاست هنوز کردم احساس

 نامزدی از اینم مسعود امیر عروسی از اون. کنم می کوفتت ـش همه رته،خواه نامزدی برو –

 .غذابم به منجر انقدر که بمیرم باید من. معصومه

 وال و هول با و پایین آوردم پامو سریع. صدراست محمد دیدم کردم بلند سر. بود جا همون باز

 .سالم: گفتم و کردم پاک اشکامو

 .”سپرده دل چون سرده، انقدر چرا گوب پس. ” بودی داده سالم قبالً –

 .دونم می بله: گفتم و انداختم زیر به سرمو

 ؟.کنی می گریه نشستی سرما تو اومدی چرا –
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 .کنم نمی گریه: گفتم رنج و بغض با 

 .چشمت زیر ریخته آرایشت تموم –

 و رفتمگ دستمالو و داد بهم دستمال کشیدم، باال بینیمو و کردم پاک چشممو زیر دست با سریع

 :گفتم و کرد نگاه کم یه ـو من اومد، می چشمام از اشکام همینطوری. کردم پاک اشکامو

 .هرزه چشمام شیر پیچ –

 .شده خراب واشرش پس -صدرا محمد

 :گفتم بیشتر بغض با بعد نبینه اشکامو که برگردوندم کمی رومو

 .یدکن می ازدواج دارید شنیدم صدرا محمد آقا باشه مبارک ایشاهلل –

 عوتد چرا: گفتم کرد، نگاه منو و ایستاد شلوار جیب به دست همونطوری و نداد جوابی صدرا محمد

 معصومه؟ نامزدی بودینش نکرده

 .کردم دعوت -صدرا محمد

 .بود نیومده پس –

 .اومده –

 …ببینمش.. نداشتم سعادت ”اومد می چی عین اشکام.. ” سعادت من پس –

 پیشنهاد ات نکنم، قدیمو اشتباه اینبار خوام می کن؟ فرار عروسی شب که بگی بگی؟ چی ببینی –

 تو بذاره دستمو و کنه فرار نزنه سرش به نامزدی تو تو، مثل که کنیم عقد سرعت به دادم ازدواج

 .گردو پوست

 :گفتم و کردم نگاهش زاری و گریه همون با

 درق که کرده نصیب ـشو بنده بهترین.. کرده نظر بهش.. کرده رو بهش خدا بگم.. بگم که نه –

 .بدونه

 :گفت تری آروم لحن با صدرا محمد

 .کنم ناراحتت خواستم نمی –
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 .نمز نمی حرف کام تا الم کنین جفا بهم دنیا ته تا که کردم ظلم انقدر کردم بد بهتون انقدر –

 .نکردم بهت جفایی هنوز که من کنی می گریه چرا پس! جفا؟ -صدرا محمد

 .نکنین توجه چشمام به شما –

 .شیم می غرق اشکات توی که کنم جفاتو تالفی بخوام آخه -صدرا محمد

.. نکن گریه: گفت صدرا محممد و کردم پاک اشکامو و دادم قورت بغضمو و فشردم هم روی لبهامو

 .میاد فشار قلبت به

 .بایسته باید بود، کرده عمرشو دیگه:” گفتم ترکیده بغض با.. ” بهتر –

 :گفت جدی خیلی صدرا محمد. جلو کشیدم ـو شالم و پایین پریدم سکو روی از

 بیاد نامردی کسی، اگر گی نمی چی؟ که ظلمات تاریک باغ تو اومدی راهو همه این شدی بلند –

 رسه؟ نمی کسی به صدات سمتت

 .ندید منو کسی –

 .داره چشم سرتم پشت پس –

 .تنیس دیگه بالهای برای جایی که ومدها سرم بال انقدر اومد، نمی سرم بالیی: گفتم گریه با

 ..کنی می خاک عقلتو افتی می لج وقتی آوردی، خودت سر بال خودت –

 :گفتم و ایستادم صدرا محمد روبروی شدیدی ی گریه با

 اگر ایدش. کنم سرزنش خودمو کمتر تا کنین بارم. ترکه می داره قلبم. شم می سبک من بگید، –

 .کردم گریه پشیمونم حالم از بس از مُردم. بشم تر آروم منم بشه خنک دلتون

 .کنی نمی ترمیم رو ای شکسته قلب ات گریه با: گفت حرص با صدرا محمد

 ببخشی؟ منو تا کنم چیکار: گفتم هق هق با

 .کنی نمی درک هرگز -صدرا محمد

 وـ جهنم که افتادم کسی گیر وقتی. گذشت رنج با روزم و شب سال دو وقتی نکنم درک چطور –

 ام نهسی تو وقتی. فرستادم می لعنت خودم به و شدم می له دستاش زیر وقتی. کرد خراب سرم رو
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 منتونست و مردم بار هزار روزی صدا بی. کرد می نفرینم و گفت می ناسزا و  فحش بهم چیزی یه

 داشتم، رو پیش که ای زندگی دو قیاس از مُردم بودم، جهنم این هیزم خودم چون «کمک»:بگم

 بی” :گفتم ضجه با.. ” محبتی بی لیاقتی، بی معرفتی، بی انصافی، بی از مالیمتی، نا از ردممُ

 زنگاری، سیاه ی بسته کمر کنیز شدم شاهزاده از فرش، رو افتادم عرش از که این از.. عشقی

 زرو در بار هزار یکی وقتی نکردم درک چطوری.. ستمگره ارباب گرفتار که ارزش بی ی برده شدم

 طورچ کنم؟ نمی درک گی می که روزمو و حال ندیدی مگه.. کرد بدبختم کرد، خردم کند جا از بموقل

 کردم؟ درک کنید باور که بودم می باید

 .توتیا: گفت صدرا محمد که برم که برگردوندم رومو و کردم پاک دست پشت با اشکامو

 ؟کنی می ازدواج من با: داد ادامه برنگشتم، اما ایستادم، جا تو

 :گفت و کردم نگاهش تعجب با برگشتم ایستاد، انگار قلبم

 هاتو گریه دووم ولی ببینم اینا از بیشتر اتو گریه خواستم می توتیا، بدم زجرت خواستم می –

 دونسرگر عشق این تو شدی عاشق من قدر که حاال بمونی، انتظار تو خواستم.. نتونستم. ندارم

 بتعذا دادی عذابم تو که همونطوری خواستم. نداشتم دیگه طاقت خودم ولی کنی، درکم تا باشی

 عذابت ریچطو تنمی ی پاره تو. باشم تو مثل تونم نمی من ولی.. شکستی قلبمو تو که اونطور. بدم

 یم معرفتو بی توی:” گفت حرص با.. ” من ولی..« دختر همه این: »گفتم و زدم قیدتو با هزار بدم؟

.« نبز قیدشو کرد شوهر: »گفتم.. خواستم می رو تو بودی داده ذابمع همه این که این با خواستم،

. مُردم حسادت از ولی باشم خوشحال کردم سعی شی می دار بچه داری گفتن زدم، خودمو قید

 دیها که خواستی می چی. بودم عاشقت همه این وقتی زدی قیدمو چطور تونستی؟ چطور: »گفتم

 کرده تجسم خودم ی بچه بودنِ مادر ی واسه خودم، ی واسه فقط تورو..« نداشتم من و داشت

 احدو آن تو انگار. گرفتم جنون کردم حس کردی عروسی که شبی. بود دیگه یکی مال حاال و بودم

 :زد داد حرص با. شدم پیر

 .زدی پس منو تو و بودم عاشقت –

 وشخ من به کنی می فکر نکردی؟ وادارم چرا جاش، سر بیاد عقلم سرم تو زدی می: گفتم گریه با

 ..کشیدم زجر تو حد در صدرا محمد قرآن به قرآن به گذشت؟

 روزگارمون؟ باشه این باید االن آوردی؟ سرمون به چی ببین لجبازی، که بس: گفت صدرا محمد

 دا،خ به ندارم طاقت دیگه. بیا عقل سر بابات خاک ارواح رو تو توتیا انداختیمون؟ عقب سال دو چرا
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 سالم و خودم قید تونم نمی که رو تو قید توتیا، بکنی کارو این باهام دیگه بار یه راگ.. کردی پیرم

 حرفاتو اومد وقتی ولی کنم خواستگاری ازت امشب خواستم نمی. زنم می روانمو و عقل بودن

 .دمترسی.. «دیوونگی سر از دفعه این کرد دریغ من از خودشو لج سر از دفعه اون: »گفتم و شنیدم

 می هالک خودمو گریه از. کردم می دق امشب گفتی نمی اگر: گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 محاله که بود تلخ انقدر جدایی این طبع. بودم دور ازت سال دویست قد خدا به صدرا محمد. کردم

 ستمود. ” داره فرق برای دنیا عشقای باتموم تو عشق بودم گفته بهت. بدم دستت از که کنم کاری

 یه تیح یادته؟:” گفتم و دادم نشون دستبندمو.. ” ازت موند برام که چیزی تنها:” گفتم و باال آوردم

 .نکردم جداش خودم از هم روز

 زا اینم: گفت و دستم تو انداخت و درآورد ـو نشون ی حلقه جیبش از و گرفت دستمو صدرا محمد

 .باشی کشته منو که این مگه. کنی نمی جدا خودت

 .کنم نمی جداش خودم از وقت یچه که خورم می قسم –

:” گفت و زد شیطنت با لبخندی.. ” شده؟ گم چی؟.. الو: داد جواب و خورد زنگ صدرا محمد گوشی

 .خداحافظ:” گفت و خندید.. ” منه پیش

 رم می گفت ملیحه به که ساعته دو:» گفت می بود، محسن.. بودن نگرانت همه: داد ادامه

 .برگردیم بیا.« یمشد نگران. نیومده ولی دستشویی

 ..خانم مهری.. خان محمود.. صدرا محمد –

 .دونند می همه -صدرا محمد

 !دونند؟ می همه –

 رو سابقت زندگی اینطوری: گفتم ولی بیاد خواستم می طالقت از بعد ماه سه -صدرا محمد

 زدیامن بعد: »گفت مادر شد معصومه نامزدی حرف رسید که ماه شش به ذاره، می تاثیر زندگیمون

 .«معصومه

 امون؟ خونه نیومدی معصومه لباس ی واسه چرا پس –

 .اومدم لرز و ترس با امروزم کنی، غش باز ترسیدم -صدرا محمد

 !صدرا محمد –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  فر قائمی نیلوفر | توتیا ازدواج رمان

 

  www.negahdl.com   تر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

386 

 

 بازم برم گفتم یادته، رو دوییدی و کردی گریه دیدی منو کوچه تو که روز اون -صدرا محمد

 .داره حدی هم اصرار:» گفت و نذاشت جون قاآ ولی عصبانیه نداره اشکال عشقمه کنم، التماس

 تا گریه اون که دونستم می ولی.« نبوده تو با دلش هرگز شاید نکن اش خسته بره، راهشو بذار

 دلم کردی غش که تارا عروسی ولی رسیدم جون آقا حرف به زمون گذر با منه، با هنوز دلت یعنی

 دست از داشتم توتیا.. گفت ـتو ماجرا که محسن. بودی کرده شوهر! فایده چه ولی گرفت قوت

 می حس. شدم می دیوونه داشتم تو ی غصه از! بودی؟ کرده فکری چه. گرفتم می جنون کارت

 .بری خودتو راه ذاشتم نمی و داشتم می نگهت زور به باید که کردم کاری کم من کردم

 بودی؟ کشیده جونم به آه چقدر –

 اومد؟ می دلم چطور -صدرا محمد

 رو سابقت زندگی اینطوری: گفتم ولی بیاد خواستم می طالقت از بعد ماه سه -صدرا محمد

 زدینام بعد: »گفت مادر شد معصومه نامزدی حرف رسید که ماه شش به ذاره، می تاثیر زندگیمون

 .«معصومه

 امون؟ خونه نیومدی معصومه لباس ی واسه چرا پس –

 .اومدم لرز و ستر با امروزم کنی، غش باز ترسیدم -صدرا محمد

 !صدرا محمد –

 بازم برم گفتم یادته، رو دوییدی و کردی گریه دیدی منو کوچه تو که روز اون -صدرا محمد

 .داره حدی هم اصرار:» گفت و نذاشت جون آقا ولی عصبانیه نداره اشکال عشقمه کنم، التماس

 تا گریه اون که دونستم می ولی.« نبوده تو با دلش هرگز شاید نکن اش خسته بره، راهشو بذار

 دلم کردی غش که تارا عروسی ولی رسیدم جون آقا حرف به زمون گذر با منه، با هنوز دلت یعنی

 دست از داشتم توتیا.. گفت ـتو ماجرا که محسن. بودی کرده شوهر! فایده چه ولی گرفت قوت

 می حس. شدم می دیوونه داشتم تو ی غصه از! بودی؟ کرده فکری چه. گرفتم می جنون کارت

 .بری خودتو راه ذاشتم نمی و داشتم می نگهت زور به باید که کردم کاری کم من کردم

 بودی؟ کشیده جونم به آه چقدر –

 اومد؟ می دلم چطور -صدرا محمد
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 نم تا برن، خان محمود ی خونه طرف به که اومدند بیرون تاالر از همه دیدیم و رفتیم بیرون باغ از

 دومون هر. زدن سوت و دست به کردند شروع هامون خونواده جفت دنددی رو صدرا محمد و

 :گفت خانم مهری. دادم نشونشون ـمو حلقه و گرفتم باال دستمو و خندیدیم

 نیاوردی؟ طاقت –

 .دیگه معصومه نامزدی بعد گفتید -صدرا محمد

 .گرفت سر عروسی اولین بندشون پشت نیومده داماد، و عروس این قربون -معصومه

 .که شه نمی که نکنی تعریف خودتون از اگر تو -لیحهم

 .دیگه المثله ضرب شما جون از دور البته. که بینید می حاضر، بز حاضر دزد -معصومه

 لب رو دلنشین ای خنده خان محمود. کردند می نگاه ما به واج و هاج معصومه شوهر ی خونواده

 .بچسب دستی دو دفعه این صدرا محمد: گفت و نشوند

 .شه می خالص که خونده کور جون آقا: گفت و کرد نگاه من به و خندید صدرا حمدم

 نامزدیه؟ همون ی ادامه این -مسعود امیر

 .قبل روز هفت و بیست همون آره -صدرا محمد

 عروسیتونه؟ دیگه روز هفت و بیست یعنی: گفت تعجب با ملیحه

 ..صدرا محمد نه –

 که خریدارو دیگه، باشه عروسیمون دیگه روز هفت و بیست بود قرار هم اول از -صدرا محمد

 .عاقد یه مونه می فقط.. کردم رزرو که رو جاها کردیم

 .مبارکه -محسن

 :گفت و بوسید منو و جلو اومد مامان و زدن دست و سوت دوباره همه

 .داری رو فرصت یه همین فقط این توتیا، نکن اشتباه دیگه –

 خودش ماشین طرف رفته هم کس هر و زنه می بوق داره حسنم دیدم دادم تکون تایید به سری

 ..اومد محسن اِ،: گفتم صدرا محمد به هم من و
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 :گفت و کرد نگاهم چشماش توی خاص برق همون با صدرا محمد

 .بینمت می جون آقا ی خونه –

 .کنیم نمی قبول مسئولیت ما دیگه بیار خودت اتو بچه.. محمد: گفت ماشین تو از محسن

 !سنمح –

 .کرد گریه ـش همه. بود زرو زر خیلی بسه، کردیم تحملت چی هر -محسن

 :گفت محسن و ماشین طرف به رفتم

 هک پیشه سال دو همون لحظه این. کشی می خجالت نشدی آشنا صدرا محمد با که االن همین –

 .ردارب نرگس و من سر از دست شوهرت، ماشین تو برگرد. کردیم می جدات محمد از زور به باید

 !مامان! محسن –

 .خودت مال امشب همین از دخترم تو جون صدرا، محمد -مامان

 .بود خداشون از رو، اینا! مامان –

 .رفت واقعاً: گفتم و کردم نگاه تعجب با من و رفت و داد گاز محسن

 .خودمی ریش بیخ -صدرا محمد

 .کردم کاری یه من صدرا محمد –

 :گفت هوارفت و موند واج و هاج کوچه وسط

 کردی؟ چیکار باز –

 .کردم پاره عروسمو لباس –

 کردی؟ پاره چرا لباسو: گفت جدی صدرا محمد

 .دمز هم به تو با عروسیمو که میوفتادم این یاد به باید دیدم می وقت هر آخه: گفتم ناراحتی با

 :گفت قبلی لحن همون با صدرا محمد

 .نداری عروس لباس دیگه خب –
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 .دوزم می چیزی یه خودم و گیرم می پارچه یه رم می من بخ: گفتم ناراحتی با

 :گفت و کرد باز برام ماشینو در صدرا محمد

 ..نیست منطق رو کاراش هم بچه.. بودی بچه موقع اون چون حاال –

 !محمد: گفتم خنده و اخم با

 .همال می تن به کاراشم این پی گیره می خودش از کوچکتر سال ده زن یه آدم وقتی -صدرا محمد

 .سهله که عروس لباس. خرم می برات بخواب چی هر تو: گفت و کردم نگاهش خنده با

 و بیست درست آوردم، می در پر خوشحالی از داشتم انگار. بود زندگیم شب بهترین شب اون

 داده سفارش که هایی کارت مدل همون با بودیم کرده رزرو که تاالر همون توی بعد روز هفت

 ..ریتغیی هیچ بی بود قبل سال دو همون انگار.. عروس لباس همون مشابه روسیع لباس با بودیم

 ..داشتم آرزوشو که بود مدلی همون عروسی و

 خنده از لبهاش کش هیچ و بودند خوشحال ها خونواده تموم انگار صدرا محمد و من بر عالوه و

 از ماه پنج تقریباً .بودم خوشحال انقدر که بودم عروسی تنها کردم می فکر. شد نمی بسته

 من که همونطوری اونم. ایران برگشته هادی شنیدم که گذشت می صدرا محمد و من عروسی

 نقشه یه طرح با رو هادی ها سال تموم شیده.. خالی دست با و پاس و آس. بودم کرده نفرین

 قرارا و قول تموم زیر کشید باال رو هادی پول وقتی و بود کشونده خودش دنبال هاش پول برای

 زجر منو که طور همون هادی و کنه می زندگی دیگه مرد یه با سالهاست که شد معلوم و زد هاش

 .برگشت ایران به مایوس و شکسته دلی با میداد

 پایان

 11:11 ساعت شنبه

1931/11/11 
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