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 ى خانواده مذهبی بزرگ شدم خشک وتعصبی که بىرون رفتن دختررو عىب می تو

حتی مدرسه رفتن دخترها روهم قبول نداشتن وهمىشه مادرم وبابام می "دونستن

 هم می گذشت ومن بزرگ روزهاازپی"به قدرى که بتونی اسمت روبنوىسی کافىه"گفت

مادرم زن " بىشترمی شدمهرچقدربزرگترمی شدم زىباى وجذابىتم ه"وبزرگترمی شدم

تاازخواهرام ازدواج کرده بودن ٢زىباى بودوماچهارتادخترهم به مادرم رفته بودىم 

من بودم و ى خواهرازخودم "وعروس خاله هام بودن وزندگی خوبی داشتن

وهمىن زىباى " وخواستگاراى بىشترى داشتمرتربودمیبزرگتروازشانس بدم من چشم گ

 ازدواج کردوچون خانمش مال تهران ودبرادرمسالم ب١٣هم کاردستم می داد

بابام که همىشه "بودوهردومعلم بودن کسی نبودکه ازبچشون مواظبت کنه وازبخت بدمن

ذاشت ازاىن می ترسىدکه اىن صورت زىباکاردستم بده منوبه زورازمدرسه بىرون آوردون

هرچی درس خوندى بسه "درس بخونم می گفت بشىن ازبچه برادرت مواظبت کن

هرچقدرگرىه کردم والتماس که بذاربرم درس بخونم "اون موقع دوم راهنماى بودم"گهید

بابام می "وچون قبول نمی کردم"سالگی خواستگارداشتم١٣قبول نکردکه نکردازهمون

بروى بشه بخاطرهمىن هم منوازمدرسه ترسىدکسی روبخوام وهمىن خواستن باعث بی آ

 بدبختی هام رودختربرادرم که تمامومنم مسبب "بىرون آوردونذاشت درس بخونم

نوزادبودومنوبخاطرش ازدرس ومدرسه جداکرده بودن می دونستم ولی درعىن حال 

روزهاازپی هم می گذشتن "باهاش سرگرم بودم چون اولىن نوه خانواده بود

زرگ وبزرگترمی شدوهرسال اول مهرمن گرىه می کردم والتماس وپارمىدادختربرادرم ب

ولی هرچی "می کردم که بابام راضی بشه دوباره منوبفرسته مدرسه ادامه تحصىل بدم

ودرد وغصه هام بىشترمی "بىشترالتماس می کردم بىشترکتک می خوردم

م وقتم تما"اونقدرخانوادم تعصبی بودن که حتی اجازه نمی دادن خونه خالمم برم"شد
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 خونمون می دنگاهی وقتاکه فامىل ىا آشناها مىوم"توخونه بودوباپارمىداسرگرم بودم

چون می دونستم به محض دىدن ىکی دو روز "رفتم ىه گوشه قاىم می شدم که منو نبىنن

باىدردشون "ومنم چون دوست نداشتم ازدواج کنم"بعدش بلند مىشن مىان خواستگارى

ى بودباجنگ ودعوا وکتک خوردن که چراهرکسی مىاد می کردم ورد کردن اونا مساو

برادرم انتقالی "سالگی١٨گذشت وگذشت تارسىدم به سن"خواستگارىت رد می کنی

گرفت ورفت تهران چون زنش مال اونجابودهمىشه جنگ ودعوابودکه می خوام برم 

ی تهران زندگی کنم به برادرم انتقالی دادن ولی به خانمش نه وباىدتا ىک سال صبرم

 اومدخونهکردتاانتقالىش جوربشه خونه روفروختن وبرادرم رفت تهران خونه خرىد وزنش 

ماتا اون ى سال روطی کنه وانتقالی بهش بدن عىدنوروز همون سالی که قراربودبهش 

انتقالی بدن رفت تهران پىش برادرم وموقع برگشتن اتوبوسشون تصادف می کنه توى 

وىکی ازپرستارهاى همون بىمارستان "ارستان می شنالمردشىراز وکل مسافرا راهی بىم

 بابرادرم بوده بهش زنگ می زنه ومی گه که ادرمآخرىن تماس گوشی زن بر"چون

وخودتون "خانمتون وبچش توراه شىرازتصادف کردن واالن المردشىرازبسترى هستن

ل ساعت طو٢٤روبرسونىد برادرم هم به مازنگ زدوگفت که من تاخودم روبرسونم شىراز

می کشه اما شماچون بوشهرهستىدزودترمی رسىد بابام هم باىکی ازپسرعمه هام 

روزموندن تو المردشىراز زن برادرم ٣وبعداز"باماشىن دامادمون راهی شىرازمىشن

وپارمىدادخترش رومرخص می کنن ومىان بوشهرموقعی که رسىدن غروب 

مراه بابام وپسرعمم رفته بالخره اومدن برادرم بودخواهرم که ه"بودومامنتظراومدنشون

بودزن ودختربرادرم اومدن خونه اون موقع هاهنوزبه دور واطرافم ونگاه هاى پسرهاى 

فامىل روخودم اهمىت نمی دادم ولی اون شب شبی بودکه باعث بىچارگی وبدبختی ىک 

 عمرم شد
 

 که استراحت کنه منم" اومدن وزن برادرم روبردىم تواتاق وخوابوندىمش روتختخالصه

روزبودپارمىداروندىده بودم محکم گرفته بودم توبغلم وازته دل می ١٢چون

فقط سرش شکسته بودوپاش کبودشده بودولی مادرش شىشه رفته "بوسىدمش
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 هم نذاشتىم شام ممپسرع"بودتوسرش که عملش کرده بودن وشىشه هارودرآورده بودن

م براشون متوجه نگاه موقعی که رفتم سفره روانداختم که شام ببر"بره ونگهش داشتىم

اماجاى تعجب داشت که آدمی که اىن همه "ولی به روى خودم نىاوردم"کردنش شدم

ازش تعرىف می کنن که تعصبی ومذهبی هستش چطورى اىن جورى مات ومبهوت به ىه 

رفت وضوگرفت " روانداختم گفت اول می خوام نمازبخونمسفرهاومدم "دخترنگاه می کنه

من رفتم توآشپزخونه شام خوردم چون معذب "ت سرسفرهواومدنمازخوندواومدنشس

خالصه شام خوردن ومنم رفتم سفره روجمع کنم وبازم مىخ شده "بودم زىرنگاه کردنش

 می کنه سفره نگاهمی کردمنم سرم روانداختم پاىىن وانگارنه انگارکه داره .بودونگام

ىداگرىه می کردمی روجمع کردم وبردم توآشپزخونه می خواستم ظرفاروبشورم که پارم

گفت بىاباهام بازى کن بغلش کردم بردمش توحىاط کنارباغچه داشتم براش شعرمی 

خوندم وگالروبهش نشون می دادم که پسرعمم اومدازخونه بىرون ومی خوتست بره 

 بدرقش کردن اومدازکنارم ردبشه بره بازم دوپدرومادرممخونشون ازهمه خداحافظی کر

 فی زدونه مننگاهم کردورفت نه اون حر
 

 پسرعمم رفت خونشون وبه دنبالش رفت وآمدهاشروع شدبااىن که خانواده عمم خالصه

بودن ولی رفت وآمدچندانی نداشتىم وفقط تو مراسمات همدىگه شرکت می 

فرداشب ازراه رسىدوتمام فامىل براى دىدن وعىادت زن برادرم می آمدن "کردىم

 باىد می رفتم وازمهموناپذىراى می منم"که عمه وپسرعمم هم جزشون بودن"خونه

نگاه پسرعمم دنبالم بودومنم هرچقدرسعی می کردم بی "وتو تمام مدت پذىراى"کردم

خىال باشم نمی شدوهمىن نگاه کردن ها کار دستم دادبعدازرفتن مهمونها ومرتب کردن 

که حتی خواب روهم ازچشمام "خونه موقع خواب تمام فکرم شده بودپسرعمم

خداىا اىن دىگه ازکجا پىداش شد دم دماى صبح " بذارمروهم نتونستم پلک تاصبح"ربود

اومدم "بىدار شدم رفتم وضو گرفتم ونمازخوندم'بودکه خوابم بردباشداى مادرم ازخواب

رفتم سرسفده نشستم صبحونه بخورم که ىاد نگاه هاى گاه وبی گاه مجىد پسرعمم می 

 شده بودمجىد نمی دونم م تمام فکروذکرخالصه"افتادم وناخوداگاه لبخندرولبم نشست
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گذشت وگذشت چندشب بعدعمه "شاىد واقعا عاشق شده بودم وخودم خبرنداشتم

ومجىد دوباره اومدن خونه ماومن متعجب ازاىن که چرا اومدن اونا که خىلی نبودکه اومده 

رفتم شربت درست کردم ومىوه شستم وگذاشتم مادرم ببره خودم هم "بودن خونه

 وخواهربزرگم که اومده بودسربزنه بهمون گفتن بىا چقدرمادرمهر"خونه نشستمتوآشپز

بىرون خجالت می کشىدم برم نرفتم وهمون جا توآشپزخونه نشستم اما صداى عمم به 

ومادرم هرکارى کردکه منو "گوشم می رسىدکه می گفت پس دخترا کجان چرا نمی آن

خورم که نگاهم تونگاه پسرعمم که اومدم بلندشم آب ب"خواهرم برىم پىششون نرفتىم

تو سالن نشسته بودن گره خوردوبه دورازچشم پدرومادرم بهم لبخندزدمنم فورا خودم 

وتمام "ناخودآگاه قلبم شروع کردبه تپىدن"روکشىدم عقب وازخىر آب خوردن گذشتم

هم خجالت می کشىدم وهم ىه احساس عجىبی به مجىد پىداکرده "بدنم گرگرفت

 کاردست دلم دادکه اى کاش هىچ وقت پاش به خونه ما نشبخندونگاه کرداون بال"بودم

 بازنمی شدومنو نمی دىدو کاربه دل بستن ودل سپردن نمی کشىد
 

 شب هم خواب به چشمم نىومد تمام فکرم درگىر مجىد نگاه کردنش ولبخندش بود اون

ش وهم  ىه احساس خىلی خوب به نگاهش ولبخندش وخود"هم جاى تعجب داشت

روزها " که اى  کاش نمی شدم"من عاشق شده بودم وخودم خبرنداشتم"پىداکرده بودم

 بودم شبا به عشق پسرعممازپی هم می گذشت ومن چشم براه اومدن دوباره عمه و

دوباره دىدنش می خوابىدم وتا دم دماى صبح به مجىد ورسىدن بهش وزندگی کردن 

م گفت بىا امروزبرىم خونه عمت اىنا منم تا اىن که مادرم ى روزبه"باهاش فکرمی کردم

عصرمنو خواهربزرگترم که ازدواج کرده "ازخداخواسته باجون ودل قبول کردم

نزدىک هاى خونه عمه تپش قلبم شروع شدازاومدن " عمه شدىمنهبودومادرم راهی خو

پشىمون شده بودم نمی دونم ترس بودىا خجالت ىا عشق ولی هرچىزى که بودلحظه به 

پش قلبم شدت پىدا می کرد که حتی به زور قدم برمی داشتم مادرم اىنا جلو لحظه ت

 برمی داشتم بالخره قدمبودن ومن عقب دنبالشون روگرفته بودم ومی رفتم ولی به زور

به هرجون کندنی که بودخودم رورسوندم به مادرم ومادرم زنگ درحىاط خونه عمه رو 
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ى که چقدرعمه ازدىدنمون خوشحال شدومنو زدودخترعمم دروبازکردورفتىم تو وااااااا

بوسىد و تعارف کردبشىنىم خدا خدا می کردم مجىد خونه نباشه ظاهراکه خونه 

 وزىنب دخترش رو ولی متاسفانه ىاخوشبختانه فکرم غلط رودىدمنبودچون فقط عمه 

و من مات ومبهوت بهش نگاه می کردم اون "ازآب دراومد ومجىد ازدراتاقش زد بىرون 

ادروخواهرم سالم علىک می کردومن متعجب وجاخورده ازاومدنش فقط بهش خىره بام

 من ازفرط خجالت و کهشده بودم اون هم به من خىره شدوبعدازچندثانىه  گفت سالم 

اونم رفت " دسپاچگی فقط تونستم سرم روبندازم پاىىن  و حتی نتونستم جوابش روبدم

ه وسربه سرگذاشتن عمم ومادرو کنارعمه نشست وشروع کردبه شوخی کردن باعم

وباهم شروع کردىم به "خواهرم هم می خندىدن ازحرفاش زىنب اومد کنارم نشست

حرف زدن من هم ازخداخواسته سرم روبرگردوندم به طرف زىنب که از زىرنگاه کردن 

هاى گاه وبی گاه مجىد خالص بشم من اىن قدر خجالت زده بودم که نه به عمه نگاه می 

به مادروخواهرم ونه حتی ازمىوه وآجىلی که جلوم گذاشته بودن می خوردم کردم ونه 

 باکلی نذرو نىاز خرهبال"حتی عمه برام چاى آوردهم نخوردم وگفتم من چاى نمی خورم"

که به درگاه خداکردم که مجىد زودتربلندشه بره تا من بتونم سرم روبرگردونم ودرست 

 دردگرفته بودوهم گردنم وخداروشکرمجىد بشىنم چون ازبس کج نشسته بودم هم کمرم

مغازه داربود قبل از اىن که منو "بعدازخوردن ى استکان چاى خداحافظی کرد ورفت

وضع " روبزنه وتو فامىل بپىچه که مجىد دخترکوچىکه داىش رومی خوادنبخواد وحرف م

 ولی همىن که اهل"مادى چندان مناسبی نداشت نه خونه داشت ونه درآمد آن چنانی

نمازوروزه بودبراى من ى دنىا ارزش داشت خالصه مجىد رفت ومن ى نفس ازسرآسودگی 

کشىدم ودرست نشستم وبعدازکمی که عمه ومادرم ازاىن طرف واون طرف حرف زدن 

بالخره مادرم رضاىت دادکه برگردىم خونه ازعمه وزىنب خداحافظی کردىم برگشتىم ولی 

رم گفت مامان دىدى مجىد چطورى به زهرا نگاه توى تمام راه برگشت که خواهرم به ماد

می کرد تمام فکرم شدسوال ودرگىر که آىا واقعا مجىد هم به من همون احساسی روداره 
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که حاالخواهرم فرشته می گه  تمام مدت به من نگاه می کرده " بهش دارممنکه 

 درصورتی که من جورى نشسته بودم که نتونه منو ببىنه
 

 به دست هم داده بودن که منو شىفته وعاشق کسی کنن که هىچ  همه چىز دستانگار

 چندروزى بودکه ازرفتن وقت قرار نبودبه هم برسىم درواقع نگذاشتن که بهم برسىم

به خونه عمم می گذشت ولی تمام فکرم درگىر مجىد بودشباتا دىر وقت بىداربودم 

ی بردصبح ها هم به زور  باهاش خوابم نمدنوازفکرکردن به مجىد و آىنده وزندگی کر

دخترى که همىشه با اذان صبح "وسروصداى ودادوبی دادمادرم ازخواب بىدار می شدم

بىدارمی شدوتمام نمازهاش سروقت بود اما االن چندماهی می شدکه اکثر نمازهاى 

صبحش قضا می شدو صداى همه رو درآورده بود مادرم می گفت چته تو چرا چندوقته 

 صبح براى نماز بلند مىشی چته؟؟چت شده؟؟مرىض شدى؟؟جاىت  غذامی خورى ونهنه

درد می کنه؟؟آخه چه مرگته؟؟ دىگه نمی دونست دخترش تو تب عشق پسرعمش می 

باصداى مادرم ازخواب " سوزه وشبا تاصبح به اومدن مجىد به خواستگارش فکرمی کنه

م ساعت رونگاه  واومدم نمازبخونمبىدارشدم سرىع ازاتاق زدم بىرون ورفتم وشوگرفت

بودعصبی بودم که چرا نمازم قضا شده نمازم روخوندم و رفتم پاىىن سرسفره ٧کردم

صبحونه بخورم که دوباره مادرم شروع کردغر غر کردن که چرا تا لنگ ظهرمی خوابی 

هىچی نگفتم چون هرجوابی می دادم بدترمی شدصبحونه روخوردم وسفره روجمع کردم 

ل جاروکردن اتاق بودم که تلفن خونه زنگ خوردرفتم و رفتم ظرفاروشستم ومشغو

گوشی روبرداشتم ىه خانمی بودبعداز اىن که سالم واحوال پرسی کردگفت مادرت هست 

کم کم آشنا می "گفتم آره گفت صداش کن بىاد کارش دارم گفتم شما گفت غرىبه نىستم

وشی روبرداشت  بود اومد وگوحىاطمتعجب ازاىن حرفش مادرم روصدازدم ت"شىم باهم 

منم "ونگاه کردن به من گفت تشرىف بىارىد قدمتون روچشم"وبعدازسالم واحوال پرسی

دىدم می خوادمهمون بىاد سرىع جاروکردم اتاق هاروورفتم ومشغول ناهاردرست کردن 

شدم که طولی نکشىدکه مادرم اومدو گفت که همساىه قدىمی مون بوده وامشب قراره 

ه لوح هم به خىال اىن که براى خواهرم می خوان بىان منه ساد"خواستگارىبىان 



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 9 

خواستگارى چىزى نگفتم وبعدازتمام شدن کارهام رفتم تواتاقم وگوشىمو برداشتم 

وهندزفرى مو گذاشتم توگوشمو مشغول گوش کردن به آهنگ هام شدم ظهرشدوبابام 

انگار نه " روبراش می گفتشبازراه رسىد ومادرم ىواشکی داشت جرىان خواستگارى ام

انگار که خودش چنددقىقه پىش به خودم گفته بودکه امشب قراره خواستگاربىادخونه 

شب شد منم رفتم کمک مادرم تا وقتی مهمونا مىان من اونجا نباشم رفتم سرىع "مون

مىوه ها روشستم وگذاشتم توظرف وچاى هم دم کردم ومی خواستم برم تو اتاقم که 

اتاقم گفت مگه براى من می خواد خواستگاربىاد که می  گفتم می رم توکجامادرم گفت 

خواى برى تو اتاقت همىن جا بمون هروقت اومدن بىا مىوه وشىرىنی تعارف کن گفتم 

خب چرا به نگىن نمی گی مگه خواستگارى اون نىست خب اکن باىد بىاد مىوه وشىرىنی 

ا اىن حرف مادرم سرم ب" تو نه نگىنگارىتعارف کنه نه من مادرم گفت اونا مىان خواست

به مادرم "سوت کشىد حاضرم قسم بخورم تا مرز سکته رفتم به تته پته افتاده بودم

گفتم چرا زودترنگفتی بهم مادرم خندىد گفت می ترسىدم بازم فرارکنی برى پىدات 

 ینکنىم موقع خواستگارى راست می گفت هروقت برام خواستگارمىومد فرار می کردم م

و برادرم ولی اون لحظه نه راه فرارى داشتم ونه حتی قدرت حرف زدن رفتم خونه خواهر

واىن قدر گرىه کردم که نفس کم "بنابر اىن رفتم تو اتاقم ودر اتاق رومحکم بهم کوبىدم

آورده بودم به زور خودم روکنارپنجره رسوندم وپنجره روباز کردم تا هواى تازه بىاد تو 

رکنارپنجره بودم وتو افکارم غرق بودم که حتی اتاق وحالم روعوض کنه نمی دونم چقد

صداى مادرم که اومده بودکنارم وصدام می کردکه مهمونا اومدن برم پاىىن وبهشون 

که بالگدى که خواهرم به پهلوم زدبه خودم "سالم کنم وپذىراى کنم رونشنىده بودم

م زد به  کردنم رودىدزگرىهمادرم تا چشماى قرمز ومتورم ا"اومدم وسرىع بلندشدم

صورت خودش که گفت بااىن سرو وضع ببىننت آبرومون مىره زود برو دست وصورتت 

روبشوررفتم تو سروىس بهداشتی توآىنه به خودم که نگاه می کردم دلم به حال خودم 

صورتم "می سوخت که چرا حاالکه دل باخته کسی شدم باىد اىن اتفاق می افتاد

اومدم بىرون وباچشم غره هاى مادرم "ونپسندن کردم که اونا منیروشستم وخدا خدا م
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رفتم چادرسفىدم رو سرم کردم و رفتم پاىىن پىش مهمونها وبعدازسالم واحوال پرسی 

به هىچ کدوم "وقربون صدقه رفتن هاى مادر دامادرفتم وچاى رىختم وآوردم تعارف کردم

ن که ىکی آهسته  می کردم تا اىگاهنگاه نمی کردم وفقط به سىنی چاى که تو دستم بودن

وقتی گرىه می کنی چشمات "که فقط خودم وخودش می شنىدىم گفت هىچ می دونستی

؟؟؟؟ودست بردوىکی ازچاى ها روبرداشت من شوک زده ازحرفش سرم !!!!خوشگلترمىشه

تا چشم سبز ٢روبلندکردم که بهش نگاه کنم ببىنم کی اىن حرف رو زده که چشمام تو 

 بىام و ازکنارش رد بشم چشمکی زدوآهسته ترگفت بپا  خواستم به خودمتاگره خورد

اىن قدر ازاىن حرفش عصبانی شدم که دوست داشتم سىنی چاى روبکوبم " نرىزه چاى ها

بزرگترهاشروع کردن ازهردرى "ولی ازخىرش گذشتم ورفتم ى گوشه نشستم"توسرش

 ومنم غرق درافکارخودم شدم نا خودآگاه مج"صحبت کردن
 
  

ی کردم باپسرى که هنوز نىومده اىن طور دستم انداخته بودهرجوراىن دو  رومقاىسه مىد

بىشتر به اىن نتىجه می رسىدم که تنها کسىکه می تونم "تا روباهم مقاىسه می کردم

ناخواسته عاشق ودل "بهش تکىه کنم ومثل ىه کوه پشتم می مونه مجىد پسرعممه

 وهباخته کسی شده بودم که مطمعن نبودم 
 
  

باصداى مادرم که صدام می " بودم اون هم به من عالقه داره ىا نه  نمطمعن

کردازفکروخىال بىرون اومدم وبه مادرم نگاه کردم که دىدم همه دارن بهم نگاه می 

با آقا "ساعته دارم صدات می کنم٢مادرم گفت زهرا جان مادرحواست کجاست"کنند

 نگاهش کردم که بهم گردوندمسرم روبر"احسان برىد تو اتاق حرفاتون روبزنىد

می خواستم همون جا بگم من هىچ عالقه اى نه به اىن آقا ونه به حرف زدنه "پوزخندزد

باهاش دارم ولی بخاطراىن که حرمت مجلس ومهمون ها شکسته نشه چىزى نگفتم 

وناچاربلندشدم وراهی اتاقم شدم اکن هم پشت سرم اومددر اتاق روبازکردم وبدون اىن 
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ش تعارف کردم بره تو اون هم رفت ومنم پشت سرش رفتم ودراتاق که نگاهش کنم به

وخىره "روبازگذاشتم روتختم نشستم اونم رفت وپشت مىز کامپىوترم روصندلی نشست

سرم پاىىن بودولی متوجه "شدبهم من سرم روانداختم پاىىن ومنتظرشدم حرفاش روبزنه

همىن چشم "می دونستیهىچ "فتنگاه خىره اون به خودم بودم که بعدازچنددقىقه گ

هىچ نگفتم حتی بهش نگاه هم نکردم وبازهم ادامه "وابروت کار دست خودم ودلم داده

خونه دارم ماشىن هم "سالمه٢٨"مهندس عمران هستم"داداسمم احسانه احسانه ربىعی

دختر دور وبرم زىاد بود ولی کسی رومی خواستم که تک "دارم وضع مادىم هم توپه توپه

اومد تو زندگىم چندسال بعد با دىدن ىه زن ىا دختر خوشگلتر ازاون دست  اگه که" باشه

همونطورکه "ودلم نلرزه کسی رومی خواستم که تا همىشه برام بکر وتازه وجذاب بمونه

سالت ٧می دونی ما قبالهمساىه بودىم موقعی که شما ازاون محل رفتىدتوحدودا

رم گىرداده ازدواج کنم بودهمون موقع هم خوشگل بودى چندوقتی هست که ماد

راستش خودم هم همىن تصمىم روداشتم ولی خب کىس مناسبی روپىدا نمی کردم که 

باعالىق وسلىقم جور دربىاد تا اىن کنه مادرم ى شب حرف تو رو برام زد ظاهرا که ى روز 

 بىنىمتو روبامادرت بازار دىده بوده وقرار روبراىن می ذارن که ى شب بىاىم وهمدىگه روب

 حاال می فهمم مادرم پر بی راه هم نمی گفته وت  ازهرنظرهمونی هستی که من و

 خب نظرچىه؟؟؟"دنبالشم
 
  

چندلحظه ساکت " اىن که بخوام بهش نگاه کنم بهش گفتم نظرى دربارت ندارمبدون

؟؟گفتم دلىل چی چىه؟؟ گفت "ولی اومدکنارم وگفت دلىلش چىه"موند وهىچی نگفت

رم ندارى؟؟گفتم دلىلی نداره نمی تونم به زور کسی رو تو دلم دلىل اىن که نظرى دربا

گفت اونوقت " عالقه اى ندارمهىچجابدم وبه زور باکسی زندگی کنم که بهش 

تو دلم گفتم "چطورندىده ونشناخته به اىن نتىجه رسىدى؟؟؟گفتم شناخت نمی خواست

اىگزىن اون وقتی دلت جاى گىرباشه هرچقدرهم تالش کنی نمی تونی هىچ کسی روج

کسی کنی که بهش باتمام وجود دل بستی وباهزارامىد وآرزو انتظاراومدنش رو می 
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نشانگرهمه چىز باشه ولی نبود واحسان سفت وسخت پاى " سکوتمبودمامىدوار"کشی

ومنم مثل خودش سفت "حرفش واىساده بودو ازمن دلىل نخواستنش رومی خواست

اعصبانی "وقتی دىد چىزى نمىگم"می گذرهوسخت واىساده بودم که نفهمه تو دلم چی 

حتی "ومن نفسی ازسرآسودگی کشىدم"شدورفت ازاتاق بىرون ودر رو هم محکم بست

روى تخت درازکشىده بودم که خوابم "ازاتاق بىرون هم نرفتم ومنتظرشدم مهمونهابرن

وخوشحاله از اىن که منتظرش "بردخواب مجىدرو دىدم که داره بهم لبخندمی زنه

باصداى اذان صبح ازخواب بىدارشدم ورفتم وضو گرفتم واومدم اىستادم به "موندم

نمازبعدازچندماه بی خوابی هاى شبانم اىن اولىن بارى بودکه بعدازمدت هانمازصبحم 

نمازم روخوندم ورفتم تو "واىن رومدىون خواب دىشبم بودم"روبه موقع می خوندم

ضرکردم پدرم نمازش آشپزخونه ومشغول دم کردن چاى شدم صبحونه روحا

روخوندوقرآن روبرداشت وشروع به خوندن قرآن کردمادرمم نمازش که تمام شداومدتو 

 کنارم نشست وبعدازسالم وصبح بخىرازم پرسىد نظرت درباره احسان پزخونهآش

مادرم گفت ىعنی چی نظرى دربارش ندارى؟؟پس " چىه؟؟گفتم نظرى دربارش ندارم

مهندس " گفتىن که حاالمی گی نظرى دربارش ندارىساعت تواتاقت چی بهم می٢دىشب

نىست که هست خونه نداره که داره ماشىن نداره که داره بر و رو نداره که داره پس دىگه 

چی می خواى سرمو بلندکردم وبه مادرم نگاه کردم وگفتم اگه من نخوام شوهرکنم باىد 

اىن رو "ش می چسپونیکی روببىنم؟؟؟دلىل شوهرنکردنت چىه؟؟هرکی مىاد ىه انگی به

من اىن  حرفا تو کتم !!!! نتونستی هىچ جاش عىب واىراد بذارى می گی نمی خوامش

 زهرا مادرش امروز زنگ مىزنه وازمن جواب می خوادباىد ىه چىزى بهشون ىرهنم

اصالنگىن "خب مادرمن بهشون بگو زهرا گفته من نمی خوام تمام شدرفت"بگم

تمام "هم خوشگلتره هم تحصىلکردستروبهشون بده هم ازمن بزرگتره 

بلندشدم ازآشپزخونه بىام بىرون که گفت اونا تورو می خوان من برم بهشون "شدرفت

بگم بىاىن نگىن روبگىرىن برا پسرتون؟؟بااعصابی داغون اومدم ازآشپزخونه بىرون 

رومستقىم رفتم تو اتاقم خودم روانداختم روتخت وبه حال وروزخودم گرىه کردم 
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 ازفامىل و دوست و آشنا فاصله می گرفتم وبىرون نمی رفتم که کسی منو ببىنه هرچقدر

 فاىده نداشت نمی دونم اىنا ازکجا پىداشون استگارىموازمن خوشش بىاد وبىادخو

فقط خدا می دونه که "شدوکجا ىادشون به من افتادکه بلندشدن اومدن خواستگارىم

بخواد ولی ازبخت بدم سرظهربودکه چقدرنظرونىازکردم که مادرش زنگ نزنه وجواب 

چشمام "دهتلفن زنگ خوردومادرم جواب دادوگفت که زهراهنوزهىچ جوابی به ما ندا

چهارتاشدهمىن سرصبح بهش گفتم بهشون بگوکه من نظرم منفىه حاالمىگه که من 

مادرم صدام کردوگفت که اکرم خانم که مادراحسان باشه می "جوابی بهش ندادم

منم ناچارشدم رفتم گوشی روگرفتم وبعدازسالم علىک کردن ازم "زنهخوادباهات حرف ب

 گفتم که من نظرم منفىه وقصد ازدواج ىیپرسىدکه نظرم چىه ومنم درکمال پر رو

زن بىچاره انگارشوک زده شده بودکه تا چنددقىقه چىزى نگفت وبعدهم "ندارم

مودىدم که پشت خداحافظی کردوقط کرد ى نفس راحت کشىدم اومدم برگردم که مادر

سرم واىساده چپ چپ نگام کردوگفت بالخره کارخودت روکردى نه؟؟باشه آخرش که 

چىزى نگفتم وبی سروصدا رفتم تو اتاقم چون هرجوابی که می " مىارمتودرمن سرازکار

چندوقتی بودکه مجىد روندىده بودم دلم براش خىلی "دادم باعث مىشداوضاع بدتربشه

ازش داشتم که هروقت دلم هواش رومی کردبهش زنگ بزنم تنگ شده بودنه شماره اى 

ونه حتی "وفقط صداش روبشنوم چون شرم وحىا مانع از اىن می شدکه باهاش حرف بزنم

چون خانواده متعصبی داشتم "می تونستم به ى بهانه اى برم خونه عمم که اون روببىنم

 "که بىرون رفتن دخترروعىب مىدونستن
 
  

بودم وتلوزىون نگاه می کردم که دخترعموم که ازدواج هم کرده  روز توخونه نشسته ى

بودوباهم خىلی صمىمی بودىم اومدخونه بعدازکلی حرف زدن از اىن ور واون وربهم گفت 

شنىدم بازم خواستگارداشتی وردکردى؟؟بهش گفتم چقدرخبرا زود پخش مىشه خندىد 

ختر اىنقدر دل پسراى مردمو  آره رد کردم گفت دمگفت"وگفت آره کالغه خبرارو رسونده

بابا ىکی رو انتخاب کن برو دنبال زندگىت تو اىن قحطی " نشکون خداروخوش نمىاد
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حاالمادرم هم به جمع اضافه "خندىدمو گفتم مهم نىست"شوهر بی شوهر می مونىاااااا

 زهرا می ستیرا"شده بودوبابام هم اومد که اخبارگوش کنه که دخترعموم بی هوا گفت

ىد بهت نظر داره؟؟همىن روزاست که باعمه باگل وشىرىنی بىاد دونی مج

هم "اىنقدر اىن حرفش غىره منتظره بودکه قدرت حرف زدن روازم گرفت"خواستگارىت

تودلم قند آب می کردن وهم خجالت می کشىدم وهم نمی دونستم چه جوابی به 

جلو مامان بابام  برو گم شوآبروم رومى دفعه به خودم اومدم وبهش گفت"دخترعموم بدم

عمه دىروز خونمون "اونم گفت خودت بروگم شوبه خدا راست می گم"بردى باحرف زدنت

مادرم "بودوبه مادرم می گفت که مجىد گفته برودخترداىىم زهرا روبرام خواستگارى کن

بابام هم گفت اگه قراره کسی دامادم باشه اون ى "خندىد وگفت کی ازمجىد بهتر

ه حرف ازبابام برام کافی بودچون اىن قدررومجىد شناخت همىن ى کلم"نفرمجىده

دخترعموم مرىم هرچقدر حرف می زدولی من تمام "داشتن که همه جوره قبولش داشتن

هوش وحواسم پی مجىد وحرفی بودکه به عمه زده بودکه بىاد وازمن خواستگارى کنه 

م ى طرفه نبوده  اىن بابت که احساسزفقط خدامی دونه که چقدر خوشحال بودم ا"براش

ومجىد هم منو می خواد وچقدرخوشحالترمی شدم وقتی به اىن فکر می کردم که بزودى 

دوباره شب شدودوباره بی خوابی ودوباره "قراره بىاد وبراى همىشه مال هم بشىم

هفته ٢"فکروخىال شىرىن اومدن کسی که باتمام وجودم انتظار اومدنش رومی کشم

ىن حرف رو جلو مادروپدرم زدپسرخالم اومد خواستگارىم  روزکه دخترعموم اونبعدازا

اسمش رضابودتعمىر کاربود ى شب بدون هماهنگی اومدن وبعدازکلی خوش وبش "

نظرت چىه حاج "کردن شوهرخالم گفت که اومدىم زهرا رو براى رضا خواستگارى کنىم

ىل اىن  چىزى نگفت دلکردولیبابام بااىن حرف روترش 'محسن؟؟حاج محسن بابام بود

بابام "کارش روخوب می دونستم چون اون هم دلش می خواست مجىد دامادش باشه

رىش وقىچی رو داد دست خودم که خودم تصمىم بگىرم وگفت نظر نظر زهراست اون می 

خواد زندگی کنه نه من هرچی خودش بگه ورو کردبه منو گفت خب بابانظرت چىه؟؟منم 

من نمی خوام "شمه ومن هىچ حسی بهش ندارم من رضا مثل دادافتمباکلی ترس ولرزگ
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پشت در نشستم "ازدواج کنم وبعدش هم سرىع مجلس روترک کردم وبه اتاقم پناه بردم

وى دل سىر گرىه کردم وباخودم گفتم آخه چرا مجىد نمىاد تا اىنا منو به زور 

  منو مجىدزودترتکلىفتو اون لحظه خدا روبه عظمتش قسم دادم که هرچه "شوهرندادن

رومشخص کنه چون دىگه طاقت دورىش رونداشتم چندروزبعدکارت عروسی مجتبی 

پسرعمم که برادرمجىد بودبه دستمون رسىد واى که فقط خدا می دونه چقدرخوشحال 

بعدازکلی انتظارکشىدن شب "بودم که ى بهانه اى جورشده تا دوباره مجىد روببىنم

خونه عمه شدىم چون خونشون بزرگ  وبابام عازم خواهرمموعود فرارسىدومنو مادرمو 

بودعروسی رواونجا برگذار کرده بودن،ازماشىن که پىاده شدىم صداى موزىک شادى که 

ازخونه عمه مىومدشنىده مىشدداشتم چادرم روروسرم درست می کردم که ى صداى 

 می کنه نگاهکنارگوشم گفت سالم برگشتم ودنىام روکنارخودم دىدم که داره بالبخند

اما من عىن مونگل ها فقط نگاش کردم وسرىع " که جواب سالمش روبدمومنتظره

وبادستپاچگی ازکنارش رد شدم ولی مادرم باروى خوش باهاش سالم علىک کردن همراه 

واردحىاط که شدم ضربان قلبم شدت پىدا کرد نمی دونستم کجابرم بشىنم که " پدرم

هتاب ندىده اى بودم که تو من دخترآفتاب م"شىدمنتونه نگام کنه آخه خجالت می ک

خانواده اى بزرگ شده بودم که ارتباط باجنس مخالف رونه تنها گناه بلکه خىلی خىلی 

بالخره ى "بدمی دونستن بخاطرهمىن هم همىشه ازپسراى دور واطرافم فرارى بودم

گوشه خلوت پىدا کردم ورفتم روى ىکی ازصندلی ها نشستم از اون طرف هم دخترعمه 

برام دست تکون دادن که برم پىششون ولی من ازدور ى سالمی کردم ودخترعموم 

مادرم هم بعدازکلی گشتن به قول خودش بالخره پىدام "وهمون جا نشستم

کردواومدکنارم نشست وگفت تو چرا هرکی بهت سالم می کنه عىن جن دىده ها فرار می 

 چه می دونست  ازحال وروزم داشترىهىچ جوابی نداشتم بدم آخه مادرم چه خب"کنی

دخترش شبا به عشق اومدن مجىد سر روبالش مىذاره وبه عشق اومدن مجىد ازخواب 

دخترعموهام اومدن هرکارى کردن بلندشم برم وسط همراهشون برقصم "بىدار مىشه

بی خىال "چون نه تنها بلد نبودم بلکه خوشم نمىومدجلو کسی برقصم"قبول نکردم
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رقصىدن نگاه می کردم که ناخودآگاه نگاهم رفت  که وسط داشتن می اىداشتم به اون

سمت پشت بوم که مجىد بودوداشت رىسه ها رودرست می کردى دفعه برگشت ونگاهم 

کرد ولبخندزدکه بازم جواب لبخندش هىچ چىزى نبود جز اىن که سرم روبندازم پاىىن 

 خالصه بعدازمراسم واهداى کادوهابه عروس"ونگاهش نکنم
 
  

واومدىم خونه منم مستقىم رفتم اتاقم "وس دامادخداحافظی کردىم وعرودامادازعمه

روزها از پی هم می گذشتن ومن باتمام وجودم " وبعدازتعوىض لباسم گرفتم خوابىدم

وبعدازسالهافهمىدم "انتظاراومدن کسی رومی کشىدم که هىچ وقت قصد اومدن نداشت

چ خبرى ازمجىد وعمه نمی  ازپی هم وهىفتنروزها می آمدن ومی ر"که نذاشتن که بىاد

شدبعدازعروسی برادرش مرتضی رفت وآمدعمه به خونمون بىشترشدوهروقت عمه می 

اومد خونه من بادل وجون ازش پذىراى می کردم وحتی دىگه ازبودن مجىد هم خجالت 

 باهام"نمی کشىدم
 
  

 هم ولی ازنگاه کردن به هم می فهمىدىم که تو دلهامون نسبت به" حرف نمی زدىمباهم

گذشت وگذشت تا اىن که رفت وآمدعمه ومجىد به خونه ما قط شد ى "چی می گذره

چندماهی بودکه دىگه نه می آمدن ونه می رفتن ونه هىچ سراغی ازشون داشتىم تو اىن 

 وجواب رد شنىده بودپاش رو کرده بود تو تگارىبىن پسرخالم که قبالهم اومده بودخواس

دلم طالقت "ومنم فقط ى کالم می گفتم نه"واستى کفش وبازهم اجازه اومدن می خ

مادرم خوب می "نىاورد وبه مادرم گفتم برىم خونه عمه دلم براى زىنب تنگ شده

دردم زىنب نبود دردم دورى ازمجىد بودکه بدون هىچ دلىلی "دونست که دردم چىه

نه خالصه عصرهمون روزى که به مادرم گفتم برىم خو" روباماقط کرده بودنارتباطشون

عمه مادرم قبول کرد ورفتىم خونه عمه زىنب درحىاط روبازکردوبعدازسالم واحوال 

مادرم به عمه گفت نصرت جون ساىتون سنگىن شده دىگه سراغی "پرسی رفتىم داخل
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 نکردى حالمون روبپرسی چندبارخودم تلفنمی دونی االن چندماهه ى "ازما نمی گىرىد

 تعمه باتته پته گف"زنگ زدم جوتب ندادى
 
  

مادرم بی هوا پرسىد " ىا صداى تلفن رو نشنىدم" ببخشىد تو رو خدا حتما گرفتاربودمکه

راستی االن کجاست رفته مغازه ىا خونست؟؟ عمه با "مجىد هم دىگه به ما سرنمی زنه

ولی ى حسی بهم می گفت که عمه دروغ مىگه "دستپاچگی گفت که نه رفته مغازه

 در اتاق که بازبود رد شدوبدون سالم ازکنارمجىد"که طولی نکشىدکه"ومجىد خونه ست

من مات ومبهوت به برخوردش فکرمی کردم وعمه "علىک وخدا حافظی زد ازاتاق بىرون

از اىن حرفاى عمه وبی توجهی مجىد احساس خوبی "ومادرم هم گرم گفت وگو بودن

 تنزم رفبخاطرهمىن هم به مادرم گفتم که برىم خونه برخالف همىشه که تا ع"نداشتم

می کردم عمه غرمی زد ومی گفت شما که تازه اومدىن اون روز هىچی نگفت وفکر کنم 

خوشحال هم شدمادرم هم چىزى نگفت وبلند شدىم خداحافظی کردىم از خونه عمه 

مادرم سرکوچه که رسىدىم گفت ى چىزى شده که عمت ارتباطش " بىرون اومدىم

من مطمعنم ى " رفت بىرونحوالپرسیم واروباماقط کرده حتی مجىد هم اومدوبدون سال

خودم هم اىن قدر فکرم درگىربود که نمی دونم کی رسىدىم خونه ومن رفتم "چىزى شده

سال از ٢االن"رفتم توآشپزخونه چاى دم کردم براى بابام"تو اتاقم وبعدازتعوىض لباسم

زعمه اومد خونه وبهم گفت که مجىد بهم نظرداره وا"اون روزى که نرگس دخترعموم

سال چطور بر من ٢وخدا می دونه اىن" بىادو منوبراش خواستگارى کنه می گذرهخواسته

خداااااااااااا "چه شبها وچه روزهاى روبه عشق اومدن ودىدن مجىد سپرى کردم"گذشت

چقد سخته چشم براه کسی باشی که هىچ وقت قصد اومدن "ىا چقدر چشم انتظارى بده

 که خىلی وقته تو رو به باد فراموشی ابیی بخوشبا به عشق کس"چقدر سخته"نداره

اون منو فراموش کرده بود ومن بی خبرازهمه جاباتمام دل وجونم انتظار اومدنش "سپرده

 ى شب که شب" رومی کشىدم
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چون سرم دردمی کردازش پذىراى " بدترىن شب زندگىم بود زن عمو اومد خونمونکه

سرم که به بالش رسىد خوابم بردوخواب "خوابمکردم وبا ى عذرخواهی رفتم تو اتاقم تا ب

وهرچی صدا می زنم "گىر افتادم"تو ى بىابون برهوت"خواب دىدم"خىلی بدى دىدم

اما هرچقدرصداش کردم جوابم "جىدرودىدمازاون دور دورام"کسی به فرىادم نمىرسه

بىدار ومن بارفتنش اىنقدر گرىه کردم که همونجاازحال رفتم وناگهان ازخواب "ندادورفت

ساعت رونگاه "ودىدم که خواب بوده همش ولی احساس بدى به خوابم داشتم"شدم

بود وداشت اذون می گفت بلندشدم ورفتم وضو بگىرم که مادرم داشت وضو ٥:٣٠کردم

 گرفت اىنقدر فکرش مشغول بودکه حتی صداى سالم کردنم روهم نشنىدرفتم ووضو یم

ه مادرم و پشت سرم دىدم که ى دفعه وبی هوا گرفتم وخواستم برم تو اتاقم نمازبخونم ک

با اىن حرف مادرم دنىا روى سرم "گفت زهرا می دونی براى مجىد رفتن خواستگارى

خراب شدهمونجا تو حىاط نشستم روزمىن وبه گلوم چنگ زدم نمی دونم چی بودکه راه 

ىد آب زد مادرم دو"گلوم روبسته بودونه می تو نستم حرف بزنم ونه می تونستم بلند شم

توصورتم تا به زور به خودم اومدم وگفتم دروغ می گی مامان اىن امکان نداره اون 

 زهرا روخودش گفته بودکه منو می خواد مگه نرگس نگفت که مجىد به عمه گفته ب

روبدام خواستگارى کن مادرم با اعصابی داغون گفت نرگس غلط کرده خود نرگس 

ىشب زن عموت می گفت که نازنىن پشت سرت وخواهرش نذاشتن بىاد خواستگارىت د

جلو مجىد وعمه بد گفته حاال هرچی که بوده نظر مجىد رو نسبت بهت عوض کرده تا 

 نتونسته رفته دختر حاج رضا نصرتی ههرکارى کرد"بتونه خواهر خودش روبهش بده

روبراش خواستگارى کرده دنىا روسرم خراب شد گرىه کردم گفتم مامان چطور تونست 

مجىد چرا قبول کردمامان به خدا "ن کار رو باهام کنه مگه من چکارش کرده بودماى

سال عمرم روپاى انتظاربراش ٢من"دروغه مجىد نمی تونه اىن کار روباهام کنه

مامان بگو که دروغه مادرم خودش هم خىلی ناراحت بودوبه زور خودش "گذاشتم

ش که اىن همه خواستگارداشت باورش نمىشد دختر"روکنترل کرده بودکه سرم دادنزنه

حاالبخاطر ى حرف چشم به راه کسی بوده باشه که دنبال حرفش رونگرفته ورفته دنبال 
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وزجه " خودم گرىه کردمروزمادرم رفت ومن ت حىاط نشستم وبه حال و"ىکی دىگه

دلم به بدترىن شکل شکسته بودهواداشت کم کم روشن مىشدونمازمنم قضابه "زدم

 روبه اتاق رسوندم وجانمازم روپهن کردم وچادرنمازمو سرم کردم هربدبختی بودخودم

ولی چه نمازخوندنی اىن قدر دلم شکسته بودکه تمام نمازم "شروع کردم به نمازخوندن

سالم " بودگرىه می کردم تو نمازنمی دونم نمازم روچطورى خوندمدفکرم پىش مجى

 دروغ باشه ومجىد نرفته خدا روبه عظمتش قسم دادم که اىن حرف"نمازم روکه دادم

نه صبحانه خوردم ونه ناهار وخودم روتواتاقم حبس "باشه خواستگارى دختر حاج نصرتی

کرده بودم وبه حال وروز خودم اشک می رىختم وباتمام وجود ازخدا می خواستم که اىن 

گفت که مامان فهمىدى "ولی عصرکه خواهرم اومد خونمون"حرف حقىقت نداشته باشه

رت رفته براى شازده پسرش دخترحاج نصرتی روخواستگارى کرده؟؟ودىگه که عمه نص

بااىن حرف خواهرم مطمعن شدم که هرچىزى دروغ باشه اىن حقىقت محضه ونمىشه 

 قصرآرزوهام وىران شد ودنىا جلو چشمام خراب شد شب وروزم شبانکارش کرد تو ى 

 ونه از اتاقم بىرون می شد گرىه وغصه وغم نه غذا می خوردم ونه باکسی حرف می زدم

غذا که برام "اومدم فقط بىرون رفتنم موقعی بودکه برم وضو بىگىرم وبىام نمازام روبخونم

 م ى طرف زخم زبون هاى تهمىاوردن هم دست نخورده مىبردنش بىرون دل شکس

خواهر ومادرم ى طرف که خودت مقصر بودى به خاطر ى کلمه حرف تمام خواستگارهات 

چشم به راه اومدن کسی بودى که ى نفر دىگه براش دام پهن کرده بودکه و"رو رد کردى

 نتونه بىاد طرف تو وخواهرش رو بندازه بهش
 
  

 دىوونه ها شده بودم کارم شده بود غصه خوردن وگرىه کردن وتا صبح قرآن خوندن مثل

ونماز خوندن ودعا کردن که نظر مجىد عوض بشه وبىاد طرف من دوباره باخودم عهد 

کردم ونظر کردم که اگه نظرمجىد عوض بشه وبىاد طرفم تا ى سال شبا تاصبح بىدار 

وهمىن "باشم وقرآن بخونم ونماز بخونم ودعا بخونم وخدا روباتمام وجودم عبادت کنم

کار رو هم کردم هرروز سرسجاده خدا روبه عظمتش قسم می دادم که عزىز دلم رو بهم 
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همه خواستگار دل به کسی داده بود که ى روزى ى برگردونه عجىب بود دخترى با اىن 

 رفش سال چشم براه خودش گذاشت وآخرش هم دنبال ح٢حرفی زد واون دختر  رو

رونگرفت ودختر وحرفی که به دختر زده بود رو نادىده گرفت ورفت دنبال ىکی دىگه 

ودختر روبادلی پاره پاره وزخمی تنها گذاشت ولی اون دختر هرروز سرسجاده 

روروباتمام وجود صدا می زدوگرىه می کردوازخدا می خواست که پسر پشىمون بشه خدا

کار من هرروز شده بودگرىه کردن وغصه خوردن وشبا "ودوباره برگرده طرف دختر

تاصبح قرآن خوندن ودعا کردن تا بلکه خدا دلش به رحم بىاد وبراى دل زخمی ومنتظر 

 همون زنی که باعث نابودى زندگی من دخترکارى کنه ولی بی فاىده بود ى روز عصر

 هوگرفتن عشقم شده بودواز قضا دخار عموم هم می شد که اى کاش نبود وغرىبه بود ک

اىن قدر عذاب نمی کشىدم اومد وبه مادرم گفت امشب مجىد می خواد زنش رو عقد کنه 

 خوشحال مىشىم تشرىف بىارىد با اىن حرفش تنها روزنه امىدى که به بودن وزندگی

 کردن تو اىن دنىاى شوم رو داشتم از بىن رفت
 
  

رفتم تو اتاقم "دىگه هىچ امىدى به برگشتن مجىد نداشتم" روى سرم خراب شددنىا

نرفتن حتی خانوادمم تو جشن نامزدى "زجه زدم"وازته دل براى خودم وروزگاربدم

ه چون اونا هم از اىن وصلت ناراحت بودن چون بخاطرحرفی ک"مجىد شرکت نکردن

 همه می گفتن زهرا نشون کرده بهشنىده بودن تمام خواستگارهاى منو رد می کردن و

پسرعمه اى که هىچ وقت سرحرفی که زد نموندودنبال حرفش رونگرفت "پسرعمشه

بااذون "تمام اون شب رو گرىه کردم وغصه خوردم وناله کردم"ورفت دنبال ىکی دىگه

ولی چه نماز خوندنی همش دلم پىش "ستادمصبح بلندشدم رفتم وضو گرفتم و به نماز اى

بعدنمازهم اىن قدر گرىه کردم که نمی دونم کی خوابم " گرىه می کردمومجىد بود 

بردولی قبل خواب ى تصمىمی گرفتم که هرچی بود می خواستم عملىش کنم واونم اىن 

خدا تا شاىد "بود که ىک سال روشبها تا صبح نخوابم وباتمام وجودم خدا روعبادت کنم

هىچوقت نتونستم رفتنش روباورکنم "دونهودوباره عزىزدلم روبهم برگر"نظرى بندازه بهم
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روزها می گذشت ومن "حتی حاالکه بهم خبرداده بودن نمازدکرده وبراى همىشه رفته

گذشت وگذشت تا اىن که "حتی ىک ثانىه هم از فکر مجىد ورفتنش بىرون نمی اومدم

تو اىن مدت "مادرم رفتىم بىمارستان پىش خواهرمموقع وضع حمل خواهرم رسىدومنو 

 کارى که ازم ساخته بوداىن بود که ازطرىق دخترعمم خىلی قبل تراز نمازدى مجىد هاتن

ولی هىچ وقت جرات اىن که بهش زنگ بزنم رو "شماره تلفن مغازش روگىر آورده بودم

وبعداز "ه رو گرفتمشمار"تا اىن که اون روزتو بىمارستان از طرىق کىوسک تلفن"نداشتم

 علىک بهش گفتم هىچ مىدونی اونی که باهاش ازسالمچندتا بوق بالخره جواب دادبعد

ازدواج کردى دوست دختربرادرمن بوده قبالوکلی هم نامه عاشقانه برادرم ازش 

منم که "گفت ثابت کن"گفتم چرا ساکتی چىزى نمی گی"چندلحظه هىچی نگفت"داره

وصدام روتغىىرداده بودم که منو " حرف می زدمباکلی ترس ولرزداشتم باهاش

وبعدهم قط "بهش گفتم باشه مىام مغازت وتمام اون نامه ها روهم برات مىارم"سهنشنا

ولی اىن کار رو براى "ازکارم خىلی شرمنده وپشىمون بودم"کردم بدون خداحافظی

که باعث می خواستم هرجور شده کسی رو "آتىشی که تو دلم به پا کرده بودکرده بودم

که جلو کىوسک " از کارم پشىمون بودمنقدراو"نابودى زندگىم شده بودرو از بىن ببرم

وخدا رو به عظمتش قسم دادم که منو ببخشه که "تلفن نشستم و ازته دلم زجه زدم

سال از اون موضوع وقتی به حماقتی که ١٠وحاالکه بعداز گذشت"همچىن اشتباهی کردم

شرمندگی می کنم واز خدا طلب بخشش که از کردم فکر می کنم سخت احساس 

چون نه بااىن کارم مجىد برمی گشت ونه اون دختر پىش مجىد " بگذرهتمسرتقصىرا

خراب می شد چون مجىد آدمی نبودکه بخاطر چهارکلمه حرف بزنه زىرهمه چىز واون 

 بچه خواهرم به دنىا اومد واومدىم خونه ومن شرمنده وپشىمون از"دختر رو طالق بده

چندروز " بودم وبىرون نمی اومدمدهبازم خودم رو تو اتاق حبس کر"کارى که کرده بودم

بعد خالم زنگ زد خونه ودوباره موضوع خواستگارى رضا از منو مطرح کرد که مادرم هم 

مادرم اومد تو اتاق وبهم گفت عىن جنازه ها شدى بلند "قبول کردودعوتشون کردخونه

اون پسره عوضی چی داشت "ببىن با خودت چکار کردى"شو تو آىنه به خودت نگاه کن
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 تو بخاطرش خودت رو به اىن روز انداختی بعد از اىن همه خواستگاراومدى که

وبخاطرچهارکلمه حرف که دىگران گفتن وما هىچ حرفی از خودشون نشنىدىم همه 

رد سال عمر وجوونىت رو گذاشتی پاى آدمی که اىن قدر م٢خواستگارهات رو رد کردى و

سال چشم براه گذاشته بره سراغش ٢نبود که سر حرفی که زده بمونه و ى دختررو که 

بلندشو به خودت برس امشب خالت اىنا مىان خواستگارىت با اىن "وحرفش روعملی کنه

حرفش چنان جىغی زدم که کل خونه لرزىد وگفتم اگه بىان منو خودم گم وگور می کنم 

مادرم هم صداش "م شوهر کنم دست از سرم بردارىدآخه به چه زبونی بگم من نمی خوا

اونا امشب مىان وتو هم جواب مثبت بهشون می " کردوگفت همىن که گفتمبلندرو

ورفت از اتاق بىرون اىن قدر دلم شکسته بود وغصه تو دلم بود که بلند بلند شروع "دى

 کردم به گرىه کردن
 
  

ىان خواستگارىم  ىا اگه اومدن  روبرداشتم وخدا روبه کالمش قسم دادم که نقرآن

واون "وبهم جواب بده"که خدا صدام روبشنوه"هىچوقت فکر نمی کردم"پشىمون بشن

لحظه که جواب دعاهام رو داد هم خوشحال بودم وهم ناراحت وباخودم می گفتم که اى 

من حتی " وخالم اىنا اومدن خونمونشدشب "کاش چىز دىگه اى از خدا خواسته بودم

المی هم بهشون کرده باشم تو اتاق نشسته بودم وزانوى غم بغل کرده بودم نرفتم که س

که دىگه هىچ کارى ازم ساخته نىست و االن مادرم اىنا می برن ومی دوزن ومجبورم می 

مادرم چندىن بار صدام زد وازم خواست که برم پاىىن ولی "کنن که تنم کنم

که اومده بگه " که بازم حتما مادرمهچندلحظه بعد صداى در اتاقم اومدخىال کردم"رفتمن

برم پاىىن ولی نبود دوبار درزد وقتی جوابی نشنىد خودش در اتاق روباز کردو اومد تو 

نه اون سالم کرد ونه من سرم و انداختم پاىىن "ودرکمال تعجب دىدم رضا پسر خالمه

 خودش اومد کنارم واىساد وبدون مقدمه گفت"بشىنهوحتی بهش تعارف نکردم که 

سال سنگش رو به سىنه می ٢اىن همون کسی نبود که"شنىدم عشق سابقت ولت کرده

پس چی "زدى وهرکی می اومد خواستگارىت می گفتی من نشون کرده پسر عممم
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شداگه نشون کردش بودى چرا ولت کرد؟؟خود من چند بار اومدم والتماست کردم که 

د بگو ،حرف بزن چرا الل " اانهااااا" زنم بشی حتی حاضر نشدى بىاى ببىنىمکنیقبول 

شدى؟؟اون موقع ها که خوب زبونت دراز بودوجواب می دادى که من فقط زن ى نفر می 

اومدم اىن جا بهت "پس حاال چرا صدات درنمىاد الل مونی گرفتی"شم اونم پسر عممه

سال شب وروزم شده بود که ٢" نمی خوامرومنم دىگه پس مونده پسر حاج مرتضی "بگم

سال ٢"از خانوادت خواستگارىت کنم و دستت رو بگىرم وببرم پىش خودمبىام و 

وحاال "نه" بار اومدم خواستگارىت وتنها ى کلمه ازت شنىدم٥٠التماست کردم بىشتر از

 ىمهم اومدم بهت بگم پشىمونم که اىن قدر التماس کردم که منو بخواى وبه خواستگار

اگه می بىنی امشب "فىه لب تر کنمجواب مثبت بدى چىزى که زىاده دخار خوشگل کا

اومدم اىنجا بخاطر اصرارمادرم وخانوادم بودچون اونا هنوزم دلشون می خواد تو 

عروسشون بشی ولی من دىگه نمی خوام پس مونده دىگران بىاد تو زندگىم خودت 

چون فکر نمی کردم خدا جواب دعاهام "دمواز اتاق رفت بىرون از ته دل خندى"خواستی

ولی از اىن که بهم گفت "اخودم می گفتم کاش از خدا چىز دىگه اى خواسته بودمروبده وب

 پس مونده پسرحاج مرتضی اى بدم اومد
 
  

که خودش پشىمون شد ومنو " وقتی ازاتاق رفت بىرون از ته دل خندىدمولی

چند "وکارمنو راحت کردچون واقعا نمی دونستم جواب خانوادم رو چی بدم"نخواست

اى خداحافظی مهمونا اومد وبعدش هم خونه ساکت شد رفتم وقرآن دقىقه بعد صد

 دونم چقدرمشغول ینم"روبرداشتم وازته دل بوسىدمش وشروع کردم قرآن خوندن

دقىقه ٢:٣٠که سرم روبلندکردم وساعت رونگاه کردم که ساعت"خوندن قرآن بودم

 نماز حضرت بلند شدم ورفتم دوباره وضوگرفتم واومدم اىستادم به"رونشون می داد

چندماهی می شدکه به خاطر نذرم شبها تاصبح بىدار می نشستم وقرآن می )س(زهرا

اون شب هم اىن قدرنمازخوندم وقرآن ودعا " خوندممیرو)س(خوندم ونماز حضرت زهرا

خوندم تا اذون صبح روگفتن بلندشدم ورفتم دوباره وضوگرفتم ومشغول خوندن 



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 24 

جانمازم درازکشىدم وخوابم بردوخواب اهل بىت نمازم که تمام شدکنار"نمازصبحم شدم

 برام لذت باىن قدر اىن خوا"رودىدم که دارم باکاروانشون می رم کربال)ع(امام حسىن

روگرفتم )ع(دنبال کاروان امام حسىن"بخش بودکه دلم نمی خواست از خواب بلندشم

ب وبعضی ها بعضی از زنهاسواربرشتروبعضی ها پىاده ومردهاهم سواربراس"وراه افتادم

رودىدم که علم به دست جلو کاروان )ع(علمدارکربالآقا ابوالفضل العباس"هم پىاده بودن

ولی با ىا " اىن خواب شىرىن بودکه دلم نمی خواست بىداربشمراىن قد"درحرکت هستن

وقتی بىدارشدم برخالف روزهاى قبل که "حسىن گفتن خودم تو خواب بىدارشدم

بلندشدم "آرومتربودم"ن روز بخاطر خوابی که دىده بودمسراسروجودم ناامىدى بود او

 دىشب سىدبارضارفتم تو آشپزخونه وکنارمادرم نشستم صبحونه بخورم که مادرم پر

حرفاتون روزدىد؟؟؟گفتم آره گفت چی گفتىد؟؟گفتم هىچی رضا گفت منو نمی 

 خاله مادرم گفت چی؟؟؟گفتم رضاگفت که منو نمی خواد واالن بخاطر اصرارهاى"خواد

سال شب ٢مادرم گفت چرا چرت وپرت می گی؟؟؟اگه نمی خواست چرا"باهاشون اومده

مادرم " نگفتم چىزى نداشتم که بگمارىت؟؟چىزىوروز التماس می کردکه بىاد خواستگ

حتما خودت بهش گفتی "گفت رضا همچىن حرفی نمی زنه هرچی هست زىرسرخودته

گفتم اصالخودت بلندشو به خاله "اختینمی خواىش وحاالهم تقصىرهارو گردن اون اند

مادرم گفت باشه ورفت سراغ تلفن زنگ "زنگ بزن ازش بپرس ببىن کی چی گفته

 دادمادرم بعدازسالم علىک گفت بروگوشی روبده مادرت اونم رفت جوابزدوسارا

رضا "وگوشی روداددست خاله ومادرم بدون سالم علىک باخالم ازش پرسىدزهرامىگه

می خوام واالن هم بخاطر اصرارهاى مادرم بلندشدم اومدم خواستگارىت گفته من تو رو ن

سال خون ماروکرده ٢ مرگش شدهچهراسته گفته ىانه؟؟خاله هم گفت که آره نمی دونم 

که برىد زهرا روبرام خواستگارى کنىد وهروقت مامی گفتىم شماقبول نمی "بودتوشىشه

 رضا پشىمون شده مادرم اىن قدر کردىن حاالهم که زهرا دىگه هىچ بهونه اى نداره

ناراحت بودکه نذاشت خاله حرفاش تموم بشه وبدون خداحافظی قط کردواوند طرف منو 

سال عمرت رومنتظر ى آدمی شدى که اىن ٢"سال اىن پسر رو سر دووندى٢گفتبهم 
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سال تمام هرکی اومد خواستگارىت رد کردى ٢"قدر مردنبودسرحرفی که زده واىسه

اون پسرچی داشت که بقىه نداشتن؟؟هاااااان "من مجىد رومی خوام"نوگفتی الن وبل

 می پىچه تو کل فامىل داچی داشت ؟؟؟خوبه راضی شدى؟؟حاالرضا هم پس کشىد؟؟فر

جواب "دخترفالنی حتما ى مشکلی داره که هرکی مىره خواستگارىش پس می کشه

 رو بلندکردم وگفتم مردم رو می خواى چی بدى؟؟؟هااااااااااان جواب بده دىگه؟؟؟سرم

حرفاشون "نمی خوام براى مردم زندگی کنم که"حرفاى مردم برام هىچ اهمىتی نداره

بقىه برام مهم " که باىد بدونه درد من چی بوده وهست می دونهنیبرام مهم باشه او

 دهن مردم همىشه بازبوده هست وخواهدبودبذارهرکی هرچی می خوادبگه"نىستن
 
  

ى از پی هم می گذشت ومن نه تنها درد دورى مجىد روفراموش  پس از دىگرروزهاىکی

نمی کردم بلکه اىن درد لحظه به لحظه به اعماق قلب وجسم وروحم نفوذ می کردومن 

به طورى که هرکی می امدخونمون می گفت چرا اىن "شکسته تروشکسته تر می شدم

مده که اىن  چی به روزش اووشگلیدختر به اون خ"چه بالى سرت اومده"طورى شدى

قدررنگ پرىده وشکسته شده هىچ جا نمی رفتم حتی مهمونی هاى که دعوت می 

خونه هىچ کسی نمی رفتم فقط وقتی مهمون داشتىم "باهمه قط رابطه کرده بودم"شدىم

وفامىل "به اصرار مادرم از اتاق می رفتم بىرون وبامهمونهاسالم واحوال پرسی می کردم

تمام وقتم روباکارهاى خونه می "ه می آمدندخونه وقتی می دىدند کفقطهم منو 

هنوزامىدداشتم که "وهمدمم شده بودقرآن خوندن ونماز خوندن ودعا خوندن"گذروندم

زخم زبون هاى مادرم ى طرف دورى از مجىد ونامردى که درحقم کرد ى "مجىد برگرده

بودم شبها تاصبح بىدار"دنطرف همه وهمه دست به دست هم دادند ومنو ازپادرآور

رومی خوندم ودعا می )س(وباخدا حرف می زدم وقرآن می خوندم ونمازحضرت زهرا

مادرم مىگفت اون پسرچی داشت که اىن جورى 'خوندم تاصبح وروزه می گرفتم

وصداى همه رو درآوردى برو تو آىنه به خودت "بعدرفتنش خودت روبه آب وآتىش زدى

می رىختم که هىچ کسی دردم رو ومن فقط اشک "افتادىنگاه کن ببىن به چه روزى 
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ماه شب تاصبح ٨"درک نمی کنه که حتی سکوت کنه درمقابل دردى که می کشم

غصه خوردن ها ى "بىداربودم ومشغول عبادت باخدا تاصبح وروزها هم روزه می گرفتم

طرف زخم زبون ها ى طرف غم دورى ونامردى عشقم ى طرف همه وهمه دست به دست 

کم کم سردرد هام شروع شداولش زىاد بهش اهمىت نمی "رآوردن دادن ومنو از پا دمه

اما کم کم اىن درد ها رسىدبه "دردبدتراز اىن رو تو دلم داشتم وتحمل می کردم"دادم

بطورى که وقتی انگشت دستم تو خواب خم می شد دىگه بلند نمی شد ودرد "تمام بدنم

بىدار می شدم تاانگشم "ردم شدىد که گرىه می کرخىلی شدىدى رو اىجاد می کرداىن قد

خم شده ودرد شدىدى داره با کلی درد ورنج آروم آروم بلندش می کردم اما اىن قدر درد 

وپوست سفىدصورتم سىاه و "روزبه روز الغرترمی شدم"داشت که ازته دل زار می زدم

 درد کم کم اىن"چون روزه می گرفتم وقت افطاربه زور غذا می خوردم"سىاه ترمی شد

وهىچ کس هم نمی "ه تمام بدنم به طورى که به زور بلند می شدم ومی نشستمرسىدب

موهام شروع کردبه رىختن وموهاى که تمام دختراى "دونست چه اتفاقی برام افتاده

فامىل حسرت داشتنش رومی خوردن اىنقدر کم پشت شده بودکه می شد موهام 

م پىش دکتر ومنوبردپىش ى  راضىم کردکه برىدادروبشمارى  ى روز مادرم با داد وبى

متخصص وتمام عالىمم روبراش گفتم ودکتر هم برام آزماىش نوشت ولی آزماىشم هىچ 

برام داروى مسکن نوشت ولی هىچ افاقه اى نکردوحتی دردهام هم "مشکلی نداشت

 ىشمبىشترشد ى هفته بعد بردنم پىش ى دکتر دىگه اونم آزماىش نوشت ولی بازم آزما

دو قدم که راه می رفتم می "ه حتی قدرت راه رفتن روهم نداشتمدىگ"مشکلی تداشت

افتاوم زمىن قلبم تندتند می زد ونفسم باال نمی اومد ى روز که دىگه نمی تونستم از 

رخت خواب بلند شم مادرم با جنگ ودعوا منو از خونه بىرون کردوگفت می رى پىش 

  بر نمی گردى خونهىمتخصص اعصاب وروان وتاوىزىت نشد
 
  

 حالی زار ازخونه خارج شدم واىن قدر تو راه گرىه کردم که دىگه ختی ناى راه رفتن با

نىمه هاى راه سر خىابون واىساده تا ماشىن سوارشم چون دىگه نمی "روهم نداشتم
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بااولىن تاکسی سوارشدم ودم مطب پىاده شدم چندنفرتوسالن مطب "تونستم راه برم

 رفتم نوبت گرفتم و منتظرشدم مرىض ها منمن  نشسته بودن ومنتظربودن وىزىت بش

تعجبم ازاىن بود که "ىکی پس از دىگرى مىرفتن پىش دکتر وبا لبی خندون برمی گشتن

نوبت به من که رسىدبا دلی خسته "مگه دکتر چی بهشون می گه که بالبخند بىرون مىان

شکی رفتم تواتاق دکتر ى اتاق با دکوراسىون م"وغمگىن از روزگاروسرنوشتم

وسفىدپرده هاسفىد ومشکی ى دست مبل چرم مشکی باصداى دکترکه گفت بفرماىىد 

ساله باموهاى کم پشت ٤٠سرم روبرگردوندم وبهش نگاه کردم ى مرد تقرىبا

اىن قدردلم پربودکه قادربه حرف زدن "رفتم وسالم کردم ونشستم"وجوگندمی

 کردن دکترهم ىه گربهم گفت چی شده که داغ دلم تازه شدوشروع کردم به"نبودم

سکوت کردوگذاشت تا اىن قدر گرىه کنم تا سبک بشم بعدش گفت خب االن 

سرم پاىىن بودولی سنگىنی نگاه دکتر رو روى خودم "بهترى؟؟هىچی براى گفتن نداشتم

آخرش هم با بغض وگرىه گفتم من مشکل اعصاب وروان ندارم من "حس می کردم

 بىام وپىش ى متخصص اعصاب وروان وىزىت دباىافسرده نىستم ولی خانوادم بهم گفتن 

دکتر گفت خب اشکالی نداره خىلی ها مشکل روحی ندارن ولی بازم به من مراجعه "بشم

وهرچی بىشتر پىش می "می کنن منم با اىن حرف دکتربراش عالىم بىمارىم روگفتم

آخرش هم بهم گفت "چشماى دکتر گشاد وگشادتر مىشد وتعجبش بىشتروبىشتر"رفتم

اونم گفت می " دستات رو منم باحالت تعجب بهش گفتم من مشکل قلبی ندارمنمببى

دستام روبردم جلوودکتربادقت به انگشتام نگاه "دونم می خوام انگشتات رونگاه کنم

همىن االن "کردوضربان قلبم روگرفت وبرام آزماىش نوشت وگفت برات اورژانسی نوشتم

 نمی تونم آزماىش بدم دکتر گفت اىن االندم برووانجامشون بده گفتم من صبحانه خور

وهمىن االن بروطبقه باالآزماشگاه وانجام "آزماىشات نىازى نىست که غذانخورده باشی

بده آزماىشات رو خواستم بلندشم وبرم دکترگفت جواب آزماىشت روکه گرفتی چه من 

 روى ادنىبااىن حرف دکتر "آزماىشت روبردار وبروپىش ى متخصص خون"باشم چه نباشم

سرم خراب شدتمام فکرم حول وحوش سرطان خون می گشت رفتم باالوآزماىشم 
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وباحالی زارترراهی خونه شدم کنارخىابون واىسادم وبعدازچنددقىقه باتاکسی "رودادم

که جلو پام ترمز زد سوارشدم وراهی خونه شدم اىن قدرتوماشىن گرىه کردم تا رسىدم 

حبت بودودرحىاط هم نىمه باز دروباز کردم ورفتم تو خونه مادرم بازن همساىه مشغول ص

ونشستم تواتاق وبه ى گوشه زل زدم وبه "ومستقىم رفتم اتاقم لباسام روعوض کردم

از ى طرف خوشحال بودم که اگه سرطان داشته باشم خىلی "دکتر وحرفاش فکر کردم

 ف طرزود از اىن زندگی که هىچ وقت روى خوش بهم نشون ندادراحت می شم از ى

ناراحت بودم که چرا باىد اىن سرنوشتم باشه که هىچ وقت روزگار روى خوشش روبهم 

تو حال وهواى "نشون نداد نه گذاشت به عشقم برسم ونه گذاشت راحت زندگی کنم

خودم بودم که مادرم در اتاق روباز کردو اومد تو وازم پرسىد کی اومدى گفتم ىه چند 

مادرم گفت اى " هىچ برام آزماىش نوشتفتمت گدقىقه اى می شه گفت دکتر چی گف

 بابا تو اىن همه آزماىش دادى هىچی مشخص نشد اىن دکتر هم برات آزماىش نوشت؟؟
 
  

اون چه می دونست که دخترش چه "چىزى نداشتم که درجواب مادرم بگم" نگفتمچىزى

ى نگفت وقتی دىد که چىزى نمىگم دىگه چىز"دردى رو داره تحمل می کنه ودم نمی زنه

وتنها خودم بودم که باىد "من موندم و ى دنىا درد ورنج و غم وغصه"ورفت بىرون

 هام مشخص مىشه به خانوادم ىشدوست نداشتم تا جواب آزما"متحملش می شدم

روى تخت دراز کشىدم وبه دقىقه نکشىده "چىزى بگم واونا روهم ناراحت ونگران کنم

ذشته بودکه باصداى دراتاق وپشت بندش خوابم بردهنوز چنددقىقه اى از خوابم نگ

مادرم کنارتخت باالى سرم اىستاده بود وداشت صدام "صداى مادرم از خواب بىدارشدم

می کردم چشمام روباز کردم وگفتم بله گفت بىدارشو بىا پاىىن زن عمو ودخترش اومدن 

زن عموى بزدگم بودودخترش مرىم که صمىمی ترىن دوستمم می شدبلندشدم ورفتم 

آبی به دست وصورتم زدم ورفتم پاىىن وبعداز سالم واحوال پرسی کنارمرىم نشستم 

سنگىنی نگاه زن عمو رو روى خودم احساس می کردم ولی ترجىح دادم چىزى نگم تا 

نخواد باز حرف مجىد ونامردى که درحقم کرد رو پىش بکشه سرگرم صحبت با مرىم 
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الغرشدى پوست پاى چشمات گود افتاده بودم که زن عمو گفت زهرا جون چرا اىن قدر 

از طرفی هم دلم نمی خواست اىن "نمی دونستم چی بگم"وخىلی رنگ پرىده به نظرمىاى

 کنه چون صددرصدآخراىن بحث ختم می شدبه مجىد واىن چىزى نبود که دابحث کش پى

من دلم بخواد پس تمام توانم رو کردم که ى جوابی بهش بدم که دىگه چىزى نپرسه 

براىن گفتم راستش امروز ى کم فشارم افتاده بوددر همىن حىن مادرم از آشپزخونه با بنا

 بودگفت والله چندوقته نه روشنىدهسىنی محتوى شربت اومد بىرون وچون حرفاى ما

غذا می خوره ونه باکسی حرف مىزنه ونه می تونه راه بره صبح بازور از رخت خواب 

ون هاى بدنم درد می کنه حتی چندبار شده موقع بلندمىشه وتمام مدت مىگه تمام استخ

حمام رفتن منو نگىن بلندش کردىم بردىمش حمام چون خودش دردشدىدى داشت ونمی 

 بلند شه حتی خىلی معذرت می خوام توى دست شوى نمی تونه بشىنه چون ستتون

زانوهاش متورم می شه ودردشدىدى داره هرچقدر بردمش دکتروآزماىش داده هم می 

امروز باکلی جنگ ودعوا فرستادمش پىش "هىچىش نىست وازماهم سالمترهگن 

حتما " داشتهبدىمتخصص اعصاب وروان چون گفتم اىن چندوقت فشاراى روحی خىلی 

مشکل روحی چىزى پىدا کرده که اىن عالىم رو داره که ازشانس بدما اىن دکتر هم براش 

م آمىزى بهم کردوگفت نگران نباش زن عمو با شنىدن اىن حرفا نگاه ترح"آزماىش نوشته

عزىزم ان شاالله چىزى نىست خدا باعث وبانی خرابی حالت رو لعنت کنه بااىن حرف 

ولی فقط خدا خودش "خوب می دونستم منظورش مجىده" به قلبمزدنانگار خنجرى 

می دونست که دلم به هىچ عنوان راضی نمی شدکه کسی پشت سرش بدبگه ىا نفرىنش 

که اگه "مرتب می گفتم گوش شىطون کر خدانکنه براش اتفاقی بىفتهتوى دلم "کنه

 گىربود با اىن که ىششبعداىن همه نامردى هنوزم دلم پ"اتفاقی براش بىفته من می مىرم

می دونستم دىگه هىچ وقت برگشتی درکارش نىست ونخواهدبودوزن عمودوباره گفت 

 بودن سرتا پاش روطالگرفته وااااااى نمی دونىن چه جشنی براى اىن دختره گرفته"

بوددختره اىن قدر زشت بودکه نمی شدنگاش کردچشماش رو انگاربا درىل سوراخ کرده 

بودن رىز رىز بودن چشماش من نمی دونم اىن چطور با اىن چشما می دىد؟؟؟دماغش که 
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زشت بودن اىن دختر رو خودشون هم "شکسته وعقابی بود وعىن نی قلىون می موند

چون خواهر مجىد می گفت بردىمش آراىشگاه وبه مسىول آراىشگاه گفتم قبول دلشتن 

تو دلم گفتم "  دربىادافهتو رو خدا تمام سعىت روبکن که خوشگل بشه واز اىن رىخت وقى

دختربه اىن "حىف زهرا نبود که چشماش اىن دختر رو می ارزىد"خاک تو سرتون کنن

ل طاىفه پخش شدکه زهرا شىرىنی سال سرکارش گذاشتىد تو ک٢خوشگلی رو ول کردىد 

سال چشم ٢خورده پسر عمشه حاال چی شدکه بی هوا ولش کردىد واىن دخترو بعداز

 خوب خوبش رو رد کردبخاطر ى کالم حرف اراىبراهی که کل خواستگ

ولش کردىد واومدىد رفتىد خواستگارى اىن مترسک سر جالىز که "برادرنسناستون

گاش کرد؟؟زن عمو ادامه دادخدا شاهده می خواستم بعداىن همه آراىش هنوز نمىشه ن

بگم موقعی که مجىد دست گذاشت روزهرا هىچی نداشت نه مالی ونه منالی ى اتاق 

 تو خونه پدرىش که می خواست زهرا روببره همون جا پىش مادرش زندگی کنن تو اشتد

 نظرمالی ى اتاق وزهرا هم می دونست با اىن که خواستگاراى خىلی خوبی هم داشت از

خىلی خىلی خوب بودن ولی بازم منتظرمجىد موند وتمام خواستگاراش رو ردکردقدم 

 که گفت من زهرا رو می خوام ى دفعه نزهرا براش خوب بود و اومد داشت که همى

سال شد ىکی از سرماىه دارهاى بوشهر پس چی شد ٢وضعش از اىن رو به اون رو شدوطی

اومد داشت ى شبه شدبد ودخترى که نه ظاهرى که دخترى که اىن همه اسمش براش 

داره ونه رىخت وقىافه اى شدشاهزاده؟؟؟من که می دونم همش زىر سر اون زن داداش 

 چىزشه که خدا لعنتش کنه می خواست خواهر خودش روبهش قالب کنه دىد همهبی 

م ول اون می گفت ومن تو دل"نمی تونه نمی دونم چه زرى زد که پسره دلزده شد از زهرا

وله وآتىشی برپاشده بودکه نمی دونستم چطورى از اونجا بلندشم برم تو اتاقم و ى دل 

 پس اگه اىن"سىر گرىه کنم از بخت بدم
 
  

 زشت بوده چرا خواستتش؟؟؟ومنی که تو کل فامىل از نظرزىباى زبان زدم رو همه

ه باعث نخواست؟؟ولی مجبور بودم بشىنم وببىنم دىگه چی می گه از دخترى که شد



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 31 

ولی مادرم که دىد من تو خودمم سرىع بحث روعوض کردوکشوند سر "وبانی بدبختی من

 بعد هم زن عمو ومرىم خداحافظی یکم"خىاطی وپارچه وبازارمنم دىگه چىزى نگفتم

منم سرىع لىوان هاروجمع کردم وبردم تو آشپزخونه وگذاشتمشون تو "کردن ورفتن

اىساد خوب می دونست که با شنىدن اىن حرفا مادرم اومد وکنارم و"سىنک وشستمشون

حال وروز خوبی ندارم سعی داشت چىزى بگه تا آرومم کنه ولی نن سرىع لىوانها 

 تو اتاقم وگوشىم روبرداشتم وىکی از آهنگ هاى گوشىم رو پلی کردم تمروشستم ورف

آهنگ گوش دادم بهش که باهرکلمه اى که می خوند داغ دلم تازه تر مىشد وپا به پاى 

متن آهنگ اىن بود به گوشت می رسه روزى که بعداز تو چی شد "اشک می رىختم

روزها گذشت وگذشت تا رسىد به روزى که باىد می رفتم جواب آزماىشم رومی "کارم

گرفتم صبح با بی حوصلگی تمام از خواب بلندشدم رفتم وضوگرفتم واومدم اىستادم به 

دار نمی موندم وباخدا راز ونىاز نمی کردم چون نمازچندروزى بودکه دىگه شبا تاصبح بى

دکترقبلی برام کلی داروى خواب آورنوشته بودکه کل روز رو هم می خوابىدم کم 

 رو خوندم وسرسجاده نشستم دلم اىن قدر سرصبحی گرفته بود که بی دلىل زمبودنما

شت بخاطر سرنو"وناخواسته قطره قطره اشک می رىختم بخاطر روزگاربدى که داشتم

بدى که برام رقم زده بودباخودم فکر می کردم خداىا اگه جواب آزماىش هام خوب نباشه 

 هاى آخر عمرم سپرى بشه صدالحظهآروم وبی "می ذارم"به خانوادم چىزى نمی گم

تواناى مالی ندارند خانوادم که دنبال درمان "چون اگه واقع سرطان داشته باشم

کردم درداش رو از اىن به بعد هم می تونم تحمل گفتم خداىا من تا اىن حا تحمل "برم

سجاده روجمع کردم وگذاشتم گوشه اتاقم رفتم پاىىن تو آشپزخونه چاى درست "کنم

 ومنتظرشدم بقىه هم بىان تا صبحانه بخورىم" صبحانه روپهن کردمسفرهکردم 
 
  

 کم بابام ومادرم وخواهرم اومدن ونشستن کنارسفره ومشغول خوردن صبحونه کم

سفره روجمع کردم وبردم آشپزخونه ومشغول شستن "بعداز اتمام صبحانه"شدن

مادرمم رفت پشت چرخ خىاطىش نشست آخه "خواهرمم رفت دانشگاه"استکان هاشدم
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بابام " اتاقم شدمرکردنمنم کارم که تمام شد رفتم ومشغول جمع وجو"خىاط بودمادرم

بناى می کردتا کارام رو انجام هم رفت بازارباعموم مىوه فروشی داشتن گه گاهی هم 

منم لباسام روپوشىدم وازمادرم خداحافظی کردم ورفتم به درف ٩دادم ساعت شد

فکرم درگىرجواب آزماىشم بودکه اگه جوابش "درمانگاه که جواب آزماىشم روبگىرم

وخدا خدا می کردم که مادرم قسمم نده که جواب آزماىشم " کنمدخوب نباشه چکارباى

ر فکرم مشغول آزماىشم بودکه متوجه نشدم رسىدم درمانگاه وراننده اىنقد"چی شده

داره صدام مىزنه که پىاده شم به خودم که اومدم معذرت خواهی کردم وکراىه روحساب 

 رفتم طبقه باال براى تقىمومس"با ى بسم الله وارددرمانگاه شدم"کردم وپىاده شدم

 ب آزماىشم رو دادن بهمگرفتن جواب آزماىشم بعدازسالم واحوال پرسی جوا
 
  

 آزماىش رو که گرفتم مستقىم رفتم مطب دکتر اولىن نفر نوبت خودم بود وىزىت جواب

شدم ورفتم اتاق دکتر بعداز سالم جواب آزماىشم روگذاشتم جلو دکتر ، دکتر هم جواب 

آزماىشم روبرداشت وبا هر خط خوندن چهرش گرفته وگرفته تر می شدوتپش قلب منم 

 شده که دکتر مىخ جواب آزماىشم شده چىزىى "می دونستم"بىشتر وبىشترهرلحظه 

دلشوره بدى تمام وجودم رو "وحتی سرش روبلند نمی کنه که نگام کنه وبگه چی شده

خداروباتمام "دربرگرفته بودبغضی به سنگىنی ىک کوه گلوم رو به سختی می فشرد

کتر سرش روبلند کردوبدون وجودم اروم توى دلم صدا زدم وازش خواستم کمکم کنه د

 حرفی نگام کردنمی دونم چی توى چهرم دىد که گفت همىن جا بشىن من االن ىچه

جواب آزماىشم رو برداشت که بره که باصداى لرزون گفتم توروخدا بگىد چی شده "مىام

مگه جواب آزماىشم چی بوده که بهم نمی گىد دکتر که دىد حالم بدجور خرابه نشست 

باش نفس عمىق بکش آروم باش چىزى نىست فقط می خوام برم پىش وگفت نگران ن

من موندم ودلی ماالمال از درد ورنج غصه "ورفت"دکتر آزماىشگاه همىن االن هم مىام

که هىچ وقت رنگ خوشی وآرامش رو ندىد به خودش گوشی روبرداشتم وبه فاطمه 

ادبله زهرا جان صمىمی ترىن دوستم زنگ زدم بعداز خوردن چندبوق فاطمه جواب د
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 گفتم فاطمه حالم خىلی بده فاطمه چرا خدا اىن همه بدبختی برام نوشت تو هبابغض وگرى

سرنوشتم چرا تا اومدم دل ببندم بعداز اىن همه آدم دور وبرم کسی روگذاشت سرراهم 

که اىن قدر مرد نبود که سرحرفی که زد بمونه و ى دختر رو که باتمام وجودش چشم براه 

 می دونست مجىد سهم من نىست اونو خداوقتیچرا "نشسته دل شکسته نکنه اومدنش 

چراحاال که دارم باتمام وجودم با نبودنش کنار مىام ى درد دىگه "گذاشت سر راهم

انداخته تو زندگىم آخه مگه من چه گناهی به درگاهش کردم که داره اىن جورى مجازاتم 

 روزه قضاى ندارم منکه اهل غىبت کردن می کنه منکه تمام نمازهام سروقته منکه هىچ

ودروغ گفتن نىستم چرا خدا داره اىن جورى مجازاتم می کنه اىن قدر دلم پر بود که ى 

رىز حرف می زدم وگرىه می کردم وفاطمه فقط گوش می داد هق هق گرىه ام تمام اتاق 

ى از روى رو گرفت که درباز شد ومن گوشی رو قط کردم ودکترحال وروزم رو که دىد سر

 نگران نباش آزماىش هات رو باىد دوباره تکرار کنی تا از نتىجه فتتاسف تکان داد وگ

گفتم تو رو خدا فقط بگو جوابش چی بوده که هنوزهم "آزماىش کامال مطمعن بشم

دکترگفت دوباره آزماىش بده بهت می گم تا مطمعن نشدم نمی تونم "مطمعن نىستی

ی نتىجه بود ودکتربازم منو فرستادآزماىشگاه به ب"هرچقدراصرار کردم"حرفی بزنم

محض بىرون اوندن از مطب منشی و تمام بىمارهاى منتظرتوسالن بهم خىره شدن که 

درآخرمنشی ازم پرسىد چی شده بودکه دکتر جواب آزماىشت رو بردآزماىشگاه؟ومن بی 

ر خارج خبرازهمه جا فقط بغش کردم وسرى از روى ندونستن تکان دادم وازمطب دکت

آستىن " رفتم واىن بار خوددکتر آزماىشگاه ازم آزماىش گرفتگاهشدم وبه طرف آزماىش

مانتوم روزدم باالکه دکار خىره به چشمان سرخ شده از اشکم وصورت گرفته وغمگىنم 

خوب غذا "درحىن آزماىش گرفتن گفت فقط تا اونجا که می تونی روحىه ات روحفظ کن

ناراحتی اصال برات "ماىشتىست که امروز نشون داده آزان شاالله اون چىزى ن"بخور

بلندشدم وبدون خداحافظی ازآزماىشگاه اومدم بىرون "آزماىش که گرفت"خوب نىست

واز درمانگاه خارج شدم اىن قدر دلم گرفته بود وغم عالم رودلم سنگىنی می کردکه 

 خونه گرىه کردم وبه مسىردرمانگاه تا خونه روپىاده طی کردم واىن قدر تو راه برگشت به
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 خودم اشک رىختم تا به خونه رسىدم هرچقدر فاطمه به گوشىم زنگ زدهم روزحال و

اىنقدر گرىه کرده بودم که ازدورهم هرکی منو می دىد پی به حال خرابم می "جواب ندادم

کلىد نداشتم زنگ زدم ومادرم در و برام باز کردرفت تو حىاط ومستقىم رفتم طرف "برد

 بودهمىن که منو دىدقبل از اىن که منو بگىره به نممادرم دم درسالن منتظراومدسالن که 

باده گله وشکاىت که چرا اىن قدر دىرکردى چشمان متورم وسرخ شده از اشکم روکه دىد 

رفتم تو اتاق ومشغول تعوىض لباسم "چىزى نگفت ومنم آروم سالمی کردم وداخل شدم

 شدم که گاد
 
  

ع لباس پوشىده گفتم بىا تو ومادرم باچهره اى که نگرانی توش  درزد ومنم سرىمادرم

گفتم آره اون گفت خب جوابش "موج می زدنگام کردوگفت جواب آزماىشت روگرفتی

مادربود وخوب دخارش رو می شناخت ومی "چی بود گفتم هىچی چىز مهمی نبود

 کردى  چرا اىن قدر گرىهپسدونست که دارم بهش دروغ مىگم خوب نگام کردوگفت 

تورو به جون بابات "گفتم چىزى نىست ومادراومدودر اتاق روبست وکنارنشست وگفت

گفتم مادرتورو خداقسم نده وقتی می گم چىزى نىست ىعنی چىزى "راستش روبگو

ولی مامان ول کن نبود اىنقدر گفت والتماس کردکه "نبوده که بخوام بهت بگم

اده فقط گفت دوباره آزماىش بدم که  جواب درستی بهم ندرکه دکت"آخرمجبورشدم بگم

مطمعن بشن بعد جواب روبهم بگه وحرف آخر دکترمدام تو گوشم اکو می شد ببىن دختر 

جواب آزماىشت سىزدهم آماده مىشه چه من باشم چه نباشم جواب آزماىشت رو که 

 چون من به بدهگرفتی فورا به ى فوق تخصص خون مراجعه کن وآزماىشت روبهش نشون 

فوق تخصص خون فوق تخصص "ل زىاد سىزدهم نباشم ورفته باشم مرخصیاحتما

اىنقدراز نبودن مجىد عذاب "واىن همون چىزى بودکه منو باتمام کجود می ترسوند"خون

کشىده بودم وگوشه کناىه از دىگران خورده بودم که اىن حرفاى دکتر وجواب آزماىشم 

ی باشه که تو ذهنم هست به زودى از  می کردم اگه همونکرزىاد برام زجرآورنبود چون ف

اىن همه زجرى که متحمل شدم خالص مىشم وچشمام روبزودى زود به اىن دنىاى دلنتی 
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تنها دل نگرانىم از پدرومادرم "وآدماى نلمردش می بندم وبراى همىشه از بىنشون مىرم

بچه  که تمام دلخوشىش رىبودن که نمی دونستم بعدازمن چه به سرشون مىاد اونم ماد

مادرم "هاش بودن وهمىشه سرنمازش براى سالمتی وسربلندى بچه هاش دعا می کرد

عصرهمون روز فاطمه به دىدنم "چندلحظه غمگىن نگاهم کردوازاتاق خارج شد

اومدوهرچقدراصرار کردکه چی شده بودکه صبح اون حرفا روبهش زدم چىزى بهش 

گىرم هىچ کسی از دردم چون نمی خواستم حتی وقتی جواب آزماىشم رومی "نگفتم

فاطمه "چون دردى بزرگتر ازاىن درد روى دلم داشتم وسنگىنی مىکرد"چىزى بفهمه

ومنم رفتم تو اتاقم وگوشىم رو برداشتم وآهنگی از مرتضی پاشاىی رو پلی کردم "رفت

 صبح هوگوش دادم چندىن ماه بودکه اىن آهنگ همدم شب وروزم شده بودوچه شبها تا ب

وچقدر "به شب بعداز رفتن مجىد از زندگىم با اىن آهنگ اشک رىخته بودموچه روزها تا 

 هست تو ىکی《شاعرش زىبا سروده بود وچقدرپاشاىی زىبا خوانده بوداىن آهنگ رو

 اىنو براى دل سوخته ودقىقا》قلبم که هرشب واسه اون می نوىسم واون تو خوابه

دکترگفته بود خوب غذا چون " کرداىن آهنگمیوزخمی من گفته بودن وچقدرآرومم 

بخورم دىگه روزه نگرفتم اون شب وتا صبح بىدارنبودم براى مناجات باخدا چون اىنقدر 

رفتن مجىداززندگىم ضربه بدى بهم زده بودکه ىک سال شبها تا به صبح بىداربودم ونماز 

 می خوندم وقرآن ودعا می خوندم وهرروز اىن ىک سال رو روز گرفته بودم
 
  

به زور خودم رو رسوندم به سروىس بهداشتی "ردبدى از خواب بىدارشدم با سردصبح

ووضو گرفتم واومدم سجاده م روبازکردم واىستادم به نمازولی اىن قدر اىن دردتوى سرم 

تمام استخونهاى بدنم "عالوه برسرم"بدبودکه به زور سرپا واىساده بودم ونماز می خوندم

کرده بودن ودوباره زانوهام خشک شده بود به  ناک ورم تهم درد می کردن وپاهام وحش

اىن قدر دردش بدبودکه اشک بی اختىار صورتم "طورى که به زورمی تونستم سجده کنم

رو خىس می کردحالم روز به روز بدتر می شدو من فقط منتظر جواب آزماىشم 

دىگه حتی نمی تونستم "وبه حال وروزخودم اشک رىختم"درازکشىدم"کنارسجاده"بودم
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بلندشم جانمازم روجمع کنم وبرم پاىىن پىش پدرومادرم تا "هرکارى کردم"ندشمبل

اىنقدر سرم ومخصوصا پاهام "نگران نشن که چرا امروز ازاتاقم بىرون نىومدم نتونستم

دلمم نمی خواست "دردمی کردوپاهام متورم شده بودکه نمی تونستم از جام بلندشم

زهرا ، زهرا "کرها بودم که مادرم صدام زدتوهمىن ف"همادرم منو تو اون وضعىت ببىن

ومن نمی دونستم چطورى بلندشم وبا اىن حال وروز "جان مادربىا پاىىن صبحونه بخور

وقتی دىد جواب نمی دم اومد باال صداى پاش رو که شنىدم ترجىح "پاىىن برم

 روباز تاقدرا"خودم رو بزنم به خواب تا فکر کنه خوابم وبی خىال بشه وبره"دادم

ومن چشمام "چندلحظه موندوبعدش هم رفت"کردومنم چشمام رو روى هم گذاشتم

روباز کردم وبه اىن فکر کردم که امروز خودم روبه خواب زدم فردا وروزهاى بعدچه 

دخترى که تمام "آخرش ى جاى مادرم می فهمه که دىگه دخترش نمی تونه بلندشه"کنم

نمی تونه ازجاش بلندشه وگرىه کردم  حتی دحاالکاراهاى خونه رو خودش انجام می دا

ودردهام بىشتروبىشترشدنمی دونم چقدرگذشته بودکه خوابم بردو وقتی بىدارشدم 

هىچ صداى توخونه نمی اومدبه هرجون کندنی بودبلندشدم دىواراتاقم روگرفتم 

پاهام اىن قدر درد داشت که نمی تونستم "وبلندشدم زانوهام تکون نمی خوردن

هزار زحمت وبدبختی وکلی دردکشىدن خودم رو به در اتاقم با" کنمشونبلند

خدا خدا می کردم کسی خونه نباشه که منو با اىن "بازش کردم ورفتم بىرون"رسوندم

وضعىت ببىنه چون صددرصد هم زخم زبون می شنىدم که ببىن خودت روبخاطر مجىد 

 حتی قدرت راه  که دىگهنهبه چه روزى انداختی وهم دلم نمی خواست مادرم منو ببى

باکمک دىوار خودم رو با کلی دردبه راه پله رسوندم وبا کمک حفاظ راه "رفتن هم ندارم

پله پاىىن رفتم خداروشکر کسی خونه نبودرفتم تو آشپزخونه مىل به صبحانه خوردن 

نداشتم امامجبوربودم بخورم چون سفارش دکتربودکه بهم گفته بودبه تغذىه ام 

که چاى برىزم براى خودم رىختم ولی تا خواستم بلندش کنم  کردم درازدست "برسم

ومن "بىارمش سرمىزچون استخونام دردداشتن استکان چاى از دستم افتادوشکست

مونده بودم چطورى جمع کنم خورده شىشه هاروچون نمی تونستم خم وراست بشم اىن 
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ر بودم  ولی مجبومقدربدنم خشک بودودردداشت که به زورمی نشستم وبلند می شد

جمعشون کنم بادستم کابىنت هاروگرفتم وخودم رو رسوندم به ىخچال که کنارش 

جاروگذاشته بودباهربوبختی بودبرش داشتم ورفتم طرف خورده شىشه هاهمه روجمع 

 چون انگشتام ولی هرکارى کردم نتونستم دستم روبازکنم که جارورو کناربذارم"کردم

ه باشه وتمام بدنش خشک شده باشه وهىچ  که مردکسیانگار"دىگه بلندنمی شدن

خونی تو بدنش جرىان نداشته باشه که باعث بشه بدن به خوبی حرکت کنه وحاال من 

هرکارى می "نفس می کشىدم"دقىقا حال همون مرده رو داشتم با اىن تفاوت که من

  انگشتامتوکردم دستم باز نمی شدکه جارو ازدستم بىفته عالوه براون درد شدىدى هم 

درهمىن حىن صداى زنگ اومد گفتم خداىا "بودکه با تکون دادنش بىشتروبىشتر می شد

حاال چکار کنم اگه مادرم باشه بهش چی بگم باهزار بدبختی بلندشدم ورفتم طرف اف 

گفتم کىه که صداى فاطمه توگوشم پىچىد انگار خدا دنىا روبهم داده بوددر روبراش "اف

گفت ى بار دلم خواست بىام خونتون تا تو بىکارنشسته " دىدتامنوباز کردم واومد تو 

باشی همىشه خدا ىا جارو می کشىدى ىا غذا درست می کردى ىا مشغول گرد گىرى 

بودى بابا خوش به حال اون کسی که می خواد شوهرت بشه ى کدبانوى به تمام معنارو 

 بود وفقط نگام  هنگ کردههوبا اىن حرف فاطمه از ته دلم زجه زدم وفاطم"تور می کنه

می کردتعادلم رو از دست دادم وافتادم که فاطمه اومد وکنارم نشست وگفت غلط کر م 

می خواست بلندم کنه ولی من "بخدا منظوربدى نداشتم زهرا آخه منکه چىز بدى نگفتم

واونم هی زور "دردداشتم ونمی تونستم بلندشم هىچ حرکتی هم نمی تونستم کنم"چون

جىغ "عصبی جارو رو ازدستم کشىدکه" دىدنمی تونه بلندم کنهمی زدکه درآخروقتی

چون واقعادردم اومده بودولبه جاروانگشتم رو زخم کرده بودوداشت خون می "کشىدم

بتادىن وبانداسترىل "دوىدتو آشپزخونه واز توى کابىنت"اومدوفاطمه دستپاچه

عنوان باز  هىچ ودوبهمشت شده ب"ومن هم دستم"ودستم روگرفت"آوردوکنارم نشست

نمی شدفاطمه گفت باز کن دستت رو تا ببندمش زخمش رو ومن بىشتر گرىه کردم 

وفاطمه گفت "وخودم رو انداختم تو بغل فاطمه از اىن می ترسىدم که دىگه دستم باز نشه
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تا "بابا زهرا تو که اىن قدرنازک نارنجی نبودى خب باز کن دستت رو تابرات ببندمش

 خون نىاد دىگ
 
  
مه چه خبرداشت از حال وروز منی که دىگه نمی تونستم دستم رو حرکت وفاط"ه

خودش دستم رو گرفت وسعی کردبازش کنه از هم انگشتام روومن اززوردردمدام "بدم

وفاطمه منوکشىدعقب وزل زدتوچشماى که به زورازپشت حاله اى "جىغ می کشىدم

ومن ازته " نمی کنیازاشک می تونستم ببىنمش وگفت چت شده زهرا چرا دستت روباز

دلم هق زدم وگفتم دستم باز نمی شه خشک شده وفاطمه باچشماى متعجب نگام می 

واىن حرفش چقدر براى من بدبودچون هىچ "کردوآخرش گفت شوخی می کنی مگه نه

فاطمه بلندشدورفت "کسی باورش نمی شدکه دىگه نمی تونم انگشتام رو از هم باز کنم

با ى بطرى روغن کنجدکنارم نشست وگفت " برگشتکشىدکهتو آشپزخونه وطولی ن

ومن که هنوز گرىه می کردم به حال وروز خودم سرم رو به معنی باشه "فقط تحمل کن

تکون دادم،وفاطمه مقدارى روغن رىخت کف دستش وشروع کردبه ماساژدادن دستم 

می واىنقدر دردداشت اىن ماساژدادن که دادمی کشىدم ومی گفتم فاطمه بس کن دارم 

دردداره ولی فاطمه ول کن نبودوپابه پاى من اشک می رىخت ومی گفت تحمل کن "مىرم

بذارکم کم دستت باز مىشه واىن قدر ماساژ داددستم رو که درددستم آروم "آبجی

هنوزم دردداشت ولی خداروشکر کردم که "شدوتونستم انگشتام رو ازهم باز کنم

 نگام می کردومنم دلم نمی خواست دلسوزىبا "فاطمه"تونستم دستم رو حرکت بدم

من به دلسوزى کسی "کسی بهم ترحم کنه گفتم فاطمه توروخدا اىن جورى نگام نکن

سال چشم براه کسی باشی که ٢گفت دلم از اىن می سوزه که حىف بودى"احتىاجی ندارم

واىن قدرغصه نىومدنش روخوردى تا "اىن قدر مردنبودکه پاى حرفی که زده باىسته

تو  با اىن همه خواستگارواىن صورت جذاب هنوز وقت دارى هستن "زپادراومدى اخرهبال

مىدونی زهراپسرخالم توروچندبارخونه مون "کساى که برات سرودست وپا می شکنن

دىده چندىن بارهم به مادرم گفته که بىاد وتوروبداش خواستگارى کنه بخدا پسرخوبىه 
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خدا قبول کن بىاد خواستکارىت بخدا  رو تو"مهندس هم هست پاالىش نفت وگاز خونده

گفتم فاطمه توچه می دونی "االن هم اومده بودم همىن رو بهت بگم"خوشبختت می کنه

چه می دونی چه دردى رو دلم سنگىنی می کنه دل من کارونسرا "از حال وروز من

 نىست که هرروز ىکی بىاد توش وبره
 
  

تانازت خرىدارداره "ى مجردبمونیولی تاکی می خوا" نمىگم که دلت کاروانسراستمنم

مجىدرفته زهرا براى همىشه رفته دىگه هم برنمی "بله روبگووبرو دنبال زندگىت

بس کن "بخدا زهرا دارى اشتباه می کنی"پس انتظارکشىدن هىچ فاىده اى نداره"گرده

خودم می دونم که دىگه "فاطمه اومدى زخم زبون بزنی ىا اومدى از تنهاى درم بىارى

ولی من نمی تونم هىچ کسی رو "گرده وچندوقت دىگه هم عروسی می کنهبرنمی 

بخداپسرخاله منم پسرخوبىه "نامردبودولی دوسش داشتم"جاىگزىنش کنم توى دلم

خوش تىپ وجذابه مطمعنم بهش عالقه مندمىشی فقط اجازه بده بىاد ببىنىش چون اون 

فاطمه گفت ولی من "ندىدمش نمی خوامم ببىنمش" ولی توظاهرا ندىدىشهتورو دىد

دادزدم اگه اىن کاروکنی "می گم بهش بگه فردابامادرش بىادخونتون.امشب به مادرم

فاطمه گفت حرف آخرت "دىگه نه من نه تو دور منم براى همىشه خط می کشی

 نداشتم تدوس"فاطمه هم ناراحت شدوبدون خداحافظی رفت"گفتم آره"همىنه

باهرجون کندنی " کنه حالم رو؟؟بلندشدمناراحتش کنم ولی نمی دونم چرادرک نمی

ومی خواستم براى ناهارچىزى درست کنم که صداى بازوبسته "بودرفتم توآشپزخونه

شدن دراومدنگاه کردم دىدم مادرم باکلی خرىداومدتومثل همىشه که تواىن مواقع می 

 بدم طرفش ولی چجورى؟؟باهرقدمی خواستمرفتم وخرىدهاروازدستش می گرفتم 

رفتم طرفش که خرىدهاروازش "ى بلندى پرتم می کردن پاىىن درد داشتم شدىدانگاراز 

ومادرم بادىدن راه رفتنم خرىدهاازدستش افتادوفقط نگاهم می کردمی دونستم "بگىرم

 تترسىده که منوبااىن وشعىت دىده پس مجبوربودم حرف بزنم گفتم مادرچىزىم نىس

تکون می خوردخىلی ترسىده فقط ى کم پاهام درد می کنه نه حرف می زدونه 
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بودکنارش که رسىدم خواستم خرىدهاروازدستش بگىرم که نذاشت وگفت االن دقىقا 

کجات دردمی کنه چون دردسرم کم شده بودگفتم فقط پاهام ودستم سرى ازروى تاسف 

 روبه زوردوباره به آشپزخونه متکون دادوگفت خودم می برمشون توبروبشىن منم خود

سرش پاىىن بودداشت گرىه می کردگفتم مادربخداچىزى "رم نشستموکنارماد"رسوندم

امشب قراره برات "مادرم گفت"حتما سرماخوردم بدنم کوفته شده"مهمی نىست

با "خواستگاربىاداگه تورو تو اىن وضعىت ببىنن مىرن پشت سرشون روهم نگاه نمی کنن

بىاد  خنجرفروکردتوقلبم ىعنی کی می خواسته انگارىکیاىن حرف مادرم 

منکه جاى نمی رم که کسی منو ببىنه پس "چرا دست ازسرم برنمی دارن"خواستگارىم

اىناازکجا منو پىدا می کنن وراه به راه مىان خواستگارى؟؟اصالبرام مهم نبودکه منوبا اىن 

امادلم به حال " نگاه نکننمحال وروز ببىنن چون از خدام بودکه برن وپشت سرشون روه

توروخداخب اىن نشد " برام گرىه می کردگفتم مادرگرىه نکنمادرم سوخت که داشت

مادرم گفت چی می گی توطرف آشناست اگه تورو با اىن وضعىت ببىنه مىره "ىکی دىگه

دىگه کسی "وتو کل دروهمساىه ودوست وآشنا می پىچونه که دخترفالنی فلج شده

رنخواد به  کی ى دختر با اىن وضعىت رو می خواد خب مادآخهنمىادخواستگارىت 

کسی که منوبه خاطر تن وبدنم بخوادمی خوام صد "اصالبرام مهم نىست"به درک"جهنم

سال سىاه نخواداونی که باىد مىومد نىومد ورفت دىگه نمی خوام هىچ کسی به عنوان 

 مىزنی ومىگی زهرا گهمىن االن هم بهشون زن"خواستگار پاش رو تواىن خونه بذاره

 روعذاب بده مادرونه منوبلندشوزنگ بزن مادرم گفت چی نه خودت"ندىده جوابش منفىه

ماهه مدام زنگ می زنن وپىغام می ١می گی دخترزشته االن زنگ بزنم بگم نىاىن االن

فرستن تا بابات راضی شده امشب بىان خواستگارىت آخه تو که دىروز خوب بودى چت 

 نمی ذارم بىان هم حق شد ىهو؟؟من نمی دونم مادرمن االن مىرم تو اتاقم وپام روپاىىن

ماررم گفت اصالتومی دونی کىن که "ندارى صدام کنی بىام پاىىن نمی خوام ببىنمشون

وبلندشدم تلو تلو خوران "می گی نىان ونمی خوام هرکی می خواد باشن برام مهم نىست

پشت دراتاق سرخوردم " تو اتاقمرسوندمرفتم طرف راه پله وباهربدبختی بودخودم رو 
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نمی دونم خدا چقدر اشک تو چشمام گذاشته "وزمىن به حال وروزم گرىه کردموافتادم ر

سال شب وروزش رواشک رىختم وچشمه اشکم خشک نشد؟؟؟نه براى ١بودکه طی

دست نخورده "ناهاررفتم بىرون ونه براى شام ناهاربرام خواهرم نگىن آوردباالنخوردم

خداروبه " نمازم رو خوندمرفتم وضوگرفتم وچون دردداشتم نشسته"روبردپاىىنغذام 

عظمتش قسم دادم که پشىمون بشن ونىان خواستگارىم چون دلم نمی خواست کسی 

شب ٩ولی متاسفانه دعاهام بی نتىجه بودودرست راس ساعت"منو با اىن وضعىت ببىنه

 روعوض کردم ونه به سرووضعم لباسممهمونهااومدن ولی من نه از اتاقم بىرون رفتم ونه 

مادرم گفت حداقل بلندشوبه سرووضعت برس هم توجه نکردم نگىن هرچقدر"رسىدم

چادرسفىدى برام آوردوگفت بپوش شاىد خواست بىاد تو اتاقت باهات حرف 

طولی نکشىدکه کسی "بلندشدم وچادرروپوشىدم وروى تختم نشستم"بزنه

 بىا توولی وقتی درباز شدمات ومبهوت به فتمدرزدفکرشاىدداداشم ىا نگىن باشن گ

ى که توى چهارچوب در واىساده بودونگام می کردنگاه می کردم سالم کردجواب پسر

دادم وگفتم بفرماىىد وحتی بلندنشدم جلوش چون می دونستم کنترل حرکاتم روندارم 

 وممکنه جلوش بىفته وآبرورىزى بشه اومدوکنارم روى تخت نشست وگفت هرچقدران
 
  

 اجازه گرفتم خودم بىام باهات حرف  که بىاى پاىىن نىومدى از باباتتظارکشىدىم

چندوقتی هست که می خواستىم بىاى براى خواستگارى ولی "گفتم خوش اومدىد"بزنم

پدرتون اجازه نمی دادن تابالخره دىروزکه مادرم زنگ زده بودراضی شدن که امشب 

 "بىاىم
 
  

ساکت بودومنم سرم پاىىن ولی سنگىنی نگاهش رو روى خودم حس می " اومدىنخوش

شمامی "شمابگىد"گفتم چی بگم"بالخره گفت نگام نمی کنی حداقل حرف بزن"کردم

اونم بعداز کمی مکث گفت شنىده بودم "من سراپا گوشم بفرماىىد"خواستىد حرف بزنىد
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ولی به خودم امىدواربودم که من نمی "هرکی مىاد خواستگارىت جواب رد می شنوه

وهمه هم منو وخانوادمو می "ن بازارى امشنوم ببىن زهرا خانم براى من دختر زىاده چو

خداروشکرازلحاظ مالی هىچ مشکلی "خودشون مىان وپىشنهاد ازدواج می دن"شناسن

دلىل سرد "تحصىل کرده هم هستم خونه ماشىن هم دارم ولی نمی دونم"ندارم

سال پىش توى جشن نامزدى دوستم ٣من شمارو"چىهبرخوردکردن شما

وآىا مجردهستىد ىا نامزدى "م سوال کردم که کی هستىدازدوست"بامادرتون بودىد"دىدم

چىزى ندارىد که دوستم گفت شمادخترهمساىشون هستىدومجرد والبته باکلی 

درست همون "خواستگارخب حقم داشت چون شمادخترمتىن وبسىارزىا وجذابی بودىد

تو تمام اون مدتی که شما اونجا بودىد من شمارو "چىزى که من می خواستم

اشتم ولی شماحتی نىم نگاهی هم به قسمتی که منو دوستام اىستاده بودىم زىرنظرد

سال پىش تااالن زىر نظردارمتون ولی سال ٣از"واىن منوبىشتر جذبتون می کرد"نکردىد

 حرف متعجب سرم رو بااىن!!!!گذشته متوجه شدم شما باپسرعمتون نامزدکردىد

لبخندزدوگفت پس بالخره هم کی همچىن حرفی به شما زده؟؟"بلندکردم ونگاش کردم

خب همه اىن "سرتون روبلندکردىد وهم حرف زدىد خندىد وگفت جاى شکرش باقىه

قضىه رو می دونن اتفاقاپسرعمه شمارو به خوبی می شناسم ىکی از شرکاى دوستم 

 نشنىدم ولی خب از مادرم که از دروهمساىه گه رموردشماهستن من از اىشون چىزى د

شنىدم که نانزدىتون بهم خورده برام مهم نىست که چی بىنتون گدارى حرف می شنىد 

وسط حرفش پرىدم "بوده وچطوربهم خورده چون اگه مهم بود من االن اىن جا نبودم

 چهل کالغ کالغىکی اىن وسط ى حرفی زد و ىکی هم ىک " نامزدى درکارنبوده"وگفتم

مهم .بوده دىگه برامهرچی "کردو تو کل دوست وآشنا پىچىد ولی نامزدى درکارنبوده

ببىنىد آقا من قصد ازدواج ندارم هرکی هم مىاد "نىست خواست حرف بزنه اجازه ندادم

بخاطرهمىنم هىچ وقت نمی خوام ازدواج "از مردا متنفرم"خواستگارىم رد می کنم

 دارى هم تحصىلکرده هستی وهم وضع مادى خوبی دارى یشماهم خانواده خوب"کنم

 آرزوش رو داره پس دست رو هردخترى بذارى مطمعنن رد چىزاى دارى که هردخترى
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نمی کنه ولی من قصد ازدواج ندارم نه تنها با شما بلکه باهىچ احدى ىکی ى روزى با ى 

اومد وتمام امىدوآرزوهام رو ازم گرفت "حرفی اومد گند زد به زندگی وآىنده من

ىن حرفی که زد وهىچ فکر نکردبا ا"اىنقدر مرد نبود که سرحرفی که زده بمونه"ورفت

فکر نکرد ى "وقت سرش نموند ى دختر پشت سرش هزار جور حرف وحدىث می شه

اون آدم منو دلمو زندگىم رو "دختر با کلی امىدوآرزو ودلخوشی چشم به راه اومدنشه

نابود کرد ورفت دلم نمی خواد دىگه تا آخر عمرم به هىچ مردى دل ببىندم وفکر کنم 

خواهش می کنم "مطمعن باشىد دست رد به سىنتون نمی زننپس لطفا برىد جاى که 

تنهام بذارىد من به درد شما نمی خورم شرمنده ام که رسم مهمون نوازى رو خوب به جا 

 امىدوارم دخترى وننىاوردم،ولی شمابزرگوارى کنىد ومنو ببخشىد وبرىد دنبال زندگىت

 مباب دلتون خدا بذاره سرراهتون که باهاش خوش باشىد وخر
 
  

 که تمام شد چند لحظه سکوت کردو بعدهم بلندشد وبدون حتی ى کلمه حرف از حرفام

اتاق رفت بىرون وطولی نکشىدکه صداى خداحافظی مهمونابلندشداز ى طرف خوشحال 

بودم که رفتن واز طرف دىگه هم ناراحت که االن مادرم مىاد تو اتاق ودعوا می کنه باهام 

 نکشىد که در اتاقم باز شد اول مادرم طولی"وندىکه اىن خواستکارت رو هم پر

بهم می "بعدفرشته خواهربزرگم اومدن داخل وشروع کردن به داد وبىداد وسرکوفت زدن

گفتن مجىد رفته دىگه هم برنمی گرده تا کی می خواى منتظرش بمونی اون آدم چی 

 بود تلخ داشت که چشمت رو روى همه بستی وفقط اون رو می بىنی؟؟؟حرفاشون اگرچه

همىن "ولی حقىقت داشت ومن نمی تونستم منکرش بشم اونا گفتن ومن سکوت کردم

گذشت "که از اتاق رفتن بىرون افتادم روى تخت و ى دل سىر به حال وروزم گرىه کردم

شبش که اصال نتونستم "وگذشت تا رسىد روزى که قراربود جواب آزماىشم روبگىرم

هم تب شدىدى داشتم دم دماى صبح که خوابمم بخوابم هم تمام بدنم درد می کردو

باصداى مادرم از خواب بىدارشدم ساعت روکه نگاه کردم دىدم "بردهمش کابوس دىدم

سرىع بلندشدم ولی بازم مثل هرروزدردبدى داشتن دست وپاهام و خىلی ٩ساعت
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وحشت ناک ورم کرده بودن باکلی ماساژدادن تونستم ى کم ازجام بلندشم ورفتم طرف 

 ودست وصورتم رو شستم واومدتو اتاق ولباسام روپوشىدم وچادرم رو هداشتیوىس بسر

ازتاکسی که "سرم کردم ورفتم پاىىن ازمادرم خداحافظی کردم ورفتم طرف درمانگاه

پىاده شدم دلشوره عجىبی سراسروجودم رو دربرگرفته بوددلم نمی خواست برم وجواب 

 انگاربه دلم افتاده بودکه ى اتفاقی لوبرم جى چىزى مانع می شدکه " آزماىشم روبگىرم

با ى بسم الله رفتم طرف آزماىشگاه وجواب روگرفتم دکتر آزماىشگاه اونجا "قراره بىفته

بهش نگاه کردوسرش رو بلند کردوبهم نگاه کردو سرى "بودآزماىش روبهش نشون دادم

 ماىشماب آزتکون دادوگفت بهتره هرچه زودتر برى پىش ى متخصص خون گفتم مگه جو

گفت گلبول سفىد خونت خىلی خىلی پاىىن اومده عفونت خونت خىلی "چی شده

انگار دنىا "پالکت خونت افتاده هرچه زودتر به ى متخصص خون مراجعه کن"باالست

رفتم باالکه به دکترى که اىن آزماىش "دورسرم می چرخىددىگه چىزى نمی شنىدم

ىهوىادم افتادکه گفته "دمرخصیته بوهاروبرام نوشته بودنشونش بدم که نبودورف

کسی خونه نبودرفتم توى اتاقم وچون می "ناچارا برگشتم خونه'بودقراره بره مرخصی

دونستم کسی خونه نىست باصداى بلندگرىه کردم اىنقدر بلند وازته دلم گرىه می کردم 

دىگه می دونستم که به دردى مبتالشدم که "که احساس می کردم حنجرم پاره شده

ى  کم "وقتی خوب گرىه کردم" وشاىد خىلی زود از پا درم بىارهندارهمانی در

داشتم به خودم سرنوشتم وگذشتم فکرمی کردم که گوشىم زنگ خوردبه "آرومترشدم

گوشىم نگاه کردم شماره ناشناس بودعادت نداشتم به شماره اى که نمی شناسم جواب 

بارتماس که ٥ومدام زنگ می زدبعدازبدم بخاطرهمىنم رد تماس زدم ولی اون ول کن نبود

گوشی روبرداشتم "مجبورشدم جواب بدم ببىنم کىه"بارششم"بهش جواب نداده بودم

وباصداى که پرازبغض بودوخش دار بخاطر گرىه کردن زىاد گفتم بله کسی چىزى 

وقتی دىدم جواب نمىده گوشی رو قط "بازم گفتم بفرماىىد بازم چىزى نگفت"نگفت

بازم زنگ زدباعصبانىت گوشی رو برداشتم " ودراز کشىدمتختگوشه وانداختم "کردم

چقدر صداش برام "وگفتم مىشه خواهش کنم زنگ نزنی؟؟اون درجواب گفت سالم



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 45 

اون سکوت کرده بود وهىچی نمی "وگرىه کردم"مجىد.آشنابودبی اختىار گفتم

ندارى گفتم شماره منو کی بهت داده؟؟اون چىزى نگفت وبازم گفتم اگه حرفی "گفت

وقط کردولی من زنگ زدم "چرازنگ زدى؟؟؟اون گفت ببخشىد مثل اىن که اشتباه گرفتم

وگفتم چرازنگ زدى بهم مگه تو نامزدنکردى؟؟پس دىگه چرا به من زنگ زدى؟؟اون 

گفتم اشتباه اصلىم موقعی بودکه بهت دل "اشتباه می کنی"گفت من مجىد نىستم

 به پاى کسی اشک رىختم ذاشتمدنت گسال عمر وجوونىم رو به پاى اوم٢و"بستم

اون گفت اشتباه می کنی "وانتظارکشىدم که اىن قدر مرد نبود سرحرفی که زده بمونه

گفتم باشه پس دىگه به من زنگ نزن وقط "من اون آدمی که فکر می کنی نىستم

صداى مادرم از آشپزخونه می اومدباهرجون کندنی بود بلندشدم حاال دىگه "کردم

رفتم پاىىن سالم کردم " ناراحت می شم دردم هم بىشترمىشهت هروقمطمعن بودم

ومادرم برگشت نگام کردازچشماى اشک آلودم خوندکه ى چىزى شده چون فورا اومد 

طرفم وگفت جواب آزماىشت چی شدگفتم هىچی مشکل خاصی نبودگفت دارى دروغ 

 رو دمتم خومی گی پس اگه چىزى نبوده چرا گرىه کردى با اىن حرفش دىگه نتونس

کنترل کنم وشروع کردم به هق هق کردن واىنقدر گرىه کردم وگفتم از درداى دلم تا 

آروم شدم ومادرمم پا به پام گرىه کردگفتم دکتر آزماىشگاه بهم گفته که حتما به ى 

ومادرم فورا زنگ زدبه خواهرم وخواهرم بىچاره هم نمی "متخصص خون مراجعه کنم

دخونه واونم از اىنکه من معلوم نىست چه بالى سرم اومده دونم چجورى خودش رورسون

ناراحت بود واشک می رىخت خالصه طولی نکشىدکه بابام هم اومدوعصراون روز منو 

که تا جواب آزماىش رو دىدسرش روبلند کردوسرى از روى "بردن پىش ى متخصص خون

 ودن گتاسف تکون دادوروبه پدروبرادرم که همراهم به اتاق دکتر اومده ب
 
  

 اىن دختر دىگه نباىد ى ذره غم توى دلش باشه دىگه نباىد تحت هىچ شراىطی فت

برادرم گفت دکتر نگرانمون می کتىدمگه "ناراحت بشه ناراحتی براش مثل سم می مونه

دکتر گفت متاسفانه خواهرشما مبتال "خواهرم چش شده؟؟چه مشکلی براش پىش اومده
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واىن بىمارى " هست بىمارىشوناکخىلی خطرنبه روماتىسم خون هستن که خىلی 

واگه کنترل نشه باعث مرگ بىمارمىشه "بىشتر از ناراحتی زىاد به بىمارسراىت می کنه

اىن بىمارى خون رسناى به اعضاى بدن رو منحل می کنه  وباعث می شه خون به قلب 

ن هىچ غم ومغز وکلىه نرسه وازکاربىفتن اىن عضو ها پس اىشون اصال نباىد ناراحت بش

 اى نباىد توى دلشون باشه وهرماه باىد آزماىش بدن تا ببىنىم باداروهاى که من وغصه

برادرم پرسىد تا کی باىد دارو "براشون می نوىسم بىمارىشون جواب می دن به دارو ىا نه

اىشون دىگه از اىن به بعد باىد خىلی احتىاط کنن "مصرف کنه ودکتر گفت تا آخرعمرش

ون دوباره تزملىش می نوىسم تا وضعىت کلىه هاش مشخص بشه امىدوارم واالن هم براش

 که کلىه هاش از کار نىفتاده باشن
 
  

 دکتر مثل اکو تو سرم تکرار می شد بىمارىشون بخاطر ناراحتی زىاد پىشرفت کرده حرف

آره حق با دکتر بوداىن قدر درد "اىن بىمارى تنهاعاملش ناراحتی فردمحسوب مىشه

 بهم فشار آورده بود وغصه خورده بودم واشک رىخته بودم وزخم زبون دورى مجىد

 همه اىن فشارها باعش شد مبتال به اىن بىمارى هخانواده ودىگران رو تحمل کرده بودم ک

پدرو برادرم خىلی "دکتر دارونوشت وازش خداحافظی کردىم و اومدىم بىرون"بشم

ومن تمام "نه حرف نمی زدن باهمناراحت بودن حتی ى کلمه هم تو راه برگشت به خو

 وهم سمیمدت به اىن فکر می کردم که چقدر اىن آدم بهم ضربه زده بود هم از لحاظ ج

رفت وبارفتنش نابود کردکاخ آرزوهام رو وحاال مسبب اىن همه بدبختی "از لحاظ روحی

اون داشت خوش وخرم با "وناراحتی واللخصوص اىن بىمارى رومجىد می دونستم

وش می گذروند ومن شب وروزم روباغصه وغم رفتنش سپرى کردم واشک نامزدش خ

 خوردبهش نگاه کردم دوباره همون شماره گگوشىم تو دستم زن"رىختم تا از پادراومدم

اون که می گفت مجىد نىست پس چرا ولم نمی کرد قصدش چی بود از اىن "ناشناس بود

دم که داداش ىا بابام بهم گىربدن گوشىم رو وىبره بود بخاطر همىنم نگران نبو"زنگ زدن

 حرف ىپىام فرستاد مىشه جواب بد"بار زنگ زدجواب ندادم٣"که چرا جواب نمی دى
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خانوادم خىلی تعصبی بودن واگه می فهمىدن ى آدم غرىبه به "بازم جواب ندادم"بزنىم

گوشىم زنگ می زنه برام خىلی بد می شدبخاطر همىنم شماره هاى ناشناس روجواب 

چنددقىقه بعد برادرم جلو خونه نگه داشت باهم از 'دم گوشم رو گذاشتم تو کىفمنمی دا

 تو خونه چشم براه اومدن مابودن که ببىنن دکتر چی نهمه نگرا"ماشىن پىاده شدىم

گفته تا درحىاط روباز کردم که برم تو خواهرم سرىع اومد وخودش روبهم رسوند وگفت 

برادربزرگم رو خىلی "رسىم خونه بعد بپرسچی شد دکتر چی گفت برادرم گفت بذارب

 اومد بهش یتا دوست بودىم باهم هر وقت هرمشکلی برام پىش م٢مثل"دوست داشتم

رفتىم تو سالن همه بودن خواهرام وبرادرام ومادرم وزن "می گفتم واون کمکم می کرد

زن برادربزرگم تهران بودبرادرم چندروز "برادرمم که عروس کوچىکه بود هم بودن

من رفتم تو اتاقم که صداى برادرم رومی شنىدم "مرخصی گرفته بودبىادبهمون سربزنه

 کارى به کارش نداشته باشىن اىن قدر بهش فشار نىارىن ىگهکه داشت بهشون می گفت د

دکترگفته اصال نباىد ناراحت بشه ناراحتی براش خوب نىست "که شوهربکن شوهربکن

اىن قدر سرزنشش "اون پسر عمه نامردمونبخاطر "پس بذارىن به حال خودش باشه

 وناراحتی طرناکهبىمارىش خ"به اندازه کافی فشارروش بوده که از پادرش آورده"نکنىد

که داشت گرىه می "صداى هق هق مادرم رو خوب می شنىدم"مثل سم می مونه براش

دخترى که از نظر زىباى مورد تاىىد همه بود وهمه ازش تعرىف می "کردحق داشت

با اىن همه خواستگار حاال مرىض شده بودوممکن بود دىگه هىچوقت نتونه ازدواج "کردن

نشستم روى تخت " بود وهىچ کارى نمی تونستم بکنمکردهغم عالم تو دلم خونه "کنه

وبه اىن فکر کردم چرا خدا ى دردى نداد که زودتر از اىن زندگی که هىچ وقت روى 

هم داد که تا آخرعمرم باىد عذاب بکشم خوشش رو ندىدم خالصم کنه چرا ى دردى ب

 بشه ى باعثکه "ودارو مصرف کنم وترس اىن رو داشته باشم که ى وقت ناراحت نشم

جواب ندادم "گوشم دوباره زنگ خوردداشتم گرىه می کردم"قسمتی از بدنم از کار بىفته

ه بهش دوباره ودوباره بازم زنگ خورددست آخرگوشی روبرداشتم وبا گرىه گفتم مىش

اهل رفاقت بامرداهم "من به اندازه کافی مشکل دارم"خواهش کنم به من زنگ نزنی
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نىستم پس لطف کن اىن همه زنگ نزن چون اگه خانوادم بفهمن ى غرىبه بهم زنگ می 

ولی من دوست دارم باهات "زنه هم براى من بدمی شه هم براى شمااون درجواب گفت

بازم زنگ "وتماس روقطع کردم"بزنمگفتم من دوست ندارم باشماحرف "حرف بزنم

 ردمدراز کشىدم روى تخت وبه اىن فکر ک"زدجواب ندادم وگوشىم رو خاموش کردم

اصالبامن چکار داره "چقدرصدلش شبىه مجىده چرابهم زنگ می زنه وکی می تونه باشه

نمی دونم چقدر گذشته بودکه خوابم بردولی "چرا اىن قدر اصرارداره که باهام حرف بزنه

مىل نداشتم ولی مجبوربودم "لی نکشىدکه مادرم اومدوبىدارم کردوگفت بىا ناهاربخورطو

رفتم پاىىن سرسفره کنارشون نشستم وشروع کردم به "شهبرم تا نخواد ناراحت ب

غذاخوردن که مادرم گفت فاطمه چندباربه گوشىت زنگ زده خاموش بوده زنگ زدخونه 

مام شده خاموش شده بعدابهش زنگ می حالت رو پرسىدگفتم حتما باطرى گوىشىم ت

غذاکه تمام شدتشکرکردم وسفره رو جمع کردم ورفتم ظرفاروبشورم که مادرم "زنم

نذاشت گفت نمی خواد برواستراحت کن داروهات روهم بخوررفتم وداروهام روبرداشتم 

تا باىد می خوردم و ٢  بود که روزى HydroxychloroquineSulfateىکىش "نگاه کردم

داروهام رو خوردم "تا می خوردم٦    بود که باىد روزىPrednisoloneدىگش  ىکی 

 تماس بی پاسخ ١٦وگوشىم رو روشن کردم که به محض روشن کردنش پىام اومد

تاش از فاطمه بود وبقىه ازهمون شماره ناشناس خواستم به فاطمه زنگ بزنم که ٥داشتم

ادم قبل از اىن که اون چىزى عصبی شدم وجواب د"گوشىم زنگ خوردوبازهمون شماره

 بگه بهش گفتم ببىن عوضی اگه ى بار دىگه شمارت رو گوشىم بىفته شمارت روبه
 
 
  

خواستم قطع " مزاحم تلفنی می دم مخابرات اونا خوب می دونن باهات چکار کننعنوان

صداى اذون می "مهم نىست.گفتم برام"کنم که گفت صبرکن بذار ببىن چی می گم

 چقدر قشنگ اذون می گفتن داشتم گوش می گرفتم که گفت ببىن من اومدازپشت خط

وتماس .....فعال خدانگهدار" دارمکارتبرم نمازم روبخونم مىام زنگ می زنم جواب بده 
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چرابهم زنگ می زنه اگه آدم بدى بودکه اهل نماز "روقطع کردباخودم گفتم اىن کی بود

رم ىهو بخاطر صداى اذون واىن که خوندن نبودحتما مسجدبوده نمی دونم چرا ولی نظ

 گفت تا نمازبخونم بهت زنگ بزنم درموردش تغىىرکرد
 
  

نمازموکه خوندم نشستم شروع کردم " رفتم وضوگرفتم واومدم اىستادم به نمازبلندشدم

دو دل بود که "به ذکر گفتن که صداى گوشىم بلندشد رفتم دىدم همون شماره ناشناسه

 لحظه چهره مجىد اومد جلو چشمم نمی دونم چرا ولی هر ولی ى"بهش جواب بدم ىا نه

 بىرون وبه خودم بقبولونم که دىگه برنمی امکارى می کنم نمی تونم از فکرش بى

ولی نتونستمم که پاروى دلم بذارم وبهش جواب بدم بخاطرهمىنم تماس که قطع "گرده

دوباره رفتم "شدوجوابش ندادم گوشىم رو ساىلنت کردم ورفتم جانمازم روجمع کردم

 لىکبعدازچندتا بوق بالخره جواب دادبعدازسالم ع"طرف گوشی وبه فاطمه زنگ زدم

ودلم ى هم "ازم پرسىدکه رفتی دکتر چی گفت چون دوست صمىمىم بود"وحال واحوال

صحبت می خواست مو به مو حرفاى دکتر رو بهش گفتم واونم چقدر ناراحت شدوپابه پام 

گفت خداازش نگذره که بخاطراون اىن قدر غصه "دبرامگرىه کردواظهارناراحتی کر

بااىن حرفش خىلی ناراحت شدم گفتم خدا نکنه دىگه "خوردى تا بالخره از پادراومدى

اون نامردى کرددرحقم ولی من دوست ندارم که حتی ى "هىچوقت اىن حرف رونزن

 خودت گفت زهرا جون می دونی چىه توهنوزم دوسش دارى وفقط دارى'خاربه پاش بره

رو گول می زنی توهنوزم چشم براه اومدنشی وهنوزباورنکردى که اون رفته ودىگه هم 

  گزدبرنمی
 
  

ولی زهراجان تو فقط دارى خودت رواذىت می کنی اون توروفراموش " گردهنمی

ساله که فراموش کرده واالنم داره بانامزدش خوش می گذرونه وچندوقته دىگه هم ١کرده

ىن وسط توى که مثل ى گل بخاطر ى آشغال خودت رو عروسی می کنه اما ا
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گفتم فاطمه اىن چه حرفىه بخدا ناراحت مىشم اگه ى بار دىگه بهش توهىن "پرپرکردى

گفت باشه ولی قول بده که دىگه به خودت فشار نىارى وازفکرش براى همىشه بىاى "کنی

بالت الهم برىم خرىد فاطمه گفت زهرا پاىه اى فردابىام دن"بىرون گفتم باشه قول می دم

گفتم من که از خدا ولی خودت که خانوادم روبهترمی شناسی زىاد "وخوش بگذرونىم

گفتم باشه پس خودت جواب " به بىرون رفتنم نىستن گفت راضی کردنشون بامنضیرا

گفت اونم به چشم امردىگه اى ندارى گفتم نه عزىزم "غرغراى مادرمو داداشمو باىد بدى

ى مجله کنارتختم بودبرش "افظی کردم گوشی روکنارتختم گذاشتمخداح"خدا نگهدار

 زنگ خوردنگاه کردم دىدم همون ارهکه گوشىم دوب"داشتم وشروع کردم به خوندن

شمارست گفتم خداىا چکارکنم ازدست اىن ول کنمم نىست بابا چی می خواى ازجونم ى 

منم با اعصابی گوشی همونجورزنگ می خوردو"بار که جوابت ندادم دىگه زنگ نزن

شب شدشام که خوردم "بازم جوابش ندادم"داغون فقط صفحه گوشی رونگاه می کردم

که دوباره گوشىم "رفتم توى اتاقم ومشغول مرتب کردن کمدم شدم'خوندمنمازمم که 

زنگ خوردنگاه کردم دىدم همون شمارست بازم بی خىال گوشی روپرت کردم روتخت 

 اسش اومد رفتم برش داشتم که نوشته ومشغول کارم شدم که صداى اس ام

 سد راه تونببخشىدخانم مهربونى" واحد سد معبر مزاحمتون می شمازشهردارى《بود

همه "گفتم اىن ىارو هم دىوونست" اىن پىام نا خوداگاه لبخند اومد روى لبمبا》دلم شده

نم آخه تو که نه منو دىدى نه می شناسی چرا ول ک"رو برق می گىره مارو چراغ نفتی

بازم برگشتم ومشغول کارم شدم کارم که تمام شدساعت رو نگاه "نىستی

متوجه شدم ى نورى داره تو " کردم وخوابىدمموشبود چراغ اتاق روخا١١ساعت"کردم

اتاق روشن خاموش مىشه ى دفعه سرم روبرگردوندم ودىدم گوشىمه که روساىلنت بوده 

ب دادم بدون سالم گفتم مىشه وبازم همون شمارست جوا"دوباره داره زنگ می خوره

کی هستی که مدام "آخه چی از جونم می خواى"خواهش کنم دست ازسرمن بردارى

بابا به پىر به پىغمبرمن اهل رفاقت با پسرا "کی بهت شماره منو داده" می زنیزنگ

نبودم نمی خوامم باشم اگه خانوادم بفهمن ى غرىبه داره به گوشىم زنگ می زنه "نىستم
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سىاه می کنن تورو جون عزىزترىن آدم زندگىت دست ازسرم بردار برو دنبال روزگارمو 

به اندازه کافی مشکل دارم " دوست بشه من اهلش نىستمتىکی که آزادباشه وبتونه باها

تو دىگه دست ازسرم بردارواون فقط گوش می کردمی خواستم قطع کنم که گفت حرفات 

چون " نىستم که با دخترا دوست بشمروزدى حاالبه حرفاى منم گوش بده منم آدمی

 کسی اشمارهاون روزکه اشتباه گرفته بودم شمارت رو ب"براى خودم حدومرزى قاىلم

ودرآخرگفتی تو مجىدهستی ومنم گفتم نه "وقتی جواب دادى بابغض گرىه حرف زدى

وگرىت بىشترشد ى چىزى ته دلم نمی ذاشت که بی خىالت بشم دوست دارم بدونم اىن 

مطمعن باش من آدمی نىستم که بهت صدمه "بوده وچرا براش گرىه می کردىمجىد کی 

ودلم نمی " مذهبی هستن خودم هم آدم مقىدى هستمبزنم خانواده ام ى خانواده کامال

خواد باعث رنجش کسی بشم ولی اگه بخواى می تونم مثل ى برادربه درد ودالت گوش 

ی روداشته باشه که باهاش درد بدم کارى ازدست ساخته نىست ولی آدم همىن که کس

 زىاد نودل کنه تاسبک بشه خودش ى دنىا ارزش داره مطمعن باش منم حرف براى گفت

خب حاال چی می "دارم آدمی هم نىستم که راه به راه بهت زنگ بزنم وتودردسربندازمت

وگفتم نمی دونم من به اندازه کافی ازمرداضربه خوردم امىدوارم "کمی مکث کردم"گی

ىگه نخواىدبهم ضربه بزنىدچون دىگه توانی براى تحمل ى ضربه دىگه وى شکست شماد

من علىرضاست وشماگفتم . وروى من حساب کن اسمشدىگه روندارم گفت مطمعن با

براى شما چه فرقی می کنه اسمم روبدونىد ىا نه کمی مکث کردوگفت البته حق 

رم مزاحمتون نشم مادرم هم باشماست اگه دوست ندارىد نگىد اسمتون روخب فعال من ب

گفتم مگه کحابودىن که مادرتون منتظرتون هستن "حتما االن منتظرم هستن ونخوابىدن

هفته دىگه ماه ١گفتم هىت چرا مگه ماه محرمه گفت نه درست"!!!!گفت هىت بودم

بااىن "محرم آماده باشه.وما مىام اىنجا تا کاراى هىت روانجام بدىم تا براى اىام"محرمه

گفتم پس بچه هىتی هستی گفت " ى احساس وحس خوب نسبت بهش پىداکردمحرفش

 باشی خب پس برو دست خدابه فقاگه خداقبول کنه گفتم ان شاالله مو

 وخداحافظی کردىم"همرااهت
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وبلندشدم ورفتم وضوگرفتم وواومدم جانمازم رو " اذون صبح ازخواب بىدارشدمباصداى

ودعا "ه تمام شدنشستم وشروع کردم به ذکرگفتنانداختم واىستادم به نماز،نمازم ک

کردن از خدا خواستم که خودش شفاى دردهمه باشه واىن بىمارى رو هم از من 

 تختم نشستم هنوزهم دردداشتم روى'دعاهام که تمام شدبلندشدم  ورفتم"دورکنه

چون خشک "کمرم وپاهام خىلی اذىتم می کردوهنوزم دستم رونمی تونستم مشت کنم

گوشىم رو برداشتم وخواستم آهنگی "وبه زوروبادردشدىد بازش می تونستم کنممی شد 

که تا صفحه گوشىم رو روشن کردم چندتماس بی پاسخ روى "رو پلی کنم وگوش کنم

 ودىدم ازهمون شماره ست که بهم گفت اسمش بودبازکردمصفحه گوشىم 

بی خىال "بار٤نصف شب بهم زنگ زده اونم٢تعجب کردم که چرا ساعت"علىرضاست

نمی "شدم وگوشی رو کنارگذاشتم ورفتم وقرآنم رو برداشتم وشروع کردم قرآن خوندن

 ارچوبودىدم مادرم تو چه"دونم چقدرگذشته بودکه مادرم صدام زدسرم روبلندکردم

گفتم بله مامان گفت بىا صبحونه بخورگفتم باشه "دراتاقم واىساده وداره بهم نگاه می کنه

هم گذشته وفاطمه چنددقىقه ٨گاه کردم که دىدم بله ساعت ازبه ساعت ن"االن مىام

بلندشدم قرآن رو بوسىدم "دىگه مىاد واگه ببىنه من حاضرنىستم پوستم ومی کنه

ورفتم پاىىن ونشستم سرسفره وشروع کردم صبحانه "موگذاشتمش کنارمىزکامپىوتر

نوزم ولی خب ه"خوردن که بابام پرسىدبهترشدى باباجان؟؟؟گفتم کمی بهترم

گفت ان شاالله خوب می شی بابا فقط داروهات روسروقت "کمرودست وپاهام دردمی کنه

 رهوصبحونه که خوردم ازمامان تشکرکردم وبلندشدم همراه مامان سف"چشم.بخورگفتم

طولی نکشىدکه فاطمه هم اومد دل تو دلم نبود ومی دونستم که االن "روجمع کردن

ی کنه غرغر کردن وسرکوفت زدن که وبعدش شروع م"مادرم مخالفت می کنه

بخاطرهمىن من رفتم توى اتاقم تا فاطمه که ....وگشت وگذار"دخترروچه به بىرون رفتن

ى ربع بعد فاطمه اومد "اومد پاىىن نباشم وخودش بامادرم براى بىرون رفتن حرف بزنه

وبامادرم داشت صحبت می کرد ومن باالى پله ها داشتم به حرفاشون گوش می 

فاطمه به مادرم می گفت خاله می خوام برم خرىد می خوام زهراروهم باخودم "دادم
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مادرمم می گفت فاطمه جان زهرا حالش خوب نىست نمی تونه بىاد حالشم خوب "ببرم

 بىاد چون داداشش راضی نىست زهرا بره بىرون می دونی که ذاشتمبود نمی 

اله مگه می خواىم برىم چقدرغىرتىه ورو زهرا تعصب داره؟؟فاطمه گفت وااااا خ

خب می خوام برم خرىدکنم می خوام زهراهمراهم باشه توروخدااجازه بده "چکارکنىم

اونقدرگفت وگفت تا .....رازفاطمه اصراروامادرم انکا"بىادباهام بخدا زودبرمی گردىم

گفت ىاال سرىع .بالخره مادرم رو راضی کردوبعدسرىع اومد تو اتاقم وبهم

خندم گرفته "مون نشده ىااون داداش غىرتىت سرنرسىدهحاضرشوتامادرت پشى

بودبلندشدم ومانتو مشکی باشلوارجىن مشکی روپوشىدم وچادرم رو سرم کردم 

 با اىن سرووضع نىاى هاااااا آبرومون جلو ملت توخواستم برم سروقت کىفم که فاطمه گف

 مگه سرووضعم چشه گفت بروتوآىنه خودت رونگاه کن انگارجن.مىره گفتم

صورتت بی رنگ وروشده زهرا ازبس نشستی وغثه خوردى برو حداقل ى کم "دىدى

آراىش کن ى کم به خودت برس گفتم ول کن فاطمه بىا برىم اگه مادرم ببىنه آراىش کردم 

اىنقدر "گفت بابا فقط ى رژ بزن که از اىن بی رنگ ورو بودن دربىاى" ذاره بىام باهاتینم

دم وازاتاق زدىم بىرون ورفتىم پاىىن مادرم که دىدرژ زدم گفت تا بالخره رفتم ورژقرمزز

ى چشم غره توپ بهم رفت که خندم گرفت ومجبوربودم چىزى نگم وخودم روبزن به بی 

 تاکسی هم سوارشدىم ورفتىم واسه خرىدمن که چىزى ولىنخىالی خالصه رفتىم وباا

فت نگهداره وپىاده الزم نداشتم بافاطمه رفته بودم دم ى پاساژفاطمه به راننده گ

همون جورکه داشتىم مغازه هارونگاه می کردىم چندتا "ورفتىم داخل"شدىم

 یکه پسراول"پسرروبرومون بودن وتامارو دىدن شروع کردن به چرت وپرت گفتن

واااااااى رضا دختره رو نگاه کن ببىن چه چشماى .....چشم چشم دو ابرو"گفت

به فاطمه گفتم همىن "ااااات دخترشماره بدماومدنزدىکتروگفت من فداى اون چشا"داره

فاطمه هم گفت مىرىد گم بشىد ىا زنگ بزنم "ببىن داره چی می گه بهم"رو می خواستی

بىان جمعتون کنن؟؟؟همون پسره هم گفت جوش نزن خوشگله باتونبودىم که با اىن 

ون رفتن اعصابم بهم رىخت حق می دادم به مادروبرادرم که اىن قدربه بىر"پرنسس بودىم
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من گىربدن هروقت مىومدم بىرون همىن برنامه رو داشتىم همىشه ى عده آدم 

بىکاربودن که دنبالمون راه بىفتن ومتلک بزنن ومزاحممون بشن دوست نداشتم اونجا 

ممکنه ى آشناى چىزى ماروببىنه وببىنه که ى عده "بمونم چون می دونستم اگه بمونم

ادمی کنن بخاطرهمىنم دست فاطمه روگرفتم دورمون روگرفتن ودارن مزاحمت اىج

من "وباخودم کشىدم بىرون اما اون پسرا کنه تراز اىن حرفا بودن ودنبالمون راه افتادن

 که ازاونادوربشم ولی فاطمه باهاشون کل کل می فتمساکت بودم وداشتم تندتندراه می ر

تارسىدىم به ى اىنقدررفتىم "کردبالخره دست ازسرمون برداشتن وگورشون روگم کردن

اولىن مغازه ،مغازه کىف فروشی بودرفتىم داخل وبعدازسالم کردن به "پاساژدىگه

 فروشنده که ى پسرجوونی بودفاطمه ى کىف رو انتخاب کردوازپسره خواست
 
  

 روبراش بىاره وازشانس بدمن تمام مدت پسره چشمش به من بودومنم تمام تالشم کىف

ف روکه آوردوجلوفاطمه گذاشت دست روى وىترىن کى"رومی کردم که بهش نگاه نکنم

بودوداشتم فاطمه رونگاه می کردم که پسره اومدودستش رودرازکرد ى تکه 

که "باتعجب بهش نگاه کردم....وچشمک زدوآروم گفت برش دار"کاغذگذاشت کناردستم

جلوخودش "منظورش چىه که نگاهم به کاغذافتادکه بله آقاشماره نوشته داده

شتم وتکه تکه کردم وپرتش کردم توصورتش وازمغازه زدم بىرون فاطمه که کاغذروبردا

داشت نگام می کردهم بدون حرف ازمغازه اومدبىرون من داشتم گرىه می کردم که 

 " هابرام می افتهاتفاقچراهرجامی رم اىن 
 
  

 گفت چت شد ىهو؟؟؟گفتم فاطمه جان از اىن به بعدهروقت خواستی بىاى خرىد فاطمه

تنهاى بىا ىا باکسی دىگه برو من حال وحوصله متلک شنىدن وشماره دادن پسرا خودت 

می خوام برم خونه فاطمه خودت "فاطمه گفت مگه پسره شماره داد؟؟گفتم آره"رو ندارم

خرىدات روبکن وبروفاطمه هم ناراحت شدوگفت توروخدا واىسا ى امروز اومدىم خوش 
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ا خوشگلی وهزارتادردسربخدا من آرزومه ىکی بگذرونىم ببىن دارى کوفتمون می کنی باب

خندم گرفته بودگفتم توازت فرارمی کنن توکه "همه ازم فرار می کنن"شماره بهم بده

خندىدگفت خب خداروشکربالخره "اندازه موهاى سرت خواستگاردارى

وبازم منوکشوندسمت ى پاساژدىگه ندونسته رفتم مغازه کسی که زندگی "متخندوند

داشتىم باهم می گفتىم ومی خندىدىم که فاطمه "سالمتىم روازم گرفتمنو نابودکردو

گفت زهراببىن اون مغازه چه مانتوهاى قشنگی داره کىفاش رونگاه کن واااااى چه 

گفتم امىدوارم اىن آخرىن مغازه باشه "خوشگله بىابرىم همىن جاخرىدکنىم وبرگردىم

النه که مادرم بهم زنگ بزنه وباىد وهرچی بخواى بخرى که من دىگه نمی تونم راه برم وا

باهم رفتىم تو مغازه وااااااى چه مغازه بزرگی بوداندازه ى پاساژبودداشتم "برگردم

 اون فتمانتوهارونگاه می کردم که ى دفعه صداى آشناى به گوشم خوردکه به فاطمه گ

مانتوبا کفش وکىفش ست هست سرم روبرگردوندم وبا دىدن مجىد دست وپاهام بی 

 شدم ومی خواستم بىفتم زمىن که دستم رو به دىوارکنارم گرفتم وبه هرجون حس

فکرشم نمی کردم که اون اىن جاباشه آخه "کندنی بودخودم روکنترل کردم

 هم گذرم اىنجانىفته فاقچطورهىچوقت نپرسىدم مغازش کجاست که حتی ازروى ات

 صدام زد وگفت تابه خودم اومدم وخواستم ىواشکی ازاونجابرم فاطمه"ونبىنمش

که مجىد هم برگشت وبه من نگاه "زهراجون من برم اىن مانتوروپرو کنم ببىن بهم مىاد

سال متعجب شده بودتوموقعىت بدى ١کردحاالاون ازدىدن من تومغازش اونم بعداز

فاطمه که متوجه "نه می تونستم برم ازاونجاونه می تونستم بمونم"قرارگرفته بودم

وروبرداشت ودستم روکشىدوبردطرف اتاق پرو اونجاکه مانت"شدحال خوبی ندارم

رسىدىم بهم گفت چی شده برگشتم ودىدم که ازدىد مجىد دورشدىم گفتم چرا آوردىم 

 بروپروکن زودباشگفت چی شده آخه گفتم هىچی فقط "اىنجازودباش برو پروکن تابرىم

خوبه بهت مىاد وفاطمه رفت تواتاق پروومانتوروپوشىدواومد گفت چطوره گفتم "تابرىم

دل تو دلم نبودکه زودترازاونجا برىم بىرون وفاطمه هم که متوجه حالم شده 

بودزودمانتوروبرداشت وکىف وکفش ست بامانتوروهم از وىترىن برداشت وبه مجىدکه 
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ولی " بودوفکرکنم شرىکش بوددادتا براش بذاره توجعبهشحاال ى پسردىگه هم کنار

روطرفش گرفته وفقط وفقط به من نگاه می کردمنم دىدم مجىد متوجه نبودکه فاطمه اونا

که به زوربه "داره نگام می کنه ازاونجا بىرون اومدم ولی درد بدى تو پام حس کردم

ى ربع بعدفاطمه "مطورى که لنگ می زدم ازدرمغازه زدم بىرون ومنتظرفاطمه شد

ت شد گفت توچ"اومدبىرون وداشت دنبالم می گشت که رفتم جلو وگفتم برىم 

که بازم سوالش روتکرارکردو وقتی دىدچىزى نمی گم گفت "ترجىح دادم چىزى نگم"ىهو

زهرا پسره تورو می شناخت وقتی رفتی بىرون گفت زهرا چش بودمی لنگىد گفتم 

چىزىش نبودکه گفت چرا االن داشت می لنگىد ولی من پرسىدم شمازهراروازکجا می 

لی چهرش خىلی گرفته به نظرمی شناسی گفت مهم نىست ودىگه چىزى نگفت و

سال ٢کی بودزهرا؟؟؟گفتم همون که زندگی منو نابودکردوباعث شد....رسىد

وباهزارامىدوآرزو انتظاراومدنش روکشىدم وآخرش هم "عمرووجوونىم روبه پاش برىزم

 منوانگشت نماى خاص وعام کردوباعث شدهمه بگن حتما دختره ى ىلنىومدوبی دل

خواستتش ورفته دنبال ىکی دىگه همونی بودکه باعث شدبه اىن چىزىش بوده که پسره ن

وخودش بانامزدش "روزبىفتم مرىض بشم وتاآخرعمرم بخاطرزنده بودنم دارومصرف کنم

فاطمه " وعاشق بشمدمخوش باشه وخرم ومن تاآخرعمرنتونم دىگه به کسی دل ببن

ش ودوباره چشمم باتعجب پرسىداىن مجىدبود؟؟؟؟گفتم آره ومن ندونسته رفتم تومغاز

بهش افتادوخاطرات تلخ اون روزابرام تداعی شدبغض بدى راه گلوم روسدکرده 

رفتىم کنارخىابون "بوددوست نداشتم جلوفاطمه گرىه کنم تابفهمه هنوزهم دوسش دارم

 زنگ خوردوشماره مادرم افتادروگوشىم جواب دادم شىمتابرگردىم خونه که گو

ران نباش ومارم هم گفت زودتربىا تا داداشت سالمکمامان دارىم برمی گردىم نگ

خداحافظی کردم که دوباره گوشىم زنگ "ببىنه نىستی قشقرق به پا می کنه"نىومده

 تمنمی تونس"خوردوشماره همون پسرکه بهم گفت اسمش علىرضاسا افتادروگوشىم

جلوفاطمه جواب بدم ولی فاطمه تىزترازاونی بودکه فکرش رومی کردم گوشىم 

کی بود؟؟؟چرا جواب ندادى؟؟گفتم ولش کن تازه گىا " توکىفم که فاطمه گفتروگذاشتم
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چشمام گردشدوبرگشتم "فاطمه گفت اسمش هم البدعلىرضاست"مزاحم پىداکردم

 خب اسمش روصفحه نینگاش کردم که گفت خب چىه چرا اىن جورى نگام می ک

طرهمىنم ىکوت نمی دونستم چی بهش بگم بخا.....گوشىت دىدم که علىرضا نوشته بود

کردم وفاطمه هم متوجه شدکه نمی خوام جوابش بدم دىگه پاپىش نشدکه حرف 

سوارتاکسی شدىم ورسىدىم دم خونه وازفاطمه خداحافظی کردم وخداخدا می "بزنم

 کردم که داداشم خونه نباشه که
 
 
  

م که خداروشکرخونه نبودولی جلش مامان" دعوا می کنه باهام که چرا رفتی بىروناالن

تاتونست دعواکردوسرکوفت زدو گفت دىگه نبىنم تا اىن موقع توخىابونا پالس باشی 

دختر و چه به گشت وگذارتوخىابون والله زمان ما دختروشوهرمی دادن بدون اىن که 

 حاال شده دختراازصبح تاشب توکوچه خىابون شهخودش متوجه بشه ىا طرف رو دىده با

تم بخاطرهمىنم چىزى نگفتم ورفتم تواتاقم به شنىدن اىن حرفا عادت داش"پالسن

داشتم لباس عوض می کردم که دوباره گوشىم زنگ خوردوشماره علىرضاافتاد اىن دفعه 

بعدازسالم واحوال مرسی بهم "جوابش دادم خودمم دلم می خواست باىکی دردودل کنم

 که چنددفعه زنگ زدم جواب ندادى"گفت
 
  

چنددقىقه پىش هم که "شىم هم ساىلنت بودهگو" اون موقع شب من خواب بودمگفتم

ساکت بودوچىزى نمی گفت خىال "زنگ زدى دوستم پىشم بودنمی تونستم جواب بدم

گفت "گفت جانم گفتم خىال کردم قطع کردىد"کردم تماس قعط شدم گفتم الووو

دىشب بدخوابی زده "یهمىشه شباگوشىت ساىلنته؟؟؟گفتم آره چطورمگه؟؟گفت هىچ

راستی نگفتی مجىد کىه وچرا اون روز "م زنگ بزنم باهم حرف بزنىمبودبه سرم گفت

کمی مکث کردم دو دل بودم براى گفتن حقىقت ولی گفتم اون "داشتی گرىه می کردى

که منو نمی شناسه منم اون رو نمی شناسم پس شاىد هىچوقت نتونه ازحرفام ودرد دالم 
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سمت می دم هرچی که االن می  گفتم جون عزىزترىن فردزندگىت قپسسوءاستفاده کنه 

شنوى ازمن روبراى همىشه تودل خودت نگه دارى گفت مطمعن باش وبهم 

نمی دونم چرا ولی تن صداش وحرفاش بهم آرامش می دادپس دل روزدم به "اعتمادکن

درىا وشروع کردم ازاول تاآخرقصه عاشقىم روبهش گفتم ولی قسمت بىمارىم روبراش 

اونم ساکت بودوبه تمام حرفام که با بغض "م چىزى بدونهفاکتورگرفتم چون نمىخواست

گرىه براش می گفتم گوش می دادو وقتی تمام شدآهی ازته دل کشىد وگفت 

چقدرتودردکشىدى دخترواون آدم چقدرپست بوده که همچىن کارى کرده ولی مطمعن 

 گفتم دىگه برام مهم نىست اون"داستباش که جواب کارش رومی گىره چوب خدا بی ص

امىدوارم که تو دىگه نمک نباشی "نگزىد.آىنده وزندگی منو نابودکردولی حتی ککش هم

روى زخمم چون من بهت اعتمادکردم ودرددلم روبهت گفتم امىدوارم آدمی نباشی که ى 

روزى از اىن درد پتک بسازى وبکوبىش روى سرم گفت مطمعن باش من هرچی باشم 

ت کنم گفتم بفرمااگه درتوانم باشه گفت می  نىستم فقط می تونم ى خواهشی ازردنام

ولی ماکه االن دارىم ١١خواستم شبابهت زنگ بزنم تاساعت چندبىدارى گفتم فوقش تا

گفت آره ولی شاىدمنم حرفی براى گفتن داشته باشم گفتم آخه من "باهم حرف می زنىم

ن نباش  دارىد زنگ می زنىدگفت نگرامامدامتا االن باهىچ پسرى حرف نزدم واالن ش

گفتم باشه ولی اگه داداشم بفهمه برام خىلی بدمىشه گفت سعی "تودردسرنمىندازمت

می کنم موقعی تماس بگىرم که بتونی حرف بزنی فقط بگوبرادرت چه موقعی خونه هست 

سرکاره عصرهاهم ١٢وچه موقهی خونه نىست ومنم بهش گفتم که صبحاتاساعت

می گرده اونم گفت پس موقعی تماس می  بىرون وشب قبل ازاذون مغرب برىرهم٥ساعت

گىرم که مىدونم خونه نىست وگفت فعال مزاحمت نمی شم تاشب کارى ندارى گفتم نه 

قبل از خداحافظی گفت توتنها دخترى هستی که می بىنم باکسی دوست ....خدانگهدار 

 کسی باشی خوشحالم که ظرزنگمی خوابی بدون اىن که منت١١نىستی وشباهم ساعت

 ىن دخترى آسناشدم وقطع کردباهمىچ
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نمی دونم منظورش چی بود که اىن حرف رو زد؟؟گوشی رو "  اىن حرفش جا خوردماز

روزها ىکی پس از دىگرى از پی هم می "ساىلنت کردم وکنارتخت گذاشتم وخوابىدم

گذشتندوعلىرضا تلفن هاش رو بىشتروبىشتر می کردومن هم اىن وسط خىلی سخت 

تمام تماسها هم از " که بهش دل نبندم"وتمام سعىم روکردمبهش عادت کرده بودم 

از ى طرف می ترسىدم "طرف اون بود ومن هىچ وقت حتی ى پىام هم بهش ندادم

خانواده ام متوجه بشن که من با ى غرىبه اون هم ى مردحرف می زنم چىزى که به شدت 

 با ى مرد هم خانوادم بهش اعتراض داشتن وبه هىچ عنوان دلشون نمی خواست که من

 قدرتعصبی بودن که حتی به زور راضی می شدن خونه خواهرم ىنکالم بشم چون ا

اىن زنگ "ى شب که علىرضا بهم زنگ زدبهش گفتم تا کی می خواى بهم زنگ بزنی"برم

من بهت عادت کردم آقاعلىرضا واىن عادت کم کم جاش "زدنت به ضررمن تمام می شه

 من ضربه بدى از وناىن چىزى نىست که من بخوام چو"رو مىده به وابستگی ودل بستن

اون آدم "که تاقىام قىامت هم نمی تونم فراموشش کنم"عزىزترىن فرد زندگىم خوردم

ومطمعنم اگه رابطه ما همىن جور پىش بره ى ضربه دىگه هم از تو می "کمرم روشکست

ان بهت ومن به مرورزم"توفقط به ى حرف زدن ودوستی ساده فکرمی کنی"خورم چون

ماهه ١االن"واون ساکت بودوفقط گوش می دادحرفام که تمام شدگفت"دل می بندم

نمی دونم چه فکرى "چىه"ومن هنوزاسمت رونمی دونم"دارىم باهم حرف می زنىم

ونگران نباش چون آدمی "درموردم می کنی ولی من هزارباربهت گفتم به من اعتمادکن

 بهم دل اگهاالن هم بهت می گم "اتم نىستنىستم که نامردى کنم درواقع نامردى تو ذ

ببىن "ومی خوام ببىنمت"می خوام اسمت روبدونم"بستی تا آخرش پاش واىسادم

با دختراى زىادى هم کالم شدم ودوست "دخترخانم من باآدماى زىادى حرف زدم

می "چىزى که من ى عمردنبالش گشتم"ولی هىچ کدوم به پاکی وسادگی تونبودن"شدم

اونم " ازمن هىچ جا به مىون نىارىاسمیگفتم قول بده هىچ وقت "بدونمخوام اسمت رو

گفت "سالمه٢٠"گفتم اسمم زهراست"گفت قول شرف می دم بهت مطمعن باش

خب فعال مزاحمت "خوشحالم زهرا خانم که با دخترى به پاکی ومعصومی شماآشناشدم
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نصف ٢ ساعتمی خوابىدى واالن١١دىروقته توهم که همىشه ساعت"نشم بىشتراز اىن

گفتم بفرماالبته اگه درتوانم "رد نکنی" ازت امىدوارمارمفقط ى خواهش د"شبه

گفت ان شاالله بعدازماه محرم وصفر ى روز ى جا قراربذارىم همدىگه "باشه

گفتم ببىن آقا علىرضا شماهنوزمن "انگار ىکی به دلم چنگ زدبااىن حرف"روببىنىم

م وخانوادم بهتون گفتم وگفتم که اهل قول نشناختىد با اىن که اىن همه درموردخود

وهىچ وقت هم "وقرار گذاشتن با پسرا نىستم چون حدومرز خودم رورعاىت می کنم

اگه شمامنوکامالشناخته بودىد هىچ وقت "ازاعتمادخانوادم سوءاستفاده نکردم ونمی کنم

گفت من هزارباربهتون گفتم بازم می گم به من "اىن پىشنهادروبهم نمی دادىد

 شاىد تو اىن دىدار ى حکمتی باشه که منو شما ازاون دىداعتمادداشته باشىدخداروچه دى

فقط خواهش می کنم "گفت فعالچىزى نپرس"گفتم مثال چه حکمتی"بی خبرباشىم

اصرارنکن همىن که االن دارم باهات حرف می زنم هم دارم "گفتم"پىشنهادم روقبول کن

 شاىد روز عدرواق"ودم رو زىرسوال می برموحرمت خ"به اعتمادخانوادم پشت می کنم

اول اىن که جوابتون دادم لجبازى بودباخودم که چرا اىن قدرزندگی روبه خودم سخت 

گرفتم ولی خدا خودش می دونه که بعد پشىمون شدم ازجواب دادن بهتون که 

حرف می "وبا ى آدمی که نه دىدم ونه می شناسم"ازاعتمادخانوادم سوءاستفاده کردم

 ودرآخرگفت همىن حرفات واخالقت وبرخوردت ادسکوت کرده بودوفقط گوش می د"زنم

باعث شده که نتونم از ندىدنت دست بردارم زهرا خانم خىلی بد به دلم نشستی وهرکارى 

سالته ولی بىشتراز سنت می دونی ٢٠"هم که می کنم نمی تونم از دلم بىرونت کنم

شب بخىر "تا ببىنمت"ىمن می خوام ببىنمت وباىدبىا"وحرف می زنی

 ٣قطع کردبدون اىن که بذاره جوابی بهش بدم ساعت رونگاه کردم دىدم ......داروخدانگه

نصف شب رونشون مىده گفتم خداىا خودت کمک کن صبح زود بىداربشم که مادرم 

ولی متاسفانه صبح عالوه براىن که نمازم قضاشدمادرم هم کلی دعوام کردکه "غرغرنکنه

روزها " جوابی نداشتم که بهش بدمچومن هى"دىرازخواب بىدارمی شیچرا چندوقته 

ىکی پس از دىگرى می گذشتن وعلىرضا روزبه روز بىشترتو دلم جا بازمی کرد به طورى 
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که حتی اگه ى روز بهم زنگ نمی زدنگران می شدم وخودم باهاش تماس می 

د ومدام اتاقم رو واىن وسط مادرم خىلی بهم مشکوک شده بود وبهم گىرمی دا"گرفتم

چندىن وچندباربهم " رو نگاه می کردکه مبادا خطاى ازم سربزنهردوگوشىمجستجو می ک

گىرداده بودکه چرا مدام تو اتاقتی وبىرون نمىاى وهروقت مىام تواتاقت گوشی 

ىا منتظرزنگ کی هستی که اىن قدرباگوشىت ور "مگه کی بهت زنگ می زنه"تودستته

 هم مدام بهم گىرمی برادرمو"تا برادرم رو به شک انداختمی رى اىنقدر گفت وگفت 

وبهش بگم که فقط شبا "دادومنم مجبوربودم شماره علىرضا رواز تو گوشىم حذف کنم

بابودن علىرضاومصرف "وااااى که چه روزاى بدى روپشت سرمی گذاشتم"زنگ بزنه

هم تا ى حدى ودردام هم کمترشده بودحتی مجىد رو "داروهام حالم رو به بهبود بود

 فراموش کرده بود
 
چون علىرضاکارى کرده بودکه فقط وفقط به خودش وحرف زدن باهاش "م

علىرضا پسرخوبی بودحداقل اىن جورى نشون می داداهل مسجد وبچه هىتی "فکرکنم

شبا هروقت زنگ می زدتا صداى آرومی کنارش مىاد می پرسبدم چىه واون گوشی 'بود

 کمىل رو می اىمن صداروبشنوم ومن آواى خوش دعرو می ذاشت کنارضبط سوت تا

شنىدم ولحظه به لحظه بىشتربه اىن قضىه پی می بردم که خداعلىرضا روفرستاده که 

جاى خالی مجىدروبرام پرکنه و واقعا هم پرکرده بودبا اىن اخالق هاى که من ازش می 

کم ماه محرم دىدم عالقه ام نسبت بهش بىشتروبىشترمی شدودلهره ام از اىن که کم 

 باىد ى جورى خانواده ام روراضی می کردم که بم بىرون ى سىدومنوصفربه پاىان می ر

ومطمعن بودم که خانواده ام راضی نمی شدن وشاىد "جاى که بتونم علىرضا روببىنم

هىچوقت اىن اتفاق نمی افتادکه ماهمدىگه روببىنىم چون من مثل بقىه دخترا آزادى 

می خواست بىرون می رفتم وهروقت دلم می خواست برمی که هروقت دلم "نداشتم

ى شب که بامادرم رفته بودىم هىت علىرضا بهم پىام دادکه زهرا برام دعا " گشتم خونه

کن که بتونم برم سرکاراستخدام بشم ومنم اونجا ازته دلم براش دعا کردم که خداکارى 

داروبه عظمتش قسم کنه که بتونه استخدام بشه می گن وقتی دلت شکسته باشه خ



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 62 

خدا دعات روبی جواب نمی ذاره ومن اون شب خداروبه عظمتش قسم دادم که "بدى

وبداش نذرکردم هرسال سفره حضرت قاسم " علىرضا اونجاى که می خواداستخدام بشه

به طورى که ى هفته بعد علىرضا باکلی ذوق "وخداچه زود جواب دعاهام روداد"بندازم

 لحظه بهترىن راونوخدامی دونه انگا"ااستخدام شدموشوق بهم زنگ زدوگفت زهر

خبردنىارودادن بهم گرىه کردم وگفتم پس خدا بالخره جواب دعاهام رودادبهش گفتم که 

 بداش نذرکردم که بره سرکارواون چقدرخوشحال شدوازم تشکرکرد
 

 رضاهرروزوهرشب ی که بالخره محرم وصفرتمام شدوعلنی گدشت وگدشت تا اخالصه

 منصرفش کنم ی دونستم چجوری ومنم نمنمتی ببخوامیامی گفت بیزدمیمکه زنگ 

 چون خانواده ام به شدت رونی بامی تونم بی گفتم که نمی رفتم هرچقدرمی میهرراه

 خودمم ی انکار ولصراربودوازمن رفت؛ازاون ای رفت که نمی هستن به خرجش نمیتعصب

 ه؛چهی چجورزنمیاش حرف مماهه باه٢ دارمکهی خواست بدونم که اونی دلم میلیخ

 سخت بودکه یلی رفتن خرونی بی که تومنگنه بودم بزای منی خب برایه؟ولیشکل

 یی که باچه بهانه ااوردمی هرچه به مغزم فشارمرونی برم بیی کنم وتنهایخانوادم روراض

 برادرم باخانمش ودخترش نکهیدتاای رسی به زهنم نمیچی هیی اونم تنهارونیبرم ب

 بودکه به بهونه تی موقعنی بهترنیدن که چندروزمهمون ماباشن واازتهران اوم

 پس زنگ زدم رونی برم بداازخونهی همراه دختربرادرم پارمدکردنیخر

 شوره هستم دلرمنتظرشیصبح پاسازقد٩ کردم که فرداساعترضاهماهنگیوباعل

 کردم که اگه ی فکرمنی داشتم اون شب که اصالنتونستم بخوابم وهمش به ایبیعج

 شهی بدمیلی وبره به خانوادم بگه برام خنهی ازاشناهاماروببیکی یفردابه طوراتفاق

 ی به ساعت نگاه کنم گوشنکهی که بدون ادمی موضوع فکرکردم وترسنی انقدربهیا

 خواب یبوق بالخره جواب داداونم باصدا٥خوردن زدم بعدازرضازنگیروبرداشتم وبه عل

 ی ؟؟اتفاقی موقع شب چرازنگ زدنی؟؟اییالودوگفت بله؛سالم کردم گفت زهرا تو

وگفتم معدرت "دمیخجالت کش٣:٣٠افتاده؟؟گفتم مگه ساعت چنده؟؟گفت

 ی باشرمندگی کردم وقطع کردم فورازنگ زدوگفت چراقطع کردیوخداحافظ"خوامیم
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 ی نداره حاالچرازنگ زده بودیگفتم بخدانگاه به ساعت نکردم گفت اشکال

 دره هم هی ی ام حتی دخترمعمولهیبخدامن " من بگدرندیردی ازخرضاتوروخدایعل"گفتم

من "گفت قسم نده دخترخوب" توروخدامی باهم حرف بزنینجوریبدار هم" ندارمیقشنگ

ماه تمام ٢ کهی دخترنمی ندارم دوست دارم بدونم وببانبودنتی به قشنگ بودن یکار

 دونمی نم؟گفتمه؟ی حال غصه داره چه شکلنی قدراروم امادرعنیفکرم رومشغول کرده وا

 دخترساده هیمن "یکنی روبدون اشتباه فکرمنی ای ولی ساختی زهنت چیازمن تو

 نهی روبهش نشون ندادتمام ترسم ای وخوشی رنگ خوبچوقتی ام که روزگارهیومعمول

 وبره به نهی ازبستگان ازشانس بدم اونجاباشه وماروببیکی ویای وتوهم بامیکه فرداب

گفت نترس " شهی ترماهی هم که هست سینی روزگارم ازاگهیخانوادم بگه واونوقت د

 نی هست که دارم ای حکمتهیداری دنی به خداباشه ومطمعن باش حتما توادتیام

 چوقتیه حرف روزده بودومن نی بارانیچند"نمتی وببیای که بکنمی میقدرپافشار

 یای وبیگفت حاالبخواب تاصبح سرخال باش" بودمدهیمنظورش رونفهم

 صبح یدبگی باگهی که گفت درگفتمیرفاش اروم شده بودم شب بخباح"سرقرار

 کردم که می روتنظمی گوشمی کردیروخداحافظی گرفته بودگفتم خب صبح بخرخندمیبخ

 زنگ می که گوشودم بدهی ساعت نخوابکی هنوزدمی کنه وخوابدارمیباادون صبح ب

وپهن کردم  بلندشدم ورفتم وضوگرفتم واومدم جانمازم رعی کردسردارمیخوردوب

 تموم بشه یروخوشی زکرگفتم ودعاکردم امروزبه خی به نمازوبعدنمازهم کلستادمیوا

 کردکه برم صبحانه دارمیمادرم اومدوب٨ وفوراهم خوابم بردساعتدمیکنارجانمازدرازکش

 به صورتم زدم ورفتم وکنارمادرم نشستم سرسفره که ی ابهی عیبلندشدم وسر"بخورم

 عیاونم سر'می برمی اماده کنمی تاصبحونه بخوردگفتمی خرمی بری عمه کداگفتیپارم

 داشتم اخه یبی استرس عجمی که برمی اماده بشمی ورفتمیصبحونه خوردوبلندشد

 یزی چهی داشتم یاحساس بد'داشتمی قرارمالقات نمبهی مردغرهی اونم یکی باچوقتیه

کردم به  توکل کردمی ازاعتمادخانوادم سواستفاده نمچوقتیه' وترسانتی خنیب

 شمیزارای رفتم طرف مدمی پوشیدی وشال سفی سورمه انی وشلوارجیخداومانتومشک
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 که رومی اومدم بنهی که هستم ببی دادم منوهمونجورحی ترجی به هودم برسم ولیکه کم

 دمیخند" کم به خودت برسهی عمه توروخدای وااواااگفت دمی دداروکناردراتاقمیپارم

هرچقدراصرارکردم ' دزدنمونی رزلب نمهی نترس بافتدگی بدزدنمون خندترسمیگفتم م

 برداشت ی رز زرشکهی بزنم که ی رز صورتهیکه نزنم رز رو ولم نکرد مجبورشدم ورفتم 

 گفتم باشه وچادرم رو سرم دمی عمه خندیشی روبه اون رومنی ازایزنینومیپفت هروقت ا

 نیرادرم باماشکه ب"رونی بمی وازخونه زدمی کردیناخداحافظیکردم وازمامان ا

 میورفت.میداشدی پارمی بابانی سوارماشرسونمتونی مدخودمیاومددنبالمون گفت سوارش

 بود وبه ستادهی کنارپاساز ای پسرجوونهی می شدادهی که پنیبه ادرس موردنظرازماش

 کم پشت ی پسرقدبلندوالغرباموهاهی رضاستی علنی ایغنی گفتم کردباخودمیمانگاه م

 پاسازکه ی تومی که برمی ردشددازکنارشی سفرهنی بودباپدهی پوشی مشکنیشلوازج

 المی بودم خدهیادشنی متلک هازنیازا..... توی دارییگفت شماره بدم خوشگله؟؟چه چشا

 می واردپاسازکه شدیادامروزولی خواست اصالنی دلم مستیرضانی علنیراحت شدکه ا

 گفتم ییم کردوگفت کجا گرفتم ورفتم جواب دادم سالدافاصلهی زنگ خوردازپارممیگوش

برگشتم وبه پشت سرم " پاسازی توامی االن دارم مدمی گفت منم تازه رسمی پاسازیتو

 پرپشت وبلندداشت به ی باموهای سورمه اشرتی وتیخی نی پسرباشلوارجهی'نگاه کردم

 ومیطرف مام
 

 دمنشی مکی مانزدشتربهی بودم اون هرچه بدهی ترسیلی بدنم به لرزه افتاده بودخدتمام

 یچحرکتی ومنم هداشتی شده بودوازمن چشم برنمخی مشداونیشترمیترس واضطرابم ب

 تونستم بخورم دختربرادرم یهم الل شده بودم وهم فلج تکون نم" تونستم بکنمینم

 نی مانتوروبخرم؟؟ببنی اگمیم'کجاستعمه زهراحواست . عمه.... کردیصدام م

 روکردم که برگردم وبه مید ومن تمام سع بوستادهی گن ای روبرورضایحاال عل.خوشگله؟؟

واون رفت داخل خواستم برم دنبالش که " به تنت چطورهنمی بروپروکن بزدابگمیپارم

 م بودوگفتنیی قدرت نگاع کردن بهش رونداشتم سرم پای سالم برگشتم ولرضاگفتیعل

 خواستم برم'زدمی می من حرفزدونهی می نگفت نه اون حرفیزی چیسالم احوال شماول
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 بالبخندداره دمی دداکهی پارمشی کنم وبرم پیتومغازه سرم روبلندکردم که معزرت خواه

 برم دوخواستمی چهرم روازنظرگزروند گفتم ببخشینگاهش تک تک اعضا' کنهینگاه م

 الون ادبمونمی تونم زی نمدیدی منودگهی گفتم خب شمادی بری خوایساکجامیکه گفت وا

 پرپشت ی درشت ابروهایدم ونگاش کردم چشما کنه سرم روبلندکری مداشکیپارم

 عی کردم وسری وخداحافظنیی سرم روانداختم پایباوخواستنی زیی بلندوچهرایدماغ

 نگاش ادی در اتاق پرو روبازکردوگفت عمه چطوره بهم مداهمزمانی مغازه پارمیرفتم تو

اوردومنم دادم  باشه مانتورو درادمبارکتی اره عمه بهت مبابودگفتمیکردم واقعابه تنش ز

 دای پارمی بودرفتم برارضارفتهی خداروشکرعلرونی بمیبه فروشنده وحساب کردم واومد

 دمیرضارودی که علرونی ازپاسازبمی واومددمی وکفش ست بامانتوش روهم براش خرفیک

 شدم لبخندزد ومنم دمتوجهشیتا د" کنهی وداره مارونگاه مسادهیکه کناردرپاسازوا

 گفت مپه اددنبالمونی زنگ بزنم بابات بی نداری کارگهی اگه دمداگفتی به پارمعیسر

 بگدرم رشی مجبوربودم ازخی عمه گفتم نه درواقع داشتم ولیدنداریخودت خر

 نهی ماروببیکی دمی ترسی مرضاچونیبخاطرعل
 

 خونه می براددنبالمونی رودراوردم تابه برادرم زنگ بزنم بی بود گوشی به هربدبختخالصه

 هی می برومدهی عمه تابابام نداگفتی دم پاسازم؛پارمگهی ربع دهی:دگفتیزنگ زدم مج

 دمی ترسی جم بخورم چون مسادمی که وایی خواست از اونجایدلم نم:می بخوریبستن

 که ی منگنه باشی قدرت ونی اخ که چقدربده انهی ماروببیکی دنبال مون وادی رضا بیعل

 ناراحت نهیبیادمارونمیه االن بابات م گفتم نه عمنی بخاطر همی نفس بکشی نتونیحت

سرم " نگفتیزی و چنیی سرش روانداخت پازونی اویی بالب ولوچه اداهمیشه؛پارمیم

 کنهی و ما رو نگاه مسادهی وانهی پاس از دست به سرضاهنوزدمی علدمیروبرگردوندم و د

ش  دادادکهی نکشیطول" زدومنم روم روبرگردوندمی لبخندپت وپهنکنمی مدنگاشیتاد

 جرات نکردم پشت سرم روهم نگاه ی حتگهی دمی دارند دنبال مون وماسوارشدینم

 ی هررضادلمی اسم علدنی دراوردم وبادفمی روازکی اومد؛ گوشمی گوشجی مسیصدا"کنم

 امی پکردی تمام منهی ببره چون مدام تواییابوی داداشم بفهمه دمی ترسی منیی پاختیر
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 ادهی پنی خونه از ماشمیدیفم؛رسی و انداختم توک کردملنتی روسامیرو باز نکرده گوش

 ی کردم به مامان و با با و رفتم توی سالمهی می در وارد خانه شدی و با پارگمیشد

 رفتم عی رضا داشتم افتادم سری علز که ایامیادپی که کردمیداشتم لباس عوض م"اتاقم

 ی کردم دختریفکر نمنوشته بود " رو باز کردمامی اوردم وپرونی رو بمی گوشفمیازتوک

 دهی ناامای داره تودلش و از دننقدرغصهیوا"ماه تمام فکرم روبه خودش مشغول کرده٢که

 یکنی خوشگلت ادم روجادومی چشمانیدختر تو با ا: باشهی جداب وخواستننقدریا

 تی چقدرواقعنمی بی حاال میول" ساخته بودمی اگهی دزی زهنم چیزهراجان من از تو تو

 گهی دیکی که تورو پس زده و نخواسته و رفته سراغ یرق دارن؛اون از م باهم فالیوخ

 نیازا.... نبودهشی بی اوانهی و دشی ادم روان پرهی اشتباه عمرش رو کرده ونیبزرگتر

 وقت چی هیول' که بزرگ شدمی بودم وچه زمانکی کوچیوقت بودم چه دهیادشنیحرفهاز

 یتودستم بودوفکرم مشغول حرفا هنوزی حرفهاراست باشه گوشنیباورنکردم که ا

 دمی نگاش کردم دشهی داره روشن خاموش ممی که متوجه شدم صفحه گوشرضایعل

 رو ممیم دفعه تصهی ی ولانهیدو دل بودم که جواب بدم " زنهی که داره زنگ مرضاستیعل

 بود ی که اومددنبالتون کیگفت اون: ؟ممنونیسالم؛سالم خوب'بله:گرفتم وجواب دادم

 ی حرفهیوسکوت کرد"دمی پرسی جورنی همیچیاشم بودچطورمگه؟؟گفت هگفتم داد

حرف دلم ' حرف نی که انی کرد با ای مینی دلم سنگی بد رویلیبود چند وقت خ

 ی وقتنی بنابرارضابگمی داشتم به علمی تصمبود وقت یلی خینبودوازعقلم براومده بود ول

 یگفت:میزنی حرف میاهم تلفن بمی ماهه دار٢خب مااالن" گفتمگهی نمیزی اون چدمید

 ی متی به خانوادم ونظراتشون اهمیلی برام سخت بود و خنکهی بااینی منوببیخوایم

 رضافکرکنمیل خب اقاعینی بازازاعتمادشون سواستفاده کردم واومدم که منوببیدادم ول

 وباحرفات ارومم ی مدت باهام حرف زدنی انکهی ازامی نداشته باشی باهم کارپهیماد

 نوبدونبی خوام ای میول: ممنونماازتی دنهی یکرد
 

 به من گهی پس لطف کن دبندمی ودل مکنمی زودعادت میلی دخترم وخهی که من یبدون

تو تمام مدت حرف زدنم سکوت کرده "می کنی جا با هم خداحافظنیتا از هم"زنگ نزن
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زهم  ای خوای مه؟؟؟چرای چلتی حرفم به حرف اومدوگفت دلنی باادادیبود و گوش م

 هست ی اگهی ددهی چنکهی اای نداشتم؟یبایظاهرز" مورد پسند و نبودمم؟؟منیجدابش

 یهم ظاهرت خوب بووهم باطنت ول"چکدومشی ه؟؟گفتمی روبگقتی حقی خوایکه نم

 ضربه نی خوردم وای دل بستن وعاشقی تویضربه بد: دخترمهی رضا من یعل

 میماری بانی اومدکه اون جرادمی  دفعههی روازم گرفته می بوده که سالمتنینقدرسنگیا

من " گفتمعیپس سر" نگفتیزی نپرسه ازم واونم چیزی خدا کردم چدا خدونهیرونم

 دل ببندم ودلم گهی بار دیباورکن اگه " رو ندارمگهی ضربه وشکست دهی طاقت گهید

 االنشم بهتون عادت نیوبالکنت و خجالت ادامه دادم بخدا من هم"امیبشکنه ازپادرم

 ی حتبرهی نمدخوابمی دارم چون تاشبابهم زنگ نزنی االنشم بهتون دلبستگنیمکردم ه

 هی تا من صدات روبشنوم گری زنگ بزنی تونی که نمنی شد و از اشتریب

 بر و دنبال کنمی روخواهش مگهی ضربه دهی کشمی نمگهیتوروخدابفهم وباورکن د:کنمیم

 به ی گلوم بود ولی توید بدادبغضیواون فقط گوش م" بدارمنم اروم باشمتیزندگ

 ی خوردبشه وقتنی از اشتری دوست نداشتم غرورم بشکنهزورکنترلش کردم که ن

بدار دست وبالم جمع وجوربشه تازه رفتم " گفتگمی نمیزی شدم و چدساکتید

 حرف نیباا" کنم وی مال خودم مشهی همی وبراامی مقدار پس انداز کردم مهی:سرکار

 روند گفتم ی که به دور باال میبا صدا" کرددنیروع به تپنفسم بنداومدوقلبم تندتندش

 ی هم نداشتیتی جدابچی وهی هم بودی دخترمعمولهی؟؟گفت تواگه به قول خودت 'یچ

 بودم وبهت عالقه مند شده بودم که بدون داکردهیماه روت شناخت پ٢نینقدرتوایمن ا

 نقدرجدابیا ظاهرت دمی االن که دی ولتی خواستگارامیدرنظرگرفتن ظاهرت ب

 وتودل بیچون دختر خوب ونج" از دست و بدمستمی عنوان حاضر نچیبه ه"هیوخواستن

خودم که ازخدام " بحپ جداگونستهی اون یخوای شه اگه خودت منونمی مدایبر و کم پ

 ی چدونستمینم" شباهت داشتدپسرعممی رضا به مجی علیبود چون تمام خلق وخو

 طرف ناراحت بودم که هی طرفه بوده و از ٢ احساسنی طرف خوشحال بودم که اهیبگم از 

ازکجابفهمم " گفتمنیبخاطر هم" که باهام باشه وبعدولم کنه وبرهزنهینکنه داره گولم م
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 کار و نیاون نامردم هم"ی کند وبری خوب شدولم نمتی که وضع مادیروزیکه توهم 

 که به همه نی همی نداشت ولیچی من هی اسم خودش روبداره رونکهیکرد قبل ازا

 گفتن ی روبه اون رو شد که همه منی خوام وضعش ازای رو ممییمن زهرادختردا,گفت

 که زدنموندورفت وبارفتنش ی وقت سرحرفچی هیقدم زهرابراش خوب بوده ول

 ی بوی کرهی مادتی یپولدارکه باش"کنهیپول ادمهاروعوض م" روندمی واینابودکردزندگ

 یوقت"ی دادی وچه قولی گفتیچ" همه کسشیشد دختر که هی به ی روزهی ی بودیوچ

 داره ی باچه شوروشوقی کره خاکنی ای جاهی یکی رهی مادتی یداربشپول

 داره که اون دخترو حرفاوقول و ی چشم به راه اومدن کسیدی و با چه امگزرونهیروزگارم

 منتظرهدی ارزووامای دنهی خبر بای ازهمه جا بچارهیقرار اش رو فراموش کرده و اون دخترب

 ی چشم براهنیرضامنوهمی علیدونیم"ی عمل کنی که بهش دادی وبه قولیایکه ب

 بودنش اسمون روبه ی مدهبی ما بود کرد که ادعای ازپادراورد منو همون از مهودهیب

 گناه رو از ی دختر بهی که زده بمونه وی سرحرفنقدرمردنبودکهی ای رساند ولی منیزم

 بدون رفتنش رو گفته باشه لی دلنکهیون رفت بدون اا: دربارهی همه چشم انتظارنیا

 گناه بشه ی گفته باشه چرا دنبال حرفش رونگرفت وباعص شد چون دختر بنکهیا

 داشته که پسره ولش کرده یرادی وابی عهی که حتمادختره لی تمام فامیانگشت نما

حاال "گشت کردم با دلشکسته از خدا خواستم برگرده وبرنهی دو نه چقدرگریفقط خدا م

 خوب بهت دل یدی دی مدت که گشت و وقتهی"ی کنی کار و منی مدت بعد همهیتو هم 

 ستمی باشم نامردنیواون درجوابم گفت من هرچ"نومطمعنمی ایری ومیکنیبستم ولم م

 امیمن م" حرف دلم هستم و خواهم موندمطمعن باش وبهم اعتماد کنیتااخرش هم پا

 کم دست وبالم بازبشه خودت که هیقط بدارف"امی که بدمیزهرابهت قول شرف م

 نشدم التیخیگفت ب... من شوالی خیگفتم توروخداب....تازه رفتم سرکار"یدونیمبهتر

 تابه وقتش می کرد که قبول کنم باهم حرف بزنی نقد را قرار می انکهیونمشم ته دلم ازا

 رضا ی عل وقت خداچی کاش هی هم داشتم که ایبی دلشوره عجی بودم ولادخوشحالیب
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 چی منتظرش بمونم وکاش هکردمی وقت قبول نمچی داد و من هیرو سر را هم قرار نم

 فتهی اتفاقهابنیوقت بهش جواب نداده بودم که اخرش ا
 

بار ٥ ی ال٤ی کرده بودروزشتری رضاتماسهاش رو بی گدشتند و علی هم می ها از پروز

تماسهات رو کم تر کن من  باربهش گفتم نیچند"می زدی و با هم حرف مزدیزنگ م

 ببرن برام یی بوهی قضنی دونم واگه ازای حرف بزنم خانواده ام نمیادباگوشی زتونمینم

 چنان بهش وابسته زدومنمی زنگ مدادومدامی نمتی اون اهمی شه ولی بد میلیخ

 و زنگ گدشتی از موعد تماس گرفتنش مقهیودلبسته شده بودم که اگه چند دق

چرا تمام وقتم ,کم کم خانواده ام بهم شک کردن که" زدمیم بهش زنگ زدخودمینم

 بهتر شده یلی رضا خی با بودن علمیحال جسم"رمی نمرونیو ب"گدرونمی اتاقم میروتو

 اتاق بدون درزدن ی بارمادرم تونیچند'کردمی نمی روحی دردگهی دکهیبود به طور

ت  سرکوفی بود و هر بار کلدهی به دست دیاومده بود و من و گوش

 که مادرم بره به برادروبابام بگه که من دمیترسی منیازا"کردمی مدتحملیدادروبایودادوب

 و ی رضا روسیچ وقت اسم علی من هنمی و بر ام بدبشه بخاطرهمدهی چند بار دیبا گوش

 ی بخاطر بر داشت بده مادرم من تاسرحدمرگ بدهی چه فای ولمی گوشینکرده بودم تو

 رو گفته بود و انیمادرم بالخره به خواهربزرگترم جر" گناه کتک خوردمی وبلیدل

 اتاقم نشسته بودم ی من تولی شب بدون دلهیو" به باباوبرادرم گفتمیخواهرم هم مستق

اونقدرکه " تاسرحدمرگ کتک خوردمیلی دلچی اومدوپشت سرش بابام بدون هرمکه براد

 طور و ما در نیبام هم همبا"برادرم بامشت ولگدافتادبه جونم"نان داشتم بلندشم از جام

 کرد همان ی درحق من بدیلیخواهرم خ"کردنی دراتاق فقط تمام میو خواهرم جلو

تمام " بچه ش روهم خودم بزرگ کردمی جاهابدردش خوردم حتیلی که خیخواهر

 اومدواون جواب ی مهمون براش می دادم وقتی خونه ش رو خودم انجام میکارا

 ازچشم برادروپدرم انداخت جواب لیومنوبدون دل که بهم زدی منوباتهمتیمحبتها

 از اتاق رفتن ی بدارم؛وقترونی روازم گرفتن و گفتن حق ندارم پام روازخونه بمیداد؛گوش

 به درگاه خدا کرده بودم ی چه گناهدونمی کارشون زجه زدم؛نمنی دل بخاطر ارون؛ازتهیب
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 دلم یی جاهی اخرش  دل بستهیکیهروقت اومدم به " کنهدمجازاتمی باینطوریکه ا

 کنه ی خودش کاری شکسته از خدا خواستم که میبادل"سرم روبلندکردم"شکسته شد

 اونم هم ی چون برافتهی من زنگ نزنه که شمارش نی به گوشرضاچندوقتهیعل

 ییکردوحتمابالی مداشی که بودپیی افتاد هر جای شمارش دست برادرم مشداگهیبدم

 داده بودم که یچون بازم دل به کس"وهم نداشتماون شب تا صبح پلک ر"اوردیسرش م

 دمیشنی صداش رونمگهی دنکهیازا"وسط راه مجبوربودم ولش کنم درواقع مجبورم کردن

 کردم وبه خدا التماس کردم هینقدرگری اومدای هم ازم برنمی کاریول" ناراحت بودمیلیخ

م و رفتم انجام بلندشد" ادون بلند شدی تا صبح شدوصدارهی نگرضاتماسیکه عل

 تااخرش نمازم که تمام شد ختمی به نماز از اول نمازم اشک رستادمیاومدم ا"وضوگرفتم

 رضا ی علدمی قسم متی خداونده تورو بی ولگدرمی رضا هم می از خبر علایگفتم خدا 

 راه ی کردم و التماس به درگاه خدا کردم ولهی دو نه که چقدرگری خدا مرهیهم تماس نگ

 می جاقاهی رو خاموش کرده بود ومی دست مادرم بودواونم گوشیوشگ" نبردمییبه جا

 ونه خوردمینه غدام"بخاطر کار نکرده چقدرعدابم دادن" کنمداشیکرده بودکه نتونم پ

سال ازمن بزرگتره ١٥"خواهربزرگترم" رفتمی مرونی زدم ونه از اتاقم بی حرف می کسبا

 کتک ی خراب بشم وکللی باعپ شده جلو خانواده ام بدون دلشهیهمون که هم

 واون هم بدون درزدن وارداتاقم نوشتمی کاغدمی دلم رو رویتمام دردها"بخورم

 براش نامه ی که دارکردنم کرد به مسخره ی دادن شروع می دلداریشدوبجایم

 تو که تو خونه ی براش پستش کنیخوای می اونوقت چجورگفتیدومیخندی؟؟میسینویم

 دمیکشی حرفها عداب منی ادنیومن چقدرازشن'دیندخیوبازم م" بدبختی هستیزندان

 تونست با ی داد و تا می نمتی اهمی ولستی برام خوب نی ناراحتدونستمی منکهیباا

 اومدخونمون ومن تمام ی روزهیفاطمه "ختمیری و من فقط اشک ماد دیحرفاش عدابم م

 فی براش تعرمهی بهش نصفه ونرضارونگفتمی شد به علی که مربوط می البته قسمتانیجر

 خط هی برات تونمی روازم گرفتن فاطمه گفت  من ممی گوشلیکردم و گفتم که بدون دل

گفتم " حرف خوشحال شدمنی دو نه که چقدر از ایخدا م"تونمی نمی گوشیجورکنم ول
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 خط هی شدکه فاطمه قرار شد بر ام ینطوریوا"رمیگی روازمادرم می گوشی طورهیخودم 

 جشن ی زنگ زد و من و برابارفاطمهی" بودمی خونه زندانیماه تو٣ بهکیجورکنه نزد

 چقدر فاطمه التماس دونهیوخدام" شدنی نمیناراضی مادرم ایتولدش دعوت کرد ول

 رونیماه از خانه و از اتاقم ب٣ شد و من بعدازی بشه تا باالخره راضیکردکه مادرم راض

 کرد و منم ی مدشی تشدی بودکه ناراحتی طورمیماریچون ب" نداشتمیاومدم حال درست

 بود من و دهی کشی ناراحتیلی خانواده ام خیرضاوبدرفتاری مدت بخاطرنبودن علنیتوا

 استخونهام خشک شده بودن وبه دوباره نشستمی ومشدمی به زوربلندمنمیبخاطر هم

 دو نه چقدرخوشحال بودم ی که قرار بود برم خونه فاطمه خدا می رفتم روزیزورراه م

 رونی گفت که نرفته به دهنم زهرش کرد از خونه اومدم براهی بدوبنقدربهمی مادرم ایول

 کردیاحساس م" تا کوچه باالترازخونه ما بودن٢که برم طرف خونه فاطمه که 
 
به بهانه بستن " بودمدهی ترسیلیادخی مواشی واشی پشت سرم داره ی که کسم

 موضوع نی ادنی و دندی فهمکنهی مبمیمادرم داره تعق' دمیبندکفشم خم شدم که د

 چون به فاطمه قول داده بودم ی خواستم برگردم ولی می داد حتی عدابم میلیخ

 دم درخونه فاطمه و زنگ دمیرس"کردمی رفتم وبه قولم عمل می مدی که بود بایهرجور

 گفتم باز کن منم زهرابازکردومن رفتم تواما مادرم هیزدم از پشت اف اف فاطمه گفت ک

 خودش شی خونه فاطمه بود نشست تا من برگردم خونه چون پیوبرو که ری پارکیتو

 کرد تا ی ناراحتم میلی موضوع خنیوا" به جز فاطمه قراردارمیفکر کرده بود من باکس

 دکهی وازحالم فهممی کردکی تو خونه فاطمه اومد استقبال حضرت هم سالم علتمرف

 توپارک نجاواالنمیده تا ا کربمی بهش گفتم که مادرم تعقدومنمی پرسستمیروبراه ن

 هی به جاش من ستی ناراحت شد و گفت مهم نیلیاونم خ' خونتون نشستهیروبرو

حتما من زوداومدم "کجان مهمونات ؟؟؟پسی خوب برات دارم گفتم چیلیزخیچ

 ی ونفسرونی بیای بی مدت بتوننی گفتم که تولدمه خواستم بعد ای نه بابا الکدگفتیخند

 دوستم نی بهتری کارت برامی سهی نمیاایه گرفت جلوم وگفت ب بعد به بستیتازه کن

 هم شی پی ساعتهی" ماچش کردمی بغل فاطمه وکلدمیپر" خوشحال شدمیلیخ
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 ی مادرم هنوزتودمی کردم واومدم برگردم خونه که دی خداحافظش و بعد من ازمینشست

 کارش نی از ایلیخ که نی بلند شد و دنبالم راه افتاد منم باادیپارک نشسته تا من و د

 خونه و رفتم تواتاقم دمی رو بر طرف کرده بود رسمی کارفاطه ناراختیناراحت بودم ول

 به ستی خونه نی مطمعن شدم کسکهچند روز بعد" کردممی قارتختمی کارت روزمیوس

 روبهم می برداروگوشی کارت رو از گوشمی اشپزخونه وبهش گفتم سیجزمادرم رفتم تو

 دو نه یفقط خدا م"ینیبی رونمی توخوابم گوشگهیکرد و گفت دسرش رو بلند "بده

 نیرو ز هم٣ قبول نکردی رچبهم بده ولی کردم که گوشهیچقدربهش التماس کردم وگر

 شهی که نمی خالی روبده گوشی که گوشهی وگرکردمی هرروزبهش التماس مدمکار و کر

 خودم نگه شیو پ رمی خوام گوشی می کارت رو بردارمی سیازش استفاده کرد وقت

روپرت کردتوصورتم که هم خون اومدوهم ,ی شداونوقت هم گوشیتابالخره راض"دارم

 رضاارومی کردن به علفکر بعدش با ی کردم ولهی هم گریلی دردم اومدخیلیکبودشدخ

 کارت رو بر داشتم و انداختم می سدنیشدم رفتم تو اتاق وگداشتم شب شد و همه خواب

ماه ٣بوق جواب داد بغض گلوم رو گرفته بود٤بعداز"زدم رضازنگی وبه علیروگوش

 دو نه چقدربخاطرش کتک خورده بودم وخرف ی بودم و خدا مدهیبودصداش رونشن

 رضااولشی سالم علدگفتمیلرزی که از بغض مییباصدا' بودم وحبس شده بودمدهیشن

فت اخه واونم گ" کردنهی اره وشروع کردم گر؟؟گفتمییساکت بود به دفعه گفت زهراتو

 چرا خاموش تی چقدرزنگ زدم به گوشیدونی چند وقت؟؟منی ایکجابود

 ش کل ماجراروبرا؟؟ومنیزنی باهاش زنگ می که دارهی شماره مال کنیت؟؟ایبودگوش

 مراقب نی از اشتری بگهی ناراحت شدوازم خواست که دیلیواونم خ" کردمفیتعر

رف بزنم فقط خواستم ازت  باهات حتونمی نمگهیگفتم زنگ زدم بهت بگم که د"باشم

 باهم میتونی نمگهیما د"بوده, خاموشمی بوده که گوشیوبهت بگم چ' کنمیخداحافظ

 اصرار رضامدامی علی ولهی حتمبارمرگم نی دارم ایچون اگه بفهمن من گوش"میحرف بزن

 قدر اصرار کرد تا بالخره نی ازنهی رو خاموش نکنم وفقط شبهازنگ ممی کرد که گوشیم

 مقبول کرد
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 شد که رفته بود سر ی میماه٣"می زدی زد و با هم حرف می رضا هر شب زنگ میعل

بامن تماس ,ی ناشناسی بودکه شماره هایمدت" بودتوگمرکی کارصیشغلش ترخ"کار

 رو جواب ی من عادت نداشتم که شماره ناشناسی بر دار هم نبودندولگرفتندودستیم

 ی ولمیبزن, جواب بدم تا با هم حرفهن ک فرستادی مامی زدن وپیبدم اونا مدام زنگ م

 زدن وچون یوقت زنگ م,یشماره بودن که وقت وب١٠شترازیب" دادمی نمتیمن اهم

 امردی هستن دونستم؛زنی دادم نمیجواب نم
 
 نی بنی زود من و تو دردسر بندازه ودراای ری تماس ها ممکن بود دنیا

 هم که زنگ یتر شده بود و وقت بودتماسهاش کم رکردهییدرجه تغ١٨٠رضابامنیرفتارعل

 شب هر چقدر هی کرد ی بودوبعدش هم قطع می در حد سالم واحوال پرسزدفقطیم

 هیکه اگه ' عادت کرده بودمنقدربهشی دلنگران بودم ایلی تماس نگرفت خدمیانتظار کش

 بار بهش گفته نی رو چندنی برد و ای زد که صداش روبشنوم خوابم نمیشب بهم زنگ نم

 تحملم تمام گهیبودکه د٢:٣٠ زنگ نزدساعتدمی اون شب هر چقدر انتظار کشیول'بودم

بله ؛صداش :بعد از سه بار تماس گرفتن بالخره جواب داد"شد و خودم بهش زنگ زدم

 ی؟؟عصبیچرا زنگ نزد"رضاامشبی کردم واونم جواب داد گفتم علالودبودسالمخواب 

 چرابهت زنگ نزدم؟؟؟مگه یپرس که ازم بی کرددارمی ازخواب بیشد و گفت زنگ زد

 کردم ی به گلوم چنگ انداخته بود سعی هر شب بهت زنگ بزنم؟؟بغض بددیحتما من با

 وگرنه ی خوابدونستمیگفتم ببخش نم" نکنمهیبه خودم مسلط باشم تاجلوش گر

گفتم ' نگرانت شدمی اماامشب تماس نپرفتیزدیاخه هرشب زنگ م" شدمیمزاحمت نم

 اخرم با یجمله ها" شدمیوگرنه مزاحمت نم" افتاده باشه براتیاق نکرده اتفیدخدایشا

 بالش یسرم رو تو" قطع کردمعی کردم و سریلرزش صدام همراه بودمعدرت خواه

 نی ادونستمی می شده بود ولی چدونمینم" کردمی اروم خالومفروکردم وبغضم روار

 باهام رفتار ینجوریا افتاده که یاتفاق'ومطمعن بودم"ستی سابق نیرضای علرضااونیعل

 نی بامن نگرفته بودومنم عی تماسچیرضاهیروزگدشته بودوعل٣ کنه ضرر چون شبیم

 ی ناشناسی شماره هاطرف هی چکارکنم؛از دونستمیمرغ سرکنده اروم و قرار نداشتم نم
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 ی خبرچی بودازش هی رضا که چند روزی علگهی زدن وازطرف دیکه بهم زنگ م

 نگرفته ی تماسچی رضا هی بودکه علی بود شب چهارمتهخینداشتم؛اعصابم روبهم ر

منتظرشدم 'کردمی داروهام رو مصرف میبودومنم نه خواب داشتم ونه خوراک ونه حت

 هرچقدرزنگ یول' زدمرضازنگی وبه علدمی کشرونی برتختی رواززمی گوشدنیهمه خواب

 ی ودرموندگیروازسرناچا' کردممی قارتختمی روزیزدم جواب نداد ناراحت و نگران گوش

 نشده باشه سالم و سر حال باشه جوابم شیزیاچیگفتم خدا" کردنهیشروع کردم گر

 روبرداشتم حمیبتس" اومده باشهشی براش پیخوادمشکلیفقط دلم نم......روندادم نداد

 شبم تا صبح پلک روهم نداشتم رضااونی علی سالمتیوشروع کردم به دکرگفتن برا

 دونم ی برد نمی رضا بودم که خوابم نمیارحت و نگران عل داشتم وننقدرغصهیدرواقع ا

 بلند شهی هوا داره کم کم روشن مدمی ادون سربلندکردم؛و دیچقدرگدشته بودکه با صدا

 دمینمازمو خوندم وکنارسجاده م خواب' به نمازستادمی واومدم افتمشدم و رفتم وضوگر

 سادهیوچهار چوب دراتاقم وا تدمی ددارشدمی غرغر کردن مادرم ازخواب بیصبح با صدا

 ی واالن گرفتیداری شروع کردبه سرکوفت زدن که تا نصف شب بدارشدمیدبیوتاد

 نی که تا ایکنی چکارمستین ساعت چنده معلوم نی نگاه به ساعت بندازببهی یدیخواب

 تر از همه ری دی ولیخوابی می ایتو که قبل از ما م"یموقع روزخواب

 نی هر روز ادی بودم بانی وغمگدوخستهیاقت؟؟؟خودم ناام تواتیکنیچکارم"یشیدارمیب

 دونستمیچون م' نگفتم وبلندشدمیزیچ"کردمی مادرم روهم تحمل میحرف ها

  گرفتم سکوت کنممی کنه پس تصمی مادیر داد و فشتریبگم مادرم ب,یزیهرچ
 

 رو می گدشته که گوشی ومنم بلندشدم وطبق روزارونی بگم؛رفتی نمیزی چدی دیوقت

 رتختمی رواززمیرفتم وگوش" انهی داشتم ی تماسرضایازطرف عل"نمی ببکردمی مچک

 که ی دوق وشوق وخوشحالی باکلامیپ٧ کال داشتمسیم١٥ ونگاه کردمدمی کشرونیب

 ی خشک وخالامی پهی از غی دری زده تماس ها رو چک کردم ولرضازنگیبالخره عل

 بودکه ی ناشناسیهمون شماره ها ها از طرف امی رضا همه اون تماس ها و پیازطرف عل

 نقدردلمیا" هستن وچکاردارنی کدونستمیومنم نم' بودندهیچند وقت بود امانم روبر
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 دیبراش تنگ شده بودونگرانش بودم که بازم باهاش تماس گرفتم وبازم جواب نداد نا ام

 ی اشپزخونه بود و داشت ناهاردرست می مادرم که توشی پنیی ونگران رفتم پاناراختو

 نی جوابم روندادعادت کرده بودم به ای بدم ولدانجامی هست بگیکرد گفتم اگه کار

 بودشستم و بعد نکی سی رفتم جلووظرفهاروکه تونم؛خودمیبخاطرهم" مادرمیرفتارا

 یلی شده بودکه فاطمه اومدخونمون خم تمادم؛کارمی کشیرفتم سالن روجاروبرق

 قدر نیو فاطمه بهم گفت زهرا چرا ا" اتاقی تومی باهم رفتدنشیخوشحال شدم از د

 کنه گفت داروهات ی خورده سرم درد مهینه . شده گفتمیزیده؟؟؟چیرنگ وروت پر

 ی خبرچی رضا هی از علیچون از وقت: درواقع دروغ گفته بودمی گفتم اره ولیخوریروم

 رضا ی مشغول علنقدرفکرمی ای درست وحسابی ونه غداخوردمی نه دارومگهی دشتمندا

 ی به گوشکردم؛نگاهمی رفت ونه داروهام رو مصرف می منییکه نه غداازگلوم پابود 

 اب فرستادم وانی لهی زهنم جرقه زدفاطمه روبه بهانه اوردن ی توی فکرهیفاطمه افتادو

 بوق جواب نی گرفتم با اولرضاروباهاشی علره روبرداشتم وشماشی گوشعی و سرنییپا

 بگم یزی چند بار از و الو کردکه چستی نشمیزیدادازصداش معلوم بود که سرحاله وچ

 خواست بدونه من باهاش تماس گرفتم؛پس ی بودودلمم نمیزیرچی من فکرم درگیول

 زنگ ی به کسشی زود قطع کردم وشماره روپاک کردم که فاطمه نفهمه باگوشیلیخ

  کهنی روگداشت کنارم منم مجبور شدم بخاطر اوانیفاطمه اومدوکنارم نشست و ل"زدم

 نی تا امی باهم حرف زدی ازقرصهام روبخورم؛کمیکی اهیفرستاده بودمش دنبال نخودس

 یلی دو اونم پسره رو خای یکه بالخره فاطمه گفت که قراره فرداشب براش خواستگار

 که خوشبخت دوارمی خوشحال شدم و گفتم امیلیدوست داره  وجوابش هم متبته؛خ

 حتما حضورداشته باشم ومنم شیشن نامزد جی فاطمه هم ازم قول گرفت که تو؛ویبش

 برم قبول کردم؛فاطمه هم خوشحال شدوازم شنی نمی خانوادم راضدونستمی منکهیباا

 بود جواب ی چند روزرضابودکهیررفتارعلی کرد و رفت؛ومن تمام فکرم درگیخداحافظ

 نی که ای حالم چطوره؛ادمنهیفرستادببی نمامی پهی خودش هم ی داد حتی رو نمتلفنهام

 شهی صدام رونشنوه اون روزش براش شب نمیروزی کرد دوستم داره واگه یهمه ادعا م
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ناراحت ......دونستی بود و نه حالم رومدهی شد که نه صدام روشنیهفته م١حاال

 نیتو هم" رضا فکر کردمی چندوقته علنی ایا وبه رفتارهدمی درازکشدروتختمیوناام

 دمی ددم؛وی کشرونی برتختمی رواززمیدم گوش کری روحمی گوشبرهیفکر ها بودم که و

 همه زنگ نی اخوادکهی می چنمی از همون مزاحم هاست گفتم بدارجواب بدم ببیکی

 د کرومدوسالمی مرد بود که از پشت خط مهی یگفت سالم؛صدا: دادم بلهزنه؛جوابیم

 هم تندبرخوردکنم االن چندوقته که دی بادوگفت؛چقدرخشن؛گفتمیخند:شیگفتم فرما

 خواستم جواب بدم که همون بار اول ی مداگهیفرستی مامیدپیزنیشب ونصف شب زنگ م

 فقط باهم یچی گفت هد؛اونمیخوای ازجونم میدوچی هستی دادم؛کیبهتون جواب م

 شدم و گفتم خفه شوباراخرت باشه به من یخوام؛عصبی ازت نمیادیززیم؛چیدوست باش

 که بامردا رفاقت کنم؛طرفت رو ستمی هم نیستم؛ادمی من اهل الس زدن نیزنیزنگ م

 هم راه به راه گهی به من زنگ نزن چند شماره دگهی لطف کن و دی بد اشتباه گرفتیلیخ

 شک ندارم درارتباط باشماست پس لطف کن بهشون فرستنی مامیزنندوپیزنگ م

 بدم مخابرات ی شمارتون روبه عنوان مزاحم تلفنشمی نشن وگرنه  مجبورمحممبگومزا

  برخوردکننی مصل شماچطوری مزاحمی که باادمادوننیوب ماونا خ
 

 بالخره ستمیمن ول کنت ن: شد چند لحظه ومن تا خواستم قطع کنم گفتساکت

 یصدا"رتختمی روپرت کردم زیاعصابم خوردشدوگوش"یای بامن کناربیشیمجبورم

 تلفن از تو سالن بلند شد و من و
 

 فیبله بله تشر" گفتی داشت مکهومدی مادرم می اوردصدارونی بومنوازافکارم

 ی احساس خوبیول"ادخونمونی قراره بی کدونستمیم؛نمیشی مدخوشحالیاریب

 رونی مجبوربشم؛بخاطرشون از اتاق برم بادومنی بی خواست کسیچون دلم نم"نداشتم

 که پاسوزپسرعمش بود دختر ننی افی روبشنوم که بگن حیشگی همیوبازهمون حرفا

 نی سال هنوز دست بر دار اکی که باگدشت ی خاله زنکی حرفانیومدازایبدم م.....شد

 روبه رخم شیدونامردیمج"دنی دی نبودن و هر جا که من و مهیقض
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 ی کسچی کردم؛هی رو رد ممیومدخواستگاری میدهرکسیدن؛بعدازمجیکشیم

 وچه ی چه عروسی مراسمچی تو هگهی دنمیبخاطرهم' اون بکنمنیگزیجا"تونستمیرونم

 بداره شی وبخوادپاپنهی منوببی شرکت نکردم که کسلی توفامگهی دیمراسم ها

 نکهی بدون ای هم حتمیومدخواستگاری میوازاون طرف هرکس"یادخواستگاریوب

 تو خونه ما لی وهرروزخدابخاطر رد کردن خواستگارهام بدون دلکردمی ردش منمشیبب

 دختر چند هی مگه  خواستگارهات رویکنی ونشناخته رد مدهیجنگ به پا بود که چرا ند

 فکر ها بودم که مادرم نی نه؛تو همگهی مدهیکه توند'شهیدامیبار خواستگار خوب براش پ

 به خودت یشی متل بچه ادم بلندمادیامشب قراره برات خواستگارب'اومدتواتاق وگفت

حتما 'کنمی روقبول نمی ابهانه چیامشبم ه:انی مهمونهامی وقتی تا سرحال باشیرسیم

 کردمیدفکرنمی حرفها سوت کشنی ادنیسرم از شن'یکنیس شرکت م وتومجلیایم

 گهی خواستگاردهی گدشته باعت بشه سروکله یفکرکردن به خواستگارها

 که من انی نیگی ومیزنی االن بهشون زنگ منی شدم وبه مادرم گفتم همیعصب'دابشهیپ

 من گمیه م وسالم نکردامی جا منی امشب اانی بلندبشنکه اگه ب"هی جوابم منفدهیند

 به ی شد و گفت وایمادرم هم عصب"نی به پسرتون ندارم پس خوش اومدی عالقه اچیه

 و دختر تو چرا حرف لی بدون دلی ردکننمی وایاری دربی بازوونهی بازدیحالت که بخوا

 نانردت پس ه که پسرعمی داشتی مشکلهی حتما دهیچی پلیتوکل فام"ستی نتیحال

 ما تا ؟؟؟مگهیستی فکرمنوپدرت ن؛چرابهیکنی ردمتیرادخواستپای میچرا هر ک"دهیکش

 تو رو خدا حداقل ی  بمونی مجردیخوای میتاک"می که ازت مواظبت کنمی زنده ایک

 گهی ومادخونهیامی زنهی زنگ مایماهه مادرش مرتب ٢ بهکی پسره رو االن نزدنیاببیب

هرابخداازبس  هم داره زیخانواده خوب'هی خوب؛بخداپسرهی خواستگارمیای بمیخوایم

 جوابشون ی چدونمی نمگهیبخداد"ی دی و گفتن چرا زهرا روشوهر نمالنشستنیفام

 کند که ی شرکت نمی مراسمچی هی تو خونه وتوی ساله خودت روحبس کردکی'روبدم

 از یکی یبش می هم قانیرزمی زی اگه بریدونی نمی ولیادخواستگاری وبنهی توروببیکس

 اگه ازش نشونیاببی رو خدا زهرا حداقل بت؛تویتگارادخواسی شه ومی بلند میی جاهی
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 یی روجامی من دل لعنتی سوخت ولی مادرم میدلم برا" بگونهومداونوقتیخوشت ن

درست متل ' کنهنشیگزی روجاگهی دی حاضرنبودکسی طورچیگداشته بودم باز که ه

 کنهی می هم که باهاش زندگیوتنهاکس' دارهدوست بود من و دگفتهی که مجیهمون سال

 متل توپ صداکرده بود و منم لی حرف ها که توکل فامنیومنم بخاطرهم:بازم منم

 روبه سه چهار نمیخرشدم ودل ود" که داشتمی رنگارنگیبعدازاون همه خواستگارها

 هم هم خودم ومی اومدخواستگاریو هر کس" بندنبودباختمیی جاچیکلمه حرف که به ه

 که زده ی مرد نبود که سرحرفنقدری که ایادم به انتظارمی ونشستمیخانواده ام ردکرد

و حاال بازهم با چند کلمه حرف که "سهی دخترروچشم براه اومدن خودش کرده واهیو

 گهی دیکیو باز هم بخاطر" که زده بمونهیادوسرحرفی بودمنتظربودم برضازدهیعل

شدم ناچار.......ادیرضامی که علدواربودمی کردم وامی رد میکی یکیخواستگارهام رو

 ننی تا هم اونامنوببنیی مهمونهااومدن برم پایقبول کنم که وقت' مادرمیبخاطردل خوش

 چارهیمادرم ب'نیی پاامیبه مادرم گفتم باشه هروقت اومدن م'نمیوهم من اوناروبب

 اتاق ز امی خوشبختی قربون صدقه رفتن من ودعابرایچقدرخوشحال شدوبعدازکل

 به تونمی میکه تاک"به فکرفرورفتم" خواستم کنمی که می ومن شرمنده از کاررونیزدب

 وشماره دمی کشرونی تخت بری رو از زمی خواستگارهام رو درکنم؛گوشی الکیبهانه ها

 دادم که امشب قراره امیپ, جواب نداد بهشی بار زنگ خوردولنی چندرضاروگرفتمیعل

 جواب ؟؟چراییکجا' ندارمی حالت هستم؛چندوقته ازت خبرن نگراادمنیبرام خواستگارب

من 'هی مطمعن باش جوابم منفی شرکت کنم؛ولی تو مراسم خواستگار؟؟مجبورمی دینم

 توروخداتوهم من و از ی که بهت دادم هستم  ولی من سرقولرضای علمونمیمنتظرت م

 چی گدشته هیا طبق معمول روزیول"وارسال کردم براش" نگرانتمیلیحالت مطلع کن خ

 دوش گرفتم واومدم تو اتاق وتوکمدم هیاشتم ورفتم  روگدیگوش......ومدی نیجواب

 نیج. شلوارهی بایی قرمزوسورمه اکی تونهی' بپوشمی امشب چی برانمیروگشتم بب

 امشب اماده ی وانداختمشون روتخت تابرارونی بدمی کشدروازکمدمی باشال سفیمشک

 اتاق وضوگرفتم واومدم تو' بلند شدن ورفتمدمیشن ادون رو که یصدا......'باشن
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نمازم که تمام شدازته دل از خدا خواستم که ..... به نمازستادمیوجانمازم روپهن کردم وا

بلندشدم وجانمازم روبرداشتم .....تا قبل ازاومدن خواستگار ها'رضابشهی ازعلی خبرهی

  بریامی پدمی و ددمی کشرونی رو بیورفتم کنارتخت و گوش
 
 ادورسرمی دنامی از پیی با هر کلمه ای ولرضاستی علدمید" بازش کردمعی اومده سرام

 زدوتمامی می ومردونگی که مدام دم ازمردییرضای شد که علی نمد؛باورمیچرخیم

نوشته بود به ...... دلم روبراش گفته بودم نامردازاب دراومده باشهیحرفاودردها

 مدی جوابت نمی وقتتیبرودنبال زندگ"ندارم بهت ییخواستپارت جواب بده من عالقه ا

 امی بتونمی من نمی نبودهی تو ول کن قضیول' باهات ادامه بدمخوامی نمیعنی

 به من زنگ نزن گهیلطف کن د" بعت داده باشمی قولنیادهمچی نمادممی:تیخواستگار

 نمیبی ممی گوشی باشه که شمارت رو روی بارنی اخردوارمیام.....تیوبروسراغ زندگ
 
 شد یکوه راه گلوم روسدکرده بودباورم نم کی به اندازه یبغض" نفس بکشمتونستمینم

 ی تمام احساس وعاطفه ام روبه بازی خوشگدرونی داده باشه وبرای رضا هم من و بازیعل

اون " کردمفی روبراش تعرمی زندگزی کردم حاال که داستان غم انگیگرفته باشه؛فکر نم

 کردمیفکرنم'ه تربه دلم بزنه وراهش روبکشه وبری کارم زخهی زخمم ویهم بشه نمک رو

 شده سه چهار تا کلمه حرف شی که تمام دلخوشی دخترنهی اندازه پست باشه که ببنیتاا

 رهی که بهم زده راهش روبگیی ازحرفاالیخینجوربیکه اون زده بهش هم

 و تو خونه دمی ازخانوادم کتک خوردم وسرکوفت شنمیچقدربخاطربودنش توزندگ'وبره

وجلوخانوادم ابروم رفت "اطرش منع شدم هام بخیحبس شدم و از تمام سرگرم

 تحت فشار بودم امی پنی قدر بخاطر انی ادم نسبت بهم عوض شد انی بخاطر ادشونیود

 فی کتیای دننی گوشه و خودم رو از اهی خواست بلندشن وبرم ی کردم که دلم مهیوگر

 نه توانش رو داشتم ونه جراتش یول" پست ونامردش خالص کنمیوادما

همون لحظه؛چون خدابااون عظمت 'ازتمام مردهامتنفرشدم"دمیستریروازخدام

 رو نسبت به تمام دمی هاشون دی رو سر را هم قرار داد که بانامردی کسانشیوبزرگ
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و " ادمهاشده بودمنی دل نه صددل عاشق اهیوبدترازهمه : دور وبرم عوض کردنیادما

 یاز م'کردمی وقت فکرنمچیه
 

 باشه که نقدرپستی و ورد زبونش خداست اکنهیدن م بوی مدهبینقدرادعای که ایادم

 ها رو تحمل کرده اما ی دختر با دل وجوه بهش دل بسته وبخاطرش تمام سختهی نهیبب

 وباحرفاش نه تنها دل اون دخترروبشکنه بلکه رهی بگدهی همه عالقه رونادنیاون ا

 متنفرشدم من اون شب" لحه کنه وبرهرپاشی غروراون دخترروززیاحساس وعاطفه وحت

 یی که تنهاشونی دخترتوزندگهی بودن ی که برایی دور وبرم ازتمام اونایازتمام مردها

 ی کنند و بعد بی گناه استفاده میهاشون روپرکنه ازاحساس وعاطفه ودل اون دختر ب

 غرق توافکارم چقدرنشسته بودم ودونمینم...... دورندازنی اشغال مهی اون رومتل الیخ

 که مادرم صدام زد و گفت دونمی رومنی بودم فقط همختهیشک ربودم و همراهش ا

 نکهی دل ودماغ ای نداشتم که راه برم ونه حتیبلند شدم توان"نییاپایمهمونهااومدن ب

 یی چاره ای ولهی نظرم منفدونستمی اوناگوش بدم خودم خوب می وبه حرفانمیبش

 نگاهم نهی که تو انییرم پا خواستم بدمی لباس پوشبلندشدم مهموناشی پرفتمیدمینبودبا

ناچارا رفتم وارد به صورتم زدم ' قرمزومتورم شده بودنهیافتاد به چشمام که اززورگر

رفتم "نیی نکردمادرم بازم صدام کردکه مجبور شدم برم پایریی تغچی چشمام هیول

 بود سالم کردم و نییا که سرم پیپس همنجور" خواست بهشون نگاه کنمی دلم نمیحت

 کارم ی مهموناوقتی شدم برایی چاختنیه مادرم رفتم طرف اشپزخونه و مشغول ربا اشار

 یی چایجلو هر کس"ییرای سرم و رفتم به طرف پدیتموم شدچادرم رومرتب کردم رو

 ی میکی داره ی خوشگلی گفت ماشاالله چه چشم ای میکی'گفتی میزی چهی گرفتم یم

 قدوباال و رو به مامانم نیله به اماشاال" گفتی میکی" برمخوشگلمگفت قربون عروس 

 نی اشهی بودکه همنی اریومن تمام فکرم درگ' گفت هرشب براش اسپند دود کنیم

 وقت باورشون نداشتم چراکه اگه واقعا چی هی ولدمی شنی مانیحرف ها رو از اطراف

 گدشتن و رفتن گفتنینامی اکه ییزای چنی ازای راحتنی ادمهابه انی بود چرا اینجوریا

 چرا مجدد بعد از ضد بابودمی اندازه زنی ؟؟؟اگه واقعاراست بود و من تااگهی دیکینبال د
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 ی از سوال ودلییای عضو من و با دنگی دیکی ول کرد و رفت طرف لیاز من و بدون دل

 براش دنی انتظارکشی روبه پامی که سالمتی لحه شده تنهاگداشت منیشکسته وغرور

 به ی بود ولدهی من و ندشتری بار بیچرا؟؟؟اون هم که !!!رضایو حاال هم عل" بودمگداشته

 ای ی کسچی جا باز کرده بودم که حاضر نبود با هداری باهمون دنقدرتودلشیقول خودش ا

چرا که اگه " دروغ بودهناهمشی که افهممی شد؟؟؟حاالمی عوضم کنه پس چیزی چچیه

 چی هییبای همه زنی ازاید مرچی هبابودمی زگفتنینامی اه قدر کنیومن ا" داشتتیواقع

 ی دلم نمیحت" گوشه نشستمهی تعارف کردم رفتم ویی به همه چایوقت"گدشتیوقت نم

 حرف زدن یبعدازکل' رو نگاه کنممی که اومده خواستگتریسرم روبلندکنم واون"خواست

 ما در داماد بود گفت ای ر که خواهدونمی از خانم ها که نمیکی در واون در بالخره نیازا

مادرم اشاره کردکه برم تواتاقم بلند " تا جوون برن و با هم حرفاشون روبزنن٢نیر ابهت

 دومنی روبزندحرفاتونی با زهرا بردییشدن و مادرم هم به پسره گفت و با محمد بفرما

هنوزبهش نگاه نکرده بودم روه افتادم طرف اتاقم واون هم پشت سر من اومد؛دراتاق رو 

 تخت یواون هم رفت ورو:دییبفرما" بود گفتمنییپاباز کردم وهمونطورکه سرم 

 زدی می نه اون حرفی گدشته بود ولقهیچنددق'منم رفتم و با فاصله ازش نشستم'نشست

 سرم کردمی جرات نمیول'کردمی خودم حس می نگاهش رو روینیونه من؛سنگ

 یول"دمی وقت ندچی رو هشمامن " بالخره به حرف اومدوگفتنکهیتا ا"روبلندکنم

 گفتن ی متونییبایمدام ازز"دمی رو ازمادروخواهرام شنرتونی هست که دکرخیوقتچند

 باطن ییبایشترزیمن ب'ستی ازدواجم نیتهای ظاهربرام جز اولوییبای من زیول

بهم تابت شده که شما هر دو رو 'دمی اومدم وشمارودی خوشبختانه از وقتپسندم؛کهیروم

 نیی که ما پایچون تو تمام مدت..... رویر ظاهییبای رو وهم زی باطنییبای هم زدیدار

 که اومده ی اونینی ببی نگاه کنی سرت روبلندنکردبارهمی ی شما حتمینشسته بود

 شهی اومده همشی بحت ازدواج من پیالبته از وقت" هی چجورادمتیخواستگار

 که ی اوننمی ببودمومن مشتاق ب' من گفتنشیمادروخواهرام ازشماونجابتتون پ

 کامال حق باخانواده م بوده نمیبی و حاال مهیخانواده ام رو گرفته چجوردختر نقدرچشمیا
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 سانسیسالمه ل٢٨من اسمم محمده"و از خودم بگم براتون" سراصل مطلبمیخب بر

بابام " که برم سرکاردانکردمی پی خب متاسفانه کار درستی دارم ولی بازرگانتیریمد

ودرامدش هم " مناریو داده در اخت از مغازه هاش ریکی داره ویوشمغازه فرش فر٢

 هم تمام نیخب ا' رو فراهم کنمتونیخداروشکراونقدرهست که بتونم اسباب خوشبخت

 سرم نکهیبدون ا"دیوحاالمن سراپاگوشم که شماهم حرفاتون روبزن' منیحرفا

 عوض بشه اونم دربارم بگم که نظرش ی چدونستمینم...من....من.... من"روبلندکنم؛گفتم

 دفعه فکرم به طرف هی.....دی روبزندحرفتونی راحت باشدگفتیمن کردن منود من یوقت

 خون دارم وتا سمیمن رومات' بودگفتمنیی شدوهمونجورکه سرم پادهی کشمیماریب

 ی هست که ناراحتی جورمیماریوتحت درمان باشم؛ب" دارو مصرف کنمدیاخرعمرم با

 وب"ستیاصالبراش خوب ن
 

 هام هی حمله کنه به قلبم به مغزم به کلشهیت موباع'شهی ممیماریدبی تشداعت

 یای من کناربیماری با بیتونی ومی نداری مسله مشکلنیاگه شما با ا"وازکاربندازتشون

 قهیچنددق' نگاش کنمکردمی جرات نمی حتگهی می چنمیمنتظرشدم بب' ندارمیمن حرف

دم اومدم و  دفعه به خوهی رونی بره بکهسکوت کرد و به دفعه بلندشدورفت طرف در

 ی بعدش مادرم کلدونستمی روبگه چون ممیماری بانی جمع وجریگفتم نکنه بره تو

برگشت ناخوداگاه : منم بلندشدم و گفتم اقامحمدعیسر" و گفتمنی که چرا اکنهیدعوام م

 درشت ی چشمای پرپشت ومشکی بودموهایسرم روبلندکردم ونگاش کردم پسرجداب

 و گفت من نییسرم روانداختم پا"پیشونه وخوش ت پرپشت قدبلندوچهاریوابروهاسبز

 ندونن خواهش یزی خانواده تون هم چی خودمون بمونه حتنی بلهی مسنیتو رو خدا ا

 بگه یزی چنکهیبدون ا'کنمیخواهش م'میرفتی هم رونپدطیدشرای بگدنیاگه پرس"کنمیم

 رضا ی علی هم از حرفاکردی مینی سنگلم دی کوه روکی به اندازه یومن غم'رونیرفت ب

 بدون حرف بلندشدورفت  میماری بانی جردنیو هم ازبرخورد محمد که بعد از شن

 چی وقت هچی طرف ناراحت بودم که ممکنه ههی ناراحت؛از ای خوشحال باشم دونستمینم

 ه رفتگهیاز به طرف خوشحال بودم که د" از و من و قبول نکنهی کنار ممیماری بابیکس
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 بودم که جواب مادرم نی نگران اگهیوازطرف د'دنش ندارم رد کری براییومن بهانه ا

 که دی مادرم اومدباالوازم پرسقهیو بعد از چند دق" نکشدکه مهمونارفتنی بدم؛طولیروچ

 ی جورشه؟؟؟مادرمی می چنمی ببمیدی روشنگهی همدطی شرادونمی شد؟؟؟گفتم نمیچ

 اتاق رفت  تکون داد و ازی حرفم روسرهنگام کردکه متوجه شدم باور نکرد

 قدر ناراحت بودم که نی تخت و ای رودمیبلندشدم چادرم رو دراوردم ودرازکش'رونیب

کم ' دور وبرمی ادمهایخسته بودم ازدو رنگ"دارنشمی بگهی خواست بخوابم و دیدلم م

 ش دررتختمیبلندشدم وازز"ارشدمی هوشمی گوشبرهی برد که با ویکم داشت خوابم م

 روخاموش کردم وگداشتمش یگوش' ناشناس بودنیابازم همون شماره ه' اوردم

 دمیسرجاش وخواب
 
 دست وپاهام احساس ی توی دردبدیول"دارشدمی ا دون صبح ازخواب بی صدابا

 کنه ی درد میلیوخ" متاسفانه انگشت دستم خم شدهدمیبه دستم نگاه کردم و د"کردم

 کرده هیودم وگر ناراحت بشبیاونقدرد" کردنیپاهام هم متورم بود وبه شدت درد م

 دی نبایطی شراچی گفته بود تحت همچون دکترم به"بودم که کار دست خودم داده بودم

 مگه یکنه؛ولیدامیدپی تشدمیماری وغصه بخورم چون بارمیبه خودم فشارب

 وسرگدشت من پر بوده از غم وغصه؛انگار خدا سرنوشتم ی زندگشد؟؟؟سراسریم

 ی علشی که دیامی پاداوردنی به کشم؛ازیعداب م دارم ینجوریروباغصه نوشته بوده که ا

 بود به ی به هر زحمتیبازم بغض به گلوم هجوم اورده بود ول" بوددهرضا بر ام فرستا

 هم درد داشت یلیخ"درد داشت"خودم مسلط شدم وشروع کردم به ماساز دادن دستم

 ختمیاشک رو" دادمنقدرماسازشیا" تا بتونم انگشتم روبلندکنمکردمی تحمل مدی بایول

 برگشت به حالت تمبخاطردردبدش تا بالخره هم دردش کم تر شد و هم انگش

 به نماز؛نمازم که ستادمیبلندشدم اشک هام روپاک کردم و رفتم وضوگرفتم وا"اولش

 خواست ی گرفته بود دلم میلیدلم خ"ودعاخوندن"تمام شدشروع کردم به زکرگفتن

 امکان نداشت خانواده م اجازه یول" سبک بشه کمهی ددلمی درد دل کنم شایکیبرم و با 

 چی به هگهید" بودندهی رضا رو فهمی من و علی ماجرایاز وقت"رونی دادن برم بینم
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 اجازه تلفن زدن به دوستم ی رفتن نداشتم تو خونه حبس بودم حترونیعنوان اجازه ب

سالم و فقط در حد " بودمدهی درضارویبارعلی من فقط نکهیباا"فاطمه روهم نداشتم

 دونستمی که نمنی حساس بودن و با ایلی روابط خنی خانواده ام چون به ای ولیاحوالپرس

 کردن از زمحرومی بامن بد برخورد کردند و من و ازهمه چیلی خی ولمیدی رودگهیما هم د

 دونم که من ی نمی روهم ازم گرفتن ولمی گوشی دوستام حتدنیاز د" رفتنرونیب

اخ که "می گرفتم و انداختم روگوشگهی خط دهیکمک فاطمه  و با رضارفتمیبخاطرعل

 کرد ی میزندگ"الی خی رضا حماقت کردم وچقدرکتک خوردم واون بی علاطرچقدر بخ

 یول' منمشی زندگی براکنهی انتخاب مکهی بهم گفت که منتظرش بمونم وتنهاکسیحت

 دونمینم......ادیرب همه ادعانامرد ازاب دنی باای کردم از می گفت؛فکر نمیاونم دروغ م

 کردم و سرم تو کار خودم ی رو ممی کار و کرد من که داشتم زندگنیچرا ا

 داد که بهش جواب ی مامی که چقدرزنگ زدوالتماس کرد و پیدونی ماخودتیخدا......بود

 روگفتم واون می زندگانی بهش جری چرا وقتی شدم جوابش بدم؛ولیبدم تا بلوخره راض

 ریچرازد ز'سهی که نتونه سرش وادهی نمی وبهم قولکنهی نمتمی وقت ادچیقسم خورد ه

 ختم؛تاهواروشنی واشک رنقدرگفتمی من چکارش کرده بودم؟؟؟از؟؟؟مگهی چههم

 دراوردم رشی رواززمیشدبلندشدم سجاده ام رو جمع کردم و رفتم طرف تختم وگوش

تا تماس ١٣٠ که روشنش کردمنی همیول"شمیادپیوروشن کردم تابه فاطمه زنگ بزنم ب

 بودن ی ناشناسی ها ازهمون شماره هاغام؛تماسیتا پ٣٠ازدست رفته برام اومد همراه با

 هم همه غامهایوپ"دادمی رونمچکدومی زدن ومن جواب هی چند وقت بهم زنگ منیکه ا

 ی شعربودومتنهاغامهای ها رو باز کردم وخوندم اکترا پغامی پیکی یکی"ازطرف همونابود

 د بوگهیزدی چهیغامهای ازاون پیکی ی خورد ولی ازخوندنشون بهم معاشقانه که حالم

 یدی رونمچکسی وجواب تلفن هی وفادارنقدربهشی که تو اینوشته بود همون ادم

 تا تو می دوست بشم؛وباهاتیبخاطرش خودش به ما شماره شما رو داده تابهت زنگ بزن

 گرد شده غامی پنی بدون؛چشم ام ازخوندن ایدونیاگه نم'یدست از سرش بردار

 من و داده تابهم زنگ بزنن وباهام اره و شمنی به ارضای علیعنیشه؟؟؟یمگه م!!!!!بود
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 که نقدرنامردبودهی ایعنی امکان نداره نی بهش زنگ نزنم؟؟؟؟اگهیدوست بشن تا من د

تا بهش زنگ " بهم زنگ نزنگهی کرده؟؟خب چرا خودش بهم نگفت که دی کارنیهمچ

 دست وزننی خبر که شب و روز زنگ می از خدا بی ادمانی و داده به انزنم؛چرا شماره من

 ی و ناراحتی همه نامردنی تحمل اگهی خودت کمکم کن دایگفتم خدا'دارنیاز سرم برنم

 رو بر ام غامی پنی زنگ خوردهمون شماره بودکه امی فکرهابودم که گوشنیتوهم'روندارم

 کردمی خودم رومطمعن مدی بای ولانهیم  جواب بددونستمیفرستاده بود؛دو دل بودم نم

 کردوگفت خوشحالم که د؛،سالمییانه پس جواب دادم؛بله بفرمای رضابودهی کارعلنیکه ا

 ی نفر کهی بهت شماره من و داده اون یکی ی نوشته بودد؛گفتمیبالخره جواب داد

بهت که  بوده که شماره من و داده یبوده؟؟؟سکوت کرده بود گفتم منتظرم بگواون ادم ک

حوصله " دختر دارموست دهی دوستم شمارتون رو داد گفت من ؟؟؟گفتیبهم زنگ بزن

 اتوشمارشی دست از سرم برداره بی جورهی خوام ی مزنهیمدام زنگ م"ش رو ندارم

نفسم به شماره " دست از سر من بردارهدی زنگ بزن تا باهات دوست بشه شاربهشیروبگ

 بودزبون باز ی به هربدبختیکوه راه گلوم رو بسته بود ول هی به اندازه یزیافتاده بود به چ

 هی ی پناهی وبی کسی که بینقدرنامردیا"ی نامردیلیبروبه دوستت بگوخ'وگفتمکردم 

 درد دلت ی که داشت پایی هایکه چطوربهت اعتماد کرد و با تمام ناراحت'یدیدخترروند

 نکهیباا"یرش نداشت خودت هم باوی که حتی عشق؛ازینشست وتو براش از عشق گفت

 ی وچه درددهی اون دخترچقدرعداب کشیدونستیم
 

 شدنمکی بودنت می مردبون ومدهبی ادعانهمهی که ایی بازم تویول" دلشهیتو

 تو یاون بهت اعتماد داشت ول' دلشی زخم بدتراززخماهی ی وشدیدیروزخمش پاش

 بخاطر تو لب ی بخاطر تو تا در حد مرگ ازخانوادش کتک خورد ولی زدیبهش ضربه بد

 شد زمانی نام رد از همه چی رتوبخاط"یفتی وقت تودردسرنهی که ی هستیبازنکردبگه ک

 واون تو خونه حبس بود چون شباتاصبح ی کرد ی میو تو خوش وخرم و از از زندگ

 نیی غدا ازگلوش پایاون حت'ی تو خواب خوش بودالی خیبردوتوبیازفکرت خوابش نم

 حاال ؛ویپوشی می وچیخوری میاب وخوراک تو بودکه چ رفت ومدام به فکر خوینم
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 برو بهش بگو ی پس دادی نامردنهمهی  رو با ای وچشم انتظارمحبتجواب اون همه 

 که من ولش کنم شمارم روبده دست دوستاش تابااوناسرگرم نی نبود که بخاطر ایازین

 گفتیزدومی مردبهم زنگ مهیبگوخودش رک وپوست کنده متل 'باشم واونوفراموش کنم

 رابطه تموم بشه هر نی جا انیم خوام هیو م: که بهت دادم عمل کنمی به قولتونمیمن نم

 کهی وگزنده نبود که بشنوم کسنقدرتلخی؛ای حرفاولنی انیدیچقدر که برام سخت بودشن

 دراومده نقدرنامردازابی قشنگش بناکردم ای حرفایکاخ ارزوهام رو رو

 لجن متل شماهافرونرفتم که ی من اونقدرتویب نشناختبروبهش بگو من خو........باشه

 سراغ من ی که اومدی توبودنی بهش بگو اگهی دیکی کردفورا برم سراغ م ترکیکی یوقت

 وقت از اعتماد خانواده ام چیمن ه' که باهات حرف بزنم ومنم قبول کردمیوالتماس کرد

 هی بای زدن اونم تلفن اگه درخدحرفی بکنم حتخواستممیسو استفاده نکرده بودم ونم

 خودم که گول ی بگومتاسفم براوبهشبر' صورت نگرفته باشهیداری دچیپسرباشه وه

 خاموش شهی همی برای گوشنی خور مضر االن ای متل شما رو میی ادم نمایگرگ ها

 نره ادتی اشغال ترازخودش ی نه اون شماره منو داشته باشه ونه دوستاگهی تا دشهیم

 ی وسط کردم؛به نفس نفس افتاده بودم ولیگوشش برسونتک تک حرفام روبه 

 توانست ارومم ی نمیزی چچی که هدمی که شنیی حرفانی بود از اخته سونقدردلمیا

 .....کنه
 

 نییوبه اشک هام اجازه دادم ازپلکهام پا"رتختمی رو خاموش کردم وانداختمش زیگوش

 ی ممی که با التماس واردزندگییازادمها' که داشتمی دلم گرفته بود از روزگاریلیان؛خیب

 ی دلمی زندگی رو اشتباه کرده بودم؟؟؟کجامی زندگی رفتن؛من کجایشدند و با ادعا م

 هااومدن یلی دادم؟؟؟درسته خی تاوان پس مینجوری اشتمروشکونده بودم که االن دا

 چی رفتن ومن نظرم هی امدن و می دوسال میکی ها تا یلیخ' ومن ردکردممیخواستگار

داشتم که از نظر خودم ,یماتی خودم تصمی من هم برای کرد ولی نمیرییتغ

 اومدن لی دلیپس منم حق داشتم که اونارونخوام ول' کنمشونی عملتونستمیبااونانم

 افکاربودم نیتو هم"کنم. درکتونمی وقت نمچی ورفتنشون رو همی زندگرضابهیدوعلیمج
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شکهام روپاک کنم دراتاق بازشدوفاطمه  واامی در اتاقم روزدتاخواستم به خودم بیکه کس

 ازاشکم شد سی که متوجه صورت خنهیبالبخندبهم سالم کردواومدکنارم بش'اومدداخل

 هی گری چی نشده گفت پس برایزی شده گفتم چیچجواب سالمش رودادم گفت 

گفت تو هر دو تا چشمت رفته ' رفته تو چشممی چدونمی نکردم نمهیگفتم گر'یکرد

 شده گفتم ی گفتن بهت که چشمان بارونیگفت بازچ'اره ارواح عمت:گفت'گفتم اره

 یف حرچی هدبدونی روفهممیماری بانی تا جری برام خواستگاراومدولشبی نگفتن؛دیزیچ

مگه دست تو بوده 'فاطمه گفت برن گورشون روگم کنن'نارفتنی بعدبامادرش ارونیرفت ب

برن به "رنی میضی مرندی فهمی ووقتانی مادکهی بشی برات پی مشکلنیکه همچ

 همون بهترکه برن گورشون روگم موندن؛پسی توروندارن اگه داشتن ماقتیاونال"جهنم

 شی که بله رودادم فقط مونده ازمافتگ" باخواستگارتیگفتم خودت چکارکرد'کنن

 ییای برم اون درخوامیم' خواسته درسم رو ادامه بدم؛محمدازمیدراستیخون وخر

وبعدشم برم ' پاس کنمرمی نرفتم سراغشون روبرم بگگهیو د رو که افتادم پلممیازد

 که خانواده ام یدونی خب خودت می منکه ازخدامه ولم؟؟گفتمی باهم بریایتونم'دانشگاه

 اون رو دتتیفاطمه گفت زنگ بزن داداش مج' شن برم درسم رو ادامه بدمی نمیراض

 تیماری بدوننیگه؛می که د کنه حاال همشونیواسطه قرار بده باپدرمادرت حرف بزنه راض

 درست رو ادامه یخوادبری دلت مننی اگه ببدی شاستی برات خوب نی که ناراحتهیجور

 امروز زنگ بزن برداشت بهش بگو نی همفتگ'ی بشن وندارن ناراحت بشی راضیبد

گفتم ' واسه تبت ناممی خبرم بده باهم بری کردشونیتاباهاشون حرف بزنه راض

 گفتم فرصت ستی مامانم ندمی دنییرفتم پا' و فاطمه رفتمیکرد یوازهم خداحافظ'باشه

 رو روبرداشتم وشماره داداشم ی روبگم؛گوشانی که به داداشم زنگ بزنم وبهش جرهیخوب

 ی روبهش گفتم؛حتانی جری بوق جواب داد بعد از سالم واحوال پرسنیگرفتم با سوم

 چی بدون هضمی مردهی روهم بهش گفتم که پسره تا فهمشبی دی خواستگارانیجر

 ناراحت شد و گفت باشه من بامامام با یلی رفته وپشت سرش روهم نگاه نکرده؛خیحرف

گدشت 'خالصه:ی بدلی ادامه تحصی برکه کنم شونی راضکنمی می وسعکنمیبا صحبت م
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 زدی داداشم هر روز زنگ مچارهی و بگدشتیدمی ماه از تماس منومجکیوگدشت؛تا 

 بدم؛و هر روز هم لی بشن که من برم ادامه تحصیمادرم راض کرد که پدرویوالتماس م

 خوام درسم رو ادامه یپشت تماس برادرم جنگ ودعوابودکه چرا به برادرم گفتم که م

چون خانوادم معتقد بودن دختر به اندازه خوندن ونوشتن اسمش سواد داشته باشه 'مبد

 تابالخره بابام دمیت شن زنگ زدوالتماس کرد و من سرکوفنقدربرادرمیا"هیبراش کاف

 دو نه که چقدرخوشخال بودم وشوق ی من فقط خدا ملی ادامه تحصی شد برایراض

 روگفتم واونم چقدرخوشخال شد و انیجرفورا به فاطمه زنگ زدم وبهش "ودوق داشتم

 به من گفت که از یزی بابام اون شب چیول' تبت نامی برامیریم'ندهیگفت که اخرهقته ا

 یحاال که به حرفم گوش نداد:گفت'ش سوخت تا انگشت پامفرق سرم باخرف

 هم به اسم یبه کارت ندارم ودختر,ی منم کارگهید'یدرس بخون,ی بریخوایوسرخودم

 ی بریخوای می چجورنمی دم واسه درس خوندن ببی قرون هم بهت نمهی'مزهراندار

نه  میعی که حق طبیزی کردم از چی سرم خراب شد فکر نمیارویدن'یدرس بخون

وطبق معمول ' اتاقمیبلندشدم و رفتم تو' حرف بشنوم وزجربکشمنهمهیا,دبخاطرشیبا

 کردم تاخوابم هیداگر صینقدربیختم؛ای واشک رختمی کردن دلم فقط اشک ری خالیبرا

 تبت ی از مدارس بزرگساالن برایکی میچند روز بعد فاطمه اومدوباهم رفت. .....برد

 کرد مضر حاال هم ی وقت پس انداز نمچیم نبود چون ه همراهی متاسفانه من پولیول'نام

 بودم مونیپش' نداشتم که بهم پول بدهیدی امچی اون شب بابام هیبعد از حرفا

 که توفکرم گفت دی درس خوندن بشم فاطمه دالی خی برگردم و بیور چجدونستمینم

 خوامی نمگهی شدم و دمونی من پشستی نیزیگفتم چ"یکنی چرافرمت روپرنمهیچ

وبلندشدم که برگردم خونه 'ی برسیخوای که میی توبه هرجادوارمیدرسم رو ادامه بدم؛ام

 قدرت قرار کرد تا نی شده و ای فاطمه دستم روگرفت وقسمم دادکه بهش بگم چیول

 وقت حق چی هگهی اوردوگفت؛درونیرو ب, پولشفیاونم فورا ک' روگفتمانیبهش جر

 نهی ورفت وهزیگی به خودم می خواستیزیچهروقت 'ی رو از من پنهون کنیزی چیندار
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 ی ترحم کسشدودلمی مینجوریدوست نداشتم ا'روداد,تبت نام من و خودش

  هم اصرار کردم کیلیخ'خواستیرونم
 
 پول نی و تو هم بامن درعوض ادمی پول روقرض منی گفت من ای ولرهیرو پس بگ, پولشه

 کردمی فکرمنیتو راه برگشت به ا یول'ومنم ناچارا قبول کردم'یکنی کارمیاضیزبان و ر

 لمی دادم و خرج تحصی کردم و پول فاطمه روبهش پس می مدای پی به کاردیکه با

فاطمه 'دمی ازته دل کشیاه' که من داشتمیی اخانواده باشداونمیاما مگه م'اوردمیرودرم

 ی خانوادم روراضتونستمی کاش می کردم که ای داشتم با خودم فکر مه؟؟گفتمیگفت چ

 کار خوب هی نداره من یفاطمه گفت کار'سمی خودم وای پایم برم سر کار تا بتونم روکن

 گفت تو کتاب هی کارچهگفتم ' کنیوبدون دردسربرات سراغ دارم تو فقط خانواده روراض

 گردمی دختر خوب ومهجبه مهی چندوقته دارن دنبال ازدارنی نی منشهیخانه عموم به 

 ی اگه توبتوتیول' داکننی که قابل اعتمادباشه روپیاون خب متاسفانه هنوزنتونستن یول

 نداشتم که بتونم یدی امچی هیول'  خوشحال شدمیلی بهتر از تو؛خی کی کنشونیراض

 رفتن رونی بی کنم که بدارن برم سرکاراونک خانواده من که حتیروراضخانواده 

ردم به مادرم  خونه و رفتم تواشپزخونه سالم کدمیرس'دونستنی مبیدهترشون روهم ع

 تونستمی چکارمیول' که ناراحته که رفتم تبت نام کردمدونستمیجوابم روندادخوب م

 عهدبوقشون عمل کنن؛رفتم باالتواتاقم رولباسام ی فکر انی به اخوانی میبکنم تا ک

 می اهنگ مالهی گوش کردن به ی دفعه دلم هواهی: تختیروعوض کردم وافتادم رو

 انداخته بودمش رتختی شد خاموش کرده بودم وزی میاه مکی رو حدود میروکردگوش

 غامیپ١٢٠به محض روشن شدنش' وروشنش کردمدمشی کشرونی برتخچیخم شدم وازز

 مزاحم نی ادگفتمیمخم سوت کش'تماس ازدست رفته٢٣٨م وی صفحه گوشیاومدرو

ده چرازنگ ز:رضابودگفتمیتماس ازعل١٤٧تماسهارونگاه کردم.....ستناااااایهاول کن مان

 خواد و فراموشش کنم پس چرازنگ یمگه خودش نگفته بودکه من و نم

 بودکه رده چقدرالتماس کرضابودکهیغامهاازعلی پنیشتری کردم وبازم بغامهارونگاهیپ'زده

 ی چیعنیباخودم گفتم ' بهش زنگ بزنمدمی رو دغامهاشی رو روشن کردم وپمیگوش
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 براش افتاده باشه؟؟دلم متل یق بهش زنگ بزنم؟؟نکنه اتفانقدرگفتهیشده؟؟؟چرا ا

 که اون شب بهم زدوازم یی بعد از اون حرفاگهی خواستم دی نمیدولیجوشی مروسرکهیس

 من و داده بود به دوستاش وگفته بود دوست مارهخواست فراموشش کنم وبعدش هم ش

 از سر من دتادستی دوست بشدباهاشی شمابهش زنگ بزنستیدخترم ول کنم ن

بازتماس گرفت ومن فقط ٣ زنگ خوردخودش بودمیر ها بودم که گوش فکنیتوهم'برداره

اس ام اس دادتوروخدا جواب ' بهش جواب بدمنکهی نگاه کردم بدون امیبه صفحه گوش

 رودوباره خاموش کردم وانداختمش ی ندادم وگوشتیبهش اهم'می باهم حرف بزنهبد

  دادن به اهنگ هم گدشتمرگوشی وازخرتختیز
 

گادرم هم اومدوکنارم " شدمونی و مشغول تماشا کردن تلوزنییپا و رفتم بلندشدم

 و گفتم امروز فاطمه گفت ایبزنه دلم روزدم به در ,ی بخوادحرفنکهینشست بدون ا

 خرج و ی خوام برم اونجااستخدام بشم برای داره ماجی احتی منشهیکتابخونه عموش به 

 ی سرخودشدیلیخ:فت گوشم روکرکردگادمامانی دادوفریکه صدا"لمیمخارج تحص

 قلم دمی که اومدمی مجتبنطورشدداداشی سر کار حاال که ایبر' یکنی جامیتو؛تو ب

دختر ..... خوام برم سرکاری می وبگیای که بی نشنقدرپروی اگهیپاهات روهورد کنه تا د

 کنم نترل حرفابدبودبرام که نتونستم خودم رو کنی ادنینقدشنیا...... حرفانیرو چه به ا

 با داد ی ساعت بعددراتاقم به شدت بازشدومجتبکیحدود' و رفتم تواتاقمهیرگریزو زدم 

  داد او مدت و اتاقم وافتادبه جونم وتاسرخدمرگ کنیو ب
 

 بدنم ی تمام است خون هاکردمی خوردم که احساس منقدرکتکی زداکتکم

نمونده  برام ی جونگهی ومن که درونی حال افتادم رفت از اتاق بیدبی دیوقت'خوردشده

 کردم بلندشم یختم؛هرکاریبودکه بلندشم همون جانشستم وبه حال وروز خودم اشک ر

 دونم ی وخوابم برد نمدمی در از کشجا کرد همونینتونستم تمام بدنم کبودشده بود درد م

 برام شام اورده بود گفتم دارشدمی خواهرم بنی نگیکه با صدا' بودمدهیچقدرخواب

 ی تونی نمهی معدت خالی داروهات روبخوریخوایبخورم گفت رونیب, ببرشخوامینم
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 ظرف غداروبرداشت خورمیدنمیاونم د'رونی ببرش بخوامی گفتم نمشهیحالت بدم

 سی خودم رو رسوندم سروی بودبلندشدم وباهزاربدبختی هرجون کندنبه"رونیوبردب

ه بود  که درب وداغون شددمی صورتم رو دنهی که از تو ارمی و خواستم وضوبگیبهداشت

 لباسم رودادم باال که نی زخم برداشته بوداستممیشونی هردو چشمم کبودشده بودوپیپا

 ی کم داشتم که شکسته باشه برو نی دستم متورم وکبودشده همدمی که درمیوضوبگ

 نقدردردداشتنی ای بدنم شدم وشروع کردم وضو گرفتن ولی های کبوددزدنی دالیخ

 کردمی خودم روکنترل می زدم کلیصورت ودستهام م که به یصورت و دستهام که باهراب

خالقه وضوگرفتم واومدم سجاده ام رو پهن کردم که نمازبخونم ' نزنم اززور دردغیکه ج

  و ستمی نتونستم سرپا باکدرکهی که خورده بودم دردمیی بخاطرکتکهانقدربدنمی ایول

 نشسته نمازم روخوندم
 

 اوردم وروشنش کردم که به فاطمه زنگ ونری برتختمی رواززی که تمام شد گوشنمازم

 خوندن الی خی داشتم ازش؛بامیپ٣٦رضاوی تماس ازدست رفته ازعلنیبزنم که بازم چند

 از فاطمه خواستم که به داداش ی وبه فاطمه زنگ زدم بعد از سالم و احوالپرسامهاشدمیپ

 دبتونهینه شا کنه تااونم باخانوادم صحبت کفی رو بر اش تعرانی زنگ بزنه وجردمیمج

 ی اطالعی گوشنی از وجود ادی چون مجی زنگ بزنم ولتونستمی کنه خودم مشونیراض

 رو بر اش اس ام دمیوشماره داداش مج" کنمنشینداشت نخواستم نسبت به خودم بدب

 همش وندم خیکی یکیرضاروی علیامهایکنم؛پیاس کردم اونم قبول کردوگفت خبرت م

 بامن نکرده بود و دلم روباحرفاش و کار ی کار خوبنکهیباا'نوشته بودکه بهش جواب بدم

 می دلنگرانش شده بودم پس تصمامهاوتماسهاشی پنیاش شکسته بود اما بازم بخاطر ا

الو زهرا؛سالم؛گفتم : بوق جواب دادنیوشمارش رو گرفتم با اول' گرفتم بهش زنگ بزنم

 ی تو نبودنیدم مگه هم بهم؟؟گفتم چرا جوابت بی داد یگفت چرا جواب نم' سالمکیعل

 مونیپش'ی که گفتی تونبودنی بشم؟؟؟مگه همالتیخی وبمی برم دنبال زندگیکه گفت

 ی هم نداری احساسچی وهیای بی تونی وقت نمچی و هی که بهم زدیی ازحرفایشد

 انی جرخواستم ی بشم مالتیخی بی خواستی نم؟؟؟مگهیخواستی رونمنیمگه هم"بهم
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 باهم حرفشون بشه و کار به کتک دمیهش بگم بازترستماس دوستش وحرفاش روهم ب

 ی چنمی ببادمنتظربودمی نشی براش پی نگفتم تا مشکلیزی بکشه پس چیوکتک کار

 ازاون حرف ها نداشتم ضد خدا دارم راستش ی منظوری کنیگفت اشتباه فکر م"گهیم

وبهت  اونحرفهارنی شلوغ بود بخاطر همنروزسرماو"من دوستت داشتم و دارم'گمیروم

 زدم چرا ی که از صبح تاشب بهت زنگ میی روزاهیگفتم اونروزسرت شلوغ بود بق'زدم

 دونن ی جواب بدم بهت چون دوستام نمتونستمی بهم؟؟؟گفت حتمانمی داد یجواب نم

ومن ساده ....... دادم بهتی هم جلواوناجواب نمنی بخاطر همزنمی حرف میکه من بادختر

 ینجوری خواستم ایگفت توروخداببخش نم......رووزودباور؛باور کردم دروغهاش 

شبش دوباره بهم زنگ 'می کردیوازهم خداحافظ'دمشیبشه؛ومن هم باور کردم وبخش

 نبودم و هر یی انهی بودکه کنی من ابی عنیبزرگتر........وباحرفاش از دلم دراورد.....زد

 یفردا'کردمی کلمه حرف همه رو فراموش مهی بامقابلم ازطرف دمیدیچقدر هم بدم

 بر نه ومادرم دزنگی زده وقراره داداش مجدحرفیاونروزفاطمه زنگ زد و گفت که بامج

 تلفن خونه دبهی ساعت بعد از تماس فاطمه مجکی کنه تا من برم سرکار؛یناروراضیا

 راه پله کنار بودبلندشدم ورفتم ی تلفن به هرزحمتی صدادنیزنگ زد به محض شن

 وازمامان داصراربودیکه طبق معمول ازمج'گهی می به مامان چنمی ببسادمیوا

 شد و قرار شد با با با حرف بزنه ی وگفت تابالخره مادرم راضدگفتینقدرمجیا......انکار

 بابام ی رو گفت ولانیظهر که بابام از سر کار برگشت مادرم بهش جر" کنهیاونم راض

 دلش یبگو بره هرکار' به اسم زهراندارمی دخترگهی نداره من دیبهش گفت به من ربط

 روبشنوه ی حرفنی همچیلی دلچی دخترازباباش بدون ههی درداوره که یلیخ'خوادبکنهیم

 که دلش یی دخترا درسش روبخونه وبه جاهی بقخوادمتلی که دخترش منیفقط بخاطر ا

 نگفتم واومدم یچیکردهی اشک وبغض بودکه ارومم منی اشهیبازم متل هم'خوادبرسهیم

 که سراسرش غم بودوغصه یی تختم وبه گدشته فکر کردم به گدشته ای رودمیدرازکس

 فکرهابودم که مادرم نیتوهم' روازم گرفتمی اوربودکه سالمتنقدرعدابی برام ایوناراحت

 سرکارسرت یری منیی پایندازیدراتاق رو باز کرد و او مدت و وگفت سرت روم
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حق 'یدی امتحان میری مخونهی مینیشیتو خونه هم م"یگردی وبرمنیی پایندازیروم

برام مهم 'بازم خداروشکرکه قبول کردن'رونی ورفت بگهی دی از سر کار برد جایندار

 بازم ینبود هر چقدر سخت بودکه بدون کالس رفتن بخونم وبوم امتحان بدم ول

 واومدم قران گرفتمبلندشدم رفتم وضو" شدنی هم راضنشی که به همکنمیخداروشکرم

ردم قران خوندن ضرب چقدر مشغول قران خوندن بودم که رو باز کردم وشروع ک

 وگداشتمش دمشیقران روبستم وبوس...... بدون بلند شدی که ظهرشدوصدادمینفهم

 رمی نمنیی پادونستیمادرم هم چون م' به نمازستادمیکنار و دوباره رفتم وضوگرفتم وا

 که دمیود'ت داروهام اوردباال؛نه از که خوردم رفتم سر وقامازترس بابانهارم رو بر 

 ی به حرفاادمی طرف هیاز' داروهازنده بودمنی نمونش تمام شده ومنم با همهیمتاسفانه 

 دار و ها نمی ببنمتیاببی بده دوباره بشی گفت داروهات که تمام شدازمایدکترافتاد که م

 یی دادم ونه داروشی اومدکه هنوز نه ازماادمی طرف هی از انهی جواب دادن تیماریبه ب

 وبه مادرم گفتم مامان من دار و ها تمام نییکالفه بلندشدم ورفتم پا"دارم که مصرف کنم

 غرغر مرد و گفت چندوقته یما درمم کل' اومدبگوبره برام بخره یشده هروقت مجتب

 یستی به فکرخودت ننمت؛اصالیاببی دکترت؟؟؟مگه نگفت فالن روزبشی پینرفت

 نیهم"ی برام مهندس بشیخوایفردا م'ررفتن رو دور درس خوندن وسرکایحاالافناد

 امروزبرات گمی هم میبه مجتب" دکتراشی پیری ومیدی رو انجام مشاتتی ازمایریفردام

 بلند شده در اتاق روبستم می گوشبرهی وی صدادمیاومدم تو اتاق و د'رهیداروهات روبگ

 دمشی کشرونی برتختی اززعیوسر
 
 جواب زنمی زنگ می هرچییکردوگفت کجا دادم بله؛سالم رضاست؛جوابی علدمی دو

 من چندروزه از سر کار یچیچطورمگه گفت ه" مامانمشی بودم پنیی گفتم پای دینم

 نمی بی نملی؟؟دلیدی منوندبارمگهیگفتم نه 'نمتی ببیای بشهی گرفتم میبرگشتم مرخص

 ی خوشگلم بودم زشت نشدم همون ادمگهاگه زشت بودم خوشگل نشدم ا'ینیکه بازم بب

 ستی مهم نزای چنی من ایگفت برا' یریی تغچی بدون هیدی دشیستم که چندوقته په

 گهی دی من متل دختراگمیگفتم هزارباربهت گفتم بازم بهت م'من دلم تنگ شده برات
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 ده که هروقت ارای باشیخوادبادختریاگه دلت م' که اونا دارن رو من ندارمی ازادستمین

 ادهی که زیزی چی دنبالش بگردی برسونه بهتره بر به مراد دلتادوتوروی بشینی ببیکن

من اهل قرارمدارگداشتن باپسرانبودم 'شونینی ببیتونی میدختر و هر وقت هم بخوا

 یقط کردم دوباره زنگ زد و گفت تو فکر م' دنبال اهلشیبهتره بر' ونخواهم بودستمین

 که دور و ابودمزی جورچنی باشم اگه دنبال ایخوشگدرون هستم که دنبال ی من ادمیکن

که 'گشتمی خودم می متل خواهر ایکیمن دنبال " لب تر کنمهیبرم پره دختره که کاف

 ادهی من دخترزیتوروخداسرراهم گداست وگرنه برا
 

 من گول حرف اش روخوردم وبهش گفتم که فرداقراره برم دکتروادرس دکترم وبازم

رروزبعدش اماده کردم که برم  خالصه عصادیواونم قرار شد که ب'روبراش اس ام اس کردم

 ادخالصهیبرم خواهربزرگم قرارشدباهام ب,یی داشتن تنها جایدکترچون خانوادم نم

 ی دلشوره بدی به طرف مطب دکتر ولمی افتاده رامیفرشته اومدومنم حاضر شدم که بر

 به من کردوحواسشی خواهرم داشت با تلفن صحبت ممیدیبه مطب که رس'داشتم

 اوردم بهش اس دادم که رونی روبمی گوشیواشکیاستفاده کردم ونبودمنم ازفرصت 

 ی روگداشتم توی وگوشی که بهمون برسفتی زود راه بیدی مطب اگه هنوزنرسمیدیرس

 منو یلی و خدی رسی مشکوک به نظر میلی بودکه خی پسرجوونهی دم درمطب یلو'فمیک

 تکون داد منم بانفرت  سالمی زد وسرش روبه معنی نظر داشت تا نگاش کردم لبخندریز

 واشتباه گرفته من و فرشته ستمی من اهلش نادکهینگاش کردم که حساب کاردستش ب

 سرم رو که ااااااایخدا'می ونشستمیرفتنوبت گ'ی بامنشکی تومطب وبعدازسالم علمیرفت

 شدم بازم دمتوجهشی دیوقت" که اومده وتومطب نشستهدمیبرگردوندم پسره رو د

 فرشته متوجه بشه و با خودش فکرکنه دمیترسیچون م" بودمهدی ترسیلیلبخندزدخ

 شدم الشیخیپس ب"می وقرارگداشتنجاقولی وامی باهم داریحتما منوپسره سر وسر

 باشه و نوبت داشته باشه ورود ضیکه مر'کردمیوتودلم خدا خدا م'دوندموسرم روبرگر

 دستش بود یگوش هم اومدوکنارپسره نشست و مدام گهی دیکی درکمال تعجب یول"بره

 گداشته بود چشم ازم بر نی برزرهیاون پسره هم منوز'گرفتی نمی جوابی ولزدیو زنگ م
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 پسرا رواون نی که نکنه که اکردمیم کم کم داشتم شک ومدی رضا هم نی داشت و علینم

 اونا هنوزتومطب یتمام مراجعه کننده ها رفتن ول' کننتیفرستاده باشه که منو اد

 یوقت" اسم منو خوند ومنم رفتم اتاق دکتر همراه خواهرمی که منشنینشسته بودن تا ا

 به دکترگفتم که داروهام تمام شده بود و یوارد اتاق دکترشدم بعد از سالم واحوالپرس

 که ی دکتر گفت از دفعه قبلدیسی بدم حاالاومدم برام دار و بنوشینتونستم برم ازما

 اره گفت ؟؟؟گفتمیخوریغدا م"تاده چشمات گودافیپا!!!ی الغرترشدیلی خدمتید

 کنم منم رفتم ورو تخت نشستم و دکتر او مد و از نتی معاامی تا بنیبروروتخت بش

 کرد و نهی پام وزانوهام وتحال وکلبه هام رومعای دستم گرفته تا انگشت هایانگشت ها

 دمیکشی مقی عمیمنم نفس ها" بکشمقینفس عم' قلبم وبهم گفتی گداشت رویگوش

 یزیو چ......ای ی استرس دارستیضربان قلبت منظم ن" رو بر داشت وگفتیترگوشکه دک

 نیی پامی رفتممنو خواهرم ه......اریفقط بهم گفت برو اکو کن وجوابش روبرام ب'نگفت

 هنوزاون دمی دکترودرکمال تعجب دشیواکو انجام دادم ونوارقلب هم گرفتم وبردم پ

 که گهی می چنمیرودادم دکترومنتظرشدم ببجواب اکوونوارقلب "پسرا تومطب نشستن

 دخترم من هزارباربهت گفتم نیبب" به نشونه تاسف تکون داد و گفتیدکتر هم سر

 باعت یناراحت"یطی شراچی تحت هی بشدناراختینبا"مونهی برات متل سم میناراحت

 یکه اگه خدا" هات وازکاربندازتشونهی حمله کنه به قلبت به مغزت به کلتیماری بشهیم

و رو به "ستی ساخته نی کارچی هچکسی ازدست هغتهی برات بی اتفاقنینکرده همچ

 خواهش ا از شمی داره که تحت فشاره ولی چه مشکلدونمیمن نم"خواهرم کردوگفت

 شیماری کمتربشه هم بشی روحی تا فشارهادی روبراش فراهم کنی ارومطی محهی"کنمیم

 به شیماری که امکان داره بگهیبشون مفروکش کنه وهم خودش سرحالتربشه اکوونوارقل

 که شونی داشتم متل ایادی زی اماریمن ب" قلبشون اتر بزارهی کنه وروتیقلبش سرا

 وباعت شده قلبشون اب شونیماری حمله کرده بون باربه قلبشنیمتاسفانه چند

 اتفاق افتاد پزشک معالج شون نی ای خطرناکه چون وقتیلی خیلی خنیوا"ارهیب

 عمل جون نی انجام انی که حیمارانی وچه بسا برونیاب قلبشون رو بکشه ب شهیناچارم
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 ها حرف نی ادنی و ناراحت ودلشکسته از شننیومن غمگ......خودشون رو از دست دادن

 ومنم رهی وخواهرم رفت داروخانه که داروهام روبگرونی بمیاومد,همراه خواهرم ازمطب

 بدم غامیرضاپی و خواستم به علدمی کشنروی روبمی منتظراومدنش شدم گوشابونیکناخ

 بار تماس نی چنددمی دکردکهی همه التماس منی اون که انهی مطب منوببومدهیکه چران

 نی باشلوارجدمی پوشی نفتی ابراهنی تو مطب نشستم وفالن پمن داده که غامیگرفته و پ

امن کرده  بی کارنی رضا همچی شد علیتاشدباورم نم٤امی پنی ادنی چشم ام از دیمشک

اون اشغال " رو کردهی کارنی فکر کرده بودکه همچی خودش چشی پدونمیباشه نم

 ادمی که نقدراحمقمی کرد من ای فکر منهی خودش فرستاده بودکه منو ببیدوستش روجا

 کار چه نی دونم ازای خودش فرستاده بود نمیبره چهرش رو که حاالدوستش روجا

 کنهی منقدرالتماسی اکهیدلم روشکسته بودکس کارش بدجورنی باای داشته ولیمنظور

خالصه فرشته او مد و !!!!! سرقرارفزستهی خودش می روجاگهی دیکی اونوقت نهیمنو بب

 درکمال ی خونه ولمی برگردادباهاشی بی تاکسمی ومنتظرشدتمدار و ها رو داد دس

 یدرنگی سفیای خودش فرستاده بودند مطب با زانتی که جلرضاهمونی دوست علیناباور

 به من کردکه یفرشته نگاه' برسونمتوننی برنیخوای میی پامون ترمزکردوگفت جایجلو

  شده و رو به پسر کرد و گفت نه ممنشی حالیزی چهی دمیفهم
 

بعد از چند "سادی نگفت ورفت چندمتراونطرف تروایزیپسره هم چ"میری خودمون مون

 و فرشته می شدادهی خونه پیا هکینزد"میوراه افتاد"می اومدوماسوارشدی تاکسقهیدق

 از شانس بدمن چون هوا هم ی طرف خونه ولمی رو حساب کرد و با هم رفتیپول تاکس

 نی ماشمیدی دم خونه که رسمی روازپشت سرمون حس کردینی شده بودنورماشکیتار

 هوابرگشتم وپشت سرم رو نگاه کردم ی زنگ زدومنم بسادفرشتهی کم اونطرف ترواهی

 تا متوجه شد برگشتم دارم پشت سرم رونگاه نی همون ماشی ولیر منظوچیبدون ه

 نموندومن فورا سرم روبرگردوندم که ی مخفدفرشتهی ازدنی برام چراغ زد که اکنمیم

 که تومطب بود و بعدا اومدگفت ستی همون پسره ننی ماشنی گفت اهفرشت

خالصه  من دقت نکردم دونمی بودم گفتم نمدهی ترسیلیمن که خ"تابرسونمتون
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 اتاقم و از ی کردم و رفتم باالتری سالمهی می واردخونه شداطیدربازشدومارفتم توح

 رضاستی کارعلم مطمعن بودگهیچون د"سادهی هنوزاون پسره وادمیپشت پنجره د

 کرده بمونی از دم مطب تاحاالتعقنی ماشهیروبرداشتم وبهش اس دادم که ,یگوش

 ادوجمعشیکه ب١١٠ه اوناهم زنگ زدن بهوخواهرم فرشته هم به داداش وبابام گفت

 که زنهی کنه به پسره زنگ مافتی رو درامی پی مطمعنن وقترضاباشهیگفتم اگه کارعل"کنه

زنگ ,شی بودکه گوشسادهی وانی ماشرونی کار و هم کردپسره بنیوهم'از اونجا فرارکنه

 کی الستی دادکه صدای شد و چنان گازنی فورا سوار ماشقهیدق٢خورد و بعد ازحدودا

 نی بابت راحت شده که انی ازاالمی طرف خهیاز ...... پخش شدابونی تو خنشی ماشیها

 طرف ناراحت هیو از "فتمیب تو درد سرنکهیالشخور بالخره گورش روگم کرد تا قبل ازا

 مدت خودش روگم هی رضا ازاون طرف ی بامن کرده بود علی کارنیبودم که چرا همچ

 وشمارم روبه تمام رهیگی ونه خودش تماس مدهی هام روم ونه جواب تلفنکنهیوگورم

 تا باهاشون دوست بشم ودست رنی که بامن تماس بگگهی وبهشون مدهیدوستاش م

 روخاموش می وگوششمی مشی خودش ونامردالی خی که باالازسراون بردارم و ح

 گهی که جوابش بدم ومکنهی و التماس مرهیگی و چند بار تماس منیچند"کنمیم

 ی وابراز دلتنگنهی که منوببکنهیبهم جواب بده واصرارم"تونستهیشلوغ بوده ونم,سرش

 ادی نمنمشیادوببی که بشمی می همه التماس کردن راضنی و حاال که بعد اکنهیم

 جادمزاحمتی کنن و بر ام ابمی وتعقانی تابفرستهی خودش میودوستاش روجا

 ستادمی ووضوگرفتم واییف دستشو طررضا؛رفتمی علضی ضد و نقیکالفه از رفتار ا"کنن

 به نماز
 

 ی که مادرم صدام زدبراکردمی که تموم شد داشتم سجاده ام رو جمع منمازم

 بهم گفت ی به شوخیداداش مجتب' ونشستم سرسفرهنییبلندشدم و رفتم پا"شام

 کردم خودم رو ی سعیخندم گرفته بود ول!!!!! ی دکترا بهت گفتن درحال مرگدمیشن

گفتم "دوباره گفت" نگفتم و مشغول خوردن غدام شدمیزیپس چ"نخندمکنترل کنم و

نگاش !!!!!! شملمی که کم کم مشغول جمع وجورکردن وساکهیاگه ان شاالله مرگت نزد
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 سفراخرت ی اخه شکرخداراه؟؟؟گفتی رو جمع کنلتی وسای چیکردم و گفتم برا

 وبه زور کهیاق من کوچ اترم؛اخهی جات روبگامی گفتم بستی هم در کار نی وبرگشتیشیم

 نی اگهیکه بهت وفانکردد....... اتاق بزرگه رو که دادن به توتخبرمرگ"شمیتوش جام

 دکتر به ی بابام حتما حرفارخندهی زدم زیدفعه نتونستم خودم رو کنترل کنم وپق

 ی گفت وگرنه حتما با دو تا حرف درست وحسابی نمیزی بودن که چدهیگوشش رس

وسفره ' تشکرکردمازمادرم غدام روخوردم وهی نگفتم و بقیزیچ...... اومدیازخجالتم درم

فردا قرار بود "دمیورفتم تو اتاق وداروهام رو خوردم خواب'رو جمع کردم وظرفاروشستم

 ابهام نشست ی رویاز فکر رفتن سرکارلبخند"می روزکارنیاول"برم سرکار

 ساعت چند بود دونمینم"دمی شدن برم سر کار و خوابیوخداروشکرکردم که بالخره راض

 ی بدنقدردردیا"دارشدمی فقراتم ودست وپاهام ازخواب بکمروستون ی تویکه بادردبد

 کرد و خشک شده یتمام بدنم به شدت درد م" تکون بخورمتونستمیبودکه نم

 بار نیقبال هم چند" افتادمی روز منی ادبهی بامی روزکارنی رو کم داشتم اولنیهم.......بود

 ناراحت یزیهروقت از چ"دم شده بویماری بنی دچار ایده بودم از وقت مورد شنیا

 اورد؛تبی ازپادرم می مدتی کرد و برای مدایدپی تشدمیماری فشار بودم باتحتی'شدمیم

ساعت رو نگاه کردم "نیی بود بلند شدم و از تخت اومدم پایبه هرزحمت" داشتمیدیشد

 چکدومشونی هی کردم ولداشونیتا پ" دنبال داروهامدادگشتمیرونشون م٣:٣٠که

 ودردخودم رو رسوندم اشپزخونه و در یبه ناچار با هزار بدبخت" بخورمهمسکن نبودن ک

 که دکترقدقن نی اانه؛بای بخورم شهی مدای پیزی چی مسکننمی رو باز کردم تا ببخچالی

 ساکت بشه ددردمی مجبور شدم دنبال مسکن بگردم شایکرده بوداکتر دار و ها رو ول

 شده بودن برم ی کار تا راضنی ای بودم برادهی عداب کشنهمهی خواست حاال که ایلم نمد

ورفتم 'تا خوردم٢ کردم ودای کنه بالخره مسکن پرونمی صاحب کارم بمی روزکارنیاول

اما "وضوگرفتم و رفتم تو اتاقم و مشغول قران خوندن شدم تاادون بگه که نمازبخونم

 یاسترس به خاطراضطراب ودونستمیشد و خودم خوب م ی مشتریلحظه به لحظه دردم ب

 داشت ی بود اتر نمزکردهی که دکتر هم تجوییونه تنهامسکن بلکه داروها"که دارم
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 تا بالخره نقدرزکرگفتمیا'پس شروع کردم به زکر گفتن........ درد رونی اکردیوارومش نم

 که به یرد داشتم به طور که چقدرددونهیوخدام...... به نمازستادمی ادون بلندشدوایصدا

 بخوابم تونستمی نمیومدولینمازم که تمام شد خوابم م" رفتمی مدهزور به رکوع وسج

پس بازم شروع مردم زکرگفتن تا هوا "چون قرار بود برم سر کار و ممکن بود خواب بمونم

 ببره که درد دارم چون یی مادرم بوداشتمیدمی بودنبایمتیروشن شدوبلندشدم وبه هر ق

 به هر ی ولستادمی ای که به زورمشتم دایدرد بد..... داشت برم سرکاریمعنن نممط

 دم کردم یی وچانییرفتم پا" کردم درست راه برم که مادرم متوجه نشهی بود سعیمتیق

 مشغول خوردن ی حرفچیاول باباوبعدمادرم اومدسرسفره وبدون ه'وسفره روهم انداختم

 منم یاطی چرخ خیبا رفت سرکارمادرم هم رفت پاصبحانه که تمام شد با 'میصبحانه شد

ورفتم سر وقت داروهام و خوردم واماده شدم 'سفره رو جمع کردم واستکان هاروشستم

 هم سرم کردم ی اروزهی وشال فی مشکنی با شلوارجیی اروزهیکه برم سر کار به مانتو ف

 یدرد بد"رونیزدم ب تو از اتاق دی به امی رو بر داشتم وباالهفمی وکدمیوچادرم روپوش

 کنم تا بتونم برم سرکارهمونطور ی مجبوربودم مخفی ولکردی مدداشتم تمام مفاصلم در

 به ی وسرنیی بهم انداخت وسرش روانداخت پای مادرم نگاهنیی پاومدمیکه از پله هام

 شدم که اخرش هم طاقت ی کردم و داشتم رد مینشانه تاسف تکون داد خداحافظ

 ی گردی سر ساعت هم بر میریسر ساعت م"ی کار خود و روکرد بالخرهاوردوگفتین

گفتم باشه چشم ...... وتو هااااااادونمی من میرکنی دقهی دقکیزهرا 

 زای چنیکه گفت من ا'ستی نرمنی تقصگهی دامی بومدکهی نرمی گنیحاالماش"کنمیرنمید

 هم دفکرعواقبشی بای نشوندی حاال که حرف خودت روبه کرسشهی نممیحال

 لحظه ی درد لعنتنی ناراحت بودم هم ان وچورونی داغون ازخونه زدم بیبااعصاب"یشبا

 سوارشدم وادرس رودادم که دم کتاب ی تاکسنی کرد با اولی مدایبه لحظه شدت پ

همونطور که "و رفتم تو مغازه پر بود از کتاب" رو حساب کردمهی کردکراادمی پیفروش

 هیبرگشت وبه " کمکتون کنم خانمتونمیت م از پشت سرم گفیکی"کردمیداشتم نگاه م

 فاطمه گفته ی داشت ولی بود نگاه کردم چهره جدابستادهی که پشت سرم ایمردجوون
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که پسره بازم " تو مغازه ست حاال چکارکنمشی هم داشهی وهمشهیبودکه مغازه مال دا

م گفت شما گفت" کار داشتمیمی ابراهی من بااقادیباشمام؟؟؟گفتم ببخش"گفت خانم

  قرار بود از امروزشناسنیخودشون منوم
 
 
 دگفتمی زد و گفت شمازهراخانم هستیپسرلبخند' فروشی جا به عنوان منشنیا"امیب

گفتم " مضر منتظرتون بودمزی شما روش نفی فاطمه هستم تعریگفت من پسرعمو'بله

 جا پشت نی انیای رفتن مسافرت خب بروزی دشونی گفت نه استنیپس پدرتون ن

 سادمی وانیتری کنارش پشت ورفتممنم ' بدمحی تا من درموردکارتون بهتون توضنیتریو

 که نیو اون هم بعد از ا" داد در باره فروش کتاب ها و من بادقت گوش دادمحیواونم توض

 کتاب برداشتم کی" کردورفت ومن تنها شدم تو مغازهیحرف اش تمام شد خداحافظ

 کردم وبهش داشی روازم گرفت که گشتم وپی اومد سراغ کتابی مشترنیبخونم که اول

 داشتم وازکارم لدت ی مشتریخالصه اونروزکل" اونم پولش رو حساب کرد و رفتمداد

 هم که داشتم فراموشم شده بودسرظهرکه شدبه فاطمه ی که دردیبرده بودم به طور

ارم  نددی در مغازه روببندم منکه کلی چطوری خوام برم خونه ولیزنگ زدم و گفتم که م

 ارهی بدبراتیادکلی بزنمی منگز)پسرعموش(فاطمه هم گفت االن به مسعود

 هم خسته ی و با لبخندی مغازه بود او می که صبح توی همون پسرقهیدق١٠وحدود

 رو دی کلدی رفته بود صبح بهتون بدم ببخشادمی جلوم وگفت دروگرفتی گفت وکلدینباش

 ی منم خداحافظبندمیدم در مغازه روم خودمنی نداره گفت شمابریگرفتم و گفتم اشکال

 نیشد؟؟؟؟ماشی مدای پنی وقت روز ماشنی مگه ای ولسادمی واابونی سرخاومدمکردم و

که من "ابرسونمتی بگفتنی ومکردنی جلوپام ترمزمیگری پس از دیکی ی شخصیها

 ی با خودم مشهیهم" بشن وبرن ردکارشونالی خیتا بلکه ب" رفتمیچند قدم عقب م

 بنهیمنکه سرم پا'کنمی مدای پحم مزانهمهی ارونی بامی می ام چرا وقتی چادرگفتم منکه

 هی فکرهابودم که نی همه؟؟؟توی به چیچ'کنمی نگاه نمی حتگردمی برمنیی وسرم پاامیم

 نی وقت روز ماشنیا" برسونمتوندی جلو پام ترمز کرد و گفت زهراخانم سال رسنیماش



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 101 

 رف طهیادازی مادرم دربی وصدارکنمیران بودم د طرف نگهیاز'نیشی متی شه ادی نمدایپ

 اعتماد کنم وباهاش برم خونه سرم روبلندکردم و گفتم نه ممنون مزاحم تونستمینم

 خوام برم دنبال فاطمه ازاموزشگاه ببرمش خونشون ی گفت من مدیی شما بفرماشمینم

 نیونم کالفه ازا اشمی بازم اعتنادنکردم و گفتم مزاحم نمی ولرسونمیشما رو هم سرراه م

 بلندجلوم ی شاسنی ماشهیکه "دمی کشیزسراسودگ ایومن نفس'برخورد من رفت

 یلیخ"برسونمت' خوشگلهاسوارشوی وگفت بنییرواورد پا,نشی ماششهیترمزکردوش

 رفتم عقب اونم ی میسادهرچی که اومدروبروم واسادمی بودم رفتم عقب وادهیترس

 کن هم نبود سرم روبلندکردم وبانفرت  ولیاشغال عوض" بودمدهی ترسیلیومدخیم

گفت اوه اوه ' جمعت کننانیب١١٠ زنگ بزنمای در کارت یری و گفتم مکردمنگاش 

بلند شد و گفت چه چشم , نحسشیکه بازقدا" بودمدهی ترسیلیخ"نمیبزن بب"دمیترس

 رو باز کرد و اومد طرفم منم ازترس نیدر ماش..... اهوهیدرست شب"ی داری خوشگلیا

که به نفس نفس افتاده 'دمینقدردویرومحکم گرفتم و پا به فرارگداشتم ا فمیک

 دنبالم نی با ماششرفی اون بی نداشتم ولدنی دوی ناگهی کرد و دیقلبم درد م"بودم

 دنی بادیول" جلوپام ترمزکردومن تامرزسکته رفتم وبرگشتمنی ماشهی دفعه هیبودکه 

اده بود از ترس وازخجالت شروع کردم مسعود که انگارخدافرشته نجات رو بر ام فرست

و منم فورا رفتم نشستم تو "نی شدوبادادبهم گفت بروتوماشادهیازماشبن پ"ردن کهیگر

 باهم رونی بدشی کشنی پسره حمله کرد و از ماشنی به طرف ماشدمی که دنیماش

 مسعوددرشت ترازپسره بود پس حتما کلی پسره هیکیزدوی مسعودمیکی"زشدنیگالو

 نی اشغال روزدکه پسره افتادزمنقدرمسعوداونی بود خالصه اشتریدهم بزور مسعو

 دستمال دوچندتای رومحکم بهم کوبنی ونشست و در ماشنیومسعوداومدطرف ماش

 ی بودروپاک کرد و من که هنوز از ترس داشتم بی برداشت ولب ودهنش که خونیکاغد

 نیکه ا"ی خواستی رو منی بهم انداخت وگفت همی نگاهنهی روازتواختمیریصدا اشک م

 بودم سادهی گوشه کناروانی که همیشانس اورد" کننتتی وادلت دنبافتنیالشخورها ب

 برات افتاده بود و من ی نه وگرنه االن معلوم نبود چه اتفاقای از ی مرتی گنی ماشنمیبب
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 خودم احساس ی رو رونی ماشنهی نگاهش از تو اینی سنگکردمی مهی صدا گریفقط ب

 جلوم گرفت وگفت اشکات روپاک کن مهم ی نگاهش نکردم که دستمالیل وکردمیم

 کننده دواری چقدرمهربون بود و امادصداشی بشی ممکنه پی هر دختری براستین

 ؟؟؟گفتی رو روشن کرد و رفت طرف خونه که گفتم پس فاطمه چنیماش

جالت خ" دنبال فاطمهرمیبعدم"ربدنی نشه خانواده بهت گرتیشماروبرسونم که د,اول

 کردومنتظرشدبرم ادهی و سرکوچه پمنبهش گفته بود ,یزیحتما فاطمه چ"دمیکش

 مگه یرکردی مادرم شروع شدکه چرا دیوارد خونه که شدم غرغرا" و بعد رفتاطیتوح

 دلت خواست ی و هر کاریری هرجادلت خواست میحاالازاد شد"یایقرار نبود زود ب

 رفتم تواتاقم ودر رو ی حرفچیس بدون ه حرفا عادت کرده بودم پنی به اگهید"یکنیم

 دمی کشی ازسراسودگیبستم ونفس
 

 خوندمی رفتم واونجا درسم روهم می می گدشت وگدشت ومن هر روزبه کتابفروشخالصه

 ی می تازه ایوهروز هم برام اونجا اتفاق ها"کردمی امتحانااماده میو خودم رو برا

 ها هم هر روز به بهونه کتاب یلین وخ رفتی و مدنیخری کتاب مومدنی ها میلیافتاد؛خ

 یزی ازدواج من اونجاچی برایی اشنای وچه براحمت مزای اونجا چه براومدنی مدنیخر

 به تر یکی از یکی.....حدود رض خواستگار داشتم که اکترا دانشجو بودن و مشغول به کار

ودلش  وقت نتونست با خودش چی باخته بودم که هی متاسفانه من دلم روبه کسیول

 بوده و من و تو جشن ازدواج دختر ی از اقوام دور پدردمی که بعدهافهمیکی......ادیکنارب

 دونستهی که میی از او جای نظر داشته؛ولری منو زشی وقت پیلی ازدور وازخدهیعموم د

 دروغ شکارم رو ی داده جرات جلو اومدن نداشته وباکلی نمیپدرم منو به هرکس

سال از ٦ خبر از همه جای رو با من باز کنه ومنم بییاب اشنا که برهیگیازدخترعموم م

 ی بوده وچی رفت کادشی پولدارشدیکه وقت" گداشتمی ادمی روبه پامیعمر وجوون

 یشده بودم متل عروسک" کرد ومنی بد بازیلی خیلیسال با دل واحساسم خ٦و"گفته

 نقدری اتدونسی کرد و چون می می دلش خواست بامن بازی دستش که هر طوریتو

 گرفتم در ی مدهیاد رونکردی که درحقم میی هایسال وابستش شدم که تمام بد٦نیتوا
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 نیومنم ازا"نهیبی عشقش روهم خوب می های وبدبهای تمام عی عاشق واقعهیواقع 

بارها وبارها بهش گفتم دل من .........رضای نبود جز علیواون کس'  مستسنا نبودملهیقا

 الی خیواون ب"یکنی مچالش می وهیکنی بازش میتته که ه دسی تکه کاغد توهیمتل 

 سرما وگرما بادوبارون مدام به فکرش بودم ی من بودم که تونی وادادی ادامه مشیبه زندگ

 نصف ی شد حتی شد دل نگران که نکنه سرمابخوره اگه بادوبارون میاگه هوا سرد م

 گفتمی ومستادمی ایقم م شدم وبغض کرده پشت پنجره اتای بارون بلند میشب با صدا

 گفتمیامی باشه وسرمابخوره ربارونی زب وقت شنی داشته باشن وتا ایری نکنه با گایخدا

 براش غدادرست ی کشورهی براش لباس اش رومی دور ازخانوادش شده کاحاالکهیخدا

 اروم باشم گداشتیومدونمی فکر ها بود که به سراغم منیسال هم٦نی و هر روز اکنهیم

 ومدمیوتا م" شدمی مشتردلنگرانشی داد و من بی زدم واون جواب نمی موبهش زنگ

 گرفتم ی مدت ازش فاصله مهی که داشت یضی ضدونقی کنم بخاطررفتارااموششفر

 قدر نی از نو ای گرفت و دوباره روز از نو روزی وباهام تماس مومدسراغمیخودش دوباره م

 داشتم خطم می تصمگهیو در اوردکه دسال عدابم داد واشکم ر٦نی رفتارهاش تو انیبا ا

 رو امتحان دادم وقبول پلممی افتاده ازدیکنم؛درساروعوض کنم تا بلکه بتونم فراموشش 

 نی بهترنیوا"می نام کردرتبتی دانشگاه دوره فراگمیو خوشحال وشادبافاطمه رفت"شدم

 یکه کار م یکتابفروش" بودمدهی که کشی وعدابی بود بعد از اون همه سختمیاتفاق زندگ

 نتونستم خودم چگاهی من هی؛ولی خواستگاری گداشتن براشی ها پا پیلیخ"کردم

 کنم؛تمام رونی نامردروازدلم بیرضای که علامیروقانع کنم وبا دل المصبم کنارب

 که به مادرم یی چه اوناشدنی کارم بامن اشنامطی محی که توییخواستگارام رو چه اونا

 ی بودکه عللی دلهی اول اش فقط به کردم؛ی در مبه؛روی غرلی گفتن دوست اشنافامیم

 نکهی دارم بااسمی روماتدکهی ازخواسگارام فهمیکی ی وقتی ولمرضا رو دوست داشت

 نی همچدکهی فهمی وقتی کرد ولی مانی درخواستش روبباریسال بودکه هر چند وقت ١

 گرفتن ازت  سال عمرم روحروم بلهکی یضی مردونستمی دارم بهم گفت اگه میماریب

 نی کنه ای زندگضیمر دخترهی حاضربشه بای مردچی فکرنکنم هی ولدونمینم"کردمینم
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سال ٥ کردکه حاال بعد از گذشت انی روبیقتی حقی تلخ وگزنده بود ولیلیحرفش برام خ

 به اندازه ادعاشون ستنی مرد نکننی می عاشقی که ادعاییبهم تابت شده که همه مردا

 دوننی که میی وچه بسا مردهاموندنیتا اخرش م حرف دلشان یوگرنه پا

 حرف ی پای زنده نمونه ولشتری و ممکنه چندماه بارهدخترموردعالقشون سرطان د

 از شانس بد من فقط گنده دماغ ی ولموننی عشقشون می وتا لحظه اخرپاموننیدلشون م

بولش  که اصالخودم قیزی گرفتن که اونم بخاطرظاهرم بود چیهاش سر را هم قرار م

 هم که با دل یی نکنم بودن کسای گفتن؛البته ناشکری مدام مانی اطرافینداشتم ول

سال ٣ حدودشیکی ی زدن وحتی داشتن و حرف دلشون رو می مشیپا پ"ومدنیوجون م

 انی بشم بی با نام حرف بزنن تا راضفرستادتای رومباربرادرومادرشی یهر چند روز

مهم بوداما چون اون . برامیزی بود و نه چری گیکس شی بار نه دلم پنی ای ولمیخواستگار

 کنه که تمام ی زندگضی دخترمرهی که باستی حاضر نی مردچیهادم بهم گفته بودکه 

 درس ودانشگاه رو بهونه کردم نی اون دخترخرج کنه بخاطر همی سالمتی رو براشیدارا

  گفتم کهی رو منیو هر بار هم هم
 
 گفت من نه با درس خوندنت مشکل دارم ونه با یخدا م خوام درس بخونم؛واونم بنده یم

 ی برادرش برای ما بروز به طور اتفاقیمی قدهیدوست داداشم بود وهمسا"سرکاررفتنت

 ؟؟؟گفتم چرا گفت یستی شمازهراخانم ندیدپرسی منو دی کتاب اومدمغازه و وقتدنیخر

ودم  خی داشتم به روی سعی شناخته بودمش ولیمن محمد هستم محمدغالم

خودش "نمتونیبی به سرم اومد گفتم خوشحالم که مدمیترسی که می ازهمونارم؛چونین

 رفت وامدها ادامه داشت نیزن و بچه داشت رفت وفرداش بامادرش اومد وخالصه ا

 گهی روز سرظهرکه دهی نکهی ادن؛تایدی ومنومومدنی میی بهانه اهی مغازه به ی تویهرروز

 پسرجوون اومدن تو مغازه تا اون هی مد و مادرش و خواستم مغازه رو ببندم ضمنیم

 خالصه پسره هم نهی پسره رو اوردن که منو ببنای افتاد که امی دو هزاردمیپسره رو د

 من اصالنگاش نکردم فقط همون لحظه ورود که ی نداشته بود ولنی بردرهیخوب منو ز

 مشکل رونداشتم نی واگه اافهی وخوش قپی خوش تد بوی پسرجزابیی خدایسالم کردول
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 کردم و رفتم خونه خدا لی دادم؛رفتن ومنم مغازه رو تعطیصددرصدبهش جواب متبت م

 من ومدنی که اگه می خواستگارانی که فکر اشتباه باشه ونخوان بکردمیخدا م

 ون هم همداونی دارم شای گفتم که چه مشکلی جوابشون روبدم اگه می چدونستمینم

 و کردمی گفتم وقبول می کرد اگه نمی و من و خورد م دادی ملمی پسره روتحویحرفا

 کردم صد درصد ی بودم ورزش مخفضی که مردی فهمی شدم و بعد می مشیوارد زندگ

 یفردا' بودکه دانشگاه رو بهونه کنمنی راه انی کرد پس بهتری روبه کامم تلخ میزندگ

 ی سراغگهی ما دنی وگفت؛شما که ازاون محل رفتازهاونروزمادرش همراه برادرش اومدمغ

 متون؛ومنینیبی که دوباره ممی خوشحالیلی همه سال خنی و حاال بعد از امیاز شما نداشت

 دل نه صد دل هی دهی که تو رو دروزی زدم که گفت پسرم دیدرجواب حرفاش فقط لبخند

 یزی چیاگه نامزد"ی تو عروسم باشخوادکهی دلم میلیعاشقت شده دخترم خودم هم خ

 دمی ترسی که میزی از چمی وبامادرت صحبت کنمیایشماره تلفنت روبده ب ادرس ویندار

 خواستم ی هم نداشتم؛شماره تلفن رودادم و میی اگهی خب چاره دیبه سرم اومد ول

 می خواستمی خونه روبلدباشمت؛کهیرسونی ماماخودمونیمغازه روببندم که گفتن ب

رس رودادم اونا هم منودم در  شدم وادنشونی و رفتم سوارماشم کردم؛ناچارقبولیایب

 خونه قبول نکردن وگفتن ان شاالله می برانی کردن هر چقدر تعارف کردم بادهی پاطیح

 چون خانوادم چون انی بشن ونمونی پشکردمی خدا خدا مم؛ومنیرسیفردا شب خدمت م

 روز بعد من کالس صه خالکردنی ودوست برادرمم بودصددرصدقبولش مشناهتنشونیم

 ی وقتفمی کیصدابودتوی هم بمیشب؛و گوش٨صبح کالس بودم تا٨گاه ازداشتم دانش

 ازمادرش دارم؛به فاطمه سکالیم١٨ رو در اوردم ونگاه کردم تامیکالسم تمام شدگوش

 بازم دمی زنگ خورد و دمی بازم گوشان؛کهی بخوانی مناامشبیگفتم حاالچکارکنم؛ا

 یم و بعد از سالم و احوالپرس فاطمه گفت جواب بده جواب دادزنهیمادرش داره زنگ م

 گفت
 

 نداره یبی گفت عنی زنگ زددمی صدا بوده نفهمی بمی بودم گوشدکالسی ببخشگفتم

 نه من ؛گفتمی دی که جواب نمی خواب باشی از سر کار اومددیدخترم گفتم شا
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 میری نداره ما میشب؛هنوزم دانشگاه هستم گفت اشکال٨صبح کالس داشتم تا٨ساعت

 ی و خداحافظمی درخدمتدشمایم دخترم؛گفتم مراحیای تا تو بمیشی ممزاحم خانواده

 گفت ازهدات زم؛فاطمهی سرم بری تویکردم وقطع کردم و رو به فاطمه گفتم خاالچه خاک

 نبودم صددرصدقبول ضی شده باشه؛گفتم اگه مرتبی نصیپی خوشتنیهم باشه پسر به ا

 یخالصه رفتم خونه وطول......فاطمه گفت توکل کن به خدا....... حاالی ولکردمیم

 اتاقم نشسته ی زار توی داغ شد و منم با حالی اومدن و بازار سالم و احوالپرسدکهینکش

 مونی بگم که پسره پشی بودم وبغض کرده به فکربودم که چنیبودم وازبخت بدم غمگ

دم  ومنم چادرم روسرم کرنیی من بشه که مادرم صدام زد که برم پاالی خیبشه؛وبره و ب

 کردم؛وکنارخواهرم فرشته یوالچرس و با همه سالم واحنییو رفتم پا

 بود و به زور نیی سرم پازدومنمینشستم؛پدردامادمجلس رو دست گرفته بود و حرف م

 ی خب مجبوربودم؛پای نکنم؛واقعا دوسش داشتم ولهیخودم رو کنترل کرده بودم که گر

رف زدن رفتن وقرارشدنظرم رو بعد از  حی بعدازکلم؛خالصهیماری دلم بدارم بخاطربیرو

 که من نظرم رو روز اول به دلم گفته بودم؛روزبعدمادرپسره دونستنیفکر کردن بگم نم

 خب ی نگفتیزی گفت هنوز چدمیبهم زنگ زد و گفت به مادرت زنگ زدم ونظرت روپرس

 خوام درسم ی دهنم روقورت دادم و گفتم من دانشگاهم مه؟؟ابیعروس خانم نظرت چ

 سکوت قهی به ازدواج فکرکنم؛چند دقتونمیو ادامه بدم وبرم سرکارفعالهم نمر

 ی گفت ما مشکلدکهی نکشی طولیکردومطمعن بودم ازحرفم جا خورده و ناراحت شده ول

 ومن سکوت کرده بودم گفت ی درست رو ادامه بدیتونی مزمی عزمیبا درس خوندنت ندار

 ی کارچی خب هی کرد ناراحت بودم ولی خودش بهت زنگ بزنه و خداحافظگمیبه رضام

 که با کار اش اعصابم رضای و از به طرف علمیماری طرف بهی بکنم؛از تونستکیهم نم

 وبه ومدنی اشغالها هم مدادواونی بود بهم مدام ادرس مغازه روبه دوستاش مختهیرور

و  نیتری وی داشتن روی مکردن؛وشمارهی مجادمزاحمتی واومدنی مدنیبهونه کتاب خر

 کرده بودن که باهاشون دهن به می حرصکاتشون حرنی بار با انی چندی رفتن حتیم

دهن هم شده بودم سروصداراه انداخته بودم که بلکه برن وگورشون روگم 
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 نی به اخوادی می تاکنمی بباوردمی به روش نمی نامرده ولیرضای کارعلدونستمیکنن؛م

 دور وبرش نبود ی دختریادم؛واونوقت دی بهش جواب هم نمگهی دیماراش ادامه بده؛حت

 گهی گرفت که باهاش حرف بزنم ومنم چون دی ماوردوتماسی مو ندبه من پناه می تنها مو

 نقد را ی هر وقت نوبت دکترداشتم اای دادم؛ی نمیتیدستش برام رو شده بود بخش اهم

 یخامش م که؛منم نهیادمنوببی کرد که وقت دکترم روبهش بگم تا هماهنگ کنه بیقرار م

 فطرت بودکه خودش نقدرپستی ای گفتم فالن روز نوبت دارم ولیشدم وبهش م

 که چون دمیرو فهم, کارشنی الی دلفزستادوبعدهای خودش می روجاومدودوستاشینم

  خانواده؛کهیدی و از دور منومموندهی گوشه مهی وومدهی نمنیاشنابوده بخاطر هم
 

 اشغالترازخودش ی بوده که منو به دوستانیا هم گشی دلی خانواده ام نشناسنش؛و دلکه

 دارم؛خالصه چون از کار اش ی که چه دوست دخترخوشگلدینینشون بده وبگه که بب

 امطبی ومنم گفتم بنهیخوادمنوببی که اصرار کرد که میکالفه شده بودم باراخر

 اتی زدم و گفتم خودت وکارات ونامردگ دوستاش روفرستادبهش زنومدوبازمیدکترون

 خدا با دل ی کردی که بادام واحساسم بازی همانطوردوارمیبه خداواگدارکردم امرو

 رو خاموش کردم؛گدشت می وگوشی روبخورهاتی کنه وچوب تمام نامردیواحساست باز

  اومدن و رفتن واصرایلی ردکردم خیوگدشتومن رضاروهم که اومده بودخواستگار
 

 ی رونداشتم از به طرف خانوادم مهگی ضربه دهی تحمل گهی خب من دی ولواصرارکردن

 شی کرد که نام و وارد زندگی طرف وجدانم قبول نمهی روازتیماری بانیگفتن نگو جر

 باشم؛چون من ضی که من مرکنهی اصالفکرش هم نمنهیبی منومی هرکنکهیبشم باا

 تا اخرعمرم دارو دی خب بای ولی عادیما متل ادکردمی میسرحال وسالمت داشتم زندگ

 تی سرای بودکه نه به کسی من جوریماری بودم؛بی نظر پزشک مری و زکردمیممصرف 

 ی شد ولی میکی شد و نه کشنده بود و نه مانع از نزدی نه مانع از بچه دارشدن مکردیم

 رضا ا ازمردا دوست ندارن زنشون بخاطرسرپابودنش دارو مصرف کنه؛ وقاعدتیلیخب خ

 نی با نام سرسنگیلیاز رد کردن رضاخانوادم خبعد....... مستسنا نبودلهی مسنیهم ازا
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 گزره؛خطمی می دلم چی تودونستی چه می خب کسی زدن ولیشدن و مدام سرکوفتم م

 ی پس انداز داشتم برای نشه؛،وبه اندازه کافرضامزاحممی علگهیرو عوض کرده بودم که د

م که  خبردارشدم ازدخترعمونکهی وگدشت؛تا ادم؛گدشتدانشگاه که دنبال کارنگر

رو از دست داده وهم , هم کارشرضای که علدمی رفت وامدداشتن شنرضایباخانواده عل

 که به سرش اومده بود یبتیدازمصیپدرش رو وبهم گفت که چقدرداغون شده نبا

 ی ها رو می خب چوب خدا صدا نداره وبه موقع تقاص بدیخوشحال باشم ول

 شرکت لی فامی توی جشنچی هیتو. .......... مجازات شده بودینجوری ارضاهمیوعلده؛

 ی مشنهادی پیکی نبود که خواستگارنداشته باشم؛هرروز ی متاسفانه روزی ولکردمینم

 دنبال یدبری بای مجردبمونیخوای می تا کدهی شنی مدسرکوفتیداد و من هرروز با

 کرد که منم ادمم ودلم ی درک نمیس کچی هی حرفهاپربودولنی ازات؛گوشمیزندگ

 کنم نگم که ی عمرباهاش زندگهی قراره کهی به کستونمی نمی ولمیدنبال زندگ خوادبرمیم

 رو بر ام کنه میدزندگی وفهمشیزندگ,ی دارم و بعد که رفتم توی مشکلنیهمچ

 ی پسرهی ها نشسته بودم که مکتی از نیکی ی دانشگاه بعدازکالس روی تویروزیجهنم؛

 بلندشم که گفت باهاتون خواستمدیی نشست؛وگفت اجازه هست گفتم بفرمامدوکنارماو

 حرفش شده بودم که نه نی ومن مبهوت ادینیحرف داشتم اگه امکانش هست بش

 من ی ولدی شناسی چطور با من حرف داره که گفت شما من و نمشناسمشی ونه مدمشید

 داشتم تا رنظرتونی زدمتونی شناسم درواقع ازروز اول دانشگاه که دیشما رو کامال م

 ارشد ی هستم ومهندس شرکت نفت؛دانشجویی ترم باالیبچه هاحاال من از 

 نکردم وراه و ی خواستگاری گفت راستش من تا حاال از کسدییهستم؛گفتم راه بفرما

 که ادامه داد کردمی چشام چهار تا شده بود و داشتم نگاش مدونمیروشش روهم نم

 شده ی وحتدونمی ساعت کالسهاتون روهم می دارم حترنظرتونی زهساله ک٢ بهکینزد

 تا شماکالساتون تمام بشه نمیشی گوشه مهی وامیدرومی که کالس ندارم وشمادارییروزها

 ادرس خونتون روهم ی حتدونمی ازشماوخانوادتون مزای چیلیمن خ...... دخونهیوبر

 اومدم؛و شما متوجه بالتون بار تا حاال پشت سرتون تاخونتون دننیبلدم؛چون چند
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 یتا ازپسرا٣دونمی می حرفابازمونده بودکه گفت حتنی ادنیب شن از تعجد؛دهنمینشد

 ی سختی بخاطرسماجتش دعواشیکی بایکالستون بدجورخاطرخواهتن؛که حت

 اطالعات روبه دست اورده؛وگفت من نی مغزم هنگ کرده بودکه چطور ا؛ومنیکرد

 نفت وگاز هستم ومهندس شرکت نفت شیپاال ارشدیهمونطورکه گفتم دانشجو

 هی وکنهی میرودادم برادرم توش زندگ,واحده که واحداولش٢ خونه دارمهیه؛یعسلو

 ی وشاغل که وقتلکردهی همه تحصکنم؛خواهرانی میواحدش روهم خودم توش زندگ

 نگفتم؛که گفت یزی چی بوده؛ولرمدرسمونی که خواهرش مددمی رو گفت فهملشیفام

 کردن بامن شما ی وزندگ بودنی برادنیشنهادمی دختر که خودشون پنهمهی اونیمن م

 تونستمی نمی دارم که نمبتونستم ازدواج کنم؛ولی مشکلهی خب من یرو انتخاب کردم؛ول

 ی که بادست پاچگی کردم و گفتم چه مشکلرم؛نگاهشیراحت از شما هم بگ

 ی بلندخاطرشغلم؛از گفتم مطمعن باش؛گفت من بی باشی رازدارخوبدوارمیگفت؛ام

 یی ادهی خب فای هم دکتررفتم ولیلی شدم؛وخیس ودچارفلج جننییافتادم پا

 نی ازاهی متوجه شدم منظورش چ؛وی جنس؛فلجینداشته؛تودهنم تکرارکردم فلج جنس

 ی ادمنی شه با هم چی حاضر نمی دخترچی هدونمیحرف سرش رو بلند کرد و گفت م

 ساله دارم با خودم کی االن زشمابگدرم اتونستمی خب من نمی کنه ولیزندگ

 گرفتم حرف دلم روبزنم؛شماره تلفنش رودادبهم وگفت می که تصمنی تا ارمیمکلنجار

 که زده یی باشه؛و من و توشوک حرفای اگه جوابتون منفیمنتظرتماستون هستم حت

 بودگداشت ورفت
 

 نگاه ی امامی اقای خالی نشسته بودم وبه جامکتی نی حرفها رونی ادنی زده از شنبهت

 صورتم یبودکه فاطمه کنارم نشست و دستش روجلو چقدرگدشته دونمینم'کردمیم

 حرف نگاش کردم و گفتم نی هپروت؟؟؟باای توی رفت؛بازمییتکون داد و گفت کجا

 کردم هم داتی حاال که پگردمیم ساعته دارم دنبالت کی ییکجا!یچی ه؟؟؟گفتیچ

 میزیچ: و گفتمدمی ازته دل کشی باز؟؟؟اه؟؟؟چتهی دی جواب نمزنمی صدات میهرچ

 نی انیبب"ستی نتیزی مشخصه ویدی که کشیفاطمه گفت اره از رنگ وروت واه'ستین
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 ه؟؟؟گفتی کالقیبرگشتم ومتعجب ازحرفش گفتم د" گشتی داشت دنبالت مالقهید

 زدو گفت اره ی بارطنتیگفتم کدوم پسره نام کردولبخندش'هت پسره خاطرخوانیهم

خداشانس بده والله ما که ارزو 'گمی کدوم رومیدونی که نمی دارنقدرخاطرخواهی اگهید

 فقط نگامون کنه ازحرفش خندم گرفته بوداما خودم رو کنترل کردم و یکی'میدار

 ؛گفتم وااااافاطمه گفت " نباشنناخواستگارمی ااهی خوام صدسال سیم"گفتم

 تا کننی وادم واسطه مزننی دارن دورم بال بال منقدری که انای ازهمیکی به یخوایم"والله

 روبگم دمش روبزاره رو میماری بانی جرمیادخواستگاری کنه بمیرف بزنه راضباهام ح

 دوستت یغلط کردن اگه واقعاکس:فاطمه گفت"کولش وبره پشت سرش روهم نگاه نکنه

 رداره؟؟؟مگهی تو واگیماری تازه مگه بمونهی عشق وعالقش می پاجورهداشته باشه همه 

 ی روزهی خب ی نه ولشه؟؟گفتمیرشدن م مانعه از بچه داکنه؟؟؟مگهی متی سرایبه کس

سال خواستگارم بودواصرارپشت اصرار واسطه پشت ٢ بهکی که نزدیی بنده خداهی

 روبهش میماری بانی جری وقتیادخواستگاری بشم بی فرستاد تا راضیواسطه م

 روحرمت میسال عمروجوون٢ ی بهم گفته بودنویاگه از روز اول ا:بهم گفت"گفتم

 دونمی نمکردم؛گفتی نمرپالحهی کردنت زی وغرورم روبخاطرراضودمنقدرخی واکردمینم

 کنه ی کار می کنه که هرچی زندگضی دخترمرهی حاضربشه بای مردچی فکرنکنم هیول

 بهم ی تلخ بود و دلم روشکست ولیلی حرفش اگرچه خنیا'خرج دوا دکتر دختره کنه

 واسه بله گرفتن فقط وفقط نزنی وبال بال مپلکنی که دور و برم مییفهموندکه تمام اونا

فاطمه "رنی رو کولشون ومزارنی دمشون رو مادوسطی بیضی مریاگه پا"بخاطر ظاهرمه

 رونخور؛پس غازش هی صدمن یگول حرفا"گفت اون پسره غلط کرده باهفت جدوابادش

 وچه هی کی بدونی حتنکهی بدون ارهی میکنی ردش متیادخواستگاری میبگو چرا هرک

 کردم هنوزمنتظراون ی مدت فکر منیبخدامن تمام ا..... زهرایر خیلیخ!!!!هیشکل

 یپوزخند"رهی میدی که تمام خواستگارات روپر می گور به گور شده نشستیرضایعل

 هاش روهم یچوب تمام نامرد" وقته تمام شدهیلی من خیزدم و گفتم اون ادم برا

 ؟؟؟گفتمیدونیجامگفت تو ازک......بدجورداد هم شغلش رو ازدست دادو هم پدرش رو
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 ی دور پدریالی اره گفتم اون بهم گفت اخه ازفامادته؟؟؟گفتی دخترعموم رو که میمر

 متبت بده واب جیکی زهراجان به نی ببدم؛گفتی فهمری دیلی که خیزیبود متاسفانه چ

 شدنت ضی تو که مقصرمرزمیاخه عز'مونهیزمی همه چیاگه واقعادوستت داشته باشه پا

 اما ی دل نه صد دل عاشقش شدهی اشغال نداشت سرراهت که هیاسته خدا خو!!!!یستین

 وغم وغصه تی وحداحرفی دنهی نامرد بودکه سرحرفش نموندورفت و تو رو بانقدریا

 ی وغصه رفتنش روخوردیدی روکردوتوعداب کششیتنهاگداشت اون خوش و خرم زندگ

 بیرغی پسرعمت به تی عشق نافرجام که الههیادگاری شدیضی مرنی وایتا ازپادراومد

گدشته " نکننینقدرنفریگرفتاربشه ازحرفش خندم گرفته بود گفتم فاطمه جان ا

 مادرم ی خونه تاصدامیابریحاال هم ب" بشنومیزی درموردش چخوامی نمگهیهاگدشته د

تو راه " خونهمی که برگردمی وسوارشدمی دانشگاه رفتسیو با هم به طرف سرو"ومدهیدرن

 طرف هیاز' چکارکنمدونستمی بود نمی امامی اقایغول حرف هابرگشت تمام فکرم مش

 خودم یماریب"گهی ازخواستگارهام وازطرف دیکی خانوادم بخاطرقبول کردن یاصرار ا

 ی زندگضی دخترمرهیکه با"ستی قابل قبول نی مردچی هیکه مطمعن بودم برا

 ی زندگیعاد ی نکنه وبتونه متل ادماتی سرای اون ادم به کسیماریکنه؛هرچندکه ب

 ی عمرپاسوزمردهیدیبا'کردمی طرف اگه قبول مهیاز'رمی بگیمی چه تصمدونستمینم'کنه

 و نوتا تهرا" مادرشدن روبهم بچشونهنیری توانست طعم شی وقت نمچی شدم که هیم

 دنی فهمی اگه خانوادم مگهیوازطرف د"میکردی می کنار هم متل خواهر و برادر زندگدیبا

 فکر ها بودم که نیتو هم"کردنیول کردم صد درصد مخالفت م رو قبی ادمنیمن همچ

 امروزچشه ستی گفت معلوم نرلبیواروم ز"میدی شورسادهیفاطمه صدام کرد و گفت پ

مادرم طبق " کردم و رفتم خونهی شدم و از فاطمه خداحافظادهیپ!!! توهپروترهیمدام م

 یم و گفتم اگه کار اشپزخونه گرفتارپخت وپزبود رفتم وبهش سالم کردیمعمول تو

رفتم طرف پله هاکه " ندارم برولباسات روعوض کنیهست کمکتون کنم گفت نه کار

توروخدا "کردزهرا ما در امروزم احترام خانم اومدوبازم درخواستش رو تکرار :صدام زد

 ی که هرکشهی نملی دلنیاخه ما در ا"یدی پسنددی شاشینی ببادحداقلیبزار پسره ب
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 گفت پسره پسره یبخدا م"یکنی ونشناخته رد مدهی تو ندیاستگارادخویاومدوخواست ب

چند بار تو رو موقع رفتن به " کنهی جا کار منیا"دوست پسرشه' مال اصفهانههیخوب

  به پسراحتردهیدانشگاه د
 
 و دمیوسط حرف مادرم پر......  پسراحترام خانم همهی کنی خانم نشونت داده وگفته اام

 ی اصرار منقدریاخه چرا ا!!!! شوهرکنمخوامیبا با من نم"ل کنگفتم مامان تورو خدا و

 وراه افتادم طرف دمی کشیاه" اشپزخونهی تمام کرد و رفت تویمادرم باناراحت"یکن

 داغون ی تختم وبااعصابی و کتاب ام روپرت کردم روفیوکدراتاقم و باز کردم "اتاقم

 که یی اگه بدونه اوناالهیوش خمادرم چقدرخ"کردمی می کارهی دیبا"لباسام و عوض کردم

 ولم ضمی بدونن مری وقتگهی دی ازدواج بامن زودترازاونای براکننی می پافشارنقدریا

 جور نی همتونستمینم"گرفتم ی میمی به تصمدیحالم بدجورگرفته بود با"رنی ومکننیم

تاد  که نگاهم افدمی تخت درازکشیرو" ازدواج تحمل کنمی مادرم رو برایهر روز اصرار ا

 ی جدمی به تصمدیبا" بهم دادبرداشتمش ونگاش کردمی امامی که اقایبه کارت تلفن

 ی کسچی داره و هی مشکلنیبا خودم فکر کردم اگه اون همچ" گرفتمی میودرست

 کنهی نمتی سرای خون دارم درسته به کسسمیمنم رومات"ستی باهاش ناجحاضربه ازدو

 نی که بتونه باادابشهی پیدکمترمردی خب شای ولشهیومانع از ازدواج و بچه دارشدن نم

 گمی روممیماری بانی وبهش جرزنمیبا خودم گفتم امشب بهش زنگ م......ادی کناربلهیمس

 فاکتور دی رو بای امامی مشکل اقای ولدارمیم انیاگه اون قبول کردکه با خانواده درجر

 بشن یه که راض داره محال ممکنی مشکلنیچون اگه خانوادم بفهمن طرف همچ"رمیبگ

 تحمل کنم تونمی میعنیای بچه و با خودم گفتم خدادطرفیبازفکرم پرکش" ازدواجنیبه ا

 ضوگرفتم سرم بودبلندشدم وی که تویی بدون بچه رو؟؟؟کالفه وداغون ازفکرایزندگ

پس توکل " خوب اومدیلیوجوابش خ" استخارهی مردم براتی رو بر داشت ونرانیو

 دونمی روبهش بگم؛نمانیم شب بهش زنگ بزنم وجر گرفتمیکردم به خدا وتصم

 ی شدوخوابم بردگرم خواب بودم که صدانیچقدرگدشته بودکه کم کم پلکهام سنگ

 ونه داروهات یزهرا ؛ زهرا بلندشو نه غداخورد:کردی که داشت صدام مدمیمادرم روشن
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 شده همه ی دانشگاه لعنتنیا" روبخوراشامتیبلندشوب" پوست واستخونیشد'رو

گفتم باشه "نمیبلندشوبب" هم برات شوهرشده هم دارو شده وهم خورد وخوراکتیندگز

ادان گفتن "رفت طرف دراتاق که گفتم"امی مدمنمی شمابردارمیمامان باشه ب

گفتم خب " که ازون گفتنکساعتهی سرش روتکون داد و گفت اره اسفمامان؟؟؟مامان بات

مادرم "سام روخوندم امتحان داشتم تا صبح نشستم دردمیچند شده نخواب!و کار کنم

فردا مهندس " تا چراغ اتاقت روشنهشدمیدارمی نماز صبح که بی برادمیدیگفت اره م

 ی و که نه بچه بشوریدشوهرکنی اخرش بایدخترتوهرچقدرم درس بخون!!!! برامیشیم

 ی براش زدم سریدوچشمکی غربزندوبعدای شه بری گفتم باشه حاال می کنیوخونه دار

 ادورفتتکون د
 
 دم نی و ایفرشته بادروغاش نابود کرده زندگ"دمی موقع بود که فهمن

 ی و بدنی خونیبا سر و صورت"رونی زد که خسته شدو از اتاق رفت بنقدرکتکمیا.......رو

سرسجاده نشستم " در چرخوندمی تودرویکه اززورکتک خورد شده بود بلند شدن وکل

 مجازات ینطوریتکب نشدم که بخوام ا مری من گناهیدونی خودت مایو گفتم خدا

 اخودتیخدا" به دلم زدورفتی زخمهی دی ازراه رسی که هرکیدونی خودت مایخدا"بشم

 من باور ی وپاکی گناهی به باتوکهیخدا...... کنم و نشدی که خواستم زندگیدونیم

 بابام یصدا" که هستم بدبخت تربشمی نینزار از ا" خودت کمکم کنایپس خدا"یدار

 خونه نی به بعدپاش رو از در انی گفت ازای که مدمی شنی منییدروازپایکشیربده مکه ع

 حق نداره ی احدچیخونه ه"دانشگاه حق نداره بره"زارمشی زنده نمرونیگزاشت ب

 دارم ی چنیبب...... درارتباط نباشهی ازش که با کسیریگی رو هم مشی لعنتیگوش"بره

 که یکنی رو روش قفل ماطی ودرح دراتاقشیی جای بریخواست" زن"گمیبهت م

 اهی روزگارش روسدنشی اومده خونه دیاکسی رفته رونی بره بفهمم برونیمباداب

 اهی خواهرم سی روزگارم بخاطرحرفادمیواون موقع بودکه فهم"گفته باشم"کنمیم

 ی و بدمیچقدر زجرکش..... بودی تلخیچه روزا.......اخ که چقدر بدبوداون روزا".......شده

 نی بود تو ادمیدانشگاه تنها ام"دمی نکرده چقدرکتک خوردم وتهمت شنار بخاطر کگناه
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 که تا صبح ییوچه شبهل" که چقدربخاطرش تالش کرده بودمدونهی وخدا مایدن

 دم نی ایچقدر بر ا" بودم که امتخانام روبانمره باال قبول بشمدهیبخاطرامتحاناتم نخواب

 که تو ی رو با پس اندازدانشگاهم مخارج تما" بودمدهیچقدرزحمت کش"نقشه داشتم

 از پول الی رکی نخواستم یحت" کتابخانه مشغول به کار بودم داده بودمی که تویمدت

 درس خوندن ی من برایچون خودش بهم گفته بود رو....... دانشگاهمیاغاجون رو برا

  از مادرمدمی با زن کنم و منم تمام تالشم رو کردم وچقدر سرکوفت شنیحساب

 از خانه وهمه روبه عشق درس ودانشگاه تحمل کردم رونی بطی محی تورکردنمبخاطرکا

 خواهرم ی نابجایبخاطردروغ وتهمتها" ادمهی یبخاطرنامرد" وپوچچیوحاالبخاطره

 زحمت نهمهی اایخدا"ترم اخردانشگاهمه" چکارکنمایخدا........همش دود شد رفت هوا

 ......شه وپوچ همش دود بچیندار بخاطر ه"دمیکش
 

 به نماز؛نمازم ستادمی رفت منم بلندشدم رفتم وضو گرفتم وجانمازمو پهن کردم و امامان

 مامان وبابام دمهین؛دیی زکرگفتم ودعا خوندم وبلندشدم رفتم پایکه تمام شد کم

 کردم و رفتم تو ی سالمهی هستن؛ونی مشغول تماشاکردن تلوزنی ونگیومجتب

 ی اصالمزه ش روحیول" شدمخوردن و مشغول مدی خودم شام کشیبرا'اشپزخونه

 که یمی تصمدونمینم....... بودی امامی اقاینکردم چون تمام فکرم حول وحوش حرفا

 من ممکنه یماری چون خودش هم مشکل داره با بنهی حداقلش ای ولانهیگرفتم درسته 

 یبزرگ به ی من هرچقدربدباشه ولیماریب' سرمی روبکوبه تومیماری بادونتونهیکنارب

 ی عادی ازدواج کنم ؛ هم بچه داربشم ؛ هم متل ادماتونمی هم مست؛منیمشکل اون ن

 ی زندگی اون چی داروهام روبه موقع مصرف کنم و ناراحت نشم؛ولی کنم فقط کافیزندگ

' ی مادرشدن به گور ببری ارزوهات رو برادتمامیبا' ته جهنمیعنی ی ادمنیکردن با هم چ

 که دمی کشیچارگی وبی ازسردرموندگیاه"می کنیگر باهم زندومتل دو تا خواهروبراد

 که یکی به تونستمی که داشتم می همه خواستگارخوب خوبنی نبودم بعد از اضیاگه مر

 که ییکه چشم ودهن همه اونا"میازهمه لحاظ باب دلم باشه جواب بدم وبرم دنبال زندگ

 دشدنی مجو منییت جدا که باعییهمونا" روببندمننی منو ببیچشم نداشتن خوشبخت
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 که درحقم کردن دارن خوش و خرم و خوشبخت ی وظلمی همه بدنیو حاال هم با ا

 دست وپام رو بسته ومجبورم بخاطرش بازم میماری افسوس که بیول"کنندی میزندگ

 عداب لهی مسنی که چقدربخاطرادونهیوخدا م" حرف دلم بزارمیپارو

 و جمع کردم وبشقابم زیم ونکی سیتوبلندشدم وبشقابم رو گداشتم ".....دمیکش

 کردم تیبازم رفتم وضوگرفتم واومدم قران رو بر داشتم ون" اتاقیروشستم رفتم تو

 به می راضایگفتم خدا"وبازم خوب اومد" واستخاره زدمی امامی جواب دادن به اقایبرا

 فمی رو ازکمیاومدم گوش' همون کار روبکنیدونی خودت صالح میهرچ" خودتیرضا

 نیبا اول" داده بود بهم رو برداشتم و زنگ زدمی امامی که اقای تلفنکارت ورونی بدمیکش

اون هم چندبارالو " بگمیاچی چکارکنم دونستمیبوق جواب داد دست پاچه شده بودم نم

که " بگمی چدونستمی وپام روگم کرده بودم ونمزدودستیومن قلبم تندتندم:الو گفت

 از کجا من و نی نگفتم ایزی من که چایاده بودم خدهنگ کر!!!!!!خودش گفت زهرا خانم

 ی رو کردم که صدام نلرزه ولمیتمام سع"زهرا خانم حالتون خوبه"بازم گفت"شناخت

 حال شما خوبه ی امامیسالم اقا' لرزون جواب دادمیموفق نشده پس با صدا

  وقتهیلی راستش من خدی شما مراحمدی داراریگفت ممنونم اخت" شدمدمزاحمیببخش

 تماس یدوقتی شما از کجا من و شناختدمیبدون مقدمه پرس" هستمتونمنتظرتماس

 یحت" سال دنبال شمامکیبهتون که گفتم من االن : کرد وگفتییتک خنده ا"گرفتم

 یکنه؛حتی می که تهران زندگدی برادر دارهی دونمی میحت"ادرس خونتون رو هم بلدم

 راوردنیپس گ'بودن ای کدونمی سال مکی نی ایتک تک خواستگارهاتون روهم تو

 سال اول دانشگاهتون روبه کیهرچندکه شما " باشهی کار سختتونستیشمارتون نم

 دخترتون؛که شمارتون دست ی های به هم کالسیدحتی ندارلی که موبادیهمه گفته بود

 دانشگاه بود و ی پروندتون توی خب شمارتون تویول" نکنهجادمزاخمتی وافتهی نیکس

مغزم سوت "راوردمی دانشگاه داشتم شمارتون روگی توه کییاشناها قیمنم ازطر

توکل :که خودش گفت من سراپاگوشم" نگفتمیزی چیول"شی زرنگ بازنهمهیدازایکش

 یاگه مشکل" بزارمونیدباشمادرمی حرف دارم که بای سرهیکردم به خدا و گفتم خب من 



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 116 

 خب من االن تم؛گفتمددرخدمییگفت بفرما"کنمی من نظرم رو اعالم مدباهاشینداشن

 یماری بنیا"وتحت درمانم"شدم]لوپوس[ خون سمیساله که دچاررومات٥ بهکینزد

 بدن یمنی استمی شدن سفی ضعادوباعتی بوجودمی نداره وبر اتر ناراحتیدرمان قطع

 برام متل سم ی خطرناک باشه وناراحتیلی خیلیواگه کنترل نشه ممکنه خ"شهیم

 نی هام وازکاربندازتشون و هر کدام ازاهیبم به مغزم به کل ممکنه حمله کنه به قلمونهیم

 ضی که من مرکنهی اصال فکرنمنهیبی االن منو میهرک'شهی باعت مرگ مفتنیاعضا ازکارب

 نه به یماری بنیا"کنمی میزندگ,ی عادی ندارم و دارم متل ادمایمی عالچیباشم چون ه

 راحت یلیخ"شهی مرشدن از بچه دا ونه مانعشهی ونه مانع ازازدواج مکنهی سرابت میکس

که "هی ناراحتشهی ممیماریدبی که باعت تشدی ازدواج کنم و بچه داربشم تنهاعاملتونمیم

 تونه که بدون بچه ی نمی دخترچی هنکهی اگهی دیکیو......نیهم" بشمدناراختینبا

 اگر خدا خواست و ما با هم ازدواج ی ندارم ولیمن بامشکل شمامشکل" کنهیزندگ

 به دپای باشه بامی زندگی تویی هروقت خواستم بچه اگمی دارم بهتون من االنی هممیکرد

واما "می وبزرگ کنمیاری بی بچه ایی جای ازپرورشگاهمیتا بتون'یای من بیپا

وتوکل بر خدا کردم و " بامشکلتون ندارمیمن مشکل" بهتون بگمدیدرموردمشکلتون با

 نکرده حل نشد من بازم یخدا تون واگه  حل مشکلددنبالیاگه شدبر'زنگ بهتون زدم

 که هروقت کم بود بچه رو حس نهیفقط تنها خواسته ام از شما ا' باهاش ندارمیمشکل

 ی اون چنمیوسکوت کردم تا بب.......دی اوردن بچه از پرورشگاه موافقت کنی برادیکردم با

تا "رو کرد حرفام ی منیواونم سکوت کرده بود و فکر کنم داشت سبک سنگ"گهیم

 نکیا
 
 بهش گهید" زدمیپوزخند"ی باشضی کردم مریفکر نم: بالخره به خرف اومدوگفته

بازتماس گرفت ٢٠ بهکینزد" قطع کردمی بدون خداحافظعیاجازه حرف زدن ندادم و سر

 نتونست نمیا" شکرتایسرم روگرفتم روبه سقف و گفتم خدا" جوابش ندادمیول

 بلند می اس ام اس گوشیکه صدا" بهم صبربدهتاخودیگفتم خدا......ادیبامشکلم کنارب

نوشته بود چرا بهم اجازه حرف زدن : بودی امامیاس ام اس رو باز کردم ازطرف اقا"شد
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 ی چیخوای مدونمیبراش نوشتم م" جواب بدهکنمی نگفتم خواهش میزیمنکه چ'ینداد

 که سالم گهی دیکی دسراغی لطفا برمی خوریمابدرد هم نم"یبگ

 ضی کردم که مری قضاوت نکن درسته من فکر نمنقدرزودی اوشتن.......سالموال.....باشه

بازم ..... بشهگهی به همددنمونی که مانع ازرستیماری بستیمهم ن.نقدربرامی ای ولیباش

مجبورشدم "وزنگ زد"  جواب بدهکنمی فرستادخواهش مامی نگفتم بازم پیزیچ

 وقت ت شناختی برالکسای" رنج نباشنقدرزودیا"گفتم بله گفت"بدم,جواب

 ی وحرف دلم روبزنم ولرمی شمارت که تماس بگی هزارباردستم رفت رویوروز"گداشتم

 وهم ی دارم هم رازم روبرمال کنی چه مشکلی اگه بفهمدمیترسیجراتش رونکردم چون م

 م
 

 زنگ خوردجواب یبار اول هرچ" ادم روزگار زنگ زدمنیروبرداشتم وبه نامردتر,یگوش

 ی خواهشهیسالم کردم و گفتم :داد بله,بوق جواب٥ه گرفتم بعدازخوردنندادبازم شمار

 محروم یازهمه چ"من بخاطر تو تا سرحدمرگ بخاطر کار نکرده کتک خوردم"ازت دارم

 ای بیداشت, و واقعا من و دوستیاگه راست گفت" دانشگاهامی بزارنی نمگهی دیحت"شدم

 نایا"یا ازدواج بوده که به من گفتو با خانواده ام حرف بزن تابدونن که قصدت واقع

 قدر بخاطر کار نکرده امشب کتک وفحش وتهمت نیا" بد بر داشت کردنومدنتیبان

خودت هم خوب " من دانشگاهمهیتمام دلخوش" وبسدونهیکه خدا خودش م"خوردم

 ازدانشگاه رفتن هم امشب محروم ی بخاطر شما من حتیول" ترمه اخرمهنی ایدونیم

 تابت کن که قصدت ازدواج اوبهشونیفردا ب"کنمی گفتم خواهش م بهشهیبا گر"شدم

 تهمت ازمن پاک بشه وبتونم درسم روتموم نی منم راست بوده تا ایبوده وتمام حرفا

 یاما درکمال ناباور" و نشدهمیرفتیز همو نپطی شراگمی میبعدش اگه نخواست"کنم

 که فورا به خانواده یبودخودت مقصر"امی بتونمیمن نم...... منگنه نزاریمنو تو:گفت

به خانواده بگو فردا شب "ی که گفتی تو نبودنیمگه هم!!!!! تویگی میگفتم چ"یگفت

 درادمتوچق!!!! من فورا رفتم بهشون گفتمیگی؟؟؟حاالمی خواستگارمیای منایبامادرم ا

رو قطع کردم و از روزگار و سرنوشت تلخم زجه ,یو گوش"دونستمی ومن نمی بودیپست
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که بخوام "دارنشمی وقت بچی هگهی ددمیزدم و از خدا خواستم اگه امشب خوابزجه "زدم

ازته دل ازخدا " کنمی زندگیفی کتنی به ایی باادمای پستنی به ایای تو دنگهی روز دهی

فکرم ... ... نکشم بخاطر کار نکردهنقدرعدابی اگهیتا د"خودش شیخواستم که منوببره پ

 افتاد که پسرعمه نامردم  که یی اون روزا بهادمی...... گدشته هادطرفیپرکش

 لی تمام فامیوتو" منی اسم خودش روگداشته بود روشدیم,شی مسلمونینقدرادعایا

 کردم هم ی مدو چقدر خواستگار ام و ر" خورده پسرعمممینیریمن ش" بودکهدهیچیپ

 خورده ینیشر" گفتنی ممیومدخواستگاری میهرک"خودم وهم خانواده ام

 شبابه عشق اومدنش دمیکشیسال که باتمام وجود انتظاراومدنش روم٢بعداز"پسرعمشه

وچقدر از "زن عقد کرده"بهم خبردادن"کردمی می وروزا بافکرش زندگدمی خوابیم

 کردم هی رختخواب گری توصبح رو تا یی وچه شبادمی حرف زجرکشنی ادنیشن

 یبی عهیره که حتما دخت"دمی حرف شندی بخاطر رفتن مجهی ودر وهمسالیچقدرازفام

 نخواست و بنده خدا دخدای وسط نفهمنی ای کسچیو ه"دهیداشته که پسره پا پس کش

 نی رفتنش روخوردم تا ازپا در اومدم وحاصلش شد انقدرغصهیا...... کردیهم نامرد

 نی نبود بعد ایماری بنیاگه ا" سرمی ها چپ و راست بکوبند تویکه بعض"ی لعنتیماریب

 رفتم دنبال ی دادم و می جواب میکی به تر بودن به یکی  ازیکیهمه خواستگار که 

دوباره " بشه روزگارمنیکه حاال ا"فتمی بی ادم مزخرفنیرهمچیتا نخوام گ"میزندگ

دورمون ,ی ازاشناهادمی که اون پسره هم که بعدها فهمییاونجا" گدشتهیحواسم رفت پ

 وشمارم رو ازدخترعموم نهیبی می عروسهی بود من و تورضایبوده و از قضا اسم اونم عل

 دیاون موقع تازه مج" دادمی بهش جواب نمزدومنی مدت مدام بهم زنگ مهیو" ارهیرمیگ

 یوست هم نبود که با پسرا طرح دیادم" نداشتمی رفته بود و حال وروز خوبمیاز زندگ

 زنگ زد و قسم وقران دادکه باور کردم حرفاش رو وجوابش نقدریاما ا"زمیبر

 ی نبرده بودوچقدروقتی ازمردونگیی که بوی ادمزدی می ومردونگی مردچقدردم از"دادم

 ی که به من زنگ میموقع"کنهیپول ادمها رو عوض م.... ...خرش ازچل گدشت عدابم داد

 ازی با ندر ونی وقتیول" خواست خوشبختم کنهیاما م" نداشتیچیزد به قول خودش ه
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 خبر یمن و به تمام دوستاش داد و من ب رو به اون رو شد شماره نیازا.....من رفت سرکار

 دونمی گفتم که نمی مدامیدمی وبهش شماره جدکردمیاز همه جا مدام خط عوض م

 یم از دوست اش که جوابشون نیکی که ی روزهی یول" کردمدای مزاحم پیچجور

 خودش شماره تو رو داده بهمون ی بهش وفادارنقدری که ای زد که همونامیبهم پ"دادم

 باز قتی حقی چشمم رو روی بود ولنی حرفش برام سنگنیاگرچه ا"مینگ بزنکه بهت ز

 اره دمی زدن دقت کردم دی که مدام بهم زنگ می ناشناسی به شماره هایکردو وقت

اونجا " زدنی زنگ ممی خط قبلی بودن که رویی همون شماره هانای گفت ایراست م

 شهی همیش روبه توسپردم وبرا هاو دروغهای ادم وتمام نامردنی اایبودکه گفتم خدا

 نانرد حروم کرده بودم که تا هی ی روبه پامیاگرچه سخت بودو شش سال عمروجوون

 کنمی بهم فرصت بده جبران مگفتیفتادومی التماس مومدوبهی فراموشش کنم مومدمیم

 گداشتمش کنار و خدا هم خوب جواب شهی همیبرا" شدمیومنم خام حرفه اش م

 اونم پدرش یبه مرگ کس......م مارش رو ازش گرفت وهم پدرش رو هاش رو دادهینامرد

 کارمجازاتش نی خدا بااکردمی احساس می نبودم ولی شد راضی بابام میکه پسرعمو

 سر را هم قرار ندارد که اگه بهشون ی خوبیمتاسفانه ازبدروزگارخدا ادمها........کرده

به "می خواستگاریاشتن برا گدشی ادم که پا پنهمهی اانیم"دلبستم دلم رونشکنن

 که زدن نماندن وفقط باعت عداب ی که سرحرفنقدرنامردبودنی دل بستم که ایکسان

  رضای بودم که تمام علدهی باور رسنیوبه ا...... بودرضای علنمیا" من شدندنیکش
 

 بچه ی برایهروقت هم اراده کرد" ندارمی مشکلتیماریمن باب"ی بهم بدی منفجواب

 مشکلم انی بهت بگم من خانوادمم جریزی چهیفقط " تاتهشپابه پات هستم

 یی بهانه اهی ومن هر بار به رمی کنه که زن بگی اصرار منقدریومادرم ا"رونمبدونن

 کنه که ی زندگی مردهیست بای حاضر نی دخترچی هدونمیخودمم م"رمی درمرشیازز

 خب به یردم ولدار و هم مصرف ک,یلی رفتم دکترواومدم وخیلی شده خیدچارفلج جنس

 ی خب هر بار که می خوام ولی وقته خاطرت رو میلیخ"دمی پرسیی اجهی نتچیه

 زدم که چرا ی مبیبه خودم و دلم نه" جلو و در خواستم روبرات مطرح کنمامیخواستم ب
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 دل المصبم اخرش کاردستم دادونتونستم مانع یول" و تو رو هم با خودم بدبخت کنمامیب

 تورو تونمی نمی من حتی ولگمی بهت منوی خوام که ایعدرت م میلیخ" بشمممیازتصم

 متل دوتا خواهر و برادر با هم دتااخرعمرتیبا"ی کنی بامن زندگیواگه بخوا"زنت کنم

گفتم " ندارمی مشکلتیماری که منم بابیای بامن ومشکلم کنار بیتونیاگه م"می کنیزندگ

استخاره زدم خوب اومدکه  ندارم چون توکل کردم بخدا وی مشکلچیمن بامشکلت ه

 که دانشگاه رو تمام یدیاجازه م"فقط من االن ترم اخره دانشگامه"بهتون زنگ زدم

گفت حقوقم " برمیزاری میگفتم اگه بخوام برم سر کار چ......کنم؟؟؟گفت اره حتما

 ی خب اگه دوست داشته باشی به کارکردن شمانباشه ولیاجی هست که احتیاونقدر

 با یگفتم باشه من مشکل"ی نظر خودم باشری که زی به شرطیار ول سر کی بریتونیم

 شما رو فقط تورو ی خواستگارانی خوام به خانواده ام بگم جریگفتم م"محل کارم ندارم

 اگه مشکل شماروبدونن صد دچونی نگانوادم مورد به خنی درایزی چمیخدا اگه اومد

 التانیگفت باشه خ"تسی ازدست من ساخته نی کارگهی ودکننیدرصد مخالفت م

 میای کنن بنیی وقت تعی روزهیکه "گمی به خانوادم مدمنمیاره به خانوادتون بگ"راحت

 د؟؟؟گفتی نداریی اگهیخب امرد.....دی مرا حمدی داراری گفتم اختمیومزاحمتون بش

 ی ورودمی کشی کردم ونفس راحتیخداحافظ...... ممنون و خدانگهدارستی نیرضع

زود خوابم ,یلی داشتم بخاطرامتحاناتم که خی خوابینقدربیوا"دنیتخت درازکش

 خوردم که زنگ خانه به یداشتم صبحانه م"داشتم,کالس٨روز بعدش صبح ساعت"برد

 فاطمه اومده گفت ودکمه اف اف روزدواومدهیدادک,صدادراومدومادرم جواب

داشتم که  و کتاب ام رو بر فیک" که تو دهنم بود رو قورت دادمیی لقمه اعیسر"دنبالت

خندم گرفته بود "یلمبونی می هنوز داری کوفت بخوریفاطمه اومدتوسالن وگفت اله

 تکون داد و گفت یفاطمه سر' لقمه روخوردمهی نیگفتم من تازه نشستم سر سفره هم

 ی از مامان خداحافظدهی سرکالس راهمون نمرهی می االن استادگنجمیابری بدوبعی سراالی

 دم یینقره ا٢٠٦هی دمی اتوبوس که دستگاهی طرف امی برنروی برونی بمیاومد"میکرد

 گفتم بالخره دمیخند" زد و گفت سوارشویدرپارک شده فاطمه رو نگاه کردم که چشمک
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 داد تی رفتم تا باالخره رضابابام نقدررومخی ادگفتی باشه خند؟؟؟؟مبارکی گرفتنیماش

 که کالس میت داشت وققهیدق١٠ دانشگاه فقطمی ورفتمیسوارشد"نی ماشدی خریبرا

 بود به ومدهی که استادنرفته باشه سرکالس که خداروشکرنمیکردیشروع بشه خداخدا م

 ی لبخنددی بودوتامارودسادهی که ته راهرووادمی رو دی امامیمحض ورود به کالس اقا

زدو سرش روبه نشونه سالم تکون دادمنم متقابال سرم روبه نشونه جواب براش تکون 

 مرده؟؟؟گفتم لی؟؟؟دل"میلبخندفاطمه مشکوک نام کدر وگفت داشت بدون یدادم ول

گفت که متوجه "شمیگفتم متوجه منظورت نم"گمی جناب مهندس رومنیگفت هم!!!!!یچ

گفت "یگی می چنمیگفتم نه والله درست حرف بزن بب!؟!؟! نه؟یشیمنظورم نم

تم فاطمه  وگفدمی گفت که خندنوی باحرص اگمی می چکنمیبعدازکالس خدمتت عرض م

 برو تو تا زیهلم داد طرف درکالس وگفت مزه نر" خودتی برایبخدادلقک

 ی کردم طبق معمول رفتم صندلی سالم به همگهیرفتم و"ومدهیاسنادن

 ینشستی جلومگهفاطمه هم اومدکنارم نشست وگفت ا"اخرنشستم

 ی والله اخرنشستی نگم که خودش گفت حق داریزی دادم چحیخوردنت؟؟؟ترجیم

 همون کشته مرده ؟؟گفتیگفتم ک" به حال جلو نشستنتی بخورنت وانخوایم

 ی اقادمی ودکردچرخوندمی که فاطمه نگاه میخندم گرفته بود سرم روبه طرف"هات

 الی خی دادم بحی وترجنیی پاداختم سرم روانکننی دارن نام می پناهی واقایموسو

 نبود ی کوفتیماری بنی اداگهیشا"رنظرداشتنمی زشهیچون دفعه اولشون نبود هم"بشم

 یتی پسر خوب وباشخصیلی بود چون خی موسوی دادم اقای که جواب می کسنیبه اول

 ...... برام نخواستی روزگارلعنتنی خب چکارکنم که ایبود ول
 

و منم بلندشدم و " کرد ورفتی تکون داد و بلند شد و خداحافظی باتاسف سرفاطمه

 که خوندمیداشتم قران م"وع کردم به خوندن رو بر داشتم وشررانیرفتم وضوگرفتم و

سرم روبلندکردم " بگمیخوادچیمادرم اومدتواتاقم وگفت طناز زنگ زده نظرت روم

 ی که اول واخرخودتون جواب ممهمه؟؟؟شماومادرم رو نگاه کردم و گفتم مگه نظر منم 

ن گناهت رو چند از گردن م:مادرم گفت"دی پرسی نظر من و مدی چرا اومدگهی ددید
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گفتم اگه مادر پشتت دخترش باشه نه "کنهی بخوادبکنه میهرکار"یشناسیبابات رو که م

 یول" بهش بدهیخوای که میبروهرجواب" تو نه بکنهی نمی کارچی هی احدچیباباش نه ه

مادرم "مونهی تا ابد به گردنتون منی ادم نابودش کردنی من که بااندهی و ایگناه زندگ

 براش تهی افرنی پسرمگه مادر نداره که انیاصال ا: که گفتمرونیدراتاق روباز کردکه بره ب

 داره که راه به راه زنگ ی چه ربطنی که زن عموشه نه مادرش به انیا" گداشتهشیپا پ

 ی نبود که نداشت عموتهی افرنیمگه هم"دهی برام دیباز چه خواب"خوادی وجواب مزنهیم

پسربرادراون ادم واسطه شده  ی شده که برایحاالچ"میادخواستگاری ادم بنیهم

 یپوزخند" گدشته روبکنهی های جبران بدخوادیمادرم گفت حتما م"میادخواستگاریب

 بازاومدتواتاق وبدون دکهی نکشیلطو"رونیومادرم رفت از اتاق ب.....زدم و گفتم اره حتما

 ی خواستی شده؟؟؟مگه نمیخوندن قران رو متوقف کردم و گفتم چ"حرف نگام کرد

گفت زنگ زدم گفتم جوابمون !!!! بازی بهشون پس چرا برگشتیجواب بد"یزنگ بزن

 وبه زهرا امی شرط وشروط داره که گفته بی سرهیطنازگفت که روح الله "متبته

 یحرف" نگفتیچی که هشبیبلند داد زدم د"شدمی منفجرمتیعصبانداشتم اززور "بگم

نه مامان "شروط داره شرط وی شده که حاال که جواب دادیپس چ" گفتن نداشتیبرا

 برام یباز چه خواب" دارهیی باز چه نقشه انمیبب" طنازهی نقشه هانایا"خانم

 بعد کساعتی"گهی می چنمیادببی حاال تابدونمیمادرم کالفه بود گفت اره م"......دهید

 کی مادرم اومدتواتاق من جلوش بلندشدم وسالم علییطناز اومدخونه و با راهنما

 بهت بگم دوست امیروح الله گفت که ب"رمی گی وقتت رو نمادی زگفت زهرا جون"کردم

وگفته بدون اجازمم "دی حرف مخم سوت کشنیباا"ی دانشگاه درست روبخونینداره بر

 نیهم" ماه عسلمی بردی بارمی بگی ندارم برات عروسولم پرونی بی بریحق ندار

 نداشت گفت یفت که با درس خوندنم مخالشبیگفتم د" صورتمی شد تورهیوبالبخندخ

 مونی دفعه پشهی چند ساعت نی ترم اخردانشگام رو بخونم چطور تواتونمیم

گفتم شماره " بگمناروبهشی واامی والله خودش ازم خواست بدونمیشده؟؟؟گفت نم

روبده بهش زنگ بزنم خودم باهاش حرف بزنم قبول کرد برم دانشگاه درسم ,لشیموبا
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 شماره نهییگفت تا برم شوهرم پا"خبر ما به سالمت اگه نکرداون به چیروتموم کنم که ه

 شمی مادرم باالموند پنییرفت پا" بهت بدمامی برمی برم ازش بگستمیروح الله رو حفظ ن

 شوهرکردن من ؟؟؟اخه ی براییچقدر دست پاچه ا"یت خواسی رو منیبهش گفتم هم

 داره که یچ"نه منال نه کارنه خونه نه مال وافهی نه قختی نه رپی داره نه تی ادم چنیا

 و بر ام شرط وشروط زارهی منت هم سرم متهی طناز افرنیحاال با ا"دلم بهش خوش باشه

 کرد ی داد و خداحافظهم ی طنازاومدوشماره روح الله رودکهی نکشیطول"کنهی منییتع

 بهم ی ادم زنگ زدم تا شب وجوابنی ای که من اونروز چقدر به گوشدونهیوخدام"و رفت

 هستم جواب بده وجوابم ی فرستادم که فالنغامی خواهرم براش پیا گوش بیندادحت

 ادم نی ایبه چ"خوامی ادم رونمنیمن ا"رو کردم به مادروخواهرم فرشته و گفتم "نداد

من "شمی ادم بدبخت منیمن باا" داره که دلم بهش خوش باشهیچ"مدل خوش کن

ب وروز با کمربند تمام  خونه بمونم وشنیحاضرم توا"خوامشیدنمیفهمی مخوامشینم

مگه "فرشته داد زد برو گورت روگم کن" ادم نشمنی زن ای وکبود بشه ولاهیبدنم س

 کردم که بگن تماس الیهرچ"می ماهم جواب دادی بخوادی بایدست خود چه که نخوا

گفته بودن که , روبهشانیشب که بابام اومدجر" قبول نکردن که نکردنمی شدمونیپش

 نکهی ای به جاخوامشیرا پسره جواب نداده زهرا هم گفته که نمهرچقدر زنگ زده زه

 قبول دی بای چه نخوایچه بخوا:طرف دخترش باشه اومدتواتاق وبازم افتاد به جونم گفت

 ماه از کی" نداشتمندمی و ای زندگی برایاری اختچی بودم که هبختومن چقدربد"یکن

 من هی مهرنیی تعیبودن برا ومدهیدادن به خانواده روح الله گذشته بودون,جواب

 نیچند"ستی ازشون نیوخانوادم ناراحت که چرا خبر" شدنمونیخوشحال که پش

 اومدن رو عقب خی تاریه اونا هم هی مهرنیی تعی براانی دادن که چرا نمغامیباربهشون پ

 نقدریا" روبکننهی وقال قضانینابی تا امی خبر از همه جامنتظربودیو ما ب"نداختنیم

و " کردنهی مهرنیی اوردن وتعفی تا باالخره تشرنای خام دادن مادرم ا پسغامیپ

 یول" روبگممیماری بانی زدم تا جواب بده وبهش جریومن هرروز بهش زنگ م"رفتن

 هم که کردن باز رفتن و هی مهرنییتع" وقت بهم جواب ندادچی هم مندونستیچون م
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 وبه مادرم به دروغ و منم از فرصت استفاده کردم" نشدازشونی خبرچی هگهید

ومادرمم باور "که باروح الله صحبت کردم گفته بروترم اخردانشگاهت روتموم کن"گفتم

  کرده بودم کیچون تمام عمرم سع" عداب وجدان داشتمیکرد ول
 

 یکه وقت"یرو سر را هم قرار بد,ی کسیتونستی مایبا خودم گفتم خدا...... ها نامردننام

 ی که سر را هم گداشتییادمها"دلبستم تا اخرش بمونه,هشوب" حرفاش رو باور کردمدید

 خدااااااا یفهمیم........ بنده هات بودننی اون همه ادم بهشون دلبستم نامردترونیکه م

 ......بودن بنده هات نینامردتز
 

 دانشگاه اطی حی توی هامکتی از نیکی ی و رورونی بمی تموم شد واومدکالس

که "می خوردی باهم ممیداشت" برگشتوهی وابمکیباکفاطمه هم رفت بوفه و"مینشست

دست پاچه شده بودم " طرفمونومدی افتاد که داشت می امامیبازچشمم به اقا

 و از شدی زدن باهاش محرف مانع از رو در رو ای شرم وحیچکارکنم ازطرف"دونستمینم

 که  ببره مخصوصایی بوانی جرنی نشده ازایچی هم دوست نداشتم فاطمه هنوز هیطرف

اومدم بلندشم برم " شدم باهاش ازدواج کنمی داره ومن راضی مشکلنیبدونه طرف همچ

 چادرم ی ازدستم افتادورووهی بگه فاطمه متوجه نشه که ابمیزی اومدچی که وقتییجا

 نگاه به اون رو کرد بهم هی نگاه به من وهی که متوجه حالم شده بود طمهفا" شدیخال

 زنهی مدتیچندوقته خوب د!!!! هستیی خبراهی نگفتم  رویسی شم پلنیبنازم ا:وگفت

 رو وهی ابمنیحاالخوبه ا"ی ازمن پنهانش کردیکشیتوخجالت نم" بودهییپس بگو خبرا

 نگو داره یزی تو؟؟؟؟توروخدا چیگیم ی دارینگاش کردم و گفتم چ!!!! سرتیبکوبه تو

 که دیزتوچش سف ارمی من بگی حالهی ادوبرهیبزارب:فاطمه گفت"شهی میزی رادابرویم

خانم " کردوگفتسادوسالمی اومدوکنارمون وای امامیاقا"ی نریرابی من زی براگهید

 گفتم نه ممنون یبا دستپاچگ"رسونممتونی مدمنیکالستون که تموم شدبمون"یمعتمد

 خب باهاتون ی ولدونمی کردوگفت مییتک خنده ا"رمی داره با فاطمه منی ماشهفاطم

بلکه منصرفش کنه " به فاطمه انداختم که به دادم برسهی نگاهیدیباناام"حرف داشتم
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 هی نشده بودم چه برسه به نی سوار ماشییچون من تا حاالباپسرخاله هامم تنها

 رو دست من شونی ای امامی اقامندهشر"فاطمه هم حرفم روازنگاهم خوندوگفت"بهیغر

که ادامه " حرفشنیخنده ام گرفته بود از ا" در امانت کنمانتی ختونمیسپردن ومنم نم

 یدونیاگه نم" هابشهبهی غرنی که سوار ماشستی نییداد در ضمن زهرا ازاون دخترا

 و ادامه دادطرفت رو ستادیبلند شد و ا"خورنی قسم مشی دانشگاه روپاکنیکل ا"بدون

 شد از پشت سر ی هم ممونی که همکالسی پناهی اقانی حنیدرهم"ی اشتباه گرفتیلیخ

 دهی شده بود و چطور فهممی هنوز که هنوزه نتونستم بفهمم کجاقا که منرونیمون اومدب

 یوبه فاطمه نگاه,ی اومده خانم مرادشی پی وگفت مشکلسادکنارمیبودکه اومدوا

 رو سپردم دست دونی ومنیی رو انداختم پاسرمانداخت و بعد به من که اززور خجالت 

 اشاره به شونیکه ا" وگفت  شده که فاطمه هم نه گداشت ونه برداشتیفاطمه که بگه چ

 ی پناهیاقا"رسونمتی بمونه بعد از کالس مگهی به زهرامشونیا" کردوگفتی امامیاقا

 روگرفت ی امامی اقاقهی تی وسرخ شده از عصبانرونی حرف رگ گردنش زدبنیهم باا

 بمونه که تو یخوایوازش م"ی دی ناجور مشنهادیوگفت باراخرت باشه به ناموس مردم پ

 خانمه که شما و نی باشه همبی باشه که پاک ونجیکی دانشگاه نیگه توکل اا"شیبرسون

کل "یدی دور زدن مشنهادی بهش پیسادی جلوش وایاست راست تو روز روشن اومد

 خودت دور شیبرو باهم تراز وهم ک"خوننیمازم دخترننی دانشگاه پشت سر انیا

 یامام"یدیفهم"یدی م ناجورشنهادی وبهش پیشیباراخرتم باشه که جلوش سبزم"برن

 قهی اروم یلی ودراخرهم خکردی حرفها فقط لبخند به لب به من نگاه منیدرطول مدت ا

 گفتن ه بیازی ندونمینارومیخودم همه ا" وگفترونیدبی کشی پناهیلباسش رو از دستا

 یلی خیامام" درموردشیدونی می چگهیعه د:  گفتتی هم با عصبانیپناه"شما نبود

 خوب یلی خنکهی اگهید: به من کردو گفتی لبش نگاهیبخند روخونسرد باهمون ل

 شترازشیبارهم ب١٠دی چشمت دنبالشه وشادی که باهم همکالسیسال٢نیتوا"دونمیم

 یفتی از کالس پشت سرشون راه معدوهر روز ب"یدی وجواب در شنی مردیخواستگار

 تشونید جلو راهشون سبز بشه وای که مباداکسیکنی مبشونیوتا دم خونشون تعق
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 ومدام تو نخ زهرا یپری دانشگاه هم بادوستات نمطی تو محدونمی منمی ایحت"کنه

 غی که جی دوباره حمله کرد طرف امامیپناه"رهی وکجامگهی می چینی که ببیهست.خانم

 که ی ناراحتای ترس بود یواز رو"کنمیخواهش م......دی تورو خداتمومش کنمزدم و گفت

 تو رو دی و گفت ببخشدی موهاش کشی توی هم کالفه دستیاشکم به راه افتاد و پناه

 دتای برکنمی وگفت خواهش میفاطمه رو کرد به امام" نداشتمی نکن من منظورهیخدا گر

من موندم و " رفتی معزرت خواههی بانماو" که هست بدترنشده باشهی نیاوضاع از ا

 نقدرگرمیا..... م تابت شد برازای چیلی خی امامی حرفانیکه حاال با ا"ی پناهیفاطمه واقا

 هم با یپناه"می عقب افتادی و از کالس بعدمی که زمان رو فراموش کردمیدعوابود

 که کرد و رفت من موندم و فاطمه که گفت به کالس اخری مادرت خواهیشرمندگ

 و میقبول کردم و رفت" خونهمی برگردمی شهر بزنی دور توهی میابری حداقل بمیدینرس

که " زدم ونه فاطمهی می بود نه من حرفنمونی بیسکوت بد"می شدنیسوار ماش

برگشتم نگاش " نو بر بود واللهیکی نی کشته مرده هات انیدراخرهم فاطمه گفت ازب

باورکن االن " رو داشتیامارهمه چ"گمی رومی امامنی هم؟؟؟؟گفتیکردم و گفتم ک

 ی و گفتم فکر نم به لب اوردمی حرفش لبخندتلخنیازا"خورهی می غداچی پناهدونهیم

 وقت چیپس چرا ه!!!!!! کنهبمی مهم باشم که تا دم در خونه تعقی پناهینقدربرایا"کردم

 اگه برات مهم بود حتما متوجه م" بهم انداخت وگفتیفاطمه نگاه"متوجه نشدم
 
 ی بشی واسطه کردکه راضدوادمیچی به پرو پات پنی که اینقدریا"ی شد ی

 متوجه ه؟؟؟گفتمی مال کی امامهیقض........اررونکرد منی ای کسچی هیادخواستگاریب

 تو دهنت که متل زنمی زهرا که با پشت دست مچونیگفت منو نپ"شمیمنظورت نم

 یلی خیخوری خرص می وبهش گفتم وقتدمیخند"نی ماششهی به شی بچسبهیاعالم

 پس چوندی شد به قول خودش پی نمی طورچیفاطمه رو ه"زیگفت مزه نر"یشیبامزه م

 رو ترمز که چون دزدی مشکلش روفهمانی جریوقت"ارشدم کل ماجرا رو بر اش گفتمناچ

 کی نزدیگفتم چته وحش" بودبشکنهکی که نزدشهیکمربندنزده بودم سرم خورد توش

وگرنه کدوم ادم "ستی نتی حالی شدی ضربه مغزبختگفت بد" بشمیبود ضربه مغز
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 قسم اگه بفهمم ی علیرا به والزه"ی باششی که تو دومکنهی می چالق عروسهی بایعاقل

 نیازب"یکشیخجالت نم" به جونتندازمی رو می وموسوی پناهیبهش جواب متبت داد

 ؟؟؟ی خودت روبدبخت کنیخوای می دستیدست"ی رو انتخاب کردنی ادم انهمهیا
 

 داره منم ی مشکلنیگفتم فاطمه جان اگه اون همچ" فاطمهی از حرفاکالفه

 دارم یماری بنی بگم همچگهی دی کساای ی موسوای یه پناه من االن بیخوایتوم"ضمیمر

مگه !!!! خودتی برایگی میفاطمه گفت چ!؟!؟!برن پشت سرشون روهم نگاه نکنن؟

 بخدا زهرا پسرخالم کننی نمقبول ی کنی است؟؟؟که فکر مری واگای سرطانه؟؟؟تیماریب

 میکه با هات حرف بزن باربه مادرم و خودم گفته نیچند"دهی دو بار تو رو خونمون دیکی

 تا اومدم بحتش رو یول"تی خونتون خواستگارانی شب باخانوادش بهی که می کنتیوراض

مهندس "هیبخدازهراجان پسرخوب"ی وپاچه گرفتی بکشم وبهت بگم هار شدشیپ

 امشب خودم یخوای مکنهیبخداخوشبختت م" وضعش توپ توپهی مادازلحاظ"عمرانه

 نداشت که ی روبگم واگه مشکلتیماری بانیباهاش حرف بزنم وبهش جر

 انی که بی نداره بهت خبربدم با خانواده حرف بزنیصددرصدمشکل

 ی امامیگفتم فاطمه جان من با اقا!!!!فاطمه گفت نه و مرض" نهت؟؟؟؟گفتمیخواستگار

 شکنهی زدم وبهش قول دادم تا اخرش پاش هستم اگه االن پس بکشم دلش مفحر

 بد خورد یلی عده خهی کنم چون خودم رو ادخوردشخویدلم نم"شهیغرورش لحه م

 نقدری روسرراهم قرار داد که ایی ادمهاهی و گفتم ازبدروزگار خدا دمی کشیاه"کردن

 ی اون همه ادمونی من هم مانهو متاسف"ستنی که دادن وایمردنبودن که بتونن سرقول

 حرف دلم تا ی پاو" مرد نما دل بستمی نامرد هانی بهم به همکردنیکه ابراز عالقه م

 دست میماری طرف هم بنیازا"دمی ندیچی ازاون ادماهی وبدبختیاخرش موندم اما جز بد

 دخترا دوست هیمنم متل بق"رمی بگمیوبالم رو ازهمه طرف بسته که نتونم بادلم تصم

 مانیکه ازهمه لحاظ باب دلم باشه هم اخالق هم رفتار هم ا" کنمی زندگی با کسداشتم

 ومدهب تر از نی دی بکردنی بودن می مدهبینقدرادعای که ایی ادمانیومتاسفانه هم

 ی غازشون وادعاهاهی صدمن یبا حرفا" بودمدهی بودن که تا حاال دییهمه اونا
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 نی شد ایکه نمازشبش ترک نم" ازپسرعمماون"مزخرفشون گندزدن به باور واعتقاداتم

 ی ومردونگیدام دم از مرد بود و متی رضا که تمام حرف اش حرف هدا واهل بیاز عل

 روهم شونیفاطمه گفت چوب نامرد" بودمدهی اما نامردترازاونا تو عمرم ندزدیم

 داشت ی که هرچشی دخترناقص خداانداخت توزندگهی پسرعمت که دیمج"بدخوردن

 نامرد هم که هم کارش رو از دست یرضایاون عل" براش بکنهی کارکردونتونستخرجش 

 از ی ناراحت نشدوارمی بکنم امی اعترافهی خوام ی زهرا میدونیم.......داد وهم پدرش رو

 دنبال شماره زهرا رضای دخترعموت بهم گفت که علمیراستش چندماه پبش مر"حرف ام

 گفتم میمنم به مر"ارهیربی که براش شماره روگوده گفته بمی بار هم به مرنیچند"گردهیم

 که دمت ارمی به سرت میکه کار خط بکش شهی همیبروبهش بگوکه دور زهرا رو برا

 ی بست نبود چی زهرا رو عداب دادنقدریگفتم بهش بگو ا"ینجابری روکولت وازایروبزار

 من مونمی پشتهاونم گف" نه گداشت ونه برداشته رفته بهش گفتهممی مریخوایازجونش م

 وبهش تابت کنم من نامردنبودم فقط شی خوام برم خواستگاریبه را رو دوست دارم م

 شتباه کردما
 
 ازبابتت المی داد و گفت حاال که ختیمادرمم رضا" اون بار مجبور بودمی دروغ نگم وله

ومنم خوشحال به "کنمی می دانشگاه بابات روهم خودم راضی بریتونیراحت شده م

 روبراش انی چطورمگه ومن جرد؟؟گفتی کالس دارییفاطمه زنگ زدم و گفتم چه روزا

ومن خوشحال "می امروز کالس دارالت دنبامی مگهی دکساعتیگفت " کردمفیتعر

 رو از ی گوشاددنبالمی ومنتظرشدم فاطمه بدمی اتاقم ولباسام روپوشیوشادرفتم تو

 چادرم عی تک زد سردکهی نکشی طولرهیومنتظرشدم تماس بگ"دمی کشرونی برتختمیز

 اطی ح درعی کردم سری ازمادرم خداحافظنیی رو بر داشتم رفتم پافمی وکدمیروپوش

 ادمحکمی زیفاطمه هم از خوشحال" فاطمهنی و خودم روپرت کردم تو ماشکردمروباز 

 ی خوام بچه های که ممی بدوبری چقدر خوشحالم کردیدونی زهرانمیبغلم کردوگفت وا

 تالش کرده که یلی خیکه پناه" راه گفتنیفاطمه ب"زکنمیکالس رو با بردن تو سورپرا

 خونه ازت انی و خواهش کرده که باه دانشگسی رشی رفته پی به امتحانابرسیبتون
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 لتی اسم وفامی وقتی ولکنهیاول مخالفت م" دانشگاه همسیی ررنیامتحان بگ

 یول"شهی میبوده راض٢٠ که تمام نمراتتنهیبی ومکنهی وکارنامت رو چک مپرسهیروم

کر اصال هم ف" دانشگاهی وتوخودت دوباره برگشتستی کار ننی به ایازی نگهیحاال د

 دانشگاه همون دم در که متوجه اومدنم شدن میدیرس"دمیجزوه نباش همه روبات م

 ی وابراز خوشحالدنی بغلم کردن و بوسیکی یکی طرفم ودنی کالس دویتمام دخترا

تک وتوک که متوجه شده بودن اومدن وخوش " کالس همیپسر ا"کردن

وهمه "یالم که برگشت چقدرخوشحیدونی وگفت نمدطرفمی دودی تا منودیپناه"امدگفتن

 نیومن غمگ.... . دادوهی وابمکیرو بخاطراومدن من دعوت کرد بوفه دانشگاه وبهشون ک

وبه "کردمیرمی خودم سیای وتو دننییسرم رو انداخته بودم پا" رفتارشنیو شرمنده ازا

 دیشا" دادمی جواب مشیوبه خواستگار"کردمی نمیکه اگه لجباز" کردمی فکر منیا

 یول" کنمی کنارش خوشبخت زندگتونستمیومن م"داشت نی مشکلمیارمیاون هم باب

 بهش یلی تماچی دادم که هی مدی بای کارازکارگزشته بود و من ناچارتن به ازدواجگهید

 کردن که درس ی هم ابراز خوشحالدی سرکالس اساتمیکالس شروع شد و رفت"نداشتم

 برگشتم طمهموم شد با فادانشگاه که ت" کالسشون دوباره برگشتهی دانشجونیخونتر

اما " اماده کرده بودمگهید,ی کتک کارکی یبابام خونه بود و من خودم رو برا"خونه

 ی نپامم نکردومن هم خوشحال هم متعجب رفتم تویبرخالف انتظارم با با حت

 ی برای اقدامچی هنوز هی ولگدشتی روح الله ازمن میچهارماه از خواستگار"........اتاقم

 چهارماه نی سوال بود و من تمام ای من وخانواده ام جای برانیوا"ودنعقدنکرده ب

 ضی که جواب بده ومن بهش بگم مرنی ادیروهرروزش روبهش زنگ زده بودم به ام

 بردن ی شب براهی کدوم ازتماسهام رو جواب ندادوبعدازچهارماه چی هیول"هستم

من اونموقع خواب "هاومدخون, خون همراه مادرششی نوشتن ازمایشناسنامه من برا

 شناسنامه یوبردبهشون داد ول" کرد و شناسنامه روازم گرفتدارمیمادرم اومدوب"بودم

 که چقدر من به مادرم دونهیوخدام" نشد ازشونی ماه گدشت وخبرکیرو که بردن 

 یچون معلوم نبود که چکارم"می به همش بزنمی رو تا عقدنکردی نامزدنیاصرار کردم تا ا
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 کماهی" بکننخوانی بگن چکارمومدنی داد و نه می مروواب تلفنهام نه ج"خوادبکنه

 روز مادرش زنگ زد و هی نکهی تا اگدشتی که اومدن شناسنامه منوبردن میازاون شب

 دی حرفش شدم چرا خودم برم بانیمات ومبهوت ا"شگاهیگفت فردا ساعت هفت بروازما

 باخودشهرم اومدومنو فردا صبح فرشته خواومدخالصهی که نومددنبالمیخودش م

 خودش ومادرش نشستن دمی دمی که شدشگاهی که گفته بودن داخل ازمایشگاهیبردازما

 کنارم نشسته یخانم" تاصدامون بزننمی وکنارشون نشستمی وسالم کردمیرفت" گوشههی

روح الله رونشونش "کدوم نامزدته "گفتم اره گفت"ی بدشی ازمایاومد"بودگفت

 ی تر گل ورگلنیدختر به ا" خدا مرگم بدهیوا"وگفت صورتش یمحکم زدتو"دادم

 گفتن ی بهم برخورد راست هم میلیخ" رو انتخاب کردهی پسرنیچرا همچ"یوخوشگل

 دیپوشی مرمردهالباسی شلخته بود متل پیلیروح الله خ"کردنیچون همه نگامون م

 پی ت خواست شوهرم ادم خوشی دلم مشهیمن هم" دوره زمونه نبودنیانگاراصال پسر ا

صدامون " روگزاشت توسرنوشتمنیخدا ا" از شانس بدمی باشه ولیافه و جزابیوخوش ق

 ی زدباهام ونه من حرفی خونه نه اون حرفمی برمیبرگشت"می دادشی ازمامیزدن رفت

 نی کالفه بودم ازایلیخ" رفتمییخالصه کالس و مشاوره ازدواج هم خودم تنها"زدم

زهراجان " مادرش گفتمید حلقه رفتی خری برایقتو" ناچار بودم تحمل کنمیول,رفتارش

 حلقه ساده هی ی بهم برخورده بود ولنکهیباا" بردارروح الله دستش تنگهزسادهی چهی

 هی یحت" روبرداشتمنشیوسبک انتخاب کردم هرچندکه به دلم نبود ساعت هم ارزونتر

 نخواستم ستی خوب نشی وضع ماددونستمی برام منم چون مدنی نخری نامزدیلباس برا

 مجلس عقدکنون جلو ی سرووضع هم تونیوچون دوست نداشتم باا"ارمی بروشبه 

و دادم بهش و "دمی خودم لباس و کفش وادکلن خرقهیبه سل, براشادرفتمیدوست واشناب

هرچندکه "دمی شب عقدم لباس خری خونه روزبعدش باخواهرم رفتم بازار و برامیبرگشت

  خورسهی نمتمدونسی چون می داماد بود ولفهیوظ
 
 حرفاروزد و خواست خرت کنه که شماره زهرا نی گفتم اگه بازم اومدخونتون وامی مربه

 تو صورت تو تف هم گهی ازطرف من بهش بگو برو گورت روگم کن زهرا دیروبهش بد
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 یلی خدای گرد شده برگشتم فاطمه رو نگاه کردم و گفتم فاطمه جدیبا چشم ا"ندازهینم

 من ی پاکت اعصاب برانهی سی عاشق انیگفت ا.....اااااااید دهن شدزبونت هرز رفته وب

 نگاه فاطمه رو ینیوسنگ"ی صندلی دادم به پشتهی وسرم رو تکدمیخند"نداشتن

 کار نیزهرا نکن ا: نگاش نکردم که خودش به حرف اومد وگفتیول"کردمیاحساس م

 ادم نی خبر ا و ازای بی که دوست داریتورو جون هرکس" زهرایفیبخدا تو ح"رو

 ها یلیخ"ی هستیتو دختر خوشگل" زهرایفیتوح"یکنی اشتباه میزهرا بخدا دار"گدرب

 یعنی ی ادمنی با هم چیزندگ"یکنی اشتباه میبخدا دار" کننیارزو دارن باهات زندگ

اخه ... .. متل خواهر وبرادری ولیتا اخرعمرت کنارش"ندتی وای زندگی ونابودیتباه

 دمی نکن دلسرد وناامی فاطمه سع؟؟؟گفتم روی زندگنی ای تحمل کنیخوای میچطور

هرروز خدا " چکارکنمیگیم"کشمی دارم عداب می چون خودم به اندازه کافیکن

 که پام نیتادانشگام اعصابم ارومه هم"سرشوهر کردن من تو خونه جنگ ودعواست

 ی بهمانتیر اومده خواستگای به بادسرکوفت که فالنرهیگی خونه مادرم منومیروبدارم تو

 که هیمرگت چ"ی مجردبمونیخوای می تا کمی جوابشون بدی چادی بخوادیم

 ادی هم میهرک"کنمی شرکت نملی فامی کدوم از مراسم اچی؟؟؟تو ه"یخوایشوهرنم

 هندوستان کنه وبلندشن ادی لشونی وفننمی تا مباداببامی نمرونی تو اتاقم و برمیخونه م

 بازم ی کردم ولی همه خودم رومخفدی از دنکهیباا" از شانس بدمی ولی خواستگارانیب

 راه ی نه جنگ جهانگمیم"ی خواستگارانی وهلک وهلک مشنی که بلندمیهستن کسان

 ضی بادخترمرستی حاضر نی مردچی شوهر کنم هخوامی ما در من من نمگمیم"فتهیم

 موننی خواستن میضی بهشون نگو مرگهیم" ردشون کن برنومدهی کنه پس نیزندگ

 منطق ما در نمی اایب......ی توزنشون شدگهیاستن هم مجبورم بمونن چون دنخو

 یب, مادرم حرص وجوشگهی ختم بشه و دلهی قانی انکهی ایمجبورم فاطمه برا......من

 هی نداشته باشه وبتونم بهش تکی مشکلمیماری باشه که بابیکی منونخوره ومنم یشوهر

 هم نشون نداد و روز خوشش ی رویندگ وقت زچی اگرچه هکنمیکنم خدا رو هم شکرم

 بوده که ی حکمتهی خودش حتما ی به رضامی خب راضی وقت بروفق مرادم نبود ولچیه
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 فاطمه تورو روح یول" گلهی ممنونتم ابجای دنهی ی به فکرمنکهیازا" شده سرنوشتمنیا

 عمرباهاش هی خودمون بمونه چون اگه خدا بخوادقراره نی بی امامیعموت مشکل اقا

فاطمه از . ..... روبدونه وبه رخش بکشه مشکلش رونی ای کنم دوست ندارم کسیزندگ

 ...... رو روشنکردوراه افتاد طرف خونهنی تکون داد و ماشی تاسف سریرو
 
 که دم یی کردم و وارد خونه شدم ازکفشای شدم و از فاطمه خداحافظادهی پنی ماشاز

و وارد ..... امروز رورکنهیم خداختم بخ گفترلبیز"میسالن بود متوجه شدم مهمون دار

تا زن مسن و دو تا هم دختر هم سن وسال خودم کنار مادرم تو ٢سالن شدم توسالن

رفتم جلو "کردنی شدن درسالن داشتن تمام مبسته باز و یو با صدا"سالن نشسته بودن

رفتم  گفتم و یی با اجازه ایی کردم باهاشون و بعد از خوش امدگویوسالم و احوالپرس

گفت زهرا جان مادرلباسات رو که عوض " کوب شدمخی مادرم میطرف راه پله که با صدا

 رو تو دستم جابه ام و کتاب فیکالفه ک" تو اومدندنی دی برانجا؛مهمونامونی اایب"یکرد

 یهرچ" بودم وکالفهیعصب"و رفتم تواتاقم"میرسیجا کردم و گفتم چشم خدمت م

 و دنمی دی براانیکه ن"شمی حاضرنمایوجشن ومهمونت"رمی نمرونی و برمیگیفاصله م

استغفرالله "!!!کشنی منابوی ادونمی من نمشنی وارد مگهی راه دهی اخرش از یخواستگار

 عده هی دختر مجرد هست که هرروز خدا هی خونه نی که تو ارسهی بهشون میوح

مانتوم رو  ی تخت وعصبی و کتابام روپرت کردم روفی؟؟؟؟کی خواستگارانی مشنیبلندم

چادرم روهم "دمی وپوشرونی بدمی لباس کشهیکندم انداختم وسط اتاق وگشتم تو کمدم 

 نگاه ی بود ولنییسرم پا" ها نشستمی از صندلیکی یسرم کردم و رفتم توسالن ورو

 حی داغ بودم که ترجتی قدر از اعصباننی ایول"کردمی خودم حس مینفرشون رو رو٤هر

ماشاالله " مسن به حرف اومد وگفتی از همون خانم ایکی بالخره"دادم نگاهشون نکنم

 یکیاون "ی خواستگارمی کرد زود بری منقدراصراری ای نبود علخودیپس ب"هزارماشاالله

 ومنگ جیومنم گ"دنیاره هزار ماشاالله و هر دو باهم خند" گفتیخانم مسن هم م

 یون زن اولدوباره هم" شدمی و اصال متوجه منظورشون نمکردمیبهشون نگاه م

 فی تعریلی ختی وخوشگلی از خانمیعل"زمیدخترم چشم ام کف پات عز"ماشاالله:گفت
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 نیپسرم هم"م هستی بهشتیمن مادر عل"دنی بود مانند دی کدنی شنیکرده بود ول

 ی خونتون مشاور امالک داره ظاهرا شمارو هرروز موقع رفتن به دانشگاه میکوچه باال

 ی خونه اقادیری که منهیبیچند بار شما رو م" کجاست خونتوندونستهی نمیول" دهید

 ی جانی همون جا باشه به ادی خونتون باکنهی مالیخ" فاطمه بودیمنظورش بابا"یمراد

 ی برای مرادی منو فرستاد و رفتم خونه اقاروزی دیحت:دوگفتی خنددیکه رس,حرفش

 دوست زهراست و  خونهنجای بهشون راجع به تو گفتم گفتن که ای وقتی ولتیخواستگار

 میدی دانشگاه ومادردوستت ادرس خونتون رو داد و ما هم امروز خدمت رسرنیبا هم م

 به مادرم کردم که ینگاه"تی خواستگاری برامیری وهم وقت بگنمتی ببکیکه هم ازنزد

 من تو دلم چه اش و دونهیمامان که نم" حرصم گرفتشتری بکردیداشت با لبخند نام م

 کنه که من ی اصال هم فکر نممیداشه زودترشوهرم بده برم دنبال زندگازخ!!!! برپاستیب

 دادم حیترج..... ادی تو نه بامن ومشکلم کناربی نمیو هر کس"ستمی نی عادیمتل دخترا

 که من قصد نهی اگهی که میی جمله انی اگه دهن باز کنم اولدونستمی کنم چون مسکوت

اجازه : روبه مهمونا کردوگفتی دست پاچگ بادی سکوت منو دیمادرم وقت"ازدواج ندارم

 کردن ی و خداحافظرفتنیاونا هم پز"میدی جان فکر اش روبکنه بعد خبر تون مدزهرایبد

 رد ناروهمی هستن زهرا نکنه ایخانواده خوب: گفتمخونه که خلوت شد مادر"و رفتن

وشماره رو بر داشتم ,یگوش" اتاقمی رو جمع کردم و رفتم توزی تکون دادم ومیسر"یکن

 بوق نیرو گرفتم با اول"رضاستی علکشی بودم اسم کوچدهی که حاالفهمی امامیاقا

 ی پناهی بابت امروز ظهر و برخورد فاطمه واقایبعد از سالم و احوالپرس"جواب داد

 پشت سرم است ی پناهی اقادونستمی کردم و گفتم من نمیباهاش معدرت خواه

 یلی خدونمیم"ستیگفت مهم ن"ردگرفته شماگای جلوینجوری وادهیوحرفامون روشن

 ی که لدمی وبهش حق مخوادیوقته خاطرت روم
 

 قدر ناراحت بودم وتحت فشار نی ایول" شدن وبه خواب رفتمنی کم چشمام سنگکم

 بودم دهی که دینصف شب بودکه ازخواب بد"دمیکه تمام مدت کابوس د"بودم

 دبودکهینقدرشدی که ایدرد" بوددهیچی پهلو ودست وپاهام پی تویدردبد"ببدارشدم
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 یابخاطرفشاروناراحتی که خورده بودم بودییاز زور کتکها" بدنم روتکون بدمتونستمینم

 تکون تونستمی قدر درد داشتم که نمنی که بود ایهرچ....... داشتم بودروزیکه د

 ی بودکه اگه فشاروناراحتی من جوریماریب.......بدنم کامال خشک شده بود"بخورم

 دای پانی جری بدنم به خوبی شد خون توی شد باعت میبهم وارد م یواسترس

که جون ازبدنش رفته باشه " مردههی به هیدرست شب" خشک بشهبدنموباعت بشه "نکنه

 کرده ری گتی موقعنی ای بار تونی چندمیوبدنش خشک شده باشه و حاال من برا

اطرسرنوشت بخ"ختمی اشک رمیکسیبخاطرب"ختمیبه حال وروز خودم اشک ر"بودم

 وخدا خدا ختمی رنقدراشکیوا"ختمیبخاطربخت بدم اشک ر"ختمیتلخم اشک ر

افتاب از پنجره اتاقم روروشن کرده بود "چشمام رو که باز کردم.......که خوابم برد"کردم

 شبی ودروزی دی اتفاق ااداوردنیبه ب" نمازم روبخونمدارنشدمیاه ازنهادم بلند شد که ب

دردم کم تر شده بودم دست "دمی ازته دلم کشی و اه پرسوز"بازم غم به دلم نشست

 که افتاده بود ی خدادلش برام سوخته بودکه درددونمینم" بدمن تکوتونستمیوپاهام روم

 یی روز تحمل کنم وبه دکترم مراجعه کنم تا دارو نی چنددی بادونستمیبه جونم رو وم

 که بود ازش ممنون بودم یهرچ........ای ساکت کردنش رو خوب کرده بود ی برازکنهیتجو

 ی ایول....... روزانیکه نداشته بود عالوه برزخم و درد دلم درد بدنم روهم تحمل کنم ا

 خبر که از حرف دلش مطمعن نبود واومدوبه من یکاش خدا به دل اون نامرد ازخدا ب

بام  صحبت کنه بلکه نظرباادوباخانوادمی داشت که بی به دلش مدیگفت وبعد پا پس کش

 کاش"کردمی مدای انداخته بود نجات پرمی که توش گیی مخمصه انی و از اشدیعوض م

 وگندبزنه به تمام ادیکه ب"زاشتی رو سر را هم قرار نمزی ادم نفرت انگنی وقت اچیخدا ه

 ما بود کرد تمام ومدنشی کلمه حرف وبا نهیبا"کهیکس" امندهی و ارز و ها و ادیام

 نی نداشت و ای سرانجامچیکه ه" شدمیاطرش مجبور به ازدواجوبخ..... روندمیارزوهاوا

 صدام ییکجا......خدااااااااااا" گرفتمیی به جدامی که تصمدمیقدر زجرکش

 ی خودت نبوده؟؟؟؟مگهی اسونیبعد هر سخت"ی خودت نبود که گفت؟؟؟؟مگهیشنویروم

 بتی مصنهمهی شدخدااااااااا؟؟؟ای چ؟؟؟؟پسی کنندگانشهی با صبر پیکه گفت
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 که خوب بودن ییاونا" بدتریکی از یکی"ی ادم سر را هم گزاشتنهمهیا!!!"دمیکش

چون "میماریبخاطرب"جرات نکردم قبولشون کنم" کنمهی بهشون تکتونستمیوم

خودم ردشون " دادمحیترج"رنی ومکننی ولم مهی اگه بهشون بگم مشکلم چدونستمیم

 شد مرد ی که ادعاشون میینایا" که بفهمم وخودشون برن و خوردم کنننیکنم تا ا

دلم " نابودم کردنیفهمی ماااااانابودم کردن خداااا"ستی زاتشون نی تویعملن ونامرد

 که نقدرمردنبودنی که ای رو سر را هم گداشتی کسانایخدا"هاشونیروشکستن بانامرد

 هی ی وسط راه پا پس بکشن وبرن وباعت نابودنکهینه ا" که زدن بموننیسرحرف

 کسالی بهم گفت االن ی امامرضای که علیدی وشنیدی ودی خودت بودایاخد"دختربشن

 ی خواستگارهای دو نه حتی من و خانواده ام رو مکی وپکیج"المهشب وروز دنب

 شب ورزش کسالی گفت ی شد خدا اگه واقع از است بودکه میپس چ.......دانشگاهم رو

 دیالتماسش کردم که با بهش زنگ زدم وی شد؟؟؟چرا وقتیشده فکرکردن به من پس چ

وبعداگه " وبابام باورکنه واقعاراست گفتمفتهی بابیو با خانواده م حرف بزنه تا ابها ازاس

 رفتن رونی بهش گفتم تا سرحدمرگ کتک خوردم و از بیچرا وقت"نخواست بمونه بره

 که توباعت می کمکم کن درست بشه اوضاع زندگایودانشگاه رفتن محروم شدم ب

 خوامی نمامی بتونمی منگنه قرارنده من نمی قبول نکرد وگفت من و توی شدشینابود

 یوبازم ب" وبرهمی به دلم زخم بزنه هم به زندگدهمی ازراه رسی نزار هرکاااااااخدااا"امیب

 ی بود بلند شدم ولیبه هرجون کند م" به حال و روز خودمختمی کردم واشک رهیصدا گر

 ادم خورده بودم تمام هی,یر کار نکرده بخاطرنامرد گناه و بخاطی که بییاز زور کتک ها

 نمازم ی و رفتم وضوگرفتم اومدم قضالندشدمب"کردیبدنم کبود بود ودرد م

 ساعت روزیصبح بود د١٠ساعت رو نگاه کردم " رفتیدلم بدجور ضعف م"روخوندم

تا ظهر که دانشگاه بودم بعدشم که اومدم جنگ و دعوا "هشت صبح صبحانه خورده بودم

 زنده ام نهی بود ببومدهی سراغم نی تا حاال هم کسشبی واز دیبود وکتک کار

 روز ازکالسمون بود نیامروز اخر" بودنی مدمواظبمی بودم وباضی مریناسالمت"امردهی

بلندشدم و رفتم "ادیخوادبی بهش گفتن نمی حتما فاطمه اومده دنبالم ولدونستمیوم
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 خواستم به فاطمه یم"رنیگی رو ازم ممیگوش وانی زود مای ری ددونستمی ممیسراغ گوش

 خورهی بدردم نمیچقدر بهم گفت که امام"دمیکشی شد خجالت می روم نمیزنگ بزنم ول

 رو یچقدر بده ادم مجبورباشه به کس"......... مجبوربودم قبولش کنممیماریاما من بخاطرب

از به اون نامرد رو بر داشتم و ب,یگوش" هات بودهیاندازه که خودش مسبب تمام بدبخت

 ی درد سر انداخته بود و خودش روکنارکشنی ای که منو تویاشغال
 

وفقط به برداشتن ابروم " خودم رفتمنهی هم خودم با هزشگاهی ارایحت"دمیدم خر

شب عقد خاله هام " خونه بودم ابروهام در اومده بودنی بودکه تویچون مدت"اکتفاکردم

 شب رنی دوست داشتم برام جشن بگنکهیودم بااو چند تا از دوستام رو دعوت کرده ب

خاله ها ودوستام " محضرمی که دستش تنگه رفتش چون بازم گفته بود مادری ولمینامزد

 همه نی با ای خوشگلنیشوهر بود دختر به ا,یگفتن مگه قحط"دنیتا منو روح الله رو د

 روتحمل هیه کنا گوشنهمهی رو انتخاب کرده ومن مجبوربودم انیخواستگار چرا اومده ا

 خوندن نی حیل ازدواج کردن ونیکه منو مجبور به ا"دونهی چه میکنم دوم نزنم کس

 هی همه گوشه کنانیمهرش روبندازه به دلم تا بتونم با ا"خطبه عقدخداروقسم دادم که

 در یخطبه تموم شد و من به عقد کس" کنم و خوشبخت بشمیزندگ, کنارشگرانید

 "کردمی مرگ می هزاربارارزوی کرد که روزلی تبدیبه جهنم رو برام یاومدم که زندگ
 

 ....کردی بود که ارومم می رو برداشتم وشروع کردم به خوندن چون تنها کارقران
 خواستم ازم ی که اونم ازخدا ممهی نصف ونیوفقط خودم بودم خودم ونفس" بودماده

 اومدو وارد اتاقم  فاطمهدکهی نکشیطول" همه عدابنی تا بلکه راحت بشم از ارهیبگ

و فاطمه هم پا "کردمی مهی به حال وروز خودم گرهیرگری زدم زدنشیبلندشدم وباد"شد

 من ی مطمعن باش ولشهی درست می نکن همه چهی گفت گری کرد می مهی من گریبه پا

اروم که شدم به فاطمه " گردهی بر نمی به روال عادمی وقت زندگچی هگهی ددونستمیم

گفت " اخرترمی روزاومدمی سراغ منونگرفت که چرا نیه خبر؟؟کسگفتم ازدانشگاه چ

 نه و تی اومده که نمشی براش پی که مشکلدگفتمی اساتیچرا همه سراغت رو گرفتن حت
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 ادی ازم برمی گفت اگه کارروزید"رهیگی هم مدام سراغت رومی پناهیعل"ادیفعال ب

 از بچه ی کسچیا هگفتم فاطمه تورو خد" هیتاانجام بدم گفتم نه مشکلش خصوص

 صورتم رو یبا ناراحت" راحتالتی گفت خیمخصوصا پناه" رونفهمهانیدانشگاه جر,یها

گفتم "دهی صورتت کبود شده رنگت پرتمام به روزت اوردن زهرا یچ"نگاه کردوگفت

 ششی گناه از دست دادم که درد بدن وصورتم پی وبلی دلی رو بییزای من چستیمهم ن

 ازتوش در اورد وبهم داد و ی گوشهی کارت ومی سهیز کرد و اول فاطمه کولش روبا"چهیه

 هروقت ن هروقت دلت گرفت بهم زنگ بزرنی ازت بگننی کن نبمی جا قاهی نوی اایب:گفت

 امی تابزارن برمی ومامی منقدری اگه رام نده بابات ای حتشتی پامی میاراده کن

ام کرد و به لبخندزد وگفت ن"شهی می روزاهم اخرش سپرنیا"ینگران نباش ابج"دنتید

 وشکالت پسی تخت  چقدرپفک وچی کرد رویکوله ش روخال" اوردمای برات چنیبب

 همه نی نبود ایازی لبخندزدم و گفتم نبهشنگاش کردم و" اورده بود برامتیبسکو

 از رنگ وروت هم یخوری غدا نمی ناراحتی وقتدونمی مشناسمیمن تورو م:گفت"یبخر

 گفت رهی نمنیی و گفتم ازگلوم پادمی کشیاه"ی غدا نزدمشخصه چندروزه لب به

خب .... وتودونمی کنار که من مشونی گداشتنمینب"یخوریداروهات هم م"یخورینارومیا

رو ,یگوش" کردو رفتیخداحافظ' جنگ و دعوا راه بندازه"ومدهیتا بابات ن" برمعالف

م اورده بود روباز  که فاطمه برایی هاتیازبسکو,یکی ورتختیروشن کردم وگداشتمش ز

که " کردمی به حال و روز خودم فکر میوقت" دادمیاما به زور قورتش م"کردم و خوردم

 رفت ونه ی منیی نابود شدنه اب ازگلوم پامی زندگطور ادم چهی یبخاطرگناه نکرده ونامرد

 ی رو بر داشتم وشروع کردم به خوندن چون تنها کاررانیبلندشدم وضوگرفتم و......غدا

 .....کردیکه ارومم م,بود
 

 خواستم ازتون بپرسم ی می امامیگفتم اقا" حساس بشه درمقابل شماینطوری اکه

 با دی من باد؟؟؟چونی مطمعنمتونیوازتصم" در مورد ازدواجدیشمافکرهاتون رو کرد

 خب به شما قول دادم ی االن هم خواستگارداشتم ولنیمن هم"خانواده ام حرف بزنم

واگه " دارمی ومدهبی کامال تعصبده من خانوای امامی اقادینیبب"وسرقولمم هستم
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 زی نگم وهمه چیزی تا به خانواده ام چدی االن بگنی همدیستی مطمعن نمتونیازتصم

 ومن درمورد شما با دی مطمعن نباشمتونی جا تمام بشه چون اگه شما ازتصمنیهم

 که دیشه متوجه هست ی بد میلی من خی اونوقت برادیایخانواده ام صحبت کنم وشما ن

 که ی بخاطر مشکلدی با ازدواج بامن مطمعن باشمتونی ازتصمدیشما با:گفت"گمی میچ

گفتم پس " که گرفتم مطمعنمیمیاز شما و خانواده تون وتصم" سالهکیدارم من که االن 

اون هم گفت باشه منم باخانواده ام حرف "زنمیمن امشب با ما دوم درمورد شما حرف م

گفتم باشه پس فعال " رو بدارنیوقرارخواستپار رنی ما در تون تماس بگ تا بازنمیم

 سراسروجودم ی دلشوره بدی رو قطع کردم ولی و گوشمی کردیخداحافظ.....خدانگهدار

 قراره ی گفت اتفاق بدی متل خوره به جونم افتاده بود و میزی چهی"رو گرفته بود

 کردم که نمراتم متل یام تالشم رو م تمدی طرف ترم اخردانشگام بود و بانیازا"فتهیب

 از خواستگار یکی داد که به ی مریاز به طرف مادرم چپ و راست گ" قبل باال باشهیترما

به دلم " که گرفته بودمیمی وتصمی امامرضای علشنهادی طرف هم پنیام جواب بدم ازا

م واومدم کالفه بلند شدم رفتم وضو گرفت"دادی اتفاق بد روز هم مهی دی نوزدویچنگ م

 که باعت اروم شدنم یتنها راه"نشستم قران رو باز کردم وشروع کردم قران خوندن

  قدر خوندم تا بالخره اروم شدم ودلشورم هم کمترشدنیبودقران خوندن بود ا
 

 داره منم ی مشکلنیگفتم فاطمه جان اگه اون همچ" فاطمهی از حرفاکالفه

 دارم یماری بنی بگم همچگهی دی کساای ی موسوای ی من االن به پناهیخوایتوم"ضمیمر

مگه !!!! خودتی برایگی میفاطمه گفت چ!؟!؟!برن پشت سرشون روهم نگاه نکنن؟

 بخدا زهرا پسرخالم کننی نمقبول ی کنی است؟؟؟که فکر مری واگای سرطانه؟؟؟تیماریب

 میزن باربه مادرم و خودم گفته که با هات حرف بنیچند"دهی دو بار تو رو خونمون دیکی

 تا اومدم بحتش رو یول"تی خونتون خواستگارانی شب باخانوادش بهی که می کنتیوراض

مهندس "هیبخدازهراجان پسرخوب"ی وپاچه گرفتی بکشم وبهت بگم هار شدشیپ

 امشب خودم یخوای مکنهیبخداخوشبختت م" وضعش توپ توپهی مادازلحاظ"عمرانه

 نداشت که یه مشکل روبگم واگتیماری بانیباهاش حرف بزنم وبهش جر
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 انی که بی نداره بهت خبربدم با خانواده حرف بزنیصددرصدمشکل

 ی امامیگفتم فاطمه جان من با اقا!!!!فاطمه گفت نه و مرض" نهت؟؟؟؟گفتمیخواستگار

 شکنهی زدم وبهش قول دادم تا اخرش پاش هستم اگه االن پس بکشم دلش مفحر

 بد خورد یلی عده خهی خودم رو  کنم چونخوادخوردشیدلم نم"شهیغرورش لحه م

 نقدری روسرراهم قرار داد که ایی ادمهاهی و گفتم ازبدروزگار خدا دمی کشیاه"کردن

 ی اون همه ادمونی من هم مانهو متاسف"ستنی که دادن وایمردنبودن که بتونن سرقول

  حرف دلم تایو پا" مرد نما دل بستمی نامرد هانی بهم به همکردنیکه ابراز عالقه م

 دست میماری طرف هم بنیازا"دمی ندیچی ازاون ادماهی وبدبختیاخرش موندم اما جز بد

 دخترا دوست هیمنم متل بق"رمی بگمیوبالم رو ازهمه طرف بسته که نتونم بادلم تصم

 مانیکه ازهمه لحاظ باب دلم باشه هم اخالق هم رفتار هم ا" کنمی زندگی با کسداشتم

 ومدهب تر از نی دی بکردنی بودن می مدهبینقدرادعای که ایی ادمانیومتاسفانه هم

 ی غازشون وادعاهاهی صدمن یبا حرفا" بودمدهی بودن که تا حاال دییهمه اونا

 نی شد ایکه نمازشبش ترک نم" ازپسرعمماون"مزخرفشون گندزدن به باور واعتقاداتم

 یومردونگ ی بود و مدام دم از مردتی رضا که تمام حرف اش حرف هدا واهل بیاز عل

 روهم شونیفاطمه گفت چوب نامرد" بودمدهی اما نامردترازاونا تو عمرم ندزدیم

 داشت ی که هرچشی دخترناقص خداانداخت توزندگهی پسرعمت که دیمج"بدخوردن

 نامرد هم که هم کارش رو از دست یرضایاون عل" براش بکنهی کارکردونتونستخرجش 

 از ی ناراحت نشدوارمی بکنم امی اعترافهی خوام ی زهرا میدونیم.......داد وهم پدرش رو

 دنبال شماره زهرا رضای دخترعموت بهم گفت که علمیراستش چندماه پبش مر"حرف ام

 گفتم میمنم به مر"ارهیربی که براش شماره روگوده گفته بمی بار هم به مرنیچند"گردهیم

 که دمت ارمیم به سرت ی خط بکش که کارشهی همیبروبهش بگوکه دور زهرا رو برا

 ی بست نبود چی زهرا رو عداب دادنقدریگفتم بهش بگو ا"ینجابری روکولت وازایروبزار

 من مونمی پشتهاونم گف" نه گداشت ونه برداشته رفته بهش گفتهممی مریخوایازجونش م
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 وبهش تابت کنم من نامردنبودم فقط شی خوام برم خواستگاریبه را رو دوست دارم م

 اشتباه کردم
 

 نحسش یکه بالخره صدا" دادی خواستم قطع کنم چون جواب نمیم"بود زنگ زدم ده

 اباخانوادمیب"کنمیگفتم خواهش م"جواب داد"بالجبارسالم کردم: بله......دیچی پیتوگوش

بگوکه قصدت ازدواج "ی که تو دوست پسرم بودکننیبگوکه اشتباه م"حرف بزن

 بابام باورکنه ناروبگوتایا"یایالب فعی تونی اومده که نمشی برات پی مشکلیول"بوده

 نی کن من ازایفقط کار" به کارت ندارهی کاریبعدش هرجا دلت خواست برو کس

 متیکه ازتصم"من چند بار بهت گفتم"کنمیخواهش م"رونی بامی ومخمصه بیبدبخت

 ی هستن اگه مطمعنیچند بار بهت گفتم خانواده من کامال تعصب" ارهی وتو گفتیمطمعن

 ی که شب وروزم شدکسالهی من االن یا باخانواده ام حرف بزنم وتوگفت تمتیازتصم

 ی نحسش تویصدا"..... با بابام حرف بزنمای بکنمی شد؟؟؟خواهش میپس چ.......تو

گفتم من "امی بتونمیمن نم"ی گفتی وبه خانواده میکردی عجله مدینبا:دیچی پیگوش

 تی خواستگارانیانوادم بگم جر خه زوتربی که اصرارداشتی توبودنیا!!!!عجله کردم؟

 به من گهی لطفا دامی بتونمیمن نم"ی من عجله کردم؟؟؟؟گفت حاال هرچیگیحاالم!!!!رو

نفسم " سرم خراب شدی روای حرفش دننیباا.......وتماس رو قطع کرد"زنگ نزن

از روزگار " کردمهی وگردمینال" کوه گلوم رو گرفته بودکی به اندازه یبغض"ومدیباالنم

 یول" کردمهی وگردمی که برام رقم زده بودنالیاز سرنوشت تلخ" نامردشیاادمو

 بود نی که مطمعن بودم ایزیتنها چ...... وزجه زدم داغ دلم سردنشدختمیهرچقدراشک ر

 زدم ی صداش می بسته بود و هر چمیچارگی وبی بدبختی خدا هم چشمم رو رویکه حت

 شی بود نه راه پس داشتم ونه راه پشکستهجوردلم بد.....کردی داد و کمکم نمیجوابم نم

 زنگ خوردوخدا میکه گوش" کردمی گدشته سفر می شده بودم و تورهی نقطه خهیبه 

 شده مونی خبرپشی اون نامرد ازخدا بدی رفتم طرفش و فکر کردم شای باچه دوقدونهیم

 لید تباسی به دمیام" شماره فاطمهدنی با دی وبا بابام حرف بزنه ولادی بخوادیوم

سالم " افتادهی که اتفاقدی م فهمهی گرفته از زور گریاز صدا"ناچار جواب دادم.......شد
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 خوادی نمگهی بابات گفت دی دانشگاه ولمیدنبالت که بر"امروز اومده بودم"کرد وگفت

 کلمه حرف دوباره وازته دل کی نی شده؟؟؟؟ومن با همیزیچرا زهرا چ" دانشگاهیایب

فاطمه در " کردمفی رو مو به مو براش تعرشبی ودروزی دیفاق هاوتمام ات"هی گرریزدم ز

 بگم که ومدبهتیبخدا زهرا دلم ن"خورهی ادم به دردت نمنیچقدر گفتم ا" اخرگفت

 حاال که یول" نگم که بهت بربخورهنوی تا ای باهاش ازدواج کنیخوای گفتم میناراحت بش

 بهت نوی هزاربارم ایشگل خویلیزهرا بخدا تو خ" دلم خنک بشهگمی شد مینجوریا

 یدقت کرد"ی کنی ادم که چالغم هست زندگنی باای که بخوایفیگفتم و گفتم که ح

 حرف فاطمه لبخند نیبا ا" قورباغه ستنیصورتش ع"مونهیبهش متل قورباغه م

 و تو تمام رمی کار رو کرده منیو فاطمه ادامه داد اصال حاال که ا" لبمی اومد رویکمرنگ

 ی که دمش روبزاره روارمی به سرش می داره وکاری که چه مشکلکنمی مشدانشگاه پخ

قلبم شروع "یریگی از همون دستم می بدیتا بدونه از هر دست" جا برهنیکولش و از ا

که جلو " نبودمی راضیول" هم بدکرده بود بهمیلیخ"بدکرده بود بهم"کرد تند تند زدن

 پولم هی رو و جلو خانوادم سکه میگزند وندهیاگرچه ما بود کرد ا" بشهفی خاروخفهیبق

 ی جلو خانوادم شد ولمیی ابروی خانوادم نسبت بهم شدباعت بی اعتمادیکردو باعت ب

که "دادم,پس به فاطمه گفتم وقسمش" بدونهیزی ازمشکلش چیدوست نداشتم کس

 راجع به یگفتم فاطمه اگه بفهمم به کس" ببرهیی موضوع بونی از ادی نبای احدچیه

من را گزارش "دنی جواب نمیرو با بد,یبد..... نه من نه توگهی دی گفتیزیمشکلش چ

 صحبت یبا پناه: و گفتدی کشیفاطمه پوف"ی کنی نمیپس توهم کار.......کردم به خدا

وازترم اول دانشگاه "هی که پسرخوبیدونیم"تی خواستگارادیکه ب"کنمیم

االن "ی در دادبجوا وی کردکه خرشدی بارم ازت خواستگارنیچند"خاطرخواهته

 هم خوشگله یبخدا پناه"یدی جواب متیواومدن خواستگار"یشی مادهی پطونیازخرش

بخدا زهرا "کنهیومطمعن باش که خوشبختت م"هی خوبیلی وهم پسر خپهیهم خوش ت

 فاطمه دونمیگفتم م" نگاشون کنهی حتی ها رو سراغ دارم که دوست دارن پناهیلیخ

 دروغ برام سخت بود نی که چقدرگفتن ادونستیدا موخ" ندارمیی من بهش عالقه ایول
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 مجبورباشه ضمی مردی فهمی خواست  وقتی خب دلم نمی رو دوست داشتم ولیمن پناه

 براش مهم باشه و من و فقط بخاطر زای چنی نبود که ای اد مدیشا" کنهیکه با هام زندگ

زارم  اه تر کم کنضمی بفهمه مریروزی اگه نکهی حس ایول" خواستیخودم م

 مخمصه نی تنها راه نجاتت ازانییاپای بطونیزهراازخرش"فاطمه هم کالفه گفت"دادیم

 کاش رنیگیرو ازم م,ی زود گوشای ریفقط فاطمه د"گفتم حرفش روهم نزن"هیپناه

 رفتن رونیتا حداقل حاال که اجازه ب"یاریربی کارت برام گمی سهی بای گوشهی یتونستیم

 وبرات امیباهات حرف بزنم گفت باشه امروز م"فترو ندارم بتونم هروقت دلم گر

 ازته دل ی افتادم واهی پناهیبه فکر عل"ومن.......می کردیوازهم خداحافظ"ارمیم

 که جلوم رو گدشتی ماه ازشروع کالسا مکی اول دانشگاه بودرترمی بخادشی"دمیکش

 ینی مقدمه چستمیمن بلدن: وگفتنییروانداخت پا,گرفت و با خجالت سرش
 
 
روزبودکه عقدکرده ٤چون" حرفش گرفتنیازحاج اقاتون چه خبر؟؟؟دلم باا" گفتاطمهف

فاطمه که متوجه شد " بودمدهی بودمش ونه صداش روشندهیروزبود نه د٣ ومنمیبود

خواستم بحت روعوض کنم "ستی نیزیگفتم نه چ" شدهیزیزهرا چ:حالم شده بودگفت

ومن که دلم پربودگفتم من "شده ی چنمیزهرا بگوبب" نپرسه که نشد و گفتیزیکه چ

روز بعد از عقد " وباهاش حرف زدمدمشی از روح الله ندارم فقط شب عقد دی خبرچیه

 هروقت دوست نداشتم جوابت دمیگفت هروقت دوست داشتم جوابت م"بهش زنگ زدم

 نگه ابونی روکنارخنی فاطمه ماشهیرگری اونروز وحرفاش زدم زیاداوریواز" دمینم

 بشی ماه نصکهی تهی هم دلش بخوادکه یلیخ" زدهی حرفنی کرده همچطغل:داشت وگفت

 بگم یچقدگفتم بزاربه پناه"ی رو نداره وگوش نگرفتاقتتی ادم لنیچقدرگفتم ا"شده

 کهی ادم انگشت کوچنیا" حرف حق تلخهی زهرا ولادیبدت ن"ی رو وقبول نکردانیجر

 ......شهی هم نمیپناه
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 ادبابامی فریصدا" سروصداها باالگرفت " خونه شد وبابام از سر کار برگشتظهر

وگرنه "شی روپاک کرده ازگوششرفیپاکش کرده شماره اون ب: گفتی که مدمیشنیروم

 پاش رو از یوصدا"زارمی زنده ش نمکشمشیم...... بودی مخاطباش مستیدتولیاالن با

 تمام وجودم رو یترس بد" منق اتاومدباالطرفی که داشت مدمی شنیپله ها م

هجوم "در اتاقم به شدت بازشدوبابام کمربند به دست" کمکم کنایگفتم خدا"برگرفتدر

 ی قدر با کمربند کتکم زد که خسته شد و به نفس نفس افتادومدام منیاورد طرفم و ا

واون "وتنهاجوابم سکوت بود" روبده بهمیزدی که باهاش حرف میگفت شماره اون اشغال

 هفته تمام صبح ها که ازخواب کی"زدی مشترکتکمی وبشدی می عصبشتریب

 کرد تا اروم بشه وبره سر کار وگرنه ی وکبود ماهی رو با کمربند سدبدنمیبا"شدمیدارمیب

 هفته کتک خوردم وتهمت ناروا کی اون یو چقدر من تو" شدی من شب نمیاون روز برا

نه  بخور واغدای گفت بی مومدی میسنه ک" و دم نزدمختمی وتحمل کردم واشک ردمیشن

همه ترکم کرده بودن " گرفتی ازم می سراغی داروهات روبخورونه کسومدبگهی میکس

 کتک نقدریا"و بخاطر کار نکرده وگناه مرتکب نشده به شدت مجازاتم کرده بودند

بدتر هم "چیاوضاع واحوالم بهترکه نشد ه" ماه تمام بدنم کبود بودکیخورده بودم که تا 

 خونه حبس ی ماه بود توکی"یهم ازلحاظ جسم داغون بودم یهم ازلحاظ روح"شد

 دهی ماه بود که فاطمه روندکی" اومدن از اتاقم روهم نداشتمرونی اجازه بیحت"بودم

 همه جون کندن ودرس خوندن نی که بعد از ایوشب وروز غصه درس ودانشگاه"بودم

وم بودم  ادم که دنبال حرفش رو نگرفته بود محکهی یبخاطرنامرد"حاال که ترم اخرم بود

 بهمن قای نوروز بود دقدی عکینزد...... قانون بابام بودنی خونه بمونم تا بپوسم ایکه تو

 کرد و اصرار داشت زود تر به خانوادم ی ادم اومدوازم خواستگارنیکه ا"ماه سال گدشته

 تو نه ی شده و نممونیپش اقا گفت که نی ومنم به خانوادم گفتم وایادخواستگاریتاب"بگم

 پسر دوست پسرزهرابوده و حاال هم نی فرشته رفت وبه بابام گفت که اواهربزرگمادوخیب

 م ندهی و ای حرف باعت شد زندگنیوهم"ی خواستگارومدهیقالش گداشته ون

 که سال یدی بودعمی نوروز زندگدی عنی نوروز سال گدشته تلخ تردیع"نابودبشه
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 رو برام رقم زد به همه رو می اتفاقات زندگنی که تلختری روبه همراه داشت سالیدیجد

 ترم اخر دانشگاه نی بشه حداقل ای وبا بابام صحبت کنن بلکه راضانیکه ب"انداختم

وچقدر واسطه شدن و حرف زدن بابابام " نمونهجهی نتیتا زحماتم ب"روبخونم وتموم کنم

 که نکردی مقی بودن وبابام روتشوالف متاسفانه نه تنها بابام بلکه خواهرومادرمم مخیول

 و التماس کردم ودر جواب کتک ختمی واشک ردمیوچقدرمن زجرکش"نظرش عوض نشه

 ماه بود که به ٦ بهکی کرده بود نزددای شدت پمیماری که داشتم بیطیبخاطرشرا"خوردم

 کرده دای ازداروهام تمام شده بودوزنم به شدت کاهش پیکی"دکترم مراجعه نکرده بودم

 و یوضع جسم"اد شده بودن وصورتم گودافتاده بودتمام لباسهام گش"کهی به طوربود

 نتونستم از جام گهی ددمی شب که خوابهی کهیبه طور" افتضاح شده بودیروح

 هی تا صبح به کهی وتمام بدنم خشک شده بود به طورسوختمی تب میشبا تو"بلندشم

رد  کی بدنم خشک شده بود ودرد منقدری تکون بخورم اتونستمی بودم ونمدهیپهلو خواب

مادرم که متوجه " بودمدهی پهلو خوابهی جا وبه هیدو روز "ختمیریکه شبا تا صبح اشک م

 اون یو من و تو" وضو گرفتن اومدسراغمی براومدمی نرونیشده بود دو روزه از اتاق ب

 ه زندادی که دارم زی باوضعدونستمیاز به طرف خوشحال بودم چون م"دی دتیوضع

 طرف درد هیاز "شمی خالص مدمی توش ندیری خچی که هی زندگنی و از ارمیوم"مونمینم

 تیاومدومنو با اون وضع"مادرم زنگ زده بود به فرشته خواهرم"دمیکشیداشتم وزجر م

 ادی که داشتم فری دکترم با تمام قدرتشی سوخت اومدکه بلندم کنه ببرتم پددلشیکه د

 یکه بافکر خرابت رفتاون موقع "نمتی ببخوامی نمرونیدستت و به من نزن بر و ب"زدم

و "رونی بدیبر"ی کرد ی روزها روهم منی فکر ادیبا"یواون دروغها رو به بابات گفت

 که اون ی تو نبودنیمگه هم"رهی متونی ننگتون داره از زندگعی که مانیخوشحال باش

 رونیبرو ب" مرگهوبه رتونیزی ابرو رعیحاال هم ما"یی مایزی ابرورعی تومایروز گفت

دو روز بود نتوانسته بودم از جام بلندشم "رونیرفتن ب"نمتی ببخوامینم

 بعد قهیچند دق" شروع کردم به زکرگفتننیبخاطر هم"وعداب وجدان داشتم"نمازبخونم

 من رو بهش دنیماه حق اومدن و د٤ کهییفاطمه ا"در اتاقم باز شد و فاطمه اومدداخل
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 کنه تا برم یادومنوراضی ب به دامن فاطمه شده بودن کهدستنداده بودن حاالخودشون 

 کرد و هی بلندگرینقدرباصدایدای دتیفاطمه که من و تو اون وضع"نهیدکترم منوبب

 به یزهرا چ:فاطمه گفت" کردمهیدکتر که خودمم باهاش گر,شیالتماس کردکه برم پ

 گفت ی کرد می و التماس مختی ریواشک م" پوست و استخونیشد"روزت اومده

 قدر گفت و التماس نیو ا"میری اوردم فقط خودم وخودت منمی برمت بخدا ماشیخودم م

 نیی کوه پرتم کرده باشن پاهی انگارازیدستم روگرفت وبلندم کرد ول" شدمیکرد تا راض

 و با کمک دمی بود لباس پوشی هر بدبختکردبهیتمام بدنم خشک بود و به شدت دردم

 فاطمه از پله هااومدم پ
 

 رفتم و بعد از ی منشزیبه طرف م"میفاطمه واردمطب شد به مطب دکتر و همراه میدیرس

 ی نمچکدومی دانشگاه هیبچه ها"فاطمه گفت" نوبت گرفتم ونشستمیسالم واحوالپرس

 ی پناهی بزنم چون صددرصدعلیومدحرفیدلم ن" نگفتمیزیمنم چ"یدونن که عقدکرد

اکه تمام شد امتحان" ترم نموندهانی پانات به امتحایزیگفتم چ"کردی سکته مدنشیازشن

فاطمه "ادی مرونیاخرش کم کم ازفکرم ب,پس" ونه اون منونمیبی نه من اون رو مگهید

نه : و گفتمدمی ازته دل کشیاه"ی واسه ارشدبخونخوادیمگه نم!!!" زهرای چیعنیگفت 

 درسم رو که فاطمه اولش موافق بودزارهینم" خواست من به ارزوهام برسمیانگار خدا نم

 یوازفکرخودم پوزخند"کننی ماعوضشی شهیزبعدش نظرش عوض م رویادامه بدم ول

 دانشگاه واسه امی االنشم دارم به دور از چشم روح الله منیمن هم" لبم نشستیرو

خنده م گرفت از حرفش " شوهرکردنتنیخاک توسرت کنن باا:فاطمه گفت"امتحانام

 دبااحترامیوددکتر تا من'  صدام زدومن رفتم اتاق دکتریاومدم جوابش بدم که منش

 ی روگزاشتم روشمیجواب ازما"می کردیازجاش بلند شد و با هم سالم واحوالپرس

 روبه دقت نگاه شمیدکترازما" سوال کنهتمیومنتظرنشستم تا از وضع"زشیم

 لبم نقش ی حرف دکتر رونی باایخب حال دختر من چطوره؟؟لبخند:کردوگفت

 با کلمه شهی من و همینداشت ول یادی سن زنکهیزد؛باای صدامم منودخترشهیهم"بست

 مدت بودکه به زور از رخت هی ؟گفتمیگفت دردندار"گفتم خوبم"کردیدخترم خطاب م
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 نشستمیوبه زورم"کردمی میدی تب شدکردوشبای تمام بدنم دردمشدمیخواب بلندم

 یلیخ"کنهیم تمی ادیلیفقط کمرم خ... االن کم تر شده شکرخدایول"شدمیوبلندم

  تخت بخی بلندشو برو روگفت"خشک شده کمرم
 

 ی مکی عده بهم تبرهی" روح الله بودمی وقانونی شد؛من عقدکردم و حاال زن شرعتمام

 تو نبود فیح" گفتمی کنارگوشم میوبه اروم"کردنی عده هم با تاسف نگام مهیو"گفتن

 نسبت به روح الله دمی شدن خطبه دی بودکه بعد جاربی عجیول" ادمنی زن ایکه بش

روح "می ازمحضرخارج شدیوقت..... مهم نبودام حرفها برنی ادنیو شن"بودعوض شده 

 به مادرم انداختم که ی نگاهیومن باتر" خونهمی مابرنیاباماشیالله اومدکنارم وگفت ب

 یری نداشت سخت گی کارخودشون رو کرده بودن و از و مگهید"دکردبرمییاونم باسرتا

 بخدا همه دارن ازهر: کنار و گفتدیمن و کش خودش روز هم رساند و هیفاطمه با گر"کنن

به "ستیگفتم مهم ن"نیایاصالبهم نم" پسرکجانیاخه تو کجا ا"خورنیبرات افسوس م

ظاهرش اصالبرام " تونمک روزخمم نپاشگهید"دمی حرف روشننی امروز ایاندازه کاف

  اگه شبا گرسنه بخوابمی باشه وکنارش به ارامش برسم حتیاگه ادم خوب"ستیمهم ن

 دمی بازصدام زد به فاطمه لبخندزدم وصورتش روبوساللهروح "کنمیبازم خداروشکرم

 یوقت".... روح الله شدم و برگشتم خونهنیو رفتم و سوار ماش" کردمیوازش خداحافظ

 دوسش داشتم که نقدریزبودوای خاطرش عزنقدربرامیا" نشستمنی ماشیکنارش تو

 که دمن مات ومبهوت حکمت خدا بووم"نمی زمی ادم رونیخوشبختر"کردمیاحساس م

 ی بهم مانی اطرافنهمهی که ازش نفرت داشتم رو که ای ادمهی قهیچطورعرض چند دق

چنان "هیروبه واسطه خوندن چند ا"ی ادم شدنی که زن استی تو نفیگفتن ح

 کردم وتوکل کردم به ی ها دلم روخالتیروبه دلم انداخت که ازتمام حرف وحد,مهرش

 زدم ونه ی مینه من حرف" بودزده سرنوشتم رو بر ام رقم نینچنی که اییخدا

 کردم ی شدم و خداحافظادهی پنی رونگه داشت ومن از ماشنیکنارخونمون ماش"اون

منم "تمام مهمونا بعدازمحضررفته بودن وخانوادمم برگشته بودن خونه"واومدم خونه

 دلم یلیروز بعد خ"مدی لباسام خوابضی گفتم و رفتم تواتاقم و بعد از تعویریشب بخ
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وخدا "شمارش رو گرفتم" خواست باهاش حرف بزنمی الله رو کرده بود دلم مروح یهوا

 که جواب کردمیداشتم قطع م" نشم وجوابم بدهخی ی که سنگ روکردمیخدا م

هروقت " گفتی ناباورنیودر ع"ی جوابم بدخوادیالبدبازم نم:سالم کردم و گفتم"داد

 ناراحت شدم یلیخ" دمیقت دوست نداشتمم جواب نم هرودمیدوست داشتم جواب م

 حرف ای ی ساکت باشیزنگ زد:گفت" نگفتمیزیوسکوت کردم و چ" حرفشنیباا

 شدم دمزاحمی زنگ زده بودم ببخشینجوری نداشتم همیبغض کرده گفتم کار"یبزن

 دل ی صدا برایواروم و ب" قطع کردمعی کردم ومنتظرنشدم جواب بده و سریخداحافظ

 رفتم ی مدیومن نوبت دکترداشتم و با" گدشتاجراروز ازاون م٣" کردمهیم گردردمند

 روز میودوباره ازاد" خانوادمدادنیرنمی بهم گگهی عقدکرده بودم دیاز وقت" دکترمشیپ

 دمی رو بر داشتم و حاضر شدم وچادرم روپوششاتمیجواب ازما"دست اورده بودم

 خوام ی که ماهر ج" بودمادگرفتهیچون "د کنارپام ترمززینیکه ماش"رونیوازخونه زدم ب

 نگاه نکردم نیبخاطر هم" برگردمنیی برم و سرم روبندازم پانییسرم روبندازم پا"برم

خانم خوشگله شماره : که گفتدمی فاطمه روشنیکه صدا" وازکنارش ردشدمهی کنمیبب

واگه به گوش شوهرم " متعاهل شدمگهی من دزمیشرمنده عز" و گفتمدمیخند"بدم

 ی وسالم واحوالپرسمیدیباهم خند"شکنهی رومردنت گیسه که ازم شماره خواستبر

 شی خواستم برم پی گفتم می بریخواستیفاطمه گفت کجام"میسوار شد"میکرد

 کردم یفکر نم"شتی پامی خواستم بیگفت م"ی بریخواستیگفتم توکجام"دکترم

 ازم ینه سراغ ی نه زنگ زددمی هر چقدر انتظار کشی ما رو فراموش کنیشوهرکن

 ...ی ازدست رفتگهی که تو دامی بلندشم بخودمگفتم "یگرفت
 
 حرفاروزد و خواست خرت کنه که شماره زهرا نی گفتم اگه بازم اومدخونتون وامی مربه

 تو صورت تو تف هم گهی ازطرف من بهش بگو برو گورت روگم کن زهرا دیروبهش بد

 یلی خدایو نگاه کردم و گفتم فاطمه جد گرد شده برگشتم فاطمه ریبا چشم ا"ندازهینم

 من ی پاکت اعصاب برانهی سی عاشق انیگفت ا.....ااااااایزبونت هرز رفته وبد دهن شد

 نگاه فاطمه رو ینیوسنگ"ی صندلی دادم به پشتهی وسرم رو تکدمیخند"نداشتن
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 کار نیزهرا نکن ا: نگاش نکردم که خودش به حرف اومد وگفتیول"کردمیاحساس م

 ادم نی و از خبر اای بی که دوست داریتورو جون هرکس" زهرایفیخدا تو حب"رو

 ها یلیخ"ی هستیتو دختر خوشگل" زهرایفیتوح"یکنی اشتباه میزهرا بخدا دار"گدرب

 یعنی ی ادمنی با هم چیزندگ"یکنی اشتباه میبخدا دار" کننیارزو دارن باهات زندگ

اخه ... .. متل خواهر وبرادری ولیشتا اخرعمرت کنار"ندتی وای زندگی ونابودیتباه

 دمی نکن دلسرد وناامی فاطمه سع؟؟؟گفتم روی زندگنی ای تحمل کنیخوای میچطور

هرروز خدا " چکارکنمیگیم"کشمی دارم عداب می چون خودم به اندازه کافیکن

 که پام نیتادانشگام اعصابم ارومه هم"سرشوهر کردن من تو خونه جنگ ودعواست

 ی بهمانتی اومده خواستگاری به بادسرکوفت که فالنرهیگیه مادرم منوم خونیروبدارم تو

 که هیمرگت چ"ی مجردبمونیخوای می تا کمی جوابشون بدی چادی بخوادیم

 ادی هم میهرک"کنمی شرکت نملی فامی کدوم از مراسم اچی؟؟؟تو ه"یخوایشوهرنم

 هندوستان کنه وبلندشن ادی لشونی وفننمی تا مباداببامی نمرونی تو اتاقم و برمیخونه م

 بازم ی کردم ولی همه خودم رومخفدی از دنکهیباا" از شانس بدمی ولی خواستگارانیب

 راه ی نه جنگ جهانگمیم"ی خواستگارانی وهلک وهلک مشنی که بلندمیهستن کسان

 ضی بادخترمرستی حاضر نی مردچی شوهر کنم هخوامی ما در من من نمگمیم"فتهیم

 موننی خواستن میضی بهشون نگو مرگهیم" ردشون کن برنهومدی کنه پس نیزندگ

 منطق ما در نمی اایب......ی توزنشون شدگهینخواستن هم مجبورم بمونن چون د

 یب, مادرم حرص وجوشگهی ختم بشه و دلهی قانی انکهی ایمجبورم فاطمه برا......من

 هیبتونم بهش تک نداشته باشه وی مشکلمیماری باشه که بابیکی منونخوره ومنم یشوهر

 هم نشون نداد و روز خوشش ی روی وقت زندگچی اگرچه هکنمیکنم خدا رو هم شکرم

 بوده که ی حکمتهی خودش حتما ی به رضامی خب راضی وقت بروفق مرادم نبود ولچیه

 فاطمه تورو روح یول" گلهی ممنونتم ابجای دنهی ی به فکرمنکهیازا" شده سرنوشتمنیا

 عمرباهاش هی خودمون بمونه چون اگه خدا بخوادقراره نی بی امامیعموت مشکل اقا
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فاطمه از . ..... روبدونه وبه رخش بکشه مشکلش رونی ای کنم دوست ندارم کسیزندگ

 ...... رو روشنکردوراه افتاد طرف خونهنی تکون داد و ماشی تاسف سریرو
 

 نویقط اف" بگمی وقت قرار نگرفتم که بلدباشم چچی هم هیتی موقعنیتوهمچ"کنم

فکرکردن به شما " ماه ازشروع کالساگدشتهکی که ازروز اول دانشگاه تا حاال که دونمیم

 یاه" خواستم خواهش کنمیم...... خواستم بگمیم"خواب و خوراک رو ازم گرفته

 نگاه کرد و دوباره سرش روانداخت رفش طرف اونطنی رو بلند کرد و به ادوسرشیکش

ونفس حبس شده ش رو فرستاد "یکنیمن ازدواج مبا" خواستم بگمیم" وگفتنییپا

 که اصال ی حرفنیومات ومبهوت ا" وسرش روبلندکردونگام کرد و من دست پاچهرونیب

 نی ادی که اون موقع به دهنم رسیزدوتنهافکریقلبم تندتندم" رونداشتمدنشیانتظار شن

 یکتاب"رش ردشدموازکنا"دمی پاهام دوی توختمیبود که از اونجا برم پس تمام توانم رو ر

 برنگشتم که کتابم یافتادکنارش حت"دمیدوی که داشتم ازکنارش میکه دستم بود موقع

 تا ازدانشگاه خارج دمیدوی فقط مکردنی که داشتن نام میی توجه به ادمایوب"رو بر دارم

بعد اون " نموندم کالسم رو برمیو برگشتم خونه حت"دن سوارشی تاکسنیبا اول"بشم

 ستیحالم خوب ن"وموندم خونه وبه مادرم هم گفتم" دانشگاه نرفتمروز تا سه روز

بعد از " بوده وچرا نرفتم دانشگاهی چانی به فاطمه هم نگفتم که جریحت" برمتونمینم

 کالس ی صندلنیخر شده بودم برم دانشگاه رفتم وایسه روز که با اصرار فاطمه راض

 یاونروز پناه" نشستمی اخرکالس مشهی همگهیو از اون روز به بعد د"نشستم

 دو بار ازم یکی که اونم ی موسویوکناراقا"نیی سرش روانداخت پادیاومدوتامنو د

 من نرفتم ی ولرونیکالس که تموم شد همه رفتن ب" کرده بود نشستیخواستگار

هر چقدر " جوابش بدمی رو گفت چدرخواستش اگه بازم جلوم روگرفت ودونستمینم

 یکالس که خلوت شد سرم روگداشتم رو"م نرفتم هرونی بمیابریفاطمه گفت ب

 کنارم دمیسرم روبلندکردم که د"دمیکه صداش روکنارم شن"وبه فکرفرو رفتم"یصندل

 با دونستمیاگه م" وجوابش رودادم که گفتنییسالم کرد سرم رو انداختم پا"سادهیوا

 بخاطر  سه روزنی ومن تو ایای که شما سه روز دانشگاه نشمی دلم باعت محرفگفتن 
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دلم تا ,ی توزاشتمی ومزدمی وقت حرفم رونمچی شماعداب بکشم هدنیحرف دلم وند

دستم رو در "کتابتون"کتابم رو که اونروز جلوش افتادروطرفم دراز کردوگفت"ابدبمونه

من تا "کشمی از حرف دلم دست منینفکرنک" که گفترمیاز کردم که کتاب روابط بگ

زد ,یکتابم رو گرفتم که لبخند......دی بشی تا راضمونمیدلم م, حرفیپا,اخرش

 یدل بست,ضی دخترمرهی به یدونستیو گفتم اگه م......دمی کشینفس راحت.......ورفت

 تاسف تکون دادم وبه کتابم که ی ازروی؟؟؟سریکردی می حرفت پافشاری رونقدریهم

 ..  .... مهمون خونه ش بود نگاه کردم ولبخندزدموز چندرنیا
 

 مادرم ودست پاچه بودم و شی پنیی قران رو برداشتم و رفتم پا بلندشدمخالصه

 شد ی منی مانع ازاایتا شرم وح" روبگمی امامرضای علانی بهش جری چطوردونستمینم

 ام ی کنه و بی ازم خواستگاری وقت نشده بود کسچیکه بتونم حرفم رو بزنم چون ه

 مادرم شدبالخرهی نمیول"و بزنم که حرفم رکردمی پا اون پا منیا" بزارمونیوبامادرم درم

 یزیچ"ی خودت ومنوخالص کنیگی ونمی بگیخوای میزی چهیچته زهرا؟؟؟:گفت

 خونه انی کرده وقراره بی دانشگاه ازم خواستگاری از بچه هایکیشده؟؟گفتم نه راستش 

 من ن حرفها اززبونی ادنیانگارشن"مادرم اول با تعجب نگام کرد"با شما هم حرف بزنن

 زد و یلبخند" رو که زده بودمی کرد حرفنیخوب که سبک سنگ" باور بودقابلریبراش غ

 وبه یخب خداروشکرکه بالخره سرعقل اومد......هااااا"یپس بالخره دم به تله داد:گفت

 بهش رو اورده و تو رو یکه بدبخت"هی بخت برگشته کنیخب حاال ا"ی جواب دادیکی

گفتم دست شما درد نکنه شما که هرروز " مادرمی فاحرچشام چهار تا شد از "خواسته

 نیحاال ا" از خواستگار ام جواب بدمیکی به دی کردیدستتون باال بود و دعا م

 از کننیتودلم قنداب م" کردمیما در جان شوخ"دوگفتیمادرم خند"دیزنیحرفاروم

 د پسره چکارست؟؟؟چنیدخدا؟؟؟راستی به امانی بخوانی میخب ک" حرفنی ادنیشن

 ی که ککننی خودشون خبرتون مزنهی حرف منایم امشب بامادرش اسالشه؟؟؟گفت

 ناهمی بابات ادبهیخب خداروشکر اما با"سالشه٣٠"مهندس شرکت نفت"انی بخوانیم

دوباره رفتم "گفت برومادر" فعالبااجازه برم نمازبخونمدینیبیگفتم هرجورصالح م"بگم
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 دمی ترسی میلیمدسراغم خ اوی لعنتشوره دلنی اتاقم اما بازم ایرفتم تو"وضوگرفتم

 تمام فکرم ی به نماز؛ولستادمیجانمازم روپهن کردم وا"فتهی بیمطمعن بودم قراره اتفاق

نمازم که تمام شد شروع کردم به زکرگفتن که در اتاقم باز شد و فرشته ...... بودریدرگ

 دمیشن:دگفتیودتا من"که مادرم خبرش کرده"مطمعن بودم"خواهربزرگم او مدت و اتاق

پسرش هم اومد تواتاقم "ی ازخواستگاراجواب دادیکیوبه "یبالخره سرعقل اومد

 ولپش رومحکم دمیخند"یکنی دعوت متیوکنارم نشست وگفت خاله منو هم عروس

 روانداخت دوخودشیخند" بله بگمتونمی که من نمیتونباش"بوس کردم بهش گفت

 می حرفش منو فرشته زدنیازا" بندازمه دامادترقیرپای زامی خوام بیم"توبغلم وگفت

بلندشدم جانمازم ......اشاری بود دهی کشرضای علی برای بدینقشه ها"رخندهیز

 به ی حرفهیروبه مادرم گفتم مامان شد من " سرسفرهنیی پامیروبرداشتم و با هم رفت

مامان "دی وخبربداشارکردمی به فرشته ونااشارهی ادبهیشما بزنم شما زنگ نزن

 خوشحال بودم ی که دادی خبرنی ادنینقدرازشنی مادر؛ااوردی ن دلم طاقتدوگفتیخند

  فرشته هم خبربدمدبهیو گفتم با"که نتونستم تودلم نگهش دارم
 

 کنم و منم رفتم نتی تخت درازبکش تا معای گفت بلندشو برو رودکتر

 دهی بهشون نرسیبیکه مطمعن شداس" تحال وکبدنهیدکتربعدازمعا"دمیودرازکش

 بکش قی قلبم وگفت نفس عمی روگزاشت رویگوش" نشستمنیندشوبشگفت بل....هنوز

و خودش هم "نییاپایوگفت ب"رو بر داشت,یکه گوش"دمی کشقی بار نفس عمنیچند

و مشغول نوشتن شدمنم ساکت واروم نشستم ومنتظرشدم " نشستزشیرفت پشت م

 خوابت چطوره؟؟؟خوب:سرش رو بلند کرد و گفت" روبگهناتشی ومعاشی ازماجهینت

 یگفتم والله چ"یخوریغدا خوب م' وقتم نهی وقت اره بعضی گفتم بعضیخوابیم

 و ای تاسف برام تکون دادومنم دل روزدم به دری ازرویدکتر هم سر"اشتها   ندارم"بگم

 یبا دستپاچگ:جانم:دکترسرش روبلندکردونگام کردوگفت" دکتریداقایببخش"گفتم

رصت نشد به نامزدم قبل  فیول" عقد کردمشی من چند شب پدیببخش"گفتم

 نشون ی بفهمن چه عکس العملی وقتدونمیواالنم نم" روبگممیماری بانیازعقدجر
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 شدت تیماری بدهی نشون مشاتتی که ازمانهیخاطرهمپس ب"دکتر گفت".....بدن

 دکهیفهمی اقامنی ادی دخترم درسته که بانیبب: تکون داد و گفتیسر...داکردهیپ

 روبه کام خودت تلخ ی که شما زندگشهی نملی دلنی ای ولدی هستیماریشمادچارچه ب

به خودت " بار به و گفتنیمن چند"دبشهی تشدتیماری که بی وباعت بشیکن

 اصر ی داروها تا وقتنیا"ستی اصال برات خوب نی ناراحتی بشدناراحتینبا....اریارنفش

کلت تو"ی کنی خالالی وزهنت روازفکروخیگزارهستن که خودت هم به خودت کمک کن

 وتا اخرش پشتت هست و مونهی مزتی همه چیبه خدا باشه اگه بخواد بمونه که پا

 یفتی به دست وپاش هم بی کنی هم هرکارره اب تودلت تکون بخوره اگه بخواد بزارهینم

 صالح یهرچ" فکرنکن توکلت به خدا باشههی قضنیپس اصال به ا"رهی ومزارهیتنهات م

 امروز نیبر و هم"دارونوشتم,ی سرهی برات مادختریب"شهیومصلحتت باشه همون م

 تیماری تافکرت اروم باشه وبیخوری بخش هم برات نوشتم هرشب مرارامیداروخونه بگ

 که ی تا اشتهات برگرده دفعه بعدی کنی رو متیدرضمن تمام سع" کاسته بشهازشدتش

 بلندشدم" پوست و است خون دختر خوبیشد" نرمال شده باشهدوزنتی باشمی پیایم

 همراه رونی کردم وازمطب اومدم بی روازدستش گرفتم وتشکروخداحافظمهیدفترچه ب

 که بعدازعقدمجازشده بود و دوباره می برگشتن گوشنی خونه حمی که برمیفاطمه برگشت

جواب .... رو نگاه کردم شماره روح الله بودمیداده بودنش بهم زنگ خورد صفحه گوش

قلبم تند تند شروع "ییکجا"یستیم خونتون ناومد'جواب داد سالم"الو سالم"دادم

 که گزا شته بودکه بدون اجازش ی افتاد به شرطادمی بودم دهی ترسیلیخ"دنیکردتپ

 ییکجا:گفت" نبوددحواسمیگفتم ببخش"ی دیالو زهرا چرا جواب نم"گفت" نرمییجا

 ی بر می که حال داری گفت کجارفته بودیعصب" خونهامیگفتم دارم م"مگه

 هی که گزاشته بود و از ی رفته بود از شرطادمی یازطرف" بگمی چدونستمی؟؟؟نمیگرد

 گفتم معلوم ی بهش مدفعهی گه روبهش نگفته بودم وحاالامیماری بانی هم جرگهیطرف د

ضربان قلبم به " بد بود عرق کرده بودمیلیحالم خ" نشون بدهینبود چه عکس العمل

داد زد "گمی نمیزیدچی دیوقت" بدم جوابشیوسردرگم بودم که چ"شدت باال رفته بود
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و ..... خونهامیبا لکنت جواب دادم دکتر بودم االن دارم م"ی رفته بودیگفتم کدوم گور

فاطمه که متوجه " کردمهیوبخاطربرخوردبدش بلند بلند گر" تماس روقطع کردمعیسر

هم  گهیچند بار د..... شدادهی پنی نگه داشت و از ماشی روکنارنی شده بود ماشانیجر

 جواب نیبخاطر هم" جواب دادنی نداشتم برای درستتی وضعیروح الله زنگ زد ول

 بودروجلوم دهی که خرییوه ای وابمکی وکنیفاطمه او مدت و ماش"ندادم بهش

 انتظارم ی چه اتفاقدونمی منوببرخونه نمعی فاطمه فقط سرخوامیگفتم نم"گرفت

 به خودت نهی نگاه تو اهی" انجام تکون نمبخورمشیفاطمه گفت تانخورد"کشهیروم

 یاون ازروز بعدعقدتون که اونجور!!!! مردگنی منمیبه ا" گچنیرنگ و روت شده ع"بنداز

 زنگ بزنه ازدلت هینداشت " عرضهیول"ی افتادهی که به گردهی ددهباهات حرف ز

 کنه که رفتم خونتون ی داد میاونوقت حاالزنگ زده داد و ب"ارهیدرب

 ی هوای مردیلیخ" توبگهدبهی رفته مگه هرجا خواست بره بارفته که"یکجارفت"ینبود

 جان هگفتم فاطم...... نندازشهی قدر به گرنیتازه عروست رو داشته باش ا

 میکه گوش" رو باز کردم وخوردموهیناچارابم"رمی نمیگفت تا نخورد.....بروتوروخدا

 گردمیارم برمالو سالم بخدا د"ولرزجواب دادم,باززنگ خوردبازم خودش بود با ترس

 که هیی گفتم با فاطمه هستم گفت همون دخترمانتوای هستیگفت باک"میی خونه اکینزد

 ی با اون بپرنمی نبگهید"یکشی اون دختر روخط مورد"گفت"شب عقدم بود گفتم اره

 یحت" به گلوم چنگ انداختیبغض بد" دنبالتامی تا بیشی مادهی پیحاال هم هرجاهست

دادزد " واقعاترکم کنهنکهی داد چه برسه به ایدابشم هم عزابم م که از فاطمه جنیتصور ا

 می بودسادهی که وایی ادرس جاییگفت االن کجا"دمیا ا ا اره شن:  زهرا گفتمیدیشن

خودم روانداختم " کردمهیبه فاطمه انداختم وبلندترگر,ینگاه.....روبهش دادم وقطع کرد

اگه " دور تو رو خط بکشمیطور دور فاطمه روخط بکش اخه چگهیتوبغلش و گفتم م

فاطمه که هم " کنهی داره بدترازبابا باهام رفتار منیا"  فاطمه کنمی دق میتونباش

 ناراحت بود
 
 



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 154 

 برام نمونده بود که ی جانگهی چون داطی رو اوردتوحنی فاطمه ماشاطی و رفتم تو حنییا

 که یمارانیترازب دکی بدم منشتیبخاطر وضع" مطب دکترمیسوارشدم وراه افتاد"راه برم

اونا هم قبول " شدن بودن خواهش کردکه منو اول بفرسته اتاق دکترتیزیمنتظرو

 ی از رویدسریدکتر تا من و د"سالم کردم"رشدمباکمک فاطمه وارد اتاق دکت"کردن

ضربان قلبت " م کردوگفتنهی؟؟؟معای به روز خودت اوردیتاسف تکون داد و گفت چ

باکمک " وزنهی برو روایب" پوست و استخونیشدگفت "نهییمشکل داره فشارت پا

 وزن کم لویک١٥" تکون داد و گفتیدکتربازم سر" وزنهی روستادمیفاطمه بلند شدم و ا

 ی به چه روزینی ببی خودت رو نگاه کردنهی بوده؟؟؟تو ای چلشیچرا؟؟؟دل"!!!!یکرد

 دارم ی من چه درددونستی میاون چ"نیی نگفتم وسرم روانداختم پایزی؟؟چیافتاد

 ی بسترمارستانی بیریاالنم م"سمینوی برات مشیگفت چندتا ازما"کنمیتحمل م

 بشم دار ی بسترخوامینم" حرف سرم روباالاوردم وبابغض گفتم نه تو رو خدانیباا"یشیم

 ستی خوب نتتیوضع"یریمی می داریگی می داریچ:دکتر گفت"دیسیو بر ام بنو

 یدارو کار" رسونده باشهبیقلبت اس به تیماری ممکنه بستیضربان قلبت منظم ن

 طور شد که نیوا"یشی می بستریریم"کنمی هماهنگ مزنمیاالن زنگ م"برهی نمشیازپ

واخرش هم به زور والتماس خودم و با " شدمی بسترمارستانی بی تومام هفته تکیمن 

 اجازه داشت که گهیو فاطمه هم د"واومدم خونه" مرخص شدممارستانیتعهد خودم از ب

 خوردمیهرچندکه هنوزغصه دانشگاهم روم"تمی کناراومده بودم باوضعگهید"دنمی دادیب

 ی بشه حداقل برای نداره که بابام راضی راهچی هگهیکه د" مجبوربودم قبول کنمیول

 به گوشم ییاشنا"ی اتاقم نشسته بودم که صدای تویروزی"دادن امتخانام برم دانشگاه

ودراتاقم "نییاز تخت اومدم پا"کردی میاحوالپرسخوردکه اومدتوخونه وبامادرم سالم و 

 هام که یبخت بدی باعت وباندمی به سالن انداختم که دی راه پله نگاهیرو باز کردم وازباال

ازش "سال اومده بودخونمون٨بعداز"می پسرعمم به هم برسدینداشت منو مج

 ومدکهی مادمی تا ی شد ولی بزرگم بود وعروس عمم هم می دخترعمونکهیباا"متنفربودم

 چیدهیدمجی دی وقتدوینداشت من به عشقم برسم و خواست خواهرش روبندازه به مج
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 رو قالب کرد بهش تا از فکر من گهی دختر دهی به خواهرش نداره رفت و یلیتما

 حمی تختم وتسبی رودمی اتاق و در از کشیاومدم تو"رمیگی مشی اترونیادبیب

 اطنازی مادرم اومد تو اتاق وگفت بدکهی نکشیلطو"روبرداشتم وشروع کردم به زکرگفتن

 تهیر افنیمخصوصا باا" ندارمی کاریگفتم من با کس" کارت دارهگهی منهیاومده تورو بب

 شد و گفت خجالت یمادرم عصب"بگو بره گورش روگم کنه"جادوگر دو به هم زن

و  اومده خونه ی ولهی ازش ندارم بخاطراون قضیمنم دل خوش"هی حرفا چنیا"بکش

 به رهیگفتم بگ"رهیگی سراغت رومنیی پاایبلندشوب" خداستبیمهمونم حب"مهمونه

خجالت "بلندشو" گفتمادرم"بروبهش بگوخوابه"نمی رو ببختشی رخوامینم"جهنم

 نییمن پا"دنمیوقت خواب" ندارهیگفتم به اون ربط"دنهی االن چه وقته خوابگهینم"بکش

در اتاق "نیی کنه برم پای منوراضتونهینم وشهی من نمفی حردی دیمادرم وقت"ستمی نایب

 کردنشون بلند شد و ی خداحافظی ساعت بعدصدامی نهی"نییرومحکم بهم زدورفت پا

 انی روح الله بی براخوانیامشب م"زهرا" بدو او مدت و اتاق وگفترممماد"رفت

االن "دیبرادر زاده مج" پسر؛پسرعمتگه؟؟گفتی دهیگفتم روح الله ک"تیخواستگار

 به ی روح الله چند باری البته بابای خواستگارانی بخوانیمده بود بگه امشب مطنازاو

حاال هم که طنازاومده " از زهرایار خواستگی برامیای بمیخوایکه م"بابات گفته بوده

اعصابم خورد شدو گفتم طناز غلط کرده اگه پاش رو  بزاره " امشبیواجازه گرفته برا

 زد به شیسال پ٨ که یهنوزگند"کنمیش روخورد م قلم پای به عنوان خواستگارنجایا

 یداداش من دخترش رونخواست زور که نبوداومدوبه داداش مجتب" نرفتهادمی رومیزندگ

  زنخوامیمن فعال نم" هم رک وپوست کنده گفتیمجتب" دخترم روبهت بدماتایگفت ب
 
 به هم دیج کردو نداشت منو می رو سر من خالشیاونم اومد دق ودل"رمی زن بگخوامینم

 خوام یم" گفتی نرفته که مادتی اونا روهم که ی که نرفته حرف اش روچادتی"میبرس

 کردبتونه یو واقعا هم داغش روبه دلم گداشت هرکار"داغش روبه دلت بزارم

 زور زد و زد تا اون دختره رو نقدری نخواست ادی قالب کنه مجدیروبه مج,خواهرش

که دام " دار داشتعین دختر سه چهارتا داداش ما چرااااا؟؟؟چودی مجشی رخیانداخت ب
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اما خدا " اون دختره قالب کنهی خودش روبه برادر ایپهن کرده بود که بتونه دخترا

 هم که گرفت یی و نداشت به هدفش برسه هرچندکه دامادادی دل شکستم رو شنیصدا

م داره  بدکردوظلم کرد و خوشبخت و خوشبخت هنقدریا" ازاون ادما نداشتنی کمدست

حاصل اون عشق "یاما من چ" هم خودش هم خواهر اش هم دختراشکنهی میزندگ

 نیوعالقه به پسرعمه نامرد شد شب وروز غصه خوردن و حاصل اون غصه خوردن شد ا

 ندازمی نمگهی مامان من تف هم دبرو" که تا اخر عمر باهاش بسوزم وبسازمی لعنتیماریب

 فهی طانی ازایبه اندازه کاف" کنمیباهاشون زندگ خاندان چه برسه بخوام نیتو صورت ا

اگه تا اخرعمرم مجردبمونم " بسمهگهی ازشون ضربه خوردم دیبه اندازه کاف"دهیبهم رس

 وپوچ چیوشب وروز ازبابام بخاطر ه" خونه وموهام رنگ دندونام بشهنی تو انمیوبش

 شیسال پ٨ کههی ادم پسربرادر همون ادمنیا" ادم بشمنی زن اشمیکتک بخورم حاضرنم

 نقدری که اهیپسربرادرهمون ادم"می وارزوها وسالمتی طنازخانم گندزدن به زندگنیبا هم

 زوق وشوق انتظاراومدنش ی دختر که با کلهیودل "سهی که زده وایمردم بود سرحرف

 همون ادمه فهی و طاری پسر برادرهمون ادمه از تنی اناره ماما" رونشکنهکشهیروم

 متل عموشه دست نمیا" ادماستنی زات ای تویهمون ادمه نامرد شهیازخون ورگ ور

 برن گورشون روگم نمی رو ببختشونی رخوامینم"ازشون متنفرم" ازاون ندارهیکم

 ......رونی تکون دادو از اتاق رفت بیمامانم سر"کنن
 

 یکه چقدرروزگاربامن سر ناسازگار"میدی ازته دلم کشی واهرونی اومدم بازفکرگدشته

داروهام " رفتن رونداشتمنیی خب جرات پایول" رفتیدلم بدجور ضعف م" بودگداشته

 می داشتم اگه اوضاع واحوال زندگمیوتصم" تا حاال مصرف نکرده بودمروزیروهم د

 نی ازادیتا شا" دار و ها رو مصرف نکنمگهی منصرف نشد دمشیبهترنشدوبابام از تصم

خسته شده بودم تنها "بشم بهم نشون نداد خالص ی خوشی که روی لعنتیزندگ

 واردش شده اقی شور واشتی که باکلیدانشگاه" درس و دانشگاهم بودمیدلخوش

 کتابخونه کار ی که توی که داشتم زمانی روهم از پس اندازلمیوتمام مخارج تحص"بودم

 خرج لمی تحصی از پول بابام براالی رکی ینداشته بودم حت"کردمی مپرداخت" کردمیم
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 ی وقتیستی دختر من نگهیتو د"گفتی نرفته که مادمیه هنوزه حرفش بشه چون هنوز ک

برو " زدمشهی همی رو برادتی قی درس بخونیخوای می و گفت یسادی من وایتو رو

 بابت درس ودانشگاه بهت الی رکی ی انتظار نداشته باش من حتیدرس بخون ول

 خودم ی پایو بود ری باعت شدبه هرجون کند میحرف اش تلخ بود؛بد بود؛ول"بدم

 یسه روز تو....... دانشگاهم خرج بشه؛ی از پول بابام براالی رکی یحت"ونزارم"ستمیبا

 ی ازم نگرفت سه روز بدون غدا وبدون خوردن دارهام سپری سراغیاتاقم بودم وکس

 اجازه ندادن ی اومده ولدونستمیم"ومدی ندمیهر چقدر انتظار فاطمه روکش"کردم

 رفت ی سر کار هم نمیسه روز بود بابام حت" شناختمی خوب م چون بابام رودنمیاددیب

 داشتم ی ادم سروسرنی من با اکردی مالیخ"رونی زد که مبادا برم بی من رو مکیوکش

 یبازاونم تو٣ که من فقطدونستیم نگهید" رفتمی مرونی و بزاشتمیوباهاش قول وقرارم

 درست نگاش نکردم یزدم وحت, دانشجوهاباهاش حرفهیدبقی دانشگاه وجلودطیمح

 نی مانع ازاایوشرم وح"ومدی به مردا بدم ممیچون ازنگاه کردن مستق"هی چه شکلنمیبب

 هام به شدت درد هیکل"بخاطر مصرف نکردن داروهام" به صورتش بشمرهی شد که خیم

 ی هام وتا صبح توهی دوشب تا صبح نتونستم بخوابم از زور درد کلکهیطوربه "کردیم

مجبور شدم دار و ها رو " بود کهدی دردش شدنقدریا"ختمیشک راتاق قدم زدم وا

 یزی چچی که چهار روز بود هی درحالیبا معده خال" درد اروم بشهنیمصرف کنم تا بلکه ا

 دار و ها رو مصرف بود هم ازم نگرفته ی سراغی حتیوکس"نخورده بودم

 که نییاچاررفتم پا هام بلکه معده م هم درد گرفته بودنهیصبح نه تنها کل٤ساعت"کردم

 نی ازازنهی من رومکی کشدونستمی مدهیسالن خواب,ی بابام تودمی دیول"بخورم,یزیچ

 خوردن روهم زدم و خواستم برگردم دغدای دلم به درد اومده بودکه قنقدریکارش ا

 ی خواستیم"ی بری خواستی میکدوم گور: که گفتدمیتواتاقم که صداش روشن

 شی حرف وطرز فکرش دلم اتنی کرده بود ازاریوگلوم گ تیبد,بغض" هااااااایفرارکن

 خونه نیاگه پات رو از در ا: نگفتم وبرگشتم که برم که بازم گفتیزیگرفته بود چ

به حال وروز " تختمیوو افتادم ر" اتاقمیبرگشتم تو"زارمی زنده نمرونی بیگداشت
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 شده دهیندکش به گمی نامرد زندگهیکه بخاطر"ختمیخودم و سرنوشت وروزگارم اشک ر

 نیکه راحتم کنه ازا"و از خدا خواستم" کردم وخدا خدا کردمهی قدر گرنیبود ا

 به ستادمیبلند شدم و رفتم وضوگرفتم وا" ازون  بلند شدیکه صدا"یزندگ

 ی توییصبح بودکه با صدا١٠ساعت" وخوابم برددمیرازکشبعدنمازم کنارسجاده م د"نماز

بلند شدن " گردهی ملمیمادرم داره تووسا"دمیو دچشمام روباز کردم "دارشدمیاتاقم ب

 ی چی کجاست؟؟گفتم براتی گوش؟؟گفتیگردی می شده؟؟دنبال چیچ"نشستم و گفتم

 رو تو و بابا بخاطر ایدردن"گفتم"بازم بغضم گرفته بود"یخوری نمیتوبدرد گوش"؟؟گفت

 یم برم تو برم حق ندارنی نزاشترونیب" برمنیدانشگاه نزاشت"نی وپوچ به روم بستچیه

 دم ی نمگهیرو د,یگوش" اتاقم باشمی تودیفقط با" نگاه کنمونی حق ندارم تلوزاطیح

بابات گفته ازت "مادرم گفت"هروقت دلم گرفت حداقل بتونم با فاطمه حرف بزنم"بهتون

 شیشناسی مرهیگی ازت مادوخودشیوگرنه ظهر که اومدم"ت رویبده گوش"رمیبگ

مادرم که از اتاق رفت "روبهش ندادم,یت گوشهر چقدر گف"یخوریبازم کتک م"که

 دمی دی که به فاطمه زنگ بزنم ولدمی کشرونی برتختمی رو اززیگوش"رونیب

 بوق نی شمارش رو گرفتم که با اولعیسر"بارخودش بهم زنگ زده بوده٣٦چارهیب

رو نگاه ,ی ببخش گوشیگفتم ممنون توچطور"یسالم زهراخوب"داد و گفت,جواب

 هرباربابات خونه شتی پامیگفت اشکال نداره چندباراومدم ب"یزنگ زد نمیکه بب"نکردم

 االن راه نیگفت باشه هم"ای االن بیتونی اگه مستیبود و را هم ندادگفتم االن خونه ن

 می نامردرو ازگوشی امامرضایع شماره علیسر" وقطع کردممی کردیخداحافظ"فتمیم

 دست فتهی کرد که شمارش بیول نم وجدانم قبی کرده بود ولیدرحقم نامرد"کردم.پاک

 ی وازباالرونی رو خاموش کردم و از اتاق رفتم بیشدگوشیداداشم چون براش بدتموم م

 رهی دار می گناه تا پایسرب"ی گوشنمی اای وبلندگفتم بنیی رو پرت کردم پایپله ها گوش

 اش یلووبازم نتونستم ج" راحت بشهالشی رو بده بابا تا خیگوش"رهی دار نمی باالیول

 نمی سکردقغسهی هام قلبمم درد مهیعالوه بر کل" اتاقی وبرگشتم تورمیکه ام رو بگ
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 کی ی برام شده بود جهنم تویروز زندگ٤نی برام خوب نبود وایناراحت"دیکشیرمیت

  رو از دست دیروزهمه چ
 

 ونحس نیبدتر"میادخواستگاری بی امامرضای که قراربود علی روزیعنی" اون روزیفردا

صبحش "زجربکشم" عمربدبخت بشمهی که باعت شد یروز" بودمیروز زندگ"نیتر

 بلند شدم و ی با کالفگشدی بود که نمازصبحم قضامی بارنیدوم"دارشدمیازخواب ب

 به ستادمی رفتم وضوگرفتم واومدم انم نمازم روبخودارنشدمی به موقع بنکهیناراحت ازا

 یریوسالم وصبح بخ" مادرمشی پنیینمازم که تمام شد بلند شدم رفتم پا"نماز

 نگفت ساعت چند تیزهرا همکالس"دیمادرم پرس"ونشستم سرسفره صبحانه"گفتم

گفتم نه مامان حتما " شوهرکردن منی بود برانقدرهولی مادرم انکهی ازادمیان؟؟خندیم

 خوردم که فاطمه اومددنبالم یداشتم صبحانه م"انی که ساعت چند مدهی ممتا عصرخبر

 یسالم" فاطمه شدمنی کردم و رفتم سوار ماشیاز مامان خداحافظ"اه دانشگمیکه بر

 تا صبح شبیگفتم چته سر صبح؟؟گفت بخدازهرا د" اخماش تو همهدمیبهش کردم که د

 اشتباه یزهرا بخدا دار"بخدا نگرانتم" خوابم نبردهی که گرفتیمیازفکرتصم

 هیروخدا سر صبح اگفتم فاطمه جان تو"یکنی رونابود متی وزندگندهی ایدار"یکنیم

بابا من "یفهمیاخه چرا نم" کار و انجام بدمنیمجبورم ا"یفهمیم"ناچارم" نخوناسی

 ها اومدن و یلیادخی تو نه بامن ومشکلم کناربی نمی ادم عادهی مشکل دارم ضمیمر

 طرف خانوادم بهم نیازا" رفتن پشت سرشون روهم نگاه نکردنضمیمر دنی فهمیوقت

 به میماری بدوننی منکهی بااضمی مرفهمهیادمی میازاون طرف هرک" ازدواج کنمارنیفشارم

 پشت رنیم"شهی مانع از ازدواج کردن و بچه دارشدن هم نمکنهی نمتی سرایکس

خودمم " شوهر کنهرکنبابا خسته شدم از بس گفتن شو"کننیسرشون روهم نگاه نم

طرخانوادم بخا" خب و کار کنمیول"کشمی می سختیلی خی رضا امامی با علدونمیم

 فهیبخدا ح"ی هستیتو دخترخوشگل" تویفیزهرا بخدا ح:فاطمه گفت"مجبورم فاطمه

گفتم روشن کن " شناسنامت باشهی که فقط اسمش توی بشی ادمهی پاسوز یکه بخوا

 ی به نشانه تاسف تکون دادواهیفاطمه سر" اعصابمه بی فاطمه سر صبح گند زدمیبر
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 زدم ونه ی مینه من حرف" قرار شده بود برنمونی بی وحرکت کرد سکوت بددیکش

 نهی فاطمه جان تنهاخواهشم ازت انیبهش گفتم بب"میدی دانشگاه که رسکینزد"فاطمه

 میدیساگه قسمت شد و به هم ر"ی دلت نگه داری رو تا ابد توی امامرضایکه رازعل

اگه " که خواستگارم بودنییمخصوصا اونا" ببرهیی موضوع بونی ازایدوست ندارم کس

رو ,چون اون بهم اعتماد کرد که مشکلش"یگی نمیزی چی بهم بازم به کسمیدینرس

 استادمتوجه ی از حرف ایچیه"می تکون داد و با هم وارد دانشگاه شدیفاطمه سر"گفت

 به ی بدیلی هم دلشوره خی فاطمه بود ازطرفیرحرفایچون فکرم بدجوردرگ" شدمینم

کالس که تمام شد رو به فاطمه گفتم من "دادیم اتفاق بدروبهم هیدیجونم افتاده بودکه نو

 دمیخند"امی منم میریگفت هرجام" کار دارمیی خوام برم جای مامی رونمیبعد,کالس

 می خارج شداهو از دانشگ"می وکتابامون روبرداشتفیک"میوبهش گفتم باشه پس بزن بر

 خوام یاوره ممش"گفت چرا اونجا گفتم...... نگهداریبه فاطمه گفتم دم مطب دکتر محمد 

 شلوغ نبود نوبت به ما که ادی تومطب خدا روشکرزمی ونشستمیرفت"گفت باشه

 خوام یم" بهش زدم و گفتم فاطمه جانیلبخند.....ادی خواست همراهم بی مدفاطمهیرس

 کردم یسالم" هم قبول کرد و من رفتم اتاق دکترمهفاط"تنهابادکترصحبت کنم

 مشاوره ی دکتربرایگفتم راستش اقا"ادیم ازم بریونشستم دکتر گفت خب چه کمک

 درواقع دچارفلج یعنی داره یکه مشکل جنس" دارمی خواستگارهیمن "شتونیاومدم پ

 انیبمنم قبول کردم امشبم قراره باخانوادش " کردهیو از من خواستگار" شدهیجنس

  بهم مشاورهشونی بای خواستم نظرشماروبدونم وبهم درمورد زندگیم"ی خواستگاریبرا

 بهم انداخت یدکترنگاه"امی کناربمی شدی وارد زندگی وقتلهی مسنی باای چطوردکهیبد

دکتر گفت " اره بهش جواب دادم؟؟گفتمی گرفتی قطعمی؟؟؟تصمیفکرات روکرد"گفت

 دکتر من یگفتم راستش اقا"یداد, جوابین ادمی که به همچی داریچرا؟؟؟مشکل خاص

و خب االن چندساله که )لوپوس(م خون دارسمیدرواقع رومات"مارمیخودم هم ب

 چی دوتاشون گفتن که هیکیچندتا خواستگار که داشتم " شدمی مشکلنیدچارهمچ

 وپشت سرشون روهم نگاه رفتنی مگهیو د" کنهی زندگضی دخترمرهی تو نه بای نمیمرد
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 ردشون دهیو ند"می خواستگارانی شدم بی خواستگارامم اصال حاضر نمیمابق"دن کرینم

 وخواستگارم خراب یماری نسبت به بتمی حرف باعت شده بود زهننی چون ا برنکردمیم

 ومنم گفتم شنهاددادنی اقاپنیخب تا ا" مشکل قبول ندارهنی منو باای کسچیبشه که ه

 ازدواج شنهادیمنم قبول کردم پ"ستین دارم که گفتن برام مهم ی مشکلنیکه همچ

 نی که ایی اون ادماستی نی مهمزی شما چیماریب" دخترمنیبب"دکتر گفت......شون رو

 هست که یماریو فکر کردن هم ب" نداشتنتونیماری ازبیحرف روبه شما زدن هم اطالع

 ی کنزدواج ایتونیهم م.......بای زاری وهم بسیشماهم جوان.......رای واگای باشه اکشندهی

 مشکل نی دچار اشونیاگه ا"ی دارو مصرف کندیفقط با.......ی بچه داربشیتونیوهم م

 دخترم خدابه نیبب" سخت وطاقت فرساستیلی خیلی ادم خنی کردن باایزندگ"باشن

 ادم نی شما با ازهیازوغری برطرف کردن ننهیهدف ازازدواج هم هم" دادهزهیانسان غر

  وزندیای کناربیتونی میتاک
 
گدشته "یبری به اشتباهات می واون موقع پیشی خسته می روزهی ؟؟؟صددرصدی کنیگ

 نی که ایای بامشکلش کناربیمطمعن باش اگه بتون"هی زندگینیریبچه ش نیبرا

من مراجعه کننده داشتم بخاطر "یای کناربیتونیبا بچه دارنشدنش اصالنم"رممکنهیغ

 دکتر من بهشون گفتم هروقت بچه یگفتم اقا......دهی ازهم پاششونیبچه دار نشدن زندگ

 ..... اونم قبول کردهارهیبرام بچه ب یی جای اقدام کنه و از پرورشگاهدیخواستم با
 
 هر وقت شتی پامی میتا خونه بابات"کنمیناراحت نباش من ولت نم" گفتی هم عصبانو

تا چشم "دنتی اونجادامی خونه بابات خبر کن می خونه شوهرت هروقت اومدیرفت

گفت " بشمادهیتا خواستم پ" زدمی حرفش لبخندنی بااهی گرونیم....ادیشوهرت درب

 کرد یفاطمه خداحافظ"رمیگیرم میفردا م"ستی گفتم مهم نیات روهم نگرفتداروه

 جلو پام ی شخصی هانیماش"اددنبالمی منتظر بودم روح الله بابونیومن گوشه خ"ورفت

 دمی ترسی منی و از ازاشتمیومن بهشون محل نم" واصرارداشتن سواربشمزدنیترمزم

بلند ,ی شاسنی ماشهی" دعوام کنه بشه وبازمی صحنه عصباننی ادنیکه روح الله باد
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 بازم اومدوگفت سادمیوا"سوارشو بهش محل نداشتم رفتم عقب"سادوگفتیاجلوم و

 سهی وارونی هوا بنی که تواستی متل شما نی خانم خوشگلفیح"سوارشونازنکن

بازم رفتم عقب "برمتی خودم می سوارشوهرجا خواستایب" بشهیمنتظرتاکس

 نشیازماش" خلوت بودابونیخ" بودمدهی ترسیلیود خ اون ول کنم نبیول"سادمیتروا

 وهم کردمی مهیهم گر"دنی شداومدطرفم ومن ناچار شروع کردم به دوادهیپ

 نی بودهم نگران انطورمی ادم دنبالم کنه که همنی بودم که انیوهم نگران ا"دمیدویم

 مد و ویه م شدم واگیداشتم دور م"روبه روح الله داده بودم, که ادرسشییبودم که از جا

 جلوم ترمز ینیماش"دمیدویهمونجورکه داشتم م.....شدی مبد  یلی بر ام خدی دیمن و نم

 که دنبالمم بود تا ینی روح الله ست ماشدمیبرگشتم د..... زهرا......کرد و صدام زد زهرا

 دمی خوشحال بودم که دودنشی ازدنقدریا" ودر رفتی بغلابونی خدزدیروح الله رود

من و از خودش جدا کردو ... ..  شدشتری م بهی و انداختم توبغلش وگرطرفش و خودم

من هنوزهق هق " سوار شدعی کردخودشم سرنشیدستم روگرفت وسوارماش

 دنبالت ی چی بود؟؟؟برای کاروی نیا"اخم کرده برگشت طرفم ونگام کردوگفت"کردمیم

اومد چند بار گفت  نی ایای بودم منتظرت که بسادهیوا' دونمیبود؟؟؟باهق هق گفتم نم

 نی فرار کردم با ماشدمی شداومدطرفم منم ترسادهی بهش پم محل نداشتاسوارشویب

من !!!!؟؟یگفتم چ" افتادی دنبالت نمیدیرسی به خودت نمنقدریاگه ا"گفت"افتاددنبالم

 لب ودهنم ی برداشت وروی دستمال کاغدهی،"دمیکجا به خودت رس

 شی اراگهی دنمیگفت نب" زدمیز خال رهی خب ه؟؟؟گفتمی چنیا,پس"دوگفتیکش

 سرم یدرویشالم رو کش"دنمی بخاطر دورونی زده بود برشالمی اززموهام"یکن

 تارموت هی نمی نبیپوشی ومقنعه می به بعدروسرنیازا"ی شال بپوشنمی نبگهید"وگفت

 حرفش دلم نیباا" بغل منیندازی خودت رومابونیباراخرتم باشه وسط خ"داباشهیپ

 باهام برخورد ینجوری ارومم کنه انکهی ایناراحت شدم بجا یلیخ"روشکست

 بوده مگه که رفته ؟؟؟چتی رفته بودی چه دکترشی رو روشن کرد وگفت پنیماش"کرد

گفت با تو ام چرا " دلم گرفته بودکه دوست نداشتم جوابش بدمنقدری دکتر؟؟؟ایبود
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 رونیه روب رو بر داشت و دفترچفمی کدمی رونمدجوابشی دی؟وقتی دیجواب نم

 یماریفوق تخصص ب" اسم دکترونوع تخصصش گفتدنیباد...... نگاه کرددوبهشیکش

بازم جوابش "ی دکترمراجعه کردنیمگه چت بوده که به ا!!!!!! خون و سرطانیها

 کردوبلندبلندزدم دنی سرم زد که تمام بدنم ازترس شروع به لرزیچنان داد"روندادم

 دوبرمیدستمو محکم کش..... کرددای م شدت پهیردستمو جلو صورتم گرفتم وگ"هیرگریز

 چرا به گمیم...... نکن زهرا جوابم روبدههی داد زد گرتیگردوند طرف خودش و با عصبان

 دیگفتم هرانچه که با" شکسته وترس ولرزی بادلهی گرونی ومن می دکتر مراجعه کردنیا

 من دگفتمی شنمیماری رو در باره بزی همه چیوقت"واون هم خوب گوش داد" گفتمیم

 پدال گاز یپاش رو رو" باهام برخورد نکنینجوری توروخدا استی برام خوب نیناراحت

 حرف تونستمی نمیول" بودمدهی ترسیلی کرد خی می سرعت رانندگنیگزاشت وبا اخر

 که ینشسته بودوجور, که به صورتشی ازاخمیاونم هم سکوت کرده بود ول"بزنم

 وگفتکنارخونمون نگه داشت "هی اعصبانیلی خیلی کرد مشخص بود خی میرانندگ

را در " هم نکردمی خداحافظی شدم حتادهی پنی روبرداشتم و از ماشفمیک" شوادهیپ

سالم کردم خواستم برم تو "ستی حالم خوب ندیخونه که شدم مامانم از رنگ وروم فهم

؟؟؟گفتم  گفتهیزی افتاده زهرا؟؟گفتم نه چطورمگه؟؟گفت دکترچیاتفاق"اتاقم که گفت

 وبدون حرف ستی نیزی وچشمات قرمزه؟؟؟گفتم چینه گفت پس چرا رنگ به رو ندار

 هم متورم هیچشمام اززور گر" خودم رو نگاه کردمنهیتو ا" اتاقمی رفتم تویی اگهید

 ...... قرمز شده بودیلیشده بود هم خ
 

شکلش بام......بچه برات اورد ومشکل بچه روبرات حل کرد: زد و گفتیدکترلبخند

 مشکلش هم حل شهی من توکلم به خداست ان شاالله که خوب م؟؟؟گفتمیایچطورکنارم

 مهم شی بچه باشه بقیوقت"کنمی می زندگ؟؟؟گفتمیدکترگفت اگه نشد چ'شهیم

 ی کناراومده رو متیماریاب که بیاالن چون تنهامرد" دخترمنیدکتر گفت بب"ستین

 هم که خودت رو کنترل هر چقدر"ینیبی مشکالت وموانع رونمهی بقینیب

 شهی کم اوردن منیوا"یاری کم میی جاهی" بازمی روسرکوب کنزتیازوغریون"یکن
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 وهم یشماهم جوان" نداره دخترمی سرانجامچی هی زندگنیا".......اغازبحت وجدالتون

 چهارم ی روتوی ناراحتیدکتروقت......ادی مشی برات پی بهتری هاتی صدرصدموقعبایز

 ناتی انجام معایدبرای اقا برنیباا"دمی روبهت مستیارولوز هیادرس : گفتدید

 ی چجهی نتی اقا تابفهمنی انهی و معاشاتی ازماجهیخودت برو دنبال نت"شیوازما

به "ستی نان قابل درمی طورچی اقا هنی کرد که ادیی تاستیاگه متخصص اورولوز"بوده

 اگه یول"داشت نخواهدی دوامی زندگنیچون ا" ازدواج ندهنی وجه تن به اچیه

 اقا انجام نی ای که رویی انهی و معاشاتی بود به جواب ازمادواریدرصد دکتر ام١یحت

تشکرکردم "..... .نطورباشهی ادونمیدمیکه بع"ی به ازدواج باهاش فکر کنیتونیم"داده

 یزندگ" که گفت حرفام رو خوب بخاطرت بسپاردخترمرونیکترب از اتاق دامیوبلندشدم ب

 اقا نی ای وارد زندگیوقت....... دورشی وبندازیاری کهنه که شددرش ب کهستی نیلباس

 هیشما رو به چشم ,ی کسگهید"ی جدابشی وخواستیای کناربی ونتونستیشد

 شتهبا شما ندا,یی رابطه اشونی که امی دو نیمنو شما م"نهیبیدخترمجردنم

پس "کننیم نگاه وهی زن بعی دونن و شما رو به چشم ی که نمهیبخاطرمشکلشون بق

تشکرکردم و از اتاق دکتراومدم ......تی زندگی برایری بگی درستمی کن تصمیسع

 ......رونیب
 

 ی که بابام مدمیکه صداشون رو شن"سرنمازبودم" شد وبابام از بازار برگشت خونهشب

 به حالت ی واانی مگهی دقهی چند دقنایبروبهش بگو ا"غلط کرده مگه دست خودشه:گفت

 من ی هایانگاربدبخت" بشن وبرنمونی که پشی بگیزی چای رونی بیایکه ازاتاقت ن

 که بودم هم ی نی دست به دست هم داده بود تا من و از ازیوهمه چ" نداشتیتمام

 ششی پری دل سهی باشه که یکی خواست یدلم بدجورگرفته بود دلم م"بدبخت تربکنه

مادرم دراتاقم رو باز "م کنه دلم براش بگم واون با حرف اش ارومی کنم و از درد اهیگر

 االن نای زود شامت روبخوروزود اماده شو انیی پااینمازت که تموم شدب"کرد و گفت

پس " کنهی بگه همون کار رو می که هرچیدونیم"یدی بابات روهم که شنیصدا"انیم

تا بابات نخوادجلو مهمونا " نزنی وتا اخرمجلس هم حرفنیی پاای اومدن بیگوش کن ووقت
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 دلم به درد اومدوزار زار یچارگی وبی همه بدبختنیاز ا"نییورفت پا" به بادکتکترتیبگ

 یحت"ختمی واشک رختمیاشک ر"ختمی اشک راهمیبه حال وروزم وبخت س

 بلند شد و من ی سالم احوالپرسی صدادکهی نکشیطول" شام بخورمنییپا"نرفتم

 به خودم نگاه کردم نهی ایوتو"جانمازم رو جمع کردم"ناچاربلندشدم" که اومدندمیفهم

 ختمیری بودم وشب وروز اشک می وپوچ زندانچی خونه بخاطر هی که توی چند ماهنیتوا

 که یی چشم ام گودافتاده بودهمون چشمایپا" افتاده بودمختیاز ر" خوردمیوغصه م

 قرمزومتورم شده هیبه چشم ام نگاه کردم از زور گر)اهو( زدن یبخاطرشون همه صدام م

فرشته " تمام توانم روبکارگرفتم که بر خودم مسلط باشمی م گرفت ولهیازم گرب.....بود

 هی"با خودم گفتم"ورفت"نیی پاای بگهیمامان م" اتاقم وگفتیوهم اومده بود اومدباال ت

 دوسش نداره ی هم ندارم که پشتم باشه لوازم دفاع کنه وبگه وقتیخواهردلسوز

 همون خواهرم بودکه نیا" زدم و گفتمیخند فکرم پوزنیازا" به ازدواجدیاجبارش نکن

 شد با با من و از اعتوباحرفاش ب" زدندمی و ای زندگشهی به رشهی وپوچ تچیبخاطر ه

 گناه کتک بخورم ی محروم کنه باعت شد بخاطرگناه نکرده تا سرحدمرگ بیهمه چ

 امی بالیسرم روبه شدت تکون دادم تا ازفکروخ"وشش ماه تو خونه حبس بشم

اروم سالم کردم وگرم "نییچادرم روسرم کردم واروم اروم از پله ها رفتم پا"رونیب

 که همه گفتن برو کناردخترطنازپست فطرت نمی بشرمادرمجوابم رو دادن خواستم کنا

 نشستم که ی می کسی چون اونجا روبرونمیکه حاال عروس اون خانواده شده بود بش

 ی شد نوه عمم ولی اون پسر ممی بودلیفامدرسته "نمی ومنم اون رو ببنهیقرار بودمنوبب

 دست به دست هم دادن ن وجدای طناز بنی نامردش با همیاز بعد از اون ماجرا که عمو

 خاص ی انگشت نمالی و من و تو فامگهی دیکی و رفتن طرف زیوپشت پا زدن به همه چ

باهم رابطه  گهید.....و و و" داشته که پسرولش کردهیبی عهیوعام کردن که حتما دختره 

کناراون دخترنشستم "می کردی مراسماتشون هم شرکت نمی تویحت"می نداشتییا

 اون پسررو نینگاه سنگ" حرفیی بدون کلمه ایوحت" بهش نگاه کنمم بخوانکهیبدون ا

حاال که همه " اصال برام مهم نبودی بود ولنیی سرم پانکهی بااکردمی خودم حس میرو
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 ی چون حتستی پسره برام مهم نافهی شکل و قگهی گرفتن بدبختم کنن پس دمیتصم

 یخوایخب زهرا جون نم"فت گتهیتو فکر بودم که دخترهمون افر"حق اعتراض هم ندارم

 خواست یدلم م"دیوخند"انهی موردپسندت هست ینی ببی نگاه کنندتیبه شوهرا

ه  هامی مادرش مسبب تمام بدبختومدکهی مادمی تا ی نبودم ولیی انهیادم ک"خفش کنم

 کرد من االن ی نمی وجدانش دو به هم زنی چون اگه ما در بشدمیناخوداگاه ازش متنفرم

 افتاد و از ی اتفاق ها هم برام نمنی کردم وای رو ممی وخرم زندگوخوش بودم دیزن مج

که " بشمی لعنتیماری بنی که دچار اخوردمیدرونمی قدر غصه رفتن مجنیهمه مهم تر ا

 حرف دباهمی بردیخوایم: که گفتدمیروشن,صداش"بازم"شه قبولم نداشته بای کسچیه

 به حرف یازی برابر با اصل مادرش بود گفتم نیکپ"سرم روبلندکردم ونگاش کردم"دیبزن

گفت نه اگه "فورا منظورم روگرفت"دمی کنم خبرتون میمن فکرهام رو م"ستیزدن ن

ام رفت سمت ناخوداگاه نگ"میریمام"یچی هگهیکه د"ستی ومورد پسندت نشیخواینم

 بزنه جلومهمونا ی افتاد که به مادرم گفته بوداگه حرفادمی کرد یبابام که بدنگام م

 اتاقم میادبریو گفتم باشه بهش بگوب" ازته دل خارج کردمیاه" به بادکتکرمشیگیم

 ازپسره که ومدی بدم منقدرناخواستهی ایبلند شد و رفت سمت پسره ول"میحرف بزن

ومن خدا خدا " اتاقممی کرد که بریپسره اول قبول نم"نم دلم نخواست نگاش کیحت

 بلند شد و ی خب درکمال ناباوریول" وبلند شن برنخوامشی که بگه من نمکردمیم

 هم بلندشدمتعجب نگاش تهیطنازافر"ناچاربلندشدم که همزمان" منتظر منستادیا

 نی ازایپوزخند"امیازم خواسته همراهش ب"هی کم خجالتهیروح الله :کردم که گفت

تا "سادمیدر رو باز کردم و خودم کناروا" لبم نشست وراه افتادم طرف اتاقمیحرفش رو

 تختم نشستم طنازم کنارم نشست اون پسره یدر اتاق روبستم و رفتم رو"تاقمبرن تو ا

 ینه اون حرف" مطالعه نشستزی بودم اسمش روح الله ست هم پشت مدهیکه حاال فهم

 چه عروس دوگفتیطنازخند" خواست نگاشون کنمی دلم نمیحت" ونه منزدیم

 زهراتوبگوشرط"گهیددیگفت خب حرفاتون روبزن!!!!یدامادساکت
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وخدا "گزشتی ممی بوددهی رو دگهی همدرونی که منو روح الله بی هفته ازاون روزکی

 التماس امی فرستادم با پامی هفته بهش زنگ زدم وپکی اون ی که من چندبار تودونهیم

 هفته نه خواب داشتم کی کردم وغصه خوردم وهیوچقدرگر"اب بده وندادکردم که جو

توبهش زنگ " روح الله زنگ نزده بهتدکهیپرسیونه خوراک ومادرم مدام ازم م

 بابام نکهیازا"دمیترسیم"نه "  دادمی کلمه جواب مکی وارد فقط یومن باتر"ینزد

 روح نکهی ازادمیترسی کنه ماهی دو نه وروزگارم روسی رو ممیماری بانیبفهمه روح الله جر

که بشم "وعام خاص یومن بازم بشم انگشت نما" طالقی اقدام کنه برامیماریالله بخاطرب

 دهی هفته نکشکی بوده که به یزی چهیکه بگن حتما "ورد زبون اقوام ودوست واشنا

 شی که عموش بامن کرد رو درپی روح الله هم کاردمیترسیم......طالقش داد

 ی بنی ازادمیکشی چقدر عداب مدونهیوخدا م..... او هم تنهام بزارهدمیرستیم"رهیبگ

 خواست ی دلم نمیکه حت" بودمدی قدر ناامنیا...... هاالی ها وفکروخی محلی ها وبیخبر

 کتک نقدربخاطرشی که ایدانشگاه"دانشگاه اماده کنم,ی امتحان ایخودم رو برا

 تونستم ترم اخرم ی عقد اجبارنیا تا بالخره باختمیخوردم وغصه خوردم واشک ر

 وضوگرفتم فتم اتاقم بود افتادبلندشدم ری عسلینگاهم به قران که رو"روپشت سربزارم

 به اشک نشسته قران رو باز کردم وشروع کردم به یی پردردوچشمایوبادل

 به گوشم خورد نیی از پاییسرو صدا" تا اروم شدمختمی واشک رنقدرخوندمیا"خوندن

 وبلندشدم دمی رفتن رونداشتم قران روبوسنییهمون اومده حوصله پاگفتم حتما م

 روح نییاپای اومدداخل وگفت زهرا مادربادرمگداشتمش سرجاش که دراتاقم باز شدم وم

 دهی تمام عمرم بهم رسی بود که توی  خبرنی بهترنی ادونهیوخدا م"الله ومادرش اومدن

 خبر که نی ادنی خوشحال شدم از شننقدریا"نیی رفت پاعی گفت و سرنویبود مادرم ا

 از زور انچشم" به دست وصورتم زدمی بلند شدم رفتم ابعیسر" وبسدونهیفقط خدا م

 رفتم ی مدی بایول"ندمی ببتی وضعنی ای شد برم که تویروم نم" قرمز شده بودهیگر

 دربارم یچه نظر"دمی فهمی مدی براش تنگ شده بود وهم بایلی چون هم دلم خنییپا

 دنباشهی تودشیکه قرمز" کردمشی ارای چشمام کمیبخاطرقرمز"ز اون روز دارهبعدا
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تپش قلب "نیی بسم الله رفتم پاهی زدم بابخودم عطری وکمدمی پوشیلباس مناسب

به خودم اومدم "خوامی نمضیبه خانوادم بگه من ادم مر" که اومده باشهدمیترسیداشتم م

رش بلند شد ودست وصورتم  سالم کردم مادستادمی پله انی اخری رودمید

 ینگلبخندکم ر"مونهی ماه مکهی تهیعروسم متل " ماشاالله هزارماشااللهدوگفتیروبوس

به زور لب و دانش تکون خورد "و رفتم کنار روح الله وسالم کردم اخماش توهم بود"زدم

انتظار " ناراحت شدمیلیخ" جوابم رو داددمی صداش روهم نشنی اروم که حتیلیوخ

 باشه که نی رفتارش بخاطر ادمیترسی منی ازایول" با نام برخورد کنهینجورینداشتم ا

 قلبم به درد اومدسرم الهای فکروخنیازا"خوامیرونماومده باشه بگه من دخترتون 

رفتم تواشپزخونه وشربت درست کردم وبردم بهشون "رونی بامیروتکون دادم تا ازفکرب

 منم به نا خوامی تندگفت نمیلی الله خ روحیمادرش تشکرکردوبرداشت ول"تعارف کردم

 جان هرا تنهانشستم گفت زدمیمادرش تا د" گوشه کزکردم نشستمهیچاررفتم و

ما در بر و کنار شوهرت " رفتم وکنارش نشستم که اروم درگوشم گفتنی بشنجایاایمادرب

 زد یچشمک"یبا ترس وارد گفتم چه حرف"بخوادبهت بگه" داشته باشهیدحرفی شانیبش

 به دمنمیوخند"ی زن وشوهری حرفادیشا: زد و گفتیمادربعدچشمک.دونمینم"وگفت

 بهم انداخت که ترس وتپش ی ونگاه تندبرگشت"ناچاربلندشدم رفتم کنارش نشستم

به مادرش اشاره کردکه "نیبرواونجا بش"نی من نششیپ"گفت..... برابر شدنیقلبم چند

 داشته یدحرفیشا"نمی بشنجای اامیبگفتم اخه خودشون گفتن ....گرم گفتگو بامادرم بود

 اصرارمادرماگه االنم به " با تو ندارمی حرفچی کردوگفت من هیاخم وحشتناک"یباش

 در من اگه نجا؛مای اومدمی عمرا مدنشی دمی زهرا تنگ شده بری گفت دلم براینبود که م

 نیباا" پسرشی براشیومدخواستگاری عمرا مهی زنش چه دختره حقه بازدونستیم

 نی قدر انی بود ادهی فای بی نکنم ولهی کردم که جلوش گری سعیلیدخیش چونم لرزحرف

 که دید" از اشکهام رونداشتمیری قدرت جلوگودکهحرفش برام تلخ وگزنده ب

 دادن بهم گفت؛اشک تمساح ی دلداری بجای کردن ولسیچطوراشکهام صورتم روخ

 وقت انتظار چیون که ه بدنمی ایول" که طالقت ندادم بروخداروشکرکننیز؛همینر
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 تونمینم"رمیگی زن مرمیهروقت دلم خواست م"نمینداشته باش که تا ابد به پات بش

حاال که بابات " کنم خرج دوا دکترش کنمی کار می بشم که هرچضی دخترمرهی اسوزهپ

 یی گونه رابطه اچی انتظار هیول" هم انداخته مجبورم تحملت کنمی روضی دخترمرهی

 شی پیای بی وقتی حتیمونیتودختربابات م"ه باشازطرف من نداشت

 اومدم ی وقتنمی نبگهید"ضمندر.....ی هم نداری اعتراضچگونهیافتاد؟؟؟؟حق ه"......من

اگه به خودم باشه که پام رو خونتون "ینی به من وکنارم بشی وبچسبیایب"خونتون

 تو افهی وقامی بخاطرمادرم بشمی ومجبورمارمی افسوس که جلومادرم کم میول"زارمینم

  به مادرم ومادرروح الله انداختم کهینگاه.....دلم رو باحرفاش شوند" تحمل کنمنجایرو ا
 
 

 دکتر بود که حوصله یرحرفای درگنقدرفکرمی من ای ولکردی کنجکاو نگام مفاطمه

 گفت؟؟گفتم یدکترچ:دی پرساوردویاخرش هم طاقت ن" دادن به فاطمه رونداشتمحیتوض

 وحرکت می شدنیسوار ماش" فکر کنمشتریط خواست بفق" نگفتییزهایچ

 ندارم منوبزارخونه لهنه حوص.گفتم" رستوران نهارمهمون منمیفاطمه گفت بر"میکرد

 ی شدم ورزش تشکروخداحافظادهیمنورسوندخونه پ" برویخودت هرجاخواست

 رضای شماره علدمینگاه کردم د" زنگ خوردمی برم توخونه که گوشدانداختمیکل"کردم

گفتم سالم "گفت سالم:جواب دادم بله"انی ساعت چند مخوادبگهی گفتم حتما میامام

 یسکوتش باعت شد دلشوره لعنت...... کردسکوت" گفت ممنونی امامی اقایخوب

 تونمینم"دی خواستم بگم منتظر من نباشیم: شده؟؟گفتیزی چدمیپرس"ادسراغمیب

 شدم مونی پشیول"هراخانمشرمنده ام ز"گفت....دیگی می چشمیمتوجه نم"گفتم"امیب

نفسم به .......دی خوشبخت بشدوارمیام"تونی زندگددنبالیشماهم بر"امی بتونمینم

 نداره فقط یلی دللش؟؟؟گفتیدل" بود گفتمی به هرجون کندنیول.....ومدی باالمیختس

 شما چند روز یگی می داری چیفهمیگفتم م" به ازدواج ندارممیفعالتصم" شدممونیپش

 یبرا"امی هر جا مرمیهرجام" ساله شما رو تحت نظر دارمکی االن دکهیفت به من گشیپ

من ""!!!!دی شدمونی پشدکهی گی حاال مدی کردی می ازمن لحظه شماریخواستگار
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 کنن؟؟؟منی درمورد من می بهشون بگم اخه؟؟؟چه فکری بدم؟؟؟چیجواب خانوادم روچ

 کارشمافکرشون هزارجابره نیوممکنه باا" هستنیبهتون نگفتم خانواده من کامالتعصب

شماهم به خانوادتون " زدمی حرفهی نشده من یزیگفت حاال که چ!!! من بدبشهیوبرا

 از نظر من و خانواده یول"افتاده؟؟؟؟گفتم نه از نظر شما نه......فتادهی نی خاصداتفاقیگفت

 ده ام نی و ای من وزندگی اتفاق باعت نابودنی ادوارمیام..... افتادهی بدیلیام اتفاق خ

مادرم وخواهربزرگم " رو قطع کردم و وارد خونه شدمی گوشیوبدون خداحافظ......نشه

 ما دزهرایسالم کردم و خواستم برم تواتاقم که مادرم پرس" بودننشستهفرشته توسالن 

 قتی مجبوربودم بگم حقیول"دنیقلبم تندتندشروع کردبه تپ"انی می نشدکیدر خبر

 شده مونیپش"گفتم زنگ زد گفت"شهیررم تموم م به ضدونستمی منکهیرو باا

 رضای اخرعلی حرفاقاینادقیوا" ازدواجی نگرفته برای قطعمیگفت هنوز تصم......ادینم

 کرده ی ازت خواستگاری نگفت؟؟؟مگهی که چیعنی؟؟؟؟یفرشته گفت چ...... بودیامام

 حرفاشون هیومنتظربق....میماریالبدبخاطرب......دونمی شده گفتم نممونیپس چرا پش

 هی اتاقم وزار زار به حال وروزم گرینشدم دلم بدجورگرفته بود اومدم تو

 گفتیکردومی مشکل هم برام نازمنی باای بودکه ادمنسچقدربدبخت وبدشا"کردم

 میگوش" تختیلباسام روعوض کردم ونشستم رو" حالم گرفته بودیلیخ" شدهمونیپش

 یکی یکی منو اون رد وبدل شده بود رونی ب که با اس ام اسییرو نگاه کردم وتمام حرفها

 ادم هی قدرچ"ندهی کردن منو ای راضی داده بود برادهیچقدروعده و وع"خوندم

 فکرها بودم نیتو هم" روز رنگ عوض کنهکی عرض ینجوری پست باشه که اتونستیم

 ی فکر میهرچ"که دراتاق به شدت بازشدوفرشته توچهارچوب در ظاهر شد و گفت

 پسره تو دانشگاه اومده ی گفتی اومدروزید......ادی باهم جور درنمیچی هنمیبیم"کنم

 شی پا پکسالی تابعداد ی بوده وخودت خبر نداشت ت دنبالهی سانی عکسالهیبهت گفته 

 انی کرده واصرارکرده که متل امشب بلندشن بیگداشته وازت خواستگار

به نظرت کدوم رو .......شده مونی بهم زنگ زده گفته پشیگی میامروز اومد"یخواستگار

جه ی نتنی زهرا؟؟؟به اهی چیدونی خروس و؟؟؟؟مادمیباور کنم؟؟؟قسم حضرت عباس رو 
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سرت کاله گداشته قالت " که پسره خواستگارت نبوده دوست پسرت بودهدمیرس

دانشگاه " که اسمش روگداشتنیی تو اون خراب سده استیتو معلوم ن"ومدهیگداشته ون

اخرش گندش باال "میفهمی مانمیری میرابیرنکن زفک"یکنی میچه غلت

 حرفها اونم ازدهن خواهرم برام تلخ وگزنده بودکه اشک روبه نی ادنینقدرشنیا......ادیم

نه "من خواهرتم!!!یکشی تو خجالت نمیگی می داریچشمام اوردوگفتم چ

اشک "گفت بر و جمع کن"چسپهی تهمت ها به من نمنیخجالت بکش فرشته ا"دشمنت

ورفت و در اتاق رومحکم " باهات چکارکنمدونمیاغاجون که اومدم"زی من نریاح براتمس

 بچه بود برام هی حرفها اونم از دهان خواهربزرگم که مادر نی ادنینقدرشنیا" همدبهیکوب

 خوادخفمی گلوم ومخی چنگ انداخته بیکی"کردمیسخت وتلخ بودکه احساس م

 یشستم وبه حال وروز خودم وتهمت ها حرف ها پر بود که ننی ازانقدردلمیا"کنه

 هیدرواقع خون گر"ختمی نامردخورده بودم اشک رهی که بخاطرییناروا

 دونستمیم"ی کنی کسی وبیبی احساس غری ولی باشییتو جمع اشنا,چقدربده"مکرد

 که با تهمت دونستمی نمگهی دیول"دهی که تو سرش بود کاردستم مییکه فرشته بافکرا

 و هر اس داشتم نقدرتوفکربودمیا" بشهمی عمرزندگکی یت نابودباع"هاش جلو اغاجون

بلند شدم رفتم " شدوازون گفتکی هواتاره که متوجه نشدم کفتهی که قراربودبیاز اتفاق

 چیکه در اتاق به شدت بازشدوبابام بدون ه" کرده بودمتین" به نمازستادمیوضوگرفتم ا

افتاد به جونم تا سرحدمرگ "خونمی دارم نمازمنکهی بدون درنظرگرفتن ایوحت"یلیدل

 و او"یکنی می من بازیبا از رو"زارمیزندت نم"کشمتی گفت میفقط م"کتکم زد
 

شکسته وپردرد ,یبلندشدم وبا دل"ستی حواسشون به من ندمی دی گفتگو بودن وقتگرم

 هی تلخش هون گری حرفایاداوریاز پله ها باال رفتم و خودم روبه اتاقم رسوندم وبا

خداااااااااااااااا چرااااااااااااااااا؟؟؟؟؟اخه چرا :  و گفتم"ادزدمی دلم خدارو فروتو"کردم

 مجازاتم ی دارینجوری به درگاهت مرتکب شدم که ای گناهچهخدااااااااااااامگه 

 بخاطرش نقدری به جونم که ای رو انداختی درد لعنتنیا,خدا چرا"یکنیم

 تو ؟؟؟؟خدای همه ادم روح الله روقسمتم کردنی اونی چرا مربشم؟؟؟؟؟خداااااااااااااایتحق
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 و یدونیخدااااااا خودت خوب م"می به هم برسیدوستم نداره چرا گداشت,یدونستیکه م

پس "دمی که چقدر زجرکشیخودت شاهدبود"می توزندگدمی که کم عداب نکشینی بیم

  که منو ازته دل بخواد بدون درنظرگرفتنی روقسمتم نکردی ادم مهربونهیچرا 

 از سرطان هم ی سرطان بود هرچندکه دست کممیماریخداااااااااااکاش ب"میماریب

 دای نجات پی بدبختنی مردم و از ای زود مبودکه نی حداقلش ایول.......نداره

 گرفته ی که برام رقم زدی از سرنوشتیلی دلم خیول"کنمی نمی ناشکرایخدا"کردمیم

 ی که بعد هر سختی مگه خودت تو قرانت نگفت"ازت گله دارم"ازت گله دارم خدااااااااااا

 نهمهیا"دمی کشی بدبختدمی کشی همه سختنی شدخدااااااااااااا ایپس چ"هیاسون

 به رمی می که هرچی چندسال تموم نشد خداااااااااااااا؟؟؟؟افتادم توچاهنی توادمیزجرکش

 منکه ینگرفتچرا دست مو " منم بنده ت بودمیشنویخدااااااااااااصدامو م"رسمیتهش نم

 لبم به شهی وقت روزه قضا نداشتم منکه همچیتمام نماز ام سر وقت بود من که ه

 کردم تا خوابم هی و گفتم وگرنقدرگفتمیا!!!"!"!"ردی گی دستمو نمازکربازشده پس چر

بازم "کردیتمام بدنم درد م"دارشدنی بزدی نماز صبح صدام می مادرم که برایبا صدا"برد

به "داشتم"یدی رونکرده بودم تمام بدنم خشک شده بود درد شد مراعات حالمشبید

 خوب نبودودکترم چقدربهم برام یناراحت"پاهام نگاه کردم بازم متورم شده بودن

 اما مگه دست خودم بودکه ناراحت نشم که غصه نخورم کردمی گوش نمدادومنیتدکرم

باتمام "شته بودن من غم بودوغصه سرنوشت من روباغصه واشک وناله نویسراسر زندگ

 احساس کردم به دکهی کشیریپاهام از زور درد چنان ت" گفتم وبلندشدمیاعلیتوانم 

 رسوندم و وضوگرفتم واومدم ی بهداشتسیبه زورخودم رو به سرو...... کردزقلبمم نفو

نمازم که تمام شد شروع کردم به ..... به نمازستادمیسجاده ام روپهن کردم وا

 چقدرگدشته بودکه دونمینم...... تا کنارسجاده خوابم بردتمنقدرزکرگفیا"زکرگفتن

 سرم یچشم ام رو که باز کردم صورت نگران فاطمه روباال"دارشدمی بی دستیباتکونا

 زود شهی می ساعتمین" گفتی اومدیگفتم ک"سالم کردم وبه زور بلندشدم"دمید

خودت  ی اگه امروز نریکل ترم رونبود"یحاضرشوجلسه اخره استاد اعتماد
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 بودبلندشدم و میماری که حاصل بیدی ودرد شدی حالیباب"یشی حدف میروحاضرکن

 نیی وجزوه هامم برداشتم وهمراه فاطمه رفتم پافیچادرم روسرم کردم وک"حاضر شدم

 کردم که صداش بلند شد و گفت بازم صبحونه نخورده شال وکاله یاز مادرم خداحافظ

وراه "می فاطمه شدنیسوار ماش"میارج شد و از خونه خستیگفتم گرسنه م ن"یکرد

 بودم ی اوناز حالتری بی ولکردمی خودم احساس می نگاه فاطمه رو روینیسنگ"میافتاد

 یزی شده زهرا؟؟؟گفتم چیدچیاوردوپرسیاخرش هم طاقت ن"که باهاش حرف بزنم

فاطمه "ستی نیزیگفتم که چ" شدهیبگوچ"گفت اره از رنگ و روت مشخصه !ستین

 یزیگفتم که فاطمه جان چ"انهی شده ی چیگی تو دهنت هااااااا مزنمیزهرا م:گفت

 نگام کرد رهی گوشه پارک کردوخهین رویماش!!!!!  نشده نهیزیفاطمه گفت چ"نشده

 چته تکون یفاطمه گفت تا نگ" هااااامیرسی نممیفاطمه سر جدت روشن کن بر"گفتم

فاطمه بدون چون "گمی م بعد از کالس بهتمی گفتم روشن کن بریباکالفگ"خورمینم

 رفتم اخرکالس میشگی کردم وطبق عادت همیسالم"وچرا راه افتادواردکالس که شدم

 هستم دکهیدودینوبت به من که رس" کردابی به حضور وغاستاداومدوشروع"نشستم

 جلسه اخره کالسه دوحاالکهی داشتبتی ترم کامل غکیشما:رو بلند کرد و گفت,سرش

 برام یشرمنده استادمشکل"دادم, وارد جوابی چرا؟؟؟؟باتر بپرسمشهیدمی اوردفیتشر

 که من یگفت وحاالانتظاردار......دیدببخشیبا"امی اومده بودکه نتونستم کالساروبشیپ

در واقع " بگمی چدونستمی شما صرف نظر کنم؟؟؟؟نمبتی همه غنی از ادی ببخشهیبا

شماازکالس من :ت گفدی سکوت من رو دی وقتیاستاداعتماد" نداشتم که بگمیزیچ

ساکت ....... حالم گرفته شدیلیخ"رمی بگدهی رو ندبتی غنهمهی اتونمیدنمیحدف شد

 گفت سرم ی ولیزد و ا,ی فاطمه که بشکنیبا صدا"نیی پاوانداختمشدم و سرم ر

 زنهی وزارت باهاش حرف مسادهی کنار استاد وای پناهی علدمیروبلندکردم که د

 به نشونه متبت ی سری به من انداخت و رو به پناهیوبعداستادسرش روبلندکردونگاه"

فاطمه " سرجاشستزد واومدنش,ی بهم انداخت ولبخندی هم نگاهیتکون دادوپناه

 یعنی هیچ: نگاش کردم که گفتی نبود بخدا زهرا؟؟؟برگشتم وسوالی پناهنی افیح:گفت
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 به یناباورنگاه" کردکه حدفت نکنهی رفت واستادرو راضی متوجه نشدی بگیخوایم

 بارهزارم سرنوشتم یزدن بود انداختم وبرا, مشغول حرفشی که با بغل دستیپناه

 یاخر" دلمیرولعنت کردم تو
 

 رو بر داشتم لمی منم وساششین کالس هم تموم شد وقت استادصدام زدوخواست برم پ

 یداستاد؟؟؟؟استاداعتمادی داشتیگفتم بامن کار.......  چکارم دارهنمیو رفتم بب

نمره "دوارمیام"ستی وساطت کردن ومن دوباره اسم شمارو نوشتم تولی پناهیاقا:گفت

 سادهیفاطمه که پشت سرم وا" نکنهمونمی پشممی باشه که از تصمیزی ترم تون چانیپا

 ی دانشجونی درس خونترشونی راحت استاداالتونیخ: بودگفتدهیبودوحرفامون روشن

 شما رو هم ددرسیمطمعن باشبوده تا حاال٢٠تموم نمراتشون" دانشگاه هستننیا

وازکنارمون "دوارمی بهم انداخت وگفت امیاستاد با لبخند نگاه"کننیپاس م٢٠بانمره

 وبه میمن و فاطمه هم ازکالس خارج شد.......دی ورفت طرف دفتر اساتدشتگ

 ها هم ی از همکالسگهی دی وچندتای پناهدمیکه د" بوفه دانشگاهمیاصرارفاطمه رفت

 چون دورش شلوغ بود روم نشد برم ی خواستم ازش تشکر کنم ولیم" بوفه نشستنیتو

رنگ به رو "یری بخورجون بگفت برگشت وگوهی وابمکیطرفش فاطمه رفت وبا دوتا ک

 جنازه نی شده بود که عی چنمی فاطمه گفت خب بگو ببرونی بمیاز بوفه که اومد"یندار

 فی روح الله رو بر اش تعرشبی دی با دل پر درد همه ماجرا رو با حرفا؟؟؟منمیهاشد

 ادم دور نهمهیا" شوعرکردنتنیزهرا خاک تو سرت باا: شد و گفتیفاطمه عصبان"کردم

 هی زن یاونوقت رفت"تی خواستگارانیباربی ی که قبول کنکردنی بودن والتماست مرتوب

اخه نونت نبود؟؟؟ابت " که شب وروزباحرفاش بشه سوهان روحتی شدیسمیادم ساد

بخدا مادرم شب وروز داره برات !!!!!!  بود اخه زهرای و نه کردنت چینبود شوهر د

چند بار به و گفتم بزاربه "ی کردت بدبخی دستی که خودت رو دستخورهیافسوس م

 نقدری بخدا باورکن زهرا اموندی می همه چی داشت که پانقدردوستتیبخدا ا" بگمیپناه

 گفتن گهیتم فاطمه بس کن دگف"ی باشضیدوست داشت که اصالبراش مهم نبود که مر

 یمن عقدکردم واالن هم زن قانون" تموم شد رفتیهمه چ" دارهیی ادهی حرفا چه فانیا
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 میداشت.....ارااااااااای روجلومن نیسمی سادنیاسم ا"فاطمه گفت" روح الله هستمی شرعو

 د؟؟؟سرمیبااستادحرف زد"سادوگفتی اومدوکنارم وای پناهی که علمیکردیباهم بحت م

 ی چجوردونمینم"ی پناهیداقای و گفتم اره دستتون دردنکنه لطف کردنییوانداختم پار

 گرفتم یواحد روترم بعد م٢نیدای من بادی شمانبودهاگ" لطفتون رو جبران کنمنیا

 دوگفتی اروم ومردونه خندیلیخ" استاداحدفم نکرده باشنهی بقستیهرچندکه معلوم ن

 ی کردم که حدفتون نکنن فقط اقاشونیزدم وراض,باهمشون حرف" راحتالتونیخ

بازم "میتداش, کنم تا امروز که باهاشون کالسداشونی بودکه نتوانسته بودم پیاعتماد

خواستم برم که چند تا جزوه علوم گرفت "می کردیو از هم خداحافظ"تشکرکردم ازش

بازم " گرفتمی خودم براتون کپدازجزوهی بودبی هست که غاییجزوه تمام درسا"وگفت

 ....... خونهمی و با فاطمه برگشتمی کردیشکرکردم و خداحافظت
 

 راحت حرفم رو بزنم تونستمی اتاق نبودن ومیحاال که خانوادم تو" روبگووشروطت

مگه "طنازچشماش چهارتا شد گفت" خوام درسم رو ادامه بدم وبرم سرکاریمن م"گفتم

 میبطه کرد رادقطعی مجی بعد از ماجرای اومدوقتادمی؟؟؟ی خونیتودرس م

خوشحال " ودانشگاه رفتمدادم لی خبر نداشتن من ادامه تحصچکدومی هنایا"باهمشون

لبخندزدم و گفتم بله من ترم اخردانشگاه " حرف خوب سوزوندمشنیبودم که باا

 از دختر اش اهل درس خوندن چکدومی خودش هدچونیرنگش به وضوح پر"هستم

 البته دونستمینم"گفت" رو تحمل کنهیکی شرفتی حسود بودکه نتونه پنقدریو ا"نبودن

 چون من اونموقع ی خونتون ازم سوال کردکه چقدر درس خوندبهروح الله تو راه اومدن 

 ی گفتم که سوادچندانی نداشت درس بخونگهی عمودیی بودکه تو دوم راهنماادمی

 رو گفتم حاال شما هم طمیگفتم خب من شرا" نزدی ساکت شد و حرفگهیو د"یندار

 اصال به ودکه بییازاون دسته ادما" با رنگاش کردمنی اولیوبرا"دی روبگطتونیشرا

 ماه بودکه شونه کی بود و انگار ختهی صورتش ری اشفته و رودموهاشیرسیخودش نم

 ماه بوده نی شلوارش انداخته بود و صورتش رو انپارچندی رو روراهنشیپ"نخورده بودن

انگارظاهرش براش مهم نبود که "یستگار اومده بود خوایناسالمت"که اصالح نکرده
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اعصابم خورد " تو زوق نزنه دکهیپوشی لباس میدجوری بال اومده بود حداقینجوریا

 باره نی اولنکهیباا"دمی شنیلی شما رو خفیمن تعر"گفت"بود, چه وضعشگهی دنیشدا

 ی گرفتم ولسانسیمن خودم هم ل" ندارمیمن با درس خوندن شما مشکل"نمتونیبیم

 هی وارددختر که !!!!!یگی میروح الله جان چ"دوگفتیطنازوسط حرفش پر"مکاریب

 و بچه و شوهرش ی تو نه هم بره سر کار و هم به خونه وزندگی نمگهی بشه دیزندگ

 خودش ی گرفته که من برخالف دختراشی چقدراتدمی حرفش فهمنیومن باا"برسه

حرفا و کار اش مانع  وبامی متل گدشته بپره وسط زندگخوادبازمیدرس خوندم وم

 نی همی کرد من االن ادم سراغ دارم توواضافه" بشه تا به تر از دختر اش نباشمشرفتمیپ

 نه به شوهرونه به رسهی مشی نه به زندگرسهی نمشی اصال به زندگچارهیب" خودمون لیفام

 شی پزارهی مارهیصبحهابچشو م"کار من به بانک هستن هم خودش وهم شوهرش"بچش

و " سرش باشهی پدرمادرباالهی سادی باادی خوب بار نمینجوری سر کار بچه ارهیمادرش وم

 وقت سرخاروندن ی که شدی زهراجون تو وارد زندگنیبب" بشهتیدرست ترب

 خرج ومخارج روبزارگردن شوهرت وخودت هم تو خونه تیولیپس کارو مس"یندار

 یمشکلروح الله گفت من با درس خوندنش " برستیاستراحت کن وبه زندگ

 از سر کار ی وقتی ولیگینو میاالن ا:فرشته هم اومدتواتاق که طنازدوباره گفت"ندارم

 نه غدات اما دست نه لباسات ستی سرجاش نیچی هینی وببیخسته وکوفته برگرد

 کرد ی رو مشیتمام سع"گمی می من چیفهمیبعدا م"نه بچه ت تو خونه ست"شستست

 حرف روز ده بودم که نیونم البته من فقط اکه منصرفش کنه تا نداره من درسم روبخ

فرشته که متوجه " رفتمی دانشگاه نمگهی وقت بود دیلی خکهوگرنه من "پس بکشن

 منم باهاش گهیطنازراست م" به من رفت وگفتییموضوع شده بود چشم غره ا

ومن " طنازنشستی لبهای روتی حرف لبخندرضانیباا" باشهی زن زندگدیزن با"موافقم

 ساکت گهی تاسف تکون دادم و دی ازروی وقت در کم نکردسرچی که هیواهرمتنفرازخ

 کردن ی بعدهم خداحافظقهیو چند دق"رونیب, نگفتن و رفتن از اتاقیزیاونا هم چ"شدم

 بشن خدا مونی که زنگ نزنن ونظرم روبخوان وخودشون پشکردمیخدا خدا م"و رفتن



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 177 

 نی تو همرهی وصلت سربگنیره اونزا" کنهیدو به هم زن" بارمنی طنازاکردمیخدا م

 کمربند به دست اومدتواتاق وبازم بدون بازشدوبابامکه دراتاقم به شدت "فکرها بودم

 ودانشگاه وکار رو ؟؟؟درسیزاریشرط وشروط م" گفتیومدام م" افتاد به جونملیدل

 قدر زد نی و اینی دانشگاه روببگهیکدوم درس کدوم دانشگاه تو خواب د"یکنیبهونه م

اگه باد به : گفترونی خواست از اتاق بره بیخسته شد و به نفس نفس افتاد و وقتکه 

 ی کار رو منی مطمعن باش که ازارمی بهشون زنده ت نمیگوشم برسونه که جواب رد داد

 بود ختهی برام نمونده بود خون از لب ودهنم ری جونگهید"رونیو از اتاق رفت ب"کنم

 کرده بودم اروم و ری که توش گی وفالکتی بدبختیز رو کرد ای شالم تمام بدنم درد میرو

 رفت بازم ی منیی کردن روهم نداشتم واگه صدام پاهی حق گریحت" کردمهیر صدا گیب

رفتم و از " تختم رو گرفتم و بلند شدمهی پایبا بدبخت" به باد کمربندگرفتمیومدومیم

 بود که دکترم بخاطر یتمد"دادم,و با اب قورتش" اوردمرونی بی داروهام ارام بخشیتو

 که من دونستی نمی کرده بود ولزی تجوبخش برام اراممی وهم روحی بدهم جسمتیوضع

 چی وهی کسچی بودم که هیتی وضعیمن تو"برهی وخوابم نمخورمیشباسه تا سه تا م

 پهلو اون پهلو شدم تا بالخره پلکهام نی توجام غلط زدم وانقدریا"کردیارونم نم,یزیچ

 باز چشم ام رو ی دستی چقدرگدشته بودکه با تکونادونمیوابم بردنم شد وخنیسنگ

 جن نیع"سالم ساعت خواب" و گفتدیفاطمه خند"دمی سرم دیو فاطمه رو باال"کردم

 و گفتم میشونی محکم زدم تو پ٩گفت" ها بلند شدم نشستم گفتم ساعت چندهدهید

 باندشدم و رفتم عیسر"شدی بودکه نمازم قضا می بارنی سومنیا"بازم نمازم قضا شد

 نمازم ک"وضو گرفتم ونمازم روقضا خوندم
 
 
 ی لعنتی باز اون درداای بود شبی دی تموم شد متوجه دردبدنم شدم از زور کتک هاه

 ی عداب دهنده بود به فاطمه گفتم کیلی که بود خیزی سراغم اومده بود هرچمیماریب

 گفتم چطور یبازم کتک خورد: به ما افتاد؟؟؟فاطمه گفتادتی امروز ؟؟؟چطوریاومد

 یادماافتادی ینگفت" عادت کردمگهیدگفتم اره "صورتت کبود شده"مگه؟؟گفت
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 ای نمتی ببدنی اجازه مای خونتون امی برات تنگ شده بود گفتم بیلیگفت دلم خ!!!!امروز

کار خودشون رو کردن "زدم و گفتم,یپوزخند"اجازه دادن"یکه درکمال ناباور"دنینم

فاطمه گفت چطورمگه ومن "انهی دنمید,ادیب,ی که کسستیراشون مهم ن بگهید"گهید

 ضرب شصت اغاجونم بود که شبمی دی کردم و گفتم کتک هافیتمام ماجرا رو بر اش تعر

 یفاطمه بادلسوز" ادم بشمنی زن ادی که چه بخوام وچه نخوام باادیحساب کار دستم ب

 نجات تی وضعنیبخدا ازا" روبگمانی جریزهرا توروخدا بزاربه پناه"نگاهم کردوگفت

زهرا بخدا " که شماره روبهش بدمکنهی مالتماس هزاربارخواهش وی روزیکنی مدایپ

 داره نه افهی داره نه قختینه ر" توروبهش بدنخوانیداره که م,ی پسره چنی ایفیتوح

ه  تورو بهش بدخوادی داره که بابات میمال ومنال داره نه خونه و کار مناسب داره اخه چ

 زدم و یزخندپو" بدبختت کننخوانی می دستیدست" پسره خوش کردهنی ای چیدل ب

 نابود کردن متی به قی شده از شرم خالص بشه حتیخوادهرجوریم"گفتم

 وقته یلیخ"دونمیگفتم خودم م"یشی پسره بدبخت منیزهرا توباا:فاطمه گفت"میزندگ

 رو منم انی جرگمی میناه به پرمیفاطمه باکالفگس بلند شد و گفت من م"بدبخت شدم

 یباشه ول"فاطمه گفت" نه من نه توگهی دمه فاطیبهش بزن,یاگه حرف" گفتمیباناراحت

 خواست بره یم" کمکت کنمیزاری خونه بزارم حاال که نمنی ای ازم نخواه پامو توگهید

 وقته یلیچون خ"ی ببرشی ازپی کاری تونی هم نمی بگی اگه له پناهیحت"که گفتم

 پسره ه بود کنی هم فقط بخاطر اشبید, و داده بود ومجلسنیقول منو به ا بابام شیپ

 چرا ی کنی مهم نبود فکر می کسی نظر من اصال براای من دنیاندی دنی وگرنه دنهیمنو بب

 وصلت روبه هم نی اتونمی نمی طورچیتمام صورت وبدنم کبوده چون خواست بدونم ه

 خونه که شش نی که ازانهیحداقلش ا"اطمه هام عادت کردم فیمن به بدبخت......بزنم

 عداب گهی ادم دنیکنار ا"دوارمی وامشمی مص خالکشمیماهه توش عداب م

 عدابم نی نامردشه وهمی برابربا اصل عمویروح الله کپ"یدونی میزی چهیفاطمه "نکشم

 چون کشمی مشترعدابی بشیرفتم تو زندگ" گفتم ارهدهی مجهیشب"فاطمه گفت"دهیم

  عدابم دادهیلی که خندازهی می کسادیمنو 
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فاطمه " کنادهی پی راه برگشت به خونه به فاطمه گفتم منو جلو مطب دکتر محمدیتو

 کالفه ام یلیخ"رمی خوام برم ازش مشاوره بگی اونجا؟؟؟گفتم می چیبرا:گفت

 اونشبش رو بخواد یاگه واقعاحرفا" مهندهی ای الله وزندگرروحیتمام فکرم درگ"فاطمه

 یفاطمه سر"شمی هم که هستم بدبخترمینیاز ا"شهی نابودمندمی و ایزندگ"ه کنیعمل

خودشم " شمادهی نگه داشت تا پی تاسف برام تکون دادوجلومطب دکتر محمد یازرو

 تا کارت تموم مونمیگفت نه م"شمی مزاحمت نمگهی شد گفتم تو بر و دادهیهمراه من پ

فتم ومنتظرشدم تا نوبتم  نوبت گریرفتم تومطب وازمنش"بشه برسونمت خونه

 به در زدم ییتقه ا" صدام زدوازم خواست برم اتاق دکتری که منشدی نکشیطول"بشه

 دمشکلمیپرس"یدکتر به احترام جلوم بلند شد و بعد از سالم واحوالپرس"وواردشدم

 هستم من و یماریتا گفتم دچار چه ب" کردمفی تعرازماجراروبراشی پرتایمن س"هیچ

 مشاوره ی برای کردمراجعه بهم شی که چندوقته پیستی نیمونشناخت گفت شماه

 گدشته اه یاداوریبا"ی شده بود ازدواج کنی که دچارفلج جنسی با شخصیوقصدداشت

 عقد نی ای من حتی های دکترخودم هستم تمام بدبختیازنهادم بلندشدوگفتم چرا اقا

 هاش یه با خود خواه اقابودکنی همری هم تقصدهی جا رسنی که حاالکارم به ایاجبار

 دکترگدشته تلخم یوبازم مجبور شدم برا" م روندهی و ایگنابودکردزند

 ی می رومخفیزی از نامزدت چدیشما نبا:وبازم تاسف خورددکتربرام وگفت"روبازگوکنم

 چون دمی طرف حق روبهش مهیخب از "ی وبهش نگفته باشیمارباشی بنکهی اونم ایکرد 

 طور نی ادی که نبادمیام حق روبه شمگهی طرف دهیبوده از  نی شما کار درستی کاریمخف

 دکتر به والله یداقاینیگفتم بب" باشمابرخوردکنهینطوریشماروموردماخده قرار بده وا

 از هزار شتری بدیشا" ازمن اومدن ومنوعقدکردنیماه بعد از خواستگار٤ شونیا"قسم

 می باهم حرف بزناتایم که ب فرستادغامی زنگ زدم و پشونی ماه من به ا٤ اونیبار تو

 نی هم الشونی منو تنها دلی هاغامی منو دادن ونه جواب پی نه جواب تلفن هاشونیوا

 که من انی بای حاضر نبودن به من جواب بدن نی بخاطر همستمیبودکه من محرمشون ن

 با کنهی من و مجازات مینطوریو حاال هم که ا" روبگمانی وبهشون جرنمشونیبب
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 که ازت ناراحت نهی ای کنه برای مخورد برینطوریاگه اون ا" دخترمنی ببگفت"رفتارش

 هرچندکه ی روابط پنهان کنی مهمنیو انتظار نداشته که شما موضوع به ا"شده

 شونیا,ی ولی بهش بگی کردی قصدت پنهان کردن موضوع نبوده وسعیگیشمام

 نی کنه ا فراموشیخوایخب اگه م"ننی شمابشی صحبت های وپاانیحاضرنشدن ب

رو راجع به خودت عوض , که نظرشی روکنتی سعدتمامیبا"دونمیدمیموضوع رو که بع

 زنانه جلبش وهیبه ش" امروز شروع کننیازهم" تو برو طرفشادطرفتیاگه ااون نم"یکن

 خوب تو دل شوهراشون جا باز یلی ختوننیزنهابانازکردن م"کن طرف خودت

 ض کن نظرش رو راجع به خودت عویسع اروم یلیخ" وباهاش حرف بزنششیبروپ"کنن

 رو تیماریکه ب"ی کنی کاریتونی پس می کم نداریزی هم چییبایماشاالله از ز"یکن

که قدرت کنترل رو از " قدر نازبکننی توبروطرفش و اادطرفتیاگه اون نم"فراموش کنه

 راه نیواگه ا"ادطرفتی قدم بشه وبشی سراغش خودش پی نرفتیواگه روز"دست بده

نه اگه زنگ زد "زنگ بزن, مدت نه بهشهی"نطورباشهی ادونمیدمیواب نداد که بعکار ج

 تیدور,ی فشارباشه برانقدرتحتیبزارا"دنشی برو دشتی اومدپیجوابش روبده نه وقت

 من به شماست شنهادی پنیا"نهی کنه تا توروببیکه حاضربشه هرکار

مراه فاطمه برگشتم  وهرونی کردم وازمطب زدم بیزدم وازدکترتشکر,یلبخند"دخترم

 کردم و ی نگاه سالم بلندونی باباتوسالن نشسته بودن وداشتن تلوزهمراهمامانم "خونه

 گشتم که ی لباس ام رو عوض کردم وتوکمدلباسم دنبال مانتومناسبعیرفتم تواتاقم سر

 دمشی کشرونی نظرم روجلب کرد بی مانتوصورتهی"نایبپوشم وبرم خونه روح الله ا

خوب " خودم رو براندازکردمنهی اورفتم و ت"دمی پوشدی وشال سفیمشک نیوباشلوارج

 رونی هم کردم وچادرم روسرم کردم و از اتاق زدم بمی مالشی اراهی عی سریلیخ"بودم

 نگامم نکرداما ی و اجازه خواستم که برم خونه روح الله بابام که حتنای مادرم اشیرفتم پ

مادر "(به مادرشوهرت هم سالم منوبرسونزد و گفت بر و به سالمت ,یمادرم لبخند

 ی برادی تن بدم که حاال بای کرد که اخرش مجبوربشم به ازدواجی فکرش رو میک)شوهر

 منت یبزنم حت,یدست به هرکار" که اسمم توش شناسنامهی و حرف زد با کسدنید
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 وبه ازانش دمی ازته دلم کشیاه" که داشتمی رنگارنگی اون همه خواستپاراونیم"یکش

 دلم یلیخ"میرو دادم بهش وراه افتاد, ادرسعیزنگ زدم اومددم در سر

داشت که تازه ,یواقعا چه دل سنگ" زخم کنهی بازم سنگ رودمیترسیم"زدیشورم

 فکرها بودم که راننده گفت خانم نیتو هم"کردی می محلی بهش بینجوریروا,عروسش

چند "زنگ زدم" شدمادهی پنیو از ماش" رو حساب کردمهیبه خودم اومدم وکرا"میدیرس

 و با دی گرم منو تو اغوش گرفت و بوسیلی در رو برام باز کرد خمادرش بعد قهیدق

واتاقش "گفت اره دخترم"روح الله خونست"دمیپرس" تعارفم کرد برم داخلیخوشحال

در " خونه نبودرفتم ودر اتاقش ودر زدمیرونشونم داد ظاهرا به جزمادرش و خودش کس

 یدتوی من پشت درم اخماش روکشدیدرو باز کرد و تا 
 

 سالم کیعل"گفت"با لکنت سالم کردم"دی لبم ماسی خنده رویخوای میچ" گفتهم

 یلیگفت من تما"نمتی اومدم ببینجوری همیچیگفتم ه"یخوای می چنجایگفتم ا

ومن چقدر ناراحت !!!!ستی ننطوریا"فکرکنم حرفام روقبال بهت زدم" ندارمدنتید,به

 دی نبایدراتاقش روبست ومن پشت درموندم بغضم گرفته بود ول"رد برخونیشدم از ا

 روکردم که به خودم مسلط می کردم که مادرش متوجه بشه پس تمام سعی رفتار میطور

  نفهمهیزیچ,باشم تا مادرش
 

 اومدوکنارم نشست یی چاینیمادرش ازاشپزخونه باس" گوشه از سالن نشستمهی و رفتم

 نیمادرش ازا"نکهی مادر؟؟؟گفتم رفتم گرفتار بود متل ا شوهرتشی پیچرا نرفت:وگفت

ظاهرامادرش "دونمی مادر؟؟؟؟گفتم نمیگرفتارچ!!!!!!گرفتار"حرفم متعجب شد و گفت

 نی دادم بدقسمشی روفهممیماری بانی جرهچون اونروزک"دونستی نمانی از جریزیچ

 یبازم جا مورد به مادرش نزده بودنی درایوظاهراهنوزحرف"خودم و خودش بمونه

 زدلتی عزاکهی بودمادرش بلند شد و گفت برم صداش کنم بگم بیشکرش باق

 نی بود االیچقدر خوش خ)!!!!!! دلزیعز"(  زدمی حرف مادرش پوزخندنیباا"اومده

 اتاقش ومن یمادرش رفت تو"البته به گفته خودش" ادم بودمنی انمن دشمن جو"زن
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 حاالخورد ی اومده بودم ولدوارزویارام نشسته بودم که باهزیی خونه ایتک وتنها تو

 داشت و با ی به اصطالح شوهرم بوداما بهم محل نمکهی رفتارکسنیوخسته ولحه شده ازا

 بودکه الی چه خوش خیترمحمددک" بودم ازاومدنمونیپش"دادی رفتارش ازارم منیا

 ستی ادم حاضر ننیا"یکنیمطمعن باش مغلوبش م"از صالح زنانه استفاده کن" گفتیم

 کهی کسیچطورنازکنم برا"نهی بخوادمنوببنکهی منوبشنوه چه برسه به ای صدایحت

 نطوری انکهی و ناراحت ازایعصب" بارم که شده تو چشمام نگاه کنهکی ی براستیحاضر ن

 موندنم ی بدون خداحافظی رو بر داشتم که برم حتفمی بار دوم کی بودم براهپس زده شد

 من ی و وقترونیم و اماده رفتن که مادرش از اتاق اومدببلند شد" نداشتیی ادهیاونجا فا

 رفع زحمت گهیگفتم د"ی که بلند شدم گفت کجامادرچرا بلندشددیو د

 رمی روح الله دارم می محلیب من بخاطردی دیمادرش وقت" شدمدمزاحمتونیببخش"کنم

 خورده کسل بود هنوز زوده شام هیببخش دخترم امروز " کردوگفتیمعدرت خواه

 کردم وبه طرف درسالن رفتم یخداحافظ" ندارهیبیتشکرکردم و گفتم ع" بمونمونشیپ

گفتم نه مزاحمش " مادری نداره تمها برتیخوب"ادبرسونتتی بهش بگم بسایکه گفت وا

 اتاق تا بهش بگه ی مادرش رفت تویول' رمی باازانس هم مومدم باازانس ادینش

دش خوردم کرده بود که حاضرنشدم بمونم  برخورنی باانقدری ایول" خونهادومنوبرسونهیب

چندتا نفس "رونی رفتم وزدم بی  وبه طرف در خروجاطی حی رفتم توگهی می چنمیتا بب

 هی گری توجهی همه بنی از نتونستم ای ولنیی بره پای که بغض لعنتدمی کشقیعم

  به حالختمی رنقدراشکیا"تا اروم بشم" تا خونه برمادهیرروپی دادم مسحیترج"نکنم

 رو سر را هم قرارداده بودکه اسم شوهررو ی همه ادم کسنی اونیوروز خودم که خدا م

 اسم مرد رو هم روش گداشت چه ی بودکه بشه حتی ترازاونرتی غی بی کشد ولیم.دکی

 زوق وشوق اماده شدم و یخسته وکوفته ازدانشگاه برگشتم خونه وباکل"شوهربرسه به 

 حاضر نشد درست نگام کنه اخه مگه من یون حت اونوقت ادنشی دیرفتم خونشون برا

 با نام ینجوری که ادمشیمگه خر" سرمی توکوبنشیکه همه جا م" امیماری بنیمقصر ا

 ادیازغم وغصه ز" بودهسرنوشتمتو"مگه دست من بوده که دچارش شدم"کننیبرخوردم
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 ی که اسمش رفته بود توینی همی عموشدی که ازقضا ممی ادم از زندگهیرفتن 

 کلمه هی با شدی عموش که پسرعمه خودمم مشیسال پ١٠"بوجود اومده"اسناممشن

 زوق وشوق یوباکل"نمی روحرومش کنم وبه پاش بشمیسال عمروجوون٢باعت شد"حرف

 ی رو ممیی داکهی نشست گفت من زهرا دخترکوچجاهر "انتظاراومدنش روبکشم

 خودم ایش کردن  خانوادم ردای"می هم اومدخواستگاریهرکس"دونستمیهمه م"خوام

 رو که تو اوج ی قدر پست ونامردبودکه دخترنیاما ا" کلمه حرف درشون کردمهیبخاطر

 بهش قول ازدواج داده بود و دختر با دل وجود قبول کرده بود رو شی پولی وبشیندار

 نگفت چرا یحت"لی بدون دلگهی دیکی پولدار شد فراموش کردو رفت طرف یوقت

که من و فراموش "ه زن برادرش توگوشش خوانده باشههر چقدر هم ک" شدهمونیپش

 نهمهی بود اون که ای ومردونگی بدور ازمردنیا" تر کم کردلیکنه اون چرا بدون دل

 تمام ی با رفتنش باعت شدبشم انگشت نماد رو کرنکاری شد چرا ای مشی مسلمونیادعا

اخ " ش کرده داشته که پسره ولیرادی ایبی عهی گفتن حتما دختره یهمه م"لیفام

 ی بره چرا وقتیپس چرا گزاشت"یرادی داشتم نه ایبی من نه عیدونیخدااااااااااااا تو که م

 عداب بکشم تا نقدری بهش دل ببندم که بعدرفتنش ای گزاشتستی نی موندنیدونستیم

 دکی دی وهمه جا باشهی که همی درد لعنتنی و حاصل اون عشق بشه اامیازپا در ب

 پسر برادر نمیا"ربشمی تحقینطوری شوهرم شده اکهیاطرش از کسبکشمش با خودم وبخ

 دست به دست هم دادن که جونم نکهیمتل ا" کرباسنهی سر وته یخانوادگ"همون ادمه

اگه واقعا " نرفتهادمی محضرشب عقدم یهنوز نگاهاش تو"رنیگی واخرش هم مرنیرو بگ

 حسرت بار ینجوری اینی بی من و می هر مراسمی تورمی که هرجا می خواستیمنو م

روح الله هم "ازت متنفرم"دیازت متنفرم مج!!!!!! پسی چرا رفتیکنیوباتاسف نگاهم م

 هی کردم وگرادگدشتهینقدریا...... اونم متل تو خوردم کنه وبرهزارمی نمیول"متل خودته

وارد سالن " رو باز کردم و رفتم تواطی درحدانداختمیکل"دمیکردم که بالخره به خونه رس

مادرم " کردم وراه افتادم طرف اتاقمی سالمی حالی با بدمیفقط مادرم رو د" شدمکه
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و رفتم طرف "لباسام روعوض کردم" اتاقمی ندادم و رفتم تو؟؟؟جوابیگفت زود برگشت

 هیداروهام و
 

 رفتن وسوال نییحوصله پا" وبدون اب قورت دادمرونی بدمی کشنشونی ازبارامبخش

 پاسخ داشتم از ی تماس ب٢٠رونی بدمی کشفمی رو ازکمیگوش"وجواب دادن رونداشتم

 تونستی مکهیبهش زنگ زدم تنها کس"ارمی درش بلنتی رفته بود از روساادمی"فاطمه

 بوق جواب نیبا اول" فاطمه بودبدهارومم کنه وبدون چون چرا به درد دالم گوش 

 سالم یحالیبا ب" زنگ زدمنهمهی ای هستی معلومه کدوم گورچیبدون سالم گفت ه"داد

 شده؟؟؟باز یگفت باز چ" افتادهی اتفاقدکهیدفهمیکردم بهش لحن سالم کردنم رو که د

 باشه ی نکن هرچنیگفتم فاطمه توروخدا توه"شیمردک روان پر" کردهیچه غلط

منم بدون چون چرا همه ماجرا " شدهی چنمی خب بابا بگو ببلهیفاطمه گفت خ"نامزدمه

 بهش زنگ بزن و بر و نقدری ادنشویناام" تالش کنبازم"فاطمه گفت"رو بر اش گفتم

 یفاطمه گفت راست" کردمی فکر منیگفتم خودمم به هم"ادیخونشون تا بالخره کوتاه ب

 وتماس می کردیخداحافظ" گفتم باشه"ن امتحانمونه ها خوب بخونیزهرا پس فردا اول

نتوانسته بودم  ی کالسچی ترم سر هکیامتحانا شروع شده بود و منم که "رو قطع کردم

 بکوب دی کرده بود حاال بامی زندانلی که بابام بدون دلنیحضور داشته باشم بخاطر ا

 ماده اتاقم بودم و خودم رو واسه امتحانا ایکل روز روتو"تا جبران کنم"خوندمیم

فقط وفقط درسهام " رفتمی مرونی خوردم ونه بی مینه غدا درست و حساب"کردمیم

 ی می ماهکیواما " بودنی عالشهی امتحاناهم متل همجهیوخداروشکرنت"خوندمیروم

 که نظرش رو کردمیومن هرروز تالش م"گدشتیشد که از رفتن من به خونه روح الله م

 گرفتم یبارباهاش تماس م٢٠ی روزدی شادم زی هرروز زنگ مربدمیینسبت به خودم تغ

 امتحان  شب بامادرش اومدن خونه فرداشهی"کردمی نمافتی دری جوابچی هیول

 نیی ازاومدنش خوشحال شدم که جزوه روانداختم تو اتاق و رفتم پانقدری ایول"داشتم

 جواب داد و خودش هم به زور لبش مانهیسالم کردم وبازطبق معمول مادرش گرم و صم

ما در بر و کنار شوهرت "رفتم کنارمادرم نشستم که مادرش گفت"به جواب تکون خورد
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برم " بااشاره مادرم مجبور شدمیول" بشمهیگ رودوست نداشتم بازم سن"نیبش

 شمیدوست ندارم پ"نی من نششیلطفا پ" که خودش روکشبدکناروگفتنمیوکنارش بش

مطمعن بودم متوجه "کنهی نام میسرم روبلندکردم ومتوجه شدم مادرم با ناراحت"ینیبش

ه  روح اللنی کردم به خودم مسلط باشم وباهاش حرف بزنم گفتم ببی سعیول"شده

 ی ادعانقدریتو که ا"ی کنی ازمن قرار مینجوری که تو استیرنی من واگیماریب

 ضهی که مرنی رو صرفا بخاطر ایدکسی که نبای خوب بدوندی باشهی متیمسلمون

 وبه ی وبارفتارت دلش روبشکنی مالمت کنینطوری استین هم دست خودش شیضیومر

 به جونت خواست دوانداختشیر که بشه از مغازه خستی نیزی چیماریب"شی بندازهیگر

 نقدربخاطرشیپس لطفا ا" سرنوشتم بودهیتو"یفهمی سرنوشتم بوده میخدا بوده تو

 ازشرع رفتاربدرو نیا"ی وشرعی وقانونیمن االن زنت هستم زن رسم"خوردم نکن

 یوبازم نتونستم جلو" که مقصرش من نبودمیکنی مجازات می منو به جرمیدار"وقانونه

 با ی امااروم حرف زدم تا بدونه که چطورهیبا گر"زنیکه جلوش نر رمیاشکهام روبگ

 ی داشتی مشکلنی نکرده توهمچی فکرکن اگه خدانیگفتم بش"دهیرفتارش عزابم م

 ی چون خودت برام مهم بودکردمی قبولت مودلمن باجون "می خواستگاریواومده بود

بارفتارت عدابم  دارم ی من چه دردیدی که فهمیچون دوست داشتم اما تو از روز

 به نیخودت بش" تحمل کنمتونمیمنم ادمم چقدرم"یکنی خوردم میدیزجرم م"یدیم

اش که ام روپاک کردم وساکت شدم " رفتارت درست بودهنیرفتارت بامن فکرکن بب

 ی زندگضی دخترمرهی شدم بای وقت حاضر نمچیمن ه"که گفت"گهی میچ نمیبب

چون دوست ندارم با "ج دوا دکترش کنم کنم خری کار میچون دوست ندارم هرچ"کنم

 که روبه روم یناباور به ادم" کنمی دارضیچون دوست ندارم مر "ضهی بخوابم که مریکس

 ی همه بنی ونا باورانه از ام زل زده بودزدی رحمانه حرف می قدر بنینشسته بود و ا

ه به خودم اومدم وبلندشدم از کنارش گدشتم وبه اتاقم پنا"کردمی نگاش میرحم

 زنش هم درش اتر ی اشک هایکه حت" پست باشهتونستی ادم چقدر مهی"بردم

 نیاخر" کردمهی خون گراهمیوب خاطر روزگارس" تختیخودم روانداختم رو"نکنه
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 که دونستی ها به جز فاطمه نمی همکالسنی بیامتحانم روهم دادم وتمام شد هنوز کس

 گرفته بودم برم میوزم تصم فاطمه شدم و برگشتم خونه امرنیشورا ماش"عقد کردم

به مادرم سالم "واردخونه شدم" بدست آوردن دلش بکنمیخونشون وبازم تالشم رو برا

 هم کردم وچادرم یمی مالشیوارا" لباسام روعوض کردمعی طرف اتاقم سردمیودو"کردم

 کجا به دگفتی سالن بودتامنودیمادرم تو"رونیروسرم کردم و از اتاق زدم ب

 شب که گهی را در بخور بعد بر و گفتم نه دی خونه روح الله گفت بمریگفتم م"یسالمت

 نه امروز صبحانه ی شام خوردشبینه د" گفتیمادرم باناراحت"خورمیاومدم م

 کنار یحتما داروهات روهم گداشت"یبعدازظهره هنوزم ناهارنخورد٣االن ساعت"یخورد

 فعال ستیگرسنه م ن"گفتم نه داروهاروخوردم"یدیفقط وفقط درس ودانشگاه رو چسپ

 کینزد"رفتم سرکوچه وباازانس رفتم خونه روح الله" شدهرمیخداحافظ مامان د

  خواستم در بزنم کهیم" شدمادهیوپ" ازانس رو حساب کردمهیخونشون که شدم کرا
 

 خوش یلی مادر خی که گفت به به عروس گلم خوبدمی مادرش رو از پشت سرم شنیصدا

 تودستش نگاه کردم ولبخندزدم ی به بسته هادید خر رفته بودمیبرگشت د"یاومد

 تو که دلم لک زده میابریب"گفتم روح الله خونست گفت اره مادر"دمشی گرم بوسیلیوخ

 و تعارف کرد برم تومنم رفتم به محض فت توسالن مادرش اول رمیباهم رفت"بود برات

 ما یبا صدا"کنهیاه م نگلمی نشسته داره فونی سالن کنارتلوزی روح الله تودمید"ورودم

اما طبق معمول اخم کرد و بخاطر " زدم وسالم کردمیبرگشت ونگاه کرد من لبخند

 بل میمنم رفتم رو"نمیحضور مادرش جواب سالمم رودادمادرش تعارف کردکه برم بش

نشستن من " که روح الله نشسته بود فاصله نداشت نشستمییادباجایتک نفره که ز

رو بر داشت به مادرش گفت مامان من ,نشی ماشچیسو"لله همانهمانا و بلند شدن روح ا

 چنگ انداخت یکی کارش انگار نیباا"ی نداریشما با من کار" کار دارمرونی برمیم

 ی وگفت کجامادر؟؟مگه نمرونی اومدباشپزخونه ازمهیمادرش سراس"وگلوم رو فشارداد

 که فقط یمن کرد و به ارومو رو به "کار دارم مامان"گفت" زهرا بخاطرتواومده خونهینیب

وازکنارم گدشت وازخونه خارج " ندارمدنشیبه د,یلیمن تما"من بشنوم گفت



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 187 

 چشه که دونمیوگفت ببخش دخترم نم" اومدوکنارم نشستیمادرش با شرمندگ"شد

 یعنیدیمادرش متعجب پرس"گهی عادت کردم دستیگفتم مهم ن"کتهی رفتارمینجوریا

روبه " خودم روکنترل کنمتونستمی نمگهیفته؟؟؟د بهت گیزی چ؟؟؟مگهی عادت کردیچ

نه جواب 'کنهی داره باهام رفتارمینجوری تا حاالهممی که عقدکردیمادرش گفتم از روز

 تحمل تونمی نمگهیمن د"زارهی ممحل خونتون بهم امی می نه وقتدهیتلفن هام روم

 هیحرف چه نی گفت ایمادرش باناراحت"دمی درخواست طالق مرمی فردا منیهم"کنم

 راه رفته روبرگشتم اما ومدهیومن بازم ن"زنمینگران نباش خودم باهاش حرف م"مادر

 زدن به ی داشتم به خانواده ام بگم که چه گندمی قبل تصمی هادترازدفعهیناام

 ادم که حاال داره با رفتارش عزابم نی به انی خواستم بگم که منو به زور دادیم"میزندگ

 نیبارای هم ونی شباری رو گرفته بودم مرگ ممیتصم..... تا خودم پا پس بکشمدهیم

 ی گاه مناسبهی تکتونستی که روح الله نمی شد همونطوری نمی من زندگی برایزندگ

 .......برام باشه
 

 بودم که کنترل رفتارم رونداشتم واردخونه ی وعصبنقدرناراحتی روبازکردم ااطیدرح

برادرم "مادرم بابام"هرش پسرشهمه توخونه جمع بودن خواهرم فرشته شو"شدم

 داغون ی گفتم وبااعصابیرلبی زیسالم" خواهر بزرگ تر از خودمنی ونگیمجتب

رفتم "وقفلش کردم" به هم زدممحکمدراتاقم رو"ازکنارشون گدشتم وبه اتاقم پناه بردم

ازخودم بدم " افتادنهی ای تورخودمیطرف کمدکه لباسام روعوض کنم چشمم به تصو

 تودستم بودپرتش کردم طرف میگوش"شدمیرمی تحقمیماری بخاطربیورنطیاومد که ا

 بهش یقی زخم عمهی پاگداشت توش ی هزارتکه شدمتل دلم که هرکسنهیا" اتاقمنهیا

 ادم که به اصطالح شوهرم بودبارفتارش هم زخم زده بود به دلم نی اهموحاال"زدورفت

 اهم؛ازسرنوشتیگارس زخمم شده بوددلم خون بودازبخت بدم؛ازروزیوهم نمک رو

بلندوپرصدا به حال " کردمهیزار زار به حال وروزم گر"شومم؛ازهمه وهمه دلم پربود

بلکه " روبشنوهردنم کهی گری صدای برام مهم نبودکسگهی دختمیوروزم اشک ر

 نهی خوردشدن ایازصدا" ک اوردنندهی وای بشنون که چه به روز زندگخواستمینبارمیا
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تاقم جمع شده بودن وبامشت ولگدبه جون دراتاق افتاده بودن  هام همه پشت دراهیوگر

 وبه اصرارشون ختمیریومن فقط به حال وروزم اشک م" چتهنمی در وبازکن ببزدنیودادم

ماه ٦ وبرداشت بدشون ی بودن که باخودخواهنهایهم"دادمی نمیتی در اهمن بازکردیبرا

 که حاالکه امی دربی به عقدادم کردن واخرش هم به زور وادارم کردنمی خونه زندانیتو

 که به دراتاق خورد یبالگد" روبکامم تلخ کردهی وزندگخوادی منونمضمی مردهیفهم

 ی بابام همونجا دم در موندحتماا"دربازشدوهمه ناراحت ونگران اومدن تواتاق

 ی روزدنهی چه مرگته ؟؟؟چرا ای شدیداداشم دادزدچته وحش"حاضرنشدنگام کنه

خواهرم " کردهتتی ادی گفته؟؟کسیزی چیکس"تگفیمادرم م"یشکست

 ی؟؟ازهردری؟؟خب بگوچه مرگته؟؟؟نصفه جونمون کرد"بافاطمه حرفت شده"گفتیم

 خوامینم"رونی بنی برن؟؟؟گفتم اشک و اه میسوال کردن اال باعت وبان

منظورت "خواهرم فرشته گفت"رونی بنیبر"نی بودمی بدبختیشماباعت وبان"نمتونیبب

 ی نه وقتدهی ادم که نه جواب تلفنم رومنی به انی منو دادنیبختم کرد بده؟؟دادزدمیچ

 من گهیم" دست ازسرم بردارخوامتی ورد زبونشم شده نمنهی منوببادی خونشون مرمیم

 یمهای رو باتصممیزندگ"نی کردچارمی بنیبدبختم کرد".....خوامی نمضیمرادم 

 رو جمع می به زندگنی که زدی گندنی وانیحاال بر"نیدیاحمقانتون به گندکش

 تحمل تونمی نمگهید"کنمی خالص منی که برام ساختی زندگنی خودموازادوگرنهیکن

 شی ماهه پکی" بگهیخواستی می چگهیگفتم د" بهت گفتهیمگه چ"داداشم گفت"کنم

 یی بودزنگ زدگفت کجادهیاومده بودخونه منوند" دکترمشیکه من رفته بودم پ

 نگفتم بهش بافاطمه ی اصرارکردکه بگم کجارفتم ولیلی خونه خامی دارم مرونمیب"گفتم

 بالخره نقدراصرارکردتای دنبالت اومداامی همون جابمون تا بییبهم گفت هرجا"بودم

 فمی ام روازتوکمهی روگرفت دفترچه بفمیک" دکترجواب ندادمدومگفتم رفتم دکترگفت ک

 دکترجواب نی اشی پی رفتی چیبرا:برداشت ونگاه کردبه اسم ونوع تخصص دکتروگفت

 نه دهیوازاون روزتا حاالنه جواب تلفنم روم"مجبورشدم بگم"دعواکردباهام"ندادم دادزد

 رونی برهی هروقت رفتم مای نمشی ببادکهی خونشون مرمی می هام رونه وقتغامیجواب پ
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 به اصرارمادرش ادیخونه خودمونم که م" برگردم خونه ادتامنی نمرونی تواتاقش وبرهیامی

 رمیتحق"نمی کنارش بشزارهی نه مزنهی دوبارکه اومده نه باهام حرف میکیادیم

هق هق کردم ازته دلم روبه همشون "خوامی نمضی زن مرگهی مکنهیخوردم م"کنهیم

 زنش دحتمای که بانی چقدرکتکم زدخوامشی چقدرگفتم نمن؟؟؟یخواستینو میگفتم هم

 نی وکبود کرداهیمام بدنم روس همه بخاطرش باکمربندتنی که ای همون ادمنمی اایبشم ب

 یمادرم باناراحت"کردی هام دل سنگ روهم اب مهی هق هق وگریصدا"خوادی منو نمنمیا

گفت "ادی ازدستش برنمی کارچیه"تم گفتم به مادرش گفگمی به مادرش مرمیگفت م

 نی همچنیدونستی می وقتگمیم"لهی هم مادربزرگشه هم بزرگ فامگمی به عمه ت مرمیم

فرشته گفت منم "ی واسه خواستگارنی گداشتشی داره چرا براش پا پیتاراخالق ورف

 کف اتاقم رو ی هاشهیاتاقم خلوت شدبلندشدم خورده ش"وباهم رفتن" باهات مامانامیم

 که امروز به ی همه فشارنی فردابخاطرادونستمیکردمی درد میلیسرم خ"جمع کردم

 دمی کشرونی داروهام بنی بخش ازب ارامهی" دارمبتی که کردم مصیخودم اوردم وناراحت

 کردم به خودم مسلط باشم اما ی سعیلیخ" اب خوردم وافتادم روتختوانی لهیوبا 

 ی چقدرگدشته بودکه باتکونهادونمینم" بردم خوابنکهیتا ا"هی وگرهی وگرهینشدوبازم گر

 دارشدمیدبیتا د"دمی سرم دیومادرم روباال" چشمام روبازکردمیدست

 روح الله وعموش توسالن هستن عموش نیی پاای بپوش بی درستبلندشولباس:گفت

 یگفتم چ" باهاش اومدهدی گفتم نکنه مجنیی پاختی ریدلم هر" حرف بزنهخوادباهاتیم

 خونه عمه ت می که رفتیعصر"دشیعموحم" عموش مادرم گفتکدوم بگن؟؟؟خوانیم

امامشورت کرده  ناراحت شد و گفت اگه شمابیلیخ"می کردفی روبراش تعرانی وجرنایا

 اداره کردن زن تی چون روح الله صالحرهی وصلت سربگنی امیزاشتی زمان میبود

  وباهاش بخاطررفتارزنمیوگفت حاالهم بهش زنگ م" روندارهیوزندگ
 

 باهاش حرف بزنه حاالهم حتما اومده گمی وبه عموش هم مکنمی بازهرا دعوامبدش

وخودش "زود باش"نیی پاایبلندشوب"باهاتون تو جمع حرف بزنه ومشکلتون روحل کنه

وچادرم رو سرم کردم ورفتم " دست وصورتم زدمی بلندشدم رفتم ابنییرفت پا
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 جوابم یی باخوش روشدیم روح الله که پسرعمه خودمم یعمو"سالم کردم"نییپا

 ازمادرم ییزای چهیمن "خب زهرا خانم:که گفت"رودادونشستم کنارمادرم

 لی دلدونمیمن نم" حرف زدمیلیباروح الله هم خ"م ناراحت شدیلی خییوخدا"دمیشن

 انیتودلم خداروشکرکردم که جر" جواب ندادهدمی چون چندبارپرسهی رفنارش چنیا

 یزی چی اون روز قسمش دادم که به کسون روبه عموش لو نداده چمیماریب

بهش نگاه کردم " گفته وچکارکرده روح اللهیخب توبگو زهرا چ"دگفتیحم"نگه

ودسرش روبلندکردونگام کردوباهمون چشم وابروش برام خط ونشون چقدراخموب

وجود روح " روح الله وروکردبهم وگفتدبهی رد نگاهم رو دنبال کردتا رسدعموشیکش

 یبگوچ" جمع حرف دلت روبزننیوفکرکن که اصال وجود نداره توا"ری بگدهیالله رو ناد

 ونه جواب دهیفنهام رومنه جواب تل"می عقدکردیازوقت"بهت گفته؛باترس ولرزگفتم

 رهیامی رونی برهی رفتم ماتای نمشیادببی خونشون مرمی می وقتی رونه حتامهامیپ

 ی تا مشکلمون حل بشه ولم چند بار خواستم باهاش حرف بزنادی نمرونیتواتاقش وب

عموش "خوامشی نمگهی دست ازسرم بردارحاالهم من دخوامتی من نمگهیحاضرنشده م

 کارو نی زهرااااا؟؟؟؟تو اگهیبه روح الله انداخت وگفت راست م روشینگاه تند وعصب

 ی رفتایرون؟؟؟ی بی اومده خونتون رفتی؟؟؟وقتی چلفنهاش رونداد؟؟؟توجوابیکرد

 ازخودت گهی جواب بده دش؟؟؟دادزدیخوای نمی بهش گفتگهی مت اتاقت؟؟؟راسیتو

 عموش فقط دادی دادوب روح الله درمقابلیول"کنهی میبگوکه زهرا داره شوخ!!!!دفاع کن

بالخره به حرف "گهیعموش دادزد باتوام جواب بده د"سکوت کرده بود

 دوست که یکنیعموش گفت تو غلط م"دوست ندارم جواب تلفنهاش روبدم"اومدوگفت

 ی اومدی غلط کردی زنت روبدی جواب تلفنهای دوست نداشتیوقت"یندار

 نامزدم دنی دباربرمیم ارزوداشتم والله زمان ماتازه نامزدکرده بود"گفت"شیخواستگار

 دستمو بندازم به گردنش بهش بگم نمی کنارش بشمیباباش خونه نباشه باهم حرف بزن

منم " برادراشای خونه بود اباباشی خونشون رفتمیهروقت م"چقدردوسش دارم

 یمی حاالکه زمانه فرق کرده وجو عوض شده ورابطه ها صمنمشیمجبوربودم از دور بب
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تو !!!!یکنی بودن نمی مدهبی تو ادعا؟؟؟مگهیکنی بانامزدت برخورد مینجوریترشدن توا

اونوقت تو " ببوسشرشی دکر شده با زنت مهربون باش در اغوش بگتیاسالم وتو احاد

اما " طرز فکرورفتارتنیازا"واقعا متاسفم روح الله"یزنی بارفتارت پسش مینجوریا

 به روح الله بدن اگه عوض گهی فرصت دهی خوامی ممیی جمع از زهرا ودانی ای جا تونیهم

 یگفتم باشه من حرف" زهرا خانمیموافق" طالقی برادینشداونوقت اقدام کن

 یونی بخاطرپادرمی من ازش جدا بشم وله روح الله ازخداشه کدونستمی منکهیباا"ندارم

بلندشدن وخواستن برن که عموش گفت تا حاال " دادمگهی فرصت دهیعموش بهش 

 دگفتمی باهم باشایدی بگردرونیدبی اومده باهم برنی که عقدهستیماه چندنیتوا

 باش دمطمعنی وباهم باشرونیدبی ازفرداباهم برزنمیگفت خب من باهاش حرف م"نه

منم رفتم تو اتاقم ودوتا ارامبخش " کردن ورفتنیوخداحافظ" زهرایبد,رشیی تغیتونیم

صبح با " ارومم کنهتونستیب محالم بدجور خراب بودوفقط خوا"دمی خوردم وخوابگهید

بلندشو "گفتی بود ومسادهیتو چهارچوب دراتاقم وا"دارشدمی مادرم ازخواب بیصدا

 طرف دمی ودورونی اومدم بتخت پتو روزدم کناروازعیسر"شهیدخترنمازت داره قضام

 چون چشمام اززور خواب به زور بازبودخوردم به رمی که وضوبگی بهداشتسیسرو

 اتاقت ی بهداشتسیمادرم بلندشدکه باخنده گفت چته دختر؟؟؟سرو خنده یواروصداید

 ورفتم وضوگرفتم واومدم دمیصورتم رو مال"وگفت نترس تازه ادون گفته"نورهیکه ا

 روبرداشتم وشروع کردم به حمینمازم که تموم شدتسب"ز به نماستادمیا

 ورفتم  زکرگفتم که هواروشن شدوبلندشدم جانمازم روجمع کردمنقدریا"زکرگفتن

 روکه نگاه کردم میگوش" نداشتممی ازگوشی بودکه خبریچندروز"میسروقت گوش

 ان روبازکردم نوشته بوداماشی ازپیکی"غامیپ١٨و" پاسخ ازفاطمه داشتمیتماس ب٣٥

 امی دنبال لباس مشکدبرمی بای مردادی وبوش مداستی که پیشاالله جور

 که جواب ی هستیورادامش روخوندم که نوشته بود کدوم گ"دمیخند"بگردم

خدالعنتت "ی گفت که بامن قطع رابطه کن توچرا گوش گرفتتیشوهرگوربه گور"یدینم

 ش کم سربه سرهی خواستم ی خوابه ولدونستمیم"بهش زنگ زدم"کنه
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 یسالمت,یگفتم سالم فاطمه خوب:خواب الود گفت بله: بوق جواب دادنیبعدازپنجم"بزارم

 تورو نخورم ی گفتم من تا حلوادمیخند"ی کردم مردالی خییزهرا تو"گفت

 اوضاع رتوکهیخونه بودم ودرگ"گفتم" چندوقتنی ای بودیگفت کدوم گور"رمیمینم

فعالبرم صبحونه " سرچشمدمت گفتم قشتی پامیامروزم:گفت"یدونیواحوال منو م

 زدخدا لعنتت کنه سرصبح غیج"صبح٧:٣٠فاطمه گفت مگه ساعت چنده؟؟گفتم"بخورم

 کردم ی خداحافظشمی گفتم خب بخواب مزاحمت نمدمی خندید بدخوابم کریزنگ زد

 هم خواب بود داداش نی بابام که رفته بود سرکارخواهرم نگنییرفتم پا"وقطع کردم

 رفتیمجتب هم داشت م
 
 

 گفتم ومشغول صبحانه یری وصبح بخخوردرفتمیمامانمم که داشت صبحونه م"سرکار

 گفت یگفتم درچه مورد"ی نگفتیزی وقت چنهمهیکه مادرم گفت چرا ا"خوردن شدم

 کهیکس!!!!!اصال مگه براتون مهم بود!!!!کردی هم میگفتم مگه فرق"درمورد رفتارروح الله

 اخرشم خودتون جواب دم بخاطرش کتک خوردم تاجواب بله بنهمهیا

 زاتش چه میدونستی نمگهیمادرم رو ترش کردوگفت ماکه د"دبهشونیداد

 متل نمی امی جورگفتنیه دوست بودن برادراشم همعموهاش همه خوب وخانواد"هیجور

اگه شماهابامن مشورت کرده :گفتیعمت م"رکاستی که اب زدونستمیچه م"اوناست

 نوه شناسمی روح الله روخوب مچون رهی وصلت سربگنی ازاشتمی نمدمنیبود

 شماکه خودت باهاش یگفتیگفتم به عمه م"بدخلقه"ستی نی اهل زن وزندگدونمیم"امه

 اون ؟؟؟اگهی چرا باهاش اومدخواستگارهینجوری ایدونستی میوقت"یخواستگار یاومد

مادرم گفت که عمه گفته منو تو عمل انجام شده "بودمنم دختربرادرش بودم,نوه اش

 می برمیخوای زهرا اومدن وبهم گفتن می خواستگارانی بخواستنی که میشب"دنقراردا

منم مجبورشدم همراهشون "هی مهرنیی تعی برایایدبی روح الله بای برایخواستگار

خب اگه اون " حرفارونی اکنمی باورنمرهی حرفا توکتم نمنیگفتم مامان من اصال ا"امیب

 من ی ادم رونی که فقط اسم ایچهارماهاون " باهاشونیادخواستگاریشب مجبورشده ب
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 ی اخالقنی همچنی اون چهارماه نگفت که ای چرا تومیبود وماهنوز عقدنکرده بود

 اون چهارماه که یکه تو" عمت گفتیراست" مادرم گفتدفعهیکه "گهیکه حاالم"هدار

گفتم "کنهی وازخونه فرارمشهی الله با باباش سرتو حرفشون مدروحیهنوز عقدنکرده بود

 گفتیچون عمت م"ستی گفت ظاهرا اقا اهل کارکردن ن؟؟؟مادرمی چیبرا!!!!سرمن

 من ی برانی که چرا رفتکنهی مبا باباش دعوا" اززهرایچندشب بعدازخواستگار

 ی زندگلیوسا"خوادی خونه مخوادی طالمخوادی و زن لباس مخوامی من زن نمیخواستگار

 خونه رهی مکنهی وازخونه فرارمکنهی موا کارکنم خالصه با باباش دعتونمی منم نمخوادیم

 که مگه کهی محتشی ونصزنهی باهاش حرف میلیعمه هم خ"شهیمادربزرگش که عمت م

 قانع بوده نه خونه ازت خواسته نه طالازت ی به همه چچارهی خواسته بیا ازت چزهر

 هیب راه اومده مطمعن باش زن مناسنقدرباهاتی که ای کرده دختریزیخواسته نه بهونه چ

 گردهی وبرمشهی تا اروم مزنهی حرف منقدرباهاشیخالصه عمه ا"تی زندگیبرا

 به یزی چچی بوده عمه هینجوری ای گفتم خب چرا وقتختیاعصابم بهم ر"خونه

مادرم گفت به عمت گفتم "همه دست به دست هم دادن منو بدبخت کنن!!!!!مانگفته

 تا بهمش یدادی بهمون خبرمخوامی وگفته من زن نمشتی که اومده بوده پیهمون روز

 گهی دیکیدخترمنم به "دونستی میزی چی درکاربودونه کسینه عقد"میزدیم

 سکوت یچی گفت درجوابتون؟؟؟گفت هیگفتم خب عمه چ"دادیازخواستگاراش جواب م

 ... ..کرد
 

 امی باربهم زنگ زدو گفت حاضرشومنی اولیماه عقدبرا٢ روز روح الله بعدازعصرهمون

 زوق وشوق حاضرشدم یمنم باکل" باهات حرف بزنمخوامی مرونی بمیریدنبالت م

 بشم دهیشم شوهرم خوب د رفتن توچرونی بار بنی اولیتا برا"دمی به خودم رسیوحساب

 کردم دلش رو ی خب سعی کنم ولیاده روی پوشش وظاهرم زی نبودم که تویالبته ادم

 نیاخر"رمی هنوزعقدنکرده طالق بگخواستیچون دلم نم"ارمی شده به دست بیهرطور

 رودادم رونی زده بود برشالمی به خودم انداختم موهام روکه اززنهی اینگاهم رو تو

 رونی ازاتاق زدم بعیمنم سر" منتظرتمنیی کردم که زنگ زد و گفت پاچادرم روسرم"تو
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 منتظرم نی توماشدمیود" روبازکردماطی درحدمی کردم ودویوازمادرم خداحافظ

 یدستم روبردم جلوکه باهاش دست بدم ول"رفتم وسالم کردم وکنارش نشستم"نشسته

 یزی چیولبهم برخورد"باهام دست ندادوفقط به تکون دادن سرش اکتفاکرد

 وتندتند نفس ردنش کی شد از طرز رانندگی و منی بود و ای عصبیحساب"نگفتم

 منم جرات حرف زدن گفتی نمیزی از ورود زد و چابونی حس کرد تو خدنشیکش

 گوشه نگه داشت وبرگشت هی رونی دورزدماشابونای خی که توبای ساعت تقرکی"نداشتم

 هاااااااا؟؟؟؟ومن ازترس یکنیوعموهام م منو به مادربزرگ یچغل,یریکه م"طرفم وگفت

 زدکه نتونستم خودم ی چنان دادهیرگری بودوکم مونده بودبزنم زهتمام بدنم به لرزه افتاد

 یحت"هیرگری خودم زدم زیالی وخوش خیچارگی وبیروکنترل کنم وازبدبخت

 روبه دشیانگشت تهد" انداختتمهی کنه که به گری بده ومعدرت خواهمیحاضرنشددلدار

وادم "ندازم بی بهت نظریخوایاگه م"گمی می چنیخوب گوش کن بب:طرفم گرفت وگفت

 صورتت ی توشی زره اراهی به بعداگه نیازا"ی بکنگمی میدهرکاریحسابت کنم با

 فقط ی شال سرت کنی به بعدحق ندارنیازا"یاری که خون باالبزنمتی منقدریا"دمید

 یپوشیلباس تنگ نم" باشه صورتت مشخصی که فقط پردیپوشی ومقنعه میروسر

 ی کفشیپوشی ممی ضخرچادرجورابی زی نوک انگشت پات باشن حتدتایمانتوهات با

لباس " کفشت مشخص نباشهی جورابت هم توی که که کل پات روبپوشونه حتیپوشیم

 ی توی لباسایحت"یوخاکستر"یمشک" سوختهییفقط قهوا"ی بپوشی حق نداریرنگ

 گهی که دزنمتینقدرمی وادمی تنت جرش میتو"نمی بب تنتیامانتورنگیاگه لباس "خونت

 کوتاه نی بالباس استای ی خونتون وبدون روسرامیاگه ب"ی ندصیخرنگهاروازهم تش

 نه رونی بی بریبدون اجازم حق ندار"زنمتی ومامی هم می اگه توبغل مادرت باشنمتیبب

 ی رفتن نداررونیحق ب"ی بری اگه بامادرت بخوایحت"خونه خواهرت نه خونه برادرت

 یزنی هم بهم زنگ میست خوایزی چی بریبازارحق ندار" بهت گفتمی باشه چادتی

 شدحق ی شدمهمونیی شدعزای شدجشنیعروس"اونم باپول خودت"خرمیخودم برات م

 شرط نای ای بمونی زن من باقیخوایاگه م" اگه مادرم دعوتت کرده باشهی حتیرفتن ندار
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 نباری که اختمیری بدم اشک مصداازبختیم وب فقط ارو؟؟؟ومنیدیفهم"وشروط منه

 وباترس سرم روبه نشونه دمیبلندترازدفعه قبل سرم دادزدکه ازترس خودم روعقب کش

 رو روشن کردوادامه داد در ضمن اگه باد به گوشم برسونه با اون نیماش"اره تمون دادم

 که اززنده کنمی می اومده خونتون کارای یگردی مدمشی محضردیدختره که شب عقد تو

 نی کنم بخاطرهمل هاش روتحمیی زورگوتونستمی نمگهید"ی بشمونیبودنت پش

 که نیهم"چکارت کرده؟؟؟گفت خفه شورو حرف من حرف نزن"مگه فاطمه چشه"گفتم

 یاگه هرک"گفتم خجالت بکش" خودش نشونه خراب بودنشهگردهیبامانتوم

 وکنارزدودستم نیماش"بن خرابه پس زن برادران وزن عموهات هم خراگردهیبامانتوم

 والتماس کردمی مهی گری کردیغلط رفت هواوگفت چه غمیروگرفت وفشاردادکه ج

 تا نگفتم نقدرزورگوبودکهیا" تا ول کنه دستم رو گفت بگوغلط کردم تا ولت کنمکردمیم

 دستم مشخص ی انگشتاش رویبه دستم نگاه کردم جا......غلط کردم دستم روول نکرد

 .....کردیبودوچقدر درد م
 
 کردومنو ی سرعت رانندگنی رو روشن کردوبااخرنی من ماشی هاهی توجه به گریب

 سرو وضع برم خونه چون دلم نی با اخواستیدلم نم" کردورفتادهیکنارخونمون پ

 خواستم ی کرده بود مهی گریلی بخاطرم خشبی مادرم ناراحت بشه چون دخواستینم

 بهم ی تو چهارچوب درظاهرشدنگاهیش مجتب بازشدودادااطیبرم خونه فاطمه که درح

 تازه اومدم گفت خب یچی ه؟؟گفتمیسادی وارونیانداخت وگفت چراب

 ام هی متورم وقرمزشده ازگری کردم کج راه برم که متوجه چشمایسع"ابروتوخونهیب

اومدم ازکنارش " کردمی بودکه فکرش رو میزترازاونی متاسفانه برادرم تیول"نشه

 یزیگفتم چ" شدهیچ"نمیساببیوگفت وا"وگرفت که بازوم اطیردبشم برم توح

 سوزهی دارم چشمام متی نکردم حساسهیگفتم گر"ی کردهیگفت پس چرا گر"ستین

 روبست اطی در حدکنارویمنوکش" ومنم باورکردمیتوگفت: گفتیمجتب"شهی مسیوخ

 شدحاالکه یعصب" نگفته بزاربرم تویزی پسره گفتم چنی کرده ایبازچه غلط"وگفت

 روبازکردوگفت اطیدر ح"ی بزنی اگه کتک زدهم حرفی حق ندارته گفی چیگیمن
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رفتم توخونه خداروشکرمادرم خونه نبود رفتم تواتاقم لباسام رو عوض کردم "بروتو

 روح الله یادحرفای که ارمی رودربمیخواستم روسر"ورفتم دست وصورتم روشستم

 توخونه هم جلو نکهیدم باا بگری روسردبدونی توخونه هم نبایافتادم که گفت حت

 رو می سرم بودوفقط شباموقع خواب روسرمی بودم وروسردهی پوششهیهم"باباوبرادرام

 یلیخ.....سخت بود" بخوابمی به بعدباروسرنی گرفتم که ازامی اما تصمداشتمیازسرم برم

 هاش یریروح الله روز به روز بهونه گ"کردمی مدعادتیهم سخت بوداما با

 یول" دوست داشتم تومراسمشون شرکت کنمیلی پسرخالم بود خیسعرو"شدیشترمیب

 یحت" برم مراسم نزاشتنایهرچقدراصرارکردم والتماسش کردم که بزاره همراه مادرم ا

ومادروخواهرم " بگم که اون اجازه نداده که برمیزی چی کسدبهی کردکه نبادمیتهد

مادرم هم "قبول نکردم پسرخالته ی جشن عروسمیابریهرچقدرگفتن واصرارکردن که ب

 ی برم باهاشون ولخواستیومن موندم تک وتنها توخونه چقدردلم م" رفتیبادلخور

 ماه کی اون یومن تو" ماه ازاون روز گزشتکی"افسوس که روح الله نزاشت برم

 بارم که کی یادوبرای بشه وبی که چقدراصرارکردم والتماسش کردم که راضدونهیخدام

خودش هم " برمزاشتی بامادروخواهرمم نمدادبرمیه اجازه نم کییدتنهای خرمیشده بر

 ماه که شب وروز التماس کردم بهش که کی بعدازگدشت دواالنی خری براومدمنوببرهینم

 قهی که مادرم گداشته بودبه انتخاب وسلهیزی ازجهدچندتکهی خری براادومنوببرهیب

 می برباهم تا دنبالمادی شدبی غرغرکردن وسرکوفت زدن راضیخودم بالخره بعدازکل

 بهش التماس کرده بودم یلی که خنی بودم باای راضنشمی من به همدونهیخدام"دیخر

 رزانومیسانت ز٢٠حدود"دمی پوشیحاضرشدم مانتوبلندمشک" بودمدهیوسرکوفت شن

 دمی هم پوشمی جوراب ضخدمی پوشی روهم لبنانمی روسردمی مانتوم روپوشنیبودبلندتر

 مشخص بودونه لباسم نامناسب پس خدا رو موهامب بودم نه خو"وچادرم روسرم کردم

 بود ستادهی انشی کنارماشاطی روبرداشتم ورفتم دم حفمی کرهیرادبگی اتونستیشکر نم

ازصورت تا انگشت پام رو بر اند از کرد و رفت سوارشدمنم رفتم " روبازکه کردماطیدرح

گفتم "نیروعقب بشبا سرجواب سالمم رودادوگفت ب"کنارش نشستم وسالم کردم
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 نندازتم هی روزبه گرهی ادم اگه نیا" شدمادهیپ"ینیچرا؟؟؟گفت دوست ندارم کنارم بش

 ی روحیارضا"شهیانگارباعداب دادن من ارضا م"شهی روش شب نمارهیواشکم رو درن

 طرف مغازه میرفت"ادیوتمام توانم روبکاربردم که اشکم درن"رفتم عقب نشستم"شهیم

 نی بازاربودماشیمی قدی نباشه وجزمحله هایچکسی که هییاهارفت وپشت بازار ج

توچندکوچه پس کوچه "ودنبالش راه افتادم" شدمادهیپ.... شوادهیروپارک کردوگفت پ

 برمتیگفت االنم دارم م"دکنمی برم خرخواستمی روح الله ممیری ممیمنوبردگفتم کجادار

 اخه یی امغازهوش هست نه  تیینه خونه ا" که متروکه ستنجایگفتم اخه ا"یدکنیکه خر

 بهم ندادوبه راهش ادامه یجواب"ستنی ننجای خواستم برم که ای که مییپاساژها

رفتم "نجابخری ایخوای می مغازه گفت برو هرچهی به میدیرس"قهیدق١٠دادبعدازحدود

 که یی چندقلم ازجنس هانکهی کردن بافروشنده بااکیوبعدازسالم عل"تومغازه

 وخواستم دمی بود روخردمی خرستی داشت وجزلکه روییزهایچ رونداشت اماخواستمیم

منم "رفت حساب کنه,برم حساب کنم که روح الله کارت عابرم روازم گرفت وخودش

 دکهی الزم نداری اگهی دزیوفروشنده گفت چ" روبردم کنارفروشنده گذاشتمدهامیخر

 اخبرازهمه ج ی چشم غره توپ بهم رفت ومنم بهیوروح الله برگشت طرفم و"گفتم نه

 یاحتی صورتم وبدون حرفی روپرت کردتودوکارتمی کارت کشدمیخودم روکنارکش

 نگام یفروشنده باحالت تعجب وسوال" رفترونی ازدرمغازه بدهامی بردن خری برایکمک

 کنه خوادمجازاتمی میی بازبه چه گناه نکرده انکهی ناراحت ازبرخوردوترس ازاکردومنیم

 هم بودن برداشتم وازمغازه رفتم نیگ کنه سننیا ها رو با دیبه ناهار خر

 می ناراحت بودم گوشیلی کجارفته بودخدونمی چشم گردوندم نبودنمینبودهرچ"رونیب

ندادبازم شمارش روگرفتم وبازم جواب ,جواب" وبهش زنگ زدمدمی کشرونی بفمیروازک

  خبگوببرتتدادی که بانگاهش داشت قورتت میندادبارسوم بادادجواب دادکه بروبه همون
 

روح الله توروخدا من االن : بودگفتمی حرفش که منظورش به کنیمن مات ومبهوت ا"ونه

 ی چی برای توباروح الله رفتگنی اگه تنهابرم خونه نمسادمی واابونیگوشه خ

 که بالبخندنگات یبروبه همون" ندارهی ربطچیگفت به من ه"یتنهابرگشت
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 کردم که تماسشروگرفتم وال,بازشمارش" خونه وقطع کردکردبگوببرتتیم

 ی جواب خانوادم روچدونستمی نمی ولیی برگردم خونه تنهاتونستمیم"اددنبالمیب

 نیبه محض نشستنم توماش" شدواومددنبالمی التماس راضیبالخره بعدازکل"بدم

 فروشنده اصالنگاهمم یکنیگفتم بخدا اشتباه م"یزنی به بعدروبنده منیازا"گفت

 شی که نه موهام مشخص بودونه ارایدی درونی بمده ساده اومدنکرداصالمنکه امروزسا

 دی نداره بای گفت به من ربطدمی منم همونجورلباس پوشی که گفتیکرده بودم هرطور

واگه بادبه گوشم " ببرمتیی فکرنکنم جاگهی صورتت مشخص نباشه البته دیروبنده بزن

 نتونه نگاهت ی حتی که کسماری به سرت میی بالرونی بیبرسونه که بدون اجازه من رفت

 کرده زشی که دکترتجویگفتم روح الله جان توروخدا بزارحداقل کرم ضدافتاب"هم بکنه

 استفاده کنم چون نور افتاب برام دضدافتابی بامیماریچون بخاطرب"رو استفاده کنم

 بهم انداخت وگفت اتفاقا ی نگاهنهیتوا"زنهیضررداره واگه استفاده نکنم صورتم لک م

ومن " نتونه نگات کنهی تا صورتت بشه پرازلک که کسی ضدافتاب استفاده کنزارمینم

 سنگه که نقدردلشیکه چرا ا" کردمهی حرف دلم به درد اومدوگرنی ادنیچقدرازشن

 استفاده نکهیباا"منورسوندخونه ورفت" ندارهی اثرچی منم درش هیاشک ها والتماس ها

کل صورتم " کنمستفادهشدم روبنده ا به ناچارمجبوریازروبنده برام سخت بودول

اجازه گرفتم ورفتم " روز ازمادرمهی.... وفقط چشمام مشخص بوددمیروباروبنده پوش

 انداختم پوششم کامل ی به خودم نگاهدمی که رساطشونیدم ح.......خونه روح الله

 ازسرو وضعم یرادی اتونستی صورتم روهم باروبنده پوشونده بودم پس نمیبودوحت

 درروبرام بازکردوبه استقبالم اومدوگرم ومادرانه یی باخوشرورشزنگ زدم وماد"رهیبگ

 گفت ستی روح الله خونه ندمیپرس"می به داخل رفتدمنوباهمیدراغوش کش

 کیوچون نزد" بزاربخوابهستی کنم گفتم نه الزم ندارشیچرامادرخونست خوابه تابرم ب

 خونه تونمی نمکنهیم پاهام درد مزیگفت نه عز"نی کردی مادرخونه تکوندبودگفتمیبه ع

گفت "کنمی مزومرتبی براتون خونه رو تمدمنیگفتم پس اگه اجازه بد" کنمیتکون

 ومدمیدزودترمی نکردی خونه تکوندونستمیگفتم نه مادراگه م" دخترمشهیزحمتت م
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 کردم ی اشپزخونه روخالی هانتیورفتم وتمام کاب"چادرم رو دراوردم"شدمیدست بکارم

بعدهم " ساعت فقط به شستن ظرفهاگذشتکی"ظرفهاروشستم وتمام اطی حیوبردم تو

 کارم تمام شدبالذت به اشپزخونه نگاه یوقت" اشپزخونهی هایرفتم افتادم به جون کاش

 ی تودمی وتمام ظرف وظروف هارو برداشتم واوردم چزدرفتمی برق میزیکردم که ازتم

 زکردنیت تمام مشغول تمساع٤ به ساعت نگاه کردم متوجه شدمیوقت"نتهایکاب

رفتم سراغ اتاق خواب هاکه مادرجون صداش بلندشدوگفت زهرا 'اشپزخونه بودم

فاطمه " مرتبشون کنهادبرامی به اتاق خواب ها نداشته باش فاطمه قول داده بیکار"جان

 که کنمیتک دخترش بودکه دانشجوبودگفتم نه مادرجون خودم االن برات مرتبشون م

 ازدستت ناراحت ی مارروکننی سالن وگفت اگه ایدتوم روگرفت وبرمادرجون اومدودست

 ی مشوری بنددارهی ی اومدی ازچقتیزکنی نه که خونه روتمی بهم سربزنی تو اومدشمیم

 ییمادرجون برام چا" نزدمی حرفگهی به عهده فاطمه ومنم دی روبزارهیبق"یسابیوم

 وبهش م بلندشدرونیبکنارم که دراتاق روح الله بازشدواومد"اوردواومدنشست

اومدونشست کنارمادرجون "بالبخندسالم دادم که بازم باتکون دادن سرش جوابم رو داد

 مادرش هم رفت تواشپزخونه که براش یاری میی استکان چاهی من یوگفت مامان برا

 نینجا؟؟؟؟ازای ای اومدی چی برگشت طرف منو گفت برانی حنیکه درهم"ارهی بییچا

 نگفتم که گفت مگه بهت نگفته بودم یزی وچنییروانداختم پاسرم "حرفش جاخوردم

 که خونه خودتون بودگفت نجایگفتم اخه ا"ی نررونیبدون اجازه من ب

 ی باندازمادرجون خداحافظی بلندشدم وباصدایباناراحت"خوادباشهیهرجام

 برم مزاحمتون گهیگفتم نه د" درکنی خستگنیمادرجون گفت کجازهراجان بش"کردم

 برخوردش ناراحت نینقدربخاطرایا"رونی وازخونه زدم برونیبزسالن اومدم وا" نشم

 که ی خوش بودبه کسیدلم به چ"هیرگریبودم که نتونستم خودم روکنترل کنم وزدم ز

 که ی چندماهنی ای محبت تویی ذره ای حتکهیبه کس!!!!!کردبارفتارشی مرمینقدرتحقیا

 امی پهی ی حتخبرباشهی ماه ازم بنیند اگه چی حتکهیعقدش بودم بهم نکرده بودبه کس

 خوش یواقعادلم به چ"امردهی من زنده هستم نهی ببفرستهی برام نمیخشک وخال
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 گذاشت گوش گرفتم وانجام دادم بلکه رفتارش ی زدهرشرطی گفت هرحرفیبودهرچ

 اما دمی روکنارم شنینی بوق ماشیصدا" ذره نرمشهی ازغیرودرست کنه باهام اما در

 ایکه گفت ب: دادش بلندشدی دادم که صدادامهم وبه راهم ا ندادتیاهم

 بودکه گفته ادمی رفتم وچون کنهی بااخم داره نپام مدمیبرگشتم د......سوارشووووووووو

 پدال گازگذاشت یپاش رو رو" رفتم وعقب سوارشدمنمیبود دوست نداره کنارش بش

 ه من با چه زاخ" نگه داشت وگفتکردوکنارخونهی می سرعت رانندگنیوبااخر
 

 که ستی نمارستانی من ب؟؟؟؟خونهی که دست ازسرم بردارخوامتی بهت بگم نمیبون

 شمرده ؟؟؟؟وشمردهیفهمیم......خوامی نمضیمن دخترمر"ی بشیبستر, توشیایب

 سرم خراب ی روای حرفش دننیباا......خوامینم......ضیمر.......دختر......من.....تکرارکرد

 ی عمرباهاش زندگهی که قراره ه حرف روبشنونیا یشدچقدربده ادم ازکس

 اطیوتلو تلوخوران خودم روبه درح...... روبستمنیودرماش.... شدمادهی پیباناباور.....کنه

 که زده بود ی وبه حرفنی نشستم روزماطی حاطوسطیرسوندم ورفتم تو ح

سردبشم  برخورد ها و رفتارها روانجام دادکه من دلنی اون تمام ادمیوفهم"فکرکردم

 من عمل ذارهی می هرشرطگهی میدهرچی دی وقتی کنم وپس بکشم ولتحملونتونم 

 حرفش نینقدرایا....... سراغش نرمگهی بهم گفت که برم رد کارم ودمی بهش مستقکنمیم

 که ازداغ یی کنترل اشکهام رونداشتم وصورتم ازاشکهاییبرام تلخ وگزنده بودکه توانا

 نیرهمچیوچقدرمن بدبخت بودم که گ........ بودسی خسیدلم صورتم روپوشونده بود خ

 ...... نبودمی مستقی صراطچی افتاده بودم که به هیادم
 

بلندشدم رورفتم "کردی رو ازم دوا نمی کردن دردهی گری گرفته بود ولیلی خدلم

 یسالم"زدنیمادرم وخواهرم فرشته توسالن نشسته بودن وداشتن باهم حرف م"توخونه

زهرا امشب :گفت" کوب شدمخی مادرم میکه باصدا"ورفتم طرف اتاقم کردم یرلبیز

 خودم ی خواستگارادروزی حرف نی ادنیباشن......ادی خواستگاربخوادی منی نگیبرا

 کردنم به زور بودجواب مثبت دادنم به ی به زور بودخواستگارزیکه همه چ"افتادم
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مه دست به دست هم  بدبخت کردنمم زور بودهی من زوربودحتی برایزوربودهمه چ

چرا خشکت "گفتی مادرم به خودم اومدم که میباصدا"دادن تا بدبختم کنن وکردن

ان :مادرم گفت" خوشبخت بشهگهی باشه ان شاالله اون دکشگفتم مبار"زده

 خوادطرفی براتون مهم بودکه منیگفتم پس نظرنگ"هی که خودش راضنینگ"شاالله

 زن نی نداشت که به زور وادارم کردی ارزشچیه من براتون یفقط نظروخوشبخت!!!!روزانه

 چشم گم بگهی می سرم وهرچی روبکوبه تومیماری بشم که هرروز خدا بیادم

 ی واشک وناله وکسهیوشب وروز من بشه گر"خوامتی کنه وبگه نمرمیخوردوتحق"وبازم

برسد "نیخواستی منومیاگه بدبخت" اومدهمیهم براش مهم نباشه که چه به روز منوزندگ

ومنتظرجوابشون نموندم ورفتم " که بودم شدمی که الحق بدبخترازاوندیخدا رو شکر کن

 دمی کشرونی رو بمیگوش"لباسام روعوض کردم" بهمزدمتواتاقم ودراتاقم رومحکم 

بوق جواب ٣بعدازخوردن"شدروگرفتمی روح الله که پسر عمه خودمم میوشماره عمو

ن زهرا هستم نامزد روح الله م" شدمدمزاحمتونیببخش:دادسالم کردم وگفتم

گفتم شرمنده که " رونشناسممیی دخترداشهیمگه م:دوگفتیخند"دکهیشناسیم

ماه فرصت ٣ به روح اللهدکهی بگم شماازمن خواسته بودخواستمی مشدممزاحمتون 

 مدت نه نیتوا"ماه هم بهش فرصت دادم٣شترازیمن ب"که رفتارش رودرست کنه"بدم

 که ی که گفت هرشرطیزی هرچکردمنی بدترهم برخوردمهومدبلکیتنهاازحرفش کوتاه ن

 ییگفت مانتوها"دم نکن نکرشیگفت ارا" نرو نرفتمرونیگفت ب"گذاشت قبول کردم

 فی کیری مرونیگفت ب"بپوش که تا نوک انگشت پات باشن وچادرهم سرت باشه کردم

 بپوش که پات ی گفت کفشدمی بپوش پوشمیگفت جوراب ضخ"باهودت نبرنبردم

گفت " همون کاروکردمی باشدهی پوشمی اگه جوراب ضخیتوش مشخص نباشه حتاصال

خونه " وروبنده استفاده کن کردمونصورتت روبپوش:گفت"دست کش دستت کن کردم

بادوستات به هم بزن اجازه " وعمووعمت نروباهمشون قطع رابطه کن کردمییخاله ودا

دعوت شدن حق شرکت  خانوادت ی ومراسمیهرجشن وعروس" خونتون کردمانینده ب

 باباوبرادرات یشال سرت نکن نکردم توخونه جلو" نرفتمیتومراسماتشون روندار
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 گهیددیاقاحم"خوامتیوبازم گفت نم" کارهاروکردمنیهمه ا"دمیش بپوش پویروسر

 که به قول خودش رهی می وهرراهکنهی که نامزدم به اجبارداره تحملم می زندگنیتحمل ا

 شهی که خوابه رومیادم"تونمی نمگهیسخت شده ددست ازسرش بردارم برام 

 دارشی بشهی وجه نمچی که خودش رو زده باشه به خواب به هی ادمیدارکردولیب

 چندوقت بخاطرخانوادم نی هستم که خودم رو تو ای من همون ادمقایکردواالن دق

گه  ایخوادحتی شمازده بودم به خواب چون نخواستم باورکنم که روح الله منونمیوحرفا

 خوامی هم ازش نمیچی هدمی درخواست طالق مرمی فردا منیجونمم براش بدم من هم

 زهرا نیگفت بب" باشه درخدمتمیشرمنده مزاحمتون شدم امر"مهرم حالل جونم ازاد

 چی برام هیمثل خواهرهست" ونامزدپسربرادرمی هستمیی که دختردانیتوعالوه برا"جان

 من بازم باهاش حرف بزنم اگه بازم  اجازه بدهی برام باخواهرام نداریفرق

 بهمون بده اگه درست گهی فرصت دهی برودرخواست طالق بده رنکرداونوقتییتغ

روح الله " ستدهی فای بدبخدایگفتم اقاحم"رمیگینشدخودم طالقت روازش م

 دست ازسرم خوامتی نمگفتی نمکردوهرروزخدای نمیری گنقدربهونهی اخوادوگرنهیمنونم

 کنم به ناچاربازم تونمی چکارمنمی بهم بده تامن ببگهی فرصت دهیاشه توگفت ب.....بردار

 ....شهی می چنمیقبول کردم ومنتظرشدم بب
 

 ازخانوادم که یتنهاعضو"ذاشتمی مانی رودرجردمی مجدداداشی روبرداشتم بایگوش

شمارش روگرفتم ومنتظرشدم ......کردی پشتم بودوباحرفاش ارومم مشهیکردوهمیدرکم م

درود : که گفتدیچی پی گوشی شادش توی بوق جواب دادوصدانیبااول"بدهجواب 

گفت گرفتارم "یکنی خبرچه کارمهچ"ی سالمتیگفتم سالم داداش خوب"کهی کوچیبرابج

 فی روبراش تعرازماجرای پرتای حرفش بودم سنیومنم که منتظرهم" افتادهی اتفاقیابج

 ختمی کردم واشک رهیلله گر بدروح ای بدوبرخوردهای اون روزایاداوریوبا"کردم

 امشب راه نیمن هم: بودتا اتمام حرفام گفتدادوساکتی گوش مدفقطیوداداش مج

 هم یتلفن"رازی شیای بی راه ازتهران بکوبنهمهیخوادای نه داداش نمگفتم"امی مفتمیم

 ی وحضورامیدبیبا"شهی نمیتلفن:گفت"ی کنی راضناروی ومامان ای حرف بزنیتونیم
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 ی زهراجان ابجیول" ندارهی اخروعاقبتچی هی زندگنیعدکنم که اخانواده رومتقا

 نی وحاال توارفتیامی موندی مای"همون اول کار"یگفتی رومتیماری بانی جردبهشیبا

 غامی پزدمیماه شب وروز بهش زنگ م٤داداش من:گفتم"ی افتادیرنمیمخمصه گ

 تلفن هام رو ونه  نه جوابدادبهمی جواب نمی ولمی حرف بزناتاباهمی که بفرستادمیم

 چهارماه نه نیتوا' به عقدش دراومدمیماه بعدازخواستگار٤من" هام روغامیجواب پ

 وسط من نیدادای روماماهامی جواب تلفنهاوپی ونه حتومدخونمونیم

 نیرفتی وباهم میکردی مشیبارراضی زهرا کاش حداقل نیبب:دگفتیمج"مقصرنبودم

 نه کنهی متی سرای نه به کستیماریب"گفتی مزدوبهشیکه باهاش حرف م"مطب دکترت

 ب وسط عذانی که ای تنهاکسشهی دارشدن مابچهیکشنده ست ونه مانع ازازدواج کردن 

 خونشون رمی می حتنهی منوببستیگفتم داداش اون اصالحاضرن" نه اونی خودتکشهیم

 ی گذاشته قبول کردم ولی گفته هرشرطیزی هرچبندهی خودش می تواتاق ودرو رورهیم

 من گهی سرم ومی توکوبهی روممیماری بهم مدام بکنهی می احترامی بکنهی می محلی ببازم

 ی اسم دارم توهی ازشوهرکردن فقط ؟؟؟بخدامنچکارکنم داداش "خوامی نمضیزن مر

 اشک شهی انداختن من خوشحال مهیکارش شده عذاب دادن وبه گر"شناسنامم

 به توزنگ بزنم به عوش زنگ نکهیا االن قبل ازنیهم" خسته شدمگهی بخدا دارهیمنودرب

 گفت گوش کردم نه تنها ازرفتارش کوتاه یچون هرچ"رمی طالق بگخوامیزدم وگفتم م

 حرف زدن گهی داداش دی باهاش حرف بزنم ولامی بدترهم شدگفت بزاربازم بومدبلکهین

 لی خودم روبه زور بهش تحمتونمیخوادنمی ادم منونمنی داره ایی ادهیچه فا

 نقدرغصهیا"ستی برات خوب نی که ناراحتیدونینگران نباش م:فتدگیمج"کنم

 یمنوعموش سع...... اونجاامیم کنمی امشب حرکت منی زهرا من همیاینخوربخدا ازپادرم

 خودم میدی اگه نرسیچی که همیدی رسجهی اگه به نتمیدوباره باهاش حرف بزن"میکنیم

گفتم "یمطمعن باش ابج"نه کتتی اذگهی که دزارمینم"رمیگی وطالقت روازش مرمیم

 ی داداش امشب قراره برایراست" اومد گفتمادمی دفعه هیو"مونمیباشه پس منتظرت م

 هم نی نگنکهیمثل ا"گفت اره مامان زنگ زد بهم گفت"ادیستگارب خوانینگ
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 مهم بودبراشون شی انتخاب شوهروزندگی برانیاره نظرنگ" زدم وگفتمیپوزخند"هیراض

 یوباانتخاب خودش زندگ" شکل مجازات کردننیناه نکرده به بدترمنوبه گ"اما نظرمن نه

 نی هم عی غصه کسبشه هیکه حاالشب وروزم بشه گر"دنی م روبه گندکشندهیوا

 انگاربودونبودمن براشون مهم یول"ستی برام خوب نی ناراحتضمیمثالمر" نباشهالشیخ

 یباعمه حرف زده کارمادرهم فقط "باباکه روزه سکوت گرفته"النی خینقدربی که استین

درسته اونا " زهرا جانستینطورنیا:دگفتیمج" سکوت کردنگهیود" نبردنشیهم ازپ

 هم نگران یلیوخ" بخدا به فکرت هستنیول"یای عقدروح الله دربهمجبورت کردن که ب

درعوضش " ازت نگرفتهی سراغیگی که میی بابانیهم" ت هستنندهی وایزندگ

 وصلت شده وتو رو مجبوربه نی که مسبب امونهیپشچندباربه من زنگ زده وگفته که 

 رهی الله مروح کنه ی باهات بدرفتارگهیباردی گفته که اگه یوحت" ازدواج کردهنیا

 نهیبی می به خودم نگفته؟؟؟چراوقتیزیگفتم پس چرا چ"رهیگیوطالقت روازش م

 والم کنهی سکوت مگردمی برمونی خونه روح الله وناراحت وباچشم گررمیشادوشنگول م

سفت "غده"ی بشناسدخوبی باگهیبابا روکه د:دگفتیمج"زنهی نمیتا کام حرف

وتونگران نباش من " که بچه ش عذاب بکشهشهی نمی راضچوقتی دلش هیول"وسخته

 داداشم ارامش یباحرفا"دمی مصلهی موضوع فنی وبه اامی مکنمی امشب حرکت منیهم

 یتشکرکردم وازش خداحافظ"هکنی رودارم که درکم میگرفتم وخوشحال بودم که کس

 رو برداشتم وشروع کردم به حمیوبلندشدم رفتم تسب"کردم وتماس روقطع کردم

 .......ذکرگفتن
 
 روکنارتخت گذاشتم حمیتسب" اذان بلندشدی ذکرگفتن شدم که صدانقدرمشغولیا

  نفراومدتواتاقهیکه دراتاقم بازشدو" به نمازستادمیوبلندشدم رفتم وضوگرفتم واومدم ا

 پشت سرم نهی دست به سنی نگدمی نمازم تمام شدبرگشت دستادتایوساکت ا

 یکار"گفتم قبول حق" تمام شده لبخندزدوگفت قبول باشهدنمازمیتاد"سادهیوا

 ییرایگفتم چراخودت پز!!!!!! ی کنییرای پزیای مهمونا که اومدن توبشهیگفت م"یداشت

 انی بخوانی من ممگه برا"گفتم خجالت بکش"شهیمن روم نم"گفت"یکنینم
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 دختر خوب وزبر وزرنگ هی مثل یریخودت م" کنم ازشونییرای که من پزیخواستگار

که مادرشوهرت به به وچه " ازشونیکنی مییرای برخوردوپزرممهمونا که اومدن چنان گ

 همه کارا رو تونمیگفت توروخدا زهرا من نم"ی عروس زبروزرنگنی همچیچه بزنه برا

 یچون شب خواستگار" باشمی تومراسم خواستگارخواستیم نم دلنکهیباا"انجام بدم

 ادمی رودم خوردم که جواب مثبت بمی که شب خواستگارییخودم رووتمام کتکها

بهش گفتم باشه بروتا منم " مجبورشدم قبول کنمنی به اصرارنگیومدولیم

 کمددنبال یوداشتم تو" بلندشدم جانمازم روجمع کردمرونی رفت بیباخوشحال"امیب

 میکه گوش" که مهمونا که اومدن سرم کنمگشتمی که خالم ازمکه برام اورده بودمیادرچ

 ی اسم روح الله رو صفحه گوشدنیباد"یزنگ خورددرکمدروبستم ورفتم طرف گوش

 بازم یزدولی بودکه بهم زنگ می بارنی دومنی که عقدش بودم ایماه٧نیتوا"هنگ کردم

الو سالم روح " جواب دادمیوباخوشحال"دم به خودم دایدواهی اسم وشمارش امدنیباد

 الل" زدکه گفتم پرده گوشم پاره شدهی دادش روح ازتنم جدا شدچنان دادیباصدا"الله

چرا الل "گفتیواون هم مدام بادادم" حرف بزنمتونستمی کلمه نمکی یحت"شده بودم

  که زبونیدی لحظه به لحظه منوبه عموم گزارش میری میوقت"حرف بزن"ی گرفتیمون

 وگله یزنی به عموم زنگ میری دخترباراخرت باشه منیبب"ی اما حاال الل شدیدار

 یچکسی نه عموم نه بابات نه هخوامتیمن نم"یای بنیی پایتوباال بر"یکنی منومتیوشکا

 وبه رمی شدمینطوریحاالکه ا" کنمی زندگضی ادم مرهی منومجبورکنه باتونهی نمگهید

 نمیبی مکنمی حاالکه فکرمهی چیدونیاصالم"اختن بهم اندضی دخترمرهی که گمیهمه م

 ساده من خواستگارداره دروغ بوده اونا هم مثل ی زهرا کلگفتنی که مییتموم اونا

 یچکسیه"ی تا حاالشوهرکرده بودیتواگه خواستگارداشت"وزودباوربودن

 هم ی کنه اگه خواستگاری زندگضی دخترمرهی باستی حاضرنیچکسیه"خوادیتورونم

 خودش یادبرای نمیچکسیه" رفتهی هستضی مردهی فهمی وقتیداشته بود

 رک هی چخوامیونم تورنکهی الی که دلگمی به عموم مرمیمنم االن م"دردسردرست کنه

 خانوادش گمیم" کنمی زندگضی زن مرهی باتونمی من نمگمیوپوست کنده بهش م
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تمام مدت  یمن که تو" زهرا خانمنی بوده حاال ببضی کردن که مریوخودش ازمن مخف

باحرف اخرش که گفت "ختمیریسکوت کرده بودم وباحرفاش به حال وروزخودم اشک م

 که یی تمام توانم روبه کارگرفتم وباصداودم بضی که من مرگهی وبه همه مرهیم

 ی کاروبامن نکن روح الله توقول دادنی توروخدا اشدگفتمیانگارازعمق چاه بلندم

 که یی توروبه اون خدای بده ولی طالقم بدیواخی اگه می نگی رازمن روبه کسچوقتیه

 ه کی چندسالنی بفهمه من تو ای دوست ندارم کسضمی نگوکه مری به کسیپرستیم

 کنمی ببره وحاالهم ازت خواهش میی بوهی قضنی ازای شدم نذاشتم کسیماری بنیدچارا

  کاروبامن نکننی ایطلتقم بده ول" کارروبامن نکن روح الله توروخدانیا
 

 ی به کسیماری ازبیکه حرف" کردم والتماس کردمهی که من چقدرگردونهیاموخد

 روبهم ضی دخترمرهی که گمی به همه مگمیم:گفتیزدومیواون فقط دادم"نزنه

کردهرچقدرزنگ زدم که جواب بده ودوباره خواهش والتماس "وتماس روقطع"انداختن

ومن چقدربدبخت "نداد که جواب نداد ی موردولنی نگه درایزی چیکنم ازش که به کس

 که اون دونستیوفقط خدام" که دست من نبودشدمی مجازات میزیدبخاطرچیبودم که با

 کوه راه گلوم روسد کرده بودکه کی به اندازه یبغض" داشتمیشب چه حال وروز

 روداشتم که ازهمه کس وهمه جا پس ی کسشدحالی برطرف نمختمیریهرچقدراشک م

ازبخت بدم به خدا گله "رسهی وبه دادش نمشنوهیمرون خداهم صداش یزده شده وحت

 سرنوشتم قرار داد که حاال ی روتوی لعنتیماری بنی کردم که چرااتیوشکا

 نی خودم بودم که نگیتوحال وهوا"وسرکوفت بشنوم"ربشمی تحقنطوربخاطرشیا

ببخش "سرم روبلندکردم وبهش گفتم"نییاپایب"زهرا مهمونا اومدن:وارداتاقم شدوگفت

اگه فرشته هست به فرشته " کمکتامی بتونمی نمستیان من حالم خوب نن جینگ

 یوبازمن بودم ودرد" رفتی حرفچی هدبدونی که حال وروزم رودنینگ"بگوکمکت کنه

 بگم که همه یوازدرد" شونش بزارمی نبودتا سر رویکردوکسی مینی دلم سنگیکه رو

 یماری بنی اجوداومدنربو کرد که من مقصی درک نمیچکسی وهکردنی متمیبخاطرش اذ

راحت باهاش حرف "تونستمی مکهی فاطمه روکرده بودتنهاکسیدلم بدجورهوا"ستمین
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 افسوس که یول"وباحرفاش ازارم بده" سرزنشم کنهنکهیبزنم ودرد دل کنم بدون ا

مجبورم کردفاطمه روفراموش کنم "رمیبخاطرروح الله مجبورشدم ازفاطمه هم فاصله بگ

 یومن چقدرپست بودم که حاضرشدم بخاطرادم" رومی بچگنورا دوست دنی تریمیصم

چون " دوستم روکناربزارمنی تریمیصم"ستی برام ارزش قایل نییکه ذره ا

 یی که زن برادراش همه مانتویدرصورت.....ادی خوشم نمیی مانتویازدخترا"گفتیم

 یبرامن همه کار"رمی بودکه من ازهمه بخاطرش فاصله بگیی فقط بهونه انیوا"بودن

تابلکه دل سنگش "دادمی وانجام مدادمی گوش مگفتی که میهرچ" کردمتشیجلب رضا

 بودوهمه اون دهی فای افسوس که همه تالشام بی ولرهینرم بشه ومنوبه عنوان زنش بپز

 بودکه دلسردودلزده بشم و یی انجام بدم بهانه اخواستی که ازم مییحرفاوکارا

 هاش روبه حساب یریکه تمام بهونه گ"دمومن چقدرساده وزود باوربو"کناربکشم

 دلم ی بودکه روی گردردانی ازته قلبم که بیآه"گذاشتمیتعصبش نسبت به خودم م

 که ی زجرنهمهیوگفتم خداهم فراموشم کرده وگرنه بعدازا"دمیکردکشی مینیسنگ

 ی براخوامی وازش کمک مزنمی شبانه روز صداش منهمهی انکهیباا"کشمیوم"دمیکش

 نی روح الله ازخدا خواستم که ایچقدرشب خواستگار"کردیه کمکم م که شدکبارهمی

 بهش یی عالقه اچی ازدواج کنم که هی ومن مجبورنشم باآدمرهیوصلت سرنگ

 من ی به جاگرانی واخرش هم ددمی چقدرکتک خوردم وسرکوفت شندکهیوخدا د"ندارم

 وجود نی باایول"تم بهش نداشیی عالقه اچی دراومدم که هیجواب دادن ومن به عقدآدم

 نشدکه یوسرنوشتم روباورکنم که قسمت من روح الله بوده ول" کنمیخواستم زندگ

 دوارباشمی کردم امی وسعدمی تخت درازکشیبلندشدم رو....... که رفتم نشدینشدهرراه

 چقدرگذشته بودکه دونمینم"دهی مصلهی فهی قضنی اادوبهی مدمیکه فرداداداش مج

 .......خوابم برد
 

 نیبازم ا"دارشدمی کرده بودم بمشی اذان صبح تنظی که خودم برامی آالرم گوشیباصدا

 تکه چوب خشک شده بودوبه شدت هیتمام بدنم مثل " اومده بودسراغمیدرد لعنت

 شبیبازم د"کردنیوبه شدت درد م'متورم شده بودن' وپاهام بازمکرددستیدردم
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 شد هر چقدر یبهم وارد م یعصب فشاریهرچندکه وقت"داروهام رومصرف نکرده بودم

 یباهزاربدبخت"ومدی سراغم می دردلعنتنیکردوایاثرنم"کردمیهم که دارومصرف م

 ستادمی اتاقم رفتم و وضوگرفتم واومدم ای بهداشتسی اومدم وبه طرف سرونییازتخت پا

نمازم که "ستادی نمازم بودم که دراتاقم بازشدومادرم توچهارچوب درایاخرا"به نماز

 خودت روتواتاقت ؟؟؟بازمیومدی ننیی چه مرگت بود؟؟؟چراپاشبیبازد:ت گفشدتموم 

 چی بخاطرهدکهی شمابودنیا" زدم وگفتمی حرف مادرم پوزخندنی ا؟؟؟بهیحبس کرد

 ی چدوازهمهی کردیماه تمام منوتواتاقم زندان٦ موضوعهیوپوچ وبرداشت اشتباهتون از

که ذره " بگمی وبله به آدممنی بشیدکنارآدمی اخرهم وادارم کرددودستیمحرومم کرد

واون آدم هم " کنمی وزندگامیاما مجبوربودم باهاش کنار ب" عالقه بهش نداشتمییا

 ی محلی وبی احترامیوبهم ب" سرمی توکوبهی روممیماری مدام بضمی مردکهی فهمیوقت

 ی وزندگندهی آدبهی انتخاب اشتباه گندزدهیکه با"ستی نالتونمی خنیوشماع"کنهیم

 تمام یوقت"ادهی آدم ازسرت هم زنیا" درازشده زهرایلیزبونت خ:گفت ادرمم"من

 که ی به آدمیوچشم دوخت"ی بهتربودن رو رد کردیکی ازیکیخواستگارات که 

 ی انصافیگفتم چقدرب"میری بگمی خودمون برات تصممیقصداومدن نداره مجبوربود

 ی حتضمی مرمندونستندی رنگارنگ هم اگه می تمام اون خواستگاراضمیمن مر"مامان

 وجواب ی خواستگارانی اصرارکنن که بنهمهی چه برسه که اکردنینگاهمم نم

چون به اندازه "اونا منورد کنن"خواستمیاره جواب رد دادم بهشون چون نم"ردبشنون

 یزندگ" باحرفاشون خوردم کرده بودنضمی که مردنی فهمی چندنفرشون وقتیکاف

 ندهیا"نینابودکرد" هاتونی شماباخودخواهی ول بودط مربوممی من به خودم وتصمندهیوا

 التماس کنم ومنت بکشم و اون هم می ادم توزندگنی بودن ایدبرای روکه حاالبامیوزندگ

 ضی که مرضهی بگه مرادوبهشی نباشه که پشتم دربیمثل سگ پسم بزنه وکس

خودت "یری دخترمون روبگیای بمی که هست مگه ماالتماست کردینیهم"باشه

 هم ی بمونیخوایاگه نم" بمون ومنت نذارسردخترمی بمونیخوایالهم اگه محا"یداوم

 روبه درد یچکسی وسط دل هنی من ادنی افسوس که عذاب کشیول"برو وتمومش کن
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بخاطر "نی خانوادمیونه شماکه ناسالمت" شناسناممهی که اسمش توینه اون آدم"ارهینم

 ی تون عذاب بکشه ولدبچهیدوحاضریدونیطالق روبدم" رسم و رسومات مزخرفی سرهی

 شدورفت ی حرفاعصباننیمادرم باا" پشت سرتون زده بشهی که مباداحرفرهیطالق نگ

جانمازم روبرداشتم وبازمثل جنازه خودم " ودر اتاق رومحکم زد بلندشدمرونیب

 یلی دوستم خنی بهتریدلم برا" کنارتخت بودبرش داشتممیگوش"روانداختم روتخت

 منم خواستی طورمنی نداشتم چون روح الله ای ازش خبرهابودکتنگ شده بودمدته

 یول" رو روبه راه کنمی نکبتی زندگنی بتونم ادی تا شارمیمجبورشدم ازفاطمه فاصله بگ

برام " بودتامنو از سرخودش واکنهییافسوس که تمام حرفاوشرط وشروطهاش بهانه ا

شه شمارش  باابوممکنه فاطمه خو"مهم نبود خواهم و زمان را روشن نشده

 قطع خواستمی جواب ندادمی زنگ خوردولیلیخ"که جواب بده"ومنتظرشدم"روگرفتم

گفتم سالم فاطمه خواب الودجواب "بله:دیچی پی گوشیکنم که صداش خواب الود تو

 تو ییکجا"یخوب!!!!!! زهرا" مکث کردوگفتیکم'شما؟؟؟گفتم منم زهرا"دادسالم

 ماروفراموش ی شوهرکردگهیدست؟؟؟ی ازت نی چندوقته خبریدونیدختر؟؟؟م

 کردمی مهیمن گر"هیرگریوزدم ز" حرفش نتونستم خودم روکنترل کنمنیباا!!!!یکرد

 هی گرونیم"دادی هق هق من گوش میواون پشت خط سکوت کرده بودوبه صدا

 دلم اخونمونیتوروخدا صبح ب" دلم هواتو کرده دلم بدجورگرفتهیلیفاطمه خ"گفتم

 هی شوهرت سادونمی منکهیم تنگ شده برات چشم باا دلنمم"گفت"نمتی ببخوادیم

 بهش ی ترزمی چه هدونمینم" بامن دارهی چه پدرکشتگدونممی که نمزنهیرمیمنوبات

گفتم " حرفش خنده ام گرفتنیباا"شتی پامی چشم فردا صبح اول وقت میفروختم ول

 باهات حرف ی فقط وقتیچی گفتم؟؟؟گفتم هیمگه چ:گفت"یستیفاطمه توعوض بشون

 یگفت خداروشکرحداقل وجودم برا"کنمی غم عالمم که تودلم باشه فراموش مزنمیم

 روکنارم گذاشتم یگوش"می کردی وازهم خداحافظمیدیباهم خند.... مثمرثمربودیکی

 دونمینم...... شدن وخوابم بردنیکه کم کم پلکهام سنگ"وشروع کردم به ذکرگفتن

 یفاطمه روباال"شمام روکه بازکردمچ"دارشدمی بی دستیچقدرگذشته بودکه باتکونها
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 نیا.....دیچی تو کل بدنم پیکه درد بد" کردم بلندشمیلبخندزدم وسع"دمیسرم د

فاطمه که متوجه حالم شده بود " آزارم بدهخوادی می تاکستی معلوم نیدردلعنت

 غصه ی ونشستی به خودت فشارآورد؟؟؟بازمیبازم داروهات رومصرف نکرد:گفت

 ی دخلچی که توهی روبخوریزی وغصه چینی بشیخوای می تاکراجانآخه زه"یخورد

انگارخدا هم " حرفا گذشتهنی کارمن ازاگهید' وگفتمدمی کشیآه"یدرش نداشت

فقط "کنهیخدا فراموشت نکرده ونم"هی چه حرفنیا:فاطمه گفت"فراموشم کرده فاطمه

 مطمعن باش خد"کنهی مشترامتحانی خوبش روبیخدا بنده ها"ادهیصبرش ز
 
 روبسنجه زهرا پس تحمل کن وتوکل کن مانتی صبروازانی که مکنهیاره امتحانت م دا

 ادمیتا "!!!!! باشهی من امتحان الهی سراسرزندگشهیمگه م" فاطمهیگفتم تا ک"بهش

 خسته شدم گهی دی نکردم ولی ناشکرچوقتی همی داشتم توزندگیاری فقط بدبادیم

 تاسف تکون ی ازرویفاطمه سر" بدهبهم صبرم روجهی نتخوادی می صبرپس کنهمهیازا

 حرف بودم نی کرده؟؟؟ومن که منتظرهمتتی شده زهراجان؟؟بازم اذیبازچ"داد و گفت

 باهق هق واشک واه گفتم تمام کنهی مینی دلم سنگی کوه روهی بگم که مثل یتا ازدرد

 بودکه تا نقدرخوبی بودم ازفاطمه که اکردوممنونی مینیدلم سنگ,ی که روییحرفا

حرفام که تموم شددستم رو " سرزنشم کنهنکهی ادادبدونی ساکت بودوگوش مرفامخرحا

 ی زهرا جان زندگیول"شهی درست مزیمطمعن باش که همه چ" دستش گرفت وگفتیتو

 خانوادم یول"دونمیگفتم م"رسهی نمی سرانجامچی کنه به هدای ادامه پینطوریکه بخوادا

 منوال نی بودکه اگه بخوادبه همدگفتهی مجداش بابابه دانکهی باوجودادوننیطالق روبدم

 یفاطمه آه" کنهی کارنی باباهمچدونمیدمی بعی ولرمیگی بره طالقش روازروح الله مشیپ

 که یکردی رو انتخاب میکی ی که داشتی اون همه خواستگارونی و گفت کاش ازمدیکش

 خاب روهم که انتگهی دیگفتم فاطمه جان من هرکس"دیکشینجانمیحاالکاربه ا

 هی باستی هم حاضرنی مردچی وهضمی کاسه من مرنی آش بودوهمنیبازم هم"کردمیم

 روبهشون گفته بودم میماری بانیتا ازخواستگارام که جر٢نوازی کنه ای زندگضیدخترمر

 که بهش دونهیاون منومقصرم"دمی وحاالهم ازروح الله بارها و بارها شندمیشن



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 211 

 تن بدم که به یاعث شدن به ازدواج بن چودونمیمن هم خانوادم رومقصرم"نگفتم

 روبگم میماری بانیماه تمام هرروزبه روح الله زنگ زدم که جر٤خواست دلم نبودالبته من

 که جواب می که نامحرم بودکنهی بودن می مذهبیادعا...... جوابم ندادکه ندادیول

فتم گ"ش گفتنی دو دله برای بگه ولیزیخوادچیاحساس کردم فاطمه م".......دادهینم

 وقته یلی هست که خی حرفهیراستش " گفتیبا دستپاچگ" فاطمهی بگیخوای میزیچ

با " بهت بگم گفتم خب بگوسراپا گوشمخواستیدلم م"کنهی مینی دلم سنگیرو

 باهام تماس گرفت وشماره تلفن خونتون ی پناهیبعدازامتحانا عل" گفتیدستپاچگ

 خواستیتم مگف"گفت اره!!!!!گفتم شماره تلفن خونه ما"روخواست

 نیباا" بذارهی مادرش بامادرت حرف بزنه قراره خواستگارخوادبدهیم"چکار؟؟؟؟گفت

گفت مجبورشدم بگم که "ی بهش گفتیگفتم توچ"حرفش اه ازنهادم بلندشد

 به هم یلیزهرا خدا شاهده خ"تهی هم جشن نامزدگهیوچندروزد"یتونامزدکرد

وروز بعدش "ارمیقت ب من نتونستم طای قطع کردولیوبدون خداحافظ"ختیر

 تیماری تو وبانیهرچقدرزنگ زدم جواب ندادمجبورشدم براش اس ام اس فرستادم وجر

فورا " گفت فقط ساکت باش وگوش بدهیکارکردیگفتم فاطمه توچ"روکامل براش گفتم

 شیماری گفت که من با بی رو وحتانی جرمیتماس گرفت وگفت چرا زودتربهش نگفت

گفت اگه " برام مهم نباشهشیماریداشتم که ب,نقدردوسشیا" نداشتمیمشکل

چون "رشدهی دگهی گفتم دی هست تامادرم روبفرستم خواستگاریدیهنوزعقدنکرده وام

واونم قطع کردچندروزبعدهم "کننی عقدمگهیاونا تمام کاراشون رو کردن وچندروزد

 مگفت" عموهاش اونجا شرکت واردات صادرات دارنشیپ"ی رفته دبشهی همی برادمیفهم

 نیی که ازپای سالم واحوال پرسیان شاالله هرجا که هست سالمت باشه باصدا

فاطمه " روبه فاطمه گفتمی باخوشحالداومدهیومتوجه شدم مج" شدمومدساکتیم

 برسن فاطمه ی خوبجهیبزنه دعا کن به نت, باروح الله حرفخوادی اومده مدمیداداش مج

روبرداشت وگفت خب ,فشیکشدوبلند"ی خواهردوارمیام" زدوگفتینیلبخندغمگ

 ناهارروباهم یموندیگفتم کجام" کاردارمی منم برم که کلزمیعز
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 توگوشش بخون ی داداشت حسابشیابروپی توهم بادهیوقت ز"دوگفتیخند"میخوردیم

 وگفت دمی ولبم روگزدمیخند"باکمربندبفرستش سراغ اون شوهرگوربه گور شده ت

 یوخداحافظ" کردمی بابا شوخوگفتدید بلندخنهی چه حرفنیاستغفرالله ا"فاطمه

 وروبه فاطمه رونی بلندشدم وازاتاق زدم بیمنم با هزاربدبخت"نییکردورفت پا

 یفاطمه چشمک"شهی دوباره ازسرگرفته ممونی به بعددوستنیازا"گفتم

 وفاطمه میدی خند؟؟؟؟باهمی دور برداشتیدیچشم شوهره رو دور د"دوگفتیزدوخند

 دسالمی کردورفت منم رفتم وبامجی خداحافظمادر کردوازمکی علدسالمیبامج

 ...... کردم وکنارش نشستمیواحوالپرس
 

با "گفتم اره"یخوریداروهات روبه موقع م"دهیرنگ و روت پر: کرد وگفتدروبهمیمج

 نی هااااا زهرا؛ببیای درمار؛ازپای خودت فشارننقدربهیا: بهم کردوگفتی نگاهیدلسوز

مگه ' وگفتمنییسرم روانداختم پا"ت گودافتاده چشمایپا"ی شددهیچقدرالغرورنگ پر

 آدم نی به هفت ماهه به عقداکیمن االن نزد" تحمل کنهتونهی ادم چقدرمهی

 روبرداره زنگ بزنه حالم یبارگوشی هفت ماه ارزو داشتم نیتوا"دراومدم

 دلم یوقت'کنهی بفرسته حداقل بدونم بهم فکرمی خشک وخالامی پهی احداقلی"روبپرسه

 جواب ااگهی دهی جواب نمای'رهیدلم اروم بگ' باهاش حرف بزنمزنمیبهش زنگ م"رهیگیم

همه جاروقدقن  'شمی ممونی که از زنگ زدنم پشکنهی قدرتندو بد باهام برخورد منیداد ا

 دبرمی نبالی برم خونه خاله عمو؛عمه خونه دوست؛ آشنا ؛فامدی نبادیکرده که برم خر

 نجابوداالنی دوستم فاطمه که انیهم'رده فرشته روهم قدقن کی خونه آبجیحت

 ییچون ازآدم مانتو" رفت وآمدکنمطمه چندروزبعد عقدگفت حق ندارم بافایورفت؛حت

من "رنی که خواهر وزن برادرش همه بدون چادرهرجا خواستن میاددرصورتیخوشش نم

  دوستمنی تریمی صمنکهیماه بودکه بافاطمه بخاطرروح الله کات کرده بودم باا٦االن

 بهم زنگ شبی دیول" روح الله ازفاطمه دوربشمتی جلب رضای مجبورشدم برایبودول

که روح الله گفته " دادگفت که چرا رفتم به عموش زنگ زدم وگفتمی با داد وبوزد 

 شده ی بودوچی بدم که چحی سرو صدا مردومهلت نداد براش توضنقدریخوادوایمنونم
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 ودل ردردی دل سهی که باهاش خواستی رومیکی گرفته بود دلم یلیوقطع کردمنم دلم خ

 وسط حرفم وسرکوفتم بزنه که نپره دلم گفتم ی باهاش ازدردای وقتکهیکس"کنم

 نمی بهش اعتمادکنم فاطمه بود بخاطرهمتونستمیم"کهیوتنهاکس"یمقصرخودت بود

 یخوب کار:دگفتیمج' دنمیاددیماه بهش زنگ زدم وازش خواستم ب٦بعدازگذشت

 هاش بهانه ست من امروز باعمو یری برخوردهاش وسخت گنی تمام ااونم'یآبج'یکرد

 باهاش حرف مینیشیادمی بمیگی الله روهم مادوروحی که بکنمی هماهنگ مدشیحم

 به همه رهی مکردکهیدمی روح الله منوتهدشبیگفتم داداش د'شهی می چمینیبب'میزنیم

 ی کسخوادیا دلم نم ادامه دادم بخدهیوباگر' بودم وبهش نگفتمضی که من مرگهیم

چون دلم " بفهمهیچکسی ببره االن چندساله که دچارش شدم نذاشتم هیی بومیماریازب

 ی کسخوادیدلم نم" نسبت بهم عوض بشههی قضنی ادنی بافهمگرانیددی دخواستینم

 یدوقتیمج' سوزهی برخوردش بهم بفهمونه که دلش برام مابایبهم ترحم کنه 

مهم : دستم روگرفت وگفتکنمی مهیکه براش گر'ستم هلهی مسنی انقدرناراحتیداید

 ی کسخوادی تو دلت نمدونهی منکهی که با وجود اه رحمی وبنقدرپستی اگه ازمی عزستین

 خودش روثابت ی انصافیب'  بازگوکنهیی موضوع روجانیبره وا' ببرهیی بوهی قضنیازا

واست واراده تو  نبوده که به خیزی چلهی مسنیا' موضوع نباشنی توهم نگران اکنهیم

 که طرف خودش ستی نی نقص عضو لباسای یماریب' بودهی الهتیانجام شده باشه مش

 طرف پا نی کنن که بباسرزنششی مسخره گرانیکه د' وبندازه به تنشرهی بگییبره وازجا

 از ییوجز'خواست خدا بوده' رودارهیماری فالن بای' کورهای دست نداره اینداره 

 بشو ونه توکلت رو ازدست دی نه ناامچوقتیه' شدهتبیکه نص'سرنوشتت بوده

 برات رقم زده سرنوشتت رو ینجوری که ای اوناشمطمعن ب'  به خدا باشهدتیام'بده

 آروم شدم  ی کمدی مجیباحرفا'کنهی می ونه پشتت روخالزارهی نه تنهات مچوقتیه

هم  بی چدیبرادرو خواهرخوب باهم خلوت کرد'مادرم اومدوکنارمون نشست وگفت

 اتاقم که یوخواستم برم باالتو"منم زود اشکهام روپاک کردم"دید؟؟؟وخندیگفتیم

 نی بروبشاالی" تواتاقتی وبری نخوریزی به حالت که بازم چیزهرا وا' گفتادرمم
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اما مادرم 'خورمیبعدا م' ندارملیگفتم م.... برویصبحونه بخوربعدهرجا خواست

نه "تو,ی من نذاشتیاعصاب برا"تودهنت زمیری به زورمامی مای'یخوری میریامی'گفت

 هیبرو' کناریداروهاتم که گذاشت'یخورینه ناهارم'یخورینه صبحونه م'یخوریشمام م

 ادخونهی میهرک"رنگ به روت نمونده' جنازهنی عی به خودت بنداز؛شدنهی آینگاه تو

 میخسته شدم ازبس گفتم رژ' روز افتادهنیچرا به ا' زهرا چشهپرسهیم'نهیبیوتورو م

 میرژ' که پوست واستخونهی آدمگنیم' کنهی هم باورنمیچکیگرفته که ه

 یچندوقته داروهات روگذاشت'گهیزهرا مامان راست م:دگفتیمج'خوادچکاریم

 یای برو صبحونه بخوربعدشم ماالی ؛االی 'اااااااااااایریمیدختر م!!!!!ی شدونهیکنار؟؟؟؟مگه د

گفتم داداش توروخدا؛بزاربرم باال ' یرخوی مینیشی من میدونه دونه داروهات رو جلو

 وبعدداروهات یخوری آدم صبحونه مبچه مثل یری االن منیاهمیگفت نه 'خورمیبعدا م

 به کارت ی هم کارگهی خونه ودگردمی که اومدم برمی االن ازراهنیاهمی یخوریروم

ره نگو خانم داروهاش روگذاشته کنارو دا'یشی وبلندمینیشی خدا به زور مگمیم'ندارم

 وت تفایب'ینجوری که تواستی نیی ساده ایماری ؛ بیماری بنیزهرا خانم ا' کشهیدردم

 باعث تیماری بیاگه داروهات رومصرف نکن'یدی نمتی وبهش اهمیگذریازکنارش م

 که ادتی'  نکرده ازکاربندازتشونی هات؛وخداهی حمله کنه به قلبت؛به مغزت؛به کلشهیم

 بدن رو ی به اعضای خون رسانیماری بنیگفت ا: بهت گفتیچ'نرفته روز اول دکترت

 واگه داروهات روبه موقع' کنهیمنحل م
 

 که یدونیخودت م'فتهی عضوها نرسه وازکاربنی ازایکیممکنه خون به ' ی نکنمصرف

پس برو وصبحونه ت روبخورمنم ' بامرگهیدورازجونت مساو'فتنی ازکاربنهایهرکدوم ازا

 که امیخواستم بگم نم' دکترتشی پبرمتیعصرم م'ماری اتاقت داروهات روبرات مرمیم

 یپس وقت'یشی من نمفی حری بشی هرکفیر که حیدونیخودت م' گفت؛اعتراض ممنوع

به ناچاررفتم .....حاالهم بروصبحونه ت روبخور'میری میعنی دکترت شی پمیریگفتم م

 هم دی مجدکهی نکشیطول'ونشستم ومشغول صبحونه خوردن شدم' طرف آشپزخونه

 دولقمه به زور قورت یکی' دستش بود وارد آشپزخونه شدی که داروهام تویحالدر
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 تونمیگفتم بخدا نم' کامل صبحونت روبخورنیبش:دگفتیکه مج' بلندشمتمخواس"دادم

 یتا کامل نخورد' نشستمنجایمن ا' پوست واستخونیشد' خودیب:دگفتیمج' بخورم

وبرام لقمه گرفت 'نارم نشست وکدعقبی روکشیوخودش هم صندل'ی بلندشدمیاجازه نم

دستم 'ارمی باال بخوامیاحساس کردم م'لقمه سوم روکه گرفت'ومجبورم کردبخورم

 اومدن ددنبالمیکه مامان ومج'ی بهداشتسی طرف سرودمی دهنم گرفتم ودویروجلو

 گفتم زدمی که نفس نفس می ودرحالرونیآب به صورتم زدم واومدم ب' شدهیوگفتن چ

 بخورم آخه چرا تونمی بخور؛بابانمنیگی می بخورم شماهتونمی نمگمی میمن ه

 کاناپه نشوندوخواست ی سالن وروی ومنوبرد تووگرفت رددستمیمج'دیکنینقدراصرارمیا

 براش آب رمی مادرخودم منیبش' که داروهام روبخورم که مامان گفتارهیبره آب ب

 یلیفتم من اون رو خگ' ازداروهات هم روبه اتمامهیکی'داروهام رونگاه کردوگفت'ارمیم

 روز نی به اه کیهمون نخورد'یخوری که نمیکنی جامی بیلیتوخ:گفت'خورمیوقته نم

 آب وانی رو؟؟؟مامان بالتیماری بی دست کم گرفتنقدریآخه دخترتوچرا ا'یافتاد

 تو چه مینی هم بده ببشیاالن چندماهه نرفته آزما:اومدوکنارم نشست وگفت

 بهم یدنگاهیکشی مرونیزقرص هام روازلفافش ب ایکی که یددرحالیمج"هیتیوضع

 شی پبرمتی امروز عصرمنیهم:گفت تاسف تکون دادبرام وی ازرویانداخت وسر

منم به ناچارازدستش گرفتم ' آب روجلوم گرفت وگفت بخوروانیداروول'دکترت

 مورد عالقه پسرم رو درست ی غذاخوامیامروز م'بعدش هم مامان بلندشدوگفت'وخوردم

'  مادرهی چه حرفنیا:خودت روخسته نکن مامان گفت'مامان زحمت نکش'گفتدیمج'کنم

 داروهمی وپارمالی کاش لی ایول'دنتونید,یدلمون لک زده بود برا' یماه اومد٦بعد

شرکت رو دست اون سپردم ' گرفتارشرکت بودالکهیل:دگفتیمج"یاوردیباخودت م

 مشکل زهرا تونمی منمیومدم ببدرا......'کنهی متی هم مامانش نباشه اذدایپارم'واومدم

 پسرمعلوم نی بگم والله ایچ:گفت تکون داد و یمادرم سر.....انهیوروح الله رو حل کنم 

 زن وبچه نقدری آقاتر وایکی ازیکیبرادراش ' دنده ستهی غد ونقدری رفته ای به کستین

 شهی عمت که مادربزرگش هم میحت' هی مشکلش چنی ادونمیدوستن که نگو نم
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 چون رهی وصلت سربگنی امیذاشتی نمدمایاگه شمابامامشورت کرده بود:گفتیم

 رو ی اداره کردن زن وزندگتی نداره وصالحی اخالق درست وحسابله روح المیدونستیم

 که فقط نامزدبودن وهنوز عقدنکرده ی ماه٤ تو اوننیخواستیم'نداره گفتم

 کو گوش یول....' جا بکشهنی عقدکنن وکاربه امیذاشتی تا ما نمنیگفتی ومنیومدیم"بودن

 یماری فقط بددردشینیدببی امشب باهاش حرف بزننینی بشمهیحاالهم خدا کر......شنوا

 ......هیی اگهی دزهی دردش چای دخترمو دهی داره عذاب مینجوریزهراست که ا
 

مطبش "می مطب دکترشدیدراهیبه اصرارمج"می باطنلی رغم می روز علعصرهمون

 ی منشماردکتربودمی چون چندسال بیول"می نوبت ازقبل نداشت شلوغ بودوماهمیلیخ

 ی گشاده ولبیبدون نوبت ماروفرستاداتاق دکتر؛ به محض ورودمون به اتاق دکتر؛بارو

 دادوسالم ددستیمانه با مجی گرم وصمرونی اومدبزشیخندون بلندشدوازپشت م

 زدم وگفتم یدلبخن'وروکردبه طرف منو گفت؛حال دخترگلم چطوره' کردیواحوال پرس

 دهی پریازرنگ ورو: تاسف تکون داد و گفتی ازروی چشمام وسری شدتوقایدق'خوبم

و 'مینیبعدهم تعارف کردکه بش'ی که پاشون گود افتاده مشخصه چقدرخوبییوچشما'ت

 خواستمیگفتم داروهام تمام شده م' درخدمتم' نشست وگفتزشیخودش رفت پشت م

چندوقته درست : بهم انداخت وگفتیهنگا'رمی بگدبرمیسیدوباره برام بنو

 چشمات ی پایگودافتادگ'گفت" حرفش گفتم چطورمگهنیمتعجب ازا'یدینخواب

درست ' هستیگفتم خب چندوقت'هی کم خوابشیکی داشته باشه که تونهی ملیچنددل

 تا اون دکهیمج'خورمیگفتم آره م'یخوری م؟؟؟غذاخوبیگفت غذاچ' بخوابمتونمینم

والله ' دکتروگفتیوروکردبه آقا'یخوری جون خودت خوب غذامآره:موقع ساکت بودگفت

 داشت تی گله وشکایلیوبه محض ورودمم مادرم خ'دمیمن امروزرس

 رو کردبه منو تراونم با جنگ ودعوا دک"خورهی وعده غذامهی روزانه گهیم'ازغذانخوردنش

خب ' وگفتمنیی سرم روانداختم پای داداشت؟؟؟باشرمندگگهیراست م"گفت

برات دارونوشتم که اشتهات ' ی اشتهانداریدفعه قبل هم گفت:دکترگفت"دارماشتهان

 بهم هم اشتهات خوب شده ی که مراجعه کردیوازت قول گرفتم که دفعه بعد" بازبشه
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آخه من از دست 'یکه ازدفعه قبل بدتر"نمیبیباشه وهم وزنت نرمال شده باشه اما االن م

 ینقدرلجبازی اضهامی کدوم ازمرچیدا هبخ' تو چکارکنم دختر؟؟؟چقدربهت تذکربدم

 گهی دخورمیمطمعن بودم اگه بگم نم' انهی یخوریداروهات روم"یکنی که تو مکننینم

 یکتروقتد'  نگمیزی دادم ساکت باشم وچحیپس ترج'رهی پذی نمضیمنوبه عنوان مر

 سرت روبلندکن بهم نگاه کن ؟؟؟ی دادیتو دفعه قبل به من چه قول:گفت"دیسکوتم رو د

همونطورکه "ی بهم دادی مطب چه قولیوجلو داداشت اعتراف کن دفعه قبل که اومد

سهل 'داروهام رو به موقع بخورم' ارمیبه خودم فشارن'قول دادم' بودگفتمنییسرم پا

 میماریبه زور هم که شده غذابخورم تا بدنم درمقابل ب" مصرفشونی نکنم تویانگار

جواب ' به حرفامیچقدرهم که تو گوش کرد:دکتر گفت'و وزنمم نرمال بشه' نشهفیضع

 برو ایب' تکون دادوگفتیسر' ندادمشی آزماگهید' شداومدنمییهوی کو؟؟؟گفتم شتیآزما

 تخت دراز ی رودوی رو دادم دست مجفمیرفتم وچادروک" ت کنمنهیبخواب معا

 که دمی کشیغی دادکه ازدرد چنان جیدکترهم اومدو بادستش زانوم روفشار'دمیکش

 یکنی داروکه مصرف نمگهی دنهیهم: زانوم برداشت وگفتیا دستش روازرودکترفور

 یدادولی آروم فشارمنکهیانگشت پاهام روباا'آب آوردن' زانوهاتای بنی اشهی مجشینت

 ستادوگفتیکنار ا' متوجه شده بوددرد دارمرتمدکترکه ازحالت صو'گرفتی دردم میلیخ

 التهاب دارن که ای درد نهیردبب کنهی دستم رومعایانگشتا" تخت نشستمی رونیبش

 دستم درد نیدستم روپشت سرم بردم وگفتم ا" کنهنهیمعا'دست چپم رو نذاشتم

 چرا پشت سرت کنهی نداره ودردنمیاگه مشکل'دکترمشکوک نگام کردوگفت'کنهینم

 نیی پاامی بشهیم'کنهیگفتم نه اون دستم درد نم' ش کنمنهی معایذاری ونمی کردمشیقا

بده دست چپت 'سادوگفتی متوجه بحث ماشده بوداومدکنارتخت وادکهیمج'ازتخت

 ی ازلجبازدکهیمج'نیی پاامی ازتخت بشهی داداش مستی نیزیگفتم چ" کنهنهیروهم معا

 میماری دستم روکه بخاطردرد وبورشدمکه مجب'من کالفه شده بودباتحکم گفت زهرااااا

 گهیکه هم دردش کم بشه هم د'مدوتا ازانگشتهام جمع شده بودن رو با بانداژمحکم ببند

 دستت یذاشتی به دستم انداخت وگفت پس بگوچرا نمیدکترنگاه'جمع نشه
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 ی نشونه لجبازنیا' آروم ازدستم بازکردوگفتیلیبانداژروخ'نمیروبب

 که خشک شده بودن یی آروم انگشت هایلیوخ' کنارمانداختبانداژرو"ودارونخوردنه

 از زور درد ادومنی دربیکه ازحالت خشک"کردنروشروع کردبه ماساژدادن وخم وراست 

درد داشت ,یلی خیلی خرشدچونیلبم روبه دندون گرفتم وناخوداگاه اشکم سراز

 ساکت دردشاالن ' ادگفتی بخاطر دردزکنمی مهیدکترکه متوجه شددارم گر"انگشتهام

آخه چرا داروهات " دخترخوبیمقصرخودت' نگام کردوگفتیوبعدبادلسوز' شهیم

 واقعانخوردن داروهات به تحمل یعنی"ی درد بکشنقدری ای که نخوایکنیمرومصرف ن

 بگم که یزی چتونستمیونم'دمیچیپی ارزه؟؟؟؟ومن ازدرد به خودم می دردمنیا

اگه "ی که توبهش مبتالهستیمارین بیا"یکنی باخودت چکارمنیدکتربازادامه دادبب

انگشت دست 'زهیم برکامل به ه"تی استخون بندشهیباعث م"یداروهات رومصرف نکن

تا انگشت دستت خشک شدن ٢نی انی االن ببنیمثل هم"شنیوپاهات کج وکوله م

 قسمت دستت نی چرا؟؟؟چون خون به ایدونی سخت شده میلی خشونیریانعطاف پز

 نگران نباش اگه چندروزپشت سرهم یول" داروهاتهنکردن هم مصرف لشیدل"سدهینر

 به ی وای ولشهی برطرف میقع مصرف کن دستت رووداروهات روهم به مویماساژبد

 کرده باشه که شرفتی بخاطرمصرف نکردن داروهات پتیمارینقدربی که ایروز

  بدنت ازستمی کرداونموقع هم سی نشه براش کارگهی ودزهی روبه هم برتیاستخونبد
 
 شی مشکل براش پنی شما اییبای وزی به جوانی دخترفی که واقعاحفتهی مختیر

 باعث یماری بنیچون همونطورکه قبالهم بهت گفته بودم ا' نکردهیخدا ممکنه ادوهمیب

 ممکنه هون به مغز نرسه یعنی'کنهی بدن رومنحل می به اعضایخون رسان"شهیم

پس خوب به حرفام ' فتهی هانرسه ازکاربهی کلابهی'فتهی قلب نرسه ازکاربابهی فتهیوازکارب

 ی مشکلچی وهیرحال وقبراق باشتا شادو س"داروهات روبه موقع مصرف کن' گوش بده

 هم شی روحطیهم شرا' از توبدتربوده'ماردارمی من االن بادی نشیهم برات پ

 شی سال پ٢ حدودکردوی روبه موقع مصرف مدنبودداروهاشی مثل تو ناامیول'شیجسم

 حرف انی مدیمج"  دخترسالم وسرحالههی ازدواج نی اکردوحاصلازدواج 
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 به شی چندماه پشونیا' ی ولانهی خواهرم بهتون گفته نمدوی دکترنمیآقا:دکتراومدوگفت

دارن ,که متاسفانه ازروز اول تا حاال باهم مشکل" ازبستگانمون در اومدنیکیعقد

 باشه که داروهارو گذاشته لهی مسنی زهرا هم همیوفکرکنم تمام دغدغه ونگران

 شونیماریشون باب نامزدایبله دفعه قبل که اومدن گفتن که عقدکردن وگو'کنار؛دکترگفت

 نیدای اگه واقعا شمارودوست داشته باشه نباشونیمنم بهشون گفتم ا'مشکل دارن

 رهی می دختری داشتم که پسربه خواستگاریمارانیچه بسا من ب' براش مهم باشهلهیمس

 اون نقدری اون آقا ایول'موندی زنده نمشترهمیوچندماه ب"که دخترسرطان داره

 موندن تا لحظه زی همه چی رودوست داشتن که پا بودنمارمنیدخترخانم که ب

 کرده بودند ازش شفا گرفت وحاال هم خوش وخرم دارن دی که همه قطع امیآخرودختر

 خارج انم ازبدن اون دخترخشهی همی هم برایماریواون ب"کننی میباهم زندگ

 که ی خودش وفرزندنهی معای برایشدوحاالهم به لطف خدا باردارهستن وگه گدار

 فکرنکن که نیواصال به ا 'رونیابیپس دخترم ازفکرش ب.....ادیکم داره نزد من مدرش

 هم ی که مال تو نباشه قفس اهنییپرنده ا"یمونی وتو تنها مرهی ومکنهینامزدت ولت م

 خودته ی وسط مهمه سالمتنی که ایزیتنها چ' رهی ومکنهی ازدستت پروازمیبراش بساز

مصرف , باش وداروهات روبه موقعیدخترخوب'ن فکرنکتی جز سالمتیزی چچیپس به ه

ازتخت اومدم 'دی جدی نشست وشروع کردبه نوشتن داروهازشیو رفت پشت م'کن

 رو ه روهم ازدستش گرفتم دکترنسخفمی گرفتم وسرم کردم کدی وچادرم رو ازمجنییپا

 امروز براش نی همدی نوشتم لطف کندبراشی جدی گرفت وگفت چندتا دارودیطرف مج

 نسخه دیمج' مصرفشون کنهدکهی بعش تذکر بددی هستنجای ای تا وقتدوحتماین کهیته

 می شدنیسوارماش' رونی بمیاومد, وازمطبمی کردیوتشکرکردو باهم خداحافظ'رو گرفت

تو 'واورد داد دستم وگفت" روبرام گرفتروها داروخانه نگه داشت وداهیدکناریومج

 روح الله هم هست تو رونی بمیب بر هماهنگ کردم که امشدیداروخونه که بودم باحم

گفتم "انهی می مشکلتون رو حل کنمیتونی ممینی ببمی تا باهم حرف بزنی باشدیهم با

 ؟؟اتفاقایای بیتونی برگشت طرف وگفت چرا نمدیمج'امی بتونمیداداش توروخدا من نم
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ه باشه زد, به عموشمیماری ازبی اگه روح الله حرفشهیگفتم من روم نم' ی حتما باشدیتوبا

آخه من از دست توچکار کنم 'ال اله اال الله: شدو گفتی عصبدیمج'من چکارکنم

 ستیدور ازجون سرطان که ن'  دارهی مشکلهی باشه یهرک' یدختر؟؟؟مگه گناه کرد

ما '  باهات برخورد کنهینحوری که بخواد اشهی نملیدل' اصال گفته باشه"ستی ندزکهیا

 وتا مونمی خودم مخوامی اگه بازم گفت نمیزنیت رو م وحرفیایتو هم م'میریامشب باهم م

توهم خدات ' رهی زن سالم بگهیتا اونم بره 'رمی نمنجایطالقت رو ازش نگرفتم از ا

 یداتی با روح الله با تهدییاروی روز انکهیومن به ناچارمجبوربودم قبول کنم با ا.... مهیکر

 چون دلم نمشیبرم بب خواستی ودلم نمدمیترسی پشت تلفن بهم مردمشبیکه د

 ......خوامی نمضی جلو عموش هم بهم بگه من زن مرخواستینم
 

 ی روح الله بودکه حتیرحرفای ذهنم درگنقدریا' رو کنارخونمون نگه داشتنی ماشدیحم

 کوه راه گلوم رو سد کی به اندازه یبغض'  هم کنمی خداحافظدیحواسم نبودکه از حم

 بلند درد دلم رو به یرو به اتاقم برسونم وباصدا زودترهودم خواستیکرده بود دلم م

 به خودم اومدم وبرگشت طرف دی مجی خداحافظیداباص'رونی بزمیهمراه اشکهام بر

 رو به نی تکون دادوماشی هم سردی گفتم خداحافظ حمدی وبه زور روبه حمنیماش

' می شد روباز کردو باهم وارد خونهاطی انداخت ودر حدی کلدیمج"حرکت در آوردو رفت

 اومد نون نشسته بودبشکن زونی تلوزی که کنار پدر ومادرم پایبه محض ورودمون مجتب

 اما من دی بعدهم بلند خنددی به کجارسکیمزاکرات پنج به عالوه :جلو وباخنده گفت

 ی به مامان وبابا راهی لبری زی بدم پس با سالمی بودم که بخوام جوابیناراحت تر از اون

 یض ورود به اتاقم بدون عوض کردن لباسهام خودم رو انداختم روبه مح" اتاقم شدم

که ' بدبخت بودمنقدری انکهیاز ا' ختمی به حال وروز خودم اشک ردا صیتخت وآروم و ب

 کهی رو سر وسامون بدم ودل کسمی اومد که بتونم زندگی از دستم بر نمی کارچیه

 نکهیاز ا' گرفتیحرصم م'ارمی شناسنامم بود ومثال نامزدم بود روبه دست بیاسمش تو

 راه چیکه ه' افتاده بودمیسر درد ی اشتباه از طرف خانواده تویری گمی تصمهیبا 

 ناراحت رفتارروح نیشترازای ناراحت بودم وتحت فشار؛اما بیلی خیلی نداشتم خیبرگشت
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 زد که یی برادرم وعموش هم احترامم رو نگه نداشت وحرفای جلویالله بودم که حت

 غافل ادشی که تمام عمرم ازییازخدا'ریناراحت بودم ودلگ' حقارت کردماحساس

 حاالکه سخت یشدولی لبم به ذکربازمشهی رو سروقت خوندم همنمازهامتمام 'نشدم

 یمن اون شب از رو'آره'کردی بهم نمی کمکچی داشتم تنهام گذاشته بود وهاجیبهش احت

و دست 'ذاشتینده هاش فرق نم بنی بچوقتی که هییدل شکسته ام گله کردم به خدا

 جوابم زدمی صداش منقدری چرا من که ادونمی نمی ولکردی رو رد نمیچکسی هازین

 بوده وهست وخواهد ی خوبی اون که خدایول' براش نبودمی بنده خوبدهمیشا'دادینم

روح الله ' آدمنهمهی اونیوچرا م' سرنوشتمی رو گذاشت توی لعنتیماری بنیبود چرا ا

 ی رو بکوبه تومیماریومدام ب' بارفتارش خوردم کنهینطوریکرد که ا'میگ زندکیروشر

 نداشته ی مشکلمیماریکه با ب'  سرنوشتمی توی رونذاشتیکی چرا ااااااایخداگفتم 'سرم

 منم دلم ایخدا" روبچشمی خوشبختنیریومنو همه جوره بخواد وکنارش طعم ش'باشه

 ی ودستش رو تونمیکنار شوهرم بش' دلم گرفتهی ناراحتم وقتیی ازجای وقتخواستیم

 منم دلم ااااایخدا'  حرفاش آروم کنهبا وازدرد دلم براش بگم واون هم منو رمیدستم بگ

 یوقت' می بخندمیبا هم بگ'میبگرد' رونی دخترا باشوهرم برم بهی مثل بقخواستیم

 یرنجوی انکهینه ا'شمی بده که خوب ممی ودلدارنهی کنارم بشستی حالم خوب ننهیبیم

' خوامی نمضی سرم وبگه من زن مری روبکوبه تومیماریجلو همه پسم بزنه وهر روز ب

 ای بزنه حالم روبپرسه بارزنگیآرزوبه دلم موند ' به هفت ماهه عقدشمکی االن نزدایخدا

 به دست ی که برایدونی خودت مایخدا' رونی بمی دنبالت باهم برامیبگه زهرا حاضرشو ب

 نظرش درموردم ی گفت گفتم چشم وانجام دادم ولیم هرچآوردن دلش همه کار کرد

 رو ازم یماری بنی تواای تی وضعنی خسته شدم از اگهی داااااایخدا......عوض نشد که نشد

و ' کنیکی با دلم کشهی مدکی ادم که اسم شوهر رو نی دل اایدور کن وشفابده منو 

 درش نداشتم ی که من دخالتیزی بخاطر چنقدری واادی کنار بمیماریکمک کن که با منو ب

 مرف زدم و درد دل کردم باخدا آروم وآهسته نقدریا"سرزنشم نکنه وسرکوفت بهم نزنه

حالم خوب " چشمام رو باز کردممی آالرم گوشیبا صدا...... تا خوابم بردختمیواشک ر
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 اومدم ورفتم وضو نیی به زور ازتخت پاکردینبود بازم درد داشتم سرم وحشتناک درد م

 بودم ستادهیبه زور سرپا ا....... به نمازستادمیرفتم وجانمازم رو پهن کردم واگ

 سجاده دراز ی نمازم که تمام شد از بس حالم بد بود همون جاپاخوندمیونمازم

 .. ....و دوباره خوابم برد......دمیکش
 
 می برمیخوایزهرا م: کردو گفتدارمی اومدو بنی بودم که نگدهی چقدر خوابدونمینم

 که ی چیحلقه برا!!!! حرفش گفتمدنی ازشن؟؟؟متعجبیای باهام نمدحلقهیخر

 رفته بود گفتم ادمیآره واقعا '  بله برونم بودشی رفته چند شب پادتیمگه :دوگفتیخند

 خوب ادی حالم زامی بتونمینم' یبخت وخوشی ان شاالله به خوشیمبارک باشه آج

 دی برییبهتره خودتون تنها'ون بشموبال گردنت' هم ممکنه حالم بد بشهامیب'ستین

 ی اصراریتونی حاال که نمیول'یومدی باهامون مخواستی دلم میلیخ: گفتنینگ' دیخر

خواست 'یان شاالله که تو خوشبخت بش'شی پریگفتم به سالمت خ'فعال خدا حافظ'ندارم

بلندشوصبحونه بهتر : گفتدی داداش مجیراست: که برگشت وگفترونی بره بزدراتاقا

 که رفت منم به زور ازجام نینگ' امیگفتم باشه برو منم االن م'ی داروهات روبخوردیبا

 نشسته بود مامان هم ونی تلوزی که پادی مجنییبلند شدم جانمازم رو برداشتم ورفتم پا

 کردم نشستم مشغول خوردن ی بود رفتم وسالمها آشپزخونه مشغول شستن ظرفیتو

 رفته بودوبه نی وقت بود اشتهام ازبیلیخ'دادمیت مبه زور لقمه ها رو قور"صبحانه شدم

وداروهام رو '  اتاقم شدمی ازمامان کردم وراهیبلند شدم تشکر'  خوردمیزور غذام

 تا ارمی دست به دل روح الله رو بی که چجورکردمی فکرمنیبه ا'  مصرف کردمیکی یکی

روز دهم آذربود وروز  افتاد امادمی" کنمی مردم زندگهیمثل بق'  دغدغهیبتونم راحت وب

 ی برادی که برم خردمی بلندشدم ومانتوم روپوشی اورادی نیتولد روح الله خوشحال ازا

 ی رفتن ندارم با کالفگرونی اجازه بگفتی که مشبشی دی اوردن حرفاادیتولدش که با به 

 یی اهی بتونم براش هدی رو در اوردم وتواتاق مشغول قدم زدن شدم که چجورممانتو

 وگفتم دی شد طرف مجدهینا خوداگاه فکرم کش' برمرونی که بخوام بنیکنم بدون ا هیته

 نکهی برام تا من به روح الله بدم بدون اارهی برام بخره وبیی اهیبهتره بهش بگم تا هد
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 نقدری اما ارفتمی پاهام داشتم که به زور راه می تویادیز درد نکهیبا ا' رفته باشمرونیب

 یبر' ازت خواهش کنمشهی میداداش' وگفتمدی داداش مجشیپخوشحال بودم که رفتم 

 چشماش رو دیمج'ساله باشه٣٣ پسر هی که مناسب تولد ی مردونه بخری کادوهیبرام 

 روح الله ست ولد امروز ت؟؟؟گفتمی کیبه چه مناسبت وبرا' کردو نگام کردوگفتزیر

 نیبخاطر هم"دهینم رفتن رونی به من اجازه بیدونی اما خودت که مخوامی اون میبرا

 ی به جایول' خرمی االن برات مرمیم'  تکون داد وگفت باشهی سردیمج"مزاحم توشدم

 نیا' زهیری اعصابم روبه هم منی وهمیکشی نازش رومی اون ناز تورو بکشه تو دارنکهیا

 که قبال ی طرف اتاقدوبهی موهاش کشی تویوکالفه دست" گذرونده تشد از حگهیپسر د

 گهی ساعت دکی بود رفت ولباس عوض کرده ازش خارج شد وگفت تا متعلق به خودش

 ...... کرد ورفتی گفتم منتظرتم داداش وخدا حافظیبا خوشحال'گردمیبرم
 

مامان که 'یخوایمامان کمک نم: رفتم تو آشپزخونه سراغ مادرم وبالبخند گفتممنم

گفتم آره 'یخوردداروهات رو' تمام شدگهی ها بود گفت نه دنتی کردن کابزیدرحال تم

 کجا دیمج' چپ چپ نگام کرد؛ گفتم بخدا خوردم داروهام رو گفت باشه"خوردم

که گفتم راستش ' نگام کردیمامان سوال'ه الزمم بود رفت برام بخریزی چهیرفت؟؟گفتم 

 ارهی خودش بخره بقهی به سلیزی چیی اهی هدهیامروز تولده روح الله ست گفتم بره برام 

 یلی اون خنکهینه ا: به حالت تاسف تکون داد و گفتین اخم کردو سرماما'برم بهش بدم

 رفتنش تماس نگرفت حالت روبپرسه ازکادوگهی یبه فکره توبود روز زن شد حت

 دادم به هیناراحت تک' حاال تو براش کادو بخر ومنت بکشنجوریتولدتم که هم'میگذشت

 کنه یفکرشوهرش باشه وسعخوبه آدم به : آشپزخونه وسکوت کردم که مامان گفتوارید

 شرط شبی ددیمج'  حس دو طرفه باشهنی ادی زهرا جان مادربایول'خوشحالش کنه

 می که وادارت کردمی که اشتباه کردمیآره قبول دار: روح الله روبهم گفتیوشروط وحرفا

 مثل خودش باهاش ری خودت رو سفت وسخت بگگمی من می ولی ازدواج تن بدنیبه ا

 ادی نظرش عوض شه وخودش بدیتا شا'مه چقدر رفتارش باهات بدهرفتار کن تا بفه

گفتم ' ن خورد نکذارهی احترام بهت نمیی که ذره ای ادمی خودت رو برانقدریا"طرفت
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ماه ٢ تو اون ی نگرفتم اونم حتی تماسچیماه باهاش ه٢ من حدودی مامان ولیگیدرست م

 شهی دلش تنگ مکنهیارم چکرمی اگه سراغش رونگنمیخواستم بب' ازم نگرفتیسراغ

 گرفت ونه ی نه تماسدمیکه درکمال تعجب د"انهی ادی سراغم مرهیگیباهام تماس م

اون ککش هم ' خبرباشمی سال ازش بی سالهامن داگهی خودتون که شاهد بودیسراغ

 توش یی مرده اچی که هخونمی فاتح میمن دارم سرقبر'خوادی مامان اون منو نمگزهینم

 وقسمت من کرده بی که روح الله رو نصی اونگمی دارم ومیدیم هنوزهم ایول'ستین

 که دلش رو کنمی رو ممیمن تمام سع'کنهیوکمکم م'کنهی کار روباز منیخودش هم گره ا

 ی تکون دادومشغول آماده کردن ناهارشدمنم رفتم نشستم پایمامان سر' ارمیبدست ب

د شد و اومدو کنارم نشست  دستش واری کاور توهی بادی بعد مجقهی که چنددقونیتلوز

 جعبه توش هی کاور رو باز کردم واول یبا خوشحال.....ادی ازشون خوشت بدوارمیام:وگفت

 بود تشکرکردم گفتم بای زیلی بود خمتی مارک دار گرون قعت ساهی دمی کشرونیرو ب

 که دمی هم براش ساعت خری نامزدی افتاد براادمی یول"داداش دستت درد نکنه

 کنهی قشنگه حتما استفاده میلی خنی االی خی گفتم بیول'دمشیش ند دستچوقتیه

 دمی کشکاورش که همراه ساعت بود رو از یکی شاریمردونه بس"راهنی پهیازش بعد هم 

 داداشم قهی سلومدی قشنگ بود ومطمعنن بهش میلی خیلی وبهش نگاه کردم خرونیب

'  تقهیسل هم خودت هم ی وگفتم داداش حرف نداردمیحرف نداشت خند

 ی شما تاج سرهی چه حرفنی گفتم داداش ادمیخند'گهی رفت دیخرم کرد:دوگفتیخند

' مونمیناهار هم م' برمخوامی االن متمگف'دنشی دی بریخوای می حاال کدوگفتیبازم خند'

 شی آرایخواستم کم' حاضرشدمعیرفتم سر' گفت باشه پس برو حاضرشو برسونمت

حق :گفتی که مشبشی دی حرفایاداوری ازیول'دم نامزدنیچون قرار بود برم د'کنم

 به ی دفعه قکرهی' نییچادرم رو سرم کردم ورفتم پا' گذشتمرشی کنم از خشیندارم آرا

 دحاضرشدمی دی سالن بود وقتی که تودیمج' درس کنمکی براش کدکهیرسذهنم 

 بهم قهی چند دقشهی داداش مم؟؟؟گفتمیبر' رو برداشت وگفتنی ماشچیبلندشدوسو

منم '  برمیی جادی باعترچونی گفت باشه پس سرمی دارم انجام بدم وبری کاریلت بدمه
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 درست کردنش ومشغول زی رومدمی رو چکی کلی آشپزخونه و وسای رفتم توعیسر

چرا : وگفتمدمی خندکردی بود وداشت نگام مستادهی انهیمامان هم دست به س'شدم

 ی که با چه ذوق وشوقسوزهی منیدلم ازا: مامان؟؟؟مادرم گفتیکنی نگام مینجوریا

 با لب ولوچه شهی اما هنوز نرفته مثل همدنشی دی که برینیبی براش تدارک میدار

 نکهی ذوقم خورد باای حرفش تونی با ایبدجور.....یگردی برمونی وچشم گرزونیآو

 ونیبا چشم گر'دنشی خونشون درفتمی هروقت مگهی رومقتی حقدونستمیم

 نشه وامروز بتونم خوشحالش کنم ونظرش رو نطوری که ادواربودمیاما االن ام'گشتمیبرم

 کردم و ض رفتم باال ولباسام رو عوعی فرگذاشتم وسری رو توکیک"ربدمییدرموردم تغ

 یبو'نیی سرم کردم وچادربه دست رفتم پای رو لبنانمیبا عطرم دوش گرفتم وروسر

رکاربرگشته بود وبه محض  از سی که درست کرده بودم خونه رو برداشته بودمجتبیکیک

 ؟؟مامانی درست کردی شکالتکیک' مامانی راه انداختییعجب بو:ورود به سالن گفت

 یمجتب' خونه نامزدش امروز تولد روح الله ستهدرست کرده ببر"کار زهراست:گفت

 برام درست کی کنیزهرا فردا تولد منه ازهم: بهم کرد وگفتیبرگشت ونگاه

گفت اشکال نداره حاال فردا ' میاالن که آذر'تو که خرداده وگفتم تولد دمیخند'یکنیم

 میزد حرفش نی منو مامان از ادمی مریی روتغخشی تاررمی درست کن خودم مکیبرام ک

 رو که پخته بود از کی رفتم کعیوسر'کنمی خنده ومن گفتم باشه فردا برات درست مریز

 بعد هم قهیده دق' کم خنک بشههی وگذاشتمش توظرف مخصوص که رونی بدمیفرکش

 رو کنار خونشون نگه نی ماشدیمج' می خونه روح الله شدی رو صدا زدم وباهم راهدیمج

  بازم باحرفیدیاگه د:داشت وگفت
 

 دی ومجمی کردیخدا حافظ'گفتم باشه" دنبالتامی نمون زنگ بزن بکنهی متتی داره اذاش

 هرچه زنگ زدم یول"رفت منک زنگ خونشون رو زدم ومنتظر شدم در رو باز کنن

 جواب یول' روح الله زنگ زدمی وبه گوشرونی بدمی رو کشمیدر رو باز نکرد گوش,یکس

 جواب ی شماره خونشون رو گرفتم بازم کسداد جواب نی بار تماس گرفتم ولنینداد چند

 در رو ی کسیبازم زنگ زدم ول' براشون افتاده باشهینگران شدم گفتم نکنه اتفاق'نداد
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 شد وداشت داشی مادر روح الله از سر کوچه پدمی بر گردم که داستمخویباز نکرد م

 دم در را شد لبخند زدوگفت چکمی نزدی وقتادی خوشحال شدم ومنتظر موندم بومدیم

 منو تو آغوش گرفت وجوابم رو داد که مانهی گرم وصمیلی مادر سالم کردم وخیسادیوا

 رو حالله وتلفن ی بارهم به گوشنی در رو باز نکردوچندی زنگ زدم کسیگفتم والله هرچ

 رفته دمی برگردم که دخواستمی جواب نداد نگران شدم میخونه زنگ زدم بازم کس

روح الله که خونه :مادر روح الله اخم کرد وگفت' دیگردی برمدی وداردیدخریبود

ز  رو بااطی رو انداخت به قفل ودر حدی وکلرونی رفته بدیشا'چرا در رو باز نکرده!!!!بوده

 ی وقتیول'می وباهم وارد خونه شدرونیکردولبخند زنان گفت برو تو دخترم حتما رفته ب

 یی تو خونه ادی هم متعجب پرسرش مادیجا خوردم حت'دمی دونی تلوزیروح الله رو پا

روح الله برگشت '  ساعته پشت درهکی زهرا یکنیپس چرا در رو باز نم!!!!رو ح الله؟؟؟

از 'خال وحوصله مهمون و نداشتم' نداشتم در روباز کنمدوست:طرفم واخم کرده گفت

 هی و وهدکی کخواستمی منییسرم رو انداختم پا'دمیحرفش وبرخوردش خجالت کش

 افتادم که شبمی دیادحرفای'نیهاروبدم وبرگردم که مادرش گفت زهرا جان مادر برو بش

بخاطر ' ارمیو بدست ب تالش کنم تا بتونم دلش رنقدریباخودم عهد کرده بودم از رو نرم ا

 تلخ روح الله به گلو چنگ انداخته بود رو به زحمت قورت ی که از حرفای هم بغضنیهم

 کاناپه ی کنارش نشستم که بلند شد ورفت روفتم کردم لبخند بزنم وریدادم وسع

 وبلند اوردمی خودم نی بازم به روی رفتارش ولنی ادنیوچقدر برام سخت بودد'نشست

 که کنارش بود گذاشتم وساعت یزی میست کرده بودم رو رو که دریکیشدم ک

 ی بود هم به طرفش گرفتم وبالبخند بدهی به عنوان کادو برام خردی هم که مجیراهنیوپ

 زای چنیمن با ا: بهم انداخت وگفتینگاه تند' گفتم قابلت رو نداره تولدت مبارکیجون

 شکستن یتم افتاد وصدا از دسراهنی دستم که ساعت وپریبعدهم زد ز'شمیخرت نم

 ی من رفت توی رو هم برداشت وجلوکیجعبه ساعت اومد که فکر کنم خورد شدک

 اتاقش ودر اتاقش رو محکم یو سطل آشغال ورفت تیآشپزخونه وانداخت تو

 نیی اومد پاعی صحنه هابود سرنی بود وشاهداستادهی راه پله ایمادرش که باال'بست
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 نیروح الله در اتاق رو از داخل قفل کرده مادرش گفت ا دیورفت در اتاق روبازکنه که د

 دو تو اومده کادنی دی همه راه برانی اچارهیدختر ب'یکشی خجالت نمهی چایمسخره باز

روح الله 'یکنی باهاش برخورد مینجوری برات درست کرده اونوقت تو اکی کدهیبرات خر

 کنم که تی وخانوادش شکا برم از خودشخوامیم'بگو بره گورش رو گم کنه:داد زد گفت

 ی؟؟؟؟چی چدیمادرش با تعجب پرس' رو بهم انداختنضیدخترمر,هیگولم زدن و

 خانم نی ای بابایدیدرست شن' اره مامانگفت الله در اتاق رو باز کرد و؟؟؟روحیگفت

من از ...... حاضرنبود باهاش ازدواج کنه رو قابل کردبه ماچکسی که هیگولمون زد ودختر

 ومادرش هم شدی مدی که نبایزی گرفت آخرش شد اون چشیرفا دلم آت حنی ادنیشن

 داد من ادامهوروح الله 'ختنیواشک هام گوله گوله شروع کردن به ر....دی رو فهمقتیحق

 خرم کنه که تونهی هاش مهی کرده با اشکهاش وهدالی خانم هم خنی اخوامی نمضیزن مر

 زدم یرداشتم وبدون خداحافظ رو بفمی طاقت موندن نداشتم کگهید'سمیپاش وا

 ......رونیب
 

 ی براتونستمی نمی کارچی به حال وروز خودم که هکردمی مهی وگردمیدوی مابونی ختو

 ناراحت نقدریا' خوردمی به بن بست مرفتمی میهر راه'  وضع انجام بدمنیدرست شدن ا

 حال وروزم بهم دنی که بادیی آدمای هاهی روح الله که به کنای از برخوردهاریبودم ودلگ

 هق دنی که دل سنگ هم با دکردمی دلم چنان هق هق مداغ واز دادمی نمتی اهمزدنیم

 که به خواست و اراده من نبوده یزی رحم بود که بخاطر چی چقدر بشدیهقم آب م

تمام نمازهاش اول وقته :گفتی مکرد؛مادرشی مجازاتم منطوری از سرنوشتم شده اییوجز

تمام روز ' شهینم وقت ترک چینمازجمعه ش ه'ارهی رو به جا م مسجد همه نمازاشیوتو

 از یی که خواست خدا بوده وجزیزی زنش رو بخاطر چیول' شهیلبش به ذکر باز م

 ام به شدت درد نهیقفسه س'ستادمی کوچه خلوت اهی یتو'کردیسرنوشتش مجازات م

 یی درد جزنی که ای توخواستای رو  رو به آسمون بلند کردم وگفتم خداکردسرمیم

 ینه درمان' درد روباخودم به دوش بکشمنی آخر عمر اتا که یتو خواست'ازسرنوشتم باشه

 دارن و ی که برات آبرو وشرف و اجر وقربیی تو رو به حق اوناایخدا'ینیداره ونه تسک
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 روکه بخاطرش شب و روز ازنامزدم سرکوفت ی درد لعنتنی اای'دمیقسمت م'زنیعز

 درد نی با من و اکه' کنیکی آدم رو با دلم نی اادلیو دور کن  رشمیرمی وتحقشنومیم

 خسته شدم ازبس گهی خالص کن که دی زندگنی منو ازاای' آزارم ندهنقدری واادیکنار ب

ودوباره بغض " در به وجود اومدنش  نداشتم مجازات شدمی دخلچی که هیزیبخاطر چ

 قغسه ی توی درد بدیول'دادم کرد به راهم ادامه سیگلوم رو فشردو اشک صورتم رو خ

 که بود خودم رو به خونه یبه هرزحمت'رفتمیکه به زور راه م'کردمی ام احساس منهیس

 در سالن منتظرم مونداز حال وروزم یزنگ زدم مادرم در روباز کرد وجلو' رسوندم

 یریکه هروقت م' خونشونی برذارمی نمگهید: تکون داد وگفتیسر' شدهی که چدیفهم

 وهمون جا خوادیخواد مامان منو نمی گفتم اون منو نمهیبا گر'یگردی وروز برم حالنیباا

 یباز چ: اومدوگفترونی ام بهی گری صدادازی نشستم مجنی زمی در رویجلو

 تونمی وحرفام نمهی با هدگهی مخوادیاون منو نم: بهت گفت؟؟؟با هق هق گفتمیشده؟؟؟چ

 کنه دای؛ به جهنم؛بره بهتراز تو پبه درک : کالفه گفتدیمج'سهیخرش کنم که پام وا

 رونی بدمیدستم رو ازدستش کش' خونهی دستم رو گرفت وبلندم کردوبرد تومبعدش ه

 تخت؛وازته دل به خاطر بخت بدم زجه یوخودم رو انداختم رو' اتاقمیورفتم تو

 یدرد بد' باالومدنی آروم شدنم نی برای ولدنیشنی صدام رومنکهی با اناهمیمادرم ا'زدم

 آالرم یباصدا"دمی خوردم وخوابمبخشدوتا آرا" بود بلند شدمدهیچی ام پنهی سیوت

 حالم خراب بودکه دوتا نقدریا'کردبلندشدمی مدارمی اذان صبح بی براشهی که هممیگوش

صبح روز ٥ بودم تادهیصبح خواب١١آرامبخش خورده بودم وروز گذشته ازساعت

هر و عصر ومغرب وعشام روبخونم که  نماز ظدارنشدمی کالفه بودم که بنقدریبعدوا

 ورفتم وضوگرفتم واومدم سجاده ام رو کردبلندشدمیسرم به شدت درد م"حدنداشت

درحال نمازخوندن بودم که در اتاقم باز شدسالم نمازم رو که ' به نمازستادمیپهن کردم وا

 صدات یچرا هرچ'یتو که مارو نصف جون کرد: که گفتدمی مادرم رو شنیدادم صدا

 خودش گفتی ممارستانی بمتی هم که نذاشت ببردی مجی نشدداری بمیکردیم

صبح برو :مادرم گفت' دمیادخوابی زنیگفتم آرامبخش خورده بودم بخاطر هم'شهیدارمیب
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 پسره نی هم به انقدریا'تو خونه,یدیپوس'خونه فاطمه حال وهوات عوض بشه

 خودش نمی بذارببیزن زنگ هم بهش بی خونشون حق نداری برذارمی نمگهید'فکرنکن

اگه تا آخرعمرم هم بهش زنگ نزنم ونرم '،باخودم گفتم'رونیبورفت 'انهی ادسراغتیم

 دتحملی خودم رو گرفته بودم بامی تصمیول'رهیگی ازمن نمی سراغچی اون هنمشیبب

 شی پرفتمی سرهم مهی دیبا'ندمی مدت نبهی ی وقتکنهی چکارمنمی روببشی دورکردمیم

 نکهی اومدبای خوابم نمگهی بودم وددهی خوابادیز'ذارهی جلو پام میه کار چه رانمیمشاوربب

 بلندشدم قرانم رواوردم و شروع کردم به خوندن قران ی ولکردیسرم به شدت درد م

 میکه گوش' گرم قرآن خوندن شدمنقدری قرآن بوداکردتالوتی که آرومم میتنها کار

سالم :فاطمه بود جواب دادم'میش وبلندشدم رفتم طرف گودمیزنگ خوردقرآن رو بوس

 یکم'گفت خوبم شکرخدا'یگفتم ممنون تو چطور'ی خوبی سالم خواهرتفاطمه ؛ گف

 نه چطور مگه؟؟گفت آخه مادرت شب؟؟؟گفتمی شده بود دیزیزهرا چ:مکث کردوگفت

ماهم 'ستیگفت که حالت خوب ن'شتی پامی چند بار تماس گرفت وازم خواست بشبید

 انی بعدا بهت جرنونگفتم مم'شتی پامیحاال امروز م'امیونستم ب نتمیکه مهمون نداشت

 شهیم' مشاورهی برای دکترمحمدشی برم پخوامیفقط فاطمه جان من م'گمیرو مفصل م

 منم راه افتادم گفتم نه ی تا تو حاضربشلیباکمال م' گفت؟؟؟فاطمهی منو ببریایب

 نگاه به هی"ساعت خوابفاطمه گفت ' برم االن که مطب هنوزباز نشدهخوامیم١٠ساعت

شد به ١٠ ساعتی مات ومبهوت به ساعت نگاه کردم ک١٠ ربع بههیساعتت بندازاالن 

 گفت باشه وقطع ایتوهم زود ب'شمی حاضرمعیخودم اومدم وگفتم باشه من االن سر

 فی جانمازم رو جمع کردم وحاضرشدم چادرم رو سرم کردم وکعیمنم سر.....کرد

  کجا گدنی متعجب پرسدی مادرم ومجنییتم پا رو برداشتم ورفلمیوموبا
 

گفتم زود 'ی بریخوایبازم بدون صبحونه م'مادرم گفت'رونی بمی برمیخوای با فاطمه مفتم

 در نی از اذارمی نمی وداروهاتم نخوردیتا صبحونه نخورد: با تحکم گفتدی که مجامیم

 گفت فاطمه دیمج'شهی مری دنبالم دادیگفتم داداش تورو خدا االن فاطمه م'رونی بیبر

 امیگفتم داداش بخدا بعدا م'ی وداروهات رو بخورصبحونه تا تو ادتوی بگمیاومد م
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به ناچار با لب ولوچه .....ی برذارمی نمای یخوری االن منی همیایامی:دگفتیمج'خورمیم

انگار ' مشغول خوردن صبحونه شدمزنشستمی وارد آشپزخونه شدم وپشت مزونیآو

 به خوردن یلی اصال من باالچوارمی بخواستمیچند بار م'دادنیوردم مداشتن به زور به خ

گفتم بخدا ' ی برذارمی نمی نذاشت وگفت تا آخرنخورددیکه مج'نداشتم خواستم بلندشم

 رمی وبلند شدوگفت من می به زور بخوردی بخورم گفت باتونمی بابا نمارمیدارم باال م

 ...... اتاقمی ورفت تویورده باش روخنای تمام ادی اومدم باارمیداروهات روب
 
 زنگ در ی روجمع کنم که صدازی خوردم وبلندشدم مگهیتا لقمه د٢ ناچاربه

 سالم واحوال ی روجمع کردم باصدازی معیرفت طرف اف اف من سر'مادرم'بلندشد

 رمی داروهات رو بخور؛گفتم داداش دایب: گفتدی رو برداشتم که مجفمی فاطمه کیپرس

 یخوری دونه دونه مینیشی میای من االنی همای: گفتدیمج'خورمی مامیم بعدا رمیشده م

گفتم داداش تورو خدا بزاربرم بعدا "یدی از چشم خودت دیدی دیاهرچیداروهات رو 

 کردواومد گفت خب یی چپ چپ نگام کردفاطمه هم سالم بلند باالدی مجخورمی مامیم

 به فاطمه رفتم وداروهام ییچشم غره ا'می داروهات روبخور تا برگهی دگهیراست م

 با فاطمه گرم دیمج' داروهام رو بخورمارمی ورفتم تو آشپزخونه که آب بدگرفتمیروازمج

 ورفتم توسالن رونیواز آشپزخونه زدم ب' داروهام رو خوردمعی بود منم سریاحوالپرس

 طرف مطب دکتر می کردم وبا فاطمه رفتی خدا حافظدی رو برداشتم وازمامان ومجفمیک

 شلوغ یادی مطب زنکهی باانمی بود بخاطر هممه فاطی هالی دکتر ازفامیمنش' یمحمد

 مارو بدون نوبت فرستاد اتاق دکتر؛باورودمون دکتربه احترام بلندشدسالم یبود ول

 دکتر شرح دادم ازشب یشروع کردم ماجرا رو برا'بااضطراب واسترس' می ونشستمیکرد

 دکترم شیروز بعدازعقدکه متوجه شدرفته بودم پ روح الله چنددارمنوی تادیخواستگار

 تمام ی هاش رو حتی احترامی هاوبی محلیتمام رفتارهاش وب' دارمیماری چه بدیوفهم

 تاسف ی از رویدکتر سر' به دست اوردن دلش کرده بودم رو گفتمی که براییکارها

 نوع نیهمچن شماویماری آقادرموردبنی برداشت بد ایواقعامتاسفم برا:تکون داد و گفت

 نه به یماری بنی ایدولیگفتی رو مانی قبل از عقدبهشون جردیدرسته که با'برخوردشون
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 گهی نکرده شما تا چند ماه دی مثالخدامیکه بگ' نه کشنده هستکنهی متی سرایکس

 ونه مانع از بچه دارشدن شهی منی زوجی برایکینه مانع از نزد'دیمونی نمشترزندهیب

 طی داروو محامصرف تحمل کنه که صد درصدبددردیوسط با نی که ایتنهاکس'شهیم

 تا دی باکهی متحمل نخواهد شدوتنهاکسی کنه اصالدردی که توش زندگیارامش بخش

 ندهی که در ایی نه نامزدتون ونه بچه ای خطرچی اصال هدییاخرعمردارو مصرف کنه شما

 من دکهی اوردی رو مشونی کاش ایا'کنهی نمدی داشت رو تهددیبعداز ازدواج خواه

 اصال شونی دکترایگفتم آقا'ربدهییتا رفتارش رو تغ' کنمصحبت و باهاشون نمشونیبب

 شهی برام بد تموم میلی شما؛واگه بگم بهسون هم خشی پنجای که من اومدم ادوننینم

 که یی حرفانیدکتر گفت با ا' مشاورهی براانی وجه حاضربشن بچی به هشونیوفکرنکنم ا

 شنهادی دخترم پنیخب بب' هستنیارلجبازی آدم بسشونیه شدم ا متوجدبلهیشما زد

 به شونیتا ا' دکترمعالجتشی پشی کن ببرشی راضیتونی تا اونجا که منهیمن به شماا

 ی عادی مثل آدم هادیتونی نخواهد امدومشی پشونی ای براینامزدتون بگن که مشکل

 دوسراغشی نکن مدت بهش تلفنهی ضمن دودری رو کنارهم شروع کنی خوبیزندگ

 اما دی باهاش نداشته باشی تماسچی مدت ههی'انهی رهیگی ازشما می سراغداونینیدببینر

 هی رابطتون رو باهاش رندی اگر گادی دکترمعالجتون بشی با شما پدکهی کنشیقبلش راض

 به نفع شماست که نی ایدولی خبرباشی براتون سخته که ازش بدونمیدمیمدت قطع کن

 دکترکه یصحبتها........ادیبود شمارو احساس کنه وخودش طرفتون  نبدتایسراغش نر

به فاطمه گفتم منو ببرخونه 'رونی بمی وبافاطمه ازمطب اومدمیتموم شد تشکرکرد

 رفته ادتی نکهیتو زده به سرت مثل ا:فاطمه برگشت چپ چپ نگام کردوگفت'نامزدم

 دکتر رو ی تو صحبتهاکهنی نرفته اما مثل اادمی گفتم رونی لگد انداختت بروزباید

'  انجام بدمی زندگنی نگه داشتن ای تمام تالشم رو براخوامی جان من م؛فاطمهیدینشن

 دای عالقه پشتربهشی بزنهی مشترپسمی بی چرا هرچدونمینم:وگفتم'دمی کشی آهنیغمگ

 که ی چند ماهنی تو انکهیفاطمه؛اسمش تو شناسناممه باا' باشه نامزدمهیهرچ' کنمیم

 هیوبه گر' سرکوفتم زدهمیماری خوش بهم نشون نداده ومدام بخاطر بیرو'عقدم
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 یفاطمه سر' ازهم نپاشهی زندگنی اخوادی بازم بهش عالقه دارم ودلم میول'انداخته

که پاشنه خونتون ' اون همه خواستگار رنگارنگونیم'گهی دیی اوونهید:تکون داد و گفت

' ارهی دلش خواست سرت مییه هربال کی بله دادیکی وبه یرو ازجا کنده بودن اومد

خاک تو سرت زهرا؛خاک تو سرت ' تاباهات قهرنکنهیکشی منتش روهم ماونوقتو

 ی به زندگیگند زد' تو نکبتیول' به اندازه تو خواستگارنداشتی دخترچیه......واقعا

' ی پناهچارهیپ'ی رو هم نابودکردگهی آدم دهی یزندگ' بخاطر فکرغلطت' خودتندهیوآ

 ی کوله بارش روبست ورفت برادی خبرعقد کردنت رو فهمی دوستت داشت که وقتنقدریا

 ی چرا؟؟؟؟؟چون تو احمق نخواستیدونیوصداش رو بلند کرد وگفت م......' خارجشهیهم

اونوقت ' ذارهی وتنهات نممونهی دوستت داره که همه جوره پات منقدری ای پناهیباور کن

'  شمکی اونم پسم بزنه وجلوش کوچمیماری بانی با گفتن جرخوامی نمیتو احمق گفت

 براش زای چنی دوستت داشت که اصال انقدریاون ا"ی زهرا از احمق هم احمقتریاحمق

 دوستش نقدریمن ا:گفت'ی روقبول نکردشی بهش گفتم چرا خواستگاریمهم نبود وقت

 روز هی باهاش ازدواج کنم وهمون مونهی روز زنده مهیداشتم که حاضربودم اگه بگن فقط 

 اما' کنمیرو هم باهاش زندگ
 

 هی عمر با هی ستی حاضرنگهی میکی یوقت' ستنی که همه مثل هم نی باور کنیتونخواست

 نگاه هیبرو '  فکر روداشته باشننی هم همهی که بقشهی نملی کنه دلی زندگضیدختر مر

 آدم نیبه عقد ا که ی چند ماهنیتو ا!!!!! ی افتادی به چه روزنی به خودت بنداز ببنهیتو آ

 گهی دی افتادختی ازری وغصه خوردی کردهی وگریاز بس نشست'ی در اومدیعوض

اونموقع ها '  شدهیصورتت الغرو استخون' چشمات گود افتادهی نگات کرد؛پاشهینم

 با خودت یدار....... نگات کردشهی حاال نمیول'شدمی نمری سکردمی نگات میهرچ

 که شیت بودکه خواسی کنی اتیاومدن خواستگار که ی اونهمه آدمونیم' یکنیچکارم

 هی دای وکالفه داد زدم بس کن فاطمه؛شدی عصبی روز افتادنیحاال به خاطرش به ا

 روح الله انتخاب من نبود به زور یدونی خوب میکی ندونه تو یدلسوز ترازمادر؛هرک

م مثل سگ  رو االن ههی رو ونه بقیآره من نخواستم نه پناه' وادارم کردن عقدش بشم



  رمان قلب زیبای من                                            تک رمان کافھ اختصاصی 

@Caffetakroman 233 

 هم چهیپی به پروپام منقدری که ایدوست نداشتم پناه'کنم تونمی چکار میول' مونمیپش

بره '  نظر پزشک باشم و دارو مصرف کنمدتحتیوتا آخرعمرم با'ضمی بفهمه مریوقت

 دشیو د' بشمکی اون هم کوچی جلوخواستیدلم نم'پشت سرش رو هم نگاه نکنه

 ی لعنتیگ زندنیا' من مجبورم با چنگ ودندون'ه عوض بشمیماری بدنینسبت بهم بافهم

 اگه یماحت'فتهی بدی اتفاق ممکنه که نبانیرو نگه دارم چون طالق تو خانواده ما بدتر

بخدا :فاطمه گفت'اما اسم طالق رومون نباشه'می وبسازمی بسوزدی هم بامیبدبخت بش

 ی که بخوانهی بهتراز ای ازش جدا بشی االن که عقد هستنی اگه همدیکنیاشتباه م

 خونه بابات وطالق ی برگردی بچه مجبور باشهی وبعد با شیندگ زی توی وبریازدواج کن

ببخش که سرت داد : رو نگه داشت وگفتنی خونه روح الله فاطمه ماشمیدیرس' یریبگ

 یزی که مثل خواهرم برام عزیدونی کردم اما خودت خوب منی وبهت توهدمیکش

 یناراحت بودم ازش ول' ربشهیام فکر کن زهرا نذار د به حرفخوامی رو متیوخوشبخت

 چه دونستمی منکهی با اکنمی بود به ناچارگفتم باشه در موردش فکرمقتیحرفاش حق

تشکرکردم وازش 'کردمی می وزندگکردمی بود تحمل می هرجوردیفکرکنم وچه نکنم با

 وروح الله اومد  باز شداطیتا خواستم زنگ بزنم در ح'و فاطمه هم رفت' کردمیخدا حافظ

 رونشیازدر ب: اون اخم کرد وروش رو ازم گرفت وگفتمیشدچشم تو چشم ' رونیب

رفت طرف ' ندادیجواب'سالم کردم" ندادمتی اهمی ناراحت شدم ولادی از پنجره مکنمیم

 هیو'اومدم باهات حرف بزنم: کوچه پارک بود خواست سوارشه که گفتمی که تونشیماش

بغض کردم رفتم 'ندارم هم باهات یحرف'امی باتو بهشت هم نممن: باهم گفتمی برییجا

 نگاه کردودستش رو با ضرب می اشکی طرفم به چشمادیطرفش بازوش روگرفتم چرخ

 با رونیبروب: شدمنم نشستم گفتنشیسوارماش'به من دست نزن:دوگفتیازدستم کش

 بگم من  بهتیمن با چه زبون: گفتم تورو خدا به حرفام گوش بده بعدبروگفتهیگر

اشک هام رو پاک کردم ' برمخوامی منییبرو پا'خوامی نمضیمن زن مر'خوامتینم

 یاگه دکترهم گفت من بدرد زندگ' دکترمشی پمی االن برنی همای بیباشه قبول ول:وگفتم

 ی هرکاری بری اونوقت مختارامی بربیی زناشوی ازپس زندگتونمی نمای'خورمیباهات نم
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 یخوری نمیزندگ که بدرد فهممینم' من خودم خرمیعنی:سرم دادزد وگفت'ی کنیخواست

 من همونجا یول' برم کاردارمخوامی منییبرو پا' بگه بهمنوی دکترت که اشیکه برم پ

 اومد ی اون درکمال ناباوریول' مطب دکتر معالجممی بشه وباهم بریدراضینشستم تا شا

 دستم یعصب'میابریدا ب شوالتماس کردم گفتم توروخادهی رو باز کردوگفت پنیودر ماش

پام درد گرفت 'ابونی تعادلم رو ازدست دادم وافتادم کف خدکهی کشربرو گرفت وبا ض

 سرعت روند و دور نی پدال گاز گذاشت وبا آخری رفت وسوارشدوپاروالی خیواون ب

 ی کسی جلونقدریچقدر بده ا' کردمهی برخوردش گرنیشدبغضم شکست وبخاطر ا

ن شکل هم باهات ی حاضر نشه بهت محل بذاره و به بدتر واونی کنکیخودت رو کوچ

 صدا به حال وروز ی شده بودتکوندم واروم وبیبلندشدم لباسام رو که گل'برخوردکنه

ماه بهش زنگ ٣ نی ایومن هر روز تو'ماه گذشت٣' خونه شدمی وراهختمیخودم اشک ر

 دادی جواب نمایون وا' مطب دکترمی وباهم برادیزدم والتماس کردم  وخواهش کردم که ب

 وبه کنمی وقت منمی فکرهام رو بکنم ببدیبا:گفتی مایکردیکردودعوا می تند برخورد مای

 طور خرف زدنش خوردم نیوچقدر ا'انهی دکتر امیکه باهات ب'رسمی مجهینت

 روح الله پناه بردم وبهش زنگ زدم یبازم به ناچاربه عمو' تحمل کنمکردومجبوربودمیم

 ی روح الله راضی زد ولحرفوبازم اون باهاش "ره باهاش حرف بزنهوخواهش کردم دوبا

بار تماس گرفتم باهاش تاجواب ٢٠ حدوددی روز زنگ زدم شاهی نکهیتا ا...... نشد که نشد

 جوابت خوامی نمیعنی بار اول جواب ندادم ی وقتیزنی زنگ می ههیچ:دادوبادادگفت

 بهت گهی می چیماری اون راجع به بنی مطب دکترببمیابری گفتم توروخدا بهیبا گر'بدم

 شی پبرمتی مامیباشه حاضر شو االن م: گفتیعصب' روح اللهیکنی اشتباه می دارخداب

 عیسر' کنهقشی که تو ذهنمه دکتر هم تصدیزی به حالت که چی وایدکترت ول

 بود ی بودمدتشهی ترازهمدهی انداختم صورتم رنگ پری به خودم نگاهنهیتوآ'حاضرشدم

  وخوربردوخوابی شبهاخوابم نمالیروخکه ازفک
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 ی وغم وغصه شادابیفکر وناراحت' اون آدم سابق نبودمگهی رو ازم گرفته بودمن داک

 روازصورتم ی روحی وبی حالی بنی اشی آرای رو ازم گرفته بودخواستم با کمییبایوز

 یم پس ب کنشی روح الله افتادکه بهم گفته بود حق ندارم آرای به خرفاادمی که رمیبگ

 مامان وبابام نیی رو برداشتم ورفتم پالمی وموبافیوک شدم وچادرم رو سرم کردم الیخ

 شی خوام برم پیزدن بودن به مامان گفتم م,ومشغول حرف' نشسته بودنونیکنارتلوز

چهره '  برمخوامیگفتم نه با روح الله م' شده مگهیزیچرا چ:مامان نگران گفت'دکترم

 خوردروح الله بود زنگ می دعوا کنه باهات گفتم نه گوشیبازنر:مادرم در هم رفت وگفت

برو عقب : گفتی که عصبنمی جلو کنارش بشی کردم وخواستم صندلی خدا حافظعیسر

دلم گرفت ازحرفش رفتم وعقب سوارشدم آدرس ' ینی کنارم بشخوادیسوارشو دلم نم

 رو کنار نیتر؛ماش نکنم تا چشمام قرمزنباشه جلو دکهی کردم گریوسع' مطب رو دادم

 سالم یمطب شلوغ بودرفتم وبامنش'می شدواردمطبوباهم 'مطب نگه داشت

 هم بالبخندگفت باشه فقط ی منشخواستمی االن می نوبت براهیوگفتم ' کردمیواحوالپرس

با خودم گفتم االن به زور اوردمش اگه طول بکشه ممکنه بره به 'کشهی کم طول مهی

 معطل بشم ادی زتونمی دکتر نمشی زودماروبفرست پهشی گفتم تورو خدا اگه میمنش

 که ازمطب یماری بنی بعدازانی باشه بشدگفتی رو دمی وناراحتی که نگرانیمنش

 هیکنارم ' مطب نشستمی های از صندلیکی ی بروتو؛گفتم باشه ورفتم رورونیاومدب

اراحت  نیلیوارخی داد به دهی روح الله ننشست کنارم ورفت تکی بود ولی خالیصندل

 سادی چهل ساله اومدکنارم وابای مردتقرهی' ارمی خودم نی کردم به روی سعیشدم ول

 ی ربع به چهارتشکرهی وگفتم دمی کشرونی روبمیدخترم ساعت چنده؟؟؟گوش:وگفت

 ی که سعیی وصدای روح الله اومد کنارم وباحالت عصبسادی وایکرد ورفت کنارمنش

 بخدا گفت ساعت یچی ه؟؟؟گفتمی گفتیده چبه مر:درکنترلش داشت که باالنره گفت

 یچرا به خودم نگفت' یداد, بهش جوابیگفت تو غلط کرد'چنده جواب دادم بهش

 ساعت چنده بعدش دی فقط پرسچارهی اونم بی بودسادهیگفتم آخه تو دور وا'جوابش بدم

 تو اتاق می صدامون زدومارفتی بگه که منشی چخواستی مدونمینم'هم رفت
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 چهره ام ی که توی م وغمدهیر پیاز رنگ و رو' احترام جلومون بلندشددکتربه'دکتر

 تکون داد وتعارف کرد ی هم سرنی همی اوضاع ازچه قراره برادکهیبوددکترفهم

خب دخترم حالت چطوره؟؟؟گفتم :دکتر روبه من کرد وگفت'می نشستیوقت'مینیبش

 حی بهشون توضمیماری درمورد بشهی نامزدم هستن مشونی دکترایخوبم شکرخدا؛آقا

نامزد شما دچار : دادن وگفتحی وشروع کرد به توضلی مل هم گفت باکماددکتریبد

 دینداره وبا,ی درمان قطعشونیماریکه ب'هستن)لوپوس( خونسمی روماتیماریب

 هی بامصرف داروها مثل بقتوننی مشونی ایول' تاآخرعمرتحت نظرباشن ودارو مصرف کنن

 انجام بدن ی روبه خوبی همسردارفی وظلتوننیم' باشنداشته,ی وآرومی راحیادمازندگ

 آروم یوخالصه زندگ'  روزانه درمنزل رو انجام بدنیکاراها'  بچه داربشنتوننیم

 رو دی هم شمارو که نامزشون هستی خطرچیه'  داشته باشنتوننی مهی مثل بقیعیوطب

 ی کسچی به ه نه به شما ونهشهی به شمامنتقل نمشونی ایماری بیعنی'کنهی نمدیتحد

 به شدت براش مضره ومثل سم ی وناراحتادی بوجود میاراحت براثر نیماری بنیا' گهید

 آروم وبدور ی زندگدی کنی سعدیتونی که میی که وارد خونش بشه پس تا اونجامونهیم

رو بچه : الله به زبون اومد وگفتد؛روحی نامزدتون فراهم کنی رو برایازدغدغه وناراحت

 رو شروع تونید زندگی خواستیفقط وقت' وجهچیدکتر گفت به ه'ذارهی اثر نمیچ

 که تو دوران سمیداروبنو,ی سرهی تا دیبه من مراجعه کن'ی بارداریدبرای کرددواقدامیکن

روح الله گفت چه ' داشته باشهی خطری آروم وبی مصرف کنه تا بارداریباردار

 خانمت استفاده یباردار در زمان دی آمپول هست که بای سرهی:؟؟؟دکترگفتییداروها

 عی کرد وبلندشدمنمسری باشه صورت روح الله درهم رفت تشکراشتهتا درد ند' کنه

گفتم حاال ' می که شدنی سوارماشمی کردم وازمطب خارج شدیتشکرکردم وخدا حافظ

 زدکه احساس کردم پرده یچنان داد'ی روح الله جان اشتباه برداشت مرده بودیدید

 فردا اقدام نیهم'  بودمهخفه شو اتفاقا کامال درست برداشت کرد:گوشم پاره شده وگفت

 کلمه وحشت داشتم وچقدر التماس کردم نی انیدی طالق ومن چقدر از شنی براکنمیم

 ادهی کردومنو کنارخونه پی سرعت رانندگنی بشه ونشدبا اخرمونی کردم که پشهیوگر
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 شوومن ادهیبازم داد زد وگفت پ...... کار رو نکننیروح الله تورو خدا ا: گفتمهیکرد؛با گر

 ...... سرعت ازکنارم رد شدورفتنی شدم واون هم با آخرادهی خراب پی ناچاربا حالهب
 

 از روزگار نقدریا'  خونه شدمیراه'ونی گرییوچشما'  خرابی با حال وروزمنم

 خونه ی که خودم رو جلوختمی کردم واشک رهی دلم گالیبه درگاه خداتو' وسرنوشتم

 وباز اطی وانداختم به درحدمی کشرونی بفمی رو ازکدیوکل'اشک هام رو پاک کردم"دمید

 خونه ست ی تویتا هرکس' نکنمهی باشم وگروم رو کردم که آرمیتو؛تمام سع'کردم ورفتم

 یوارد سالن شدم انگار کس'  انداختتمهینفهمه که بازم با روح الله حرفم شده وبه گر

 وبهم نهی حال وروز ببنی که منو تو استی نی کسکه'خونه نبود خداروشکرکردم

 مانتو تخت ی رو انداختم روفمیبه طرف اتاقم رفتم دراتاق روباز کردم وک'سرکوفت بزنه

 حالم خراب بودکه حوصله جمع وجور نقدری رو کندم انداختم گوشه اتاق امیوروسر

ولباسام رو به "م شلخته بشینجوری بود که اومدهی نشی پچوقتیکردن اتاق رو نداشتم ه

 ی ولیختگی وبه هم ری کمد پرت کنم گوشه اتاق متنفربودم ازشلختگی گذاشتن تویجا

 تخت دراز یرو" افتاده بودمیبه شلختگ' می بد روحتیضع ونطوربخاطریحاال خودم ا

 طالق داد چکار میماری فکر کردم که اگه روح الله رفت ومنو بخاطر بنیوبه ا' دمیکش

 روز اول به نکهی اومد با ای از فکر کردن بهش هم قلبم به درد میحت" کنمتونستمیم

 روز خوش هی هستم دش که عقی چند ماهنی ایوتو' اجبار بابام به عقدش در اومدم

وهروقت رفتم '  سرمی تودی رو کوبمیماری شب و روز بضمیدمری فهمینداشتم وازوقت

 ی تورفتیدمیدیتا منو م ی وحتنمشی اومد که ببینه م' خونشون نه بهم محل گذاشت

" ذاشتی ومنو تنها مرونی برفتی به محض ورودم به خونشون مای" ستیبیاتاق و در رو م

 جوابم زدمی بهش زنگ می وقتی ونه حتزدی ونه بهم زنگ مدادی رو مامنه جواب تلفن ه

د  شناسنامم بود؛اگرچه به اجبار بوی نامزدم بود واسمش توهای بدنی با تمام ایدادولیرو م

 خواستیچون دلم م" طالقم بدهخواستی دلم نمی وسط وجود نداشت ولنی اییوعالقه ا

دلم 'رونی بمیباهم بر'می بخندمی باهم بگباشمبا نامزدم خوش '  کنمی آدمازندگهیمثل بق

 دلم یی ازجای که وقتیکی" کنمهی رو داشته باشم که بتونم بهش تکیکی منم خواستیم
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 شونش ودرد دلم رو بهش بگم ی سرم رو بزارم رونهیگرفت وناراحت بودم کنارم بش

 بارمی یبرا خواستیدلم م' زارهی تنهام نمچوقتیوه' واونم بهم بفهمونه که کنارم هست

 رو کنارش احساس کنم ی به روم بخنده تا منم طعم خوشبخترهیدستام رو بگ' که شده

نداد وازبخت بدم  خوشش رو بهم نشون ی روی روزگار لعنتنی اچوقتی افسوس که هیول

' بغضم گرفت' ارمی نتونستم دلش رو به دست بی طورچیکه ه'  رو سر راهم گذاشتیکس

 ایخدا' بهم زنگ بزنه ونازم رو بکشهباری آرزو به دلم موند ایخدا: کردم وبه خدا گفتمهیگر

 نشد چقدر ی ولارمی که چقدر تالش کردم دلش رو به دست بیخودت شاهد بود

 ی می ذره خوشبختهی منم ایخدا" سرمی تودی رو کوبمیماریسرکوفت بهم زد وب

 منت دیبا ی تا کایخدا"خواستمی ذره محبت مهی خواستم ی ذره عشق مهی"خواستم

بهش زنگ زدم " بهش التماس کنم که جوابم بده هروقت دلم گرفتدی بایتا ک"بکشم

ابم داد وحرفم  جواهروقتی جواب نداد ای می عوض کنیی حال وهوارونی بمی برایگفتم ب

 تو که ایخدا" شدممونی چنان بد باهام برخورد کرد که از زنگ زدنم پشدیروشن

 آدم نهمهی اونی چرا می کنمی به اجبار وارد زندگو آدم رنی وای زندگنی ایخواستیم

 بخواد وکنارم میماری بنی که از ته دل دوستم داشته باشه ومنو باهمی رو نفرستادیکس

 اونموقع که بابام با کمربند تمام بدنم ایخدا' کنمی احساس خوشبخت ذرههیبمونه تامنم 

 دختر هی که بخاطر دل نبود مردنقدری جواب بدم که ایرو کبود کردووادارم کردبه کس

 سرم وحاالهم نگه ی رونکوبه تومیماری وهرروز بسهی حرفش وای هم که شده پاضیمر

 ایخدا: که زجه زدم وگفتمی اونروزی خداااااااااا؛ کجابودی طالقت بدم کجابودخوامیم

 با دل شکسته ام ی خدا وقتیکجابود' بهش ندارمیی عالقه اچی بشم که هینذارزن آدم

 چوقتی هایخدا' بشهمونی که پشی وازت کمک خواستم تا به دل بابام بنداززدمصدات 

 هام رو هی ونه گریدی ونه صدام رو شنیدی نه خودم رو دچوقتیه'یدیصدام رو نشن

کمکم " که هستم بدبختربشمینینذار از ا" خودتهی تو دستازی همه چایخدا"یدید

 یی بود خدا؟؟؟؟تنهای چای دننی از امنروزگارخوب با من تا نکرده خداااااااااا؛سهم "کن

 ؟؟؟؟نا ی قسمتم کردناروی بود که ای مگه گناهم چ؟؟؟؟چراااااااااای وبدبختی کسیوب
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بدجور دلم رو " وبنده هات بدجور گرفتهایدن دلم از ی خداجون؛ولکنمی نمیشکر

 اه پنی به کی خداااااااااااا اگه تو هم تنهام بذاری اریشکستن کمکم کن دستمو بگ

 ببرم؟؟؟؟؟
 

 که ی سرنوشتش؛ازروزگاروسرنوشت؛همانی وآدمهاای دننیاز ا....گله دارم......خداوندا

 یخداوندا تمام زندگ...... ام؛دهی ام رادرد کشی بدنوشت؛آنقدربدنوشت؛که تمام زندگمیبرا

وتمام "  کردهتی ام سرای به زندگی خردسالی از ابتدای که درد مهلکییکند؛گویام درد م

 در می آرزوهاقیقا...... همراهم باشددی بای درد تابه کنی بگو اوردگاراعمرهمراهم بوده؛پر

ز نتوانسته و هنو.....رودی سو وآن سومنی به ای زندگنی مواج وسهمگیایتالطم در

 قی راه طوفان حوادث قاانهی مییگو..... برسدیبعدازگذشت سالهابه ساحل خوشبخت

 انداخته بودم؛وروانه ساحل ی زندگیایر راباآن به دمیدوآرزوهای راکه تمام اممیآرزوها

 یچارگی وبی جزبدبختییکه گو'  برده وبه گل نشاندهییبه جا' کرده بودمشیخوشبخت

 دیکه با' گناهم بودهنی جرم کدامییخداوندا تو بگو تنها' اوردهی ن به ارمغانمی برایزیچ

تاوان کدام 'دهی دردکه امانم رابرنیتا آخرعمرباخود حملش کنم؟؟؟خداوندا بگوبدانم ا

 وفالکت یرگی که تمام عمرم رابه تی بدرقه راهم کردی جوانلیگناهم بوده که اوا

'  جواب ومانده درذهنی سوال بای دنهیه دارم وگل.......گله دارم خدااااااا......کشانده؟؟؟؟

چرا ......یبگو انتظارتا به ک' یدهی جوابم نمزنمی متیوهرچه صدا' ییوتوسکوت کرده ا

 فقط شکست یی که مرا به آن فرستاده اییای دننی نکندسهم من ازایی اردهسکوت ک

 ام همه روزهاوشب ی کل زندگشودیمگرم.....ست؟؟؟؟ی که امتحان الهای...... بودهییوتنها

 ایخدا....رسد؟؟؟ی مجهی نوبت به نتیپس ک"  استنی چننی امتحان بوده؟؟؟که اگراشیها

 گرتوانیود......دهی بار امتحاناتت خمریکمرم ز'میآ یخسته ام من از پس امتحاناتت برنم

 رحم ی انصاف وبیخانه قلبم را هرکجاساخته ام دست ب' ستی ام نیزندگ

 متعلق به سرنوشت ؛آنجایی ساخته که گورانشی رحمانه تر ویبهربار چنان 'سرنوشت

 ی راهونه کرده ام که نه راه رفتن دارم ری گییوجا'  در آن نداشته امی حقچیبوده ومن ه

 ی قرار ومجنون است وسرنوشتی که سخت بیخداوندا بگوچه کنم بادل...... بازگشتیبرا
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 ی وجوابم رانمییخداوندا سکوت کرده ا......اوردهی به ارمغان نمی برایزی چیکه جزتلخ

جوابم ده که سخت محتاج ....... به که پناه ببرم؟؟؟؟ی بگذارمیکه اگرتوهم تنها... ..یده

 ...............رکی غی من لی وربیاله......لطف ورحمتت هستم
 
مادرم  ی صدانکهیتا ا' کردمهی با خدا حرف زدم واز روزگار وسرنوشتم گالنقدریا

 ودراتاقم رو نیی بودازتخت اومدم پای هرجون کندنزدبهی که داشت صدام مدمیروشن

 بدبودچشمام یلیحالم خ" رفتجی پله گذاشتم سرم گنی اولیبازکردم وپام رو که رو

از ' ؟؟؟مامانی کارم داشتنجامی من امان همون پله نشستم وگفتم مایرو" رفتیاهیس

مامان که "ینجوری همیچی ه؟؟؟گفتمیونجا نشستچرا ا' آشپزخونه خارج شدوگفتیتو

شماصدام "ستی نمیزیحالت خوبه گفتم آره چ:دیمشخص بود حرفام رو باورنکرده پرس

گفتم بهت بگم 'میدعوت'مهناز' دخترخالتهیامشب نامزد:؟؟؟گفتی داشتی کاریزد

 دیگفتم شمابر'ی دنبالمون گفتم که حاضرباشادی می مجتبگهی ساعت دکی یحاضرش

خالت سراغت رو گرفت ' امی نمی چیعنی: گفتیمادرم اخم کردوعصب"امین من نمماما

 یلی فامیحتما روح الله قدقن کرده تمام جشن ها"یای بیخوای بهش بگم؟؟؟چرا نمیچ

مادرم " خوش بگذرهدی شمابرامی بتونمی نمکنهیسرم درد م' به اون ندارهیگفتم ربط'رو

منم بلند 'ی بمون تو خونه تا بپوسنقدریا"وکالفه ازحرفم گفت به جهنم'یعصب

 اذان مغرب بودرفتم وضو گرفتم واومدم سجاده ام روپهن کینزد' اتاقمیرفتم تو'شدم

 اذان ی که صدادی نکشیطول"کردم ونشستم منتظراذان وشروع کردم به ذکرگفتن

 بد بودبه یلیحالم خ" رفت نشستمجی به نماز سرم گستمی بامتاخواست"بلندشد

که به 'رفتی مجی حالم بد بود وسرم گنقدری به نماز اما استادمیلندشدم وا بود بیهرزحمت

 تقه دمینمازم که تموم شدکنارسجاده دراز کش"شدمی وبلندمرفتمیزور سجده ورکوع م

 اگه نای خونه خاله امی حاضرشو برشوزهرا بلند' وارد اتاقم شد وگفتنی به درخورد ونگیا

 رهی مجی سرم گنی نگستیگفتم حالم خوب ن" هم خالهشهی هم مهناز ناراحت میاین

 ازجشن لذت دیتونی ونمشمی وبال گردن شماهم مامی اگه بسمی روپاهام واتونمینم

 تکون داد و از اتاق ی هم سرنی بگو؛نگکی سالمت ازطرف منم به مهنازتبردبهیدبریببر
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 ی ولجانمازم رو برداشتم ورفتم کنارتخت داروهام رو برداشتم" بلندشدمرونی بترف

مادرم باز صدام زدبلند شدم اما دوباره سرم " نکردمدای گشتم مسکن پنشونی بیهرچ

 چرا جواب زنهیمامان صدات م: باز اومد تو اتاق گفتنی تخت نگی رفت ونشستم روجیگ

 برات شما گهیمامان م:گفت' رفت نشستمجی گم سری ولنیی پاامیگفتم خواستم ب'یدینم

داروهاتم ' هاااااای باز گشنه نخوابگهیمامان م'میبر میخوای بخورماهم مای بدهیکش

 نییمنم تلو تلو خوران رفتم پا' رفتنینگ' سالمتدبهیگفتم باشه بر'بخوربخواب

 ور مجبی به خوردن نداشتم ولیلی بدبودکه منقدریحالم ا"ومشغول خوردن شام شدم

 'بودم بخورم
 
 دیکل' اتاقم داروهام روخوردمیرفتم باال تو' وبلندشدم' دو لقمه به زور قورت دادمیکی

 که اومدن ییبه آدما'به گذشته فکر کردم' دمی تخت دراز کشیبرق رو خاموش کردم ورو

 بودم که ی ومن بخاطر سه چهارکلمه حرف همه رو رد کردم ومنتظر کسمیخواستگار

 روح الله که پسر عمم هم بود یعمو'  زده بمونهه کی حرفی مرد نبود که رونقدریا

 نی بهترکهیکس' رو بخاطرش حروم کردممیسال عمرو وجوون٢کهیارم بود کسخواستگ

خواستگارهام رو هم خودم وهم خانوادم بخاطرش رد کردن اون سرحرفش نموند 

 م کردم وغصه خوردم از تماهیچقدر بخاطرش گر'  پست باشهتونهی آدم مهی ومدچقدریون

 داشته که پسره پس یرادیوا بی عهی که حتما دختره دمی حرف شنهی ودر وهمسالیفام

 نی اما اون نامردترازایرادی داشتم ونه ایبی که من نه عدونستی وفقط خدا مدهیکش

 تا نظرش عوض بشه تا گفتی بدمششیحرفا بود حاال هرچقدر هم که زن برادرش ازمن پ

 نهمهی که ای اون خام حرفاش شدوبه دخترچرا'بتونه خواهرخودش روبهش قالب کنه

 یکی ورفت سراغ زی چرهمهیسال زد ز٢ ازدواج دادوبعدازشنهادیت پخواستگارداش

 کردم هی حرف پشت سرش چقدرگرای دنهی دل شکسته وهیواون دخترموندو' گهید

 وغصه خوردم تا ازپا در دمی عذاب کشنقدریا' وغصه خوردم که رفت وتنهام گذاشت

 درد رو نین آدم اکه حاال پسر برادر همو'ی درد لعنتنی اون عشق شد احاصلاومدم و

 که صدام رو یی خدااااااااااا کجاخوامی نمضیمن زن مر'خوامتی سرم وبگه نمیبکوبه تو
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 ازمی وقته دست نیلی خایخدا!!!!!!!ینیبی رو در حقم نمی انصافی همه بنی؟؟؟وایشنوینم

 واشک رکردمی توگذشته سنقدریا' ازمی نی دستابه درگاهت درازه دست رد نزن یبه سو

 نایدرخونه بلندشدومتوجه شدم مادرم ا'  باز وبسته شدنیغصه خوردم تا صدا وختمیر

دلم ' کردم بخوابم نتونستمینصف شب بود؛هرکار٣'ساعت رو نگاه کردم"اومدن

 که ی خودت شاهدبودایخدا: روح الله شکسته بودبا خودم گفتمیبدجورازحرفا

چقدر رفتم خونشون 'دمی شنراهیوبد وب'  دست آوردن دلش تالش کردمربخاطربهچقد

نازش رو ' نازم رو بکشهنکهی ای به جاای باهام برخورد کرد خدای احترامیواون با ب

 چیه' ازش نخواستمیچی من هیدونی خودت خوب مایخدا'منت سرم گذاشت' دمیکش

بهش سخت نگرفتم 'داره نی خوبی وضع ماددونستمیچون م' نگرفتمییبهونه ا

هروقت '  نخواستای خدایول' کنمی باهاش زندگحاضربودم تو همون اتاق کنارمادرش

 خواستی به دادم برس چقدر دلم میی کجاایخدا' شکل پسم زدنیرفتم طرفش به بدتر

 ی باهام رفتار می اخم داشت وبه تندشهی همیول' که شده به روم لبخندبزنهبارمی یبرا

 چرا دونمینم بد بودیلیحالم خ'  بوددهی بودو امونم روبرداکردهی پتکرد؛درد سرم شد

 ی هم از دردکردومنی مدای به لحظه درد سرم شدت پشد؛لحظهی صبح نمی شب لعنتنیا

 اشک نقدریا'ختمیریواشک م'کردمیکه داشتم وهم از حال وروز وگذشته واالنم گربه م

 رو میگوش' زور ازجام بلندشدمشدبه واذان صبح باهم بلند ی آالرم گوشی تا صداختمیر

 یحالم به شدت بدبودوسردرد بد'  خوران رفتم وضوگرفتموتلو تلو"خاموش کردم

پس نشسته نمازم رو ' رو نداشتمستادنیداشتم؛اومد جانمازم رو پهن کردم قدرت ا

 نی کم بخوابم تا اهی دبتونمی تا شاکردمی وهدا خدا مدمیکنار جانمازم دراز کش"خوندم

بود با ٨ساعت'ذره خواب هی ازغیاما در'  سرم افتاده بود آروم بشهی که تویعنتدردل

 یکی بهشون بگم ستندی نداری بی مجتبای مامان نمی ببنییرفتم پا' بلند شدمیبدبخت

مراسم بودن االن 'روقتی تا دشبی ببره درمانگاه ؛اما متاسفانه خواب بودن چون دادمنویب

تو " چادرم رو سرم انداختمدمی اتاقم لباسام رو پوشیبرگشتم تو"هم تا لنگ ظهرخوابن

چشمام به شدت " صورتم وحشت کردمدمیخودم از د' انداختمی به خودم نگاهنهیآ
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 بود؛دلم به حال دهیصورتم رنگ پر'ادی زهی وهم از گری خوابیمتورم بودن وقرمزهم ازب

 جرات مه' ستی حاال که حالم خوب نیکه حت'خودم سوخت که چقدر بدبخت بودم

 ادی زنگ بزنم وازش بخوام بشهیب م بهتربگم شوهرم محسوای نامزدم کهی به کسکنمینم

که صدردصد "دهی جواب نمایچون مطمعن بودم اگه بهش زنگ بزنم 'منو ببره درمانگاه

 که کنهی بدباهام برخوردمنقدریا"دهی نداده ونمچوقتی اگه جواب بده که های طوره نیهم

 دمیترسی بدبودمیلیحالم خ' رو برداشتممی وگوشفمیک'شم بمونیاز زنگ زدنم پش

ازاتاق خارج شدم ورفتم ' فتمی بابونی که هست بدتربشه وتوخینی برم وحالم از ایینهات

دراتاق '  نکردمدارشونی روباز کردم خواب بودن بنایدراتاق مامان ا'نییپا

 حاال داربودتای بگهگفتم ا' شدممونی راه پشمهی نیخواستم برم سمت اتاق مجتب'روبستم

 که اطی ناچارخودم روانه درمانگاه شدم از درحهخوردبیبلندشده بود وداشت صبحونه م

 به ساعت که نگاه کردم یول'به ذهنم خورد که به فاطمه زنگ بزنم'رونیاومدم ب

پاهام درد داشتم به زور راه 'پس راه افتادم'ومطمعنن فاطمه هم االن خوابه٨:٣٠دمید

حساس ا'دمیوسط کوچه که رس'  چند قدم رفتمکردیسرم هم به شدت درد م'رفتمیم

 بود خودم یبه هرجون کندن'  حالم به هم نخورهکردمیخدا خدا م'ارمی باال بخوامیکردم م

حالم لحظه به لحظه ' خلوت بودابونیچون سرصبح بود خ'  رسوندمابونیروبه خ

  خرنقدرحالمیکه ا" روزآخره عمرمهکردمیاحساس م'شدیبدترم
 

 ختیری از حلقم میال بودآب خیدوباره حالم به هم خورد وچون معدم خال'ابه

 وگفت خانم حالتون سلدیوکنارم وا'نییاومدپا' کنارپام ترمز زدینوک مداد٢٠٧هی'نییپا

 اون پسر جوون ی چقدر اون لحظه من جلودونهیوخدا م'ارمی براتون آب بدی؟؟؟بذار'خوبه

 بلند ی برای جونیول'دنباشهی دی که توییخواستم بلندشم برم جا"دمیخجالت کش

 جلوم گرفت وگفت بزن به صورتت ؛ ی آب معنی بطرهیاون پسراومدو'شدن نداشتم

 ی خانواده ام طوری هایری بودم که بخاطر سخت گی ازش من دختردمیکشیخجالت م

 ابونی خیواالن هم تو' مگربه اجبارشدمی هم کالم نمچوقتیباراومده بودم که بامردها ه

نارم نشسته بودآب رو ازش  کمک بهم کی پسرجوون برانی به هم خورده بود و احالم
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 دست وپاهام نمونده بود که ی توی حالم بد بود که جوننقدری ایول'گرفتم وتشکر کردم

 یبطر' روباز کنمی در بطرتونمیدنمی دیپسر وقت'  آب روباز کنمی بتونم در بطریحت

نتونستم "بزن به صورتت' روازم گرفت وخودش برام درش روباز کردوگرفت جلوم وگفت

 متوجه زیوپسرجوون ن'رمی بگتونستمی رو نممی لعنتی اشکهایجلو' کنترل کنمخودم رو

 تمام دیبا'  آب به صورتم زدمیکم'نشیشدآب رو کنارم گذاشت وبلندشدورفت کنارماش

 وتا کردم یتشکر'تمام توانم روبه کارگرفتم وبلندشدم' که بلندشمکردمی رو ممیسع

 یی اگه جادگفتیفتم ممنون لطف کرد بهترشد؟؟؟گدحالتونیخواستم راه برم پسرپرس

شما 'رمیگفتم ممنون خودم م' ستیمشخصه حالتون خوب ن' برسونمتوندتای بردیخوایم

 دور شدم پسرجوون هم رفت نیتلو تلو خوران چند قدم ازماش'دی کرددلطفییبفرما

 وشماره روح الله رو گرفتم فمی آوردم ازکرونی رو بمیگوش' نشستنشی ماشیوتو

 دای پنی جواب ندادمتاسفانه اون روز جمعه بودو به ندرت ماشیبارول وچندنیچند

پسرجوون ' نی ودوباره افتادم زمستمی حالم بد بودکه نتونستم سرپا بانقدریشدایم

 عهامروز جم' مارستانی سوار شو برسونمت بای شد؟؟؟خانم بیچ:وگفت'دواومدطرفمیدو

 انی زنگ بزن خانوادت بایب: رو طرفم گرفت وگفتشیگوش' شهی نمدای پنیست ماش

 برات ی نکرده اتفاقیممکنه خدا' ستیرنگ به روت ن'یی جایببرنت درمانگاه'شتیپ

 یاصال کس: بهم انداخت وگفتیپسر نگاه'دی کرددلطفییگفتم ممنون شما بفرما' فتهیب

 وبا هق هق دی حرفش بغضم ترکنیبا ا!!!!!؟؟؟ کمکتادیب' ی بهش زنگ بزننجای ایرودار

سرم رو بلند کردم ' انپار خدا هم فراموشم کرده' روندارمی کسچی هنکهیمثل انه 'گفتم

 شهیم: گفتمکردی نگاهم می حرفهابادلسوزنی ادنیورو به پسرکه حاال با شن

 ی تاکسهی هم برام دی کمکم کندیخوای مداگهی برکنمیخواهش م"دلطفایبر

 شماهم شهی مدای پ کمنیجمعه ست ماش' تاسف تکون دادوگفتی از رویپسرسر'دیریبگ

 ی باربه روح الله زنگ زدم ولنی رو دوباره برداشتم چندمیگوش' ستیحالتون خوب ن

به ناچاربه تلفن 'لنتهی ساشی زنگ زدم اونم جواب نداد حتما گوشیبه مجتب'جواب نداد

 یبودباهاش سالم واحوالپرس, مادرشادبوق جواب د٥خونه روح الله زنگ زدم بعد از
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 افتادم ی بلندهی حرف انگار ازنی ادنیباشن'دارهیگفت نه ب'الله خوابهوگفتم روح 'کردم

 من حالم خوب دی بهش بگشهیگفتم م" صداش کنمیمادرش گفت کارش دار' نییپا

 نیش خونمون هستم ماکی نزدابونی منو ببره درمانگاه االن کنارخادی بتونهی اگه مستین

 فرستمشی مادر االن مهی حرف چهنیمادرش گفت ا'شدمی وگرنه مزاحمش نمادیرنمیگ

 شد یچ: بود گفتسادهی واکمیپسرکه نزد" وقطع کردممی کردی دنبال تو خداحافظادیب

 بهم ینگاه' سالمتدبهی دنبالت گفتم آره ممنون از لطفتون شمابرانیم

اون هم خدا ' سالمتدبهی برممنون دنبالت گفتم نه انی بمونم تا بیخوایم:کردوگفت

 ادهی پنی ازماشی روح الله جلو پام ترمز زدو عصبنی بعد ماشقهیدق١٠' کردورفتیحافظ

بازبهچتلفن ' بدمخوامی نمیعنی دمی جوابت نمیزنی زنگ ممی به گوشیوقت'شدوگفت

 حرفا بدترهم شدبه نی ادنیحالم بدبود باشن' وسطیندازی ومادرم رو میزنیخونه زنگ م

دادزد 'بعد برو' برم درمانگاهرتایگ بی تاکسهی ای آژانس هی برام شهیاگه م' بگمورتونستمز

' ی که به من زنگ زدی مگه خودت چالغ بودرمی که برات آژانس بگنجای ایدیمنو کش

سرم داشت ' رونی بختی از حلقم ریحالم بازم به هم خورد وبازم فقط آب خال

 ناچار گفتم شدبهی نمیول'  درازبکشمابونی همون جا کف خخواستی مشددلمیمنفجرم

 شیگوش' بهم گفت به درک'ستی حالم خوب نیزی چیی جایو ببردرمانگاهتوروخدا من

 دارن فینه خانم حال ندارتشر'گفتیزنگ خورد مادرش بودفکرکنم چون داشت بهش م

که ' گفتی مادرش چدونمی بره درمانگاه نمرمی بگی براش تاکسنجاکهیمنو کشونده ا

شوببرمت درمانگاه وخودش  سواراالی رو قطع کرد و با تشرروبه من گفت ی گوشفهکال

 عقب نشستم ی بلند شدم ورفتم صندلیبابدبخت'  کمکم کنه رفت سوارشدنکهیبدون ا

' دنی رو به گند کشمیزندگ' بهم انداختنضیبه دختر مر' گفتی بهم مادیواونم باداد وفر

 یواونم که متوجه شده بود چنان داد' آوردمباال نشی ماشی حالم بد بود که تونقدریا

 بدبود منو یلی خیلیدست خودم نبود حالم خ' بود سکته کنمکیدکه ازترس نزدسرم ز

 شدم رفتم ادهی نکردخودم پنی اومدنم ازماشرونی بی برایبازم کمک'رسوند درمانگاه

  اونی خانمهی' که بلندم کنهومدی نیحت'  درمانگاه افتادمیکنارپله ها
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بود گفت فشارت ١٨م رو گرفتدکترفشار'  درمانگاهی کنارم وبلندم کردومنوبردتود

 االن وارد اتاق بشه دمیباز ترس"خواستم بگم نه' یهمراه دار'ی بشی بستردیبا'باالست

 اون رونهی بیی آقاهیبه ناچارگفتم 'وباز دعواکنه'ستی همراهم نیوبفهمه گفتم کس

 هی خانم بره تهنی همراه ادبهی رو بدسخه ننیدکترروبه پرستارگفت ا'همراهمه

 وارداتاق شدوبه طرف من ی که روح الله عصبرونی برن بخواستنیرودکترمپرستا'کنه

 در کنترلش ی که سعیی الله هم با صدادروحی خانم هستنیاومددمترگفت شماهمراه ا

 اق ازاتدورفتی کنهیناروتهیوگفت لطفا ا'داشت گفت آره دکترنسخه رو ازپرستارگرفت

 که پول دوادکترت ی منوآوردگهیه دآر'  به نسخه انداخت وگفتی روح الله نگاهرونیب

 تونمیگفت من نم"رداروهاروی برام بگی هست برداراگه مبتونفمیگفتم پول توک"رو بدم

 بمونم امروز جمعه شتی پتونمی کنن من نمتی بسترخوانی برم اگه مخوامیم' کاردارم

ش  حرفانی ادنی باشنیبغض بد' معطل توبشمتونمینم'کوه می برمیخوایست با مامانم م

 تونمی من نمشتیادپی داداشت بایبهم گفت زنگ بزن مادرت "بع گلوم چنگ انداخت

 ی رو که کسضی که توهه مریی کنن هموناهی برات نسخه ت روتهانی،بگواونا ب'بمونم

 بدترهم فا حرنی ادنی حالم بدبودباشنیلیخ"ورفت'  رو انداختن به منخواستتینم

 کرده بودم وغصه ینقدرناراحتی اشبی و دروزی برام خوب نبود اما از دیناراحت'شد

 وارد ی شده پرستاری بودم که لحظه به لحظه حالم بدتر مختهیخورده بودم واشک ر

 شهیم' گفتم نهکردمی مهیهمونطورکه گر'  کردنهیهمراهتون نسخه رو ته:اتاقم شدوگفت

گفتم !!!!!؟؟ی چی برادآژانسیپرستارمتعجب پرس'دیری بگانس آژهی من یخواهش کنم برا

 مبتال دکهیگفت'  خانم شما فشارت باالستیگی می داریپرستارگفت چ' برم خونهخوامیم

 یچطور'  بهتون دست بدهی حمله مغزدممکنهیهم هست)لوپوس( خونسمیبه رومات

 یزیدچین آژانس برام خبرکهیگفتم خانم توروخدا شمافقط 'دخونهی بردیخوایم

 نتونست برام آژانس خبرکردومنم ی کرد منصرفم کنه ولی سعیلیپرستارخ'شهینم

 و واردخونه دانداختمیکل' خارج شدمنیبرگشتم خونه پول آژانس رو دادم وازماش

 ؟؟؟نصفی داد زدکجابوددنمی محض دزدبهیمادرم ازنبود من کالفه توخونه قدم م"شدم
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 شده زهرا؟؟؟چه ی چدگفتی خرابم رو دوحال دهی پری رنگ وروی وقتیول'یجونم کرد

 شهی گفتم اگه مدمشیشنی که خودم هم به زور مییات افتاده مادر؟؟؟به صدا بریاتفاق

 آب قنددرست کن وتلو تلوخوران ازراه پله باالرفتم و وارد اتاقم وانی لهیبرام 

 وانی شدلم آب قند وارد اتاقوانیمادرم بال" تختیچادرم رو در آوردم وافتادم رو'شدم

 شده کجات درد یدچیمادرم پرس' خوردممهیرو ازدستش گرفتم وبه زورتا ن

 خواستم برم نی خوابدمیگفتم حالم خوب نبوداومدم د'  سرصبحیکجارفته بود'کنهیم

 حالم به هم خورد زنگ زدم روح الله جواب ابونی رفتم ؛سرخییدرمانگاه به ناچارتنها

 منوببره ادیدبی بهش بگشهی اگه مستی نخوبنداد به مادرش زنگ زدم گفتم حالم 

' رهی کنن نسخه نوشت دکتربرام نرفت بگمی اومدبردم درمانگاه خواستن بستردرمانگاه

مادرم ' منم مجبورشدم برگردم خونه' بامادرش برن کوهخوادیورفت خونشون گفت م

' نیی که برام آورده بود روبرداشت ورفت پای آب قندوانی تکون دادوکالفه لیسر

زهرا بابا : شدوکنارتختم نشست وگفت گفته بودکه بابا وارد اتاقمی به بابا چدونمینم

 خودم بدبختت کردم خودمم یبلندشو خودم ببرمت دکتر؛بلندشو بابا ؛ خودم با دستا

 بابام تنگ ی مهربوننی ایچقدر دلم برا' کنهتتینقدراذی اذارمی نمگهید"کنمیدرسش م

 بابام یحرفا پا و بود و با ریسرم ز' ونازم روبکشهادی بدبابامشده بود چقدر دلم لک زده بو

 ی صورتم کنار زد و وقتیقدرت جواب دادن نداشتم باباپتورو از رو:ختمیریاشک م

 خواهرم فرشته هم دکهی نکشی بلند شو ببرمت دکتر؛طولدگفتی رو دمی اشکیچشما

وبا بابام وفرشته 'ماومد تواتاق؛وازم خواست که بلندشم تا منوببرن دکتر؛بلندشد

 یوروزبعدش هم مرخصم کردن ول'  شدمیبستر'می شدمارستانی بیوشوهرفرشته راه

 گهی دومدنشی اومدهمه باندنمی به دی باهام گرفت ونه حتی تماسچیروح الله نه ه

 نیا:گفتی مدت باهام شوهرفرشته منی داشته تو ای که چجوراخالق ورفتاردونستنیم

' رسه زنگ نزده حالش روبپهی افتاده مارستانی گوشه بزدش نامکهیکس!!!!!هی کگهید

 هات ی هات کتارت نباشه؛تو خوشی تو ناخوشیوقت' کنهی باهاش زندگخوادی میچطور
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 ینطوریا" آدمهی دوران زندگنی که بهتری که تو دوران نامزدیآدم'همه هستن کنارت

 ...... به حال بعدهای واگهی دکنهیبانامزدش برخوردم
 

حالم گرفته بودکه بدجور" مرخص شدم برگشتم خونهمارستانی که بهتر شد از بحالم

 ضیابد؛مری داشت من خوب یوقعا چه دل سنگ' زنگ نزدحالم رو بپرسههی یروح الله حت

 بوداگرچه شی وشرعی شناسنامش بودزن قانونیاسمم تو'  سالم؛نامزدش بودمای

خودش که !!!دیپرسی رو مزدحالمی منگ زهی دی خب نبایول'هنوزعقدبودم وخونه بابام

 بودم وداشتم کتاب دهی تخت دراز کشیرو" بشمی بستردیااونروز بودکه دکترگفت ب

 هی رو نی برگه تو دستش بود گفت اهی ؛ نیی که مادرم صدام زدبلندشدم رفتم پاخوندمیم

 ی روی به نوشته هایباناباور' آوردگفت بدم بهت؛برگه روبازکردم خوندمیمامور

 زانوهام سست رفتی مجیضربان قلبم به شدت باال رفته بود سرم گ' شده بودمرهیاغذخک

 ی برگه چنی شدزهرا؟؟؟ای جلوپام نشست وگفت چیمادرم بانگران"نیشدوافتادم رو زم

روح ' ازدادگاه ستهیاحضار:ومدگفتمی مرونی که انگارازته چاه بیی وصدایبود؟؟؟با ناباور

مادرم با ' درازدواجیبکاری کرده بخاطر فرتیالله درخواست فسخ نکاح داده وازم شکا

مگه !!!!!!! در ازدواجیبکاریفر!!!!!!!'فسخ نکاح!!!!!!؟؟ینگام کردوگفت چ' گشادشدهیچشما

' پس فردا جلسه دادگاهست'دونمی نم؟؟؟؟گفتمی بهش داده بودیچه دروغ

به زور خودم رو به اتاقم '  تحمل وزنم رو نداشتنی برایپاهام جون'بلندشدم

بغضم ' بودمشوندهیه اتاق چکه گوش' امهیزی طرف جهدیناخواسته نگاهم چرخ'رسوندم

 توذهنم هیدوباره متن احضار'  بودمشوندهی خری با چه ذوق وشوقدونهیخدا م'گرفت

 بهت داده یمن چه دروغ' در ازدواجیبکاری وفرسیمثل اکو تکرار شد فسخ نکاح وتدر

 میماری بامن وبیتونی مضمی بهم که بهت بگم من مرید انصاف؛تو اصال جواب دایبودم ب

 وجواب ی تمام تالشم رو کردم که بهت بگم خودت نخواستانه؟؟؟؟منکهی یایکنارب

 مرگ ی هزاربارآرزوی که روزی روبه کامم تلخ کردیوبعدازعقدهم چنان زندگ'ینداد

 بدست آوردن دلش ی خودم برای روح الله وتالش های گذشته ورفتارهایادآوریبا'کردم

 یافتادم رو'ودم ازته دل زجه زدم حال وروز خدوبهی بغضم ترکی زندگنی ایوموندگار
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 ی با صدادکهی نکشی ازداغ دلم کم نشدطولیی ذره ایول' کردمهیتخت وبلند بلند گر

 فرشته هم حتما مادرم نی،نگ'یبرادرم مجتب'  اتاقم مادرم بابامی هام همه اومدن توهیگر

 نیازا' به جهنم بزاربره گورش روگم کنه:بابام گفت'خبرش کرده بودکه اومده بود خونه

 نی بهترازایکی'  نکن مادر ان شااللههیگر:مادرم گفت' یشی خالص مگهی که دیفیبالتکل

بازم :فرشته گفت'  نکنهتتیواذ" قدر منت سرت نزارهنی که اکنهیآدم خداقسمتت م

 بچه ازهم جدا هی وباشی تو زندگیرفتی اگه منیشیخداروشکرکه زمان عقد ازهم جدا م

 حرفها دلم آروم نیاما من با ا'یخوردیوز غصه بچه رو م شب ور؟؟؟اونوقتی چیشدیم

 دادنم زد وبعد هم ی دلداری برای حرفهی ی دلم رو بدجور شکسته بودهرکشدچونینم

 که ازپس زده ی دلم بودداغی که روی وتنهام گذاشتن ومن موندم وداغرونیرفتن ب

 بودم ضی مر کنم وحاالچونی عمرباهاش زندگهی بود که قراربودی دست کسبهشدنم 

که اگه منوطالق داد وبعد ' فکرکردمنی وبه ادمی ازته دل کشی طالقم بود آهخواستیم

 قلبم به درد لهی مسنیبا فکرکردن به ا"شمی می حالدچهیخبر ازدواجش به گوشم رس

 وسط نی ایی عشق وعالقه اچی وهومدم روز اول به اجباربه عقدش در انکهیاومدبا ا

 که نیبا ا' دوسش داشتمیکردولی بدباهام رفتارمنکهیودم با انبودامابهش عادت کرده ب

 ترکم خواستی بازم دلم نمی وباهام مهربون باشه؛ولرهیآرزوبه دلم مونده بار دستم رو بگ

 خونه ادیب کردمی وآرزو مشدی دلم براش تنگ منکهیکردباایمنوبه اجبارتحمل م'کنه

 شهی همی براخواستی دلم نمقتچوی هیدادولی بهم حواب نمیومدوحتی ونمنهیومنوبب

 نخواست چوقتی هکهی کسی کمکم کن که بتونم دورایازته دل گفتم خدا.......ترکم کنه

 وبه اشک هام اجازه دادم دمی ازته دل کشیآه....... تحمل کنمادرویکنارب.میماریبامنو ب

 .......شدی تا بلکه دلم آروم بشه اما مگه مزنیبر
 
 که صفت ی دستان کودکانانی می شدچهی افسوس بازی ولیچقدر پاک ومقدس)عشق(

 ی دادن معصومبی فری برارنگی ونلهی گونه نام پاکت را با حنیمرد برخودنهاده اند وا

 ی افسوس که آن قدر بانام واعتبارت بازی ولییبایچقدر ز)عشق( کنند ی میبرزبان جار

 ی برده اند وبه تباهغمایا به  نام پاکت رنگونهیوا' ییا ها افتاده یلیکرده اند که ازچشم خ
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 آنان با نام پاک تو ستندی عاشق نزنندی که دم ازتومیآنان) عشق( ات کشانده اند یونابود

آنان فقط با نام پاک ..... ونخواهند شدستندی من عاشق ناری مردمان دکنندی میهوس ران

 نگونهی واوندری میگری وبعد اورا رها کرده وبه سراغ دگذرانندی خوش می گناهیتو با ب

 به گند ی واژه مقدس رابا هوس راننی که ای به آناننینفر...... انددهیرابه گند کش)عشق(

 را به مرز ی گناهی بی واژه پاک ومقدس زندگنی به واسطه ای به آناننینفر..... انددهیکش

روغ  و با دستندی رابلد نیاشق که راه ورسم عی به آناننینفر.........  کشانده اندینابود

 ی که بخاطر هوس به احساس و دل بی به آناننینفر.......کنندی می عاشقی ادعارنگیون

 نبرده اند ی از عاشقیی احهی از عشق ورایی که بوی به آناننینفر......زنندی لطمه میگناه

  )......️✖ عشق ️✖........( کنندی می عاشقیوادعا
 دهی نه دچوقتی که هییجا"گاه شدم دادی به همراه بابام راهدومنی دادگاه فرارسروز

 حاال ی ولدمیترسی که به شدت ازش میی جانمشی ببخواستی دلم میبودمش ونه حت

 ازش واهمه داشتم نشسته بودم ومنتظرجلسه نقدری که ایی همون جای راهرویخودم تو

،بدنم شروع ' قلبم به شدت باالرفتربانض" دامون زدندکهی نکشیطول'دادگاه بودم

بابام که متوجه حال خرابم شده بود ' پاهام توان بلندشدن نداشتن' دنیکردبه لرز

رفتم "تا تونستم بلندشم' ومن تمام توانم رو بکارگرفتم'شهی نمیزینترس بابابروچ:گفت

 وندم کردهمون جا مدای اتاق ضربان قلبم شدت پی های صندلی روح الله رودنیوباد

 مرتکب شده وحاال رهی کبی گناهای قتل  رو داشتم کهیحکم آدم' کنمی حرکتتونستمینم

 نی بشای بگفتی مسن که خطاب به من می مردیباصدا'نجااومدهی مجازت به ایبرا

 بودروبه من یاقاضیاون مردمسن که گو' ازروح الله نشستمادیدخترم رفتم وبا فاصله ز

 دهی ترسنقدریا' فسخ نکاح دارهدودرخواستی دادبشیفر که شماکنهی آقاادعا منیا:گفت

 بهم انداخت ی نگاهیقاض'دنیلرزیدستام به شدت م'بودم که قدرت تلکم نداشتم

 ی من زبونم تویول' حرفت رو بزنمی مجازاتت کنمیخواینترس دخترم ماکه نم:وگفت

' یت گرفی دادزداللمونیروح الله عصب'دهنم قفل شده بودوقدرت حرف زدن نداشتم

بابات اومد 'خواستتی نمیچکی هیود بضیمر'یدی منو به گند کشی زندگیری بگدمیبا
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آقا به ' گفتمهی گرونیم'هیرگری وبلند بلند زدم زدی حرف بغضم ترکنیبا ا'انداختن به من

 ی اقدام کردن برای چهارماه بعدازشب خواستگارشونیا'  ندادمیخدا من بهش دروغ

 دی اون چهارماه هرروز وهرشب بهش زنگ زدم شایوبه خدا قسم من ت'عقد کردن من

 بامن یتونیم' مشکل رو دارمنی که بهش بگم من ازدمیبارهم بهش زنگ م٢٠یوزر

 نکن هیگر: دلسوزانه گفتیقاض'دادی اصال جواب نمشونی ای ولانهی یای کناربمیماریوب

 یقاض)لوپوس( خونسمیبا هق هق گفتم رومات'دی هستیماریمگه شما دچارچه ب'دخترم

 سند ازدواج ذکرشده ی که توستی نیی هایماری جزو بیماری بنیا:روبه روح الله گفت

 ی نه به کسیماری بنی که من سراغ دارم اییدرضمن تا اونجا'باشه وباعث فسخ نکاح بشه

 هیپس قض' یی ونه مانع از روابط زناشوشهی ونه مانع از بچه دارشدن مکنهی متیسرا

 ضی آدم مرهی با خوامی من نمیول:روح الله با اعتراض گفت'هیف وفسخ نکاح منتیبکاریفر

 نگاهم ی بازم با دلسوزیقاض'  خرج دوا دکترش کنمکنمی کار میکه هرچ' کنمیزندگ

روح الله 'ی کنی زندگیخوای مای شونی ازای جدا بشیخوای دخترم تومیتوچ:کردوگفت

 ی باهاش زندگخوامیچه اون بخواد چه نخواد من نم'ی قاضی آقای ولزگفتیاعتراض آم

 که بخواد یزندگ'ومنم با هق هق گفتم' بزنهدحرفیاجازه بدلطفا : گفتی عصبیقاض' کنم

حاالکه درخواست طالق داده منم ' رسهی نمی سرانجامچی کنه به هدایبا التماس ادامه پ

 وخوشبخت رهی زن سالم بگهی بعدازمن دوارمی کردن باهاش امی زندگی ندارم برایاصرار

 نی االن انی همتونهیه بخواد م تو دست واراده خداست اگزی بدون همه چنوی ایول'بشه

و '  بدترازمن بزاره سرراهتی با دردیکی تونهیاگه هم بخواد م' رو ازمن دور کنهیماریب

 به عقدش در اومدم کارم شده ی ازوقتخورهی بدرد نمی زندگنی اگهی گفتم دیروبه قاض

 ام یم راض منخوادی حاال که اون طالق منمشیادببی بای حرفام گوش بده باربهیالتماس که 

 باهم حرف دی خوب فکر کندیبر'  تاسف تکون دادوگفتی ازروی سریقاض'ییبه جدا

 خانم حق دیاگرکه نتونست'تونی سرخونه زندگدی بردکهیای باهم کناربدی اگه تونستدیبزن

 دوطالقی روبدقش وحقودحقیدبایشماکه درخواست طالق داد' دارههی مهریاجرا

 یقاض' دادمیداشتمم نم'،ندارم که بدم'دمی بهش نم قرون همهیمن : الله گفتدروحیبد
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وبر ضمه مرده که به زنش پرداخت ' حق زن هستش وعندالمطالبه ستهیمهر:گفت

 رو هیمن توان پرداخت مهر: در کنترلش داشت گفتی که سعیی روح الله باصدایول'کنه

ن  می قاضیشرمنده آقا: حرفش رفتم وگفتمونی که مگه بیزی خواست چیقاض'ندارم

پولش به چه دردم ' کنهی خودش نخواست باهام زندگیوقت' بهشبخشمی ام رومهیمهر

 ی باافسوس نگاهیقاض...... خوامی کردپولش رو هم نمغیرو ازمن در, مهرشیوقت'خورهیم

ماه عقد از ١١ شدکه من پس ازنیوا.......به رو ح الله انداخت وختم جلسه رو اعالم کرد

 ١٦/٤/٩٥ رمان انی    پا١/٣/٩٥شروع رمان ....   ..........روح الله جدا شدم
 
 که به التماس یزیچ...... ماندن نداشتالیاز اول هم خ.....بگذاربرود......سسسسسسسیه

 بودنت را با تمام بودن ؛توکهی فالنیآها.......را)یزندگ(نی ای حتخواهمیآلوده باشد نم

را به خاطرش ترک  مکهی کسی بدان روزیبرو؛ول'  نکرده بودماعوضی دنیها

 یبرو ول....... امروزم رادحالی فهمی خواهوآنگاه.......ترکت خواهد کرد......یکرد

 تو دلم راازمن یآر..... نخواهم آوردگربدستشی که دی را ازمن گرفتیزیبدان؛بارفتنت چ

 یزخم/دل من...... نخواهد کردشیدای پچکسی که هیی به جای وباخود بردیگرفت

 شی هازخم نه تنهامرحم یول......ی مرحمش باشیقسم خورده بودبود که تو /یعشق

 یزخم' با رفتنتزی ن؛وحالی دلم نشستی زخم های وهرروز روی بلکه؛نمک شدینبود

 که سخت مجنون یتوبگو چه کنم با دل......یی گذاشته اادگاری قلبم به ی بر روقیعم

مان چشمانم را هر روز  و آسکندی متی شکامیتوگشته وشب وروز ازنبودنت به چشم ها

 دای پامی دلم التی ونه زخم هاشودی می چشمانم آفتابمان آسگرنهید.....کندی میباران

 هی چشمانم را ازفراق نبودنت با گری سو؛بلکهیتوبارفتنت نه تنها دلم راشکست.....کندیم

 ی کس که انتظار آمدنیتوبگوچه کنم با دل......ی شبانه ام که بدرقه راهت کردم گرفتیها

 دنی دی که سوی چه کنم با چشمانبگوتو ....... قصد آمدن نداردچوقتی کشدکه هیرام

 .......کشدی را مدنتی دزدوانتظاریری هنوز ازفراق نبودنت اشک میول.......ندارد
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