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وضو گرفتم و ... بلند شدمکردی مدارمونی وقت نماز بی خالم کھ برای با صداصبح

 ی خداحافظنای و از خالھ امیبا دختر خالم اماده شد... مدرسھرفتمی مدینمازمو خوندم با
 نیاسم من نگ... از خودم بگمکمیبذار ...می بوس مدرسھ شدینی و سوار ممیکرد
 و تک ی مادرمو بر اثر سکتھ قلبشیسال پ و)رستانیدب(سالمھ سال سوم انسانب١٨

 بودم کھ بارفتن یسالگ١٦من تو ... بر اثر تصادف از دست دادمشیسال پ٤برادرمو 
 کردمی میا زندگ مدت افسرده شدم اولش با پدرم تنھھی خوردم و یمادرم شکست بزرگ

 هما٦ کردن برد خونھ خودش دختر خالم ی زندگی خالم منو برای ماھکی بعد از یول
کھ ) دخترخالم( فاطمھیباصدا...می ھستی و ھم رشتھ ای و ھمکالسکترهیازم کوچ

 می شدم و رفتادهی پسی بھ خودم اومدم و از سرومی شوبرادهی؟پییکجا...یھوووو:گفتیم
 داخل مدرسھ

 
 یاضیاخھ از درس ر...ی و تموم شد با ھزار بدبختمی داشتیاضی اولش رزنگ

 ھی از بوفھ رونی بمیرفت)می دوست شدرستانیاول دب(زمی دوست عزیباناز..متنفرم
 داشتم یادی زیدوستا...می خوردگمی دی با دوستای و دستھ جمعمیدی خریعالمھ خوراک

ھنوزم دارمش مھم ...ازام خبر داره رماون از تما.. برام از ھمھ مھم تر بودی نازیول
 کنواختیاون روزھم مثل ھمھ روزا ...میبگذر... ھمونھمی شخص زندگنیتر

 یناھار نخورده از شدت خستگ...نماز ظھرمو خوندم... خونھمی اومدیوقت...گذشت
 :دمیاز خواب پر) دخترخالم(ھی سمی چھ موقع بود کھ با صدادونمی شدم نمھوشیب

 ...ی بخوابیتنبل خانم بلند شو فقط بلد...یھوووو:ھیسم
  ساعت چنده؟مگھ
 ...شھیداره شب م٥ساعت:ھیسم
 بلند شدم...باشھ بابا: گفتمی خواب الودی صدابا
 

 داخل رمان تک ی اتفاقانیا... رماننی خوام بدم در مورد ای میحی توضھی عشقولکام
 دوست ی زندگنی امتاسفانھ... داخلشسی نیلی دروغ وتخچی ھستن وھیبھ تک واقع

 رمانو حتما دنبال نی اکنھی شھ وباھاش فرارمی آشنا می پسرتومجازھیبا...منھ
 رنی درس بگدی دختراست کھ حتما بای عبرت براھی رمان نیھدفم از نوشتن ادیکن

 ھی بخاطریچارگی وبی بدبختیھمش شکست مجاز... ھمشقتھیواقعابقرآن حق
 پسرا وھم ی کھ عبرت بشھ ھم برانھی وخواھشم ادی رمانو بخوننیحتما ایمجاز
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 ی زندگقتی بوده حقیدچیبخدا االن اشکم دراومداگھ بدونی مجازی دخترایبرا
 چارمیدوست ب

 
 خوامی میری برو خونھ رو جارو کن بعدشم گردگنینگ:بھم گفت... خالھشی  رفتم پیوقت

شروع کردم بھ ... نبودی اگھیچاره د...کردمی اطاعت مدیمنم کھ با...خونھ برق بزنھ
 ییتو محتاج ما: گفتنی منداختنی مکھی دختر پسراش تیوسط کارکردن ھ...کار کردن

 خونھ رو جارو زدم رفتم یوقت...کردمی مسکوت  من فقطیول...میدیما خرجتو م...
 ....خدارو شکر اونم تموم شد... یریسراغ گرد گ

ظرفاشونوشستم و رفتم سر درسم آخھ .. کھ شامم رو خوردمنی شده بود و بعد از اشب
 گذشتھ ی اقھیدق٢٠...نشستم بھ خوندن... خوندمی مدی داشتم و باخیفرداش امتحان تار

 :بودکھ دخترخالھ بزرگم صدام کرد
 برا یفکرکرد...ی خونی درس مینجانشستی اھی کار دارم چکمی اخونمونیبلندشوب

 ...یشیخودت دکتر مھندس م
 ...امی چشم االن مھباش

بعدش اومدم .. کردمیشب کار اش و م١٢یتاساعتا.. کمکی رفتم خونھ اونا براگھید
منم با .. کھ ھمھ خواب بودن والمپاخاموش بودکھیونشستم ادامھ درسموخوندم درحال

باھاش نور زدم بھ کتابم .. بودادگارمامانمی رنگم ی صورتیی کشوی گوشیبدبخت
 ...ودرسموخوندم

 
 

 کھ نمازم تموم نی و بعد از ادارشدمی نمازصبحم بی براشھی طبق معمول ھمصبح
 و می با فاطمھ آماده شدگھید...عادت نداشتم موقع رفتن بھ مدرسھ صبحانھ بخورم..شد
 .... مدرسھمیرفت

 ... با دوستامرونی بمی بودن رو رفتومدهی نی روانشناسری اولشوکھ دبزنگ
 جون واقعا ھم اون درھمھ حال گمی منکھیا( جونیاز نحی ساعت مونده بھ زنگ تفرمین

 )ھمراھم بوده
من از بس ...(می خوردی مدرسھ قدم زنان ماطی گرفت و با ھم توحی دو تا بستنازبوفھ

 ی چطوربگم ولدونمینم...کھی کوچیزای چنی ھممی کھ تموم دلخوشمییآدم بدبخت وتنھا
خالصھ اون ).....داشتمن مدرسھ برام حکم بھشت وخونھ برام حکم جھنم رو 

اومدن ازمون )یمی ابراھیآقا( بودمرد ھی کھ خمونیرتاری ھم رفت ودبحیزنگ تفر
 ....شده بودم٢٠شھیامتحانوگرفتن مثل ھم

 
 بازم طبق معمول سرکوفت پسرخالم محسن کھ ھمسنم بود مسخره میدیخونھ کھ رس 

 زاروتحملی چنی ای ادامھ زندگی برادی باالخره بادادنیھمھ وھمھ عذابم م....کردنش
 ... بدمرشیی طور بود نمتونستم تغنیسرنوشتم ا...کردمیم
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 ثی سختھ از ھرطرف فقط  حرف وحدیلی خایخدا... زدمی  و دم نمدمی شنی محرف
 ....بازم توکلم بخدا بود....ی نگیچی و ھیبشنو
د  رو کھ قراربویکتاب عرب... ظھرموخوندم نھارموخوردم ظرفاروشستمنماز
 ... حل کنم برداشتم و رفتم توباغناتشویتمر

******** 
 ....دمی جا رسنی چطور شد بھ انکھی کردم بھ ای فکر ممی بھ زندگداشتم

 کھ ھمون سال امی ازھمکالسیکی و با ربداخالقمونی  مدی دبستانم باھمھ کتکادوران
 مشکالتم گھی دنجایازا...ییاومدم بھ دوران راھنما.... کرد تموم شده بودلیترک تحص

 کھ نیپدرم بخاطر ا..ناگفتھ نماند مادرمرحومم پاش معلول بود... شدنیشروع م
 در تھی و پول کمارانھی قیخرجمون ازطر...بود  کاریب...دکتربھش گفتھ بود کارنکنھ

 ..ومدیم
 
با فاطمھ .. رو توباغ موندم وبعدش رفتم تو اتاق مشترک خودم و فاطمھی ساعتکی
 ..ادی نھ زی بودم ولیمیصم)دخترخالم(

 می گوشی ببره صدادخوابمی تاشادمی گوشھ درازکشھی تو اتاق خواب بود منم فاطمھ
 :اومدم پدرم بود جواب دادم

  تو؟؟ی دختر دارھی افتادادتی عجب ؟چھی باباجون خوبسالم
 ؟؟ی زنی جان من کھ سوادندارم زنگ بزنم خودت کھ زنگ نمنینگ:بابا
 .. شارژندارهچی ھمی بخدا منم گوشبابا
 ؟یشی کھ نمتیباشھ چھ خبر؟خالھ ھات خوبن؟اذ:بابا
نمک ..  نبودمیآدم...نھ....کردمی خالھ ھامو می رفتم چغلیم.. تونستم بگمی میچ

 .... دادم سکوت کنمحیترج..بخورم ونمکدون بشکنم
 ...ادیدخترم صدا م...الو:بابا

 ...آره ھمھ خوبن سالم دارن خدمتت..آره...ھاااااا
 مدرست ی براارمی برات مارانتوگرفتمی جان من پول ندارم بھت بدم نیباشھ نگ:بابا

 ....نگھ دار
 ؟؟یی بابا توکجاباشھ
 .....ابونیبا زنم خونھ اجاره کردم خ:بابا

 .... سالم برسون خداحافظیی باشھ باباآھان
 

 ....امی قطع کردم دوباره رفتم توفکربدبختوکھیگوش
 کھ قبال دو تا شوھر داشت ٣٥وهی زن بھی فوت مادرم  درست دوسال بعد ازبابام

 بود ادی چون سنش زی گشت ولی دنبال زن میلی کھ تنھا نباشھ خنیبخاطر ا...گرفت
 .... کردنی رفت قبولش نمی میھر جا خواستگار
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بابام ... فراھم شدی توشھرخودش قبول کردن وتمام مقدمات عروسیی جاھی بار ھی یحت
 ...نمیشوببیاومدازخونھ خالم منوبردشھرشون تاعروس

 چرا؟؟چون ردی گیحتما ھمتون م. ... بھم خورددوبعدشی عقدرسی تا پاشی عروسیول
 ..ادی نرشی گفتن من دعانوشتم وسحرآوردم تابابام زن گیھمھ م

 پول کرداگھیم ھی خواستم برام نسی میزی معلول بودبازم اگھ چنکھی باامادرمرحومم
 ...نداشت

ھق ھقم بلند شد کھ فاطمھ کھ خواب ..ختی مادرم اشکم رو گونھ ھام ری آورادی با
 :بودگفت

 ... خوابمینی بی نمیکنی مھیچراگر,نی شونگخفھ
 ...گھی من بود دی زندگنمیا..ھھ....جوابشوندادم

 
 ....امی قطع کردم دوباره رفتم توفکربدبختوکھیگوش
 کھ قبال دو تا شوھر داشت ٣٥وهی زن بھی درست دوسال بعد از فوت مادرم بابام

 بود ادی چون سنش زی گشت ولی دنبال زن میلی کھ تنھا نباشھ خنیبخاطر ا...گرفت
 .... کردنی رفت قبولش نمی میھر جا خواستگار

بابام ... فراھم شدی توشھرخودش قبول کردن وتمام مقدمات عروسیی جاھی بار ھی یحت
 ...نمیشوببیاومدازخونھ خالم منوبردشھرشون تاعروس

 چرا؟؟چون ردی گیحتما ھمتون م. ... بھم خورددوبعدشی عقدرسی تا پاشی عروسیول
 ..ادی نرشی گفتن من دعانوشتم وسحرآوردم تابابام زن گیھمھ م

 پول کرداگھی مھی خواستم برام نسی میزی معلول بودبازم اگھ چنکھی باامادرمرحومم
 ...نداشت

ھق ھقم بلند شد کھ فاطمھ کھ خواب ..ختی مادرم اشکم رو گونھ ھام ری آورادی با
 :بودگفت

 ... خوابمینی بی نمیکنی مھیچراگر,نی شونگخفھ
 ...گھی من بود دی زندگنمیا..ھھ....جوابشوندادم

 
من کھ .... باشھ؟؟نی امیھ؟؟زندگی چچارهی بمیتیآخھ گناه من ...نابگھی بھ اسی نیکیایخدا

 بودم اجازه نداشتم تا دم در برم اونوقت االن بھم وصلھ ی زندونھیتو خونھ خالم مثل 
 نی پول؟مگھ من ا؟باکدومیی آخھ چھ دعاایخدا...باباشوسحرکرده..چسبوندن

 جا اجازه نداشتم برم چی مدرسھ ھریم؟غیخونھ زندان نی کھ توانی ازاروبلدم؟مگرنھیچ
 س؟؟ی دعانوشیاونوقت بگن دخترت رفتھ پ

 ... کردم تا خوابم بردھی وگردمی سواالروپرسنی خودم اشی پاونقدر
 ...شھیبازم مثل ھم.ھھ... توکمرم احساس کردم چشماموبازکردمی دردبزرگھی دفعھ ھی

 ..ی؟؟ھرررری جارو نزد؟؟اتاقاموندهیخوابیبلند شوچقدرم:دخترخالم
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 خونھ اجازه خواب ھم نیمن توا...ھ کندارمی بودکھ با پاش زده بودتوکمرم تا بدخترخالم
 ....نداشتم

 
 گھی شھر دھی کھ از ی دختر بھ اسم فاطھیمدرسھ با... بدمادکششی زخوامی نمخب

 دوست ی بانازمی شده بودیبخاطرکارپدرش اومده بودن توشھرمون وحاالھمکالس
 ...می شدقی شفقی رفیخودم سھ نفر

 مدرسمون بودم در مدرسھ قفل یمن شورا...می روزا کھ ما با ھم بودنی ازھمیکی
 ..  کردمی درو باز مدی بازدخودمی درمیبودواگھ کس

 ... پسره با موتور دم در مدرسھ بودھی زدن ومن رفتم در و باز کردم در
 ؟ی کار داری باکبفرما
 .... روصدابزن اومدم دنبالشنیفاطمھ جھان ب:پسره

 ؟؟یکارشیچ
 ....عموش:پسره
 ی منظورش دوست من ونازنیفاطمھ جھان ب( رو صدا زدمیھ وفاط داخل مدرسرفتم

 ).... بودی فاطنیھم
 ... آماده شو عموت اومده دنبالتیفاط
 ...امیاالن م: پشت در و بھ عموش سالم کردوگفتدورفتی بلندخندی با صدایفاط
 ..... اومده دنبالمگھی من رفتم عموجونم از شھر دی بابای نازنینگ:یفاط

 
 ... و اون سوارموتورشد ورفتمی کردی خداحافظیبافاط

 
اسم عموش ( گذشتی اومده بود دنبالش می فاطی کھ عموی ھفتھ از اون روزھی

 ).....محمد
 اطی توحی وفاطی روز کھ با نازھی....زدی ھمش ازعموش حرف می مدت فاطنیتوا

 ....اومدوسط)ی فاطیعمو( بحث محمدمیمدرسھ نشستھ بود
 :فت گی مجانی باھیفاط

 چیبچھ مثبتھ و با ھ... کردی کار می فست فودشی توکیسال٥سالشھ،قبال١٨عموم
 ... نتونستھ مخشوبزنھی دخترچیتا حاال ھ...شھی دوست نمیدختر

 یحاال من وناز... کرد کھ نگوی مفی خانم اونقدرازعموش تعری فاطنی اخالصھ
 ...میدی خندیلیاونروز خ...می کنی شمارشوبده مخ زنمی گفتی مطنتی شیجفتمون از رو

 
 : گفتطنتی بھم با شیفاط...میدی اونقدرخندی سھ نفرگھید
 ماھم روش ی عمونیاایب...ی پسرا اسگول کنیتوکھ ماشاءهللا خوب بلد....نی نگگمااایم
 شھ؟؟؟ی میچ
  عموتو اسگول کنم؟؟؟یگی میعنی: تعجب گفتمبا
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 : گفتی با خشم ساختگیفاط
  گفتم اسگول کن؟؟؟یبرو گمشو من ک...دختره خر.. یھوووووو

آخرشم ...کردتابزنھی ھم دنبالم می فاطدمیی دادم و دوی خواست منوبزنھ کھ جا خالیم
 :المصب منو گرفت زد و گفت

 ... ازشری کن کارت شارژبگیمن گفتم مخ زن... خل چلغوزدختره
  بشھ؟؟یکھ چ: تعجب گفتمبا

 ... اتو ازش داشتھ باشمھی منم گھی دیچیھ:یفاط
 ؟؟؟ی چی؟؟برای ازکجا؟؟چھ جورآتو
 أه...أه.. چقدھنگھنی نگنی ای نازیوا: یفاط
 :دگفتیخندی مامی کھ تا اون موقع ساکت بود و بھ حرفایناز
 ...دمیمردم از بس خند..یرفاطی بگی الل مونیوا

 ... خنگم منای منواسگول کردن نایمن مونده بودم ا... دیخندی کھ خودشم میفاط
 

 : گفتی دفعھ ساکت شد و جدھی دیخندی کھ تا اون لحظھ میفاط
 ..شششیااااا؟؟ای توچقد ھنگنینگ

 ... ازمیخوای می خب بگومثل بچھ آدم چمرض
 ..بگوخب..یزنی منومی مخ عمویای می خنگول خانم جنابعالنیبب: یفاط
 ...خب
 ی چندروزھی..یری گی خنگول تو از عموم کارت شارژ منینگ..خب وزھرمار:یفاط

 ....  مدرسھیاری میسینوی منی کردی بازامی پی بعدش ھرچی حرفیباھاش م
 . وسط؟؟نی بشھ ای کھ چارمی بسمی بنوامی من پخب
 ... آتو ازش دارم سربھ سرش بزارمھی منم یچیھ: یفاط
 .. ندارمامی حوصلھ نوشتن پمن
 .. کھ گفتمنیھم: یفاط

 
 نداره سرشار ی بکنم ضررنکاروی خودم فکر کردم گفتم اشی کھ پکمی

 )ردادییموتغی از زندگی قسمتھی بچگانھ ی شوخنیبازم اشتباه کردم ھم....ھھ(جانھیازھ
 شماره رو یتند.. خوردیلی خواست شماره عموش روبده زنگ تعطی تافاطخالصھ

 ... خونھمیرفت)دخترخالم( با فاطمھمی بوس شدینینوشتم وسوارم
 :خالم گفت..می رفتاونجاکھ

 خونتون یبرا)ستاااای خالمھ،پسرش ننیسالشھ،البتھ داماد ا٢٠پسرخالم( محمدنی دنیگن
 .. کردهدایتو روستا مستاجر پ

  محمد؟؟نی خالھ جان االن کجاست دخب
 تابھ ی خونھ رو آماده کندی بھت بگم کلی اومدی گفت کھ وقتدبھمیاالن زنگ:خالھ

 ..مستاجرا خونھ رونشون بده
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 ... خالھ جانچشم
 ھی ارثھی بود ی واالن خالمی کردی می کھ قبال با مامانم توش زندگیراستش خونھ ا**

دو تا بچھ داره وبھ (امرزمیسالشھ با داداش خداب٢٧ی بزرگم گلپریبودکھ بھ من وآج
 .... بوددهیبھمون رس)رسھیاونام

 
تھ  خسیلی خگھید..نمازظھرمو خوندم... خونھ رو دادم ببرهیدای اومد ومن کلپسرخالم

 دمی زنگ خورد نگاه کردم دمیگوش... خواستم بخوابمیبودم طبق ھر روز ظھر م
 :جواب دادم... محمدهنیشماره پسرخالم د

  سالمالو
 : لرزه بھ جونم انداختتی از عصبانادشی فریصدا

 ...نیمردیم)منظورش مامانمھ( خالھیسالم و درد کاش تو وبابات جا: محمدنید
  شده؟؟یچ..یچ: گفتمباترس

 بھ ی قالبدیکل..ی مستاجرا بردشی شده تمام آبرومو پی چگھیدختره ھرزه م: محمدنید
 ؟؟یدیمن م
 ...ارمی پدرتو درمشعوریب...رسمی حسابتومامی ماالن

 خبر از قطع تماس ی گوشی اشغالیکھ صدا... خواستم حرف بزنمی ولرز مباترس
 ...بود
خالم ... کجا بود؟؟می قالبدیل کگھید.. داشتم بھش دادمدی کلی من کھ کھ ھرچای خدا

 : گفتتی و با عصبانشمیاومدپ
 ادی بھش االن میدی می اشتباھدی کلی محمد رو مسخره کردنی بھ حالت دی وانینگ
 ...کشتتیم

 با اشک دهی بردهی برفتادمی کھ از ترس داشتم پس می دھنمو قورت دادم و در حالآب
 : گفتمدنی کھ تموم بدنم شروع کرده بھ لرزیونالھ درحال

 ....نکردم..نک..عوض ..ع..ع.. ودیکل..ک..بخدا...ب.. خالھ
 .... خوب ادبت کنھھی عصبانیلی خرسھی مادیخفھ شو االن م:خالھ

ھمھ ازش حساب .. قلدربودیلی بودم آخھ پسرخالم خدهی ترسیلیبخدا قسم اون لحظھ خ(
 ) بزرگترای بردن حتیم
 
 یلیخ... بلندشدادشی ورودش دادوفریبتدا نگذشتھ پسرخالم اومدتو از ھمون اقھیدق٥

 محکم زدتوکمرم یکی ودسرمی دادکشھیاومدطرفم ...کردمی بود داشتم سکتھ مدهیترس
 بودم با ضربھ واری دکیمنم چون نزد.. توپاش محکم زد توصورتمیمتقاعبش باکفشا

 .......دمی نفھمیچی ھگھیوارودی اون سرم برخورد کردبھ دی در پی پیھا
 من دیتا د...امی رو صورتم بھوش بپاشھی خالم آب مدمی چشماموبازکردم دقھی چند دقبعد

 :چشماموبازکردم با طعنھ بھم گفت
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برو خداروشکرکن اومدم ..دهی بھ کشتنت مادی اعصاب نداره منی بھت گفتم ایدید
 .... دختره نکبتی گرفتمش وگرنھ االن زنده نبوددمیرس

 و از دست دادم باتمام قدرت شروع ارمی اختگھی دختنی ری مدام رو گونھ ھام ماشکام
 .....ادیکردم داد و فر

 
 ی کھ ھمھ دخترخالھ ھام اومدن بھم سرکوفت می طورونی بانالھ وشزدمیادمی فرداشتم

 با داد ختنیری از کف داده بودم ھمونطورکھ اشکام ماریاما من اخت...زدن کھ خفھ بشم
 یا.... ھمھ داغدارت باشنیالھ...ی بشکھی تکھی تیالھ.. محمدنی دیری بمیالھ:گفتم

 ...خورهی ممیتی ھی بھ ظالما نیآخھ چرا دست ا...خدااااااا
 : داد زدتی کردنام اومد تو اتاق و با عصباننی نفری بود با صدارونی کھ بخالم
اون بابات ...می کھ ھمھ از دستت راحت بشیریتوبم..دختره نمک نشناس.. شوخفھ

 .. گرفتگھیت خواھرم رفت زن د کھ سر وفارهیبم
 یزی بھ بابام چنکھی داشتھ باشم تحمل ای خونم بھ جوش اومده بود تحمل ھر چگھید

 : داد زدمی وزارھیبگن رو نداشتم با گر
 .... خالھ جانی کرد ی نمتی اذنقدیاالن دخترشو ا.. اگھ خواھرت برات مھم بودتو

بگو گناه ...  خودم؟؟؟ھاااانشی کار کنم؟؟گناه کردم تو رو آوردم پی چگھید:خالھ
 ...کردم

 ی محمد بنیاون د....نی شما منو بزور آوردامی خواستم بی من کھ نمی گناه کردآره
 ....نجای اارهی کردتامنوبی اومد مدرسھ خودشو داداشم معرفزیھمھ چ

 
 من دیآخرشم خالم کھ د... بودم ازکف داده بودم وباخالم دھن بھ دھناری از اختگھید

 خستھ گھید....رونی کنم بلند شد و رفت بی داد می وھنوز دارم داد و بشمیساکت نم
 شد؟اگھ مامانم زنده بود من االن تو خونھ خودم بمی کھ نصھی چھ زندگنیا..شدم خدا

 از..ختنی اشکام دوباره شروع کردن بھ رگھی مادرم دیادآوریبا ... مامانم بودمشیوپ
طاقت ... کنمھی گرادشی شده بودکھ ھمش بھ ینجوری امی مامانم رفتھ بود من زندگیوقت

 جواب داد نتونستم ی بھ بابام زنگ زدم وقتختنی ری کھ اشکام می و در حالاوردمین
 : گفتمھیساکت باشم و با گر

 ...کشتن..ک..نامنویا...نیا..کن..کمکم..کمک.. ییبابا..سالم...س..الو
 : گفتیدبانگرانیشن..موی گری صدای وقتچارمی بیبابا
 ... کردهی محمد کارنینکنھ باز د..نمی کرده؟؟بگوببتتی اذی شده؟کیچ..یچ

 محمد اومده بود مدرسھ نی کھ دی دفعھ موقعھیآخھ ( شناخت ی محمد منی خودش دبابام
 ..چون اون موقع من خونھ بابام بودم..ادیبابام ھم گفتھ بود ب.. خونھ خالمارهیمنوب

 ... نشستی تنھا بودم و بابام مردبود تنھا تو خونھ نمشتروقتاھمیب
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 کھ یموقع..بزاربگم بھ طور خالصھ... اومدن منم بھ خونھ خالم داستان دارهھی قضحاال
 ی وقتا بابام میبعض..کردمی می من با پدرم خونھ تنھا زندگلشیمامانم وفات کرد اوا

 روزشنبھ بود کھ تو خونھ تنھا بودم تواتاقم ھی ادمھی.. شدمی من تنھا مرونیرفت ب
..  آخھ فرداش امتحان مستمر داشتمخوندمی رو مایرافنشستھ بودم و داشتم درس جغ

 فکر کردم برادر دمی در ھال رو شنی دفعھ صداھی..درھال بستھ بود ومن تواتاقم بودم 
 واری بھ دواری د خونمونومدنی از باال پشت بوم مشتروقتایزاده ھام ھستن اومدن آخھ ب

درو باز ...گھی کردم دتیر خھی بپرسم کنکھی فکر کردم اونا ھستن بدون اگھید..بود
 نیچند.. بودمی عبدالسالم خواستگارقبلنیا.. فتمی بود پس بکی از ترس نزدایخدا...کردم

باترس .... پسر تنوع طلب بودھی آخھ کردمی ومن قبولش نممیبار اومده بود خواستگار
 ؟؟ی عوضی کنی کار می چنجایتو ا:گفتم

 یول.. خواست وارد خونھ بشھ کھ نداشتم و درو محکم ھل دادم تاببندمشی معبدالسالم
 ی رشتھ دندان ساززدیسالش بودو ٢٣ از من بودشتریاون زورش ب

 گھیحاال د...سالم عشقم قربونت برم چرا بداخالق: گفتیباخوشحال...خوندیم
 ..رونی بیندازیعشقتوم

 برو گمشو..ی بامن نداری نسبتچی و تو ھم ھستمی من عشق تو نی شو لعنتخفھ
 

 ... ببند دھنتویشی شاخ مگمی نمیچی ھی ھرچنی نگیھوووووو:عبدالسالم
 ... باتمام قدرت منوپرت کرد تواتاقم خودشم اومدداخلبعدش

 : کردنی زبوننیری ازھمھ شروع کرد بھ شاول
 ؟؟خواستیری گی نملمیچرا تحو...ومدم من دلتنگت بودم ای ولدی ببخشزمیعز

 بزنم چون واقعا ھمھ غی جدمی ترسی میلیخ... اونطرفدمی نزاشتم خودموکشکمیادنزدیب
 زنیمطمئنم االنم دنبال آتو ھستن زھرشونو بر... ھامون باما دشمن بودنھیھمسا

 : گفتی دفعھ با مھربونھی کھ ستم خوای وکمک مکردمیداشتم تودلم خدا خدا م...
 ️☺تی جون من اومدم خواستگارنینگ

 نیبعد از ا...( خوش باشی باھاش فرارکردکھی برو گمشو کثافت با ھمون زنششششیا
 ھی با دکھی دادم اونموقع مامانم زنده بود خبر رسشیکھ بھش جواب رد بھ خواستگار

 ..)زن شوھر دارکھ سھ تادختر بزرگ داشتھ گول زده و با ھم فرار کردن
 

 ...خورمیر کرده گول م لجن فککھیمردت
 ... کنمویخب حاال خانومم شمارتوبده س:عبدالسالم
 .. ندارمی من گوشبروگمشو

 : باترس گفتمکمیادنزدی خواست بیم
 ... سرتزنی برانی ھمھ بزنمی مغی دستت بھم خورد جاگھ

 ..ھھ..دونمی ھمھ دشمنتون ھستن مادی نمچکسیھ:عبدالسالم
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 ی خونمون ومتقاعبش صدااطی از خیی صداھی دفعھ ھی بگم کھ یزی چھی خواستم یم
 دمید... بلند شدن تا برم طرف دری بھم دادن باخوشحالاروی انگار دندمیباباموشن

 شد تا بابام میبلند شد ورفت پشت پرده اتاقم قا...دهیعبدالسالم از ترس رنگش پر
 ...نتشینب

 دم در اشاره یبابام بھ کفشا.. خودمو بھ بابام کھ تازه وارد ھال شده بود رسوندمباعجلھ
 :کردوگفت

  اومده؟؟یک
پشت بوم ...از باال پشت ..عبدالسالم..عبدال...بابا: بالکنت گفتمفتادمی ازترس پس مداشتم
 .. کنرونشیب..ی بایزودب... اومده

 
 شروع کردبھ فحش دادن تی اسم عبدالسالم قرمز شده بود با عصباندنی کھ باشنبابام

 ... بودم رفت تواتاقمدهی ترسیلی کھ خیوباخشم
 ...کھی مردتنی پس کجاست انینگ: داد گفتبا

 بابام وپشت پرده رو شی بود باترس ولرز رفتم پی کمک کن بابام بدجور عصبانایخدا
 ....اونجا:اشاره زدم و گفتم

 خودشو بھ اونجارسوندعبدالسالم کھ مثل بچھ ھا خودشو جمع ی بلندی با قدم ھابابام
بابام شروع کرد ...دهی بھ سکتھ رسکیکھ نزد. بابام معلوم بوددنیز ترس بادکرده بود ا

 بھش فرصت نداد کفشاشو یحت.. کردرونشی لگدزد توکمرش و از خونھ بھی
 بود بھش داد و در آخر راهی فحش وبدوبیھرچ...بعدم کفشاشو انداخت جلوش...برداره

 تونستی نمسوادیبام بآخھ با..(سیزنگ بزن پل: گرفت سمتم وباخشم گفتشویگوش
 )..رهیشماره بگ

 ینجوریا..رهی آبرومون مفھمنی مای اگھ بفھمھ کل دنسیولش کن پل...  توروخدابابا
 ..دونھی نمیکس
 ..دمیخوب شد رس.. دربرهی راحتنیبزارم بھ ھم:بابا
 ... تو نھیاز خدا نم.. دربرهسی اگھ از دست من و شما و پلبابا
 با خبر نایبعداون اتفاق ھم خالم ا.. من پشت سرش بودنی اونروز بھ بعدھمش نفراز

 خودشون ی آبرویفقط برا... ھھ.... خودشون تا آبروشون نرهشیشدن ومنوآوردن پ
 ...نگران بودن

 
 : وبا بغض گفتمرونی خودم اومدم بازگذشتھ

 .. خونھ بعد در باز نشده اومده کتکم زدهی کرده برادای مستاجرپددادمیکل
 غلط کرده؟؟: گفتتین با عصبابابام
 ... خودتشی منوببر پای بنمیشی کرد نمنمیخالھ نفر... من باھمشون دعوا کردمبابا
 .. کنالتوجمعیتمام وسا.. دنبالتامی میعصر..زمیباشھ عز:بابا

 .. منتظرم خداحافظایب.. یی باباچشم
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 جا یزیچ..  جمع کنی ونداری داری ھرچنیبش.. نکنھی گرگھید.. جاننیباشھ نگ:بابا
 ...نمونھ ھا

 ..خداحافظ.. باباجانچشم
 لی عالمھ وساھی.. کردمالموجمعیشروع کردم تمام وسا.. کھ قطع کردمویگوش
 ...یدوتا کولھ پشت..کیسھ تا پالست..دو تاچمدون...بودن

 
 یباھمشون بھ سرد.. کرده بودم وخودمم آماده شده بودمالموجمعی تمام وساگھید

 نیماش.. منتظرم بود باپسرعموش اومده بودن دنبالمبابام دم در.. کردمیخداحافظ
 ...داشتن
مدرسھ تو ...فتھیراھش دور م... کار کنمیمدرسمو چ.. خدایوا.. شدمنی ماشسوار

 ...الیواو..کنمی میخودم تو شھر زندگ...روستا
 : بھم نگاه کردوگفتنھی داشت از توآیسال٥٠ بابام کھ مرد جاافتادهیپسرعمو

 تی رو رعاییزای چھی دیبا..ی کنی بابات زندگشی پیای میحاال کھ دار..نی نگخب
 ...یکن
 ؟؟یچ: گفتمی ناراحتبا

 نگوکھ یزیبھش چ.. کن سرت توالک خودت باشھیسع.. زن حسودهھیزن بابات :گفت
 ... بھ حرفش گوش کنی بکنیاگھ گفت کار..برات بدتموم بشھ

 تو مراقبش باش ستمی من نیوقت..االن حاملست)زن بابام(نھیسم.. جاننیآره نگ:بابا
 ..کاراشوبکن

 
 گھی دیاگھ دست از پا در از کن..خوب گوش کن..گھی می بابات چنیبب: بابامیپسرعمو

 نھی نکن کھ سمیکار.. آدم سرگردانھی یشیم..یباخالت کھ دعواکرد..ی بری ندارییجا
 ..ادیم بدش تھیباالخره نامادر.. کنھرونتیاز خونھ ب

 شھی کھ سرمو گذاشتھ بودم رو شی درحالختی ری رو گونھ ھام می بھ آروماشکم
دوست داشتم ھمھ ...  خونھ خودمو کرده بودیدلم ھوا... کردمی مرونونگاهی و بنیماش

خداجونم مامانمو چرا ... اون روزا برگردهیول) نداشتمیزیھر چند چ(زموبدمیچ
 کھ اونم دنبال ی بابا داشتھ باشھی ای دناراز د..چقدسختھ....ی مادریچقدسختھ ب..؟؟یبرد

 شھیزندگ
 

 کھ دونستمی خوب میلیخ...بابام کھ تمام فکروذکرش شده زنش و بچھ توشکمش...ھھ
 شی بانکی حسابایدرحال... گفت پول ندارهیچون م..ھی محبت کردناش ظاھرنیبابام ا

 زن رهی کھ پول نداره چطورمیکس..دیآخھ خودتون فکرکن.. پول داشتونیلی منیچند
مثقال ٢٠ھی بود بامھرفتھ زن گری وامچیبابامم کھ بدون ھ...رهیگیم

 ...گھی دی ادی و پارچھ و خرلی وساگھیچقد د...ونیلیم١٥..طال
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بابام ..قتھی حقھیبخدا ..ھھ)... دل آزارشھی بھ بازار،کھنھ مادینو کھ ب( گفتن می قداز
آره  رنگی زن با پوست صورت شکالتھی..خوادی از من مشتریدرواقع زنشو ب

 کھ ییزای چنیتمام ا...دیکنیبابامو مسخره م...  مشخصات ندم بھترهگھید...ھینجوریھم
 ..روزگار..آدماش..ایدن..ین زندگیازدست ا.. امھی حرص ودق دلگمیم
 
 الموی بابام وسامیدی رسیوقت..ختنی ری می بھ خونھ اشکام بھ آرومدنی تا رسگھید

 یلی خونھ خھی.. باباموبلدنبودمدیآخھ من کھ خونھ جد...برداشت و خودش جلوتر رفت
سھ تا اتاق متوسط ..یعجب سعادت..می بودوارمسجدی بھ دوارید.. داخل کوچھکیکوچ

 دنیماھانھ م٢٠٠ و درجمع بابام گفتی بھداشتسیدو سرو.. خلوتاطی حھی..داشت
 ...ینی اجاره نشیبرا

نگران .. شب شده بود گھید..ناگذاشتمی اتاق خواب بابام ای گوشھ توھیالمویوسا
 بود کھ اومدم ید١٠آره امروز... نوبت اول داشتمی وزندگنیفردابودم آخھ امتحان د

سرنوشت .. یعجب حرف..ھھ....خورهی رقم منجای بھ بعد سرنوشتم انیازا..خونھ بابام
 ...یکھ نھ ھمون بدبخت

 یول.. باشھی بدخوردآدمی بھش نممینامادر.. نشستم مشغول درس خوندن شدمگھید
 منم از بس ساده ھستم ھمھ رو خوب گھیآره د..ھھ...بعدھا خودشونشون داد

 ..گردنی جامعھ فاسد کھ با لباس بره منی ھستن توایی گرگ ھادونمینم...نمیبیم
 چھ موقع بودکھ خوابم دونمینم...خوندمی بودم ودرسمومدهی تورختخوابم درازکشگھید

 ..برد
 

 ... کردوگفت وقت نمازهدارمیبودکھ بابام ب٥ ساعتصبح
 تا آماده دی طول کشی ساعتمیبعدش ن.. شدم وضومو گرفتم نمازموخوندمبلند
آخھ من االن تو ... دورشده بودیلیراه مدرسم خ.. چطور برم مدرسھدونستمینم...بشم

 ...شھر اومده بودم ومدرسم تو روستا
آخرش باھزارالتماس ... جورکنھسی بود بھ بابام گفتم برام سروی بھ ھر جون کندنگھید

 ھمھ نیا..اونم تو روستا بود.. دنبالمادی پارسالم وگفتش بسیواشک زنگ زد بھ سرو
سوارشدم وبھش گفتم زود بره آخھ .. بعدش اومد دنبالمقھیدق١٥ حدودا ومددنبالمیراه م

 ..شدیشروع م٨بود و امتحانم ساعت  شدهرمید..بود٧:١٥االن ساعت
 ھی کھ ی وفاطیرفتم طرف ناز.. بودنرونی ھمھ بامی ھنوز ھمکالسدمی مدرسھ رسیوقت

 توبغل فموانداختمیبھشون سالم کردم وک...گوشھ مدرسھ مشغول درس خوندن بودن
 :باحرص گفت..یناز

 ..شعوریأه دختره ب..نی تونگی دارمرض
 ...خخخخ..آره بابا کرم داره:یفاط
 ؟یس؟حلقوی؟آسکاریزم؟خاکی دارم عزی نوع کرمچھ
 ...یریاز رو کھ نم..  جاننی ماشاءهللا نگی داریتو ھمھ نوع کرم: یفاط
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طبق .. درس بخونمنمیبش.. لحظات آخرنیاصال حسش نبود ا... وکنارشون نشستمدمیخند
 از یساباوناھم کھ ح.. درس بخونندی ونازی محل شدم ونزاشتم فاطیخروس ب..عادتم

... میبزار درس بخون... زی کرم نرنقدری انینگ:  گفتنیھمش م.......بودن,یدستم کفر
 داره حرص یفیچھ ک..خخخخخخ..کردمی متی اذرو  دو تانی من تا شروع امتحان ایول

 ..یاری دربزانتویعز
 

مثل ..ی وفاطیمن وناز... امتحاناتی داخل سالن برگزارمیرفت.. شروع شدامتحان
 ....خخخخ..میکردی می تقلبیواشکی ومی نشستی پشت سر ھم مشھیھم

 ... ونمراتمون باالبودنمیرفتی لونمچوقتمی ھالحمدهللا
 یشھر..اومدنم بھ خونھ بابام...روزموی دی دعواانی بعد از امتحان جرخالصھ

 یدخترخالم فاطمھ بخاطردعوا... کردمفی تعری ونازی فاطیھمھ وھمھ رو براشدنم
 منت رمیانگار م...تودلم گفتم بھ درک...زاشتیومحلم نم..قھربود..  باھاشونروزمید

ازھمھ ..کردمی نمی وقت منت کشچیھ...د کالغرورم برام مھم تر بومیتوزندگ...یکش
 وقت چی و ھکردمی خودم عمل ملی مطابق منکھی ایعنی.. بودمیدختر خودسر..بدتر

 جاھا از ی بعضیول...دنیر شنمتنفربودم از دستو..دستوربشنوم..ومدیخوشم نم
 خواستم طرف ی کھ تھ دلم میدرحال...کردمی سکوت مزای چنی در برابر ایمجبور

 ..کنم مقابلموخفھ
.. خستھ وکوفتھ بودم...رفتم خونھ.. اومد دنبالمسیسرو.. ساعت بعد از امتحانکی گھید

 ...شھی خواست مثل ھمی خواب مھیدلم فقط 
 ...دمیگرفتم خواب..نمازموخوندمو..نھارخوردم.. دمی خونھ کھ رسبھ
 
 .... درخشان خداروشکرجی امتحانات تموم شده بودن با نتاامی اگھید

بھانھ امتحان .. کھ شماره عموشو بھم داده بود بھش بزنگم ومخ بزنمی مدت فاطنیتوا
 ...اوردمیروم

 ھر یول...رامونی دبسیاونم سرو.. مدرسھ ھم برام جور شده بودسی سروھی الحمدهللا
 ... جانداشتنیچون ماش... رفتمی خودم مدیدوشنبھ وسھ شنبھ رو با...روزه نبود

 
 ھی یفاط..می زدی و حرف ممی نشستھ بودی ونازی تو مدرسھ بافاطشھی روز مثل ھمھی

 ..میاری ھردو شاخ دربی زد کھ باعث شد من ونازیحرف
 عمھ شبیکھ د..یگاردلشو برده بود اون روز کھ عموم اومده بود دنبالم اننینگ:یفاط

 ...بھمون زنگ زد)ی فاطیخواھرمحمدعمو(پروانھ
خودش حرفشو  کھ از شدت تعجب چشمامون ازکاسھ در اومده بودی ونازمن

 :ادامھ داد
 انی مگھیاز شھر د...شتی شب جمعھ روبزارم پیعمم گفت کھ قرار خواستگار: یفاط

 ..تیخواستگار
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 یدگی باالخره از ترشنی نگیا: گفتطنتی وباشرخندهی کھ زد زیناز
 ...خخخخ...یدراومد.
 اومدن میریدوما حاال گ..ی خودتدهیاوال ترش...یتوخفھ ناز: تعجب وحرص گفتمبا

 ..یزنی حرفارو منیوجواب رد دادم واونوقت بازم ا
 ...یشی من میازخدات باشھ زن عمو..نیبرو گمشو نگ:یفاط
 شششیا.....نای مامانم وایوا:یناز
 ... ی توبشم فاطیمن زن عمو... برو خودتو مسخره کنخفھ
 مگھ من چمھ؟؟ھاااان؟: یفاط

 ....گمی میمن چ, ینی کھ ببیکنی منو مسخره می االن داردونمیم... بابایچیھ
 انی وگفتش کھ آخرھفتھ مدی زنگشبی عمھ دن؟؟بخدای نگھیبابا مسخره چ: یفاط

 ...تیخواستگار
 ...سی آدرس بلدنیخونھ بابام ھستم کس.. ستمیمن کھ خونھ خالم ن...ی چھ جوراونوقت

 ..گھی دانیآدرستو بده ب...خب خنگ خدا:یناز
 ھیفقط تو...رمیگی آدرس مزنگمیقبل اومدن بھت م...میایمن ومامانم باھاشون م:یفاط
 .... کنیکار
 ؟؟ی کارچھ
 ... تی خواستگارمیای با خانوادت ھماھنگ کن کھ ما میچیھ: یفاط

 ...شھی من روم نمگمشو
 ... باخانوادشمی خواستگارادی دوستم می عمویگی مخوادیرو شدن نم: یفاط

 ....فکر کرده راحتھ...شششیا..توھم... باباباشھ
 

تو چند .... عموشی برای خواستگارانینابی ایقراره فاط..مھی شب خواستگارامشب
خبر بدم کھ دوستم )بابام وخانواده پدرم(وادم تونستم بھ خانیروز گذشتھ باھزاربدبخت

 بھشون بگم آخھ دمیکشیخجالت م.. برام سخت بودیلیخ...می خواستگارانیوخانوادش م
 بھم وصلھ ھی وبقمیھرچند بعدھا بابام ونامادر.. ھھ.. درباره من فکر بد بکننددمیترسیم

 )....تھ خودت عوض درس خوندنی برایکنیدامی مدرسھ شوھرپیریم...(چسبوندن
 دادم ی نمتیمثل سنگ شده بودم واھم... از بس بھم سرکوفت وطعنھ خورده بودگھید

 .... شدمی از درون خورد میول
 ونگاه کردم شماره ناشناس بود جواب رونی از افکارم اومدم بمی زنگ گوشی صدابا

 :دیچی پی توگوشی فاطیصدا... حرف نزدمیدادم ول
 ..... یحرف بزن منم فاط... خنگھ...نینگ

  چھ خبرتھ؟؟؟دمی بابا ترسیخفھ ش....ھااااا
 ...میی اونجاگھی ساعت دمیتان..آدرس بده... گمشویچیھ: یفاط

 : استرس ودلھره اومدن سراغمدوباره
 ....باشھ...؟باشھیچ
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 .... قطع کردموی خونمونو دادم بھش وگوشآدرس
 
 گھید...نطوریھممنم ....ھی عادشی شب خواستگاری ھردختری استرس داشتن برانیا

عمو وزن عموم ودوتا ... شلوغ شده بود بدجور دستپاچھ بودمیخونمون حساب
 کھ ھم سنم بود،برادر زاده می مرمیدخترعموھام،عمھ بزرگم،خواھرنامادر

 و ھمھ خونمون جمع ھھم... بابام کھ زن و شوھر بودنی وپسرعموم،دخترعموینامادر
  ھمھ آدم اومدهنی امھیعجباااااا انگار عروس... منی خواستگاریشده بودن برا

 خواستن شام درست ی کھ مکردمی بابام می توآشپزخونھ کمک عمم ودخترعموداشتم
 : بودی زنگ خورد فاطمیدوباره گوش..... خواستگارایکنند برا

 ....میکنیدانمی آدرس خونتونو پی ولمی ما االن تو شھرنینگ
 
 ....ابونی خنیایب..خوب گوش کن حاال...أه.....یخنگ توچقد یری مرض بگی فاطیا

 چند بار ی تا اومدنشون فاطیعنی... کردموقطعی بھش گفتم و گوشقی بار دقھی رو آدرس
 ... خواستی مزدوآدرسیبھم زنگ م

 ...نفربودن٧. اومدنی وقتباالخره
مادربزرگ و پدر بزرگ ...،)نتیپروانھ،فرزانھ،ز(سھ تاعمھ ھاش... ومادرشیفاط
 ومدهی و داماد بود ھمراشون نیمحمد کھ اصل کار... وا....،)ما در و پدر محمد( یفاط
 .....بود

 .... شدنی کھ وارد خونھ مزدمشونی مدی داشتم از سوراخ پشت در دگھید
 وبابام وعمم تو اتاق رازعمومیغ... خونوادمھیمن بق.. نشستنییرای تو اتاق پذھمشون

رفتم پشت در ...دمی موتورشنی نگذشتھ صداقھیدق٥.... مشغول حرفاشون شدنییرایپذ
ھمونطور داشتم ... فرماشدنفیکھ بعلھ آقا دوماد تشر...ھ؟؟ی کی موتورنمی زدن ببدید
 مگھ کجابود؟؟... چرا االن اومدنیا  فکر بودم کھنی و تو ازدمیدمید
 بھ خودم اومدم و با کردیاشت نگام م دنطوریھم..  پشت دردهی دفعھ متوجھ شدم منودھی

 دو خانواده ی ومعرفی ساعت حرف خواستگارمیبعد از ن... خجالت اومدم داخل اتاق
 :  و گفتشمی دفعھ عمم اومد پھی... وتعارفات معمولییرایگھ،پذیبھ ھمد

 داخل ومودب مودب ای بمیصدات زد.. چادرتو درست کن... خوب خودتو بپوشوننینگ
 ...نی زن عموت بشای گوشھ کنار من ھیسالم بده و

 ... ھااااایاری درنی بازسبک
 ...ای نره صدات زدم بادتی..  رفتممن
 
 : عمھ صدام کردقھیدق٥بعداز ..توجونم, ترس افتادھی دوباره گھید

 ....ای جان بنینگ
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 شدم وسالم کردم ییرای بسم هللا تو دلم وارد اتاق پذھی چادرمودرست کردم وبا بلندشدم
 بود نییمحمد ھم سرش پا....نیی بابام نشستم وسرموانداختم پایارعمم دخترعمووکن

 ......کردی می تودستش بازدیوبا کل
 : شروع کرد بھ حرف زدنعموم
 ومادر وداداشش مھیتی کھ دیدونیم... جان برادرزاده منھنی نگنمی انی جھان بی آقاخب

 ...فوت کردن
 ....خدا رحمتشون کنھ..بلھ): محمدیبابا(نی جھان بیآقا

 سال رهی دختر ما مدرسھ منیا...امرزهیخدا رفتگان شمارم ب: حرفشوادامھ دادعموم
 .... پسرتون ھمونجا پسندش کردنایگو...سوم

پسر ..دنی و دگری اون ھم دقیاز طر.. خانمھنیآره نوه من دوست نگ:..نی جھان بیآقا
 ....آخھ گفتن موقع امتحاناتشونھ... زودترمیومدین... قبلکماهی مال یول....دنیما ھم پسند

 ھیچ: بھم رفت وآروم گفتی دفعھ بابام چشم غره اھی....کردی مدیی حرفاشوتاعمو
 .... بکش بلند برو؟؟خجالتینشست

 ...رونی گفتم واز اتاق رفتم بی بلند شدم و با اجازه ای گفتن چشمبا
 

 وپروانھ ی دفعھ فاطھی... بعدش بود کھ من تو سالن بادخترعموھام نشستھ بودمقھیدق١٥
 :با تعجب گفتم....دنی خندیھر دوشون داشتن م....کنارم نشستن...شمیاومدن پ

 ن؟؟؟یخندی می چبھ
 ...میدیھممون د.. چطور بابات دعوات کردنکھیخخخخخ بھ ا: یفاط

 ....غره رفت بھت چشم عی ضایلی جون بابات خنیآره نگ:پروانھ
 ...ھینجوریبابام اخالقش ا...گھیددیببخش: خجالت گفتمبا

دخترمھربون وخونگرم .. کردی کار مشگاهیتوآرا.. شگربودیسالش بود وآرا٢٢پروانھ
 .....می شدیمیاز ھمون ابتدا باھم صم... بودیوشوخ طبع

بااحترام بلند شدم و ...شمی اومدن پی ومادر فاطنتی بعد مادر محمد و فرزانھ وزقھیدق٥
 .دیاونم منوبوس....دمی وبوسندموگرفتمی مادرشوھر آیدستا

 .....دنی خندی می من ومادرشوھرگرامی صحنھ ماچ بازنی داشتن بھ اھیبق
 : گفتی شوخی از روی مادرفاطمی نشستیھمگ

 ...ی ما عروسا ھستبیتو رق... دوست دارهشتریمادرشوھر ماھم تورو ب... نی نگنیبب
 کی بھ ھ؟؟ھمتونی حرفاچنیا...صابره...وا: مادر محمد باگلھ گفترخندهی زمی زدیگھم

 ....دیزیاندازه برام عز
 

 ... یی توی وآخریعروس تھ تغار.. مای برایزتریتوعز.. جوننینگ:پروانھ
 ...ی سرسخت مامانم شدبیحاال تو رق... خوشبحالت خلھ..نی نگگھیآره د: یفاط
 ....وپسرآخربود..سالش بود١٨ گفتن محمدیراست م....میکردی می شوخمی داشتھمھ



 18 

 ھیکمک بق...منم رفتم توآشپزخونھ... صرف شام اونا رو صدا زدنی براقھیدق١٠بعد
 .... شامدنی کشیبرا

شماره پروانھ رو گرفتم ...می حرف زدکمی یدوباره با پروانھ وفاط... صرف شامبعداز
 ..میتا با ھم درتماس باش

 :شروع کردبھ حرف زدن...شمیعمم اومد پ... کردن و رفتنیاحافظ ساعت اونا خدمین
 بعد خبرشون می بکنقاتمونویقرارشد تحق...میماحرفامونو زد... اصال عجلھ نکن.. نینگ
 ....میکن
  عجلھ کردم؟یمن ک...  عمھن؛نھینگ
 ...خونمی کھ دارم درسموممن

 ....... اومدمخالفت ودعوا با عمو وعممشھی طبق معمول ھمبابام
 ....  ندارهیچی کھ ھنیا...پولدارباشھ...خوامی نمینجوریمن داماد ا:بابا

 اونجاش ھم حرف یبرا...می رو بکنقاتیبزار تحق...داداش توساکت حرف نزن:عمو
 ...میزنیم

 می ازش خواستی ھرچدی دختر منوبرداره باخوادی محمدمنیاگھ ا...من گفتھ باشم:بابا
 ....بده

 می بعد تصممی رو بکنقاتیبزارتحق....دهی می بخوایھرچ...باشھ داداش آروم باش:عمھ
 .... و پول و طالھی برا مھرمیریگیم
 در کردنی مقی مدت عمھ و عموم تحقنیتوا.. گذشتھ بودی ھفتھ ازمراسم خواستگارھی

 ....مورد شون
 ...دیکشی طول مقاشونی کم تحقھی... بودنگھی شھر دھی نکھی ابخاطر

 ھی... دفعھ باپدرم رفتھ بودم بازارھیآخھ .. شدمی مونھیداشتم د.. ناراحت بودمیلیخ
 ھندوستون ادی لشی فرخرفتی پنی اایگو.. کھ قبال با پدرم صحبت داشتھیرمردیپ
 .. تا بابام دومادش کنھدهی میی قوالھیبھ بابام ...کنھیم

 زدی کھ داشت با زنش حرف مدمی از زبون بابام شنیعھ اتفاق دفھی.. بودمدهی نفھمخودمم
 ...دربارش

 نینگ... پول دارهیول...  زن و بچھ دارهخورهیم٤٥ ھست سنشیکی... جاننھیسم:بابا
 ... کردیرو ازم خواستگار

 ... منتظر جواب؟؟اونایکنیکارمیپس محمد رو چ:نھیسم
 

 ..تازه سر کار شده)ھی پولی بتیمنظورش وضع(پسره الت.. ندارنیچیاونا ھ:بابا
 ...شیشناسیتوھم کھ م..پولداره.. ھم خوبھیگی کھ تومنیخب ا:نھیسم
 ..نی نگی براکنمی منوانتخابیمن ھم.. زمیآره عز:بابا
 ...کنھی پولداره خوشبختش مھیعال:نھیسم
ھ  بزنھی خونھ مھیگفتھ اگھ دامادش کنم ... خونھ رو دادهھیتازه بھم قول ...آره بابا:بابا

 ...اسمم
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 : ذوق زده بودی کھ حسابنھیسم
 یزی چھی دخترت نیباالخره ماھم ازا...قبولش کن بره... بھترنی ازای چگھی دولیا
 ...می ببرضیف

 بابام منو شھیباورم نم...دنی شنی نمیچی گوشام ھگھید... گفتنی می داشتن چنای اایخدا
 داره گھیحاال د... بودی گفتنش الکزی جان و عزنی ھمھ نگنیپس ا... خونھ بفروشھھیبھ 

 ...کنھیباخونھ عوضم م
 

 ی راحتنیبھ ھم.. باور کنمتونستمیاصال نم..ختنیری گونھ ھام می داشتن بھ آروماشکام
 .. کھ سن بابامودارهفتمی میکی ریدارم گ

 نی تاب تحمل اگھی دایخدا..کردمی مھی داشتم گررپتوی زگھی اتاق دھی توھمونطور
 ) ی فاطیعمو(حاضر بودم با ھمون محمد... رو نداشتمیازدواج اجبار

 ...نھ.. نھ... زور خانوادم ندمنی تن بھ ای کنم ولازدواج
 نکھیشرف داشت بھ ا.. بھتر بودیلی بھش نداشتم خی حسچی کھ ھنی با محمد بااازدواج

ھ  کنیاز ھمھ بدتر ا... پاش لبھ گورهھی کھ یرمردی پھی تباه کنم بامویبرم تموم جوون
 ..سالھ بودن٢٠و١٨بچھاش

 .. داشت سرم درحال منفجر بودھی شدت گراز
 دیبا..ختنیریھنوزم اشکام رو گونھ ھام م... خودت کمکم کنای تحمل کنم خداتونمینم

 ییداشتم با اتفاقا...فتمی نرهی اون پری تاگدمیجنگیباھمھ خانوادم سر ازدواجم با محمد م
 .. شدمی مفتادداغونیکھ ھمش پشت سرھم برام م

 
 کردن،لج کردن با ھی کارم شده بودگرگھید...گذشتی ھفتھ ازاون ماجرا مکی

 ...خانوادم،اعتصاب غذا
 مجبور بودم نقش عاشقا رو یول.. بودلمی کھ برخالف میزی چی؟؟؟برای چیبرا..ھھ
 کھ از دست بابام ومدیم,شی وقتا پیگاھ....فتمی نرمردهی اون پری وقت گھیتا.. کنمیباز

 ....امی رفتارا ولجبازنی خوردم بخاطر ایکتک م
 یول..تمام خانواده بابام با ازدواجم ھمراه محمد موافق شدن..دی خدا بھ دادم رسباالخره

 : گفتی کفش و مھیفقط بابام بود کھ پاشو کرده بود تو
 .....گھی دچکسی ھای)رمردهیپ(ی فالنای

 ....دی بود بھ دادم رسمی ازعمھ ھام کھ اسمش مریکی آخرشم
 ... عاشق شدهگھی داداش دخترت دنیبب:می مرعمھ
 ...واسھ من زبون درآورده..غلط کرده عاشق شده:بابا

حاال ھم ...رهی عاقالنھ بگمی خودش تصمی زندگی براتونھی مھی دخترعاقلنینگ:عمھ
 .. ابن پسره خوبھ براشمی کردقیتحق
 ... پسره رو قبول ندارمنیمن ا:بابا
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 با کنمی من عقدش می نباشیحاال ھم توراض...کھ قبولش کردهمھم دخترتھ :می مرعمھ
 ....خوادشی کھ میکس
 ...شی زندگی برارمی بگمی خوام خودم تصمیم...دخترخودمھ...خواھر دخالت نکن:بابا

 ...ختنیری بحث عمھ وبابام باال گرفتھ بود و منم ھمونطوراشکام مگھید
 
 اشکام یدرحال....زدی گفتن بابام حرف خودشومی می ھرچنمی نتونستم ساکت بشگھید

 : گفتمی گرفتھ ای رو بھ پدرم با صداختنی ریرو گونھ ھام م
 ...کنمی من باھاش ازدواج می تو بگیقبولھ ھرچ..باباجون

 شد یباورشون نم... حرف من تعجب کردننی کھ اونجابودن با ای کسانھیبق.می مرعمھ
 .... ازدواج کنمرمردهی پنی ا کھ بای راحتنی دادم بھ ھمتیمن رضا

 : بھ حرف اومدوباتعجب گفتمی مرعمھ
 ...ی دادتی رضای محمد فقط،حاال اومدیگفتی کھ م؟؟تویگی می داری چنینگ

 : من بھ حرف اومدوگفتتی کھ انگار خوشحال شده بود از رضابابام
 تھ؟؟ی چی برای لجبازگھید... دختر خوبیحاالشد..نیآفر
من با شخص مورد نظر تو ... قبولھی تو بگی ھرچکنمی نمی لجبازگھید.... بابانھ

 .....کنمیازدواج م
 

 ... رفتی ذوق زده بود وھمش قربون صدقم می حساببابام
 در نظر داشتم یمن راه بھتر....نایساده بودن ا..ھھ... کرد من حرفم تموم شدهی مفکر
 :وگفت دوباره بھ حرف اومد میعمھ مر... جواب بدهدواربودمیوام
 .. خواستی بابات می ازدواج کنی باھمون کسیقبول کرد... حرف آخرتھنی انینگ
 ... بجنگمگھید... ندارهدهیمن فکرامو کردم فا... عمھآره

 ؟یترسی میاز چ...من پشتتم...کنمی من کمکت مزمیعز:می مرعمھ
 ...دیحاال حرفمو زدم ببخش... قربونت برمی الھعمھ
 ....ی حرف بابات شدمیتو کھ تسل... ھمھ راه اومدم خونتوننیپس من چرا ا:می مرعمھ
 ....من ھنوزم حرفم تموم نشده...ی اومدیخوب کرد.. عمھ

تاحرفمو ...چشم بھ دھان من دوختھ بودن.. حرفم ھمھ تعجب کرده بودننی ابا
 .... ورو بھ پدرم شمرده شمرده حرفمو زدمدمی کشیقینفس عم.....بزنم
 .... شرط دارهیول.. با شخص مورد نظر شما ازدواج کنممکنیمن قبول م....بابا

 : با تعجب گفتبابام
 ؟؟؟ی شرطچھ

 ... خوامی متعھد
 ؟؟یتعھد چ:بابا

 ....شمی شخص مورد نظرتون خوشبخت منی من باای کننی کھ تضمی وقانونی کتبتعھد
  دختر؟؟؟یزنی مھی حرفا چنی دست خداست ایخوشبخت:بابا
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 ھی خوام یحاال ھم م...شمی من بھ حرفتون گوش کنم خوشبخت منی خودتون گفتبابا
 نی باامی تو زندگتی اعم از کتک،فحش،دعوا،محدودیلی کھ اگھ بھ ھر دلنیتعھد بھم بد

 .....یشماجوابگو باش..آقانساختم
 ...سی کھ دست من ننای واسھ خودت سرخود؟؟ایگی می داریچ:بابا

 از ری غخوامی نمیزی حاال ھم چشمیقاخوشبخت م آنی بھم من باانی خودتون گفتباباجونم
 ....نیھم...دی کنی حرفتونو برام سندکتبنی کھ ھمنیا

 ... دستشوآورد باال کھ بزنھ عموم وعمم گرفتنشتی با عصبانبابام
 

 : کردن و گفتندیی حرفامو تامی وعمھ مرعموم
 ی کننی رو تضمنی نگی خوشبختیتونی تواگھ مگھی داره راست منینگ... داداشخب

 ... ندارهی حرفیچکیھ
 : گفتی کھ انگار کالفھ شده بود بھ ناچاربابام
 ..ی بدنی تضمدی تو بایول... دمی نمنی تضمچوقتی ھمن
 : تعجب گفتمبا

  بدم؟؟؟ی چنیتضم
 ... با محمدتوی خوشبختنیتضم:بابام

خودت ...خوامشی من کھ ازتھ دل نمایخدا... لحظھ رفتم تو فکرھی.... بگمی چتونستمینم
 ازدواج رمردهی با پیعنی... کار کنمیچ..خودت کمکم کن..ھی ھمش ظاھرسازیدونیم

 کنم؟؟
 .... بگمی چدونستمینم...  خودت رحم کنایخدا.....عمرا....نھ....نھ
 .... بھ خودم اومدممی عمھ مری صدابا

 ... منتظر جوابن؟؟ھمھییکجا.... نینگ
 
 : گفتمی ناچاربھ

 ... کھ خوشبخت بشم باتوکل بخدادمی تعھد مگمی ھمھ دارم میمن جلو...  باباجونمآره
 : گفتیتی بانارضابابام
 ...کنمی قبول ملمیبرخالف م..ی دادنی حاال کھ خودت تضمباشھ

 : حرف بابام ھمھ خوشحال شدن و گفتننیباا
 ...گھی مبارکھ دپس
 ی بازلمی از خودم کھ مجبوربودم فریغ... ازدواج مننی خوشحال بودن از اھمھ
 دونستمی بودم ونمی ماھرگریماشاهللا بھ خودم باز....کنم

*************** 
 خونواده یبابام باھزارتاشرط وشروط برا.. اعالم شدهتی رضانی قراربود بااخالصھ

 ... مارو اعالم کنندینامزد...داماد
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 روزگار نیا....بابا...نھ....ھھ.... مرغ وخروسای رفتم قاطگھی ددی کنی فکر محتمااالن
 ... کردیادی زیھایبا من باز

 
 ...انی بی و نامزدھی حرف مھری آخرھفتھ خانواده محمد براقراربود

 تا شمی شد روزا بھ سرعت برق گذشتن ومن االن دارم آماده می خودم باورم نماصال
 ....ی و نامزدھی مھری براانیخواستگارا ب

 خونھ می رفتی بودن مجبورادیز مراسم چون مھمونا یبرا... بودکی خونمون کوچچون
 ازشون گذشتھ،خونشونم یگفتم کھ اونا سن....( بابامیپسرعموودخترعمو

 )تادخترداشتن٣تاپسر و٤ بابام کارمند اداره برق،یبزرگھ،پسرعمو
 .......می رفتھ بودھی ومھری مراسم نامزدی برگزاری بزرگ بود و ما ھمھ براخونشون

 نی ماشیکھ صدا.. خوندمیداشتم نمازشب رو م) بودوهیدخترشون ب( اتاق ساجدهتو
 دوست داشتم بخاطر یلی رو خیرنگ مشک... نمازم تموم شده بودگھید...دمیروشن

 اهی ھمراه با چادرسومدی بھم میلی دوز خودمو کھ خدی مرواریونی پاپی لباس مشکنیھم
 کی شپی ت پسرفوق العاده خوشھیکھ با رونیاز اتاق رفتم ب.... بودمدهیگلدارپوش

 تھ دلم فرو یزی چھی دنشی بادی چرا ولدونمینم.... جذاب بودیلیروبروشدم خ
کھ .... توفکرش بودمیلیخ...... بودمشدهی بار بود اونجادنیاول...نشناختمش.......ختیر

 خواستگارا ھم اومدن
 نیی رو تعھیداشتن مھر... اتاق بزرگ مشغول حرف زدن بودنھی توبزرگترا

 کھ جوونا اونجا نشستھ ی اگھیرفتم تو اتاق د...منم حوصلم سررفتھ بود....کردنیم
 ....بودن
 ی وبھ آرومدمی کشیقینفس عم... کردم خودمو آروم نشون بدمیسع...دمشی باز دایخدا

 ... جواب سالمھی از غیدر...سالم دادم بھش
 پسر با ابھت واجب نی ای انگار برایول... گفتن جواب سالم واجبھیم
 .....میبگذر...ھھ....بودن
خب اگھ ...ھینجوری کھ چرا رفتارش انی گوشھ کنارساجده نشستم و رفتم تو فکر اھی

 نی منم چقدر حساس شدم بھ توجھ اششششیا.....دهی بازم جواب سالم مادیخوشش ھم ن
بدون .... دفعھ برام مھم شدھیچرا .....کنمی مینجوریواااا من چم شده چرا ا.....آقا پسر

 .... اسمشوبدونم وبشناسمشنکھیا
 
 :زدیداشت صدام م... زن عموم بھ خودم اومدمی صدابا

 .... کارت دارمنجای اای بنینگ
 :و گفتم,ششی پرفتم
 ..... زن عموجان
 .... شام بدنخوانی کمک کن مایب: عموزن
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خالصھ سفره شام رو بھ کمک دوتا دخترعموم ... گفتم و رفتم داخل آشپزخونھیچشم
 شام رو ششونی کھ ما در محمد با اصرار ازم خواست پرونی بامی خواستم بیم....دمیچ

 ...... قبول کردمی بعدش بھ ناچاری ولدمیبخورم اولش خجالت کش
سفره رو جمع کردم و رفتم توآشپزخونھ کمک .....می کھ شام رو خوردنی از ابعد

 .....نایساجده ا
 ی چقدر گذشت کھ فاطدونمینم......د زدم اون پسره جذاب رفتھ بودی دھی کردم نگاه

 :صدام زد
 .... کارت دارهیمامان....ای بنینگ

 :  و گفتمرونی رفتم بازآشپزخونھ
 کار؟؟ی داره؟؟چمنوکارم

 
 .... منتظرتھرونی گفتش صدات بزنم االن بی ولدونمینم: یفاط
 پروانھ و ما در محمد دارن باھم دمید...رونی رفتم بی تکون دادم وھمراه فاطیسر

 : بھ طرفشون رفتم و گفتمزنندیحرف م
 ...... ما در جانجانم

 .... تو باال زدهھیمھر.... سخت گرفتھ بھ محمدیلیبابات خ...نینگ: در محمدما
 : تعجب گفتمبا

 گھ؟؟ی می چقدر؟؟چخب
 : مادرش جواب داد و گفتی جاپروانھ

 ی خودم زندگکی شھر نزدنی تو ھمدیبا.... ازم دوربشھنی ببردمی من دخترمو نمگھیم
 .....کنھ

 : کرد وگفتدیی حرف پروانھ رو تامادرمحمد
 ..... تا دومادش کنمنیاری نقدبونیلیم٤٠مثقال طال و٤٠....گھی منای عالوه براآره

 اون شی پس ھنوزم دلش پفتھیپس ن, گرفتھ بودشی بگم بابام دست پی چدونستمی نمگھید
 ......ھھ... بودرمردهیپ

 : خودش بھ حرف اومدوگفتگمی نمیزی چدی کھ دمادرمحمد
 ....میکنی جان فداتشم دخترم ناراحت نباش ماخودمون درستش منینگ

 : تفاوت گفتمیب
 ؟؟؟ی جورچھ

 ..... اعالم کنند امشبتی تانامزدمیکنی گفت ما قبول می بابات ھرچیآبج:پروانھ
 ..... ممنونباشھ

 ی اجھی بھ چھ نتنای عموت امینی ببمیم تو برو تو اتاق ماھم برخب دختر:مادرمحمد
 ....دنیرس

 نگذشتھ بود کھ پروانھ ی اقھیچند دق... گفتم و رفتم داخل اتاق ساجده تنھا نشستمیچشم
 .....شمی ھم اومدن پیوفاط
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 .......زدیش حرف مBFپروانھ داشت از.... زدمی حرف می با پروانھ وفاطداشتم
 .... دارهیاسمش محسنھ اھل مشھده وتوشھرما مغازه خوار وبارفروش:پروانھ

 ؟؟ی باھاش دوست شدی چطورخب
 ھم یلیخ... باھاش دوستمکسالھی اونجا بھم شماره داد دیرفتھ بودم مغازش خر:پروانھ

 ....می دوست دارگروید
 

 انھ؟؟ی تی خواستگارادی خوبھ کھ بھت گفتھ مخب
 : گفتیفگ حرفم اومدوباکالونی بھ میفاط

 ..توبرات مھم شده.... عمھ منھدیز....بھ تو چھ آخھ... دختری چقد توفضولنی نگإ
 : گفتمی رو بھ فاطبااخم
 ....دمی سوال پرسھیفقط ... برام مھم شدیمن ک....  بچھ پرروگمشو
 : با خنده گفتپروانھ

 ... جان ولشنینگ...نی چتونھ بابا؟بچھ شدشما
 : گفتمی مھربونبا

 ....می ھستینطوری مدرسھ ھم اھیشوخ...سی دعوا نفدات
 ....نی خل وچل ھستھیآھان پس بگو از پا:پروانھ

 : با خنده جواب عمشو داد وگفتیفاط
 ....یزی چنی ھمچھی جون ی پرآره

 : بگھ کھ مادرمحمداومد داخل اتاق وگفتیزی چخواستی مپروانھ
 نی بکنندی اعالم می رسمی نامزددارن...ییرای تو اتاق پذنیای جان بچھ ھا بنینگ

 ...خانواده ھا
 ایھمھ خانواده خودمون...می رفتیبا پروانھ وفاط... دلھره و استرس اومدن سراغمدوباره

 ....جمع شده بودن
 .... گوشھ نشستھ بودھی بود یتی کھ صورتش پرازخشم و نارضابابام

 ... برج زھرمارهنی ما عی بابانمی اایب
 

 ی کنھ ولیدشادی دخترش بای وشب نامزدمیماھم دلمون خوشھ مثال بابا دار...ھھ
 ی وازدواج می نامزدنی تن بھ ادی بای مجبوریھرچند از رو... ھینجوریعوضش ا

 یا.... ھضمھرقابلی من غیبرا.... گرفتھ بودشی کھ بابام رفتارشو پینجوری ایدادم ول
 ی اونا باز بغض بدی آورادیبا .... جا بودننی مامان وداداشم اشدی میخدا چ

 .......زنی وقت اشکام نرھی کردم خودمو سرگرم کنم تایسع....گلوموگرفت
 : و گفتمی کردم طرف فاطرومو

 ... ھااااھی خالیلی خی نازی جاگمایم
 : زد و گفتی لبخندی نازی آورادی با یفاط
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 ینیری مدرسھ ازت شمیحاالفردابر.... جا بودنیکاش ا.... وووووی اون نازآره
 ....خوادیم

 ....ی زن عمودارشدی بدینیری شدیتو با....ارمی ازکجابینیریمن ش..... غلط کردهوا
 رو یعموم داشت نامزد...کھ با حرف عموم ساکت شد... بگھیزی خواست چی میفاط

 .......کردیبھ عنوان بزرگتر مجلس اعالم م
 جان از االن عروس شما و نینگ...میزد ما حرفامونونی جھان بیخب با اجازه آقا:عمو

 موقع نارویتمام ا..... پولونیلیم٣٠مثقال طالو٣٠ھیبامھر..شھینامزد آقامحمد اعالم م
 .....میریگی ازتون میعروس

 واحترام شما ی جان ھستنی شما بزرگترنگدییفرمای شما میھرچ...بلھ:پدرمحمد
 .....واجب

 ....نی جھان بی آقاکنمیخواھش م:عمو
 : بھ عموم گفتی در محمد بااحترام خاصما

 شتری بی دو جوون تلفننی انی باشیاگھ راض...نی نگیبا اجازه شما و بزرگترا...خب
 .. بشناسندگرویھم د

 : کرد و انگار دودل باشھ گفتی حرف مکث کوتاھنی بااعموم
 ....نظر اونھ...دیی جان بخوانی از خود نگنوی ادونمینم
 
 : روبھ من گفتی در محمد با مھربونما

 ؟؟ی ھستیھ؟؟راضی دخترم نظرت چخب
 .... سکوت کردمنی بگم بنابرای چدونستمیواقعا نم..  نگفتمیزی و چنیی پاسرموانداختم

 : روبھ من گفتعموم
 ...میری کھ ما االن شماره محمد رو بگیخوای مھ؟؟اگھی دخترم نظرت چخب

 : گفتمی کنم از ناچارانی جمع حرفمو بی جلودمیکشی خجالت مواقعا
 .... ندارمی عموجان من حرفنی شمابگیھرچ
 : با لبخند روبھ ما در محمد گفتعموم
 داشتھ گروی ھم دی تونند شماره ھایم... اعالم کردتشوی جان رضانی نگنمی اخب

 .....باشن
 : گفتی محمد با آسودگپدر
 محمد جان تازه توشھرتون سر کار شده و دیدونیپس ھمونطورکھ م..نی ازانمی اخب

 زای چنی وادی خری برایفعال کھ خرج.... کنھی کار میکی شریمغازه فست فود
 ....رسھیماھم کھ وضعمون نم...نداره
 ومراسم عقد و طال رو موقع یما انگشترنامزد....نی جھان بیاشکال نداره آقا:عمو

 یگریتا بعد خواستگار د..سم ھم باشن دو جوون بھ انیفعال ا....مییخوایعقد ازتون م
 .... روشن باشھفشی اومد تکلنی نگیبرا
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 ی چون فکر مگمی خودم منطوریالبتھ ا.... منی الکی الکی مراسم نامزدنمی اخالصھ
 ....شھی می بعد ت چیدونینم... گھی دھیزندگ...  بودی بازھیکردم ھمش 

 
 ماھم ارتباط ورفت وآمد خانواده ھا شروع گھید.... مای ازاون شب و نامزدبعد
 با ھم شتریمنم کھ اون شب مادرمحمد شمارشو دادبھم وگفت بھش زنگ بزنم تا ب....شد

 .....میآشنابش
  بودمختنی اھل کرم ری ونازی قول فاططون،بھی کھ شمنم

چون اونم ...  بار زنگ زدم بھ محمدنی اولیبرا....ی ونازی فاطی روز با ھماھنگھی
 ییزای چھی دی سرکارش بزارم تا شای کنم چند روزتشی کم اذھیشمارمو نداشت گفتم 

 وشناخت از ھمسر ی فضولیی جوراھی.....شی شخصی بشھ از زندگرمیدستگ
 ختنیباالخره شروع کردم بھ کرم ر....ندهیآ

 دمی ددمی نشد دوباره زنگی ازش خبردمید.... تک زنگ بھش زدم وقطع کردمھی اولش
 .... تماس از طرف خودش شدمھیبالفاصلھ قطع کردم ومنتظر ....جواب داد تا گفت الو

 ....شما: اومد ازطرفش کھ نوشتھ بودامی پھی لحظھ ھمون
 : رو لبم اومد وفرستادمیطانی شلبخند
 ... اشتباه شدنکھیمثل ا...رمی خواستم شماره دوستمو بگی من مدیببخش

 ؟؟؟ی باشی باشن؟؟خودت کیدوستت ک:فرستاد
 ...ی مزاحمتون شدم بادیببخش.... دوستم اسمش فاطمھ ھست منم نازگل ھستم:فرستادم
 ....منم دوستت بدون خب نازگل خانم...ی بودزمیکجا عز:فرستاد

 صدا دادم ریی تغیمجبور... زنگ زدنکھیتا ا...جوابشوندادم...  خواستم نازکنمی ممثال
 :وجوابشو دادم

 .....دیی بفرمابلھ
 ..ی کنی خود تو معرفشتری بشھی می دیخانم خوشگلھ چرا جواب نم:محمد

 : کم مکث کردم و با ناز گفتمھی
عاقل من کجا مشھد ..ھمش دروغ خخخخ....(وشما...سالمھ اھل مشھدم١٧ نازگل اسمم

 )کجا؟؟
 ...شیسالمھ ازک١٨دیمنم ام:محمد

 ...دیاونم ام..شیآره جون عمت ازک.. ھھ.. رولبم نشست وتودلم گفتمیپوزخند
 .. بھ خودم اومدمباصداش

 .. خانم خوشگلھ خوابت بردیاوو
 ..ی گفتیچ..یچ...ھان

 : وگفتدی خندی بلندی با صدامحمد
 ؟؟یگفتم نامزد دار... یچیھ

 ... اول شما جواب بدهنوی اخب
 .. چنده؟؟من مگھ مغزخر خوردم نامزد داشتھ باشملوینھ بابا نامزد ک:محمد
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بھ شدت ..شدی کھ از دھنش خارج می بھم برخورد لحظھ بھ لحظھ باھرکلمھ حرفیلیخ
 چرا بدم دونمینم.. شششیا... نامزد مانی بود اییعجب بچھ پررو..شدیخشمم اضافھ م

 ..اومد
  بده؟؟شینامزد مگھ چ..وا

 ...فقط من فعال قصد ازدواج ندارم..بابا..یچیھ:محمد
 ...بلھ... آھان

 ...می باھم آشنابششتری بھ بعد بنی از ایدیافتخار م.. یخانم... خب:محمد
 .... خواستم نازکنمی مثال میالک...  کم مکث کردمھی
 

 : وعشوه گفتمباناز
  بھش فکرنکردمدونمینم...اووووم

 ..شھی میچ..بھش فکرکن...خب نازگلم:محمد
 ..ی باکنمی خبرت میاوک

 .... کردمعوقطی بگھ و بالفاصلھ گوشیزی اجازه ندادم چگھید
 ..ھھ...میماھم نامزد دار.. مردم نامزد دارن.. از نامزد مانمی باالخره اگھید
 صداش شدیکاش م..نامزد..أه... دادمی و منی خبراسکول کردن ای ونازی فاطدبھیبا

 شد گفت ی مشتری بالی گودزھی شد آخھ اصال شبی نمیول..یزی چییالیبزنم گودز
 رو براش تست وونای باشم من دارم صفات حیعجب نامزد..زرافھ

 اسکول کردم وش بزارم بگم عمی سربھ سرفاطکمیبزار .. بابایخیب...کنمیم
 باالخره

سالش ١٦ اون وداداشی کھ گوشی زدم و شماره فاطیزی آمطنتی فکرلبخندشنیباا
 :ی توگوشدیچیپ) یداداش فاط( نی حسیصدا...مشترک بود گرفتم

 ... سالم..الو
 ... ی فاطی بدوی گوششھی منمینگ.ی خوبنی حسمسال
 ..یگوش..باشھ

 
 خخخ.. کنمشی کفری رو برداره تا حسابی گوشی فاطمنتظرموندم

 ...دمی شنی صداشو پشت گوشدهی نکشقھی دقبھ
 .. یخوب..سالم: یفاط
 ؟؟یزنیچھ خبرا؟چتھ بازم طبق معمول مثل طلبکارا حرف م..ونھی دیسالم فاط..بھ

 ...حاال بنال..زنمی حرف مینجوریمن خودم ھم..گمشو: یفاط
دارم برات ..باش ...ارهی گرفتھ حرص منو دربشی پس خانم خودش از قبل دست پآھان
 : گفتمطنتیبا ش

 ی بی خودت نخواستی خبر باحال بھت بدم ولھیبدبخت زنگ زدم ..ریبروبم
 ...یبا..اقتیل
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 گل کرده پس دوباره زنگ شی فضول حاال کھدونستمیم.. کردم وقطعی گوشبالفاصلھ
 کم طولش دادم وبعدش با لحن بھ ھی زنگ خورد میگوش..حدسم درست دراومد..زنھیم

 : گفتمیظاھر عصبان
 ..یدی زنگی داشتیبگو کار.. ھیچ...ھاااا
 : شده گفتی کھ معلوم بود کفریفاط
 ...بنال مثل بچھ آدم خبر تو بگو... یری بمی الھنینگ

 : رولبم نشست گفتمیزی آمطنتیلبخندش
 .. کارشیرفت پ..اسکول شد.. خواستم بگم عموجونتی میچیھ

 .... بگونی جون نگیواقعا چھ جور... جووووونیا: یفاط
 ... نزارھیازجون من ما..جون خودت..گمشو

 راهی کرده بودم کھ حرصش دراومده بودوھمش بد و بی روکفری اونقدر فاطخالصھ
 ... کردمفیآخرشم براش تعر... گفتیبھم م

 
 .. محمدهدمی زنگ خورد نگا کردم دمیبود کھ گوش٩ شب ساعتفکرکنم

 .. از نازگل جونشرهیزنگ زده جواب بلھ روبگ..خخخ
 ... جوابشوندادمامی رو بردارم وعشوه بی گوشتونستمی بابام نمیجلو

 ... بحرفمتونمینم: فرستادمامیپ
 ..ھی جوابت چینازگل خانوم:فرستاد
 ... شرط دارهیقبولھ ول: فرستادمقھی دقبعدپنج
 ... قبولھی بگیھرچ..زمی عزیچھ شرط:فرستاد

 ...ی بفرستی شارژ ده ھزارھیبرام :فرستادم
 ...رمی آتو بگینجوری ازم خواست ای فاطیول.. نھ.. کشتھ مرده شارژمدی وقت نگھی

 ... براتفرستمیباشھ االن کھ مغازه بستھ شده فردا م:فرستاد
 ...ی پس تا فردا بایاوک:فرستادم
 ... زمی عزیبا:فرستاد

اصل حسش ...سمی رو بنومی کھ بھم دادییامای پنمی بشدی حاال بانی از انمی ااووووووف
 کارکنمیچ..سین
 دوتا دوست خل وچلم گوش نی کردم بھ حرف ایعجب غلط... ھاھیری گنمیا

 ... خدایا... جمعش کنایحاال ھم ب....کردمااااا
 

 ی خوابم گرفتھ بود ھمونجورگھید... تودفترنوشتم ی تند تنداماروی نشستم پیناچار
 ... کجامدمی نفھمگھیدفتر و انداختم کنارم وسرمو گذاشتم روبالش و د

 نمازموخوندم آماده شدم تا برم نکھیبعد ا.. کرددارمی نماز بی روز بعد بابام براصبح
 ....مدرسھ
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 ی فاطنی ای دوساعت برادیبا..می داشتیکاریب... از شانس گند من.. مدرسھدمی رسیوقت
 .. زدمی رو فک مروزی دی ماجرایوناز

 گھیحاال د...گلوم خشک شد.. کردمفی دو خل وچل گفتم وتعرنی ای اونقدر براخالصھ
نوبرشو ...  تنبلنقدیدخترم ا... براشونخوندمی خودم ماماروی پدیازھمھ بدتر با

 ...آوردن
 مدرسھ ھم نیماشاءهللا ا.. بحثو تموم کنندنی دادن اتیآخرش رضا...نای از ھمھ ابعد

 ی حترامونی گرفتھ تا دبامیاز دوستام وھمکالس... ھستمی فاطیپرشده بود من زن عمو
 ...ونیآقا

 سربھ یلیخ وقتا یبعض...  مرد بودخمونی تارری دبنیآخھ ا آخرشھگھی دنی اواال
 زاشتیسرم م

 
 .. کال داشتمسیم٥ ازمحمددمید.. روزم تموم شد و اومدم خونھاون

 :  داده بودامیپ
 ؟؟یدی چرا جواب نم؟نگرانتمیی کجازمیعز

 ...بزنگ:فرستادم
 زنگ میگوش...خوندمی نماز ظھرمو مدیخستھ بودم وبا.. نداشتمی بازامی حس پاصال

 ..خورد جواب دادم
 ...دییبفرما..بلھ

 .. فداتشمی خوبزدلمیسالم عز:محمد
 ؟ی ممنون شما خوبیمرس
 ... فرستمیبرات شارژ گرفتم االن برات م...یکنی صحبت می چقد رسمزمیعز..إ:محمد

  از مدرسھ اومدم خستمی نداری فعال کاری مرسیاوک
 ھ؟یرشتت چ..یکالس چندم..یری مدرسھ مینگفتھ بود..واقعا:محمد
 ی انسانسوم

 ..دی باشیفکرکنم ھم رشتھ ا..ھی برادر زاده دارم سال سومھیچھ جالب منم ....إ:محمد
 : کھ نشان از تعجب وذوق داشت گفتمی و لحنطنتیباش

 ھ؟؟یچھ جالب اسمش چ...واقعا
 ...زنندی صداش می فاطیول..فاطمھ:محمد
 .. پس منو حتما باھاش آشناکنخوبھ
 .... چشمزمیباشھ عز:محمد
 ...ی باریفعال کار..یمرس
 ..ی باتیسالمت:محمد

 ..شدیرفتم تا نمازمو بخونم داشت قضام.. قطع کردموی کردم و گوشیخداحافظ
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 زنگ مینماز ظھرمو کھ خوندم گوش                                            ٢6پارت
 :دوباره محمد بود جواب دادم... خورد
  فدات شم؟ی خوبگرمیسالم ج:              محمد؟؟ی خوبسالم

 یمرس: گفتم .... واویال بودگھی کھ دیشناختی اگھ میشناسیباخودم گفتم خوبھ منو نم 
 ؟؟؟یخوبم شما خوب

 !ی حرف زدیباز کھ رسم:محمد   
 شارژت اومد؟؟؟        نگاه یبا من راحت باش راست:محمد.  راحت ترمینطوریخب ا 

 ....نکردم
 ... خبر بده بھمواردش کن ....باشھ نگاه کن:محمد 

 یاوک
 یباشھ با..   یفعال سرکارم بااا:محمد 

 : فرستادمامی رمز شارژ رو فرستاده بود، وارد کردم وپدمی کھ نگاه کردم دمویگوش
 ..ممنون وارد شد 
 ...گرمی جکنمیخواھش م: فرستاد 

 ... ... ندادمجوابشو
 

 ھفتھ کی من محمد رو بھ مدت بایتقر                                          ٣6 پارت
 ... داده بودملشی تحوی الکیزھای چیلی کامل سر کار گذاشتھ بودم،خی

 ......یامکی پشتری حرف بزنم بی تلفنتونمی نمشھی و من ھممی گفتم باغ دارنکھی امثال
...  گفتنکھیمثال ا                         ....  شدرمی دستگزای چیلی مدت ھم خنیتو ا 

 گھید          بار ھمبستر شدهھیباھاش ..... رابطھ داشتھ وهی بی دختر شمالھیبا 
 دای پییعجب آدما.... واالااا!!!!...  کھ داشتمی نامزدنی بگم با ای چدونستمیواقعا نم

 ...شنیم
 ....... کردمی نقش بازششی خستھ شده بودم از بس پمنم

 ارمی بود شاخ در بکی کھ نزدزدی میی روز کھ داشت حرفاکی
 کردن رو ی بازلمی فی رو بھش بگم واقعا حوصلھ قتی گرفتم حقمیتصم

 ️☹...نداشتم
 

 روز کھ از مدرسھ اومده بودم کی                                              ٤6 پارت
 زد کھ باعث ی مقدمھ حرفی بیلی خیبعد از سالم و احوالپرس...  زدمحمد بھم زنگ

 ️......تعجب و خشمم شد
.                                                     بگمیزی چھی ینازگل جان اگھ اجازه بد: گفتبھم
ساکت ... مای بیاگھ اجازه بد:محمد.                                                  بگو
 ......شد

 ️.. حرفتوکامل کنی چی گفتم اگھ اجازه بدی معطلیب
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 .. کردمداینازگل بھت عالقھ پ...تی خواستگارامی خوام بی میاگھ اجازه بد:محمد
 ️☹.... موندممی نامزد الکنیمن کھ توخلقت ا....ن؟؟ی پسرا چھ موجوداتنی واقعا اایخدا

 امی بگھیکھ خودم باشم م...  بھ دختر مردمادی می نامزد داره مثال ولطرف
️ھھ...تیخواستگار ️ 

 یول️دمیترسیاز واکنش بعدش م....کردمی مدت امتحانش منی وانمی گفتم من نگی مدیبا
 ️؟؟ی چیعنی..نای وای رابطھ جنسنیا.. راستشو بگھدبھمیبازم با

 
 ؟؟ی ناراحت شد؟؟ازحرفمی زنی حرف نم؟؟چراینازگل کجاشد:محمد

 : گفتماویباالخره دلو زدم بھ در... چطور شروع کنمدونستمینم
 .. بھت بگمیقتی حقھی خوام ی منیبب

 : گفتمحمدباتعجب
 ️؟؟یقتی حقچھ

️☹...ی بشی عصبانای ناراحت اازدستمی.. نشھدباورتیشا.. حرفمنی با گفتن اراستش ️ 
 ️؟؟ی شده؟؟بگو نازگل جون بھ مرگم کردیچرا مگھ چ:محمد

 ️..کی نیا.. سی اسمم نازگل نمن
 : با تعجب گفتمحمد

 ️ھ؟؟ی پس چسی اسمت نازگل ن؟؟اگھی چیعنی
 ️..نامزدت..نینگ

 : شده گفتی کھ معلوم بود عصبانیی انگار باورش نشده بود و با تعجب و صدامحمد
 ️ من؟؟؟ن؟؟؟نامزدینگ
 ....نامزدجونت..نمی محمد نگآره

 
 :دوگفتی بلند خندیبا صدا.. ھنوز توشوک بودانگار
 ️...گھی دیکنی میشوخ

 ....گمی می چنیخوب گوش کن بب...میواالن ھم کامال جد..نمیمن نگ..رمحمدینخ
 ھمھ وقت منتظرتماست نیمن ا..یچرا از اول بھم نگفت...یی جان تونیواقعا نگ:محمد
 ...بودم

 : تفاوت گفتمی حال وبیب
 یلیکھ خ...ھی چطورآدمندمی ھمسرآنمیبب..نم مجبور بودم امتحانت کیلیبھ دال.. محمدنیبب

 نکاروی بامن ایچطورتونست..ی باشی آدمنی ھمچادیبھت نم..واقعا...خوب شناختمت
 ..دلمو..محمد️یبکن

 ی رو گونھ ھام میبغض کرده بودم واشکام بھ آروم.. بگمیزی نتونستم چگھید
 ️...ختنیر

 : گفتی چند لحظھ محمد با ناراحتبعد
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 ... بودیھمش الک... حرفامنی نداشتم ازایبخدا منظور..زمیعز.. جاننینگ
 نیمانع از ا..ختنیری کھ رو گونھ ھام میی بغض واشکایول.. بگمیزی خواستم چیم
 .... بزنمی حرفشدیم

 : گفتی با لحن نگرانمحمد
 ؟؟یکنی مھی گریدار..عشقم.. جوننینگ
 

 ی ھرچگھید... دارم وقطع کردمونگھی نتونستم گوشنیبخاطر ھم.. بدجورگرفتھ بودحالم
 داونیشا...ادی ازش بدم مکردمیاحساس م.. چرادونمینم...دادمی جوابشونمزدیزنگ م

 ...زدیکھ بھ نازگل م.. بودنی حرفاش الکنی ھمھ ادیشا...گفتیدرست م
تا بعد کھ آرومترشدم .. خاموش کنمموی دادم گوشحیترج..دمیفھمی نمیچی اون لحظھ ھتو

 ...روشنش کنم
 

نھ ... دادمی مدت اصال بھش محل نمنیتوا..گذشتی قھرم بامحمدمانی روز از جردو
 ...امیجواب زنگ ونھ جواب پ

 اون یول.. کھ بابام منعش کرده بودیدرحال.. صبرش سراومد واومد دم خونمونآخرش
اونم داشت با ..خوندمیتو اتاق نشستھ بودم و داشتم درس م)مینامادر(نھیبا سم..اومد

 ..زدی حرف میمادرش تلفن
ھنوزم از .. محمدتعجب کردمدنیباد...رفتم درو باز کردم..در زدن... ظھر بودسر

 تزای پی کھ حاویکی پالستی سالم کرد و با اظھار شرمندگدنمیباد...دستش ناراحت بودم
 : و نوشابھ بھ طرفم گرفت وگفتینیری جعبھ شھیبا.. بودچیو ساندو

 
 نتونستم تحمل گھی من دیول..شھی می بابات بفھمھ اومدم عصبانی وقتدونمیم.. جاننینگ

عشقم من ..منو ببخش..بخدا شرمندتم..امی بنایمجبورشدم بھ بھانھ ا...اتوی محلیکنم ب
 ..فقط تورو دوست دارم

خواستم درو ببندم کھ مانع شد و ... وجعبھ رو از دستش گرفتم کی پالستی تفاوتی ببا
 :گفت

ببخش .. کردمیمن کھ معذرت خواھ.. بگویزی چھی..  ارواح خاک مادرتنینگ
 ... بودن اون حرفایھمش الک..گھید

 : گفتمیباکالفگ
حاال ...دمتی بخشگھیباشھ د..من بھ خاک مادرم حساسم..قسم نده.. محمداوووووووف
 ...ومدهیبرو تا بابام ن

 ..ونھی داخل؟؟دلم برات تنگ شده دامی من بسیکجا رفتھ مگھ؟؟اگھ خونھ نبابات :محمد
 
 ...ادیبابام رفتھ مسجد االن م..اصال..نھ..نھ

 : گفتیمحمدباناراحت
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 ...جواب بده..زنگمی بعد بھت مرمیپس من م...زمی عزباشھ
 .. خداحافظ.. دستت دردنکنھناھمیبابت ا... برو.. محمدباشھ

 .... کردوموتورشو روشن کرد و رفتیخداحافظ
 ... برامونناروآوردیا..محمد بود.. ھم گفتمنھیدرجواب سم.. واومدم داخلدروبستم

 : ذوق زده بود گفتی حسابتزاھای پچی ساندودنی کھ بادنھیسم
 اوووم... اومدهرمونیگ... یعجب دامادخوب.. بھبھ

 ...بالمص..کوفتت بشھ..اوووووم ومرض... گفتمتودلم
 رتی گی شوھرنیخوشبحالت ھمچ...می خودت باھم بخورنیابشی بنینگ:نھیسم

ھر روز ..ی کنی آشپزسیالزم ن..شھیرمی شکمت سگھید...اومده
 ...یخورینامیازھم

 ...یبھ ماھم داد....ی دادیبھ ھمھ نامادر...کرمت رو شکر... خدایا
 ...زنھیدائم فک م..شھیاصال خستھ نم...نی پرحرفھ اچقد

 ... خوردم و رفتم مشغول درس خوندنم شدمتزای پکھی زور دوتبھ
 
 ...اونم رفتارش باھام خوب شده بود..... کرده بودمی با محمد آشتشدی ھفتھ مکی
 
 ھم کھ ییامتحانات نھا..ای خدایوا..میبود٩٤حاال توسال.. نوروز اومد وتموم شددیع

 با ادی زکردمی مثل قبل وقت نمگھید..بدجور سرم مشغول درسام بودم... شدنکینزد
 ..رابطم باھاش کم شده بود..محمد حرف بزنم

 کمکم لی توخرج تحصیلیاون خ..یخانم دکترنصرتزھ.. بودی دکتر عمومھی
 ...دادیتومان پول م٢٠٠٣٠٠ بار بھمھیماه ٦ھر...کردیم
 ...منم کھ ولخرج بودم...تومان پول داد٣٠٠ دفعھ ھم بھمنیا
 ...رمی بگی لمسی خودم گوشی دفعھ برانی خواستم ایم
 ھی بابام کھ ھمسای از دخترعموھایکی روز غروب کھ رفتھ بودم خونھ ھی

 ویاونجا کس...منم پارچھ گرفتھ بودم تا بدم بدوزه...کردی میاطیدختر بزرگش خ...میبود
 داشتم پس گھیبخدا د... دوباره ضربان قلبم شروع کرد بھ زدندنشی کھ با ددمید
 کار ی چنجای آخھ ایول.. بودمشدهی دمیزد پسره ھمون بود تو شب نامنیا....تادمفیم
  کرد؟؟یم
 
 کرد؟؟ی مکاری چنجای پسره انی بودم کھ انی تعجب اتو

آخھ من کھ با خانواده بابام ارتباط نداشتم بشناسمشون کھ ... پسرشون بود؟نکنھ
 گھی خونھ دمیبر...نینگ: گفتمی فکرا بودم کھ نامادرنیتوھم...اصال
  برویخوایتواگھ م...می تازه اومدمی نشستبذار

 نیامدی ما ندنی دیانگاربرا...نیتازه اومد...گھی راست منیآره نگ: عمھ بابام گفتدختر
 عجلھ نھی سمنیخب ا:با خنده گفتم... نامردانی بدلی پارچھ تحونیھااا فقط اومد
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 خودت کھ باباتو نیواال نگ: با گلھ گفتنھیسم کنھیانگار شوھرش فرار م...داره
 باز اومد عشق بابامو بھ رخ نی اششششششیا... باشھا تنھتونھی بدون من نمیشناسیم

 خودشو انداخت وسط فکرمو ی زبوننیری با شنھیسم...اه اه  ازشادیبدم م...دیمن کش
 ...پولدار شده خانم...رهی بگی لمسی برا خودش گوشخوادی منینگ:گفت

 
پولدار اگھ شدم پول خودمھ خدا : نگاھش کردم و بعدچند لحظھ گفتمی نفرت و بد خلقبا

 ستی بابام کھ نبیاز ج...ادیبھم داده بابام کھ نداده تو بدت ب
 یریگی می چھ گوشی جوون بھ سالمتنیبھ بھ نگ:  با ذوق و خنده گفتفرشتھ

 حاال؟؟؟
 ...  باشھی ھنوز بھش فکر نکردم چھ جورواال
 یخوای بفروشھ مدل باالست اگھ مخوادی داره می گوشھی اری جون مازنیخب نگ:تھفرش

 ...ی نگاھش کنادیکھ بھش بگم ب
 کھ ھ؟؟؟منی کگھیاردیماز...اریماز... خودم گفتمشی گرد شد و باتعجب پچشام

 زودتر با خنده نھی بگم کھ سمیزیخواستم چ... پسرهنیفکر کنم ا...شناسمینم
 بار نشد من ھی... دی عشقم برام خردی شانمی من ببشیاری بھیواقعا؟؟؟چھ گوش:گفت

  خداااااین حد؟؟؟ایحسود تا ا...خرمی نگھ منم منی بخرم ایزیچ
 

خانم ... در تعجبم واالکنمی مخلوق خدا سر منی با ای خودت رحم کن من چھ جورایخدا
 بابامو دونمیم... ھاکشھی جمع خجالت ھم نمیجلو... عشقم گھی بازم میسالشھ ول٣٥

 خوادیفقط بخاطر پولش م
 : فکرا بودم کھ فرشتھ گفتنی ھمتو

 ...  بخرشی نشون بده بھت خواستشوی گوشادی بگم باری من برم بھ مازپس
 ی پسره انی و مطمئن نبودم کھ ادونستمیھنوزم نم... اکتفاکردم ومنتظر شدمی باشھ ابھ

بعد چند لحظھ فرشتھ ھم ھمراه اون ... باشھاری مازدیودش کرده شاکھ منو جذب خ
 گوشھ ھی کرد و یسالم... اومدن داخل اتاقارهی اسمش مازدمیپسره کھ باالخره فھم

  تمام شروع کرد حرف زدنیفضول  طبق معمول بانھیسم... نشست
 ش؟؟؟ی بفروشیخوای متوی گوشنمی بباری خب خب مازخب

 
 ... ھمون اول حرف بزنمدمیکشیمن کھ خجالت م داشتیی عجب رونی ایواااا

 ی رو برایو کار کرد گوش... کردنفی تعرشی ھم شروع کرد از گوشاری مازخالصھ
 ...کردمیمنم داشتم نگاھشون م ..دادی محی توضنھیسم

 اری بھ مازیی جوراھی بتونم ی گوشنی ادی خرقی من از طردی بودم شانیتوفکر ا 
 ری بھش غیی جوراھی خودم دیبا️... دست خودم نبودیول️☹...دونمینم.. بشمکینزد

 ... کھ جذبش شدمفھموندمی ممیمستق
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 حاال کھ از خواستمی نمنی برام مھم بود بخاطر ھمیلی خودم بھ شخصھ غرورم خمن
 نکھیبدتر ازھمھ ا...احساسش خبر نداشتم برم طرفشو و ازش بخوام باھام دوست بشھ

 نشون ی معمولتی اھمیطرزرفتارش برام ب... خوش بھم نشون نداده بود یوتاحاال ر
 کردم ی سعنای ایبا ھمھ ...نامزدداشتم  بودنی ھم کھ داشتم  اگھیمشکل ددادیم

 رو بھ من شیخجالت رو بذارم کنارو ھرجور شده ازش بخوام گوش
 شدمی مکی بھش نزدشتری و من بکردی می خدا فرجدی شاینجوریا...بفروشھ

 
با ...  تر بشمکی و بھ اونم نزدنمی رو ببی بھتر بتونم گوشینجوری رفتم جلوتر تا اکمی

 دمشی خردی بندازم؟؟شای نگاھھی... روی گوششھیم...شھیم...اریآقا ماز:خجالت گفتم
 ...دییچرا کھ نھ؟بفرما...البتھ:اریماز

ه بھش انداختم  نگاھی...ازش گرفتم و تشکر کردم... روبھ طرفم گرفتیگوش
بعد چند لحظھ ... چک کردمھی و کار کردشو یداخل برنامھ ھا گوش...بودG7مدلش

 د؟؟یفروشی شما چقدر مدیببخش:گفتم
 کار ی برم شھرستان براخوامی منکھیو ھم ا... دمشی خرونیلیم١ یخودم باال:اریماز

 ... دارماجیبھ پولش ھم احت
 د؟؟یفروشی چقدر بھ من مخوب

کمترباھاتون حساب .. یی چون شما آشنایبفروشمش ول٧٠٠...خوامیواال م:اریماز
 خوبھ؟؟؟٦٠٠...کنمیم
 
 : تکون دادم و گفتمی سریدی ناامبا

 تومن دارم٢٥٠من پولم کمھ ھمش ...من کھ...ی ولخوبھ
با ...دی بھم بددی رو بعدا داشتشیبق...رمیگی قدر منیخب فعال ازتون ھم:اریماز

 : و گفتمنییت سرم رو انداختم پا و خجالیخوشحال
 از نامزدم گھی روچندماه دشی بقدمیم٢٥٠ مننی باشیپس اگھ راض...واقعاااممنون

 ... بھتوندمی ومرمیگیم
 ️☺..گھی دمیلیفام..پسرم قبول کن...خوبھ:فرشتھ

 ... رو بفروشمی گوشتونمی فعال نمیول...اشکال نداره قبولھ:اریماز
 : تعجب گفتمبا
 ️فھممیمنظورتونو نم...؟ی چیعنی

 رمیبعدکنکور م...نجامی اگستیروزد١٠ کھ من تا کنکورکھ نھیمنظورم ا:اریماز
 ...رمیگی پول رو ازتون مدمی کار اون موقع بھتون میشھرستان برا

 ️... ندارهیباشھ اشکال...اھان
 ازم ی سالھی دمیشا... چند سالشھ کھ االن کنکور دارهقای دقدونستمی نمھنوزم

️دونمینم...رگترهبز ️ 
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خوشحال بودم کھ ... داشتمی قابل وصفری غی خوشحالھی خونھ می اومدی شب وقتاون
 شده ھی نسی گوشنکھیقصدا...راستش اصال... بشمکی بتونم بھش نزدقی طرنی از ادیشا

 تنھا راه کردمی کھ شده مجبور بودم و فکر منمی بخاطر ایول... رو نداشتم رمی رو بگیا
 ی کھ بھم پول بده تا گوشزدمی مخ محمد رو مدی باالحا... شدن من بھ اون باشھکینزد

 بھم گھیچند ماه د...  کنمیباالخره بھ ھرصورت بود تونستم محمد رو راض...رمیروبگ
 جاھاش ی روبا فاکتور از بعضدی جدی گوشیبراش ماجرا...تومن پول بده٣٥٠
 اونم قبول کرد کھ بھم پول بده...گفتم

 
 یلیکتاب خ:  کھ آقا بود بھمون گفتاتمونی ادبریدب... روز کھ رفتھ بودم مدرسھ ھی

برامون کالس فوق گذاشت ...می رو تموم کندکتابیعقبھ و االن ھم کھ  آخر سالھ و با
 با خانواده دی ھم بانویو ا...میعصر مدرسھ باش٤تا٧ جلسھ بعد کھ از صبح ساعت یبرا

 ھمراھمون یزی چیرد و خوراک ھم پولخو ی و برامیکردیھامون ھماھنگ م
 میاوردیم
 : کردوگفتدارمیبابام ب.. صبح جمعھ بود کھ خواب بودمھی

 شی رفتھ پنھیسم.. ازش بکنییرای پذھی... اومدهاریماز..پاشو زشتھ.. نینگ..نینگ
 ).... مسجدمونی زن مالمونیھمسا(دهیسع

 : گفتمیبا دستپاچگ.. دمی مثل برق از جاپراری اسم مازدنیباشن
 کجاست؟؟کو؟؟
 : گفتی تفاوتیبا ب.. تعجب کرده بودمی کھ از دستپاچگبابام
 ... شده حاالی؟؟انگارچی شدونھی دختر دچتھ
 ...ختستی اتاق کھ بھم رنیفقط گفتم کجاست؟؟آخھ ا..یچیھ..بابا
 ...اری درست کن بیی چاھی..بلندشو دست صورتتو بشور..  اتاق نشستھیکیتوان :بابا

 رسوندم دست وصورتمو با صابون رآبی گفتم ومثل موتور جت خودمو بھ شیچشم
اومده .. کنھی ندونھ فکر میکی... استرس داشتمیلیخ..سروضعمو مرتب کردم..شستم

 کردن خودم برداشتم وبھ زیحاال دست از آنال... ھستماااایواال عجب خلیخواستگار
بعدش چادرمو روسرم ... بجوشھم رو آب کردم و گذاشتیطرف آشپزخونھ رفتم کتر

 اریماز... بودمنیتوتعجب ا... بودارنشستھی رفتم کھ مازیمرتب کردم وبھ طرف اتاق
 .... افتادهی وقت صبح اومده نکنھ اتفاقنیا

 
 ..جوابمو داد... کردمی و وارد اتاق شدم سالمنیی پاسرموانداختم

 نیاز ا..زدی بود وداشتن با بابام حرف منییسرش پا... گوشھ اتاق بافاصلھ نشستمھی
داشتم ...  چغندر بودم براشوندونمی ماچھی بت  ھیمنم فک کنم حکم ..اون در..در

منوباش ..کھ بدجور خورده بود تومالجم..قھی چند دقھیبعد ..کردمیبھ حرفاشون گوش م
 ھی  ازغی دریول..حتما ازم خوشش اومده.. مدهاراویماز.. کرده بودمیچھ ذوق

 ...ای دنیھ...توجھ
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 ینیگذاشتم داخل س..دوتا استکان.. رو دم کردمییچا... شدم وبھ آشپزخونھ رفتمبلند
 بابام ی جلوی رو گذاشتم جلوینیس....ییرای پذیبردم برا...ختمی رو رییوچا

 ...اریوماز
 انداخت و با تعجب رو بھ من یی چاینی بھ سیارنگاھیماز...  گوشھ نشستمھی خودم
 :گفت
 ...نیخوری نمیی؟؟چای خانم شما چنی نگپس
با لحن .. باالخره مارو قابل دونست و بھ حرف اومد خوشحال بودماری مازنکھیازا

 : گفتمیآروم
 ..ستمی خور نییمن چا..دیی شمابفرماممنون

 ی ور مشیبعد چند لحظھ کھ داشت باگوش... خوردشویی نزدوچای حرفگھی داریماز
 : نگاه بھم انداخت وگفتھی..رفت
  خانوم؟؟نی نگی خونی درس مشما

 
 :باالخره بھ خودم اومدم و گفتم... شوکھ شدمدی دفعھ ازم پرسھی سوالش کھ نیازا
 ..یسوم انسان...بلھ

 ...نیموفق باش:اریماز
 ؟؟یشما چ..ممنونم

 ...ی تجربی دانشگاھشیمنم گفتم پ:اریماز
 .. دارمتیوفق می براتون آرزوآھان
 ... یمرس:اریماز

 ... دادم سرمو باکتابم گرم کنمحی ومن ترجمی نگفتیزی چگھید
 ... کرد ورفتی بلندشدوخداحافظاری مازقھی چند دقبعداز

بھت .. اومده بودیفکرکرد تویالیچقدر خوش خ..نیخاک توسرت نگ...ای دنیھ
 ....کاری چخوادیتو رو م..شیھھ اون کھ سرش گرمھ توگوش... بدهشنھادیپ
 خودمو یپس الک...امی بھ حساب مچی اون ھییبای من در برابر زدونمیم
 ...خواستمشی آخھ من میول...انھی طرفم ادی منکھیازا..دوارنکنمیام
 

برامون ...  بامحمدھماھنگ کرده بودمشبید..می کھ کالس فوق دارھی روزامروز
 ... جمع کنم بھش بدمارنیھ بچھ ھا گفتھ بودم پول بب... مدرسھارهی و نوشابھ بچیساندو
بخاطر ... محمدشی داشت پی خانومم پارتی نازنیا... ھم ھماھنگ بودمی ونازیبافاط

 ... بخورهی مفتچی خواست ساندویم... کھ دوست من بودنیا
 ی می واقعا برام خستھ کننده بود ھمش معنمی داشتاتی چھارساعت ادبصبحش

 ...مینوشت
 از ی نگھبانی چندنفر بودن اونجا براجی تا عصر سپاه بسنکھیا.. خرشانس ترازھمھ

 ولولھ بود یعنی... منطقھ محرومی دانش آموزایبرا... کھ از تھران اومده بودنھیریخ
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 آورده یھمھ گوش...اون روز ھم کھ کالس فوق بود وآزاد......تو مدرسھ ما
 من و رازیمدرسھ خلوت شد غ...بود١٢ کھسھ مدریلی تعطمیبعد از تا...راحت....میبود

از اداره ھم اومده بودن ...یجی بسیبا سربازا...می کھ فوق داشتامیدوستام وھمکالس
 .........ھیری مانتوکفش خمی تقسیبرا
 
 بھمون حال یلی از اون روز کالس فوق العاده بگم کم گفتم خی ھرچیعنی

من سرکالس ... اومد دم در مدرسھنیمحمد با ماش١ ساعتنکھیمخصوصا ا...داد
 گذاشتھ بودم ممیگوش...کردی مسی داشت تدررمونی نشستھ بودم ودبی وفاطیکنارناز

 دمی زنگ خورد دمیگوش بعد چند لحظھ... جواب بدمدیکھ محمد زنگ... رو صدا
 چایساندو دم در ایگفتش ب..  جواب دادمی خجالتچیھمونجا سرکالس بدون ھ..محمده
 ...رو ببر

 ی جلوشھی گفت من روم نمیفاط... گفتم کھ من محمد پشت درهی ونازی بھ فاطمنم
 ...دی بریتووناز...رونی بامی بی دھواریآقا

 چی پراز ساندوکیمحمد با چھار پالست... دم در مدرسھمی وبا عجلھ رفتمی گرفتاجازه
 شده کھ محمد می ھم پشت درقایناز... شد و اومد طرفمادهی پنیوسس از ماش

 ...نتشینب
 رو نایا...ارمیاالنم نوشابھ ھا رو م... عشقمی سفارشیچای ساندونمیا: کردوگفتیسالم

 ....ریبگ
 : تعجب گفتمبا
 ... ھمھ بردارم محمدنی ای من چجوریوا

با ...دشیکھ محمدم د...خودشو نشون داد... شده بودمی کھ تااون لحظھ پشت در قایناز
 ھم یناز...ارهیمحمد جوابشودادورفت تا نوشابھ ھا روب...خجالت بھش سالم کرد

 ..... از طرفم گرفت و جلو تر از من رفتکارویپالست
 

 استراحت قھیدق١٠ بھمون رمونیبودکھ دب٣ ساعت یکاینزد...می کھ خوردچارویساندو
 ... جالب کشف کردمزی چھی.. ھمونجا بود کھ بعععععلھ...داد
 یاومدن بھ سربازا.. مدرسھی گفت خالفکاراشدی مبای کھ تقرامی تا از ھمکالسسھ
 .. ھا روچارهی کردن بی تعارف کردن ومسخرشون موهی میجیبس
جزو .. شدی چگھیحاال بماند د... سھ تانی با حال بودن ایلی خشیی خدایول

کھ باعث شده بود ھمھ از .. سوزونده بودنشی آتی سھ خل وچل حسابنیا..محرماتھ
 میخنده دل درد بش

 
 ھی...دمیومن راحت گرفتھ بودم خواب...می بودلی روز صبح کھ از مدرسھ تعطھی

 ی کنمی لحظھ چشم باز کنم و ببھیکھ باعث شد .. بھ گوشم خوردیی آشنایسروصداھا
رفتھ بودم خونشون بھ  وقتا یمن کھ بعض...عجبا.. خودشھیعنی..عی یوا...اومده
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تادم .. بودمیراستش من دختر نقاب...نمیبب  اونوینجوریتا ا...زای چنیبھانھ پارچھ وا
 ی صورت می ونقاب رواهی رفتم با چادرسی ھم کھ مھیدر خونھ ھمسا

 ...ھی برم خونھ ھمسایاصال دوست نداشتم با چادرخونگ....رفتم
رفتم دست وصورتمو شستم و رفتم سالم .. بلند شدمیتند.. اومدهاری مازدمی تا دخالصھ

️☹... شدهیزی چھی داده بود یدلم گواھ.. ھی چھی خواستم بدونم قضیم...دادم ️ 
 : رو بھ من گفتی واظھارشرمندگی با ناراحتاریماز... درست بودحدسم

از ... کھ قراربودی گوششبی خبر بد بدم متاسفانھ دھی خانم اومدم بھتون نینگ
 ...آخھ توشارژبود.. شکستنییتادپاباالاف
 یبا ناراحت..دی شدنش داشتم پرکشکی کھ بھ نزدیدی حرفش تموم امنی با اانگار
 : بھ حرف اومدم و گفتمیباالخره بھ سخت..کردمی فقط نگاش میدیوناام

 ️..انگارقسمت نبوده... ندارهاشکال
 : گفتی با اظھار شرمندگاریماز
 .. خونمون شلوغ بودهشبید.. بازم شرمندهدونمینم

 ️.. کالمیما خودمون بدشانس..دشمنتون
 کرد و ی از جاش بلند شد و خداحافظی تکون داد و بعد چند لحظھ باناراحتیارسریماز

 ...رفت
 قی طرنی بود ازانی ادمیتمام ام... شدی نمدای پای دننی ازمن بدشانس تر تو اگھی دواقعا

 بھ یچیھ... حاالیول...و بھ خودم جلب کنم بشم وتوجھشکی بتونم بھ عشقم نزددیشا
️... نبودشی بیحاال ھمھ سراب... بودمدهی خدا چھ نقشھ ھا کھ نکشیا...یچیھ ️ 
 

آخھ ھمھ ..رمی بگی خواست گوشی نتونستم تحمل کنم و دلم مگھی روز بعد دصبح
 چت جانی جلوم باھی چھ جوردمی دی میوقت...ی نازی داشتن حتی لمسیدوستام گوش

 منو ینجوری بازم ای ولاوردمی سردرنمزای چنیاصال ازا..کردمیمنم ھوس م..کنھیم
️....کردیوسوسھ م ️ 

 
 دونستمینم...اوردمی سردرنمای لمسنیمنم از ا.. گرونھای گفتن گوشی شھر ما ھم کھ متو
 ...کردمی می فکرھی دیبا.. کار کنمیچ

 پروانھ ادی دفعھ ھی..نکنمکاری چکارکنمی خداچی کردم کھ ای فکر مینجوری ھمداشتم
 ️..افتادم
 وشمارشوگرفتم تاازش موبرداشتمی گوشنیبخاطر ھم... اون بتونھ کمکم کنھدی شاگفتم

 ...بپرسم
 : گفتیشگی ھمی جواب داد طبق معمول با سرزندگبعدچندبوق

 ️؟؟یچطورمطور... ی بھ سالم عروس جونبھ
 ؟؟یممنون من خوبم توچطور.. جونی پرسالم

 ؟؟ی من کردادیچھ خبرا؟؟نام رد چھ عجب ..توووووپ تووووپم:یپر
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 : گفتمطنتیباش
 یآھان سالمت....اوووووم...خبر..خبر..ی وقت نترکھی پس بپا ی وایا

 ....راستش غرض از مزاحمت...عشقم
 : گفتیبافضول... کنمکشی تحرکمی خواستم ی شدم مساکت
 .؟؟؟بگوخب....ی از مزاحمت چغرض

 ....سیمھم ن..ش کن ولزمی عزیچیھ
 ..ی مردم از فضولگھی بگودنیإ نگ:یپر
 

 .... ازشھرتونیری بگی خواستم بگم برام گوشیم..رینم.. باباباشھ
 ..ارمی پول ب؟؟ازکجایچھ گوش:یپر

 ارزم ی نمی گوشھی.. اومدهرشی گیزن مفت...رخویاز داداشت بگ..یسیتوچقدخس...إ
 ...براش

خودت ..سی جا کھ ننیا.. کنھی اون شھرخودتون کار میدونی تو کھ منیوا نگ:یپر
 ..بگوبھش

برام ... بھتدمیخودم پول دارم م.. کردمیبا با شوخ..نایاز دست شما جھان ب..ی وایوا
 ...ریبگ
 ؟ی کلک پول ازکجا؟؟نکنھ مخ داداشمو زدیا:یپر
 .. گرون پول اون باشھھیحرومم باشھ .. بخدانھ
 کن برات زیپولو وار..دمیحاالمن شماره کارتموم.. کردمی خب با با شوخیلیخ:یپر

 ...رمیگی میگوش
 : و گفتمدمی کشی کوتاھغی جباذوق

 .. فداتمی پری مرسیوا
 .... براتکنمی پس من شماره کارتمو اس مشگاھمی آرایفعال با..قربونت:یپر

 ...ی بابازمی عزیاوک
 

 ...بدتردعوام کرد.. کنم قبول نکردزی پول وارمیبابامو گفتم بر.. کھ قطع کردمویگوش
 یحق مادر..مامانم بزرگش کرده بود(می برم وبھ داداش ناتننکھی نداشتم جز ای اچاره

 .. دنبالمادیبزنگم وبگم ب)..بھ گردنش داشت
 پول زی واریبعدفردا برا..   دنبالت االن سرکارمامی می گفت بعد ازظھرچارهیب
 ... بانکبرمتیم

 ... قبول کردمیچار نامنم
 ..خوندمی رومیاضیمن داشتم درس ر... بودکھ در زدن٩ی ساعتاشب

ماچشممون بھ جمال فرشتھ ..چھ عجب..بھ.. اومده بودن خونموناری ومازفرشتھ
 یوااونم با پسر دستھ گلش..بعد از مدت ھا اومدخونمون..جون روشن شد

 ..چقدخوشحالم



 41 

 
 می دور ھم بگوبخند داشتیھمگ.. دادبھمونفی اون شب بماند کھ چقدرکخالصھ

 ... تو رگمیوھندونھ زد
منم خوشحال بودم ...می شدی رفتارش باز تر شده بود و بھترھم صحبت مکمی اریماز
 الی خھی ناھمشی باورکنھ اتونستی می کیول️☺... باالخره بھ دستش آوردمنکھیازا
 ️.. بودیواھ

 
 تو نھ ی کھ نمدگفتی زنگروزیآخھ د...اومد دنبالم) میداداش ناتن(بعد منصور روز صبح

 منصورخان نھ ماه بعد از فوت داداش نیناگفتھ نماند ا...( شدهضی پسرش مرادیب
 کھ خودش زن یدرحال️.. زن داداش مکارمارو خوردوزنش شدنی گول امیاصل

 ..)سالشھ١٥رگش کھ دختربزز نوه ھم داره اھی...سالشھ٣٥.. تابچھ داره٧و
 

منصورمنوبردبانک وآوردخونھ .. کردم بھ کارتشزی پروانھ واری پول رو براامروز
 و محمد ھی مرضدمی دی می بھم بدگذشت وقتیلیخ.. بودمششی کھ پشبید..رسوندبعدش

 تونستمیکاش م️..دنی کشی ورنج منقدرکتکی ایبھ دست ناپدر)برادرزاده ھام(نیحس
 بد تر یلی خطمی من شرایدیدی مودت خای خدایول.. عمھ کمکشون کنمھیبھ عنوان 

تا منم راحت برادر زادھامو .. نبودینجوری داشتم اااگھی.. نداشتمیکاش نامادر️..بود
️... خودمشی پاوردمیم ️ 
️ی انصافی بیلیخ...یری تند می داریلیخ... روزگاریھ...ای دنیھ...ی زندگیھ ☹️ 

 بگم چھ یوقت..امی لحظھ از فکر برادر زاده ھام در بھی تونستمیاصال نم.. گرفتھ بوددلم
 رو کیبچھ کوچ..کردی میسالشھ آشپز١٢ھیمرض..دی کنی داشتن باور نمیحال

 ..کردیتروخشک م
 

خونھ واتاقا رو ..شستیظرف م.. کردی زن کار مھیسالشھ مثل ١٠ کھنیمحمدحس
 ...شونی خوردن ازدست مادر وناپدری مازاون طرفم ھمش کتک..کردیجارو م

 دهیدرد رافقط دردکش..( سختھیلیخ.. تنھا بودن.. کس بودنیب.. بودنمیتی
 )️فھمدوبسیم
 

 گرفتم خودم میتصم..ومدخونمونی نمگھید..ارخبرنداشتمی شد کھ از مازی می روزچند
 ️...زای چنیبھ بھونھ پارچھ وا..برم خونشون

 سرم اموینقابمو بھ صورتم زدم وچادرس.. غروب بودکی خواستم برم نزدیوقت
آخرشم ... کنمدای پیچھ حال..باعث شده بود.. اوندنی چندروز نددونستیخدام..کردم

 : گفتمنھیبھ سم..صبرم سراومد
 تموم نمیشیاگھ نھ کھ م..ارمشیاگھ لباسمو دوختھ کھ ب.. خونھ فرشتھرمی دارم ممن
 ؟؟یایتو نم...بشھ
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 ...کنمیشام درست م...انی منایمن مامانم ا...نھ تو برو:نھیسم
 ️☹...نمشی ببکردمیتو راه ھمش خدا خدا م.. گفتم و از خونھ خارج شدمی اباشھ
 من دنیباد...درو باز کرد)..اری مازکھی کوچیآج(نینگ..در زدم..دمی درکھ رسپشت

️...یمی وصممیھردومون ھم اسم بود..سالم کرد  ی ما مھدکودک می کوچولونینگ️
 ...رفت
 :دمیپرس.. خواستم داخل اتاقابشمی کھ میھمونجور.. داخلرفتم

  ھست خونتون؟یک.. کوچولوخانوم
 .. ومحدثھھی مرضیمامان وآج:نینگ

 )دمی پرسمیرمستقی غیاربودولیمنظورم ماز( کجان؟؟ھی بقپس
 

 ..دیی بھ سمت اتاق دویگوشی جواب دررفت وبازری از زنینگ
 یبعدازحرفا... و فرشتھ دست دادمھیبامرض...م کردم پشت سرش رفتم داخل وسالمنم

 : گفتمیمعمول
 لباسم آمادست؟؟..یمرض
 ️...سرم شلوغھ.. کم موندهھی...نھ..ی وایا:ھیمرض

 ..منم وقتم آزاده...میکنی نداره ھرچقدمونده باھم تمومش ماشکال
در ...میمشغول کامل کردن لباسم بود١٠تا٧ وگفت و ھر دو ازساعتی باشھ اھیمرض

 ️.... جماعتی وداداشش رفتن مسجد بر ااری متوجھ شدم مازونیھمون م
 منتظر مونده یلی خگھید..تموم شد١٠باالخره لباسم ساعت.... داشتم منی شانسعجب
فرشتھ من و تا ...  موندن نداشتمی برای بھانھ اگھیاونم د..نمیشتربشی بتونستمینم..بودم

 ....در خونمون رسوند ورفت
 گھیکھ د... فکر بودمنیاونقدرتوا... االن کجاستیعنی ایخدا...نمشی نتونستم ببامشبم
  چطورخوابم برددمینفھم

 یکایتا نزد..محمد مغازه بود... رفتم خونشونی بافاطکسرهی روز کھ ازمدرسھ ھی
 ساعت مین...می درس بخونادباھمی ھم زنگ زدم تابیبھ ناز.. بودمیعصرخونھ فاط
 زنگ خورد می دفعھ گوشھی...می مشغول درس خوندن شدیھ نفرس...بعدش اونم اومد

 :جواب دادم..نگاه کردم محمد بود
 ؟ی خوبسالم
 ...  بدون منگذرهی م؟خوشی خوبزمیسالم عز:محمد
 ...خونمی دارم درس می وفاطیبا ناز..  راحتالتی خگذرهی بدنمیھ...یمرس
 شھ؟؟ی کارت تموم میک.. خانممنیآفر:محمد

 ️چطورمگھ؟؟..خونمی فعال کھ دارم درس مدونمینم
 .. دنبالت ببرمت خونتونامیم٤من ساعت...ینجوریھم:محمد

 بگم یحاالچ... نامحرم بودنمی کنارش بشتونستمی موتور داشت من نمنکھیا...ای خدایوا
 ️...ناراحت نشھ
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 : با تعجب گفتم..دی بلند خندی با صدادساکتمی دیوقت
 ؟؟؟یخندی می چبھ

 ؟؟یدیترس..کوچولو:محمد
  بترسم؟؟دی بایاز چ...وا

 دنبالت امی اربابم منیبا ماش... خخخخ نترس عشقم.. دنبالتامی گفتم منکھیازا:محمد
 ... خونھرسونمتیبعدم..میزنی می دورھی میری میبافاط

 ....دی ازکجافھمنی آخھ ایول..باالخره راحت شدم..ھووووووف
 
 : تعجب گفتمبا

 محمد؟؟؟
 ...جانم&&
 ؟؟ی خونی فکر انسان رو مای؟؟ی داربی غعلم

 چطورمگھ؟؟&&
 ... سوار موتوربشمدمی من ترسیدی ازکجافھمآخھ

  با خنده ھاش کالفم کردنمیا.. أه..دیچی پی خندش پشت گوشکی شلدوباره
 ...جواب بده...نخند
 ... خودمیبھ حرفات خند..دیببخش..باشھ.. باشھ&&

  من مگھ جوک بودن؟؟یحرفا...وا
 ...خندم گرفت..نای دارم وابی علم غی گفتیول..اصال..نھ..نھ&&

 ..توھم.. خب حاالیلیخ
 یفعال با.. دنبالتونامیم٤درستوبخون من.. کردمی شوخزمیناراحت نشوعز&&

 ...گرمیج
 شششیا..ی باباشھ
ھردوشون مثل محمد .. گفتمی وفاطی نازی محمد و برایحرفا..  قطع کردموکھیگوش

 .. خوردمی حرص میمنم ھ..دنیبھ طرزفکرم خند
 

اصال متوجھ گذر زمان ..میدیخندی وممی زدیحرف م.. میخوندی درس ممیھمونجورداشت
نگاه بھ ساعت .. در ما رو بھ خودمون آوردی کھ صدانیتا ا..مینشده بود

 .. ساعت چطور رفتدمی من اصال نفھمیوا..بود٣:٥٠کردم
اونم زنگ زده ...میکردی کتابامونوجمع ممی داشتیمنوناز... رفت دروبازکنھیفاط
متقاعبش محمد .. وارد اتاق شدیھمون لحظھ فاط...اددنبالشیباباش ب..بود

 دوباره یفاط..رونی اشاره بھم زد برم بھی...دی سرک کشھیدرچارچوب دارظاھرشدو
 :نھ گفتباطع.. شروع شدشیمسخره باز

 ..کشھیشوھرت داره خودشوم...ابروی بنینگ
 ...یری بگمرض
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تافحش نخورم ..رونی بدمیبالفاصلھ پر..  منتظرنشدم جواب بدهگھی گفتم دنوکھیا
  یازفاط

 
 گوشھ بافاصلھ ازش ھیسالم کردم و... نشستھ بوداطی گوشھ حھی محمد کھ شی پرفتم

 ..نشستم
 ادبخندهی زیکی چرادونمینم..دی خندنی من باز ایخدا.. تابناگوش باز بودششیمحمدن
 :باحرص گفتم..کنھی کنم داره مسخرم میفکر م

  خوش خنده؟؟ی آقایخندی می بھ چی بازدارچتھ
 ... حرصتو درآوردشھی مثل ھمی خندم گرفت کھ فاطنیفقط ازا..یچیھ..یھ&&

️☹..کنندی می بشرآدم روکفرنیچقد ا..ای خدایوا  ی محلی بھش بکمی گرفتم میتصم️
 ️ بھ خودمولیا.. بودیآره فکرخوب... ادب بشھکمیکنم تا 

ساکت شد و دو ..دی حرکتمودنی ایوقت.. طرف برگردوندمھی حالت قھر صورتمو با
 : گفتیباره پکرنگام کرد و با ناراحت

 ؟؟؟یباز کھ قھرکرد... بابایا
 ... نگفتمیچیھ

 ...یخانوم..خانومم&&
 ... سکوت مندوباره
 ؟؟ی شدیراض..خوبھ..غلط کردم..دیببخش..ملوسکم&&

 : گفتمی اوقات تلخبا
 ️☹... حرف نزن باھات قھرمبامن

 
 : گفتی با ناراحتندفعھیمحمدا

 ️..تابخندونمت..کردمی میدبخداشوخیببخش.. خوشگلم
 : گفتمی براش سوخت با حالت مرموزدلم

 ️... تکرارنشھ ھاگھید
 ...باشھ عشقم&&

 ی نازیبابا..رفتم درو باز کردم..کھ در خونھ رو زدن.. بگھیزی دوباره چخواستیم
 :بھش سالم دادم و گفتم..بود

 ... روصداکنمی لحظھ صبر کن نازھی..عموجون
 ... بودن رفتمی ونازی کھ فاطیبھ طرف اتاق... تکون دادیسر
 ...بابات اومده دنبالت..رونیابی بیناز
نقابشوبرداشت تا )..... بودیاونم مثل من دخترنقابدار...( باعجلھ کتاباشوبرداشتیناز

 بود و داشت ما ستادهی گوشھ اھیمحمد....رونی بمی از اتاق اومدیسھ نفر...دم دربزنھ
 ️ کن بچھ پرروشیچشاتو درو️..یعنی بھش رفتم کھ یچشم غره ا...کردیرو نگاه م
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 و محمد ھم یمن وفاط.. رفتی کھ نازنیبعد ا..نیی دوباره سرشوانداخت پااونم
 یلیمحمد خ... جلوسوارشدومن عقبیفاط..می کھ مال ارباب محمد بود شدینیسوارماش

 ... من قبول نکردمی ولنمیاصرار کرد جلو بش
 ھردو شوک زده ی گفت کھ باعث شد من وفاطیبیزعجی چھی دفعھ محمد ھی راه نیدرب
 ...میبش
 

 .... ھاھی سوژه خوبی دوستتون نازنی اگمیم:محمد
 ؟؟ییییچ...می دو با تعجب گفتھر

 : وگفتدنی دوباره شروع کرد خندمحمد
 ..دی پسرعمھ دارم اسمش سعھیمن ..فکربدنکن.. جاننی نگنیبب
 : گفتمی اوقات تلخبا

 ھ؟؟ی حرف حسابت چنمی؟؟ھاااا؟؟بگوببی کھ چخب
 :گفت,یبا ناراحت.. بوددهی ازلحن حرف زدنم ترسیلی کھ خمحمد

 ...گھیامنوبخوردی؟؟بیشی میباز چراعصبان.. بابایا
 .. بودیمنظورت چ..ارحرفتوبزنی درنیمسخره باز.. محمدنیبب

 نی اگھ بشھ اخوامیم.. پسرعمھ دارمھی دونھی میگفتم فاط..  نداشتمیمنظور:محمد
 .میدوتارو با ھم آشناکن

 ... میکردی با تعجب ودھان باز نگاش می وفاطمن
 ؟؟ی وکی کیعنی دوتا نیھ؟؟ایعمومنظورت چ:یفاط

 
 ..دی وسعیناز:محمد

 :می ھمصدا گفتی منوفاطدوباره
 ؟؟؟؟ییییییییییییچ

 ..می کنقی دو تا رو با ھم رفنی انھیمنظورم ا.. گفتمیوا انگار حاال چ:محمد
  بشھ اونوقت؟؟ی؟چی کھ چخب

 ... اون دوتایی فقط آشنازمی عزیچیھ:محمد
 رسھ؟؟ی بھ من وتومیچ

 راحتھ التیخ..یشیبعدتواون شھرما تنھا نم.. شد ازدواج کردنی فرجدیشا:محمد
 ..دوستت ھست

 ...نطوری کھ اآھان
 زم؟؟ی عزیدی شمارشومیگی میخب چ:محمد

 ..رمی ازخودش اجازه بگدیرباینخ
 ..یخیب... خبیلیخ:محمد
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 ناراحت و یلیخ.. صحبت کردمھی قضنی راجع بھ ای گذشت ومن با نازاونروزم
 :  گفتدبھمیباتھد.. شدیعصبان

 ..کشمتیم... ھای شمارمو ندنینگ
 
 ی از دستم ناراحت بود وباھام حرف نمیلی خی روزکھ رفتھ بودم مدرسھ نازھی

 ھ؟؟ی کھ ماجرا چرونی بدمی کشرزبونشیھر طور شد از ز.. تعجب کردمیلیخ..زد
 : گفتی با ناراحتیناز
 ..ی نامردیلیواقعاکھ خ..  خودتونزن بھ اون راهنینگ
  شده مگھ؟؟یچ

 ..  بھ پسرعمھ محمدیچرا شمارمو داد.. بشھیخواستی می چیچیھ:یناز
من کھ اصال روحم خبر .. گفتی داشت می چنی اای خداکردمی با تعجب نگاش مداشتم

 ..نداشت
 .. بھ جون تو خبرندارمیناز..یگی می داریچ

 ؟؟..یپس چرا داد.. نگفتم شمارموندهمگھ:یناز
 .. رفتم خونھیصبر کن از محمد بپرسم وقت... من ندادمبخدا
 .. نبودلکنمیو.. بھم زنگ زدشبی ددی پسره سعنیا..باشھ بابا:یناز
 چطور سی کھ محمد معلوم نیوقت...  بگمی بھ نازتونستمی می چایخدا..الیواو

 ️☹...شمارشوآورده
️.. بشمحی سواالت رو از محمد بپرسم تا توجنی دادم وسکوت کنم وتمام احیترج ️ 

 
 یشمارشو از گوش...  محمد اعتراف گرفتم گفتشرزبونی کھ اومدم خونھ واز زیوقت
 .. قطع کردموی شدم وگوشی از دستش عصبانیلیخ️.... برداشتھیواشکیمن 

 ....می کردی باھم آشتبعدش
 
 ھیقبال براش ...منم دعوت بودم.. بودی فاطزمیولد دوست عزآخھ ت.. داشتمجانی ھیلیخ

 ️... بودمدهی خرشی کم لوازم آراھی دار،ھمراه نی انگشترنگھیشال و
 تولد رو کیتا ک..از منم رسمادعوت کرده بودن.. ھمھ دور ھمھ جمع بودنامشب

 )️ استادبودی پزکی وکی پزینیری ازخودنباشھ تو شفیآخھ تعر...(درست کنم
 آماده کی کیالیتموم وسا..کی پختن کی رفتم برای مدی زود تر باکمی خالصھ

 ...داداش منصور منوبھ اونجارسوند و خودش رفت..بودن
 محمد مغازه بود و یول.. ھم اونجابودنی فاطی رفتم پروانھ فرزانھ مامان وبابایوقت

 ..ومدیآخر شب م
 ️... کھ اون موقع نبودممنم
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 یلی خیول.. می کوچولو گرفتی تولد دورھمھی.. رو آماده کردمکی کمک پروانھ کبھ
 مامانش اجازه نداده نکھیمثل ا.. نتونست شرکت کنھیناز...بھمون خوش گذشت

️☹...بود ️ 
 ازطرف ی فاطچارهیخخخخخ ب..دی نوبت کادوھارسمی روخوردکی کھ کنی ابعد

 من یول... بوددهی براش خرپسی کلھیپروانھ ... جز من وپروانھ کادونگرفتچکسیھ
️ عالمھ کادوآوردمھی ھمھ یبجا ️ 
 درنگی سفی ھوواھی.. کھ قراربود بخره رو آورده بودی شب پروانھ برام گوشاون
 ️☺...بودY520مدل

 
 خواب رفتم خونھ یبرا.. منصور دوباره اومددنبالم.. شب بعد از جشن تولداون
 ️☺.. دنبالمادیتافرداش بابام ب..اونا

 لیازمدرسھ ھم پنجشنبھ جمعھ بود تعط... خونھمیبام اومددنبالم تا بر روز بعد باصبح
 ...میبود
بابام با ...زمی برنامھ برمی خوام توگوشیبھ بابام گفتم م.. راه برگشت بھ خونمونتو

 ️...می گوشی تا برنامھ نصب کنم براادمغازهیھزار غرغر قبول کرد باھام ب
 ...گذاشتم)یمجاز(یعنی یدی جدیایپا بھ دن٩٤ سالبھشتی اردلی تو اوامن
 یول..شترنشنی بامیتا بدبخت.. ی مجازومدمی وقت نمچی مردم و ھی خدا کاش می اکھ

️.. کردمتیخر ️ 
 ..... رو داشتمبری وواتساپ و واتالکی برنامھ بمی توگوشگھید

 تو ھر یھمراه ناز... ی لعنتیای دننی روز کارمن شده بود سرگرم بودن تواازاون
 ... رفتم اونم بودی میگروھ

باشگاه ..کردمی چت متالکیشترتوبیب... وقتا سرگرم بودمی گاھی مجازیای تودنگھید
 فکر امی کم تر بھ بدبختیی جوراھی گھید.. اونجاسرگرم بودمیوگروه زده بودم و حساب

️.... کردمیم ️ 
  باھاشی ولزنھی حرف مدی برام گفت کھ با سعی روز کھ رفتھ بودم مدرسھ نازھی

 ...سی نیمیصم
 .... بعدا بھم عالقھ مند بشن وناواقعای ادی کھ خوشحال بودم شامنم
 ️... کردمی فکر مییای رویلیخ... از حد ساده بودمشی بیول

 حرف یاجازه دادم با ناز..دونستمی آدم خوبھ مدوی سعنکھی وامی سادگنی بخاطر ھمبازم
 ...بزنھ و
 ھم خانواده محمد و ھم من می دادی پرورش منی مار توآستھی دمی فھمبعدھا
 می وبدبختمی از زندگیربخشیی ھم توتغدی سعنی کردم ای وقت فکر نمچیھ️☹....یوناز

️....نقش داشتھ باشھ ️ 
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..  گرفتمی می ازش خبردیبا...  کجاستدونستمینم..دمشی وقت ندچی ھاروی مازگھید
 ی اطالعاتدی شاینجوری تا انھی و رفتم خونھ فرشتھ البتھ باسمایدلو زدم بھ در

 ...اددستمیب
 میزنی وسرنمسی ندامونی کھ پنی ازمون گلھ کرد و ایلیفرشتھ خ... رفتم اونجایوقت

 ...بھشون
 : رو بھ من گفتنھی نشده بود کھ سمی اقھیدق١٠ ھنوزخالصھ

 ... خونھ مامانممیری من وبابات منینجابشی توھمنینگ
 بگھ وھمش دست یزی خواست چیتھ انگار مفرش... رفتنھی گفتم بعدش کھ سمی اباشھ

 :بھش گفتم...کردیدست م
 ؟؟یای شده نگران بھ نظر میزی جون چفرشتھ

 : گفتی دستپاچگبا
 ... ھستی گوشارواونی درمورد مازی ولسی کھ نیزخاصیچ.. نھ..نھ
 : گفتمنی بود بخاطر ھمیمنظور حرف فرشتھ چ..  کنجکاوشدم بدونمیلیخ

 )گھیاردیخواھرماز...( بگویزی چھی توھیمرض... شدهی چنی بگخب
 

 .... باور بودرقابلی رو گفت کھ واقعا برام غییزای چھی باالخره بھ حرف اومد وفرشتھ
 نشکست بلکھ ھمون یاربخری ازمازی خواستی کھ می راستش اون گوشنینگ:فرشتھ

 راه دادی داد و بی اومدبگھ شکستھ شبش بابات اومده بودوخونمون وکلاریروز کھ ماز
 ی ناروای حرفایلی من بفروشھ وخشوبھیخوادگوشی ماریانداختھ بود کھ چرا ماز

 ....گھید
 احساس متفاوت نی چندرونی بومدی کھ از دھان فرشتھ می از ھر لحظھ کلمھ حرفواقعا

 ... کرده بودنھی حس نفرت نسبت بھ بابام وسمھیبھم ھجوم آورده بودن ومنودچار
 ...دشدمی ناامی کھ از دھان فرشتھ دراومد ازھمھ چی جملھ انی بودن آخری ھر چحاال

 بعداون ماجرا کنکورش کھ تموم شد بالفاصلھ راه شھرستان رو ارھمیماز:فرشتھ
 .... گرفت ورفتش سرکارشیدرپ
 بھ ھم خوردن ھمھ نقشھ ھام ی کردم باعث وبانی اصال باور نمدمی شنی میاچیخدا

 .....بابام بود
 باھاشون ی حسابی دعواھی.. ازخونھ مادرش برگشتنمی بابام ونامادری وقتشب

 ... بابام مطمئن شدمیبعدش با حرفا...خورهی از کجا آب منای تموم ادونستمیم...کردم
 : وحرص داد زدمتی عصبانبا

 اروی؟؟چرا ماز..نای خونھ فرشتھ ای رفت؟؟؟چرای بود کردی چھ کارنی واقعا کھ ابابا
 ....ھاااا چرا... دادمی شما پول مبیمگھ ازج.. نفروشھی بھ من گوشیدعواش کرد

شروع کرد بھ ...نکاراشی از اخورمی وحرص مکنمی مدادی دارم داد و بدی کھ دبابام
 : زدن سرم وگفتادیفر

 .....کردمینکارومی ادیبھ توچھ با... چھ طرز رفتار با بزرگترهنی چشم ورو ای بدختره
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 : باحرص گفتمدوباره
 ...دمی خری رو می چرا؟؟مگھ من از پول تو اون گوشھآخ
 

 یمنم م... خودشی بخره برای گوشنی بھم گفت اگھ نگنھی سمنکھی الیبھ دل:بابام
 ...خوام

 نھی کھ سمی بلند طوریبا صدا... بود و حاال مطمئن شدمنھی کارسمدونستمیم
 :حرص مانند و با تمام وجود گفتم... توآشپزخونھ بود بشنوه

 .. چشم حسودا کوربشھیالھ...ای حسوده تو دنی لعنت بکنھ خدا ھرچیا
 رونی وحرص ازآشپزخونھ اومدبی کھ متوجھ شده بابام اومده لوش داده با ناراحتنھیسم

 :وگفت
 ... گفتمیمن ک...یزنی مھی چھ حرفنیا..ی نامردیلیخ)اسم بابام(محمدجان

 .... پس انکارنکنشناسمی رو میکیبشھ من تو ,یاگھ ھرچ...  خفھ شونھیسم
 

 : گفتی من لو رفتھ رو بھ بابام با حالت قھرشی پگھی ددی کھ دنھیسم
 نای خوام وای بوس میبگ.. منکی نزدیای بیامشب حق ندار..  باھات قھرممحمد

 حرفا بوده نی واقعا ھم ھمیول.. تو رمانارمی حرفاشونو محینقدرصری من ادیببخش(
 )شرمنده دوستان

من موندم آخھ توخجالت ..ھی بشر چھ آدمنیا... داشتیی عجب رونھی سمنی ایوا
 ...یزنی می خاک برسری دختر بھ باباش حرفاھی ی جلویکشینم

 ️☹..زنمی مغی جی اومدکمینزد..کنمیامشب بغلت نم..محمد:نھیسم
️رونیزدبی داشت از کاسھ مچشام بھ ..یگرفتی داشت اگھ جلوشو نمیی چھ رونیا️

️دیرسی ھم ماونجاھاش ️ 
 من ی خودتونو جلوی خصوصی حرفانیا..برو کارتو بکن خواھشا.. بس کننھیسم

 ️..نزن
 ٨01پارت

 یلی اوناھم بامن سرلج گرفتھ بودن وخگھی وبابام داشتم دنھی دعوا کھ با سمبعدازاون
 قدر نی ھمگرفتمی من ازمحمدمیول..دادنیشارژمونم, خرج مدرسمو مثال..کردنی متمیاذ
 دی باگھی من بود دی زندگنمی ایھ...اربودی باھام ینقدربدشانسی کھ ای منی بودبرامتیغن

 ...سوخت وساخت
 کھ خونھ نھی کھ درخونمونو زدن سمکردمی نگاه مونیزی روز توخونھ داشتم تلوھی

 ھستن نھی سمی دو تا زن داداشادمیرفتم درو باز کردم د.. رفتھ بود ومن تنھا بودمدهیسع
 کردم وآوردمشون داخل یباھاشون سالم واحوالپرس..با بچھ ھاشون اومدنکھ 

کالرو .. شلوغ کرده بودنیلی ھاشون خبچھ گھید.. اومدنھیسم..ییرای پذکمیبعد...
  کالفھ شدمیمنم کھ حساب..اعصابم بودن

 :بھم گفت)نھیزن داداش سم( معصومھآخرش
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 ؟)شوھرش( شارژ داره من بزنگم بھ ناصرتی گوشنینگ
 :گفتم

 .. زودتمومش کن تماستوی نداره ولادیز
 :معصومھ

 ..ممنون..باشھ
 ی شکست وبھش نمی کاش دستم میاما ا..( دنبالشونادی رو دادم بھش تابزنگھ بمیگوش

 )دادم کھ بعدھا برام دردسرنشھ
 نشستن مشغول شام یبعدازاومدن ناصر ھمگ... بود کھ ناصر اومددنبالشونشب

منم باھاشون نشستھ بودم .. بودنی کردن و مشغول پرحرفی دورھمکمی..خوردن شدن
 ... بودمی مجازیای وغرق در دنیسرم توگوش...وحواسم بھ حرفاشون نبود

 اسمم تالکیمن توب..میکردی چت می بودم و تو گروه ھا ھمراه نازتالکیشترتوبیب
 ...البودی ھم کھ اسم مستعارش لیناز.. زدنی پروک صدام مای ی وھمھ پرابودیپر

خواھرنامزد )یھمون ناز(الی کھ لمی عده رو اسکول کرده بودھی خوب ییدوتا
 )..خودم(استیپر

 : دفعھ ناصرصدام زدھی کردمیھمونطور کھ داشتم چت م
 ..نینگ
 ..بلھ

 ...یاری دفتر و خودکار بھی برام شھیم:ناصر
️☹.. کنمی روم نشد فضولی تعجب کردم ولازحرفش ️ 

 
 شدکھ منم یزی چھی دنی کشیاونم ازم گرفت ومشغول..ر و خودکارآوردم دفتھی براش

 ️..متوجھ نشدم
باالخره .. بودونی قلدنی مشغول کشنھی وسمشی ساعت معصومھ کھ باجارمی نبعد

 :گفت, بھ شوھرشیصداش دراومدوباکالفگ
 ..شب شد با با١٠ ساعتگھی خونھ دمیپاشوبر..ناصرجان

 معصومھ بھ ی اطرافش غافل شده بود با صدایای کھ سرش تو دفتر بود و از دنناصر
 :گھیادومیخودش م

 ️.. زنیزنی تو ھم چقد غر ممی برباشھ
 اونم درجواب محبت رهیگی چرا مثل سگ پاچھ منی شدایچ️ جااااان

️عجب...زنش ☹️ 
️...  اصال بھ من چھ؟؟خودشون زن وشوھرنولش ️ 

 تشی کھ نشون از عصبانییبا صدا..صربھش  برخورده باشھ کھ بالحن نامعصومھ
 :داشت گفت

 ️؟؟یدی جواب مینجوری اکنمی بھت محبت می ارزی ناصروک نمگھی دری بمبرو
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آخرش .. زدی نمی ھم حرفچکسیھ.. گرفتی زن وشوھر داشت باال منی بحث اگھید

 : معصومھ گفتیجار
 ..دیکنی زشتھ خونھ مردم دعوا مگھی دبسھ
 ..کردنی می داشتن باھم لج ولجبازیھمونجور... اونا اصال انگارنھ انگاراما
سھ .. بزنمی زنگھی بھ محمدرونی دادم بلندشم برم بحی کالفھ شدم از دعواشون ترجمنم

 رکردهیی تغیلیرفتاراش خ..یچیھ.. یامی نھ پی نداشتم نھ زنگیروز بود ازش خبر
 ...بودن
نگران ..واقعابھم برخورد..وابموندادآخرشم اشغال کرد جی بار شمارشو گرفتم ولچند

 ..رمیناچارا شماره پروانھ رو گرفتم تاازش خبر بگ.. شدهیبودم چ
 بشرعجب آدم نیخداجون ا..دیچی پی شادوسرزندش توگوشی صدابعدازچندبوق

 خوشبحالش.. بودیسرحال
 ؟؟یبھ سالم عروس گلم چطور مطور:پروانھ

 ؟؟یوچطور تی جون مرسی پرسالم
 ..توووووپ...خوبم:پروانھ

 
  چھ خبرا؟ییکجا..خداروشکر

 ...کنمیخونھ افتادم چت م..سی نی خبریسالمت: پروانھ
  پروانھ محمدحالش خوبھ؟؟گمیم.. خوبھآھان

 : با تعجب گفتپروانھ
 ️☹عجبااا.. اونوقتیازش خبرندارنامزدتوئھ ھاااا؟؟...نینگ..وااا

 وجواب زنھیزنگ نم..سی نداشی داداشت سھ روزه پنیبابا ا...ماه رجبااااا... کوفتیا
 ️..دهیمنم نم
 :با تعجب گفت... کھ فکرکنم شاخ درآورده بود از حرفامپروانھ

 شھ؟؟ی مگھ موا
 ... ھستیی خبراھی گھی بھم می حسھی ی ولدونمینم

 : کرد و گفترییھ لحن صداش تغ افتاده باشیزیادچی حرفم انگار نی ادنی کھ باشنپروانھ
 ینیریتوکارگاه ش.. شھر خودموننجای اومده اشھی می ھفتھ اھی راستش محمدنی نگآره
 .. کنھی کار میپز
 رو نیدرجھ ازا١٨٠.. کردمریی دفعھ تغھیکال ..دی کھ ازطرف پروانھ بھم رسی خبربا

ھمھ وھمھ ️ طرفھی میناراحت️ طرفھیخشمم ️ طرفھیتعجبم ️..بھ اون رو شدم
 یحت️☹.. باشھرکردهیی تغنقدریمحمد ا.. شدیاصال باورم نم.. دفعھ بھم ھجوم آوردنھی
 ..مرده نایلی نگفتھ بود خیزی کلمھ بھم چھی

 ... پروانھ بھ خودم اومدمی تو فکر بودم کھ با صداھمونجور
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 ...ری بگدهی ازم نشنی مھم درموردمحمد بھت بگم ولزی چھی خوام ی منینگ
 :بالفاصلھ گفتم️☹...اوردنی بد بھ سرم ھجوم می با حرف پروانھ ھمش فکراگھید

 ؟؟ی پری حرفچھ
 : گفتدی کرد و با تردی مکث کوتاھپروانھ

 نی بی بگی بھ کسدیتوھم نبا.. ازش خبر ندارهی بھت کسزنمی کھ می حرفنی انی نگنیبب
 ..خودمون بمونھ

 خواست بزنھ یکلمھ حرف رو م ھی پروانھ ھم نی زدم ای داشتم سکتھ رو مگھید
 : گفتمیباکالفگ..دادیدوساعت طولش م

 ️ خب بگو جون بھ لب شدمیپر..إ
 .. از راه بھ در شدهیلیمحمد خ..راستش:پروانھ
 :بالفاصلھ گفتم..  منظورش نشدممتوجھ

 ️... حرف بزنھ؟؟واضحی شده منظورت چی بگوچیپر
 ️... بگمی سختھ گفتنش چجورکمی:پروانھ

 ️.. شدهی چکنمیدارم سکتھ م.. فقط بگودونمی نممن
 : گفتزدی در اون موج مدی کھ تردیی باالخره با صداپروانھ

 ناباب قی با رفدمشیبارھاد.. عوض شدهیلیخ..سی اون محمد قبل نگھیمحمد د..نینگ
 .. گردهیم

 دونستمیدمیاز محمد بع.. شدی بگم باورم نمی چدونستمینم️اااااکمکی خدایوا
 ️☹..ھنطوربشیا

 
درجاخشکم .. کھ اززبون پروانھ خارج شدی بگم کھ باجملھ بعدیزی خواستم چیم

️..زد ️ 
 دمشیبارھا د.. پرخاشگر شدهیلی اون االن خنینگ..ھمدستھ)پسرعمش(دیبا سع:پروانھ
 ️..زنھیناس م

️نھھھھھھھھھھھھھ ️ 
 ...نیآره نگ:پروانھ

 از خودم یشگونین..نمیبیفکرکردم دارم خواب م.. شدی باورم نمگھی دایخدا
اصال ..خوردی حالش بھم مزای چنی ھمون محمد بود کھ ازانیا️..امکان نداره..گرفتم

 ️؟؟یچ..... حاالی رفت ولی نمکینزد
 : گفتمی با ناباوررونی بامی تونستم ازفکربی سختبھ

️..ی امکان نداره پرنی چرا؟؟چطور ؟؟اآخھ ️ 
حواست .. خبرندارھھھھھیکس..دمی جفت چشام دنی با ھمیول..نی نگدونمیمنم نم:پروانھ
 ...ای نگیزیباشھ چ

 ️.. کنمی بگم وازش خداحافظی تونستم باشھ ای سختبھ
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 ناھمی از معصومھ ایخبر..دنی خوابنھی بابام وسمدمید.. تو اتاقبرگشتم
 ..المپاخاموش بودن..نبود

شوک ..دمی گوشھ رختخوابم رو انداختم ودرازکشھی.. متوجھ گذر زمان نشدماصال
 فکرابودم کھ نیاونقدر توا.. بودیھنوزم برام باورنکردن.. بھم واردشده بودیبزرگ
 .. شدمھوشی چطور بدمینفھم

 
 ونھ ینھ زنگ... از محمد نبودی خبرچیھنوزم ھ..گذشتی ازاون ماجرامچندروز

 ️☹ نداشتمیچیازش ھ..یامیپ
 نھیسم.. خوشحالم کردیلی شدم کھ خیمتوجھ خبر..رسھ اومدم روز کھ ازمدھی

 : بھم گفتیباخوشحال
 ازم بزرگتره وپنج سال یکسالیدخترعموم کھ ( فاطمھ ھستی آخرھفتھ عروسنینگ

 )..بود) بابامیپسردخترعمو(ییحیتوعقدبا 
 کمیآخھ ️..نمیشوببی آرزوداشتم عروسشھیھم.. خوشحال شدمنھی خبرسمنی ازایلیخ

حاال بھ ... بزارمونی باھاش در می نھ بھ اون صورت کھ رازیول.. بودمقیباھاش رف
️دمی رسکمی کوچیآرزو  )..️☹واالاااا.. دمی ندیعروس. کنھی ندونھ فکر میکی(️
 کردم ی جدا ماموی داشتم لباس مجلسجانیباھ.. ذوق مرگ بودمیلی اون روز خمیبگذر

 )..دن بوگھی شھر دھیآخھ تو( توساکذاشتمیوم
 مخصوص دی شلواروچادرسفرھنی پ،قرمز،باستی اروزهی فی،آبی ست صورتیلباسا

 یمجلس عروس
 زنگ می دفعھ گوشھیکھ . کم درس بخونمھینشستم .. ساکمو آماده کردمنکھی از ابعد

 ️شماره ناشناس..  منی خدایوا..خورد
 از وجودش خبر یآخھ شمارم تازه عوض کرده بودم وکس..انھی جواب بدم دونستمینم

 ..دیزنگی حاال شماره ناشناس بھم میول️..نداشت
️واالااا..بزاراونقد بزنگھ تا خستھ باشھ.. گرفتم جواب ندممیتصم ️ 
 مزاحمھ نی مگھ ایول.. ودوباره نشستم بھ درس خوندنلنتی روساموگذاشتمیگوش

️.. تمرکز داشتھ باشمذاشتیم ️ 
 طرف دختره نمی گذاشتم دم گوشم تا ببویوگوش.. دکمھ سبز رو زدمتی با عصبانآخرش

 ... پسرای
 فکر کردم نتونستم تمرکز کنم صدا مال ی ھرچیول..دیچی پی توگوشیی پسر آشنایصدا

 ھ؟؟یک
 زدمحلی اصال بھ حرفاش کھ صدام میعنی.. شدم شماره رو قطع کردمالی خی بآخرشم
 ️☹..نذاشتم

 ️..دادمی من بودم کھ جوابشونمی زد ولی زنگ میلی خنمی ااووووف
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 ..ھورررااا...جانی دوباره ھیوا
 من یعنی..( دخمل عمومی عروسمی برمیخواستی می دربستنی با ماشی دستھ جمعھمھ
 )فداشون بشم.. خوشملمی وبابام وزن داداشم ھمراه برادرزاده ھانھیوسم
 .. مایجلو..دادیقرمکھ ازقبل رفتن )زن داداشم(ھیراض..می خوشحال بودھمھ
 : گفتمی کھ ھمش میکی من
  ھااااشھیباسنت بدفرم م.. ندهنقدقری بس کن ای راضبابا

 ..خوردی اونم ھمش از دست من حرص مچارهیب
 .. بھ حق پنج تنی باسن باشی بیالھیخفھ بش.. نی نگیا:یراض

 ..ریزبونتوگاز بگ..خدانکنھ راضوکیوا
 کھ آخرش بابام صداش دراومد وسرھردومون داد می اونقدر باھم کلکل کردخالصھ

 :زد
 ... شماھانی بچھ شدنی نگھیراض.. شماھانیری بگیاللمون

 پیازترس تا رفتن بھ خونھ عموم ز.. کنمی بود قالب تھکی بابام نزدادی فراز
 ️☹.. خودم غرق بودمیای بھ گوش تودنی وھندزفردمیدھنموکش

 اتاق کھ ھی تومی وبردمی برداشتنی از ماشالمونویھمھ وسا..میدی خونھ عموم رس بھیوقت
 ...میموندگذاشتی آماده شدن اونجا خلوت می برایموقع عروس

از .. کھ نت نداشتمنی اونم ازی چھیرازی رفت غی مشی داشت خوب پی چھمھ
 :دمیپرس)عروس خانم(فاطمھ

  شما شھرتون نتش خوبھ؟؟یفاط
 : کھ انگارمتوجھ منظورم نشده باشھ گفتفاطمھ

 ن؟؟ی نگھی چنت
 ️..  خوامی چت میبرا..نترنتیبابامنظورم ا.. توی بابا عجب ھنگیا

 می من گوشیدونیتو کھ م..ارمی سردرنمزای چنی من کھ ازانی نگدونمینم..آھان:فاطمھ
 ️... سادست

 ️ کار کنم؟؟ی حاال چی فاطکنمیمن بدون نت دق م.. خدایا
 ️☹ کجا؟؟نترنتی کجا واچارهیآخھ اون ب..دیخندی ھمش بھم مطمھفا

 ️..گمی می ساده بود حق داشت نفھمھ من چشیگوش
 

 بود و بالفاصلھ فی شد ضعی مااگھی.. شدی شد و من ھنوز نتم وصل نمی شب مداشت
️.. ھم بدون نت کوفتمون شدیعروس..ی عجب شانسیھ..شدیقطع م ️ 

 ھی واتساپ راضامی پی خوردم کھ صدای نتم غصھ می داشتم براھمونجورکھ
 ️.. اون داشتیتعجب کردم چطور من نت نداشتم ول..دمیروشن

 راست سراغ نت ھی تونستمینم..ششیرفتم پ.. کردهدای چطور نت پدمی پرسی مدازشیبا
 ️☹...رمی بگشوازشی جورکردم تاگوشی اگھی بھانھ دی از ناچاررمیرو بگ
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  داره؟؟لمی عکس و فتیگوش..یراض
 :گفتم.. تکون داددیی نشانھ تاسرشوبھ

 .. ندارهیچی ھمی گوش؟؟منیفرستی من میبرا
 : حوصلھ گفتیب.. بابامیالی باچندنفرازفامدیکشی مونی کھ داشت قلیراض

 ..کشمی مونیمن قل.. خودت بلوتوث کنی برایخوای میخودت ھرچ..ریموبگیاگوشیب
 نگاه بھش ھی.. گرفتموازشی ازجانبش بودم گوشی حرفنی کھ قبال خودم منتظرھمچمن

 فای آخھ وای وصل بود؟؟ولفای بھ وایدم؟؟راضی دی میچای خدایوا...انداختم
 ازکجا؟؟

 درس یی کھ راھنماکترمی کوچیاز دخترعمو..رمی بگی اطالعاتھی ھر طور شده دیبا
 :دمیخوندپرسیم

 ن؟؟یفاداریشما وا)...دختر عموم(مھیحل
 

 .داره)پسرعموم(نیاسی..آره:مھیحل
 :  گفتمیباخوشحال

 رمزش چنده؟؟؟..واقعا
 ..دونھی منیاسیرمزشوفقط ..ستمیمن بلدش ن:مھیحل

 بخوام بھ نیاسیاز.. شدی وقت روم نمچی کار کنم؟؟من کھ ھیحاال چ... بابایا
 .. کنھفاوصلمیوا

 : گفتمیوشحالباخ.. افتادممھیادحلی دفعھ ھی.. کردمی فکر منی داشتم بھ اھمونجورکھ
 وصلم فای منوبھ وانیاسی ی بدیموببری گوششھیم)یمخ زن..(ی جونمھیحل

 ..کنھ؟؟خواھش
 : کھ از لحن التماس گونھ من خندش گرفتھ بود گفتمھیحل
  نکنھی گریفداتشم بده ول... عمومیدخ..یآخ

 وقت وصلم ھینکنھ ..گمااایم.. دادم وتودلم ھمش نگران بودموبھشی گوشیباخوشحال
 ..اگھ نت نداشتھ باشم..رمیمی من میوا..نکنھ

 ... رفت وبرگشت من ھزار بار مردم وزنده شدممھی کھ حلی فاصلھ اتو
 : داد و گفتموبھمی برگشت وگوشمھی حلباالخره

 .. نکنھی گرگھید..فای وانمیا.. جوننیانگیب
 

 کینزد..می گوشفاروی عالمت وادنی گرفتم و با دوازشی گوشیباخوشحال
 ھوررررراا.. خداجون عاشقتمیوا.. ذوق مرگ بشمیبودازخوشحال

 روز ھی یناسالمت.. برام اومده بودامی چقد پیوا.. توچتدمی تشکرکردم وپرمھیازحل
 ھا شده دهیفاندی وانیمثل ا..ھیعی طبگھی دنیاالن کھ رفتم ا..کامل نرفتھ بودم توچت

 ..بودم
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 میمی قدی از دوستایکی کھ ی گروھھیتو.. چتی براتالکی گوشھ نشستم و رفتم توبھی
 کھ نام مستعارش ی پسرھیبا..کردمیداشتم چت م..اونجاعضوبود..کھ متاھل بود

 ..میکردیھمراه دوستم چت م..کوروش بود
مثل .. فرستادی چت تو گروه بودم کھ کوروش برام درخواست دوستھمونطورسرگرم

کھ اون .. خواستم ردبشمی متی اھمی بنمیبھ ا.. دادمی نمتی درخواستام کھ اھمھیبق
 : نوشتیپسره ھمش تودرخواستا م

 .. ندارمتیکار.. جون ادد کنیپر
 ؟؟یکنی خانم چرا ادد نمخوشگل

 ..مانع شد)دوستم(سنایکھ .. کال مسدودش کنمخواستمیم.. نبودلکنی کھ ونمی ایوا
 ️☺..اددش کن.. شوھرمھقیرف..شناسمشی من مھی کوروش پسرخوبنینگ:سنای

 : لج کردم و گفتماولش
 .. کنمانتی بھش خخوامیمن نم..کشھیاگھ محمدبفھمھ منوم..عمرا

کاش ..(کھ آخرش اددش رو قبول کردم... کرد و رو مخم رفتیسنااونقدرپافشاری یول
 یوز رنی اددکردن منوبھ ھمچھی دونستمینم...کردمی کارو نمنی واشکستیدستم م
 )️کنھیدچارم

 تو یوقت..میکردی باھم چت ساده مکمی.. کوروش رو ادد کردمنکھی بعد از اخالصھ
 :گفت.. چتم بھش گفتم اصل بدهنیاول

 ..وشما...شیک٢٥کوروش
 ) ھمش دروغ بوددادمی میاصل الک..(رانشھریا٢٠ایپر

 ..امجردیمتاھل :کوروش
 ..متاھلم

 : نشده بود چون با تعجب جواب دادانگارباورش
 چندوقتھ؟؟️...واقعا

 ..ماه٦
 ن؟؟ی دوست دارگرویھمد..پس خوبھ:کوروش

 ...کنھی مچی بشرچقد آدموسوال پنیا.. خدایوا
 
اون ھمش .. شدمنیجوابشوندادم وآفال... واقعا ازدست سواالش کالفم کرده بودگھید

 .. دمی کھ چرا جواب نمفرستادی میبرام پ
 بدم تا دست از سرم لشی چندتا دروغ تحوھی گرفتم میتصم.. شدمنیوباره آنال دیوقت

 ..برداره
 یبعدشم االن عروس.. آقاکوروش من متاھلم وشوھرمو واقعا دوست دارمنیبب

 ️... اومدمششیدخترعموم ھستم براش آرا
 خخخخخ... کجاآخھیشگریمن کجا؟؟آرا..یعجب دروغ..ای خدایوا

 ..بازم خوشبختم خوشگلھ..شگریاوه خانم آرا..اوه:کوروش
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 .. و خدا حافظممنونم
 ...کجا دلبر:کوروش

 ... محترمی برم کار دارم و در ضمن بھ من نگو دلبر آقادیبا
 ...ی بای موفق باشیباشھ خانم:کوروش

 ..یبا
 التیخی تا بی بدلشی حتما چندتا دروغ تحودیبا... بودی عجب کنھ انمی ااوووووووف

 ...بشھ
 بھ خودم المونی ازفامیکی ومھی زھرا دوست حلی رنجور تو فکر بودم کھ با صداھم

 ..اومدم
 ..دایکم پ.. خوشگلھیچطور.. جوننیبھ بھ نگ:زھرا

 
 : طرفش برگشتم وباھاش دست دادمبھ

 باھم فاصلھ لومترای کی کجا بود؟؟ناسالمتدای پ؟؟باباکمی خانمی جون چطوری زرسالم
 ..اووووف توھم.. جا باشمنی کھ ھمش اشھینم...میدار

 : و گفتدی بلند خندی با صدازھرا
 ..می شو با ھم برادهیپ..رینفس بگ..ی گازشوگرفتھی چبابا
 : با حرف زھرا خندم گرفت و گفتممنم
 دهی ترمزش برشھینم

 : ازم گرفت وگفتیشگونی نزھرا
 .. خانم باکالسیچطور..یخب حاال نگفت... مزهیب

 ..شھی نمدای کالس تر پیازمن ب.. خوبمیمرس..م باکالس کجابود خانی زریوا
 : بھ سرتاپام انداخت وگفتی نگاھزھرا

 ..ینی منوکشتھ نگپتیت
 رکردهییکالتغ..می مالشی آراکمی.. نگاه بھ خودم انداختم با لباس ست قرمزوشال قرمزھی

  خوشمل شدمااایلیخ.. گفتیزھرا راست م..بودم
 

 .... برداشتم واز زھرا تشکرکردمدزدنمی از ددست
 دورھم جمع بودن وجشن گرفتھ ایامروز فقط خودمون..شدی از فردا شروع میعروس
 ...بودن
 جشن نی بابام تواکی وخانواده نزدالی فامتیاکثر..بود١٠ بھ ساعت انداختمینگاھ

بخاطر ..دمیکشی راحت بودم و خجالت نممی بودیمنم چون ھمھ خودمون..حضور داشتن
 مخصوص رقص ی پخش آھنگ شادی نگذشتھ بودکھ صدایقیدقا..گشتمی باشال منیھم
 ..ردادنمنم جوگرفتھ بود بلندبشم بھ ق.. اومدیکوبیوپا

 گھیبا چند نفر د)دخترعموم( وآمنھھی راضدمی بعد کھ دیول.. روم نشداولش
 .. بھ کمرم بدماااای قرھی سیمنم گفتم بدن..دنی رقصیبلند شدن برا..المونیازفام



 58 

 گرم گرفتھ ی حسابمونی مجلس خودمونگھید..دمی باھاشون رقصکمی منم خالصھ
 ھیھمھ وھمھ .. طرفھی تو مھمونخونھ ونی قلیبو.. ازھرطرفغی دست وجیصدا..بود

  ھم کھ بدترونیدودقل.. بودی پارتھی شد گفت شبی مییجورا
اولش ..کردمی با کوروش چت میرکای وقتا از بی بعضی بھ اون شلوغی عروستواون

 .....می زدی می و رسمی عادیفقط حرفا
دلم ..کردمی حوصلھ با اون چت می کار و بیمنم ب..شدی ھم داشت تموم می عروسگھید

 اصال یول.. گرفتی ازم می سراغدیبا..مثال نامزدم بود..بھ اون محمدنامردخوش بود
 .. واالااامیھمھ نامزد دارن ماھم نامزد دار..انگار نھ انگار

باورم .. انداختممی بھ صفحھ گوشینگاھ.. زنگ خوردمی فکرابودم کھ گوشنی ھمتو
 ..روز بھم بزنگھ١٠ بعدکردمیاصال فکرشم نم..محمد پشت خط بود..شدینم
 :دمیجواب.. صدام بدم بھیجانی ھنکھی بدون انی بخاطر ھمربودمی دستش بدجور دلگاز
 ..سالم..الو

 ؟؟ی خوبنیسالم نگ:محمد
 ؟؟ی شما چطوریمرس
 ..رهیادومی میمنم خوبم نفس:محمد

 ...ی افتادبزنگادتیروز ١٠ بعدی داشتیخب کار..خداروشکر
 : گفتیبا شرمندگ.. کھ از لحن صدام تازه متوجھ شده بود ازش ناراحتممحمد

 
 .. سرکارمرهی وقت نکردم بزنگم دست گزمی عزشرمنده
 :با طعنھ گفتم.. رولبم نشستیپوزخند

 یخستھ نباش..ھھ..ی سرکارآھان
 .. گرفتنتھلی تحو؟؟عوضیزنی حرف مینجوری چتھ؟چرا انینگ:محمد

 : گفتمی تفاوتی لحن ببا
  برهشی پنطوری بھ بعد ھمنیچون قراره ازا.. ندمتی دادم اھمحیترج..سی نمیزی کھ چمن

 ....انگار
 : گفتی عصبی با صدامحمد

 ..درست حرف بزن..چھ طرز حرف زدنھ..نینگ
 .. محمدچتھ؟؟من کھ درست حرف زدمیوا

 : گفتیمتری مالی با صدامحمد
 ؟؟یزنی از لحن صدات مشخصھ طعنھ مآخھ

 ..ی نداریکار..یخیب.. زنمیطعنھ نم..نھ
 

 ..کجا؟؟تازه زنگ زدم حال خانمم روبپرسم:محمد
 : مھمون لبام شدوگفتمی حرفش پوزخندنی باادوباره

 .. شدنیحرفات تکرار..خانوم..ھھ
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 : زد گفتی موج متی از عصبانیی کھ رگھ ھایی با تعجب وصدامحمد
 ھ؟؟ی چیتکرار..ی بچھ شدیلیخ..نینگ
 .. بخدای نامردیلیخ..من باتوقھرم.. نگومحمدیچیھ

 : گفتی کالفھ امحمدبالحن
 .. دادمحیبرات کھ توض.. جون محمدت بس کننینگ.. بابایا
 : خاطر گفتمنیبھ ھم... لحظھ دلم براش سوختھی

 ..دیببخش.. باباباشھ
 ..گذرهی م؟؟خوشییحاالبگوکجا..ی خانومنیآفر:محمد

 
 ..گذرهیبدنم..ی شما خالیجا.. دخترعمومی اومدم عروسیچیھ

 : گفتی عصبمحمدبالحن
 ؟؟ی اجازه ک؟؟بای؟؟عروسی گفتیچ
 ..با اجازه خودم..چتھ..وا

 : گفتی بلندادی با فرمحمد
 دختره پررو..ی گستاخ شدیلی؟؟خیکنی مغلط

تحمل .. داشتھ باشمیواقعا تحمل ھرچ.. دادمارموازدستی اختگھید.. حرف محمدنیباا
ن کس بابام ھم باشھ  اگھ اویحت.. کنھ رو نداشتمنی بھم توھیکی نکھیا

 ...دادمیجوابشوم
 کھ یدادی جواب تلفن رو میلیدوما تو خ..درست حرف بزن..یکنی خودت غلط ماوال

 ی شھر خودتون برای کھ رفتیسوما تومگھ خودت بھ من خبر داد..رمی اجازه بگامیب
حرف ..آره..ی رفتی بشنوم کھ جنابعالھی از زبون بقدی ھفتھ باکیمن بعد ..کار
 ..بزن

 دی تو بایول.. دست خودم خودمھارمیمن مردم و اخت.. بھ خودم مربوطھگھیاون د:محمد
 یگرفتیاجازه م

 ی افتاده نامزد دارادتیروز ١٠حاال بعد..رمی اجازه بگیدادی جواب تلفن میلیخ
 ..یشی قلدرمیواومد
 :ادزدی فرتی با عصبانمحمد
 .. شوخفھ

بعدم .. کردموقطعیگوش..دیلرزیتموم بدنم م.. رو نداشتمدنی شننی تحمل توھگھید
 ...خاموشش کردم

 
ماه ٤ بگھ اونم بعدینجوری محمدبھم اشدیباورم نم.. بدجور داغون بوداعصابم

 .. داشتنی حرفابرام تازگنی بار انی اولیبرا..ینامزد
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بھ ناگاه دلم گرفت واشکم رو .. برخورد رو ازش نداشتمنی وجھ ازش انتظار اچی ھبھ
 داشتم اجیاحت..بدجوردلم گرفتھ بود..شانس آوردم تو اتاق تنھا بودم..ختیگونھ ھام ر

 .. دردودل کنمیکیبا
 گرفتم زنگ بزنم بھ میتصم.. دردودل کنم وازعموش بدبگمتونستمی کھ نمیبافاط

 ..یناز
 اومدنگاه جی کھ مسرمی رو بگی شماره نازخواستمیم.. کردمموروشنی فکرگوشنیباا

 ..محمد بود... اومدبازکردمگھی دجی مسھی...تماس ازدست رفتھ از محمد داشتم٤..کردم
شرمندتم ..یتوھم بدترکرد..بخدا اعصابم خراب بود.. عشقم منو ببخشنینگ*

 ..*جواب بده نگرانم..یخانم
 ..یده معذرت خواھ دلش خواست بھم گفت بعداومی آقا ھرچاوووووف

 ..شمی کرده با دو کلمھ عشقوالنھ بالنسبت خرمفکر
 آدم حواس داشتھ زارنیمگھ م.. افتادادمیتازه ..یمن قراربود بزنگم بھ ناز.. اصالولش
 ️☹..باشھ

 .. ھاھیعجب آدم..شانس ما دردسترس نبود.. رو گرفتمی نازشماره
 نیا️.. دردسترس نبودای زدی میاخاموشی.. نداشتدهی انگارفای گرفتم ولگھی بار دچند
 ️.. نبودداشی داشتم پاجی ھم کھ ھروقت بھش احتیناز

 .. بودنیبعععلھ کوروش آنال..رفتم داخل برنامھ.. افتادمتالکیادبی
 ی نمیچی ھطیدر اون شرا.. گرفتم باھاش دردودل کنممی کھ بدجور داغون تصممنم
 ️..دمیفھم

 
 نبود وفقط می حالیچی آخھ در اون لحظھ ھیول..کردمی وقت دردودل نمچی ھکاش
 ️.. دردودل کنمیکی داشتم بااجیاحت

 نگفتم کھ دروغ گفتم یول.. باز کردمششی متفرقھ سفره دلموپی حرفاکمی بعدششی پرفتم
 ️ستمیو متاھل ن

اختالف )منظورم نامزدم محمد( با شوھرم نکھیاز ا..می کسیاز ب..میی تنھااز
 ی برادری وبی مادری درد بنکھیازا.. امروز باھاش دعوام شدهنکھیازا..میدار

اون .. ساکت شدمگھید..پی ھمھ تانیاونقدرگفتم و گفتم تاآخرش خستھ شدم از ا..کشمیم
️...میدوست کنارھم ھست ھیمثل ..کنمی کمکت میاگھ باھام باش.. گفتش ️ 

 یھ محمدو واقعا نم اگیدوست نداشتم حت.. باشمیانتکاری خواستم آدم خی وقت نمچیھ
 ️.... کنمینجوریخواستم بازم ا

ازکجا کمبود .. مھم نبودی کسی براشی کھ تو زندگمیتی ھی.. آدم تنھاھی.. منی خدایول
 ️...کردیمحبتشو جبران م

 گولت نیری شیبا حرفا.. بخوادیکی ی کسیچقدرسختھ تواوج ب..یی تنھاچقدرسختھ
 ️...لمھی ھمش فنای ای وقت نفھمچی تو ھیول..بزنھ
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 کھ ییمخصوصا اون دستھ از دخترا..خورنی زود گول میلیخ.. سادنیلی خدخترا
 .. درک کرده باشنشونیکمبود محبت رو توزندگ

 خواستم از چالھ یم.. گول خوردمیی کمبود و تنھانی ازھمونابودم کھ بھ واسطھ امنم
 ..ھ خودموانداختم توچاه عمر از چالھی یبلکھ برا..کردمی اشتباه میول..رونی بامیب

 ..ی مجازیای بھ دنلعنت
 .. کردمیازش موقتا خداحافظ.. شدمیاونقدرگفتم تا خال.. دلم گرفتھ بودیلی خمیبگذر

 یکی خوشحال بودم کھ کمیتھ دلم .. شدمیچون واقعا خال...کردمی می سبکاحساس
 ️☹.. درکم کردیکی..کرد,تاآخرش بھ حرفام گوش

 
 ومن االن تو می اومده بودیاز عروس.. کردمی از چند روز باالخره بامحمدآشتبعد

 فی رو بر اش تعری نشستھ بودم و داشتم اتفاقات تو عروسی نازشیمدرسھ پ
 ..از کوروش ھم گفتم...کردمیم

 ی بعدش وقتیول.. باز کردمبھی غرھی شی سرزنشم کرد کھ چرا سفره دلموپکمی اولش
 ....سرشوتکون داد.. داشتمیھ حال در اون لحظھ چدیفھم
قرارداشتھ دم خونشون ھم )پسرعمھ محمد (دی گفت با سعی خودشم داشت میناز

 دنی دگروید
حاال .. داشتی بچھ مثبتینقدرادعای دوست خل وچل من کھ انی شدای باورم نماولش

️... باورم شددمی بعدش از زبون محمد کھ شنیول.. قرار گذاشتھبھی پسرغرھیبا ️ 
 : گفتیی اونوقت محمددرکمال پررومی دلمون خوشھ نامزد دارماھم
 ️... کھ قرارداشتنی موقعدبودمی ھمراه سعمنم
 ️.. بگمی بھش چدونستمی نمیول.. شده بودمی حرصیلی حرف محمد خنیباا
 

 ... ازطرف محمد شدمراتیی تغنی متوجھ بدتردوباره
 کھ ارینھ عشقم ماز..یست حسابنھ شانس خانواده در.. نداشتمیچی اصال شانس ھمن

️..ھھ.. از بخت مانمیا.. بابایا.. نھ نامزد..کنھیکارمی کجاست وچسیاالن معلوم ن ️ 
 منوبھ خودم می زنگ گوشی دفعھ صداھی... کھ متوجھ اطرافم نبودماونقدرتوفکربودم

 زنگ ی کار کنم؟؟چند روزی خدا حاال چیا..نگاه کردم ھمون مزاحمھ بود...آورد
️..ھووووف..نزده بود فکر کردم راحت شدم از دستش ️ ️ 

 
 یم..اونقدر زنگ زد کھ آخرش مجبور شدم جواب بدم... صبرم سراومدباالخره

️.. خواستم چندفحش بدم کھ داداش (ناصر.. کھ پشت خط بودیکس.. شدیباورم نم️
 ️.. پسره از کجا شماره منوآورده بودنی آخھ ایول..بود)نھیسم
 ️..نی ایتماسا.. برام تموم کنھنکھی بودم ازادهی ترسیلیخ    

 ..کاردارهی وازش بپرسم چامی کردم بھ حرف بی سعباالخره
 ..دییبفرما..بلھ
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 :اومد..دیخندی ناصر کھ ازاونطرف خط داشت بھ لحن صدام میصدا
 ..زبونتوموش خورده بود..یچھ عجب حرف زد.. جوننی بھ سالم نگبھ

وگرنھ ..حتما من گوشام مشکل داره..ای خدایوا جان؟؟ی گفت؟؟کی چنیاجاااااااان
 بھی با غری فرقچیبرام ھ.. اونم از زبون ناصریی حرفانی ھمچدنی رفت شنیانتظار نم
 ھی دونستمیم.. داشتمیحس بد..ومدی خاطر اصال ازش خوشم نمنیبھ ھم..ھا نداشت

 .. در انتظارمھیاتفاق بد
 

 : بھ خودم اومدمباصداش
  خانم باز کھ زبونتوموش خورد؟؟خوشگل

 .. گفت ومن ساکت بودمی دوست داشت میھرچ..اوردمی طاقت نگھید
 : گفتمیبالحن عصب.. رفتی مشی بدترپکردمی اعتراض نماگھ

 ؟؟ی کار داری؟؟چی بھ من زنگ زدچرا
 .. آروم باش خانم کوچولودمیترس..اوه اوه:ناصر

 ؟؟یشیا چرا مزاحم م مودب باش دوماوال
 ..زمی عزستمیمزاحم ن:ناصر
 ..ستمی تو نزی من عزگمشو

 : اومدشی عصبی حرفم صدانیباا
 .. پس ھرزه خانمھی کزتیعز.. گمشوخودت

شروع کردم اونقدر فحش دادم .. حرفش مثل کوه آتشفشان فوران کردمنی واقعا بااگھید
 ...کھ خودمم توش موندم

برو حواست بھ ناموس ... گوهیگی مینجوری بھ من ای داری آشغال باچھ جراتکثافت
 ...خواھر ج..خودت باشھ از کجا معلوم خواھرات ھرزه نباشن

 عالمھ فحش قطع ھیآخرشم بعد ..دادمیمنم جوابشوم.. شروع کرد بھم فحش دادنناصرم
 ..کردم

 ..طلبکارم ھست..شھیمزاحم م..ھیعجب آدم.. بودی کگھی دنی من ای خدااوووووف
 

 بودم وبالنسبت ی عصبینجوریاون روز تاشبش ھم.. بدجور داغون شده بوداعصابم
 با کوچک یول.. گشتیبابام کھ طبق معمول تو بازار م... گرفتمیمثل سگ پاچھ م

 ..شدی خودشم الل مچارهی کھ بگفتمی واونقدرمکردمی فوران منھی حرف سمنیتر
 ی بنقدری اششی پدیاون بزرگتره نبا..کردم من خودموکنترل ی ھم کھ بابام اومد ولشب
 کردمی میادب

 باھاش گھید..کردمی آروم بشم رفتم توچت و با کوروش چت مکمی نکھی ای براخالصھ
 وهیخواھر محمد کھ ب( من عکس فرزانھیازم عکس خواست ول.. تر بودمیمی صمکمی

 :روبھش دادم و گفتم)بود
 .. عکسمھنمیا
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 یلیدل..منم چون بھش گفتھ بودم متاھلم.. بودشیچون فرزانھ باآرا.. باورکرده بوداونم
 دمی میعکس الک..نداشت شک کنھ

 شی باردی پسر پوست سفھی..( عکسمھنمی عکس برام فرستاد و گفتش اھی اونم
 ..) صاف وبھ طرف باال حالت گرفتھ بودنیموھا..یپروفسور
 بھ دردودل دارم رو اجی اگھ احساس کردم احت وقتای بھم داد و گفت بعضشمارشو

 ..کمکش حساب کنم
️☹..فی حیول... وبھ فکرمھ دلم خوش بودکنھی در کم منکھی ازامنم ️ 

 .... بودی ھم مشغول گلدوزنھیسم..بودمTVیشب بودومن مشغول تماشا١٠ساعت
 .. رفت درو باز کردنھیسم..اولش فکر کردم بابامھ.. زدندرخونمونو

 کردم ی وسعدمی گوشھ اتاق کشھیوحشت زده خودمو .. ناصر کھ وارد اتاق شددنیباد
 ھی دونستمیم..زدیدلم بدجورشور م️.. نشون بدم کھ متوجھ اون نشدمیخودمو طور

 ️...ومدی وقت شب نمنیوگرنھ ا.. توسرشھینقشھ ا
 دفعھ احساس ھی..اصال متوجھ اطراف نبودم.. بود و خودم تو فکرونیزی بھ تلونگاھم
خودمو .. داشتیی ناصر بود عجب رویوا..برگشتم طرفش.. کنارم نشستیکیکردم 

 ازش خودمو دور کنم اون بھم کردمی میھر چقدر من سع️.. اونطرف تردمیکش
 بھ نکھی کھ اصال متوجھ ام بوددهی اونقدرخودمو کنارکشگھید.. شدی تر مکینزد

 ️..نبودم..دمی رسونیزیزتلویم
 بود و خودشو ی ھم کھ سرش بھ گلدوزی لعنتنھیسم..کردمی می داشتم قالب تھازترس

️...یالیخیزده بود بھ ب ️ 
 :امی باالخره تونستم بھ حرف بکارکنمی چدونستمینم

 ️؟؟یخوای ازجونم می چیلعنت
 

 :دوگفتی خندی وحشتناکی با صداناصر
 ️... بھت بدبگذرهزارمی ازدست من؟؟نترس نمیکنی فرار مچرا

 بھ سراغم یدر اون لحظھ ھرفکر️ گفتی داشت می چنیا... منی خدایوا
مشخص ...خورهی میداداشش داره چھ گوھ.. ھم اصال انگار نھ انگارنھی سمنیا..ومدیم

 من نھیادببیب.. من کجا بودی بابانیا..آه️.. ھستمی نامادرنی ازطرف ایی خبراھیبود 
 ️..گرفتار شدم

 : نحس ناصراومدی صدادوباره
 ️.. خوب بھت حال بدمدمی م؟؟قولی آماده اخب

 برخورد ونیزیزتلویکھ سرم با گوشھ م.. ولرز خواستم خودموبکشم کنارباترس
 : گفتمدهی بردهی برنایباھمھ ا.. توسرم احساس کردمیدردبد..کرد

️..زنمی مغیکترجی نزدیایاگھ ب..ی نزدی من دست زدبھ ️ 
 ...ه خانم*د*ن*ج..رسھی بھ دادت نمیکس..ن نکغی جغی جیالک:ناصر

 : گفتمتی عصبانبا
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 ..کثافت.. بروگمشویلعنت..ه خواھرتھ*د*ن*ج
 ...فی دختره کثدمیحاالبھت نشون م:ناصر

 چادرمو از سرم عی حرکت سرھیدستش و بھ طرفم دراز کرد و با .. حرفوزدنیتاا
 .. گوشھ جمع کردمھیبالفاصلھ چادرمو سرم کردم ومحکم خودمو ..دیکش

 : ولرز داد زدمباترس
 .. داداشتو جمع کنای بی لعنتنھیسم
 دی من بایخدا..یآه لعنت.. گفتی نمیچی وھدیخندی داداشش می فقط داشت بھ کارانھیسم
 .. کردمی کار میچ

 :با التماس گفتم..دیلرزی بدنم بھ شدت متموم
 .. بھ من دست نزنتوروخدا

 دیھمونطورکھ خودموجمع کرده بودم و داشتم مثل ب.. بودندهی فایب اماانگارحرفام
 خواست دوباره چادرمو یم..ناصراومدوبازور خودشوانداخت روم..دمیلرزیم

 پرتش کردم اون ادی دفعھ تمام قدرتمو جمع کردم وبا خشم و زور زنیکھ ا..ارهیدرب
طل نکردم وبالفاصلھ مع.. دور کردمم کھ اون رو از خودنیبالفاصلھ بعد از ا...سمت

 .. خلوت ودرشواز داخل بستماطی توخدمیپر
قلبم مثل قلب گنجشک ..کردمیداشتم از ترس سکتھ م.. زدمی شدت نفس نفس مبھ
 ...زدیم
 

 و رفتم دمی کشی بھ آسودگینفس.. بابام بھ خودم اومدمی ربع با صداھی بعدبایتقر
 ...رونیب

 .. کردن منچی من شروع کردبھ سوال پدهی رنگ پردنی بادبابام
 ده؟؟ی چت شده؟؟چرا رنگت پرنینگ:بابام

 ی ماجرافی بھ تعرکردمی اومده واگھ شروع مرونی بابام تازه از بدونستمیم
 دادم ساکت باشم و حیترج...شدی بھ ضررم تموم مدمی بھ حالم نداشت وشاینفع..امشب

️☹... بزارمونیاھاش درم مسئلھ رو بنی نگم تا سر فرصت با آرامش ایزیچ ️ 
 : داد زدتی دفعھ با عصباننیا..گمی نمیزی و چدساکتمی دی وقتبابام

  شده؟؟یزی چگمی تو ام دختر مبا
 : گفتمییبا لحن آروم وترسو.. دوباره ترس بھم ھجوم آوردادبابامی فربا
 ️ادیفقط خوابم م..خوبم.. باباجوننھ

 .. موضوع نشھنی اچی پاپادی دروغ سرھم کنم تا بابام زھی شدم مجبور
 حرفو نی ادی دیوقت.. بود من موضوع روبھ بابام بگمدهی کھ اولش ترسنھیسم
 ️..)فقط صبرکن..دارم برات..لعنت بھ تو:(تودلم گفتم...دی کشی با راحتینفس..زدم
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 چھ موقع بودکھ با دونمینم..دمینمازظھرموخوندم وخواب.. کھ ازمدرسھ اومدمنی از ابعد
 شماره ناشناس افتاده ھی نگاه کردم یوقت..دمی ازخواب پرمیگ گوش زنیصدا
 .. دمیگفتم جواب نم..اولش فکر کردم ناصره..بود
 ... اومدامکیپ...  من جواب ندادمنکھی چند بار زنگ زدن وابعد

 "حافظ مسلم ھستم نمازگزار مسجدتون, خانمنیسالم نگ"
  کار داشت؟؟ی آخوند با من چنی ای خدایوا
 نمیناصر کثافت کم بود ا.. ھم مونده نمازگزار مسجد ھم مزاحمم بشھنی ھمگھید

  کرد؟؟دای شمارمو از کجا پنی کار کنم؟؟ای من چیخدا...الالھ االهللا..بھش اضافھ شد
 ی کھ معصومھ بھش از گوشیھمون دفعھ ا.. کھ شمارم براش افتاده بودی عوضاون

 من زنگ زده بود؟؟
 ی کار میچ.. منی خدایوا.. زنگ خوردمیھ دوباره گوش فکرابودم کنی ھمتو

 : اومدامیدوباره پ...اونقدرزنگ خوردتاآخرش قطع شد..کردم
 "زمیجواب بده کارت دارم عز"

  بامن بود؟؟عجبااانیا..جاااااان
 

 از ھمھ انتظار دیکھ ازاالن با.. دختربشھھیمزاحم .. رفتی انتظار نمازنمازگزارمسجد
 ..یداشتھ باش

 الی خی بنکھیمنم خوشحال ازا..زنگ نزد.. دمی جواب نمدی دی اونم وقتگھید
 دونستمینم... نبود و من تنھا بودمچکسیآخھ خونمون ھ...دمیدوباره گرفتم خواب...شده

 .. زن وشوھرکجارفتن بگردننیباز ا
 کارم مھی ازخواب نمی زنگ گوشیکھ دوباره با صدا.. چشمام گرم نشده بودھنوز

دوباره ..دمیازچھاررقم آخرش فھم.. انداختممیشگرگوشی بھ صفحھ نماینگاھ..دمیپر
 ..ناصرکثافتھ

 : اومدامیازطرفش پ..جوابشوندادم
 " بدم خخخخبتویاومدم ترت.. خونتونمکی منم نزدیی االن خونھ تنھادونمیم"

 ھی من ی خدای کار کنم؟؟وای چدونستمینم.. توجونم افتادیدی ترس شدامی پباخوندن
  محافظت کنھ؟؟دازخودشیچطور با..دختر تنھا تو خونھ

 اومدم خونھ بابام روز یاز وقت..فرستادمی داشتم ازترس بھ خودم لعنت مھمونطور
 نجای کھ ایدی بھم بگھ آخھ تومگھ خونھ خالت روز خوش دسی نیکی..ھھ..دمیخوش ند

 ؟؟ینیبب
 زن نی اایخدا.. بود سکتھ کنمکیازترس نزد..شدی زده مدای در خونمون کھ شدی صدابا

  بودن؟؟یوشوھرکدوم گور
 دمی ترسی منی از ھمھ ازاانکنم؟؟بدتری کارکنمیکھ چ..دیکشی اون لحظھ اصالمخم نمدر

 یی بالادی بنیتاا..رونی وخودشم باباموببره بنی بھ ادبدهیکل.. باشھنھی نقشھ سمنمینکنھ ا
  نھیوا..ارهیسرم ب
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 کھ بھ درخونمون خورد منوبھ خودم ی لگدمحکمی فکرابودم کھ دوباره صدانی ھمتو
 ..آورد
 افتاد در ھال روقفل کنم از ادمی ی قفل کتابدنی لحظھ بادھی کردمی سکتھ مداشتم
 ..داخل

 و بالفاصلھ قفل رو برداشتم زندونستمیدرنگ رو جا.. بھ خودم زدمی فکرلبخندنیباا
 راحت المی خگھیحاال د.. بھ خودمووولیا...فل روش بستمچفتک درو زدم ق..ودروبستم

 ...شده بود
 ... برهی و بھ گوشھ از اتاق منتظرنشستم تا اون عوضدمی کشی از سرآسودگینفس
 خوردکثافتیحالم ازش بھم م.. ناصرهدمید, زنگ خوردمی گوشقھی از چند دقبعد
 ️☹..کردمی خطموخاموش منی وادمیخریدمی کارت جدمی فرصت سنی دراولدیبا...رو
 .. رو زدم رو حالت پروازیگوش..اعصابم داغون شده بود.. بس زنگ زداز

 کمیتا...خوندمی حدصداش گذاشتم وباھاش منی پسند تا آخرنی نگنی آھنگ غمگھی بعدش
 ️..رونی بامیازفکرب

 
 از ی راحت شد ولالمیخ..فکرکنم رفتھ بود..ادی نمیی صدادمی دیقی از گذشت دقابعد
 ..انینابیگذاشتم بابام ا.. درو بازنکردماطیاحت
 ی بھ بابام مزوی وھمھ چکردمی معطل مدی نباگھی دفعھ دنیا.. موقع درو باز کنماون
️..کردنیوبدترم.. شدی تر مادی زناروشونی گفتم زبونم الل ایاگھ نم..گفتم ️ 
 یلیخل قفل کردم خ من درو ازدادی دیبابام وقت.. اومدننای ساعت بابام اکی بایتقر

 ی دستشیکھ اجازه ندادم حرف بزنھ و خودم پ.. خواست ازم بپرسھیم..تعجب کرد
 :کردم و گفتم

 ️.. بھت بگمیزی چھی خوام یم..ییبابا
 بروز ی بود ولدهی پریرنگش کم.. انداختمدهی کھ معلوم بود ترسنھی بھ سمینگاھ

 ️..دادینم
 : بابام بھ خودم اومدمی صدابا

 ؟؟ی بگیخوای می شده؟؟چیزی دخترم چنینگ:بابا
 واھمھ داشتم نکنھ بابام حرفامو نیازا.. چطوربگمدونستمینم.. بودمدهی ترسی کمراستش

️.. کردمی کار میاونوقت چ..باورنکنھ و منو متھم کنھ ️ 
 ️..یمنتظرم حرف بزن:بابا

 شده دلو باالخره ھر طور.. خواست براش حرفامو بزنمی بابام بودکھ ازم می صدانیا
️... دادمحی ناصرو بھ بابام توضی وکارانھی سمیوتمام ماجراھا..ایزدم بھ در ☹️ 

 
 ی بھ طرفدارنھیسم.. کردمفی بابام تعری براازیرتاپی از سزوی کھ ھمھ چنی از ابعد

 :یازداداشش شروع کردبھ وراج
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 نیدخترت خودش ھم)بابام(محمد..یتودنبالش افتاد..سی من عاشق رنگ تونداداش
 ..نی من نندازرداداشیتقص..کارست

 نتونستم خودموکنترل کنم وبھ قول معروف چشاموبستم گھی دنھی حرف سمنیباا
 :ودھنموبازکردم

کثافت ..زنھی زنگ مشھیچندوقتھ مزاحمم م..داداشت کثافت آشغالھ..نکارمی من ھمآره
 یالن درچھ حالمعلوم نبود ا..دمی دیاگھ قفل رو نم.. اومده بودنی ھمیامروز برا

 ...بودم
 : کردم طرف بابام و گفتمرو
 گوشھ داشت بھ ھی کھ االن پشت داداششو گرفتھ اون شب زتی ھمسرعزنی ھمبابا

 عشق جونت اگھ داداش زبونم الل بھم تجاوز نیھم..دیخندی داداشش میکارا
 ..دیخندی کرد و می تماشا منیبازم ا..کردیم

 رو گونھ ی کھ صدام گرفتھ بودواشکام بھ آرومیدرحال.. گلوموگرفتھ بودی بدبغض
 :ادامھ دادم..ختنیریھام م

 
 ..من..بابا.. خواھروبرادر برام پاپوش دوختننیا.. ندارمیریبخدا من تقص...بابا

 من چقدر ایخدا..ختنیری اشکام رو گونھ ھام ملیس.. نتونستم ادامھ بدمگھید
  حرف بشنوم ودم نزنمدی افتادم کھ بایھ چھ روز بینیبی مایخدا..بدبختم

 خداااا.. جھنمھشی دخترت زندگینی ببیی مامان جان کجایا
 : گفتتی باالخره بھ حرف اومدوباعصبانبابام
 اون سرش ارمی سرش مییبال.. درخونشرمیم... کرده اون ناصر مادرجغلط

 ..دایناپ
 : کرد طرف زنش وگفترو
 یول.. توباشھشی بھ تو بود دخترموآوردم کھ پدمیمن ام.. از تو ھم انتظار نداشتمنھیسم

 ؟؟یکنی می وآبروش بازشی با زندگیتو دار
 ... بابام ھم خوشحال بدم وھم ناراحت وھم متعجبی حرفابا

 کردنش مطمئنم ھمھ یبانی پشتنی بابام باانکھیناراحت ازا.. بابام پشتمھنکھی ازاخوشحال
 کھ بابام از شدت نیوھم متعجب تر ا.. کنھی ماجرا با خبر منیوآدمو ازاعالم 

 ..شدیباورم نم..دادی داشت بھ زنش فحش ناموس متیعصبان
 : کردندادی بابام وفحش خوردن مادرش شروع کردبھ داد و بی حرفادنی باشننھیسم

 ؟؟یدی من فحش مچارهی کثافت بخاطر دخترھرزت بھ مامان بکھیمردت
 
منم از ترس الل شده بودم وجرأت نداشتم .. باال گرفتھ بودنھی بحث بابام وسمگھید

  بزنمیحرف
 شکستی مچارهی دعواھاش ھمھ کاسھ کوزه رو سر من بنی ھم دربی عوضنھیسم

 ..دادی بھ ناصر نسبت مزی ازمن ھمھ چی ھم بھ طرفداربابام
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کردوبھ بھانھ قھرازخونھ زد  چادرشوسرنھیسم,  جروبحثی ساعتمی بعد از نخالصھ
 ...بابام ھم بالفاصلھ دنبالش راه افتاد..رونیب
منم ازترس داشتم سکتھ .. نشدی زن وشوھر خبرنی ساعت گذشت و از اکی
 .. ماجرا برام بدتموم بشھنی اانکنھیخدا..کردمیم

 یسالھ دخترعمووپسرعمو١٨پسر( گذشتھ بودکھ بابام با سجادی ساعتمی ونکی کنم فک
 ️☹ کار داشت؟؟ی جا چنی سجاد انی من ای خدایوا...اومدن داخل خونھ)بابام

 تی روبھ من با عصبانی مقدمھ اچیبابام بدون ھ.. فکرا بودم کھ اومدن نشستننی ھمتو
 :گفت

 ..توبدهی گوشنینگ
 : تعجب گفتمبا

 ️؟؟ی چیبرا️مو؟؟یگوش
 : گفتی عصبی با صدابابام

 .. چک بشھدی باتوبدهی بھ دو نکن گوشیکی بامن نینگ
 :ازم گرفت وداد بھ دست سجاد و گفت.. بھ طرف بابام گرفتموی ولرز گوشباترس

 بھ من یدینارودی ناصرواای شماره پسر ای و یاگھ مورد مشکوک.. خوب چک کننیبب
 ️..بگو

ن  می براینجوری قدر بھ من شک داره کھ انی بابام ایعنی گفت؟؟یبابام چ️جووون
 ️.. بابات پشتتھیفک کرد..ھھ..خاک توکلھ پوک سادت کنند.. خدایا...ارهیمامورم

 
 ️.. شدی وچی فکرکردی چنی نگنیبب.. دل غافلیھ

 : سجادمتوجھ اطرافم شدمی طور تو خودم بودم کھ با صدانیھم    
 .. بزنارمزشویب.. رمز دارهنکھی انینگ:سجاد

ازش گرفتم ورمزشو زدم و دوباره دادم دستش .. بھ طرفم گرفتوی وگوشنوگفتیا
 : کھ بابام کھ متوجھ منظورم بشھ گفتمیوباطعنھ طور

 کردن می واسھ قایزیچون من چ..تک بھ تک.. خوب چک کنرشی بگاسجادیب
 کھ شما االن دنبال مدرک از ستمی کثافت ھم نختیعاشق اون ناصروک بدر️..ندارم

️...ھھ..نیھست میشماره اون توگوش ️ 
 : گفتی تفاوتیبا ب, انگار متوجھ طعنھ من شده بودبابام

 ️... فکرکن دختره نمک نشناسی ھر طور دوست دارتو
 نیباا..سی دھنم سرویعنی️.. نگمیزی دادم سکوت کنم و چحیترج..دمی بابام ترسازلحن

 ️بابام
 کاراشون نیدست ازا.. دادنتیباالخره رضا,می وچک گوشی ربع فضولھی بعد

 ️..بکشن
 : طرفم گرفت ورو بھ بابام گفتموبھیسجادگوش
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 یچیھ.. رو خوب چک کردمنی نگیگوش)زدعمویچون بزرگتربودصداش م(عمو
 ..دمی ندیزیمن چ..نداشت

 : گفتشیبابام دوباره با ھمون لحن عصب.. نگفتمیزی ازش گرفتم و چمویگوش
 .. گناه جلوه بدهیب حذف نکرده باشھ تا خودشو ویزی کجا معلوم چاز
️☹.. رونداشتمی حرفنیانتظارھمچ.. حرف بابام انگار خوردشدمنیباا ️ 
 

 ینجوری االن اکنھی متی کردم ازم حمای بابام بود و فکر ممی کھ تمام دلخوشمن
️..چقدر ساده ھستم..ھھ...شنومیم ️ 
 ...رونی فکرا اومدم بنی سجاد از ای صدابا

 : بھم انداخت وروبھ بابام گفتیسجادنگاھ
 ️.. مدرکا رو حذف کردهدی عموشاآره
 ️..رخندهی حرفش زد زنیباا
 بابام دونھینم.. الف بچھ اومده منو مسخره کردهھی.. کوفتیا.. دردیا.. مرضیا

 ️..شعوری بیری حناق بگیالھ..رهیگی می وجدشھی سرش نمیشوخ
 شده یبدجور حرص.. خارج شدندخونھدندازیخندی کھ می وسجادھردوشون درحالبابام
 دارم نجایاونوقت من بدبخت ا..خندنی چقدراحت وبدون مالحظھ دارن منایا..بودم

 ️..کنمیازترس سکتھ م
 از ی خبرچیشب بود و ھ١١..ساعت چقدر زودگذشت..ای خدایوا.. بھ ساعت کردمنگاه

️... ھنوز نشده بودنھیبابام وسم ️ 
 ..مد رو گرفتم تاباھاش بحرفمشماره مح.. سررفتھ بودحوصلم

 : جواب دادیی خواب آلوی با صدابعدازچندبوق
 ...الو

  انگار؟؟ی بود؟؟خوابی محمد خوبسالم
 ؟؟یدیآره خواب بودم تو چرانخواب..زمیسالم عز:محمد
 اونم مثل بابام منومتھم دمی ترسیم.. نگمیزی چربھشی اخی دادم در مورد ماجراحیترج

 ️...کنھ بھ کار نکرده
 ️.. فردا امتحان دارمخونمی دارم درس مادی گلم خوابم نمنھ
️.. کھمی داریکاریفردا ب..لوچندهیامتحان ک️.. گفتمی عجب دروغ شاخداریوا ☹️ 

 ️آھان باشھ عشقم برو درستوبخون منم برم الال:محمد
 : گفتمباحرص

 ️اریبھانھ درس ن..بگومزاحم خوابم نشو..نحتتوی ممنون ازنصیلیخ
 : با تعجب ازلحن حرف زدنم گفتمحمد

️ھ؟؟یمزاحم چ..یزنی حرف مینجوری شده؟؟چرا ایزی چنینگ ️ 
️.... دادمی کن سوتاحاالجمعشیب.. وقتھیبروز ندم .. نبودادمی.. منی خدایوا ️ 
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 : گفتمی لحن آرومبا
 ..یبا..ری شب بخزمی عزیچیھ

 ..یبا..ریشب توھم بخ:محمد
 

 ...تابخوابم.. گوشھ از اتاق انداختمھیرختخوابمو .. کھ قطع کردمویگوش
 ...ینکنھ اتفاق.. از بابام وزنش نبودی خبرچی ھھنوز

 بھ خودم کردنی بابام وزنش کھ داشتن باھم بحث می درومتقاعبش صدای صدابا
سرموکردم ..موبزنم بخواب دادم خودحیترج.. دوباره رو نداشتمیحوصلھ دعوا..اومدم

 رو نھی سمی کم ازحرفاھیفقط ..واقعا ھم خوابم گرفتھ بود..داخل پتو وچشماموبستم
 : گفتی کھ مدمی شنیداریتوحالت خواب وب

 .. دخترهنی بخاطر ایتوبھ مامانم فحش داد..ی نامردیلی خمحمد
 کنھی شوھرشومیفردا روز..یریگی پشتشومی دخترت وفانداره کھ تو دارنیا

 نھی دختره ما در مرده رو بھ سنی سنگ ایالک.. داشتھیی باباھی رهی مادشی..رهیوم
 ...بھت بگم.. کھ تودلمھی حرفشمیوگرنھ مجبورم..نزن

 ..خواب بھ چشمام زورآورد.. نتونستم بفھممیزی چگھید
 

 :زدی بابام کھ صدام می با صداصبح
 .. مدرسھی بریخوایبلندشو مگھ نم.. نینگ

 سیامروزم ازاون روزا بودکھ سرو..بود٦ بھ ساعت انداختمینگاھ..دارشدمی بزخوابا
 ... رفتمی باآژانس مدینداشتم و با

 ..ھی کرای منت باباموبکشم برادیدوباره با..ی لعنتآه
خالصھ باھزارالتماس و ..زدیبابام ھمش سرکوفت م..روزی دانی وضع وجرنیباا

 ️☹...رمی رفت و برگشتموازبابام بگھیخواھش تونستم کرا
 ونقابم مییفقط چادردانشجو.. آماده شده بودمگھید.. رو کھ گرفتمپول

 .. رو شونمفموانداختمیک..روزدم
 یگوش)رمدرسمونیمد(دزادهی خانم سیبا ھماھنگ.. بودمسی ھم کھ بدون سروییروزا

️....بردمیم ️ 
روبھ .. برام نگھ داشتنی ماشھیتظار  انقھیدق١٠بعد.. سرجاده ومنتظرآژانس شدمرفتم

 :راننده کردم و گفتم
 ن؟؟یبریم... آقا مدرسھدیببخش

 ..دییبلھ بفرما:راننده
 حرکت نیماش.. و دروبستمی عقب رو باز کردم وخودموانداختم رو صندلدر

 :روبھ راننده گفتم️.... شدهرمیبودد٧ ساعتیوا.. انداختممی بھ ساعت گوشینگاھ..کرد
 ️..دی تندتربرشھیم.. شدهرمی راننده  من دی آقادیببخش
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 بھم ی نگاھنھییازتوآ..سال داشتھ باشھ٣٠خوردی راننده کھ جوان بودوبھش ممرد
 : زدوبا لبخند گفتیچشمک..انداخت
 ..ی شمابگیچشم ھرچ.. نھچراکھ

 :  کردم و گفتمیاخم.. کردینجوری چرا انی ایوا
 ...ممنون

 : بالبخندنگام کردوگفتنھی کھ پسره راننده ازتوآمی بوددهی مدرسھ رسیکای نزدگھید
 ؟؟یدیشمارتو م.. باکالسخانم

 : تعجب گفتمبا
 ؟؟ی چیبراشمارم
 ..می با ھم آشنابششتریخب خانم باحجاب ب: رانندهپسره

 چطورجرات کرده بھ من شعوریپسره ب... شده بودمی حرفش بدجورعصباننیباا
بازم ولکن آدم .. ھم کھ دارمی با ظاھر نقابیحت..کشھیخجالت نم..دهی میشنھادی پنیھمچ

 شششیا..شنینم
 : دوباره بھ حرف اومدگمی نمیچیدھی دیوقت

 .. کن زنگ بزنادداشتیشمارمو .. خوشگلخانم
 : گفتمی لحن خشنبا
 من ازاوناش نیدوما انگار اشتباه گرفت..دیاوال ازرفتارتون خجالت بکش.. محترمیآقا
 ..تمسین

 : گفتیمی راننده دوباره با لحن مالپسره
 داشتھ گروی ھمدشترشمارهی بییگفتم جھت آشنا.. نکردمی جسارتنی خانم من ھمچنھ

 ..رسونمتونی من منی داشتیھروقت کار..میباش
 ..لطفا نگھ دار..الزم نکرده..یجاکردی بیلی خشما
 : بھ طرفم گرفت وگفتیکارت

 ..منتظرم تماستم.. شمارمنمیا
 : انداخت وگفترونی بینگاھ
 .. مدرسھ خانم معلمنمیا..میدی رسدییبفرما

 تی با عصبانرمی کارت رو بگنکھی عقب انداختم وبدون ای رو صندلشوی خشم کرابا
 :گفتم

 .. بدهگھی دی جاتویخداروز..بروگمشوکثافت
 ازجانبش باشم درو محکم یرف منتظرحنکھیسپس بدون ا.. شدمادهی باز کردم وپدرو
 ...رفتم داخل مدرسھ..بستم
 ...می داشتیکاریآخھ زنگ اول روب.. بودنرونیاکثربچھ ھا ب.. رفتم داخل کالسیوقت
 بھشون سالم کنم نکھیبدون ا... داخل کالسدمی رو دی وفاطی نازفقط

 ...چادرونقابمودرآوردم وکنارشون نشستم
 ..یسالمتو خورد...خانم خانما.. سالمکیعل:ی ونازیفاط
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 : گفتمیبا شرمندگ.. اومدبھشون سالم ندادمادمی تازه
 گرا؟؟ی جنی چطورسالم

 ..می خوبایبھ لطف بعض:یناز
 ؟؟یتو بگو چطور..رهیادومی میآره نفس: یفاط

 : گفتمی حوصلھ ای کالفھ وببالحن
 ️☹..ومدهی بھ مانیاصال خوب..می خوب باشزارنی ممگھ
 چمیھمش سوال پ.. گل کرده بودشونی طبق معمول حس فضولی وفاطیناز

 االن روبراشون مفصال نی تا ھمروزی داناتی تمام جریآخرش ازناچار..کردنیم
 ️..ھوووووف... کردمفیتعر
 نثارناصرواون پسره راننده ی فحشیزی چھیھرکدوم .. حرفام تموم شدنیوقت

 ...کردنیم
من ھمون ..سی اصال آدم نتی نامادرنیا..بھت برنخوره..مای خودمونی ولنینگ: یفاط
️..دمی فھمدمشی بار کھ دنیاول ️ 
 : گفتنھی ازسمی بھ طرفداریناز
برخوردش خوب ..دمشی کھ من دیی تاجاھیاون آدم خوب..یکنی تو اشتباه می فاطنھ

 ️..بوده
 :بااخم گفتم.. حرف بزنندی لعنتنھی نزاشتم سراون سمگھید
️ ھستیی آدم دورویلیخ..خورهیحالم ازش بھم م..دی خواھشا بس کنی فاطی نازأه ️ 
️.. ادامھ ندادنگھی حرفم اوناھم ساکت شدن ودنیباا ️ 
 

 : گفتطنتی با شیناز..می کھ باھم حرف زدقھیدق١٠ھیبعد
 ️.. تورگمیبزن..اریربی ازبوفھ بگی چند تا بستنھی بدو برو نینگ

 : چشمک بھم زد و گفتھیخودشم ..ی حرف نازنی باایفاط
️.. کھ نرفتھ امروز نوبت توئھادتی.. نی نگآره ️ 

 : و گفتممیشونی زدم رو پبادست
 ️.. نبود امروز نوبت منھادمی بچھ ھا اصال یوا

 ️.. جانی ھممیرمامنتظریبرو بگ.. اومدادتیخب حاال کھ : یفاط
 : گفتمی شرمندگبا

 ️..اوردمی وگرنھ م نبودادمی..بخدا پول ندارم.. بچھ ھاشرمنده
 : گفتیطنتی بالحن پرشیفاط..رخندهی زدن زی پقی وفاطیناز

 ️..اری کن فردا پولشوبھیبرو نس.. نداره کھی شرمندگخنگول
 : وگفترخندهی زدزی حرف فاطنی ھم باایناز

️.. کن فرداپولشوبدهھی نسگھی مراست ️ 
 بھم نچسبونند قبول کردم وبھ بوفھ سی وصلھ خسنکھی ای وبرای ناچاربھ

 ..درشوزدم...رفتم
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بعد چند لحظھ درو )کردنیمسئول بوفھ کھ بازنش تو مدرسھ نظافت ھم م(یاھانی سیآقا
 ..اجازه داد برم داخل..باز کرد

 : داخل و گفتمرفتم
 ارم؟؟ی فردا پولتومیدی مھینس
 : بھم زدوگفتی چشمکیاھانی سیآقا

 .. ببری دوست داریھرچ.. نداره راحت باشاشکال
 یوا.. کھ چشمک زدنمیا..فتھی صبح برام اتفاق بھی ھمون قضدمی ترسیم.. بابایا

 آروم از خودم شگونی نھیباتشر...کنمی کردم بھ خودم بقبولونم کھ اشتباه میسع..ایخدا
 :گرفتم و با خودم گفتم

 
 ..ریآروم بگ..چارهی نداشتھ بیدمنظوری؟؟شاینیبی چتھ؟؟چرا ھمھ رو مثل ھم منینگ

 :  کردم و گفتمیاھانی سی آقاروبھ
 ..نیاری بمی کی پس برام سھ تا بستنممنون

ھمشونوکھ حساب .. برداشتمیسھ تاکاکائووپفک وکرانچ.. برام آوردی تا بستنسھ
 :ازش تشکرکردم و گفتم..تومان شدن٥کرد
 ..ارمی پولتونو مفردا

برداشتم و از بوفھ خارج شدم وبھ طرف  ھارو ی خوراکیباخوشحال.. دادسرشوتکون
 ....کالس رفتم

 
 قھیبعد ده دق... درآوردم وشماره آژانس رو گرفتمفمی ازکمویگوش..می شدلی کھ تعطظھر

 یرلبی تشکر زھی حساب کردم و با شویکرا..انتظارآژانس اومدومنوبھ خونمون رسوند
 ... شدم ودرو بستمادهیپ

 .. زن وشوھر کجارفتننیبازم معلوم نبودا.. اونجانبودیکس.. رفتم خونھیوقت
 من دنیبابام باد..کردنیداشتن باھم جروبحث م.. اومدننھی ساعت بعدش بابام وسمکی

 : گفتتیبا عصبان
 ...دختره راه انداختم واومدمی حسابی دعواھی ناصرشی تو رفتم پبخاطر

 
 :باترس گفتم.. ندادادامھ

اون خودش مزاحمم ..من اصالبھ ناصرزنگ نزدم.. ندارهبخدا من روحم خبر..بابا
 ..بوده
 .. انکارکردوگفتش خبر ندارهزوی اون ھمھ چیول:بابا
 من کھ دخترتم ی حرفای ولی اونوباورکنی حرفایتونی کثافتھ تو چطور میلی خاون

 ..یباورنکن
 ی اومدی طرف تو کھ از وقتھیاز .. حرص وجوش بخورمی از دست کدونمیمن نم:بابا
 .. زنم نزاشتھ آرامش داشتھ باشمنیا.. خونھنیتوا
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 :دادگفتمی کھ بغض گلومو فشارمی و در حالی ناراحتبا
 ..  مجازات بشمدیچرا با.. نکردمی کردم؟؟من کھ کاریآخھ من چھ گناھ.. باباجون

 ..کردی نمینجوری االن ایدادیاگھ توبھ ناصروک رو نم..ی نکردیآره کار:بابا
 : تونستم بگمیبھ سخت..رونی بزدی چشام داشت ازکاسھ م تعجببا

  کار کردم مگھ؟؟یچ دادم؟رو
 تعارف وهی بھش منجای اومده ای کھ وقتسی نیچی ھنیا..کارنکردمیبگوچ:بابا

 ..یباھاش بگوبخند داشت..یکرد
 : گرد شده گفتمی تعجب و چشمابا

 ..بابا من.. ناصروزنتھی کلکاناھمشیا.. بھ جون خودت دروغھبابا
 ..کردنی رو گونھ ھام مختنی شروع بھ ری ادامھ بدم اشکام بھ آرومنتونستم

 : گفتتی باعصبانکنمی مھی گرددارمی دی وقتبابام
 ..لمتھی فدونمی نکن مھی بچھ ھا گرمثل
 حاال ی بھ بابام بودولدمیتموم چشم ام.. شدمشترداغونی حرف بابام بنیباا
 ..ھھ...ینجوریا

 گوشش گھیچون حاال د..گفتن من ھمانند نگفتن منھ.. نگمیزی دادم چحیترج
 .. زنشیپربودازحرفا

 یدختره ب..کنمی ماجرا رو باھات روشن منی افیتکل..ادیامروزعصرمادرزنم م:بابام
 ..ادب

 ️☹... حرفش تکون دادمدیی نگفتم وفقط سرموبھ نشونھ تایچیھ
 نی بازادمینگاه کردم ازچھاررقم آخرش فھم.. زنگ خوردمی گوشقھیبعدچنددق

 ..آخوندمسجدمونھ
 گرفتم شمارشوبدم بھ محمد تابھش میتصم..جوابشوندادم️..کردمی مکاری بابا حاال چیا

 ️..بگھ من زنگ نزنھ
 

 دلش ی کھ نشست ھرچنیھم.. بودی کفریلیخ.. اومدخونموننھی بودکھ مادرسمیعصر
 گھید️.. بھم چسبوندنیھمھ چ..نھی بابام وسمیم حرفاپشتش ھ..خواست بھم گفت

 یبھ ب..بھ سرکوفتاشون..بھ طعنھ ھاشون..بھ رفتاراشون..کردمی مدعادتیبا
 .. ھاشونی توجھیبھ ب..اشونیتفاوت

️شد؟؟ی مدای پای دنیبدشانس ترازمن کجا..شدی نمنیشدبھترازای می ھرچگھید ️ 
 

 کھ بابام توکمرم ی دفعھ بالگدھیکھ .. خودم غرق بودمیایتوبدبخت
 داکردمی پی قلبیبعدازوفات مامانم ناراحت..(دستموگذاشتم روقلبم..دمیازجاپر..زد

 ️..)گرفتی قلبم می وحشتناکیاصدای خبربد نیکتریباکوچ
 :روبھ باباگفتم..صورتم مچالھ شد.. بوددهیچی کھ توکمرم پیبادرد
️؟؟یزنی دارم بازم می قلبیت ناراحیدونی نم؟؟مگھیزنیچرام.. باباجونجونم ️ 
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 ..یریمیحاالحاالھا نم..یی حرفانینترس تومحکم ترازا:بابام
 ..ھھ.. بودیبھ مرگ من راض.. مای بابانمی اایب

 : گفتمیباناراحت
 ..رمیپس دعاکن بم.. بابانقدراضافمی ایعنی

 یمنم اللمون.. خفھیعنی بھم رفت کھ یچشم غره ا.. بودی عصبانی حسابگھی دبابام
 گرفتم

  رفتارات؟؟نی ازاھی چ؟ھدفتی کردی کارنی چرا ھمچنیخب نگ:نھیمادرسم
 

 .. نکردمیبقرآن من کار..گناھمی بمن
 چرا دنبال یتومگھ خودت نامزد ندار.. ماھم باورمون شدیآره توگفت:نھیمادرسم

 ؟؟یناصرافتاد
 ..خانم محترم..ستمیرتون پسیمن عاشق چشم وابرو..سی نیزی چنی ھمچچمیھ

 ..مودب حرف بزن.. خفھ شونینگ:بابام
 ..اونوقت متھم شدم..من اصال روحم خبرنداره..گنی می چنی آخھ بببابا
 ..خودتو نزن بھ اون راه..قتھیھمھ حق:بابا
 .. کھ ھمھ حرفام براشون بادھوا بودیزمان..گفتمیدمی بای من چیخدا

 : زدم کھ خودم توش موندمی دلم حرفلی مبرخالف
 محمدرو بھ صدتا امسال پسرتوعوض ی تارموھیمن .. وتمومگمی میزی چھی دینیبب
پسرت خودش .. کنم ودنبال پسرتوباشمانتی بھش خنکھیچھ برسھ ا..ای تودنکنمینم

بعدم اگھ خدانبود وکمکم .. آبرو کنندی کردن منو بیکی دست بھ نھیباسم
کھ .. بھم تجاوز کنھخواستیکثافت م اون..ازنین من دختربودم اال..معلوم نبود..کردینم

 ... والسالمرهی دامنشو بگمیتیان شاءهللا آه ..نتونست
 
 

بلندشدم وبھ طرف کتابام رفتم ..منتظرنشدم جواباشونو بشنوم.. کھ حرفموزدمنیبعدازا
 ..رونی بامیتاخودموسرگرم کنم بادرس خوندن وازفکرب

 ی کھ اونروز ناصرعوضی وجھان رو بردارم کھ ھمون دفتررانی اخی تاکتاب تاررفتم
من اصال اونموقع نگاش نکردم وگذاشتم ...اومد تودستم..ازم گرفت

 دنیباد.. کردمنکارویھم.. کھ حتما چکش کنمگفتی بھم می حسھیاماحاال..سرجاش
 اومده رمی گی مدارکنیھمچ شدیباورم نم... ازتعجب شاخ درآوردمدمی کھ دییزایچ

 ..می گناھی اثبات بیتا رو کنم برا
 عاشقونھ قلب بود نگاه ی ھای کھ توش پرازنقاشی داشتم ھمھ صفحاتیباخوشحال

 ...چندجاش شماره ناصربھ صورت رمزگونھ نوشتھ بود..کردم
 : وگفتمنھی دفترو دادم مادرسمیبالفاصلھ بدون معطل.. ذوق زده بودمیلیخ

 .. کھ بازنش اومده بودیموقع..زتونیعز پسری شاھکارانمی ادییبفرما
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 :دوباره گفتم.. باتعجب دفترو ازم گرفت وخوب صفحاتشو نگاه کردنھیمادرسم
 .. کھ برام نوشتھھ؟؟شمارشمیناچیپس ا..رمنھی تقصنی بگھنوزم

 : گفتی خوب دفترو نگاه کردبالحن عصبنکھی بعدازانھیمادرسم
 حق نداره گھید.. واوندونمیبزاربرم خونھ من م... باشھراونی ھمش تقصشھی نمباورم

 ..نجایپاشوبزاره ا
 

 رو می گناھیخداروشکرکردم کھ کمکم کرد تاب... دادم وازجابلندشدملشی تحویپوزخند
 ھ؟؟یواکنش خانوادم چ..ھرچندھنوز معلوم نبود..ثابت کنم

 
 ... ماجرانی نداشتم توایری کھ من تقصدنی ھمھ فھمباالخره

کامال ...میکردیھمش ضدھم عمل م..می بودرشدهی مثل کاردوپننھی من وسمبعدازاونروز
 نتونستھ بھ ھدفش برسھ ودستش رو ھ؟؟خانمینجوریمشخص بودرفتاراش چرا ا

 ..ھھ..شده
 یی امتحانات نھاگھیازھفتھ د..دمیرسی راحت بھ درسام مالیباخ..نای ازھمھ االیخی بمنم

 ..کردمی می خرخونی حسابدیبا..شدنیشروع م
 ..رکردیی تغیلی خزی چھی وسط نی افقط

 
 ..دادیونھ جواب منوم..زدینھ بھم زنگ م.. تفاوتی سردوبیعنی.. قبل شدمحمدبازمثل

 دهی رابطمون بھ تلفن کشگھید.. رفتاراش باکوروش سرگرم بودمنی جبران ای برامنم
 ..می شده بودیمی صمی باھم حسابیتلفن..بود

 نیاونم توا..کردمی مفی رو براش تعرفتادی بود ونبود درطول روز برام اتفاق میھرچ
 .. شدکھ واقعا پشتمھدای پیکی نکھیخوشحال ازا.. ھوامو داشتیلیمدت خ

 ... وفقط نامزددارمستمی گرفتم بھش بگم کھ متاھل نمی روز تصمھی
 : وگفتمای بعدش دلو زدم بھ دری دل خوره داشتم کھ مبادا دعوام کنھ ولکمی اولش

 ...کوروش
 ..جانم:کوروش

 ... راستشوبگمخوامی بھت گفتم می دروغھی من
 زم؟؟ی عزیچھ دروغ:کوروش

 ..من..من
 ... ادامھ بدمنتونستم

 ؟؟یچ..تو:کوروش
 نیھم..فقط نامزد دارم..ستمی متاھل نمن

 : وگفترخندهی حرفم زدزنی ادنی باشنکوروش
 بلوف ینوداری ادونستمینھ فداتشم م..ی من باورکردم تومتاھلی توفکرکردخخخخ

 ..یزنیم
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 : گردشده گفتمیبا چشما..دی ازکجافھمگھی دنیا.. دھنم واموندباتعجب
  ازکجااونوقت

 .. گفتینجوریحس ششم من ا:کوروش
 بگوخب.. مسخرهکوفت

  خب حدس زدمگری جیشی میچرا عصب:کوروش
 عجب

 یپر:کوروش
 ..بلھ

 ..بگوجونم..بلھ وبال:کوروش
 ..تونمی نمشرمنده

 بگم کھ حاال منصرف یقتی حقھی خواستمیمنم م..میباشھ نگونخواست.. لجبازیا:کوروش
 ..شدم

 :با حرص گفتم.. مثل خوره افتادتوجونمی حس فضولدوباره
 ..بگوخب.. حناقیا.. کوفتیا

 گمینم:کوروش
 ..یبا.. باھات قھرممرض

 ..قھرنکن بچھ جون..گمیباشھ م..کجا..جاک:کوروش
 .. جون عمتھبچھ

 ..سی من اسمم کوروش نیپر.. عشقم بگھیھرچ.. خب عممھیلیخ:کوروش
 : گفتمباتعجب

 ھ؟؟ی چپس
 

 : مکث گفتی باکمکوروش
 ..کوروش مستعاره.. محمدهمی اصلاسم

 محمدبود بھ پست من یاصالھرچ.. وجالبھرممکنیغ..شھیباورم نم محمدجااان
 خوردنیم

 واقعا
  است؟؟نی مسئلھ اامحمدی کوروش

 ..آره مگھ تعجب داره&&
 .. آرهیی جوراھی

  اونوقت؟؟ییچھ جورا&&
 ..توھم محمد..نامزدم محمد.. آخھ من بابام اسمش محمدخب

 :دوگفتی بلندخندیباصدا
 ..می نشیقاط.. پس محمدتومحمد شدإ

 :بھش گفتم.. صداش کنمی واقعا چدونستمینم.. گرفتھ بودخندم
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 .. نشھی وقت قاطھیکھ ..کنمی من ھمون کوروش صدات مپس
 ..یباشھ ھرطورراحت: گفتباخنده

 .. تابعدی بامیمارفت..ی باری کارفعال
 ..گرمی جیبا:کوروش

 
 ... بودی وزندگنی دیی امتحان نھانی شنبھ اولیبرا.. درس خوندن بودممشغول

جواب .. شمارش ناشناسھدمینگاه کردم د.. بھ خودم اومدممی زنگ گوشی دفعھ باصداھی
 ..ندادم

 : فرستادامیپ
 .." پسرعمھ محمدنامزدتدمیکارت دارم سع. خانم بجوابنیسالم نگ"
 میگوش..شمارمو چطورآورده بود.. کھ بخواد بھم بزنگھکارداشتی بامن چدی سعوا

 :جواب دادم..رونی بازفکراومدم..زنگ خورد
 ..دیی بفرمابلھ
 ن؟؟ی خانم خوبنیسالم نگ:دیسع

 ؟.ی شماخوبی مرسسالم
 ..رمیگی نمادوقتتونوی مزاحم شدم زدیببخش..ممنونم:دیسع

 : تفاوت گفتمی ولحن بباتعجب
 ..دیی بفرماکنمی مخواھش

 ..می محمدمثل دوبرادرھستدمنویدونیھمونطورکھ م:دیسع
 ..امرتون..انمی درجربلھ
 ..دیری بگمی تصمندتونی ازش بگم تا بھتر در مورد آیزی چھی خواستمیفقط م:دیسع

 :باترس گفتم.. نداشتمیحس خوب.. بھم ھجوم آوردینگران
 ..نی واضح تربگشھیم.. افتادهیاتفاق
 نشدنگم شماھم ی بازم دلم راضیول.. برام سختھکمیگفتنش ..راستش چطوربگم:دیسع
 ..ی باشانی درجرخواستمیم.. خواھرمیجا
 

 : گفتمیباکالفگ
 ..نی توروخدا بگیوا

 : گفتدی مکث وتردی باکمدیسع
 ..شھی داره معتادماھمیتازگ.. آدم خوشگذرونھھی محمد راستش
 :گفتم..فتادمی داشتم پس می کھ ازنگرانی ودرحالباترس

 ؟؟ی معتاد؟؟معتادبھ چی چیعنی..نی بدحیشترتوضی بشھیم
 ..اکیتر:دیسع

 ..سی نینجوریمحمدا..امکان ندارهنھھھھھھھھھھ
 ..کشھی ھم ماکیاون تر..میزنیتازشم ناس ھم م..قتھیحق.. آرهدبگمیمتاسفانھ با:دیسع
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 :گفتم.. کھ بغض گلوموگرفتھ بودی ودرحالیباناراحت
 .. امکان ندارهاکی تریول.. بودمدهی روشنناس
 میمن فقط گفتم تابھتر تصم.. خودتھی اون زندگگھید..دمشیخودم د..چرا داره:دیسع
 ️☺..یریبگ

 :بابغض گفتم..ختنیری روگونھ ھام می بھ آروماشکام
 ️..یبا.. ممنونباشھ

 
 ..تماس روقطع کردم.. ازجانبش باشمی منتظرجوابنکھی ابدون
 ..حاال معتادشده باشھ..نامزدمن..محمد ..شھی باورم نمایخدا

 : دادم وباخودم گفتمسرموتکون
 .. گفتھددروغیسع..دروغھ..ھن.. نھ

 بھ خودم بقبولونم کھ ھمش خواستمیم..ختنیری روگونھ ھام می بھ آروماشکام
 : پروانھ افتادم کھ اونروز بھم گفتادحرفی دفعھ ھی یول..دروغھ

بساط داره ..زنھیناس م..گردهی ناباب مقیبارف.. رفتارش عوض شدهیلیمحمدخ...نینگ
 ️..دیباسع

 ساده ازش گذاشتم ی بودم ولدهی ھم شننوازپروانھیا.. رفتھ بودادمیچرا .. منی خدایوا
️..کردمی نھ اشتباه میول..ونھی منظورش ازبساط قلکردمیفکرم ️ 

 یبغض بد.. خود کرده بودنی جورواجور بھ ذھنم منوازخود بی ھجوم فکرادوباره
 نزدناش زنگ, ندادناشادجوابی, ھاشی توجھیادبی..کردمی مھیداشتم گر..توگلوم بود

 نیآه لعنت بھ ا️.. محمدسابق نبودگھیمحمد د..باورکردم کھ ھمش راستھ..کھ افتادم
 ️بخت زارم

 
قبول ..کردمیخدا خدام..باعث شد امتحانمو خراب کنم..زای چنی بھ ابافکرکردن

 ️..برگرده.. تفاوت باشم تاخودشی گرفتھ بودم بھ محمدبمی تصمگھید..بشم
 حی رو توضزیبراش تموم چ..نابشمی ھمھ االیخیودم تاب باکوروش گرم کرده بسرمو

 :دگفتی تردیباکم.. بھش گفتمزوی ھمھ چنکھی روز بعد از اھی..داده بودم
 ..یشی بدم اگھ ناراحت نمشنھادبھتی پھی خوامیم..یپر

 : گفتمباتعجب
 ️؟؟یشنھادی پچھ

 ️.. عاشقت شدم؟؟منی زن من بشیحاضر:کوروش
 ️؟؟یزن توبشم؟؟چھ جور️؟؟یییییییچ

 ..گھید..میکنی نداره باھم ازدواج میچجور..آره:کوروش
️نشون کرده محمدم.. من نامزد دارمیدونیخودت کھ م..شھیمگھ م..وا ️ 

 ..میکنیبعدمنوتوباھم ازدواج م... بھم بزنتوینامزد..یخب داشتھ باش:کوروش
 : گفتمی عصببالحن
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 ..تونمیمن نم..شھی نمنھ
 .. من دوستت دارم بخدایپر..یتونیچراتوم:کوروش

 : گفتمتیباعصبان.. بشنومیزی چگھی دخواستمینم.. نتونستم تحمل کنمگھید
 ..تمومش کن.. کوروشبسھ

 .. کردموقطعیبالفاصلھ گوش.. بزنھی اجازه ندادم حرفگھید
 ..نکارای حرفا وانیکردم؟؟ایکارمی من داشتم چایخدا

 گھید.. بود تموم شدی ھرچگھید..کرم بدجور فکرم مشغول بودف..شدمی مونھی دداشتم
 زنگ زد یھرچ... جواب ندمگھی گرفتم شمارشو دمیتصم.. ادامھ بدمخواستمینم

 ..جوابشوندادم
 

 نیھرچندتوا.... مدت تموم فکرمو مشغول درسم کرده بودمنی گذشت ومن توادوھفتھ
 شده الشیخی بگھی من دیول..ود کوروش بدجور کالفم کرده بی درپی پیتماسا..ونیم

 یای جوی بھ پروانھ برای حتگھید.. نداشتمیشدخبری میروز٢٠ازمحمدھم ..بودم
 شده یی جوراھی..گرفتمی نمدرو سراغ محمچوقتی ھم ھیازفاط..زدمیحالش زنگ نم
 بھ درسم یتالطمھ ا..نطورباشمی امتحاناتم اامی انیگفتھ بودم حداقل تو ا..بودم مثل سنگ

 .. نخوره
 
 یی خبراھی دونستمیم.. دادهبی ترتی جلسھ خانوادگھی نھی سمدمی روز جمعھ بود کھ دھی

 ..سی ربط بھ من نی بیلی جلسھ خنی اگفتی بھم می حسھی..ھست
 یخانواده پسرعمو,دخترعموھام,عموم وزن عموم.. روز صبح خونمون شلوغ شداون
 ییرایمنم ازشون پذ...ھمھ خونمون جمع شده بودن...نھی سمیمامان وبابا,بابام

بھ ..گھی دوماه دنھی سمنکھیا..زدنی حرف منھی سمیداشتن درمورد حاملگ..کردمیم
رمضون ..دادمیمنم دوتا امتحانم روم.. خردادبودیاالنم کھ آخرا.. بشھادفارغیاحتمال ز

 .......افتاد امتحانم بود تواول رمضون نی کھ آخریامتحان جامعھ شناس..شدیم
 دفعھ ھی..کردمی ومنم بھ حرفاشون گوش مزدنی حرف میداشتن ھمونجور...میبگذر
جواب .. رولبم نشستیلبخند... بودیناز.. بھ شماره انداختمینگاھ.. زنگ خوردمیگوش
 :دادم

 .. دلبرسالم
 

 ؟ی جون چطورمطورنیسالم نگ:یناز
 ؟؟یی عشقم چھ خبر؟؟کجاممنون

 .. خونتونامی بخوامیم.. خونتونمکیمن تونزد..یسالمت: یناز
 : وگفتمدمی خندیباخوشحال

 ؟؟یگیراست م..واقعا
 ..ادیسروصدام.. ھست خونتونیک..دروغم کجابود..آره: یناز
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 : بھ جمع انداختم وگفتمینگاھ
 ...یشناسی کھ نمگھیباچندنفرد..ناھستنی اعموم

 : گفتیدی بالحن ناامیناز
 ..شھیمن روم نم.. شلوغھامی نمیخی بپس

 : گفتمی عصببالحن
الزم نکرده ..یگردی برمی ھمھ راه اومدنی مگھ دست خودتھ؟؟ای کردغلط

 .. دور منوخط قرمزبکشیومدین..منتظرتم
 ..آخھ:یناز

 : وسط حرفشووگفتمدمی ادامھ بده پرنزاشتم
 .. آخھ من منتظرتماااای بآخھ
 : ناچارا گفتیناز

 ..درو بازکن من سرکوچم بابابداخالقباشھ
 : گفتمباذوق

 .. منفجرتم منفجرشدهوووووولیا
 ..یدرد خودت:یناز
 

 ..ای بیزود.. دم درمی جون بانوش
 یناز.. نشدهقھیبھ دق.. شدمی کردم ورفتم درخونھ روبازکردم ومنتظرنازوقطعیگوش

 ...دنیباپدرش سوارموتور رس
 یمنم انگارچندسالھ ناز..دنیرچندسالھ مادرشونو ند بچھ ھاکھ انگانی امثل

 ...محکم بھ خودم فشارش دادم.. توبغلشدمیپر..دمیروند
 ...وونھی دیچطور

 : گفتیبالحن ذوق زده ا.. دادی کھ منومحکم بھ خودش فشارمی درحالیناز
 ....ی روانخوبم

 ازھم ی نازی بابایا کھ باصدمیاوردی درمی توبغل ھم خل وچل بازمیھمونطورداشت
 ...میجدا شد

 ..نیدیچندسالھ ھمو ند..نیبچھ شد..چتونھ دخترا:ی نازیبابا
 : گفتمی شرمزده ابالحن
 یی جوراھیچون بزرگتربودو(..ادهی عالقھ زیازرو..دیببخش.. عموجونسالم

 ) عموگفتمی بھش ممی داشتیلیازطرف مامانم نسبت فام
 

 ️☺.. مشخصھ عموجوندونمی؟؟میخوب..سالم دخترم:ی نازیبابا
 : زدم وباخجالت گفتمیلبخند

 ️.. عمونیخوبم شماخوب..  رفت حالتونو بپرسمادمیدیببخش..إ
 :دوگفتی خندی نازیبابا
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 ..ی دنبال نازامیمن بعدا م.. بھ بابات سالم برسون.. دخترم راحت باشخوبم
 : وگفتی روکرد طرف نازسپس

 ..فعال خدانگھدارتون دخترا.. دنبالت دخترمامی مگھی ساعت دمی نمن
 .... ودرو بستممی کردی خداحافظی نازی بابااز

 ..غرغر کردن.. خونمون شروع کرداطی تا پاشو گذاشت توحیناز
 ... چقدرشلوغھ خونتوننیبب.. نکنھکارتی خدا بگم چی انینگ:یناز

 :گفتم..شدیبازم رونی کھ درش بگھی اتاق دھی تا ببرمش تودمی دستشوکشباحرص
 .. اتاقنی توامی برایب.. غرنزنرزنای مثل پنقدیا

 ارمی بیزی چھیبھش گفتم منتظربمونھ تابرم ... کھ گفتم شدی بھ ناچار وارداتاقیناز
 ..میبخور
 .. کھ بھش رفتم ساکت شدیبعدش باچشم غره ا.. تعارف کرداولش

 
 ھمشو برده توجمع مھمونا نھی سمدمی خربزه بردارم کھ دخواستمیم.. توآشپزخونھرفتم

 کھی خربزه رو تیوقت.... ببرمی نازی براکھی تھیبھ دنبالش رفتم تا..تابھشون بده
 : بھش گفتم..کرد

 .. کم بھ من بده دوستم اومده ببرم بخورهھی
 .. حرف من شروع کرد بھ غرغر کردننیباا

وکھ باخودم آورده  ریبشقاب.. خودم دست بھ کارشدمکنھی داره غرغرمدمی دی وقتمنم
 رو کش رفتم نھی تودست سمی کم ازاون خربزه ھاھی..زمیبودم تاتوش خربزه بر

 ..وگذاشتم بشقاب
 : دوباره خربزه ھارو از بشقابم برداشت وگفتتی باعصباننھیسم.. حرکتمنیباا

 .. بھتدمینم.. گمشو توھم بادوستتبرو
 : گفتمتیباعصبان

 ... دوستمییرای پذی برابرمی من مکمی..یخور بدیھمش کھ تونبا..ی گم بشخودت
 : روبھ بابام گفتنھیسم

 من اعصاب ندارماااا.. دخترتو جمع کنمحمد
 : روبھ من گفتنھی باحرف سمبابام

 ..ادی زنم خوشش نمینیبینم.. خربزهستین.. برو گمشونینگ
 : گفتمیبالجباز

 ی من جلونازسی نیزیواال چ..دیکنی مینجوری شما اھی خربزه چکھی آخھ چھارتبابا
 ..بزارم
 : باداد گفتبابام
 ..زوره..خوادبدهینم.. گورتو گم کنبرو
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 امی ازاتاق بنکھیقبل ازا.. نشونھ تاسف براشون تکون دادم وازجام بلندشدمسرموبھ
 : گفتمیبالحن عصب..رونیب

 ..نھی سمیری اسھال بگیالھ.. گداگشنھ ھادیکنی مینجوریا..ای دوروز دنواسھ
 ھنوز نھی سمی غرغرایول.. ازطرفشون نشدم وازاتاق خارج شدمی منتظرجوابگھید

 .. بگوی دوس داریھرچ..سیبرام مھم ن..شششیا..پشت سرم بود
 ..ی نازشی آب درآوردم ورفتم پی بطرھی خچالیاز
 ... خوردوتشکرکردیازم گرفت وکم.. آب بھش دادموانی لھی

براش .. رو بھش گفتمی شلوغنی اھیباالخره بھ حرف اومدم وقض..ی لحظھ ابعدگذشت
 .. کردمفی بھم گفتھ تعردی کھ سعییازمحمدوحرفا

 : تکون داد و گفتی باتاسف سری سریناز
ازش بخواه برات ھمھ .. نروی طرفھ بھ قاضھی یول..شھی راستش منم باورم نمنینگ
️☹... بدهحیوتوضیچ ️ 

 : گفتمیباناراحت
 .. بدهحی تا ازش بخوام توضدهیآخھ کجا جواب منوم.. تویزنی محرفا

 
 ️..زنھی مازنگی دهیخب باالخره کھ جواب م:یناز

درخونھ ..می مشغول حرف زدن بودی کھ بانازقھیبعدچنددق... تکون دادمیسرموباناراحت
 زودتر ازمن رفتھ و درو مھی حلدمی برم درو بازکنم کھ دخواستمیم..روزدن
 ️..اومده بوددنبالش.. بودیپدرناز..بازکرده

 : وبھش گفتمی نازشی پرفتم
 .. بابات اومده دنبالتونھید

 ازاتاق خواستیم..چادرشومرتب کرد.. باعجلھ ازجاش بلندشدونقابش روزدیناز
 کھ بلندبلندداشت درموردمن حرف نھی سمی دفعھ صداھاھیکھ ..رونیادبیب
️...جفتمون رو متوقف کرد..زدیم ️ 

من بھش گفتم باھاش ..شمی پیاری دخترتو بخوامیلش بھ محمدگفتم نممن ازاو:نھیسم
 ..سازمینم

 ..رهی مکنھی اونم شوھرشومگھیدخترم توتحمل کن د:نھی سممامان
 

 : بلند گفتی باصدانھیسم
 .. تحملش کردمیماه بسخت٤نیتوھم... من ازش متنفرمیدونی مامان خودت منھ

 : بھ نشونھ تاسف تکون داد و گفتی سرنھی سمی حرفادنی باشنیناز
 ️..شنومی درست میعنی..شھی باورم نمنینگ

 .. تکون دادمی سریباناراحت
 ️..اماحاال..کردمی مشویھمش طرفدار..ھی آدم خوبنھی سمکردمیمن فکرم:یناز

 : زدم وگفتمیپوزخند
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 ھھ.. دادشونشونیباالخره ذات واقع.. بودلمشی فناھمشیا,ی ساده ایلیخ
 .. دختره روشن بشھنی افی تا تکلنیمن امروز گفتم ھمتون جمع بش:نھیسم
 ھ؟؟یمنظورت چ: عمومزن

 
 توخونھ من خوامینم..نمی رو ببنی نحس نگافھی قخوامینم..نھیمن حرف آخرم ا:نھیسم

 ..باشھ
 : گفتی بالحن التماس گونھ ابابام
 ؟؟.. دونھ دخترمو کجا ول کنمھی آخھ من زمیعز

 ھی داشت گھی شوھردھیمن ازطرف بابام تک دختربودم وازطرف مامانم کھ قبال(
 گھی خواھرم بعدازوفات مادرم دیول.. رفتھایسالھ ازدن٤کھ برادرم..خواھروبرادرداشتم

 ).. قطع رابطھیعنی.. ازم نگرفتیسراغ
 .. جونت رونیانگی کن امنوانتخابی یدونیمحمدخودت م:نھیسم
 : وگفتارهی نتونست طاقت بگھی حرف دنی باایناز

 ..ھی آشغالعجب
 :گفتی باباش کھ می حرف بزنھ کھ باصداخواستیم

 ..رشدی دمیابری بی کجامونددخترم
 ... کردورفتی سرسری خداحافظھی خودش اومدوازم بھ
 

داشتم بھ حرفاشون گوش .. اتاق تنھا نشستمی رفت منم رفتم توی نازنکھیبعدازا
 .. نکنھینجوری کھ ادنیکشی رو منھیداشتن منت سمخانواده عموم ..کردمیم

 نیا..ینجورینکن ا.. چندماه صبرکنھی.. شمابھ حرمت من,زن داداش:عموم
 ..رازباباشی غوندارهی کسچارهیدخترب

 ..چارستی چقدبنیبب..مھیتی گناه داره نینگ.. جاننھیآره سم: عمومزن
 کھ شھی نممیماآبرو دار.. فکرکننی دخترتنھا کجابره آخھ خودت بشھی:  بابامیدخترعمو

 .. بره بھ امون خدامی ولش کنابونی توخینجوریھم
اونوقت دارن منت .. ارزش ندارهیزی پشنیا..کنندی کثافت رومنیچقد التماس ا..آه
 ..کشنیم

 : گفتیتی اجبارونارضای آخرش از رونھی کھ سمنااصرارکردنی اخالصھ
 گھی من دمانیبعدزا..مونھیکھ من فارغ نشدم م ی فقط تاوقتیول.. فقط بخاطر شماھاباشھ

 ...رونی بندازمشیخودم ازخونھ م..حق نداره بمونھ
 

 ی زندگی برادی شدم کھ بانقدربدبختی من ایعنی ایخدا.. گلوموگرفتھ بودیدی شدبغض
 ..یکشتی مادرم منومیکاش جا.. کنمیکردنم منت کش

 :گفتی کھ مدمی عموم روشنیصدا
 ..یتوراحت بش..  برهمیدیشوھرش م.. زن داداش تااون موقع خدابزرگھممنون
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بدجور دلم گرفتھ ..خواستی منونمچکسیھ.. اضافھ بودمی زندگنی تواچقدرمن
 دمیاونقدرتوخودم بودم کھ اصال نفھم... کرده بودنسیاشکام گونھ ھامو خ...بود

 آه.. زنگ زدنیزکھ ابا.. نگاه کردم شماره کوروش بودیوقت..خورهی زنگ ممیگوش
 .. جواب دادمیباالخره بھ ناچار..بعد از چند بار زنگ خوردن.. ندادمجواب

 
 ..دیی بفرماسالم
 :دیچی پی گلھ مندوناراحت کوروش توگوشیصدا
 ️☺؟؟یچھ عجب جواب داد.. عشق نامردمنسالم
 .. ؟؟امرتونی کھ چخب

 ونھ؟ی دیخوب.. چھ طرز حرف زدنھنیا..طونی شیا:کوروش
 : قبلم داشت گفتمقھی چنددقھی کھ نشان ازگری خش داریباصدا

 ؟؟یشماچطور..رهیادومی مینفس
 ؟؟ی کردھیخانمم چراصدات گرفتھ؟؟نکنھ گر.. جونمیپر:کوروش

  برات مھمھ؟؟مگھ
 .. شدهیزیچ..زدلمی عزیلیآره خ:کوروش

 دایاشکام دوباره راه خودشونو پ... ھمھ محبت کوروش بھ خودم دلم گرفتنیازا
 میکوروش انگارمتوجھ گر....کردمی مھی گریفقط بھ آروم..نتونستم حرف بزنم..کردن

 : گفتیبانگران..شده بود
 
 

  اشک خانم منودرآورده؟؟ی آدم کثافت؟؟کدومیکنی مھی گریتودار..زمی عزیپر
 ..نگران نباش..سی نیزیچ

 :سمج گفت..ربودی گیلی خکوروش
 .. اتفاقا برات افتادهیلیخ..ی مدت بامن نبودنی توادونمیم..نھ
 ..ادکوروشیخوشم نم..رندهی پس گستی نیزی چگمیم

 : گفتی باناراحتکوروش
 ️.. شدهی تورو ارواح خاک مادرت برام بگو چیپر
من بھ قسم ارواح ..گفتمی مدی بایحاالچ.. من دست گذاشت رو نقطھ ضعفمی خدایوا

 زوی وھمھ چایھ دردلوزدم ب..باالخره ھرطورشده..خاک مادرم بدجورحساس بودم
 .... کردمفیبراش تعر

 : گفتی ولحن عصبی باناراحتکوروش
 تحمل گھیمن د.. قربونت برمیالھ..ی ادهی کشی توچقدرسختزمیعز.. جونی پریوا

️..نمیندارم تورو ناراحت بب ️ 
 : گفتم..ختنیری کھ اشکام روگونھ ھام میدرحال

 ؟؟یکارکنی چیخوایتوم..خوادی منونمچکسیھ.. بدبختم کوروشھی من
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 ارویتموم دن..یشیفقط صبرکن تومال خودم م.. نباشیچی تونگران ھزمیعز:کوروش
 .. بھ پات برهی خارزارمینم..زمیریبھ پات م

 .. جویپر
 :ارگفتمی اختیب

 ..ستمی نیپر..نھی نگاسمم
 : باتعجب گفتکوروش

 ..ی روبھم نگفتتی پس توھم اسم واقعطونی شیا
 

 .. رولبم نشستیلبخندتلخ
 ..اوھوم

 ی کارھیفقط تو..یشی بعدرمضون تو مال من مزمیعز..خب اشکال نداره:کوروش
 ..کن

 : گفتمباتعجب
 کارکنم؟؟یشھ؟؟چی م؟؟مگھیچجور

 ..فداتشم..شمیخودم آقات م..شمیخودم شوھرت م.. بزنتوبھمینامزد:کوروش
 ااایزنی م؟؟حرفایآخھ چجور؟؟یییییییچ

مگھ اونروز بھت نگفتم بھ محمدنامزدت ..شھیچرانم..ه تعجب ندارزمیعز:کوروش
 ... بھم بزنتوی خانوادش زنگ بزن نامزدی ازاعضایکیای

 : گفتمی ولحن نگرانباترس
 ..کشنیاگھ خانوادم بفھمن منو م..شھی من روم نمیوا

فقط تمومش ..کنمی نترس خودم پشتتم کمکت میچی ازھزمیعز: کوروش
 ..کنمیخواھش م..زودتر..کن
تاآخرش منم .. دلخوش کننده زدی کوروش اونقدر برام حرفای بگم ولی چدونستمینم

 ....ی نامزدنی شدم بھ تموم شدن اکیتحر
 ..  کردمیازش خداحافظ.. باکوروش حرف زدمگھی کم دھی نکھی از ابعد

 نیا.. کھ کمبود محبت داشتمیواقعا من..کردمیرمی باکوروش بودن سیای توروھمش
 .. بودنای دنھیام حرفا بر

 
 ١٣٩٤رسالیت٢٩.. ماه بعدکی
 

 براش عکس یحت..می باکوروش خوب بودیلی مدت خنیتوا.. اومدوتموم شدرمضون
 .. فرستادممویواقع

 ونی براش درمفتادی برام میھراتفاق..کردمی ازش پنھون نمیچی ھگھید
اونم بھم زنگ ..بھش زنگ نزده بودم.. نداشتمی خبرچیازمحمدھم ھنوز ھ..زاشتمیم
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 ی روم نشد از بھم زدن نامزدیول.. صحبت کردمیفقط چنددفعھ باپروانھ تلفن..نزده بود
 .... بگمیزیچ
 ... عوض کنھوی بزارم گذر زمان خودش ھمھ چخواستمیم

 رو تو اواخر رمضون یی امتحان نھاجینتا... بودشی آخر بارداری توماه ھانھیسم
 شاگرددوم وخودم یناز..فرشتھ دوستم شاگرداول..خداروشکر ھمھ رو قبول شدم..دندا

 زحمتام بھ ھدر جی نتانکھی خوشحال بودم ازایلیخ...  شده بودمیھم شاگردسوم معرف
 ...نرفتن

 ای.. زدن باکوروشاحرفی.. کردناچتیکارم شده بود .. بدجور سررفتھ بودحوصلم
 ..رمان خوندن

 
 الیبھ خ..شمارش ناشناس بود.. زنگ خوردمیگوش..خوندمیداشتم رمان م روز کھ ھی
 ... کوروش ھست جواب دادمنکھیا

 
 ..دیچی پی پشت گوشیی آشنابای مردونھ تقریصدا

 .. خانومنی نگیگوش...الو
 ..شناختی بود؟؟ازکجامنومی کنیااخدای

 شما
 .. شمای خانمنی نگدیببخش..سالم
 ...ارمیبھ جانم شما؟؟ی ھستم ولخودم

 .. من داداش بھروزت ھستمی قابل بدوناگھ
 ھ؟؟ی کگھیبھروز داخدااای بھروزداداشم

 : گفتمی ولحن عصبباتعجب
 ...  دوما امرتونشناسمی من شمارونماوال

 ..یحاال شناخت.. ھستمیاھانی سبھروز
 یول..مسئول بوفھ مدرسمون.. نظافت گر مدرسمون بودیاھانی سی آقانیا.. منیخدا

 .. داشتکارمیچ..آخھ چرا بھ من زنگ زده بود
 : کھ نشون ازتعجبم داشت گفتمی ولحنیباناباور

 ..نیشماره منو ازکجا آورد.. امرتوننی ھستیاھانی سیبلھ آقا..بلھ
 

 ]is typing, [04.04.16 12:19...ی اگھ نباشرمیمی مرمان
 ٧٨1پارت

 .. شمارمھنیا.. داداشت بدونیمنوجا.. جوننیآره نگ:یاھانی سیآقا
  بشھ اونوقت؟؟یکھ چ بدونم؟؟داداشم

 .. درخدمتمی داشتیکار..یچیھ: یاھانی سیآقا
 :  گفتمتیباعصبان
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   بھ داداش ندارماجیمن احت.. محترمیآقا.. نکردهالزم
 : گفتی ومھربونمی بالحن مالیاھانی سیآقا

حاالھم ..نوبگمیفقط خواستم بھت ا.. ندارمی کھ قصدبد؟؟منیشی می چراعصبانزمیعز
 ...ی فعال باشمیمزاحمت نم

 .. قطع شده بودیگوش.. بزنمی حرفی خودم اومدم وخواستتابھ
چطور جرات کرد بھم زنگ .. بودم کھ شمارمو ازکجا آوردنی ای بھت وناباورتو

 ای داشتن بعضییواقعا کھ عجب رو..بزنھ
 .. بھش فکرنکنم وبھ ادامھ رمان خوندنم مشغول شدمگھی دادم دحیترج

 
شماره ناشناس .. زنگ خوردمی دفعھ گوشھی...کردمی وتوگروه داشتم چت متالکیتوب

 : اومدامیپ....بود جواب ندادم
 یھراتفاق..رخودتھی باشھ تقصادتی.. اشکال ندارهیدی جون حاال کھ جوابمو نمنینگ"
 "فتھیب
 

 ی بویی جوراھی امی پنی ایول..دوباره مزاحم.. بودی کنیباز ا..من یخدا
 ...دداشتیتھد

 ..کنھی مدی تھدمیرمستقی منوداره غھی کنی ادمیفھمیدمیبا
 شما؟؟:فرستادم

 ..جواب بده.. آشنابی غرھی: جواب اومدقھی دقھیبعد
 .. کن لطفایخودتو معرف:فرستادم
 .. کنمیجواب تلفن بده تامعرف:فرستاد
 ..باشھ بزنگ: فرستادمناچارا

 : زنگ خوردجواب دادممی گوشقھیبعدچنددق
 ..دیی بفرماالو
 ..فک کنم سالم واجب باشھ.. سالمکیعل
 ؟؟ی باشیشما ک.. کی علرمیگ

 .... کم کمیشناسی منترس
 ی کیبھتره ھرچھ زودتر بگ.. محترم من وقت جروبحث باامثال شمارو ندارمی آقانیبب

 ؟؟یکارداری وچیھست
 .. ازترسکنمی حرفا نزن سکتھ منیتوروخدا ازا.. اوه چھ خشناوه

 : گفتمی بلندوعصبانبای تقریباصدا
 ؟؟ی ھستی رو بزارکنار وبگو کی بازمسخره

 ..حافظ مسجد..تونیھمسا
 یول.. نبود فکرکردم گورشو گم کردهداشی مدت پھی... شدداشی آخوند باز پنیااخدای

 ..حاال
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  خوشگلھ؟؟یکت شد ساچرا
 

  االن بامن بود؟؟نیاخوشگلھ؟؟
 ... آخرالزمان شده بخداگھید

 بھ آخرالزمان خوش یعنی..ی بشنوی حرفنیھمچ)حافظ قرآن( آخوندھی زبون از
 واالااا..نیاومد
 حرفا ازشما نیا..دی کنتی رعانی کھ داریتی ازشخصدی حافظ شما بای آقااوال

 رفتارا چھ نیپس ا..نی متاھل ھستنی وھمچننی ھستیازھمھ بدتر شما مردمذھب..دهیبع
 ده؟؟ی میمعن
 .. اجازه رو دارننی ای دل ندارن؟؟فقط مردم عادی مذھبی مگھ مردازمیعز

 ..نی داشت ایی روعجب
 ..نھ دخترمردم.. محرمشون وھمسرشونی فقط برایول.. دارندل
 

 یراستش ازوقت.. خانمنینگ.. خودشو باختھگھی باردھی من دلم یول..درستھ
 ... دوستت دارمکنمیاحساس م..دمتید
چقدر راحت داره ..زدی پرده داشت حرف میچقدر ب.. منو بخورایداعشش ب..اخدای
 ..شیی داشت خداییعجب رو.. دوستت دارمگھیم

 من نامزد یدونیخودت م..روتو برم..یی پررویلیدوما خ.. ازسنت خجالت بکشاوال
واقعا باچھ ..یزنی حرفا رو منی ایاونوقت اومد..یدارم وخودتم زن وبچھ دار

 ؟؟یجرات
 ... بھش فکرکننیبش..کنمی وقطع مزنمی من حرفامو میول... بگوی دوست داریھرچ
 : کرد و ادامھ دادیمکث

 تونمیمن.. حرف دلمھیول..ادی زشتھ وبدت بزنمی کھ االن می حرفنی ادونمیم..نی نگنیبب
 .. روم نشدهی بگم ولخوامی وقتھ میلیخ..پنھونش کنم

 : گفتمتیباعصبان.. شدساکت
 ... زودبگو تمومش کنی بگیخوای می چبفرما

 ی ھانھیاون س..ھی سکسیلی خکلتیاون ھ..توکفت موندم..دمتی دیازوقت..نینگ
 برم توفکر شتریب..نمتیبیھردفعھ م..ھمھ وھمھ باعث شدن..اون لبات..برجستھ
بدجور توکفت ..شھی دودولم بلندمکنمی بھش فکر می داره وقتیفیچھ ک.. اوخ..کردنت

 ..ھستم
کرمت رو ..ایخدا..دنیلرزدیازشدت خشم دستام آشکارا م.. شده بودمی عصبانیلیخ

 ️☹ی داریی چھ بنده ھانیبب..شکر
 

 ھیترمردم و دخیاونم جلو..زدی پرده وبدون خجالت داشت حرف زشت می بچطور
 ️...بھیغر
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 : فحش بدم کھ خودش زودتر بھ حرف اومدوگفتخواستمیم
 ..ی وبعدش قبول کنیبھ نفعتھ بھش فکرکن..دمی مشنھادبھتی پھی جون نی نگنیبب

 :گفتم..دادی نشون می کھ عصبی ولحنباتعجب
 ..زودبگو و دست ازسرم بردار..یخوای میبنال بگو چ..یشنھادیچھ پ..بفرما
ھمونجورکھ بھت گفتم بدجور توکفت ..بھش خوب فکرکن..نینگ..گمی مباشھ

گناه ..میکنی مغھی صی اگھ بخوایحت..طال..پول..دمی بھت می ازم بخوایھرچ..موندم
توروخدا قبول ..قرارتمیبدجور ب..باور کن.. بار باھام سکس کنھیفقط ..نباشھ

 ...یشی نممونیپش..کن
 .. داد زدمتیباعصبان

 بھ من ی داریبا چھ جرات..یمگھ خودت ناموس ندار..مشو برو گی عوضکثافت
 ... خجالت بکششتی با اون رتی مذھبافھی وقکلیاز اون ھ..یدی میشنھادی پنیھمچ

 
 : گفتیبالحن عصب..دمی وفحش مکنمی منی توھددارمی دی وقتحافظ

 بود خوب فکراتو بکن وگرنھ مجبور شنھادی پھی فقط نیا.. نروشی دخترجون تند پنیبب
 ...شھیکھ بھ ضررت تموم م.. واردعمل بشمی اگھی از راه دشمیم

 : گفتمتیباعصبان
 ھھ..ترسمی میکنیفکرم..گھی دیکنی مدی تھدیدار

 نمیا..فکراتو بکن.. باخودتشیمن حرفامو زدم بق.. بزاری دوست داری ھرچاسمشو
 ..خداحافظ..یدونی وگرنھ خودت میتاآخرھفتھ وقت دار..شمارمھ بھم خبربده

 .. قطع کردویگوش.. ازجانب من باشھی حرفنکھی ابدون
 یی حرفانی بھ من ھمچیچطور جرات کرد..یآه لعنت.. طرف انداختمھی وی گوشباحرص

 روز ھی.. کردمیاصال فکرشو نم.. حرفاش بودمیواقعا ھنوز تو شوک وناباور..یبزن
 راحت بشم از یری بمیالھ.. حرفا بزنھنی بھم ازای مرد مذھبھی.. آخوندھی

سرمو بردم ...دهی مشنھادای پنی وازاده آورری پناه گی دخترتنھا وبھیمنو..کثافت..دستت
 :سمت آسمون وگفتم

 ️☹.. آشغالھ ھایادیز..تی بنده مذھبنی ای ولدایببخش..خداجون
 

 برام ی اتفاق بددمیترسیم..ھمش نگران بودم... روز بدجور اعصابم داغون بوداون
 ..فتھیب

 شده یرتیاونم بدجور غ.. کردمفی براش تعرویھمھ چ..دی کھ کوروش بھم زنگشبش
 ..کردیھمش لعنتش م..بود

 
 .. بگھینجوریکثافت چطور جرات کرد بھ عشق من ا..خدالعنتش کنھ:کوروش

 .. نگو بخدا اعصابم خرابھیچی کوروش ھیھ
 ..شھی درست می بھ زودیھمھ چ... توخودتو ناراحت نکنزمیعز: کوروش
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 :  گفتمیباناراحت
 ؟؟ی چجورآخھ

 ؟؟ی باھام فرارکنی حاضرنینگ:کوروش
  بشھ؟؟ی چ؟؟کھی چیفرار برا؟؟ییییچ

مھم ترازھمھ من عاشقتم دوستت دارم .. نجاتت بدمخوامیفقط م..تعجب نکن:کوروش
 .. کنمی بدون تو زندگتونمیبخدا نم

 یایدبی بایخوایاگھ منوم..کنمی نمی کارنی کوروش اصال حرفشم نزن من ھمچنھ
 ..نیھم..میخواستگار

 فک نکنم بابات قبولم یول..ی خواستگارامیباشھ م.. گفتمیانگار چ.. بابایا:کوروش
 ..کنھ

 ]is typing, [08.04.16 19:34...ی اگھ نباشرمیمی مرمان
 ٤91پارت

 ..ایتوب.. قبول کرددی شاخدابزرگھ
 . عشقمیبا.. من رفتم چتی نداریفعال کار..امیباشھ م:کوروش

 ...ی برو باباشھ
 

 رسوندنش نھیبالفاصلھ بابام ومادرسم.. اومدسراغشمانی درد زانھی صبح سمامروز
 ..تالکی توبکردمیمنم خونھ تنھا بودم وداشتم چت م...مارستانیب

کھ ..می چندنفرو اسکول کرده بودی توگروه ھمراه نازی حوصلگی وبیکاریازسرب
 ..میمنواون عروس وخواھرشوھر

 
بھ طرف بابام رفتم .. اومدنی دربستنیباماش)داداش سجاد(ییحی بابام وظھربودکھ

 :وگفتم
  کرد؟؟مانی زانھی شدسمیچ
 ... بچھ رو ببرم خونھ مادرزنمیالیاالن اومدم وسا..کنندیآره دکترگفت عملش م:بامبا

 ..ادینجانمی اونجا؟؟مگھ ای چیبرا
 ..ادیروزبعدش م٢٠تا.. خونھامیگفتھ نم.. ازتوادی خوشش نمنھیسم:بابام

 
 : گفتمیباناراحت.. تحمل بودمرقابلی غنقدری من ایعنیایخدا
  تنھاباشم؟؟؟؟خونھی من چپس
 ..یستیتنھا ن..امیشب من م..روزا آره:بابام

 ... سکوت کردمگھی حرفش تکون دادم وددیی نشونھ تاسرموبھ
 ..امییمن موندم وتنھا.. بابام رفتنکھی از ابعد

 ششیبابام ھم پ..من ھمچنان توخونھ تنھابودم..گذشتی منھی سممانی ھفتھ از زاکی
 .. من تنھانباشمومدخونھیبودفقط شبا م
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 شماره دنیباد.. بھ شماره انداختمینگاھ.. زنگ خوردمی غروب بود کھ گوشیکاینزد
کال فراموش کرده بودم کھ .. کرده بودادمنیچھ عجب ..تعجب کردم)نامزدم (محمد

 : جواب دادمیباخوشحال.. گفتن بھمیدربارش چ
 ..ی کردادمنیچھ عجب .. معرفتیب..زمیسالم عز..الو

 : گفتی تفاوتی سردوبیلی خنمحمدبالح
 تمومش کنم خوامی منکھیفقط ا.. بزنمادحرفی زنگ نزدم زنی؟؟ببیخوب..نی نگسالم
 ..دمی واقعا برگھیچون د..بره

 تموم خواستی مویچ..زدی حرف میداشت ازچ..کردمی داشتم بھ حرفاش گوش مباتعجب
 ..کنھ

 ؟؟ی تموم کنیخوای موی؟؟چیگی می داری چمحمد
 ی مدت ھرچنیتوا..من ازت نفرت دارم..خوامشی کھ من میستی نی تواوننینگ:محمد

فراموش ..اری اسم منو نگھید..شھی تموم مشھی ھمی لحظھ برانی بوده ازاالن وانمونیب
 بھت نکھیمن قبل ازا..میخوریمن وتو بھ دردھم نم.. بودهتی تو زندگی محمدھیکن 

 من وتو از اولش ھم اشتباه ینامزد..حاللم کن...خوامتیبھ بابات خبردادم کھ نم..بزنگم
 ..بوده

 گلومو یدیبغض شد..شدی کھ از زبون محمد خارج می بھ لحظھ باھرکلمھ حرفلحظھ
 نگاه من کی کھ بایدرحال..خوادی منو نمگفتیمحمدداشت م..شھیباورم نم..فشردیم

 ... حاالیول.. کھ منم دوسش نداشتمیدرصورت..باھام نامزدشد..میاومدخواستگار
 خشدار یباصدا..نمیبی دارم خواب مکردمیفکرم..ختنیری روگونھ ھام می بھ آروماشکام

 : گفتمیو گرفتھ ا
 ی شد؟؟ھمش الکی چی کھ بھم داشتیپس اون عشق ودوست داشتن..محمد

 ؟؟ی کنی بازنطوری بااحساس من ایتونیچطور م..بود؟؟آره
 

 : درپنھان کردنش داشت گفتی کھ سعی گرفتھ امحمدبالحن
 االن یول..من واقعا عاشقت بودم.. نکردمی بس کن من بااحساس توبازنینگ
 نبود دامی مدت پنی توایدیاگھ د..کنمی وقتھ دارم بھش فکرمیلیخ..خوامتینم

 ..کردمی فکرمممیداشتم بھ تصم..نھیبخاطرھم
 مدت داشتم نی توایول..من اگھ عاشقت نبودم.. نرهادتی یول.. محمد توھم بروباشھ

 یومدیکاش ازاول نم..یلعنت..ی خراب کردویتواالن ھمھ چ..شدمیبھت وابستھ م
برو .. برساتیاصال برو بھ خوشگذرون..کاش نشون کردت نبودم..میخواستگار

 ..یباش,خوش.. بکشاکتویتر
 کنترل کردنشون ی برای تالشچیومن ھ..ختنیری رو گونھ ھام فرو میلی مثل ساشکام

 ..دادمینشون نم
 یبخوا..ی بشی بھش نداری احساسیچی نفرکھ ھھی دست چھی چقدر سختھ بازایخدا

 .. گاھت بشکنھھی دفعھ تکھی.. بھ اوندتی دراوج امیول..ی کنھیبھش تک
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 ..رونیدبیکش.. محمد منواز حال زارمیصدا
فقط تو منو ..ست خوردم شکھیفقط ..ستمیخوشگذرون ھم ن..ستمی من معتادننی نگنیبب

 ... تویمن بھ تواعتمادکردم ول.. انتظارنداشتم؟؟ازتیباکارات خورد کرد
 : کرد وادامھ دادیمکث

 ..ی خوشبخت بشدوارمیام...شھی ھمیخداحافظ برا.. ولش کنیچیھ
 ..وفای بخداحافظ

مال .. بودهشتی کھ چندماه پیچقدسختھ کس.. بگمتونستمی میچ.. قطع کردمویگوش
 ..یاری برزبونت بیزیچ"خداحافظ" جزی دفعھ بخوادبره وتو ندونھی..توبوده

 
 درباره منوبھ خودم می زنگ گوشی دفعھ صداھی کھ ختمیری اشک می ھمونجورداشتم
 ..جواب دادم..شماره کوروش بود..نگاه کردم..آورد
 ؟؟یخوب..سالم

 : گفتی نگرانی باصداکوروش
  شده؟؟یزی؟؟چیکنی مھی گری چتھ؟؟چراصدات گرفتھ نکنھ دارزمی عزسالم
 کھ اشکام یدرحال.. دلم سرباز کردنی دفعھ تموم زخماھی.. کوروشی صدادنیباشن

 کھ انگارخوشحال بھ یکوروش بالحن...براش از محمد وحرفاش گفتم..ختنیریم
 :دگفتیرسینظرم

 دخوشحالیپس با..یتوکھ دوسش نداشت.. ندارهی ناراحتنکھی؟؟ایکنی مھی چراگرزمیعز
 ..ارمی تورو بھ دست بتونمی من راحت مگھی چون االن دیباش

 تمومش توی زنگ بزن ونامزدگفتی کھ ھمش بھم می لحظاتاداونی.. کوروشیباحرفا
 ..کن افتادم

 :گفتم.. گرفتھ بودلحنم
 .. آخھیول

 ..ارمیباش بھ دستت مپس مطمئن ..خوامتیمن م.. آخھ نداره عشقمگھید:کوروش
 : زدم وگفتمیپوزخند..ختنیری کھ ھنوز اشکام میدرحال

 ..نیھمتون نامرد..یزاری بعدش توھم مثل محمد تنھام میول..یخوایم..آره..ھھ
 تنھات چوقتیھ..من تاآخرش پات ھستم..ستمی نی من اونجورزمینھ عز: کوروش

 ..خورمیقسم م..زارمینم
 ...واقعاا

 کم استراحت ھیبرو ..اشکاتو پاک کن.. نکنھی گرگھیحاال د..آره:کوروش
 .. حالتو بپرسمزنمیمن بعدا زنگ م..یآرومتربش..کن

 ..کردمیاحساس آرامش م..اشکامو پاک کردم.. کوروش انگارآروم شدمیباحرفا
 .. گلم خداحافظ فعالباشھ

 ..زمیخداحافظ عز: کوروش
 



 94 

 ... کھ خوابم برددی نکشیطول..شتم بالش گذایسرمو رو.. قطع کردموکھیگوش
 بابام اومده وداره صدام دمید..بلندشدم..دمی بابام ازخواب پری ھایباسروصدا

 ...دمینقدرخوابی من ایعنیاوه اوه ..شب بود١ بھ ساعت انداختمینگاھ..کنھیم
 : بابام کردم وگفتمروبھ

  بابا؟؟ی اومدیک
 ... اومدمدیباکل..ی بازنکرددمید.. درخونھ رو زدمیھرچ..یتوکھ خواب.. االننیھم:بابام

 ..متوجھ نشدم.. بابا خواب بودمببخش
 .. خب اشکال نداره عروس خانمیلیخ:بابام

 : گفتمباتعجب
 ھ؟؟ی خوبھ؟؟عروس خانم کباباحالت

 : بھم زدوگفتی چشمکبابام
 .. دخترخوشگلمگھی دییتو

 عجب.. شدن مھربوننقدری شد بابام ای دفعھ چھی..جااااان
 ؟؟ی بامنقای دق؟؟االنیگی می داریبابا چمنم؟؟
 :دوگفتی بلندخندی باصدابابام
 .. جوننینگ..ھیدختربابا ک..یی توگھی دآره

 
 حتما گفتی بھم می حسھی..نمیبی شادمنقدرومھربونی شده بودکھ االن باباموای چدونمینم

 .. کاسھ ھستمیرنی زیکاسھ ا
 .ھ؟ی ماجرا چی بگشھی مبابا

 تموم وی حتما محمد بھت زنگ زد و ھمھ چنینگ.. رو حرف من حرف نزنگھید:بابام
 .. بھ منم زنگ زدوتموم حرفاشو زدیچون عصر..کرد
من ..ھمون پولداره.. بدمت بھ ھمون دوستمنکھیجزا.. ندارمی چاره اچی ھگھی داالن

 ..االنم وقتشھ..یشی تومال اون مدونستمیازاولم م
 ھیآخھ من نخوام با..دوباره اجبار.. تکرارشدنشی چندماه پیدوباره بحثا..ای خدایوا
 نم؟؟ی ببدی باوی کنم کی سقف زندگھیری زرمردیپ

 تودوباره منوبھ اون شھی نملی دلیول.. درستھ محمد تموم کردیگی می داری چبابا
 ....ھیمگھ آدم قطع..ی کنلیتحم
ھمھ ..نایعموت ا..انندیھمھ درجر.. ھا انجام شدهیھماھنگ..می ماحرفامونو زدگھید: بابام

 چھ نھی کھ نرفتھ سمادتی..ی ھفتھ عقدکرده دوستم بشنی تا آخرادیتوبا..قبول کردن
 .. خوردهیقسم

 ؟؟یزنی قسم حرف مازکدوم
 فتی بھ ھمھ دوماه فرصت داد تا تکلنھیسم.. اومده بودی نازادتھی شیدوماه پ:بابام

 ️☹..رونی بتتندازیروشن بشھ بعدش گفت م
 ..رونی دخترتو ازخونھ بندازن بی اجازه بدیتونی توچطور مبابا
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من آخرھفتھ .. بوددهی فای تالش بگھی داوردی روش می حرفھی بابام گفتمی می ھرچمن

 ..ھھ..ی راحتنی بھ ھمشدمی مرمردی پھیزن 
 : اومدامی پمی بابام ازخونھ رفت بھ گوشی وقتصبح

 دونمیخودم م..ی جواب ندادشنھادمیبھ پ..ی ھستالیخی توبنکھی مثل انیسالم نگ"
 بتویترت.. داخل خونتونامی مواری دیاز باال..ییخونھ ھم کھ تنھا.. سروقتتامیچطورب

 "تمام..آبروت بره..رمیگی ملمیبعدش ف..دمیم
بھ ...گرفتمی قرارمقھیدتومضی ازھرطرف باایخدا..بود)آخوندمسجدمون( حافظامی پنیا

 : گفتیباناراحت..کوروش زنگ زدم وتمام ماجرا رو براش گفتم
 امیمن م.. جمع کنالتویزود وسا..ی ھرچھ زودتر فرارکندی بامی نداری چاره انینگ

 ..میری منجایدنبالت ازا
روز باخانوادت ١٠بھم گفت بعد..اون باحرفاش منو قانع کرد.. مخالفت کردمیھرچ
تامنم خام حرفاش شدم ..خالصھ اونقدر گفت وگفت..شھی حل می وھمھ چمیکنی میآشت

 ..وقبول کردم
 زمیداشتم از شھرم از ھمھ چ..  جمع کرده بودمالموی خودم بستم وسای ساک براھی
 .. من نوشتھ شده بودی بودکھ برای سرنوشتنیا..ی راحتنیبھ ھم.. گذشتمیم
 ....... کھ درانتظارم بودی نامعلومندهی آی بھ سوشیپ
 
 ...... جلداولانیپا
 
 
 

 ..... ازجلددومی اخالصھ
 ..کشھی دست مزشیازھمھ چ..کنھی محمد فرار ماھمونی باکوروش نینگ
 ........ی خوشبختی بھ سورهی خودش داره مالی خبھ
 ....کنھیسالھ م١٨ دخترنی با ایادی زی ھای  بازی زندگیول
 کھ یقی حقاھی...شھی کوروش روبرو می از زندگیادی زقیباحقا.. بعدازفرارشنینگ

 .......... قبول کنھزوی ھمھ چدی بایول...باورکردنش براش سختھ
 پا نی نگی بھ زندگاریماز..نی نگی ھای وبدشانسیدراوج بدبخت..بعدازچندوقت

 ...زارهیم
 ........کنھیرمیی تغزای چیلی خاری ورود مازبا
 
 .....اری مازی از احساس وزندگیقی در ادامھ حقاو
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دوباره .. ازنو متولدبشھنی نگشھیباعث م..نی نگی بھ زندگاری ورود مجدد مازبا
 ...ی گذشتھ بشھ ولطونی شنینگ
 

 ....کنھی کھ دوباره سرباز می واحساسعشق
 
  عشق واحساس دوطرفست؟؟نی اایآ

 
 شھ؟؟ی می چنی نظرشما عاقبت نگبھ
 
️❤رسن؟؟ی بھم منی ونگاریامازیآ ️ 

 
️ کنھ؟؟دای پی ازدست کوروش خالصتونھی منی نگایآ ️ ️ 

 
️اره؟؟ی رو بھ دست می خوشبختنی نگایآ ️ ️ 

 
️شن؟؟ی حل منی نگی زندگامشکالتیآ ️ ️ 

 
️ کنھ؟؟ی باخانوادش زندگگھی باردھی تونھی منی نگایآ ️ ️ 

 
️ اون ھستن؟؟یرای بازم پذنی خانواده نگایآ ️ ️ 

 
 .........  سواالت درجلددومنی تمام اجواب

 
 
 
 .......دی باشنی نگی تاآخر ھمراه سرگذشت زندگدوارمیام


