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 ..!!! هاجانبخشآرامشنامبه

 «!! شدممات»..رنگاهتیوباتبودم...شاهنگاهتدرشطرنجکهزمانادبادآنی

 گذاشتمفمیکیوتوکردمهاموجمعهاوجزوهلهیاستادزندوسکالسشدنباتموم

 ..!! مندلمثلبوددرستاهیوسیامروزهواابر

خودمبهدلمتهداشتمزنگهیمکمکخودموبهیولرفتیاهیسهامچشملحظههیبلندشدموازجامکردممرتبسرمیچادرمورو

 ارهیمنوازپادرببتونه،نبودکهیزیچیگشنگ..!!البتهسوگندخانومموندنگرسنهاثراتنمیا-:وگفتمپوزخندزدم

خارازکالسکهنیهمخارج،شدموازکالسبرداشتمکالسیخروجطرفبههامووقدمکردمعزمموجزمبودعادتهیمثلبرام

 ...!! بودیعال آزادواقعایهوادمیکشیقیعمنفسشدمج

یسعبودموباارادهمحکمبدمنشونضعفدربرابرمشکالتکهنبودمیدخترنشستدلمبهیغمدوبارهآسموناهیسرنگدنیباد

 یسردکهاموچهارسالهستیبی!!دختردارمنگهشونخودم،وواسههاموبروز،ندمینارحتکردمیم

خویاجتماعیازطبقهپدرومادرمازفوت!!تاقبلیسوگندرستمیاضیریآخررشتهسالیدانشجودهیروزگارروچشیوگرم

یدولتوارددانشگاهادتونستمیزوتالش..!!بازحمتهابدبختنیتربدبختشدمشخصههابهاونامابارفتنمیبرخورداربودیب

مابیروازجلمیوبا..!!مآخرخطبهرسمیمبشملیالتحصفارقکهگهیدماهکیوبودهدرسوفقطفقطمیخوشتنهادلبشمشهرم

  بدم؟؟یدردروچیبمرفحاوناجوابیبودخدامیوندوازدهشدبلندازنهادمآهساعتدنیوباددرآوردمنتوم

 !! بودبداخالقیلیاکبرآقاخفقطبودم یراظیلیوخکردمیمخانومشویپرستارازتجارتهرانیکییخونهیوتبردرسمعالوه

خمواظبگهینفردهیعصرهمفتیشبودمدادهاختصاصصبحروبهمیکالسیهاوساعتعصررواونجابودمفتیشخاطردرسمبه

-داشتونگهدادمتکونیتاکسیبرایاجباردستیوازروشدمافکارم الیخی!!ببودرمیدرحدبخورنمهم..حقوقمبودخونهانوم

 یمالدبامشکالتیبابرمیباتاکساگهدونستمی!!میجآبتومنهشت-؟؟یریگیچقدرمآقاتاولنجک

ی:خداکردمزمزمهرلبیاکبرآقاروزیوآزاردهندهتلخیهاحرفیحوصلهسوارشدمبازهمیولبشمادمواجهیبوجودمبرامکه

فایوازدار،دنبودممیتیمرورکردمخودمیومشکالتموبرادادمهیتکشهیش!!سرموبهلهیتکمتمیظرفرندهیبگو،گاامروزروبهش

 قط

دارونوتمامگذرونخوشاشیعهیشدبهلیسپهرتبدپدرومادرمرفتن..!!باازدستییناآشنایکلمهبرادرچهههبرادرداشتمهی

وتونستمزاشتینمیخالوقتچیمنوهحسابباباکهجمالبه!!بازمباددادبههاشیگذرونوخوشهاشیقماربازیروپادارمون

-!!هوایرورهیومکنهیمسپهردودشکنمغفلتاگهنمیهمالبتهبخرمهیریمنیتو ینقلیخونههیامشدهجمعیهاباپول

توزدنازقدمشدمادهیوپکردمروحسابهیکراانداختمرومروبهنالیمبهیونگاهاومدمخودمبهرانندهی!!!/باصدامیدیرسیآبج
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 یبیجادههیمثلانداختمبهشیادنگاهیمواقعاخوشم لیطوالنیمنیای

یفکرمباخودمبودنجادکردهیاییایرویفضاشونختهیآویهاشاخهبودکهدمجنونیبپرازدرختروهاشادهیکنارپانتهاکه

 ..!! کجاباکالسهیهانیوماشپرازخونهتوشکهالنیمنیواکجاکارههمهیازآدماپرهتوشماکهیمترستیبالنیمکهکنم

اکبرآدمیلرزخودمکردبهیمییخودنماروشکهیشخصوازنامدوختمچشماشصفحهوبهاومدمخودمبهمیگوشزنگیباصدا

-بشم:روح شدقبضباعثکهیدادیالوو..!!وصدا-:داشتمنگهشمازگوروبافاصلهیوگوشروزدمتماسیدبرقراری!!کلقابود

  ؟؟؟یباششدهخرابنیتواداالنینباهااامگهیدخترتوکجاموند

-!!یعیشفیآقااو..اومدم-:دگفتمیلرزیمازترسکهییباصدا

اوخودموبهانداختمیگوشخاموشیصفحهبهی!!نگاهشدقطعی!!!وگوشزودترخودتوبرسونهرچهنکنماخراجتیخایماگه

جنیایکنندهرهیخییبایوبازروبازکردماطیودرحدانداختمیکلعیوسرستادمیادرعمارتیروروبهدمیدووتاخودخونهمدم

 یهاپرازدرختاطرافشکهزهیروپرازسنگکیباریاجادهیشدیواردمکهاولیدرمرحلهروشدمروبه دراندشتنگل

ورنگاربایزیهاپربودازگلتوشکهیاوباغچهبایزینماآبهیروتوروبهبودشدهفرشسنگکهیلیرطویمسوبعدازاونسروبود

صاحبشمثلبیوعجازمرمرداشتیینماکهیعیشفخاندانبزرگعمارتبهدمیورسکردمیروطشدهفرشرسنگی..مسنگ

 ...!! دیرسینظرمبهباابهت

ززارهیمهاسرشوگرسنهوشبندارهیچیهکهاستچارهیوباونقدربدبختمنمثلیکیاحکمتتوشکری:خداکردمزمزمهرلبیز

 !! کارکننیچدوننینمکهنااونقدردارنیامثلهمیکینیم

روچقدرباروبهومنداشتیبرمقدمطرفمبهاشیشگیهموصالبتبا،ابهتکهدمیرودیوازدورمردکردممانندفوتنفسموآه

بودکردهاضافهبتشیهبهبیعجکهیرنگیوشلوارطوسکتسمتبهرفتستادنگاهمیاروم!!روبهداشتمبشرحراسنیبااشدن

 ینافذوطوسیچشماودرآخرغهیتاماششچروکیپوستکدستشیدویسفیوموها

عصبی!!صداروازکجاآوردهبتیهنیاسالهوهشتمردپنجاهنیاکهدرعجبم..ومندارممیبازنگاهشکهکنمیماعترافرنگش

 دزنگاهموازشوباترسامیبخودمبهشدباعثاشی

 

 یدآقایب..ببخش-:بودگفتمکهیکندنهرجونبودوبهبنداومده!!زبونمیرداشتیتأخساعتکیامروز-:دمید

 گهید-گفت:!!باحرصشهیتکرارنمگهیدیعیشف

-!!یمونیجامنیهمشبدارهکسالتکیکوچخانومخونهبرگردمتونمینمامشبیاخراجوگرنهتکرارنشه

 !! دادمارسرتکونیاختیوبدمیلرزخودمبهکردکهزنگاهمیآخه...!!ت
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 نه!! -؟؟یندارکه:دانشگاهاکبرآقا

 یلیخبراتخانومشکوفهکهنهگفتمدلمی!!تودورشدبلندازمنیهاگردکردوباقدمرفتم!!وعقبمنباششکوفهمواظبپس-

 یتوکههستیعیشفیآقاهمسراولخانوم!!شکوفهینگرانشهمونواسهمهمه

یزندگوفرانسهکردهتاازدواجیآناهکهاستیتاوآری،آناهنی:آبتبیترتبههاشوناسمدخترهیودوتاپسردارنشدهفلجتصادفهی

ماشدنوبعدازفلجموندهرانیاکهیتنهافرزندنهیآبتکههمفرزند،ارشدخانوادهدهیملیتحصادامهکشورآلمانیاتویوآرکنهیم

آیولکناراومدنپدرشونباازدواجییجوراهیایتاوآریآناهکنهیمیزندگومستقلکردهروترکخونهپدرشدفراشیوتجددرش

 کهیسالکینیای..!!تونهنیبت

طبچونروبشمروبهباهاشکهمنداردوسمنیولزنهیومزدهیسرممادرشبههرهفتهاونالبتهدمیروندنیآبتکنمینجاکارمیا

 ..!! ندارمدنشیدبهیرغبتومنمدومهیاکبرآقانیآبتدمیشناشدربارهکهییهاحرفق

ریخوردومیمپلهچیمارپحالت،بهرومروبهشدموواردسالنازاونجاگذشتمکهداشتکیکوچیراهروهیاولشواردعمارت،شدم

 شمیابروفرشیاروزهیفیسلطنتکیش یهاومبلمانیشدیمییرایذخوردوواردپیمدوتاپلهراستمباالسمتفت

 یلیباخیتقربودپهنوسطکهیوگردخشگل

نمصرفروتوآشپزخونهناغذاشونیابزرگیزناهارخوریمهیداشتتجملیشترجنبهیبودوبرودربرگرفتهییرایپذیفضاکم

 کننی

آشپزخونیتجمللهیوسیوکلبودگوشههیکهبزرگtvوداشتیکیشمبلماناونجاهمبودکههالچپممسمتخالصهغلطاچه

خامیمروتاکردمدرآوردمروازسرموچادرمشدمدزدنیدالیخیبشدیمختمییرایپذبهبودکهیکیکوچیراهرویانتهاکههمه

-یتوچطوردخترمیمرس-!؟؟دشمایخوب،هستخانوممیکردم:سالم مر سالمشاومدومنخدمتکارشوننوم

-اتاقشیتوباالست-کجاست؟:خانومزدوگفتمی..!!لبخندشکرستمیبدنیإ

  دادزدوسرشوتکونی!!لبخندباالرمیممنپسخب

خانوماتاقیدرمشکایآرروشنیادرقهوهنجابودهیاشیمجردکهتابودهیآناهمالهیدرآبتااتاق،پنجبهدمیرسوهاباالرفتمازپله

شدههامستقلهیقضوبعداونسیناونم..!.کهنیآبتراهروبودمالیانتهاکهسوختهیاقهوهاودریازآرهمدرنگیدرسفوآقاشون

  دییبفرماوگفتزدمخانومبه،دراتاقیاتقه

شکوفه :سالموگفتمدمیکشسرک

گبهیابوسهکردیپرممادرموبرامیخالیانگارجاداشتمدوسشیلیخبردمآغوشش،پناهبهبازکردومنممخانوم..!!آغوششوبرا

-؟؟یتوچطوردخترمخوبم-ن؟؟ی:خوبوگفتمزدمونش
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-ن؟؟یکنیمهیچراگرانومخ:إشکوفهشدیجارچشمشیگوشهیاشکدوقطرهیموبوسیشونی..!!پشمایخوببهیمرس

-خودم!! یتایآناهمثلنجاتوهمیایایچرانمآخهسوگندجانتوافتادمیبیادغری

راحمنهستمواالنمبودمخوشحالیلیخشمابودمشیروپیساعاتنکهیهمهمسالکینیاخانومدشکوفهیدارلطفمنشمابه

 !! ن؟؟یکزکردنجایچرااحاالچشمبهیإ-نخوردختر..!!استغفراال..!!قسم-..!!خدابهتم

 دلمخانوممکنارشکوفهیوقتیشدولداغونپدرومادرشبافوتشیچندسال پکه یسوگندشادوشوخبودمشدهبازهم

شدچندویماضافهبهشمنمیغصهشتراوقاتیوبداشتغصهیکافیاندازهبهخودشخانومشکوفهسوگندباشمخادهمونیم

 غمبزارمخونهنیایپاتوخواستمهرزمانگرفتممیتصمکنمیمناراحتشمیباناراحتدمیدیوقتشیپقت

-:منتظرتوبودم..!!زدوگفترومبهی..!!لبخندنشهتیاذخانومتاشکوفهکنمدرچالپشتهاموهم

  باشهمنتظرمنفربودکههیوتوعمرمنمردممنتظرمنیوا

..!!گهیدامینمیبخورغصهیشماهخونهنیتواباوجودمنقرارهخدااگهبهخانوم:شکووفهگفتمشدوبااعتراضنیغمگچشماش

-!ن؟ییپامیدبریاهیپاومخانشکوفهخدانکنه-!!رمیمیممنیبرتواگهبراترمی:بمکردوگفتاشکشوپاکنم

 !! ه؟؟یچهیپایزنیتومهیحرفاچنیا

 ..!! گهیدهیپاهیشب یزیچهیخوباووممهی:پاوگفتمگرفتمخودمبهیمتفکریافهیق

  مونمیجامنیهمشبمن-جانمم!!؟-خانوم..؟؟!!گفتم:شکوفه ومنمیدیخندهردومونمزخرفمفیتوصنیباا

 حالخوشیلیخزمیعزنه-دروغگوام؟منمگهآره-؟؟یگیم:راستگفتیحالباخوش

-؟؟یندارتوفردادانشگاهمگهنمیببشدم

 ..!! هاامتحانوبعدهممیلیتعطیادوهفتهشهیمشروعدارهسالانیپایامتحاناچونگهیدنه

-ن؟؟ییپامیبرخانومشکوفهیمرس-..!!دخترمیموفق..!!کهانشاال

هامیبادباهاتیبتادلمبپوشتامیآناهیازلباساخشگللباسدستهیریبگدوشهیبرویستینخستهتومگهسرووضعتنیباهم

-دم؟؟یبومیلی:خوگفتمدمی..!خند،یواخور

تیآناهاتاقبهورفتمرونیباومدم!!ازاتاقامیمسوتهسهپس:باشهوگفتمبلندشدمازجامپاشوپاشودختر..!!باخندهجورمچهاووه

 استفگرانیدیهاازلباسخاستینمدلمراستشرونیبواومدمزدمخیکهسردگرفتمآبشدوهیولباسامودرآوردما
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 واسهکنماده

شکدراتاقبهیاتقهورونیبرفتمازاتاقیمشکهمومقنعهیمشکیوشلوارلیمشکیمانتوهیکهدمیخودموپوشیلباسانیهم

-!!؟؟ینکردکردوگفت:چرالباساتوعوضنگاهسرتاپاموخانوموشکوفهداخل..!!رفتماتوی:بگفتکهزدمخانوموفه

 .!! گفتمکهنیهم-خاانووم..!!شکووفه-..!!تونهمنانهییکنیملباساتوعوضیریامیدختر-یمرسراحتمخب

انداختمهاموباالشدشونهستهبازوبیکیتارتواوننیآبتدراتاقکردموحسرونیبرفتمازاتاقباحرصوالبتهوناراحتسرخورده

تارکهدمیوپوشکردمانتخابسبزرنگکیتونهیگشتممناسبلباسهیودنبالکمدشوبازکردمودروبستمتایآناهاتاقبهورفتم

یلیخسبزشروموهامانداختمهمیسبزرنگوشالدمیدپوشیسفیشلوارساپورتهینازداشتیباربهیعکسبودوروشزانومیو

 ولباقوتیسبزمثلچشماممیکمونیمشکیوابروهاداشتمیدیسفپوستکردمنگاهنهی،آیتوامافهیقبهاومدیمنازبودوبهم

قیداروغصهی،نداریاخانوادهیوقتانداختمباالیاشونهییوخرمابودنلختبودموهامخوبوجوردماغمموجمعنازکهامم

مناسبلباساونمکهکردمکمکبهششدمواقعخانومشکوفهموردقبولگهیددفعهنیارونیبرفتمازاتاقخوهیدردمچهبهافهی

  سپوستنداشتشترسنیبوپنجچهلبودچهلیخشگلزنشییخداکردمششیآراخوردههیدویپوشی

شریبانوهیازیکاملینمونهیپرکالغموهاشموسرخخشگلولباشیومشکپهنابروهایخمارومشکوچشماشداشتیدیف

 .!! شدهفلجکهفیحفقطیق

منومجبگفتیموازخاطراتشگفتمیمازخاطراتممیزدیمحرفوباهمدادمیمهاحرکتفرشسنگیخانومورولچرشکوفهیو

کمنمیشدبودوسبکدراومدهاشکمونهردومونکهمیوگفتمیاونقدرگفتگفتهاشیوازدلتنگبگمهامیازدلتنگورکردکه

 یولینفهمبهخودموبزنمخاستمیموقتابودکهیلیخیازهرغمیخالدمشسبک واقعاه

 بدمروانجامیکارنیچهمتونمیمکردمیمحساالنیشدولینم

میومنتظربودبودمخانومشکوفهیروروبهمیبودزناهارنشستهیوسرمکشوندخونهماروبهناهارحاضرهنکهیابااعالمخانوممیمر

دتیبودوچسبمزهخوشیلیخسوپدنیکشیگشنگبعدچندوقتییخدامیبوددسرروخوردهالبتهارهیروبشامخانوممیتامر

نیسوگندامروزباایماهیلیخ:ماشاال،وگفتزدمیلبخندکنهیمنگاهمدارهخانومشکوفهدمیود،سرموبلندکردمفکربودمیو

 ..!! یمرسخانومشکوفهنیدارشمالطف-تویهستیابینایطالچهکهدمیفهمدمتیلباساد

 ادچراسهینم:آقاگفتخانومندشکوفهیچ زوغذاهاروهمیمیندرویچتابشقابسهکهیشددرحالییرایواردپذمیمر

  ؟؟یآوردتابشقاب

-اومده؟؟ی!؟؟کنیآبت-!!!هستنهمنیآقاآبتإخانوم-

 !! دارنفیناهارتشرگفتنزدنزنگازاتاقشونموقعاونیولخانومدونمینم
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مدمیندازشیچیبااکبرآقاهدادشیجزدادوبکسالینیارونداشتمیکینیادنیدتحملدمیپرازجامعیسرحرفنیادنیباشن

-دختر؟؟یگفت:چراپاشدباتعجبخانوم!!شکوفه باشهیموجودوحشتناکچهسینعلوم

  نیستیادتنهانیمنیآقاآبتکهشماهمباالبرمادبهترهیمخوابمخوردههیرشدمیسإمن

 ؟؟؟ وخجالتبابامننه-!!ازشیکشیمخجالتدونمیمیخادبریإکجانم

-ازشترسمیمخوردههیفقطمنگفتمدلمته

 !! گفتمازتوبراشمنمیدیپسرموندتواصالسالهینیاکنمیمعرفنیآبتتوروبهخامیمدخترم

 برم؟؟؟ خانومشکوفه-ایخداازشترسمیممنگفتهإواقعاازمن

اعتراف نشستمناچارسرجام!!بهگهیدنیکجادختربش

-وقتهیادینسرتییبال-خوبم-دختر؟؟یخیوگفت؛چراتوانقدرگرفتدستشیدستموتودمیلرزیدمیبنیعکنمیم

  ایدننیازاشمیمراحتستیبدنادکهیباگهخب

  سالم

  یخوبجاننیآبت:سالمگفتخانومشکوفهزدیمتوحلقمبودقلبمیکین،صدایاخدا،یوااا

معامچهرهاصالجلوکهبودمدهیوشالمواونقدرکشنییپابودمهاانداختهکبکمثلسرموهیوکهیچنمیببسرموبلندنکردمیحت

  نبودلوم

  ؟یتوخوبمامان:ممنوننیآبت

پسر:خبگفتخانومشکوفهدمشینداصالدونشستیکشیصندلهیسالم،کردآروماونمکهکردمسالممنمیرلبی!!زپسرمآره

  سوگندازدخترگلمنمیام

  :خوشبختمگفتخشکیلیخ

 شهیمچهخبیبودولیبازعیضایلیخییخدابودسرموتکون،دادمنییپاسرمطورکههمونمنم

ودستغذاخوردمکمیلیخمیشدومشغولمیدیغذاکشقهیبعدازچنددقافه،اشیقبهبرسهچهترسمیمازصداشیحتکردمن

 !! رهیگیدردمگردنتنییپایسرتوچراانقدرانداختیچراانقدرمعذب:دخترمگفتخانومشکوفهدمیکش

 !! یمرسراحتم-

  میباشدماناراحتیشایدولی:ببخشنیآبت
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میمرخانومشکوفهممنونشام:بابتوگفتمبلندشدمازجامحالتوهموندمیکشازغذاخوردندستادبیببودإچهنیآبتنیا

 !! جاننوشکنمیمخواهش-:خانوممی!!مردردنکنهشماهمدستخانوم

 !!: رفتهنیآبتبههمیاغرهچشمبودم!!مطمعنرینگدلروبهنیآبتیهاحرف:دخترمگفتخانومشکوفه

 !! خوششببخوابمبرمفعالستمینگرفتندلبهاهلمنخانومشکوفهنه

 تونستمنیازآبتفقطرفتمهاپلهطرفبهوآروم

شونمدوافهیقیولیبرادرچشمبودبهتوپکهکلشیههاشوکفش،رنگشویاسورمهنیوشلوارجنمیرنگشوببیطوسراهنیپ

 وووضوگرفتمخانوماتاقبهرفتمنم

 

وشروعموبرداشتمیدرسهاجزوهفمیکیتووگذاشتموتاکردمبرمیمراهباخودمشهیهمموکیوچادررنگنمازظهرموخوندم

یخاطرهمبودبهگرماتاقزنهیمحرفباپسرشنشدحتمادارهخانومازشکوفهیخبریولخوندمیدوساعتیکیخوندنبهکردم

رموهایزدستموبردماومدیمباسنمیدتارویبلندبودشایلیخموهامبازکردمپسموهمیکلوگذاشتمگوشههیوشالمودرآوردمن

روروبهدرستکهستادمیایقدینهییآیروروبهدادیمحالیلیخشییخداکاروکردمنیایچندبارهیباالختمشونیوهوورم

ظاهرشدندرگاهیتووپسرشخانومشکوفهکهدمیدنهییآیهوابازشدوازتویدربکهکردمیمیبازطورباموهامنیهم،دربودی

قدبلندنمیشوببافهیقتونستماالنمنبودبهچشماشوزدههمنیآبتنیاشدمرهیخبهشونوبابهتبودبرگشتمهنگ،کردهمخم

 برابراصلیکپهاشهانبودچشمربرنجیشنیازاالبتهدداشتیسفیبودپوستخوبکههمکلشیبوده

منوتیفعالکردبهشروعمخمدفههیبودزدهشونهسرباالکهیووموهاپرکالغیاقلوهیهالبمناسبدماغیهامشکابروهاکبرآقا

سهیرازخندهخانومشکوفهشدیمدهیودبلندبودموهامکهدهیفا،چهیولروسرمشالموانداختمدمیوپردمیبنفش،کشغیجهیم

نیاومدبگشیپمامانیبراهمیمشکلخانومنجاهستمیفردااتا:منوگفتنییپاکردوسرشوانداختیزیراخمنیوآبترفتیم

  نیازدنغیجدرضمن

  جاممنوعه

یافتونبیقیخاستیمسوگندکهتوسرتخاکیأرونیرفت،بازاتاقکهطلبکارهحاالزنهیدمیدرهمنوداساعتههیبابانهبگماومدم

 !! چهمنبهباشهصاحابشمبارکبودیپیوخوشتدپسرجذابیددودمانتمکهنه

  لبتودخترنکنهیکارچهنی:ادمیجویلبموموپوستکردمنگاهخانومشکوفهبهزدهخجالت
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-!؟یکارکردیچمادرمگهبرهچراآبروت-رفت!!آبرومخانوم:شکوفهنزارگفتمیباحالمنموودروبستاومدداخل

-پسرتون..!!آخه

بودنختهیردورتقشنگیلیخموهاتبودکهنیاواسهکردهتعجبیدیدکهاولماونپرهسروچشمشمننیمادرآبتندارهعب

 حالتهیوبا

بتیموهامو،باعصبانودمی!!لبموگزگهیدداشتهحقپسرماونحاالشدممحوتکهمن،دخترمیکردیممارونگاهیداشتخاص

گفت:دخشکوفه،خانوم!کنمیمکوتاهشونرمیمباشهکهخودممهیتنبواسهفکرکردمباخودمزدمپسیوکلکردمجمعسرماال

-وگفتمخوابوندمتختیخانومورو..!!شکوفهشمایفدابهمنچشم بهیإ-ام؟خستهیلیخرواختبخوابمیکنیمکمکمترم

  کنمحلمعادلهعیوهبخونمدرسنمیبشاطتتونیحیتوبرمهستاجازه-دخترمجونم-جونم؟!!خانومشکوفه

پزده!!ذوقهستدستدمهموتختهوکیماژکنهینماستفادهازشیکسوقتهیلیخمطالعهسالندختربروتواطیتوحیچرابر

  یمرسبشمقربونتونیواا-دمکرماچشدمیر

  یبشقربونمخدانکنهزمیبروعز

 دخترم باشه-امیمعیسرکنهصدامنیبگمیمربهنیداشتیمشکل

 ..!! شدمخارجوازاتاقبرداشتمهموهاملهیوسکموبرداشتمیزیفیهاوجزوهموهامیروشالموانداختم

اودارماونکاربهیچمنچهمنبهاصالرونیببرممنخداپسیإبودتوکتاباشنجابودوسرشیاهمنیآبتإشدممطالعهواردسالن

اولنشستمیصندلیزورویمیروکموگذاشتمیزیفیهاجزوهبردنشستمتیوایروروبهجلوورفتمبودمنمنشستهگوشههین

  !!یتونیسوگندتوم یولیاضیررفتمکردمغلطمنایخداداشتییهافرمولچهخوندنبهکردمروشروعیحفظمطالب

یبرگهیروروبودومساعلمسعلهحلنوبتسپردمیمذهنمیهاشوتووفرمولخوندمیمقیرودقفصلهیمطالبتونمیممنآره

هورامرمسعلههوباحلبودرفتهادمیرونیوجودآبتکالکردمشونیمحلجوابادرستبهکردننگاهوبدوننوشتمیمسینوچک

اعتمادبنیوارودارمباالیهوشبیضرنیاندارمیچیهاگهحداقلشدخداروشکرکردمیملوقندآبیلوکیکدلمیوتودمیکشی

وونوشتمکندمسینوبودصدتاچککردهلجبدجورباهامنکهیامثلشدمومشغولدمیرسفصلیمسعلهنیآخرروبهباالنفسه

بردازروتیواجونبهافتادمدستبهکیوماژبلندشدموازجامطرفاونکردموپرتکردمرومچالهبرگهبودمشدهینشدعصبیل

 ی:الهدادمیمبلندبلندفحشبودوخودمودراومدهحرصمدمیفهمینمیزیچکردمیمنگاههمجزوهی

یخداسیبنویهکنپاکیهسگنیعحاالیندادچراگوشهایبودزندمردهسرکالسکننبرسرتسوگندخاکبزننگندت

..!. گهیدبسه-!!مهمهنیایاستادچراگفتیریگربگیجحناقیإبربادرفتدونمرهکنراحتامنوبکش

بلندزوازجاشیمیکردروبودروپرتدستشیتوکهیکتابتیباعصباننیآبتدمیدهواوبرگشتمدمیمترپرهیدادنیادنیباشن



ه | 10 ح ف ص  
 

-کنم؟؟یممطالعهدارمینیبینمهامگهیکنیجادمیاومدوگفت:چراانقدرسروصدااطرفم.!!بهرفتآبرومایشدخدا

 هاموجمعلهیوس!!داشتمنیباششماراحترمیممناصالنیآقاآبتشمانشدمیمتوجهدمنیإببخش

-است؟؟مسعلهیکجا:مشکلتوگفتکشوبرداشتیبردماژتیوایتختهطرفرفتکهکردمیم

 گهیدبگود-نیبنداززحمتنوبهخادخودتویدنمیببخش

کالفه -ن؟؟یاریسردرمیاضیاازرشم:مگهوگفتمشدمی..!!جدمنوسرنبریحوصله

 !! هیزودتربگومشکلت چحاال زرنگخانومکنمیمهمسیوتدرهستمکیزیوفیاضیاستادرگفت:من

 بازموندهدهنمکهمن

 

 ازحضورمبارکش!!  زبشمیمستفبزارمنمپساستادهگرمبوذبابادمت

 وازکجابدستیکنیا:خبوگفتمرونوشتممسعله

 یدقتیبمسعلهحلیتو:درستهوگفتانداختمسعلهصورتبهیقیدق!!نگاه؟؟سیجورنباهممسعلهنیایجاچیچراهاومده

 یاظازخودر.!!چهکتابتهیتونیهمقیدقکهارمیمدستبهجوابوبراتآسونحلراههیبااالنمنچوندنیجوابوپیلیوخشده

 یلیخدادمیمگوشبادقتومنممسعلهدادن حیتوضبهکردوشروعدستش،گرفتکویماژبود

که انداختبهم ازباالنگاههیتمومیوقتدادبرامحیدتوضیمفحالنیق،ساده،ودرعیدق

  نیدادحیتوضیعالواقعاممنونیلی:خوگفتمزدمیلبخندبلهیعنی

وگفکردمعشقیعنیکردمحلخودمروواسومسعلهکردموپاکشروبرداشتمکنپاک.!!تختهکنمیمهش:خواگفتتیباجد

 حالخوشدرسمیتوتیباموفقاگهمنهیخوچکنهیمنگاهچپچپنیآبتدمید!!برگشتمگرمدمتوولیاتم

-ن؟؟یکنیکارمیچنباشهیدفضولی:ببخشگفتمسهینویمیزیوچدستشگرفتهبرگههیدمی!!دشم؟؟حالخوشیباچنشم

-صبرکن!!-:گفتبرمکنمجمعهاملهیوس وخواستنگفتمیزیچکهکردنگامیچپهیهاان!؟-.!.!هیفضول

 !! یامتحانسوال-ه؟؟یناچیا-کن!!:حلشونوگفتگرفتطرفمروبهن؟؟برگهیداریامربله

 یهمهمگه-!!ستینیدرسکهنایای:ولروبهش،گفتمدننبویدرساصالانداختمسواالبهیونگاهگرفتمروازشبرگهباتعجب

 پاسخیهرسوالبهباشهدهیروفهمدرسدانشجواگهباشهیددرسیبایامتحانسواالت

بودنآسونیلیخکردنحلبهکردموشروعونشستمگرفتمروازشبرگهحرفبادکردبدونرتمیغبرخوردورگبهمگهید!!دهیم

وانداختبرگهیوروپشتبهینگاهدستشرودادموبرگهکردمحلقهیدقستیبیروتوهمهکتابیهاترازسوالآسونیحت

داستیبامضازدوبهمهیبش،درآوردویاوردخودکارشوازجینخودشبهیولدمیدروتوچشاشنیتحصکردبرقهاروچکسوال
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 نشییدپا

نشکردورفتپوزخندنگامهیباگرفتمروازدستشبرگهبود..!!حرصمودرآوردهنیزمیرویفرشتهنیصدآفرنیآفرنوشتهم

فهیساعتهییچهاربودتوانداختممیمچساعتبهینگاهخوندنبهکردشروعودوبارهوکتابشوبرداشتشیقبلیسرجاست

 کیزیفدرکلبودیعالخوندمصل

خوببخونمفصلدوسهحداقلنشستمسرجامدوبارهداشتنیوسنگسختمطالبیکلفصلرپنجهکهداشتفصلپنجمون

وکردمحلروهمسهفصیمسعلهنیآخرگذشتیمامازمطالعهیساعت....!!!دوسهخوندنبهکردموشروعبازکردمدوموفصله

بودانیآبتکهیمتقسبهنگاههیکردمجمعدستگاهموودمبلندشدمازجامعیسرخوندمدرسکهبسمردمدمیکشیقیعمنفس

تابامخدمیکشیزرومیمرفتمیمبودمشیپچندسالسوگندبوداگهدهیخوابزوآرومی،میبودروبود،سرشوگذاشتهخوابنداختم

مندجون:سوگدارشدوگفتیبودبدهیخوابوقتهیلیخکهدرونمیطانیشیندادفعههیدردسرروندارمیحوصلهیولنیتوزمبره

  خوردمخاکبسشدمخستهمیندبخکمهیزوبکشیبرومن

  یدردسرسوگنددنبالالیخی:بمهربونیندا

  بارهینیبارهمهیتوبودهازدستکشمیمیهرچ:توببندفرشتهطونهیش

 !! یباچهمنبه:اصالفرشته

  سوگندجونروتماشاکنمصحنهارمیبالیپفرفتممنمیبرنگردکهیبرسالمت:بهطونهیش

  رفتواونم

ینویشعرممنواسهندارهگلهدارهیتالفخبتربودطرفزاونیازمخوردههیجلوسرشرفتمآرومکارکنمیچبودمموندهمنحاال

  طویشباشه،آرهیس

تواتاقرفتموآروموشدمخارجمطالعهازسالنبزنممیجعیسرتابتونمهاموبزارملهیوسبزار،برمفقطموافقمنبارباهاتیاجونن

هلهیوسکردمیمعوضشبارهیساعتچندومنبودوصلسنبهشاشییدستشوواسهخوشبختانبودخوابآرومخانومفهکوش

 یدارمرضمگه آخهبگهمنبهسینیکی...!!افتادنهمرزلبقشنگنیآبتدمیودومطالعهسالنیاورفتموآروماموگذاشتم

 فتهیببدمزروحلیمخودمبوداگکردهگلکردنمتیاذبدجورحسکردمیکارمیچیول

 کشمیمغیبزارجپسکنهیمبدبختمینمیبب

:آقاااآدادزدمدفعههیوزدمیچرخهیزدمغیجمنمیافتادیمیداشتگمیپاشدمهمیوقتنییشدپاشدپرتدشکهیشادفعههی

سرخشیباچشمانیدادآبتحالیلیخدمیترکیمخندهازداشتمنیزمیشدرودوپرتیهاپرگرفتهبرقنیع...!!.واونمنیییبت
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دادزدچنانآن!!!!!!هاااان؟؟؟؟؟یکشیمغیچراج:چتهبلندشدوگفتازجاشطهیخاوضاعدمیفهمکهانداختبهمیتندنگاههی

نیفتینهشداربدمبهتونخواستممنمنیافتادیمنیشماداشتنی:آقاآبتوگفتمگرفتمخودمومظلومستادیواازحرکتقلبمکه

-!!۰۰گهیدیکندارمیبآدمنیعیتونستیمهانگنیمیکسبه یجورنیدختراآخه-نیافتادکه

-نینمردخبیول-افتادم!!کهاالنم-..!!نیمردیمنیفتادیمزدمینمغیجاگهزدمغیجکردمخوبدهااصالیببخش

 دفعههیبلندبلنددنیخندبهکردمشروعومنمبستشدودرومحکمخارجازسالنتیروتوبرم..باعصبان

  ..!!ورفتودروبسترفتیاغرهچشمنیقورت دادم آبتموخندهبازشدکهدردوباره

رونیابسخانوموشکوفهبخندمدلازتهتونستماتفاقبعدازهمهباربودکهنیاولگفتشهیدمیشاگذشتخوشبهمیلیختاشب

 ابهبودمنمدهیخواباتاقشیتوبودوشدهخستهبودموربردهاون

 

وازتختیتودمیوپرکردمعوضخوابلباسدستهیلباساموباوکوفتهبودخستهشبمهینکیساعتتابخوابمرفتمتایآناهتاق

 ..!! بردخوابمیخستگشدت

گودوشکردماستفادهوازفرصتنییپادمیپرازجامعیسرصبحه10ساعتافتاداووهساعتبهونگاهمدارشدمیبازخوابصبح

وستادمیانهییآیرووروبهکردمهاموجمعجزوهکردمسرمهمموومقنعهدمیومانتوشلوارخودموپوشکردمموهاموخشکرفتم

 یهاازنگاهموندنخاطردرامانبهیولنبودمیاداعتقادیزکردممرتبسرمیچادرمورو

 ..!! ادسستیزبندبودونهیادپایزنهکهمتوسط،بودمیعهیشهیدرکلخوندمیخاطرخدامبهنمازموهمکردمیمبدچادرسرم

 یاتقهشدموازش،خارجدراتاقوبازکردم

دختررهیدمش،یدیمبودکهیبارنیبوداولاومدهصبحشفتیپرستارشداخلاتوورفتمیبگفتکهزدمخانومشکوفهدراتاقبه

-ریخبهصبحتون:سالمگفتمخانومشکوفهروبهمتوسطییهاولببادماغیعسلییوچشماداشتبرنزهیپوستکهزنقشی

 باش راحتدخترگلمنه-گهیدبرمنینداریامراگهبگماومدمیمرس-؟؟یدیخوابخوبردخترمیخبهصبحت

 دخترهافتادبهچشمم

باعثییصداکهبستمیرومدراتاقوداشتمکردمیخدافظخانومازشکوفهدارهکردانگارطلبیممنونگاهیجورهیبودویجورهی

-ستینخودمدستدخترم-منستمینکهنندازنوکرتراهلیسانقدریریپی:هوودرشددممنشدنخکوبیم

 !! چه؟؟یعنیستینکهستینخودتدست
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شکوفتوبهیکردیغلط:توچهگفتمدخترهروبهیبلندبایتقریصداجادشدوبایایبدیصداکهیطوردروبازکردمتیباعصبان

گیمچرتچرایریگیحقوقتومیدارجامنیهمکلفتمنمها؟؟؟دیستینینجاکلفتیپرروتوایدخترهیریپیگفتمنخانومه

 مادر کنسوگندولش:دخترموگفتختیریماشکخانومشکوفه..!!یهریناراحتهااگهخانومشکوفهگوشدمی

درنظرگرفتبدونخبره؟؟دختره:چهظاهرشدوگفتدرگاهیتونیآبتموقعنیبودهمشدهمشتدستامدمیلرزیمتیازعصبان

هانکاردارهیچکارشصاحابیتوخونهشبکلفتهییبگیچکهیاومدهرزهیپرویدختره:توروسننهگفتنیحضورآبتن

 ..!! بختبدیدادسیسروپسرشبهکنه

بادامیشونیپزدبهاتبندهاونمبودکهنخوردهمیشونیپبهیامهرهرزگیبودخدارشدهیسرازاشکامتوگوششزدمیکیتیباعصبان

 !! شعوریبدهنتوبفهمحرف-:دگفتم

 !؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هانکثافتیدخترهیخوردیگه:توچهگفتبودکهشدهدخترهیحرفایمتوجهتازهنیآبتیانگار

  آشغالیدخترهبزنحرفتودوبارهیدارعرضهگمی:د،مگفتنیآبتدیلرزخودشبهیچنیعودخترهدمیترسزدکهنعرهچنان

 ...!!! هستممنبدهسیسروبهتکهیگردیمگهینفردهیدنبالآقاپسراگهنی:ببگفتییپرورباکمالدختره

 ووغرورمتیشخصشدن،شکستهیصدا

:گورتبلنددادزدرونیپرتش،کردبآازاتاقرگوششیخوابوندزیکیرسوندودخترهخودشوبهیجورچهنیتآبدمینفهمدمیشن

 ..!! خونت،حاللهنجاوگرنهیازاکنوگم

خانوم،شکوفهبودمستادهیااتاقوسطماتمنیولوفکرکنم،رفتقطع،شدصداشکمکردوکمیمهیدادوگریفحش،مدختره

مادر؟یخیسوگندچراانقدر:دخترمگرفتدستشیدستموتودادوهلطرفمشوبهیصندلیهابودچرخاشکسیخصورتش

  ؟

یپبهزدنروهمیمهرهرزگخانومشکوفهینیبی:مگفتمیلرزونیوباصدازانوزدمروشوروبههیرگریززدمخانومشکوفهباحرف

 !! میشون

  وکاربودنمکسیبواسهمهایبدبختواسهختمیریممهابااشکیببودومنمکردهبغلممحکمخانومشکوفه

  

 !! نیانداختراههیگرچرابساط-

 : وگفتکردمواشکاموپاکجداشدمخانومشکوفهازآغوشنیآبتیباصدا
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  هرزه؟؟؟؟هییشدتواالناونباحرفمگهیزدولیحرفهیگفتیزیچهیدخترهاونپرستارماماننیبب

  نشوقاعلارزشیزیهرچ:واسهگفتودوبارهدمیکشیمخجالتازشنییپاسرموانداختم

  رفتهرسوالیزمنتیغروروشخصشدمیعصب

 : بودیازخودراظیلیخپوزخندزدموبهشسرموبلندکردمنشمقاعلارزشبراشونبودحاال

  ؟؟؟انارزشیآدمابتیازنظرشماغروروشخصمحترمیآقانینیبب

  نزدمیحرفنیچهممن:گفتاونودمیکشسرمیچادرمورو

  !!نیحرفوزدنیچراهم-

دخاونیولامیمهمصبحفتیششدهزنمیمحرفباهاشونادخودمیآقابتاستمیمیوامنخانوم:شکوفهگفتمخانومشکوفهروبه

  !نزنمیوحرفکننیمنیشماتوهبهدارننمیببتونمینممننیندروراهتره

  خانوم:!!شکوفهنموندهمازدانشگاهیزیچنینباشمندرسشمانگران-!!یدارتودرسدخترمیول-

  یباششمیتاشب،پصبحازخدامهمنهرجورصالحه

  زنمیحرف،مباآقام:خودمکردوگفتیممارونگاهداشتبااخمنیآبتکردمسرمونگاهپشت

 !! زنمیمحرفیعیشفیباآقاخودممننه

  شد؟؟؟رفهمیشنزنحرفمنروحرف

  ،محترمیآقاباالبنیبریممنچراصداتونوواسه

  نکنشردرستبرومادربروتواتاقتنیهاآبتبچه،بسهی:واخانومشکوفه

یبازتیشخصیوبادبیببازمداشتماحترامشونگهمنیکردهرچاتاقوترکتیدوباعصبانیکششونشیپریموهای،تویدست

  !!!!ارهیدرم

حابودومنخانومشکوفهدردداشتخونهنیتواکهیدردتنهاکسیبنیمرفحکرباسنهیسروتهشونهمهبستمدراتاقومحکم

 دختریشدسرخچهنیبب-انداختبهمینگاهخانومشکوفهستمیواپاشپابهضربودم
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-گفتمیمدمیرسیمیخراب،بودوهرچیلی!!حالم خزدیحرفهیپسرمنیخوریمچراانقدرحرص

 کههیرکیتقصخانومشکوفه انیهاازخودراظیانقدربعضکههیرکیتقص

 هیرکیتقصکارکنننیآبتامثالواسه سگنیعیزندگگذروندنیدبرایوباانقدربدبختهمننفرمثلهی

رتیغیبرادربهیدیچراباخانومشکوفهشمراحترمیمینمچرامنمآوردمخداکمیخداوندبهآوردمکمگهیدمنهیرکیتقصهان

 خدااااچرااااااا.......!!!!! چراچرا نجامیاچرامنباشمداشته

رخودشوبهمخانومشکوفهفرستادمیملعنتشومهبختیهرچوبهختمیریمواشکبودمزانوزدهنیزمیروبودمآوردهکمنفس

-: کردنمنوازشکردبهوشروعبغلشیتوبودخودموانداختمسیخهمخودشکردصورتهاموگرفت وبلندم سوندوشونه

 خدابهت صبربده..!! خونه دخترچقدردلت خونهچقدردلت

 قهیبعدازچنددقکنمیزار هیگر نکهیتااشمآرومزنهیمخانومشکوفهکهییهاوباحرفباشم ساکتدادمیمحیترجنزدمیحرف

-ترگلم؟؟؟دخیبهتر-:بودومهربونکردچقدرخوبیمنگاهمینینشبالبخنددلجداشدمازآغوشششدمآروم

  شمهیتوپمثلیگلدخترکهحالمخوشمنم-کردمیکارمیچشمارونداشتماگهمنبله

جخانومشکوفه!!!صورتاومدنکیکوچوخانومآقا:خانوموگفتاومدداخلم،خانومیومرخورددراتاقبهیاوتقهزدمیلبخند

رفیدومیپاشیمخانومشکوفهزخمیرواومدنمکیمخاستیمینجاچیاکیکوچخانومنیادونمینمشدمناراحتشدمنممع

- اتاقشوننیتو-کجاست؟؟؟نمی:آبتگفتخانومشکوفهت

-ن؟؟ییپانیایمخانومچشم-.!!کنهیپامبهغشقرقکهرونیادبینازاتاقشباشهواروداشتهخبیلیخ

-ن؟؟؟ییپامیدنریخایماگهخانومهشکوفگمیم-:دیکشدرددلشیازروینفسخانوموشکوفهرفتخانوممی!!مرامیمبرومنمآره

 ! میبردخترمنه

ها..!!اشماجوونازدست:اماندوگفتی!!خندمیبعدبربراتونکنمفیردپسرکشپیتهیدیبزار:پسوگفتمانداختمبهشینگاه

 یلیخ رنگبلوزکرمهیوکمدشوبازکردمبلندشدمزجام

خکمکنیوافلج،نبودندستاشدیپوشکردموکمکشکردمخوردانتخابیمکیشینهیسسنجاقهیاشنهیکنارسکهکیش

 دخترم آره-؟؟شدهضیتعوتونسننیندارکهی:مشکلگفتمکنمانتخاببراشدامنبخوامنکهیازاقبلبودیوب

سنداشتضیتعوزبهاینخبانداختم،سنشبهینگاهنبودخودشدستکهادرارشفهمهیخداازکجامبندهنیاگفتمباخودم

 یکرمیاقهوهکیشدامنهیووکردموعوضش

براش،کردمهمحیملشیآراهیهاش،رهاکردمشونهیروآزادانهوکردمصافموهاشوبابرسبراشدمیوپوشکردمانتخاببراش

لبخانداختپشیسروتبهیونگاهنهییآیپا.!!بردمشخانومشکوفهنیشدیچنی..بب:اووالالگفتمبودروبهششدهیواقعا،عال
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-!!زمیعزدردنکنه:دستتزدوگفتیند

  نگودختریجورنیا-ندارهیچیهکمهکهسنشهفقطاوننیباورکننیسرتریلیخکیکوچازخانومماشاالمیچاکرر

بمونممجبوربودمخودمیخونهنشدبرمکهکردمیفکرم،داشتمعطرزدخودشبهخوردههیوشکوفه،خانومانداختمباالیاشونه

-؟یستینجانیاتاشبتومگهنمی:ببکردوگفتینیریشواخمانداختبهمینگاهخانومشکوفهبزنموبااکبرآقاحرف

  بالیبچشمت-چشم-کنتالباساتوعوضیآناهبدوبرواتاقیکنیملباساتوعوضیریمپس-بزارمتنهاتونشهیممگههستمبله

 یب

راشلوارهیکردمعوضدرنگیسفشالهیموباومقنعهکمدشوبازکردمتارفتمیآناهاتاقوبهکردمواتاقوترکبلندشدمازجاملیم

عقدکننبرنخانیمکهییهاعروسنیانیعبودمشدهکردمنگاهنهییآیخودموتونازدرنگیسفکیوتوندمیپوشیکرمیحت

ودروبازکردرفتمخانومشکوفهاتاقطرفوبهشدمازاتاق،خارجزدممازعطرردهخوهیوزدمیبخشتیدبودلبخندرضایسفپمیت

  هافرشتهمثلی:شدکردوگفتنگاهمنیباتحصخانومشکوفهم

شدراحتیبراکهیواردآسانسورمیخاستیمرونیبمیورفتدادمهلاتاقیخروجطرفلچرروبهیووتشکرکردم،زدمیلبخند

:صبرکنوگفتدستموگرفتباترسخانومشکوفهاومدنیآبتدراتاقیصداکهمیبشبودشدهگذاشتهخانومشکوفهوآمدرفتن

-توبروسرشوگرم،کندخترم-؟؟؟خانومشکوفهمیکارکنیچپس-شهیمالیواونهیبباوناروباهماگهرونیاومدبازاتاقشنیآبت

-کارکنم؟یچخامیممنواا

ورترگلنمیبیمشکوفهمامان:سالماومدجلووگفتبگمیچاالنزدمبدحرفباهاششیپقهیچنددقبکنشیکارهیداتوروخ

  یکردگل

  دخترمهی:هنرهادوگفتیظاهرخندبهخانومشکوفه

-ن؟؟یبردیمفی:کجاتشروگفتانداختمنبهیدونگاهیکشهمیاخماشوتونیآبت

 ! بدمتاجوابشودرستکردمیچقدرخودخورکهدونهی!!خدامنییپابردمیمروخانومشکوفهداشتم

 !! میبربهترهنییپابرمخاستمیممنم-:نیآبت

-!؟؟؟نهچهیعنینه؟ی:چوگفتدتوهمیواخماشوکشباالرفتابروشیتاهینه..!!-

دآقاآبیوگفتم:ببخشوجورکردمنفسموجمعبودواعتمادبهدوختهچشمبهمباالتماسکهکردمنگاهخانومشکوفهبهدستپاچه

بکمونیزیفچهارفصلسیتدرزماندرستادمهی،بودمگفتهنوواقعاراستیامایوبنییپاخانوموببرمشکوفهخاستمیممننیت

 ارهیدربموازچنگم خونهبتونهکهفرستاددنبالمیرومدونی،مچالیولوتاشدوالتیممزاحمموهمشداشتماسپهرمشکل
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ست،سنینروکهگهیمباخودشحتمادارهانداختبهمیقیدقنگاهنیآبترفتمیمونیدرمیکیبایروتقرزماناونیهاکالسمنم

-گفتم:وزدم!!افکارموپسنهیقزویپاگ

 ..!!! دورفتیاریبفیتشر:منتظرتونموگفترفتمطالعهسالنطرفوبهبزنمحرفمونزاشتی.....ادامهخاطرمبلغبهداگهیببخش

-:خادیمیادیزنفساعتمادبهزدنحرفآدمنیایخداجلویوادمیکشیقیعمنفس

-باالگردمیوبرمامیمهمراهتوننییتاپامنبشمقربونتون-یبشدبختیسفیالهدخترمدردنکنهدستت

تکیکوچخانومهمونپرازنازسوگلیخندهیصدامیشدوخارجنییپایطبقهمیدیورسمیدخترم!!واردآسانسورشدباشه

لچرروازدوپلهیوآرومشدقطعخندهیصداییرایپذوباورودمابهدادمحرکتییرایپذسمتلچرروبهیبودودهیچیپییرایپذیو

 خوبم..!!! سالم-د؟؟یهستخوبیعیشفیآقا:سالمگفتماکبرآقاوروبهکردممتوقفشمناسبیجاهیونییپابردم

-جون؟؟دشکوفهیشماخوبی:مرسگفتیزیآماغراق!!بالحنخانوم؟؟دسوگولیهستشماخوب

:شکوفگفتخانومشکوفهروبهسوگلبودننشستهکنارهمشیوسوگلبودآقااکبرنی.!!جو،واقعاسنگشمایخوببهخوبمیمرس

  ومنرفتبهشیاغره!..!!اکبرآقاچشم؟؟؟یکنیمپاهاتوحسمگهیدیپوشیقشنگیهاصندلچهجونه

:نه گفتناراحتخانومشکوفه،گرفتشیآتانگاروجودمحرفشنیباا

-خرمیمچشم-بخرجونشکوفهیهاصندلمثلمنمواسهییگفت:اکبرآقا!!سوگلنهیبیمقشنگچشماتیول

 وهشتستیدختربهیبودخوردهبهمحالم!!!!عووووقییآقایمرس

بسازخونهگهینفردهییزندگیهادروخرابهیدخترباهیچراهینجوریایزندگچراایخدا!!کجاسالهوهشتمردپنجاههیکجاوساله

شمیممرخصمنتون:بااجازهوگفتمبلندشدممنتظربودازجامنیآبترفتمیدزودترمیبایوازطرفرونداشتمنیسنگجوتحمله

 !! یبریتونیم-!!ا

یاقهوهییوچشماداشتیجوگندمپوستسوگلیافهیقشیبودپرفتهذهنمهاروباالرفتمپلهعیوسرشدمخارجازجمعشون

 جمعخماردماغش

اافهیقدرکلمتوسطهمبودوقدشمتوسطکلشیهگرفتیمدعوقشیدیلباشومیوقتبودآدمکلفتیادیزلباشیوجوربودول

جسمهیبهخوردمدفعههیکهبودمغرقافکارمیتوسالمیباوجوددوتاپایدحتیرسینممنیجونجونشکوفهبهیبدنبودولش

اکهیدادمنبهافهیقهیایازداردنایخدادماغمآخ:آخوبلندبلندگفتمروصورتمبوددستموگذاشتمناکارشدهدماغمسفتوسخت

 اوخنکنبدترشمنتوروجانمجوجهعجوجونم

صوریوازرودمیدستموکشعی:دستتوبکش!!سرهیچنیاخداای،تنشهلباسإکردمرولمسجلووجسمهطوردستموبردمنیهم
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 یخاستیمگه تونم-نبودحواسمنیباورکنخامیممعذرتنی:إآقاآبتکردیمنگاهموحشتناکاخمهیبابودکهنیآبتبرداشتمتم

-..!!کهاومدمیمداشتمچرااالن-مرورکنمکتوبراتیزیفچهارفصلیایب

 رلبی..!!زمطالعهاسالنیهاتوورداربلهیوساالننیهمعالفمساعتههیمنگهیدزودباش

ورفتوجورکردمهاموجمعجزوهعیسرمیورفتمیدیراهمونوکش..!!وهرکدومیخودتگفتمرلبیز.!!منمیوپاچلفتت:دستگف

-نم؟یبشهست:اجازهبودرفتم،جلوترسرشوبلندکردوگفتمبردنشستهتیواکینزدنیآبتمطالعهسالنبهم

میکنیمشروعازسرفصل:خبستادوگفتیت،بردایوایتختهیروبلندشدروبهازجاشونشستمدمیکشیصندلهیباش!!راحت

شروعواونمدادم!!سرموتکونیبددجوابیباکهکنمیمطرحبراتیسواالتفصلبعدازاتمامبدهگوشوخوبکنحواستوجمع

حواسموتماممنمکردکهیمزنگاهمیدادوتیمحیتوضقیاونقدردقشهیشترمیبتشیجددهیمدرسدارهیوقتکردمیمکردحس

 کهداشتشداونقدرفرمولتمومفصلکهگذشتیمیحدوددوساعتدادمیموگوشبودمدهکرجمع

  ممنونیلیخنینباشخسته-کنمروآمادهتاسواالکناستراحتقهیدق:دهدوگفتیکشیقیعمنفسنیآبتبودکردههنگمخم

،یطبنکیعسوالطرحبهکردوشروعوخودکارموبرداشتوگرفتدستشیابرگهنشسترومروبهیصندلیرودادتکونیسر

ینگاهشدملمیموباخوردنزنگیمتوجهکهبودمغرق،افکارمیبودتوترشدهاومدوجذابیمبهشبودکهزدهچشماشیرو

یدوست،زلمیتحصسالجچهارپنیطدانشگاهیتومنکردیمییخودنماروشدوستمنایرژو،اسمانداختممیگوشیصفحهبه

صتکیرو،کالسیتوبودمدانشگاهمبودسال،دومکنهیلیخبودکهینادختریرژیولتنهاباشمدادمیمحیوترجنداشتمیاد

 ادیزبوداولشیطونیوشدخترپرحرفییچراتنهاشدکهاملهینااومدوپیرژکهبودم،نشستهیندل

 

-میگفتیدردامونومبودوباهمهامزخمرحمومکردمبهش،عادتکمکمیاومدولینمخوشمازش

  رواعصابمهتیگوشزنگیبدجوابیخاینم

-الو..!!-دادمجوابعیوسراومدمخودمبهنی،آبتیباصدا

  نبودحواسمیچی:هوگفتمکردمیا؟؟خندهیبودیقبرکدومزنمیمزنگدارمساعتهکیمرگ

-؟؟یزدزنگیداشتیکارزمیعز-یدرآوردبابازبوننه-توسرت-خاکیإ

  بعدشرکردمیدیکافیاندازهبهبودشدهرمیروزدیدیرژیوا-یکنیخدافظازمیستیوایتونستینمیبودزدهمیروزچراجید

  وحشتناکهلیگورکردهمونبازخواستتیک-شدمبازخواستدمیرسکهم

-چهارتافصل-یخوندکیزیواالچقدرف-!!نکنهکارتیچخدانگمهمونآره-وگفتمرخندهیززدم

-یچیهنوزهمن-؟؟یتوچقدرخوند-روسرمنراستتدستگرمبابادمت
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-برمباتوراهدارهفتٱمنسوگندواسهیسوگندبیشکمهاتونمرهاگهبروبرودرستوبخونتنبلبچه

  کهاردوآقامحترمهیخانوادهخدمتبرسونسالمنه-؟؟؟یباریکارفعالگهیدبرمسقفببندبابااعتمادبه

-خدانگهدارتفعالنیچنوهم-یریبمشاالیا-نشومزاحممکنقطعبروزمیعزتلخهقتی:حقوگفتمدمیخند-:سوگندزدغیج

  خدافظیکوفت

دیدیاتفاقیلیخرونیبمیبودرفته،یبارژبارکههیبوداشییپسردابودکهیرژعشقآقااردکهدمیزخندیورکردمروقطعیگوش

   زدیم غیاجیزدیمدکتکمیپریامیهمشهمیرژآقااردکگفتمیموازهمونجابهشرفتیمهاراهاردکهیشبخوردههیمشی

  یدارمیتاقهیدقستیبکن:حلشونوگفتدوختمنیآبتوبهگرفتم برگهازنگاهموقرارگرفتجلومیابرگه

قهیدقستیبرأسشدمومشغولکردمیتشکرهرحالبدنبودبهقهیدقستیبتاسوالستیبانداختمبرگهیوروپشتبهینگاه

-یادگرفتیروفصلکاملپس:خوبهوگفتانداخت،برگهیوروپشتبهینگاهدادملشیروتحووبرگهجوابارونوشتم

 خواهش -دیکردکمکمکهممنونیلیخبله

 :کجا؟؟ وگفتمبلندشدازجاش

 باشه مربوط یکسبهکنمی:فکرنموگفتباالرفتابروشیتاهی

  نجایانیستیواقهیدقدوشهیماگهیولستینمربوطمنبه:بلهروبهش،گفتمگهیدسینتومربوطخوبگوبهشدمیعصب

 چرا؟؟ -

  تونخدمترسمیمرمیبگتماسهیاالنمنباشهقهیچرادودقنینپرس-خببهشبگمیاچیخدا

-سوگندجانآره-رفتکیکوچخانومخانوممیالومر-بله-:دادجوابخانوممیمرزدمزنگنییپاوبهلموبرداشتمیموباعیسر

-زننیمحرفبزرگباخانومدارننشستهنییپاهستآره-هست؟یآقاچآهان

باگکهیداشتنجانگهیمنوا:گفتدمیبهش،رسبودوتامنستادهیاگوشههیکالفهرفتمنیآبتطرفبهوقطع،کردمیمرسباشه

-یبزنت،حرفیوش

خوایمیزنیمحرفباهاشونخودتونموضوعاونبهراجعآوردنفیتشریعیشفیآقانیآقاآبتاومدشیکارپیولخامیمتمعذر

  !!!بزنم؟؟حرفدم

-کنمیممطرح:خودمکردوگفتنگامیچپ

پیوپارواکبرآقانشستیروروبهنین،آبتییپاورفتمشدمخارجازسالنکردمنمروترکدادوسالنتکونی!!سرممنونیلیخ
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بودآروم،بنشستهلچرشیویروگوشههیهمخانومشکوفهدرکنارش،وغرورهم،داشتیخاصبودابهتخاصژستشاانداخت

-کنمصحبتباهاتیدرموردموضوعخاستمی:بابامگفتنیوآبتنشستمخانومکنارشکوفهکردم وسالموستمیپه،جمعشون

-کردوگفت:نگاهشکردم..!!!اکبرآقاباتعجباخراجش-؟؟خب-اومد یهامصبحکهیپرستارنیا-پسرمیموضوعچه

  داکردمیتااونوپپرستارگشتمچقدردنبال یدونیمچیهچراپسرجان

-میکارکنیچمیخایمصبحفتیشصورتنیاددرایعصرمفتیفقط،شکههمیرستمخانوم-دادکردوادامهمنبهاشاره

بودایمهمسردومتمامانیجااگهکنممادرموتحملبهیاحترامیبتونمینمومنداشتبامامانیستیپرستاررفتارناشابابااون

  ؟؟یزدیرومحرفانی

-وسطرونکشچارهیباونی:انقدرپاگفتیبلندیاکبرآقاباصدا

  کنتمومشنیآبتگهیدبسه-شدهسالهوهشتمردپنجاههییسوگولاومدهسنشبااونکهاست،چارهیبیلیخاونآره

ی:ببخشاکبرآقاگفتمروبهقاعلهنیا،ختمیشدواسهیمبحثشونداشتمعمولطبقهوادمیمترپرهیمندادزدکهاکبرآقاچنان

مشکلتداگهی:ببخشگفتمبودمازکجاآوردهدونمینمکهینفسدادوبااعتمادبهبزنم؟؟؟سرشوتکونحرفتونمیمیعیشفیدآقا

 درخدمتروهمصبحفتیشتونمیومرسهیماتمامبهدانشگاهمگهیدماهکیحدودامنکهصبحهفتیپرستارشیواسهون

-باشمخانوم

قراربمفردموردخطابشخصمقابلشونواولشخصدارنناخانوادتاعادتیا!!فکرکنمکارکنم؟؟یچخامیرومماهکیاونپس

  دن

شکوفه؟نهمگهبودهیراظازکارتوشکوفهیکنیماکارمیبرایدارکهسالهکیشمایرستمخانومنی:ببداداکبرآقاحرفشوادامه

  ؟؟

 !! خانومنیدارلطف-!!دخترخودمهمثلاونباشمیناراظازسوگندجانمن شهیممگه:بلهدکردییحرفشوتأخانومشکوفه

 !! ؟؟یشینمنجاخستهیایایمیکوبیمهیریازمنراههمهنیاتوکهنی:بباکبرآقا

اکبرآ!!روبهادینجامیتااهیریازمنکهاستوونهیدچهدخترهنیاگفتهکردحتماباخودشیمنگامباتعجبانداختمنیآبت،بهینگاه

 !! نداشتمیمشکلسالکینیایوطکردمرعادتیمسنیابهمنقاگفتم:خب

 !! ینداشتیمشکلگفتشهیمیریرهاتوفاکتوربگیتأخاگهالبته-:اکبرآقا

 ینیکیبابابودمشدههرمردخستیپنیاواقعاازدست
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ایتوباشماست:حقوگفتمنییپاسرموانداختمرومیارومیباشزنگیازنگیآخهشهیدوالنمدوالالیشترسواربگهبهشست

تدنیمهمدستبهدستهمهخودمیانگاراسهلیهااتوبوسدنیررسیدخبیولباشمرنداشتهیتأخکهنبودهیمدت،روزنی

-برسمسروقتنتونمامن

 !! هیخالتامیآناهاتاقکنجااقامتنیهمخودمونخانوممیمرنیهماومثلیبامرزهیخداپدرمادرتوبخب

یمشدقبولی:چبازکردزبوناکبرآقادوبارهنکهیزدتااینمحرفیبودوکسنی!!جوسنگبودمزاجوتلخمردانقدربداخالقنیچراا

خودمودایهایتندمدتنیایتودرستهیباششکوفهمراقبیتونیمکهییحاضرفقط،تودرحالیرستمخانومنیببانهییکن

 !! یباشیدمنطقیتوبایولشتم

پدروپنیاطورهنیهمنممیآبتنکننگاهاکبرآقابداخالقهنکهیاتوبهسوگندجانگهیم:راستکردوگفتدخالتخانومفهشکو

 !!! مهربونهقلباشونیول همنسرمثل

خاحترامشهیوهمازاکبرآقابدبگهکهطورنبودهاونوقتچیالبته،هبودمشدهازاکبرآقاشوکهخانومشکوفهیگدفعهکیفیازتعر

 ...!! هایکنفیوتعری:اومدگفتننیاکبرآقاوآبت بودقاعلبراشیاص

باویزصحنهنیچقدرادمیداکبرآقادرکنارهمصورتی،رویولبخندمحوخانوموشکوفهنیلب،آبتیروروبارخندهنیاولیوبرا

-؟؟ یشدفکراتوکردی:چاکبرآقاگفتبودپدرشهیشباخالقش،درستنیبودآبتخانومباشکوفهحقبودقشنگ

-خودتواسهشهیمیدرآمدهیپولشوبزارتوحسابتبفروشش-!!شه؟؟یمیچخودمی..خونهمنخبیولیعیشفیآقا

 یسربارچه-!!باشمخادسربارتونینمدلممنآخه

ازمادروتوهمکنمیرفتارمباهاتدخترخودممثلیمونیجامنیهمیداشتدوستاهروقتینجاباشیاکهخواستمازتخودممن

 قلبنکهیانبودازلحاظیکیخانومباشکوفهطرزفکرمچرامندونمینمی،نرم،بودولیکم!!لحنشیکنیمیپرستارت

  وانداختمباالیاشونهدوپدروپسرمهربونهنیا

-!!هیحرفچهنیا-:گفتمزدهخجالت

 !! دارمحرفباهاتبزنشرکتسربههییتونستهرموقع:پسرمگفتنیآبت!!وروبهباشراحت

 منآخهشدمیمذوبداشتمرنگاهشونیزدوختنچشممنمنتظربهدادوهمهسرشوتکوننیآبت

 یکاالهاتاجربزرگیعیشفیآقایخونهامیبندارهبرادرعالفهیجزروبهکسچیهکهیمیتیدختریسوگندرستم

یخالحرفوواسهاونینجاتاپرستارباشیایایمسوگندتوفقطنباشتلنگرزدم:احمقخودمبهدخترشونمثلوبشمتهرانخاص

ومرکنارشامیوبکنم،موولیوزندگخونهبخاماونقدرکهداشتمخانومودوسشکوفهواقعافکرکردمباخودمزدنضهیعرنبودن
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باورودمنکهیدورازابهکنمیکارنیچهمبخوامکهداشتارزشاونقدربرامخانومواقعاشکوفهآرهحالشوکمکباشمدرداشحم

  سرموگرسنشبکهشمیمجبورنمپولخاطرنداشتنبهکهنهیاحداقلششهیم،حلیتاحدودمشکالتمخونهنیابه

چشممنتظربهموهمهسرموبلندکردمباشهدرکنارشپزباگوجهآبمرغتخمدونههیروزوشبمخوراکنکهیاایبزارمنیزمیروه

باشمنداشتهبراتونیزندگدرطولیومزاحمتبدمانجامودرستکاملروزبراتونکییطفویوظابتونمدوارمی:اموگفتمدوختن

 !!! نینشمونیپشنیدادشنهادوبهمیپنیانکهیتاازاکنمیمومیسعتینها

 بله!! -؟؟یموافق:پسآقااکبر

 خداروشکر!! :خباکبرآقا

خویباشتوکنارمکهیااندازهبهیچیهدخترمیکردحالم:چقدرخوشوگفتگرفتدستشیبالبخنددستموتوخانومشکوفه

 !! کنهینمحالمش

-چشم!!-یاریتوبیضرورلیوساکهوبهترهشونیاریوبیروزبرهیبهترهیداریالهیوسمن..!!اکبرآقا:اگهبشمفداتون-

 !! سپرمیممحلمونیبنگاهبه-؟یکنیکارمیچخونهفروشیبرا

:گفتیبانگراندچونیدوشنیدلموفهمحرفخانومانگارشکوفهادینشیبرام،پیسپهرمشکلازجانبفقط،خداکنهگفتمدلمته

 !! ادینشیپبراتیمشکلبرادرتازجانبسوگندجان

 واکبرآقانیآبت

اندازهبهمنهوسهممنهنامبهخونهاونخانومشکوفهنینباش:نگرانگفتممنکهبودنشدهرهیخخانوموشکوفهمنبهیباکنجکاو

-!!کنهیکارتونهینمکردهمالیحقموپایکافی

-ارهیبسرتبهییبالترسمیمکهیهستوآرومقدرمظلوماونتونگرانمیبرامندخترم

 !! ندارهمیخداکاردبهیامکنهیکارنتونستهالنشتاا

  شممرخصتونازخدمتنیبداجازهاگه:خبوگفتمبلندشدمازجام

 !! یبریتونیمباشه،-!رمیمانشاال.،..!!فردا-!!؟؟یاریهاتوبلهیوسیریمیک:اکبرآقا

-خانوم؟؟؟شکوفهباالمی:برگفتمخانومشکوفهروبه

-یریازماخبربگبازمپسرمسالمتبه-جانمامانامخونهبرمگهید:منمبلندشدوگفتازجاشنی!!آبتنییپاهستممندخترم

-؟ینداریکارباباچشمبه
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-!!!یاریهاتوبلهیوسمیتابرامی:فردامگفتمندادوروبهتکونی!!سریبزنمنسربههیحتمانرهادتیفقطنه

 ورفت!! درمنتظرمدمنه:فردارأسدادوگفتتکونیخدافظیمعنبهیدست-ستمینزحمتبهیراظارمیمرمیمخودمیول

!!اکبرآقینخور،حرص:دخترماومدوگفتخانومزشکوفهیریخندهیصداأهکردأهیمخاستیمبودهرکاردلشگرفتهحرصم

 !! سینمهمبراشهمهینظربقدهیمانجامبدههرکاربخادانجاماگفت:

 !! اونجاروترک،کردمباجازههیوبادادمتکونیسر

 شیبزرگبهش،انداختمیکلنگاههیشدموارداتاقمبگمابهترهیتایهوارداتاق،آنا

 

روش،بودوفقطگوشههیکهیکیکوچشیزآرایمرنگیگریجیباروتخت،قرارداشتیانفرههیخوابتختچپشبدنبودسمت

میوجاکفشگرفتیجاملباساتوشکهداشتهمکیکوچکمدهیداشتهموتوالتحمامسیبودسروشدهدهیچندجورعطرچ

،درکمدروبازکردبودشدهدهیچتوشکیوشخشگلیهاکفشانواعانداختمیجاکفشداخلبهیبودنگاهگوشههیکهیتوسط

خکشوهاشخوشبختانهکشوهاشوبازکردمکیوشووارنگرنگیهایراحتولباسشبیپربودازمانتوشلوارولباس،هاتوشم

 نمازمبعدازخوندنکنماستفادهازشونخودمیلباساواسهتونستمیبودومیال

وازابودمفولفولادگرفتمیوکمالکموتمامیزیفکهگذشتی،میدوساعتخوندنبهردمکوشروعونشستمهاموبرداشتمجزوه

دروبازکردووارداتاقخانوم.!!شکوفهدییبفرماوگفتمنشستمصافخوردومنمدراتاقبهیاتقهبودمحالخوشیلیخموضوعنی

  ام؟؟یبخودمنیچرانگفتخانومشکوفهسالم-د:ش

  بزنمحرفباهاتخاستمیم-:زدرومبهیولبخنددروبست

-سروپاگوشم..!!منخب-:نشستمروشروبهوخودممکردمتیهداگوشههیلچرشویووبلندشدموازجامزدمیلبخند

 !! دوبرابرشدهحقوقتاکبرآقاگفتنکهیادومینجابمونیاقرارهکهحالمخوشیلیخنکهیااولدخترم

-خانومشکوفهادهیزیلیخیول-گفتمروبهشونیلیم کییماهیعنیدوبرابرشدمرهیخبازبهشمهینبادهن

  اده؟؟یزحقوقتیگیماونوقتینجاباشیاتاشبصبحقرارهدخترم

-یکناستفادهیتونیملشیوازوسا،خودتهخوداتاقاتاقهنیهمکهاقامتتممحلبه:راجعوگفتنزدمیحرف

-کنماستفادهتاخانومیآناهیهاازلباستونمینممنیول

-!!؟؟باشهمیندارماخهآخه-....!!آخه-..!!بهترازتویوککنهاستفادهنفرازشونهیبهترهپسستینتاکهیآناهدخترم

 !!!! بدهشوطالقیخادسوگلیمگفتی:اکبرآقامگفتکهکردمنگاهشیکنجکاو!!باگهیخبردهیمنتودختربشمباشه!!قربون
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اوی:ولگفتمرخنده،ومنیزمیزد:آرههه!!هردوموندوگفتی:نهههههه؟؟؟؟!!!!خندوگفتمشدمرهیخخانومشکوفهبازبهبادهن

-شیپن،چندساعتیهمبودنخوبباهمیلیخناکه

 یلیخوردخزنگسوگلیگوشقهیبعدازچنددقنمیآبتشیپیرفتتوکهزمیعز

وکردورفتیخداحافظباعجلهدادبعدهمازمادورشدوجوابشیگوشخوردنبعدازچندبارزنگدادینمزدوجوابیممشکوک

 خونشرهینمشبمهیتاناوقاتیبعضزنهیممشکوکهاسوگلیتازگگفتشده یچگفتمبودمنکردهاکبرآقااخمرفتیقت

-شده؟؟یچیعنی-کنهیماشسهیادسرکیهازیتازگگفتیومخونهیسوندشرپسرجوون هیکه دهیدشبهیو

یروزدخترهیچندوقتهیکهبسپرهنیآبتخادبهیومشلوغهسرشخودشچونبزنهحرفنیباآبتقرارهکهفعال..!!وااللدونمینم

-!!مونهیپشیلیاکبرآقاخرهیرنظربگ

 سوگلکهمطمعنممنشونیاداشتنیسناختالفباسوگولسالستیحدودبدارههمیمونیپش

-خانوم؟؟شکوفهنینداریشمامشکل-!!دخترمرهآ-!!کردهبااکبرآقاازدواجپولیفقط،واسه

دخترم نه-!!منهفیوظاجزعنیانیکنیمتیواقعاچراخودتونواذ-کنم!! موعوضسنتونمیدامیجدگهیدخودممندخترمنه

 تااتاقمنازاتاقزنگهیاکبرآقابگمهدبیباهرحالبه-!!ترمراحتخودممیجورنیا

-تونخدمتامیبتامننیبدفشارشنیداشتیکارهرموقعشمابزارن

 !! ی:مرسوگفتمدمیکشیقیعم!!نفسیافرشتههیتوسوگندجان

 !! کنهراهوقرارشداکبرآقازنگوروبهروزگذشتاون

 کارهاموانجامودارشدمیبازخوابلمیموباآالرمیزودباصداصبح

ازدمیترسیمیولشهزودتربروتاکنفسوگندخودتگفتیمطونهیشاددنبالمیبنیآبتنهبودوقراربودساعتهشتساعتدادم

 !! ش

واقعازنگهاونگهینبوددیکسبازکردممهینومددروآرومینییصدازدمخانوماکبرآقاوشکوفهدراتاقبهیاوتقهشدمخارجازاتاقم

ازخانمیاماساژدادمپاموومچپلهیروهوانشستمرفتخوردوآخمچیپپامکهنییپارفتمیماشتمهادازپلهعیبودسرشدهواجب

اکبرآقاوشکوفرفتمسالنطرفوبهنییپارفتمولنگولنگونبلندشدمازجامقهیبعدازچنددقگهیدبودنهیوپاچلفتدستتیص

حلقهچشمامیتواشکصحنهنیادنیازدخوردنیمنهوصبحوکردنیمنگاهبهموبامحبتبودننشستهزصبحونهیسرمخانومه

 بخور بفرماصبحانه:واکبرآقاگفتبمودادن!!هردوجواریخبهصبحتون:سالموگفتمشدنییرایپذیتوحضورمنمتوجهزد

 .!! اددنبالتیمنمیآبتگهیدساعتکیاکهیمادرب:آرهخانومشکوفه
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داشتمیخوبیزندگدرکنارخانوادهافتادکهیاززمانادمیکردخوش،گلومیتویبغضخانوادهنیایاندازهیبیهامحبتدنیباد

یرازیشپدرومادرمتیاصلگفتنینمبرامازخانوادشونوقتچیهوباباممامانمتوسط،داشتمیزندگهیینبودولیحدعالنیدرا

ازخونواباباچراچونبودندمخالفیهاشدوادهوخانداشتنهمودوستیجوونوقتوباباممامانبودمدهیفهممنکهیجوروبوده

 داشتهیمعمولیخانوادههیاهموماماننکردمارتیروزونصباصلیخانوادهنیاوقتچیهمنالبتهکهبودهیونصببااصلیاده

!!شکوفه،نیهمکردنروترکوشهرشونتردشدنشونازخانوادهوستادنیاهاشونخانوادهیتودارنبهمکه،عالقهیازرویول

 مادرچراچشماتوخ بدهگفت:إواخدامرگمخانوم

 کصورتمیرویدستسهیخازاشکصورتمکهشدمومتوجهاومدمخودمبه

 

اتبخوردخانوادهاصبحونهی!!اکبرآقاگفت:بامرزشونیگفت:خدابباغمخانوم!!شکوفهافتادمامادخانوادهییچی:هوگفتمدمیش

 ! داشتهاندارمیکنلیشمامیمرسنه-!!ستنینیتوراظیناراحتبه

-!!باصالبتهیعیشفجنابهمون !!بازمیدیافتخارنمنکنهتوبخورصبحونهنیابشیبچهیعنی:بلندشدوگفتاکبرآقاازجاش

جلوترونشستم !!رفتمتوبخورصبحونهنیبفرمابشپس-!!اکبرآقاهیحرفچهنیانیارداریاخت

تیرستمخانومکارخونهرفتمنمجان:خانمدازجاش،بلندشدوگفتیکشیقیعمدونفسیکشازغذاخوردندستاکبرآقاهم

 خدانگهدارتون -چشم-بزنهمنبهیسرهیامروزحتمابگونمیآبتبهوهم

 !! کردوترکوعمارتمیکردیخدافظ

-باال؟؟ببرمتون-!!دخترمکنمیخواهش،م-!!صبحونهبابت:ممنونوگفتمبلندشدمازجامچندلقمهبعدازخوردن

-!!راحتمنجایهمنه

فروواسهزارمیمخورنینمدردمبهکههامملهیوسیهیبقوکتاباملباسهچنددستهیادندارمیزلهیوسرمیمدتوروخدامنیببخش

-شمآمادهرمیم-دخترمباشه-ش

چادرمودرآوشدماتاقمواردعیکردسریدردمپامواقعاچونکردمازآسانسوراستفادهدفعهنیاودمی!!گونه،شوبوسباشبروراحت

دممانتوکههیوشدمافکارمالیخیوکمدت!!!بزودشداتاقتسوگندچه:ههپوزخندزدمخودمبهدلمتهودرکمدموبازکردموردم

 بودوازکمدستم

وبانداختمسرمیرویرنگیمسشالدمیپوشیمشکنیشلوارجهیبودمدلشنکردمتوجهکهیزیتنهاچبهدمیوپوشبرداشتم

خههبودمشدهچقدرخشگلشالبااونانداختمسرمیروچادرموهمنشمتیاذکنمیمتاچادرسرمدرست،کردمیلبنانحااله

 !! خوردیمدردمچهبهیشگل
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دعادبودنیبدجورتودلختمیدادپاهایمعذابمیزیه،چییولخشگلوهمبودنراحتهمکردمپامیرنگیمشکصندلیکفشا

خیبخاستمیمدارهانقدرغمسوگندچراچشماتگفتمباخودمانداختمنهییآیتوخودمبهی!نگاهدمیپوشینمجورابداشتمت

 ازصحنهادمیی..!!وقتشدینمیولالیخیبالیخیبالیخیبباشمالی

بآخرهفتهپارکمیبودرفتهبودکهسالمچهادرهپرپرشدوسپهروباباممنیرویجلواونشدیمفشردهقلبمفتهیمادرممرگی

کردواشیراظمامانمینبودولموافقبابامشدییهواادسوارترنیبااصرارزمامانپارکمیاومدنکهیازاوسپهرخوش،حالودومن

بندنروپاشبودکهحالاونقدرخوشودومدور،اولگرفتسرعتوترنشدسوارترنمامانماباشهستادتامواظبیباباواتنهارفت

وجنییپاشدپرتتیبلندشدودرنهاوازجاشزدنغیجکردبهشروعترسدبودوازشدتیسفگچمثلرنگشمامانبوددورسوم

اشکاموپعیسربودشدهسیخازاشکصورتماومدمخودمدرخوردبهبهکهیاباتقهبابایهاوسپهروزجهمنوبهتمامانینازه

-:اومدوگفتخانوممی!!مردییبفرمافتموگزدمس

سوارآسانسوررونیبرفتموازاتاقوتشکرکردماوومدمخودمبهعی!!سرنزارزشتهمنتظرشسوگندجانمنتظرهرونیبنیآقاآبت

ینگاهزهیررسنگیتامسفرشرسنگیمسکردنیطنیحرفتماطیحوبهکردمیخداحافظخانومازشکوفهنییپاورفتمشدم

دمیرودنیوآبتبازکردماطوآرومیدرحکردمهیگرزدنیبودودادمخونیکاسهچشمامانداختمکمیکوچینهییآیتوخودمبه

 شدهرهیخنقطههیبودومتفکربهدادههیتکنشیباماشکه

یشیرنویهاکفشیمشکنیوشلوارجرشیزیدیوبلوزسفرنگیکرمکتهیبودوگذاشتهموهاشیشورویآفتابنکیبودع

 نگاهدوختمنوبهگرفتنیاومدونگاهشواززمخودشبهمنیبود:سالم!!باصدا دهیپوشهمیک

 حرفواشارهماهیبااشهیهمبودمکردهعادتگهیددادتکونسالمکیعلیمعنوسرشوبهانداختبهمییگذرا

  !!نیشیحاضرمنیحاضرشییدجایباکهرترازاونچهیدنیدارعادتشهیهمکنمیفکرم:گفتروبهمزدیم

  !!خامیم:معذرتوگفتمانداختمنییپاسرموباخجالت

خودبوددرنگیسفmvmهینشیماشسوارشدمومنمنمیبشکردکهواشارهروبازکردنیماشیدرجلوبزنهیحرفنکهیابدون

پخیفرانسوتیالکردوآهنگنشوروشنیماشوپخشنیبودوآبتراهیساعتمیحدودنمننودورزدوسوارشدتاخونهیماششم

  شدش

قیدق:آدرسوگفتهیریمنبهمیدی....!!!رسخودشمثلدرستوخشککنیشدهیگوش،مکههمییهاآهنگفکرکردمباخودم

-!!بگوکنرولطفخونتون

 ..!! ..خبمحلهنیتوانیدونیم:آخهکردوگفتمنگاهمی!!چپشمیمادهیپمننیدارنگهیاولکوچهنیشماسرهم
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گفنی..!!آبتسپهریسپهروانکردهییخداااگهیگهیمیچنهیببنیآبتنیمنوباماشیکساالنخواگهحرفموبگمشتونستمینم

  دارم؟؟نگهخونهکدومیجلونی:نگفتت

لریمیچمثلطرفکردمیمنگاهکههمیوقتکردمینمنگاهچپکردمینمنگاهچپمندادملشیتحوخودشچپیهانگاهازاون

 .....!!! یپسرهلبشکنجنشستهملبخندکجهینیآبتنیایدولیز

 کیکوچیهابچهکوچهیدتویچیوپدادمبهشقیرودقآدرس

 کننیکارمیهاچبچهنیادلمیتونشستیغمکردنیمبازنگاهوبادهندنیدویمنیماشدنبال

یدختراکننوغرورشونوحفظارنیدرنیدبازیدبدیانقدرندکهبزنمکتکفصلهیوهمشونورونیببپرمنیازماشخاستیمدلم

ومیدیرسخونهبهکردنیمپچپچومدامداشتنیبرنمنیازماشچشمکردنیمیفروشتنمعاشونگذروندنیبراکهیجلفجوون

 !نیدارجانگهنیهم:لطفاگفتمنیآبتروبه

 

نجیاکهیزمانیوطشترنداشتیبسالپنجکههیهمسابانمکیدختربچههیهاندکهینکشیطولشدمادهیوپداشتنونگهی!ماش

شدآغوشینمادهیپشدکاشهادیپنشیازماشنیآبترسوندبادوخودشوبهمکردمیباهاش،رفتارمترمکیخواهرکوچمثلابودم

-؟؟یخوبخودمناناسیهانسالم-سوگند!!خاله:سالمبغلمیتووخودشوانداختبازکردمهیهانیروموبه

 !! زمیبودعزشدهتنگمنمدل-بودشدهتنگبراتدلمخاله-بشم!!قربونتخوبممنم-؟یتوخوبخوبمخالهآره

اشارهنیآبتکردوبهازلپمیاگنده!!بوسبخریخوراکخودتبروواسهاخالهی:بدستشودادمدرآوردمبمیازجیدوهزارتومنهی

 !! یداریشوهرخوشگلچه:خالهکردوگفت

 خاستمیمنکردمنگاهنیآبتبهاصالکردماحساسصورتمروبهخونهجوم

 یزیچهیارجلوی:عموگوشتوبوگفتنیآبتروکردبهکهیکنیماشتباهبگم

:خداحادادوگفتتکونبرامیدستهیهانداددوسرشوتکونیخندنیآبتکهبهش،گفتیچهیهاندونمیشدونمخمنیبگم!!!آبت

روشنخواستممنخامیم:معذرتوگفتمانداختمنیآبتبهیوبعدنگاهکردمنگاهررفتنشیمسبهباتعجبجون!!ورفتخالهفظ

ییپرو!!باکمالنیی:بفرماوگفتماطموبازکردمیودرحدانداختمی!!کلندارهیرادی:اوگفتدتوهمی!!اخماشوکشرفتیولکنمش

کرددرستکیکوچیباغچههیتوشخودمکهانداختمکمیکوچاطیحبهینگاهناچاردروبستممنمداخلورفتسرشوانداخت

گلبرگاشونیرویودسترفتمطرفشونبهبودنشدهپژمردهبادوروزنبودنمکهبودمکاشتهتوشهمیرنگارنگیهاوگلبودمه

-دمیکش

وگگلنیاراستشودمبکردهنوفراموشی!!انگارحضورآبتدمیمآببهتوندمنواالنیببخشنیشدپژمردهنبودممنرمیبمیاله
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آدمومیهاهاحرفگلگفتیمشهیهمامرزمیخدابماماننیدونیمزدمیمحرفباهاشونشهیهمداشتمدوستیلیهاروخاهی

 وبهبرداشتمیلنگی!!شکننیمتوحسیوشادغمفهمنی

هاشوبچهیشادیصدانجاکهیاانیمخانوادههیشاالیانجابرمیازاقرارهمن:خبوگفتمباغچهیتووانداختمکردموصلرآبیش

ازروزهمههیشاالیانیشخالصازشرمشماهمکهدهیرسوقتشگهیدنیشیمراحتهاموغصهوغممنوازدستچهینجابپیان

یهمشونوتووداشتمیدرسکتابفقطوجورکردمهاموجمعکتابوخونهرفتمکنمتعارفنیآبتبهنکهیا!!بدونشنراحتشرم

وشرتیچندتاتموبازکردمیکیکوچکمدلباسجاداشتوهنوزهمچپوندمداشتمرستانمیدبسومازسالکهیبزرگیپشتکوله

که بر داشتم بلوزدامن

برداشتمروهمسندخونهوگذاشتمیکیپالستیوتوبرداشتماوناروهمیوروسروشالداشتمکیتونچهارتاهمسهداشتمشون

دایزصورتیریهابودگلدچقدرخشگلیچکصورتمیرویاشکقطرهماماندخشگلیچادرسفدنیباددرآخرکشوموبازکردم

چادرعقدبراتازاالنگفتیومبوددهیخروذوقباشوقبرامفتهیببراشییکذااتفاقاوننکهیازانوچندروزقبلیادیبرقیومشت

وگکردم!!تاشدادیرومعطرماماندمییوبودمیچادروبوس،یباشچادروداشتهچادربدوزمدتابراتینکشعمرماگهکهدمیتوخر

اازشوناصالختمیرامکولهیوتوبرداشتمموهمیشیل،آرایوسابرداشتمکموهمیکوچیجداوسجادهکیپالستهییتوذاشتم

خریمشیراآلوازمیازپاساژهاکلرونیبمیرفتیمباهمهروموقعوونهیدینایهارژبودمشوندهینخرهمخودمبودمنکردهستفاده

یباارمیبدادباخودمیمبازورکتکیولستمینشیآرااهلگفتمیومکردمینمقبولکه،منمننافبهبستیمشوهمییدوچندتای

کفشاموهگذاشتمامکولهیوتووبرداشتمبودمدهیخراوناروخودمالبتهروکهیوچندتاعطرگرفتامناخندهیرژیکارهایادآور

پلیوتودوبرداشتمیسفیعروسککفشجفتهیبودوبرامتولدمینابرایرژواوناروهمبودنیصورتخشگلصندلجفتهیکهم

  نپوشهامواصالصندلگذاشتمکیاست

تاباغچهطرفنیآبتدنیوبادگذاشتمرونیبهاموبردملهیوسرفتمینمیعروسسالبهسالکهومنمبودنیمجلسچونبودمدهی

کرد:ببونگاهم!!!برگشتنی:آقاآبتزدمصداشبخورهییادتووچایبنزدمتعارفشهییحتبودهباهامخداهمبندهنیااومدادمیزه

-!؟؟یکردهاتوجمعلهیوسندارهیاشکال-ازشمانبودادمیاصالنیباورکنداخلنیایبنکردمتعارفدمنیخش

-:نی!!آبتدارنورشونباخونهزارمیمکهوگازممخچالیوونیزیوتلوفرشکردمجمعبله

 !! رودارنالزمهیهالهیوسادخودشونیبخادبیاخانواده!؟مسلمااگهخورهیمیدردکسشمابهلیوسانیکنیفکرم

هامونهیازهمسایکیباشماستگفتم:حق!!روبهشیسوگندمغزفندقأهگفتینمراهیبهمنیهمچفکرکردمنیحرف،آبتبه

  هاروبردارهلهیادوسیبگمیمرمیماالنهیسمسار

ودارننشستنتوکوچههیهمسایهازندمیودرونیبزدموازخونهسرمیرودمیچادرموکشنشدمنیآبتازجانبیمنتظرحرف

همیهیبقبهبودونسبتیانسالیمزنکهخانوماکرموروبهزوردادنروبهجوابمکهدادملشونیتحویجمعسالمهیکننیمپچپچ
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یهاموچلهیوسدونمیونمفروشواسهروبزارمخونهخامیممنراستشندارنفیتشرونآقاتخانوم:اکرمترگفتمهامهربونهیسا

-!!دارن؟؟وبرشونبندازنبهشوننگاههیانیبتوننیمکارکنم

 یمودورشدبندازههاتلهیوس بهنگاههیادیبگمیماالنهستشسوگندخانم:آرهبلندشدوگفتازجاش

 

یازدواج،کردیسالمتبهسوگندجونباشه:مبارکگفتیمزخرفلحنهیبابودالیلمادرشکهمونییروروبهیهینادخترهمسا

وراونیاوبرمسرمچادربکشمهیازفردامنمبهترهمادرجانعی:هگفتمادرشالیلوروبهشدهبتینصهمیشوهرپولدار؟؟ماشاال

کردمی!!سع!!وازاونجادورشدمخادوحرمتیماقتیلچادرسرکردنناجانی:مگفتمشوروبهگرفتحرصمواقعا!!ازحرفشورن

میلیخبودکهدهیچنشیماشعقبصندوقیهاموتولهیوسهمنیآبتشدماطیو،واردحبودفکرنکنمنابافتهیمکهییهاچرتبه

 میبوداطیحیتوشدممنونش

کنارنیآبتاطیحیواومدتوانداختخونهلیوسابهنگاههیورفتمیکردیپرساحوالخونهیاومدتوسمسارههمونآقاهاشمکه

آکهبودمحرفمونزدهیآقاهاشم.....هنوزادامه:خبگفتمآقاهاشمبودروبهدوختهچشمآقاهاشمبهیجدیلیبودوخستادهیام

ازآقاهاشمیسرسریخداحافظهیوباکردمناچارقبولبودبهوباتحکمسردخشککالمش!!نیتوماشیتوبر:بهترهگفتنیبت

شدوچندنفروصداخارجازخونهآقاهاشمقهی!!بعدازچنددقومدیسپهرنحداقلکهکردمیخداروشکرمشدمنیآبتنیسوارماش

تونی:فرداموگفتگرفتجلومیچکودستهدیکشیقیعمنفسشدنیوسوارماشاطوبستیدرحنیوآبتهاروبردنلهیکردووس

افتادوخهامازگلادمیدفعههیوتشکرکردمگرفتمروازش!!چکتهیاثاثاسباب:پولگفتکهکردماشنگ!!باتعجبیکننقدشی

-!روببندمباغچهرآبیشرفتادمیدفکرکنمیببخش-:کجا؟؟گفتکهبشمادهیپواستم

-کجاست؟یمقصدبعد:خبوگفتانداختنوراهیوماشکردمیرلبیبستم!!تشکرزمننباشنگران

-!انداختمزحمتبهروهمامروزشمادتوروخدامنیببخشهیییباالیهکوچمحلمونبنگاه

ی:شمانمگفتمکهبشهادهیپترمززدوخواستبنگاهیروروبهدادمبهشروهمبنگاهوآدرسانداختنوراهیماش.!!کنمیمخواهش

  مردتنها؟؟همهاوننیبی،بریخایم-امیومگمیمخودمنیایخادب

یپومنشدادهیپواونمبزنمیحرفنتونستممعمولطبقیولیزنیحرفومنیاکهیاکارهیتوچبگمخاستیمدلمبودمشدهکالفه

دسپهرودوتاازدوستاشیپررنگمکردمحسدمید،کهیزیازچدمیکشبنگاهی،تویسرکومننشیماششودادبههیتکشدماده

دیکشیرمیتپهلومیروکمربندشیکبودشدهیوجااوقاتیگاهافتادهنوزهمتنمسپهرلرزبهدنیازدبودننشستهبنگاهیتو

تنباشمنداشتهیتوجهحرفاشوبهرمیبگدهیوجودشونادکهبودمیاونقدرقوهرحالاومدبهینمباالهاازدردنفسموقتیوبعض

جاهنیازهمنیجاباشنیشماهمنیدآقاآبتی:ببخشن،گفتمیآبتروبهبودکردناومدسکوتیبرمدربرابرهمهازمنکهیهاکار

طرفدبهیمنونددربرخورداولبودوخوشبختانهسپهرحواسش،پرتشدمواردبنگاه«!!امیومرمیممنبنگاهبهنیدارتسلطکهم
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:سالم کردموسالمرفتمانیحاجیآقا

..!!وباصورانیازاکمیعلسالمیرستمخانومبه:بهبلندشدوگفتازجاشمندنیشما؟؟سرشوبلندکردوباداحوالانیحاجیآقا

 انیحاجیآقاحرفنی!!!باایگشتیمدنبالشکهاتازخواهرمحترمهنمیاایب:سپهرجان،گفتیبلندیدا

 گرفتلرزموازترسبکوبمیکنار گوشههیسرموبهخاستیمدلم

!!!دخواهریشدلیسهیستارهنجاستیایکنیبببه:بهاومدسرمسپهرازپشتیصداکنمخودموحفظآرامشکردمیسعیول

لم 

حیآقاوروبهل،سپهردادمیتحویوخالخشکی..!!!سالمیولآشغالستمیخواهرتونمنوبگمبندازمتفصورتشیتوخاستیم

!!دیبزارهیمامنمیازخونهگشتیمخونهدنبالیکساگهکهخامیوازشمامموبفروشمخونهخامیمازمزاحمت:قرضگفتمانیاج

-!!مدنظرته؟؟یقدر:چهدوگفتیشش،کشیرتهبهی!دست

وباشهضررمنبهنهدکهیبفروشیمتیقهیشماهمحاالدمیخرتومناونجاپنجاهکهخودمشهینمهاسرمخونهمتیازقیلیخمن

سپهرکردثبتاشوترقراضهیکامپیتوییزایه،چیودادونشستتکونی!!سرروبخرهخونهخواستکهییخدابندهضرراونبهنه

شهرهرمگهنمیبب:صبرکنوبادادگفتخودشسمتدبهیبازوموکششدتبههیچهیقضکهباشهافتادهشیدوهزارانگارتازههم

ماشنبودنهنیآبتانداختمبنگاهرونیببهینگاهی؟؟؟بانگرانیارشدیاختصاحبحالتابهیها؟ازکیروبفروشخونهیبخاکهته

ورکردمموجمعنداشتهنفساعتمادبهنبودتمومکجاستنیآبتکهفکرباشمبهنکهیافرصتخداروشکرههخبخودشنهنشی

تینمیاحدچیوهمنهنامبهسندشمنهمالخونه!!دومااوندیبردارمنیبازویددستتونوازرویکنلطفکه:اوالسپهرگفتموبه

ندایربطچیشماهبهوسطنیاکنمیمنامشبهدونگشیشنفروسندوهمهیبهدمشیمیمجانبخاماگهکنهدخالتکارمیتوونه

شورکردمحسلبمیووگوشهروازدماغمخوندوجوششیچیپآوربنگاهخفقانیفضایزدتوسپهربهمکهیتودهنی!!!صداره

:اوگفتیبلندیسپهرباصدانکنمهیگرتاجلوشکردمخودموکنترلیولنشستاشکبهشدچشمامتهوعمحالتباعثخونی

 کهال

دواتتوخونهنیابروبشیبمنهارتودستیسوگنداختیخوریمگوهیزنیمیحرفنیچنیهمکهیخوریمماتوگوهدومبرادرتمن

میمردهانیترزنبهمازحالیکییعل!!نگاهموبهخادیخاطرتومیلیخقنادسرکوچهیعلنیهمتودستدمیدستومگهیروزد

 حالمیرتیغیبرادربنیچنبودازداشتنمندنبالچشمشوبچهزنباوجودداشتندوختمحلمون

 

نمیهمشدهخرابنیایتواومدمنیباآبتکهشدممونیپشسگنیشترشدوعیبتپششقلبمنیدادآبتیباصدابودخوردهبهم

  ؟؟؟؟؟نجایاخبرهچه-!!کنروراحتمیاجونموبگیخدانهیمنوببرتیغیادوبرادربیببودکهکم
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-:شدوگفترهیخنیآبتبهسپهربرگشت

انیحاجیآقانییپاوسرموانداختمبودشدهیجاراشکامدوختمننگاهشوبهنی!!آبتیشیماوخنجاوانستایاجوجهتوروسننه

خبره؟؟سپهردادنجاچهی:سوگنداگفتنیوآبتزخممیروهاروگرفتمودستمالدادمتکونیسردادومنمبهمچندتادستمال

آق:سپهردستتوبکشوگفتمنشونیبدمیپرهیباگرکهبزنهنیآبتبهیمشتاروخواستینخواهرمنواسمناموسیتوباله:ببندگزد

وبادندوندستشوتوهواگرفتنیآبتکهبزنهصورتمبهیادهیکش!!سپهردستشوبلندکردوخواستامیماالندمنمیشمابرنیاآبت

ودادزشکنمیهاتومقلملندبشهبروش:دستتدادوگفتسپهرروتابت!!دس؟؟یبلدیفه،زنیضعهان:چتهگفتدشدهیکلیها

 !!!!! رت؟؟؟؟؟یغیبیدی:فهمد

نخونبهی!!باچشماباشهمیبرنیایباصالنیکنتوروخداولشنی:آقاآبتکردمیموالتماسختمیریماشککهبودممنوسطاون

-!!نی:بروتوماشوگفتانداختبهموحشتناکنگاههیشسته

وخوگردکردموعقبختنیریشترمیب!!اشکامومدهینباالسگمیتارونیتوماش!!دادزد:سوگندبروبتمرگمیبرشماهمنیایبیول

ازجاسوگنداگهنجابمونهیهمگمشیممنخواهرمهکجابرهکهتوچه:بهشدوسپهردادزددهیکشبازومکهرونیببرمازبنگاهاستم

دردمیکشیفیخفغیجسپهرکردکهصورتیحوالهیشتومزبرداشتیسپهرخسمتبهنی!!آبتحاللهخونتیبخورتکونت

  چهیجداکردنبودازهمیهرزورواوناروبهشدنجمعهیبقباالخرهزدنیموهردوهموکتکبودنرشدهیگ

دیکشیمونشونسپهرخطزدوواسهیدادملبشیگوشهشدنازپارهیآلودناشخونیلبوجرخوردهیقهیبابودکهنیآبتبهشمم

 جهیبودسرگخوردهیشتریبکتکاونسپهربودکهبههمچشممهیو

  ..!!!فرورفتممطلقیاهیسیوتورفتیاهیسهامنکردووچشمافاقهیولگرفتمیصندلهیودستموبهداشتمیفیخفی

دعواوبحیادآوریاومدوبایمینامفهومیصداهاگهینجاکجابوددیاانداختماطرافمبهیونگاهبرداشتمهمیازروهاموآرومپلک

پانسمانهمونابودولبششدلباساشوارداتاقمنیبازشدوآبتدراتاقکهبلندشمازجاموخواستمشدموسپهرنگراننیآبتنیبث

بابودکهبازنشدهیکالنتربهپامحالتابهافتادمیروزچهخاطرتوبهبهنیدخترببت:بتمرگ،سرجاگفتیبلندیبودباصداشده

نینفراهیدیباکهشدممحکومیجرمچهبهامنیخدارونیدبیکشیکردومیفرومامنهیسیتویانگارخنجرحرفاشنی!!باازشد

 منتسرمیطورنیاحاالکهبودمخواستهکمکازشمنوپشتموبهش،کردمدمیدرازکشتختمیبرخوردکنه؟؟روباهمیطور

 وکارکهکسیببدبختهیدسوگنیرشدتوبدبختیسراز،چشممیازگوشهیاشکقطرهزارهیم

جیهبودکهکردهجاخوشگلومیتوینیسنگرشدبغضیسرازازچشممیاشکقطرهدوبارهبخورهسرکوفتواوننیدازایبامدام

یهستنشناسقدرنمکاونخب:آرهرحمش،گفتیببالحندوبارهنیدادآبتیمخودشونشونقطرهکردوقطرهیسربازنمجوره

 پشتتوبهکه

برووبزاراهمحاالنشناسمنمکمنآرهکهبگمبشرروبدمنیاجوابتونمیوچرانمداشتشیناچرا،انقدرحرفاشی!!خدایکنمن
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 رهیبمخودشیکسیدردببهنشناسنمکنی

قرارروموردخطابنیشدوآبتوارداتاقیخوردوکسدراتاقبهیا..!!تقههقوهقخاستیمییتنهادلمرشدنیسرازدوبارهاشکام

گفنیآبتهیوچهیکنمیوبببرگردمکهندادمزحمتخودمبهیبودحت.!!صدامردونهسینیومشکلدادمکارهاتوانجامنی:آبتداد

-!!بکشه؟؟روباالیکسوبخادملکبشهشاخمردمدواسهینباکهکردنروشنششدخوبیچ:پسرهت

راجع شتن!!دازندونفتهیدبیشایدوماهیکیکنهیمیدگیرسحسابشبهقانوناونمآره

-گفت:دوباره!!مردناشناسنبودمهمبرامبودکهیزیتنهاچنیوازدنیمسپهرحرفبه

بودتصبابکاسمش:بابک!!پسبااعتراض،گفتنی!!!وآبتهاشنیمخالصازشرتملتهییریمیمندهخودتوانقدرحرصتوهم

چطورحالتونماتمازلبه:بهگفتوبابکبرگردوندمپنجرهطرفوصورتموبهکاروکردمنیواسرجامنمیبنشصافکهگرفتممیم

بامثلدرستافتاداونمیازرژادمیانگاربابکدنیبودبادگرفتهامخندهخوردههیوبودمکردهتعجببابکیمانهیصمه؟؟!!ازلحن

چهارشووداشتیقدمتوسطانداختمبابکیافهیقبهیکردنگاهیبرخوردمیمیصمیلیخمقابلشباطرفاولبودودرنگاهبک

 توآفمیبگادکهیزنهالبتهیگوشتدماغیعسلدرشتییگردباچشمایبودصورتنیونمکبامزههماشبودچهرهنه

وریهاوکفشیمشکبودوشلوارکتاندهیپوشیمخملتکوکتبودشونزدهشونهکجکهداشتییخرماییموهامتوسطدهیسا

منیدهاولی:ببخشوگفتنزدمیشدم؟؟!!حرفموردپسندبانوواقع:خبگفتشوخشلحنباهمونواونگرفتمموازشنگاهین

:دگفتمیلرزیمکهییوباصدادوختمچشمم؟؟؟بهشیآشنابشباهمشهیمدارمفیترتشرفضولخوردههیغدهنیآبتنیابرخالف

دست:خوشبختم!!بهدرازکردوگفتطرفمودستشوبهیمرادبابکهستمبابک:منمزدوگفتینی!!لبخندنمکیوگندرستمس

 اکتفنیچنهمیکلمهگفتنوتنهابه شدمرهیبودخهواموندهیتوکهش

 

 ی!!سرهستملشمیوکباشمنیآبتدوستنکهیبراعالوه:منزدحرفودوبارهبش،کردیجیتوکیشیلیدستشوخاونماکردم

-!!بابکبرسکاراتبروبههیامروزکافیبراگهید:خبگفتبابکهروبنیوآبتدادمتکون

منروبهیاوزنونهبامزهبالحن!!بابکنباشجلفگهی:د،بروداشوگفتزدپس،کلهیکینی!!آبتیهستفکرمنمبهنگوکهنیآبتیوا

ندارنمککهدستنیابشکنهیإکنهیبلندمرومندستبراش،حاالدمییوسانقدرشستمیاینیبیمسوگندخانومینیبی:مگفت

ترازخودشبوددلقکیواقعاخاالنایرژیجاکهکردمیفکرمداشتمرونیبردبهرطوربوداونوازاتاقنیوآبتزدمینیغمگلبخند!!ه

 !!! بودداشدهیپ

پرستنیبگشهی:مگفتمداشتمسراغازخودمکهیلحننیترشدباخشکوارداتاقنیبودوآبتشدهتمومکهکردمسرممبهینگاه

نیشدوآبتبودوارداتاقهمیتواخماش،کهی،بعدپرستاریقیکردودقااتاقوترکبزنهیحرفنکهیا!!بدونشدهتمومادسرممیارب

دیتونیمکنمیسرمشوازدستش،جدامداالنیکندلطفااتاقوترکی:ببخشگفتنیروبه،آبتواردشدوپرستارهدرهمیهابااخمم
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یمیچباخودشرلبیزدونمیجداکردنمزدسرموازدستمیغرمرلبیزکهیدرحالوپرستارهرونیبازاتاق،رفتنی!!آبتنشیببر

-:گفتمنروبهبرهازاتاقخواستکهدرآخرهمگفت

-داد:!!!وادامهشوهرم؟؟کردمنگاشاتعجب!!!بشوهرتاونازدستیکشیمیچچارهیبیتو

بلازجاملرزونهیتنمومفکرشمباشهشوهرمننیآبتبودههنیآبتمنظورشاحتماالرونیبرفت!!وازاتاقزمیعزصبربدهخدابهت

اخماواوندادمم؟؟سرموتکونی:بروگفتانداختمنبهیواردشدنگاهنیبازشدوآبتدراتاقدمیکشسرمیوچادرموروندشدم

 !!! بودهمهمثلاونم،نداشتمیخوشدلازشگهیبوددیچرمنیتقصدیکشهمیشوتو

 ازشکهموبازنکردمدهنیحتبودوسکوتتنهاسکوتراهیتوانداختنوراهیوماشنشستهموخودش،شدمنشیسورماش

تاپلسهروبرداشتمهمهیهاموبابدبختلهیووسشدمادهیپعیعقبشوزدسروصندوقوداشتنگهعمارتنودمیماشتشکرکنم

 انداختمچادرمیازروهمموبودوکولهدستمکیاست

 

سوگندغرورجوابشوبدهامروزوحداقلدوختم!!!نگاهموبهشهاتولهیوسارمیتابمن:بدهشدوگفتادهیپنشیازماشپشتمیرو

تونمیمخودم:ممنونگفتمبودمازکجاآوردهدونمینمکهیجدوبالحندادمدهنموقورتآبگذاشتمنتتوخوردکردوسرت

عیشفیآقایراستازکمکتوندممنونیبزندوسرکوفتیبزارمنتسرمممبارهاخاطرحملبهنیبخاکهندارمتیظرفگهیدببرم

 !!!! خدانگهدارتوننیبزنسربهشونهیگفتنی

 شدمواردعمارتوکردمگردعقبعمارتطرفبه

شدسکیوقتانمیبعضملبیرونشستیلبخندکنمکمبودمخوردهکهییهاازدردزخمخوردههیحرفمنیبااتونستمحداقل

  !کردوت

آسانسورهنیاواردشدموخودممتوشهاموگذاشتملهیووسدآسانسورروزدمیووکلداخلبودبردمکهیهاموباهربدبختلهیوس

وزمزدمیکشیقیعمنفسودروبستمبردماتاقمهاموبهلهیووساومدمخودمدرآسانسوربهبا،بازشدنخورهیدردمبهییجاهاهیم

رنخوشزدوشالیمیکبودبهلبمیگوشهستادمیایقدینهیی،آیوجلوبرداشتمسرمیچادرموازرو!..!ازامروزنمی:اکردممه

 ..!! زتیازبرادرعزیادگاریهینمی:اگفتمرلبیوزانداختملبمبهینگاهدوبارهبودشدهیخونگم

گندبهلباسامیهمهدرآوردممانتوموهمحمومداخلکردمپرتشوکندم!!شالموازسرمیمعنیخودوبیبیکلمه!!برادرچههه

هالباسازهمهاولروبرداشتمبودمآوردهباخودمروکهیلیوساهامض،لباسیبعدازتعوشستمیدمیروباوهمهبودنشدهدهیکش

بودگذاشتمگوشههیکهیکوچکیقفسهداخلهمهاموکتابدمیچشیزآرایمیداشتمورو،کهیکمیشیآرالیووسادمیموچ

اجباربرایشاهکارسپهرازروپوشوندنیبرارفتمیمخانومشکوفهدنیددبهیبابلندشدمازجامشدتمومکارمساعتکیوبعداز
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وستادمیاخانومشکوفهدراتاق!!پشتضهیعرنبودنیخالیبراهمیرنگیصورتورژلبپودرزدمکرمیکمصورتمباربهنیاولی

مختماطیحبهکهیاپنجرهروبهدمیکشوسرکدروروبازکردمیال!!آرومدییبفرماگفتیاقهیدقبعدازگذشتندرزدمبهیاتقه

خانتاشکوفهیالیخیدرببهخودموبزنممعمولطبقداشتممیتصمکردمکردصداموصافیروتماشامبودومحوطهشدنشستهی

ازمنیحتکهیخاطرکاربهخیکوهاونانگارکهخوردشدانگارنهاونوامثالنیآبتیجلوتمیصشخانگارکهانگارنهنشهتیاذوم

جلورفنیپاورچنیپاورچداخلورفتمدادمرموقورتیگلوگ..!!بغضودادزدهگذاشتهمنتسرمبدهانجامبرامبودمنخواستهش

 یروودستاموآرومتم

کیملمسدارمکهیخیونرمیهادستنی:اهاگفتاونوبعدازلمسمرودستادستاشوگذاشتگذاشتمخانومشکوفهیچشما

لبخنکردمنمیمبالبخندنگاهمجلوشورفتمبرداشتمچشماشیازرو!!دستاموآرومسوگندجزدخترخودمسینیکسمالنم

-؟؟یخوبدخترگلمسالم-خانوم!!شکوفه:سالموگفتمزدمروشبهید

-ومده؟؟ینشیپبراتونیمشکلچندساعتنیدایشماخوبخوبمیسمر

!!!بانداشتمیاگهیدمشکلدخترمواسهی:جزنگرانوگفتنشوندمنفرهتکیصندلیرووکنارخودش!!دستموگرفتزدلمیعزنه

آبتمونمیخبرمیازتوبمنی:فکرکردزدوگفتید؟؟لبخندمهربونیبودمن:چرانگرانوگفتمکردمنگاهش،گردشدهیچشما

شکآرهشدمناراحتنیآبتاسمدنی!!باشندخترمیداربغضکهگنیمبهمتوهم،دارنخییدستانیواگفتهزوبهمیچهمهنمی

زدینی..!!لبخندغمگکردیزدسربازمیمحرفگهیدیکلمهکیخانومشکوفهاگهکهیبغضداشتمبغضگفتیمراستخانوموفه

چرادخترمبزنکردوگفت:حرف!!دستمونوازششدیمناراحتخانومکردوشکوفهیسربازمبغضموگرنهبزنمحرفتونستمینمم

برامیچیهگهیدستین:مهمگفتمیلرزونیرشدوباصدایسرازچشممیازگوشهیاشکقطرهحرفشنی!!باایزیریمخودتیتو

 سربازکردشکوفهبغضمحرفمنی..!!وبااخانومشکوفهسینمهم

یممیداردلواونمختمیریماشکآرومداشتماجیاحتآغوش،گرمنیاکردچقدربهیممآغوشش،گرفت،ونوازشیسرموتوخانوم

دیالهبراترمی:بمگفتخانوموشکوفهگرفتشدتامهی!!گرینداریمشکلچیهکهرسهیروزمهیدخترکمزمیعزخدابزرگه:داد

..ی..دلم..دلم..برا..خ..خانومگفتم:ش..شکوفههق..!!باهقدختربراترمیبمدنیمانقدرزجرتکهیتوچقدرصبردارمگهخترم

دخترگلکردوگفت:آرهپاکانگشتش..ف..فردابرم..ب..بهشت،..زهرا؟؟اشکاموبانوکدی..رزای..مشدهتنگوباباممامان..مامان

احسکردمیمتیاذموخانوشکوفهنیشترازایدبینبازدم..!!اشکاموپسزکمیشدعزخونزدلمینراشکبروتوفقطزدلمیعزآرهم

هشماندارمیبرایچیهیجزناراحتمنکردمدشماروناراحتی:ببخشوگفتمزدمینی!!لبخندغمگشدمآرومیکمکردمیماس

-!!یچی

:اوگفتمباشمداشتهیشوخلحنکردمیوسعزدمی!!لبخندیزتریعزبرامتاممیتوازآناهیسرمندخترگلم،توتاجهیحرفچهنیا

باشکوفیاقهی...!!!!چنددقغمویپربودازتلخمنیخندهیدنیخندچهمیدیخند!!وهردوموندهایبریرمومنجابودسیااالنگه

 یووقتزدمحرفخانومه
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کروشروعموبازکردمیدرسجزواتیحوصلگیوبابرفتماتاقموبهکردماتاقشوترکندارهیاگهیکاردکهشدممطمعنازجانبش

 بکهیتازمانحداقلندارهیتمومیلعنتبغضنیانکهیامثلختمیریماشکخطهیخوندمیمخطهییخوندچهخوندنبهدم

 

لقلبنیدایزهراشابهشتبرمامروزوبزارهکهرمیبگاجازهخانومازشکوفهداشتممیوتصمبلندشدمازجامنرمپدرومادرمدنیده

مشکیمانتوپروازکردماتاقمبهوشدمحالخوشیلیدادخجازهابهمواونمرفتمخانومشکوفهدنیدبه!!گرفتیم،آرومامیعنت

تاکسیوبران،رفتمییهاپادوازپلهباحالتدمیکشسرمیروموهمیوچادرمشکیمشکمقنعهیوشلوارمشکدمیرنگموپوشی

-خانوم؟؟:مقصدتونگفتورانندهسوارشدمداشتنگهبلندکردکهشددستیردمیکینزدازهمونکهی

  همونجابموگفتمیتاکسرانندهبهمیدیرسکهچقدرگذشتدونمیافتادنمدادوراهتکونیسرزهرا!!!رانندهبهشت

ابومیکنارخکهیدخترکطرفوبهشدمادهیپنینبودازماشمهمبراماصالگفتبهمکههمیآورسرسامیهیوکرابرگردمتامننه

-چنده؟؟هاتگالب-!!خانومتومنسهیاشاخه-چنده؟؟یاشاخههاتگلدخترخانوم-:اشتمبردقدمفروختیموگالبگل

-تومنسهاونم

چهارشاخهگالبهیدادوسرشوتکون!!دخترکدیدوتاسفدوتاسرخیدیمبهماشتروتازهیهاخشگلوچهارتاازاونگالبهی

 رزتازهگل

دهودوتااسکناسگرفتمهاروبالبخندازش!!گلشد؟؟یمیچنیاسرنوشتانداختممعصومشیچهرهبهینگاهگرفتطرفمبه

توجپولتونیباقخانومگفتیمکهدخترکیصداوبهزهرارفتمبهشتطرفوبهدمیراهموکشوگذاشتمدستشکفیهزارتومن

!! نکردمیه

جونم!!ومامانگفتم:سالممامان!!وروبهییبابا:سالمکردمهوزمزمستادمیابودنهردوکنارهموباباکهکنارقبرمامانبعدیقیدقا

تونستمیومبودنخودشونکاشزدمسردشونیقبرهابهیابوسهوبودنرشدهیسرازارادهیباشکامزانوزدمقبرشونیروروبه

 وشودادمشستهردوشونوباگالبیطورقبرهانیوهمختمیریماشککنمگرماشونوحس

بشدهتنگبراتدلمباباجونمی:خوبکردمزمزمهرلبیطورزنیوهمباباپرپرکردموسرخاکدبرداشتمیسفلگهیوسرخگلهی

مننگرانباباجونمی:راسترشدوگفتمیسرازچشممیازگوشهیاشکطره....قهاشتیپامیبهمشتونمینممنوکهیبخشیودم

ماشترواسهیبانگاردلمزانوزدمروشوروبهرفتمقبرمامانطرف!!بهکنهیمتمیسپهراذداداشخوردههیفقطخوبمهامنمینباش

ازگلسیقبرسردوخی!!سرمورومامانم:سالموگفتمزدمینیلبخندغمگبودمآوردهمامانبودودردودالموواسهشدهتنگمان

ادتهیجونممامانشدهگتنگرمتآغوشواسهدلمشدهتنگبراتیلیخدلمیدونی؟؟میخوب:مامانکردموزمزمهگذاشتمابش

کنمیمهیگردارممنپاشواالنمخوبممامانیکردیمونوازشمیگرفتیمآغوشتیسرموتویجورچهکردمیمهیوگریبودیوقت

 یطرفدارپاشوازماالنمیکردیمیطرفدارازمیجورکردچهیمتمیاذهرکسادتهیکننیمتیسوگندتواذنیپاشوببمامان
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 یبکن!!اشکام

!!تموخوردکردنیشخصماماندهیبرگهیددخترگلتسوگندت:مامانزدمیدحرفامومیبادادمیمادامهومنختنیریمهابافروم

..برام..نمو..نمونده...مامان...داداشم.،.دا..داش..گل..گلم..که...ی..غرو..رگهی..دی:م..مامان..دبودشدهلیتبدهقهقبهامهیگر

...سوگندت...منی...ببی..تو...تو...ده..نم...ما..ما..ن....آخ..مامانم...پاشو...ببدی..ام..رو..ز..کو..کوب..مواظ..بم..بو..بودشهیهم..هم

  ...!!نی...من..منو..هم...ب..ببرنیایب:بابا...ب..وگفتمدمیباباکشخاکیر...مرده...!!دستمورو

 دختربچهوبهسرموبلندکردمنشستشونمیروکهیدست بااحساس

نشلبمیرویبخش!!لبخندآرامشنکنهیانقدرگرجون:خالهزدوگفترومبهیلبخندشدمرهیخدمیخروگالبگلازشکهیا

-سوگند!!-ه؟؟یشماچاسمخالهاستحانهیراسمم-؟؟یگیم:اسمتوبهموگفتمگرفتمدستمیفشوتویضعیودستاست

چشمافیحکنسوگنداشکاتوپاک:خالهدادوگفتبهمیکاغذ.!!چندتادستمالخودتمثلقشنگهیلیخسوگنداسمتخاله

دوبارحانهیورشدمرهیخحانهیریآبیچشماوبهکردمواشکاموپاکگرفتمروازدستشیکاغذ!!دستمالبشنیاشککهسینت

چشماتویکنهیشماگراگهحاالشنیمزشتکهنکنسیخشگلتوخیچشماگفتیمبهمشهیهممامانمخالهیدونی:مزدحرفه

نداریچیهیوقتکارکنمیچخامیروم،خشگلیچشمانیازدمخودمبهدلمتهیوپوزخندزدمروشبهی!!لبخندشهیمزشتن

دیباشهیهمآدمگفتهراست:مامانتگفتمحانهیرروبهکردمیخداروشکرمهامداشتهتماموبابتناشکرنبودم!!البتهیکسیوبی

 سالمه!! هشت-حانه؟یرچندسالتهروزگاراونوازپابندازهدستونزارهباشهادمحکمیبوجودمبراشکهییهایدربرابرسخت

ترهازتومحکمدختربچههیکهکردسوگندخاک،برسرتیمیفروشدستبودنشفیوباوجودضعداشتسالدخترهشتنیاهه

دستموگرفت کهکردمنگاش!!باتعجبمامانم؟؟شیپمیبریایم:خالهگفتحانهی!!ر

 دهیگندکشبهچادرمبودممطمعنبلندشدم!!ازجامششیپمیابریبنجاستیهمنموگفت:ماما

!!بمنهماماننیا:خالهگفتحانهیرمیکردوتوقفمیدیرسیرنگیمشکسنگقبرهابهسنگیالالبهزدنقدمیعدازکمبشده

وارپاکمادرشتولدوفوتخیتاربهکردنبودبانگاهشدهفوتمادرشسننیایدخترتونیایعنیدوختمچشمبهشیاسردرگم

چشمامویسی!!خمهربونهیلیخآشناشدماامروزباهاشنیسوگندموببخاله:مامانبودهسالهوپنجستیبهممادرشچونفتم

 وخمکردمحس

 

-چرا؟؟-!!کردفوتسالپارمامانمخالهیدونی:مخوندمبراشیاوفاتحهدمیسردکشسنگودستموبهشدم

دارکردتاپولیکارمتاشبصبحچارهیبداشتدوسیلیمامانموخبابامرفتهادمیاسمشوکهگرفتهالعالجیماریبهیگفتیمبابام

خوردومنمیمهمش،غصهختنیروابروهاشمختنیرهاموهاشیآخراونشدینمخوباصالمامانمیولکنههیمامانموتهیوها

 شهیهممنیول ومنوباباموتنهاگذاشترفتکههمآخرشخوردمیمغصه
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دیرومخوردوخوراکمونخرجفقطحقوقشکنهیکارمشرکتهییوتوداره،دوسمیلیخباباممزنمیمحرفوباهاشجامنیهم

دارمکوچولوهمداداشهیمنیدونیمخالهخبیکردولیممخالفتکنمیگلفروشخواستمکهاولشدارهقرضخوردههیوبابامه

 ماهشکیداداشمرفتمامانمیوقتکهیکوچ یلیخ

هیروتهرخشکشیوشوپوشکباباباشمدستتاکمککنمیکارممنمخبربدهیشبهشکهسینمامانمسالشهکیهمبودواالن

یولداشتوغمچقدردردسنشنیدخترباانیبوداشدهسیخازاشک!!!صورتمهاشوبدهیزودتربدهبابابتونه،همیمازطرفیکن

پتوافتخارکنهمثلیدخترگلنیچهمداشتندبهیبا:پدرتوگفتمزدماشگونهبهیا!!بوسهآوردینمخودشیروبهاصالی..ول

ریوبعدمامش،عمهیپزارهیسرکارداداشموممخادبرهیوقتباباممهعمهشیپداداشم:زدوگفتی!!لبخندکجاست؟داداشتس

:چردمیوپرسکردمنگاهش!!باتعجبکارکنهیچستینمعلومکنهیممواظبتازداداشمامعمهکهبفهمهمادربزرگماگهدنبالشه

-ا؟؟

!!!دمیعکسشودفقطدمشیندوقتچیهمنمادیمبدشپسرخودشهکهوبابامازمنمادربزرگمکهدونمینومیافقطخالهدونمینم

-؟؟یکردیمهیگریکتوواسهخاله-!!زمیعزکنمیمخواهش-خاله!!ممنونخاطرفاتحه:بهگفتنهحایرکهفکربودمیهنوزتو

-!!شنیمناراحتیباشناراحتاگهکننیمتورونگاهخالهتوبهشتناونااالنامزشونی:خدابگفتیمامان وبابام!!باناراحتواسه

 شهیمتنگبراشونهاواقعادلموقتیبعضخبیولجانخالهآره

کسوچیهمنیولزارهیمهیمابراتونوجونشازدلکهپدرتهواونمسرتهباالهیساهیتوجانحانهیریدونیمکنهیمتمیاذونبودشون

مدرستههیوبافکررکیدخترزحانهیچقدررکردموحسخوردمکهیحرفشنیهست!!بااوگفت:خداکهدوختچشم!!بهمندارم

رتیحقیابندهی:خداگفتمرلبیزروندارمیکسگفتمیمکهبودچقدرناشکربودمممواظبحالدرهمهکهیکسخداروداشتمن

 یمرس-!!یباشوسالمتسالمشهیهمکهدوارمیامیهستیاالعاده:تودخترفوقگفتمحانهیر!!!روبهوببخش

-!نیبخونفاتحهمامانمواسهنیداشتدوساگهوشماهمخونمیمفاتحه پدرومادرتونواسهامیهرروزممنیراستخاله

-چشم،حتما!!

رونگرفپولتونیباقیراستومدهیدرنداداشمرخشکیشهنوزپولبفروشمروهمگهیدگلدوشاخهیکیدبرمیباخالهگهیدخب

رخشکیشداداشتمگهنمی:ببگفتمروبهشبودیهزارتومانپنجکیگرفترومقابلمپولیکردوباقبشیجیتو!!ودستهانیت

-چنده؟؟رخشکیشبستههینمیبب-یطورنیاندارمدوستخاله،نه-خودتواسهباشهکنپولوقبولنیاخبخادینم

 بستهکیدیکشسوتتومن!!مغزمچهل

چ:خبوگفتمدمیکشیقیعم!!نفستومن؟؟وچهلکنهیمتمومسالهکییبچههیروجعبهکییاهفتهاحتماالکهرخشکیش

  همیعنی!!نیدادشمابهمکهیپولهمون-جان؟؟خالهیآورددرقدرپول
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-خامیهاتومگلمننی:ببگفتمروبهشارهیبروبدستپولنیاکهدبمونهیباگهیچقدردکهفکرکردمباخودمتومنپونزدهان

اتخالهگالتواصالیفروشینمیکسمالقاتبرمخامی:موگفتمکردمیزیر!!اخمدیبخرگلیخودیبخاطرمنخادبهینمخالهنه

ه:بروگلوگفتممیدیخندباهم!!هردمونیهاشدبچهمثل:خالهدوگفتیخندحانهیرصورتموبرگردوندمقهر!!وباحالتستمین

ازینتومنیسبهاونیولتومندوازدهشهیمنیاآوردخبروبرامموندهیباقگلوچهارشاخهدویخندگذشتمالقاتماروقتیاروب

-!!خالهادهیزنی:اهاروشمردوگفتپولهاروازش،گرفتموگلدستشودادمدرآوردمفمیروازکپولپس داشت

 خالهمگهزمیعزنیبب-..!!خالهیول-!!شمیم،ناراحتیندارنگهاگهباشهخودتدارواسهپولونگهجانحانهیرنیبب

داضافهپولمنکههرچقدرهمگهیدتداداشواسهیخریمرخشکیشجعبههیپولنیبااهستمداداشتمیخالهپسستمیتونی

شووگونهزدمی!!لبخندیخوبیلیتوخ:خالهزدوگفتحلقهچشماشیتو!اشککوچولوتداداشبههیهدهیحساببزاربهادم

-میرسونیمتوهمگرفتمیتاکسمنبروخونهبخروبعدمرخشکیشجعبههیاولباشهخونتونمتیابرسونی:بوگفتمدمیبوس

 توداداشتبهیسرهی کهرمیادبگیخونتونمخامیمباشهگهیادیب-گهیدندازمینمتزحمشماروبهنه

افتادراهورانندهمیشدیسوارتاکسکردباهملشوجمعیووسرفتعیوسرجونآخخالهیگیم؛راستگفت!!باذوقوقتایبعضبزنم

نرفداخلبرمهرچقدراصرارداشتمیواونورسوندمیبودرفتهیریمنیطرفاکهحانهیریخونهطرفبهرخشکیشدنیبعدازخر

 !! میبزنوحرفمیباشدرتماسباهمکهدادمقولبهشدادومنم روبهمشونخونهیشمارهحانهیبعدریدفعهوگفتمتم

 دوتاصلواجاشیخادآبجینم-!!دتابپردازمییبفرماروهمهیریرمنیمسیهیآقاکرا:ممنونترمززدوگفتمعمارتیجلویتاکس

 

-!!شمادردنکنهدستامرزتشونی:خدابوگفتمدادمتکونی!!سربفرسامواتمواسهت

هوگلفرستادمرانندهامواتواسهدورشددوتاصلواتیوتاکسشدمادهیپنی!!ازماشکنمیمخواهشامرزهیبشماروهمخدااموات

یودرحدانداختمیکلبودمکردهبدامروزروفراموشاتفاقاتیهمهانگارکه،داشتمیبیعجآرامشدمییبوبودمدهیخرروکهییا

وزنداشتمیخرجالبتهکردمیدسرمیبااستگهیدیهفتهکیهمونکهوتاآخرماهبودوشدهیخالپولمفیامروزکروبازکردماط

وابودهشتساعتاالنوبودمکردهروترکدوخونهساعتهاموتندکردمقدمبودیعیشفیباخانوادهکهخوردوخوراکممحمت

چهچشمامازخونهییهاسکالیمدنیوبادانداختماشصفحهبهیونگاهدرآوردمفمیروازکلمیموبابودمشدهمالحظهیبقعاچه

بازگبرسرتخاککشهیم،چقدرطولیزهرارفتنبهشتهی:مگهزدمبینهخودم...بهزهرابهشترمیمبودمگفتهکهارتاشدمن

 ترعیسرهامو!!قدمیندزد

دخترمیمیمشورهازدل:اکبردارماومدیمییرایازپذییصداهاروبازکردمدرسالنآرومخونهرفتمیمییروباچهحاالتم،برداش

-!!گهیاددیزهرامبهشترفتهینگفتمگهخانومبفرستصلوات-!!کجاسترم

کسانکهیخاطرادبهیشادونمینمشدمحالخوشخانومهاکبرآقاوشکوفنیبیمکالمهدنی!!ازشنکنحفظشاخودتیخدایوا
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-!!خانوممیمر:سالمشدممواجهخانوممیبامرازهمهواولشدمواردسالنآرومباشننگرانمکهوجودداشتنین

انیبت،آیپاکهدواربودمیامفقط!!!همه؟؟؟؟؟دختربودننگرانتبودهمهچقدرنگرانتخانومینمدونیاومدسوگندجانسالم

 شکوفهخانوممیمریکدمینفهمنداشتمشدنبازخواستیحوصلهووسط،بازنشهنی

وخشکیلیخمعمولجوابموطبقواکبرآقاکردمروبهشوسالماومدنسالنبهخانومشکوفههمراهروصدازدواکبرآقابهخانوم

-نشدمزمانیاصالمتوجهزهرابودمدبهشتیگفتم:باورکن!!شرمندهیرکردیچراانقدرد:سالمدادینگرانیکم

بهمبااخمکهدوختمخانومشکوفهونگاهموبهزدمیلبخندکردیمدغداشتشکوفهگهیدیبازخداروشکرزوداومدندارهاشکال

خایمجلوگفتم:معذرت!!رفتمدخترنجاپرپرشدمیامنیبخنددمی:باگفتخانوموشکوفهشدپررنگلبخندمبوددوختهچشم

یاجلووبوسه!!سرموبردمباشهتوناراحتازدستیکسشهیم:مگهزدوگفتی!!!لبخنددتوروخداینباشناراحتازدستمباشهم

سوگندجیبودگلگفت؛توخودتخانومشکوفهخانوم،شکوفهبهودوتاشوهماکبرآقادادمرزرودوتاشوبهیهاگلزدمگونشبه

-!!ان

بعدشدهیخاکسرتاپاتکنبرولباساتوعوضدخترمندارهگفت:عبخانوم!!شکوفهمعذرتمبازرکردمیدنکهیاواسهندارهیقابل

-چشم!!!!میبخورشامنییاپایبهم

لبوواردشدمدراتاقوبازکردماتاقمبهدمیورسرفتمباالازشونعیوسرهارفتمپلهطرفوبهزدمی!!لبخنددخترمبالیبچشمت

لبنوبتخودمکردنوبعدازخشکگرفتمیاقهیدقدوش،دههیخودممتابشورمشونتوحمامختمیروروهمهکردماساموعوض

 یادهیپوشیهالباسبوددنیپوشاس

ریابلوزقهوههیبودمصدالبتهکهمعذبماونجامنکردکهیفکرنمهمیعیشفیآقایطورنیاکردموحجابموکاملکردمانتخاب

خوردیمیاکمربندسادهکمرشیروکهیرنگیسربدودامنیسفینبودوشلوارراحتبادچسیوزداشتیمناسبیقهیکهنگ

 یروانداختمیرنگیمسشالدمیپوشداشتیخشگل یهانیاومدوچیمپامساقیوتارو

شیآقاشدمییرایوواردپذرفتمنییهاپا..!!ازپلهبودخوبانداختمنهییآیتوخودمبهیکلنگاههیبستمشیلبنانوحالتموهام

دبه:بهشدوگفتحضورمیمتوجهخانوموشکوفهکردمیاسرفهبودتکآمادهزهمیومبودنزنشستهیسرمخانوموشکوفهیعیف

زدمیلبخند!منمیستینمعذبکهحالم:خوشگفتنرمشیباکمیعیشفیوآقازدمی!!لبخندیشدماهماشاا...!!چهخترگلم

انداخبودنشستهخانومشکوفهکهیمحلبهی!!نگاهنیبشاکنارخودمیبخانوم:/دخترمه!!شکوفنیدارشمالطف:ممنونوگفتم

 کنارشخانومبودوشکوفههانشستهیصندلرأس یعیشفیآقاتم

دویکشیمهیبقغذاروواسهغذامردخونهخوردنموقعکهداشتنرسمخانوادهنیدایواکبرآقاغذاروکشنشستمکنارشرفتممنم

 یوبرابرداشتیبشقابخانومدشکوفهیکشیغذاشوممردشواسهخونهخانوم

ککردمیمیبازشترباغذامیوبنداشتملیمیلیخمیغذامونوخورددرسکوتخانومشکوفهواسهدواونمیغذاکشیعیشفیآقا

-!!یندارپلودوستزرشکمگهیخوریچرانم:سوگندجانشدوگفتتوجهخانومشکوفهه
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-!!یغذانزدبهلباصالتوکه:گفتیعیشفیآقادفعهنی!!ادردنکنهشمادستگهیدرشدمیسفقطانخوشمزههمیلیاتفاقاخنه

-!!رشدمیس یمرس

وجورجمعیتوخانوممیمربهشامبعدازصرفتشکرکردمهمخانوممیوازمررفتمآشپزخونهوبهزبلندشدمیجان!!ازسرمنوش

 یتوابیتقرچونکردمکمکهاوشستنشونظرف

وآمدشدادورفتیمانجامخودششوکهییدستشویکاراخواستیمکمکازمنکمیلیخخانوموشکوفهکاربودمیبخونهنیا

دبعدازانجامکنمکمکهمخانوممیمربهدامیمحیترجنیخاطرهمبهخونهنیتواپسکارکنمیچکهرمیگیمحقوقبودبامنفقط

 ککردماحساسیعیشفیوآقاخانومباشکوفهزدنگپخوردههیوبعدازرفتمییرایپذکارهابهادن

 

!!اکشممرخصبودبااجازهیاکنندهخستهیلیامروزروزخامخستهیلیخدمنی:ببخشوگفتمبلندشدمازجامامخستهیلیخه

خوش گفت:شبتهمخانوم!!وشکوفهبارهیمازسروروتی! خستگباش،راحتی،بریتونیبرآقاگفت:م

-!!یخواببخوبدخترم

خاوشکوفهگردکردمعقبخانوم،بامنهوآمدشکوفهرفتیفهیاومدوظادمیکهاتاقمبهبرم!!خواستمخوششماهمشبیمرس

-شده؟؟یزی:چکردوگفتنگامنومپباتعجب

وآمرفتیفهیوظخبکردمفموفراموشیوظاشمامنمیهابامحبتینبودانگارحواسمکهخامیممعذرتخانومخب...شکوفه

بودونییپاسرممدتنیا!!تمومنییشمابخاکهیتاوقتکنمیصبرمیکوتاهنیدازایمنوببخشبامنهیدرهرجاوهرزماندشماهم

یابگومن:پسگفتاکبرآقابااخمکهبزنمیحرفخواستمشدممواجهخانوماکبرآقاوشکوفهدرهمیبااخماسرموبلندکردمیقت

-!!حرفونزدمنیامنهیحرفچهنینه..ا-!!!چغندرمنجابرگ

هکهیبادخترسرمچونبودمغافلازشنجاومنمیااومدهیپرستارممدامافتادهحالنیابهشکوفهکهیسالدوسهنیادخترنیبب

منظوی!!!متوجهباشمشکوفهمواظبروخودمیآخرعمرنیاخامیماالنمکردمظلمشکوفهبودودرحقگرمدخترخودمهسنم

 یعنییچیعنینشدمرش

یحرفانی...اکبرآقاایعنی:وگفتمگرفتمیدیشداکبرآقااسترسیحرفادنیباشنمیندارالزمتگهیوبرودوبکشراهتگفتیم

 یزاریمتودهن:چراحرفن؟؟اکبرآقاجاخوردوگفتی..ن..نداراجیاحتمنبهگهیدکهیعن

 یهواامخونهخودممنکهیتازمانگمیممندختر

هشکوفهمواظبوخودمندارمیکارگهیداستراحتهیبعدخونهامیمکهعصرهمکارممدنبالتاعصرکهصبحمنرودارمشکوفه

 یدیخانوممونمروهمزماننیایعنیبامنکههمتاعصرباتوعصرتاشبازصبحشهیترمکمکارتتوفقطستم

امنکهیجورنیا:آخهاکبرآقاگفتمبودروبه،لباشیرویخندلبهمخانوموشکوفهزدمیرنگلبخندکمحرفشنیبهم؟؟!!ازا
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-!!نیادکردیشماحقوقموزیجور چهپسخونهنیتواندادمانجامیکارصال

بخوآرامشیمرحموهمسیوکورنسوتخونهنیاهمچونهینعمتیکنیمیزندگخونهنیوباماتوایکردقبولکهنیهمنیبب

نیهمزنهیزورازماسرمباربههییاهفتهنممیآبتوبنیکشورغرکهدوتاشونستنینکهخودممیهابچهشکوفهواسهیهستیش

طوربنیااگهکردمیفکرمحرفاشوبهنییپاسرموانداختمکردومنم!!!سکوتهیکافکنهینمییتنهااحساسوشکوفهیهستکه

حرفدرموردحقوقتیخایمدونمی:ماکبرآقاگفتنازموقبلسرموبلندکردمکنمافتیدریااضافهحقوقتونستمینممناشه

-!!بخورهدردتبهیروزهییدیددیشابزارباشهستیدارنقابلاونقدراهمزمیریمحسابتبهمنکهیتومنکیاوننیببیبزن

 ..! یول

ایجورچهدونمی:واقعانموگفتمنییپا!!!سرموانداختماکبرآقاکامالدرستهحرفمیوامانداری:ولگفتخانومدفعه،شکوفهنی!!ا

ییهانیبهترقیتوالهیحرفچهنیخانوم:ا!!شکوفهستمینمحبتهمهنیاقیالمننیدارلطفمنبهیلیشماختشکرکنمزتون

یپایدامتحانایباگفت:تواالنواوندوختماکبرآقاچشم!!منتظربهبهترهبگهبهتاکبرآقااالنکههستهمگهیدموضوعهیفقط

-کشه؟؟یمچقدرطولامتحاناتانیتاپاخب-!!شنیمشروعگهیدی دوهفتهیکیبله-آره؟؟باشهشدهشروعترمتان

-!!منهیفهیوظنیایولرتهجسا-!!برسدرستتوبهکهرودارهشکوفهیادوهواینفرمهیماهکینیاپس-!!ماهکیحدود

  خویتایآناهتومثلمیندارتعارفباهمماکه

-گفتمحالتتام؟باهمونیآناهمثلاکبرآقاگفتنگفتمدروغنیزمیشدروپهنفکم!!بگمیزیعزوشکوفهمنیوواسهیدم

--!!یعیشفیآقامعذبمیطورنیاخدامنبه-..!!یول-!!کنمینم قبولماهکینیایبرایحقوقمنیولباشه

داکبرآقاادامهربشنیسرازکهاالنهاشکامکردنیموحسداشتمیخوباحساسمحبتهمهنیاازایخدا!شنومینمیااضافهحرف

 حقوقینباشتومعذبنکهیخاطرابهفقط:باشهاد

نگخانومخادازشکوفهیمکهیکسفقطممنونیلی:خوگفتمزدمیبخشتی!!لبخندرضاکنمیزمیوارحسابتفردابهماهتمنیا

-!!!؟؟؟یچیعنیخودمونهازکردمگاهاکبرآقانبهازخودمونه!!باتعجبنترس-...!!کنهیداره

 یدستشیپخانوماد؟؟شکوفهیخادبیمیکسچهنیبگشهیمنباشهیدفضولیببخش

همبخادتاآخرعمرشاگهشهیپدریسوگندخونهتوچه:بهزدمبینهخودمبهشدمناراحتنکهی!!!بااادیماوننمیکردوگفت:آبت

کردومخالفتزدمدحرفیدرموردپرستارجدباهاشیوقتسینیاچارهیولیشیممعذبدونمیم!!اکبرآقاگفت:مونهیجامنی

استاددانشیدونیمکهخودتچونکردهلیاتعطیآخرنیادانشگاهشمیکارهاباشاخالقیادوبیبگهیدیکیسیحاضرنگفت

وشومنهکنینجازندگیاماههیادیبقرارهسالبعدازسهادخبیمخودشنیهمواسهدانشجوهاشوردکردهیسواالازاالنگاهه

-..!!کناعالمیداریبازم،مخالفتاگهیولمیشدخوش،حالیلیخکوفه

 نیادهمیمازفردانمیآبتیهستیادهیدخترفهمکهخوبه-!!!دیبددانجامیدونیمصالحیهرکارامکارهیچمنهیحرفچهنیانه
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مرخص بااجازهچشم-!!درستبهیحواستوبدگهیدکنمیمخواهش-!!ازلطفتونممنونبازم..!!!انشااباشهیخوشبه-جا

 اتوبهرگفتمیخشب،بهاونموبهدمیبوسخانومو،شکوفهیخوش!!گونهشبتونشم

 

 ...!! دمیجورواجورخوابیوبافکرهارفتمتختمبهلباسامکردنبودبعدازعوضدهبایتقرساعترفتماقم

آلوجوابخوابیصداوباهمونبرداشتممیزکناریمموازیبازگوشمهینیباچشمادارشدمیبازخوابمیگوشزنگیباصداصبح

-:دادم

،ی:الوسوگزدیمحرفغیجغیباجفکربودکهیبیروژنمیبشسرجامخیشدساومدباعثلیموباازپشتکهیغیجیالو...!!وصدا

-.!!رفتسرمیزنیمغیچراجیصبحاولیروژیالووا-..!!تویریگربگیزجیجیالهمعرفتیشعوربیبیسوگ

-!!بادادگفتم:نه؟؟؟شدهنهساعتکهاالنیداربودیبشیشرأسشهیوهمیزبودیسحرختوکهکننبرسرتخاک

-؟؟یتوچطورخوبمیمرسکننآلومبرسرخوابخاک-!!؟؟یخوبیطورچهخودتخببابادادنزنآره

-م؟؟یبخوندرسکتابخونهیایمبگمزدمزنگخوبمفدات

-بخونمدرسمومنمیوبزاریبرسدرستبهاومدمکهیشرطبهسینهمیفکربد

-چند؟؟؟ساعتباشهاوهوم-!!رهیداالنگهیدمیعصربر:وگفتمدمی!!!خندشششیاخوندرسبچهیزهیباباپاستورباشه

-؟؟یاوکزیپلنرهادتیبودنومیتاآنفقطمیعضوشدباهمکهیایکتابخونهاهمونیبچهارخوبه

-خانوادهخدمتبرسونسالمیسالمت-؟؟یباریکارچشم-هایرنکنیدخودتیاووکشیییلیباباانگ

-خدانگهدارتفعالباشنسالمت-!!رسونهیمسالممامانمچشم

اتوسطهمبعدازاونزدمسروصورتمبهی،آبییدستشوورفتمبلندشدمازجامدمیکشیقیعمونفسکردمروقطعی!!گوشیبابا

باهاش،خاستینمدلماصالاتفاقاتبعدازاونشدیبدمیلیخباشهاومدهنیآبتاگهانهینییپابرمبودمموندهستادمیافیبالتکلاق

  ...!!بودواقعازشتنییپانرمکردنسالمیبرانکهیایولشمتوچشمچشم

واگبلندبودنیلیخشدمخستهموهامزدنازشونهیحسابزدمموهاموشونهنییپابرمگرفتممیاوتصمیدربهدلموزدم،باالخره

ریمیمالزدرژلبیکبودمخوردههیهنوزلبمگوشهموزدمرهیوگکردمجمعشونیبابدبختبودنزانومیتاروزاشتمشونیبازمه

 کردنناقصگهیدباشهچشممیجلودشاهکارداداشمیباههشدمینمخوبکهوچهارساعتستیبدرعرضزدملبمیو

وتازدمیکشیقیعمنفسکبودبودیگرفتگماههیمثلیچپهلومیولشهیمخوبلبمخداروشکرکهالبتهازلبمنمینبوداکملومپه

رونگاهوچکفموبرداشتمیکبودمنکردهنگاهمبلغش،روهمیبودوحتفمیکیتوبودمگرفتهامهیاثاثیبراکهیافتادازچکادمیه

چخودمحساببهزمیومبلغشوبرچکمونقدکنمبعدازظهراولباشهادمیشدینقدمکهبودامروزمبودخوبونیلیحدوددومکردم

حانیباودرعیزیلیخکهیدیسفیمشکوسارافوندمیپوشیمشکنیشلوارجهیشدمیمدآمادهیوبافمیکیتوروبرگردوندمک
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شدمرهیخنهیی،آیتوامافهیقوبهموهامیروانداختمیرنگیاسورمهادچسب،نبودشالی،اومدوزیم،زانومیبودتارومناسبل

نبرونیبازموهاممالخهییحتکهسرمیروکردمشالمومرتبدمیپوشهمیمشکیروفرشکفشجفتهیوانداختمباالیاشونه

دمیخودموکشاومدیمینامفهومیصداهاانداختمنییپابهیونگاهشدمزونیآوپلهیهاجلوازنردهورفتمبازکردموددروآروم

-!!دارنشده؟؟یسوگندبجانمیخانوم:مر!!شکوفهشدصداهاواضحستادمیاسالنیوتورفتمنییهاپا ازپلهسالنهکناروسالنه

-!!دیکنلیتونومشماصبحانهجانخانومدونمینم

گیملیپرستارتوتحوخوب:مادرمنفتگدکهیچیپنیآبتی!!صداکندارشیبروبرهینمنییپازگلومغذاادخترگلمبدونمننه

 حرفنی...!!باازترهیعزبرامازشماهمآره:خبخانوم!!شکوفهزترهیعزبراتهاازماهمیری

 سرهابهگفتمکهیباسالمبرداشتمقدمییرایپذطرفوبهشدممسلطخودمبهجاخوردمیحسابخانومشکوفه

-!!گفت:سالم ازهمهواولانداختبهمیبودنگاهدستش کهیاروزنامهیازباالیعیشفیآقابرگشتطرفم

-!!رباشهیخبهصبحتون

نیابشیب:دخترمگفتخانومشکوفهسردبرخوردکردیلیخنمیجوابمودادوآبتیگرمبههمخانوم..!!شکوفهریخبهتوهمصبح

-امشرمندهدارشدمیبرازخوابیچراددونمیامروزنمگهیددیببخشچشم-!!توبخورصبحونه

 نشستمخانوموکنارشکوفهزرفتمیطرف م!!بهنیبشاکنارخودمیبیدیخوابیبودخستهسرتیافد

اعسلیوکمرخوردمیشوانیلهیبشمتوچشمچشمنیباآبتخواستینمدلمسرموبلندنکردمهملحظههییحتمیشدومشغول

 گهیدمنمکردمیریسحساس

وبلندشدمازجامزاشتینماشتهامیرویریتأثاصالخانومشکوفهرنگارنگیزصبحونهیومبودمکردهعادتوسادهکمیغذابه

انداختبهمینگاهنکشیعیازباالیعیشفی!!آقادردنکنههمشمادستخانوممیمرصبحونهبابتممنونخانوم:شکوفهگفتم

 یآقایرسم-!!ینخوردصبحونهاصال:توکهوگفت

غذاتوکاملحداقلیواستخوون،پوستیکردنهییآیتوخودتبهنگاههیخترگفت:دبااعتراضخانوم!!شکوفهرشدمیسیعیشف

باشمطمعنباشمگرسنهاگهندارمباشماتعارفکهمنخانومشکوفه:ممنونوگفتمزدمی!!لبخندیریبگجونخوردههیبخورتا

-!!شممرخصبااجازهاالنمخورمیمیشتریبیغذانی

زیتنهاچشدممواجهنیآبتدرهمیوبااخماسرموبلندکردملحظههیوزدمیزیآمبرس!!لبخندتشکردرستبروبهدخترمباشه

 وجموجمع یدرسیهاجزوهرسوندماتاقموخودموبههارفتمپلهطرفبهبودنینبودآبتمهمبرامکه ی

 

بودوبارهونمازموخوندمرفتمشیپدوبوددوساعت..!!حدودساعتشدمخوندندرسومشغولرفتممطالعهوبه،سالنورکردم

چنددنیهماونمنییپارمیناهارنمیبراکهوگفتمواقعااشتهانداشتمیولزدناهارصدامواسهخانوممیمرمطالعهسالنبهرگشتم
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 خودمودوبارهومنمرفتشیپقهیق

تونستبودوتازهخمجزوهیوربودسرمبهشحواسمبودوتمامرکردهیدرگذهنموسختمعادلههیکردمسرگرمیاضیردرسبا

نفسموباحرصنهیآبتدمیودسرموبلندکردمتیدباعصبانیکشردستمیرواززنفرجزوههینیحنیهمتمرکزکنمروشکهبودمه

ارومروبهیکیکوچبااخمنهیسبهودستموبست!!جزوهنییروبفرماوامرتوننیموبددجزوهیکنلطفشهیوگفتم؛مکردمفوت

 یجورنیچراادونستمیکنن!!نموناهارروصرف نییپاببرنفیتشرماتمازلکهمنتظرنگفت:همه ینخشستادوبالحنی

خینمربودکهیدرگذهنمیکافیاندازهبهرونداشتمباهاشکردنکلکلیحوصلهبودممتأسفبراشواقعاکهزنهیمحرفباهام

 بهبادهنواستم

وشمینمناهارمزاحمواسهکهکردماعالم:منگفتموخونسردخودمیشگیهمبالحناعصابموخوردکنمنیباآبتگذاشتندهن

-!!شماحرفموگفتنوبهاومدنشیپقهیچنددقنیهمهمخانوممیمرکنمیفکرم

 تهیسالمتنگرانزنهیغذانمبهلبنییپایتاتونرگهیمماماننگرانتنهمههیچیدونیمیولاومدوحرفتوگفتخانوممیمردرسته

اکهبودمکردهدرحقشیبدچهمگهنهیوکزدباحرصیمحرفیجورنی!!!چراانییپاکنمییشماروراهنمارستادکهمنوفباباهم

 یااضافهحرفی حوصلهیازخودراظی کردپسرهیبرخوردمیجورنی

 بلندشدم ازجامباآرامش بکنمبهشیاحترامیبخاستینمدلمیوازطرفنداشتم

 یجورنیاکهکردمیفکرنمدمنی:واقعا؟؟ببخشوگفتم

شیرودرپیرخروجیمسیاگهیدحرف!!وبدوننیگفتنیاومدکهممنونمنتظرنمونننیشترازایتابنییپامیبربهترهپسبشه

ازدخوردههیخانومشکوفهشدمییرایپذواردسالنی.....!!!!وقتههبدتربودبراشهمازصدتاجوابآرامشمنیاکهنظرمبهگرفتم

بعدازمنبشرداشتمنیابهیبدهچهدونمینمکردوبااخمیمنگاهمچپچپمدامهمنیآبتدرآوردمازدلشکهبودناراحتستم

برسقراربعدازظهرمتابهکنماستراحتیکمخاستمیمرفتماتاقموبهوجورکردمهاموجمعلهیووسبرگشتمسالنبهناهارصرف

یقراردادتاتوروسرراهمیخوبنیابهیخانوادهحداقلکهچقدرخداروشاکرمکهفکرکردمنیاوبهانداختمتختمیخودموروم

که  همحاالنکارشمبهمشغولخونشون

 ...!!! بردجورواجورخوابمیوبافکرهاکردممیتنظسهساعتیروبرامیگوشآالرمکنمیمینجازندگیا

 کهیامالفهعیسر زودگذشتچهدارشدمیب ازخوابمیگوشآالرمیباصدا

داداسیروژوبهلموبرداشتمیموباشدمخارجییوازدستشوزدمسروصورتمبهیآببعدازاونمییدستشوورفتمبودوکنارزدمروم

مساعتمینحداقلشدمیمدآمادهیبارفتمکمدمطرفبهکردم!!وارسالمیبخونیاضیارتاریتوبیاضیریهاجزوهیرژ:سالمم

زیتاروکهدمیپوشرنگیشکالتیمانتوهیعیلباساسرمدلبهتوجهبدونبرمزودترازخونهبودومجبوربودمنجاتادانشگاهیرایس

دوزدمرگلومیزیارهیوگکردموحجابمودرستانداختمسرمیروهمیرنگیشال،شکالتلولسوختهیاقهوهیبودوشلوارلانوم
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صنیهابودوکفشیکیتابامنیآناهیهازکفشیساخوشبختانهسرمیرودمیکشموچادرمهامروشونهروانداختمشالطرف

 یطیدرهرشرابودکهنیابدمعادتهیدمیپوشوبرداشتمیروازجاکفشداشتیرنگیبندهاکهیرنگیمشکدل

رفتیمیوقتوونهیدیروژنیوادبودنیسفکهفتادپاهاممیمذوقذوقبهپامکفهمدمیپوشیمواگهدمیپوشینمجوراببودمکه

 لختتیپاهااون بهنهحجابتاونبهنهکهانداختیمکهیتهمشدانشگاهمی

..!!گهیدتونستمینمبپوشمتونستمینمیوقتانداختمباالیا!!شونهفتهیمراهآبدهنشنهیدتوروببیسفیپاهاهمونپسرمردم

انداختمساعتبهینگاهفمیکیتووگذاشتمبرداشتمسینوندتاخودکاروچکوچیاضیریوجزوهموبرداشتمیافموشونهیک

یکسدمیکشنییپایوسرکشدمزونیهاآوازنردهامشهیهمعادتطبقرونیبرفتموازاتاقروبازکردمدراتاقمعیسربودمیونسه

-:نبود

بوددهیپوشاسپرتیدمشکیبلوزسفهیشدمرهیخنیآبتوبهگرفتمهافاصلهازنردهعیسرنیآبتی!!!باصدا؟؟یکنیکارمیاونجاچ

دونی:نمگفتیباپوزخندهمراهواونشدمدزدنیدالیخیبیمشکیورنیکفشایمشکنیبودشلوارجهاشوتاکردهنیوآست

داررونحرفاتونبهدادنگوشوقتشدهرمیددمنیببخش:سالموگفتمانداختمباالیا!!شونهیدارهمگونهبچهیهاعادتستم

فکربکنهچهباخودشسینمعلومبودأهدوختهچشمجورابمیبیپاهابهکهبهش!!نگاهمودوختمگهیدوقتهیواسهدشیبزارم

 ازپلهعیوسرگفتمیخداحافظرلبیموندزینمآدممثلهاممعادتکهبزننگندم

-!!نینباشخستهخانوممیمر:سالمبودگفتممشغولآشپزخونهیتوکهخانوممیمروروبهرفتمنییهاپا

-!!ینباشموندهسوگندجانسالم

-سالمت!!بروبهباشه-!!نیبگحتمابهشوندنیپرسازمنخانوماگهگردمیبرمتاشبواحتماالرمیمدارمیقرارهیدمنیببخش

 زدموازخونهدادمتکونی!!دستخدانگهدارتونممنونیلیخ

 

مندنیبارسوهمزمانداشتمیبرمقدماتوبوسستگاهیاطرفبهشدمخارجاطیوازحکردمیطروهماطیرحیازمسعیسررونیب

کرادمیرسیبعدستگاهیابهربعکیبعدازگرفتمیالهیودستموازمزورسوارشدمبودوبهشلوغیلیاومدخهم،اتوبوسستگاهیابه

چقیدقانداختمساعتمبهینگاهدمیرسکتابخونهبهدوتااتوبوسکردنبعدازعوضخالصهشدمادهیپعیوسرکردمموحسابهی

بودوسردادههیتکدرنگشیدسفیپرابهکهدمیرودیازدوررژنجایابهدمیرسسروقتحداقلکهدمیکشیاآسودههاربودنفس

خاطردوبهیپوشیملباسمدبراساسشهیهمداشتیوجقعجقطرحبودکهدهیرپوشیسینارنجیمانتوهیبودلشیموبایتوش

 البتهزدیمیبیوغربیعجیهاپیتنیهم

گذاشالشیشورویدودنکیبودعستوکفششمفیکینفتیآبوشالینفتیپاآبشلواردمبودنکیواقعاشازلباساشیبعض

یموشییوچشماداشتیاسبزهبودپوستیعالبودمیمردنکهمنبهنسبتداشتیمناسبکلیوهداشتیبودقدمتوسطشته
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گیممنمیتوخشگلدارمکلیهمنگفتیممنبهشهیبودهموبانمکخشگلدرکلمتوسطینیوببلندولبیهاباموژهدهیکش

صداستادمیاسرشوپشترفتمطرفشبهواالیخشگلنهخورهیمدردآدمبهکهاستخانوادهنیایچیهومنیدارتوخانوادهفتم

-!!بدم؟؟شمارهخانوم:وگفتمکردمموکلفت

-!!!کنمیماتعمهپرفتوحنثارروحخشگلچندتاحرفوگرنهیبریراهتوبکشبهتره

ب:بهبغلمیدتویدوپریخندیبلندیوباصدابرگشتطرفمبهعیسریلی!!خیدارنداشتمیعمهکاربهیچمیداشتخانومیإ،روژ

-؟؟یتوچطولخوفممیهیا-؟؟ی:خوبوگفتمجداشدم!!ازآغوششزمیعزسالم-!!خودم،جونیسوگسالمه

  بهخداروشکرخوبمعیه

انداختساعتشبهینکردم؟؟نگاهرکهیدمیتاآنخانوم:خبگفتمیروژوروبهمیرفتکتابخونهطرف!!بهکتابخونهمیتوبریخوب

-!!دمیبریسرتومکهیکردیرمیداگه:نوچوگفت

نبوادشلوغیزمیرفتمطالعهقسمتبهکارتاموندادنوبعدازنشونمیشددواردکتابخونهی!!خنددمیکردزودرسخدارحمشیآخ

-:گفتیروژکهنمیبشیروس،صندلوخواستممیکردنبودروانتخابیکسکهگوشههیشترنبودنیدوچندنفرب

-چشه؟مگه-!ینیباچادربشیخایمتوروخدانگوکه

چادرموازسرنثارش،کردموونهیدهیودمی!!خندیمانیمبددرامانوازچشممونثنهمهنجاکهیارچادرتوایدربأبروعهسینچش

-یزدپیتخانومی..سوگ:اوالالزدگفتیمسوتکهیدرحالیروژیصندلیدستهیرووگذاشتمکردموتاشبرداشتمم

-امننهپهنه-من؟؟یک

،یجوررلبیزباخودم!!ویمملکتنیاهیدخترتودانشجویفرارکرددونیمانگارازچالیزنیمحرفیجورهیکننتوسرتخاک

تاسفیازرویکردسریدرازوزبوننشستهمیروژسرجام!!ونشستمدخترکننیابینصیعقلهیایخداعی:هگفتمبشنوهکه

-خوندمکیزیففقطمنمجالبإچه-ک،خوندمیزیففقطمن-تو؟؟یچقدرخوند:خبوگفتمدادمتکون

-خوندم،روهمیاضیفصل ازردوسهآره-خوبهمیکوخوندیزیفکهنیباباهمولش

-زتنبل،خانومیتوبزاررومیاضیریها:جزوهوگفتمدمی!!خندخویدارحوصلهگرمدمت

دکیکهنمیکردمطالعهحرفروبدونیساعتحدوددوسهمیشدخوندنزومشغولیمیروهاشوگذاشتوجزوهیتنبلخودت

آخآخ:آخبلندکردوگفتجزوشیدادسرشوازرویگردنشوماساژمکهیدرحالیروژرسوندمانیپاوبه،موخوندمیاضیدریورمف

-!دخوندمیوشومفینصف-؟یچقدرخوند-:وگفتمزدمی!!لبخندگهیدبسهینشدوونهیسوگندتودخوندمدرسبسدممر

 ساعتمیبزنیگشتهیمیباباپاشوبرگهیدآره-امروزبسه؟؟یبراهیخوب،عال

-کار؟؟یچ-کاردارممنمیبراتابانکیب،اولفقطمیبروگفتم:باشهکردموچادرموسرمبلندمهفته!!ازجام

یخروجطرفبهوجورکردوباهمهاشوجمعبلندشدوجزوه!!ازجاشخودمحساببهزکنمیوارکنمنقدشخوامیمدارمچکهی
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-حاال؟؟هستیچواسسوگندچکهیشدمشکوک:گفتیباکنجکاومیرفتکتابخونه

-!!مفصلهداستانشیزنیچرادادموونهید-!!!؟؟؟؟؟؟؟ی!!!بادادگفت:چموفروختمخونهیهالهیوس

-!!ستمیناتیمیصمدوستمنمگهنمیببمنمفهمهیمکهینفرنیآخرفتهیمیهراتفاقشدهیبازچبرسرتکخا

بعدبمیرونقدکنچکمیبردومااولدونهینمیزیچبگمبراتخامیمکهیازموضوعهمیوکسجزتوندارمیاگهیددوستمناوال

-!!کنمیمفیتعربراتمنمهمونشاپیکافهیمیر

!!خودلبازبودمدستدرضمنیشکمیخداکننجونتبهجون:وگفتمکردمنازکبراشیچشم!!پشتیودلبازشددستولیا

دادتکونتأسفیازرویسر!!!نی:بلندبگوآموگفتشدبرگشتیماردمیکیازنزدداشتکهیلعنت!!پسربرمنکرش:دوگفتیند

غررلبیزکهیدرحالقهیبعدازچنددقواونمشدمیروژنیسوارماشعیوسرکنمروگوشیوروژپسرهنیببحثکهنستادمیووام

:حروگفتمدمی!!خندأهدونفرأهبحثوسطندازهیادخودشومیمشهرهرتهشعورفکرکردهیبالغوزیی:پسرهشدنیزدسوارماشیم

غره !!چشمیفتیمکلیازهشهیمآبگوشتت جانینخورروژص

-نیتوماشیونشستستینالتیخنیتوعزارمیمپسرهاوندهنبهاونجادهنرفتممنکننبرسرت:خاکوگفتروفتیا

-!!یشیمدهنبهجورآدمادهننیبااوونهیدتوهمکارکنمیچخاستمیمزمیعز

 ریآجولیا».!!یارینمخودتیرووبهبگهبهتخواستدلشیهرچیهرکیزاریمباشهتوکهبهخبآره

 

-«موافقمباهاتجاروکامالنیایوژ

-!!گهیدفتیبراهشوالیخیباالنمبراشونمونهیمیتودهنهیآدمامثلدربرابرحرفسکوتاوقاتیگاهزمیعز

شودریمقدارخودمحساببهزکردنیو،وارچک..!بعدازنقدکردنافتادکردراهیغرغرمکهیدرحالویبگیچینونگیاخوبآره

شدوگفترهیخمنبازبهمهینبادهنکرمفیتعرروبراشموضوعمنمومیبودنشستهی،شاپیکافیتویروژمراههوبهکردمافتی

-!!دوماآرهتوشرفتروببندمگسدهنت:اوالوگفتمدمی:نههههه؟؟؟؟خند

هیچلیر:گووگفتمکردمی!!اخم؟؟ی،کنی،خونش،زندگیبرشدهیراظیطورچهترسناکلیگوراونشهینمباورمسوگندمن

-!!هاینزنیحرفنیچهمیعیشفیآقابهگهید

رموزشومیشتهکهیدرحالیوروژدمیخندیبلندی!!باصداباباشهنیجانشاونیکنیمازپسرشکهییهافیتوصنیبااخبآره

اخبعدشمشهبااشندهیآصاحابمبارکهستی:هرچوگفتمباال،انداختمیاخوشگله؟؟شونهنیآبتسوگلنمی:ببخوردگفتی

-:وگفتمکردمنگاهبهشگردشدهی!!باچشماکردمیروتورمپسرهبودممنتیخاصیبأه..شلغم-فقرهرخطیزشالق

کیاندازهبهحفظ،کنمموباهاشفاصلهدمیمحیترجمنیاونوتورکنیبریخایمکهیدیقدرترشاونکننبرسربدبختتخاک

:واوگفتدادمتکونیکارسپهرداداشته؟؟سرلبتمیگوشهنیانمی:ببشدوگفتیحرصدفعههیی!!روژدمیشنحرفازشیاف
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 یچیهبزنهکتکتخوبیگذاشتشترهیازتوبتشیچغندرخاصبرگکهقعا

نکنتودغازدستخدامنیاتویندارزبونمگهجوابشوبدهگهیزورمباباهرکسیهستیموجودچهدونمیخداتونمبهینگفتهم

 وقتا دلم یبعض اَه نکنخودتوناراحتیچیعنی-نکنناراحتدتوخوکنولش-!!خوبهم

 

-کنمیمیزندگخودمباروشمنیاوونهیتود-واریدبهبکوبمخادسرموازدستتیم

 کنمتتیظرفیبرسربخاک-:دمیزخندیورگرفتامخندهشافهیهه!!ازقچغندربودنروشآره

-داشتخندهکجاشمنیحرفا

:کوفتوگفتمدمی!!!خندگند:سووبادادزدیتقرشدهگردی!!باچشمادارهخندهیخوریمحرصیوقتافتیقندارهخندهحرفات

-یشعوریبیلیخ-!!هیعموممکاننییارپایصداتوب

-میرشدپاشوبریدیروژ-:گفتمیروژروبهبودنهبودساعترشدهیدانداختملمیموباساعتبهیممنون!!نگاه

 غی!!!باجچنده؟؟*نهساعتمگهکجاباباسرشبه

،ی:سوگگفتمنروبهیروژمیرفتشاپیکافیخروجطرفوبهمیبلندشد!!ازجامونرشدیدکهمیبدوبرعالمخاکیواگفت:نه

-!!دورهراهشمینممزاحمتگهیدنه-!!برسونمتبپرباالجون

-زمیعزنه-ندارهرترعبیدقهیدقدهگهیدوراستهمونماهمخونهکجادورهخودنزنیبحرف

-!!!جاشهجابهنداشتتمخاونتومالجتکوبمیمکفشمیباپاشنهیکناضافهخداغلطسوگندبه

-!!اومدهوجودبهتاحاالیازکمنبهتونسبتمهرومحبتهمهنیازمیعزیوا

 چهجانیروژی:راستگفتمیروژهیروافتادوراهمیشدنشی:سوارشوتابگمت!!سوارماشکردوگفتنشیماشبهیااشاره

-:دمی!!خنداردکینگفتعجبچهدارنسالمخوبنعیه-شددرهمخوردههیاشچهرهپدرامتون!!احساس،کردمازآقاخبر

 نیآبتاومدسراغپسرههیبودممارستانیبکهیروزاونیروژگمیم-!!یاوخ-بخورمکتکدمیترسآخه

ششی!!نپسرهنیبااهمیتوسروکلهبزننخوردههیتاهی،خالیروژیجاگفتمیمباخودمتوبودیفتواخالقشییبودخدالشیوک

-بودتوبامزهمثلشمافهیقبابکاسمش-!!بودیچ بود؟؟اسمشپیخوشت:واقعابازشدوگفت

خبرنکروحشچارهیباونزودشدشوهرتچهبرسرت:خاکوگفتمدمیترک!!ازخندهنظرندهشوهرمنروواسی،چیچیهوو

-گفتم:چرا؟؟!است!!باتعجبشدهتمومازنظرمن:پدرامفرستادوگفترونیبنهیسماننداز!!نفسشوآهپس؟؟یچپدرامداره

-!!گهیبگود-!!،باباولشیچیه

خاستگارفتننایامییداخاستهینرگسومامدخترخالهخامیخاطرتورونممنگفترودستمختیروریپاکآبشیپآقاچندوقت

 برامحرفاشاصالیچیعنیشدمرهیخبهشگردشدهی!!!باچشمابودمشونینامزدمراسمهمشبیودیر
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شدمرهی،خیروژصورتبهزدیمحرفاشیازنامزداطورانقدرراحتچهحاالداشترودوسوارپدراموانهیدنبوداونهضمقابل

عشکستمندوستطورممکنهچهگرفتشیآتقلبمبودمدهیرونددوستمنیبهتریروژاشکوقتچیبودهسیخچشماش

-...!!جانیروژ-بودخوردهیشق

شیآقااطیدرحمقابلیروژبعدیولحظاتدادمتکونیباشه؟؟؟سربشنومیزیچبهشخادراجعینمدلمسوگنداصالسسیه

-:ترمززدوگفتیعیف

یشوخکردوبالحنروپاکچشماشنمبردو؟؟؟دستیاوککن:اشکاتوپاکوگفتمزدمروشبهی!!لبخندشودوستمادهیپخب

-؟؟؟یافتادراهحالتابهیازکششیلینگی:بابااگفت

یشدمیخندوشدمادهیپنیازماشعی!!سرسوگندکشمتی:مگفتغی!!باجشدمناآشنایروژاسمبهیاوونهیدهیباکهیازوقتعیه

-بازنمتیبیمکه:مندوگفتیکشنییروپانیماشیشه

-کنمفیردراتجونوبتااونجابابکشاالیتااباشخودتمبرومواظبزمیعز

-بشهآلودهدوستمنیزتریعزخونبهنمیماشیهابروسوگندبرونزارچرخ

گیباچشماه؟؟یچنظرتهومکنمیروتورمبابکنیهمنمیبینمیریخنیازآبتکهتوحاالمنواسهاونفیحاصالوبداخالقاوه

 ینقدربیاوقتچیهداشتکردحقیمنگامردشده

-بازبودمهیندهنشکهکردمنگاهیروژبهشدمطبعشوخیکمیروژیهیروحشدنخاطرعوضبهاالنیولپروانبودم

-هاباهاتکنمینمیشوخگهید،جنبهیبوتوشرفتهنتومگسببندد

ارهمخاطرتوحاالبهفقط:باشهوگفتمدمی!!بلندخندارمیمکمدربرابرتکنمیمحسچونینکنیشوخوقتچیهبهترکههمون

-رتهیدکهفتیبه

کسوجچیهکهمغرورهلوسیدخترلجبازازخودراظهیرومنیا:نهوگفتمدمیکشیقیعم..!!نفسهاباحالهیلیخروتنیاییخدا

یوکارموبافکروازروعاقلمگهیداالنیروژشتردوست،دارمیخوداالنموبخادمنیمخودشزوواسهیچوهمهنهیبینمزخودش

 آشناشدمخانوادهنیبااحداقلسیبدنخداروشکروضعماالنممرفتازدستیولبودماونجاخوشبختالبتهدمیمانجامعقل

-!!وونهی:دوگفتمدمی!!خندفکریوبلوسکه:منم،درآوردوگفتیشکلکی!!روژنودستموگرفت

-بگواوهوم-یهستیدخترچهاالنبگممنیخایسوگندمگمیم

کنهیماتمهیقمهیقمامانتبروکهفاتتیازتوصممنونیلی:خوگفتمدمی!!!خندیغندرصفتچبرگتیخاصیبدخترشلغمهیتو

  ...!!دورشدزدوازمنیوبوقانداختروراهشنیزدوماشی!!چشمک

رطبقیمسازاونبعدازگذشتنروشدمروبهزهیررپرازسنگیبامسوبازهمبازکردمیآرومودروبهدرآوردمفمیروازکدعمارتیکل

 پشتدمیرسخانهبهمنوالنیهموبهشدماطیحیشدهفرشسنگواردقسمتمعمول
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شدموواردسالنکردمبازیآرومدرروبهشدمیرومروبهلیگوریروژقولبهدبااونیبابازمدمیکشیقیعمنفسوستادمیادرسالن

-!!نگرانتهخانومییرایزودتربروپذانسوگندجی:اومددگفتیتامنودخانوممیمراومدیمییرایازپذییصداها

 ،کردهیمالحظگیببازهمرفتآشپزخونهطرفدادوبهتکونیسرخانوممیرفتم!!مرمنچشمسالم

 

 کهروداشتمیلیخشییخداکارامهمهنیباابودم

حضوراعالمیبلندنسبتایوباصداشدمییرایشدواردپذیمختمییرایوپذبهکهیاازدوپله!!بعدازگذشتننجایاگشتمیبرمبازم

!!ابودمنگرانتیرکردیچقدرددخترگلم:سالمگفتخانومنبودشکوفهنیخداروشکرآبتبرگشتطرفمسرهابه:سالم!!کردم

گرفتمدندونلبموبهزده!!خجالتشدمردوزندهصددفعهیتاتوبرگشتمنخانومنیاجواب،سالممودادوگفت:دخترکبرآقاهم

دختندارهخانوم:اشکال!!شکوفهروقتهیدمیدیدمیاومدخودمونتابهکتابخونهمیبودرفتهبادوستماماشرمندهخدوگفتم:به

 عوضبرولباساتونکنخودتوناراحترگلم

شکروبهنوبرهخوردنمشامبودمخوردهکهیرموزیشبعدازاوننداشتملیماصال،شامی!!وابخوراشامیبدررفتتیخستگکن

!!شدیکنلیممنشاموبدونشهیبدمحالمبخورمشامبخاماگهخوردمهولههلهیکلمنخانومدشکوفهی:ببخشفتمگخانوموفه

-.!!نمونهتیچیه یخایمیجونیبنخوردخترتوکموآشغالآتمبگکردوگفت:چقدربهتاخمخانومکوفه

-:زدوجوابمودادیباشه!!لبخندخوش:شبتونوگفتمدمیشوبوسگونهجلووآروم!!رفتمخورمیبعدنمبهنیازاچشم

رفاتاقموبهگفتماونمبهیریخکردشب،بهیمنگاهمونیرنگبالبخندکماکبرآقا!!یبخوابخوبدخترگلمباشهخوشتوهمشب

 .....!!!! بردخوابمیطورچهدمیونفهمانداختمتختمیخودمورووهالکخستهلباسامکردنبعدازعوضتم

  

فکرکردشیپدوهفتهبهگرفتمیدیشدک،استرسیزیفواونمامتحانمونهنیامروزاولبرداشتمکالسطرفتربهعیسرهاموقدم

داشتممشکلیخونهیتونیباحضورآبتلیاوابخونمیخوبدرساموبهبودمتونستهخوشبختانهومنمگذشتعیقدرسرچهکهم

ریغذامصرفواسهوفقطبودماتاقمیتواغلبچوندمشیدیمکمیلیوخمینداشتهمبهیاصال،کارچونکردمعادتکمکمیول

ورنشسهیهاازبچههرکدومدمیودشدمواردکالسنییبودپاچقدرخوبکهزدمیمحرفحانهیباربارهمکییاهفتهنییپافتم

بایوتقربودمشدهیندکتابخونهمیرفتباهمکهیوقتازهموندادتکوندستبرامکهدمشیوازدوردگشتمیروژدنبالباچشمته

-؟؟یتوچطورسوگندخوبمسالم-؟؟یطورچهخانوممیروژ:سالموگفتمکردمبغلشدمیپرکشطرفشبه

-؟؟؟یکوفولیزیفخب-:گفتمروبهشنشستواونمنشستمشیکنار یصندلیوروجداشدم!!ازآغوششتویخوببهخوبم

-خاکیا-باشم!!فولمگهتوقبرم

-؟؟یعیشفجنابیخونهگذرهیمخبرخوشچهی:راستوگفتدادمتکونتاسفیازروی.!سرستمینتوخرخونمثلکهمنهوا
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-!!میگذرونیمآرهعیهیشدباادبعجبچه

-باتوچطوره؟؟اشرابطه-!!خوبهاونمنیآقاآبتهیچجوننیاآبتیحی:بوگفتمچطوره؟؟چشماموگردکردمجوننیآبت

-!!گمیمسادهیرابطهکننبرسرمنحرفتخاک-!!باشه؟؟داشتهرابطهدبامنیباهاچرااونیبگوچرتیاومدیروژیوا

-تیخاصیبیا-کیعلدرحدسالمهیعادیگیمیچدونمیمخودممزمیعز

هالسوازدوبهحرفامتحانبهراجعخوردههیمیندادروادامهبحثمونوماهمشدنساکتهمهکالسگمشوبابا..!!باوروداستادبه

 بچهی

اوندامیمجوابقیودقنبودنادسختیزرشدسواالتیتکثهابچهنیهاببرگهدادوبعدهمجواباآسونیسختهگفتنیمهاکه

دادازخوبیناشیحالوباخوشبلندشدمازجامامتحانبعدازاتمامدادمشجوابراحتیلیخبودکهاومدههمیادونمرهسوال

کردیمسیتدریاضیرکه،یمنوراستادکهرفتمیممحوطهطرفبهداشتمشدمخارجوازکالسدادممراقبموبهبرگهامتحانمن

-د؟یهستاستادخوبسالم-:کردموسالمرفتمطرفشازکالسابودبهیکیدردمطرفشبرگشتمزدبودصداموزن

-ن؟؟یداشتیامرممنونخوبم-؟؟یتوچطوردخترمممنونجانیرستمسالم

وآخرچهیپیمیبزنیهرحرفشدهخرابنیکردتوانفسموفوت!!!کالفهدانشگاهیاینگهیدیتوگرفتفوقیخایمدمیشندخترم

-درسته!!بله-:وگفتمدمیکشیقیعم!!نفسیچکهاستاداخبگوشبهرسهیمشم

-ندارمیازهیانگگهیدیوازطرفکنهیمفرقمنطیشرا-!یکناستفادههاتدازفرصتیبایانقدرباهوشتوکهچرادخترم

-؟؟ینداریازهیانگچرا

 وجودندارهییجابراشونوخودممنمثلیکسانوجوددارهکهییهاضیتبعنیباایچوواسهیکواسهبکشمزحمتهمهنیامن

!!نف؟؟یریفوقتوبگیبخاکهیخونددرسمدتنیچراانهیاطرزفکرتاگههیحرفچهنی!!*اکننتالشبهشدنیرسیبراکه

یوفراموششدنمسرگرمیبرامیزندگزهاومشکالتیچیلیفرارازخیدبرای:شاکردمزمزمهرلبیوزفرستادمرونیسموبادردب

  دوایامدرهرحال-!!نگفتمیزیچنه-دوختم:چشموبهشدخترم؟؟سرموبلندکردم یگفتیزیچ-!!هامیبدبختیالحظه

-!!شدرمیدکهبرممنمباشدنبالشخودتفقطیاستادبشهییتونیمهمفوقتبامدرکیباشموفقکهرم

-وپناهتون!خداپشتسالمتبه

بستادهیاحرکتیچقدرهمونجابدونمینمگذاشت،تنهاالیازفکروخییایدورشدومنوبادنبلندازمیهاخدانگهدارت!!وباقدم

-:کنهیمنگامبازدارهشینابانیروژدمیودبرگشتمبزنمغیبودجکینزدازترسامشونهی،رویدستبانشستنکهودم

-:زدغی..!!جرابهدهیچسبچون چ-؟؟؟یرسوندیارا..چرانممحض-واچرا؟؟-شعوریبحقته-!!میترسوندوونهید

 دامتحانگهیدیهابچهیزنیمغیچراجسیه-سوووگننننددددد!!!!
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-:وگفتمیرفتدانشگاهیمحوطهبههمهمراه!!بهمیبریکوفت-!!داخل،محوطهمیابریبارن

-!!ی،چرانرسوندیگیچرامپس چته-دادمیعالکهبودمن،سواالآسونییخدایول

-توبازبزاربعدبرگهبهنیازا-!!یکردیکارخوب-نوشتمازرودستتیبابابدبختبودمروموندهیکیجاناالغ

-..!!هازنمتیم-بانوبودم!!شیمنتظرفرماچشم

-:کرددبغلمیکردوپرنگامی!!باناراحتشیکیتوهمخوردمیتوسرازهمهمنوکهبزنخبیرآوردیارگوککسیب

-چرابزنمتیخودمتودوستوونهید

!!!نگابرمندارمتنهادوسبرمامروزمخامندادمجوابکهبودنزدهزنگلمیموبابهروزازبنگاهیه؟دیریمنیرسونیمنومدوستمپس

وباباجهنمخبیلی،خیکنوبعدخرمبسوزهبراتدلمکهیکردیجورنیچراابگو:پسوگفتانداختبهمیاهانهیاندرسفعاقله

-رمیمخادخودمینمشهیمرتیداگه،درضمنیچغندرخودتکوفت-ندارمشترکهیچغندربیسوگهیرسونمتیرشدن،مید

بخهملوتخمهیککیتوراهباشهادمیکنمنگاهخوردنتمکتکستمیداش،شدوایپداداشتدفعهنیااگهامیبخامیمیریدباباچهنه

بشیپ:خبکردوگفتضبطشوروشنانداختنشوراهیوماششدمیروژنیسوارماش...!!کردمنثارشوونهیدهیودمی!!خندرم

 وپشتدمی!!خندجونرهیمنیسوه

نمدوشییدادخدایمگوشیمزخرفیآهنگابودگرفتهضربنشیماشفرمونیروآهنگتمیبارکردوهمراهنازکبرامیچشم

 وروبهمیدیرسکهمیدادگوشوجقعجقیهاچندتاآهنگهیارهیب،روازکجامیغربیعجیزایچنیانم

دادنشونشروبادستوبنگاهکوچهیدتویچیکردوپ!!ظبتشوخاموشچپسمتیکوچهچیبپکنآهنگوکمی:روژگفتمیروژ

ودست بردم کردم مرتبسرمیرو نهییآیچادرموتوترمززدبنگاهیرووبه!!ریاوک-جلوتر،ترمزبزنخوردههی:اونجاستم

-..یاروژین:توبمونگفتمکهبشهادهیوخواست پروشالششوگذاشت یآفتابنکیهم ع یوروژرهیدستگسمت

-دهیدرمردچشمهمهاوننیادبیبنداشتمدوسانداختمپشیسروتبهی!!نگاهامیبخامیإوا.چرام

 چشمیکنمیببامیچمه؟؟م:مگهکردوگفتی!!اخمایتونسروشکلنیباانشستهیهرآدمبنگاهداخلزمیعز

 یکساگهباشه فقط-:نداشتدهیفاباهاشزدنسروکلهکردمنفسموفوت!!کالفه ارمیدربتاچشماشوازکاسهاستدهیدر

 ستمی:واگفتباشه؟؟؟بااخمیگینم یزیداشدچیاش،پاسپهرسروکلهیزدحرف

-هستمتزلزلیکافیاندازهاعصابم بهباشهمن ناتوروجانی:روژوگفتمدمیکشصورتمبهیدبگه؟؟دستیرسیاونجاتاهرچ

 ی!!لبخندمظطربرشدید کهمیابریبخبیلیخ

کردمنبودصداموصافادشلوغیزواردشدسرمپشتواونمشدمواردبنگاهدنبالمواونمرفتمبنگاهطرفبهمیشدادهیوهردوپزدم

 یرستمخانومبودبلندکردوگفت:سالم ردستشیزکهییهابرگهیسرشوازرو!!انیحاجیآقا:سالموگفتم

 روزتماسیدخوبم!!ممنونبدبودحالتوندفعهدشمااونیهستخوبنیآوردفیتشر

 ستادهیاکنارمکهیروژبهی!!نگاهنیبودگرفته
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!!!)نامزدم؟ادیمنامزدتونکهکردمیفکرم:بلهوگفتلبشیواومدریلبخندمزخرفزدانداختیدمیجارودهمهیبودوباکنجکاو

 کهزدمروززنگیدخادمنیرومخونهکهداشدهینقدپبهدستیمشترهیدادادامهانیحاجیآقا؟(

سرشوبه،یباکنجکاوی!!روژادیباونکردمیفکرمنامزدتونبهزدمناچارزنگامروزمیندادپاسخیولنیوسنگاتونووابکننیایب

-نامزدم؟؟؟-:گفتممابرگردوندومنطرف

 یاسلقمه یروژهووفنامزدمنهنیآبتگنیمهمهگهیدحاالمنیخدای!!واگهیدیعیشفیآقاهمونبله

-ان؟؟ینمگهیدداریخراون:خبگفتمانیحاجیآقاروبهروبستشدششلشینکهکردمنگاشوبااخمزدبرگشتمپهلومبه

مغزتوهمشنامزدمن!!!نامزدمنفرستادهخودشیجاشماروبهادکهیقرارشدبنامزدشماهمرسهیمگهیدیقهیدقهدچرااتفاقا

حای!!آقابرسهیتامشترمیمونیمنتظرمپس:باشهگفتمانیحاجیآقاروبهشدیدودبلندمازمخمداشتکمکمگهیدشدیماکوم

-!!ریخ:نهوگفتمدمیکشهمیهستن؟؟؟اخماموتولتونی:وککردوگفتاشارهیروژبهانیج

امینشستیوروژکردومندربوداشارهطرفکهیدوتاصندل!!بهنیجامنتظربموننیهمنییوجورکردوگفت:بفرماخودشوجمع

بتماسهیشهیمانیحاجیدآقای:ببخشگفتمانیحاجیآقاوروبهکردمیفکرادیمهمنیآبتحتماخوردبودحاالیلیخعصابم

-شمارونفرستادهخودشکردوگفت:مگهنگام!!باتعجبنجایاانیننیوبگنیریبگیعیشفیاآقا

انینخودشوناومدممننیبگنیباشداشتهشونیبااتماسهینیکنلطفشهیمهماالناومدموخودمنداشتمیاطالعرمنیخنه

توااونوقتنامزدتهتهگفنسوگنداوبرسرت:خاکوگفتگوشمسرشوآورددمیروژشدیریگشمارهومشغولدادتکونی!سر

  یمینجاهی

-!دونستهیمیزیچهیحتماوونهید-!!گهیدخورمیمحرصنیازهممن-!!شونیوایعیشفیآقایگ

-داد!!:جوابوگفتماانداختبهینگاهانیحاجیآقا!!شهیمیچمینیببیروژالیخیب

خانومبله!!بلهدناوم!خانومتوننیاریبفیتشرنکردهشماالزمبگمشدممزاحمممنوند؟؟بلهیهستخوبیعیشفیآقاالوسالم

  !!نیاریبفیتشرپسنیدارن؟هرجوردوسیایمیچنیننداز!!شماخودتونوتوزحمتیرستم

-بزنم؟؟ حرفمنبهنیبدشهیدمیببخش-:رفتمانیحاج یآقاطرفوبهبلندشدمازجامعیسر

 دیکشیقیعمنفسگرفتمروازشی!!گوشنییبفرمابله

 

بامواقعافکرکردهنکهیامثلچشماموبستمی!!عصبیخایمی:الوسوگندتواونجاچنیآبتیعصبیصدا:الو..!!وهمزمانوگفتمم

 ینسبتن

حاردیباخرخونهفروشواسهاومدممننی:آقاآبتگفتموآرومنشستمیکنارروژبودورفتمیمیسیبحالتتلفنخوشبختانهداره

بیبافضولیروژسرجاشگذاشتموبردمکردم،روقطعی!!وگوشخداحافظلطفانیننداززحمتیخودتونوتوهمشمابزنمرف
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 یاقهیدق!!دهدونمی:نموگفتمباال،انداختمیااد؟؟شونهیمیعنی-!!گفتمیچکهیدیشنیچیه-شد؟؟ی:چکردوگفتنگاههم

مروبهانیحاجوشوبعدازخوشرفتانیحاجیآقاطرفبودازدرواردشدوبهدهیپوشیاسادهیلباساکهیومردبلندقدگذشت

 یرستمخانوم:خبگفتن

متوجه:بلهزدیممنوبهمحالکهیمضحکیلبخندهاازاونزدیولبخندانداختمنبهی!!مردنگاههستنخونهیمشترشونمیا

 نشونمروخودشماوخونهمیاررفتیوعروزبااهلیدمنواال-بود؟؟یچدرموردخونهنظرتجانیلیخل:خبانیحاجیشدم!!آقا

مدییهامتیقشماچه:خبگفتممنمانداختمنبهی!!ونگاهشهیمیعالنیایبراهباهامونکمهیرومتشیقبودفقطخوبیداد

-نظرتونه؟؟

مههبفروشمشضررمبهکهبودمدهیخرخونهتومنپنجاهباالرفتابرومیتاهی!!شترندارمیبتومنچهلخودموبتکونمیلیخمن

 دباعثیچیپبنگاهیتوکهییآشنایصداکهبزنمیوحرفبازکنمدهن!!خواستمضررنهیولسودکنهازخونهیکسدمیشنن

وایدبهسرموبکوبمخاستیمدلمحرص!!!ازشدتانیحاججناب:سالمبشممواجهوبابکنیوباآبتیدرورودطرفبهشدبرگردم

یبازنابادهنیروژبلندشدمازاوناازجامتیتبعبه!!منمنیآوردفیتشریعیشفیآقابه:بهبلندشدوگفتازجاشانیحاجیرآقا

 بههمیکیبودونیآبتبهنگاشه

بیرنگیخاکستراسپرتمااومدکتطرفبهبازششهیهمشیبانبلندشدبابکدراومدوازجاشوازبهتدمیدستشوکشبابک

هستشماخوباحوالسوگندخانوم:سالمستادوگفتیارومونروبهدیسفیمشکیورنیدکفشهایسفنیوشلوارجداشتتنه

-د؟یشماخوبممنونآقابابکسالم-د؟؟ی

!!دنایروژ:دوستموگفتمکردمن؟؟صداموصافیکنینمیبانورومعرفنی:اکردوگفتیروژبهی!!نگاهشمایخوببهخوبمیمرس

گرفته !!خندمیبابمنمیروژ:خوشبختمنادرازکردوگفتیروژطرفستشوبه

-!!کنهصدایروژمنودارهسوگنداجازهفقطدبگمیوبانیچن:همدادوگفتدستباهاشدرهمینابااخمایبودروژ

کردماروکهیاسرفهباتککهبودم،خبرشدهیبنیازحضورآبت!!پاکنیکنصدامیبابنیتونیمشماگفتمبهفقطمنمجالبإچه

میورنیوکفشایمشکنیبودشلوارجهاشوتازدهنیآستدکهیبلوزسفیمشکاسپرتکتهیداومطرفموناومدبهخودمونبه

-شمااحوالیعیشفیآقا:سالمگفتیوروژجوابشودادمیرلبیشد!!زعرض:سالمبوددهیپوشیشک

هستمسوگندجانیمیصمازدوستانمن:بلهوگفتبودمساکتکردکهمنبهینگاهین؟؟روژیشناسیشمامنومخوبمممنون

خودشومعرهمیروژخالصهنبودفراهمتشیموقعخبیولبخندمخاستیمدلمیژرولفظ،قلم!!!ازلحنشمارونشناسمشهینم

بپسمیدیمروانجام،فروش،خونهیکارهاوبابک:منگفتمنوروبهخانومتونییازآشناشدمحال:خوشگفتنیکردوآبتیف

موند!!مندیدونیمرصالح:هرجووگفتمنییپاکردسرموانداختمنگامیچپچپکهکنممخالفت!!اومدمدیببرفیشماتشرهتره

-!!ازماخدافظگفتم؛پسبابکروبهبودشدهاللیچنیعحاالبدهییزورگوجواببوداومدهیروژنیابودمه

 ی!!روژخانومیوروژشماسوگندخانومخداحافظ
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-:رخندهیززدمشدم یروژنیسوارماشکهنیوهممیشدخارجکردازبنگاهیوخداحافظگفتیشیا

-زوربگنبهم ینزاریکندفاعازمنیایبیخاستیممثالبرسرتخاکیرژ-؟؟یخندیچرام،حناقکوفت

وگفتم؛انگاربدجوردمیخند.!!دوبارهکرداشهدموگفتمنگاهتچپچپیوقتباورکندارهابهتیلیخنیآبتنیبابااکارکنمیچ

 نوراهیاش!!میتفاهمآره چه-تومثل-!!نهیریخودشیلی:خدوگفتیخند-!!...هایروگرفتبابکچشم

-صاحابش!مبارکچهمن:بهوگفتمشدمی!!جدگرهیجیلیخنیآبتیالهشهوگفت:کوفتتانداخت

-!!ستمیزنیهاصالمنیزیهخودت-!!کننزتیبرسرهخاک-صاحابشحالبهخوشاوووفف

-شهکمشرتنییپرپابخب-:ترمززدعمارتیروروبهمینزدیخاصمقصدحرف بهدنیتارسگهی!!دیبگیچینونگیوالل.!!اآره

-:وگفتمزدمی!!لبخندخدانگهدارتدمیشوخیریدل،نگبه-دوگفتی!!!خندخدافظواقعاکهشیا

-!!یافتادتوزحمتیلیخامروزممنونیلیخ

-:وگفتمدمی!!خندآشناشدمنیوآقاآبتیباآقابابجاشبودبهفهیوظکنمیمخواهش

-:وگفت،لبشوگازگرفتیدارخندهگه؟؟باحالتیدسینلیگورنیآقاآبت

-:ودمی!!بلندخندرشدمیسازجونماستغفرالل...دخترکفرنگومگه

ربیمسکردنیبعدازطودروبازکردمعمارت،رفتمطرفبه!!دورشدزدوازمیبوقشدمادهیدادوپتکونی!!سر،ترسوخدافظیإ

یبیپسرهبنگاهاومدهخداپاشدهامانبهکردهخانومو،ولشکوفهنیآبتنیافتاداخانومازشکوفهادمیوواردشدمدمیرسعمارته

  کردیمراهروبهشامبساطداشتخانوممیمررفتمآشپزخونهنبودبهیکسدمی،کشییرایپذیتویفکرسرک

-کجان؟خانومنینباششماخستهنیباشسالمت-!!ینباشخستهسوگندجانسالمکرد:ونگام!!برگشتخانوممیمر:سالم

 خواب،اتاقشیتوباال

 

-ممنون!!باشه-!!رونیبودبنرفتهنیهنوزآقاآبتشهیمیساعتهی-خوابن؟یازک-ه

اومدازپلهینمشیپبراشیبودومشکلخوابحداقلدمیکشیاآسودهونفسشدمخارج.!!ازآشپزخونهدخترمکنمیمخواهش

کردن !!بعدازعوضرفتمخودماتاقوبهدروبستمآرومخوابهکهدمیوددراتاقشوبازکردموموآروباالهارفتم

 ساعتیرونگاهمبودمخستهیلیخدمیبازدرازکش تاقتختمیرولباسام

طامتحانمهممیونتاسهکیساعتبودممرورکردهمویدرسمهمومطالببودمدارشدهیزودبدچهاربعدازظهربودازصبحیچرخ

میزیچواگهداشتماسترسصبحبودمغذانزدهبهلبشبیدازضعف،کردماحساستاچهارهمواومدنمبنگاهیدوکارهایکشول

نفهممساعلنیابهبافکرکردنخانوماصرارشکوفهبهاونمبودمخوردهرباعسلیشوانیلهیوتنهاکردمیدامیپتهوعحالتخوردمی

بیوقوسکشدارشدمیبزدازخوابیمصدامکهخانوممیمری....!!!باصداشدمغرقگهیدیایدنهییشدوتوگرمچشمامیکدمی
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-!!خانوممیمر:سالمکردمسالمحانوممیمروبهدادمبدنمه

وگفشدمزدهخجالتدمیخوابهمهنیانکهیبودازفکرانهکهکردمنگاهساعتبهشامه!!!باتعجبوقتپاشوکهسوگندجانسالم

-!!دیتوروخداببخشدمیخوابهمهچهمنیوا-:تم

-!!کننتاشاموصرفمنتظرتننییپاهمهاالنمیدیخوابیبودخستههیحرفچهنیا

ادآیبادنیپوشلباسسروقتورفتمزدموصورتمدستبهیآببلندشدمازجامعیکردوسراتاقموترکخانوممی!!مرامیاالنامچشم

منتظرمن،کهیعی،شفیخانوادهبهرفتبازذهنمنمازبعدکاراومدواولیازجملهادمیبلندشدازنهادمآهنمازنخوندمنکهی،ایور

تااامیمخورمیمدولقمهرمیمگفتمبودباخودموزشتبودنمنتظرمهاهماونیازطرفکارکنمیچدونستمینمبخورنتاشامبودن

آرومدوختمچشمیعیشفیخانواپهبهیباشرمندگوشدمییرایواردپذنییپارفتموشدمآمادهعیسرروبخورنشامشونهمونا

دلمابغلمینجابیاایبزدلمیعزسالمدخترگلم:سالمگفتیبامهربونخانوموشکوفهبرگشتطرفمسرهابهکردموسالمجلورفتم

اطورمنوچشمدخترچهدمتیند:ازصبحزدوگفتسرمبهیابوسهگرفتمودرآغوششرفتمطرفشبه!!آرومشدهک،ذرهیبرات

رومادرمیهوادلملحظهکیکردیممحبتمنبودچقدربهمهربونزننیچقدرادوختمچشمبهشی!!باشرمندگیزارینتظارم

 یتوکهی!!بغضکرد

 اکبرآقاباعثیزدوصدارومبهی!!لبخندشهیتکرارنمگهیدخانومشکوفهخامیموگفتم؛معذرتدادمبودروقورتگلوم

سکهانداختمنیآبتبهینگاهبودنشستمخانومکنارشکوفهکهیصندلی!!رونیبفرمابش:خبمیشخارجشدازجو،بوجوداومده

غذ:بابتوگفتمدمیکشازخوردندستخورنیغذاشونومدارنهمهشدممطمعنیووقتغذاخوردمیزدکمینمیبودوحرفاکت

ادانی!!وآبتینخوردیچیههمصبحینخوردیزیچتوکه:اکبرآقاگفتدفعهنیشدوارهیخبهمباتعجبخانوماممنون!!شکوفه

-!!دیباشکردهصرففکرنکنمکه:ناهارمدادمه

!!بااعترایبدخودتکاردستیخایدخترمیبریتونی،نمینخوردتاغذاتوکاملشهیخانوم:نم!!شکوفهرشدمیسممنونیلیخ

-خانوم!گفتم:شکوفهض

بازیلبخندبهلبشونیهردوگوشهبودکهنیاکبرآقاوآبتنیبنگاهمنداشتمیاگهیدی!!چارهیبریتونیغذاتوبخوربعدمشهینم

همیوقتکردمکمکاونمبهالبتهدکهیهاروکشظرفزحمتخانوممیومرمیروخورد!!شاممونهمنپدروپسرمثلبودههشده

 شدهمشیمرمیدداشتبودهرچقدرمنگرفتهحرصممنتظرمهمطالعهسالنیووتدارهکارمگفتنیآبتاتاقمبهبرمخواستم

اندیپامیپاروکهی!!درحالنییروبفرماامرتونیعیشفیآقا:خببودگفتمنشستهیصندلیروکهنیآبتاومدروبهیش،میکارپ

گفتم؛واقععیشد!!سرروختهفات:خونهکردشروعواونبودنشستمروشروبهکهیصندلی!!رودینیبششماهم:بهترهگفتاخت

-!!یدیملیروزتحوهمونروروهمدخونهیوکلیدارکنیخرنامسندهاروبهکه یکنیمافتیدریرووقتمربوطهوچکبله-ا؟؟

-سند؟؟یکاراواسهدبرمیبایزمان چهفقطنیآقاآبتممنونمیلیخ

-رمیمخودمستمینزحمتبهی:راظآوردمزبونم؟وبهیریمگفتمذهنمی!!تومیریچهارمفردابعدازظهرساعت
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-!!رمیموخودمامهخون:بلهوگفتمکردمفوت؟؟نفسموباحرصیاخونهچهارکه:فرداساعتدیکشهمیاخماشوتو

:وگفتمنداشتمکلکلیحوصلهبلندشدمازجامییجاهیبهروبکوبمسرمخاستیمبشردلمنیا!!ازدستیدرچهاردمرأسپس

 یبدونیخای:نمزدوگفتیاانهروزمندیباشه!!لبخندپ

داریخر:اونوگفتمشدمرهیخهشب.!!باتعجبونیلیموپنج:پنجاهوگفتانداختمباالیارفته؟؟شونهفروشبهیمتیقباچهخونه

-!!چقدرازخودمتشکربوددمیخندبهشتو،دلم!!لمهیو،وکمنیهااستیازسنمیا-!!شترندارهیبچهلگفتیمکه

بعدازگرفتنرفتماتاقموبهشدمخارجازسالندادوتکونیسر!!ریخبهشبشممرخصمنبااجازهاززحماتتونممنونیلیخبله

سجانمازم!!بعدازخوندنگذاشتینمبودوتنهاممواظبمکهبودمممنونوچقدرازشبردمپناهمهربونمیوخداامسجادهوضوبه

  لباسمکمدیوتووچادرموتا،کردمکردمموجمعده

امتحااسترسبشهیچستینمعلومکهیاندهیوآامیزندگبهرفکرکردمیاخیهااتفاقوبهخودمو،ولوکردمتختی!!روگذاشتم

 فرداهن

 

وخودارشدمیب،ازخوابصبح!!بردمختلف،خوابممساعلبهوفکرکردنزدنغلتیبودوبعدازساعاتافتادهجونمبهخورهمثلم

میتنظنهساعتموواسهیگوشآالرمدانشگاه،رفتمیدمیباکی،ساعتونمازموخوندمووضوگرفتمبودنزدههنوزآفتابشبختانه

 !! رفتمخواببهودآوبارهکردم

پوشیمناسبباسلمیشخصیکارهادادنبعدازانجامرفتماتاقمیبهداشتسیسرووبهدارشدمیبازخوابمیگوشآالرمیباصدا

  !!!شدنیدارمیبزودازخوابیلیوخزبودنی،سحرخیعیشفیخانوادهخوشبختانهدمی

،ازنبااسترسنشدم،متوجهوبودماتاقیطورتوچهاومدشدمیمنییازپاکهیادیسرصداودادوفریومتوجهشدمخارجازاتاقم

اکبرآقاودادیپابودبهافتادههیباگرکیکوچخانومهمونافتادسوگلیماتفاقنییپاکهیاگرصحنهونظارهشدمزونیهاآورده

نگراهمنیوآبتختیریماشکاشکهخانوموشکوفهرونیبروبمنیازخونهزدکهیواکبرآقادادمکردندرستپاپوشبرامزدکهیم

لرزابهتنمترسازشدتزاشتینمخانوموشکوفهببرهورشیسوگولسمتبهخاستیمیاقهیهرچنددقبودوهممادرشحالن

کفکرکردمبودوباخودمیخانوادگکامالبحثدرهرحالانهینییپابرمکهبودمموندهفیبالتکلخبرهنجاچهیاسینفتادمعلوم

در،ازابردوخواستورشیسوگلسمتبهنیآبتلحظههیبدهخادطالقشیواکبرآقامدراومدهکیکوچخانومیحتماگندکارهاه

حایبهیگرازشدتکهخانومشکوفهخوردبهچشممکهکنهنثارشیادهیکشبودبستهنافشبهسوگلکهیکیرکیها،فحشی

رشدیهاسرازازپلهیجورچهدمیونفهمرفتمادرشطرفوبهرونیکردبپرتروازخونهسوگلباخشمنیآبترفتشدوازحالل

دردازشدتکردکهزبوداصابتیتالعادهفوقکهنردهیگوشهبهامهدیدبیآسیپهلوآخرچنانیلحظهنییپارسوندموخودمم
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 چشمامبهواشکدمیکشیفیخفغیج

قآبزدوبهشیروبادمخانومشکوفهداشتکهخانوممیمربرگشتمنسمتواکبرآقابهنیآبتونگاهگرفتمپهلومددستموبهیدو

چی..هی:هوگفتمبازکردمدهنزحمت؟بهیشدی:چاومدوگفتطرفمبههمنی؟؟؟آبتشدی:چگفتیدادواکبرآقابانگرانیندم

جونبودودردروبهمناسباصالحالمگرفتمدندونولبموبهآوردمزبونروبهجملهنیایسخت!!بهشد؟یچخانوم.ش..شکوفهی

وجودیتوکهیودردخانومکوفهشحالدنیبادرونداشتبهرنگیبودولبهترشدهحالشرفتمخانومشکوفهطرفوبهدمیخرن

سرموکهیدرحالخانومکوفه!!شگرفتمشودرآغوشخانومشکوفهینهیسیرورشدوسرموگذاشتمیسرازشداشکامیمحسم

-!!یلیخدمیترسیلیخخانوم..شکوفهیوا-خوبه!!حالمدخترمباش...آروم:آرومکردگفتینازم

-:دیچیپخونهیتونی،آبتیوصدا!!پهلوموفشردمزمیعزسینیطور

اومدوطرفمبهنیتخوبم!!آبوگفتم:منجداشدمخانومشکوفهازآغوشبودم؟؟!!من!!منظورشسینخوبتوهمحالنکهیامثل

نیوطولگرفتمیبیعجیودلشورهخوردبهمبودحالمپهلومیروکهیخوندنیشخصاازدومنبودگرفتپهلومیرودستموکه

دستنیچنوهمخانوموشکوفهخانوممیمرغیجشدمومتوجهکردمحسکهیزیوتنهاچفرورفتممطلقیاهیسیتودکهیکش

 !! شدافتادنممانعکهییها

-!؟اومدهسردخترمییبالدکترچهیآقا-:شدصداهاواضحکمکمنیسنگهامبودوپلکصداهانامفهوم

 یآقایروبراالزمحاتیتوضخانومنینباشنگران

اومدادمیوبرداشتمهمیهاموازروپلک!!آرومکنهدوروزاستراحتیکیدیوباخوردههیتابخپنجپهلوشونکردممطرحیعیشف

دنیبادخانومبودشکوفهوصلدستمبهوسرمبودممارستانیشدکردبینمشیوکارگهیدبودمبدشانساومدهسرمییبالچهکه

شونیشدپزمادروخمیعزیاومدهوش:بهکردگفتیمروپاکچشمشیگوشهاشککهیودرحالیحالباخوشبازمیهاچشم

خورددراتاقبهیاتقهلحظهنی!!همدیبدبهمآبوانیلهیشهیبودوگفتم:مخشک!!دهنمرگذروندیخ:خدابهدوگفتیموبوسی

اربخورهیهاروبمپوتکازاوندونههیاومدهوشبهازسوگندکهنمیاجاننیآبت:چشمگفتمنروبهخانومواردشدشکوفهنیوآبت

هوحقکردمدردسردرستبراشکهبارهنیدومنیابودمعلومههمیتوهاشداداخمسرتکونواونمدادمتکوننیآبتیبرای!!سر

-چطوره؟:حالتوگفتگرفتطرفمروبهیوکمپوترفتخچالیبه،طرف!!دارههمم

روازآب!!کمپوتازدستتشمیمخداناراحتبهدخترمهیحرفچهنیخانوم:امتاسفم!!شکوفهانداختمزحمتبهشماروهمخوبم

چندوقتنیادخترمنکن:لجگفتیباناراحتومخان!!شکوفهندارملیم:ممنونگرفتطرفمبهیاکهیودرشوبازکردوتگرفتنیت

-!!یشدفیضعیلیخ

!!شمیمیعصبانیبدادامهیبخا:اگهگفتیناراحت!!باهمونشمانبودمزحمتبهیراظمنخانومنجاشکوفهیانیشماچرااومد

 احساسپهلومیهیناحیروتویبدوسوزشدمیپرازتختعیسریلیخافتادامروزمازامتحانادمیدفعههیونزدمیحرف
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داستراحتیباخوردههیتابخپنجپهلوتهیکارچهنی:ااومدوگفتطرفمبهتیباعصباننیوآبتگرفتمپهلومکردم:آخ!!دستموبه

 کیبودتامیوندوازدهانداختمساعتبهی!!نگاهیکن

خانوم :شکوفهتمگفخانومشکوفه!!وروبهدارمامتحاندبرمی:باوگفتمداشتمشدوقتیبرگزارمامتحانکه

 ،چهیعنی:بادادزدیتقرنی!!آبتدیاریلباساموبشهیماگه

 

-!!نی:آبتگفتپسرش،داشتکردندرآرومیسعکهیدرحالخانوم!!شکوفه؟؟؟

ودراتاقومحرونیبردبخانوم!!وشکوفهکنمروشنپرستارتروواسهدچندتامطلبیباباشرونیبقهیچنددقشهیماگهمادرمن

-!!ادیبسرتگهیدیبال هیبازندارمحوصلهروتختتنیبش:درستوگفتبرگشتطرفموبهبستکم

حریطورنیایحقچهبازموندبه!!دادزد:گورپدرامتحانت!!دهنمشهیرمیدودارهدارمامتحانبرمخامیموگفتم:منکردماخم

  تخیروینیبشآدمیبچهمثلپرستاربهترهخانومنی:ببدوگفتیکشموهاشبهی!!کالفه دستزدیمف

یآبتهادادمبالشتموبههیوتکنشستمصافتختمیبودرویعصبیلیخنیآبتنداشتمیاگهیدی!!چارهحرفاموبزنمیوبزارتت

 وکبدتسرپهلوتییبالچهیدونی:مکردوشروعقراردادونشسترومروبهیصندلن

حریولشدهیبودزخمشدهسپهرآش،والشتوسطکهییپهلوهموندرستکهدونستمیمخوبانداختمباالیااومده؟؟شونه

 فتهیازکاربکهوممکنهوالشهآشکبدتکه:دکترگفتدادادامهنیوآبتنزدمیف

-!!بشهمینقدروخیاکبدتوضعشدهباعثکهیکاریلیخیمعمولیاضربهنهخوردهپهلوتبهیاضربهکهوقتهیلیاخیگو

-:دادمتکونی؟؟سریبودتفاوتیوب یدونستی:مکردوگفتنگام!باتعجببشه؟؟یچکهدونستمیمحرفاروخودمنیخب؟ا

چه -!!باشهخرابحدوضعمنیتاادونستمیمناصالیولهاخبردارمضربهکنمعرضچهکهضربهازاونخودمبله

نازکنهیمیفرق:چهبودگفتملبمیگوشهیپوزخندکهیودرحالانداختمباالیااومده؟؟شونهبالسرکبدتنیاافتادکهیاتفاق

خودلدرستهکردم!!اخمباشهآوردهسرتییبالنیچهماتیالبالداداشاونزدمیمدحدثی:باگفتتی!!باعصبانبرادرمشصت

 حرفیجورنیداینبایولازسپهرنداشتمیش

!دیکنصحبتدرستددرموردبرادرمی:ببخشبخاداظهارنظرکنهکهنداشتمنینکبتیزندگیتوینبودونقشیکسزدچونیم

 برادرتشد؛ههانینمالبشیگوشهیوزخند!پ

ا!!وتکرارکرد:برادروبعدمثلبخورتت؟؟سگنداختتیامیتانمارسیبرسوندتینجابودمیامروزااگهرتتیغیبرادرباونجالبه

بودطنبردهازادب،همییبووازخودمتشکربودکهیخیسردونیآبتبودهمونگرفته!!حرصمدنیخندکردبههاشروعوونهیدنی

 بخورتمسگدمیم حی:ترجوگفتمکنمسکوتتونستمینمسرمزدفرقیدادرومیم انجامبرامیهرکارمعمولبق

 یآقادجنابیرکنیمنوتحقناتونیدوباتوهیبزارمنتوسرممارستانیبنمیاریبنیتاشمابخا
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بودتوجپهلومیتوکهیسوزشوبهبلندشدمازجامبودروفشردممارستانیبازپرسنلگرفتکمکیبراروکهیا!!ودکمهیعیشف

جالیخیواردشدبیبازشدوپرستارکجا؟؟دراتاقدومابزنحرفدرست:اوالگفتبااخمنیبودوآبتشدهتمومسرممنکردمیه

!!سرمموکندوبخانومینشدصی!!پرستار:هنوزترخبرمخامیدمیروبکن:لطفاسرممپرستارگفتموروبهشدمنیآبتبهدادنواب

هنوشدموخارجکردمزتربودلباساموعوضیتمکهدرشودمیبهداشتسیسروداخلورفتملباسموبرداشتمحرفشبهتوجهی

خنی:ببستادوگفتیارومروبهبااخمنیازپرستارنبودوآبتیشدخبریرتربرگزارمیدساعتمینمعموالبودچونموندهزتاامتحان

 یبراگهچونیکنهاروتمومیبازمسخرهنیابهترهیرستمانوم

 وبهدمیوراهموکشدرکبهگفتمدلم!!/تهندارمیکشجنازهیحوصلهباخودتهتشیمسولفتهیببراتیاتفاقو

:کجا؟؟کردوگفتنگامباتعجبخانوموشکوفهشدمخارجازاتاقجانشخوردنوشیمحرصیحسابکههمنیآبتدررفتمطرف

-!!ستینخوبحالتی:ولوگفتگرفتدستشیودارم!!دستموتامتحاندانشگاه برمخامی:موگفتمدمیشوبوسگونه

-!!یباشوموفقباشخودتمواظبفقطهیحرفچهنیا-!! مارستانیبنمیآوردکهممنونرمیمیسباتاکخوبممن

یراهبهشتوجهبودوبدونخوردهگرهبهمهاششداخمخارجازشنیبازشدوآبتبودمتوشکهیدراتاق!!همزمانممنونیلیخ

دستیتاکسنیاولیبراوشدمخارجمارستانیازبکنمتحملتونستمیمیولوسوختیمپهلومیکمشدممارستانیبیخروج

یسعهاموبستموچشمدادمهیتکنیماشیشهیشسرموبهدانشگاهبهدنیوتارسدادمرانندهروبهآدرسوسوارشدمدادمتکون

دانیکیزدنفروشگاهوبهشدمادهیپهیکراکردنبعدازحسابترمزکردنیماشیقیبعدازدقادورکنمروازخودمیافکارمنفکردم

یبکهخداروشکرکردمداشتمپولبمیجیتوشانسیوحتماازروداشتممانتوامبیجیروتوالزمپولخوشبختانهرفتمشگاه

 یراهالزملیخودکارووسادنیوبعدازخرنبودمپول

 برگهیتووسرشونخودشونگاهیجایروبودننشستههمهشدم!!واردکالسشدمدانشگاه

-!!دیرداشتیتاخقهیدقدهیصبور:خانومگفتکهاومدمخودماستادبهیوباصداکشتمیمداشتاسترسبودیامتحانیها

-!!تکرارنشهستینیسازمشکلوسرنوشتترمهانیپاامتحانچون-!!بوداومدهشیپبرامیمشکلخامیماستادمعذرتبله

خبیولبترکمبودازخندهموندهآوردکمیداردرمخندهیهالکاوردوشکیدرمادا،برامکهکردمنگاهیروژبهیرچشمی!!زچشم

 روزدندامتحانیقشدبایمیمساودنمیخند

سواامتحانشیپرفتحواسشرشدوهرکسیهاتکثبچهنیبیامتحانیهابرگهقهی!!بعدازچنددقروزدندمدرکیقنیچنوهم

 پهلومیهیناحسوزشفقطرمیبگیخوبینمرهتونستمیومنبودنادسختیالز

 

 ..!! کردیمتمیاذ
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 اگرچهخونهوبرگردمکنمیخداحافظتاازشبودمیمنتظرروژدانشگاهمحوطهیبودوتوشدهتمومامتحانم

انداختسرموسوختیمیبدجورپهلومنشستمیمکتینیرویسختبهیازخودراظآدماونبهفتهیبچشممخاستینمدلماصال

 چشماممقابلدرستمردونهرنگیمشککفشجفتهیباظاهرشدنکهبودمدرافکارمغرقونییپابودمه

نفسموباحرکنهیمنگاهمجانببهحقیلیوخستادهیارومروبهیظیغلبااخمکهدمیرودنیآبتتعجبدرکمالوسرموبلندکردم

  یکارمینجاچیاگهیدنیاکردمفوتص

:بچه کردوگفتنفسشوفوتنجا؟؟یشماا-:وگفتمکردمنگاشبااخمبردارهازسرمدستقصدندارهنکهیا کرد،مثل

 کهیهستیترازاون

وشدمی!!عصبباشمیاریبوجودمکهییهاودردسرهایخرابکارددنبالیبایتاکدونمیداد:نموادامه!!جوابشوندادمکردمیفکرم

گلومیتوازبغضیناشیبالرزشوکردم،نگاشآوردمیوجودمروبهمشکالتنیاخودملیمبهمگهانداختچنگگلومبهیبغض

 حالم،خوشیلیخیکنیفکرم:نکنهزدوگفتی!!!پوزخندنیباشدنبالمکهازشماندارمیانتظار چیه:منگفتم

سکوت!بازمستمیسرندرددنبالصدسالوگرنهمادرمهیخاطراصرارهابهفقطنجامیاکهاالنممحترمخانومآره؟نهدنبالتمکه

وآبمننیبنگاهشباتعجبکهبلندشدم،ازجامیروژیصدادنی!!سوگند!!باشنخادبگهیمدلشینبودبزارهرچمهمبرامکردم

مونگاشصداشیتوتعجبکهیدرحالاومدوطرفمونوبهزدمروشبهیلبخندیسختبهاومدیمطرفمشدوبهیمردوبدلنیت

جناب :سالمکردیپرساحوالنیزدباآبتیموج

 چرتیکلدارهخرابشذهنیتودونستمیمکردردوبدلنیوآبتمننیبیبارطنتیشماکجا؟؟ونگاهشماکجادانشگاهیعیشف

 همنیآبتوکردماخمنیخاطرهمبهکنهیمسرهموپرت

 گفتمینموگرنهبالتاددنیمنیآقاآبتدونستمینم:سوگندجانگفتمنروبهیرودادروژیروژجواببااخم

خوریمحرصکهیدرحالنی!!!آبتجانیروژمنوبرسونشهیماگهنجاعالف،نشدهیای:کسگفتمیزیربااخم!!دیشوعالفیبمون

!!شدماللکهگفت،آخررواونقدرباتحکمی!!!جملهرسونمتونیمخودممنفتنیبزحمتیتوناخانومیروژندارهی:لزومدگفت

یتشرلطفابزنمحرفباهاتونیددرموردموضوعیباناخانومیدروژی:ببخشگفتروبهشنیکردوآبتیمنگاهمونناباتعجبیروژ

گهیررفت،یزسربهناهمی!!روژخدایدیآفرهیچنیبشرانیاازدستهووفیایخادبیتونمنکهیایعنینی!!اطرفداونیاریبف

یتورفتیماخماشکمکمزدواونمیمناحرفیباروژداشتبااخمنیآبتمستادیایاقهیچنددقدنبالشبههمنیستادوآبتیاوشه

نگاش!!باتعجبسوگندیخریلی:خاومدوگفتطرفموبهگفتنیآبتبهیزیوچانداختمنبهیحرصنگاههیودرآخرگهیدهم

-:جان؟؟!گفتمیبودوروبه،روژستادهیاطرفاونهنوزمنیآبتدمکر

ادرست؟؟بانارایترهمهم!؟جونت،دانشگاهیاومدحالتباهمونوقتاوناومدهسرتبهییبالچهگفتنیآقاآبتسرتفرقجانت

یولاونیجبههیتویرفتکهگفتهروبهتکردهمنبهکههمییهانیرهاوتوهیتحقنیآقاآبتبگمخواستمزدمنازلیروژبهیحت
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 برامنادرسمیروژیگیمتوراستآره:کردگفتمبارمحرفخوبیروژودرآخرکهکردمسکوتبازم

چتوهمخبیولیدادیمحقمنبهدیبادوستمعنوانبهحداقلنداشتمتوقعشوازتالیخیبپسیروژیدونیمیتوچترهمهم

کرد!!راهموکجخونهبرگردمآدمیبچهومثلبشمنیآبتنیسوارماشبهترکههمونکردمفوتی!!!نفسموباناراحتیدونینمیزی

-:بگوتابدونم!!وگفتدوزربازمومانداختدستکهدورشمازشوخواستمم

یستادوباناراحتیاروم!!روبهکنهدرکتجزخودتتونهینمکسچیوهخودتهمالدردافقطیسرهیزایچیسرهییروژالیخیب

روددورکمرمانداخت!!ودستکردمتتناراحدکهیببخشبشماتیشمیسبزیچشمااونقربون:آخهزدوگفتزلچشمامیتو

باهایجورنیابکنمغلطمنوگرنهمیجوندوستینیببیبیآسخامینمفقطمنکنمناراحتتخاستمیخدانم:بهگرفتآغوشم

 برداشتامشونهی!!سرشوازرودونمیمندارهی:اشکالگفتمربودمیدلگهنوزنکهی!!!باابزنمحرفت

جازآغوشمبشم!!و:قربونتدوگفتیبوسمومحکموگونهروش،زدمبهی!!لبخندیبرکنم:بخندتاولتزدوگفتزلچشمامیوتو

-حاال؟؟چطورهحالتمیچاکر-!!!:خدانکنهوگفتمدمیداشدخند

دارههمیحسابمنتظرهبروآقاتونادبیبیردخترهی:زبونتوگازبگوگفتامکلهزدپسیکی!!یشراحترمینشدبمقسمتخوبم

 تورشخوبکهگمینمگفت:والل..!!دروغدوآرومی!!بلندخندیگردشدوگفتم:رووژ!!!چشمامخورهیم حرص

ازتکنمیاونوتورنمصدسالمنمفدنزن:حرفوگفتمنثارش،کردمیگردن!!پسروسرمنراستتوبکشهاتوروخدادستیکرد

-؟؟؟یکنیمتصورشمروشنچشممإ..خانوم-!!فتهیلرزمبهتنمصورش

-!!یبابابگذرهبروخوشتوهمرفتممنیاوک-!!منواسیگمشوبروآبرونزاشتکننحرفتبرسرمنخاک

دورشدواحساس ازمخدافظ!!

واانقدرشادهکهحالشبهخوشرمیشدآرامش،بگباعثشیپچندلحظهیتلخباوجوداوقات،درکنارمیوجودروژکردمآرامش

-!!!بارهیمازشینرژ

ازدرداندنبالشوبهنزدمی!!حرفخوشمحالبفرماگندزدبهاومدمبه،خودمنیآبتیصدادنی!!باشنمیوبریفتیبزودترراهبهتره

 منشدمخارجشگاه

 

یبازکردوازروجلوروازداخلدرکهنمیبشعقبخواستمترمززدورومروبهیقی!!بعدازدقاارهیدربنشوازجاپارکیتاماشتظرشدم

تونیرومبودندادنبودکالفهیمگوشکههمیتیالیهاآهنگازاونیوخبرزدینمحرفخوشبختانه!افتادشدموراهاجبارسوار

کییهاادهیعابرپبهوحواسمودادمنکنمتوجهادبهشیزکهکردمیسعمنمفکربودیتویوحساببدمصیتشخازحرکاتشستم

مثکههستیکسمردمنیانیبدارن؟مشکلناهمی؟اهیجورچهمردمنی،ایزندگکهفکرکردمباخودمداشتنیشوقهرکدومه

  باکسیتنهاوبمنا
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ماقهی!!بعدازچنددقداشت؟؟منیبرایادهیفاچهمردمی،زندگیکنکاش،توگرفتمونگاهموازمردمزدمافکارموپس!!!شه؟؟

-!!رسونمیچهارخودمومتاساعتکاردارمیسرهیمن:شمابروداخلگفتنیشدوآبتمتوقفدرعمارتیروروبهنیش

-!رمیمخودمستمینزحمتبهیراظ

رهیواسهروبندازمسندیهایوکاربزنمدارحرفیباخرتونمیمیداریمشکلاگهدرضمننزنیااضافهوحرفمیماحرفامونو،زد

وبودواقعاترسناکآدمنیادوختمچشمررفتنشیمسبه!!شدمادهیپیرلبیتشکرزهیباوروبازکردمنیخوبم!!درماش!!نهگهیوزد

 دمیمحرفاشوگوشوناخودآگاهترسمیمازشکهبگمتونمیمجرأتبه

 

 !! رضاتبهامیاراظی:خداکردمزمزمهآسمونوروبهدمیکشبودنمفیازسرضعی!!آه

!!وپزپختدرحالدمیرودخانوممیمرکهزدمبه،آشپزخونهیبودسربیعجبودبرامخلوتنییپایطبقهنکهیاشدمواردعمارت

-وگفت:برگشت!!به،طرفمخانوممیمرسالم-

-چطوره؟؟حالشکجاستخانومخوبم:ممنونوگفتمزدمروشبهیچطوره؟؟لبخندحالتسالمکیعلسوگندجانیإ..اومد

اویمشیرپتکمکردمنگاهشبود!!باتعجبخوبحالشم!!کجارفتنباهمدونمیاومدنمبودآقاخونهشیپقهیتاچنددقنومخاواال

 شکوفهیدونینمکناستراحتبروباالتوهمزمیعزانیمآره-گردن؟یبرمنهار-!!رونیببرنباهمخانوماکبرآقاوشکوفهمدکه

خاروازآشپزخونهدادم،تکونیسر!!زنمیمصداتاومدنخانومکناستراحتبروباالباشممواظبتکهسفارشتوکردیکلخانوم

 کردمعوضیراحتدستهیهاموبالباسبردمیپامیخستگعمقبهاتاقمباورودبهبردمپناهاتاقموبهشدمج

بپهلومشدباعثکهتختمیروخودموانداختمبخونمنشستهمجبوربودمامدهیدبیآسیخاطرپهلوبهکهنمازموبعدازخوندن

ومردمیمبودکهیمیاونقدرکارشدزخممی،میچکهفکرکردمنیاوبهگذاشتمزخممیدستموروگرفتمزگاسوزه،ولبمومحکم

  !!دنیکشیراحت،منفسازدستمهمعدههی

محالنیرباایبودودرگمتشنجاعصابمروبشمروبهخیکوهدبااونیبازباگهیدساعتکیبودوسهانداختمیواریدساعتبهینگاه

بودنگذشتهیاقهیدقدهودمیچرخدورخودمیکمفمیکیتووگذاشتمکردموسندوآمادهبلندشدمازجامببرهبمبودخواحال

-!!شی:إبودغذادستشینیسکهیدرحالاومدداخلخانوممیمردمنییبابفرمادرخوردوهمزمانبهیاتقهکه

-وآقابرگشتن؟؟خانوم-!!باالناهارتوآوردمشدکهنیایکننییپاهاروباالپلهبدهزحمتواسهگفتخانومدخترجانیزحمتچه

خندیمکهیدرحالخانوممی؟مرگفتم:نههههه؟؟زده!!شوکجداشدهکیکوچآقاازخانومآوردنهمیخبرخوبسوگندجانآره

 یبهتریاناهارتوبخورخبرهایانقدربازموندبچرادهنتحاالدخترجان:آرهدگفتی

-:زدوگفتی؟؟لبخندیرخبگفتم:چهدرراهه!!متعجبهم

:به وگفتمزدمی!!لبخندحالهچقدرخوشخانومیدونینمرهیوممونهیمیچندوقتالبتهرانیابرگردهقرارهآخرماهایآقاآرآخرماه
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درکهییپلواز،زرشکیکممنمگردهیبرمینیسبردنیواسهخودشکهکردوگفتاتاقموترکخانوممی..!!مرانشاالیسالمت

 !! رونداشتمنیآبتیغرغرهایحوصلهشمتاآمادهبلندشدموازجامبودخوردمکردهست

 شدممطمعنبودنمازمرتبیووقتانداختمنهییآیتوخودمبهیسرسرینگاه

 آسانسوررفتمکمکوبهشدمخارجازاتاقمغذاینیسبعدازبرداشتن

بابرگهمزماننکیسیتوروگذاشتمینیوسنبودداخلیکسشدمپزخونهواردآشبکشمییرایپذبهیسرکنکهیا!!بدوننییپا

-:زدصورتشبهیوچنگدیترسهمخانوممیمرکهگفتمیبلندنیوهشدمزهرترکواردشدوازترسخانوممیمرشتم

-گفتم:!!شرمزده،سوگندیکنیکارمینجاچی،تواندهخدامرگمواه

-!!برمیمامیمخودمنگفتم:مگهگفتیزیرغذاممنون!!بااخم:بابتوگفتمکردمینیسبهیا!اشارهترسوندمتونخامیممعذرت

مرخص منتون:بااجازهوگفتمزدمیدختر!!لبخندخدانکنه-!!شمرفداتینگسختخانوممیإوا..مر

رودربالنسخانوماکبرآقاوشکوفهپچپچیصدارفتمییرایپذسمتوبهشدمخارجزدوازآشپزخونهیلبخندمتعاقباشم!اونم

وشبرگشتنطرفمبهواکبرآقاهمزمانخانوم:سالم!!شکوفهکردماعالمکوتاهیوحضورموباسالمکردمبودصداموصافرگرفته

شیهممحکملحنباهمونسالمموجوابمادرجان؟اکبرآقاهمیخوبدخترگلمماهتیروبه:سالمبالبخندگفتخانومکوفه

داستراحیتونباخانوم:مگه!!شکوفهشمایخوببهخوبمخانومشکوفه:ممنونگفتموزدمخانومشکوفهیروبهیدادلبخندشیگ

-:گفتینگران!!بالحنموندهسندخونهیکارهادبرمیباکهاومدهشیپیکارهییولبله-؟؟دخترمیکنت

بم:مبارکگفتخوبم!!ودرگوششبرم:قربونتوندمیشوبوسوگونه!!جلوتررفتمستینخوبحالتگهیدوقتهییزاشتیمخب

-:وگفتمزدمیچشمکطنتی؟؟باشیگفت :چخانوم!!باتعجبشکوفهاشه

-:کردوگفتیاخندهخانومشکوفه!!چهیپیخبرازودم

نشیزیچخوشبختانهبودوپسکردهگرمسرشوباروزنامهاکبرآقاانداختمبهی!!نگاهشدمهوویبگهیدآرهتودخترازدستامان

-،دخترم؟؟یگینمومیآبت-!!نشنمعطلتونآقازادهشمیممرخصبااجازهمن:خبوگفتمدمیخنددهین

-!!فشهیوظیزحمتچه-:گفتیخاصزدوبالحنی!!لبخندشونیاگردنافتادهمنمیهاخدازحمتبندهبله

 خداحافظت!! سالمتبهبرودخترم-!!خدانگهدارفعالدارنلطفشونیایافهیوظچه

حکاشانداختمرنگمیمشکصندلیهاکفش،بهینگاهکنهبازبخادسرزنشمکهباشمرنکردهیداکردمودعشدمخارجازعمارت

ازخودخودمملختمویپاهاننینببملتهیکهنهنکشمخجالتیپابرهنگنیازانیآبتیجلوکهدمیپوشیمکفش،اسپورتداقل

اطی!!درحبدمتیپارازمردمیجلوینجوریامجبورنشمکهبخرمیتردهیپوشیهاکفشفرصتنیددراولیباکشمیمخجالتم

 موبههیدرتکبعدازبستنبودومدهیهنوزنخوشبختانهکردمونفسموباآرامش،فوتروبازکردم

 ومنتظدربوددادمدمکهیدیبدرخت
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رنییپایآرومبهنیماشیشهیشترمززدپامیوجلوشدانیازدورنمادرنگشیسفmvmدکهینکشیطولشدمیعیشفرجناب

-اونقدرا!!نهسالم-!!؟؟یشدمعطل-:گفتسردوخشکداشتیبرمچشماشیشوازرویدودنکیعکهیدرحالنیوآبتفت

رومنیماش،سکوتیتی،الیفرانسو!!آهنگافتادوراهزدیگازشینهمنیوآبتسوارشدمیحرفچیه!!بدونرنشهیدسوارشوکه

رچپشدستانداختمنیآبتبهینگاهیرچشمیزدزینمیحرفهمنیآبتخوشبختانهبودمدرافکارخودمغرقهمومنشکستی

یجلوخکردمتفکربهیمتیروهدانیبودماشلبشیرواشارشانگشتکهیدرحالراستبودوبادستدادههیتکپنجرهبهوازآرنج

چهارطساختمونیروبعدروبهیقیدقاگرفتم!!نگاهموازشبودیکیداشتکهیزیآمخشونتبااخالقکامالهاشبودژستره

شمااونجاحربهترهجاستنیوگفت:هممقابلساختمانبه!نگاهشودوختشدمادهیشدوپادهیپنی!!ازماششدمتوقفیابقه

هستنمامانشوندنبالکهییهااردکجوجهمثلافتادمنموراهدادم!!سرموتکوناستچندتابرگهامضازدنهفقطکارتینزنیف

میشدکردواردآسانسورکهیمامخفهداشتیبیطورعجبودوبهگرفتهخندممنومامانباشهاردکنیآبتنکهی!!ازتصورادنبالش

  لبمثلصورتمبودمشدمطمعنرهیخمنبهتعجبیروفشردوباکمسهیدطبقهیکلنیآبت

-:دیپرسکهوقرمزشده

وگفتموجورکردماموجمعخندهیاسرفهکردباتکجیزدمنوگیمموجکالمشیتوکهیرانخوبه؟؟نگحالتاومدهشیپیمشکل

:-

ا!!آسانسورکهاوردمین،مبارکمیرووبهچپیعلیکوچهبهخودموزدم!!منمیخرخودتانگارگفتکردکهنگاهمیخوبم!!جور

یادمنیشادونمی!!!چمهمیتورفتاشافهیافتادوقامبرهنهیپاهابهنگاهشلحظههیوشمخارجمنمنتظرشدکهنیستادآبتی

بوددهیفهمنوخوبیبوداکالفهیزیچکیفرستادازرونیبرومحکمشدونفسشازآسانسورخارجسرم!!پشتکنمیطورفکرمن

شرمندهخودمشیپشدمیمافتادکالفهیمگردنمبهندارهباهامینسبتچیهکهگهینفردهییهاتیومسولبودممنممسلمااگهم

 یخایم-:گفتنیآبتبودکهدهینرسرهیدستگبهدستمشدم رهیخرومدفتراسنادروبهکیکوچیتابلووبهشدم

خورییجابهسرشکردمنگاهبهش!!باتعجبهاروبرگهامضابزننییپاارمیشدمانجامکارهاکهنیماشیتونیبروبشاداخلیتون

 ده

!!کنمشکالتشیتحصسطحشدبهباعثنیآبتحرفنیشدوایامضامیحضوردکامالیهابابرگهبودمسلمااونشدهوونهیادیبود

 شیزیچهیمرد،نی!!ابروداخل-:دوگفتیکششیمشکیموهابهیدستکالفه

ابهشدونوبتانجامالزمیهایبازو،ورقبودنجمعهمهووارددفترشدمکردم!نفسموفوتدونمی...!!نمایر؟ی؟خوددرگیبودروان

 !! کردمافتیدرخونهینهیهزبابتیروزسندچکدبعدازامضازدنیرسمنیمضا
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طرهینیآبتکهمیبودخونهبهبرگشت!!درراهزشدیوارحسابمبهچکومبلغمیرفتدردسترسبانکنیاولطرفبهنیآبتهمراهبه

-:ترمززدوگفتابونیخف

نیتوفکرابودومنگذشتهیاقهی!!چنددقمحوشدوازنظرمرفتیپوشاکیمغازهطرفشدوبهادهی!!وپامیماالننیتوماشتوباش

باخودمدارموانگارکهباال،انداختمیاشونهبودمهاشدهخانومیهمهمختصیدرفضولوغرق؟داشتاجیاحتیزیچچهکهبودم

-توچه!!بهخب-:گفتمزنمیم حرف

!!برگشرمیبگسرمبهیگلچهبدتر؟االننیازایسوتمنیخداکنمسکتهبودازترسکینزددمیشنکهییچه؟؟باصدامنبهیچ

-:تمگفوبالکنتتم

داریریخوددرگکهگفتهذهنشیتواحتماالانداختنشوراهیکردوماشنگاهم!!باتعجبنیآقاآبتباشمانبودمشما؟؟اووممش

 !! دارهیچتوشکهچقدرکنجکاوبودممنداشبوردبودویروکهیرنگیمشکیمشماافتادبه!!نگاهمم

-:ترمززدوگفتمعمارتیروروبه

-:گفتمحکمشدادوبالحنتکونی!!سرنیافتادزحمتیامروزتویعیشفیآقاشمادردنکنهدست

 منتظرمنشامیبراامیرمیدامشبمننبوددرضمنیزحمت

یآبتبهیوسوالظاهرشدبرگشتمرومروبهیمشکیمشماباهمونهمراهیدستکهشمادهیپوخواستمدادمتکونی!!سردینباش

-:گفتکهکردمنگاهن

وازگرفتمروازشکیپالستبودمشکیتوکه!!منخورهیمدردت:بهکردوگفتنگاهجورابمبدونیپاهابهتوعه!!نامحسوسمال

دورچشممیازجلوکمافتادوکمراهیگازشیباننیآبتنی!!ماشدارهیچکیپالستنیایتودونستمینمیحتشدمادهیپنیماش

یدلمتهبودوهمگرفتهخندمهممتفاوتییهاباجنسنگارنگریهاجورابجفتشترازدهیبکردمرونگاهکیپالستداخلشد

فکرکردموباخودمشدمعمارتی!!راهکردیمزهاتوجهیچچهبهیخیمردنیاقلبمیتوازتهخنکمینسهیگذرشدمثلیجوره

 که

ادآیدارروبهیزمردخریهیها!!نگاهداشتاونبه،یربطچهیبود؟؟ولپامیبرهنگنیهمبشموارددفترهمخاستینمنکهیالیدل

ماونروبهنیآلودآبتوغضبکالفهیهاونگاهدادمیمگوشثبتمسولیهاحرفبهوداشتمبودمپاانداختهیپاروکهیوقتوردم

حسهمونهماالنیوحتداشتمیخنکچقدرحسزماناونومننباشمداونیدضدرمعرستادکهیاجلومیطوررددرآخرهم

!!حاال دمینرسجواببهدختر؟؟.!!!وآخرهمشدهبود؟سوگندچتشدهچم!!منروداشتم

کردامشیشدکاریونمبودمبدعادتبودممکنرقابلیزغیچکینیبودبپوشم؟؟ادهیخرهاروبرامجورابنیایعیشفجنابکه

 تحانش
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هفتانداختممیمچساعتبهینگاهشدمواردسالنیزمانچهدمیافکارجورواجورنفهم!!بااونکردمیدفکرامومیضررنداشت،با

سراومدیمییرایازپذییبودن!!صداهادورشدهقبال!!اگرچهکنمیروبررسفردامامتحانیهاجزوهبودمنتونستهبودامروزاصال

بهخانوم!!شکوفهکردمحضورمواعالمیسرفه،اباتکبودنزدنحرفاکبرآقامشغولوخانومشکوفهدمیکشییرایپذ،داخلیک

-برگشت:طرفم

شرودادوبه،طرفسالممجواب!!اکبرآقاهمیاومددخترگلم:سالمزدوگفتگل،برگییبایزبهیخانوم!!لبخندشکوفهسالم

-!!رکردمیدخامیموگفتم:معذرترفتمخانومکوفه

-!اکبرآقا:نینباشنگران:خوبموگفتم،زدمی!لبخندیبرادراهیدزینبانگفتممگهخوبهحالتدخترگلهیحرفچهنیا

-:گفتخانومدادوشکوفهتکونی!!سرشدتمومنیآقاآبتزحماتلطفبهبله-رفت؟؟شی،پیخوببهخونهفروشیکارها

-نمش؟؟یبینمکجاستنمیآبت

ک،دسیپالستوبهگفتیآهانخانوم!!شکوفهنینمونشونیمنتظراهستننرویبارن،وشامیمفیرترتشریدشبگفتنشونیا

-:کردوگفتیااشارهتم

هرحالبهدمیکشیقیعمخونه؟؟نفسفروشیکارهایابرایدجورابیخربودمرفتهنیباآبت؟منگفتمیمی!!چ؟؟یدکردیخر

  یسرهیهب-وگفتم:دادم!!سرموتکوندهیخرجورابوبرامدهیجورابمودبدونیپاهاپسرتونشدگفتینم

-:دادوگفتتکونی!!سردکردمیهمونجاخرکینزدیازمغازهکهازداشتمینزهیرخرده

اتابهلباسامکردنعوضیوبراگفتمیدیباش!!سالمتحرفارونداشتنیاکهجوراببودچندجفتگرفتهامباشه!!خندهمبارکت

خانمیمرگردنافتادبهاتاقمبههممنیغذاآوردنوزحمتنییپانرمشامیبرادادکهالزمویاخطارهاهمخانومشکوفهرفتمقم

زدمروباالشرتمیتسوختیمیکمپهلومیهاهیبخیجاکردمعوضیراحتلباسدستهیولباساموبابرداشتمومچادرموازسرم

تنهاانداختمباالیا!!!شونهفتهیازکاربممکنهشهوالآش:کبدتاکوشدذهنمیتونیآبتوحرفانداختمپهلومیکبودبهیونگاه

سبدونکهیزمانتمامیاندازهبهداشتم!!غموخالصفتهیازکاربهمیکیاونکاشبودکبدمنبودازکارافتادنمهمبرامکهیزیچ

بنیاتمامیاندازهبهداشتمزخمخوردمخونمازهمکهییهاکتکتمامیاندازهبهداشتمبغضکردمیپدرومهرمادرزندگیهیا

وزاربزنببرمپناهبهشکهنداشتمیآغوشیولداشتماشکزدمیمصورتمبهکهیتفاوتیبیهانقابنیاتمامیاندازهبههایدبخت

خلوت.!!دلمووضوگرفتمردمکپرتییدستشوروبه!!خودمچقدرناشکرهستمکهفکرکردمنیاوبهرهاکردمروبادرد،م!!نفسم

وخابیناحسشدواونیمقیتزروجودمبهذرهذرهذکرگفتنملحظاتتمامکهخاستیرومیآرامشدلمخاستیروموخدامخودم

ینهایبدرآغوشواکبر!!وغرق!!ال..بستموقامتانداختمسرمیرورو!!چادرنمازمارمیمدستبهمعبودمازعبادتپسکهیالص

  !!شدمش،پروردگارمبخآرامشت
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 انیپاوبهشدنیبرگزارمیگریبعدازدیکیامتحانات

ازبوجودآوردهبرامروزدوسهنیاسپهرروکهیهامزاحمتبخاماگهالبتهیشگیهمروالیبودروافتادههممنیزندگدنیرسیم

 نداشتمیاگهید ینگراندرکلرمیفاکتوربگرویتلفنتماسقیطر

 یهاهیوبخرفتمیروژهمراهبهروزهمیدکنمکارتموعوضمیدسیبایولدادهبهشیخبریازخدابشمارموکدومدونمینم

یاوگوشهروبستموکتابمدمیکشیقیعم..!!نفسلیالتحص..فارقوتمامکنمیمروپاسامتحانمنی!!فرداآخردمیروکشپهلوم

بو،اتاقمیتوبودازصبحشبمیونهشتوارانداختمیدگوشهیواریدساعت،بهینگاهبودمکردهمطالعهیکافیاندازهبهگذاشتم

برخورتاآسموننیواقعازمخانومشکوفهالبتهنییپاترش،رفتموپسربزرگخانومشکوفهیهاوتخمبازوراخمناهارهمیوبرادم

،رومیبزرگیمهمونومقدماتشنیمآمادهترخانوادهپسرکوچکتبرگشیبرادارن!!همهفرق،داره،بامننیآبتبهنسبتدش

سیتنهانکهچقدرخوبهکهفکرکردمنیابهقراردادمزانومیرومووچونهدمیکش!!زانوهامودرآغوشگردهیبرمآخرهفتهننیچی

...دو،بودنی..اضافبودنسربار!!حسکنهیمتمیاذدارهیحسیولبرخوردکنهمادرباهامکیمثلبودکهخانومشکوفه..حداقلتم

مزاقشش،بدجوربهی،پدریخونهیتوانگارموندنجابمونهنیهمنیادآبتیزاحتمالبهگفتیمخانومشکوفهش،بودکهیروزپ

ی..!!تواکوتاههیدننیازاودستشوندنیخوابرخروارهاخاکیزکهیاخانوادهشدهتنگخودمی،خانوادهیبرا!!دلماومدهخوش

بینگاهداش،کردمیپتختیوازگوشهدرازکردمدستاومدمخودمبهلمیموبازنگیصدادنیباشنکهبودمغرقافکارخودم

روکنارگلیوموباروبرقرارکردماومدوتماسلبمیرویکردلبخندیمییخودنماروشحانهیراسمل،انداختمیموبایصفحهه

بودمزهراآشناشدهبهشتیتوباهاششیپازچندماهکهیقلبوخوش،تخصیدختربچهشادوشنگولیوصداداشتمنگهوشم

-:کردیمشادمیبیطورعجهابهگفتنجونخالهنیبوداگرفتهامجووونمم....!!!خندهالوووخالهه-:دیچی،پیگوشیتو

یوهمکنمصداشحانیاومدرینمخوششچونبودمحانهیرازسمتغ،بنفشیجهی؟؟؟منتظر،یچطورخانومحانیرالوسالم

 ....!!امممممحااانهیرددمنإعههههههه......خاااااااالههههه سوووووگن-:افتادهماتفاقن

 

-جون؟؟خالهیشماخوبخوبم-خانوم؟؟؟عسلیکوچولو...چطورخانومباشه-:وگفتمکردمیزیری!خنده

-!!یمرس-!!خوبهدخترگلمونخداروشکرکهخوبممنمیمرس

-وارگفت:وزمزمهگرفتغمرنگصداشامکرده!!احساسجان؟؟خالهیکردیادیزمناشدهیخبرچچهخب

-:مکث،گفتیجان؟باکمحانهی؟رشدهیچ-:گفتمیشده؟؟؟بانگرانیچیدونیمجونخاله

اردرونگهبچهیندارحقگهیدوگفتهشدهدعواشباعمهفکرکنمهمبعدشکنهیممراقبتازداداشمعمهکهدهیفهمبزرگمخانوم

آدمهیکهفکرکردنوباخودمدمیدخترکشنیابودنازسرمظلومی!!آهباشمداداشمومراقبخونهبمونممجبورشدممناالنمی

رپسرشحانهیربزرگخانومنیاداگهی!!شاکنهتلخکامشروبهیوزندگرهیبگدهیفرزندخودشونادکهباشهسنگدلتونهیچقدرم
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 یهابچهتموم کردومثلیمیزندگدرآرامشهممعصومطفلنیبودوایمزندههمحانهیمادرررفتیپذیوم

-شه؟؟یم یچاتمدرسهجونخالهندارهیاشکالگلمانمج-خاله!؟؟-:اومدمخودمبهحانهیری!!باصداگهید

 یوا-!!!شدخالهروزتمومیدکهاممدرسه

حابهخوشنشدهتمومامهنوزمدرسهممعصوطفلدمنیمنمثلهامشماجوجههافکرکردمیگیمراستمنخنگمچهینیبیم

پس اوهوک-مدرسه؟؟یریشماممگهخاله-:دوگفتیخندغش!!غشلت

قبلشوبیهیروحبودمتونستهاومدچونلبمیروبهیلبخنددومنمیخندمدرسه؟دوبارهیریمخودتفقطیفکرکرد؟؟یچ

-!!برگردونمهش

مابابامیخونهنیایروزبهیبعدشمنیبزنهازنگینکنمنوفراموشگهیدشمامزدمحرفباهاتشدمحالخوشخب،خاله،جون

-جونمخالهنه-؟؟ینداریکارخبامیمفرصتنیدراولگلمباشه-!!ستینتاشبازصبح

-!!خدانگهدارتکوچولوباشنیورادخودتمراقبپس

ومقابلبلندشدمازجام!!بودمشدهینددکهبووقتیلیخحانهیرشیپرفتمیسرمهیدیباکردمروقطعی!!گوشخدافظنیچنهم

 رودارآمادهیگنیایتوشدمیمدآمادهیوابانییپابرمخاستمیمستادمیاکمدلباسم

عنیندارمخانوادهنیازایشناختچیهمن!!کهنجایادایبشامخانومخواهرشکوفهاقراره،امشبیآربرگشتیمهمونمراسمکردن

چوباشمداشتهشرکتهاشونیمهمونیتوکهنشدهنجابودمیقبال،اکهروهمیسالکیاوننداشتمیمالقاتبااقوامشوناصالی

،ازیسالسهواخواهرشیشخانومشکوفهیگفتهطبقشونوببرنفیهاتشرتامهمونموندمیجامنیهمبودمهمااگهیانبودمین

وششستیبوپسرخانوادهوچهارسالشهستیبنگارکهشون،دخترخانوادهدخترهیپسرهیدارهفرزنددوتاترهکیکوچخودش

شکخبیولکنمشرکتامشبیمهمونیتوندارمدوستاصالهه!!خودم!!آمارکامل،رودارمخداروشکرخبنادراسمبهساله

نکنرکتشیمهمومیتواگهکهکردحجتاتمامناهارباهامموقعنیهمخودشمختصیهایهاودلخوریوناراحتخانومهوفه

  بادسادهیبلوزسفهیووبازکردم....آخرررر....!!!درکمدمیوالشهیدلخورمازدستمم

 کمدلباستایآناهیسرازصدقهکردمانتخابیخیوشالیخینیشلوارجهمراهبهیلسارافون

مناسبکاماللباسمانداختمنهییآیتوخودمبهینگاهشدموآمادهانداختمباالخودمیبرایا!!شونهخشگلیهاپربودازلباس

گذچشمیتویبیطورعجکموبهیکمربارکهداشتییبایزیابودوکمربندقهوهزانومیتاروسارافونیبلندشدمینمبودومعذب

اینمخوشمکردنشیازآرازدملبمبهیماتیصورترژلبباخودمکلنجاررفتنیوبعدازکلکردممرتب،سرمیبودشالمورواشته

 کهبزنمخودمعطربهیتاکمکمدموبازکردمکی!!کشوکوچدوم

اهنوزهمنشستلبمیمحورویلبخندبودنشدهدهیچکشومنظمیتوکهیرنگارنگیشدهفیردیهاجورابخوردبهچشمم

زنبودنگاهشیهکردمیمحسپاهامیروشدمیظاهرمجوراببدونروهربارکهنیآبتیرهیخیهاونگاهبودمنکردهمتحانشون
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همیروفرشکفشجفتهیوبعدزدمدستمدستممچبهیوکمکردم،انتخابیمیوعطرمالشدمافکارمالیخی!!بباربودشماتت

عقبطرف،دراتاق!!بهکردمونفسموفوتبراندازکردمنهییآیتوباردومی!!خودموبراکردموپامکردمانتخابیاسورمهرنگبه

خراما!!خرامانآوردنفیتشرمحترمهیهادحتمامهمونیرسیمگوشبهنییازپایی!!سروصداهادمشخارجوازاتاقگردکردم

شیرودرپرآشپزخونهیمسوندمیهابپمهمونجمعوبعدبهبزنمآشپزخونهبهیسرهیاولداشتممیتصمورفتمنییهاپالهازپن

 یکسکهیطوروآرومگکرفتم

آشآدمهمهنیاواسهیجورچهدونمینمبودمندهیکشزحمتیکلخانوممیمریطفلرفتمونهآشپزخبهنشهحضورمیمتوجه

-:وگفتمکردمصداموصافساالدبوذنییتزعدرحالخانوممیمردمیکشآشپزخونهیانتهابهیسرککنهیمیپز

 !!! یشدماهچهماشاهللدخترمسالم-کردوگفت:براندازم!!!سرشوبلندکردوبالبخنداولخانوممیمرسالم

  کجاماهم؟؟مننیارداریاخت-:وگفتمزدمیلبحند

 !! یآفتابی..!!پنجهنگودخترماشالهیحرفچهنیا-

  نیندارالزمکمکنمیدببینکنینفسباباشکستیإ-

 !! گرفتیسراغتومشیپقهیدقپنجنیهمنوممهموناخاشیپتوبروسوگندجاننه-؟؟؟

 بااجازه!! پس-:وگفتمدادمتکونی!!سرمنندارمتعارفنه-:،زدوگفتی!!لبخنددینکن..تعارفهانیبگهستیکاراگهخب-

 شدمخارجازآشپزخونه

 

یحداقالماکهندادبهیکارهیهمخانوممربمنیا!هوووفروبشم؟؟روبهخانوادهنیباایجورچهمناالحدمیکشیقیعمونفس

-:بلندگفتمیکمیباصداارادهیوبزدمخودمبهیگردنپسذهنمیتوچونمیبپیکلمه!!باتکرارشدنچونمیروبپیساعتمینه

زدیکیه!!دوباربودادندادهیمنبشربهنیاکهییهاکلمهچهیگوربه،گوریروژاونمثلیشددرستسوگندحاالبرسرتخاک

  ؟؟؟؟یریخوددرگ-:هوادمیپریفردیآشنایباصداکهامکلهپشتبهم

ومبازکنهدهننیزمخواستدلمازخودمیکمیفاصلهیتونیآبتدنیبادوچرخوندمعیونگاهموسرگفتمیبلندنیهازترس

 نگاهملبخندکجهیبادمیودومدسرموبلندکردمینازجانبشییسالم!!صدا-:گفتمودستپاچهنییپاسرموانداختمنوببلعه

  !!کنهیم

آدسالمجوابدنینمزحمتخودشونبهکهییازآدمامتنفربودمبدهسالمبلدنبودجواببشراصالنیاکردمنگاهشغرهباچشم

وباپباکالسبزارخودشوگفتمباخودمباهاشونداشتمکردنصحبتیحوصلهخبیولواجبهسالمجواببگم!!اومدمموبدن
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برودارمساعتهکیدمیداومدمخودم!!بهروهواستهمتشیشخصمچهینهیهمونروندههیبقسالمجوابکهیآدمرهیژبگیرست

 رفتهباالیابرویتاهیباواونمکشمیمونشونخطباچشمامییجوراهیورمیمغرهچشمنیآبتبربه

:کردگفتیمصداشوصافکهیاومدودرحالخودشبهواونمکردمیمصلحتیسرفه!!تککنهیمنگاهمبالبخندکجتوأموتعجب

  ؟؟؟یدیمچراانقدرلفتشمنتظرتهمامان-

-:گفتمبودمازکجاآوردهدونمینمکهیطلبکارکردبالحنیبرخوردمچقدرراحتباالرفتابرومیتاهی

خانومهخاطراصرارشکوفهبهاالنمحاضرشمتونیخصوصجمعیزودتوبخامکهنمیبینمیلزومهیخانوادگیمهمونخبیلیخ

 شدهمرگمداچهیجددونمینمرفتمییرایپذطرفبهودمی!!وراهموکشامیبخامیمکه

 هینکنهاللممحکمشبالحننیآبتاگهورمیگیمموضععیسرنیآبتباهرحرفکه

هاازپلهرفتننییبعدازپارفتمییرایپذطرفبهمحکمیهاوباقدمانداختمباالیاشونهباهاشندازمیمراهیحسابجاروجنجال

باخانومشکوفهکردنیمنگاهمنبهباتعجبهمهبرگشتمنسمتهابهنگاهکردمسالمیبابلندیتقریوباصداکردمصداموصاف

-:درازکردوگفتطرفملبخنددستشوبه

ودرهمونکردمیپرساحوالخانومباخواهرشکوفهواولنشوندم،لبمیروی!!لبخندفشوکردمیتعرکهسوگندازدخترگلمنمیا

تیالیوهاشدهکوتاهوجورموهاشجمعیودماغولبی،عسلییچشمادداشتیسفیگردوپوستیصورتکردمبراندازشحال

ودرشیمشکیچشمایجوگندمیباموهابودمالغراندامیمردجوابمودادشوهرشیورسمخشکیلیمغروربودوخبودشده

یلیخخانومشبرخالفکهبااونیپرسبعدازاحوالداشتیجذابینبودچهرهخوباصالکهکلشیهبرخالفودرکلداشتت

اسوختهاهیسمیبگادکهیزنهداشتبرنزهیبودپوستچهارشونهسالهشیوشستیبیپسرافتادبهنگاهمبرخوردکردباهامخوب

بباهامیگرموبهداشتیخوبیافهیقدرکلمناسبهمودماغلبیجوگندمیدموهابورفتهمادرشبهکهیعسلیچشماست

براممغرورکهیدختریورو..نگاهموچرخوندمرفتهپدرشبهشیگرموخونهیپسرشوخکهدمینوفهمیااولرخوردکرددرنگاه

 کیموندکردثابتیمنازکچشمپشت

الباشهقدرراحتنیاتونستیطورمچهگرفتمدندونولبموبهشدمزدهجالتخشیظاهرووضعتنشیهالباسدنیبادلحظه

نشخانومکنارشکوفهشدمرهیدخترخوبهگرفتمنینگاهمواززمدادنینمتیاداهمیزحجابوبهبودنراحتدرکلقومنیابته

کنیصندلبهبالبخندخانومدشکوفهیرسانیپابهیخوببهمعارفهومراسمالزموکردمیهایپرسواحوالجلورفتمیبودکمسته

-!!دخترگلمنیبشجانیهم-:کردوگفتاشارهارخودش

 کهدختررفتسمتبهنگاهمارادهیبکردمجفتوپاهاموکنارهمنشستمیصندلیچشم!!رو

رهالختشیهانه،شویروآزادانهکهلختیپرکالغیوموهاداشتیدیسفبودپوستدهیقدبلندوکشنگارهاسمشدونستمیم

 وچشمداشتیادهیکشصورتبودن
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چگفتیمهاروجورلبنیایروژبودیاقلوهیادیزهاشلبفکرکردمباخودمیاقلوهیهاولبیقلمیدماغیمشکدرشتیها

!!نگاهموازبودکردهخفهشی،آرایروتووخودشیزرشکنیبودباشلوارجدهیپوشیرنگیگریجیدکلتهتاب!!یپروتز؟آهانی

کنارپسرخیابودگوشهشدهاضافهجمعبههمنیآبتبودیگریبادزدنحرفومشغولبودنشستهیاهرکس،گوشهدخترگرفتم

دادایمکوتاهیهااجوابیدادویمروتکوندسرشیپرسیمازشاونکهییهاسوالبودودرجوابنادربودنشستهاسمشکهاشاله

  !!بودنشدهیهنوزخبرزاکبرآقاهم

 غرقافکارخودمیتوبودم گرفتهضربمبل یدستهیرووبادستپاانداختمیپاروکنندهکسلجمعنیازاکالفه

-بلندشدوگفت:ازجاشبانازوعشوهواوندوختنچشمبهشباتعجب...!!همههوادمیمترپرنگار،ششغیجیباصداکهبودم

  ؟؟یکنحلش باالمیبرشهیمهیدرساومدهشیپبرامیسوالهیاستادجونیوا

سیسرووبرمبلندبشمازجامخاستیمدلمروگفتجملهنیکردتاایلوندچهکهیوادوختمچشمدخترهمتربازبهششبادهن

 یایتواونبوداگهیواقعاخالیروژیجااالنبزنمعوقتونمیمکهییوتاجایبهداشت

 

خدست..!!چناندنبالشبلندشدودختربهازجاشحرفبدوننی!!آبتکردیادا،میبلندیروباصداعقیبودمسلماکلمهجمعن

الحظهیقلبم...قلبم..برا...بازموند..مترهشتمترنههفتمترنهشیشدهنمدکهیاوچسبکردوبهحلقهنیشروی،دوربازوودشو

شکصورتکردبهیماونانگاهبالبخندبهخانوم!!خواهرشکوفهدونستمیچرارونمنیا...چرا؟؟چراجوابگرفتکردماحساسی

-:کردجلبسمتشونمنوبهزدتوجهواخانمیشکهیوحرفستینیراظوضعنیازاکردماحساسکردمنگاهخانوموفه

 چقدربهمنیببماشالل..!!شکوفه

یبعدباحرفبفهممخوبتونستمینومیبودایمصنوعزدکامالخانومشکوفهکهی!لبخندفکرکنمدارندوسهمویلیخانیم

  داددستبهمیدیشدیخفگواحساسامدادهروازدستژنیاکسکردم وازدحسیشکه

 ترسمیموگرنهمیرسونروبهمعاشقدوتاجووننیزودتراهرچهبهتره-:اکوشدذهنمیتودوبارهصداش

 یسخت شد؟چراصدا برامدنیکشبدن!!چرانفسخودشونکاردست

کردوگفت؛نگاهمباتعجبخانومشکوفهبلندشدمازجامیرارادیغیرحرکت،؟؟دچراکردمحسوجودمیروتویزیچشکستن

-:گفتموبدمخانومشکوفهبهمناسبیجوابتابتونموجورکردمروجمع!!خودمشدسوگندجانیچ-

 !! شممرخصبااجازهرهیبگتماسازدوستامیکیساعتنیدقراربودایببخش

-!!نییاپایبشامیبرا-

بواومدهشدخودبستهخودبهچشمامرومروبهیصحنهدنیازددمیرسکهپلهنیآخربهرفتمباالوآرومهارفتمپلهطرفچشم!!به
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 یدرسی مسعلهدن

سیروبودوسرشحلقهنیآبتنگاردورکمریهادست!!ههبشهحلیگریددرآغوشکهیا!!مسعلهیامسعلهکنن؟؟عجبحل

خو..بهزودگذریلیخیولرودربرگرفتزودگذروجودمیآرامشیبودحسزونیآوکنارشهاشدستتفاوتیبنیآبتاونینهی

  دخترهاااااان؟؟؟؟؟دارهیربطتوچهبه-زدم: بینهدم

 یتهچرااحساسبرداشتمدراتاقمطرفموبهو،وارفتهشلیهاقدم

 چنانهمستمدونشستمسرخوردمنیزمیورودرروبستم!!دمکرپرتاونبابهیوخودموتقراتاقموبازکردمکردم؟؟دربیم

اچیخدابشمدرد،رهانیازایسوگندرستمومنبشهتندخاموشتمیرنیادواربودمیامکهیتندتمیبودرامگرفتهتمیرقلبیرو

 یگوشه؟؟یدردچه نیاکارکنمی

یچکهدونستیمدونستیم!!اونشده؟؟چممندمیپرسیمدازاونیبازدمیمزنگیروژدبهیباکردمداشیادپیزموبعدازگشتن

 آمادهومندادجوابسومنابعدازبوقی!!روژزدیم حرفدردآورحسازاونشهیهمشده

 !! کنمیزندگ آسودهالیوباخشممطمعنحسمبودنوازغلطنمبزحرفبااونکهبودم

 ..!! نایالوروژ-:گفتمیونلرز یوباصدااومدم!!به خودمیزنینمچراحرفالوسوگند-

  انقدرپربغضه؟؟میخواهریصداکهشدهیناچیروژدلجون-

 !! یکنمطمعنمیزیچهیازخامیمبزنم حرفباهاتخامیم-

 !! شدمدخترنگرانشدهیچ-

 قلبشیکسدنیبادی..آدم..اگهاگهنزنحرفکنگوشنافقطیروژ-

 هی کنهوحسبدهانجامبراشکیکارکوچهیطرفاونیبلرزه..وقت

 دستطرفآدماونیرویجلویکسی..وق..وقتگذشتهازقلبشمینس

ازدواجگهینفردهیبادطرفشیشانکهیادنیوباشنبنداومدهنفسشکهکنهحسآدمواونرهیبگودرآغوششرهیروبگگهینفردهی

 !؟ ؟یچیعنیکنه یخفگ احساسکنه

!!که نباشهدرستشهیاکومذهنمیتوکهیحرفکهکردمیخداخدامنابودمیروژمنتظرجواب

-:زانوزدمکنارتختمحالیوببربادرفتدمیامناتمامیروژیباصدا

 ییهاحس نیچهمشیزندگیتوآدمشهیمباعثکهتنهاعشقهعشقهنیسوگندامعلومهخب

  آره؟؟یدادخودتکاردستنکنهناقالشدهیچحاالکنه
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 روقطعیگوشکوتاهیخداحافظباگفتن نارونداشتمیروژشوخلحنوتحملحوصله

وهرجوراحدلهیهرچبهنیونفرشدولعنیرمیسرازامگونهیروبودکهبعداشکیقیدقاشدمرهیخنقطهکیبهحسیوبکردم

وجودیتواحساسنیاگرفتیمآرامشرنگیکمداشتمیکوفتیزندگکه...چراحاالخیکوهاچرامن؟؟چرااونی....!!خداساس

شطریبازوسطاالنکردمیمچرااحساسیداشتندوستبودوهمتلخهمکهیاحساسیبراختمیریممهابااشکی!!بداشدیپمن

 بود؟؟!!  شکستهیمنشدناواقعاعاشقیآیول ندارمشکستمجزقبولیاچارهوراهمشدهوماتشیکوسختهستمنج

-:زدمولبشدمرهیخشکستهیدختروبهستادمیانهییآمقابلبلندشدمازجامحالیبحسیوبدمیردکشدیازروینفس

وچکنهیرفتارمباتوباخشمکهیمردتوندارهبهیحسچیوهخهیکوههیکهیمردبهیببندودلیبدبود؟؟دلنیاسوگندقرارمون

یشراحتخودت،همیریبرسرتوسوگندبمسوگندخاکیکرد!!غلطدارهباتوفاصلهازهرلحاظکهیکرده؟مردرتیندبارتحق

جادشدویایبدییصدامقابلمنهییآطرفبهکردموپرتروبرداشتمیوادکلندادمروازدستکنترلملحظهکیی!!توملتهیهم

مربهوسربلندکردمبازشدیوحشتناکیباصدابعددراتاقمیواندکچشماموبادردبستمشدپراکندهاطرافبهبودکهشهیشخرده

بادوبسترومحکمدراتاقدوختچشمبهمبااخمسپسویجیباگاولدوختمچشمدرگاهیبودتوشدهمنیآشفتگباعثکهید

  نجادختر؟؟؟یباایکارکردیچخبرهنجاچهیا-:ادگفت

 کردمروحسپامسوزشکهبرداشتمعقببهیگامودمیترسازشنییپارهینمصداشدونستمیم

 

 !! شدمجروحپاتاستخوردهشهیجاپرشهمهدخترنخورتکونستیباسرجات-:گفتنیآبتو

-:،گفتمیلرزونیوباصدانکننرسوامهااشکنیتاانییپاروانداختمسرمکردماحساسچشمامیروتواشکجوشش

 !! نیباشرونیلطفاب

  چه؟؟یعنی-:وگفتتبرداشطرفمبهیقدم

  دونست؟؟ینمدونستیمنومحرفیمسلمامعنسربلندکردم

 !! یعیشفیآقانیباشرونیلطفاب-

 !! دینگیزیچیکسبههمموضوعنیابهراجعرونیدبیبرمنازاتاقشمانکردمبهیاحترامیتاب-:گفتمیبلندی!!باصداشهینم-

 !! حدنیتاانه یولشدمیمگستاخاوقاتیگاهشناختیسوگندرونمنیامسلمادوختچشممنناباوربهیبانگاه
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-:وگفتبرگشتطرفمآخربهیگرد،کردوولحظهدرعقبطرفبهوخوردگرهدرهماخماشدکهینکشیطول

  کناروجمعیتاافرستمیمخانومومیمر

 حرفرفتارزشتتلینخوربعدادرمورددلتکونازجاتنه

هاخوردهشهیباوجودشیولزمیبرواشکزانوبزنمدوبارهخاستیمدلمکردمروحسهامگونهیسیشد!!خجخار!!وازاتاقممیزنیم

 ......!! کردمیم احساسروهنوزمپامسوزشنداشتمخوردنتکونجرأتبودناطرافمکهیی

  

-:زدوگفتصورتشبهیچنگاتاقوضعدنیشدبادوارداتاقخانوممیخوردومردراتاقبهیابعدتقه یلحظات

  سوگندجان؟؟شدهیچندهخدامرگم

-:وگفتمکردمخوردنگاهشیمهمبهحالمداشتشیازتلخخودمکهیساختگیبالبخندوسرموباال،گرفتمزدماشکاموپس

 !! زسرخوردوشکستیمیازرویادفعههیسی،نیزیچ

افمیزخمیپابهنگاهشی!!وقتکرداتاقزکردنیتمبهشروعحرفکردوبعدبدوننگاهمباتعجباولخانوممی!!مریدروغعجب

 رفتهشهیشخوردهپاتسوگندجان-:گفتیبانگرانتاد

دادوباکارشوانجامالزملیوسابعدازآوردنخانوممیومردادمکارروانجامهمونعی!!مطکنمپانسمانشامیتابروتختتنیبروبش

-:دگفتمیلرزیمازبغضکهییوباصدادادمتکونی!!سرستینقیادعمیخداروشکرز-:دوگفتیچیپدورپامیدیندسف

 !! کننصرفندارملیمشامنیبگبهشوننفهمنخانومشکوفهفقطخانوممیمرشمادردنکنهدست

 !! زارهیتنهانمومنوبادردخودمرهیچرانمفکرکردموباخودمدمیکشیقی!!نفس عمهادارنمهموندخترمزشتهیول-

  د؟؟یبزارتنهامشهیمستینخوب دحالمیاصرارنکنکنمیمخواهشخانوممیمر-

-:وگفتدررفتطرفکردوبههاشوجمعلهیوسخانوممیمر

خداشتکهیوبغضموندمکردومناتاقموترکخانوممی!!مرشهیم،ناراحتیولگمیمخانومبهمندخترمیدونیمهرجورصالح

وزانوهامودنشستمیا!!گوشهبودشدهبغضنیاوباعثگلومبودبهانداختهچنگبودنشغلطکهیواحساسبودم..منکردیمامفه

عشق،خوبه؟؟مگبودکهنانگفتهیروژ!مگهخوردیسرمهامگونهیروبودکهواشکگذاشتمزانوهامیموروچونهگرفتمرآغوش

واهانشستم..!!ساعتآوارشدهسرمیارویدننمکیمچراحسانقدرخرابهمنچراحال؟؟پسدهیمآدمبهیخوببودحسنگفتهه

 ...!!! کردمیدامیپییرهااحساسنیرفتم وازای..مرفتمیدمی....بادیباختمیرشک
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 اصالدارشدمیزودازخواب،بصبح

هیآخربودوبراامتحاندانشگاهرفتمیومشدمیمآمادهکمدکمیدبایچرخساعتیروبردنگاهمطورخوابمچهشبیددمینفهم

 غیدوجیرکشیتپامکفکهنیزمیرودمیپرتختیازروداشتمیبدشدحسیمتمومدانشگاه شهیم

آه  شبیدمساعلیادآوریوبانهییآبدونشیزآرایمافتادبهنگاهمزدمیکوتاه

طرف !!بهکارکنمیچدمنیجداحساسنی!!بااشدهیچکهآوردمیادنمیبه.شداصالیمیبلندشدچازنهادم

 عمقبهدمیدنهییآیروتوخودمداغونیافهیقیو،وقترفتمیبهداشتسیسرو

سروویکمشدمخارجییوازدستشوزدموصورتمدست،بهیآببودکردهپفزدوچشمامیمیزردبهصورتمپوستبردمیپفاجعه

کردمیوسعدمی،پوشینازکیمشکجورابنباشهمعلومپامپانسماننکهیایبرالمیمبرخالفدمیپوشولباسکرپممرتبضعمو

 ..!! کنمتحملبتونمدواربودمیامفکرنکنمدهیخرناروبرامیاکهیکسبه

و،واردآسانسوررسوندمبهعیروسرخودمشدانیراهرونمایازانتهانیبلندآبتقامتازاتاقباخروجموهمزمانشدمخارجازاتاقم

اکاشیاکهگفتموباخودمبلندشدازنهادمآهاونبهنیدوباورودآبتشمانعیدستبشهبستهدرشخاستیمآخرکهیلحظهشدم

 !! رفتمیمپلهزراه

بهدنیتارسرودادخوشبختانهجوابمکوتاهاونمآسانسوردوختمکفونگاهموبهکردمبهشکوتاهیواردآسانسورشدسالمنیآبت

ردستیاسدستممچشمازآسانسورخارجخاستمیمآخرکهی!!لحظهبودمشدهمتعجبواقعاموضوعنیازانزدومنیحرفنییپا

-:گفتروبهمنیآبتروآغازکردتندشتمیروقلبمختیفروروجودمیتویزیشدوچنیآبتوبزرگیقویها

 هروقتددانشگاهیتونوببرفیدتشریتونیمفعالنشدههیتوجشبتونیهنوزکاردیرستمخانوم

 !! خامیمحیتوضازتونمننیبرگشت

-:لرزافتادگفتمبهتنمازسرماشکهیکالمیباسرددوختمچشمنباربهشیواودمیکشرونیبدستموازدستشحرفبدون

 !! خدانگهدارتونمحترمیآقابدمحیشماتوضیبرانمیبینمیلیدل

نازدستمیکممخانوشکوفهکردمواکبرآقاقصدرفتنخانومشکوفهبهکردنوبعدازسالمدورشدمازاونعیسرحرفنیاباگفتن

 حالنبودخوشناراحتازدستمنکهیازاوحداقلازدلش،درآوردممنیبودولاراحت

 

 !! بودم

 عهدکردمباخودمدانشگاهبهازورودمقبل

دورگردیدستدانشگاهبهباورودمهمزمانشدموارددانشگاهراسخیوباعزمخبردارشهازحالمناهمیروژکهرفتارنکنمیطورکه
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-:بلندگفتیباصدابودکهوونهیدینایروژکردمحلقهدستمودورشخصیاحتمالازافتادنیریجلوگیبراشدباترسحلقهنم

 !! یبودشوملشدهتنگبراتدلمیخوفعقشمسالمیوا

-:گفتمکردمیمپاکصورتمیناروازرویروژیبوسهیردتفکهیودرحالدورش،کردم!!ازخودمدیموباصدابوسوگونه

حالتبهودلشنتتینفرببهیمگهیکنیکاراتومنیاکهیریمیمیداریشوهریازبدخترانقدریکردمیخوردتفبهم..حالمأهأه

  بسوزه؟؟

-:بازشدوگفتششین!!وسپسکنهیمهمینطقچهخوبهخوبه-:وگفتگرفتازبازومیشگونین

  ؟؟یدیفهمازکجایسوگییخدایول

  رو؟؟یچ-:وگفتمکردمنگاهشباتعجب

 کهمیبرفتیبراهوونهید-:وگفتمدمیخند!!تلخدمیمشوهرانجامداکردنیپکاراموواسهنیاکهنیهم-

بودوشدهمنتعجببودوباعثساکتنایروژمیرفتامتحاناتیبرگزارمحلطرفبهدادوباهمتکونی!!سرشهیرمیدامتحانمون

  ؟؟یشدحرفامروزکمشدهیچ-:گفتم

  لبخ

 دانشگاهه!! امروزروزآخره-:وگفتباال،انداختیازدوشونهیند

 !! ی،بخونیخایمتوکهآرهمنیبرا-:وگفتمزدمینیلبخندغمگ

-:وگفتباال،انداختیاخونم؟؟شونهینمیچیعنی-وگفتم:ونگاش،کردمبرگشتم!!بابهتخونمینمنچ-

  ؟؟یوصلمنتوبهمگهبعدشمنشگاهدانه:مدرسهوگفتمدمی!!خندمدرسهامیبدهینمحالینباشتوکه

 اوهوم. -

  ؟؟یتوچستین فراهمطمیشرامنیخونیمیایهاحتمامیداریبرمیبازازمسخرهنادستیروژ-

 !! باشهچهمنبهادبیبیدختره-توچه!!بهاصالکننچ،ولش-

 گفتنکهیخاطرابهنهبودمشدهواقعاناراحتترکردمعیهاموسرقدموقهرروبرگردوندمباحالت

یجورنیاکهرمنهیتقصکردمیوفکرمبدهانجامیکارمنبهوابستهیکسمتنفربودمبخونهدرسخاستینمنکهیاواسهتوچهبه

 !! دمیارشوخیندریبابا،خربازخبیلی=خکردوگفتحلقهودستشودوربازومرسوندناخودشوبهمیروژدکهینکشی!!طولشده

 !! االغیامزهیبیلیخ-:گفتمغیوباجکردمنگاهشوبابهتبرگشتم
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 غیچراجهایتوخانومدخترمثالزشتهشیه-:وگفتگرفتدندوندوبعدلبشوبهیخندغشغشنایروژ

 !!دهیازتوبعکردن نگاتبرگشتنهمهیزنیم

 

 !! رفتباباآبرومونخبیلیخ-تووووووووووووووو!!-تو!!-!!رخودتهیتقصنچ-!!رتوعهیتقصهمش-

میشدخارجوازسالنمیدادلیهامونوتحوبرگهیباروژبرگزارشدوهمزمانیخوببهامتحانمداشتمکهییهاالیباوجودفکروخ

 سوگند!! -ناگفت؛یروژمیازاونجادورشد کهیکم

 بله؟؟ -

 یزنیمامروزدمغشدهیچگمیمکننتتیخاصیبرسرباکخ-ه؟؟؟یچنکنخودتولوس-!!!بگوجونوبالبله

  بود؟؟یچشبیدهاتلفن

  شب؟؟یدتلفن-:دمیپرسجیگ

-

وگفتدمیکشیقیعم!!!نفسمیاصرارهممحرمماکه؟خوبهیآجیگینممنبدبودبهحالتشبیعاشق،شده؟چرادیکگهیدآره

 !! گفتمروزبهتهیدیشاصبرکننهفعال-:م

-:آوردونیمبه یاگهید!!وبحثبودیدخترعاقلطتناشیشباتمامومدیماخالقش،خوشمنیازهماصرارنکردگهینادیروژ

باایاتوبیتوشیپامیمامنیحاالنمتیدببیبارباهییوتوروزونمدیممنکهمکهیحاجیحاجیشدبرتمومدانشگاهکهها،نهگمیم

  شه؟؟

 !! باشه-:وگفتمدادمتکونیسر

 !! باشمشوفرتدهیکشامروزعشقمکعمیبرفتیبراهاال،همح-:گفتیدونیمچالهدادوبالحنهواتکونی،تویدست

 !! رمیمخودمشمیتونممزاحمگهیدنه-:وگفتمدمیخند

-:کردوگفتنگاهموبااخمبرگشت

 !! برمتیمکتکابایآدمیبچهمثلنیتوماشنیابروبشیحاالادینمهاخوشمیبازتعارفنیازاکهیدونیم

 !! میرفتنایروژنیماشطرفوبهودادمتکونیسرکالفه
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 ..!! نایروژگمیم-:کردمکاروهمهمبنوکنمخانوموترکشکوفهیخونهخامیمکهبگمیروژبهداشتممیتصممیبود،راهیتو

 بله؟؟؟ -

 !! استخونهمنظورمداکنیپبرامبیمنایجاهیشهیماگهرونیبامیبیعیشفیخانوادهیازخونهخامیممن-

 !! یدمقچراازصبحگمیمنهیهمآرهرونیباندختنتشونازخونهچرا؟؟؟؟نکنه-:گفتغیکردوبعدباجنگامباتعجبنااولیروژ

 نکهیبودانیازاونجاواقعاهمخروجملیکاش،دلگفتمدلمته

بمودمیترسیبودمشونخانوادهپسربزرگبهعشقمخونهازاونخروجمواسهداشتمکهیلیتنهادلاالنیولرونیببندازنمازخونه

-:گفتمیروژ..!!روبهوخوردشمنم

تینممنیولشترنمونهیبیچندوقتفکرکنمالبتهبرگردهشونکیپسرکوچآخرهفتهقرارهراستشیانداختنرونیبباباچهنه

 !! قوزهقوزباالکهبرگردهشیپدریخونهخادبهیمهمترشونپسربزرگبعدشماونجابمونمونم

 !! خودمونیخونهنییپایاطبقهیباصالباشه-:وگفتانداختباالیابله!!شونه-؟؟یگینومیآبت-

 !؟؟ هیخالمگه-:گفتمیحالباخوش

 !! رهیممستأجرمونگهیدیآخرهفتهآرهخب--

 !! شهیمیچنمیببکنصحبتپدرتباواجارهرهنمتشیدرموردق..باشهخبیول کههرید-

 ....!! هایمفدزدبازحرف-

 !!! گردمیمگهیدیخونههیدنبالیاریدربیبازخنگیخایماگهگمیمراستهیمفدچحرف-

 !! رینگبابا،پاچهباشه-

 !! ادبیب-

آدموااشبامزهیباحرفابودیواقعانعمتیوجودروژمیدیرسیکدمینفهمواصالزودگذشتیلیخزمانیباروژکردنباکل،کل

-!!بودیکافبرامهمونمیبودولیکمهرچندزمانبودمکردههاموفراموشغمدرکلکنهیرومنیاروبهنیزا

 !! یدیرسکهسوگندجوننییبپرپاخب

 !! شدمزحمتباعثناجانیروژممنونیلیخ-:وگفامدوختمچشمبالبخندبهش

 !! وونهیدباهممیندارانقدرتعارفباباماکهیاوک-:کرپوگفتنازکیچشمپشا
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 !! هایکنصحبتحتماباخانوادتفقطباشه-

 !! دمیمبهتخبرشوتاشبگلمباشه-

 خداحافظ!! فعالممنون،پس یلیخ-

 خداحافظ!! -

 ...!! دورشدازمی،بوقتکوباشدمادهیپنشیازماش

آخرتاوواردعمارت،شدمچرخوندمقفلیزوتودعمارتی!!کلبرمخامیکجامبرم؟؟پس!!مرددبودمستادمیادرعمارتیروروبه

  !!کردم؟؟یمطورتحملچهگهیدیهفته

خدکنم؟؟هووفطورقانعاونو،چهبزنمحرفسرفرصتخانوممدباشکوفهیبابرداشتمخونهسمتهاموبهوقدمشدمواردعمارت

بوداحکیانداختمسالنیگوشهبزرگساعتبهینگاهحضورنداشتسالنیتویکسشدم.!!واردخونهبرسدادمبهخودتایا

  نگهیدساعتکییبراتماال

بکردنبعدازسالمورفتمطرف،آشپزخونه!!بهگهیبوددخانومهمیومدحتامریمازآشپزخونهیوتوقتقیصداکنناهارروصرف

اتاقطرفبهدنیپوشمناسبلباسوبعدازگرفتمیگرمآبدوشبودفرورفتهمطلقسکوتیتوخونهرفتماتاقمبهخانوممیمره

یدراپشت!!،اتاقشیادتویزاحتمالبهمهنیوآبتحتماشرکتهاکبرآقاکهکارباشمینجابیشداینمکههمشرفتمخانومشکوفه

 !! دییبفرما-:گفتقهیبعدازچنددقوزدمخانومشکوفهدراتاقبهیاوتقهسنادم

ووجورکردمجمعبودخودمودوختهمننافذشوبهنگاهاتاقهیتوهمنیآبتکهدمیدتعجبودرکمالشدمخانومشکوفهوارداتاق

-:دیچیفضاپیتونیآبتومحکمبمیصپاکهکنماتاقوترک!!!!خواستمشمینمدمزاحمیببخش-:وگفتمکردمکوتاهیسالم

 صبرکن!! 

  ن؟؟یداشتیامر-:وگفتمستادمیا

 !! خودمشیپنیابشیبدخترم-:گفتنیآبتحرفیدنبالهخانوم!!وشکوفهتودییبفرمابله-

نینیسنگنییپاسرموانداختمونشستمخانومکنارشکوفهنکنمنگاهنیآبتصورتبهکردمیسعجلوتررفتمودادم،تکونیسر

 آبتگاه
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-:بودبحثیآغازکنندهخانومشکوفهیصداسرموباال،نبردمیولکردمحسخودمیرو،رونی

،آیخودتوتویروزافتادنیابهکه،توفشارآوردنیازکجاروگفتهروبرامشبیداتفاقیهیقضنمیافتاده؟آبتبراتیاتفاقدخترم

 !! میکنحلشمیدبتونیشاکجاستبگومشکلفروغهیبکهخشگلتمیچشمازردهتیممثلبالنسبتکه؟رنگتیدیدنهیی

زل،زدمخانومشکوفه!!بهگفتهوحاالنگهخانومشکوفهشب،روبهیاتفاق،دکهداشتمتوقعازشکردمنگاهنیوآبتسرموبلندکردم

 وقتیلیازخدمیاشایروز؟؟نصفههیوشبهیدرعرضفتمیروزبنیابهشدهعثباپسرتبگم

 !! خاطرهمونهبهبودهنهیدرساسنگحجمفتادهینیصخااتفاق-وگفتم:کردمخانومشکوفه!!روبه،شدهکشفواالنشهیپ

 !! ؟؟؟یزتوبشکنیمینهیآیشهیشیبزنشهیمباعثدرسانیسنگحجم-:وگفتکردنگاهمرفتهباالیابرویتاهیبانیآبت

 عشقهنیا اگهشدمیموداغرفتیمباالقلبمیلعنتتمیرصداشدنیوشنکردنشچراباهربارنگاهداشتیبرنمازسرمچرادست

 !! هیمزخرفحسیلیخکه

-

انگارقانعمدوختچشمخانومشکوفهبهیمطمعن!!بانگاهنیزمیخودش،سرخوردافتادرورونشکستمنهییآکهمنیدولیببخش

 گفتیانگارمبودکهیطورنیآبتنگاهیبودولشده

خشکوفهوپشتدمیمترپرهیازجاماونزشدنیخمیبانهمزمانچرامندمینفهمزشدکهیخمینازجاشنی!!آبتدختریخرخودت

  والم؟؟یاناهیاح-:زدوگفتیکردوبعدپوزخندنگاهبهماتعجبی!!اولشستادمیاانوم

 !! هیحرفچهنیا..نهاوم-

دنیلرزباتمامقلبمیهاگرفتنتمیرباتمامروزگذشتشداونخارجدادوازاتاقتکونیسرهمنیآبتدیخندیزمیرخانومشکوفه

 ....!! ومدیبوجودمبرامکهییهابغضوباتمامدلموقلبیها

غرستورانکیبودمثلشدهوخونهبودندهیزچیومیروصندلوهالییرایپذسالنتمامروازنظرگذروندمکل،عمارتگهیباردهی

راتاقمطرفبهمیداشتدرراهشبشیبرایبزرگیومهمونگشتیبرمیعیشفیخانوادهکیپسرکوچ!!فرداصبحکیشیذاخور

 فتم

برماتاقمبهاستراحتیبراواالنمدبزنمیروددورخونههیتونستمراحتالیبودوباخدهیخوابشیپقهیدقدهنیهمخانومشکوفه

ایتوشتراوقاتیبنیباآبترونشدنروبهیبرارفتیسرمالعادهفوقامبودحوصلهتموم،شدهدانشگاهمکهیروزدوسهنیهمیتو

 بودمتاقم

 خانومشکوفهیگفته.طبقروزیدصبحازجملهزنهینجاسرمیابهبازمخبیولبرگشتخودشیخونهبهشیپدوروزنیهم
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د..منمششیپانیبخانیمهاشبچهخبخوش،حالهیلیخخانومشکوفهکنهیممکاننجانقلیابهنیآبتگهیدیدوهفتهیکی

بودواوناهم،درزدهحرفباپدرومادرشبودمزدهحرفباهاشکهیشبناهمونیروژبدممکانموانجامنقلیدکارهایباکمکمگهی

منطقههییاوناتویخونههیواقعاعالخبخانینمهمهیوکرابپردازمشیپتومنچهلکردننییروتعیمناسبمتیقلطفکمال

یمتوحسابممونهیمکهیونیلیمپونزدهدهباهمونیسرانگشتحسابهی...باواقعاطالستمتیقنیابهیاوخونهنهینشمرفحی

کیفکرمکهبوداالنشدهضیتعواشنهییآکهیشیزآرایمافتادبهگاهم!!ننفرهیچندنفربودممنمگهبگذرونمموبازمیزندگتونم

!!زمیبراشکشب،تاصبحنمیبشحدکهتااوننهحداقلترشدهکمحسنیازاامی!!ناراحتکردمیکاربدکهدمیرسجهینتنیابهنم

وقکارکنمیچدونمینمکهشمیمودستپاچهباالرهیمقلبماونقدرضربانهستی..وقتگهیجوردهیوبودنشجوربدههینینبودآبت

 !! شمیمدلتنگشخوردههیسینهم یت

 صفحهبهیونگاهداشتمبرشخوردنزنگکردبهشروعلمیموباکهبودمدهیدرازنکش،تختیهنوزرو

 الوو..!! -:دادموجوابزدمیلبخندحانهیراسمدنیبادانداختماش

 !! ایبالوو..خاله جونم-:بودکردنشهیازگریناشکهحانهیداررخشیوصدا

  ؟؟حانهیرشدهیچ-:وگفتمدمیپرازجایبانگران

 !! ارهیمروباالخوردهیوهرچخورهیمبهمحالشهمشسینخوبحالشداداشمخالهداداشم-

  مگه؟؟ستینباباترسونمیخودموماالننکنهیگرخالهباشه-

 !! خدافظباشمواظبشتوفقطرسونمیخودموماالنباشه-سرکارهجونخالهنه-

یمسرمیچادرمورو،کهیدرحالشدمآمادهیجورچهدمیونفهمدمیمانتوموپوشنیتریدستودمکردمقطععی،روسریگوش

خوردمحکمیولنییپاشمپرتداشتمتوقع،خوردمیرکردوسکندریگچادرمبهپاملحظههیورشدمیهاسرازپلهیازرودمیکش

 یوقتگرفتمدندونولبموبهتم!!چشماموبسگرفتوبازومومحکمیشخصبهم

 !! یفتادیمدختراالنکجاستحواست-:کردوگفتیمنگاهمیبااخمکهروشدمروبهنیباآبتچشماموبازکردم

 !! دمینفهمیعیشفیدآقایببخش-:گفتمدستپاچه

 کجا؟؟ -وگفت:بازوگرفتکهبرم وخواستمدمیکشبازوموازدستش

 !! کجاپرسهیمازمندارهنیوا داشتمعجلهمندادنزنمسرشکهکردمکنترلیلیخودموخ

 !! دارمعجلهدبرمیبزارکنمیمخواهش-
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  ؟؟یکنیمهیچراگرخبیلیخ-:کردوگفتنگاهمباتعجب

ومموندمیمنتظرمیتاکسواسهشداگهیرمیدبودمنشدهمامچشیسیخیمتوجهاصالدمیکشصورتمبهیکنم؟؟دستیمهیگر

 ییمنوتاجاشهیدمیببخش-:گفتمیآنمیتصمهیتوخودموزودبرسونمکهبودمدادهقولحانهیربهن

 

 !! مهمهیلیخنیبرسون

-

هاروپلهعیسریلی!!خونبوسمشنیآبتبغلنپرمکهکردمکنترلیلیخودموخدادناروبهمیدنلحظه!!انگارتواونفتیبراهباشه

 رفتمنییپا

فرانیآبتبهنسبتانگاراحساستموهملحظهاوننکردمیتوجهاشگهیدیوحرفایاتربچهواشیگفتیمکهنیآبتیغرغرهاوبه

 !! بودمموش،کرده

کالفیحسابچارهیبنیآبتکهگهیدحرفیوکلرشدهیدنیتندتربرکهزدمیغرمنیسر،آبتنامدامیاحانهیریخونهبهدنیتارس

ونارسوندمیاحانهی،ریخونهخودموبهیجورچهدمینفهمنییپادمیپرنیوازماشکمربندموبازکردمترمززدکهنیبودهمشدهه

وگرفتمروازدستشوبچهرسوندمخودموبهشزهیریمواشکدارهبغلیروتوسالهکییابچهکهدمیرودحانهیرواردشدمیوقت

 !! مارستانیبمیریماالنخالهنکنهیگر-:وگفتمگرفتمخودشوهمدست

 !! نیاو..اومدکهممنونخاله-:گفتهقباهقحانهیر

یحرفکردخواستنگاهمباتعجبنیآبتسوارکردمروهمحانهیورونشستمروبازکردمنیآبتنیماشدرعقبیووقتنزدمیحرف

 مارستانیبنیلطفابر-:گفتمکهبزنه

یداغدمیجویلبمومبااسترسمارستانیربیمسیتوافتادکردوراهنشوروشنیندادوماشادامهنی!!آبتستینخوببچهنیاحال

ماروبعیسریلیخنیبودآبتکرده،نشستهبغهمحانهیورامشونهیبودروسرشوگذاشتهحالیبکردمیمروحسنیرادصورت

یآبتوبهگرفتمدندونلبموبهنیآبتنیماششدبهزدوگندزدهعقنیرادمیشادهیپمیخواستآخرکهیدلحظهیرسمارستانیبه

-وگفت:گرفت طرفمبهدستمالهیکردونگاهمتفاوتیبکردمنگاهن

وبگفتمیوممنونروش،زدمبهیغرنزد!!لبخندکهخوبچهارتاشدچهازتعجبچشمام!!یکرداشیلبتو،نجو،زخمانقدراون

 !! دمیدومارستانیبیورودطرفه
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بهمحانهیمنتظرپدررکردنیروبسترنیرادومیبودمارستانیبیتوشدکهیمیساعتمینمیبودنشستهمارستانیبسالنیتو

بودوسر،نشستهیصندلتکیروکهانداختمنیآبتبهی!!نگاهحرف،زدباهاشحانهیرشیپقهیچنددقخودشوبرسونهکهمیود

الاستینبداخالقکردمیفکرمکهاونقدراهمکهدمیامروزفهمبودبودوچشماشم،بستهنهیسبهودودستبدادههیوارتکیدشوبه

حابهخوششدیشترمیمردبنیابهنسبتعشقمهرلحظهفرستادمرونی،نفسموبادردبپشتتهکوهمثلیداریمشکلهروقتقل

اوخودمبهحانهیریباصداکهبودمدوختهچشمنیآبتیچهره..!!بهحالشبهخوشواقعاباشهگاهشهیتکنیآبتقرارهکهیکسل

 !! پهیوخوشتخشگلهمیلیخمهربونهیلیآقاشوهرتونه؟؟خنیاخاله-:مدم

وزدمیلبخندحانهیرحرفیادآوری!!بادادن؟؟یماجازهداخل،مگهمشیاریبمی،تونستیبابدبختکردمنگاهحانهیربازبهبادهن

 یعنیهابزنهحرفیجورنیاشمازشتهمثلدخترخوبهیبعدشمستینشوهرمنکه نیآقاآبتجونخالهنه-:گفتم

-:وگفتانداختباالیا!!شونهپیوخوشتخشگلیچ

-:وگفتنییدپای،پری،صندلیشدوبعدازرورهیراهروخیانتهابهحانهیرکه،نزدمیگفتم.!!حرفدروغمگه

بالفاصله  همنیوآبتبلندشدمازجامنشستوصافچشماشوبازکردهمنیآبتحانهیبلندریبابا!!باصدا

واقعاتعجبداشتیبرمقدمطرفمونبهیبانگرانداشتروبغلحانهیرکهیدرحالکهدمیرودیقدبلندازدورمردبلندشدازجاش

مرفح،یخانوادههییتوبودکهبودمعلوموجذابواقعابرازندهاشموچهرهشترنداشتیبیسبوداحتماالچقدرجوونبودمکرده

 سالم!! -کردم:اومدوسالمطرفمون!!بهبودسادهدنشیلباس پوشالبته ااومدهیبدن

-:مرد

طچهدونمیدنمیدیکشچقدرزحمتگفتبهمجانحانهیرمیشدشماهمزحمتدتوروخداامروزاسبابید؟؟ببخشیخوبسالم

 !! ورتشکرکنم

 !! بودفهیوظیزحمتچهنیارداریاخت-:برخوردبودقدرخوشچهنشستلبمیرویلبخند

باهاشیگرمشدوبهنیآبتمتوجهحانهی....پدررواکنهیمنگاهمبااخمدمیودبرگشتمهستممنمیعنیکردکهیاسرفهتکنیآبت

چشنیاهستمیعیشفگفتجوابشودادوفقطیورسمخشکیلیخنیکردآبتیمعرفانیربهاریخودشواموکردیپرساحوال

  بود؟؟

  کجاست؟؟پسرمداالنیببخش-:گفتحانهیپدرر

 سالههشتدخترهفتهیدآخهیباشهاتونبچهشترمواظبیبانیبهاریآقاهستمیبسترپسرتون-

  کنه؟یدار نگهسالههییبچههیازتونهیم
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 خجالتازخودمنگفتیزیوچنییپاسرشوانداختشرمنده!!واونمگفتمیعصبنوبالحنیا

 لببهجونمارستانیببهدنیتارسنداشتممنکه یاسترس چهبودمیواقعاعصبخبیولبودمکردهیروادهیزدمیکش

  واقعا!!شدم

-گفت:خودش یکودکانهبالحنحانهی!!ربودهازمنیکوتاهها بچهیبراپرستارباشمهیفکردبهیباباشماست منحقبله-

  ؟؟؟یایم ماشیاپیتوباصالجونمخاله

 !! ادیبتونهینمسوگندکهخالهعموجوننه-:گفتبودکهنیآبتوسطنیزدایلبخندهمحانهیوپدررزدمیلبخند

 !! ادیمهمخالهپسیستینشوهرخالهعموشماکه-:دوکفتیورچلبحانهی؟ر گفتیم یچوسطنیانیبودآبتگرفتهخندم

 چراهمبلندبلندبخندمخاستیمدلممردمیمداشتمیعنی!!انینم-:زدگفتیمموجتوشحرصکهیبالحننیآبت

 حانهیسررکهیودرحالرفتمنیآبتبهیاغرهچشمکردنهیگرکردبهشروعحانهی..!!رنیاکنهیمنیچ

 

 ..!! هاکاردارمخودممنپرستارشماشمامیبتونمینمکهمنجونخاله-:گفتمکردمیمرونوازش

  !!!یشمامانمخاستدلماصال-:کردوگفتاشکاشوپاکحانهیر

وعبناراحتزدکهبهشیتشرپدرششدخشکسرشیروغاربازموندودستمیاندازه!!دهنمکردمکبکلمهیواقعیمعنابه

 یوحرصقیعمنفسیصداوچشماشوبستپدرشیشونهیروسرشوگذاشتوس

 !! ایزودبمسوگندمنتظر-:گفتیمحکموبالحنرفتیخروجطرفبلندبهیهاباقدمروکهنیآبتوبعدازاوندمیروشنیشخص

 هیقض!حاالداشت؟یربطاونکرد؟؟اصالبهنیچهمنیبودچراآبتشتربازموندهیبدهنم گهید!!حاالشدخارجمارستانیوازب

 یعصبتونستیمبودمخانومپرستارشکوفه،چونیپرستاری

 موضوعنیازایالکیها برداشتکردمیبودسعگنگبرامیلیخاالنشالعملعکساالنیولشه

  باشه؟؟یاگهیدامردیببخش-:وگفتمکردمنگاهنییبودپاسرشوانداختهکهوپدرشحانهیربهوشرمندهکردموتنفسموفنکنم

 !! استبچهنیرینگدلبهروهمحانهیرحرفشمادردنکنهدستنه-

 !! نیکردیمددعواشینباهیحرفچهنیا-

اون بودمزدهشک حانهیرازحرفهنوزم شدمخارجمارستانیازبعیوسرازپدرودخترکردمیکوتاهیخداحافظ

 مگهبکنهیخودیفکربکرده!!غلطکنهیمدرموردمنیکرچهنیآبت!حاالزد؟بودکهیحرفچه
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 کهدمشیودبودرفتمکردهروپارکنشیماشکهیمحل!!بهکارکردمیچ

-:درجلوروبازکردوگفترفتمطرفشبهیوقتدرراههیطوفانگفتیمکهیظیغلیهابودبااخمدادههیتکنشیماشبه

 نوراهیماش نیآبتشهجمعشدصورتموباعثدیچیپمینیربیزیبدینودورزدوسوارشدبویماشوخودش!!سوارشدمنیبش

  چرا؟؟وداونوقتببودچرا؟؟سردرگمنزدکالفهیحرفراهوبرخالف تصورمن تمامانداخت

  ذهنبهفشارآوردنالیخیب

 یحرفکهشمادهیپوخواستم گفتمی!!ممنوننییبفرما-:ترمززدوگفتعمارتیروبعدروبهیقیدقاشدمم

 !! خامیممعذرتهمنتونیماشیتویخرابکاربابتنیافتادزحمتیدامروزتویببخش-وگفتم:ذهنماومدبه

 !! ندارهعبکنمیمخواهش-:گفتکهگذشتیقیدقا

 یلیخوشدمادهیپنشیازماش

بکهبودمدرننداختهیدعمارتوتویهنوزکلوانداختمباالیاشونهبندازهراهیحسابیدعواهیانتظارداشتمکردیرفتارمبیعج

  ؟؟یطورچهدمخوجونیسوگسالم-:کردمنگاهشوبرگشتمشدمخکوبیمناسرجامیروژیصدادنیاشن

-:وگفتدورگردنمدستشوانداخت

دستشوجلودمینمنشونیالعملدعکسیدیوقتکرداشارهدستشکیکوچساکوبهبااجازهباشممهمونتیچندروزهیاومدم

  سوگند؟؟یوا..خوب-:دادوگفتتکونصورتمی

  ؟؟یکنیکارمینجاچیتو..ا-:وگفتماومدمخودمبه

 !! مانییپاطبقهیایتوبقرارهکهگهیدیتاهفتهتوشیپبموناومدممعلومهخب-

 !! ستینمنخونهنجاکهی..ایول-

-

ززنگفقطمنوازکجاآوردهیشمارهدونمینمنجایاامیبپاشمزدگفتزنگجونتشکوفهنیاتفاقاهمباشکارنداشتهناشیاتوبه

 !! افتادهازخوردوخوراکهیچندوقتسینخوبحالشکهنهدخترگلمشیپبمونیاهفتههیایبدگفت

-:دادوگفتوبعدچشماشوتاب

  شم؟؟شونبچهیداوطلبامیبمنستنینیزی،چیافرزندخوندهدنبالانایاحگمیمدارنشانسکارمازصابمردمأهأه

 !! زد؟؟زنگبهتخانومشکوفهشییخدانمی،ببیگیمهیوپرتاچچرتنیا-:وگفتمدمیخند
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 دارم!! دروغمگهواالآره-

شکندارمیغمکنارشمیوقتنکهیواگفتمیمخانومشکوفهناوکاراش،واسهیروژیازاخالقاشهیهممنالبتهبودمکردهتعجب

!بودوگلمهربونزننیچقدرانایروژبهزدهزنگدمغمدهیدکهچندروزمنیوانهیناروببیروژخاستیمدبششهیهمخانومموفه

 ! 

-:اومدمخودمبهنایروژیباصدا

 !! شموصاحبقصرنیدارایمنتظردسختکهگهیدرودنیابازکنیدارنجانگهیاگهیدیمنوتاهفتهیخایمنمیبب

-:زدوگفتیبلندناسوتیروژمیشدواردعمارتوباهمودروبازکردمدمیخند

رادینمادمیداشتباغاونگمیسوگندمحاالستیقاجارنخانیمحمدعلباغنجاکجاستیاتوحلقمکاختوحلقماولل...!!باباخونه

نماتآبجوونتر،کنلبتوفقطخواستکهنیهاهمهستمخادمنینمگیدزندادهزنشوطالقیگفتیعیشفیآقانیایاست

 ...!! تویولوزالمعده

 خودت!!  یتولوزالمعدهچهمنبه-:گفتمتعجببا

 ..!! تویتولوزالمعدهستینیزیچنماکهآبنیاحاالمنتوحلقرفتصافبزرگکاخنیاباشداشتهباش مروتداشتهبابارحم-

 . بودوونهیواقعاددمیخندغشغش

-

اتنگهدلهواسهخندهقشنگهخندهکنخندهگهیمیدیروشنآهنگهاونخوبهیلیخخندهبخندکهشهیبخندهمگرمیججانم

 !! توحلقمههخوانندهیصوتیوتارهاحنجرهصال

 !! استهیگراونخنگه-:بودوگفتمافتادهراهازچشماماشک

 !! یکنیمهیتوچراگرگفتیزیچهیشاعرهاونحاال-:کردوگفتنگاهبهم

  !!تهبردار،زشیازلودگدختردست-:وگفتماشکلهپسزدمیکی

-:دادگفتیگردنشوماساژمپشتکهینادرحالیروژمیشدواردخونه

 !! ینابودکردیزدمخموهمذرههیهمونکهدستتبشکنهیإ

-:کردوگفتمیافتادتعظخانوممیمربهچشمشکهنیناهمیاومدروژسالنبهخانوممیمرلحظهنیهم

 !! باشکوهیدرودبرشماشکوفةالسلطنه
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 خامیمرازخندهبودممردهیعنی

 

 !! باالهستنجونشکوفهدخترجونامخونهنیخدمتکارامن-:کردوگفتدسالمیخندیمکهیدرحالنوم

دخترم.!!منم خوشبختم-:زدوگفتیلبخندخانوممی!!مرسوگندمکیفابردوستمنمدپسیواقعاببخش:إعهنایروژ

-گفت: یآخرنادستیروژمابمونهشیناپیروژیچندروزقرارهوگفتمکردمسالمخانوممیمربه

 دوپرتمیکندتحملمیبتونچندوقتنیادوارمیام

ومیهارفتپلهطرفدزدبهیجارودهمهناخوبیروژکهنی!!بعدازاهیآسمونیبالچهدونستیماشمخودنابغهیعنی!!رون،یدبینکن

  ه؟؟یچواسهیزصندلیمهمهنیاهیغذاخورسالنهیچراشبخونهنی،ایسوگگمیم-:ناگفتیروژمیرفتیباالمکهیدرحال

-:گفتشدوبرگشتخشکناسرجاشیروژحرفمنی!!بااهامیداربزرگیمهمونهینجایافرداشبیناسالمتنابغهخب-

-....!!!جونآخوولتبهیوولولتبه ،ولیا-:قردادنکردبهشروعزنانزدوبشکنیغیناجیتو!!!روژجوون-من؟؟؟جوون

-:گفتحرفمبهتوجهیبی!!روژنندازانقدرسروصداراهخنگهسیه

-:وگفتمباالانداختمیا؟؟شونهیمهمونهستمناسبتچهبهخب

اشدکهزونیآودازگردنمیپرچناناالغینایروژفتمیمپشتبهدارمکردمحسهوی!!ادیبخادازخارجیمکترشونیپسرکوچخب

-:وگفتمگرفتمازبازوشیشگونیننییپامیشدیمپرتگرفتمیهانمدستموازنردهگه

-:وگفتگذاشتام،روگونهیتفینادوتابوسهی!!روژمیمردیممیفتادیماالنشکستگردنمچتهیهوو

-:وگفتمکردمدورشوازخودمدمی!!خندمطمعنمشهیبازمخونهنیهمیتومنبخت کهشمپرستارتامیبیکنتبیالهیا

خفه -:وگفتسرمزدتختیکیی!!روژکشهینمخجالتیروانیوونهیگمشوباباد

کردونگاهوبهم!!برگشتبرگشتمازخارجتازهکهیدونیمشدهذرههیبراشدلمکهبدهرونشونممادرشوهرجوونماتاقمیابریباوب

-ها؟؟-خنگا:مثل بود؟؟منیچشوهرماسمیراست-گفت:

منحاالرانیارسهیفردامیطفلبرمباشهاجونیآرکهشوهرمونقربیالهی،إیبودگفتهخودتگهیابوددیآرآهانبرسرتخاک

 !! بپوشمیچ

پلهیرودیکشیدستمومرفتیمهاباالازپلهسرعتبهکهیدرحالاونمدمیخندغشوغشبودمناشدهیمنظورروژیمتوجهتازه

 !! یدستموکندصبرکنیه-:وگفتمکردمجداآخردستموازدستشی

  ؟؟یاوکیکنیرفتارمخانومانهیلیخخانومشکوفهاتاقیرفتکنگوش-..!!توأهیدیملفتشچهگهیبدود-

 !! دیدبدیباباندباشه-!!نایروژ-:گفتمیجدگه؟؟بالحنیدهیچخانومانه-
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خانشکوفهاتاقیرو!!روبه،سرشیروروگذاشتهخونهیهمهازدرواردشدهکهبگهخودشواسهستینیکیبودگرفتهامخنده

 !! کنمیمصداتجابموننیهم-:گفتمیروژوروبهتادمسیاوم

-:شدموارداتاقگرمشیصدادنیوبعدازشنزدمخانومشکوفهدراتاقبهیاتقهدادومنتکونیناسریروژ

  ؟؟یخوبدخترگلمسالم-وبالبخندگفت:برگشتطرفمخانوم!!بهشکوفهسالم

 شکر!! خوبممنم-؟یشماخوبخوبم-:گرفتمودرآغوششرفتمطرفشبه

  ؟؟یواقعاک-!!نیدارمهمون-:وگفتمگرفتمدستمیودستاشوتوجداشدمازآغوشش

  اد؟؟یبنیشمانگفتمگهگهیدنادوستمیروژ-

-:شدوگفتپررنگخانوملبخندشکوفه

گرفتم دندون!!لبموبهادیمنییسروصداازپااستقهیچنددقگمیادمیبزدمزنگبهشخودماومدچرادخترمواقعادوستت

-.امشرمندهخامیممعذرت-وگفتم:

 گفتممنمیتوخودتیلیخهیروزچنددارهارزشابرامیدنهییتوشادباشکهنیهمحالمخوشهمیلی؟؟خیشرمندگچه

 گفتمیوممنونزدمروشبهی!!لبخندبهترشددحالتیادشایببگمدوستتبه

 حرفداگهیببخش-:دوگفتیکشرکاتاقیناتویوروژخورددراتاقبهیاتقهنیحنیهم

مهمونبهغذاعلفیجادبهیشیمجبورم..فرداشبهانجاچمنزارسبزشدهیاآخهخامیورودمیشداجازهتمومتونعاشقانهیها

 !! ناجانیاتوروژیب-:دوگفتیخندخانوم.!!شکوفهنیبداتون

-:فتکردوگمیبودتعظمانتوشوگرفتهنییپاکهیودرحالدداخلیناپریروژ

-:دوگفتیخندغشغشخانوم!!شکوفهسوگنددوستناهستمیروژمنبانوانیدرودبرشمابانو

 !! دمیادازسوگندشنیفتوزیتعرشناسمتیمدخترخوبدونمیم

-:زدوگفتیلبخندخانوم!!شکوفهکنهیمادازمنیهازفیتعرنیازادارهلطفمنبهسوگندجان-:زدوگفتینالبخندیروژ

دونواسهسوگنداتاقباشوراحتنکنخودتومعذباصالیینجایاکهیهفتههینیایواومدیننداختنیروموزمکهحالمخوش

 !! شدهآمادهفرتون

-:گفتمنبارمنیا

شدوپررنگخانومشکوفهلبی!!لبخندروجونشکوفهی:مرسگفتحرفمینادرادامهیخانوم!!وروژشکوفهشمادردنکنهدست

 !! دونمینمقابلکهجان دخترخودم نایروژیزنیصدامحتمنوراکه:چقدرخوبهگفت
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-:وگفتانداختباالیاخانوم!!شونهشکوفه:إعهگفتمبااعتراض

 درکلطورهنیسوگندماهمنیاجوننداره شکوفه:عبگفتخانومشکوفهحرفینادرادامهی!!وروژگمینمدروغواال

-لبخندزدوگفت:خانوم!!شکوفهاستزهیپاستور

  وزبونمووشدمحالخوشخانومشکوفهفی!!ازتعردارمانقدردوسشمنکهبودنشهزهیپاستورنیهم

غش غشخانومبهم رفت وشکوفه یاغرهناچشمیوروژنادرآوردمیروژاسه

 فرداشبناجانیروژ-:گفتخانومشکوفهکهنییپاسرموانداختمزده!!خجالتدیخند

 لباسوبراشیریبعدازظهربگنیسوگندوازهمدست خامیمازتمیداریبزرگیمهمونترمکیپسرکوچبرگشتمناسبتبه

 مناس

 

دیشمادوتابدرخشدوتافرشتهمثلفرداشبخامیمنیریمهمشگاهیآرایبخریمناسبلباسهمخودتنیچنوهمیکنهیتهیب

 !! 

-وگفتم:گرفتمموضع عیسرخانومشکوفهحرفنیباا

 نکهیام؟جز،اکارهیچیمهموننیایتو؟؟منبدرخشممنکهدارهیلیدلچهرمینمهمشگاهیوآرادارملباسمنخانومشکوفهنه

 پرستارشمام!! 

-:دگفتیرودوضعنیایناوقتیشدروژناراحت خانومبودشکوفهیمنطقکامالحرفمنکهیباا

 خوابشرگضدحالهدرکلنیندسوگندگوش نیا یحرفاشمابهجونشکوفهبرمقربونتون

بسازم ازش یلعبتهیفرداشبخودخودمهدست

 !! پرستارتونشمیمامیمخودموقتاونردکارشدوبرهیکنهمونجاعروسشکه

-:بودگفتگرفتهاشناخندهیروژ یازحرفاکههمخانمزدشکوفهخانمشکوفهبهیوچشمک

ناچشمی!!روژمیناهاربخورمیبرنیایببعدهمنیکنلباساتونوعوضنیربریدخترموبگدستیطونیدخترتوچقدرشخبیلیخ

-:ناگفتی!!روژمیشدخارجخانومشکوفهدوازاتاقیمنوکشودستگفتی

خوداتاقمبهیکلنگاههیواردشدوبعدازسرمپشتهمیروژرفتماتاقمطرفوبهنزدمی!!حرفباحالهخانومشکوفهنیاعجبولیا

رفحمامبهیمناسبلباسبعدازبرداشتنیروژبهتوجهی!!بولوکردبودموگرفتهنفرهکی،تختیجاکهیادونفرهتختیشورو

 بهبرسهچهکنمشرکتیمهمونیتواصالخاستینمدلمنداشتمحوصلهشدمخارجازحمامساعتهمیندوشهیوبعدازتم

 کانیپکانیشنکهیا
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بدوختهچشمنابهمیروژمدت!!تمامسرمیروانداختمهمیدیسفشالدمیدپوشیسفیشلوارراحتوینفتیآبکیتونهیکنم.!!

 !! منویخوردیهوو-:کردوگفتموطلبکارنگاشودبرگشتم

-:زدوگفتیثیلبخندخب

گفغی!!باجخودتواسهیهستهمیمالخبیولیزنیملقخوردههینکهیبااکنمیفکرمکهاالنیدباشیباهمخوشمزهجوونمیإ

-:بلندشدوگفتدازجاشیخندیمکهی!!درحالناااییرووووژ-:تم

 !! اازتویآرازمننیآبتمیشیمیجارباهممادوتامطمعنماصالکهندارهزدنغیججوونم

وخودشبهگرفتعوقناحالتیروژکهکردمیفکرمباشه؟؟هنوزداشتمداشتهعالقهنیآبتنابهیروژدنکنهیماسلبمیلبخندرو

-وگفتم:سرشبهزدم!!محکمخامیخودموماجونیآرمنازتوباشه بداخالقهیلیخنیآبتزخوردمیچنه-:گفت

 !! بخاددلتهمیلیخ

-:وگفتمزدمبهشیا!!لبخنددستپاچهیزنیدمیجدیحرفابه به-:وگفترفتباالابروشیتاهی

 !! ناهارواسهمیشوتابرگمشوباباآماده

  خونه؟؟نیتوایریملباساراهنیبااشهیسوگندتوهمگمیم-

 !! زنمیمهمیشیآتغیجرژلبتازهیزرشکیلباشلوارکپوشمیمیگریجیدکلتهتاپهیاساسا منگلمنه-

 !! یبشیچاوووف-

 !!! بداخالقهیاباباعقدهباشه-!!هارمیمشوکهزودآمادهاالنممیطورنیهمشهیهممنبلهکننزتیبرسرهخاک-

  

پنجساعتشدکهبیبودتصوزدهنابهمیروژکهییهاکتکطبقومیخوردیوشوخباخندهخانومناوشکوفهیناهاررودرکنارروژ

یمیطورنیاکهداشتیربطچهمنبهیمهموننیاخورداصالیمخونموخونیعنیدیخرمینابریروژهمراهبهدلباسیخریبرا

ناایروژکهبخوابمخاستمیومبودمبرداشتهجورواجوردستیازفکرهاهواتازهدمیمترپرهیخوردازجامپهلوم،کهی!!بالگدکنن

  وونه؟؟یدچته-:وگفتمکزدمنگاشوبااخمکاروکردبرگشتمنی

 !! دیخرمیبرشوکهپاشوآماده-:،زدوگفتیینمالبخنددندون

  چنده؟؟ساعتد؟مگهیخر-:وگفتمکردمباتعجب،نگاش

 !! شهیرمیدکهزودباشمیچهارن-
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بودوخودشوتوآراناحاظروآمادهیروژشدمخارجییوازدستشوزدمسروصورتمبهی،آبییدستشوورفتمبلندشدمازجامکالفه

 شی

زدناصدامیروژکهمدمبه،طرف،کبرمخواستمشدکردینمشیکارگهیبوددنایروژانداختمباالخودمواسهیابودشونهکردهخفه

 !! یسوگندجون-:وگفت

 !!؟ یخای،میبازچ-:وگفتمکردمونگاشبرگشتم

 گرفتجلوم،سوختهیاقهوهنیوشلوارج،روشنیاقهوهیمانتوهیرخندهیزبزنمخاستیمدلمدادکهملچشماشومل

 !! یپوشیمیمشکشهیهمناروبپوشیا-وگفت:

  ؟؟یکردخودتولوسانقدرهیبزنیخاستیرومحرفنیهم-:وگفتمگرفتملباساروازدستش

 !! یریگیمپاچهاالنگفتمآرهخب-:وگفتباال،انداختییابرو

اسپورتکفشجفتهیوسرمیرودمیچادرموکشکردم،درستشیولبنانکردمسرمهمیرنگکرمشالشدموآمادهگفتمیشیا

 !! میبرامآمادهمنخب-:گفتمیروژوروبهدمیپوشهم

  ؟؟یببندیبندبازکنیاونجاهیدارحوصلههایبخریخایمسوگندکفشم-:دادوادامهگفتینانچیروژ

 !! بهترهکنمزوتحملیهیمردهایهانگاهبخامنکهیازا-

 جوراب،بپوش!! خرهخب-:چهارتاشدوگفتچشماش

 !! سختهاتقهیسلکهییتونیاخرمیمکنهنظرموجذبکهیزیچنیاولمنیدونیمخوبهبعدشکمیتبریبکنولشنه-

 !!کنمیمهاروانتخابنیبهترشهیعوضش هم-:کردوگفتنازکیچشمپشت-

 

 !! میشدیراهخانومباشکوفهیوبعدازخداحافظگفتمییواالآره

  کنییبپرپا-:دترمززدوگفتیمرکزخرهییروناروبهیروژ

 !! منتظرموننخشگلیلباساه

 !! شدادهیپناهمیوروژشدمادهیپنیازماش
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دامنکتخواستماولگشتمیمدهیوپوشمناسبلباسهیدنبال،منمیکردیمهارونگاهولباسمیستادیایهامنیتریویروروبه

 !! افتادمکردنغلطوبهروشدمناروبهیروژغیجغیباجکهرمیشلواربگوکت

-:ژدوگفتیغیناجیروژکهمیگذشتیمنیتریوهییروازروبهمیبودوداشتگذشتهیساعتهی

 !! خودمهتنتیفخشگلهچهمی،اونوببیسوگیوا

 یسوسنبلندیماکسلباسهیودوختمکردچشمیمنااشارهیروژکهیریمسبه

ووبهشدیمبودازکمرتنگکچروراستچپصورتبهتنشنییبودوپاکارشدهسنگاشنهیسوقسمتبوددکلتهکهدمیدرنگ

منونادستیتربودروژنیسنگنداشتاگهکهداشترهمیحرکتهیبازبودالبتهخبیولبود..واقعاقشنگکلوشهمقسکتهیاژ

ریاروزهیفلباسهیخوردبهچشممکهکردمیملباسارونگاهمنمنیحنیاتاق،پرودرهمورفتگرفتلباسودداخلیوکشگرفت

یوآستبودکارشدهیریحریپارچهاشقهیبودوقستدهیپوشکامالاشوباالتنهنبوددکلتهیروژلباسبرخالفکهیماکسنگ

مچروکهمنافوازقسمتومانندداشتگلیبرجستهیهاطرح،شکمیتارونهیسقسمترداشتیحرازجنسربعسهیهان

تربودبهیچیازههرحالبهمیریرشودرنظرنگیحرینصفهیهانیآستاگههالبتومناسبپاواقعاقشنگیهاانگشتیشدتاروی

خشگیلیخکردمونگاشدراتاقوبازکردمپرورفتماتاقطرفزدوبهناصدامیروژبودندکلتهبودمدهیدکهییهالباستمامچون

 !! ادیمبهتیلیخ-:بالبختدگفتمبودشدهل

 !! هخودمتیفدونستمیم-:دوگفتیخندزدهذوق

 !! رونیبختهیرداروندارتمیهمه..هامیخودمونیول-:وگفتمکردمبراندازشخوردههی

 اصال!! دارمدوستکوفت-:کردوگفتینااخمی!!روژدمیزخندیور

 !! مننهیبپوشیخایتومدرهرحاللتهیهرجورم-:وگفتمباال،انداختمیاشونه

  نگرفت؟؟نظرتیتوچخامینومیهمنه-:دادوگفتتکونیناسریروژ

 !! روشیخودنزاریبیرادهایااگهالبنهاومدهخوشمکههستلباسهی-:وگفتمدادمتکونیسر

 !! نمشیبیمامیمنوعوض،کنمیبزاراباشه-:دادوگفتسرشوتکون

 !! یخایکدومومخب-:اآمدوگفتطرفمبودبهبهدستلباسکهینادرحالیروژقهیوبعدازچنددقدراتاقوبستم

-:شدوگفتشلشششینازچندلحظهکردوبعدبراندازشاولکردملباسبهیااشاره

 !! طورهچهتوتنتنمیبببروبپوشقشنگهیلیهاخیشیمیزیچهی،ینخوریترشتوهمنه
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ور!!لباسپرو،اتاقیتووفرستادمروداددستملباسقهیبعدازچنددقرهیروبگزخودمیساتالباسنارفتیوروژدادمتکونیسرو

بودوکجرونیبسمت،بهیولناسرشوآوردداخلیخوردوروژدراتاقبهیابودتقهقشنگبراندازکردمنهییآیوخودموتودمیپوش

-:گفتیمیکبهدونمینمداشت

رهیخبهمچهارتاشدهیشدوباچشماسرشوبرگردوندخشککهنیبودهمانابافروشندهی!!احخامشیمن،برامیچیاونوبپبلهبله

-:گفتمکردمیمنگاهنهییآبه،کهیودرحالکردم؟؟خودموکجبودانقدرافتضاحیعنیشد

 .!! خوبهکهنظرخودمبهنایروژانقدرزشتهیعنی

 ن..ن..!! -:گفتنابالکنتیروژ

 !! توبشکیفدایواعروسکاصالنهملوسکیشدخامگرتوخامیسووگندجیواا-:گفتغیدوبعدباجی،کشیقیعمنفس

 حد!! تااوننهاوه-:وگفتمدمیخند

 !! ادیمهمچشماتبهقشنگهیلیشوبردارخیسبزلجنایسوگندبگنیم-:دادوگفتناتندتندسرشوتکونیروژ

  ه؟؟یلجنمنیچشمادردنکنهدستت-

-:وگفتانداختباالیاشونه

  ؟؟یرنگاونبراتارمیبنیورروموننداززمکنیاوخانومیباتمعاشق،چشممنسبزپررنگهدرهرحالدارهیفرقچهیزمردیلجن

رولباسعیسررونیبرفتلباسوآوردوخودشقهیبعدازچنددقودروبستمفروشگاهطرفاونرفتناباذوقیروژدادمسرموتکون

 کردمعوض

کشیمرخشتربهیچشماموبورنگداشتیتضادجالبدمیسفومدوباپوستیمبهمالعادهبودلباس،فوقناواقعادرستیروژحرف

  ؟؟بودممننیاکردمیمنگاهنهییآیتوخودمبهدمنگی

-:وگفتدوختچشمنابهمیپروبازشدوروژدراتاق

 !! ینوبرداریدهمیادبایمبهتیلیخبگمیچدونمیسوگندنمیشدالعادهفوقیوا

 کهیودرحالکردمضیتعومخودیهانالباسوبالباسیروژوبعدازرفتندادمتکونیسر

 !! شدمپروخارجازاتاقکردمیمچادرموسرم

خرانقدرولعمرمیتووقتچیهپونصدهزارتومنگذاشترودستمخرجیکلدمیخرکهییهازهیرخوردهیهیوبقلباساوکفش

دخاکیابوبعدمکنماستفادهشبهیفوقشدمیناروخریاکه!!االنمدیکشینموسعمخبیولباشمسیخسنهپکهبودمنکردهیج
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پوواسهاگهوگفتووردینمبارکشیروبهکارونکنهنیاکههرچقدراعتراض،کردمگرفتوقتشگاه،خوبیآراهیناازیروژبخورن

جورهیلباساهمنیهمشگاهیآرامیبرکهیعروسمیبرمیخاستیممگهنبودآخهپولشواسهواقعاهمیولکنمیمحسابخودملشه

 !! تجملهیمتنفرازهرچخودبودومنمیبییگراتجمل

جانیناباهیروژحالنیدرهممیشدخونهیوراهخودمویدهایخرومنمخودشوبرداشتیدهایخریروژمیشدکهواردعمارت

 فریازمهمون

 

-:گفتیبلندیناباصدایروژمیشد!!واردخونهدادمیمسرتکونفقطحوصلهیبزدومنمیمحرفدامونیخریوخشگلداشب

 !! کسچیکوهخونهبراهلسالم

  فهیدبلمیتو

-:وگفتمزدمیروژبهیاومدسلقمهیمدازسروصدابدشیبودوشداکبرآقاخونهخوندمیروژوهمخودمواسههماتحه

 !! ادیمازسروصدابدشاستاکبرآقاخونهیسبرنشدکهدخترازجونتشیه

 هیبودانگارازگرفتهخندمگفتینیهناباترسیروژ

نشسییرایپذ،یواکبرآقاتوخانومشکوفهسرمپشتواونمرفتمییرایپذطرفبهشدوومنساکتزدمحرفسربراشفتهغول

واسرمپشتناهمیروژسالممودادنجوابتفاوتیبالبخندواکبرآقابخانوموشکوفهکردمیسالمبودنصحبنودرحالبودنته

دوینمحاالنیخوردزمیبدیوباصداپاشاونپشتدیچیپپاشروردکنهییرایپذیدوتاپلهخاستیمکهنیشدهمییرایردپذ

  باشماکبرآقایناراحتانگرانیبخندمنستم

-:گفتخانومناروبراندازکردوشکوفهیروژ،تفاوتیداکبرآقابیخندیزمیزریرکهخانومبلندشدشکوفهازجاشدستپاچهیروژ

 !! حرفشوزدمکهیهمونسوگندجانهدختردوستنیاکبرآقاا

 !! بندازترسروصداراهکمفقطیاومدخوش-:گفتخشکشدادوبالحناکبرآقاسرشوتکون

چومنمنییپامیبرشامیبراکهآخرگفتیلحظهشکوفه،خانوممیشدمرخصازحضورشونبااجازههیوباگفتیناچشمیروژ

-:تکردوگفنفسشوفوتنایروژمیشدوارداتاقمکهنی!!همگفتمیشم

خداجویوارفتهیکبهنیآبتفهممیمحاالداشتابهتیلیخیطورنیبودهمیکگهیدنیسوگنداکبدمیتورفتخداقلبمیوا

 !! کنمیمدغکهنباشهیجورنیاشوهرمنفقطنم
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یرنگرهمونیحرشالهمراهبودموبهدهیخرکهیکردلباسلباساشوعوضاونمدمیخندبهشکردمیملباساموعوضکهیدرحال

 کفشنیبااخامیمیطورچهموندممنیجاکفشیتوروهمسبز،رنگیوکفشاکمدمیتوروگذاشتم

 !! بودیرروژیتقصهمشبرمهاراه

مههموشبادخونهیومرانیارسهیمصبحدراصلپسرشکهگفتیمخانومشکوفهمیکردوشاموصرفنییپامیرفتشامیطرفا

  !!میدیخوابیوشوخوباخندهرفتوضعفناچقدرغشیروژاتاقمبهمیبرگشتیوقتبماندکه شونهیمون

بازخبادهنکهناانداختمیروژبهیبدنگاهبودوهمخوبهمنیوابودمخوابسبکدارشدمیبخوردازخوابدراتاقمبهکهیاباتقه

ندیپیتنیاوقتجیبودهگرفتهامخندهکردمبودنگاهدهیپوشکهیادگشیخوابالباسنبودبهآدممثلهمدنشیبودخوابدهیواب

بالبخندنگاهمکهدمیدخانومومیومرودراتاقوبازکردمبلندشدمبودازجامختهیردورششمیفرفریپرکالغیموهابودمشدهی

-!!هستننییوپادهیارسیآقاآرنییپانیایبنیشآمادهدخترم-کردوگفت؛

وازدستزدمورومدستبهیآبنمیاروببیآرداشتمدوسیلیخبرگشتماتاقموبهرفتخانوممی!!مرخدمتتونرسمیماالنچشم

-:دادموتکونشرفتمیروژطرفبهموهامزدنبعدازشونه شدمخارجییشو

-:گفتیآلود!!باخوابنییپامی..پاشوبرگهیپاشودی..روژیروژ

ینییادپایمدارشهیبخودشانداختمباالیاشونهگرفتهاشتباهبودمنوبامامانشگرفتهده!!خنمامانبخابمخامیمکنولاوومم

انداخسرمیرویرنگیمشکوشالدمیپوشیمشکنیبودشلوارجزانومیروکهیچسبیمشکودامندمیپوشرنگیبلوزسربه

بردرهرصورتخودشوبرسونههمنیآبتاحتماالبودمشدهخوبوخودموبراندازکردمدمیپوشهمیمشکیروفرشیهاکفشتم

زلبمبهیصورتماترژلبنشستلبمیرویولبخندروزافتادمیاددیکردیمیقراریبدنشیدیبراقلبمازاالنبودبرگشتهادرش

 درهمونیولااومدهیآرکهوگفتمروصدازدمیبارآخرروژیوبرادم

ریپذوبهکردمیهاروطپلهسالنهسالنهشدمخارجوازاتاقمکردمولشمنم!!خبکنولمنتوروجانمامانهیاخرکیآرگفتحال

کوتاباسالمآبودنشستهروشونبودواکبرآقاروبهیشخصیکنارصندللچرشیوبودو،منبهپشتشدمیخانومودشکوفهرفتمییا

-:حضورکردماعالمیه

وسبرگشتطرفمبهکهخانومسرشوبلندکردوجوابمودادوبعدشکوفهبودمنروبهاکبرآقاکهازهمه!!اولریخبهصبحتونسالم

اوایآرپسرشدرقالبدمیدیخانومومانگارشکوفهکردمکبیواقعیمعنستادبهیامنبلندشدوروبهیصندلیازروکهیپسرپس

 ولبینیوبیمشکپرپشتیوابروهایمشکیدچشمایسفیپوستمناسبکلشیبودقدبلندهخانومشکوفههیقعاشب

-بالبخندگفت:منروبهخانوم!!شکوفهکرمنیوشلوارجداشتتنبهیدرنگیسفشرتیتمناسبییها

 تیمیزدوباصمیالبخندگرمی!!آرریخ بهدنیشمارساحوالسالم-:وگفتمجلوتررفتمی!!کماستیآرپسرمنیاسوگندجان

  ن؟؟یشماچطورخوبمممنوندسوگندخانومیهستخوبسالم-گفت:
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-

وپسرشخانومشکوفهیروروبهمنمپاانداختیوپارونشستشیصندلیاروی!!آردیباشراحتکنمیمخواهشوبمخشکرمنم

-:اومدمخودمابهیآری!!باصدادینوشیم قهوهدستبهبودوروزنامهساکتکهاکبرآقاهمنشستم

ادمامیزیعالقهلیدلواالننمیببدارهدوسشانقدرمامانمروکهیکسخاستیمدلمیلیخدمیشنادازمامانیشماروزفیتعرمن

-گفت:روبه منخانوم!!شکوفهشمانیوهمچندارنلطفمنبهخانومشکوفه-:وگفتمزدمی!!لبخندکنمیمشمادرکروبهان

 توبخورکپاشوصبحونهکهنه؟اگهیخوردصبحونهدخترم

 

 !! یکنیمضعفه

 !! نمشیبینمناکجاستیروژ-نوم:خا!!شکوفهندارملیمممنون-

 ..!! ایآر-:دیچیفضاپیتونیآبت وبممردونهیصدانیحنیدادوهمیمحرفامونوگوشیاباکنجکاوی!!آربودادخوابیم-

چقدرصحنهگرفتنهمودرآغوشهردوبرادرانهدکهینکشیدوطولیچرخبرادرشسمتبهیحالاازجاش،بلندشدوباخوشیآر

 منختیریماشککهخانومبودشکوفهیجالبی

-:وگفتانداختشقدوباالبهیجداشدونگاهبرادرشازآغوشنیآبتبودمبلندشدهازجامنیحضورآبتاحترامبههم

-:گفتاباخندهی!!آرطونیشیاکوچولویآرکواون پسرپسخودتواسهیشد یمردکهنمیبیم

پلبمیرونشستی.!لبخندنیکندتحملیباهستمکهبودمهمونمنرنکنفککردمباگذشتهیفرقمننکهیابهاصالبرادرمن

 ییهاحرفس

دیکشمنسمتبهنیآبت!!نگاهترشپدروبرادربزرگبرخالفگرمهشادوخونیاپسریآربودهدرستبودمدهیاشنیآربهراجعکه

 نیآبتنشستمسرجامدادیسردوجوابموبهکردمسالمشدستپاچهیشدوبالبخنده

-وگفتم: بلندشدمازجامنیخاطرهمبودبهیخانوادگجوکامالبودگرفتهتمیردوبارهجادادقلبمخودشوکناربرادرش

-!!خبیموندیمکجادخترم-مرخص شم!!بااجازهمنخانومشکوفه

لبوهمونبستهیدباچشمایچیپییرایپذیناتویمانندروژغیجیصداگردکنمعقبخواستمکهنی!!همبااجازهفعالگهیدنه

-:بود،دادزدباالخوردههیازپاهاشیکییوپاچهبودخیسخیسهمهموهاشکهیزددرحالیزارمتنشبهکهییهاخواباس

واخانومشکوفهکارکنمیچدونستمینمتوشوبرمبازکنهدهننیزمخاستیمدلمگهیدکه!!منشمانیی...مااااماااان..کجامامان

نگاهمویآلودباخوابناچشماشوبازکردواولیروژدفعههیکهکردنیمنانگاهیروژبهچهارتاشدهیباجشمانیاوآبتیکبرآقاوآر

وبعیدوسریکشیبنفشغیچهارتاشدوجچشماشلحظههیکردنگاهمونیاریکردوباهوشباربازوبستههیکردبعدچشماشون
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 همجمعنیادورشدحاالییرایدوازپذحالته

یزدوآریمرسماقهقههبودمدهیندلبخندشوهمحالتابهکهییاکبرآقابودمکبودشدهازخندهکهخودممازخندهبودندهیترک

  بالبخندمحوبودکهنیآبتنیبودواکردهغشهمخانومزدشکوفهیروگازمیصندلیدستهاکه

براش!!رفتغنج!!دلمدلوازته،مردونهفیدظر،اومیمواقعابهشنیلبخندآبتنیالبمیرولبخندنشست!!بودگرجمعنظارهی

  بود؟؟یدخترکنی..انیامامان-:گرفتمنیازآبتاچشمیآریباصدا

-گفت؛خانومرسوندوشکوفهاتمامشوبهخندهیاسرفهباتکوجورکردواکبرآقاهمشوجمعخندهخانومشکوفه

 !! نیدرتضادکامالوباهمسوگندخانومیداریجالبدوست-:کردوگفتنگاهابهمی!!آرسوگندجاننادوستیروژ

-بالبخندگفت:خانومشم!!شکوفهمرخصمنبااجازه-:وگفتمزدمیلبخند

 !! حتمانییپانیایناهاربکنهیکارمیناچیروژنیبببرودخترم

 دمیرسدراتاقمپشتکهنیوهمهارفتمپلهطرفبهشدمخارجوازجمعگفتمیچشم

-:کردیمنینفربودوخودشومنوهمراهنابهیروژنیفنیفیصدا

سواونرفتیروپروندشوهرهیدستیخردستیدخترهآخهستینآدممثلتیچیهکهیروژینابودشیبرسرشخاکیالهیإ

شدوپرتابطرفمبهیبالشتواردشدمکهنیوهمبوددراتاقوبازکردمگرفتهام!!خندهااومدهیآربگهنکردبهمهمیگورگندگوربه

-:کردیمبارمیروژکهییهافحشهموبعدازاونصورتمیخوردتوصاف

-گفتم:!.باخندهبربادفنارفتآبرومسوگندازدستتشمخالصیبترکیالهیا

 کن!!  عوضسروصورتتوبشورلباساتوهمکنپاشوخودتوجمعمگهشدهیچحاالاوه

 !! یکنلباساکفنمنیباهمیإ-

-:وگفتمگرفتموندندلبموبه

باراکبرآقنیاولواسهشهیمباورتیکردفراهمروهمخانوادههییخندهموجباتیصبحاولشدهیچمگهناحاالیچرت،نگوروژ

 !! درستهواقعاکارتدمیداروخندون

 سووووووووگگگگگگننننندددددد.......!!!!! -:کر،شدهگوشمکردمحسزدکهیبلندغیناجیروژوهمزمان

 !! نییپارهیمصداتوونهیدشیه-:گفتمبزنهکتکمکهزبرداشتیخرفمطبه

-:دیچیاپیآر یخوردوصدادراتاقبهیاوتقه

ودمیترسینامیازروژبودکهنیهمدمیترکیمازخندهداشتمیعنی!!اوردهینسرتونییبالکهلیگوردشمااونیخوبسوگندخانوم
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 غضبیناباچهرهی!!روژرخندهیززدمیمگرنه

 شیومردحالزنشهیعصبیبشروقتنیازنهیامیآربههمیکتکهیبرهاگهدونستمیمدر،برهطرفبهخواستآلودش

 !! دیزودتربردبهترهیبمونسالمشبیتامهموننیخایمااگهیآقاآرخوبم-:وگفتمگرفتمبازوشومحکمشهینم

پسره -:جداکردوباغرغرگفتنادستشوازدستمیشدروژیدورمازاتاقاومدکهپاشیصدادوبعدازاونیابلندخندیآر

 !! ژهیپرستیانقدربنیاکهنهتهیباشخصاسترفتهاروفرنگیکردمیفکرمخروبگوکهمنلمیگورمنادبیالغوزبیی

 !! ربخندمیسدلهیناتونستمیروژبارفتنمنمحمومورفتلباساشوبرداشتحالودرهمون

 شدم؟؟ سوگندخوب-:کردگفتیموراستچپنهیآیخودشوجلوکهینادرحالیروژ

 لباسناباهزارجوروسواسیناهاربودوروژوقتانداختمبهشینگاه

بوددهیپوشیمشکنیوشلوارج،داشتیرنگیاقهوهیهابودوطرحپاشرانیتاروکهیکرواتقهیدرنگیبلوزسفهیبوددهیپوش

 دابودسرموتکوننازشدهیلیخکهداشتصورتش بههمیحیملشیوآراسرشیروآزادانهروهمیمشکشال

 

 !! دختریشدیعالآره-:وگفتمدم

 !! رهینگخداتوروازمن-:وگفتمدمینه؟؟بلندخندشدماکشیآریحساب-:بازشدوگفتششین

 به

جاچهیمنوروژکبرآقاواخانومشکوفهنیا،آبتیآربودنزنشستهیدورمهمهمیرفتییرایپذوبهمیرفتنییهاپاناازپلهیروژهمراه

رفتنمهنوزموضوعنشوندماروکنارخودشیبامهربونخانوموشکوفهمیکردسالمداشتمیبدنجا؟؟احساسیامیداشتیگاهی

شدنبیمزدهکهییحرفامتوجهبودواصالمشغولفکرمناهارخوردنمدتتمومگفتمیمدیوبابودمنارونگفتهیایروژیخونهبه

جوخوردیغذاشومداشتالیخینابیروژبودمغذاشدهروزاواقعاکمنیادمیکشدستغذاخوردنیوبعدازکماشتهانداشتمودم

ناهارمربعدازخوردنکردیمنازکچشمپشتیوروژنداختینامیروژزبهیآمطنتیشینگاهیگاهابودکهیآرنیبودوانیسنگ

-:گفتیروژ،روبهخانومشکوفهکهبرمخانوممیمرکمکبهوخواستمندشدمبلزشدازجامیمکردنجمعمشغولخانوممی

 !! ه؟؟یساعتچهشگاهتونیآراوقتناجانیروژ

 !! جونشکوفهگهیدساعتمینگفت انداختشیمچساعتبهینانگاهیروژ
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-:گفتمنروبهخانومشکوفه

کنجکااهمیبودوآررنظرگرفتهیمنوزنافذشبانگاهنی!!آبتشگاهیآرانیبرکهنیشآمادهنیبرآشپزخونهیخادبرینمسوگندجان

  ه؟؟یعروسچرا؟مگهشگاهیآراآخهخانومدشکوفهیببخش-:گفتممنکهدادیمگوشبحثبهو

-:گفتمنوروبهانداختینگاهنیآبتسوگندخانوم!!وبعدبهبشنوهحدالازدهنت-:دوگفتیاخندیآر

هردوهمزماننیوآبتخانوم؟شکوفهچهیعنی!!وا..انداختباالنیآبتواسهیی!!وابروامشبفتهیبراههمیعروسدمراسمیشاالبته

زدزوبعدپقانداختمیکردیمنگاهشوواجهاجناکهیوروژمنبازبهشیوبانانداختباالیاشونهاونمکهارفتنیآربهیاغرهچشم

  ؟؟یشناسیشمانگارومسوگندخانومگهیدنهیآبتبهبابامنظورمشدهجالبهاتونافهیقچه-:وگفترخندهی

 زدمچنگیروژدستبهلحظههیوآوردمکمژنیاکستیفعالکردبه شروعمغزم

  ونگاره؟؟نیآبتهینامزدمراسمامشبیعنیبودرفتهیاهیسچشمام

  وگدستموگرفتینابانگرانیروژ!!شگاهیاآربرمخامیموعشقشعشقمینامزدمراسمیبرامن

  ،شدسوگند؟؟یچ-:فت

-:گفتنگرانخانوموشکوفه

کنگاهنیآبتبهخاستینمدلماصالیولاکبرآقایکردحتیمنگامیبانگراناهمیآردارمنگهخودموصافکردمیخوبه؟؟سعحالت

 !! نینباشنگرانخوبم-:وگفتمدادمتکونسرمونم

 یغذاشدکمکهاستهفتههییدونیدخترمییغذاکمکه بس--:کردوگفتنگاهمبااخمخانومشکوفه

 !! یرفتآبهمهینیهمیتو

 خوبه!! حالمنه-:وگفتملبخندبزنمکردمیسع

-:گفتیروژروبهخانوم شکوفه

یرفتیسرسریدادوبعدازخدافظتکونیرناسی!!روژبزنحرفباهاشکمهیتودهینمگوشمنحرفبهدخترکهنیاناجانیروژ

 یریمیمآخرشکهغرزدنکردبهشروعمیشدوارداتاقمنکهیهمهمیروژنیابودموکالفهنداشتمحوصلهاصالباالم

دیشدوقتیمزدوآمادهیغرمفقطهمیوروژابودمیآرحرفتوشوکهنوزدروازهگوشمهیدربودوگوشمهیکهگهیدوهزارتاحرف

  ؟؟یسووگنددخووب-:زدوگفتیبلندغیجکنمیمنگاهشمنگدمنی

  ،شده؟؟یچ-:ظاهرشدوگفتدرگاهیتونیبازشدوآبتیبدیباصداهواودراتاقممدمیمترپرهی
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 !! دهینمجوابزنمیمحرفباهاشساعتههیدونمینم-:ناگفتیروژکهکردمیمدوتانگاهنیابهمنگحاالمنم

 !! گمیمیچیفهمیمیشنویوگندصدامومس-:اومدوگفتطرفمبهنیآبت

-:گفتمغیجغیباجیروژروبه نیحضورآبتبهتوجهوبدونمنفجرشدمفعهدهیدادموسرموتکونزدمپلکآروم

 !! کردمسکتهتوافکارشیپانرجفتکنهینفرفکرمهییوقتیدونینموونهیدیدختره

 نکن!! -:گفتآرومنیآبتنییپاوسرموانداختمگرفتمدندونلبموبهشدمنیحضورآبتیمتوجهیوقتومنرخندهیزدزپقیروژ

  ن؟؟ینطوریهمشهیهمنیزدیمغیدجینبادارهسوگندحقناخانومیروژ-:گفتیجدبالحنیروژوروبه

 !! رسونمتونیمنییپانیایبنیشدآماده-گفت؛یروژبهتفاوتیبنیکردوآبتنگاهنیآبتبهنادستپاچهیروژ

 !! میریمدارمنیماشخودممنیول-:ناگفتیروژ

 ! منتظرم-:دادوگفتهواتکونیتویدسترفتیدرمطرفبودوبهگردکردهعقب،کهیدرحالنیآبت

 یعنی

رودرمنیآبتیاداکهینادرحالیطوربودروژنیهمشهیهمشهیهمنیبودآبتنشستهلبمیرویلبخندبودیدنیدیروژیافهیق

 !! شوپاشوآمادهیدیدستوررونشنمگه-:گفتمناوردروبهی

 یبلندبودوشلوارجوراببودکهنیالباسیخوبدمیپوشرواولشبمولباسبلندشدمازجام

پمیرفتیروژهمراهبهشدنبعدازآمادههاشوبرداشتلهیوسناهمیروژدمیپوشمانتوموهمشلواروروشدمیپوشپامواولرنگ

 یافظوبعدازخداحنییا

وامینشستهردوعقبمیوسوارشددروزدقفلمادنیوبادبودنشستهنشیماشیتونیآبتمیشدخارجازعمارتخانومباشکوفه

 نبودنیآبتنیماشیتونیروزراداونیازخرابکاریاثرنیترکوچکبودکهاجالببراممیشدمواجهنیآبتیهابااخملبته

-:وگفتترمززدیکیشسالنیروبعدروبهیقیروندودقاشگاهیآراطرفبهآدرسبعدازگرفتننی،آبت

 بامنتماسهیفقطدنبالتونامیمبرگشتازراه

 

 !! سوگندخانومنیریبگ

 !! شماروندارمهمراهیشمارهدمنیببخش-:وگفتمکردمنگاشجیگیهاآدممثل
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 ادهیپنیازماشممنونهیوباگرفتمکارتوازدستشگرفتطرفمدرآوردوبهیکارتازکتشتفاوتیبنیآبتحرفمنیباا

-کردوگفت؛نانفسشوفوتیدادودورشدوروژیگازنیآبتمیشدادهیپکهنیهممیشد

 !! بودملنتیروسابسشدمیمخفهداشتمهووف

 !! میشیممعذببرگشتازراهمیاومدیمخودمونزاشتیمکاشیول-:گفتممنکهمیرفتسالنطرفوبهدمیخند

 !! لوچندهیکشدنبابامعذبالیخیب-

شگاهیآرارفتمیونمکردمیفرارمخاستیم!!چقدردلمشمیممطمعنامعذبمنیولنشهمعذبیدروژیشاحاالدادماتکونیسر

یخانومطرفنابعهیدادروژیمانجامیکارخاصی!!هرکسزبودیوترتمکیواقعاشبازموندسالنهنمدمیشدکهبزرگ!!واردسالن

یوتداشتیاشدهتیالیبلندوهایموهامیرفتزنطرفدوبهیاومدودستموکشطرفمبهباهاشکردنوبشوبعدازخوشرفت

 !! سوگنددوستمنمیاجونبهارهخب-:گفتناروبهشیبودروژزدهیقشنگپ

-درازکردوگفت:طرفم!!دستشوبهیخانومیخوبسالم-:کردوگفتبالبخندبراندازماستبهارهاسمشدمیفهمکهزن

-:گفتوبهارهفشردمیگرم!!دستشوبهخوشبختمیلیخامبهارهمن

-:گفتنادرگوشمی!!روژنمیلباستوببارکهیمانتوتودربزحمتیبزمیعزخب

-گفت:بهاره!!وبعدروبهکاربلدهسازهیمخانومبهارهنیورتوروهماونرمیممن

-:زدوگفتیلبخندونم!!اهاشهماهمخایمجونبهاره

موهامیرهیوگبرداشتمسرمیازروشالموهمحالدرهمونومانتومودرآوردم!!بالبخندتشکرکردمهستماهخودشکهشونیا

 نینجابشیاایب-:وگفتکرددستموگرفتیمبالبخندنگاهمبرگشتمخانومبخارهطرفبه،یوقتبازکردموهم

 !! یخشگلیلیتوماشاا..خ یبشیافرشتهچهکه

 !! باشهظیادغلیزخامینمشمیآرافقطممنون-:گفتمزدهخجالت

  باشه؟؟مدلهچهیچابروهات-:بخاره

 !! بزننابروهاممبهقراربوددستچهارتاشدمگهچشمام

 لطفا!! شهمرتبدخترونهکامال-وگفتم:کردم نفسموفوتنگفتمیزیچیولبودم،شدهیکفریحسابنکهیباا

  گذاشتیماسکوبعدازاوناومدودردمیحسابکهکرداصالحروباشمعصورتمیموهااول شددادومشغولتکونیسر
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یفارساعتچهحدودسهدمیدینمنهیآیخودموتوبودکهقرارگرفتهمقابلمیطوربرو،هامابرداشتنکردبهوشروعصورتمیرو

رحالتیدموهامچوندیکشطولساعتکیوسشوارشموهامیگودیبیبودکارهاشدهخشکگردنمبودمبهارهردستیزکس

 !! گرفتنیم

رنیودودیسبزلجنماتشیآراشدمزدهشوکنهییآیتوخودمدنیوبادنمیببنهییآیخودموتوگذاشتخانومبهارهبتالخره

 دادهحالتملیرکمکروبهپرپشتمیهاوموژهداشتمیگ

وزدخترونهکامالبودوابروهامشدهوصافکدستیدادپوستمیمترنشوندهیتروکشچشمامودرشتکهییبایزچشموخطبود

بیزلبقوبریاسیپررنگدادورژلبیمترنشونشونبرجستهکهداشتنیرنگیبهگلیرژگونههامونهگبودنشدهشیباآرای

فرشدیهاحلقهحلقهکمکبهازپشتوبودنچپمیشونهیرویآبشارصورتبهامفر،شدهیموهابودشدهدهیکشروشکهییا

 هیبودهاروپوشوندهرهیگیروه

بیشداینمباورمبودختهیرصورتمیروکجفرقصورتبهموهمشدهکوتاهیبودوموهاکردهدرستسرمیجلوهمکیکوچفک

 کهینامحرمیبود؟؟مردهایکبودواسهیچواسهییخودآرا همهنیاوبتشسهسوگندسادهدخترهمونن

یقکهخانوم!!بهارهخودخودمودارمشتردوستیخودموبشگاه؟منیآراامیبحضورداشتن؟؟چرامنومجبورکردنیمهمونیتو

 !! یشدمعرکهتوکهدختریستینیراظشتیازآرانکنهسوگندجانشدهیچ-دگفت؛یمودزدهماتمی افه

 ممنون!! نه خوبه-:وگفتمدادمسرموتکون

اومدخویمطرفمبهباشیبلندوزلباسبااونسالنیازانتهاکهدکینارودیروژقهیوبعدازچنددقنشستمیمنتظرروژیاگوشه

طرفمدورگردشدوبهازهمونچشماشمندنینابادیادروژیبلبمبهیشدلبخندباعثیروژییبایبودوزباشدهیواقهازهمدش

 !! یشینمشناختهاصالبرمقربونتینازشد...چهسوگندیوااا-:گفتکشانغیوجگرفتدرآغوشمومحکمدیدو

 !! یشدخشگلتوهم-:وگفتمدادمسرموتکونکالفه

 !! ذوقیبیدختره-:زدوگفتبازومبهیمشت

 !! تویبشیپسرکشچهامشبلخونهمیبرکهبزنمامانطرحهیهاتوهمپاشوپاشوبروناخون-:فتناگیوروژدمیخند

 !! یترپسرکش لباستنیتوباابعدشمباشخانومصدبارگفتم-:وگفتمرفتمبهشیاغرهچشم

 !! بودمعلومیکمکهکردمتنشباالبهینامحصوصیواشاره

 !! شعوریبیدخترهیزیهیلیخ-:زدوگفتیغیجاونم
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 !! من دخترمهنوزخوبه-:وگفتمانداختمباالیاشونه

  نکردم!!ناقصتتانزدمهاتودرست کنورناخونپاشوپاشوبرواآن-:گردشدوگفتچشماش

 بدم!! وکارموانجامبرمکردکهوادارم غیجغیجنابهیوروژنداشتدهیفاعنوانچیه بهمخالفتم

!!خوردیمبهمداشتحالمبودکهزدهاونقدرحرفخونگرمهمیلیمنا،بودوخاسمشنداختیمهاموطرحناخونکهیبعدخانوم

تسررفتنجزحوصلهنداشتیچیهکهگهیدیهاوحرف،خودمییبایمنا،اززیهافیتعرشدوبهتمومهاممکارناخونباالخره

 نکردیوجه

 

 هی!!وفقطم

بیاحتیدوبرابربعدازاونکهییبایزیحتکنهحالمنوخوشبتونهنبودکهیزیچکردندوزکبزکگفتمیوخالخشکممنون

-!!دنیهارسبودوحتمامهمونباهشتیتقرساعتبودرفتمنشستهمنتظرمنبوداکهشدهناآمادهیروژطرف!!بهبودشترشدهی

 !! اددنبالمونیبیعیشفیآقابزنزنگکنلطفشهیم شداگهتمومکارمناجانیروژ

-:کردگفتبراندازمجانبههمهنکهیوبعدازابلندشدودستموگرفتاشناازجیروژ

رووشالموانداختمدمیپوشومانتومودادمتکونی!!سرنهیروسبزارهروبکنهسرموننشهاومدعالفشوکهآمادهموقعتااونیاوک

-:اومدوگفتطرفمنابهیروژقهیبعدازچنددقکردمسرموچادرموهمسرمی

-:وگفتمدمی!!خندشدمخشکچوبمثلیکاراولهمونکهبلهگفتخشکنیچهمزدمحرفومدتاباهاشدراجونمننهیوا

پس -گفتم:!!بااخمدورتیدیچیچراچادرپحاال-:کردوگفتنانگاهمی!!روژوونهید

 !! زدحسابحرفدوکلومشهیباتونماصالکنولشکردوگفتکارکنم؟؟نفسشوفوتیچ

-:وگفتدادمتکونین؟؟سریشماهستیرستم-:اومدوگفتطرفمونبهیبعدزنیقیدقا

خودشده،بودواسهیمشکلنمیانشهدهیدصورتمکهگرفتمیچادرموجورومنمیبلندشدازجامونعی!!سردرمنتظرندمییآقا

 ماتشبنفششیآراسرشیروشالشوانداختیعادیلیخ ناکهیروژش

-:وگفتداختانبهمینانگاهی!!روژاومدیمبهشیلیخ

ازحضارازیسرسریبعدازخداحافظعیسریلیوخاومدمخودم!!بهرسونمونیمقتلبهکهمیابرید،بیکنیمچرابر،و،برمنونگاه

 روبهمیشدخارجشگاهیآراسالن

یوشلوارسورمه،ادوکتیبودبلوزسفزدهییبایزیلیخپیتنییپابودوسرشدادههیتکنشیماشبهکهیبوددرحالنیآبترومون

یهازدکفشیمبودبرقنییپاکهباوجودسرشاشغهیتشیشبودوصورتکردهبادرستیزیموهاشوباحالتبودنتنشپیککه
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-:گفتگوشمنادمی!!روژبودمرد،مردمننیبوداگرفتهضربانقلبمزدنیمبرقییازنوبودکهدهیپوشهمیاسورمهیورن

گرفت ام!!خندهجوننیآبتشدهمامانچهکردمرمنوغشیگادسوگندبگیمااوه

-:ناگفتیدروژیناچرخیمنوروژنیبسرشوبلندکردونگاهشنیآبتزمنیریوباخنده

-:دادوگفتتکونیسرنی!!آبترشدیددیببخشیعیشفیآقاسالم

سوارشدومن !!خودشمیبرگردخونهدتابهیترسوارشعیلطفاسرندارهیرادیا

 یتوکهیتیالیقیوتنهاموسمیبودارکردهیاختسکوتمدتتماممیسوارشدهمیوروژ

ایحیتویادیزیهانیماشمیبازکردوواردشدوتشیروباردرعمارتنیبعدآبتیقی...دقابودروشکستهدسکوتیچیپیمنیماش

کردوحلقهنادستشودوردستمیم،روژیشدادهیپنیازماشکوتاهیکردوباتشکرروپارکنشیماشنی!!آبتباکالسوهمهبودنط

-گفت؛گوشمدمآرومزنانسوت

عامذکرشازنوعالبتهطورباشننیهمصاحاباشونمعروسکنییهانیماشچهمحالهیخوشبختهمهنیسووگندمنواننهیوااا

 !! شهیمیل

-

-:دوگفتینادستموکشیروژرفتیمخونهطرفبهیبلندیهاباقدممابودوالبتهیروقاروبهیدقنی!!آبتنشنوهنیآبتزشتهسیه

هامونوتندتدورشدقدمازموننیآبتیووقتدادمروگوشیروژ!!حرفخدابندهنیابهمیبچسبکهشهینمگهیدبروتابرهراهآروم

-:ناگفتی!!روژومدیم ودستیقیموسیصداازخونهمیرکرد

شناخیرونمیواصالکسبودنجمعیادیزیعدهمیشد!!واردخونهدهیخشکغرتوکمرمکهمیبدوبردارنوسوتمدستجانمیا

یپوشلباساشودرآوردومشغولناهمیوروژولباسامودرآوردمکردمدروقفلبودمناتاقبهرفتنمیکردیباروژکهیکارنیاولتم

-:گفتمیروژوروبهقراردادمرومهاموروبهکفشبودیعیناطبیروژیفرموهابودفقطمنیموهامدلاونمیشدوهاکفشاشدن

-:وگفترخندهیکردوبعدزدز نگاهممنگنااولیبپوشم؟؟روژیجورناروچهیا

-وگفتم؛باال،انداختمیا؟؟شونهیبپوشکفشجفتهییتونینمواقعاکه

ازجاکارششدنشدوبعدازتمومدورپامبندکفشدنیچیپومشغولنشسترومناروبهی.!!روژدمیدارنپوشپاشنهکفشتوعمرم

-:وگفتمزدمی!!لبخندازکفشاتنمیبفرماا-بلندشدوگفت: ش

  ه؟؟یچاون-:دگفتیدیروژکهنیوهمبرداشتمکشومیرموازتویحر!!شالزمیعزیمرس

 !! گهیدکنمسرم-کار؟؟یچیخایمخب-!!شاله-

 حرصکهیرحال!د؟یزنیمغیانقدرجچتهکوفت-:هواوگفتمدمیمترپرهینایبلندروژغی؟؟؟؟؟؟؟؟باجیییییییییییییییچ-

-شگاه؟؟یآرایرفتیخر،بودپسکنمیماتمهیقمهیجاقنیهمخودمتواونوبندازروسرتسوگندفقط-:خوردگفتیم
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-:وگفتمدمی!!دستشوکشکنولشنییپامیرینماصال-:وگفتتختیرورنشستینادلگی!!روژنایروژخبیول

-:بازشدوگفتششی..!!نتویپاگناهشفقطپاشوخره

-:وگفتدستموگرفتکهدربرمطرفبهوخواستمدادمسرموتکونبودمیناراظنکهی!!بااباشهازمنسالتکیگناهبرمقربونت

درآوردوازشرنگیمشکسیودوسرورفتساکشطرفبهیوروژکردمنگاهش!!گنگمیدارکمیزیچهیهردومونصبرکن

هان؟؟تولدم؟؟امروزمگه -وگفتم:کردمبازنگاه!!بادهنمبارکاتولدتیب-:گفتشلشیوبانگرفتطرفمروبهیکی

 !! یروانیکردچندمه؟؟خودتومسخره

وبازش گرفتمروازدستش!!جعبهگهیددمیمتولدتوازاالنیکادوحاال-:دوگفتیخندغشغش

  ؟؟یدی..توخرنوی..ایا-:گفتمربودبالکنتیگچشمشییبایزکهیزمردسیبازموندسروودهنمکردم

 رنشوبابا،بیجو،گ-:لبخندزدوگفت

 

-:گفتمکنمتشیاذنکهیاوواسه بودگرفتهاممخندهدوربودبهتینا،ازآدمیروژنیاکالدمیکشی!!نفسدله

-دادوگفت:!!سرشوتکونبهمیبندازیخایمبدلسیسرواوهوک

خووهمدستبندشبستگردنبندروبرامونموادادمدستشگردنبندوبهببندم!!باخندهگردنبندتوبدهحاالپروبچهباشهازخداتم

یلیخوگفتنادستموگرفتیروژاومدیمبودوبهشنانقرهیروژسیسروکردمگوشممانندشوهمنینگیهاوگوشوارهبستمدم

  ست؟؟ینزشتکتهنیاخوبممنمیبرمیتونیمحاالخب

-:وگفتمکردمنگاهرشیحرکتبه

 ازاتاقعیسرکهطرفمزبردارهیخناخواستیروژحال!!درهمونرونیبزهیرینمداروندارتحداقلهستهمبهتریجورنیانه

-:گفتکهدمیناروشنیروژغیجیوصداشدمخارج

داشفاصلهازمیاپلهنادوسهیبودروژلبمیرووخندهرفتمنییهاپادوازپلهحالتشدبهخارجازاتاقعیوسررمتینگدعاکنفقط

 کهیشخصشدنگاهموبهحلقهدورکمرمیدستازافتادنمخوردوقبلچیپآخرپامی لحظهت

بوددورکمرمپسرهدستیولوجورکردمخودموجمععیکردسریمنگاهمباتعجببودکهپیخوشتیپسرکاروکردانداختمنیا

 !! خانومخامیممعذرتاوه-جداکردوگفت:اومدودستشوازکمرمخودش!!پسربهدیکنلطفاولم-:وگفتمکردمصداموصاف

-

دایدیسفپوستکردمبراندازشکردمنمبراندازم!!پسربانگاهشخامیازشماعذرممنافتادمبودکهرمنیتقصکنمیمخواهش
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-:اومدمخودمسربهپبودباحرفوجذابمردونهاشافهیق مناسبیودهن ودماغیمشکیابروهایآبییچشماشت

  رودارم؟؟یکسباچهییارجمندهستم افتخارآشناسورنمن

 یاروبدونم؟؟شونهاسمتونشهیم-:شدوگفتمعلوماشگونهیرودوتاچال زدکهی!!لبخندهستمیرستم-

 !! ریخنه-گفتم؟یمبهشداسمموهمیشدباافتادنممانعچوناسمموبدونهکهداشتیلیدلچهانداختمباال

-:دوگفتیبلندخندجاخوردوبعدازاونیواقعیمعنابه

ازهرآکهیشخصومحکمبمیصدالحظهنی!!همشترشدیباشخندهکهرفتمبهشیاغره!!چشمدختریداریجالبتیشخص

مسورنبابرگشتهمزمانسر،ماقرارداشتقاپشتیدقوجورکردموخودموجمعشمشددستپاچهآشناتربودباعثبرامییشنا

دنیبودبادزشیعزیدخترخالهدردستدست!!اونمشدرهیخبهمرونیبودبزدهازحدقهکهییهاباچشمنیوآبتبرگشتمهمن

یوتارواشتدتنبهیقرمزرنگیدکلتهلباسشدکهدهینگارکشسمتبهنگاهمازکارافتادیالحظهیبراقلبمرومروبهیصحنه

باحهمبوداونظیغلهمششیبودآرادهیپوشهمیبلندقرمزرنگپاشنهیهابودوکفشلختکامالپاهاشبودوبعدازاونپاشران

 !! دادمسرتکونیتصنعبالبخندکامال؟؟؟یتو..سوگند...سوگند-:کردوگفتنگاهمرتی

-:وگفتبرگشتنیآبتسمتبهسوگنده!!وبعدازاوناسمتونپس-:کردوگفتنگاهمروزمدانهیوپنشستسورنلبیلبخندرو

  چندوقت؟؟نیادمتیندییدایپکمقیرفیچطور

-کردوگفت:اشارهمن!!بهخانومنیا-:زدوگفتیلبخند!سورنبودهازمنیسعادتکم-:زدوگفتکجیلبخندنیآبت

  بودمش؟؟دهی؟؟ندهستنانیازآشنا

 چطورمگه؟؟ -:گفتنیآبت

-

سور!!بهبوداونجااضافهدوجودمی؟؟شابودمکارکردهیچکردمگهنگاهموباغضبکبودشدهنی!!آبتشونیادارنیجالبتیشخص

-وگفتم:کردمنگاهن

وددستمبهگردشدهیشدباچشمادهیکشدستممچکهدورشم!!خواستمشممرخصبااجازهخامیممعذرتاتفاقاونبابتبازم

  هست؟؟همیاگهیدحرف-:وگفتمدوختمچشمسورنوبهمکردبودنگاهشدهدهیچیپدورشکهیست

 !! خبیموندیم-:دادوگفتتکونیسر

دیکلیهاجداکردوبادندونروازدستمسورندستکهدوختمچشمنیآبتبهقرارگرفتسورندستیرویسومشخصدست

 !! نیدبری!!باگشتیمدنبالتوندوستتونسوگندخانوم-:گفتشده
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تااونیچراآبتبودکهاومدهشیپسوالوبرامکردمخالصمخمصهترخودموازاونعیسرهرچهجداشدومنازدستمسورندست

موگذاشتتنهامکهبدمبهشیحسابیوگوشمالکنمداشیپخاستیمدلمگشتمیمیروژدنبالحاالزد؟؟یمنیحدخشمگن

 کنارشکوفهکهدمینارودیشدوازدور،روژیمپخشچنانهمیقیس

چرمعمولناطبقیوروژبودننشدهحضورمیمتوجهبرداشتمقدمطرفشون!!بهدنیخندیومزدنیمبودوحرفستادهیاخانوم

-:گفتیمت

باورکنناستیواوعملشیازآراهمهخشگلنینیبیمخونهنیاختهیرکانیپکانیدخترشهمهنیاجونشکوفهبگهبراتجونم

 گردشدهینه؟؟باچشمانیخوشگلشمیآراشمابدوناونوقتآهان-وگفتم:کردم!!صداموثاف نی

 گردشدهیچشماکهکنمسالمخانومشکوفهبهوخواستمدادمکرد،دندونامونشونشنگاهوبهمبرگشت

-:وگفتگرفتدرآغوشمدوسفتیکشوبعددستمولبخندپررنگشبعدازاوندمیخانومودشکوفهی

-وبالبخندگفتم:جداشدم!!ازآغوششمنتوبشمیفداینازشدچهیشدماهچهیخودتنمباورکدخترمسوگندجانیوا

 !! نشدمخشگلونقدراهمخانومشکوفهیمرس

  ااومدوبعدایآریصدا

  خشگله؟؟یک-:شدوگفتاضافهمونجمعبهزاون

کغشکهخانومبازموندشکوفهکرددهنشنگاهمنبهبودبرگشتروشقاروبهینادقیروژناشدچونیروژبلندکردماتسرشوکه

ایآرکهتفاوتنیبودباابرادرشمثلدرستپشیتکردمیمانگاهیآربالبخندبهکردومنیمنازکچشمناپشتیروژبودازخندهرده

 خانوشکوفه!!روبهبوددهیپوشیمشک

 

  ن؟؟یخورینمجمازکنارمنامشب-ناگفت؛یوروژمنروبهاکجابودن؟؟بعدیحورنیامامانیوا-:گفتطنتیباشم

-:کردوگفتااخمیشدآرینمجمعگهیدکهخانوم!!شکوفهمینخواستمفتشبلهبله-:وگفتباالرفتابروشیتاهینایروژ

 ازکنارمنخودتیزدحرفینجوریاچونناخانومیاتفاقاروژ

ختونستیکردنمیمهرچقدرتقالناهمیدبردروژیکشخودشوهمراهگرفتنارومحکمیروژدستیجدیلی!!وخیخورینمجم

بطرفمبهلحظههیشداهمقدمیباآرخانومانهیلیشدوخآرومهمونواسهرفتیمزدآبروشیمهمغیجاگهحاالبدهودشونجات

باآربودهازخداشوونهیدیخترهگردشددچشمام!!دورشدکنانیبایباکردوبعدمااشارهیآرزدوبهیبازچشمکشیوبانرگشت

-:زدگفتیمموجخندهتوش کهییباصداکهخانوموشکوفهبودمموندهکردحاال،منینازمیالکاباشهی

:گفتوباخندهکردمنگاشگردشدهیوباچشما.!!برگشتمانیمهمبدبهمنیایناوآریروژنیاکهنیبشاکنارخودمیبادخترمیب
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-

حرنی!!ازاارنیمبرامتانوهدوسهیکاراولهمونشنیمیخوباند،زوجیپرانرژهمنمثلاهردوشوننیادخترمگمیمراستواال

بودوآرادهیپوشیکیشیسوسنودامنکتدوختمچشمخانومشکوفه!!بهبودفکرنکردهتاکجاکهگرفتامخندهخانومشکوفهف

-:گفتمشدروبهشباشدهیزیلیوخداشتیاسادهشی

 !!بچهامیطفلیکش،شدنیآبتیلیتوهم خ-،گفت؛یپرتبالبخندوحواسخانوم!!شکوفهدهایشداکبرآقاکشیلیخامشب

 

 کشنیآبت چهیعنیکردمنگاهشچهارتاشدهیباچشما

-:کردوگفتنگامخودش،اومدوبالبخندبهخانومشکوفهنییپاوسرموانداختمشدمشدم؟؟سرخ

قبعروسعنوانبهمنیولسینیدختربدچسبونهیمخودشوبهشخبیولستینمناسبپسرمیبرااصالنگاردخترخواهرم

 .....!! ییبایوزیخوببهیدخترخاستیمدلمندارمولش

بعداکبرآقارودیقی!!دقتبزنکیحرفنکهیتااباشمساکتدادمحیترج!!منمرونیکردبنفسشوفوتندادودرعوضحرفشوادامه

سالمخوندمروچشماشتعجببلندشدمازجامحضورشاحترامبهداشتیبرمقدمطرفمونبهخودشوصالبتباابهتکهدمی

 بودکهیبودصندلخانومکنارشکوفهکهیصندلظاهراتنهاکردمافتیدر شهیهمرومثلوجوابمکردکی

-:وگفتمرفتمیاگوشهبودننظرتهاتحتمهمونکامالبودکهیمحلچونبودمتهینشروشمن

 ی!!سردینینجابنشیشماایعیشفیآقانییبفرما

نراحتدرحضورمنکردملحساسواربودپچپچدرهرصورتکهشدنزدنحرفومشغولنشستخانومدادوکنارشکوفهتکون

یاتنهابودمکجابرمبودمموندهحاالدمدورشدادوازشونبالبخندسرتکوننومخاوشکوفهگفتمیابااجازهخاطرهمونبهستنی

شدودختراباذوپخشیاکوبندهیفیموسستادمیاسالنیتوسردرگمیبودولگرپرفتهخودشواسهکههمیگورگوربهیروژن

گرفتم تهوعحالت کهبودندهیپوشیبازیازدخترااونقدرلباسایبعضبودنناشناسشترافرادبرامیبوسطختنیرق

 نبودمتوجهیکسچهخوددورباشمیب جمعنیوازااتاقمبهبرمخاستیمچقدردلم

حضوردمنیفهمیمیکپسبودگرمسرشخودشکهخانومموشکوفهبوداگرمیباآرسرشناکهیشد؟؟روژیمیمهمونیتومن

مسلدمیکشیکوتاهغیزدوجدرجاخشکمکردنروخاموشالنسیهاراغچکههابرمپلهطرفوبهکنمگردعقبخواستمندارم

تعادلخوردمیشخصوبهرفتمعقبعقب!؟نیکنیمهاروخاموشچراچراغشد،حاالینمدهیشناصالهمهمهاونیتومنغیماج

-:گفتکهنیآبتبمیوصداشدحلقهدورکمرمیدستکهفتمیبوخواستمدادمروازدستم

خودموازحصاردستخواستمبود؟؟کردهحلقهدستشودورکمرمبودکهنیبنداومدآبت!!نفسمیافتادیمالناکجاستحواست

 !! بعدبروشهبزارروشندهیمانجامهرکاربرسهیهرکچراغاخاموشهصبرکن-:گفتکهجداکنماش
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هدادمحیوترجبودمدهیفهمروخوبنیمنظورآبتکردمشدنمواحساسسرخفکرکردمنیآبتحرفبهی!!وقتبودیچمنظورش،

کرودگرگونحالمنیآبتینجواگونهیبودوصداگرفتهینامنظمضربان!!قلبمکنهیدرازدستبهمیکسنکهیتاامونجابمونم

  ؟؟یکرپیعذرخواهازشافتادکهتووسورننیبیاتفاقچه-:وگفترد

 ! فتمیبنزاشتنیعنی!!داشتنارجمندمنونگهیخوردآقاچیپپامهکدمیدویهامازپله..داشتمیچی.ه،یه-گفتم؛دهیترس

  ؟؟یجورچه-:دوگفتیکشیقیعمنفسشدهخشننیآبتیصدالحنکردمحس

  ؟؟یجورچهیدچیببخش-:وگفتمآوردمزبونروبهفکرم؟؟یجورچهیچشدمجیگ

  گرفتت؟؟یجورچه-

 !! گهیدنیشمامنوگرفتکهیطورنیهم-:وگفتمنلرزهصدامکردمیگفتم؟؟سعیمیچاالن....!!منچهارتاشدچشمام

 ...!! یکهیمرت-:گفتروکهشیرلبیزحرفوبعداوندمیروشنشیعصبنفس

-:گفتمنیآبتبود؟؟روبه منوگرفتهنکهیبودجزا کارکردهیچسورنمگهندادخبحرفشوادامه

 !! نیشیمیشماعصبکهنکردنیکاراشتباهشونیا

 ستهیتوبایمترهییدتوینبایحتکنهیمیکاراشتباهمنازجنستوبشهکینزدکهیکس-:آوردوگفتپهلومبهیفشارنیآبت

 !! کنهلمستنکهیابهچه برسه

 گرهدرهماخماموبعدازاونشدمجیگ

ینزدچرتخودش،االنپسوارزششوندارمبشهکمینزدیدکسینباکهارزشمیاونقدربنکهیبودافکرکردهیچمنبهخوردراجع

-:گفتمیداربغضسوگند!!بالحن-:گفتنیوآبنتدمیکشخودموعقببودانداختهبودودستشودورکمرمستادهیاکم

نییپامنبهیکیبانزدارزشتونخامینمکنتوحفظفاصلهشماهمپسباشهکمیدنزدینبایکسکههستمارزشیاونقدربدرسته

 یهاچراغوهمزمانختیرامگونهیرو!!اشکمادیب

خودشوازدونمینگارنمبودکهنداده...!!حرفشوادامهمنظورکردمنکردوزمزمهیمنگاهمجیگکهدمیرودنیشدآبتروشنسالن

 نییپاشدسرموانداختمزونیآونیآبتکجارسوندوبه

 روگرفتماشکامزشیری!!جلورفتمیمگهیوچندروزدبودمارزشیببودمننیباآبتحقازاونجادورشدمبااجازخهیوبا

 حلقهیدختریدوربازودستشکهدکیرودوازدوربابک

 بودنگاهکنارشکهیدختردبهیرسبابکوهمزماننشستلبمبهیاومدلبخندیمطرفمبازبهشیبودوبان

 امتوجهبودکهیزیچنیاول نیواداشتتنبهیمناسببودلباسوبامزهزهیمزهیرکردم
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-بالبخندگفت:!!بابکشناختمیرومهمهبودمدهیدطونیشیهاآدمکهزدبسیمموجطنتیشچشماشیکردتوروجلب

  د؟؟یشماخوباحوالسوگندخانومسالم

 ممنون!! مخوبمنم-ن؟؟یشماچطورممنونشکرخداخوبمآقابابکسالم-

 جون!! سوگندسالم-:گفتطونیشادوشواونمانداختمشیدخترکنار،بهینگاه

  دشما؟؟یخوبیخانومسالم-:بالبخندگفتم

 !! یمرس-:بالبخندگفت

 !! هستنالینازنامزدمشونیاسوگندخانوم-:گفتبابک

 دارزبونخودمیبابکإعه-:گفتبااخمالیناز

 

 !! هام

 !! نیشناسیمکهمنوهمجانالینازتییازآشناحالمخوشیایخ-:وگفتمدرازکردمطرفشبالبحنددستموبه

 بله  -:فشردوگفتدستموگرم

 !! هستشهیتوهم 

-:بالبخندگفتالیونازبودشدمرفتهالینازبهبابککهیاغرهچشمیمتوجهکردمنگاهشرفتهباالیابرویتاهیبا

 !! ازخودتونهیخشگل-:وگفتمدادمتکونی!!سرسوگندجونیخشگلیلیخخب

غرچشمنامدامیبودوروژدهیچسبناروسفتیروژیابازویآراومدنطرفمونمابهینفرهسهجمعدنیبادکهدمینلرودیاوروژیآر

نگاهیستادحتیادادوکنارمبودنجاتیهرترفندخودشوبهناهمیشدروژراهبهدوبارهیپرساحوالاونابساطبااومدنرفتیمه

-:اگفتیآرروبهبودندوبابکگرفتهگرمالیناونازی!!روژبودشبردهاباخودشیآرکه هرچقدرهمربوذمیدلگازشنکردم  همش

  ؟؟هییاخبرایآقاآر

 خدابخادآره!! اگه-:دادوگفتبازسرتکونشیابانیآر

بودوجودکنیتوکهیزیچبودواومیواقععشقنیدایشااومدونیمبهحرفنی!!چقدرزوداارفتیآربهیاغرهناازدورچشمیروژ

شددرمونیبیگرفتاردردذرهذرهچرامنپسروبزننیحرفنیچاانقدرزودهمیوآریروژکهنهطورممککردچهیمفرقباعشق
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بابودنیزوجییجوراهیهمهجمعنیابودمیچبراشبود؟؟منکردهفرضیمنوچنیآبتنداشتمحوصلهرفتمیماتاقمبهکاشم

اضافجمعبههمزشیعزیدخترخالههمراهبهنیآبتدکهینکشی!!طولتنهابودمکهبودمیتنهاکس!!مننایاوروژیآرالیونازبک

ساکتکامالمن،یولکردنیمشرکت،بحثیتویگاهنینگاروآبتمیبودساکتونگارومننیبودوتنهاآبتراهبگوبخندبهشدنه

 رهیخجمعبهوواجوهاجشدهشوکهزدیاسمموصدامکهیمانندروژغیجیباصدافکرکهیتووسختبودم

جزدومنیمحرفدبامنینباناهمیروژاحتماالرفتغرهناچشمیروژبهبااخمبودکهنیآبتنیوادنیخندبهکردنشروعهمهشدم

  سوگند؟؟هیچنظرتخب-:گفتنادوبارهی!!روژداشتمزام

-:وگفتمزدمیینمالبخنددندونشدمرومتوجهبحثکامالکهرفتارکنم،یوطورشمخارجمانندمجیگازحالتکردمیسع

 موافقم!! 

 !! یاهیانقدرپادونستمینمیوا-وگفت؛دبغلمیگردشدوبعدپرچشماشنااولیروژ

گف!!وجزنگارکهکردنموافقتهمهدکهیروپرسنظرهمهیبودم؟؟روژهیموردپادرچهسوالعالمتهیبودشبشدهامافهیحاالق

-ت:

 خبی!!ولدرکبهترچه:گفتکهدمیناروشنیروژیلبریغرزی!!صدابگذرهدخوشیشمابرسازهینممنبهشمالیوهواآباوه

بودموندهرفتنمشمالجمعنیباابرسرمخاکشمال؟؟ههبرمکهبودمکردهموافقتمنشمال؟؟گفتیچنینبودامهمبرامنیا

  ن؟؟یبر نیخایمیکدمینفهمفقطمنناجانیدروژیببخش-گفتم؛یروژوبهشدرراه...!!بهالحمدااونمکه

 !! گهیددوهفته-:دادگفتیمرونشونششینکهینادرحالیروژ

 !! شدمیروبه روم جمعنیبااددوبارهیبادمیجدیخونهیتوبعدازاقامتمهفتهکیدرستیعنیگهیددوهفته

 دومنیرسانیپابهشیوبدیباهرخوبیمهمون

  !!برمخوابوباافکارمتعددبهبرمگرممخوابرختبهپرتنششبهیندنبعدازگذروتونستم

خووهمرفتمیمخونهنیازاگهیدیقی..!!دقابودموجورکردهاموجمعیشخصیهالهیوسیهمهکردمچکگهیباردهیچمدونمو،

میکسچهبعدمنارهیدردمقلبموبهختیخبررنیبااخانومشکوفهکهییهااشکبهفکرکردنی..!!حتناراحتوهمبودمحالش

هخاداخمیمینگه؟؟کیزیوچبشنوهکنهروتحملنیآبتیرهایهاوگیخاد،غدبازیمیباشه؟؟کخانومشکوفهادمواظبیخادبی

اهفتهنینه؟؟ایبشلبشهلبخندبگفتنشیودربرابرهرآبجابخندهیآریهایبازمسخرهخادبهیمیکنه؟؟کاکبرآقاروتحملیا

درمقابرنشنیدرگباهمنبودکهیروزهفتهبودودرطولناواقعابامزهیاوروژیآریهاکلابود،کلیروهیمثلبودبرامگذشتهکهی

باخانوادکهناخواستیرسماازروژشیچندروزپخانوم!!شکوفهشدنیموساکتنییپانداختنیمروبادادبلنداکبرآقاسراشونل
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 یوخانوادهبزنهحرفش

دادلبخندپررینامیروژکهییهاوقرهایبازیادکولی!!بابودشدهیمنتفخارجبهاهمیآرنابرگشتیروژیخاستگاربهبرنیعیشف

!!چخودشروالیروومنمیوپرازشاددغدغهیببودآرومخودشونیشگیهمروالیروشونیزندگ!!همهلبمیرونشستینگ

 مهمبرامیموضوعنیهمچبودکهوقتیلیتنش؟؟خیابیکردباتنشیمیفرقه

یهممنی!!براستینبودونمهمبراماصالیولانهیخبرداشتنیآبتدونستمی..!!نمیسنگیمجسمههیبهبودمشدهلینبودوتبد

-:دوگفتیکشاتاقمبهیسرکاومدمخودمابهیآریآشنای.!!باصداهیکافنمیببحالروخوشانمیاطرافنکه

لبخندغانداختبهمینگاهنهیسبه!!دستچقدرباشعوربودروبازگذاشتو،واردشد،دراتاقدادمتکونی!!سرتوامیبشهیمسالم

 !! هزارتاغمهلبخندتنیاپشتسوگندخانومندهلمیخودلبخندتحویب-:گفتکهزدمینیمگ

 !! برمیمباخودموخاطراتتمبرمخامیمآرهنه؟؟خبستمینیآبجگهید-:وگفتمدادمتکونینفیمعنابهیسر

-کردوگفت: نگاهماناراحتیآر

واالنآشناشماهامیباهمسررومنیشدباعثکهیشمابودنیایهستکهیبودیهمونشهیسوگندشماهمیآبجهیحرفچهنیا

 یمناازدواجیباروژگهیدچندوقتکنمیخوشبختانقدراحساس

 

 !! شماهستمونینومدیواکنم

 چیه-:وگفتمکردمیزیراخم

شماچییآشناومسببدمیمانجامیناهرکاریشماوروژیخاطرخوشحالبهمنحرفنیادازاینمخوشمستینمنونیمدکس

 !! خدانبودهجزخواستیزی

 !! دنیفهمیمهاهمیروبعضموضوعنیشدایمچقدرخوبیهستیادهیوفهمدخترعاقل-:زدوگفتیومهربونلبخندگرم

 !! دینیبیممنوخوبکهازشماستیخوبنیا-:وگفتمانشدمیمنظورآرمتوجه

-:گفتاباتأملیآر

درحددوفقطزنهینمحرفیوباکسخودشهیتومدامکردههیوگرختهیرچقدراشکروزتاحاالیازدمامانیدونیمیشدبمونینم

 !! کلمه

کوچولوهاشونوبونگاردستنیآبتکهیزماننجابمونمیاخاستمیمیتاککردمیمیزندگهیبقیدبرایبایتاکیولدونستمینومیا

؟نزنهیوحرفزجربکشهتونهیمآدمهیچقدرمگهنداشتمتیظرفمنبشم؟؟نهخوردوشکستهکهیروم؟؟زمانیجلوانیوبرنیگ
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مکهیزمانی!!حتکنهیبودمنوراظنتونستهاداکبرآقاهمیزیاصرارهایحتتونستمینمنهنزنه؟؟منحرفتاکاموالمبخورهزخم

-وگفتم:!!نفسموبادردرهاکردمخوندنودخترخودش

-:دادوگفتتکونیاسری!!آررفتمیدمیروزباهیکنهیمعادتهمخانومشکوفهمموگرفتمیتصمامنیآراصرارنکن

  ابرسونمت؟؟یاددنبالتینامیروژ

-:گفتیوباانرژاتاقیدتویناپریروژلحظهنیهم

یباشاهمیبودآرگرفتهامشدخندهخوناخفهیآرافتادبهچشمشکهنی...!!همشوهرجونمی...آجخودمی...سالاام...آجسلوووم

  ؟؟یبگخودمبهیایشوهرجونوبنیهمشهیمیچخب-:گفتخودشخاصطنت

-:کردوگفتنازکیچشمناپشتیروژ

  م؟؟یبریاآماده-:وگفتگذاشتامگونهیروتابوسهودوسهدبغلمیناپریروژکهگربودموقتش!!بالبخندنظارهبه

-:وگفتمدادمتکونیسر

 تقهرفتمخانومشکوفهاتاقطرفوبهشدمخارجازاتاقتکونیناسری!!روژمیوبرکنمیخداحافظخانومازشکوفهبرمفقطآره

حضورکردبوداعالمرهیخرونیببودوبهنشستهاتاقشبزرگیپنجرهیروروبهمنبهپشتخانومشکوفهوواردشدمدرزدمبهیا

 !! المس-:م

 !! خانومدشکوفهیخوب-وگفتم:رفتمطرفشدخترگلم!!بهسالم-:گفتلرزونشیسربرگردوندوباصداطرفمبهخانومشکوفه

-گفت:بااخم!!شکوفه خانومشمیمزودفراموشیلیخبرمکهمننینکنتیانقدرخودتونواذشهیم-:گفتمینه!!باناراحت-

کیممنوفراموشیبرکهییتونیاکنهیمفراموشگرفتهانسباهاشدوسالروکهیکسآدمیکنیتکرارممدامکههیحرفچهنیا

-:کردوگفتمسیروخهامگونه!!اشکحرفوتکرارنکننیسوگندانقدرایفهمیچرانممننهین

  باشه؟؟وجودندارمنیفکرکننیکندمنوفراموشی..بادیباخانومشکوفه

وسرموبلندکردمبعدازاونمیختیرواشکدمیچسبوبهشکردمبغلشدرازکردباعشقطرفمدستشوبههیباگرهمخانومشکوفه

 !! یسرازمابزنهییایبینکنفراموشمبدهقول-:وگفتگرفتدستشیدستاموتوخانوم!!شکوفهشهیرمیددارهدبرمیبا-:گفتم

-:دوگفتیدستموکشخانومشکوفهکهبلندبشمازجامحتما!!خواستم-:وگفتمدادمتکونیسر

  باشه؟؟بمونهخودموخودتنیبگمیمبهتیزیچهی

  ؟؟یزیچچه-:وگفتمکردمنگاهشمتعجب

  قلبا،تورودوسنیآبتکهدونمیمدخترم-
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 شیشناسیمیولدارهت

نفراهیکهبدون!!شدههمباموفقیوتقردورکنهاونوازخودشکهنهکیخودشومتالشدارهرنگارشدهیدرگکهاالنمغدومغرورهکه

 یخایمکهدونهینماالنشناسمیپسرخودموممنتپهیمواربراتوانهید نجاقلبشی

 یلیختونهینمنیآبتتیشخصبهیمردبدهفرصتبهششهیمداغونیستیتوننهیادببیبنگفتمبهشمنیبر

ددینباکهاستموقعواونزنهیمحرفدارهبهتنسبتکهیاازعالقهبهتیروزهیباشمطمعنیولوابکنهزودسنگاشوباخودش

 بارکههییلشوبشکن

بازشتوهمکهدونمیمخونهنیتوایایبنمیآبتتودستروزدستهیکهنهیابهدمیامشه!!نزارداغونکشهیمپا،پسبشهشکسته

سپاریخدامتوروبهپسربزرگمیبرایخاستگارمیایبمیبخا،کهیتاروزمنپسداشتهباهاتکهییهایبداخالقادباتمامینمدت

 !!  م

طور!!دلمطور..چه!!چهبودناممکنمهالهینیداشت؟؟امنودوستنی!!آبتدوختمچشمخانومشکوفهبهج،منگ،ومتعجبیگ

یوباخداحافظدادمزدسرتکون،خانومشکوفهکهیهرحرف!!درمقابلرهاکنمتنشنیروازاوخودمتربرمعیسرهرچهخاستیم

 شکوفهازاتاقنشدممتوجهازشیزیاصالچکه

 بهلیموباکهیادرحالیآرکردنیم کلکلمعمولطبقکهدمینارودیاوروژیوآررفتماتاقمطرفبهشدمخارجخانوم

 زهیمزهیاریآروقدکلیدربرابرهکهنایبودوروژداشتهنگهسرشیبوددستشوباالدست

 پا،بلندشدهیپنجهیاومدرویمحساببه

اوناوارداتبهتوجهبدونبودموسردرگم!!کالفهانداختیمابروباالواونمرهیابگیآرروازدستیگوشغیجغیباجداشتیبودوسع

ومتورمسرخچشمامکردممرتبشنهییآیوجلودمیکشسرمی!!چادرمورودنیکشاشونگانهازکاربچههردودستکهشدماق

 مثلبودچشمام

نگانیغمگناکهیروژ!!روبهههامیشگیارهمیزاشتینمبودوتنهامهمراهمشهیهمغمنیاحداقلبودکهخوبداشتغمشهیهم

-:کردگفتمیمهم

کیوچندتاپالستیپشتکولههیبودماومدهکهیاولیدفعهکهرفتمچمدونمطرفدادبهناسرتکونی!!روژمیبرامآمادهمنخب

 شترنبویب

 

چنکهیازا!!قبلبخورنخاککمدیجاتوهموندادمحیوترجروبرنداشتمکردمیماستفادهازشونتاروکهیآناهیهالباسدالبته

 !! ارمشیممن-:وگفتااونوبرداشتیآرروبردارممدون

 افتاد....!!! !!وراهیزحمتچه-:گفتیزیر!!بااخمشهیمزحمت-
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-:وگفتگذاشتعقباچمدونموصندوقیآرمیشدخارجازعمارتختیریماشکاونمکهخانوممیبامریبعدازخداحافظ

 !! می...منتظرت هستماروهانیکنفراموشگهیدیرفتکهنه

-:گفتناباخندهیروژ

باالوروارفتیآریابرویتاهی!!رفتارکنمکدندهیاسوگندبیجورچهدونمیمکهمنمباشمطمعنارمشیماخودمیآرنباشنگران

  است؟؟دندهکیسوگندیآبجیمطمعن-:ناگفتیروژبه

  م؟؟یوبرمیفتیبراهشهیم-حوصله گفتم: یبدادومنبازسرتکونشیبانیروژ

وراناشدمیروژنیوسوارماش،کردمیاخداحافظیازآرشدمنمنشیاسوارماشیباآریکردوبعدازخداحافظنامتعجب،نگاهمیروژ

 !! چوندمشیبودپیباهرروشمنخبیکردولچمیپزدوسوالحرفیایناخیروژراهونیافتادمه

سمبلمانکهداشتیدرچهارسهبودهالمبلهکامالبودکهنیاشیخوبانداختمکردمیمیزندگدتوشیباکهیاخونهبهینگاه

 که یاسادهونیزیکمدوتلوروشبودوروبهشدهدهیمانندچL صورتبهیدرنگیف

بودوکمدیانفرهکیخوابتختهرکدومیتوکهداشتخوابدوتااتاقنداشتماصالیتجمللیوسابودمکردههیتهخودمالبته

:زدوگفتشونمبهینادستیروژبودکیشکامالبودخونهیادیزازسرمییجوراهیداشتهمیافیداممناسبیآشپزخونهلباس

-

ناریلیخیاینواگهرمیپذینمگفتهواماواگرمیولکردهناهاردعوتتواسهمامانیخودمبغلنیهمگهیدحاال،گلمیخوش،اومد

 !! نیچن،همباباهمباشهحت

 !! برویخای،توماومدمرمیبگدوشهیوکنملباساموعوضفقطشمیمتونمزاحمباشه-وگفتم:دادمتکون یسر

-:وگفتانداختباالییناابرویروژ

ادستمویآرکهیتاروزستمیبشوننجاجمعیازامننجایایاومدیکردغلطجاتلپمنیهممندورشمازتقهیدقهینکنفکرشم

 !! امیماالنحمامبرممنپسچشمیروقدمت-:وگفتم،زدمی!!لبخندیزورببرموبهرهیبگ

ترازاونبودمشغولمشغولفکرمحمامبهورفتمبرداشتمالزموازچمدونمیهاولباسرفتمداشتیبهداشتسیسروکهیاتاقبه

فکربنیایتودمیپوشولباسشدمخارجترکردازحمامفکرموآرومیکمکهیاقهیدقستیبدوشهی!!بعدازدرفکربگنجهکهچه

 !! دم؟؟یجوابشومیچکنهازدواجواستدرخوازمدارهمنودوستنیواقعاآبتاگهکهودم

چشمشکهنیهمرفتیورمشیودوباگوشیدادهلممبلینارویروژشدمخارجوازاتاقکردممرتبرنگموروسرمیسوسنشال

 !! میبر،ازخودتهیخوشگل-:وگفتمدادم،تکونیم؟؟سری..بریشدخشگلچهبهبه-:افتادازجاش،بلندشدوگفتمنبه
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نادرویروژمامانجونبعدفرشتهیقیروفشردودقاخونشوننازنگیوروژمیباالرفتهااز،پلهمیشدخونشونیناراهیروژهمراهبه

منونکهیازابودمخوشحالداشتتنبهیاسادهیهالباسکهانداختمجونفرشتهبهینگاهفرستادمنوداخلنااولیبازکردروژ

  بالبخنددونستنیمیخودمون

 ! ن؟؟یخوبسالم-:گفتم

  ؟؟یتوخوبممنونیاومدخوشسوگندجانخوبم-:کردوگفتبغلمفشردوبعدازانیگرمدستموبه

 !! ممنونیلیخ-

 !! مامانخواستدلممنمنیکنیبازمبراهمیانوشابهچهگهیدخبیلیخ-

متیهداییرایپذسمتماروبهکهیدرحالجون!!فرشتهمیجداشدوازهمدنیخندبهمیکردشروعومامانشنامنیروژبااعتراض

 !! وهستحسودبودهشهیماهمینایروژنیاکهدخترمداخلنیبر-:کردگفتی

 مااامااان....!! -:گفتغیناباجیروژ

-:گفتجونفرشتهبودکهگرفتهامخنده

وچله!خل..مثل،خودتای...آربودیچاسمشآهانمپسرهونامطمعنممنبرسهرهیخادتوروبگیمکهییخدابندهداداونخدابه

 ! 

 گهیدبنفشغیجهینکهیبعدازاناهمیروژدمیترکوازخندهکنمخودموکنترلنتونستمگهیدکهمن

 یدیجدیفکرتوطعهامیمکنمعوضلباس-ودادزد؛رفتاناقشطرفبهپاکشونکردمنبینصآبدارمتافحشدودوسهیکش

 ! نیباشنداشتههم

 یحضورتودمیخنددوباره

هومادرشداشتیرسانخدماتشرکتبودومدهیناهنوزنیپدرروژازخداتشکرکردمبابتشبودکهینعمتخانوادهنیاگرمجمع

 !! برسهدهنشونبهدستشونکهیبقدربودخوب!وضعشون!یبانکیبازنشستهم

-:وگفتمبرداشتمیوانیلگرفتاومدومقابلمطرفمشدوبالبخندبهییرایواردپذشربتینیسهیباجونبعدفرشتهیقیدقا

 !! دینیبشنییدبفرماینکشتوروخداانقدرزحمتجونفرشتهشمادردنکنهدست

-وگفت:نشستکنارمجونفرشته!!ستینیزیچکهآوردنشربتهییزحمتچهسوگندجانجانتنوش-

  ازخونه؟یهستیخبر؟راظچهخب
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-:وگفتمدادمتکونیسر-

ازاتاقشناهمینزد،روژیزدوحرفیلبخندجون!!فرشتهطور،تشکرکنمچهدونمینمهیشماعاللطفبههمخونهیسالمتخبرکه

-:بلندشهمامانششداعتراضباعثبودکهدهیپوشیعروسکشلوارکشدتابخارج

 !! ارتتیمپسنتتیببیطورنیروزاهیشوهریونهخیبریمخاگهیدوروزدیدیپوشهیناچیدخترا

 اکشیآریپایاونجاتجوننخورمامان:+غصهبازگفتشینابانیروژ

 

 !! شهگرفتارمتاآخرعمرشکهزنمیم

خجالتم -:کردوگفتنگاهشغرهباچشمهمشدمادرشینمسرشیچیهناازخجالتیروژنیبوداگرفتهامخنده

 !! دخترگربهبهیرودادیحهیزیچخوب

 !! دمیخندچقدربهشوبماندکهسرجاشنشستکردهنابغیروژ

  بودم!!واقعاممنونشونومنداشتنلطف منناواقعابهیروژیخانوادهگذشتشیوبدیخوبیباهمهروزهماون

گذاروکنارهمنفرهکییهابودوتختمنیخونهیناکالتویچندروزروژنیاگذشتیمدمیجدیخونهیتوازاقامتمیچندروز

 یلیخدلممیدیخوابیموباهممیبودشته

ریغرغرهابهدادنگوشدرحالوهمبودمیآشپزدرحالهمکهاالنمانه؟؟یدارهواقعادوسمدونستمینمکهیمردبودتنگتنگ

حرفبهیتوجهاصالمنمزنهیزغر،میرهیدارهوازصبحرمینمکهکردماعالمومنبرنخاستنیشمال،فردامبهرفتنینادربارهیوژ

-:ناروصدازدمیوروژشدمخارجازآشپزخونهداشتییبایزیوروورنگبودمپلوپختهزرشکدمیناهار،روچزیمکردمینماش

 !! اناهاربخوریپاشوباالنیخوردحرصازصبحاناهارآمادستیناپاشوبی...روژیروژ

-:گفتیاومدومیمآشپزخونهطرفبهلخناباغرغرولخیروژ

آشدهیکردالیخیکردتوکوفتمونکهگردشمیبررسرمونیخمیخایچهارروزمما،سهحالبهیشعورگندزدیخربیدختره

 !! یایبیپاشکهندازمیمجونتبهبندازمنهیبت

رفتاریجورهیچندروزنیناایروژکنهتونست،مجبورمینمهمنیآبترفتمینمخودممسلمااگهنازدمیروژیغرغرهابهیلبخند

آدرنیآبتگفتروزکهیتادانداختیمباالشونههیچگفتمیمیووقتگرفتمیمچشومیشدوهیمرهیخبهمیاقهیکردچنددقیم

 باخبرنشهاقامتمازمحلکهکردمدیتأکمنکهاخواستهیناوآریمنوازروژس

-:وگفتمزدمبهشیینماشدلبخنددندونواردآشپزخونهکهنی!!همیبازکارگاهبودتوژسترفتهپاکمنحرفنیبااناهمیروژ
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بشقابشوپرکردودرشددنیکشمشغولزنشستیمشدوپشت!!واردآشپزخونهیبخورانگشتاتمکهبراتپختمییغذاهیاگلمیب

-:گفتحالهمون

بشقابیروگذاشتازمرغبزرگیاکهیناتیوروژدمیکشخودمیپلوبرایوکمزنشستمیمآدم؟؟پشتواسهیزاریاشتهاممگه

-:پرگفتبادهنحالودرهموندهنشیتو!!قاشقشوپرکردوگذاشتمنیگلویتومونهیمشهیم حناقنیا-:وگفتش

زهرکاممغذابهکهگهیداوهزارتاحرفیبزدکهیغرمحالخوردودرهمونیمچهچهبهوبهاست!باولعخوشمزهگرمدمتاووومم

 حناقاونسهوابشهحناقاونکهیجاشدوبه

 کهیدرحالگردشدهیباچشمایروژزکهیمبهدمیدستموکوبیآخردستخودمشدواسه

موقورخندهکردمیسعحالدرهمونباشمیاعصبیبخندمدونستمیبودنمشدهبامزهیلیخاشافهیکردقنگاهپربودبهمدهنش

-:وگفتمدادمت

قودهیناغذارونجوی!!!روژبره؟؟نییپاغذاازگلومنیاکهیشیمساکتگهیدامیمبگماگهکنمغذاروکوفتنیشوبزاراناساکتیروژ

گونهیروآبدارگذاشتیبوسههیدجلوویوصورتموکشدورگردنمزدستاشوانداختیمپشتزدوازهمونیضیدادلبخندعررت

-:زدوگفتیالبخنددستپاچهگردشدکه...!!چشمامآتوبشهیفداآخ-:وگفتام

 !! مننشممرگتشیپیاکنمیمساکتوجمعرمیمخودمبخورمنوباآرامشتوغذاتمنبشمفدات

فاصالالبتهکهغذاموبخورمتونستمشدومنخارجناازآشپزخونهی!!روژکردیمجمعساکموکهحداقلدادمبالبخندسرموتکون

 شیپقهیباچنددقیرق

وخودموباجمعکردمی!!سعشمالشیخیببتونمنبودکهیزیبودوچافتادهجونمبهخورهمثلازاالننیآبتدنیدکرداسترسینم

 ظرفجورکردن

 طرفوبهشدمازاونجاخارجآشپزخونهی!!بعدازکارهاشدمهمموفقکهادفکرنکنمیوزکنمسرگرمآشپزخونهفتهاونظا

-:دمیشنیاشوباشخصومکالمهرفتمیخودمووروژمشترکاتاق

،آرینداریکارفعالدرعمارتیروفرداروبهقرارمونپسباشهباشهبندازهنیزممنوحرفشهیمادمگهیمهیاوکیاوکعشقمآره

 !! خدانگهدارتاجان؟باشهی

گفتمبهششدموارداتاقیوقتخاطرهمونبهستهیباگوشفالکهنبودمیآدمشدمناراحتبودمدادهشوگوشمکالمهکهنیازا

-:کردوگفتنثارمیمحکمیگردنپسدرجواباونمکهکردمیوعذرخواهدمیحرفشوشنناخواستهکه

!!باچشماتوبدهکارمبهیصدتاعذرخواهتاحاالمنکهیکنیعذرخواهیستادنیواگوشهیواسهیبخااگهزهیگمشوباباپاستور

یروژروکهییهالهیووسدادمتکون،تأسفیازروی!.سرنما،زد،دندونلبخندهیفقطدرجواباونمکهکردمنگاهشگردشدهی
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بکردهروانتخابناشونیترکوتاهمانتوهامنیدخترازبنیبودایبازوجقعجقیخدایعنیکردمیبودوبررسکردهانتخاببرام

  خوبه؟؟امقهیسلطورهچهخب-:ستادوگفتیانامقابلمیروژنداشتعبانداختمباالیاشونهود

یروژهمراهوبهمیرواونجاخوردشامجوناسرارفرشتهبهشبفتاداونینیخاصاتفاقتاشبشش،بازترشدیوندادمتکونیسر

خوبوحالواقعاحسنکهیبااکردمیمشیهمراهاوقاتیگاهومنمگفتیسفرمواسهجانشیازهمدامیروژمیبرگشتامخونهبه

 !! میفتیبوراهدارکنمیبروازخوابیروژپنجوقرارشدساعتمیدیخوابوخندهیشوخیبعدازکل!!بالخرهنداشتمی

ناانداخیروژبهینگاهمیبودیمعمارتیرودروبهیباششبودوساعتپنجساعتدارشدمیبازخوابمیگوشآالرمیباصداصبح

 بوخوابغرقکهتم

 

 وبعدازشستنبلندشدمدازجام

 کهنیزداماهمیشدوغرمیدارنمیبازخوابکهاولشدارکردمیناروبیرژبعدازاونروخوندمونمازموضوگرفتموصورتمدست

ازشمال حرف

مینکنضعفکهمیخوردیمختصریصبحونهمیشدآمادهکهحال!!درهمونبلندشدازجاشعیوسرنشستسرجاشخیسزدم

  جونفرشتهیآخردستمیکردیناخداحافظیوپدرروژخانوموازفرشتهباالمیرفتبعدازاون

 فرشتهشدمیدیوسفسرخچهبماندکهاتنهانباشهیادباآریزکهناباشمیروژمواظبکهگفتمننابهیپدرروژدورازچشم

سوانیماشعقبصندوقمیهامونوگذاشتلهیوسنکهیکردوبعدازاقبولخانومانهاونمکردکههمیروژالزموبهیهاهیتوصخانوم

مبیروبهکاراتونکننیاقردادهرچقدرگفتمهمیوکلشادگذاشتیهاآهنگیناکلیروژراهونی!!مافتادراهیروژومیشدرش

 کهخودمیوروژخودمواسههمرسمادوتافاتحهصدبودومن یروکههم سرعتشآوردینمارکش

بزرگالنیواردمکهنیهممیدیرسوسالمحیخداصحلطفوبه!!باالخرهنمونهضیفیبروحمونحداقلعمارتبهمیدینرساگه

 یمنطقهبهمیدیالل...!!رسبسم-:گفتیابامزهدوباحالتکرروخاموشنیماشستمیناسیروژمیشدعمارتبهیمنته

 یکشینمتوخجالتسوگندجانممنوعه

بودوروژدادههیتکرنگشیمسیمزدابهکهمیدیارودی..!!ازدورآرخواهردارهیحدهملهوولعب؟؟آخهیدیقرمیداریوقتازاون

-:ناگفتی

کنارماشنادرستیوروژدمی!!خندموننهیسیروزاشتیکندمیمونومدکلهیدیممهلکحالتمارودراونبرادراگهنیبفرماهم

-:اترمززدوگفتیآرنی

نیوشلوارجیاسیبودبابلوزدهیپوشیدیسفاسپورتاومدکتطرفمونبازبهیابارویوآرمیشدادهیپنی!!هردوازماشنییبپرپا
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 ناستیباروژکامالدکهیسف

اومدمنطرفنابهیوبش،باروژابعدازخوشی!!آراومدنیمهمچقدربهیاسییبودومانتودهیپوشیدیوشلوارسفناشالیبودروژ

  شما؟؟نیاخوبیآقاآرسالم-:شدمشقدمیپکردمودرسالم

  ؟؟یتوخوبخوبمشدروشنجمالتبهچشممعجبچهسوگندگلیآبجسالم-:ابالبخندگفتیآر

 !! نجایازاازرفتنمنگذشتههمهفتههیهنوزدرضمن ممنونبله-

 .......!! ومامانخصوصاواسهگذشتهسالهیی اندازهمابهواسههفتههی-:وگفتانداختباالییاابرویآر

 نداشتمموضوعدنیفهمبه یعالقه ا ندادمنمحرفشوادامه

-:وگفتگرفتنشیشوازماشهیاتکیوآرنیماشیدتویچیپیدرنگیسفیبایتکهگذشتیاقهیچنددق

 ! میفتیبدراهینابایاازبابکنمیا

  اد؟؟ینمنیآبت-:گفتناباتعجبیروژ

 !! ادیومفتیمهرااون خودش-:وگفتانداختمنبهیانگاهیآر

 نیاماشیبودند!!آرموسربرده حوصلهضمیضدنقاحساساتناراحتوهمحال شدمخوشهم حرفنیادنیباشن

 انیبقرارشدباهمالیونازبابکگذاشت خودشنیماش یمونوتولیبردووساعمارتناروبهیروژ

درنطفه رفتن که بهمغرهچشمچنانباهمهمهاومدمیدمیونبااماضافهمنکهگفتمیاوقتیآرنیباماشهمومنیاوروژیوآر

 یاتویناوآریروژبماندکهخفه شدم

بیزیهامنظرهبهتربهتونستمومنشدنآرومباالخرهاوناهمخبیولدادنیموموردانتقادقرارمگفتنیموضوعومنیامدامراه

 ...!!! فرورفتمخواببهدکهینکشیطولوالبتهبدوزمچشماطرافم یا

آلخوابنشستموصافدادمبدنمبهیوقوسوکشچشماموبازکردموتوقفشنیماشیهاباتکونبودکهچقدرگذشتهدونمینم

  ؟چنده؟م؟؟ساعتییکجاسالم-:وگفتمکردمانگاهیآرودبه

 ! میفتیبراهودوبارهمیناهاربخورکهکیکردتوقفواالنمظهرهدوازدهسوگندساعتیآبجخوابساعت-:ابالبخندگفتیآر

 !! هامیافتادخوابیحساب-:وگغتمزدمیلبخند

-:وگفتنشستخیسسرجاشغیباجکردوبعدازاوناطرافونگاهجیوجیگدارشداولشیبازخوابناهمیروژحرفمنیبااهمزمان

  م؟؟یدیرسیواا
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-:گفتاباخندهیآر

یپنیدادوازماستکونیناسری!!روژمیرسیمگهیدعتدوسایکیمیفتیمراهدوبارهناهاربعدهممیبرمیداشتنگهاالنیخانومنه

 سمتوبهاومدنطرفمونبههمالیونازدادبابکدستبهمیقشنگوحسبودیهواواقعاعالمیشداده

  میرفتیحوالهمونیسنترستوران

زودترخورهمهازکهناهارمدبعدازخوردنیوواقعاچسببودندادهسفارشیزیدهمهوسبزبودیفضاواقعاعالنشستمیتختیرو

-:کردوگفتنگاهمباتعجببابکخوندمیونمازمومییجایانمازخونهرفتمیدمیبابلندشدمازجامبودمده

  دخانوم؟؟سوگننیریمییجا

 !! دارمیکاردیبمونمنتظرمنیربعهیقهیدقد،دهیتونیم-:وگفتمزدمیلبخندشدنرهیخمنبلندشدوبهسرهاهمهحرفنیباا

  سوگندجون؟؟یبریخایکارکجامیچ-:گفتباتعجبالیناز

  گه؟؟یددیمونیمدنمازموبخونمیبا-:گفتمنشهزدهیااضافهحرفنکهیایبرا

 نگاهرنگهیازثانیدرکسر

دنبودمیطورنیاهماومدوخودمینماکارخوشمیریازآدمابرمخامیکجامنگفتماولومدکهیمبدمنگاهنیرکردازهمییتغهیبق

 !! شدههاپارکنیماشکهییهمونجا امیم-:وگفتمدادمهواتکونیتویست

سیسرونیاولبهیحالباخوشدمیدیانمازخونهیخروجاردربکندرستکهرفتمرانرستویخروجطرفبهوازاونهادورشدم

 نبودنکردهفکرمسافرهاروهمیخوببهبودکهنیامناطقنیایخوبرسوندمنمازخونهوخودموبهو،وضوگرفتمرفتمیبهداشت

 

 ...!! آغازکردمیواکبرروبااهللنمازموستادمیایاگوشهو،برداشتمیچادرنمازو،واردشدمزدمیلبخندبودشلوغبایتقرمازخونه

خار!!ازنمازخونهوسرکردمبرداشتمیجالباسیروازرووچادرخودمگذاشتمیاوگوشهتاکردمبودمبرداشتهروکهیچادرنماز

  کهیدرحالداکردمیپهاشوننیهاروکنارماشبچهرفتمیخروجطرفوبههانبودنبچهکهزدمیسریقبلمحلبهواولشدمج

  گه؟؟یبوددیچخوردنیبستنیلیوچناهارچرببعدازاونخوردنیمچهوچهبهبودوبابهدستشونیبستنهیینفر

 !! یآجباشهقبول-:اومدوگفتطرفمباذوق،بهنابودکهیدروژیمنودنفرکهنیاول

 !! یمرسحققبول-:وگفتم،زدمیلبخند

 !! توعهمالنیاایب-:وگفتگرفتطرفمبهینابستنیروژ
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 !! رمیگیمتهوعحالتبخورماگهندارملیم-

 کردشونهنگاهمکردهبغنایروژ

-:گفتمناروبهیآرکردمومجدداسالمرسوندمخودموبهشونمنمارفتیآرطرفوبهراهشوگرفتنابااخمیوروژانداختمبتالیا

  موشد؟؟انقدراخکهیکارکردیچمنخانومنیبااسوگندخانومنمیبب

-:گفتیروژاروبهی!!آرشدناراحتکهگفتمیروژموضوعوبهنیواندارملیمیبستنمنخب-:وگفتمانداختمباالیاشونه

 خانومم؟؟ آره

  بخورمش؟؟منیخورینمیبستنکهحاال-:گفتمنبازشدوروبهششیندفعههیدادوناسرتکونیروژ

 جانت!! نوش-:وگفتمزدمیلبخند

-:اگفتیآرروبهوبابکدنیخندیمامبهطرفاونوبابکالیناز

 .!! بلندشدهمزمانیوروژینازغیکردوجنااشارهیوروژالیناز!!وبهبدهیصبرهیمادوتاخدابه

 کهیروژزبهیریاشدوباخندهپررنگلبخندم

تیازروی!!سرشدازدردخمزدوبابکبابکبهیاهسلقمکهالینازبهوبعدهمکردمنگاهرهیبگشگونیانیآریازبازوداشتیسع

 !! ستیتونتیشخصکارا،اصالجزونیادونمیمیرآبجیبگدهیتوناد-:گفتحرکتمنیادنیابادیوآردادمتکونأسف

 یاازخاطرهادمیایآرحرفنیباا

-:وگفتمدادموسرتکونکردمیزیریخندهشدنیزمپخشچارهیوبروترسوندمنیاونجورآبتروزکهافتاداون

 !! جالبهاتفاقابرامنه

 !! الیومیباشدهیرسحداقلنیازآبتتاقبلگهیدمیفتیبراهاجانیآر-:گفتبابک

نارویروژبردمیموازاونهالذتکردمیمرونگاهیدنیباودیزتیطبعراهونیشدمخودشنیسوارماشدادوهرکستکونیاسریآر

  م؟؟یریاکجامیآر-اگفت؛یآربه

 رامسر!! -:وگفتناانداختیروژگذرابهیانگاهیآر

 !! گرررمدمتولیا-:زدوگفتغیجناباذوقیروژ

جوابهخاستیمچقدردلمکنمنگاهاطرافموبهنخوابمداشتمی!!سعادینمادمیبود؟؟یکبودماونجارفتهکهیبارنیرامسر؟؟آخر

بزرصفارودبوستاناهمونیمابودیشگیهمیها،پاتقجزواوردوجواهردهیمشمالباباماروبههرتابستونهامیبچگمیبرهذده
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صدادنی!!باشنبردخوابمگذشتهطراتخابهبافکرکردنکهچقدرگذشتدونمی!!نماوردیوجدمروبهیهرکسشییبایزکهیگ

-دارشدوگفت؛یبناهمیروژدارشدمیبزدازخوابیناروصدامیروژوهممنهماکهیآری

 !! ادیماماخوابمونیآریزنیمیغرچهیاوو

 !! نیبودخوابخوابشمادوتاکهبودمفرمونپشترومنیمستمامخوبه-:دوگفتیاخندیآرکهدمیکشیاازهیخم

 !! خامیشخصاعذرممن-:وگفتمزدمیلبخند

 !! میدیرسکهنیشادهیپفقطهیحرفچهنیا-

ودرآخزهیرپرازسنگرشیبودومسرنگارنگیهاوگلسرتاسرش،درختکهبودمبزرگیالیوهیداخلشدمادهیپکهنیازماش

یقیدقاگفتیمالیوییبایوداداززغیناباجیوروژبرداشتنشیماشعقبصندوقهاروازلهیاوسیآرازمرمربودنماشکهیرعمارت

 ! ارمیمهاموخودملهیوسنیابدیآقاآر-:وگفتمارفتمیآرطرفوبهدنیرسناهمیابعدبابک

 نکرده!! الزم-:،کردوگفتیبانمکااخمیآر

وبعدازاودزدنیجارودهمهذوقبایوروژالیبودنازترشبرادربزرگمثلدرستروشنیاشمساکتبودکهیکافحرفشنیهم

روبهبابودیوزواقعابزرگمیشد،واردعمارتیوشوخشدوباخندهزونیآوراستکیزوازباشونمیکیوچپمیازبازو،شونیکینم

بیدمشکیسفکامالونیدکوراسییرایپذراستسمتوباالرفتیشدومیمختمیچیمارپیهاپلهبهبودکهیبزرگسالنرومون

-:ماگفتاروبهیآربابکهمسرششدوپشتاواردعمارتیبودآرشدهدهیچیودوعال

  ون؟؟یاماآقایدیمونیمشماباالباالهمدوتااتاقنهییپاتااتاقخانوماسه

طرفابهیازآرلمیوسابعدازگرفتنعیمطومنمشنهاددادنیروپباالالیونازیبودروژپسرچقدرعاقلنیانشستلبمبهیلبخند

روبیبزرگیوپنجره،داشتیرمگیسوسندمانیچداخلرفتموکردمبودانتخابدمیددررأس،روکهیاتاقنیواولهارفتمپله

هواشوکردچقدردلمبودروبه،روم....!!درستایبازمونددردهنمرومروبهییبایواززروکنارزدموپردهرفتمطرف،پنجرهبهرونیبه

دمیاتاق،بودچیتو،کهیکمدترداخلعیسرهاموهرچهلهیوسبزارمجوابیجانموبیهتونستمینممنیبودولکیباتاریهواتقر

 مانتوشلوارمناسبهیهاموباولباس

ازاکهنیهمشدمیراهلمیموباوبعدازبرداشتندمیموپوشی،بندانگشتیکفشاهامشونهیروروانداختمیتبافشالکردمعوض

 ازاتاقاشونهمزمانالهمیونازیروژشدمخارجتاق
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-:گفتمنروبهیروژبودندهیپوشیراحتیهالباسهکیدرحالشدنخارج

  ؟؟یسالمتکجابهیکردوکالهشالسوگندخانومبهبه

 !! ایدررمیم-:وگفتکزدمیلبخند

 !! هاینرکهیتارکهاالن-:بودگفتبازموندهدهنشکهالیناز

-:وگفتمدادمتکونیسر

سیتویسرکرفتمنییپاهاکهازپلهاوردمینخودمروببهنرمگفتیروژ!!وهرچقدرکهگردمیزودبرمستینکیتارقدراهماون

،جیکمشدمخارجازعمارتراحتالینبودوباخیکس..!خوشبختنانهبرمزاشتنیمطمعنانمچوننباشهیکسکهدمیالن،کش

صدطرفهاموبهوقدمباشم،آبیصدادنبالکردمیبودسعروم،روبهیچیرمارپیمسشدموخارجال،روبازکردمیودر،ولوتررفتم

یبودوازهرآشنانیماشداخلکهیشخصدنیازدشدومنچیرمارپیواردمسییآشنانیماشرفتمیمکهنیحدرهمونابرداشتم

 نکهیوبعدازانهیمنونبکهستادمیایا!!گوشهگرفتمقلبآشناتربودتپش،برامی

بیبرداشتچهدونستمیبودنمصورتشیروینامرتبشیربودتهکردهفرقیادیزنیآبتیچهرهدادمادامهراهمشدبهالیواردو

!!قدمآوردیموجدمنوبهعظمتشکه،بودمییایودرساحلیروروبهاومدمخودمبهیافکاروقتنیباهمکردمیمموضوعنیدازایا

حس،کردوجودمیذرهروباذرهیاتازهوحسدمیکشیقیعمنفسقرارگرفتممقابلشرستدیووقتابرداشتمیدرطرفوبههام

بودوشدهیکیتار،بودمانعیکینزدهمون،کهیبرقچراغخبیبودولشدهکیهواتارگرفتموزانوهاموبغلهانشستمشنیروم

گذرزمتوجهیووقتابودمیکناردرکهچقدرگذشتدونمینمبودآوردهوجودبهییبایزیبودمنظرهاافتادهیدرآب،یروکهنورماه

از...آهشبونسمازدهیبودشدمروقتیبادیتقرکهمتعددوساعتیهاسکالیمیومتوجهدرآوردمبمیلموازجیموباکهشدممان

نازنگیروژبهخواستمشدننگرانمیلیماخحتبلندشدمازجامستینادمی؟هشت؟نه؟؟بودمچنداومدهاعتسبلندشدنهادم

نگچشمامدستامومقابلوبعدازاونروبستمافتادوچشمامچشمامیتوینینورماشبرگشتمکهنیهمندادآنتنمیگوشکهبزنم

طرفمهبیعصبکهروشمروبهیوبافردبازکنمشدچشماموآرومباعثیشخصعیوسرمحکمیهاقدمیصدانشتیتااذداشتمه

ستادمیاسرجامخبیولخورمیممفصلکتکهیفرارنکنماگهکردماحساساومدطرفمبهیوعصبآشفتهیباظاهرنیآبتومدیم

  ...!!منفجربشهشدکهباعثنی!!وهمکردمسالممآروقرارگرفترومروبهنیآبت

کدومتاحاالشیپیشدم؟؟ازهفتهوزندهنجامردمیاتااومدمیدونیشدن؟؟منگرانتهمهیدونیزده؟؟مبتیکجاغمعلومهچیه

-:گفتمازکجاآوردمدونمینمکهیخونسردباومنزدگفتیبلنددادمکهیحرفارودرحالنیای!!!همه؟؟؟؟؟؟یلعنتیبودیگور

-:زددادتی!!باعصباندمیجدیخونهش،تاحاال؟معلومهیپیازهفتهنجادرضمنیاامیمکهبودمدادهاصالعمن

-گفتم:!!بااخمه؟؟یقبرستونکدومدتیجدیخونه
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،ازدست،یکاراونوقتنییادپایبارزشتونترسمیمنیدورباشازمنبهترهودرضمنیعیشفیآقانیکننیانقدرتوهنیندارحق

خنیشدوآبتدهیکشیشخصتوسطدستمکهبودمدورشدهیکمبرداشتملفمخاسمتهاموبهوقدم!!وراهموگرفتمادیبرنممن

-:ستادوگفتیارومروبهنیشمگ

وهرتوسرمنیدیهاروکوبکوزهکاسهی؟همهیلعنتیبشنوحیتاتوضیستادی؟تواصال،واینکردمنوفراموشهنوزحرفنمیبب

  اصال؟؟وجودتوهستیتوقلباسم،بهیزی؟چیکردبرداشتخودتواسهیخواستیچ

ازدستشتی!!دستموباعصباندهیتپیمواربراشوانهیدقلبشکهمردبودهنیایعمهحتماپسگفتیمیکبهیکههشدمیعصب

-:گفتمیبلندیوباصداجداکردم

ابقیدورباشمهیدازبقیوبادارمجزامیفهموندبهمیجورچهکهنکردمفراموشیعیشفیآقانکردمهنوزحرفتوفراموشمنآره

 حرفحاالدورباشمکهرفتمرفتممنمدورباشنازمنهی

دایربطتوچهبهوگورشدموگمرفتمکهدارهیربطتوچهبهانهیدارمقلبکهدارهیربطتوچهبهیرسونداستخونمبههیچسابتح

نامزدعزهان؟؟چرابهدارمبراتیارزشچهشماوغرقیدرنیایتوکنمخودموپرتابخواستدلماصالنجامیاشبوقتنیاکهره

 !!! چرا؟؟؟؟یدیرمیگمنوانقدربهیچسبینمزتی

-:فروشدگفتقلبمیخنجرشدوتوکهینیغمگبالحنبودوبعدازاوندوختهچشموناباوربهمماتنیآبت

بهیدستافتادوکالفهمنسیخصورتبهنگاهشنیآبتشکستیرومقلبمسوگندگفتنشنیشداروانهازچشمامسوگند!!اشک

  ؟؟یکنیمزداغونمینراشکقسمیپرستیمکهیهمونتوروبهیداردوستکهیهرکستوروجان-:دوگفتیکشموهاش

ییجاهیقصهنیدایبادمیپرسیمدازشیشدبایمداغونمنید،بااشکایچراباکردمیمطوراشکاموکنترلدادچهیمدقسممینبا

  کنه؟؟توروداغونمنیداشکایچرابانیآبت-:انداشتیداشتادوستمیشدیمتموم

-:دوگفتیکشیقیعمنفسنییپا!!سرشوانداختدوختچشمبهممنگ

مغروروخنیآبت،ازاونیزیمنوچنیببیمنوخوردکردچندوقتنیسوگندتوابزنمحرفدباهاتیباکنمتحملتونمینمتونمینم

نشساخمارداهی!!برتوعهیتقصناهمشیاکنمینمدرکواصالکارامکهمتحرکیمردههیمثلشدمیدونیمونده؟؟میباقشک

 دستمکهدورشمازش!!وخواستمیگیمتوراستبله-:وگفتمابروهامیروت

 

  ؟؟یدینمحرفاموگوشیمنطقشدهکهبارمهیچرا-وگفت: وگرفت

 ! نم؟یبینمحرفاتونیتویمنطقچیهچرامن؟پسیزنیمحرفیمنطقیدارشمااالن-
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 !! باشمیمنطقدمیمقولباشه-:بودوگفتدکالفهیکشیقیعمنفسنیآبت

  م؟؟ینیبششهیم-:ستادمیوادادمتکونیسر

-وگفت؛نشستدورترازمنیکمواونولوکردمساحلیهاشنیخودمورو

حرفوبهنیاخامیمییروباچهدونمینمداشتمکهییهایهاوبداخالقیبدیادباهمهینخوشمزاقتدبهیشابزنمخامیمکهیحرف

منرمیمزارمیمیکننامطمعندرصدمنوازخودتهیسوگنداگهچونرفکرکنینگمیزودتصمکنمیمخواهشازتیولبزنمت

 !! گردمیبرنمگهیودرمیمینکنقبولماگهدادمانجامپروازموهمیکارهاداغونملهیتکمتمیظرف

-:گفتنیآبتکهکردمونگاهشگرفتمطوازدستشیبلجیگگرفتطرفمدرآوردوبهبشیازجیطیبل

مسرتکهییخاطردادهابهیبخاکهینیبینمتیزندگیمنوتوگهیودرمیمکهیبدطوپسیبلنیایتونیممحرفادنیبعدازشن

 !! دورجابندازشنیوهمکنطوپارهیبلنیبودایاگهیزدیجوابت،چاگهیزیبراشکزنمی

بعدیالحظهنییپاسرشوانداختکردمونگاهشبلندشدمدازجامیکشمنوهمبلندشدودستازجاششدمرهیخمنتظربهش

 دادمدلیعیشفنیآبتسوگندمن-:شدوگفترهیخبهممیسرشوبلندکردومستق

بدون،توباشملحظههیتونمینمدارهدوستوبدغلغبداخالقنیآبتنیسوگندادارم...من...دوستمنکنمتحملتونمینبودتونم

 بهتمیرمستقیغبودکهنیاواسهفقطزدماونشبکههمییحرفااونشدمداغون

گه؟گیزددیمیحرفوجدنیادوختمچشم!!ناباوربهشنابودشدمچندوقتنیایکردبدبرداشتتویولدارمیاحساسچهبگم

 نیواقعااکردماحساسصورتمیرو،رو،اشکیرم

مکهدمیرودنیآبتیوقتیولهیشدنتمومیایروهینیواخوابمکنمیمحسشهینمچراباورمدارهدوستمگفتمنبهبودکهنیآبت

منیآبتدارمیوبستمینخوابکهدمیباوررسنیادبهیدرخشیمییبای،زیحلقهتوشکهگرفتهطرفمبهیاوجعبهستادهیامقابل

 !! تظرمسوگندمن-:بودوگفتدوختهچشمنتظربهم

سر،کناونبدونتونستمیونمداشتمدوستروعاشقانهنیآبتکردم؟منیمدقبولیباتمبودانداخدستمیتوکهیطیبلبهینگاه

-:کردوگفتیزیراخمنینگار..!!آبتپس-:وگفتمزدماشکاموپسبودمادش،زندهیباچندروزروهمنیام

  ؟؟یکنیم ازدواجبامنیمهمتوبرامفقطنباشفکراون

  تکونیشدوسرهواپخشیوتوکردملیتبدچندتکهبودروبه،دستمیتوکهیطیبل

گرمآغوشیتویادلحظهیکشخودشوبه،طرفگرفتدستشیرز،زدودستموتوگلگلبرگییبایزبهیلبخندنیآبتدادم

-:لب،زدمخودمی،خدایبراوآرومبودمآورده،بدستیبیعجآرامشچشماموبستمفرورفتمش
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-:کردوگفتاشارهحلقهوبهگرفتفاصلهازمننی!!آبتدارماجیاحتوجودشلمسبهیلیخخامیمبارومعذرتهینیاهمیخدا

 گل؟؟!! خانومدستتبندازمهستاجازه

 !! نیاریبفیتشردباخانوادهیباالبته-:وگفتمدادمتکونیسر

 گرفت دستموموقعش!!وسپسبهاونمچشم-

کشرونیبودستموازدستششدهوصلبهمبرقانیجرکردمدحسیبوسروداغدستمکردوپشتدستمیتورونرمحلقهنیآبت

-:کردوگفتبالبخندنگاهمنیآبتدمی

-:وگفتگرفتموباالچونهنی!!آبتنییپاوسرموانداختمزدمی!!لبخندخجولاتمیوححجبنیهمعاشق

  رباشه؟؟ینگنگاهتوازمنوقتچیهبمونهادتیشهیهمسوگندواسهگمیبارمهی

-:وگفتگرفتفاصلهازمنیآبتدادمسرتکونباتعجب

بگذاشتهدستمورودندهنیآبتراهونیمشدمنشیدنبالش،سوارماشوبهدادمتکونی!!سربودننگرانیلیهاخبچهمیبربهتره

 ونگاهمگشتیباربرمهیقهیدقکیهردمیدیم،چشماشیروتویشادبرق،دستمیروخودشمودودست

  ؟؟صورتمبهدهیچسبیزیچشده؟نکنهیزیچ-:گفتمیزدآخرسریکردولبخندمیم

  ن؟؟یکنیمچرانگاهپس-نه!!-:زدوگفتیلبخندنیآبت

 !! خادیمدلمنامزدمه-:گفتتیباجد

دونفسیدزدنگاعشوازمکردمنگاهشیضیبالبخندعرکردمحسخودمیرو،رونیآبتنیسنگنگاهدمیوبلندخندگرفتخنده

بازومونیوآبتمیشدادهیپوترمززدمیبودالیویبعدتویقیدقانشدممتوجهکهگفتیزیچرلبیشدوزهکردانگارکالفشوفوت

 !! زشتهننیهابببچه-:وگفتمکردمنگاهشدباتعجبیچسبسفت

  !!وجودندارهیززشتیچچیوهینامزدمن؟شمااالنزشتهیچ-

-:دوگفتیکشیقیعمنفسنی...!!آبتمایول-

 !! رشونینگازمکنمحسدستاتوجودتوبالمسبزارحداقلباشداشتهانصافخوردههییولسوگندمینامحرمدونمیم

-:بالبخندگفتنیوآبتدادمسرتکونارادهیبحرفوباعجزگفتنیا

-:انداختتپشروبهقلبمکنارگوشم،نیآبتینجوایادفعهکیابرازاحساساتنیگردشدازاعاشقتم!!چشمام
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خوتونمینممنگردونازشهیطورنیابخادچشماتهردفعهاگهیکندعادتیباهستبرنامهنیهمشهیهمیخانومنکنتعجب

 !! ونخورمتکنمدموکنترل

آببودمشدهسرخ!!ازخجالتپداشتفرقکامالشناختمیممن،نبودکهیاوننیآبتنیانیزمرفتمشدمآبکلمهیواقعیمعنابه

کردمیمنگاهشومنگجیدم؟؟گیدیشومخندهبارنبودکهنیاولنیاکردمبازنگاهشبادهنمن،کردکهینیکینمیخندهنیت

 چهارتابودچشمام

 

 !!! یخواستخودت-:گفتدآرومیحالت،منود،اونیشدووقترهیخصورتمبهاشبعدازخندهنیآبتبازودهنم

موندم!!حاالمنشددورشدو،واردعمارتازمسرعتبهکهدمیرودنیآبتوبعدازاونکردمروحسلبمیگوشهداغ،شدنیالحظه

چن!وبعدازگذشتکردمیاخندهتکیجالبحس!!چهد؟؟یمنوبوسنیآبتامدخترونهوخجالتبودمبابودمنیواقعازکهیوحس

بالینانازیروژشدممواجههیبقوسوتبادستواردشدمکعنی!!همافتادمراهرف،عمارتطوبهوجورکردمخودموجمعدلحظه

  ه؟؟؟یعروسخبرهچه-:وگفتمزدمیلبخندکردیمبالبخندنگاهمیاگوشهنیوآبتزدنیمادستیوآرابک

 !! سووووگننددد-:زدغیرسوندوجناخودشوبهمیروژکهچپیعلیکوچهبهبودمخودموزدهییجوراهی

 !! یدیمتوآخرمنوسکتهحناق-:وگفتمبرگشتمطرفشهواوبهدمیمترپرکی

-:کمفتبهنادستیروژبلندشدوبعدازاونجمعیخندهیصدا

وگدبغلمیوبعدپریباشکاروکردهنیاکهشهینمباورماصالییخدا؟؟نهیسوگندتوواقعابرادرشوهرمنوتورکردساکتلحظههی

-:گوشم،گفتدموآرومامگونهیرو،گذاشتیاگندهی!!وبوسهمی،بشیجارباهمکردمیفکرنموقتچیه-:فت

 !! وستیپقتیحقبودوبهیشوخواسهفقطرازاونشب،کهیغالبته

-:وگفتگرفتازبازومیشگونینحالدرهمون

 !! حاللهخونتکنیمخفروازمنیزیتوچگهیباردهییخاینومیآبتفهممینمخرمیفکرکرد

-:جداشدوگفتناازمیوروژ،زدمیندلبخ

-:اومدجلووگفتاهمیآرگفتنکیتبرنوبت،بهمونبه!!همهنیایمبهمیلیخگمیمکیتبر

 .!! گمیمکیتبرنیایمهمبهیلیخداداش،خودمزنیشیمدونستمیمازاولشم

 !! ممنونیلیخ-:وگفتمزدمیلبخند



ه | 130 ح ف ص  
 

 !! شهیم،باحالیلیخی؟وانهمگهمیبزارشبهییمونوتویخاستگارمراسمیسوووگیواا-:گفتغیباجنایوسط،روژنیا

 موافقم!! آره-:وگفتمنگاهش،کردمباخنده

مخالصهنیوجودآبتیتومنیبودخوشبختکینزدبهمی!!چقدرخوشبختزدنچشمکگهیهمدبهبودن،کهنیاوآبتیآرنیوا

 !! بودستادهیاکنارمدرستشدواونی

،یبازمیخاستیمبودوماتازهشبمیوندوازدهساعتمینداشتانگارخوابمیشدجمعییرای،پذیتوشنهادبابکیپبعدبهیقیدقا

 !! ؟؟مشاعرهیبازیچمیکن

بوگفنیخوندومیمترانهادنداشت،یشعرکهنیناهمیروژنیاگفتیخودش،شعرمروشبهیبودوهرکسشدهگرمیحسابیباز

 !! استکشدانهکهیازارموریم-:دادوگفتیممیدمیشدباکهنیآبننوبتندارهیاشعرفرق

 !! چاقوکش،استاوالتیباباکه-:گفتاباحندهیوآر

 !! کش،استدانهکهیازارموریم-:گفتکردو،دوبارهانگاهیآربهغرهباچشمنیآبتکهمیشدمنفجرازخندهمونهمه

 ! است،کشیبداردوتنبونشتنبونکه-:گفتیابالودگیآر

زیمموجخندهتوشکهییبودوباصدازورخودشوکنترل،کردهبههمنیآبتمیکنخودمونوکنترلمیتونستینمازخندهکهماحاال

 !! توبکنیبرداربازیازلودگادستیآر-:دگفت

-:دادوگفتسرتکوننی!!آبتکردشهیکارمیچنمیبببدهمیمداداشباشه-:دادوگفتاسرشوتکونیآر

 !! زوردستبرسرناتوانمزن

 !! شعوریباحمقشکنهیمسرش-:اخونسرپگفتیآر

-:گفتتیباعصباننیوآبتبوددردگرفتهخندهازشدتدلم

 !! میکنشروعبگوازاولگهیدتیبهیتوبابکدارهیبرنمیبازازمسخرهدستنیااصالچهمنبه

 دانابود!! توانابودهرکه-:بالبخندگفتبابک

  تو؟؟یبلد-:گفتبابکایآردبهیرسکهکس،بلدنبودنوبتچیهمیبگیچمیموندماتهمهحاال

 بود!! باالهاروبهگربهدم-:دادوگفتتکونیاسریآر

  !!هیشمانوبتشعروگفتمکهمن-:وگفتانداختباالاشونهیآرکهکردناعتراضهمه



ه | 131 ح ف ص  
 

،یروژنوبت!!ووردیمسرشییبالهینبودوگرنهکنارشیروژبودکهاگرفتهیآرزهنوزشانساتازهیآربهرفتغرهچشمیناکلیروژ

 کردبرخورد. بانگاهتاهک-:گفتتیآرافتادروبهکه

 !! خوردبهمحالمرت،بدهیخداخ-:دگفتیخندیزمیرکهیادرحالیآر

بازخندهمیبودمردهوسطمااوندنبالشناهمیروژفرارگذاشتبلندشدوپابهازجاشاهمیدوآریپرشازجاغیباجیروژنیااالح

-:گفتاباخندهیاکارسازنبودوآریازآرگرفتنشگونینواسهتالششیولرهیاروبگی،تونست،آریروژاالخره

  ؟؟یریبگشگونینازمنیتونیتومیخانومآخه

هرکدووخندهیشوخیبودومابعدازکلیخوبشب....!!درکلهواارفتیدادآرلگدکردکهارومحکمیآریشدوپایعصب،همیروژ

بودافتادهکهیواتفاقاتهاشیوخوبنیآبتریشب،درگمذهنم،تماگفتبهمنیآبتکهیرگرمیخبهباشبالبتهمیرفتاتاقامونبهم

 !! افتادمخوابدکهبوصبحیهاکینزدباالخرهبودمشدهسالهچهاردهیدخترهامثل!!درست،بود

رامسررویحیتفریهاشترازمکانیببودگذشتهخوشواقعابهمونچندوقتنیاگذشتیرامسرمیتوازحضورمونیروزدوسه

 !! بودجواهردهیتوکهدرهتاآبشارراشمهمیرفتادمنیبااصرارزکهدوگرفتهیوپالژلازصفارودمیبودرفته

بتهرانفردابهقراربودنیچنوهممیاوشامواونجابخوریلب،درمیبرگهیدیقیدقتبودوقراربودخوش،گذشتهبهمیلیخخالصه

 !! میرگرد

 بله؟؟؟ -:گفتمیبلندیباصداساحللبمیبرکهبودمآمادهاومدمخودمخوردبهدراتاقمبهکهیاباتقه

 صدا

 

 !! هاهارفتنبچهیخانومیاآماده-:دیرسشگودربهازپشتنیآبتومهربونگرمی

 !! امیماالنباشهباشه-

 !! سالم-:کردوگفتمبالبخندنگاهممنیآبتشدمخارجازاتاقحالدرهمونگرفتمدستموبرداشتمعیچادرموسر

  گه؟؟یدیاآمادهماهتیروبهسالم-

زدیمفحرباهاشناباذوقیبودوروژدستشیتاریگایآربودنداختهانراهییهاسروصدابچهنییپامیرفتوباهمدادمتکونیسر

 !! میکردیمنگاهجمعبالبخندبهکهمیبودمیمنوآبتنیاوکردنیمیشوخباهمهموبابکالیدادنازیجوابشومباخندهواونم
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یکشخیسدرحالوبابکنیوآبتمینشسته،بودبودنکردهساحل،درستکنارونیآقاش،کهی،آتیروروبهبعدجمعمونیقیدقا

-:گفتغرهباچشمیروژیآخرداددستیخوردماموبهشیآتیتونداختی،مینیب،زمیساونطرفاهمیوآربودنجوجهدن

 !! یکنحضکهبخورمتوروهمحقنیچهمی؟؟کورخوندیکنرمونیسماکهنافبهیبندیمینیب،زمی،سیاداریآقاآر

 !! باشهذوق،ازخداتمیبشییا-:حال،گفتکردودرهموننازکچشمساپشتیبودآرگرفتهامخنده

رروبعباخندهالی!!نازرفتوبابکنیآبتطرففرارگردوبهیابتمزهباحالتاونکرپکهاپرتابیآرطرفشوبهییدمپاینالنگهیروژ

  ها؟؟شیپرونیدخترمنکنهکارتیچخدانگم-:گفتیوژ

 !! شکممهیتویبچهیباباشهیموا..مگه-:گفتکردونازکیچشمناپشتیروژ

آخدستیزدورآژیمپشتکبهمحکمالینازافتادمسرفهکردوبه،گلومیتودهنمبودمگذاشتهکهینیزمبیسیحرف،روژمیباا

ازدکهدمیدرونگراننیآبتچشماموبازکردککهنیوهمدمیآبوسرکشنفسهیداددستمآبوانیلهیشمیمخفهددارمیدکهیر

  خوبه؟؟حالتشدهیچ-:دوگفتیدوطرفموربه

 !! خوبمبله-:وگفتمدمیکشیفیعمنفس

 ! شد؟؟یچ-:گفتیجدیلیخیروژروبهنیآبت

یمنگاهنیآبتبهیاسکتهکهنازدمیروژبهیلبخندبودممردمابهتنیهمعاشقبودکنگرفتهامبودخندهافتادهپتهتتهنابهیروژ

 !! نیآقاآبت-:گفتمنیکردوروبه،آبت

 !! وتمامرکردتوگلومیگکهخوردمیمینیزمبیسفتادداشتمینیخاصاتفاق-:وبالبخندگفتمبرگشتطرفمبه

  کردم؟؟یکارمیفتادچیمبراتیاتفتقنکردهیخداآره؟؟اگهتمام-:گفتبااخمنیآبت

دااخمکهیزددرحالاحرفیباآرهمکلمهچندهیارفتیوآربابکطرفبهواونوراهشوگرفتنزدمیوحرفکردمنگاهشباتعجب

  بگم؟؟؟جکهیهابچه-:دوبلندگفتیخندیمالیخیباهمی!!آرکنهیماونوسرزنشدارهبودممطمعنشت

 !! بوددادزدبگوبگودراومدهشوکشازحالت،ناکهیروژ

-:گفتمنبهحالودرهمون

داداشمثلشهیادمیباباالیآریرواونرفتهخودشبهداداششمالبتهیکننوتحملیآبتیخایمیطورچهبدهبهتیبرصهیخدا

 !! بدههردومونبهیصبرهیپسش
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وبایآرکردوبعدازاوننثارشآبدارهمهواوچندتافحشرفتغشیجکهال،گرفتیازنازیشگونینیروژدیخندیمبهمونالیوناز

-:اگفتیآرناروبهیروژراندازنشستنیزیورواومدنطرفمونبودبهدستشونجوجهیهاخیسکهیدرحالنیوآبتابک

 !! یبگجکیخاستیامیشدآریچ

-:کردنفیتعرکردبهوشروعگفت،یاآهانیآر

لیزلزنیهمهخالصهدنیکشیسختیلیناخیابهشتنیروبفرستالیزلزنگفتههاشفرشتهاخدابهیدناونیتوروزهیگنیم

 ننیبیمسهریمنفرکهنیآخربهبهشتفرستنیمروا

-گهیمدارهیبرمونهزارهیمنهاونمابروبهشتیبیستادیآقاچراواگنیمهستادهیواهنوزسرجاشکه

 !! ینخورجمازجاتومدمینتامنگفتهزنم

یآرگردنازپشتنیآبتدفعههیدکهیاخندیخودآرومدفقطیدرنکشیجهمکسچیهحاالکردنیآبتبهینامحسوسیواشاره

 !! آرهبهشترنیمالیزلطورزننیاکهپسخب-:وگفتاگرفت

-:گفتلحنباهموننیکن!!آبتولمخوردمغلط..داداشی..آی:آا،گفتیبودوآرگرفتهامخنده

 !! میبرسرتابهشتهیدیپاشوباداداشنه

-:ارو،ول،،کردوگفتیآرگرپنهمنیآبتکرد،اشارهیوروژمنوبهجاستنیهمماکهبهشت-:گفتاباخندهیآر

 !! یندازیمکهیتآخرهیدفعه

 !! رخندهیزمیبزنمونشدهمهباعثحرکتشنیدادوااتندتندسرتکونیآر

ابدویشنهاددادآریپیآهنگتارشوآوردوهرکسیاگیآرتارزدنیگدبهیرسنوبتوبعدازاونمیخوردوخندهیباشوخشاموروهم

وابنوازهیآرکهیاعاشقانهآهنگچهمیمافکرکردکردحاالنانگاهیروژبهرهیدوخیتارکشیگی،تارهایدستشوروهیبقبهتوجهن

درکلآهنگهالبته،ازکجابلدهیمشهدنیامیبودماموندهخوندحاالیمیمشهدقشنگیبالهجهآهنگهیمیدیدرآخردخبیل

 !! رباشهی،تأثیبتونستینمهممداومدادنخوندوگوشیمیمشهدخودش

 !! یاینمیچبرهپوکوفتودردسالمسالم-:گفتیادخترونهیعشقم!!وباصداسالم-:اگفتیآراولش

-:خوندیماشبامزهییابالهجهیوآرازخندهمیبودغش،کردهیعنی

موروکردمخکیلیموروکازبسکردتیموروتلکردمخکیروموکلازبسپرنمخامالزننمخامزنگهیمودننهی..آننهیآننهیآ

 !! نمورمگهیدمونخانهمروموونهیددرم،ننهیآنمرمگهیدمانخانه مرموونهیددارمننهی...!آکردتیلیت

 براشهممونیآخردستیلکردویمنگاهشغرهباچشمناهمیروژ ازخندهمیبودمردهحاال
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 ....!! میدست،زد

  

  (.!سختهپشیتاخوردههینکردمپشیدکامل،تای..!!ببخشهیلیاسماعازابوالفظل)آهنگ

چقدرزودعمرآناراحتوهمبودمخوشحالوهممیبرگردمیخاستیامروزمکردمروچکبودمآوردهباخودمروکهیلیوسایهمه

 کردممرتبسرمیوشالموروستادمیایقدنهییآیرو...!!روبهگذشتیدمام

دمییخوردوبابفرمادراتاقبهیاتقهعداونوب!!نشستلبمی،رویلبخندگشتمیبرمنیوباآبتداشتمیجفتخودمیبراامروزمنم

-:جوابمودادوگفتیگرموبهکردمبالبخندسالمواردشدنیآبتن

 !!میبر-:دادوگفتتکونیم؟؟سریبرآره-:وگفتمدادمتکونی؟؟سریکردمعهاتوجلهی؟وسیخانومیاآماده

 

ارمیمخودمگفتمحکمشبالحنودرآخرهمنزاشتببرمخودمهرچقدراصرارکردموبرش،داشترفتساکمبه،طرفنیآبت

-:وگفتمگرفتمدرآغوشروسفتالینازمیکردیخداحافظالیوناز!!با،بابکشدمساکتکه

 !! نمتیبببازمدوارمیبودامیخوبیلیسفرخ

 میجداشد!!ازهممینیبیهمومبازمباشمطمعنگذشتخوشیلیخسوگندجونآره-زدوگفت:پشتمبه یدست

خونهدمارهیروبیروژنیماششبیاطرفایوآرخونهدمروبرسوننیوروژامنیوآرنیقرارشدآبتمیکردیخداحافظهموازبابک

کردازشننشوروشنیماشستمیسراهیتونیآبتمیافتادناراهیایناونازیایباروژوهمزمانشدمنیآبتنیناسوارماشیایروژی

واقعاقشنآهنگشکنهگوشباکالمآهنگنداشتعادتوقتچیهبازموندچونبوددهنمگذاشتهنیآبتکهیباکالمآهنگدنی

نی..ببادینمراهیسادگبه..دل،توبادلم..بخادی...دلم...عشقتوازکبادیدستابه..منوداده:چشاتبابردیزیاخلصهبودومنوبهگ

دلم،بهوس،توروداره...هوووس..همشیگیمیعاشقتوبهعاشقتمجزتونشست؟؟آخهبهیک...تودلمبستدروروهمهمندل

..نگازنهیمصداتنهیسیتونفس..زنهیتورودادمنفسمدلم..نفستوکارهدلم..عشقدوبارهتودلو،بستهدلم...بهندارهچارهتودون

ماشیها!!باتکونرفتمیقیعمخواببهچوندمیرونفهمآهنگیهی(بقییپاشای!!)مرتضمنهرخواابی..تعبمنهوابجتومثله

نیناایروژیخونهیروروبهدرستانداختماطرفبهینگاهدارشدمیبزد،ازخوابیاسمموصدامکهنی،آبتیصداوبعدازاوننی

-:بالبخندگفتنیچنده؟؟آبتم؟؟ساعتیدیرس-:وگفتمکردمنگاهنیآبتبه!!باتعجببودکیتاروهواهممیابود

-:گفتنی!!آبتم؟؟ینداشتتوقفظهرهم-وگفتم:کردمنگاهش!!باتعجبشبهنهخوابساعتمیدیرسیخانومآره

  ؟؟یشدگرسنهخامیممعذرتیخانومنه
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-:کردوگفتیزیری!!خندهنیکردیرانندگدندههیطورچهموندمنه-

-گفت:کهکردمنگاهش!!گنگگهیدنهیارهمیبهدنیرسواسهدارهعجلهیوقتآدم

-:وگفتمزدمی!!لبخندایآروهممنهمخدمتمیرسیفرداماپسیجورشدفرداطیشراواگهمامانشیپرمیمراستهیامشب

-:کردوگفتیبانمک!!اخماستشنبهسهامروزکهنیومدیمچراآخرهفتهعجله

 !! آخرهفتهشهیماستچهارشنبهفرداکهشمتازهشهینمکردمتحملیبابدبختتااالنشم

-:زدوگفتیخداحافظ!!لبخندفعالباشخودتمراقب پسباشه-:وگفتمدادمسرتکونباخنده

 !. باشهخدانگهدارتنمتیبیمیزودبهیخانومباشخودتمواظبتو،هم

نابعدازچندلحیترمززدروژنیآبتنیوکنارماشالنیمیدتویچیپاهمیآرنیماشمنشدنادهیباپوهمزمانشدمادهیپنیازماش

-:وگفتنیینشودادپایماشیشهیاشیشدوآرادهیپظه

 !! میندارمادوتابرادرخوابفرداشباپسیتافردایماباشوخانومخودتسوگندمواظبیآبج

نیروژشنادهیپنیازماشخواستنکهنیشترشدهمیبخندموننیاوآبتیآرهمزمانیغرهباچشمکهمیدیبلندخندنایمنوروژ

-:رخندهیزمینابزنیبارژباعث،شددوبارهبلنددوبرادریدصدایکشمنوهمودستدداخلیدروبازکردوپرعیاسر

 !! ماکهمینیبیشمادوتارومبازم

 رخندهیزمیزدکردوپقنگاهمننابهی!!روژورفتنشوننشونیماششدنروشنیصداوبعدازاون

-:ناگفتیوروژدادمتکونیکنه!!سررحمخدابهمون-:وگفتپشتمیرونادستشوگذاشتیبودروژروزاخوبنیچقدرا

  میکنمیهاروتقدیوسوغاتمیبکنیادبعرضهیماخونهاولمیابریب

-وگفتم:!!گردنموماساژدادمکشهینمباباخجالتخفه-وگفت:امکلهزدپس!!محکمنشممزاحمگهیدنه-

-:دوگفتیخندغشناغشی!!روژ؟یاریدرمیبازیجارازاالن

دروبازجونفرشتهمیزددرروکهزنگمینارفتیناایروژیخونهطرفوبهدمیخندحال!!درهمونستیمانزاتومرامیچنیباباانه

-:وگفتجونفرشتهدبغلیپرغیجغیناباجیکردوروژ

فیگونهیآبدار،رویچندتابوسهحال!!ودرهمومبوودددشدهتنگبرات؟؟؟دلمیچطووورجووونمممماااماااانسالمممم

-!!دختریکردامیتفیتوخوبممنونخوبمدخترمسالم-:گفتباخندهاونمگذاشتجونرشته

 ...! امیعالدمیتورودکهاالنصالاجونمامانخوبم

 !! جون؟؟فرشتهنیخوبسالم-:وگفتمزدمیشدلبخندمنکردونوبتدورشازخودشباخندهخاله
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  ؟؟یتوچطورخوبمدخترگلمسالم-:دگفتیبوسیمموگونهکهیگرفت،درحالدرآغوشمجلواومدومادرانهجونفرشته

-:وگفتکرد،داخلمییراهنماجون!!فرشتهشماممنونیخوببهجونفرشتهخوبم-

-:نادادزدین؟؟روژیخوردتوشامنیبربرودخترم

-کردوگفت:نگاهمباتعجبجون!!فرشتهمینخوردناهارهمماگشنمونهماماننه

  ندادن؟؟؟شماناهارهمبهکردنیکارمیپسرا.اونجاچوا..خدامرگم..اون

-:ماوگفتطرفنااومدبهیروژ

پرروبودیلیناخیروژنیگردشدا!!چشمامیخاستگارانیبکننصحبتباباشونبامامانخونشونبرنداشتنعجلهیلیاوناخ

چکهنیهمبودومهربونشوخیشخصبودپدرشرفتهپدرشبهکامالنااخالقشیسراومدروژناازپشتیپدرروژیخندهیصدا

-بالبخندگفت: یسعادتی؟؟آقایخوفباباجونمسالم-:گفتشدوگردنشزونیزدوآویکوتاهغیافتادجباباشنابهیروژشم

-:کردمسالمشدکهمنجداشدونوبتناازپدرشی!!روژیمرسباباجونخوبممنم-!!یشماچطوردخترباباخوبمسالم

 سعادتیآقاسالم

 

  شما؟؟احوالی

-:تگفطرف،اومدکهازاونجونفرشتهیشکر!!صداخوبممنم-؟؟یشماچطورممنونسالم دخترم-

 !! نیشدهالککهنیبخورشامنیایهاببچه

 ناچادرموگرفتیروژ

بودمغذاخوردنونیمخوردمشترازحدمعمولیوببودمگرسنهیلیخمیحاضرشدآشپزخونهیتووصورتمدستوبعدازشستن

-:گفتباشهادشیزمهمیچهیانگارناباذوقیروژدهنمآخروگذاشتمقاشقکهنیوهم

دووانیلافتادمسرفهبهگردشدخودممیروژبابامامانیماچش...!!حاالووووهوووویمممیبشیجاروسوگندقرارهمنبابامامان

-:دادوگفتناتندتندسرتکونینا؟؟روژیواقعاروژ-:گفتباتعجبجونفرشتهدمیکشقیعم ینفهیودمیغموسرکش

 !! کردهیوگندخاستگارازسبودمحرفشوزدهکهیاهمونیبرادربزرگ آقاآر

  مثبته؟؟جوابتزمیعزمبارکه-:کردوگفتبالبخندنگاهمجونفرشته

-:گفتنادوبارهیوروژدادمسرتکونخجول

 !! یمادوتاآبجیخاستگارانیبهردوبرادرباهمگفتممنکننهماهنگیخاستگارمراسمواسهبزننزنگقرارهمامان
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-:کردوگفتیاخندهیسعادتیآقاشدمیمآبداشتمازخجالتکهمنانداشتیدخترحنیزدایکوتاهغیجوباذوق

 ...!!! توبهنههیانقدرخجالتکهشونیابهرنهیادبگیدخترازسوگندجانکنخودتوکنترلکمهی

  !!گهیدمیکنینجابرگزارمیروایخاستگارمراسمپس-:جون!!فرشتهباباجوننمممالیخیب-:زدوگفتیضیلبخندعریروژ

 کنن!! ازدواجدخترامونقرارهآره-:دادوگفتسرتکونیسعادتیآقا

ورومنهاتوسطظرفشدنوشستهشام!!بعدازخوردنداشتنمنبهخانوادهنیاکهیلطفتیازنهالبمیگوشهنشستیلبخند

زدنازنگیناای،روژیخونهتلفنبعدازاونمیدادپدرومادرشموبهیبوددهیخرروکهییهایوسوغاتمیشدجمعییرایپذیناتویژ

-زد؛لبآرومیگوشیبودرودستشوگذاشتهکهیزدودرحالحرفیکمروبرداشتیگوشجونفرشتهکه

دتامیکشطولیاقهیچنددقشدمرگذوقناهمیدادوروژسرتکون!!پدرشیخاستگارمراسمواسهزدهزنگهیعیشفیمادرآقا

-:اومدوگفتطرفمونبهلببهلبخندجونهفرشتشدتموماشونکالمه

تشرفرداشبگفتممنمنیومراسموزودتربندازدارنعجلهیلیخپسرامگفتیبودمحالخوشچقدرهممحترمهزننیچقدرا

-:دوگفتیکشمنوهمبلندشدودستنابازشدوازجاشیروژشی!!نارنیبفی

 !! میکارداریفرداکلواسهمیواببخمیدبریباخودشیخونهمیریوسوگندممنجونمامانباشه

-:گفتباخندهجونفرشته

 حرفخادبکنهیمکهییدهایازخرناباذوقیروژمیبرگشتمنیخونهبهیروژهمراه!!بهخوششبدخترمنیبر

 !! دمیخندیمفقطدرجوابزدومنیم

شدوچساکتکهزدمیدادیآخردستبخوابمزاشتیمزدمگهیمناحرفیروژکهبسیخوابچهالبتهمیدیخوابیوشوخباخنده

 !! میدیدادوخوابآبداربهمندتافحش

  

مرایدوبرایخرمیبودرفتهدازصبحیخندیمذوقشنیابهواونمگفتیمجونفرشتهبودواسهکردهکهییدهایازخرناباذوقیروژ

!!بودمناغرزدهیچقدرسرروژ.بماندکهمیبودچند؟؟دوظهربرگشتهساعتوکوفتهخستهبعدازاونممیبودگرفتهلباسشبسم

-:مردگفتیادمیزازذوقداشتگهیدکهیروژروبهجونفرشته

 !! پاشوگردهیناهاربرنمپدرتکهمیناهاروبخورمیبرنیپاشبکشخجالتگهیددختربسهخبیلیخ
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الشدمیممزاحمشونیادیزچندوقتنیبوداکردهدرستیسبزقورمهجونفرشتهمیرفتآشپزخونهوبهمیبلندشدازجامون

-گفتم:جونفرشته..!!روبهنابودیاصرارروژبههمهمشبته

 !! بودمومزاحمانداختمشماروتوزحمتیحسابچندوقتنیاخامیممعذرتمنجونفرشته

-:گفتیزیربااخمجونفرشته

 !! شمیمناراحتکهآخرباشهیدفعهینداریفرقچیهمنینایتوباروژترمدخیحرفوبزننیانشنوم

 !! جونفرشتهسرشارشماستازلطفنیا-:وگفتمدادمبالبخندسرتکون

تاخودمیناشدیناایروژیخونهوجورکردنوجمعکردنمرتبمشغولوبعدازاونمیناخوردیروژیهایباوجودشوخناهاروهم

یروکردموخودموپرتکردملباساموعوضامخونهبرگشتمکهنیهمنانداشتمگهیدکهمنمیبودبعدازظهرمشغولپنجساعت

 !! کنهیمپفچشماتگهیدساعتسهواسهکهینخوابخنگهیهو-گفت؛شیغیجیناباصدایروژتخت

-

نمپفچشماتساعتهیبابخوابساعتهیریبگتوهمشمیمهوشیبیخوابیازبشبباشهینطوریاسرپابمونمتونمینممننچ

 !! میحاظرشمیبتونکهیکندارمیبهفتمیونششامخستهیلیخمنمباشه-:وگفتتختیروخودشوانداختناهمی!!روژکنهی

  کردممیتنظمیونششواسهمویگوش!!آالرمدراومدهجونمکهربخوابیبگباشه-

 !! فرورفتمیقیعمخواببهدکهینکشیوطول

  دستبهیآبنکهیهردوبعدازادارکردمیبناروهمیوروژدارشدمیبازخوابمیگوشآالرمیباصدا

  

 لباسمیشدشدن آمادهمشغولییچاوانیلهیوخوردنمیزدوصورت

کلوحالتنشییشدوپایکمرتنگ،مازقسمتبودکهرنگ،کرمیلسارافونهیمنلباسهامختلفبودبارنگهمهیناشبیروژمنو

اندسرمیرویدرنگیسفدادوشالانجامصورتمیرویمیمالشیناآرایروژخوردیمدورکمرشباهمیکمربندزهیستادویایمش

هم  ینیجدرنگیوشلوارسفاختم

 روفرشیهاصندلمیبودباشدهیواقعازنهردوموهمبرعکسدرستیوشلوارکرمدبودباشالیسفناسارافونشیروژدمیپوش

 

 ی

یایروهییتوکردمیماحساسبودمحالخوشچقدرمنمیدادهملیتحویولبخندمیکردنگاهوهردوبهممیدیپوشهمییبایز
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خونیااهامیوباحضوردرکنارمردرونمیروبچیخوشبختطعمچندوقتنیابودمواقعاتونستهنداشتیتمومکهییایروبامیز

 دنیوبعدازبوسشدحلقهچشماشیتواشکموندنیبادجونفرشتهمیرفتخونشوننابهیروژهمراه!!بهشدیترمکاملیشبخت

وپامونادستیوروژخوردومنخونه،بعدزنگیقی!!دقاکردیمنگاهموننیباتحصناهمیاسپنددودکردپدرروژبرامونهردومون

-:وگفتنادستموگرفتیروژدنیزخندیرمیکردشروعوبعداونمیزدچنگهمیبازووبهدنیلرزکردبهشروعن

 !! میکنافتیهاروازشادومادادردرگلدممیابریب

یشلوارمشکاکبرآقاکتدادواردشدیمروهلخانوملچرشکوفهیوکهیاکبرآقادرحالازهمهاولکردمشیوهمراهزدمیلبخند

پدرومادررمیناجلوتررفتیروژهمراهبودبهکردهباترشیزکهییبایزرنگیسوسنودامنکتخانومبودوشکوفهدهیپوشیرسم

رکردوجوابموننگاهمونیابیاکبرآقابالبخندنانیآمدگفتوخوشمیکردناسالمیوروژمنوبعدازاونآمدگفتنخوشنااولیوژ

-:گفتگوشمدمدمیشوبوسگونهکهیشدوزمانحلقهچشماشیتواشککههمخانومدادشکوفهیگرموبه

اویآرنوبتبعدازاوندادمسرتکونوخجولزدمی!!لبخنددخترمچقدرخوشحالمیدونینمیشیمخودمونعروسگفتمیدید

 وشلوارکرمکتاونیواردشدتومردمناولبودکهنیآبت

یپرسنااحوالیباپدرومادرروژ،آقامنشانهیلیوخداشتبدستییبایزگلددستیدرخشیبودمدهیپوشکهیدیوبلوزسفرنگ

-وگفتم:زدمی.!!لبخندبپوشنلباسیجورچهگفتمباتوخودمستهستنیببمنساختمیچآخ-:گفتگوشمنادمیکردروژ

 !! طونیش

روازدستشگلدستآمدگفتنوبعدازخوشکردمسالمگرفتطرفمبابهیزیبالبخندروهمراهگلاومدودستهطرفمبهنیآبت

-:وگفتمزدمی!!لبخندخانوممیشدماهچه-:گفتگوشمآخردمیرودادولحظهبخندجوابمباهمون ل همنیآبتگرفتم

درواردشداونمشیشگیبالبخندهماشدکهیآرکردونوبتیپرسکرداحوالیمنگاهمونطونیشکهناهمیباروژنیممنون!!آبت

 کردوبعدازاونیپرساحوالیگرمهنابیباپدرومادرروژرنگدبابلوزکرمیوشلوارسفبودکتدهیپوشنالباسیروژ همرنگست

اونهاروبنایکردوپدرروژوبشخوشوبااونمناگرفتیروژطرفروبهگلکرددستهیپرساحوالبامننکهیمااومدبعدازاطرفبه

دهیچسبدهاشونیتوییبایزبهکهدوسرخیرزسفیهابودگلهمهیشبنادرستیوروژمنگلکرددستهییراهنماییرایپذه

-:اومدوگفتطرفمونبهجونفرشتهبودنشده

 !! ستتونیبیقهیباسلنییبالیلیخباشهمبارکتونندارن،کمییازآقاماشال...!!هردوشون

 !! نیاریمییچازدمصداتونآشپزخونهیدتویمونیم-:گفتجونوفرشتهمیدیزخندیریمنوروژ

  م؟؟یاریبییچامیروبچسبینیسهیییوسوگنددوتامنماماناونوقت-:ناگفتیروژ
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-:دوگفتیخندجونفرشته

  باشه؟؟ارهیده،روبیخربابات،،روکهییهانقلاوننفرتونمهیارهی،بییچانفرتونهیخببودمنشونکردهیفکراسرمبهخاک

 گهیدقهیچنددقجونمامانباشه-:دادوگفتناسرتکونیروژ

-:وگفتشوگرفتخندهیزورجلوبهجون!!فرشتهارهیبیچایککهمنوسوگندمیداریحسابیدعواهی

 !! ،بردارزشتهیازلودگرودستامشبههیدختر

 !! نرهآبرومونکهییرایپذ،بروتوهمیمامیاووک-:کردوگفتنازکیچشمناپشتیروژ

-:کردناشروعیوروژآشپزخونهداخلمیرفتناهمیورژشدمنییرایدادو،واردپذتکونیسرجونفرشته

 !! یلیخآره-:وگفتمدادمتگونیومدنه؟؟سریمسوگندچقدرلباسابهشونیوا

-:گفتمنناروبهیزدروژصدامونجونفرشتهبودکهچقدرگذشتهدونمینمگذشتزدنحرفبههموقتمونیهیبق

 !! کنمیمدوتاشادومادوناقصزنمیممیوپاچلفتدستمنکهیدونیارمیبییتوچایسوگند

سیروتوواوناداشتیینوارطالدورشون،کهییبایزکیکمرباریهااستکانیتوشدمییچاختنیرومشغولدادمتکونیسر

روییچاازهمهواولگفتم،کوتاهیوسالمشدمییرایواردپذمناولمیشدخارجناازآشپزخونهیرژهمراهوبهدمیچینیبلورینی

پخشجمعنیبهارونقلناهمیروژتعارف،کردمنیاوآبتیآربهناوسپسیوپدرروژجونفرشتهبعپازاونخانوماکبرآقاوشکوفهبه

روشکسکوتیپدزروژیصدانکردمسرموبلندخبیولکردمیمروحسنیآبتنگاهینیسنگمینشست،کنارهمیاگوشهکردو

-:زدیمحرفیوروژمنبهخطابکهست

 !! رزگلباصدشاخهطالیهزارتاسکهشدنییتعهممثلدرستعمهمتونهیمهرشدهزده،الزمیحرفاگلمیدختراخب

 نداشتیفرقکردبرامیمنییشوتعهیمهرناهرچقدرکهیروژمن؟یبرااداونمیانقدرزبازموندهزارسکه؟؟دهنم

اهیمهرنیچوهمزنداشتمیچچیه؟منیچوکارنبودمنکسیبمنومثلداشتخانوادهخودشواسهاونداشتفرقبامناون

 !! خاستمینمهمی

 !! دیببخش-:وگفتمسربلندکردم

-:دوگفتمیچرخسمتمهابهنگاه

 !! نینکن شترحسابیبتاسکهنوازچهاردهمیهیلطفامهرگرفتهیکدادهیروکهیمهریوازطرفادهیزمنیبراهزارسکه

 وناقبلهکامالهمهیمهرنیوانیزهستیهرپوعزناجانیتووروژدخترمهیحرفچهنیا-گفت:خانوم بازشدوشکوفههمهدهن
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  گن؟؟یمیچگهیدو،روزدمردمبشهثبتسندازدواجتیداویبا

 گهیچندروزدکنمیزیریپمردمحرفیهیبرپاموازاالنیزندگبخاماگهمنیولباشماستحق-::وگفتمزدمیلبخند

تنکردمنگاههیبقدادبهبالبخندسرتکونخانوم!!شکوفهکنمنییتعدارمدوستهرطورکهاموهیدمهریبزارخورمیبرممشکلبه

 !! وتمامحرفوزدماونخاطرخودمبهفقطمندارونداشتمنیاتحصیکنندهمالمتنگاهیحوصلهکننیم نگاهیطورچهنمیابب

شدییوهوادلتنگ،ییجوراهی،میالزموبزنیهاتاحرفمیبلندشدازجامونیاوروژیوآرنیآبتترهامنوبزرگبعدباحرفیقیدقا

ریروژاتاقبهیاوروژیآرحضورداشتندخترشونیخاستگارمراسمیوتوبودنخاستیمدلمخاستیپدرومادرمومدلمبودمه

دوبراپمشترکوخصلتتیتربنیابهگفتمواحسنتبازگذاشتسرشدروپشتنیآبتنایکارپدرروژاتاقبههمنیوآبتومنفت

 !! نیشیمخستهنینیدبشییبفرما-:وگفتمنشستمیصندلتکیروکردبراندازملبلبخندبهنی!!آبتر

 !! هیمهریدرباره-:وگفتنشسترومروبهبالبخنددرستنیآبت

 !! نیکنشترشیبنیتوتیونمخودمهانتخاباون-:وگفتمندهتاادامهتمگرفدستموباال

 سرتق!! -:گفترلبیدادوزتکونیسرنیآبت

 !! هادمیشن-:وگفتمکردمنگاهشرفتهباالیابرویتاهیبا

 !! نییبفرمانیداریهرامربانومنتظرمخب-:گفتنیوآبتدادمتکونی!!سرگهیدیبشنوکهگفتم-:کردوگفتیاخندهنیآبت

-وگفتم؛دمیکشیقیعمنفس

زیهایسختکههستمیدختریسوگندرستممنیآنچنانیاجتماعتیموفعونهپدرومادردارمنهمنکهیدونیشمامنیآقاآبت

ازادونمینمگرفتیاگهیدرنگهیمیشمازندگدنیبادهمنیحودرهموندارهنگهزندهدرهرحالخودشووتونستهدهیکشیادی

ازانتخابوقتچیهوقتچیهنکهیاخامیزمیچهیفقطفکرکنمنبودنتونبهتونمینمهملحظههیاالنمدراومدشیاهیسحالتون

 !! سرمنیرونینکنروپتکموضوعنیوانینشمونیپشمن

-:گفتیجدخوردوبالحنگرهدرهمیکمنی،آبتیابروها

نبمهمبرامجورمساعلنیاکهدارماونقدردوستباشمطمعندونمیماتدربارهزروهمیچسوگندهمهشناسمتیمکامالمن

-:دادوگفتدوارتکونیشوتهداشاره....انگشتوتواشه

  ؟؟؟یدیفهمیکنیمشکمنداشتنودر،دوستیزنیمحرفینطوریاباررهنیآخر
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-:گفتنیوآبتدادموسرتکوننشستلبمیرویلبخند

عرگهیمکهیازرسممنرمیگیترممناسبیخونههیوفروشمیمومیقبلیخونهالبتهدارمخونهازخودممنحرفاموبگممنخب

یشدمتوجههیخانومخونهاونیوکارتوتوکنمیمهیتهوتمامکمالزروخودمیچادهمهینمحرفاخوشمنیواارهیدجهازبیباوس

  ؟؟

 !! زوچندبارتکرارکنمیچهیندارمعادتکهیدونیم-:وگفتحرفموبزنمیادامهت...!!نزاشجهازخبیول-

 !! یترسرتقشماکه-:وگفتمدادمتکونیسر

 !! کارنبربه روهمجمعیهااصطالحنیلطفاا-

-:زدوگفتیلبخندنیبودآبتوجالبیداشتندوستاالنیبودولترسناکبرامقبالنیآبتیرونیاکردمنفسموفوت

  ؟؟یزنیلبخندمیچبه

 عشقم!! به-:گفتمیپرتباحواس

گفاشبامزهبهتباهموننیآبتگرفتمدندونلبموبهزدهخجالتشدمزدم،کهیحرفیمتوجهتازهگردشدومننیآبتیچشما

 !! یگفتیبگوچگهیباردهیتو...-:ت

 !! میببرفیتشرنینداریحرفاگه-:وگفتمبلندشدمازجامعیسر

 صبرکن!! -:کردوگفتیکوتاهیخندهنیآبتگردکردمعقبدرگاهسمتوبه

روزیدانی:*جرکردوگفتنگاهمیالحظهشدمرهیختنیآبتوبهندم؟؟برگشتمگوشومنبزنهیمردحرفنیشدایممگهستادمیا

 !! رنشهتکرانیکنیوسعیرفتارنیچهمستینشمادوتاخانومدرأننیدیخندینابلندبلندمیباروژنکهیانرفتهادمی

 چشم!! -وگفتمدادمتکونیسر

 !! گلخانومبالیبهمچشمت-

گیوروژمنروبهخانومشکوفهبودنبرگشتهناهمیاوروژیآرمیرفتییرایپذوبهمیشدخارجازاتاقنیآبتهمراهوبهزدمیلبخند

  گلم؟؟؟یدخترانیدیرستوافقشدبهیچخب-:فت

-:ناگفتیپدرروژروبهباذوقخانوموشکوفهزدنکفکردبهشروعوجمعمیدادسرتکونناخجولیوروژمن

 !! ترنراحتهاهمبچهیطورنیایتاعروسشهخوندهنشونیبوقتهچندیخطبههیهستاجازه
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-:فکرکردوگفتیناکمیپدرروژ

-:زدوگفتیلبخندخانوم!!شکوفهدیباشراحتدخترامازنیچنوهممطمعنماوآبتطنیآرازآقامنالبته

 . بخونهنتونیروبخطبهاکبرآقادتاینیبشهاکنارهمبچه

نازودیروژخانومشکوفهیدوبارهباصدازدنبشممحرمنیآبتبهقرارهشدکهینمباورم!!اصال؟اکبرآقابخونهبازموندخطبهدهنم

 قبلت!! -:نابالبخندگفتیروژشدکهناخوندهیایروژیخطبهاولخبکنارشفاصلهیباکماهمیوآرنشستیاگوشهترازمن

 کردواکبرآقایباهردوروبوسخانومرودادشکوفهجواباهمیپآر

 گفتنکیتبرهمیوپدرروژچونفرشتهگفتمکیتبرایوبه،آردمیروبوسیروژمنمنیچنهمهمنیوآبتگفتکیتبرهم

 ینازنگیریاحلقهیوآر

بدهبهشکهنداشتیزینلچیروژبودونازالبتهینامزدیحلقهنایروژدستبودوانداختشدهدهیچمیتانگراستاسهکیدرروکه

 گردانداختیگردنبندطالسفهیخانومشکوفه

 

 !! هیاهرخانوادهفی،وظاجزوحلقهاوننهیااتهیهددراصلدخترم-:ناوگفتیروژدن

 جون!! شکوفهممنون-:دادوگفتنابالبخندسرتکونیروژ

 !! دخترمکنمیمخواهش-

 !! شماستنوبتنیبشنمیاکنارآبتیبدخترم-:بالبخندگفتنومخاوشکوفهبرگشتمنطرفهابهنگاهیحاالهمه

 !! کنماستفادهیکارنیچهمیبراازشنتونموقتچیدهیشاداشتمالزمیزیچخهیدمیکشیقیعمنفس

  ام؟؟یوبتابرمنیصبرکنلحظههیشهیم-:آگفتمدادمتکونیسر

چودرکمدموبازکردمرفتماتاقمبهکردمکهیکارنیاولرفتمخودمیخونهوبهشدمخارجازخونهومنکردننگاهمباتعجبهمه

ستادیانهییآ!!مقابلشدیمحسهنوزهممامانعطرخوشدمییووببودروبرداشتمکردهآمادهباهزارتاآرزوبراممامانروکهیادر

-وگفتم:دوختمچشمخودمبهبودمشده!!واقعابرازندهانداختمسرمیوچادرروروم

 !! یبرسمردتوبهیداکنیپدستتیخوشبختبهیخایمکهیی؟؟توییتونیسوگندا

 همهشدمییرایواردپذکهنیهمنارفتمیایروژیخونهوبهکردمروترکوخونهشدمخارجوازاتاقزدمیلبخند

 !! سوگندیشدیافرشته-:اومدوگفتطرفمنابهیروژنشستهمهلبیدولبخندرویچرخسمتمهابهنگاهی
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 ممنون!! -وگفتم؛زدمیلبخند

یهکهوآرزوکردمبودمچشماموبستهحالدرهمونیعربجمالتخوندنکردبهاشروعواکبرآقنشستمکنارشنیآبتیبااشاره

 قبلت؟؟؟ -:گفتدکهیچیپاکبرآقایصدایالحظهمردجدانشمنیازاوقتچ

 قبلت!! -:وگفتمدمیکشیقیعمنفس

جیتوحضورهردوشونجزحسمادروپدرمیبرایجزدلتنگنداشتیلیدلموضوعنیواکردمحسامگونهیرورواشکیگرم

 روکهیاحلقهدوبعدازاونیچیفضاپیتوهمنیآبتیومردونهبمیبعدصدای!!لحظاتمع

شدهآراستهبایزنینگتکهیباکهیاسادهنگیردوختمچشمحلقهبهانداختدستمیبودوتوکردهدستمساحللبشبهمون

سمتمونبهجمعکاتیتبرلیس!!بودییهوییادیزتیمحرمنیاکنمنیآبتمیتقدکهنداشتمیزیچمنمبابودخبیبودو،واقعاز

عباشهمبارکتدوگفتیبوسرومادرانهاموگونهانداختگردنمنابهیروژگردنبدهیشبدرستیگردنبندخانوموشکوفهشدروانه

-گفت:خانومشکوفهکهبودمحرفمونزده....!!هنوزخاشکوفهیمرس-:وگفتدمیکشخجالتلفظنی!!ازاگلمروس

 !! جونمامانیبگدبهمیجون!!بامامان

 کهجونمامانیگیبهم متوهم-:ناوگفتیروژسرشوبرگردوندطرفخانومبودشکوفهگرفتهامخنده

-:گفتیابامزه نابالحنیوروژدنیخندبهکردنشروع.!!جمعکنمیقهرمباهردوتون

 جمعاونوبالبخندبهدنیخنددوباره!!همهجووونمامانچشم

-:گفتگوشمدمآروممیمردزندگنبودجزدستیدستدواونیچیپدورانگشتامیدستکردمنگاه

 !! یشخودممالیرسمکامالمنتظرمفقطسوگنددارمچقدردوست

  مردمن!!دارمدوستمنم-:زدملبارم؟؟آرومینزبونباروبهیزیجملهنیا چرامنگفتمیدمیبادوختمچشمبالبخندبهش

دهایوخرشگاهیازآراگرفتنتاوقتگرفتهیعروسوسالنکیکبودازسفارششلوغیحسابوسر،ماهمگذشتیمهمیروزهادرپ

 ..!! ایوآریروژیعروسهفتههیوبعدازبرگزارشهنیوآبتمنیعروسبودقراربوداولدراومده جونمیحسابچندوقتنی!!االزمی

بودوممونیعروسآخرهفتهمیبدسفارشعروستالباسمیبوداومدهنیآبتهمراهبهکردمپرونگاهینهییآیتوگهیخودموبارد

 چقدرخوش،حالن

درنبودکهبودمشدهوابستهبهشیطوربودوبهشترکردهیبخودشمنوبهیوعالقهعشقچندوقتنیانیآبتیهامحبتبودم

دبهمیرفتهمهمراهبهمیبودشدهمحرمهمبهنکهیکردروزبعدازاهیتکشدبهشیمبودکهیمردواقعانیآبتکردمیمیتهحسش

رومآرامشنیاازاونجادورشدمنیآبتدردستدستبالوسبکهاموگذاشتمهاوغمغصهتماماونجابودکهومنپدرومادرمدنی
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جداازافکارمپروخوردومندراتاقبهیا!!تقهدرکنارمنیآبتحضورگرموبعدازاونپدرومادرمیودعابودمپروردگاربزرگمونید

  ؟؟یدیلباسونپوش،یسوگندخانوم-:دیرسگوشدربهازپشتنیآبتومهربونبمیصداشدم

 !! نمت؟؟یبب یدروبازکنشهیم-!!دمیچراپوش-

بودودامنشکارشدهسنگکامالوشکمنهیسقسمتبدنمبودوچسبدکلتهکردمنگاهنهییآیتولباسم؟؟بهینمیببدروبازکنم

واقعا!!لباسشدیمدهیکشنیزمیروکهداشتیادنبالههملباسازپشتیقسمتداشتنییبایزیهاوپف،روداشتیماهحالت

دهمهنیباادمیکشیموخجالتبودمظاهرنشدهیطورنیانیآبتیجلوحالتابهخبیولدمیدرخشیمواقعادراونبابودومنیز

-:وگفتمزدمیوچرخزدمیزدلبخندخشکشدنمیبادنیوآبتبازکردمروآروم

چشمادوبعدازاونی،کشیقیعمنفسگذاشتچشماشوروهمدرجوابنی!!آبتشدم؟؟؟خشگلیپسندی؟؟منیآبتطورهچه

-:شدوبالبخندگفترهی،خیانقطهبهندوختمنامابهشوبازکرد

ضر!!قلبمودراتاقوبستمدادمتکونی!!سرمیبرکنلباستوعوضمیدارینوبرمیهمخانوممهییبایخاطرزبهنیوااستالعادهفوق

 !! دمیپوشرو،خودمیهاولباسولباسودرآوردمادفکرنکنمیزکردمیبودسعگرفتهبان

 یعروسروزباالخره

 

هرچقدرشگاهیآراوببرتمونیوروژمناددنبالیبنیقراربودآبتداشتمیادیزشوقبودمدارشدهیبکهازصبحشکهیدروزیرس

ومبرداشتعیعروسموسر!!لباسادیباماباونمبرمنیباآبتخاستمیمکهمنداشتیمعنچهنکردمقبولارهیامنومیآرناگفتیروژ

  ؟؟یاخانوم.آمادهعروسسالم-:بالبخندگفتکهدمیرودنیوآبتصدادراومددروبازکردمبهخونهزنگبعدازاون

-:وگفتمنیآبتدستولباسودادمدادمتکونی!!سررنشهیدکهمیفتیبراهبهترهممنون-!!دتوییبفرماآرهسالم-

-:،زدوگفتیلبخندنی!!!آبتبوسهیشمارومدست

 !! نیآبت-:گفتمومعترضنییپاسرموانداختمزده!!خجالتبوسمیلباسومنیات،صاحبدسمنم

 !! ادیمسرمبهیچیزنیمصدامیطورنیایدونی،مدلمجان-

پاگردپلهیدرویخندیمکهینادرحالیروژدمیودبرگشتمدمی،روشنیزشخصیریخندهیصداکهشدمیمآبداشتمازخجالت

-:شدوگفتدساکتینودیوآبتمننگاهیوقتستادهیهاا

-:خونسردگفتیلیخنیآبتیچهارتاشدول!!چشمامشدمگرفتنتونوقلوهدادندلمزاحمخامیممعذرتاوومم

  م؟؟یبراشدادزنسالم
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-:وجورکردوگفتناخودشوجمعیدراربودروژوحرصواقعاجالبنیآبتیخونسردنیکرداهنگلحظههینایروژ

-:رسوندوگفتناخودشوبهمیشدروژخارجدادوازخونهتکونیسرنی!!آبتمیبربلهنیآقاآبتسالم

-:بازشدوگفتششینانی!!روژادبیبساکت-:وگفتمرفتمیاغره!!چشمیخونسردولیا

-:کردوگفتمتفکرنگاهمه،لحظهی!!هاهیشب،توامشبخانوم،نخورعروسحرص

-:وگفتمگرفتمدندونبهیلبانداختابروباالطونی!!وشرسهیارمیبهوباالخرهنهیآبتشبامشبکنمیفکرمکهحاال

 !! زورنبردمونوبهبرنگشتهنیتاآبتمیبربهترهکنبس

وبعدازاوهیآتلمیبرتااولبزنمشدبهش،زنگتمومکارمدکردکهیتأکیکلراهونیافتادموراهمیشدنیآبتنیبعدسوارماشیقیدقا

 !! یعروسسالنهمن

-چشم!!-!!یبزنشدزنگتمومکارتتکرارنکنمگهیدنییبفرما-:گفتنیکردوآبتتوقفیشیآرا،سالنیروروبهنیماش

 !! یخانومبالیبچشمتم

-:ستادوگفتیاناکنارمیروژمیشدادهیپنشیوازماشکردمیخداحافظنیازآبت

-:وگفتمدمی!!خنددنمیازدکنهغشاهمیآربترکونمامشبخامیمجوووونمممیجارمیبربزن

واندارهحرفکارشونگفتینامیروژمیرفتبودمنجااومدهیابهایآربرگشتیمهمونیباربرانیاولکهیشگاهیآراطرف!!بهوونهید

الزموکردورویهایپرساومدواحوالطرفمونبالبخندبهجونبهارهمیواردشدکهنی.!همبودمشدهمتوجهشبازهموننوهمی

-:وبالبخندگفتدادمتکونیگه؟؟سریدییعروس شماباشهمبارک-:گفتمنبه

-:گفتطنتیناباشیوروژزدمید!!لبخنتوامشبیبشیلعبتچهعروسامونمخصوصاتاقمیبربهتره

 !! خونشونببرشبرش،ندارهدتشیدکهنیهمبرادرشوهرمکهبسازشیجورهیفقطجونبهارهقربونت

 تودختر!! ازدست-:دوگفتیخندغشغشجونبهارهرفتمیروژبهیغره،اچشماندختباالییوابرو

وگذاشتنیروماسکشدصورتمشروعوکارشوننشستمیصندلیروجونبهارهییوباراهنمارفتمیاتاقبگوبخندبهیبعدازکم

موهامو،اومدبعدازاونیمشتربهمیبودوبشدهکوتاهاشودنبالهداشتش،فرشی،پیبادفعهابروهاممدلکردناصالحبعدازاون

 ناخنیومشغول،طراحگذاشتنرنگ

اصال،خودمونشناخ،شدهرنگیباموهادمیخودمودیشدوقتتموموموهامهامکارناخندکهیکش،طولیساعتکینشدهام

گذاهمیچشماموروشنشونیکاراصلتامشغولچشماموببندمکهتگفبهمجونبهارهاومدیمبد،بهمموهامیفندقرنگتم

اومینمخوششنیآبتنبودچرا؟؟چونمختلطبودکهنیماامجلس،یخوبوشاگرداش،سپردمجونبهارهدستوخودموبهشتم

مجمعکیحضوردرچونبودمحالخوشموضوعنیازامنمباشهدنبالتیاگهیدکسنگاهمنجزنگاهندارمدوستگفتدوبهم
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خوبودکهنیاامیوتنهاسعبودمشدهواقعاخستهیبودولنگذشتهیقی!!هنوزدقابدبودواقعابودمگرفتهمنکهیبالباساونمختلط

 !! ینیریشوچه خواببخوابم!!تونستمکنهینمپفچشماتقبلشیگذاشتماسکچونگفتکهجونبهارهباحرفکهفتمیناب

بودوگستادهیارومبالبخندروبهجونبهارهبرداشتمازهمهاموآرومپلکباشهجونبهارهآشناکهیشخصازدهناسممدنیباشن

 !! نمیخودموببشهیم-!!بالبخندگفتم؛شدهتمومکارتزمی،عزیدارشدیب-:فت

 !! یتوبپوشدلباسیبااولنه-

روهی،رنگیانقرهکیشیهاوکفشدمیپوشجونبهارهکمکلباسموبهودبشدهنیسنگسرمبلندشدموازجامدادمتکونیسر

کردکبخودمدنیبادکناررفت،ومننهیی،آیازجلوجونبهارهبعدازاوندمیگرفته،بودپوشبرامخودشیقهیسلبهنیآبتکهم

ییبایزچشمباخطداشتچشمبهیوخاکستریدودماتیبایزشیآراکهدیسفعروسبودبالباسستادهیایدختر!!مقابلمم

داماتیارژگونههاموگونهبودنشدهفردادهبلندمیهادمژهیکشیمرخشتربهیدادورنگشوبیمترنشوندهیهاموکشچشمکه

یشونهیرولختروهمیقسمتوبودنکردهونینیششویروقسمتموهامدنیرسینظرمباتربهیزسرخرژلباونباهامولبشت

 روهفرقمبودنختهیرچپم

 

واقعابودشدهزدهموهامبهازپشتهموتورمقرارداشتشدمونینیشیموهایدرراستاییبایزتاجبودنختهیرصورتمیروکجم

 !! طورتشکرکنمچهدونمینمشمادردنکنهواقعادست-:وگفتمکردمنگاهجونبهارهبالبخندبهبودمباشدهیز

-:بالبخندگفتجونبهاره

 !! شدهتمومهمیکارروژمنتظرتهسالنیتوکهشهیمیاقهیدق،دهیعیشفیآقاسوگندجانکنمیمخواهش

-:زدوگفتیبودم!!لبخندنزدهزنگکه؟مناومدهشوهرم-:وگفتمکردمنگاهشباتعجب

 ! گهیبوددتمومکارتبزنهزنکناگفتمیروژبهمن

-:وگفتمتکون،دادمیسر

کالهشوانداختمبپوشمداشتکتحالتروکهدرنگمیسفکردشنلکمکمجون!!بهارهروبپوشمشنلمنیکنکمکشهیمیمرس

رویجلوترمردیوکمروبازکردمدراتاق!!آرومبودیکافنیآبترتیحیواسهنمیشدوهمیمدهیدصورتمیگردفقطموهامیرو

اروزهیفماتشیباآراکهدمینارودیروژبودنشستهتنشبهبیعجکهیکیشیوشلوارمشکبودباکتستادهیامنبهپشتکهمدید

آروبگهیزیچغاربازموندخواستیاندازهافتاددهنشمنبهناچشمشی!!روژبودمنمنتظررفتنوآمادهبودباشدهیچقدرزشی

نبودامهمزابرامیچنیکردازمزمهگوششدمیزیوچبرداررفتلمیفطرفبهدودرعوضشساکت!!واونمسییهکهکردماشارهم
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سربهآرومبادستمدمیرسسرشپشتکهنیهموبردارمقدمآرومکردمیسعجلوتررفتمیبودکممهمبرامنیآبتفقطلحظهون

دریبلوزسفهمسرموبراندازکردمبودمنمشدهواقعابامزهاشچهرهشیاقهیچنددقشدبابهتیمساووبرگشتنشزدماششونه

خوردصویممشاممبهوسردشاومدعطرتلخیمبدبهشاشیزرشکیمشککردوکرواتیمییخودنماشیمشکرکتیاززنگش

خودبهزدمبهش،کهیخندبودبالبدستشهمیشیدوآتیرزسفگلدستهبودنوبراقمرتبکامالبودوموهاشغهیتششرتش

زدوکنارگوشمیبوسوباعشقروداغامیشونیرسوندپروبهموخودشبرداشتسمتمبهیدادقدملمیباتحویزیاومدولبخندش

-:کردمزمه

گرفتدستشیتودستموگلدستوبعدازگرفتنگرفتطرفمروبهگلدستهلبخندزدم!!دوبارههیلیخینکنوونهیمنودآخرش

تنهامامیشدخارجشگاهیوازآراگرفتدستمودوبارهشگرمیآرابهانعامبعدازدادننیآبتهابودشکارلحظهیدرپکهبردارهملمیف

-؛دادوگفتتکوننیوآبتمنیبرایدستی.روژنایروژبوددنبالاومدهااونجابودکهیآر نیش

 !! دهایچونیبپکهنهنیایبهیبعدازآتلشماهمسالنمیریمام

 !! چونهیروبپ،یعروسداداشمترسمیزمیعزداداشزننه-:زدوگفتیلبخندنیآبت

نیسوارماشباکمکشدمیرودنیآبتیداشتنودوستگرملبخندودرمقابلدمیخندغشغشمنشدکهناسرخیروژحرفنیباا

 !! افتادوراهنشستهموخودششدمش

مبهمونعکاسکهییهاژستیادآوریبامیافتادراهیعروسسالنطرفبودبهشدهتمومسختبرامیلیخکههیآتلیبعدازکارها

 !! دیدوصورتمبهخونمیریبگگفتی

 یاعدهترمززدیعروسسالنیمحوطهیتونی،بعدماشیقیدقا

میرفتسالنطرف،وبهمیشدادهیپباهمتگرفدستشیروتوبازکردودستمدروبرامنیآبتهواکردنبهییهامافشفشهدنیبارس

چروشروبههمییتیبیعقدزسفرهودومادکهعروسگاهیجایرووبعدازاونمیکردیپرساحوالاقوامباتماممیشدکهواردسالن

سرسفرهیعاقددنیمنوبوسجونوفرشتهخانومشکوفهآمدناوطرفمونبهجونوفرشتهخامومشکوفهمیبودنشستشدهدهی

کردبه ...!!شروعالوبسمعقدنشستی

خیمچقدردلمآرزوکردمهمهیبراحالدرهمونکردمیمزمزمهیاسورهبودودستمی،توقرآنمدتتمومعقدیخطبهخوندن

 ؟؟پدرومادرمیکدنبالبهروخوندسرموبلندکردمخطبهبارسومیعاقدبراآخرکهیلحظهحضورداشتنپدرومادرماست

گکهدمیسپهررودبدزدمروازجمعنگاهموخواستمدشدمیناامآخرکهیجابودلحظهنیهممسلماروحشوننجابودنیامگه

کننیآبتیبا،زمزمهبزنهموبهمیعروسهاومدنکنهکردمیقالب،تهکلمهیواقعیمعنابهکنهیموبالبخندنگاهمستادهیایاوشه

-:گفتکهارگوشم
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گگوشمدمنیآبتکردمفوت!!نفسموآسودهنجاستیاکههحالخوشیلیواون،خکردمداداشتودعوتمننباشنگرانیخاموم

 !! تیرلفظیزنمیازمیعزیبدجوابیخاینم-:فت

-:دیچیفضاپیتوگهیعاقدباردیصدا!!کمنونوگفتمگرفتمبالبخندازدستشگرفتطرفمبهیاجعبه

  لم؟؟یوکبندهخانومعروس

 !! بلهوبرادرمزمیپدرومادرعزروحیبااجازه-:وگفتمگذاشتمهمیچشمامورو

بهمرودرآوردوباعشقشنلمنیکردآبتروترکسوعاقدمجلروگفتبلهبعدازمننیآبتفضاروبرداشتهمهودستغیجیصدا

 !! یعیشفیآقاجناببله-:وگفتمزدمی!!لبخندیشدمال منباالخره-:شدوگفترهیخ

-:گفتگوشمدمآرومنیآبت

واقعاابودومن،آوردهیاهیهدیشدهرکسروانهسمتمونبهکاتیتبرلیوسزدمیضی!!لبخندعرشمیمطونیشکهنکنیطونیش

خمنوبهیشخص،آشناسیصداکهبودمنیباآبتزدنحرفرودادمشغولخودشیهیهدهرکسنکهیبعدازابودمممنونزهمه

 سوگند!! -:آوردودم

 وسرموکردماحساسچشمامروبهاشکهجوم

 

چخوردنعمرجزکتککیکهیبرادرراماحتبهروفشردازجابلندشدمدستمنیآبتبودمکردهچراحضورشوفراموشبلندکردم

هبعددستیلحظاتبزنمحرفتونستمینمهمیاکلمهیوحتبودانداختهچنگگلومبهیاکنندهخفهبغضبودمدهیندازشیزی

-:چسبونداشنهیسروبهدوسرمیچیپهامدورشونه،برادرمیمردونهیا

 !! مونمیپش،گلمیآبجمونمیپشخامیمذرت؟سوگندمعیزنی؟چراحرف،نمیخوبیخواهر

 داداش!! -:زورلب،زدمبهکنمتحملتونستمینم

-

ولبخشمبودتاآرومیکافچندکلمهنی!!هممردبزرگوارنیادستوبسپرمتباشمپشتتداداشتمثلکهاومدمدل،داداشجان

-:کردوگفتسپهربالبخندنگاهمونانداختدستشودورشونمنیوآبتسپهرجداشدمازآغوشلبمینشست،رویند

 !! بامنهحسابتشهکمموازسرخواهرمهینیوتوآقاآبتنیبشخوشبختدوارمیامنیایمبهمیلیخ
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-:،زدوگفتیلبخندنیآبت

:+بگرفترفمطبش،بردوبهی،جیدستشوتودادبعدازاوندستنیباآبتدادومردونهتکونیمواظبشم!!سپهرسرچشماممثل

 !! فرماناقابله

  سپهر؟؟یدیکشچرازحمت-

 !! وباباستومامانمنییهیهدیوازطرفاستفهیوظیزحمتچه-

یسرازچشممی،ازگوشهیاشکشدوقطرهنیسنگقلبمکردمبازشیووقتگرفتمروازدستشزدجعبهحلقهچشمامیتواشک

برنگیزمردهممامانیچشمانکهیاتینبودبهدهیخرروزتولدمامانینوبابابرایاادمهیبودزمردمامانسیسرویرشدجعبه

  ؟؟یداشتنونگهیا-:گفتممن،بابغضیچشمامثلوددرست

 !! تومالواالنمومدبفروشمشیندلم-:دادوگفتسپهرسرتکون

 !! طورتشکرکنمچهدونمینمممنون-:وگفتمکردمبالبخندنگاهش

 فعال!! خب-:زدوگفتپلکسپهرآروم

  گه؟؟یدیهست-:آگفتمدستشوگرفتممچ

 ممنون!! -هستم!!-:لبخندزدوگفت

بغدمیپریمشدکهیمیچنداشتکمازمحبتیزیمردچنیاشدمرهیخنیآبتبهنشستیادورشدوگوشهسپهرازمونبعدازاون

  ؟؟دمشیبوسیوملش

  ؟؟کردمیکارمیچتورونداشتممن-:گفتمیداربغضبالحن

 !! دارمتومنممنویدارکهفعالسییه-:بالبخندگفتنیآبت

 ؟؟ _نیآبت-

 دلم؟؟ جان-

 !! دارمدوستیلیخ-

 !! شهیمطاقتیبباشمنمیچارهیبفکردلفقطخانوممدارمدوستمنم-

 !! نییپاوسرموانداختمزدمیلبخندخجول
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  رنگفتم؟؟ینگنگاهتوازموقتچیهگفتمبهت-گفت؛مورچونهیبردزدستنیآبت

-:میاومدخودمونبهیروژشبطونیباصداکهمیبودرهیخچقدربهکدونمینمدادمسرتکوننگاهشمسخ

 !! خونهواسهنیبزارزشتهنشستهنجاخانوادهیابسهگهیدخب

-:خونسردگفتیلیخنیکردآبتشیشدکاریابودونمیحیبیرآوژگرفتمدندونلب،بههجالت،زده

 !! شهیمماهمنوبنگهیدیهفتهکهنیبدوننوهمیاخبیولناخانومیروژادهیزکارکهخونهیبرا

 !! کننروخلوتسنگفتنوسطنی؟؟برنیبرقصنیخوایشمادوتانمدرضمنباشه-:بازشدوگفتششینانیروژ

-:گفتزدواونیجیدبهیناحرفیروژوبعدازاوندادتکونیسرنیآبت

 !! برقصنخانیمودومادگلمونعروسکننروخلوتسنکهکنمیمخواهشیگرامیهاازمهمونخب

وشدننورهاپخششدورقصهاخاموشچراغوسطبودرفتمنوگرفتهدستکهیدرحالنیشدوآبتخلوتسنهیازثانیدرکسر

-:شدپخشیآهنگبعدازاون

ب...قسمنمیروزمعاشقنیتر....باتوخوشبختدارمتورودوستمنآسمونی...بعدخدادارمارومنیدنعشقمهتودستدستام

 ...!! نمیشیمکنارماهآسمونتو،اوج...امشبنمیروزمعاشقنیتر...باتوخوشبختنمیزتریعزییتاابدتوتوکهه

داشلبیروکهیبالبخندمنمدباشهبلرقصکردمیفکرنمواصالبودمدهیرقصشوندحالدتابهیرقصیونازممردونهیلیخنیآبت

مادوتاملباسنیاقشنگهچهتنتبهنمیخوند؛نازنیمچنانهموآهنگزدمیوچرخدستموگرفتنیآبتدمیرقصیمنرمیلیختم

حسوداکوربش...چشممنخوبیهالحظهشهیمباتوجاودانهمنکوبنقرهماهدستاتوبهپمن...بدهمادوتاستامالیدنمیهمال

قشنگیترانهنیاکهکردمیتوفکرمبهمنخطبهخطواژهبهواژهبگردمدورچشاتیشدماهکهیتهی...امشبکردمیانتخابچهه

مدستاتوبه...بدهمادوتاستامالیدنمیهممادوتاماللباسنیاقشنگهچهتنتبهنمی...نازنمادوتاستامالیدنکردمهیتوهدوبه

  (یدی....!!)خواننده:احمدسعمنخوبیهالحظهشهیمباتوجاودانهمنکوبنقرهماهن

کردمرخصروهمنیآبتنکهیبرابودعالوهراهبهوبکوببزنیچندساعتمیونشستمیرفتگاهیجاسمتبهآهنگشدنبعدازتموم

روکنارمنخانومشکوفهدمیخندبهشیلیشخصاخدمنمیخندبهشخانومچقدرشکوفهبماندکهبرهخاستینمدلشاصالن

برابردازنگاربگمیمدیکشیمومنوهموسطرفتیمیومدوهیمامجمعبهیهناهمیروژمیزدیمحرفبودباهمنشستهلچرشیوی

ی!!عروسبتنچقدربامحدونستمیمازروزاولمکهوپدرشاومدهپسرشونفقطخانومشکوفهیگفتهوطبقبودنومدهینکهتون

نیبرگزارشدآبتیعالیلیخیکشونعروسمیغذامونوخوردوباهمشمیاومدپنیآبتشامصرفوقتدیرسانیپابهباالخرههممن

 رایچندوقتکهگفتوفتهیمدارهفکمیلیدخیدودرآخرکهبودمکردهتعجبمنبودکهیعالفرمونشبهاونقدردست
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آبمقابلومدیدرنمصداشبودکهکردهغیجغیناانقدرجیووردوروژینمکمازبرادرشاهمیآرالبتهکردهولشوبعدازاونبودهیل

مویهمراهتاخونهسپهرنیچناواکبرآقاوهمیآرنیوتنهاماشبودندوررفتهاقوامشتریبمیشدادهیترمززدوپخونمونمقابلنیت

 هردومونیبرایخوشبختیوآرزوبرادرشهبدادنابعدازدستیآرکردنن

برادرانه...سپهرهمبودکردهیادبینابیچقدرروژ!!بماندکهخونشونناروبرسونهیتاروژرفتننایروژهمراهشدوبهنشیسوارماش

ومندرانهاکبرآقاپرفتیبوقشدوبعدازتکشیاوسوارسمندنقرهزنهیسرمازمیگاهسپردوگفتنیآبتومنوبهگرفتدرآغوشم

-:گفتنیآبتوبهگرفترودرآغوش نیآبت

هاچرخخانومشکوفهجداشدبعدازاونوازپدرشگفتیچشمنی!!آبتدیبشخوشبختوقدرشوبدونپسرمسوگندباشمراقب

دادوبسرتکوناونکهگفتبهش،یزیوچگرفترودرآغوشنیآبتاولشقرارگرفترومونآوردوروبهحرکتروبهلچرشیوی

-:وگفتگرفتودرآغوشمشدماومدخممنطرفه

 زدخواستزنگتاممیآناهداکردنیپسروسامونهامبچهیهمهدمیرسآرزومبهدخترمیبشخوشبخت

هدخترم..درضمن.ادیابیآریعروسیدبرایادشایبنتونستههیشاکداداشاشازدستینشدحسابشدو،وصلقطعکهبگهکیتبر

موگونهگرفتمدندونولبموبهشدمخانوممنظورشکوفهی!!متوجهدارمیبتاصبحخودمبهیزنیماومدحتمازنگشیپیرمشکل

روبازکرداطیودرحانداختدستشودورشونمنی!!آبتنیوآبتموندم!!ومنشدنخونشونیاکبرآقاراههمراهبهدوبعدازاونیبوس

 نوبردداخلیماشومیشد نشیسوارماش

بادرانتهایوزرنگارنگیهاهاودرختباگلمیداشتینسبتابزرگاطیحکردمیمنگاهاطرافمبهیوباکنجکاوشدمادهیپنیازماش

-:گفتموباذوقوجدآوردبرگشتممنوبهبودکهییآبنماروشازمرمربودوروبهنماشبودکهیعمارت

 !!! نازههههههچقدررهنییآبتیواا

 من؟؟؟ نازترازخانوم-:گفتباخندهنیآبت

 جانم؟؟؟ -:شدوگفتخشکسرجاشنی...!!!آبتنننییآبت-

-

ودستادمیکشیکوتاهغیبلندکردجدستاشیمنوروحرکتکیدراومدطرفمزدوبهیلبخندنی!!آبتنازترممنخبنکنتمیاذ

 !! نمیسنگنیزمبزارم-:وگفتمکردمحلقهمودورگردنش

-:بالبخندگفتنیآبت

درعمارباآرنجشنیوآبتنزدمی!!حرفنمیسنگیگیطورمچهیترسبکازپرکاهمدختردرضمنیمنودارکردنوونهیتوقصدد
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-:روبازکردوگفتت

گذکهیاچندلحظهنیآبت!!ومنتظرشمارشوچشماموبستمزدمی!!لبخندینیروببخونهیتونیممنچشماتوببندباشمارش

نرفتباالقلبمضربانکنهیمنگاهصورتمبهرهیخکهدمیرودنیوآبتبرداشتمهمیهاموازروپلکومدآرومیننیازآبتییصداشت

 بودوبعدازاوندرنوسانهاموچشمهاملبنیبنیآبتگاه

ودونقدرنرمدایبوسیمنومنیآبتباربودکهنیاولنیاگررویهمدمیدیبوسیوتبدارمباعشقکردمحس،لبامیهاشورولبیگرم

زدوگردنمیگودبهیاشدبوسهرهیخچشمامبهبرداشتلبامیهاشوازرولبکردمیمشیهمراههممندکهیبوسیروملباماغ

 رفت....!! مشترکمونخواباتاقطرف.!!وبهنیروببخونهصبحفردا-:گفت

دیوبادانداختماطرافبهینگاهبالبخندنگاهمکهدمیرودنیوآبتبرداشتمهمیازروهاموآرومپلکصورتمیرویدستبانوازش

ازدننیگرآبتتیوحماوگرمآغوشیتوشب،بودکهیدادآوردمیروبهگذشتهشببوداتفاقاتافتادهیاگوشهکهعروسملباسن

آدمیباال،کشتنمیروروملحفهزدهافتادوخجالتخودموضعبهنگاهمگذاشتمیدیجدیایدنوپابهشدمخارجامدخترونهیای

  ؟؟یدیکشکوچولوخجالتخانومجانم-:بالبخندگفتنیبت

گیبانگراننیآبتدمیکشیکوتاهغیوجکردمحسکمروشکممیهیناحیتویدیدردشدکهزشمیخمینوخواستمنزدمیحرف

 !! دکترپاشومی؟پاشوحاضرشوبری؟درد،داریشد؟خوبیچ-:فت

 !! نباشنگراننیآبتخوبم-:وگفتمش،زدمینگرانهمهنیابهیلبخند

 !! یزدینمغیجکهیدردنداشتدکتراگهمیدبریباشهینم-

 !! بعدرمیبگدوشهیاولفقطباشه-:گفتمنیروبه،آبتکنمتحملتونستمیونمقتادرد،داشتمیحق-

 !! شهی؟؟نمیریبگدوشی،بریخایمکنهیدلت،دردم-:گفتباحرصنیآبت

 !! نیتآب-

 !! امیمبارگفتمهی-!!رمیمرخودمیخنه-!!کمکتامیممنمپسباشه-

کیمحسپهلومیکبودیشورورهیخنگاهشمکردکه،واردحمامکمکمنیوآبتنداشت،ازجابلندشدمیادهیفانیباآبتمخالفت

-:وگفتمانداختمباالیا؟؟شونهیزنیلبخندمیچبه،-:دگفتیلبخندمنودیوقتنیآبتزدم،یلبخندمشیرلبیزیغرهابهوردم

-:دمیخندگردشدومننیآبتی!!چشمایزنیزناغرمهیشب

-:گفتنیآبتکهیبلندیخندهشدبهلیتبدام!!لبخندهرسهیممنمبخندبهباشه

 !! دمیموخودتخودمهوکاردستهیکنهیدردموکمرتدلسوگنداالننکن
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 !! بخندهبودکهاونونوبتکردمخنده،موجمع

موهایرووشالموانداختمدمیپوشلباسشدمخارجوازحمامکردمخودموخشکگرفتمنیآبتکمکبهکهیگرمآببعدازدوش

  ؟؟یکنموهاتوخشکیخاینمنمیبب-:کردوگفتنگاهمباتعجبنیآبتم

-

روومنوهمبرقوزدبهداشتسشوارروبرداشتیبرمشالموازسرم،کهیدرحالیزیبااخم،رنی!!آبتشنیمخشکخودشوننهخب

 نکالزم-:نشوندوگفتیصندلی

 

 !! موهاتنکردنازخشکنمیادنتینپوشازجوراباونتنبلیدخترهیخوریسرمامرده

 !! بخندمغرغرهاشبهتونستمفقطومن

 داخلمنوفرستادنزدوبالفاصلهحرف باهاشیوکمرفت یمنش طرفبهنیآبتمیدکترشدواردمطبکهنیهم

زنیمپشتییبایزانسالیمزنواردشدمدشییبفرمادنیوبعدازشندکترزدمدراتاقبهیا!!تقهگفتهیچنیآبتبودمموندهحاال

  ؟؟یخانومهیچمشکلتونخب-دکترگفت:ونشستم یصندلتکیدادروجوابمویگرمکردمووبهیبودسالمشسته

بهتواقعاحالمجاشبهکردمجانهمونجانوشکهنوشتبرامیآمپولدادبالبخندسرتکونکهکردمفیوتعرموضوعزدهخجالت

ازشوباخجالتبودنکردهدرستیکاچبرامکهیدرحالنااومدنیوروژخانومشکوفهخونهمیبرگشتنیباآبتکهنیبودهمرشده

 یکاچتشکرکردمن

بودمیآشپزومشغولبودمآشپزخونهی!توورفتننموندنبموننکههرچقدراصرارکردمروخوردموهمهودنباواقعاخوشمزهه

  شده؟؟یچجانم-:وگفتمشدمکارششبندوارداتاقیباپحالودرهمونزدباعجلهیمصدامکارشازاتاقاومدکهنیآبتیصداکه

-وگفت؛دنیخندکردبهوشروعانداختامافهیقبهینگاهنیآبت

کرد،منتابشوروبهلپستادمیادوکنارشیدستموکشنیوآبتجلوتررفتمی!!کمنتتیخادببیم؟؟باخواهرمیاومدینطوریهم

-:دوگفتیخندحالکردودرهمونبراندازمیباباکنجکاویوزبامزهیاافهیباقکهدمیرودیدخترومن

  ؟؟یبخوگلمداداشزنمسال

  ن؟؟یشماخوبممنونتاخانومیآناهسالم-:وبالبخندگفتماومدمخودمبه

-:وگفتزدمی!!لبخندهیکافیتابگیآناهباشراحتبامندرضمنزمیعزممنون-:بالبخندگفت

 !! چونمیپیام،گوششومیمخودمبزنکردزنگتیاذکنه؟اگهیتت،نمیاذماکهیاخموداداشنیانمیبب
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  ؟؟گهیدهیتااخموچیهاآناهیکنفیوبدتعریاومد-گفت؛نیوآبتدمیخند

 ! ارهیبهدنیرسواسه،یانقدرسرحالاالنممیبدشدقورتتینمعسلممنهیباکهواال،،اوال-:دوگفتیتاخندیآناه

  کجاست؟شوهرتدرضمنرسهیمبهتدستمکهمن-،زدوگفت؛یلبخندنیآبت

-:گفتیشوخبالحننیآبت!¡تنهامادومنینمروقتیتاد،شرکتشونمعلومهخب-

 !! نیکارشبهدشمادستیبااولهنوززوده-:دوگفتیتاخندی!!آناهگهیدنیاریکوچولوبهین؟؟یکنییمنودانیخای،شمانمخب

-:دوگفتیخندغشتاغشیآناهطرفگرفتم،اوندندونولبموبهشدمسرخازخجالتکردماحساس

هردوتایوباوقارخانومیلیوتوخشادهطونیشیلیخحرف،زدمناهمیروژزنداداشاوناتفاقاامروزبایخجالتداداشزنچهیاله

 !! مایخانوادهواسهنیهستینعمتتون

  ن؟؟ینداریکارشمینممزاحمتونگلیداماداعروسخبقتهیحقستینلطف-!!یدارلطفممنون-:وگفتم،زدمیلبخند

 !! خدانگهداردازمنیبرسونسالمدیمراحمنیارداریاخت-

کردلبنگاهوبالبخندبهمنهیسبهدستتابشلپکردوبعدازبستنیخداحافظباهاشنیآبتوبعدمنکردمیتاخداحافظیازآناه

 !! هایمونیمگشنهکنمناهاردرستخامی؟؟مستینیاگهیامرد-وگفتم؛دادملشیتحویخند

 !! خورمیخودتومضشعوندارهعب-:گفتطونیشنیآبت

 !! نشدمخوردهتاپس،برم-:وگفتمدمیخند

 !! باشراحتزمیبروعز-

آمادهکامالیسبزقورمهعاشقبودومنیسبزبودقورمهدهیدتدارککهیناهاررفتمآشپزخونهوبهشدمخارجبالبخندازاتاقش

خارجازآشپزخونهوبزرگکیبودوشیانقرهیمشکآشپزخونهونیدکوراسدمیزروچیومکردمدرستروهمبودوساالدششده

 !! زمیعزناهارحاضرهن....آقامونیآقاآبت-:وگفتمشدم

-:شدوگفتازاتاقش،خارجنیآبت

دیروبوسامیشونیپکردوخمصورتمیسرشوروقرارگرفت،رومروبهنیوآبتدمی!!خندبازشدیلیخاشتهامیزدصدامکهاالناوه

 !! شهیمباورتیکنجانمحشرمونوشیآشپزکهاالنبشهباورتون-؛وگفتمدمی.!!خندیمنمالنشدههنوزباورم-:وگفت

 !! ؟؟یگیمیطورنیاکهیغذاروسوزوندکنهنه-
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  من؟؟یکاونم-:وگفتمکردم،نازکیچشمپشت

 باش!! خودتسوگندمواظب-:دوگفتیلپموکشباخندهنیآبت

 مورد؟؟ درچه-

 !! گشنمهکهمیناهاربخورمیبر-:وگفتچپیعلیکوچهوخودشوزدبهکردیاسرفهتکنیآبت

،پاش،نشوندیدومنورویدستموکشنیآبتکهنمیبشیصندلتکیرووخواستممیرفتآشپزخونهوبهنزدمیوحرفزدمیلبخند

 !! یشیمهیتنب برهادتی،اگهیخانومنجاستیاشهیشماهمیجا-:وگفت

 !! یغذاتوبخوریتونینمیشیمتیاذنیآبت-

 !! یخانومشمیمتیاذیدورباشتوازماگه-

 !! دنهیغذاکشمسولمردخونهمایتوخانواده،کهیدونیم-:وگفتنزاشتکهغذابکشموخواستمزدمیلبخند

د،یچسبناهارواقعابهمنیانیآبتوهمخوردممنهمدوازهمونیغذاکشبشقاب،هییتوباآرامش،نیوآبتباال،انداختمیاشونه

صورتموبرگردوندموکردمحسخودمینورویآبتناهارنگاهبعدازخوردنبودمکردهفراموشواصالداشتمقبالکهییاشتهایب

 جانم؟؟ -:گفتم

-:وگفتمزدمی!!لبخندیتربوداشتهایبیلیخیبودناکهیامامانیخونهیچیه-:جاخوردوگفتنیآبت

  ؟؟یداشتعالقهبه،منیازکتو...تو.-:گردشدوگفتنیآبتی!!چشمانشستم،پاشیرودرستواالندوربودماونجاازعشقم

 باال،یاشونه

 

 !! شدمعاشقتکمکمخبیولدمیترسیمل،ازتیاوا-:وگفتمانداختم

  ؟؟یبردیپموضوعنیابهیک-

 !! دمشیدبغلتیوتوبودنتوننامهمونیرانگاکهیشب-

-:وگفتمدادمتکونی!!سربوددهیچسببهمخودشبودمنکردهبغلشمن-:کردوگفتیزیراخمنیآبت

  ؟؟یکنیمخودتوناراحتکهخواستمحیتوضمن

  ؟یبودتوشکوندهنهییآنهموواسه-:گفتزدوبعدازاونیلبخندمحونیآبت
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-:دوگفتیکشموهامبهیدستنیآبتمی،،نزدیوحرفتکون،دادمیسر

وبعدازاون،همخوردهتکون،دلمیتویزیچهیکردماحساسدمتیبوددختهیردورتکهیشونیپریباموهاکهیروزهمونمن

  ؟؟زدلمیکجاعزمیبرعسلماه-:دوگفتیبوسهاموآرومشدولبخمنیوآبتزدمی!!لبخندشدموونتیدکه

 مشهد!! -

  

 ......!!! بعدارماهچه

حااخوشیآبدمنیآبتخبرروبهنیایطورچهکهکردمیفکرمداشتمبودمرهیخنقطههیوبهبودمزدهامرچونهیزمتفکردستموبه

 !! نبودبیعجیزیچموضوعنیبودواانیپایبنیآبتیهاطنتیشخبیچقدرزودول!!آخهشهیمحالشه؟؟حتماخوشیمل

شاشوابستهیقدروبهشترشدهیبنیآبتبهنسبتعشقملحظهبهلحظهمدتنیاگذشتیمباعشقممشترکمیاززندگچهارماه

 حسستینیووقتشوندارمیدورطاقتاصالزنمیمحرفباهاشبعدازهرکالسشدانشگاهرهیمیوقتکهدم

اوروژی!!آرفتهیمراهیونازونازکشگردونمیازش،روبرمکنهیرمیدیکمیوقتلوسیهابچهومثلکمهازوجودمیزیچهیکنمیم

یچقدردخترخوبدمینادیاایآریعروسرووقتنیتاخواهرآبتیآناهبودنوخوشبختروداشتنخودشونیشخصیزندگناهمی

دارهیسختهمهبعدازاونرویمرفحیزندگکهبگمازخاطراتمینشدنحذفیدخترکوچولوحانهی!!ازرهمسرشنیچنبودهم

وخودمیازخوشبختومنبودنخوشبخت!!همهخودشیخونهبرهیرومهاوپسرشونوهبخشهیرومپسرشمادربزرگشچون

اصفحهبهیونگاهوخودمبهلمیموبازنگی!!باصدارهیبگسروسامونیزودبهوقرارهشدهعاشقهمزمی!!برادرعزخوشحالهمه

  ؟؟یشگیهممزاحمبله-:دادمنابودوجوابیروژانداختمش

-:زدغیناجیروژ

  طوره؟؟چهگرخالهیجحاالکشتمتیموگرنهیداریتوراهفیحبرسهبهتفقط،بزاردستتمدهیورپریدخترهمزاحمممن

  ؟؟یزدزنگیکارداریچحاالبگمبهشخودمخامیمبرسونهنیگوش،آبتوبهبفهمهیکسخامینممننکنغیجغیجسیه-

-:زدوگفتغیناجیروژحرفمنیباا

دانجاروسروسامونیوادمیخرکیکرفتمیوبابدبختبودمکردهدرکل،فراموشاستیتولدآرامشبخنگه،رفتادمی،درکلیوا

 !! میکنزشیتاسوپراانیرتربیودچونهیاروبپیآرخوردههیزدمژنگنیآبتبهچونیایبیپاشیزودترزدمزنگدم

  اهستن؟یکامیمباشه-:وگفتملبمیرونشستیلبخند

 !! نیوشماهمنایاخودم،بابکیباباوبابت،مامانجونمامان-



ه | 158 ح ف ص  
 

 !! اونجامگهیدساعتمیتانزمیعزباشه-

  دنبالت؟؟امیبیخایم-

 !! امیمباآژانسنه-

-

چاریبمنحاالانداختراهییبشوبلچهنیآبتباآژانسوآمدترفتنیسرهمشیپچندوقتستینادتیدنبالتامیتوروخدامنه

 !! خوچهمنکردبهیمسرزنشروهمه

-!!ندارهعبامیمباآژانسخنگهنه-:وگفتمدمیبلندخند

یوروژمیداشتنادعوتیایروژیخونهبودکهشیپماههیلبمیرو،نشستیلبخندگذشتهیخاطرهیادآوری!!بامنتظرمیاوک

اونجاخودمورسوندمیوباشخصنداشتمآژانسشمارههمشدومنیمرترتمومیدکالساشنیآبتیازطرفزودتربرم،اصرارداشت

 تاشببودچونبازموندهبوددهنمدهیرسهمنیآبتمندنیبارسقایودق

 ،انداختیاکهیتشدمادهیپآخرکهبودودمجوونهمرانندهحاالنمشیاونجاببوانتظارنداشتمداشتکالس

رسوندوخواسرانندهخودشوبههیازثانیدورنموندودرکسرکردیمنگاهمبااخمیکمیفاصلهیتوکهنیزآبتی،تیهاازگوشکه

دوگفتیکشقیعموچندبارنفسبستچشماشودوختمنآلودشوبهغضبنگاهبعدازاونمگازدادودررفترانندهکنهادشیپت

-:؛

تاخودشزودتربرمگفتنیدمینباادرآوردکهیوآریشوسرروژیودلدغنگودرآخرمکهنیازآبتبودمدهیاونقدرترسلحظه!!اونمیبر

 !!بودممردمیبامزهیهاردادنیوگتعصباتعاشقمنخودشیشدبرایاخاطرههمنیآبتیهاوغرزدناددنبالمیب

 

 ...!! آخرقسمت

پرازخاتاقنیزداچشمکبهماتاقرنگیاروزهیفوستدرشوبازکردمرفتمنیوآبتخودممشترکاتاقطرفوبهبلندشدمازجام

دیپوشیهابالباساصوالدمیوپوشکردمانتخابیدرنگیسفودامنکتستادمیاکمدلباسممقابلاستوعاشقانهخوبیااطراه

بودسنجدادهنتیزبعشکهیزیبودتنهاچکیشحالنیودرحسادهدرنگمیسفکتانداختملباسمدلبهینگاهتربودمراحته

زی،مشکینوارهانیبودندودورآستآرنجیتاروکهداشتیکوتاهیهانیکردآستیمییخودنماروشبودکهییبایزینهیساق

پودربکرمیکمنشستمشمیزآرایمومقابلدمیپوشییپارنگی!!شلوارجورابزانویبودوتاروسادههمبوددامنمدهیچیپییبای

کپلکمپشتیکیبارخطدمزهاملپبهرنگمیاستخونیازرژگونههمیوکمزدملبامبههمیرنگیصورتماترژلبزدمصرتمه

 مژهکردماهیسیکمهاموهموچشمدمیش



ه | 159 ح ف ص  
 

حتکنمدادکوتاهشونینماجازهعنوانچیهبهنیآبتبودنشدهبلندترازقبلبستمیآبشارسرمیموهاموباالفردادمیکمهامم

!!نگاه بندانگشتکی،ی

هاصندلسرمیروروانداختمرنگمرکرمیحروشال،ازجابلندشدمیبخشتیبالبخندرضابودمشدهخوبانداختمخودمبهیکل

 گرفتممیوتصمکردممرتبسرمیرونهییآرومقابلچادرمبرداشتمروهمستشفیوکدمیروپوشبامیوز یراحترنگکرمی

دادمبالبخندجوابنیبودجزآبتنیوکسخوردنزنگکردبهشروعروبرداشتملمیموباکهنی!!هموبعدبرمبزنمزنگنیآبتبهاول

 جانم؟؟ -:وگفتم

  زدلم؟؟یعزیبالخوبیبجانتونخودمگلخانومسالم-

  ؟؟یشماچطورآقامونممنون-

-گفتم:!!متعجبنشهعالفکهیبریزوددرمنتظرتهدمآژانسبگمزدمزنگخوشگلمخوبممنمباشهخوبکهخانومم-

 آژانس؟؟ 

  آژانس؟؟یزدتوزنگ-:وگفتمدمی!!خندشدهوبامزهیخوردناتافهیقچقدراالنکهآخ-:دوگفتیخندنیآبت

 !! فتمیمراهاالنمنپسآره -؟؟یهستکهآمادهفداتشمآره-

-!!نمیخانومموبباولنزاشتناکهیروژنیاازدسترسونمیخودموممنمیخانومباشه-

-باشه!!خدانگهدارتنه-؟؟ینداریکارفعالباشه-!!نمتیبینامیایروژیخونهیایمزمیعز

ودررفتمیخروجطرفدرهابهبعدازبستنشدمخارجشدازخونهیمحونمازلبمکهیوبالبخندکردم،روقطعیخداحافظ!!گوش

-:زدوگفتیسپهر!!سپهرلبخند-:وگفتمجلورفتمکردباخندهیمبالبخندنگاهمکهدمیدردرودمیآژانسبازکردموکه

 طوره؟؟ چهگلمخواهرسالم

  ؟؟یمنوبرسونیشکراومدخوبممنم-؟؟یتوخوبیمرسسالم-

-:گفتکهدمیروشنیادخترونهفیظری!!صداوونهید-:وگفتمدمی!!خندگهیددستورازباالهاست-

دادآشنانبودقدیموسپهرگوش،منیمکالمهبودوبهستادهیایاگوشهزدهخجالتکهکردمصدانگاهصاحبوبهسالم!!برگشتم

سکهکردمیمنگاهش!!گنگمناسبینیوبولبکردنیمجذبتباکهیزیعسلیدچشمایگردوسف،صورتداشتیازهیمزهیر

 !! ،نامزدمهآپانتهدخترخانومنیسوگندایآبج-:پهرگفت

 !! ییهوینامزد؟؟چه-:وگفتمکردمنگاهشباتعجب
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-:زدوگفتیسپهرلبخند

یدخترخوب،برخوردکردمآباپانتهیگرمبهیولدلخورشدمیکم!!درستهمیاسادهتیمحرمهیدرحدشدباورکنییهویگهیدآره

 !! بشهمحبوبماولنگاهشددرهمونباعثنیبودوا

 یخوبموضوعنیبودواشدهدعوتاوهمخودشیگفتهطبقناترمززدیاایآریخونهیروبعدسپهرروبهیقیدقا

 !! خوشبختیهازوجوهمهدورهمبودهمه

ستادیدرابالبخنددمکهدمینارودیورژمیجلوتررفتیکمکیبودوشییالیواوناهمینادروبازکردخونهیروژزدمروکهخونهزنگ

ودمگرفتدرمنودرآغوشدمداشتصورتبهیمیمالشیبودوآرادهیپوشیقرمزرنگکیشودامنکتاونممیرفتجلوتیکمه

 !! یاومدکوشولوخوشمامانسالم-:گفتگوشم

-!!لبخندزدوگفت:کهشیخورد-گفتم:!!باخندهشماتبچهیفداازخودتهیخشگل-!!یکرد خشگلزمیعزممنونسالم-

 !! ادبعدیبزاربنه

دمداخلرفتنکهیآخرودستآمدگفتخوشبازبهشونینابارویروژیپرساحوالبهکردنوشروعدنیمارسبهآسپهروپانته

-:وگفتمرفتمبهشیاغره!!چشمخادبخورتشیمدلشآدمیداریابامزهداداشزنچه-:گفتگوشم

پرپرشدهگلیهابودوبرگختهیرروبادبادکخونهکلداخلمیدورفتیخندغشناغشی!!روژیماروخوردخاندانکلکهتوهم

  ؟؟گهیدیختی،ریکبادکنکاروواسه-:وگفتمدمیخندبودننیزمیروهم

-:بازشدوگفتششین

کردگیمبراندازمکهینادرحالیوروژگذاشتمیجالباسیرورووچادرمدادمتکونی!!سرخواستبادبادکدلمیکارداریچإعه

 ..! هایشدکشنیآبت-فت؛

 مگه چندسالته!! خدانکشتت-:دوگفتیخندغشغشی!!روژیشداکشیتوآرازماگذشتعیه-

 !! یچکهمیداداشموتنهاگذاشتبرادروزنییرایپذمیبربهترهالیخیب-:وگفتمدمیخند

 بعلللهههه!! -!!!گادخواهرررشوووهررریاوووه ما-

هشتساعتنزاشتکنمکمکشهرچقدرخواستم،روکردییابتدایهاییرایناپذیروژمیرفتییرایپذوبهمیدیخندهردومون

وبساطدنیرسهمالیونازناوبابکیپدرومادرروژواکبرآقاخانومشکوفهبعدیقیدقادن،یرسیامیوآرنیآبتگهیدساعتمیبودون

 کردطبق،آمایمبودوصحبتشدهآبخشییکمآهمبودپانتهراهبهیوشوخخنده
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-:دادوجوابخوردنزنگکردبهشروعکهرفتیور،ملشیباموباناداشتی!!روژیحسابداریسالش،بودودانشجوکیوستیراب

 ! خداحافظممنونباشهن؟؟باشهیکین؟نزدی.اومدالوسالم..

-:دوگفتیخندخانوم!!شکوفهمیبرقاروخاموش،کنمیبرانیمدارن-:بلندشدوگفتازجاش

 بپاشاتوگلیب-:وگفتگرفتالینازطرفبهیکیپالستوگرفتدستشیشادبرفهی ناباذوقی!!!روژکنهیماکبیمطمعناآر

 بالبخندنگاهمکهدمیرودجونوشکوفهصورتموبرگردونمقرارگرفتدستمیرویدستکردمیم!!بالبخندنگاهشونزحمتیب

متعیبازشدوصدایآرومبهبعددرسالنیقیشدودقاچراغاخاموشداشتمدوسشمثل،مادردمدادملشیتحویلبخندکنهیم

  چرا،چراغاخاموشه؟؟ستینخونهیکسامگهیآرإعه-:کردنشیبازنقشنیابهگفتمنیآفردومنیچیفضاپیتونیآبتجب

 !! کنمبزارچراغاروروشنزدهبشیکجاغدونمینمبودکهیمدخونهینابایروژداداشدونمینم-:گفتاباتعجبیآر

 بهمیکردشروع میبلندشدازجامونکردوهمهروروشنسالنیهابودچراغستادهیچراغاا طرفکهبابکحرفشنیبااهمزمان

بازشدششینکردوبعدازاونیمبازنگاهمونابادهنیآرمیخوندیممبارکتولدتوهمهزدیمیشادبرفناباذوقیوروژزدندست

عوضلباساشومدیمطرفمبالبخندبهکهمردخودمافتادبهبودنگاهمگرفتهامنارفت،وبغلش،کردخندهیروژطرفبهوباشوق

یکردوعجیمییخودنمارکتشیاززکهیرنگبابلوزکرمبوددهیدپوشیسفوشلواراسپرتکتنبودنصبحشیولباسابودنشده

بودمش؟ازساعدهیندچندساعتقرارگرفترومروبهنیبودآبتگذاشتهشینماشوبد،بهنهیسیهابودوعضلهنشستهتنشبهب

 سالم!! -وگفتم:کردم!!بالبخندنگاهشاالنتاشش،ت

-!!زمیبودعزشدهتنگبراتدلم-دوگفت؛یروبوسوموهامگرفتدرآغوشمموجودسفتجمعبهجهتوبدوننیآبت

 بود!! شدهتنگدلممنم

-:اگفتیوآرکردنیممانگاهبالبخندبهجمعمیجداششدازهماباعثیآریسرفهتکیصدا

-:اکردوگفتیآریبازویحوالهیمشتنیها...!!آبتنشستهخانوادهداداش

همشدپخشیتیالکردوآهنگرو،روشنستمیسنایروژوبعدازاوندنیخندبهکردنشروع!!جمعاهیسروتگهیمگیدبهگید

رفتنیآبتهمراهبهمنمدنیرقصیمدردستودستوسطرفتنشدهمهپخشکهییتانگوباآهنگوبعدازاونزدنیمحرفگرمه

شکوفمیدیورقصچسبوندماشنهیسوسرموبهگذاشتماششونهیتموروودسانداختدستشودورکمرمنیآبتهیبقونیممی

گوشمدمکهبودمخانومکنارشکوفهدرستمینشستهمهرقصشدنبعدازتمومکردنیمنگاهجمعواکبرآقابالبخندبهخانومه

  ؟؟؟یداریتوراهبشنومیدازروژیبامندخترمباشهمبارکت-:گفت

 !! شمابگموبعدبهزشهیسوپراکهبگمنیآبتبهیجور خاستمیممنهیحرفچهنیا-:گفتموآرومگرفتمدرآغوشش
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 !! یچیاکبرکه،هشدمحالخوشیلیکه خمندخترمندارهاشکال-:دوگفتیموبوسگونهخانومشکوفه

  دونن؟؟یم شونمیا-:گفتمزدهخجالت

 دخترم!! آره-

 !! نیکردخلوتمادرودخترخوب-:جداشدمخانومشکوفهشدازآغوشعثبانیآبتیصدا

 !! یبله پس چ-:بالبخندگفتم

 !! مینیبشمیبرارنیروبکیکخانیمهابچهخانومم-:وگفتانداختدستشودورکمرمنیآبتزدمخانومشکوفهبهیوچشمک

شددرحخارجازآشپزخونهکهدمینارودیروژنشستمنیوکنارآبتدادمتکونخانومشکوفهیبراهمیوسردادمبالبخندسرتکون

تولدت آهنگحال درهمونبودنروشنروشییهابودوفشفشهدستشقلب شکلبهیکیککهیال

صرکیککردفوتهارواشمعیآریوشوخباخندهنکهیزا!!بعدابودکردهغشکهاهمیآردنیخندیمشدوهمهیمپخشهممبارک

 یحلقهستنیآبتکهکادوروداشتمنداشتناسترسمندادنکادوهاروهمهخوردمکمیلیخشدکه ف

باکسکسیاهیهموبابکالیدادن،نازهیهدیمتیقگرونمارک،ادکلنآسپهروپانتهتشکرکردنیلیدادوخبهشونیدیسفطال

-:وگفتانداختباالشونههمگه؟؟بابکیدیگرفتماروبابچه اشتباهداداش-:گفتبابکاروبهیشدآرجمعیخندهباعثکه

واخانوموشکوفهدادنهیهدیتمامیسکهیوپدرمادرروژدنیخنددوباره!!همهممنوعاضاافهحرفپسیشیبازعاشقدونمیم

،روژیشونیابالبخندپیدادوآرهیاهدیآربهییبایزیلیخمارکاعتسدکهیرسیروژبهونوبتدادنهیهدتمامیسکهکبرآقاهم

 ...!! میدیدناروهمیروژوخجالتمید،نمردیترکجمعیروژحرکتنیباانییپاسرشوانداختزدهخجالتاوندکهیروبوسی

 شییهنرنمابالبخندبهمنبودکهدهیچیزرنگارنگینامیشدروژشامو،وقتگذشتیزودمیلیخزمان

 کردنیحتمافکرمکردنیمزنگاهیمبهباتعجبهیوبق

هاطنتیشباوجودتمامشناختمشیبودموقتیلیخکهدوستشبودممننیایولستیبلدنیاگهیکاردطنتیجزشیروژکه

طوبهزدمسرچنگالجوجهیاتگهوبالبخندتشکرکردمدیپلوکشبرامیکمنیوآبتمیزنشستیبودسرمییمعناتمامبهخانومش

اودمیدوییدستشوطرفوبهبلندشدمازجامعیوسرگرفتمیدیشدتهوعدحالتیچیپامینیربیزبوشکهنیهمبردمدهانمرف

 ابودناومدهییدستشودکبههمهکهجمعنگرانیصداشدمحالیبکهزدمنقدرعق

 

 !! نینباشنگرانخوبم-:وگفتمنلرزهصدامکردمیبودسعنمیآبتیصدا ترازهمهوآشفتهدویرسگوشدربهزپشت

 !! مردممننمتیببسوگند،دروبازکنیشدیچ-:،گفتیدرزدوبانگرانبهیاوتقهبرنروفرستادجمعنیآبت
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  دفعه؟؟هیشدیچخانوممیخوب-:،گرفتمیجانیآبتبغلیوتوشدمخارجییوازدستشوروبازکردمییدردستشو

  م؟؟یهوابخوربالکنمیبرخوبم-:وگفتمندزدملبخ

وچشماموآرومدمیکشآزادونفسیهوابستسرخودشدروپشتمیشدو،وارداونمیرفتبالکنطرفوبهدستموگرفتنیآبت

 ..!! ددادیاممندادوبهرنگمنوبامحبتشیزندگکهیشخصیهابود،دستمردمیشددستاحلقههامدورشونهیدستبستم

 شهیسوگندم-:چرخوندوگفتخودشطرفمنوبهنیآبت

شدورهیخصورتمحرفشونزدبهییهی.....!!بقغذاخوردنچراسراصالازامشبنمیبدشداحالتشمیپشده؟چندوقتیچیبگ

  ؟؟؟ینکنه...تو..تو..باردار-:گفت

قربونبهمنیالهی:إگفتوباذوقدورچرخوندمهیوبودمنیآبتیدستایروهیازثانیدرکسردادموسرتکونزدمیضیلبخندعر

آوروبهیدادروبهمخبرخوبنیاکه..ممنونمیمنیزندگی..معناتویاهیهدهی..سوگندتوسوگندبرمکوچولومونینیتو،ون

 !! توأمونیهارومدفرشتهنیوجودابرماقربونتیخدا-:گفتسمون

خودمحبتمنوغرقکهرنگیطوسیلهیدوتبهشدمرهیخمردمیچشما...بهدیبوسنرمهاموشدولبخمکردمبالبخندنگاهش

ریخوشبختنیاشدمرهیخوپرستارهصافآسمونبهوبعدازاون...میزندگیجادو...بهدرقلبمحاکمتنهاشاهبهبودنکردهشون

 !! اشکرتیخدا-:کردمزمزمهنیباآبتوهمزمانآرومبودمدگارخودمپرورونیمدازهمهو،اول

 .....!! یخوشبختهمه نیخاطرابه-:میوگفتمیشدرهیخوهردوبهم

 : می...تابگوتوتاختمیسوبهدقلبمیسفبااسبشد...ومنات یمهربانماتمیهامهرهتمامامیزندگشطرنجیدرصفحه

 « ....!!!!دارمدوستتقلبمشاه»

  

 !!یدهنو:زهرهسندهینو (1394/8/3«)...!!انیپا»


