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 فاطمه عسگری  -رمان فرشته کوچولو  
 
 اولین  رمانم را تقدیم می کنم به پدر و مادرم به پاس زحمات بی دریغشان 
 

 گاهی صبر در برابر ماللت ها
 اوج احترام به حکمت خداست

 و 
 گاهی سکوت برابر نگاهش

 نهایت ادب عاشقی است
 و چنان باش که اسکاِر بهترین

 بگیری بازیگر خدا را تو
 صبور باش

 از کجا معلوم که زندگی 
 یک فیلم سینمایی نباشد؟!

 بازیگر خوبی باش
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 صبور
 مقاوم

 و   
 عاشق

 میالد_حیدرپور
 

 )ترانه(
 صدای بلند سوگل کل اتاق خوابگاه رو گرفت...

سوگل:ترانه انگار قصدخوابیدن نداری نه!!!بابافرداکالس داریما.بگیربخواب ساعت 
 ...کتاباهم ازدست خسته شدن ازبس ورقشون زدی و خوندی....شبه۳

تبسم که چشماش نیمه بازبودبه زوربازکردوگفت:سوگل راست میگه دیگه...چرا کپه 
 مرگتو نمیزاری!

 باشه بابا االن میخوابم-
صبرکن به موقع تالفی می کنم حال دوتاییتون میگیرم...ولی بنده خداها حق داشتن 

 خوابن تا صبح سرکالس باشن....باید به موقع ب
ازپشت میزبلندشدم تاالمپ روخاموش کنم..تواین فکربودم که فردابرم چراغ مطالعه 
رو درست کنم تا ازفرداشب بچه ها سختشون نشه...کلیدوزدم وخاموش کردم همه 

جا تاریک شده بود...واخدایا چه جوری برم تو رختخوابم ....چندثانیه صبرکردم 
پنجره اتاق یه کم اتاقو روشن کنه تابتونم برم سمت تخت..آخ یکی نیست تانورماه از

بگه دختر چرامثل بچه ادم به موقع نمیخوابی که االن مثل نابیناها رفتار کنی...فاصله 
بین پریز برق تاتخت زیادنبود ولی بازم تو تاریکی سختم بود..قدم به قدم جلورفتم 

ن ازخیابون رد بشن...داشتم میرفتم به یه درست مثل نابیناها شده بودم که میخوا
جسم خوردم لمس که کردم دیدم نردبونه تخته نفس عمیقی کشیدم و خیالم راحت 

شد...سوگل پایین تخت میخوابید و من طبقه باال...تبسم وشیرین هم اون یکی 
تخت اون سمت اتاق بودن...داشتم میرفتم باال که هوس شیطونی زد به سرم....با 

تم به نردبون تخت زدم ....آخ تخت آهنی بود ضربه که میزدی صداپخش پای راس
 می شد....وقتی زدم یه ثانیه نشدیه صدا اومد

 سوگل:بمیری ترانه...بمیری
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بادستم جلو دهنمو گرفتم تا متوجه خندم نشه....ولی آخش دلم خنک شد....کال 
که روزامو باهاشون  عنصر سربه سر گذاشتنم ...چیکارکنم منم و این چندتا خل وچل

می گذرونم...بازم خداروشکرتو این شهرغریب باهام هستن و کم تر احساس تنهایی 
 می کنم..پریدم روتخت و یه بوس برای خدا فرستادم

 خداجونم ممنونم که امروزم خوب گذشت...-
 چشمام سنگین شد وخوابم برد....

 یم میریمااا...بلندشو حاضرشو...تبسم:ترانه...ترانه...بلندشو مگه کالس نداری؟مادار
 باصدای خوابالو گفتم

 شمابرید من خودم میام -
تبسم:دیونه مجبوری تا نیمه وقت رمان بخونی که االن خوابت بیاد...خواب نمونیا ما 

 رفتیم...
باصدای درب اتاق بسته شد خیالم راحت شد باخودم گفتم یه چرت کوچولو میزنم 

 گوشیم پیچید توگوشم....وبلندمیشم ...صدای زنگ 
 ای بابا اگه گذاشتین بخوابیم...-

 گوشیم کنارم بود برداشتم و باچشمای نیمه باز دیدم پریساست ....جواب دادم
 بعععععله؟؟؟-

 باصدای تو گلویی و یواش گفت:دیونه چرانمیای!کالس شروع شده ها
ساعت روی دیوار انداختم  یه دفع ازجام پریدم فهمیدم جریان از چه قراره ...نگاه به

 ...ساعت ازهشت هم گذشته ...زدم توسرم
 وای بدبخت شدم-
 

ازتخت پریدم پایین...سریع صورتمو شستم وشروع کردم به آماده شدن...توعمرم 
انقدر زود آماده نشده بودم...کفشامو که تو جا کفشی بود برداشتم و پام کردم...پله 

م .....جلو نگهبانی عمو علی نشسته بود)نگهبان های خوابگاه رو دوتا یکی میکرد
خوابگاه ما دخترا(.قدمامو سریع برمیداشتم و تندتند راه میرفتم..نگاهش که بهم 

انداخت فکرکنم فهمیده بود خواب موندم...ازقیافش معلوم بود 
میخوادبخنده....نزدیکش که شدم میخواستم سالم بگم و ردبشم چون اصال وقت 

 نداشتم....
 الم عموعلی صبحتون بخیرس-
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 ردشدم
 عموعلی:سالم دخترم خواب موندی؟

 درحالی که میرفتم
 بله عموعلی با اجازه-

 خندید
 عموعلی:برو دخترم

بازم شکرمسیر بین خوابگاه و دانشگاه زیادنبود...مجبورنبودم ماشین 
 هسواربشم..توخیابون همش صدای تبسم توگوشم می پیچید که می گفت آخ دیوان

مجبوری تا آخرشب بیداربمونی....اوه اوه...امروزبا استاد میرزایی کالس 
 ...دارم....سرسخت ترین استاد دانشگاه.

 وای خدایا خودمو به تو می سپرم-
 وقتی رسیدم جلو درب دانشگاه تپش قلب و استرسم زیاد شده بود...

 آخ چه جوری در بزنم...برم تو آخ!-
کلنجارمیرفتم دیدم پشت دره کالس ایستادم وصدای استاد همینجور که با خودم 

داشت می اومد قبل ازاینکه در بزنم چهارقول خوندم و فوت کردم به خودم..دستم می 
لرزید تابتونم دستگیره درو بگیرم و بازش کنم ولی باالخره بازکردم...قدم اول رو 

 اه کنماینکه به استاد نگ گذاشتم باید یه چیزی می گفتم ...سرمو انداختم پایین بدون
 استاد اجازه هست؟-

 منتظر جواب سرسختی ازاستاد بودم
استاد:خانم گودرزی میذاشتین نیم ساعت دیگه که کالس تموم میشد بعد تاشیف 

 می آوردین...
 سرمو انداختم باال و به استاد نگاه کردم

 ببخشید با اجازه-
م اجازه نمیده...دوست داشتم زمین نباید وقت کالس رو می گرفتم چون میدونست

 دهن بازکن و برم توش...درحالی که داشتم میرفتم...
 استاد:دیگه تکرارنشه....بفرمائید داخل.

تودلم اندازه یه دنیا ذوق کردم...لبخند زدم و تشکر کردم و وارد شدم...یه نگاه کلی 
رین سرعت رفتم کناره کردم....اوه اوه همه چشماروبه من بود....وارد که شدم بابیشت

پریسا نشستم خداروشکر حداقل مثل همیشه کنارخودش برام جای خالی نگه 
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داشته.....درحالی که داشتم میشستم نگاهی بهش  انداختم باپوز خند به هم نگاه 
 کردیم و نشستم

...استاد داشت درس روتوضیح میداد...پریسا دستشو گذاشت روی دستم....دستم 
 .آروم گفت:کامال سرد بود..

 پریسا:انگار بعدکالس باید یه چیزی بدم بخوری فشارت بره باال...بدجور حالت بده...
 حاال بعد کالس بهت-

 توضیح میدم 
 شروع کردن به آروم خندیدن

 پریسا:قیافت بدجور داغونه معلومه خواب موندی احتیاج به توضیح نداره.
د و چادرم که داشت ازسرم می افتاد سریع به خودم اومدم مقنعم که کامال کج بو

صاف کردم و چادرمو جلو کشیدم...اگه به حرف زدن ادامه میدادم استاد مینداختمون 
بود..بازم شکر که خوب رسیدم و گذاشت بیام ۹::۵بیرون..نگاه به ساعتم کردم نزدیک

توکالس....بعد دیگه به حرفای استاد تمام گوش دادم....استاد طرزبیانش عالی 
د...کالس که تموم شد همه به استاد خسته نباشید گفتن و ازکالس خارج بو

شدن....من که این راهو دوییده بودم هنوز خستگی و استرس تو بدنم بود...یه دفع 
 پشت کمرم دردگرفت و ازجا پریدم

 پریسا:بلندنمیشی شاهزاده خانووووم؟؟؟؟
 دیوووونه...ترسیدم چته!-

 تازه دارمپریسا:بلندشو برات خبرای 
بازچی میخوای تعریف کنی؟؟؟البد دوباره رفتی خونه خالت...یوسف تورودیده -

 اینکارکرده اونکاروکرده یا نه اونا اومدن خونه شما!!!
 خندیدم

پریسا:نه بلندشو بریم سلف تابهت بگم ازخوش حالی بغلم می کنی با یه ماچ 
 آبدارکنارش...

 ه ای!!!حاال پرنسسی بودی یه چیزی....من بمیرمم تورو بغل نمی کنم...تحف
 پریسا:منوباش دارم باتو حرف میزنم...بروبابا....

 صورتشو برگردوند...خندم گرفته بود....
 شوخی کردم عزیزم باشه بلندشوبریم-

 پریسا:نخیرنمیام
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 واااا بلندشودیگه-
به کسی  ه ودستشو گرفتم وبلندکردم که بریم....همیشه عادت داشتم سرم پایین باش

نگاه نکنم ازاون دسته از دختراهم نبودم که با پسرا شوخی کنم یا حرف بزنم...اگرهم 
بوده درمورد درس و دانشگاه بوده...ازکنار پسرای که هنوز تو کالس نشسته بودن و 

گپ راه انداخته بودن ردشدیم ازکالس اومدیم بیرون که یه صدا منو به خودش جلب 
 کرد

 رزیسالم خانم گود-
 برگشتم دیدم آقای بیاتی بود...وا خدایا این با من چیکارداره!!!تعجب کردم

 سالم-
 بیاتی:خوبی شما؟

 ممنون-
 سعی کردم زیاد بهش نگاه نکنم

بیاتی:خانم گودرزی ببخشیدوقتتون گرفتم خواستم بگم بعدازظهر تودانشگاه انجمن 
 تشکیل میشه....شماهم تاشیف بیارین...

 که پیامش برام اومده...بدون هیچ مکثی یادم اومد
 بله خبردارم پیامش برام اومده اگه تونستم میام...ممنون.-

 قیافشو یه جوری کرد که انگار خبر نداره
 بیاتی:جدی!!ببخشید فکرکردم خبرندارین...بازم ببخشید وقتتون گرفتم 

ه ن بندازه یه نگاخدافظی کرد ورفت..پریساهم کارش شده بود این وسط یه نگاه به م
به اون یه جورایی زیره ذره بین قرارمون داده بود که چه عکس العملی نشون 

 میدیم..باهم داشتیم میرفتیم سمت  سلفی که
 

 پریسا زبونش بازشدو زد به شونم و بالبخندگفت
 پریسا:دیدیش!!!

 بازخل شدی!!!کی رو دیدم آخ!-
 پریسا:بابا بیاتی دیگه

 اچیکارداری!به اون بنده خد-
 زد زیره خنده

 پریسا:من به اون بنده خدا کاری ندارم اون بنده خدا باتو کارداره
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 دوباره خندید
 چشمام گردشده بود که پریسامنظورش چیه

 پریسا عقل ازسرت پریده؟؟؟اومد یه حرفی زد تموم شد و رفت-
 پریسا:آره جون عمش اومد یه حرفی زد ورفت

 پریسا ول کن-
:جون پری..نه جون پری قیافشودیدی؟چه جوری شده بود؟موقع حرف زدن پریسا

بیچاره لکنت زبون گرفته بود صورتش شده بود مثل لبو..تازه صبح هم یه چشمش 
 به دربود و یه چشم دیگش به جای خالیت کنار من...

 باز پریسا دیونه شدی؟-
ا نگی خانووووم...بعدپریسا:ترانه ببین کی گفتم این آقای بیاتی دلش پیشت گیره 

 نگفتی.
رفتم تو فکر صحنه ای که اومد سمتمون تو ذهنم تجسم کردم شروع کرد به دوباره 

 حرف زدن
پریسا:اون بدبخت خبرنداره تو چه بال و زلزله ای هستی اگرنه عمرا سمتت می 

 اومد....گول ظاهرتو خورده عزیزم..ظااااااااهر
 خندید

 بروگمشودیووونه-
 بهم زد یه چشمکی

 پریسا:حاال نظرت درمورد آقادامادچیه؟؟؟
بیخیال پریسا دوست داری چندوقت یه بار یه سوژه دست بگیریااا تمومش کن -

 دیگه حرفشم نزن
 شونشو انداخت باال

 پریسا:ازمن گفتن بود خود دانی خانووووم
 

 پریسا زبونش بازشدو زد به شونم و بالبخندگفت
 پریسا:دیدیش!!!

 خل شدی!!!کی رو دیدم آخ!باز-
 پریسا:بابا بیاتی دیگه

 به اون بنده خداچیکارداری!-
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 زد زیره خنده
 پریسا:من به اون بنده خدا کاری ندارم اون بنده خدا باتو کارداره

 دوباره خندید
 چشمام گردشده بود که پریسامنظورش چیه

 فتپریسا عقل ازسرت پریده؟؟؟اومد یه حرفی زد تموم شد و ر-
 پریسا:آره جون عمش اومد یه حرفی زد ورفت

 پریسا ول کن-
پریسا:جون پری..نه جون پری قیافشودیدی؟چه جوری شده بود؟موقع حرف زدن 

بیچاره لکنت زبون گرفته بود صورتش شده بود مثل لبو..تازه صبح هم یه چشمش 
 به دربود و یه چشم دیگش به جای خالیت کنار من...

 نه شدی؟باز پریسا دیو-
پریسا:ترانه ببین کی گفتم این آقای بیاتی دلش پیشت گیره خانووووم...بعدا نگی 

 نگفتی.
رفتم تو فکر صحنه ای که اومد سمتمون تو ذهنم تجسم کردم شروع کرد به دوباره 

 حرف زدن
 پریسا:اون بدبخت خبرنداره تو چه بال و زلزله ای هستی اگرنه عمرا سمتت

 اهرتو خورده عزیزم..ظااااااااهرمی اومد....گول ظ
 خندید

 بروگمشودیووونه-
 یه چشمکی بهم زد

 پریسا:حاال نظرت درمورد آقادامادچیه؟؟؟
بیخیال پریسا دوست داری چندوقت یه بار یه سوژه دست بگیریااا تمومش کن -

 دیگه حرفشم نزن
 شونشو انداخت باال

 پریسا:ازمن گفتن بود خود دانی خانووووم
جیح دادم بهش فکرنکنم ولی پریسا راست می گفت دلیل نداشت که بیادبگه اون تر

میدونست هربار که انجمن تشکیل میشه برای اعضای انجمن پیام میاد...شاید بنده 
خدا حواسش نبوده...باالخره رسیدیم سلف جای همیشگیمون گوشه سمت راست 

هست برای همین سلف بود همه میدونستن جای ماچندتا خل وچل اون گوشه 
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همیشه خالی بود البته ازچندتا خل و چل فقط من و پریسا هستیم امروز اون سه تا 
با استادکاظمی کالس داشتن...صندلی روکشیدم عقب و نشستم پریساهم روبروم 

 نشست...
 پریسا:خب چی میخوری ترانه؟

 هیچی میل ندارم-
معدت ورودممنوع زدی چیزی پریسا:باباتوهم که همش میل نداری..من نمیدونم به 

 واردنشه!!
 ازحرفش خندم گرفت

پریسا نمیدونی آخ صبح چه جوری ازخواب بلندشدم و اومدم تا دانشگاه تن و بدنم -
میلرزید..انقدر استرس داشتم که نگو تازه االن یه کوچولو آروم شدم.دیشب نشستم 

 رمان خوندم خواب موندم.
استادبهت چیزی نگفت واگرنه همیشه یکی دیربیاد پریسا:عیبی نداره بازم خداروشکر 

 خوب ضایعش می کرد...شانس آوردیااااا
 آره بخدا.خیلی شانس آوردم..دیوونم دیگه رمان که میخونم ساعت ازدستم میره-

 خندید
 پریسا:ای ول تو اولین کسی هستی که به دیونگیت اعتراف می کنی

 خندیدم
 دیونه باشن و ادعا عاقلی کنن؟؟ چیه فکرکردی همه مثل خودت هستن-

 پریسا:یه وقت کم نیاریااااا
 سرمو انداختم باالوگفتم

 نووووووچ-
 دوتاییمون زدیم خنده

 پریسا:راستی ترانه
 جووووونم-

 چشماش گرد شد و زول زد بهم 
 پریسا:اوه بامن بودی!!جووونم!!!

 خندیدم
 تو آدم نمیشی همون بایدبگم بنال تابگی!-

 دیدخن
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 پریسا:اره همون بنال راحترم باهاش انس گرفتم 
تاحاال نشده بود یه بار چندتاییمون باهم درست صحبت کنیم همیشه مسخره بازی 

داشتیم منم مثل این چندتا شده بودم بعضی وقتا خل و چل بازی در می آوردم البته 
 بگهبرای دوستام نه برای غریبه ها یادم افتاد که میخواست چیزی بهم 

 بگودیگه کشتی منو-
پریسا :آهان اره میخواستم بگم صبرکن میخوام مقدمه چینی کنم که چطور حالیت 

 کنم
 خندید

 واااااای خداااا منو ازدست این نجات بده-
 پریسا:بابا چرا دادمیزنی؟االن میگم.میگم ترانه تومگه دنبال کارنیستی؟

 آره خب هستم چطور؟-
یطش مردونه نباشه؟تا مدرکتوبگیری و یه جای مناسب پریسا:مگه نمیخوای مح

 پیداکنی؟
 آره چی شده این سواالرو می پرسی؟-

پریسا:صبرکن...مگه نمیخوای جایی باشه که با خیال راحت کارکنی و امنیت داشته 
 باشه؟؟؟

 وای دیوونم کردی..آره میخوام میگی یا نه؟-
همسایمون دیروز داشته با مامانم حرف پریسا:دارم میگم نمیزاری که...راستشوبخوای 

میزده بحثشون رسیده به اینکه یکی از فامیالشون وضع مالی خوبی دارن و باالشهر 
زندگی می کنن چندوقتی هست دنبال کسی میگردن که هم بتونه کارای خونه رو 
انجام بده هم یه پیرزن مریض هست ازاون نگه داری کنه...انگار قبال کسی بوده 

کهولت سن رفته...زیادنیستن یه پیرزن هست با پسرو نوه اش زندگی می بخاطره 
 کنه.

 قیافه مظلومانه به خودم گرفتم ووسط حرفش پریدم
 یعنی پری من برم خدمتکاری کنم!!!-

پریسا:دیوونه مگه چه ایرادی داره !بعدشم خدمتکاری نیست که میخوای از پیرزن 
توهم کارای پرستاری بلدی هم ماشاهلل  پرستاری کنی فوقش بخوای غذا درست کنی

 آشپزیت حرف نداره
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 سکوت کردم و جوابی ندادم یه نفس عمیقی کشیدو ادامه داد
پریسا:خب داشتم میگفتم مامانم یاده تو افتاده و گفته کسی رو سراغ دارم 

همسایمون ازخداخواسته سریع باطرف تماس گرفته و هماهنگ کرده....مامانم چون 
 محیط خوب وسالم میخوای بری تورو معرفی کرده.... میدونست

 غم اومد توصورتم یاده مامانم افتادم
 به مامانم چی بگم؟-

پریسا:راستشوبگو .بگو میخوای از یه خانم نگه داری کنی کاره بدی نیست تازشم 
فقط چندوقته بعد مدرکتو بگیری...مگه خودت نگفتی به پول نیازداری خرج 

 ا مامانت انقدرخیاطی برای مردم نکنه...دانشگاتو بدی ت
 آره گفتم...خیلی دوره به دانشگاه؟کجاهست؟به نظرت امن هست؟-

پریسا:ترانه جونم قربونت برم چرا غصه ات گرفته!میری می بینی آشنامیشی درضمن 
 بدبود که مامانم معرفی نمی کرد...خیالت راحت باشه...

 بدون هیچ فکری تصمیم گرفتم
 ربا مامانم تماس بگیرم ببینم نظرش چیه بعدا بهت خبرمیدم..پس بزا-

 پریسا:چی چی خبرمیدی خانووووم!مامانم بهشون گفته بعد ازظهرمیری خونشون 
 واااااا!!!توروخدا راست میگی!چرا انقدر زود آخ!!!-

 پریسا:آره بخدا.اول و آخربایدبری دیگه
 

وام بایدبرم..مامانم همینجور مشکل مکثی کردم و هیچی نگفتم...چه بخوام چه نخ
داره حداقل من بیشتر ازاین براش دردسر درست نکنم...توکل به خدا انشاهلل که حل 

 بشه....خداجونم خودمو به تو می سپرم...
 پریسا:به مامانت زنگ بزن ببین چی میگه که آدرس روبگیرم برات بری

 پری  آخ بعدازظهرانجمن هست -
تو سره من.حاال انگار انجمن کل کشور برگزارمیشه یه جلسه فقط  پریسا:انجمن بخوره

 نیستی دیگه.....
 چشمک زد و ادامه داد

 پریسا:درعوضش بیاتی جونت دلش برات تنگ میشه
 خندیدم

 پریسا حیف که اینجا آدم نشسته اگرنه می افتادم روت تا جا داشت میزدمت-
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 خندید
 .االن زنگ میزنی؟گفتم.پریسا:تنهابودیم که بهت چیزی نمی 

 آخ من بایدفکرکنم....-
رئیس جمهور بده...حاال تو پریسا:اوالال.....حاال انگار خانوم میخواد جواب بله به پسر

 برو خوشت نیومد بیا....
گوشیمو ازکیفم در آوردم که به مامانم زنگ بزنم.....آخ که چقدر دلم براش تنگ 

میکردم می دیدم درسم تموم شده و پیش شده...کاش چشمامو می بستم وباز 
 مامانم بودم

 پریساهم درحین اینکه شماره می گرفتم صندلیشو جا به جاکرد و آورد گذاشت کنارم
 چیه فضول خانم میخوای ببینی چی میگیم؟؟؟؟-

 میخوام ببینم مامانت جواب بله میده یا نه٬پریسا:آره دیگه 
 دیووونه-

 گوشی پریسا هم گوششو چسبوند به
 ای بابا خانم فاصله رو رعایت کن چه معنی داره اصال؟-

 هیچی نگو بزار ببینم مامانت جواب میده...٬پریسا:مرض 
 ازدست تو-

 باالخره صدای بوق گوشی تموم شد و صدای مامانمو شنیدم
 مامان:الوووو...بله؟
 سالم :مامان جونم

 مامان:سالم قربونت برم خوشگل مامان
 رت بگردم فدات بشمالهی دو-

 مامان:خدانکن عزیزم خوبی دخترم؟
 خوبم مامان تو خوبی؟مادرجون چطوره حالش خوبه؟-

 مامان:آره حالش خوبه خوابیده توچیکار می کنی؟امروز کالس داشتی؟
 آره کالس داشتم-

 پریسا زد تو پهلوم
 پریسا:بگودیگه

 مامانم-
 رات بفرستممامان:جانم؟بگو مامان چیزی الزم داری ب
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 نه مامانی مرسی همچی هست .میخوام یه چیزی بهت بگم-
 مامان:چی مادر؟بگو داری نگرانم می کنی

مامان راستش پریسا برام کار پیداکرده تو یه خونه یه پیرزن مریض احتیاج به کمک -
 داره

 مامان:خب مادر؟
کالس ندارم سرگرم  گفتم باهاتون درمیون بذارم اگه اجازه بدین برم هم روزایی که-

 هستم هم هزینه ای میگیرم
 مامان حرفی نزد وسکوت کرد

 مامان خوبی؟الوووو-
 مامان:اره عزیزم خوبم...دخترم من که برات چیزی کم نداشتم که میخوای بری 

 وسط حرفش پریدم
 نه قربونت برم هیچی برام کم نذاشتی-

این جور چیزا خیلی حساسه  بغض گلومو گرفته بود میدونستم ناراحت شده...رو
 ....احساس می کنه که کوتاهی کرده درحقم....حرفمو ادامه دادم...

 مامانم این کار هم ثواب داره هم سرگرم میشم...اشکالی نداره که قربونت برم....-
 مامان:کجاهست؟خطر که نداره؟

بینم چه جور نه فداتشم مامان پریسا معرفی کرده اگه اجازه بدی بعد ازظهر میرم ب-
 مکانی هست...

مامان :باشه دخترم من بهت اطمینان دارم هرچی خودت صالح میدونی فقط 
 مواظب خودت باش....دعام پشت سرته دخترم...

 بالحن خوش حالی ادامه دادم
 دخترت فدات بشه -

ازهمدیگه خدافظی کردیم و سفارش کرد که بعد باهاش تماس بگیرم و توضیح بدم 
عمیقی کشیدم تو دنیا منم و یه مامان که با دنیا عوضش نمی کنم...پریسا .....نفس 

 بیشتر از من خوش حال بود
 پریسا:ای ول دیدی حل شد؟

 آره خداروشکر حاال باید چیکار کنیم؟-
 پریسا:داشتی حرف میزدی به مامانم گفتم آدرس رو برام فرستاد

 ازدست تو کجاهست حاال؟-
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 پریسا:باالی تهران؟
 پس  بعدازظهر میرم-

 پریسا:چی چی میرم!میریم
 تو خل وچل دنبال من راه بیفتی برای چی آخ؟-

 پریسا:وا باید یکی باشه مواظبت باشه راهو نشونت بده...بخوای نخوای میام
 سختت میشه ها-

 چشمک زد
پریسا:مامانم گفت باهاش برو چون منم بچه حرف گوش کنی هستم به حرفش 

 گوش دادم
 ندیدمخ
 باشه بچه جون می برمت-

هست ترجیح دادم ناهارو تو دانشگاه با این چندتا خل و ۱:ساعتو که نگاه کردم دیدم
چل بخورم تا بعدازظهر با پریسا بریم ....بعدازناهارونمازبا خل و چال کلی حرف زدیم 

ستم زدوخندیدیم ازسوژه های تو دانشگاه گرفته تا خوابگاه...دوستام که باشن زمان ا
میره...با ماشین پریسا که از باباش گرفته بود راه افتادیم یه کم استرس داشتم ...دارم 
جایی میرم که آدماشو نمیشناسم...باهزارسختی  آدرس رو پیداکردیم....یکی از کوچه 

های باالشهر تهران بود واردکوچه که شدیم خونه های باکالس و ماشین های 
د...منم باید وارد یکی از این خونه ها میشدم که تا حاال خارجیشون کوچه رو گرفته بو

تو عمرم خونه های به این شیکی ندیده بودم پریسا هم از صورتش معلوم بود مثل 
 من تعجب کرده نگاه   به خونه های شیک میکرد

 پریسا:ترانه نگااااا اینجارو
من باید برم تو یکی از آره پری اینجا انگار یه دنیا دیگه هست ما  اومدیم ....یعنی -

 این خونه ها!!!
 پریسا:پ ن باید تو خیابونشون بشینی یه کاسه هم بذاری جلوت برای گدایی

 خندید
 زهرماربگیری تو-

 بازم خندید
 پریسا:پالکش چنده؟

 ۱۵پالک-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 6  

 

 پالکش۳۳پریسا:پس جلوتره اینجا
تونی شیک باالدرو که دونه به دونه پالکارو نگاه می کردم چشمم خورد به یه درب زی

 ۱۵دیدم  زده بود
 پری اینجاست ....نگه دار-

 پریسا:کووووو....اوه اوه دیدم....چه شود....ماشینو یه جا پارک کنیم بریم
ازاسترس و نگرانی داشتم میمردم همه چی برام جدید بود حتی درختای توکوچه هم 

 با بقیه درختا فرق داشت...پیاده شدیم
بدبخت ماشین بابام بین همه این ماشین مدل باال خجالت می  ٬انهپریسا:میگم تر

 کشه وآب میشه
 خندیدم همیشه تو هرشرایط چرت و پرت میگفت

 پری من خیلی میترسم-
 پریسا:دیونه نترس من باهاتم

 من حتی نمیدونم چی بگم-
 پریسا:بری ببینیشون زبونت بازمیشه

دیک خونه که شدیم درب پارکینگش داشت ماشینو عقب از خونه پارک کرده بود نز
بازمیشد البته با ریموت و یه ماشین مدل باال ازش خارج شد که داخل ماشین یه 

پسربود قیافش زیاد معلوم نبود....نمیتونستم حرف بزنم انگار دهنمو گل گرفته 
بودن...تپش قلبم رفته بود روهزار ...وای خدایا خودت کمک کن من چرا اینجوری 

.پریسا حالش ازمن بهتربود دل و جرأتش هم از من بیشتربود مامانش یه شدم..
چیزی میدونست که بهش گفته بود باهاش برو...رفتیم جلو دربی که مخصوص رفت 
و آمد خودشون بود وایستادیم....پسره متوجه ما دوتا شد که با این خونه کار داریم 

 ا یه مشت زد بهم وگفتاز آینه بغل نگاه کرد و وایستاد و پیاده شد پریس
 پریسا:خودت حرف بزن یه وقت کم نیاریا

عزمم رو جمع کردم حس کردم انگار دارم میرم جنگ مثل رئیس قبیله ای که ترس تو 
وجودشه دربرابر سپاه دشمن ولی باید ظاهر خودشو حفظ کنه...ظاهرمو حفظ کردم 

نباید هم کم تر  خودمو جمع و جورکردم ...اومد جلو ظاهری مرتب و شیک داشت
 ازاین توقع داشت اونم ساکن این کوچه بود ...

 بله بفرمائید با کی کارداشتین؟-
 سالم ببخشیدشما ساکن این خونه هستین؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 7  

 

 بله امرتون؟-
 به من گفتندصاحب این خونه شخصی هستن به نام خانم طهماسبی-
 بله درسته باهاشون کاری دارین؟-
 دباخودشون کاردارم ببخشی-

خیلی جدی شده بودم رفتم زنگ رو زدم.... مکث کرده بودو نگامون میکرد حرفی نزد 
که کی هست منم نپرسیدم چه بهتر... آیفون برداشته شد یکی جواب داد یه خانم 

 بود
 بله؟؟؟؟-
 سالم با خانم طهماسبی کارداشتم ازطرف خانم یگانه اومدم -

 دتااسم خانم یگانه رو شنید سریع جواب دا
 بله بفرمائید دخترم-

درب بازشد بدون اینکه به پسره توجه کنیم یا حرفی بزنیم محل نذاشتیم و وارد خونه 
شدیم...پریساهم یه جورایی میدون جنگ رو به من سپرده بود هیچ حرفی 

نمیزد...وارد حیاط خونه که شدیم ازقبل بیشتر شوکه شدیم...خونه نبود باید اسمشو 
راست و چپ خونه باغچه بود با درخت و گالی قشنگ که بوی  گذاشت قصر....سمت

عطرش کل فضارو گرفته بود برای رسیدن به این قصر باید از بین دوتا باغچه که با 
 سنگ فرش پوشیده شده بود رد میشدیم به حرف اومدم

 پری بیا برگردیم من اصال کارنمیخوام-
 پریسا :خول شدی؟باید دیونه باشی که اینجا نیای

این قصر یه ایوون داشت حاال نمیدونم این باالشهریا بهش چی میگن  یه گوشش 
میزوصندلی گذاشته بودن...با استرس درو بازکردم با پریسا واردخونه شدیم سعی 

حواسمو جمع کنم به اطراف نگاه کردن و فضولی کردن رو باید میذاشتم برای کردم
توخونه یه پیرزن دیدم که وسط پذیرایی با بعد ولی به نظر میرسید خونه بزرگی بود...

 ویلچربود...داشت بالبخند ملیحی نگامون میکرد...سریع هردوتامون سالم کردیم
 سالم بفرمائیدداخل .چراجلو درب ایستادین؟؟؟؟-

 دستشو به سمت مبل ها اشاره کرد وگفت
 بفرمائید اونجا بشینید-

 رفتیم نشستیم
 من تو این خونه هستم البته با این ویلچر خیالتون راحت عزیزانم فقط -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 8  

 

 خندید
خانم مهربونی به نظرمیرسید... پریسا که بلبل زبونیش قطع شده بود و منم باید ازیه 

 جا شروع می کردم
ببخشیدمزاحم شدیم ...خانم یگانه فکرکنم باشماتماس گرفتن وتمام جزئیات -

 خدمتتون گفتن
 ات بله دخترم گفته ولی نه همه جزئی-

معلوم بودمیخواد سوال کنه حقم داشت باید همچی درمورد من می دونست هرچی 
 باشه یه دختر غریبه ام بهم نگاه کرد و ادامه داد

 دخترم شما تو این خونه میخوای بیای؟-
 بله با اجازتون-
 چندسالته دخترم؟ساکن تهران هستی؟-

 مازاین سوالش فهمیدم که همه رو باید خودم توضیح بد
بیست سالمه نه خانم  ساکن تهران نیستم تو تهران دانشجوهستم یکی  از -

 روستاهای گیالن زندگی می کنم البته االن خوابگاه هستم
 سرشو به عالمت تایید تکون داد و منم ادامه دادم

تواین دنیا یه مادر و یه مادربزرگ بیشتر ندارم که گیالن هستن...پدرم بچه بودم -
درم برای خرج زندگی خیاطی می کنه منم برای اینکه یه مشکل از رو فوت شدن..ما

دوشش بردارم تصمیم گرفتم کارکنم چون از محیط اداری و مردونه خوشم نمیاد 
 دوستم زحمت کشیدن شمارو معرفی کردن....

 بالبخند شروع کرد به حرف زدن
 پس معلومه دخترم تلخ و شیرینی روزگار خوب چشیدی و حس کردی؟-
 بله ولی خداروشکر خداکنارم بوده و هست-
احسنت به تو دخترم با این سن کمت توانایی کارکردن داری؟باید هم کارای خونه -

 روانجام بدی هم پرستاری ازمن....دانشگاتم که هست
انشاهلل خدا کمکم می کنه ...دانشگاه هم درهفته دو سه باربیشتر کالس ندارم اگه -

 ه کالس دارم برم دانشگاه بعدبیام اجازه بدین روزایی ک
مسئله ای نداره .خب دخترم ازظاهرو طرز حرف زدنت به نظرمیرسه دخترخانومی -

هستی ازنظرمن تایید شدی...من و پسرم و نوه ام باهم زندگی می کنیم فکرکنم نوه 
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امو االن دیدین داشت بیرون میرفت و پسرمم شب میاد که بعضی حرفا و کارایی 
 ه موقعش بهت میگههست که ب

نوه که آورد من و پریسا به هم نگاه کردیم...اوه اوه صوتی دادیم....خدابهم رحم  اسم
 کنه حرفشو ادامه داد

 اگه قسمت شد اومدی تواین خونه عزیزصدام کن-
 بله چشم ممنون...من ازکی بایدبیام؟-
 فردا صبح زود میتونی بیای که پسرم خونه هست  باهاش حرف بزنی-
بله چشم...با اجازتون ازحضورتون مرخص میشیم.راه دوره  دوستم باید بره -

 خونشون
 وسیله دارین!-
 بله هست-

ازش خدافظی کردیم واومدیم بیرون.وقتی سوارماشین شدم نفس عمیقی کشیدم 
 وپریسا راه افتاد 

 پریسا دیدی چه صوتی دادم!-
 خندید

 پریسا:آره گربه رو دمه حجله کشتی
 خیلی زشت شد-

 پریسا:نه بابا سخت نگیر
 ساله۵-۳آخ من فکرکردم وقتی تومیگی نوه یعنی یه بچه-

 پریسا:وای ترانه تو چه جوری درس میخونی!
 خندیدیم

 پریسا:ترانه خوب با ادب حرف میزدیاااا این حرفارو از کجا آوردی شیطون؟؟؟
 د که نتونم حرف بزنموا پری مثل شماها خل و چل هستم نه انقدر دیگه زیا-

 خندید
 پریسا:ولی جای مطمئنی هست اگه فردا پسرش ازت ایراد نگیره

 نه انشاهلل-
جنگ سختی نبود نظرم عوض شدبیشتر صلح بود تا جنگ...غروب شده بود که 

رسیدیم پری پیادم کرد ورفت خونشون ...قرارشد این کار بین من و این چندتا خل 
 وچل بمونه وکسی نفهمه
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 درب اتاق خوابگاه که بازکردم بلندشدن وهجوم آوردن سمتم
 سوگل:سالم آجی چی شد؟

 تبسم؟سالم نکشتنت؟
 شیرینم که باالی تخت بود

 شیرین:ای بابا زنده ای!نمردی ازدست راحت بشیم...دلم حلوامیخواد
 چادرمو ازسرم درآوردم ونشستم زبونمو برای شیرین دراز کردم وگفتم

 ن خیلیم قربون صدقم رفتننخیر نکشت-
 سوگل:بگودیگه کشتی مارو؟چی گفتن؟خونشون چه جوری بود؟

 تبسم:مرد...نمیگه که
واصبرکنین نفسم جابیاد.....وای بچه هانبودین خونه نبود قصربود ...دیواراش -

وسایالشون با آدم حرف میزدن ....ازاین حرفا گذشته رفتم با پیرزن حرف زدم همه 
 قبول کردوگفت فرداصبح بیا با پسرم حرف بزنشرایطموگفتم 

 سوگل:پس همچی حل شد؟
 تبسم:اقا منم میخوام برم کمکش

 توکجا!!!-
تبسم:حداقل بزار بیام یه قدم تو کوچه هاش بزنم چندتا عکس بگیرم برای فامیالی 

 شهرستانمون بفرستم پوزبدم و بگم رفتم باالشهر تهران 
 همه زدیم زیره خنده

 چه ها یه چیزیولی ب-
 سوگل:چی!

 گفتم که نوه داره-
 تبسم:خب!

 بزرگ٬نوش پسره اونم کوچیک نه-
 سوگل:مثالچندسال

 نمیدونم ولی از ما بزرگتربود-
 باشنیدن اسم پسر شیرین ازتختش پریدپایین

 شیرین:خوشگله؟؟؟
 صوتی دادم فکرکردم غریبه هست محل٬قیافشوندیدم ولی ماشین مدل باال داشت-

 ندادم نگو نوش میشه شاکی نشده باشه شانس آوردم
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 سوگل:دیوانه به جای اینکه زبون بریزی رفتی ومحل نذاشتی !
 زشته سوگلی چه زبونی آخ!من با اون کاری ندارم اصل کارعزیزه-

 تبسم:اوه عزیز!یکی بیاد منو بگیره من قش کردم
 خندیدیم

 شیرین:عزیزرو ولش پسره واجب تره
 ازحرفشو با شوخی ادامه دادخندید وب

 شیرین:هرروز باهات میام خونشون که بشم عروس اون خونه
 بازم خندید

 ول کن شیرین زشته بعدشم اونا مارو آدم حساب نمی کنن-
 شیرین:اره راست میگی

 حاال بلندبشین ببینم....میخوام یه چیزی بخورم و بخوابم-
صله به مامانم زنگ زدم وهمه رو براش سوگل برام غذا گرم کرد و منم تو این فا

تعریف کردم خیلی خوابم میومد برای اینکه صبح خواب نمونم گوشیم رو گذاشتم 
 روی هشدار که زنگ بزن نفهمیدم کی خوابم برد

صبح بیدارشدم وشروع کردم به حاضرشدن...پریسامیخواست بیاد دنبالم قبول نکردم 
اگه پسرش قبول کنه هرروز این راه رو بایدبرم و بایدخودم میرفتم تا راه رو یادبگیرم 

رسیدم...سخت بود ولی پیداکردم...راه ۳ازخوابگاه زدم بیرون ونزدیکای۷بیام...ساعت
رفتن تو اون کوچه اونم صبح بهاری چه لذتی داره رسیدم جلو درب خونشون و 

یاط شدم آیفون زدم ...یه مرد جواب داد فکرکنم پسرش بود...درو که بازکرد وارد ح
ماشینای شیکشون چشمو میزد...رفتم جلوتر عزیزو پسرش دیدم روی صندلی گوشه 
حیاط نشستن و وسایل صبحانه هم روی میز جلوشون چینده شده...ازدور وایستادم 

و باهاشون سالم و احوال پرسی کردم...ازم خواستن که بشینم منم به حرفشون 
داد به صندلی....تمام موهاش و گوش دادم ....پسرش برام چای ریخت و تکیه 

 سال سن داره منتظربودم که حرف بزنه.....۹۵ریشاش سفیدبود...به نظرمیرسید 
من سهراب طهماسبی پسرعزیزهستم دیروز که شما اومدین من نبودم ولی عزیز -

 ازتون خیلی تعریف کرده....
 عزیز لطف دارن-
ومعرفی کردن درمورداطمینان به میرم سره اصل مطلب همینجور که خانم یگانه شمار-

 شما شکی ندارم
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باید یه جورایی خیالشو راحت می کردم که من فقط برای کارمیام واعتماد کنه خونه 
ومادرشو به من بسپره....وسط حرفش پریدم...یه کاغذ آدرس ازکیفم در آوردم و 

 گذاشتم روی میز
 بشه و خیالتون راحت بشه تو شما نظر لطفتونه....ولی برای اینکه زیره پاتون محکم-

این کاغذ آدرس خوابگاه و دانشگاه رو براتون نوشتم تا برین و هیچ شک و شبهه ای 
 براتون پیش نیاد...آدرس و تلفن مادرهم داخلش هست...

 فکرکنم ازکارم خوشش اومد.
 ممنون خانم گودرزی الزم نبود-

 شتبا این حرفی که زد ولی بازم کاغذو ازروی میز بردا
 شما ازظاهرتون معلومه دخترخوبی هستین-
 ممنون شماهم حق دارین عقل حکم می کنه که بعضی کارا انجام بگیره-

 سرشو تکون داد
بله صد   درصد....داشتم می گفتم همونطور که میدونین من و عزیز و پسرم تو این -

مهمون داری خونه زندگی می کنیم زیاد رفت و آمد نداریم که مجبور بشین هرروز 
کنین و سختتون بشه...چندوقت یه بار همچی میخرم ومیارم....خودم که صبح میرم 
شب میام و پسرمم یه موقع مثل االن تاظهر خوابه یا میره دانشگاه بعضی وقتاهم با 
من میاد کارخونه....این حرفارو زدم که مطمئن بشین و خیالتون راحت بشه...تو این 

 تین و ازعزیز مواظبت می کنین.خونه بیشتر با عزیز هس
 باحرفاش بهم دلداری داد

بله چشم سعی می کنم وظیفمو به درستی انجام بدم عزیز هم مثل مادربزرگ خودم -
 هستن.

 با این حرف عزیز یه لبخند آرومی بهم زد 
 فقط یه نکته هست؟-
 بفرمائید-
سره ون میدونین  هم پشاید گفنتش صالح نباشه ولی بعضی حرفارو باید بگم .خودت-

 من جوونه تو این خونه هم شما پس امیدوارم خطایی ازتون سرنزنه
 هم ناراحت شدم هم بایدجوابشو میدادم...درمورد من چی فکرکرده!

 باجدیت تمام جواب دادم
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سالم ۵نه آقای طهماسبی ازوقتی چشم باز کردم مادرم با قرآن و خداآشنام کرده وقتی-
ونامحرم نشونم داد ...کی محرمه کی نامحرم کی رو میتونی شد فرق بین محرم 

بهش نگاه کنی کی رو نگاه نکنی .خیالتون راحت حد و مرز خودمو نگه داشتم ازاین 
 به بعدهم نگه میدارم

 حرفامو که شنید خیالش راحت شد و بامهربونی جواب داد
یگم ...هرحرفی خداروشکر....خداروشکر...دخترم داروهای عزیز و ساعتشو بهت م-

داری هرچی سختت هست تعارف نکن و باعزیز درمیون بذار شماهم از این به بعد 
 مثل دختری که ندارم و آرزوشو داشتم میمونی

 سرموانداختن پایین
 ممنون چشم-

 عزیز باالخره به حرف اومد 
 عزیز:دخترم چاییت سردشد

 نه عزیز خوبه-
 مت چیه؟عزیز:مادر یادم رفت اسمتو بپرسم اس

 ترانه-
 عزیز:به به اسمتم مثل خودت قشنگه

 ممنون-
 سهراب:شما اینجا میمونی یامیری؟

 امروز کالس ندارم اگه اجازه بدین بمونم-
سهراب:دیگه اینجارو خونه خودت بدونین .درمورد هزینه سره فرصت  مناسب باهم 

ی برگشت به خوابگاه حرف میزنیم تا غروب هم سعی کن کارارو زودتموم کنین که برا
 سختتون نشه ...هر روزهم برای رفتن باهزینه خودم آژانس بگیرین

 
نه سوالی داشتم نه حرفی برای زدن سکوت کردم و با لبخند به حرفاش جواب 

میدادم...بلندشد و به احترامش بلندشدم وبعدهم خدافظی کرد ورفت....خدایا 
فعال تا این جا همچی خوب بوده بعد از  ممنونتم که این خانواده رو بهم نشون دادی

 رفتن آقاسهراب عزیز دستشو گذاشت تو دستم 
 عزیز:از این به بعد مثل دخترم میمونی...مدیونی کنارمن احساس غریبی کنی

 بازم حرفی نداشتم بزنم یه جورایی الل شده بودم یا شایدم خیلی ذوق زده شده بودم
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داد پایین یه پذیرایی بزرگ بود و پرازوسایل  عزیز کل خونه رو با جزئیاتش نشونم
رنگارنگ و آشپزخونه که همچی داخلش پیدا میشد..خونشون دوبلکس بود باال سه 

تا اتاق خواب داشت برای آقاسهراب و پسرش و یه اتاق خالی و دست نخورده...عزیز 
ه ببهم گفت همه جای این خونه رو میتونم تمیز کنم و سرک بکشم غیرازاتاق نوش 
اتاقش حساسه فقط خودش میتونه بره داخلش....یه اتاق هم برای عزیز پایین 

درست کرده بودن....خدایا فرق بین ثروتمند و فقیرت چقدرزیاده! عزیز اصرارکرد که با 
چادرتو خونه نباشم ولی قبول نکردم برای خودم یه چادر مخصوص توخونه آورده 

احت کنه...یه زنگ هم به مامان و پری زدم بودم....عزیزو گذاشتم رو تختش تا استر
تا خیالشون راحت بشه...شروع کردم به تمیز کردن وسایل خونه و یه ناهارخوش مزه 

 درست کردن
 
 

 )سبحان(
چشمام نیمه بازبود بین خواب و بیداری بودم که گوشیم زنگ خورد گوشیم کنارتخت 

 روی میزعسلی بود به سختی برداشتم 
 لعنت به این زندگی..تی اگه گذاشتین بخوابیمای بابا لعن-

 دوستم حامدبود ....جواب دادم
 چه مرگته؟چی میگی؟-

 حامد:علیک سالم آقاسبحان کجایی تو؟
 میخواستی کجاباشم خواب بودم کارتو بگو؟-

 ظهره ها۱:حامد:تا االن خواب بودی! ساعتو نگاه کردی 
 م ....کارنداری قطع کنم ؟ببخشیدیادم رفته بود ازتو اجازه بگیر-

 حامد:وا سبحان چته تو آخ!
 برو بابا حوصله ندارم-

گوشی رو پرت کردم روی زمین به پهلوی راست خوابیدم که بتونم ادامه خوابمو برم 
 هرکاری کردم نتونستم بخوابم 

 ای بابا-
همون بلندبشم بهتره اگه گذاشتین کپ مرگمون بذاریم ....زندگی نیست که 

نمه...اه.حولمو برداشتم و رفتم حمام تو اتاقم دوش گرفتم بعد دوش گرفتن جه
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ترجیح دادم برم پایین حوله رو از روی سرم برنداشتم هنوز موهام خیس بود...دراتاق 
 که بازکردم بوی غذا به مشامم رسید

 وامگه میشه؟بوی غذا اونم خونه ما!!!!-
اره برگشته....دیگه واجب شدبرم یک ماهی میشه که کبری خانم رفته البد دوب

پایین...پله ها که دونه به دونه پایین تر میرفتم بوی غذا بیشترمیشد معلوم بود 
خیلی باید خوش مزه باشه.... وای که چقدر گرسنمه...صدای بشقاب و قاشق میومد 
یکی توخونمون هست  کی معلوم نیست...کنجکاوتر شدم تو آشپزخونه رفتم...نگام 

ترغریبه افتاد که تو خونمون بود....وا این اینجا چیکار می کنه!وقتی منو دید به یه دخ
سریع سالم کرد و سرشو پایین انداخت...صدای عزیز ازسواالی مبهم هل شد و

 توذهنم منو بیرون آورد با ویلچر پشت سرم بود
 عزیز:بیدارشدی عزیز!

 سالم عزیز-
 عزیز:سالم پسرم امروز زود بیدارشدی!

 ره عزیز گوشیم بیدارم کردآ-
 لبخندی زد

عزیز:مادرزن آیندت خیلی دوست داره که موقع ناهاربیدارشدی تا دست پخت ترانه 
 جان روبخوری

 چشمام چهارتا شد
 ترانه جان!!!!!-

 عزیز:اره مادر دیشب من و بابات داشتیم حرف میزدیم مگه متوجه نشدی!
 نه عزیز-

مادر....ترانه جان قراره از این به بعد تواین خونه  عزیز:ازبس سرت تو گوشی هست
 به جای کبری خانم باشه

قیافه دختره برام خیلی آشنا بود...آهان یادم اومد همون دختری بود که دیروز جلو 
 خونه دیدمش که با اون چادرش مثل دهاتی هاشده بود انگارگونی سرش کرده

 آهان-
 برو اونورمادر میخوام ردبشم عزیز:حاال تو گرسنت نیست من گرسنمه

 چشم عزیز بفرمااااا-
 عزیز:یکم اون اخماتو بازکن همش باخودت دعوا داری
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 سکوت کردم این زندگی لعنتی اخم  باز کردن نداره.....
کمک عزیز کردم تا بره تو آشپزخونه...خودم پشت میزنشستم...دختره هم داشت 

دید کلی بهش بندازم...صورتش بدک غذارو تو دیس می کشید ....سعی کردم یه 
نبود سفیدبود وباچشم وابروی مشکی....قیافشو نگااااروسریشو یه جوری بسته که 

انگار داره خفه میشه ...موهاشم که مثل اوموال تو کرده تا کسی نبینه...تو چادرشم که 
غرقه اصال اندامش معلوم نیست...ازش معلومه یه دختر شهرستانیه...دهاتی دیگه 

...دیس رو گذاشت روی میز شیرین پلو بود ظاهرش که خوب به ه میشه کردچ
نظرمیرسید...عزیزوقتی چشمش به دیس افتاد چشماش برق زد که انگار تا حاال غذا 

 ندیده و نخورده 
 عزیز:به به مادر دست گلت دردنکنه
 ترانه:خواهش می کنم ...با اجازتون

 سرشو مثل چی انداخت پایین که بره
 عزیز:کجامادر!بشین باماغذابخور

 ترانه:نه عزیز ممنون شما بفرمائید من بعدا میخورم
 عزیز:باشه مادربرو

کجابا ماغذابخوره!شاه وگدایی گفتن...چه عجب حرفی زد و صداشو شنیدیم 
 ...فکرکردم الل دختر...هه دختره دهاتی...بهتره غذامو بخورم

 خورد عزیز بخور که روده بزرگه کوچیک رو-
برای عزیز کشیدم بعدبرای خودم...قاشق اول که گذاشتم تو دهنم مزه خوبی 

 داشت..برعکس قیافه وظاهرش غذا خوش مزه ای درست کرده بود
 میگم عزیز-

 عزیز:جان عزیز؟
 دختره مطمئن هست اجازه دادین بیاد تو این خونه!-

 عزیز:آره مادر دانشجو هستش...خانم یگانه معرفیش کرده
 خندیدم 

 این میره دانشگاه!!!این دانشگاه بره دانشگاه کجا بره !!!-
 قهقه زدم خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودم 

 عزیز:نگو مادرزشته....درمورد دختر مردم درست حرف بزن...دختره پاکی هستش
 خندمو قوت دادم
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 ببخشید عزیز-
بی خبره....بعضیاشون ظاهرشون درست  آره پاکه...شیر پاکه... این عزیز ماهم از دنیا

می کنن کسی نفهمه  کی هستن...بعضیاهم بازبون و تیپشون مارو خر می کنن 
...هه فکرکردن خرخودشونن....غذام که تموم شد ترجیح دادم برم تو اتاقم....از 

آشپزخونه که بیرون اومدم دیدم تو اتاق عزیز با اون چادر رنگیش داره 
یت ندادم ورفتم تو اتاقم ....بهتربود ایمیالمو چک نمازمیخونه....اهم

میکردم...ازبیکاری و بی حوصلگی بهتر بود...اززیبا)دخترعمه( پیام داشتم بازکردم 
چندتا از عکسای نیمه بازشو برام از آلمان  فرستاده بود که ببینم ....اینم خداشفاش 

کردم قبل رفتنت گفتم بده ...فکرکرده با این چیزا خرمیشم میگیرمش....یه غلطی 
میخوامت...اونم چندسال پیش نه االن...شانس من  هرچی اسگول وعقب مونده 

هست دوره مارو گرفته...بعد قاطی می کنم میگن چرا!....همون برم چرتمو بزنم بهتره 
 چشمم به این دیوانه ها نمی افته......

دوربازی یه خواب حسابی کردم غروب که شد زنگ زدم به حامد که بریم 
باماشین...رفتم پایین فکرکنم برای شب قرمه سبزی گذاشته بود بوش کل خونه رو 
پیچیده بود...با عزیز تو حیاط  نشسته بودن میگفتن و میخندیدن...کنجکاویم گل 

کرده بود...ترجیح دادم چند دقیقه پشت در وایستم بعدبرم تو حیاط صدای 
 هردوتاشون می اومد.....

جونم برات بگه چندوقت پیش تو خوابگاه همین چندتا خل و چل ٬زترانه:آره عزی
اذیتم کردن منم برای تالفی تو غذا تا دلت بخواد فلفل ریختم ...یخچال هم که خالی 

 بود چیزی نبود که بخورن از سره ناچاری غذارو تا آخر خوردن و میسوختن...
ط این دوتا حالشون صدای خنده عزیزو دختره بلندشد....انگار تو این خونه فق

 خوبه...
 عزیز:مادر یه روز بیارببینمشون....

 ترانه:عزیز بیارمشون همینجا میمونن تکونم نمیخورنااااا
دیگه حوصله حرفای مزخرف این دختره رو نداشتم حرفاشم مثل خودش مزخرف 
بود...درو که بازکردم که برم تو حیاط تا چشمش به من خورد خنده ها و حرفاشو 

کرد وسرشو انداخت پایین...فکرکنم منو با عزرائیل اشتباه گرفته....هه....عزیز  قطع
 تاچشمش به تیپ من افتاد

 عزیز:مادرکجامیری ؟
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 بادوستم میرم بیرون-
 عزیز:مواظب خودت باش

ازخونه زدم بیرون با ماشین دوربازی کردیم دیگه هیچی حوصلمو جا نمی آورد نه 
و حال با بچه ها شدم مثل آدمای سرگردون...زندگیم شده  پارتی نه دوربازی نه عشق

زهرمار این روزا....لعنت به این زندگی....رسیدم خونه...عزیزو بابا سرمیز شام نشسته 
بودن  منم رفتم نشستم...تو فضای خونه فقط قاشق و چنگال بود که صدا داشت 

مر و نهی کنن اگه کسی با کسی حرف نمیزد....مگر اینکه چیزی بخوان یا بخوان ا
 مادرم بود این وضع نبود  
 بابا این سکوت رو شکست

بابا:سبحان ازفردا سعی کن زیاد توخونه نباشی این دختره موذب میشه کارم نداری 
 بیا کارخونه

 
 قاطی کردم

 من اختیارخودمم ندارم تواین خونه باشم و استراحت کنم میخواستین نیارینش-
 ب کرد وباقاطعیت جوابمو دادبابا ازحرفای من تعج

 بابا:من حرفی نزدم گفتم سعی کن زیادنباشی به کار و زندگیت برسی
 ازخداخواسته بودم منتظربودم چیزی بگن بهونه بگیرم

 اگه خیلی ناراحتین پول بهم بده تابتونم برم انگلیس-
 عزیز هم همیشه سعی میکرد بینمون حرفی بزنه تادرست بشه

 ت که حرفی نزد منظورش اینه وقتت رو بزار برای درس و زندگیت عزیز:پسرم پدر
 باباهم هروقت حرف انگلیس رومیزدم اعصبانی میشد

بابا:فکراینکه پول بهت بدم یا بزارم بری تو خوابت باید ببینی....دیگه هم نبینم تو 
 این خونه حرفی از خارج زده بشه

تو اتاقم....هیچ وقت نشده بود تو  بدون اینکه حرفی بزنم ازجام بلندشدم و رفتم
جمعشون باشم و بحثی پیش نیاد مقصرهم خودم بودم...خسته شدم کاش میمردم 

و خالص میشدم و ازاین زندگی نکبتی بهتره....صبح هم که بایدبرم دانشگاه و با اون 
مغز تو کلشون نیست بشینم پای حرفاشون .....گوشیم رو بزارم رو زنگ استادای که

اب نمونم ...بابا دوباره بهم چیزی بگه حوصله نصیحتاشو ندارم...بیدار که شدم که خو
طبق معمول همیشه تیپ زدم....بلوز مشکی وشلوار براق مشکی پوشیدم با یه کت 
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تک هم رنگ زیتونی تیره پوشیدم...چون اندامم ورزشکاری بود بهم میومد...بایدم 
گذاشتم و باشگاه رفتم...دوباره  وقتچنین هیکلی داشته باشم چندسال بخاطرش 

 دخترای دانشگاه با تیپم قند تو دلشون آب میشه....
 ازفکرام خندم گرفته بود....رفتم پایین کسی تو پذیرایی نبود فکرکنم همه خواب بودن

چه بهتر دیگه چشمم به این دختره دهاتی نمی افته....اینم اضافه شده تو زندگی 
حیاط ....انگار یه چیزایی فرق کرده بود مثل همیشه ما...درو بستم که برم تو 

نبود...باتعجب به همه جا نگاه میکردم...حیاط آب پاشیده شده صدای آهنگ مالیم 
 از رادیو و یه صبحانه آماده با نون سنگک تازه...عزیز یه نگاه مالیمی بهم انداخت

 صبح بخیر عزیز-
 چیکارکرده عزیز:صبحت بخیر پسرم...بیا بشین ببین ترانه

رفتم سمت میز چند وقتی بود محیط به این شادابی تو خونه نبود منم از خداخواسته 
نشستم ...نون سنگک بدجور چشمک میزد صدای شکممو احساس کردم یه دفع 
دختر با سینی چای اومد و سالم آرومی کرد منم بهش نگاه کردم وجواب سالمشو 

 ست برهدادم ....چایی که گذاشت روی میز میخوا
 عزیز:بیابشین دختره نازم

 اوه دخترنازم!!!
 ترانه :نه عزیز شما بفرمائید

 عزیز:نشینی ازگلوم پایین نمیره ....بشین باهم صبحانه بخوریم
 

 مکثی کرد و نشست 
خندم گرفته بود بنده خدا فکرکنم یکی زده توسرش که همش پایین نگاه می 

ظه فقط یه لحظه با من هم کالم بشن  و نگاه کنه....آخ دخترهمه آرزوشونه یه لح
کنن بعد اون وقت تو که تو خونه ما و سرسفره ما نشستی به ما نگاه نمی کنی!اینم 

هم شده بالی جونمون هم شده سوژه خندمون ...دم خانم یگانه گرم با این 
انتخابش....سعی کردم باهاش سرصحبت بازکنم ولی اون همش سرش پایین بود یا 

نگاه نمیکرد..نون تازه و چایی شیرین بدجوربهم چسبید....یه کوچولو مسخره اصال 
 بازی این وسط الزم بود برای آب و هوا عوض کردن تو این اوضاع....

 فنجون رو گذاشتم روی میز و تکیه دادم...باید از یه جایی شروع می کردم
 شمادرس میخونین؟؟؟-
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 بدون اینکه بهم نگاه کنه جواب داد
 انه:بلهتر

 وا این چرا اینجوریه
 چه رشته ای-

 ترانه:حسابداری
 دانشگاتون کجاست-

 ترانه:دانشگاه )......(
موقعیت خوبی دستم اومد میتونستم برای دانشگاش خوب سرکارش بذارم و قیافه 

 بگیرم
اون دانشگاه!!!دانشگاه خوبی نیست هرچی گدا گدوله و بچه شهرستانی اونجا جمع -

 شده
 دامو کشیدم وگفتمص
 دانشگاه ما همه بچه پولداریم چه پسرامون چه دخترامون-

 منتظربودم سکوت کنه جوابی نداشت که بده....بدون اینکه به چشمام نگاه کن
ترانه:اولین اشتباه ما آدما اینکه آدمارو با پولشون شخصیت میدیم هرکی پولداره آدم 

ره جز گداگدوله ها...خیلی از این گدا خوب و باشخصیتی حساب میشه هرکی هم ندا
گدوله ها از نظر باطن و دانش از سطح باالتری ازکسایی که با پول وارد دانشگاه 

 میشن و مدرکشون با پول خریداری می کنن بیشتره.....
باورم نمیشد اینارو این دختره دهاتی به زبون آورد باید خودمو جمع وجور میکردم تا 

 جوابشو بدم
 سرم دانشگات دیرنشه؟؟؟عزیز:پ

وقتی عزیز این حرف رو زد یعنی ادامه نده دوس داشتم جوابشو بدم ولی جوابی هم 
نداشتن بدم...همون بهتر که عزیز با حرفش فهموند بهم که بلندشوبرو...بلندشدم 

برای تالفیش تشکرنکردم و ازخونه زدم بیرون...ولی حسابی شوکه شدم کسی  تا حاال 
بود کسی جرات نکرده بود که جواب بده تا االن همه دخترا حق رو به  جوابمو نداده

من میدادن هرچی من می گفتم گوش میکردن این دختره اولین نفربود....ولش 
 دختره دهاتی لیاقت فکرکردن درموردشم نداره چه برسه چیزای دیگه 

 )ترانه(
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تی عزیز رو انجام ناهارو باعزیز کنارهم خوردیم صبح بعدازصبحانه کارهای نظاف
دادم....عزیز بعد مامانم مهربون ترین خانمی بود که توعمرم دیده بودم....تو این 
دوروز جوری باهام رفتارکرد که باهاش راحت شدم....باهام مهربون بود...داشتم 

 آشپزخونه رو جمع وجورمیکردم که عزیز اومد تو آشپزخونه
 جانم عزیز کارم داری؟-

 دی دخترم؟عزیز:نمازتو خون
 بله خوندم خیلی وقته-

 سرشو پایین انداخت حس کردم یه چیزی میخواد بگه
 عزیز:به منم کمک می کنی بخونم؟

بدون اینکه سوال و جواب ازش بخوام مثل یه نظامی وایستادم و دستمو گذاشتم 
 کنارسرم پاموچسبوندم به هم....

 چشم قربان ..اطاعت میشه...شما جون بخواه-
 دخندی

 عزیز:خداحفظت کنه مادر
معلوم بود چندوقتی رو به خدا واینستاده دلش میخواست با خدا حرف بزنه 

 ....کمکش کردم وضوبگیره ونمازبخونه
 قبول باشه عزیز جونم-

 عزیز:ممنون که کمکم کردی...خیر ببینی مادر
 وظیفه هست قربان-

 دوتاییمون خندیدیم
 ن بود ....بنده خدا با خودشم درگیرهصدای درب اومد فکرکنم آقاسبحا

 عزیز:سبحان اومد؟
 آره فکرکنم اومد-

 عزیز:ترانه جان
 جانم عزیز-

 عزیز:راستشوبخوای چندوقتی هست خیلی دلم میخواد برم امامزاده صالح
 آقاسبحان تا حاال نبردتون؟؟؟-

 ..سهرابم که صبحعزیز:نه مادر اون بیشتر با دوستاش بیرون میره کاری با من نداره..
 تا شب سرکاره
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یه فکری زد به سرم که برم باهاش حرف بزنم ببینم عزیزو می بره امام زاده صالح یا 
 نه
 عزیز دوست داری تا یک ساعت دیگه بریم؟-

 چشماش از خوش حالی برق زد
 عزیز:یعنی میشه دخترم!

 آره میشه صبرکن االن میام-
بگم ...ولی باید دل عزیزو شادمیکردم  خداخودت کمک کن...مونده بودم چی

....پشت درب اتاقش رسیدم صدای آهنگ می اومد....محکم زدم  به در اتاق تا 
 متوجه بشه صداش اومد

 سبحان:بععععله؟؟؟
جواب ندادم باز دوباره زدم باالخره درو بازکرد ....روبه روی همدیگه وایستاده 

 و حرف زدم بودیم....طبق معمول همیشه سرم پایین بود
 سالم خسته نباشی-

 سبحان:سالم ممنون
 بنده خدا خودشم تعجب کرده بود من باهاش چیکاردارم

 میشه ازتون یه درخواستی کنم ....بهش گوش بدین و عمل کنین-
 سبحان:بفرمائید

عزیز دلش میخواد بره امام زاده صالح ...کمکم می کنین دلشو با یه زیارت -
 ختمه شادکنم؟؟؟تنهایی س

 باتعجب پرسید
 سبحان:امروز!!!!

 بله امروز-
 مکثی کرد و حرفی نزد

 سبحان :پس حاضرکردن عزیز باشما
 وای خدایاشکرت

 ممنون چشم-
ازذوقم پله هارو سریع اومدیم پایین ولی هنوز تو چارچوب در اتاقش وایستاده بودو 

یه دنیا خوش حال نگاه میکرد....اهمیت ندادم از ذوقم سریع به عزیزگفتم 
شد...حاضرش کردم خودمم حاضرشدم....آقاسبحان اومد پایین کمک کرد عزیزو 
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گذاشتیم تو ماشین...من و عزیز عقب نشستیم تا امامزاده صالح فاصله ای نبود تا 
اونجا دستم تو دست عزیزبود و عزیز هم خوش حال بود و از ذوق چشماش برق زد 

 ودم و بهش لبخند میزدم....منم ازخوش حالی عزیز خوش حال ب
 آقاسبحان آینه وسط ماشین رو بادستش تنظیم کرد سمت من و عزیز

 سبحان:میگم عزیز
 عزیز:جان عزیز

 سبحان:چرا زودتر نگفتی ببرمت امامزاده صالح
 عزیز:پسرم کارداشتی گفتم سختت میشه

 سبحان:نه قربونت برم کی ازشما واجب تر
اد...رسیدیم...کمک کرد تا عزیزو گذاشتیم روی عزیزهم  با لبخندجواب د

ویلچر....خودش نیومد....خودم عزیزو بردم داخل....حرف عزیز باعث شدامروز منم 
باهاش بیام امامزاده صالح ...اسمشو باید گذاشت دعوت...هم من هم عزیز هم 

 نوش همگی دعوت شدیم ولی اون پس کشید....خیلی لذت بخش بود..
 عزیز-

 :جان عزیزعزیز
 دخترتو یادت نره دعا کنیاااا-

 عزیز:چشم دخترم حتما....ترانه مادر خیلی تشنمه
میدونستم قرص هایی که میخوره زود به زود تشنش میشه....براش بطری آب آورده 

 بودم
 چشم االن میرم ازماشین میارم-

ی می اومدم سمت ماشین آقاسبحان به ماشین تکیه داده بود و با گوشیش باز 
کرد....ازماشین بطری رو برداشتم...نمیدونم چی شد که جلو پاش وایستادم و زبونم 

 بازشد
 شما داخل نمیاین؟؟؟-

 سبحان:نه من فقط به خاطره عزیز اومدم
 نگاه به گنبد امام زاده کردم وگفتم

میزبان وقتی مهمون دعوت می کنه دوست داره مهموناش با جون ودل قبول -
 خونه ناراحت میشه مهموناش تا جلو در بیان و نخوان بیان داخلکنن...صاحب 
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گفتم و اومدم نمیدونم چی گفتم ولی باید میگفتم ...حیف این زیارت نیست آدم 
ازش بهره نبره...من و عزیز دوست نداشتیم از امامزاده دل بکنیم ولی باید می 

مدیم بیرون...تعجب کردم اومدیم ....نزدیک غروب بود...ازامامزاده سالم دادیم و او
 آقاسبحان تو حیاط امامزاده بود تا مارو دید اومد سمتمون 

 سبحان:بدین من عزیزو می برم
 درحالی که داشت عزیزو می برد سمت ماشین

 سبحان:عزیز باالخره به آرزوت رسیدی 
 عزیز:آره مادر....انشاهلل خیر ببینی

 بتم عزیز خانمسبحان:هروقت خواستی بگو بیارمت...در رکا
عزیز هم زیرلب براش دعامی کرد تو راه برگشتن آقاسبحان برامون آبمیوه 

گرفت....عزیز هم ازم خواست بعد که شام درست کردم زود نرم...شام رو باهاشون 
 باشم و آخرشب برم میدونستم زشته ولی عزیز ازم خواست منم اطاعت امرکردم..

درست کردم ....آقاسهراب هم اومده بود رسیدیم برای شام زرشک پلو با مرغ 
خونه....سه تاییشون باهم نشسته بودن تو پذیرایی....عزیز از زیارت امروزش می 

گفت که چقدربهش خوش گذشته...امشب شاد وسرحال 
بود...خدایاشکرت....براشون چای ریختم و بردم....باید کمک عزیز می کردم تا 

 نمازشم بخونه.
 بگو که باهم بریم عزیز چاییتو خوردی-

 خودش متوجه شد که چی میگم
 عزیز:مادر چایی نمیخوام ....ببرتم.

 اون دوتا تعجب کرده بودن که ما داریم چی میگیم
 سهراب:کجا به سالمتی!

 عزیز درحالی که داشت میومد سمتم
 عزیز:ترانه کمکم می کنه تا نماز بخونم

 معلوم بود ازتعجب شاخ در آوردن
 ارو هم دعا کن عزیزسهراب:م

 عزیز:چشم پسرم
بعد ازنماز عزیز میز تو پذیرایی را با سلیقه چیندم...برام سخت بود شام با کسایی 

...من .بخورم که تازه دوروزه باهاشون آشنا شدم....ولی تو این خونه عزیزو داشتم
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ن چندوقتی قراره اینجا باشم پس باید مثل خانواده خودم بدونمشون....اومد
 سرمیزشام

 سهراب:به به عجب میزی چیندی...غذاها ازظاهرش معلومه که باید خوش مزه باشه
 عزیز:دخترمن هرچی درست کنه خوش مزه هست

 سهراب:خداشانس بده کاش یکی ازماتعریف کنه
همگی خندیدیم...من هم نشستم....چند دقیقه ازغدامون نگذشته بود که آقاسهراب 

 به حرف اومد
 ه عالیه...عزیز حق داره ازتون تعریف می کنهسهراب:ن

 نوش جان-
 عزیز:این دختر فرشته منه . خدافرستادش ازصبح تاشب کناره من باشه

 بالبخند جوابشو دادم دیگه داشتم بخاطره تعریفاشون ذوق مرگ میشدم
سهراب:اره واقعا فرشته هست...دخترم خوب غذادرست می کنی...معلومه تو خوابگاه 

 بلدشدیخوب 
 بله ولی ازقبل ازمادرم یادگرفتم البته تو خوابگاه اینجوری غذادرست نمی کنم-

 سهراب:پس چه جوری درست می کنی!!! ازاین خوش مزه تر!!!!
نه بعضی وقتا اذیتم می کنن منم برای تالفی غذاهارو بی مزه درست می -

 میخورن.کنم...اوناهم چون بلدنیستن و چاره ای ندارن تا آخر غذارو 
همشون شروع کردن به خندیدن حتی اون آقای بداخالق که باخودش قهره...تعجب 

 کردم من که چیزه خنده داری نگفتم....منم باهاشون خندیدم
 عزیز:ترانه جان این دوروز که اومده غم به دلم نیومده... گفتم که خدا فرستادش

 سهراب:خداروشکر
امه دادن به غذاخوردن...بابت غذاحسابی ..اداگه بگم ذوق نکردم دروغ گفتم

تشکرکردن..میزو که جمع کردم ظرفاهم شستم و کارام هم تموم شد...رفتم تو 
پذیرایی ....همشون نشسته بودن جلو تلویزیون...من حاضر و آماده وایستاده بودم 

 تاازشون اجازه بگیرم برم
 بااجازتون من برم دیگه دیرمیشه تابرم آخرشبه-

 میرسونتخترم بیا بشین..بعدسبحانسهراب:د
 نه مزاحم نمیشم...ممنون-

 سهراب:این چه حرفیه...بیابشین دخترم
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 عزیز:مادربیابشین
 باحرف عزیزنشستم
 عزیز:میوه بردار مادر

 نه ممنون-
 سهراب:دخترم ازعزیزشنیدم با مادر و مادربزرگت گیالن زندگی می کنی؟

 جبورشدم بیامبله دانشگاه تهران قبول شدم م-
 سهراب:پدردرقیدحیات هستن؟

 هی من از پدر داشتن هیچ طعمی نچشیدم
 نه بچه که بودم فوت شدن-

 سهراب:خدابیامرزش
 فکرکنم گفت بشین که اطالعات جمع کنه

 سهراب:پس باید سختی زیاد کشیده باشی؟
 باجدیت کامل جوابشو دادم

میشه به تجربه ...به اینکه قدر روزای  وقتی خدارو کنارت حس کنی ...سختیا تبدیل-
 خوبتوبدونی

 سهراب:باید به مادرت احسنت گفت با این دختری که بزرگ کرده
 شما لطف دارین ممنون-

 سهراب:ببخشید که این سواالرو ازت می پرسم...ازکجا درآمد کسب می کنین؟
 خواهش می کنم...ازوقتی چشم بازکردم مادرم خیاطی می کنه....-
 نگار بازم سوال تو ذهنشون به وجود اومده بودا

 عزیز:توگیالن فامیل ندارین؟
نه تو این دنیا با مادربزرگم میشیم سه تا...مادربزرگم مریض هستن مادرم ازش -

 مراقبت می کنه من هم کنارمادرم پرستاری رو یادگرفتم
 عزیز دستاشو برد باال

 شدی مادر...بااین همه سختی روزگار.عزیز:بازم خداروشکر که  خوب و پاک بزرگ 
 حرفایی که مامان همیشه بهم میزنه اینجا استفاده کردم

مادرم همیشه میگه وقتی تو بغل خداباشی تلخیای زندگی میشه شیرین...مشکالت -
 رو بال نمی بینی امتحان می بینی...همه مشکالت دارن حتی پول دارترین آدم دنیا

 رین دخترم...آفرینسهراب و عزیز:احسنت...آف



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 7  

 

با حرفام نمیدونم چرا سه تاییشون تعجب میکردن....امشب معلوم نیست چشون 
 شده....یا شایدم من  چیزیم شده....

 عزیز:گفتم که خدا برامون فرشته فرستاده 
سهراب:دخترم قبال گفتم بازم میگم هرچی کم و کسر داشتی به من بگو تعارف نکن 

 منم مثل پدرت
 

 عروسی بودتودلم 
 چشم ممنون-

 دیگه بلندشدم
 بااجازتون از حضورتون مرخص میشم...آژانس زنگ بزنین زحمتو کم کنم-

 آقا یه نگاه به پسرش انداخت
 سبحان:من میرسونمتون

 عزیز:آخرشبه مادر با سبحان برو
 ازشون تشکر کردم و عزیزبوسیدم وخدافظی کردم واومدم بیرون

 حرکت کردتظرم نشسته بود رفتم عقب نشستم..آقاسبحان توماشین من
 سبحان:دانشگاتون میدونم کجاست ولی خوابگاتون نه

 خوابگامون یه خیابون با دانشگاه فاصله هست-
تا نزدیکای خوابگاه سکوت همه جارو گرفته بود تا اینکه صدای پیام گوشیم 

 بلندشد...سوگل پیام داده یود بازکردم
 کجایی چرانمیای؟-
 دارم میام توراهم-
 آخرشبی با چی داری میای؟مواظب خودت باش-
 نگران نباش آجی با نوه عزیز دارم میام-

 بازم پیام داد وای خدا این دست ازسرمن برنمیداره
باهمون پسره سبحان!جون آجی راست میگی!ای ول تورو جون آجی نزدیک خوابگاه -

 شدی تک بنداز بیایم کناره پنجره ببینیمش
 ختره دیونه ببین چی میگه خاک تو سرشون انگار تا حاال آدم ندیدند
 باباسوگل زشته ول کن-
 توروخدا جان مادرت-
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 ای بابا ازدست این خل و چال
 باشه تک میزنم بهت-

 آخراین چندتا آبروی منو می برن....صدای آقاسبحان به گوشم خورد
 یاین؟سبحان:شما هرروز این راه رو میخواین برین و ب

 بله-
 سبحان:خطرش زیاده

ترجیح دادم حرفی نزنم و زیاد باهاش هم صحبت نشم....رسیدیم نزدیک دانشگاه 
آقاسبحان اسم کوچه رو پرسیدو بهش گفتم ....داخل کوچه که شدیم به سوگل تک 

 انداختم میدونستم اگه تک نمینداختم امشب ازشون کتک رومیخورم....
 خشید تو زحمت افتادین.......ممنون ببهمینجاست-

 ترمزکرد و ایستاد
 سبحان :خواهش می کنم

خدافظی کردم و پیاده شدم منتظرش شدم تارفت بعد به باال سمت پنجره نگاه کردم 
خاک توسرم کنن سه تاشون چه جوری از پنجره آویزون شدن...خداکنه فقط ندیده 

 باشه آبروم میره
وم آوردن سمتم....ای خدا دوباره شروع داخل خوابگاه که شدم مثل همیشه هج

 کردن
 سوگل:خوده پسربود؟

 تبسم:توراه چی گفتین؟اصال باهم حرف زدین؟
 شیرین:ترانه خودشم مثل ماشینش باکالس بود!

 فقط اخم کرده بودم و نگاشون میکردم 
 تبسم:المصب حرف بزن دیگه...مردم ازفضولی خوووو

 سوگل:چته تو!!!وا!!!!
 م باالصداموبرد

 اگه می دیدتون چی!هان! کدوماتون این نظر مزخرف رو دادین؟؟؟-
 شیرین:وا آروم باش ترانه....من حواسم بود اصال باالرو نگاه نکرد

 با این حرفش خیالم راحت شد و نفس عمیقی کشیدم
 سوگل:تعریف کن حاال

 نچی بگم !!!آخرشب بود عزیز گفت با سبحان برو... منم اومدم...همی-
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 تبسم با تعجب پرسید
 تبسم:همین!!!!!

 آره دیگه-
 شیرین:یعنی ترانه خری اگه مخشو نزنی

 اعصابم با حرفش بهم ریخت
زشته بفهمید اینو.... من فقط میرم اونجا کاراشون انجام میدم دیگه نبینم ازاین -

 حرفا بزنین....
اون  اینور این کارو بکن ..میگم حاال ترانه بهت دستورمیدن بروشیرین:باشه ببخشید
 کاروکن مثل تو فیلما

نه باورتون نمیشه مثل دخترشون باهام رفتار می کنن بهم اصال دستور نمیدن البته -
 من بیشتر باعزیز هستم اونا زیاد خونه نیستن
 همشون یه دفع دست و جیغ و هورا کشیدن

 چه خبرتونه!!!یواش تر.بلندشین...خوابم میاد خسته ام-
 
دایا ممنونتم که امروزم به خوبی گذشت.... فرداهم باید زنگ بزنم به مامان اتفاقای خ

 امروزو براش تعریف کنم
 
 

 )سبحان(
بعدازظهربود که رسیدم خونه ....صبح دانشگاه بودم...ناهارم که با بابا تو کارخونه 

لوم ابود معبودم...خیلی خسته  شدم فقط برم بخوابم...داخل خونه که شدم عزیز تنه
 بود که نگران و پریشونه مثل گم کرده ها شده بود

 سالم عزیز-
 عزیز:سالم سبحان جان... مادر داشتی می اومدی ترانه رو تو کوچه ندیدی!!

 نه عزیز چطور؟-
عزیز:یه ساعت رفته هنوزنیومده...دلم بستنی فالوده ای میخواست گفت میرم از 

 سرکوچه میگیرم برات هنوز نیومده
 باید دلداریش میدادم

 میاد عزیز نگران نباش-
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عزیز:آخ مادر تو این شهر تنهاست دست ما امانته بالیی سرش بیاد چی!!!بیرون گرگ 
 زیاده مادر

ازحرفای عزیز ترس وجودمنم گرفت اولش زیاد اهمیت ندادم ولی حق با عزیز بود... 
 باید یه کاری میکردم

 و گم کرده...االن میرم دنبالشنگران نباش عزیز شاید کوچه ر-
 عزیز:بهم خبر بده مادر

 چشم-
ازخونه زدم بیرون..نمیدونم چرا مثل عزیزنگران شدم... تپش قلبم رفته بود 

روهزار...دست خودم نبود..همش حرفاش می اومد تو ذهنم...حرفای دیشبش... 
رفای عزیز که گفت .. ححرفای کناره امام زاده که باعث شد پام تو امامزاده باز بشه

فرشته هست...یعنی کجامیتونه رفته باشه... امیدوارم بالیی سرش نیومده 
 باشه....چشم بازکردم خودمو تو خیابونای کنارکوچمون دیدم.... هرچی گشتم نبود...

 کجاااایی تو آخ دختر!!!ای بابا-
تا  ی پیادهبرگشتم که برم سمت خونه گفتم شاید اومده باشه خونه... تاحاال با پا

سرکوچه هم نرفته بودم حاال بخاطره این دختره همه کوچه هارو گشتم...رسیدم به 
کوچه خودمون... خداکنه خونه اومده باشه...یه دفع چشمم خورد به آخر کوچه... 

اون کیه که داره میاد...یعنی دختره هست... نزدیک تر که شدم دیدم آره 
کرده بود.....خانم نگاااا فقط جلو ما سر به  خودشه...روسری سفید با چادرعربی سرش

زیرنیست... تو خیابونم اینجوریه سرش پایین بود داشت می اومد...خندم گرفته 
سر به پایین اومدی که انقدر دیرکرده دیگه تا اینجا فقط به آسفالت نگاه کرده بود...

 دگم کرده کوچه رو....هه...جلو درب ایستادم تا نزدیک بشه...نزدیک ش
 معلوم هست کجایی-

 سریع جواب داد
 ترانه:سالم رفتم برای عزیز بستنی خریدم

 دیرکردی نگرانت شدیم-
وای چی گفتم نگرانت!!!چه صوتی دادم....طبق معمول  بدون اینکه نگام کنه حرف 

 میزد
ترانه:آخ شیرینی فروشی سرکوچتون بستنی نداشت مجبورشدم برم جای دیگه اونم 

 شلوغ بود
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 دیگه هرجامیری...زودبیا-
 مثل بچه اا سرشو تکون داد و گفت

 ترانه:چشم
 دویید توخونه...ازاین کارش

خندم گرفته بود...وارد خونه که شدم...عزیز بغض گلوشو گرفته بود و دختره بغلش 
کرده و داشت قربون صدقش میرفت....ولی دیرکردنش ارزش داشت... بستنی خوش 

 تو اتاقم خوابیدم مزه ای بود بعدش رفتم
شب که داشتم ازپله ها می اومدم پایین صدای صحبت بابا و عزیزو شنیدم....مکثی 

 کردم و وایستادم تا گوش بدم ببینم چی میگن...یه گوشه وایستادم تامنو نبینن
 بابا:چیکارکنم عزیز!میخوای زنگ بزنم دفترخدماتی یکی که خونش نزدیکتره رو بیاره

صال حرفشو نزن...این دختره فرق داره وقتی پیشم هست آروم عزیز:نه مادر ا
میشم...مثل پرستارا باهام رفتار نمی کنه... خیلی دختر خوبیه... حس می کنم جای 

 نوم شده.
 بابا:پس حسابی تو دلتون جا شده؟

 عزیز: آره پسرم
 بابا:عزیز یه کاری دیگه هم میتونیم انجام بدیم

 عزیز:چی مادر
 ری گوشه حیاط ما که الزمش نداریم ...میخوای درستش کنیم بیاد اینجا؟بابا:انبا

 عزیز:راست میگی مادر!یعنی میشه!
 عزیز ازصداش معلوم بود که حسابی ذوق کرده

 بابا:چرا که نمیشه فردا که اومد باهاش صحبت کن
 عزیز:باشه مادرحتما

ساعته اینجا ۱۲م مونده همینو کم داشتم...قیافشو تو این خونه کم می بینم ...ک
باشه...اعتراض هم کنم کسی که بهم گوش نمیده...بیخیال این ماجراشدم....شام 

 خوردم و رفتم خوابیدم ..کی این روزای تکراری تموم میشه نمیدونم
صبح گوشیم زنگ خورد حامدبود به زور جوابشو دادم....بدبخت تا حاال یه ۵:ساعت 

واست ناهار بیاد خونمون ای بابا اینم وقت گیر بارم باهاش درست حرف نزدم میخ
آورده...نمیشه هم بپیچونیش...دست وصورتمو شستم و رفتم پایین تو آشپزخونه 

دختره بود.... بهش گفتم که ظهر مهمون دارم... اینم بدبخت آخر آرتروز گردن میگیره 
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 قل جا برایازبس سرش پایینه... به اتاقم برگشتم یه خورده جمع و جورکردم تا حدا
 نشستن باشه....صدای گوشیم بلندشد زیبا از واتس  آپ پیام داده بود

 سالم عشقم چرا چندوقته جوابمونمیدی؟-
برو بابا حوصلتو ندارم تویکی رو فقط کم داشتم گوشی رو پرت کردم روی تخت و 

بود گوشیم زنگ خورد حامدبود گفت که پایینم ۱:جوابشو ندادم....ساعت نزدیکای 
لو درتون ...رفتم پایین...همچی به نظرمیرسید آماده بود.... درو براش بازکردم.... ج

ازپشت پنجره تو حیاط می دیدمش که داشت با عزیز حال و احوال پرسی گرمی می 
کرد...احساس می کنم اخالقش ازمن بهتره.... اومدو باهام رفتیم تو اتاقم.....باهم 

 نشستیم روی تخت
 ه خدمتکارتون کجابود ندیدمش!حامد:راستی دختر

 البد تو آشپزخونه بود -
 حامد:آهان بچه تهرانه؟

 نه بابا دختره شهرستانی دانشگاش اینجاست-
 ادامه دادم حرفمو

 منو که می بینه انگار عزرائیل دیده-
 حامد:نه بابا!!!بدبخت می ترسه

 شروع کردیم به قهقه زدن
و میندازه پایین....کال اینجوریه تو خیابونم آره بابا هروقت منو می بینه سرش-

 همینطوریه
 خندیدم نگاه به عکس العمل حامد نکردم

فکرکنم دیگه بدونه آسفالت خیابونا کجاش خوبه کجاش خرابه... تازه آمار سنگ -
 فرش وسرامیکای خونمون هم داره

منو نگاه  خندیدم یه نگاه به حامد کردم اون همینجور مات و مبهوت مونده بود و
 میکرد

 چته زنده ای!!!-
 حامد:ببینم این چند وقت سعی نکرده نزدیکت بشه؟

 نه چرت میگیااااا-
 حامد:دست به گوشیش میزنه باهاش کارکنه؟

 نه بابا اون همش با عزیزه-
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 سکوت کرد و هیچی نگفت.... دستمو بردم جلو صورتش و تکون دادم 
 چته تو!چی شده!-

 داش چیه؟حامد:میدونی دا
 چیه!-

حامد:چندوقت پیش تو ماشین گفتی اهمیت ندادم ولی امروز با حرفات متوجه شدم 
این دختر بابقیه فرق داره...ازصدتا دختریکیش این مدلیه...نجابت و حیا سرش 

 میشه که دخترایی که باهاشون سر و کله می زنیم  ندارن و اصال نمیدونن چی هست
 بدون فکرجوابشو دادم

 ل کن حامد گیر دادیاااا...توهم مارو اسگول کردیو-
حامد:نه جان داداش.... جدی حرف میزنم هرکی دیگه بود این چندروز که اینجا بود 

یه کاری میکرد موخ تورو بزنه به جای خدمتکار بشه عروس این خونه....همون کاری 
 که دخترای دانشگاه می کنن تا بتونن مختو بزنن

 موخ زدنش باشه این دیگه کیه که-
حامد:هرکس دیگه ای بود ازشهرستان که می اومدازاتوبوس که پیاده میشد چادرشو 
میذاشت تو کیفش...برای خرجشم نمی اومد خونه شما صبح تاشب کارکنه ....از راه 

 دیگه خرجشو در می آورد....متوجه ای که چی میگم؟بابا من دخترارو میشناسم
 

 که بزنم رفتم تو فکر حرفی نداشتم
 صدای در اتاق اومد

 فکرکنم دختره هست-
 ازروی تخت بلندشد

 حامد:جان داداش بزارمن برم دروبازکنم ببینم عکس العملش چیه
 وباشه بر-

نمیدونم اصرارش به این کاراش چی بود اینم دیوونه شده...فقط نشسته بودم و 
.. نصف بدنش تو اتاق بود داشتم نگاه میکردم... درو که باز کرد کسی جلوش نبود.

سرشم که بیرون و به طرف پله ها کج کرده بود....نمیدونستم چه خبربود...بعدش 
خم شدو چیزی رو ازروی زمین برداشت... درو بست و با یه سینی میوه و آبمیوه 

 اومد داخل
 چی شد!!!!-
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 !ش بودحامد:پشت درب گذاشته بود...داشت ازپله ها میرفت پایین...چادر رنگی سر
 آره خودشه-

 یه دفع صداشو برد باال و با هیجان گفت
 حامد:دیدی گفتم داداش...دیدی؟

 چی رو دیدم!!!امروز چته تو!!!!-
 حامد: به حرفم رسیدی این دختره خیلی حیا داره

 دیگه داشتم کالفه میشدم
چه که حیا ول کن توهم...امروز اومدی اینجا این چرت و پرتارو بگی.... به من و تو-

 داره هان!
 سکوت کرد و بعدش به حرف اومد

 حامد:ببخشید داداش
بعدش که کوتاه اومد میوه خوردیم و روی پروژمون و نقشه ها کارکردیم....خیرسرم 
مهندسی میخونم...بلندشدم برم پایین که ببینم غذا آماده هست یا نه...عزیز فقط 

 پایین بود
 کجاست عزیز؟-

 عزیز:کی مادر؟
 همین دختره دیگه-

عزیز:بعدازظهرکالس داشت رفت...همچی رو براتون رو میز آشپزخونه چینده و آماده 
 کرده

 پس شماچی!-
 عزیز:میخواست بره غذای منو زودترداد

 رفتم باالو با حامد اومدیم پایین...چشمش که به میز افتاد
 منحامد:به به چیکارکرده!!!عجب مرغ و فسنجونی امروز بخورم 

 
...هیچی بازشروع کرد دیگه داشت زیاده روی می کرد و یه اخم قشنگ براش اومدم

نگفت و نشست چنان با اشتها خورد که انگار تا حاال غذانخورده ....ولی واقعا خوش 
 مزه شده بود....هنگ بودم نمیدونم چم شده بود
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خیرش نبود....انگار حامد بعدازظهر رفت...عزیزهم امروزساکت بود مثا این چند روز ا
فقط با این دختره شاده ومیگه میخنده....رفتم جلو تلویزیون نشستم....باالخره عزیز 

 حرف زد
 عزیز:یه زحمت برات دارم مادر

 امربفرما-
عزیز:امروز یکی ازکارخونه میاد چندتا وسایل باخودش میاره وبعدشم میخواد انباری 

 مارو تمیزکنه تا ترانه بیاد اینجا پیش 
 چشمام چهارتا شد

 بیاداینجا!!!!پیش ما!!!!-
 منو باش فکرکردم نمیاد عجب رویی داره این دختر

عزیز:آره مادر با هزار بدبختی راضیش کردم تا اینکه به مادرش زنگ زد تا اجازه بگیره 
اونم خدا به دلش انداخت تا اجازه داد...قرارشد مادرش زنگ بزنه به خوابگاه اطالع 

 .. فردا هم جمعه هست وسایالشو بیاره....بده ..
 پس موندنی اینجا...نه؟-

 عزیز:مادر با ما کاری نداره سرش تو کاره خودشه
 اره سرش تو کارخودشه آخرسرماروهم میندازه بیرون....با بی حوصلگی گفتم

 خب عزیز من چیکارکنم؟-
....مرده که اومدکمک عزیز:اتاقی که باالست یه تخت اضافه هست باچندتا خورده ریز

 کن بیارش پایین  برای ترانه
 خداشانس بده عزیز جون.....میخوای اون بشینه غذاهم ما درست کنیم!!!-

عزیز:اوا مادرنگو.....ثواب داره تو این شهرتنهاست...چندوقت دیگه هم تابستونه 
 نمیتونه خوابگاه بمونه که

 باید تسلیم میشدم بحث کردن فایده ای نداشت
 هرچی شما بگی عزیز-
 

آقای اکبری اومد کارای تو انباری رو انجام داد و  و سایلی که با خودش آورده بود و با 
اونایی که ازاتاق باال آوردیم گذاشت تو انباری... البته دیگه انباری نیست قراره اتاق 

یم خانووووووم بشه....دیروز که بخاطره خانم نگران شدیم امروزم که بخاطرش دار
حمالی می کنیم من نمیدونم ما خدمتکاریم تو این خونه یا اون.... دنیا عوض شده 
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بخدا...شب که شد انقدرخسته بودم پریدم رو تخت و درازکشیدم....دستمو گذاشتم 
زیرسرم و چشمامم به سقف خیره شده بود....ولی فکرم جای دیگه بود....خسته بودم 

مدو این چند روز مثل فیلم ازجلو چشمام رد ولی چشمام بسته نمیشد.... حرفای حا
میشد....درسته حرفای حامدو تاییدنکردم ولی راست میگفت ....هرکی دیگه بود  

تاحاال هرکاری میکرد تا من بهش عالقه پیداکنم.... اون اصال منو نمی بینه.....تواین 
 فکرا بودم که خوابم برد

 
 

 )ترانه(
بحی هست که من خوابگاه هستم دلم برای ازخواب بلندشدم امروز آخرین ص

همشون تنگ میشه مخصوصا برای دیونه بازیاشون...میدونم خودشونم ناراحت 
هستن ..... دیشب که بهشون گفتم اخماشون توهم رفت....چاره دیگه ندارم چند روز 

دیگه امتحانا شروع بشه بعدش من نمیتونم خوابگاه بمونم یعنی اجازه 
که اکثرا استادا درسشون تموم شده.... تابستون باید تهران باشم نمیدن....کالساهم 

تا برای مامانم پول بفرستم تا اذیت نشه و کم تر خیاطی کنه.... بلندشدم و شروع 
کردم به وسایل جمع کردن هنوز بیدار نشده بودن....دلتنگی به مامانم و مادربزرگم کم 

افه شد... تابستون هرکدوم میرن بودحاال دوری ازاین چندتا خل و چل هم بهش اض
شهره خودشون...سوگل که ازمشهد اومده.شیرین و تبسم هم اراکی بودن... عیبی 

بود که وسایلمو کامل ۵:نداره ترم جدید انشاهلل دوباره می بینمشون نزدیکای ساعت
جمع کردم...بیدارشدن و سه تاییشون ناراحت یه گوشه نشسته بودن...با اینکه 

 بودم اما باید یه کاری میکردم که حال و هوامون عوض بشه خودم ناراحت
این چندتا دیوونه رو ببین...بابا دارم میرم بلند بشین شاد باشین دارین ازدستم -

 راحت میشینااااا
 بغض تو گلوشون بود

 تبسم:خفه هیچی نگو...دوس دارم بلندبشم خفت کنم
 خندیدم هیچی نگفتم...سوگل  که

 بود... مثل بچه هاشده
سوگل:بخدا دیگه اذییت نمی کنم...اصال تا صبح بشین رمان بخون اگه کسی حرفی 

 زد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 7  

 

الهی دورت بگردم من که دوست ندارم برم مجبورم خودتون که اوضاع منو بهتر -
 میدونین

 شیرین:حداقل صبرمیکردی بعد امتحانا میرفتی
صبح زودبلند بشم ماشین آخ تا امتحان زیاد کالس ندارم خوابگاه که هستم باید-

 برام بهترهسوار بشم برم...اونجا باشم
 تبسم:ترم جدید شروع بشه چی؟خوابگاه نمیای؟

 نمیدونم شاید بمونم .برای اون موقع تصمیم نگرفتم-
 تبسم:ترم جدید نیای خودم تنهایی میکشمت

 سوگل مثل مظلوما شده بود
 سوگل:بری من نمیدونم کی رو اذیت کنم آخ

 رین:هی روزگارشی
 بغض گلومو گرفته بود

 الهی قربون سه تاییتون برم تنها تنها-
بغلشون کردم ....راست میگن دوستای خوب رو نباید ازدست داد...وسایل زیادنبود 

آژانس گرفتم از بچه های خوابگاه خدافظی کردم حتی عمو علی هم غم تو چشماش 
گفت یکی از دخترام داره کم میشه بود...فقط سفارش میکرد مواظب خودت باش می

به همشون قول دادم چندوقت یه بار بیام ببینمشون....از زیرقرآن ردشدم وسوار 
ماشین شدم... هیچ وقت فکرشونمی کردم...جایی غیر ازخوابگاه تو این شهر به این 
بزرگی بایدبرم...وقتی صورت عزیز می اومد جلوچشمام آرامش پیدامی کردم...من تا 

 چشمم به اتاق گوشه حیاط نخورده بود حاال قراره محل زندگیم باشه...حاال 
باورم نمیشه که یه روزی برسه با وسایالم بیام و بخوام یه گوشه ازاین قصرزندگی کنم 

 اونم تک و تنها....زندگی یه کاری می کنه همچی رو تجربه کنی و طعم
و زدم و وارد شدم...آقاسهراب زنگ رهمچی رو بچشی....بازم توکل به خدا...رسیدم و

چرا خونه هست!آهان حواسم نبود امروز جمعه هست...وقتی می بینمش به پسرش 
حسودیم میشه خوش به حالش که پدر داره اینم چنین پدره مهربونی من که غریبه 

ام انقدر بهم لطف داره چه برسه به بچه خودش.... عزیزو آقاسهراب اومدن 
 م و احوال پرسی کردم و بهم خوش آمد گفتناستقبالم...باهاشون سال

 ببخشیدتوروخدا من خودم کم بودم وسایلمم بهش اضافه شد-
 سهراب:دیگه این حرفارونزن دخترم...از این به بعد اینجا خونه خودته
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 چشم ممنون-
متری بود...درب اتاق که باز شد ۱۵آقاسهراب اومد و اتاق رو بهم نشون داد...فکرکنم 

 ارتا شدچشمام چه
 سهراب:چرا باتعجب نگاه می کنی دخترم؟

 باذوق گفتم
 این وسایال برای منه؟-

 خندید
 سهراب:آره پس برای کیه؟برات فراهم کردم تا راحت بشی...چیندنش با خودت

 خیلی خوش حالم حس می کنم دارم
 تو آسمونا پرواز می کنم 
 شرمندم کردین-

اهار درست کردن معاف هستی...شب باید یه شام سهراب:دشمنت شرمنده...امروزاز ن
 دل چسب برامون درست کنی

 چشم واقعا نمیدونم به چه زبونی ازتون تشکرکنم-
 سهراب:تشکرالزم نیست...فقط با قلب کوچیک و مهربونت برامون دعا کن

 
ازاتاق رفت بیرون ....وای خدایا خوابم یا بیدار!همچی برام فراهم کردن..یخچال. 

.کمد.اجاق گاز .و تخت و کاناپه و با چندتا خورده ریز دیگه...قربونت برم خدا  فرش
که همیشه باهامی و تنهام نمیزاری...لباساموعوض کردم با ذوق و شوق شروع کردم 
به کارکردن...وسایال سنگین بود به سختی جا به جاشون کردم....تختمو گذاشتم زیره 

ای اتاق مثل یه آشپزخونه درستش کردم با پنجره...پخچال و گازهم گذاشتم انته
وسایلی که ازخونه برای خوابگاه آورده بودم...لباسامو تو کمد چیندم..همه جارو تمیز 
کردم...همه جا ازقبل موکت شده بود...فرش هم انداختم وسط اتاق...کاراخداروشکر 

ی تموم شد...وسط اتاق درازکشیدم خیلی خوش حال بودم خیلی هم خسته...صدا
 اذان اومد 

 وا خدایا غروب شده!چه زودگذشت...نمازبخونم بعد حاضربشم-
 

همیشه بامانتو و چادر رنگی بودم...حاال باید یه تغییراتی بدم...درکمدو بازکردم یه 
بلوز انابی خوش رنگ داشتم اونو پوشیدم با یه روسری انابی که رنگش کم رنگ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 9  

 

مناسب میشد....خداروشکر بازم ازقبل مامانم  ترازبلوزم بود...تیپم با یه شلوارمشکی
چندتا چادر برام گذاشته بود....یکیشون سرکردم و رفتم.....در زدم بعد داخل 

شدم...تو پذیرایی نشسته بودن...مشغول حرف زدن باهم بودن...سالم کردم...یه 
 جوری نگاه میکردن آدم خجالت می کشید

 عزیز:خسته نباشی دخترم
 ممنون عزیز-

 رفتم سمت آشپزخونه باید غذا درست می کردم
 سهراب:کجا دخترم؟

 با حرف آقاسهراب وایستادم
 با اجازتون برم غذا درست کنم-

 خندید
سهراب:صبح باهات شوخی کردم...امشب هم مثل ظهر ازغذا درست کردن 

معافی...خانوادگی خیلی وقته بیرون نرفتیم....امشب عزیز خواست که به مناسبت 
 ود فرشته اش به این خونه شام بریم بیرونور

 بدون هیچ فکری جواب دادم
 انشاهلل که بهتون خوش بگذره ....بااجازتون من برم تو اتاقم-

 همشون باهم خندیدن
 عزیز:یعنی دخترم به مناسب فرشته کوچولو بریم بیرون و خوده فرشته رو نبریم!

 ه قراره...خودمم خندم گرفته بودتازه دو هزاریم افتاد و فهمیدم جریان از چ
 عزیز:برو حاضرشومادر

 نه عزیز ممنون بیشتر ازاین مزاحمتون نمیشم-
سهراب:دیگه تو این خونه اومدی تعارف نکن.....دیگه شدی فرشته کوچولو 

 عزیز...پس به حرفش گوش بده
هم خودم حاضرشدم هم عزیزو باالخره راضیم کردن که باهاشون برم..

م..یعنی همه تو خونه هاشون اینجوری با خدمت کاراشون رفتار می حاضرکرد
کنن!لطف خدا بوده که تو این شهرغریب به این خونه پابذارم و احساس غریبی 

نکنم...انگارخوابم یه خواب شیرین ....کی فکرشومی کرد یه روزی برسه که 
تی ود ولی وقسوارماشین خارجی بشم و منو ببرن رستوران باکالس ...خندم گرفته ب
رسیدم نباید ضایع بازی در می آوردم که باره اولمه تو رستوران شیک 
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اومدم....رسیدیم وای خدای من چه رستورانی ...ازاون چیزی که توذهنم بود شیک 
 تربود...زیاد سعی کردم به اطرافم نگاه نکنم....

سرش هم رو به آقاسهراب سفارش غذاداد...من کنارعزیز نشسته بودم...آقا سهراب و پ
 رومون بودن...عزیز دستشو گذاشت رودستم....نگاهش به نگام افتاد

 عزیز:مادر احساس غریبی نکنی و خجالت بکشی
 نه عزیز کناره شماهستم...غریبه نیستم-

 بعد چند دقیقه سکوت شکسته شد
 سهراب:سبحان اینجا جای قشنگیه تا حاال نیومدم.... تو قبال اومدی؟

 اری اومدم...غذاهاش بی نظیرهسبحان:چندب
 عزیز:مادر خب ماروهم می آوردی...رستوران به این خوبی

 سبحان:عزیز شما که افتخار نمیدادین....میدونی چندوقته چندنفری بیرون نیومدیم!
 سهراب:انشاهلل از این به بعد

 چندوقت یه بار میایم 
 من کرد وگفت منم این وسط شده بودم شنونده...بعدش آقاسهراب روبه

 سهراب:دخترم چراساکتی!
 من که حرفی برای گفتن نداشتم

 چی بگم ؟چیزی ندارم بگم -
 سهراب:ازهمه چی تعریف کن...امشب بخاطره شما اینجا جمع شدیمااااا

 عزیز بعد آقاسهراب ادامه داد
 عزیز:همیشه جایی میری انقدرساکتی مادر!

 خندیدم
یگه ترانه آرامش بعد طوفانه...اولش خوب و آرومه نه همیشه...دوستم همیشه م-

 بعد خودشو نشون میده
 خندیدم باخنده من خندشون گرفت

 سهراب:پس معلومه براشون طوفانی بودی!
 ریشتری بودم۳نه بیشتر زلزله -

 دوباره غش غش خندیدن
 عزیز:البدمادر اومدی ازدست نفس راحت کشیدن؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 1  

 

گریه میکردن...حاال من اومدم جشن نگرفته باشن  شاید عزیز...جلو من که داشتن-
 خدامیدونه.

 بازم خنده اومد رو لباشون
 سهراب:پس حواسمون جمع کنیم فرشته عزیز زلزله نشه

 خندید....ابروهامو بردم باال و جواب دادم
 نه مادرم سفارشات الزم رو کرده....خیالتون راحت من بیشتربا دوستام زلزله میشم-

 ب مثل همیشه باشوخی جوابمو دادآقاسهرا
 سهراب:پس خدا رحم کرد دخترم

خندیدیم... بین حرفامون آقاسبحان هم می خندید....غذا رو آوردن....جوجه 
بود...آقاسبحان راست میگفت غذاش بی نظیر بود...اون شب بهترین شب دنیا بود 

 برام
آدم یه خانواده داشته حس میکردم باخانواده خودم بیرون بودم... چقدر خوبه که 

باشه...مثل پدروبرادر....همچی خوب میگذشت...چندتا کالسام مونده بود که رفتم 
همه کارامو به موقع انجام میدادم...خداروشکر ازدستم راضی بودن... محبتشون 
بیش ازحدبودمنو مثل دختر خودشون میدونستن...سعی کردم از این اعتماد و 

باالخره امتحانات رسید... موقع امتحانات مالحظمو محبت سو استفاده نکنم....
میکردن...بهم سخت نمی گرفتن...خداروشکر امتحانارو خوب  میدادم...فردای آخرین 
امتحانم بابت انجمن رفتم دانشگاه... روی برد دانشگاه یه چیزی دیدم که اصال باورم 

و رشته حسابداری نمیشد....وای خدایا خوابم یا بیدار اسمم تو لیست شاگرداول ت
بود...خدا قربونت برم...خیلی خوش حال شدم به مامانم زنگ زدم و گفتم بیشتر 

ازمن خوش حال شد... نزدیکای غروب بود یه جعبه شیرینی گرفتم و 
خونه....آقاسهراب و عزیز تو حیاط نشسته بودن...رفتم جلو و سالم کردم...عزیز رفتم

 مثل همیشه با مهربونی جوابمو داد
 عزیز:سالم مادرخسته نباشی

 آقاسهراب که شیرینی تو دستم دید به حرف اومد
 سهراب:سالم ....دخترم چه خبره شیرینی خریدی؟

 برای چندتا دلیل شیرینی گرفتم تا کامتون شیرین کنم-
 عزیز هم کنجکاو شده بود

 عزیز:خیرانشاهلل مادر...چیزی شده؟
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 دمدره شیرینی بازکردم و تعارفشون کر
 بفرمائید بخورین تابگم-

 آقاسهراب یدونه برداشت
 سهراب:به به این شیرینی خوردن داره...ولی مناسبتشوبگو تا بالذت بخوریم

 شروع کردم به توضیح دادن
چشم...اولین دلیل اینکه این چندوقت که اینجاهستم برام خیلی زحمت -

 ران کنمکشیدین....گفتم با شیرینی یه کوچولو زحماتتون روجب
 آقاسهراب نذاشت حرفم تموم بشه

سهراب:دخترم تو این خونه زحمت  میکشی... ما که برات کاری نکردیم حاال دلیل 
 بعدیش؟

 دلیل بعدش اینکه امروز رو برد دانشگاه یه چیزی رو دیدم-
 عزیز:چی مادر؟

 اسم منو جز شاگرد اول رشتمون زده بود-
 هم ازخوش حالی برق میزد خندیدم... ازچشماشون هم ازتعجب

 عزیز:آفرین دخترم...احسنت
 سهراب:تبریک میگم دخترم...انشاهلل همیشه موفق باشی

با لبخند جوابشون دادم و تشکرکردم...برام دست هم زدن اونا هم مثل من خوش 
 حال شده بودن

 درحالی که وایستاده بودم آقا سبحان هم اومدتوحیاط ازکاره عزیزو باباش تعجب
 کرده بود

 سبحان:چه خبره اینجا !همه خوش حالین
 عزیز:فرشته کوچولو شاگرد اول دانشگاه شده

 فکرکنم آقاسبحان هم داشت شاخ در می آورد با شنیدن این خبر
 سبحان:جدی!!!!تبریک میگم

 شیرینی رو تعارفش کردم
 ممنون...بفرمائید؟-

 ندتا میتونم بردارم؟سبحان:ظاهرش که معلومه باید خوش مزه باشه...چ
 درحالی که به شیرینی ها نگاه میکردم

 هرچندتا که دوست دارین-
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 باخنده جوابمو داد
 سبحان:پس سه تا برمیدارم

 نوش جان-
 برداشت و رفت کنار عزیزو آقاسهراب نشست

 سهراب:دخترم این شیرینی باهاش یه چایی می چسبه
 چشم االن میرم درست می کنم-

بته به خاطره این خبره خوبت این شیرینی قبول نیست...یه جعبه شیرینی سهراب:ال
 خریدی برای چندتا دلیل

 خندم گرفت
 حاال من این سری از کلک اصفهانی استفاده کردم و با یه تیر چندتا نشون زدم-

 همشون خندیدن
براشون چایی ریختم و بردم.... امشب هم مثل شبای دیگه خوب و به خوبی 

..میدونم هرکی منو ببینه باور نمی کنه که من تو این خونه گذشت.
 خدمتکارباشم....خدایاشکرت

 
 

 )سبحان(
صبح بود که ازخواب بیدارشدم ....این چندوقت به ذوق صبحانه و ۳ساعت نزدیکای

نون سنگک تازه بلند می شدم...سرحالی و شادابی اومده بود تو زندگیم دیگه سبحان 
ظهرخواب باشه...وجود این دختره به خونه آرامش میداد همچی قبل نبودم که تا 

اومده بود سرجای خودش...نمیدونم چرا یه روز سرمیز صبحانه نباشه مثل همیشه 
بهم مزه نمیداد....شاید به خاطره حرفاش و شیرین زبونیشه...دیگه دوست نداشتم 

می اومد...همین که ازخونه برم بیرون...دیگه ازدوربازی  باماشین و پارتی خوشم ن
خانوادمون دوره هم هست برام کافیه...سریع آماده شدم و رفتم پایین...عزیز تو 

 حیاط نشسته بود
 سالم عزیز جونم-

 عزیز:سالم مادرصحبت بخیر
 صبح شماهم بخیر قربان-

 خبری از دختره نبود نمیدونستم کجاست
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 میگم عزیز ترانه کجاست؟-
 عزیز یه چشمک بهم زد

 یز:منظورت ترانه خانومه دیگه؟عز
 ....من و چه به اسمشو به زبون آوردناوه اوه

 بله...ترانه خانوووم-
 عزیز:مادرش زنگ زد رفت باهاش حرف بزنه

 کاش زودتر می اومد...نگاهم به دره اتاقش بود که بازبشه
 عزیز:مادر کجارو نگاه می کنی؟

 ..دستمو بردم سمت قوری چایاوه اوه....باید حرف رو عوض می کردم....
 هیچی...چای بریزم؟-

 عزیز:نه...صبرکن ترانه بیاد و باهم بخوریم
بله که باید بیاد...بیا دیگه...آخش باالخره اومد...سالم کرد و نشست...دیگه صبحانه 

...همچی کامل شد...چندتا لقمه دل چسب نون و پنیر گردوخوردم که می چسبه
 گوشیم زنگ خورد

 ی بابا اگه گذاشتین صبحانمون بخوریما-
 عزیز:عیبی نداره مادر...جواب بده

 چشمم که به صفحه گوشی خورد...چشمام چهارتا شد
 ...عمه هستواا-

 عزیز:تعجب داره مادر!خب جوابشوبده...البد کاره واجب داره
 آگهی بازرگانی به این میگن...جواب دادم

 سالم عمه جان-
 قربونت بره...خوبی عمه جان؟ عمه:سالم عمه به

 خوبم ممنون...شماچطوری؟-
 عمه:چه خوبی عمه!یه داداش و پسرداداش داریم...نمیگن مرده ایم یا زنده ایم

 وای دوباره حرفا و تیکه هاش شروع شد
 عمه جان زندگی دیگه همه گرفتارشدن-

 بشونمیدیعمه:حاال ما که هیچ زیبا چی!چندروزپیش باهاش حرف زدم میگه جوا
 مگه باید جوابشو بدم!اون کی هست که من بخوام جوابشوبدم...حیف که بزرگتری 

 درگیره دانشگاه و پروژم هستم عمه-
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 چقدربایددروغ بگم
 عمه:حاال یه خبر خوش دارم برات عمه

 خدابخیر کنه
 چی عمه؟-

 عمه:میدونم خیلی خوش حال میشی...زیبا داره میاد ایران
که بدبخت شدم...خبره مرگت همونجا میموندی یه خرم پیدا میشد می  زیبا!ای وای

 گرفتت...اینم شده خبرخوش آخ؟
 عمه:الوووو عمه صدامو شنیدی؟هول شدی قربونت برم

 ..آره خیلی خوش حال شدمخندید
 به سالمتی عمه جان-

گاه بعدازظهرمیرسه ایران....مامیریم فرود ۲عمه:ممنون پسرم...فردا یکشنبه ساعت
 استقبالش خواستی بیا

 آره بشین تابیام
 چشم عمه وقت کردم میام-

 عمه:عزیزکجاست؟حالش خوبه؟
 بله اینجاست-

 عمه:گوشی رو بهش بده عمه
نفهمیدم چه جوری خدافظی کردم و گوشی دادم به عزیز...شانس من بدبخت به ما 

ه... به من چه که نیومده خوش حال باشیم همش باید درگیرباشیم...آخ اومدنت چی
تومیخوای بیای...صبحانمون زهرمارمون کردی...حاال چه خاکی توسرم بریزم اینا تا 

منو سرسفره عقد نزارن ول کن نیستن....معموال دخترا میترسن سرسفره عقدباکسی 
 که نمیخوان بشینن حاال من باید بترسم... برعکش شده...ای بابا

 عزیز:سبحان جان پسرم
 ه شدم که عزیز داره صدام می کنهیه دفع متوج

 بله عزیز؟-
 عزیز:حواست کجاست مادر؟هرچی صدات می کنم

 ببخشید متوجه نشدم-
 عزیز:چیه مادر؟خیلی خوش حال شدی نامزدت داره میاد؟
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خندید....عزیزهم شوخیش گرفته بود..اولین کاری که که کردم به ترانه نگاه کردم 
هیچ عکس العملی نشون نداد....درهرحالی که به  خواستم عکس العملشو ببینم ولی

 ترانه نگاه می کردم...جواب عزیزو دادم
 عزیز توروخدا ول کن...سربه سرم نذار-

 بازم خندید
 عزیز:بلندشو وقت نداریم..کلی هم خرید داریم...سه شنبه میان اینجا

 کی سه شنبه میاد اینجا!!!-
 سه شنبه برای شام بیان اینجاعزیز:مادر حواست نیستا به عمه گفتم 

 عصبی شدم...همچی برعکس شده بخدا
 عزیز اونا باید مهمونی بدن....دختره اونا داره میاد نه ما-

عزیز:میدونم مادر...فرداشب قراره مهمونی بگیرن..تو که خودت میدونی بابات زیاد 
رای بافامیالی شوهرعمت خوب نیست...یه موقع حرفی بزنن ناراحت میشه...ب

فرداشب نمی ریم سه شنبه اونا بیان...اول و آخرباید دعوتشون کنیم...زنگ میزنم 
 عموشایان ایناهم بیان

 به ذهنم رسید که ترانه بهترین بهونه هست که بگم نیان
آخ عزیز ترانه خانم که توانایی ندارن که به این همه مهمون برسن...میذاشتی برای -

 بعدا.
 گفتعزیز روبه ترانه کردو 

 عزیز:آره مادر؟نمیتونی ؟سختت هست بگو
 ترانه:نه عزیز سختم نیست

 ای بابا....دیگه میل به صبحانه خوردن نداشتم...بلندشدم که برم تو اتاقم
 من میرم باال-

 عزیز:زودبیا مادر...که مارو ببری خرید
 تعجب کردم

 خریدبرای عزیز؟-
یخواد مارو ببینه...نباید یه چیزی ترو تمیز عزیز:زیبا بعدچندسال داره میاد مادر...م

 بپوشم؟؟؟
 دختر پادشاه که نیست...حاال چندسالی هم رفته باشه-
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عزیز:به هرحال زشته مادر...ترانه هم بیاد تا وسایالیی که برای شب مهمونی الزم 
 هست بگه تا بخریم

 با گفتن اینکه ترانه بیاد نظرم عوض شد
 ن بریمباشه عزیز االن حاضربشی-

 ترانه:نه عزیزشمابرین من ناهار درست کنم
 عزیز:تونیای من هم نمیرما

 اگرنیاد منم بهونه می کنم نمیرم
 ترانه خانم به حرف عزیز گوش بده-

 سرشو به عالمت تایید تکون داد..وقتی خیالم راحت شدمیاد رفتم باال حاضرشدم
زیز هم حق داره بهش میگه حتی اسمشم میاد همه فکرو خیاالم ازبین میره...ع

فرشته...یاده اون شبی افتادم که شام بیرون بودیم...بین ما سه تا مثل بچه ها 
بود...حرف زدنش به خنده ختم میشد... با دخترای زیادی رفته بودم بیرون ولی هیچ 
کدوم به اندازه اون شب درکناره این دختر بهم خوش نگذشت...همین که به اطرافش 

د...همین که نگاهشو از نامحرم می گرفت خیلی ارزش داشت...ازوقتی نگاه نمی کر
تو این خونه اومده من حتی دوست ندارم اسم دختر بیارم چه برسه باهاشون برم 

بیرون...نمیدونم چه حسی هست ولی هرچی هست دوس دارم تو این خونه 
پوشیدم و باشه...وجودش برای همه الزمه... یه بلوز سورمه ای و یه شلوارمشکی 

رفتم پایبن... حوصله تیپ زدن نداشتم..عزیزو ترانه هم حاضر بودن...سوارشدیم و 
 راه افتادیم

 عزیز:کجامیخوای بری برای خرید مادر؟
فروشگاه که تازه افتتاح شده میریم...همه چی داره هم خوراک هم پوشاک ...پله هم -

 نداره که شماسختت بشه ونتونی بیای
 مادرعزیز:خیرببینی 

 ازآینه وسط ماشین چند دقیقه یه بار نگاشون میکردم
عزیز:ترانه جان هرچی الزم هست برای مهمونی بگیر...ریز ودرشت یه وقت کم و 

 کسرنباشه مادر
 منم که درسته حواسم به رانندگی بود اما گوشم مثل رادار کارمیکرد

ق عقب ترانه:عزیز اینجوری بهم نگو...یه موقع دیدی به جای صندو
 ماشین...مجبورمیشی وسایالرو باره کامیون بزنیاااا
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 عزیز خندش گرفته بود
 عزیز:فدای سرت مادر...هرچی دلت میخوادبخر

 ترانه:اینکاروکردی که آدم دوست نداره ازپیشت تکون بخوره دیگه عزیز جونم
 از آینه وسط ماشین نگاه کردم خم شد وعزیزو بوسید

 عزیزعزیر:الهی قربونت بره 
 ترانه:خدانکن

 حرفاش شیرین بود
 قرض میدین ...یکی هم مارو تحویل بگیرهاوه اوه چقدرشما دوتا نون به هم-

 خندشون گرفت
 عزیز:مادر توکه تاج سرمنی...عزیزمنی

 ذوق کردم
 زنده باشی عزیز-

رسیدیم ماشینو گذاشتم تو پارکینگ فروشگاه...بین پارکینگ و فروشگاه فاصله ای 
نبود و هم کف بود...ترانه داشت ویلچر عزیزو هل میداد منم کنارش راه میرفتم تا به 

 فروشگاه برسیم...داشتیم میرفتیم که ترانه شروع کرد به حرف زدن
 ترانه:عزیز جون من برات لباس انتخاب می کنما...گفته باشم

 عزیز:باشه مادر
درم ازمن جون ترشده...ماه ترانه:یه چیزی انتخاب می کنم که دخترتون بگه ما

 هستی ماه تربشی
 

 خندم گرفته بود ازحرف زدنش...بدون فکرپریدم
 وسط حرفشون

 پس اگه اینجوریه منم لباس میخوام با انتخاب شما-
 باحرف من لپش گل انداخت و خجالت کشید و سرشو انداخت پایین...ادامه دادم

 ن چی!چطور برای عزیز لباس انتخاب کنین...بعد م-
 عزیز:ای حسود....باشه برای توهم انتخاب می کنم

 حاال شد یه چیزی-
اول برای عزیز لباس انتخاب کرد ازحق بگذریم لباس شیکی براش انتخاب کرد یکی 

...معلومه سلیقش خوبه...عزیز بهش اصرارکرد که خودشم لباس برداره ازیکی شیکتر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 9  

 

چی  انتخاب کرد ولی هرچی بود عزیز که  قبول نمی کرد باالخره راضی شد....نفهمیدم
ازاتاق پرو نگاه می کرد ماشاهلل ماشاهلل می گفت...بعدش اومدیم تو قسمت 

آقایون....هیجان داشتم برای لباس خریدن انگار تو عمرم لباس نداشتم ونخریدم 
 باخنده گفتم

 ایداااحاال نوبت منه....دوتاییتون باید برای منم مثل خودتون شیک انتخاب کن-
 خندیدن

منتظربودم ترانه یه لباسی رو برداره و بهم بده...سرشومی چرخوند و لباسارو نگاه 
 میکرد 

 ترانه:آقاسبحان برای مهمونی لباس میخواین یا برای بیرون؟
 برای مهمونی که مهمونا چشماشون ازکاسه دربیاد-

لباسا  دست بزنم تایکی رو خندید....بازم به نگاه کردن ادامه داد....دوس نداشتم به 
 انتخاب کن....تو این فکرابودم که اومدسمتم

 ترانه:نظرتون درمورد این چیه؟
 یه شلوار توسی با چهارخونه های ریزمشکی دستش بود....عالی بود

 قشنگه....بلوزش چی!چی بهش میاد؟-
 ترانه:شلوار تیره هست... فکرکنم یه بلوز توسی روشن بهش بیاد

زهای آویزون شده یکی رو برام انتخاب کرد....با ذوق و شوق رفتم بین بلو
پوشیدم...من همون سبحانی هستم که کسی حق نداشت برای لباسام 

 نظربده...ازاتاق پرو اومدم بیرون یه چرخ دوره خودم زدم
 چطوره؟-

 عزیز:الهی قربون قدو باالت  برم مادر....انشاهلل لباس دامادیت
 خوبه عزیز؟-

 یز:آره عزیز....بهت میادعز
 نگاه به ترانه کردم با لبخندش تاییدش کرد

 پس مبارکم باشه-
 خندیدن.... حساب کردم و رفتیم قسمت خوراک

 عزیز:مادرمن بیام جلو دست و پاتونم...من همینجا وایمیستم
 ترانه:عزیز اشکال نداره بیابریم

 منم ازخداخوشته



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 0  

 

 باشه عزیز-
رودگاه وایستاد...تو فروشگاه شونه به شونش راه رفتم...دنیا برای عزیز یه گوشه ازف

من بود....رو ابرها دارم راه میرم....حس خیلی خوبیه یه نفر که با بقیه فرق داره 
کنارت باشه....ولی ترانه همش سعی می کرد عقب تر از من راه بره... قد من ازاون 

یی وقتش بود سبد رو دستم بگیرم و وسایالبلندتر بود ....تقریبا نزدیکای شونم بود....
 که الزم داره رو داخلش بزاره و همین کارم میکرد...
 داشتیم راه میرفتیم و وسایالرو تو سبد میذاشتیم...

 ترانه:آقاسبحان؟
 بله؟؟؟؟-

 ترانه:خانواده عمتون بیشتر ازچه غذاهایی خوششون میاد؟
 نمیدونم....ما زیاد باهاشون-

 نداریم من که بزرگ شدم رفت وآمدا شروع شدچطورمگه؟رفت و آمد
 ترانه:خواستم غذا باب میلشون درست کنم

 دستپخت شما حرف نداره...هرچی درست کنین خوش مزه هست-
 خب تموم شدبریم٬ترانه:ممنون

 واااا تازه داشتیم حرف میزدیمااا
 همین!!!-
 

 ترانه:بله...نصف وسایال خونه هست
 .....باهم رفتیم کناره صندوق برای حساب کردند باید می رفتیمچاره ای نبو

 ترانه:ای وای آقاسبحان یادم رفت خالل پسته بردارم
 مثل بچه های حرف گوش کن شده بودم

 چشم-
 االن میرم میارم

خانم صندوق دار نمیدونم چرا نگاهش به مادوتا بود...شانس  آوردم نزدیک بود و 
 رفتم برداشتم

 م بی زحمت این هم حساب کنینخان-
 و گفتخانم رو به ترانه کرد

 ..قدرشو بدون.معلومه آقاتون خیلی به حرفت هستا-
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آقا!!!من!!!اونم ترانه!!!بامن!!!نگاه به ترانه کردم ازخجالت صورتش شده بود عین 
 لبو...سرش کم پایین بود پایین تر انداخت...غیر ازاین هم توقع نداشتم..تاحاال به

هرچی فکرکردم غیر ازاین آقابودن...بیخیال فکرنکنم بهتره...وسایالرو حساب کردم 
 ورفتیم سمت عزیز

 عزیز:چقدرکم خریدکردین؟اینا که چندتا پالستیک بیشتر نیست؟
 ترانه خانم گفت همچی خونه هست٬من بی تقصیرم عزیز-

می اومد دیگه حرفی برای عزیز دیگه ادامه نداد...عزیز هم انگار مثل من اسم ترانه که 
 گفتن نداشت

 نردیک ظهره عزیز...نظرت چیه بریم پیتزا بخورریم؟-
 عزیز:تا حاال امتحان نکردم عزیز

 پس بریم برای امتحان کردن پیتزا.-
رفتیم به سمت رستوران فروشگاه...عزیز ازپیتزا خیلی خوشش اومده بود برای اولین 

که می آوردم حالش به هم میخورد ولی این  بار بود که میخورد...همیشه اسمشو
سری با اشتیاق زیادخورد...راه افتادیم به سمت خونه...میوه هم گذاشتیم برای روز 

 سه شنبه...تو این فکرا بودم که سه شنبه چی قراره بشه
 عزیز:عزیز فردا یادت باشه میری فرودگاه یه دسته گل شیک بگیری.

 
حالی که دنده رو عوض میکردم به آینه نگاه کردم و کی خواست بره فرودگاه....در

 سوالمو باتعجب پرسیدم
 فرودگاه عزیز!!!-

 عزیز:آره مادر مگه نمیری؟
 نه عزیز حوصلشون ندارم یه بهونه می کنم ونمیرم-

 عزیز:زشت نیست مادر؟
 نه عزیز-

انجام  همین که سه شنبه تحملشون می کنم کافیه...این دو روز کارای مهمونی رو
میدادن حاال انگار کی میخواد تاشیف بیاره...این همه تشریفات رو عزیز خواسته بود 

که به بهترین شکل همچی باشه...باالخره روزمهمونی رسید... مثل دخترایی که 
قراربود براشون خواستگار بیاد استرس و نگرانی داشتم که چه جوری با زیبا رو به رو 

ده کرده بود چقدرهم خسته شده بود...تک و تنها این همه بشم... ترانه همچی رو آما
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کار رو انجام داد...بعد ازدوش گرفتن و شش تیغه کردن شروع کردم به آماده شدن 
بود که رفتم ۹همون تیپی که ترانه برام انتخاب کرده بود و پوشیدم ساعت نزدیکای 

 خوردپایین...عزیز و بابا رو مبل ها نشسته بودن و چشمشون به من 
 بابا:آقامهندس رو ببین...حقا که ازشیک پوشی به بابات رفتی

 نخورهعزیز:برای بچم اسپند دود کنم چشم
 یه ژست گرفتم وگفتم

 ما اینیم دیگه-
....بابا و عزیزهم حاضرشده اخالقم خیلی عوض شده بود یه جورایی آدم شده بودم

آستین بلوزش تورداشت و کل بودن ...عزیزبلوز و دامن مشکی پوشیده بود که 
لباسش با نگین های نقره ای وطالیی روش کارشده بود...سلیقه ترانه بود قشنگ 

تاده ایسبود...باباهم یه شلوار سرمه ای و یه پیرهن آبی پوشیده بود...وسط پذیرایی 
بودم و خبری از ترانه نبود...فکرکنم اونم رفته بودحاضربشه...تو فکر بودم که صدای 

اومد.....وای خدا...بادیدنش نفسم بند اومد...شوک زده شده بودم...مثل فرشته  درب
هاشده بود...من که وسط پذیرایی خشکم زده بود ونگاش می 

کردم....چادرسفیدسرش کرده بود با گل های ریز آبی روسریش هم آبی ساتن بود 
ی بهش ولی رنگش پررنگ ترازگل های چادرش بود...مدل لبنانی بسته بود خیل

اومد....به خودم اومدم که دیدم عزیز داره قربون صدقش میره....باباهم می می
 خندید

 بابا:باید مواظب باشیم امشب فرشته خونمون ندزدن
 ترانه هم بالبخند زدن جواب میداد

 بابا:فقط دخترم چندتا نکته هست باید بهت بگم...هرچی میگم بگوچشم
 ترانه:بله بفرمائید

هرم خانوادشون ازنظرپوشش آزادهستن و عالوه براین زبون تندوتیزی هم بابا:خوا
 دارن

اگر یه وقت حرفی زدن ناراحت نشو چون امکانش هست پوشش تورو ببینن و 
 تعجب کنن

 ترانه پرید وسط حرف بابا
 ترانه:بله چشم
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بابا:امشب هم دوس دارم تو جمعمون باشی کناره گیری نکنی...اینکه خجالت می 
 م نداریم...عزیز میخواد فرشته کوچولوشو به همه نشون بده.کش

 بازم ترانه اعتراضی نکرد
 ترانه:چشم

تو آشپزخونه...امشب به خیر بگذره دیگه من رفتم نشستم ...ترانه هم رفت
بود که آیفون خونه روزدن بابا درو بازکرد...عمه و عمو باهم ۳تمومه...ساعت

سالش بود...عموشایان هم ۹:یه دختر دیگه هم داشت که اومدن...عمه به غیر از زیبا 
که بزرگتر از بابا بود یه دخترداشت که ازدواج کرده بود و انگلیس بود و یه پسرهم 

 داشت که ازمن دوسال بزرگتربود...باسالم واحوال پرسی وارد خونه شدن....
 نوبت زیبا شد که اومدسمتم

 زیبا:سالم سبحان جونم
و که بهش دست بدم...مونده بودم چیکارکنم...مجبورشدم و بهش دستشو آورد جل

 دست دادم...کاره احمقانه ای کردم
 سالم خوش اومدی-

 زیبا:وای دستات چرا سرده عزیزم؟
اه اه با نازحرف زدنش حالم رو به هم میزد...آره واقعا دستام سردبود...خیلی استرس 

 داشتم...با پوزخند جوابشو دادم
 ..البد بخاطره ورود شماستنمیدونم.-

 ولی انگارنفهمید بهش تیکه انداختم..خنگه دیگه.
 زیبا:اووووه واقعا؟مرسی عزیزم

 همگی با خوش آمدگویی نشستن..عمه چرت و پرت گفتنش شروع شد
عمه:مصطفی جان)شوهرش( خیلی ناراحت شد مهمونی زیبا نیومدین...بااصرارمن 

 اومد.
 ونبهتر نمی اومدین خبرمرگت

 بابا:درگیری زندگی زیاده شده خواهر
 عمه پارو پا گذاشت

 عمه:وا توهم  حرف پسرتو میزنی.
 زیبا آگهی بازرگانی داد
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زیبا:راستش دایی جان من خیلی منتظر سبحان بودم خیلی دوست داشتم 
 بیادفرودگاه استقبالم.

 دوباره باید دروغ میگفتم
 ل استاد میدادمدرگیره پروژم بودم باید زودتر تحوی-

 عزیز:حاال گله کردن و بزارین برای بعد...امشب دورهم هستیم که شادباشیم.
دوست داشتم یه تفنگ داشتم همشون به تیر بارمی بستم که دیگه نتونن حرف 
بزنن...آخ که چه کیفی میداد...ازشون پذیرایی کردم دوست نداشتم ترانه ازشون 

 لی که داشت میوه برمیداشت دهنشو بازکردپذیرایی کنه...مبین پسرعموم درحا
 مبین:پسرعموچیکارمی کنی؟چیزی خورده تو سرت!

 خندید من نمیدونم این حرف نزنه کسی بهش میگه اللی
 عمه:وا عمه مگه خدمتکارندارین!توچرا پذیرایی می کنی!

 خدمتکار !!!!ترانه فرشته هست نه خدمتکار...میوه روگرفتم جلو عمه
 نه هست.دستش بنده.تو آشپرخو-

 بابا:عزیز بهش میگه فرشته خونمون
 خندید...عمه چشمام چهارتا شد

 عمه:وا!!!چه چیزا
پاک مثل آب زالل  ازوقتی اومده ٫عزیز:فرشتمه مادر..مثل یه فرشته هست مهربون

 شادابی و مهربونی هم باخودش تو این زندگی آورده
 زن عمو شایان:پس این فرشتتون کجاست!

 امصطفی:پس واجب شد که ببینیمشآق
 با این حرف عمه بهش اخم کرد بنده خدا باشوهرشم درگیره...بابارو به من کرد

 بابا:سبحان جان بی زحمت ترانه خانم روصداکن بیاد
 چشم گفتم وسمت آشپزخونه رفتم..نشسته بود روی صندلی...

 کاراتموم شد؟-
 متوجه من که شد خودشو جمع کرد

 ه...چای بریزم؟ترانه:بل
 خسته نباشی...نه بابا میگه بیا.-

 بلندشد و چادرشو روسرش مرتب کرد زیره زبونش بسم اهلل گفت و روشو گرفت 
 ترانه:بریم
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پشت سرم راه افتاد...مثل بچه هایی که پشت باباهاشون راه میرن...اومد و یه سالم 
 کلی کرد

 ترانه خانم بشین اینجا-
ازصندلی های میزبان نشوندمش خودم هم نشستم کنارش.... کناره خودم رویکی 

همه نگاش میکردن...میدونم زیره نگاهاشون خجالت می کشید...بابا همه رو به 
ترانه معرفی کرد...ترانه هم برای مردا سرشو تکون میداد برای خانم هاهم بهشون 

 ارکنی.میگفت خوشبختم و حال و احوال پرسی گرمی میکرد...حقا که بلدی چیک
 زن عمو:ترانه خانم عزیز ازتون خیلی تعریف می کنه

 ترانه:عزیزنظرلطفشون به من نشون میده
 زن عمو:به به صداتون هم مثل خودتون زیباست

 ترانه:ممنونم
 عمه بهش چپ چپ نگاه می کرد انگار ارث باباش دست ترانه هست

 عمه:دخترم درس میخونی؟
 ترانه:بله حسابداری میخونم

 بابا:فرشتمون شاگرد اول شده این ترم
 عمو:به به آفرین کاش این مبین ماهم ازاین کارا بلدبود

 مبین:همه که مثل هم توانایی ندارن  پدرجان.
نگاهش همش به ترانه بود... خجالتم نمی کشه...شیطونه میگه بلندشو یه کشیده نر 

ومدی فیلم سینمایی و ماده بهش بزن...بسه دیگه چقدر نگاه می کنی...مگه ا
 ببینی!صدای زیبا منو از فکر آورد بیرون

 زیبا:عزیزم پدرومادرت کجاهستن؟تهران ساکنن؟
 ترانه:نخیرمادرم گیالن زندگی می کنن...پدرهم فوت شدن

 زیبا:اووووخی...الهی
این الهی گفتنش ازصدتا فحش بدتربود... آخ پدر من اینم نظربود دادی که ترانه بیاد 

 عمونتو جم
 عزیز:ای بابا فرشته کوچولومنو انقدرسوال پیچ نکنین.خجالت می کشه

 دوباره زیبا ادامه داد...خفه بشی دختر.
 زیبا:ظاهرتون برام خیلی سوال شده چرا انقدر خودتون رو پوشوندین؟
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آخ خوده احمقش سرلخت نشسته بود و شالش رو شونش بود...ترانه لبخند زد و 
 گفت

 که فاطمه زهرا سفارش کرده و خدا تو قرآن گفتهترانه:پوششی 
 زیبا:وای گفته خودتون بسته بندی کنین!!!

 ترانه مکثی کرد و بعد جواب داد
ترانه:نگفته بسته کنین...گفته خودتون دربرابر نامحرم حفظ کنین تا پاک بمونین و 

زده ازنظر جسمی و روحی آسیبی نبینین و آرامش داشته باشین...خدا هرحرفی 
 بخاطره خودمون گفته.

 زیبا کپ کرده بود...حرفی نداشت که بزنه
 عمو:احسنت دخترم...افرین

 زن عمو:،عزیز حق دارن میگن فرشته ای.
 ای ول ترانه خوب جوابشو دادی اون باشه حرف زیادی نزنه

 ترانه:با اجازتون من میرم چای بریزم
اش نمی کنه ولی خوشم اومد خوب اوووف خوبه رفت حداقل این بچه پورو انقدرنگ

جواب دادی...االن دوباره چای میاره و میخواد بشینه .... وای که بدبخت شدم...االن 
چای میاره و میخواد جلو این بچه تعارف کنه...سریع ازجام بلندشدم ...دیدم که داره 

 با سینی چای میاد...سریع رفتم سمتش و جلوش وایستادم و ازدستش کشیدم
 
 ه خودم میرمبد-

 فکرکنم خیلی ضایع برخورد کردم که زودقبول کرد و برگشت توآشپزخونه...وای خیالم
 راحت شد...

صحبت به همه جا کشیده شد ازسیاست گرفته تا اقتصاد وزیادشدن 
بیکاری....دوست داشتم زودتموم بشه حوصلم از حرفاشون و کاراشون سر رفته 

بینم میزو آماده کنیم یا نه..همچی رو برای شام آماده بود....بهتره برم تو آشپزخونه ب
 کرده بود...نگام بهش افتاد داشت طعم خورشتو می چشید...خندیدم

 کمک نمیخوای؟-
 متوجه من شد سریع برگشت سمتم..خوبیه خونمون این بود اپن نداشت

 خندید
 ترانه:میخوان شام بخورن؟
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 آره زودتر میزو بچین شرشون کم بشه-
 دید وقتی می خندید لپاش چال افتاد...ازخندش خندم گرفت.خن

 می بینم که خوب باهم گپ میزنین-
 برگشتم دیدم زیبا بود...اوه اوه اینجا چیکارمی کرد

 چیزی الزم داری؟-
 زیبا:گفتم هوا خوبه باهم بریم تو حیاط قدم بزنیم

 باشه حتما بشین تابیام
 خوریماالن!باشه بعدشام میخوایم شام ب-

 سرشو کج کرد سمت ترانه و چشم ابروشو باال انداخت
 زیبا:باشه هرجور راحتی عشقم.

 
 میدونم این عشقم رو ازقصدگفت...ترانه هم مات و مبهوت نگاش می کرد

ترانه شروع کرد به چیندن میز توی پذیرایی...کارش حرف نداشت...زرشک پلو بامرغ 
هم  سبزیترشی و ست کرده بود...ژله و ساالد فسنجون با باقالی پلو باگوشت درو

هرکدوم با طراحی های مختلف گذاشته بود...نوشیدنی هم دوغ و دلستر گذاشته 
بود...عالی بود...غذا به آدما چشمک میزدن..دیگه وقتش بود صداشون کنم که 

 بیان...زن عمو چشمش که به میز افتاد شروع کرد به تعریف کردن
 سلیقه ای... امیدوارم طعمش هم مثل ظاهرش خوب  باشه زن عمو:به به عجب

بقیه هم ازجمله عمه ازحسودی حرفی نمیزدازقیافه هاشون معلوم بود دارن 
ازحسودی می ترکن...عزیز پایین میز نشست و باباهم باالی میز...عزیز ازترانه 

ع ..سریخواست که با ما شام بخوره باید یه کاری میکردم مبین رو به روش نشینه..
صندلی کنار عزیزو کشیدم عقب و گفتم بیا اینجا بشین...میدونستم همه تعجب می 
کنن برام مهم نبود...خودمم نشستم رو به روش...زیبا هم هل شد کسی جاشو کنارم 

نگیره سریع پیشم نشست... عمه وشوهرش و اون یکی دخترش کنارش 
.برای عزیز برنج ساده نشستن...اون سمت هم زن عمو و عمو و پسرش نشستن...

 کشیدم...سریع زیبا بشقابشو دستش گرفت
 زیبا:عزیزم برای منم برنج ساده بکش

کی خواست برای تو بکشه آخ...تو کوفت بخور...به ناچاری براش کشیدم... باید 
 لجشو در می آوردم...دستمو بردم سمت ترانه
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 ترانه خانم بده براتون برنج بکشم-
 خودم میکشمترانه:نه ممنون...

بااصرار بشقابشو ازش گرفتم و براش برنج کشیدم بعد برای خودم کشیدم....غذاش 
بی نظیربود...آفرین ترانه خوب روسفیدمون کردی... داشتم با اشتهامیخوردم که 

 مبین رو به عزیزکرد وگفت
مبین:عزیزخانم اگه میدونستم چنین فرشته ای تو این خونه هست  با این دستپخت 

 تر ازاین مزاحمتون میشدم زود
 

تو غلط می کنی زودتر مزاحم میشدی...مگه من مردم!!!اگه گذاشتی غذامون 
کوفتمون کنیم..دیگه غذا ازگلوم پایین نرفت..همه دستپخت ترانه رو تایبدمی کردن 

ازاین بابت خوش حال بودم... صدای زیبا اومد...با زاین دهنشو بازکرد...به سمت 
 بابام نگاه کردباالی میز به 

زیبا:اتفاقا دایی جان آلمان اصال به خدمتکاراشون رو نمیدن..باهاشون بدترین رفتار 
می کنن...سروقت میان کارارو انجام میدن ومیرن...انقدرهم باهاشون صمیمی 

 نمیشن که بخوان حرفی بزنن یا سرمیز شام باشن
 عمه هم ازذوق حرف دخترش اونم ادامه داد

...اصلش همینه مادر نباید به کسی اعتماد کرد و آوردش تو جمع عمه:اره واال
 خانوادگی .

 بابا پرید وسط حرف عمه و با قاطیعت جوابشو داد
بابا:اگه منظورتون ترانه هست مثل دخترم تو این خونه هست همه هم دوستش 

 داریم و بهش احترام میذاریم
کاردمیزدی خونم در نمی دیگه سکوت کردن و به غذا خوردن ادامه دادن... 

اومد...بدحرفی زدن...آخ این چه طرز حرف زدنه مگه شماها آدم نیستین!بعد این 
حرفشون منتظر عکس العمل ترانه بودم...سرشو آورد باال و یه نگاه مظلومانه بهم 

دوباره سرشو پایین انداخت...اولین باری بود که بهم نگاه کرد و زول زد انداخت و
 آتیشم زد....لعنت به همتون.بهم...نگاهش 

 عمو:حاال بگذریم کی شیرینی آقاسبحان و زیبا خانم روبخوریم؟
 همین یکی رو کم داشتم...کسی حرفی نزد...عمه خنده اومد رو لب هاش

 عمه:بایدخودشون دوتا تصمیم بگیرن
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 سرشو کج کرد سمت من
 عمه:نظرت چیه پسرم؟

 ینهحاالشدیم پسرم!رو که نیست سنگ پاقزو
 عمه جان این موضوع رو باید سر فرصت مناسب درموردش حرف زد.-

وای خدا دیونم کردن...هنگ بودم...میز رو کمک ترانه جمع کردم...اصال دوست 
نداشتم تو جمعشون برم... خودمو تو آشپزخونه مشغول کردم  تابرن...ساعت 

راهیشون کردیم...ازتو بود که میخواستن برن...من و بابا تا جلو درب هم۱:نزدیکای  
 حیاط که داشتیم می اومدیم....بابا سرتکون داد وگفت

 بابا:دل دختره مردم رو با این حرف شکوندن...طفلکی هم حرفی نزد
 آهی کشیدم

 باید جوابشون میداد-
 بابا:چی بگم واال

 واردخونه که شدیم ترانه ازآشپزخونه اومدبیرون و رفت سمت عزیز
 ن میخوای بخوابی؟ترانه:عزیز اال
 عزیز:آره مادر

 عزیزو برد تو اتاقش
 بابا:معلومه خیلی ناراحته به روی خودش نمیاره...فردا باید ازش معذرت خواهی کنیم

رو عوض باباهم رفت باال تو اتاقش...منم که بایدمیرفتم کاره دیگه ای نداشتم..لباسم
 نکردم...فقط پرت شدم روی تخت

خرفی بود...ازفکروخیال خوابم نمی برد...چقدرناراحت شد و هنگ بودم چه شب مز
به روی خودش نیاورد...بلندشدم رفتم کناره پنجره اتاقم تا ببینم المپ اتاقش روشنه 

تو بالکن تابهتر دیده بشه...ترانه یا نه..یه دیدکلی به حیاط زدم.. وا اون کیه!!!..رفتم
ین سمت نبود..فقط چادرسفیدش بود تو آالچیق حیاط نشسته بود و اما روش ا

معلوم بود...زد به سرم که برم پیشش منم که خوابم نمی رفت بهترین بهونه 
 بود..رفتم تو حیاط..باید حرفی میزدم تا متوجه حضورمن بشه

 چرانخوابیدی؟-
سریع دستشو به سمت چشمش برد تا اشکاشو پاک کنه تا من نفهمم...روشو کرد 

 سمت من
 بود گفتم بشینم یه کوچولو هوام عوض بشه بعد برم بخوابمترانه:هوا خوب 
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 میشه منم بشینم؟-
 ترانه:بفرمائید

 نشستم رو به روش
 منم خوابم نرفت...هرکاری کردم چشمامو ببندم نشد...-

 بهم نگاه نمی کرد توقع نداشتم که نگاه کنه
 ازحرفاشون ناراحت شدی؟-

 با حالت مظلومانه گفت
 ال نداره...اوناهم حق داشتن نباید تو جمع می اومدمترانه:نه اشک

شماکه خودت نیومدی...باباازت خواست بیای...مگه فرشته عزیز نیستی!باید -
 میدیدنت 
 سکوت کرد

 باید جوابشون میدادی-
 ترانه:جوابی نداشتم که بدم

 نوبت من بود که سکوت کنم و ادامه بده
یه دختره رو خیلی اذیت می کردم آخرین بار  ترانه:بچه که بودم تو دوره دبستان

عصبی شد و هجوم آورد سمتم و سرم داد زد وگفت اگه منو اذیت کنی به بابام میگم 
که بیادااا مات و مبهوت نگاش میکردم  حرفی نداشتم که بزنم جوابی نداشتم که بدم 

 ارو می بردناومدم خونه به مامانم گفتم مامان حاال نمیشد فرشته ها یکم دیرتر باب
مامانم هم جوابی نداشت که بهم بده امشب سرمیز شام مثل اون روز شده بودم 

 جوابی نداشتم که بدم
 

حرفش داغونم کرد  انگار آب جوش رو ریختن رو سرم منم چیزی نداشتم که بگم 
 فهمید که ناراحت شدم

 ترانه:اشکال نداره...پیش میاد
 آهی کشیدم

 ازدست دادممنم بچه بودم مادرمو -
 ترانه:خدابیامرزش

هه هنوز از زنده بودن و نبودنش برام معلوم نشده.بابام میگه فقط رفت جرات سوال -
 کردن هم ندارم بپرسمم تفره میره و جواب نمیده
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 ترانه:چرا دنبالش نگشتین؟
 نمیدونم چرا...مادر داشتن خوبه؟واقعا-

ون نباشه جای خالی اون یکی ترانه:بله خوبه ولی خدا جفت آفریدشون یکیش
 احساس میشه...شماهم قدر پدرتون بدونید خیلی مهربونه

 خندیدم
 اینم ازحسن ورود شماست به این خونه که همه مهربون شدن حتی من اخمو-

 تا این رو شنید شروع کرد به خندیدن...حرفمو باخندش تاییدکرد
 وده ولی االن پررنگ تر شدهترانه:من نیومدم تو این خونه...خدا اومده یعنی ب

 حرفاش برام جدید بود باتعجب پرسیدم
 چه جوری پررنگ ترشده!-

ترانه:وقتی خونه ای که همه باهم مهربون باشن و قدرهمدیگه رو بدونن با محبت 
باهم رفتار کنن و خداروستایش کنن خدا هم حضورش پررنگ ترمیشه...خدا مهربونه 

 و مهربوناهم دوست داره.
 
 رفاش مثل خودش بهم آرامش میداد...یه جورایی بهم دلداری میدادح
 یه چیزی بگم بهم نمی خندین!-

 ترانه:نه برای چی بخندم؟
 وقتی بهت گفتم خودت میفهمی...سرمو انداختم پایین وگفتم

 سالمه ولی تاحاال یه بارم با خداحرف نزدم و نمازنخوندم۱۲من-
 یا زیرلب میخنده بدون مکثی جوابمو دادمیدونستم االن یا تعجب می کنه 

ترانه:امتحانش ضرری نداره یه قدم بردار خدا براتون هزار تاقدم برمیداره و سمتتون 
 میاد.

 وقتی این حرفارو ازش شنیدم فهمیدم آدم بدی برای درد ودل کردن انتخاب نکردم
 راستش خجالت میکشم ازش-

و صداش کنن با جون و دل قبول می کنه ترانه:خدامنتظره تابنده هاش برن سمتش 
 وقتی هم که تومشکالت هستی صداش کنی دستتومیگیره و کنارته

 کاش تاصبح همین جا بشینه و برام حرف بزنه
 خداتون گناهامو می بخشه؟-

 لبخند زد وادامه داد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 2  

 

 ترانه:خداتون نه خدامون.کسی که توبه کنه مثل نوزادی که تازه متولدشده میمونه
 رانه خانمت-

 ترانه:بله؟
 شما این حرفارو ازکجاآوردین می زنین؟-

 خندید و شونشو انداخت باال
 ترانه:خودمم نمیدونم واال

 خندیدیدم
 حرفامون بین خودمون میمونه؟-

 ترانه:شرط داره
 وا یعنی چی میخواد بگه

 نگفته قبوله-
 ترانه:شرط اینکه ازفردا با خداآشتی کنین

 چی میخوادبگه اوووف گفتم
 خندیدم

 باشه چشم میگم ترانه خانم؟-
 ترانه:بله آقاسبحان؟

 من خیلی گرسنمه اصال نتونستم شام بخورم...غذا اضافه مونده؟-
 ترانه :بله هست

 هی یه وقت نپرسی که چرا نتونستی غذا بخوری
 ازاون شیوید باقالی با گوشتم که چشمک میزد چی؟-

 خندید
 ن میرم براتون آماده می کنمترانه:بله اال

 ممنون-
بلندشدورفت...خیلی آرومم...خدایا ازاالن آشتی ممنون که این فرشته رو آوردی به 

 خونمون.
 
 

 )ترانه(
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ازخواب بلندشدم و یه نگاه به ساعت گوشی انداختم....وای خدا 
هست...بدبخت شدم...سریع بلندشدم و صورتمو شستم و حاضرشدم ۵:ساعت
..تو حیاط که خبری نبود رفتم سمت خونه..خداکنه خواب باشن...متوجه نشن رفتم.

 خواب موندم...پاورچین پاورچین وارد آشپزخونه شدم ای وای زدم توصورتم
 وای خاک به سرم-

عزیز وآقاسبحان نشسته بودن و داشتن صبحانه میخوردن با کاره من زدن زیره 
 خنده...

 عزیز:مادرچته؟
 توروخدا خواب موندمسالم ببخشید-

 خندید
 عزیز:سالم مادر اشکال نداره دیروزخیلی خسته بودی گفتم بیدارت نکنم

 ببخشیدنمیخواستم بخوابم-
 عزیز:فدای سرت مادر ما نیومدیم توحیاط که سروصدا نشه و راحت بخوابی

 ودمساعت آینده خواب ب۱۲سبحان:کارایی که ترانه خانم دیروز انجام داده من بودم تا
 خندیدیم

 عزیز:بیابشین مادر صبحانه که سبحان درست کرده خوردن داره
 

 آقاسبحان بلندشد
 سبحان:ترانه خانم براتون چای بریزم؟

وای خاک به سرم همونم برام چای بریزه...صداموربردم باال که جلو چای ریختنشو 
 بگیرم

 نه نه نه توروخدا...خودم میریزم...شمازحمت نکشید.-
 رجاش وایستاد و با تعجب نگام میکردس

 سبحان:حاال چرا دعوا می کنی؟
خندیدیم...حاال خوبه دعوات نکردم...چای ریختم و نشستم...چقدر زشت شد ازاین 

 به بعد باید حواسمو جمع کنم
 عزیز:ترانه جان

 بله عزیز-
 عزیز:بابت حرفای دیشب دخترم ونوم که ناراحت نشدی؟
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 راحت نیستم...دروغ چرا دیشب خیلی ناراحت بودم ولی االن نهنه عزیز دیگه نا-
 دوتاییشون سکوت کردن...منتظر ادامه حرف من شدن

امروز یه روز جدید شروع شده که خدایه روزدیگه بهم فرصت زندگی کردن داده پس -
 نباید ناراحت باشم

 عزیز:قربونت برم که انقدرمهربونی
 خدانکن عزیز-

خوردیم...یه موقع ها به خودم شک می کنم که منم از این  یه صبحانه مفصل
حرفابلدم خندم میگیره ازبس با این خل و چال بودم حرف زدن یادم رفته بود...چقدر 

دلم براشون تنگ شده...روزه آخرین امتحان ازهم خدافظی کردیم دیگه 
انجام ندیدمشون...بعدصبحانه خونه رو جمع وجورکردم و کارای نظافتی عزیز رو 

دادم...قرارشد برای ناهار غذای دیشب که اضافه مونده بود رو بخورن...صدای اذان 
تو خونه پیچید فکرکنم باید مسجد نزدیکشون باشه....تو آشپزخونه بودم داشتم 

 وسایل ناهارو آماده میکردم
 سبحان:اجازه هست

 سرمو برگردوندم آقاسبحان بود
 بله بفرمائید؟چیزی شده؟-

 میگمسبحان:
 چیزی شده؟-

 سبحان:راستش میخوام یه چیزی بگم روم نمیشه
 خب بگین-

 سبحان:آخ.....راستش داره اذان میگه
 متوجه شدم که میخوادنمازبخونه

 آشتی کردین مگه؟-
 سبحان:بله دیشب به شرطم عمل کردم

 خوش حال شدم
 مبارکه-

 سرشو انداخت پایین
 سبحان:نماز چند رکعته؟
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اصال تعجب میکردم باید باهاش عادی رفتار کنم...ولی واقعاتعجب داشت که نباید 
 حتی رکعت نمازو بلدنیست ولی هیچی نگفتم

 رکعت عصر ۲رکعت ظهر۲-
 باید حدس میزدم کسی که رکعت نمازو بلدنباشه...خب نمازم بلدنیست دیگه.

 به اینترنت دسترسی دارین؟-
 سرشو انداخت باال
 سبحان:بله هست

 سرچ کنین همه اطالعات نمازو به دست میارین-
 لبخند اومد تو صورتش

 سبحان:آهاااان آره راست میگین چرا به ذهن خودم نرسید!ممنون.
 تشکرکردورفت...بازم خداروشکر...بعد چند دقیقه عزیز اومد

 عزیز:مادر سبحان چیکارت داشت!
 خندیدم

 هیچی عزیز-
 مصدامو پایین آوردم و آروم گفت

 با خدا آشتی کرده-
 چشمای عزیز ازخوش حالی برق میزد و دستاشو برد باال

 عزیز:خدایاشکرت...خدارو هزارمرتبه شکر
ناهارمون که خوردیم باعزیز نشستیم جلو تلویزیون که تلفن خونه زنگ 

 خورد...بلندشدم و گوشی رو دادم دست عزیز
 عزیز:بله؟؟؟؟

 عزیز:سالم مادر خوبی
 خونه هست عزیز:آره

 عزیز:نمیدونم االن گوشی رو میدم بهش چند لحظه صبرکن عزیزم
 عزیز:ترانه مادر گوشی رو برو بده به سبحان

گوشی رو گرفتم و بردم باال...نپرسیدم کیه...فقط دستمو گذاشتم روی گوشی 
 تاصدانره...درو زدم...صداش اومد

 سبحان:بله؟؟؟؟
 آقاسبحان؟؟؟؟-
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 زدم و گوشی رو گرفتم سمتشبازکرد..بدون هیچ مقدمه ای حرفمواومد و دره اتاقو
 تلفن کارتون داره-

 باتعجب پرسید
 سبحان:کیه!!!!

 نمیدونم عزیزگفت گوشی رو براتون بیارم-
گوشی رو ازم گرفت و جواب داد...منم اومدم پایین...بعدنیم ساعت گوشی رو 

 که باحرف عزیز وسط پذیرایی آورد...به نظرمیرسیدناراحته...داشت میرفت باال
 وایستاد

 عزیز:چی بهت گفت مادر؟
 شونه هاشو دادباال

 سبحان:هیچی...گفت امروز یافردا باهم بریم درکه
 اخم توصورتش بود معلوم نیست کی بوده که انقدرناراحتش کرده

 عزیز:میخوای بری مادر!
 صداشو برد باال

ختره تا سرکوچه هم نمیرم ....آخ آدم با چه سبحان:معلومه که نمیرم...من با این د
 زبونی بهشون حال کنه بابا من دخترتون نمیخوام.

 اوه اوه چه اعصبانی
 عزیز:خب مادر تقصیرخودته خودت  چندسال پیش بهش گفتی

 اعصبانی تر شد و دستاشو مشت کرد
ازدواج سبحان:اون چندسال پیش بود اوال من بچه بودم دوما گفتم نرو بمون باهم 

کنیم ...نگفتم برو دوراتو بزن....هرکاری دلت خواست انجام بده بعد من میام 
 میگیرمت.

 
آهان فهمیدم کیه...حدس میزدم دخترعمش باشه...به نظر میرسید عزیز از اعصبانی 
بودن آقاسبحان بدجورترسیده...حق داره منم کم ترازاون نترسیده بودم باره اول بود  

 دمشبا این حال میدی
 عزیز:باشه مادر حاال خودتو ناراحت نکن من خودم باهاشون حرف میزنم

 با حرف عزیز یه کم آروم شد
 سبحان:توروخدا عزیز یه کاریش بکن خسته شدم بخدا
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 عزیز:باشه مادر توبیابشین
 درحالی که داشت می اومد سمت ما تا بشینه گفت
ود که بهمون نزنن اینم ازاالن سبحان:آخ نمیدونی عزیز اون ازدیشب که حرفی نب
 میگه بریم درکه آخ دختر انقدر باید رو داشته باشه!

 رو به روی عزیز نشست...عزیز رو به من کرد
 عزیز:ترانه جان بی زحمت برامون چای بریز

چشم گفتم وبلندشدم...صدای نفساش هنوز می اومد...دنیاعوض شده چه دخترایی 
بگه به تو چه ربطی داره خودشون میدونن...براشون پیدامیشن....اصال یکی به من 

چای ریختم وبردم...هنوز هم داشتن باهم حرف میزدن...بهتربود توجمعشون 
 نباشم....رفتم تو آشپزخونه خودمو باکار مشغول کردم

چقدر دلم برای مامانم تنگ شده اولین تابستونی بود که من گیالن نبودم امسال 
تفاقایی که تو بیست سال عمرم نیفتاده...حکمتش کجاست همچی جدید بود برام...ا

نمیدونم ...ولی هرچی که هست خداروشکر که داره خوب میگذره....انشاهلل خداهم 
به این خانواده یه عروس خوب بده که انقدر اذیت نشن ...فکرکنم جریانش خیلی 

ته بود یاده ادامه دارباشه...آقاسهرابم اومد بازم نشستن به حرف زدن...خندم گرف
شیرین افتادم فکرکنم اگه آقا سبحان رو ببینه زودتر از زیبا مخشو میزنه همون بهتر 
که رفت شهرستان....البد یکی رو درنظرداره که انقدر بخاطرش سخت میگیره و با 
دخترعمش ازدواج نمی کنه....هرکی هست خوش به حالش حتما مثل خودشون 

 همون باشه....عزیز صدام کرد پولدار هستن انشاهلل هرچی صالحشه
 عزیز:دخترم چای بیار

براشون چای ریختم و بردم عزیزمثل همیشه اصرار کرد که بشینم منم 
نشستم...فکرکنم بحثشون تموم شده بود...آقاسهراب چندتا برگه جلوش بود که 

داشت بررسیشون می کرد...آقا سبحان هم طبق معمول باگوشیش بازی می 
 همدمش من بودم و تلویزیونکرد...عزیز هم 

 سهراب:یه چیزی دخترم
 بله؟؟؟-

 سهراب:ازحساب و کتاب چیزی متوجه میشی!
 چه حسابی آقا سهراب؟-

 سهراب:حسابای تو کارخونم چه چیزاییش به هم نمیخوره 
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 کم میارین یا زیاد؟-
 سهراب:نمیدونم سردرنمیارم

 میخواین من امشب روشون کارکنم-
 ی!!!!سهراب:میتون

 بله یه چیزایی بلدم-
 سبحان:ترنم خانم رو دست کم نگیرین بگه میتونم یعنی میتونم

 سهراب:پس این گوی و میدان خدمت شما
 برگه هارو بهم داد

 بعد شام میرم تو اتاقم بررسی می کنم صبح بهتون میگم -
 سهراب:باشه دخترم

بود  که نشستم پای برگه :یکای خوابید ساعت نزدشام رو باهاشون خوردم و عزیز هم
ها با معادله هایی که انجام  دادم یه  چیزایی رو متوجه نمیشدم خشکم زده بود 

میلیون تو ۵۵:اصال باهم تداخل نداشتن وسایالی تو انبار با درآمد کارخونه حداقل 
این برگه ها کم داشت....برای مطمئن شدن صدبار برگه هارو زیر و روکردم بازهم 

 جور در نمی اومدباهم 
دوست داشتم زودصبح بشه برم بهش بگم باید قبل رفتن آقاسهراب برگه هارو بهش 

نشون میدادم همیشه عادت داشت صبحانشو کارخونه بخوره با اینکه صاحب 
کارخونه بود اما سروقت میرفت...خوابیدم صبح هم زودبلندشدم....صبحانه رو تو میز 

م و آوردمش تو حیاط.....چند دقیقه بعدش آقا حیاط چیندم عزیز هم آمادش کرد
سهراب و پسرش اومدن...نشستن پای صبحانه نمیدونستم چه جوری بگم که 

 آقاسبحان به حرف اومد
 سبحان:ترانه خه رفتم سمت پذیرایی که ببینم چه خبره که زن عمو داشت میرفت

 زن عمو:پس عزیز خانم خبر ازشما ما منتظریم
 م برسونعزیز:چشم مادرسال

خشکم زده بود که اینا دارن چی میگن ومنظورشون چیه...ازهم خدافظی کردیم 
 ورفت رفتم سمت عزیز

 عزیز برای چی اومده بود؟-
 عزیز:ترانه رو صدا کن بیاد تابگم
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دیگه داشتم اعصبانی میشدم بگین دیگه اینجا چه خبره....ترانه اومد و نشست رو 
م وجواب میخواستم که ببینم جریان چیه...عزیز رو به مبل...منم که وایستاده بود

 ترانه کرد
 عزیز:فهمیدی مادر برای چی اومده بود؟

 ترانه:بله عزیز یه چیزایی فهمیدم
 وای خدا ازدست اینا

 یکی بگه اینجا چه خبره دیگه چرا رمزی حرف میزنین؟فقط ما غریبه ایم!!!-
ده بود ازفرشته کوچولو من برای مبین عزیز:نه مادر این چه حرفیه زن عموت اوم

 خواستگاری کنه
 

 چی دارم میشنوم وای خدا قلبم داره وایمیسته
 عزیز:اگه فرشته کوچولو اجازه بده یه شب برای خواستگاری بیان. 

 
 رو به ترانه کردم حرفی نمیزد...صدامو بردم باال

ه ای به خودش یعنی چی!چه معنی داره اون بیادخواستگاری!هان؟چه اجاز-
 داده؟اومده بود اینجا مهمونی یا چشم چرونی کنه هان؟

عزیز:مادر چه خبرته ؟آروم باش.برای هردختری خواستگارمیاد حاال چه تو مهمونی -
 چه جای دیگه

 
وای که بدبخت شدم....حالم دست خودم نبود..پاهام سست شده بود ولی باید 

 منصرفش می کردم
 ه که بخواد ازدواج کنه داره درس میخونه اصال اون پسره آدمه!اصال ترانه سنی ندار-

 عزیز:حاال هرچی قسمت باشه
وقتی ترانه حرفی نمیزد بیشترتودلم خالی میشد دیگه داشتم قاطی میکردم لعنتی یه 

بگو که نمیخوامش بگو میخوام درسمو بخونم توروخدا یه چیزی بگو ٬چیزی بگو
خدا دارم میمیرم...به سختی خودمو نگه داشتم فقط  هرچی بگو فقط بله نگو ....وای

 خداکنه چیزی ازحالم نفهمنن هرچند که کنترلم دست خودم نبود
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عزیز:ترانه جان اون نومه توهم جای نومی هردوتاتون برام عزیزهستین یه وقت 
فکرنکنی داریم ازاین خونه بیرونت می کنیم تاهروقت بخوای روچشم ما جاداری پس 

 ن و با مادرت مشورت کن تا من بهشون جواب بدم.درست فکرک
جواب بده که این یکی نوت بدبخت میشه دهنم بسته شده بود حرفی نداشتم که 

 بزنم به سختی خودمو رسوندم به اتاقم
رفتم تو اتاق....وسط اتاق زانو زدم ...بغض گلومو گرفته بود...دوست داشتم انقدر 

ست داشتم برم جلوش وایستم و بگم عاشقت دادبزنم تا حنجرم پاره بشه....دو
شدم.... خداااا قرارمون این نبود  من اونو ازتو خواستم ....ترانه حق نداره برای کسی 

بشه اصال پسره غلط کرده خواستگاری کرده ...دنیارو رو سرش خراب می 
کنم...چشماشو در میارم تا دیگه نتونه بهش نگاه کنه....حیف که حرمتی که تو 

ونه حرمتی که مارو به جای خانوادش می بینه دهنمو بسته اگرنه میدونستم خونم
 چیکارکنم.....وای خدا کمکم کن....

اشک میریختم و باخودم حرف میزدم...چشمم خورد به آینه ایستاده کناره اتاقم 
 خودمو تو آینه دیدم...

 اشی  همونسبحان خودتی!!!همون پسری که دخترا التماست میکردن تا باهاشون ب-
پسری که دخترا برات میمردن همون کسی که دختره صداش میکردی ومحلش 

 نمیذاشتی....
مهم نیست فقط از این خونه نره خدایا خودت کمکم کن...انقدر اشک این چیزا برام

ریختم تا خوابم برد....بیدارکه شدم اذان گفته بود سرم داشت از درد می 
عادی رفتارکنم تا شک نکنن اگه شک کنن اول بابام منو ترکید....بهتربود برم پایین...

میکشه که  به چه حقی بهش نظرداشتی...آخ یکی نیست بگه که منم آدمم منم دل 
دارم...دلم لرزیده و عاشق شدم...نمازمو خوندم و التماس خداروکردم...هربالیی 

تاییمون میخوای سرم بیار فقط از این خونه نره حداقل دلخوش باشم که باهم دو
زیره یک سقف  نفس می کشیم....بعد درد و دل باخدا رفتم پایین...کسی نبود 

 فکرکنم بابا هنوزنیومده عزیز هم تو اتاقش بود خبری هم از ترانه نبود
 متوجه شدم که عزیز داره صدام میکنه

 بله عزیز؟-
 عریز:خوبی مادر!!!

 بله خوبم چطور عزیز؟-
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 ی.عزیز:هیچی...هیچی همینجور 
 کارم داشتی؟-

عزیز:وقت آمپولم مادر احساس می کنم خونم داره غلیظ میشه میری ترانه روصداکنی 
 بیاد آمپولمو بزنه.

 
 آخ جون

 چشم االن میرم-
سریع رفتم جلو درب اتاقش....درو زدم ...فکرکنم داره چادرشو سر می کنه که  

 ر اولمه می بینمشنمیاد...باالخره اومد هردفع که می دیدمش انگار با
 ترانه:سالم بله؟؟؟

 سالم خوبی؟؟؟؟-
 ترانه:ممنون

 فقط وایستاده بودم و نگاش میکردم
 ترانه:چیزی شده؟
 نبود برای چی اومدموای اصال حواسم

 آهان آره عزیزگفت بیای آمپولشو بزنی-
 ترانه:چشم االن میام

زیره زبونش بکشم بیرون و   دوست نداشتم از جام تکون بخورم باید یه جورایی از
 بفهمم جوابش چیه 

 فکراتوکردی؟-
 اوه

 چه زودم رفتم سراصل مطلب.
 حرفی نزد خجالت میکشید...همین خجالتت منو کشته....صدام می لرزید

 فکراتو قشنگ بکن بعدا پشیمون نشی.سنی هم نداری برای ازدواج.-
ونه رو دارم که بگم... بازم خودم فقط تنها بهونم سنش بود ....خوبه حداقل این به

 حرف زدم
 دوست ندارم تو ازاین خونه بری -
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دوتا پا داشتم دوتا دیگه هم قرض گرفتم و با سرعت جت اومدم تو خونه....همیشه 
گند میزنم مثال رفته بودم آماربگیرم خودم بیشتر آماردادم....این چند روزم گذشت 

این دوروز انقدر حرص خوردم...فدای سرش توعمرم انقدر حرص نخورده بودم که 
اشکالی نداره اصال ترانه بگه بمیر من میمیرم فقط نره.....فکرکنم بعد از دوروز جواب 
بده اگه زبونم الل یه وقت جوابش مثبت باشه من دق می کنم   بعدش چه خاکی 

توسرم کنم!...این دوروز مردم و زنده شدم وای به روزی که.... نه نه 
ه....حاضرشدم تابرم کارخونه...حوصله خودمم نداشتم ولی مجبوربودم که خدانکن

 برم...رفتم پایین
 عزیز من دارم میرم خدافظ-

 عزیز:صبرکن پسرم کارت دارم
 وایستادم تا عزیز ازاتاقش بیرون بیاد

 جان عزیز؟-
 رعزیز:کارت که تموم شد داری میای برو دفتر مسافربری یه بلیط برای ترانه بگی

 تعجب کردم
 بلیط!!!!برای ترانه!!!!!-

 وای خدا یعنی میخواد بره آخ چرا..عزیز خندید...فکرکنم بازم صوتی دادم
 عزیز:میخواد یه هفته بره پیش مادرش تا ماه رمضان برمیگرده.

 آهاااان پس خواستگارش چی!!!-
 گشتمون دنیا بر فکرکنم خیلی بی مقدمه پرسیدم...تا عزیزجوابمو بده یه سفر رفتم ا

 عزیز:راضی نیست مادر
وای خدا دمت گرم...خدایااااااشکرت...نوکرتم خدا....وایستاده بودم وفقط پوزخند 

 میزدم
 عزیز:نمیری مادر؟

 االن میرم فقط عزیز یه چیزی بلیط برای کی بگیرم ؟-
 عزیز:امروز یافردا

 زودنیست عزیز!!!!-
 خندید

 عزیز:نه خودش میخواد بره.
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 ای بابا امان ازدست خودش
 عزیز یه سوال  دیگه هم بپرسم بعدبرم باشه؟-

 خندش گرفته بود
 عزیز:حاال خوبه عجله داشتی که بری...باشه مادربپرس

 چرا راضی نبود؟؟؟-
 عزیز:کی مادر!!!

 ای بابا این عزیزهم مارو گرفته
 ترانه دیگه-

 خندید
 عزیز:منظورت ترانه خانم دیگه؟؟؟

 بله بله بله-
 عزیز:دلیلشو بین من وخودشه

 مثل مظلوما شدم
 یعنی به من نمیگی؟-

 سرشو به عالمت نه تکون داد 
 باشه عزیز من رفتم-

 عزیز:به سالمت مادر
 
 

دوست داشتم بپرم رو هوا...خدایا قربونت برم...خدایاعاشقتم به موال...دوباره زنده 
آخ دختر تو چی هستی من اینجوری شدم......هی شدم دوباره دارم نفس میکشم...

من دارم برات میمیرم و تو نمی بینی...برای بعدازظهر براش بلیط گرفتم...درسته دلم 
براش تنگ میشه ولی هرچه زودتر میرفت بهتربود...خیالم راحت میشد بچه پوروهم 

ماده بشه و براش بلیط گرفتم  تا آ۲بیخیالش میشد...زنگ زدم به عزیزگفتم که ساعت
 برسونمش ترمینال

اگه بعدا منو نمیکشتن برای خودمم یه بلیط میگرفتم وباهاش میرفتم تا خیالم راحت 
بگم ٬ترمیشد...اصالخودم میبردمش....ولی هرجورشده وقتی برگشت باید بهش بگم 

که عاشقشم...بگم نباشه بدمیشم..بگم نباشه تو خونه بندنمیشم...اصال یه بچه مثل 
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یاج به نگه داری داره...خدا کمکم کن که بگم...بعدازظهر رفتم  خونه من احت
 دنبالش....رفتم تو حیاط دیدم حاضر وآماده وایستاده...خیلی شارژبودم

 سالم به همه-
 عزیز:سالم مادر

 ترانه:سالم
 هی چقدر تحویلم میگیره

 ترانه خانم خیلی عجله دارینا معلومه بهتون بدمیگذره-
 آقاسبحان این چه حرفیه همچی خوب بودهترانه:نه 

 عزیز بابغض حرف میزد
 عزیز:مواظب خودت باش دخترم

 ترانه:چشم عزیز جونم
کاش ماروهم اینجوری تحویل بگیره....باهم روبوسی کردن و خدافظی کردن....عزیز 

هم از آب و قرآن ردش کرد...خداکنه داره میره زودبرگرده....صندلی عقب 
روزی که رسوندمش خوابگاه...اون موقع باخودم میگفتم انگار نوکر نشست...مثل 

گرفته که عقب نشسته اما حاال خودم دوس دارم که نوکرش بشم...اصال خودم 
رانندت میشم....صبرکن ترانه فقط بیا همچی رو بهت میگم دیگه تحمل ندارم...دیگه 

....میشی خانم کسی جرأت نداره بهت امرونهی کنه یا چیزی بگه خودم میکشمش
 خونمون...وای خدا یعنی میشه؟یعنی اون روز میرسه...توفکربودم که صدام کرد

 ترانه:آقاسبحان؟
 بله -

 ترانه:یه زحمت براتون دارم
 بله بفرمائید-

 شمازحمتی!شما فقط امربفرماخانوووم
ترانه:این یه هفته که نیستم بی زحمت بیشتر مواظب عزیز باشین قرصاشو سروقت 

آمپولش هم  یکی رو بیارین براش بزنه...غذاهم امروز چندمدل درست کردم که ٬بدین
 برای چند روزتون باشه بعد انشاهلل میام

 چشم حتما-
 ترانه:ممنون
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دوس نداشتم برسیم...ازآینه وسط یواشکی نگاش میکردم...دلم میخواست دلیل نه 
وس تر....رسیدیم تا جلو اتوبگفتنش روبدونم ولی حتما دلش نخواسته نه گفته چه به

 همراهیش کردم و وسایالشو براش گذاشتم تو اتوبوس
 برین به سالمت فقط زودبرگردین.-

 زودبیا که بگم عروسم بشی
 ترانه:چشم ممنون ببخشید خیلی زحمتتون دادم

 وظیفمه عشقم هستیا
 نه خواهش میکنم کاری نکردم مواظب خودتون باشین-

 ترانه:چشم خدافظ
 پله ها اتوبوس داشت میرفت باال منم خیالم راحت شد برگشتم که برم

 آقاسبحان؟؟؟؟-
 برگشتم دیدم ترانه هست

 بله؟؟؟؟؟-
 ترانه:خوش حالم که برادری مثل شما دارم ازتون خیلی ممنونم که هوامو دارین

جوری خودمو به بعدش رفت....آب جوش ریخت روم با این حرفش....نفهمیدم چه
ن رسوندم....دوباره دنیاروسرم خراب شد....آخ چرا باهام این کارو می ماشی

کنی!چراهمش باحرفات اللم می کنی!برادر!!!!من نخوام تورو به چشم خواهری ببینم 
باید چیکارکنم!!!حرفتو زدی رفتی فکره دل داغونه منو نکردی....بابا من میخوام 

 عروسم بشی نه خواهرم
 

اره خیابونا بودم دوست نداشتم برم خونه کسی هم نداشتم داشتم داغون میشدم آو
 براش درد و دل کنم  باید بایکی حرف میزدم ....یاده حامد افتادم...شمارشو گرفتم

 وبهش زنگ زدم
 حامد:به سالم داداش سبحان چه عجب بی معرفت یادی ازماکردی!

 سالم کجایی-
 حامد:دره مغازم

 وقت داری بریم بیرون!-
 :آره اتفاقا بیکارمحامد

 دقیقه دیگه اونجام فعال.۹-
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رفتم جلو مغازشون دنبالش مغازه موبایل فروشی داشت.....سوارسد و راه افتادم و 
 شروع کردم خیابونارو دور زدن...چه فرقی کرده  حاال هیچی برای گفتن نداشتم

 حامد:داداش چته؟معلومه خوب نیستی
 نه خوب نیستم-

 اده!حامد:اتفاقی افت
 نه چیزی نشده-

 حامد:چیزی نشده و انقدرناراحتی!چندوقت بود که پیدانبودی حاال هم اینجوری
 حامدتاحاال عاشق شدی!-

 حامد:چطور نکنه...آره!!!!!
 شروع کرد به خندیدن....قهقه میزد

حامد:باورنمیشه تو عاشق شدی!!نه دارم خواب می بینم...میگم پیدات نیست نگو 
 و ما بی خبریم دنبال یاری

 بازم خندید.بمیری.
 مسخره بازی درنیار حوصله ندارم-

حامد:توکه میگفتی من عمرا عاشق بشم هرکی عاشق میشه عقل نداره...دیگه ببین 
 طرف کیه که تو عاشقش شدی

 هی این حال مارونمی فهمه مارو به مسخره گرفته غلط کردم رفتم دنبالش
 حامد:جان داداش کیه

 ختری که توخونمون کارمی کنههمون د-
 سریع خودشو سمت من چرخوند 

 حامد:ترانه!!!!!!!!
 ترانه خانم-

 حامد:نه!!!!دروغ میگی داری سرکارم میذاری
 سرکارچیه دیونه؟مرض دارم مگه؟-

 حامد:توکه ازاون بدت می اومد صد درصد سرت به جایی خورده
ینکه چرت وپرت بگی اصال بس کن حامد من اومدم دنبالت کمکم کنی نه ا-

 نخواستیم برو پایین
 میخواستم ترمزکنم وایستم که نذاشت

 حامد:باشه بابا حاال ناراحتیت برای چیه!
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برای اینکه اون اصال منو نمی بینه اون منو به چشم برادر می بینه...میترسم بهش -
 بگم ازاون خونه بره یا بابام بگه چرابهش نظرداشتی

 ش داری؟حامد:خیلی دوست
 بغض گلومو گرفته بود...نمیتونستم حرف بزنم سرمو تکون دادم

 حامد:دیگه ببین چه دختریه که تو عاشقش شدی
خیلی خانمه...هرجورفکرکردم که بهش بگم نشد چون دیگه منو به چشم برادر می -

 بینه
 حامد:حاال میخوای چیکارکنی!

 واقعانمیدونم-
 محامد:میخوای من باهاش حرف بزن

 توغلط می کنی با ترانه حرف بزنی
 نه الزم نکرده-

 دستشوگذاشت روشونم
 حامد:انشاهلل که حل میشه اون که فعال تو خونه شماست پس هنوز ازدستش ندادی

هه آره خیلی وقت دارم چند روزپیش خواستگارش پسرعمو خودم بود شانس آوردم -
 راضی نبود

 کردحامد:اوه اوه پس باید یه فکراساسی 
اومدم با کی دارم مشورت می کنم یکی میخواد اینو آدم کنه...نخواستیم بابا....خدا 

 خودت فقط میتونی کمکم کنی
 
 

 )ترانه(
ثانیه شماری میکردم که برسم خونه دلم براشون خیلی تنگ شده بود...به مامانم 

فهمم تازه مینگفته بودم که غافلگیرش کنم....این چندوقت که خونه عزیز کارمیکنم 
مامانم برام چقدرزحمت کشیده انشاهلل بتونم زحماتشوجبران کنم....این چندوقت 

آقاسهرابم نمیذاشت اصال کارتم خالی بمونه همیشه پول میریخت به حسابم انشاهلل 
خداهرچی میخواد بهش بده...شهر به روستامون زیاد فاصله نداشت  ولی چون 

ه داشتم نفس میکشیدم هوا عالی بود دیگه وسایل داشتم آژانس گرفتم ....دیگ
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ازآلودگی خبرنیست.....رسیدم جلو دره خونمون ....ازخونه که دوربشی دلت حتی 
 برای آجرهای خونه هم تنگ میشه...زنگ و زدم...کسی جواب نداد...دوباره زنگ زدم

 بله بله؟صبرکن دارم میام-
 ای قربون صدات بشم

 درو مامانم بازکرد
 م مهمون نمیخوای!!حاج خان-

 شوک زده شده بود
 مامان:الهی درد و بالت به جونم تو خودت صاحب خونه ای

 پریدم توبغلش
 الهی قربونت برم مامانی-

دوس نداشتم ازبغلش فاصله بگیرم..آغوش مامانمو با دنیاعوض نمی کنم....باالخره 
 ازش جداشدم و رفتم داخل

 ی ؟؟؟؟؟مامان:خوبی دخترم؟چرابی خبر اومد
 دوس داشتم غافلگیرت کنم مادربزرگ کجاست؟-

 مامان:خوابیده...قرصارو که میخوره بیشتروقتا خوابه
 اولین کاری که کردم رفتم سراغ اتاقم دلم برای اتاقمم تنگ شده بود.

 مامان:ترانه مادربیا چایی بخور
 اومدم مامانی-

 رفتم پیشش نشستم
 ذیتت که نمی کنن؟مامان:تعریف کن چیکارمی کنی؟ا

 خندیدم
 مامان حاال خوبه هرروز زنگ میزدم و بهت توضیح میدادم-

 مامان:مادرنیستی که حال منو درک کنی...هرروز نگرانت بودم وهستم
نگران چی فداتشم!انقدرباهام مهربون هستن که نگو اصال من اونجا احساس نمی -

ز نمیزارن تنهایی شام کنم که خدمتکارم مثل دخترشون شدم...اصال یه رو
 وناهاربخورم....خیالت راحت مامان

 بغض گلوشوگرفته بود
 مامان:کاش وضعمون بهتربود نمیرفتی کارکنی

 بازباید دلداری میداد
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الهی قربونت برم اشکال نداره که چندوقت بیشترنیست تامدرکمو بگیرم  بعدشم -
 اصال ناراضی نیستم ازکارم ....ثواب هم داره

 :اره مادرمامان
 فکرکنم آروم شد

 خب مامانی ازخودت بگو چیکارامی کنی؟-
 مامان:هیچی مادر بیشتروقتا مثل همیشه لباس میدوزم

 من که دارم کارمی کنم شما سفارش نگیر-
 مامان:منم نخوام خودشون میخوان فقط دوختن منو قبول دارن

 مامان گل منی دیگه-
تم سراغ مادربزرگم تابیدارش کنم...پیشونیش بوسش کردم بعد چایی خوردن هم رف
 رو بوس کردم...کم کم چشماشو بازکرد

 مادربزرگ:ترانه تویی؟
 آره منم مادربزرگ جونم-

حس خوبی داشتم خونمون بودم کنار مامان و مادربزرگ درسته نیمه های شب بود 
خصوصا با که رسیدم ولی بازم مامان برام ماهی پلو گذاشت عاشق ماهی پلو بودم م

دستپخت مامانم....سفره رو برام انداخت پیش تخت مادربزرگ به اون غذا میداد 
 بعد خودش میخورد

 آخ جونم....به به چندوقتی هست دستپختت رو نخوردمااااا-
 مامان:نوش جان دخترم

 مادربزرگ:اصال تهران چیزی میخوری؟
 آره مادربزرگ مگه نمی بینی چاق شدم-

 خندیدم
 مامانی راستی-

 مامان:جانم
 عزیز همش به من میگه تو چرا مثل شمالیا لهجه نداری-

درحالی که داشت به مادربزرگ غذا میداد سریع برگشت و نگام کرد انگار از یه چیزی 
 ترسید

 مامان:تو چی جوابشو دادی!
 گفتم صبر کن ازمامانم می پرسم -
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 خندیدم
 جوابشون ندهمامان:هرچی ازخانوادمون پرسیدن زیاد 

 نه مامانی کاری ندارن-
 یه نگرانی اومد توچشماش ولی نمیدونم چی بود....مادربزرگ بحثو عوض کرد

 مادربزرگ:با خواستگارت چیکارکردی؟
هیچی مادربزرگ کفشی که باخودش آورده بود به پام نخورد ازاول بهش گفتم من -

 سیندرال نیستما قبول نمیکرد
 خندیدن

 دست تو ....هنوز بزرگ نشدیامادربزرگ:از
 سرمو بردم باال وگفتم

 نووووچ-
 بازم خندیدن

 مامان:قربونت برم انشاهلل همیشه لبت خندون باشه
این چند روزفقط باهاشون می گفتم و میخندیدم ...روحیشون عوض کردم....عزیز 
 دهم یه بارزنگ زد وگفت که خونشون بدون من ساکت و خلوته بنده خدا روش نش

بگه یه دیونه تو خونشون کم دارن....منم که اینجاهرروز باغذاهای  خوش مزه مامانم 
پاهام بود....هرچی پول توکارت بود برداشتم نصفشو  میگذروندم....انگار بهشت زیره 

دادم به مامان تا قرصای مادربزرگ روبگیره بقیشم برای خونه خوراک خریدم برای 
ریدم   این چند روز مثل باد گذشت و  به تهران  هردوتاشون هم چند تا لباس خ

برگشتم انگار قلبم به دوتیکه تقسیم شده بود  شمال که بودم دلم برای عزیز تنگ 
میشد تهرانم که اومدم برای مامانم و مادربزرگم....باالخره یه روز میارمشون تهران تا 

اردخونه شدم  عزیز اینجا زندگی کنن....رسیدم با کلیدی که داشتم درو بازکردم و
 راست می گفت بدون من همه جا صوت و کور بود

 
 

 )سبحان(
یه هفته هست هنوز نیومده نبایدم بیاد خانم اونجا داره بهش خوش میگذره دیگه 
اصال چرابیاد من که بدون اون یه هفته رو گذروندم بقیشم میگذرونم حاال فکرکرده 

فته افتادم که با چه بدبختی گذروندم...نه کی هست اصال خدایا نیاد....یاده این ه
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خدایا غلط کردم...توروخدا بگو زودبیاد...دوباره سرحالی خودمو ازدست داده بودم 
 اعصبانی شدم زدم به فرمون ماشین

 بسه دیگه بسه اه لعنتی-
رسیدم خونه این یه هفته کارم شده بود مستقیم برم تو اتاقم....ماشینو گذاشتم تو 

و رفتم داخل....مثل همیشه عزیز تو پذیرایی نشسته بود....حوصله حرف پارکینگ  
 زدن رو نداشتم میخواستم زودتر برم تو اتاقم.....سالم گفتم و ردشدم

 سالم-
 این صدا چقدر آشنابود...برگشتم وای خدا ترانه هست...کجابودی دختر

 سالاااااام خوبی؟-
 گلم ازگلم شکفته شد....دوباره زنده شدم

 ترانه:ممنون شما خوبی؟
 عزیز:ماهم تحویل بگیر مادر

 آخ آخ ببخشید سالم عزیز-
 خندید

 عزیز:علیک سالم 
وس نداشتم برم تو اتاقم خدایا حرفمو پس میگیرم من خوشبخت ترین مرد دیگه د

 دنیام....سریع نشستم رو مبل
 همعلوم هست کجایین؟این چندوقت عزیز اصال به لبش خنده نیومد-

 عزیز خندید و یه چشمک بهم زد
 عزیز:جنابعالی که این چندوقت همش خواب بودی 

خندیدم فکرکنم بدجور خودمو لو میدادم....وای خدایاروشکر که اومدی.... داشتم 
 میمیردم...خدایاشکرت

 اصال دوست نداشتم ازش چشم بردارم باید باهاش سره صحبت رو بازمی کردم
 سوغاتی چی آوردین؟ترانه خانم برامون -
 سیرترشی وزیتون آوردم ٬...براتون کلوچهچندتا چیز ناقابل که گذاشتم تو آشپزخونه-
 وای من میمیرم برای زیتون...دستتون دردنکنه-

 صدای آیفون اومد
 یعنی کیه!!!-

 عزیز:خب مادراینجا نشستی میگی کیه خب برو دروبازکن
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 رفتم سمت آیفون...وای خدا.
 وه زیباست این اینجا چیکارمی کنه!اوه ا-

 عزیز:مادر خب خونه داییش هست....دروبازکن
 دروبازکردم

 عزیز من میرم باال بگونیست-
 عزیز:مادرزشته....ماشینت تو حیاطه....میفهمه.

عزیز راست میگفت...خانوم تاشیف آورد ....حاال این چندوقت کدوم گوری بوده که 
ه اینم باید بیاد بعد بابا میگه محل نذارین خودشون حاال شانس من ترانه اومد

متوجه میشن دیگه نمیان...آره چقدرهم متوجه شدن....ترانه رفت تو 
 آشپزخونه....خبره مرگش اومد داخل حال و احوال پرسی کرد

 عزیز:خوبی مادر؟
 زیبا روشو سمت من کرد

 زیبا:ازاحوال پرسی بعضیا خوبم عزیز
 ....استغفراهللشیطونه میگه بزنم..

 زیبا:عزیز راستشوبخواین اومدم با اجازتون چند دقیقه خصوصی با سبحان حرف بزنم
 تو اتاقمعزیز:باشه مادر من میرم

 حاال چی میخواد بگه....منم باید حرفمو بزنم هرچی بادا باد....عزیز رفت
 زیبا:تومعلوم هست چته؟؟؟؟

 سبحان:من چیزیم نیست خیلی هم سالمم
با:مسخره بازی درنیار...چرا نه سراغم میای  نه زنگ میزنی حالمو بپرسی...آلمان که زی

 بودم جواب ایمیلمو نمیدادی
 من کجاعهدکردم و امضاکردم که باید به شما جواب و سوال پس بدم؟-

 زیبا:یعنی چی سبحان؟من و تو قراره عقدکنیم
 اعصبانی شدم بلندشدم

پیش تو دوران بچگی یه حرفی زدم ..گفتم بمون  بس کن بابا چه عقدی!چندسال-
 زنم شو نه اینکه برو دوراتو بزن بعدبیا

 اونم بلندشد روبه روم وایستاد
 زیبا:من بخاطره تواومدم حاال اینجوری جوابمو میدی؟
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ول کن دیگه برای من نقش بازی نکن دیگه...خراب کاریات اونجا داشت زیادی -
 معلوم میشد اومدی ایران

 یبا:خیلی بی انصافی...من که میدونم کی زیر پات نشسته...ز
 کی مثال؟-

 زیبا:همون دختره دهاتی که توخونتونه
اوال دختره دهاتی نیست و اسم داره بعدشم عقل و شعورش ازمن وتو بیشتره...من -

 کاری به اون ندارم ونداشتم
 زیبا:عوض شدی

 عوض نشدم آدم شدم-
 نمون تموم شدهزیبا:واقعا که همچی بی

 هه چیزی نبوده که بخواد تموم بشه....به سالمت-
 ازخونه رفت بیرون...شرت کم....خستم کردی...شورشو درآورده بود

 صدای ترانه پیچید تو گوشم
 ترانه:رفتن!!!من چایی آوردم

 با دیدنش اومد لبخند اومد رو لبم
 حاال اون رفت ما نباید چایی بخوریم!!!٬اره رفت-

میشد...آخش راحت شدم  ندیدم...وقتی نگاش میکردم همه اعصبانیتم فروکشخ
جواب اینم دادم....برای شب ترانه برامون سنگ تموم  گذاشت...باباهم اومد انگار 
ازما بیشتر ازدیدن ت رانه خوش حال شده بود...این دختر مهره مار داره...همه تو 

گی رفتیم تو حیاط نشستیم...ترانه این خونه دوستش دارن...شامو خوردیم بعد هم
 برامون هندوانه آورد....

 ترانه:ببخشید یه سوال دارم
 عزیز:بگومادر

ترانه:پس فردا اول ماه رمضانه میخواین پیشواز برین من امشب سحری درست 
 کنم؟

 عزیز:من که خدا بهم لیاقت نداده روزه بگیرم برای خودت و سهراب درست کن
....ماه رمضانم اومد....دیگه نباید مثل ساالی قبل روزه خوری چه زودامسال گذشت

 کنم
 ترانه خانم منم سحری بیدار کنین-
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 ترانه:چشم
 بابا:توهم میخوای روزه بگیری مگه!!!!

 بنده خدا حق داره تعجب کنه
 اشکالی داره بابا؟؟؟؟-

 بابا:نه پسرم 
 یه دفع یاده زیبا افتادم

 اومده بود اینجا راستی بابا امروز زیبا-
 بابا:خب؟

 هیچی چشمامو  بستم و دهنموبازکردم...حرفایی که نباید بزنم وزدم-
 بابام خندیدو با خون سردی تمام گفت

 بابا:منتظربودم بیاد بازم باید منتظربمونم
 عزیز:چرامادر

 یبابا: منتظره زنگ دخترتون دیگه که زنگ بزنه و حرف بارم کن هرچند تا االنم خیل
 دیرکرده

همگی خندیدیم....بابا راست میگفت امکان نداشت عمه زنگ نزنه و چیزی 
نگه....برام فقط مهم ترانه هست ...خداروشکر که اومد و دوباره همه دور هم جمع 

 شدیم...خدایا شکرت
 
 

 )ترانه(
ما ا روزه اول ماه رمضانم رسید...ساالی قبل من پارو پا میذاشتم و جلو تلویزیون بودم
امسال فرق کرده   حتی پیش مامانم هم نیستم...رفتم تو اتاق عزیز و پاهاشو با 

 روغن زیتون مالیدم تا نرم بشه
 خوب شد عزیز؟-

 عزیز:آره مادرخیر ببینی....راستی ترانه جان زیاد کارنکن روزه هستی سختت میشه
 اشکال نداره عزیز-

 م که بلدنیستم بخونمعزیز:کاش منم میتونستم روزه بگیرم قرآن ه
 

 ناراحتی عزیز برام سخت بودوتحملشو نداشتم...یه فکری به ذهنم رسید
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االن میرم وضومیگیرم میام ٬کاری نداره عزیزجونم قرآن گوش دادن هم ثواب داره-
 میخونم شما هم گوش بده

 عزیز:راست میگی مادر!!!بلدی!!!
 خندیدم

 یااااافرشتت رو دست کم گرفت٬بله که بلدم -
وضوگرفتم و جزءاول قرآن رو براش باصوت خوندم....اصال باورش نمیشد دارم 

باصوت براش میخونم....قرآن خوندنم تموم شد...اشک تو چشمای عزیز جمع شده 
 بود.

 عزیز:ماشاهلل دخترم...آفرین  واقعا که فرشته خونم شدی....قبول باشه
 قبول حق عزیز-

ل کردن و ازقدیما حرف زدن....منم که حرفاشو سرتا پا بعد عزیز نشست به درد و د
گوش میدادم ....از خوراکیا قدیم می گفت از فالوده و پشمک های قدیم که خیلی 

خوش مزه بوده و االن طعمشو ازدست داده....منم که روزه  بودم دهنم آب 
 افتاد...دلم بدجور پشمک میخواست...ساعتو نگاه کردم یاده غذام افتادم

 عزیز با اجازتون من برم سراغ غذاهام و افطارو آماده کنم-
 عزیز:برو مادر سرتو در آوردم

 نه این چه حرفیه عزیز من کنارشما هستم هرثانیه لذت میرم -
 ازاتاق اومدم بیرون که سبحان داشت ازپله ها می اومد پایین

 یزی الزم ندارین؟؟؟ترانه خانم من دارم میرم بیرون نون و زولبیا و بامیه بخرم چ-
 نه ممنون-

داشت میرفت که یه دفع یاده پشمک افتادم واقعا دلم میخواست....روم هم نمیشد 
بگم خودم میخوام ....باهاش هنوزم رو در واسی داشتم ولی نه مثل قبل آب بشم برم 

 تو زمین....یه کلکی باید میزدم
 میگم آقاسبحان-

 برگشت سمتم
 سبحان:جانم امربفرما
 اوه چه جانمی گفت

 عزیز دلش پشمک میخواد میشه براش بخرین؟-
 تعجب کرد
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 سبحان:پشمک!!!!عزیز!!!!عزیز که همیشه بستنی فالوده ای دوست داره
 اوه اوه صوتی دادم

 حاال شما بی زحمت بگیر شاید بخوره-
 خندید

 سبحان:مطمئنی عزیز فقط دلش میخواد؟
 خجالت کشیدم

 یه ذره خوردم حاال شاید منم-
 شروع کرد به خندیدنبازم

 سبحان:چشم میگیرم
 ممنون-

سبحان:راستی ترانه خانم  صدای قرآن که گذاشتین کدوم شبکه رادیویی بود!داشتم 
 میرفتم باال صداشو شنیدم

 خندم گرفته بود
 رادیونبود برنامه زنده بود-

 شم زیاد کنینسبحان:جدی!!صداش خیلی خوب بود پس هرروز بزارین صدا
 وای خدا مردم ازخنده

 شرمنده بیشتر از این زیاد نمیشه....آخ صدام همین انقدره-
 

 چشماش چهارتا شد 
 سبحان:دروغ!!!!!نه بابا شوخی می کنین صدا خودتون نبود

 بازم خندیدم
 سبحان:ماشاهلل ماشاهلل بزار بزنم به تخته

 به جای تخته زد تو کله خودش
 مبازم خندید

 ممنون-
 یه چشمک زدو گفت

 سبحان:من برم برای عزیز پشمک بخرم و میام
خندید و رفت....ای وای آبروم رفت...بعد این مدت که اینجام تازه دارم باهاش 

راحت میشم  برام مثل یه برادر شده بود ..... حاالبرام شده سبحان نه آقا سبحان 
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موقع ها نمیدونم چرا آمپر می چسبونه و البته تو خلوت خودم..... پسرخوبیه فقط یه 
قاطی می کنه....حرفاش که یادم میاد خندم میگیره یادم باشه شب برای آقاسهراب 

تعریف کنم....رفتم سراغ سوپم...ظاهرش که خوب شده...مزه اش رو خدامیدونه چی 
 پباشه...نزدیک افطار بود سبحان دستور داده بود میزه افطارو تو حیاط بچینم...سو

و زرشک پلو با مرغ درست کرده بودم...آقاسهراب هم بخاطره افطار زود اومده 
 بود....همگی آماده شدیم و دوره میز نشستیم تا اذان بگه

 آقاسهراب:دخترم دعاکن
 وای خدا منو چه به دعا

 بامنی!!!!!-
 سهراب:غیرازشما من که دختری ندارم

 نه خودتون بگین-
 که پیش ماهستی پس بگوسهراب:اولین سالی هست 

 عزیز:آره مادرتوبگو
 چشم پس با اجازه شکرگزاری کنم نه دعا-

 عزیز:باشه مادر
 خدایا به بزرگی و عظمتت شکر-
 خدایا به داده ها و نداده هات شکر-
 شکرخدایا اینکه لیاقت دادی یه سال دیگه روزه بگیرم-

 مون بوداشک توچشماشون جمع شده بود و دستاشون رو به آس
خدایا یه دنیا ممنونم ازت که امسال درکنار این خانواده مهربون  هستم یه خانواده -

 ای که منو جای دخترشون میدونن
 

 اذان گفت همگی به هم قبول باشه گفتیم و شروع کردیم به افطارکردن
ماه رمضان کارم بیشترشده بود...با گرمای طاقت فرسای تابستون خدا تواناییشو 

ده بود هم کارکنم هم روزه بگیرم ....آخرای ماه رمضان شده بود....خیلی زود دا
گذشت....تو آشپزخونه بودم و داشتم برای سحرغذا درست می کردم....صدای آیفون 
اومد...نفهمیدم کی بود...اهمیت ندادم.....بعد چند دقیقه سبحان با شتاب اومد تو 

 آشپزخونه
 یزاریاااعمو اینا اومدن...محلشون نم-
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وا این چش شده!چرا انقدر اعصبانی بود...مونده بودم چی بگم...بعدشم که سریع 
رفت....انقدر اعصبانی بود ترسیدم از جام تکون بخورم بازدوباره آمپر 

چسبونده....چایی دم کردم....یادم اومد که میوه تو پذیرایی هست الزم نیست 
یاد چایی رو ببره...صالح ندونستم ببرم....نیم ساعت گذشت منتظرشدم سبحان ب

 خودم برم....سبحان اومد تو آشپزخونه باصورت اعصبانی و درهم
 سبحان:چای ریختی؟

 نه االن میریزم-
 شروع کردم به چای ریختن

 سبحان:ترانه میخوان بری باهاشون حرف بزنی
 جانم چی گفتی!!!ترانه!!!!

 چه حرفی؟-
 بله بدی سبحان:اومدن که راضیت کنن جواب

 
 خیلی ناراحت بود تا حاال اینجوری ندیده بودمش

 من که قبال جوابمو دادم-
 سبحان:اگه جوابشون دادی پس االن یه حرفی بزن که دیگه بیخیالت بشن

 دربرابرش مثل بچه هاشده بودم
 باشه-

سبحان:چایی هم خودم میبرم  با منم بیا....اومدی نمیری پیش اونا بشینی..پایین 
 پذیرایی پیش خودم بشین

 انقدر که اعصبانی بود جرأت نمی کردم چیزی بگم یا مخالفت کنم
 باشه-

چادرمو مرتب کردم و پشت سرش راه افتادم...سالم کلی کردم و رو یکی از صندلی 
های میزبان کنارش نشستم....عمو و زن عمو سبحان  باالی پذیرایی رو مبل سه نفره 

سمت رلست  پذیرایی مثل همیشه رو ویلچر بود...آقاسهراب  نشسته بودن...عزیز هم
 و پسره هم سمت چپ پذیرایی نشسته بودن

 زن عمو:خوبی دخترم
 ممنون-

 ترجیح دادم حالشو نپرسم
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عمو:ترانه خانم میرم سراصل مطلب شما که گفتین راضی نیستین و ماهم قبول 
 بخوایم تا بیشتر فکراتون بکنین کردیم اما پسرم اصرارکرد که دوباره بیایم و ازشما

سبحان با پاش ضرب گرفته بود و میزد به زمین معلوم بود ازروی اعصبانیت داره این 
 کارو انجام میده...

 سهراب:دخترم اگه میخوای بازم فکرکنی بگو اگه نمیخوای هم بازم بگو
ین .تاحاال تو ابه عزیز نگاه کردم ...سرشو به عالمت تایید تکون داد یعنی حرف بزن..

 شرایط قرار نگرفته بودم...استرس داشتم...خدایا کمکم کن...
 عمو:نظرشما برای ما قابل احترامه هرچی بگی قبول می کنیم

 
 باید یه حرفی بزنم  تابه قول سبحان بیخیال بشن

تو جمعی که بزرگترا هستن بی حرمتی هست اگه من بخوام حرفی بزنم یا جای -
 ندارن نظرمو بگم ولی چون چاره ای ندارم با اجازتون حرفمو بزنممادرم که حضور

 سهراب:بگو دخترم
 عمو:،بفرمائید ما گوش میدیم

من جوابمو قبال دادم وگفتم که قصد ازدواج ندارم و نخواهم داشت نه حتی آقازاده -
شما نه کسی دیگه...از اینکه زحمت کشیدین تا اینجا بخاطره من اومدین خیلی 

نم ولی بهتر بود به حرف پسرتون گوش نمیکردین تا این همه راه زحمت ممنو
 .بکشین بیاین و منو خجالت بدین

 همه جا ساکت شده بود...صدای پای سبحان هم کم شد...این چش شده نمیدونم
مبین:ببخشید اگه من حرفی میزنم ولی ببخشید ترانه خانم میتونم دلیل قانع کننده 

 دی دیدین؟ای بگین شما ازمن ب
 سرمو انداختم پایین

 حرفمو کلی زدممن روشما شناختی ندارم که بخوام نظری بدم یا توهینی کنم من-
مبین:همین که کلی جواب میدین من قانع نمیشم....اگه ازنظر مالی میگین ازنظرمن 

 اصال مهم نیست 
 
 انگار دست بردارنیست 
و اموال دست  من و شما  من آدما و خودموبا پول نمی سنجم....مال-

 نیست....خدابخواد میده بخواد پس میگیره
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 مبین:پس دلیل بیارین
 خداشفات بده.... عجب گیری داده

سبحان: ای بابا مبین جان  کسی که راضی نیست که نمیشه به زور راضی کرد میگه 
 نه یعنی نه

 سبحان بیشتر ازمن حرصش در اومده
 ریم تا بیشتر ازاین سبکمون نکردیعمو:ازدست این پسر بلندشو ب

سکوت کردم و حرفی نزدم....عجب پسریه خب ازت خوشم نمیاد مگه اجباره!!!ولی 
 خودمونیم عجب باکالس حرف زدم....رفتن منم مثل میخ نشسته بودم.

 سبحان:من نمیدونم این پسر به کی رفته!!!!!
 آقاسهراب ببخشید اگه حرفی زدم-

 حرفیه؟بی ادبی نکردی فقط جوابشون دادیسهراب:دخترم این چه 
 عزیز:ولی فکرکنم بازم قانع نشد من میشناسمش

 سبحان صداشو برد باال
سبحان:غلط کرده ...یه باردیگه پاشو بزاره اینجا و بخواد حرفی بزنه  من میدونم با 

 اون
 
 

 اوه اوه باز قاطی کرد
 ت که.عزیز:وا پسرم این کاراچیه!قسمت دست من و تونیس

ازشون اجازه گرفتم و رفتم تو آشپزخون.اگه منو نخواد چی اگه ناراحت بشه و 
ازخونمون بره چی!وای خدایا خودمو به تو می سپرم....این فرشته رو خودت آوردی 
به خونمون خودتم  یه کاری کن بمونه ونره....خدایا دنیارو میریزم زیرپاش فقط نه 

 خوابم برد....۳وندم ساعت نگه....این دوشب رو به سختی گذر
صبح بلندشدم...تیپ زدم....یه شلوار سرمه ای براق با یه بلوز آبی پوشیدم...موهامم 

درست کردم...حس میکردم دارم میرم  خواستگاری  فقط یه دسته گل کم 
داشتم....سوارشد و راه افتادم...کاش هرچه زودتر کالسش تموم بشه و بیاد تا حرفمو 

ونم بگم....بدنم می لرزید دستام سردشده بود....به سختی رانندگی بزنم یعنی میت
میکردم...باالخره رسیدم....حرفامو باخودم تکرارمیکردم....من که جواب هردختری رو 

به راحتی میدادم حاال نمیدونم چرا اینجوری شدم....هی پدرعاشقی بسوزه....باهام 
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اشین بازشد...سالم کرد چیکارکرده....داشتم باخودم حرف میزدم که در م
 ونشست....وای خدا چه زودگذشت...با لکنت زبونی گفتم

 سالم-
 من با این حالم چه جوری میخوام حرف بزنم

 ترانه خانم-
 ترانه:بله؟

 میشه خونه نریم!!!-
 چشماش گردشد

 ترانه:پس کجابریم!!!
 هاتون حرف دارمیم یه گوشه یه کافی شاپی...بامنظورم اینکه دیرتربریم....بر-

 ترانه:آخ عزیز ناهارش دیرمیشه
 زودمیریم خونه-

یه دقیقه مکث کرد و بعد سرشو به به عالمت تایید تکون داد.... خیابونارو دور زدم تا 
یه کافی شاپ پیداکردم و  پیاده شدیم...رفتیم سمت کافی شاپ....خداکنه خودش 

بخواد  بفهمه...اول ترانه فهمیده باشه میخوام چی بگم آخ دیونه چه جوری 
واردشد...یه جای خالی پیداکردم و نشستیم رو به روی همدیگه....گارسون اومد دوتا 

کافه گالسه سفارش دادم....نمیدونم چرا صورتش قرمز شده بود و سرش پایین 
 بود...تصمیم گرفتم  اول مزه دهنشو بفهمم بعد برم سره اصل مطلب

 ی کنه؟ترانه خانم چیزی اذیتتون م-
 ترانه:نه

 پس چرا انقدر موذب هستی؟-
 ترانه:راستشو بخواین.....

 راستشوبخوای چی!!!-
 ترانه:من تا حاال باپسربیرون نرفتم برای همین خجالت میکشم

 وای از حرفش انقدر ذوق کردم انگار برق چند ولتی بهم وصل کردن
 ترانه:میشه بی زحمت حرفتون بزنین زودبریم

 نم خواستم باهاتون مشورت کنمترنم خا-
 ترانه:بفرمائید
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یه بار بهتون اعتماد کردم و باهاتون درد و دل کردم فهمیدم کسی هستی که میتونم -
 حرف دلمو  راحت بهتون بزنم

حرفی نزد انگاردوست داشت فقط گوش بده...عرق از پیشونیم می 
 اومد...غیرمستقیم خواستم حرفمو بزنم

 به کسی عالقه مندشدممن چندوقتی هست -
زول زدم بهش خواستم عکس العملشو ببینم ....اگه ناراحت بشه معلومه دوستم داره 

 ولی برعکس سرشو باخوش حالی باال آورد و بهم نگاه کرد
 ترانه:جدی آقاسبحان!وای عزیز بفهمه خیلی خوش حال میشه

 
 ای بابا ازدست تو

 بله خواستم شما کمکم کنی-
 بمو دادبا ذوق جوا

 ترانه:هرکاری باشه با جون و دل انجام میدم
 نمیدونم ازکجاشروع کنم-

 ترانه:راحت باشین...آشناست؟
 منم ذوق کردم

بله ولی ازعالقه من نسبت به خودش خبرنداره یعنی هیچ کس خبرنداره نه عزیز نه -
 بابا

 
 ترانه:چرا بهشون نمیگی؟

 میترسم خیلی میترسم-
یان براش جالب میشد...تمام حواسش به من بود و نگام میکرد کاش تازه داشت جر

 همیشه اینجوری بهم زول میزدی
 ترانه:ازچی میترسین؟

 ازاینکه جواب نه بده از اینکه منونخواد شاید اگه بفهمه دوستش دارم ناراحت بشه-
 توروخدا متوجه شو که منظورم به خودته نه کسی دیگه فقط خودت

 وستش دارین؟ترانه:خیلی د
 آره خیلی حتی حاضرم جونمم براش بدم-

 کارسون کافه رو آورد و سکوت کرد دوباره ادامه داد 
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 ترانه:میخواین من باهاش حرف بزنم؟
 آره اگه زحمتی نیست با خودت حرف بزت خودتو راضی کن که مال من بشی

 نه فقط...-
 ترانه:فقط چی!!!

 نه هیچی-
 ین؟ترانه:باهم رابطه دار

چه سوالی می پرسه هاااامن دارم میگم خبر نداره...درمورد من چی فکرکرده بابا من 
 آدم شدم

 نه نه اصال فکربدنکن-
 خندید

 ترانه:من فکربدنکردم فقط سوال کردم
 لبخند زد و ادامه داد

ترانه: راستش من تو این زمینه تجربه ندارم فقط میتونین با کاراتون بهش نشون 
 دوستش داری بدین که

اگه عزیز و بابا قبول نکردن چی!جریاناتی هست که نمیشه گفت...دالیلی هست که -
 بخاطرش ناراحت میشن.

 
 چرامتوجه نمیشی آخ؟آخ من این چندوقا غیر ازخودت مگه کسی رو دیدم!!!!

 ترانه:باید یه فکری درموردش کنیم
 شماهم توزحمت انداختم-

 وش حال شدمترانه:چه زحمتی اتفاقا خ
 ازچی!!!!-

 ترانه:ازاینکه منو جای خواهرتون میدونین با من درد و دل می کنی
 

ساکت شدم...آخ من چه گناهی کردم که انقدر منو باحرفات عذاب میدی دیگه 
وسوارماشین شدیم...باز دوباره با دوست نداشتم حرفی بزنم...بعد چند دقیقه رفتیم

فهمیدم اصال منو نمیخواد و دوست نداره....تو  نوحرفش دهنمو بست .....فقط ای
 ماشین بودیم که یه دفع ازجاش پرید و با ذوق گفت

 ترانه:آهان آقا سبحان فهمیدم چیکارکنین
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تو این شرایط ازکارش خندم گرفته بود....بعضی وقتا با کاراش شیطنتش رو نشون 
 میداد

 خب چیکارکنم!-
 ترانه:شمارشو دارین؟

 به شمارش داره!ندارم ولی میتونم پیداکنم چطور!!! چه ربطی-
ترانه:خب بهش زنگ یا پیام بدین  بهش بگین....اینجوری کسی هم نمیفهمه فقط 

 خودتون و خودش میفهمین ...حضوری هم نیست.
 خب اگه بره به کسی بگه یا بیاد به عزیز بگه چی!-

م کارتون غیر شرعی که ترانه:باید درک داشته باشه حال شمارو بفهمه...شماه
 نیست....راضی باشه عزیزو باباتون نمیتونن حرف بزنن

 
خدا ازدهنت بشنوه یعنی با یه پیام و زنگ حل میشه!اگه بگم طرف خودتی بازم  

 دوباره این نظرومیدی و انقدر راحت برخوردمی کنی!
 اگه خودش ناراحت شدچی!-

 ترانه:نه دلیلی نداره ناراحت بشه
 

خودم عقل ندارم نمی فهمم که بهش پیام یا زنگ بزنم.....من نمیدونم این چه انگار
 جوری درس میخونه!!!بابا من میخواستم  به تو بفهمونم 

 میخوامت...بازم به تالشم ادامه دادم
وای ترانه خانم اگه جوابش مثبت باشه  خیلی خوب میشه...دنیارو زیرپاش -

.. اونو داشته باشم همچی دارم....حاضرم گداترین میریزم....ازخدا هیچی نمیخوام ..
 آدم دنیا بشم ولی اون کنارم باشه

 
ترانه:انشاهلل آقاسبحان قسمتتون بشه... براتون دعا میکنم همچی حل بشه و 

 خوشبخت بشین
 

خوشبخت بشین نه خوشبخت بشیم...چی فکرمیکردم چی شد...گفتم می فهمه 
 عالقم یه طرف هست....هی خدا. همچی تموم میشه....فقط فهمیدم
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 )ترانه(

تمام حواسم به مسئله ای بود که استاد داشت درس میداد...یه دفع پریسا زد تو 
 پهلوم

 چه خبرته!!!دردم اومد-
 آروم گفت

پریسا:بابا داد نزن االن استاد بیرونمون می کنه....میگم ترانه یه چیزی میگم قاطی 
 نکنیاااا

 نه بگو-
ا:قبل ازاینکه تو بیای من با سوگل و تبسم یه تصمیم خوب گرفتیم توهم باید پریس

 اجازشو صادرکنی
 خدا به خیر کنه دوباره میخوان چه بالیی سرم بیارن

 چی هست!!-
پریسا:فقط آروم باشیاااا...میگم اجازه بده کالس تموم شد ما بیایم این سبحان رو 

 ازنردیک ببینیم
 

 روع کردنای بابا دوباره ش
 بابا یعنی چی پری!مگه تا حاال  پسرندیدین اینم مثل بقیه پسراست دیگه-

پریسا:حاال بذاره دیگه چی میشه!،تاجلو ماشین میایم برمیگردیم...هفته قبل که 
 نذاشتی

 نه زشته پریسا-
اگه قبول کنم تا آخرترم گیرمیدن بیایم .....اینا چه دلشون خوشه حتما منتظرن 

 مش یکی اینارو بگیره....خبر ندارن دلش جای دیگه هستسبحان چش
 پریسا:ترانه خانم وکیلم؟

 فقط یه بارااااا-
 پریسا:باشه یادم باشه بعدکالس یه بوس آبدارت کنم

 زهرمار-
کالس تموم شد سوگل و تبسم ازصندلیشون بلندشدن و اومدن سمت ما...تبسم رو 

 به پریسا کرد و گفت
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 شد!تبسم:چی شد؟راضی 
 پریسا:اوهوم

 تبسم:ای ول بلندبشین بریم بلند بشین
 انگار نه انگار من اینجا نشستم ...حالت اخمو نگاه کردمعجب رویی دارن اینا ...

 تبسم:چیه عزیزم!
 خیلی رو دارین بخدا....پسرمردم   میخواین بیاین ببینین که چی بشه؟؟؟-

 سوگل:میخوایم ببینیم چه شکلیه
چشم داره یکی ازچشماش وسط صورتشه اون یکی پشت  هیچی دوتا-

 سرش....دماغشو بگو به جای دوتا سوراخ چهارتا داره 
 سوگل:دیووونه

 خندم گرفته بود
 آخ خل و چال من به شماها چی بگم؟-

 سوگل رو به پریساکرد
 سوگل:تو که گفتی این راضی شد

 پریسا:داره الکی خودشو لوس می کنه
 بریم شاهزاده با اسب سفیدش منتظر ترانه خانوم وایستاده تبسم:بلندبشین

خندیدن...ازکالس اومدیم بیرون...ذوق داشتن برای دیدن سبحان ازنزدیک...تا  
 حیاط دانشگاه حرفی نزدن

 پریسا:میگم ترانه ببین چقدر براش مهمی که بخاطرت این همه راه میاد
 

 نزدملبخندزدم..اینا چه دلشون خوشه ها...حرفی 
 تبسم:حاال ازکجامعلوم ترانه رو وسیله قرارنداده تا بیاد ماهارو ببینه!!!

مردم ازخنده...همتون دیونه هستین بخدا...باید ازخماری درشون می 
آوردم....داشتیم میرفتیم سمت  خروجی دانشگاه...چادرمو روی سرم مرتب کردم 

 وگفتم
 ی رو درحدمرگ میخوادزیاد به دلتون صابون نزنین...طرف خودش یک-

نمیدونم حرفم چی داشت که همشون وسط دانشگاه خشکشون زد.....تبسم دستمو 
 رفت و نگهم داشت
 تبسم:راست میگی!
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 آره دروغم چیه-
 پریسا:ازکجامیدونی؟

هفته پیش باهام حرف زد گفت یکی رومیخوام و ازم کمک خواست که با دختره رو -
 به رو بشه

 
 تو سره خودش سوگل با دست زد

 سوگل:خاک برسرمون که شانس نداریم 
ازقیافه هاشون خندم گرفته...تو ذهنشون تصورمیکردن سبحان بیاد و یکیشون 

 انتخاب کنه
 بریم دیگه-

 تبسم:بریم حاال من نا امیدنمیشم...تیری درتاریکی میزنیم
 

 وای خدا ازدست اینا...ازدانشگاه خارج شدیم
 نو نگاااااپریسا:بچه هااا ای

ردچشمشو گرفتم مات و مبهوت داشت به سبحان نگاه می کرد که تکیه داده بود به 
 ماشین

 پریسا:ترانه من جلو بیام قش کردم
 اعصبانی شدم

بچه ها بس کنین دیگه سنگین باشین توروخدا...اومدین جلو ضایع بازی -
 درنیارین...آبرو منو ببرین

 
...مثل بچه هایی که پشت مادرشون راه میرن شده سرشون تکون دادن یعنی باشه.

بودن....سبحان تا منو دید صاف ایستاد....وای خدا حاال من چی بگم...روبه رو 
سبحان وایستادم و سالم کردم این چند خل و چل هم زمان با من سالم 

کردن...سبحان سرشو پایین انداخت یه سالم کلی کرد و بعد به من نگاه کرد یه 
 هم زد وگفتلبخند ب

 سبحان:خسته نباشی
 ممنون...آقاسبحان معرفی می کنم دوستام هستن-
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باهم گفتن خوشبختیم....سبحان تعجب کرده بود که اینا برای چی اومدن بنده خدا 
حقم داشت..منم که توضیحی نداشتم بدم....سبحان بدون اینکه بهشون نگاه کنه 

 جوابشون داد....روبه من کرد
 ترانه خانم؟؟؟؟سبحان:بریم 

 بریم-
برام سریع دره جلورو بازکرد...اگه بگم ذوق نکردم دروغ گفتم....یه خدافظی دسته 

جمعی کرد و رفت سوارماشین شد...قیافه هاشون دیدنی بود بدتر ازقبل شده 
 بود...چشماشون چهارتا شده بود...خندم گرفته بود

 خب بچه ها من می میرم بعدا می بینمتون-
 تو گوشم گفتتبسم 

 تبسم:برو فقط بمیری الهی
میدونستم دارن ازحسودی می میرن...ترجیح دادم زودتر ازدستشون فرارکنم و 

 سوارماشین بشم.... خدافظی کردم و راه افتادیم
وای اگه سبحان بپرسه اینا برای چی اومدن چی جوابشو بدم...خیلی ضایع بود 

چقدرهم تو دلش ذوق می کنه...نمیدونم چرا معلوم بود اومدن جلو که ببینش...حاال 
داشت با سرعت باال رانندگی میکرد...تا نصف های راه سکوت بود تا صدای پیام 

گوشی من اومد...حدس میزدم منتظرشون بودم تا یکیشون پیام بده....تبسم بود 
 بازکردم....نوشته بود

 وای ترانه شیرین ندیدش یه عکس بگیر بیار-
 ر ایناضایع بازی درمیارن...نوشتموای خدایا چقد

 برو گمشو-
 باز ول کن نشدو پیام داد

وای ترانه چه جیگری بود خوش به حال کسی که دوستش داره..بگو نخواست بیاد -
 منو بگیره

 
راست می گفت واقعا خوش به حال کسی که دوستش داره من یه غریبه ام انقدر 

 ...جوابشو دادمهوامو داره برای اون دیگه خودشو میکشه
 خجالت بکش بای-

 سریع جوابمو داد
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 بله دیگه کنارش نشستی باید اینجوری بگی بای-
خندم گرفت...اگه به تبسم بود یه عاقد می آورد و می گفت خودشوو سبحان رو 

 عقدکنن...باحرف سبحان از فکراومدم بیرون
 اهم بخندیمسبحان:ترانه خانم چی براتون فرستادن؟اگه خنده داره بگو م

 
 لبخند زدم

 نه چیزه خاصی نیست-
 شونه هاشو باال انداخت و چیزی نگفت...شیطنتم گل کرد.

 آقا سبحان یه چیزی بگم-
 سبحان:شما به جای یکی دوتا بگو

 خندیدم
 ومشم نرسیدممیگم من آرزو خیلی دارما به هیچ کد-

 ازحرفم تعجب کرده بود
 سبحان:خب یعنی چی!

ینکه اینجوری که شما رانندگی می کنی من به اولین آرزومم نمیرسم چه برسه یعنی ا-
 به بقیه اش باید زنده بمونم یا نه

 تازه متوجه شد چی گفتم...خندش گرفته بود...سرعتشو کم کرد
 سبحان:بله چشم ببخشید...حاال آرزوهاتون چی هست؟

 اومممبذار فکرکنم-
 خندید

 ی دوست داری بهش برسی!!!سبحان:البد شماهم عاشق شد
 خندیدم

 من به عشقم خیلی وقته رسیدم-
 نگاشو ازجلو برداشت و زول زد بهم

 سبحان:راست میگی!
 ااا آقا سبحان مواظب باش -

 یه دفع متوجه شد و حواسشو جمع کرد...
 آره خب من ازبچگی بهش رسیدم...عشق مادرم بزرگترین عشق دنیا.-

 دستش عرق زو پیشونیش رو پاک کردنفس عمیقی کشید...با
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 سبحان:خب پس من فکرکردم.....دیگه آرزو هاتون چیه!
 یه زندگی آروم و بدون هیچ دغدغه ای با مادرم-

 سبحان:دوست نداری کسی بیاد تو زندگیت!
ازاین حرفش خجالت کشیدم...سرمو انداختم پایین..جوابی نداشتم که 

 بدم...خودشم فهمید...خندید
ن:اوه ترانه خانم سوال کردما اگه یکی بیاد خواستگاریت فکرکنم آب میشی سبحا

 میری تو زمین
 دوتاییمون خندیدیم

سبحان:من که خیلی دوست دارم یکی بیاد تو زندگیم....نه هرکسی کسی که 
 دوستش دارم...نباشه من مردم

 توکلت به خدا باشه آقاسبحان-
ش داره اگه بپرسم کی هست   فکرمی کنه ببین دختره چیکارکرده که انقدر دوست

 خیلی فضولم البته هستماااا نه زیاد....نپرسیدم اونم دیگه حرفی نزد
رسیدم و سریع لباسامو عوض کردم و رفتم تو آشپزخونه براشون کتلت درست 

کردم...بعد ازناهار به کارهای  نظافتی عزیز رسیدم ....خیلی خسته شده بودم رفتم تو 
زپیامای تبسم هم کالفه شده بودم همش میخواست بدونه دختره کیه که اتاقم....ا

انقدر سبحان دوستش داره منم نمیدونستم یعنی نخواستم که بپرسم...شاید دوست 
نداره بدونم....این دوروزم گذشت و صدای هشدار گوشی بیدارم کرد...طبق معمول 

م به سمت همیشه صبحانه عزیزو دادم....من و سبحان هم راه افتادی
دانشگاه...خجالت می کشیدم ازبابت اینکه منو می رسوند ولی چاره نداشتم خودش 

خواسته بود....رفتم سرکالس....برام کالس زود گذشت و تموم شد....از بچه ها 
 خدافظی کردم و داشتم از کالس می اومدم بیرون که تبسم صداکرد

 تبسم:ترانه ترانه
 همیشه برای مسخره بازی میرفت  برگشتم دیدم جای استاد نشسته

 چته یواش تر چرا اسمم رو صدامیزنی!-
 تبسم:خب بابا خانم گودرزی

 یه چشمک بهم زد و ادامه داد
 تبسم:منم بیام؟؟؟

 حرصمو در آورد و یه اخمی بهش کردم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 1 1  

 

 بروبمیر-
راه افتادم صدای خندش اومد باید زودتر می اومدم پایین که سبحان 

.همیشه جلو دانشگاه وایمیستاد...توماشین بود و سرشو برگردوند و منو منتظرنباشه..
 دید....داشتم میرفتم سمت ماشین که یکی صدام زد

 خانم گودرزی-
 برگشتم دیدم آقای بیاتی بود....باز فکرکنم میخواد بگه انجمن داریم

 بیاتی:سالم خسته نباشی
 سالم ممنون-

 طبق معمول سرم پایین بود
 :سرکالس جزوه برداری کردین؟بیاتی

 بله -
 بیاتی:خب پس

دیگه حرفی نزد احساس کردم حرفی میخواد بزنه و نمیتونه....جای بدی وایستاده 
 بودم....سعی کردم ازش جدابشم و برم سمت ماشین.

 با اجازتون من برم-
 بیاتی:یه لحظه خانم گودرزی

 بله بفرمائید-
 ی پرسم شما نامزد کردی!بیاتی:ببخشید که این سوال روم

 وا این چه سوالیه 
 نه چطورمگه؟-

 نگاه کردوگفتبه سمت ماشین
 بیاتی:آخ......

 آهان حضور سبحان کنجکاوش کرده
 یکی ازآشناهستن-

 بیاتی:من تا اونجا که اطالع دارم شما کسی رو تو تهران نداری 
 

ه ناراحت شدم...با قاطعیت عحب فضولی هستا.....باید جوری جوابشو بدم که بفهم
 جوابشو دادم

 سواالتون تموم نشد؟-
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بیاتی:ببخشید که سوال پرسیدم بهتره مواظب خودتون باشی و درضمن کاری انجام 
 ندین که کسی باعث بشه درموردتون فکربدکنه

 چه فکری!!!!-
موم ت بیاتی:از اینکه یه پسرغریبه میاد می رسونتون و بخاطرتون صبرمی کنه تا کالس

 بشه
 دیگه داشت زیادی حرف میزد

اوال آقای بیاتی من به خودم اطمینان دارم تو زندگیم کارخطایی انجام ندادم و نمیدم -
این مشکل من نیست مشکل آدمای اطرافمون هستن بدون اینکه ازجریانی باخبر 

 گناه کارحساب می کننباشن زود قضاوت می کنن وآدمارو
 تفاهم نشه منظوری نداشتمبیاتی:نه...نه...سوء 

نذاشتم حرفش تموم بشه برگشتم تابرم سمت ماشین که سبحان بیرون ازماشین 
 وایستاده بود...معلوم بود اعصبانی هستش...رفتم سمتش

 سبحان:چیکارت داشت؟؟؟؟
 وا نه سالمی نه علیکی

 هیچی-
 صداشو بردباال

 !سبحان:هیچی بود و  وایستاده بودی و حرف میزدی!!!
 باید برای اینکه نگاه ها سمتمون جمع نشه یه کاری میکردم

 میشه سواربشیم؟؟؟؟-
رفت نشست درو محکم بست منم نشستم.....ترسیده بودم اصال توقع نداشتم 

 اینجوری باهام برخورد کنه
 سبحان:حاال بگو ببینم زود

 حس کردم داره ازم بازجویی می کنه
 بدمحاال شما راه بیفت تا توضیح -

سریع گازشوگرفت...کارد میزدی خونش در نمی اومد...ازاعصبانی صورتش قرمزشده 
 بود...باید یه جوری جمع و جورش می کردم

 ازم سوال پرسید که جزوه رو سرکالس نوشتم یا نه-
 سبحان:خب بقیه اش؟؟؟؟

 سرمو انداختم پایین
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 بعدش خواست مواظب خودم باشم-
 زدیک بود سرم برم تو شیشه...روشو برگردوند سمتمیه دفع زد تو ترمز ....ن

 سبحان:مواظب باشی!!!به اون چه ربطی داره که شما مواظب خودت باشی
 فکرکردشما غریبه هستی نگران شده بود-

 اوه اوه چی گفتم...صداشو بردباال
 سبحان:غلط کرده که نگران شده کی هست که بخواد نگران بشه!

کردم و حواسم نبود...آخ دختراین چه طرز حرف زدنه....یه دفع وای چه کلمه استفاده 
 زد به فرمون ماشین و گفت

 سبحان:لعنتی لعنتی....الل شدم الل
 

 نفهمیدم منظورش چیه ولی باید آرومش میکردم
آقاسبحان بخدا قصدی نداشت چون میدونست من همش خوابگاه بودم براش -

 سوال شده بود که شما کی هستی...
 سط حرفم پریدو

 سبحان:میگفتی نامزدمه
قلبم وایستاد...آخ اینم پیشنهادبود دادی...بی اراده بهش  نگاه کردم اونم زول زد بهم 
....چشماش کاسه خون بود....یه دفع به خودم اومدم  سرم انداختم پایین.....تا حاال 

زد.....راه کسی این حرفو بهم نزده بود...شوک زده شده بودم....چرا این حرفو 
افتاد...حرفی نداشتم بزنم به بیرون زول زده بودم...پشت چراغ قرمز وایستاده بودیم 

 که صدازد
 سبحان:ترانه خانم

 جواب ندادم دوباره صدام کرد
 سبحان:ترانه خانم

 بله؟-
 سبحان:ببخشید

 مظلوم گیر آورده با این اخالقش بدبخت زنش
 ت خودم نبودسبحان:ببخشیدکه سرت داد زدم...دس

 بازم جوابشو ندادم
 سبحان:االن قهری!!!
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 دیگه صداشو آورده بود پایین ..با حالت مظلومانه گفت
 سبحان:خب ترانه خانم من که حرفی نزدم باهام قهرکردی

 
 اره جون عمت حرفی

نزدی...مثل بچه هاحرف میزد...خندم گرفته بود و یه لبخند زدم...سرشو کج کرد 
 ه معذرت خواهی بازم جوابشو ندادم...دوست داشتم خفش کنمسمتم دوبار

 سبحان:آخ اگه شما حرف نزنی....من....من....
 

حرفشو ادامه نداد...بیرون که نگاه می کردم چشمم خورد به یه آبمیوه 
فروشی....چقدر دلم شیرموز میخواست....دلمو زدم به دریا فکری که به ذهنم رسید و 

 به زبون آوردم
 قاسبحان؟آ-

 سبحان:جانم ترانه خانم؟؟؟؟
 جریمه شدی- 

 سرشو چرخوند و اطرافشو نگاه میکرد 
 سبحان:اینجا که پلیس نیست

 خندیدم
 ازاون جریمه ها نه جریمه که سره من داد زدی-

 سبحان:هرچی باشه تقدیم می کنم فقط شما......
 فقط من چی!-

 سرشو انداخت پایین
 ام قهرنکنسبحان:فقط شما باه

 
حرفاش و اخالقش به کلی عوض شده بود دلیلشم بیشتر این بود که منو جای 

 خواهرش میدونست
 اوووممم بذار فکرکنم ببینم جریمت چی باشه-

 با اینکه میدونستم چی میخوام به رو به رو نگاه کردم 
 آبمیوه فروشی بعد چراغ رو می بینی؟-

 و به رو به رو نگاه کردبرگشت 
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 سبحان:بله می بینم
 شیرموزش بدجور چشمک میزنه-

 خندید
 سبحان:ای به چشم

صدا بوق ماشینا بلندشد...وای خدامیدونه کی چراغ سبزشده بود و متوجه نشدیم 
....گازشو گرفت و جلو آبمیوه فروشی وایستاد و برام خرید....کاش سبحان داداش 

هواتو داشته باشه....وقتی می واقعیم بود...چه خوب یکی همیشه پشتت باشه و 
دیدم مثل یه داداش انقدر هوامو داره هرروز بیشتر ازقبل باهاش راحت و صمیمی 

 میشدم.خدایا ممنونم ازت
 

 )سبحان(
مهروآبان هم تموم شد منم کارم شده بود به عشق ترانه هفته ای دوبار ببرمش 

مع می کردم تاکسی بهش دانشگاه...تمام فکر و زندگیم شده بود ترانه...حواسموج
چپ نگاه نکنه...بازهم من موندم و حرفای ناگفته تودلم خداکنه خودش فهمیده 

باشه البته اون کارای منو به عنوان داداش میدونه برای همین باهام انقدرصمیمی 
ماه از ورود ۷شده...اگه بدونه کسی که دوستش دارم خودشه دیگه محلم نمیزاره....

ذشته ولی انگار یه عمره که باهامون بوده و زندگی ترانه به خونمون گ
شب بود که خوابم نمی برد...یاده دوشب پیش افتادم  که چراغ اتاق ۱کرده....ساعت

ترانه تاصبح روشن بود....خداکنه امشب خاموش باشه...چرا نمیخوابه آخ...ازتختم 
..نکنه ر بودنش چیه.بلندشدم ورفتم جلوپنجره ....ای بابا امشبم روشنه...آخ دلیل بیدا

مریض باشه...مریضم نبود آخ حالش خوب بود....نه میخوابه نه میذاره من 
...صبح که بلندشدم بخوابم...رفتم دراز کشیدم که تواین فکرابودم که خوابم برد

بود ...بابام امروز ازم خواسته بود باهاش برم کارخونه دلیلشم نپرسیدم البد ۳ساعت
ورفتم پایین....بابا نبود فکرکنم رفته...بابا ماهم انقدر زودمیره  کار داره ....حاضرشدم

فکرکنم قبل کارگرا توکارخونه باشه...خندیدم...رفتم تو آشپزخونه عزیز و ترانه داشتن 
 صبحانه میخوردن

 سالاااااااام برهمه-
 عزیز:سالاام شازده صبحت بخیر

 ترانه:سالم صبح بخیر
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 من خیلی گرسنمه هااااا-
رانه بلندشد و برام چای ریخت و نشست...نگاش کردم چشماش قرمزشده ت

بود....خسته بودمعلوم بود تاصبح نخوابیده...دوست داشتم بپرسم ولی ضایع بود و 
میفهمید که قبل خوابم به پنجره اتاقش نگاه می کنم بعد خیالم راحت بشه 

دم و بهش نگاه میخوابم...الهی بمیرم چقدر هم خمیازه میکشه...زول زده بو
 میکردم...میدونستم داره زیرنگام داره خجالت میکشه

 عزیز:سبحان جان؟
 بله عزیز-

 اخم کردوگفت
 عزیز:صبحانتو بخور

اوه اوه باز ضایع بازی در آوردم...خوردم و ازخونه زدم بیرون...تاغروب تو کارخونه 
ت دش زودتر رفت و گفبودم کارخاصی نبود ولی باید وایمیستادم دستور بابا بود خو

 برم.....۳ساعت 
هواهم داشت سردمیشد...برای زمستون یه پالتو چرم با انتخاب ترانه خریدم با هزار 

جوربهونه و کلک زدم تا رفتیم و برام خرید اگه باهاش یه شال گردن بلندبود خیلی 
شیک میشد ولی حیف که پیدانکردم....دلم نمیاد بپوشم آخ انتخاب ترانه 

 شد راه افتادم سمت خونه....۳..خدایا خوب عاشقمون کردیا....ساعت هست..
ماشینو گذاشتم توحیاط...وا چراغا چراخاموشه...نکنه اتفاقی افتاده...نکنه عزیز 

حالش بدشده...نگران شدم قلبم به تپش افتاد....دستم می لرزید برم داخل و درو 
 بازکنم....

 عزیز....بابا.....ترانه...کجایین-
 وای خدا یعنی کجارفتن

یه دفع المپا روشن شد و صدای دست و جیغ اومد....رومو کردم سمت 
پذیرایی....وای خدا چه خبره...عزیز و بابا داشتن دست میزدن....ترانه هم هورا می 

کشید....برف شادی دستش بود می زد روهوا و روی سره من...وای خدا 
روع کردن به تولدت مبارک خوندن....وای چقدرنازشده...کامال خشکم زده بود...ش

 خدای من اصال حواسم نبود تولدمه
 بابا:چراپسرم نمیای جلو بخاطره تو داریم دست میزنیماااا
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باورم نمیشد بابام داره دست میزنه و شادی میکنه...رفتم سمتشون...بابا باهام 
 روبوسی کرد

 بابا:تولدت مبارک پسرم انشاهلل صدسال زنده باشی
 ممنون بابا-

 عزیز:مبارک باشه شازده انشاهلل پیربشی مادر
 مرسی عزیز جون-

پیشونی عزیزو بوسیدم...واقعا ذوق زده شده بودم..خیلی غافل گیر کننده بود...به 
 ترانه نگاه کردم...مثل بچه ها شده بود...فشفشه روشن کرده بود و تکون میداد

 ترانه:تولدت مبارک آقاسبحان
 ترانه خانمممنونم -

 ترانه:خب بشین ادامه تولدمون مونده هاااا
نشستم روی مبل..رومیز عسلی کیف تولد و میوه و چیپس و پفک  گذاشته 

بودن...باالسرم با چندتا بادبادک تزئین کرده بودن باید حدس بزنم کاره ترانه هست 
باویلچر ازدست این ترانه....بابا نشست کنارم...عزیز هم اون سمت طبق معمول 

بود....ترانه ازذوقش نمی شست و وایستاده بود روبه روم.....واقعا هیجان زده شده 
 بودم...باخنده گفتم

 منو این همه خوشبختی محاله-
 خندیدن

 بابا:تازه اولشه پسرم ببین ترانه خانم برای شام چه تدارکاتی که ندیده
 ترانه:خب آقاسبحان زودباش شمعاتو فوت کن

روع کردن به تولدت مبارک خوندن...داشتم فوت میکردم که یه دفع ترانه دوباره ش
 صداشو برد باال

 ترانه:نه....نه....فوت نکن..فوت نکن.
 چشمام چهارتا شد

 چرا!!!!-
 ترانه:اول آرزو کن بعد

چشماموبستم خدایا میدونی چه آرزویی دارم...خداجونم امسال تولدم کنارمه....اجازه 
مرم هرسال تولدم کنارم باشه...چشمامو بازکردم و فوت کردم....شروع بده تا آخرع

کردن به دست زدن....ترانه هم که شیطون خونمون شده بود...هورامی کشید و 
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روسرمون برف شادی میزد...دوستش راست می گفت که ترانه بعد خودشو نشون 
 .نم..میده...خندم گرفت...انقدر ذوق داشتم که اصال نمیتونستم حرف بز

 عزیز:نظرت درمورد کیک چیه!ترانه برات درست کرده ها
 دوباره غافل گیر ترازقبل شدم

 واقعا عزیز!!!!!!-
ازحق بگذریم ظاهرش خوب بود...کیک کاکائویی بود...با میوه هم روشو تزئین کرده 

 بود
 ترانه خانم نگفته بودی کیک هم بلدیاااااا-

 بانازگفت
 اینیم دیگه...همه هنرامون که باهم نشون نمیدیم ترانه:بله دیگه...ما

 همه خندیدن
ترانه:البته چون با کیکی من درست کردم احتمال مسموم شدن باالست خودتون میل 

 کنین من همون پفک و چیپس کافیه
 بامزه حرف میزد بابا جوابشوباشوخی داد

برات نیفتاد بعد بابا:نه دیگه دخترم اتفاقا ما بهت میدیم بخوری اگه اتفاقی 
 مامیخوریم

ترانه:باشه آقا سهراب قبول ولی من پول بیمارستان ندارماااا اتفاقی برام افتاد 
 مسئولیتش باخودتون
 همگی مردیم ازخنده

 عزیز:خدانکن مادر
 بابا:نوبتی هم باشه نوبت کادوهاست

 ترانه:پس کیک خوش مزه من چی!
 یمبابا:دخترم کادوها رو دادیم بعدمیخور

 ترانه:نگاه کن آقاسهراب داری از کیک خوردن فرارمی کنیااااا
 همه دوباره خندیدن...رو به ترانه کردم

 خودم همشومیخورم نگران نباش-
 خندید

 ترانه:اولین داوطلب مرگ پیداشد
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همه خندیدن...این دختر امشب چه کارا که نمی کنه....اصال اون ترانه ساکت و 
کادوشو بهم داد....یه جعبه کوچیک بود...هرچی فکرکردم  خجالتی نیست...بابا

 نتونستم حدس بزنم چی هست.
 بابا:قابلتو نداره پسرم

 بابا چرا زحمت کشیدی خیلی ممنون-
 جعبه رو بازکردم یه سوییچ بود

 بابا:به نمایشگاهی گفتم فردابری نمایشگاش یه فراری بیاری
 واااای خدای من فراری!!!

 !!!وای بابا موندم به چه زبونی ازت تشکرکنمبرای منه!-
 بابا خندید

 بابا:البته فردا که رفتی ماشینتم تحویل میدیااااا
 خندیدم 

 چشم-
 ترانه:میگم آقاسبحان

 بله؟-
 ترانه:یه معامله باهم انجام بدیم

 
 بازاین داره چی میگه.....نگاه به سوییچ تو دستم کرد

نودوست داری حاضرم با اون سوییچ عوض کنما درسته من ترانه:شماکه انقدر کیک م
 ضرر می کنم ولی عیبی نداره

خندیدم...کل زندگیم درمقابل تو ناچیزه.....عزیز هم یه جعبه بهم داد که داخلش یه 
ساعت شیک با بند های چرمی بود....ازش تشکرکردم...میدونستم ترانه برام 

بری نبود....همین که برام کیک درست کرده کادونخریده...هرچی اطرافمونگاه کردم خ
 کافی بود.

 ترانه:کادوی من مونده هاااا برم کادومو بیارم
وای خدا امشب چه شبی شده..یعنی ترانه هم فکرمن بوده و برام کادو 

خریده...دویید تو آشپزخونه و با یه کادو اومد...قلبم داشت می اومد تو دهنم یعنی 
 رو سمتم گرفتچی میتونه باشه...کادو 

 ترانه:قابل شمارو نداره...کادو من تو این جمع کوچکتراز همه هست
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 برام احترام بهش بلندشدم  و کادو رو ازدستش گرفتم...زول زده بودم بهش 
 یه دنیا ممنون-

 ترانه:خواهش می کنم
دیگه آروم شد و رفت نشست....چشمامو بستم و بازش کردم....دارم چی می بینم 

..همون چیزی که دوست داشتم...همون چیزی دنبالش میگشتم...ترانه خدا..
توچیکارمی کنی با من...همون شال گردن بلندی که آرزوم بود....نمیدونستم چی 

 بگم.
 کردی!!!!!ازکجاپیداش-

 ترانه:سه شب زمان برد تا ببافم
 ده...دوستخدابگو که خوابم....دارم چی میشنوم....ترانه بخاطره من سه شب نخوابی

داشتم از ذوق داد بزنم...خوش حالیمو نشون بدم....بگم که چقدرخوش حالم...بگم 
 که بهترین کادو عمرم گرفتم.....ولی حرفام بیشتر ازچندتا کلمه خالصه نشد

 ممنون ترانه خانم انشاهلل بتونم جبران کنم-
 لبخند زد

شیدی منو می رسوندی البته ترانه:قابلی نداره برای جبران این چندوقت  که زحمت ک
 کادو من دربرابر زحمت شما کمه

 نه بابا وظیفمه-
بابا:دستت دردنکنه دخترم...حاال تعارف رو بذاریم کنار بریم سراغ کیک که مسموم 

 بشیم
 خندیدیم...باباهم شیطونیش گل کرده بود

 
 

غذا درست کرده شب خاطره انگیزی بودبرام...بهترین شب عمرم بود...برام  چند مدل 
بود...میدونست با قالی پلو و قرمه سبزی دوست دارم...مثل همیشه دستپختش به 

آدم زندگی میداد.... شال گردنی که بافته بود و تا صبح انداختم گردنم و بوش می 
 کردم...لذت می برم ازاینکه بادستای کوچولوش برام بافته.....خدایاممنونم ازت

 
 

 )ترانه(
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ه تو این خانواده هستم تازه لذت خانواده داشتن رو حس کردم...حس چندوقتی ک
پدر داشتن...حس برادر داشتن..اینکه کسایی هستن بدون هیچ منتی هواتو داشته 

باشن و پیشت باشن...وقتی تو این خونه واردشدم یه دختر خجالتی بودم و به 
خدایا کاش عنوان یه خدمتکار حاال حس می کنم دختر این خانواده شدم...

دخترواقعیشون بودم....ای بابا ترانه توهم دلت خوشه ها....باصدای مراقب امتحان 
 ازفکراومدم بیرون

 استاد:خانم  حواست کجاست!حواست به برگه باشه
 ببخشید -

وای اصال حواسم نبود سرامتحانم...ازبس تو رویاهام غرق بودم...ازسرجلسه امتحان 
بود که دادم سخت بود ولی گذشت....فکرنکنم مثل ترم بلندشدم...آخرین امتحانی 

قبل شاگرد اول بشم....طبق معمول همیشه سبحان منتظرم بود....پله های دانشگاه 
رو دوتا یکی کردم و رفتم تو حیاط دانشگاه....پریسا روی صندلی نشسته بود تا منو 

 دید اومد سمتم
 چیکارکردی پری!!!-

 خراب کرده  ازقیافش معلوم بود امتحانو
 پریسا:نپرس ترانه...بدبخت شدم معلوم نیست این سواال رو از کره مریخ میارن

 خندیدم
 ازکره زمین میارن...تو کتابو بازنمی کنی بخونی....من که امتحانو خوب دادم-

 پریسا:راست میگی!!!چه جوری وقت می کنی بخونی!
 حرف میزدیم به سمت درب خروجی دانشگاه میرفتیم

 موقع امتحانا زیاد بهم سخت نمیگیرن-
 خندید

 پریسا:چه روزایی بهت سخت میگیرن که االن باشه
 خندیدم حق با پریسا بود

پریسا:میگم باید دست مامان منو بوس کنیااااا به جای سرکار رفتی سیزده به 
 که در...خونه که بهت دادن...آقا با ماشین فراریش دنبالت که میاد...مثل پروانه هم

 دورت میچرخن دیگه چی میخوای!!!
 چیه حسودی می کنی!!!-
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پریسا:راستش به تو نه به اون دختری این سبحان دوستش داره بیشترحسودی می 
 کنم

 خندم گرفته بود
 ای بابا شماها هنوز ازاین جریان بیرون نیومدین-

 خندید
 ازبچه هامیگیره پریسا:راستش نه...راستی ترانه این آقای بیاتی داره آمارتو

 باحرفش وایستادم
 آمارمنو!!!!برای چی!!!!!-

پریسا:برای چی داره دختر؟من و بچه ها ازجریان باخبریم هرکسی دیگه باشه 
 کنجکاومیشه که جریان چیه و بخواد آماربگیره

 آخ به اون ربطی نداره-
 چشمک بهم زد

 ه سرازکارت دربیارهپریسا:خب عزیز من گلوش پیشت گیره که انقدرسعی می کن
 واااااا پری!!!!-

پریسا:وانداره تازه تبسم چندبار جلو دانشگاه دیده که تو سوارماشین میشی بیاتی 
 وایمیسته نگاه می کنه وبعد سرشو تکون میده ومیره

 البد پری درموردم فکربدمی کنه!!-
 پریسا:هرکسی جای اون باشه حق داره فکربدکنه

وردم فکربدکنه و زود قضاوت کنه من کاره بدی نمی کنم که دوست نداشتم کسی درم
بخوام ازکسی پنهان کنم...پس باید کاری میکردم که بیاتی ازاین فکرا بیرون بیاد نه 

 اینکه خودش مهم باشه فقط میخواستم کسی درموردم فکربدنکنه
 پری یه چیزی بگم؟-

 پریسا:چی!!!!
 آقای بیاتی االن سرامتحان بود؟-

 ا:آره چطور!پریس
من سبحان منتظرمه باید برم اگه اومد جریانو بهش بگو و ازش بخواه بین خودتون -

 بمونه
 پریسا:من!!!!

 نه عمه کوچیکه من-
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 پریسا:اصال ازمن نخواه
 سرمو کج کردم 

 پری جوووونم؟-
 پریسا:زهرمار

 پری خانووووم-
 پریسا:باشه بایدفکرکنماااااا

 م برمای قربون دوست خوب-
 راه افتادم که برم
 پریسا:کجاااااا؟؟

 خونه پسرشجاع خدافظ-
 پریسا:بمیری رفتنت هم به آدمیزاد نرفته خدافظ

 سوارماشین شدم
 انم باالخره تونستی یا نه؟

 بله تونستم-
 سبحان:خب نتیجه اش؟

 راستشو بخواین با حسابایی که کردم یه چیزایی به هم نمیخوره-
 ی دخترم؟سهراب:یعنی چ

میلیون ۵۵:یعنی آقاسهراب وسایالی توانبار با فاکتورا تداخل نداره حدودا این  وسط-
 کم هست

 میلیون!!!!۵۵:سبحان:
 سهراب:شک داشتم ولی نه انقدر

 عزیز:راست میگی مادر؟
میلیون کسری اومد کل پرونده ۵۵:بله عزیز تازه اینا فقط چندتا برگه بود که ازش -

 میدونه چقدر کم باشههای دیگه خدا
 آقاسبحان با خوش حالی گفت

 سبحان:دیدین گفتم که کارشو بلده
 آقاسهراب رفت توفکر...عزیز رو به آقا سهراب کرد

 عزیز:،حاال مادر میخوای چیکارکنی!
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سهراب:باید هرکسی هست دستشو رو کنم تا االنم زیادی خورده و برده...شک داشتم 
جمشیدی بقیه حسابارو دربیاره دیگه به کسی نمیشه  ولی مطمئن شدم زنگ میزنم

 اعتمادکرد
ازم تشکر کرد ورفت معلوم بود حال ناخوشی نداشت....این وسط آقا سبحان هم 

 شوخیش گرفته بود مثل کسایی که شعرمیگن دستاشو درازکرد وگفت
 سبحان:واینک  فرشته کوچولو بازهم یکی دیگر از قفل های این خانه رو بازکرد.

هم خندم گرفته بود هم خجالت کشیدم عزیز هم باهاش می خندید....نمیدونم واقعا 
اینا چرا اینجورین االن که باید ناراحت باشن پدرش انقدر کسری آورده و داره 

میخنده البد انقدر دارن که این پوال براشون عددی نیست من بودم سکته رو میزنم 
م....وای نکنه اشتباه کرده باشم چقدرضایع هرچند توعمرم انقدر پول رو باهم ندید

 میشم برای اینکه زیادی شوق نکنن باید یه چیزی می گفتم
 حاال معلوم نیست شاید من دارم اشتباه می کنم تو حساب کردنم -

 عزیز:نه مادر تو هیچ وقت اشتباه نمی کنی
دی تون خریسبحان:اگه حسابا درست باشه بایدبرامون ازاون شیرینا که برای قبولی

 بازم بخری با حساب خودتون
 عزیز رو به آقا سبحان کرد

 عزیز:مادر دختر منو انقدر اذیت نکن
وا این چش شده نه به روزای اول که جواب سالم منو نمیداد نه به االنش 

 .....راستش منم شیطونیم گل کرده بود
 اگه حسابا درست نبود چی؟-

 سبحان:هرچی شمابگی قبوله
 سابا غلط بود باید یه هفته روزه بگیریناگه ح-

 سبحان:روزه!!!!یه هفته!!!!!
 خندیدم

 بله-
 عزیزهم خندش گرفته بود

 سبحان:پس برم دست به دامن خدا بشم حسابا درست دربیاد
کردیم به خندیدن...آفتاب ازکدوم طرف دراومده این اینجوری شده !خندم شروع

 خخخ بازم شکر.گرفته بود البدخدا  بدجور زدش خ
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ثانیه شماری میکردم شب بشه دیشب ثانیه شماری میکردم صبح بشه حاال برعکس 
شده یعنی خدایا حسابای من درست بود عزیز که می گفت جمشیدی یکی دوستای 
صمیمی آقاسهراب هست خیلی کارشو بلده پس حساب من کجا اون کجا آقاسبحان 

.شب شد و آقاسهراب اومد اولش حرفی فکرکنم شرط رو باختی باید روزه بگیری...
 زده نشد...شام رو چیندم رومیز و اومدن نشستن...نخواستن بپرسم زشت بود.

 سبحان:به به من عاشق قرمه سبزی ام 
 نوش جان-

 آقاسبحان دوباره سخنرانیش شروع شده بود.
 مسبحان:میگم بابا شما که رفتی ترانه خانم گفت حساباش  شاید درست نباشه من

 شرط بستم
 سهراب:چه شرطی!!!

سبحان:اگه درست باشه باید ترانه خانم شیرینی بگیره اگه هم اشتباه من یه هفته 
 روزه بگیرم ولی من مطمئنم حسابا درسته ترانه خانم شرط رو باخته.

 آقاسهراب روبه من کرد
 سهراب:بد شرطی گذاشتیا دخترم

 حرفی نزدم
 !سبحان:حاال کدومامون بردیم!!

 
 آقاسهراب با جدیت جوابشو داد

 
 سهراب:فردا که جمعه هست ازشنبه شروع کن به روزه گرفتن.

 میدونستم حدس میزدم فقط ضایع شدم 
 سبحان:جدی بابا!!درست نبود!!!

 آقاسهراب خندید
 سهراب:نه درست نبود فقط....

 عزیز:فقط چی مادر!!!
 دخترم شیرینی فراموش نشهسهراب:درست نبود فقط خیلی دقیق بود....

وای خدایا نفسم باال نمی اومد...آخش...خدایاشکرت...آقا سبحان ازمن خوشحال 
 تربود
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 سبحان:دیدی...دیدی گفتم کارشو بلده.
 همه خندیدن

 سهراب:مدیونتم دخترم 
 کاری نکردم-

 عزیز:ماشاهلل به این دختر
ود خدا بازم دوستمون داشت تومن ب۹۵۵سهراب:خداروشکر  جلوشون گرفتیم نزدیک

 که زودفهمیدیم
 عزیز:کارکی بودمادر؟

 سهراب:حسابدار با انباردار دست به یکی کرده بود
 

 خدایا ممنوتم...خداروشکر که بازم سربلندم کردی و شرمنده نشدم
 
 

 )سبحان(
یش پقرارشد با بابا برم کارخونه باال سره کارگرا باشم ولی دوست داشتم بیام خونه 

عزیز و ترانه باشم برای همین بعدناهارزود می اومدم خونه...قبل ازاینکه برم خونه 
بستنی فالوده ای گرفتم از همونا که عزیز دوست داره...باذوق وشوق واردخونه شدم 

 که باهم بشینیم و بستنی بخوریم
 سالم عزیز بیا بیین چی خریدم -

 یه دفع سربرگردوندم سمت پذیرایی
 رو دیدم این اینجا چیکارمی کنه!!بهشون سالم کردم  زن عمو

 عزیز:سالم مادرخسته نباشی
 زن عمو:سالم سبحان جان خوبی؟

 ممنون شماخوبی-
 زن عمو:قربانت پسرم خوبم

 از این ورا زن عمو ؟؟؟-
 زن عمو:خیرپسرم انشاهلل که خیره.
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بستنی رو بذارم تو  یعنی چی!داره چی میگه منظورش چیه!رفتم تو آشپزخونه تا
 یخچال...ترانه تو آشپزخونه بود

 سالم-
 خسته نباشیترانه:سالم

 توچشماش مثل همیشه شادی نبود 
 
 نمیدونی زن عمو اینجا چیکارمی کنه؟-

 با ناراحتی جواب داد
 ترانه:نمیدونم

امروزچشون شده....یاده پریسا افتادم میگفت گول ظاهرتو خورده.... امشب شب 
 طره انگیز و پر استرس برام بود.خا
 

 )سبحان(
امسال بهترین ماه رمضان بود که داشتم البته این پسره داشت خرابش میکرد قسم 
خوردم اگه یه بار دیگه بیاد و حرفی بزنه خودم میدونم باهاش چیکارکنم....روزا کارم 

 بدم تا حاالاین بود برم پشت اتاق عزیز بشینم و صدای قرآن خوندن ترانه روگوش 
تابستون تهران نبودم ولی امسال تهران که هیچ صبح تاشب تو خونه ام....االنم که 

آخرای شهریوره فکرکنم دیگه دانشگاه ترانه شروع بشه....خوش به حال خودم که 
مهندسیم رو گرفتم خیالم راحت شد...هه چقدرهم کار می کنم چشم نخورم......رو 

 هم داشت خونه رو تمیز میکردمبل ها نشسته بودم و ترانه 
 میگم ترانه خانم؟؟؟-

 ترانه:بله؟
 دانشگاه ترم جدید ثبت نام کردی؟-

 ترانه:بله 
 انتخاب واحد چی؟

 ترانه:بله انجام دادم
 ای بابا اینکه همش بله شد

 کالساتون چه روزایی هست؟-
 ترانه:یکشنبه و سه شنبه ها
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 چقدر روزاش کمه!!!-
 و غیرحضوری برداشتمترانه:بیشترش

 آهان-
 یعنی میخواد تا اونجا تنها بره مگه من مردم که بخواد تنها بره

 یعنی فردا کالس دارین؟-
 ترانه:بله

ای وای یه وقت چندکلمه بیشتر حرف نزنیاااااا اصال هم که نگاه نمی کنه انگار دارم با 
 دیوار حرف میزنم خب یه دقیقه از کارت دست بکش

 خانم خودم میبرم و میارمت ترانه -
 

 چه عجب از تمیز کردن خونه دست کشید...
 ترانه:نه...نه.... ممنون مزاحم نمیشم خودم میرم

 ای بابا تعارف نداریما-
 ترانه:نه دستتون دردنکنه

 االن راضیت می کنم
 این موقع ها به طرف مقابل چی میگن؟-

 ترانه:چی میگن!!!
 میگن چشم-

 خت پایینسرشو اندا
 باشه ترانه خانم؟-

 ترانه:چشم
آخش خیالم راحت شد...میخوای سوارماشین غریبه بشی که چی بشه؟خودم رانندت 

 میشم می برمت خانوووووم...عزیز ازاتاق اومد بیرون
 عزیز:به فرشته من چی داری میگی اذیتش می کنی؟هان؟

میگه نه آخ راننده به این  هیچی بخدا عزیز میگم راننده نمیخوای من رانندت بشم-
 خوش تیپی آدم رد می کنه؟نه واال.

 خندید
 عزیز:ای کلک
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عروس این خونه بشه دیگه نمیزارم کارکنه....براش چندتا خدمتکار میگیرم.....بعدشام 
رفتم تو اتاقم...ازذوق فردا که قراره ببرمش خوابم نمی برد....حتما دیگه میاد جلو می 

بل ازم خجالت نمی کشه دیگه باهام راحت شده ....هی آره شینه....دیگه مثل ق
راحت شده چون منو به چشم برادر می بینه اما من......صبح ازخواب بیدارشدم 

وحاضرشدم همون لباسی که برای مهمونی برام انتخاب کرده بود پوشیدم میخواستم 
کالس ۳باکارام متوجه بشه که دوستش دارم...صبحانه نخوردم دیرمیشد ساعت 

 داشت....تو حیاط منتظرم وایستاده بود...
 ترانه:سالم صبح بخیر

 سالم صبح شماهم بخیر-
 ترانه:ببخشید آقاسبحان شماهم تو زحمت انداختم

 این چه حرفیه من که کاره خاصی ندارم-
ماشینو ازحیاط آوردم  بیرون بعد اومد سمت ماشین تا سواربشه....دره عقب رو 

..ای بابا ازدست تو آخردقم میدی...اینکارو می کنی که هرروز بازکرد و نشست..
 بیشترعاشقت بشم

مثل همیشه از آینه وسط ماشین نگاش کردم...هیچ وقت هم که حرفی نمیزد...دل 
خوشیم همین بود که نشسته توماشینم ...نزدیکای دانشگاه شدیم....سرصحبت رو 

 باهاش بازکردم
 ون میگن ترانه راننده شخصی گرفته میگم ترانه خانم االن دوستات-

 خندیدم
 ترانه:ببخشید توروخدا گفتم که خودم میرم مزاحم نمیشم

 نگفتم که این حرفو بزنی البته مزاحم هستی اما بدون نقطه-
 خندش گرفته بود....الهی خنده هاتم قشنگه

 اونایی که راننده دارن عقب میشن از من گفتن بود-
 ت پایینازخجالت سرشو انداخ
 رسیدیم جلو دانشگاه

 ترانه:ممنون آقاسبحان شمابرین من خودم میام
 منتظرتون هستم این موقع ها چی میگن؟؟؟-

 خندید
 ترانه:چشم خدافظ
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نگاهش کردم رفت داخل دانشگاه خیالم راحت شد ....صندلی رو عقب کشیدم تا 
 بیاد یه چرتی بزنم

نگاه کردم ترانه بود....واچرا باصدای زدن به شیشه ازخواب پریدم...
 سوارنمیشه...شیشه رو کشیدم  پایین

 چیزی شده!!-
 ترانه:سالم نه اجازه هست!!!

 باچشماش اشاره کرد به صندلی جلوماشین
 درو براش باز کردم

 بفرمائید-
خداجونم باالخره ترانه توماشین کنارم نشست...وای که چقدرخوش حالم...راه 

 افتادم.
 باشیخسته ن-

 سرش پایین بود 
 ترانه:ممنون

 دوست داشتم باهاش حرف بزنم
 دوستاتون رو دیدین؟-

 خوش حالی توچشماش اومد
 ترانه:بله...خیلی دلم براشون تنگ شده بود

 خوش به حال اونا که تو دلت براشون تنگ میشد
 ترانه خانم البد دوباره با دوستاتون جمع میشین دوباره زلزله میشی؟-

 ترانه:نه آقاسبحان من تو دانشگاه سنگین رفتار می کنم
آفرین.ما که دانشگاه میرفتیم دخترایی بودن که میخواستن بیان سمت ما یا بهمون -

 تیکه مینداختن
 ترانه:مامانم همیشه میگه دختر که حیا داشته باشه حد ومرزخودشومیدونه 

 خدا مادرتون نگه داره-
تم بگم بهش که میخوامت اما نمیتونستم دهنم  قفل دیگه حرفی نزدم دوست داش

ازم تشکر کرد وپیاده شد...امروز که کنارم بودخوش حال  شده بود....رسیدیم
بودم...تصمیم گرفتم سه شنبه که کالس داره همچی روبهش بگم  بایدمتوجه 

 بشه....نمیدونستم چی بگم و چیکارکنم....همش  تواتاقم بودم باخودم حرف میزدم..
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 سالم-
 سبحان:چه عجب خانم

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد
 ببخشید دیرشد-

 سبحان:شیری یا روباه!!!
 صداموکشیدم

 شیره شیر-
 سبحان:پس بریم شیرینی قبولیتو بهم بدی

 میگم آقاسبحان یه چیزی....-
 سبحان:چی!!!

 تمحاال که فکرمی کنم می بینم روباه بوده من با شیر اشتباه گرف-
 خندید

 سبحان:خسیس شدیااااا
 نووووچ نشدم-

 باشه؟؟؟٬سبحان:میریم به حساب من
 حاال شد یه چیزی پس بستنی-

 سبحان:بستنی تو این سرما!!!!
 جوابشو ندادم

 سبحان:باشه قبول
 پس بی زحمت بگیر بریم خونه با عزیز بخوریم-

 سبحان:چشم
خوردیم...باید اعتراف کنم وقتی میخوردم  بستنی گرفت و رفتیم خونه و درکنار عزیز

دندونام یخ میزد اما چون نظرخودم بود جرأت نداشتم حرف بزنم.....امروزم تموم شد 
بود رفتم تو اتاقم خیلی خسته بودم...گوشیمو ۵:و کارارو انجام دادم و نزدیکای ساعت

پیام داده و نوشته عملیات با موفقیت انجام ۷چک کردم دیدم پری ساعت
شد...خندم گرفته بود...وای اصال حال نداشتم  بلندبشم و چادرمو دربیارم و لباسامو 

 عوض کنم....صدای درب اومد....وایعنی کیه
 بله؟؟؟؟-

 سبحان:ترانه خانم
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 یعنی باهام چیکارداره البد عزیز حالش بدشده
 داختچادرمو درست کردم و گوشی به دست رفتم بازکردم...یه نگاه به سرتاپام ان

 سبحان:خوابیدی؟؟؟؟
 بله خوابیدم روحم حال نداشت بیاد درو بازکنه منو فرستاد-

 قهقه میزد
 سبحان:ترانه خانم بعضی وقتا شیطون میشیا

 لبخندزدم
 وقتا...چیزی شده!!!بله بعضی -

 سبحان:لب تابمو آوردم ببینیم گل کاشتی یا نه
 چی رو!!!!-

 سبحان:امتحانارو
 میخوای منو سکته بدیآقاسبحان -

 خندید
 سبحان:آره دقیقا من میرم تو آالچیق شماهم بیا

بدون اینکه ازم نظربخواد میای نمیای....بابا من خوابم میاد...دروبستم و رفتم تو 
 آالچیق

 سبحان:خب رمزتون
 رمزچی!!!-

 خندید
 سبحان:رمزگاو صندوق..رمزدانشجویی دیگه.

 نخیرم بدین خودم میزنم-
 خندید

 سبحان:باشه
لب تاب گذاشت جلوم و رمزو زدم...سریع ازجلوم برداشت....وا این امشب چش 

شده...حاال واجب نصفه شبی تو این هوای سرد منو بیاری تو حیاط فقط برای نمره 
نگاه کردن....بله دیگه نبایدم سردت باشه خودت لباس گرم پوشیدی من فقط من  

 من نمیدونم خدا فردا رو ازمون گرفته دارم ازسرمامیلرزم....حاال
 آقاسبحان نمیشه فردا ببینی؟؟؟-

 سبحان:خوابتون میاد راستش من خوابم نمیاد
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خب به من چه که خوابت نمیاد...داداشم من اینجا  یخ بزنم بی خوابیت برطرف 
 میشه عجب گیری افتادیما

 سبحان:وای ترانه خانم تو چیکارکردی؟این چه وضعشه آخ؟
 رسیدمت

 وضع چی!!!
 سبحان:نمره هاتون...آخ به شماهم میگن دانشجو

 استرس گرفتم
 چی شده مگه!!!-

 سرشو تکون داد
 آقاسبحان توروخدا بگو دیگه-

سبحان:آخ ترانه خانم شما چه جور دانشجویی هستی یه بارم مشروط 
 نمیشی!!!همش قبولی

شبی اومده سربه سرم خندید...شیطونه میگه با جفت پابرم تو صورتش...
 میذاره....ولی خداروشکرقبول شدم

 آقاسبحان سکتم دادی-
 سبحان:ببخشید تبریک میگم

 ممنون-
بود زیاد ۵:۳۵:بروبخواب جون عمت من خوابم میاد یه نگاه به ساعت گوشیم کردم

دیروقت نبود ولی من خسته بودم میخواستم بخوابم....یه دفع گوشیم شروع کرد به 
دن....شماره ناشناس بود....خدایا یعنی کیه جواب بدم یا ندم.....البد هرکی زنگ خور

هست باهام کاره واجب داره....نگاه به سبحان کردم هم چشماش سمت من بود هم 
 گوشاش....جواب دادم.

 بله بفرمائید-
 سالم خانم گودرزی-

 وای پسره. هرکی هم هست منو میشناسه...ادامه داد.
 بیاتی هستم-

 نصفی شب این بامن چیکارداره!
 بله شناختم -

 بیاتی:خوبی شما؟
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 ممنون-
 بیاتی:ببخشید این وقت شب مزاحم شدم 

این شماره منو ازکجا آورده....سعی کردم سرمو بندازم پایین و به سبحان نگاه نکنم تا 
 راحتر جواب بدم

 خواهش می کنم چیزی شده!-
کارتون توضیح دادن ازوقتی که شنیدم خیلی عذاب بیاتی:امروز خانم نعمتی درمورد 

 وجدان گرفتم که زود درموردتون قضاوت کردم
 بله عرض کردم خدمتتون آدمارو زود قضاوت نکنین-

 بیاتی:بله حق باشماست من ازتون معذرات میخوام
 البد شمارمم پری داده بمیری که راحت بشم

 شما شماره منو ازکی گرفتین!!!خواهش می کنم سوء تفاهم پیش میاد ببخشید -
 بیاتی:ازخانم نعمتی خیلی اصرارکردم تا شماره شمارودادن

 حدس میزدم
 باشه امری نیست؟-

بیاتی:قطع نکنین خانم گودرزی یه لحظه گوشی خدمتتون باشه با مادرم صحبت 
 کنین

 مادرت!!!!وای خدا!!!چرامادرش!!!!
 سالم دخترم-
 سالم حاج خانم-
 زیزم؟خوبی ع-
 ممنون-

 لکنت زبون گرفته بودم...به سختی حرف میزدم
ببخشید دخترم این وقت شب تماس گرفتیم هرچقدر به پسرم اصرار کردم بذارفردا -

 گوش نکرد و میخواست همین امشب تماس بگیره
 بایدحدس میزدم میخواد چی بگه

 خواهش می کنم اشکال نداره-
قا محسن ما خیلی از وقار و خانمی شما تعریف می بله دخترم داشتم می گفتم این آ-

 کنه 
 نباید الل میشدم باید یه چیزی می گفتم
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 نظرلطفتونه-
پسرمنو که باید تو دانشگاه شناخته باشی...زیاد اهل مقدم چینی نیستم اگه اجازه -

 بدی یه روز من و پسرم برای امرخیر خدمت برسیم
 ولی بازم شوک زده شده بودم  با اینکه حدس میزدم چی میخواد بگه 
 الو دخترم-
 بله بفرمائید گوشم باشماست...واال نمیدونم چی بگم-
 بله حق داری هروقت خواستی با مادرت صحبت کن به من خبربده-
 بله چشم-

 ازم معذرت خواهی کرد و خدافظی کرد قطع کرد
ده....سرمو باال وای کی میخوادجواب سبحان رو بده....صد درصد االن آمپرچسبون

گرفتم و نگاش کردم ....کاردمیزدی خونش در نمی اومد...باید هرچه زودتر محل 
 روترک می کردم ...آخ یکی بهش بگه سره پیازی ته پیازی آخ

 سبحان:کی بود!چیکارت داشتن!
 هیچی من برم بخوابم-

 بلندشدم از آالچیق اومدم بیرون و رفتم سمت اتاقم
 ا یه لحظه صبرکنسبحان:باتوهستمااا

وایستادم....برنگشتم میدونستم پشت سرم وایستاده....صدای نفسش 
 اومد...صداشو باال برد

 سبحان:پرسیدم کی بود جواب سوال منو بده زود باش
 جااااان!!!بامنه!!!!

به سمتش برگشتم سرم پایین بود...راستش از اعصبانی شدنش 
 میترسیدم....دستاش مشت کرده بود

 ازهم کالسیام بود یکی-
 سبحان:کدوماشون؟پسربود؟

 آخ کی گفته من باید به این جواب سوال پس بدم....سرمو به عالمت آره تکون دادم
 سبحان:بعدش با کی حرف زدی!

 مادرش-
 سبحان:برای چی!

 سکوت کردم...صداشو برد باال
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 سبحان:جواب منوبده
 این دومین باری بود که سرم داد زد

 واستگاری کردازم خ-
بعدش سریع برگشتم تو اتاقم...پسرپورو حاال من گفتم جای داداشمی دیگه نگفتم تو 
کارا من دخالت کن که....شانس منو ببین حاال چرا باید این وقت شب درست زمانی 

که من تو آالچیق بودم زنگ بزنه.....آخ آخرشب موقع خواستگاری کردنه....من 
چی من خوش کرده آخ...پریسا میکشمت اگه شماره منو  نمیدونم این بیاتی دلش به

نمیدادی اینجوری نمیشد...تو فکربودم که صدای ماشین اومد بلندشدم و ازپنجره 
نگاه کردم...سبحان با ماشینش بیرون رفت...تعجبه هیچ وقت آخرشب بیرون 

 نمیرفت..کجارفت!!!خدایا خودت مواظبش باش....نفهمیدم کی خوابم برد که ساعت
برای نمازبیدارشدم...ماجرا دیشب یادم اومد و پریدم پشت پنجره اما هنوز ۲نزدیکای

نیومده بود...بیشتر نگران شدم....وضوگرفتم و سجادمو پهن کردم که صدای گوشی 
 اومد....یه شماره ناشناس پیام داده بود بازش کردم

عالقه مندشدم مغرورترین آدم دنیا بودم با ورود یکی توزندگیم عوض شدم بهش -
تمام دنیام شده دیگه طاقت ندارم به چشم خواهری نگاش کنم دیگه طاقت ندارم 
ببینم داره براش خواستگاری میاد.خودت بهم گفتی بهش بگم حالمو میفهمه پس 

 بهش میگم: دوست دارم ترانه بدون تو دنیا برام جهنمه)سبحان(
تو چشمام جمع شده بود....خدایا باورنمیشه چندبار پیامو خوندم تا بفهمم ....اشک 

این  همه محبت این همه هوامو داشته دلیلش عالقه بود نه چیزه دیگه....وای خدا 
 چیکارکنم خودت کمکم کن

بعداینکه پیام رو به ترانه دادم اومدم خونه خیلی وقت بودشمارشواز دفترچه عزیز 
عث استگاری  دیشب بابرداشته بودم...صدبار اومدم بهش پیام بدم نتونستم ولی خو

شد به خودم بیام حالم خیلی بد بود .....تاصبح اشک میریختم و تو خیابونا سرگردون 
بودم....آخ ترانه تو چیکارکردی با من....حتی طاقت ندارم یه لحظه بدون تو نفس 

بکشم....به هرکی هم میخوای بگو از حرفم دست نمی کشم....شده باشه بابا و عزیز 
ن من ازتو دست نمی کشم....تاظهرتو اتاقم بودم و باخودم حرف ازمن دست بکش

میزدم....میترسیدم باهاش رو به روبشم...ولی باید میرفتم...رفتم  دوش 
گرفتم....چشمام هنوز قرمز بود ولی نسبت به دیشب بهتربودم...رفتم پایین...تن و 

 زو ترانه بودنبدنم می لرزید...کسی تو پذیرایی نبود رفتم تو آشپزخونه...عزی
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 سالم-
 عزیز:سالم مادرخوبی چه عجب بیدارشدی!

 ببخشید دیرشد-
 عزیز:بشین مادر ناهاربخور

چرا جواب سالم منو نداد مگه من چیکارکردم...نگاش کردم حتی نگام نکرد...بغضم 
 داشت میترکید باهام حرف نزنه من میمیرم

 عزیز:چشمات چراقرمزشده مادر؟
 نم سرماخوردمهیچی عزیز فکرک-

 عزیز:میخوای ترانه برات سوپ درست کنه؟؟؟
رو گذاشت بگو سوپ نذاره فقط باهام حرف بزنه هیچی دیگه نمیخوام...دیس برنج

 رو میز و حرف زد
 ترانه:عزیز من میرم تو اتاقم اذان بگه نمازبخونم بعدمیام

 عزیز:مادر چراناهارنمیخوری!
 ترانه:میل ندارم عزیز

محلیاش شروع شد....حاال من چه جوری غذابخورم...به فکرخودت نیستی  رفت...بی
به فکرمن باش..منم آدمم...بدون تو حتی نمیتونم غذابخورم...چندتا قاشق بیشتر 

 غذانخوردم...بغضم نمیذاشت...دارم میمیرم...عزیز صدام کرد
 عزیز:سبحان جان!
 بغضمو قوت دادم

 بله عزیز؟-
 عزیز:بهش گفتی؟

 رو عزیز؟به کی؟ چی-
 هنگ بودم و منظوری عزیزو نفهمیدم

عزیز:همون کسی که بخاطرش چند وقته بی تابی...بخاطرش میبریش 
 دانشگاه...بخاطرش بغض تو گلوته

 
با حرف عزیز اشکم اومد...عزیز هم فهمیده بود که عاشق شدم ولی خودش که باید 

 میفهمید نفهمید
 و نبینهعزیز:الهی عزیز بمیره که اشکت
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 بابغض با عزیز حرف میزدم شده بودم مثل بچه ها
 نتونستم جلو دلمو بگیرم...نتونستم صبرکنم یکی بیاد دستشو بگیره و بره-

 عزیز دستمو گرفت
 عزیز:میدونم حق داری مادر

 حاال چیکارکنم عزیز؟-
عزیز:فرصت بده بهش کسی که تا دیروز به چشم برادر تورومیدیده حاال بهش 

 برازعالقه کرده براش سختها
 اگه قبولم نکنه چی!!!-

 عزیز:نه مادر
 باباروچیکارکنم!!!-

 لبخند آرومی زد
 عزیز:توکلو گریه کنن

 باحرف بابا دوباره بغض اومدتوگلوم 
 پس شماهم میدونی؟-

بابا:پدری که بچشو نشناسه که پدر نیست...من و عزیز  چندوقت پیش باهم حرف 
 گرفتیم خودت بیای و بهمون بگی بعد اقدام کنیمزدیم  تصمیم 

 خندید و ادامه داد
بابا:ولی خبر نداشتیم که انقدرعاشق شدی که مستقیم رفتی به معشوقت گفتی و 

 اونم پاگذاشته به فرار
 اون رفته دیگه هم نمیاد-

 بابا:نرفته که هیچ وقت نیاد....رفته که بریم دنبالش
 اون منو نمیخواد-

نبایدم بخواد این چندوقت همه کاراش بخاطره تو از روی حس خواهری بوده که بابا:
 بهت داشته...همیشه به عزیزمیگفته من جای پدرشم و توهم جای برادرش

 
 چند دقیقه سکوت کرد و دوباره ادامه داد

بابا:وقتی کاراتو می دیدم وقتی نگاهاتو نسبت بهش  حس میکردم میخواستم 
رانه تو خونه ماست و دست ما امانته ولی نخواستم حسرتش تا منصرفت کنم که ت
 ابد تو دلت بمونه 
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 زد روشونم
 بابا:صبرکن چند روزه دیگه میریم دنبالش

 چه جوری!-
 بابا:آدرس خونشون دارم

 ازذوقم بدون فکرحرفمو زدم
 من تا چند روزه دیگه میمیرم فردادصبح بریم-

 زدی؟ ت به خداباشه...همه حرفاتو بهش
 نه عزیز-

 عزیز:ناهار نخورده....غداتو بخور بعد براش غذاببر حرفاتم بهش بزن
 میل ندارم غذارو ببرم؟-

 عزیز:قربون پسرم برم که بزرگ شده و عاشق شده
 عزیز فکرکردم اگه بفهمی دعوام می کنی که چرا به ترانه عالقه مند شدم-

 خندید
 با کارات و حرف زدنات فهمیدم که دوستش داری  عزیز:پسرم اگه به زبونم نمی آوردی

پیشونی عزیزو بوسیدم و بعد صورتمو شستم....غذا رو گذاشتم تو سینی و بردم...قلبم 
تند میزد ولی باید حرفامو می شنید بعدتصمیم می گرفت...با استرس دره اتاقشو 

قه طول کشید زدم....تا حاال دربرابر هیچ دختری انقدر سست نشده بودم...چند دقی
 تا بیاد...دروبازکردسرمو انداختم پایین....سینی رو گرفتم سمتش

 ناهارنخوردی برات غذا آوردم -
 ترانه:میل ندارم ممنون

 معلومه میخواد باهام سنگین رفتارکنه
 ازدستم ناراحتی؟-

سکوت کرد و حرفی نزد....برای انرژی گرفتن به نگاه کردن بهش احتیاج داشتم سرمو 
اال گرفتم ولی اون سرش پایین بود دوباره شروع کرد البد دیگه نمیخواد بهم نگاه ب

 کنه
حرف من انقدر بد بوده که بخوای رفتارت باهام عوض بشه؟من گناهی نکردم فقط -

حرف دلمو زدم هرکی دیگه هم جای من بود دلشو می باخت  به دختری که نه نگاش 
نگاه کن من اینجوری نبودم با وجود تو آدم  نه دلش نامحرم رو دیده ...ترانه منو
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شدم سربه زیرشدم  با خدا آشنا شدم من هرچی دارم با وجود تو  به دست آوردم  
 من اصال بدون تو نمیتونم زندگی کنم من....من...عاشقتم ترانه

یه چیزی بگودیگه اصال بگو برو بمیر فقط حرف بزن...حرف نزنی من دیونه 
چی نمیتونستم متوجه بشم...بینمون سکوت بود که یه دفع میشم....ازنگاهش هی

 سینی رو ازم گرفت
 ترانه:ممنون که غذا آوردی

درو بست و باز من موندم یه بغض تو گلو....آهی کشیدم و رفتم....عزیز تو پذیرایی 
 بود

 عزیز:چی شد مادر؟
 هیچی-

 خندید
 ی پس یعنی هیچی نیستعزیز:وقتی سینی رو ازت گرفته و اجازه داده حرف بزن
 با حرفای عزیز امیدوار شدم و لبخند اومد گوشه لبم

 
 )ترانه(

دوهفته از حرف سبحان گذشته بود و من حرفی نداشتم که بزنم....باورم نمیشد به 
کسی که به چشم برادری می دیدمش بهم ابراز عالقه کرده...اونم به کی!یه دختره 

ان کجا....هنگ بودم....چرا من زودتر نفهمیدم شهرستانی مثل من....من کجا سبح
که حسش عاشقانه هست نه برادرانه ....شانسی که آوردم کالسام اسفند شروع 

میشه هنوز یه ماه وقت دارم اگرنه با این حال و روزم بچه ها می فهمیدن....این یه 
خودشو ازجلو چشمام پنهان می هفته هم سبحان سعی کرد  زیاد سمتم نیاد و

رد...مادر بیاتی هم بهم زنگ زد تو این شرایط جواب منفی دادن بهترین ک
کاربود....باید تصمیم می گرفتم یه تصمیم درست ولی نه تو این خونه...بایدبرم پیش 

مامانم تنها تکیه گاهم...به قول مامانم هرکاری تو این دنیا بدون حکمت 
باید برم و دست پر نیست...اومدن منم به این خونه بدون حکمت نیست....

برگردم....با عزیز حرف زدم که چند روزی برم اونم موافق کرد....وسایالیی که الزم 
داشتم و جمع کردم...سبحان و آقا سهراب خونه نبودن...ازعزیز خدافظی کردم و 

 رفتم....خدایا خودت کمکم کن
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 )سبحان(
..بابا آخ ترانه سیندرال هم نمیدونم تا کی باید به این قایم موشک بازی ادامه بدم.

انقدر نازنکرد که تو انقدر ناز می کنی...اگر حرفا و دلداری عزیز نبود تا االن رو پا نبودم 
به تیمارستان کشیده میشدم....من انقدر جنبه صبر کردن ندارم...من که دل شیر پیدا 

.نمیدونم آخر کردم و حرف دلمو به زبون آوردم حداقل تو کوتاه بیا و خانم خونم شو..
این ماجرا چی میشه...رسیدم خونه طبق فرمایش عزیز زیاد اطرافش نبودم ولی 

حداقل روزی یه بار باید می دیدمش..امروز هرچی تو خونه چرخیدم ندیدمش...دره 
 اتاق عزیزو بازکردم

 سالم عزیز-
 عزیز:سالم مادر خسته نباشی

 چشمک زدم و آروم گفتم
 ترانه کجاست؟-

 نداخت پایین..انگارچیزی شده و نمیخواد بگهسرشو ا
 چی شده عزیز ترانه کجاست؟-

 عزیز:رفت مادر
دارم چی میشنوم....بی حال شدم ...اشکام شروع کرد به ریختن...آخ بی معرفت چرا 

 رفتی چرا بی سرو صدا رفتی چرا بدون خدافظی رفتی آخ
 عزیز:مادر قوی باش تو که اینجوری نبودی

 ودم اما درمقابل ترانه اینجوری شدمآره قوی ب
 عزیز:مادر بیا تو بشین برات توضیح بدم

البد دوباره میخواد بگه صبرکن صبرکردم که اینجوری شد...سمتش نرفتم که آخر 
رفت...حاال من چه خاکی تو سرم کنم...رفتم تو اتاقم...عزیز هم هرچی صدام کرد 

می کنم پشتم رو هیچ کس نمیفهمه...حسواینستادم......حالم بدبود...حال و روزم 
خالی شده دیگه تودنیا هیچ کس رو ندارم...فقط داد زدم و گریه کردم...نفهمیدم کی 

 خوابم برد
با صدای دره اتاق بیدارشدم...شب شده بود و من نفهمیده بودم....به سختی 

 بلندشدم و درو بازکردم بابا بود
 بابا:اجازه هست پسرم؟

 بزنم...اومد تو اتاق  و روی تخت نشست و منم کنارش نشستمحرفی نداشتم 
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 بابا:خیلی وقت بود به اتاقت نیومده بودم
 بازم حرفی نداشتم بزنم ....سرمو تکون دادم....زد روی شونم و ادامه داد

 جنگیدن نمیشستنبابا:قدیما که عاشق میشدن برای به دست آوردن عشقشون می
 تو خونه

 و مخالفت کرد بازم برای به دست آوردنش تالش کن تا مثل من نشیبابا:اگه رفتیم 
 ازروی تخت بلند شد و رفت سمت درب.... با حرف من وایستاد

 شما مگه کسی رومیخواستی و به دست نیاوردین!-
 چند لحظه سکوت کرد

بابا:من جنگیدم به دستش آوردم اما از بی لیاقتیم بعد چند وقت دوباره ازدستش 
 دادم

 بابا هیچ وقت نشده ازاین حرفا بزنه
 چرا ازدستش دادی؟-

 آهی کشید و برگشت سمتم
 بابا:زودبخواب که فرداصبح باید بریم دنبال معشوقت

رفت.... بابا امشب حال عجیبی داشت همیشه صحبت ازگذشته که میشه سکوت 
ابا خیالم از ب می کنه و حرفی نمیزنه ....قراره برم پیش ترانه...یه نفس راحت کشیدم

و عزیز راحت شد...منو باش فکرمی کردم  اگه بفهمن سربه تنم نمیذارن باشه....نگو 
انقدر کارام ضایع بوده که فهمیدن و به روی خودشون نیاوردن...خودمو پرت کردم 

روی تخت...دوست داشتم هرچه زودتر صبح بشه........صبح بلند شدم و همچی رو 
.لباسی که ترانه برام انتخاب کرده بود  پوشیدم و با شال آماده کردم برای سفر...

گردن و پالتویی ک انتخاب کرده بود...کاش میشد پرواز کنم و زودبرسم...هرچقدر 
نزدیک میشدیم قلب من تندتر میزد...باالخره بعد چندساعت تو راه بودن و آدرس 

 پرس وجو کردن رسیدیم
 اشتم....بابا زنگ زدپشت دره خونشون بودیم....خیلی استرس د

 ترانه:بله؟کیه؟
وای خدا ترانه هست...چقدر دلم برای صداش تنگ شده....ازترس خودمو پشت 

دیوار پنهان کردم....عزیز و بابا رو به روی درب وایستاده بودن که دربازشد...فکرکنم 
 ترانه خشکش زده بود

 ترانه:خدای من دارم چی می بینم
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ن عزیز و بابا خیلی خوش حال شده...خداکنه با دیدن منم ازصداش معلوم بود ازدید
 این حس رو داشته باشه.

 بابا:دخترم جلو در از مهمونات پذیرایی می کنی!
 ترانه:آخ آخ ببخشید بفرمائید داخل

عزیز و باباداخل شدن....منم ازپشت دیوار اومدم بیرون و خودمو نشون دادم با یه 
 رمو انداختم پاییندسته گل که تو دستم بود...س

 سالم-
 ترانه:سالم خوش اومدین

 سرمو باال گرفتم لبخند روی لباش بود....خدایا قربونت برم بقیشم حل کن
 دسته گل رو بهش دادم

 ترانه:ممنون
چه حیاط باصفایی داشتن...یه حوض کوچیک وسط حیاط بود....یه تخته چوبی 

 برای نشستن کناره حیاط گذاشته بودن
 ه:آقاسهراب بفرمائید توخونهتران

 بابا:نه دخترم همینجا تو حیاط خونه....ازهوای بیرون لذت می بریم
 ترانه:آخ سرده

 بابا:نه هوا خوبه
 عزیز:مادرت کجاست؟

ترانه:رفته بیرون االن دیگه میاد....ببخشید مادربزرگم چون مریض قرص میخوره 
 خوابیده....من برم چایی بیارم

ره بابا نشستم....کی باورش میشد ما یه روز سه تایی پامون بزاریم تو روی تخت کنا
خونه ترانه...صدای در اومد فکرکنم مامان ترانه بود خودمو آماده کردم که ببین عجب  

..مادرش وارد خونه شد...دستش پر ازمیوه و سبزی دامادی میخواد نصیبش بشه
 بود...بنده خدا انگار حواسش نبود ما اومدیم

 مادر ترانه بیا اینارو ازدستم بگیر-
سرشو که انداخت باال....چشمش که به ما افتاد میوه و سبزی ازدستش افتاد و 

 مات زده نگامون میکرد....تک تکمون رو ازمن گرفته عزیز پخش زمین شد.....تعجب 
 عزیز:یا امام حسین



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 4 4  

 

 ردن....بابا بغض تو گلوششروع کرد به گریه کوا عزیز چش شده یه نگاه به عزیز کردم
بود و دستاش میلرزید....مادر ترانه هم وسط حیاط زانو زد وشروع کرد به گریه 

 کردن....یعنی اینا ازقبل همدیگرو میشناسن!دیگه داشتم کالفه میشدم
 یکی میشه بگه اینجا چه خبره!-

که دید بدتر از وا ما اینجا اومدیم خواستگاریا....ترانه با سینی چای اومد...صحنه رو 
 من شوک زده شده بود

 ترانه:مامان چیزی شده؟چرا روی زمین نشستی!
 بابا به حرف اومد

بابا:میگم چرا انقدر این دختر مهرش به دل ما نشسته.... چرا انقدر باهامون صمیمی 
شده....چراانقدر عزیز دوستش داره...چرا انقدر مثل دختر خودم دوستش دارم 

 خترمه و خبر ندارمنگو....نگو....د
چی دارم میشنوم دخترم!!!فکرکنم اینا دیونه شدن....چی دارن میگن!ازکی دارن حرف 

 میزنن...بابا بلندشدو رفت زانو زد جلو مادر ترانه نشست....فقط گریه میکردن
وقتی هردوتاشون کوچیک بودن ازهم .بابا:دنیا انقدراهم که میگن بزرگ نیست.

 کن بزرگ شدنجداشدیم حاال نگاه 
دنیا داشت روی سرم می چرخید....نمیدونستم اینا دارن چی میگن.....ترانه با 

شنیدن این حرف سینی چای ازدستش افتاد...بدنم داشت می لرزید....گریم گرفت 
نمی دونستم چی باید بگم .....بابا رفت سمت ترانه.....ترانه هم داشت مثل من گریه 

 فت و دست کشید روی صورتشمی کرد....بابا دستش رو گر
 بابا:تو دختر واقعی خودمی

بعدش بغلش کرد...ازاین صحنه همه گریه هاشون بیشترشد...نه من که باورنمی کنم 
اینا دارن این نقشه هارو انجام میدن تا ترانه رو به من ندن.....اشکام نمیذاشت 

 جایی رو واضح ببینم
.چند دقیقه ای گذشت و همه آروم مادر ترانه هم اومد سمتم و بغلم کرد...

شدن....باید یه چیزی می گفتم...هنگ بودم دیگه داشتم دیونه میشدم....صدامو 
 بردم باال

یکی نیست به ما بگه جریان چیه!من اینجا اومدم خواستگاری اینا نقشا چیه بازی -
 می کنین! اصال دلیلش چیه!

 ینبابا:نقشه نیست تو و ترانه از خیلی چیزابی خبر
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 ترانه هم چه عجب به حرف اومد
 ترانه:از چی!حق نداریم بدونیم همچی برام باورنکردنی شده

ساله داشتم و یه بچه تو ۲.۹سال پیش یه پسره۱۵بابا:میگم همه رومیگم...حدودا 
...اون زمان اطرافیانم خیلی تو گوشم راهی که حتی نمیدونستم دختره یا پسر

اونوگفته منم بدون اینکه ازش بپرسم شروع میکردم به  میخوندن که زنت اینو گفته و
داد و بیداد کردن و کتک زدنش....از این اوضاع خسته شده بودم نمیدونم چرا یه 

دفع تصمیم گرفتم طالقش بدم.....بهش گفتم بچه تو شکمت برای خودت پسره هم 
 قبول می برای من اونم بخاطره اینکه ازدستم راحت بشه و فرارکنه هرچی می گفتم

کرد...دیگه رفت وپشت سرشم نگاه نکرد....بعد چندوقت پشیمون شدم و رفتم 
دنبالش هرچی بود زنم بود دوستش داشتم من تو اعصابیت تصمیم گرفتم ولی 

سال من موندم ۱۵....هرچی دنبالش گشتم نبود...حتی خونه مادرشم ازتهران برده بود
کاری کرد که دخترم بیاد توخونم به عنوان سال سرنوشت ۱۵یه پسر با یه مادر.....بعد

یه خدمتکار کارکنه....پسرم عاشقش بشه تا ما مجبوربشیم بیایم اینجا تا همدیگرو 
 ببینیم و همچی روشن بشه

با حرفای بابا گریه دست ازسرم برنمیداشت.....نه من که باور نمی 
وشم تا ازاین خواب کنم....ترانه!ترانه!خواهرمن!خداکنه خواب باشم...یکی بزن توگ

لعنتی بیداربشم و نجات پیداکنم....ترانه هم درحالی که گریه می کردرو به مادرش 
 کرد وگفت

 ترانه:آقاسهراب راست میگه!
 آره دخترم راست میگه-

 ترانه:بابای من مگه نمرده!!!!
 نه دخترم ازترس اینکه نیاد سراغمون یا تو نری سراغش مجبورشدم دروغ بگم-

 ه گریه میکرد و می گفت نه دروغهتران
عزیز:نه مادر دروغ نیست منو نگاه کن روی ویلچر نشستم  این نقاص کارامه....من 
باعث شدم تا مادر و پدرت ازهم جدابشن....مادرت دلش شکست باعث شد من یه 

 عمربا ویلچر باشم
 مادرم....بابا دسته گل رو برداشت و رفت سمت مادر ترانه البته دیگه باید بگم 

بابا:قبل ازاینکه بیام اینجا به پسرمون گفتم آدم باید برای عشقش 
بجنگه....خبرنداشتم که من باید بیام و برای عشق خودم  بجنگم عشقی که بیست 
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سال اجازه ندادم کسی دیگه جاشو بگیره و بیاد تو زندگیم....حاال اومدم هم بجنگم 
 ...بامن ازدواج می کنی؟.....دوباره..هم جبران کنم....دوباره

چرا همچی یه دفع عوض شد؟خوش حال باشم یا ناراحت!من برای به دست آوردن 
عشقم اومدم....مادرمو و خواهرمو که یه عمر جای خالیشون حس میشد به دست 

 آوردم....بلندشدم و رفتم سمت ترانه.....دستاشو گرفتم و با گریه گفتم
 داشمی تا آخر داداش واقعیت شدمدیدی آجی کوچیکه انقدر گفتی دا-

داشت گریه میکرد و سرشوتکون داد.....خداجونم نمیدونم تشکر کنم یا ناسپاسی ولی 
 شکرت

 
 

 )ترانه(
دوماه از ماجرامون گذشت....یه ماجرا تلخ و شیرین...اولش از دست مامانم ناراحت 

ترس ازبابام....بعد از  بودم ولی اونم حق داشت....ازهمه جا بی خبر بوده ....بخاطره
گل چیدن مامانم و زیر لبسی دادن بابام بهش...ما سه تا یعنی من و مامانم و با 

مادربزرگم اومدیم تهران....حاال فهمیدم چرا لهجه ندارم....حاال فهمیدم چرا تو این 
خونه پاگذاشتم....چرا بین این همه دختر من اومدم تو این خونه....چرا انقد 

احت بودم....ازخون خودشون بودم و خبرنداشتم....دوست داشتم باهاشون ر
آقاسهراب و سبحان بابا و برادرشم بشن ولی خبرنداشتم که هستن و من 

نمیدونم....نزدیک سال تحویل بود که حاضرشدم تابرم پایین...یه بلوز و شلوارشیک 
ن رو پوشیدم....موهامم بازکردم....دره اتاق رو باز کردم که داداش سبحا

 دیدم...تاچشمش به من خورد به سرتا پام یه نگاه کرد و گفت
 وسری و چادرت کوهان؟سبحان:تو خجالت نمی کشی این چه وضعشه!که چی بشه!ر

 زبونمو براش درازکردم
 دوست دارم خونه خودمونه-

 پایین....دنبالم کرددویدم 
 سبحان:مگه دست خودته!االن به حسابت رسیدم

 ط پذیرایی دیدم وپشتش قایم شدمبابا رو وس
 بابا نگاه کن پسرت داره اذیتم می کنه-

 بابا دست گذاشت به کمرش وگفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – فرشته کوچولو

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 4 7  

 

 بابا:چیکارداری دخترمو!!!
 سبحان هم نفس نفس میزد

سبحان:هیچی بابا...ترانه منو نگاه کن جرأت داری بیا ازپشت بابا بیرون تا به 
 حسابت برسم

 و براش زبون در آوردم...بابا خندش گرفتازپشت بابا سرمو کج کردم 
 بابا:این کاراتویکی ببینه دیگه خواستگاریت نمیادا

 سبحان صداشو برد باال
 سبحان:غلط کرده هرکی بیاد خواستگاری آجی من

همه شروع کردن به خندیدن.... بابا رفت نشست....مامان ازآشپزخونه اومد 
 تبیرون....میوه هارو گذاشت روی میز وگف

 مامان:بازشما دوتا چتون شده!
 هیچی بخدا این پسرت منو اذیت می کنه-

 مامان:تو پسرمنو چیکارش کردی که افتاده دنبالت!
 سبحان رو به مامان کردو گفت

 سبحان:آخ قربون مامان خودم برم ....ترانه مامان خوب میشناست
 خندید...آروم گفتم

 کوفت-
 چشماش گردشد
 ی!سبحان:باکی بود

 باعمت-
 زبونمو درازکردم.....خندید

 سبحان:میگم آجی کوچیکه
 اوال کوچیک خودتی...بعدشم بله؟-

 سبحان:موهاتو بازکنی خیلی بهت میادا
 درحالی که داشتم میرفتم بشینم...سرمو کج کردم وگفتم

 خودم میدونم-
 خندید

 ازدست تو-
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عید یه فکری به حال دوستای خل و دوره هم نشستیم تا سال تحویل بشه...باید بعد 
 چل خودم

بکنم هنوز نفهمیدن و بهشون نگفتم اگه بفهمن دست ازسرم برنمیدارن! میان 
ازخونمون تکون نمیخورن مگه الکیه!من داداشمو دست هرکسی نمیدم.....تصمیم 

گرفتم فعال به جز خانوادم و کناره هم بودن و شاد بودنمون به هیچی 
ا این شادی رو ازمون نگیر....خدایا یه دنیاممنون....خدایا خیلی فکرنکنم.....خدای

 بزرگی هیچ کارت تو این دنیا بدون حکمت  نیست....الهی شکر به خاطره همه چیز 
 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 


