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ترشد  خراب میزندگ راحت چقدر  

بس  خون شدم  

   دادم پس رو یا پسرعمه تقاص

بودم متنفر ازش که  

تلخم  سرنوشت خدا از رمیدلگ  

 

   کردم رو  عمه شوهر و عمه التماس چقدر

نکنن رو نکاریا که  

بفرستن  من جا به اونو شده  بزرگ که میمر گفتم  

یتودهن هی شد جوابش  

کنه ازدواج تونهیم راحت که شده بزرگ  یانقدر میمر  که نگم یکس به داد قسمم  

 

بده  نجات منو ادیب ی مرد بودم نیا منتظر چقدر  

بده عذاب منو هم مرد اون نکنه  



 

کنه یم اهیروزگارموس بود گفته  

........ 

میشد عمه شوهر یم یقد موتور سوار و باعمه  

کنه  عقد رفتیم  اهیس بالباس یک  

ببره عروس بود ومدهین یکس چرا  

 

گفتن یم راست  

  نحسم من

مادرم  که نحس یانقدر  

ورده ین ایدن به منو  

 رفت

   شهر رفت و کرد ولم نشده ماهم دو بابامم

خودش  یزندگ یپ  

 

نگرفت ازم خبر هی سال ۱۹ نیا یتو یحت  

 

......... 

کردنیم نگام نفرت با همشون افتاد بهشوننگاهم  



 

نزد دست یشکیه عقد خطبه شدن تموم از بعد  

 

رفتن  خبر یب شوهر و عمه  

نکردن  هم ریخ یدعا برام یحت  

 

گفت بهم وخشنش سرد یصدا با  

فتیب راه_   

افتادم راه سرشون پشت حرف بدون  

نبود  یراه ادیز  محضر تا اشون خونه  

 

کردم نگاهام شناسنامه یتو رفت اسمم امروز که یمرد به  

 

شناختمشیم  

بود  داده نجاتم بودم شده گم جنگل ی تو که بار هی  

بود  دهیچیپ روستاها تمام  یتو  کدخدا دختر با  عشقش ی اوازه  

 

کرد ارباب زن دخترشو کدخدا اما  

متنفره  زنه یهرچ از آراد گفتنیم روز اون از  



 

دو _ پارت#   

 

  بود بزرگ اشون خونه

  داشتن اطیح ور اون هم هیطول هی

 

میشد خونه وارد  

نشست گوشه هی یهرک  

دونستمینم  

انهی نمیبش منم  

ی بخواب و یبخور که  ستین عمت یا خونه نجایا_   

ی کن یم زیتم رو لهیطو اول  یشیم بلند صبح شش نجایا  

ی کنیم جارو اب رو اطیح  

ی نیچیم رو صبحونه سفره بعدشم  

   باشه حاضر صبحونه دیبا۷ تاساعت

خونه  کردن جارو شام و ناهار  

باتوعه  ظرفا شستن   

ی شوریم هارو لباس  ابه چاله دم یریم هم کباری هفته  

 



ی دیفهم  

 

خانوم بله_   

ی باش تو که بخورم غذا یا سفره سر خوامینم درضمن_   

 

چشم_   

 

بهشون  یبزن زنگ نه ات خانواده دنید اجازه نه وقت چیوه..یخوابیم هال نیا یتو گوشه هی شباهم_   

 

... شه تنگ براشون دلم  که ندارم ی خانواده من_   

 

بودن زناشون و اراد یداداشا دوتا کردنینمنگام نفرت با  که یکسا تنها  

 

نبودن متنفر ازم نایا حداقل که بود خوب  

رفت اتاقش سمت به و شد بلند مادرشون  

بود  ارش  اسمش که اراد یبزرگا داداش  

 گفت

 

   ستین خوب ادیز حالش فعال مامان خانوم اوا_ 



د ینش ناراحت ازدستش ستین بدجنس انقدر وگرنه  

 

دادمیم انجام ام عمه خونه که دمیم  انجام دیبا رو یکارا همون من_   

   داره حق مادرتون

کشته  پسرشو ام پسرعمه  

 

   بخدا بگم یچ دونمینم_ 

رفتن  اتاقاشون سمت به و شد بلند اشون همه  بعد قهیدودق  

 

بزار کجا لباساتو بگم ایب زنداداش_   

 

مسخره  یا کلمه چه زنداداش  

 

بهش زدم یلبخند  

بازکرد  رو اتاق در  

م یشد اتاق وارد  

 

آراده داداش اتاق نجایا_   

بزار  کمدش یتو لباساتو  



 

بود  جور جمع اتاق هی کردم اتاق به ینگاه  

بزارم  نجایا لباسامو بزاره فکرنکنم_   

 

پس بزاره یک خوادیم نزاره زنش_   

 

کردم  ازدواج باهاش یجور چه  من رفته  ادتی نکنه_   

 

ی زنش تو االن باشع که یهرجور_   

 

سه _ پارت#   

 

بخوابم توهال دیبا گفت مامانت ی دیند مگه_   

 

بره  یدختر سمت نتونه که کرده طلسمش عجوزه دختر اون انگار... اتاقش تو یاین گفته داداش_   

 

داره دوسش هنوزم حتما_   

 

باشه  تو عاشق دی با فقط  گهید یزنش تو که  االن یول... دیشا_   



 

زدم شیالیخ خوش به یلبخند  

 

بدم  نشونت رو اشپزخونه لیوسا که  ایب بعد کن عوض لباساتم توکمد بزار ساکتو_   

 

باشه _   

بست  روهم در و رونیب رفت اتاق از  

گذاشتم اتاق از یا گوشه رو ساک  

ورداشتم ساک از یلباس  

شدم  دنیپوش ومشغول  

 

رونیب زدم اتاقش از و دمیکش یقیعم نفس  

.... 

  داد نشونم رو اشپرخونه لیوسا تمام

دارم  همدم هی نجایا خداروشکر  

کرد  کمک ناهار پختن یتو  

 

نه  ای بپرسم ازش اراد راجب دونستمینم  

   ای در به زدم دلمو



 

بپرسم ازت سوال هی شهیم_   

حتما  اره_   

 

ی گیم بهم یزایچ هی آراد راجب_   

وگفت  کرد نگاهم طونیش  

 

انوخت ایچ_   

ی زیهرچ_   

خونه گردهیبرم ازدهی  ای ۱۲ یطرفا رهیم صبح۶ اراد داداش راستش خب_   

اد ینم خونه ادیز کال  

اخرشب تا خونه قهوه رهیم اونم از بعد کنهیکارم نیزم رو ۵ ساعت تا  

یکن گرم دیبا غذاشو ادیم که هم شب  

 

نداره  یشکیه به یکار کال  

بود ینجوریا کنه ازدواج کدخدا دختر نکهیا از قبل_   

 

  نگو که بود طونیش انقدر وقتا اون اراد.... بابا  نه_ 

براخودش بود یکن گرم مجلس  



 

داره  دوسش هنوز_   

 

تونه ینم انگار اما کنه فراموشش داره یسع_   

 

نمیبب نجایا ایب ارام_   

 

بود  مادرش یصدا  

گردم یبرم االن داره کاریچ مامانم نمیبب من_   

....... 

دادم  انجام رو خونه یکارا تمام  

کردن یم کمکم ستین حواسش مادرشون دنیتام اراد یداداشا زن و ارام  

   کردم ساعت به ینگاه

  بود شب مین  دوازده

نبود ازش یخبر اما  

بمونه  گرم تا گذاشتم یبخار یرو غذاشو  

 

 

   اومد که در شدن باز یصدا



اومد دمیفهم  

  شدم بلند

رفتم   در طرف به و  

گفتم  اروم  

دینباش خسته سالم_   

 

رفت  اتاقش سمت به و شد رد  بغلم از نکرد نگامم یحت  

بست محکم رو اتاق در  

جهنم به  

موندم  داریب بخاطرش منه ریتقص  

 

دم یکش دراز یبخار کنار و برداشتم پتومو و بالنج  

 

چهار _ پارت#   

 

دم یپر خواب از که بود  پنج ساعت  

شدم  داریب زود خداروشکر  

 

گذاشتم یا گوشه رو پتو و بالنج  



رفتم اشمزخونه سمت به  

شستم  وصورتمو سر  

شدم خوردن مشغول و برداشتم یجانون از ینون تکه  

..... 

شدم کارا دادن انجام مشغول  و رفتم لهیطو سمت به  

 

شد تموم اطیح یکارا شش ساعت  

حاضرکنم  رو صبحونه  که رفتم خونه سمت به  

شدم  اشپزخونه وارد  

خونه یم صبحونه داره و نشسته یا گوشه دمید  

اورد باال سرشو  

  کرد نگاه بهم

بهش کردم یسالم ناخواسته  

 

نداد یجواب بازم  

شد  اش صبحونه خورد ومشغول  

براخودش خته ینر یچا دمید  

ختمیر براش یچا  و رفتم  گاز طرف به  

گذاشتم کنارش رو یچا  



 

ی بش کینزد بهم ادینم خوشم_   

 

   زمیبر گفتم ستین یچا  دمید من_ 

 

نشکسته دستم_   

دادمو  قورت یسخت به بغضمو  

شدم ها کار  هیبقانجام  مشغول  

 

   پنجم_ پارت# 

 

رونیب زد خونه اشپز از حرف بدون  

یکردیم جمع سفرتم نشکسته دستت که تو بگم داشتم دوست  

 

کردم جمع سفرشو حرص با  

شدم کارا هیبق مشغول و  

 

...... 

سپردم آرام به کردم دم هم ناهارو  



...بشورمشون تا رفتم اب چشمه  سمت به و برداشتم رو فیکث یها لباس سبد  

 

  بودم لباسا شستن مشغول

باالسرمه  یکس کردم حس که  

گرفتم  باال سرمو  

بود  باالسرم یدختر  

گقت زد بهم یپوزخند  

 

ییتو اراد زن_   

 

بله _   

گفت  زد یپوزخند  

ی بس خون که دهیرس گوشم به_   

 

ن ییپا انداختم سرمو  

نداشتم گفتن یبرا یزیچ  

 

حتما  یدیشن منم به نسبت عشقش داستان_   

 



بود کدخدا دختر پس  

 

   منم ذکرشم فکر هنوزم ید یفهم تااالن حتما ...ادیم سمتت اصال نمیبب_ 

 

هنوز  یهست یخوب پرداز الیخ_   

   صدا سمت برگشتم

بود آراد  

کردیم کاریچ نجایا اون  

 

سادیوا کنارم اومد سمتم به  

قته ی حق که یدونیم خوب_   

 

عیسر کن جمع لباسارو_   

 

شدم  سبد تو لباسا کردن جمع مشغول گفتمو یچشم  

 

گرفت ازم رو سبد شد جمع که لباسا  

گفت کرد نگاه  کدخدا دختر به باخشم به  

یبزن  وحرف یش کینزد زن به  اجازه خودت به که  باشه اخرت یا دفعه_   



 

ی کنیم دیتهد منو_   

 

قا یدق_   

 

یکنیم جرات چطور_   

 

دههیم جرئت بهم عکسا اون_   

افتاد  وراه  گرفت دستمو  بزنه یحرف  کدخدا دختر تا نکرد صبر  

 

گفت  بهم یعصب یصدا با  میشد دور که یکم  

 

یبد جوابشو ینتونست_   

 

بگم که نداشتم یزیچ_   

 

رون یب یبزار پاتو یتنها  یندار حق گهید_   

ی دیفهم  

 



شستم یم لباسارو داشتم...بودم نرفته یخوشگذرون یبرا_   

رون یب دمیکش دست از دستمو  

 

داد رونیب باحرص نفسشو  

نگفت یزیوج  

 

ششم_ پارت#   

 

گفت  دوباره هیثان چند از بعد  

ان خونه  تو هم گهید تازن۳ تو جز  به یبشور لباسارو یایم چرا تو اصال_   

 

ی چ یعنی بس خون یدون  یم_   

 

  سادیوا

  برگشت سمتم به

کرد نگام  

گفت هیثان چند بعداز  

بس خون یشد چرا تو اصال نیبب_   

داشت  خواهر خودش که یعوض پسر اون  



 

نداره یفرق ام عمه خونه و نجایا من برا... دارن نگهم بخوان که یمادر  نه دارم ی پدر ،نه میکس یب از_   

کردمیم کار سگ مثل شب خود تا ازصبح  

نطور یهم نجاهمیا  

باشم داشته توقع ام عمه از دینبا گهید نخواست منو پدرم یوقت...  

 

بود نجایا از بدتر یلیخ تمیوضع اونجا  

دارم خواب  یجا دارم غذا هی نجایا  

 

  داشتم غذا روز اون یعنی  موندیم غداشون مونده ته اگه اونجا

   ونیم بود له یطو یتو جام که شباهم

دم یخوابیم گوسفندا گاو  

 

   خوابمیم هال یتو نجایا باز

مهیشانس خوش رو از دیشا  

شدم بس خون که  

 

فتیب راه_   

............. 



میشد خونه وارد  

کردن  تعجب دنمونیازد  

بره  ییجا ییتنها نداره حق دختر نیا بعد به نیا از_   

   گفت تیباعصبان کرد یاخم مادرش

 

چراانوخت _   

 

هستن خونه نیا یتو هم گهید زن تا ۳...گفتم من نکهیهم_   

رون یب یکارا هم هیبق بده انجام رو خونه یکارا نیا  

کنم یم کاریچ رونیب ییتنها رفته بفهممم اگه نیدونیم خوب  

 

هفتم _ پارت#   

 

بست محکم رو در رفت اتاقش سمت به  

 

رونیب ی تو یکرد یغلط  چه_   

 

اومد کدخدا دختر  که شمیم لباسارو داشتم من_   

 



.... دونهیم خدا رونیب بره ما یزندگ از دختر نیا خوادیم یک_   

طناب رو کن پهن رو لباسا برو نجایا سادنیوا یبجا  

 

رفتم اطیح سمت به برداشتم رو سبد گفتم یچشم  

...... 

بود ومدهین اماهنوز بود شب نصف مین کی ساعت  

... اتاقش یتو ببرم غذاشو دیبا.. بخوره غذا ومدین اگه  

 

اومد  که بود دو ساعت باالخره  

... رفت اتاقش سمت به   من به توجه بدون  

رفتم اتاقش سمت به و گذاشتم ینیس یتو اب وانیل هی همراه به غذارو بشقاب  

زدم  در  به یا تقه  

بازکرد  رو در هیثان ازچند بعد  

   گرفت ازم رو غذا ینیس یحرف بدون

بست در  

 

....... کنهیم رفتار  ها ونهید مثل غمش تو نیا که بوده  خوشگل چقدر کدخدا دختر حاال نداره،انگار یروان تعادل گفتنیم راست  

 

   بودن گرفته انعام ختم خونه یتو 



بودن اومدن ها هیهمسا کل  

 

بودم  ازشون ییرایپذ مشغول  

کرد یم نگام ترحم با هاشون یبعض  

کردن یم پچ پچ هاشونم یبعض  

 

گفت  مادر به طعنه  با ها هیهمسا از یکی  

اومد رتیگ یخوشگل عروس ماشاهلل خانوم، زهرا_   

 

رسه ینم که شما دختر ی خوشگل به البته_   

 

شد قران خوندن مشغول  کرد من به یبد نگاه هیهمسا زن  

 

زم یبر یچا  تا رفتم اشپزخونه سمت به  

داد  رو خانوم اعظم جواب ی جور چه مامان یکرد حال زنداداش_   

گه ید خوشگله حتما دخترش خب_   

 

زشتک گنیم بهش ده کل که خوشگله  انقدر ماشاهلل اره_   

 



گفتم باتعجب  

  زشتک_ 

 

رهیبگ اراد برا دخترشو ادیب بود گفته مامانم  به ینفس به  اعتماد چه با دونمینم خانوم اعظم انوخت...زشتهههه ی لیخ دختره  بابا_   

 

داشته ادیز خواهان داداشت_   

 

خوشگله  ییخدا_   

 

اد ینم چشم به شمیخوشگل... نداره اخالق یوقت_   

 

هشتم_ پارت#   

 

زنداداش فقط کن صبر داره اخالقم بخدا_   

 

خونه نیا یتو رودارم کلفت هی حکم من ارام ندارم شو زن حکم من_   

 

هیبق نیع یشیم یبد نشون داداش  به کم هی خودتو یبتون اگه_   

 



دهینم منو سالم جواب یحت داداشت...یالیخ خوش یلیخ_   

 

   یبخواب اتاقش تو یبر تو که بندازه راه دعوا هی خوادیم گفتیم ارش داداش شبید...ونهید گهید اس ونهید_ 

ی شیم تر کینزد هم به ینجوریا حداقل  

 

نکنه رو یکار نیهمچ بگو داداشت به_   

میشوهر زن شناسنامه یتو فقط اون من  

میتر بهیغر یا بهیغر هر از تیواقع یتو  

 

میباش شوهر زن هی مثل تونمینم وقتم چیه  

  کنه ازدواج اون  خواست اگه

کنه  ازدواج بتونه که دمیم تیرضا م یم خودم من  

 

نکن یلجباز  انقدر_   

 

کشته داداشتتو که میکس ییدا دختر من  باشه یهرج بعدشم..ارام قتهیحق_   

 

رسمه  بس خون خب یول مینبود یراض چکدومیماه..یستین که خودش_   

 



ستین یا گهید  زیچ یکلفت جز من سرنوشت تو_   

 

فته یب گهید هم دل  به مهرتون که شاهللیا قران نیهم حق به_   

 

........... 

 

ومد ینم خوابم یول بود شب نصف سه ساعت  

رفتم  اطیح سمت به  

 

نشستم بالکن از یا گوشه  

شدم  رهیخ یکیتار به  

 

داکنم یپ پدرمو داشتم دوست چقدر  

منو  نخواست چرا بپرسم ازش  

 

میشکل چه  نهیبب نشده کنجکاو تاحاال  یعنی  

دارهیم نگهم داره ی جور چه عمه  

 

شده  دار بچه و کرده ازدواج االن حتما  



دنشه ید حسرت تو سالش ۱۹ دختر که نداره یوجدان عذاب  

 

ی نشست نجایا یچ برا_   

 

نیا به برسه چه نداشتم خودممم حوصله  

 

رم یبگ اجازه دیبا دونستمینم_   

 

 

خوامینم مزاحم_   

 

بشم بهت کینزد  خوامیم یکنیم  فکر که اخه دارم تو به  کاریچ من_   

 

دهیم نشون نطوریا که کارات_   

 

توهماتته از_   

 

   نهم_ پارت# 

 



بزنه  حرف باهام ینجوریا ی کس ادیم بدم_   

 

نشو کالم هم بامن پس_   

 

من  نه یداشت دختر اون جلو رو زبون نیا بود بهتره_   

 

باشه  ساکت دیبا قتیحق دربرابر_   

 

مرد  برام ارباب توشناسنامه رفت اسمش یوقت_   

 

ده ینم نشون نویا که رفتارت_   

 

ی کس به کنم ثابت خودمو ندارم از ین من به_   

 

   نگفتم یزیچ

شدم  رهیخ یکیتار به بازهم  

 

میبد یتوافق طالق درخواست  میبر یایب د یبا گهید هفته_   

 



طالق_   

 

اره_   

 

ندارم ی زندگ یبرا یجا جیه گهید دادیم طالقم اگه  

 

ی چ برا_   

 

باشه  بندمیپا یکس خوامینم.. شهیهم یبرا تهران برم قراره_   

 

 

ی دار  من به کاریچ برو تو خب_   

 

  ی اضاف  بار شهیهم مثل که هم تو  کنم ازدواج خوامیم اونجا که باالخره _ 

 

میاضاف بار گفتیم راست  

 

رونیب ندازنیم خونه نیا از منو  یبد طالقم اگه_   

 



نجا یا تاابد و یبس خون تو که نرفته ادتی_   

 

 

رونیب ندازهیم منم  یتوبر... متنفره من از مامانت_   

 

خودت  برا ییجا ه ی دنبال یبگرد بهتره پس_   

بزنم یحرف نزاشت  

 

رفت خونش سمت به  

 

داد یم طالقم اگه کردمیم کاریچ  

شدم یم تر بدبخت نیازا  

کردمیم صحبت مادرش با دیبا  

 

بده  طالقم نزاره اومد رحم به دلش دیشا  

 

دهم_ پارت#   

 

رفتمیم راه اطی ح یتو فقط صبح تاخود  



 

کردم یم صحبت بامادرش دیبا  

رعتم اتاق طرف به که بود مین شش ساعت  

زدم  در به یا ضربه  

تو  ایب_   

کردم  باز رو در  

کرد تعجب دنمید از  

ه یثان چند از بعد  

کرد یاخم  

 

ی خوایم یچ_   

 

گفت اراد اقا شبید_   

تهران بره بده طالق منو خوادیم که  

 

شد یعصب  

شدگفت بلند ازجاش  

زده  ی حرف نیهمچ کرده غلط اون_   

نمیبب حاضرشو برو  



 

بپوشم  لباسامو  تا رفتم اتاق سمت به  گفتمو یچشم  

    ینجوریا شد یعصب مامانش که خداروشکر

بده  طالقم تونهینم پس  

...... 

میرفت شونویکشاورز نیزم سمت به  

بودن کار مشغول  

دنیکش ازکار دست  ما دنید با  

 

زد  اراد به ی محکم یلیس رفت اراد سمت به  

 

گفت  یبلند یباصدا  

تهران یبر  یبد طالق زن یخوایم  که یشد سرخود انقدر_   

 

انداخت  بهم یبد نگاه اراد  

دی کردیم رو ها موقع نیا فکر دیداد بهم رو یعوض نیا بزور که یموقع_   

 

رون یب یبزار ده نیا از پاتو یتونیم نه یبد  طالق یتونیم رو دختر نیا نه مرگت  لحظه نیتااخر یدونیم اراد_   

کن  یزندگ ایرو تو  یالک پس  



 

نموند  اراد منتظرجواب  

گفت اومد من سمت به  

فتیب راه_   

 

ازدهم ی_ پارت#   

افتادم  راه سرش پشت  

 

رفت ینم خونه سمت به  

... میریم کجا بپرسم دمیکشیم خجالت  

 

م یریم کجا میدار دمیفهم  قهیدق چند از بعد  

میرفتیم بازار میداشت  

 

رفت یفروش لباس سمت به میشد که بازار وارد  

   نداشتم نو لباس هی  تاحاال که یمن یبرا

بود بخش لذت برام رنگارنگ نو لباس همه اون دنید  

 

سادمیوا مغازه از یا گوشه  



رفت  فروشنده سمت به و برداشت لباس چندتا  

 

بود دهیخر عروساش و ارام یبرا حتما  

 

گفت اومد سمتم به کردنشون حساب از بعد  

میبر_   

 

.....افتاد راه سرش پشت  

م یافتاد راه خونه سمت به  گهید یزایچ و وهیم لویک چند دنیازخر بعد  

 

کرد یم یمعرف عروسش عنوان به  منو همشون به و کرد کیعل سالم ینفر  چند با  راه یتو  

 

نبود یبد زن هم انچنان  

کردیم فیتعر بودنش خوب از همه  

   پسرشم قاتل لیفام من که نیباا اما

نکرد  تا  باهام بد ادیز  

 

زاره ینم عنوان چیه به بودم مطمعن نیازا حداقل  

بده طالقم اراد  



 

میدیرس خونه به  

  گذشتم اشپزخونه یتو یهارو وهیم کیپالست

 

زد صدام که کنم عوض لباسامو خواستم  

رفتم سمتش به  

 

گرفت سمتم به لباسارو کیپالست  

 

توعه  مال نایا_   

 

دوازدهم_ پارت#   

 

   خانوم من مال_ 

 

داد دستم به رو کیپالست اره_   

... رفت  

.... کنم تشکر ازش نذاشت یحت  

 



بودم  سادهیوا اراد اتاق نهییا یروبرو  

لباس نیا بود محشر  

ومد یم بهم یلیخ  

بود  نرفته گهید یشکیه تن خودم تن جز که بود نو لباس نیاول  

کنم امتحان رو یبعد لباس خواستم  

شد  باز اتاق در که  

 

بود آراد  

ومد یم دینبا االن که اون  

کرد  قفل رو اتاق  در  

 

  اومد سمتم به

 

رون یب برم اتاق از  عیسر خواستم  

 

شدم  پرت اتاق ی گوشه به  محکمش یلیس اون با که  

 

ی کنیم پر من ه یعل بر مامانمو  یریم که  یدیرس یجا  به حاال_   

شکست ادشیفر با بغض    



 

طالقم  نذاره گفتم فقط  من بخدا_   

 

د یکش و گرفت بلندمو یموها اومد سمتم به  

کشوند یم طرف اون طرف نیا محکم موهامو  

دادم قسمش بار هزار  

بود شده کر انگار  

 

دیشنینم صدامو یشکیه  

وارید سمت کرد پرتم محکم  و کرد بلندم موهام با  

 

بودم  شده جیگ  

کرد  باز که کمربندشو  

 

کنم  فرار خواستم  

نشد اما  

نداشت  یزور چیه بدنم  

بود  زده صورتم و  و بدنم به کمربند با انقدر  

بود  شده سر گهید که  



.. زد سرم به که یمحکم  یا ضربه با  

 

دم ینفهم یچیه گهید  

 

زدهمیس پارت#   

 

کردم باز  چشمامو درد احساس با  

بودن سرم باال مادرش و ارام  

 

کرد  باز چشماشو مامان_   

کرد نگام  

بگه یزیچ خواست انگار  

شد  منصرف اما  

شد بلند ازجاش  

رونیب رفت اتاق از و  

 

ارمیب برات زنداداش یخوایم یزیچ_   

 

دادبهم یچ همه داداشت_   



 

خونه  نبودم که بکشه منو خدا_   

 

خونه  ومدین یشکیه زدم داد هرچقدر_   

 

رفتمینم من شکستیم  پام.. ه یهمسا خونه میرفت_   

 

بهش زدم یلبخند  

 

خوردنا کتک نیا به دارم عادت من_   

 

بوده  یعصب حتما..تروخدا بخشش_   

 

ستین مهم_   

 

...... 

انداختم  نهییا یتو شدم کبود صورت به ینگاه  

داشتم عادت ایکبود نیا به من  

خوردمیم کتک عمه شوهر از که یروزا مثل  



بده  نجاتم نبود یوکس  

 

شدم الیخیب  

شدم  کارا انجام مشغول و  

 

هللا بسم من و جن بود شده اون روز چند نیا یتو  

بودمش دهیند  

نمشیبب گهید نداشتم هم دوست  

 

...... 

ندارم  یکار تاشب گهید کردم رو کارا تمام من_   

مادرم سرخاک برم ساعت هی تونمیم  

 

کردبهم ینگاه  

کنه قبول  کردمیم دعا دعا  

 

ی بر یتون یم خب یلیخ_   

 

گردم یبرم نشده ساعت هی..خانوم یمرس_   



 

اد ینم رمیگ فرصتا نیا از گهید  

کردم  حرکت قبرسون سمت به عیسر  

برم گذاشت اومد رحم به دلش اراد یکتکا  بخاطر حتما  

 

..ذاشتیم عمرا وگرنه  

ختمیر شده یگل خبر سنگ یرو،رو اب از پر سطل  

شدم قبر سنگ کردن زیتم مشغول بادستم  

 

ی نبرد باخودت منو چرا...مامان یبود کاش یا  

کارکنه یچ خوادیم تنها تکام بچه ینگفت  

 

خواستینم رو ما شوهرت یدونیم که تو  

ی شد حامله چرااصال  

 

 

مامان بالکش شدم  

همه کش بال  

خور کتک  



 کلفت

 

بودم خوشبخت دخترا تمام مثل منم یاومد اگه  

زد  کتکم یچطور  یدی،دیدید صورتمو سر  

 

رون یب یاومد تنها ی ک اجازه با_   

دم یکش ترس از ینیه  

برگشتم صداش طرف به  

بود شده قرمز تیعصبان از صورتش  

 

چهاردهم _ پارت#   

 

دم یترسیم ازش روز اون از بعد  

 

گفتم  پته پته با  

 

گرفتم  اجاره مامانت..مام...ما... از_   

 

ترشد یعصب  



امن ی شوهرته مامانم_   

 

گردم یبرم زودم بخدا...  مادرم خاک  سر اومد فقط  من_   

 

زد  بهم ی محکم یلیس  

ن یزم فتمین تا کنم حفظ خودمو تونستم  

فتیب راه_   

 

بمونم شتریب خوامیم...  مامانم سرخاک اومدم االن من_   

 

گفت  دیکش ادیفر تیباعصبان  

براخودت  بکنم مادرت کنار هم قبر  هی االن نیهم نکن یکار_   

 

افتاد  راه و گرفت بازومو  

کردن یم نگاهمون تعجب با همه راه یتو  

 

ی برد ابرومو کن ولم_   

 

جهنم  به_   



 

گفتم  بلند ناخوداگاه  

 

جاته _   

 

سادیوا  

برگردون طرفم به صورتشو  

 

جامه  که_   

 

م یدزد ازش نگاهمو  

 

امیدرب روز اون از تر قشنگ تاازخجالتت میبش تنها روز اون مثل بار هی کن دعا_   

 

اقااراد سالم_   

 

بود یجوان پسر  

 

کرد  ما  به ینگاه  



 

دادش  سالم_   

 

ن ییپا انداختم عیسر سرمو  

گفت  یبلند یپسرباصدا  

خانوم سالم_   

وردم ین باال سرمو  

نهیبب صورتمو یایکبود خواستمینم  

 

سالم_   

 

اراد کنه ازدواج عمرا گفتنیم ها بچه یول یکرد ازدواج بودم دهیشن_   

 

شدمم  مجبور_   

 

ه،نه یقشنگ اجبار اما_   

 

..  منتظرتم اونجا..خونه  قهوه امیم خونه بزارم نیا من_   

خداحفظ ..پس باشه_   



........ 

دم یرس که خونه به  

  داد هل محکم رو در

اومد  سمتمون به عیسر ارام  

 

داداش  شدهیچ_   

 

کرد صدا مادرشو بلند یباصدا  

 

رون یب اومد اتاق از عیسر مادرش  

گفت  عیسر دننونیباد  

 

شده یچ باز_   

 

برداره  ییجا ییتنها نداره حق نگفتم_   

 

بود گرفته  اجازه من از_   

 

بره  دینبا جا جیه تنها گفتم_   



 

منه   حرفه حرف  خونه نیا یتو._   

 

منه  دست یکی نیا اریاخت اما_   

 

اته  شناسنامه تو اسمش فقط  ی نگفت مگه_   

 

باباممم  نیع بشم خوامیم بعد به نیا از_   

کرد یم تو با بابام که کنمیم نیباا رو ییرفتارا همون  

 

پونزدهم_ پارت#   

 

گفت تیباعصبان مادرش  

 

هام  بچه بقبه مثل ستین رگات تو من خون چون چرا  یدونیم باهاش یندار ی فرق چیه...یهشیشب االنم_   

 

نبود مادرش زن اون یعنی..کردم نگاه اراد صورت به باتعجب  

 

   رفت اتاقش سمت به



برداشت  رو یکیکوچ فیک کشو یتو از  

اومد من سمت به و  

گرفت بازومو  

افتاد وراه  

گفت باداد مادرش  

ی بریم شیکجادار_   

 

بهش  نداد یجواب  

 

نداشتم رو باهاش کردن مخالفت جرئت  

 

گرفت رو دستش مادرش نباریا  

ش یبریم کجا..باتوام_   

 

نداره  یربط یشکیه به_   

..... رفت راه تر وتند دراورد مادرش تودستش از دستاشو  

 

بود  نیماش  منتظر انگار..میبود جاده لب  

ببره  کجا خواستیم منو..برو یبر یخوایم خودت اخه  



 

کنه  یخال بدبخت منه سر عقدهاشو خوادیم حتما  

 

م یریم کجا بپرسم تونستمینم یحت..اومد اتوبوس باالخره  

نبودم بهش کینزد انقدر تاحاال..مینشست جلو یها  یصندل یرو  

 

کردم بهش ینگاه  

داشت  یقشنگ صورت  

بلندش  یموها و شیر باوجود  

.... کردنیم فیتعر تشیجذاب از روستا یازدخترا یلیخ اما  

 

نم یبب پاشو.. تو یه_   

بازکردم  چشمامو یاروم به  

کردم  برم دور به ینگاه  

 

کجام  دمیفهم تازه  

... یش اده یپ دیبا بلندشو_   

کردمیم  نگاه اطراف به باتعجب میشد که ادهیپ  

بود کجا نجایا  



افتادم راه به سرش پشت افتاد که راه  

.. کردیم  فرق ما با هم لباساشون یحت نجاهایا  

 

م یدیرس یا خونه مسافر به یرو ادهی پ قهیدق چند از بعد  

 

گرفت  یا تخته دو اتاق  

میرفت اتاق سمت به  

   وارد خودش اول

شد اتاق  

  من وبعد

بستم  یاروم به رو در  

رفتم  تختم سمت به  

ندارم هم لباس هی  یحت من  که اومد ادمی تازه ام نشسته که تخت یرو  

 

برام بخره لباس وج چیه به که نمیا  

 

کردم بهش یاخم  

 

گفت تیباعصبان  



چته _   

 

باخودت  یمنواورد یبراچ_   

 

یبمون جهنم اون یتو نذاشتم باشه خداتم از_   

 

...داشتم دوست رو جهنم اون من_   

 

باال  بره نجاصدامیا نزار_   

 

برگردوندم  ازش رومو  

بزنه  داد بلده  فقط ارهیم تاکم  

 

شانزدهم_ پارت#   

رونیب داد صدا با نفسشو  

....رونیب زد ازاتاق و  

ی برنگرد  گهید که یبر  

...... 

باشه باباش مثل خوادیم گفت مادرش به که بودم حرفش اون توفکر همش  



اره ی درم سرم ییبالها چه خوادیم گهید  

 ومادرش

ه یک مادرش یعنی  

 

دونه ینم یشکیه ده یتو مطمعنم  

بود  شده پخش ده یتو حتما دونستیم یکس اگه  

 

ست یجورن ادیز برادرش و باخواهر اراد چرا که بیعج برام  

دهینم تی اهم بهش یشکیه و  

 

بود  هم هیشب امونیزندگ چقدر  

میبود محروم خانواده نعمت از هردوتامون  

دمیکش دراز تخت یرو  

شدم  رهیخ سقف به  

 

زد  سرم به فرار فکر  لحظه هی  

ندارم کارو نیا جرئت من یول  

 

کنم  تحملش د یبا فعال...بزرگ شهر نیا یتو  



ندارم رو یکس گهید اون جز  

 

نشستم تخت یرو عیسر در یباصدا  

بود خودش  

.. بود دستش مصرف بار کی یغذا دوتاظرف  

 

کرد اشاره بهم گذاشت زیم یرو رو غذا  

بخور  ایب_   

 

.... رفتم زیم سمت به  و گفتمو یچشم  

 

   یوردار لباس دینرس توعقلت_ 

گفتم تیباعصبان  

ی گذاشت مگه_   

 

ذاشتمیم  یگفتیم ادم مثل_   

 

بهم یبود  دهیچسب کنه مثل... یکردیم  ول دستمو یرسیم خودت عقل به اگه_   

 



  دمویکش ینیه دازترسیکوب زیم یرو بامشت

 

بره  راه عصابم رو یکی بدم_   

بشنوم خوامینم گهید یچیه چشم جز  

میتو منو  فقط گهید  

رونیب بکشه جنازتو دستم ریز از ستین یکس  

باشه ادتی  

 

فدهمیه_ پارت#   

 

اره  یبگ  یبلد زور  فقط_   

 

باش خودت مراقب یلیخ پس..اره_   

 

د یکش دراز تخت یرو و شد بلند  یصندل یرو از  

 

دستت  از بشم راحت منم و یکشینم نفس صبح نمیبب شه یم یچ که اخ  

 

... دمیکش دراز تخت ی رو خودمم و کردم جمع رو زیم  



 

   دارهینم نگه خودش شیپ منو که دونمیم

ده  فرستهیم  روز دو یکی از بعد حتما  

 

بفرسته  منو تازودتر نکنم دو به یکی باهاش بهتره پس  

 

............... 

بودم  کرده عادت..بودم دارشدهیب ازش زودتر صبح  

دارشمیب ۶ از قبل که  

 

کردم بهش ینگاه  

باشه  یعصب انقدر ادم نیا شدینم باورش یشکیه که بود مظلوم انقدر خواب یتو  

 

کردیم ترش جذاب شهیهم از بود ختهیر شیشونیپ یرو که موهاش  

 

داره غم چقدر نشیخشمگ چهره نیا پشت بود شده ثابت بهم االن گهید  

 

کردمیم درکش یجورا هی  

... بود من مثل  



 

   بازش ی چشما دنید با

  عیسر

شدم پتوم کردن جمع مشغول خودمو  

 

چنده؟ ساعت_   

شش  یکاینزد_   

 

شد  بلند_   

دیکش وصورتش سر به یدست  

 

میبر حاضرشو_   

 

گفتم  یباکنجکاو  

کجا _   

 

شو  حاضر_   

 

رونیب دادم باحرص نفسمو  



 

....... 

گه ینم ی چیه که دونستمیم اما میریم کجا که بپرسم باز خواستم راه یتو  

م یرفت یا خونه سمت به  

کرد  باز رو در و اورد در بشیج از یدیکل  

شد خونه وارد  

 

شدم  وارد سرش پشت منم  

بود  یکوچولو اطیح  

کنه ینم یزندگ یکس معلوم  

 

کجاس نجایا_   

 

خونم_   

 

خونت؟_   

 

ی ندازیم برق رو خونه  نیا عیسر االنم...بشنوم خوامینم گهید یچیه جزچشم گفتم شبید بهت_   

فه یکث ی جا نمیبب برگردم حالت به یوا  



بزنم یحرف نذاشت  

رفت در سمت به عیسر  

..... 

 

جدهمیه_ پارت#   

 

... بودم کردن زیتم مشغول که بود یچندساعت  

شد یم متر ۶۰ از کمتر بود یکوچولو خونه  

ی لی خ که بود معلوم لیوسا ی رو  خاک گرد از  

 

نزده  سر خونه نیا به  یکس وقته   

کردم  زیتم رو خونه تمام  

 

..... ندم گوش اگه حالم به  یوا کشهیم منو داره شینجوریهم...ندم گوش حرفش به که ترسمیم  

 

نبود  ازش یخبر هنوز اما بود شده شب ۹ ساعت  

...گذاشتم غذا  اب بدون تنها رو دختر نیا گهینم باشه فکر یب  تونهیم ادم هی چقدر  

 

رفتم  پنجره سمت به عیسر در یباصدا  



بود خودش  

 

هال  یتو برگشتم عیسر  

نشستم  یا گوشه  

  شد که هال وارد

انداخت خونه به ینگاه  

بودم  کرده ز یتم دقت با رو خونه انقدر  

براش نمونه یحرف  چیه یجا که  

اومد سمتم به  

شدم بلند ازجام  

کردم یسالم  

بود  یکیپالست یها سهیک از پر دستاس یتو  

داد دستم به کیپالست سهیک  دوتا  

 

توعه  مال نایا_   

  دمیپرس تعجب با

 

من  مال_   

 



اره_   

ده یخر من یبرا یزیچ شدینم باورم  

 

انداختم ها سهیک داخل به ینگاه  

بود  شلوار راهنیپ شیکی یتو  

زنونه  ریز لباس یکی اون یتو  

 

رفتم اتاق سمت به عیسر خجالت از  

بستم محکم رو در  

 

پروعه پشر نیا چقدر  

ی ها مغاره  نیهمچ یتو بره اصال شده روش ییرو چه با  

دونست یم منو زیسا بشر نیا اصال اخه  

کردم  پرت یسمت به  سهیک عیسر در تقه یباصدا  

شد اتاق وارد  

 

بود  اندازت شلوار لباس_   

 

   بله_ 



 

  بود ات اندازه هیچ ایکی اون_ 

   دمیفهم منظورشو

گفتم حرص با  

نکنه  درد  شما دست بله_   

 

که یکوچ یل یخ کردم دایپ زتویسا یبابدبخت_   

 

بود حیوق بشر نیا چقدر  

 

گفتم تیعصبان با  

بهتره  تخته تخته  که تو مال از_   

 

نوزدهم_ پارت#   

 

ی چ تو اما ..هیعال مردا یتو کلمیه من_   

 

ام یب کوتاه یادیز جلوش د ینبا اما..الغربودم  یادیز دیشا  

 



میراض یلیخ خودم کلیه از من_   

 

ترشه من ماست گهینم یبند ماست چیه_   

 

رونیب برو_   

گفت  داد باال ابروشو یتا هی  

 

مونم یم رم،یم بخوام هرجا من  ی خونه نجایا_   

نداره یربط ام یشکیه به  

 

رم یم من پس_   

 

 کناررفت

برو یعنی نیا و  

رون یب اومدم اتاق از عیسر  

رفتم اشپزخونه سمت به  

   نیزم یرو

بود  وبرنج مرغ ،گوشت هیادو حبوبات یها سهیک  

 



بود  نمونده برام کمر گهید....شدم اشپزخونه یتو دنشونیچ مشغول  

خوابمیم تخت صبح تاخود دونمیم که بودم کرده کار انقدر امروز  

 

رفتم اتاق سمت به  

 

برداشتم یبالشت و پتو  

دم یکش دراز اتاق از یا گوشه  

 

بلندشم  صبح شش خواستینم گهید که خداروشکر  

 

   امیب راه باهاش دیبا

باشه  نداشته کارم به کار که  

... ادیب شب بره صبح امروز مثل اگه  

 

نمش یبیم  سالم هی درحد  

. ...بهتره یچ ازهمه من یبرا نیوا  

 

...... 

صورتم یرو دینورخورش باتابش  



بازکردم  چشمامو  

بودم  دهیخواب یلیخ کنم فکر  

   کردم تا لحافمو و بالش

 

گذاشتم  گوشه همون  

رونیب زدم اتاق از  

 

دمیکش یراحت نفس... نبود  

کنم درست یغذا که رفتم اشپزخونه سمت به  

شام یبرا هم و باشه ناهارم برا هم  

 

کنم باز رو خچالی در خواستم  

اومد در زنگ یصدا که  

  برداشتم رو چادرم

رفتم  در سمت وبه  

کردم  باز رو در  

بود یجوان دختر  

بود کرده تعجب دنمید از انگار  

 



اراده  ی خونه نجایا دیببخش_   

 

بله، _   

 

د یکنیم کاریچ نجایا شما انوخت_   

 

بالکش  هی بگم ای زنشم...بگم یچ دونستمینم  

 

زنشم_   

 

؟زنش؟یچ_   

 

بله _   

 

  دیکرد ازدواج یک انوخت_ 

 

شه یم ی ماه کی هی_   

 

گفت تیعصبان با  



نگفته من به چراانوخت_   

 

ی دار باهاش ینسبت چه بپرسم تونستمیم_   

 

ستمیب_ پارت#   

 

رفت  کرد یاخم  

معشوقاشه  از یکی نمیا حتما  

داره یچ نیا اخه  

مردنیم براش دختر همه نیا که  

 

داره  افهی ق کم هی نداره،فقط که اخالق  

 

کنم درست تاغذارو رفتم خونه اشپز سمت به  

کنم قفل رو اطیح در بگم بهش اومد شب  

 

دم یترسیم باشم بخوام شهر نیا یتو تنها نکهیا از  

کنم  سرگرم خودمو که داشتم یکار نه  

کنم  دل درد باهاش بتونم که بود یکس نه  



....... 

اومد که بود مین ده ساعت  

دادم بهش یسالم  

داد تکون سرشو فقط  

 

دمیپرس یم ازش حتما دمیترسینم از اگه  

ی بد یتونینم رو سالم هی جواب که  یالل  

 

نشست  هال یا گوشه  

رفتم اشپزخوته سمت به  

...گذاشتم ینیس یرو غذاشو  

 

گفتم شد که غدا خوردن مشغول  

در   جلو اومد خانوم هی امروز_   

گفت باتعجب  

 

بود  یک_   

رفت گذاشت باهات هیچ نسبتم گفتم که بعد دارم باهات ینسبت چه که دیپرس منم از داشت کار  باتو انگار.. هیک نگفت_   

 



گفت  اروم  

بودن، زنه اون ی الیفام  حتما_   

گفت بلندتر  

نکن  باز یشکیه یرو  رو در گهید_   

 

ترسمیم کم ه ی کن،من قفل  رو اطیح در_   

 

بخورتت  ادینم یکس نترس_   

 

ترسمینم یکس از منم نترس_   

گفت  زد یپوزخند  

ی ترسیم ده  یسگا نیع من از اما_   

 

کنه خرد منو داره دوست دونستمیم  

 

رفتم  اتاق سمت به و شدم بلند حرف بدون  

بستم محکم رو در  

 

کمی_ ستیب_ پارت#   



 

صبرکنم د یبا گهید چقدر دونمینم  

ده  ببره منو که  

بود سخت کردنش تحمل  

 

ام یب کنار  باهاش کردمیم یسع  یه من  

کنه  عهیضا منو  تا کردیم استفاده یهرفرصت از اون اما  

نکنه عهیضا  منو  گهید غذا،تا تو زمیبر فلفل مشت هی فردا شام برا گهیم طونهیش  

 

زنه یم یحساب کتک هی منو هم بعدش اما  

...... 

دارشویب تو یه_   

بود  سبک خوابم  

کردم  باز چشمامو  

 

ه یچ_   

حاضرشو  پاشو_   

 

گفتم  یباخوشحال  



ده  ی بریم منو_   

 

گفت کرد یاخم  

رینخ_   

 

ی ببر منو یخوایم کجا پس_   

 

قبرستون_   

کردم بهش ینگاه  

انه ی یحاضرش یشیپام_   

 

شدم بلند  

کردم  جمع لحافمو و تشک  

..رونیب زد اتاق از  

حاضرشدم عیسر  

رفتم  هال سمت به و  

بود  فکر یتو  

نشد  من متوجه که انقدر  

گفتم  یاروم یباصدا  



 

حاضرم  من_   

اومد خودش به  

کرد بهم ینگاه  

رفت  اطیح سمت به و  

کفشام دنیپوش از بعد  

میافتاد راه  

 

کرد  قفل رو اطیح در  

بچه  و زن از پربود کوچه یتو  

کردنیم نگاهمون باتعجب انگار  

 

ومدیم بدم نگاها نیا از   

ن ییپا انداختم سرمو  

نشم چشم تو چشم باهاشون تا  

 

.. گرفت یکس تا میدیرس که ابونیخ به  

گفت اروم مینشست که یتاکس یتو  

 



کننیم  کار بازناشون اکثرا دوستام اونجا..منه کار محل میبر میخوایم که یجا_   

کردم ازدواج دنیفهم و دنید روزید رو ام شناسنامه من بد شانس از  

 

هیچ بس خون رسم دوننینم اصال  ها نجایا  

میکرد یسنت ازدواج هیگفتم من  

میکن یشهرزندگ امیب میگرفت میتصم میگردفکرامونو و  

 

یگیم بهشون نارویهم توهم  

 

باش_   

 

ی رینم وج چیه به  و یکاردار یگیم رونیب یبر کردن اصرار هم اگه...یریگینم گرم ادیز باهاشونم ، درضمن_   

ی ر ینم تو برو گفتم من اگه یحت  

@ashtabah_s 

 

دوم_ ستیب_ پارت#   

 

چشم_   

ست ین مهم برام گذشتش یگیم گفتن  یهرچ ام گذشته راجب_   



 

کردم نگاه صورتش یتو  

گفتم باحرص  

ست ین مهم برام ات ندهیا نه و  گذشتت نه_   

 

کردم ینم ی معرف خونم کلفت عنوان به رو تو ی ،حت دنیفهمینم اگه_   

 

امروز بکشم قراره  یعذاب چه من  یفهمیم پس_   

 

چارهیب نخواست باباتم یحت رو تو.... رتتیبگ ومدیم ی ک من جز_   

 

گفتم تیباعصبان  

... ک تو مامان مثل_   

دهن  یتو زد محکم دستش پشت با که بود نشده تموم حرفم هنوز  

 

کردم حس دهنم یتو رو خون یشور  

سادیوا یتاکس  

ما سمت به برگشت راننده  

 



گفت کرد بهمون ینگاه  

 

افتاده  ی اتفاق_   

 

فت یب راه اقا نه_   

 

نگفت یا گهید زیچ راننده  

افتاد راه و  

 

یکن سیخ خودتو یدیشن اسمم یحت بعد به نیا از که کنمیم  یکار خونه  میبرس فقط سایوا....کنمیم ادمت_   

 

من به لعنت  

گفتم  بود یچ حرف نیا  

م ینرس خونه به شده هرجور امروز خوامیم خدا از فقط  

 

سادیوا که نیماش  

گفت بهم تیباعصبان  

شو ادهیپ  

شدم  که ادهیپ  



 

کرد بشیج یتو دستشو  

گرفت سمت به اورد در  یکاغذ دستمال و  

 

   خونا اون کن پاک_ 

 

گرفتم ازش رو دستمال  

دمیکش دهنم یرو و  

... بود یخون  

 

میشد ینیزم ریز وارد  

بود  یدیتول  

بودن کار مشغول همه  

 

بودن  نشده ما متوجه هنوز  

 

کرد  سالم یبلند  یلیخ یباصدا اراد که  

دن یکارکش از دست همه  

مااومدن سمت به و  



 

کردن یم بغلم خانوما  

گفتنیم کیتبر و  

 

گفت مردا از یکی  

اراد  اقا کو نتیریش پس_   

 

بخدا یعل  رفت ادمی_   

  ستین قبول_ 

 

رم یگیم فردا_   

 

   اراد یا خونه شام همه  شب فردا پس،_ 

 

   گفتن ی باخوشحال همه

حله _   

 

سوم_ ستیب_ پارت#   

نذاشتن اراد یبرا نکردن قبول یبرا یجا  



بود  زدن حرف مشغول مردا با اراد  

 

گفت بهم ازخانوما یکی  

 

ا یدار دوسش یلیخ معلومه _   

 

؟منیک_   

ی کنیم نگاش یدار یه..گهید اره_   

 

زدم بهش یلبخند  

متنفر ادم نیا از چقدر بگم تونستمینم فیح  

 

گفت بهم گهید یکینباریا  

   اراد ازدست شدن ناراحتش کارگاه یها بچه کل_ 

کرده  ازدواج که گفت ما به اصال ،نه تونیعروس برا کرد دعوت رو یشکیه نه بود نامرد نیا انقدر  

 

شد ییهوی یلیخ خوام،ازدواجمونیم معذرت ارتکن طرفش از من_   

 

ن یبود ارتباط در باهم ازقبل نکنه...یییهوی چراانقدر_   



زد  یچشمک  

 

ست ین رسم زایچ نیا اصال میکنیم  یمازندگ  که یاونجا یتو ...نه_   

 

گفت یم حرفا  یلیخ روستا راجب اراد.. اره_   

 

براتون  زمیبر یچا  هی مینیبش میبر انیب میسیوا سرپا که نیا جا به  حاال خب_   

....... 

بودن  شوهر زن تا۵  

بودن  یخوب یادما  

خوندن  درس دانشگاه  هی یتو شون همه  که دمیفهم   

 

بود  اشون جز هم اراد  

مدرسه برم که نهیا بزرگم یحسرتا از یکی من که بگم بهش وقت جیه دینبا  

 

بخونم ستمین بلد هم کلمه  ه ی یحت بفهمه اگه  

کنه یم ام مسخره چقدر  

 

......... 



ی کن درست یبلد غذا نمیبب_   

 

   کنمیم درست من رو یخور یم شبا که ییغذا_ 

 

دمیم سفارش رستوران از پس_   

 

پختم من شویعروس ناهار  یباش اومده باقال  محمد پسر یعروس اگه.... خوبه یلیخ دستپختم من_   

 

نزد  غذا به لب یشکیه  که همون_   

 

خوان یم غذا باز گفتن اومدن مردم که همون_   

 

شد رهیخ بهم  

 

گفت هیازچندثان بعد  

بشه  بد کم هی غذا اگه دختر حالت به یوا_   

 

برم ینم خودمو یابرو_   

 



ست ین مهم برام تو یابرو_   

 

یکن تکرار انقدر خوادینم پس... ستین مربوط بهت من زیچ چیه که دونمیم_   

 

باشه ذهنت ملکه  شهیهم که کنمیم تکرار_   

 

هست _   

 

بده بهم سیبنو برگه ه ی رو یخوایم رو فردا برا که  یزایچ...خوبه  یلیخ_   

 

خوامینم یاد یز زیچ کن حفظ گمیم بهت االن_   

 

برم  باز بخوام کشهینم حوصلم  منم..رهیم  ادمی ینیبیم هوی_   

 

چهارم _ ستیب_ پارت#   

 

رفت  حموم سمت به  

نداشتم گفتن جز یا چاره  

گفتمیم بهش دیبا  



 

کردیم ام مسخره که دونمیم ندارم سواد که  

نداشتم  یراه چیه یول  

 

شد ینم ینجوریا بردیم منوهم بابام اگه  

باشم  ادم نیباا االن نبودم مجبورم  

 

.... 

بودم خونه زدن جارو مشغول  

 

ینوشت_   

برگشتم سمتش به  

نه _   

کرد یاخم  

 

س یبنو  نگفتم مگه_   

 

تونمینم_   

 



شکسته دستت_   

 

سمیبنو یزیچ بخوام که ندارم سواد االنم..مدرسه برم نذاشت ام عمه_   

 

بود نییپا سرم مدت نیا تمام  

کنم  نگاش داشتم دوست  

 

   یدار االزمیچ بگو_ 

..... 

کنه ام مسخره منتظربودم  

سوخت حالم به دلش انگار اما  

نمش یبب نداشتم دوست  

بودم دهیکش دراز اتاق یتو  

 

  بود دهیفهم اونم

ومدی ن سراغم اصال  

 

کنه  یخال سرم خوب موقع هی یبرا گذاشته حتما  

بسوزه من برا دلش ادم نیا بود محال  



 

... 

دارشدم یب بود ۵ ساعت صبح  

رون یب اومدم اتاق از  

بود دهیخواب هال یتو گوشه هی  

رفتم اشپزخونه سمت به   

... کنم اماده االن از رو شام تا  

  که بود ها غذا کردن درست مشغول

زدم یکیکوچ غیج باصداش  

 

ی زنیم غیج چرا یصبح اول_   

 

ی ای م هوی ترسمیم یگینم_   

 

ی باش داشته شویامادگ که گمیم بهت قبلش ساعت سه دو بعد به نیا از دیببخش_   

 

شدم کارم مشغول  

 

کنم  کاریچ من_   



 

ی باش نداشته یکار منم به و ینیبش گوشه هی ی بر شمیم خوشحال...ترم راحت تنها من_   

 

ی کن یکار گند امشب خوامینم فقط  یخوایم یچ ستین مهم که تو_   

 

کنمینم ی کار خودم یابرو بخاطر...وسطه منم یابرو_   

 

ی بکن خودتو گور مهمونا رفتن  از بعد بهتره شه تموم بد برام امشب حالت به  یوا اما..رمیم  من باسه_   

 

شم راحت یکیتو دست از که کنمیم حتما  شد تموم بد اگه_   

 

پنجم_ ستیب_ پارت#   

 

کرد  نگاه چشمام به  

بود یعصب  

ارم یم کجا از رو جرئت همه نیا موقع یبعض دونمینم  

 

ورد یم کم جلوم ها موقع یبعض اونم  

د یفهم شدیم  



متنفربودم ازش نکهیباا  

 

بود یخوب ادم اما  

نه  من برا دیشا  

شیمهربون از کردنیم  فیتعر ایلیخ اما  

 

کرد یم کمک ایلیخ به  

  بشم بس خون بود قرار  که یموقع

کنم ازدواج بااون دیبا که دیچیپ ده وتوکل  

 

شدن  متنفر ازم ده یدخترا کل  

دنیدیم بااون خودشونو اهاشونیرو تو همه  

 

کردم ینم فکر بهش که بودم ده  دختر تنها من دیشا  

بده  نجات آدماش  و خونه اون از منو ادیب نفر  هی که بود نیا ارزوم فقط من  

 

کرد  فراموشم خداهم...ومدین یکس اما  

کردنیم شوهر سال ۱۵ ریز دخترا همه ده توب  

   بود سالم ۱۹ که بودم ی دختر تنها من اما



 

نداشتم  خواستگارهم هی اما  

خواست ینم نحس و کار کس یب عروس هی یشکیه  

 

رن یبگ زن خواستیم زناشون فوت  از بعد که یرمردایپ یحت  

اومدن ینم منم سراغ  

 

بشورم رو ظرفا  ا ی لباس که چشمه سر رفتمیم که یها موقع  

 

ده  ی دخترا ای زنا کردنیم ام مسخره انقدر  

بود  شده یعاد برام گهید که  

 

نحس  یاو بودن گذاشته اسممو  

 

خانوم نحس ای نحس یاوا داد بلند  امم عمه حتما  

 

گفتینم رو آوا اون یشگیه گهید  

 

دختر  یه_   



بودم  شده غرق فکرم یتو انقدر  

نشدم اش متوجه که  

ی کنیم هیگر یبراچ_   

 

زدم  هام گونه به یدست  

اخه  بودم کرده هیگر یک بود،من سیخ  

 

یچیه_   

ی کرد هیگر زدم بهت که یحرفا بخاطر_   

 

.. بشنوم رو حرفا نیا از بدتر دارم عادت من_   

 

ششم_ ستیب_ پارت#   

 

ی کردیم هیگر یچ برا پس_   

 

خودم برا_   

 

خودت؟  برا_   



 

کنه  هیگر و بسوزه حالش  به دلش یکس ی ند حاال تا..اره_   

 

دم یند نه_   

 

نیبب االن پس_   

 

نمیبیم دارم  اتفاقا_   

 

شدم کارام هیبق انجام  مشغول  

..... 

بود شده تموم کارام که بود ۶ ساعت  

کردم روشن رو ونیتلوز  

بود زن روز امروز  

 

کردمم خاموشش  

بخورم غصه هم یکی نی براا خوامینم  

 

...... 



م یشد بلند عیسر در زنگ یصدا با  

م یرفت در سمت به باهم  

بودن  خودشون  

.... بود ینیریش و گل دستشون یتو  

 

   بودن نسشته گوشه کی خانوما

طرف کی مردا و  

 

خانومت به امروز کادو یچ اراد_   

دیپرس تعجب با  

کادو؟_   

 

گه ید زن روز کادو_   

 

یچیه...اهان_   

 

... وا_   

اد ینم خوشم ای باز مسخره نیا از من که دیدونیم_   

 



بهش ینگفت یچیه تو اوا_   

 

نه _   

 

گفت اراد کنار مرد  

 

خانوماا دیریبگ ادی_   

 

اد ینم خوشم نکارایا از من بگه تونهیم اراد نمیبب انوخت..کنمیم درستت خودم جون اوا نترس.. رهیبگ ادی ازما  دیبا اوا اتفاقا_   

 

 

 

کردمینم مجبورش وقت چیه بود یواقع اراد منو یزندگ   اگه یحت..دنیخند همه  

 

 

گفت  اراد بار نیا  

نیباش نداشته یکار چی ه جرئت گهید شماها که کنن کاریچ دمیم ادی شوهراتون به من  اتفاقا_   

 

 



که ستین خانوم انقدر خانوم اوا مثل همه_   

 

ستنین مرد  من مثل همه_   

 

 

گناهش جواب یشد تو که کردا یگناه چه چارهیب یاوا نیبب و... بله_   

 

ی زن یم حرف  گهید یادیز یدار زهرا_   

 

زنما یم دارم درست حرف .. رمینخ_   

 

گفت نباریا  زهرا شوهر  

 

خانومت  برا یخریم کادو فردا توهم اراد...شهیم دعوا االن اقابسه_   

 

 

دوستان  دیباش الیخ نیهم به_   

 

ست ین بشو ادم اراد که دیدونیم_   



 

براش  بخرم کادو بخوام نکهیا به برسه چه کنمینم حساب اوم رو دختر نیا من گفتینم کالم هی چرا  

 

 

بود نیسنگ فضا نیا تحمل  

 

شدم بلند جام از  

شد  قطع حرفاسون  

 

گفتم  و زدم یلبخند  

 

زمیبر براتون یی چا رمیم_   

رفتم  اشپزخونه سما به  

بترکه االن بغض نیا دینبا یلعنت  

 

تو  یه_   

سمتش  برگشتم  

گفتم تیباعصبان  

دارم اسم من_   



 

هفتم_ ستیب_ پارت#   

 

  برداشت سمتم به قدم هی

گفت  اروم  

 

 

ها  ینش ریش من برا نایا یباحرفا_   

 

اوناس حرف  بخاطر یکرد فکر دارم اسم گفتم بهت چون_   

 

صورتم  به شد رهیخ   

 

.... منو  بزنن صدا ادم مثل دارم دوست منم ..یبگ بهم اوا هی یبخوا سخته ...یزنیم صدا اسم به رو اونا چطور_   

 

گفتن بهم انقدر شدم خسته  

..  نحس یاوا.. دختره.. نیبب... تو.. یه...   

 

اوا  نگفت بهم یشکیه اما  



کنمیم فکر   ها موقع یبعض  

اوا  نه ناسیا تو یه اسم   

 

ی زنیم صدا اسم به رو همه که تو  

یکن صدا اوا منو ازت بخوام هیبزرگ درخواست یلیخ  

 

   بنداز رو سفره یچا  به_ 

گفت هیثان ازچند بعد  

اوا _   

 

... رفت  

 

زدم  یلبخند  

دمیکش یقیعم نفس  

برداشتم رو سفره و  

..... 

 

میبود شام خوردن مشغول  

بود اومده خوششون یلیخ دستپختم از  



داشت ارزش ایدن هی من یبرا فایتعر نیا  

 

کردنیم فیتعر ازمن داشتن که بودن ییکسا نیاول  

شد یم تر  پررنگ قهیدق هر لبخندم  

زدن یم سرکوبم ای کردنیم ام مسخره همه  شهیهم که یمن  

 

ازم  کننیم فیتعر دارن االن  

بودم  کرده ذوق ها بچه مثل  

 

...شده زنت خانوم اوا که کن  خداروشکر بار هزار یروز یعنی اراد_   

 

چراانوخت _   

رم یبگ داداشتم برا ،من خودت مثل دیندار خواهر هی شما اوا نمیبب... تمومه یچ همه  بانو کد هی پسر_   

 

 

برادر نه دارم خواهر نه  من، نه_   

 

نکردن اقدام که ارنیب شما مثل  یکی تونینم گهید ده یفهم حتما باباتون مامان..  فیح_   

 



  هشتم_ ستیب_ پارت# 

 

نکنه درد دستت امشب بابت_   

 

زدم  یلبخند  

 

کنم یم خواهش_   

 

زیبر برام ییچا هی_   

رفتم  اشپزخونه سمت به و گفتم یچشم  

 

  گذاشتم ی نیس یرو ییچا

گذاشتم  جلوش  

 

گفتم  ی دل دو با  

ده  میگردیبرم یک_   

 

وقت چیه_   

 



ده  برم تونمیم ی ک من که نهیا منظورم_   

 

منتظرتهه؟  یکس ده یتو_   

 

نه _   

... همونه نجاهمیا بود ی کلفت کارت که  ده یتو_   

ده  تا ی کنیکارم تر کم نجایا تازه  

اوردتم باخودم که باشه خداتم از پس  

 

مامانم  شیپ برم خوامیم..مامانمه..  اونجا میدلخوش تنها من_   

 

مرده  اونکه..مامانت_   

 

بزنم حرف  باهاش یحساب درست ینذاشت باز نیاخر...سرخاکش برم خوامیم_   

 

ی بزن حرف  باهاش یتونیم هم نجایهم از_   

 

ی کن درک یتونینم تو_   

 



ده  یر ینم حاالها حاال تو...یکن فرو گوشت اون تو بهتره پس_   

 

بمونم  نجایا د یبا یتاک_   

 

برو  خواست دلت هرجا انوخت...بدم طالقت که یموقع  تا_   

 

گفتم ارمیدرب رو حرصش نکهیا یبرا  

 

ان مطلقه ای وهیب ی زنا عاشق که نیمردا پراز که    ام ده یتو...ده گردمیبرم_   

 

رن یبگ رو کار کس یب نحس دختر ه ی انیب مردا همون دونمیم دیبع من_   

 

دم یشن قلبمو شدن خوردن یصدا  

بود  ونیح نبود ادم بشر نیا  

 

   کردیم استفاده یهرفرصت از

بشکونه نداشتمو غرور تا  

 

   سرم تو یزنیم منو بودن کار کس یب همش..دمیند تو یصف ونیح به  یادم ه یچ یدونیم_ 



کنه  ولم بابام ای  رهیبم مادرم خواستم من مگه  

 

باشم نحس خواستم من مگه  

مونه ی م دلم تو گفتن بابا  مامان هی حسرت شهیهم..نخواستم من بخدا  

بزنه صدام دخترم یکی که دارم نویا حسرت  

باشه داشته دوسم یکی  

 

کنم  یعروس ده یدخترا همه مثل باشم داشتم خانواده داشتم دوست منم  

 

خواستینم کار کس یب نحس عروس هی یشکیه.. نشد اما  

 

خوردمیم کتک ام عمه شوهر و ام عمه از چقدر شدیم ی عروس ده یتو هرموقع یدونیم  

ستمین دخترا اون یجا چرا من که  

 

باشن  داشته چشم بهت خونه اون یمردا که یکن  یزندگ یا خونه یتو بود سخت چقدر یدونیم  

 

ی فهمینم نه  

 

نهم_ ستیب_ پارت#   



 

کنم  یزندگ تو با  یکوفت خونه نیا یتو تونمینم گهید من یدونیم  

 

گردمیبرم صبح فردا  

ره یبگ جلومو تونهینم هم یشکی،ه ده  

 

شد بلند  

اومدم سمت به  

 

برو پاشو االن صبح، چرا_   

 

کنه  رونمیب خواستیم  

شب  وقت نیا  

بودم  بلد یجا نه داشتم  یپول نه من  

 

برو  بپوش چادرتو باش زود_   

 

گفتم باترس  

رمیم صبح شبه االن_   



 

گفتم داد با  

االن گفتم_   

برد  اتاق سمت به گرفت بازومو  

  برداشت یجالباس یرو از رو   مویروس و چادر مانتو

داد دستم  

 

بپوش_   

رم یم یدارنشدیب تاتو صبح بخدا..شبه االن_   

 

کنم  رونتیب ینجوریاهمی یپوشیم_   

 

کردم  سرم که رو چادر  

   برد اطی ح سمت به گرفت بازومو بازم

  برداشت یجاکشف رو از کفشمو

پام  یجلو کرد پرت  

دم یپوش  

   گرفت تر محکم بازومو

سادم یوا که میبود اطی ح در یقدم  چند یتو  



 

شبه  نصف کی االن_   

فتمیم یعوض هزارتاادم ریگ رونیب برم  

 

فتیب راه نداره من به  یربط_   

 

رم یم صبح مامان خاک  به بخدا_   

االن گفت باداد  

 

کشوند منو محکم  

   کرد باز رو در

.. کردم مقاومت یهرچ  

دادم قسمش  

نداشت دهیفا  

رونیب کرد پرتم  

بست محکم رو در  

سوخت یم انگشتام و ارنجم  

کردم  دستم کف به ینگاه  

بود شده زخم  



 

نبود کوچه یتو یشکیه  

من به لعنت  

دم یترسیم یکیتار از من  

رفتم  در سمت به  

م یزخم یدستا باهمون  

دم یکوب در به محکم  

 

زدمیم داد  

کن باز تروخدا_   

ترسمیم  

کن باز در دمیم قسمت اقات خاک به  

 

گفتم  هیباگر  

ترسمیم من  

گم ینم یچیه گهید کردم غلط بخدا  

رم یم فردا بمونم امشب بزار فقط  

 

کن  باز مادرت جون ترو  



   بود نگذشته هیثان چند هنو

کرد  روباز در که  

گرفت دستمو  

خودش  سمت دیکش و  

بست رو در  

 

گفت تیعصبان با  

ی اریم دهنت تو بابامو مامان اسم باشه اخرت دفعه_   

گفتم  کردمو پاک تند تند اشکامو  

 

چشم_   

 

یکنیم گم گورتو کنمیم  باز چشامو که صبح..یبزار خونه ی تو پاتو یندار حقم_   

 

چشم_   

 

رفت  خونه سمت به  

بست رو در  

.. دمیشن رو خونه  در کردن قفل یصدا  



 

نشستم اطیح از یا گوشه  

کنم  یغلط  چه صبح حاال  

 

اخه  زدم رو رفتن حرف چرا  

ارم یب کجا از رو رفتن پول  

 

ده  یتو ده یم راه منو یک گهید  

اون خانواده نه عمه نه  

...... 

دمیپر خواب از دستم یتکونا با  

کردیم نگام داشت تیباعصبان  

یکن گم تو گور دارشدنمیب از قبل  نگفتم مگه_   

 

موندم خواب بخدا_   

 

ی نکرد خورد  تاعصابمو برو زودتر پاشو_   

 

بلدم رو راه نه دارم پول نه من_   



 

رونیب ام خونه از گمشو زود..ستین مربوط  من به نایا_   

 

ببخش بار نیا هی ..نبود خودم دست حرفام_   

 

ی کردیم گوش حرفات عواقب به دیبا شبید_   

 

ی نشنو صدامم یحت  گهید دمیم قول..بخشش بار نیا ه ی... نکردم_   

گفت داد باال ابروهاشو  

نه _   

 

ی س_ پارت#   

 

برم که ندارم پول اخه_   

 

نداره یربط  من به_   

 

شدم مشیتسل  

 بلندشدم



 

رم یم..باشه_   

رفتم اطیح در سمت به  

کردم  باز  رو در  

بودن سادهیوا روم به رو جوان دوتازن  

 

اومد  در سمت به عیسر دید که اونارو آراد  

 

گفت تیباعصبان  

من  درخونه جلو نیاومد یبراچ_   

ی گرفت زن ی بگ ما  به دینبا_   

 

کرد  من به ینگاه آراد  

نداره  یربط  شماها به_   

 

اطیح یتو اومدن  

ی کنینم دعوتمون_   

 

رونیب دیبر_   



 

نکردن اراد حرف به یتوجه  

شدن خونه وارد   

 

داد رونیب باحرص نفسشو  

رفتم خونه در سمت بهاروم   

 

گفت داد با  

ی ریم  کجا گهید تو_   

 

برم خونه نیا از یگفت خودت_   

گفت باحرص  

گفتم که  کردم غلط من_   

عیسر اتویب ببند رو در  

 

گفتم  یچشم  یباخوشحال  

بستم رو در عیسر  

 

نموند پنهون چشمش از یخوشحال نیا  



 

فقط  برن نایا بزاشده تموم نکن فکر_   

 

بشه  بدتر بخواد که نگفتم یزیچ  

   کنهینم باهام یکار گهید که دونستمیم

م یرفت خونه سمت به  

 

میشد که خونه وارد  

کردن بهمون ینگاه  

اره گرفته زن برات کهیزن اون_   

 

کن صحبت درست من مادرم راجب_   

 

داهات یتو نه منتظرته خونه  یتو مادرت_   

 

نه  ای رونیب دیریم_   

 

کنننیم نامت به شویدارا  نصف گفته که باباشم...سادهیوا پات هنوز ه یسم..بده طالقش رونداره تو اقتیل یدهات دختر نیا_   

 



 

کنیم نیتوه من زن به  باشه اخرت دفعه_   

حرفش نیباا  

سمتش  برگشتم  

 

کردم نگاه بهش تعجب با  

کرد بهم یکوتاه نگاه  

د یبر دیپاش حاالم_   

 

شدن بلند تیباعصبان  

اومدن سمتم به  

 

میریبم میبر دیبا میرینگ داداش از رو یدهات  یتو طالق مااگه نیبب_   

 

نداشتم گفتن یبرا یزیچ نگفتم،اصال یزیچ  

زدن بهم یپوزخند  

کردند  ترک رو خونه عیسر و  

 

بود یعصب  



بود  شده قرمز صورتش  

متورم گردنش یورگا  

 

بشه شتریب تشیتاعصبان بردارم قدم هی یحت ترسمیم  

 

شدم ینم متوجه  که گفتیم یزهایچ لب ریز  

 

هستم  منم اومد ادشی انگار باالخره  

کرد  نگام هیثان چند  

 

 وگفت

ارنین سرت یبال  که نباش چشمم جلو اتاق تو برو_   

....  رفت اتاق سمت به  یباخوشحال  

 

اومدن  بده رشونیخ خدا شیاخ  

دادن نجات منو  

 

ک ی_ یس_ پارت#   

 



گم یم رو ادیم عیسر دهنم تو یچ که هست خودمم ریتقص  

ده   برم بلدم من مگه اخه  

برم  که داشتم پول  اصال  

 

اورد اونارو که سوخت حالم به دلش خدا  

رونیب نداختیم منو حتما وگرنه  

 

شدیم تکرار حرف اون همش ذهنم یتو  

یکنیم نیتوه من  زن به باشه اخرت دفعه  

 

   کردینم خوردم مردم ی جلو باز خوبه

. ..نشست دلم به حرفش چقدر  

رون یب اومدم اروم اتاق از  

بود نشسته هال یتو  

 

بود  شیشونیپ یرو دستش  

دادیم تکون پاهاشو  

ه یعصب چقدر بود معلوم  

 



رفتم اشپزخونه سمت به اروم  

شدم ناهار کردن درست ومشغول  

 

روستا  میبرگرد دیبا_   

 

دم یکش ازترس ینیه  

 

گفت تیباعصبان  

ی دیترس یدید جن_   

   ی اومد ییهوی..نه_ 

گفت کرد یاخم  

روستا  میبرگرد دیبا صبح فردا_   

گفتم  یباخوشحال  

 

واقعا_   

   میرینم خونه یتو  یول..اره_ 

م یریم کجا پس_   

 

بخرم  گهید یکی بره فروش خونه نیتاا اونجا میریم  مدت هی یبرا دارم یکوچولو کلبه  هی_   



 

برم  د یبا کجا من_   

 

ی بمون شمیپ دیبا حاال حاالها_   

 

گفتم  اروم  

ی بگ شما  یهرچ...چشم_   

 

کرد تعجب  

چارهیب داشت حقم  

ام یب راه باهاش که بودم فعالمجبور  

کنم دایپ ده  یتو براموندن خوب یجا هی  

رمیم زارمیم  

........ 

 

   بود یکیکوچ کلبه

 

نبود اشپزخونه و  اتاق از یخبر  

بود  متر ۲۰ دیزورشا به  



 

نت یکاب هی همراه به بود اتاق گوشه ه ی یکیکوچ شعله دو گاز  

 

بود هم تشک لحاف چندتا  

کمد  دوتا با  

 

بود  خونه گوشه هی یکوچک یلیخ ونیتلوز  

داره  خونه ه ی جا همه  که داره پول چقدر نبود معلوم بشر نیخونه،ا بود زیتم  

 

گفت  یسرد یباصدا  

کمد  یتو بزار لباساتو برو_   

...... 

کردم  پهن یا گوشه رو تشکش  

دیکش دراز جاش ی تو یحرف بدون   

 

..بخوابم تونستمینم من اما  

بودم نشسته جام یتو  

دمیترسیم برق رعد از من  

 



د یخواب راحت یلیخ امااون  

بودم  گرفته محکم گوشامو  

.. دیرسیم گوشم به صداش بازم اما  

 

نفهمه  که ختمیریم اشک اروم  

 

 

شدیم شتریب شدتش برق رعد هرلحظه  

کنم کنترل خودمو نتونستم گهید  

.... شد تر بلند هام هیگر یصدا  

 

دیپر خواب از ام هیگر یباصدا قهیدق چند از بعد  

 

زد  داد یبلند یباصدا  

 

انه ی یبندیم دهنتو_   

گرفتم  دهنم یجلو دستمو  

   برق رعد اون با اما

دمیکش یبلند غیج  



 

اومد  سمتم به شد بلند جاش از تیعصبان با  

نشست روم به رو  

ی کنیم هیگر یچ واسه_   

گفتم هق هق با  

 

ترسمیم... تیم...یم_   

گفت کالفه  

؟یازچ_   

 

برق  رعد_   

 

داد رونیب حرص با نفسشو  

اخه داره ترس کجاش_   

 

داره  میلیخ..دارهه_   

گفتم هق هق باهمون  

بود  سالم ده ام عمه شوهر_   

بود برق رعد بارون.. رونیب انداختم  



  

اطیح وسط کرد منووپرت  

ی بمون دیبا تاصبح گفت  

باشه  سقف که گوشه هی برم یحت نذاشت  

کردم التماسش یلیخ من  

 

   نذاشت اما

موندم اونجا تاصبح  

کردم  فیکث لباسم من  

گشدون توده منو برد لباس باهمون کنم عوض نذاشت  

کردن ام مسخره همه  

بزتم  حرف نذاشت بغضم  

کرد یم نگام فقط اون اما  

... بود ذهنم یتو تمام یلعنت شب اون  

نبود خودم دست حرفام یحت گهید  

 

اره رونیب یبنداز یخوایم توهم دونمیم من_   

یببر همه جلو ابرومو اون پس یخوایم  

 



شد تر کینزد  

ونه ید نه_   

 

گم یم راست ستم،دارمین ونهید ،من ستمین_   

 

   سوخت حالم به دلش انگار

 

..  دونمیم_   

ی کردینم تمیاذ انقدر ی دونستیم اگه..دونهینم یشکیه..ی دونینم نه_   

 

خوبه  کردم غلط من_   

 

   نه_ 

 

گرفت بازومو  

بخواب  ریبگ_   

کن ولم.. خوامینم_   

 

کنمینم ولت_   



 

..  دیهم مثل همتون اصال..یاون مثل توهم ی دید..رونیب یبنداز یخوایم  منو یدید_   

 

خودش سمت منو کشوند محکم  

بغلش یتو شدم پرت  

رون یب امیب بغلش از خواستم  

 نذاشت 

گرفته  محکم منو  

...باش اروم_   

کن ولم_   

 

شد بدتر برق رعد  

بود  چشمام جلو همش صحنه اون و زدمیم غیج فقط ومن  

.... کردیم نوازش کمرمو آرامش با اون اما  

 

بخورم  تکون تونستمینم یحت..داشتم یخفگ احساس چرا  

بازکردم  چشمامو آروم  

کردمیم کاریچ اون بغل تو من  

بود کرده بغلم محکم چراانقدر  



 

دو_یس_ پارت#   

 

 

دارشد یب اونم خوردمیم  که یتکونا با  

 

دنمیباد  

داد رونیب محکم نفسسو  

دارشدیب خانوم عجب چه  

  زد شل که دستش

شدم بلند  

گفتم تیباعصبان  

ی کرد بغلم چرا منو_   

 

شدم مجبور که یکرد التماس انقدر شبید_   

 

کردم  تورو التماس من_   

 

ی اینم ادتی  یبگ یخوایم یعنی_   



 

نه _   

 

گشنمه  یلیخ که کن درست صبحونه برو پس_   

 

کردم نگاش باحرص  

 

نکن میعصب_   

 

.... یستین یعصب یک بگم خواستمیم  

 

..... 

بازار  یبر  یبلد نمیبب_   

 

قبرستونه   فقط  برم بلدم که یی جا تنها_   

 

   بازار میبر حاضرشو پاشو پس_ 

باشه _   

 



  برداشتم کمد یتو از رو ام کهنه مانتو و چادر

....دمیپوش و  

... 

   کردنیم نگاهمون ها  یلیخ بازار یتو

حسرت ای تیعصبان با همشون که جوان یدخترا  

کردنیم نگاهمون  

 

داره  یاخالقا چه بشر نیا که دونستنیم اگه اما  

شدم  فیح ادم نیا یبرا که خوردنیم حسرت من یبرا همه  

 

ی کن  سالم عمت به یخواینم_   

 

نشدم  حرفش متوجه  که بودم غرق المیخ و فکر یتو انقدر  

 

ی گفتیچ دمینفهم_   

 

یکن یپرس احوال سالم باهاش یبر یخوایم.. اس مغازه تواون ات عمه_   

 

اوردم باال سرمو  



کردم  نگاش یخجالت چیه بدون چشماش یتو  

 

ی د یم عذابم یوقت اد یم خوشت یلیخ_   

 

ی لیخ_   

گن یم یچ ادما نجوریا به  یدونیم_   

 

گفت  داد باال ابروشو یتا هی  

ی چ_   

 

ی ا عقده_   

 

جدا_   

 

اره_   

 

دارم دوسش...هیخوب لقب_   

 

سه _ یس_ پارت#   



 

کردم  نگاش تنفر با  

   زد یپوزخند

افتاد راه وبه  

....... 

میبود ناهار خوردن مشغول  

من  نه زدیم یحرف اون نه  

در  یباصدا  

دیکرد نگاه بهم  

 

هیک نیبب برو_   

.. رفتم در سمت به و بلندشدم ازجام  

 

بود مادرش  

خانوم سالم_   

کرد بهم ینگاه  

شد خونه وارد و  

 

بود  کرده تعجب هم اراد  



شد بلند جاش از  

کرد بهش یسالم  

 

   آراد نکنه درد دستت_ 

 

اومده  پسرم که بفهمم دیبا ها هیهمسا از ،منیبرگشت که  یدینم خبرهم هی نجا،یا یایم انوخت دمیکش زحمتتو همه نیا  

 

تهرانه ی تو که یمادر  به  ای مردم یبابا ،به دادمیم خبر  یک به_   

 

 

آراد  شمیم تیک من_   

 

د یدزدیم ازش نگاهشو  

 

نبودم  بهیغر  موندمیدارمیب باالسرت تاصبح شب یموقع اون_   

   زدم پدرمادرمم دیق بخاطرت 

 

کنه اخم  بهت یکس ذاشتمینم داشتم هواتو شتریب همه از  

 



ستم ین مادرت من االن انوخت  

 

.. ستین من یرگا تو خونت یگفت روز اون خودت_   

همشون جلو  

 

ستمین بچت که بهم ی کرد یاداوری بازم   

 

  شهر فرستادم زور به ترو اما بخونن پلمید از شتریب نذاشتم  چکدومشونویه دارم دوست شتریب ازهمشون ترو یدونیم خوب_ 

یبر تادانشگاه  

 

ی ترباش  باال ازهمه یباش تک ده یتو گفتم  

برات  کردم جور یخواست یهرچ  

بمونه تودلت یزیچ حسرت نذاشتم  

 

دلم  تو بمونه تااخرعمر یگذاشت رو کدخدا دختر حسرت_   

 

خورد یتونم درد به دختر اون_   

 

   کرد من به یا اشاره



خوردیم دردم به نیا انوخت_   

 

دختر نیا چشه_   

 

پدرمادر  نه داره سواد نه .. کردیم  نگاه ده یتو نویا یک...ستین چش_   

 

رون یب بره باهاش شهینم روش ادم مونهیم خنگا نیع  

نه یا من اقتیل  

 

دوختم  نیزم به نگاهمو  

نداشتم گفتن یبرا  یچیه  

 

یستین یسوز دهن اش چنان خودتم_   

 

بهشون کنم نگاه هی  فقط من ارزشونو ده یدخترا نصف خداروشکر_   

 

افس یق  به مگه  زیچ همه_   

 

خوبه  میچ همه من_   



نباش  مغرور انقدر_   

 

   قتهیحق_ 

 

شد بلند ازجاش  

خونه  یگردیبرم  

اد یم داره عمه فرداشب  

بفهمه یزیچ ندارم دوست  

 

 

مونه ی م یتاک_   

 

د یکنیم رفتار جلوشون یواقع شوهر  و  زن هی مثل مدت نیا یتو... مونهی م هفته هی_   

 

میایم شب_   

 

...  رفت در طرف به  

..... 

بودم نشسته خونه یا گوشه  



بود  رحم یب چقدر  

کرد  له منو  همه نیا که بود چم مگه من  

 

  بود زن اون مثل اگه ام عمه منم

داشتم  رو تیموقع نیبهتر  

رونیب بره باهام شهینم روش که بود چم مگه  

 

ی گرفت ابغوره که چته باز_   

 

یچیه_   

 

چهار _ یس_ پارت#   

 

گفت تیباعصبان  

 

چته _   

 

ی چیه یفهم ی،م یچیه_   

   شدم بلند جام از



رفتم  کمد سمت به  

 

شدم لباسهاش کردن جمع مشغول و برداشتم رو ساک  

بفهمه  یزیچ خوامینم..ایریگینم ابغوره من ی ا عمه جلو_   

 

برو خودت..  امیب تونمینم من_   

 

ی گفت  یچ_   

 

ببرم  ابروتو  نیشترازایب خوامینم_   

 

یباش من یابرو نگران خوادیتونم_   

 

  بود کار کس یب بود سوادیب برم یجا باهاش شدینم روم..نداشت منو  اقتیل زن بگو برو...بشنوم حرف نقدریا تونمینم گهید_ 

دادم طالقش  

 

ظهرمه  یحرفا بخاطر گرفته ابغوره چرا خانومبگو پس_   

 

داشت  ،هوامو بود تو مامان مثل امم عمه شدی م ی چ کردمیفکرم داشتم ینگفت  ناحق.... یروگفت راست حرفه تو...نه_   



 

  کرد بهم ینگاه

 

   کن جمع لباساتو_ 

 

بده  بهم قول هی_   

 

گفت  یکنجکاو با  

 

ی قول چه_   

 

رفتارکن  باهام ادم ه ی نکن،مثل خردم ناتیا عمه جلو_   

 

لباساتو  کن جمع_   

....... 

میبود یچا خوردن مشغول اشپزخونه یتو اراد یزنداداشا دوتا و ارام با  

 

گفت  بهم بالبخند بزرگش داداش زن  

 



بود خوب جاتون تهران تو_   

 

بود خوب اره_   

کردینم که تتیاذ_   

 

اد یز نه_   

گفت  و زد یطونیش لبخند  

 

د یدار که رابطه_   

 

گفتم عیسر  

نه _   

 

ومد ین سمتت ،اصال دیبود تنها مدت همه نیا که وا،شما_   

 

نه _   

 

گفت  شی کیکوچ داداش زن  

اوناس مال فشیک میکن تحمل درد فقط شب ماهرشب..بهتربابا_   



 

میدیخند  

 

کنهینم حال اصال هم زنداداش که اخ_   

 

ی فهم یم خودت یکرد شوهر یوقت بزا_   

 

بفهم  زود که شاهللیا_   

 

ا یشد ایح یب خانوم ارام_   

 

   زنداداش وا_ 

 

بهت میداد رو یاد یز گهید_   

  

آوا_   

شدم  بلند عیسر باصداش  

گفتم بهشون یدیببخش  

رفتم  سمتش به و  



 

گفت کرد بهم ینگاه بااخم  

اتاق اتویب  

 

میرفت اتاق سمت به  

 

  بست که رو در

گفت  عیسر  

د ی زدیم حرف یچ راجب_   

 

یچیه_   

 

میدار رابطه گفتنیم دمیشنخودم_   

 

دنیپرس سوال فقط_   

 

اره بهشون یداد حیتوض قشنگ رو همه که توهم_   

 

بود نه فقط سواالشون جواب.. بدم حیتوض بهشون خوامیم رو یچ_   



 

پنج _ یس_ پارت#   

 

 

   یگفتیم بهشون دینبا هم رو نه همون_ 

 

گفتم یم یچ پس_   

بزنه حرف خواست  

شد مونیپش اما  

 

  اتاق تو نیبش

ها تو یبر خوادینم  

 

نشستم یا گوشه باحرص  

 

 

برداشت  کمدش یرو از یدفتر  

نشست من یرو روبه و  

اورد در  پول بسته سه بشیج یتو از  



 

  شوردیم هارو پول

کردیم وقسمت  

نوشتیم دفتر یوتو  

 

نجا یا ایب_   

نشستم روش روبه و رفتم سمتش به  

 

   بود  کرده قسمت که یپوال از

گرفت سمتم به و برداشت اونارو از یکی  

توعه مال نیا_   

 

گفتم باتعجب  

من  مال_   

 

اره_   

 

ی چ یبرا_   

 



یبرگرد یباش داشته پول رونیب بندازمت خواستم گه ید دفعه_   

 

زدم پس رو پول  

ی بد پول من به  نکرده الزم_   

 

گفت بالبخند  

 

کردم  یشوخ_   

 

ام خونه تو تاشب صبح که من_   

ندارم الزم پول  

 

بخر  یخواست یزیچ  برو، باهاشون یخواست بازار،توهم رنیم ادیز زنداداشا و بادوستاش  ارام_   

 

برم  ییجا ندارم حق گفت یسر اون خودت_   

 

س ین یمشکل  هیبق و  ارام با... یبر یی جا ی ندار حق ییتنها گفتم_   

 

یی جا برم زارهینم مامانت_   



 

ی ریم باخودم نذاشت_   

 

  کردم نگاش مشکوک

باشه  مهربون من با بخواد بود دیبع  

 

گرفت  سمتم به باز رو پول  

گرفتم  دستش از  

 

کردم  ازش یتشکر  

نداد  جواب شهیهم مثل و  

شدم بلند جام از  

گذاشتم فمیک یتو رو پول و  

 

هال  یتو برم تونمیم االن_   

  داد باال ابروهاشو

ریخ_   

 

کنم  زیتم رو خونه خوامیم_   



 

کنهیم زیتم ارام_   

شه یم یعصب هم مامانت االن..ارام نه..منه فهیوظ_   

 

نیبش ریبگ گفتم_   

امیب اتاق نیدردا تادم یحت من یزاشتینم شیپ وقت چند  تا خوبه_   

 

  نداد جوابمو

دادم رونیب باحرص نفسمو  

برم یزارینم یبراچ اصال_   

 

ندارم تویدور طاقت_   

 

من  ام یجد_   

 

ام  یجد منم_   

 

شش _ یس_ پارت#   

 



پاداشت  هی بشر نیا مرغ  

بشر نیا بود کی یتولجباز  

رفتم  پنجره سمت به  

. ..کردم نگاه  اطیح به پنجره یازتو و  

 

 

بود زنش با زدن حرف مشغول اراد داداش  

دید رو عشق شدیم چشماشون یتو از  

 

ی کنیم نگاه ی چ به_   

 

داداشت _   

ی چ_   

 

سمتبرگشتم   

 

زنه یم حرف بازهرا داره_   

گفت کرد یاخم  

اد یم بدم  کردن یفضول از_   



 

   نیهم کردیم نگاشون داشتم فقط_ 

 

نه  ییجا  ینیبش لحظه  هی یتونینم_   

 

سمیوا جا هی تونمینم باتو_   

برخورد  بهش انگار  

رون یب برو گمشو..کنم رفتار باهات ادم مثل  که یندار نویا اقتیل  کرد برخورد باهات ونیح هی نیع دیبا_   

 

رون یب زدم اتاق از عیسر  

   کردینم فکر  زدن حرف از قبل وقت چیه که من به لعنت

.. کردمیم خراب رو یچ همه  شدیم مهربون باهام کم هیتا  

 

رفتم  خونه آشپز  سمت به  

بود شام کردن درست مشغول ارام  

گفت  و زد یچشمک دنمیباد  

یکند داداشم از دل عجب چه_   

 

زدم  یلبخند  



کنم کمکت اومدم_   

 

...  ستین یکار_   

 

امیب دادینم اجازه اراد دیببخش_   

 

یبراچ_   

 

بود دهیشن حرفامونو_   

 

وگفت گرفت گاز لبشو  

کرد دعوات... گفت یچ_   

 

ششونیپ یبر یندار حق اتاق تو نیشی گفت فقط نه_   

 

گذاشت االن که شدیچ_   

 

بمونم  اتاق عی یتو باهات تونمینم گفتم_   

برم  گفت شد ناراحت  



 

.... زنداداش_   

ی زد بهش بود یحرف چه نیا  

 

کنم یخواه معذرت از برم دیبا_   

هیا نه یک یشناسیم که رو اراد چون... اره_   

 

کنمیم یخواه معذرت ازش رمیم گهید ساعت هی_   

 

چندمدت نیا دیکجاهارفت نمیبب یراست_   

 

بودم خونه همش یچیه_   

بودن  خواهراش نکهیا مثل.سراغش اومدن دوتادختر اما  

 

اومدن یبراچ اونا_   

 

شدن  یعصب نکهیا مثل... کرده ازدواج بودن دهیفهم_   

 

...  بهشون لعنت_   



 

هیک اراد یواقع مامان_   

 

ی نگ  یزیچ یکس به  بده قول_   

 

دم یم قول_   

 

بود  اراد مامان عاشق بابام_   

دنینم اجازه خانوادها اماخب  

کنن ازدواج باهم که  

کنه یم ازدواج گهید یکیبا و رنیم هرکدومشون  

شهر  رهیم باشوهرش زن اون  

رهیمیم زن اون شوهر بعد چندسال  

کنهیم دایپ رو زن اون و شهر ره یم فهمهیم که بابام  

کنه یم دائمش غهیص همهاز خبر یب  

ده یم هاشو بچه و زن اون خرج  

 

شه یم حامله زن اون ازچندسال بعد  

بود اشناشده گهید یکیبا انگار زن اون اما کنه دائمش عقد خداست بابام  



 

کنه فسخ رو  غهیص تا اره یب ایدن  به رو بچه گفت بابام که بندازع اشو بچه خواستیم  

اره یم ایدن به اشو بچه زن اون  

کنه یم ازدواج مرد همون هی با وبعد  

 

   روستا گردهیبرم شبونه بابام

نه ینب رو بچه اون یکس که  

بود ماهش۸ بود باردار منم مامان  

 

گه یم مامانم  به رو قتیحق کل و خونه  ادیم  بابام یوقت  

ره یگیم دردش موقع شه،همونیبدم حالش مامانم  

اد یم ای دن به مرده اش بچه و   

 

   مرده اش بچه  گهینم یکس به

زنه یم  جا خودش یا بچه جا به بابامو یا بچه  

 

اراده بچه اون__   

 

   داد تکون باغم سرشو



 گفت

اره_   

 

هفت _ یس_ پارت#   

 

دنبالش ومدین وقت چیه مامانش_   

میدیفهم ما هم و اراد هم که بود اونجا..اراد دنبال اومد یسالگ ۱۵ تو_   

 

شدیچ بعدش_   

 

رفت زن بااون متنفرشد ما ی ازهمه که گفت بهش یچ زن اون دونمینم_   

برگشت اما ماه۶ از بعد  

 

نبود  ما کن ول هاش بچه خودشو ،اما  یادم چه زن اون دیفهم  

 

   نجایا ومدنیم کباری وقت چند هر

داد ینم محل بهشون اراد ماخب  

ستن ین کن ول هنوز که پروان انقدر اما  

 



داشته  یسخت ی زندگ چقدر_   

 

ورد ین شانس یچیه داداشم،از اره_   

.......... 

دمیکش یقیعم نفس  

زدم  اتاقش در  به یا تقه  

اتویب_   

 

بازکردم  رو در  

دنمیباد  

گفت کرد یاخم  

رونیب برو_   

  بستم رو در

رفتم  سمتش به و  

کرد یم نگام داشت بااخم هنوز  

 

کنمینم فکر بهش حرفم زدن از قبل از موقع چیه من_   

  ستین یچیه دلم تو بخدا اما شنیم ناراحت ازدستم ایلیخ شهیهم نیبراهم

گم یم لحظه  همون ادیم زبونم تو یهرچ  



حرفم بابت خوامیم معذرت ازت...کنم ترک بدمو عادت نیا  نتونستم وقت چیه  

 

 

کنه  ناراحتم حرفت بخواد که یمهم  برام انقدر یکنیم چرافکر_   

 

ن یهم کنم یخواه معذرت ازت اومدم ستم،فقطین مهم برات دونمیم_   

 

دمتیبخش_   

بود گرفته خندم شیپرو همه نیا از  

 

ی دیکش زحمت یلیخ_   

 

کنم یم خواهش_   

نکنه شک ی چیه به که ی جور...یکن  رفتار یعال دیبا ام عمه ی جلو درضمن و    

 

چشه  من رفتار مگه_   

 

   یدید شیپ ساعت هی نمونشو هی_ 

 



کنم یم رفتار خودش مثل یباهرک..خوبه رفتارم یلیخ_   

 

اره؟ ،یزد حرف ینکرد  فکرتو باز االن_   

 

گفتم  کردم فکر قشنگ رو  یکی نیا اتفاقا_   

 

ی نیبیم بد که   نکن لج بامن_   

 

دم یند یخوش روز شدم میزندگ وارد یوقت از_   

ی باش نکرده باهام  مونده یکار  

اومده سمتم به  

   ومدیم  جلو که قدم هیهر

رفتم یم عقب قدم هی من  

خورد  وارید به  کمرم که انقدر  

گذاشت  واری یرو داستاشو  

بود  سانت هی از کمتر مون  فاصله حاال  

 

نم یبب کن یزبون بلبل قشنگ االن_   

 



هشت_ یس_ پارت#   

 

برم بزار_   

 

نمیبب کن ی زبون بلبل نه_   

 

ستم ین بلبل من_   

 

   ادیم خوشم تیچ از یدونیم_ 

دمیپرس باتعجب  

ی چ_   

 

ی زنیم قشنگ حرفاتو اما یترسیم ازم نکهیباا_   

یندازیم کهیت بهم ترس بدون که یهست ینفر نیوتواول  

 

م ینجوریا باهمه من_   

گفت  باالانداخت ابروهاشو  

بامن  نه،فقط _   

اومدم راه انگارباهات یادیز  



 

انوخت یاومد راه باهام یک_   

رونیب دیکش دستت ریز از امه جنازه تیابج یموقع  

ی کرد خوردم یهرکس جلو که  یاموقعی  

 

دوستات اون جلو ای  

ی بگ یتونستینم دورغ به  

دمیخر کادو براش  

 

میخرینم یچیه نیبراا من یبگ نکه  

 

رونیب ینداختیم منو یداشت که شب ااونی  

ی اومد راه کجاباهام بگو قایدق  

 

خرم یم کادو برات رمیم فردا...تودلت مونده عقده نایا پس_   

 

یریبگ برام کادو یبخوا تو که ستمین یا عقده من_   

 

کن صدا اسم به منو یگفت که شب همون ،مثل یهست_   



 

داره فرق اون_   

 

ندارهه_   

 

برم  بزار ،حاال یا عقده اصال ،من باشه_   

 

بازشد هوی در  

 

گفت عیسر ما دنیباد ارام   

دیببخش یوا_   

بست رو در و رفت عیسر  

دادم  هولش تیباعصبان  

ی برد ابرومو یدید_   

کنه یم ییفکرا چه خودش شیپ االن  

 

  یعاد وشوهرا زن نیب زایچ نیا_ 

 

   نه تو منو نیب یول_ 



 

رفته ادتی م،نکنهیشوهر زنوتوهم منو_   

 

میشوهر زن هامون شناسنامه تواون فقط  که  رفته ادتی  تو یول_   

مممیتر بهیغر یا بهیهرغر از تیدرواقع تو اما  

 

نه _ یس_ پارت#   

 

رونیب زدم اتاق از عیسر بزنه حرف نذاشتم  

 

گفتم بهش دورغ کنهیفکرم ارام بهت،االن لعنت  

 

رفتم اشپزخونه سمت به  

 

ارام _   

 

برگشت سمتم به  

کرد  نگام باخنده  

 



میکردیم دعوا میماداشت_   

 

داد ادامه لبخند باهمون  

 

دعوا از ریغ به خورد یم یهرچ به واال_   

 

متنفره  ازمنم یدونیوم یشناسیم داداشتو خوبه_   

کنه تمیاذ شتریب خوادیم فقط کاراش نیباا  

 

شدهه  عاشقت نکنه زنداداش_   

 

خداس  کد دختر عاشق هم هنوز بشه،اون خوادیم من یچ عاشق..ارام_   

 

کدخدا دختر نیا به لعنت یا_   

......... 

سفره یتو گذاشتم هم برنج سید نیاخر  

شدن خوردن مشغول و  

رفتمیم داشتم اشپزخونه سمت به  

ی ریم کجا زنداداش_   



خورمیم غذا اشپزخونه یتو من_   

 

یخوریم غدا اشپزخونه تو یچ یعنی زنداداش وا_   

 

گفت یبلند  یباصدا مادرش  

ارام _   

 

نداشتم رو سفره تو نشستن حق من که اومد ادشی تازه ارام انگار  

رفتم اراد اتاق سمت به  

 

برداشتم  یلحاف و تشک  

کردم پهنخودم یبرا و  

بازکردم مویروسر  

دمیکش دراز تشک یرو  

 

انداختم سرم ی رو لحاف  

دارم بغض که بفهمه صورتمم رو از یکس خواستمینم انگار  

 

داشتم اراد از که بود یادیز توقع  



خواستمیم دلم  

بخوره غذا باما دیبا اوا بگه اونم  

 

نباشم چشماش یجلو من بود ازخداش اون..کردمیم  من بود یفکر چه نیا  

بخوره غذا دیبا ما با اوا بگه ادیب انوخت  

 

چهل _ پارت#   

بستم چشمامو عیسر در یصدا شدن باز با  

خوابم  فکرکنه دیکش روم از رو پتو اراد اگه که  

 

نمیبب پاشو_   

ندادم  جوابشو  

 

اوردم  غذا برات پاشو_   

 

بود  اورده غذا د،برامیشنیم اشتباه گوشام یعنی  

 

د یکنارکش ازسرم رو پتو  

 



بازبود  چشمام  

دارمیب دیفهم و  

خواب به یزنیم خودت_   

 

نشستم سرجام  

 

دارشدمیب االن_   

گذاشت نیزم یرو رو، غذا ینیس  

 

نرسه بهت داره امکان گشنمه  یلی خ من که بخور بدو_   

 

   ی نخورد تو مگه_ 

 

میبخور  باهم امیب نرفت،گفتم نییپا کلوم از منم نخورد غدا زنم  دمید یوقت_   

 

ی کن مسخره منو یدار دوس چراانقدر_   

 

   دهیم حال یلیخ_ 

 



بخور ست،خودتین ام گشنمه من_   

 

نشو پرو گهید_   

 

ستین گشنم گفتم فقط ..نشدم_   

 

گفت اخم با  

بخور_   

 

بهم نگو زور خورم،انقدرینم_   

وگفت کرد غذااشاره به  

بخور_   

 

.. شیزورگو همه نیا از گرفت بغضم  

شدم  غذا خوردن مشغول بابغض  

........ 

ی خوریم باماغذا اد یم ام عمه که ازفردا_   

 

باشه _   



 

اا یتونینم گهید بعدش یول_   

کردم نگاش باحرص  

 

تون سرسفره امی ب که مشتاقم یلی خ یفکرکرد_   

 

یستین_   

 

نمیبش ستمین مشتاق یشکیه سفره ستم،سرینه،ن_   

 

بخور  غذا فراوان اقیاشت با ابونایب تو ییتنها براخودت ،قشنگ جورشد ،کارام ار یب طاقت گه ید چندماه هی نداره اشکال_   

 

گفتم تیباعصبان  

بده  طالقم فردا  نی،هم گهید چراچندماه_   

 

خوبه، برات گهید چندماه برات،همون شه یم یادیز اقهیاشت نیا گهید نه_   

 

ک ی_ چهل_ پارت#   

.... 



رفتم اش عمه سمت به  

رفت کیعل سالم باهم ییرو باخوش  

بغلش یتو کشوند منو  

... تو یخوشگل چقدر ماشاهلل_   

که کرده کور رو همه چشمم زنداداشم  

 

...یاغوش نیهمچ به ازداشتمی ن چقدر من که اخ  

کردم  وتشکر رونیب اومدم بغلش از  

گفت کرد ینگاه اراد به  

 

رفته  خودم به ات قهی سل..هیدختر خوب که معلومه _   

نبودم نایا زن دنبال که من  وگرنه مامانمه  قهیسل اتفاقا_   

 

ی زن نیهمچ یبرا یببوس مامانتو دست صدبار یروز دیبا پس_   

 

چشم_   

...... 

م یبود نشسته یا گوشه هال یتو باعمه  

بودن ناهار کردن درست مشغول هیبق  



کنم کمک منم نذاشت عمه  

بزنه  حرف من با خوادیم گفتیم  

 

   سالته  چند_ 

 

نوزده_   

زد  یلبخند  

ایازدن نه  دمیفهم میزندگ از نه هم یچیه دادن شوهرم زور به که  بود سالم۱۱ ،منینکرد ازدواج زود خوبه_   

 

که  دیبود کیکوچ یلیخ_   

 

دادم شوهر یسالگ۱۹ یتو،تو مثل دخترامو خودم یول  شهینم شیحال یبزرگ کیکوچ رسوم رسم_   

بخورن  حسرت خودم مثل نذاشتم  

 

دخترتون خوشبحال_   

 

بودن  من مثل  بابات و مامانت توهم_   

 

دونمینم_   



 

   یچ یعنی_ 

 

بعدش  چندماه  کنه،بابامیم فوت اره یم ا یدن به منو  یوقت مامانم_   

رفت  کرد ول منو بابام بگم تونستمینم  

 

توپس ی کردیم یزندگ یک شیبرات،پ من بگردم یاله_   

 

ام عمه_   

بده رشیخداخ_   

کردم نگاش باغم  

  شد انگارمتوجه

ی خورینم یحسرت چیه گهید  یشیم مادر خودت شاهللیا_   

 

دو _ چهل_ پارت#   

 

ی مرس_   

شد اضافه جمعمون به ارادهم  

داره دوست اشو عمه ی لیخ که بود معلوم  



 

گه ید ازار دل شد کهنه بازار به  اومد نوکه عمه_   

ینکرد دعوتم تیعروس که ،توام بودم دهیند تاحاال عمه،زنتو نه_   

 

ما  مینگرفت یعروس_   

 

پسر  چرااا_   

خونه  میاومد محضر تو میکرد عقد  می،رفت گهید نشد_   

 

ی گذاشت دل به ارزو رو دختر نیاره،ا یریبگ ینخواست خودت اراد_   

 

عمه  گهید نشد_   

 

نشد چرا ،پسیندار یکیتو باشه داشته پول بابت هرمشکل اراد دونمیم خوب_   

 

گمیم بهت حاال عمه_   

بگو االن_   

بسم  خون من بگه اراد که بود نیا از ترسم  

کنه یم رییتغ من  به نسبت عمه دید مطمعنم  



خواستم ینم ومن  

 

مینگرفت مراسم نیهم بخاطر ..میکرد عقد چهلمون از مابعد بود دهینرس هنوز داداش سال خب_   

 

دادم  رونیب راحت نفسمو من و گفت یاهان  

 

دارم  کار بااوا قهیدق هی من تون بااجازه  عمه_   

   عمه  باشه_ 

 

میشد بلند  

افتادم راه ودنبالش  

رفت اتاق سمت به  

بست رو در میشد که اتاق وارد  

ی گفت یم عمه به ایچ_   

 

گفتم ینم ی خاص زیچ_   

 

ی زد ی گند چه نمیبب بگو کامل_   

کردن  فوت گفتم که دیپرس پدرمادرم راجب و بوده مناسب سنت گفت_   



 

فقط  نیهم_   

اره_   

 

داد  رونیب راحت الیباخ نفسشو اونم انگار  

   نکنه درد دست_ 

یبراچ_   

 

ینگفت یزیچ شدنم بس خون راجب_   

 

نره  ابروم که گفتم براخودم نگفتم تو بخاطر_   

 

سه _ چهل_ پارت#   

 

گفتم  و زدم یتلخ لبخند  

 

زد یم بهم رو حرف نیا ام عمه شهیهم_   

 

د یدزد ازم نگاهشو  



ازدستم، یشیم راحت یبد  که طالقم_   

 

ی بریم اتو عمه یابرو باز اره،بعدش_   

 

، بخواد کلفت که شهیم دایپ یکس ده نیا ی تو اونجا،باالخره ردمیگیبرنم_   

 

کارهست  شهیهم  عمارت یمنو،تو عمارت ببره گمیم کدخدا به نخواست هم یکس هم اگه  

 

   کرد یشد،اخم یعصب

 

ارباب خود و ارباب یپسرا کل رخوابیز یشیم  ری،نخیکلفت برا ی ریم اونجاهم یفکرکرد_   

 

ی کنیم فکر  ینجوریا که ضه،یمر تو ذهن_   

 

باش پدر  یب بچه نیج هی منتظر عمارت یگذاشت ،پاتویالیخ خوش یادیز تو_   

 

بود  حامله تو از امو بچه  نیسوم تاحاال بودم یادم نیهمچ اگه..میادم نیهمچ من ی کرد فکر_   

 

گفت  انداخت باال ابروشو  



ی چ_   

 

زد دهنم به بادست زدم یحرف  چه که شدم متوجه تازه  

 

گفت کرد نگام طونیش  

 

ی دار دوست و یمشتاق انقدر که حاال_   

سازمیم برات دونه هی امشب   

 

گفتم بااخم  

گفتم  یچ دمینفهم من...ادب یب_   

رون یب برم اتاق از خواستم  

گرفت بازومو  

کن ولم_   

 

میبزار یچ اسمشونو حاال _    

 

گم یم کن ولم_   

اورد تارو۳ شهیم فکرکنم  دوسال یتو... ماه ۲۷ شه یم بچه تا۳_   



 

خودت برا ی گیم یدار ی چ بروبابا_   

یاول کار تو میبر پس امشب_   

 

چهار _ چهل_ پارت  

 

رون یب زدم اتاق از عیسر و دراورد دستش یتو از بازومو  زورم تمام با  

. 

.... 

بودم  نشستم اش روبه  

کردمیم نگاش نکهیهم  

کرد یم نگام  یا مسخره بالبخند  

کرد یم اشاره اتاقش به و  

 

ن ییپا نداختمیم سرمو و بهش کردمیم یاخم منم   

کردمیم غذد خوردن مشغول وخودمو  

 

گفتم  بهش اروم  اراد بزرگه داداش  

بخور  غذاشو کن،بزا تشیاذ کم_   



 

من ندارم شیکار_    

 

ارادرفت به یا غره چشم  

......... 

بودن باعمه  زدن حرف مشغول همه بود نشسته هال از یا گوشه  

بود،  اراد مامان بغل هم عمه  

ششون یپ برم داشتم دوست منم  

 

شه ینم خوشحال ادیز من دنیازد اراد مامان دونستمیم اما  

 

ی کن یفکرم ها بچه اسم به_   

بودن نشده حضورش متوجه  

بود نشسته من دست بغل  

   دیکش خودش طرف مویچا

 

شد مییچا خوردن ومشغول  

خورد که قولوب نیاول  

 گفت



هیمدنظرتوچ اسم خب_   

 

گفتم بهش یبروبابا  

 

اد ینم خوشم اسمه دو یاسما دو اسم از ،کال ستین یقشنگ اسم بروبابا_   

 

کردم نگاش باحرصش  

گفت لب ریز یجون  

وار ید به بکوبونم سرشو خوادیم  

بلندشدم  ازجام خواستم  

   دیفهم

بخورم  تکون ونذاشت گرفت دستمو مچ  

 

نمیبب بگو رو اسما_   

گفتم تیباعصبان  

خوبه  زهرمار و کوفت_   

 

پنج_ چهل_ پارت#   

   آرمان ارزو و دیام گمیم من ،اما  هیقشنگ یاسما_ 



ه یچ م،نظرتیبزار  

 

بده  شفات خدا_   

 

ینش ناراحت هم تو که کوفت میزاریم ارزو ی جا به خب_   

 

ی ارین در  یباز مسخره انقدر شهیم_   

ام  یجد من_   

 

کنم یم ،خواهش نکن تیاذ منو انقدر_   

ی خوایم ازم بچه تا ۳ ینگفت مگه خودت_   

 

بخوام ازت یزیچ نیهمچ بکنم غلط من_   

 

یخواست ازم که فعال_   

 

نکن  یحرص منو انقدر_   

 

دارم دوست هم شدنتو یحرص_   



بده خداشفات_   

 

شفا  بعد بچه اول_   

کردم  لباسام با یباز به مشغول وخودمو ندادم یتیاهم بهش  

اونا شیپ بره کنه صداش حداقل که مانبود به حواسش یچراکس دونمینم  

 

پسرعمته  جشن فردا_   

کردن نگاش باتعجب  

ندادن خبر من به چرا پس  

 

براشون شدم فدا که من  

خبربدن  بهم حداقل که نبود حقم  

 

ی دونیم توازکجا_   

 

چه یپیم عیسر خبر  ده ی تو که یدونیم خوب_   

 

ه یک دختره_   

ها  هیهمسا از یکی_   



 

گفتم یاهان  

میکنیم شرکت جشنشون یتو فردا وماهم_   

میگفت باتعجب  

 

یبنداز راه دعوا یخوایم_   

 

کنم  شرکت ات پسرعمه جشن تو خوامیم..نه_   

 

ی بر خوادینم گمیم ،من منه عمه خواد،پسرینم_   

 

م یمانر مابودن تومراسم زشته_   

 

نکن  تمیاذ انقدر تروخدا_   

 

م یبر که باش حاضر عصر فردا نکردم تتیاذ من_   

 

ی رینم ،توهم امینم ی جا من_   

 



ی ا یم توهم و رمیم من_   

 

دستش  از گرفت بغضم  

 

ی کن خراب مراسمشون  که فرستادمت من کننیفکرم اونجا یبر کشم،االنینم گهینکن،د تیاذ انقدر منو تروخدا_   

ارن یدرم منو پدر نجایا انیم اندخت  

یشناسینم اصال اونارو تو  

 

رونداشتم  یزیچ چیه خوردن حق اب جز هفته هیتا زدن کتکم انقدر  خوردم که یاضاف  یغذا لقمه هی بخاطر اونا  

 

ندادن بهم ی حساب درست یغذا هی چیه بود نایبخاطررهم الغرم  چقدر ی گفتیم ادتهی  

  خوردنیم غذا اونا اول دیبا شهیهم

 

من به دادنیم موند یزیچ غذاشون از اگه  

بود  زده کپ ینونا سهمم هی نبود یزیچ هم اگه  

 

...رکردییتغ نگاهش رنگ  

گفتم عیسر  

متنفرم ازترحم_   



 

شش_ چهل_ پارت#   

 

تو  ،مخصوصا کنمینم ترحم یکس یبرا من_   

 

خوبه _   

 

بابات  شیپ یرینم چرا_   

 

کجاس اش خونه دونمی نم یحت ششیپ برم یجور چه  رفت کرد ولم که یپدر_   

 

ششیپ ببرمت یخوایم_   

 

کجاس  یدونیتوم_   

 

اره_   

بزنه حرف نذاشت ام یلعنت بغضم  

نکن ام هیگر_   

  بلندشدم ازجام عیسر



 

رفتم  اتاق سمت به و  

افتادم  نیزم یرو همونجا  

من سراغ ومدین چرا  

 

  شناسهیم روهم اراد یحت اون

نه یبب ادیبارب هی تونستینم اما  

انهی ام زنده  

 

بازشد در  

بود خودش  

بود  طرفم به  

 

برداشته رو هال کل ات هیگر ییصدا_   

 

د ینپرس یچیه ازمن بابام_   

گفت  زد یلبخند  

شناسم یم رو تو من دونهینم که اون_   

 



ش یشناسیم پس یجور چه_   

 

برامون  خرهیم  رو یدایتول یجنسا_   

ه یشکل چه_   

زادیادم شکل_   

دمش یند تاحاال _   

 

باشه  یبد ادم خورهینم بهش_   

دنم ید به ادیچرانم پس_   

 

دونمینم_   

نمش یبب دور از یبریم  بار هی_   

 

  ششیپ برمتیم چراازدور_ 

 

ه یشکل جه  نمشیبب بار هی خوامیم ،فقط  خوامینم نه_   

 

باشه _   

 



ی ک_   

برمت یم موقعش به  شه،ینم که االن_   

نره  ادتی که  بده قول ی باشه،ول_   

 

   رهینم_ 

نداشتم نفرت حس بشر نیا به که باربود نیزدم،اول بهش یلبخند  

داشتم  یخوب حس برعکس  

شد  باعث حس نیوهم  

کنم بغلش اریاخت یب  

 

هفت_ چهل_ پارت#   

 

کرد  حلقه دورم دستاشو  

 

ممنونم ازت_   

 

ی چ بابت_   

 

محبتات _   



 

کردم  کاریچ من  دمیفهم تازه  

رون یب اومدم بغلش از عیسر  

کنم نگاه چشماش یتو شدینم روم یحت  

 

نبود  حواسم اصال... هوی خوامیم معذرت_   

 

ی بکش ی بلد هم خجالت_   

 

اره  موقعش به_   

ی گرفت پاچمو سگ مثل دمید  فقط دم، یند ماکه_   

 

زد  حرف باهاش دوکلمه شدی،نم گرفت حرصم  

گفتم تیباعصبان  

 

   توعه برازنده واقعا بودن سگ ، ییتو رعیگیم پاچه  که یاون_ 

شد یعصب  

سگ یگ یم من به_   

گفتم  سماجت با  



... ب اره_   

 

بود نشده تموم حرفم هنوز  

شدم  ساکت شیتودهن با که  

گرفت گلمو بادست  

 

دادیم فشار  زورش تمام با  

گفت  ادیوبافر  

سگ یگفت  یک به_   

اره من به  

 

ومد یم باال  زور به نفسم  

کرد ینم ولم زدمیم چنگ دست به هرچقدر  

رفت یم کم کم داشت نفسم  

کن ولم_   

شد  شدباز با اتاق درب.  

   یکنیکارمیچ_ 

داداش  کن ولش  

 



  اومدن طرفش به

کردینم ول منو اون اما  

بدن نجات منو نتونستن کردن یسع هرچقدر  

بود اخرم ینفسا  

شدمیم راحت یکوفت یزندگ نیا از گهید  

 

کردیم  نگام بانفرت چشمام یتو فقط  

..  عمه اراد_   

 

... رفت یاهیس چشمام  

...... 

 

هشت_ چهل_ پارت#   

 

صورتم  شدن سیخ باحس  

بازکردم اروم هامو چشمام  

بودن شده جمع دورم همه  

 

گفت یبانگران عمه  



دخترم  خوبه حالت_   

بود  سخت برام دنیکش نفس  

بدم تکون سرمو تونستم فقط  

 

بشکنه دستش یاله_   

گفت برگشت اراد مادر سمت به  

 

کردنت تیترب بچه نیباا نکنه درد دست_   

گفت بهم تیباعصبان مادرش  

شد  یعصب که یگفت بهش یچ_   

 

گفتم  ینفس یب باهمون  

نگفتم...ن...  یزیچ من بخدا...ب_   

ی ریگیم  پاچه سگ مثل...مثل گفت بهم  

جوابشودادم ...جواب منم  

 

نشه  یعصب نمیا ،که شکمت تو یکردیم زبونتو ی ردیمیم_   

 

ی بپر دختر نیا به که ،نه بزنه حرف ادم مثل که یکردیم تی ترب پسرتودرست دیتوبا زنداداش_   



 

 

....... 

   بود من رینجا،تقصیا بود ومده ین که بود یروز سه

بشه  یعصب انقدر کردمیفکرنم  

 

بود  سخت برام نبودش  

بود کرده عادت بهش انگار  

 

کردمیم یخواه معذرت ازش رفتمیم دیبا  

 

برداشتم رو چادرم  

رونیب زدم خونه از ارم..بودن خواب همه بودم مطمعن و بود صبح۶ ساعت   

 

شدم که اطیح وارد  

د ید منو اراد مادر  

اومد سمتم به بااخم  

 

ی سالمت به کجا_   



 

کنم یخواه معذرت ازش اراد شیپ برم دیبد اجازه اگه_   

 

کجاس  یدون یم مگه_   

اس کلبه تو که گفت بهم ارام_   

 

 حرف ازش که داره دوست ،اراد بزن حرف درست ،باهاش کن محبت سمت،بهش ادیوب یتوباش شیزندگ زن تنها یخوایم اگه_ 

باشن، داشته ییشنو  

 

قلبشه  تو هنوز کدخدا دختر چرا یدونیبشنوه،م چشم فقط داره دوست  

کرد رام رو پسر اون باحرفش چون  

ی کرد دورش باحرفات فقط که تو عکس بر  

 

کنم یخواه معذرت ازش رمیم اگه االنم..بده طالقم هم گهید وقت چند که قراره.. شه عاشقم بخواد که مینکرد ازدواج یعاد  ما_   

 

بودم  من مقصر چون  

 

باشه اش کلبه اون تو سمانه  هفته نیا یتو دیچرابا یزنش تو  یشوهرته،وقت االن اون یرعادیغ چه یباش کرده ازدواج یعاد  چه_   

 



شناختن یم ده کل رو سمانه  

بود  گرفته ده یزنها کل از خوراک خواب که یزن   

 

بود  شده ده یمردا از یکل خواب هم پول بخاطر که بود یکس سمانه  

 

ی کن رونیب کلبه از رو زن اون یبر زودتر بهتره_   

 

دیببخش_   

بده  راه کلبه اون ی تو رو سمانه که باشه فیکث انقدر کردمینم فکر...رونداره یخواه معذرت اقتیل ی حت نمیبیم االن یول   

 

 

یی زنا نیهمچ سمت بره مجبوره ی کنینم برطرف تو ی وقت...ازشین و مرده_   

 

بودم مقصر من شهیچراهم  

اد،یب من سمت اون اصل_   

بهم  کنه نیتوه ای بزنه کتکم بلده  فقط  

 

نه _ چهل_ پارت#   

 



ی خواست نجوریا خودت_   

 

د، یزنیم حرفا نیچراا نیشمادار دونمینم من_   

نطوریهم هم ندارم،آراد اون به یا عالقه جیه من  که دیبدون بهتره یول  

   بده طالقم عیسر منتظرم ففط

 

ده یم مکان بهت اراد نه و ششیپ یبر که یرودار یکس ،نه  نجایا یای ب یتونیم ،نهیبر یخوایم کجا طالق از بعد ی کرد فکر_   

 

کارکنمیچ یخوایم ازمن_   

 

ی من یا گذشته د،تودرستیکن یزندگ باهم همه مثل خوامیخوام،مینم ازت یکار_   

کنم خودم مال شوهرمو تونستم یول  

 

کردم یفکرم  اشتباه ی،ول یتونیم توهم کردمیفکرم  

بشه انجام خونبس رسم گفت کدخدا که یروز  

بودم خوشحال تو یبرا  

 

بدم نجات خونه اون از رو تو تونستمیم ینجوریا فقط چون  

گفتم باتعجب  



دیبد نجات منو نیخواستیم چرا_   

 

داشتم مادرت به ینید   هی_   

 

؟ ینید   چه_   

 

کلبه  سمت یبر عیسر بهتره_   

 

....... 

ومدینم خوشش ازمن زناون   

د یفهم شدیم ازکارهاش یبعض اما  

داره  هوامو  

 

دم یرس که کلبه به  

زدم  ی لگد در  به محکم پام با  

بازشد در  

بودنهم  بغل لخت خواب رخت یتو  

 

دنیپر جا  از در شدن باز یباصدا  



کردن یم نگاه من به تیعصبان با دوتاشون  

 

کردم  نگاه سمانه به بااخم  اراد به توجه بدون  

بپوشونه  پتو با اشو برهنه بدن نکرد یسع که ابودیح یانگارب  

 

رونیب برو شو گم_   

زد  من به یپوزخند  

 

گفت داد هیتک اراد یا شونه به سرشو  

من  نه ییتو شه گم دیبا که یاون_   

جون اراد نه مگه  

 

کرد  نگاه سمانه به و گرفت ازم نگاهشو اراد  

 

زنمیم زنگ ،بهت برو پاشو سمانه_   

ی ایب یک که  

شد یعصب  

رفت لباساش سمت به و شد بلند ازجاش  

... 



زمیعز زنگتم منتظر پس_   

رون یب زد کلبه از و کرد حوالش یچشمک  

 

بود  خواب رخت یتو یهنوز اراد  

یداشت کارشیچ_   

ی باش یفیکث ادم نیهمچ کردمینم فکر_   

 

شهینم دار خبر هم یشکیه کنمیم چالت نجایکنه،هم کمکت ستین یکس دفعه نیا_   

 

کنه  یکار نیهمچ تونهیم دونستمیم  

 

توخونت یاورد رو زن نیا که یندار توزن مگه_   

 

ندارم_   

 

ام  یچ من پس_   

م یزندگ تو یاضاف  موجود هی_   

 

   پنجاه_ پارت# 



 

ی ندار رو نکارایا انجام ،حق شناسناممه تو اسمت که   یوقت  تا_   

 

ندم  وانجام بدم انجام یکارا چه  بگه من به  تونهینم یکس_   

 

تونمیم من  یول_   

 

   شو گم چشمام جلو از_ 

 

گذاشتم کمد یتو و برداشتم سرم یرو از چادرمو  

شمینم جدا ازت هم قدم هی بعد به نیا از_   

 

 

برو  ،پاشو نینر مغزم رو_   

 

   رمینم_ 

 

بمونه  چندروز  هی ادیب بزنمزنگ سمانه به گهید ساعت ه ی قراره من_   

بمون یتونیم اگه  



 

من  ی خونه نیا یتو بزاره پاشو داره جرئت نمیاد،ببیب بزن زنگ_   

گفت  یا مسخره باحالت  

   تو یا خونه_ 

 

گفتم ی ا مسخره حالت با خودش مثل  

نداره  تو منو یا خونه_   

 

یستین من زن تو کن فرو توگوشت_   

 

هستم_   

نجایا ایب  

رفتم سمتش به  

گرفت  دستم هوا یب امااون  

دیکش خودش سمت به ومنو  

 

جدابشم  ازش خواستم  

کرد  حلقه کمر دور تر محکم دستاشو اما  

کن ولم_   



 

ی ستین زنم مگه_   

 

یکن عوض خواب هم یتونیم راحت چقدر_   

نهیهم جماعت مرد_   

 

نباشه شیزندگ تو یا گهید زن چیه  من جز که دارم دوست رو ی مرد متنفرم،من مردا نجوریا از من  یول_   

زد  دهنم به یا ضربه دستش با  

 

اده یز زن میتوزندگ منم و تمیزندگ مرد  من که فعال_   

 

دونمیم_   

 

نگو پرتارو چرت نیا گهید پس_   

 

شم بلند خوامیم_   

 

ی پرکن برام رو سمانه  یجا  دیبا_   

 



کی_ پنجاه _ پارت#   

 

 

ام سمانه مثل من_   

 

ی بود بهتر تو دینکردم،شا امتحان تاحاال رو نخورده دختردست_   

 

  گذاشتم بدنش یرو دستامو توام باتمام

کردم جدا از خودمو  

 

 برا ،گفت نجاسیا سمانه گفت بهم ،مامانت اومدم یخواه معذرت یبرا نجایا اومدم ستم،اگهین یکنیفکرم که  یخراب دختر من_ 

  تیزندگ

 

کنم امتحان شانسمو بار هی بزا گفتم کن،باخودم تالش  

باشه شیدوم نیا که اوردم شانس یک نحس یاوا من اما  

   رفتم چادرم سمت به

 

    اونجا،بمون یبر خوادینم_ 

 



دقم  نهییا بشه ی اریب رو سمانه  که بمونم_   

 

گفت  و زد یلبخند  

   ارم ی،نم نه_ 

 

......... 

عمه شیپ یبر یخواینم ستین زشت_   

 

نه  فعال_   

 

ی ریم یک پس_   

شه یم  یچ نمیبب دیبا_   

 

شد من ریتقص خوام،همشیم معذرت ازم بازم_   

 

.... گردمیبرم  من تا کن درست یزیچ هی هم بکش بخونه  یدست هی حرفا  نیا بجا_   

 

بود  ومدهین هنوز اما بود شب ۱۱ ساعت  

سمانه  شیپ رفته  حتما  



بگو رو ونهید من  

دارموندمیب بخاطرش که  

........ 

کردم  باز چشمامو دستم خوردن تکون با  

بود خودش  

کردم وارید ساعت به ینگاه  

  بود صبح ده

ی بکن دل جونت سمانه از یعجب،تونست چه_   

 

... برام بود سخت یلیخ_   

 

گفتم تیباعصبان  

کنم  درست غذا برات یگفت چرا پس_   

 

 

امیب نذاشت جون سمانه_   

 

بمونه  دیبا چطور کریپ در یب  کلبه یتو تنها دختره نیا نگفت رتتیغ اما ی نذار تنها رو سمانه داد اجازه رتتیغ_   

 



تاتو  تربود مهم  سمانه_   

 

دو _ پنجاه _ پارت#   

 

   یومدیم کارت شدن ازتموم بعد بودم مهم ذره هی برات دونم،اگهیم_ 

 

   یدیفهم  که خوبه_ 

 

..... 

بود زن بااون زدن حرف مشغول باتلفن  

خوردیم  بهم زدیم بهش که یا عاشقانه یحرفا  از حالم  

 

رفتم سمتش به  

  گرفتم ازش رو یگوش

گوشه هی کردم پرتش  

خورهیم بهم ازت داره گهید  ،حالم بسه_   

ی اریدرب منو حرص یخوایم  

ار یدرب گهیجورد هی  

 



یبسوزون منو یبخوا کارا نیباا که ستمین عاشقت من بخدا  

 

بدم انجام رو نکارایا تو حرص  بخاطر کارمیب  انقدر  من که ،یفکرکرد  یتوچ_   

 

  کن، تمومش هست که  یبراهرچ_ 

 

یریبگ گوشاتو بهتره  شهیم بد حالت اگه هم ،تو کنمینم تمومش_   

 

ی نبود مردا نیا هیبق مثل یباش بد  ،هرچقدر ینبود یادم نجوریا تو_   

 

شنیم عوض ادما_   

 

شد  بس خون من مثل مهال شیپ سال چند  ادتهی_   

 

اره_   

 

کنم فرار که کردی م شم،التماسمویپ اومد یواشکی، شدم خونبس منم شد قرار که یموقع_   

خودتو نکن بدبخت من مثل گفتیم  

 



شهینم شب روز اون نزنن کتکش روز  هی خواهرش مادرشوهر روز اون مثل یزنا  سمانه با قهیهردق شوهرش  

 

شناختم یم رو شماها  من یول  

یداد نجات منو بار هی تو  

داد نجات اونا یکتکا دست ریز از منو  بار هی هم ومادرتم  

 

ی شد متنفر دخترا ازهمه ییجورا هی کدخدا دختر از بعد بود دهیشن  

ی ندار یکار باهام ینجوریا گفتم  

بهتره یچ همه از من بزا نیوا  

 

دیمتنفربود ازم مادرت وهم تو هم شد برعکس یچ  همه یول  

 

رفت شیپ انتظارم خالف  بر یچ همه  

ی دیم عذابم فقط که تو از اون  

باشم اش سفره سر من خوادینم یحت..یچیه که مامانت  

 

برم  ندارم رو یجا چیه یبد  طالقم اگه گفت روزید مامانت  

گفتم یم راستم  

  گفتم اومدم که روزید



م یکن یزندگ هیبق مثل میبتون توهم منو دیشا  

 

شه،ینم انگار اما  

ستم ین من اقتتیل کنم،توهم یزندگ ی عاد بار هی منم خوادینم خدا انگار  

سواد نه و دارم خانواده نه  که یمن  

 

کردم یم پاک  دستم با امو وفقه  یب یاشکا  

کنه  قبول منو  جام یب گرفتم طالق بفهمه اکه دی،شایشناسیم  بابامو که منه،توهم یبرا کار نیبهتر طالق  

 

سه _ پنجاه _ پارت#   

 

وگفت زد یپوزخند  

   سال همه نیا کردینم ولت که کنه قبولت خواستیم اگه_ 

 

کنه قبول اش بچه و زن کلفت عنوان به  منو دیشا_   

 

باشه  داشته بهت یازیننکنم ،فکر توخونش پره نوکر کلفت_   

 

کارام کس یب  که یکن ثابت یخوایم بهم هربار چرا_   



 

سمانه  مثل یکی یشیم تهش هان؟ته انتظاراته در یا ندهیا چه  یریبگ طالق یفکرکرد  ،توینکن یبلبل  برام گهیتاد_   

 

شمینم وقت چیه اون مثل من_   

 

خودش مثل ی شیم یکی، پول نه یدار جا  نه ینیبب ی ،وقتیشیم_   

 

اس، طبقه دو  مامانم دارم،قبر جا  اتفاقا_   

 

ی بش گرگا خوراک که جنگل تو کننیم پرت یندار رو  یکس ننیبب چارهیبده،ب رو کفنت دفت خرج خوادیم یک  یفکرکرد_   

 

بسمه شم راحت یکوفت یزندک نیا از که ،همبن برام سین مهم_   

 

تو  مثل یفیضع ی ادما از متنفرم_   

متتفرم  توان مثل که  یادما از منم_   

 

ی نینبب ختمو یر قهیدق که دمیم طالقت زود یلیخ نترس_   

 

بگو بهم قشویدق زمان_   



   شه درست کارم_ 

گفت  عیسر بزنم حرف تاخواستم  

بشنوم  صداتو گهید خوامینم_   

 

..... 

بودم  کلبه یتو که  شدیم یا هفته هی  

رفتیم ششیپ نه سمانه به زدیم یزنگ نه گهید  

رفتینم زن اون طرف نکهیا از بودم خوشحال  

 

زد ینم حرف هم کالم ه ی من با اما  

کردیم ونهید منو نیوا  

خونه برم چندبارخواستم  

 

ده یم عذابم داره دونستیکرد،میم نگاه ونیزیتلو ای خوندیم کتاب ای اونم مدت نیا ینذاشت،تو اما  

...بود خوشحال یلیخ هم بابت نیا واز  

 

سرکردم چادرمو نکهیا از بعد شدم بلند  ازجام یخوشحال با در یصدا دنیشن با  

کردمباز رو در عیسر  

بود اومده زنش همراه به بزرگش داداش  



شد بلند دنشونیباد اراد  

 

کرد یکارمیچ نجایشماا_   

 

یباش وردهین سرش ییبال نمیبب اومدم اوا بخاطر ..ومدمین تو دنید یبرا_   

 

بود  اومده من بخاطر مرد نیا یعنی  

بخندم ای کنم هیگر دونستمینم  

 

نکرده که تتیاذ_   

   گفتم بالبخند

نه _   

 

زده؟  ،کتک ازش یبترس خوادینم اوا_   

 

نداره  بهم یکار اصال..نه_   

شد تر یعصب اراد  

انهی کردم تشیاذ که  یپرسیم من  زن از من خونه یتو  یایم  که داره یربط  چه تو به_   

 



گفت  یپوزخند داداشش  

خوادیم حرمت حرف نیا گفت زنت؟_   

ی کرد  رفتار باهاش زنت مثل  تاحاال  

ی کنیم  زنم زنم که یزد دست بهش تاحاال از  

 

 

نداره  یربط  تو به بازم_   

 

بسونمت اهیس روز به  تونمیم یدونیم فته،خوبیب اوا یرو خط هی اراد حالت به ی،وا داره_   

 

گفت زد یپوزخند اراد  

اس  نخورده دست هنوز ببرش، گرفتتش چشمت اگه_   

 

چهار _ پنجاه _ پارت#   

 

   رفت اراد سمت تیباعصبان داداشش

گرفت  لباسش یتو رو اراد قهی  

 

صورتت یرو بندازم تف هی خواستمیم_   



داد  ادامه و زد یپوزخند  

یندار هم تف  اقتیل  که نمیبیم یول  

  کنهیم کش شیپ ناموسشو آدم

گفت باداد  

  

ستین تیحال رتتت،ناموسیغ یب اره  

  زنته االن اون باشه هم یهرچ

اس  نخورده دست یگیم یدار تو انوخت  

 

 

   نیبود هوادارش انقدر کدخداهم دختر سر اگه_ 

بود من زن االن  

 

باشم  پشتش بخوام که بود درست دختر اون اخه د  _   

 

بودم  عاشقش بود،من یهرچ_   

 

ی شد عاشق یعوض_   

 



رهیبگ طالق یعوض اون از منتظرم هنوزه که هنوز نشدم،من_   

 

بمون  منتظر پس_   

اومد  سمتم به داداشش  

خونه  میبر کن جمع لباساتو  

 

بود خدام از من  

گفت  یچشم  یباخوشحال  

بره  ییجا نداره حق نیا_   

 

برمش یم دارم ،منمینکرد کشش شیپ مگه_   

 

  طالق از بعد بزا_ 

 

اوا لباستو کن جمع_   

 

اس اخونه تو ندارم،لباسام یزیچ_   

میبر پس_   

 



اومد سمتم به اراد  

   گرفت بازومو

خونه  دیبر هم بره،شماها ییجا  نداره حق نیا_   

 

کن ول بازوشو_   

 

ره ینم یجا نیا گفتم_   

 

اومدم  حرف به بارمنم نیا  

 

برم باهاشون خوامیم کن، ولم_   

نداشت  ازم رو حرف نیا توقع انگار  

 

ببند دهنتو_   

 

اد یب خوادیم خودشم_   

 

رمیگیم میتصم براش من_   

 



شش_ پنجاه _ پارت#   

 

انوخت یکارشیچ تو_   

 

ارشیاخت صاحب_   

 

گفت  زد یپوزخند  

 

ار یاخت صاحب یاقا کن ولش_   

 

د یبهتربر شماهم...ادیب خوامینم_   

 

ه ی چ خونه یتو موندنش لیدل_   

 

مربوطه  خودم به نداره یربط  یکس به_   

 

ی کن ی خال سرش هاتو عقده که بمونه_   

 

نداره یربط یکس چیه به گمیم بازم داداش_   



 

داره  ربط من به  دختر نیا یچ همه  یول_   

 

دت یجد یهَو ،زنداداش بفرما _   

 

نداره  یمشکل چیه هیقض نیباا زنم_   

 

شت یپ فرستمشیم دادم طالقش مونه،هرموقعیم من شیپ ،پس منه زن که فعال_   

 

داد  تکون رو سرش تاسف با داداشش  

زور به شده  یحت برمتیم امیم گهید روز چند اول  نباش نگران زن،توهم میبر  

...... 

شد  دیناام دامیام در،تمام شدن بسته با  

برد  وارید سمت به منومحکم و گرفت منو قهی اراد نباریا  

گفتم درد از یاخ  

 

داره  هواتو نقدریا داداشم که یکرد کاریچ_   

 

بخدا یچیه_   



گفت باداد  

نگو دورغ_   

 

ی بود شهیهم که خودت..شدم کالم هم داداشت با دوکالم  حاال تا اصال_   

 

کرد  نگاه چشمام یتو  

گم یم راست دارم دیانگارفهم  

ی خورد یاضاف  گوه که بفهمم حالت به یوا_   

کنم یم دفنت زنده  زنده مامانت بغل خودم  

 

شدن گور به زنده برا شو اماده خودت زده سرت به یاشتباه فکر  ای یشد کالم هم یا به یغر مرد با بفهم اخ  

 

ی دیفهم   

بله _   

کرد ولم  

رون یب زد خونه ،از رفت در سمت به  

 

کنه  تاارومش سمانه شیپ رفته  حتما  

 



هفت_ پنجاه _ پارت#   

 

دم یترسینم ازش اگه  

کردم یم فرار ازدستش االن نیهم  

 

ام کنده انگار خودمو گور کار نیشد،بااینم اما  

............ 

روداشتم  کتاب هی خوندن حسرت شهیهم من اما بود مسخره دیبود،شا کتاب خوندن مشغول  

 

ندادن اجازه وقت چیه شوهرعمه و عمه سم،امایبنو خودمو اسم بتونم بود ارزوم  

 

  رو اسمم نوشتن بده ادی حداقل بهم تونستیم اون دیشا اما

 

   رفتم سمتش به

شد حضورم متوجه  

بست  کتابشو  

 

گفت بااخم  

   هیچ_ 



 

ی دار ادیز سواد تو_   

 

اره خب_   

سمیبنو اسممو دارم دوست...یبد  ادی من  به شهیم_   

 

ی تونی،نمیخنگ  یادیز_   

 

یحت ستمی ن بلد هم عدد ،من نده ادمی گهید نتونستم اگه بده ادمی کلمه دونه به تو_   

 

نذاشتن تورو چطور خوندن،یم درس خوب که ات عمه پسر اتو عمه دختر_   

 

کنن  خرج بخوان اونا که کنهیم خرج اش خونه  کلفت یبرا یک_   

  کرد بهم ینگاه

گفت تیجد با  

 

دمینم حیتوض شتریب دوبار  رو یزیچ چیه من بهت گمیم یچ نیبب_   

ی گرفت که  یادگرفتی  

شمیم بهت دادن  ادی الیخیب کال ینگرفت  



ی دیفهم  

 

گفتم  دادمو تکون سرمو بالبخند  

رم یبگ ادی عیسر دمیم قول...ستمین خنگ اصال من بخدا..چشم_   

 

خوب  یلیخ_   

  هست خودکار با دفتر هی یکشو یتو از

اریب دار برش  

 

رفتم  کشو اون سمت به عیسر  

رفتم  سمتش به برداشتم رو ودفتر خودکار  

کن گوش دقت با_   

چشم_   

 

ومد یم شیپ کم ی لیخ که یباهام،مهربون بود شده مهربون بازم   

   امیب راه باهاش دیبا

بده  ادی بهم رو یچ همه بهم که  

 

هشت_ پنجاه _ پارت#   



 

حروف،  ادگرفتنی به بود جمع حواسم تمام  

رم یبگ ادی تونستم که خداروشکر  

کلمه  نوشتن چندتاهم و بود داده ادی بهم رو حروف تا۸  

 

کرد یم ام مسخره و دیخندیم ذوق از  

نبود مهم من یبرا  

بود نوشته برام هارو حروف از چندتا  

سمیبنو صفحه  چند دیبا هرکدومشون یرو از هی  

 

خوردینم ساعت به نگاهم اگه نبود شام به حواسم چیه که بودم نوشتن مشغول انقدر  

شبه ۹ ساعت دمیفهمینم اصال  

 

گفتم  زدم صورتم به دست با محکم  

برسرم  خاک_   

  گفت باتعجب

شدهیچ_   

 

اره؟ االن بپزم،گشنته رفت ادمی شام_   



 

ی شد مهربون_   

 

بودم_   

داد رونیب باحرص نفسشو  

گفت و  

میبر بپوش چادرتو پاشو_   

 رستوران 

 

گفتم  بالبخند  

یشد مهربون توهم_   

گفت بالبخند  

پاشو  ومدین باال  سگم یتارو پس_   

 

   گفتم یچشم

شدم شدن حاضر مشغول عیسر و  

... 

د یدیم مارو یهرکس راه یتو  

شد یم شروع کردنشون پچ پچ  



بود  سخت شوهرش کنار بس خون هی دنید انگار  

 

بود  لباش ی رو یقشنگ لبخند و بود نییپا کردم،سرش نگاه اراد به  

نم یبب رو قشنگ لبخند نیا من که ومدیم شیپ کم  

 

..... 

م ینشست کی کوچ رستوران از یا گوشه  

نداشت ما یرو دید کس چیه که مینشست ییجا خداروشکر  

 

کردن یپرس احوال و سالم باهاش ی گرم با کردنیکارم رستوران تو که ییکسا  

 

نجا یا یای م ادیز_   

 

نجایا امیم ناهارا ،اکثرا اره_   

 

  گفتم یاهان

کردم نگاه  زیم به و   

 

یکنینم شیارا چرا تو_   



 

کنم  شیارا که بلدم نه دارم لشویوسا ،نه خب_   

 

   یا بهیغر که هم رفتن شگاهیباارا_ 

 

ندارن رو شگاهیارا به  رفتن حق که دخترا روستا تو خب_   

 

تو  نه دخترا_   

 

ندارم  بااونا یفرق منم_   

 

بزنه  صورتش سر به دست هی که شگاهیارا یببر  یتونینم زنتو که یشد پول یب انگار گفتیم روز اون عمه_   

 

 

م یستیشوهران و زنا  هیبق مثل ما  یگفتیم_   

 

ه یبق نه دوننیم خانوادمون و تو منو فقط نویا_   

 

بدم  حرفشو جواب تااومدم  



صداها  سمتت برگشتم دمیشن صداشونو  

کردنیم کاریچ نجایا اونا  

بودن نشده من متوجه هنوز  

 

اوا _   

میبر بلندشو_   

 

چراانوخت _   

شونینیب ینم_   

 

نه  رو رفتمون لیدل نمشون،امایبیم چرا_   

 

ننیبب منو خوامینم_   

چرا_   

 

م یبر شو اد،بلندینم خوشم_   

 

گفت  انداخت باال ابروهاشو  

 



،  یخوشبخت جقدر اونا بدون که بده نشون ،برعکس یدورش ازشون نکهیا یجا  نه،به_   

 

 نه اونان شده بدبخت که یاون که بفهمن بزار شدن،برعکس خوشبخت خودشون تو کردن بدبخت با که کنن یزندگ دیام نیا به نزار

 تو

 

ندم  نشون خودمو بود،چرا راست حرفاش  

شدمیم  رو در رو باهاشون دیبا که باالخره  

اراد نجا،درکناریا بهتر وچه  

 

   باشه_ 

 

ها  کنه یکارم خوب عقلتم یگر یادمی سواد یدار یوقت از_   

زدم بهش یلبخند  

 ...... 

م یبود غذامون خوردن مشغول  

بودم خوشحال درکنار که بود یشب نیاول نیا  

دنمونید ،اوه اوه_   

 

نداره اشکال_   

 



   عاقل یشد تازه نیافر_ 

 

کننیم نگاهموندارن_   

وگفت  داد تکون اروم سرشو  

نکردن قالب رو دخترشون تو ی جا به چرا  که خورنیم حرص حتما دارن_   

 

نه _ پنجاه _ پارت#   

 

خوشحالن  میلی خ بخورن،اتفاقا حرص دیچرابا_   

 

چراانوخت _   

 

اش  ،خانواده ،رفتارش اخالقش ه،یادم چه دوننیم هم که  ، کنن دایپ رو یادم هی توننیم_   

 

دارم  نشیبهتر اش همه از من که خداروشکر_   

 

رفتارت  و اخالق قسمت اره،مخصوصا_   

 

ازم  کردنی م یف یتعر چه دوستام که  یدید خودت وگرنه دارم مشکل فقط باتو من_   



 

ه یچ بامن مشکلت_   

 

بخورم  غذا ارامش تو خوامیم فعال_   

 

ی گیم بهم خونه میبر_   

 

گفت داد باال ابروهاشو  

نه  فعال_   

 

ه یچ بامن بدت یرفتارا لیدل بدونم ستین حقم_   

 

نداره  یخوب رفتار  بسا خون با یکس چیه_   

 

کنار  امیب یبس خون نیا هیسا ریز از روز هی دوارمیام_   

 

رمرد یپ هی کلفت ا ی هو یشیم تهش ته یجداش که من از خب_   

 

بسه برام بخوره تکون دلم تو اب نزاره هیبق بقول ایباشه، داشته یخوب رفتار  باهام شوهرم نکهیهم..نداره اشکال باشه یهرچ_   



 

ا یالیخ خوش یلیخ اوهو_   

 

ی رسیم بهش یبخوا واقعا دلت ته از رو  یزیچ هی اگه گنیم_   

 

چرته _   

 

دارن قبولش  ایلینه،خ_   

 

نشد اما خواستمیم دلم ته از رو دختر اون چرته،من گمیم من  یول_   

 

مقصره هم سرنوشت_   

 

مقصره  شهیهم اونکه_   

 

خواست یم رو تو اونم معلوم ازکجا_   

 

نشد اما...خواستیم_   

 



شصت_ پارت#   

 

ی مطمعن چراانقدر_   

 

شناسمشیم   ،پس کردم یزندگ دختر بااون من_   

 

ادته ی رو چشمه لب روز اون_   

 

میافتاد لج باهم ازدواجش بعد_   

 

یکن ازداواج باهاش یحاضر  بشه جدا روز هی اگه_   

 

م یدار دوست هم هنوز ماها  اما داره رو یرفتار  ی همچ خودش ادیم بدم ازش که کننیم فکر  همه_   

 

ینداد سوالمو جواب_   

 

اس   اره سوالت جواب_   

   زدم ینیغمگ لبخند

 



داشتم رو یکی طرف از شدن داشته دوست حسرت عمرم تمام یتو..خوشبحالش_   

 

ه یخوب زیچ دیام_   

 

نداره  معنا  دیام من یزندگ تو_   

 

د یشا_   

 

برگرده  که یدار نیا به دیام توهم_   

 

اره_   

 

ی ا ده یچیپ یلیخ_   

 

دونمیم_   

 

سالم_   

بود  عمه یصدا  

برگشتم سمتش به بلندشدم جام از  



کنم نگاه صورتش یتو تونستمینم  

کرد یم  نگاه عمه به بااخم بود نشسته هنوز آراد  

 

بودم  من عمه مخاطب  

ی کن سالم هی ی ایب ی،نتونست ید ید مارو_   

 

ادیب نذاشتم من_   

  کرد اراد به  ینگاه تیعصبان با عمه

 وگفت

پسر  نزدم حرف تو با من_   

ی ای ن منم زن طرف و هات بچه و سوهر شیپ یبر بهتره پس_   

 

رسهیم زود زنت؟خبرا_   

 

انوخت یخبرا چه_   

کلفت یبگ بهتره زن یجا  به...سمانه یامدها رفت... زدنت کتک_   

 

کی_ شصت_ پارت#   

 



نداره  یربط  یکس به من  یخصوص یزندگ_   

 

نکن  زنم زنم یالک گهید پس_   

رفت  زشونیم سمت به بزنه یحرف تااراد نستادیوا عمه  

 

میبدبخت خبر نه برسه گوشش به میخوشبخت خبر داشتم دوست  

 

ی کنیم ه یگر یچ برا باز_   

 

دارشده  خبر میخوشبخت از یچطور ام عمه نکهیا به_   

 

ادیز هم مردمش کهیکوچ ده_   

 

م یبر شهیم_   

خب  یلیخ_   

.......... 

بود دهیخواب راحت چقدر  

زدم  ینیغمگ لبخند  

... داره شیزندگ تو یمشکل انگار نه انگار  



 

خبرداشت یچ همه از عمه پس  

خواستم ینم ومن  

بشم  خوشبخت انقدر خواستمیم  

بخوره حسرت فقط عمه که  

 

خوشحاله  یلی خ عمه االن مطمعنم اما  

شدم  بالک ششون من که  

 

دور  یجا  هی برم بزارم تونستمیم بودم یقو انقدر کاش یا  

 

ندونه  یزیچ میزندگ از و نشناسه  منو یشکیه که یجا  

 

باشه،  شمیپ یکی دیبا همش...ستمین ی قو انقدر من اما  

یفیضع نیا از متنفرم ومن  

 

یبخواب یخواینم_   

 

نه _   



 

نکن  الیخ فکر انقدر_   

 

ستین الیفکرخ نایا_   

 

نکن  باشه،فکرشو یهرچ_   

 

باشم  یقو  تو مثل یچطور_   

 

ی تونینم تو_   

 

باشم  یقو خوامیم_   

 

ی تونینم گمیم و شناسمیم رو تو من_   

 

سواد  نیهم تونم،مثلیم بخوام اگه_   

 

داره  فرق یلیخ اون_   

 



ی بد ادی بهم یتونیم تو_   

 

بست  چشماشو و کرد بهم پشتشو  

 

کنم یم خواهش_   

 

بخواب  ریبگ_   

 

برم  ده نیا از که باشم یقو خوامیم_   

 

عمارت  یبر_   

 

نشناسه  منو یکس چیه که ی،جا  دور یجا هی نه،_   

 

زد یم موج خنده صداش یتو  

نده  طالق منو  یگیم بارم هی تنها، ی گیم بار هی بابام، شیپ رمیم ی گیم بار هیخوام،یم تیزندگ برا زیچ هی  قهیهردق تو_   

 

دو _ شصت_ پارت#   

 



کنم  کاریچ دیبا دونمینم خودم....دونمینم_   

 

یشینم درست وقتم چیه..یهست یفیضع گم،ادمیم نیبراهم_   

 

   کنم کاریچ بگو تو_ 

 

ی ریبگ میتصم دیبا خودت..میریبگ میتصم تیزندگ یبرا تونمینم من_   

 

    گرفتن میتصم برام هیبق میزندگ کل تو_ 

 

دارم برات شنهادیپ هی_   

 

ی چ_   

 

باخودم  برمیم رو تو امیم ازدواجم بعد وقت چند دمینم  طالق رو  تو..رمیگیم زن اونجا درصد صد و شهر برگردم خوامیم من_   

 

کاره نیهم کنم تونمیم حقت در که یلطف  خدمتکار،تنها  هی عنوان به زنم عنوان به  نه اما  

 

خوامینم لطفا نیا از_   



 

برات، فرصته نیبهتر نیا نیبب_   

 

ندارم  دنتوید طاقت تونمینم_   

 

  کنمینم یباز عشق که جلوتو بابا_ 

 

مونم یم کلبه نیتوهم من_   

 

ی ر یم طالق از گه،بعدید نه_   

 

کار یچ یخوایم رو کلبه نیخوبه،ا وضعت که تو_   

 

دارم  دوست شتریب ی چ همه از رو کلبه  نیا اتفاقا_   

گفتم ناراحت  

 

ی کن ازدواج یخوایم یک_   

 

کنه صحبت باخانوادش قراره تازه_   



 

ی زد حرف باهاش یعنی_   

اوهوم _   

 

ی مونیم کدخدا دختر  منتظر که ی نگفت مگه_   

 

غهیص هزارتا هم حالله  تا۴ هم ما نیتود_   

 

باشن مهم براتوهم مسائل نیا فکرنکنم_   

 

ان مهمه اونا ست،براینمهم که برامن... بابا اره_   

گفتم باحرص  

شمیمتنفرم ازت شتریب حرفات نیباا_   

گفت  زد لبخند  

 

داره  راه دل به دل_   

 

سه _ شصت_ پارت#   

....... 



بره کنه ولم نداشتم دوست چرادونمینم  

بودم کرده عادت بهش بد  

   نداشتم دوسش

بودم  کرده عادت بهش فقط  

 

...بود سخت برام شنهادشیپ کردن قبول  

کنهینم توجه بهم نمیبب بود سخت  

 

کنهینم قبول زنش عنوان به منو چرا  

بپرسم  ازش رو سوال نیا اگه دونستمیم  

شه یم جواب  

 

ستم ین درحدش  

کجا من کجا داشت،اون حقم  

   نبود  میحال میچیه که یمن

نداشتم رو اون مثل یکس اقتیل  

 

براشه یخوشبخت یارزو کنم تونمیم  که یکار تنها  

ربدمییتغ سرنوشتمو شدیم کاش یا  



 

مادرم،   پدر با خوب یزندگ هی  

بکشم یلباس ی،بیگشنگ دفعه هزار حاضرم  

داشتم  اونارو اما  

 

بود،  گرم بهشون پشتم  

کردم صداش شبا یل یمنو،خ رفته ادشی خدا انگار  

نداد جوابمو اما  

نشد اما ..کردم نذر چقدر  

 

نخواستم ازش یادیز زیج  

خواستم  باارامش یزندگ هی ازش فقط  

ه یبق مثل  

داد یم عذاب شتریب انگار ارامش یبجا اما  

 

دم یم پس دارم یعنی رو گناه کدوم تقاط عمه بقول  

 

ی زندگ نیا شد کارام تقاص که کردم ییگناه چه ساله ۱۹ منه اخه  

 



کارداشتم یکس  به نه که من  

کردم  ی بد یکس به نه  

دادم یم پس مادرمو ایپدر تقاص دمیشا  

 

ست ین مربوط من به که اونا یکارا یول  

 

کردن  فکر از ینشد خسته_   

  بودم افکارم غرق انقدر

بود  اومده یک بودم دهینفهم که  

 

ی اومد یتوک_   

 

مامان  خونه میبر کن جمع پاشو..رفتن نایا عمه_   

 

.... شدم لباسامون کردن جمع مشغول و گفتم یا باشه  

 

چهار _ شصت_ پارت#   

زنداداش بود شده ذره هی برات دلم_   

 



شدیم نگرانم دل که بود ارام فقط خونه نیا یتو  

 

نذاشت  اراد که برگردم خواستمیم...نطوریهم منم_   

 

یایب زاشتینم نیم،براهمیدار دوست ما دونهیم_   

 

ی ا یب دینبا توهم یایب تونستمینم من_   

 

ی شناسیم که رو مامان_   

 

اوا _   

بود  اراد یصدا  

داره کارمیچ نمیبب برم_   

 

رفتم  اتاق طرف به  

   رسوند،رفت که بود،منو برگشته تازه

 

بله _   

 



بود دستش ییبایز یخونگ چادر  

گرفت  طرفم به  

گفت بااخم  

 

بپوشش  بودن خونه داداشام هرموقع_   

 

کردم نگاش باتعجب  

 

ه یچ_   

 

بپوشم  چادر جلوشون اخه یبراچ_   

 

کنم یم کارتیچ یدونیم خودت..باشه  افتاده سرت از چادرت باشن اونا نمیبب حالت به یگفتم،وا من نکهیهم_   

 

 

که  سختمه ینجوریخب،ا_   

 

گفتم  نکهیهم_   

کن رسن،سرتیم االناهام_   



 

راجبم کننیم یبد  یدم،فکرایچادرپوش ازقصد من کننیم  فکر همه االن_   

 

سرم  چادر گفته شوهرم بگو..کنه بخواد یبد فکر  یک هر خورده گوه_   

 

انداختم  سرم ی رو گرفتم رو چادر  

برام سخته چادر  با کردن کار  

گفت  وار دیتهد  

حالت به یوا گرنه و فتهین سرت از که باش مواظب_   

 

چشم_   

زد  تیرضا یرو از یلبخند  

 

برم تونمیم  حاال_   

 

کن صدام ناهار یالبته،برا_   

 

   گفتم یا باشه

رون یب اومدم اتاقش از  



کردن  تعجب دنمیباد اراد یداداشا زن و ارام  

 

اوا یبر یخوایم  یجا_   

 

نه _   

 

ی کرد سر چادر چرا پس_   

گفتم  یباناراحت  

کنم  سر چادر انیم داداشام که یموقع گفته اراد_   

 

برات شده یرتیغ چه اقا اوووو_   

 

پنج_ شصت_ پارت#   

 

کنه بد منو شماها وجلو کنه تیاذ منو خوادیم کارا نیباا ستین رتیغ سر_   

 

ی مهم براش که دهیم نشون داره  اتفاقا_   

 

اراد یک بفکرمه؟اونم_   



ی کن  سر چادر گفته  میمااومد که روز اون یماجرا بخاطر_   

 

خواتینم منو که دونمیم نویا فقط ،من دونمینم_   

 

 

ها  هیخوب ز ی،چ صبر و زمان_   

 

نداره ،معنا  هیچ تهش دونمیم که یمن یبرا_   

 

یدونینم توهم و ستین معلوم یچیه ته_   

 

که بزنم حرفشو جواب خواستم  

 

ی کن درست ناهار یبر برن حرف  یجا به ستین نیبهتر_   

 

برگشتم  صدا سمت به عیسر  

کرد یم نگاه بهم بااخم مادرش  

 

خانوم چشم_   



 

رفتم اشپزخونه سمت به عیسر_   

...... 

... بودن کرده تعجب چادر با من دنیباد هم داداش  

   گذاشتم سفره یتو هم رو برنج سید نیاخر

 

  برم اتاق سمت به خواستم

گفت  اراد که  

کجا _   

 

اتاق  رمیم من د یبخور ناهار شماها تا  

بعد  بخور ناهار اول ایب_   

 

چشم سفره هم باهاشون نداشتم حق بودمن رفته ادشی انگار  

 

گه ید ایب ی کنیم نگاه ی چ به_   

 

گفت ینم یزیچ یکس  

   رفتم سفره سمت به اروم



نشستم  اراد وکنار  

 

میکرد شروع یا تازه یزندگ اراد منو کردنیم فکر همه دونستمیم  

 

ده یم انجام داداشش  حرص اوردن در یبرا کارهارو نیا تمام که دونمیم من  فقط اما  

 

شش_ شصت_ پارت#   

........... 

کنم  ازت خواهش هی شهیم_   

 

ی چ_   

 

میکرد شروع  رو دیجد ی زندگ هی تو منو فکرکنن  همه که نکن وانمود جور هی_   

 

مگه؟  بده_   

 

دونمیم نویا ومن...یکنیم داداشت حرص برا هارو کار نیا_   

 

ی شد زرنگ ن،یافر_   



 

زد  رو حرف نیهم،هم زنداداشت خود ستین یزرنگ نایا_   

 

خونه  نیا یتو شدن زرنگ خوبه،همه_   

 

ی کنیم رفتار عهیضا یدار یلیس،توخین یزرنگ نایا_   

 

   شد بلند جاش از

اومد سمتم به  

یبش ادم سوار یخوا یم  عیسر دمیم رو بهت کم هیگه،ید نهیهم_   

 

نداشتم ی منظور من،_   

 

ی باش داشته هم یتونینم_   

 

برم  خواستم  

نذاشت  که  

گرفت  محکم بازومو  

 



دمیترسیم  

بود یعصب فقط ادم نیا  

شدیم تر یوحش یکس هر از  

 

گفتم  اریاخت یب  

 

دیببخش_   

 

اد ینم من  کار به دیببخش_   

 

ی بدون گفتم فقط...نداشتم یمنظور اصال،_   

 

عقلم  یب  یگیم یدار_   

 

ی عقل ی ب نگفتم من نه،اصال نه_   

 

ی گفت االن_   

 

ی عقل  یب تو  نگفتم که گفتم فقط نه،من_   



 

ی گفت بازم_   

 

خوبه  شمیم الل من اصال_   

 

گفت داد باال ابروهاشو  

عقل  یب یگفت بهم که کنم فراموش  تونمینم من خوبه،اما_   

 

من  نه یعقل یب یگفت خودت_   

 

کرد اخم  

 

  نکن تکرار انقدر_ 

 

چشم_   

 

هفت_ شصت_ پارت#   

 

........ 



م یبود نجایا بود یروز چند  

شدیم بحثمون کمتر  

 

ومدیم همه از اخر هم شب و رفتیم همه از زودتر صبح بود شده قبل مثل  

بود  باهم شاممون و صبحونه  

 

داشتم  رودوست کی کوچ ارامش نیا من  

 

بشم  خوشبخت تونمیم  مرد نیا کنار کنمیم حس ها موقع یبعض  

 

حرفاش  تمام یتو...خواستینم اون اما  

بود من دادن طالق از حرف  

 

بگم  بهش داشتم دوست یلیخ  

هم به  میبد فرصت هی ایب  

 

تونستمینم اما  

بودم شده اش وابسته یجور هی  

 



بودم  متنفر ازش که شدم ی مرد وابسته من...بود دار خنده  

 

کرد یم  یحال بهم حرفاشو کتک با زدن حرف ی جا به که یمرد  

بود  گهید یکی عاشق که   یمرد  

 

زدم  ینیغمگ لبخند  

   در یباصدا

اومدم خودم به  

 

بود  ۱۲ ساعت  

بود خودش  

 

رفتم  سمتش به بالبخند  

ی نباش سالم،خسته_   

 

ی موند داریب باز_   

 

م یبخور باهم رو شام گفتم_   

 



ی بمون داریب خوادینم گفتم چندبار_   

 

م یبخور اطیح تو رو داربمونم،شامیب که حاال_   

 

داد رونیب حرص با نفسشو  

 

باشه _   

گذاشتم ینیس ی رو رو شام بساط...رفتم خونه اشپز سمت به عیسر  

 

کنم  یکار هی منم خواستیم دلم  

....شه ام وابسته کم هی حداقل اونم که  

 

بود صورتش یرو دستاش  

است خسته که بود معلوم  

ن یزم رو گذاشتم رو ینیس اروم  

 

شد حضورم متوجه  

 

بخواب برو یا خسته اگه_   



 

بنداز رو اد،سفره یز نه_   

 

......... 

بکنم یاعتراف هی_   

 

بگو_   

 

خوبه  یلیخ دستپخت_   

 

یگیم راست_   

 

نه  که معلومه _   

ذوقم تو خورد  

کننیم  دستپختمو فیتعر همه_   

 

نخوردن  یحساب درست  یغذا تاحاال حتما_   

 

دستپختمن عاشق چقدر..بپرس برادرات خواهر از برو_   



 

برادرام_   

 

... بله_   

 

کرد  نگاه تیعصبان با  

 

گفتم  یچ  دمیفهم تازه  

 

زد پس بشقابشو  

 

شد بلند جاش از  

رفت  خونه سمت به و  

 

من به لعنت اه  

 

هشت_ شصت_ پارت#   

 

نداشتم یمنظور من بخدا_   



بود گذاشته چشماش ی،رو رو دستش  

 

  ستین مهم برام_ 

نزدم  تاحاال یا گهید حرف چیه کیعل سالم جز برادرات با من_   

 

گفت  زدیم موج تیعصبان توش که یباصدا  

ستین مهم برام گفتم_   

 

ی کن بد فکر راجبم خوامینم_   

 

ستین مهم برام گفتم_   

 

حساسه  ز یچ همه رو یادیز ادم نیا دونمیم که من  

ستمین زدنام حرف چرامراقب  

 

بشه  درست یچ  همه ومدیتام  

کردمیم خرابشم من  

......... 

 



ن یزم سر بود نرفته امروز  

کرد یم رفتار  سرد ی لیخ باهام اما  

 

شیسرد همه نیا از بودم متنفر ومن  

 

شدم مونی پش بزنم،اما حرف باهاش خواستم یلیخ...دادیم سواالمو جواب زور به  

شدم  وابسته بهش که بشه متوجه خواستمینم  

 

 

شدن  مسخره از متنفربودم ومن....کنهیم ام مسخره که دونمیم  

 

..... 

آرام_   

 

زنداداش جانم_   

 

یکن ازدواج یخواینم_   

 

زد  یکوتاه لبخند  



ی نگ  یکس به بزنمو بخوام که یحرف  ی دیم قول_   

 

دم یم قول_   

 

دارم رودوست یکی من خب_   

  گفتم ذوق باشوق

 

ی ک_   

 

آراد داداش یدوستا از یکی_   

 

یدار دوسش دونهیم اونم_   

 

م یزنیم حرف ماباهم...اره_   

 

پس دمینفهم من ،چرا ناقال یا_   

 

ششیپ رمیم یبدبخت باهزار_   

 



باشا مواظب_   

 

زنداداش ینگ یکس به تروخدا....هستم_   

 

 

تیخواستگار ادیب خوادینم نمیبب....دختر نه_   

 

بگه اراد داداش به شه ینم روش یول...خوادیم چرا_   

 

خواد یم شدن رو مگه_   

 

کنه یم فکرناجور..خوامیم  خواهرت بگم بهش اگه گهیم بعد..نجایا اومد اراد باداداش چندبار اخه_   

 

 

ارام _   

 

بود  اراد داد یصدا  

 

نه _ شصت_ پارت#   



 

بود  دهیشن مارو ی حرفا وتمام بود نشسته اوپن پشت  

 

اومد  ارام سمت به  

گرفت دستاش یتو رو ارام فک  

گفت دوباره باداد  

اره..نهیا ما اعتماد جواب_   

 

...کن ولش تروخدا_   

 

کرد  نگاه من به خشم با  

 

اره..پسره اون دنید یبر  یکردیم کمکش هم یعوض یتو_   

 

نه بگم خواستمیم  

خوردیم کتک شتریب آرام ینجوریا اما  

بگم  رو بله من اگه  االن  

  

من سراغ ادیم  



دارم عادت خوردن کتک به که من  

روش  نمیا  

 

اره_   

 

اومد  سمت به کرد ول رو ارام  

گرفت دستش یتو  لباسمو قهی  

 

نداره رو کارا نیا جرئت من یابج...اس هرزه توعه یکارا نایا دونستمیم خوب_   

 

نبود خونه ارام جز یکس  

خورمیم کتک ازش من مرگ لب تا یعنی نیوا  

 

  برد اتاق سمت به کشون کشون منو

ن یزم رو کرد پرتم محکم  

کرد  قفل رو در  

 

... بود اومده بند انگار زبونم  

ی کرد یم یها ی باز خراب چه گهید_   



 

دارن  دوست اوناهمو_   

 

داره برشون یتوهم نیاوناهمچ که    یکرد  یکار اشغال یتو_   

 

باش نداشته شیکار تروخدا داداش_   

بود  ارام یصدا  

 

نداشته  خبر یچیه از اصال اون بخدا... بابا خاک تورو داداش_   

 

   رفت در سمت به

کرد بازش  

 

ی خور یم قسم دورغ به رو بابا خاک  یچ واسه_   

 

نخورم  کتک من نکهیا بخاطر...دونستینم اصال اون...گمیم راست دارم داداش بخدا_   

 

داره خبر گفت  

 



کرد من به ینگاه اراد  

 

زنه ینم ضرر یالک اون_   

 

رونیببرم من  که کنه یکار خواستیم  یجور چه اون اصال...گفت دورغ مامان جون به داداش_   

 

بود  بهش حواستهمش توکه  

ی ب برم من که  کنه یکار خواستیم یجور چه  

  

زد بهش ی محکم یلیس اراد که نشده تموم حرفش هنوز  

 

ی نزن حرف اتیباز زاده حروم راجب راحت انقدر تا زدم نویا_   

 

که یاورد در ایباز زاده حروم نیازا شتریب  خودت که  جرمه اگه...مگه  جرمه ی عاشق..شیزنیم کرده کاریچ مگه_   

 

   کنمیم تیحال مناسبش وقت به رو تو_ 

ناموس یب اون سراغ برم دیبا االن  

 

گناه یباون  داداش_   



 

رفتم سمتش به  

 

بکشه  درد خودت مثل خواهرت یخوایم  یچ واسه...ی دیکش رو یعاشق درد  که تو...ینبود عاشق خودت مگه_   

 

کرد  ارومش یکم حرفام انگار  

 

تیخواستگار ادیم هفته نیا تااخر بگو بهش برو_   

 

کنمیم دفنش زنده زنده همونجا  بابا خاک  به نمشیبب هرجا وگرنه  

 

هفتاد _ پارت#   

 

داداش  چشم_   

 

د ید چشماش یتو  رو یخوشحال شدیم  

 

باش کاردارم رونیب برو_   

 



شا ینزن داداش_   

 

رونیب برو گفتم_   

 

بست رو اتاق در  باز...رفت  

  اومد سمتم به

ی گفت دورغ یچ واسه_   

 

بخوره  کتک خواستمینم_   

بزنم کتکت مرگ  حد تا بود ممکن_   

 

نه  اون اما...خوردن کتک به دارم عادت من_   

 

د یخورینم ها گوه نیا از گهید خوردیم کتک دفعه هی_   

 

شده  عاشق فقط... نکرده یاشتباه کار اون گمیم بازم_   

 

ناموس یب اون دن ید  رفتیم همه چشم از دور_   

 



ی بود بااون قهیهردق خودت ،بقولیرفتینم تو_   

گفت تیعصبان با  

داشتم  فرق من_   

 

 

داره  فرق باهمه هم طرف اون ارام نظر به  حتما_   

 

دیکش ام گونه به یدست  

دمیکش عقب سرمو  

اد یم خوشم تیچ از یدونیم_   

 

اد ی م بدم تیچ از من یدونیم تو_   

ی چ_   

 

ی نکرد اعتماد بهم بار هی سوزن نوک اندازه...من ریغ گنیم راست همه نکهیا_   

 

گه یم دورغ داره د یشا ینگفت خودت به لحظه ه ی...بهم یکرد  حمله عیسر اره گفتم تا  

 

رونیب بکشن تونستنیم امو جنازه دستات ریز االن گفتینم رو قتیحق آرام اگه  



 

ستین میحال  یچیه گهید ، شمیم ی عصب یوقت_   

 

ه ینجوریا من برا فقط_   

 

نه _   

 

ی کرد قبول حرفشو راحت یل یخ زد حرف باهات ارام ی وقت.. یهست_   

 

ی کنیم ول  ام شرمنده بگم_   

 

خوامیم ازت نویهم...کن فکر من  به کمم ه ی فقط... نه_   

 

نکن  قضاوتم راجبم راحت انقدر  

 

دیکش موهاش به یدست  

باش_   

 

ی کنینم عمل وقت چیه یول  باش یگیم_   



 

نزن سرکوفت انقدر_   

 

... قتهیحق ستین سرکوفت_   

کنم  تحمل تونمیم یجا  هی تا ادم منم  

 

د یکرد رفتار ونیح هی مثل باهام بسه از شدم خسته  

 

بزارن احترام بهم خونه یزنا نیا هیبق مثل دوست منم  

 

شد رفتار  باهام وونیح ه ی مثل شهیهم یول  

 

خوامیم معذرت_   

گفتم بسه شکسته جلوش نداشتم دوست که یبغض با  

 

رونیب برو_   

... شکست منم بغض در شدن بسه با  

 

کی_ هفتاد _ پارت#   



 

شم یپ اومد ارام رفتنش بعد  

 

ی کنیم هیگر چرا بگردم دورت یاله_   

 

شناسه ینم منو اصال انگار..یدید_   

 

وسط یانداخت چرا تو اخه_   

 

بزنتت  خواستیم_   

 

کردم  استفاده سو همشون اعتماد از...بود حقم...  جهنم به_   

 

ست ین اشتباه تیکار چیه پس.... رو تو اون هم یدار دوسش تو هم گه ینم ،مگهینکرد  یکاربد تو_   

 

دونم  ینم_   

 

یبزن زنگ یتونست بهش_   

 



اره_   

زدم زنگ بهش عیسر ،منم داره کار باهات گفت که دادش  

 

گفتم رو انیجر  

گفت  اونم  

گهیم اش خانواده به امشب  

تیخواستگار انیب فردا تا که  

 

ی دیرس عشقتم به... شد خوب تو برا_   

 

اره_   

 

کنم یم دق ،منیبر خونه نیا از یوقت_   

 

کرد بغلم  

ذارم ینم تنهات وقتم چی،هینداشتم خواهر ،مثل برام تو_   

 

من شیپ ارتتیب هرروز یبگ شوهرت به دیبا_   

 



کن  یزندگ هم دور همه نجایا ادیب گمیم اصال_   

 

   گفتم ذوق با

یگیم راست_   

 

کهینزد اشون خونه ول..شهیم مگه اخه زنداداش_   

 

من هم شمیپ ی ایم تو هم زود به زود  

......... 

 

 

 

 

بود  شده خواب گرم چشمهام تازه بودم دهیخواب اتاق داخل  

 

بود  شده رهیخ ام شده  باز ی  قهی به اش شده خمار  یچشمها  با آرادکه دنید با کردم باز و چشمهام رونم رو یگرم دست حس با که   

 

:گفتم ترس با شدم ریخ مین تشک یرو زده وحشت کردیم نوازش رو پام رون داشت و   

!؟یکنیم   کاریچ یدار_   



 

 

: گفت یا گرفته یصدا با و زد ام دهیترس ی چشمها به یپوزخند  

.یببر لذت هم تو دمیم قول نترس!کوچولو؟ خانوم یدیترس هیچ_   

 

 

! یگیم ی دار یچ_   

:گفت یا زده خی و سرد ی صدا با و شد رهیخ چشمهام به زد  مهیخ روم خودش و تشک یرو کرد پرتم بفهمم نکهیا از قبل  

 

! یکن یخداحافظ دخترونت یایدن با  یا آماده_   

. برم بزار کن ولم خدا رو تو یگیم  یدار یچ_   

 

. آوردم بدستت تازه یبر کجا_   

بکنه رو خودش کار داشت یسع بهم توجه بدون دیفهمینم یزیچ انگار یول  کنه ولم و  بره کنار تا کردم تقال  

 

کردم التماس... بزنم غیج تونستم ینم بود شده کور انگار کرد تجاوز بهم یرحمیب با  و آورد رونیب تنم از رو هام لباس   

 

بودم  شده رهیخ بهش اشک از  پر یچشمها  با دیکش دراز کنارم شد تموم کارش یوقت بود دهیفایب اما   

 



دو_ هفتاد _ پارت#   

 

ی کرد رو نکاریا چرا_   

 

کردمم یم رو کار نیا دیبا شیپ وقت یلیخ_   

 

ی باش ونیح انقدر کردمینم فکر... خورهیم بهم ازت حالم_   

 

زد  بهم یمحکم یدهن تو بادستش  

نکردم ی خالف کار  یزنم بعدشم...بزن ضرر بعد کن مزه  مزه اول حرفاتو_   

 

 

شم بلند جام  از خواستم  

 نذاشت 

گرفت بغلش یتو منو  

 

اغوش  نیا از بودم متنفر ومن  

 

خوره یم بهم داره  حالم...برم بزار_   



 

بغلش تو فشرد شتریب منو  

یبلندش خوادینم هم صبح...بخواب ریبگ_   

مامان  به بدم رو یخون دستمال دیبا هم فردا  

 

ی کرد کاریچ ی فهمیم  تازه بپره ازسرت که یمست_   

 

شهیم مونیپش مگه زنش با دنیخواب برا ادم بعدشم...ستمین مست من_   

 

 

شمیم زنت خودتو کلفتت یکن لطف بهم  یبخوا یلیخ.. دارم رو تو اقتیل  من... ستمین زنت که من خودت بقول_   

 

.. تهران میبر دیبا گهید چندوقت...یانداخت ادمی شد خوب اخ_   

 

 

یبراچ_   

 

...خوبه شیمال وضع..شناسمیم روهم طرف.. دیجد کار هی برا برم قراره_   

 



ارمیب کم جلوش خوامینم  

خوامیم ی شخص خدمتکار هی  

 

بده ادامه حرفشو نداشتم  

 

میشخص خدمتکار اون حتما  منم_   

 

قا یدق_   

 

خوره یم بهم حالم ازت شتریب هرلحظه_   

............ 

 

در  تقه یصدا با  

دم یپر خواب از  

  خودم دنیباد

اومد ادمی شبید تمام  

 

نبود  اراد  

زدم  ی گند چه د یفهم اقا حتما زدم یپوزخند  



 

زنداداش _   

 

بود آرام  

 

کن  صبر لحظه هی_   

دمیپوش هامو لباس عیسر  

 

رفتم  در طرف وبه  

بود کاسه دستش یتو  

فداتشم من یاله_   

بپزم  یکاچ برات گفت مامان  

 

بود گفته پس  

زدم یتلخ لبخند  

کردم وتشکر  

 

سه _ هفتاد _ پارت#   

 



یچراناراحت_   

کرد  باهم نکاریا زور به_   

 

بست رو در شد اتاق وارد  

 

زور  به یچ یعنی_   

وحس مثل بعدشم بودم خواب من..بود مست_   

کرد یم  رفتار یش  

 

شده  عاقل میکرد فکر  ما_   

 

دوستش  شیپ کنه یمعرف شیشخص خدمتکار عنوان به  منو خوادیم تازه...نه_   

 

برسه  حسابشو..بگم مامان به بزا...کرده غلط_   

 

شه یم  بدتر ینجوریا..نه_   

 

ی بگ بهش یزیچ ینتونست تو_   

 



بود  یدهن تو هی جوابم_   

 

  بهت گهیم بخواد دلش یهرچ پروو نمیا..ی نگفت یچی،ه یبود ساکت جلوش ازبس یدونیم_ 

 

بود  کتک جوابم بازم سادمیوا جلوش_   

 

مامان به بگم بزار...کنه ادمش تونهینم مامان مثل یشکی،ه یچ  یدونیم_   

 

شه ینم عوض دونمیم من... نگو آرام نه_   

....... 

 

باشم  اتاق هی یتو باهاش بخوام برام بود سخت  

رون یب برم خواستم چندبار  

نذاشت  اما  

کن  استراحت گفتیم  

کنه  یاور ادی بهم رو شبید یه نکهیا از متنفربودم ومن  

 

   یگرکیج میریم شام یراست_ 

 



یبراچ_   

 

گفت  زد یلبخند  

کنم تتیتقو دیبا_   

 

خوره یم بهم گریج از حالم_   

 

برات میریگیم کباب_   

اد یم بدم ازکبابم روز اون از اتفاقا_   

 

؟یدار دوست..یچ کنم کباب خودممو_   

 

شه یم چندش_   

گفت  باالداد ابروهاشو  

شه ینم ینخور کتک ازدستم روز هی یتو_   

 

چهار _ هفتاد _ پارت#   

 

شه ی،نم نه_   



گفت  زد یعصب لبخند  

... یپرووشد باز_   

یدیم نشون خودتو ی اقتی ل یب باز  اما کنم رفتار خوب باهاش بزار گمیم  یه خودمه ریتقص  

 

 

 

کنم  رفتار باهات یحور چه  یدار توقع شبتید باکار_   

 

ی داد انجام رو ت فهی ظ و یزنم تو_   

نبود  خودم دست تیعصبان نیا  

ستمین یشکیه زن...ستمیتون زن من_   

 

ادته ی رو شبید_   

 

ادمه ی رو دیصفت ونیح_   

 

داد رونیب حرص با رو نفسش  

... کیم  کنترل خودمو دارم یلیخ_   

بزنه حرفشو ادامه نذاشتم  



 

دستاته  زبونت تو...کردم عادت...بزن ایب...یبزن که_   

ی بزن حرف باهام بار هی ادم مثل شده  

 

ی بگ پرت چرت که_   

 

یبد جواب و یبد گوش باارامش حرفام به شده تاحاال...ستین پرت چرت_   

 

ندارم حوصله...بسه_   

 

یکرد نکارویچراا شبید بگو فقط.. ینداشت وقت چیه_   

 

.... نکردم یاشتباه کار شبید من_   

 

بود ...چرا_   

 

اشتباهه  پس..خوابنیم زناشون با ادم همه نیا_   

 

اونا  نه.. اشتباهه تو کار_   



 

پنجم_ هفتاد _ پارت#   

 

چراانوخت _   

 

کنم  یزندگ  یجور چه یابرو ی ب نی،باایبد طالقم یبخوا گهید روز چند..یبخواب یبخوا باهم راحت که...میستین ه یبق مثل تو منو_   

 

 

یشوهردار زن هیتو..نگو پرت چرت_   

که  ینبود دختر  

 

،  یکن نگاه توصورتم یندار دوست ی حت تو یدونیم خوب اما شوهردارم، زن هی خودت بقول..باش_   

 

.... ب گرفته  اشتباه  سمانه باامثال سمتم،منو یاومد  که یبود مست شب ،اون یباش داشته رابطه باهم یبخوا برسه چه  

 

شه تموم حرفم نذاشت  

بود  ناتموم حرفم زد بهم که یلیباس  

 

ی کنیم سهیمقا ها هرزه بااون خودتو اخرتوباشه دفعه_   



بودم  اریهوش اریهوش نبودم مست شبم اون  

 

باشه زنم با خواستتت دلم  

نکردم  یاشتباه کار چیه  

 

هست  بدنم تو اتیکبود یجا هنوز...یرفتارکرد باهام یوحش مثل ،چراینبود مست اگه_   

 

  هیوبق تو ازدست بود  یعصب کمم هی_ 

 

ی کرد  یخال بدبخت من سر شهیهم مثل_   

 

رابطمون تو باشم تر اروم دمیم قول بعد به نیازا خب_   

 

نداره وجود یبعد  دفعه_   

 

میا گهید هم درخدمت ونیدرم شب کی ای هرشب بعد به نیا از یخانوم  نه_   

 

باش  الیخ نیهم به_   

 



تهیست،واقعین الیخ_   

 

هیچ  ات نقشه نفهمم که ستمین خنگ ی ،انقدر اقا خورهینم بهم گهید دستت_   

 

؟ یا نقشه چه ...ام نقشه_   

ی بر یبزار ،بعدشمیکن  حامله منو یخوایم_   

 

دن یخند به کرد شروع بلند بلند  

 

شش_ هفتاد _ پارت#   

 

کرده  کمکت هم یکس ای  یکرد فکر ییتنها انوخت_   

 

دم یفهم نقشتو یکرد تعجب_   

 

برم  کنمو ول امو بچه که رتمیغ یب انقدر من  یفکرکرد تو_   

 

ی باش دیبدونم،شا کجا از من_   

 



پدرم نیبهتر ام بچه  یباشم،برا یبد ادم هرچقدر باش مطمعن نویا_   

 

باشم  من بچه اون مادر اگه یحت_   

 

منه  بچه که نهیا مهم..  باشه،باشه بخواد یک هر مادرش_   

 

ی مونیم بچت ی پا باشه، ام ی ،هرچیستین من یبابا  خوبه،مثل_   

 

ستنین هم مثل همه_   

....... 

 

آوا یدیخواب_   

 

کنه صدا اسممو ومدیم شیپ کم  

 

نه _   

 

یکرد پهن هم از دور انقدر تشکارو چرا_   

 



کردم پهن شهیهم مثل_   

کنم  پهن رو تشکا خودم که...امیزودترم بعد بهن یازا_   

 

 

ندادم  جوابشو  

کرد صدا اسممو باز  قهیدق ازچند بعد  

 

اوا _   

شدم یکفر  

گفتم تیباعصبان  

 

بله .... بله_   

 

ادته ی رو یدیخواب بغلم تو که یشبنیاول_   

 

نبودم  من اون..یگرفت اشتباه_   

 

بود یک پس ا _   

 



جونت  سمانه دمیشا_   

 

زد یم برق رعد که یشب ،اونینه،توبود_   

 

تورو  من نه ی کرد بغلم یاومد تو_   

 

توبغلم یدیپر هوی تو کردم دارتیب اومدم من رینخ_   

 

نبود خودم دست_   

 

ی بود دهیچسب منو سفت هم تاصبح_   

 

ی چ که خب_   

 

بگم ی زیچ هی بهت اگه یشینم پرو_   

 

شمینم پرو وقت چیه من_   

 

، یبود که توبغلم شب اون اما...کردم صبح شبمو ای لیباخ..دمیخواب یاد یز یزنا با من_   



 

   نداشتم، وقت چیه که یبود،ارامش ارامش انگار بغلم تو

داشتم  ازین ارامش اون به هم باز شبید من...خب...خب  

کردم  رو کار اون نیبراهم  

 

هفت_ هفتاد _ پارت#   

 

ی ریبگ آرامش  من از یبخوا که یکنیم نگاه من به اصال تو...بخورم حرفاتو گول بخوابم که ستمین ام ساده انقدر_   

 

 

ازش بودم متنفر که رمیبگ ارامش یکس از...بهیعج خودمم برا_   

 

 

شناسمیم خوب رو یکیتو باشم خنگ هرچقدرم من  اما...خورمیم گول زود خنگم یکنی،فکرم.ستین بیعج_   

 

 

ی کنیم فکر اشتباه_   

 

گه یم  دورغ فقط داره که دونمیبستم،م چشمامو... ندادم جوابشو  



شم  وابسته بهش نیشترازایب خوامینم  

.... 

  میکن جمع لباسامونو گفت بهم..باشه ارام یخواستگار یتو خواستینم آراد

..... تهران میبر میکن جمع لباسامونو عیسر که  

 

بود  کرده اش یگوش مشغول وخودشو.... زدینم حرف باهام..بود افتاده راه بود یچندساعت اتوبوس  

 

بدم  ادامه رو سکوت نیا نتونستم  

 

ی خرینم نیماش  هی چرا خوبه تیمال وضع توکه_   

اونور  ور نیا یبر راحت که  

 

راحتم االن_   

 

که یتر راحت خودت نی،باماشیریشهرم اون شهر نیا ادیز ،توکه خب_   

 

دارم نمیماش اد،درضمنینم خوشم یرانندگ از_   

 

کجاس ؟پسیدار نیماش_   



 

..تهرانه_   

 

یپولدار انقدر دوننیم داداشات_   

 

 

دونه ینم یکس ومامانم تو جز_   

 

ی پولدار انقدر که ینگفت بهش چرا_   

 

گفت  و زد یلبخند  

 

ی کنیم یجاسوس_   

 

رو  یک یجاسوس_   

 

دارن  خودشون اندازه اوناهم...یچیه_   

 

 



د یپولدار تون همه یعنی_   

گفت  حوصله یب  

.... اره_   

....... 

 

کردم روم روبه  یا خونه به ینگاه  

 

بدم اجازه بهت من  تا یزن ینم حرف_   

 

باشه _   

 

ی شینم ی میصم هم یباکس_   

 

چشم_   

 

اونجا شه بلند روت دستم  که نکن یکار_   

 

تامن  ی ریبگ خودتو یجلو بهتره_   

 



بزنمت   ندارم مرض ،منمینکن یکار اگه تو_   

 

فکرنکم_   

گفت تیباعصبان  

مخم   رو یریم یدار االنم نیهم ن،یبب_   

 

نزدن  حرفباهام پس_   

ارمت یب شدم مجبور  که فیح_   

 

شهر تو  پره خدمتکار_   

 

.... فتیب راه ببند دهنتو_   

 

نداشتم  یخوب حس چیم،هیشد که سالن وارد  

 

آراد  اقا یاومد باالخره _   

 

شد رید نیهم بخاطر بودم اومده شیپ یمشکل هی راستش...یعل اقا خوامیم معذرت_   

 



ی شد منصرف  فکرکردم_   

 

برن  دست از میزندگ از خوب یتا یموقع ذارمینم من_   

 

گفت  کرد اشاره من وبه زد یلبخند  اقا یعل  

 

رو خانوم یکنینم ی معرف_   

 

زدم یپوزخند  

 

هیسوال چه نیا گهید خدمتکارشم خب  

 

انداخت  کمرم دور دستشو  

همسرم،اوا _   

 

کردم نگاه بهش باتعجب  

دم یشن درست  

کرد  یمعرف همسرش منو  

 



هشت _ هفتاد _ پارت#   

 

زد  لبخند  متعجم  افهیق به آراد  

 

یکرد ازدواج دونستمیهمسرت،نم_   

 

م یکرد ازدواج تازه_   

 

ی کن دعوتمون که یدونستینم قابل ماروهم_   

 

میگرفت ازدواج به  میتصم زود یلیخ آوا منو راستش_   

 

شن دعوت ارویلیخ نشد...شد برگزار مونیعروس عقد مراسم  روز  هی یتو   

 

م یکن برگزار میخوایم ازدواجمون مناسب به یمهمون ه ی ندهیا روز چند یتو گرفتم میتصم نیهم یبرا  

ارم یدرم ازخجالتون اونجا  

 

کرد  ینگاه به مرد  

 



بود  اشنا  برام انقدر ادم نیا چرا  

بهش  نداشتم یخوب حس اما  

 

کرد دراز سمت به دستشو  

خوشبختم  تونیازاشنا_   

 

بدم  دست بهش تونستمینم  

بزنم لبخند بهش تونستمینم یحت  

گفتم بهش بدم حال باهمون  

 

ممنون _   

 

ندادنم  دست از کرد تعجب  

ه یمذهب کم هی همسرم_   

 

گفت یاهان مرد  

خانوم  خوام یم معذرت_   

کنم یم خواهش_   

 



نمشونیب یکجاس؟نم پسراتون دختر_   

 

د یکن استراحت موقع تااون گردن،شماهمیبرم گهید رونن،تاچندساعتیب_   

بده  نشون رو اتاقمون تا کرد صدا خدمتکارشو  

 

افتاد  راه به و گرفت دستمو  

.... کنه یمعرف خدمتکار عنوان به منو نبود قرار مگه نیا  

 

ی کرد یمعرف همسرش عنوان به  منو حاال  

اوردم  رونیب دستش یازتو دستمو خدمتکار  رفتن با  

 

زنتم  من  یگفت یچ واسه_   

 

ی خواهرم گفتمیم_   

 

خدمتکارتم _   

 

نوکرتم من اصال...هی خدمتکارچ..ی سرم تاج تو خانومم_   

 



همسرتم  یگفت یچ نکن،واسه ام مسخره_   

 

ی فهمیم بدن لشویدل_   

 

بگو االن_   

 

نایا مویش یاوک باهام که زدیمزنگ امیپ بهم مرده  نیا دختر مدت هی_   

بود نیا لمیازدال یکی  

 

لت؟یدال_   

 

بله _   

 

ه یچ التیدل هیبق_   

 

گفت شهینم گهید اونو_   

 

بگو_   

 



هیچ مرده نیا راجب نظرت نمی،بب بعدا_   

 

شناسمشیم انگار اما..ندارم بهش یخوب حس_   

 

زد  یلبخند  

خوبه _   

 

ه یچ منظورت_   

رم یبگ دوش هی برم بزار،تا کمد  تو ،لباسارویچیه_   

 

... رفت حموم سمت به  

نداشتم یخوب حس هم عمارت نیا به یحت من  

 

..... 

دمیکش دراز تخت یرو...گذاشتم کمد  یتو لباسارو  

.... برد خوابم یجور جه  دمینفهم که بودم خسته انقدر  

..... 

.. کردمیم کاریچ اون بغل یتو من  

بود کرده بغلم هم سفت چه  



 

کرده  ی معرف زنش منو که هست یماجرا هی دونستمیم خوب  

 

کرد  یمعرف زنش عنوان به منو  کردم ذوق دلم ته اما  

 

بود مظلوم بشر نیا چقدر خواب یتو  

 

بود کرده جدابش اش ختهیر یشونیپ ی رو بلند یموها  

شدنیم عاشقش که یدخترا داشتن حق  

 

بود  یعال نظر ازهمه مرد نیا  

بردم موهاش سمت به دستمو اروم  

 

دادم  باال سمت به موهاشو  

بود  جذابهم باز  

 

نه _ هفتاد _ پارت#   

 

ازش  ومدیم خوشم اش،یبد وجود باتمام  



برسم روهم مرد اون دختر حساب دیبا  

 

شش یپ بمونم  من کنم،فقط دور ازش برشو دور یدخترا تمام تونستمیم کاش یا  

ستین من شیپ دلش اما  

 

.... بگذره یمرد نیهمچ  از تونست چطور کدخدا داره،دختر دوست رو کدخدا دختر هنوز دونمیم  

 

..... رفتم حموم سمت به و اومدم در بغلش از آروم  

 

... بود خواب هنوز  

رفتم سمتش به  

 

دارشد یب تکون نیبااول  

صدابزنم  اسمشو بخوام که برام بود سخت  

 

ه یچ_   

 

ی دیخواب وقته یلیخ_   

دیکش صورتش به یدست  



نشست  تخت یرو  

برداشت  رو شیگوش  

گرفت گوشش دم هیثان ازچند بعد  

 

  سالم_ 

 

_.... 

اومدن_   

 

_.... 

د یداد بهشون جواب..شدیچ_   

_.... 

پس خوبه_   

_... 

... خوبه اره_   

_.... 

زنمیم زنگ ست،بهتین معلوم_   

_..... 

خداحفظ_   



کرد قطع رو یگوش  

 

  یخواستگار اومدن شبید_ 

 

گفتم  یباخوشحال  

.. واقعا_   

 

کردن  قبول هم دوطرف..اره_   

 

داشت  رو عشق اقتیل ارام... خداروشکر_   

 

نداره رو گشنه گدا پسره نیا اقتیل اما_   

 

ه ی چ همه پول مگه_   

 

کردن  یاضاف  غلط چه فهمنیم رفت،انوخت ادشونی یعاشق عشق یگشنگ از که فردا اره،پس_   

 

ی دونیم بهتر رو رایچ نیا یعاشق خودد توکه...شه نیریش براشون ایسخت نیا تمام شهیم باعث عشق نیهم خود_   

 



 

شدم عاشق راحت الیباخ پس.... گرمه دارم،پشتمم پول من_   

 

اد ی م هوی...رهیگینم اجازه عشق_   

 

نداره ده یفا باتو زدن حرف_   

 

گمیم رو تیواقع چون...چرا_   

 

ی گیم  یدار چرت چون...اتفاقا نه_   

 

گفتم  و دمیکش یقیعم نفس  

 

بره ابرومون نایا ،جلو نشه دعوامون که دمینم جوابتو_   

 

ی باابرو خانوم به،چه  به_   

 

زدم  بهش یحرص لبخند  

 



کردا خودت ونهید منو لبخندات نیا_   

 

دم یخند ها ها_   

گفتم بهش یا مسخره رلبیز اروم  

ا یگفت یچ دمیشن_   

بهتر_   

نشده  دعوامون تا نییپا میبر پاشو..... باابروم منم_   

....... 

کردیم تمیاذ دخترش نگاه  

 

کردیم نگام تیوعصبان باحرص  

بودم  یفرار ازنگاهش  

کردیم نگام بازهم اون اما  

 

گفتم اراد به نشنوه یکس که یجور اروم  

 

باال برم من شهیم_   

 

چرا_   



 

کنه یم نگام همش...ستین کنم ول دختره_   

 

کن نگاش توهم_   

 

برم؟ ..شهینم_   

 

ی بر  یندار حق هم تو نرفتم من ی وقت تا...نه_   

گفت عیسر دختره حرف شدن ازتموم بعد  

 

یندار ازدواج قصد  حاالها حاال یبود گفته  که شما جان آراد_   

 

بهم ختیر رو زیچ همه عشق خب اما..نداشتم واقعا_   

 

ستیتون قهیسل یتو خانومنیا شناسمتیم من  که ییتااونجا_   

 

(: یاجبار ازدواج)سرنوشت یتلخ  

هشتاد _ پارت#   

 



انه ی هست اش قهیسل باب طرف کنهینم نگاه شه یم عاشق یوقت ادم که بهتون گفتم_   

 

شد یم یعصب شتریب دختره اراد باهرحرف  

 

د یشد اشنا کجا_   

 

شناختمش یم بود بچه  یازوقت...میشد اشنا ماتازه _   

 

گفت  باالداد ابروشو یتا هی  

ی باش نکرده اشتباه که دوارمیام_   

 

بود آوا  با ،ازدواج ممیتصم نیتر درست باش مطمعن_   

 

بود راست حرفا نیا تمام کاش یا  

 

داره؟  تکلم قدرت خانومتون_   

 

گفت کرد نگاه بهم اراد  

 



بزن  یحرف  هی_   

 

بگم  یچ_   

 

بهم  نسبت ازعشقت_   

ستمین یماهر یدورغگو اون مثل من  

 

گفتم  زدمو بهش یلبخند  

 

بگم  یکس به مویزندگ یرازا بخوابم که نمینب یل یدل_   

 

منه  یبزا فقط حرفاش حرفه،تمام کم کال آوا  که دینیبیم_   

 

دیبوس آروم گونمو  

 

منوداشت کردن ونهید قصد امروز مرد نیا  

 

مردگفت همون خود نباریا  

ی کرد انتخاب رو یخوب دختر  که نظرم گم،بهیم کیتبر بازم خب_   



 

ه یدخترخوب که ی دیفهم ازکجا انوخت بابا_   

 

نکن دخالت من یوکارا ها حرف عسل،تو_   

 

ه یدخترخوب یدیکجافهم از بدونم خوامیم  فقط... بابا نکردم دخالت من_   

 

عسل تجربه_   

 

گفت یاهان دخترش  

رفت باال طبقه سمت به و بلند ازجاش  

 

ک ی_ هشتاد_ پارت#   

 

خوامیم معذرت دخترم  رفتار بابت_   

 

گفت  زدم یلبخند  

 

نشده  یزیچ_   



اومدن حرف به هم مرد اون یپسرا بار نیا  

باش  اراد مواظب  یلیخ...حسوده کم هی خواهرمون_   

 

هستم_   

 

د یباش موفق_   

زدم بهشون یلبخند  

 

........... 

 

یبود دوست هم دختره نیباا_   

 

دارم دوسش من که بود داشته برش توهم فقط...بابا  نه_   

 

گه ید یکردیم ازدواج نیباهم...خوبن شمیمال وضع و خانواده...ومدیم یدخترخوب  نظرکه به_   

 

 

افتاده  لیف دماغ از انگار...خوبه کجاش_   

 



بودم یجور نیا دیشا پولداربودم منم اگه_   

 

خودش بدتراز مامانشه،مامانشمم نیع دختره نایا_   

 

کجاست مامانشون_   

 

اد یم شب_   

ی دار قیدق چراانقدر نارویا یزندگ توامار_   

گفت  زد یچشمک  

 

گه ید  حاال_   

سرته  تو یچ_   

 

یچیه_   

 

ی دار نقشه هی مطمعنم_   

 

ی نگ ی،بگ یا_   

 



   هیچ ات نقشه_ 

خوبه _   

 

ه یچ گفتم_   

 

یفهمیم بعدا رو اونش_   

 

منه  به مربوط که دونمیم_   

 

 

ایشد باهوش_   

 

یکن  عمیضا نایا یجلو  یخوایم یجور  چه ینسریا..هیچ ات نقشه بگو گفتم_   

 

 

نگو پرت چرت گهید انقدر_   

 

ی دونیم خوب خودتم..  قتهیحق_   

 



کرد نگام  

بود یعصب  

   گذاشت ازکنارم

رون یب زد ازاتاق  

 

،یا عقده  

کنه  کیکوچ منو شهر همه یجلو خوادیم دونمیم  

شناختمشیم خوب  

آراد ازت متنفرم  

 متنفر

 

دو _ هشتاد_ پارت#   

 

...نداشتم رو اتاق نیا ی تو موندن حوصله گهید  

رونیب زدم اتاق از  

 

نبود من به حواسش یکس  

رفتم  اطیح سمت به اروم  

 



نشستم ها چمن یرو  

م یزندگ به کردن فکر از بودم شده خسته  

 

ی میقد  یها الیخ فکر همون  

نداشت برام یا گهید زیچ یجزتلخ من سرنوشت  

 

سرنوشت بهسبارمیم خودمو  

بجنگم بلدم ونه دارم رو سرنوشت با دنیجنگ قدرت نه  بهتره،من ینجوریا  

 

رسه یم من زور مگه  

 

افتاده  ی اتفاق_   

 

بود مرد اون پسر  

نداشتم یحتهم شدن بلند حوصله  

 

نه _   

 

نشست من از فاصله با  



 

گه ینم رو نیا ونتونیگر یچشما_   

 

ستین یزیچ_   

 

عسله  بخاطره نکنه_   

 

اقا  نه_   

 

هیعل اسم_   

 

خوشبختم_   

 

د یکردیم هیگر چرا دیبگ شهیم  اما کنم یفضول  خوامینم...ممنون_   

 

دیکنیم  یفضول دیدار االن_   

 

کنم کمکتون بتونم دیشا_   

 



کنه  کمکم تونهینم یکس_   

 

تونستم من دیشا_   

 

گرفتم یم کمک نفر هی از شد،حتمایم اگه_   

 

نفرم  هی اون من دیشا_   

 

داشتم مرد نیا به یخوب حس  

شدیچ دمینفهم  

کردم فیتعر براش مویزندگ کل که  

 

کرد یم نگاهبهم فقط  یحرف  بدون مدت تمام  

داد یم وگوش  

 

کنه  کمکم تونهینم یکس حاال یدید_   

 

کرد  کمکت شهیم چرا_   

 



ی جور چه_   

 

ی کن یزندگ براخودت و نشناستت یشکیه که یجا  هی بفرستم تونمیم_   

 

کنم  یزندگ یی تنها بتونم که ستمین یقو ادم من_   

 

ستین یبد ادم دونمیم شناسمشیم  من که یاونقدر  یول شناسمینم ادیز اراد من نیبب_   

 

یناموسش تو باشه که ی هرچ بره،باالخره  نزاره رو تو که هست مرد انقدر حداقل مطمعنم وخب  

 

 

اش بچه زن کلف بشم یداد انتظار_   

 

ی کن خودت عاشق اونو یتونیم یدختر  خب ینبود،ول نیا منظورم نه،_   

 

خداس کد دختر  فقط لباش رو شه،ذکرینم_   

 

عسل شیپ یای ب دیبا کالس چندتا هی_   

 



پولدار دار خانواده خوشگل تمومه، یچ همه عسل_   

 

 

نداره اون که  اخالقه مهم...ستین زیچ ناهمهیا_   

 

پول  نه خانواده نه   نداده اقهیق نه  که یکن ازدواج ی باکس یحاضر توخودد..مهمن اونا کن باور_   

 

ساخت شهیم رو نایهم گرنه و اخالقه و تفاهم اون مهم برامن یزندگ تو_   

 

مهمه  براش یلیخ زایچ نیا آرادکه مثل  یکی...کننیفکرنم  تو مثل همه_   

 

بزنم  حرف بااراد دیبا_   

 

کشه یم منو  گفتم بهت یز یچ من که بفهمه  درصد هی اون نه،اگه_   

 

نفهمه  که کنمیم چشیپ سوال یجور هی، نترس_   

 

داد نشون شهیپ عاشق شماها جلو خودشو  چطور یدیند...گهیم توراستشو به یفکرکرد_   

 



رینگ کم دست منو_   

 

سه _ هشتاد_ پارت#   

 

تو  به مخصوصا  دارهینم بروز رو یچیه آراد_   

 

ینشناخت هنوز منو اواخانوم_   

 

ی بفهم ی تونینم یچیه گمیم که شناسمیم  رو آراد من_   

شد بلند جاش از  

ی نیبیم_   

.... رفت عمارت سمت به یا گهید حرف بدون  

 

  اتاق تو برم باز خواستینم دلم

بمونم  همونحا گرفتم میتصم  

اد ینم رمیگ آرامشا  نیا از گهید دونمیم  

 

رون یب یاومد یبراچ_   

 



بود خودش  

 اه

داشتم  دوست_   

باالداد  ابروشو یتا هی  

 

اس بسته دستام  که فیح_   

 

نزن  حرف بادستات انقدر... یستیاشنان زدن باحرف کال_   

 

زبونمو  تا  یحرفیم شتریب دستامو تو اخه_   

 

   دمینفهم که  یزد حرف  یک_ 

 

ار یب فشار کوچولوت مغز  به کم هی_   

نباشه  حرف حرفم رو گفتم چندبار  

یبد جوابمو ندارم دوست چندبارگفتم  

 

   حقه   حرفام چون_ 

 



بزنه  حرف حرفم رو یکس ندارم خوش باشه هم حق_   

 

  خودخواه_ 

 

بزنم  حرف باهات دست با  یکنیم مجبور ،خودت نیبب_   

 

م یبزن حرف درست باهام میتونینم هم قهی دق هی منوتو_   

 

یکنیم دور خودت  از بدتر معروف بقول یکن جذبم منو شتریب ی بجا..توعه ریتقص همش_   

 

  ستمین ازاونا من متاسفانه_ 

 

ی کن قد قد  یبلد فقط من برا_   

 

گفتم  زدم یلبخند  

براتو فقط....اره_   

 

خودش به چسبوند ومحکم کشوند بغلش یتو منو  

 



ارم یم کم ی کی تو جلو چرا دونمینم من_   

 

گهینم نویا که دستات_   

 

ان یبرم پست از دستام فقط که کارکنمیچ_   

 

کنه یم دور خودت از منو شتریب نایهم_   

 

ار ین حرف  روحرفم خانوما خانوم خب_   

 

چهار _ هشتاد_ پارت#   

 

کن  ولم...خورهیم بهم رفتارات نیازا حالم_   

کنمیم محبت بهت بده..چراا_   

 

کن  ولم..ستمین محبتا نجوریا تشنه من_   

م یکن یزندگ ادم مثل یزارینم خودت نیبب_   

 

کرد شل از دستاشو  



 

خورم ینم دردت به ندارم اقتتویل   من یگفتیم م،توکهیکن یزندگ ادم مثل خواست دلت هوی...تو شده چت_   

  

میکن شروع باهم ا یب ینگفت خودت.. رفتارام نیا از قبل نمیبب_   

 

  اس نقشه حرکات کارات تمام...اس نقشه همش که شناسمیمهم رو  تو یگفتم،ول من اره_ 

 

 

بکشم نقشه برات بخوام ،که اس هیخرما ات ننه ای جمهوره سیر بابات ی ا نقشه چه_   

 

ه یچ دیجد یماجرا بگو خودت ... بوده ماجرا هی پشتش یکرد محبت بهم ینجوریا که وقت هر_   

 

   یزد توهم_ 

 

گمیم دارم رو تیواقع یدونیم خوب_   

 

 ی،توا تو یک اونم ی اریم در برام رو   مجنون یادما یادا نجایا میایم بعد ی ایم نجایا خدمتکار عنوان به  که یگیم اول ، ی گینم نه_ 

ی متنفر ازم که  

 



 

   بهت گفتم لشویدل_ 

 

کنم  باور یبگ یهرچ که ستمین اسکل انقدر ،من اس مسخره لتیدل_   

 

گفته  بهت یزیچ یکس_   

 

نه، _   

 

آوا ستین تو ی ناحرفایا_   

هست _   

 

پنج_ هشتاد_ پارت#   

 

.......... 

کردم یفکرم یعل شنهادیپ به همش روز چند نیا  

  شنهادشویپ کردمیم قبول اگه

 

باشه  درانتظارم یخوب  یزندگ دیشا که دونمیم  



بزارم روتنها آراد  ومدینم دلم اما  

 

امیب رونیب ازفکرش تونستمی،نم کنه بد بهم هم هرچقدر  

کنه سواستفادهازم نخواد هم یعل خود معلوم ازکجا  

 

کرد،  اعتماد شدینم یکس به  

کنم  قبول رو اراد یحرفا خواستیم دلم  

 

دورغه  هی  حرفا نیا تمام که گفتیم راست نه،عقلم گهیم عقل اما  

.... کارکنمیچ منطقم ی ب دل با اما  

................... 

کرد یم نگاه  بهم بد یلیخ مرد اون زن  

فته یم  یزیچ ای دنیباد انگار  

 

بود  عسل دخترش بخاطر حتما  

ه یبداخالق ادم چه دنیم کاش یا  

 

برامنه  هاش بد اخالق نیا البته  

شه یم نیزم یرو ادم نیتر اخالق خوش هیبق یبرا  



 

ماس،  ازشانس نمیا  

ی گیم باخودت یچ لب ریز_   

 

دادم جوابشو سرد یلیخ  

 

ست ین مربوط تو به_   

 

انه ی هست مربوط بهم مینیبیم...اتاقمون میبر بزا_   

 

بزنم  حرف باخودم یخصوص دوکلمه  تونمینم من_   

گفت داد باال ابروهاشو  

اره_   

کنه یم نگاه بد بهم انقدر زن نیا چرا که کردمیفکرم نیا به داشتم_   

 

شیندازیم ی کس ادی خب،حتما_   

 

ی ادکی_   

 



بدونم  چه من_   

 

ی گ ینم و یدونیم_   

 

  باالداد اشو شونه

شد اونا با کردن صحبت ومشغول  

 

شش_ هشتاد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

نبود  من یجا  فقط جمع نیا یتو  

   شدم بلند مبل یازرو

گفتم یدیببخش  

 

رفتم  اتاق سمت به و  

..... دمیکش دراز تخت یرو  

 

نبود مهم براش یحت  

رفتم  چرا نهیبب ادیب که  



 

بهم  بود سرد بهم نسبت چراانقدر  

بشم  یتاخال بزنم حرف یکیبا خواستیم دلم  

 

نداشتم رو یکس که ،من خب اما  

ی پدر  نه یمادر  نه کنم دل درد بخوام که  

 

...یبرادر خواهر ونه  

زدم یتلخ لبخند  

ی بزرگ نیا به یایدن نیا یتو  

 

روندارم  ی گهید کس چیه جزخودم  

  خداهم به بس از شدم خسته گهید

 

.... کنه کمکم تونستینم یا گهید زیچ چیه خواب ،جز بستم اروم کردم،چشمامو گله  

 

اوا آوا_   

 

بازکردم چشمامو اروم اسمم دنیباشن  



 بله 

گرفت  سمتم به رو تلفنش یگوش  

کارداره  باتو...ایب_   

 

کردم  تعجب  

بزنه  حرف باهم بخواد که روداشتم یکسمگه  

گرفتم  دستم یتو رو یگوش  

 

سالم_   

 

سالم_   

بود مادرش  

 

زدم یتلخ لبخند  

اما  بود متنفر ازم هرچقدر  

 

بود مهم براش کم هی باز  

خانوم دیهست خوب_   

 



کنه؟یم تتیاذ...خوبم_   

کردم  آراد به ینگاه  

 

شه یهم مثل_   

هنوز  نشده ادم پس_   

نه _   

 

ی باردارنشد...یچ اتون رابطه_   

دمیکشیم خجالت  

بود  بار اون فقط.. خانوم نه_   

 

هفت_ هشتاد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

وگفت  داد رونیب باحرص نفسشو  

دیشوهر زنو ی کن،ناسالمت یکار هی توهم_   

 

چشم_   

خوامینم یچشم،الک_   



چشم_   

 

یباش داشته خوب ی زندگ هی خوام،یم من آوا_   

خانوم  شهینم_   

 

  اونجاس هنوز_ 

 

بله _   

 

ی ندار یکار...زنمیم حرف باهات بعدا_   

 

خانوم  نه_   

خداحفظ_   

خداحفظ_   

کرد قطع  

 

گرفتم اش سمت به یگوش  

گرفت ازم رو یگوش  

گفت یم یچ_   



 

یچیه_   

ی دادیم امار  یداشت باز نکنه_   

زدم بهشم یپوزخند  

دیکش دراز تخت یرو باز و  

دمیکش سرم یرو رو پتو  

 

قا ی دق چته االن_   

 

یچیه_   

 

یشد وارید نیع که هست تیزیچ هی_   

مهمه  برات مگه_   

 

روندارم  ادما اون جواب سوال حوصله ...نه براخودم_   

   زدم یپوزخند بازهم

 

باش  تفاوت یب شهیهم نده،مثل جوابشونو_   

 



خوان یم هم جواب پرسنیم سوال یوقت_   

 

زنتم  یگفت  که ی خودت مقصر_   

 

ی ریم  راه عصابم رو یدار باز_   

ندارم  رو یکار نیهمچ قصد من_   

 

هشت_ هشتاد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

قصده  یرو از حرفات و کارات تمام ..یدار_   

یشینم تتیاذ گهید ینجوریروستا،ا برگردون منو پس_   

 

سالمت   به مارو ریبخ تورو بعدش... میهم درخدمت که فعال...باطل الی،خیزه_   

 

 

بود  تر یجد بار نیا حرف،اما بازهم،همون  

ترسوندیم ومنو  

خت یریم هام گونه یرو اروم اشکام  



 

کردم  خفه گلوم یتو هم رو بغضم  

کنمیم هیگر بفهمه نداشتم دوست  

 

ی زن یم رفتن از حرف راحت آراد،چقدر  ینامرد یلیخ  

 

نکن  سخت نگو،روزامو رفتنت از انقدر ،اما یزاریم تنهام باالخرهدونمیم  

 

بگم  بهش دلمو یحرفا تونستمیم کاشیا  

بندازه راه بزرگ جنگ هی خواستمینم اما  

 

نباشه مهم برام گهید که  کنم یکار دیبا...نبودش به  کنم عادت کم کم دیبا  

 

ودیبرم ازم که  کار نیا شه،حداقلیم یول سخته  

 

دهیکش دراز اونم دمیفهم تخت یتکونا با  

 

بگه  درگوشم یالک یدارما دوست از کم هی ایکنه، بغلم داشتم توقع  

 



نه،  اما  

زد  یحرف نه و کرد بغلم نه  

زدم کنار رو پتو اروم  

 

کردم  ونگاهش  

بود  زده زل تخت به  

کردیم فکر داشت  

 

دمیم ارامش بهش گفتینم مگه  

کو  پس  

سمتم ادینم چرا  

ی گیم دورغ قشنگ چقدر  

 

نه _ هشتاد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

.... 

بود گذشته اومدنمون از هفته هی  

رفتمینم نییپا غذاهم برا گهید  

 



نداشتم غذاهم خوردن حوصله یحت  

اتاقم یتو وردنیم غذا برام زور به  

 

...... 

   آوا_ 

 

بله _   

 

بابات  دنید میبر پاشو_   

شد قطع نفسم  

 بابام

کنه یم قبول منو یعنی  

 

کجاس_   

 

ه یعل اقا تواتاق_   

کنه یم کاریچ اونجا_   

 

   ایب فعال



م یرفت یعل اقا اتاق سمت به باهم  

شدینم باورم  

نمش یبب خواستمیم  

 

رهیبپذ منو دوارمیام  

 

باشه  تر راحت اراد از کندن دل ینجوریا دیشا  

ومد یم باال زور به نفسام  

 

ی عل اقا یتو ایب گفتن با  

م یشد اتاق وارد  

 

نبود اتاق داخل یکس اون جز اما  

گفتم  اراد به اروم  

 

کوش بابام پس_   

فعال نیبش._   

م ینشست یصندل یرو  

 



م یهست یهمشهر که دیدونیم ی عل اقا_   

 

باتوبود ی همکار یبرا لممیدال از یکی_   

 

روستاس  همون متولد منم همسر_   

 

خوب چه_   

 

دونستینم یکس  بودن توروستا که ازخانوادتون و دیکرد ازدواج نجایا شما شیپ سال ۳۰_   

 درسته؟

 

درسته _   

 

  دیکنیم ازدواج توروستا دختر  هی با شیپ سال ۲۰ قایدق یواشکی و خانواده اجبار به_ 

 

ی دونیم ازکجا نارویا تو_   

 

،  شد باردار خانوم اون و دیزدیم سر خانوم اون به بار  هی هرچندبار_   

 



مونه یم بچه هی ازش و کنه یم فوت مانیزا سر خانوم اون متاسفانه  

دیریم و دیدیم خواهرتون به راحت یلیخ روهم بچه اون که  

 

گفته  بهت یک پرتارو چرت نیا_   

 

ی کرد ولش که دختره همون نیا_   

 

حرفاشو باشم دهیشن اشتباه کردمیم دعا دعا  

باشه پدرم تونستینم مرد اون  

 

وگفت  زد ی پوزخند یعل اقا  

 

دخترباشع اون تونهینم نیا_   

 

دینکرد دقت زن اون و خودتون به  چهراش شبهات به  تاحاال خودتون د،اصالینشد خانومتون نگاه متوجه_   

 

کرد  بهم یبد نگاه  

خواستینم منو هم اون اما بود آراد ی حرفا شوک یتو هنوز که نیباا  

 



رونیب دیگمش من عمارت از جفتتون االن نیهم_   

 

ندارم دختر نیا درقبال یتیمسئول گه ید ،من شرمنده_   

 

نود _ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

کردم نگاه اراد صورت به  

بود  یجد  

 

ی ندار درقبالم  یتیمسئول که یچ یعنی_   

گفت  حرفم به توجه یب  

 

مینکرد ازدواج باعشق دخترتوهم منو_   

بود  دورغ حرفا اون تمام  

منوکشت  برادر خواهرتون پسر  

 

دهینرس بلوغ به ،گفتن که بشه بس خون دخترش بود قرار روستا رسوم طبق  

کردن من بس خونس رو دختر نیا عوضش  



 

خانواده نه نداره سواد نه که یدختر  

کنم  قبول زنم عنوان به تونمینم رو یدختر نیهمچ من  

 

پدرش  شیپ ادیب داشت دوست یلیخ خودش  

اوردمش  ومنم  

 

د یبد انجام دختر نیباا دیخواست یهرکار بعد به نجایا از گهید  

شد بلند ازجاش عیسر  

رونیب زد ازاتاق و  

 

برم دنبالش خواستمیم  

نذاشت  مرد اون که  

بود  نیا نقشت اول از_   

 

گفتم  دادمو قورت یباسخت بغضمو  

دم یفهم  شما مثل االن نیهم منم_   

 

کنم ازدواج باهاش شدم مجبور خانوادم بخاطر فقط و خوردیم بهم زن اون از حالم من گفت رو یچ همه اراد نیبب_   



 

بود ارزوم واقعا مرگش  

 

هم به ختیر رو ی چ همه شدن حامله  با یول  

کرد یم نگام باحرص  

 

بود  اراد شیپ دلم  

 

دنبالش برم خواستمیم  

دمیترسیم اما  

بود  شده ترسناک مرد نیا  

 

مرد تو مانیزا سر خداروشکر که  

ی موند  زنده یلعنت یوتو  

ینداشت میزندگ تو یجا چیتوه  

 

خواهرم  شیپ کردم پرتت اشغال کهیت هی نیع  

 

ه یبق توهم اما ،یر یگیم رو کردن بد بهم که ییاونا یا همه  انتقام یپشتم هیبق کنم،مثل داتیپ روز ه ی اگه کردمیم فکر_   



 

ی متنفرباش ازمادرم خواستم من ا یبابام، یبش تو که خواستم من مگه  

 

ت یابج توخونه یکرد پرت اشغال نیع منو اره  

کردنیم برخورد باهام اشغال نیع  

 

ریبگ شیعوض پسر و شوهر از کردن یدستمال از  

 

شوهردادنم  از نمیاشون،ا خونه  یتاکلفت  

 

کنه  داتیپ خواستم ازش خودم  

یهست یخوب ادم گفتیم  

ییاونا همه نیع توهم اما  

ینبود وقت جیه  

ی باش یخواینم هم گهید  

 

رون یب زدم ازاتاقش  

رفتم  اتاقمون سمت به و  

زدم  صدا اسمشو  



 آراد

نبود اما  

خودش  نه و بود ساکمون نه  

رفتم نییپا طرف به  

نبود هم سالن یتو  

 

تونه ینم نه...رفت  

کنه ولم راحت انقدر تونهینم  

 

ک ی_ نود_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

رفتم  اط یح طرف به  

  گشتم جارو همه

نبود اما  

رفتم  باغبون مرد  طرف به  

 

اقا _   

خانوم بله_   



رفت کجا دیند منو همسر_   

 

اراد اقا_   

 

اراد اقا  بله_   

رفت  شد یتاکس سوار ساکش با_   

کجا _   

 

فرودگاه  رفت فکرکن واال_   

فرودگاه؟ _   

 

خانوم بله_   

رفت پس  

کرد ولم  

رفت  گذاشت ادما نیا ونیم منو  

خواستن ینم منو که یادما  

 

دمیم ارامش بهش من گفتینم مگه  

شدیچ پس  



پس  بود یچ اش روزه چند یمهربون نیا لیدل  

 

خواد ینم منو یشکیه که چمه  من مگه  

بود  مرگم ارزوش که بابام از  اون  

آراد  از نمیا  

 

برم  عمارت نیدازایبا  

روستا گردمیبرم  

 

مادرش شیپ  

ترسمیم  

 

نخواد  اونم  

ست ین بد انقدرم نه یول  

 

برم  یجور چه  

بلدم  نه و دارم پول نه  

 

کردم  پاک گونموهامو رو یاشکا  



کنم یزندگ هم بدون تونمیم من  

نبودم عاشقش منکه اصال  

 

آوا_   

برگشتم  صدا سمت به  

روستامون  به برگردونه منو تونستیم اون  

داد قول بهم خودش  

 

کنه یم برام یهرکار که  

ی کنیم هیگر چرا_   

 

رفت  آراد_   

کجا _   

کرد  ولم_   

 

ست ین یقشنگ یشوخ_   

 

ستین یشوخ_   

شه یم هو،مگهی اخه_   



 

کن عمل قولت به فقط ..کنم فکرشو خوامینم گهید_   

 

کنم یم کاربرات همه من_   

... روستام به برگردون منو_   

 

ی دار اونجا یکس_   

 

اش خانواده شیپ گردمیبرم_   

 

کنن یم قبولت_   

 

.. اره_   

میبر بگو یخواست هروقت پس باشه_   

 

بمونم نجایا خوامینم گهیاالن،د نیهم_   

 

دو _ نود_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 



 

میبر کن جمع لتویوسا برو باشه،_   

خوامینم اوناروهم ندارم یا گهید زیچ لباس  چندتا جز_   

 

اورد  در بشیازج رو نیماش چیسو  

فتیب راه_   

افتادم  راه سرش پشت  

 

انداختم عمارت نیا به ینگاه بار نیاخر یبرا  

م یپدر ی خونه  

زدم یتلخ لبخند  

...شدم نشیسوارماش و  

 

کردم بهش ینگاه  

بود برادرم مرد نیا  

وردم ین شانس یهرک از  

اوردم  شانس برادر نیا از حداقل  

 

خواهرش من دیفهمیم اگه دیشا  



... زدیم پسم همه مثل اونم  

بود  چشمم ی جلو قهیهردق اراد افه یق  

 

دم یکش یبدبخت نایا از شتریب من یول  

امیکنارب باهاش تونمیم  

ام یب کنار دیبا اما سخت هرچقدر  

 

ازکشور خارج رفته اراد نکهیا مثل_   

ست ین مهم برام_   

 

کننیم قبولت اش خانواده یمطمعن_   

 

دونمینم_   

 

داکنمیپ برات تونمیم کیکوچ اپارتمان هی من یبخوا اگه_   

زدم بهش یلبخند  

 

کنم  بغلت تونستمیم کاش یا  

باش  پشتم نزار تنهام داداش بگم  



نه،  یول  

 

بمونم اونجا تونمیداره،م کیکوچ کلبه هینه،_   

 

هستم شهیهم من یخواست کمک ،هرموقع دمیم بهت شمارامو_   

ی کنیم کمک بهم انقدر چرا_   

 

داشتم یخوب حس اول  اون از باشم،اما داشته یخوب رابطه باعسل نتونستم وقت چیه من_   

نداشتم  عسل به وقت چیه که یحس  

 

داد تکون سرمو فقط  

گرفتم  ازش ونگاهمو  

داده ازدست رو ی ک فهمهینخور،م اشو غصه_   

 

داره  دوسم کردمیفکرم که کرد یم یاکار ی حرفا هی  وقتا ی زد،بعضیم رو رفتن حرف شهیهم اول از_   

 

سه _ نود_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 



ستنین یکی باحرفاشون ممکنه،ادما ریغ آدما  شناخت_   

 

شده عالقمند بهم اونم بود،انگار ی جور هی محبتاش_   

 

بود  شده دیشا_   

 

کرد  ولم ینجوریا عشق نیهم بخاطر_   

 

گفت باالداد هاشو شونه  

بپرس  ازش_   

 

نمشیبینم وقت چیه گهی؟دییک_   

 

نکن  فکر ی منف انقدر_   

تهیکنم،واقعیفکرنم ی منف_   

 

یکنینم نییتع تو هارو تیواقع_   

 

فهمه، ینم  



اله یخ خوش یلیخ  

تونمینم من اما  

نمیبیم هارو تیواقع من  

....نمشیبب تونمینم وقت چیه گهید  

........... 

..... بعد سال۴   

 

بود شده یعاد برام نبودنش  

کردم یم هیگر بخاطرش کمتر  

 

نبود  ازش یخبر چیه  

کجاس  بود،که نداده خبر اشم خانواده به یحت  

.... بودنش دهید تهران یتو ینفر چند  

 

شد  من مال اتاقش  

بخوابم  توش نداشتم اجازه یروز ه ی که یاتاق  

 

کنم  اقدام خواستمیم طالق یبرا  

خودشه  دست شناسنامن دمیفهم که  



شدم الیخیب منم  

 

نداشت ی فرق   نگرفتنم ای گرفتن طالق  

کنن ینم نگام بد  ده یزنا االن حداقل  

 

... ارهیدرب ازچنگش شوهراشونو بخواد که یزن چشم به  

سال۴ نیا یتو  

کرد یم  رفتار باهام قبل مثل اش خانواده  

بودم  تلخ براش من هنوز اما بود بهم حواسش دورادور مادرش  

 

   چهار _ نود_ پارت# 

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

زنه یم زنگ بهم شیپ کم خواهرشم دونستینم که یبرادر با  

... مواظبمه دورادور  

 

اومده ایدن به یتازگ هم ارام پسر  

کنمیم حسادت شیخوشبخت به  

 



هست و بود ی کس یب فقط من سرنوشت یتو  

.... دیجنگ باهاش شهینم  

.... 

آوا_   

جانم _   

بده  شناسنامه درخواست برو_   

 

داره  من برا یفرق چه نداشتنش ای داشتن_   

 

ر یبگ رتیغ یب ازاون طالقتوهم  عیر،سریبگ داره،برو_   

 

نداره ی فرق  انگرفتنی گرفتن طالق_   

 

شده  دایپ برات اوا،خواستگار داره_   

دمیپرس باتعجب  

 

خواستگار_   

اره_   

 



هست یک_   

 

اومده  خوشش ازت دهیرود تو روز ،اون مونیهمسا پسر_   

 

من؟ از_   

چته  انگار یگیم نیازتو،همچ بله_   

 

شناسنینم منو  حتما_   

 

نداره  ات گذشته  به یکار  گفته..نداره هم بچه مرده زنش ساله۱ شناسن،پسرهیم خوبن_   

ع یسر جلو ادیم یریبگ طالق اگه  

 

اخه  شهیم مگه اوا_   

شه یم یچ_   

 

میزندگ یبرم،پ رمیبگ طالق انوخت کنمیم یزندگ مادرت خونه دارم من اوا_   

 

ی بمون ینجوریهم تااخرعمر یخوایم نکنه...کنهیم درکت کامل مامانم_   

 



بشکونم خوردمو توخونتون که  ینمک نون تونمینم من_   

 

  برو ی،تاخواستگاردار خوشگل هم یجوان ،هم سالته ۲۳ االن ،اوایچ شکستن_ 

 

نداشتم گفتن یبرا یحرف  

کردم سکوت دید یوقت  

اومد  حرف به  

 

نمون منتظرش یخودیکرده،ب ازدواج حتما برگرده هم گرده،اگهینم گهید آراد_   

 

ستمین آراد  منتظر من_   

 

یهست آوا،مطمعنم یهست_   

 

کردم فراموشش_   

میفهمیم خوب احساساتمونو اخالق تو هم زنم من هم_   

 

ستم ین منتظرش من ارام_   

 



طالقت و شناسنامت یکارا دنبال برو و کن گوش حرفم به پس_   

 

باشه  من یبرا راه نیبهتر دوباره ازدواج دیشا  

 

پنچ _ نود_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

ی گفت مامانت به_   

بگم بهش ی بود موافق تو اگه بزنم حرف باتو اول گفتم_   

 

بگم  یچ دونمینم_   

یبمون مجرد بخاطرش تااخرعمر یبخوا ،که نداره اقتیل داداشم گمیم بازم_   

 

ستین اون بخاطر_   

ه یچ بخاطر پس_   

 

ارام دونمینم_   

 

باشن  شتتیپ هات بچه رتیپ تو یندار دوست  یش مادر یخوایخودتم،نم بفکر من اوا_   



باشن  مواظبت خوانیم  یک تا برادرام و مامان نمیبب  

 

سربارشونم دونمیم بخدا_   

ینداشتم خواهر بده،مثل نجات خودتو پس_   

ارزومه  تیخوشبخت  

 

خواهربود  نیع برام زدم،واقعا بهش یلبخند  

بدم رو یاوک بهش_   

کن فکرامو بزار_   

 

گهید نزار کالس گهید_   

هست یخوب مرد  ،حاالیکالس چه بابا  نه_   

 

... نموند  ا یدن به عمرش یول  کارکرده همه زنش برا لحظه  نیتااخر چارهی،ب اره_   

 

یخواستگار نشده،رفتن تموم زنشون چهل ی دونیم که هم ده یمردا  

ره یگیم ازدواج به میتصم نهیبیم رو تو یوقت  سال هی بعد نیا یول  

 

ن ی؟راضیچ اش خانواده_   



جلو  انیب بعد یریبگ طالق اول گفتن اره،فقط_   

....... 

بود  من یزندگ مرد نیاول آراد  

کنم یزندگ وارد بجاش رو گهید یکی و کنم فراموشش بخوام برام بود سخت  

 

گفت یم راست هم ارام اما  

شهینم ینجوریا  

باشم سربار بخوام یتاک  

 

ام شناسنامه ونبال بره بگم دیبا فردا برادرش به  

چمه  من مگه  

باشم داشته اروم یزندگ هی دارم دوست منم  

دارشم بچه  

شیزندگ ی پ رفت که آراد  

نرم چرا من  

 

شش _ نود_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 



بستم آروم چشمام  

خواد یم یطوالن خواب هی دلم  

 

بودم یداریب و خواب یتو  

کردم باز چشمامو اراد داداش ادیفر یباصدا که  

 

اومد باز دادش یصدا  

نجا یا یاومد یی رو باچه_   

بود  اومده یک یعنی  

 

کردم سرم مویروسر  

رون یب زدم اتاق واز  

 

میدیم خواب نکنه  

ست ین تیواقع نیا  

 

باشه  اراد تونستینم  

افتاد دستاش به نگاهم  

 



بود بغلش یتو ینوزاد  

بود کرده ازدواج پس  

 

نبود زنش از یاماخبر  

 

کار یچ یاومد یانداخت پس توله یرفت_   

افتاد بهم نگاهش آراد  

 

   شدن من متوجه هم هیبق

گفت  و سمتم برگشت داداشش  

رو هیعوض نیا ی نیبب رو یک یاوا،اومد نجایا یخوایم یچ_   

 

دراومد صداش اراد نباریا  

داداش _   

 

نیباتوغرب همه نجاینجا،ایا میندار داداش_   

 

   ارش کن بس_ 

کجاس و هیک اش ننه سین  معلوم  که اومده توله هی با االن کرده  ول سال۴  زنشو اقا..  مامان چرا_   



 

 

اراد  کجاس زنت_   

بست  در و رفت اتاقش طرف به همه  به توجه یب  

 

بره  اتاقش سمت به خواست داداش  

نذاشت  امامادرشون  

 

کن ولش_   

بره کنه گم گورشو بزار مامان_   

 

ه یچ یب  یچ نمیبب نه،بزا فعال_   

سرکارتون  دیبر همه حاالهم  

 

رونیب زد خونه از  تیباعصبان داداشش  

رفتن  اتاقاشون به هم هیبق  

 

شوهرت  شیپ برو توهم_   

 



برگشته  بچه هی با دنیند شوهر،خودتون کدوم_   

 

س ین همراهش زن اما_   

اد یم  گهید روز چند اونم حتما_   

 

   کردینم ول رو نوزاد بچه هی چیه بود یزن اگه_ 

 

اتاق تواون برم تونمینم من_   

برد  اتاق سمت به و گرفت دستمو  

 

بپرس، رو یچ همه وازش برو_   

نمشیبب خوامینم_   

 

کرد  باز رو اتاق در  

اتاق  یتو داد هل رو من رسما و  

 ودربست 

 

بود  بچه اون به دادن ریش مشغول ریش شهیش با آراد  

رون یب بزنم ازاتاق خواستم  



سایوا_   

 

کنم ی خال سرش رو سالم۴ نیا یها  عقده تموم که بود یکاف حرفش نیهم  

 

کردم نگاش تیعصبان با  

بردم باال صدامو نیاول یوبرا  

 

  ،یچ که سمیسام،وایوا_ 

گفتم و کردم اشاره اش بچه به  

 

نمیبب تو شاهکار  

ی رفت ی کرد ول خونه اون یتو منو تیرحم ی ب تمام با  

شد یچ بدبخت دختره نیا ینگفت سال۴ نیا یتو باخودت بار هی  

 

موند  پشتش پدرش  

بود وجود  یب من مثل هم اپدرهی  

ی بود مرد کم هی کاش یا  

 

رم یم دارم یگفت یم یومدیم  



ی بر هوی نه  

نجا یا یاومد ییرو چه با گهیم راست داداشت  

 

وگفتم دمیکش یقیعم نفس  

بهتر  چه البته  

شد خوب من یبرا  

کنم ازدواج خوامیم بده شناسناممو  

 

وگفت زد یپوزخند  

ازدواج_   

خودت، اره،مثل_   

 

نکردم ازدواج من_   

دراومده بوته ریز از ات بچه_   

 

ستین من یا بچه نیا_   

ی ریبگ گردن کاراتو ینشد مرد هنوز_   

 

هفت _ نود_ پارت#   



  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ستین من بچه یول گفتمیم  باافتخار بود بچم اگه_   

ه یک بچه پس_   

 

ومدم یم کارگاه از داشتم  که یموقع یبارون شب هی_   

افتاده  ابونیخ گوشه ه ی حامله زن هی دمید  

کنم کمکش تونمیم اگه نمیبب رفتم  

بود بهوش که  

 

مارستانیب ببرمش خواست ازم  

 بردم

بود  میوخ یلیخ وضعش زنه  

شوهرشم من کردنیفکرم همه  

 

کدومشون کنم انتخاب دیبا من و بمونه زنده تونهیم کشونی فقط گفت دادن برگه هی بهم  

 

اتاق  بردنش و کردم انتخاب رو زن اون منم  

  گشتم هرچقدر لشیوسا تو



 

بزنم زنگ شوهرش به بتونم که نکردم دایپ یزیچ  

دمید اشو شناسنامه یوقت اما  

نداره  شوهر اصال دمیفهم  

 

بعدش ساعت هی  

  

ساعت چند  حد در بمونه  زنده ادیز تونهینم زنه که گفتن بهم  

 

بزنه  حرف بامن خوادیم و  

ششیپ رفتم  

 

که کرد تشکر ازم  

نکردم ولش  

گرفتم  شوهرشو سراغ ازش  

 

  گفت که

کرده ولش بعدشم کرده تجاوز بهش پسرش دوست  

رونیب کردن پرتش اش حامله دنیفهم یوقت اشم خانواده  



 

ستین زنده چندساعت از شتریب بود دهیفهم  

من  به بسباره اشو بچه  که نداره رو یکس من  جز حاضر درحال گفت  

 

کنم  بزرگش و یستیبهز نبرم اشو بچه خواست ازم  

 

   کنم، قبولش مجبورشدم منم

 

گرفتم شناسنامه براش خودت خودمو اسم به و  

 

من؟ اسم به_   

 

اره_   

 

. یگرفت شناسنامه براش من اسم به یحق چه به_   

گرفتم یم براش شناسنامه ام ننه اسم به_   

 

ی کن یم پاک میکوفت شناسنامه از هم رو بچه نیا کنم،اسم ازدواج خوامیم من ،یخواستیم که یهرک اسم به_   

 



داره  ازین مادر به بچه نیا_   

 

شناسنامم از یکنیمپاک شویلعنت اسم فردا نیهم...داره ازین مادر به که نداره یربط چیه من به_   

 

دادم  قول زن اون به من_   

 

ریبگ شناسنامه براش همونا اسم ،به پره زن برات من،خداروشکر نه  یداد قول تو_   

 

اوا  نشو بد_   

 

   یکرد بدم نشم،تو بد._ 

  شمیپ یگشتی،برم نبود زن و بچه نیا اگه

  یگشتیبرنم بخدا نه،

 

برگشتم که حاال_   

 

کنمیم  تیشکا رمیم یارین در شویلعنت اسم ینر ست،بخداین مهم یکی من برا_   

 

هشت_ نود_ پارت#   



  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

دم یم طالقت یراحتنیهم به منم  یکرد توفکر_   

 

هست  وجودت تو تیانسان ذره ه ی ،اگهیبد دیبا_   

ی د یم طالقم هم و یاریدرم رو یلعنت نیا اسم هم فردا نیهم  

 

دم ینم طالقت من یبُکش خودتم_   

 

دمیم درخواست رمیم نده،خودم_   

 

درومد  بچه هیگر یصدا  

کنه ارومش کردیم یسع  

تونستینم اما  

 

هیعصب چقدر نمیبب تونستمیم  

 

گرفتم  از رو بچه و رفتم سمتش به  

داشتم  مشکل ادم نیباا من  



بچه نیباا نه  

 

شد اروم بغلم یتو  

ومدیم خوابش بود معلوم  

گذاشتم پام یرو،رو بالشت  

 

گذاشتم پام یرو وبچه  

دادمیم تکون پاهامو  

ببره  تاخوابش  

 

ببرد خوابش که بود نگذشته قهیچنددق  

 

اوا  میکن بزرگش باهم ایب_   

نیهم براش  سوخت دلم شدیم هالک هیگر از داشت نکن،بچه ی الک الیخ فکر_   

 

کنم  بزرگش تونمینم ییتنها نکرده،من یگناه بچه نیقبول،ا ی متنفر من از_   

 

ی کرد سنگ رو قبلم_   

 



بچه  نیا بخاطر_   

 

نه _   

 

بابات نیع یشیم یدار_   

 

ستمیاون مثل من_   

 

   ی خوش یپ رفت کرد ولت ،باباتیهست چرا_ 

یکنیم ول رو بچه نیا یدار توهم  

 

ستین من  بچه نیا یکنم،ولیم کار همه ام بچه یبرا من_   

 

داره  یفرق چه_   

 

داره  یلیخ_   

 

دانشگاه برم کرد،گذاشت بزرگم بهتر هاش بچه  ازتمام اما نبودم، مامانم   بچه منم_   

 



رفت کرد ول هیغرب یادما اون ونیم زنشو هوی تو، مثل بابات_   

 

 

کن بزرگش مامانم ،مثلیهرچ_   

 

نه _   

 

ار یدرن بچه نیسرا یگرفت  دل به من  از که یعقدها_   

 

ستم ین یا عقده من_   

 

نه _ نود_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

دهیم نشون نویا داره رفتارات_   

 

یشکونینم غرورتو  یالک یالک خودته،تو ازخون بچه نی،ا هیالک همش داستانت مطمعنم__   

 

 



بشکونم  غرورمو یحت حاضرم بچه نیا بخاطر من_   

 

ستین حالل رابطه هی از که  یا بچه هی چرا؟بخاطر_   

 

روکنم کار نیهم گرفتم میتصم کرد،منم بزرگ و کرد قبول  منو مادرم که یمادرم،همونطور بخاطر_   

 

وگفتم دادم باال ابروهامو  

   کنبزرگ مامانت با رو بچه نیا پس_ 

گفت  زد بهم یلبخند  

 

تو  فقط_   

 

ی برگرد دوباره ،بعدایبر یکن ولم خواست دلت هروقت که ستمین تیباز اسباب من_   

 

ی کن باور کنم کاریچ_   

 

بخواد  خودم بخاطر منو عاشقمه که باشم یباکس دارم دوست بمونم،من باهات تونمینم گهید من_   

باهام  یبمون  یخوایمبچه بخاطر  که ییتو نه  

 



گفت تیباعصبان   

 

بدون نویدم،اینم طالقت من یبکش خودتم نیبب_   

 

شمیم دارهم کنم،بچهیم ازدواج هم پسر بااون چشمات جلو..رمیگیم طالق بکشم چرا_   

 

ی کن ازدواج یخوایم یناموس یب باکدوم انوخت_   

 

نداره  یربط تو به گهید اونش_   

 

ی کنیم سگم بازم یدار_   

 

ی بود_   

 

دادم یم قشنگ حرفاتو همه جواب گرنه  و خوابه بچه نیا که فیح_   

 

تو  از خوردن کتک شهیم سوالش جواب بچه،که نیا بدبخت_   

 

نره راه اعصابم رو خودت مثل  که یکنیم تشیترب درست یمامانش توکه_   



 

کنمینم یمادر وبراش ستمین مادرش من_   

گفت و زد  یدرار حرص لبخند بازم  

ی کنیم_   

 

  باالدادم ابروهامو

نه _   

 

داریب قلندر و است دراز شب_   

 

خوابه قلندره  و کوتاه شبه نیا_   

 

صد _ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

کنمیم بخوام یهرکار  من یدونیم_   

 

شدم خودت مثل سال۴ نیا یتو منم_   

 



ی تونینم من یجلو ،یسیوا یجلوهرکس_   

 

تونمیم_   

شد بلند جاش از  

   دیکش لباسش به یدست

 وگفت

ی کن یم یزندگ بچه نیوا بامن نمونه  مادر و خوب زن هی اس،مثال ایدن دخترمون اسم نمونه  مادر خب_   

 

بزنم یحرف نذاشت  

رفت  ازاتاق عیسر  

 

اس بچه نیا فقط  بامن یزندگ برا لشیدل  

 

ی بگ بار هی بودم منتظر همش  

ی زندگ نیتوا بمون من بخاطر  

 

موندم یم یفتیم اگه بخدا  

ی نگفتیول  

 



بمونم  یخوایم بچه نیا بخاطر  فقط  

ی دار کردن یمادر توقع ازم  

 

کرده  ی مادر برامن ی کس مگه یول  

ی دار یتوقع نیهمچ ازم که  

 

بچه  نیا به برسه جه ادیبرم خودم پس از تونمینم من  

 

افتاد بهش نگاهم  

زدم یتلخ لبخند  

بود من مثل سرنوشتش دخترن یا  

 

مرد  ااومدنشیدن به  از بعد که یومادر نخواستش که یپدر  

 

بشه  من مثل اش ندهیا ندارم بود،دوست معصوم چقدر  

باشه  سرش باال ام عمه مثل نفر هی خوامینم  

بشه من مثل خوامینم  

 

جداشم  اراد از تونستمیم من مگه  



دمش ید که لحظههمون  

سراغم  اومد حسه بازهم،همون  

 

بفهمه  خواستمینم یول  

زنم یم ییجدا ساز نمونم بخاطرخودش نخواد ازم تا  

 

بکشه  نازمو یکی خوادیم دلم منم  

 

ک ی_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

اراد اقا ی نکش نازمو یتاوقت  یول  

نهیهم  

 

دمیکش دراز ایدن بغل  

گرفتم دستم یتو کشویکوچ یدستا  

 

گذشت بچه نیازا شدیم مگه  

منه  خود بچه نیا  



گذرهیم خودش از مگه ادم و  

 

نخواد مارو بازم اراد اگه یحت  

ات یدن همه شمیم برات نفر هی خودم من  

 

کنم فراموش عقدهامو  تمام تونمیم تو با  

کنمیم فکر  میزندگ به کمتر تو باوجود  

 

میشد ایدن نیا وارد ناخواسته تو من  

پدرمارم ازنبود دمیکش ی سخت یلیخ من  

 

ی بش من مثل تو زارمینم اما..شدم ریتحق یلیخ  

بلندشدم ازجام  

رون یب اومدم وازاتاق  

 

بودن یعصب همه  

نشستم  کنارش و رفتم اراد سمت به  

شد  یعصب نکاریازا  داداشش  

 



یکن قبولش یخواینم که تو_   

نه بگم خواستمیم  

بره شیپ ام نقشه طبق زیچ همه خواستمیم  

 

نتونستم اما  

گفتم اریاخت یب گفت بهم تانگاهش  

خوامیم_   

 

یخوایم بازم رو باز هوس نی؟ایخوایم_   

   برگرده بچه هی با باز فردا پس

 

کردم  دایپ ابونیب تو رو بچه بگه یالک  

ن ییپا انداختم سرمو  

 

اوا نیبب منو_   

داشت  برادر حکم برام که کردم یمرد نگاه  

 

ندارم ی کار باهات گهید من  ،یکرد قبولش اگه_   

جلو  امینم هم بکشتت جلوچشمامم  



پشتتم  شهیهم مثل یگفت نه هم اگه  

بده  جواب  

 

بچشم رو یخوشبخت طعم منم شدینم چرا  

کرد یشوهر برام وقت چیه که یمرد ونیم  

 

کرد  یبرادر برام که کرد یومرد  

 کدومشون 

بود دخترمهم اون االن یول  

 

د یم  مویچ  همه دخترم اون بخاطر من  

کنم یم قبولش_   

زد بهم یپوزخند  

 

 

ی اریب اسمم یحت  یندار حق یشد که مونیپش_   

رفت اتاقش سمت به تیباعصبان  

گفت بار نیا مادرش  

 



میش جمع دورهم  دردسر یب خانواده هی مثل نشد وقت چیه_   

 

منه  ر یتقص حتما_   

ستین_   

 

   کنهیم  قبولم زنم یجاس،وقت  همه نخود پسرت گل که چه  من به_ 

زنهیم بال بال چرا اون  

 

ازخودت  ریغ یدونیم مقصر  رو همه_   

 

ستم ین مقصر چون_   

   ی امیپ نه  یداد یخبر  نه یرفت  یگذاشت سال ،چهاریستین_ 

   یبرگشت بچه هی با انوخت

م یندار زدن حرف حق وماهم  

 

بهتون گفتم رو تیواقع من مامان_   

 

دو _ صد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   



 

یگیم راست که دوارمیام_   

 

ندارم ینسبت چیه بچه نیباا من که دینیبب بدم خون شیازما برم فردا نیخوایم_   

 

   کرد بهش ینگاه مادرش

خوادینم_   

 

کردم بخاطرشما  فقط  کارو نیا من مامان_   

شدم  تیسرافکندگ باعث خدا ی شهیهم  

 

نشدم یداشت دوست که یکس همون که دونمیم  

شد ادم هم پسر نیا یبگ ذره  هی کار نیباا دیشا گفتم  

 

ی کن یا گهیکارد خوادی،نم باش زنت فکر  به کم هیتو_   

 

  نوکرشم من..چشم به اونم_ 

 

خواد یم خوب مرد ه ی.... خوادینم نوکر_   



 

مرد  همون شمیم منم_   

 

کنم دایپ بچه  هی خودتم یگفت یم یش عوض انقدر بچه هیبا بود قرار اگه_   

 

کارخداس گهید_   

 

یکنیم یاشت عیسر باداداشت_   

 

کنه یم شلوغ یخود یب اون ستمین قهر  باهاش که من_   

تواتاقش برو پاشو_   

 

رم یم گهید چندساعت حاال_   

 

اراد_   

 

رمیم االن چشم_   

رفت برادرش اتاق سمت به و شد بلند ازجاش  

 



ی کن قبول کردمیفکرنم_   

 

   بچه اون بخاطر_ 

 

برو نه هم بمون،اگه شیخوایم واقعا نکن،اگه یکس فدا خودتو_   

کنه  بزرگ رو بچه اون بخواد که هست زن نجایا  

 

سه _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

داره ام نگه بخوادکه ندارم رو یکس من_   

 

داشدهیخواستگارپ برات_   

 

بمونم  خونه نیا یتو من دیستین یشماراض اگه_   

دیبگ بهم  

 

فکرکن دادن جواب ،قبل یمونیم ها دختربچه نیع اماهنوز شده سالت۲۳_   

 



د یفتیم امرزتونیب خدا پسر ادی من به کردن بانگاه که فهممی م خودم...بمونم نجایا من دیندار دوست دونمیم من_   

 

متنفربود  ازم شما منو،مثل نخواستبابام عمارت تواون کرد ولم یوقت  

 

نجایا امیب مجبورشدم  

 

ست ین ششیپ شوهرش دل دونستیم اول از مادرت_   

 

د یترسیم تو نیع ،اما ریبگ طالق گفتم بهش یلیخ  

بازشوهرکنه تونهیم رهیبگ طالق اکه دونستمیم بود خوشگل مادرت  

 

پرپرشد  اخر که نکرد یول  

 

شدم  من رمرگشمیتقص_   

 

شدن باعث تیپدر ،خانواده تونه_   

 

د یدنیم نارویا ازکجا_   

گفت داد رونیب بلند نفسشو  



د یمهم آراد و تو ست،فعالین مهم نایا_   

 

مونمیم باهاش گفتم که من_   

بچه اون بخاطر فقطم_   

 

دارم  دوست پسرشو من که بشنوه خواستیم  

خواستمینم من اما  

 

نکن بدبخت خودتو یشکیه بخاطر_   

 

کنمینم نه،بدبخت_   

 

ی بچش رو  یزندگ هی طعم ه یبق مثل یخواینم_   

 

بتونم  بچه اون  وجود دبایشا_   

 

شوهرته؟ بچه اون_   

 

نه _   



اومد آراد  با اراد ی بابا که  یبچه،موقع نه چشهیم یزندگ طعم باشوهرش ادم_   

 

   برم خواستم

بمون، خودم بخاطر گفت نذاشت یول  

بدم گهید فرصت هی بهش  

 

کنم  تحمل اراد تونستمینم ادیز لیاوا...دادم من  

داشتم  دوسش ظاهر به  

نداره یگناه چیه بچه نیا دمید اما  

 

برسم بهش بهتر هام بچه ازتمام حداقل گرفتم میتصم  

تربود  یراض ینجوریا شوهرم  

کرد  تا خوب باهام هم یزندگ  

 

کنه تا خوب باهام ارادهم شوهرتون دیشا کنم تا خوب بچه بااون اگه منم_   

 

بچه نه بمونم خودش بخاطر خواست من از شوهرم_   

یبمون خواست ازت بچه بخاطر اراد اما  

 



دیدونیم خودتون...نداره دوست منو اراد_   

 

چهار _ صد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

   نداده ادیتو به یچیه ات عمه اون_ 

 

 

نه _   

 

خورد یم حرص بودنم یچلفت پا دست همه نیازا   

 

،  بره که پسر نیا به دمیمحق وقتا  یبعض_   

ی گفت زمیعز بهش ،تاحاالکن محبت بهش دختر  

 

ی دیرس خودت به ا ی...ی زد حرف خوب باهاش چندبار  

 

نداشتم  رو نکارایا فرصت  که من_   

 



یگرفتیم کمک ارام از اصال اینده، بهت یبخوا پول ازش اگه  نداره ست،امکانین یسیخسادم ،آرادیچرانداشت_   

 

ی کرد نگاه صورتت به  

یکردازدواج مثال  

ده ید تاحاال صورتت رو شگاههیارا رنگ  

 

بگرده  گداها ه یشب که بمونه یبازن اراد یدار توقع  

 

مونهیوام دهنامون یخوشگل همه نیازا نمشونیبیم  ماها نیهم خود که  ییزنا بااون بره ای  

 

کن  بندشیپا خودت به  دنیرس و یمهربون با ...یخوایم خودت اگه برگشته باز که حاال  

 

نده  وا یزود نیا به اما  

 

بود  خوب باهام انقدر امروز چرا زن نیا  

بود راست حرفاش  

قتیحق نیع  

رفت  اتاقش سمت به و شد بلند ازجاش  

 



نبود  یخبر هم اراد از  

... رفتم اتاق سمت به  

 

شد  اتاق وارد اراد یساعتمین کی بعد  

بود یعصب  

 

بود نکرده یاشت پس  

شد خوشحال انگار بچه  کنار من دنیباد  

 

اد یم بهت بودن مادر_   

 

میریگیم طالق فرصت نیتواول...هیموقت_   

 

ی گفتیم گه ید زیچ هی شیپ قهیدق چهل یطالق؟ول_   

 

رونیب ندازتتیم بچه نیباا نکنم قبول دونستمی،م کردم قبول که سوخت بچه نیا حال  بهدلم_   

 

کنه  رونمیب تونهینمجزمادرمم یکس چیاون،ه نه  مادرمه خونه_   

 



. سوخت حالم به دلم اصال_   

گه ید یکی  دنبال برم باشه ام توشناسنامه  یاسم یوقت ستمین یعوض تو مثل چون  

 

مونیزندگ سرخونمیریم راحت بعدرمیبگ طالقمو گفته طرف اون  

بمونم  که ندارم ییجا االن متاسفانه  

 

شد یعصب  

ازم  یریبگ طالق گفته ییا زاده حروم کدوم_   

 

 

...نیا شوهر_   

بود  نشده کامل حرفم  

سوخت صورتم طرف هی  

 

پنج _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ی بزن  یها زر نیهمچ جلوم که نباش پرو انقدر گهید_   

نداشتم  خبر ازت سال۴ نیا تو یکرد فکر  



 

ام یب که یموقع تا خبرداشتم ازت رفتم که اول هیثان ازهمون من  

کرده  دایپ خانوم ارام اون خواستگارتم نیا  

   یدیند تاحاال  هم طرف تو

 

ی ریبگ طالق گفته طرف یگیم من برا انوخت  

 

ن ییپا انداختم سرمو  

شدم عهیضا  

بد  یلیخ  

 

زد یدار صدا پوزخند  

 

ی گیم یدورغا  نیهمچ باشه اخرت دفعه_   

گفت  تر یعصب که ندادم جوابشو  

ی دیفهم_   

بله _   

 

کنه  ییهوا خوادیم رو تو که هن ارام یبرا_   



 

باش نداشته اون به  یکار_   

 

کرده  هارت اونه ریتقص  اتفاقا_   

 

ی ببر منم  دیشا که یکن خطر احساس فقط کم هی داشتم شم،دوست هار بخوام که سگم من مگه_   

 

من  بخاطر  بمون یبگ یبش مجبور ینجوریا  

بچه نیا نه  

 

زد رو پوزخند همون بازهم  

 

نکن یپرداز الیخ خودت برا...کن یزندگ ادم مثل نیبش  

 

بمونم خودت بخاطر  یخواینم ازم بارم هی  که چمه من ،مگهیپرداز الیخ چه_   

 

دارم دوست یگینم بار هی چرا  

ی زنینم عاشقانه یحرفا بهم چرا  

 



بسه،  پشتم هفت یبرا کردم عالقه ابراز یکی به بار هی_   

 

اونم مثل  من مگه_   

دیهم نیع همتون_   

بپرم  هرز تونستمینم سال۴ نیا تو بودم نیع اگه_   

 

ی بپر هرز یبخوا که  یخوردیم گوه_   

 

بودم  وفادار بهت مدت نیا تمام تو_   

 

شش _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ی بود مامانت بغل االن یزاشتیمکج کم هی پاتو اگه_   

 

ی متنفر ازم ،هنوز نایا هیباهم_   

 

متنفرم  ازت گفتم یک من_   

 



ی گفت_   

نگفتم_   

ستم ین قتیال نکهیا وهم متنفرم یگفت هم ادمه ی_   

 

گفت کرد ینوچ  

دارن یاشتباها شونیزندگ تو ادما باالخره _   

 

زدناته  کتک تر مهم  ازهمه که سین نایا فقط_   

 

نداره تیکار منم دست یکن کوتاه ،زبونتویخودت مقصرش گهید اون_   

 

نکنه  درد دستت بگم..سگ یگیم بهم یدار توقع_   

 

غربزن نیبش اون از ،بعد نگو یچیه ام یعصب ینیبیم  یوقت_   

 

ی بمون بامن عمرت تااخر یخوایم یبراچ یندار دوست منو توکه اصال_   

 

یی تو میزندگ اقتیبال زن تنها که فعال_   

 



گفتم دلخور  

نگو یالک_   

 

ی میزندگ یدائم مهمون یکی تو اما شبمم دو شب ه ی جزتو،مهمون به البته  میزندگ یزنا_   

 

ی رفت  یکرد ولم چرا پس_   

 

بود  ازین_   

 

ی از ین چه_   

 

بود واجب من برا_   

 

چرا_   

 

ام خسته یلیخ بخوابم، خوامیم بنداز کردن،جامو سوال بسه گهید_   

 

دیکش حرف زبونش ریز از شهینم اصال  

 



کردم  یپوف  

  رفتم خواب رخت سمت به

انداختم  جاشو  

 

دیکش دراز  

 

گفت کرد دراز طرفم به دستشو  

 

دلتنگته  یحساببغلم نیا که ایب_   

زدم  ی جون یب لبخند  

 

بغلش  تو برم که دادیم اجازه خجالت نیا مگه یول  

دیفهم انگار  

 

جاش  یتو شد زیخ مین  

دیکش دستمو  

بغلش یتو شدم پرت  

 

کنم نگاه چشماش به تونستمینم  



بودم بغلش ی تو چندبار مگه  

 

د یبوس اروم گونمو  

 

گفت  گوشم در اروم  

اد یم خوشم توبغلم بودنت یخجالت نیا از_   

 

  کنم نگاش تونستمینم هنوزهم

گفت  اروم بازهم  

بودم  ارامش نیا دلتنگ_   

 

هفت _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ی ورفت یکرد ولم نیهم یبرا_   

شه  صاف باهام دلت یخواینم_   

 

شهینم وقت چیه_   

یمتتفرباش ازم تاابد ندارم دوست_   



 

یشد باعث خودت_   

برات بشه جبران که کارکنمیچ_   

 

شه ینم یکن روهم یهرکار_   

 

ا ینشناخت منو_   

 

ه یچ حلش راه تنها یدونیم_   

ی چ_   

 

رم یبگ یفراموش نکهیا_   

 

یباش تیزندگ خودمو عاشق همیکن فراموش  هم که کنمیم یکار  هی من_   

 

یشکوند خودت بستم دل هربار_   

هست  حواسم بار نیا_   

 

اس بچهاون بخاطر همش_   



 

امی ب خودم به شد باعث  بود،که تلنگر مثل برام بچه اون_   

 

یومدینم سراغم وقت چیه نبود، بچه اگه_   

 

کردم یم درست خودمو دیبا اول ومدم،امایچرا،م_   

 

شدم بلند بغلش یبچه،ازتو هیگر یباصدا سوالمو  بپرسم تاخواستم  

 

شد بلند خودشم  

گفت  واروم  

ها  هیاحساس یها لحظه یها کن خراب اون از_   

گرفتم  بغلم ی تو رفتم بچه سمت به  

 

باشن  هم یباز هم م،کهیاریب روهم درسا عیسر گمیم_   

دمیپرس باتعجب  

ه یک درسا؟درسا_   

گهید النیدان یخواهرا ا یدن و  درسا_   

 



عیک الیدان_   

 

ا ینبود خنگ انقدر قبال_   

 

هشت_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

نبودم وقت چیه_   

بله،معلومه _   

 

......... 

نباشه  اراد مال بچه نیا که نبودم مطمعن هنوز  

بود بچه نیا به یلیخ حواسش  

 

بده  خون شیازما هی که بگم بهش شدیم کاش یا  

 

بشه  راحت المیخ منم تا  

 

شه ینم گهید یول  



شم اروم خودم یجور چه پس اما  

 

کرد یزندگ تاابد شهیم مگه فکر نیباا  

 

بگم  بهش دمیترسیم  

ندازهیم راه ی جنجالکه دونمیم  

 

ی کنیم فکر ی چ به_   

 

یچیه_   

گهید بگو_   

بستم چشمامو  

دمیکش ییقیعم نفس  

  کنم یزندک تااخرعمر شک نیباا شدینم

 

   بده خون شیازما هی_ 

 

ی چ یبرا_   

کردم  باز چشمامو  



 

ی ستین بچه نیا یبابا  تو که شم مطمعن خوامیم_   

شد  عوض صورتش رنگ  

 

گفت تیباعصبان هیثان چند از بعد  

یا گهید ازکس نه ترسمیم ازتو نه بچمه  گفتمیم باافتخار  بود ام بچه اگه بهت گفتم صدبار_   

 

بده  دم،االنیم شیازما یگفت اول ادتهی_   

   زد یپوزخند

 

،اره  بهت گفته داداشم اون نویا_   

 

شم راحت خوامیم خودم..نه_   

 

،  رو  بچه نیا که یکرد توقبول_   

گه ید ی کی بچه ای  منه بچه نیا که  کنه یفرق دینبا برات پس  

 

کنم  تحملش تونمینم هم لحظه هی باشه تو بچه داره،اگه فرق_   

 



 

انوخت  چرا_   

یبود حالت عشق بفکر تو انوخت مردمیم داشتم از من سال۴ نیتوا_   

کنع بزرگش ستین یکس یدید باشه حالت عشق جهینت اگه هم بچه نیوا  

هست  اسکل اوا به یگفت  

 

خوبه  ی لیخ تیالبافیخ_   

 

شگاهه یازما میریم فرداباهم نیهم_   

رم ینم_   

رمیگیم طالق من پس_   

 

نه _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

نکن سگم_   

بده شیازما_   

 

دم ینم_   



 

   بشه رو دورغت یترسیم_ 

 

بترسم بخوامکه نگفتم یدورغ من_   

 

بمونم  باهات شک نیباا تاابد خوامینم_   

 

خودته  مشکل_   

 

بچشم روکنارت وارامش یخوشبخت طعم دینبابازهم یعنی_   

 

کنار  یبزار اتو مسخره یها  الیخ فکر نیا اگه ،امایتونیم_   

 

ی بمون بچه نیوا بامن که یکنیم قبول تو کنم فیتعر داستان  یسر هی و برگردم بچه  هیبا سال۴ از بعد من اگه_   

 

دارم  اعتماد بهت اره،چون_   

 

ندارم گهید من نجاسیا مشکل_   

 



خونه اومدم بچه  هیبا کردم،هرروز ی زندگ که وقت چند تو_   

 

ی اومد بچه هی با سال۴ از بعد اما_   

 

گفتم  رو ماجرا کل ومنم_   

 

ی رینم شیازما بار ریز چرا_   

 

نده شی ازما برو ی نگ یماجرا هر سر فردا پس یکن اعتماد بهم خوامیم چون_   

 

دارم  اعتماد بهت شهیهم گهید ،انوخت یگفت راست نمیبب گم،اگهینه،نم_   

 

دم ینم شیازما من یبکش خودتم_   

 

خودته  یا بچه،بچه نیا که یکنیم اعتراف یدار پس_   

 

ستین_   

ی دادیم شیازما یرفتیم نبود کفشت به یگیر اگه_   

بلندشدم ازجام  



 

مونمینم خونه نیا ی،تویارین برام رو شیازما جواب ی تاوقت_   

 

ده _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

گفت  خونسرد یلیخ  

برو  باشه_   

نداشتم  رو حرف نیا توقع من یول  

   دمیکش یقیعم نفس

رم یم باشه_   

 

   رفتم کمد سمت به

شدم هام لباس کردن جمع ومشغول  

ره یبگ جلومو حداقل که بود منتظر همش  

 

.. کردیم نگام فقط خونسردترازهرموقعه اونم اما  

کردسرم چادرمو  

رفتم  سالن طرف به و  

 



نبود خونه یانگارکس  

گه ید برو_   

... رمیم دارم_   

 

دمیپوش که کفشامو  

رفتم  سمت به  

کن،  یخداحفظ ازهمه_   

 

گفت  زد یدرار حرص لبخند  

حتما _   

 

خودته  دختر،بچه اون شدم مطمعنم_   

 

کرد  اشاره خونه در به بادستش  

خدانگهدار _   

 

کردم حرکت اطیدرح سمت به  

کردم یم دعا دعا فقط  

برم  من ونزاره ادیب خانواده یاعضا از یکی که  



 

.... ادیب یکس ستین قرار انگار اما  

بود  ارام خونه داشتم که  ییجا تنها  

برداشتم  قدم ارام ی ا خونه طرف به  

......... 

نداره اقتیل من اوا،داداش گفتم یدید_   

 

کردینم قبول داستانشو مغزم یول بدم بهش فرصت بچه اون بخاطر گفتم_   

 

شه یشب بچه_   

شه یشب بفهم رسه،ازکجاینم هم ماه هی  به بچه اخه_   

 

دادیم شیازما رفتیم راحت وگرنه کفششه تو یگیر ه ی حتما_   

 

یخوایم شیازما ازمن قهیهردق وگرنه یکن  اعتماد بهم دیبا گهیم اون گم،امایم نویهم منم_   

 

داره ی ربط چه بگو اخه_   

گهید اراده_   

اد یم دستش کار حساب ،االن یاومد که بهتر همون_   



 

ندارم  رو ییجا..نجامیا من دونهیم خوب_   

 

وطالقت شناسنامه یکارا دنبال یبر فرستمیم باشوهرم فردا_   

مشیبترسون دیبا  

 

ترسهیم کارا نیباا ی کرد فکر_   

خودت  یبرا یساز یم خوب یزندگ هی ،یریگیم طالقتو نترسه_   

 

چم یه اراد بودن تونم،منینم_   

کرد یاخم  

برگشته بچه  هی،با تنها نه اونم برگشته سال۴ ،بعدیچیه یچیه چه_   

باشم  اون بدون تونمینم من یگیم انوخت  

 

ی شد عاشق خودتم خوبه_   

یستین اراد عاشق تو اما_   

هستم_   

نکن لیتحم خودت به انقدرهم..یستین بخدا_   

 



ازده ی _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ارام  شدن جیگ_   

یکنیم ازدواج داره رو اقتتیل که خوب ادم ه یبا بعدشم یریگیم نداره،طالق یجیگ_   

 

زارهیم اراد یتوفکرکرد_   

 

رم یبگ طالق ازش نه و جداشم ازش من نه زارهینم اراد که دیفهم خودشم نگفت،انگار یزیچ  

 

دیرس ذهنش به یزیچ انگار  

گفت ی باخوشحال که  

بزن  زنگ داداشتت به_   

 

چرا؟ اون به_   

نرسه  بهت اراد دست  که ییجا هی ببرت تونهیم که  بود نگفته بهت مگه_   

اره خب_   

 

ی رفت توکجا فهمهینم یا گهید کس چیه ونه اراد نه ینجوریا..دنبالت ادیب اخرشب که بگو بزن زنگ بهش_   



 

بده شیازما بره و بترسه اراد خواستم  فقط ینجوریا من... ارام_   

 

کرد  نگاهم باتاسف  

بزنم زنگ ا ی یزنیم زنگ_   

 

نمونیب فتهیب فاصله باز خوامینم برگشته اراد که ارام،حاال_   

 

بهت دمی م خبر رو یچ  همه ،من برو تو_   

 

کنه ینم هم نگاهبهم گهید ،بخدا برم اگه_   

کنهینم نگاه روت تو یگیم تو ،انوختیتوببخش داشت ،توقع سال ۴ بعد چطورخودش_   

 

زن  با داره فرق مرد_   

میدار مانیا بودنت خانوم  به ما نداره،همه چمیه_   

 

ده یم شیازما رهیم ینجوریا یبشه؟فکرکرد  یچ خوادیم رفتم من اصال_   

 

ده یم  حتما_   



؟یچ نداد اگه_   

 

شه یم یچ ینیبیم برو،انوخت تو_   

 

گه یم  رو گهید دختر هی رهیم هم ،ارادیچیه_   

ره ینم_   

 

زدم بهش یپوزخند  

گفت  کرد اشاره تلفنش به  

بزن زنگ_   

رفتم  فمیک سمت به  

 

برداشتم  فمیک یازتو وشمارشو  

دادم بهش رو کاغذ  

... شد شماره گرفتن مشغول  

 

بوق نیبااول  

داد دستم به رو یگوش  

بده تلفنمو جواب نداشتم دوست باربود نیاول  



 

دورباشم  اراد از خوامینم  

داد  جواب اما  

د یصدامونش خدا بازهم  

 

بله _   

سالم_   

ییاوا،تو_   

 

دارم میتوزندگ رو تو حداقل من که خداروشکر  

منم اره_   

ا یکرد فراموش منو اومد اراد اقا_   

 

برگشته اراد که دونستیم ازکجا نیا  

 

دوازده _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ی دونیم توازکجا_   



گه ید باالخره _   

 

ی عل بگو_   

مواظبمتم دورادور باالخره _   

 

یدادیم اون به امارمنو بگو،تو پس_   

 

؟منیک_   

کرد  اعتماد بهت شدیم کردمیفکرم_   

 

بگم،  بهش خبرتو بخوام که  نامردم انقدر_   

 

برگشته یدونستیم ازکجا پس_   

ده  برگشته گفتن یدیتول یها بچه_   

 

  بگم زودتر که کرد اشاره ارام

دنبالم  ی ایم_   

ی چ یدنبالت؟برا_   

 



منو کنه دایپ نتونه اراد که ییجا  هی یببر منو  یتونیم یگفت شیپ سال۴_   

 

ی بر یخوایم یبراچ برگشته که اوا؟حاله_   

 

برگشته  بچه هی با_   

بچه؟_   

 

اره_   

خودشه؟  بچه_   

ره ینم بده شیازما برو گمیم بهش ینه،ول  گهیم_   

 

داد رونیب باحرص نفسو  

بره  دیشا صبرکن روز چند  حاال_   

 

دونم یره،مینم_   

دنبالت امیم من  یمطمعن اگه_   

 

ی عل مطمعنم_   

 



نکن قضاوت زود گمیم اوا،بازم_   

 

ی دونیم بچه اون راجب تو مطمعنم_   

 

گفت یم بهت بود، اراد بچه اون اگه دونمیم  ینه،ول_   

 

کارکنم یچ یگیتوم_   

 

گفت هیچندثان از بعد  

گفت کرد یا خنده تک  

ی کن تشیاذ که توعه نوبت حاال_   

 

دنبالم  یایم پس_   

کنمیمزنگ شماره نیهم ام،بهیم اخرشب اره_   

 

....... 

 

زده یس_ صد_ پارت#   

سرنوشت یتلخ#   



 

....... 

کردم یکاراشتباه نظرت به_   

ستمین تو یجا من اوا_   

 

یهست زنت عاشق  وجودم برگرده،وباتمام بچه  هیبا سال۴ بعد بره بزاره هوی زنت فکرکن_   

ی کنیم قبولش  

 

کنه یم فرق  مرد با بحثش زن_   

 

خورهی برم همه به کنه انتیخ امازن نداره اشکال کنه انتیخ مرد یعنیاهان،_   

 

افتاده  جا ینجوریا ما جامعه تو اوا_   

 

تفاوتا  همه نیازا متنفرم_   

 

م یبساز دیبا گهید_   

 

خوبه  حالش ،باباتیراست_   



 

خوبه ستیبدن_   

زدم  ینیغمگ لبخند  

نشده  رکهیپ_   

 

نه اون رشدمیپ من بابا  نه_   

 

ی ریبگ زن یخواینم تو نمیبب_   

 

ی چ  که کنم بدبخت رو گهید یک یبابا، نه_   

 

بدبخت؟ چرا_   

ندارم  اخالق_   

 

شهیم خوشبخت تو کنار  دختر اون من نظر ر،بهینخ_   

 

گفت داد باال ابروهاشو  

ستمین یاخالق خوش ادم اصال من_   

 



یهست_   

 

ی شناسینم تومنو... اوا_   

 

ی بود یخوب ادم یلیخ که سال۴ نیتوا_   

 

زد  یلبخند  

کنم اعتماد بهت تونمیم_   

اره که معلومه _   

 

نه، یزم یرو دختر نیتر پاک  کردمیفکرم  که یدختر شدم،عاشق عاشق شیپ چندسال_   

 

پولدار  رمردیپ هی به فروخت امامنو  

د یکش یقیعم نفس  

داد  وادامه  

 

فکرکنم  دختر هی ای ازدواج به تونمینم گهید اون از بعد  

دخترن اون مثل همه نظرم به  

 



اونم مثل من نظرت به_   

 

اونن مثل  که دمید ارویلی خ یتونه،ول_   

 

که شهینم یکی هرانگشت_   

 

ه یکی من برا_   

 

کنمیم درستت_   

دیخند  

ی تونینم_   

 

ی نیبیم  حاال_   

 

چهارده _ صد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

....... 

ی عل میرسیم یک پس_   



دوره  کم هی رازهیش_   

 

گفتم باتعجب  

رازیش_   

ی رازیش یتو که رسهینم ارادهم عقل ،به ی چیه که جن عقل به_   

 

بمونم اونجا یجور چه ییتنها من_   

ی باش ریپ خانوم هی خونه هم ،قرارهیستین تنها نترس_   

 

حاال  هست یک_   

بابامه  یا عمه_   

 

گفتم باتعجب  

کنه؟یکارمیچ رازیش تو بابات یا عمه_   

 

راز یش ادیم کنهیفرارم اش عالقه مورد باپسر زمان اون نکهیا مثل_   

 

هست، االن شوهرش_   

 



کرده  فوت که  شهیم یسال  سه دو  هی، نه_   

 

بگه اراد به اونم شممیپ من نگه  ،بابات به_   

دونه یم راجبت رو زیچ همه...نترس_   

 

لق دهن_   

 

  بگم ببرم رمیبگ دستتو یداشت توقع_ 

جان یعل چشم گه یم هم دار،عمه نگه رو دختره نیا وقت چند عمه  

 

بفهمه  مویچ همه خواستمینبود،نم نیا منظورم_   

نگفتم  رو ی چ ،همهیچ  همه منم_   

داورمیام_   

باش دواریام_   

 

شدم  رهیخ روم به  رو یانتها یب  یا جاده به  

رفتم،  من  که دهیفهم االن تا اراد یعنی  

ومد یم دنبالم حداقل بودم مهم  براش اگه  

 



یبود مهم براش یک خانوم اوا اخه  

ی باش مهم بخواد االن که  

 

ست ین مهم اصال براش باشه دهیفهم هم اگه  

 

ده یم طالقم  

ره یگیم  رو گهید یکی رهیم  

کردینم ولم ارماجرا قسمت نی ا استرس  

 

بده طالقم اگه  

! کارکنمیچ خوامیم  

تونمینم تاابد  

که  بمونم بابا یا عمه شیپ  

 

  میک من بفهمه اگه اونم

رونیب کنهیم پرتم  

 

پانزده _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 



........ 

بود بابا نیع  

بود سرد  

  ام اضافه دونستمیم خودمم

 

بودم مجبور اما  

ه؟ یچ مادرت پدر اسم_   

 

چطور؟_   

ی هست یعل ی بابا ی دوم  زن ه یشب یلیخ_   

 

 جاخوردم

   مامانم هیشب دونستمیم

بفهمه  یکس دنمیباد که  یتاحد نه یول  

 

پدرش  با نه  دارم ینسبت یباعل نه من_   

 

شد بلند وازجاش گفت یعجب  

رفت اتاقش سمت به  



 

م یک دختر من که چه اون به اخه  

باشم  داشته ارامش هم خونه نیا یتو ستین قرار انگار  

....... 

"آراد زبان از"  

 

رفته  کجا ستین معلوم ونهید اه،دختر  

هست منم ریتقص  

 

دارم نگه رو صاحب یب زبون نیا تونمینم  

هست  خودشم ریتقص  

کنه یم یزبون بلبل من برا  

 

بزنه  حرف حرفم رو بخواد نداشت جرئت کدخداهم دختر  

دیترسیم ازم نکهیباا اوا نیا اما  

افتاد  ینم  یکی من یبرا زبون از یول  

 

اوردم ی م فشار  مغزم به هرچقدر  

رفته  کجا  دختر نیا که دیرسینم ییجا به عقلم  



 

خوامتیم بگم کنم تیحال ی چطور یلعنت اخه د    

 

شه ینم ،راحت ارمینم زبون به انگارتا  

باهاش کردمینم یلجباز کاش یا  

دادمیم رو شیازما رفتمیم  

 

م یکردیم مونویزندگ میداشت االن ادم مثل  

 

شانزده _ صد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

ارامه سر ریز نایا همه  

جلوم کرده ریش رو ،اوا اون  

کرده  مشیقا روستا نیتوهم یجا هی که مطمعنم االنم  

 

زدم  موهام  به یچنگ کالفه  

زدم  لب واروم  

دختر  ییکجا  



 

  شدم ادم من  که حاال

یکرد وبرگشتم،ولم  

داشتم  باور رو تو فقط ایدن نیا تو  

 

اوا  شه خراب باورم نزار  

بده  بهم کیکوچ نشونه هی فقط  

کنم  داتیپ تا  

 

نداد طالقم سال۴ نیتوا خواست،چراینم منو پسر نیا اگه ینگفت خودت اخه  

  بگم بهت سخته  که یفهمینم چرا

 

یبر ترسمیدارم،م دوست که  

گفتم  دختر اون به بار هی  

... شد یچ تهش که یدید  

 

ندارم  عکس چراازت  

براشناسنامته اونم که عکست تنها  

رمیبگ دستم شناسنامتو بخوام گهید چقدر  



 

   یجلو بخوام زارهینم یلعنت غرور نیا بازهم یدونیم بزنم،توکه حرف باهاش

بشم  نگرانت هیبق  

 

افتاد  ایدن به نگاهم  

رفتم سمتش به  

 

زدم یکوتاه یا بوسه شیشونیپ به  

 

برگردم  من یشد باعث توکه  

برگرده اوا کن ی کار هی بازم  

 

دختر  یا معجزه پر تو  

کن  معجزه بازم  

گردون  برش  

 

نکنم تشیاذ گهید دمیم قول  

دمیم روهم شیازما  

... ادیب فقط  



 

هفده _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

"آوا"  

 

بودم، شده مونیپش  

دادم  گوش ارام حرف چرابه  

بمونم نجایا یتاک خوامیم  

 

رازم،یش من بفهمه خوادیم ازکجا اراد اخه  

خودشه  بچه نیا نگه بخواد که ترسهیم ازمن مگه اراد اخه  

..... 

ی دار دوست شوهرتو_   

زدم یتلخ لبخند  

دونمینم_   

 

شه یم مگه_   

اد یم بدم ازش کنه یم یکار وقتا یاخه،بعض_   



بود  گفته یزایچ ه ی بهم یعل_   

 

بله _   

، یاومد  یتوالک که نظرم به_   

دارم، حس نیهم خودمم_   

ی بمون باهاش که تو،ازتوخواسته شیپ برگشته که نهیا باشه،مهم هم خودش بچه اصال_   

 

بچه  اون بخاطر_   

داره  دوستت اونم یعنی نی،ایهرچ_   

 

بوده، مون ده یخدا کد دختر عاشق ازاول نداشت،اون دوست منو وقت چینه،ه_   

کرده  ازدواج که حال نیباا یحت  

کنه ازدواج تابااون جدابشه منتظره بازم  

 

کرده  توروانتخاب سال۴بعداز حال نیباا اون اما_   

ش یناچار رو از_   

 

تو  وهم داره دوستت اون هم که  یکن باور یخوایتونم_   

 



نه اون باشم،اما داشته دوسش من دیشا_   

ی دار دوسش که یگفت بهش تاحاال _   

 

نه  میمستق_   

ی بزن حرف  میمستق نیستین نه،بلدیهم ها جوان شما مشکل_   

 

کنه  مسخرم که چرابگم نگفته،من میمستق بار  هی اون ی،وقت خب_   

 

غرورش مردُ _   

نداره غرور زن_   

نه  مرد نیع_   

 

گشتیم روستا خراب یزنا با خودم جلو اون اصال_   

کرد ینم رو نکارایا داشت دوسم درصد هی اگه  

بمونه تودلت حسرتش کن،نزار عالقه ابراز باربهش هی_   

 

ستن ین معشوق عاشق شماوشوهرتون مثل که همه_   

 

دارم  دوسش گفتم بهش من بارهم نیاول_   



 

واقعا؟_   

 

بود داده طالق دوتازنم زمان اون نکهیاره،باا_   

داشتم  دوسش ،اما  

رممکنه یغ ازدواجمون دونستمیم  

رم یبم دل به حسرت نخواستم مامانم بقول یول  

 

هجده _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

گفتم باتعجب  

زن  دوتا_   

 

بود چندسالش یس بود،اونم سال۱۵ اره،من_   

 

   بود تر  بزرگ ازتون یلیخ_ 

 

نبود  مهم برام یاره،ول_   



 

نیکرد فرار  که گفتش یعل_   

د،یخند  

فرارکنم باهاش هم گه یصدبارد حاضرم_   

 

خوشبحالتون_   

ی توچ_   

 

بهش یزندگ به دمیم حیترج روبشم،مرگ اراد بس خون بخوام بازهم اگه_   

 

   ی حاضر بازم دونمیم یکنیفکرم  تو که ی،اونجوریگینم دلت ازته_ 

یبش بسش خون بازم  

 

باشم ارامش تو کنارش که باشم ی باکس یول نباشم عاشق اصال،حاضرم_   

 

کنم حس یروحت ارامش کنارش نتونستم هم لحظه  هی که یکس عاشق نه  

 

د ینخواست خودتون_   

 



مقصره  شهیهم اونه،مثل بخاطر مشکالت نیا تمام_   

ی مقصر توهم_   

ستمین_   

  شد بلند ازجاش

 وگفت

 

نباشه  هم حق اگه یالزمه،حت گذشت ها وقت یبعض_   

رفت  اشپزخونه طرف وبه  

 

خوبن، شوهرش مثل مردا  همه کرده بگذرم،فکر دیبا من شهیچراهم  

 

زد ینم حرف سمانه بااون من خود جلو داشت دوسم شناسه،اگهینم رو اراد هنوز  

 

خوشه دلش  

باشم اش بچه خودشو کلفت من که برگشته سال۴از بعد  

، 

رمیبگ درست میتصم هی تونمینم چرا  

نه گمیم روز  هی گردمیبرم گمیم روز هی  

 



هام ی میتصم یب نیا از شدم خسته گهید خودمم  

 

...کنمیزندگ بدونش تونمینم وهم کنم یزندگ باهاش شهینم هم انگار  

 

باخبره  هام لحظه ازتمام سال۴ نیا تمام یتو گفتینم خودش مگه  

ادینم سراغم و کجام دونهیم االنم حتما  

 

.... خبره چه بفهمم بزنم زنگ ارام به دیبا  

........................ 

 

" اراد"  

نگفت، بهم کجاس دونستیدارم،م برات ارام راز،اخیش رفته شده بلند خنگ دختره  

 

کجاس  دختر نیا یجا بگه کرد التماسش همه نیا هم یعل اون  

 

باباش یا عمه اون خونه رفتن دونم،انوختینم گفتین  

 

کردینم یجاسوس برام مخابرات تو محسن اگه  

...کنم داشیپ تونستمینم وقت چیه  



 

اوا بدم بهت یدرس هی  

 

نوزده _ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

... زدمیم  ضربه در به  زورم تمام با  

د یچیپ اطیح یتو صداش باالخره  

ه یک_   

 

ندادم  یجواب  

کرد  روباز در هیثان بعدازچند  

 

کرد تعجب دنمیباد  

رفت  عقب قدم چند  

بودم یعصب ازش انقدر  

 

   توانم باتمام که

زدم بهش یلیس  



کردم رو کار نیا محکم و ییهوی انقدر  

ن یزم یرو شد پرت که  

 

 

اره؟  یکنیم فرار  حاال_   

رونیب اومد خونه از یزن  

 

گفت عیسر دنمیباد  

ی زنیم داد ی،براچیتوک_   

 

خونه نیا ی تو یداد راه منو زنه یحق چه به_   

 

بود اومده خودش به تازه اوا  

شد بلند ازجاش  

 

گفت  یلرزون یباصدا  

نیبب برو_   

میبر کن جمع لتویوسا_   

 



ام یباتونم جایه من_   

نکن سگم_   

 

محترم یاقا نیبب برو_   

رونیب خونه نیا از رمیم زنم با من محترم خانوم_   

 

گفت  یا مسخره باحالت  

ازدستت کردینم فرار که  یرفتارکن باهاش یچطور یبود بلد زنت؟اگه_   

 

باشه  مربوط شما به موضوع نیا فکرنکنم_   

اورده پناه من به دختر نیا هست،چون_   

 

کرده  ی اضاف غلط_   

سمتش  برگشتم  

ببرمت  ینجوریاهمی  یکنیم جمع لتویوسا_   

ام ی نم جایه باتو من_   

 

دمیم شیست،ازماین شیازما درد مگه_   

 



گمیم دورغ_   

گمینم_   

 

بده شیازما برو االن_   

 

؟ ینیبیم االن رو ایدن_   

ی کنیم فردا امروز یم،هیبر اونجاهم گفتم یدید_   

 

کنمینم_   

مطمعنم _   

 

برگشتم االن نداره،من وجود بچه اون اصال کن بچه،فکر اون ی بابا گور_   

 

میکن شروع رو یزندگ هی باهم اول اون ،از یببخش خوامیم  

ی کنیم قبولم  

 

نه _   

نداشتم  رو حرف نیا توقع  

گفتم رفته وا  



چرا_   

 

  سرنوشت_ ی تلخ# 

ست یب_ صد_ پارت#   

 

ی زن یم گولم یدار شهیهم مثل_   

 

بزنم گولت بخوام که یا بچه  مگه_   

 

که  نداره یفرق تو یبرا کیکوچ و بزرگ_   

 

  اعصابم یرو رفتیم داشت گهید

  گرفتم بازوشو

افتادم راه وبه  

زدیم غیوج داد  

کنم ولش که  

 

کنه  جمعت ادیس،بیپل زنمیم ،زنگینکن ولش_   

ل یدل چه ؟به کنه جمع منو_   



 

ی بریزورم به یرودار مردم دختر_   

بهش زدم یپوزخند  

منه  زنه  مردم دختر_   

 

شیببر یتونینم اد،پسیب باهات خوادینم خودش ی اماوقت باشه زنت_   

 

ی ایب یخواینم_   

 

نه _   

 

دارم ،دوست بفهممم_   

نمیبب صورتش یتو شدیم رو تعجب  

 

"آوا"  

دم؟ یشن درست  

دارم  دوست گفت بهم  

مغرور؟  ادم  نیا اونم  

 



بشم  نرم من که بود یکاف دارمش دوست نیهم  

 

ی چ کدخدا دختر پس_   

مرد   من یبرا شد ارباب زن که یروز_   

 

ی برگرد یمنتظر و یدار دوسش  یگفتیم بهم شهیهم ر،توکهینخ_   

 

داد  تکون سرشو و دیخند  

ارم یدرب رو تو حرص نکهیا بخاطر همش_   

 

؟ یچ خانومت سمانه_   

 

... خب،_   

رفتیم تفره دادن ازجواب  

بگو_   

ازش ین مردُ _   

 

نبودم  زنت من مگه_   

بودم مست شبم کنم،اون مجبورت نداشتم دوست یمتنفربود ،توازمیبود_   



 

من  نه یمتنفربود توازم_   

 

ی بود متنفر توهم_   

 

نبودم متنفر ازت وقت چیه من نه،_   

 

ازم ی متنفر کردمیفکرم که بود ی جور هی رفتارات و کارا_   

گفتم باحرص  

!کردمیم ولت سال۴، زدمیم کتکت من نکه اخه_   

 

ک ی_ ستیب_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

ی نکرد تتیاذ کم توهم_   

گفتم باتعجب  

من؟_   

 

تو  بله_   



انوخت  کردم تتیاذ چه_   

یریم راه اعصابم رو همش_   

 

ادم به یپری م  ایوحش نیا مثل بگم تو  هی بهت که یهست یرفتم،توعصبینم راه من_   

 

ی بزن حرف  یستیبلدن یحت نیبب_   

ی شد  یعصب که گفتم بهت یبفرما،چ _   

 

ه یزیچ کم یوحش_   

 

شدم؟یم ی عصب تو مثل ،من ایدادینم فوش نیبدترازا من به تو_   

؟ یشدینم_   

 

گفت تر عیسر عمه که بدم جوابشو خواستم  

ن ینبرد ،تاابرومو توخونه دیبر_   

رفتم خونه سمت به و دمیکش ازدستش بازومو  

 

اومد اونم هیثان ازچند بعد  

کن  جمع لتویوسا برو_   



 

گفتم  تمام یباپرو  

ام ینم باتو یی جا من_   

میبزن گند نی شترازایب نزار گهیمون،دیزندگ به  میزد گند یالک ی ا خورده سال چهار_   

 

اتو ی زدم گند من_   

مقصر،   ،من باشه_   

آراد  منه  

برن یم حساب ازم ده ه ی که یمن  

نکردم دخترکدخداهم التماس یحت من  

 

تو بخاطر دارم االن اما  

بدم  ازدستت خوامینم که  

شکوندم  غرورمو  

زشه یچ همه مرد هی غرور  

 

شکونمیم تو بخاطر  زمویچ همه دارم  من  

 

رفتیم براش دلم شتریب گفتیم که کلمه هر  



باشه  شده عاشقم اراد که شدینم باکرم  

زنه یم بهم رو حرفا نیا وداره  

باشه  نقشه که دمیترسیم اما  

 

دو _ ستیب_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

   کنم باور تونمینم_ 

 

ستمین نامردم  انقدر من_   

 

خوامیم نیتضم مونیزندگ یبرا من_   

غرورم  و قلبم از باالتر  ی نیتضم چه_   

 

کن  قبول گفتیم قبلم  

نه  فعال گفتیم اماعقلم  

 

اومد سمتم به  

کرد  پر رو نمونیب ی ا فاصله  



نذاشت  اما کنم فرار خواستم  

  دیکش کمرم دور محکم دستشو

 

خودش به چسبوند ومنو  

کن ولم_   

 

اومد  خوشم ازت ی ک یدونیم_   

؟یک_   

 

بودن  خونمون شام بود،دوستامم زن روز که یروز اون_:  

ی زدیم  حرف  هیگر بابغض اشپزخونه اومدم ی،وقت  

رفت ضعف برات دلم  

 

بخرم کادو برات خواستم فرداش  

نذاشت  غرورم اما  

ام یعصب من اره  

اره یب حرف حرفم رو یکس ندارم دوست  

 

بکن رو تومراعاتم اما  



 

ستین روزه هی تو به نسبت من عشق  

دم یفهم یدور سال۴ نیا یتو  

یی تو اونم باشم تونمیم زن هی با فقط من  

 

میکن تحمل رو گهید هم میتونیم فقط تو منو  

 

شه یم درست بودنم یعصب نی،ایایب راه باهام اگه دمیم قول  

 

زد گونم یرو یا بوسه  

داد  وادامه  

 

یندار دوسم دونمیم  

دمیم حق بهت  

بده  فرصت بهم اما  

   دمیم قول

یباش داشته دوسم توهم  

 

یتوبخوا که باشم یجوراون دمیم قول  



میتوزندگ خوردم بارشکست هی من  

بخورم  شکست بازم خوامینم  

 

بودم ایرو تو انگار  

حرفا نیا ارادُ   

داره دوسم که کنهیم اعتراف داره هرلحظه  

 

بدم فرصت بهش خوادیم  

ندم  فرصت بهش شدیم مگه  

 

سه _ ستیب_ صد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

  گذاشتمت بابات خونه روزاون اگه_ 

بامن یتر خوشبخت اون شیپ فکرکردم  

 

بمونم  باهات بخوام که نبودم مطمعن هنوز موقع اون  

ی بر  ینکن ولم بازم گهید روز دو معلوم ازکجا_   

 



ی کنینم اعتماد بهم چرا_   

تونم  ینم_   

 

بده طالق درخواست برو ازم،فرداش ید ید یخطا نیکوچکتر اگه ا یب من با تو_   

 

دمیم درخواست رمیم صبح ،فردا ی کنیخطام دونمیم_   

 

ی کن  قبولم کارکنم،تایچ من بگو خودت تو_   

بهت  کرد اعتماد شهینم_   

 

کنمیم التماست دارم ،هرلحظه شکوندم روغرورم بخاطرت که یشه،منیم چرا_   

خوامت یم تاابد نکهیا یبرا  

 

  زاشتمیم نه یگفت که اول دفعه وگرنه

رفتمیم  

گشتمینم بر وقت چیه نبود، ایدن اگه_   

 

نه  ایزود نیا به یگشتم،ولیبرم_   

 



بمونم منتظرت تاابد بخوام که ینداشت توقع_   

باشه  کنارت یکس تونه ینم من جز دونمیم_   

ی کنیم فکر اشتباه_   

داد باال ابروهاشو  

 

ست ین یک عاشقمه که فهمیم راحت ورمه دور دختر پراز که ی من گهید_   

 

رینگ اشتباه دخترابااون منو_   

 

دمیکش همه از دست تو بخاطر_   

حتما  یناراحت میلیخ_   

خوامینم رو یچیه گهید باشم داشته که تورو_   

گرفت یزیر گاز گوشم از  

اخ_   

جونم،_   

گه ید کن ولم_   

گفت یچشم  

برداشت  کمرم یرو از دستشو  

 



گرفتم فاصله ازش شتریب در  تقه با  

   اومد که عمه

گفت کرد نگاه اراد به بااخم  

ی اومد گفتم ی عل به_   

 

کرده  دور ازم زنمو ی حق چه  به بپرسم خوامی،میکرد یکار  خوب یلیخ_   

؟ یکرد زنم زنم بازم_   

 

چهار _ ستیب_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

! زنمه_   

پرو ،پسرهیکنیم زنم زنم بازم نمیبب انوخت اد یب یکن،عل صبر_   

 

بده جوابشو خواست اراد  

گفتم عیسر که  

کنمیم درست تمویعصبان یگفت االن خوبه_   

براخودش گهیم  یچ ی نیبینم مگه_   

 



،بزرگتره  بگن یهرچ_   

داد  رونیب باصدا نفسشو  

رفت  اطیح سمت وبه  

نشست  وانیا یرو  

 

باشه  کن گوش حرف ومدینم بهش_   

بودم  شده له پاش دست ریز االن ره،وگرنهیگ کارش_   

 

بکن  رو کامال استفاده توعه،ازش دور،دوره که حاال_   

کنم قبولش  دیگیم یعنی_   

ی دیم  حرص ،فقطیکرد قبولش توکه_   

 

خب  حقشه_   

باش زنه،مواظبیم دلشو شیادیز یاره،ول اونکه_   

 

بره  کنهینم ولم عنوان چیه به گهید گفت که خودش_   

 

اجبار  به انگار اما کن قبول....نکن خودتولوس یاد یباشه،ز هم یهرچ_   

ی بش یراض  تا کنهیکارم همه ینجوریا  



 

وگفتم زدم بهش یلبخند  

تونییراهنما بابت ممنون_   

 

   زد یلبخند اونم

شش یپ برو حاال_   

خوام یم معذرت رفتارش بابت_   

 

رسهیم حسابشو خوب ینداره،عل اشکال_   

 

اد یم یک_   

رسه یم گهید دوساعت تا  ادیب مایباهواپ قرارشد_   

 

خوبه نشه دعواشون_   

 

ست ین دعوا ه،اهلیاروم بچه  یعل_   

ریبگ اونو جلو برو فعال  

 

رفتم  اراد سمت به گفتم یچشم  



بود  موهاش تو دستش  

داد یم تکون وپاهاشو  

 

گفتم  کهیت باحالت  

ی شد عوض خوب چقدر_   

کن کمکم نگفتم_   

 

بهش  یپریم تو زنه یم حرف یعاد ی لیخ داره ؟طرف یکمک چه_   

 

نبود  هم یعاد نیهمچ_   

 

اره؟ کتک باد  ریز ی ریگیم کنه عمل حرفت مخالف بخواد ایدن  فردا پس_   

 

بگه  بهمون نتونه یچیه چشم جز که میکنیم تشیترب یجور نترس_   

 

ینشد عوض اصال_   

 

پنج_ ستیب_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 



 

بدم لتیتحو دخترسرکش هی خوام،کهینم شرمنده_   

بهش یبپر هوی ،نکهیدیم جوابشو ارامش با هم تو و بزنه حرف بزار اول بده،گفتم لیتحو سرکش نگفتم من_   

 

باشم ساکت تونمینم خود  یب و زور حرف  جلو اما شم،یم درست کم کم گفتم_   

 

یستین بشو عوض تو گمیم بازم_   

یینجایتوا نگفت بهم چرا یعل کنار،اون به ماجرا نیا فعال_   

 

بهش گفتم خودمم_   

اد یب منتظرم فقط...براش دارمش_   

دمید سرموتکون و زدم بهش یپوزخند  

 

هیمنف جوابم وکارات رفتارات نیباا_   

گفت  و دیکش صورتش به یدست  یعصب حالت با   

ی نخوا منو که  یبخوا منو چه یمن مال تو بدون نویا برمیم زور به تورو شده  یحت من نکن، هیمنف جوابم انقدر توهم_   

 

 جواب بهت و  کنم، یم  و فکر منم  یکن درست تو رفتار اگه  اما باشم تو مال آخر  تا که کنه  مجبور منو تونه ینم یکس خودم جز_ 

دمیم  

 



نکن دیتهد منو اما ستین خودم دست بده اخالقم دارم قبول_   

گم یم قتویحق بهت دارم نکردم دیتهد_   

 

زد ینم حرف حرفم رو و دیترسیم ازم که خوادیم  رو یآوا دلم یدونیم_   

ارمیم   حرف حرفت رو باشه زور حرفات اگه ترسمینم تو از وقت چیه من_   

 

کنه  درک حال همه در منو و باشه داشته دوست منو  که خوام یم رو  یزن من منظوره  حرف  یکجا_   

ستمین زن اون من  که نهیا منظورت االن آهان_   

ومدمینم دنبالت رازیتاش داشتم شک انتخاب به درصد هی اگه_   

ی شد عاشقم که  کنم باور سخته_   

 

  طول سال چهار ستین یا لحظه من عشق گفتم بهت هم قبال  بودم متنفر ازش که شدم یدختر عاشق بود سخت هم خودم یبرا_ 

  کنم یم جبران را گذشته که گفتم میباش داشته یخوب شروع ه ی میبتون و ادینم بدت من از توهم کردمیم فکر  عاشقتم دمیفهم که دیکش

یکن  یم خراب رو مون شروع یدار و  یکن یم  لج یدار شهیهم مثل تو اما  

 

ی کن عمل ی زد که ییحرفا به خوام یم  فقط کنمینم خراب من_   

 

حرفش  و مرد _    

باش  نداشته یکار هم یعل  با و  کن یخواه معذرت عمه از پس_   

 



   قلبش ته از داره دوستم که  شمیم مطمئن بده گوش حرفم به اگه

     پرستمشیم کنه یخواه معذرت  و بشکنه من بخاطر غرورشو اگه

 

شش_ ستیب_ صد_ پارت#   

  سرنوشت_ ی تلخ# 

 

رفت خونه سمت به اخم با و شد بلند جاش از  

زدم  یلبخند  

نه یول،ایا  

... 

برگشت  قهیدق ده از بعد  

نشست همونجا ودوباره  

؟یکرد یخواه معدزت ازش_   

گفت بااخم  

اره_   

 

یکرد اخم چرا حاال_   

تو  ازدست_   

چرا؟_   



 

داد  رونیب باصدا ونفسشو کرد نگاهم چپ چپ  

م؟ یبر یکن جمع یخواینم_   

دادم؟  مثبت جواب بهت_   

 

زارمیم وهوا نیزم ونیم تو ینجوریا من که رسهیم ام یاوا،روز اخ_   

گفتم  یطونیش باحالت  

ی کنیم دمیتهد_   

 

شد یعصب  

بود  گرفته ام خنده ومن  

م یبر ،پاشو نمیبب رو یعل خوامینم_   

نمیبب داداشمو خوامیم من اما_   

 

   زدمزنگ  همه نیا یعوض نکن،پسره یکی من برا داداش داداش_ 

بگه  بهم جاتو که کردم التماسش  

خورد  اون نویا جونو قسم  

 

ندارم خبر من  



گردم یم دنبالش منم گفتیم یالک  

دارم ی برادر چه کن حال_   

 

ارم یدرب ازخجالتش خوب یزارینم که فیح_   

ی نیبب منو عمرا گهید که ببره منو جا هیگمیم انوخت_   

داد لمیتحو یپوزخند  

یباش هم ایدن اون یکنم،حتیم داتیپ_   

 

هفت_ ستیب_ صد_ پارت#   

سرنوشت_ ی تلخ#   

 

دادم باال ابرومو یتا هی  

یکن دامیپ بزاره ،عمرایشناسیم  روکه یعل_   

نخور  کنم،غصهیم دایپ آرادم من اگه_   

زدم بهش یلبخند  

کردن  ناز بسه گهید  

خواستمیم رو مرد نیا من  

 

نیزم یرو ادم نیتر بداخالق چه  



ن یتر اخالق خوش چه  

گرفتم دستشو  

گذاشتم قلبش یرو و  

 

تونمینم گهید کنم،اما اعتراف بهت خواستمینم_   

شدم مند  عالقه بهت یجور  چه و یک دمینفهم  

 

یبود نامهربونباهام که یروزا اون تو  

شدم عاشقت من  

نات ی،توه کتکات باوجود  

   یرفت  که ی موقع یحت

 

بودم تو فکر تو روز شب  

کردم  یزندگ التیباخ سال۴ نیا یتو من  

 

دمت ید ای بادن یوقت اما  

ی کردیم یزندگ راحت یل یخ تو مدت نیا تمام یتو فکرکردم  

 

ی افتاد  من ادی  کرده ولت ای مرده  زنت که وحاال  



حرفات باور برام بود سخت  

نجا یا اومدم نیبراهم  

 

یکنیم دامیپ دونستمیم  

دنبالم  یایم  

ستین تو ی  بچه بچه، اون باشم مطمعن خواستمیم فقط  

 

بکشم نفس که هرموقع تا االن از  

  کنارتم

م یباش داشته خوب شروع هی خوامیم  

 

کنن یحسود بهمون همه خوامیم  

خدا  کد دختر یحت  

 

کنن مونویحسود ده  یزنا و دختر همه که  کنمیم یچ،کاریه که خدا کد دختر_   

 

بدنش  به  فشارداد شتریب دستمو  

کرد حس رو قلبش یتپشا شدیم  

 



تپه یم ینجوریا داره تو یبرا_   

 

باشه  ینجوریا دیبا تااخر_   

هست _   

دوباره؟ شروع ی برا میبر... موندن نجایا بسه  گهید نظرم به_   

ینیبب داداشتو یخواینم_   

 

روستا  ادیب گمیم  عمه به_   

یخواهرش که بهش ینگفت هنوز_   

...دمیترس اما خواستم_   

چرا_   

دارن یخون رابطه  باهام که ییکسا تا دارن شتردوستمیب ها بهیغر_   

وگفت کرد یاخم  

رو تو باشه داشته دوست کنه یم غلط بهیغر_   

 

ها داداشمه_   

بود؟  رتیگیپ همه نیا یخواهرش دونستینم اگه نظرت ،به کرد کمکت همه نیا یبراچ یعل ی کرد فکر_   

 

  گفت باتعجب



خواهرشم من دونهیم_   

یکن ولش تو و دونهیم بگه که دیترس تو مثل دونست،اونمیم اولش ازهمون_   

 

دونست یم پس  

د یترکیم داشت بغضعم  

   یا یا_ 

ینیبب دادشتو  تااقا روش ساعتم هی کردم صبر بخاطرت همه نیما،ایندار هیگر  

داد وادامه زد یچشمک  

..... شروع یبرا میبر بعد  

                             

...بعد سال ۱۹  

 

نرو  من اعصاب رو انقدر دختر_   

دانشگاه  تهران برم خوامیم  گفتم فقط اعصابت، یرو  رفتم یک من  بابا_   

 

نکن  انتخاب رو انور ور نیا ی ،الکیبر گهید ی جا یندار  حق خودمون شهر جز گفتم،گفتم یچ ادتهی دانشگات انتخاب روز_   

 

بود گرفته ام خنده شون کل کل از  

نشه تکرار گهید دادیم قول یبود،وهرسر یعصبان هنوز  



 

درس،  واسه تهران رمیم  که گفتم منم_   

ترشد  یعصب هام خنده دنید با اراد  

گفت  من به تشر وبا  

ستهیمیوا من ی رو تو و شده پرو توعه ریبخند،تقص گهید ،ارهیخندیم_   

 

تهران بره خوادیم ست،فقطین پرو دخترم_   

بیغر شهر بفرستم تنها دخترمو ستمین رتیغ یب انقدر هنو_   

   یعل  ییدا خونه رمیم ن،بعدشیبترس که ستمین سالمه،کوچولو ۱۹ من  بابا_ 

 

  ساختن نجایا که یازاد دانشگاه برمتیم یرینم تهران ،تو باطل الیخ یزک بگو جونت ییدا اره،به اونه سر ریز ناهمهی،ا اهان_ 

ارمت یم خودم برمتیم خودم  

 تمام

 

.. م بابا_   

 

بزنه حرفشو ایدن نذاشت  

مادربزرگت شیپ برو تموم،حاال  گفتم_   

 

دید رو یناراحت دخترکم توصورت شدیم  



رونیب زد اتاق از  

 

رفتم اراد سمت به  

ی زدیم  حرف باهاش ینجوریا دینبا_   

 

پرو کردم،دختره خوب_   

ستین پرو_   

ن یکرد پروش هست،شماها_   

 

پروعه  بره،کجاش خوب دانشگاه هی خوادیم_   

گرگ هزارتا ونیم کنم ولش_   

گرگه  پا  هی خودش ایدن_   

 

ره یم دانشگاه جا نیهم... شهینم دوتا حرفم_   

متنفربشه ازت نباش،نزار بد باهاش انقدر_   

 

خودشه  بخاطر نایا همه  فهمهیم بعدا_   

 

  تهران میبر خودمون میکن جمع ایست،بین راه تو مشکل مگه اصال_ 



خودمونه شی پ هم اش عالقع مورد دانشگاه رهیم اون هم  

کرد ینگاه بهم  

 

گفت  داد رونیب نفشو  

نگو بهش فعال_   

بهش زدم یلبخند  

زدم  لبش یرو یا بوسه  

 

گه ید یکرد  خرم نایباهم_   

... هیچ کردن ،خر محبته ابراز_   

 

برگردون  روشو  

 وگفت

   کن کارا نیازا شبا خواهشا_ 

زدم  بازوش به یا ضربه  

رمرد یپ بکش خجالت_   

.... 

 

 



 

                   انیپا


