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 سایت رمانکده   :آرایی صفحه و طراحی
 

    wWw.Romankade.com :سایت آدرس

 
   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 
 است  محفوظرمانکده  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

   

 

 عشق   یجار یا یبه نام پرودگار در 

   ای: کوتاه برمان

 : عاشقانه، طنز  ژانر

   می: صبا.مسندهینو

کاتب بزرگ است، او   یخانواده  یکه ناز پرورده    یشاد و  سر حال یدختر  نی: آمخالصه
بودن خانواده اش   یبدون توجه به ناراض یدر نوجوان بیو غر  بینذر عج  کی  لیبه دل
 شود و.....   یشمال کشور م  یدور افتاده   یاز  روستا ها   یکی یراه

 

  

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 کم ی #پارت_

 

 

که   یرنگ و رو رفته ا  یفلز یروستا انداختم، تابلو  ییبه تابلو خوش آمد گو  یگذر ینگاه
 نفر ۲۰۰  عتیجم دیسرسبز....خوش آمد ینوشته بود به روستا 

 

 گرفت.   یگرما داشت جونم رو م دم،یکش میشونیرو عرق پ ی خودش بود! دست 

 

 واسه خودش، واال هیاهواز  هیجا   نیشمال، ا  یاز روستا ها  یک یسرم اومدم   ریخ

 

  دیکردم وگرنه با ی م دایابوالقاسم نژاد رو پ یهر چه زودتر  آقا  دی داخل روستا روندم با به
 . دمیخواب یتو پژو جونم متک و تنها  نیشب رو تو ا 

 

 یشدم سمتش رفتم با لبخند و ادب ادهیوا شد از پژو جونم پ شمین یزن ریپ دنید با
 خرج داده گفتم: 

 _سالم مادر جان 

ملچ ملوچ    یکرد و ه  یگنگ نگاهم م ییصاف کرد با چشم ها   یخم شده اش رو کم کمر
دور کمر و و گردنش   یچادر مشک هیداشت  یا  دهیچروک یلیکرد، صورت سبزه و خ یم
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  یخورد هشتاد و خورده ا یبه عنوان عصا دستش گرفته بود، راحت م یبسته بود و چوب
 رو رد کرده  

اما هم چنان داشت با   ادیب  رونیصورتش تکون دادم بلکه از هپروت ب یرو جلو  دستم
 ! نه؟یب یم  ونیبر  یکرد وا، مگه داره بره   یملچ ملوچ نگاهم م 

 کردم:  یمصلحت  یسرفه ا  تک

 _مادر جان؟ 

 کرد شروع کرد به تند تند حرف زدن:   یکرد و اخم  رییو منگش تغ جینگاه گ  هیصدم ثان در

هستمه بور شه مار ره بوو مادر جان مادر    ری_ها مسه مادر جان مادر جان نکن مگه من پ
ن  جان من تازه بوردمه هشتاد و نه دله )ها واسه من مادر جان مادرجان نکن مگه م

 برو به مادر خودت مادر جان مادرجان بگو من تازه رفتم تو هشتاد و نه سال(  رمیپ

با   یشده، دهنمم که فرق یپونصد تومن یسکه   هی  یداشتم چشم هام االن به  پهنا نیقی
 فرودگاه مهر آباد نداره، بزور تونستم لب بزنم:

 _هان؟ 

 یکن ی )هان هان م یشه گترسه ها ها کن جای ک یمسه خجالت نکشن ی_هان هان کن
 (یکن یدختر واسه بزرگ ترت ها ها م  یکش یمن خجالت نم  یبرا 

بود؟ آخه دختر آبت کم بود نونت کم   یک گهید ن ی خدا ا ای دهنم رو بزور قورت دادم  آب
 ؟ یآباد بش بیعج یروستا  نیا  ریبود که اس یچ بتیغر  بینذر عج نی بود ا

 

 دستش کنارم زد.  لنگان لنگان رفت. یمنگال بهش زل زده بودم که با چوب تو   مثل
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 باال انداختم راه افتادم به دنبال ابوالقاسم نژاد جون  یا شونه

 

 ***** 

 

 ن یممنونم لطف کرد یلی_خ

 که قصد کنترلش رو داشت گفت:  یمازن  یپدرانه به روم زد و با لهجه   یلبخند

 خبرم کن  یالزم داشت یزیکنم دخترم چ ی_خواهش م

 کرد و ادامه داد: یمکث

 شتون یپ ادیبگم خانمم ب یترس  یم ؟ی ترس ی_شب تنها که نم

شجاعانه   یلیاما خ دمیترس یم   یرو مودبانه کش بدم دروغ چرا مثل چ شمیکردم ن یسع
 لب زدم: 

از لطفتون مزاحم خانم    یخودم مرس یبرا  میزن ری ابوالقاسم نژاد؟ من ش  یآقا هی_ترس چ
 شم. یتون نم

 

  

 

 #پارت_دوم 

 

 شد و گفت:  یبه تک خنده ا  ل یکنم لبخندش تبد  یدارم قمپز در م دیفهم انگار



 ا ی کوتاه ب 

 
7 

 

 ارهی_باشه دخترم، باهام راحت باش عمو صدام کن اسمم خش

 داره  یا  یجان چه اسم الکچر جان

 ار ی_چشم عمو خش

 : دیکم پشتش کش  یموها   یرو  یدست

 _فعال دخترم مراقب خودت باش 

 _بازم ممنون بسالمت 

گرانه به خونه  یوارس ی رو از سرم کندم نگاه یو شال ابرنگ دمی کش یرفتنش پوف با
رنگ   ییدست مبل ساده گردو کی فرش ساده با  هیانداختم حدودا هفتاد متر بود  

 داشت 

 جهش سمتش رفتم. کی کرد با   یم  ییخودنما  زیم  یپرنج و کوکو رو سید

 

بزرگ    ی کاسه  هیپخته شده   یکوه یها  یپلوش معلوم بود  با سبز ی سبز  دمیکش بو
 هم کنارش بود. یبا سبز  یماست محل

به غذا زدم با ولع شروع به خوردن   یپروند  چشمک یپلو هوش از سرم م یسبز عطر
 ظرف ها رو شستم، شکمم در حال انفجار بود.  یکردم بعد خوردن غذا فور

 

  یمبل تک نفره برداشتم، با تماشا   یدسته   یخوش دستم از رو لی زنگ، موبا یصدا با
 جواب دادم:  ی" فورmomi golamاسم "

  یخوبن؟ باباجان هاد نی و آ  نیبابا خوبه؟ آرم ؟یجونم، خوب دی_الو سالم مامان ناه 
 چطوره؟ اصال چخبر؟ 
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رفتم، چه مسخره دست زو  که با خنده لبم رو گاز گ  دیکش غیمن ج یبا پر حرف مامان
 . وفتمیگرفتم تا پس ن شیپ

 

 _دختر امون بده اه 

 دادم گفتم: یرو قورت م زمی ر یها  خنده

 _چشم، چشم 

  یبابا جان هاد ؟ی و نگران شتهی دلمون پ یگیدختره کله شق نم ؟یزنگ نزد  ؟چراید ی_رس
 رو بفرسته دنبالت!  نیخواست آرم یکرد بنده خدا م یداشت سکته م

 رفت زنگ بزنم. ادمی راه بودم و گرسنه،  ی_شرمنده ام بخدا خسته  

 گرفت: یرو نگران شی و جا  دیزود خواب شهیمثل هم  حرصش

 ؟ ی همون مرده جات خوبه، غذات رو خورد شیپ  یرفت ؟ی _االن خوب

 کردم گفتم:  یپرت م  یچوب یتخت تک نفره   یکه خودم رو رو  همانطور

و نگران    نید یم ری قدر به کار من گ نی خوبه بخدا، آخه چرا شما ا ی ه چ_آره خوبم هم
 نشدم که در خطر باشم.  سی معلم شدم، خالف کار و پل  ن؟ی هست

دور   یتو اون روستا  یواجب بود بر  یکرد  یم سی تهران تدر نی_از اونا هم بدتر تو هم
همه واست سر و   یکاتب هست یحاج هاد   یدردونه  زی عز  یسرت نوه  ریافتاده؟ خ
 شکستن   یدست م

آخه مادر من آخر حرف من شد و اومدم باز چرا رو دنده   ،یتکرار ی باز هم بحث ها پوف
 ؟ ی نه افتاد ی
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پدر بزرگش    هیکرده شب زیعز  ینوه  نیا  یدونیم یحاج کاتبم ول زی _باشه مامانم آره من عز
 دینزن یتکرار  یحرفا قدر ن یلطفا ا  نجایدنده ست، پس حاال که اومدم ا  هیلج باز و 

 بدم:  صیتشخ  یشده اش رو پشت گوش دهی تونستم لب گز  یم

زنگ واسه باباجانت   هیبرو بخواب فردا هم  یراه  ینگفتم، خسته   یچی_وا من که ه
 ی مهربان خانمش هیتو که شب ی شد دشیکه رفت ام امرز یمامجان خداب  یدون یبزن  م

   ؟یندار  یکار زم،ی_چشم عز 

 _نه دخترم برو بخواب 

 سالم برسون خدا نگه دار   هیو بق نی و آ   نی_به بابا و آرم

 _خداحافظ 

 

  

 

 #پارت_سوم 

 

 تخت جا به جا کردم. یگذاشتم، خودم رو رو  زی م یرو  نمینازن لی از تماس موبا  بعد

 

  دهیو چهار ساعت بود نخواب ستی ب کی منم خوش خواب نزد  دمیبلند باال کش یا  ازهیخم
 بودم.
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داد،  یامون نم یشد بد خواب بشم اما خستگ یکه عوض شدن بالشتم باعث م  رچنده
 شدم.  هوشیتوجه به شکم پر و عوض شدن بالشتم ب یب

 

 **** 

 

خودشون   ادی لخت با نرم بودن ز  یبار موهارو داخل مقنعه کردم موها  نیپنجم یبرا 
 هستن واال  یبتیمص

مانتو شلوار سرمه    یرو  یآب یبه خودم انداخت مقنعه   یبرانداز کننده ا  ینگاه نهی آ در
 قشنگ شده بود. یلیرنگم خ یا

 

  ات،یدانش آموز شده بودم تا معلم زبان و ادب هی شب شتریو قد کوتاهم ب  پیت  نیبا ا  اما
پدر بزرگ عاشقم   شیبود که من رو پ امرز یمامجان خانم خداب ی ها هی از ارث  یکیهم   نیا

 کرد!  یتر م  زیعز

 

 الیصورت آنج ،یپنت هاوس ،ینیماش  هی نیمن گذاشت یهم ارث بود که برا  نیا آخه
 حداقل.  نیزاشت یبه ارث م  یا  یجول

نامرد   دم،یذهنم خند یست لباسم رو برداشتم به حرف ها یدوش فی که  ک همانطور
 ه؟ یک ی  هیسبز ارث یچشم ها  نیپس ا  مینباش
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 شدم. ار ی عمو خشا یکوچک مشترک مون با خانواده  اط ی ح داخل

 ؟ ی دخترم، آماده ا  ری _سالم  صبحت بخ

 ..یزی چ هیعمو جان، آره آمادم، فقط   ری_سالم صبح شما هم بخ

 _جانم

 زدم و ادامه دادم:  یخجل لبخند

  خواستمی برم فعال م تونمیکارتم من شهر نم نمیهستش ا دامیخر  ستیل  نی_شرمنده، ا 
 دشون یکن هیشما برام ته شهیاگه م

 

 شد:  جادیا  شیشون یپ ن یکرد که چهار تا خطوط ب یاخم

  هیچ ی حرف ها  نی) ا  جایدتر؟ بخدا ناراحت بومه، تو هم مثل مه ک یزن هیحرفا چ نی _ا
 ( ی تو هم مثل دخترم شم،یدختر؟ بخدا ناراحت م یزنیم

 کرد و گفت:  یخنده ا د یفهم چارهینگاهش کرد که ب جیگ

  گمی کرد، م شهیچه م  گهیبه زبون خودمون د میکرد  ،عادتیشی_حواسم نبود متوجه نم
 یابن حرفا رو نزن توهم مثل دخترم  گهید

 

 . رمیبگ ادیلهجه شون رو   دیگفتم و باهاش راه افتادم آخر من با  یطور منگ آهان همون

 

زن   هی ری دادم مد  لی و مدارک رو تحو  م یبه دفتر رفت یفور م،یدیرس   رستانی که دب یوقت
 رو داشته باشه. یخورد چهل و خورده ا  یتپل و با نمک بود، م
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  دم یرس نجایا  یمن برا  دم،یکش  یشد. نفسم از سر آسودگ فی که رد دینکش  یهام ساعت کار
کم نبود ها؟   ستادم،ی وا یباباجان هاد یهفت خان رستم رو پشت گذر گذاشتم و جلو 

  نیحسابت با کتب الکاتب ،یبزن یکاتب حرف یحرف حاج هاد  یرو خواست  یم  ریدل ش
 بود.

 

  

 

 #پارت_چهارم 

 

 روز کل کلمون افتادم.  نیآخر  ادی

 

رو سرم   نی اول  یبرا  یبه فرق سرم خورد، عصب میرو سمت سرم پرت کرد که مستق  کوسن
با  خونه رو نکرد که شتریداد زد که چهار ستون خونه به زانو در اومد، مراعات سن ب

 .شهیرو سقفش رو سرمون  خراب م  ادشی فر

حاال   یخونه دور تر نرفت  نی اخه تو از باغ ا  ییتو آدم اون جا ها ،یگاو هلند   ی_دختره 
 ؟ ی واسه من درس بد  ییجا نیهمچ یبر یخوا یم

   یرانی ا ه یرانی ام ا  یمل د یمن تول  ی_باباجان هاد

عمه هام و    یو سامان بچه ها  سهیو نف نیخفه شده داداشام و نازن یخنده ها  یصدا 
 بود.  دهیچیپسر عموهام تو کل سالن پ

 ی کن یهم م یپررو واسه من بلبل زبون ی_دختره 
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قلبت ضرر داره فدات   یبرا  ؟ ی خوریکه م هیچ یهمه حرص برا   نیا  ن،ی_آخه تاج سر آم
 شم

  سی دور افتاده  تدر یاز روستا ها   یکی  یو تو یمعلم بش  یبر ؟ یتو کرد  هینذر نمی_آخه ا
   یگ ینذرت هم نم لیآخه دل ؟یکن

لطفا راجبش   هیموضوع شخص هی  نیبعد باباجان ا  د،یبه فکرم رس نی _خب اون موقع ا
 ! میحرف نزن

 انگشت اشاره اش رو سمتم گرفته بود گفت:   همونطور

 ؟ ی دیکشمت فهم یم وفته،یبرات ب ینکرده و اتفاق ییبشه خدا  تی زی اگه چ ی_برو ول

 ! یگفتم، اوج محبتت رو قربون باباجان هاد یخنده بله بله ا  با

 

 

بود من کرده بودم؟ نذر کرده بودم اگر جزء صد نفر اول رتبه   یهم چه نذر نیا  شی خدا
 کار رو انجام بدم که در کمال تعجب رتبه ام شد هفتاد و پنج!   نیکنکور بودم ا

 

 که گفت کدوم کالس برم روانه شدم. ری با گفتن مد یادار یکار ها  دنیروز بعد از رس اون

البته   ست،ی ن یبه معرف اجیخوام وارد شم، احت یم  ییخودم تنها  شهیاگه م   ی_خانم قاسم
 ! دیصالح بدون یباز شما هرچ

 و گفت:  د یبه رو پاش یلبخند

  یلیخ یها بچه ها  نیا  تیراحت باش فقط از من به تو نصح هیحرفا چ نی_ نه گلم ا 
 هستن  یطونیش



 ا ی کوتاه ب 

 
14 

 

   نی_ممنونم، شما نگران نباش

 _خب پس من رفتم بچه ها رو به شما سپردم 

 _تشکر، بسالمت 

 ریدب  یفلز زیم  یرو رو  فمیو داخل شدم و ک دم یداغون در رو کش  رهینام خدا دستگ با
 گذاشتم.

شد با   یم  ی نفر یکه مجموع کلشون س  ینوجوان یها   به بچه ها انداختم، دختر ینگاه
 بهم زل زده بودن  یوزغ  ینگاه

 

 از جانبشون بودم، تا شروع کنم. یو حرکت  یکردم، منتظر حرف ینگاهشون م لکسیمنم ر 

چه  نی کردم، ا یبار من بودم که حالت وزغ نگاهشون م نی قهقهه هاشون ا کیشل با
 حالشون بد بشه!   دمی آن ترس هیبود؟   دنیوضع خند 

 

 

 ن؟ ی _شما االن معلم ما هست

 حرف رو گفت، جواب دادم:   نیداشت  و ا  یروشن  یو که چشم ها  دیبه دختر سف رو

 و شروع کالس!   یمعرف  یبرا  دی_بله، لطفا اگه خنده هاتون تموم شد زودتر اعالم کن

 

 تر اومد که ادامه دادم:  نی و پا نی ام تن خنده ها پا یلحن جد  با
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شما   اتی زبان و ادب ریو سه، چهار سالمه، من دب  ستی کاتب هستم و ب نین آم_خب م
  م؟یباهم دوست باش میتونی م  میکه دار یکم یتفاوت سن لی هستم، خب ما چون به دل

 چطوره؟ 

 

  

 

 #پارت_پنجم 

 

 شون خندم گرفته بود.  یاز شوک زدگ د،یرس یهاشون به گوشم م زمزمه

 کلشیماست با اون ه ی بچه   یخودش اندازه   نیا  ستیمعلم ما ن  نی_نه بابا ا 

 _چه خوشگله، چشماشو کثافت 

 حرف زدنش معلومه از اون سگاست!  نیاز هم نی _ا

 تو جه به زمزمه هاشون گفتم: یب

من که واسه کنکور    گه؟ی د ن یخون یدرس م  نیهست  ی_خب شما االن پشت کنکور
  یبعدش که خوب خوند کنکور استرس قبلش و زی چ نیکشتم، بد تر  ی داشتم خودم رو م

 نه؟  ای  یش یقبول م ای

 

باهام اخت   یبا دانش آموز ها، نوع رفتارم باعث شد که حساب ییروز بعد از آشنا  اون
کالس تو جمع دوستانه    رونی باشم و ب ریسر کالس دب  میبشن، به هم قول داده بود

 ! نی کنم به عنوان آم دا یحضور پ قی رف هیهاشون مثل  
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جا و خودش   ن یبه مردم ا بی گذشته بود و من عج یلیتحص از سال  یدو، سه ماه 
 گرفته بودم.  ادیشون رو هم  یمحل یچند تا کلمه ها  یعادت کرده بودم، حت

 

  یبرادر ها  طنتیخودم ش  یبابا یلکسیمامانم و ر یها   یمهربون ی چند که دلم برا  هر
بابا جان هم   ینوع حرص خوردن و محبت کردن ها  یو حت لی فام یبزرگ ترم و بچه ها 

کردم و   یکل روستا رو متر م  د ی آنتن با هی یبرا  نکهیروستا با ا نیتنگ شده بود، اما تو ا 
کرد مردمش از ته دل   یزدم، دوست داشتم چون آرومم م یمله له   یا  هینت ثان هی یبرا 

 ! یبودن نه ظاهر ای ر یمهربون و ب

 تو؟   ییکجا  نی_آم

 چند ماهه ام  نیا قیکالسم بود افتاد، تنها رف ی از دانش آموز ها یکیبه فاطمه که   نگاهم

ام رو   یگلپر یها  یبابا، چته تو لنگت رو جمع کن کوفتت شه، تمام تخمه ژاپن نجامی_ا
 ی کوفت کرد 

 توجه به غرغر من لب زد:  یرو اون ور پرت کرد ب ات یدرس سه ادب یکرد و جزوه ها یپوف

هستن به لطف باباشون و کالس    یقدر کنکور نی ا  م؟یرس یم  ییما هم به جا  شی _خدا
 دهات رو چه به کنکور!  یما بچه ها   ان،یباال م یکنکور و معلم خصوص ی ها

 : ادیب رونیبه پس کله اش زدم،تا از فاز ب یآروم ی ضربه

بدون امکانات   ای  ییروستا  ی بچه ها  همه  نیا ینیب ی_چرت و پرت نگو فاطمه مگه نم
که تو امتحان    ییاونا یزیقدر حرص کنکور رو نخور چ ن یخوب کشور هستن؟ ا یرتبه ها 

 کنکور به خودشون اعت..

فاطمه با   یشکر یزدم، چشم ها  یغیام اومد  ج  یکه سخن ران  ون یم  یبد  یصدا با
بود، آب دهنم رو قورت   دنی اومده بود در حال شاش رونیکه از ب ییهو ی ی و صدا غیج

 دادم:
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 بود؟  یچ  ی_صدا

 باشه  نایعمو ا  ی صدا د ی_شا

 نشم.  تی کنن تا من اذ یرفت و آمد م  گهیدر د هیاز اون    شهی_نه اونا هم

 هیک مینیبب  میبر  ای_خب پس ب

با   ،میگذاشت یدر ورود یهمانگ گوشمون رو رو  یل یخ میو سمت در رفت میبلند شد  آروم
 شد ترسمون دوبرابر کرد  یورد خونده م ینگارینامفهمون که ا یو زمزمه ها  زی ر یصدا ها 

 

 شدم. یکاتب شاخ محسوب م  یهمه ترسو بودنم موندم چطور تو خانواده   نی با ا من

 .میرو خبر کن هیسر و صدا بق  ای  یغیبا ج میبر  ای_نکنه دزد باشه، ب

 ؟ یخفتمون کنه چ ادی_اگه ب

 .میشجاعتمون رو به رخ بکش دی_نترس، ما با 

نوه ات با سالح   ییکجا ی بلند رو از کنار آشپزخونه برداشتم، حاج هاد یدست ی جارو
 ره ی داره به جنگ دزد م شی الکچر

 

  

 

 #پارت_ششم 
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 فاطمه اشاره کردم که در رو آروم باز کنه به

 

کرد،   یدزد  تو تهران بود فرار م قدر صداش بلند بود که اگه نیداغون در ا یاما لوال ها 
 . به من چه باال انداخت  یبه فاطمه چشم غره رفتم که شونه هاش رو به معن لیدل یب

 

  رونیاز خونه ب ان ی بار محکم تر قورت دارم و بسم ال.. گو نیبزاق دهنم رو ا  دمیکش یپوف
 اومدم. 

 

اما تمام قدرتم رو جمع    دمیبه خودم لرز  شتریاون طرف تر ب یکم یبزرگ ی  هیسا دنید با
 زدم  یکردم و با جارو سمتش رفتم، اون رو محکم بهش م

 ؟ یکن یدزد  یبخوا نی آم یکه از خونه   یباش یرسم خر ک  یدزد حسابت رو م کهی_مرت

 ه؟ ی_نکن،چته؟ دزد ک

تر از   یغیج غیکردم باسنش هستش زدم و ج ی که فکر م ییبه جا  یکیتر تو تار  محکم
 گفتم: قبل 

 حاشا نکن تا محکم تر نزدم تو باسنت.   ،ی_دزد خود احمقت

 شی روان پر  ی_دختره 

  کاری)عه عه چ ؟یزن سهیدکتر ره چ یسازه ره ول ها کن، آقا  جا؟ یک  یکن کاری_عه عه، چ
 ( ؟ی زنیدکتر رو چرا م یدختر؟ جارو رو ول کن آقا  یکن یم
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 کرد.  یبا تعجب بهم نگاه م اریگلپر جارو رو از دستم گرفت و عمو خش خاله

 دزده بزار حسابش رو برسم.  نی_عمو ا 

 قوه اش رو سمت مرده گرفت  چراغ

دکتر لطف   یحال دخترم نازگل ناخوش بود. آقا  شون یدکترن ا  ی _دختر دزد کجا بود؟ آقا
 آوردن  فیکردن تشر 

 دکتر قد بلند و جوون قفل شده بود، مات و مبهوت زمزمه کردم:  یهام رو  چشم

 _دکتر! 

 زد گفت:  یچه نور چراغ قوه برق م میو ن  یکیکه در تار یبا نگاه یا  هیثان

 دختر جوون!  هیاونم  یمستاجر گرفت ینگفت  اری_عمو خشا 

 هست اومدن و رو سر ما جا دارن یخانم معلم هستن که چند وقت  شونی _ا

 زنن یکه تو ده راجبش حرف م  یمعلم_آها همون  

 شرمنده  نیهست ی_بله آقا، حتما فکر کرد دزد 

 و گفت:   دیبه لباس خاک گرفته اش کش یدست

 _دشمنت شرمنده 

دکتر   یکه باز کردم رو به آقا  یوقت امیخودم رو بستم تا به خودم ب ی لحظه چشم ها هی
 گفتم:

که   نیا  یبرا  دمیتون ترس هیسا   دنیشد و با د جادیکه ا  یبد  یخوام، با صدا  ی_عذر م
 کنن یدر رفت و آمد نم نی عمو جان از ا  یخانواده 
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  گهیدر د نجایدونستم ا یکردم، بعد نم یرو  جمعش م لشیافتاده بود داشتم وسا  فمی_ک
 داره، شرمنده اگه ترسوندمتون  یا

 به عمو  و گلپر جون ادامه داد:  رو

 شه،یزود خوب م نی حال نازگل هم خوبه نگران نباش  ن،یاز ا شتریشم ب  ی_خب مزاحم نم
 من برم.   نیندار  یاگه کار

 

بدرقه   یکردن برا  یجناب دکتر تشکر م ی طور که بابت زحمت ها نیو همسرش هم   عمو
 اش حرکت کردن. 

 که فقط بشنوم لب زد:  یطور  دکتر

دارم حتما بهم خبر بده بهشون   ادیبعد آشنا ز  خونهیم  ی_من برادرم داره روان پزشک
 کنم خانم معلم! تی معرف

پر نمک رو نصف شب،  ارشوریخ ن یکن ا عی زد برو جوابش رو بده و ضا یم  ادیفر  عقلم
 ! یرو دار لش یبرو تو پتانس یهست  یتو مختص رنگ زدن با رنگ قهوه ا  ،یتون یبرو تو م

حمله کردن   یم که برا عقل نیآم  ی چشم هام مسخش شده بود و قلبم با دست ، جلو اما
 گرفت. یرو م دیدو  یم

از عمو و همسرش کردم   یو به خودم اومدم معذرت خواه  دمینسبتا بلند در پر یصدا با
 خودم رفتم.  یحال نازگل شدم بعد اون  به خونه  یا یو جو 
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 #پارت_هفتم 

 

 چشم انتظار گفتم:  ی گذاشتم رو به بچه ها ی فلز زیم  یرو رو یآب کی ماژ 

و اگه    نیاریو وزنش رو در ب  دیکن ییهجا عیتقط  د،یسی رو بنو تی شش ب نی _خب ا
 .دیکن  دایداره رو هم پ یشاعر اریاخت

 خودکار به دست مشغول شدن  یفور

دادم اما فکر به اون دزد   یتکون م  زیم  یبرد رو رو تی وا کی نشستم ماژ  یصندل رو
شاد و عاشق  ی. مشغول بود. عشق رو قبول داشتم، من کل وجودم در خانواده یتقلب

کردم،  یم   یزندگ یبود من با شعر و شاعر اتیمن ادب  یطور رشته    نیرشد کرده و هم
کردم آدم عاشق ظاهر   ینداشتم چون فکر م یداعتقا  چینگاه اصال ه  کی اما به عشق در 

  یدرون من چ جانی حس ه  نیدونم ا  ینم تش،ینه اخالق و شخص شهیل مطرف مقاب
 بود؟ 

 

 شدم. ینم ونیطور پرش  نیظاهر بود هرگز ا یاگر برا   مطمئنم

 

  کی  یبا یظاهر ز  هیبودم که با  دهیو جنتلمن دورم د  بایو ز   پیقدر مرد خوشت  نیا  من
 مرد غش و ضعف کنم.

تونستم برم   یشدن هم نم ض یمر   یبه بهونه  دمش،ید یشد دوباره م یم  کاش
 بود.  عی ضا یلی خ شی خدا نمشیدرمونگاه روستا تا بب 
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 نکهیو ا   ید یفرستادم و با خسته نباش رونیرو ب ییزنگ کالس نفس پر صدا یصدا با
رفتم وارد دفتر شدم. خوش    رونیاز کالس ب ارنی که بهشون دادم رو ب یفیجلسه بعد تکل

 کردم.  گهی د یبا معلم ها  یو بش

بچه تو   ومدهیجاشون ن یوقته رفتن کس  یلیاحمد زاده خ   یجان، آقا ی_ خانم قاسم
دوازدهم    یبچه ها  م،یکمکشون کن میتون ینم یل یما هم خ موننیعقب م ستیدرس ز 

 کنن.  یگله م یلیخ

 نگاه کردم  یبه خانم قاسم کنجکاو

درس بده تا اداره معلم  ادیصحبت کردم فعال ب  یرفت، چرا اتفاقا با کس ادمی  ی_وا
 .ادیبفرستن االن ها هم قرار بود ب

 _سالم  

دوباره دزد  دنیشد با د  دهیکش یو ناظم به سمت ورود  ر یجمع معلم ها و مد  نگاه
 یم   گهید زی چ هیخدا کاش ازت  یوا  اوردم،یو دکتر امروز داشتم شاخ در م شبید

 خواستم! 

 

  نیآخ اگه مامانم خبر داشت من تو دلم همچ ره،ی من رو بگ  ادیم بجا تو دلم آرزو کرد در
 کرد!  یم کهیت کهی کردم قطعا من رو ت  ییو دعا یجلف باز 

و الل   یخل باز  چیگرفته بودم بدون ه میبا همه حال احوال کرد من هم که تصم دکتر
دکتر مملکت رو بزنم از جام بلند شدم سالم کردم اون هم جواب رو   فی مخ شر یبودن
 مودب داد. یلیخ
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 ها نشست.  یاز صندل  یکی  یرو یتعارف خانم قاسم  با

 ن ی آورد فی بود که تشر رتونیدوستان ذکر خ شیاالن پ  نیدکتر  هم ی_آقا 

 ن ی_متشکرم شما به من لطف دار

  شونی از ا  ن یشناسیدکتر روستا رو م دکتر کوروش برزگر یفکر کنم آقا گهی _همتون د
باهاشون   وفتنیبچه ها عقب ن نکهیا  یبرا  ادیب د یجد ریکه دب یخواهش کردم که تا زمان

 کار رو انجام بدن   نیخوان ا یم گانی شرمندمون کردن که گفتن را یلیکار کنن، خ

 

  

 

 #پارت_هشتم 

 

که بلد هستم   ییزا یاز چ فمهی وظ نیحرف ها رو نزن  نیا  ری کنم خانم مد ی_خواهش م
 جوون ها استفاده کنم.  یطور برا   نیا

 نیبرزگر آشنا باش یخب فکر کنم همه با آقا   ن،ی_شما لطف دار 

 به من ادامه داد:  رو

 ن یشناس یرو نم  شونیا نیجان دخترم فقط شما فکر کنم باش نی_آم

 زدم و گفتم:  نیخانومه و سنگ یلبخند

 رستان یدب اتیزبان و ادب ریکاتب هستم دب نیدکتر برزگر آم  ی_خوش بختم آقا
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ده  یهم م  یکرد چه ناز   یی داد و چال گونه اش رو نما یزد و سرش رو تکون یلبخند
 ! ؟یدون یرو نم نایا  یسرت دکتر ریخ ه،ینوع فلج هی نی بدبخت ا

 ! نیباش ییجنا  رهیمن فکر کردم شما مامور دا  ی_ول

 باشم جوابش رو آروم دادم: یکه حرص  نی ا  بدون

 خوره؟  یم سیمن به پل یدکتر کجا  یآقا  دیکن ی_اشتباه م

 کرد و گفت:  یخنده ا  مردونه

 رک هستم. یجسارت نباشه من کم نیخور  یبه معلم ها هم نم ی_شرمنده ول

 ها جوابش رو داد:  ریسال خورده بود و در جمع دب ی که مرد  یرجب یآقا

کنکور   یدو رقم یرتبه  شون یدکتر جان ا  دینگاه نکن  یجور نیرو ا زی_خانم کاتب عز 
تمام دانش آموز ها تو کل   شرفتیمحبوب باعث پ  یلیدانش آموز ها خ نیهستن و ب

 دروس شدن نگاه به سن کمش نکن پسرم. 

نگاهم وگرنه   کی عشقه در  یچرا تو شد ضی دونم من مر  یکه نم فی زد، ح یخند شین
 .دمی رس یحسابت رو م

که داشتن   یبا رشته آسون  ن؟یگ یرو م نیچرا ا نیهست  یاضیر ری بابا شما که دب ی_ا 
 ارن؟ یب یرتبه پنج رقم نیخواستیم

 درونم رو نشون بدم!  نیبهش آم دیبا  ل،یتعط یمخ زدن و خانم بودن تا اطالع ثانو  نه

 کردم و جواب دادم:  یخنده ا  آروم

گرفتم   میشه منم تصم یروح آدم آروم باشه جسمش ناخودآگاه آروم م یوقت  دکتر ی_آقا 
و جامعه اش با مردم ارتباط    یو منطقش با کتاب روانشناس  اتیخوندن با ادب یبا انسان

مشت قرص و دو تا چاقو زدن تو   کی داشته باشم و بهتر درمانشون کنم نه با  یبهتر
 گه ید  زه یهر چ  ای  یجراح
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پزشک   شیپ نی ری م نی خانم کاتب، االن شما مثال سرما خورد ستین  ی_تبرئه کردن خوب
 شاعر؟  هی  ای

دام پزشک   ش یپ نیر یم نیتون رو  از دست داده باش  هی_شما اعصابتون خراب بشه روح
 روانشناس؟  ای

  یبودن تا نخندن اما من با حرص ده یخودشون رو به دهن کش یحاضر در دفتر لبا   افراد
 رونم فوران شده بود و ظاهر آرومم به کوروش خان زل زده بودم. که در د

 

 .وفتادمی م ان ی و اقتدار دوره هخامنش دیتخت جمش ادیداشت   ی چه اسم شی خدا

  نیخانم معلم خوب مثل آم هیدرونشون   یمهمن از محصل ها  یلی_خب هر دو رشته خ
 برزگر  یمثل آقا  ی پزشک موفق شونی کیاز   ادیجان باال م

البته من که همشه  م،یساکت شد  کیش یل یخ یدو به احترام حرف خانم قاسم هر
 دارم. مطمئنم کم آورده که کش نداده واال ! نمیجواب تو  آست

 .میهم شد الیخ یو ب میگفت یزبان البته ا  هم
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 #پارت_نهم

 

  یهپشت سر گذاشتم و با چند تا از دانش آموز ها را یرو با خستگ یبعد  یها  کالس
 شدم.

 رستان یبه دب سیتدر  یدکتر درمونگاه اومده برا  یدون ینم نیآم ی_وا

 رو باز کرد و ادامه داد: ششیذوق ن بعد

 بمونه  شمونینفرستن تا آخر پ دی _کاش معلم جد

مثال   یجور هینگاهم بود اما   کی عشق در   یشدن رو یرتیمن غ تی کردم البته ن یاخم
 گفتم: ادی ازش خوشم نم

 که  ست یمتخصص ن گهی د هیدکتر عموم هی نچسب، بابا   کهیتحفه ست مرت یلی_خ

 مدرسه بود به شونه ام زد و گفت:   یکلیه  یاز دانش آموز ها  یکی میمر 

_گمشو بابا چرت نگو طرف دکتر متخصص ارتوپده مدرکش هم از خارج گرفته بچه زرنگ 
 بود درسش رو زود تموم کرد. 

 ! رشونمیسرم دب ر ی خ کننیحساب نممن رو به برگ هاشون هم    ادیم خوشم

بار مادرش و برادرش اومده بودن چه   هی ادتونهی ،یدار هم هست عوض هی_تازه بچه ما
 داشتن؟  ینیو ماش پیت

تو اون درمونگاه   ییروستا  نیهمه دک و پز اومده همچ  نیدونم چرا با ا  ی_آره، حاال نم
 داغون 

حرف هاش دست    ونیم زد یس م یاز دانش آموز ها که اسمش فرشته بود کم یکی
 هاش رو با ذوق جمع کرد و گفت: 
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رو خوب بلده   یازدواج کن که امام آداب و زندگ ییدختر روستا  هیکه   نجایاومده ا  د ی_شا
 یع یو طب  شهیآال یو ب

 و فاطمه در جوابش گفت:  میاز جنس برو بابا بهش انداخت ینگاه یهمگ

از   یجور نی تو؟ برو برو که مامانت هم دم دره معلومه کارت دارت ا یزن یم  یرو بابا چ_ب
 دور زل زده.

و     میبود سالم کرد ییرو دی زن تپل و سف هیبه مادرش که  یهمگ  میتر که شد کی نزد
 چادر دور کمرش بسته بود رو مرتب کرد و دستم رو گرفت:

 انشاهلل؟   یهست ی _سالم خانم معلم ، خوشگل خانم خوب

تو کشفش   یگی ر هیبه لهجه با مزه اش و به نگاه مرموزش انداختم معلوم بود  یلبخند
 هست. 

 خوبن؟  زیعز  یشکر خدا خانواده  نی _ممنونم شما خوب

ما نگه داره،   یگم خدا خانم معلم رو برا  یبه فرشته جان م شهیالحمد اهلل، هم می_خوب
بچه هارو مثل   نی تیقدر با مسئول  نیخونم قدر دونتون باشه که ا یهمش تو گوشش م 

 براشون  وفتهین یتا اتفاق  نیکن یم  یتا خونه همراه سیسرو  هی

 

از دهن   یکنن هر چ  یدانش آموز ها من رو آدم و معلمشون حساب نم یچیه
 یشخص  گاردیو باد سی از مادرشون من رو سرو نمیکنن و ا  یبارم م ادیگشادشون در م

 دونه!  یدخترش م

 کردن.  یروحشون رو شاد م یو حساب دندیخند یمادر فرشته م  یبه حرفا  زی ر زی ها ر بچه
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و برکت وجودتون   نیروستا ش  نیعروس ا   شاهللیکنم ا ی_خانم معلم همش دعا م
محصوالت   هیو رعنا کم نداره که ته دیجا پسر رش نیما رو پر کنه ماشاهلل ا  یروستا 
 رو دارن. کی ارگان

 کنه با اجازه  ادی روستا رو ز  نیا  ی پسر ها یخدا رو روز  شاهللی _ا

 .می از جانش باشم با بچه ها در رفت  یمنتظر حرف  نکهیا  بدون

 یتا به لرزه در اومده بود.بسر دادن که روس   یبچه ها قهقهه ا میکامال فاصله گرفت یوقت
  امینم یگه چه دختر جلف یم نتمیبیدکتر م یآقا گنی ها با خودشون نم تیشخص

 ! ش؟ی خواستگار

 گفت:  دیخندیطور که م نیهم فاطمه

فرامرز خان با اون   ه،یپسر خاله حکم یاز االن خواستگار واست جور شد؟ اونم ک  نی_آم
 خفنش. یها  لی بیقد رعنا و س

 هم نثارشون کردم  نیبهشون انداختم و خفه ش ینگاه یچپ چپ

 

  

 

 #پارت_دهم 

 

 که روستا داشت و اونجا نشستم.  یسبز یراه افتادم سمت تپه  و

دوختم، چقدر با   یو سرم رو باال بردم چشم به آسمون صاف آب دمیچمن کش یرو  یدست
 قشنگ بود.   شیپشمک یابر ها
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  یدماغم رو گرفتم، بو یه به سرفه افتادم جلوو ناخوداگا  دمیاز اعماق وجودم کش ینفس
 بود.  دهی چیسر پ  یتو یبد

 

حال    میهم شانس من اومد  نی رو سمت بع بع چند تا گوسفند چوپان چرخوندم ا نگاهم
 پشکل گوسفند ها به دماغمون بخوره!  یبو  دیبا  میو هوا عوض کن

 دور شم. خوش بوشون یعطر ها  نی دور تر نشستم تا از ا یجام بلند شدم کم  از 

  یامتحان ی خروار ها برگه   ونی رو از م لمیگذاشتم و موبا  ن یزم یرو رو  یکرم یدوش فیک
زد و   یآنتن چشم هام برق دنیکردم، صفحه اش رو روشن کردم با د  دایدانش آموز ها پ

بود ه من رو   فیقدر ضع  نیشدم. نت ا نستاگراممیداده هام رو فعال کردم و وارد ا  یفور
 باال اومدن کرده بود. یچرخون برا  یاون گردال  یقه ا یپنج دق یمجبور به تماشا

خانوادم رو که به اشتراک گذاشته نگاه   یها باال اومده بود من با لذت به عکسا  پست
 کاسته بشه. میکردم تا بلکه از دلتنگ یم

معروف    یاز کافه ها  یکیدر  یاز من بزرگ تر بود پست  یبرادر دومم که سه سال نی آ
  یمتن گذاشته بود که در کامنت کل  کی برام  یتهران گذاشته بود و مادرم و از سر دلتنگ

و دوست آشنا پست گذاشته بودن    لیفام ی قربون صدقش اش رفتم و چند تا از بچه ها
  نیه داشتم پست آرمک یدادم. لحظه ا یبه پستشون افتخار م یسرسر   کی ال هیکه با 

  یکه مطمئن بودم برا  یکردم چشمام چهار تا شد دست مردونه ا  یم  کی خان داداشمو ال 
کرده قفل شده بود و نوشته   کوریبا ناخون مان ی دختر فیظر  یدست ها  ونیخودش م

 بود

 من"   یاست بانو  کی نزد  دنی"رس
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دونستم برادرم تا حاال چند بار هر چند کم، دوست دختر عوض   یبود؟ م یک گهید  نیا
خواست تجربه   ینکرده بود، به قول خودش م شونیطور علن  نیوقت ا  چیکرده اما ه

کنه به احساسات طرف مقابلش   یرفتار م یکرد که جور یکسب کنه و خودش رو تبرئه م
 لطمه وارد نشه. 

کامنت باباجان   دنیامنت رنگارنگ بود با دنود تا ک یکامنت ها رو باز کردم باال  یفور
 سر دادم.  یبلند ی خنده  یهاد

 وقت"  هی  ینکن ای ح یجنوب یکا یآمر دی "چشم سف

 من !  ام،یباباجان دن نیبهتر نی خراب ا یعنی

از عزا در   یدل دیگشنه بودم با  یگشنه   گهیجام بلند شدم و بندم رو صاف کردم د  از 
 و سمت خونه روانه شدم.  اوردمیم

  نیعاشق ا  ی چشم هام برق زد لعنت ستادهیدست گلپر جون که منتظر وا  یبشقاب دنید با
 ! میبر آورده کردن آرزوهامم اوس کر   یسرعت عملت برا 

 جلو اومد کش،یبار  یلبا  یجون که تازه متوجه حضورم شده بود با لبخند رو  گلپر

 

  

 

 ازدهم ی #پارت_

 

پال)کدو پلو( با شکمبه گوشت درست کردم گفتم    ییما گلم امروز کخانم بفر نی _سالم آم
  ادی ماست و دالل ها خوشت م  نیدونستم از ا  یخوشت اومد، م  دیشا ارمی تو ب یبرا 

 برات گذاشتم کنارش 
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تشکر غذا    یقدر گرسنه بودم با کل  نیبه غذا انداختم تا حاال نخورده بودمش اما ا ینگاه
خوشمزه بود دلمم   یلیخ شی مشغول خوردنش شدم خدارو گرفتم سمت خونه رفتم و  

 . رمی شد بگم باز ازش بگ یاما روم نم خواستیم

 

  یگلپر یپال ها  ییخوام از همون ک یخوام، من کدو پلو م یداد بزنم م خواستیدلم م 
 خوام.  یجون م

 

  یکردم عاشقش شده بودم جذاب تو دل برو   یبچه ها بغض کرده بودم حس م مثل
 دلتنگتم!  بی در شکم، عج یمن چه زود رفت یخوردن

کردم    یاز غذا خوشم اومده بود با خودم فکر کردم سع  ینشده بودم کل ری که س نی ا با
 و استراحت کنم.  امیشم و با خودم کنار ب الیخیب

 

 

هام بهش نشون دادم،   نیر و کل تنفرم رو با نگاهم و نف  دمیکش یغیآالرم ج یصدا با
شدم چرا معلم   یم  داریکه صبح ها زودتر از ده صبح ب  نیبخاطر ا شهی احمق که هم  یمن

 شم.  داریشدم که بخاطر مدرسه باز ساعت شش ب

  ی و لقمه ا  دمیزدم و لباسم رو پوش یوار دست و صورتم رو آب کی اتومات شهیهم مثل
فرش پخش و پال   یبچه ها رو  یشده  حیتصح یخودم گرفتم و خوردم برگه ها  یبرا 

 و جمعشون کردم و به مدرسه رفتم.   دمیکش یاز سر کم خواب  یشده بود، پوف
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مدرسه رو برام باز کرد   یفلز یکردن دروازه   یجون صداش م  یاکبر که بچه ها اک  آقا
 زدم و گفتم:  شی به رو یلبخند

 احوال شما؟  ری_سالم آقا اکبر صبح بخ

 ؟ یشما خوب می_سالم کاتب خانم، شکر خدا خوب

 ن ی در رو باز کرد نید ی_منم خوبم دستتون درد نکنه آقا اکبر زحمت کش

 و گفت: دی نداشته اش کش یزلف ها  یرو  یدست

 کنم کاتب خانم  ی_خواهش م

گفتم و داخل   یبا اجازه ا زد  یو من رو صدا م  اوردی کاتب خانم رو از کجا م دونمینم 
 شدم.

  یبودن دورم جمع شده بودن و با خواهش و التماس م اطیکه تو ح ییآموز ها  دانش
خواهش   یطانیاگه کم شدن بهشون ارفاق کنم منم با لبخند ش  ایچند شدن   دنیپرس

 . زاشتمیجواب م یهاشون رو ب

دلمون آروم   میکه تا زنگ آخر باهاتون کالس دار   نیبگ یزیچ  هیبابا خانم حداقل  ی_ا 
 ره یبگ

 رو کش دادم و گفتم:  میطانیش لبخند

هستش    انمونینیشیبگم الگو گرفتن از پ گهیطور د هی ای چرخه است   هی نیا  نینی_بب
اما اون جوابمون رو   میشد  یدور معلم جمع م  یجور نیهم میرفت یمثال ما مدرسه م

گرفت ما هم مجبور    یامتحان م ییهو یت سر کالس  رف  یحوصلش سر م  ایداد  ینم
حاال که خودمون معلم   می خورد  یممثل شما حرص     میزاشت تقلب کن ینم ای  میبود
 گه؟ ید هیلذتش تو چ میبفهم میکن تی اذ   کمی دی با میشد
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ها مات شده بهم زل زدن و تو هنگ استدالل گفته شده ام بودن، اما من لبخندم رو   بچه
  نیدوشم مرتب کردم و با گفتن موفق باش یرو رو فی رو حفظ کردم و ک دشیاز نوع پل

 وارد سالن کالس ها شدم.

 

  یاد یکه در مازندران طرفدار ز  یی شه غذا  یپال" گفته م ییبه اون "ک ی)کدو پلو که به مازن
شکمبه گوشت که گفتم.  نی خورن مثل هم یها با گوشت م  یغذا رو بعض نیداره، ا 
سرخ کرده    ینیزم بیها با گوجه و بادمجون و س یو بعض مرویها با تخم مرغ ن یبعض

 دوستش دارم(  یل یو خ  خورمیو بادمجون م  ینیزم بیمن خودم با گوجه و س

 

  

 

  

 

 #پارت_دوازدهم 

 

بار فلج   نیدوم  یچشم هام زل زد و برا   یو  تو دی پشت گردنش کش ی خان دست کوروش
ثابت   یجور نیزدم لبخندت هم یکاش من تافت داشتم م د،یبودنش رو به رخم کش

 .ندمیموند، شوهر آ  یبرام م

 خون!  ی_سالم خانم معلم انسان

 زدم:  یخند شین
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 خون  یدکتر تجرب یسالم آقا  کی_عل

 

ت و جلو تر اومد عاشق شده بودم، اگر شک هم داشتم  برداش وارید  ی اش رو از رو کهیت
 شد. یم  لی تبد نی قی قلبم شکم به  یباز  یو کول یبا رقاص

 د؟ ی_احوال شما چطوره همکار جد 

عشق جوونه زده در   یبرا  یبود، و حساب دهیپوش یمشک  وریپل کی با   یذغال نیج شلوار
 کرد.  یم ی دلم دلبر

طبابت    ن یباالخره شما فقط بلد دیرو تجربه کن یکالس خوب دوارمی _متشکرم جناب، ام
 سخته ارتباط برقرار کردن و درس دادن به چند تا دانش آموز نوجوان  د،یکن

 

 ابرو به پشت سرم اشاره کرد و گفت: با

 خون  یبا اجازه معلم انسان ست،یاصال سخت ن دی_نگاه کن

به دکتر زل زده بودن و   هشیکه از پشت ش  ییرو چرخوندم نگاهم به دختر ها  سرم
 دونن صاحب داره؟!  یها نم شعوریکردن افتاد، ب یم یداشتن جان فشان

 

 

راه بندازم، آها   یکش سی و گ سی حرکات گ  تونمیو من نم یآموزش طیمح  ط،ی که مح فیح
 کنم. یزبانشون کم م ی کنم از نمره ها شونی بزار بررس

کوروش    گهیروم رو برگردونم د  یوقتکه نثارشون کردم کم کم متفرق شدن   یظیاخم غل با
 خان هم نبود و رفته بود.
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 زنگ اول آماده باشم.  یرفتم دفتر تا برا  دم،یشدن بادم کش یاز سر خال یپوف

به دفتر زنگ خورد و مجبور   یقدم ک یداشتم در  یجالب یلیکه شانس خ ییاون جا  از 
 شدم عقب گرد کنم به سمت کالس! 

 کردن   یاحترامم دانش آموز ها از جاشون بلند شدن و سالم به

 م یبخور یرو ک یعروس ینیر ی_خانم ش

ها که بزرگ و   یدهم نیگره خورد، ا یدانش آموز دهم طونیش یبه چشم ها  نگاهم
ها    چارهی صفر ب  ری اصال ادبشون ز ها هم که   یو و سال آخر  شدینم شونیحال یکیکوچ

 عالم نبودن  نی بودن که کال تو ا یازدهمی  یفقط دانش آموز ها 

 ؟ یک  نی_خانم نگفت

 ن یگی رو م یک  یعروس ی_بسالمت

 دن یها خند بچه

 دکتر جذاب روستا  یچپ، شما و آقا  یبزرگوار عل یبه جاده   نیبابا خانم کاتب نزن ی_ا 

 

 ن یاریرو در ب اتتونیکردم و گفتم کتاب ادب یها شدت گرفت، اخم خنده

 

  ادمیگفتم که خدا از دهنش بشنوم،  یاون دانش آموز رو دعا کردم و م یتو دلم کل یول
شده بودم، فکر کنم آب و هوا    یبراش رد کنم، من چقدر معلم بدجنس ست ی باشه دو تا ب

 کرده بود.   رمی جوگ یحساب

 

 شعر رو بگم  یها   یخوام قلمرو فکر یم دیباز کن _زودتر کتاباتون رو
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 فاتحه خودم رو خوندم  اتشیبه کتاب انداختم با تعداد اب ینگاه

 

  

 

 زدهم ی #پارت_س

 

 

 اده ی خانم چقدر ز  ی_وا

 . ادیز   یلیاحتمال خ ادی تو امتحان ترم م هیکرد  شعر مهم شهینم ش ی_کار

نخوردن و تو سرما   یچیکرد دو روزه ه یبهم زده بودن که آدم فکر م  یبا حالت زار چنان
 موندن 

 

ما   نی زدیم  کی مامانتون رو م  ریش نی موزمار، اون موقع که شما داشت ی دانش آموز ها  یا
 .میفروخت یم لیشل  یجا  میکرد  یم ونیهلو اپالس میداشت

وقت   ه یجزوه ها رو   نیا د یسی گم رو بنو یکه م یینکته ها  د،ی_جزوه هاتون رو باز کن
 خوره  یکنکور به دردتون م یبرا  نیمثل کتاب هاتون بعد امتحان ترم دوم جر ند

 _چشم خانم 
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گفتم تا    ینوشتم و نکته هاش ها م یها رو م ت یشروع کردم، دونه دونه ب کی  تیب از 
  یدانش آموز ها شتریاونا هم سخت مشغول بودن خداروشکر ب سنی و بنو رنی بگ ادی
بودن که سر به   یکردن تعداد انگشت شمار  یکردن تالش م شرفتیپ  یبرا رستانی دب نیا

 دونستن  یم لی دل یپوچ و ب زیهوا بودن و درس رو چ

 

 داره به... حیمصرع دوم تلم  دی_خوب دقت کن

مامان   یشماره   دنیانداخته بود، سمتش رفتم با د  نیکه تو کالس طن لم یموبا  یصدا با
  یکه برا  ح یتوض یجکاو شدم اما تماس رو قطع کردم دوباره سمت تخته رفتم برا کن

دونست تو   یکه م یوقت، موقع  چیبود مامان ه بیعج یلیبار زنگ خورد خ نیدوم
 زد. ی مدرسه ام زنگ نم

 نوشتم:  امیپ هی  یتماس دادم تو رد

 " رمیگ  یخوام سر کالسم بعدا تماس م ی"معذرت م

 شدم. سینوشتن دوباره مشغول تدر  بعد

   گهید ن یای کوتاه ب کشهیمغز ما نم  گهی_خانم د

استراحت رو    یبه زنگ اجازه   قهیپنج دق دنیام انداختم با د  یبه ساعت مچ ینگاه
بهشون دادم اون ها هم مثل فرفره دفتر کتاباشون رو جمع کردن ننشسته بودم که باز 

 از دانش آموز ها گفت: یکیه مامان زنگ زد خواستم رد تماس بدم ک

جواب    نیبر  نیکن یکار مهم دارن درس هم که تموم شده سر و صدا نم دی _خانم شا
 ن یبد

 ن ی نش گهید یمزاحم کالسا  نی_باشه پس آروم حرف بزن

 به مامانم زدم:  یاومدم و زنگ رون یاز کالس ب  یدیگفتن و من با خسته نباش یچشم
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 _الو سالم مامان 

 ؟ یخوب  ؟ی د یواب نم_سالم دخترم چرا ج 

رو جواب بدم، شرمنده امر ملکه   لیشد موبا  یآخه سر کالس که نم م، یمامان گل  ی_مرس
 بودن؟  یچ

 کرد و گفت: یا  خنده

 نمیآرم یاونم برا   ریخبر خ هیخبره، اونم  هی  ستی_امر ن

 نکشم:  غیگرفتم تا ج  یگاز محکم یرو از خوش حال  لبام

 مامان زود بگو زود زود   یک ی_وا

اس همسن و سال توعه با داداشت چند وقت بود دوست   هی_آروم دختر، اسمش هان
  یباباجان هاد نیخوب یخانوادش هم آدما  خوانیرو م گهیشدن و االن خاطر هم د

 قبولشون کرده 

 هفته   نیتو ا  م یرو االن گذاشت نایو ا  یخواستگار قراره

  سیو گ سی گ یتونی م میدی االخره به آرزومون رسمامان ب  یخوشبخت شن وا  شاهللی _ا
 ارم یدر ب یخواهر شوهر باز  یکل تدنمیمنم م  میراه بنداز  یکش

 ذوق گفت:  با

 ی گ ی_آره راست م

 

در  یو مادرشوهر باز   یخواهر شوهر باز  دیبا کمی   میگفت  یم شهیهم  یو مامان گرام  من
  نی دل ا می دونست یاما خودمون هم  خوب م ه،یبزرگ ک  میتا به عروسمون بفهمون میاریب
 . میها رو ندار  یکش سی و گ سیگ
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 #پارت_چهاردهم 

 

 

  ییبو ها نی همچ جشیدونستم از پستش تو پ ی خوشبخت شه، م میداداش شاهللی _ا
 اد یم

 قسمت گل دخترم بشه شاهللی_آره دختر گلم، ا 

من عادت داشت فقط    ییگفتم که مامان چون به پررو  یظیغل شاهللیعشق تو دلم ا  ادی با
 دیخند

 ؟ یا یو بله برون ب  یخواستگار یبرا  یتون  ینم نی_آم

 برام سخته یدون  یخواد فدات شم اما م یدلم م یلی_خ

   یداداشت باش  نیو مراسم اول یتو خواستگار یخوا  یدختر نم  یچ یعنی_

 شون یواسه عروس شاهلل یکنم مادر من؟ ا  کاری_چ
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 بغض کرد و شگرد مادرانه اش رو به کار گرفت  یحرفم فور نی ا با

  یگیاون جا نم یرو دل مادرت پا گذاشت هیچ لشی دل دونمیکه نم زی چ هیبخاطر  یعنی_
بزرگ نکردم که   یدختر نی من همچ  یدلتنگم بزن تو از سنگ یخانواده  نیسر به ا  هی

 جور که معلوم شد کارت از خانوادت مهم تره  نیاالن ا  اد،یواسه مراسم داداشش ن

 و گفتم:  دمیکش یپوف

 هست حاال؟  ی_ک

 شاد شد: یفور صداش

دختر   گهید یا ی م ،یآخر هفته راحت باش میزاریمادر اصال بخاطر تو م   گهیهفته د  نی _ا
 قشنگم؟ 

 دونه  یمن برم تهران رو  خدا م یکرد تهش، چجور خرم

 مامان  امی_آره م

  یمواظب خودت باش بوچ رو  شمیمزاحم کالست نم گهی من د ،خبی_خوشحالم کرد 
 مامان فعال  زیصورتت عز 

  دیبا  طونیداشتم من ش یبهت به صفحه تماس قطعه شده زل زدم عجب مادر با
 کنه  یجلوش زانو بزنه و شاگرد 

تا جبران   ن یر یذره به خودتون سخت بگ  هی نیشد  تیاذ  یلیچند وقت خ نی دونم ا ی_م
 چند وقت بشه   نیا

با   هیکرد و بق یرو به بچه ها داشت صحبت م دمیبه کالس دوازدهم سرک کش یرکیرز یز 
حاج   ی دردونه   زینگاه دل عز کی که در   یدقت گوش به حرف هاش سپرده بودن مرد

 زد. یحرف م  بایرو ربوده بود چه ز  یهاد

 ستادن؟ یمخصوصا فال گوش وا   ه؟یکار بد یفضول که نیدونست ی_خب دخترا م



 ا ی کوتاه ب 

 
41 

 

 حبس!   ی نهیاز حرفش چهار تا شد و نفس من تو س هیبق چشم

 دکتر رسوا شدم. نی ا شیجا پ نیروستا تو سر من که با اومدن ا  نی خروار خاک ا  خروار

جزوه نوشتن واسه بچه ها   یها هم به بهونه   حیاز اون جا در رفتم و زنگ تفر یفور
 دادم از مدرسه دور شدم. رونیسرم رو گرم کردم، بالفاصله با زنگ آخر نفس رو ب

 که دوستش داره.   یکس شینکنه اون هم پ عی رو رسوا و ضا  یبنده ا  چیخدا ه هوف

تشکر کردم دستور پخت  یدادم با کل لیخونه رفتم ظرف ها رو به گلپر جون تحو  سمت 
 م عاشق غذاش شدم. رو گرفتم و گفت

گرفتم   میو تخم مرغ ظرف ها رو جمع کردن و تصم  سی سوس ،یناهار از نوع مجرد  بعد
 تو  روستا بگردم.  یبرم و کم

که بودم کم سن و سال تر   ینیبه تن کرده بودم که من رو از ا  یبار لباس اسپرت  نیا
 داد.  ینشون م

درونم   جانی برم و گرما و هخوب لذت ب یکردم از هوا   یم یروستا روانه شدم، سع سمت 
 رو آروم کنم.

 

  

 

  یبود خسته نباش محشر
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 گفته است :  nafas85، 00:55در  1399مهر  29در در     

 

  یمحشر بود خسته نباش    

 

❤❤😘 

 

  

 

 #پارت_پانزدهم 

 

کردم با خوش   یم یو من سع کردن یسالم م ری شناختنم کل مس یکه من رو م  یافراد 
 جوابشون بدم. ییرو

 _سالم خانم معلم

 زدم و گفتم: یدانش آموزم لبخند  دنید با

 ؟ ی_سالم گل دختر خوب 

 ن؟ ی_خوبم خانم شما خوب

 در ذهنم جرقه زد: یفکر

 ی گم تو آدرس درمونگاه روستا رو بلد یگلم م ی_مرس

 ن؟ یشد ضیزبونم الل خانم مر  ی_وا
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 باز کردم جوابش رو بدم که باز گفت:  دهن

 شه؟  یرد م ری رودخونه از اون مس نیگی اون قسمت قشنگ بغل درمونگاه رو م ا ی_

 !دم یکه د  دمید  دهیجا نجات م نی جا مثل ا هیکنه   عیجا بنده اش رو ضا  هی خدا

 گفتم:  یفور

 گم  ی_آره آره همون جا رو م

 ببرمتون  نیا ی_باشه پس ب

 و رو سرم گذاشتم و همراهش راه افتادم.اسپرتم ر  یبارون کاله

  دایباالخره محل استقرار دکتر رو پ دم،یکش یدرمونگاه نفس آسوده ا یخوندن تابلو با
 کردم ها ها ها ! 

 ما   یاز بهشت روستا  نمیخانم معلم ا دی _بفرما

 صداش چشم از تابلو درمونگاه برداشتم و به بهشت روستا چشم دوختم با

 جا چه خفنه؟!  نی هاشم ا  یقمر بن ای

اون   ونشی بزرگ م یخروشان که سنگ ها  یرود خونه  هیجا سبزه سبز بود، وسط   همه
کلبه  هیبود درست اونور  هم   یمیقد  یپل چوب هیکرد وسط اش هم  یتر م  بایرو ز 

خوردن، دختر   ی کرد سه چهار تا اسب هم داشتن اون جا علف م یم   ییقشنگ خودنما 
 کرد. یبرابر م نیبهشت رو چند  نی ا  ییبایتنومند اش هم ز  ی ها

 کنه با اجازه  یمامانم دعوا م  شهیم رم یبرم د گهی_خانم من د 

بوم و   هیداد   یجا جون م نی گفتم، ا   یخدا بودم بسالمت ینقاش نیطور که محو ا نیهم
 !یبکش  یو نقاش یو مشغول بش رتتیبگ  کاسویو  فاز پ یقلم مو داشته باش یکل
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کردم مشغول عکس گرفتن   میتنظ یسلف نیدورب یدر آوردم و رو   بمیرو از ج لمیموبا
جز  می خوره واسه روزه مبادا، واال تو تهران بر   یکه به درد م  رمیعکس بگ یلیشدم، خ
که از اون دسته آدم ها بودم   م،منمیاری م مک نستاگرامیکه، عکس تو ا میندار  ییخونه جا

 گرفتم.  یم لمی عکس و ف  یکردم و کل  یمکردم رحم ن ی م  دایخوب پ یجا

 . دمیچمن ها دراز کش یعکس رو گرفتم کالفه رو  نیآخر  نکهیاز ا بعد

 . اوردمی عکس گرفت کاش فاطمه رو با خودم م  ییشه تنها یم  مگه

 

رو سرم موهام رو باز کرده   ینبود و من بدون شال و کاله  یبود کس نیجا ا  نی ا یخوب
 گرفتم.  یبودم و عکس م

 

 رو لبام جا خوش کرد.  یازدواج داداشم افتادم ناخودآگاه لبخند ادی

 

  

 

  

 

 #پارت_شانزدهم 
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رسه   یچاقو شون به من م ایخوش حال بودم که رقص شربتشون   نی واسه ا شتریب خخ
 دونه خواهر شوهر!  یدونه خواهر شوهرم   هیواهر تک خ ستمی ن یباالخره کم کس

 برگرد؟  یگ یتو م  رمیآرامش بگ امی جا م نی من ا  یدون یدهنت رو ببند م اری _کام

  یدیکه رو پوش سف یسر جام نشستم سرگردون سرم رو دور تا دورم چرخوندم مرد   خیس
 کرد:   یبحث م لشیبه تن داشت و پشت به من داشت با موبا

 شناسم تا من برگردم  ی ادر خودم رو بهتر از تو مگه من م  ی_دروغ م

کنم خودش   ی بابا من نخوام فضول یا ه،یدونستم ک یجام بلند شدم از صداش خوب م از 
 شه!  یمن م یفضول یوسط راه و باعث و بان  ادیم

 خاله گوهر رو خوردم.  ریخشک و ش ریخواد حاللم نکنه؟ من که ش  یرو م یری_چه ش

رو داده به نرخ   رمیخشکم و ش ریچقدر پول ش نه ی_کوفت نخند، بهش بگو براورد کنه بب
 کرده رو تو سرم نزاره.  رمیکه خرج ش یاالن باهاش حساب کنم تا منت پول

 سگم نکن!  اری _کام

 هوف   امی _باشه م

 _فعال 

پرت کرد،    بش یداخل ج لی و موبا  دیموهاش کش ون ی م  یبهت بهش زل زده بودم دست با
 صداش زدم: دفعهی شجاع   ای شده بودم  ری دونم جوگ ینم

 خون  یدکتر تجرب ی_ه

 قدر قرمزه ؟  نی چرا ا ن ی خدا جونم غلط کردم ا د،یچرخ  سمتم

 _سالم خانم معلم

 دهنم رو محکم قورت دادم:  آب
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 ؟ یرم تو هم هست یهر جا م یعنی_

 تر اومد. کی نزد

 . یستی ا  یم یفال گوش هم وا  میکن یهم م یفضول  یدنبالم حت یوفت ی هم تو م د ی_شا

 کرد و مثل قبل نشستم و جوابش رو دادم: زیر اخم

فال گوش    ایکنم   یفضول دیدکتر من چرا با ی _اعتماد بنفس کهکشان رو جرواجر کرد آقا
 ستم؟ یوا 

که پشت سرم داشت حرف هام رو   یدختر نیبود و ا ستادهی که دم کالس ا  ی_پس اون
 ی داد تو نبود یگوش م

 تو سرخ   یآلو ها  هی شدم شبخجالت  از 

جا   نیزدم و ا  یرفتن برادرم حرف م یراجب خواستگار ی_نه دم کالستون داشتم تلفن
 .دمیداد و هوار شن ینشسته بودم صدا  یکرده بود که وقت یاز بچه ها معرف  یکیهم 

 : دیبار براش لرز  نیهزارم  یرو به روم نشست و قلبم برا  درست

 کنه؟  یطور مبارکه داداشت داره ازدواج م نی _آها که ا

 نثارش کنم گفتم:  یو به تو چه ا   رمی جبهه بگ عیبخوام سر  نکهیا  بدون

دونم  یمنم نم  یا یب دیبا  یدونه خواهر هیداده   ریمادرمم گ   شهی_آره آخر هفته خواستگار
تونم صبح   یبرم، بخاطر مدرسه هم نم یجور  یاونم ممکنه به شب بخورم چ ییتنها
 ت کنم. حرک 

دوست    هیآروم مثل   د،یکش  یهوار م تینبود که از سر عصبان یمرد اون مرد  نیا  نگاریا
 بشر  نی بود ا بیغر  ب یکنارم نشسته بود واقعا عج یمیقد
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 فدهم ی#پارت_ه

 

 هست حاال؟  ی_ک

 شهی_چهارشنبه خواستگار

 کردم ضربان قلبم من رو رسوا نکنه   یتر کرد، و من دعا م ک یرو نزد  خودش

تهران، اگه تا جمعه کارت   م یبعد کالس با هم بر  میتون یم  ستین  ی_خب اگه مشکل
 .می شه برگرد یم ف یرد

 یهمه سر خوش نی چقدر مستم من از ا آخ

 شه که ی_نم

 به چشم هام دوخت و مهربون لب زد:  م یرو مستق نگاهش

ودم مجبورم مثل تو برگردم تهران گفتم با  و خ یی_چرا نشه؟ من قصدم کمکه چون تنها 
 م یهم بر

 لب زدم:   دستپاچه
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 دکتر  یشه برات آقا  ی_آخه سخت م

 تکون داد: یسر کالفه

 به اسم صدام بزن  الیخ یرو ب گهی دکتر و صد لقب د ی_کوروش، آقا 

 گفتم.  یشد پشت گوشم زدم و آروم باشه ا  ختی صورتم ر  یاز موهام رو که جلو یا   تره

 شد.  یبحثشون رو اما روم نم ی ه یاست ازش سوال کنم قضخو  یم دلم

 تهران.   میر یهر دو هم هم با اجبار م م،یخانم با هم همسفر هم شد نی_خب آم

 خداروشکر خودش بحث رو باز کرد:  خب

دوست نداره تو مراسم برادر بزرگش باشه   یگم اجباره ک یمن چون سخته رفتن م  ی_برا 
 ؟  نهیو بعد چند ماه خانوادش رو بب

تاالپش تو گوشمون   یبرداشت و به درون رودخونه پرتاپ کرد و صدا   نیزم یاز رو  یسنگ
 انداخت:  نیطن

 ! هیحرف  نمی_خب ا

 مادرت!   شیاون هم پ یر ی _تو چرا به اجبار م

دادنه و   ریدارم که همش در حال گ یمادر هیاما متاسفانه من   زه،یمادر عز  نی آم نی_بب
  هیهاش و مد و دوست داره رو هم تسلط داشته باشه منم که لجباز و  حیبه فکر تفر 

 دنده مثل خودش 

 زد و ادامه داد: یچشمک

 و آروم باشم.   رمیتا آرامش بگ  نجایاومدم ا   نی_بخاطر هم

 ش؟   ندهیمامانش و خانم آ  پیخوشت نیکرد ا یم نی چرا همچ نیا  یوا 
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 _آها پس از اون لحاظ 

 .میواسه تهران رفتن هماهنگ باش   سی گم شماره ام رو بنو ی_م

کن تا در    ویده و زود س یبهت شماره م  یزبون  یچقدر زرنگه داره به زبون ب نیآم نیبب
 نرفته  

 _باشه بگو 

_۰۹۳۵ ....... 

 

 کردم. ره ی خون ذخ یاسمش هم دکتر تجرب وفتهی زدم تا شماره ام واسش ب یزنگ تک

چون منم    میقراره با هم عاشقونه حرف بزن میفردا با هم دوست شد رانسله یخطش ا  خخ
 نگرم!  ندهی حد آ  نیمن تا ا  یعن یشه،  یشارژ کم تر مصرف م رانسلمی ا
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 جدهم ی#پارت_ه

 

 چیزده باشم اما ه یخواست حرف یدلم م یل یخ حکم فرما شده بود نمونیب سکوت 
  یو ی)راد ویبشکسته راد  هی که به قول فاطمه شب یکرد، من یبه ذهنم خطور نم یزیچ

زدم الل شده   یپر حرف( حرف م یآدم ها  یبرا  یاصطالح به مازندران هی  نیشکسته: ا 
 بودم.

 ؟ یندار یزیچ ،یض یگم مر  ی_خب م

ما شدن، آروم باش زبونم   خی دور م هیاون جا هم   یسر داد که اسب ها  یبلند  ی خنده
 شوهر بشم.   یمن ب  یریالل نم

 ی من رو دک کن یخوا  یم  کیش یلی_خ

 داره؟  ی_نه چه ربط

 لبخند خنده اش رو قطع کرد و گفت:  با

 چهارشنبه  یتو هم آماده باش برا گهی _باشه ربطش هم بعدا معلوم شه من برم د

کوتاه سمت   یکردم اونم با خداحافظ یکه بدون فکر زدم باشه ا یاز حرف نیغمگ
کردم  سمت   یم تیبعد همونطور که داشتم خودم رو ترور شخص  یدرمونگاه رفت کم

 خونه رفتم.

  یخودش گذشت و من هر روز مشتاق برا  یشگی مونده هم به روال هم  یروز باق چند
مامانم زنگ زدم اون گفت   ی رفت و آمدم با کوروش برا یکه برا  یرفتن به تهران زمان 

  تشیکنه که در شخص ینم  یکار ی که تو گفت ییزا ینداده دکتر مملکت با اون چ ی رادی ا
 خواست من برم.  یم   یطیمادر من در هر شرا یعنینباشه، 

 بود. ده یرفتن با کوروش امونم رو بر  جانیخودمم دلتنگ بودم و ذوق داشتم هم ه
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تونستم درکش   یبود و نم بی کرده بودم واقعا برام عج دایکه بهش پ یتی کحس مال  نیا
 بزنه.  میبه زندگ یبزرگ بی طرفه تو قلبم بعد ها آس کی عشق  نی ا  دمیترس یکنم، م

گفتن معلم  ی بود دانش آموز ها هم واقعا دوستش داشتن و م یدر کل مرد خوب کوروش
و    اوردیهمه خوب بودش من رو به وجد م نیبودن ا  یهم ازش راض  یکادر دفتر هیخوب

 شد رنگ عشقش در من پر رنگ تر از قبل بشه. یباعث م

 

 .میآخر هفته رو به گردش بر  نیاز دانش آموز ها قرار بود ا  یپیاک  با

 

ناراحت شده بودن، طرفدار دارم   یلیبخاطر رفتن من کنسل شده بود و اون ها خ اما
 هوار هوار 

سرت معلم بودنت رو نگه دارم،   ری فحش ندم و احترام خ گهیدم د یجونم قول م  نی_آم
 ؟ ی شه نر یحاال نم

  میباش دهیروز هم نبود که هم رو ند  کی روستا اومده بودم  نیکه به ا یچند وقت نیا  تو
 .میبه هم وابسته ش بیده بود عجفاطمه باعث ش یمادر  یو ب نجای من ا  ییتنها  نیو ا 

رنگ و روحت تنگ   یب ختیر  یمنم دلم برا  ی لیوان یبستن یرفتم فاط یشد نم ی_م
 شه. یم

 و گفت:  دیدماغش کش ی پشت دست چندش گونه رو با

 یی کاکائو  یبستن ی_ولکن  بابا )ول کن بابا( دختره  

  ینجوریاز حد پوستش ا  ش یب ی دیبخاطر سف شهیمن هم  میدیزمان با هم خند هم
 ینبود از حرص من رو بستن رهیپوست منم ت نکهیکردم، اون هم با ا یخطابش م

 کرد.  یصدا م ییکاکائو 
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که دادم هفته   یدر آوردن و باالخره با قول یکوله باز  یهم مثل فاطمه کل  گهید یها  بچه
 با گفتن:  دنیکش ییهورا  م یر یبعد به حساب من به گردش م ی

 وم بواش )حاال برو گمشو( _ حاال بورگ 

 

  یوصف حالم شده بود تا پول دار  یلیمثل خ ن یا  یرو کنار گذاشتن ه یو ناراحت هیگر
 !فتمی قربون بند ک قتمیرف

  هیبا گر قشیدور نبودن مثال رف یکیواسه  یها خودشون نقشه داشتن وگرنه ک  نیا
 کنه؟  یم  یخودکش

 جا فقط من مظلوم واقع شدم.  نیا

 

  

 

 #پارت_نوزدهم 

 

 

 کالس رو تموم کنم.  نیخواستم ا یآخر بود من خسته و کوفته م زنگ

 

بود آخه هر   بیعج یلیبرام خ نینبود و ا  ییسر و صدا   چیکالس که شدم ه کی نزد 
و   غیخواستم بعد زنگ کالس وارد کالس شم بچه ها وسط کالس مشغول ج یوقت م

 کرد.  یسکوت کالس من رو متعجب م  نیداشتن و ا  یعروس نگاریودن اسر و صدا ب
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باال   بهیعج یبه نشونه  یشونه ا ومد،ین ییدر هم کردم باز صدا  کی سرم رو نزد   یوقت
 و داخل شدم. دمیسفت کالس رو کش ی  رهیانداختم و دستگ

  دنیسر جاشون نشستن، اما من داشتم با د ی و فور  دنیکش یغیج دنمیها با د  بچه
 زدم.  یدردسر کالس قهقهه م یسارا دختر ب  یکرده  ش یصورت مثال آرا

قدر جالب شده بود   نیبشه اما ا  شونیباعث دلخور دیشا  دنیجور خند نیدونستم ا  یم
 .رمیخندم رو بگ یتونستم جلو یکه نم

  یبود مثال م یور لبش هم رژشده بود که دور تا د  دهیلباش کش یرو  یا  یلب زرشک رژ
صورت سبزه اش رو به رنگ ماست    یکننده ا دیخواست لباش رو بزرگ تر کنه، با کرم  سف

  هینامرتب بود دور چشمش  یاصالح نشدن حساب ل یدر اورده بود و ابرو هاش به دل
خط چشم رو نداشت از لپاش هم معلوم بود   التشده بود که اصال ح  دهی کش اهی س زیچ

 کرده.  شی گل گل ی با همون رژ حساب

شد  ینم یداشت که حت یقدر صورت بامزه ا  ن یا  ینبود ول یخوشگل یلیدختر خ سارا
 داره. یمتوسط  یگفت چهره 

 . دیصورتش کش  یاز دفترش کند و رو یهول شده کاغذ   سارا

 م؟ یبد ی رو چ یشده حاال جواب خانم قاسم ونهی خانم بهش شوک وارد شد و د ی_وا

 از بچه از ته کالس گفت:  یکی

خانم از خنده  یکرد  کارشی چ نیبب م،یقشنگش کن  یتو گفت میتوعه مر  ری _همش تقص
 وفته ی االن پس م

 ام رو ذره ذره قورت دادم و گفتم:  خنده

 شده؟  ی جور نیدوستان سارا چرا ا  هیچ هی_قض

 انداخته بود.   نی سرش رو شرمنده پا  سارا
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 دختر ته کالس گفت:  همون

 بدبخت. یسارا   نیو ا   یرسول میمر   نیا  ری _خانم همش تقص

 بهش رفت و گفت:   یچشم غره ا میمر 

 خواستم خوشگلش کنم تا بره سر قرارش با اون پسره محمد رضا  یکن، بده م یخوب ای_ب

 شده بودن!  تی آپدچه  نایبابا ا دیهام باال پر ابرو 

  کی و چهل تو  یس  یمثل ده ها  یواشکیو چهار سال سن تازه تو ذهنم   ستی با ب من
 !یقرار و دوست باز  یپ رنی م  ناینگاه عاشق شدم حاال ا

 رو به من همونطور ادامه داد: میمر 

مداد   یمن که رژ و کرم مامانم رو کش رفتم ازش و مداد مشک  فیگم؟ ح ی_خانم بد م
 بخاطرش خراب کردم.هام رو  یرنگ

کردم و از  یگشاد شده بود نگاهش م ریغد  دیع ید یع یقد سکه ها  ییچشم ها  با
 .دمیخند یلحنش م

 

  

 

  

 

 ستم ی#پارت_ب
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قشنگ تر   ک،ی ش یلیرو خ قشیبود شاهکار رف ده یصورتش کش  یرو یبا اون کاغذ  سارا
 کرد.

 که حق به جانب به من زل زده بود گفتم:  میبه مر رو

اصال مامانت   ؟ی رو درست کرد  چارهیب نیکه تو ا  کننیم  شیمگه آرا یطور نی_حاال ا 
 اشتباه بود. یلیکارت خ  ؟یبفهمه چ

کنه و خالم   یم  شیمامانم آرا  دمیچند بار د مینرفت  یگر شی_واال خانم، ما که کالس آرا 
کردم، مامانمم اگه  یجور نیمنم ا   شهیگ تر ملباش بزرگ تر و پر رن ادی هر وقت م

هم  یزنه هر چ  یفهمه آخه جز آخر هفته بهشون دست نم یخراب نشه نم لشیوسا
  یمحکم از رون پام م شگونی ن رمی بگ ادیبده منم   ای  یکن ینم ش یآرا شهیچرا هم گمیم
 ! دیچشم سف ی  دهیبرو گمشو ورپر گهی و م  رهیگ

از   وونهید  یرو گاز بزنم، دختره   نی و از خنده کف زم  نمیبش نیخواست کف زم یم دلم
 کنه. یو تازه خودش رو تبرئه م  گهیمامان باباش م ی شب جمعه ها

  یمشکوک و گنگ بهش نگاه م یلیها خ یو بعض دنیخندیم  زیر ز ی از بچه ها ر یبعض
 خنده ام رو قورت دادم و گفتم:  یکردن به سخت

  یم چیه   ستی کارا ن نیخانم، مدرسه واسه ا می زشت بود مر یلیکارت خ ،ی_حاال هرچ
 کنه.  یم یسخت هیبا خبر شه شما رو تنب یاگه خانم قاسم یدون

 کرد.  یمونیانداخت و اظهار پش نی حق به جانب باالخره سرش رو رو پا  مهیمر 

  یم یدر اوردم به سمت سارا گرفتم تا صورتش رو پاک کنه اما هرکار فمیاز ک  یدستمال
 شد. یصورتش بد تر پخش م  شید آرا کر

 ی صورتت رو بشور  دیبا  ستی_دستمال مرطوب همراهم ن

 گفت:  ترسون
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 من رو   ننیبینظم م ای  ری وقت خانم مد هی_نه نه خانم، 

پسر   هیقرار گذاشتنت با  ییقدر ترسو  نیتپل بهش رفتم آخه دختر تو که ا  یغره ا  چشم
 بود؟!  یچ نتتیبب یک یکه ممکنه  عیکه حرف سر  ک یکوچ یروستا  هی  یاونم تو

متوجه   یکس برمتیم یجوری  ایخونه ب یبر یخوا  یم  یجور نیکنم خب هم کاری_چ
 نشه.

 .دمیسالن کش یاز خلوت یهمراهم راه افتاد. نفس آسوده ا  لرزون

 

 .میدونه بود رفت هیمدرسه که کال   یبهداشت سی هم سمت سرو  با

 شده؟  یزیچ  ن؟ی ر یجان کاتب کجا م نی _سالم آم

شد، گندتت بزنن دختر  که ما رو   میناظم مدرسه پشت قا  یخانم رحمت یبا صدا  سارا
 . یکرد ری اس

 .یبهداشت  سی سرو  میری م میدار ی_نه خانم رحمت

 به سارا کرد و گفت:  یاشاره ا   مشکوک 

 س؟ ی سرو  نیر ی_با هم م

  یدرشت ببند یخال هی یتونی تو م نی در جمع کردنش داشتم آم یشده بودم و سع هول
 !شی به دا ره؟یم یحالل زاده هم به ک یبندت یمحمود خال ییدا  یتو خواهر زاده  

بود گفتم  دهی شده، ترس ضی هم مدت تازه مر ن یبعد ا  چارهیدختر ب ی_واال خانم رحمت
 من ببرمش کمکش کنم.

 گرفته بود متعجب گفت:  شون ضیمدرسه که منظورم رو از مر  ناظم

 نداشته باشه؟ یزیچ یمشکل   ر،یچه د  ی_وا
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 هی عیها طب یبعض یبرا نیا  هیچه حرف نی ا  ی_وا خانم رحمت

دختر   نیزود تر بر ،یمدرسه ا  نی ا  یممنون دخترم به فکر بچه ها یل یخ ن،ی_اها پس بر 
 پنهون شده. یچجور نی بب ستهی تونه وا یاز خجالت نم   چارهیب

 با اجازه  گهی د میما بر  فمه،یوظ  یکنم خانم رحمت ی_خواهش م

 _بسالمت 

که   یشست، وقت یداشت صورتش رو م یربع کی بردم اون هم   سی رو سمت سرو  سارا
 نبود.  عی تو صورتش بود اما اون قدر ضا  ییها یاومد هنوز قرمز رونیب

 بابت امروز هم شرمندم  نیبهم کمک کرد یلیممنون خانم خ یلی_خ

 

  

 

  

 

 کمی_و_ ستی#پارت_ب

 

 

  ستین ا یواسه سنت خوبه   گم ینه م شیداره آرا   یمکان یزی کنم، اما هر چ ی_خواهش م
 . ستیاما چه که هست جاش مدرسه ن

 _شرمنده ام خانم 
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حداقل   یکنم اما بنظرم دوست   یسن رو درک م نی ا  یحال هوا   ستین تی _قصدم نصح
که قضاوتش کنم بگم ارزش نداره    یدونم چطور پسر ینم ست،یسن مناسب ن  نیتو ا 
 فقط مراقب خودت باش  ،ی تو قلبت واسش ذوق کن یا  هیثان  یحت

 _چشم خانم 

حرف    نیو در ضمن ا ینکن انیموضوع رو ب  نیا ی دوستات نشست یهمه   شی_بهتره پ
 . ستیکردنت جاش تو مدرسه ن  شیها هم مثال آرا 

برداشته بودم از   یتا بناگوش باز شده بود و فاز بزرگ تر شمیگفت و منم ن یچشم باز 
 کردم.   یم فیچشم چشم گفتنش ک

کنم و بهشون اخطار   خیکردم بدون سر و صدا توب یبچه ها رو سع م یکالس که رفت به
 .ستیکار ها مدرسه ن نیا  یدادم جا 

 کردن.  یم  یمعذرت خواه  یها هم ه اون

قت کالس تموم شده بود و فقط بهشون تونستم بگم درس  اتفاق ها و  نیا  بخاطر
اون ها هم از ترس   رمی گیبعد ازشون امتحان م یرو خوب بخونن جلسه   اتیادب

 نکردن. یاعتراض

 گذاشتن دفتر نمره به دفتر رفتم، کوروش هم اونجا نشسته بود. یکه تموم شد برا  کالس

آماده کنم و خودش زود باهام تماس  و  لمیمتوجه ام کرد که به خونه برم و وسا   یجور هی
 . رهیگ یم

  لی کمدم پر بود، فقط چند تا از وسا نجا یبرنداشتم چون تو تهران دوبرابر ا  یخاص لباس
 رنگ گذاشتم.  یطوس یکوله   کی  یرو برداشتم تو  یشخص

کردم که صورتم از قبل بچگونه    یمیمال   شیاسپرت زدم، آرا   یپیرو از بغل بافتم و ت موهام 
 تر کرده بود. 
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 نزدم.   یا  یخوردن چیهمراه شدن با کوروش لب به ه جانیه از 

زنگ بخوره   میگوش  هوی نکهیبود اما از ترس ا  دهی رفتن به دست به آب امونم رو بر فشار
از سر   یو نفس دمیدو ییسمت دستشو  یکه گرفتم فور یرفتم، اما با شکم درد ینم

 نکنه   ییرو محتاج دستشو یچکیخدا ه شی آخ م،دیکش  یراحت

 زنگ خورد. لم یو موبا دمیرس  یطور که داشتم به آرامش م نیهم

بعد   یگرفت فور  یسرعت م  نگاریشد ا  یمگه قطع م یبا عرض شرمندگ یلیاما خ 
در خورد از درد  یرو باز کردم که شصت پام به لبه  ییدستشو  یوم ینیشستن در آلم
 پرت کردم اما قطع شده بود. یحواله اش کرد و خودم رو سمت گوش  یفحش آبدار

  یخون رو لمس کردم اما م ی ، اسم دکتر تجرب دمی که من د یصدمات  ف یح  دمیکش یپوف
بعد  شدیسره اشغال م   کی زدم  یمنم زنگ م  زدیاون زنگ م   یگفت اشغال هست حاال ه

غرغر که چرا اشغالم گفت دم در  یزنگ خورد با کل میگوش یاشغال باز  قهیچند د
 منتظرمه! 

به خونه انداختم و از   یاجمال  یشالم رو مرتب کردم و کوله رو برداشتم نگاه نهی آ یجلو
شد خبر    یزیاگه چ ستمین ی هم سپردم من دو روز   اریاومدم به عمو خشا  رونیخونه ب
 بدن 
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  رونیعجله ام دروازه رو باز کردم و ب یعمو برا  ی درشت شده  ی توجه به چشم ها یب
 زدم.

 یزد پوف یکه برام بوق م یسمند داغون  دنیرو دور تا دور کوچه چرخوندم با د نگاهم
 زد: یکوروش که داد م یکردم مزاحمه اما با صدا ینکردم فکر م یو حرکت دمیکش

 ؟ ی شی_چرا سوار نم

 

 

  یبودم و گفتم االن با شاست دهیکه ازش شن یی زایتم، وا از اون چسمتش رف  متعجب
 دنبالم!  ادیم  یزیچ یبلند

 رو پشت انداختم. نمیسنگ  یشدم کوله   سوار

 

 _سالم 

 ابروان پرپشتش نشست و گفت: ونی م  یکه راه افتاد اخم مصنوع همونطور

  یار یب فی تر تشر رید  یخواست یسالم خانم معلم م  کی_عل

 اومد برام  شیپ یم؟ مشکلکن کاری_خب چ

 ؟ ی شد یزدم سوار نم ی_حاال چرا بوق م

 باال انداختم و حواس پرت گفتم: شونه

چه   ،یخوبه و خودتم که دکتر ی لیخ تونیخانوادگ ی وضع مال دمیکه شن یی_واال من تا جا 
 من  نی سمند داغون تر از ماش  هیبا  دونستمیم
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 گه من  چقدر تو کِفَشم!  یمردونه کرد، باز خاک به سرم شد االن م  ی خنده

 ی _ پس خوب آمارم رو در اورد 

 

 

 گفتش  یبه زبون به زبون  نگاه

که شما    دشونیکارا رو ندارم دانش آموز ها داشتن راجب معلم جد نی_نه من وقت ا 
 زدن متوجه شدم. یحرف م نیباش

 .میاومد  رونی روستا ب از 

 خانم معلم نمونه! یگ  یاست مدونم ر  ی_بله م

 دارم به تو؟  کاری_شک نکن من چ

چرخوندم و    رونیباال انداخت با حرص سرم رو سمت ب دونمیچم  یبه معن یا شونه
 شدم. رونی ب یمنظره   یمشغول تماشا 

 

 

 . میدیرس یاصل  ی بود که به جاده  ی ا  قهیو هوش چهل و پنج دق  هول

 زمان تو سکوت مطلق گذشته بود.  نیا  کل

کرد االن واسه من خفه  یدرد گرفتمش مثل بلبل چه چه م  یجا ی اول که اشتباه روز 
 خون گرفته! 

 ؟  یآهنگ بزار هی  شهی_م
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 وصل کن  تی _آهنگ ندارم خودت با گوش

   نیشد ماش نمی آخه ا دمیکش یپوف

 من چپ چپ نگاه نکن ن یقدر به ماش نی _ا

 ن یا  ذهن خون هم در اومد وا

 نی ماش نی آخه ا هی_چ

باشه   نیلوکس و بهتر  یل یخ دیبا  لهیوس هیندارم که  نیمن اعتقاد به ا   گهی_خوبه د
  هیمثال  ای بدم  شتریپول ب یالک  دینداره چرا با یو مشکل  ندازهیکه کارم رو راه م نیهم
بخرم    یگوش ونی لیم  ستی ب یچرا الک  ندازهیهم کارم رو راه م یونیل یمثال چهار م یگوش

 برم. یو لذت م میکنم تو ذندگ یبهتر م یجاش پولش رو صرف کار ها  دهیخب چه فا

 اش که به جاده دوخته شده بود زل زدم.  یجد یزنده به چهره   بهت

 حرف زده بود.  ینبود کامال جد  دایازش پ یشوخ

 

کرده بود   یزندگ طیشرا  نی که تو مرفع تر یداشت اون هم شخص  یبیطرز فکر عج چه
 خودش رو تو خارج گذرونده بود. التیتحص

 

جز   یپولش بود، واقعا هم مصرف خاص یو خورده ا   یدست خودم زل زدم س یگوش به
 مدل باال بودنش نداشت 
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 _و_سوم ستی#پارت_ب

 

 

 _چته تو؟ 

االن با رفتار ها و    نشستی برداشتم، چقدر ظاهر مردونه اش به دلم م لمیاز موبا  چشم
 انداخت.  یقلب من رو به لرزه م    شتریمنطقش ب

 ؟ ی واسم زن بستون  یخوایم یکن ی نگاه م بیو غر  بی _الو خانم چه عج

 

 ؟ ی صاحاب  یمگه تو ب  یسودان  یزرافه    یریزن بگ یخور یم  زیچ تو

 

 کردم و گفتم:  ز یدرشتم رو ر یها  چشم

 یتو روستا زندگ ادی تازه با تو ب  شهیو مزن ت یخوام آهنگ بزارم، در ضمن ک  یم ری_نخ
 کنه! 

 بهم انداخت و لب زد:  ینگاه میرنگ لبخند گرفت و ن لباش

 مثل تو    یکی_
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 . ستادیوا  یگشاد شد و قلبم آن ینعلبک یشدم اندازه   زی ر یها  چشم

  س یتدر ادی که خودت م ییهمون روستا  ادی کنه و م یرو ول م یمثل تو که همه چ  یکی_
 کنه  یم

وصل   نیو به ماش  لی بزنم فقط موبا  یتونستم حرف یمبهوت مونده بودم که نم  یقد  اون
 انتخاب کردم.   یکردم و آهنگ

 

 نه یعطر تو واسم بهتر اسمی  یبوته   حونیر گل

 

 نه یصدات زنگ خنده هات دلنش  چهیپیم  چکی پ مث

 

 نهیشی هر شب کنار من م  نهیزم یمن رو  ماه

 

 نه یبه ا  شی تا اون نخوابه آخه قشنگ خوابمینم

 

 تو خوابه  یچشما  یبگو نتابه وقت دیخورش به

 

 و تابه  چیشماله پر پ یجاده   موهات

 مث مجنون   یلینمه نمه بارون مث ل نیا  تو

 



 ا ی کوتاه ب 

 
65 

 

 تو دل بارون  رونیما ب میبزن ایب

 

 آروم آروم تو بخند واسم   اسمیگل    ی شکوفه

 

 توئه هوش و حواسم  شیپ وونسید  هیبگن  بذار

 

 بلند باال یا   ییبایهزار سودا چه ز  یسر دار هی

 

 ا یسر تا اون سر دن  نیاز ا  امی م یبگ ییهرجا تو

 

 تو خوابه  یچشما  یبگو نتابه وقت دیخورش به

 

 و تابه  چیشماله پر پ یجاده   موهات

 مث مجنون   یلینمه نمه بارون مث ل نیا  تو

 

 تو دل بارون  رونیما ب میبزن ایب

 

 از راغب(  چکی)آهنگ پ
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 گشنه ام بود.  یلیداده بودم خ هیتک نیهام رو بسته بودم سرم رو در ماش چشم

 

  یآب بخورم ه کهیچ هی  ینشد حت دم،یکه من د  یکه من کردم و صدمات یبا عجله ا  اما
 ! یبسوزه پدر عاشق

م فعال شده بود و  مغز  یبشر، کرم ها  نیا  یخواستم بخوابم با حرف ها  یهم که م یکم
 بخوابم.  قهیدو دق تونستمی نم یحت

  یو من رو تا مرز سکته م  یگ یم سهین هیچرا نس  گهیرک و راست حرف بزن د یلعنت
 ؟ یرسون

اصال بابا جانم به صد   یکن کاریچ یخوا  یمامان و بابام رو م  نیسکته کنم، با نفر من
 به فکر مادرت باش.  یستیده، به فکر خودت ن یج...رت م  ییروش سامورا

 

دکتر چشم ها رو باز  ی آقا یچقدر گذشته بود که با متوقف شدن سمند الکچر  دونمینم
 کردم. 

  ی  ازهیبه بدنم دادم و خم  ی نگفت، کش و قوس یزیشد و چ ادهیپ  نیحرف از ماش یب
 صدر بزرگ تر شده بود. یکه دهنم از غار عل دم یکش یبند

 وارد شد.  یآش رشته ا  ینیس بعد با یکم

 شه ازش گذشت  یاز آش جاده که نم نمیا  دی _بفرما

 پات  ریشن ز  یدشمنات قربون ی جنتلمن رفته آش گرفته برام، اله چه
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 ممنون!   ی_وا

 زد:  یلبخند

 شه یسرد م  ری_نوش جان؟ بگ

  

آش و کشک فراوونش   یداغ و نعناع داغ رو از یپ دن یبرداشتم با د  ین یس یرو از رو  کاسه
نقدر  ی قاشقم رو توش فرو کردم و مشغول خوردن شدم، ا یچشم هام برق زد و فور
 ته کاسه رو در اوردم.  دینکش یا هیگرسنه بودم که به ثان

 

  

 

  

 

 _و_چهارم ستی#پارت_ب

 

 

 خوندم و خدا رو شکر کردم  ییکوروش دعا  بیجون آشپزش و با پول ج به

 کرد و گفت:  یمهربون  ی خنده

 _نوش جان گشنت بود؟  
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 و حواس پرت گفتم:   جانیه با

 نخوردم امروز  یچیدونه خرما ه هیو   یچا  وانی ل هیآره جز   ی_وا

 ابروان پرپشتش جا خوش کرد:   ونیم  یا  گره

 رم؟ یبرات بگ  گهید  یکاسه  هی  یخوایم  ؟ی_پس چرا زودتر نگفت

 لوس گفتم: یخجالت چشم هام رو درشت کردم و سرم رو کج کردم با لحن یجا به

 ؟ یخر  ی_واقعا برام م

 که ندارم  یناموس یبا شکمم شوخ  یخیشکم خجالت و ناز و کال رو ب موقع

  یعاشقم شد؟ االن زانو م یاش رو به چشم هام دوخت وا  رهیت ی کرد و چشم ها یمکث
 کنه؟  یم  یخواستگارو   رهیگی جلوم م نیتک نگ یحلقه   هیزنه 

 برات  رمی نگاه نکن من رفتم آش بگ ینجوری_ا

 یهم نم  یوعشقوالنه تو چشم ها قینگاه عم  هیها و داستان ها   لمیف نیمگه تو ا   وا
 چرا رفت؟  ن یشن؟ پس ا یکنن در جا عاشق م 

  ینوه  شی ام ا  یمن مگه کم کس اقتی ل ینثارش کردم ب ی و خاک تو سر  دمیکش یپوف
 ! استی نجوریبله ا ل، ی کاتبم و چشم قشنگ فام یحاج هاد 

هم در اوردم و اون هم حرکت کرد خداروشکر   نی رو که اورد با تشکر گرفتم و پدر ا  اش
 . میبرس  میتونست  یجاده خلوت بود ما زودتر م

ساکت به   یگاه  میدیپرسی م کی کوچ یها  زیراجب چ میشد یهم کالم م یگاه ری مس تو
 بود. یزندگ کی مرور  ینگاریما ا  ینسبتا کوتاه برا  ی جاده   نیا  میرفت یفکر م

 .م ید یهفت غروب بود که به تهران رس یکا ی نزد بایتقر  ساعت

 خونه.  رمیم یکن اده یجا پ نی_زحمت دادم واقعا من هم
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 سرم باال اومد.  جیدر پ جیپ یهاش رو مثال از سر تعجب درش کرد که شاخ ها  چشم

 ول کنم و خودم برم؟   نجایکه تو رو ا  ادی_به من م

 معطل شه! یزنگ بزنه و کل نی آ یبرا ای  رهی حوصله داشت بگ ی چته؟ چه بهتر ک وا

 _خب نه

 _پس آدرس بگو  

 ...... هی_برو اله

 که دارم روند. یتکون داد و سمت آدرس یسر

 .می ش یهم م هیهمسا  ییجورای _عه پس 

 شما خونتون کجاست؟  ی_عه جد

 .....شهی_م

 پس راحت تر شد.  یگه خخ خواستگار یدونستم کجا رو م ی م یدود ح

 زدم.  یلبخند از سر دلتنگ  یعمارت بابا جان مهد دنید با

 نجاست؟ ی_خونتون ا

 _آره  

 نیباش  نیخورد عمارت نش ی_اوه بهت نم

 به گردنم دادم و گفتم:  یقر

 م یهست ینیب ی_حاال که م

 شدم و روش گفتم: ادهیبرداشتم و از سمند دختر کشش پ نشیرو از پشت ماش کوله
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داشته و نداشته هاش رو جار    دیاز ظاهر آدم ها قضاوت نکن کوروش خان آدم نبا   گهی_د
 بزنه کوروش خان 

 بانو  ن ی کنم آم یباشه جملت رو استور ادمی_

 ! نیمن چرت و پرت پروند ا نیحرف سنگ ینگاهش کردم باز رو  یچپ چپ

که بهت دادم هم که بهت  یاتاقت بابت زحمت  واریرو تابلو بزن رو د  سی_با آب طال بنو 
 ی خسته شد  یلی دادم هم ممنون خ

 ی از حضورتون با اون شما مراحم م یبرد ضی _نه بابا ف

 واال   یبا احترام برسون نجایبود معلم روستاتون و همکارت رو تا ا  فهیوظ  ی_پس چ

 بهت زنده اش گفتم: یتوجه به خنده   یب

 _خداحافظ 

 بزرگ عمارت رفتم.  یسمت دروازه   و

 

  

 

 _و_پنجمستی#پارت_ب

 

 عمو هم تنگ شده بود. یبرا  یبزرگ رو برام باز کرد دلم حت ی رستم دروازه   عمو

 به روش زدم و گفتم:  ی گل و گشاد لبخند

 ؟ یچطور پهی_سالم عمو خوشت
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و بزرگش    کی کل اهل خونه از کوچ داخل ایب  یصفا اورد  ی_سالم دخترم خوش اومد 
 دلتنگتن 

 عمو پس با اجازه  ی_مرس

 _اجازه ما هم دست شماست 

 

به تن درخت   یرخت زرد و نارنج یزی پا یچرخوندم هوا اطیرو دور تا دور ح نگاهم
 من و باباجان کرده بود.  ی ها

 . خونه داشتن نجایکردن هر کدوم ا  یم یجا زندگ کی بود که کل بچه ها  یطور عمارت

و عمه شهال و عمه   میباباجان خونه داشت یدونه عموم سمت راست خونه  هیو با    ما
 بهار هم سمت چپ.

دوشم انداختم و سمت عمارت بابا جان روانه شدم سوسن در   یتو دستم رو رو ی  کوله
 رو برام باز کرد. یورود 

 بوس گنده رو گونه اش کاشتم: هیبغلش کردم و  محکم

 _سالم سوسن خانم ابرو کمون 

 : دیمحبت مادرانه لپم رو بوس با

 دلم برات قد نخود شده بود. ی_سالم فدات شم دخترم کجا رفت

 هام فرستادم و از بغلش جدا شدم.   هیبه ر قیبهارنارنج تنش رو عم یبو

 ی گشادش کن یتنگ شده بود اوردم با دستات حساب  ی_منم دلم برات حساب

 کرد. یمهربون  ی خنده
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 سوسن خانم باباجانم کجاست؟  نمی_بب

 _آقا اتاقشونن فکر کنم خوابن 

 

 نگاهش کردم و گفتم:  طونیش

 . امی م  نمی_پس من اول برم بابا جانم رو بب

 سمت آشپز خونه رفت. هیگفت    یا باشه

  شهیکه هم یگذرا به اتاق انداختم کتاب خونه ا   یاتاق باباجان رو آروم باز کردم نگاه در
 زد.  یبشم و اجازه اش رو نداشتم بهم چشمک م کشی دوست داشتم نزد

 بستم.  ییصدا جادیداخل شدم و در رو بدون ا  آروم

ار تو  و نیسرش گذاشته بود و جن ر یبود دستش را ز  دهیخواب یبه حالت بامزه ا  باباجان
کنارش هم معلوم بود خودش پرت کرده آروم کنارش   یخودش جمع شده بود پتو 

 نشستم. 

 صورت شکسته ات بشه باباجانم بوچ بوچ رو گونه هات.  یفدا  نیآم آخ

 

 به سرم زد و صداش زدم: یا  ثانهیخب فکر

 مرد پر ابهت من   ی _آقا هاد

 زد: یعلم خواب لبخند عشقوالنه ا تو

 ات یمهربون ی من آقات به فدا  ی_جانم بانو، مهربون من چشم جنگل
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  ی شهیعاشق همسرش که مهربان بانو باشن بود و هم بیبابا جانم عج دمیخند زی ر زیر
 زدن:  ی صدا م یجور نیرو ا گری هم د کی بزرگ و کوچ یخدا جلو 

 جونمه  یکه وصله  یدون یم نمیدختره آم  نیگم سرورم دل نگرون ا  ی_م

سرش رفته معلم شده به مردم   ریدختر  انگل نباش خ نیدلت مهربونم نگران ا  ی_فدا 
   ییا یکن یکوآال  نی بده خودش عامل تمام فتنه هاست ا ادی  زیچ

و   دیرقص یزدم که اتاق بندر یحرفش نتونستم خودم رو کنترل کنم و قهقهه ا  نی ا با
 رو گونه اش کردم اما با.. یبوس محکم

 

  

 

  

 

 _و_ششمستی#پارت_ب

 

 

 . ختیکه از ترس هست قلبم ر ی باباجان و داد دنیبا پر  اما

 

 تاج سر شم! یالل سکته نکنه من ب زبونم

   ارمی_پدر سگ پدرت رو در م
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 پس خداروشکر حالش خوبه  خب

 خوش تراش کنار تختش رو برداشت. یچوب یعصا

 د ی_باباجان جونم غلط کردم ببخش

 اورانگوتان   یکنم دختره   یعصا رو نکنم تو حلقت ولت نم  ن ی_تا ا

مگه من    مونهیواسم نم یزیروده و معده و چ  گهیتو حلقم د  یرو فرو کن نی _فدات شم ا
 ! ستم؟ی دختر ناز تو ن

 هام رو با داد گفت: عشوه ی ناز سرم رو کج کرد اما جواب همه   با

 کنم   یکه دارم تحملت م  ی_تو خر خونمه ا

 هام گشاد شد. چشم

 

 ! یمساو  یکرد با رنگ قهوه ا  تی ترور شخص  کیش یلیرو خ من

 و اونم دنبالم.   دمیدو رونی و از اتاق  ب دمیکش یبلند  غیحمله ور شدنش سمتم ج با

   ؟یار یهمه قدرت رو از کجا م نیسنته ا  ینبود بگه مرد تو هفتاد و اند  یکس حاال

 . یداد یمن رو سکته م یداشت  ارمی_پدرت رو در م 

 

 : دمیکش یم غیج دم یپر یم   ونی که پله ها رو دو تا در م همونطور

 غلط کردم.  یجنبه نباش باباجون ی_ب

 د یدو  یبالش مکرد و دن یتر م یمن رو قهوه ا   یجور نیتوجه هم  یاون ب اما
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 پشت مامانم پناه بردم.  یاقوام تو سالن فور  هیمامان  و بابا و بق دنید با

 پدر بزرگ بد نجات بده  نی_مامان خوش گلم من رو از دست ا

 

  یهر اتفاق گنی م شهیهم یه  دن،یخند یکمک دلشون رو گرفته بودن و م  یبه جا همه
 ! قیمونه  نه رف  یکه افتاد، اون خانواده اس که کنارت م

 خانوادن؟  نایها خانوادن؟ نه واقعا ا   نیا  ایآ

فدات هم بشم  ام یب یخوا   یم  یداد  یتو خواب سکته م یمرد رو داشت ر ی_آخه من پ
 پررو خانم. 

گفتن منم از فرصت آروم تر شدن باباجان استفاده کردم از   یبا خنده دور از جون همه
 اومدم و گفتم:  رونی ثال پناهگاهم بم

 _دور از جونتون باباجان 

 بهش کردم و ادامه دادم:  یا   اشاره

پا   هیزنم شما با اون داد زدناتون دنبالم افتادنتون با من  ریمن پ رمردمیمن پ نی _نفرما
 ن ی ساله هست ستیجوون ب

با من گذشته باشه، عصاش رو آروم   یکه آروم تر شده باشه و از موش و گربه باز  نگاریا
 و گفت:  دیفرق سرم کوب

 ی که رو دستمون موند یستین شی ب یدختر ری _تو پ

 گرفتن  یپارکت شده رو گاز م نیشدت گرفته و زم هیبق ی خنده

 گفتم:   درمونده

 _باباجان! 
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 هات تنگ شده بود.  یباز  یبغلم دلم واسه خل ای_کوفت و بابا جان ب 

 ! گهیباباجانمم د ینازپرورده    یبغلش کروم و خودم رو براش لوس کردم بله نوه   یفور

 

 

  یمحبت ها یسر به سرم گذاشتن مامان با کل یکردم بچه ها کل  یرفع دلتنگ لی کل فام با
  یایب دی با  یرفتگفت امسال  یو مدام م دیاش من رو تو آغوش کش هیفحش گونه و گر 

 دم.  یشوهرت هم نم یور دلم حت

 چلوندم و با خنده ازش جدا شدم.  یهم کل لکسیمهربون و ر   یبابا

  دمیپوش یمانتو شلوار بلند بنفش   میآماده شد یخواستگار ینگذشته بود که همه برا  ادیز 
  سیاز موهام رو بابل یبستم تره ا  ون ی با پاپ کیام رو رو سرم ش یساتن طوس  یو روسر

که رو صورتم نشوندم  چهره ام رو قشنگ تر   م یمال  یشی و آرا  ختمیصورتم ر  یکردم و جلو 
 کرد.  یرو چند برابر م شمیآرا ییبایدور چشمم ز  یکرده بود خط چشم گربه ا 

 .قتمیهستم. من فقط اهل حق یا   فتهیمن آدم خودش دیفکر کن نیونی مد
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  لی کل فام نیبود ب تهی فرمال ی لیخ یروز در اصل حالت بله برون داشت تا خواستگار اون
  میکه خواهر برادر آقا داماد بود نی ها هم فقط من و آ کی کوچ نی از بزرگ ها بودن ب

 .میداشت فی تشر

 

دو تا داداشام نشسته   ونیمن م  میهامون شد ن یسوار ماش  یکردن همگ پیخوشت بعد
 شدم. یدو تا تانک پرس م   نیبودم و داشتم ب

 

 وسط  ن یله شد ا   کتونیخواهر کوچ نی_اه شما دو تا چقدر گنده ا 

 

 کرد گفت:  یرو تو دستش جابه جا م دیهمون طور که دست گل رز قرمز و سف نیآرم

 یچ یگن ه یکه م یطور ،یرو به موت شهی هم نگاریا یخور یغذا نم  نقدری_چون ا 
 ی بر یما رو هم م  یآبرو دن،یم یبهت گشنگ یخورینم

 

 

 پخش شد با حرص گفتم: نیماش ک یکوچ یخنده تو فضا  یصدا 

 رو نگاه  کلتیمن بخورم ه یزاری_تو مگه م

 

 

 با خنده گفت: مامان
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 ی دختر آخه تو چقدر الغر گهی_راست م

دختر خوشگلم رو   یتار مو  هی  یدونه دختر بابا رو دو تا پسرات جا  هی نکن  تی_خانم اذ 
 رن یگ ینم

 

 

 ع یبا ذوق من از ضا   یاعتراض پسر ها بود که باال اومد و خنده   یبار صدا  نیا
 شدنشون. 

متوسط شهر بود پدرش مهندس برق بود و   یمنطقه   هیعروس تو   یخانواده   ی خونه
 هم داشت.  طونیش یبرادر هفت هشت ساله  ک یمادرش معلم  

خونشون به   ونی شده بود و رنگ دکوراس یداشتن کل خونه گل کار  ییبا صفا یا خونه
 بود. دیکل سف

بود مامانم  دیسف یجور نیما ا  یبود اما اگه کل خونه   ز یتر تم یلیخ  شی خدا خونشون
 داد.  یخودش رو دور از جون به کشتن م ا یزد    یم  شیما رو آت  ایاز وسواس آخر  

  یبودن وقت یبا فرهنگ یلیخانواده خ یتر ول نی پا  یلیاز ما خ  شونی سطح مال  نکهیا با
بودن بابا جان   یکرد و قبولشون کرده بود، پس صد در صد عال قیباباجان راجبشون تحق

 زن خودشن یخانواده   نگاریهم که بد پسند ا 

 

 

شده بود   دی هم از قبل تا  نایو ا   هیمهر  یبود حت نی الب ابود ج یش ینما یلیخ مراسم
 دو تا گروه خون هم رفته بودن.  نیا  یبحثش رو فقط رو جمع مطرح کرده بودن حت

 تا دونه شاخه گل نرگس بود. ۱۲۴تا با   ۳۷۴  هیمهر
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 ارن یب یما چا   یبرا دیگل عروس رو صدا بزن نیخوا  ی_خب شما نم

 رو صدا زد. هیحرف باباجان، مامانش هان با

 

 شدم.  زشی مشغول آنال عی ضا یلیخ د یرو گردوند و به من که رس یی چا یوقت

 

پر پشت اون رو قاب   یدرشت که مژه ها  ی قهوه ا  یو چشم ها  دیصورت سف  یها  چشم
داشت اما به   یگوشت ینیرژ بهش خورده بود ب یکه رنگ صورت  یمتوسط  یگرفته بود لبا 
 .ومدی صورتش م

 رو بردار عروس خانم دستش در گرفت. تی _دخترم چا

 کردم و گفتم:  طونیش یا  خنده

 نه؟  ای  مینیعروسمون رو بب  دیدونه خواهر شوهرم نبا هی_

 

 

رو   یی چا  ف یتعر  یبا تشکر فراوون و کل الیخ ینگاهم کرد اما من ب یچپچپک مامان
 برداشتم.

  نمیبب دیسرم خواهرشوهرم من با  ریخ ش یکنم ا  یرو بررس کلشیبابا نزاشتن قد و ه یا
 نه؟  ایسر خان داداشم کاله رفته  

 انداخت.  نی کنار مادرش نشسته بود و با خجالت سرش رو پا ییپخش کردن چا  بعد

 رو به همه گفت:  بابام
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 م یلرفت همه هم که خوش حا شی_حرف ها که زده شده خداروشکر که خوب پ

 

 

 کرد و گفت:  هیبه هان رو

 ؟ ی بگ یخوا  ینم یزیچ یندار ی_دخترم تو حرف

 با خجالت سرش رو باال آورد صورتش رو باال آورد  و لب زد: هیهان

 _من....

 

 ....یصدا با

 

  

 

  

 

 _و_هشتم ستی#پارت_ب

 

مبل تک    یجمع به سمتش که رو  ینگاه ها  هیبرادر هان یاز باسن گرام  یکیشل یصدا با
 چستر نشسته بود نشونه رفت. ی  نفره
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 شد.  یها باال گرفته بود و قطع نم خنده

  یرفتن اما اون ب یپسر بچه تشر م یکردن و ه  یم  یاش مدام اظهار شرمندگ خانواده 
که پدرش گفت   یزده بود، زمان هیپر افتخار به مبل تک ی توجه به شاهکار بزرگش با لبخند

 از جنس کودکانه اش گفت:   یحرص یکنه با صدا  یاز جمع معذرت خواه

  خوامیمن نم هیرفتن؟ اصال چ یشدن م یبلند م  دیکارم نبا نی مگه با ا  هی_خب چ
 کردم. یخودم باشه، تازه خوب کار شیخوام پ یخواهرجون شوهر کنه م

 

 

 حسود!   یزدم، پسر بچه  یاش لبخند یبه بامزگ نباریا

 

 

انگشتر که   کی دو روزه خوندن و مامان هم   ی غهیص  کی  تشون یمحرم ی شب برا اون
 دونه عروسش کرد.  هیروش بود رو به عنوان نشون دست   یحالت شکوفه ا 

  یعنیتر  عی شد که هر چه سر  نیبر ا  میمن قرار بود به روستا برگردم تصم  نکهیا  بخاطر
کار   یدگی و رس دیخر  یو فردا هم برا   رنیبگ یجمعه شب داخل باغ عمارت جشن نامزد 

 ها باشه! 

 

 برادرته فردا  یسرت نامزد  ر یخ یش ینم داریخبرت چرا ب ن ی_اه آم

 

 خواب آلود گفتم:   دمیسرم کش  یگرم و نرمم رو رو ی پتو
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 زشت عمه شهال یدو قلو ها نیگم ش نی _بر

 

 : دیرم کشپتو رو از س  غیبا ج نینازن

  یما شرکت کن  یتو چالش ها  دیپاشو با  یدیخواب یگرفت یمدت اومد  هی_آشغال بعد  
 . میآدم کم دار

 

من ساده فکر کردم دلشون برام    یبگو مهر و محبت دختر عمه هام از کجا اومده، ه پس
 !فیروزگار کث یباهام وقت بگذرونن ه شتریخوان ب یتنگ شده م

 

 کاکل دار  بغل تختم رو سمتشون پرت کردم و از جام بلند شدم:  اهی س مونی م عروسک

 .نیوقت من رو واسم خودم نخواست چ یه نی گمش نی _بر

 

  یزیچ هی دست به آب و   هیبهم گفتن و منتظر شدن تا برم با اجازشون   ییشو بابا خفه
 بپوشم  که چالششون خراب نشه. یزی چ هیبخورم و 

 

 

 شد  ینم فشونیباباجان هم حر یدن حتکر  ی دونستم بلند نشم ولم نم یم

 در توالت و شستن دست و صورتم سمت آشپز خونه رفتم.  یا هیاز تخل بعد

 _مامان من گشنمه 
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 اخم نگاهم کرد:  با

خودت هم    یخودت میگاوم دار   دونهیو   میخشکم ندار ری خشک شده و ش رمی _شرمنده ش
 ؟ ی بد ریبه خودت ش یتون یکه نم

 طور که تو عالم خواب بودم گفتم: همون

 ؟ ی داد ری که من ش یتو گاو بود یعنی_مامان  

 

 

 ی می رژ ی تابهی مامان پشت سرم با ماه دن یشد با فرار کردن من و دو   ی حرفم مساو  نیا

شکر   د،ی بار غلط کردم و نود بار با ببخش فدهیبا تکرار پنجاه و دو بار گوه خوردم و ه که
 گذشت. ریخدا بخ

 

 ی اه تو چقدر شل ول نی ش آم_زود با 

 

 مونه  یاه صدات مثل بوقلمون م سهی_خفه شو نف
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کردم و موهام رو باال دم   یش ینزد من هم به اجبار آرا  یحرف گهیسگ بودنم د دنید با
  یسرم برا   ریو خ  دمیپوش یشلوار گت مشک  هیگشاد و لش با  شرتی ت هیبستم و  یاسب

 چالششون آماده شدم.

 

 

فکر   نیونی ده مد یکه وقت با ارزش ما رو هدر م  یمجاز  یفضا  نیو ا  رامنستاگ یاز ا  امان
  ی هم که توسط دختر عمه ها یمن فقط آروم  میمجاز   یدر بند فضا یلیمن خ دیکن

 اغفال شدم.   یگرام

 

 حداقل بدونم؟  نی بگ هیچ نیکن ی_خب چالش چالش م

 

شده   زیر  یکردم با چشم ها  ی م دیرو رو لباش تجد  یهمون طور که رژ لب نارنج نینازن
 رو به من گفت: 
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 _و_نهمستی#پارت_ب

 

  

 

 کراشه  یچالش ها که برا  نی_از ا 

 هام رو گرد کردم:  چشم

 چالشه؟   یچ  یچ نی_هان ا 

چرخه آخر آهنگ  دست هر   یدستمون م  نیب یز یچ هی  شهیآهنگ پخش م هیبابا   ی_ا 
 واسه کراشش زنگ بزنه و بگه دوستش داره و روش کراش داره   دیکس موند اون با 

آخه چرا   ادی خوشم نم یچنده؟ من از کس  ییلویکراش ک هیچرت و پرت ها چ نی بابا ا ی_ا 
 شرکت کنم؟  دیبا

 

 رو به هم گفت:  سهینف

که مطمئنًا به تو   یقدر خر شناس نی تازه تو ا  یات معلومه که دار افهی نبند بابا از ق ی_خال
 خوره  ینم

 

و   د یحرفه نگفتم پر ونی م دشیسف ی ها یکنم که با اون کتون یا  گهی اعتراض د  خواستم
 گفت:

 م یچالش نذاشت  جمونیوقته تو پ یلیخفه شو خ نی_آم
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امتحان زبان    ازدهمی  یه ها قبول کردم و تو دلم نذر کردم اگه به من نخوره از بچ  درمونده
 . رمی نگ یتست

 

 کرد. میتنظ ییرو به رو  زیم  یرو آماده رو نیتوجه به من دورب یب نینازن

 

 گفت: نیتخت نشست و رو به دورب یرو  سهیمن و نف کنار

 گه ید دیبا چالش جد  م یما اومد  ن؟ی _سالم بچه ها خوب

 _سالم 

 از اون دو تا دستم رو تکون دادم و سالم کردم. تیتبع به

 

 

تا   میکنیخودمون دست به دست م  نیعروسک رو ب  نیقراره که ما ا ن یاز ا  هی_خب قض 
به کراشش زنگ  دیبود اون با  ی قطع بشه تو  آخر آهنگ دست هرک  میزاری که م یآهنگ

 بزنه و بهش اعتراف کنه.

 

 بد جنس ها!  یوقت ا  ه ی  رهی نگ هجیمن سرگ اهیس  مونی گفت م  یمن رو م عروسک

 کرد.  یرو پل شیآهنگ انتخاب  سهینف

 



 ا ی کوتاه ب 

 
87 

 

کردم سمت   یپرتش م دهیشد رو هوا نرس یجور جا به جا م  نیقشنگم هم  عروسک
 !میکنار

  نیقدر من بدبختم، ا نی بچه ها به عروسک دستم نگاه کردم، چرا ا دنیکش غیج با
 اش شانس من رو چشم زد:  یشکر یشامپانزه با اون چشم ها  ی سهینف

 

 

 ن ی_زود باش زنگ بزن آم

 د؟ یعفو کن یسر  نیا  شهی_حاال نم

 شد تو شانسم  دهیزمان گفتن "عمرا" و ر هم

 

برادرهام    یرفتم من واقعا جز شماره   نمیرو تو دستم گرفتم و تو مخاطب لمیموبا   درمونده
نداشتم، به  میتو گوش یپسر یبرا  یشماره   چی ه کوروش دایو جد  لی فام یو پسر ها 

زدم فردا برام بد   یهم که اگه زنگ م  لیفام ی زنگ بزنم واسه پسر ها شدیداداشام که نم
رفت   یزدم آبروم م یکوروش هم زنگ م یبرا  ه،یجد هیکردن قض یشد و فکر م یم

 خواستم االن بفهمه  یهرچند واقعا عاشقش بودم اما نم

 

 

 گه ی_زود باش د

 کوروش رو گرفتم. یشماره  ناچارا

 خون؟؟  ی_دکتر تجرب
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 گفتم:  یا  آره

 طرف دکتره!  ولی _ا

 

 ی خانم فرار ن ی_الو سالم آم

 صداش طپش قلبم شدت گرفت و من من کنان جواب دادم:   دنیشن با

 ؟ ی _سالم خوب

 ؟ ی_خوبم تو خوب

 _خوبم 

 ؟ یداشت ی _کنجکاو شدم کار

لب   ر یز  یگرفتن فحش یم   شگونیاز شونه ام ن  یو حس کنجکاو  جانیها با ه بچه
 نثارشون کردم.

 

 با نام خدا شروع به اعتراف کردم:  بعد

 . ادیتو کراش دارم و ازت خوشم م یبکنم من رو  یاعتراف هیخوام    یکوروش م نی_بب

 

نگذشت که با جواب   شتریب هیفرستادم، چند ثان رونی ب یحبس شده ام رو فور نفس
 کوروش...
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جذاب شده   یشخص فتهی که فرد ش شودی استفاده م  ی)از اصطالح کراش داشتن وقت
 یندارد. برخ یلیبه ابراز، تما ا یابراز عشقش را ندارد    طیو شرا   تیموقع  ،ییاست، اما توانا

ذرا نسبت به فرد دور از و گ یحال موقت نی و در ع  نیآتش اقیو اشت   لیکراش را م
 کراش داشتن است.  فیاز تعار یکی  نیکه البته ا  دانندی دسترس م

  رییرفتارش تغ  رد،یگی شخص در حضور کراشش قرار م یوقت شودی داشتن باعث م کراش
به   اریبس  ل یحال تما  نی در پنهان کردن آن از فرد مورد نظر داشته باشد؛ با ا یکند، اما سع

معقول   ار یکه بس  یافراد  لیدل نیبه هم دیاعالم وجود و جلب توجه کراش خود دارد. شا
 .رسندی به نظر م وقاریعقل و بکم ج،یو موجه هستند، در برابر شخص جذاب گ

باشد،   یمعروف و جهان یها مختلف دارد. اگر فرد دلخواه از چهره  ل یداشتن دال  کراش
  کیباشد احتماالً در  ی کیز عالقه است. اگر کراش در نزدنداشتن به او مانع ابرا یدسترس

از جواب طرف سرخورده خواهد   داندی فرد عاشق مغرور است، م ستند،ی شأن و مرتبه ن
 (شودی تنفر در او م سببشد و در صورت ابراز عالقه 

 

  

 

  

 

 _ام ی #پارت_س

 

 زم ی عال عزدنبالت ف امیآماده باش م گهی خب تا سه ساعت ساعت د  ،یخانم نی_همچن
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گفت؟ من در   یچ نیا  قا؟یدق  شدیکردم، چ یتو دستم نگاه م لی موبا  یزده به گوش بهت
 چک دارم. دئویخواست و

 

 

 خوندن:   یدادن و م یمدام قر م نیو نازن سهیرو خاموش کردن، نف نیدورب

 

 _خاطرخواه 

 دونم یخواه م خاطر

 

 

 وونم ید خاطرخواه 

 واال به موال   خاطرخواتم

 

 

 رونم ی ح  خاطرخوام

 داغونم  خاطرخوام

 

 

 ایتو دن  یتک خاطرخواتم
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 رم ی میتو م یبرا 

 

 

 رم ی دامت اس به

 اتم یچشم س  یخاطرخوا 

 

 

 ی خوب تو

 ی ماه تو

 

 

 ی شم اله فدات

 قند لباتم یخاطرخوا 

 

 

 عالم و آدم بدونن  گهید  خوامیم

 تو قصه مردم بخونن  گهید  خوامیم
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 دونم ی داره م ییرسوا یخاطرخواه

 دونم ی داره م ییدایش یخاطرخواه

 

 

 .دنیکش یهم م ییکل بلند باال   هی ونشیزدن و م  یم بشکن

 

 به خوردم دادن.  ی حالم آب قند  دنیکه تخت افتادم، اون دو تا هم با د یرو

نم گرفته، تو االن   واریگچ د هیشده شب  تیرنگ گوه یکن یغش م نی _چته بابا چرا همچ
 ما   یجا ید ده تا قر ب دیبا

 

 فاز هم من رو گرفته بود گفتم: یحساب

نکردم چه روز  هیمن در فراقش چه شب ها که گر  یدون یاحوال شوقه عشقه، م نی _ا
  یحرفش دارم اشک شوق م نی خودم رو فراموش کردم، االن با ا  اشی که تو عالم رو  ییها
 ! یه دمیکه مراد دلم رس  زمیر

 

  هیخوردم، گر یم یاضاف زیداد داشتم چ یکه باباجان بهم نسبت م یی انواع خر ها   مثل
  هیاصال فرصت نشد که من بخوام به گر  یعاشقش بودم ول یلیام کجا بود بابا، درسته خ

تن اون و تو تن خودم   تویهام کت و شلوار داماد  یتو فانتز نکهیبرسم من جز ا یو زار
 نخوردم.  یخاص  یغصه  و غم و  چی لباس عروس ساتن مورد عالقم کردم ه
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که گفت چند  یآور ا یشده بودن بغض کرده بودن، با  یاحساس ی ها که حساب دختر
 سر جام نشستم.  خ یدنبالم س ادی م گهی ساعت د

 

 دنبالم. ادیگفت که م  ن؟یدیشما هم شن گمیم  ی_وا

 

 گفت:   جانیبا ه سهینف

 _آره آره  

 کرد   دشی هم تا نینازن

 

 

 کنم بنظرتون؟  کاری_خب من چ

 

 گهی د رونیب یر ی م  هیکنم چ کاری_چ

  یگم سرمون شلوغه دو روز اومد یبگم بعد مامانم نم یبرم اصال چ نی_شر نگو نازن
 دور دور یری م شمون یپ

 

  یدونست  یجشن رو رزرو کردن تو نم زیقبال همه چ نایا  یساده ا  یلی تو خ  نیبابا آم ی_ا 
 چقدر عجله داشتن بخاطر تو بله برون رو انداختن چهارشنبه.   نایا
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  شگاه یما آرا  رونیب یجشن بر  یو لباس برا  شگاهی آرا یبرا  دیگه توهم با  ی_آره راست م
و    دیبعد برو خر رونیب ا یلباس با ما ب یتو هم به بهونه  میر یگ یخودمون برات نوبت م

 با کوروش جونت برو سر قرار 

 

 غرغر کرد اما تهش گفت:  یاولش مامان کل م یکار هم کرد نیهم

 با اون صداتون مثل ماماعه گاوه  نیمخم رو خورد  ن،یبر  نی _بر

 

زدم و موهام هم از وسط فرق   یا   یسبز و خردل  یدخترونه  پیانتخاب دختر ها ت به
 اومد.  یم  یحساب  پمیگرفتم که به ت

 

 به ساعت کردم.. ینگاه

 

  

 

  

 

 کم ی _و_ی #پارت_س
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  یهچل انداختن بابا من م  نی که من رو تو ا سهیو نف  یعالم خروار خروار سر ناز  خاک 
 کردن  یمن رو قهوه ا   یها  ای رو نایزانو بزنه بهم حلقه بده ا کی رمانت یبه جا  نیخواستم ا 

   گهید  می_بر

 م ی_بر

 

 . میمشترکشون شد   نی هم سوار ماش با

 به جفتشون انداختم   ینگاه

  یم یهنوز شش سالشونه خاله براشون لباس ست صورت   نگاریرو نگاه ا  نایرو خدا ا  تو
 پوشن. یهنوز هم مثل هم لباس م دیخر

 

شناخت بدون ناز  یاون هم چون ما رو م میرفت مونیشگیهم شگاه یبا هم به آرا اول
 واسه ظهر به ما نوبت داد.

 

 .میبا هم سمت پاساژ رفت بعد

 ن؟ ی ریهم لباس بگ هیباز شب نیخوا  ی_شما دو تا جوجه اردک ها م

 کردن:  زونیهاشون رو هم زمان آو  لب

 مگه؟  هی_خب چ

هم هم    هیشب نیپوشیلباس م  هیبابا همش  ن یکیکوچ ی_آخه چه وضعشه مگه بچه 
رو  ترشهیم  شهینم دایخواستگار پ یکیواسه اون     نینفر  هی کننیهمه فکر م  نی هست

 مونه ی مظلومم م  یدست عمه 
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 م؟ یکن کار ی چ یگ ی_خب م

 

 ن یانتخاب کردم بپوش یفقط هر لباس نی_حرف نزن

 

 نکردن  یهم اعتراض  اونا

 

  ی قهی قرمز با   راهنیپ هی سهی نف یانتخاب کردم، برا  گریج یمجلس راهنی دو تا پ براشون
  یعروسک راهنیپ هیهم  نینازن یدامنش کوتاه بود و پشتش بلند بود  برا یجلو  یدلبر

 لباس.  یبنفش، خودمم مونده بودم ب

 

 زنگ خورد:  میگوش

 کوروش جونه؟  هی_ک

 نه؟ یخواد من رو بب یاالن واقعا م  یعنیبودش؟  یجد هیجد  نی _اهوم بچه ها ا

 

 ی جواب بده خره باباجان هاد یفهمینم کهی_آره د

 

 تماس رو جواب دادم: انیبسم ال... گو 

 _ الو سالم  

 دنبالت؟  امی ب یآماده ا ؟ی _سالم خوب
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 ؟ یدنبال من؟ آخه واسه چ یا یب یخوا یم ی_ممنون خوبم، جد 

 نثارش کردم. یلب االغ  ریاز بازوم گرفت و ز  یشگونین نینازن

 االن؟   ییدارم باهات کجا ی_آره مگه شوخ

 _من پاساژ...

 منتظرتم   رونیب گهید  ی قهیجا باش پنج دق  اون

 _باشه فعال 

 _فعال 

 

کف دست هام عرق کرده بود، دوماد ننم داشت   جانینداشتم از ه دیخر  یبرا  یوقت گهید
 خخ   دنید ومدیم

و   ننیبودن تا به نطر کوروش رو بب ستادهی دور تر ا یدر منتظر بودم دختر ها کم دم
 حاجت روا بشن. 

 

 

 سرگرم کردم. لمیتوجه بهش خودم رو با موبا   یپاهام سبز شد ب یجلو  یسیجنس

 نی آم گهی_سوار شو د

نشون بده من   نکهیا  یمگه سمند نداشت؟ نکنه تو روستا برا   نیزده نگاهش کردم ا بهت
 پسر دغل باز   یشد ا یم  یکیسوار اون  میآدم خوب
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 ؟ ی ش ی_سوار نم

 سوار شدم.   ناچارا

 خانم  نی _سالم آم

 بود که با جارو افتاده بودم به جونش  رفته ادمی  نگاریا  نی پا سرم

 ؟ ی _سالم خوب

 مبارک  دی جد  نی_خوبم ماش

 زد: یدلم براش بندر دیخند

 تولدمه  یکادو  ی_مرس

 داده ام انداخت و ادامه داد:  ن یبه صورت چ یبا لبخند نگاه ینگاه

  هیاما مامانم دنبال کالس و فخر فروش  ستمی ن اتیاهل جلب توجه و ماد  ادی_گفته بودم ز 
خوب بچرخم بقول خودش تو پسر   نیماش  هیکرد تو تهران حداقل با   میقسم راض یبا کل

  ن یشد که ا  نی ا  ننیآهنگ پاره بب هیبا  نجوریمردم تو رو ا   ستیتو ن ی در جا  یفرخ برزگر
 تهرون   نیتولد بنده که بخاطرش من رو بزور کشوند تو ا  یرو داد کادو

 

به خواسته   نیدونم چرا از ته دلم خوش حال شدم که ماش یگفتم نم یجوابش آهان رد
 خودش نبوده  ی

 

 . مینشست یرنگ یی گرد گردو  زیم  یرو  میشد  یکافه ا وارد 
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 ن یدار  لی م ی_چ

 قهوه لطفا  کی _

 _هات چاکلت  

 احترام خم کرد و گفت:  یسرش را به نشانه   گارسون

 _الساعه قربان 

 رفت  و

 

 یبهش م  یری ز  ری نگاه ز  هیچرخوندم و   یم   یبه دور تا دور کافه با تم فانتز چشم
 انداختم. 

نم  ن یکه سفارش ها رو آوردن خودم رو مشغول نشون دادم، اما باز ا  دینکش یاد یز  طول
 ن؟ یگرفته ا یبشر چرا الل مون  نیفکر کنم من رو اسگل کرده ا  دادیپس نم

 

 کردم و گفتم:  یمصنوع   یسرفه    تک

 ؟ ی بگ یخوا  ی نم یزیگم چ ی_م

 گذاشت و گفت:  زیم  یقهوه اش رو  دیسف  فنجون

 بگم؟  ی_چ

 

 خواد من رو حرص بده  یپررو م یپسره   دهنت
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 گم.  یاه اون زنگ رو م ز،ی_واسه همون حرفا، چ

 

 ی من رو دوست دار  ییطورا  هیو   یمن کراش دار یکه رو  نی_آهان هم

 

 دونم چرا رد نکردم جاش گفتم:  ینم

 ؟ یبود تو من رو دوست دار نی_خب، جواب تو هم همچن

 

 باال انداخت و لب زد:  یا شونه

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 ا ی کوتاه ب 

 
101 

 

 _و_دوم ی #پارت_س

 

 _نه

 

رو داشتم که   نیکردن حس ا  دنیگشاد شدن و دست هام شروع به لرز  یهام آن چشم
 دست افتاده و هزار  تکه شده  یتو یوانی غرورم مثل ل

مثل تو که از من   نیحرف ها منم گفتم همچن  نیو ا   یرو من کراش دار ی_تو گفت
 و خودم رو دوست دارم.  ادیمن هم از خودم خوشم م یو دوسم دار  ادیخوشت م

 

درسته   یکه تو دوران بچگ ییخواست خرخره اش رو بجوم  بغضم رو مثل آلو ها  یم دلم
 ت دادم قور دادمیقورت م

 

 !یبا من ازدواج کن دیها با   نیا  ی_اما با همه  

 

چشم   یهمون طور که انگشتم رو جلو  دمیکوب زیرو م یو مشت دمیآن از جام پر  کی
 هاش و داد زدم: 

  یکار دیبا  ا ی  یبش نیا  دیکس حق نداره به من بگه تو با چینکن ه د یبا  دی_واسه من با 
 برقصن  دی گه خوشگل ها با  یکه اونجا م یبه جز  اند یکن
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به دور و برم انداختم همشون   یافراد تو کافه به خودم اومدم و نگاه یخنده ها  لی س با
 شاهلل یا  نیرفتن رو آب بخند یم   سهیبه من زل زده بودن و از خنده ر 

 

 برقصن دی_ خشگال با

 ؟ ی هست یمنتظر چ  یکه بازنشست نمینب

 

 یبرقص  یپاش دیبا ،یبرقص  یپاش دیبا ین یجشن شب نش تو

 

 برقصن دیبا  خوشگال

 برقصن دیبا  خوشگال

 

 برقصن دیبا  خوشگال

 برقصن دیبا  خوشگال

 

 من قربون اون صورت خوشگلت برم  آخ

 قربون اون دلت برم  نهیدلت غم نش تو

 

 پات  ری ز  زمی باز با من برقص تا گل بر پاشو
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 هات   یصحنه رو با دلبر  یبکش شیبه آت تا

 

 برقصن دیبا  خوشگال

 برقصن دیبا  خوشگال

 

 برقصن دیبا  خوشگال

 برقصن دیبا  خوشگال

 

خوندن با  یرو م یبرقص اند دیصدا آهنگ خوشگال با  کی زدن   یم  زی م یرو  همه
 ماشاهلل همشون آهنگ رو از برن   دم،یخجالت لب گز 

 دم یدو رونیرنگم زدم از کافه ب یخردل ی مخمل  کی کوچ فیبه ک  یتعلل چنگ یب

 

 تو  یر یکجا م   ستای وا   نی_آم

رو   فمیبند ک دیکه بهم رس دینکش  یاومد راه اومد طول  یتوجه بهش که پشت سرم م یب
 آروم گرفت و گفت: 

 سوار شو ای کردم دختر ب یم  تتیخانم داشتم اذ  یر ی_کجا م

 

 درشت کردم:  شیرو برا   میوحش یها  چشم

 و کنار کار دارم.بر  یکن یم  ستگاهیمن رو ا  نیزم  ریچشم هام آب شو برو ز  ی_از جلو 
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 سوار شو   ایجنبه نباش لطفا ب یقدر ب نیکردم ا   یم  تتی _داشتم اذ

 گم کار دارم برو کنار ی_م

 خب؟  یدار کاری_چ

 براق شدم: سمتش

 داداشم لباس بخرم   یمن وقت نکردم واسه نامزد  یجنابعال ی_بخاطر لوس باز 

 م یخر ی با هم م میبر  ای_ب

 

 شدم. نیاجبارش سوار ماش به

داشتن من   یقشنگ یلیخ  یشدم لباس ها  اده یناز پ یروند با کل  یکیپاساژ ش سمت 
البته لباس    یدلبر ی قهی بلند با  راهن یپ کی کوروش  ی قهی گم شده بودم به سل یحساب
  هیدور کمرش  یرنگ یدرشت رنگ یلباس پر بود از پولک ها یهم داشت باال تنه   نیآست

 یلیخ یرنگ صورت  هیاز جنس تور بود با  لندشب یتنه   نی خورد و پا یم ک ینوار کوچ
 خوش رنگ  

 

 بود ماشااهلل ماشااهلل!  قهیچقدر خوش سل ندمیشوهر آ  خخ

 

 رو صورتم نشوندم.  یزیگشادم رو بستم و اخم ر ش ین عی ازش سر میدل خور یآور ادی با

 

که امروز کردم من هم از خدا   یلباس رو خودش حساب کرد و گفت به جبران کار  پول
 خواسته قبول کردم. 
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چالش   ه یدونست اون حرفم پشت تماس بخاطر   یداد م حیخونه هم توض ری مس تو
 کنه  تمی خواست اذ ی بودن اون هم با نه گفتنش م

 

 رفت. یل یو  یلیرو لبم اومد و دلم ق یهاش لبخند محو   حیتوض با

 

 کنم  یخوام کش داده شه واسه لباس ممنون جبران م  ینم الیخیب ی_اک 

 دونم.  یم  یکن یکنم، جبران م ی_خواهش م

 _روز خوش 

 _خداحافظ 

با لبخند مثل بچه   دمیرو شن نشیرفتن ماش یبزرگ عمارت شدم صدا اطی وارد ح  یوقت
 و وارد که شدم صدام و رو تو سرم انداختم: دمی ها سمت خونه دو

 

 دل من اومدم  یزای_سالم عز 

 جا  نی ا  ای_سالم دخترم ب

 

نشستن   ک یمبل کالس  یکه رو یمامان و بابا و بابا جان هاد  دنیدنبال صدا رفتم با د به
طرف ابروم رو باال بره  معلوم بود   هیباعث شد   بشونیعج یجمع مشکوکشون و نگاه ها 

 تو راهه..  ییخبرا
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 _و_سوم ی #پارت_س

 

   ییدخترم چرا سرپا  نی_بش

کنار گذاشتم و رو مبل   فمیو ک  دیطور که نگاهم بهشون زوم شده بود رو مبل خر همون
 درست رو به روشون نشسته بودم. ک،ی تک نفره کالس

 

رو داشتم االن مجرم گرفته   ن یکردن حس ا  یمنگاهم  میجور که لبخند مرموز مستق نیا
 برق نگاهشون فرق داشت. نی ا  یباشن؟ ول

 

گن من   یبابا نم یخوردن ا  یتکون هم نم یدونم چقدر گذشته بود که سه نفر  ینم
 کنن.  یم  نیزنم؟ چرا همچ یرو از ترس و استرس م شمیج

 

 کج و کوله روشون زدم و مظلومانه گفتم:  یلبخند

 .دیکن یبهم نگاه م  یطور نی شده؟ چرا ا  یزی_چ
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 چونه اش برداشت و گفت:   ری جان دست از ز  بابا

  میاالن هم دار  میعمارت راحت ش ی  دهیاز دست ترش  میخوا ینشده فقط م یچی_ه
 دلمون براش تنگ نشه می کن ینگاهش م یکل

 ! ؟ی_چ

 

 

تش اشک سمج چشم هاش رو پاک کرد و من مثل منگال تو نخ حرف  با تمام ابه باباجان
 هاش بودم. 

 . یعاشق شد ی_مامان قربونت شه چرا نگفت

 

  یم یجور  نیهمه شوک سکته رو بزنم همشون ا  نیخوان با ا ی م  هیچ هیقض امروز 
 کنن؟  

 

 خواد عروس شه  یدونه دختر بابا بشم م هی ی_فدا 

 

 گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

 شده؟  یچ  قایدق نی بگ شهی_م

 

 رفته بود گفت:   شیخرک یکه دوباره تو جلد محبت ها  مامان
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از خونه  ن یتو به بهونه ا  تیخواستگار  یدکتر اومد برا یمامان آقا یدون  یتو نم یعنی_
 بند؟  یدختره خال ینشد میج

 

 ! گن؟یم  یچ نایزبون لطفا، ا  ری عدد قرص ز   کی

 

 

 .ن یزن یحرف م یچدونم راجب  ینم هیبند چ  ی_مامان خال

 نگاهم کرد و جوابم رو داد: یچپ چپ مامان

اومدن گفت   یخانم با کماالت  هی دمیکم گذشت د  هی رونی ب ی_امروز که تو با بچه ها رفت
  نیگفت ا   یکنه م یم  سیکه دخترتون توش تدر  ییبرزگرم مادر دکتر روستا  نیاسمی من 

  یبگن کوروش من رو جلو فرستاد برا شهیدو تا جوون عاشق هم شدن اما روشون نم
حرف زد و عکس پسرش رو نشون داد،   انوادشونهم از خودشون و خ   یگرفتن اجازه کل

 هم بود.  پی ماشااللهرچه خوشت

 

 رو به من که مات و مبهوت بهش زل زده بودم بزرگ تر کرد و ادامه داد: لبخندش

به   تیاهم  یمثل تو سرتقه و ب یوم بود پسرش خارج درس خونده ولطور معل  نی _ا
 رفته اون روستا به عنوان پزشک  هیبق

جون و   نی اسمی  نیگرفتن جشن آرم  میو بابات حرف زدن تصم  یهم با باباجان هاد من
تا بابا جان و بابات بهتر بشناستون ماشاهلل که چقدر با کماالت   میدکتر رو دعوت کن یآقا

 خوبه و آقاست. یلیزن! حتما پسرش مثل خودش خ نیود او خانم ب

 بود. یمرد خوب  امرز یاز فرخ خان دارم خدا ب یک ی_من شناخت کوچ
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کوروش تو کافه نگاه   ی با من ازدواج کن دی مختلف به مغز هجوم آورد، با  یها فکر
 مامان!   یو حرف ها   نایاالن ا   یبو دارش و رفتار ها یکن یو جبران م   بشیعج

 

کارهاش رو بدونم اما   لی خواست واسش زنگ بزنم و دل یدر حال انفجار بود دلم م سرم
 جلوم رو گرفته بود. واری د کی مثل   ی حس هیدونم  ینم

 

  نیآرم  یها   فیو ذوق تعر   نی آ یها یفشاور رو سرم بود که با شوخ یشب جور اون
موقع ناهار خوردشون افتاد رو   که تو رستوران  یو اتفاق جالب   شونینامزد یها  دی خر یبرا 
و   سهینف  یها  یجواب سمج باز  یلبخند اکتفا کردم حت  کی کرد فقط به زدن  یم فی تعر
 رو ندادم.  نینازن

 

 .ارمیرو در ب هیقض  یگرفتم فردا با کوروش حرف بزنم ته و تو میتصم

 * 

 

 جون  نی آم یخدا و هنر خودم برم چه ماه شد  یقربون نقاش  ی_وا

 

بزنم زر نزن  تو که حلق   ادی خواست فر یدوختم دلم م شگریپر حرصم به آرا یها  چشم
 کنم.  یم زتیآو
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 دن یخند یم  زیخورم ر یم  یدونستن چه حرص یها چون م دختر

 

 حلزون؟!   قدر کند مثل نیقدر پر اعتماد به نفس؟! ا  نیقدر پر چونه ؟! ا  نیا  شگریآرا آخه

 

بود  یبه به چه چه ات واسه چ  گهی کارش حرف نداشت و فوق العاده بود اما د درسته
 ازت! میکن فی متواضع باش امون بده با تعر کمی

 

 لباست چقدر خوش رنگه   یقشنگ شد شی خدا نی_آم

 

دوباره استرس   روز ید یاما با اتفاق ها  ندمونهیآ  یآقا  ی قهی خواست پز بدم سل یم دلم
 شد. قیبه بدنم تزر
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 _و_چهارم ی #پارت_س

 

 انداختم. یقد  نهیبه خودم تو آ  یرفتن افکارم تکون دادم و نگاه  نیاز ب یرو برا  سرم

 

رو هم پاس بدارم خخ(   ینباشه پارس یگاد استفاده نکردم خارج یاهورا مزدا ) از او ما   ای
  نا یقربون مادر بزرگ چشم  سگ دارم بشم که ا من چقدر قشنگ شدم؟ وجدانًا منم من 

 رو برام ارث گذاشته. 

 

صورتم   بی رو صورتم نشونده بود عج یتی ال کاپی کرده بود و م ییاروپا  ونینیرو ش موهام 
لباسم رو لبام بود که من خودم    یهم به رنگ صورت ی کرد رژ خوش رنگ یرو دخترونه تر م

 کردم براش  یغش م

 

با موهاش حالت تل   سهیتفاوت که نف  نی کرده بودن با ا تی ال شی آرا هیها هم  دختر
موهاش رو   ی هم جلو نیبودن و نازن ختهیموهاش پشتش ر  هیبافت درسته کرد بود و بق

 سرش جمع کرده بود.  یباال  یزد و موهاش رو حالت گوجه ا  یچتر

 

  ی عمه  نی پشت به پشت شوهر کن نی خوا یم نی شما چه ناز شد یجنوب یغ هامر   _شتر
 . دیله کن یبار فشار جهاز و عروس ریمنم ز 
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 به گردنش داد و گفت:  یقر سهینف

 اسودی_حسود هرگز ن

  رونیب شگاهی ساعت شش بود که از آرا   دنیگفتم اون ها هم از حرص من خند ییبابا برو
 .میو سمت عمارت رفت میزد

 

گل    کیهم   زیهر م یکرده بودن رو  نیزا ید یاس ی و   یبا تم طوس  ییطورا یرو  عمارت
و آب    وهی و م ینیر یهم بود و کارگر ها هم مشغول گذاشتن چند و نوع ش یعیطب کیش
 گذاشته شده بود. وهیم

 

 با متوجه شدن حضور ما به طرفمون اومد و هول زده گفت:  مامان

 . نیکرد ریقدر د  نی_چرا ا 

 

مامان    شگاهیبارون کردم چرا آرا  ریبار خودم رو ت نینود و پنجم ی مامان برا  دنید با
 کارش واسه سرعت عمل باالش  تی فینرفتم نه واسه ک

 

 ورد.پدرمون رو در ا ریرو بگ شگریآرا  ی  قهیکنم مادر من  کاری_چ

 

 ان یخب برو حواست باشه کم کم مهمونا م یلیخ
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بکنن و منم هم مشغول   یج ی ها بقول خودشون رفتن سفارشات الزم رو به د دختر
 شدم.  ی وارس

 

  ستادهیا  یدم ورود ییخوش آمد گو یو مامان و بابا برا   ومدنی م شیها کم و پ مهمون
 بودن. 

 

  یهوا  شی خدا یوضع اومون ول  نیا ا سرما ب نی تو ا زهی خوبه پا یعت یماشاهلل چه جم 
 تابستون بهتر بود خخخ!  یامروز از صد تا هوا 

 

 .میرقص رفت گاهی به سمت جا ل یفام یها من و با بچه ها  زی شدن م لی تکم یحدود با

 

جشن هم وسط   ی  گهید ی باعث شد جوون ها دنیتو رقص لی فام یبچه ها  یفشان جان
 و قر بدنشون رو ارضا کنن   انیب

 

کشه واسه    یداره خودش رو داره م یجور نی ا نی گفت یچ یج ید نی گم به ا  یم  ی_هو 
 جو دادن 

 کردن:  یزیر  ی خنده

 ! گهی د گهی_د
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بلند  غیج هیذوق داره   یهرک  ارنیم  فی _خب خب عروس و داماد گلمون دارن تشر
 بکشه.

 

 رفتم. یسمت در ورود   یو فور مید یکش یبلند  غیجر دادن گلومون هم ج تین به

 چرخوندن. یاسپند رو دورشون م ی هی و مامان هان مامان

 

که داشت بخاطر   یکت و شلوار طوس نیشده بود با ا  پ یچه خوشت م یجون جون یداداش
 خورد.  یدرشتش جر م کلیه

 

هم  ین چه عروس خوشگل رفت جو یلبخندش کنار نم یوصف نشدن جانیبا ه هیهان
 گرفته داداشم. 

 

 باز موهاش!  ونی نیدلبرش و و ش یاس ی  راهن یاون پ با

 

  گاهشونیبه مهمون ها و از ابن کار ها سمت جا  ییو داماد بعد خوش آمد گو  عروس
 رفتم قرار بود خطبه عقد امشب خونده بشه

 

باال سرشون رو گرفته بودن منم به   یاومده بودن و پارچه   لشونیفام یتا از دخر ها  دو
 .دمیسابی عنوان تک دونه خواهر آقا داماد قند م
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ست   مین  هیهم که   شیلفظ  ریو ز  اهینخود س یعروس رو چند بار فرستادن پ  نکهیا بعد
 بار آخر گفت:  یبود رو بهش دادن برا 

 

 خدا و با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا بله  ادی _با 

 

گفتن داداش منم که هول شده بود خطبه اش نصف بود   یم  کی و تبر  زدنیکف م همه
 بله رو گفت 

 

نشدنشون کف دستم رو بوس کردم و با فوت   ت یاذ  ی برا دیمن رس  ی هیبه هد  نوبت
 مثال بهشون رسوندم.

 ما رو بخوره  یسهم غذا   ستین یکس میراحت هم شد گهیخان داداش د  گمی م کی _تبر 

 خنده گفت: با

 مونده از خونمون بره  یترش یقراره بو  هی خبرا  دمیشن یمحبت خواهرانه، ول  ی_مرس

 

بود   هیهان  یبرا  د یدستنبد طال سف هیو   نی آرم یساعت برند برا  هیخجالت کادو رو که  با
 گفتم.  ک یهم تبر   هیرو دادم و به هان

 

 نجا یا  ایجانم ب نی_آم
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 ... 

 

  

 

  

 

 _و_پنجم ی #پارت_س

 

 بکشه من رو  رونیتا جمع رقص ب دیکش یبه مچ دستم خورد که مامان اون رو م نگاهم

 

 گل دختر من  نمیخانم ا  نیاسمی  دی _بفرما

 

 ! ندمه؟یخانم خوشگله مادر شوهر آ نی عه ا عه

 بود واسه خودش!  یا  یبارب نکهیا

 گفت:  یرو صورتم کاشت و با لبخند و مهربون یا  بوسه

 ؟ یخوب  دلم زی_سالم عز 

  نمیواال من آم  ارمیها رو در ن  یدختر خجالت ی کردم ادا یزدم سع  یجوابش لبخند در
 خوب نبود چه برسه خجالت که خوب بکشمش!  مینقاش
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   دی_ممنونم خانم برزگر خوش اومد 

 کرد هم گفتم:  یبه کوروش که حالت خاص نگاه م رو

 ن یخوش اومد  داریدکتر مشتاق د  ی_سالم آقا

 

 رو جنتلمنانه خم کرد و گفت:  سرش

 خانم نیآم نی_همچن

 

 سرش همانا  یتک تک خال موها  یخم شدن همانا و دلم هوس کندنش برا  نیا

 

 ننش رو اورده جشن خان داداش ما!  یجد یجد

 

 

خانم معلم جالب روستا رو   نی مشتاق بودم ا  یلیکرد و من خ فی ازت تعر یلی_کوروش خ
 . نمیبب

 هم زده به لبش   یسرخاب کی دلبر، چه مات رهیکه دخترم دلم م لبخند نزن، من ینجوریا

   نی_شما به من لطف دار

خواستم   یکه خواستم  تو رو مطلع کرده م  یخواستگار یجون راجب اجازه   دی_حتما ناه
 ه؟ ی نظر خودت چ نمیبب
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عروس   یدارم ادا  دما یخجالت کش دیفکر کن دی ونیانداختم مد  نی سرم رو پا   یا  لحظه
 . ارمی رو در م ایبا ح ی ها

 

 حرف بزنم.  یدکتر چند کالم ی_اگه جسارت نباشه من با آقا 

 

 مادرت بگه  دی_اون رو با 

 

 

 گفت:  د یرد و بدل کرد و با ترد نمونیکه ب یبا نگاه مامان

 .دیپشت عمارت صحبت کن نی _بر

 با احترام با دست اشاره کرد جلو تر بدم.  کوروش

 خانم! نیاسمیدونستم پسر   یمن نم یتو چه مودب بود اوه

 .میگفت یدو با اجازه ا  هر

 

 . میبود رفت نجایا  یجوون ها  یسمت پشت عمارت که پاتوق جلسات اضطرار و

 

 لب زدم:   یشده شده فور زی لبر یفور گه ی نداشته ام د صبر

 _خب جواب بده زود
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 باال انداخت: ییابرو   تک

 اون وقت؟  ی_به چ

 بهم انداخت و ادامه داد:  یگرانه ا  زیآنال ینگاه

 هم هستم من   قهی _چه خوش سل

 

 

 : دمیکش یپوف کالفه

 ! ه؟یکارا چ  نی _تو رو بخدا بگو منظورت از ا

خودمم بهت  رهیمادرمم فرستادم جلو اجازه بگ  رمی خوام زن بگ یتونه م یم ی_آخه چ
 باهات حرف زدم.  ییجورای راجبش 

 

 

زدم و تو قهوه اش حل شدم کامال مصمم حرف   خوش حالتش زل یقهوه ا یچشم ها  به
 که خودم توش گم شده بودم. یاحساسات  ری زد و من درگ یم

 دادم؟!  یم  یدل رقصان خودم رو چ نیچشم ها و ا  ن یجواب ا من

 

 شده لب زدم: مات

 _حاال چرا من؟ 

 انتخاب من  ی_چون تو شد 
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 ... 

 

  

 

  

 

 _و_ششمی #پارت_س

 

 برقصن  دی خوشگال با  یوسط که به قول اند   انی_خب فقط خوشگال ب

 

 ! یخنده امان از دست اند ری ز  میهر دو زد یج ید یجو دهنده   یها ادیفر  با

 

بو رو تو   نیام رو نوازش داد و من ا  ینیتر کرد عطر سردش ب کی بهم نزد یکم سرش
 عشقم.  ی مغزم ثبت کردم بو 

 

 ؟ یکن ی_قبول م

 قبول کنم؟  دی_چرا با 

 زحمت  یب ای_کوتاه ب
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 ادامه حرفش گفتم:  طنتیش با

 خوام از عمت  ی_شماره م

 

جوابم رو   شهیحاال م ؟یدار  یکاریروبه روته به عمم چ نجایگلش ا  ی _عه عه برادر زاده  
 ؟ یبد

 

 رفتم گفتم: یطور که م ن ی سمت مراسم ازش دور شدم هم به

 خون  یدکتر تجرب ی_کوتاه اومدم شب خوش آقا 

 

و   جانیه  هیتخل یشد برا  یکه از لبم جدا نم یباشم با لبخند یمنتظر جواب  نکهیا  بدون
 . هیحال سر خوش چ ن یا  لیدونست دل ینم یکردم جز من کس دنیشروع به رقص میشاد

 

 ۰۰:۳۰ساعت که  دنی تمام مهمون ها رفتن با د شیجشن بود که کم و پ ی آخرا

 کردم واسه روستا. یحرکت م د یداد آه از نهادم بلند شد من االن با ینشون م رو

 

 برم. گهی_مامان من د 

 _وا کجا دختر؟ 

 بعد جشن برگردم. دی ندارم با  ی_گفتم که مادر من که مرخص
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تازه فردا   ؟ی بر یخوا  یاوضاع م نی دختر امشب جشن داداشت بود با ا ی گ یم ی_چ
 تهی خواستگار

 

 جشن و بهت زده گفتم:  یها شد قد پرتقال ها  چشم

 ! ؟ی _خواستگار

 _آره دختر  

جا   نی از ا شتریتونست ب ی من امشب قرار بود باهاش برگردم روستا اون هم نم  ی_وا
 باشه.

 

فردا اجازه   ی گفت و اونم ازم برا ییزا ی چ هی_حاال که شده بعد صحبتتون اومد به مادرش 
 . انی خواست منم چون با بابات و باباجان حرف زده بودم گفتم ب یخواستگار ی

 

 یدونستم و چطور یعجله هاش رو نم  لیمونده با کوروش تماس گرفتم اصال دل در
 .میمگه قرار نبود با هم برگرد  ؟یکنه پس من چ  فیتونست کارش رو رد 

 

 در جوابم فقط گفت: اما

  هیمرخصبت   یتو هم برا  رمیو سامون بگخوام زود تر سر  یفقط م نکهی_عجله ام واسه ا 
 . امی تونم ب یافتاده و نم یمهم یلیخ یلیو بگو اتفاق خ ریبگ یتماس با خانم قاسم 

 

 * 
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 ش ی تو چا ی زیبر ریفلفل قرمز هم بگ نی ا  نی_آم

 

 باز سه تاشون انداختم. شیو به ن هیبه فلفل دست هان ینگاه یچپک چپ

 گفتم:  هیبه هان رو

 ؟ یبه کشتن بد  یخوا  یشوهر من رو م یختیداداشم نر یی_تو چرا تو چا 

 شبی تازه  د نگارینه ا نگاریبود ا  یا  یزود جوش و دوست داشتن یلیدختر خ هیهان
 خونه شده  نیعروس ا 

 _چون آقامون رو دوست داشتم 

 

 هام رو گرد کردم:  چشم

 ش؟ ی تو چا زمی_مگه من دوستش ندارم که فلفل و نمک بر 

 

  

 

 گه ید میبزار بخند زی بر ن ی_اه آم

 

 _حاال فکرام رو بکنم.
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 کلکل ما وارد آشپز خونه شد و گفت:   یبا صدا نی آ

 

 شهر از  ی _چتونه شما عجوزه ها

 

 رو بهش گفت:  ین یری با خود ش هیهان

 

 ده  یحرف ما رو گوش نم نی_داداش نگاه کن آم 

 

  

 

 حرص زدم پس کله اش و گفتم:  با

 

زنه با خود  یبا اسم صدا نم یرو نگاه، به من رو درست حساب  یری_عه عه وزق کو 
 زنه  یرو داداش صدا م نی آ ینیریش

 

 ... 
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 _و_هفتم ی#س

 

   دنیخند هیمن، بق  یاوج حسود با

 نجان؟ یهم ا  نایا  دهی_حسود رو بردن جهنم گفت ها 

 

 نی ننت پرو یساز  یاز خودت ضرب المثل م یمن چرا الک یسر افندگ هی_برادر ما 
  ات یتو فرهنگ و ادب یپر یم  ت یمشک  یها  یکه با کتون ی بابات فردوس ایبود   یاعتصام
 ؟ یو فارس

 

 رو به سمت شکمم فشار داد و گفت:  انگشت

 هست. اتیادب ریخل و چلم که دب ی_آبج

 

گر، بزار شوهر  حساس بودم اونم که سو استفاده    یلیرو محکم گرفتم رو شکمم خ شکمم
   ارهیگم شوهرم پدرت رو در ب یکنم م

 کشمت من  ی_م

نقشه قتل    دیشه دخترا جمع کن ی_فعال من رو نکش، مراسم عمارت بابا جان برگزار م
و لباس   یسفارش هم کرد آماده ش   یمامان کل نی آم د،یاون دکتر فلک زده رو اونجا بکش

 . یخوب بپوش



 ا ی کوتاه ب 

 
126 

 

 م یا ی _باشه تو برو ما م

 

  ومدی م زیشوم  یرنگ با دامن سبز که رو  دیسف زیبچه ها شوم  ی  رانهی انتخاب سخت گ به
  یکه به لباس هام م یسرم توربان دم،یشد رو پوش یبسته م ون یحالت پاپ  دیکمرش با

 آزاد باشه. یادی حجابم ز  یخواست شب خواستگار یسرم گذاشتم، دلم نم یخورد رو رو 

 

  یکرد که دو تا بچه هاش رو با هم داره م هیگر یمامان با شوق کل  می عمارت رفتبه  یوقت
قربون صدقه   یهم با خوشحال  هیشه بق یفرسته خونه بخت و چقدر دلت تنگ شون م

 رفتن.  یام م

 

بود که اگه  نی تو زم یمرد فرشته ا ن یکرد ا ینگاهم م  یهم با محبت خاص باباجان
 از مادر پدرم دوستش نداشتم کمتر هم دوستش نداشتم. شتریب

 .دمی سمتش رفتم و دستش رو بوس یفور

 

 

  تهیل یترش یعمارت از بو  نی رو آماده کن که خدارو شکر کل ا یی_بلند شو دختر برو چا
 کنم.  یشن نذر کردم اگه درست شه خودم ده تا گوسفند قربون یخالص م

 

و اضافه شر عمر    دنیمن بود، که باعث خندشدن  ی احساسات  یبرا یضد حال حرفش
 شد. هیبق
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 سوسن جون رفتم خودم رو مشغول کردم.   شی حالت قهر پ با

 

 اومدم.  رونی داد ب یکه اومدنشون رو خبر م  هیصدا کردن هان با

 

ام   نهیکوبن به قفس س یخودشون رو به در م یشکستن در  یکه برا   ییمثل آدم ها قلبم
برق چشم   دنی که با د یعشق  دمیرس یواقعا من داشتم به عشقم م یعنی  د،یکوب یم

عشق قشنگم داره به وصال    یعنیتو دلم جوونه زد،  اریعمو خشا  یچراغ قوه    ریهاش ز 
 رسه؟!  یم

 

 رفتم. ییخوش آمد گو یبرا یچشم مامان به سمت ورود  یاشاره   با

 

 از همه دو تا مرد هم سن سال که هر دو کچل بودن وارد شدن.  اول

 

 بزرگش هست.  ییدا یگریبزرگش و د یعمو شی کیمتوجه شدم  که

قدر  ن یچرا ا  نی وارد شد، ا ینیر یش یبا جعبه  ینارنج پی ت هیاون ها مادرش با  بعد
 دو تا پسر دارم.  ن یا  یکنم جا یمن حس م زنهی م پی ت یالکچر

 

 دی _سالم خوش اومد
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 .دیبه صورتم پاش یلبخند

 ممنونم.   زدلمی_سالم عز 

 

پر   یکرد بعد اون کوروش سبد گل  یم ییو اون ها رو راه نما  ننیزد بنش یتعارف م مامان
 وارد شد.  دیو سف یاسیو   یصورت یاز گل ها 

 اندام چهارشونه بودم.   نیو من عاشق ا ومد ی اش چه رو تنش م  یو شلوار نوک مداد کت

 

 

 د ی _سالم بفرما

 کردم.  یزده بودم گل رو برداشتم و تشکر یطور به چشماش قفل همون

 ممنون  یلی_خ

 کنم ی_خواهش م

 

 رو به من رفت، بهش تعارف زد که داخل شه. زینگاه ه نیبه ا ی چشم غره ا مامان

 رفت  سمت سالن  هیکه مهمون ها تموم شدن همراه بابا و بق نیا  یهوا  به

 

 زن داداش   هیشاک  یلی_مامانت از دستت خ

 : دمیکش ینیه

 ؟ یهست  ی_تو ک
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 کرد و گفت:  طونیهاش رو ش چشم

 دت ی سپ سی_برادر شاهزاده بر جنس

 

 کوروش نبود.  هیاصال شب یداشت ول یخوب ی  افهیتفاوت درسته ق چقدر

 

 .ییکهربا  ی روشن و چشما ییو موها   دهیو کش دیبلند و با صورت سف قد

 

 هی شب ییطورا هیبابامه من   هیکوروشم اون شب ی_زن داداش واال من داداش واقع
 مامانمم. 

 

باهاش هنجرش رو   یدرمونگاه پشت گوش شیهمون پسره هست که کوروش پ  نیا عه
 پاره پوره کرد. 

 

 تو، شناخته بودم خودم. دی _بفرما

 

 زد و گفت:  یچشمک

 _معلوم بود، با اجازه 
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 ... 

 

  

 

  

 

 و_هشتم_ی #پارت_س

 

 زد! یکه از من و داداش هم چل تر م   نیا  وا

 

  یباال انداختم و سمت آشپز خونه رفتم دختر ها که با التماس باباجان رو راض یا شونه
 ارضا شه سمتم حمله ور شدن.  شونیکرده بودن تو آشپز خونه باسن تا فضول 

 

 بندم بهتون گفته باشم. یقالده م دی_چتونه آرام باش

 

 پس کله ام زد و گفت:  سهینف

 کنم. تینوزاد رنگ یبزنم با عن اسهال گهی م طونهی_ش

 رو حالت چندش جمع کردم.  صورتم
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 کن   فی تعر  شدی_چ

 

  شیجا پ  نیبعدش اومدم ا   ییکنم آخه؟ من رفتم فقط خوش آمد گو  فی رو تعر ی_چ
 سوسن خانم ابرو کمون کجاست؟  یشما، راست

 ی دم کن صدات کردن آماده باش ییچا   ایتو هم پاشو ب  ییرای_اون رفته پذ

 

  یسوسن جون رو برا  یمحبوب باباجان رو دم کردم  گل سرخ پودر شده   یرانی ا  یچا
 .ختمیعطرش داخل ر 

 

 بودم من آخه؟! مادر شوهرم قربونم بره.  یک یبانو کد

 

 عروس خانم رو بخورن  ییخوان چا یکه م  زیها رو بر یی_دخترم چا 

 

 ببرنم. انی_استرس دارم سوسن جون خراب نکنم، ن

 

 رفتن. سهیرفت و دختر ها از خنده ر یخانم چشم غره ا  سوسن

 

 نیبچ ینی س نی ا  یتو زی رو بر  تی چا  یشاه عباس  کی کمر بار وانیل نی ا  نی دختر تو ا ای_ب
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  ییکنم چا  یاتم کشف م یکه انگار یرو گرفتم با دقت جور ییطال  کی کمر بار  یها   وانیل
 ستش رو کنارش گذاشتم.   یها ینعلبک ختم،یرو ر

 

 وانش یتو ل زی فلفل قرمز ها رو بر نیا  نی آم ای_ب

 

و   هیدونستم آخر ی م یکه حدود  یوانی رو تو ل اهیخدا فلفل قرمز و س  اد یذکر صلوات و   با
 . ختمیداره ر یکوروش برش م

 

 بچه ها به سمت سالن رفتم.  یمثال دعا  یها   نینفر با

 _سالم 

 

  یکردم که چقدر اون شب خجالت یرو درک م هیمن زوم شد، تازه حال هان   یها رو  نگاه
 ! مهیمتر و ن  کی زبونش  ومدهیبود االن ن

 

 رو اول سمت بابا جان بردم که اشاره زد به مهمون ها تعارف کنم. ییچا

 

مونده بود که  اول    وانی کردن دو تا ل  یم یبزرگش شروع کردم، هر کدوم تشکر یعمو  از 
 سمت برادر کوروش بردم. 
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 کنم. یرو جون دوست دخترت اون رو برندار برندار،عه خواهش م تو

 

 خاک دشت لوت رو سرت  اه

 

 مممنون یلی_خ

 کنم  ی_خواهش م

 

رو به کوروش تعارف زدم، با   ی به بچه ها دادم و چا  یزده تو دلم فحش خی  یدست ها  با
 تشکر برداشت. 

 

 کار شد صفر. ن یبا ا  میبه زندگ دیرو خوندم، ام  اشهدم

 

 مامان  آروم کنارش شدم. یاشاره   با

 جان متشکرم  نیداره آم ی_به به چه عطر

 _نوش جان 

 

چقدر من مظلوم بودم من خبر   ری رو نگران کرد و من رو سر به ز  همه ی سرفه ها  یصدا 
 نداشتم.
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 هو؟ یشد   یچ  اریکام ی_خوب

 

 قدر تنده  ن ی چرا ا نی_خوبم ا 

 

 ! ؟ی_چ

 

 .. 

 

  

 

 _و_نهمی #پارت_س

 

ماجرا شده    یمتوجه   یوق زده بهش زل زده بودن، خودش که انگار  یبا چشم ها  همه
 نگاهم کرد و گفت: طونیبود ش

 عروس خانم رو خراب کردم.  ی_فکر کنم نقشه 

 

که  ی که اه تو اون روز خواستگار ییکجا هیهان  یشد، ه دهیها سمت من کش چشم
 کردم من رو گرفت.  تتی اذ
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و    دیگز  یخنده زدن مامان لبش رو م ریماجرا رو با هم گرفته باشن هم زمان ز   یانگار
 کرد.   یازشون عذر خواه

 

 حرف بزنن.  یجان چند کالم ن یکوروش و آم  نیظرم اگه شما اجازه بد_به ن

 

 کن.  ییاز اتاق ها راهنما   یکیدکتر رو به  ی_دخترم بلند شو آقا 

 

 مراسم چقدر دنگ و فنگ داره آخه پوف!   نیا

 

  ی گره ی جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم کوروش هم با با اجازه همراهم شد دست از 
 و وارد شدم. دم ین رو کشاتاق مهما یتونیز 

 

زد که واقعا برام قابل درک    یموج م یچشم هاش عجله ا  یرو بهش دوختم تو  نگاهم
 نبود.

 

 ؟ ی_خوب

 ؟ یگذاشت یامروز قرار خواستگار یبدون اطالع من برا  ییهوی_من خوبم چرا 

 

 زد  یچشمک
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خواستم زود تر تو رو به مراد دلت برسونم مگه به قول خودت رو من کراش   ی_بده م
 .ینداشت

 

  یک یجلو د یفهم یافتاد دستش تا م یم  ییچا وای عقلش ل ر یداداش ش یکاش به جا یا
 نشسته، بچه پررو! 

 

قدر  ن یا  ینشست یک شی پ یدکتر فکر کرد  یآقا  یریگ یم  لی _چقدر خودت رو تحو
 خواستگار ها رو داشتم. ن یمن بهتر  یریگ یم   لی خودت رو تحو

 

 مادر فرشته تو روستا که جلوم رو گرفته بود.  یآور ادی با

 

 دادم:  ادامه

 تو همون روستا هم خواستگارمه کی ارگان لی _تازه فرهاد پسره مسئول وسا

 

 

  دهیبر ، یست شاه عباس یها  یشدن قد نعلبک  کبارهیخنده که چشم هام  ریزد ز  چنان
 از خنده گفت:  دهیبر

 کنه.  یم  یکه چوپان یگی رو م لی بی_فرهاد س
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 نبود؟!  نایپسرش دکتر و ا مگه

 

 هیف یهم شغل شر  یمگه؟ چوپان هی_خب چ

 

 رو قورت داد: خندش

  کهیمسئول مواد ارگان یتو گفت  ه؟یاون چطور آدم یدون یآخه تو نم ی_اون که البته ول
شاه پسرشون نگفتن   یکردن برا  یارکه شما رو خواستگ شونیخندم گرفت. بعد مادر ا

 پسرشون معتادن؟! 

 

 گفتم:  ارمیکه کم ن  نیا  یشدم کل وجودم رو گرفت اما برا  عی ضا حس

 ؟ یگ ی م  یجور نی چرا ا ی تو که دکتر هیمارینوع ب  هی  ستین بی_تازه معتاد بودن ع 

 

 چرت نگو نگاهم کرد:  گهیگفت، د یکه م ینگاه با

 

 .می راجب خودمون حرف بزن رونیب میایشه از بحث خواستگار روستا ب ی_االن م

 

 گفت بدبخت، البته کرم از خودش بود. یم راست
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 . میزد  رونی صحبت از اتاق ب یکم بعد

 

 خانم گفت:  نیاسمی

 جان؟  ن یآم شدی_عه اومدن، جواب ما چ

 

  یحرف هی ط  خانواده ام بگن فق یندارم هرچ یانداختم و گفتم من مشکل ن ی رو پا سرم
 دارم.

 ؟ ی_چ

توش   یهست جشن  یاگه نامزد  خوامیمراسم به روستا برگردم، م  نی بعد ا دی_من با
 . یعروس  ینباشه بمونه برا

 

 .... 

 

  

 

 #پارت_چهلم 

 

 بهش برخورده باشه گفت:  ینگار یکوروش ا  مادر
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با شکوه همه   یبدون جشن نامزد  شهیخاندانه مگه م هی  زیجون کوروش عز  نی_وا آم
 تموم شه  یچ

 

 قدم شد:  شیخانم بکنه که باباجان پ  نی اسمیرو به  یخواست اعتراض مامان

 

هم، مطمئنًا تا االن متوجه   نی اما آم  ستین ی براتون شک زه یکه پسر شما عز  ن ی_در ا
بدون کم و   میتون یعمارت هست پس ما هم نم نی نور چشم من و کل افراد ا نیشد
   یبره تا عروس میدونه مون رو بفرست  ه ی  یکیدختر   یکسر

 

 برگردم  دیمن با  ی_بابا جان ول

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه بابا

موقت با نامزدش بفرستم بره اون   ت یبا به محرم یزی_من چطور دختر رو بدون چ
 ب یغر  یروستا 

 ؟ یعنی هیکاتب منظورتون چ ی_آقا 

 

 

 جواب داد:  نیآرم

  یدور برا  ی برم روستا دیگفت با  ستادی همه ا یرو  نی_منظور پدرم کامال مشخصه،  آم
 اما االن مسئله ازدواجش هم هست.   سیتدر
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  یکه بو یمتشنج بود نگاه منتظرم رو به کوروش دوختم، نگاهم رو خوند لبخند  وضع
 زد و رو به خانوادم گفت:  دیچینگران نباشش تو سرم پ

  یرو برا  ط یشرا  نیکه بهتر ن یدون یها ندارم م نی جشن و ا با ی_جسارته من مشکل 
خواد فعال به روستا برگرده من   یشرط خود خانم کاتب بود که م نی گرفتنش دارم اما ا

 هم بهش احترام گذاشتم.

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

افته من در   ینم یاتفاف ج ی تونم راحت کنم ه  یم نی که بخوا یرو هر جور التونی_خ
  یبشم البته جسارته، خاطر دخترشون رو م یخانواده ا  یکه باعث نگران نمیب یخودم نم

 خوام. 

 

  یاز همه مامان و مادر کوروش ناراحت بودن چون فکر م  شتریهمه جا رو گرفت ب سکوت 
 گردونن. یوصلت ما رو بر م  نیکردن با ا 

 

شده بودم دست به دامان تموم  کردم،  یالک خورده ام رو تو گوشتم فرو م یها  ناخن
 ! خوامشیدور بر شده بودم، من شوهرم رو م یامام زاده ها و مسجد ها 

 

 رو شکست:  یاز جاش برداشت و سکوت رو مخ  ینیری ش اریکام
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  ای  میبخور میموند  فیزنن ما بال تکل یچشمک م یها بدجور ینیری ش نیکاتب ا  ی_آقا 
 نه ؟

 

 مامان و بابا رد و بدل کرد و بعد گفت:   نیب ینگاه باباجان

 _مبارک باشه  

 

  نیا  یشده   ری گفتم، من اس یشکر ی حبس شده ام رو رها کردم، از ته دل خدا نفس
 عشق بودم. 

 

به موضوع   یشد، بابا جان وقت دهیکش یمراسم خواستگار ی ا شهیکل ی به بحث ها  بحث
 شد گفت:  دهی کش هیبه مهر

  میدون یها نم  نیبا ارزشه ما ارزش اون رو به چند هزار تا سکه و ا یل یما خ  یبرا  نی_آم
 اونم مثل تازه عروسمون سه عدد آخر تولدش باشه.  هیبنظرم بهتره مهر 

 

 خانم هم در جوابش  گفت:  نیاسمی

  گنینم  گنی م یباال رسمه مردم چ هیسمت ما مهر ن؟یزن یم ییکاتب حرفا  ی_وا آقا 
 اقل مثل خودش نگرفت خانم مهر عروسش رو حد  نیاسمی

 

گفت مادرم دنبال حرف مردم و فخر   یکه م دمیرس یکوروش م یداشتم به حرف ها  تازه
 ! هیفروش
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سکه با    ۷۰۰من شد   ی هیبودن مهر  یمن طوالن  یهر کدوم برا  ییحرف ها  یبعد کل 
   دیع یهم شد برا  یآپارتمان، قرار عروس کیتولدم شاخ گل نرگس با  خی به تار ۱۳۷۵

 

چند ماهه تا   ی  غهیص  کیزنگ زد قرار شد  غهیخوندن ص  یبرا  ییبه عاقد آشنا باباجان
مادر ها به سنگ خورده بود تو    ریت  میدیبرامون خونده شه تا ما به روستا برگر  یعروس

 به نرفتن بکنن.  یناراحت هم بودن که نتونستن ما رو راض شونیاوج شاد

 

کردن و با مسخره   یم  یدختر ها شاد مید بودو منتظر عاق  میرفت ی دختر ها به اتاق با
 خوندن:  یم یباز 

 

 _سورمه به چشمام شونه به زلفام 

 رو لب هام  کی رو لپام مات سرخاب

 

 شوهر شوهر شوهر  یبرا 

 شوهره شوهر بالشت پره شوهر  شوهر

 

 شوهرر  خرهیسره شوهر نازت م ریز  شب

 شوهر  یوا یوا  یوا 



 ا ی کوتاه ب 

 
143 

 

 

 نگو نگو دهنم آب افتاد دلم به تاب تاب افتاد نگو

 

 دهنم آب افتاد دلم به تاب تاب افتاد نگو

 دلبر اومده اون  یشوهر اومده بو  اسم

 

 دم در اومده انتظار سر اومده  

 تو بغل  ادی م ادی م لی   دونیفر  ادی م یوا 

 

 بستر گرم زفا مدنت ماه عسل  

 شوهره شوهر بالشت پره شوهر  شوهر

 

 شوهرر  خرهیوهر نازت مسره ش ریز  شب

 

 شوهر  یوا یوا  یوا 

 

 

  یب نیشه کنار ا  یمتاهل شدم نم  گهیرو نگاه، من د  ی ابد  یها دهی کردم ترش ینچ نچ
 دارم واال!  تیکالس ها باشم من مسئول
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 نشه. ری شه جوگ یدرخت مونیآدم  م خخ

 

 که با باز شدن در اتاق.. دنیچرخ  یدور سرم م اوردنی در م یخل باز  ی نجوریها هم دختر

 

  

 

  

 

 کم ی#پارت_چهل_و_ 

 

 دن یکش  ینیو ه ستادن یسرجاشون ا   خیورود بابا جان دختر س با

 

 ن یمن برد   یرو سرتون آبرو یگب ابانی خاک ب ن یمن ی_واقعا شما نوه ها 

 

  یم خشی که معلمش سر کالس مچش رو گرفته و توب ییها مثل دانش آموز ابتدا  دختر
 انداختن. نی کنه سرشون رو پا

   نی اریدر م یهمه جلف باز  نی شوهر ا  هی_واسه  

 ادامه داد: هیبه هان رو
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عقدت بود چرا   روز یمجردن تو که د ارنیدر م  یباز  دی بد دیهمه ند نیها ا  نی_حاال ا 
 ی کن یم  نیهمچ

 

 کردم خوشمان آمد. فیک دم، یخند  یم زی ر زیر

 خودش رو جمع جور کرد هول شده موهاش رو پشت گوشش زد و گفت:  هیهان

  نیکنم آم کاریچ دمیخندیمن فقط م دن یرقصیداشتن م  ناستیا  ریباباجان، تقص  زهی_چ
 خواهرم که کل عمرم نداشتم.  یجا

 

 بهشون انداخت:  نیبه معنا خر خودتون تازه گاو هم خودتون یسر باباجان

 کار دارم. نیبا آم رون یب نیبر _عجب، 

 

رنگ اتاق رو بست روبه روم نشست با   ییزدن باباجان در گردو رونی جت از اتاق ب مثل
 : دیو بوس دیسرم را در آغوش کش  رشیدست بزرگ پ

اخالقت   یمن  یتو دور دونه   زهی عز یلیکه خاطرت واسم خ یدون  یخودت م ن،ی_آم
 .ندازهیهاش م طنتیو ش  بامیز  یمهربان بانو  ادی رفتارت ظاهرت همه من رو 

 

  یکمرنگ صورت ی ها یبا گل ها  دیدست هام گذاشت چادر سف یرو تو  یتا خورده ا  چادر
 قشنگ  یلیخ

 بابا جان  هیچ نی _ا

  ی_چادر از مادربزرگت مونده دوست دارم تو روز عقدت سر کن 
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 کردم بغض قلمبه گلوم رو قورت دادم و گفتم: زدم و محکم بغلش  لبخند

 ا یباباجان دن نیدوست دارم بهتر  یلیبود که تا حاال گرفتم خ یزیچ ن یبهتر  نی_چشم، ا 

 

  ی بار بود من فاز احساسات برداشتم و اون تهش من رو قهوه ا نیاول   دیرو بوس صورتم
 رنگ نکرده بود. 

 

 . میاومد  رونی به در زد و گفت عاقد اومده دست به دست از اتاق ب نی که آ یتقه ا با

 

نگاه   کی من در  ستیحکمت ن یکار تو ب چیدونم ه یم  سپارمیخودم رو به تو م خدا
 منتظره بشه همسرم!   رهیو غ  ییهوی  یلیکه االن قراره خ ی دل باختم به دکتر

 

  یبار ثابت م نیچندم یرو بهم برا شونیافراد عمارت جمع شده بودن مهربون  ی همه
چادر   ینشستم مامان با اشک شوق یسلطنت  یمبل دو نفره    یکردن، کنار کوروش رو

 کرد. یخوشبخت یسرم گذاشت و آرزو  یشده بهم رو رو هیهد

 

 باشه؟   یتا چه وقت غهی_ص

 شون ی_پنج ماه درست تا عروس
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  یزد باشه ا یم  یدیکم پشتش به سف یو شلوار پوش بود و موها   کت ی که مرد عاقد
زد اما   ی موج م ینگران کیهام   یگفت شروع به خوندن خطبه کرد، تو کل حجم شاد 

بزرگتر ها بله   یکه به کوروش داشتم کنار زدم و کوتاه اومدم و با اجازه  یاون رو با عشق
 گفتم. یا

 

  لهیمن فقط قفل به ت یگفتن اما چشم ها   یم کی و پشت به پشت تبر  زدنی کف م جمع
نبود توش تنفر نبود درونش اجبار   یحس یکوروش بود که توش توش ب یقهوه ا  ی ها

  دم،ید یداشت حال خوب داشت اما هرچه داشت عشق رو توش نم اقی هم نبود اشت
و دوست    یقعشق و عاش  النبودم که از حس و ح یبا کس ایمن عاشق نشده بودم 

 عشق رو خوب بلد بودم.   ری داشته الشم اما تعب یداشتن تجربه ا 

 

بود   دیاز اون جنس طال سف یمیکه ن یوزن  نیبزرگ سنگ یخانم جلو اومد حلقه  نیاسمی
داشت و رو   یالماس نسبتًا بزرگ نیاش از جنس طال زرد وسطش هم نگ گهید مین

 انگشتم کرد و رو بهم گفت: 

درست   ی خواستم اگه همه چ ینشون بود که امروز م یحلقه   نیا زم، ی_مبارک باشه عز 
  یو عروس یعقد اصل یبرا  یرو االن بهت بدم ول  ن یقسمت بود ا  نگاریشد بهت بدم اما ا 

 کنم یجبران م یحساب

 

 و گفتم:  دمی پاش دشیبه صورت گرد و سف یلبخند

 ممونونم ما... یلی_خ

 مثل پسر ها  یجون صدام کن یاسی یتون  یبه بعد م نیکنم از ا ی_خواهش م
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که پسر ها رو    دمیدو برخورد اصال نشن نیبود تو ا  نیا  هیگفتم، پس قض یچشم  مات
 بست. یجان تنگشون م هیتهش  ایپسرم خطاب کنه همش به اسم   ا یبچه هام  

 

 

کوروش با کوروش به خونه شون رفتن قرار بود من آماده   یکه گذشت خانواده  یکم
 .میو سمت روستا حرکت کن  ادیدنبالم ب هگیبشم تا دو ساعت د 

 

 پر عجله نوبر بود واال !  یمدل نامزد  نیا  میبود بی غر بیواقعا عج  ما

 

 چه وضعه نامزد کردنه اصال   نی آخه ا ؟ی مونی _دختر چرا نم

 

مامان   ی غم نشسته   یو رو به چشم ها  دمیصورتم کش  یدستمال مرطوب رو رو  کالفه
 گفتم:

اون بچه   یبدون مرخص نجایمقدمه اومدم ا یبرم ب دی_مادر من عشق دلم من کارمه با 
 دارن اجی ها به من احت

 

 ؟ ی کرد حداقل اما تو چ یعرعر م هیخوندم  یرو توش خر م نیاسی ن یبگم به تو ا  ی_چ

 

 کردم:  یا  خنده
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 برگردم بعدش  دمی_قربونت بشم بزار حداقل نذرم تموم شه خوبه؟ قول م

 

 زد:  یو همونطور پشت در هوار م د یض در رو کوببغ با

 _گمشو تو هم با اون نذرت  

 ... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_چهل_و_دوم 

 

رفتنم به نحوه احسن انجام دادم تا دست از سر کچل من   یافراد خونه رو برا   دنیکش ناز 
 برداشتن. 
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 ششیکه ن  اری و منگ به کام جی کردن گ یداخل شدن و با همه خداحافظ اری با کام کوروش
 جاست؟  نی خورده بود نگاه کردم اون چرا ا تاپیمثل خر ت

 

 . میبرگرد ش یشده بود باز با اون سمند الکچر  قرار

 

 .نمیپشت سوار شد به من اشاره زد جلو بش اری که من سوار شم کام نی از ا  قبل

 

فرستن کنار تازه   ی تر رو دارم که م  کی برادر کوچ  ای_زنداداش االن من حکم اون خواهر  
 عروس و داماد که خطا نکنن

 

بهش انداخت   یجلو نگاه نهیرو زد و حرکت کرد همون طور از آ  نیاستارت ماش کوروش
 و گفت: 

 رو مخ خانم من هم نرو  اریباش کام لنتیسا ل ی_مثل موبا 

 

ر دلم  طو نیخانم من کوروش؟! که ا  ای تره  نی ری ش یسوسن جون خوشمزه   یها  گز
 مرد واقعا شوهر من شده بود؟!  نیکنم ا یسمتش پرتاپ م  یرفت، نگاه عاشقانه ا 

 

 لطفا   تینشسته رعا  نجایبگور ا  نگلیس هیبابا   الی خ ی_زن داداش ب
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خل بودنش از ما باال تر بود   یاز نظرم مرحله    اریشده چشم از کوروش برداشتم، کام هول
 کنم دایپ تی میتو نگاهش باعث شده بود حس صم طنتیو ش

 

 د ی_کور شود چشم هر که نتوان د 

 

کنم به جمع   یگزارش م نمینگاه ها بب نیبه بعد از ا نیطور ،از ا  نی_اوه که پس ا 
 باالخره من مامورم و معذور   یگرام یخانواده ها 

 

 رو دور زد با خنده گفت: یدا؟نیم کوروش

حالم عوض   شتیپ امیمن ب ی خواهش گفت ینرفته با کل ادتی  اری سر خر، کام ی_بهتره بگ
  ،یور دل مادر گرام  گردونمتیبر م یاریدر ب یباز  ارشوریخ یجور نی هم یشه اگه بخوا 

 تو اون دانشگاه؟  یتو مگه درس و مشق نداشت نمیبب یراست

 

  یگرفت با حالت زار مصنوع نیماش  یجلو  یها  یدست هاش رو از صندل هیتک اریکام
 گفت:

از اون ناز و اداها دور باشم، قول   کمیجون در ننداز بزار  یاسی_نه جون داداش من رو با  
 باشم یخوب  یدم بچه   یم

 

 تر شد و ادامه داد: یجد
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ام    یروان پزشک یرشته   یمن دانشجو   ؟یگی زنت م یجلو هی_برادر من درس و مشق چ
برادر نخبه ات رو ترور   دونهیزنت در عوضش    ی ببر جلو به ذره پز بده خودت رو باال

 . یکن یم تیشخص

 

 تر از برادرش هست.  وونهی د ناً یقیبشر   نی ا نی کنم ا یم یا  خنده

 

 تا خودش  یروان پزشک باش ضی خوره مر  یبهت م شتری_ب

 

 بخنده! ایخنده زد جان تو بخند دن ری ز  یپق کوروش

 

 کردم. یباز با افتخار نگاهش م  ش یبا ن خودمم

 

 ز یدرمان زن داداش عز  یدکتر من برا شیپ  ای_بنظرم تو هم ب

 

هات رو    نهیهز  ادیحرف بزنم دکتر باهات راه ب  شتریکنم و ب یونیبگم بهش؟ پا در م ی_چ
 کم تر کنه؟! 

 

 نشون نده رو به کوروش گفت: عی خودش رو ضا ارهیکه کم ن نیا  یبرا 
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 کنه  یم تمی وز وز اذ یبزن صدا  یزیچ  یآهنگ هی_داداش 

 

 کرد و گفت: یرو پل  یخنده اهنگ با

 بدبخت  ی_سوخت

 زدم:  نیدر اوردم تو ماش  فمی عطرم رو از ک یفور

  م ی_آره واال خفه شد

 

  رونینگاهش رو به ب نهیداد و دست به س هیتخس به پشتش تک  یپسر بچه ها  مثل
 فرستاد.

 ما شد.   کی داداش کوچ نیا  فی حر یکیخانم باالخره   ولی _ا

 

 آقا  مینیما ا  گهی_د

 

بود با خجالت   دهیلفظ اقا بهش چسب  یادی ز  نگاریرو بهم دوخت ا  طونشیش یها  چشم
سخت    یباهاش راحت بودم اما حاال واسم کم  یلیخودم رو سرگرم نشون دادم من خ

 همسر صداش بزنم و نگاهش کنم. هیبود به عنوان  

 

  ری از مس ی زی چ گهیخواب شدم و د  ر یدونم چقدر تو تفکرات خودم غرق بودم که اس ینم
 ... دمینفهم
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 #پارت_چهل_و_سوم 

 

  ادمی از حرص خوردن ز  یاومدم، سر درد ناش رونی بغلم زدم و از کالس ب ریکالس رو ز  دفتر
 بود.  دهیامونم رو بر 

  یجوابشون رو م یدادن سرسر یم  یشدن سالم یکه از کنارم رد م ییآموز ها  دانش
لبخند و   دنمیکردم با د یاومد ناخودآگاه اخم رونیکوروش که از کالسش ب دنیدادم با د
مدرسه نبود تا سرش هوار بکشم و    طی جا مح نی پررو کاش ا ی کهیبهم زد مرت  یچشمک

 اش کنم.  مهیق مهیق

 

 روم رو برگردوندم و سمت دفتر رفتم.  فراوون یابروهام رو کور تر کردم با دل خور  ی  گره

 

 با جمع کردم. یا  مهینشستم سالم و حال و احوال نصف و ن یعرب ری دب یخانم مراد کنار

 ؟ یقدر ناراحت نیشده ا  ی زی _سالم دختره چ
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وقت فکر    چیچند روزم بود حالم رو بدتر کرد، واقعا ه ن یدهنم که اثر فشار ا یتلخ طمع
طور من رو که دختر   نی کوروش اون هم از اولش ا یتوجه ا  ی عشق و ب کردمینم

 ! زهیبودم بهم بر  ی الیخیسرخوش و ب

 

 زدم و گفتم: ینگران خانم قاسم یرو به چهره   یمصنوع لبخند

 فقط  هیخوبم از خستگ نی_نگران نباش

 

 

 _سالم  

  ی م یکردن با لبخند و صورت بشاش، واقعا داشت رو مغز من گلف باز  یبهش سالم همه
 من نشست.  یت رو به رو کرد. درس

 حرص درار!   یکردم خر شمال شی کیروستا  ی لب با خر ها ری هام رو مشت کردم ز  دست

 

 

 آقا اکبر، دستت درد نکنه زحمت دادم بهت  ی_عه اومد 

 

 .دیوار باال پر  ک یت ی مدرسه ابرو ها  داریتو دست آقا اکبر سر  ین یریجعبه ش دنید با

 دکتر  هیحرفا چ نی _ا
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  شی نتونست فضول شونیکی بود اخر   دهیتر باال پر ینیر یهمکار ها بابت ش ی ها شاخک
 : دیرو کنترل کنه پرس

 دکتر؟  یاقا  نیا هیچ  ینیر یباشه ش ری_خ

 با خانم کاتب  مینامزد  ینیری_ش

 

مقدمه    یچرا ب نیازشون نداشتم، ا  یهمه گشاد شدن من هم دست کم یها  چشم
 کرد؟!  نیهمچ

 

  میشد مگه قرار نبود همانگ باش دیزوم شده رو من و کوروش حال بدم تشد ینگاه ها  با
ام ته ته دلم شاد شد  یدروغ چرا تو اوج ناراحت ی! ول م؟یکه نامزد کرد  میفعال تو روستا نگ

 رفت. یلیو  یلیو ق

 

 گفت:  یکه زود تر از همه خودش اومده بود با لبخند  ری مد

نامزد   یک  ؟ی همه پنهون نیچرا ا  یول ن،یشانشاهلل خوشبخت ب یو سالمت   ی_عه مبارک
 .نی کرد

 

بگم، که  یقزل آال باز بسته کردم اما مونده بودم چ یجواب دادن مثل ماه یبرا  دهنم
 سوپر من وارد سوالش شد و گفت:   هیکوروش مثل 

  یو عقد و اصل یچون عروس   شهیوقت هم نم یلیشد، خ ییهوی   ی_واال خانم قاسم
 .میبگ  میگرفت میتصم ین یری که امروز با ش میچطور بگ   میمونده بود ستیواسه االن ن
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 گم.  یم کی تبر  نیکه خوشبخت باش شاهللی_آها ا

 

 ی ممنونم خانم قاسم یلی_خ

 ن ی لطف دار ری _متشکرم خانم مد

 

کردن خودم با   یقربون یگفتن من هم با اندک   یم کی کار ها پشت به پشت تبر  هم
 دادم.  یقربانت گفتن و تشکر ازشون جوابشون رو م

 

 کنم.  سیکردم تدر  یروز با حوصله سع اون

 

 تناسب داره؟!   تیب نی_خانم ا 

 

و دستور در    هیما هم خالصه شده تو آرا  یشدم زندگ قیاز شاهنامه دق  یشعر تی ب یرو
 آوردن 

 ن ی_آره طاهره جان آفر 

 گفتم درسته.  یدی زد د شی بغل دست ی باز به بازو  شین با

 

بعد هردو همش   نیاریدستور هاش رو در ب ۲۱  تیب نی وقت دار قه ی_بچه ها پنج دق
 دم. یم ستیب هیدرست کرد  
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خواست علت کار هاش رو بدونم،   یخواست کالس هرچه زودتر تموم شه دلم م یم دلم
براش خودم رو   یادینم من ز خواست غرورم رو براش بشکو یهم دلم نم  یاز طرف
 واال!   رهیگ  یم  یشه تو اونجاش عروس ی پررو م  گهی کردم د کیکوچ

 

 م؟ ی_خانم ما بگ

 

 افکارم رو کنار گذاشتم و اجازه دادم تا جواب بده  یپاره شده  یها  رشته

 

زدم سمت خونه حرکت کردم اون شب   رونیحرف از مدرسه ب  یکه تموم شد آروم ب کالس
 .شمیپ  ادیقرار بود فاطمه ب

 

 ... 

 

  

 

  

 

 #پارت_چهل_و_چهارم 
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کرد    یمن رو آروم م  شهیکار هم نیبودم ا  ریمس  یتو یباغ و درخت ها  یتماشا  محو
  دم،یپالتوم رو جلو تر کش یها  نی سوزوند ناخودآگاه آست  یسرما مغز استخون ها رو م

 دادم.  نروی نفسم رو پر صدا ب

 

  ادیز   یاز دور سرم رو به پشت سرم چرخوندم، کوروش داشت با فاصله کم  ییصدا با
  یها  یره، اما امان از چس کالس باز  یخواستم ازش سوال کنم کجا م ومد،ی پشتم راه م

 رابطه!  ی تو

 

درمونگاه   یکا یمگه خونش نزد   نیادامه دادم، ا   رمی سرم رو چرخوندم و به مس یفور
چرخوندم همچنان   ز یسرم رو ر  یفضول ی ارضا یکنه، برا  یم  کاریچ نجایا  ستین

 . ومدی مشکوکانه داشت م

 

بهش  یامروز ه  ارمیسرم در ب  ییبال هیدور از جونم خفتم کنه  ادینکنه ب دمیلحظه ترس هی
 کردم؟  یاخم م

 

 بهت بزنه؟!  بیچه آس  یگاب، تو زنش نیآم  یگ یچرت م چرا

 

که داره   نیشدم ا  خی س یمحکم ی قدم ها یاما با صدا   ادینم گهیکوچه رفتم، البد د داخل
 اد؟ یواقعًا دنبال من م
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مکافات   یبا کل  فمیرو از از حجم شلوغ ک دیتفاوت نشون بدم کل یکردم خودم رو ب یسع
شد اومد   یم  مونیخودش پش دید  یم یهمه شلختگ  نیرو با ا  فمیکردم، اصال ک دایپ

 رفت. یکردم م یم  کشی ت کهیمن ت یمن، ول  یخواستگار

 

 شدم خواستم در رو ببندم که زود تر داخل شد. اط ی ح داخل

  ایو درشت مامانم تو ذهنم بهم   زیر  یتذکر ها ای من رو گرفت   ینیآم یری دونم جوگ ینم
 : دنیکش غیج غیشد که شروع کردم به ج یآور

 

تو خونه ام فکر   یا یتازه م یدار  کاریخالفکار ها؟ چ مثل دزد و یهمش دنبال من  ه؟ی_چ
 ! رم؟ی جوگ یمن از اون دخترا  ی کرد

 

 گفت بدبخت  یگفت درست م یاگه م رمیمن جوگ  قایدق

 

 کردم: یگوش پاره کنم رو ول نم یزد اما من سخران یچشم به پشت اشاره م با

 

اصال خوب    ه؟یخبر  ینامزد کرد  یکن فکر کرد  یدکتر، برو خودت رو قهوه ا  ی_برو برو آقا 
 دل مامانم  زیبدون من هنوز دختر بابامم عز 

 

 بگه بازم نزاشتم: یزیرو باز کرد چ  دهنش
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  یتو خونه  یدنبالم و اومد  ی به من؟ حاال افتاد  یکرد  یسالم  هیچند وقت  نی_اصال ا 
 من؟  

 

 آب تو سماور  هیشب  یسرم آروم باش شد تو؟ خاک به   یشد یوا دختر چ ی_ا 

 

  یمنه، اون سر یو سوت ییرسوا  ی هیکوروش کال ما  ن یا  د،یگلپر جون نفسم بر  یصدا با
 مامورا افتاد دنبالم.   هیهم شب یسر  نیبه عنوان دزد ا 

 

 روم کرد و به گلپر جون گفت:  یخنده ا  کوروش

 شهیکرده خوب م  دایمشکل پ  یخانم ما اعصابش کم نینشده گلپر خانم ا یچی_ه
  یشد شرمنده  یو عصب دیتو خونه ترس دمی پر هویتحت درمانه برادرمه، بعد من  شاهللیا

 م یشما هم شد 

 

 رسم.  یرو م یکی تخم شتر مرغ گرد کردم من حساب تو  یرو به اندازه  چشمام

 

 صورتش زد و نگران گفت: یجون رو  گلپر

قدر ترگل پر گله و خانم و با کماالت همش   نی دختر ا  نی_وا خدا مرگم بده، ماشاهلل ا 
 شه حاال  یخوره خوب م یچشم م

 

 ست ی ن یخاص زیچ  نی_آره نگران نباش
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 ناهار  یبرا  نیای_خب خدا رو شکر ب 

 

 گفت:  دیچرخ یم   نشونیبه من که مات شده نگاهم ب رو

خوش حال شدم دکتر هم مثل   یلیخ نیکن یشما نامزد م  دمیفهم یجان وقت نی_آم
پال)کدو پلو( قبالً هم ازم قول گرفته بود من هم امروز دعوتش کردم   ییخودت عشق ک

 با تو   نجایا  ادیناهار ب

 

جلوش رو    یها   یزیشد و تمام آبرو ر  یاسم کدو پلو چشمام برق زد و تو شکمم عروس با
گفتن من لباسم رو عوض کنم سمت خونه ام رفتم کوروش هم سمتم  فراموش کردم با 

 راه افتاد. 

 .. 

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_چهل_و_پنجم
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  شینسبت بهش رفتم لباسام رو عوض کنم تا برم پ الیخیدر رو پشت سرم بست ب و
 کدو پلو رو عشقه واال!  م،یعشق ابد

 

 .دمیشکستن قلنج هام بدنم رو کش یرفتم برا  م یاتاق خواب نقل به

 تخت پرتاب کردم. ریبه ز  یرو در اوردم مثل توپ میهندونه ا یها  جوراب

 

رو خنده    افهیشل شده بود ق  شیشلخته ام که دم اسب یو مقنعه رو در آوردم موها  مانتو
 جذابم! یدار کرده بود اصال من در هر وضع

 

 دختر  یدار  یقشنگ ی_موها 

 . دمیکه زوم شده به موهام بود چرخ یو سمت مرد   دمیکش ینیه

 

قدم    نیعقب رفتم چشم هام ب یاومد قدم کم یاش رو از چارچوب برداشت نزد هیتک
و   دیکش شونمیپر یرو موها یخاصش در گردش بود، نوازش وار دست   ی هاش و چسم ها
 نجوا گونه گفت: 

 ه؟ یعیطب ای   ی_چه خوش رنگن و نرم رنگشون کرد

 شده لب زدم:  مسخ

 ی عی_طب
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 :دیچرخ ورمد

چند وقت   ن ینداشت که ا یازم ناراحت باشه چون آقاش منظور نمی_خانم من، نب
  کی که در عرض  نی ایموضوع کنار ب  نیخواست خانم و خودش با ا   یم ومد ین ششیپ

 روز متعهد و متاهل شدن 

 

 ما اروم به اونور هلش دادم:   کی فاز رمانت تیشکمم شد پاراز  غرغر

 

 انگار  ومدهی به ما ن یاحساس  یفاز ها نیگشنمه ا _برو برو من لباس بپوشم 

 

  کی شلوار و تون هیلباسام رو با   جانیاز سر ه ادی رفت منم با تپش قلب ز  رون یخنده ب با
مبل    یمنتظر رو دمیاومدم، د  رونی عوض کردم از اتاق که ب یرنگ و شال کلفت یخاکستر

شوهر   یباز شد حاال من فدا   شمیرو مبل نشسته ن نکهینشسته ذوق مرگ شده بخاطر ا 
 زمان حالم بشم خخ!

 

 

 م؟ ی_بر

 م ی_بر

 

 .میروانه شد اریعمو خشا  یهم سمت خونه  با

 زد: غیو ج  دیکوچکشون سمت دو  دختر
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 _آخ جون عروس آخ چون داماد 

 

 .دیکوروش هم اون رو در آغوش کش دمیکارش خم شدم صورت گردش رو بوس نی ا با

 

 اومد:  کی و نزد   دیبا خجالت لب گز  گلپرجون 

 گه یشرمنده بچست د  یوا  د،ی _سالم خوش اومد

 بچه ها(   زیمبارکه جان وچون )عز  نی _سالم خوش اومد

 

 . میو تشکر کرد می ادا در اورد   کمی یخجالت یعروس داماد ها نیمثل ا  مثال

 کدو پلو چشم هام شد مثل پراژکتور   سیشده د  دهیچ  یسفره   دنید با

 . میسفره نشست دور

غذا هستن قبال قول گرفتن   نی خوب درست کنم دکتر گفتن عاشق ا  ی_بخدا شرمندم غذا 
 من درستش کردم.

 غذا بود گفتم:   یها  یچشمم قفل دلبر یجور همون

 _منم عاشقشم 

 

 

 گفتم:  به پهلوم زد که بخودم اومدم هول شده و دست پاچه یضربه ا  کوروش

 هیحرف ها چ ن یگلپر جون ا هینه عال زه،ی_چ
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 تعارف زد:  اریکردن و عمو خشا  زیر  یخنده   جمع

 د ینوش جان کن دی _بفرما

 

 .میبهم نگاه کرد   بی مسابقه بود من و کوروش مثل رق نگاریا  مید یرو کش غذا

 

پر کن   گفتیم  یشد اون بک  یم  یخال یکی بشقاب  میو با ولع شروع به خوردن کرد تند
 . میسه تا بشقاب پر غذا خورد یشوخ یشوخ

 

 بازم کوروش خان  ی _من نم

 کرد:  زیچشم هاش رو ر کوروش

 ی_برو بچه عرضشو ندار

 

 کرد و گفت: ینجات بده تک سرفه ا دنیاومد مثال جون ما رو از ترک  اری خشا عمو

  یخونه  ن یبر بسه حاال گهیمعدتون، د  ییماشاهلل به توانا  نی آفر نیهر دوتون برد نی_آفر 
 ی خواب بعد از ظهر ی جان برا نیآم

 

 گفت: یهم فور خانمش

   دیاستراحت کن نیبر  نی _آره آره خسته هم هست
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  یصدا  م یاومد  رون یکردن از خونه که ب  رونیما رو از خونشون ب یو مجلس کیش یلیخ
 گفت: یکه م ومدیعمو م

 رحمانن  ی_مهمون نبودن که ماشااهلل مثل تراکتور مشت

 

   مید یبه هم خند رو

 من بردم  ی_ول

 نگاهم کرد:  مهربون

 خانمم برنده هست  شهی_هم

 

 

 ده  یم صی حرف ها نزن مغز ما فقط فحش ها رو تشخ  نیاز ا  یلعنت

 

 ترکم   ی_من برم استراحت کنم دارم م

 شد:  سمت خونه ام رفتم و که پشتم وارد  یحرف  بدون

به حرف بزرگ ترامون   میتون یما که نم یخواب بعد از ظهر نی_مگه نگفتن با هم بر
 نه؟  میگوش نکن

 .. 
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 #پارت_چهل_و_ششم

 

 سرم رو کج کردم و گفتم:  یرو باال انداختم کم ابروهام

همه حرف گوش   نی از ا یر یگ ینم یا   زهی جا الیخی! بی_نه بابا چه پسر حرف گوش کن
 کردن 

 

از حرص و ترس کتفش رو گاز   دمیکش یبلند غیکرد ج  نیحرکت من رو از زم  هی ی تو
 گرفتم: 

 ن ی خنجر زهرن، ول کن آم ستی ول کن، دختر دندون ن ی_ا 

 

از دستم گرفت که تو   یکتفش رو گرفتم اونم گاز محکم دمیسگ چسب  هیمن مثل  دید
پر افتخار فشار گازم   ریپاچه گ کی نشدم مثل  می چشم هام اشک جمع شد، اما من تسل

 کردم.  شتریرو ب

 

 گذاشت: نیزم  یپشتکارم محکم من رو از خودش جدا کرد رو  دنیبا د 
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 کنهی_چته تو کتفم  کنده شد، ول هم نم

 

 : دمیبهش توپ هو ی   یتهاجم  حالت

به   از یمن رو ارضا کنه من االن ن ی ها از ین دیبا یک  ؟ی شوهرم یگ یها مگه نم هی_خب چ
تو هستم   اریدلم من در اخت  زیبفرما خانومم بفرما عز  یبگ دیگاز داشتم هوس کردم با 

 ر یگاز بگ یخوا یم  یهرچ

 

باال اومد شروع به قهقهه زد  ندوزشیکه و ی  هیزده نگاهم کرد اما بعد چند ثان بهت
 زنن ی م  رونی از خونه از ترس زلزله ب نا یکه من گفتم عمو ا یجور

 

استادش تو رو   گمی من م یدرست ول یخودش رو قبول ندار شمهیهنوز پ اری کام ن،ی_آم
 کنه  نهیمعا  هی

 

محکم و سفت من رو   یبکشم فور غیگوشش ج  یخواستم به قصد جر دادن پرده ها  تا
 بغل کرد: هدیدراز کش

 ادیبخواب صدات هم در ن ریچند ساعت امروز بگ   نیتو ا   یدختر بخدا خلم کرد  سی_ه

 

داد و   یبود و مزش به من آرامش م  نیریش یدندون مصنوع  ی ها  لیمثل پاست بغلش
 آغوشش تو عالم خواب شناور شم. قیباعث شد دست از تقال بردارم تو قا  نیهم
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 جده سادات! تجاوز تجاوز  ا ی_

 

که چشمم خورد   ن،ی دور به سقف خوردم برگشتم رو زم هی  دمیاز خواب پر یبلند  یصدا با
 د یلرز  ی م دیکه مثل ب یبه فاطمه ا 

 

 ی ا  ترانهیکردم الکپشت مد  ی_چته تو داشتم سکته م

 

 دهنش رو با صدا قورت داد هول شده گفت:  آب

 ! نجانیدونستم کوروش خان ا یافتاده نم یتو رو خدا من فکر کردم اتفاق  دیببخش ی_وا

 

 :دی بود کش ختهیکه تو عالم خواب بهم ر   شیمشک  یبه موها  یدست کوروش

 شما  نی برم فکر کنم کار دار گهیکنم من د ی_خواهش م

 

به فاطمه رفتم و دنبال آقامون راه   یپر کَره ا   یچشم غره   د،یفشنگ از جاش پر مثل
 افتادم.

 ! ؟ی ری_کجا م

  دهیسر خونه و اورده، دوستت ترس ییچه بال  ستی معملوم ن  تیهم تنها  اری_برم کام
 شش یپ یبهتره بر
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 شدن و ادامه داد: طونیهاش ش چشم

واب خوب هم  بابت خ یدلش نخواد؟ راست  دفعهی دهیها ند  زیچ ن یاز ا  گهی _مجرده د
 بود یدستت درد نکنه عال 

 

 و گفتم:  دم یهام رو درشت کردم و همون طور خند چشم

من سرخ شم تو    یزن یحرف ها م  نیو از ا  یکن ی م طونیهان؟ چشم هات رو ش هی_چ
  ستمیکار ها بلد ن ن یخون من از ا یدکتر تجرب ینه آقا  ؟ی و خجالت من ذوق کن  یا یاز ح

 اد یدر م یخجالتم مصنوع ی ادا یادی اوقات ز  یکردم اما باز بعض  نیالبته تمر

 

 نثارش کردم و ادامه دادم:  یطونی بار من نگاه ش نیا

 مراقب خودت هم باش  یر ی م یبود، دار یخواب خوب یلی_دست شما هم درد نکنه خ

 تو دختر   یا  وانهید ، ی_بخدا تو گولم زد 

 بسالمت  ری هم نگ لی _برو برو خودت رو تحو

 

بود   ستادهی وق زده ا یدکش کردم و به داخل رفتم فاطمه همون طور با چشم ها  کیش
 رو به حال زارش گفتم:

 شد دلت خواست؟ منم دلم خواست  ی_چ
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بنده ده تختشون کمه فاطمه هم جزء اوناست با حرفم از جوش   یقایکه رف ییاون جا  از 
 حرفم گفت:   یبه کمرش داد و ادامه   یدر اومد قر

 اوعه اوعه   است،یدر  هیدل تو  نمینازن نمی_نازن

 

 کردم.  یشفا و سالمت یبهش کردم براش ارزو  یتاسف بار نگاه

 

با هم مسابقه   میکرد یمثال چند تا انتخاب م  میتست کار کرد  یشب با فاطمه کل اون
اون   یگل پر برا  یمشت تخمه ژاپن  هیداد  یزودتر و درست تر جواب م یهرک میداد یم

افتاد   ادم ی نون رو  سفره گذاشتم  یوقت میدرست کرد  یبود که املت ازدهی  ی کایبود، نزد
 اوردم یدوغ ن

 

 ار ی ب خچالیرفت برو از  ادمی _پوف فاطمه دوغ  

 

 فاطمه همانا... یقطع نشدن ی هی حرفم همانا گر  نیا
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 #پارت_چهل_و_هفتم

 

 االغ؟  یکنیم هی_آروم دختر چرا گر 

 

 اش گفت: هیگر   ونی اشکاش رو پاک کرد و مپشت دست  از 

 ...نی_آم

 

 ی بگو سکته ام داد شدهی _ها چ

 

 دوغه؟  هی_من صورتم شب

 

 نگاهش کردم:  جیگ

 _هان؟! 

 

 . دیکش ش یو آب دماغ  سیرو صورت خ  یبار دوم دست یبرا 

 

 ی د یبس که سف مونهی گه صورتت مثل دوغ م یبه من م شعوری_گاب ب
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 ! ؟یگی رو م ی_ک

 

 لب زد:   یو همون طور دی دماغش رو چندش باال کش آب

 جونته  یشو ش ی_اون پسره که پ

 ؟ ی گیرو م اری _کام

 من؟  هیاسمش چ دونمی_چم

 کوروشه  کیداداش کوچ  اری _کام

 

 ذوق گفت:  یخشک شد و با کنجکاو  یاشکش آن چشمه

 اونم دکتره؟  ؟ی گ ی_راست م

 

باز   شتیداداش کوروشه ن یدی شناالن تا  یزن یزار م ی_برو گمشو فاطمه، سه ساعت دار
 اه!  یواقعا هم دوغ  یشد برو گمشو وقتم رو تلف کرد 

 

 کرد و گفت: یا  خنده

 

 که  ستین یزیدکتر باشه کم چ هی_خب چ

 

 ی گوز نوزاد بد یکه صدا  یطور زنمتی م ی_جور



 ا ی کوتاه ب 

 
175 

 

 

 یجور می تست زد   یو کل میچرت و پرت گفتن شام و دوغمون رو خورد   یشب با کل اون
 . میکه سر کالس تو عالم چرت بود

 

 

 د یر ی_خانم تو رو خدا امتحان نگ

 کنم  ی_آره خانم خواهش م

 

 _حرف نباشه  

 

 کالس از جاش بلند شد و گفت:   طونیآموز ش دانش

 رنیرو بدن و امتحان نگ  شونینامزد ینیریش  دی_خانم معلم با 

 

 صدا شدن:   کی

 م یخوا یم ین یر ی_اره خانم ما ش

 

 کردم:  زیهام رو ر  چشم

 . رمیگ ی خرم اما امتحان رو م یم ینیر یتک تک تون ش ی_من برا 
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 غر غر مشغول امتحان دادن شدن  یبا کل تهش

 

فشارش دادم تا از دردش کاسته شه، عادت نداشتم  یدست هام گرفتم کم نیب سرم
مامور مانند  عقاب باال سر بچه ها باشم اعتقاد داشتم    ایمراقب   هی موقع امتحان مثل  

بهشون درس  یدرس خوندن و بتونم جور یبرا  ارمیبچه ها رو به وجد ب فمهیمن وظ
درس بخونه   خوادیکه بخواد تقلب کنه پس خودش نم یبدم تا تو ذهنشون حک شه اون

 .امیو شوت به نظر ب  الیخیکردم که ب  یهم رفتار نم یالبته جور نه،ی بب بیآس خوادیو م

 

 گذشت که رو بهشون گفتم:  یا   قهیچهل دق حدود

 _وقت تمومه، سوگند برگه ها رو جمع کن

 

  د یترم بود و اون ها با کی ها عادت داشتم، نزد زی چ نیها باال گرفت و من به ا  غرغر
 قابل تکرار نبود. گهی که د ییطال یخوندن فرصت ها  یسخت درس م

 

 .میکن  یم یجلسه بعد بررس نیسی زبانتون هم بنو نی_روز خوش بچه ها تمر 

 

از   یدیاومدم دفتر کالس رو داخل دفتر گذاشتم با با اجازه و خسته نباش رونی کالس ب از 
 اومدم. رونیهمکار ها ب

 

 داد. یداشت انگشت هاش رو از سر استرس فشار م یبا استرس کنارم قدم بر م فاطمه
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 تو سرت   زنمیم  فیک  نی_فاطمه آروم باش با هم

 

 _استرس دارم خب 

مشاور    هی هیشب یازش راجب کنکور و دانشگاه سوال بپرس یخوا   ی_نداشته باش م
 نامزدم نرفتم. ی خونه می ماه و ن کی من داشته باشم که تا حاال بعد   دیاسترس رو با

 ن یتحفه ا گهی_بابا شنا د 

 از پهلوش گرفتم.  شگونیبهش رفتم و ن یغره ا  چشم

 دوغ خانم میبر  ایخب بابا ب یلی_خ

 

 انداختم.   ییو طال  دیسف یرو به روم با دروازه ها  ییالیو  یبه خونه   ینگاه

 

 باز شد یکیرو فشردم که با ت فونیآ  انیال... گو  بسم

 

 

 گوشم گفت:   ریبه پهلوم زد و ز  یضربه ا  فاطمه

 آقاتون  نیداره ا  ی_چه خونه ا 

 کن ملعون  اری_سکوت اخت
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  یرنگ برا  یلخت شده تا فرش نارنج  یداشت پر از درخت و گل ها ییبا صفا  اطیح
قرار داشت با سقف   یرنگ یآجر یخونه  هیشده درست کنند رو به رو هم   کی موزائ نیزم
 بلند ی ها

 ی بانوان گرام نی د_سالم خوش اوم

 

 ... 

 

  

 

  

 

 #پارت_چهل_و_هشتم

 

  یما کنار در ورود  یکوروش درست رو به رو  م،ی گرفت  اطی رو از منظره جالب ح نگاهمون 
  یتو تن داشت که چارچوب اندامش رو جذاب تر م  یسرمه ا یبود ست ورزش ستادهی ا

 کرد.

 

چند وقت بهش وابسته شده بودم که در عرض   نی تو ا  یاون قدر دمی روش پاش یلبخند
 دلم تنگش بود.  دنشی چند ساعت ند   نیا
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بهره   یب  یخوش ن یهمه سال از ا  نیقدر خوب و قشنگ بود که من ا  نیعشق ا  واقعا
 بودم؟! 

 

 _سالم کوروش خان شرمنده زحمت دادم 

 

 به داخل خونه کرد و گفت:  یسرش رو خم کرد و با دست اشاره ا  یاحترام کم با

خوش   د ی لطفا، بفرما دیهم نزن  یتعارف یحرف ها  ن یتو ا  دی _سالم فاطمه خانم بفرما
 ن ی اومد

 

 _سالم آقا دکتره 

 تو   دی _سالم خانمه آقا دکتر بفرما

 

 اده بود.رنگ نشسته لم د یخردل یمبل راحت  یرو  اری کام میزمان هر سه وارد شد هم

 

 رو باز کرد ششین دیاز جاش پر  دنید با

 _سالم بازنده 

 به گردنم دادم:  یقر

از  ینش د ینا ام یدلم سوخت گذاشتم ببر یدماغ سوخته اون سر ادی_برو بابا بزار باد ب
 گردنم  وفتهیجون ب یاسی  نینفر یمعتاد ش  یبر یزندگ
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 نداشتت   ی_جون بچه ها 

 

 حضور فاطمه شده بود دست هاش رو بهم زد و گفت:  ی متوجه   نگاریا  تازه

 که  نجاستی_عه فاطمه خانم دوغ ا

 

کردم تا خواست   یهم حس م  یدندون هاش رو رو دنی سا دیبه خودش لرز  فاطمه
 و ساکتش کردم: دمیبده دستش رو کش  ی جواب دندون شکن

 چرا بهش  مثل دوغ گلپر، به دوست من کار نداشته باش، اصال حاال  ی_اوال خودت دوغ
 دوغ؟  یگ یم

 

نون باگت که روش کنجد هست   ی تنده تند ال یها  یهوس از اون بندر نمشیبی_واال م
  هیو سس کچاب    ریو گوجست با سس س ارشوری و تهش هم برشته شدنس الش پر خ

 وفتم یم  ختنیدوغ ترش که توش نعناع خشک ر وانیل

 

  یشوهر من رو اغفال کنه من ب نی! نکنه ا ه؟یچ  شی غذا ی  قهیبشر با سل نیفاز ا  خدا
 شوهر شم؟! 

 

 خودت  یبرا  یساخت   یبیسبک غذا خوردنت شدم چه ترک نی_واقعا عاشق ا 
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 قبول شد!   یچطور دانشگاه اونم روان پزشک کهی داداش کوچ نیا نمیفقط کف ا  یعنی_

 

به  وونهید  شونیمثل ا  شهیم  دهیهست به سمتش کش یهر چ ی_خب آقا کوروش هر ک
 وونهید

 

 باز کوروش جا دادم. مهیتو آغوش ن  شتریتو خودم رو ب  یزیر یخنده   با

 

 براق شده نگاه کرد و گفت:  یدر مونده به فاطمه   اریکام

 دن؟!  یم  ریمنه بدبخت گ  یبابا چرا همه به رشته  ی_ا 

 

 تونه واال  یقمر در عقرب ی ها  قهی سل ری _تقص

 

  گهید  ییبه خون نشسته بهم زل زده بودن اگه هرجا یدو تا دشمن با چشم ها  مثل
  حیتفر هی شب شتر یب ایکام یکندن البته از نظرم برا   یرو م گهی هم د یبودن مطمئنم کله  

 بود.

 

 .میناهار رو آماده کن میجان ما بر نیگم آم ی_م

 

 م ی_آره بر 
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 . میجت از محل جنگ فرار کرد  مثل

 

ام رو   ینیب  یقرمه سبز  یرو برداشتم بو یرو  یدر قابلمه  م،یرفت ینقل  یآشپزخونه   سمت 
 نوازش داد:

 ی _بابا هنرمند چه کرد 

  نیتا از ا  ار یجون ب یاسینوه واسه   هی میشوهرت بد  ایب گمی م یه اره،ی _دست پخت کام
 گه نه یساله بودنش برداره م ستیب یادعا 

 

اومد رو ازش   ادمیخورد با حرفش  یمغزم وول م یوقت بود تو   یلیکه خ یسوال
 : دمیپرس

 سوال؟   هیکوروش  ی_راست

 رو بهم دوخت:  شیگذاشت  و نگاه قهوه ا  سیبرنج رو کنار د  ریکفگ

 _جانم

زود  یلیشد خ یو حساس چ  ری پر نازه و سخت گ یلیمادرت خ یگفت یگم تو که م ی_م
 من رو قبول کرد 

 

 : دیچیپوزخندش تو گوشم پ یصدا 

  دیشناخته شده و پولدار عکست هم که د یکاتب هست یحاج هاد  ی نوه   دی_چون فهم
  عیشد سر  نی ا  یومدی بقول خودش به خانواده م یکم ندار یچیاز ژاهر هم ه  دیفهم



 ا ی کوتاه ب 

 
183 

 

  نایبه ا یخواد قبول کنه زندگ   یموافقت کرد، فکرش همش تو پول و کالس گذاشتنه نم
 ست ین

 

 بهش زدم و گفتم: یته دلم دلخور شدم از فکر مادرش نسبت بهم، اما لبخند زورک از 

 م ینیرو بچ ز یم  ایبابا ب الیخی_ب

 

 .می بهم زد  ولی ا یدستمون رو به معن  نمونیرنگ زیم  دنیچ با

 هست من خبر نداشتم.  قهیوش سل_خانومم چه خ

 

 لب رو گاز گرفتم و گفتم:   طونیش

 من برم بچه ها رو صدا بزنم.  ،یدیند نهی _پس اصال خودت رو تو آ

 

بود   نینکته شاخ درار هم ا ی صداشون زدم صورت هر دو بشاش و شاد بود حت  یوقت
   نهیتا بش د ی فاطمه کنار کش یرو برا  یصندل  اریکام

 

 بهشون انداختم. ینشستم نگاه یکنار کوروش رو صندل متعجب

 

 گفت:  اریشد و رو به کام ان ی کرد که چال گونه اش نما ینینمک  یخنده   فاطمه

 ن ی دوست دار  یبیرو با چه ترک یقرمه سبز  اری _آقا کام
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 باشه گفت:  یالملل   نیآشپز ب نگاریهم با افتخار ا  اریکام

سفت سوخته با    گیو با برنج و مخصوصا ته د ر ی _واال چه عرض کنم، معموال قرمه سبز
طور نوشابه    نی فلفل باشه بهتره و هم یترش  ایبادمجون   یاگه ترش یماست ترش و ترش 

 !شهی فوق العاده م بشیترک یعنیدوست دارم   ینارنج ی

 

 ... 

 

  

 

  

 

 #پارت_چهل_و_دوم 

 

 ی چه عال ی_وا

 

 بره  نشیفرستاد یم  دیشد با  فی مملکت ح  نیداداشت تو ا   نیکوروش ا  گم ی_م

 

 اونور هم پسش فرستادنش  یول  زمی_آره عز 
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 خنده قاشق برنج و خورشت رو تو دهنم فرو کردم. با

 

 

 نجان یا  ی  ندهیدکتر متخصص آ شون یا ن ی نگ یجور نی_وا ا 

 

 خدا صبر!  ای

 

 ! نده؟یمتخصص آ  ه؟یک  شونیساق ه؟یفازشون چ قاً ی ها دق  نیا

 

 .دیچ یپر گازش تو دهنم پ ینیری دم طمع شرفتن غذام خور  نی پا  ینوشابه برا  یکم

 

  اریکام نیخورد ا یغذاش رو م  یمثل چ ینبود هرک  یپاره کردن خبر  کهیاز تعارف ت گهید
 دستپختش!  نیشه با ا  یم یز ی چ هینخوره   یترش

 

متعجب به  یکم یو ظاهر ی با رد اخم اریسرم رو باال آوردم، کام یلی زنگ موبا یصدا با
 مکث رو به کوروش گفت:   یزل زد با کم شی صفحه گوش

 است    هی_هد
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بهش تشر رفت و   یبیابرو هاش کور تر با نگاه عج ونیم  یاش سخت شد و گره    چهره
 گفت:

 قطع کن  میسر ناهار  ینیب ی_نم

 

 رو خاموش کرده  ش ینکرد تماس رو قطع کرد و بعد اعالم کرد اصال گوش یهم تعلل  اریکام

 

  خت،یپر آب رو ر وانیموقع برداشتن نمکدون دستش خورد ل یعصب شونی پر کوروش
دو برادر دارن از من   ن یهست که ا  یشخص خاص هیهد نیکردم ا  ی دونم حس م ینم

 کنن  یپنهونش م

 

خوش رنگ و لعاب برام زهرمار   یقرمه سبز  نیا گهیدونم چرا د یکور شده بود نم اشتهام
 شد.

هم   اری فاطمه و کام میکه تموم شد من و کوروش مشغول جمع کردن ظرف ها شد ناهار
 زدن.  یحرف م  یقبوا  یداشتن راجب کنکور و دانشگاه و راه حل ها 

 

نم  دو یقشنگ بهم خوش بگذره من هم نم یحرف ها   یکرد با شوخ یم  یسع کوروش
 کردم.  یازش نم یبه قفل دهنم خورده بود سوال یچه مهر

 

 من تو لک نباشه  نی_آم
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پر   نیرو شست دوباره شدم همون آم یجمله اش شد حکم خنده هاش افکار منف من
 خنده و سرخوش  

که   یهمه محبت نیمزخرف فکر کنم؟ ا  یزا یچ ن یبه ا دیمرد بودم چرا با نی عاشق ا من
  یکس دیبود شا اری مربوط به کام  یا  هیاصال قض دی ثارم کرد شاچند وقت ن نی کوروش تو ا

حس خوب من و آقامون رو خراب کنه    دیبود نبا  یخالصه هر خر یبود مثل آدم رو مخ 
 واال! 

 

 

 آقا دکتره  یستیبد باشم تو خوب ن  د ی_من خوبم چرا با 

 

 موهام کرد و گفت:   یرو ینوازش د یخند مهربون

 

 باشم حالم بد باشه؟   شتیپ شهی_مگه م

 

 ... 

 

  

 

 #پارت_پنجاهم 
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 _نچ

 رو مشت کردم و باال اوردم و ادامه دادم: دستم

 مسکن قهرمانم   هی_چون من 

 

 :دیرو کش  لپم

 کنه  یکه حالم رو عوض م نهیدختر هم یا  وونهی_د

 

 ما   شی پ نیار یب فی تشر کم ی تونیاز نامزد باز   نیبابا بس کن ی_ا 

 

 .میو رو به روشون نشست میدپرس شده سمتشون رفت اریکام یصدا با

 

 ! م؟یبعدش کفاره بد میتو رو نگاه کن ی  افهی ق مینی_مثال بش

 

 : دیخند فاطمه

 شود یهاپو م  نی_آم

 هم حواله اش کردم.   یتپل یغره   چشم

 شه یداره حالمون هم عوض م یقشنگ  یمنظره   نشی درمونگاه که پا شیپ می_نه بر
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 زدم:  یبشکن

 م ی! کوروش بر نیحرف درست زد ا   یباالخره   نی_آفر 

 م ی_بر

 

 مبل زد و من من کنان رو بهم گفت:   یبه دسته  یچنگ فاطمه

 باهات حرف بزنم  شهیم  نی_ آم

 

 

 .میسمت آشپز خونه رفت ی اون رو شکستم با البته ا یسکوت شد فور یجمع کم نیب

 

 شده  یزی_چ

 

 لحن هول شده و نگران گفت:  با

واسم    ننیبب یمن رو با کس  کهیکوچ طی مح نجایا  یکن یرو قبول م شنهادیچرا پ  نی_آم
 کنه  یننه جونم دق م ارنیحرف در م

 ی کنیفکر م زای_وا به چه چ

  یبر رونی بعد باهاشون ب ،یر ی م نجایبعد چند وقت شد از ا  ستنین  نجای_تو خانوادت ا
 زنه یحرف نم یکوروش نامزدته کس 
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 دستم رو رو شونه اش گذاشتم و گفتم: الی خ یو ب  نانیاطم با

 

من اصرار کردم، بعد اونجا    یبعد بگو با من بود ستیاون جا ن  ی_نگران نباش کس
 حاال  نهیما رو بب خوادیم یخلوته ک یلی خ ستین چکسیه

 ن ی_چرت نگو آم

   ایب گهی بابا نگران نباش د ی_ا 

 

 زد گفت:  یتو چشم هاش موج م  دیترد هنوز 

 ! ؟ی _مطمئن

 

 باز و بسته کردم و گفتم:  دی تا یهام رو به نشونه  چشم

 _آره بابا استرس نداشته باش 

 _باشه پس 

 

که از خونه  دی نکش یتا آماده بشن طول میبه پسر ها گفت میاومد   رونیآشپزخونه ب از 
 .میپر شبنم اون بهشت روستا نشسته بود نی زم یرو  میزد رونیب
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  د یلرز یاز شدت سرما م  ییبا صدا دیهم کش  یاز شدت سرما دستش هاش رو رو فاطمه
 گفت:

 چه سرده   ی_وا

 م یبکر لذت ببر عتیاز طب  نیا یبابا ب یخی_ب

 

از   یریما االن خاکش دیقاپ یانداخت که اگه رو هوا نم   اریرو تو بغل کام شی گوش کوروش
 .میسامسونگ داشت   لی جنس موبا

 _چته داداش آرام باش  

 ر یاز من و خانومم عکس بگ ا ی_سکوت کن فعال ب

 

 عق زدن در اورد ی ادا

 

 

 فکر کنم  یاری_بد و 

 

 اشاره زد: اریبا چشم به شکم کام  یخند زی ر فاطمه

 _احتماال دختره 

 دو قلوست اونم ناهمسان  رمی_نخ
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 ازمون   ریبابا، عکس بگ زی_مزه نر 

 

  یدادم و لبخند  هیدست هاشو رو شونه هام گذاشت سرم رو کم رو دستاش تک کوروش
 زدم.

 

 عکس گرفت.  یلیخ هیوسواس ازمون   یباشه با کل هیکه عکاس آتل  یبا دقت طور اون

 

 ازشون  یریگ یچخبره عکس م می زد  خی  گهی _بسه د

 

 رو در اوردم و گفتم:  ید مترچن زبونم

 _حسود حسود 

 کهکشان جر خورد  نیآم یدار ی_چه اعتماد به نفس 

 

 

 سرده   یلیخ می_بهتره بر 

 

 : میبلند شد  لیم یب

 _عکسارو برام بفرست 

 _باشه چشم 
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 _خدا حافظ 

 

وارد    می کرد یکل کل م ریو با هم ت مس میو سمت خونه رفت میکرد  یخداحافط یهمگ
 م یکوچه شد

 

 مخ... ینی_گاو چ

 اونجارو   نیآم ی_وا

 

 ... 

 

  

 

  

 

 کمی#پارت_پنجاه_و_ 

 

خورد   نی نوام به زم یلوکس کنار خونه، فک ب نی ماش  دنیفاطمه رو دنبال کردم با د  نگاه
 ! کنه؟ی م کاریچ نجایا  نیا
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  هست االن دو وونیح یکن فکر کنم گاوم و گوسفندم و اصال هرچ فش یخودت رد  خدا
 ! دنی قلو زا

 

 _فاطمه بدبخت شدم 

 

 از پهلوم گرفت  یشگونین

 _چته چرا مثل جغد چشم هات در اومده 

 زده لب زدم:  خشک

 _بابا جانمه

 ؟ یسالم کن ی ری _عه پس چرا نم

 

 شد  ادهیپ ن یدستم باهاش حرکت کردم باباجان با متوجه شد حضور ما از ماش دنیکش با

 زد گفتم: یدرونش موج م یکه هنوز شوک زد  یو لحن  یسمتش رفتم با شاد یفور

 ا یباباجان دن نی _سالم بر بهتر

 

 من  ستمی سالم بشو ن  گهی بهم زد که گفتم د یپس گردن چنان

 زن بشه یاون شوهر دکترت ب یدق نکن میدلت برام تنگ شده اومدم از دور دم ی_د

 

 و زار زده نگاهش کردم.   زونیآو  یلب ها  با
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  یکرد با گاز گرفتن لباهش از قهقهه حتم یم یانداخته بود و سع نی سرش رو پا   فاطمه
 کنه. ی ریاش جلو گ

 

 

 ن؟ یآم  یکن ینم ی_معرف

 

 مودب گفت: یلیقابل باور و سرخ شده خ ریغ  یبا خجالت فاطمه

 خوشبختم  یلیخ تونی جانم، از آشنا نی _سالم جناب کاتب شاگرد و دوست آم

 

از دلهره و    نگارینظر گرفت فاطمه که ا  ری هاش اون رو ز  ینیاز جنس همون ذره ب ینگاه
 شه خخ خوشمان آمد جون جذبه!  نی بود شلوارش سنگ کی خجالت نزد 

 

 انه زد و گفت: پدر یبعد لبخند یکم

 شما؟  یخوب ن،ی_سالم دخترم همچن 

 

  نقدریبدبخت فکر نکنم واسه کنکورش ا  دمی نفس آسوده اش رو شن یصدا  قشنگ
 تحمل کرد.  هیچند ثان  نیاسترس تحمل کنه که واسه ا 

 

 من رفع زحمت کنم مادر بزرگم تنهاست  نی ممنون خوبم، اگه اجازه بر یلی_خ
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   دی بفرما کنمی_خواهش م

 

 جان  نیافظ شما فعال آم_خداح 

 

 در رو باز کردم: میکرد   یخداحافظ باهاش

 ی _بفرما باباجان هاد 

 

باهاش تماس گرفت به   ی از وارد شدن رو به راننده گفت تا به تهران برگرده وقت  قبل
 و بعد وارد شد  ادی دنبالش ب

 

 نهیصف بکشن تا بب نهیبرسه االن همه با دست به س  نجایا  یبه داد من و اهال خدا
 هستن  یچطور آدم

 

 کرد و گفت: زی رو آنال اط یح  یدور نما  کی

 هی قشنگ  اطی _خوبه ح

 

 خونه رو باز کردم اشاره زدن داخل بشه در
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 ن یراه یتو خسته  د ی بفرما نهیگلت بهتر  ینوه   ی قهی _سل

 

 ه بگذرون ریتکون داد و داخل شد، پوف خدا بخ یسر

 

 ومدن؟ یچطوره چرا اون ها ن هی_حال مامان و بابا و بق

 

در چه   نمیبب امی م  ییهویمن اومدم نظارت گفتم که  ان ی _حال اون ها هم خوبه اون نم
 ؟ یحال

 

 سراغش!  انیاز طرف بهداشت م  ییهویرو گرفتم که   یلحظه حس رستوران دار هی  قایدق

 

 زدم و گفتم:  ی هول شده ا  لبخند

فحش هاتون تنگ شده   یاصال دلم برا  دمتونیخوشحال شدم د یلی_اوضاع که خوبه، خ 
 ن یمون  یبود، حاال چقدر م

 

 ست یتو، موندنمم معلوم ن ی _چون خر باباجانت

 

 بودار بوده ها  بیبودار بود اصال عج یلیاصال خ ستشین معلوم
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 بزرگش رو بهم گره زد و گفت: ی هم انداخت دست ها  یرو رو  پاهاش

 ی چقدر عرضه دار نمیبده بهم که بب ییچا  هی_بدو  

 

 احترام کردم  یرو باال وردم و ادا  دستم

 _اطاعت قربان 

 

  یگاز پنج شعله   یرو پر آب کردم رو رو لی است یتعلل سمت آشپز خونه رفام کتر یب
 بافتم در اوردم  بیرو از ج یگوش ادیگداشتم تا جوش ب دیسف

تو دلم   ینت فورج هی! بخدا حسرت  ؟ی درست حساب نترنتیرو روشن کردم اما کو ا  نت
 موند. 

 

 که.. دمید یزیچ  ،یباال اومدن نت و تحمل و صبر اله با
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 #پارت_پنجاه_و_دوم 

 

ازمون گرفت بود و کپشن   اری که کام ییبرقصم، کوروش عکس ها  یخواست بندر یم دلم
 نوشته بود: 

 

 " ی "خوشبخت ِف ی _در لغت نامه ها تعر

 "با تو بودن" اگر نباشد

   ستیچ پس

 

  نطوریبود که من رو ا  یعشق چ  نیقلبم گذاشتم ا یو رو  دمیبار عکس رو بوس نیچند
 مجنون کرد. 

 

 شوق کامنت گذاشتم: با

 فقط کنار تو بودنه  ی_خوشبخت

کرده   ریخ  یو عشقون دعا  یزندگ  یبعد مشغول خودن کامنت ها شدم همه برا  یکم و
 نوشته بود: یشگیهم یبا لودگ  اری بودن کام

 عاشقونه و قشنگ نبود. نی_اگه عکاس خوب نداشتن عکسشون همچ
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"هه" بزرگ    هیو و پوزخند بود و  شخندین یکه فقط چند تا اموج یبا کامنت متفاوت  اما
  یلنداختم اما با صدا  شی د یبه آ یهام رو شست و برد نگاه یدنوشته بود تمام شا 

  یرو خاموش کردم و چا  یگذاشتم و کتر  نگیرو کنار سنگ س لی از ناچارا موبا ی سوت کتر
بزرگ همراه با قند و   یها وانی کردم تو ل  دمو به خشک شده  ب یو رو با برگ س

رو   ین یبردم س شیکه تو خونه بود با دو تا شاخه نبات برا  ییساقه طال تی سکوئیب
 جلوش گرفتم و گفتم:

 د ی _بفرما

 انداخت و گفت:  ی نیبه س یگذر نگاه

 _بزارش اونجا 

 گذاشتم و باز رو به رو نشستم.  یعسل  ک یکوچ زی م یرو رو  نیمالم ینیس

 

 نوه ات چه هنرمند شد. نی_نوش جون بب

 ی ریگ   یمقام م عی ترف یه دارکردن بهت ساخت  ی_آره تنها زندگ

 و لب زدم:   دمیبود اما خند  ریو اون کامنت گ  نیب فکرم

 _باباجان 

 گذاشتن مشغول هم زدنش شد  ییرو داخل چا  نباتش

 ؟ یبد  یبه ما چ یخوا  ی_کوفت، حاال شام م 

 ؟ یدوست دار ی_شما چ

 زد و گفت: یرو لب هاش نشست و بشکن یبزرگ لبخند

 تزا ی_پ
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 هام رو گرد کردم:  چشم

 کنم آخه؟   دایاز کجا پ  تزای پ لی_من وسا 

 هوس کردم   خوادی_من دلم م

که   ییزای سنش چه چ نیمرد با ا   هی یبرا  نیتخس شده بود و ا  یمثل بچه ها   افشیق
 خواد  ینم

 

 یعنیپز بخوره،  ن یمرغ آم  نیته چ  هی تزایپ یکردم جا  ش یبا هزار زحمت راض خالصه
همه رستوران فست فود ول کرده بود    نیا  ای بود تهران و  لی وردنش کار حضرت ف الیخیب

 بخوره پدر بزرگ ما هم نوبر بود  تزایروستا پ یاومده بود شمال تو 

 

 ** 

 

  

 

 هام رو با حرص فشار دادم:  چشم

 

 ن یمن رو ببر  ی آبرو نیخوا  ی_بخدا شما م
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 تو گوشم بچه  یکن یقار قار م ی و چهار ساعت  ستی مثل کالغ ب قا ی_دق

 

  رهیخواست از خجالت آب شم برم ز  یزدم دلم م یسالن م  نیهام رو محکم رو زم قدم
 اصال در کل محو شم.. نیزم رهیز 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_پنجاه_و_سوم 
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  ی جد یبه صورت سرخ چهره  یهم انگار تازه اون با چشمان گرد جلو اومد نگاه کوروش
 بابا جان انداخت دساش رو جلو اورد و گفت: 

 دار یکاتب مشتاق د  ی_سالم آقا

 تکون داد:  یمتقابال دستش رو گرفت و سر  باباجان

  شیکارش و زندگ  طیمح نم یرو چک کنم بب نی آم عتیممنون اومدم وض یلی_سالم خ
 چطوره 

 

 تکون داد و لب زد: یبا لبخند سر  کوروش

 دی طور حاال بفرما  نی_که ا

 

 رفتن و من و کوروش پشت سرش  یجلو تر راه م  باباجان

 ی افتاد  ی_فکر کنم تو بد مخمصه ا

 نگاهش کردم:   زونیآد یلب ها  با

من رو   تیوضع  ادیب یکه کس م ی ابتدا یاصال مگه من بچه   یچ یعنی _اهوم بخدا زشته 
 مدرسه ام   نیا ر یبپرسه من االن دب

 

  یزدم از وسط دو شقه اش م یاگه عشقم نبود م یعنی  دیخندبه حرص خوردنم  کوروش
 ! اری کام یکردم به جون زن دوم نداشته  
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 . زاشتم  ی م هیما   شیدونه اش رو هم نگرفته من از جدن دوم هیحاال خوبه  چارهیب خخ

 

 کوروش به دادم برس  یی_وا

  یامروز حال آدما  کمی کن بزار  یط یالیخیب شه؟ی پدر بزرگ تو م فیحر  ی _به نظر تو کس
 مدرسه شاد شه   نیا

 

  طی شرا یاندک   ایمنتظر جوابم باشه به باباجان اشاره زد وارد دفتر بشه، خدا   نکهیا  بدون
 خواهم!  یم  غیج دنیکش یبرا 

 

بلند شدن خخ حتما   هویکردن و   یباباجان گنگ نگاه دنیو ناظم با د یقاسم خانم
 اومده  یکس یاز طرف آموزش پرورش کس  کردنیها فکر م چارهیب

 

 د ی بفرما نی _سالم خوش اومد

 

 کنار باباجان نشستم. یو کوروش نشستن و منم حرص  باباجان

 پدر بزرگ خانم کاتبن  شدنیا ی _سالم خانم قاسم

 

 زد و گفت:  ی ا  مهیهول شد لبخند نصف و ن چارهیب

   دی_عه خوش اومد
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 ن؟ ی هست رستانیدب نیا  ری _سالم خانم ممنونم شما مد

 _بله بله

 گفت:  یجد یلیتکون داد و خ یسر باباجان

 بکنم یکنه رو بسنجم و نظارت  یم یکه کار کار و زندگ یینوه ام و جا طی _اومدم شرا

 ! ؟ی_چ

دلش برام بسوزه دهن باز کنه من برم   نیباعث شد زم ری مد یبهت زده  یصدا  نیا
 توش 

 

رو بهش نشون داد و به  مافوقش اومده باشه کل مدرسه   نگاریا ی خانم قاسم چارهیب
دانش آموز ها هم با باباجان من حال   یداد تازه کل حیتومار هم واسش توض یاندازه  
 کردن 

 

 بفرسته  یخواد هر ماه واسه مدرسه کمک مال ی شد گفت م ریکه باباجان جوگ ییجا  تا

 

کرده بود بچه ها   دایپ ریخ  هیبودم مدرسه که   ده یوسط ضربه د نی من بدبخت ا   فقط
باباجان هم روحش شاد   دیمن خند  ینداشته   شی کردن کوردش هن به ر  فیک یهم کل

 شد و نظارتش هم کرد. 

 

  یدرس دادن خوشم اومد الحق که نوه  یبرا  ینظر کرد ییخوبه، خوب جا نی_آم
 ی خوردم
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 رو از درد نوازش کردم و لب زدم: سرم

 _باباجان  

 پاته  یپاته بخور ی_کوفت کتک پدربزرگته نخور

 _بله بله صد در صد 

 نامزد ما  نینشه ا شی زیکاتب جسارت نباشه چ ی_آقا 

 افت نداره   ی_نه نترس پسر جان بادمجون تهرون

 

از  نمیسر دادم ا  میزندگ  یاز مردا   ییخدا یو من ا  دنیحال زار من همزمان خند به
 شوهر جنتلمن من! 

 

 داد و گفت: زد و خنده اش رو قورت یتموم لبخند مردونه ا یبا چاپلوس کوروش

 جناب کاتب  می_ناهار در خدمت باش

 

ناهار خونش  یبرا  روز ید یمدت طوالن هیموزمار دراز من نامزدش بودم تازه بعد   یا
 ! کنهیدعوت م ومدهیدعوتم کرد حاال باباجان رو ن

 

   تونی مجرد یمشترکتون بخورم نه تو خونه   ی خونه  دی_ناهار با

 سره ما   یشما باشه به وقتش، جاتون هم باال  ی_اونم اگه فرصت شد و اجازه  
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  ایهمون کوروشه  نیقدر مودب و زبون باز شد من خبر نداشتم، ا  نیچرا ا  نی عه ا عه
 روباهه مکار؟! 

 

 گوشش بگم:   ر یبا حرص تونستم ز  میزدیخونه قدم م  ری روستا تا مس ی تو

 _دارم برات کوروش خان! 

 

  

 

  

 

 پنجاه_و_چهارم#پارت_

 

 زارم یبابا خانم، بده دارم به پدر بزرگ تو احترام م ی_ا 

 نم یبی_بله بله م

 

بستن اصال خر   یتنگش خانم معلم م  یکردن مخصوصًا وقت یسالم م یه میبود  رونیب
  مینیکردم باالخره ما ا یسپر و سر باال با افتخار به باباجان نگاه م نه یشدم س یم فیک
 گه ید
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آسمون هم   یشده گرفتم ه ریصورتم نشست سرم رو به آسمون ت  یرو که   یسیخ با
 گرفته بود. شیباز 

   یشیم  ضیباباجان مر  م،یبهتره که بر ادی داره بارون م ی_وا

اگه   میکه در خدمت باش یی را ی پذ یبرا  نیما رو که قبول ندار نیتر بر  عی _آره بهتر سر
 منم برم برادرم تنهاست   ستیجسارت ن

 

 زد و دست کوروش رو فشرد:  یلبخند  باباجان

 گردم    یمن فردا بر م دمتیخوش حال شدم د یلیحرف هارو نزن باباجان خ نی _ا

 ن یمون ینم شمونیپ شتری_چرا ب

خودم   ی برم به کار ها دیراحت شد با المیکنه خ یو کار م  یزندگ یخوب  یجا  دمید ی_وقت
 برسم 

 راحت باشه  التونیخانم هم خ نیجناب کاتب از بابت آم نی خوشحالمون کرد یلیخ ی_ول

 بهم انداخت و خطاب به اون گفت:  ینگاه

 شد  دیراحته، برو پسر برو بارون شد الم یخ ششی پ یتو هست ی_وقت

 با اجازه  نی_لطف دار

 .میکرد  یدو خداحافظ هر

  نکهیا دی تهران شد اما با گفتن و تا  یاون روز بابا جان همراه راننده اش روانه   یفردا
 رو لبم کاشت.  یپاک نشدن یداشتم لبخند یانتخاب خوب
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به   یگذاشتم کش و قوس یآب  یپوشه   یشده رو داخل پوشه  حیتصح یبرگه ها  حجم
ساعت ها به  شنستمیترق ترق شکستن قلنج هام بودم اصال م  یبدنم دادم، عاشق صدا

 کردم. یلذت صداش فکر م 

ترم تموم شده بود و ما مونده   یامتحان ها   دمی نفس سر کش هیرو  زیآب بغل م وانیل
 دن یرقص یم  یکه تو آفتاب کرد یبرگه با دست ها  یکل میبود

 

  یم ستیب یبرگه ها رو به شاگرد ها  یمعلم بعض  میدانش آموز بود یوقت  ریبخ ادشی
برگه اش به ما برسه اصال   ه یحداقل   میکرد یالتماس م یکنن ما هم کل حیداد تا تصح

  یگفت یو تهش م   ینوشتیها رو م راداشی داد ا  یم  فی قدر ک نیتازه ا  م،یکرد  یعشق م
 گلم. یموفق باش

 

 بود! یچه روزگار یه

 

وروش  اومده بود و ک دیرفتن به مدرسه نداشتم  چون معلم جد یبرا   یحس و حال گهید
  یدو هفته ا  کی هم نزد  اری روستا شده بود کام  یها   ضیدوباره مشغول درمونگاه و مر 

تو روستا تنگ شده بود دلم    مونیخل باز  یشد به تهران برگشته بود و من دلم برا  یم
 نباشم؟!  هکرده بود وا حامل  اریکام  رکی هوس س

 

افکارم رو پاره کرد تن لش شده ام با زور بلند کردم وا فاطمه بود   یرشته  لی موبا   یصدا 
 داشت؟  کاریاون االن چ
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 تماس رو جواب دادم:  کنجکاو

 می_الو سالم گاب جون جون

 که دلم رو لرزوند:  ومدی بود که پشت تلفن م ییهق هق ها  یجوابم صدا  یجا به

 ...نی_آم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_پنجاه_و_پنجم

 

 کردم:  یخنده ا  اری سوژه کردن پوستش توسط کام ادی به

 ؟ یلیوان یبهت گفت بستن گهید یک ی  یسر نیا  هی_چ

 



 ا ی کوتاه ب 

 
211 

 

 لب زد:  هیگر  با

 .. ن ی_بدبخت شدم آم

 

 گفتم: یشد با نگران یدلم خال هوی

 خت یحرف بزن قلبم ر شده ی_چ

 

 موفق نبود:  نگاریهاش داشت اما ا  هیدر کنترل گر یسع

 می بشه گفتم نر  دی_بدبخت شدم گفتم نبا

 

 

 هق هقش صدام رو باال تر بردم:  یاز صدا  کالفه

 _اه فاطمه مثل آدم حرف بزن  

  نمتونیب یم   یکیگفتم   رونیب  م یاون روز که رفت چهیپیگفتم حرف م کهیکوچ نجای_گفتم ا 
 رونهی با پسر مردم ب امرز ی خداب ژنیدختر ب  کننیحرف بخش م

 

 : دیشد و عذاب وجدان گلو رو سفت چسب یجوری دلم

 حاال نترس  شده ی_چ
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گه   یاومده م ییروبه رو  هیخانم همسا  رهیامروز ن ؟ی گیم یچ یفهم یم  نی_نترسم؟!آم
چشم   نی ترس یفاطمه نامزد کرده چون با برادر آقا دکتر نامزد شده م  نیگ  یچرا به ما نم

 هست؟  یک  یحاال عروس میبزن

 ! ؟ی_چ

  یبگه کل روستا واسمون حرف پخش م یدونست چ ی_بدبخت ننه جونم الل شد نم
و   بیع ای داداش دکتر  شیر  خی گن دختره خودش رو انداخته ب یکنن ابروم رفت حاال م

 رنش یبگ  ومدهی داره ن ی رادی ا

 کرد:  یهاش اعصابم رو متشنج تر م هیگر

 دم من درستش کنم  یمن بود قول م  ریدلم همش تقص زی_آروم باش عز 

مجبور شدم تهش به دروغ به ننه جونم بگم اشتباه شده اون از من فقط    ؟ی _چه درست
  ادیب دیپسر به دختر نگاه انداخت حتما عاشقشه با هی  کننیها فکر م  نی خوشش اومده ا

 ! شی خواستگار

 شه ینداره حرص نخور فاطمه درست م بی_ع

کنم قطع کرد در   یقول و وعده که درستش م یبه آروم کردنش کردم با کل یسع  یدلدار با
 که خودمم تو هنگش مونده بودم. یحال

 

گلوم رو گرفته بود هزار تا فحش و   خیرو سر شده رو مبل پرت کردم عذاب وجدان ب خودم
 لعن بار خودم کردم. 
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و    دهیم تیم اهم که پدر و مادرش فوت شدن چقدر به حرف مرد نیدونستم بخاطر ا یم
دختر شکسته و حساس   هی شی عار  یو ب  یشاد ی بود که تو پوسته  ی حساسه اون دختر
 . دشید ینم ینشسته بود که هرک 

 

پخش شده   نجا یکل ا  نمیکردم مطم یکاش الل شدم و اصرار نم دمی کش یحرص پوف با
 که فاطمه نامزد کرده 

 

ن رو لمس کردم. با بوق ها  خو یو برداشتم و اسم دکتر تجرب لی موبا  یآن میتصم با
 متمدد باالخره جواب داد:

 خانمم ن ی_الو سالم آم

 افتاده؟   ی_سالم کوروش کارت دارم اتفاق

 ن یالو آم ادی _چرا صدات نم

 کردم:  تکرار

 افتاده   یاتفاق  هی گم ی_م

 ..نی_الو آم

  یرو پرت کردم و صد تا فحش حواله  یو گوش  دمیکش یغیآنتن ج  یفیحرص و صع با
 **ده بود.یدکل آنتن کردم در کل ر
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به در خورد از جا   یفاطمه بودم که تقه ا  یبرا   یدونم چقدر تو حال و فکر راه حل ینم
تو   یکوروش مواجه شدم که با موج نگران شون یپر یو سمت در رفتم که با چهره   دمیجه

 د. و افتا  دیبار لرز  ونی لیم  یچشم دلم برا

 

 ؟ یخوب  نیآم شده ی_چ

 

 داد زد: دی رو که د سکوتم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_و_پنجاه_ششم

 

 شده؟!  یسکته کردم چ  ی_د لعنت
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 شد: ریجوگ  نمیو خشک شده شدم حاال ا   خیس

 تو؟  ایب یزن یچرا داد م  دمی_کوفت ترس

 

 که مانع شد: ارمی نگاهم کرد و داخل شد خواستم براش آب ب یچپ چپ

 اومد  غتیج یچرا اخر صدا   شدهیکن چ  فیتعر نی خواد بش ی_نم

 سرم رو کج کردم و دست هام رو رو شونه  یژکوند کنارش نشستم کن یبا لبخند  مظلوم
 هاش گذاشتم، که بدبخت کپ کرد 

 گم یتو، صبر کن م یهست  یبابا چرا عصب ی_ا 

 ؟ ی شدی م  یچه حال  ییهویکردم    یقطع م غیرو با ج یگوش_رو تو 

 

 اد یفاز ها بهت نم نیخودت رو لوس نکن ا  گهیاه د  د ی_باشه حاال ببخش

 که... ف یح  نی_آم

 

دلش آب دندون من   دمیزرد و زار رم به رخش کش یرو براش باز کردم دندون ها  شمین
 ست یواسه اون ن  یول  هیچشمم رنگ هیرنگ

 شده؟ یکه چ  یبگ یخوا  ی_نم

 

 تماسش کردم. یکردن ماجرا  فی فاطمه لبخند از لبام محو شد و شروع به تعر  یآور ادی با
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 داد  یوار تو حالت نشسته پاهاش رو تکون م  کی کوتاهش زد و ت یبه موها  یچنگ

 

 حرف مردم   نی_امان از ا 

حرف مردم حساسه داره   یل ینبودن پدر و مادرش خ ل یفاطمه به دل میکن  کاری_االن چ
 اد ین شیبراش پ یکشت که حرف یخودش رو م

 

 انداختم و ادامه دادم: نی سرم رو پا شرمنده

اما من اصرار کردم   شهیواسم بد م  نهیبب یکیو گفت  دی من بود اون روز کنارم کش ری _تقص
 قدر حساس نباشه نیو ا  ست ین یاون جا کس

 

 رو باال اورد مهربون نگاهم کرد: سرش

حرف مردمه    ستی تو ن ریخانمه پرروم ناراحت باشه تقص  طونیش نم یآم نمیوه اوه نب_ا 
 نگران نباش  میکن یما درستش م  رهیو م ادی م گهید

 

تر   نی بود اما سرمم رو پا یدارم تو دلم از الفاظش عروس فی تشر  ریبودم جوگ گفته
 لحن گفتم:   نیتر یو شرمندگ نی انداختم و با مظلوم تر

 من بود   ری_آخه تقص
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 : دیرو سمت خودش کش من

  کنهیرو قبول نم یچیه تی عاره کال مسئول یاون ب  ارمی نگران کام شتری _عه باز گفت، من ب
 یلیاون دختر خ دمیمشکل رو حل کنه من به فاطمه حق م  نیا ادی ب دیدر اصل اون با

 بزاره  ری حق داره نگران آبروشه ممکنه بعدا رو ازدواجش تاث هیخوب

 

 گفتم:  یاهوم لوس

 مونه   ی_نگاه مثل گربه م

 

 جدا شدم دستم رو باال آوردم گفتم: ازش

 م یوحش یگربه  هیمن    وی م وی _م

 

 و بخنده اره یدر ب یباعث شد چشم هاش از حالت کالفگ حرکتم

 

 یهمه چ  میداد یم یوار   دیام گهیکنارم بود جالب بود هر دو بهم د یساعت  کی  تا
 م یگفت یبه فاطمه م دیرو با  نایکه ا یدر حال  شهیدرست م

 

 با لبخند دست داد و گفت:  د یرو پوش شی مشک  یها  یکتون

 _خداحافظ بانو مراقب خودت باش 

 جناب چشم بسالمت  ی_خداحافظ عال
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 :ستادی سرجاش ا اریعمو خشا   یدروازه رفت تا اون رو باز کنه که با صدا سمت 

 ن؟ یدکتر خوب ی_سالم آقا

 رفت   اریعمو خشا  سمت 

 . میکرد  یسالم هردو

 

 

 خوش حال شدم  یلیداداشتون از روستامون زن گرفته مبارک باشه خ دمیشن ی_بسالمت

 دستش باال آورد و حالت دعا گفت:  بعد

جوون ها خوشبخت   یهمه  شاهلل ی )ایهمه جوونون خش بخت بون به حق عل  شاهللی _ا
 ( یبشن به حق عل

 را سر دراز داشت ماج  نی ا  نگاریبه کوروش انداختم ا  ینگران نگاه

 

 ... 
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 #پارت_پنجاه_و_هفتم

 

هر روز واسه   نهیبش دیاست در کل با  ده یفا  یموضوع ب نیدونست انکار ا  یکنم م فکر
تکون داد و    یفقط سر نیبده بخاطر هم حیمحل کال توض  دیسف شی تا ر   هینوزاد همسا

 ستم افتاده. دو  یکه برا  یکه از اتفاق  یکرد و رفت و من موندم با حس بد یتشکر

 

به زور از   یکیخوبش   یزد از نمره   یم یبندر یک یداده بود   لی کارنامه ها رو تحو مدرسه
نمره اش خوب   دیشا  یکی دیرقص  یکرده بود واسه اون تک دست م دا ینجات پ ید یتجد

برگه   اریبا هنر بس کیش یلیکال خ یکی د یرقصیم یبود ترک  یبه همون راض یول ی نبود ول
هنرمند   ی جور نی دسته هم هم هیختم گرفته بود و   لسکرده بود مج یهاش رو قهوه ا 

خالصه  مدرسه   د،یگز یبه ککشون هم نم کردنیم   ریس  یالی خیب یتو رنگ کردن بودن  ول
همه   ی پاسخ گو  دی" با ۱۱۸خودش منم که شده بودم"   یخونه اش شده بود برا  وونهید
  م،یدرست نوشت ابود، خانم بخدا م  ختیخانم سواال  م،یبودم چرا خانم ما کم شد  یم
 و... می ما اعتراض دار مینی برگمون رو بب شهیم

 

  ی م یشانس گندش داشتم روان یبه شخص برا  یعنیفاطمه پا برجا بود  یماجرا  هنوز 
 شدم.

 

بود، کنه اون حرف هارو گفته  یمادربزرگش ماست مال شیخواست پ یم  یوقت 
حاال هر روز مثل بشکسته   اد،ی از فاطمه خوشش م اریمادربزرگش همه جا پر کرده  که کام

کل روستا    یخواستگار انیخورد چرا نم یشکسته( بقول بچه ها مخش رو م وی)راد ویراد
نشون هم  هیکنم اونا چرا  یآماده م ز تو هستن من دارم برات جها یمنتظر عروس

 !ارنینم
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کارنامه اش اونم تو فشار   نکهیخورد با ا  یجواب به تمام جواب ها فقط حرص م یب اونم
 نکهیسابق هم نداشت مهم تر از ا   هیروح گهی شده بود اما د ۱۹.۹۴کنکور و استرس 

دلم واسش سوخته   فینوزده بده رو نداده بود، منم که ح یکه قرار بود اگه باال  ینیریش
 بسوزه پدر رفاقت.  یگفتم و الل شده بودم ه ی نم یچیبود و عذاب وجدان داشتم ه

 

 گفت؟  یچ  یخبر داد  اری _کوروش به کام

 

روپوش   ن یرو از چشم هاش در اورد و نگاهش رو از نسخه اش گرفت چقدر ا  نکشیع
 کرد  یم  گرشیج دیسف

 فکرم اشتباه بود از اول  میکرد  یحداقل انکار م  ای  میداد یکاش زودتر خبر م ی_ا 

 

 رو گرفتم: شیمخصوص دکتر   یرفتم از پشت صندل کشینزد

  یزیکه با از اول انکار کردنش چ یدون یخوب م ینداشت ی_حرص نخور تو که منظور
گفتن دختره رو   یم  ومدنی حاال اون موقع م  دمیکه من د  ییزایچ نیشد با ا  یدرست نم

 داره  یرادیشده البد ا  یجور نی ا  دنیگرفتن نپسند 

 

 باال انداخت:  ی شونه ا کالفه

 

 دونم واال  ی_نم
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 _سالم 

 

با   شی اش که به دا  افهیبشر ق نیچه حالل زاده است ا  م،یزمان سرمون رو باال اورد هم
جابه جا   ان مارست ینکنه تو ب یشد اصال وا  ییمشکوکو جنا هینرفته قض شیاون سر المپ

 کوروش نباشه؟!  یشده باشن و برادر اصل

 

 حال و احوال کردن   گهی بلند شد با همد یصندل  یاز رو  کوروش

 ی خوب نی _سالم آم

 خوب بود؟  ر یمس ؟ی _سالم خوبم، خوب

نبود که توش قهقهه و   اریقبل کام  یتکون داد، چشم هاش مثل چشم ها  یسر یعصب
 ی و ناراحت یالفگبود، حاال پر بود از حس ک  دایپ طنتیش

 ادیاصال بهت نم  ارینکن کام یطور نی _ا

 رو بهم دوخت:  نشیغمگ نگاه

  ن یکه ا ن یکردم؟ چرا زود تر بخم خبر نداد یدختر باز  هی  یتونم من با آبرو ی_چطور م
 قدر رو فشاره؟ 

دهن مردم رو راحت تر بست   ست ی شهر ن نجایبرادر من ا یکن یخواستیم  کاری_اخه تو چ
  یخواستیبه کنار تو مثال م نایاصال ا  یاز حرف مردم فرار کن یکه بتون ستین یاصال جور  ای

 چند وقت؟  نیتو ا  یچه کن

 انجام بدم  خوامیکه االن م ی_همون کار
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 ! ؟ی_چ

 

 ... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_پنجاه_و_هشتم 

 

 چرخوند و لب زد:  نمونیرو ب نگاهش

 باهاش ازدواج کنم. خوامی_م

 _هان؟ 

 پاک زده به سرت پسر  ار؟ ی کام یگ ی م  یچ یفهم ی_م
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  یخب اون قدر جد یازش خوشم اومده بود ول  ییطورا هی_چرا آخه برادر من؟ من  
بزارم با   کی روستاست و کوچ  نجایاتفاق مثل نامرد ها بزارم برم؟ ا  نی نبودم اما االن با ا

 بشه وجدانم کجا رفته؟  یدختر با آبرو باز  هی یآبرو 

 

که   یکار ت یطور مسئول  نیکردم ا یوقت فکر نم چ یهمون پسر سرخوش بود ه نیا  واقعا
  شتریخوردم ب  یم یچه حرص ره،ی توش نقش نداشته رو به گردن بگ نیخودش همچ

اتفاق رو از سرش    نیابگه به من چه   شی شگیهم  یبا سرخوش اری بود کام نیمن ا   ینگران
 دور کنه

 

دختر ساده است و حاضره از   هیکه فکر آبرو  نمیبی خودم م یمرد رو جلو  کیاالن فقط   اما
 اش بگذره!   ندهیآ

 

 

اون بشه   شمیهم خوش حال م  یلیمهربونه پاک و ساده است خ ه ی_فاطمه دختر خوب
جون مثال مادرت   یاسیبا  یتون یاما تو م ارهیرو از عالم هپروت در ب  یکیزن داداشم تو  

و پوچه؟ طرف پول داره  فقط   کی طرز فکرش در چه حد کوچ یدون  یتو نم  ؟یوفتیدر ب
روش   یتونیم  یبود یکل کل باهاش فرار   واز حرفاش   شهیاصالت داره تو که هم

 ؟ یستیوا 

 

کاتب نبود و پدرم پسر بزرگش   یحاج هاد  اگه پدر بزرگ من یچ یعنی بودم، واقعا   دلخور
من و   ینامزد  یکشور نبود اجازه   یبزرگ نساج ی دار ها  یاز کارخونه  یکیو مادر دختر  
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زد از  یقدر مصمم حرف م نیداد؟ اصال کوروش اون موقع مثل برادرش ا  یکوروش رو نم
 ! مش؟یتصم

 

 کنم کوروش  یکه بخوام رو م ی_من کار

 

 بهش انداخت:  ینگاه مشکوک  کوروش

 اگه.. نیبب ی دختر مردم رو عقد کن یبر یخوا یم یو پنهون  یی_نکنه تنها

مطمئن باش   مونمیهاست؟ من مردم سر حرفم م  یپنهون کار نی_واقعا ارزش دختر به ا
 رم ی م شی با خانواده به خواستگار

 

 کرد  ری سراز حس بد رو به دل من   یرو به کوروش زد، کل یاتمام حرفش پوزخند بعد

 تو..  اری _کام

 

 بده!  یلیحالشون خ  ان؟یبگم ب نیدار ضی دکتر مر  ی_آقا 

 

 د،یرس  انیکرد بحث به پا   یکه همراه کوروش تو درمونگاه کار م  یاومدن مثال کس با
فدا   نیاز حالت چشم هاش معلوم بود آم  یو خستگ  دیرو صورتش کش یکوروش دست

 مدا بشه برات. 

 داخل  ادی _بگو ب
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 از اتاق دور شد.  یهم با چشممرد  اون

 

 گفتم: اری رو به کام یفور

 خوره  یهم به کله ات م ییهوا   هی  میما هم بر ای_ب

 

و اون   نی دادن ا  یکارم شده دلدار میزد  رونیو از اون جا ب میکرد  یکوروش خداحافظ  با
بابا فکر کنم   یا  یجور ن یهم که ا اری طرف کام هیطرف کوروش هم هم از  هیفاطمه رو از 

 نهیبه کنار هز  نایاصال ا   ستیمن ن یبه فکر دلدار ی کس گهیروز اول چشم زدم خودم رو د 
 رو عوض کنم. نمیاز زبونم رو بدن بتونم باهاش ماش  فادههمه وقتم و است نیا  ی

 

  

 

  

 

 #پارت_پنجاه_و_نهم 

 

  یم  دایکردن پ لی حس تحم ستیکار موافق ن نیخبر به فاطمه دادم گفت اصال با ا  یوقت
من   یبابا  ریرو تباه کنه که با خفه بم یکس ی نده یخواد بخاطر حرف مردم آ  یکنه و نم
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  یدادم تا فردا م یرو بهش نشون نم ینیآم یالل شد، اگه رخ سگ یمجلس یلیخ
 بکنه واال! یباز  سیخواست رو مخ من تن

 

 گه؟ ی د یمطمئن اری _کام

 شده اس رو بهم دوخت:  ز یو ر  یحرص یها  چشم

بده   یاومدم صدبار سوال کرد  یاز وقت گهیقدر پر حرف سالکت باشه د نی_عروس هم ا 
 رسونم  یرو دارم به آرزوش م ت یدوست دوغ

 

 رو براش کج کردم: دهنم

دوستم داره زنت  یبست  لیه دخبه کدوم امام زاد  ستیمعلوم ن ی _برو بابا کرم کارامل
 .یمزمن دار یریزن تو بشه که خود درگ  ادی م یآخه ک شهیم

 

 برداشت و در جوابم گفت:  نیرو از درون ماش ینی شر

 کشنیآدم خاصم همه واسش خودشون رو م هی_حسود من  

  

 آوردم و گفتم: رونیب یدو متر  هیرو  زبونم

 شن یهم جزء افراد خاص حساب م یذهن یدونم معلول ها  یم  زی_آره عز 
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 رو خاموش کرد و با خنده گفت: تیماش کوروش

 حاال هسته اش رو پرت کن و اون زنگ رو بزن   ی_خورد 

 ! گهید یادب گرفت یزن ب هیداداش بدبخت من  نیا کنهیهم م یفی_چه ک

 یکه دار ید یتو خانم  خوبم د یخوب هیحتما   یری گ یرو م قشیرف ی_فعال تو هم دار
الماس نادر و تکه،   هیمثل   ن یهر چند آم یریگ ی خودت م یبرا  یاون رو دار هیشب یکی

 حاال زنگ رو فشار بده 

 

  ی خونه رو فشرد صدا کی باز کردم، زنگ کوچ اریکام یآقامون برا  ی ها  فیرو از تعر  شمین
 د یچی پ یسوت بلبل

 نادره که زنت رو نادر و خاص کرده. هیمار یب هیهم  گانهی_آره برادر من سندروم دست ب

 

 طهیخدا من گفتم پنج تا خواهر شوهر سل  هی شتکش کنم اصال برادر شوهر چ بزنم
 اه  هیرو بکشم برادر شوهر چ ساشونیو من گ  میوفتیبا هم دعوا ب خوامیم

 

  اری کردن دهن کام سی ما باز کرد و مانع جواب دادن و سرو  یجون فاطمه در رو برا ننه
 مادر زنش دوستش داره  نگاریا  فیخان شد ح

 

 ننه جون فاطمه چشم هام چهارتا شد اون که همون....  دنید با
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هر دو دست   یدر موارد  ای یکی است که در آن   یاختالل عصب   کی: گانهی)سندرم دست ب
به   نیو بدون کنترل شخص حرکت کند و کار انجام دهد. ا لی شخص مبتال بر خالف م

 (  دهدی طور کامل کنترل دستانش را از دست مبه  ماریکه شخص ب ستین یمعن  نیا

 

  

 

  

 

  

 

 #پارت_شصتم 

 

 

کرد و جدم و رو جلو  تیبود که روز اول اومدنم به روستا من رو ترور شخص یرزنیپ
   دم؟ین فاطمه رو ندچشمم آورد، اصال چرا تا حاال من ننه جو

 

 داد گفت: یکه به ملچ و ملوچ اون روزش ادامه م یجور نیهم

 دی بفرما دی بفرما نی _سالم خوش اومد
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در حال   نگاریوارد شدم ا هیهمراه بق یبا بااجازه ا   ده،یکباب برگ د  یسر  نی فکر کنم ا خخ
 شد  یمجرم باشه مشغول وارس کی کردن   دایپ

 

 

)عه تو  ی بخونست ری و مره پ  یارد یدر ب یدله گو باز  شیکه چند ماه پ ییین جای_عه ته ک
 ( ی خوند ریو من رو پ  یدر اورد  یگاو باز  شیکه چند ماه پ یستیاون دختره ن

 

 زدم:  یشل و وا رفته ا لبخند

 _عه وا خانم 

 خواست مداخله کنه گفت:  کوروش

 فاطمه خانم  قیخانم من هستن و رف  شونیشده ا ی_چ

 

 

من و کوروش و انداخت بعد به داخل خونه   نیب  یجونش با حرف کوروش نگاه گذر ننه
 خطاب به فاطمه گفت: 

فسقل   یهر چ  یجور هاکرد شسه تو بورد  کارهی_خاک ته سر دله وه که گَل ره مونه گت ر
که مثل   نیدکتر هم هسه) خاک تو سرت ا یتازه ونه مرد  یجمع هاکادر هیمسقل ب
فسقل و مسقل    یهر چ یرو واسه خودش جور کرد حاال تو رفتپسر بزرگ  مونهیموش م

 هست(  مدکتر ه نیتازه شوهر ا یبودش رو جمع کرد 
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گاب،   یدختره   نیداره ا  یعچب مادر بزرگ  میبهش زل زده بود دهیور قلم   یچشم ها  با
  یگفته چون بدتر از من نگاهش م یهم متوجه نشده بودن که چ  هیمعلوم بود که بق

 کردن  

 

 . میخانم رخصت دادن و اجازه ورود ما رو صادر کردن و ما داخل شد باالخره

 

رنگ و پر گل ، به  یزرشک  یرو از نظر گذروندم فرش ها  کشونیکوچ یچشم خونه   با
سمت هم نمد بلد پهن بود   هیهم رنگ فرش بود،   یسنت یپشت یمبل هر قسمت   یجا

  کی  یرو  ینچیا  ۲۱  ونی زی تلو هیروستاست کنج خونه هم  نیکه کار هم معلوم بود
گذاشته بودن و سمت راست و چپش هم ظرف   ونیز یتلو  زی به عنوان م یمی صندوق قد

 قرار داشت.  یبه عنوان دکور یمیقد  یمس ی ها

 

  یقدر معذب نبودم من رو چه بزرگ نیاصال تو عمرم ا  م،یهر سه نشست  یدیببخش با
 ی کردن تو خواستگار

 

 گفت:  رهی بگ یتهران  یکرد لهجه  یم یکه سع ییجونش با صدا ننه

 فقط با مادرتون و پدرتون کجاست؟  ن،یراحت باش نی_خوش اومد 

 

 کرد و گفت:  یمصلحت  یسرفه  کوروش

تو تهران   شونی مادر هم شرمنده هوا خراب بود و ا ومدنی_پدرمون که فوت شدن ن
 .دینیب یرو م گهیبعدا هم د شاهللیاصال فراهم نبود ا   طی شرا
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 تکون داد:  یسر

 ارزتشون ی_خداب

کم کم داشتم خشتکم   گهیکردن د ینگاه م گهیبود همه ساکت و به هم د یوضع  اصال
 کردم   یم یاریرو آب

 

 ار ی ب ییمهمونا چا  ی_دختر، برا

 

 .مید یپر یمیمتر و ن  کیباشه  رمونی ز  خی م نگاریبلندش ا  یصدا با

 

  رونیاز آشپز خونه ب یو نعلبک  ییچا یپر از استکان ها ینیبعد فاطمه با س ی  قهیدق چند
 در حال احداث!  ی امام زاده ها  ایزد، 

 

 شدن نداشتن؟!  لیحس تحم  انایاح  شونیا

 ... 
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 کم ی#شصت_و_ 

 

 

داد  یرو م ی نیس  یکرد یولش م  دیشد د یرو م یشد برق شاد یتو چشم هاش م نکهیا 
 .دیرقص یدور م  هیدست من  

 

مثل رقص نور و   یبا چشم ها  اریرو که پخش کرد کنار ننه جونش نشست کام ییچا
 کرد.  یگشاد نگاهش م شین
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  شگونیوضع، با دستم از پشت ن  نیشد از ا  یداشتم کالفه م گهید می خورد  ییاز چا یکم
 از کوروش گرفتم و اشاره زدم تا شروع کنه  یزیر

 

فاطمه خانم نوه تون رو   میخوا  یم  نیخانم اگه خدا بخواد و شما اجازه بد هی_خب صف
 .م یکن یترم خواستگار کی برادر کوچ یبرا 

 ست یبگم؟ مادرتون هم ن ی_واال چ

 ده انداخت و گفت: مطلوم ش  اریبه کام یکرد و نگاه یمکث کوروش

اصال   طشیدر خدمتتون مادرمم شرا میاومد  اریکام ی_من و خانمم به عنوان بزرگ تر ها 
  یمدرسه  شاهللینامزد بشن تا ا  نایا  نیباش یاگه شما راض  ارنیب  فیتشر   ستیجور ن

هم عذر   یل یخ نینیبی م شاهللیمادرمم ا  نایو ا   یفاطمه خانم تموم شه واسه مراسم عروس
  یخواستگار یبرا  میداشتن گفتن ما جاش خدمت برس ولکردن اما چون ما رو قب یخواه

 و حرف و رسومات  

 زد و ادامه داد: اریبه کام یا   اشاره

خونه از نظر خونه   یدرس م یروان پزشک  یو شش سالشه داره برا  ستیبرادر ما ب نی _ا
خداروشکر، با   ننیاز هم لحاظ تام نیبگم اصال نگران نباش ی هم بگم اوضاع مال نیو ماش

  شتریتونم ب  یندارن، اخالقم که من م یکار کردن فاطمه خانم هم مشکل ا یدرس خوندن  
 کنم. نیو سر حرف موندنش رو صد در صد تضم  بودش و مرد   یریپذ  تی از هم مسئول

 

  یباز به فکش نگاه م یماها با دهن  نیداد و چشمش رو ب رونیرو چر صدا ب نفسش
 چرخوند.   میکرد
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 هم فک زدن  نی ا  ری لحظه فکر کردم شوهرم از دست رفت و خفه شد ز  هی

 

 پشت به پشت کوروش دست از ملچ و ملچوش برداشت  یاز حرف ها   یجونش حت ننه

 برن دو تا کالم با هم حرف بزنن  زیدو تا عز  نیا ست یگم بهتر ن ی_م

 _چرا چرا برن 

 

تا حرف   اطیبا هم رفتم تو اون ح اری از جاش بلند شد و پشتش کام ینی با سر پا فاطمه
با   اری و کام  یدونم چقدر گذشت که فاطمه با صورت گوجه ا  یآخرشون رو بزنن، نم ی ها
گه نه اما در کمال   یهاشون گفتم االن فاطمه م افه ی ق دنیجر رفته اومدن تو، با د شین

 تعجب گفت: 

 شکل ندارم ندارن من م ی_اگه ننه جون مشکل 

 

بود    شتریخودم ب یلحظه بهم وارد شد از روز خواستگار  نیکه تو ا  یاسترس شیآخ
 بود جوون مرگم کنن  کی نزد

اما    ستی ام بخاطر مامانتونه که ن یخوام نوه ام خوش بخت بشه ناراحت ی_من فقط م
 ندارم مبارکه  یاگه خبر نداره و دل فاطمه هم رضاست حرف

 

خب االن که حل شد تا اون   می جون رو داشت یاسینبود   یخداروشکر همش نگران هووف
 .میکن یم  شیموقع راض
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 گفتن که کوروش بعدش گفت:  ی مبارک باشه ا  همه

 نا یو ا  هیراجب مهر یخواستگار ی گهی د یسراغ بحث ها   ی_خب  بهتره بر

 

 و گفت:  دیجلو پر  نداشتش ییبا دمپا  اری بزنه کام یننه جون فاطمه حرف نکهیاز ا  قبل

 

 .. 

 

  

 

  

 

 #پارت_شصت_و_دوم 

 

باشه   یکیشون با زنداداشم   هی زنم دوست دارم مهر  ی_اگه جسارت نباشه که من حرف م
 باشه   یفرق نشونیها ب زیچ ن ی دوست ندارم تو ا

 

 صورتم نشست  یزده نگاهش کردم و ناخود آگاه لبخند بهت

 

 چنه هسته؟  جایک یبامش نیا  هی_حاال مهر 
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 دختر گربه چقدر هست(   نیا  ی  هی)حاال مهر

 

 نگاهش کردم فاطمه با خجالت صداش زد: جیهم متوجه نشده گ باز 

 _ننه جون! 

 مگه؟  هی اش چقدره چ هی_خب سوال کردم مهر

  هیخانم من به تعداد سال تولدشون شاخه گل نرگس با هفتصد تا سکه و  ی  هی_مهر 
 آپارتمان تو تهران 

 

 جعفر صادق فرزند محمد باقر! خوبه خوبه، مبارکه  ا ی_

 

رفت قرار   شیطبق نقشه پ ی گفتم اون شب همه چ یخنده لبم رو گاز گرفتم و مبارک با
  یاسیطمه عقد کنن چکن مثال  نامزد باشن تا بعد درس فا  غهیص ه یبا   یشد اونا اسم

و    میچند وقت زمان بخر ن یتا ا  میما هم بتون  ادی تونه تا اون جا ب  یو نم ضهیجون مر 
با   یفرق  چیکار ه نیالبته ا  م یوصلت کن  نیبه ا ی اضخبر رو ر  یجون از همه جا ب یاسی

 هفت خان رستم نداشت. 

بود که   دهی کرده بود فکرش به همه جا رس یزیقدر قشنگ برنامه ر نی ا  اریکام  خداروشکر
 . میانگشتر که روش حالت قلب داشت اورده بود که دست فاطمه کرد   هیبه عنوان نشون 

 

کرده   دایمقام پ ع یبود فاطمه هم از درجه خودش ترف دهیها خواب ثی حرف و حد  گهید
 بود. دهیرس یبود به مقام اعظم دلقک
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  باریمثل گوش و گربه بودن   باری  زدی به روستا م  یسر  هی کباریهم هر چند وقت   اریکام
  یری با هم مشخص نبود خود درگ فشون یکال تکل یازدواج صور بار یمثل کفتر عاشق 
 مزمن داشتن.

 

گفت   یبود و م ستادهی بحث داشتن اون سفت وا اریجون و کام یاسیکه هنوز بود   هنوز 
کرد، بخلطر   یمن رو ناراحت م  یلیخ نیقبول ندارم و ا  من اون دختر رو به عنوان عروسم 

 نرسونم.   چاره ی کروم تمام حرف هاش رو به فاطمه ب یم  یسع نیهم

 

 افتاده  یتهران اتفاق می آماده شو بر نی_آم

 ... 

 

  

 

  

 

 #پارت_شصت_و_سوم 

 

 و گفتم:   دمیکش ییبلند باال ی  ازهیخم
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 رن ی بگ یعروس  خوانینکنه م ادیمن خوابم م شده ی_چ

 

 دراز شده ام رو جمع کرد  یپا  کوروش

 جون بد شده زود باش   یاسی_حال  

 

 :دمی مبل از جام پر   یرو

 ! شده؟ی_هان؟!چ

 

 دفعه تو بحثاشون حالش بد شد و بردنش دکتر  هیزنگ   اریدونم، فقط کام ی_نم

 

 بحث ها  نیحال بعدش و ناراحت از تموم نشدن ا   یته دلم نگران شدم برا  از 

 

 رفتم  جام بلند شدم و سمت اتاق از 

 شم  ینشده، من االن آماده م یزیکه چ شاهللی _نگران نباش ا

 

  دی بار  یاز سر و روش م یباشه تکون داد کالفگ یبه معن یسر

 

کردم لباسم رو با شلوار و کاپشن   یگذاشتم سع  یمهم رو داخل کوله ا   لی قبل وسا مثل
 .کردم  ضیتعو  یرنگ یا  یمشک
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 کردم باهاش   یاصال عشق م میآقامون شد یهم سوار بر سمند الکچر باز 

 

 کنم. یکنه بزار من رانندگ ی_آقا دکتره سرت درد م

 

 رو عوض کرد و گفت:  دنده

 کنم ی بهتر خودم رانندگ یجان هوا خرابه و بارون نی_نه آم

 

  دونستم یاما م  رهیمن رو دست کم نگ یبهش بدم که رانندگ یجواب هیخواستم  یم
جاده و رفتن تو   یکردم خودم رو با تماشا  یندادم، سع یکل کل نداره جواب ی حوصله 

 سرگرم کنم. یگوش

 

 خراب  یرفته بود  و جاده حساب کی رو به تار  گهید  هوا

 

 داغون نشستم   یصندل   نیا  یشد از بس رو  دهی کمرم گوز   کهیچقدر تراف ی_وا

 

 تشر نگام کرد: پر

 حرف ها  نیا  ستی_در شان خانم معلم ن

 _اه وَلِکن) اه ول کن(
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 جون تو فقط بخند  د،یباالخره خند  می راه بود  نیا  یهمه وقت که تو  نیا بعد

 ! نیآفر  نی آفر یریگ ی م ادی  یشمال یدار گهی_د

 در من اثر کرد  یشمال یبا جار ینی_کمال هم نش

 

 مردونه اش شدت گرفت:   ی خنده

 _صد در صد 

 

 نده از لباش محو شد کم خ کم

 

که تو   ییحرف ها تموم شه خسته شدم با کش مکش ها  نی_کاش زود تر تمام ا 
هم    شرفتی پ یزده با کل خیفرار کردم از اون کشور  اری کام یماجرا  نمیو ا   میخونمون داشت

 . ستیفرار کردم اومدم اون روستا تا آروم باشم اما انگار قسمت ن

 

 کج شدم و گفتم: یشاگرد کم یصندل  یبه جانب نگاهش کرد و خودم رو رو حق

 ؟ یکن  یم  ی_اتمسفر آرامش کنارت نشسته بچه پررو باز ناشکر

 

 گذرا بهم انداخت و جوابم رو داد:  نگاه

 ی ریگ یلحظه که آروم نم  هی یتو فقط استاد خوردن مخ بنده ا   زمی _عز
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 رو از حلقم براش در اوردم و تکون دادم و گفتم: زبونم

 ؟ ی خواد بخورمش مشکل دار ی_نوش جونم حقمه دلم م

 شده  وونهی د نیآباد شد گله نکن و ولمم نکن ا  نیام ی_نه اگه شوهرت راه 

 

 و لب زدم:   دمیخند طونیش

 من چه هنرمندم  نشینیهنر منه بب نیگم ا  ی_نترس تازه با افتخار م

 

 که..._بله بله شما 

 

 : دمیکش یغیحرفش ج ونیخورد با تمام قدرت م یچشمم نور به

 _کوروش...
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 #پارت_شصت_و_چهارم 

 

 *کوروش* 

 

 چشم ها رو با درد باز کردم.  دیکش یکه تو گوشم نعره م یمانند ری آژ  یصدا با

 

 _چشماش رو باز کرده  

 

 منگ به دور و برم و انداختم و لب زدم:   ینگاه

 .. نی_آم

 شه  یحالتون بد تر م  دینزن یبردن لطفا حرف گهیآمبوالنش د هی_خانمتون رو با 

 

حک   زیچ  نی کرد، آخر یکالفه م شتر یمن رو ب یسردرگم  نی کردم و ا  یرو درک نم یزیچ
 بود.  نیآم یحک شده   ی شده تو مغزم صدا 
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بود   نیآم  شیجون مچاله کردن صورتم رو نداشتم، فکرم پ یحت دیچیتو سرم ب یبد درد
 سرش اومده؟  یینکنه بال

 

وقت خودم    چیه وفته،ی براش ب یمن بود اگه اتفاق  یکاهل ریرو سرزنش کردم، تقص خودم
 بخشم. یرو نم

 

چند نفر من رو با برانکارد به  ستادی ا  نیبودم که ماش یداریو ب یهوش یتو عالم ب هنوز 
  یمشت تو سر هرک هی  خواستیو دلم م دیچرخ ی بردن صدا دور سرم م مارستانیداخل ب

 حواله کنم. زنهیکه حرف م

 

 شدم  هوشیدونم چقدر گذشت  که دوباره ب ینم

 

 من   یداداش قطب گهی_داداش داداش خوش خواب بلند شو د

 

چند بار پلک زدم صورت تار   یکردم به سخت شد چشم هام رو باز  دهیسرم کش   یرو  یدست
 شد  انیبرام نما  اریکام

 

 خشک شده بود و فقط تونستم لب بزنم: گلوم

 _آب،آب 
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 پرو آب کردن آروم به خوردم داد.   یبار مصرف کاغذ کی  وانی ل یفور

 

 دادم گلو بهتر شده بود اما باز گرفته بود و گفتم:  رونیب  یرو به سخت نفسم

 افتاده؟  یچه اتفاق  شده؟ی_چ

 

 با مکث نگاهم کرد و گفت:   دیرو بوس میشونیپ

 گذشت. ریداداش نگران نباش بخ یچی_ه

 شد؟ یچ گمی م اری _کام

داغون شد خداروشکر   نتونیماش  نیداداش تو راهه تهران تصادف کرد نی_تصادف کرد 
 ن یخودتون زنده ا 

 

 کجا بود؟!  نمیبهم وصل شد آم یبرق

 

 شده؟ یچ نمیآم نی _من چم شده؟ آم

 

که   دهیداره با گردنت ضربه د یسرت شکستگ هی _از سرت عکس گرفتن خداروشکر فقط  
  یبدنت از کوفتگ یدرد ها  ن یبا به دست راستت فشار اومده و شکسته ا  شهی خوب م
 ت داره که سر یضربه ا 
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و دوباره افتادم سمتم   دمیکش یداد دیچیکه تو تنم پ یاما با درد  نمیکردم که بش یسع
 بالشت گذاشت:  یو من آرکم سرم رو رو  دیدو

 وونه؟ی د یکنیم  کاری_چ

 خوبه؟   نی آم ینگفت نی_آم

 صدام رو باال تر بردم:  یانداخت عصب نی رو پا سرش

 شده  یچ نی آم اری _کام

 زد، نگران تر از قبل نگاهش کردم.  یرو باال اورد چشم هاش دو دو  م  سرش

 لب زد:   سخت

 ... 

 

  

  

 

 #پارت_شصت_و_پنجم

 

 خب، چطور بگم  یاون خوبه ول  نی_بب

 اری _جون بکن کام
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دعا   دهید  یبد ب یسرش آس  دهید بیآس شتریب ی لیخ  ستی مساعد ن  طشیشرا  نی_آم
اش   نهی حافظه اش رو از دست نداده باشه پاهاش بد شکسته و قفسه س  میکن یدعا م

 .ادیبهوش ب میمنتظر   دهید  یبد  یهم ضربه 

 

 من چش شده بود؟!   نیشدم و قلبم درد گرفت آم مات

 

 خدا !  ی_وا

 

 کنه یرو ازم پنهون م یزیحس کردم داره از عمد چ د،ی رو ازم دزد نگاهش

 نکنه..  ؟یبهم نگ یخوا ی براش افتاده م یباز اتفاق بدتر اری _کام

 

 که گفتم بود ییها  نیجون، خدا نکنه فقط هم یاسی _نه نه داداش به جان 

 

رنگ   بیاما باز نگاهش عج وفتادهی ن نمیآم یبرا  یقسمش مطمئن شدم اتفاق بدتر تر  با
 داشت.  یپنهون کار

 

 به خودم بدم. یکردم تکون یسع یسخت به

 نی آم شی خوام برم پ  یکم کن مکم ای_ب
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 سمتم اومد    دوباره

 بلند نشو نگران نباش خانوادش اونجان  ستی_کوروش لج نکن حالت خوب ن

 

 باال تر بردم  یرو کم صدام

 ن یآم شی خوام بلند شم برم پ یم یفهم ی_نم

 _باشه بزار برم با دکتر حرف بزنم

 

دکتر الغر اندام وارد   کیبعد با  ی زد کم رونیاز اتاق ب  یفور یجواب یانتظار برا  بدون
 شدن: 

 حالتون چطوره؟  یدکتر تصادف ی_سالم آقا

 صبر گفتم:  یب

 زنم  ش یبرم پ خوامیم شهی_سالم دکتر من خوبم فقط هر جور م

 که شما...  شهی_نم

 برم  دی_ اما من با 

 وضعت چطوره   نمیات کنم حاال بب نهی_بزار معا 

 _ممنونم 

 

 شد نهیتکون داد و مشغول معا  یسر

 ن یبر  لچریبا و  نیتونی م ستی ن ی_خب جناب برزگر فعال که مشکل
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 ممنونم دکتر  یلی_خ

 

  زی چیداشتم اما به اجبار روش نشستم االن فقط به  یاورد حس بد  یلچریبرام و  اریکام
 بود. نی اونم آم  کردمی فکر م

 

جون رو    یاسی و پدر بزرگش و با بود برد از دور مادر و پدر  نیکه آم  ییرو سمت جا  من
 . دمید

 شد:  کی بهم نزد  هیشد مادرش با گر  ده یشدنم نگاه ها سمتم چرخ کینزد  با

 ادیتخت شد بهوش هم نم ری کوروش جان دخترم اس ید ی_د

 

همون جور شاد و   شهیاون به من قول داده هم شهی خوب م نیمادر آم  نی_نگران نباش
 سرحال کنارم بمونه 

 

جون به   یاس ی که کل عمرم  یکردم واژه ا یرو مادر خودم خطاب م یبار بود که کس  نیاول
 بره  یکرد سنش رو باال م یاصطالح مادر از اون محرومم کرده بود چون فکر م

 

بود رفتم،  دهیخواب نمیکه درون آم یاتاق ی شهیتاپ سمت ش یداد ب یهمه سالم به
 به خودم فرستادم.  یشد لعنت ی مچاله و مچاله تر م هیهر ثان دنش یقلبم با د

 

 زدم:  داد
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 افتاده؟!  ی طور نیزنم چرا ا  ه ینجور یچرا ا   نی_آم

 

  مارستانیب  یصندل  یرو  زشیپدرش خم شد باباجان عز  یمادرش شدت گرفت زانو  بغض
 جون با غم نگاهم کرد.  یاسیفشار داد و   یدلدار یشونه ام رو برا  اری افتاد کام

با افتخار من رو   خوادیکنه بقول خودش م یم یشد؟ اون داره نقش باز  یطور نی_چرا ا 
 آباد کنه  نیام یراه

 

 صداش زدم: بلند

 با توام بلند شو نیآم نی_آم

 

 .... 

 

 

 

 #پارت_شصت_و_ششم

 

دست   م یشونیزدم حال و پر یانفجار بود صدام رو باال تر برده بودم و صداش م درونم
 خوب شه. نمیخواستم آم ی خودم نبود فقط م

 



 ا ی کوتاه ب 

 
250 

 

آرومم کنن اما من همچنان   کردن یها و پرستار ها دورم جمع شده بودن و تالش م  دکتر
 که بهم دادن آروم گرفتم.  یزدم که به اجبار آرام بخش یرو صدا م نیآم

 

 **** 

 

  یدگیو گلوم رو از خشک دمی نفس سر کش هیرو پر آب کردم و  وانمیپارچ بغل تخت ل  با
 بود که به خونه اومده بودم اما دستم هنوز تو گچ بود.  ینجات دادم، چند روز 

 

 ! مارستانیشده بود چند ساعت کوتاه خواب و بس نشستن تو ب  کارم

 

زده بود و   یضیخودش رو به مر  یجون کامال الک یاسیشد که   لی تبد ن ی قیشکم به   یوقت
رو از ازدواج با فاطمه منصرف کنه اما با تصادف قبول   اریبودن تا کام دهیبا دکتر نقشه کش

 لعنت به اون جاده  م،یبکن یتصادف  هیخواست با  یکرد اون ها ازدواج کنن، هه فقط م

 

 رد کردم.  ونی در م یکیزدم پله ها رو   رونیاتاق ب از 

 

لوکس نشسته بود  ی مبل ها یرو  یبنفش رنگ کی بلند و ش راهنیجون با پ یسا ی
از آب کرفس رو در دست داشت با خدمتکار خونه مشغول    یحاو  وانی همونطور که ل

 از عمارت رفتم.   رونیتوجه به ب یزد و ب  یبحث بود پوزخند 

 هام فرستادم. هی رو به ر زیتم یهوا  دم یکش یبلند نفس
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 دم در منتظرتون هستن  اریآقا کام ن؟ی_سالم آقا خوب

 

 مرد زحمت کش باغبان تکون دادم و گفتم: یبرا  یسر

 ممنونم من رفتم پس فعال  نی _سالم خسته نباش

 _بسالمت آقا کوروش 

 

  مارستانی کند و سمت ب نیرو از زم نیماش  جانیبا ه  اریشاگرد نشستم، کام یصندل  یرو
 راه افتاد 

 

 ی تو لک نمیش نب_سالم خان دادا 

 به روش کردم و گفتم:  یاخم  ومدی اعصاب بودم لبخند رو لبم نم یب

 

 ؟ ینکرد  دایرو پ م یکه باهاش تصادف کرد  ینی_اون ماش

 

 دن یچشماش لرز  مردمک

 _نه هنوز 

 نگاهش کردم و لب زدم:  مشکوک 

 ؟ ی گ ی_دروغ که نم
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 ا ی داد ری کوروش گ  یبابا چه دروغ ی_ا 

 

رو پنهون   یزیشناختم چ ینداشتم اون رو مثل کف دست م  ینزدم حوصله بحث یحرف
 اوردم ی ازش سر در م دیکرد که با  یم

 

 شدم.  ادهیپ یفور   مارستانیب یبه محوطه  دنیرس با

 ا یشده امروز تو کارت تموم شد ب  ری د رمی_من دارم م

 _باشه برو 

 افتادم.  رو از بر بودم، به سمت اتاق راه نیاتاق آم  ر یمس گهیداخل سالن رفتم د به

 

بودن و مشغول حرف زدن اما با   ستادهیپشت در وا  ی ادیتر که شدم تجمع ز  کی نزد
 کرد مات شدم  یبه دست که من رو نگاه م یگوش  نیپدر آم دنید

 

 .... 
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 #پارت_شصت_و_هفتم

 

شاد زد و   یلبخند  دنمیپدرش شدم با د کی نزد دمیتوان به قدم هام سرعت بخش یب
 گفت:

 ی که حالل زاده ا ای _سالم پسرم ب

 !شده؟ ی_سالم پدر چ

 

 آروم به پشتم زد و گفت:  جانیه با

که    زدمیتو زنگ م  یدونه دخترم بهوش اومد، داشتم برا  هیکوروش جان که باالخره   ای_ب
کنه شوهر من خودش دکتره تخصصش رو از   یم غ یج غیبهوش اومده ج یاز وقت ،یایب

کرده و   یدکتر ها و پرستار ها رو آس یتونه خوبم کنه کال همه    یخارج گرفته فقط اون م
 زنه   یفقط تو رو صدا م

 

 کردم  یزده خنده ا  بهت

 ! بهوش اومده؟ ن؟یگیم  ی_جد

 

 گفت:  یاشک هاش رو پاک کرد و همون طور مادرش 
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 مش ینیبب میپز نامزد دکترش رو بده، برخواد  یهم م طی شرا نی _بچم تو ا

 

 خداروشکر کردم  ی خمار شده اش از منگ یچشم ها  دنیبا د  میکه شد  داخل

 دست سالمم گرفتم و گفتم:  ی هاش رو تو  دست

 دلم  زی_منم کوروش عز 

 

 نهیمن رو بهتر بب  خواستی م نگاریچند تا پلک روم زد ا یسخت به

کردم شوهرم دکتره اگه   دیپرستار و دکترا رو تهد  یکوروش شوهر پر پز من، کل یی_تو 
 نی شیداره بزنه بهتون کر و الل م یآمپول سم هی نیکن تمی اذ

 

 از ته دل وا شد   یاز چند وقت لبام به لبخند  بعد

 ی دار یوضع هم دست از کارات بر نم نیتو ا  یعنی_

 _اهوم اهوم 

 

 تو اتاق پخش شد  ه یغض بقخنده و مخلوط با ب زی ر یصدا 

 _حالت خوبه االن 

 مچاله شد  یکم صورتش

 ره ی م  جیچرا پاهام حس ندارن سرمم گ  دونمی _خوبم اما نم
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 نگران نباش خانمم  یشی_خوب م

 دی خوب شم با دی_با

 

 و گفت:   دیلرزون صورتش رو بوس  یجلو اومد با لب ها مادرش 

 دخترم نگران نباش خدا بزرگه یشی_خوب م

 

 طونمیش ن یدونستم دوست نداشتم آم یم یبود خودم رو مسبب همه چ یجوری حالم
 نم یتخت بب ری اس  ینجوریرو ا 

 

 با دکترش حرف بزنم رمی پدرش و باباجانش اشاره زد من م به

 

بود اعصاب   دهیچیسرم پ ی الکل تو  یدادم بو  رونی اتاق رو که بستم نفسم رو پر صدا ب در
 کرد. یم  کی تحر شتریداغانم رو ب

 بود گفتم: انسالیم  یدکترش که مرد دنید با

 دکتر حال و اوضاع خانمم چطوره؟!  ی_سالم آقا

 

 ن؟ ی_سالم جناب برزگر بهتر

 من فقط نگران اونم!  شهی_متشکرم بهترم خداروشکر خانمم خوب م
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 نگاه ها  نیاز جنس ا  ومدی پر از ترحم بود و من بدم م نگاهش

 متاسفانه...  ن، یدونیبهتر از من م نی_خودتون دکتر 

 ... 

 

 

  

 

 

 

 #پارت_شصت_و_هشتم 

 

 رفت   یم  ورتمهی  بیاعصابم عج  یرو مکثش

 دکتر؟  شدهیچ نی شه زودتر بگ ی_م

 

 کرد  میتنظ شی نیب یرو  نکشیع

  یطور حافظشون رواز دست ندادن ول نی و هم ده یند  یجد بی_خداروشکر سرشون آس
  دیمتاسفانه با  یهم بد شکسته تا مدت شونیلگن ا  یحت   دهید بیبد اس  شونیا  یپاها 
  ریی تغ طشونینداره اما شرا ی رو به خونه برد مشکل شونیا  شهیطور باشن البته م نیهم
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هم   شیباالست امکان جواب ده  یلیخ سکشی دارن که ر شیدر پ ی عمل سخت کنهینم
 نصف نصفه باً یتقر 

 من بود  ریهمش تقص  یاراده مشت شدن، لعنت  یهام ب دست

 

 گفتم:  یسخت به

خودم   خوام یوقته کار نکردم تو روستا بودم اگه بشه م  یلی_من تخصصم ارتوپده اما خ
 . نمیپرونده و عکس هاش رو بب

 

 ... 

 

 

 * ن ی*آم

 

رفتن، مامان   رونیکردن و به ب یرفتن کوروش بابا و باباجان و برادر هام ازم خداحافظ با
 آروم دستم رو فشرد 

 نهینب یجور نی_مادر قربونت بره تو  رو ا 

 

چند وقت تو   گهی پا هست د  هی شدهیخودم نگران نباش مگه چ ی_خدا نکنه مامان تپل
 دنبالم وفتیتو جهازت ب ی تابهیتو هم دوباره با اون ماه شمیگچه بعد خوب م
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 ! شم؟یناخودآگاه گفتم، حاال واقعا من خوب م دیچیبدنم پ ی تو یدرد

 

 درشتش رو درشت تر کرد و گفت:  ی نگران چشم ها مامان

 ! ن؟یآم شده ی_چ

 

 کردم!  یم  ضیمر  یجوری زودتر خودم رو   نیش یقدر نگرانم م  نیا  دونستمی_عه من م

 

 بامزه اش فرو رفت  یجلد خودش با حرص ها  تو

 ی چشم قورباغه ا یدختره   یری الل نم ی_ا 

 

 : دمیجون خند یدرد و ب با

  یم بیغر  بیعج یگذاشته لقب ها  ریکاتب بودن روت بد تاث یسال عروس هاد  ی_س
 یگ

 

 و گفت:  دیخند نیجوابم نمک در

، فقط   گهی د شمی م نی تر معلوم همچ شیو عروس روان پر  ش ی_نه با سه تا بچه روان پر
 بهم داد که دل سوز بچمه  پیداماد آقا باکماالت خوشت ه یخدا بهم رحم کرد 
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 ها!  گهیمن رو متا بناگوشم جر خورد عشق  شمین

 

 مامانم هی_اوه چه داماد دوست

  یا  وونهی چه د  دیوضع د نی بهوش اومد تو رو تو ا  یوقت یاگه بدون  نیآم ی_نباشم وا 
و   یمن نگران نهیو تو رو بب  شهیپشت ش نهیروز نبود که بس نش هی در اورد  ییها یباز 

 دم یعشقش رو د

 

 شد یتخت مانعم م ی و مغزم از ذوق به کمرم فرمان قر دادن اما افتادنم رو  قلبم

 

 

  

 

 

 #پارت_شصت_و_نهم

 

 ونه یم  یغاره تار عنکبوت بسته رو م هیرو، دهنش شب شتی_ببند ن

 

 : دیلبم پر   یمقدمه از رو  یب لبخندم

 خوام بخوابم   ی_مامان م
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 تو استراحت کن  رونیب رمیمن از اتاق م زمی_بخواب عز 

 باشه باز و بسته کردم. یهام رو به معنا چشم

شدم نکنه کوروش ولم کنه   یمن خوب م  یعنیاتاق، بغض قلبمه تو گلوم افتاد   یصدا با
 فقط   شمیبزار باشه پ خوام ی خدا فقط ازت م رمی میمن بدون اون م

 

  هیگر یط یشرا چیکه له خودم تشر رفتم و قول دادم تو ه شدنیهام داشتن تر م چشم
 رفت. شمی که زبونم الل عشقم از پ ینکنم جز وقت

 

 *** 

 

 تو عمارت من کنارش باشم ادی ب دیبا نی_آم

 نگرانم   ششهی_آخه بابا جان من همش دلم پ

 

 و گفت:  دیکوب نیتخس عصاش رو به زم ی جان مثل بچه ها بابا

دختر فقط   نیاومد نگفتم ا  ای من اصال مگه به دن  شیپ ادی ب دیبا نیخوام اصال آم  ی_نم
 دمش ی ماله منه به شما نم

 

 با خنده گفت:   عمه
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 مال منه    نیگیزنتونه م ایعروسک   نی _وا باباجان مگه آم

 کنار من باشه  دیمهربانمه با  ادگاری نی_حرف نزن دختر آم 

 بود به گوشم خورد:  ستادهی مامان که کنارم ا  یخفه  و حرص  یصدا 

 مهربانمه   ادگاری  گهینزدم االن م ه ینه ماه لب به بام دم ی _بچه رو من زا

 

عشقش مثل عشق من به کدو پلو بود، سر من بخاطر   ییطورایبود   هیعاشق بام مامانم
 هم منتش رو سر من بود. شهی بخوره هم هینتونست بام گهیقند باال د

 

زد، آخر هم باباجان برد و من   یم  یحرف  هی یوسط بودم و هرک  نیا  یگوشت قربون مثل
 اون رفتم. یبه خونه 

 

 رو لبام جا خوش کرد چقدر دلم تنگ بود. یخورشت سوسن جون لبخند یبو  با

 

 گرفتن  یم   لمیداشتن تحو یاتاق ها رو برام آماده کرده بودن در کل حساب   نیاز بهتر  یکی

 

راه رفتن ساده محروم   هیاشتم چه بد بود که از تخت گذ  یو کوروش من رو رو  نیآرم 
 بودم 

 .. 
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 #پارت_هفتادم 

 

رفتن و من رو با   رونیخجالتم شدن از اتاق ب یکه متوجه  هیکردم بق یتشکر ری به ز  سر
 کوروش تنها گذاشتن

 

 . ختمیچند وقت بغضم رو قورت دادم به عهدم وفا کردم  اشک نر  ن یهم به عادت ا  باز 

 

 خانم؟  ی_خوب

 از ته دل لب زدم:   یتکون دادم با لبخند  یرو به آروم سرم

 _اهوم خوبم 

 ممنوع   یطونیخانم ش نیآم یمراقب خودت باش  دی_با

 

 

ناز و   یگربه ملوس ه هیفراهم، من که شدم    طیکنم خخ شرا  یم  زونیهام رو آو  لب
 دارم  یس باز لو 
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 طنتیش  ی همه  ؟یکن یزندگ یخوا  یم ینکنم تو چطور یطونی_عه آقا کوروشم من ش
 مونه برات  یم ژنیمن مثل اکس ی ها

 

 زد و گفت:  طونیش یلبخند

 ممنوع  یطونیش گمی م زی تم یهوا  هیو بهتر باشه مثل   شهیهم ژنیخوام اکس ی_چون م

 نکن یطونی ش یگ یکنم م یتونم کار یپا م نی _باشه بابا، حاال من با ا

 

 گره کور خورد و گفت:  ریزد تا نم نگ یتخمه که مامان گره م ی هاش مثل مشما ابرو 

 حرف ها نزن  نیهم از ا   گهیدم، د  یقول م  یش ی_اوال خوب م

 

زدم و    کنن پشت سر هم ی م یمدل پلک زدن ها که پسرا براش خودکش  نیاز ا  کمی
 گفتم:

 دم یشم قول م  یخوب م  یباش شمی_تو پ

 

 _هستم خانم معلمم هستم. 

 

داد با   یو قوت قلب م  هیکه کوروش با حرف هاش بهم روح  ییروز مثل کل روز ها اون
رو هم خوردم باورتون   ری من اون سوپ مزخرف ش  یحت  میو حرف زد  میدیهم خند

 ! شه؟یم
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 رو کنار گذاشت و لب زد: ی نیکه به در خورد کوروش س یتقه ا با

 د ی _بفرما

شد امروز با   انی چرم نما یجون در اون پالتو  یاسی باز شد اندام خوش پوش  یکیبا ت در
 به خونه مارتانیاوردن از ب یکوروش اومده بودن برا 

 

 اومد:   کمیبا لبخند نزد  

 حالت که بهتره؟   زمی _عز

 دم: جوابش همون لبخند رو ز  در

 _خوبم ممنونم 

 م یمزاحم نباش نیاز ا   شتریب می_خب خداروشکر، قشنگم من و کوروش هم بر

 

  یفداکار نی نداره ا  بیاما ع ادیبدم م یلیبرم تو فاز تعارف کردن خ دی حاال اآلن با  یچیه
 .دمیرو بخاطر کوروشم انجام م

 

 جون  یاسی میش  یخوشحال م گهید  نیشام بمون ی_برا 

 

 جون هم گفتم  دیبه ناه میبر دینه گلم با ،ی_فدات شم اله

 ن یکرد  ی_خوشحالمون م
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 : دیاومد صورتم رو بوس جلو

 _قربونت مهربونم خدانگهدار  

 _خداحافظ شما 

 

 بلند شد و گفت: یصندل ی هم پشتش از رو کوروش

 دنتید امیفردا زود م زمیبرم عز  گهی _منم د

 

 ش گفتم: براش زدم و در جواب  یعشقولک یلبخند

 مراقب خودت باش فعال  زمی_باشه عز 

 

 به سمتم برگشت  هویخواست از اتاق بره   یدو به سمت خروج رفتم اما زمان که م هر

 ... 

 

 

  

 

 کمی#پارت_ هفتاد_و_ 
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 کنن یها تشنج م یتو شمعدون یشد، نه نرو ب یجور هی دلم

 

 لب زد:   آروم

 _دوست دارم 

 

 چقدر مستم من!  ی! وا تونم؟یقر بدم چرا نم خوامیرفت، من م رونی از اتاق ب و

 

 .دم یتخت باال کش یخودم رو از رو  یکم

 

 

  ی ه یباشم تا اطالع ثانو  ری اتاق اس ن یتو ا  دیبابا من با یرو تو کل اتاق چرخوندم ا  سرم
 دادم واال  یقر م  شتریب نیدونستم جشن آرم یاگه م

 

هات   یتو فانتز  یتو اون شب تو گف کوروش خان بود زیباز جواب خودم که عز  خودم
 خخ  ی گرفت یم دئویو  کی باهاش موز  یداشت

 

زده   خی رفتم و چشم ها شد قد هندونه  یا  برهیو  هیدر که با شتاب باز شد  یصدا با
 لدا یبابا تو شب   ی ها
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داشتن   نگاریحرکت داخل شدن ا   هیعمو و عمه ها با   یو بچه ها   هیهام و هان برادر
 کردن  یالشون مدنب

 

 . دیتا عاقل شو دی_چتونه جوانان جاهل؟ آرام باش

 _خف بابا 

 

تو اتاقم و من گنجشک مظلوم تنها و پر   شیتونستم بگم ها چند گاو م  یم  یچ گهید
 بترسم. دیشکسته نبا 

 

زد کنجکاو نگاهش   یرو هم م ی زیکه توش داشت اشکان پسر عموم چ یزیو چ وانی با ل 
 کردم سم نباشه بکشنم؟! 

 

 دست؟  هی_اون چ

 

 انداخت و بعد بهم و گفت:   وانی به ل ینگاه

 _نسکافه 

 ؟ ینجوریچرا ا یزن یکه باهاش هم م هی_خب چ
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 باز و افتخار فراوون گفت:  شیدرش اورد با ن وان یل از 

 _خودکارم، دم دست بود با اون هم زدم 

 

حواسش پرت    میدونست ی چون خوب م میزد یو عق  میصورتمون رو مچاله کرد  همه
 کنه  یباشه  پشت خودکار و تو گوشش فرو م 

 

 ف ی_چندشه کث

  نیزاشت یم   کی موقع لواشک خوردن با پالست نینبود  ییخب همه شما مگه همونا هی_چ
با افتخار    نی اورد  یبخوره بعد درش م سیتا خوب خ دنشی جو یقدر م نیتو دهنتون ا 

 ن ی کرد یپر تفتون نگاه م کی به پالست

 

 موند.  ینم ی حرف گهی گفت د یبدبخت راست م  می رسما الل شد گهید

 

بچه هاش    وفتهی مرده رو تخت م  ریافتادم پ  یاون داستان  ادی  قایها دورم نشستن دق بچه
 بهشون بگه اتحاد خوبه افتادم. به همشون چوب تا بکشنن مثال  شنیجمع م

 ره یگ یم  جهیادم سرگ نی دور من جمع شد نیمثال اومد  م؟یکن  کاری_خب االن چ

 

قدر مشغول و متفکر شده    نیکردن ا ی حل نم یاضی به فکر فرو رفتن خوبه معادله ر همه
 بودن. 
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 زد و گفت:  یبشکن نینازن گرانیتو عالم هپروت د هوی

 .. 

  

 

 #پارت_هفتاد_و_دوم 

 

 می کن کاری چ دمی_فهم

 : میبا هم گفت یهمگ

 م؟ یکن کاری_چ

 

 گفت:   مونینازک کرد و جواب نگاه وزغ یچشم پشت

 هب  ی_باز 

 _هن؟! 

 

 گفت:  نی آ

 کنن؟   یلشگر خرس نشستن هب باز   هی هیباز   یچ یاالن چ نی _ا

 

 نداده گفت: تی ناب و بکرش اهم ی ده یاز ا  یبهش بر خورده کس نگاریکه ا نینازن
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 شهیها هم در کل نم یباز   نجوریو ا ل یاسم فام شهی که نم قتی خب جرعت حق هی_چ
هب   نی مونه هم  یم  ستی چرت و برت هم که حسش ن  یسخته حرف ها ن یآم یبرا 
 !یباز 

 

 پس کله اش زد و گفت:  سهینف

 _خواهر من کم چرت بگو باش؟! 

 تا من براتون چرت و برت بگم حالتون خوب شه  دیخواهش کن نیا ی_باشه باشه بعدا ن

 

 اشاره زدم و گفتم:  سهینف به

 شده؟  یقدر خواهرت توهم  نیا هیک  شی_جان من ساق

 زد و گفت:  نیبه نازن یطونی چشمک ش سهینف

 _بگم؟ 

 

 زد: یبشکن هیهان

 ؟ یساق   نیا  هیک ولی _ا

بهتر از اون رو   یکی  دیما با  دهی پز شوهر دکترش رو م یکیمهندس هستن، باالخره    ی_آقا 
 تو سرش تا ستاره ها دور سرش بچرخن  میبزن میکن دایپ

 

 هاش رو بکشم و بکنم نفس کش  سی تونستم بلند شم اون گ  یکه نم فیح
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معمولمه دکتر بهتر دکترا داره   ؟ی گفت یخره دنده به دنده خره بشقاب پرنده، چ ی_تو 
 ارشوریخ یدبه   ستی که ن یدکترا ! شوخ

 

زن از  ریش  هیمثل    هیداشتن هان فیکه برادر بزرگ بنده مهندس عمران تشر  ییاون جا  از 
 و گفت:  دیجاش جه

شوهر من رو، چه آقا و جنتلمن و موفقه مگه نه  نی بب یخوب نی_مهندس مگه چشه؟ به ا 
 جونم؟  نیآرم

 

 پر عشوه چند بار پشت سر هم پلک زد: هم  بعد

   یاستفراغ  یدختره  یی_ا

 

 پسر عمم گفت:  سامان

 باشه واال  ونی طراح دکوراس دی_عشق آدم با 

 _نچ نچ دکتر باشه 

 

کرد   یهم ول نم یکس دادیپزش رو م یبه شغل عشق ها هر ک دیهب رس یاز باز  بحث
  یبودن و خودشون رو لو ندادن اما االن پته شون رو  یاصال معلوم بود همشون با کس

گفت   یم  یکی گفت عشق ناخن کار خوبه  یم یک یگفت مهندس خوبه   یم  یکیآب بود 
گفت حسابدار خوبه و   یم ی کی  بهگفت صاحب رستوران خو یم یک ی ونی طراح دکوراس
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خوبه خودم به شخص از شوهر دکتر بودن  X یلباس ها  یگفت فروشنده   یم  یگرید
 کردم.   یسخت دفاع م  مودمین نی پا

 

 فقط خوبه!  ید ی_عشق تجد 

 _هن؟! 

 

 .. 

 

 

 

 #پارت_هفتاد_و_سوم 

 

 ! ه؟یا  غهیچه ص ید ی_عشق تجد 

 بر باب افعال  ی  غهی_ص

 

 نثار اشکان کرد و گفت:   یچپ چچک سهینف

 حرف رو بزن  یجا پاس کن نی ا رو یعرب خوادیبچه نم یکنکور دار میدون ی_م
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  دیکه پنج تا از درساش رو تجد رستانیدوست دختر سال اول دب هی ی عنیبابا عشق  ی_ا 
 شده 

 

 بغل تخت رو سمتش پرت کردم.  یمخمل  کوسن

 

 کرده  ستگاه ی ملت رو ا هی  یابرو کتلت  ی_فرار کن پسره  

 

روحم شاد  نمیدعوا بب هیمنم   یکتک کار هیپرتابم به هدف نخورد اما باعث شد  هرچند
بود اونا اون بدبخت رو داشتن   ی دعوا ناموس نگاریاصال ا   نیو بب ایب  دادمیشه منم جو م

 کردن  یفلک م

 

 شد: میپاش گرفت بدخت تسل نی سامان از مچ پا یگاز  با

 ی ول کن وحش یا  رمیبگدوست دختر  گهیولپ کن من غلط بکنم د  یا  ی_ا 

 

گرفت   یپاش رو جدا کنه اما سامان مثل زالو پاهاش رو گاز م کردیطور تقال م نی هم اون
 کرد  یو ول نم

 _بابا گوه خوردم ول کن

 گفت:   نیارم

 _بگو با سس استفراع خوردم ول کنه 
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 گفت:   درمونده

 مونهی_گوه با سس استفراغ خوردم ول کن اه مثل سگ هار م

 

 و سامان هم پاش رو کرد.  میحرفش هم به خنده افتاد  با

 از اتاق ارواح مالقات اومدنتون  نی گمش نی _بر

 

 با خنده دستش رو باال اورد و گفت:  هینفس

 من  یمجقول  یعجقول ی_بابا 

 من   یماب  یگاب ی_گمش

 

 که تو اتاق نشست.   یرفتن با سکوت رونی ن و تک تک بکرد  یها با خنده خداحافظ بچه

 

 صاف کردم.   یتخت به سخت  یو خودم رو رو  دمیکش یپوف

 

 ! خوامشیخوام دلم تنگ شده براش م یشد من آقام رو م زونی لبام آو و

 

 هیکه از پشت بهم تک یعکس لمیپروفا  دنیرو گرفتم و نتم رو روشن کردم با د لمیموبا
 بوچ بوچش کردم.  یم کلزد  یلبخند  میداده بود 
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بود  شهیو مثل ش شدیو جدا نم  دیچسبیدو سه بود م کی داشتنش مثل چسب  دوست
 رسوند. یو لذت م  ایکه برام ضرر نداشت و فقط من رو با هر نگاهش به اوج رو 

 

 

وقت خوب نشه و اون من   چی بود که پام ه نیا میعالقه بودم تنها نگران نیمن خراب ا  و
 برام نوشته  ییها  زی که سرنوشت با خودکارش چه چ نی خبر از ا یرها کنه ب

 

 

 .. 

 

 

 

 #پارت_هفتاد_و_چهارم 

 

 *کوروش* 

 

هوا رو   نیا  و یاهی زاشتم، دلم آرامش پر ه یشهر و شدت بارون قدم م  یمهابا از شلوغ یب
 خواست  یم
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 : دمیکش رونیب بمیاز ج  یسخت به خودم اومدم و اون رو به لم یموبا  یصدا با

 _الو سالم 

   ن؟یدکتر خوب ی_الو سالم آقا 

 رضا جان؟  ی_ممنونم تو خوب

 

 اش جوابم رو داد:  یمازن  یهمون لهجه دوست داشت با

 م ی روستا؟ منتظر شما نیار یم  فی تشر یشکر خدا، آقا برزگر ک می_خوب

 

 دست سالمم جا به جان کردم با مکث گفتم:  یرو تو  لیموبا  یکم 

 . میکه اطالع داده بود نایبه مدرسه و ا  میمن و خانم معلم تصادف کرد   نی_مگه خبر ندار 

 

حال خانم معلم  میدکتر حالتون بهتره؟ واال ما خبر نداشت شدهی _عه خدا بد نده چ
 چطوره؟ 

به کل داغون شد منم   تیسمند دوست داشتن  میداشت ی_آروم رضا جان، تصادف بد
  شونیمتاسفانه تا ا   دنید ی د یشد  بیاما خانمم آس دمیند ادیز  بی دستم شکسته آس

 . میبرگرد میتون  یخوب نشن نم

 

 گفت: یگرفته ا   یصدا با



 ا ی کوتاه ب 

 
277 

 

 یلیشدم خ یاحوال م یا یبخدا خبر نداشتم وگرنه زودتر جو  شن،ی که بهتر م شاهللی _ا
 ناراحت شدم 

 

 متشکرم  ی لطف دار  شاهللی _ا

 

 د یبا اجازه سالم برسون گهید شمیدکتر مزاحم نم ی_آقا 

 

 رضا جان، حتما روز خوش  ی_مراحم

 

گرفته، جونش به اون   یافسردگ ن یماش  یداشتم االن از نابود نیقیرا قطع کردم   تماس
 درب و داغون بسته بود.  نیماش

 

 

روستا رو کرده بود   یهوس کل کل ها تو  بیدلم عج بارون شدت گرفته بود، یها   قطره
 ه؟ یعشق چ مید یتو اون روستا من و برادرم دل داده بودم و فهم

 

فاطمه رفته بود   دنید یچهار بار برا  یچند هفته باال  نیتو ا  ارهیکه دلش طاقت نم اریکام
  یجاده ا نگران اون   یو از طرف شهی خوشحال بودم برادر سر به هوام داره آدم م یاز طرف
 تخت. یمن رو رونه  نیکه آم
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 کردم.....  دنیرو به روم مات شدم و شروع به خند دنید با

 

 

  

 

 #پارت_هفتاد_و_پنجم

 

خواستم    یکاتب ها رفته بودم که ناخودآگاه که م  یچند وقت به خونه  نیقدر تو ا   نیا
 کنم سر از خونشون در آوردم. یرو  ادهیپ یکم

 

 گشاد شد  چارهی ب رمردیمن چشم ها پ دنیرستم در رو برام باز کرد با د آقا

 

 کردم و گفتم:  یخنده ا  تک

 _سالم آقا رستم 

  یزیخانم هم که خوبه چ  نیکه حال آم نیجا بود نی_سالم آقا، شما که صبح زود ا 
 شده؟! 

 اومدم   یجور نیهم ن ینشده نگران نباش  ی زیآقا رستم، چ هیبد درد  یعاشق ی_ه

 

 شد: ان ی نما ونشیدر م یکی یو دندون ها  دیخند
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 شن  یتو آقا خانم خوش حال م  دی _امان از شما جوونا بفرما

 ممنونم آقا رستم  یلی_خ

 

به  یلذت بخش  یوارد عمارت شدم گرما   یبرگ عبور کردم وقت یب ی درخت ها  ونیم از 
 رو لباسم نجات داد. تهینش یصورتم هجوم اورد و من رو از سرما 

 

  یبه دل م بیمرد عج  نیکاتب بزرگ عصا زنان به استقبالم اومد گرم دست داد ا  یآقا
 نشست: 

   ی_سالم کوروش جان خوش اومد 

 کاتب شرمنده باز مزاحمتون شدم. ی_سالم آقا

 سالمم زد و گفت:   دست یبه شونه  یآروم یکرد و چند ضربه  یا  خنده

 ی خونه ا  نیو پر تعارف رو نزن تو داماد ا   یا  شهیکل ی حرف ها  نیپسر ا  ای_ب

 

  شیدرست رو به رو نمیاز جنس چرم خانه زد تا بش یقهوه ا   یها یبه مبل ها  یا   اشاره
 اومد و گفت:  کی نشستم سوسن خانم خدمتکار خونه نزد

سر    شتریکنه ب  یم یباز دل تنگ نیباش ششیپ یهر چ  ن یآم نی _سالم پسرم خوش اومد
 نیبزن

 

 اگه مزاحم نباشم چشم  نی _سالم مادر جان لطف دار
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 ارم یب ییچا هیمن برم برات   یبال پسرم سالمت باش ی_چشمت ب

 

 شنوم.  یکلمه م نیاز ا ادی ز  دایجد دیجان گفتنش گوشت شد به تنم چسب مارد 

 

قند برام اورد و منم در جوابش  با نبات و   کی کمر بار یها  وانی ل  یرو تو ییبعد چا یکم
 کردم.  یتشکر گرم

اما من   ارهیشنگوال رو در م یادا   شهیبشه   مثل هم داری_فکر کنم االناست که از خواب ب
 کشه معلوم نشد عملش  یداره عذاب م  ستین  شیب ینوه ام رد داده و ناراحت دونمیم

 

 به دلم خورد مسبب زجرش من بودم فقط من!  یچنگ

 ن یمطمئن باش شه یقصد دارم خودم عملش کنم خوب م می_چرا، در تالش

 

 و گفت:  دیکش یآه

برابر   یهم کپ نی مهربانم بود. آم  یخودمه  که وقت  ی_حس چشمات مثل حس چشم ها 
 رو داره یجنگل یاون رنگ چشم ها   یپروا حت یاصل مهربان همون قدر سرتق و ب

 

  یخاطراتش افتاده آوازه  ادی دمنوشش زل زد و حتم داشتم   وانیحواس به ل یب
که چطور مهربان خانم با موش و سوسک انداختن    دهیشن نیعشقشون رو قبال از آم

 !هینترسه زن زندگ نایکه از ا یگفت زن یدلش برد و م لش یداخل وسا 
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  یگذاشتم و سرفه ا یچوب زیم  یرو رو  ییچا  ک یکوچ وانی عالم خودش غرق بود ل تو
 خورد: یکرد که تکون یمصلحت

 ن ی آم شی_من با اجازه تون برم پ

 _برو،برو پسر 

 

  نی آم یبا صدا  دمیفراوون عمارت باال رفتم دم اتاق که رس یجام بلند شدم از پله ها از 
 زدم.  یلبخند یکه در حال صحبت کردن بود 

 

ساخت    شی دو برادر روان پر نیتحمل کرد با ا   دیبا گهید میکن کاری جان چ یجار ی_ه
 خواهر  یه

 .... 

ارشدم احترام ها رو نگه دار ملعون    یپررو نباش، من جار گهی_خف شو خف شو، د
 یدوغ

 

  ... 

 فاطمه  ایداشتم پشت خط داره   حتم

 کرد   یبلند  یزنه، خنده  یحرف م طمه

 فرما شو  فی دست بوس تشر ی_خوشمان امد زودتر برا 
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 ... 

 یسرم جار  ریحس ادم بزرگارو داشته باشم خ  باری یزار یزشت نم یانگور لی گور  _اه
هر   یدون یزور معلمت مگه نم نیعاشق هم یشما دو تا قورباغه    دنیبزرگم باعث رس

 یمن  یبندا اش االن تو بنده   شهیده اون م  یم  ادی یز یچ یکه به کس یگ

 

 ... 

 

 جون؟! یجار یکار ندار سی _دهنت سرو

 ... 

 د یاکس ی_مراقبم فعال کربن د

 ... 

 

خودم تکون دادم و   یبرا  شیها یباز  وونهی و د یاز بچه باز  ی ام رو قورت دادم سر خنده
 به در زدم:  یتقه ا 

 زنه؟ یدر م هیک هی_ک

 

 ... 
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#part77 

 

 _منم تاج سرتون  

 تو  دی _عه بفرما

 

و اندام الغرش زار  به تن داشت که ت  یرنگ یاسیو داخل شدم لباس    دمیو کش  رهی دستگ
 بهم زد و گفت:  طنتیبا رنگ ش یزد لبخند یم

 فتهی_سالم تاج سر خود ش

 

 کاشتم و گفتم:  شی شونیپ یکنارش نشستم بوسه رو آروم

 م یمجبور  یریگینم ل ی _تو که ما رو تحو

 

 چشمک زد  طونیش

 هی شاه ک یگم تاج سر تا بفهم  ی_بهت م

 

 زدم و گفتم:  یچشمک متقابالً 

 بانو من شاه هستم  ی_شما ملکه ا 
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 یمخصوص دربار  بیاصال تو طب  رم،ی_نخ

 

 : دمیخند بلند

 ! ینیبیم  ادیز  یکره ا  لمی_فکر کنم ف

 

 لوس گفت:  یشد با لحن زونیهاش مثل دختر بچه ها آو لب

اون   نم یبیم  یاالن دارم دونگ ستیهم ن یلمیف رهی کنم حوصله ام سر م کاری_خب چ
 شه  یمبازرس  یکه بانو  یقسمت

 

 زم یعز  دمی_من که ند

 تهش  شهی اونم پزشک م ید یرو د انگومیفکر کنم   ی ول نی _عه چرا؟ قشنگه بب

 

 و گفتم: دم یکش ختهیشلخته دورش ر یشمیابر یموها   یرو  یدست

اش رو از دست نداد  هیثان  هی  اریمن اون موقع سرم گرم درس بود، اما کام  دمی_نه ند
 اصال روش کراش داشت 

 

 تر بردم و زمزمه وار ادامه دادم:  کی نزد  سرم

 خانم  نیآم  ی_همون طور که تو رو من کراش داشت
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اون   یو مسخ شده بهم دوخته شدن، چشم ها  دنیخوش رنگش لرز   یچشم ها  مردمک
 کردم؟  یم  یبود، و من متعجب بودم تا االن کجا زندگ ایدن

 هاست اما سکته نزن نی از بهتر یکی من شاهکار خداست و   ییبای_درسته ز 

 

 گفتم:  ارمیکه حرصش در ب یجور دمیرو عقب کش سرم

 تو جا داد.  یکل لجن زار و رو تو چشم ها  زی_اره عز 

 

 هاش گشاد شدم لباش رو به جلو داد و با حرص گفت:  چشم

 بزرگوار  رسهیشما نم ی عن ی_به چشم ها 

 

 ک.....   نی_عه خانم من ا 

 

 دمش یکش رونیب یبه سخت دی کالمم رو بر بمیتو ج لی بلند موبا  یصدا 

 ام ی_من برم جواب بدم م

 _برو 

 باال انداختم و جواب دادم: یناشناس شونه ا یشماره  دنیزدم با د رونیاتاق ب از 

 _الو سالم 

 

 : بلند گفتم یاز صدا  یعصب دیچی تو گوشم پ یمستانه ا   یقهقهه   یصدا 
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 ن؟ ی فقط بخند نی_شما؟ زنگ زد 

 

 مومد ی نفس ها م یکه فقط صدا  یقهقهه ها کم رنگ و کم رنگ شد طور یصدا 

 _با شمام! 

 ! هیام، هد  هی_هد

 

 

 ..... 

 

 

 

 #پارت_هفتاد_و_هفتم

 

نکبت   ی  هیسا   نیاز ا  چوقتی طور که معلوم بود من ه  نیشدن ا  دیها رو هم کل  دندون
 شدم.  یبار دور نم

 لب زدم: یعصب

 کشتمت  ی م دی با ؟ی چرا زنگ زد حیوق ی کهی_زن

 انداخت   نیلوندش دوباره پشت خط طن یخنده ها  یصدا 
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 ینداز  یمن رو با حرف هات به خنده م شهی _وا کوروش تو هم

 ه ی_خفه شو هد 

 

 منفور گرفت و گفت:  یرنگ دلبرانه  لحنش

اما من قصد    ؟یمن رو بکش یخواست  یگم تو من رو م  یمن؟ خب راست م  زیعز  هی_چ
 کار رو کردم.  نیا

 

 گفتم:   مشکوک 

 ه؟ ی_منظورت چ

تو و اون خانم خوشگلت، عه اسمش   یبارون یو هوا   کی پر تراف یجاده  ست،ین ادت ی_
 ....ادی  نیبود؟ آها آم یچ

تو   کشمتیم  هیکشمت هد  یم یتخت کرد  ی_کثافت پس کار تو بود تو زن من روونه 
 ی هست یروان ضی مر هی

 

 لعنت به تو!   دمیفهم یو رو م اری کام یشده   دهی دزد ینگاه ها  تازه

 

  نیحاال ا  یبار من رو زنم نخوند هی بی_عه عه آروم، من دو سال زنت بودم تو کشور غر 
 دکتر؟  یانصافه آقا  نیا یکنیچند ماهه رو براش زنم زنم م یا  غهیدختر ص
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  ضی مر یبود اما تو  یرسو یهمه چ  یدون یخودت هم م یوقت زن من نبود  چی_تو ه
گناهت رو   ،یدونستم تو گناهکار یکه م نیو من خر با ا   یرو تباه کرد  میدو سال زندگ

 آبرو بشه یدختر ب هیپوشوندم و نزاشتم  

 

 رو به کامم زهرمار کرد  یکه زندگ یدختر متنفر بودم کس نیاز ا من

 

 رنگ نفرت گرفت:  کبارهی  صداش

 یبعدش بچت رو هم کشت ،ی_تو که کم از من استفاده نکرد 

تو   یاون بچه  یدونی نداشتم هم من هم تو م یمن با تو کار یدونی_خودت خوب م
 بود یک یشکمت برا 

 تو!  یتو بچه  ی_اون بچه  

 ندارم و نداشتم بفهم  ی_من بچه ا 

 

  خواستمی، ممعلمت االن رو تخت افتاده  یخانم کوچولو  نهیمهم ا  ستی_باشه مهم ن
 ی آخ هم نگفت هیها  یشه تو خم سگ جون ینداره حاال زجر کش م ی رادیبکشمش اما ا 

 

 باال بردم:  یصدام رو کم  یعصب

که   ییکه با هزار تا بال یاون کوروش منطق نمیش یساکت م  ی_خفه شو آشغال فکر کرد
 ی کور خوند  هیهد  یشه کور خوند التیخیب یسرش اورد 
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 شدن....  دنیمسلط بشم  اما با کش  یتا به خودم کم دمی کش یقیعم نفس

 

 

  

 

 #پارت_هفتاد_و_هشتم 

 

 

 * ن ی*آم

 

  یاوردم و کم  رونیب یبودن سرم رو از گوش ادی مانند فر  یکه کم ییصدا ها   دنیشن با
 کردم.  زیخودم خم کردم و مثل فصول خا گوشم رو ت

 

 اوقات ارور بدم. یده بعضاتاق حتما باعث ش  ه ی یباال انداختم تنها بودن تو  یا شونه

 هوو نه  یکنه، وا  یم انتیکرده نکنه داره بهم خ ری قدر د نی جونم ا یچرا شو یوا  عه

 

 زنم  یکنم سوسن جون قرصام رو جا به جا داده دارم چل م  فکر

 

 کشمت  ی_کثافت پست فطرت م
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 و قلبم افتاد  دنی آن ابرو هام از شدت ترس باال پر  کی دم یکه شن ی ادیفر  با

 

 ها شدت گرفته بود نگران صدا زدم:   ادیداد و فر  یصدا 

 اونجاست؟  یک شده ی_چ

 

 گفت: یمامان بود که م غ یجوابم فقط ج اما

 خدا  ی_وا

 

 بار بلند تر داد زدم:  نیزد ا  یداشت به دلم چنگ م یبود حس بد  دهی امونم رو بر  ینگران

 افتاده؟!  ی_چه اتفاق

 

 کرد  جادیتو بدنم ا  یو داد و تقال ها لرز  غیو ج یکتک کار یصدا 

 آشغال   یکن  ی_از خواهر من سو استفاده م

 

 افتادم. نیزم یبه بلند شدم کرد اما دمر رو یو سع  دمیخودم رو جلو کش یسخت به
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بلند از  ی ادی حس تر شدن فر  یه بودن بک یزیپاهام از اون چ  دیچیتو بدنم پ یبد درد
  یمن در اون گم م  یبود که صدا  ادی پشت در اون قدر ز  یریدرگ یاما صدا   دمیدرد کش

 شد

 

 و یبود م دهیاشک صورتم رو در بر گرفت هق هق امونم رو بر   لیس

 

 هق هق وار به خودم گفتم:  هیگر  ن

 

  یپس واسه   شدیکنم چ یم هی هر وقت کوروش ولم کرد گر   یمگه تو نگفته بود  نی_نه آم
 ؟ یزن یطور زار م  نیا  کی درد کوچ

 

 .دمیخودم نال یاز درموندگ دم یشدت گرفته مثل مار خودم رو سمت در کش یها  هیگر  با

 

مشت    ریکوروش و اون دست شکسته که ز  دنیباز کردم با د یجفت شده رو به سخت در
زد و کمر    یکه مامان به صورتش م ییشد با ضربه ها یمتلف  نیو آرم  نی آ یو لگد ها
به قلبم   یو سوسن جون چنگ هیهان  یبابام و باباجان و نگاه وحشت زده  یخم شده 

 رنیگ  یرو دارن م نمزده شد بهت زده نگاه کردم حس کردم جو

 

 زدم:  غیتمام وجود ج از 

 ..نشیکشت دی_ولش کن
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شد از ته دل زار زدم   دهیصدام به چشم اومد نگاه ها خشک شده سمتم کش نگاریا  تازه
که افتاد بود و من    یاتفاق ی خورد برا  یکه عشقم م  ییکتک ها یشدنم برا  جی افل یبرا 

 خبر بودم.  یازش ب

 

 کوروش خشک شده بود  ی قهی  یرو نی آ دست

 ولش کن، ولش کن   د؟یدار  کارشی_چ

 

شد با   کمی به خودش اومد دستم رو رو گرفت و پشت بابا نزد ه یتر از همه هان زود
 پنهون بود گفت:  یکه توش بغض مردونه ا  ییصدا 

 ؟ ی رو کرد نکاریدختر قشنگم برو رو تختت چرا ا ایباباجون ب ای_ب

 

 شد:  کمیاومد و نزد  رونی دست برادرم ب ریوضع داغونم از ز   دنیبا د کوروش

 که نشد خانمم؟!  یز یچ  زم؟یعز  ی_خوب

 

 بهش زد و گفت:  یمشت ت یبا عصبان نی آ

 دروغ گو  ی  کهیمرت  نوریا  ای_ب

 

 :دمیکش یغیجون ج یو ب  درمونده
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 _نزنش! 

 

 

 زد:  ادیبه خون نشسته اش رو بهم دوخت و فر  یها  چشم

  نیزن داشته و ازت پنهون کرده عامل ا  نیگولت زده ا   یعوض نی من ا  ی  چارهی_خواهر ب
 تخت افتادنت هم  خود پست فطرتشه   و رو یبدبخت

 

اما نگاه شرمزده و   نمیرو تو چشم هاش بب قتی شده نگاهم به کوروش خورد تا ح مات
 !نی آ  یحرف ها ی زد رو ی د ی نگرانش مهر تا

 

 دم ینفهم یچی ه گهیچشم هام تار شد و د   یجلو دیچیتو بدنم پ یضعف

 

 ......... 

 

 

  

 

 #پارت_هفتاد_و_نهم
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 مورد عالقه ام رو پرت کردم و سرتقانه صدام رو باال بردم:  یکاکائو  ریپر از ش وانیل

 نی برم خستم کرد نجایخوام از ا  ی_من م

 

فرا   غ یبه درون پاش رفت، ج  ی شکسته  ی کهیشد که تا بغلم کنه، ت کمینزد  مامان
 افتاد:  نیزم یاز ترس رو   ی هیو که هان دیکش یبنفش

 عروس  یدل شکسته ها  یخدا  ا ی_

 

 رو گرفته بود گفت: شیخون یناالن پا  مامان

رو بهت نشون ندادم و گل پسرم   ثی خب یمادر شوهر ها   یکمکم کن تا رو ایب ده ی_ورپر 
 سه طالقت نکرد  

 

 _وا، مامان جون! 

 

 زدم:  غیعروس و مادر شوهر ج ی از کش مکش ها کالفه

  رونیب نیاز اتاقم بر  نیهم خوردم شما کل کل دار   یتخت شکست عشق  ی_من افتادم رو
 نمیرو بب یخوام کس ینم
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سوسن جون رو صدا کرد تا به   یفور هیاز ترس دردش رو فراموش کرده بود هان مامان
 ببرن  رونیکمک اون مامان رو از اتاق ب

 

  یرو سرش خال ادمیرنگم فرو بردم و فر  دیشدن اتاق سرم رو به درون بالشت سف یخال با
 کردم. 

 

 

  نی مثل ا گه ی د دمیکش یشدنم عذاب م جی افل یدادم و برا  یاز درد قلبم جون م داشتم
و    دمیخند یسر پا شم اما م  تونمی نم گهید ادیدونستم احتمال ز  یم   نکهیچند وقت با ا

 ختم ینر  یقطره اشک یحت

 

وقت   چی قلبم تا ابد حک شده بود و مطمئن بودم ه یکه زد رو  یکوروش از زخم نگاه
 شد.  یخشک نم

 

من رو از دست نده وگرنه در عرض    نکهیا  یکردم عجله اش برا یبودم که فکر م ادهی چه
  یبلند تر غی و در جا نامزد کنه لبم رو از حرص گاز گرفتم تا ج یخواستگار ومدیدو روز نم
 نکشم.

 

اخر   ی گذشت نگاه ها یداشت که هر روز از ذهنم مرو  یلمیبرام حکم ف ییروز کذا اون
 گفت بزار حرف بزنم  یکوروش بعد از بهوش اومدن که م
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بچه سقط شده که من از اون   هی یمونده بود اون زن داشت و حت  گهی د یچه حرف اما
 بدتر!  یلیهم بدتر بود خ یر ی گ نیزم نیبودم. که دردش از ا  خبریب

 

 *کوروش* 

 

از ذره   غی خواب مهمون چشمام شه اما در  یهم فشار دادم تا کم یرو  یهام عصب چشم
 خواب!  یا

 ی ری گ یپاچه من بدبخت رو م یشی _خان داداش بخواب االن هاپو م

 

 : دمیحرص غر پر

 ی گفت ینرفته چه دروغ بزرگ ادمیهنوز   اری_خفه شو کام

 

 د ید یجد  شدینم چوقتیپسر رو ه  نی گشادش رو بست ا شین

 

  یم داشیداره پ سیبزار پل ،یکن کاریچ یخواست یبابا واسه خودتون گفتم مثال م ی_ا 
 رو بزار به دست خودشون  یکنه همه چ

 

 دهنم خشک شده ام رو آروم کرد  نشیر ی ش ییقهوه ام رو پر کردم و تلخ  فنجون
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 به روش زدم و گفتم:  یپوزخند

 کرد؟ چه کار  تی دوست داشتن ییجناب سرگرد رضا  نیحاال ا   س؟ی_پل

 

 برداشت و گفت: یصندل  یرو از رو  شیپشت

 ..... 

  

 

 

 #پارت_هشتادم 

 

بود   یهم دزد  نیبا پالک...... بود ماش یآب سانی ن هیرو هم زدن   نیرد ماش رنیگی_پ
   دنیدزد  یبه اسم عباس محمود ییرو از آقا  نیدرست دو روز قبلش ماش

 

  نیتو ا  یا   شهیکل یزدم باز هم کار ها  یگذاشتم پوزخند یچوب زیم ی قهوه رو رو  فنجون
  رنیکنن و با بگن پگ دایرو پ نی همه وقت تازه تونستن ماش

 

رو  نمی کار رو گرفته بودم چون من اون قدر صبور نبودم درد آم یدنباله  یپنهون خودم
 اومده   شیسو تفاهم پ  فهموندمیبهش م دی و دم نزنن با  نمیبب
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 انداخت و از جاش بلند شد:  شیبه گوش ینگاه ینگید  یصدا با

 بهش بزنم یزنگ هیکنه من برم  ینوا رو م یخانمه االن سر من ب ی_اوه اوه فاط

 

 من!  ی وونهی نثارش کردم چه عوض شده بود برادر د یشخندیسرعت نور ازم دور شد ن با

 

بد کردم و   بیموهام زدم من به اون بد کردم عج  ونیبه ج یچنگ ن ی نگاه آخر آم ادی با
 وقته جبران بود. 

 

 شد. یرفت فقط کم رنگ م  ینم ادی از  چوقت ی ها ه زیچ یبعض

 

 ن؟ ی نجا ی_کوروش خان ا

 

رو از حصار انگشت هام جدا کردم، نجمه خانم خدمتکار خونه نفس زنون جلوم   سرم
 باال انداختم و لب زدم:  ییبود، تک ابرو  ستاده یوا 

 ! شده؟ی_چ

 ......دیرو دنبالتون گشتم که دکل عمارت  نی_آقا کجا بود

 

 لنگه نداشت   یدونستم تو پر چونگ یخوب م دمی حرفش رو بر کالفه

 _حرفت رو بزن 
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محافظ جنگل تو کارتون    یخرس ها  ی_چشم آقا، اون آقا چاقه و گندهه بود اندازه  
 هروقت اومدم الساعه خبرتون کنم. نی شما گفت  نجایبودش اومده ا 

 _االن کجاست؟ 

 نشستن کوروش خان  قی_تو آالچ

 

 ساخت پدر رفتم.  قیزدم سمت آالچ رونیاز اونجا ب  یا  گهیحرف د  یب

 

  یبرام داشته باشه وگرنه خوب به حسابش م یخوب و تازه ا  ی کمال خبر ها دوارمیام
 . دمیرس

 

حرکت   نیکه شکم بزرگش از ا    دیاز جا پر یحضورم شد فور یقدم هام متوجه    یصدا با
 خورد.  یتکون

 

 آقا؟  نی_سالم کوروش خان خوب هست

 

 تکون دادم و گفت:  یرفتم و درست رو به روش نشستم در جوابش سر  قیآالچ به

کنم کمال سوت    یم کارتیچ  یاگه حرف تازه نداشته باش یدون یشنوم مطمئنًا م ی_م
 !یبلبل
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 گفت:  یرو باز کرد و با شاد  شیزدن اما ن یم ادی ترس و فر  زشی ر یها  چشم

 

 ... 

 

 

  

 

 

 

 کمی#پارت_هشتاد_و_

 

 _دارم آقا خوبش هم دارم 

 

 دادم و گفتم:  هیپشت تک به

 شنوم!  ی_م

 

 کردم  دایرو پ لتونی_کمال به فداتون آقا آدرس دشمن بخ

 



 ا ی کوتاه ب 

 
301 

 

 رو لبم جا خوش کرد:  یزده لبخند جانیشده و ه کنجکاو

 _خب کجاست؟! 

رو   الی هستن که پالک و  یبزرگ یال یو  ی..... تو ی_جونم براتون بگه تو لواسون طرفا 
  موننی م  یآمپول یها  القی پلکن  مثل د یهم اونجا م گاردی نوشتم براتون، چند تا باد
 بزرگ هم اونجا برگزار بشه یمهمون  هیکوروش خان اتفاقا قراره 

 ! ؟ی_ک

 _امشب آقا 

 خب آدرس رو بده  یلی_خ

 

به آدرس انداختم چرا زود تر به   قیدق یدر اورد نگاه بشیرو از ج یتا خورده ا کاغذ
که من ساده لوح گول   ییباشه؟ همون جا ییکذا یال یکه قراره تو همون و  دیفکرم نرس

 رو خوردم.  شی اشک تمساح ها

 ی بر یتون ی_کارت خوب بود م 

 

 بگه اما با گفتن:  یزیخواست چ یجاش بلند شد با مکث نگاهم کرد معلوم بود م از 

 _چشم آقا با اجازه 

 کرد  حرکت

 یکمال سوت بلبل ی_ه

 _جانم کوروش خان 
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 ی ریبگ میپول که بهت قولش رو دادم از  رح یتون ی_کارت خوب بود م 

 

 گشادش تا بناگوش باز شد  شین

 دستتون رو ببوسم دیبزار  دینیبب ریخ شهیهم  شاهللیپاتون ا  ری_عه جفت چشمام ز 

 

 جلو اومدنش دستم رو تکون دادم و گفتم: با

 نستا یوا   نجای_برو ا 

 _چشم چشم رفتم کوروش خان 

 

  یباهاش حرف م دیزدم امشب با یازم دور شد از جام بلند شدم پوزخند ادیسرعت ز  با
از  یمن سالمت   زاشتم اون عالوه بر سو استفاده از  ی زدم و حسابش رو کف دستش م

 رو بدهکار بود.  نیآم یدست رفته  

دستم بود قصد  یتو  شیهاشون کم پ یانداختم آمار مهمان  یام نگاه یساعت مچ به
اطالع   سی اگه به پل دمیفهم  یکار هاش رو م لی دل دیداشتم تنها به اونجا برم خودم با 

کردن و دو روز نشده بخاطر   یم  رشونی مختلط دستگ یمهمون هی ی دادم تهش برا یم
 .ادی م رونیپول ب

 

 زدم:   رونیو از اتاق ب دمی پوش یمناسب لباس

 کوروش؟  یری_کجا م
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بود اون اتفاق باالخره   یمنطق ر یهم حرص من از اون کامال غ دیبهش انداختم شا ینگاه
گشت تا با سر و صدا   یرو داشتم که دنبال مقصر م  یاما من االن حکم آدم وفتادیم

 رو آروم کنه خودش

 _با تو هستم کوروش 

 جون  یاسی  یتو راحت باش رمی_دارم م

 

 جونم پر طعنه بود و اون هم خوب متوجه شده بود  یاسی

 

اتفاق   نی مگه من دوست داشتم ا  یکنی بد تر م  گمینم یچیه یپسر ه گهی_بس کن د 
  یکن  یبرخورد م هیکه با تشر و کنا وفتهیب

 فعال   رمی _باشه حق با توعه من دارم م

 

 راه افتاد:  دنبالم

 برو  اریبا کام ستایپسر؟ وا  یری_کجا م

 

شدم و حرکت کردم سمت مسبب  نیتوجه بهش راه افتادم و سوار ماش یمن ب اما
 م یزهرمار شدن زندگ

 

 ....... 



 ا ی کوتاه ب 

 
304 

 

 

 

  

 

 #پارت_هشتاد_و_دوم 

 

زدم و پر   یشخند یبودن ن هستادیدم در وا  یدادم نگهبان ها  سی به جنس ی ا هیتک
 تمسخر نگاهشون کردم.

 

دو تا   یو من قصد داشتم توجه    شدنی با دادن کارت دعوت داخل م یاد یز  یها مهمان
 رو به سمت خودم جمع کردم که موفق هم بودم  کلینگهبان درشت ه

 

به من کرد و بعد از پچ  یداشت رو به نگهبان کنارش اشاره ا  یبلند ی که موها  ینگاهبان
 گفت:  یکلفت یشد و با صدا کمینزد یچپ

 ن یبد  لیکارت دعوتتون رو تحو  نیاگه هست  ن؟ی_شما؟ جز مهمون ها هست

 

 تمسخر نگاهش کردم: با

 م؟ یمن ک یدون ی_واقعا نم

   رسمی بدونم مزاحم نشو وگرنه به حسابت م دی_چرا با 
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 آروم گفتم:  یشدم و با لحن ک ی بهش نزد یرو صاف کردم قدم خودم

 لندهور رو برسه  یباشم و اون وقت صاحبت حساب تو  یآدم مهم یستی _نگران ن

 

 رنگ ترس گرفت و عقب تر رفت اما خودش رو نباخت  یهاش آن چشم

  ی کارت دعوت داشته باش دیبا یهست ی_پس اگه آدم مهم 

 کل کل با تو رو ندارم به اربابت بگو کوروش اومده  یمن حوصله   نی_بب

 

 بعد اومد و گفت:  یبهم انداخت و رفت تا اطالع بده کم یشکوکم  نگاه

 داخل   نیببر ف ی تشر نیتون ی_م

 

 شدم.  یخانواده درخشان یونیاع  یال یتکون دادم وارد و یبهش سر تی اهم یب

 

  یها  نیعمارت نشون داده بود فضا پر بود از ماش  طیمح  یخوب خودش رو تو  زمستان
   متیلوکس و گرون ق

 

 تا کمر خب شد   یخدمت شی ورود به عمارت پ با

 کنم  زتونیکاپشنتون رو آو  دی_سالم جناب لطفا بزار

 . ستین یاجی _سالم ممنون احت
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 مخم بود.  یکه در حال پخش بود رو  یو آهنگ رپ ادی ز  یها یسالن و صدا  یشلوغ

 

  نفر هیجمع دنبال  نیا  ونیو من م دن یرقص یو م  دنیخند  یو پسر ها مستانه م دختر
  دنینکردنش از پله ها باال رفتم و در تک تک اتاق ها رو باز کردم با د دایگشتم با پ یم

 صورتم مچاله شد  دی که د یبد  یصحنه 

 ....... 

 

 

  

 

۰۰۰ 

 

 #پارت_هشتاد_و_سوم 

 

دختر جوون بود و دختر مشغول تقال   کی در حال سو استفاده از    لی مست و پات  پسر
 فرار کردن  یبرا 

 

 : دمیحواله صورت مردک کردم و غر  یآن خونم به جوش اومد و مشت کی
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 نامرد  دهیدختر رس هی_کثافت آشغال زورت به 

  گهیکار د  یصورتش کوبوندم اما اون، اونقدر مست بود که جز ناله ها  یرو گهید  مشت
 کرد  ینم یا

 

 زدم:  ادی فر دیلرز  یدختر به خودش م یکه رو  یبه دختر رو

 ! ؟یکن ی رو نگاه م یچ گهید  رونی _برو از اتاق ب

 

واقعا    گهیبه مرد زدم و پرتش کردم، د یزد لگد  رونیو از اتاق ب دی از جاش پر  ینیه با
 خورد.  یبهم م  فی کث طیمح  نیحالم از ا  داشت

 

  دادیتر نشون م  دهیسرم رو بر گردوندم لباس کوتاهش اندام الغرش و کش یدست زدن با
و    ییبایپر بود از اعتماد به تفس و و ز  شهیداشت هم یکم  شیو صورتش مثل قبل آرا

 قبول داشت.  یلیخودش رو خ

 _براوو براوو 

 _کثافت..

  یدونستیم  یزشت، عه راست یحرف ها   نیا  دهی مثل تو بع  یکرده ا  ل ی _اوه از دکتر تحص
 ی شی جذاب تر م رون یب زنهیم رتت ی رگ غ ینجوریا

 

 : دمیغر

 رو بزارم کف دستت  یک یاومدم حساب تو  ومدمی ها ن  زیچ نیا   ی_خفه شو من برا
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 کرد و گفت: دهیچیبه اون مرد مست در هم پ یچشم اشاره ا با

 اتاق من    می! بهتر بر؟نجا ی_ا

 

هم انداخت قصد داشت با خون   یمبل نشت و پا رو   یسرش وارد اتاق شدم رو  پشت
 شناختم ی رو اعصاب من خط بندازه شگردش رو م شی سرد

 

 شوهر سابق جان  نی_بش

مثل تو رو ندارم   یزن حال بهم زن دنیچشم د یدون یخوب م هی _دهنت رو ببند هد 
 نکن  یپس لودگ

 دلم زیگذشته ها رو حال رو بچسب عز  گهی بابا ول کن د ی_ا 

من احمق    یبر رانی از ا نکهیفقط بخاطر ا  شیدو سال پ نکهیا  قا؟یرو دق  ی _ول کنم؟ چ
  دینبا  یکس ی نجاتت بدم گفت یبهت ت*ج*ا*و*ز شده خواهش کرد  یگفت  یخر رو گول زد 

  هیباهام  م یکه داشت یواسه دوران  تی واسه مردونگ  ایب یگفت یندار یبه زندگ  دیبفهمه ام
 رو داشته باشم  یا   گهید یخودت آلمان تا من بتونم زندگ با کن و من رو  تهی ازدواج فرمال

 

 _من گولت نزدم راستش رو گفتم من...

 

من دو روز    یخواست یها؟! نم  یداشت کاریچ ن یبه آم هیبهم نباف هد  خودیب ی_حرفا 
در حقت کرده   یاون چه بد   ،یرو دوست دارم لعنت نیرو بچشم من آم یطعم خوشبخت
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دست از خود  یخوایم یک  یدختر جوون رو بخاطر حرصت از من فلج کرد  هیبود که 
 ی بردار اتی خواه

 

با بابام    خوامیگفتم م یوقت  ی_من دوست داشتم کوروش، تو هم من رو دوست داشت
اصال بگو    یبا اون دختر نامزد کرد  یرفت یفور میدوباره با هم باش رانی ا  امیحرف بزنم و ب

از اون   ی داشتم بهتر نبودم؟ ثروتمند بود و من هم بودم، حت یمن با اون دختر چه فرق
  یهم من داشتم خانواده  التی تحص ییباینداشتم تو ز  کم خوشگل بود، من هم  شتر،یب

  یداشتم اما پس چرا ولم کرد  یدوست هم داشتم همه چ یو اسم رسم دار حت لی اص
 کرد  یمدت تو شکم من رشد م   هیبچت  یحت

 

 کالفه کردم و گفتم و جلو تر رفتم و گفتم:  خنده

 قیبا رف ی زن من بود  ی_بس کن کمتر چرند بگو کدوم دوست داشتن کدوم بچه؟ تو وقت
که ته  ی! من؟ی سبت بد اون بچه رو به من ن یخوا  یرو هم حاال م ختیمن ر   یآلمان

من تو رو    یخود خواه هیو تو فقط   یتهش دستت رو گرفتم؟ تو من رو دوست نداشت
  یا  گهی کس د  یبرا  ستمیتو ن  یمن اگه برا  یخواست یشناسم تو م  یمثل کف دستم م

 نباشم 

 

زد   یرنگ نفرت گرفت از جاش بلند شد و با نفرت حرف کبارهیمظلوم نماش   یها  چشم
 گذاشت  رت یلم بهت و حکه من رو تو عا

 

 

 ..... 
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 #پلرت_هشتاد_و_چهارم 

 

مرگت رو کردم تو   یچند بار آرزو یدون یم یمن  یها  ی_خفه شو تو عامل تموم بدبخت
 نه من یمن رو تباه کرد  یاوج نفرتم عشق هم داشتم تو زندگ

 

 زده لب زدم: بهت

 ! ؟یگی م ی_چ

 

 تر از قبل ادامه داد: بلند

 یجون قشنگت هم بود حت یاسیبابات هم بود اون   یبود میتو زندگ  شهی_تو هم
من هم ناخواسته به    یمن بود حت  یاسم شما تو خانواده  یداداشت هم بود از بچگ

ازدواج کردن؟! ها؟! فقط واسه پدر و    یمن واسه چ یمامان بابا  یدونی اومدم اصال م ایدن
به   یو مادرم عاشق اون بابا  خراب کن هجون خون یاسی و مادر تو پدرم عاشق اون 

بود،  یازدواج کردن ازدواجشون از اول صور  نی اصطالح مهربونت، اتفاقًا هم واسه هم
شما رو خراب کنن و هر کدوم به عشقشون برسن، جالب   یخواستن زندگ ی معامله بود م

 دکردن قص یموضوع فکر م  نیبه ا نایمن هم نه سالم بود باز ا ی حت  هیچ یدون یم
خواستن خانوادت رو بکشن اما دلشون   یها، حت شهیدن هم نداشتن عاشق پش میتسل
هم محله    گهی هم دست زدن هر چهارتاشون باهم د یعشقشون اخ بگه به هر کار ومدین
 قیکه هر کدوم با پدر و مادر من رف یمادرت با پدرت ازدواج کرد در حال  هویبودن که   یا

شدن   کی جداشون کنن نشد که نشد بهشون نزد  نخواست یبودن،  به هر روش یمیصم
کنه   کی تحر یشکاک و خاله زنک یمادرت رو با حرف ها یمادرم خواست حس زنونه 
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  انتیزد بازم نشد به پدرت تهمت خ  نیزم انهی دور پدرت رو تو کار مخف هینشد پدرم 
 که اونا هم نشدن  گهیزدن نشد با هزار تا کار د

 

 قابل فهم نبود   چینگاهش کردم حرف هاش برام ه جیو گ  منگ

 

 _چرند نگو لطفا! 

 سر داد و گفت:  ک ی ستر ی ه یا  خنده

  یبچه ا هی  هیباور و مسخره، اما بود پدر و مادر تو زندگ ری _مثل رمان ها بود نه؟ کامال غ
ابود  اوردنش رو ن ایبابابزرگش بدن ی  هیاز دست ندادن ارث  یپدر و مادرش برا یکه حت

  ی سر جنگ داشتن پدر بزرگ گرام  شهی! پدر و مادر من همه؟یچ یدون یکردن اخه م یم
  ای بدن یکرد اگه بچه ا تی وص یلحطه آخر  شهی حل م یهمه چ چهکرد با اومدن ب  یفکر م

 ارث!   یارث ب نهیرو نبب  شیپسر  یدونه نوه   هیو تا اون   ارنین

 

 زدم:  یپوزخند

 ی ضیتو مر یبس کن یخوا یم یک  ؟یاری همه دروغ رو از کجا م نی_ اخه ا 

 شما برزگر ها!    رونیب مونیاز زندگ  نی شیگم کثافت چرا گم نم ی_دروغ نم

 

  یزد و م یپارکت شده افتاده بود و از ته دل زار م نیزم یبود رو  دهیامونش رو بر هیگر
 د یلرز 
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 ... 

 

 

 

 #پارت_هشتاد_و_پنجم

 

دست به    قامی پول رف فیشم، شده بودم ک الیخی کردم تا ب یهام هرکار یبدبخت ونی _م
خودم ساختم   یدوست پسر برا  ونیخالفش بود لب زدم کلکس یبه هرچ زدم یم یهرکار
از هفت    اریکام میرو همش با هم بود مونیکه هست بچگ ادتیشم، رها شم  ال یخیتا ب

 عالم!  الیخیدولت آزاد بود و ب

 

 رنگش نشست و ادامه داد: یت برو صور نیغمگ یلبخند

من خر هم نفرت   یکرد  یمنظور محبت م یو ب ل یدل یب یو گاه تی با مسئول ی_تو بود
 یهم از وجودت حالم بهم م ی کنارم باش خواستمی کردم،هم م دایداشتم هم بهت عالقه پ

  ییهر بال میخورد اون موقع گفتم اون اتفاق برام افتاد دروغ نگفتم دوست پسر اخر 
 قیالکساندر رف  یتو نبود بچه  یاون بچه   ی گ یراست م یت سرم اورد آره ولخواس 
عذاب وجدان    ونی کردم م یم  انتیداشتم بهت خ  یوقت  هیچ یدونیبود م تی آلمان قیشف
بود شده   یعذابت بدم هرچ ینجوریا تونمیکه م بردمیشدم داشتم لذت م داریب مهین

  یم نه،سره ک کی رو فرستادم تا کارتون   نیبودم ناموست، آره من زدم بهت من اون ماش
  یب یمعلم ساده    هیندار  ی چیخواستم اون دختر رو نابود کنم اون دختر بدرد نخور ه
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قهقهه   یشده تا صبح از شاد ر یگ  نیزم دمیفهم یهر شب از وقت  یمیروستا قد  یارزش تو
   شهیزجر کش م یجور  نی خوب شد نمرد ا یلیزنم خ یم

 

اش رو گرفتم و بلندش کردم و رو   قهی بدنم به جوش اومد سمتش حمله ور شدم و  تمام 
 زدم:  ادی به صورتش بلند فر 

ندار و از  ی چیه  یگیمن م نی کثافت به آم ارمیفقط الل شو، پدرت رو در م کشمت،ی_م
 ها؟!  یبر  یزجرش لذت م

 

 نفس نفس افتاده بود اما قصد کوتاه اومدن نداشت: به

و   دیفهم  یوقت ؟ی دونست  یکردش م ری گ نیمن زم  یبرم بابات هم بابا ی_اره لذت م
بوده و اون به زن ترگل ورگلش چشم داشته سکته    قشیرف ن یسر بهتر  ریز  شیورشکستگ
 گوشت افتاد و االن سقط شد. کهی ت هیکرد و مثل 

 

 زدم "خفه شو"  یم   ادیو دائم فر  فشردم شتریرو ب گلوش

 

 یچشم هام رو گرفته بود و داشتم م   یبه کبود شده بود اما خون جلو صورتش
  نیزم یرو یرهاش کردم که با خس خس بد  یشدنم توسط دو نفر دن ی کشتمش، با کش

 افتاد. 

 

 رو یبا روش ن یو مرد جوون  اریکام شونیکیبه اون دو نفر  ینگاه
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 شدم.  سیپل ری و آژ  یریو درگ  ادیفر  یبود انداختم، تازه متوجه همهمه و صدا  سیپل ی

 

اما من هنوز تو    امی تکونم داد تا بخودم ب یسمتم اومد و کم یوضعم فور دنیبا د اریکام
 شده بودم. هوشیب ی  هیهد  یتنفر و حرف ها  یجیو گ یگنگ

 

 

 .... 

 

 

  

 

 #پارت_هشتاد_و_ششم

 

 تموم شد  ی ه چآروم باش هم ؟ی _داداش خوب

 

 و لب زدم:  دمیکش یقی بهش انداختم و نفس عم یکوتاه نگاه

 ! د؟یکنیم   کاریچ  نجای_خوبم نگران نباش، شما ا 
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 جواب داد:  اریکام یجا  سی جوان پل مرد

ما به شما    نیقاتل، لطفا آروم باش  نیکه شما شده بود میبود  دهیبرزگر اگه ما نرس ی_آقا 
 زنده هستن  شونیا  وفتادهین یخداروشکر که اتقاق نیکه ناراحت باش میدید  یحق م

 

 تکون دادم و گفتم: یسر کالفه

 دایما رو پ  یخود بشم شما ها چجور یکه زد  باعث شد از خودم ب یی_با حرف ها 
 جناب سرگرد؟  نی کرد

  نیزد ی م ییکار ها  نیشما دست به همچ میدونست  ی_به لطف برادرتون ما از قبل م
باند مواد مخدر و   یمهمون هی  میتونست شون یا یتون هم مراقب شما بود با همکار برادر

 . میکن یدگیشما رس ی به پرورنده   نطوریو هم  میکن ری روانگردان ها رو هم دستگ

 

 بودنشون!  یو قاچاقچ هیهد  بیعج  یسخت بود برام هم حرف ها  باورش

 

کردن و   مارستانیب یرو راه هیکردن، هد   ریرو دستگ یمهمون  یتو  ی شب تمام آدم ها اون
  یاز رابط ها آدم ها  یکیکردم بشه  یبازداشگاه شد فکر نم یکه به هوش اومد راه یوقت

 مردم رو معتاد کنه.  یها بخواد جوون ها  یمهمون  نجوریباند مواد مخدر و با گرفتن ا 

 

الفکار و چند  بودن تصادف و کارش با باند خ یاعتراف کرد به ساختگ ی به همه چ خودش
   گهیتا کار د 
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ما داشتن واقعا من رو   ی به زندگ یفکر و نگاه نیعمو و خاله پرستو همچ نکهیا  فکر
گشت نه پدر دوست   یکردم فراموش کنم نه گذشته بر م یکرد اما سع یشوک زده م

اون    دیو من با دادیقشنگ م ی  ندهیبه آ  دیبود که ام نیشد، فقط آم یزنده م میداشتن
 گردوندم.   یبر م یزندگ هیرو 

 

 

شد برگشت   یباال اوردم، کاش م ره ی سرم رو به آسمون ت دمیپشت گردنم کش یدست
 . میدی خند یشاد و از ته دل م گهیروستا و دوباره با هم د

 

  یاز پشکل گوسفند ها   دیبا نیبقول آم  یحت م،یانداخت  یکدو پلو خوردن راه م ی  مسابقه
 .میباش اونجا هم خاطره داشته

 

 

 کرده  یالف بچه من رو چطور روان هی  نیسر دادم بب  ی قهقهه ا ناخواسته

 ... 
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 #پارت_هشتاد_و_هفتم

 

 * ن ی*آم

 

  ن یدماغم رو گرفتم، اه ا یجلو عیسر  دیچیپ مینیکه تو ب یبد  یبو  دمی کش یقیعم نفس
 ! هیگند  یچه بو

 

  هیکاشت و    یرو چرخوندم عمو رستم تو باغچه خم شده بود و داشت بنفشه م سرم
رو ممنوع کرده بود واال اون   عتیحس گرفتن ما تو طب نگاریکود هم کنارش بود، ا  سهیک

 از االن!  نمیا  یاز اون سر

 

 داد زدم:  بلند

 که  می_عمو خفه شد

 

دونستم   ی کرد م یرش نگاه مو مشکوک به دور و ب   دهی صدام سرش رو باال اورد و ترس با
 بلند تر صداش زدم:  نیواسه هم  نهیگوشش سنگ

 _عمو من بودم 

 

 شد و بلند داد زد:  لچریو  یمتوجه من نشسته رو   تازه
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 ! ؟ی گفت ی_چ

 عمو  می_گفتم خفه شد

 

 بود که بلند تر گفت:  دهیباز نشن نگاریا

 دم یخانم نشن یگی م ی_چ

 

 زدم:  ادیکه هنجره ام در حال جر رفتن بود فر یجور

 عمو   میخفه شد گم ی_م

 عمو؟!  یکن یخودکش یخوا ی! م؟ی_چ

 

  ،یکن یخوایم  یخودکش گهیگلوم رو واسش پاره کردم م  دمیسرم کوب  یکف دست رو  به
 بهتره    رمیمن همون درخت ها رو نگاه کنم حس بگ

 

سوسن جون و عمه ها و زنعمو و    ندیو رو چرخوندم با د   لچریو   دنیدو  یصدا   دنیشن با
 ان یمامان سمتم م

 

 گشاد نگاهشون کردم، وا نکشن من رو!  یچشم ها  با

 

 مامان نفس زنون به پام افتاد و زار زد:  دنیبهم رس تا
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  ارم یمن پدر اون کوروش رو در م ،یما رو بدبخت کن یخوا  یم نکاری _دخترم چرا با ما ا
  یشرکت دار م رم ی گیسرت دکتر قسمت نبود برات مهندس م یدخترم تو حرص نخور فدا 

خواستگار رو تو انتخاب کن    ارمی من م یخوا  یاز هر جور خودت م  رمیگی م لی وک رمیگ
 آخه دختر؟!   هیچ یخودکش یول

 

تا به پاهام   دی منگل ها چند بار پلک زدم نگاهش کردم، زنعمو آروم مامان کنار کش  مثل
 داد:  شیو با دلدار  ادیر نفشا

  مون یرفت پش طونیلحظه تو جلدش ش هی  دینشده شا یزی جون چ د ی_نگران نباش ناه
 شده 

 

 بود!! یافتاد پس بگو کار ک  شیگل ی نگاهم به عمو رستم با اون چکمه ها تازه

 

 

کنم؟ دسته درد نکنه مامان من   یخواستم خودکش یبود من ک یچ  یبابا خودکش ی_ا 
 ! ؟ی کن یرو برام آماده م ونشیکسیلنگ شوهرم که کل

 

 

 کردم  فی بعد براشون ماجرا رو تعر  و
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 ...... 

 

 #پارت_هشتاد_و_هشتم 

 

 

 انداختن و رفتن   رمردیبه پ یچپچپک  ینگاه هیهمشون  دنیفهم بعد

 

 رفتشون گفتم:  بعد

 م یکه تتها شد  نمیبی _خب عمو رستم م

 

 زرد کرده بود با تته پته گفت:  رمردیپ ارهچیب

 و ه_زار درد  هیریکنم پ کار ی_عه دخ..ترم، چ

 

 بود مامانم سکته کنه عمو  کینزد  یجبران کن دی_با

 

 گفت:  ی کنجکاو با

 کنم خانم؟!  کاری_چ
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 کردم و گفتم:  زیچشم هام رو ر  

 ی خر یبرام لواشک و ترشک م یری _م

 ! ؟ی_چ

 

 رو سرم کوبوندم و کالفه گفتم: باز 

 گفتم؟!  ی چ ید ینشن میکیعمو االن که نزد ی_وا

 

 و لب زد:  د یبه سر کچلش کش یشده دست هول

خانم بفهمن  دیناه نی دونیم  نی_نه خانم شنفتم اما تو رو خدا من رو تو در ننداز 
  ادتونی قبل  عی سر نیشی م مارستانی ب یواسه معدتتون ضرر داره زبونم الل راه کشنمیم
 افتاد؟!  یچه اتفاق ادینم

 

 االن وگرنه... نیعمو هم خوامی_من م

 سرش رو تکون داد و گفت:   درمونده

 ست یمن ن  ریتقص  نیشد خودتون بگ  یهرچ ی_باشه ول
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منع شده   گهی موم شدم دکه لواشک خوردم مس شی هام برق زد بعد از چند سال پ چشم
  زیاومد به چ ینوا در م یب یجور کردم، هر چند بهدش پدر معده   یبودم چند بار قاچاق 

 گه ی اما معتاد بودم د  وفتادمی خوردن م

 

 بهش گفتم و اونم رفت برام جنس جور کنه خخ!  یسرسر  یباشه   یفور

 

  ینم ییرفتن به خونه برام سخته و تنها   دونستمیاما م دیچیپ یبودم که سوز بد منتظر
  یبا صدا  یحال لعنت  نیبهم دست داد و من چقد انزجار داشتم به ا یتونم حس بد

 شده بود.  ریبخاطر من اس جارهیکردم سوسن جون رو خبر کنم اونم ب یلرزون سع

 

 کمکم کرد و گفت:  یبا مهربون دیحالم رو د  یوقت

  شهیدرست م ینکن همه چ یناراحت نقدری_دردت به جونم ا 

سر به   دمیتختم دراز کش  یشد، رو یم یعنینگفتم  یزی جوابش فقط بغض کردم و چ در
 .رونیرفت ب یبدون حرف دی تشکر کردم و اون چون حالم رو د ریز 

 

 .... 
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 #پارت_هشتاد_و_نهم

 

 لواشک ها ترشک هام بود. دمی بودم و تنها ام دهیوضع بر   نیاز ا  گهید

 

جابه  یا یداره محموله مخف نگار یآروم باز شد سرم رو سمت در چرخوندم عمو رستم ا  در
 داخل شد. کنهیجا م

 سفارشتون  نمیا  دی بفرما دم،ی کش یچه استرس دیدون  یخانم نم ی_وا

 

چه حالل   میبه زندگ دیخخ ام دم،یلواشک و ترشک هارو از دستش قاپ یحاو   یمشما
 ه بود. زاد

 ممنون  یا  دونهی_عمو رستم 

 خانم من برم با اجازه تون  کنمی_خواهش م

 

 که نگاهم به بسته ها بود لب زدم:  همونطور

 _ممنونم، بسالمت 
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سس ها هم داشت همش رو رو لواشکام    نیاز ا یولع شروع به خوردنشون کردم، وا  با
 اورد   یرو حال م گرمیخوردم طمع ترشش ج یو با ملچ و ملوچ م ختمیر

 

 بار.. ن یآخر ادمهی

 

 تو دهنم زهرمار شد اون رو کنار گذاشتم.  زونی اب دهن ر  یلواشک ها   طمع

 

بار سر جاده   نیآخر  نکهیا یآور ادی وقت قصد پاک شدن نداشت  چی تو ذهنم ه کوروش
 شد. یجور یدلم  دیخر یاون برام لواشک محل

 

!  م؟یاز هم جدا شد  گهی! واقعا دستم؟یزنش ن گهی د دی با اومدن ع گهی تا چند روز د یعنی
موهام رو چون اون   رمیبگ یباشه من لباس عروس دم ماه مونیعروس دیقرار نبود مگه ع

 دوست داشت باز بزارم! 

 

 تخت پنهان کردم. ری ز  یرو تو همون مشما گذاشتم و به سخت لی وسا  لیم یب

 

که کنار   یشدم و عکس یچند وقتم وارد گالر نی خلوت ا  ادی  هی دمیسرم کش  یرو رو  پتو
صد بار صورت خندونش رو با   ی رو باز کردم و باال میروستا گرفت یهم کنار گوسفند ها 

نبود، لعنت به دل من که با وجود زن  شیب ی بدون اون عذاب یزندگ  دمی بغض بوس
عاشقش شدم و از همون لحظه قلبم واسه اون   گاهن کی تو  تپهی اون م یداشتنش باز برا 

 رو نداره  یقصد فراموش نگاریزنه ا یم
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مشتم   یجوشش اشکام گرفته شه، پتو رو تو  یهم فشردم تا جلو یهام محکم رو  چشم
حال بودم که به   نیچقدر در ا دونمینم دمیکش ی خفه ا غیشدم ج  یخال یگرفتم و برا 
 گرم رفتم. یآغوش خواب

 

 

گفتم دستم   یخواب آلود آخ  دیچیتو دلم، پ یدرد دمیاز خواب پر یا  چهیاحساس دلپ با
کرد فکر کنم عوارض  یداشت حالم رو بد م   چهیرو شکمم گذاشتم دلپ یرو به آروم

 تو لواشک خورون بود.  یپرخور

 

 چطور شد که نتونستم خودم رو  دونمیگفتم نم  ییلب آ ریز 

 ..... 

 

 

  

 

 #پارت_نودم 
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کنترل   یشدم که حت  لی خودم ذل شیلحظه پ نی قدر تو ا  نی کردم، ا  یدارم کار خراب نگه
اسمشون   ی زدم که خودم متوجه  ینامفهوم افراد عمارت رو صدا م نقدریخودم رو ندارم ا

 شدم. ینم

 

شد که  شدت هق هق هارو   انیباباجان نما  ون یبعد در اتاق باز شد صورت پرش یکم
 کرد یم  شتریب

 

 ! ؟یم، درد داردختر  شدی_چ

 

 اسفناکه؟!  نجوریوضعم ا نکهیداشتم بهش بدم ا  یانداختم چه جواب ن ی رو پا سرم

 

 لب زدم: هیبا گر  فقط

 ..بد..بختم..بابا..جا..نیلی_م..ن خ

 

 ماجرا شده بود بلند داد زد: یتازه متوجه  نگاریکامل بهم انداخت ا  ینگاه

 باال، سوسن خانم؟!  ای_سوسن خانم زود ب 

 

 سوسن جون هراسون اومد گفت:  دنینکش یا  قهیدق به

 شده؟ ی _جانم آقا چ
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 ! ه؟یچ هیکرده بود قض شیباباجان با اشاره حال نگاریبود ا نی سرم پا هنوز 

 

 گفت:  یسمتم اومد و با ناراحت یفور

 شه ینداره االن درست م رادی کنم، ا  ینکن من دق م یمادر به قربونت بره ناراحت  ی_اله

 مونده بود  یهام باق ه یبود که از گر ییفقط سکسه ها جوابم

 

 سمت در رفت و لب زد:  باباجان

 رو صدا کنم  دی_من برم ناه

 

آروم    یداد، تا بلکه کم یم   میکرد دلدار یجون همون جور که داشت کمکم م سوسن
 ! یاز آروم غیبشم. اما در 

 

  یو قربون صدقه ام م ختی ر یم بردن مامان اشک مو مامان هردو من رو به حما اون
 هردومون رو اروم کنه  کردیم یرفت سوسن هم سع

 ی تو درد نکش رهی_مادرت بم

 

 یهم همه چ یکردم با فشار چشم هام رو  یگفتم و سع ی جان خدانکنه ا یلب و ب ریز 
 رو فراموش کنم.
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  ی با توپ ها  یلباس بلند قرمز رنگ  ز،یتم یکردن تخت و گذاشتن مالفه ا  زیبعد با تم یکم
 تخت گذاشتن   یتنم کردن و من رو رو  دیسف

 

 ره یجون بگ یدرست کن کم نیآم یمعجون برا   هی شهی_سوسن خانم شرمندتم اگه م

 ارم یدخترم م یبرا  کنمی خانم، چشم االن اماده م دی_دشمنتون شرمنده ناه

 

 

 گذاشتم چشم هام رو بستم رو رو سرم  دستم

 _دخترم؟ 

 جان؟  نی_آم

 دخترم؟  یجواب بد یخوا  ی_نم

 سکوت لب زد: دنید با

  یریتو استراحت کن فقط معجونت رو بخور جون بگ  رمی_باشه مامان جان من م
 خداحافظ 

 

باز کردن چشم هام رو   یرفتم اما باز رو رونیقدم هاش متوجه شدم از اتاق ب دنیشن با
 نداشتم.
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باباجان   ی خوردم که صدا  یشدم که بغل تخت گذاشته شد ناگهان تکون یزی چ ی همتوج
 انداخت:  نیطن

 

 ...دمیقول م یراه بر یبتون عیسر  یل یخ گهیتا چند وقت د دم ی_بهت قول م

 

 

  

 

 

 

 کم ی#پارت_نود_و_

 

 ست ی_اون سبد رو بزار وسط سفره اونجا مناسب ن

 

 بهم رفت و سبد رو وسط گذاشت  یغره ا  چشم

 قرمز   یها  بی_نه نه بزار کنار اون س

 

 قرار داد.  یها  بیبهارنارنج رو کنار س یحرص سبد سبزه   با
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  یترمه   یانداختم، پارچه   نی هفت س ی به سفره  یگرانه ا یزدم و نگاه وارس یشخندین
  لیدورش وسا دور در  یرنگ یرنگ یناکاریم یرنگ پهن بود که در ظرف ها  یا   روزهیف

پر از چهار مغز رو گرفته بود تا   یمیاون ظرف قد  ب یچشم من عج یبود، ول  نی هفت س
 مپسته هاش رو تموم کن  لی بعد سال تحو 

 

   ومدیتونستم قشنگ تر در م  یهر چند اگه خودم م  ستی_امم، بد ن

 

  یهر ک د یچیرو اون م نیهفت س  یسفره   دیو با  شدیاز نوه ها مسئول م  یکیسال   هر
سال   هیمثال   نهیرو بچ نیهفت س نی تا بهتر کردیخودش رو پاره م  شدیهم نوبتش م

  عی ظرف نوشابه و دوغ و ما  یخاص باشه هرچ  نکهیا  یبود برا  نینوبت آرم  ادیم  ادمی
درست کرد   نیباهاشون سفره هفت س کردرو جمع  یوانی ل یبستن یکاسه ها  ییظرفشو 

بود قصد داشت به ما   ستیز  طی و مح عتی به فکر طب شهیقربون داداشم بشم هم
 بده.  ادیرو   افتیفرهنگ باز 

 

کردم   یامر م ی انجام بدم ه ی کار تونستمینم نکهیهم نوبت من بود اما بخاطر ا امسال
 دادن  یاونا انجام م

 

 

 با حرص گفت:  ومدیخونش در نم یزد یکه کارد م سهینف

 ت رو بجوئمخرخره  رمی گردنت رو بگ  خوادیدلم م نی_آم
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 ست یهاپو وسط خونه ن یگفتم جا  شهیآرام باش من هم شششی_ه

 : زدی هم با حرص فقط غر م سهینف دیخند یبه حرص خوردنش م زی ر زیر نینازن

تا اونجات جزغاله شه  دادمیجواب بهت م هیوگرنه   کنمیکه مراعات حالت رو م فی _ح
 ی شمال یسوالوس   یخوک آهو 

 

 خنده چشم هام رو گرد کردم و لب زدم: با

 !؟ یچی _جان خوکه چ

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 ش یتا بشناس زمیرو باال ببر عز  تی _اطالع عموم

 

 ی شناسیتو باالخره هم نوع خودت رو بهتر م دونمی_اره م

 

 نگاهم کرد و گفت:  یچپ چپ

 ل ی ! من برم آماده شم واسه سال تحوستی_جواب ابلهان خاموش

 

 رفت  رون یبه قصد آماده شدن از عمارت باباجان ب یفور نیا بعد

 قابلمه از خنده روده بر شدم  سی دهنت سرو نی_آم

 به گردنم دادم که گفت:  یجوابش فقط قر  در

 _خب حاال توهم، من برم آماده شم 
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بود   لی سال تحو  گهید میو نساعت  ک یرو به روم انداختم   ی  ستادهی به ساعت ا  ینگاه
 و بهتر بود من هم آماده شم

 .... 

 

بزرگ   جهیقبال از وجود آن مطلع نبودند چهار عاج دارد که نت  یکه حت  بیعج  وانیح  نی)ا
 است(  یاندونز  یها  ره ی جز ی، بوم نی باال و پا شی ن یشدن دندان ها 

  

 

 #پارت_نود_و_دوم 

 

تر از زانو ها بود و   نی پا یرنگ که کم یزرشک راهنیبه تن کردم، پ یهم با کمک لباس  باز 
و   دمیشد پوش یدور مچم بسته م ش یوسطش چند دکمه همرنگ لباس بود و آست

رنگم  یی خرما یموها   یهم رنگ لباسم رو یو تل  ختمیموهام رو آزادانه دور خودم ر
ندم واقعا چند وقت بود  رو لبام نشو یکردم لبخند  یحیمل شی گدشته آرا  ادیگذاشتم به 

 بودم؟!  ده یکه به خودم نرس

 

نفس  ل،ی فام زی دردونه، عز ز ی دختر خوشگل و ناناز و عز هیکنم  کاریمن تو رو چ  کوروش
و زمان   نیطور از زم نی داداشاش، لوس پدربزرگش، ا یبابا، قشنگ مامان،  رو مخ

 بود؟!  ی جرمم چ ؟ی انداخت
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 گرفتم و لب زدم:  نهیآ یبه در خورد نگاهم رو از خودم تو  یتقه ا با

 د ی _بفرما

 

 داخل شدن  نیو آرم نی باز شد و آ در

 وونهی خل د دونهی  یکی  ی_سالم آبج

 ی _سالم بر مقام اعظم خر سلطنت

 

 براشون در اوردم و گفتم:  ییادا

 آباد  نیام یرسم یها  وونهی_سالم بر د 

 

  یمحبتش گل کرده؟! وا   نیگرد نگاهش کرد ا یجلو اومد جلوم زانو زد با چشم ها نی آ
 ! یطور انس گرفت  نیا  تتیگفتم تو چرا با شخص ی زی چیشد، بابا من   وونهید  یجد یجد

 

 

گاب گنده   دن،ی به هوا رفت و اون دو تا از خنده ترک غمیکه کرد ج یبا کار چندش اما
 کشه  یزبونش رو رو دماغم م

 

 من   کنمیخفت م  ی_حالم رو بهم زد

 با خنده گفت:  
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 یته تغار بارهیبارون نم اههیگربه س  ی_به دعا

 ی بد یلیخ نی _آ

 ن ی پا میبر ینداره، حاال اماده ا  یداداش نیهمچ ی_قدر داداشت رو بدون کس

 

 رفتم. نی م و به کمک داداشام پا گفت یاهوم دادمی به پاک کردن دماغم ادامه م نطوریهم

 

هم زده بودن همه   یپیچه ت  زدنیدر سفره ترگل ورگل نشسته بودن، و حرف م همه
 ک ی و پ کیش

 

 بودم من  یاومدن من از جاشون بلند شدن، جون پر ابهت ک با

 

 هم خوش و بش گفتم و کنارشون نشستم  با

 

نشسته بود  نیدش هم کنار آرمهم قرار بود اون سال کنار ما باشن خو هیهان  ی خانواده 
نگاه کردم   شونیمشک  دیبا حسرت به لباس ست سف دنیخندیزدن و م یو با هم حرف م

 و کاش کوروش من هم بود 

 

 ی برا  نکهیا  یبجا یکنیم  یرو تکون دادم و تشر رفتم تو به داداشتم حسود  سرم
 تموم شدست   زی چ هیکوروش  ؟یعشقشون شاد باش 
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ها شروع کرد به دعوا خوندن، منم از ته دلم ارزو کردم   هیتاک ثان کی ت دنیبا د باباجان
بزاره دوباره از ته دل شاد باشم و بتونم دوره به  ادیکوتاه ب االتشیخ ن یسرنوشت از ا

 کارم ادامه بدم و اون کنارم..... 

 

ْل َحاَلَنا   ایَ َو الن َهارِ  لِ یْ ُمَدبَِّر الل    ایَ ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َو اْلَْْبَصارِ  ا یَ _ َل اْلَحْوِل َو اْلَْْحَواِل َحوِّ ُمَحوِّ
 أَْحَسِن اْلَحالِ  یإِلَ 

 

گفتن و با بوس و ماچ صورت   یم  کی اومد همه به هم تبر لی بلند سال تحو یصدا 
نوه   نیداخل پاکت بود  اورد ب یزیقرآنش چ یبابا جان از ال  کردنیم   یاریرو آب گهی همد

 داد یدی ع یتا نخورده ا یهم اسکناس ها   هیپخش کرد به بق هیها و هان

 

 سرم رو باال اوردم   دهیترس نینازن غیج یبه پاکت دستم نگاه کردم با صدا ی کنجکاو با

 ی باباجان قربونتون بشم مرس ی_وا

ذوق مرگ شدن،   یبچه ها پاکتشون رو باز کردن کردن و کل ی  هیبق نیذوق نارن با
 رو گرفته بود شی سفر به ک  طیهمشون بل  یباباجان برا 

 

 من گفت:   یاروم رو باباجان

   ؟یکنی_ تو پاکتت رو باز نم
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 تو دستمامه  ا یکه در گوشم زد حس کردم دن یرو باز کردم که با حرف پاکت

 ... 

 

 

  

 

 #پارت_نود_و_سوم 

 

 ی پاهات راه بر ی_آماده باش که قراره مثل گذشته رو 

 

 کردم و لب زدم:  یزده تک خنده ا بهت

 ! ؟ی_چ

  شیچند تا آزما  دیتونه عملت کنه فقط با  یشده که گفت م دایدکتر خوب و حاذق پ هی_
 ی داشته باش یو عکس بردار

 

  نقدریخوش حال بودم که خودم ا یلیاشک رو درون چشم هام حس کردم، خ جوشش
 فرستادم.  یخدا بوچ بوچ  یزود جواب آرزوم رو داد، از ته دل برا 

 

 گفتم:   جانی از ه یبغض ناش با
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 دوست دارم  یل یخ یلیخ ایبابا جان دن نی_ممونم بهتر 

 

 بغلم کرد و چند بار آروم به پشتم زد و مهربون گفت:  یبدون ضد حال  نباریا

 بابا  نی_منم دوست دارم آم

 

  عی ضا یباباجان بودن حساب   تیحس و حال هم منتظر ترور شخص  نیتو ا نگاریا  همه
 شکوندن یشده شدن  و پسته شون رو م

 شد دایدکتر پ هی دفعهی شدی باباجان چ ی_مرس

 ده یعروس گل، خدا خودش جواب دل هم رو م  گهی شد د دای_پ

 

تو اسمون ها در حال پرواز کردن بودم   نقدریکرد و من ا  یدائم از باباجان تشکر م مامان
 چندن بابا؟!  یلو یکدکم از بچه ها جواب ندادم، اصال ک چیه ی ها  یبه شوخ یکه حت

 *** 

 

  یهم فشار دادم وا   یهم محکم رو یچشم هام رو  زدیکه برق م یز یسوزن ت دنید با
  یسوزش دیکش  رونیسوزن رو که از رنگم ب د،یآخ رس یوا   شهیم  کی نزد شهی م کی داره نزد 

رو   تیختر ته تغار د ییروش زد ننجونم کجا یچسب زخم  یکه فور دی چیدستم پ ی تو
 ستاده یوا  ارکه کن نی رفت ا ادمیسوراخ سوراخ کردن، عه 

 ؟ ی ترس یدختر، چخبرته م شدی_چ
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 به غبغب انداختم و پر افتخار گفتم: یباد

دست کم   ی نیروستا ابهتم دو بب یومد ی که ن فیزنم الگو تو جامعه ح ری ش کی _مامان من  
 خانم دی دخترت رو ناه رینگ

پس واسه   ،یکردیم  یشلوارت رو قهوه ا  یمعلوم بود داشت  تی سوم  ی_آره جون عمه 
 م یگشاد برات بپوش  یکه شلوار مشک یلج کرده بود   نیهم

 

  یهرچ رهی قربون صدقش م شتریدختر زشت تر مامانش ب یهرچ می قد  ی_مادر مادر ها 
 کنه یرنگش م  هی یحساب  ینجوریخوشگل تر مثل من مامانش ا 

 یدونست  یم یدار یر ی تماد به کهکشان راه ش_دختر گلم اع

 سرم رو تکون دادم لب زدم:   مظلوم

 _اهوم،اهوم 

 

 به کلکل با خنده لباش رو گاز گرفته بود تا صداش پخش نشه پرستار

 ی چه مادر دختر باحال ی_وا

 گه ید مینی_ما ا 

 شه یهاتون تا فردا آماده م شی _بله صد البته، تمام آزما

 

آرومه،   یهمه چ زنهی داره بهم لبخند م یزندگ کردمیحس م  میبود رونی و ب میکرد  یتشکر
 من چقدر خوشحالم فقط کوروش رو کم دارم، کم دارم! 
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 ... 

 

 

  

 

 #پارت_نود_و_چهارم 

 

وجود نداره    یمشکل چیخداروشکر ه مید یها رو دادن د شی آزما ی اون روز وقت  یفردا
بود دکتر کجاست من چرا   نی م ا ها هم انجام شد فقط تعجب نیو ا  ی چند و عکس بردار

که دکتر خارجه مدارک رو براش   گفتی م مید یپرسیهم از باباجان م یوقت دمش،یند
حرف    یرو  یزیو بهتم چ ادم یز  یفضولوجود نداره با تمام حس  ی و مشکل  فرستنیم

 نگفتن  یچیهم ه هی باباجان نگفتم و بق

 

 _گل دختر بابا حالت بهتره؟ 

 مهربونم زدم:   یبابا  یرو  یلبخند

 _اره بابا جونم خوبم 

 

 گفت:  مامان
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 ی _استرس دار

 دوختم و لب زدم:   مارستانیخونه تا ب  ریرو به مس نگاهم

 _ نه بابا 

  ای  وفتهیبرام م یاز استرس و ترس که اتفاق شدمی زدم مثل سگ، داشتم پاره م یم بلوف
در کل داشتم   نم؟ ینش لچریتا اخر عمر و  ایراه برم؟   تونمی م گهی واقعا دمونم؟   ینه زنده م

 ! گهیبستم براشون د  ی م یخال

 

تخت رو برام آماده کردن و بزور لباس   هیو و   میبا کمک وارد شد مارستانیبه ب دنیرس با
لباس    نیتو ا ستین میگینیاندام و قد و باال مدل ن یا  فیزشتشون رو به تنم کردن ح یآب

 بد بشه واال 

 

اومدم  قلبم از  مارستانیشب قبلش به ب نیصبح قرار بود عمل بشم و بخاطر هم فردا
رو   یهمه چ میاوس کر  کردمیافتاده بود و دعا دعا م  بی عج یبه تپش ها  جانیشدت ه
 کنه  ریختم بخ

 

 یزودتر شامت رو بخور دی غذات رو بخور  واسه عمل با ای ب نی_آم

من رو    نهایبا ا یآپز و سوپ خدا من رو بکش ول یانداختم وا  غذا  ینیبه س ینگاه
 کنم.  یامتحان نکن من کم طاقتم دق م

 نارو یخورم ا یمن نم  یی_ا
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 از اون مدل ترسناکاش گرفت و گفت:  ی اخم مامان

 غذا ها برات مناسبه  نیا ی_بخور فردا عمل دار 

 

 کروم لوس جواب دادم:  زونی رو آو لبام

 خوام یکباب م خوامیخورم من کباب م یخورم نم ی_نم

 

و   کردیلهم م  زدی کاش م یاز دستم گرفت که ا  شگونیشد و ن یگفتم گه مامان کفر  نقدریا
کارو کنن   ن یهمش فقط بلدن ا  کنمیگرفت فاز مادر هارو درک نم ینم یشگونین نیهمچ

 ! رمش؟ی گیم  شگونین ینجوریهم هم ارمی اگر من بچه ب

 

من از اون مامانام که به بچه  ادی هام جوتب دادم نه من دلم نم یر یبه خود درگ خودم
 : گنیم

 زشتت فکر کن  ی_زودباش برو تو اتاق به کار ها

 

جوجه کباب گرفته بود و   یمن داخل شد برا  یها  یری ساعت خود درگ  کی بعد  مامان
  نقدریو خوبه ا  ده یکه مف ی زیچرا هر چنکردم تا تهش رو در اوردم، اصال  یمنم نامرد 

 م یخوردیما هم م  کردن یبدمزس؟! اگه خوشنزه م

 ی شد  ریحاال س  ی_ارام باش آمازون

 ارزشش رو داشت.  شگونتین نمیبیبده حاال م رتی_اهوم خدا خ
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رد و بدل نشد و   نمونیب یحرف خاص  گهینثارم کرد و کنارم نشست د   ی" ا ییپرور   یلی"خ
 شدم.  هوشیقبل خواب رو انجام دادم ب التیاعمال تخ نگهیکم کم من بعد از ا 

 

شد ناگهان چشم بسته تو خواب تکون خوردم   یم  دهیموهام کش ی که رو یدست با
  ایتو خوابمه    دیپره ال خودم گفتم شا یخوابم م نکهیخواستم چشمام رو باز کنم از ترس ا 

 وجدان کبود کردن دستم رو گرفته مامان باشه عذاب   دیشا

 

  رهی گیوجب موقع ناز کدن رو موهام قرار م هیاز  شتر یدست ها گندن مال مرده ب نیا نه
 بابا باشه!  د یشا یعنیباشه  یک

 

دست مورد نظر خودم رو قانع کردم حتما دست   یاندازه   هیو تجز ل ی رو بعد تحل خودم
 باباست و بعد باز به خواب رفتم...

  

 

 #پارت_نود_و_پنجم

 

  تونستم یکه دوباره م  دمیخواب د  دم،یدیعمل خوب رو خواب م هیعالم خواب همش  تو
باز   نکهیبخاطر ا کندمیفاطمه رو م یسا یداشتم گ  میپاهام راه برم، تو روستا هم بود  یرو

کوروش با خنده اومد جدامون کرد و نگاهم کرد   دفعهی چرت و پرت پرونده و  یحرف ها 
 مهربون... یلیو چشماش خ
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 ی آماده ش دی شو با  داریب زمی عز  نی_آم

  

 !ی لعنت دیبهم رس شهی تو خواب هم نم اه

 

 افتادم و گفتم:  یهمه چ ادی  طی به مح یگنگ یا ه یهام رو باز کردم به نگاه چند ثان چشم

 المی خیمن چه ب  ی_وا

 یآماده ش دیول کن دختر با  ناروی_ا

 

  یاتاق شدم وقت یاماده شدم با لباس مخصوص عمل راه  نایکمک مامان و پرستار و ا به
کرد اروم   یم  وونمی برنگردم داشت د نکهیشد حس ا یجوریدلم  دفعهی  رفتمی داشتم م

 و لب زدم:   دمیمامان رو کش  یمانتو   نیآست

 شهیهم  ن یشده به کوروش بگ طی اما اگه برنگشتم در هر شرا رمیخوام فاز بگ ی_نم
 دوستش دارم 

 

 مامان تو ذهنم حک شد.  یبزنه داخل اتاق شدم نگاه اشک یخواست حرف تا

 

 بلند گفتم:  هویاتاق  یفضا  دنید با

 کاظم فرزند جعفر صادق  یموس ا ی_
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 و گفت:  دیماسک زده خند  یمرد

 ی پر اعتقاد ضی ر_چه م 

و آش   می حل  گینمازام هم همه سر وقت تازه د برم یم  شی_آره من با ذکر خدا کارام رو پ
   زنمیهارو خودم تا تهش هم م

 

 خنده لب زد:  با

 ن یاجرت با امام حس ن،ی آفر نی_افر 

 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو   کنجکاو

 ! ن؟ی_شما جراح من هست

 نجام یا یهوش یب ی_نه من برا 

 

  بینفر که عج کی لحظه ورود    نیشد و چشم هام تار شد فقط آخر ن یان سنگ  کی  سرم
رو متوجه  زی چ چیه گهیبه خواب رفتم و د هوشیشدم و با اثر ب دادیم  ییحس اشنا

 نشدم.

 .... 

 

 مچهیباز بشن با حس کردن وجودش ن میباعث شد چشم ها ن میشونیتر شدن پ حس
رو نوازش داد و   ارمیهوش مهین ینیرش بعط  ی رو لبام نشست بو یجون یلبخند ب

 :دیچیصداش تو گوشم پ
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 دوست دارم  ی لیخ نمی_خانمم آم

 

با محو شدن   شدیمانع م ی بزنم اما حس کرخت ادی عالقه رو فر نیباز کردم تا منم ا  لب
 کردم: یزیر  یجون ناله ها یقدم هاش ب ی چهره اش  و صدا 

 _نرو، نرو...

 

  طیشرا  چی در ه یشدن انگار ن ی بر من غلبه کرد که دوباره پلک هام سنگ یهوشیعالم ب اما
 من توان داشتن عشقم رو نداشتم...

 

 

  

 

 #پارت_نود_و_ششم 

 

کاملم   یاریمانع هوش  یو منگ جی فارغ بودم که چشمام باز کردم و گ ایچقدر از دن دونمینم
 جون لب زدم:  ی. بشدیم

 _آب..
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شد، حواسم درست نبود اما   قیبه بدنم تزر  یون تازه ا لحظه بعد با تر شدن لبام ج چند
و   ومدمیدم از نگران بودن که چرا کامل بهوش ن یک ی د یچیپ یتو سرم م یمختلف  یصدا 

  هیعیداد طب یم یدلگرم یکی

 

بودن   ی اون لحظه  لمیرو بهتر درک کردم و مثل ف  تی تر شدم موقع اریکم هوش کم
 چشمام گذشت  یکوروش از جلو 

 _کوروش کجاست؟ کوروش؟! 

 

 بهم انداختم آخر بابا دستم رو گفت آروم گفت:  یشوک زدگ ینگاها 

 دخترم  ستی ن نجای_کوروش که ا

   دمشی_چرا بود، من خودم د

 جا.... نی آم نی_بب

 

 رو لباشون جا خوش کرد:  یاومدن پرستار لبخند با

 گه؟ ید  نی_سالم خانم کاتب خوب هست

 

 لب زدم:  یگرفته ا   یصدا با

 _خوبم 

 



 ا ی کوتاه ب 

 
347 

 

 انجام داد و گفت:  یبررس یکم

 بعد  کمی ی شیخوب م هیهوشی حالت هم واسه ب ن ینگران نباش ا  ستی_خب حالت بد ن

 

 رو به پرستار گفت:  مامان

  مارشیب نهیمعا یبرا  دی! واقعا چه وضعشه نباارن؟یم  فیتشر  یچناب دکتر ک نی_پس ا 
 مش ی دیمدت هم که ند  نیتو ا ادیب

 

 بود:  انی و از لحنش هم نما دیشد به وضوح فهم یپرستار رو م یهول زدگ 

هستن واسه    یدکتر سرشناس و حاذق نیدونیدکتر که م ی_راستش، واال چطور بگم؟ آقا
 نه یمعا یبرا  انیم نیکه سرشون شلوغه نگران نباش نهیهم

 

از اتاق   یم انگار دنبال راه فرار بود فور نگفتن و پرستار ه یز یقانع نشده بودن چ  نکهیا با
   رونیب

 

وجود کوروش توهم بود  نکهیبهتراز قبل بودم و حس ا  یلیتو حال خودم نبودم اما خ من
 کرد یم  وونهی داشت من رو د تی واقع  ای

 

 زم؟ یعز ی_درد ندار

 بهترم  ادی_نه ز 
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 رو به مامان و بابا گفت:  باباجان

  میشده بر  ت یاذ   مارستانیب طی هم از مح دیاستراحت که ناه  نیام رونیب می_بهتره ما بر 
 میمنتظرشون بمون  انیتو محوطه بچه ها برادر هاش هم قراره ب

 

 می _اره خانم بهتره بر 

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه  دیبا ترد مامان

 نی ندار یمشکل  می_بر

 خوبم نگران نباش  نی_نه بر

 _باشه 

 

چقدر   دونمیبه اطراف انداختم و نم ییزدن بعد رفتنشون نگاه گدرا رون ی هم از اتاق ب با
عالم دور بشم با باز    نیاز ا نکهیهم افتادن اما قبل از ا یطور بودم که چشم هام رو   نیا

 که  یشدن در اتاق و اومدن کس

 

 ... 
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 #پارت_نود_و_هفتم 

 

و پردردم    اریهوش مهیکل وجود ن یو دلتنگ دیشد قلبم باز تنبک به دست گرفت رقص وارد 
 معرفتم اومده بود.   یرو چنگ زد ب

 

به چشماش زده بود، خشک شده بهم زل زده بود   ینکیبه تن داشت و ع دیسف روپوش
 بودنم رو نداشت  داریانتظار ب نگاریا

 

 لب زد:   مات

 ..نمی_آم

 

قطره اشک از چشمام   کی و قورت دادم اما نتونستم مانع اون شده تو گلوم ر  ری اس بغض
 بشم گفتم:

 معرفت دروغگو  یب ینیمن رو بب یبدبخت  یخوا یم ؟یکنیم کاریچ نجای_تو ا
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کرد کثافت نکرد جز همون   یم  دادیشد غم از نگاهش ب کمینزد  یرنگ صدام فور دنید با
   یمنت کش  ادیشونزده بار باز ب

 

من کل وقتم رو گذاشتم تا دوباره    یصدام نکن، نگو بدبخت نجوریا  زی_خانومم اشک نر 
 ی باز رو اون تپه ها از دستم فرار کن یراه بر یبتون

 ادامه داد: یپر از غم  یخنده   با

 در مزرعه  ی_بقول خودت معلم 

 یرفت یوقتت رو گذاشت   قایدق یزیتا االن واسه چه چ یکجا بود  ؟ی_هه وقتت رو گذاشت
 مکه  یحاج یحاج

 

حس خوب رو داشت بخدا   ن یهم هم المیاون خواب و خ دیرو بوس میشونیلبخند پ با
 ! ینطوریهم

 بود که تو رو عمل کرد؟  یاون دکتر جنتلمن و معروف باباجانت ک  ی_فکر کرد 

 

 زده لب زدم: بهت

 ! ؟ی_تو عملم کرد 

 یبرگرده کل تی که سالمت کنم یم  یبرات گفتم کار کنمی_من بهت گفته بودم جبران م
 رفته من پزشک ارتوپدم  ادتی کردم مگه  یکردم و پرونده هارو بررس قیتحق
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 _اهوم 

 کرد و ادامه داد: میبه شوک زدگ یا  خنده

  یتو نوه  یخائن هیگفت تو  یکنم اما اون م شی حرف زدم تا راض  یلی_با باباجانت خ
دکتر رو براش   نیخودم بهتر  گفتیو م  دادینم تی و بهم اهم ی دیرو به کشتن م زمیعز
  خوامیمدت برام زنگ زد و گفت م هیبعد   دفعهی شدیدونم چ  یاما نم  کنمیم دایپ
ت سر  بغض کرد؟ گف شمیابهت بخاطر تو، پ مهباباجانت با اون ه شهیباورت م نمت،یبب

بتونه راه   ن یدوباره آم یکن یکار دیسو تفاهم بود با   یاگه واقعا همچ  ؟یحرفت اگه هست
  میرفت شیپ یجوری ادیبه وجود ن یمشکل نکهیا  یتالشم رو کردم برا  یبره منم همه  

چطور   دمی تو رنگ عشق رو د ی ها  طنتیمن با ش  یمن یا یتو دن نیمتوجه نشه، آم یکس
 بشم؟!  التی خیتونم ب یم

 

 

  

 

 #پارت_نود_و_هشتم

 

کوروش ناز کردنم اومده بود اونم  یو حرفا  دن یمن تو اون وضع بعد عمل و د حال
 ! بیعج

 

 ناز روم رو برگردوندم و گفتم:  با
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تو به   کنهی م هیدروغت رو به من زن داشتنت و بچه داشتنت رو توج  نیا  ؟ ی_حاال که چ
من   یدون یاصال م یبهم دروغ گفت دوست دارم و یدونست یم یاحساساتم لطمه زد 

 ! دم؟یکش یچ

 

  یکه کارخونه شکر و قند تو دلم راه انداز  دیشلخته ام کش ی موها یهاش رو رو   انگشت
 ندارد  یگرید یشد کارخونه ام شعبه 

من    گهید  دید  هیبا  ی کردیگوش م دیجان؟ شا  ن یآم ی_تو مگه حرف هام رو گوش کرد 
 شدم. یقضاوت م

رفته  ادتی  میستی دروغت شم ما االن نامزدم هم ن الیخیب شهیحرف هات باعث نم نی _ا
 موهام بردار  یبود دستت رو از رو  دیتا ع غهیص

 

من که رو سودش برنامه   فیمن ورشکست شد ح  یرو آروم برداشت و کارخونه   دستش
 کردم.  یزیر

 

 طرفه نرو بزار حرف بزن  هی  زمی _عز

 ی ش المیخیل بباعث شه حداق  دیشا  دمی_گوش م

 

 ؟ یکن ی _نگاهم نم
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زد و داشت هنجرش   ی م ادیرو فر  یخوش رنگش دلخور یرو برگردوندم و چشم ها  سرم
 کرد  یرو پاره م

 _نگاه کردم بگو! 

 

 

  ی کرد چشم هام گشاد تر م  یم  فی که تعر یکردن با هر کلمه ا فی شروع کرد به تعر برام
موقع   اریکام  لیو کوروش رو موقع زنگ خوردن موبا   اریکام یشد تازه ترس و هول زدگ

کوروش   ینامزد  یعجله برا  یو حت  نستاگرامش یپست ا ری ناهار و اون کامنت پر تمسخر ز 
 گذر کردم!  نایمن چه ساده از ا   دم،یرو فهم

 

 و دشت لوت رو سر من!  یگب ابونیب ی کل خاک ها یعنی

 

 ! ؟یهمفیکوروش م یتو بچه داشت شهیم یبچه چ ی  هی_پس قض

بود   گهی به اون زن دست نزدم اون با کس د یمن من حت   زی من نبود عز  ی_اون بچه  
 ! ن؟یآم ی کنیبود حرفم رو باور م یصور یکنه گفتم که همچ یخواست سر من تالف یم

 

 تونم دروغت رو قبول کنم  یهنوز هم نم ،ییحرفا  نی_برام سخته هضم همچ
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در  دونمیرو زدم م یهمچ  دی تو ق  یمن برا ،یقبول کن  یتون یاون رو م ی_عالقم رو چ
  یاما من پات موندم من دوست دارم قصد پا پس کش  یدلخور دونمی حقت ظلم شده م

 هم ندارم 

 

و داستان هارو دوست داشتم طرف   لمیصحنه ها تو ف  نیاز ا شهیآمد هم خوشمان
دلخور بودم اما عاشق   من اره،یدر ب یکیکرد از دل اون   یمقابل خودش رو پاره و پوره م

چند وقت   نی که ا ییها یبا وجود ناراحت  خواستیبچه پررو هم بودم فقط دلم م نیا
 کنه  دایپ نیتسکو فلج شدنم داشتم  دمیواسه دروغش کش

 

 و منگم! جی تخت بعد از عمل جوابت رو بدم من هنوز گ یکه افتاده رو  ی_انتظار ندار

 

 .... 

 

 

  

 

 

 

 #پارت_نود_و_نهم
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حالت    یعمل کرد دونمیقبل،  م  نیهمون کوروش و آم میکنم بش کاری _باشه فقط بگو چ
 خوام یجواب م هیمن   یول ستیخوب ن

 

خواست ها ها ترسناک بخندم و تو دلم گفتم برات   یشد و دلم م ی طانیوجودم ش کل
 نقشه ها دارم آق دکتر 

  یبهم ثابت ش دی _امم با

 

 ین چه رقص نوربرق زدن جو چشماش

 بکنم؟!  دیبا کاری_چ

 

 گفتم:  نیبخاطر هم اوردیواقعا داشت بهم فشار م گهی د یمنگ

 خون   یدکتر تجرب ی گم آقا ی_بعدا بهت م

 مثال؟!  ی_ک

 

 گفتم:  یحرص  نیشده بود ا یریگ عجب

 بزار استراحت کنم شهی حاال اگه م  رونیاومدم ب یکوفت مارستان ی ب نی_هروقت از ا 

 

 یبش  نهیمعا دیمن دکترتم با  شهی_نچ نم
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جو   نمیبهم انداخت ا  یا  ینگاه دکتر نهیو گذاشتم به کارش برسه بعد معا  دمیکش یپوف
 گرفتتش ها  

 ی شیمرخص م گهی_خب خداروشکر اوضاعت خوبه استراحت کن تا چند وقت د

 _ممنون 

 

توجه سرم رو به سقف دوخته   یکنم منم ب یمکث کرد تا انگار منتظر بود من نطق یکم
 کنم  فیبودم بله کوروش خان بکش بکش من ک

 

 من برم  یندار یکار نگاری_خب ا

 _بسالمت  

 

 زمزمه وار گفتم: یشخند یرفت با ن رونی که از اتاق ب یزمان

 . ستمیکاتب ن یهاد یدکتر رو نفرستم نوه   یحساب تو ن،یآم گنی_به من م

 

 

المصب مگه دور  یرو از خودم دور کنم ول شونی کردم افکار پر یرو بستم سع چشمام
باز بر   کردی م یبره صدبار خداحافظ خواستیم  ییمامانم بود هر وقت جا   هیشب شدیم
  نیا ینره فالن کار رو کن ادتی عه   شدیرفت عه اون چ ادمی  نیگفت عه ا ی م گشتیم

  دیاستراحت با فکر جد یدکش کنم برا  خواستمیم  یبود ه یجور نیمنم هم   الی فکر و خ
 تو ذهنم  ومدی م یتر
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  هیجنگ که دوباره در اتاق باز شدن داداشام و هان نی تو ا  شدمیم  روز یکم داشتم پ کم
شوک  یسرم من تازه عمل کردم ه  ریشانس، خ  نیتو ا یقهوه ا یزا یچ یداخل شدن ا 

 نم.استراحت ک زارنیپشت شوک نم

 

 *دو ماه بعد* 

 

 ... 

 

 

  

 

 #پارت_صدم 

 

 خوب بود دخترم  یلیعملکرد بدنت خ هی_واقعا عال

 

 نگاه کردم و گفتم:  یوزتراپی گشاد به دکتر ف شین با

 تونم راه برم؟!   ی_االن م
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تا به حالت   یبردار کی کوچ ی قدم ها  یتونیم یداره ول  نیبه تمر  از ی_راه رفتنت باز هم ن 
 یمسابقه دو شرکت کن یتونینگران نباش زود م یقبل تصادفت برگرد 

 

زن ترگل وگل   هیو   یبهش سالمت امرزهیته دل قهقهه زدم اخ پدر دکتر جراحم رو ب از 
 باشه بده که من امروز تونستم راه برم.  نیچشم سبز که اسمش آم

 

 ن کرد بچم! ولش جبرا   یخودش عامل تصادفم بودش، ول ییطورا ی  هرچند

 

چطور    دیپرس یو م  ومدیم   یه دمیکوروش رو د یمدت طوالن هیکه بعد   یاون روز  از 
خواستم    یشدم، اما من م ی م  یذوق ذوق یاصرار و تالشش کل دنی جبران کنم منم با د

 کنم. تشی اذ  میبعد از بدست اوردن سالمت

 

اما   کردنی با اخم و تخم نگاهش م هیهنوز بق یشده بودن ول  هیقض  یمتوجه   خانوادمم
 یدر نم یجان باز  یجک نی مثل آ یکیگفتن و دوباره   ینم یزی عملم کرد چ نکهیبخاطر ا 

 ! بیدل رحم بودم اونم عج یکردم کارش نداشته باشن از بچگ  دیتاک  یلیاورد البته منم خ

 

  ختمیر یقطره اشک  دمیکش جانیاز شدت ه یبلند غیقدم رو که با کمک برداشتم ج نیاول
 شکرت!  ا یو صورتم تر شد، خدا

کرده   دای رو پ یحس بچه ا  شی مهربون  نیاز ته دلم هزار بار خدا رو شکر کردم بابت ا  
خوب بود که  یلیکنه حس خ یتات  یخواست بدون کاالسکه رارارک تات یبودم که تازه م

 خودم راه برم. یپاها  یبعد چند ماه باالخره تونستم رو 
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 تونه راه بره  یباز م وونمی خل و د یشکرت ته تغار ایخدا  یوا   نی_حالت خوبه آم

 

 شهیباورم نم  م یعال ی_وا

 

 نکنه  هیکرد گر یم یزد و بابا بغض کرده بود و سع  یهق م  یاز خوشحال مامان

 

  ای بلندش نگاه همه سمتش اون رفت  یبا صدا  کردیم  اشکاش رو پاک   هیبا گر یمنش
 صاحب تمام امامزادگان در حال احداث! 

 اجنه شده؟!  هیشب نیچطور همچ ،یقلوه ا  ،یگریبه اون ج نیا

 

 بود. ختهیصورتش ر  یکننده   دیشده بود کرم سف اهیدور چشم هاش س کل

 

 متعجب رو به روش گفت:   دکتر

 ؟!  یعیخانم رف یکنی م هی_تو چرا گر 

 

 اشکاش رو پاک کرد و گفت:  نی ف نیبا ف یمنش

 ن یزنیم  ییگرفت حرفا   میرو منم گر یحساس  ی صحنه  نی ا  دمی_وا آقا دکتر د
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  غیچنان ج شی والی ه یچهره   دنیبا د  نهیدر اورد تا صورتش رو بب فشیاز ک  یا نهیآ بعد
 نی که من تازه راه افتاده شتلق افتادم پا دیکش  یا  یکمون نیرنگ

 شدم صورتم که نچرال بود.  یختی ر  نیخاک عالم رو سرم من چرا ا  ی_وا

 

 

  

 

 کم ی#پارت_صد_و_ 

 

 فقط!  هیک شیمن موندم ساق  قا؟یزد دق یم   یچ نیرفت، ا  ادمیحرفش دردم از   با

 

 نگفت  یزیتاسف و خجالت تکون داد چ یاز رو  ی سر  دکتر

 

که کل حلقم رو   یسانیکه با دود ن دیاز ته دل کش  یقی نفس عم میاومد رونیاونجا که ب از 
حداقل    ومده یاصال به من ن دنیکش قیبابا نفس عم یگرفت به سرفه کردن افتادم ا 

 خخ! دهیرس سانیبه مقتم واال دود ن ینسریا  نکهیتفاوتش ا 

 

 ؟ یدختر خوب  یشد ی_چ

 رو صاف کردم لب زدم:  گلوم
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 _اهوم 

 

  شدمی سخت بود عصا الزم هم م  یهنوز برام کم  میبود نیبابا سوار ماش یاشاره   با
 که راه افتاد بابا گفت:  نیماش

 دخترم   یسالمت  یبدم برا  ی نیری کل خانواده رو ش خوامی_امشب م

 

 براش زدم:  نهیاز پشت آ   یلبخند

 باباجونم زحمت نکش  هینیر ی_لبخندم من خودش ش

 

 به بازوم زد و گفت:  یمشت  مامان

 ش ی تو خدا ی_اعتماد به زحل دار 

 

نازک کردم و با ناز چند تا پشت سر هم پلک زدم که مامان با چندش   یچشم پشت
 صورتش رو جمع کرد و کل احساسات من رو به باد فنا داد.

 

 به پشت بابا زدم و گفتم:  یکه به ذهنم زد فور یفکر با

سوسن جون و   یارزشمند برا   هیهد  هی یخوا یم  ی _بابا شهرام جونم اگه شما اجازه بد
 دن یبرام زحمت کش ادیز  یلید وقت خچن نیا   رمی عمو بگ
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 ؟ ی انجام بد   یخوایکار م ی_چرا که نه چ

 .رمیسوسن جون بگ  یبرا یگردن بند ای دست بند  هیسفر به مشهد با    هی نهیهز  خوامی_م

 

 بهم انداخت و گفت: یکه کنارم نشسته بود نگاه متعجب مامان

بابت زحمتاشون   یخوب یبا کادو یاخه باباجانت هم پول خوب ن؟یآم  ستی ن ادیز  نی _ا
 داده 

 روزام کنارم بودن  نی تر یی_نه مامان اون تو کذا

   رمیبگ زیبنظرم واسه باباجانت هم بچ ی_باشه ول

 کرد و گفت:  دیهم پشت سرش تائ بابا

 بهتره  نیبابا ا  نی_آره آم

 

سوسن جون و عمو رستم   یمشهد برا  طیگفتم اون روز قبل از خونه دو تا بل  چشم
  یبرا   دمیروش داشت خر یکه سنگ خوشرنگ آب یگردنبند با پالک   هیبا  یبرا میگرفت

ست عطر   ه یمامان  و بابا   یصفحه شطرنج قشنگ گرفتم به اصرار من برا  هیباباجان هم  
چشمم رو گرفته بود رو بهشون   دیتو مرکز خر  ولکه از ا  یساعت مردانه ا   دنیگرفتم با د 

 گفتم:

   ن؟یشما بر  شهی_م

 ی امروز سر پا شد  ییطورای تو تازه  می_کجا بر 

 بهشون زدم و گفتم:  یلبخند 
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بخدا راست   تونمی آسانسور داره م نجایتازه ا  گهید  کنمیخواهش م  نی _نه نگران نباش
 گم یم

 

 خودم رو لوس کردم   اهی مثل گربه س بعد

   میمنتظرت  گهید  ی قهید خبر بده ما تا ده دقافتا ی _باشه اگه اتفاق

 _اما شهر...

 دلبر  می_بهتره ما بر 

  دمیاون ساعت رو خر ینگفت و با هم رفتن منم فور یزیچ گهیحرف بابا مامان د  با
 رو بهش بدم... نیتونستم ا یموقع هی  دیگذاشتم شا فمیک ی تو

 

 

  

 

 #پارت_صد_و_دوم 

 

با عصا هم بود من رو به وجد  یرسوندم اما هر قدم حت نیخودم رو به ماش یسخت به
 شناختم. یسر از پا نم یخونه از شاد ریدر مس اورد،یم
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به عمو رستم گفت   یکردن و باباجان فور یگوسعند قربون هیپام   یجلو مید یکه رس یوقت
 ببره   نینش ر یفق یمحله  هی که گوشتش رو به 

 

 

 مشون گفتم:رو به ه یخوشحال با

 محبتاتون رو جبران کنم. یجوریممنونم خداکنه  یلیخ یلی_خ

 

 کنارم   ییآدم ها  نیخوشبخت بودن با داشتن همچ یلیمن خ واقعا

 

مورد   یکردن شو  دایپ یبرا   رتی خ یفقط در گوشم زمزمه کردن با دعا سهیو نف نینازن
خورد،  نیبا خوردن نفساشون به صورتم، دماغم چ یجبران کن  یتون ینظر فقط م

 مردشورشون رو ببرن اه اه 

 اه حالم بد شد ن؟یخورد ری_کدومتون س

 

 بهشون رفت  یبا خجالت صورتش سرخ شد چشم غره ا عمه

 

کردم هم نبودن   دایکه پ یت یفکر مسمو  زدنیخوردشون حرف م ریاز س ییاونا با پررو  اما
 کاراست.  نیک واسه همچندش بخدا مسوا  یاه دختر ها
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رو   یهاشون سمت سوسن جون ابرو کمونم و عمو رفتم جعبه ا یتوجه به سخران  یب
 بهش انداختن   یجلوشون گرفتن متعجب نگاه

 دخترم؟!  هیچ نی _ا

 

 و گفتم:  دمیمهربونشون پاش یصورت ها  یرو  یلبخند

زحماتتون که برام انجام سر پا شم کاش   نهمهیکه بخاطر ا  هیز یناچ ی هیهد  نی _ا
بازش   نی خوا ینم دی بفرما شه،یکنم جبران نم یهرکار  دونمیجبران کنم اما م تونستمیم
 . دیکن

 

  یو گردنبند سوسن جون فور ط ی بل دنیبغض کردن کادو رو از دستم گرفتن با د هردوشون
 بغلم کرد و محکم چلوندم.  شکنهی و محکم ازون مدال که قلنجات رو م

و   یشرمندم کرد  ینطوری بود چرا ا  فمیکردم وظ یمن فدات شم دخترم هرکار  ی_اله
 . یبرد نیپابوس اقا رفتن رو از ب  یحسرت چندساله 

 

 سوسن خانم!   یتو ابرو کمون چشم عسل  هیگر  نمی_عه نب

 

واسشون اونا در حقم   کردمی رو م نکاریزودتر ا  دونستمیه مازم تشکر کرد اگ  یهم کل عمو
 کردن.  یبزرگ یلیخ ی لطف ها
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 باباجان هم رو دستش دادم و خودم رو براش لوس کردم:  یکادو

تا   یرو از کودک میو کل زندگ یکمه اما من سالمت  دونم یجونم م یباباجان هاد دی _بفرما
 هات  ی بوچ بوچ رو گونه  ونتم،ی االن مد

 

نارنک اخه تو که از   ایهمه محبتت گل کرد نکنه توش بمبه   نیا  شدیچ  سیخس ی_عه تو 
 . یکرد  یکارا نم نیا

 

 :کردمیشده نگاهشون م عی ضا  افهیهوا رفتم و منم با ق  یهمه رو یخنده   کیشل

من   ی؟! هنه نی کرد یم  یناراحت نینکرده بود  نایو سوژه ا عی وقت بود من رو ضا  یلی_خ
 همه بدبختم. ن یچرا ا

 

بهت   گهید نم ینب یلیقبل دل نیهمون آم  ی برت هات نباف، االن شد ونی_چرت هات رو م
 ی رو بدم خر نپال

 ممنون  یلی_خ

 

 رو حالت قهر از همشون برگردوندم که باباجان گفت:  روم

  زی سوپرا م،یآماده کرد  زی سوپرا  هیگل کرد ما هم برات  تی خب بابا حاال که مهربون یلی_خ
 ن یار یب فی تشر
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 ز یسوپرا خوامیدوست آخ جون م زی سوپرا یلیخ من

 

کار هاش رو کرده   ی که دلم هوا یکس دنیقدم ها چرخوندم با د دنی سرم رو با شن یفور
داشت براش قد لباس نوزاد تنگ   گهیسر دادم دلم د یبلند غیو ج دمیبود از جام پر

 ....شدیم

 

 

  

 

 #پارت_صد_و_سوم 

 

  ستاگرامه،ی که تو ا  یینایتونستم بپرم اسمون بپرم هوا بعد بغلش کنم مثل ا ی_من که نم
 زدم.  یم غیفقط ج نیبخاطر هم

 

 بغلم کرد و گفت: یجلو اومد کل اون

 شده بود خانم معلم  کی_دلم برات تنگ و بار

 

خانم معلم قبال من   یگی م یمودب شد  یمعرفت شوهر کرد  یب یطور خوب نی_منم هم
 .یداد یبدبخت رو بهم نسبت م  وون یح  هیباغ وحش بودم از بس 



 ا ی کوتاه ب 

 
368 

 

 

 خانوادت نبر   یما رو جلو  یآبرو   گهی_خب حاال تو د 

 

به نوبت باهاش حال و احوال کردن و   دنیدر برابر حرف پر حرص فاطمه خند همه
 خوش امد گفتن 

 

 میبا هم حرف بزن یدم تا کمفاطمه رو سمت تاب بر ییآشنا یمراسم طوالن  نیاز ا بعد
 بود که تا االن داشتم و دارم.  یقی رف نیخوشحال بودم اون بهتر  یل یواقعا از ته دلم خ

 

پسر عمو پز سامان   یشب قرار بود همه تو باغ عمارت باشن و شام هم که جوجه  اون
دو تا فقط تو   نی بگم ا دی در کل با یعنیجونم بود  یپز داداش نی ا ی  دهیخان و کوب

کباب درست کردنشون بود که بقول باباجان شوتشون   نیواسه هم خوردنیبدرد م نیهم
 نکرده بود. 

 

 بودم؟  یتو چه وضع بد  یدونیم یهمه بهم سر نزد  نیمعرفت چرا ا   ی_خره ب

 

 انداخت و گفت:  ن ی شد و سرش رو پا نیغمگ هوی شیدوغ  یمهربون  صورت

االن هم که  ام یتونستم ب یننه نم یکه بدون اجازه   یدونیمن نبود بخدا، م ری _تقص
 ی عقد رسم یکارا  یاومد دنبالمون برا   اریکنکور رو دادم راستش کام نجامیا
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و عشقش زدم، خودم که خوش بخت نشدم اما خوب    یپر شاد یبه چشم ها  یلبخند
 شدم. ر یخ یباعث و بان

 

توش نقش    یلین من خقبول ک ا یب یخوش حال شدم دوغ جونم، ول یلیخ ی_بسالمت
 تشکر  یدست بوسم برا  نیا یگاب ب اری تو اون کام دیداشتم با 

 

 هول دادم لب زد: یحرص کم با

 _برو گمشو اه بچه پررو 

 بود.  دهیرس یکه به خنده سکته ا  یطور دمیغش و از اعماق وجود خند  غش

 چند وقت  نیا  شدهیچ نمیکن بب فی اصال تعر  کنه؟ینم تتی جون که اذ یاسی_

 

که کوروش راه انداخت چشمش    ییاومد و دعوا  شیکه اون اتفاق براتون پ ی_از وقت
  نایو ا مونیبه کارمون نداشت چند وقت بعدش زنگ زد با ننه راجب زندگ یکار  دیترس

و همون موقع   میتهران عقد کن میا یبود که بعد کنکور ما ب نیبر ا میحرف زدن تصم
خودم قصد داشتم بهت سر بزنم اما قبل از  تهرانوزه اومدم  االن تا دو ر   میری بگ یعروس

خواستم   یقدم شدن اومدن دنبالم و بعد م ش یکاتب پ یسراغت آقا  امیمن ب  نکهیا
 و هم دعوتت هم بکنم.  یو عقد کنارم باش ی راجب واسه عروس

 

 کرد و ادامه داد: زیتر اورد و چشم هاش رو ر   کی رو نزد صورتش

 فرستاده شدم.  نجایهم به ا  نی_راستش من به عنوان جاسوس و خبر چ
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 .. 

 

 

  

 

 #پارت_صد_و_چهارم 

 

 نگاهش کردم و لب زدم:  متعجب

 ! ؟یچ یعنی_

 یلیحالت چطوره و اوضاعت خوبه آخه خ نمی_واال بردار شوهر جان من رو فرستادن بب
مرغ   هیمثل   نجوریاو جنتلمن دوستا    میکه اون دکتر خوشت شهینگرانت بود باورت م 

 سرکنده بشه؟! 

 

 _آره 

 

 چند لحظه نگاهم کرد و لب زد:  یکرد و متعجب برا  سکوت 

 یی پررو  یلی_خ

 از دستش گرفت و گفتم: ی شگونین جانیه با
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 حرف هات رو بگو  ی _خب ادامه 

بهت   یمتوجه هم شد   گهید ای گفتم بابا بچمون عاشقه تو هم کوتاه ب ی_اره داشتم م
 یبخاطر خودت بهت نگفت، االن هم ه دیاشتباه بود درست شا هی نکرده اونم   انتیخ

ازش   یخوا   یکه م یاون امتحان یرو مشخص کن فش یو تکل  یبهش بد یمنتظره تو جواب
 ه؟ یچ یکرد  ستگاهی و اون رو ا یگی که م یی امتحان ها  نیا  ی! حاال جد یبهش بگ یریبگ

 

تا عالقش   کنهیم  یداره هرکار دمیفهم یبود هر وفت م یکردم حس خوب یزیر  ی خنده
 رو ثابت کنه 

 

 بگردن دادم و گفتم: ینگاهش کردم قر ثیخب

 حرصش بدم بابا  خوامی_فقط م

 هستن حاال؟   یچ نای_خب بگو ا

 

 . میکرد فی هم تعر  یهام رو برا فکر

 ی خودم قیبابا حقا که رف  ولی _ا

 

 . میدیخند زی ر زیهر دو ر  بعد

 

کنارش باشم  دیو عقدشونه و من حتما با  یعروس ریو سه ت  ستیکرد که ب  ف یتعر  اونم
هستن و از من   شگاهیو انتخاب آرا یعروس  یها  د یجهاز و خر د یگفت، گرم خر یم
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رفتم بهش  یخودم م شهیکه هم  یکنم منم سالن یسالن خوب بهش معرف هیخواست  
ط موندم چرا روز جشنشون وسط  فق نهیکردم و آدرسش رو دادم تا کارهاش رو بب یمعرف

  یمراسم ها رو م  نجوریهفته بود اخه اخر هفته رو ازشون گرفتن مگه معموال اخر هفته ا 
 گرفتن. 

 

 ی چوب  سیفکم درد گرفت دهنت سرو  ی_وا

 

 

 درست کرد و خوند:  دنیدستش حالت پنجه کش با

 یکن یشکسته( من رو کر م وی) راد یمن یو ی _تو بشکسته راد

 ( ؟ یته شد)شف ؟یی_شفته ب

 )نه خواهر جان مست شدم( مهی_نا خاخر جان مست ب

 

 گرفته بودم سوال کردم: ادی  یکه دست و پا شکسته مازن منم

 خاخر جان؟ ) چرا خواهر جان؟( سهی_چ

 

 

 و گفت:   دیکش قیعم نفس

 یلیداره گشنم شد خ ییبو  بیکباب، عج ی_بو 
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 نازک کردم و گفتم: یخنده پشت چشم  با

پسراش هم کباب   کی کوچ ی از استعداد ها یکی  میدار  یبا استعداد  ی_در کل خانواده 
 درست کردنه 

 

 بهم کرد و گفت:  یدست اشاره ا  با

 منبع استعداد رو    نیا  نمیب ی_دارم م

 ست یاگه سختت ن هیبق شیپ  میبر  ایب میگاب جونم دوغ نی_خوبه آفر 

 اتفاقا   می_نه بر

 

  نیداشتم اصال ا یو گرم  یخاک  یاد یز  یخداروشکر خانواده   میرفت هیبقسمت  باهم
هم   نیانداخت. هم  یم ری دشت کو یخاک ها  ادی بودن و خون گرم بودنشون من  یخاک 

 راحت با فاطمه برخورد کنن  یل یباعث شده بود خ

 

 

 ... 
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 #پارت_صد_و_پنجم 

 

اطراف اونجا    یپهن کردن و همه دورش نشستن نور مهتاب و چراغ ها  ییبلند باال سفره
که  یکباب کی کوچ یو جوجه با گوجه ها   دهیکوب یها  خی روشن کرده بود سفره پر بود از س

شده بود.   ن یقاچ زده دورچ ی ترش ها  موی و ل یو ترش یجعفر از یو پ حون یبا سماق و ر
 یآب یکه درون پارج ها  یینوشابه ها کنارش، دوغ و زدهکنجد  یتازه    یو نون سنگگ ها 

مخصوصا    یوا  ب،یدلم آب افتاد اونم عج فاشیشده بود خودم از توص ختهیر یرنگ
 کباب ها !   یرو یسماق ها 

 

مثل   میکنارش، اصال شده بود  بیبه ترت ییطورای باباجان هم اول سفره نشسته بود و   
  میدو تا هندونه کم داشت یکی خورن فقط  یشام م ننیشیم  اطی که همه تو ح لمایف نیا

 .مینداشته امون بنداز  یکه تو حوض آب

 

 ران یدر ا  یسومال ی گشنه ها کنمیم یبا ولع شروع کردن به خوردن معرف  همه

 

 بهم اشاره زد و گفت:  مامان

 کن  ییرا ی جان از دوستت پذ نی_آم

 

  یرو به کبابش م موهای و ل د ی جویرو که تو دهنش داشت م حونیبرگ ر  نی اخر فاطمه
 من جواب داد:  یزد جا
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شده   یغذاتون عال  یکنم راست  ییرایپذ نی از ام  دیمن خودم با  هیحرف ها چ نی _خاله ا
 شد. یخوب م یلیکنارش کمه وگرنه خ یسبز کباب  ای فقط فلفل دلمه 

 

 اش زد و رو به پسرا ادامه داد:  دهیکوب یبه لقمه  یمشت یگاز 

به خود  نیر یگیم یجعفر از ی که پ نینره حتما بعد واسه جوجه کباب جدا از ا  ادتونی_
  ن،یشنو ی م یزی چی  گمیمن م یزی چیاصال  نیبزن یبمونه جعفر خوادیموادش هم که م

 . گهیبخور د رمیمن برات لقمه بگ  یخوا یم گهیتعارف نکن د نیعه آم

 

چندش که درست   شهیتونل وحشت باز شد باز اون اشکان هم یهمه به اندازه  دهن،
 شدش تو حلقش معلوم بود عق!  دهی جو یرو به روم نشسته بود غذا

 

کردم با به به چه چه کردن اونا رو از فاز در  یتک خنده ا زونهیاوضاع نام  دمیکه د من
 اوردم. 

 

  ایاثر گذاشته بود  نیرو ا  اری کام نمدویشام فاطمه مجلس رو دستش گرفته بود نم بعد
 خل   شونیکیچله   شونیکیدر کل   اری رو کام نیا

 

و    یرستاریدب یبچه ها  نیمثل ا  نید یبا هم بر خورده بودن د یو فاطمه هم کل سهینف
هم   نایتوهم ها دارن لچه ها ا  نیزنه از ا یکی بچه   یبک شهیشوهر م ی کی ییراهنما 
 شده بودن  یمدل  نیهم
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کردم   یرو م تی گرفتمت و خودم نوکر یداش به موال اگه پسر بودم م یهست ی_مشت
 رو قربون!  گرتیشستم ج یخانم خونم اصال خوودم ظرف مرفات رو م یشد یم

 

 با ناز نگاه کرد و گفت:  یکم فاطمه

 خاک به سرم  رهیمثل لبو آبروم م  شمی االن م نی نگ ی_وا

 

 . حال تهوع و گوه مخلوط کن...  یچندش ها   یی_ا

 

 

  نیا  یدر بازساز  یامازم زاده ها  ایزنگ خورد   لشیتا خواست جوابم رو بده موبا فاطمه
 ! د؟یخفن ها خر  یگوش نیاز  یک

 

 بود که زنگ زده بود اومده دنبالش بعد قطع کردن و گفت:  اریکام

 من برم صاحابم اومد.  ی_وا

 

 تشکر کرد.  هیمودب اومد از بق  یلیکرد و خ یبچه ها  خداحافظ با

 ....میبزرگ عمارت رفت یآسه آسه سمت دروازه  گهید باهم
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 #پارت_صد_و_ششم 

 

 

متعجب شد و   دنمیبود، با د ستاده یمنتظر فاطمه ا  یی مدل باال نی سوار در ماش  اریکام
 گفت:  یلحن شرم زده ا 

   یراه بر یتونیخوش حالم که دوباره م ؟ی _سالم خوب

  ومد ی تو؟ به جان خودش بهش م یبود یشرمسار ک یانداخت، آخ ن ی سرش رو پا بعد
 که االن هست. یمدل  نیشه جز ا یهرچ

 

 قم یدنبالم رف یومدی ن دیرو سرت چرا با اسب سپ ترانهیمد یا ی در ی_شن ها 

 

متعجب نگاهم کرد فاطمه به   یا  هیتق تقش اومد ثان یباال اورد که صدا  یرو فور سرش
 ا یح  یگشاد ب شی ن دیخند یم  زیر ز ی رحرف و تعجبش 

 

 هم هست    دیبهتره سف نکهی_ا

 به فاطمه انداخت و ادامه داد:  ینگاه
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 رسه ینم یبندر س ی _هر چند به خانم دوغ من با سوس

 

امون نداد   ادیحرفش، خوشمم م  نیحوله با ا  سی دهنش سرو  یعنی  دم یغش خند غش
 بگذره   شیاز شرمندگ قهی دق کی

 

 با حرص نگاهش کرد و گفت:  فاطمه

 بد طعم  یلیوان  ی_بست

گردنم،  وفتهیزوج عاشق بهم ب هیگناه انداختن   یخوام تو اوج جوون ی_بسه حاال نم
 ن یمراقب هم باش

 

 از جواب دادن به فاطمه صرف نظر کرده بود گفت:   اریکام

ما رو ببخش تا مجنون نشده سر به   ی شهیعاشق پ ی  چارهی_ تو هم اون داداش ب
 نزاشته، بخدا کچلمون کرد از دست تو  ابون یب

 

 نامحسوس رو لبام نشست  یلبخند

تا من قبولش   سهی بنو یخیتو تار ید یبا عشقش داستان جد دیاون با   خوامی_مجنون نم
 کنم

 _اوه اوه 

وقت طالست طال هم که  دیرو تلف نکن زمیهمه وقت عز   نیا  نی _بله، حاال هم بر
 چقدر گرون شده   نیدونیم
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و   دنیکش  قیکردن و رفتن، با رفتنشون نفس عم یدو با خنده در جوابم خداحافظ هر
خواب و خوراک واسه   یعاشق نیبسوزه پدر جد و آباد ا  یحس کردم چقدر دلتنگشم ه

 جوونا نزاشته نیا

 

  یخواستم درد ها  ید اما نمداخل شدم هنوز راه رفتن برام سخت بو یو به سخت  آروم
  یعیدرد ها طب نیرو نگران کنم ا یبدم و کس تی شد اهم یکه بهم وارد م یو درشت زیر

 .دیارز  یبود به ارزش دوباره راه رفتنم م

 

زده   امکیناشناس بود که پ یدر اوردم شماره   بمیرو از ج یگوش لمیموبا  نگید با
 " ی دوباره راه بر یتونی بود"خوشحالم که م

 

طرف نشاسشون   دنیم  امیشده با شماره ناشنلس پ یمیکار ها قد  نی کوروش کلک ا یا
  نیکردم صد تا از ا   یسه تا رمان تموم م یمن روز   یکارارو ناسالمت نی من خودم از برم ا 

 .دمیعاشقونه ها د  لمیمدل ف

 

به  نی بخاطر هم خورهیبهم م میدر جا جوابش رو بدم اما گفتم نه کالس کار خواستم
  نیگذشت ا  یجوابش رو بدم اما مگه م گهی د ی  قهی نگاه کردم تا سه دق میساعت گوش
 ! یوقت لعنت
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هم نگذشته المصب از سه سال هم   هیثان  هی نگاریکردم اما ا   یروشن و خاموش م یه
 کردم:  پی براش تا دیموعود فرا رس یزجر کش تر بود، باالخره که لحظه  

 خون  یتجرب  یممنون آقا  یلی_خ

 گشاد تر شد:   شمیاومد و ن گهی د نگید هی یفور

 خون؟   یخانم انسان هی امتحانم چ ی بگ یخوا ینم م؟ی_شناخت

 

 کردم:  پ یو تا  دمیخند زیر

  یکه واقعا دوست دارم هر چ ی زی چند تا چ یکه حدود نهیامتحانت ا  ن ی_بله شناختم، اول
  تیکه واسم مهم بود اهم  ییها زیچقدر به چ  تا بفهمم یتونه باشه برام آماده کن یم

 یو من رو شناخت یداد

 ام یم   رونی_من که از امتحاناتت سر بلند ب

 سرور تمام اعتماد به سقف ها   دوارمی_ام

 

 

رو لبام جا خوش کرد و با همون حس و حال   یپاک نشدن یلبخند ومدین یجواب گهید
 خوب به سمت جمع رفتم.....
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 #پارت_صد_و_هفتم 

 

هم از   هیهان یخوابن، حت یگفتن که اتاق من م  ی سر یاون شب بخاطر نقشه ها   دخترا
 دل کند و گفت شب رو کنار ماست. شیشوهر گوگول

 

  یو کل  میکردم رو اورد یم یروش نقاش یکه با گچ گاه یمتوسط اهیس  یشب تخته   اون
  یم یزیچ  یقانون نامه ا  میداشت  نگاریخخ ا  م،یکرد  یو بررس میدیخفن کش ینقشه ها 

 .مینوشت

 

شد واال مسخره   ی م ییرا یازش پذ  یپس گردن یپروند با کل  یم یچرت هی یکدوم وقت هر
 که  مینداشت یباز 

 

  گهید یکی  سه،ی چشمت بنو ی دستش اسمت رو جلو یرو  غیبا ت دیگفت با یم  شونیکی
  شونیکی بهشون بگه که تو رو دوست داره،  دیگفت بره تو شهر تا صد نفر که د یهم م
  هیدلش صافه   یلیکنه بچم خ  یکمک مال نینش ری فق یمحله ها  هیگفت به کل   یهم م
 بره بهشت!  م یمستق میکن یکنیپا در م

 

  میپاکش کرد یو ه  چارهیب ی رو اون تخته   میگفت و ما نوشت یسخن  هی یهر ک خالصه
  یبود جون تک تک اعضا  یواقعا هم کار سخت  م، یشده انتخاب کرد   نیآخر چند تا گلچ

 جلسه مون 
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 *** 

 

 یزیباز شدن که با برخورد زبونم با چ  یشده بود چشم هام فور  جادیا  ییو صدا   سر
   دنی پر خی زدم که اون خرچالقا از جاشون س یغیو ج  دیاز جام پر عی سر  ،یشور

 

 گفتم:  نی حرص رو به نازن با

 حال بهم زن شصت پات رو جمع کن تا صبح تو حلق من نمونه فی_کث

 

 به شصت پاش انداخت و گفت:  یشده بود نگاه هیمتوجه قض  یکه تازه انگار اون

  نایه حاال اآبنبات یفکر کرد یداد  سی شب تو حلقت خ هی_پررو شصت خوش تراشم رو 
 نه یموقع خوابم شصت پام رو بب  دمیاجازه نم یتشکرته، به هر ک یجا

 

 اون....  امی _م

 

کشان   ازهی خم هیاومد باعث شد حرفم رو قطع کنم هان  رونیکه از ب یی سر و صدا  یصدا 
 لب زد: 

 اه؟  شده ی_چ
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 گفت: یصورتش و فور ی ما زد رو   تیوضع دن ی باز شد و مامان داخل اومد با د در

همو رستم و بابات دارن   نی بزرگ اومده واسه آم یبساطتون رو بسته   دیجمع کن ی_وا
 نمی بب دیپاش ن؟ینجور یتو، شما چرا ا  ارنیم

 

و دست و صورتمون رو    میمرتب کرد یو خودمون رو کم  میدیهمه از جامون پر  یفور
هندونه  یرو اوردن با چشما  بزرگ  یلیخ یلیخ یبسته   هیبعد  عمو و بابا   یکم میشست

 شده نگاهش کردم و گفتم:  یا

 ه؟ یاز طرف ک ه؟یچ نی _ا

 

 کمرش رو صاف کرد و گفت: بابا

 

 ؟ ی کاتبه، مگه تو سفارش نداد نی_گفتن سفارش خانم آم

 

وسط نطق نگفتم   دیپر شیرو فرش یصورت یبا اون کفشک ها  هیخواستم بگم نه هان تا
 جام جواب داد: یو فور

 خودشه  ی_آره آره باباجون برا 

 

 رفتن   رونینگفتن و همراه عمو از اتاق ب یزیچ  گهیو بابا د  مامان
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 : دمیبسته شدن در بهش توپ بعد

 ؟ ی گی_چرا چرند م

و مهمه حاال    یکه دوست دار یزیبه کوروش هر چ ی_خواهر شوهر خنگولکم مگه نگفت
مثل خودت داغونت   یتو و عالقه ها  یجه شکه تو متو یجوریهست رو جور کنه  یهرچ
 نه؟  ای شناسه  یرو م

 

 لب زد:  سهینف

 اماده کنه و بفرسته؟  یجعبه ا  نیتا االن که صبحه، تونست همچ شبی د ی_اما چجور

 

 ساعت دو هست؟!   ریجد آرش کمانگ ایشد  دیوار سمت ساعت کش  کی همه اتومات  نگاه

 ! م؟یتا االن ما خواب بود ی_وا

دختر   نی آم ار،ی  ی فرستاده برا یآق دکتر چ مینیبه جعبه بب میبچسب الی خی_خواب رو ب
 گه یبازش کن د 

 

 جعبه رو باز کردم..... یتکون دادم و به سخت یسر

  

 

 #پارت_صد_و_هشتم
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  هی یبزرگ  یلیخ یجعبه  ن یباز داخل همچ ومدی م رونیازش ب بی غر  بی عج یها  بو
 هم بود. گهید یجعبه 

 کمک  ارهیب فی تشر تونی کی_

اوردم که بوش مستم کرد آخ جون عشق دوم من کدو پلو    رونیرو ب یکمکشون ظرف با
 یفداش بشم اله

 ه؟ یچ نی _ا

 _نفس منه 

 گفتن:  متعجب

 _هن؟! 

 ی چقدر هوس کرده بودم لعنت ی_کدو پلوعه، وا 

 

 گفتن:  سهی کردن و نف یها نچ نچ بچه

 از اون کدو پلو جونت دل بکن   نمیرو باز کن بب هی_بق

 

 ظرف پر از لواشک و با سس ترش   هی دمیگذاشتم، د رونیرو ب غذا

 فقط  دهیتو رو تو غذا د  ی عشق ها چارهی_خخ ب

رو که داخل بود گرفتم که دهن همشون خورده   تزایتوجه به خنده هاشون کارتون پ یب
 خودم گشاد شده بود  شی بود کف اتاق و ن

 حسودا  دینی_قربون عشقم بشم بب
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 شد و لوس گفت:  زونیازم آو  هیدهنشون آب افتاده بود و هان همه

  ؟ی د یم تزایبهم پ کنمی _من که زنداداش نازتم دارم خان داداشت رو خوشبخت م
 موخوام! 

 

 

اما من    زدنیاون سه تا هم زار م زدیچشمم برق م یجلو  یمتر یهشتاد سانت  یتزا یپ
 بود بازش کردم که همه به سرفه کردن  یزیچ هیاصال آدم حسابشون نکردم. 

 ه؟ یچ یچ نی _ا

 ه؟ یک یگوه ها مال ک  نی _ا

 

 زدم با چندش چشم هاش رو جمع کرد و گفت:  یاز خودم دور کردم و عق یرو کم اون

 نوشته توشه هی نگاری_اه فکر کنم عنبر نسا هستش، نگاه کن ا

 بهم زن رو کنار گذاشتم و کاغذ رو باز کردم نوشته بود:  حال  زیاون چ یفور

  نی ا نیخانمم بخاطر هم  می روستا هم خاطره بساز  یزا ی چ نیبا همچ دی با ی_گفته بود 
رو ضد   یکه توش هست یطیاست اون مح یاسپر  هیرو واست فرستادم دقت کن کنارش  

 حالت بعد نشه خخ!  یعفون

 

خوب انتقام   نمیو آب دار بهش دادم ل یگفحش رن یکیدلم هزار و صد و نود و   تو
 گرفت از ما  
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  ینفس راحت یرو گرفت به کل اتاق زد که همگ یاسپر  خورمیحرص م  یمن کل دید نینازن
 میدیکش

 تو  یبد بد تو اون عشق و عاشق یها  زی چ یکی  نی_آم

 نکردم  تی زی _برو بابا تا رنگ آم

  رونیجعبه ب یا  گهید ی ها  زیتوجه به چ یها در اورد اما من ب جیمن رو مثل افل  ی ادا
  یکه داخل کالس ها یا  ۱۸مورد عالقم، کتاب مثبت   یکنسرت خواننده   طی اوردم بل

ها،    ستیو فوتبال   نجاین یاز کارتون الک پشت ها   DVD  هیو  دن،یخون به آدم م شیازما 
 ! ییدونست وو ی رو از کجا م نایآخ ا

 

 

  میدر اورد یمسخره باز  هیبا بق یکردم و کل دایپ  گهیخنده دار و جالب د یها  زیچ یلیخ
که   ییظرف پر آش از اونجا هی بود که  نیکوروش واقعا خوب من رو شناخته بود جالب ا 

  یباهم بودنمون هست برا   ن یاول ادی بود تا بگه  ده یخر  میبار آش خورده بود نیاول
  یتوش بود که وقت یته بود در اخر نامه ا گذاش د یخر  قععکس از اونجا مو هیمدرک هم 

 سر بزن!  نستاگرام یتو ا جمیبازش کردم و گفته بود به پ

 

 .... 

 

 #پارت_صد_و_نهم 
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از  یک ی  دمیرو باز کردم د  شیشدم و استور   جشیوارد پ  عیرو باز کردم و سر  یگوش
کرده  و نوشته   یو رو استور میدونفره مون که تو جاده گرفت ی عکس ها  نیقشنگ تر 

 بود:

 _تو را دوست دارم 

 دوست داشتن نیا  و

 است که مرا  یقتی حق

 کند یدلبسته م  یزندگ به

 #احمدشاملو 

 

رو دوست دارم که   نکاریدونست من چقدر ا یمحکم و پر سرعت به تپش افتاد م قلبم
کردم اون    یحس م ،ییخود نما یبرا ای جلب توجه  یبرام بزاره نه برا  یپست ای  یاستور
  هیعشقش رو با من فقط به اشتراک بزاره   خوادیواقعا من رو دوست داره که م یجور
دونستم، دلم دوباره هواش رو کرد اه   ی به خودم م ترو احترام و عالقه نسب  نیا  ییطورا 
 ! خوامیمن کوروشم رو م یلعنت

 

من حمله    یتزا یسو استفاده گر ها به پ یکندم، ا   یملچ و ملوچ بچه ها دل از استور با
 نفس کش! یکردن آ 

 

قسمتش که   هیقدر زار زدن دلم سوخت و   نی رو بزور از چنگشون در اوردم اما ا  تزایپ
 !گهیکنم دل رحمم د  کاریقارچ و گوشت بود رو بهشون دادم چ
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بردم   نی کدو پلو رو پا  یرو جمع کردم و قابله   ل ی و سس فراوون وسا  تزای خوردن پ بعد
خفن که خودم تو هنگشون بودم راست و   اریبس  یها   یبند یمامان رو با خال  جوریو 
 کردم!  ستشیر

 

 *کوروش* 

 

 با حرص داد زدم:   زنهیم  رونیدود ب می نیداشتم داره از سوراخ گوشام و ب حتم

 _آباژور! 

 

افتاده بود و غش غش به جوش اوردن من    نیرو رم یصندل یاز خنده از رو   اریکام
 ور گفت:و همون ط  دیخندیم

 کردنت  یخونه با اون حرص خال ن یتو ا یآباژور نذاشت گهی_تو د 

 

کردن   یها حرص خال  ادی فر  نیتر داد زدم و اباژو خواستم خدمتکار ها هم که به ا بلند
خودش رفت از خونش   شونیکی  کردنیم یکار  هیمن عادت کرده بودن خودشون   ی ها

 اورد و لرزون گفت:  یآباژور

 آقا  دی _بفرما

 

شدم   یکردم خال  یکار حس م نیو پرتش کردم با ا   دمیدرنگ اون رو از دستش قاپ یب
 .... یخدا لعنت کنه باعث  بان یعنی
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که من رو چند   شاتتیخورده فرما نی بحالت بود با ا یکه عاشقتم وگرنه وا  فیح  نیآم اه
 ی انداخت  یوقته از کار زندگ

 

 _آروم باش داداش من چته؟ 

 

 کردم:  یبلند اتاق متر م  ی م هازنون با قد نفس

 شد خواهش   نم یآخه ا دمیدارم رد م گهید  شمیدارم خل م گهید شهی_نم

 

 خنده گفت: با

 رو کرده  ایدن یکل آباژور ها یقصد نابود نی_فکر کنم آم

 

 انداخت. نی سرش رو پا زی ر زیر  یبهش انداختم که با خنده ها  یا یبرزخ نگاه

 

 ار ی_خفه شو کام

 مه یعروس کهی تو دستت نزد  ی  شهی_باشه بابا تو نزن مارو با اون ش

 

 ! اری _کام

 

 وار باال اورد و گفت:  میرو تسل دستش
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 فرموندن؟  یحضرت چ یعل ی سر  نیخب بابا، حاال ا یلی_خ

 

 ... 

  

 

 #پارت_صد_و_دهم 

 

اون رو عصاش    یباباجانم رو بدزد یعصا یایمتوجه نشه ب یکه کس  یجوری  دیبا گهی_م
خطر رو به جون   نیا یبرام حت  یکنیم یبهم ثابت شه هرکار خوامیحساسه م یلیخ
 ی خریم

 

 نگاهم کرد و دوباره شروع کرد به قهقهه زدن: جی چند لحظه گ اریکام

 ! ؟یکن کاری چ یخوا  ی_حاال م

 

 و دستم رو مشت کردم و گفتم: دمیبه موهام کش  یچنگ

من    زمیرو سرم بر  یخاک  هی د یکه من بهش قول دادم با رشیبزنم ز  تونم یکنم نم واری_چ
 دم یاز دست نم گهید  کباری  یرو برا  نیآم

 

 زده گفت:  بهت
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 یکن یکار نیهمچ یخوا یتو واقعا م یعنی_

 

 تکون داد و لب زدم:  یسر

 یکمکم کن دی_آره تو هم با 

 

 جاش بلند شد و گفت:  از 

  نیباهات باشم اقا من ا  دیبا  یمن هر سر یعنی م یافتاد  یریبابا عجب گ ی_به من چه، ا
من رو معاف کن اون   یبشه چ یزیچیو سگ و نگهبان دارن   نیدورب  نایا  ستمی رو ن یکی

پنجاه تا دختر بد حجاب رو تو پارک ها مثل   دیامر کردن با  نکهیسر ا ی به اندازه کاف یسر
 من رو عفو کن   گهیکتک خوردم د  میگشت ارشاد به راه راست بکشون

 

 از ما بگذره  گهیبگه د  قشیپس کلت، به زنت بگو به رف زنمی م اری _کام

  یتو بدبخت یعاشق یامتحان ها   نیاون خودش طراح سواالت ا یکار  ی_داداش من کجا
 منه  ی ها

 ی ای با من ب دیتو با  ار ی امک  دونمی _من نم

 

 ما   میشد یری فلک چه اس یخدا ا ی_ا 

 

زد من با   رونیاز اتاق ب کنمی آدم حسابش نم ید یبه حرف هاش ندادم اونم د یتی اهم
  هیشهر تو خاموش یقرار شده امشب وقت دمیکش  یاعصاب خراب واسه امشب نقشه م
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مظلوم    یدختر ها صبر اگه فکر کل آباژور ها نی خدا فقط صبر بده از ناز ا  میحرکت کن
 کن!  یکار یکار ی شهی م ردهکه داره حقشون بخاطره حرص من خو یجهان

 بپوشم؟!  ی لباس چ  اصال

  زننی جشن غر م رونیو ب یفکرم خندم گرفته شده بودم مثل دخترا که سر لباس مهمون با
 کننیلباس م  یو ناله  

 

 .... 

 

 

  

 

 ازدهگی#پارت_صد_و_ 

 

 به لباسش کردم و گفتم:  ینگاه

 ! ه؟یمدل  نیپات چرا ا  یدی_ساپورت زنونه پوش 

 

 شکمش بود یبود اصال باال  دهیاون ساپورت رو باال کش  نقدریبود ا نیجالب ا حاال

 

 بخودش انداخت و گفت:  ینگاه
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قشنگ    دمیرو پوش نیمن ا   پوشنینم کسرهی ی_مگه چشه؟ اصال دزدا مگه لباس مشک 
 اونا شه  هیشب

 

 شده داداش  وبیمخت مع ینیب یم  ادیز  لمی_ف

 

 در اورد و جلوم گرفت گفت:  بشیاز ج یجوراب

 م ینش ییرو بزار رو صورتت شناسا  نایدزد ا  ی _حاال اقا

 

 عقب بکشم یکه تا مغز استخون هام رفت باعث شد کم یبد  یبو

 ! ه؟یچ ن یا  ده،یم ییعنبر نسا  ی_چه بو 

 جورابه خب جورابامو اوردم صورتمون مشخص نشه ؟ینیب ی_نم

مردونه   یجورابا  نیا  یدونینم یدیبودن، ساپورت زنونه پوش یبخاطر مشک ی_احمق رفت
 م؟ یلو بر شهی مزخرفش باعث م ی بو نیبا ا  دیسف ی

 

 و جواب داد:  اوردین کم

 یعشق برادر  دهیعشق م ی خب گفتم ستمون کامل شه در ضمن جورابام بو هی_چ

 

 من ر... یعنی_
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بهش دادم تا رو سرش   یمشک یدونه جوراب زنونه   هیرو با حرص قطع کردم و   حرفم
 بکشه بعد گذاشتنش گفتم: 

 ؟ ی_توپ هارو اورد 

 _اره 

 بود. یل یب خرو از پشت اورد که محکم به سرم زدم خفه اش نکردم اون ش یتوپ دوتا

  یتوپ بسکتبال و فوتبال گرفت یسگ تو رفت یبرا  اری ب کایتوپ کوچ  نی_احمق گفتم از ا 
 براش  

 خب ادی گفتم بزرگه به چشمش م  الیخیب ای بابا کوروش وسواس شد ی_ا 

 

خورد بهتر بود داداشم  ینم  یکار خراب چینگاهش کردم اصال بدرد ه یلحظه ا  کالفه
 کشف شد  گشمید  یداستعدا یب  هیاستعداد نداشت 

 ؟ یکه گفتم رو بهش زد  یی_حاال اون دارو 

کار رو دست انجام داده، به اجبار توپ رو برداشتم   دونهیگفت که خدارو شکر کردم   یا  آره
 .میرو بکن مون یعشق دزد  ی زهیخدا و انگ دیبه ام

 

 .میعمارتشون رفت سمت 

 شاه دزد اعظم؟  میکن کاری_خب چ

 

 ..... 
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 #پارت_صد_و_دوازدهم

 

  دیبا ییجورا یداره   نیحفاظ داره و کوچه هم دورب یچون کل دیها پر واری از د شهی_نم
 .میدر بزن گمی شک نکنه من م یفعال کس میبر

 قد درشکه نگاهم کرد و گفت: ییچشم ها  با

 می کن یشما رو خال یامشب رو خونه   می افتخار داد  یدزد می اومد میگی _باشه م

 !گهی عصاست د ه ی یگی _چرا چرت م

  پیتو آخه ت  میبرم توپ رو بندازم واسه سگه بر ی جوریتو برو پس زنگ بزن من   گم ی_م
 دزداست  هیشب  شتریخفن من ب

 

آقا رستم رو   یها   یخواب گرد یآوازه   نیتکون دادم و در رو زدم قبال از آم یسر کالفه
 بزرگ رو باز کرد.  یه  درواز  یبرام راحت بود وقت نیبودم بخاطر هم دهیشن

  نوریا  یآخه  کم یدرس خوندم رو چه به دزد شتری که کل عمرم ب یگرفته بودم من استرس
پنهون شدم تا به   ییبه داخل خونه رفتم و جا یزی و اونور رو نگاه کرد که قبل از هر چ

 خونش بره  
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ر کنم  فک دادیگندش رو نشون م کلیبود و ه دهیبلک سگ اونجا شدم از جاش پر متوجه
 باشگاه پرورش اندامه واال!  کردی فکر م

 

پارس کنه   نکه یشناخت احتمال ا  یچون من رو م دم یترس ینم ادیز  شد،یم  کی نزد  داشت
سمتش پرت شد، پارس    اریکمک بود اما باز شرط عقل بود همون لحظه توپ فوتبال کام

هوش شد چون پارس   یبارش کردم خداروشکر کم کم ب یلب توله سگ ری کرد که ز  یبلند
رو   یاصال خدا انگار همه چ  ومدشین رونیهم ب یو سر و صداش ادامه نداشت کس

 حله راست گفتن  یقسمت باشه همه چ  گنیم  یبرسم ه نیکرده بود من به آم ف یرد

 

 شد و گفت:  کم ینزد اریکام

  کردم یوقت فکر نم  چیجون من ه یکرد ف یگوالخ رو از کار انداختم ؟ ک ن یچطور ا ید ی_د
 مردم تو وجودم باشه   یو اومدن خونه   یدزد یبرا   یاستعداد   نیهمچ

 زدم:  یشخندین

نکنن از دانشگاه دزد شدن و کشف استعداد  رونتی _تو همون ترمت رو پاس کن ب
 رو بده  ینیدارچ یشده   دهی جو ی آدامس ها شکشت،یپ

 

 در اورد و بازش کرد: بش یاز تو ج یکیشده ظرف کوچ عی ضا 

 دوست نداشتم  ی نی_نعنا گرفتم دارچ

 

 کردم:  یپوف
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 ی گرفت یم  پتوسی_حداقل اکال

 _نچ من نعنا دوست 

 

 مگه هست؟!   شهیمگه م میآدم رو مخ مگه دار نقدریا   کشتمشیم  زدمیم

 ره ینگ لمیف گهی که د یجور نی_خب بزن به اون دورب

 

 کردم:  نیبه دورب یدست اشاره ا  با

 ؟ یزنیخودت نم _خب چرا 

 سیتو خ  یروز تو دهن بو گندو هیکه   ییآدامس ها نیمن به ا   ی_واقعا انتظار دار
 زنم یخورده دست م

 

  یچسبوند، فاصله  یآدامس رو به چوب ییجورا ی حق با من    دیباال انداخت د یا شونه
آدامس رو با چوب بزنه به  دیپر  یم یشده بود حاال ه کی نزد  هیبود   ادیز  نیدورب
  نیدورب

 بده من اه  یکنیم  کاری_چ

 

شده اون رو به   یبهش انداختم خودم هر جور ی رو از دستش گرفتم نگاه ترسناک  چوب
 زدم.  نیدورب
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بزرگ بود که کل محوطه رو   ینور چراغ ها  می راه افتاد یهم به سمت عمارت اصل با
در   دنیبا د  ادین رونیاز خونش ب یسمشغول دعا کردن بود ک اری و کام کرد یروشن م

 . میتو سرمون زد یورود 

 

 ... 

  

 

 زدهمی#پارت_صد_و_س

 

  یخوا  یحاال م   ؟یخونه ا  نی اونم تو همچ یدزد ی اومد ی_جون من بگو تو با چه فکر
  نجایو آدم تا ا  نیهمه حفاظ و دورب نیچطور با ا  نمیبخدا من تو شوک ا  ؟یکن کاریچ
 م یاومد  شیپ

 

 و ناله وار و رو پاهاش زد و گفت:   نیرو زم افتاد

 دختر سرتق هیواسه  ی افتاد  یریچه گ نیفلک بب  یخدا ا ی_ا 

 

 تا بلند شه  دمشیحرص کش با

 _پاشو االن مت..
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نق نقو هم رد   اریکنار رفته حرفم رو خوردم و چشم هام ها برق زدن، کام یپادر دنید با
 نگاهم رو گرفت و گفت:

و در  یپادر ریو ز   دیهستن کل  ییهنوزم کسا کنم،ی رت عشق رو درک محاال دارم قد ولی _ا
 دایانتظار دارن دزدا هم پ وفتن ین ری نداشتن زاپاس باشه گ دیکنن اگه کل یم  میمثال قا

 رسه. یکه عقل جن هم نم ییگنج پنهون کردن جا   کننینکنن و فکر م

 هات رو واسه زنت نگه دار  ی_فعال که خوش خوشون ما شد بلند شو سخران

 

 

 فرو رفته بود.  یاز خاموش  یا  مهیدرون عمارت تو ن میو وارد شد  میرو باز کرد  در

 

 ست؟ ین ی_کس

 دعا کن نباشه، اون چراغ قهوه رو بده  سی_ه

 

و دستم گذاشت  که ت  زیچ دنی با د رمیرو طرفش دراز کردم تا اون رو از دستش بگ دستم
 به اون انداختم و بعد به خودش و گفتم:  یقی اول نگاه عم

 دستم؟!  یدیاخه م هیچ  نیا یبه خنگ یزن یواقعا خودت رو م  ای  ی_تو خنگ

 اپل هم هست.   یبرا  نیبب گهی د لی موبا  یخب چراغ قهوه   هی_چ

 دن یعصا قاپ هی_بدبخت زنت تو پدر من رو واسه  
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اتاقش   دن یبود، با د  نیکاتب درست کنار اتاق آم یاتاق اقا  میسمت پله ها رفت  آروم
 کردم دلم چقدر براش تنگه  یمکث

 

 و گفت: دی دستم رو کش اریکام

  اینشده ب مونیمثل ما کردم تا پش ییحاال خدا لطفش رو شامل حال دزدا  میبر  ای_ب
 .میکلکش رو بکن

و نفس رو از سر قبل   میشه در رو باز کرد ن جادی که صدا ا  یرفتم و آروم جور همراهش
کردم تا بخوابم   یدادم اخه خودم اگه در اتاق قفل نم رونیب ینبودن اتاق به اسودگ

واسه   دی مثل من با یبدبخت هی  دیباز بزارم شا دم یبخوابم اما از االن قول م تونستمینم
 تو اتاق من باشه واال!  زیچ  نکنه و او یکار   نیعشقش همچ

کمک    هیرو دور اتاق چرخوندم هرچند نور آباژور بغل تخت خودش  فی چراغ ضع نور
 بود. یبزرگ

 ش یبشکون یده واسه اعصاب داغونت بزن  یجون م  ی_جون چه آباژور

 ؟ یکن دارشیب یخوا   یرو بکش م پی_ز 

 

 رو صورتم درست کردم تا راحت تر نفس بکشم. یتر شدم جوراب ها رو کم کی نزد

 

  یبا خنده ا  دی مکیانگشتاش رو م  یبغل زده بود و ه یعظمتش بالشتکاتب با اون   یآقا
گشت فقط   یطور م نیهم هم اری که بزور کنترلش کرده بودم به دنبال عصا رفتم کام

 نده و اون از خواب نپره   یرو داشتم سوت نیاسترس ا 

 تختشه ی_عه عصا باال 
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 شهن  داریخدا کنه ب میرو چرخوندم حاال اون رو چطور بردار سرم

 

 بضاعت برو برش دار   یزنان ب یبرا  یش یلوازم آرا   دی_با ذکر صلوات و نذر خر

 

خواد عصاش رو بدزده اونجا گذاشته   یم یدونست کس یم  نگاریتخت رفتم، ا  سمت 
 کلک! 

 

اون قرار داشت،    یجلو اومده بود و عصا رو یکم ی زیتخت چ یرو باال تر بردم باال  دستم
خوردن دستم بهش همانا و برخوردش به تاج   نیو ا دمیکش یبا خوردن دستم بهش پوف

تخت   یو صاف رو  دیتو اتاق پخش شد و که از خواب پر  یبد  یتخت همانا صدا 
 عصا رو پشتم پنهون کردم. ینشست فور

 !ی وا هیحکمش چ رنیگ  یم دنیمارو به جرم عصا دزد  حاال

 

 ... 

  

 

 و چهاردهم#پارت_صد_ 
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وقت اشهد خوندن شده بود اما    گهید اری هر دومون حبس شده بود بقول کام نفس
 داد زد:  هویگفت  ینم یچیه می کرد  ینگاه م یهرچ

فضول حسود   یپر یمن و مهربانم م یکشمت، چرا تو عشق باز  یپدر سوخته م نی_آم
 ها؟! 

 

و   دید یکه معلوم بود داره خواب م ینجوریا م،یبهم انداخت ینگاه شوک زده ا  اریو کام  من
زن  هیاز فرصت استفاده کنه و صداش رو شب اریکام   نیما نبود بخاطر هم یهنوز متوجه  

 کنه گفت:  نیآم یصدا   کی نزد  ییطورا یها 

 _قربون باباجان مزاحم بوچ و ماچتتون شدم؟ 

 ی هم داشت گهید  یعمه  هی االن    یاگه مزاحم نبود ی_اره گاو هلند 

 

 می کرد دایپ یچه سوژه ا یرو گاز بزنم دم دزد نی خواست زم ی زور خنده دلم م از 

 شه یعمه م یدونیاز کجا م یچ  شدی_حاال عمو م

 . مینکن ما قرار داد بست یکره خر فضول دونمی_م

 

 نشه نیپخش زم  کردیم یدهنش رو گرفته بود سع یجلو  زی ر زیر  ی با خنده ها اریکام

 مزاحم نشم   دمی_باشه باباجان حاال تو بخواب من قول م

 _قول؟ 

 _قول 
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 _باشه پس گمشو گاب

 

 

از عمارت    میتخت افتاد و خوابش برد و ماهم عصا رو گرفت  یرو ی حرفش فور نی ا با
 .می زد  رونیدرندشت ب

 

 ی هر شب  دزد  ایعصا داداش ب  نمیا  میخداروشکر اصال لو نرفت شی_اخ

 دن یواسه عصا دزد می_اهوم اصال ساخته شد

 

 ن یآم

 

  یدست ها  دنیرو شل کرد، با د شمیو خنکش ن ی فانتز ی شاپ رفتم، فضا یداخل کاف به
 . رمیبگ ی زی آبرور یجلو رفتم تا جلو  عی سر شهیفاطمه که رو هوا تکون داده م یمتر  کی

 و نشستم.   دمیرو کنار کش ییروبه رو  یصندل

 

 _سالم سرور االغان 

 

 ؟ ی_سالم نوکر مخصوص سرور االغان چطور
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 کردن؟   کاریچ  نمیممنوع بگو بب ی_حرف اضاف

 

کوروش و    یها یکردن رشادت ک ها فداکار فیگشاد شد و با ذوق شروع به تعر  ششین
اخ فدا مداش بشم من قربون چشماش   اوردمیخودش کرد و منم داشتم بال در م  یآقا

 بشم من! 

 

 

وقت بود به   یای زده بود من خ یکار نیشد دست به همچ یرو بهم داد باورم نم عصا
و من بدون و اون و او بدون من     دمیکرده بودم و اما حاال فهم دای پ نانیعالقش اطم

 محاله! 

 

 

 ..... 

 

 

  

 

 #پارت_صد_و_پانزدهم
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 دمشون گرم  یعنی_

 

 رو تو حلقش فرو کرد و گفت:  شیشکالت  یتنبس قاشق

 شده    ری و مجنون و کلکالتون شوهر بدبخت و ناز من اس  یلیبخاطر شما ل ی_پس چ

 

که دو تا کفتر   دیثواب هم کرد اخرتشو خر یکمی بهش کردم، بده بخاطر ما  یکج دهن
 عاشق رو بهم رسوند 

 من   زیدو تا خفاش عاشق اره عز   ی_بهتره بگ

 

 نگاهش کردم و گفتم:  یچپچپک

رو   ت یلباس عروس  میبر دیسرت با ری رو بلومبون حرف اضافه هم نزن ملعون خ تی _بستن
 ینشست لکسیر یطور  نیهم یانتخاب کن

 

  کهیخوب زده بووم تو هدف وجودش پر از استرس شد شروع کرد به خوددن طور نگاریا
 بزنه من بزور کشوندمش  سی خواست ظرف رو ل

 

 گمراهم  کی جونم، من   نی_آم

 _اونکه هزار در هزار 

 آدم صد بار عروس شه من همشون رو بپوشم  شهی_من بودم نم
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 بهش انداختم و گفتم:  یا ههیعاقل اندر سف نگاه

 ی داغون بزن ی کم تر حرف ها شهی_م

 _نچ

 

 راجب تک تک لباس ها   خورهیمخمون رو م ادی االن دوباره اون زنه م م ی_بهتره بگرد

 

  یجون چون نم یاسی م،یلباس عروس ها شد یگفت و با هم مشغول تماشا   یا باشه
داشته باشه گفت فاطمه خودش لباسش رو   یو دخالت   رهیخواست به جوونا سخت بگ

آقاشون   یخواستن تا روز عروس یانتخاب کنه و سفارش بده و عروس خانم هم نم
قرار   دمیکش ی خودش اورد، آه  اهمنو همر انیگفتن واسه انتخاب لباس ن نهیرو بب شونیا

 .دمیپر حسرت رو لباس کش یلباس هارو بپوشم دست  نیبود من چند ماه قبل ا 

 

 ب..  نجایا  ن؟ی _خانم ها انتخابتون رو کرد

 

 گفتم:  یو فور  دمیکش یرو کم یکرد، لباس یکه تو مزون کار م یزن  یتو دماغ  یصدا با

 نا یا  میخاب کرد _چرا انت

 

حرف بزنه نگاهم کرد و فاطمه متعجب بود حرکتم و   تی خوایکه م یبا دهن باز  زن
 د یخند یهم م  زیر ز یهمون طور ر
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دونستم   ینم یاورد حاال جالب بود من حت رونی اومدن جلو زنه لباس رو ب  هردوشون
بود و   نی شا یانتخابش کردم، لباس عروس از جنس پارچه ها یطور  نیمدلش رو هم

داشت و   یدلبر ی  قهیکرد    یم کی فوق العاده پق داشت و دنبال دار بود و کمر رو بار
دارم   یا قه یشده بود لباس، واقعا چه سل یکار دی مروار   ییجورایروش کار شده بود و کل  

 !ول یا  ولیا  د،یکفم بر

 

 چه خفنه یچوب جهازم، عجب لباس سی دهنت سرو ی_وا

 

 ..... 

 

 

  

 

 دهم#پارت_صد_و_شانز

 

 گه ید مینی_ما ا 

 

از فالن جا اومده جنسش    نیو شروع کرد به به به چه چه ا دیرو لباس کش یدست زنه
 کرد ور ور زر زر یحاال مگه ول م نی نجوریا  نینجور یا  داشی فلونه سنگ و مروار 
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 و گفت:  دیدو ساعتش پر  یحرف ها  نی ب یهم فور فاطمه

 تونم امتحانش کنم.  یجهانه حاال م ی لباس عروسا  نی از بهتر  میدی_ بله فهم

 

کرد تا لباس رو   ییالل شد فاطمه رو راهنما نگاری رو از زور خنده گاز گرفتم اون زهم ا لبم
 بپوشه.

 

  یشاد  یشدم و بغض کردم برا  یلحظه احساسات  هی دیدرخش یتو لباس واقعا م فاطمه
 ! قمی رف نیبهتر

 کنم یرو انتخاب م نیهم  هیعال ی_وا

 

گشتن و حرص خوردن لباس رو انتخاب کرد همراه اون تاج مخصوص و   یبعد کل خالصه
 شده بود انتخاب کرد. یکار دیبلند که رو اونم مروار  یتور

 

گرما   می از مزون که خارج شد اد،یدر ب یچ شی شده بود روز عروس  یا  کهی خوب ت اصال
 بسمتمون هجوم اورد 

 _اه چه گرمه 

 م یرونیتا االن همش ب م یبخور یزیچی   میبر گمی_اهوم، م

 دلم خواست   هوی  میبخور  تزایپ می _آره منم گشنمه بر 
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 . میسفارش داد  تزایو پ میمزون رفت  یکینزد یهم سمت فست فود با

 

 ام ی االن م  ییدستشو هیمن برم  زه،یچ گم ی_م

 

 به حالت مشکوکش انداختم و لب زدم:  ییابرو 

 _باشه 

 

مشغول چک    لیهول زده از جاش بلند شد و رفت منم خودم رو تو موبا  ییجورای  اونم
 کردن واتساپم کردم. 

 

 نمیدربار اجازه هست من بش یسلطنت ری_دب

 

  شرتی جذاب ت یلعنت رون،یب دمیصداش کش  دنیفرو رفته تو واتساپ رو با شن سرم
  یم یگردنت ، اصال اسهال نوزاد وفتهی گناهشون م  رننینپوش دخترا سکته م یطوس

 خورن نگاهت کنن واال! 

 تونم بانو؟  ی_م

 دربار یپزشک سلطنت دینی_بش
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بهم انداختو   یخنده درست رو به روم نشست و با لبخند چال گونه رخ کشش نگاه با
 گفت:

 نمت یبب ام یزودتر ب یگفت یم  ایکنیم  ی_خوب رفع دلتنگ

 

 کردنم و گفتم:  ف یحرفش خودم رو رد با

 دنمی د ینگفته اومد  ی_فعال تو دلتنگ بود 

 

 

 جلو و اروم تر گفت:  دیرو کش صورتش

کنم  ارتی تا شما رو ز  کهیبا زنداداش کوچ دمیکش یقدر نقشه نم نی_اون که بله، وگرنه ا 
 خانم  نیآم

 

 آب قند لطفا!  تری دهنم رو با صدا قورت دادم، دو ل با

کرد و احساساتش رو   یواسه ثابت شدنش تالش م  رفتاراش بودم ن یعاشق ا شهیهم
دونستم احترام و عالقم بهش  ینم یکار هاش رو لوس باز  نی کرد اصال هم ا یپنهون نم

 شد. یبرابر م نیچند

 ... 
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 #پارت_صد_و_هفدهم

 

 کنن! شتر یعمارت رو ب تی با باباجان و پدرم حرف بزنم امن دی_با

 

 کرد و گفت: یا  خنده

 ست ی ن یاجی_احت

مثل شما تونست تا اتاق صاحب عمارت برن و عصاش رو    ینابلد یدزدا  ی_چرا؟ وقت
 بدزدن  یبزرگ تر ی زایو چ  انیب توننیهم م هیبدزدن، البد بق

 

 داد و جواب داد: یصندل  یبه پشت ی ا هیتک

به عشقم دست به   دنیثابت کردن خودم و رس ی_اونا که قدرت عشق ندارن، من برا 
 تونه   ینم یتونستم موفق بشم هر کزدم و  یکار نیهمچ

 

 کردم: یدهن باز تک خنده ا  با

 ! ؟ی کار و کن نیا  یفقط با عشق تونست یگی _االن م

 خاص رو هر کس نداره  یرو ین نی_البته، ا 
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 شدم!  ری متح  اری _اوه بله بس

 

 دی بگه گارسون که اونا رو چ یزیها نتونست چ تزایاومدن پ با

 فاطمست  یتزایپ نکهی_عه ا 

 

 مخلوطش برداشت و گفت:   یتزا یاز پ یقاچ

 دوست دارم تا سفارش بده  ییتزا یبهش گفتم چه پ شبی _نگران نباش از د

 

 شد و همون طور گفتم:  مونیموقع بچگ  یها  CDهام قد   چشم

 نینقشه بود تا من رو گول بزن ی_پس همچ

 بهش، بخور خوشمزس  مینگاه کن ینجوریا  یتونی _م

 

نزد بعد تموم شدن غذا   یو با ولع شروع کردم به خوردن اونم حرف   نگفتم یزیچ گهید
 پول رو حساب کرد  و گفت: یجنتلمنانه صورت حساب رو گرفت و با انعام یلیخ

 رم یوقتت رو بگ نیتو ماش یتونم کم ی_م

 اومده؟  شی پ ی_مشکل

 حرف بزنم  خوامی_نه م

 م ینشست  نیتکون دادم و با هم داخل ماش یسر
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واقعا اشتباه   میپنهون کار  دونمیکردم عشق رو تا االن ثابت کنم م یمن سع  نی آم نی_بب
  یخوام بهم بگ یتمومش کنم اصال، اما م خوامیکم اوردم و م یفکر کن گمی رو نم نایبود ا
  تی دور تونم ی نم گهید  میتموم شه و بهم برس زی کار باشه تا همه چ ن یکنم که اخر کاریچ

 ! رامرو تحمل کنم سخته ب

 

ها و کلکل ها فکر نکرده   یامتحان ها بچه باز  نی انداختم تا حاال به آخر ا  ن ی رو پا سرم
تونم، سرم رو باال اوردم و نگاهم رو به چشم  ی بودم و حتم هم داشتم بدون اون نم

 و کالفش دوختم و لب زدم:   یجد ی ها

 دونم.. ی_نم

تا چند روز بهم وقت بده  بگو  کنمیبگو آره بگو باز امتحانت م خوام ی من جواب م  نی_آم
 ..دونمیباز ناز کنم فقط نگو نه و نم  خوامیبگو م

 

متعجب   شیکه خودم از پرشون ییکرده بودم تو نگاهش با صدا  ری شده بودم و گ مات
 بودم لب زدم: 

 _پس بزار فکر کنم! 

 

 تاب و کالفه گفت:  یب

 _چقدر؟ 

جوابش رو   دیبا  یوقتشه حس کرد  ید یدونم هر وقت خودت د یدونم اصال نم  ی_نم
 بدونم از بپرس 
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 .... 

 

 

  

 

 

 جدهمی #پارت_صد_و_ه

 

 قوت بخش گفت:  یمهربون نثارم کرد و لحن  یلبخند

 منتظرم باش که ازت بپرسم زمی_باشه عز 

 

دونست   یازم نگرفت م ی خبر گهیاز مالقاتم به خونه رفتم فاطمه هم از ترس د بعد
 ! پمیخوشت یآقا  یهرچند دمش گرم دلم تنگ بود برا  دمی رس یرو محسابش 

 

متوجه نشه داخل   یکه کس یبا کمک دختر ها جور یماهرانه و حرفه ا   یلیرو خ عصا
رفته کجا گذاشته، بعد هم انگار مثال داشتم   ادشی انداختم که فکر کنه   جایاتاق باباجان  
 بودم برداشتم و گفتم: که گذاشته  یی کنه عصا رو از جا  داشیکمکش کنم پ

 یباباجان نجاستیکه ا  نی_عه ا 
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 نوا و گفت: یمن ب  یهاش رو گرد کرد و با حرص زد پس کله  چشم

 رون یمن باغ وحشه گمشو برو ب  یخونه  نگار یادب و گاب ا یب م یکرد تی _نوه ترب

 

واسه   یرفتم وقت  یزد و من از اتاق فور یدهنه گشاد از تعجب نگاهش کردم که داد با
که انگار   دنی خندیم یشده بودن و جور نیکردن پخشن زم فی رو تعر هیدو قلو ها قض

و    دادنی شده مگه؟ جوابم رو نم یگفتم چ یهم م یحاال هرچ ارنیقار قار در م یصدا 
 دهنده ات کنن!  یتو فرق سره سوت  ک گفتن خا  یو فقط م دنیخند یبلند تر م

 

بخونم، اما مگه حواسم   یکردم کتاب یزدم و سع رونیاز اونجا ب شنینم الیخیب دم ید منم
 توستم باشم.  ی کوروش، من بدون اون نم یرفت پ یبهش بود همش م 

 

اونا   ای من ثابت شده بود آ ی برا گهیدادم اون د  یبهش جواب مثبت م طی در هر شرا 
 نیکه به من گفت و خونه نش یو دروغ بزرگ یر یهمه درگ نیکردن بعد ا یهم قبول م

امکان نداشت من بخوام خانوادمم ول کنم    نیشدنم کوروش رو ببخشن و اجازه بدن، ا
 ! وفتهیب  ین اتفاقیهمچ زاشتی مطمئن هم هستم کوروش هم نم

شد اگه   داش یو کادو خانم از کجا پ  هیهد نیخدا، ا یه دمیکش یکتاب رو بستم و پوف 
 .میتو خونمون بود  نبود ما کنار هم

 

  ریو ش سی خ یشکالت کی پناه اوردن تا با خوردن ک خچالیو به   دمیاز جام پر  کالفه
 اه! کنهی اصال من رو درک نم یچکیرو درمان کنم، ه میافسردگ
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 ؟ ی _دختر چخبرته از جنگ اومد 

 و گفتم:   دمیرو تا ته سر کش ریش وانیمامان ل  یصدا با

 کنم ی_اعصابم خرابه دارم خودم رو آروم م

چاق   نیبب ستین قتیرف یمگه عروس  یخانواده، راست هیبه  یزنیم یضرر مال  ی_فعال دار
 تو کارتون   یکله فندق یخرس ها  هیشب یالغر کن شد کمیپاشو  یشد

 .... 

 

 

  

 

 

 #پارت_صد_و_نوزدهم

 

 صداش زدم:  دلخور

 _مامان! 

خوام پزش رو به  یرو م کلم یهمون دختر خوش همن   نمی_کوفت و مامان پاشو بب
 دادم یدوستام م
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 نهیبه خودم داخل آ یداخل اتاق پرت کرد، نگاه یو مجلس کیش  یلیمن رو خ بزور
  نیو جذاب کجا و ا   کلیانداختم، خاک، بنده خدا حق هم داره من خوشگل و خوش ه

 کجا؟  نهیتو آ  یگنده 

 

به قر کمرم کنم   یلطف هیکه هم الغر شم هم  می و رژ   دنیاون روز شروع کردم به رقص از 
 آماده شم!  یهم واسه عروس

 

کردن   یگشتن شوخ نستایو ا   دنیرقص نیکردم با هم یم یگذشت و من سع یها م روز 
با بچه ها و سر و کل گذاشتن مامان و کتاب خوندن خودم رو مشغول کنم تا به کوروش  

رفتم و   یم  یتازه کات کرده ه یدوست دختر دوست پسر ها  نیفکر نکنم اما باز مثل ا 
  یبودم که از بپرسه و من چه جواب یروز  ظرکردم همش منت  یبودنش رو چک م نیآنال

  اوردهیآباد در ن نی کردن و سر کله زدن با خودم سر از ام داشتم بهش بدم؟ بخدا از فکر 
 بود!  یلیبودم خ

 

دادم تا خوابم   یعروسکم رو محکم بغل کردم و چشم هام رو فشار م دم،یکش یپوف بلند
دونم چقدر سرم رو  تو حلق   یبود، نم اریفاطمه و کام یسرم فردا شب عروس ر یببره خ

 خوابم برد... هو یعروسکم کردم تا  

 

کروم تو عالم خواب خودم   ی رو لبام نشست سع یشد لبخند دهیکه رو صورتم کش یبرز 
 رو لوس کنم

 نهیتا لبخند آسمون رو بب شهینم داریخوشگله ب نی_آم
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 کنه دایهم فشردم تا نوازش ها ادامه پ  ی هام رو رو چشم

 دوباره سالم کن  ی_پاشو به روز 

 

از   نیآرم ی قهقهه   دنیچیحس شدن صورتم پ یآروم چشم هام رو باز کردم، اما با ب  آروم
 . دمیجام پر 

 

 تو!  یریحناق بگ  یا  دیخند ی م  یطور نی خوردم بود و اون هم یلی رو صورت س دستم

 

 گهی ماه د  هیچه  گهید  ی  هیثان  هیسرت آشغال خشک، چه  ارمی رو در م شی_تالف

 

 

 خنده هاش رو قورت بده گفت:  کردیم یود و سعطور که شکمش رو گرفته ب  نیهم

االن    شگاهیآرا  یبر دی گفت زودتر با یصبحانه لخور مامان م م یبر ای_برو بابا بچه فنچ، ب 
 ساعت ده صبحه 

 !هیفنچ ک کنمی م تی _حال

 

خودم رو داخل دست به   کمی دادم یصورتم رو ماساژ م  نطورینثارم کرد و من هم ییبروبابا
 رفتم و مشغول خوردن شدن  نی و پا  دمیکردم و لباس خوب پوش هیآب تخل
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 گفت:  هیاوردم که هان یتو هم بود سرم هم باال نم اخمام

 _وا چته تو؟ 

 

 کرد از ترس نگاهش کردم و گفتم:  یم  یاریکه طرف خودش رو آب ینگاه با

 ن؟ یکرد داریبدو نکن من االن سگم چرا من رو صبح زود ب  یکی_با من 

 

نگفتن و خودشون رو   یزیچ  گهیواقعا سگم د  دنیمتر باز بود اما چون د   کیهمه   دهن
 خانم ها ها ها!  نی آم هیسگ یاز جذبه  نمیمشغول کردن ا 

 

و    دمیبا عجله لباسام رو آماده کردم و کارام رس یفور دیرس شگاهمیبعد که موقع آرا یکم
اش پارچه گذاشت و شروع به   نهیطبق معمول رو آ  شگرممیرفتم، آرا یشگیبه سالن هم

 کرد.  یداشت عروس درست م نگاریگرفت ا  یفاز م یجوریدرست کردن من کرد 

 

کردم گفت کارم تموم شد و من   یغش م یدونم چقدر گذشت که داشتم از گشنگ ینم
نخوره   یترش نی اش برداشت، نه ا نهیباالخره افتخار داد و پارچه رو از آ دمیلباسم رو پوش

 ! ست؟یامروز ن  یها یساخته بفکر آمار خودکش  ییچه هلو شهین یزیچی

 

باز درست کرده   ونینیبلندم ش یرو صورتم نقش زده بود و موها  یح یساده و مل  شیآرا
 شده بود.  بایز  یرنگ حساب یقشنگ مشک  راهنیپ یکه رو
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دستت درست گفتم خدا تومن پول رختم تو حسابش و با آژانس سمت   هی شگریآرا به
 باغ تاالر انتخاب شده رفتم. 

 نجاست ی_خانم ا 

 _بله ممنونم

 

و با  دنیدم در صف کش لی ا  هی دمیشدم که د ادهیآژانس رو حساب کردم و پ پول
 زل زدن به من  ی مجلس یپ یگنده و ت یلبخند

 

 .... 

 

 

  

 

 

 ستمی #پارت_صد_و_ب

 

 تعجب گفتم:  با

 ! د؟یکنیم  کاریچ نجای_شما ا

 زودتر از همه جواب داد: عمه
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 خب می_وا، دعوت بود

 

 

 انگشت اشاره رو سمتشون گرفتم:  دن،یهندونه رس زیپرتقال به سا  زی هام از سا چشم

 آخه  نی_همتون، شما چرا دعوت

و اون شب عروس بهش خوش گذشت   شناختنیچون مارو م اریبا کام قتی_دخترم رف
 خواست جبران کنه مارو هم دعوت کردن 

 _وا 

 هماهنگ گفتن: همشون

 _واال

 ننیگفتم االن کوروش رو بب یمن رو بگو ن مینگفتم و با هم به داخل رفت یزیچ گهید
اوردن حاال چرا اونا   فی داداش کوچکش هم تشر  یعروس یبرا  ناینگو ا  زننی گردنش رو م

واسه افکارم تکون دادم تا   یربط دعوت کرده بودن؟ شونه ا  ی جد و آباد من رو ب
 بشم.  الشیخیب

 

نا خوداگاه   دیدرخش یم یکاربن یآب یکار شده  راهنیجون که داخل اون پ یاسی  دنید با
 هوش شدم و لرزون لب زدم:

 _سالم 

 

 مهربون گفت: یدستم رو فشرد و با لبخند یاون به گرم اما
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   یجان دلتنگت بودم، خداروشکر که سالمت نی _سالم آم

 

 انداختم و خجل گفتم: ن ی رو پا سرم

 ن ی ممنونم لطف دار یلی_خ

 

 خخ!  اوردمی هارو در م یمادرشوهرم ادا دختر خجالت  یداشتم برا  مثال

 

 ی خوشحالم کرد ی خوش اومد  یلیخوشگلم، خ یزمی _عز

 ممنونم   یلیجون خ  یاسی  نی_لطف دار

 د ی بفرما دی _بفرما

 

 . میسر جامون نشست یکاتب ها خوش امد گفت و همگ لی جون به تک تک ا  یاسی

 

دادن اما من   یم  یو قر  ومدنی م  ییدختر ها شی تو فضا پخش بود و کم و پ یآهنگ
فاطمه هم   یها  یفقط با چشمام دنبال کوروش بودم، چند تا از شاگردام که همکالس

کردم   یم  یو سع میو بگو بخند کرد  یبا هم شوخ یبودن تو جشن حضور داشتن که کم
 با گپ زدن با اونا ذهنم رو منحرف کنم. 
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عروس و دوماد   ورود یبرا  یج  ید  یبودم که صدا یچشم انتظار نی چقدر تو ا دونمینم
ورود عروس و دوماد پخش شده    یبرا  یآهنگ ی رفت یبلند شد، با دختر ها سمت ورود

که براشون   یخواست رو هوا بپرم از خوشحال ی اومدن عروس و دوماد دلم م  ایبود، 
کرده بود داد بزنم   ریتو دلم گ  بیعج اصال ا،یداشتم چه خوشگل هم شده بودن عوض 

از جلو چشمم رد شد،   هویفکر ها بودم که کوروش  نی لباس عروسش انتخاب منه، تو هم
 کردم؟!  دایرو از کجا پ ی خوشگل موشگل یخدا  نیمن ا  ییوو 

 

قلبم به تپش افتاده   دنشیبا د  ت،ی و کت شلوار طوس پی ت نی و باالت رو قربون با ا قد
بشه اما   ییبا یداستانا محو ز  نی گفتم االن که مث الحظه نگاهش به نگاهم خورد   هیبود،
تو پرم خورد و با حرص سر جام   یاز کنارم رد شد، منم حساب  دهیتوجه انگار آدم ند یب

 نشستم. 

 

  ییبلند باال یخوند و فاطمه هم با ذوق چنان بله   یبود خطبه ا  یکه مرد مسن عاقد
اهنگ ها    یدادن ها صدا  هیو هد گفت که همه به خنده افتاده بودن بعد از رفتن عاقد  

وسط منم با دختر ها رفتم تا با عروس    ختنیبلند شد و بعد رقص دونفرشون همه ر
 رو به رخ بکشم. وقتم چند   نیا  یخانم برقصم و کل زحمت ها 

 

 ذوق کرد و گفت:  ی کل دنمیبا د  فاطمه

 بوده  یک نی_بب

 برات انتخاب کردم عروس خانم!  یچه لباس عروس خفن نی _سرور تو اومده، بب

 ه ی_آره عال
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 به قراشون شدت دادن!  غیرو گذاشت که همه با ج  نیمع  یاز اهنگ ها   یکی یج ید

 

 سرو شام تلو تلو سمت جام رفتم.  ی برا  نکهیا  یکه با صدا میدیرقص نقدریا

 

 زد شاخ هام در اومد   یج یکه د یوسط که با حرف  انیبعد خواستن ب یسرو شام کم بعد

 

 ...... 

 

 

  

 

 کم ی_و_ ستی #پارت_صد_و_ب

 

 م یدار ز یسوپرا هیامشب   دیلطفا صبر کن  ز،یعز  ی_مهمون ها 

 

 شد یکه گوشم داشت پاره م دمیکش یغیبلند باال ج همه

کس   یرو عروس و دوماد برا   زیسوپرا   نیعروس دوماده، ا  یبرا زی سوپرا نی ا  نی_فکر نکن
رو امشب  شون یگرفتن، بقول خودشون اصال بخاطر اون شخص روز عروس یا  گهید

 شده   گهی دو تا عاشق بهم د نی ا  دنی مهمه و باعث رس  یلیگذاشتن، چون براشون خ
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  یزنگ خوردن ها  ادی  ن یریکوفت نگ یجوونا پخش شد ا  غیج ی کر کننده  یصدا   دوباره
 . وفتمیمدرسه م

دوتا تفلون رو بهم چسبوندم  حاال   نی من ا نیمعرف رو بب  یدوتا ب نی و ا   الیخیرو ب غیج
دست، صبر کن نشکن نشکن امشب   نیبشکنه ا رنیکیم  زیسوپرا  گه یواسه کس د  نایا

 که... 

 

 وسط   ارنیب فی خانم لطفا تشر نی_آم

 

 امشب تولده منه که!  وا

 

  کی بودم که فاطمه اومد دستم رو گرفت و من رو وسط آورد ک ستادهی زده سرجام ا شوک 
آهنگ   ی و صدا ختنیر یداشتن م یوسط اومده بود، برف شاد  یخوشگل  ی سه طبقه ا
 انداخت بود.  نیباغ طن یتو  یتولد اند 

 

باورش برام سخت بود تو   زم،یکردم اشک نر  یم یپام بند نبودم و سع  یرو  ،یذوق زدگ از 
 نشده بودم. زیسوپرا  ینجور یعمرم تا حاال ا

بدست   ی عاشق بود برا ی آقا  هینظر  ریهمه در اصل ز   نایمهم تر بگم! ا  ز یچ هی_خب 
 آوردن دل معشوق 
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  کی برداشت، عه من چرا به ک ک ی ک یاز رو  ی انگشتر  یلحظه کوروش اومد جعبه   همون
 دقت نکرده بودم! 

 

 پام زانو زد و گفت:  یجلو

ازت بپرسم جوابت به عالقم    امی ب یآماده ا دمیخودم هر وقت فهم یبهم گفت زمی _عز
 من؟!   یملکه   یبش یکنیحاال قبول م ،یمنف  ای مثبته 

 

زدم، نگاهم   میاز تمام وجودم به مرد زندگ یلبخند د،یچشمم کش یاز گوشه  یاشک  قطره
و  به خانوادم انداختم همشون با لبخند داشتن من ر ممی مطمئن شدن از تصم  یرو برا 

 حضور داشتن   یچرا همشون تو عروس دمیکردن تازه فهم یم دی تا

 

  یخورد و از پشت چشم ها  ی قبول کن جمع تو گوشم زنگ م یهام رو بستم صدا  چشم
تر شد، چشم  یچند وقت از چشمم گذشت و لبخندم طوالن نیا  ی بستم تمام صحنه ها

 :هام رو باز کردم و نگاهم رو تو نگاه خوش رنگش دوختم و گفتم

 دم ی ملکه رو بهت م نی_افتخار داشتن بهتر 

 

 ... 
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 #پارت_آخر 

 

بود و مانند اون   ن یبگم خاص تر یعنیمن ،   یشب ها  نیاز بهتر یکیشب شد   اون
اون شب با بله گفتنم، من کوتاه اومدم در برابر دروغ و پنهون   وفته،ی اتفاق نم  چوقتیه
  یکه م یبه عشق دنیکه هنوز همراهمه، کوتاه اومدم بخاطر رس یو درد تصادف یکار

کوتاه اومد تا خوشبخت   یگاه   دیبا  یزندگ یدونستم ته تهش باهاش خوشبختم برا 
 شد.

 

  یتو برا  کباریاون بخاطر تو   باریپر عشق معنا نداره  یزندگ کی و غرور تو    یلجباز 
 عشقت! 

 

خندوند، کوروش   یعجلمون کل خانواده رو  م  م،ینکرد  یتعلل چیه  گهیاون شب د بعد
 گفت:  یم

 یکنارم باش دیطاقت ندارم تو با  گهی_من د 

 

و   میگروه خون رفت یبرا  یمثل برق و باد گذشت درست دو روز بعد شب عروس  یهمچ
  دیو خر م،یخونه آماده کرد  م،ید یماه جهاز خر  کی کمتر از  یتو  می عقد رو کرد یدا یخر

خواهر و   کی مثل    اریهم فاطمه و کام شی خدا م،یو عقد رو انجام داده بود  یعروس
من لباس عروست   دیهم لج کرده بود من با  طمهکنارمون بودن، فا  یبرادر و دوست واقع 

 رو انتخاب کنم. 

که خودم عاشقش   کی ش یاتن ساده لباس س هیهم شد لباس عروس من شد   نی هم و
 بودم. دروغ گفتم من فقط عاشق آقامونم و بس! 
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رو   یزیاگه از هم بدمون اومد چ  یحت  طی در هر شرا میقول داد گهیعقدمون بهم د شب
سرشار از عشق و آرامش   یزندگ دیدر جواب عاقد هر دو به ام م،یو دروغ نگ میپنهون نکن
 . میبله رو گفت

 

نگاه بغض آلود رو آروم کردم مامانم که غش کرده   یبه خونمون، کلشب وقت رفتم  اون
رو   یهمچ  زاشتنیشد جشن چرا نم نمیبشم، واال ا یبود اصال امون ندادن من احساسات

 اصول باشه!

 

 خانم من؟  یکن یم  کاری_چ

 

با   کردیرو خشک م سشیخ ی که موها  نطوریاوردم، کوروش هم  رونیب یرو از گوش سرم
 کش کنارم نشست. ن یلبخند آم

 باشه آقا دکتره  تی _عاف

 

 و لب زد:  دیام رو پر مهر بوس گونه

 ؟یکنیم کاریخانم معلمه چ ی_سالمت باش

 

 خوندم. ستاگرامی متن جالب تو ا  هی  یچی_ه

 بود حاال؟  ی_چ
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 گوشش بردم و نجوا کردم: کی رو نزد سرم

 عشاق جهان عقل ندارند   ندی_گو

 و من ز مراتب خر تر   یتو خر یعنی

 

 ... 

 ان یپا

 ۱۳۹۹بهمن  ۲در روز  ۱۷:۵۹

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای  
 محفوظ میباشد .  رمانکده

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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