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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

 

 

  

 ن یبه نام خداوند جان آفر

 ن یسخن در زبان آفر میحک

 : مقدمه

اومده وحاال که   ایبه دن ی متعصب و مذهب  یخانواده   هی شصته و تو  یمتولد دهه   ده یده،وحیبه اسم وح هی در مورد دختر رمانم

  ادم یتا  هی وخوندن  یدنیافته شن ی که بعدا واسش م ییباخانوادش مشکل داره و اتفاقها ی مسائل اعتقاد هی بزرگتر شده سر  کمی

  می همراه ادویخوشتون ب دوارم یکردم .....ام   ادیکم و ز  شوییجاها هی دوسته که خودم   هی  ه یقعسر گذشت وا ن یبگم که ا  نمینرفته ا

 ن یکن

 

 ها؟؟؟  شهیم یادشاکیبابات م ربشه یم،دیبرگرد مو یدزودبریرشدبای ده،بدومادردیوح-مامان

 باشه مامان اومدم هولم نکن ااااااه -دهیوح

 کرد ینگام م ی جورینگاه به مامان انداختم که داشت  هی  رونیاومدم ب عیسر دمیلباس پوش  ی چجور دمینفهم اصال

 مامان؟  یکن ینگام م ی نجوریواه چرا ا-

  ی تونیکه زن تو نم زنه یبه جونم غر م یه  نهیبب ی نجوریبابات تو رو ا ؟بازیزاشتی توهم مثل خواهرات چادر م شد یم  یچ-مامان

 بچرخه؟  خوادیهر جور م یو گذاشت ی ایالف بچه برب هیازپس 

مگه بد   دن،خبیم  ریبه کارام گ نقد یچرا ا  دونمیمگه زوره؟نم گهیچادر سرم کنم د تونم ینم گه،خبی نده د  ریمامان تو رو خدا گ-

 نداره.....  ی رادیا چ یکه ه پوشم؟لباسمیلباس م
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مانتوکرم و   هیکردم.  ی بررس  پموینگاه به خودم انداختموت هی  رفتمیپشت سرش م نکه یدر حال ا  مینگام نکردوبا اخم رفت گه ید مامان

شلوار کرم و   ه یسوخته و  ی شال قهوه ا ه یکارشده بودبا بش یج یو لبه   ن یو سر آست قه ی  یرو  شی قهوه ا ی ها که یکه ت  یقهوه ا 

 گلوم هم دوست نداشتم معلوم باشه...   ر ینباشه و ز د یکه موهام تو د  زاشتم یم ی جور هی  رمس  ی .شالم رو رویو کفش مشک  فیک

مانتو رسم   ی لیبود خ هفتاد  یدهه   لیبود تمام لباسامم گشاد بودواصال بدنم نما نداشت)دوستان اون موقع که اوا ی چ رادمیا آخه

فقط چادر   کننیها فکر م ی چرا بعض دونمی(نم گمیم ی چ دوننیم ایشصت  یگشاد و بلند بودن دهه   د ی پوش یهم م ی هر ک ی نبود ول

 . فمی ازسن تکل قا یموضوع بحث و جدل داشتم،دق  نیکه سر هم ساله.منم با پدرم چند شهیحجاب محسوب م

تا چندتا    میپدرم بود رفت  هیمیکه مال دوست قد  ابون یسر خ هیبودم و پشت سر مامان به پارچه فروش  ر یدرگ نطورباخودم یهم

مغازه هارو پدرم   نیتریپشت و هیحاضر ی .لباس هامی بپوشم رو بخر م ییدختر دا ه یکه قرار بودتو عروس  ی پارچه واسه لباس شب

بود.خواهرام همونطور که پدرم   نیخب فکرش ا خوره ی م  سبک یو بدرد ادمها  ناونا جلف وبه درد نخور  گفتیدومیپسند ینم

رفتن البته نا   شون یو چه االن که هرکدوم ازدواج کردن و سر خوونه و زندگ ی چه در دوران مجرد  دنیپوش یلباس م خواستیم

صالفکرهمو  باشم ماا  ی امروز شتمفکرو داشتنوکال من فقط ساز مخالف خونه بودم ودوست دا نیگفته نمونه که شوهرهاشونم هم

 بود.  ادمونیز ی سن یاحتماال به خاطر فاصله   نم یوا م یقبول نداشت

 ..... یاحیحاج ر یبه مغازه   مید یفکرا رس  نیبا ا باالخره

فروشنده   ه یبا مامان وارد مغازه شدم که چشمم به  م یدادیسفارش م میخواستیکه م  یو هرچ   میکردیم  دهامونو یخر نجایازا شهیهم

طرفشون واسه   میبودمش با مامان رفت  ده یکه چشم اون هم به من افتادآخه تاحاال ند  کردمینگاش م ره یخ ره ی خوردخ د یجد  ی

ت سمتش و  لبخند اومد رولبش و رف ه یدفعه  ه یو  کنه یداره به همون پسره نگاه م جب مامان با تع دم یانتخاب پارچه ها که د

 شروع کردبه تعارف کردن منم کنجکاو رفتم... 

 کرد یچشمش به من وبا ما صحبت م ه یچشمش به مامان بود و  هی کردن پسره  ی مامان شروع کردم به سالم و احوالپرس  همراه

 دمت یتازه د ؟منیینجایا ی خب آرمان جان مامان وبابا خوبن؟از ک-مامان

 اول که اصال نشناختم شرمنده  دمتونیتعجب کردم د ی لیهمه خوبن خاله،خ-آرمان

 تموم شد؟ تیدشمنت شرمنده پسرم،سرباز- مامان

 کارایچطوره ؟چ د یوح  یسرکار ،راست ی احیحاج ر ش یکه اومدم پ شه یم  یماه ک ی بایشه،وتقریسال م هی آره خاله -آرمان

 خانم باشن نه؟  ده یوح د یهم با شون یکنه؟ایم

 دارم یه خودم اومدم و متوجه شدم زل زدم به پسره وچشم ازش برنمب  تازه

 بزرگ شده مگه نه؟  دستیآره پسرم وح-مامان
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 کرد ینگام م یچشم ریز  دادیاره سرشو با لبخند تکون م یکه به معن ی و همونجور د یخند  آرمان

سراغ انتخاب پارچه ها مامان   میو رفت میگفت ی پاره کردن با اجازه ا کهی انداختم .بعداز تعارف ت نییسرمو از خجالت نگاهش پا منم

واسه   یراهنیپ ی پارچه  هی خوشگل بودن منم  ی لیمتفاوت گرفت که خ ی با طرح ها یو قهوه ا  یسرمه ا  ی دوقواره کت و دامن

واسه تاپ   د یپارچه سف ه ی ورنگ واسه کت و شلوار یاس ی  یپارچه  ه یواسه کارشدن روش و  مزقر ریبود گرفتم و حر یشب که مشک

واونجاهم حاج   م یواسه حساب و کتاب رفت  یاحیوبه طرف حاج ر م یکرد  یتشکر و خداحافظ  هیکتم گرفتم واز آرمان وبعق  ریز

.توراه از مامان سوال کردم اون  می راه افتاد خونهو ما به طرف  ره یشد تاپول پارچه ها روبگ  یتعارف وصحبت راض ی بعد کل یاحیر

 ؟یشناس یرو که م ی فیحاج س -بود؟مامان ی پسره،آرمان ک

 آره چطور؟ -

تو   دهیشده واسه خودش....وح ی حاال انگار مرد یبچه تر بود ول یلیبودمش خ ده ید ی بودقبل رفتنش به سرباز شیپسر آخر-مامان

 اد؟ ینم ادت یآرمانو 

 ووچ بلند گفتم نو  ه ینه سرمو تکون دادمو   یبه معن منم

 قبال ن یدوست بود  یلیبا خواهرش خ ادینم ادت یچطور-مامان

 دمشیند  گه ید  ییبعد رفتنم به راهنما یول  ش یسال پ5ای4به    گردهیاره بوووووودم اون برم-

 نیبعد دبستان مدرستون عوض شد وجدا شد  ی گ یآها راست م-مامان

 زده نشد تا خونه  یحرف گهید

 

چرا چادر   دونمیداد نم  ریآخه بابا دوباره واسه چادر نذاشتن امروزم بهم گ دم یروتختم دراز کش ی اشک یتو اتاقم باچشما االن

  نیخورد بشه ا تم یبشم و شخص ری تحق د ی وشوهرش)رضا(با دهی(وسعمای و شوهرش )ن ده یحم یمهمه که جلو نقد یگذاشتن من ا

خواهرام شروع   ی متلکها که یاول بحث با ت شه یو نه واسه باباتموم نشدالبته هم  من ه سال هنوزنه واس 7،8با یبحث بعداز گذشت تقر

 ... شهیم

 رو..... یمیبحث قد  ن یا یواستون ازاول بگم قصه   نیبزار خب

و مادرم   یهمون حاج احمد چراغ ایدارم پدرم   د یبرادر دوقلو هم به اسم وح هی هستم دختر سوم خانواده البته  یچراغ ده یوح من

  ی سنشون باال بودوما بچه  کمیکه  شنیدوقلو م هی باشن دارن صاحب  دهیو سع  دهیمتوجه شدن که بعداز دوتا دختر که حم ی وقت

 باشه ادیفکرها مون هم ز ی فاصله  د یپس مطمئنا با شهیم یسال15،16با خواهرام   مونیسن یو فاصله    می ناخواسته بود
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  ن یافراط بدتر ی زیدر هرچ  یندارم ول چکسوی به ه نینکرده قصد توه ییاومدم)البته خدا ا یو متعصب به دن ی مذهب ی  خانواده  ه یتو

مادرم در سن باال مارو باردار شد پدرم   ی و تندبود(وقت  ریسخت گ یل یخ دش یو پدرم در اخالق و عقا اره یرو به وجود م ط یشرا

  کردبعدازیمراعات حال مامانو م یل یخ ادویسرمون ب ییاجازه نداد که بال ی بودن باردار طر خداترس بود باوجود پرخ ی لیچون خ

بود   معجزه  هی زنده بودن هرسه تامون  گفتیبود چون م اد یمون کمک مادرم بودوتوجهش به ما ز یتو نگهدار ی هم که کل مانیزا

 شده بودم  ییبابا شر یو منم که ب  میایبارب یننرونازناز ی لیخ د یتوجهاتش به ما باعث شد منو وح  نیمادرم و ا یقلب  ی ماریبه خاطر ب

و   یمیحجره داشت که پرفرش قد  هی خودمون   ی معروف شهر بودومورد اعتماد همه .تو محله  ی هایاز تاجر و بازار یکی پدرم

  کی یو پدرم هم ماه  بافتنیم  یداشت که چندتا زن و مرد اونجا قال ی باف  یقال  کیکارگاه کوچ کی دستبافت بودو توسمنان هم 

 زد یبار به اونجا سر م

.پدرم  میکردی باغ خودمونو مصرف م ی ها وهیمختلف بود و مادر تمام فصلها م  ی که پراز درختها میباغ داشت هی خودمون هم  توشهر

باشه   ی ا گهی کارهاش رو گردن کس د تی دوست نداشت مسئول کردکال یم  یدگیخودش شخصا به تموم امورات و کارهاش رس 

بودن همه جا چو انداخته بودن که   شی کار  بیکه رغ  ییاونا گرفتی نم کارگر ایواسه حجره و کارگاه و باغش هم نگهبان  یحت

خورد و خوراکش هم رو اصول بوداز اصراف    ی جهاش رو حساب و کتاب بودحتهمه کارها و خر شییخدا یول  سه یخس یحاج چراغ

تو فصل حرص   سپردفقط یبه دامادهام هم کارشو نم یحت شم یتنبل م رم یاگه واسه کارهام کارگر بگ  گفت یکردن متنفر بود و م

  باف یقال  یاز مردا ی کیدور بود  کم یفقط چون راهش به کارگاه  ن یسر زم اوردیاون وقت کارگر م شد ی ها که م وه یم  دنیدرختا و چ

  م یبود نی.ماهم درهر مورد تامزدیبارو حتما سرم ه ی یحواسش بودو ماه شه یبازم هم ی کارگاهومسئول کرده بود ول

ر اصول پدرم  تمام کارهاشون ب ی ازدواج کرده بودن و حاال هم بچه داشتن اونا ازاول بچگ  می بود کی کوچخداروشکر،خواهرام ما

هنوز هم که سرخونشون بودن پدرم واسه کارهاشون مثل   ی و ازدواج و حت  یل یتحص  یرشته   رفتنیم  ش یپدرم پ ی بودوبابرنامه ها

و    کننیودرتمام امور باپدرم مشورت م خواستنیم  ینجوریا شون خود کردآخه یم ی زیو کارخودشون برنامه ر نیخونه و ماش  د یخر

شروع   یو سر به راه بودمخالفت منو پدرم از زمان ع یهم مط د یوح یحت  دادمیفقط من بودم که کارهامو بدونه دخالت پدرم انجام م

  ی لیآخه خ دادم ینم ش ساله رو داشت و من هم گو9دختر   ه یاصرار بر چادر سر کردن  دمیرس  فی من به سن تکل یشد که وقت 

حاال  ی داشت ول استیکه حاج بابا فقط رو ماس  زدن یبه جون مادرم غر م شهیرام هملوس بودم و حرف حرف خودم بودو خواه

ومنم از   د یحرفارو زدن که آخرش به گوش حاج بابا رس  نیا نقد یا شنوهی ازش حرف سرباال م ی نور چشمشو جمع کنه و ه تونهینم

 نبود  یپدرو نه خبر  یمحبتها ز ا گهیچشمش افتادم و د

 

حاج بابا   یکنم و سربه سر همه بزارم ول  یطون یش  هامینبودکه....من دوست داشتم مثل تمام هم کالس  دادنش چادر  ر یتنها گ آخه

  ی خانوادگ یها  ی تو مهمون لم یهم سن و سال فام یباشه من دوست داشتم مثل دوستام با پسرها نی سر سنگ  د یدختر با  گفتیم

وگرم گرفتن نداشتم فقط   ی شوخ یبادامادهام هم اجازه   ی کلمه حرف حت  کیاز  غی در  یول رمیکنم وباهاشون گرن بگ  یشوخ

  ازیمن ن  یول  گه یهمدم حرفهاش فقط مادرو خواهرش باشن نه کس د  د یدختربا  گفتیحرف بزنم حاج بابا م د یاجازه داشتم با وح

ضها افتاده بود به جونش و اصال  مر ردو تموم د گفتیو همدمم باشه مادرم که پابه سن گذاشته بودو م ق ینفرداشتم که رف هی به 
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و حس    ی سن یو خواهرام که از اول هم به خاطر فاصله   گذروند یوقتشو تو روضه ها و مجالس قران م  شتر یحوصله نداشت وب

  د ینگاه کنن وح بهیغر هی  ای ب یرق ه یحاج بابا باعث شده بود ازم دور باشن و به من به چشم  غی در ی ب  یحسادشون به محبت ها

 .....رهی بگ  اد یتو حجره کنار حاج بابا بودتاراه و چاه کارو شویکارینداشت و تموم اوقات ب تیمیصم یمثل من اجازه   گهیهم د

اواخر هم   نی و ا دنم یچادر و بعد رفت وآمدهام و بعدهم لباس پوش  شداولیم  شتریمنو حاج بابا روز به روز ب ی ها یر یدرگ  خالصه

مجبور شدم   گهیبودد ال ینگوکه واو گه یهم که د زترباشمیتم  کمیبودوخواستم  یاد یز ی ها یلیوصورتم پراز پشم و پکه بزرگترشدم 

 گرفت..... سیکه ازچاله در اومدمو افتادم تو چاه و واسم سرو  کننیهزار جورمتلک بارم م هبهشون بگم که پسرا توراه مدرس 

تو خونه باحاج بابا  یهایاز شوخ گهیفرد افسرده و تنها شدم د هی نبود و ی رتوراه مدرسه وبا دوستام خب  ی ها ی طونیاز ش  گهید

اونا  یول ام یعاقل شدمودارم با خودمو رفتارش کنار م کردینبود و حاج بابا فکر م ی وسربه سر گذاشتن با مامان هم خبر

 ونهایلیوقتا از م ی هم صحبت بعض هیداشته باشن  ق یواالن جوونادوست دارن همدم و رف  رهکه دوران اونا با مافرق دا دونستنینم

 افسوس....  ی تره ول  ی الزم و ضرور ی بیپول تو ج

  جانیو ه  طنت یعاشق ش  یدنده،به ظاهرساکت و اروم ول کی دختر مغرور ، ه ی. نیمنو خانوادمو خوب شناخت  گهیکنم د فکر

دماغم   یول  ی و کوچولو،چشم قهوه ا کیو لب بار  یساده ام.ابرو هشت یل یبه نظر خودم خ یول بامزه هستم  گنیکه همه م  افممیوق

حالت   ه یبودم و سرباال بودن دماغم باعث شد لبم  ی نجوریهم شییخدا یه ولیکه عمل کنن یو سرباالست و همه فکر م  کیکوچ

 معلوم باشه....  م یخرگوش  یو دندونا رهیبامزه به خودش بگ 

 خودم......  هی گراف  وی از ب نمیا

بودم وصورتم پف داشتو چشمام   دهینخواب ادخوب یز ی و فکرها شبید  یشدم به خاطر ناراحت داریمامان از خواب ب یباصدا صبح

و طبق   م یادد  لیوپارچه هارو تحو  می مورد نظرمون رفت یاطیقرمز بود.بعداز شستن دست و صورتم وخوردن صبحانه با مامان به خ

 م یانجام نداد یخونه و کار خاص میهم اومد  یاطیو بعدازخ  میانتخاب کرد  لباسهروداخل ژورنال مدل    ینظرخودمون ومدل ها

 

  گفتیم میغذا بخور ز یرو م زاشتیکه حاج بابا اومد خونه بعداز خوردن شام مشغول جمع کردن سفره بودم آخه حاج بابا نم شب

و رو مبل    ششونیپهن شدنش و چهارزانو نشستنشه....ظرفارو که شستم حاج بابا صدام کرد،رفتم پ نیحرمت سفره به رو زم

 ن؟ یداشت یبله بامن کار-نشستم و گفتم  

  ادامنینازیا  تییدا  یخوونه   ه یکه عروس   ی دونیرو واست روشن کنم،م   یی زایچ ه ی تییدا هدختریقبل عروس  خوامیآره م-بابا حاج

 ؟؟؟؟ یشیحرفام که م ،متوجهی رو بکن ی آبرودار تینها خوامیو مختلطهو من م ستین

آخه   گفتمیبودم  نییحرفارو همونجور که سرم پا نیراحت.همه ا  التونیخ دستیبله بابا حواسم هست.منم که لباسام همه پوش -

 زده نشدمنم که رفتم بخوابم.....  ی ا گهیحرف د  گهیدلخوربودم ازش.د
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  زیندارم حداقل مرتب و تم شیارا ی و گفتم  اگه اجازه   شگاهیرفتم آرا  روزیومن به همراه مامان د  مهییدختر دا ه یعروس  امشب

واسه امشب موهامم مرتب کردم    شمیودارم حاضر م دم یو لباسامو پوش  دمیموهامو سشوار کش یحموم حساب ه یباشم و امروز بعداز 

 مان بلند شد ما  یتا هم خوشگل بشن و هم مشخص نباشه که صدا

 دراومد   دصداشونیدختر پدرتو وح  ده،زودباش یوح-مامان

 اومدم  رمی باشه،باشه،اومدم کفشامو بگ -

بازم بدونه چادر   دنم یرفتم.حاج بابا باد اطیباسرعت به سمت ح گرفتمیو کفشامم از تو کمد م داشتمیبرم فموی که ک  همونجور

 د یرس ی اعتراضش به گوش م یصدا

 تو تاالره؟؟؟  یبحث و عوض کردو گفت:مامان عروس  م ینشستیم نیماش هم همونطور که تو   د یوح

 نه پسرم خونشونه -مامان

  یا  گهید  زیدادنش از چادر به چ  ریو گ ستی که ول کن ن  دونستنینم یبشه ول  ال یخیتا بابا ب  کننیدارن بحث و عوض م  دونستمیم

 . شهیم دهیکش

 کننا؟؟؟؟یرو تو خونشون دارن برگزار م یگفتم؟عروس  ی نرفته که چ ادتی دهیوح-بابا حاج

 ن یند  ر یگ نقد یا کنم یخواهش م ستمیباشه بابا حواسم هست بچه که ن-

 《نیرند یگ》که من بشنوم گفت  یلب جور  ریاز طرز حرف زدنت.بعد ز نمیا-بابا حاج

 و جدا کردن. داداشم گفته مردانه و زنانه ر  یول رنیگ یبغل خونشون م  اطیرو تو خونشون و اون ح یعروس -مامان

از صحنه   می د یکه رس   یکردوقتیم یزده نشد و حاج بابا باداخم رانندگ ی حرف نایا ییدا ی تاخونه  گهی خدارو شکر کردم و د تودلم

از   یبزرگ بود وحساب ی  مه یخ ه یبودن که مثل  دهیپوش  ی جور ه یخوشحال شدم زنانه رو باچادر وداربست  یل یخ دمیکه د یا

و ممنون    کردمیمن هم با سرعت رفتم به طرف چادر وتودلم خدارو شکر م نداشت د یمردا حفظش کرده بودن و اصال د د ید

و اقوام از مادر   ل یبا تمام فام میحالمو خوب کرده بود.هنونجور که با مامان وارد چادر شد  یکل  شنهادشونیداماد بودم که پ یطرفا

بزرگ نشستن کنارخاله   ز یم ه یکه دور  م ید یرو د دهیو سع ده یچادر حم ی گوشه   هی و   میکرد  یبزرگ تا ...... سالم و احوال پرس 

بهم   رقصنیکه م   کنمیدخترا رو نگاه م  یباچه حسرت  دکه یکه گذشت مامان د کم ی...میوستیهام و منو مامان هم به جمعشون پ

چادر   ر یکه از ز دم ییپایبه خواهرامو م یچشم  ریدخترونه،ز ی ها یطونیداد تا منم برم تو جمع دخترا واسه رقص و ش  شنهادیپ

شالمو   ارم یحرصشونو کامال در ب نکهیسوءاستفاده کردم و واسه ا ع یگلدارشون چطور با اخم به منو مامان زل زدن و منم سر

  چ یبودو ه دهی هم ناز و پوش  ی لیبودواصال باز نبودو خ ی ه همون لباس شب مشکرفتم لباسمم ک لیفام ی برداشتم وبه سمت دخترا

 ... ادتوزنونهیم  یبردار  لم یف نی و نه دورب ان یکه چون مطمئن بودم نه مردا م جزءشالمدست خواهرام ندادم   یبهانه ا
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 ستین  ی مورد پسند کس  د یطرز فکرها و عقا نیا گه یاالن د یول  کنه یفکر م م یهنوز هم مثل قد  ی آره ،آره حاج چراغ-آرمان

 ن؟ی ایشما چطور کنار م دونمینم

  ییخدا نکهیبه کارش ندارن نه ا  ی متقاعد کرده واسه کارها و پوشش و برنامه هاش اوناهم کار یرو حساب نایمادرم ا  گهیکه د تایآز

  دونستی یکی  تایکه آز  ی دونیودش عمل کنه مو فکر خ  قه ی آزادش گذاشتن که خودش به سل یولش کردنا....نه،ول ی نکرده فکر کن

همسن هستن ما داداشا  بایآخه تقر دهی کارهاشوهم بااون انجام م  یجوره همه  یلیاونم با زن داداش آرش خ میو ماسه تا داداش 

 م ی کنیم تشیهم حما

چشم ازش  دکهید  یتموم شدن حرفاش وقت زدم،بعداز یزل زده بودم بهش و پلک هم نم زدمنیآرمان حرف م یمدت  تموم

شد اون با   می حسرت خوردم وچرا دروغ بهش حسود تایبه حال آز یلی.خ امیصورتم تکون دادتا بخودم ب یدستاشو جلو  دارمیبرنم

 همه جا استثناءوجود داره  گهی...خب د به یغر واهراممن با خ  یبود ول یمیصم نقد یزن داداشش و داداشاش ا

 آرمان به خودم اومدم  یرام غرق بودم با صداکه تو فک  همونطور

 که اون با پدرتون صحبت کنه؟؟  نیستی راحت ن  د یشما با وح-آرمان

و با خودش    مونهیتو حجره ور دست حاج بابا م ی کاریو اوقات ب  مینیبینم  گرویاصال همد  رهیکه مدرسه م  یینه،اونم مثل من وقتا-

 م ی با هم بزن میندار ی ا گهیحرف د  یاز سالم و احوالپرس   ر یبه غ ادوماهم یو م  رهیهم م

 

بگم که خواهر اون   نو یا یگذشت.راست ل یفام ی منودخترها یها طنتیخواهرام و ش  یاون شب هم باتموم چشم غره ها  خالصه

ترو   ون طیکرده بود هم خانم تر شده بود هم ش   رییچقد تغ دمی خودم بودو د ی میقد  قیکه دوست و رف  تا یپسره آرمان ،آز

 ..یجشن باحال ن یهمچ هی واسه  د یترکیم تمجلسو منم که دلم داش  م یترکونده بود گهیجذابتر،د

از حاج بابا خواسته بوداجازه بده تا واسه تابستون بره چند   شب یگرم شده بودمامان هم د یلیهواخ گه یتموم شدو د گه ید بهارم

نبودم ودوست   لیما  یلیمن خ م یپول گذاشت وگفت منو مامان برتابستونه و خنک بخره و حاج بابا هم صبح   یقواره پارچه  

مالباس کوتاه و   ی تو خونه   یشرت و شلوار بخرم ول ی ت ا یو شلوار  کیمثل تون ی حاضر س لبا ل یفام یداشتم مثل دوستامو دخترها

 در روز تو خونه نبوده باشه.....   یکس  نکهیکوتاه ممنوع بودمگر ا  نیآست

کردن   یبه مغازه وسالم و احوالپرس  دنیبعداز رس  میشد  یاحیحاج ر ی مغازه   یکردآماده شدم و با مامان راه شد یچه م گهید

  دم یبهتر د ینگاه آرمان رو احساس کردم ول ینیسنگ  یبعداز جداشدن از حاج م یبه سمت فروشنده ها و غرفه هاشون رفت یباحاج

  د یبر د یو تابستونه رو گرفت که پسره هم گفت با ی نخ ی مامان سراغ پارچه ها  مید یرس  ه فروشنده ک  نیبه اول ارم یخودم ن ی وبه ر 

بودن که منو مامان شروع به سالم   زهایآرمان و دوستش پشت م میبود رفت ستادهیکه آرمان ا ی آخر مغازه،ماهم به طرف غرفه ا
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  چیواسمون ،من که اصال ه اره یپارچه هارو ب نیدتریگرم گرفتن و ازش خواست جد  یو مامان و آرمان حساب  می کرد  یواحوالپرس 

 نمیگوشه بش ه یمامان اجازه خواستم   دازینداشتم واسه خر یحس

 ؟ ینیبش نکه یا ای د یخر  ی اومد  دهیواه....وح-مامان

 ندارم بخدا  ستادن یحال ا گمیانتخاب کن من آخرش نظرمو م  ی زیچ ه یخودت واسم  گهی نکن د تین اذتوروخداماما-

  تونه ینم ستیخوب ن  اد یحالش ز ی بد  دهیبه وح یصندل  هی  شهیآقاآرمان ؟پسرم م-باشه..باشه.....بعدرو به آرمان کردوگفت -مامان

 سه یسرپا وا

  زوسط یگالس رو بهقسمتپشت م  بد یفا یکه صندل  یچشم بلندو باال گفت و همونجور  هی و  نشیهم دستشو گذاشت رو س  آرمان

لپام گل انداخت ومامانم که اصال   عیخانم هم هستم.....منم سر دهیمن نوکر وح-آروم گفت  ی جور ه ی دادیهم بودقرارم ن یتریکه و

  قه یچند دق هی ممنون جوابشو دادم .  هی هوا گرم و کسل کنندس منم با نینیبش-گفت یحواسش نبودبعداز قرار دادن صندل

 اد؟ یخوشتون نم  اد یپارچه ز د یشما از خر نکهیمثل ا-گفتیکه م  دمیآرمان و شن  ینگذشته بود که صدا

 چطور مگه؟؟ -

  نیقبل که اومد  ی مثل دفعه  نیکردیواسه خودتون با ذوق لباس انتخاب م  د یآوردن ،شمااالن با ی آخه انگار شمارو زور-آرمان

 نیندار اقیاشت

 آدم شن یجونا م ی ب ی ب ادمثلیخوشم نم یو تابستونه و گل منگل  ینخ  یآخه از پارچه ها -

  تایشده مثل آز کو یو تر یکنن همه لباساشون حاضر  یکم استفاده م یل یپارچه ها خ نیاز ا گهیاالن دختراد ن یگ یراست م-آرمان

 گرده یو مانتو شلوار تابستونه م و خنک ی روزا کارش شده تو پاساژا و بازارا واسه لباس خونگ  نیا

  ده یفهم نویواون ا  کردم یکه مقررات خاص خودشو داره پدرم.ناخواسته داشتم باهاش دردو دل م  نیدون یده،م یپدرم اجازه نم ی ول-

 - گفت نم یبودواسه هم

 

 ؟؟ ی خواهرات چ-آرمان

 کنن یم  یرویآقاجونمو قبول دارن و هنوزم که هنوزه از اون و فکراش پ  یاوناخودشون فکر و حرفا-

 ن؟؟ییتنها یاوضاع شما حساب ن یپس با ا-آرمان

اومدکه فکر کنم دل آرمان واسم کباب   رون ی ب نمیسوز ازس  نه یآه س  ه یاشک تو چشمامو پر کردو یحرف آرمان حلقه   نیا با

 ومد یپارچه به سمتم م یشد.حرفام با آرمان که تموم شد نگام به مامان افتادکه با کل
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و به طرف مامان رفتم بعداز    ستادمیانتخاب کن .منم پاشدم وا یپارچه هاهرکدومو که دوست داشت نیازا ایمادر ب ده یوح-مامان

  ی کی ست،اونیرنگش خوب ن ی کیبهونه آوردم که  هی رو کردم و واسه هر کدوم   روینو ز زهمشویم ی قرار دادن پارچه ها رو

 شلوغه،و..... 

 آرمان به کمکم اومد.  کردم یکه داشتم با مامان سر پارچه هابحث م  همونطور

  هیواسه دوخت لباس.بعد  ییخانم ناراحت نشن فقط در حد راهنما ده یمن کمکتون کنم ....البته اگه وح نیاگه اجازه بد -آرمان

  ی به قول خودم گل منگول یخوشگل و خوشدوخت با همون پارچه ها یازلباسها ی ادیز  یکتاب ژورنال آرودکه توش مدل ها

که    یپررنگ  یصورت مثال پارچه   کردمیم فی که ک  گفتیم  دادونظرشویهم قرار م یوپارچه هارو ر  یخاص ی  قه ی ذوق و سل ه یبود.به 

  دادکه یمدل ژورنال رونشونم م ه یکردویبه عنوان خرج ست م ی پارچه مشک کهیت ه یداشت رو با  زیر ی و مشک  یصورت  ی روش گلها

آرمان و   یها ییآخرهم با راهنما  اومددرخوشم   ی لیتوبازار و منم خ ادیو دوباره داره م  هی طرح سنت  ن یا گفتیاون مدل بدوزمو م 

تشکر   یلی وبامامان از آرمان خ مید یواسه خرج لباس رو خر که یبا چندتا ت یو شلوار   کیکمک کتاب ژورنال دوقواره پارچه تون

آرمان از اونجا دور شدم البته   ینگاها ریو من ز   میپول پارچه هارو حساب کرد یاحیکلنجار رفتن با حاج ر  یوباز بعد کل  م یکرد

 به ماخبر بده...  د یرس  د یتابستونه و ژورنال جد  دمانتویجد  ی قول گرفتم پارچه ها یاحیج رناگفته نمونه که از حا

گفتم و   اطیژورنال خوشم اومده بودواسه خ  یتو  یمن که از لباسها می و پارچه هارو داد م یرفت یاطی راست به خ ه یهمونجا  بعداز

  دوار یبلندکه ام نیشلوار راسته و آست هیزانو با ی همشون تاروبدوزم آخه نه کوتاه بود ،نه تنگ بود،  ی اصرار داشتم که همون مدل

 ...رهینگ  رادیا گهیبودم حاج بابا د 

با   ایکتابو واسش ببرم  ا یداد   شنهادیاوردپ ی روش سر در نم ی من واسه مدل لباس و خرج ها حاتی که از حرفاو توض اطیخ خانم

و از    می بر شهیبکنم تو راه برگشت به مامان گفتم اگه م ی فکر ه یو منم بهش گفتم دست نگه داره تا خودم  رم یعکس بگ  ن یدورب

  ه یخودم برم و خواستی چرا دلم م دونمینم ی ...ولفرستهی اومداونو م د یوح  ی وقته و وقت  ری د فت که مامان گ م یریآرمان کتابهارو بگ 

با حرفاش و طرز فکرش آرومم   د یداشتم شا یحس خاص هی آروم بودم و  ششیر پچرا ؟اما انگا دونمینم،نمیآرمان و بب گه یبار د

 بود  یر خب هیدلم انگار  ی که بود اون ته تها یآخه حرف دلم بود هرچ  کردیم

سمت حاج   نیامروز واسه پارچه ها رفت -ناهار اومدن خونه سر سفره حاج باباروبه مامان کردو گفت دواسهیحاج بابا و وح ی وقت ظهر

 ؟یاحیر

 ... یول ی اطیخ میو برد  مید یخر  دهیاره چند قواره پارچه واسه خودمو وح-مامان

 ؟ یچ ی ول-بابا حاج

دادخوشش  کردنشونمون یاونجا کار م  ی فیکه پسرحاج س  یاحیکه تو مغازه حاج ر ییاز تو کتاب مدل لباسها ده یوح-مامان

 اد یو ب  رهیتک پا بره کتاب و بگ   هی غروب  د یوح نیاومدحاال اگه شما اجازه بد 

 گه؟؟؟ ید  هیچ ای مسخره باز  نیا گهیبره د نیهست همون بلوز و دامن بدوز  یحاال مگه مدل چ-بابا حاج
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آخه هم خوشگل بود هم باب  -گفتم  کردمیم ی بود و با غذام باز نییندونستم وهمونطور که سرم پا زیساکت موندن رو جا گهید

  شتریکردبی مدلشو متفاوت م شدکه یساده روش کار م ی پارچه  کهیبودفقط چندتا ت یو خالصه عال  دهیشما بودبلند و پوش  لیم

 و بدوزه  نه یبب اط یکتاب و ببرم تا خ  شهیخوشم اومدخواستم اگه م

حرف   ر یمظلوم و سربه ز ی نجوریا چوقتی آخه ه   کردنیگرد شده داشتن نگام م یمامان قاشق بدست وباچشما دو یباباو وح حاج

 حق داشتن تعجب کنن زدمینم

 - بابا که از حرفم خوشش اومد گفت حاج

 

دادمو تموم   ه یدر تک  سراپاشوق و شور بودم دروبستمو کتابوتوبغلم گرفتم ومحکم به قلبم چسبوندم وبه اط یبرگشتم توح ی وقت

شدم   یشاد زازاحساس یآرودمو لبر ادیوبه   سوزوند یداغشو که تا عمق وجودمو م یحرفاو حرکاتشوازاول تا آخر مرور کردم و نگاهها

نشون دادمو اون   اطیرفتم کتاب و به خ یاطیعوض کردم وبه سمت خ  ی رونیب ،شلواری توبلند،روسرمان  هیرفتم تو خونه و لباساموبا

که اون    کردمیفکرم  نیفقط به ا دمینفهم ی زیچ دم یکه گفتم وشن  یز یاصال ازچ دمنم یاز رو مدل لباس واسه خودش کش

باشه بامن   یک یروز  ه ی شه یم  یعنیشد  یم  ریرازتو دلم س   یاحساس محبت هی کنه انگار باحرفاش  ی برخورد م ی چقدربامن با مهربون

 حرف بزنه؟   ینجور یهم شهیهم

هرشب شام بودوسکوت بودودر   دمثلیبودموبه طرف خونه اومدم شب هم بعدازاومدن حاج باباووح  اهامیبازم تو رو یاطیخ بعداز

 همه سکوت آشوب بود.  نیآخرخواب ودل من درا

حاج   هیپارچه فروش  م یرفت  د یواسه ما زنگ زدوبا مامان دوباره واسه خر  یاحیر  یدوحاجیرس  ییمانتو  یآرمان پارچه ها یگفته    به

.بعداز وارد شدن به  کردمیدوتا بال و به طرفش پرواز م دنشیبارانگار واسه د ن یا یول دم ید یبار چهارم بود که آرمان و م نیا یاحیر

پارچه ها   دنید  یرفت مامان برا  ن یاز ب دفعه  کی  جانیو اون همه ه  دمشیبرخالف تصورم ند  ی ول  مدنبالش گشت  ی پارچه فروش 

  ز یمرد جوون هم سن آرمان رو م ه ینداشتم مثل ماتم زده ها به انواع پارچه هاکه  د یاصال ذوق خر گه یمن د ی دستمو گرفت ول

خوشم   گفتمیفقط م دادن یم  حیفروشنده واسم توض ی اون آقا ومامان   یو هرچ دم یفهمینم ی زیاصال چ ی ول  کردمیم دادنگاه یقرار م

که بهش   ک یش  ییمامان واسه خودش دوقواره پارچه مانتو یول  دم ینخر ی زی که در آخرهم چ  نهیشیدلم نم ابهیادینم

 بخرم  ام یب گه یروز د ه یمن  دوقرارشد یومدخریم

 

  ایدارم  ازیاومدکه بهش ن ش یپ یکارگاه کار  ادواسه یبا من ب د یبا د یچون وح میسر به کار گاه بزن  ه یسمنان  م یبر م یخوای م یماعصر

  اد یز ی ول  کردمیدلم داشتم از ذوق پرواز م دتو یریبگ  د یخودتون بر  گمیاگه نشد م ای ارن یب یاحیحاج ر  یشاگردا  زنمیغروب زنگ م

 لبخندوگفتن ممنون بحث رو خاتمه دادم.  ه یفقط با  اوردم یخودم ن ی به رو
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بودمو گذشت زمانو   اهامیآرمان تو رو یدوباره   دن یمنم که از ذوق د  ناهار همه واسه استراحت تو اتاق خودشون رفتن و بعداز

 متوجه نشدم

با   ارن یخودشون ب زنهیبابات گفته زنگ م-گه گفت   رمیاز مامان اجازه گرفتم که برم کتاب رو بگ  د یبعداز رفتن حاج بابا و وح عصر

در حال پخش    الیسر دن یرفتم و مشغول د ون یز یتلوفکرم به سمت  نی با ذوق ا نم یبیخودم گفتم که در هر صورت من آرمانو م

 الو؟؟؟ -بودم که تلفن خونه زنگ خوردمنم جواب دادم لم یف دنیساعت سرگرم د  کی  هیشدم 

 ن؟ی کتاب ژورنال رو خواسته بود نکه ی،مثل ا زنمیزنگ م یسالم،آرمانم،از پارچه فروش -آرمان

 زود برگردونم   دمیم ،قول یاطیببرم خ امیآره اگه سرتون شلوغه خودم ب-

 ن ینه هم ای نی خونه هست نم یفقط زنگ زدم بب ارم یم گه یساعت د میتا ن ه؟خودم یچه حرف  نیا-آرمان

 کم تلفن همراه داشتن (   یل ی)آخه اون موقع خ

 تو زحمت،من خونه هستم و منتظرتونم   نیباشه،شرمنده افتاد-

 زحمتا،پس فعال  ن یتا باشه از ا-آرمان

 خدا حافظ -

نگاه به خودم انداختم از   هی در هر صورت دونمیذوق نم ایبود دنشیعرق بودم از استرسد  سیچرا خ دوننیقطع کردن تلفن نم بعداز

مامان و   یبلوز دامن سبز رنگ عوض کردم تو اتاق بودم که صدا هی تو اتاقم لباسمو با   دمیدو عیومدسریسر و وضع لباسم خوشم ن

 دمیشن

 بود زنگ زد؟  ی ک یناخوش احواله،راست خورده ی(مونیخانم )همسا یکبر  یخونهد  رم یم  ده،مادرمنیوح-مامان

 ارم یکه کتاب و ب می خونه هست ی نیزدن بب ،زنگی احیحاج ر یشاگرد مغازه  -

 یاطیخ  میو بر  امیتا ب  منتظر باش  یباشه،پس کتاب وگرفت -مامان

بغله خودم   ن یهم یاطیخ گهید ریشماهم سخت نگ  ربدنی گ ستنیهم که ن نایمگه بچه ام؟حاج بابا ا برم یااااااه،مامان ؟خودم م-

 برم یم

 باشه،باشه،کم غر بزن -مامان

نشسته بودم و منتظرآرمان بودم و دل تو دلم نبودوسرازپا  ونیزیتلو   یرفت منم بعداز عوض کردن لباس توهال جلو  مامان

چادر گلدارمو سرم کردم و به سمت در   عی زنگ خونه اومدسر  یکه صدا  کردمیروبرو شدن با آرمانوتصور م اهامیتو رو شناختمینم

بنظر برسم   یتا عاد  دم یکش قیتابلو نباشم پشت درچندتا نفس عم ادیز  نکهیا یبدا م خودمو به در رسوند  ی چجور دونمیدم،نمیدو
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 یچشما ی  رهیچقدخ دونمیدنمیکوبیقلبم م  وار یگنجشک تو قفس خودشو به د ه یقلبم مثل  دنشیبعدآروم دروبازکردم ازد

 آرومش به خودم اومدم  یقشنگش بودم که با صدا

 ااااا؟؟؟؟یشوکه شد  نکهی سالاااااام،مثل ا-آرمان

 ده یبا حرفاش بهم فهموند که فهم دکهیداشتم.البد فهم جانیه دنشی واسه د د یفهم د یشا دونمینم

 ن؟ یکتاب و آورد ی بگم پس حرفو عوض کردم،راست یچ دونستم ی.....نمزهیسالم،نه...چ-

 که نشونتون دادم خوشتون اومد؟  یآره اوردم ،از اون مدل لباس -آرمان

 مزاحمتون شدم نیواسه هم د یدلشو نفهماصال م چارهی کامل بدم ب حیتوض  اطیکردم نتونستم واسه خ ی ،هرکاریلیاره،خ-

 تا تموم نشد  نیایزودترب رسه یفردا م یی مانتو ی پارچه ها ی!!!راسته؟؟ یچه حرف نینه ا-آرمان

 ن؟یژورنال دار ا ی د یواسه مانتو مدل جد  یباشه حتما،راست-

 کنم یم ه یواسه شما خانم گل ته  میهم نداشته باش  م،اگه یآره دار-آرمان

 همه احترامش لپام گل انداخت وازچشم آرمان دورنموند  نیازا دمیحرفش قندتو دلم آب شدخجالت کش نیازا

 خانم خانما؟؟؟!!! ی گوجه سرخ شد   نیحاال چرا ع-آرمان

  ندهیازم قول گرفت واسه دوسه روز آ نکهیتشکر کردم اونم بعدازا  یلیواز کتاب و گرفتم و خ دمویبودخند  نییکه سدم پا  همونجور

 رفت  گرفت یم ی کردوهمونطورکه چشمش به من بودو نگامو به باز  یها برم مغازه خداحافظ یی پارچه مانتو واسه

 

  ی آرمان پکربودم و روبرو  دنیها روضه دعوت بود،رفت،منم که هنوز ازبابت ند  هیاز همسا ی کی ی مامان خو نه   یاون روزوقت  ی فردا

رو گرفتم و   یاحیحاج ر یمغازه   ی سمت تلفن خونه و شماره  دمی پر دویبه ذهنم رس  ی فکر ه ی هو ینشسته بودم که  ون یزیتلو

  یکه تبلو نباشم به بهانه   ی جور ه ی کردن  یخودم و سالم و احوالپرس   ی بعداز معرف دومنم جواب دا  یاحیبعداز چندتا بوق حاج ر

  دو یچیپ یگوش  ی پراز محبتش تو یبود که صدا چقد گذشته دونمی...نمرهیبگ  وی پس دادن کتاب به آرمان ،خواستم تا خودش گوش 

 بگم  ی چ دونستمیمنن دست و پامو گم کردم و نم

 الو؟؟؟ -آرمان

 سکوت کردم تا از عمق وجودم صداشو گوش کنم هیچندثان

 خانم؟؟  دهیالو؟الو؟وح-آرمان
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 سالم -

 ستیپشت خط ن  یسالم،فکر کردم کس-آرمان

 ن یا نبودمغازه شم م یاومد  روزیشرمنده حواسم نبود،ما د-

 مغازه؟  نیاومده بود روزیاره،مگه د-آرمان

 یی واسه پارچه مانتو م یاره با مادرم اومد -

 نید یهم پسند  یزیآهاااا،حاال چ-آرمان

 تا انتخاب پارچه واسم راحت تر باشه  نم ینه خواستم اول چندتامدل از کتاب ژورنال بب-

 ن؟؟؟یخب چرا به همکارا نگفت-آرمان

روهم   ی کتاب قبل ی شمارو قبول دارم،راست ی  قه ی واسم سخت بودبعدشم سل ستم یراستش روم نشدبعدهم با اونا مثل شما راحت ن-

 یندادم به کس  نینبود  روز یبدم به خودتون چون د ارمیدبیبا

هاتونو من   ییچه مانتوپار نیخوایمن خوشتون اومدوم ی  قه یاالن شمااز سل ی عنی-بود گفت رکردهییکه انگار لحن صداش تغ آرمان

 انتخاب کنم؟؟ 

 ....بله  ست ین یاگه زحمت-

 ن؟ یایامروز ب ن یتونی!!!م،ی نه.....نه بابا چه زحمت-آرمان

 واسه فردا  دبزارمیبا ست ینه مامان خونه ن-

 که؟  ستین ی آخه راه نیایخوب خودتون ب -آرمان

 ن؟ یآخه،آخه اجازه ندارم، اخالق حاج باباموکه خبردار-

 نبودباشه پس من فردا منتظرتون هستم ادم یبله....بله -آرمان

 ن یوفتیتو زحمت ن ی اطیکه دوباره واسه خ  نیبد  لم یو کتاب هم تحو نی کن  مییو راهنما نیباشه،پس لطفافرداخودتون مغازه باش -

 شم یممنون م نیاریب  نیندار ی ازینهم اگه  ی باشه حتماهستم،کتاب قبل-آرمان

 باشه،باشه حتما-
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تا   دونستمی و نم شناختمیتلفن روگذاشتم سرازپا نم ی گوش   ی.وقتمیکرد  یتعارفها خداحافظ نیوازا  گهیتشکرکردن از همد  بعداز

 ارم یطاقت ب یفرداچجور 

نبودباهرکلمه از حرفاش مثل   یخبر  م یتو زندگ تهایمیمحبت هاو صم  نیکه از ا ومدمنی حرفاش خوشم م تیمیازصم

 نداشتم یبهش داشتم که تا حاال به کس ی حس هی تو وجودم   کردمی وپامو گم م دهادستیدبد یند 

 آرمان   دنیمن بودموذوق د دودوبارهیرس  د یروز خر باالخره

د)آخه اون موقع  و گشاد بو یخفاش  یها ه یتو ما ی حالت ی داشت   نوروی میک مه یمانتوبلندبودکه حالت ن  هی لباسموکه  ن یتر قشنگ

انداختم روشونه هام و با مامان   فموی و ک یآب  ن یو شلوار ج ی ساتن قهوه ا یبودم باروسر ده یهم بود پوش  یمدروز بود(رو که مشک

 .میرفت یاحیبه طرف مغازه حاج ر

 

  ستاده یبزرگ ا زیم  کیکه آرمان پشت  یمن خودمو زودتراز مامان رسوندم به طرف غرفه ا  ی احیتعارف با حاج ر  یبعداز کل  دوباره 

 زل زده بودبهم  نیبودچقدهولم واسه هم ده یکرد،فهمیلبخند گله گشادنگام م ه یبوداون هم که متوجه من شده بودبا

 خانم!!!!! دهیسالااااام وح-آرمان

 ن؟ یسالم خوب-

 بود تشکر هم کردم  نییورکه سرم پارو گرفتم طرفش و همونط  ی قبل کتاب

 دختر؟ ی کنیچقدتو تشکر م-آرمان

 دوم شخص مفرد قرار گرفته بودم سراپا ذوق بودم ...گفتم  نکهیازا

 بگم تونم ینم ی ا گه ید زیچ چیدر مقابل احترام و محبت شماه-

حاج   دونمیم-نگاه به دورو برانداخت آروم تر از قبل گفت هیهست  یاحساس  هی دلم  دتویگفتم که انگارفهم نویچرا ا دونمینم

 ؟؟ یدرک کن  یتونیبا من راحت باش....م ی چقد رو رفتار شما حساسه ول یچراغ

راحت نبودم   ی مرد چیتا حاال باه-زده بهش زل زدم و گفتم  رونی از تعجب ب یچشما شدبایکه دلم داشت از جا کنده م من

 چرا؟؟؟؟  دونمی...نم

آقاآرمان پارچه هارو  - انداختم،مامان اومد سمت ما مشغول تعارف باآرمان شد ودر آخر گفت نییخوردم ودوباره سرمو پا حرفمو

 م یبرداره و بر ییپارچه مانتو دهینشونمون بده که وح

 چشم خاله.....حتما  -آرمان
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  خورد یبه لباش که تکون م نطور یه همکردن منم ک  فیپارچه تعر تیدادوشروع کرداز جنسو مرغوب   زقراریم ی پارچه رو چندتوپ

رو لباشه.مامان    یکه به من زل زده و ته خنده ا  دمید یچشم آرمان و م یفقط هراز گاه   گهیم  یچ دمی فهمیزل زده بودم و اصال نم

با دست به کتاب تو دست آرمان   ؟بعدش یکنیخودت انتخاب م نمیمن بش- ساده بودگفتیخسته شده بوداز بس سرپا وا گه یکه د

 زنم ی با تو سرو کله نم گه یراحت کردد ی لیکتاب کار منوخ نیا-اشاره کرد که  

 خوب برداره  ی پارچه  هی تا  کنمیم یی خانمو راهنما دهیمن وح نینیخاله شما بش-آرمان

 ی چقد کارمو راحت کرد یبده پسرم اگه بدون رتیخدا خ-مامان

 مدل روانتخاب کن تا من بهت واسه پارچه کمک کنم   هی -ت آرمان کتاب و گرفت طرفمو گفتمامان رفت و نشس  نکهیا بعداز

چندتاشون به نظرم   هی  دمید یکه م ییتشکر کردم وشروع کردم به ورق زدن.از مدلها  گرفتم یکتاب رو از دستش م  همونطورکه

.مردد و دو دل  نشستیبه دلم نم ییجورا هی دبودچندتاش که بلن ه یبپوشم چون کوتاه بود و زاشتیخوب بودکه مطمئنا حاج بابا نم

 - که به همکارش گفت   دمینآرمانو ش  یبه کتاب زل زده بودم که صدا

 ؟ یار یگرفتم م  روزید  دوکه ی...اون کتاب جد د یسع

 ی هارو راحت کرد  ی کتابا چقد کار مشتر ن یباشه......توبا آوردن ا-د یسع

 اوردم یخودم ن ی اصال به رو ی منظورش به منه ول  دمیفهم

 برادر من!!!! کنن یخب االن همه دارن رو مد روز کارم- آرمان

مدل که از رو    هی که آرمان گذاشت جلوم گرفتم و ورق زدم وباالخره از  ی د یلبخندزد و رفت سرکار خودش منم کتاب جد  د یسع

لباس آماده   ستیبهتر ن-ن گفتکه آرما کردم یکلوش بود رو قبول کردم داشتم واسه رنگش فکر م  می ن بایبرش داشت و تقر

 ؟ یبخر

 زاره یقبل گفتم که پدرم نم  یسر-

 کننیم  لیمسلما فکرشونو بهت تحم  یکنیم  شونیهمراه ننی بیم ی ......وقتیآره ...ول-آرمان

 مظلوم گفتم که خودم دلم به حالم سوخت یجور  ه یجمله دو  نی.....ا مونمیلباس م  ی کنم وگرنه ب  شونیمجبورم که همراه-

- گفتم  الیخ ی بگه ب ی چ خوادیدونستم م  یحرفشو ادامه ندادم گهیکه......چقد خانوادتون......د  ستین انوس یاالن احد دق-آرمان

دعوا و  چون از جنگ و  امیمواقع هم کوتاه م  یدر بعض  یول  کنم یم رم،لج یگ یم  رادیکارهاشون ا یاز مواقع از بعض  یمنم در بعض

رو که خواستم اونا سر کوب کردن و احساسمو تو   ی زیواسم نمونده ازبس هرچ  یذوق   چیه گه یخسته شدم د یبحث واسه هرکار 

واون خوب متوجه شده بود.بازم بهم واسه رنگ لباس کمک کردوآخرش   کردم ینطفه خفه شده.......بازم داشتم باهاش دردودل م

 . می رفت یاط یبه سمت خ میبازم کتاب و ازش غرض گرفتم و مستق 
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شرمنده  -و ببره واونم گفت ادوکتابیراست به طرف تلفن رفتم و طبق قرارم با آرمان بهش زنگ زدم تا ب ه ی خونه  مید یرس  ی وقت

 .برمیم ام یواسه صبح م  د یببرم خر تارویآز خوام یم  شهیاالن نم

 تلفن و قطع کردم  ی خداحافظ هی شدو با  میحسود  تایمن به آز بازم

 

زنگ در   یلم داده بودم که صدا ون یزیتلو یبود که آرمان اومدمنم تازه صبحانه خورده بودم و جلو 9،9:30ساعت حدود  فرداصبح

دونستم که آرمان   ی تنها بودم م شدومنیباز م  یاصل ابون یکه آخر کوچمون سر خ  یرفته بودبازار د یواسه خر   دمامانیبه گوش رس 

گلدار خوشگل سر کردم و رفتم دم در،درو باز کردم و   دو یچادر سف  ه یبودم  دنشید  ظرباس خوب و مرتب منت ل  هی با  ادپسیم

کرده بود همونطور داشتم    کیش  یلیپررنگ تنش بود که اونو خ  یآب   نیشلوار ج ه ی روشن و  یآب  راهنیپ ه یشدم  رهیبهش خ

 ام؟ یب نبودمنمگه قرار  یشماتعجب کرد  نکهیسالم،مثل ا گنیمعموال اول م-که گفت  کردمیم زش یآنال

 ؟؟؟ یگفت ی چ دهیگفتم...خاک توسرت وح یچ  یاتفاقا منتظر بودم.......وااااااا دسالم،چرایب...ب....ببخش-

 ؟ یپس ،که منتظرم بود-دادگفت یکه خندشو به زور قورت م  اون

  یراست-حرف و عوض کنم که گفتم دمی.بهترد نیایامروز م که   نیگفت روزخودتون یخب د-خودمو جمع و جور کردمو گفتم عیسر

 خوش گذشت؟ تایبا آز د یخر

  یروسر ه یمانتو و  هی تا واسه خودش  م یپا گذاشت ر یبازارو ز ،تمامیوجب  می تورو خدا،هالکم کرد ن  نیننداز ادمی یوا -آرمان

 یی افتادم خدا ی داشتم به التماس م  گهید،دیخر

 ن؟ی هست تای کردن مثل آز د یشما هم تو خر-گفت   کنمیدارم باحسرت نگاش م  د ید ی وقت

مجبورم   یعنی خرم ی همونجا بود م یمغازه هرچ هی تو  رمی با مامانم م رمینم  نجورجاهایکردن تو پاساژو ا د یمن....من اصال واسه خر-

 بخرم آخه اجازه دورزدن و گشتن و ندارم 

 حد؟؟؟  نیتا ا  یعن ی-دفعه گفت ه ی کردیبازنگام م بادهن

  ی خونواده   ن یا ستیدرمن ن ی واسه زندگ  یذوق و شوق  چ یخوونه و خانوادست گفتم که ه نیا یهای چشمه از اجبار ه یفقط  نیا-

 اون احد قجر رو آب برده  دونن ینم گهید ی ول  دنیبامحدود کردن من اصل کارو انجام م کننیفکر م ر یسخت گ

باهاش حرف زدم که در   ی چقدتو درگاه  دونم ید،نمیفهمیخوب م یلی و آرمان خ کردم یداشتم باهاش دردودل م   دمشیتا د بازم

 رفت  یخداحافظ  هی آخر کتاب و ازم گرفت و با
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منو آرمان گذشت طبق  داریحسرت تو دلم که انگار تازه سرباز کرده بودن رفتم تو اتاقم.چند روزاز د ا یدن ه یبا دل گرفته و  منم

گرفته بودم بماند که پدرم    لیتحو یاط یلباسامم از خ  دنید  ونیزی و تلو دن ینداشتم جز خوردن و خواب یتابستوناکار  معمول

  پوشم یلباس م ی گولیو بقول خودش دارم ج کنم یم ی رو ادهیکردوبهم هشدار دادکه دارم ز  وامچقدواسه مدل و رنگ وقدمانتوم دع

 . دادمیبحث نداشتم و فقط گوش م ی باشه. منم که اصال حوصله  رهیفقط ت د یبا ی رونیچون به نظر اونا لباس ب

 - که مامان گفت   کردمیپاک م ی نشسته بودم و داشتم با مامان سبز ونیزیتلو یجلو

کردم.خانم حاج   ز یامو تبندازه گوش  یواسم ترش  ی فی و بادمجون بخرم وبدم خانم حاج س   تهیل  یترش  ی  لهیبرم بازاروس  د یبا

 گه؟ یآرمان و م ؟مادر یفیس 

 تا؟ یآز ؟مادریفی حاج س  نیخانم هم-

  ای رم یبگ  لیخودش بخره وآماده کنه و برم تحو دمیرو م لهیکل پول وس   ایشه،یم نیریو ش  ندازه یدستم آب م ی آره،آخه ترش -مامان

 بهش درست کنه  دمیم  خرمیرو م  لهیوس 

 ها؟یواسه سفارش ترش  ن یبر نیخوای م ی ک-جرقه زدوگفتم یز یچ هی  تومغزم 

 احتماال رم یتا آخر هفته م-مامان

 نم یبب تارویآز خوامیآخه م ام یمنم ب شه یم-امروز دوشنبه هستش پس گفتم دمیفهم ی حساب ذهن هیبا

 م یریباشه،خواستم برم باهم م-مامان

 م؟ یدار  یچه نسبت نا یا یفیبا حاج س  قایمامان؟؟؟....مادق -

 م یر یشب به بابات گفتم و پول داد فردا م د ی....شاشنیهم م یپسرخاله   یفی بابات با حاج س -مامان

روزگار بر وفق مرادم بود که   ی ک  ی....ولنمشیکه آرمان خونه باشه و من بب  میبر یوقت ه ی کردم یگفتم و تو دلم خدا خدا م  یا باشه

 بار بوده باشه.  نیا

که    یفیرسوند و خودش رفت حجره مامان که از قبل با خانم حاج س  یف یحاج س  یم خونه  پس فردا حاج بابا مارو تاد  خالصه

 اسمش طاهره خانم بودهماهنگ کرده بودواوناهم منتظر ما بودن. 

چرا استرس داشتم انگار مثال آرمان خونه بود که من هول شده بودم و دست وپامو گم کرده بودم.بعدازباز   دونمیزنگ زدن نم بعداز

 ییو مارو به داخل راهنما  میکرد  یکه زن آرش بود سالم و احوالپرس  کشون یاون عروس کوچ تاویبا طاهره خانم و آز شدن در

اسمش  دمیو زنداداشش که فهم تای که آز م یمنو مامان و بعد طاهره خانم رو مبال نشست  ل.اومیکردن و بعداز تعارفات نشست

بودن که اول تا آخر   یمیصم یل یمعلوم بود خ  ارنیرو ب  ییرایپذ  ی  لهیرفتن سراغ آشپزخونه که وس  ی عذر خواه ه یبود با اسمنی

 دست همو گرفته بودن. 
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و نرخهاشون گفتن منم که اسمن نگاهشون    هایو مرباهاو تمام شبز های از انواع ترش  زدن ی م ی معمول ی و طاهره خانم حرفها مامان

  یفقط صدا گفتنیم ی چ دمیفهمی اومد نم ی م رون یخندهاشون تا ب یزخونه بودآخه صداتمام حواسم و گوشم تو آشپ  یول  کردم یم

 د یرس یقهقه هاشون بود که به گوشم م

 جون تنهاست ده یوح گهید  نیایدخترااااا؟ب-خانم طاهره

 مادرجون  میاومد -باهم گفتن اسمنی تاویآز

  یمیدوست صم ا یهمدم  ه یعمرم  ی تا دهنمو سوزوند...خب حق داشتم من تو ششیکه انگار آت دمیکش  یحسرت بار  آه

 هام یالبته بجز بچگ  د یچیپ یتو خونه نم ی نجوریخندههام ا یعمرم صدا ینداشتم،تو

شروع   ییرایپذ  وه،بعدازیو م یی اومدن و کنارم نشستن وشروع کردن به تعارف کردن چا ییرایپذ  ی ها لهیبا وس  اسمنی تاویآز

خوشحال بودم و   یل یمورد توجه بودم خ نکه یهم ازا دادومن یمنو توبحث خودشو زنداداشش شرکت م  تایرف زدن و آزکردن به ح

خاله توروخدا  - روبه مامان گفت  تایآز میواسه اومدن پاشد   یوقت  مید یو خند   میگفت  یباهاشون گرم گرفتم و تا غروب حساب یحساب

 . می کرد  دایاوقات به من سربزنه مابعد چندسال تازه همو پ یگاه  دهیاجازه بده وح

 طرف ما ایتو ب ادینتونست ب دهی ندارم حاال اگه وح یاگه باباش اجازه بده من حرف-مامان

   زنم ی سرم دهیبه وح گهیاجازه بده من چند روز د یحاج چراغ نکه یباشه خاله،واسه ا-تایآز

خونه   شهیزنگ بزن البته من هم ی ایب یممنون هر وقت خواست -دادرو بهش کردم و گفتم   شنهادوی پ نیممنون بودم که ا تایازآز

 هستم

 

روز   هیچند روز بعد  م یکه از خودم سراغ نداشتم به سمت خونه راه افتاد  یا ه ی و باروح  می کرد  یخانم و دخترا خداحافظ ازطاهره

از   یتاکلیباهام تماس گرفت و منم با ذوق فراوون اونو دعوت کردم خونه چون طبق معمول تنها بودم.بعداز اومدن آز تایعصرآز

  تای اون شب که آز ی ها یطونیوش  دارمونیو تازه شدن د میی دختر دا ه یم و ازشب عروس ی گفت هایخاطرات مدرسه و همکالس 

  یجانم  چیه گه یکه مدرسمون از هم جداشد د  ییبعداز ابتدا گه ی؟دیرشد یگوشه گ  نقد ی.....چراتو اده؟یوح-گفت   ییهووی

 ها،؟؟؟ یدنید د یها،ع یمهمون  یدمت؟حتید

چه   گه یم دهی م  ریجوون گ یبا دختر پسرها دنیوگفتن خند  ی خانوادگ ی وبه مهمون  رمیبا همه گرم بگ  ادیز  زارهیآخه حاج بابام نم-

  ه یو   امی که من ب  یپسرا حرف بزنن خب توقع ندار ابایبا هم هرهر کنن  ایداره بزرگترا نشستن دخترباهم پچ پچ کنن  ی لزوم

جدا کنم که   ه یخودمو از بعق  دم یگوش بدم  و حسرت جوونارو بخورم پس بهتر د هایباجخاله خام یو به حرفا  نمیگوشه بش

 خونه  نیا وار یدرو د  دزدنی کردم وکارم شد د نکارمیهم
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راستش....راستش آرمان هم   زدم یحدس م-گفت  دمینگاش فهم نوازیواسم سوخت ا تا یاز دلم در اومد که دل آز یحسرت بار  آه

 یمیحدباهم باهم صم نیتا ا ی عنی-حرفوزد چشام گرد شدوگفتم نیا ی مغازه .وقت برنت یپارچه به زور م د یگفت که واسه خر

 ن؟یهست

بار کارهاشو واسه    هی خونه اول  ادیآرمان هرشب که م ست ین یز یکه چ  نیواه....ا- ه بود گفتگردو شد   یکه چشاش اندازه   تایآز

 ی زنیکه م ه یچه حرف نی !!!!اندازهیاگه آب هم بخوره جا نم یحت  کنهیم ف یمن تعر

  ادم یوقتا  ی ....اصال بعض دهیوسع  دهیحم  یحت  ای د یباوح ی احوالپرس  هی از  غ ی!!!من که در نیهست یم یخوشبحالت چقدباهم صم-

گوش   تایوآز کردم یمن دردودل م  شتریالبته ب می حرف زد ی هم دارم.....خالصه تا غروب کل یا  گه یبه جز خودم کس د ره یم

اگه حاج    ی به بعد رو من حساب کن حت ن یازا-رفتن محکم بغلم کردوگفت قع دلش به حالم سوخته بود و مو  یلیخ دادآخه یم

 گفتم  م ی.همونطور تو بغل هم بودمی زنیباهم حرف م  یخونمون تلفن ی ایتو ب ایخونتون  ام ینزاره من ب یچراغ

  یدورتو خط بکشم ول   د یفاتحم خوندس وبا گه یوخواهرام بفهمن د امیب امنی ی ایدوبارتوب ی کی ه یفقط کاف  یول ی ممنون که بفکرم-

به بعد گوشاتو واسه   نیام محکم زدم به پشتش وادامه دادم از ابا کف دست  شه یکدوم درد سر نم چیراحت ترم واسه ه ی تلفن

 هم باهات هستم تاآخرش  ی تلفن یحت -هم کارمنو تکرار کردو گفت تایآماده کن آز امیپرحرف

 که دادش در اومد   دمیحرفش سراپا ذوق شدم و تو بغلم چلوندمش ولپشو محکم بوس  نیا با

 ؟ ی بوس دار ی عقده  دونستمیشدماااا؟نم یتف خال  دهیییییااااااه.....وح-تایآز

دوست    ه یمحبت ،هم صحبت ، ی که واسش مهم باشم دلم بهش گرم باشه عقده  ی کیبوس از ه ی ی عقده داشتم عقده  واقعا

 ز یکلمه حرف محبت آم  هی،یمیصم

 تاخواهشیو از آز   خوردمیصه مشروع شد تا زمان مدرسه ،بازم چون مدرسمون جدا بودغ تایمنوآز  ی تلفن ی حرفا گه یفرداش د از

  ی کار ه ی تونست یاون م یخودمون چون واسه من که امکان نداشت برم ول  یمدرسه    ادیکردم با پدرو مادرش صحبت کنه و ب

پارچه به مغازه   ی روزبه بهانه  ه ی خودم دست به کار بشم پس  دم یبازم بهتر د ی ول  کنهیبکنه که اونم گفت با خانوادش صحبت م

 ره یبگ  و یزنگ زدم و خواستم آرمان گوش  یاحیحاج ر ی

 الو؟؟ -آرمان

 هستم   ده یسالم،وح-

 چه خبرا؟ نیسالم خوب - آرمان

 ن؟یصحبت کن  ن یتونیم  یسالمت-

 اره ،چطور مگه؟ -آرمان
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 همکاراتون فکر بد کنن  ای یاحیآخه دوست ندارم حاج ر-

 ست یس ندر مورد پارچه و لبا نیدار  یآهااا،حاال متوجه شدم،پس کار خصوص -آرمان

 با یتقر  -زدمو گفتم   یلبخند 

 زنم یزنگ م  یازکارت رمیم ن یپس قطع کن-آرمان

 باشه پس منتظرم،خداحافظ-

 باشه ،خداحافظ-آرمان

 ربع تلفن زنگ خورد   کیبعداز   بایرو قطع کردمو منتظر بودم که تقر یگوش 

 الو؟؟ 

 خانم دهیسالم مجدد خدمت وح-آرمان

 شدم یدمزاحم نماگه کارم واجب نبو ن؟ببخشد یسالم خوب-

 نییسراپا گوشم بفرما ه؟منیحرفا چ نی ن،ایباز که تعارف کرد-آرمان

 

وابسته شدم    یل یمدت بهش خ نیراستش من توا میشد  یمیو صم  مید یبعداز چندسال دوباره همو د  تایکه منو آز نیدونیم

 نیوصنگ صبورم االنم که موقع مدرسه شده خواهش داشتم با مادرو پدرتون صحبت کن  هامییشده همدم تنها ییجورای

از   تونم یکه من نم ن یدونی...منیاریدر ب ییومنو ازتنها نیرو در حقم بکن   ی بزرگوار ن یکه من هستم لطفا ا  یمدرسه ا نش یوبفرست

 ن یلطف رو در حقم بکن  نیا کنمیاون تو مدرسش پس از شماخواهش م شی خانوادم بخوام منو بفرستن پ

 ه؟؟؟ ی چ تاینظر خودآز-آرمان

که من واسه شما زنگ زدم توروخدا آقا    دونهینم یول  زنه یمن ازش خواهش کردم واون گفت با پدرومادرتون حرف م ی ول  دونمینم-

 . کنمیآرمان خواهش م

   کنم یم ی و پدر مادرم رو راض کنم یم مو یباشه من تمام سع یاون راض ه؟اگهیچ تاینظر خود آز  نم یبب د یبا-آرمان

 رو گذاشتم یکنم ازش تشکر کردم و گوش  ش یمخف تونستمی که داشتم و نم ی تمام ذوق با

رو آسمونا   گهید   خوندمیکه من توش درس م یثبت نام برن مدرسه ا  یدوسه روز بعد با من تماس گرفت وگفت که قراره برا تایآز

مهم بودفکر کنم من   نقد یدوست واسم ا  هی  ی کرده بودکه مدرسه  وونم یهمدم د  ه ی و   یمیدوست صم  هی و عقده   ییبودم واقعا تنها
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که البته من خودمو دعوت کردم تا مثال بامدرسه   م یثبت نام و گذاشت تاقرار یروزبا آز ه ی نم یذوق داشتم واسه هم شتر یب تایاز آز

  طنت یش  یآرمان وبعداز کل ش یپ میهم باهم واسه گرفتن لباس فرم رفت  گه یروز د  هی ثبت نام  یآشنام باهاش برم بعداز انجام کارها

 .می رفت ی اطیبازم باهم به سمت خ م یرو گرفت ودپارچه ب دهیازم ند  یکس  ریچند سال اخ نی ا یکه اصال در ط   دنیو خند 

رو   ر یلوازم التحر  د یخر می کردیاماده م د ی جد  یلی لباسامونم اماده شد وماهم بعداز گرفتن لباسا خودمونو واسه سال تحص باالخره

 د یداستان جد   ه یمن بهش شک کنه که مطمئنا  یتو مدرسم و وابستگ  تای به اومدن آز ی کس خواستمی با مامان رفتم چون نم گهید

 داشتم....

و    می سطح بود کیدرسمون هم خوب بود هردو در م یرفتی م رستانیکالس دوم دب تایبا آز میمدرسه شد   یاول مهر بودو راه امروز

 . میخوند ی م  یانسان یهردومون رشته  

که به آرمان داشتم تو دلم پررنگ تر شده بودو من حاال  یدر کنار هم البته احساس   تایگذشت و منو آز ی پشت سر هم م روزها

 احساس قشنگ عشقه،عشق.......  نیودم اسم اب دهیفهم

و پوکشون   ک یو ناخواسته در مورد اوناو از ج شد یو اون متوجه نم دادمیربط م تایآز  یمختلف بحث و به خانواده    یبهانه ها به

 زدم یمنم متقابال تمام حرفامو بهش م زدو یحرف م

البته   شدمیرنگش م د یسف کان یتعارف سوار پ  یبعدکل تامنمیآز ومددنبالی که آرمان ظهرهابعداز مدرسه م شه یم  یچند روز  االن

 . نهیبب ی کس خواستمیچون نم شدم یم اده یسر کوچه پ

ناخواسته منو هم مخاطب   پرسه یم  یزیچ تا یاز آز یچرا وقت دونمینم زنه یم  دمید  یه  نهیاز تو آ هییطور  ه یکردن آرمان بهم  نگاه

و در مورد مسائل مدرسه هست رو    دونهی که در مورد من م  یهرچ تایواقعا سوالش از منم هست؟فکر کنم آز  د یشا ای دهیقرار م

 از اتفاقات مدرسه و خونه خبر داره  که فهممیآخه از رفتارش م   گهیبراش م

 منو هم مخاطب قرار داد(  شهینگاه بهم انداخت و مثل هم هی  نهیخب خانما امروز چه خبر؟)تو آ-آرمان

 ....یچ ی.....هیسالمت-تایآز

 کردم  د ییتا   تارو یبا خنده سرمو تکون دادمو حرف آز منم

 هاااا چسبهیم  یگرمه و بستن یل یشروع نشدو هوا خ زییپا یسرما  ن؟هنوز یرو دار یبستن ه یامروز حال خوردن - آرمان

 آخجوووون عاااشقتم آرمان  -تایآز

 ستم،یناما من عاشقت  - آرمان

 خانم؟  ده یوح یشما چ-بازم نگام کردو گفت نهیتو آ از
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 شم یمزاحم نم نیبعد شما بر نیدستتون درد نکنه اول منو برسون-

 ته دلم دوست داشتم برم باهاشون اما

 م؟ ی،دار  میحرفارو ندار  ن یما باهم ا ی ااااااا.....بازم که تعارف کرد-آرمان

 گه یتعارف نکن د  دهیوح  گهیراست م-ردو گفتروشو سمت من که مشت نشسته بودم ک تایآز

 جواب پس بدم ،شرمنده  ی کل د یبرم با رتر ید  قهیدودق ی دونیمنوم تیکه وضع تا،تو ی آز ستیبخدا تعارف ن-

 ااااافتمممممی -گفت   یبلند  بایتقر یدفعه آرمان با صدا ه ی تو سکوت بود که  یحساب نیچرا احساس کردم پکر شدن ماش  دونمینم

 رووووو؟  ی چ-باهم  تایمنوآز

 ...چطوره؟ میخوریم نیتو ماش   خرمیم ی فی روووووو.....ق ی بستن-با خنده  آرمان

 آخجووووون -تایآز

رو   یبستن تایآرمان و آز یمسخره باز   یبا کل  دو یخر یف یجلو تر کنار زدو سه تا ق کمینزدم آرمان  ی که از خدام بود حرف  منم

وصف   ی شدم با شوق اده یتشکر کردم وپ یرسوندنم سرکوچه کل  خوردبعدازی م یهم بستن  کرد یم  یالبته آرمان هم رانندگ م یخورد

 به طرف خونه رفتم  ریناپذ 

 

هوا داشت  گهی.ددادمینبودشو بروز م ومدتابلوی روز م ه یآرمان واسم عادت شده بود اگه   دنیود گذشتیپشت سرهم م روزها

لباس آماده ممنوع   د یو طبق معمول خر دم یخریپارچه م د یواسه زمستون به فکر پالتوبودم طبق معمول هم با د یشدبایسردم

 ام؟یب د یکه من واسه خر رسهیم  ی ها ک یی آقا آرمان پارچه پالتو د یخشبب-دمیموقع برگشت از آرمان پرس  نیبود.تو ماش 

 بعد  ی آخر هفته   شاهللیا- آرمان

 شم یممنون م نیکتاب ژورنال خوب خبرم کن  ه یهمراه با  د یهروقت رس -

 باشه حتما -نگاه بهم انداخت وگفت هی  نهیاز آ آرمان

 ده؟؟؟؟ یوح-تایآز

 جانم؟؟؟؟ -

 م؟ یهردو تامون آماده بخر شه یم-تایآز
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 د؟؟؟یباهات خر امیب ده یحاج بابام اجازه م تانگوکه یواه.....آز-

 د یخر میر یروز عصر م ه ی  میردا  یت یکالس تقو  میگ یشه؟میم  یخب چ-تایآز

 ....شونیشناس یخوب م  ؟توکهیگ یم نو یچرا ا گه ید  ؟تویلباس بگم از کجا آوردم؟پولش چ دنیبعداز خر-

 که؟  ی ایبا من ب یتونیم یحواسم نبود.ول  د یببخش-تایآز

   شه یمعذب م چاره یب ؟خب یکنیچرااصرار م ادیب تونهینم ده یوح یدونیتو که م تایاااااا....آز- آرمان

 مدرسه خونه،خونه مدرسه  شه یتو خونه،هم د یپوس  ی خب طفل- تایآز

بودم اشکم تو چشممو پر  ده یند  چوقتی که ه یی محبت ها نیو بفکرم بودن از ا  سوختیممنون بودم که دلشون واسم م ازشون

 کردم وبه سمت خونه رفتم.   یکه ازشون خداحافظ م یبود دهیخودش بود.سرکوچه رس  تاتویآز یمتوجه شدول نهیکرد.آرمان از تو آ

تو مغازه ژورنال رو هم بهمون دادمنم در حضور مامان   دارهرروزمون ی خبرم کردو واسه تابلو نبودن د دآرمانیپارچه ها رس  ی وقت

روش کاربشه   قرمز گرفتم که  کهیت  هی با  ی مشک ییپارچه پالتو ه یدم مغازه و اونم قبول کردمنم   ارمیگفتم که موقع مدرسه م 

هنوز   تایشدآزیو غروبها هم هواسرد م می بود یچون بعداز ظهر دمشی فردا تو مدرسه پوش  اتوپالتو آماده شدبردمش واسه  ی .وقت

حاال که پالتو  -به آرمان گفت تا یموقع برگشتن از مدرسه آز نیسخت پسندبودتوماش  ی لیواسه خودش نگرفته بودآخه خ  یزیچ

 سوز داره  یلیغروبا هوا خ م یواسه منم پالتو بخر م یت بزاروق ه ی د یآماده شد با دهیوح

 می ریصبح باهم م ه ی ی هست یروزا که بعداز ظهر  نیا-آرمان

  ی  افهیگردو....آرمان باهمون ق ی منم اومدم وچشم جفتشون شده بود اندازه  د یگفتم شا یو با چه جرعت  یچجور  دونمینم

 آخه......!!!!؟؟؟؟ -بهم نگاه کردو گفت نهیمتعجب از تو آ

 !!!!!! ؟؟؟؟؟یمطمئن-تایآز

 ام یوب  چونمی مامانو بپ د یکارگاه شا یکه حاج بابا رفت سمنان واسه کارا  یکه اون روز  ن یکن ی زیبرنامه ر ی جوریآره....البته اگه -

   مید یبلندخند  یذوق فراوون وصدا  ذوق کردن که باهم گفتن چراکه نه؟؟؟؟!!!!بعدش هرسه تامون با ی انگار کل هردوتاشون 

مقدار   هی د یبرم خر د یبا ی کار عمل ه یبا بچه ها به دروغ به مامانم گفتم که واسه  یبعداز هماهنگ  دومنم یپالتو فرا رس  د یخر روز

آرمان   دونستیقبول کردالبته نم  تایکلنجار رفتن من و زنگ زدن آز ی بودبعداز کل ده ی.مامان هم که تا االن ازم دروغ نشنلهیوس 

داد تا به   تیحرفا رضا نیو مواظب باش و ازا  ایسفارش و قول گرفتن ازم که زود ب یکل  کردبعدازیم قبولوگرنه عمرا  اد یباهامون م

 راه افتادم.  نایا تایآز یطرف خونه  
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  ادویرو داشتم. نکنه که پدرم ب ی زیواسترس هر چ زاشتم یمردپابه پاساژ و مغازه ها م  هی والبته در کنار   ییبارم بود که تنها نیاول

و دستام بلرزه و دلشوره    رمیصدجور فکر از سرم گذشت که باعث شده بود استرس بگ  دونمیچم ل یفام ایخواهرام  ای نه ی منو بب

نکردمنم با حسرت تمام مغازه هارو نگاه    دایپ یزی چ یلکرد و   رورویتمام مغازه ها روز  تایاره،آزیب درکردن و از دماغم   د یلذت خر

و آرمان هم با نگاه   هامیبه بغل دست خوردمیم ایکه چند بار تو بغل مردا فرو رفتم و   کردمیها رفتار م ده یمثل ند   نقد یو ا کردم یم

گوشم    ریاومد کنارموز واش ی شد و هم حسرت نگاهمو خوند که  شمیشوتموم حرکات منو تحت نظر داشت هم متوجه ت زش یت

خودش بهت    ا یتو دلش  ی ریم  ای شهیکه از کنارت رد م ی هرآدم ستایحواست ن  ؟اصال یکنیمغازه هارو نگاه م  ینجور یچرا ا-گفت

 تو انگارنه انگار حواست کجاست؟  یانداختن ول کهی تا االن صدنفر بهت ت   مالهیم

 انداختم و شرمنده رفتارم شدم  نیینبود.....سرم و پاواقعا؟؟؟؟اصال حواسم -

 !!اااا؟؟یومد ین د یو حواست باشه واقعا انگار اصال خر   یگفتم دقت کن  یبش د ی نگفتم که سرخ و سف-آرمان

 

عمل   ره یو مثل بچه اردک پشت مامانش م می ماهم پشت سرش بود رون یب  ومد یم  یتو مغازه ها و ه رفتیم ی جلوترازمابودو ه تایآز

بکنه و درکم کنه   یداشتم که واسم هرکار  یحام ه ی  تایاگه من مثل آز-بود گفتم  تای دور زدنا نگاهم که به آز ن ی.تو هممیکردیم

و دست خودم    خورمیها حسرتشو م نه یزم یل یدر خ  یخودم دوسش دارم ول شتراز یوبعاشقشم  نکهیوجود ا شد؟؟بایم یچ

  د یخر ی  ه یبودو بس بعق  ی احیحاج ر ی همون حجره  دمونیما سال به سال خر  امیم د یخر ییکه تنها  هی بار نیاول نی..ا..ستین

 دم یکش یمنم اصال انگار وجودندارم.....بازم آه سوز دار   دهیهاروهم مامان انجام م

 شرمنده ناراحتت کردم -شده باشه گفت مونیآخرش پش  یاز جمله   نکهیمثل ا آرمان

 کرد  شیکار  شهیکه هست و نم نه یهم ت ینه بابا واقع-

.....آخه   ا یهستم  قهیبدسل یلیخ امنیواسه من    شهینم دایپالتو پ هی واقعا که.....  یعنی-پکر اومدطرفمون روبه ماکردوگفت تایآز

 خوام یو تک م کیش  زیچ ه یمن   ستیمدل و قدشون خوب ن  ایندارن   یرنگ خوب  اینظرمو نگرفت  یچیه

  ی زیچرا از کتاب ژورنال چ-گفتم  تایبه آز نیتوماش  م یآرمان راه افتاد نیبه سمت ماش  یشد دست خال  تاتموم یحرف آز نکهیا بعداز

 ؟؟؟ یریگ یو پارچه نم  یکن یقبول نم

 ده ینم لی لباسومثل کتاب تحو  اطیخ چوقت یآخه ه-تایآز

 مدل خوشت اومد   هیاز د ینگاه به کتاب بنداز شا هی  هی خونمون کارش حرف نداره.واسه تو هم امتحانش مجان ک ینزد اطیاماخ-

 شه یم یچ  مینیحاال بب-تایآز

 جووون  یخونه آز  ارم یپس شب کتاب و ب-آرمان
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 نگاه بندازم بهشون  ه ی  دهیفردابا وح ارتای....باشه شب ب یآز  یگ یم اد یبدم م یدونیآرمااااااان......م-تایآز

و   قه ی و نی ژورنال رو انتخاب کنه که رنگ کرم بودولبه آست یاز پالتوها یکیکنم تا  ی راض تارویتونستم آز ی باچه مکافات فرداش 

و دخترونه بودبه سمت پارچه   کیش   یلیکرم داشت خ ی کوچولو ون یپاپ ه یچپش  ی  قهیسوخته بودو رو  ی قهوه ا بشیسرج

 .میرفت  ی اطیوبه سمت خ م یا رو گرفتو پارچه ه م یرفت  یفروش 

بود وبه قول   ک یاسفند ماه نزد گهید  شدمیدوتا خواهرو بردار وابسته م ن یبه ا شتریو من ب شد ی م ی پشت سر هم سپر روزها

 من که ممنوع بودم پس خوشبحال خودش  د یچسبیکردن م د یروزهافقط گشتن تو بازار و خر نیتاایآز

  ییتنها  ؟آخهی ایو ب ی بازم مامان و باباتو دو در کن ی تونیدمیخر  میقراره من آرمان بر ده یوح-روبه من گفت  تایروز تو مدرسه آز هی

 .. دهیفقط پول م دهیسخته آرمان هم که اصال نظر نم

پول   گفتمیم  یدادچطور یروزانه م موی بینبودمادرم پول تو جدوتا  ی کیبهش؟نه اجازه داشتم و نه پول،آخه دردم  گفتمیم یچ

بودن داشتم   تایکه از همراه با آرمان و آز  ی.با تجربه ازنمیدور هم م ه ی و   دمینظر م یول کنمینم د ی با خودم گفتم خر ی بده....ول

- گفتم  تایاز اون خونه بودن بهشته و رو به آز رون یب ه یو برام هرثان گذرهیاگه فقط راهم برم باهاشون خوش م یکه حت  دونستمیم

 کنم ی....خبرت م شهیم  یچ نم یباشه بب

و قبول کنن و در آخر   ارن یبگم که نتونن اما و اگر ب یز یچ هی بکشم و  یاساس  ی نقشه  هی فکر کردم تا  ی شب موقع خواب کل اون

 هم موفق شدم 

منم برم....اولش   نیمدرسه بزارن اگه اجازه بد  رونیب ی تیالس تقوقراره واسه چندتا درس ک-صبحانه گفتم  یصبح سر سفره   فردا

 - نگام کردو گفت کمیبابام 

 چرا آخر سال؟ حاال

واسه ترم آخر اماده کنن . گفتن    د یو مارو با ستنین  یآخه گفتن از نمرات بچه ها راض-که فکر همه جاشو کرده بودم گفتم   منم

 نیمدرسه و بپرس   نیایب نیتونیم نیاگه بخوا م یرو کالس بر بهشتیو ارد  نیاسفندو فرورد د یکه با

 مدرسه؟؟؟  رونیحاال چرا ب-بابا

 ان یهم م گه یمدرسه د  هی و از  م یمخالف دار فت یتو مدرسه ش  آخه

 ؟ یبر یخوایتو که درست خوبه چرا م -بابا

 آزاده  شیشهر می دار ی ....و چون معلم خصوصفمی ضع کمی کی زیو ف ی میآخه تو درس ش -

   امیپس خودم واسه ثبت نام م-بابا
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مدرسه هست   رون ینداره آخه چون کالسها آزاده و ب ی معاون ربط رویبه مد  یباشه ول -چون فکر همه جارو کرده بودم گفتم بازم

 مدرسه هستن ی معلم ها همون معلم ها ی ندارن ول ی اونا دخالت

و معاون همون    ریهم از مد  ومدنی من شرکت نکرده بودم اونا اگه م یبود ول  تیکالسها و درسها واقع نیدروغ نگفته بودم ا  البته

   رفت یم  شیپس کارم داشت خوب پ دن یشنیمنو م یحرفا

 زن؟؟؟  ایمعلماتون مرد هستن -بابا

 همشون زن هستن.....-

 شه؟؟ ی ...چند روز در هفته مآها.-بابا

 از گروها اسم نوشتم   ی کیکه منم تو  رن یبگ  س یسرو ه یگفتن هر چهار نفر  ی واسه راحت  یزوج راست ی روز در هفته،روزها سه

 فه؟؟؟ یحاال همه برنامتون رد  یخواینم  سیکه سرو  ی کشتیگرفتن خودتو م س یواسه سرو یپس چرا واسه مدرسع داشت-بابا

داد و همه هم از خدا خواسته قبول کردن   شنهادو یپ نیباشم معلم هم ا رون یساعت مدرسه ب ده یاره آخه من گفتم پدرم اجازه نم-

 شتره یب  تشیو گفتن امن

  تیخوب فکر همه جارو کرده وموقع نی...ببشه یروز عاقل م ه یگفتم  ید ید - حرفم خوشش اومدروبه مامانم گفت ن یبابا که از ا حاج

غصه   دمیپولم بهت م سیسرو ه یو کرا  هی باشه بابا جان واسه شهر-در نظر گرفته بعد رو به من کردو گفت مونو یو شان خانوادگ

 ون نخورفقط آبرو مو حفظ کن و درس بخو

 داشتم  ی عذاب وجدان بد  یآخه نقشم گرفته بودول  شناختمیپا نم سراز

 

)آبرومو حفظ کنو درس بخون(من فکر گشت و  کرد یعذاب وجدان داشت خفم م خوردو ی نم چرخ مآخرش تو ذه ی  جمله

و    یهوا خور رم یکار خالف کنم فقط م خوام ی من که نم- با خودم گفتم ی فکر آبروش...ول چاره یبودم و اون ب یگذاروخوشگذرون

  ی من اجازه  یمگه اسارت تو اون همه تنگناها ی داشتم ول دانبازم به خاطردروغهام و پول دروغ گرفتن عذاب وج یدولیخر

 داد؟؟ یدرست فکر کردن و م

 طنتهاوداستانهاشونیو هرروز از ش  زننیحرف م دشونیرفتن و چرخ زدن شب ع رون یدوبیهرروز از خر هامیهم کالس  دمید یم ی وقت

اونا   نیع یخواست یو فقط م  یاجازه عاقل بودن نداشت گه یو کفش ها د  فیانواع ک  گنیمدل لباسهام واز  زنن یم دحرف یموقع خر

آدم   ه ی تاپدرش یآز نیدوستام مثل هم  یول  م یکردیم ی زندگ یعاد  یمثل آدمها یمن پدرم غرق پول بود ول  ی اریوکم ن یباش 

خوردو   ی ول  فروختیم  کشیکوچ  یو....رو تو مغازه   یخونگ  یو مربا و سبز ی بودبرادرش شاگرد مغازه و مادرش ترش  یمعمول

 میاصال نداشت ادم.....داشتن که من و خانورهیو غ یفصل  ی ومسافرتها  ادیز یخوراک بهتراز ما ،مهمان ودوستا
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 شدن  یبوسم کرد که تف خال نقد ی سرهم کردم از شوق ا  ی چه داستان د ید  یوقت تایآز

 گه یهمش دروغ بود ولم کن د گم یم رم ینکن...اصال غلط کردم امشب م می تف مال نقد یا!!!تا؟؟؟یااااا...آز-

به درک برو بگواز فردا از مدرسه هم   گهی د  یندار اقتیاحساس....ل یب -با کالسورش زد توبازوم که دردم گرفت و گفت همچون

 ذوق کردم  نهمهیا یبه خاطر ک نیشعور بب  ی .....بیوفتیب

 کردم عشقم،،حاال قهر نکن باشه غلط کردم از فردا دربست نوکرتم ی شوخ-گفتم باخنده

همه عاشقش شدن جون   ی نیبیپالتورو م ن یتو بخرم آخه هم ی  قه یبه سل خوام یهامو م له ی....امسال تمام وس دهیوح یواااااا-تایآز

 خب  یا  قهیتو....خوش سل

 نشناستت ی که امسال کس  یجور  دم یم دنشونتی.....حاال بزار واسه خریفکر کرد   یپس چ-

 گفتم من  ی چ هی  ر یباشه حاال خودتو نگ -تایآز

 سراغ درس و مدرسه.....   م یخنده و رفت ر یز م یزد باهم

شک   یتا کس ام یحواسم بودسرساعت برمو ب ی ها....ول له یدوس یواسه خر م یزاشتیم رپایشروع شدتمام شهروز هامون یفردا بازار گرد از

  وی زیکه خواهرام اگه چ هایفضول ن یازم نپرسه از کجا آوردم و از ا ینکنم که کس د یکه مجبورنباشم خر ییتاجا  کردمیم ی نکنه سع

  فم ی تو ک دمی خری و م  نشستیبه دلم م یز یول کن نبودن،اگه هم چ رسوندنیبه گوش حاج بابا نم نوآورد ی تا تهشو درنم دنید یم

 نکنن... دایپ ی تا مامان موقع مرتب کردن و خواهرام موقع فضول زاشتم یو تو اتاقم تو هزارتا سوراخ م کردم یم میقا

که دامادم شوهر    میروزتوراه مغازه ها بود هی که  گذشتیم ونمون یروز در م  کیاز شروع مثال کالسم ودر اصل دور،دور  دوهفته 

بود به طرفم اومدو   بیهم تنها بودنم عج کنمیم  کاریاونم که هم تعجب کرده بودکه من وسط بازار چ مید ی)آقارضا(رود دهیسع

 سالم کرد 

 !!!تنها؟؟!!!نجا؟؟یخانم....شما ا دهیسالم وح-آقارضا

 د یخر میمنو دوستم اومد   می تو کالس کارکن  مویکتاب کار بخر د یمعلم گفت با ی تیاومدم کالس تقو-

 ؟؟یداره نه کتابفروش   یدورو اطراف نه کالس خصوص نیکجاست؟اآدرس کالستون -آقارضا

 داش یپ د یشا  م یبگرد م یهست که اومد  یکتابفروش   هی دورو اطراف  نیآدرس داد گفت ا  ی کی مینکرد دایکه م  نیگشت  یلیاره...خ-

 م یو کتاب و بخر   میکن
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  ی لیم،خی از دوستام که ازشانسم اون روز باهامون اومده بود،رفت گه ید یکی و   تایو با آز  میکرد  یگفت و باهم خداحافظ یآهان آقارضا

دروغ گفتم اخماش  د ید ی و وقت دونستینم ی زیبود چ م یاون دوستم  که اسمش مر ی خبرازدروغم داشت ول تا یشدمآخه آز عیضا

 توهم رفت 

 ؟ یچرا چرت وپرت گفت دهیوح- میمر

 می دبرگر  د یاالن فقط با دمیم حی بعدا واست تو ض م یمر-تایآز

موضوع   نیفردا شب ا تاینها ایامشب  دونستمیم  میتو خودم بودم و با دوستام به طرف خونه راه افتاد  یفقط شرمنده و عصبان من

صدتا دروغ   ی دروغ که بگ   هی  گنی..راسته که مکردمیحرفامو البته دروغهامو واسشون آماده م  د یطوفان به پا خواهد کردومنم با هی

 اد یمشت بندش م

 

  یفکر  ه ی ای...اصال بگهیدعوات کنن د   کمی تشیغصه نخور در نها دهیوح- گفت تایازمون جداشد که آز یک  م یکه مر دمینفهم گهید

 م یند  یکا اگه مامانت بهم زنگ زد سوت  م یکن  یکیو حرفامونو   میکن

 کن!!!!  ی کار ه یپس تو -نم در جوابم گفتگفتم واو تا یبدم و به آز لیبهشون تحو خواستم یکه م یی حرفا منم

 سرمو تکون دادم  ی سوال کار یچ یبه معن منم

 ی وفتاد ی بزن تا پس ن شی خونه دست پ ی تو رفت-تایآز

 ؟ ی چ یعنی-

  یآقا رضا رو بگوو اونو آماده کن که اگه امکان فضول دن یکتاب و گشتن ما و د  ی  هی خونه به مامانت قض ی رفت  یامروز وقت-تایآز

 ؟ی چ یداشت  سیاگه گفتن سرو-تکون دادم و گفتم  یسر ه یمنم  تا یآز ی باشه باحرفا انیخواهرات بودمامانت در جر

 رسوندوخودش رفت  ریمس  هیماروتا س یبگو سرو-تایآز

کردم و رفتم سمت خونه و تو   یعذر خواه دش یدن خردادنش و بابت نصفه مون  یو دلدار یازش تشکر کردم بابت همراه درآخر

باشه که   میتو تحر نقد یآدم ا د یواخالق بد خانوادم لعنت فرستادمو غر زدم....آخه چرابا  یموش وگربه باز  نیراه هزار بار به خودمو ا

 در حق خانوادش بکنه......  انتیکنه و دروغ بگه و خ ی باز لمیف نقد یا ی عمولگشتن م ا یساده  د یخر هی واسه 

کردم و مامان هم   ف یبه خونه تمام ماجرارو همونطور که قرار بدد بگم واسه مامان تعر دنمیکه نقشه داشتن بعداز رس   همونطور

  رش ید  سیفقط برگشت سرو  میرفت سیگفتم با سرو ی ووقت م یواست کتابو بخر  د یوح ا یخونه تا من   یومد یسرم غر زد که چرا ن

  ده یو وح انمیمن در جر گم یم سوزوننیم شی خواهرات دارن آت دم یاگه د-تر شد و گفت  آروم کمیانگار  ارهیونست مارو بشده بود نت

 از کالسش بهم زنگ زد 
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 داد یاجازه رو نم نیپدرم ا  ی عنی کرد یم تیکم ازم حما ی ل یخوشحال شدم آخه مامان خ یلی حرف مامان خ نیا از

 صددرصد خواهرام فرداشب واسم برنامه داشتن .  یبودول  ومدهیآخه پدرم سمنان بود و ن  وفتاد ین یاتفاق  چ یشب ه اون

ومنم که چون پشتم به مامان   نجام یفردابعداز اومدن از مدرسه مامان گفت کهامشب شام خواهرام ا  زدمیکه حدس م  همونطور

مهمونامون اومدن منم که   دمیبچه ها فهم یصداکه با ینبودوبعداز ناهارو استراحت رفتم سراغ درس تاوقت  المیخ ن یگرم بود،ع

گذشت   شتریب د یساعت شا می ن بایتقر ونیزیرفتم سراغ تلو یو بعداز سالم و احوالپرس   رونیو رفتم ب  یال یخیخودمو زده بودم به ب

- گفت دهیسع  کدفعه یکه   می شام بود یسرسفره  میکم که گذشت مامان صدامون کرد تا سفره رو پهن کن  ه یکه مردا هم اومدن 

 بازار؟؟؟؟  تو یاشت کار یچ یبادوستات بود ده یتوبازار د روزتورو ی د گفت ی....آقارضا مدهیوح

مرتکب شده   یانگار گناه بزرگ  کردن یگردشده نگام م یبا چشا د یحاج بابا و وح د یسرها به طرفم چرخ ی دفعه همه   هی

  لکسیمنو مامان ر یتو کالسات خوندس،ول  یفاتحه   ی عنیه ک  کردنیپوزخند به لب نگام م یجور هی  دهیوسع دهیباشم...حم

 جواااااب؟؟؟؟؟- گفت با اخم و تحکم    د یحاج بابا سکوتمو د ی ....وقتمیبود

  یگفت....واون دروغ تکرار  مون یتی....معلم کالس تقویچی.....هیه-رنگمو متوجه شدم و گفتم  دنیمحکم گفت که خودم پر  یجور

 رو گفتم 

 رن؟؟؟؟ یواست بگ  ی گفتیم د یوح  ایبه مادرت  ی مردیم-گفت شترشدویباال اخماش ب حاج

قرارش   ان یباهامون بود دوماقبل رفتنم به مامان زنگ زدم ودر جر ر یو کل مس م یرفت سیآخه بابا تنها نبودم که ...اوال باسرو-

...سرمو   نیایوقت نبود بزارم تا شما ب   گهیبشه دکتاب کار  ن یحتما سرکالس درس ا د یدادم..سوما معلم چون اصرارداشت امروز با

 نم یلبشون بب ی رو رو یروز ی لبخند پ تونستم یم ی انداختم ول نییپا

 کالس  برمتی کالستوبده بهم وفردا خودم م ی آدرس و شماره -بابا حاج

 کتاب رفت مدرسه   یامروز ب   دانکردنینکرده که آخرهم کتاب وپ ی کار  یبودم طفل انیمن درجر  یاااااا.....حاج-مامان

 نیرو کنار بزار تیحما شهیحاج خانم شما لطفا ساکت....اگه م-بابا حاج

 شه یم امتیاگه ادامه بده امشب ق دونستیحرف بابا مامانم هم ساکت شد چون م نیباا

 ن یکنیم نی که همچ نیالبد بهم اعتماد ندار گنیم ره ی بچه ها م شی آخه چرا؟؟...آبروم پ-وگفتم  اوردم یطاقت ن گهیمن د ی ول

آخرو چنان با داد گفت که از ترس قاشق از دستم افتاد تو بشقاب ،خواهرزاده هام که به   یجمله   نی که گفتم.....ا نیهم-بابا حاج

خواهرام انگار دشمنشونو   ی ول  دونمیها دلشون واسم سوخته بودو نم یاون طفل  ایاز ترس   ایحاال  د ید  شد یوضوح اشکشونو م

 دنیخند ی شن با غرور مشکست داده با
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به سفره   ی حرمت یکارو ب نیا شدپدرمیبلند شدن و قهر کردن از رو سفره رو نداشتم چون صددرصد اوضاع بدتر م  ی اجازه

نشستم و غذارو با بغضم   نیحق مدرسه رفتن رو هم نداشتم به خاطر هم ی شدوچندروزیم  امتیق نجایامشب ا دونست یوبزرگتر م

 که کوفت شده بود به جانم   دادمیقورت م 

هم بگم که اونا هروقت   نویا یخواهرام انگار تازه اشتهاشون باز شده بود کهتندتند غذاشونو خوردنو سفره جمع شد،راست ی ول

  ایداشته باشم و عذاب بکشم وجرات قهر کردن ن ایکه   کردنیکارو م نیمنو بکنن سر سفره ا  ی کنن و چوقول ع یمنو ضا خواستنیم

 جنگ.....چقد واسشون لذت بخش بود هردوحالت   دونیقهر کنم و خونه بشه م

 

که تاصبح هم    دنیچشمم فهم ی کردم صبح همه ازپف وقرمز ه یورفتم تواتاقم تا خودصبح گر  ارمیبعدازشام نتونستم طاقت ب گهید

- گفت  د یحرفوازم شن  ن یمامان صبح ا ی وقت  رم یکالس نم گه یا بگه دوصبح به مادرم گفتم به حاج باب دم یکردم وهم نخواب ه یگر

بچه ها بدنشه   ش یپ نکهینمونده پس واسه ا د یتا ع  یز یکالس االنم که چ ی که بر م یکنیم ی ضدوباره اقاتو را د ینداره....بعدع بیع

 . هی بدات فکر خوب

  گهیناراحت شدکه د یلیکردم اونم خ فی تعر  تایوواسه آز  انیجر ی مثبت تکون دادم و رفتم سمت مدرسه.وقت  یبه معن ی سر منم

  یدباباموراضیبعدع شاهللیگفتم که ا تای به آز  ی مهم تربودول ش یآت نی برام خاموش کردن ا یکمکش کنم ول  دایتو خر تونمینم

 .میخوش بگذرون یتاباهم حساب کنمیم

  یدنیددیخونه باباومامان هم ع ایحجره بود ا ی دهمیخونه بودم وح دوی روز ع زده یسال مثل هرسال گذشت ومنم تمام س  داونیع

 روهمراهشون رفتم...  یف یخونه حاج س  ی دنیددیبود که ع نیهارو باهم رفتن فقط فرق امسال ا

بگم که دوباره واسه   نوهمیا یمان شروع شدراستهم آر ی وگاه  تایمنو آز  یدارهایمدرسه ها باز شدد  نیازچهاردهم فرورد دوباره 

 زحمت لباسم وسپردم گردن آرمان و کتاب ژورنالش.  د یع

نبود فقط گشتن تو پارکا و   یدخبریدفعه ازخر نیا ی البته به لطف مامان که برم کالس ول م یکرد یحاج بابارو راض  ددوبارهیبعدع

وقتهاهم آرمان    یبگذره و بعض م یساعت ون ک ی نیتا ا  میزد یحرف م ی ر در و از ه  میزدیخلوت قدم م یابونهایتو خ ایبازارهابود 

  ک یداره که بهم نزد ن یدرا یاسعیبهم بگه  ی زیچ ه یخوادیآرمان م کردمیاحساس م بودچونخوب   ی لیخ ومدحالمیهمراهمون م

بارم   کهی ت ی پوست ریز ی برده بودکه ه ییبوها هی هم انگار  تا یتا نظرشو جلب کنم آز کردم یم  یبشه منم از خداخواسته هرکار

 .... کردیم

گفتم   تا یو من روبه آرمان وآز م یگشت کمیبازار  میکالس دوباره رفت  یروزبه بهانه   هی بودکه  بهشتیارد ل یاوا یعنید یهفته بعدع سه

  یبچه ها  یبه باز ی نجوریهم قهیچند دق  ه ی  مینشست مکتین ه ی تو پارک رو  م یقبول کردن و ما رفت ع ی پارک.....اوناهم سر م یکه بر

 ؟؟؟ یخوریتو م دهیبخرم وح رم یم  ادمنیم یپشمک ی صدا-تاگفتیکه آز مید یخند یوم  میکرد ینگاه م کیکوچ

 دوست دارم   یلیآره ...خ-



32 
 

 گه ینم م یزیچ ی کیواسه منم بخردوتا بخر چون من -آرمان

 ام یباشه زود م-تایآز

دفعه   ه ی  ی ول  گهیبهم هگه که نم یز یچ هی  خوادیآرمان م کردمی احساس م یمنو آرمان سکوت بودول  نیب تارفت یآز ی وقت

 بگم؟؟؟  یزی چ هی ....ده؟؟یوح- گفت کردیکه به روبرونگاه م  ی نجوریهم

 بگو -که مثل خودش نگام به روبرو بودگفتم  منم

 توروخدا ناراحت نشوباشه؟  ی بگم ول خوامیته دلمه م  یز یچ هی -آرمان

 باشه بگو-اول بهش و دوباره به روبرو نگاه کردمو گفتم باتعجب

 ه؟ ینظرت راجع به عشق چ-آرمان

 تا االن بهش فکر نکردم  دونمیعشق؟؟؟نم-

 شه؟؟؟؟ یم ؟؟؟مگه یدون یو عشق نم یدر مورد حس عاشق  یز یچ یعنی- آرمان

باعث شد سکوت کنم که   ایح یدادم ول   نمویوقته دل و د  یل یهستم وخ یعاشق حرفه ا ه ی که خودم   یکار  یگفتم کجا  تودلم

 قشنگ روساختن ی ها یباهم بودن و زندگ ی برا ه یقشنگ  ی بهانه  یو عاشق رسونه ی واژست که قلبها روبهم م  هی عشق -دوباره گفت

 یراه انداخت یعشق و عاشق نجایا ی تو غلط کرد- بهیغر یصدا

  شیبلند و ر   لیبیو با س  ی کلیمرد قدبلند و ه ه یکه   می ت سرمون نگاه کردو به پش  مید یمثل برق گرفته ها باهم پر هردوتا 

  قه ی م یجفتمون تکون نخورد میچون شوکه شده بود ی آورد ول ورش یبودو به سمت آرمان  ستادهیو پرپشت ا وسته یپ یبلندباابروها

   ادتون یرو  ی تا عشق و عاشق  یکالنتر   نمی بر-زد به بازوم و گفت رومآرمان و گرفت و با باتون تو دستش آ ی

 .بدم

که تو سرم شد   یخاک  ادیبزنم  ی هنگ هنگ بودم که دوباره با همون باتون بازومو فشارداد ومن بخودم اومدم تا خواستم حرف علنا

کردن   سیصورتمو خ دهینکش ه یهام وبه ثانگونه   یرو  ی نگاه به آرمان انداختم وبعداشکام شروع کردن به سرسره باز هی افتادم و 

 منطقه.  یبردن کالنتر  نویتو ماش  نداختنکرو اللها ا  نیهردوتا مونو ع

  یکف دست چپش و گاه  زدیبا دست راستش که مشت بود م یبود و ه یعصبان ی لیآرمان خ می نشسته بود ی راهروکالنتر تو

دفعه همون    هی بودم فکر کنم نصف انگشتمو هم خورده بودم که  دهی که از بس ناخونامو جو دمنمی کشیموهاش م یدستاشو ال

  زیم  هیپشت  د یسف ی و مو  لی بیو س  شی مرد مسن با ر  هی  میاتاق شد  ارد و ی اتاق .وقت ه یتو   میکلفت اومدو بهم گفت بر لیبیس 
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اسمش  دمیلباسش فهم  یاون آقاهه که از آرم رو که   میهم نشست یومنو آرمان هم روبرو  مینینشسته بود و اشاره کرد که بش

 - د یپرس  هیسرهنگ احمد 

 ه ی نصبتتون چ نیومشخصات کامل هردوتاتون و بگ  اسمتون

  می دوست خواهرم هستن و امروز اومده بود شون یا یول  م یدور دار یل ینصبت فام ه یخودش و من گفت که  ی بعداز معرف آرمان

 ی پارک هواخور

 گفتن؟؟؟یم  یا  گهید  زی ما چ یهمکارا یول -یاحمد  سرهنگ

 م یزد یحرف م میآره فقط داشت-آرمان

 مگه نه؟؟؟ -روبه من گفت بعد 

 اره تکون دادم  یکه اصال الل بودم سرموبه معن  منم

 و کاراتونو بکنن  انیب نیباشه،پس االن به خانواده هاتون اطالع بد -یاحمد  سرهنگ

 ارن؟؟ یهم ب قهی ون وثوواسه جفتم  انیمن فقط ب یخانواده   شهیم-آرمان

 

 اد؟یخانم وخانوادشون ن  نیازا یکس ن یگ یشما م یعنی-سرهنگ

 اگه امکانش هست....نه -آرمان

 م یقانونه و ما تابع قانون  انیدبیمحاله....با-سرهنگ

 ن؟ یریگ یتماس م یشما با ک -شد و گفت یجور  ه یبهم انداخت که دلم  شو ینگاه پراز غم و دلسوز آرما

 کرده..  ی نیب شی که تا آر ماجرارو پ  دونستمیم

 .رنیشماره بدم خودشون تماس بگ   دمیم  حیترج ی ول  رمیپدرم تماس بگ  یمجبورم باحجره  -

- سرهنگ وبعداز تماس بابرادراش رو به سرهنگ گفت ز یباشه بعدبلند شدو رفت سمت تلفن رو م یعن ی تکون دادکه  ی سر آرمان

 ؟ نیریگ یاگه خانم شماره بدن خودتون تماس م

 ستین ی باشه مشکل-سرهنگ
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  انیم  گهیاالن د-گفت قطع کردو روبه ماگفت ی گفت و به ک  یچ دمیکه اصال نفهم قه ی شماره رو دادم وبعداز چند دق عی سر منم

 ن؟یعقدبش د یبا ن یکه هددوتاتون مجرد هست  نیدونیبعدادامه دادم

 ؟؟؟ یچ ی عنی-آرمان با داد گفت  م یحرف پس افتاد نیازا گه یآرمان د منو

   شنیمجردها عقد م یتره ول  نیجرمتون سنگ  نیقانونه اگه متاهل باش - سرهنگ

 نداره که!!!!؟؟؟  ی زیآبرور نهمهینشستن ا مکتین ه ی ی آخه رو-آرمان

 م یکنیما قانون رو اجرا م ی ول  گنیم نو یهمه هم- سرهنگ

خودمو مرده فرض کرده   هیثان  نیو ناله و خواهشو شروع کردم واز هم  هی داشتم گر  یکه چه حال نی منو اصال تصور هم نکن  گهید

به عقد برسم و از آرمان نگم   زارهیو نم  کشهیکه حاج بابا منو م  کردمیوباخودم فکر م   زدمیانداخته بودم و زار م نییبودم سرمو پا

 یو ناراحت ت یآرمان در مرز انفجار بود از عصبان یکردم ول یم  ه یترم من حداقل گر نیسنگ 

 کن  شون ییراهنما-آرمان اومدن سرهنگ هم گفت یرادرایسربازخبرداد کا  هی که درباز شد و   می حول و وال بود تو

 و آرش باهم وارد شدن  ن یسرباز رفت آرم ی وقت

 آخه مجازات تا چه حد؟؟!!!! گرفتی م ش یداشت گر  گهید  آرمان

 ت یعصبان دازیباریاز صورتشون خون م زدنیبا سرهنگ حرف م و آرش  ن یآرم ی وقت

سرخ از   یحاج بابا با صورت واربرخوردکردوپشتشیدر باشدت تمام باز شدو باد هو یکه  کردم یورود پدرمو تصور م  یمن لحظه   ی ول

ندادومحکم خوابوند تو گوشم منم که اصالمرده   چکدوممون ی به ه یحرکت  چیوارد شدواصال مجال ه د ی لرزیکه م  ییخشم و دستوپا

منو گرفت و دوباره بلندم کردودوباره   ی  قه ی نکردن  که دوباره حاج بابااومدسمتم و  ی تحرک چیه چکدومی شدم ه نیبودم پخش زم

 سرهنگ ولم کرد  ی خوابوندتو صورتم که با صدا

 دلطفااااای.....صبرکنیچراغ یآقا-سرهنگ

هجوم برد    عیآرمان سر  دنیبا د یشدوروشوکرد سمت آرمان وبرادراش و سرهنگ ول  المیخیبابا ببلند سرهنگ حاج  یباصدا

منو    ن؟ها؟دختریمنو نکرد ی بندو بارن؟؟فکر آبرو یهمه مثل شما ب ی پدرو مادرفکر کرد یب - گرفت وگفت قشو ی طرفش و

 ؟؟ ید ید  ی م یکیباخواهرت 

دفعه   نی حاج بابا مگه ول کن بودا یکهواز حرف پدرم به مرز انفجار بود تا اومد جوابشو بده برادراش ساکتش کردن ول  آرمان

به   نایمثل خودشون،ا  یکی ی،شد  نیقول تو آزادگشتن عاقبتش شد ا بهینگردبا دخترا ی چقد بهت گفتم باهرک-حرفش با من بود 

  نیا یخواستی که م ی تو افتاد آزاد یبود که حاال از صدقه سر  وفتادهیذرم هم نگ االتاح یما چ  یجاها عادت دارن ول  نجوریا

 هان؟  یو تمام روزتو باهاش   یقی رف ی ف یبا دختر س  ی بود؟چرانگفت
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که سرهنگ به سمت    د یباریاز صورتشون خون وازچشماشون نفرت م یول  کردن یسه تا برادر داشتن به زور خودشونو کنترل م اون

نداره و شمام به احترام    یآقااصال گناه  نیا ی  چارهیخواهر ب نیلطفا احترام خودتونو نگه دار یچراغ یآقا -حاج بابا اومدو گفت

 روشن بشه   فشون ی تکل ات نیچند لحظه ساکت باش  دت یفی شیر

 و اون آقاهم به خودش مربوطه  زارمیم قه ی )اشاره به من(وث ن یروشنه من واسه ا فشونیتکل-بابا حاج

 قانون داره واسه خودش  ی هر کار ستین ام ینجوریا-سرهنگ

 ؟؟ی چه قانون  فهممینم-بابا حاج

 تره  نیاگه متاهل باشن حکمشون سنگ  ی زندان و دادگاه ا ی میکنیمجرد باشن عقد م نجااگهیا ارنیکه م  ییماجوونا-سرهنگ

  نو یهم-به سرهنگ بود بعد رودبه من گفت رهیفقط خ ه یافتادوتا چند ثان تیالحرف سرهنگ مثل ما مغزش از فع نیبابا با ا حاج

 با فرهنگ )اشاره با آرمان و برادراش(گشتن کار دستت داد؟  یو فرهنگ امروز کار دستت داد؟با آدمها ی ؟آخرآزادیخواستیم

 

تا آخرعمرهم اگه تو   خوام یآقا من نم-آرمان باال رفت ی دفعه صدا  هی بود   ی چ دمیکه باهم کردن ومن اصال نفهم ییها بعدازصحبت

 عقدنه. یول مونم یزندان بمونم ،م

- من برم زندان پس رفت ودست به دامن داداشاش شدوگفت دهیدونستم که حاج بابااجازه نم یم  شترشکستم یحرفش ب نیازا

 م؟ ی باهم حرف بزن رونیب شه یم  ونیآقا

بلد بودبه منو   ن یتوه  یهرچ-گفت گرفتی و زمانو گاز م ن یزم تین که از عصبانآرما ی دوتاهم بااخم پشت سرش رفتن ول  اون

 ...... رمردهیخانوادم کردحاال انتظار داره آبروشم بخرم پ

  تیدونستم تمام مظلوم  یم  یمرده مساو هی خودموبا گهینگاه غضبناک به من انداخت.من که د هی حرفشو خورد و  ی  ه یبعق

 خورد بشم ن یشترازای....نزار ب کنمی آقاآرمان......خواهش م-گفتم   ختمویتونگاهمو تو چشاش ر

 !!!اد؟؟ی بدترش سرت ن میعقدشد  یازکجا معلوم وقت -و همزمان باهم داشت گفت   رونفرتیباال که تحق یبا غرور و سر  آرمان

و   ش یمردم ون یحرفها د یبه بعدبا نیازا نکهیو فکر ا  شینه راه پس مونده بود نه راه پ گه ید  یخودمو خوندم ول یفاتحه    خودم

برام   رمیتو زندون تو بم- به آرمان گفتم ی ناچار ی که از رو  شدمیم دهیخواهرام وپدرمو تحمل کنم به مرز جنون کش ی ها هیکنا

 داشتم ....   یوش پدرم....چه دل خ ی بهتره از خونه 

دادگاه    یکه فردا با نامه ها م یتعهد داد یول   میخونه هامون شد  ی امشب رو روونه  قهیده نشدوبا گذاشتن وثز  نمونی ب یحرف گهید

و تو   میشد   ی سفارش الزم راه یو کل  یاز سرهنگ احمد  یبودبعدازخداحافظ یتازه اول بدبخت نی ا یول   میکن  فی کار عقدو رد

 آرمان با اخم...   یو آرمان با نفرت وبابا و برادرا یمن با شرمندگ یم ول یدوباره دور هم جمع شد   یکالنتر  اطیح
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البد عاشقمه و   زدگفتمیحرف م یبوداون که تادعصر داشت راجع به عشق و عاشق بیعج ی لیآرمان برام خ ی دفعه ا ه ی ر ییتغ ی ول

  یپدرم بهشون ب  ن یتوه دونستم یکردمیم جیو نفرت منو گ نه یک  نیا یذوق ته دلش باشه ول  د یبا کمیموضوع حداقل  نیحاال ازا

 .... ستین ررفتارش ییربط به تغ

  قه یوث یو کارعقدتموم بشه و بعداز آوردن سند ازدواج سندها میانجام بد  عی الزموسر یالزمو زدن و قرارشد کارها یحرفا اونا

 ..... میرفت یم شیآزما دواسهیآزادبشن وفرداهم با

  هی در مرزسکته بودالبته مهر  کردیمنو قبول م د یبه اجبار با نکهیفقط آرمان هم از ا دم یکشیکال الل بودم ونفس هم به زور م  منکه

- انجام شدودرآخر حاج باباروبه منو آرمان گفت یمراسم خواستگار یکالنتر اط یانگارتو ح گهیشددیم  ن یبا نظر دادگاه مع د یهم با

  ی نامه  ادی ب تون یکیفقط  ادیب  یکس ستین ی ازیکارها هم ن ی  ه یاگه دارن بزنن واسه بعق یحرف  هشگایخودشون فردا تو راه آزما

 . میکنیمحضر عقد م  شیهم که با دادگاهه و بعداز آماده شدن جواب آزما  هی مهر می ریدادگاه رو باهم بگ 

)اشاره به من(تازمان عقد مثل  نیا-و با حرف آخرش ناله ازسر گرفتم که گفت  دمیخاک عالمو تو سرم د گه یپدرم د یحرفا نیبابا

تحمل   گه یچون د نیببر  نیخوای م یو هر خراب شده ا   نیریبعدعقد دستشو بگ   یول مونه یمن م یآشغال تو خونه   که یت  هی

 ندارم  ختشویر

نگم بهتره چه    گهیافتادم آرمان که د نی وهام رو زموروزان   سمیو ناله هام توانمو گرفته بودنتونستم رو پام وا  هی که اشک و گر من

کردن و رفتن   ی کجا رفت برادراش هم از پدرم خداحافظ دونم یازمون دورشد و نم دویداد بلند کش  هی داشت فقط   یحال وروز 

 ...نیرفت به طرف ماش   ونگاه بهم انداخت  هی حاج بابا هم 

خودش نشست منم   نکهیو بعداز ا نیآشغالم...باهمون حال زارم پشت سرش راه افتادم سمت ماش  کهیت  هی مطمئن شدم که   گهید

تو خونه بود تا خود خونه   ام یبودم رفت سمت خونه تازه بدبخت دهیکه ازش ند  یاد ینشستم هنوز درو نبسته بودم که باسرعت ز

 فرستادم  وبه بخت بدم لعنت   ختمیر کنثارم کرد و من فقط اش  نیفقط فحش و نفر

راهرومنتظرمون بودن.حاج   ددمیبعدرفتنمون تو خونه مامان و وح دمی دوویشدومنم پشت بندش م   اده یباسرعت پ مید یرس  ی وقت

من پشت    د ید  یوسط و برگشت وقت زی کرد رو م نوپرتیماش  چیو سوئ دخونه یهردوشونو کنارزدورفت داخل،کل تیبابا با عصبان

 ... واتاقت گمشتو  یعنی سرشم بهم با سر اشاره کرد 

 دمیشنی دعواشو با مامان م  یرفتم ودراتاقو بستم صدا عی سر منم

  تیاجازه حرف زدن نداشت چه برسه به وقت عصبان یکس شیدرمقابل حرف عاد  یعن ی دادنیالل فقط گوش م د یوح مادرمو 

 حد!!!!  نی...اونم تا ا

رو؟بفرما آبرو   ی فرهنگ امروز  ی جه ی نت ید ی؟د یگفتیکه م  یآزاد ی  جهینت ی د یدسته گلت،د نم یبفرما خانوم ...ا-بابا حاج

  یخداااااااا!!!!!!آبروم رفت ،آبرو -گفت  یبلندتر یواسم نمونه...بعدبا صدا یی به الالش گذاشتن هاتون باعث شد آبرو یل  یرفت.....ل
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سالم رفت...حاال 60  ی ه آبروسال 15  یبچه   هی  هی فکر ی حالل و حرومم رفتتتتتت....با ب ی دم،آبرویسف شیر  یچندسالم رفت،آبرو 

 خداااا!!!!! ینقل مجلس و محفل و بازار وحجره ها...ااااا میشی.....م ی...ازفردا منو آبروم اون دختره  زمیتو سرم بر ی چه خاک

 

  هی و ان یچندنفرومتوجه شدم که به سمت اتاقم م دن یدو  یدفعه صدا  هی که   زدمیکه تو اتاقم به حالت سجده افتاده بودموزارم من

  انیکه قدبلندپدرم که حاال شونه هاش افتاده بودتوچهارچوب در نما وارسرموبلندکردمیدفعه در با شتاب بازشدومحکم خورد به د

  رون یجا؟؟!!بشماک-به اونا انداخت و گفت یپشت سرش بودن که حاج بابانگاه دومامان یوح  اقمدم در مکث کردواومدتوات یکمیشد 

 نیباش 

  تیرو اصال نشنوم که همه حما ی کیتو  یصدا -گفت   یبلند  یبزنه که حاج بابا ،باصدا یتاخواست دهن باز کنه و حرف چارم یمادرب

  یکه سن وسال فی..حستی...حساب تو باشه واسه بعداالن وقتش نیبه سرم شدمقصرش توهم هست  یهاش از طرف تو بودهرخاک 

 ....پس فعال جلوچشمم نباش یکرد یگورتو گم م د یهمراه دخترت با بهوگرنه تو هم  رهیرمشتیازت گذشته وآبروم ب

رفت  دهمراهشیکه حال و روزشود دهمیکال الل شده بودورفت وح گه یگناه سوخت د  یمن ب ش یبدبختم که به آت مادر

شده بودم   هوش یو کبودم کردکه منم چون ب اه یبعدازرفتن اونا حاج بابادراتاقوقفل کردوکمربندشو در آوردوتا جوون داشت س 

 ....دورفتیاز زدنم دست کش ی ک دمینفهم

مو  خود یبلندشدم وقت  رشدهیخوردو خم ی با بدن ده یصبح رونشون م3ساعت  واراتاقمیساعت رود دمی وقت چشم بازکردم که د   هی

 کردن....آخه چرا من؟به کدوم گناه نکرده؟؟؟!!!   ختنینگاه کردم دوباره اشکام شروع به ر  نه یتو آ

آخه   رسمیم  کسالمیکه به عشق  شهیختم م نیکه دارم به ا ی سخت نهمهیکه ا  شدمیآروم م بایو تقر کردم یم حیخودمو توج ی ول

  نیماش  هی افتادم که پشت  ی جمله م هی ادیو   کردمیاز دردم کم م یفکر فقط کم  نیوابسته و دلبستش شده بودم و با ا یلیخ

 .......  یاست(ول  رراهد ی نوشته بود)بعداز زمستون سرد بهار قشنگ 

لباسم وانجام   ضی رفتن آماده کنم بعداز تعو ش یتا خودمو واسه آزما  ییبلندشدم و رفتم سمت دستشو یباحال زار  فرداصبح

  یوارداتاقم شدوقت اسمنیدوتاتقه به درخوردو قه ی زنگ در اومدو بعداز چنددق ی که صدا م یادوبریکارهام منتظربودم که آرمان ب 

 م؟؟؟یده؟؟بریوح ی حاضر-شاهکار بابامه ...گفت د یفهم نکهیمثل ا ه یچندثان ازچشمش بهم افتادبادهن باز نگام کرد بعد 

  نیانتظار داشتم آرمان تو ماس  رون یب دمیرس  یتو اتاقش بود وقت  نکه یمثل ا  دمیراه افتادم مامانو اصال ند  اره همراهش ی معن باسربه

 ... یدم در منتظرم باشه ول ای

- متوجه نگاهم شد که گفت  اسمنینگاه به شوهرش آرش که  ه ی کردم و  اسمنینگاه به  هی و شوهرش اومده بودن دنبالم  اسمنی

باشه سرمو تکون دادم و رفتم تو   یو منم به معن  شیدادگاه و نوبت محضرو آزما ی وپدرت رفتن دنبال گارها  نیآرمان و آرم

  م یرفت شگاهی شدم و باهم به طرف آزما ادهیپ نیکمکم کرد تا از ماش  اسمنی دنیزرس نزدم بعدا یحرف شگاهیو تا خود آزما نیماش 

حرکات   یچشم ری من ز ی تا چه برسه به حرف ول نداختیکه آرمان تنها اومد اصال بهم نگاهم نم مینوبت نشسته بود  بعداز گرفتن 
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هارو گرفتم دلم خوش بود چند وقت بعداز   نامه -و آرش گفت  اسمنیباالخره به حرف اومدورو به  دمی د  یو کالفه بودنشو م یعصب

که    میگرد شده و دهن باز نگاهش کرد یهرسه باهم با چشا  کنه یم نیی بدن تع ی رو اعضا هی دادگاه مهر  یول  دم یعقد طالقش م

حاج   یز یآبرو ر ن یآخه به لطف ا رم یهم به اسم پدرمه فعال هم سرکارهم نم نممیمن خوونه ندارم ماش - دفعه رو به من گفت نیا

 اگه اونااجازه بدن  میکن  ی پدرم زندگ یتو خونه  د ی فعال با ده یهم رام نم یاحیر

 کنم یشون م  یو راض زنمیمن باهاشون حرف م- وسط حرفشون و گفت د یپر آرش 

خون   تابهی کردن و امروز نثار پدرم کردن پدرمو مادرم و آز  ضیمارو مستف  شبید تون یکه پدرگرام  ی آخه با القاب قشنگ -آرمان

 هردومون بخصوص تو تشنه هستن

  نقد ینداره چرا ا یگناه  چارهی ب نیا کنمیآرمان خواهش م - قبل من گفت اسمنیپس بدم که  د یرو با یبگم تقاص چکار خواستم

 نید یعذابش م

و نگفت؟چراازما نه!از خودش   ت ینگفت؟چرا الاقل واقع یزیپدر.....چ شی الل شده چرا پ شبی)اشاره به من(از د  چارهی ب نیا-آرمان

 دفاع نکرد؟هان؟زنداداش چراااا؟؟؟!!!

ازش و زبون خشک شده....الل شده بودم تو دلم   د یباریکه خون م ییو من موندم با چشما رون یحرف رفت ب نیبعداز زدن ا آرمان

پدرم زخم زبون پدرو خواهرام   یخوونه   یباهاش اگه بدباشه ول  ی بدو قبول کردآرمان و زندگ د یبد و بدتربا ن یاشکال نداره ب-گفتم 

بتونم با محبت آرمان و نرم کنم و   د یبکشه بدتر ازبد بودشا د یکه به خاطر من مادرم با یعذاب ادبدترش یکه ممکنه سرم ب ییبالها

البته   به بعد جهنم تر از جهنم خواهد بود ن یپدرم از ا یخوونه   کنمیمحبتم تو دلش جا م هاویو خودمو با خوب   شهیشوهرم م

تانرم بشه خدا رو    کنمیو بهش محبت م  کنمیم ی صبور نقد یآرش ا یخونه   یول  داد یدر صد رام م کی محال بود که رام بده اگرهم 

 ؟؟پاشوییکجا- تکونم دادو گفت اسمنی...توافکار خودم غرق بودم که دمیرو د  ی خوش زندگ یروز منم رو ه ی د یشا ید یچه د

 ی ریجان برو واسه نمونه گ  دهیوح

نگاه   ه ی نگاه به صورتم ودست کبودم انداخت و  هی رفتم داخل پرستار موقع نمونه گرفتن ازم  ی ریتکون دادم و واسه نمونه گ سرمو

 شونه؟؟ یشاه دوماد ا-انداخت وبعدآروم گفت داد یبه آرمان  که روبروم داشت خون م

 آره -گفتم آروم 

 

 ؟؟ یبش ینجور یارزششو داشت ا-اشاره به دست و صورتم کبود بود کردوگفت هی پرستار

 د یشا-نگاه به آرمان که حواسش به پرستار مرد روبروش بود انداختموگفتم هی

  چوقتی و ه   یخوشبخت بش شاهللیا-گرفتن نمونه لباسمودرست کردمو روبه پرستارتشکرکردمد خواستم برم که گفت بعداز

 ی نش مونیپش
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به منو بعدش به پرستاربا اخم نگاه کردواز بغل دستم ردشدورفت ومنم دوباره تشکرکردم و پشت سرش راه افتادم وبه طرف   آرمان

  قهی صورتم سرم تو  یکه تو سالن منتظرمون بودن تازه نگاهم تو سالن افتادآخه تا اون موقع به خاطر کبود  م یرفت اسمنیآرش و 

،وبه انتخاب خودشون   دوآرزویام یکه با کل ی مرحله اززندگ  هی وواسه  شدنیآماده م یشروع زندگ  هشاد واس  یام بودتمام دخترپسرا

حسرت   شهیقرار نگرفته بودم که بدون حسرت باشه ،هم یاز زندگ ی تو مرحله ا چوقت یحسرت ،ه ؟بازم یمن چ  یبودول 

 بودوحسرت 

زل  دهایدبد ی بازم که مثل ند  هی چ-تم خم شده بود گفتکه به سم دمیآرمان و ازپشت سرم شن  یغرق فکرشده بودم که صدا بازم

 ....گهیافت د یبه مردم راه ب  ی زد

....آخه نه  هی نجوریهم شهیهم-گفت اسمنینگاهم به مردم شدم....بعدروبه  ی وهم شرمنده  دمیبا اخم گفت که هم ترس  نیهمچ

 بشر ن یازدست ا ره یآدم م ی به دوروبر،آبرو زنهیمثل بز زل م هی تو خونه زندون  شه یهم نکهیا

هم   یکجا رفت چون اصال باهام خداحافظ  دونم یخودش رفت که نم نیو آرمان با ماش   میبه طرف خونه راه افتاد  اسمنیآرش و  با

  ی سته اکنه؟؟هه چه دل خج یگرفته بودکه بخوادخداحافظ  لمیکنه ،مگه تحو ی نکرد....هه،مگه سالم کرده بود که بخواد خداحافظ

 خانم؟؟  دهیوح-که آرش گفت  مید یرس  ی ک دمی آرمان بودم که نفهم ار رفت ری درگ نقدباخودم یدارم من.....ا

 باشه ده یشن دونمیم د یگفتم که اصال بع نقدآروم یبله؟؟البته ا-

هاتون رو   لهیشما وس  زنه یقبلش بهتون زنگ م اسمنیدنبالتون البته  می ایم اسمنیهروقت جواب آماده شداگه مثبت بود با -آرش 

 بابام ی خونه   می بر د یکه بعداز محضربا نیوآماده باش  ن یجمع کن

 ؟؟؟یمثبت نبود چ ؟؟؟اگه یسادگ نیبه هم-چندروز گرفته شد گفتم  ن یازا شتریکه دلم ب من

که    یسادگ نی حرفا......به هم نیو ا مهیو زندان و جر ه یکه عقد منتف زننیاگه مثبت نباشه که خودشون واسه دادگاه نامه م -آرش 

ازدهنش دراومدبه   یآرمان که صبح گفت که پدرتون صبح زنگ زد وهرچ-سکوت دوباره ادامه داد   ی چه عرض کنم....بعداز کم

بعدها نظر آرمان عوض   د یکه شده حاال شا ه یکرد.....کار شه ینم شیشرط پدرتون بوده و کار نیپدرومادرو خواهرم گفتن بعدهم ا

پس صبر     نیفعالاز اوضاع خونه و خودش خبردار ی گرفت ول یزیچ  یاجشنی ی مهمون ایکردو  یبه رحم اومدوکار شد و دلش 

 خواد یم ی خدا چ مین یبب نیداشته باش 

شدم.بعدازرفتن توخونه   اده یکردم و پ یازشون تشکروخداحافظ یرلب یباشه سرمو تکون دادم و ز یتموم شدن حرفش به معن بعداز

بعداز   خوره ی از تو اتاقش تکون نم وفته یچشمش بهم ن نکه یمامان واسه ا  دونستمیرفتم تو اتاقم م  می و مستق نییسرموانداختم پا

وقت وساعت تو    نیتو ا روز ی؟؟؟؟دیراحت نی فقط تا غروب مهمون اون خونه بودم؟؟؟؟به هم داختمنگاه به اتاقم ان هی لباسم   ضیتعو

 ؟؟؟ یحاال چ ی بهتر بودم ول یل یخ یل یباز از امروزخ یم و عزت هرچند کم ول احترا

دل ،دودل بودم برم   ه ینشم هنر کردم   هوش یب گهیکه امروز داده بودم د  ینزدم و بعداز خون  ی زیلب به چ گه یبعدد روزبه یازناهارد

 االن. نای بپا کنن ا ی محشر ه ی االن  یخواهرام اومدن...وااااا دمیباز شدن درو سرو صدا اومدکه فهم ی نه که صدا ایتو آشپزخونه  
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و زخم    راهیبدوب  ی انداختن و مسخره کردن و هرچ که یاز همون دم در شروع کردن به متلک گفتن ودت زدمیکه حدس م  همونطور

و مادرمون داره دق    کنهیها رفت و پدرمون داره سکته م هیهمساشوهرمون و اقوام و  یال یفام شیزبون بود زدن که آبرو مونو م 

گذاشتم رو گوشام که حداقل نشنوم صداسونو و همونطور به خواب رفتم تا ال     رداشتم که بالشتمو ب گه ید ی حرفا ی لیوخ  کنهیم

  کارم یخاله چ ه یچ-  دمیکه پرس  دهیشدم تا چشممو باز کردم چشمم افتاد به خواهرزادم،دخترسع  دارینفر ب  کی  یتکون دادنها

 ؟ یدار

 خاله تلفن باشما کار داره -(دهی)دخترسعسالله

 باشه خاله اومدم -

 

مثبت بودوخودموتاموقع عصرآماده   شیگفت که جواب آزما یبودبعدازسالم واحوالپرس  اسمنیپاشدم وبه طرف تلفن رفتم  ازجام

 پدرشوهرم.  ای ی فیحاج س   ی محضروبعدخونه   میر یدنبالم و م ان یم7کنم که ساعت 

بعدا  یجاگذاشت ی زیاگه چ اریواجب روب ی لیخ ی زهایکه گفت فقط لباس چ ادن یهام ز لهیندارم فقط وس  یگفتم کار خاص  منم

غضبناک خواهرام   یها  رنگاهیافتاده ازز نییازش باسرپا یوجود نداره و بعداز خداحافظ  یبرگشت  گهید   دونستمیکه م  میبریم میایم

رو با پشت دستم پاک   خت یر ی هام واشکام که پشت سرهم م لهیبه جمع کردن وس  دمم و شروع کرگذشتم وبه سمت اتاقم رفت

  گه یو حرص ود تیو با تمام عصبان دادم یو کوله م جا م  فیهامو تو ساک و ک  له یووس   زدمیخودم حرف م ی وباخودم و خدا کردم یم

واردشدن و نگاه هاشون رو من ثابت   دهیسع و  ده یبعدهم حم د یشده بودکه در اتاق بازشداول وح لی هامم به ناله و زجه تبد  ه یگر

 ن؟ یداشت ی کار-موند بغضمو قورت دادمو گفتم

 ؟؟ یکرد کاریبا خودت و ما چ-گفت نم یبب تونستم یکه غم تو نگاهشو به وضوح م  د یوح

دورگه شده   اد یز ی  ه یکه از گر ییداقل بزار حرفامو بزنم و با صداح نجایازا ی ری گرفتن بسه وامروز م  یاللمون گهیخودموگفتم د با

بوداز   یصحبت ی بود ازب ی همدم ی بوداز ب ی کس ی بود ازب یی نکردم ،همش از تنها یکار  چیکردم؟من ه  کاریمن؟؟من چ-بود گفتم

تو پسر   د یحرفام وح یننشست پا تون یکیهم صحبت نداشتم چرا  هی،من آدم نبودم ؟هان؟چرا نیکنیگرفتن بود...چرا فکر م  دهیناد

تو درسم   ی د یبار ازم پرس  ه یبار فقط  هی  ی ول  میخون یدرس م ی مقطع سن ه یوتو م یمنو تو دوقلو هست ی برادرم که بود یول  ی بود

که   ی حرف نیمنو تو آخر نیب  کیو عل رازسالمیبه غ یدر مورد درس و مدرسه باهام حرف زد   چوقتینه؟اره ه  ایمشکل دارم  ییجا

به من   ی ا گهی تا االن جز زخم زبون و متلک حرف د  یتو چ ده یحم-کردم و گفتم  دهیو سع دهیبودبعد رومو سمت حم ی زده شد ک

من و   ندنتو بجز چزو  دهیسع ای ی کردیخودم ازش استفاده م هیبهت بر عل زدم ی م یاگه من همون چندسال قبلم خرف  ای ی زد

  کنن یم یر یبچه هاتونم از من کناره گ ی که حت  نیدار  نهینسبت به من تنفرو ک نقد ی ؟ایکرد ی ا گهیکردنم تو جمع کار د عیضا

فقط واسه هم   دنتون یگفتن و خند  یمگه من لولو خور خوره بودم اره بودم؟؟؟احساس خواهرانتون فقط واسه هم بود تو گوش 

وقتا از محبتتون به هم   ی که حداقل منو داخل آدم حساب کنه نداشتم ؟بعض ی کس ه یبه  از یآدم نبودم ن ؟هان؟من یبودپس من چ

  بیدختر دا ا یدختر خاله   هی  یمن اندازه    یعنی شد یم  می حسود نیکردی که باهاشون سر حرف و باز م  لیفام  یبه دخترها یحت ای
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حاضر بودم جونمم واسش   کردیاون دختر بهم محبت م ی تپناه بردم و وق تایو کمبود محبت به آز ییو تنها ی کس ی نبودم؟اره از ب

  مکتینداشتم به خدا من فقط باهاش رو ن یسروسر  چیفقط سنگ صبورم بودهمدمم بودبه خدا من با آرمان ه چاره یبدم اون ب

باور   ستیمهم ن  گهیه دالبت  نیرفته بود پشمک بخرهبخدا هم تایمنم ساکت بودم آز زد یاون داشت حرف م ن ینشسته بودم هم

حرفم   ینجای ......به ای..ولیو هست   یبود  یتو که کال خنث  د ی...وح نیبکش قینفس عم ه ی گه ی...درمینه چون من دارم م  ای نیکنیم

  شهیبه بعد خونتو تو ش  نیاز ا دونمیم  ی سوزیبه پام م دونم یم  یشنویم  دونمیمااااماااان م-صدامو باال بردم و گفتم  دمیکه رس 

  ه ی قسم  دتیسف یبااون پسره نداشتم به موها یسرو سر  چیفقط نگران تو هستم تو باور کن من ه  خدا هیبخداوند  یول کننیم

...حاللم کن تورو   هی کاف ی هم صحبت واسم بودن باور کن فقط تو باور کن  ه ی اونا فقط  ی اتفاق بود درسته کالس رفتنم دروغ بود ول

اتاقم رفتم و بهش مشت   واری لرزون به سمت د  یبودپاها غ یج ه یشب که   ییکنترل صدامو نداشتم و باصدا  گهیکن ....د  خدا حاللم

بسته شدن در   ینشستمو زار زدم باصدا ن یزم ی مامان؟تورو خدا حاللم کن تو روخدا.....همون جا رو یشنو یم-زدم و گفتم  

نبود   یده .....اصل کاریچه فا یکرده بود ول  س یگونه هاشونم خ  گهیکه د  دمیالبته اشک چشماشونو هم د رون یرفتن ب  دمیفهم

  ا ی،یکنیجبران م ی ول  یکرد  زالخطاست،اشتباهینداره،انسان جا بیبابا ع-و بگه ره ی،سرمو تو بغلش بگ  رهیمنو بگ  ی،نبود که جلو 

  ن یبعداز ا کردویم تمیو اون حما کردم یاشتباه م نیتالشمو واسه جبران اتمام  ومدومنیبودو م ی حداقل باهام اصال حرف نزنه ول

من   االتیهمش خ نایکه ا ف یف،حیح فرستادیشوهر م ی با احترام عزت منو خونه  کمیحداقل پشتم بودوحداقل   یاجبار ج ازدوا

پشتشون   د یجد  ی زندگ ه یکردن و واسه   تیبچه هاشونو حما  یاتفاق افتاد ول نیکه واسه بچه هاشون ا یی بودن پدرا د یبود شا

 اتفاق... ه یاتفاق بود هی فقط  یول   ودنب ی کیبحث آبرو وسط بودو مشکل کوچ دونم یبودن م

 بودم .  کشهیانتظارمو م یکه معلوم نبود چ د یجد  ی زندگ ه یو آماده منتظر    دهیهام جمع شده بودومنم لباس پوش  له یوس   گهید

اومد تو   انیگو ااهللیوارد اتاقم شدو پشت سرش آرش    امنی قه ی فت بودکه زنگ خونه زده شد و بعداز چند دقربع به ه کی ساعت

  ی ا گهید زیچ  گه یزدم  و نگاه آخرمو بهش انداختم د  د یآخر برگشتم تو اتاقمو د یلحظه    نیهارو بردن تو ماش  لهیاتاقم وباهم وس 

 بامن چشم تو چشم نشن رفتن  گهید نکهیالزم نداشتم خواهرام واسه ا

 

برم و   نکه یدل ا  ینه ول  ا یبودم که برم تو اتاقش  ستادهیمادرم هم تو اتاقش بودتو راهرو مردد ا ومد یو صداشون در نم  د یاتاق وح تو

مامان؟؟دوباره اشکام شروع کردن به  -فتمو گ  ستادم یپشت در اتاقش ا نیاز طرفش رد بشم و خوردتر بشم رو نداشتم واسه هم

 .کردی م ه یهمرام گر کردو یهم از توراهرو نگام م اسمنیواضح نبود  دو یلرزیو صدام م  ختنیر

از خدا بخواه   هی ندارم فقط دعات پشت سرم باشه کاف نه یمامان؟مامان خوبم؟توروخدا منو ببخش حاللم کن توقع بدرقه و آب وآ -

 بهم صبر بده و خوشبخت بشم توروخدا دعام کن مامان . 

  ر یاومدو بازوهامو گرفت و آرو ز اسمنیشده بود پشت در اتاق رو زانوهام افتادم وزارزدم و مادرمو صدا زدم که  لیبه ناله تبد  میگر

حرفش   نیتموم کن تورو خدا و به فکر اون باش.....با ا  ؟پسید یزجرش م شتریکارت ب ن یبا ا یدونیجان م دهیوح- گوشم گفت

  وارید  یرفتم که چشمم افتاد به قاب عکس رو  یو به طرف در ورود  دمیو دراتاق مادرمو محکم بوس  ستادم یمتقاعد شدم و سرپا وا
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و بعداز سوار شدن   ون ر یاونو هم برداشتم و راه افتادم سمت ب می سال قبل گرفته بود یلدایبود که شب  ی عکس دسته جمع ه یکه 

 ... میآرش به طرف محضر راه افتاد نیبا ماش 

نداشت   یری تاث  یمن مخالفت کردم ول یبدن آرش بود بهم گفت ول  یاز اعضا یکیشده که  ن یتع ی  ه یهم محضردار مهر تومحضر

و    نیچار قبول کردم بعد آرمسند واسه دادگاه رفت اونجا اعتراض نشه منم به نا ی تو سند ازدواج ذکر بشه که وقت د یگفتن که با

و    نینگرفت بعدش زن آرم  لیواسه شاهد و در آخر آرمان هم اومد که اصال منو تحو دن زنش ودوتا مرداومدن که از دوستاش بو

هم دستشو   ن یچادر عروس خانم .زن آرم نمیا-آوردو گفت رونیب فشیاز تو ک د یچاذدرسف هی اسمنیبه طرفم اومدن و  اسمنی

گرفته   یل یآروم آخه صدام خ ی لیخ بتهکردم ال ی بزرگ شما،منم ابراز خوشبخت ی هستم جار نیمن نازن- طرفم دراز کردو گفت

 بودودل و دماغ حرف زدن نداشتم.

 مهایجار ی رقم بخوره ول ینجور یقسمت من ا کردم ینه خانوادم اصال تصورشم نم ی نه هل هله ا ینه ذوق و شوق  یعقد  یسفره  نه

کنارم.آرمان هم   نه یسرم گرفتن و عاقدازآرمان خواست تا بش یو باال لون ینا ه یدرآوردن از  د یپارچه سف ه ی دوتا کله قند کوچولوو

که   اسمنی ی؟؟؟آروم به پا اد یب خوادیپدرم اصال نم یعنی ایقبل گرفته شد خدا شتراز یکه دلم ب  رمبا اخم و اکراه نشست کنا یجور

 جان؟؟ ده یجانم وح-اونم اومدو گفت شم یپ ادیضربه زدم و گفتم ب بود  ستاده یبغل دستم ا

 اد؟ یپدرم نم-

 نه قبل اومدن ما اومدو امضاهاشو زدورفت و گفت کار داره - اسمنی

شروع کرد به خوندن خطبه آرمان آروم    یکردن عاقد وقت  ی سوخت اشکام دوباره شروع به سرسره باز میکس  یدلم واسه ب  یلیخ

 حرفارو ندارم گفته باشم.  ن یا ویناز کش ی اثال حوصله  یپاک کن اون اشکاتو حوصلمو سر برد -گوشم گفت ریز

گفت و چند بار گفت که آرمان آروم با آرنجش زد به پهلوم بهش   یعاقد چ دمیبا پشت دستم اشکامو پاک کردم اصال نفهم آروم 

 گه یمنتظر بله گفتن خانم هستن زودباش د- ه گفتنگاه انداختم ک 

پدرم که منو دور   ی ؟بگم با اجازه  ستنی بزرگترام که ن یبله؟بگم با اجازه   ی ک ی بگم؟بگم با اجازه  ی دورو برم نگاه کردم چ  به

 بگم؟؟ یانداخت؟چ

 بله -آروم گفتم  که 

بله گفت و همون چند نفر که بودن   نی آرم  یشم غره هامن هم خطبه واسه آرمان خونده شد که اونم به زور نگاه ها و چ بعداز

  هی  ی بعدهم نوبت د یسابیهم قند م نیو آرش پارچه روباالسرم نگه داشتن و نازن اسمنی دم یدست زدن تازه سرمو بلند کردم که د

من مونده بودم کجا برم که   ی نشستن ول  ناشونیهمه رفتن تو ماش  میو رفت   میبرداشت روها لهیگفتن و وس   یخشک و خال کیتبر

   ادیهم با تو ب دهیوح گه ید ن یخب شما خودتون بر-رو به آرمان گفت اسمنی
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نه ما  -و گفت د یخند  اسمنیخونه ... میریم  م یما مستق نیایب  عیسر ناینر  یی جا یباشه ول- بهم انداخت و گفت ینگاه چپک هی  آرمان

   میاومد  میبخر ینی ریفقط ش   میرینم ییجا

که همونطور به جلو   ن،آرمان یآرمان نشوند بعداز راه افتادن ماش  نیماش   ی دست منو گرفت و جلو اسمنیتکون دادو  ی سر آرمان

 ؟ ید یرو مشخص کنم فهم ییزهایچ ه یواست  د یاالن با نیهم-گفت کرد ینگاه م

 ؟ ید یفهمحرف من جواب داره نه سر تکون دادن  دهیوح- گفت  تیآره سرمو تکون دادم که با عصبان  یبه معن منم

 دم یبله فهم-دفعه گفتم  نیا

  یو فضول  ی،چوقولیکن یکارهاش کمکش م  ،تویبهش خبر بد  د یبا یخور یبا مادرمه آب م تیری پدرم مد  ی تو خوونه -آرمان

  ی سکوت کن د ی از طرف خانوادم فقط با یحرکت ای ،هرحرف یکنیوجه دخالت نم چیبه ه  کنمیم  د یوجه تاک چ یممنوع،توکار من به ه

 ؟؟ ید یمفه  یکرو کورو الل باش   د یپدرم با ی خونه  ی تو تو

 میاونجا باش  د یبا ی ما تا ک  یبله...ول-

 ؟ید ی...فهملیدرس و مدرسه تعط  گه یباشمو نداشته باش د ی شوهرمعمول ه یمثل  نکه یازم انتظارا می بر ییجا ستیماقرارن-  آرمان

 آخه مدرسه چرا؟من درس خووندن و دوست دارم -

 شد... رفهم یش  ارروحرفمیحرف ن گه یآرزوهاتو  د ی همه  ی خاک کن د یرو با یما همه چ  ی  توخوونه -  آرمان

 دادش خفه شدم   یکه با صدا  کردمیدر اومده بود آروم هق هق م  میگر

 صداتو نشنوم ......خفههههههه-آرمان

 

  یدونستم ازم دلخورن به خاطر حرفها  ی ومدمیکس به استقبالم ن  چی زده نشد تا خونشون بعداز ورودبه خونشون ه یحرف گهید

  نیبودم که نازن ستاده یا اطیح شدتویمن روم نم  ینداشتم همه رفته بودن داخل خونه ول ی ا گهیانتظار د  نیپدرم به خاطر هم

 ؟ یایچرانم-و دستمو گرفت گفت  رونیاومد ب

 ...نه؟؟؟؟ ادیاز بودنم ناراحته و ازم بدش م اد،مادرشوهرتونیم شه،خجالتمیروم نم-مگفت   اروم

 ؟ یبر یخوایکجا م   گهیاد یب یمادرشوهرم ؟؟؟از االن مادرشوهرتوهم هست،آره ول -باخنده گفت نینازن

وبا    ستین یهست و ک  یک  نم یبب ی گوشه آروم نشستم و سرمو هم بلند نکردم که حت ه یخونه و  دوبردداخلیزور دستمو کش به

 افتاد.جلوپاشون بلندشدم و سالم کردم  تای نفرسرموبلند کردم که چشم به چشم طاهره خانم وپشت سرش آز ه ی ی قدم ها یصدا
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کردم اونم   یجلو اومدوسالم و احوالپرس  تای نداشتم آز ییو خوش آمدگو  کیخانم بااخم جوابمودادوباهام دست دادانتظار تبر طاهره

رو به همه   ین یریاومدن داخل و ش  ینیریجعبه ش  ه یهم با اسمنیآرش و  قه ی دادو همراه مادرش رفت بعداز چنددق  با اخم جوابمو

 وبلندشدن رفتن به سمت آشپزخونه.   نخوردنو مادرش   تایتعارف کردن که آز

 بخواد لباسشو عوض کنه  د یتو اتاقش شا نیبزار  نیاریبا آرمان ب ن یرو بر ده یوح  یها له ی...وس  زمیآرش عز-روبه آرش گفت اسمنی

 م یریم  می بخور ی نیریو ش  ییچا  هی چشم خانم....بزار -آرش 

بود آرش و آرمان   نییمبل خودمو جمع کرده بودمو سرم پا هی ممنون گفت و  فت تو آشپزخونه ومن تک و تنهاگوشه  هی اسمنی

جان   دهی وح- منوصدا کردوگفت اسمنیها رو آوردن و تو اتاق آرمان گذاشتن. له یشون بلندشدنورفتن وس  یی بعدازخوردن چا

 خونته  نجایا  گه ید ی کن  یبیدغرینبا گهینجادیپاشوبرو لباستوعوض کن ا

  تایها بودکنارهم اتاق اول مال آز یبهداشت سیسرو یکی دمیممنون بلندشدموبه سمت اتاقها رفتم وبه چهارتادررس   هی  باگفتن

عکس خوشگل از هرکسو   هی  یهردر  ی رو  دمیدرفهم  یرو  یعکسها یناروازرو یدرو مادرش واتاق آخرمال آرمان اواتاق دوم مال پ

 چسبونده بودن. 

  زیم  کیو  ی پاتخت ه یو  یوار یکمدد ه یبزرگترازحدمعمول و ی کمینفره  ک یتخت  ه یدراتاق آرمان و باز کردمو رفتم داخل  آروم 

رنگ   دهیدست لباس پوش   هی گوشه گذاشته بودن رفتم سمتشون و  هی منم  ی ها لهیشده بودوس  دهی چ یکه به طرزقشنگ  شیآرا

دوختم رو در آوردمو در اتاق و قفل کردم و لباسموعوض کردم قفل اتاق رو باز    دمویکه پارسال با انتخاب آرمان خر ی روشن همون

کردم به در آوردنشون و مرتب کردنشون حاالباالسر  هام رفتم وشروع لهینباشه پشتم.دوباره سمت لباسام ووس  یکردم تا حرف

ازش ممنون بودم   یلیاومد تو خ اسمنیازشدو که در اتاق ب  نمشونیکه کجا بچ کردم یبودم و هاج و واج نگاه م  ستادهیها ا لهیوس 

 ؟ یایچرانم ؟پسیلباساتو عوض کرد-که حواسش بهم بودبالبخندگفت

 هامو کجا بزارم؟؟  له یلباسا و وس -بهش انداختم و گفتم  ینگاه

 سوال داره دختر خوب؟؟؟  نی !!!اگهیخب تو کمد د-اسمنی

 اد یآرمان خوشش ن ترسم یآخه م-

 صبرکن ازش بپرسم -اسمنی

 

باهم وارداتاق شدن آرمان بااخم و   قه یبعدچنددق زدن یتوراهرو داشتن باهم حرف م  یو آرمان و صدازدباهم اومدن ول رفت

  ی حرف زد ول نهمه ی...اینیبچ ی واریهاتو تو کشو وکمدد له یتا تو وس  کنمیم  یاز کشوهارو خال یکیفردا -روبه من گفت تیعصبان

 شدمیشدم بغض کرده بودم و داشتم خفه م عیضا یحساب اسمنی ش یاصال نگاهمم نکرد پ
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 ؟ید یفهم ی خوابیم  نیمن رو تخت عادت دارم تو هم روزم-آرمان

 بله...باشه -

 .....چراآخه؟؟؟ نیزن و شوهر گهیمااااااان!!!!!چرا جدا؟شما دآر-دادگفت  بایبا تعجب و تقر اسمنی

حرفش برگشت و رفت   نی....بعداززدن انیتوروخداراحتم بزار امیکنارب ی ازدواج زورک ن یبا ا تونمیزن داداش من اصال نم -آرمان

 رون یب

  خواد یاصال نم ارمیبا محبت کردن به دستش ب خواستم یاز عشقم که م نم یزانوهام نشستم ا یدست و پاهام سست شدنو رو  دوباره 

در عرض   یتحمل کنم حق داره همه چ   د یبا گهیروزاست د  نیصبر واسه هم ی.....ولارهیوقت کم ب ه یکه   رهیدر کنارم قرار بگ 

 نبود.  ی ن بدوبدتر بدرو انتخاب کرده بودم و چاره ایعوض شد و در ضمن من خودم از ب اعتی24

هارو   له یغصه نخور،سرتکون دادم ووس  میشام بخور میبر ایاالن ب شه یصبرداشته باش درست م دهیوح-تکنارم زانو زدوگف اسمنی

 داشتم.  ید ینخورده بودموضعف شد  ی چیدو روز رو ه نیا بای واسه شام آخه تقر م یشدم و رفت الیخ یب

سالم سرداز   هی و ببوسم که با رم یپدر آرمان هم اومده بوداروم سمتش رفتم و سالم کردم و خواستم دستشوبگ  میتو حال رفت ی وقت

نگاه   ر یانداختم و ز نییسرموپا دادم یکنارم ردشد و به سمت اتاق خواب رفت دستم رو هوا خشک شده بودوبازم من بهشون حق م

 شده بودم .  ع یضا یستم آخه حساببه طرف مبل رفتم و آروم تو خودم جمع شدمو نش ه یبعق

افتاده به طرف سفره رفتم و با خجالت   نییمنو صدازد ومن با سر پا اسمنیپهن شد  نیما رو زم یسفره مثل خونه   نکهیا بعداز

غذابخورم هم از   اد یز تونستمینم یگشنم بود ول ی لیخ نکهیو جلوم گذاشت با وجود ا د یبرام غذا کش اسمنینشستم بعدش 

من تنهاوساکت فقط   ی ول دنیخند یو م گفتن یچون همه م کردم یم  ی بیجمع غر تو  ومد ی ن ناراحت بودم هم خجالتم مرفتارشو

 از خوردنش.. کردم یصرف نظر م  خواستمیم ی زیو اگه چ  خوردمیکه جلوم بود رو م یهرچ

تنها   نکه یشروع کردن به شستن ظرفاو منم واسه ا نیو نازن اسمنیکمک کردم تا سفره جمع بشه و ه یخوردن شام به بعق بعداز

  ماااا؟؟؟فقط یازت کار بکش یشب اول میخوا یفکر نکن م -گفت نیبودم رفتم کنارشون واونا بهم گفتن ظرفارو خشک کنم که نازن

تو ظرف   نشوند یها و چ وه یکردن آشپزخونه و شستن م  زیبعداز انجام کارها وتم ی کن یتو با ما احساس راح  یتنها نباش  میخواست

 م یبه همراه هم وارد حال شد  نیتوسط نازن

 

سرها به طرف من   ی!!!!)همه  یدختر حاج چراغ-از نشستن مون گذشت پدر آرمان رو به من گفت قه ی چنددق نکهیبعدازا

  یخوونه   نجای.ایخونه بدون  نیخودتوازاالن تو ا فی تکل د یشه،بایباهات برخورد م اسمنیو  نینازن نجامثلیا یبرگشت(فکرنکن اومد 

  یو همه   ی کن  تیخونه رو رعا نیقانون ا د یبا ی کن ی زندگ نجا یقراره ا  یکنن وقت ت به الالت بزارن و ناز ی ل ی که ل ستیبابات ن

افتاده گوش دادم و در آخر که حرفش تموم شد و خونه تو   نییبهم گفت رو تکرار کردو منم با سر پا ن یکه آرمان تو ماش  ییحرفها
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شدم هم   یمهمون ناخوونده و اجبار ه ی افتادو  فاقات  نیا نکه یازبابت ا ن،ومنمیشما و مادر جون بگ  یچشم هرچ -کوت بود گفتمس 

پدرم شرمنده ترم و از طرف اونا و خودم از   یکرد واز حرفها  شهینم ش یکار  گهیکنم د  کاریچ ی ناراحتم و هم شرمنده هستم ول

 .... کنمیم ی همتون عذر خواه

تو نگاهشون بودالبته همه   نیودر آخرهمه تحس کردن یهمه حرف زدن رو نداشت و همه باتعجب نگام م نیازم توقع ا چکسیه

 آرمان...  یبودحت نییسرشون پا هی و آرش و زناشون بودبعق  نیشامل آرم

بودم رفتم و شروع کردم به   یاجبار ک یشر ه یکردموبه طرف اتاق آرمان که منم حاال   یعذر خواه ه یقنشستن ازبع  کمی بعداز

به سراغم   ی االن احساس دلتنگ  نی قرار دادم هم  زکناراتاقیم  مونورویهام و در آخر قاب عکس خانوادگ لهیمرتب کردن وس 

باشم و   یقو   د یوضع عادت کنم پس با  نیبه ا د یبا گهید-باخودم گفتم   یقاب عکس اشک تو چشمام جمع شدول   دنیاومدوباد

  می مادار یندار  ی جان کار دهیوح- اومدو گفت اسمنیکه در باز شد و   کردمیکلماتو آروم زمزمه م  نیصبرداشته باشم باخودم ا

که بهشون   یکردم وبابت زحمات  یافظو برادرشوهرام خداح نیبه حال اومدم و با نازن اسمنیبا  یو خداحافظ یبعداز روبوس  میریم

و   ن یدست رختخواب اومدو گذاشتش رو زم ه یدوباره به اتاقمون رفتم که آرمان با د یببخش هی کردم وبا  یدادم تشکرو عذر خواه

 اتاق بزارش  نیبه بعدپس تو هم نیدست رختخواب مال تو هستش ازا ه ی ن یا-گفت

 باشه.ممنون -

پهلو و   نیمگه خوابم برد؟؟فقط ا یول  دمیپتوودراز کش  ر یدم وباهمون لباس تنم رفتم زگوشه انداختم و پهنش کر   هی رو  رختخواب

  یبودم ودلمم تو خوونه   نیبودم ورو زم ده یخودمون خواب یبه جز خوونه   یی بارم بودتوعمرم جا نیاون پهلو شدم آخه اول 

 واسش ساخته  یچه روزگار  پدرم دونه یمادرم بود خدا م  شیخودمون و پ

  ی که صدا رمی خوابم ببره و غذابشه.ازجام پاشدم وخواستم برم وضو بگ  د ی نمازمم بخوونم شا دارم یموقع اذان بود که گفتم تا ب  گهید

 کجا؟؟؟- که گفت  دمیآرمان و شن

 !!!؟؟؟ دارهیهنوز ب نیا اخدااای

 ؟؟؟ ید یتونخواب- گفتم آروم 

 وقت شب؟  نیا یر یبخوابم،کجام تونمینم خته ی اعصابم بهم ر کنه ینه سرم درد م-آرمان

 نماز بخوونم  رمیوضوبگ  رم یم-

 آهاااا...خب برو -آرمان

در آوردم و سجادمو که از خونمون آورده بودم پهن  لونیو وضو گرفتم و اومدم همون چادر عقدمو از تونا  ییسمت دستشو رفتم

خوابم برد   عی سر گه یدفعه د ن یپتو ا ر یز دمیو سجادمو جمع کردم و دوباره خزدعا کردم  ی کردمو نمازمو خووندم و در آخرش کل

.... 
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  یلیخ یکه صدا  دهیداره تکونم م   یک  کردمیشدم همونطور باچشم بسته داشتم فکر م داریهشت بود که با تکون خوردن ب ساعت

 ده؟ یوح-که صدام زد   دمیآروم آرمان و شن

پاش شونه هامو تکون   یو بانوک پنجه    ساده یآرمان باال سرم وا دمیآوردم و پشت سرمو نگاه انداختم که د  رونیپتو ب ریسرموازز

 ؟یپاشوزشته همه سرسفره نشستن تو هنوز خواب-....آروم سالم کردم که جوابموندادوگفتدهیم

اتاق و رختخوابمو جمع کردم و  و بعداز شستن دست وصورتم برگشتم تو   یی.منم رفتم دستشورونی رفت ب ع یحرفش سر نیبعدا

رفته بود سر کارش سالم کردم و   نکه یلباسمو مرتب کردم و به طرف حال رفتم همه رو سفره نشسته بودن البته پدر آرمان مثل ا

سخت بود    یل یسخت و در سکوت کامل آخه خ یلی به خوردن صبحانه البته خ دم نشستم انتظار جواب سالم نداشتم شروع کر

صبحانمو کامل کردم آخه   ریو دوتا لقمه نون و پن یی فنجون چا ه یکلمه حرفم نزنه..... فقط با  ه یباهات  چکس یهو   یکن  یبیغر

بود و   اسمنی  نکهیداد مثل ا جوابرو  یتلفن خونشون زنگ خوردآرمان پاشدو گوش  یپاشم که گوش  خواستم ی معذب بودم م یلیخ

  نیشما ا نکهیا ه؟؟؟مثل یا غه یچه ص گهیول کن زنداداش پاگشا د -مارو واسه شام دعوت کرده بودآرمان اولش قبول نکردوگفت 

 ها؟؟؟ یگرفت ی ازدواجو جد 

تلفنو قطع کردو روبه   اسمنیاز  یشدوبعدازخداحافظ ی راض قهیدق ه یبودن که بعد  ز یعز یلیزنداداشها خ ن یا نکهی مثل ا ی ول

 و خانمشم هستن  نی..آرمنیایمامان زنداداش شمارو هم دعوت کرده و گفته همه باهم ب -فتمادرش گ 

 مارو چراگفته؟؟  گهیپاگشاکنه د خوادیعروس و دامادو م-پوزخندبود گفت هی ته خنده که شب ه یبا مادرشم

 اااااا...مامان؟؟؟اعصابم بخدا داغونه تو داغون ترش نکن...-آرمان

اره مادرجون  -کنن...گفتم دایپ یاحساس بهتر کمیبه من  داونامیشا رمی باهاشون گرم بگ  گمیسکوت نکنم و  گه ید دم یبهتر د منم

 ن یایبدونه شما لطف نداره شمام ب  گهیآقاآرمان راست م

 .... میحاال تاشب وقت دار شه یم  یچ نم یبب- که کم از چشم غره نداشت بهم انداخت و گفت ی نگاه چپک هی  مادرش 

 تشکر کردم  ه ی  حرفش نیا بعداز

 

بعداز جمع کردن و   کردنینگام م یچشم  ر یو مادرش ز  تایبابت صبحانه وهم جوابش و شروع کردم به جمع کردن سفره که آز هم

کردم و اومدم تو آشپزخونه کمک مادر    یکار ز یتم خورده یشستن ظرفارفتم تو اتاقمون و لباسامو تو کمدو کشو ها مرتب کردم و 

و مربا و   یفروش انواع ترش   کیکوچ یمغازه    هی بودم البته بازم تو سکوت و چون  دستشاهارو تا عصر ور ن ی  هی آرمان واسه ته

  تایولو بود آز ونیزیو خورد کردنشون کمکش کردم آرمان هم جلو تلو  هایآماده رو داشت تا عصر تو پاک کردن سبز   یهایانواع سبز

...عصر بود که آرمان با اخم بهم  کردمیسرمو به کار گرم م ییاز اتافش و منم تو سکوت و تنها رونیهم فقط واسه ناهار اومده بود ب

 نا یخونه آرش ا میبر می خوایم  ید یم  یسرکه و سبز  یبو  ریبرو دوش بگ -گفت
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 منوتو؟؟؟؟؟ -

 ی ریم  تایتو با مادرمو آز   امیخودم م  رون یبرم ب خوامیمن م-آرمان

 مظلوم بود  ی باشه  ه یجوابم  شه یمثل هم منم

واسش مهم بود که دوساعت   ی لیبود خ یهرک  یکجا بره ول خواستیم  دونم یزدوخودشو خوشبو کردورفت نم ی عال پیت  هی  آرمان

  ی زیدوش گرفتم و رفتم و آماده شدم لباس مرتب و تم ه یبا موهاش ولباسش وررفت بعدرفتنش منم رفتم حموم و  نهیجلو آ

  پیت  هی بودانگار اون ازدواج کرده بود دهیبه خودش رس  یحساب تایهستن.آز تظرممادرش من تاو یآز دمی که د رونیو اومدم ب دمیپوش 

خودشون   میهاشون شدم وتو سکوت راه افتاد  افه یو ق  پیت ال یخ یبود.ب ال یخیکرده بود و مادرشم ب یحساب ش یو آرا

آرمان   یبغل کوچه   ی  چهآرش تو کو یآخه خونه    رفتمیپشتشون راه م رهیو من مثل بچه اردک پشت مادرش م رفتن یجلوجلوم

و    می ازمون استقبال کردوماهم به داخل رفت ییباخوشرو اسمنی مید یبه خونشون که رس  میرینبودکه آژانس بگ  ی ادیبود و راه ز نایا

اصال لباس   دونستم یمن چون عادتشونو نم یلباسشو عوض کردواومدنشست بغل دست مادرش ول  ع یتاسریآز  میتیمبل نش ی رو

تو   چوقتیآخه ه کردم یومنتوسکوت نگاهشون م زدن یحرف م یازهردر  یو باهمون مانتوها نشستم سه نفر   اوردمین یراحت

تو بحثهاشون و   ی بودن که حت توجهیبهم ب نقدنسبتیا ومدنی واگه خواهرام م میشد یاهرام و مادرم دور هم جمع نمخونمون باخو

هم منو   ی وقت  کردن یپچ پچ م ینقدتوگوش یا  ومدنیاگه تنها م ای رفتن یو باهاشون م  ومدنی م اباشوهراشونیحرفاشون حضورنداشتم 

  دهیوح-تکونم دادوگفت اسمنیحسرت بودم که  نقدغرقیمن مزاحمم بازم ا کردن یکه علنا بهم ثابت م کردن یسکوت م دنید یم

 تو دختر؟؟؟  ییجان؟کجا دهیجان؟وح

 نبود  دحواسمیببخش-گفتم  شرمنده

 م؟ ی عصرونه آماده کن هی باهم  یایم-اسمنی

 آره چرا که نه؟-گفتم  بالبخند 

 

  کمی اسمنیهابود که  وه ی .سرم گرم شستن مزیم  دنیو چ به آماده کردن عصرونه م یو شروع کرد می به طرف آشپزخونه رفت  باهم

 ؟ید یجدااز آرمان خواب شبید-خودشو به طرفم کج کردو آروم گفت 

  اددوام یز شهی که محرم و عقدقانون ی زن یجلو  تونهینم ی مرد چ یبهش فرصت بده ،ه-آره سرمو تکون دادم که دوباره گفت یمعن به

 . یکنیو دلگرمم م  ی ممنون که هست- بهش انداختم و اروم گفتم یسرشار از قدردان یطرفت..نگاه ادیو م اره یو آخرش کم م ارهیب

 ااااا؟یشوهردار ؟مثال ینرفت  شگاهیتو چرا آرا یرومن همه جوره حساب کن،راست-در همون حالت گفت  اسمنی

 شهیندارم که بهش بگم، رومم نم ویاصال بهش فکرم نکردم ،بعدش منکه نه پولشو دارم و کس -
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 م یریام؟؟فرداباهم م کارهیچ نجایپس من ا-اسمنی

 جون  یاس ی ترسم یبهم نگه؟؟م یز یآخه...آخه آرمان چ-

 نباشه  تی،اونش بامن توکار گمیامشب بهش م-اسمنی

 ممنون،واقعاممنون-دموگفتم یخند 

بعداز خوردن عصرونه و جمع   می و عصرونه خورد م یو مادرجونو صدازدوباهم نشست تایآز اسمنیو   م ید یروچ  زعصرونهیم بعدباهم

  یاوناازهردر  م ی خوردی م وه یتعارف شدو همونجور که م اسمنیتوسط من   وهیو م م یظرفا باهم به سمت مبلها رفت زوشستنیکردن م

 کردن یمادرش اصال نگامم نم تاویآز ی دادولیمنوهم مخاطب قرار م اسمنیاوقات  یگاه،البته  دادمیحرف زدن و من فقط گوش م 

اونا خورده شدکه منم اصال انگار وجود نداشتم وفقط   ی توخنده وشوخ وه ی و مردهاشام و م نیو نازن نیبعداز اومدن آرم  اونشب

تماس   یچقدراحت بود حتزنداداشاش  یمادرش وحت  تاویکه چقدراحت باآز شد یم  رهینگام رو آرمان خ یوگاه کردم ینگاشون م

آرمان کجا   نکه یو متعجب ازا  اوردمیبه پشت هم زدن که من داشتم شاخ در م وگرفتن   شگونیهم باهم داشتن مثل پ یکیزیف

 تا عصر برج زهرماربود؟   نکهیعوض شد ا شیروح نقد یرفت که ا

 .  شدمیتر م  یو منزو   کردمیرو احساس م  ییو تنها یبی بدجورغر نشونی وب خوردم یبازم حسرت م نشون یب یازراحت

اتاق منو    یتخت تو  ی جا خوامیم نیرتربرید  کمی دهیتووح شه ی؟میآرمان؟داداش -روبه آرمان گفت اسمنیموقع رفتن  آخرشب

 ؟ یمونیکمکش کنه م یک ی د یبا تونهینم ییآرش تنها ربدمییآرشو تغ

  یگشت  هی  رونیب رم یبره من خودم بعدازتموم شدن کارا م  ناین اباماما ده؟اونیچشم،چراکه نه؟حاال چراباوح-باخنده گفت  آرمان

 خونه  رم یم  زنمویم

 برومثال زنته هااا؟؟  دهیاااا.....چراتنها؟خب با وح-اسمنی

 ا؟یگرفت  یازدواجوجد  نیا یلیشما خ نکه ینکن زنداداش...مثل ا ت یاذ-آرمان

  یعنیحرفش؟  نیا یچ  یعنینگرفته؟  یازدواجوجد  نیاون اصالمنوا یعنیخشک شده نگاهش کردم،  یحرفش بادهن بازو اندام  نیباا

 نجا؟ یآرمان وا ن یپدرم شوتم کردن تو زم نی توپ بودم که ازتوزم   هی فقط 

 وواج حرف آرمان بودم  کردهنوزهاج یحال منو عوض نم یز یچ چیه یبحث و عوض کردول  ع یشدم سر ع یضا دبازمیکه د اسمنی

 کارم واجبه  ن یکاردارم...باهم بمون ده یآخه من باوح-اسمنی
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کردن و   یسرپاشدن و خداحافظ هی دولبخندزدوبعقید تیرضا ی سکوتو به نشانه  نیا اسمنینزد و  ی که انگارناچاربود حرف آرمان

روبه آرمان   اسمنیکه   میونشست  میرف مبلهابرگشتکردن،بعدازرفتن اونادوباره به ط یفقط باهام خداحافظ نیونازن نیرفتن و آرم

 شگاه؟؟هان؟؟یده روببرم آرایفرداوح  یآرمان؟اگه اجازه بد -گفت

 ؟ یواسه چ-آرمان

 ادکه؟ یب ییباهات جا خت یصورتور نیازفرداباا یانتظارندار-بهم انداختو گفت ینگاه اسمنی

 اد؟ یب یی مگه قراره همراه من جا- بااخم گفت آرمان

 گه؟؟ ینکن د تیااااا.آرمان!!اذ-اسمنی

  ی معمول  هیزندگ  هیپس انتظار نیرینگ  یوجد یازدواج اجبار نیقبال هم گفتم ا-گفت  اسمنیبهم انداخت وبعدش روبه  ینگاه آرمان

 ...نگفتم؟؟؟ نیشوهر واسش باشم روازمن نداشته باش  هی  نکهیا ای

  یبه خاطر خانم وراحت-بودوآرمان ادامه داد نییو سرم پا  دمیلرزیم  د یو من مثل ب  ادگفتی)نگفتم(رو،روبه من و با فری  کلمه

چه کارهاکه   چاره یب ی تایچندساعت هم که شده آزادباشه منو آز ی برا ی حت یاز زندان حاج چراغ نکه یواسه ا شونیا

  سوزمی م ش یآت  نیدارم توا  چارهیاالن منه ب مونیشدبخاطردلسوزی آخرش چ ی ول  سوختیدلمون واسش م م،چون یکردینم

  ه یباق مشمیهزارباربه هزارنفرجواب پس بدم تازه پدرشون دوقورت و ن  ی دروزیآبروشدنم بخاطرخانم به درک با ی و ب کارشدنمیب

  ست،هروقتین گه ید ی باکس راون یودلم غ  گسید ی کس م یکرده خوشحاله،درضمن....من زن زندگ  میدخترشوعقداجبار  نکهیوازا

  یخونه   گردهیوبرم دم یومن طالقش م  بخشهیم شو یمهر گه یهم چندوقت د ده ی.وحکنمیهم که بشه بااون ازدواج م یوزمان

 .مفهوم؟؟؟؟ کنمیتکرارنم گهی حرف آخرم بودود نیپدرش.ا

صورتمو   یوتازه متوجه اشکام که پهنا دمی لرزیگفت که من دست وپاموتوبغلم جمع کردم و م  نقدبلندوباحرصیکلمه آخرشو ا بازم

زن   ه یبه عنوان  دمیطرفه بودوتازه فهم  هیعشق و احساس  ن یفقط من بودم که دلمو باخته بودم و ا نیکرده بودشدم....ا سیخ

نشسته باشن و دارن حرف   مکتیرون ادونفرکهیدن  ی.آخه تو کجاشدکردینم شیکار  گهید  یشناخته نشدم ول  دمیجد  ی توزندگ

 پس بدن.... نقدتقاصیدایبا زننیم

 

رفت مثل   یشدم وآرمان به طرف در ورود  کردمتوجه یغضبناک آرش رو که به آرمان نگاه م ینگاهها  یه نشد ولزد یحرف گهید

 منتظرم  رون یبهش بگو من ب-نگاه کردوگفت اسمنیشدوبه  ونیردکوراس یی تغ ال یخیباخبرشده بود ب اسمنی لم یاز ف نکهیا

  دمیفهم سشیسرخش و صورت خ دوبانگاهیدستموکش اسمنیبه سمت در رفتم که  یخداحافظ هیوبا  نییسرمو انداختم پا منم

  نجاهایبحث به ا خواستمی ......من متاسفم،نمدهیوح-نگام کردوگفت هیکرده مثل خودم.توهمون حال چندثان  هی چقدبه حال زارم گر

برعکس   ی  جه ینت یباشه ول رداشتهیآرش تاث م یعوض کنه هم تو تصم تویروح هم  شگاهیبردنت به آرا د یبشه...گفتم شا دهیکش
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بدوبدتر بدرو    ن یخودم ب رخودمه ینداره خودتو ناراحت نکن تقص  بیع-و نادمش انداختمو گفتم مونی پش یبه چشما یداشت.نگاه

...تازه فصل زمستون  مهیاول بدبخت ازه ت نی ندارم ا ی ارزش  هامیدوروبر یکه برا دمیوقته که فهم یلیخواستم چون چاره نداشتم خ 

...ازتوهم ممنونم که به  ستیهم مقصرن یفصلها اولش بهاره......اشتباه از خودم بود کس  یکه همه   یسرنوشتم شروع شده درصورت 

 ...خداحافظ یفکرم

فرمون بود قرارداشت    یدستاش که رو  یبودوسرش رو  نیرفتم آرمان توماش  نیافتاده به طرف ماش  ن ییپا یو سر  س یخ یباصورت

  م ید یرس  دکهینرس  قه ی کردوراه افتادبه چنددق نوروشنیدروبستم سرشو بلندکردوماش   یاصال موقع نشستن من سرشو بلندنکردوقت و

تو   اره یب نویماش   خواستیدرو باز کردو من وارد خونه شدم خودشم م  د یبا کل آرمانشدم و  ادهیپ  نیبعداز ترمززدن من از ماش 

 .....ییپهن کردم و مسواکمو برداشتم و رفتم سمت دستشو که من رفتم تو اتاق ورختخوابمو اطیح

و برق اتاقم    شیشونیو دستاشو به صورت قائم گذاشته رو پ دهیآرمان رو تخت دراز کش دم یمسواک برگشتم که د بعداززدن

  دموینه وبعدش به سمت رختخوابم رفتم و درازکش ایمتوجه شد  دونمی بهش زل زدم که نم هیچندثان ی کیخاموش کرده بودتوتار

دارم فکر کردمو به حال زار    یچه سرنوشت نجایبه بعد ا نیازا نکه یپدرم و ا ی  ه خون ی و روزها هامی روم وبه بدبخت دمیپتومو کش

  ک یبه نظر خودم کوچ دروغ  هی چقد اشتباه کردم که با  نکهیچقددلم واسه مادرم تنگ شده به ا دمیتازه فهم نکه یبه ا دم یخودم بار

آب خوش از   زاره یواسش ساخته حتما نم ی چه روزگار رم پد  دونهیاالن خدام  یمادرم....وااااا ی دوتا خانواده رو بردم آبرو ی آبرو

کسامو از دست دادم   نیزتر یمن از همه بدتر دوتا از عز ی خواه ادهیو ز  یمن به خاطر خوخواه ه یبه خاطر نادون نییگلوش بره پا

  ی هستم اگه به دروغ برنامه  به یتراز غر  بهیغر یکنارشونم ول  یاالن چ یحداقل سنگ صبورو همدمم بودن ول  تای آرمان و آز

هممون و   یکردم با دوتا خانواده و آبرو  کاریمنه احمق چ  یول  م یکردیم  مونویزندگ میراحت داشت یل یاالن خ دم یچیکالسهارو نم

خوابم برد...صبح واسه نمازهم   ی ک دمیکردم که نفهم ه ی خودم لعنت فرستادمو گر نقدبه یمن بود ...ا یخواه  ادهیرو زاز غرو نایهمه ا

که بخوان صدام کنن واسه    زنهیباهام حرف نم ی کس نجایا یکردولیخودمون مادرم صدام م یموندم آخه خونه    خوابپانشدم و 

 نماز.... ایغذا 

ورتمو شستم و اومدم تو اتاق و همه جارو مرتب کردمو به سمت آشپزخونه رفتم که متوجه شدم  رفتم دست و ص دارشدنمیب بعداز

  ی نبودمعلومه همه پاشدنو صبحانشونو خوردن و رفتن پ ی کس ی صبحانه هنوز پهنه ول ی که مبل نبود سفره   یتو حال اون قسمت

 .. رونیپس معلومه رفته ب نجاهاستیا ونه کاراشون آرمان هم که نه تو اتاق بود   

  دمیرفتم که د اطیتنها شروع کردم به خوردن صبحانه بعدخوردنم هم سفره رو جمع کردم ظرفاروهم شستم و به سمت ح  منم

من کارمو   نکه ی.رفتم سمتش و شروع کردم به کمک کردن بعدازایواسه ترش   کنهیخورد م ج یمادر جون داره کلم و کرفس و هو

من برم سراغ   ی کنیرو خورد م نایا یهمه  -شروع کردم مادرجون پاشد انگار منتظر اومدن من بود بعدش با اخم روبه من گفت 

 ندارم  یکار  فیکث  ی حوصله  ی د یانجام م زیو ناهار ،کارتو تم هایسبز

 و اخم.  استیبا س  ددایداشت به کلفتش دستور م انگار

 نداشتم... یکرد چاره ا  شد یهنر کرده بودم...چه م کردمیتند تند شروع کردم آخه چندتا سبد بزرگ بود تا غروب تموم م  منم
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که فقط    کردمیخودم حس م  نویبودم و ا یفرد اضاف  هی همچنان  ی ول گذشتیم  دمیجد  یمن باخانواده    یاز زندگ ی ماه کی  بایتقر

و    کنمیو مربا خورد م ی با مخلفات ترش  کنم یپاک م یقورمه سبز  یسبز ادارمیخوردکن رو داشتم فقط صبح تاشب  ی کار سبز

آخرهفته   اسمنیو  ن یوفقط نازن یی همچنان تو سکوت و تنها ومدومنم ی بوجود ن ی رییتغ چیدر رفتار آرمان هم ه  کنمیآمادشون م

هستن البته اگه سوال   هامیکه جار  هیهمون وقت  زنم یکه حرف م یو منم تنها وقت   موندنیوازصبح تا بعداز شام م ومدن یها م

 ندارم که بزنم  یچون من حرف دمیبپرسن من جواب م

ته دلم ذوق    کم یو   مییومنو آرمان تو خوونه تنها ارتیبرن مشهدواسه ز نیو نازن  نیآرمان قراره باآرم  یخانواده   گهیچندروز د هی

تونستم بامحبت کردن تودلش   د یآرمان و عوض کنه ومنم بتونم باهاش حرف بزنم شا  یبتونه حال و هوا ییتنها نیا د یدارم که شا

 ؟؟؟ ید یجا بشم خدارو چه د

 

هم   ره یگ ازشون ب ی بخوام خبر یاز کس نکهیاز خانوادم ندارم جرات ا یخبر  چیو من ه  گذره یم مییتنها  ییاز روزها م یماه و ن کی

 خدا.  یکه پدرم زد بهشون ،حقم دارن بنده ها ییندارم آخه بااون حرفهاو تهمتها

  یخوب نبود که اوناخوونه   اسمنی آخه حال  رنیوآرش هم نم اسمنیو آرمان البته  مونم یهمه برن مشهدمن م امروزقراره

 .مییخودشون هستن ومنو آرمان تنها

و آماده شدن و منتظر   دنیده کردم و همه بعدازخوردن صبحانه لباساشونو پوش صبحانه رو آما یسفره   دارشدمیصبح ب ی وقت

گرفتن و   یشب عروس  ه یکه تو  شهیم یسه سال اسمنیو آرش و  نیو نازن  نیرفت بگم که آرم  ادمی  ی بودن راست نیو نازن  نیآرم

حرف که سرپازده شد آرش و   ی واردشدن بعداز کم  نیو نازن نیزده شدوآرم ونهفکرا بودم که زنگ خ نیبچه هم ندارن تو هم

کردن   یفقط باهام خداحافظ  نیو نازن  ن یکردن وراه افتادن البته آرم یو همه باهم روبوس  دنیچ نایهارو تو ماش  لهیوس   نیآرم

  یاخم ازم خداحافظ باسفارش کردودرآخر یکردن و مادرجون فقط کل  یباهام خداحافظ یرلب یو پدرجون ز  تایوآز

اونام رفتن خونشون وباآرمان به سمت خونه   می کرد  یهم خداحافظ اسمنیو با آرش و  ختمیدازرفتنشون پشت سرشون آب رکردبع

 نا یآرش ا ی برو خونه  یترس یاگه م گردم یواسه شب برم  رون یب رمیم ده،من یوح- که آرمان صدام زدوگفت  میبرگشت

حرفو زدمنم همونجا روپله ها   نیا اطی همونجا تو ح ومد یتو اتاق هم ن ی حت رونیرفت ب ع یتا منم حرفموبزنم سر ستاد ینا گهید

 بشم؟؟ کیبهش نزد  تونم ی من چطور م کنهیاز تنها بودن با من فرارم یکردم حت ه یخودم گر  ه ی کس ی وب یی نشستم وبه تنها

برداره حداقل  و یگوش   دمادرمیبزنم شا نایپدرم ا یزنگ به خونه   هی به سرم زد وگفتم حاال که خونه تنهام بهتره   یفکر  هیهوی

بودن آخه در   دهیحرف زدن باهاشو نداشتم به سمت تلفن رفتم خدارو شکرتلفن رو نکش ی که آخه رو   شنومیصداشو م

 به کارشون نداشتم. یمن که کار   یبهم اعتمادنداشتن ول  یعن یاتاقاشونوقفل کرده بودن 

خودمو قانع کردم   ؟؟بعدش یخواهرام باشن چ ا ی ؟؟پدرمیچ  دادیجواب م ویگوش  ی ا گهیرو برداشتم مردد بودم اگه کس د یگوش 

استرس شمارشونو   ی راحت بود.باالخره با کل  المیافتادخ یبود شمارم نم یمیآخه تلفن خونمون قد  زنمیحرف نم تشیکه درنها
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  نیباا زنمیروضه رفته باشه پس بعداز ظهردوباره زنگ م  ای د یمادرم خر  ای دنباشنیبوق خوردجواب ندادن شا یهرچ  یگرفتم ول

 رو گذاشتم.  ی فکر گوش 

از   پوسمیم  ییو تنها ی کاریکنم از ب کاری خونه چ ن یبه دوروبرم نگاه کردم حاال من تک و تنها توا  ستادم یا فی حال بالتکل وسط 

برم واسه   نکهیبودبعدبافکر ا لیو مربا هم تعط  یو درست کردن ترش  یهم مغازه و خوردکردن سبز   شونیاعتماد ی ب ی صدقه سر

رو در آوردم و شروع کردم به درست   ی ماکارون  ی ها لهیطرف آشپزخونه رفتم و وس  به ناهار خوب درست کنم  ه یخودمو آرمان 

پدرم   یدست لباس راحت تر که خونه    ه یمت اتاقم رفتم به س  یواسه ناهاردونفرمون بعداز دم گذاشتن ماکارون  یکردن ماکارون 

گرفتم ولباساموتنم کردم و اومدم تو   ییدوش سرپا  هی آماده کردم و به طرف حموم رفتم  دمو یپوش یم م یمنو مامان تنها بود کهیزمان

که   دمیانداختم و د نگاه به ساعت ه یکه گذشت   کمی  دمیرومبل دراز کش ون یزیتلو ی اتاق و موهاموبا سشوار خشک کردم وجلو

 ومد؟یپس چرا آرمان ن ومد ی دلو رودم داشت در م  یظهرشد پاشدم و نمازمو خوندم از گشنگ 

خودم تنها ناهارمو خوردم و ظرفموشستم و رفتم تو   ومدپاشدموی ن ادمی....پس چرازودتر  ادیافتاد آرمان گفت تا شب نم ادمی آها

شده که مثل    ک ینقدتاریخونه ا یوااا دارشدمیکمرو شکمم ب  یتو  ی که با احساس درد دمیچقدخواب  دونم ینم دم یاتاقمون و خواب

 وترسناک.  کیتار  مونهیچال م اهیس 

و خوردم و   ختمی ر ییچا ه یو اومدم لباسم رو عوض کردم و به طرف آشپزخونه رفتم   ییروشن کردم و رفتم سمت دستشو برقارو

  لمیو ف  ون یزینقدمحوتلویا دمیالدم درست کردم و رفتم و رو مبل دراز کشناهارو واسه شام گذاشتم گرم بشه سا یماکارون

  یربع به دوازده شده،واااا هیساعت  دمی سرمو سمت ساعت چرخوندم که د فعهد  هی شدم که متوجه گذرزمان نشدم  شیینمایس 

رو   نای خونه آرش ا ی شماره  کنم خدا؟؟ازتودفترتلفن کاریپدرم حاال چ ی خونه  ینبودم حت نقدتنهایمن ،من تا االن ا یخدا

 بار دومش باشه.  نیا که   اربودیبخت بامن  ی ...کدنیاز شانس خوبم جواب نم دم یو شمارشونو گرفتم که د  داکردمیپ

کردن داشتم طردشدن ازطرف خانوادم،پس زده شدن ازطرف شوهرم   ه یواسه گر  ی ادیز ل یدال رمیاشکامو بگ  ینتونستم جلو گهید

  نایا ی پدرمم تنهاترشده بودم همه  یکه از خونه    می کس یو ب  ییو تنها دمیجد  ی از طرف خانواده  یی اعتنا یب کطرفم یو عشق 

  ه یچقدگر  دونم یبازم نمزجه ها و اشکا مهم باشه  ن یبود که واسش ا  ی ک ی ل بشه ولیهام به زجه زدن تبد  هی باعث شده بود گر

  یخونه   ی دو نصفه شبه دوباره به طرف تلفن رفتم و شماره  بایساعت تفر  دم یکرده بودم که سرمو به طرف ساعت برگردوندم و د

 گرفتم   نارویآرش ا

 

  خوردیبوق م ی دفعه هم هرچ نیدوباره شمارشونو گرفتم ا دنیکجان که جواب نم  گهید نایا ایبوق خوردن قطع شد خدا یبعدازکل

 الو؟؟؟؟ -اومد  یخواب آلود آرش توگوش  یرو داشتم که صدا یقصد قطع کردن گوش   گهید  دادنیجواب نم

از   نجایا نی ایتوروخدا ب رم یمیهستم ازترس دارم م ده یداداش؟،داداش آرش،وح- هق هق کردمو گفتم ومد یبندنم م یکه گر من

 تا سکته نکردم  نیو به دادم برس   نیایب رمیمیدارم م نیایب اسمنیتو رو جون  کنمی س دارم سکته مو تر ییتنها
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 کجاست؟هااااان؟ ی اون آرمان عوض-و داد گفت تیکه صداش واضح شده بود با عصبان آرش 

 ن؟؟؟یای...منیایاونم رفت من تنهام تو خونه توروخدا ب نیاز صبح که شما رفت  دونمینم-

 . میاومد  عیدارم سر  دهمیکل  مییاونجا گهید  ی  قه ی دودق اسمنیجان غصه نخور االن منو  ده یوح-آرش 

اصال نتونستم خودمو کنترل کنم و رو زانوهام افتادم   گه یرو گذاشتم د یممنون گوش  هیجان گفتنش گرم شدبا دهیوح  نیاز ا دلم 

 گذاشتم و زار زدم و خدامو صدا زدم.  نیحالت سجده سرمو رو زم  و به

  یادآور یبهم   مویقدرنشناس  یخدا؟؟دار  خورمیدارم م مو یهست؟چوب نادون یکارات چه حکمت نیتا چه حد؟توا  یکس ی خدا ب یا

پدرمم حسرت خوردم خدا دلت به حالم   یسال خونه 16شد؟آخه من   رمیکه آبروشونو بردم دامن گ  گناهمیپدرو مادر ب ؟آه یکنیم

داشتم که اونا   ییمنم واسه خودم دردا  یدل پدرمادرمو بد درد آوردم خدا ول ؟اره یکن یمجازاتم م ی دار ی نجودیکه ا  سوزهینم

خدا ببخش   یداااااا.....اسهم من شد خ ییحسرت وتنها نقد یچقده که از ا تم یخدامگه ظف دنیداشتم که اونا نشن  ییحرفا دنیند 

  زیچ ه یبودن که حداقل  یی کسا ه ی یل پدرم اگه هم صحبت نداشتم و  ی خونه  ؟؟حداقلییخدا چقدتنها یمنو قدر ندونستم ا

شونه هام   یرو  ی که با احساس دست  کردمیم  هی گر زدمو یحالم دست خودم نبود فقط حرف م گهیواسم دل نگران باشن ....د زیناچ

جون   اسمنیاسمن،ی-افتادوخودمو انواختم تو بغلش و بلند بلندزارزدم   اسمنی  سیشدم چشمام به صورت خ از حالت سجده بلند 

بخدا   دونمی فقط م ی ول  دونمیخانواده هارو نم یرفته    یآبرو  ا یپدرم و مادرم  یدل شکسته    خورمی رو دارم م یچوب چ بگوبهم 

،هستم؟مگه من لولو خورخوره بودم که از    ستمیمجازات ن نیسزاوار ا  یکردم ول یکردم ،بچگ   یدرسته نادون ستین  نیحق من ا

من   یهم با صدا اسمنی ی ها هی گر یصدا گه یخونه گذاشته رفته...د ن یتوا تنهابامن وحشت داشت و از صبح منو تک و   ییتنها

  ی واروم اومدشونه ها نداختی هم منگاه دلسوزانشو ب زدویحرف م دوباخودش یچرخی شده بودو آرش هم کالفه تو اتاق م یقاط

از من   اسمنیحرفش   نی.باایدتر تو که خودت ب  مایرو آروم کن دهیوح  م یمثال اومد  زمیجان،پاشوعز  یاس ی - گرفت وگفت اسمنوی

جان ؟آروم   ده یوح-مبل نشوند آرش اومدو جلو پام رو زانوهاش نشست و گفت  ی و منو بلندکردو رو ربغلموگرفت یجداشد وز

دخترخوب    یصبرداشته باش  د یفقط با  ستین یچاره ا گه ید کنم،االن یسخته،آرمان که اومد خودم آدمش م دونم یباش،صبور باش م

 پس آروم باش.

دراز بکش حالت    کمی-و جامو پهن کردو گفت آرش آروم شدم دستمو گرفت و به طرف اتاقم برد   ی من با حرفا د یکه د اسمنی

بخواب ما تا   کم یصبرداشته باش االنم  یدرکت کنم که چقدسخته ول  تونم یم  ینبودم ول  تتیتوموقع  میینجایما ا ستیخوب ن

 .میمونی م نجایا نایاومدن مادر جون ا

 و رفت.سرم زدمنو تو رختخواب جا داد یکه رو   یبهش انداختم واونم با بوسه ا ی قدردان نگاه

  ی چشمام بستم و کم یدر آوردم و رو  موازسرمیروهم بزارمشون روسر تونستم یو نم سوختیکرده بودم چشام م  هی گر ازبس

آرش وآرمان مقابل هم و   دن یبه سمت حال رفتم و با د ع یشدم و سر داریب  دادیدادو ب یدفعه با صدا  هی گذشت که خوابم برد که 

آوردمن که   ورش یبه طرفم  هویخورده،آرمان تا چشمش بهم افتاد  یلیس  دم یسمت چپ صورتش بود فهم ی آرمان که رو یدستها

و نفرت تو چشمام زل زدفاصله    نهیبه خون نشسته وپراز ک یشوکه شده بودم تکون نخوردم که با چشما شیحرکت ناگهان نیازا
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االنم   یشد  می کاریباعث ب یعزت شدن منو خانوادم شد  یو ب   ییآبرو یتوباعث ب - صورتمون کمترازدوتا بندانگشت بودکه گفت ی

 متنفر؟؟!!!  ی فهمیآشغال خوردم...ازت متنفرم،م ی رو از برادرم به خاطر تو ی لیس  نیاول

آرمانو به طرف خودش برگردوند و انگشت   ی که رو ی طور د یباچندتا قدم بلند خودشو به آرمان رسوند وبازوشو محکم کش آرش 

اون االن ناموسته و تا   ی ول  یکه دوستش ندار  دونمیم ی روزدم تا بدون ی لیاون س -اشارشو تو هوا جلو صورتش تکون دادو گفت

وقت صبح    نیو تا ا  یحواستو جمع کن  د یپس با وفته یکه واسش ب یهست ی که اسمش تو شناسنامته تو مسئول هر اتفاق یزمان

 تنها باشه.  ی بزرگ نیو اون تو خونه به ا ینباش  ون ریب

  می خانم )اشاره به من (نبود االن زن زندگ نیکه اگه ا یعشقم بودم همون عشق شیپ ی ول  دونم یحرفاتوم ی همه -آرمان

 عشقم بودمو زمان ازدستم در رفت.  ش یبود.بعدنگاه پرازتنفرشو بهم انداخت و گفت پ

زده   نمونیب  یحرف اسمنیمنو آرش و   گه یمنو کنارزدو رفت تو اتاقمون و حولشو برداشت و به طرف حموم رفت د بعدباسرعت

 . دنیهم تو حال جاشونو انداختن و خواب اسمنیو آرش و   دمینشدومن سرجام خواب

 موندن  شمیپ اسمنیآرش و  نایاومدن مادر جون ا تا

 

همون جمالت کوتاه رو   یزدحتیاصال بامن حرف نم گهیوجود داره د  یا  دهینه اگار وح ومدانگاریو م  رفتیم الیخ ی هم ب آرمان

واسه   تایادامه داشت تا آخر تابستون اومدوآز ی همون روال قبل ناهمی بعداز اومدن مادرش ا زدیروصدام  هی هم بود بعق ی اگه کار

با   دم یبهترد گرفتم یرو م پلمم یو د رفتم یو سال آخرمو م خوندم یدرسمو م  د یومن دل تو دلم نبودوبا  د شیرفتن به مدرسه آماده م

کنم مدرسه رو برم و چون خرداد ماه هم واسه عقدو اون داستانا نتونستم ادامه بدم    شونیپدرجون صحبت کنم و راض ایمادرجون  

 . کردمیجبران م سالوماه دو9  در عرض  د یو با  خوندمی و فشرده درس م  رفتمیشبانه م د یبا

 ازتون بکنم؟  یخواهش ه ی  شهیپدرجون...م-افتاده گفتم  نییپا یبا سرها وه یو خوردن م  ون یز یتلو یشب بعداز شام موقع تماشا هی

 بله؟؟؟بگو -پدرجون

 ... رمیرو بگ   پلمم یبرم مدرسه و امسال که سال آخرمه د نیاجازه بد  شهیاگه م-گفتم  کردم یم  یباز م یروسر ی که بالبه   همونطور

 برام واقعا هم مظلوم بودم فکر کنم.  شد یمظلوم گفتم که دل سنگم آب م  یجور  هی

تو   یعن یتو هم بودخودم از عمد اسم پدرجون و مادرجون و گفتم که   یبه آرمان انداختم که اخماش بدحور ینگاه یرچشمیز

 ....  ی گرفت  د یکال منو ند  گهیطور که تو بعداز اون شب د همون یندار  یاصال وجود خارج

  ی نه من تو خونه دست تنهام سفارش مردم چ-گفت یشگ یدوباره به پدرجون و مادرجون دوختم که مادر جون با اخم هم نگاهمو

 اده یروحساب تو سفارش قبول کردم کارهام ز  شه؟من یم
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وزل زدم   ختمیخواهش رو تو چشمام ر ن،دوبارهیاز کارهام نمونم و شمام دست تنهانباش  دمیقول م- بهش انداختم وگفتم  ینگاه

 گه؟ یم ی آرمان چ یشه؟راستی م یچ  نمیبب -بهم انداختن و پدرجون گفت یبهشون،نگاه

 مطرح کنم  با شما دمیآرمان نگفتم اول صالح د دونم،بهینم-به آرمان انداختم و گفتم یسرسر ینگاه

 ......  دم یخبرت م-سرشو تکون دادو گفت پدرجون

@romaneshirin 

 

که آرمان با صورت    د یطول نکش قه یکردم و بلندشدم به طرف اتاق واسه خواب رفتم.چنددق رتشکری پدرجون سربه ز بعدحرف

 - برافروخته اومدتواتاق و گفت

 ؟هاااان؟یزن یکه بدونه مشورت بامن حرف م  جمی تو خونه هو من

واست بهتره،چندساعت جلو  ی نجوریا-سپر کردمو به سمتش رفتم و گفتم نهیس  دمیوقت بود توخودم ند  ی لیکه خ  یدل و جرات با

  یمادرجونم قول دادم کاراش نمونه واسه تو هم که بودونبودم فرق ادبه یبه حساب م ی سرگرم هیواسه خودمم   ستمیچشمت ن

 نداره....پس مخالفت نکن 

سخت بودو بغض کرده بودم دوباره به سمتش برگشتم و   کم ی میبعد  ی سکوت کردم ورومو ازش برگردوندم چون زدن حرفا کمی

به آرزوم که   ی و بزار  ی خواهشموقبول کن ن یو آخر ن یاول کنم ی...دوباره صدام آروم شده بود...خواهش میازم متنفر  دونم یم-گفتم 

  رمیرو بگ  پلمم یادامه دادم بزارد یصدام دورگه شده بودول  گهیخواهشم باشه....د ن یو آخر نیاول  دمیدرس خووندنه برسم.قول م

کنارتاتوبه   رمی راهت مداره ازسر یآرزوم به تو بستگ  نیا ی ول  ادیازم بدت م دونم یبه جون مادرم از سرراهت برم کنارم  خورم ی قسم م

  یحرف نگاهشو بخوونم هرچ تونستمیعوض شد نم آرمانحرف من رنگ نگاه   نیوجود نداشت....باا یا ده یو انگاروح  یعشقت برس 

 سرکوبش کنم....  د یطرفه غلط محضه و با ک یعشق  نیکه ا  ومدمیداشتم با خودمو دلم کنار م   گهیبود تو نگاهش عشق نبود د

 زده نشداون به سمت تختش ومن به سمت رختخوابم رفتم.   نمونی ب یحرف گهید

علنا نقش کلفت رو داشتم و خودمم   گه یصبحانه رو دادم د ب یو بعداز نماز ترت دارشدمیسه، چهار ماه ب نیزود به رسم ا صبح

رفتم مادرجون   اط یتو ح یهایصبحانموخوردم وبه سمت سبز ییو اشتباهم حقم بود.خودم تنها میکس یبه خاطر ب ی ول  دونستمیم

شدنوباهم صبحانه   داریب واش ی واش ی....شروع به پاک کردن کردم که همه د یخری م بارو تره   وهیم دون یاز م هارویصبح زود سبز

برگشته بودومن خوشحال   یاحیحاج ر هی خوردن وهرکدوم سرکارشون رفتن آرمان هم دوباره با وساطت پدرجون به پارچه فروش 

 از عذاب وجدانم کم شده بود.  کمیبودم که دوباره سرکاررفته حداقل 

که پدرجون صدام کردکارمو تموم کردمودستاموبا حوله خشک کردم و به سمتشون که رو   شستمیبعدازشام داشتم ظرفارو م شب

واسه ثبت نامت رو   نکه یبرات....اول ا میا شرط دارچندت ی ول  میندار یبا مدرسه رفتنت مخالفت -مبل نشسته بودن رفتم که گفت
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و شرط    یکاراتو انجام بد   د یباشه وتمام و کمال با ی ازت راض د یمادرشوهرت با نکه یبکن...دوم ا شیکار  هی ماها حساب نکن خودت 

  ینه با کس ی رفت ی تو هر مدرسه ا نکهیوآخرحرفم ا   یثبت نام کن خوونه یدرس م تایکه آز ی تو مدرسه ا ی اجازه ندار نکه یسوم ا

 ؟؟؟ ید ی.....فهمیباز کن یدلتو واسه کس  یسفره    ی و نه حق دار ی شیدوست م

شرطاتون قبول .واسه مدرسه هم   ی همه -ذوق کردنمو گرفته بودم گفتم ی و به زور جلو  دمیترکیم   یکه داشتم از خوشحال من

  مونیکه پش  زارمیدر حقم نم نیازتون ممنونم لطف کرد یلیشبانه...خ ی برم مدرسه  د یو با دنیتو اون مدرسه رام نم  گهید

 ...نیبش

که   ی گرفته بودم بعداز هرکار  ادیکارو از مادرم  ن یشکر به جا آوردم ا یبه طرف اتاق خواب رفتم و رو به قبله سجده   یباخوشحال

اتاق شددروبست و همونطور   در سرازسجده گرفتم آرمان که وارد  یآورد.باصدا یشکر به جا م ی سجده  رفت یم ش یپ یروخوش یخ

 ...نی باهم بر داتیانجام کارات و ثبت نام و خر ادواسه یهمراهت ب سپرم یاسمن میبه -گفت د یکشیتختش دراز م یکه رو 

 خوابم برد.  یباف ا یذوق و رو  یو با کل  دمیازش تشکر کردم و دراز کش منم

  میروزه انجام داد کی ثبت نام و انتقال پرونده رو  ی با من اومدوباهم کارها اسمنیروز بعدهمونجور که آرمان گفته بود دوسه 

  یلیسال تحص یو برا  مید یداشتم و از لوازم سال قبلم کم بود رو خر  ازیکه ن  ییها له یداده بود وس  اسمنیکه آرمان به   یوباپول

 . شدمیآماده م د یجد 

  ددوتاینقطه از شهر که ازخونمون دوربودوبا ه یکالس داشتم تو  عصر6تا2اومدوکالسهام شروع شده بودهرروز از ساعت مهرماه

مشکل   ادیمدرسه چون تازه شروع درسهام بود ز  یروزها نیبودم.اول  یدرست و حساب ه یزیبرنامه ر  هی و به فکر شدم یاتوبوس سوارم

  یبود و تو خونه هم کل  ادشدهیز ی لیخ گهیسال قبل هم برداشته بودم فشاردرسام د  یسهاماه چون کال ک ی بایبعدتقر  ی نداشتم ول

قبول   یشتری ب یبا اومدن من چندبرابرشده بود خوشحال بودوسفارشها هاش یمشتر نکه یبود و مادرجون هم واسه ا خته یکارسرم ر

  کردمیم یوسع داشتمیبازم خودموسرپا نگه م  یودولکم شده ب ی لیدوسوم وقتم کارو درس بودوخوابم و غذام خ با یتقر گهیکرددیم

 نمونم...  ی کار چیازه

مشکالت ادامه داشت تاآذر ماه که فصل امتحانات شده بود و من درکناردرسهام کارامم فشرده ترشده بود ومجبوربودم   نیا ی  همه

  د یبخوابم وصبح زود با تونم یبمونم که آرمان دادش در اومد که شبا برقا روشنه و من نم دار یب روقتیاز خوابم هم بزنم و شبا تا د

اتاق کار مادرش تو فصل   یی جورا ه یکه   رپلهیمنم از مادرش اجازه گرفتم و شبا تو اتاق ز ....که گهید ی بهونه  ی برم سرکاروکل

و مربا رو   های و سبز هایترش   یسرد بود روزها هم تو همون اتاق کارا تینهایو چون هوا ب  خوندمیو درسامو م  رفتمیزمستون بود م

 نداختم یراه م

 

 نوزدهم:  قسمت
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تواتاق باال    رمیچهارساعت م ایفکر کردم که من فقط شبا واسه خواب وسه   نیپله سرگرم کارم بودم به ا ریروز که تو اتاق ز هی

و    کی کوچ یبهداشت س یسرو ه یبود با تمام امکانات  کی و کوچ ی نقل تی سوئ هی پله مثل  ریبمونم اتاق ز نجایهم ام یچرا نن خوابم یم

درس   نجایقبل ازدواجش ا ن یکه آرم گفتیهم بود مادرحون م یواسه نن عال  یمتر 15اتاق   ه یو ک ی کوچ  یوار یکمد د  هی با  زیتم

 حرفوبزنم... نیامشب که از غذا سرهممون جمعه ا دم یباال پس بهترد رفتی واسه غذا خوردن م کردوفقط یم یخوندوزندگ یم

باال نرفتم و چون جمعه بود کالس هم نداشتم و همونجا درسمم خوندم و واسه ناهاررفتم باال و دوباره بعدازظهر اومدم   تاشب

بعداز خوردن شام   م ید یاومدن و تدارک شام رو د هامیدوش گرفتم و درسامومرور کردم تا جار ه یو کارامو تموم کردم وعصر نییپا

که هول   د یسرها به طرفم چرخ ی .....همه د یببخش-زدم ی نطوریحرفموا د یببخش هی با  ن خورد وهی بازم مثل دفعات قبل موقع م

پله همونجا   ری هامو ببرم تو اتاق ز لهیاگه امکانش هست من وس  خواستمی م-باز خودمو جمع و جور کردمو گفتم   یشده بودم ول

 .....رسمیهم به کارام م شمینم یو مزاحم کس  خوونمی درسامو م

رو   یناراحت تونستم یم ی نزدن ول ی هم حرف ه ی نداره ....بعق یباشه واسه ما فرق -وم بود از خداشه زودتراز همه گفتکه معل   مادرجون

 ..... نمیو آرش و خانماشون بب ن یتو نگاه آرم

  ی آرمانو بکشون  یتونست یدرصد هم م  هی  نکهی کارت احتمال ا نیباا ی بود که زد یچه حرف نیسرم غرزدن که ا یکل  اسمنیو  نینازن

 دختر.... ید یبه سمت خودت هم از دست م

  یتاهمونقد حس کنم یودارم بادرسوکار خودمو خفه م  کنمیبدست آوردن آرمان نم ی برا یتالش  چیه گه یکه من د دونستنینم ی ول

 هم که ته دلم مونده رو فراموش کنم . 

وآرمان رو هم   رفتم یخوردن غذا باال م یعادت کردم وفقط برا مییزود به اوضاع خودم وتنها ی لیپله خ رینقل مکانم به اتاق ز بعداز

مدت اصال باهام بهترنشده بود هنوزم فقط در حدسالم و   نیهم بعدا تایعلنا نقش کوزت رو داشتم و آز گهید دمید یسرسفره م

کال در سکوت بودم و حرف   گه یو د  زدمی حرف م زدنیبودن وباهام حرف م هامیکه جار ی انفقط زم  زدومنیحرف م یخداحافظ

 .... هیراض  یلیآرمان هم که معلوم بود از نبود من خ رفتیم ادم یزدن داشت از

کنجکاو شدم و به سمت در رفتم وبا خودم گفتم   دم یرو شن یحرف زدن کس یروز تو اتاقم مشغول انجام کارام بودم که صدا هی

داشتن باخودم گفتم خدارو   ی  که گفتم پدرمنوآرمان الهم نسبت خانوادگآخه قبال رم یاز خانوادم بگ  یباشن سراغ المون ی اگه از فام

 ...شکنهیدلم م شتر یکه ب دونستمینم ی نا دادن بهم ولیاز مادرم ا ی خبر د یشا ید یچه د

مادرجون    ی هیخانم زن همسا نبیز دمیگوش دادن فهم کم یکه بعد  رونیبدم بعدبرم ب  صی صدارو تشخ د یتا شا ستادم یدر ا پشت

 خواست خدا بود حرفاشونو بشنوم  د ینذاشت شا میبشم که حس فضول الیخ ی خواستم ب زنه یوداره با مادرجون حرف م ناستیا

سفارش خواهرمو   د یبا ی شلوغ شده ول ی لیسرت خ گه یها،د ادشدهیخانم سفارشاتت بخوره به تخته ز گما،طاهرهیم- خانم  نبیز

 ه... دار  ازین هاشمیچون مهمون داره به سبز یزودتربد 
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  خرمیهاشو م له یوس   دونیم رم یفردا صبح م  شه یسفارش خواهرشما استثناست وزودترانجام م ی اره،درسته سرم شلوغه ول-مادرجون

 خواهرغصه نخور.  دم یم لتیکنه بعدازظهرم از مدرسه اومد خوردش کنه شب تحو  هاتونوتاظهرتموم یکارسبز  سپرمیم  دهیبه وح

 شده واستا!!!نه خواهر؟   متیغن ی لیخ گم یدختره،عروستو م نیا گم یم-خانم نبیز

  دخداروشکرکنهیکار کنه؟با  د یخوردوخوراکش که با ی به اندازه  ده یانجام م فشوی ؟وظیگ یجون شما چرا م نبیواااااه....ز- مادرجون

بشه نه عروسم،چون ما واسه آرمان   نجاووردستمیا ای...همون موقع با آرمان قرار گذاشتم که برونیننداختمش ب یمثل حاج چراغ

 ....دنیجا نخواب  ه ی....هنوزباهم  کنه یقبول نکرده که چون مجبوره تحملش م ی روبه زن ده یوح هنوز بچم  م،آرمانیگرفت  رسر یز ویکی

 !!!!!!. ؟؟؟یچ ی به ه یچ یه یساله زنو شوهرن ول  ک ی بایتقر ده ینشن ییزا یواااااه.....بحق چ-خانم نبیز

  یواسش خواستگار دامسالیقبل ع دتایرم،شایبراش زن بگ  خوادیتازه ازم م ستیزن من ن ده یوح گهی آره خواهر،آرمان م-مادرجون

 .... رهیوم بخشهیم  شویو مهر شه یروز خودش خسته م  هیخوارماست  رهی فقط ج دهیهم رفتم،فعال وح

وتوبغلم جمه کردم دستاموروزانوهام گذاشتم  همونجا پشت در سر خوردمو نشستم و زانوهام دمینشن  ی زیاز حرفاشون چ گهید

 کردم.....   هی وسرمو گذاشتم روزانوهام وبه حال زار خودم تا تونستم گر

اگرهم چندروز باال   خوردم یم  یخچال یوعدشو اونم سردو ه یفقط  ییغذا یاز سه وعده   رفتمیغذاهم شده باال نم ی برا یحت  گهید

 داشتم.  اقی اشت کمیفقط وفقط درس خوندن بودوبس وفقط واسه رفتن به مدرسه  دم یتنها ام گرفتیسراغمونم یکس  رفتمینم

ازسروروم   یمادرجونم چندبرابرشده بودوخستگ  یهمه جاروپرکرده بودوسفارشها د یع یاسفندماه اومدوحال وهوا گهید

 نیسنگ  زدن یبهم سرماوقات  یکه گاه هامیبا جار یرو نداشتم حت یحرف چیوقت بود دل ودماغ ه  یل یخ گهید  دچونیباریم

 سکوت عادت کرده بودم  ودانگاربه رفته ب ن یدست خودم نبود حس حرف زدنم ازب کردم یبرخوردم

 

 قسمت نوزدهم:   ی ادامه 

  ی پهن بود مبلغ شه یسجادم که هم ی گوشه   ومدمی وقتا که از مدرسه م  ی فقط گاه دمش ید یهم اصال نه خبرشوداشتم نه م آرمان

از   غی چندماهم در ن یشدتوایم م یوخرج رفت وبرگشت و لوازم شخص  ارهیب ی دادکسیم  ایآورد   یمخودش  دونم یکه نم  دمید یپول م

 گذاشته باشم. رون یجزمدرسه از در ب  ی کارپامو واسه  ایباشم  دهیدست لباس که خر  هی

خونه وسرباربودن راحت   نیکار خوب و ازا ه ی بودم وقرارگذاشتم باخودم بعدازامتحانات آخر ترمم برم دنبال  مموگرفته یتصم  گهید

جا واسه   ه یشهر  نیتو ا  یعنیکنم   دایرپیکار با درآمدبخورونم  ه ی پلممی با د  دبتوونم یشا رمیگ یو طالق م  بخشمیم مم یمهر شمیم

 که......  شه یم دایمن پ
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  یبودن ول  یمشکوک بودانگاردرتدارک کار ی لیرفتارافرادخوونه خ ی ول رفتیاول اسفندماه گذشته بودوروزهاپشت سرهم م  ی  هفته 

 ازهمه جابودم.  کردغافلیآدم حسابم نم ی من چون کس

  دویچیپیپا و نفس هاش تو اتاق ساکت م  ی اومد تو اتاقم چون صدا ی کیکه دراتاقم صداکردوانگار خووندم یداشتم نمازمو م شب

سجادم نشسته بودم برگشتم و به طرف در نگاه انداختم که چشمم   ی. نمازموکه تموم کردم همونطور که رودادیم  بهیعطر غر یبو

- اروم وپرازتعجب گفت افتادوهمونطورآرمان  ی زده  رون یازحدقه ب یبه چشما

 !! شده!!! تیوروت مثل م  ؟رنگینقدزردوزارشد ی؟چراای؟چقدالغرشد ی!!!!....خودت دهیوح

تو ماشاهلل   یول - کردن به سرتا پاش نگاه انداختم و با پوزخندگفتم ختنی که زدبغض کهنه ام سربازکردواشکام شروع به ر ییباحرفا

که غصه بامن ساخته آبم کرده   ی همونجور نکهی!!!!مثل اید یدمیعطرجد  ی!!! بو یتر شد   پیخوشگل و خوشت رپوستتیآب رفته ز 

زجر   ی لیکه ازش متنفره خ ی کیبا  یمن بهت خوب ساخته آخه آدم ازبودن اجبار ونبودن   دنیبا تو ساخته وپرت کرده،ند  یخوش 

 . کشهیم

 اومدم باهات حرف بزنم....-گوشه نشست وگفت ه ی حرفام از حالت تعجب دراومدو  نیباا

 بهش فهموندم که منتظرم.  باچشمام

 هستم؟ ی ا گه ید ی گفتم عاشق کس ادته یر؟ینگ  یکه بهت گفتم ازدواج مونوجد   ادتهی-آرمان

  یبگه همش دروغ بودو من عاشق تو بودم ا شه یم  یعنیگفتم خدا   ومدتودهنم،باخودمی کردومیم ی قرار یب  نهیتو س   قلبم

 باشه؟؟؟؟بار دومش  ن یکجا بخت بامن بود که ا یخدااااااا.....ول

  اد یم یکی .فردایمن بهش نباش  دنیرس   ی برا ی مانع خوام یکه دوسش دارم ازدواج کنم و ازت م یبا کس  خوامیحاالهم م-آرمان

 ؟؟؟ یشی.متوجه حرفام مستینبودون یز یمنو تو چ نیتا مطمئن بشه ب یبگ  مونوبراش یزندگ یها تیواقع خواد یدلم م  دنتید

  کردواجازه یم  دموتارید ی کار هرشب وروزشون بودجلو ی سرسره باز گه یاشکام د ی آره رو فهموندم ول ی سرم بهش معن باحرکت

  ی خواست بره ول سادو یکه سرپا وا  کردمینگاش م سیپراز اشک و صورت خ یهمونطور با چشا نم یآرمان و خوب بب  ی  افهیدادقینم

 به من گوش داد  ستادوپشتیبا حرفم ا

 و ...... ی بود ششیهمون عشقته که شب وروز پ نیمنظورت من نبودم ،نه؟؟؟؟ا  یگفت یعاشق  اون روز تو پارک از عشق و-

خودم وابسته کردم اون   تاتوروبهیومن با همراه شدن با آز ی من برداشت بد کرد ی از محبتها دونستمیم- طرفم برگشت و گفت به

با خودم خالص کنم از حرکات ونگاهات  اهاتیکه تورو از رو گهید یعاشقه کس  ی بهت بگم من عاشق هستم ول خواستم یروز م

که   نیتنها نباش  یی دوتا دختر جا نیب نیو درا ی ایو انزوا در ب  ییهمه جا باشم که تو از تنها تای من قراربود با تو آز ی ول  دمیفهمیم

 تو متاسفانه......
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  ی فت درست بودبهت وابسته شده بودم و عاشقت بودم ولمن اشتباه کردم حر ی گ یراست م-من ادامه دادم   یادامه ندادول وحرفشو

  چیه دمینافهمیبعدازمسافرت مادرت ا ی کردیتو چشمام نگاه نم یوحت  یوتو منو پس زد میبعدش که اون اتفاقا افتادوعقدشد 

به   ی نخوا ی ل یزن تحم ه یوباوجود یوحداقل توبه خواستت برس  رمیازت فاصله بگ  دمیتودلت جابازکنم پس بهترد  تونمینم یجور

 . گمیوبهش م تینبوده که گفتن داشته باشه واقع  یز یما چ نینگران نباش ب می حرف بزن ادوباهمی.بهش بگوب یکن انتیعشقت خ

هم شکست دوباره روبه  عالوه برقلبم ،غرورم،بغضم،پشتم  گه یبار هزارم شکستم د یلبخندمحونگام کردورفت.اون رفت ومن برا  هیبا

 . زدمیبلندزارزدم و خدا بود که فقط صدام یقبله شدم وسجده رفتم و باصدا

 خونه مصمم تر شدم.  نیطالق ورفتن ازا یبرا  گهید

 

 ( 1)ستمیب_قسمت#

  راز یواسم به غ اوردن ینه غذام گرفتینه سراغموم  یکس رفتم یماهم باال نم ه یاگه  یعن یاون شب باال نرفتم وغذانخوردم ، گهید

 اشتها نداشتم. اوردهمیم ی امشب هم اگه کس گهیاوردن،دیوهم غذا م   زدنیاگه بودن هم بهم سرم نیونازن اسمنی

لباس   ه یندم و یوسبز  ه یسرکه وادو یدوش آب گرم گرفتم تا بو   هی کردم و کمومرتب یاتاق کوچ دارشدمیخراب ب یباحال صبح

  ادداشتیجزوه و ی روزهرچی مهمون امروزم آماده بودم.کارام که تموم شدرفتم سراغ درسام ازد دنی د ی وبرا  دمیزپوش یمرتب وتم

  ده یتو مدرسه خر ی کوچولو که واسه دل ضعف  کیک  هی چشمم افتادبه  فمیتوک بگرفته بودم رومرور کردم وموقع برداشتن کتا

 گرفتم...  یودلضعف  کموخوردمیک  خوندمیبودمش وهمونجورکه جزوه م 

  یخوایخودتو م یهوو  ی بدون نکه یتا ا کنهیاسترس داشتم آخه آدم ندونه وناخوونده باشه فرق م یل یمهمون امروز خ ند ید  واسه

 . کنهیم نقدعشقم،عشقم یسرتروخوشگل تره که آرمان ا یل ی.حتما ازم خینیبب

  ی با موهاوابروها یدخترخوشگل چشم عسل  هی بودکه دراتاقم زده شدوبعدازاجازه دادن من آروم بازشدو11حول وحوش   ساعت

بودکه اونوانتخاب کرد.آروم ازجام  قهیخوش سل یلیهم بامزه ونازبودآرمان خ ی لیبودوخ ی خوب وامروز پشیواردشدت یمشک

 هستم. دهیسالم،من وح-وگفتم  کردم بلندشدم وبه استقبالش رفتم ودستموبه طرفش دراز 

 سالم،من فرشته هستم. -به من وبعدبه دستام کردوگفت یدخترنگاه

دادکه    هی تک ی وبه پشت چرخوندنشستی اتاق م زدچشماشوتوکلیدمیوهمونطورکه اتاقمود   نهیادوبشیکردم که ب بعدتارفش

 گفتن.....   طموواستونیآرمان شراندارم....آخه....حتما آقا ییرایاسباب پذ  نجای...من اد یببخش-گفتم یباشرمندگ

 فموبدونم یندارم فقط اومدم حرفاتونو بشنوم وتکل ییرایرو گفته ومن توقع پذ  ینکن آرمان واسم همه چ ت ینه...خودتواذ-فرشته
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@romanshirin 

 

 ( 2)ستمیب_قسمت#

  ستین یشک  جیآرمان عاشقته درش ه نکهیا-گفتم تا امروزودرآخرگفتم  م یپدر یبا آرامش ازاول ماجراروشروع کردم ازخوونه   منم

جامونده   ه یاتاق تنها بخوابه وبهش دست نزنه حتما دلش  هیدخترکه ازغذامحرم اون هست تو ه یاگه چندماه با ی هرمرد

هم منوداشته باشه   تونستی اون م کنه یبا آرمان مطمئن باش که خوشبختت م یگ کنه ازبابت زند  انتیعشق پاکش خ خوادبهیونم

گنج    هی رو درحقم نکردوتوهم ممنونش باش که عشقتومثل  ی نامرد نیممنونم که ا  ادازش یوبعدکه وقتش شد سراغ توهم ب

فقط   رم یم نجایوازا  رمیگ یوطالقموم بخشمیمومیمهر  یبه زود  یوبهتره بدون   شمینم تون یتوقلبش داشت ومنم مزاحم شروع زندگ

 .داکنمیدرسم تموم بشه وکارپ نم یمنتظرا

 جواب نده....  ی سوال بپرسم ؟امااگه دوست ندار هی -فرشته

 بپرس -

 کنه؟ ی باهات زندگ ی مجبورش نکرد گه ید  یراهها دونمیچم ایبه زور   یعن ی ینکرد  کی چراخودتوبهش نزد-فرشته

نبود که   ی نامرد ن یخودشون وخانوادشون رفت به نظرت ا یافتادن تودردسروآبرو من  ی وخودخواه  ،دروغیبه خاطر نادون  تا یاونوآز-

 نیتا آخرعمرش ا کردم یوسازش باخودم م  یخراب کنم.بعدشم اگه درهرصورت آرمانو مجبوربه زندگ   شونو یزندگ ن یشترازایبخوام ب

  شترازاالنیب شدومنینم ی وقت زندگ چ یه مونیو زندگ   رفتیوم شکستیروز دلمو م ه ی هرو نسبت به من داشت وباالخر نه یک

 بازنده بودم. 

که بخاطر گناه   ی واسه اون باشه وتموم شدن عذاب وجدان  یو باآرامش به فرشته زدم تاشروع خوشبخت ی حرفارو جد  نیا تمام

 که درحقم کردنوخوردن.  ییهایچوب ثواب ودلسوز تایآرمان داشتم آخه اونوآز  ینکرده  

اشکام بودن که بازم   نیکه من واسه اونوآرمان کردم رفت وا یخوشبخت  ی ازم تشکر کردوباآرزو یبافرشته که درآخرکل بعدازحرفام

  ید یوفهم  یدوسش دار  نهمه یسخته عشقتو که ا یلیکردم که پاهام جون حرکت نداشتن خ ه ینقدرگریبودن ا هامییهمدم تنها

 بره واقعا سخته.  ی خودت بد  یچشم خودت وبادستا  یلوادوجیب یکیرو ی خفش کرد نهیوتووس  ی واسش ندار یارزش 

وهوام عوض    زحالیناچ کمیکم،یتا  رفتمی ،م رفتمیم د یبود با هی غمکده که فقط توش کارم گر نیفرارازا یظهرشده بود وبرا  گهید

لرزش   کردوعلنایضعف تو بدنم قدمهاموسست تر م یبشه بازم بدونه خوردن غذا واسه رفتن به مدرسه آماده شدم وراه افتادم ول 

که ازغذا  میداشت یفارس   اتیمدرسه رسوندم وسرکالس حاضرشدم امروزساعت اول ادب  ودموبهخ یبا مکافات کردمیپاهامو احساس م

ساعت روبا ما کالس داشت اواخردرس دادنش بود که احساس کردم   هی  نیبود وامروزفقط هم یمهربونمعلممون هم زن خونگرم و

 .دمینفهم یز یچ گهیشده و چشمام بسته شدود ک یکالس تار
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  جیپ یوصدا  مارستانمیانگارتو ب یشد.واااا  ی زدم تا واسم عاد نقدرپلکی ا یزدولیکه نوراتاق چشمموم دارشدمیب ییسرما بااحساس 

چرا   ؟پسی ستیوکارن کسیتو ب  ؟مگهیروهم داشت  یمگه تو کس-نبود.باخودم گفتم  یانداختم کس  یدوروبرم نگاه ومدبه یدکترم 

 ؟ یهست  یمنتظر کس

 پرواز که نکردم؟  نجا یا ارهیبوده که منو ب یکیالبد -جواب دادم بعدخودم

 خانم رضاپوربود واردشد. ش یلیکه فام اتمیکه دراتاق بازشدومعلم ادب  ختمیریواشک م کردم یوجوابهامو باخودم تکرارم سوال

 ؟ یدارشد یخانم ب دهیاااااا...وح-رضاپور خانم

 منوآورده؟ ی ک نجام یچرامن ا-گفتم  ی رفته ا  لیتحل یباصدا

 . مارستانیومن آوردمت ب م یگذاشت نیکالس حالت بدشد منوچندتا از خانمهاتوروتوماش   یآخرها-رضاپور خانم

@romanshirin 

 

 (1)کمی_و_ستیب_قسمت#

 

 ....یاز غذانخوردن ودرعوضش غصه خوردن خودتو داغون کرد  نکه یمثل ا ی وهم ضعف عصب  یدار  یگفتن هم ضعف جسم دکترام 

 که داغونم دکتر گفته؟  نی د یشما از کجا فهم-به سرم باالسرم انداختم وگفتم ینگاه

نگفتس ،،،دخترمازنهاحس ششم   یمعصومت که پرازغم وحرفا یهم دکترگفته وهم ازسکوتت سر کالس،ازچشما-رضاپور خانم

 ؟ یمگه تو ندار م یدار  ییقو

دارم که هنوز    ی زیچ ه یتموم حسام خشک شدن فقط   گهیندارم د یحس چیمن ه- پوزخندبود گفتم ه یرولبم که شب ی خنده ا باته

 واونم اشکه.  جوشه یم

چرادخترمگه تو  -سمت من واومدجفت تخت نشست وگفت دبهیکنارتخت رو کش یلباش صندل ی رو یاپوربالبخند رض خانم

  رنیوازسروکول خانوادهاشون باال م کنن یم یطونیهم سن تودارن تو خونه هاشون ش  یچندسالته؟بچه ها 

 ت؟؟؟؟دنبال ان یکه خبربدم ب یدار  ی ازکس ی آدرس  ایشماره  ؟حاالبگویدشد یچقدزودناام

  یخونه  ی  دشمارهیببخش-افتادم وبه خانم رضاپورگفتم  اسمنیو  ادآرش یهوی دادم؟کهیومیآدرس ک ای گفتم؟شمارهیم یچ

  یگذشت که برگشت وگفت که هرچ  قهی گفتن شماره خانم رضاپوررفت وچنددق ن؟بعد یریگ یبرادرشوهرموحفظم بگم تماس م

 ستن؟ یشهرن نیمگه تو ا ی ندار  روپدرشوهرتوپد  ا ی خودتون ی خونه  یشماره -تماس گرفت جواب ندادن و گفت



64 
 

 که فعال دارم فقط اوناهستن ییتنهاکسا- افتادوبغضم شکست وگفتم ادمی هامیکسیحرف خانم رضاپور بازم ب نیباا

@romanshirin 

 

 (2)کمی_و_ستیب_قسمت#

  یتونیم-گفت هیبدونه مقدمه وحاش  رهیخودشوبگ  ی جلو تونست یگل کرده بودونم ش ییوحس کنجکاو زد یتو چشاش موج م تعجب

دلتوسبک ترکنم.من    یباررو  دبتوونمیبکنم شا ی نتونم واست کار اداگرهمیازدستم برب یدکاریشا یودردودل کن   یبامن حرف بزن 

 سراپا گوشم دخترجون 

  ی بد  ین فکرا چو دونستیم د یخانم رضاپور با یباز کنم ول  یدلمو واسه کس ی سفره  د یپدرآرمان افتادم که گفت نبا ادحرفی

غم بارمو واسش گفتم از ب بسم اهلل تا   ه ی نسبت بهم خراب بشه ومنم داستان زندگ تشیممکن بود نسبت بهم بکنه وذهن

هق هق   یساکتم کنه و جلو  تونه یدنمید  یکرد و وقت  هی وپابه پام گر رهیبگ  واشکاش  یحرفام نتونست جلو  دنیاونم باشن گهیآخرد

 . رونیرفت ب ره یخودشو بگ 

  زنه یته خنده که معلومه به زور م ه یقرمزوپف کرده وبا یکه خانم رضاپوربا صورت وچشما  شدمیداشتم آروم م  هی گر ی بعداز کل منم

بود   ی کیومنم ازش تشکر کردم وخداروشکر کردم که  رسونن یبرگشت وگفت که زنگ زده واونام جواب دادن وگفتن خودشونو م

 اون سرشهر. ادیبسرشهر نیکه واسش مهم باشم و واسم ازا

  ی فلج زندگ رو یمادر پ ه یبهت من با دمیوم  سمینویآدرس و شماره تماس خونمونو م- خودم بودم که خانم رضاپور گفت توعالم

  یب  یواسه روزا ییاجای ی بزن ی حرف یبا کس  ی خواست یروز   هیای،یوقت  هی اگه  ردخترم یپ یهنوزازدواج هم نکردم وبه قول  کنمیم

هم   ی برنامه ا یدار  ی میجان؟بعداز ازدواج شوهرت وطالق خودت چه تصم دهیوح  یتحتما به من فکر کن......راس  ی خوای م یکس

 واسه خودت؟  ید یچ

دارم امشب از برادر شوهرم بخوام که بره با پدرم صحبت کنه و تمام وکمال ماجرا    میتصم-بهش انداختم وگفتم یپراز غم نگاه

کاربگردم    ددنبالیاتفاق بود منوببخشه بزاره برگردم خونمون....اگرهم نشدبا هی ه اون ماجرافقط بفهم یپدرم وقت  د یروواسش بگه شا

 .شمخونه واسه اجاره با ه یوفکر

  هی و ی کارا نکرد  نیکه تا االن ازا  یدرصورت رون ی ب یخودتوازآب بکش  می گل ی خوایم  یشهرپرازگرگه چطور  نیتوا-رضاپور خانم

 ؟ یدخترچشم وگوش بسته ا 

به   د یکارم که جورشد بعدش با گردم یدنبال کارم  رمیدمیبعدع ده یوقت دارم االنم که شبه ع  یلیهنوز تا آخرسال تحص خدابزرگه

 اتاق واسه اجاره باشم.  ه یفکر 
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خودشورسوندبه من   اسمنیبازشد و هودراتاق ی  گهیحرف د یگرفتن از خانم رضاپور و کل ییحرف زدن و راهنما یکل بعداز

بدشد؟مگه   ؟چراحالتیینجایچراا میزنده شد  مو یباما تماس گرفتن مرد یدختر؟ازوقت  یشد  یچ -ومنومحکم بغل کرد وگفت

 ؟ یمدرسه نبود

بپرس   یکی  ی کیروهم ولش کن بعد  یطفل ن یا رینفس بگ  ه یتو زمیعز  یخفش کرد -وگرفت وگفت  اسمنی ی آروم شونه ها آرش 

 ب بده.بزار اون بنده خداهم جوا

 نبود شرمنده..  داصالحواسمیببخش-که تازه متوجه حرفاوکاراش شدمنوازخودش جداکردوگفت اسمنی

  یکردوخودشوآرش رو معرف   یباهاش سالم احوالپرس  ی عذرخواه هینشست که تازه چشمش به خانم رضاپورافتادوبا بعدکنارتختم 

جان حق   دهیوح -کردن که خانم رضاپور ادامه داد  ی وشبختکردوابراز خ  ی کردوخانم رضاپورهم درجوابش سالم کردوخودشو معرف

 . ربونهم مه نیکنه شما هم خوشگل  فی داشت ازتون تعر

که آرمان واسمون گفت   م یمادرجون بود یخونه   ؟مایشد  یحاال بگو چ  ده یوح-بالبخندقشنگش تشکر کردوروبه من گفت  اسمنی

خوب   تیروح  یاومد  ااگرهمی یومد یهنوز از مدرسه ن ایموقع اومدنم خواستم بهت سربزنم که آرش گفت  دنتیکه فرشته اومده د

  نیهرچندمن توا یدار  ییخلوت وتنها ازبهیموقع غصه خوردنات فقط ن متیاختخوب شن گهیآخه د ی دار  ییتنها ازبه یون ستین

 ؟ یاالن بهتر دمیند  ی زیچ ییسال ازتو جزغصه خوردن وتنها ه ی  بایتقر

  ی اصال غذا یبوده...خب حق داشت  یوضعف جسمان  یگفتن ازفشارعصب  دمیرو پرس  تت یاز پرستار وضع-هم جلوتر اومدوگفت آرش 

 ی کنیومربا آماده م یترش  یبا دار  هاستیتوسبز ایسره  ه یسرتم که  ی خوریدرست ودرمون نم

@romanshirin 

 

 ودوم: پارت اول _ستیب_قسمت#

تشکر کردم وروبه آرش    مانهیزبون آوردم وازهرسه تاشون صم نوبه یبرادرانش ممنون بودم وا ی ها یودلسوز یبه خاطرنگران ازآرش 

 نجام؟ یمن ا نیکه نگفت یداداش به کس-دمیپرس 

  یستیتوخوونه ن دنیآرمان هنوزنفهم یناحتیازتوواسش مهم باشه؟نه اصالمادرجون ا یهم منتظرتوبودکه خبر  یمگه کس-آرش 

  ی هنر کرد  ینمرد ییغذا ی وکار وب ییمدت از تنها  نیماتوا ی خوونه   م یریم  ؟االنمیخواب تییغارتنها یتوتو   می کردیاهم فکر مم

 دخترخوب 

مادرم ازدوتاپافلج هستش  - کردوگفت یرفت وخانم رضاپورهم عذرخواه  صیباشه سرموتکون دادم وآرش واسه ترخ  یبه معن منم

که ازبابت شما خاطرجمع   مارستانوحاالیشما وب ی  ه یوقت شب تنهاش نزاشتم باهاش تماس گرفتم وگفتم قض  نیومن تااالن تا ا
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  یمدرست کار ف یجان شماره وآدرس خونمونوشتم وگذاشتم توک دهی....وحاستغش کرده وتنه یازگشنگ  یشدم برم که اون طفل 

 ن؟یبامن ندار

که    میوبا آرش به سمت خونشون راه افتاد م یدست دادورفت وماهم آماده شد  اسمنی،خانم رضاپوربامنو ی تشکروقدردان یبعدازکل

درخواست    هی  نیخواهروبرادرهمراهم بود  هی ومثل   نیسال تنهام نزاشت هی  بایتقر ن یداداش ممنون ازتون که توا-توراه به آرش گفتم

 هم ازتون داشتم.  گهید

 شما امربفرماااااا-گفت ه؟باخندهیچ ،،درخواستیمونیم تای بگو توهم برام مثل آز-آرش 

 ن؟ یپدرم بر ی سرتا حجره   هی و نیزحمت بکش  هی  شهیم

گردوشده بودودهنه بازسرشوبرگردوندنگام کردمعلومه   ی که اندازه  ییکنارترمزکردوباچشما ه یجمله   نیا دنیبعدازشن ع یسر آرش 

 ده؟؟؟؟؟؟؟؟یوح- هم حالتاش مثل آرش بود که گفت اسمنی حرف بزنه... تونهیجب نمازتع

بعداز   نیوازش بخوا  گناهمیاتفاق بوده ومن ب هی  ناهمشیا نیوبهش بگ  نی کن  فیمنوواسش تعر  یاونجاوکل ماجرا ن یبر-دادم ادامه 

  ی...بخداچاره انیبه خاطرم خاربش نکه یو ا  نداختمیوگرنه شماروتوزحمت نم  شهیطالقم ازآرمان منوتوخونش راه بده خودم روم نم

 یبعدازعقداشکال ی افته،ولیماه وده روز عقدش عقب ب دسهیبا رمیآخه اگه االن طالق بگ  شمیندارم بعداز عقدآرمان ازش جدام

 االنم سربارم واسشون..  ن یکه هم نیدون یازاونجابرم م دبعدازطالقینداره،با

 چرااونجا؟؟؟؟ گه یما د شیپ ایب ده؟؟؟خبیوح یچ یعنی-اسمنی

خوب باشم ازشمام  ی خونه  هی کارخوب و ه یفکر  دبهیخونه ،اون خونه بشم اگه پدرمم رام نده با  نیا یتا ک   زمی ممنونم عز نه

 مدت فقط شماروداشتم  ن یتوتمام ا  زمیممنونم عز

 ی حاج چراغ ی حجره  رمیسرم ه ی باشه من فردا  ی بگم،توهم حق دار ی چ دونمینم-به سمت روبرگشت وگفت آرش 

بده ناراحت  ؟وقولید یم ینیسوال ازت بپرسم جوابموراست وحس ه یده؟؟یوح-که هنوزروش سمت من بود گفت اسمنی

 ...باشه؟هی ...فقط واسه کنجکاوینش

به زورباهاش   ای ی کن  کیبه آرمان نزد یلیخودتوخ ینکرد  ی وقت سع چی چراه ده یوح-د یمثبت سرموتکون دادم که پرس   یمعن به

 منظورمو؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟  یفهمی م یاه باش همر

@romaneshirin 

 

 ودوم :پارت دوم _ستیب_قسمت#



67 
 

که   شدم یبه زورباهاش همراه م-بودچرابه زورباهاش همخواب نشدم گفتم نیکه منظورش ا دمیروازهمراه فهم اسمنیمنظور   منکه

بودم که   یزن زور  هی تاآخرعمرم واسش  نکهیاای زاشتیبچه تنها م هیمنوبا   کردبلکهیمدت نه تنها منوبه خودش وابسته م هیبعداز

توچشمم نگاه    چوقتیداصالهیمحبت کردن واحترام منوند  چوقت یهمسربه من نگاه نکرده ه یبه چشم  چوقتیبودم.اون ه زونش یآو

  ینکردمسلما هرکار انتیوخ دگرفتیوند  دم یخوابیاتاق باهاش م هینکرداون واقعا عاشق فرشته بودکه منوکه محرمشم بودم وتو

که عاشق آرمان   م یباطن لیرقم م  ی کردم عل ی پس سع زدمیدلشوم گذشتیمدت کوتاه که م  هی بودم و یهمسراجبار ه ی کردم یم

اتاق   شنهادهی پ یکه وقت  نید یتا اون هم بودن منو با زجرتحمل نکنه د  رمیوخفش کنم وازش فاصله بگ  رمیدبگ یبودم احساسموند 

 نشون ندادمطمئنا ازخداش بود ی واکنش  چیرو دادم ه رپلهیز

  تونم یبه فرشته برسه وتنهاباطالقم م کنمیوبهش کمک م زارم یمن ازاولش اشتباه بوداالنم به عشقش احترام م   یطرفه   کی عشق

 داد   یکه درحقم کردوخوردوتاوان سخت  یکه به گردنم داره رواداکنم چون آرمان چوب دلسوز ی نید نیا

رفتن وهمون چندتاخورده   اسمنیباحرفام قانع شدن سکوت کردن وآرش به سمت خونشون حرکت کردفرداصبح هم با هردوکه 

شدم وآرش هم بهم گفت عصربه سراغ پدرم   گهید  یکس  هی  زونیوآو گه ید ی جا هی مادرجون آوردن و ی هامووکتاباموازخونه  زهیر

 ده یوشب خبرشوبهم م ره یم

  ی.....باالخره آرش اومدولد ید یتارم اچشامیتهوع و احالتیداشتم   جه یاسرگیبدشد  ادحالمیز ادچندبارازاسترس یتا آرش ب شب

بهش داده وبراش گفتنش   یکه پدرم چه جواب نوبخوونم یازتو چشما وچهرش ا تونستم یوناراحت بودکه م  ختهیر نقدبهمیا

کل   دنیبعدازفهم دپدرمیوگفتم واسه دل خودمم که شده بپرسم ،شا بودم حرفاشده  نیترازا  دهیآب د گه یمن د ی چقدسخته ول

 افسوس..... ی کنم ول ی من بخشده باشه واجازه بده حداقل بعدازطالقم فقط تو خونش زندگ ی کردمونادوون  یبچگ  دهیماجرافهم

وشروع   رون ی از مغازش پرتش کرده ب داد یحرف زدن درموردمنو نداده وبا دادوب ی آرش گفت که پدرم اصال بهش اجازه  ی قتو

برفرض محال گذرم به اون   یروز  ه یواگه  م یما اون دختروخاکش کرد ش یسال پ هی کردمنوبه باد فحش وناسزاگرفتن که همون 

 .....کشهیخودش منو م افته یطرفا ب

@romaneshirin 

 

 وسوم :پارت اول _ستیب_قسمت#

آخه اگه   دمی به وضوح خم شدن پشتمو د نبارخودم یا یواسه شکستن نداشتم ول   یزی چ گهیبارتو خودم شکستم.د ن یهزارم یبرا

  یعنید یهم قاتل خودشو بخش یقرارداد حضرت عل ی رو واسه چه زمان دنیبخشش هست پس خدا بخش ی نیبیآدمم کشته باشم م

 من از اونم کمتربودم؟؟؟ 

خودم دنبال کارتو روزنامه هاومجله هابودم   یازفردابرا  گهید  دمیورفتم تو اتاقمو خواب  ختمیکردم وبه حال زارم اشک ر  هی گر بازم

قراره فرداعقد آرمان و   نکه یمثل ا گذرهیم  اسمنیآرش و یهفته از اومدنم به خونه   ک یامروز هم  رفتمیوعصرها هم به مدرسه م
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تو مراسم عقدشون حضورنحسم باشه بعدازرفتن به   خواستمینامه رو امضاکنم چون نم تیرضا هی  د یرشته باشه وگفتن من باف

نامه واسه عقدآرش منورسوندمدرسه ومن دوباره با خانم رضاپور کالس داشتم بعداز تموم شدن کالس   تیمحضروامضا کردن رضا

 ؟ یکنیم کاریخبر چ ؟چهیجان بهترشد   ده یوح-خودشوگفت  شیخانم رضاپور منو صدام کردوبردپ

 آره بهترم، خبرم که.... امروز عقدآرمان وفرشتس.-

 ؟ یداکرد ی؟کارپیکنیم کاریاالن چ-د یپرس  دوباره 

که    دنیاونقدر دستمزد نم ای خوان یباال م الت یتحص ای زنم ینه هرکجا که زنگ م-آه بلندکشدموگفتم  ه یداغ دلم تازه شده بود  منکه

 .چرخمیکنم فعال دارم م نیبتوونم اجاره خونه و مخارجموتام

  د یبا یعن ی.....؟یریپرستارتمام وقت بخوادوبهت جاومکان و خوردوخوراکتو بده م  ی اگه کس-زدوگفت ی رضا پور لبخند  خانم

 ه؟ ی ......نظرت چستیسخت ن  ادیجاش امنه و کارشم ز یندن ول  ادپولیز  د ی...شایکن  یباهاشون زندگ

  هی بشه وکرا لم یامن و با آبرو حقوقم هم فقط درحد خرج تحص  یبهترازجا یازخدامه چ-که از صدام معلوم بود گفتم  یوشحالباخ

 ....حاال کجا هست ؟ هی رفت وبرگشتم کاف

@romaneshirin 

 

 وسوم :پارت دوم _ستیب_قسمت#

  مییمراقبش باشه و به کاراش برسه درضمن منو مادرم تنها ستمیپرستار داره که من صبح تاشب ن هی  ازبه یمادرمن ن-رضاپور خانم

توفکر   شی وقت پ  یلیتوروهم که خوب شناختم ازخ گه ید  یمدرسم وبعدازظهرم جا ه یمنم که فقط شبا خونم صبح تا ظهر 

 شم یممنونت م یدنبال آدم مورد اعتمادبودم حاالم اگه قبول کن  ی پرستاربودم ول

 شروع کنم؟  یاز شما بهتر؟حاال از ک  ی واقعااااااا!!!؟؟؟؟؟از خدامه ک-که از خودم سراغ نداشتم گفتم ی بلندو ذوق یباصدا

 ما  شیپ ی ایب یتونیدختر هروقت کارت با شوهرت تموم شدم  یچقدتوعجول-کردو گفت  یرضاپور خنده ا  خانم

  رمیعقدشون م ینامه رو امضا کردم فردا  تیامروز رفتم محضرورضا فرداقراره آرمان عقدکنه منم-حرفش دمق شدمو گفتم نیباا

 طول نکشه  ی لیخ دم یقول م ، یقانون ی دنبال کارها ودادگاه وپزشک

دنبال کارات ها   ی و بعدا بر ی ایب یکنیفردا لوازمت رو جمع نم  نیاصال چرابعدازطالق چراهم-دگفتیرضاپور که حالمود خانم

 ه؟ ی نظرت چ

 نداشتم...... کجای رو  یخوب  نهمهی جبران کنم ؟؟؟ا تونمیچطور م-لبخندزدمو گفتم  ش یمهربون نهمه یا به
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  ی مشورت کن وبعدش راه ب نامیمنتظرتم با آرش ا  یایهروقت ب یکه ازم دار   یبه آدرس  ایب ی د یپس هروقت صالح د-رضاپور  خانم

   میافت درهرصورت منو مادرم مشتاق اومدنت

بعداز اومدن از مدرسه به   دمینفهم یزیکردم از درس و مدرسه چ دایهم کار وهم جا پ  نکهیا هیوشحالاز خ  گه یگفتم ود  یا باشه

که فکر    یهر کار ی بگم؟؟ ول یچ دونمینم-رفتم و واسش راجع به کاروخانم رضاپور گفتم واونم درجوابم گفت اسمنیکمک 

. فرداهم من  یرو منو آرش حساب کن  یتونیم ی به کمک دار ازین  ی کرد حساس ا یروز  ه ی درسته انجامش بده و اگه   یکنیم

 اونجا  ایمادر جون آخه فرداشب مهمون دارن توهم فردابعدازکالست ب ی خونه  دبرمیازصبح با

هم هست   یدنبال کارطالق چون تفاهم رمی کنم پس فردام شونوخرابی بااومدنم خوش  خوامیفرداشب نم گهینه د-گفتم   درجوابش

 شه یانجام م  ع ی کاراسر هردومونه  تیوبارضا

 عجله داره چون نگران مادرشه شمام امشب با آرش حرف بزن......باشه؟؟  کمیچون خانم رضاپور دبرمیبا بعدازاونم

 باشه سرشوتکون داد  ی هم به معن اسمنی

پراز غم   یومنم فرداتا وقت رفتن به مدرسم با دل  م یاومد.شام توسکوت خورده شدوبعدازشستن ظرفا هرکدوم واسه خواب رفت آرش 

بودن منم   ومده ی هنوز ن اسمنینشسته بودم عصرهم بعدازکالسم اومدم خونه چون آرش و ون یزیتلو  یپرازاشک جلو  یو چشما

  شوشروع یوبه حال امشب فرشته که باعشق آرمان زندگ دم یمدرسه درازکش الباس نخوردم وبه طرف اتاق رفتم وهمونطورب یزیچ

 خوابم برد  ی ک دم یکردغبطه خوردمو بازم اشک بودواشک ونفهم

@romaneshirin 

 

 وچهارم : پارت اول _ستیب_قسمت#

  یادار  یازکارا ی سررشته ا چیبحانه به طرف دادگاه رفتم چون هوبعدازانجام کارام وخوردن ص دارشدمیکه داشتم ب  یباضعف صبح

رو گرفتم   هیواسه مهر   تیورضا ی قانون یپزشک ی باالخره نامه  ی ول فرستادنی واونجا م نجایا یکارم سخت بودومنوه یلینداشتم خ

رو امضا کردم   ه یمهر  یامه  ن تیبه سمت دادگاه رفتم ورضا یادار  یالزم وکارها ناتیرفتم بعداز معا ی قانون یوبه سمت پزشک

 هالک شده بودم...  گه یونوبت دادگاه آخرروگرفتم واومد خونه د

نکردم و   دارش یخسته شدن ب شبیگفتم از د  رفتم یناهاروآماده کرده ومنتظر منه آخه صبح داشتم م  اسمنی دمید  دمیرس  ی وقت

 ناراحت شد که چرا تنها رفتم....  یاون کل

اون شب از اونجا برم اونم درجا زنگ   ی خواستم تا من هستم آرمان وفرشته رو پاگشا کنه ومنم فردا اسمنیواز  میناهارو خورد باهم

 خودم بگم.....  خواستم ینگفت م ی زیزدوواسه فرداشب همشونو دعوت کردوچون ازش خواسته بودم درمورد طالق چ
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رنگمو که پارچه    یدوش گرفتم و بازم همون لباس صورت ه ی باشه ومنم بعداز اومدن از مدرسه  نایآرمان ا ید پاگشاقراربو  امشب

 لباس بودم.   نیچون عاشق ا دمیومدلشوآرمان انتخاب کرده بودوپوش 

وشدن با آرمان وفرشته  که قراربود بزنموصدبارمرور کردم واسترس روبر  ییوتمام حرفها انیمنتظر نشسته بودم تا مهمونا ب تواتاق

سوخته بودم که حذف شده   ی من االن کنارعشقش بودومن فقط مهره   یدرکنارهم روهم داشتم خب حقم داشتم عشق اشتباه

صبرکنم بعدبرم   کمی دم یبهترد دمیشن  رون ی رواز ب یسالم واحوالپرس  یصدا ش زنگ وبعد  یفکرابودم که صدا نیبودم تو هم

 ...... رونیب

وبه طرف مهمونا راه افتادم همشون رومبل نشسته   دزدم ید  نهیساعت از اومدنشون گذشت که ازجام بلندشدم و خودمو تو آ می ن هی

جوون   دهیااااا.....وح-بلند گفت یاومدوباصدا رون یازدر آشپزخونه ب  اسمنیومتوجه اومدنم نشدن که   خوردنی م ییبودن و چا

 . ارمیب ییبرات چا نیبش ایا،بی؟بیاومد 

بودوغم توش پربود به همه سالم کردم که فقط   ی لبخندکه زور هی با دومنم یسرها به طرفم چرخ یهمه   اسمنیحرف  نیباا

  ینگام کردن وروشونوبرگردوندن ول  هیفقط چندثان تایبه پام بلندشدن وبهم احترام گذاشتن پدرومادرآرمان وآز  نیونازن  نیآرش،آرم

نفره رفتم و مثل   ک یمبل  ه یبه طرف  نیزده بودن بهم ومنم بعداز دست دادن با نازن  آرمان وفرشته انگارتعجب کرده بودن که زل

ازش تشکر کردم واونم   شمیرو گذاشت پ یی اومدوچا اسمنی یزل زدم وقت  زروبروم یچندوقت ساکت وآروم نشستم وبه م نیتمام ا

مبل دونفره نشسته   ی وفرشته هم رو رمانجو خونه به حالت اولش برگشت وهمه مشغول صحبت شدندآ قه ینشست بعدازچنددق

استرس   ینگاشون نکنم باالخره شام با کل کردم یم  یکه امکان داشت سع یی ومنم تا جا  دنیخند یزمی زری بودن وگرم حرف زدن ور

  ش یپ میبرگشت یی وچا وه یو با م  میرفتم وظرفاروشست نیونازن اسمنیاونا راحت بودن ومن بعدازشام به کمک  ی من خورده شد ول

خورده شده    وه یمطمئن شدم م نکهیهاشونو خوردن بعدش حرفاموبزنم بعداز ا وه یوم  ی منم صبرکردم تا همه چا میمهموناونشست

 طرفم  دبهیسرها دوباره چرخ ی ......همه د یببخش-سرفه صداموصاف کردموروبه جمع گفتم هیبا

@romaneshirin 

 

 وچهارم:)پارت دوم(  ستیسمت بق#

که حاللم    خوامیشما م ی خانواده برم وازهمه  نینجاوایاز ا خوامیمن.....من فردا م-.....ادامه دادم کردنیمنتظرنگام م همه

  یول  یباهام هم کالم نش گه یود یازم متنفرباش  ی حق دار تایآز-کردم که زل زده بود بهم و گفتم  تای.....اول روموسمت آزنیکن

  تیجواب خوب یبودول یپدرم توکارات ازسردلسوز  ینهایومن هم شرمندتم بابت توه زخوبباالترا ی .حتیبرام بود ی دوست خوب

تو   دمیوشمارو با خودم کش  رشدمیاز من نبودومنم ناخواسته درگ یر یتقص چ یکه ه ی دونیبودمنوببخش،م رپدرمیوتحق  نیتوه

دوتا مبل دونفره    یکه کنارهم رو   ردمک  نیونازن  نیازت.....بعدش روموسمته پدرجون ومادرجون وآرم خوامیمعذرت م   شیآت

  اهمیپدرم روس  یوسربارتون بودم وبازم بابت حرفا  نیسال منو تحمل کرد ک یشرمنده -نشسته بودن.....ادامه دادم 

نکنم آخه   ادنگاش یز  کردمیم ی و سع دمید ی م  نینازن یاشکوتوچشا نیحاللم کن ن ید ید ی مدت ازمن بد   نی....اگرم تو انیمنوببخش
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بخاطر   یدلسوز ن یوا زد یتوش موج م یکه دلسوز  ییسمت آرمان چرخوندم اونم با چشا دنگاهموبهیترکیم غضش داشت ب  گهید

  نکهیوا دمیفهم از گشادشدن چشماش  نو یامروز رفتم دادگاه.....)نگاهش پراز تعجب شد ا-.....کردی شکسته شدن من بودنگام م

خاطرجمع   میروهم گرفتم که از سالمت جسم یقانون  یکپزش  یونامه   دم یموبخشیگفت(مهر ی ز یچ هی آروم   یلیوخ  رلبیز

و   می دادگاه بر  دروزیهنوز باکرم ودخترم(وبهم نوبت دادگاه روهم دادن فقط با نکه یبشن)خودش متوجه شد که منظورم ا

  به حرفات راست ودرست بود تو  ی خواربودنموتحمل کرد رهیو ج  یماروبفرستن محضرواسه طالق.....ممنونم ازت که خرجموداد

  ت یوموفق  یخوشبخت یبرات آرزو  شه یحاللم کن وهم رخودمه یهمش تقص  یرشد یمنجالب که ناخواسته اس   هی تو ی خاطرمن افتاد

  شترازاونیوب یحاال داشته باش  یباوجودمن نداشت چوقتیکه ه ی و خوش   یت باش درکنارعشقت خوشبخ  دوارمیدارم وام  توی تو زندگ

تا اشتباهمو تکرارنکنم وادامش ندم    یو کمکم کرد شتربشکنم یکه ب  ینکرد ی کار م یکردیم ی که باهم زندگ ی که زمان  ونمیبهت مد 

که   یدوست داره وعاشقته،احساس  یلیفراموش نکن،آرمان خ   چوقتی که اون روزبهت زدم روه  ییحرفا -وبعدش به فرشته گفتم 

 یبازم نگاهم به چشما اختماند  اسمنی باش وقدرشوبدون درآخرنگاهمو به آرش و ی به من نداشت پس توهم زن خوب چوقتیه

بگم کمه.....به خاطر تمام زحماتتون   یچطورتشکر کنم که هرچ دونمیازشما دونفرنم -برخورد....گفتم  سشیت خوقرمزوصور یاشک

نداشتم وهمه   چوقتیکه ه ی پشتوانه وحام هی خواهروبرادرخوب ودلسوزو هی که بهتون دادم شرمندم،مثل   ییوتمام دردسرها

  یول  ی وچجور ی کجاوک دونمیجبران کنم نم دم یقول م  کنمیفراموش نم هاتونو یخوب چوقت ی هستم وه منون م  نیجاهمراهم بود

 دوستتون دارم.....  ی لیخ ی لیمن هستم وخ نی باش  ازداشتهیهرجا که بهم ن

بودوصدام دورگه شده   سیخ س یبودن که متوجه نشدم وبعدازتموم شدن حرفام صورتم خ ختنیاشکام درحال ر یازک  دونمینم

  ختم یوبه سمت اتاقم رفتم دروبستم وپشت درسرخوردم ونشستم واشک ر  رگفتمیکردمو شب بخ یبودبعدش ازهمشون عذرخواه 

.... 

بدنم   دمویخواب ن یروزم دمیکه د  دارشدمیهمونجا خوابم برد....صبح بااحساس دردتو بدنم ب یک  دمیکردم که نفهم هی نقدگریا

هاموجمع کردم وآماده   له یرفتم وس  اسمنیرفتم بعداز خوردن صبحانه با آرش و یی م وبه سمت دستشوخشک شده ازجام پاشد 

 اسمنیروهم صدازد اسمنیو  چشوبرداشتیسوئ د ینشسته رومبل وتا منود  منتظرم آرش  دمیخانم رضاپورکه د ی شدم که برم خونه 

  ییجا-بهشون انداختم وگفتم  ی.......نگاهکردنیو نگام مبودن  ستادهیاومد هردوجلودر آشپزخونه ا عی که تو آشپزخونه بود سر

 ن؟؟؟ یبر نیخوایم

 آره....... -گفتن هردوبالبخند 

 کجا!!!!!؟؟؟؟؟؟ - گفتم باتعجب

 .....میرسونیتوروم-دوگفتیخند  اسمنی

 هم ندارم  یادیز   ی له ی......وس رمیخودم با آژانس م نیافت ی تو زحمت ب ستیالزم ن-فتم  لبخندزدموگ 

 ........سپرمیم ی هستن و خواهرمو دست ک ی و چطور آدم  یکنیکجا کار م م ینیبب م یایدبیبا-وگفت د یخند  آرش 



72 
 

 م ی بهشون انداختم وباهم راه افتاد ی زدمونگاه قدرشناسانه ا  یلبخند 

@romaneshirin 

 

 وپنجم :پارت اول _ستیب_قسمت#

 آدرس که خانم رضاپوراونشب  بعدازدادن

  درفتمیبه طرف خونشون ومن هم به طرف سرنوشت جد  م یبه آرش راه افتاد فم یشته بود توکواسم نوشته بودوگذا مارستانیتوب

  شمیپاواون پا م ن یا یباز ن یشوت شدم انگارتوپ فوتبالم که تو زم  گه ید ی جا هی جا به  ه یکه بازم از  کردمیتوراه باخودم فکر م

 به بعد سرنوشتم خوب نوشته شده باشه.  نیکردم که انشاهلل ازا وقانع آخرش خودم   یفکرا دلم گرفت ول نیازا

مردجوون    هی شدن زنگ درشونو زدم که  ادهیوپ  دنیبعدازرس  مید یترمز کردومتوجه شدم که رس  نیغرق شده بودم که ماش  توفکرم 

 ه؟؟؟ ی ک ن یپس ا کنه یم ی مگه خانم رضاپورنگفت تنهابامادرش زندگ - درو برام بازکردتعجب کردم وباخودم گفتم 

باتعجب اون   دمایپسرهم که د  کردواونیهم که پشت سرم بودن تعجب کردن وآرش با اخم نگام م اسمنیآرش و نکه یا مثل

 درسته؟؟؟   نیخونه باش  نیدایجد عضو د یشما با-روبه من گفت  میکنیرو نگاه م  گهیوهمد 

 رضاپورکه.......  ن؟؟؟خانمیدونیم ن؟وازکجایهست ی بله شما ک-بودگفتم  شترشدهیکه تعجبم ب من

  دهاشونویو خر  خرمی که هرروز نون م شونمیمنم همسا کنن یم یبله....بله....اوناتنهازندگ-دوگفتیحرفموبگم که خند  ی ادامه  نزاشت

دست   ستین  از ین گهید  یدست من بود ول   دخونشونه یدسته کل  نیا-به طرفم گرفت وگفت ید یودسته کل  رمیارمومیوم دم یانجام م

اوقات   یجونه گاه ی ب یجون هم خونست ومادرمن دوست ب  یب ی ومنم خونه هستم ب ارن من باشه خانم رضاپور تا شب کالس د

خانم   نیبر ستیالزم ن دهم یمن خونم واسه خر  نیبزنزنگ  نیداشت  یخونشونه اگه کار زتلفنیمنم روم یوشماره    زنهیبهتون سرم

 .....باشه؟؟؟؟ نیبه من بگ  نوکارهاتو  نطوریشماهم هم  دم یکاراشونو من انجام م  یهمه  رن ینم د یرضاپور اصالخر

خونه جمع شده   نیا ت ینگاه کردم انگار اونام مثل من خاطرشون ازبابت امن اسمنیمثبت تکون دادمو به آرش و ی نشونه   سرموبه

خونشونو    یدهاوکارهایخونه وخر  د یبهش اعتمادداشت که کل یلی.......البدخانم رضاپور خمید یکش  ی بودهرسه تامون نفس راحت

 بهش......  سپرهیم

 کردورفت. ی پسرازما خداحافظ اون

رفت از پسره اسمشوهم   ادمونیتو خونه اصال  می هامو برد له یوهمون اندک وس   میبه طرف ساختمون راه افتاد ماهم

 ال یخی....بمیبپرس 
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  ی سبز یبود که توش کل  یکیکوچ یخوشگل که دوطرفش باغچه    اط یبلندوح یوارهای با د یمی هم کف بود وقد  یخونه   هی

فرش شده بود....اروم اروم    یمیقد  یکهاییموزا  اطیح شدوکف یعرضش دومتر م بایهم راهرو بود که تقر اط یودرخت داشت وسط ح

بود که به   کیسالن کوچ ه ی میبعدم آرش واردحال شد  اسمنیو من اول  م یرو باز کرد ی ودرورود م یبه سمت ساختمون رفت

  هی ساده قرارداشت سمت چپ سالن هم  دمانیسوخته و چ ی قهوه ا یدست مبل راحت  ه یشده بودسمت راست  م یدوقسمت تقس

  ی ومرتب دهسا  یروشن.خونه   ی قهوا یدست مبل راحت  هی قرارداشت با زتلفنیم ه ی وکنارتخت  ون یزیره بودوجلوشم تلونف  ک یتخت 

 اونجارو !!!!!  یبود.وااااا

من    یخدا یوااااااا-گفتم  دارنشه یآروم که ب  یرفتم  وبا صدا کی بودنزد دهیتخت خواب ی کوچولو که رو  رزنیپ هی چشمم افتادبه  تازه

  واش یداره مثل بچه ها تو خودش جمع شده بودومست خواب بود.آروم و  ی معصوم ومظلوم ی  افه یچه ق  زس یم  زهیچقد کوچولو ور

   میهارو کنار سالن گذاشت  لهیوس 

@romaneshirin 

 

 وپنجم :پارت دوم _ستیب_قسمت#

کردن محکمتر تو   دن یو اشکام شروع به بارکردم   اسمنوبغلیوآرش قصد رفتن کردن ومنم تا دم در بدرقشون کردم دم در  اسمنی

  نیومنوفراموشم کن ن یوقت نر ه ی نیتوروخدا تنهام نزار نییدارم فقط شما م یکه توزندگ ییتنها کسا-بغلم فشردمش و گفتم

  ی......ها؟؟؟؟؟وقت میکنیم ی کار نیماهمچ ی کنی!!!!!؟؟؟؟؟چرافکر مدهیوح- ردوگفتمنو ازخودش جداکردوباتعجب نگام ک اسمنی

به بعدهم هرروز بهم زنگ بزن وخبرتوبهم بده منم   نیکن از حالت وازا  رومنومطمئن یخانم رضاپور اومداز خونشون با ما تماس بگ 

 . زمیخاطرت جمع باشه عز م یزنیوحتما با آرش بهت سرم زنم یو هرروز بهت زنگ م رم یگ یشمارتو م  ی که به آرش داد ی از برگه ا

گذاشتم و روبروش    رپایتمام اعتقاداتمو زدم و محرم ونامحرموز  د یبار ق ن یاول ی نگاهمو با آرش انداختم و برا ناسمیحرف  بعداز

  ی بودچادر دهیند  ی مچ دستمو کس  یکه حت ی کارا من  نیآخه منو ا دمی آرشو به وضوح د یودستاشو گرفتم تعجب چشما ستادمیا

تعجبش کمتر شده خودمو پرت کردم تو بغلش   دم ید ی تو نگاه آرش نگاه کردم وقت هم نبودم  حجابی ب یو محجبه نبودم ول 

  ی کنیتو برام فرق م یآرمان که محرمم بودول  ی بهم نخوردحت ینامحرم ی تا االن دستا یرو در حقم تموم کرد  ی برادر-وگفتم

پشت   یآرشو رو ی؟دستاید یم مون،قول و محرم رازهام بعداز طالقم از آرمان برادروپشتم ب  ینامحرم بودن مرهم دردام نیدرع

بعدمنو از خودش جدا  ی مونیو م  یخواهرم هست تایمثل آز ایواون دن   ایدن  نیا-کمروکولم حس کردم و صداشو که گفت

  از یبهم ن یبرسون  غامیهرزمان به باد پ یچه وقت وساعت ستیکردودستاشو دوطرف صورتم قرار دادوادامه دادهرزمان اصال مهم ن

  ی وبخت بهت رو کنه آج ی نیبب یبه بعد خوش  نیبشم. انشاهلل ازا تیاشک یچشما ی فدا کنمیم تویو نوکر   رسونمی مخودمو  یدار

......خودمو ازش جدا کردم وبا  دمید یچشماشو م یاشک جمع شده تو  گفتیآخرشو م ی جمله  یوقت  د یسرمو بوس  ی گل من. بعدرو

 بدرقشون کردمو اونام رفتن....  سیصورت خ

@romaneshirin 
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 وششم:پارت اول  ستیقشمت ب#

 دلم گرفته بود...  ی لیتا سرکوچه با نگام بدرقشون کردم واقعا که بهشون عادت کرده بودم وبعد رفتنشون خ  بعدازرفتنشون

و    یمیخونه قد  نیا ی تمان دوروبربود ولآپار نهمه یوباغچه ها نگاه کردم چطور ا اط یودروبستم و به خونه و ح اط یتو ح  برگشتم

از آپارتمانها  ی کیاحساس کردم از پشت پنجره  نداختمیم  یاطراف هم نگاه یکه به آپارتمانها  نجوریدست نخورده مونده بود هم

ونه وسط  باال انداختم ورفتم تو خ یپرده رو انداخت و رفت منم شونه ا  ع یکه سر کنه یداره نگاهم م ی ک یبود  کتریکه از همه کوچ

  فمیتکل  ادویرضاپور باشم اون ب  دمنتظرخانمیبا ی نگاه به کل خونه انداختم وباخودم فکر کردم که تا ک ه یو دوباره  ستادمیحال ا

.بعداز  شهیم  یچ نم ینگاه کنم تا بب ونیزیبپوشم و تلو  یخونگ دست لباس   هی اول لباسمو عوض کنم و دمیروشن بشه پس بهتر د

بشه    دار یاز خواب ب رزنیکم مشغول تماشا شدم چون ممکن بود اون پ  یل یخ یرفتم وباصدا ون یزی انجام کارم به سمت تلو

 الو؟؟ -مردپشت خطه هی  دم یجواب دادم که د دمویپر عی سر خورهیتلفن خونه زنگ م  دمیربع د ک ی بایبعدازتقر

 د؟؟؟ ییالو....بفرما-

  انیخانم رضاپور هم امروز واسه ناهارم خوابنیتا ظهر م خورن یجون چون قرص خواب آور م یب  یهستم....خواستم بگم ب یمهد -

 ....... نیگذاشتن فقط زحمت گرم کردنشو بکش  خچالیخونه غذا رو آماده کردن و تو 

 ه؟؟؟؟یک  یشما؟؟؟؟مهد -همه اطالعات گفتم   ن یو هم تعجب از ا ه یکه هم نشناختم ک من

 دادبهتون!!!!!  د یهمون که صبح کل تونمیکنم من پسرهمسا ی رفت دم خونه خودمو معرف ادمی....من صبح د یببخش-گفت  دویخند 

 ...ان یتا شب نم  نی....باشه،چشم،خانم رضاپور بعداز ظهر کالس ندارن؟؟آخه شمااول گفتد ی اومدببخش ادمیآهان....حاال -

تا شمارو    رنیگ یم  یگفتن بعداز ظهرو مرخص  نیتم شما اومد من به مدرسه زنگ زدم و گف ان یچرا دارن اولم قرارنبود ب-یمهد 

 نیکنن وبا کارها آشنا بش ییراهنما

 ن؟؟؟؟ یندار ی....کارتونییباشه.ممنون از راهنما-

 .....خداحافظ نیمن خونم زنگ بزن  نیداشت یسوال  ا ی ینه،،،فقط اگه کار-یمهد 

 باشه،،،بازم ممنون خداحافظ -

  دن یگذاشتم تا گرم بشه وتا اومدن خانم رضاپور خودمو با د یبخار  یرفتم و غذا رو رو   خچالیقطع کردن تلفن به سمت  بعداز

لبخندبه لب واردخونه شد   دم یدر اومد و منم بلند شدم و به سمت دررفتم که د  یشده بود صدا کیسرگرم کردم ساعت  ون یزیتلو

  ده یوح-خانم رضاپور رو تخت و من رو مبل نشستم که خانم رضاپور گفت میخت رفت ت سمتوبه   میکرد  یو باهم سالم و احوالپرس 

 بهت داد؟؟  دهارویکل یجان،،،مهد 
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 کردن که ممنونشون هستم   مییراهنما ع یسر ه یاره.....-

به   دادم یرو تو خونه درس م ی مهد  خوندمیمعلم درس م   تیمنه اون زمان که تو ترب ی میقد  یاز شاگردا ی کی یمهد -رضاپور خانم

تو هم بهش اعتماد کن   کنهیکمکم م یل یو خ  مونهیم کم یبهش اعتماد دارم بعداز چندسال مثل برادر کوچ یلی،خی طور خصوص

 وباهاش راحت باش.

 ن؟؟؟ یرو ندار  یکس ی عنین؟؟؟ییتنها  یجون تنها ی ب ی خانم رضاپور؟؟؟شما وب-

خانواده   ه یجون  ی ب ی منو تو و ب نجایا ی خانم رضاپورم ول ،،،،تومدرسهیبه بعد منو عاطفه جون صدام کن  ن یبهتره ازا-رضاپور خانم

 ....باشه؟؟؟؟ میا

 ن؟؟؟ین،،،،جوابموندادیدونیاز خودتون م یباشه،،،،ممنون که منو عضو -

  ایمثل تو هستم   یکی ؟؟منم ؟یگرفتار  ای ییفقط خودت تنها ی فکر کرد-گفت   ختیجون که انگار غم عالم تو نگاهش ر عاطفه

 نوع مشکالت  ایفرق داره  کم یحاال فقط اندازش  می مشکالت دار یهممون تو زندگ  چارهیب یمهد  نیهم

 .....باشه؟؟؟؟؟ گمیموقع رفتن به مدرسه واست م می ناهارمونو بخور-بهش انداختم که ادامه داد  ی پراز سوال نگاه

 باشه.......-

 ... یاز گرسنگ  کنم یکه من دارم ضعف م م یسفره روپهن کن می پس بر-جون  عاطفه

@romaneshirin 

 

 وششم:پارت دوم   ستیقسمت ب#

  نیلطف کن شهیعاطفه جون م-هام رفتم وروبه عاطفه جون گفتم  لهیباشه سرموتکون دادم وبلندشدم وبه سمت وس  ی به معن بازم

 ن؟؟ یکه قراره من توش باشم و بهم نشون بد  ی و اتاق

 ام یبله چراکه نه؟االن م-ن جو عاطفه

  هیوکنار م یبود برد یبهداشت سیوسرو گه یاتاق خواب د ه ی اتاق که کنار  هی هامو باهم به  لهیمن وهمونقدر وس  بعداومدکمک

اتاق منه   نیا -که عاطفه جون دستمو گرفت و منو به راهرو برگردوندودراول راهرو رو باز کردو روبه من گفت م یقرارداد ی واریکمدد

جداازهم   ی راهرو قراردارن کنارهم وبادرها ک یکنارهم در  ییکه حمام ودستشو  اردارهقر یبهداشت س یهم سرو ییوبرودر ر 

  هی من   یمال خودته و تو فقط برا ی بر نجایازا یکه خودت نخواست یاتاق تا وقت نیا-وبعددوباره منو به اتاق خودم برگردوندوگفت

خونه   نیا ی ول  ی جون باش  ی ب ی گفتم پرستار ب  هتپرستارنگاه نکن.درسته ب هی پس به خودت به چشم  ی خواهر هست ک یدوست و 
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  ی خونه هست ن یقبول؟؟؟تو عضو سوم ا ی فهمی جونم بعدا خودت اخالقشو م یب  ینکن ب یبیپس غر یی در نبود من بزرگترش تو

 نره!!!!!  ادتیپس 

و   نیکه ازدست ارمان راحتم کن  نه یکارتون بخاطر ا  نیا دونم یم-و گفتم زدم ودستشو گرفتم شیهمه مهربون نیبه ا ی لبخند  منم

 ممنون از اعتمادتون  نینش مونیپش دمیو قول م نیبهم کرد  ی و درواقع کمک بزرگ نینجات بد  یسرگردون  نیمنو از ا

وبا هم به طرف آشپزخونه   م یناهار بخور می بر ایب یحاال که با خونت اشنا شد -بهم انداخت و گفت یجون با لبخند نگاه عاطفه

  یب  یدر قبال ب   فمی وظا ،وتمامیضرور  یها  لهیمحل،وس   یها و اهال هیو عاطفه جون در مورد همسا می د یناهارو باهم چ زیو م  میرفت

و اونم با حوصله جواب دادوبعداز ناهار   دمیتمام سواالتمو ازش پرس  در مورد داروهاش کردو  ییاراهنم  ی سر هی جون رو بهم گفت و 

.منم به  میزنیو توراه باهم حرف م رسونمتیوم  شورمیمن ظرفارو م یتا تو لباس بپوش - کردم نزاشت ظرفارو بشورم و گفت ی هر کار

غذا جلوش گذاشته   ین یس  هی کرده و  داریجون رو ب  یب  یجون ب  فه که عاط دم یاومدم و د رون یطرف اتاقم رفتم بعداز آماده شدن ب

  هی جون سرشو باال گرفت و  ی ب ی جون رفتم وسالم کردم،ب یب  یبه سمت تخت ب کنه،آرومیو داره درمورد من باهاش صحبت م

 . نمتیجلو بب  ایدخترگلم؟ب  ی ،خوبیب ی سالم ب-نگاه بهم انداخت و گفت

رو گونه   یجون رفتم ودستشو گرفتم و بوسه ا ی ب ی سمت ب دبهیجودم دوتو و یآرامش خاص ه یلحن حرف زدنش  نیاز ا منکه

با   یول  یهست یا ده یبهم گفته آدم رنج کش و یعاطفه در موردت همه چ-بهم انداخت و گفت  یپراز چروکش گذاشتم نگاه یها

در عوضش من وعاطفه دعات  ستیحکمت ن یکار خدا ب چینداره ه اشکالعذاب،اما  نهمهیواست زود بود ا  یلیسن کم خ نیا

و نوازشم    د یکشیچروکشو به سرو صورتم م دویسف  یدستا  زدیحرفارو م ن یهمونطور که ا ی در آورد ییکه مارو از تنها  میکنیم

 . دادیبهم دست م  ی که من آرامش خاص  کردیم

   نیکنیو بهم کمک م نیممنون که بهم اعتماد کرد-جون نگاه کردمو گفتم ی ب ی ب به

باهم   نیتونی م نیشما از فردا هرچقدر دوست داشته باش -جفتمون گفت کردروبهیتا االن ساکت بودو مارو نگاه م  جون که عاطفه

  ی االن مدرسه  ی (ولگفتیم ی جمله ها رو با خنده و شوخ نی)انیرو رقم بزن یقشنگ  ی و روزها نی و بهم عشق بورز ن یحرف بزن

 .... شهیم ر یجون داره د دهیوح

امروز بعدازظهر  گردم،آخهیوزود برم  رهیبگ  ادیمدرسه و خونه رو خوب  ری تا مس برم یرو م دهیمادر، من وح-گفت   یب ی ب بعدبه

 . نمیبیتدارک شام رو م امو یدارم و م  یمرخص

  هی که تا - زدوگفت نارویا یو عاطفه جون هم زنگ در مهد   میمدرسه شد   یکردم وراه  یو خداحافظ دمیجون رو بوس  یب ی ب دوباره 

 و خونه باشه... ی ب یحواسش به ب  یتا مهد  گرده یبرم گهیساعت د

 زده نشدومن دوباره سوال خودمو تکرار کردم....   یحرف لیراه اوا ی تو

 ن؟ ییجون تنها یب  یعاطفه جون؟؟شما وب -من
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دق کردو مرداالن    دهیداشتم که فوت شده وبعدفوت خواهرم پدرم هم به سال نکش  کترازخودمیخواهرکوچ هی اره،من -جون  عاطفه

 م ییجون تنها ی ب ی منو ب

 ن؟ یچرا ازدواج نکرد-

 کنمینشدوحاالهم تنهام واصالبه ازدواج فکر نم ی لیوبه دال  میعقدرفت یبار تا پا ه ی-جون  عاطفه

 بود فوت کرد؟؟  ض یخواهرتون مر-

 کرد..... ی خودکش-که دلمو سوزوند و ادامه داد  د یآه از ته دلش کش هی نه........-جون  عاطفه

 چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟ دمیوبا تعجب پرس  دم یکش یبلند  نیدهنم گرفتم و ه ی حرفش شوکه شدم دستمو جلو نیکه ازا من

@romaneshirin 

 

 وهفتم:پارت اول   ستیقسمت ب#

  یبدون اطالع خانواده هاول زارن یوباهم قول وقراره ازدواج م شه یپسره م  ه یعاشق -ودگفتجون که انگار غم عالم توصداش ب عاطفه

کنه ودر مقابلش پدرم قرار ازدواجش رو   ی کردنتونست پدرمو راض یهرکار کنه،فاطمهیپدرم مخالفت م ان یم یبه خواستگار ی وقت

بود روز   هی خوارکش فقط شب وروز گر م ی فاطمه رو واسه عقد آماده کرد  یو خون دل مکافاتباچه  زارهیازدوستاش م یکیباپسر

باخودش خلوت کنه   خواد یاتاق عقدش و گفت م ی رفت تو می خونه عقدشون کن یتو  م یخواستیو م مشیاورد شگاهیاز آرا ی عقدوقت

 اون....... ی ول  میل کرد قبو خوابهیم  دارهداستان   نیا شیباالخره آت نکه یماهم خوشحال از ا  ادیموضوع کنارب  نیو با ا

و خودم غرق حرفاش بودم    کردمینگاش نم کنه یم ف یداستانو تعر ه یصداش دورگه شد معلومه داره با گر دویکش ق ینفس عم هی

 ....ادامه داد..... 

درو باز نکرد   م یدرزد ی سراغ عقدشون هرچ م یبر م یمهمونا اومدن و خواست ی همه  ی رو خودش قفل کردو رگشو زد وقت دراتاقو 

دکترا گفتن تموم    یول  مشیرسوند  مارستانیبه ب ع یسر میپدرو دوستش درو شکستن و با بدن غرق در خون فاطمه روبرو شد 

بود فاطمه   هی چون کارمون شب وروز گر مید یرنگ آرامش ند  چوقتی ه اطمهدسته گلم پرپر شدبعداز مرگ ف نیکرده وخواهرع

وبرعکس من که آروم بودم   ومد یبگو بخندو زودجوش بود آدم کنارش ناخواسته سرذوق مسرزنده و شاداب بود کال اهل  یلیخ

که فقط خودشو   درمبودوپ یو زار   هیداشت بعداز رفتنش کارمون شب وروز گر ی خوب ی حال وهوا  شهیخونمون با وجودش هم

فاطمه افتاده   ی که جنازه   ییقاجایدق اتاق عقدفاطمه یسال هم تو  کیواروم وقرارنداشت.....بعداز دونستیم کردومقصر یسرزنش م

فاطمه تموم کرد شب هفت   ی بابا منو حالل کن ،پدرتو ببخش ودرست جا ی:فاطمه ته تغارگفتیلحظه م ن یبودتموم کردوتا آخر

  میو اومد  م یخونه روفروخت اره،اونینتونست تو اون خونه طاقت ب گهید  یب ی شب بودبعداونم ب هی   ردفاطمهسالگ  ن یپدرم با اول

 . میینجایکه ا شهی م یسال15  بایتقر نجاواالنیا
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بهم انداخت و باهم   یکردنگاهیم ی انداختم واون همچنان که رانندگ سشیبه صورت غمزده و خ یحرفاش تموم شد نگاه ی وقت

اندازش  فقط  م یریدرگ   ینحو  ه یبه  ؟هممونیفقط تو مشکل ندار ید یشده؟؟؟د سیتوچرا صورتت خ- که گفت م یزد یلبخندآروم

 فرق داره. 

 کردم...   هی نقدگری من اصال متوجه نشدم که ا-و گفتم    دمیحرفاش تموم شد دستموبه صورتم کش ی وقت

  یوقت مارستانیبگم،اون شب تو ب یچ  دونمینم یازدست تودختردلنازک و احساسات-کردوگفت   یبلند  ی جون خنده  عاطفه

  ه ی ی تونیو هم م ی ربد ییتغ  یتونیم کنواختمونوی ه یسوت و کور ماوزندگ ی باخودم گفتم توخونه  یومشکالتت بهم گفت  یاززندگ

  یتو خونه    یول  ی کیکوچ  یلیهمه مشکالت خ ن یسالته و واسه ا16تازه   و درسته ت  یجون داشته باش  یب ی ب ی  ه یتوروح ی رییتغ

 خانم؟؟؟؟ دهیپس زحمتش  باتو قبول وح م یدار از ینتحول  رو ییتغ  نیآخه هرسه تامون به ا یسرزنده و خوشحال باش  د یما با

 .کنمیم   مویتمام سع  ینمونده ول یز یواسم چ  یازسرزندگ  گهیمن د یباشه،ول -بودم گفتم رهی همونطور که به روبرو خ منم

کردم و به سمت کالس رفتم وقرارشدواسه برگشت دوباره عاطفه جون   یدم مدرسه و من ازش خداحافظ م ید یرس  گهید

 ... اددنبالمیب

@romaneshirin 

 

 وهفتم :پارت دوم  ستیقسمت ب#

 دادم دونه دونه بپرسم.  حیسوال داشتم که ترج یالبته کل  دم یکه فکرمو مشغول کرده بود پرس  یسوال  نیموقع برگشتن دوم غروب

 تمام کارهاتون به عهدشه؟؟؟  تیومسئول  نیبهش اعتماد دار نقد یکه شماا ه ی ک یپسره مهد  نیعاطفه جون؟ا-

  یب  یاون موقع ب  می بود هیوهمسا میمحله باهاشون آشناشد   نیتو ا میکه اومد  ی وقت-کردگفتیم یجون همونطور که رانندگ عاطفه

پدر  یکه مهد   د یو مغازه ها بامادرش آشناشد و فهم  ییو تو راه نونوا  رفتیم  حتاجمونیما  د یراه بره و واسه خر تونستیجون م

هم نداشت ومادرم   ی ا گه یبچه د یمهد  رازی ناراحته آخه به غ شهیو مادرش هم  خونهیو درس نم گوشهیوباز  طونیش  ی لینداره وخ

  کردمیم یخصوص سیتک وتوک تدر خوندمیمعلم درس م تیمادرو بچه کمک کنم ومنم اون موقع تو ترب ن یازمن خواست تا به ا

آخرش کوتاه اومدودرس خون   ی کردول  تمیروقلتک. بماند که چقدر باهام نساخت و اذ ارم یرو هم ب  یو قبول کردم که مهد 

  نیشکر داره،بعداززم یبازم جا یول  ه یالبته فعال قرارداد ه یمعروفه وکارشم عال  یل یشرکت خ ه یبرق  نیاز مهندس  یکیشدواالن 

  ه ی ی جونو دارن ومنم واسه مواقع ضرور  یب  یب ی با مادرش هوا یفتی اون هست و ش  ستم یکه من ن  یروزا وقت   یب ی ب رشدنیگ

 . یکه تو راحت باش   ارهیب دهارو یتو واومدنتو براشون گفتم ازش خواستم کل یماجرا یدادم ووقت   بهشون د یکل

 پس من مانع رفت وآمدشون شدم نه؟؟ -
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مثل سابق به دوتا خونواده برسه    تونهینم گهیسرکار د رهیم گه یاالن د چاره یدختر؟؟؟اون ب ه یچه حرف نینه بابا ا-جون  عاطفه

 بودم.  ی ب ینفرواسه خونه و ب  ه یمن دنبال   نیبخاطر هم

و ازش جدا شدم و گفتم    دمیجون رفتم و صورتشو بوس  ی ب یبه سمت ب دن یبعدازرس  میتا خونه از مدرسه و درس گفت   گهید

 ..... امیلباسمو عوض کنم م

لباستو   نی و مادرشو واسه شام دعوت کردم تا باهم آشنا بش یمهد - گفت رفتیجون هم همونطور که به طرف اتاقش م عاطفه

 ا یعوض کن و زودب

 ام یچشم زود م-

ه دست وصورتم زدم و به طرف آشپزخونه  ب  یرفتم و آب ییلباسم به طرف دستشو ض یبعداز تعو میبه طرف اتاقامون رفت  هرکدوم 

به طرف حال   یچا ی نیس  هی شام انجام شده وعاطفه جون داره با  ی تمام کارها  دمیرفتم تا به عاطفه جون کمک کنم که د

تموم نشده    میی.هنوز چامیو توسکوت مشغول خوردن شد  م یونشست می رفت  نجو یب ی رو ازش گرفتم وباهم به طرف ب ینیادس یم

 ه؟؟ یزنگ خورد وعاطفه جون جواب دادومنوصدازدو منم که تعجب کردم وگفتم کبودکه تلفن 

 ره یبگ  خوادخبرتو ی جونه م اسمنی-جون  عاطفه

 سمت من گرفت ومنم با ذوق جوابشودادم  وبه یبعدبالبخندگوش 

 الو؟؟؟؟ 

 ؟؟ یسالم خانم خوشگله خوب-اسمنی

 خوبه؟  ن؟داداشمی چطور زم،شمایعز م یاره عال-

  ویکردم و گوش  ی دادمو خداحافظ تی حرف زدن باهاشون رضا یگرفت وبعداز کل   ویآرش گوش  اسمنیحرف زدن با یبعدازکل

 عوض شده بود. میروح ی نشستم کل یگذاشتم وقت 

گفتن   یمگه چ   یجان چقدذوق زده ا  ده یوح-د یاوردوپرس یازصدا و حرکاتم معلوم بودکه ذوق کردم عاطفه جون طاقت ن چون

 بهت؟

و نگران حال وجا و مکانم    رنیمهم نبودم که بخوان سراغمو بگ  نقد یا  یوقت بود واسه کس ی لی...آخه خیمعمول  ی ....حرفایچیه-

 واسشون مهم هستم خوشحالم   نکهی باشن اونا فعال همه کسم هستن و ازا

@romaneshirin 
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 و هشتم:پارت اول  ستیقسمت ب#

 

هامون اومدن ومنم ازجام   هیهمسا دمیرفت ودروباز کردکه فهم فون یموقع بود که زنگ زده شدوعاطفه جون به طرف آ  نیدرهم 

و پوست   یمشک ی پسر چشم سبزبامووابروها ه ی همون پسرواردشد حاال واضح تر براندازش کردم  دمیپاشدموبه سمت اونارفتم که د

  یمشک شرتیت  هی ساده داشت  پ یت ه یبهش داده بود یخاص تیصورتش جذاب تو نگهاتضاد ر  نیکم پشت بودوا ش یته ر ه یدویسف

مادر خودم بودخوش صورتومهربون با   ی ها ه ینبود تو ما ریجون پ یب  ی زن که مثل ب ه ی تنش بود به همراه   یآب  نیشلوار ج ه یو

 پسرش. یهم رنگه چشمها یچشما

وباهم به طرف    کننیمهرانست وخاله مهرانه صداش م  یاسم مادر مهد  دمیوفهم میشد  ی توسط عاطفه جون بهم معرف ماهم

سراغ شام و    م یشدرفتیوعاطفه جون زده م ی که توسط مهد  یحرف و شوخ  یوبعداز کل  میجون رفت   یب  یکنارتخت ب  یها یراحت

بعداز تموم   زدمینم ی حرف ی تعجب کرده بودم ول ی لیخ کردکهیم کمونکم  یودرتمام کارها مهد  مید ی چ زو ی با کمک عاطفه جون م

درسکوت شام خورده    میوباهم شروع به خوردن شام کرد م یآورد زیلچرکنارم یرو باو یب  یشام منو عاطفه جون ب  یشدن کارها

عاطفه جون شام   بودکه چهارنفرشون  یکارهرمهمون  نیا نکه یتمام ظرفارو شست مثل ا یومهد  م یجمع کرد زویشدوبعدازشام هم م

که    میکه دورهم بخور م یآورد یی و چا وه یو م  میها رفت  ی بشوره بعدازشام دوباره به طرف راحت هم ظرف یدرست کنه و مهد 

مادرش قائله چون تا نشست شروع کردبه    یبرا یهم کارشوتموم کردواومدکنارمادرش نشست ،معلومه که احترام خاص یمهد 

به تعارف   کردماهمیهم مخالفت م ی کارو نکنه ومهد  ن یا خواستیو خاله مهرانه هم به زور ازش م واسه مادرش  وه یپوست کندن م 

  گهید  نکهی صبح کردم با فرق ا د یجد  یشبموتوخوونه   نیمهمونا رفتن ومنم اول وه یبعدازخوردن م م یکردیمادرو پسرنگاه م نیا

بابام   یکه خونه   ی سال قبل بودم زمان  ی  ده یهمون وح رو داشتم انگار یآرامش خاص ه ینداشتم و نجایحس بد طرد شدن رو ا

 بودم 

@romaneshirin 

 

 وهشتم : پارت اول _ستیب_قسمت#

   

هاروو انجام دادم و به لطف   یر یخونه و گردگ یبود منم با کمک عاطفه جون کارها ک ینزد د یوع گذشتیپشت سرهم م روزها

گشت         نی.امیگذاشت رپایانجام دادم وباهم کل بازاروپاساژهارو ز دهاممی عاطفه جون که حقوق ماه اولموزودترداد خر ی ها یمهربون

 کنن؟؟ یم کار یاونا االن دارن چ گفتمیو باخودم م نداختیم  تایبا آرمان و آز یواشکی ی زدنهاوگشت  دهایادخریزدنها همش منو 

جون بودن و خاله مهرانه و   یب  یو مهمونامون هم چندتا از اقوام دور ب م ینداشت یارخاصشد واصال ک  یسپر  یو خوش  ی خوب دبهیع

طالق به محضر   یبرا دوماهمیدادگاه به دست منو آرمان رس   ینامه   د ی ع التی بودواستراحت بعداز تعط ی کاریفقط ب گه ید یمهد 
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ومن به همراه عاطفه جون به سمت خونه   میکارها ازهم جداشد  ی و امضا زدنها و باق  قطال یو بعدازخوندن خطبه   میشد  ی معرف

غم بزرگ داشتم که   ه یتو دلم  یما زده نشدول  نیب ی منتظرش بود باهم رفتن و اصال حرف  نیاومدم وآرمان هم که  فرشته تو ماش 

  ی ب یبه قول ب  ی ول  ارمیپناه ب به یغر ه یبه  د یمن االن با منو با کار بدتر جواب دادن و  ی وبچگ   یچراخانوادم منو قبول نکردن و نادون

  شتراز یب یبهتروهدف ی  ه ی با روح ندفعه یبه درس ا دمیدوباره چسب التی بعداز طالق و تعط ستیحکمت ن ی کار خدا ب  چیجون ه

 . کنمیآرزوم تمام تالشم رو م ن یبه ا دنیواسه رس  کردومنیبار عشق معلم شدن در من فوران م ن یا پلمید

مدارک باالتر    یرو گرفتم و برا   پلممیقبول شدم و مدرک د ی عال یهم گذشت ومن امسال با نمره ها یلیآخرسال تحص   یوزهار

هاش و آرامش تو خونشون هستم دروغ   یی عاطفه جون وراهنما ونیو اراده رو مد  ه یروح نیا شتریترشدم البته اگه بگم ب صیحر

 نگفتم . 

کنکور اومد    جینتا یآزمون شرکت کردم وقت   نیصرف کنکور و آزمون شدو،واسه دانشگاه در اول پلم ی وقتم بعداز گرفتن د تمام

م  مدت ک نیروهم نداشتم توا نیبود چون انتظار هم یمن عال یقبول شدم البته برا ی عال یوصف حالم گفتن نداشت بانمره  

تو شهر خودمون قبول شده بودم    نکهیخوبم وا ی کنکور اومد رتبه  جینتا ی خدا بزرگ بودوقت یول  ارم یب ی سه رقم ی بتونم رتبه 

بامن بود   دهایکباب توپ بهشون دادم البته فقط خر ه ی   م یجشن مختصر گرفت ه ینفرمون 5ی اصال برام قابل باور نبودو باخانواده 

  شتریکنه ومن ممنونش بودم وب دکمکمدانشگاهم که عاطفه جون قول دا  یواسه کارها  بود یزحمت درست کردنش با مهد 

 خدابودم.. ی ها یمهربون ونیمد 

@romaneshirin 

 

 وهشتم :پارت دوم  _ستیب_قسمت#

 

  ی کالسهامو طور ی تابرنامه  اد یشب موقع خوردن شام از عاطفه جون خواستم واسه انتخاب واحد و گرفتن کالسهام باهام ب اون

نکنم .اون شب  همه بهم قول دادن تا در حدتوانشون کمک کنن خاله مهرانه   یجون کم کار  یب  یب  یکه واسه پرستار  نمیبچ

خونه رو که قبال انجام   دوامورات یخر یهم کارها ی و مهد  کنه یدرسهام کمک م رو داره،عاطفه جون هم تو  ی ب ی ب یقول دادهوا 

  ت یودرعوضش ازم قول گرفتن موفق کمینم غی که در اد یجون هم گفت من فقط دعا کردن ازم برم یب  یبه عهده گرفت و ب  دادیم

 .....رممهربون دوروب ی فرشته ها نیخدارو شکر کردم بابت ا یمن دست مزدشون باشه ومن هم کل

  ی گذشته م ادیکمتر  گه ید شدم یخانواده وابسته تر م نیومن روزبه روز به ا گذشتیم  یعاطفه جون چندوقت  ی اومدنم به خونه  از

لحظه ازم غافل نبودن    کی اسمنیمدت آرش و   نیا ی درط خت یریاراده اشکام م یب  دمید یقاب عکس خونوادمو م  یوقت ی افتادم ول

  ی داشتم در مقابل مهد   یمدت همش سع  نیا یدرط  زدن ی بهم سرهم م ی هراز گاه د یشاو  م یباهم تماس داشت ونی وچندروز درم
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بگم که   نمیبرام بود البته ا یخوب  یلینگاههاش خودمو نبازم تا داستان آرمان تکرار نشه اون اتفاق درس عبرت خ ر یمقاوم باشم و ز

 بود؟؟  یچ  لشیدل  دونم ینم دم نگاهش معذب بو  ر یخورده ز هی فقط  دادیانجام نم یر نا معقول کا چیه یمهد 

جواب دادن رو نداره.فرداش   ی نا زنمیصداش م ی ومن هرچ ضه ی مر یلیکه خ دم ی،توخواب مادرمود دمی د  یبد  ی لیشب خواب خ هی

کردم و ازشون خواستم که کمکم کنن   میبودم گفتم و اونا رو متوجه دل نگران  دهیکه د ی حرف زدم از خواب ی تلفن اسمنیبا آرش و

رفتن   نجایکردن و ازا  یخونه رو خال نایکال پدرم ا-کار منعم کردو گفت    نیآرش ازا یول بزنم برم و به مادرم سر  یواشکیروز  ه یتا 

تو خودم بودم که    یلیازشون خ یبعداز خداحافظ ه یخونه فعال خال نی و ا دن یخونه خر ی باف یکارگاه قال   کیو همون سمنان نزد

  ا یفکر کنم بعداز طالقم از آرمان گذاشتن و رفتن -و گفتم  مگفت   نارویخوابم و رفتن مادرم ا یعاطفه جون متوجه شد ومنم ماجرا

که درست   ی مشکالت  نیشهر باعثش من بودم ومن بخاطر ا نیمردم.به هر حال رفتن از ا احرف یمن نرم سراغشون  نکه یازترس ا

 ...دمیکشیکرده بودم عذاب م

هم در کنارمون بودن   ی و عاطفه جون سرگرم بودم وخاله مهرانه و مهد  ی ب ی هرروز در کنار ب شدومنیپشت سرهم تکرار م روزها

  بتیغ یلی به هردل مونیکیروز  ه یانوادم واگه خ ی اصل یپنج نفرمون عادت کرده بودم وشده بودن اعضا ی خانواده  ن یبه ا گهید

بوده باشه که جمعمون سوت و   ی مهد  ایها عاطفه جون  بیغا نیاگه ا دادبخصوصیمخوب نشون   یل ینقص خودشو خ نیداشت ا

 اونا لذت بخش تر بود.  یها و خنده ها  یچون جمع پنج نفرمون با شوخ شد یکور م

@romaneshirin 

 

 و نهم :پارت اول   ستیقسمت ب#

بودن واسم   ده یکه کش  ییها ی و سر گذشت خودشون وسخت  میهامون از قد  ییجون تو تنها یب ی اوقات خاله مهرانه و ب یگاه

نه با   کردم یم سهیمحکم باشم .منم سرگذشت خودمو با اونا مقا د یبا گفتنیوم کردن یبه صبرو تحمل م  قی وهمش منو تشو  گفتنیم

 .....  ستمیدارن وفقط من ن  یخودشون مشکالت ی که همه برا  کردمیم ن یا هانگار خودمو قانع ب  ی نجوریهمسن وساالم .ا

 به آرزوم برسم.  د یکه دارم وبا ی درس و هدف شد یدانشگاه و تمام فکرو ذکرم م رفتم یم  د یبا گهید

تابا   میدانشگاه و تمام برنامه ها وساعت کالسهامو گرفتم وباهم کل دانشگاهو گشت  یواسه کارها می روز با عاطفه جون رفت هی

لطف   ونیمد   نویشده بودم و ا لیتبد  ی امروز ن یدختر واقع ب  هی دختر چشم و گوش بسته به   هی از گهیخوب آشنا بشم د طشیمح

اطرافم   ط ی ر داشت توجمع ها باشم تابا مح و اصرا  بردیکالسهاش تمام جاها منو م راز یخدا و عاطفه جون هستم چون اون به غ

رفتار نکنم بعداز انجام   دهاید،بد یعاقالنه داشته باشم ومثل ند  یوعکس العمل ها  رمیبگ  اد یرو  یبرخورد داشته باشم و روابط عموم

 .  میو منتظر شروع کالسها شد  م یکارهامون به خونه رفت

  از یو چنددست مانتو شلوارو کفش و کوله وتمام لوازم موردن م یبازار رفت به  ی روز انتخاب واحد به همراه عاطفه جون ومهد  ی فردا

دانشگاه آشناست و    ط یبه مح گفتیبود. م  دادوهمراهمونینظر م دهایهم تو خر ی نداشته باشم و مهد  ی تا کم و کسر م ید یرو خر
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  لقهیچون عاطفه جون خودش استاد س   دونستمیمن اصال حضورشو الزم نم یول  م یباش  تهمناسب داش  د یتا خر  کنهیکمکمون م

   دم ید ی وقت  یبود.ول 

 نزدم.  یمن به احترامش حرف   اد یبا ماب یعاطفه جون قبول کرد مهد  

 تیاز کارهام اهم ی و بعض دنمیبه رفتارم و طرز لباس پوش  یکه مهد  کردمیدانشگاهم احساس م یشروع شدن کالسها بعداز

فقط در حد   شدمینم یمیقبل تکرار نشه باهاش صم ی آوردم تا داستان سوءتفاهم سر یمبارک خودم نم  یبه رو  ی ول  هد یم یخاص

از   دهیمار گز گنی. راست مادیبوجود ب نمونیب یخاص ی وابستگ  خواستمی نم دمچون خو م یباهم در ارتباط بود ی معمول  یصحبت ها

 ....ترسهیم  د یو سف اه یس  سموونیر

از   یالبته بعض کردم یم ی وآمدم وبا اتوبوس ط ررفت یخونه بودم مس گهی بعدازظهرد2و ازساعت  شدمی ها سر کالس حاضر م صبح

 . کردمیم یط  اده یمونده رو پ ی باق ریمس  کردومنیم ادهیدانشگاه پ کی بود منو نزد ی کیبایمنو عاطفه جون تقر  ریصبحها که مس

 ببرم.  اد یخانوادمو از ی گذشته روبا تموم غمهاش فراموش کنم ودلتنگ   درس کرده بودم تا بتوونم  ریخودمو درگ  یلیخ

درس خون و   ی لیدانشگاه که خ یاز پسرها  یک یصبح موقع رفتن به کالس  گذشتیم  لدایکه چندروز بود از ی روز سرد زمستون هی

  ارنیب فیتشر ر یامرخ یخونمونو بهش بدم تا برا  ی ازم خواست تا شماره  ی نیمقدمه چ ی بودجلومو گرفت وبا کل ری وسربه ز بینج

مدت کم شناخته که   ن یکه چطور منو تو ا کردمیگشاد شده نگاش م ی باز وچشما نمن که ازحرفش هنگ کرده بودم فقط باده

 ...دهی درخواست ازدواج م  م یمستق

تعجب   نکهیمثل ا-دگفتیتعجب منو د ی بهم انداخت ووقت یپسره که اسمش محمد احمدزاده بود بعداز زدن حرفاش نگاه اون

زل   شیخال ی بودم وبه جا ستاده یانداخت و رفت منم مثل مجسمه ا نیی و سرشو پا  رمیگ یشمارتونو م گهیوقت د ه ی  ن؟پسیکرد

کارشون   نیازا خندن یدارن بهم م دمیرومو سمتشون کردم فهم ی چندتا دختربه خودم اومدم وقت یخنده   یزده بودم که با صدا

حرف محمد   ر یذهنم درگ ی رفتم وبه سمت کالس راه افتادم ول یحساب ی چش قره  هی انداختم وبهشون  م یشونیپ ی رو یاخم

و عاطفه   یب  ی رو به ب ه یو منتظر بودم ساعت کالس تموم بشه وبرم سمت خونه وقض دمینفهم یزی بوداصال از کالس اون روز چ

 جون بگم....... 

ومنتظر    اوردیخودش ن  ی به رو ی ازحال وروز بدم خندش گرفته بودول کردمیم ف یرو واسه عاطفه جون تعر  هی ضشب داشتم ق ی وقت

خب؟؟....نظرخودت  -گفت   یو بهش زل زدم اونم با خونسرد  دم یکش یق یموندتا حرفام تموم بشن بعداز تموم شدن حرفم نفس عم

 ه؟؟؟؟ یچ

@romaneshirin 

 

 و نهم:پارت دوم  ستیقسمت ب#
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دونه    ینم ی ز یکنم....آخه اون از منوگذشتم چ کاریچ د یبا دونم یشوکه شدم!!!اصال نم یلیخ-ب سوال عاطفه جون گفتم جوا در

 ن؟؟؟ یفهمی.م شمیمنو بفهمن و بزارن و برن داغون م  هی زندگ ی  ه یو قض  یخواستگار انیب ه؟اگه یعکس العملش چ دونم یومنم نم

اما بهتره اول   کنمیم تتیراه رو انتخاب کن و من همه جوره حما نیپس بهتر -آره تکون داد و گفت  یبه معن  ی جون سر عاطفه

امکان داره دوباره   یبهش جواب رد بد  یجور  نیتا تمام مشکالت حل بشه در هرصورت اگه هم ی کن  فیواسش تعر و یهمه چ

  نیفکر ا د ی توباالخره با شه یتون معلوم م  فی و،تکلهم اون وهم ت یکن  ف یعرتمام ماجرا رو واسش ت  ی وقت  یسرراهت سبز بشه ول 

روزها سخت  ن یا ینی ب شیپ یوخودتونباز یباش  دمقاوم یکردبازهم با  ینیپس اگه بعداز گفتن ماجرا عقب نش یبود یروزها م

 نبود،بود؟ 

  ادمنکهیاز االن احتمال داره چندتا خواستگار برام ب نیگ یراست م-کردم و گفتم   نیینه باالوپا یکه قانع شده بودم سرموبه معن من

اگه   کنمیم فیوماجرا رو واسش تعر رم یومنصرف شدخودمو داغون کنم پس م د یشن مو یبعداز هر خواستگار که داستان زندگ د ینبا

 مارو به سالمت .  روی کارا اگر نه که اونوبه خ یقو با  قیتحق   میر یقبول کردکه م

  شترزنگ یرفتم تا ب  فونیبه طرف آ عیجون خواب بودمن سر ی ب ی د که زنگ خونه به صدادر اومد چون بحرفم تموم نشده بو  هنوز

 کنن...   دارش ینزنن که ب

  یبهم وبعدنگاه یوپشت سرش خاله مهرانه بالبخند وارد شدن منو عاطفه جون نگاه ی نیریجعبه ش   ه یبا ی بازکردن در مهد  بعداز

 ه؟؟ ی چ-دوگفتیدبلندخند یکه تعجب مارو د یمهد  میبه دوتا مادروپسر انداخت

 نجا؟هان؟ی ا امیب ی نیریبا ش  ادیمانم  ن؟بهیکنینگامون م ی نجوریا چرا

بگو   ،راستشویخر ینم ی نیریش  ل یوقت بدونه دل چ یتو ه یول  ی ایب ینی ریش  ادبایبهت م-جون که خندش گرفته بود گفت  عاطفه

 ه؟؟؟ ی چ هینیریش 

بچم زحماتش به بار   شهیاسخدام شد عاطفه باورت م یباالخره مهد -عاطفه جون رو گرفت و گفت ی مهرانه اومد جلو دستا خاله

مهندس شده اونم   دادحاالیدرس ومشقشوانجام م خوردتا یکتک م د یتنبل که با  یمهد  شه یباورت م یرئوف  ینشست ،مهندس مهد 

 و تمام مواجبش بعددستاشو باال گرفت خدارو چندبارشکر کرد  مه ینه موقت بلکه اسخدام با ب

عاطفه جون خوشحال بود احساسشو  شتری زحمتکش بود ازمن ب یلیکار بود خ نیا ق یواقعا ال یچون مهد  م یخوشحال بود یلیخ

  م یشده بود رو هم خبردارکرد داریماب یو اون که ازسروصدا م یرفت ی ب یسمت ب  یها ی طرف راحت بعدچهارتامون به کردمیدرک م

حرف به طرف آشپزخونه رفت تا بساط   یکردعاطفه جون بعداز تعارف و کم  اش دع ی ذوق کرد وهم کل ی اونم طفل معصوم هم کل

  ی خال ینیوعاطفه جون همونطور که س  م یپخش کرد همه نیزبیرو م   ییرو راه بندازه ومنم کمکش رفتم بعداز قراردان چا ییچا

  لیهم به دل گه ید  لیدل ه ی شه یحاال م مید یروهم فهم یمهد  دنیخر  ین یریش  لینطوردلیپس که ا-دادگفتیقرارم ز یرو کنار م

 ؟ یل یچه دل م یو باهم گفت  می شمااضافه بشه؟باتعجب بهش نگاه کرد

 ......رخندهیصدابعدزدز کیچه -ما خندش گرفته بود گفت   یجون که ازهماهنگ  عاطفه
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 که دارم  یی ویک  یآ  نیمنم که اصال تو باغ نبودم،خاک تو سرم باا می کردیماهرچهارنفر باتعجب نگاش م ی ول

  هیخواستگار ی ن یریش -خاله مهرانه کردو ادامه داد ن؟بعدروشوسمتیکنینگام م  ی نجوریخب چرا ا-جون خندشو خورد گفت عاطفه

 جون..... دهیوح

 نههههه؟؟؟!!!!-بود هردوتا باهم گفتن یدنیحرفش عکس العمل اون مادرو پسر د نیبعدازا

  ی  ؟بچهیاومده خواستگار یک- سکوت خاله مهرانه گفت هینزدم که بعداز چندثان ی وحرف نییاز خجالت سرمو انداختم پا من

 کجاست؟

تا مادر پسره زنگ    رهیخونه رو بگ  ی ست امروز جلوشو گرفته و ازش خواسته شماره  دهیوح  یها ی ازهم دانشگاه-جون  عاطفه

 بزنه..... 

@romaneshirin 

 

 :پارت اول   یقسمت س #

 ه؟ یجون چ  ده یحاال نظر وح-مهرانه خاله

  یحرف چیتمام گذشتموبراش بگم تاه د یبا  گه یم ده یوح-اد بهم انداخت ومنتظر جوابم شدکه بازم عاطفه جون جواب د یبعدنگاه

 خودشو بدونه....  ف یاالن تکل نینمونه واون ازهم یباق

 قسمت باشه همونه   ی آهان،خب هرچ -مهرانه خاله

عذر   قه یبا ذوق آوردرو نخوردوبعدازچنددق دویکه خودش خر ینیریش   ی که تو خودش بود وحت یتو سکوت کامل بود مهد   خونه

  نیا ی در ط  گه یبودم د ی رفت ومن هم تو بهت حرکات مهد  یعذر خواه ه ینشست و با ی کردو رفت وخاله مهرانه هم کم یخواه

پاشو  تیعصبان اموقعیو  کنهیچطور رفتار م یموقع خوش  دونستم یم م چندوقت خوب شناخته بودمش و حرکاتشو فوت آب بود

 . اوردمیخودم ن ی به رو ی دادولیپاشو تکون م ی کنترل رقابلیرفتارو داشت و به طور غ ن یوامروز هم هم ده یتکون م د ایز یلیخ

دانشگاه نشسته بودم    یمحوطه   یمکتهایاز ن ی کی یزمان واسه استراحت داشتم ورو  کمیساعت کالس اول و دوم   ن یب فرداصبح

منتظر    کردچونیبار عکس العمل من فرق م نیکه دوباره محمد احمدزاده به سمت من اومداما ا کردم یوجزوه هامو مرور م

دادم واجازه    یسالم کردومن هم در جوابش سالم ر یمن اومدوسربه ز سمتاومدنش بودم تا حرفاموبهش بزنم.آروم آروم به 

  ر یسکوت همونطور سربه ز هیتا اون راحت باشه بعداز چندثان  دمیومن هم خودمو آروم کنارتر کش  نهیبش مکتین یخواست تا رو 

 ...... کمی نکهیآخه مثل ا رم یخونتونو بگ  ی نتونستم شماره  روزید د یببخش-گفت

 وره؟؟؟ منزلتون البته اگه مقد  ی امروز هم دوباره مزاحمتون شدم بابت شماره  د یسکوت کردو دوباره ادامه دادببخش یکم
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 ن؟یشناس یمنو م ن؟وچقدر یدونی م ییزهایاحمدزاده شمادر موردمن چه چ ی آقا د یببخش-

فقط به جزوه و کتابتون   ن،سرتونیشی چه دختر وچه پسر هم کالم نم یمدت تو دانشگاه با کس  نیا یکه درط   نقدریا-محمد 

  یط ر یو سربه ز ب یو نج روآروم یمس نیوشما ا کنه یم ادهیدانشگاه پ کی شمارو نزد یخانم ه یاز صبح ها  یو بعض  نییگرمه،تنها

 .ن یستین یی دخترو پسر دانشجو  یو اصال تو گروها نیکنیم

 ن یمنصرف بش دنشیشما بعداز شن د یتو گذشتم بوده که شا  یمسائل ه یمن  ی ول-

 ؟؟ یمثال چه مسئله ا-نگام کردو گفت محمدباتعجب

  نیایروز تنها ب هی خدمتتون  دم یو م سمینویخونه و آدرس رو م ی شماره  نیبدم اگه اجازه بد  حیتو دانشگاه واستون توض  تونمینم-

 . می فکر کن ی مسئله جد  ن یبه ا میتونی م  نیازدواج بود نیحرفام اگه بازم موافق ا دنیتا مفصل حرفام رو بهتون بزنم بعداز شن

  ی عذر خواه هی به سمتش گذاشتم و با  مکتین ی خونمونو توش نوشتم ورو یوآدرس و شماره   دمیکش  رونیب فم ی از ک یا  بعدبرگه

و    یزکاریکالسم با اتوبوس خودمو به خونه رسوندم وبعدازخوردن ناهارمشغول تم انیبلندشدم وبه سمت کالس رفتم وبعداز پا

و بعدشم داروهاشو    میخورد  عصرونه آماده کردم باهم  ه یکردم بعداز حموم کردن یحمومش م د یشدم آخه با ی ب ی به ب یدگیرس 

وبه درسام برسم غروب هم عاطفه جون اومد وباهم مشغول درست کردن   رم یدوش بگ  ه یدادم خورد وازش اجازه گرفتم تا خودم 

کردم و اونم منو بابت کار عاقالنه   فیامروز رو واسش تعر ی  هی قض  کردمیو من همونطور که کمکش م میواسه شام شد   یماکارون

 قرارداد  نی که انجام دادم مورد تحس یا

@romane shirin 

 

 :پارت دوم  یقسمت س #

  میها نشست یراحت  ی ورو م یجون رفت ی ب یپشت سر عاطفه جون به طرف ب  ختمیر یی غذاودرست کردن ساالدسه تا چا بعدازپختن

 الو؟؟؟ -رو برداشت ی که تلفن زنگ خوردوعاطفه جون گوش  م یخوردیهم م ی چا میکردینگاه م الی،همونطور که سر

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

 د؟شما؟ییبله،بفرما-جون  عاطفه

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

 جان گفتن برام  دهیبله،بله شناختم،وح-جون  عاطفه

.......... 
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  هی زده بشه که ضرور ییدحرفهایگفته با ده یکه خوده وح ستم،همونطور یجون ن دهیمن مادر وح نینه نه اشتباه نکن -جون  عاطفه

 نیتا متوجه بش نیاریب فتونو ی پس بهتره شما تشر

........... 

  ن،شرمندهی اریب فی نموند باخانواده تشر  ی اگه حرف نیایفردا عصرو تنها ب م،لطفایپس ما فردا عصر منتظرتون هست-جون  عاطفه

 رک حرفمو گفتم  نکهیازا

......... 

 خداحافظ  ممنون

 تا خونه باشم، خوبه؟  رم یمن فردا بعداز ظهر کالس نم-بهم انداخت و گفت یگذاشت وبا لبخند نگاه  ویجون گوش  عاطفه

 .. شهیکه نم یی تنها نیبله،حتما شما باش -

 ماست مگه نه؟؟؟   یمرد خونه    یچون مهد  ان یهم ب ی خاله و مهد  گم یبعداز تموم شدن حرفاتون م-جون  عاطفه

چراخاله دست پاچه   نکهی ا ای دمیفهمیرو م   یمهد  تیعصبان لیکاش دل ی اره تکون دادم وتو فکر فرو رفتم که ا  یمعنسرمو به  منم

داشته   ینسبت به من حس یانجام ندادم که مهد  یعکس العمل  اینکردم  یمن که کار ایکردم خدا ال یباخودم فکرو خ ی بودکل

و   د یخند  یبه عاطفه جون انداختم که م  ی ونگاه دم یجلوم تکون خوردومن از جام پر یباشه تو افکار خودم غرق بودم که دست

 ؟ یصدات زدم جواب نداد نهمهیدختر؟چراا  ییکجا- گفت

 ن؟یداشت  یحواسم پرت شد کار د یببخش-

 م؟؟ یپهن کن یب  یب شی خواستم بگم شام حاضره سفره رو پ ی چیه-جون  عاطفه

 م یخوبه پهن کن یلی اره ،خ-

تا جاواسه پهن کردن سفره باشه وبعدبه سمت آشپزخونه رفت ومن هم   م یجابجاش کرد ی وکم  میوسط رفت  زیبه سمت م بعدهردو

 .....کردمیو محمد احمدزاده و آرمان فکر م ی درافکارم به مهد  یپشت سرش رفتم ول 

به من   چوقتی بپرسم...اصال ه اسمنیدر موردش از آرش و  شه یمدت روم نم  نیبعداز ا کنه؟هنوز یم کاریاالن داره چ یعنی.....آرمان

نبود که من براش   نمون یب ی زی به من فکر کنه چ د یسوال خودم خندم گرفت وخودم جواب خودمو دادم...آخه چرابا کنه؟ازیفکر م

واون رفتارش   یامهد یالن که اصال انگار وجود نداشتم...ارزن مهم نبودم ا ه ی مهم باشم اون موقع که جلو چشمش بودم براش قد 

فکر بودم که اصال   نقدتویده؟اینشون م ی من چه عکس العمل یداستان زندگ دنیمحمد بعداز شن  نکهیا ای دادویم ی چ یمعن

نم ومنم ازش  نزدواجازه داد تو افکار خودم بمو یدحرف یحال و روزمو د یخوردم و چقد خوردم .عاطفه جون هم وقت  یچ دمینفهم

 فکر کنم  یحساب  داد یممنون بودم که اجازه م
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@romaneshirin 

 

 :پارت اول  کمیو  یقسمت س #

کالس نرفت و به من توکارام کمک کردوقبل ازظهر   گه یصبح با عاطفه جون رفتم دانشگاه و ظهرهم اومد دنبالم وبعدازظهرد فردا

  ییرایپذ  ی ها لهیشرمندش بودم بعداز انجام کارها واماده کردن خونه و وس  ی لیبابت خ ن یکرده بود وازا دهم یقبل اومدن دنبالم خر

کنم   ینیب  ش یپ تونستمیم د یبه محمد نداشتم شا یحس چ یچرا ه دونمیدلشوره داشتم نم کم ی یدوش گرفتم وآماده شدم؛ول  هی

بعداز  د یشا دمشیند  شتر یارم چون دوبار بند  یحس چیاالن ه د یاشای  کنه یو پشت سرشو هم نگاه نم رهیحرفام م دنیبعداز شن

 قبول کردن گذشتم بتونم دوسش داشته باشم. 

دل آشوبه بلندشدم وبه سمت حال رفتم    یکه زنگ خونه زده شدبا کم  رفتم ی و با افکارم کلنجار م  کردمیم ی باف الیخ تواتاقم 

  ی ازشون م ی دادکه مهربون  لمی همراه با لبخند تحو یونگاه ستاده یمرتب دم در ا  یساده ول پیت  هی که با  دم یوعاطفه جون رو د

دوتازن تنها،االن اونا هم پدروهم مادرم وهمه کسم   ن یتمام نداشته هام بودن ا یجابه حضورش،چون  شدمیدلگرم م  دومنیبار

هم   اسمنیبودالبته آرش و گرم   زیدوتا عز نی بودن ومن بعدازخدا اونارو داشتم،خانوادم که فراموشم کرده بودن پس االن پشتم به ا

هنوزم حواسشون  ی شدولیکمرنگ م کردداشتیم  ریهمه رو درگ  یعاد ی که روز به روز زندگ  یحضورشون با مشکالت یبودن ول 

حرفو   نیا ی ب ی چون ب زبودمیعز امرزشون یدوتا زن مثل فاطمه خداب  نیمن واسه ا  یول گرفتنیبهم بودودورادور خبرمو م

- حسو دوست داشتم.بازم تو افکارم گم شده بودم که عاطفه جون صدام زد نیا ی لیه بودومن خکرد ی ادآوریبارهاباربهم 

 جان؟  ده یده؟وحیوح

 نبود  د،حواسمیببخش-انداختموگفتم نییسرمو پا یشدم باشرمندگ تم یتازه متوجه موقع  منکه

 ؟ید ی احمدزاده چندبارسالم دادن،چراجواب نم ی دختر؟آقا ییکجا -دگفت یجون خند  عاطفه

  یبه محمدانداختم وسالم دادم وبازم عذرخواه  یلحظه حواسم پرت شد،سرموبلندکردم ونگاه ه یشرمنده -گفتم  دشدمویوسف سرخ

 نداره. یاشکال کنم یخواهش م-زدوگفت  یکردممحمدلبخند 

.بعدازتعارفات عاطفه   میمبل نشست هی  یردوهرکدوم رو ک  ییحال راهنما ی  گهیطرف د یجون محمدرو به طرف مبلها بعدعاطفه

- ازش خواستم کمکش کنم اجازه ندادوگفت  یکردن ومنم هرچ  ییرا یروآورد وشروع کردازمون پذ  وهیوم  یجون پاشدرفت چا

  نیتمام وکمال بزن  نجایا یاحمدزاده رو به خاطرش کشوند  ی که آقا  یوضرورالزم  یتو اتاق وحرفها ن یبر وه یوم  ی بعدازخوردن چا

 ز؟ ینمونه،باشه عز ی باق ی حرف چیتا ه

@romaneshirin 
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 :پارت دوم   کم یو یقسمت س #

 

 باشه......چشم -بهش انداختم وگفتم ی ازسر قدر دان یولطفش لبخند رو لبم اومده بودنگاه ی همه مهربون نیکه ازا من

به طرف اتاقم راه   د یببخش  هیعاطفه جون بلندشدم و محمدهم پشت سرم ازجاش پاشد وبا  یبا اشاره  یوچا  وهیخوردن م بعداز

و محمدو به داخل اتاق تعارف کردم وخودم   ستادم یدروباز کردم و کنار ا رفتم یکردم که جلو م یمن از محمد عذر خواه  میافتاد

  ی و منم رو  نهیاون بش یزمحمدخواست تا رو وارد شدوا ی صندل هیعاطفه جون با م پشت سرش داخل اتاق شدم به محض ورود

 تختم نشستم وعاطفه جون هم مارو تنها گذاشت.

شما از خودتون   شه یم-دمیسرحرف رو باز کردم وپرس  شهیم یسکوتمون داره طوالن دمیتو سکوت گذشت که من د قه ی چند دق هی

 زنم یمن حرفامو م   ن؟وبعد یوخانوادتون بگ 

  ی نیعلوم د اتیادب یدانشجو  نیدونی همونطور که م-کنه و بعد جواب داد  ی سخنران خواستیگلوشو صاف کرد انگار م محمد 

دارم که    ریمادر پ ه یدادم.  شنهادتونویو به مادرم پ  دمیاز درسامو با شما دارم شمارو د ی کیو دوسال از شما باالترم و چون   خوونمیم

  یخانواده   هی برادر که از خودم بزرگتر هستن دارم،تو  ه یاز دست دادم ،سه تا خواهرو شیپ الخورده کسالت دارن،پدرمو چندس  هی

به من دارن ومنم براشون احترام   یخاص یو وابستگ  کنن یم یهستم مادرم بامن زندگ یاومدم وچون بچه آخر ایبه دن  یمذهب

 قائلم..... یخاص

من سراپا   د یین،بفرمایار بود شما در مورد خودتون حرف بزنحاال قر-به من انداخت وگفت یتموم شدن حرفاش نگاه بعداز

 گوشم.... 

خودمو از ب،بسم اهلل تا آخر رو   یانداختم و تمام فکرامو جمع کردم و داستان زندگ نییبعداز تموم شدن حرفاش سرمو پا منم

 نمونه.... یحرف  چیسنگامو وابکنم و ه یگفتم که حساب یکم  کاست چ یکردم بدونه ه  فیتعر

بهش انداختم که   یوسرمو باال اوردم ونگاه دم یآه حسرت بار بود کش ه ی ه یشب شتر یکه ب ی قیتموم شدن حرفام نفس عم بعداز

منم زل زدم بهش ودارم    د ید ی کنه،وقتیپنگ شده و دهنش اندازه غار بازه و داره منو نگاه م نگیتوپ پ  هی چشماش اندازه  دمید

 ن؟؟؟؟ ید یکش  یهمه سخت نیو ا ن یمطلقه هست  هی واقعا شما - جور کردوگفتخودشو جمع و   کنمینگاش م

من رفع زحمت کنم و با مادرم حرف بزنم و فکرامو بکنم آخه    شهیاگه م-انداخت و گفت  نییسکوت کردم سرشو پا د یکه د ی وقت

 که؟؟؟؟  نیفهمیمهمه....م ی لیاونم خ تیرضا می کن ی با مادرم زندگ د یچون با

 ....  کردنیم ی زندگ رشونیپدرپ ا یکه با مادر  ییآره سرمو تکون دادم آخه اون وقتا بودن جوونا  یبه معن منم

که متوجه شدم خاله و    می جلوتراز من راه افتادوباهم به طرف حال رفت د یببخش هیومن دراتاقو باز کردم و محمدبا میپاشد  بعدباهم

که به زور   یلبخند مصنوع ه ینشون بده و خاله هم با یداشت عاد  یبود و سع یعصبان نقد یچرا ا یمهد  دونم یهم اومدن ،نم یمهد 
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کردو   یمحمداز همه عذر خواه نطور،بعدش یکردن و بامن هم هم یبا محمد سالم واحوالپرس  و رو لبش بودجلوپامون بلندشدن 

  دنیوتا مارو د   کننیپچ پچ م ی و مهد خاله   دم یکه د م یوبعد به داخل خونه برگشت  می رفت و منو عاطفه جون تا دم در بدرقش کرد

  ده یوح-جون رو به من گفت م،بعدعاطفهینشست دونفرهمبل    هی  یو باهم رو   می ساکت شدن منو عاطفه جون هم به طرف مبلها رفت

 زم؟؟؟یعز یجان؟تمام حرفاتو زد 

@romaneshirin 

 

 و دوم:پارت اول یقسمت س #

که قراربود   ییاره،البته اول ازش خواستم در مورد خودش وخانوادش بگه بعد تمام حرفها-به هرسه تاشون انداختم و گفتم  ینگاه

 ... یکم وکسر چیزده بشه و گفتم بدونه ه

 ... نیدوساعت تواتاق بود بایاره ،مشخص بودآخه تقر-گفت ع ینزاشت حرفم تموم بشه که سر یمهد 

 تو چه . وااااا،خب به -گفتم   باخودم

 انگار دعوا داشت. کرد یبا اخم نگام م ی جوری

 ؟ ی جوابش مثبت باشه خودت قبولش دار ه؟اگه یدر موردش چ زم،نظرخودتیخب عز-لبخند قشنگ زدو گفت  هی مهرانه  خاله

رو   یسداره که نظراون شرطه و هرک ریمادر پ  هی  گهیجوابش مثبت باشه،آخه م دونمیم د یبع-بهش انداختم وگفتم  ید ینا ام نگاه

بار ازدواج    ه یمادرش بفهمه من  ی کنه ومطمئنا وقت یتا آخر عمربا مادرش زندگ  د یچون با کنه یکه مادرش بپسنده اونم قبول م

تازشم اون خودش  -اروم تر گفتم یانداختم و کم نییقبول کنه.......سرمو پا دونمیم د یبع مید کردم و اونم با اون ماجراها عقد ش 

بزنم که   ی لبخند زدم خواستم حرف  هیعشقش خاموش شد.....بعدش سرمو باال آوردم و  شیآت د یمنو شن  یزندگ  ی  هی قض ی وقت

تو   گه ینفر د هی بگم در کل با حضور  خوامیم   یعنی؟یکن  یبا مادرش زندگ یاگه جواب اون آقا مثبت باشه شما حاضر-گفت یمهد 

 ؟ یندار ی مشکل تیزندگ

پدرم   یاحترام بزاره ومثل خونه   دمیبده،به نظر وعق تیکه بهم اهم یمن باحضور کس -سوالش تعجب کردم گفتم  نیکه از ا من

  ی لیآدم با تجربه در کنارمو خ  هی مخالف باشم....نه اتفاقا حضور  د ینداشته باشه چرابا مییمنو توفشار نزاره و کار به مسائل زناشو

هم که   یو وقت   دهیخوابه نفسش به آدم آرامش م یوقت   مونهیفرشته م هی مثل  نیجونو نگاه کن یب  ی ،ب نجایدوست دارم مثل ا

 فرشته مخالف باشم؟؟؟؟  ه یبا حضور   دمنیمرهمه،پس چرابا ه یزخم دلم  یهمدمه و حرفاش برا ه یبرام  دارهیب

بهش بگه   یزی چ هی  خواستی بود انگار م یجور  هی  ینگاه عاطفه جون به مهد  ی نگفت ول  یزی داخت و چبهم ان یق ینگاه عم یمهد 

 بازم سکوت بودو سکوت.... ی ول



91 
 

  یب  یهم پشت سرم اومدن سمت تخت ب  هی من پاشدم وبه سمتش رفتم بعق زد یشده بود ومنو صدا م داریجون از خواب ب ی ب یب

آروم و با محبت جوابشونو   شهیمثل هم ی ب ی بهش سالم کردن و ب یو خاله ومهد   نهیتا بش می.منو عاطفه جون کمکش کرد 

 مهمونتون اومد؟ -داد.بعد رو به من گفت

 ....شرمنده.....مینکرد دارتون یو ب نی ....شما خواب بود ی ب یاره ب -

 و نگفت؟ جوابش د یحرفاتو شن ی ؟وقتیزد شد،حرفاتویخب چ-جون  ی ب یب

 انگار استرس داشت واسه جواب محمد  زد یحرف م یجور  هی

 شما؟؟؟؟ ی چرا حول ی کی یک یمهلت بده، ی ب یب -گفت   دویجون خند  عاطفه

دختر.....بعدشم آخه دوست   نیمهمه ا یل یواسم خ  شه؟چونیم ی ک بی نص مت یجواهر گرون ق نیآخه کنجکاوم بدونم ا- ی ب یب

 کنه یمنو پر م یفاطمه   ی خال یبره من بهش عادت کردم اون جا شمونیازپ  یزود  نیبه ا ده یندارم وح

و   دمیعوض کردن جو خند  یوعاطفه جون پراز اشک بود منم برا  یب  ی ب یشده بود آخه تو چشما نیغمگ  کمیجو خونه  انگار

 غصه نخور... یب  یبود حاال حاالها موندگارم ب  پسره معلوم ی  افه یجور که از ق ن یا-گفتم 

تا شب     یباهم باخنده و شوخ یو پنج نفر  م یرو براه کرد وه یو م  یخنده وبعدمنو عاطفه جون بساط چا ر یحرفم همه زدن ز نیا با

 .  مید یو خاله واسه شام موندگار شدن وبعداز شام رفتن و ماهم خواب  ی.وبا اصرار عاطفه جون مهد میدورهم بود

 آماده شدم وبا عاطفه جون به طرف دانشگاه رفتم.  صبح

حرفامو   ی  جهی من نت ادو یب د یشا م یدرس رو باهم دار  هی امروز  ی ول دمیدانشگاه و اصال محمداحمدزاده رو ند   امیسه روزه که م االن

 ... ام یدر ب یف ی بال تکل نیبهتره که ازا یول  ه یجوابش منف دونمیبفهمم .م

@romaneshirin 

 

 و دوم:پارت دوم یقسمت س #

دادورفت   یسالم کل  هی به شروع کالس نمونده بود که محمد اومدو  یزی سرکالس نشسته بودم و چ زدم یکه حدس م  بله،همونطور

  اطی.بعداز تموم شدن کالس تو ح دمی نگامو ازش دزد عی روم مکث کردومنم سر یچشمش به من افتاد کم یوقت  ی نشست ول

ومنم خودمو   نه یکه محمد اومد به سمتم وازم اجازه خواست تا بش  منشسته بود  ییتنها یشگ یهم مکتیهمون ن ی رو دانشگاه

 د ییبفرما-وبا دستم اشاره کردم وگفتم  دمیکنارتر کش

 مادرمو وفکر خودمو به شما برسونم. یحرفا  ی  جهیتا نت د یطول کش کم ی د یببخش-محمد 
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  یواسه من برعکسه.البته من کجا  یول زارنی منتظر م یدخترا،پسرا رو واسه جواب خواستگار شهیخودم خندم گرفت.هم تیازوضع

 بارش باشه؟؟  نیدوم  نیهم جنس ها وهم سن وساالم بود که ا هی شب میزندگ

 کنم!!!!   ینیب  شیشما ومادرتونو پ یحرفها ی  جه ی نت تونمیم-من

واسه جوابم    لی داره ومن دوتا دل یخاص د یو واسه خودش عقا هیمیمادرم فکرش قد متاسفم  -بهم انداخت وگفت یمحمدنگاه

  نیریقرار بگ  ت یپدرتون تو محدود ی مثل خوونه  خوام ی.آخه نمنییخود شما یگر یازدواج ود نیمادرمه ومخالفتش باا  شیکیدارم.

به خاطر   خوادی عروس چشم وگوش بسته وساکت م هی مادرمه،مادرم  هیشب  بایتقرکه   دمیشما فهم یآخه اخالق پدرتون ازصحبتها 

رفتم وهنوز موفق به ازدواج نشدم واالن هم باخودم قرار گذاشتم تا مادرم نظرشونسبت به   یکه چندباروچندجا خواستگار  نهیهم

عهد خودشونه که مادر   هنوز  کنه یمادرم فکر م  ست یکه ن ر یمن عوض نکرده ازدواج نکنم آخه دختر مردم اس  ی  ندهیهمسر آ

 . نیمنو ببخش خوامی وازتون م  کنمیم یخوشبخت ی شما آرزو ی شوهر وعروس مثل دشمن بودن.پس برا

بخاطر   شهی م م یبه مادرتون حسود نیواسه مادرتون هست یپسر عاقل وقدر شناس  نکه یازا-نگاش کردمو گفتم  یلبخند کم رنگ  با

ممنونم وبه   ن یبه فکر من هم بود نکه یواز ا زاره یاجر نم ی احترام وادبتونو ب ن یا چوقتیخدا ه نیگذری مادرتون از خواسته هاتون م

 .ستیبه طلب بخشش ن از یزدم پس ن ی چون از قبل حدس م ستمیتون ناراحت ن  یخاطر جواب منف

وبا   دادیبهم دست م ی حس خوب ه یمادرش  یو احترام برا   یهمه دلسوز  ن یرفت ومن از ا یوخداحافظ  یعذر خواه هیبا محمد 

  ده یخودم خانوادمو ناد یچرامن بخاطر خواسته ها ا یداشته باشم  و  ی خوب نیپسر به ا هی روز منم  ه ی شه یم  یعنیخودم گفتم 

 خاطر پدرم وآبروش.  ه ب ام یکوتاه ب دمیاز عقا تونستم یونم  گرفتمیم

@romaneshirin 

 

 و سوم :پارت اول   یقسمت س #

  یفکر کردن به طرف کالس رفتم وبعداز تموم شدن کالسم به خونه رفتم وطبق عادت هرروزم کارامو انجام دادم با ب  یکم بعداز

واسش دعا کرد که به فکر مادرش بود وشب هم تمام ماجرارو    یمهربونم کل  یب ی محمد گفتم وب یناهار خوردم وبراش از حرفا یب

 عاطفه جون واسه محمد بود.  یف ودعاهایواسه عاطفه جون گفتم وبازهم تعار

واستون از   نیبار فرق داشت.بزار نیبودم اما ا ی ب ی خودمو در کنار عاطفه جون وب د یع نیپشت سرهم گذشتن و مندوم روزها

باشه که   یموضوع د یبه من چه شا گفتم یبودم وباخودم م ی عاطفه جون ومهد  ی بود که متوجه پچ پچ ها ی اونجا بگم که چند روز

ومنم طبق    می خاله مهرانه دعوت یبهم گفت که واسه شب خونه   یب  ی موقع ناهار ب ومدم روز از دانشگاه که ا هی ونم.بد  د یمن نبا

بهش عصرونه وداروهاشو دادم   ی ب یبعداز حموم کردن و لباس پوشوندن ب کردمیرو حموم م یب  ی ب د یعادت هر هفته دوبار با

  ع ی.بعداز اومدن عاطفه جون سریمهمون می بر موباه اد یومنتظر عاطفه جون شدم تا ب دمیدوش گرفتم و لباسامو پوش  ه یوخودم هم 

دم در   یخاله،اون ومهد  ی . بعداز وارد شدن به خونه میوراه افتاد میگذاشت لچر یرو تو و ی ب یلباسشو عوض کردواومد کمکم تا ب 
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متوجه   نمیشخواستم ب  یکنار حال تعارف کردن وقت   یها گرم شد ومارو به سمت مبلها یمنتظرمون بودن و بازار سالم واحوالپرس 

 باشه که اونم دوسالشه؟؟؟؟  تونه یم یقرار داشت واسم جالب بود که تولد ک 2شمع با عدد  ه یشدم که روش  یکیکوچ  کیک

ن  زبو  ی ب کیبه اون ک ی؟واونجور  نیخانم،چراتعجب کرد  دهیوح- گفت دویخند  ی تابلو بود تعجب کردنم که مهد  ی لیخ نکه یا مثل

 مال شماست.... کی ک ن؟اون یکنینگاه م

 من؟؟؟؟؟به چه مناسبت؟- کردم و گفتم  کی به همه وبعد به ک ینگاه

ما اضافه   یشما به جمع چهارنفره   یشب نی همچ شیدوسال پ قای ن،دقیما شد  ی ساله که شما عضو خانواده  نیامشب دوم-یمهد 

 ...نیشد 

همه محبت وتوجهشون اشکم در اومده بود اما   ن یازا دادینشون م مویکردم که تمام صورتمو گرفته بود وخوشحال  یبزرگ  ی  خنده

 خودمو کنترل کردم ودوست نداشتم شب قشنگمون خراب بشه. 

در عوضش   ی نخوردن ول ادیجون وخاله ز   ی ب یکردن که ب  کهیوت  کیوعاطفه جون ک ی مهد  کی ک دنیفوت کردن شمع وبر بعداز

سر به   یومنم حساب م ید یوخند  م یباهم کل کل کردن و گفت ی کل یعاطفه جون ومهد  شه یومثل هم م یاز عزا در آورد ی سه تا دلما

  ییتنها یمهد   شهیآوردم آخه هم یداشتم شاخ در م  گه یبعداز شام د یبود ول هروم به روش باز شد  ییجورا ه یگذاشتم  یسر مهد 

از   یوشوخ  یمن رفتم کمکشون کنم با مسخره باز  یبار عاطفه جون هم به کمکش رفت ووقت  نیا ی ول  شستیظرف هارو م

که دارن آروم حرف    ونمبد  یزیچ ستی ن از یحتما ن دمید  یومن وقت زدن یحرف م ی کردن و تا آخر کار توگوش  رونم ی آشپزخونه ب

 نشستم....  ششونیوخاله رفتم وپ ی ب ی به سمت ب زننیم

@romaneshirin 

 

 و سوم:پارت دوم   یقسمت س #

 رو به همه تعارف کردن ونشستن.   یوچا  وهیم وستنیبه جمع ما پ وهیوم  یچا ینیتموم شدن کارشون با س  بعداز

و   ی تو قول بده خوب فکراتو بکن ی بهت بگم ول ی زیچ ه ی خوام یجان؟م  ده یوح-عاطفه جون رو به من کردوگفت  قهیچنددق بعداز

 ،باشه؟ یبعد جواب بد 

و   ط یکرده وتمام شرا  یازت خواستگار یکی -باشه رو فهموندم که ادامه داد ی که خشکم زده بود از تعجب فقط با سر بهش معن من

 ه؟؟؟یبزارم....نظرت چ شیوازمن خواست واسش پاپ  خوادتی وباتمام حرفا بازم قبولت داره وم دونه یتو رو م  ی گذشته 

 تا حرفاشو بزنه؟   ومد یخودش ن  دونه؟چرایرو م ی ودر موردمن چ شناسه یاز کجا م ه؟منو یک-
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نظر داره ودر مورد شما تمام   ریوتمام حرکات وکاراتونو ز   نهیب یاالن دوساله شب وروز شمارو م-جواب داد یبار مهد  نیا

ون اعتمادواعتقاد  به شما وحرفات ستیگذشتتون واسش مهم ن یاز ماجراها چکدوم ی هاومشکالتتون خبر داره وه یداستانها،سخت

اونو   د یوصالح د  دونهیهم چون عاطفه جون رو مثل خواهرش م ومد یخودش جلو ن نکه یشما بهش ثابت شده.ا یداره ،نجابت وپاک 

 ه؟؟؟ یعاشق کم رو چ نیکه با شما راحته رو بفرسته جلو.حاال جواب ا

االن   نیکرده وهم  یازم خواستگار یمهد  ی عنیمنظورش خودشه؟ یمهد  ی عنیبگم. ی دونستم چ یشدم ونم جیازحرفاش گ اولش

 و پاک؟..... بی حرفارو به من گفت؟نج نیتمام ا ی عنیخواد؟یازم جواب م

  یکه صدا کردم یشده بود.بازم داشتم خودمو سرزنش م هایبدبخت نی ا ی باعث وبان م ینادون یصفت هارو داشتم ول نیهمه ا بله

 عاطفه جون حواسمو پرت کرد

 جان؟ دهیوح ؟آره یه شد شوک-

تمام    یو اون نباشه ول  ارمیبه زبون ب دمیترس یم  یبود خواستگارم؟ول  یمهد  یعن ی دمیترس یبه فکرم شک داشتم واز گفتنش م هنوز

 خوردیم ی که به مهد   فاتیتوص

 که واسه جوابم خوب روش فکر کنم؟؟؟  ه ی ک نیبگ  شه یمن.....من...راستش اصال انتظارشو نداشتم م-

 ؟؟؟ ید ینفهم یمنو مهد  یاز حرفها ی عنی-جون  عاطفه

 ؟؟؟؟ی عنی......؟یعنی-شده بود گفتم  ل یتبد  ن یقیشکم به  گهید

که تو   یوعرق  کردمیصورتمو حس م یعرق شدم به وضوح گرما سیانداختم تمام تنم گر گرفت و خ نییشدمو سرمو پا بعدسرخ

آره....آره بابا  -که عاطفه جون گفت  شدمیداشتم آب م  گهیخنده هاشون د ی که با صدا  کردمیسته بودو حس مپشتم نش یمرزه ها

 !!!!! گهیخودمونه د یمهد 

  یچرا سرخ شد -صورتم زدو گفت یرو  ی چونم قرار دادوصورتمو باال آورد وبوسه ا  ر یمهرانه اومد کنارم نشست ودستشو ز خاله

  یول -مکث کردو ادامه داد  کم ی.....یفکر کن.ول  یتا هرچقدر دوست داشت  میکلمست واونم اصال عجله ندار ه یما فقط  زم؟جوابیعز

 پسرمو ندارم. ی اربه فکر من باش که طاقت چشم انتظ کمی

من    ی......ولیکه گفتم همون اول بهتره زده بشه پس گفتم:ول  شد یحرفا زده م ی سر ه ی د یبا ی همه محبتش ممنون بودم ول نیازا

 شنهاد؟؟؟یپ  نیاز ا نیمطمئن هست نیدونیراجع به من م   ویمطلقه هستم شما خودتون همه چ هی

تا معلوم شدن کارش    گفتیم  یمهد  یول  م یازتو رو داشت یوقته قصد خواستگار  یلیما خ-انداخت وگفت ی به مهد  ینگاه خاله

که موضوع اون خواستگارت وسط   میرو باهم بخور  یخواستگار ینی ریاستخدام وش  ینیریش  میواون شبم اومد  م یصبر کن د یبا

داره واسه   یل یکه قسمت نبود چه دل ه؟حاالیدر مورد اون خواستگارت چ  دتنظر خو  مینی بب می صبر کن ی کم م ید یاومدوما صالح د

 امروزوفردا کردن؟ 
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  نیا یعنی شناسمشیرو خوب م یا مهد نه .....راستش من آق-انداختم و گفتم   نییبودم سرمو پا دهیخجالت کش یکه حساب من

کردن وخواستم   دایپ لیوبه من تما  دمیخانوادمو دوباره د یروز  ه یاگه  خواد یدلم م  یبودم خوب شناختمش ول نجایکه ا  یدوسال

  یی آبرو یزده بشه چون اشتباه از خودم بوده ومن تاوان اشتباه وب  یگذشتم حرف  ازبرم سراغشون بهم کمک کنن و دوست ندارم 

 خانوادمو پس دادم. 

@romaneshirin 

 

 وچهارم:پارت اول   یقسمت س #

 حرفامو از نگاهش خوندم  د یینگام کردوتا قشیبه عاطفه جون انداختم که با لبخندعم یحرفم نگاه نیزدن ا بعداز

شازده پسر مارو به   ن یجان ا دهی......وحگمیکنم و م ی م شیرو رسم ی خواستگار نیمن ا ستین  یپس اگه حرف -مهرانه  خاله

 ؟؟؟ یکنیقبول م یغالم

  تونمیتمامه وم ی مرد همه چ ه یواقعا   یبود تو فکر فرو رفتم وبا خودم گفتم مهد  نمون یب ی بیبود وسکوت عج نییکه سرم پا من

  لم یکه م  دادیقلقلکم م ی حس هی مدت دوسال متوجه شده بودم و تو دلم  نیتو ا نارو یگاه بهش اعتماد کنم ا  هی تک هی به عنوان 

جواب دخترمون مثبته چون سکوت   نکهیخب مثل ا-گفت  یب  ینزدم که ب ی و حرف ختماندا نییپس فقط سرمو پا کشهیبهش م

 .... تهیعالمت رضا

و کارا زودتر روبراه بشه    نیجان؟اگه جوابت مثبته بهتره حرفاتونو هم بزن ه د یوح-گفت ی ب ی ب یحرفا  ی جون در ادامه  عاطفه

 چطوره؟؟؟ 

 وچشماشو آروم بازو بسته کرد  د یبهش انداختم واون از نگاهم مثبت بودن جوابمو فهم نگاهمو

 چطوره؟؟  نی بر ش یو فردا واسه آزما نیبزن ده یجان؟بهتره امشب حرفاتونو با وح یمهد -مهرانه خاله

به عاطفه جون انداختم که اونم به   یو منم نگاه  ستادیپاشدواومد جلوم ا داد یمثبت تکون م ی مونطور که سرشو به معنه یمهد 

  مید یبه در اتاقش رس  یوقت م یو باهم به طرف اتاقش رفت  ستادمیا یمثبت سرشو تکون دادولبخندزدودلم گرم شد جلو مهد  یمعن

من رفتم تو اتاق و خودش پشت   د ییدست اشاره کرد که اول من برم تو اتاق وگفت بفرما  اوب د یدر اتاقوباز کردو خودشو کنار کش

من معذب باشم که درو باز گذاشت در هر صورت   د یبا خودش فکر کرد شا د یشا دونمیسرم اومد ودرم پشت سرش باز گذاشت .نم

  ه یبعداز نشستن هردوتامون چندثان ستتعارف کردو خودش رو تخت نش   وترش ی کامپ ز یم یو منو رو صندل دم یند  یمن مشکل

  نیکه دار یشرط  ایو  اسوالیهر حرف  نیتون ین؟؟میواسه گفتن ندار  یشما حرف-کردو گفت   یاروم یخنده   یسکوت شد که مهد 

 مثل شمارو از دست بدم.   یجواهر  خوامینم  یب  یچون به قول ب کنمیقبول م دهیالبته من نشن نیبگ 
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تکرارش کنم    نمیب یپس الزم نم نی دونیم  ویشما در مورد منو گذشتم همه چ-زدمو گفتم   یحرفش لبخند  نیبعداز ا من

چون تو   نیکردم به خاطر اشتباهات ومسائل گذشته منو ازشون منع کن  یدوباره با خانوادم آشت ی .فقط،فقط دوست ندارم اگه روز

بخره   هیزیرو هم ندارم واسم جه ی ندارم و کس ه یزیواسه جه ی زیکه من چ  نهی....حرف دومم ادمیذاب کشع یچند سال حساب نیا

 نی مورد هم فکر کن  ن یپس در ا

ندارم تازه   یمن اصال مشکل  ن ینیخانوادتونو بب یواگه روز  دونم یرو خوب م ی گذشته همه چ یدر مورد خانوادت و ماجراها-یمهد 

موردم از طرف من هست که خواستم بهتون   هی الشمو بکنم تا شما رو دوباره بهشون برسونم و حاضرم بهتون قول بدم تمام ت

  ونیبعدش من باهاشون در م نیاول شما جوابمو بد  دمیندارن الزم د  ی مسئله اطالع ن یافقط حرف منه ومادرم از  ن یبگم.البته ا

 بزارم....

  ی مادرم زندگ ش یخوب پ ی خونه  ه ی د ینباشه تا خر یخواستم بگم اگه از نظر شما مشکل-سکوت نگاش کردم که ادامه داد تو

  ه یو  میخونه رو بفروش  ن یا میکه دستم باز بشه و بتون   هی تا وقت نیباشه و نه مادرم تنها باشه البته ا ه یزیبه جه  ازیکه نه ن  میکن

هم شما بعداز    م یو هواشو دار  میکشینزد ینجور یهم ا م یکن  یجدا زندگ ی طبقه ها  ی خونه ول هی  و که باهم ت م یخونه دو طبقه بخر

 نیمعلم خوب بش   هی و   نیو به آرزوتون برس   نیسرکار هم بر ن یتونیتموم شدن درستون م

@romaneshirin 

 

 و چهارم:پارت دوم   یقسمت س #

 خودش فکر همه جارو کرده بود.  ینزدم ول  یخوشم اومد درسته من از درس و کار حرف  ی همه درک و فهم مهد  نیازا

 که منتظرمونن م یپس بر-تو چشماش کردم و لبخند زدم که جوابمو از تو چشمام خوند و گفت  یحرفش نگاه نیا بعداز

ما   دنیفر که منتظر ما بودن با دمنتظر موندتا من جلو برم و خودش پشت سرم راه افتاد اون سه ن  یمهد  میبلند شد  بعدباهم

و همونجا   نی بر شیفردا صبح واسه آزما-گفتن.بعد خاله مهرانه رو به ما گفت  ک یزدن و شروع کردن به دست زدن وتبر  یلبخند 

 . میرو راه بنداز یوسور و سات عروس  ن یو بعدما رو خبر کن نیرس کارهاتون به تفاهم ب  ی  ه ی در مورد بعق

شد و   یی هووی ی بودم درسته که همه چ ی داشتم انگار از جواب مثبتم راض  یخوب یلیحس خ هی خونه شب بعداز اومدن به  اون

من از   ی داشته ول  یاحساسات هی گفته بود که از قبل رو من   ینبود البته از طرف من چون مهد  یاز قبل احساس  یمنو مهد  نیب

  ی تلنگر از طرف مهد   هی خودمم منتظر  د یبودم .دروغ چرا شا یراض یلی بودم خ ردهک  دمیرو همراه جد  یمهد   نکهیجواب مثبتم وا

 کنه.   دایوقت پرورش پ چیه  یاجازه نداده بودم حسم و فکرم  نسبت به مهد  یبودم ول 

 خوابم برد.  ی ک دمیفکرا بودم و اصال نفهم نیتوهم
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که بعداز دادن   فم ی کردم و گذاشتم تو کلقمه آماده   هی  ی.صبحانه رو آماده کردم.واسه خودم و مهد دم یصبح بعداز نماز نخواب فردا

  دنینداشتم.بعداز پوش  یچاره ا ی اول نرسم ول یبه کالسها د یبرم دانشگاه .هرچند شا عی و وقتم تلف نکنم و سر  میخون ضعف نکن

به   می اومد وباهم راه افتاد ی بود که مهد 8بودم ساعت  ی سفارش کردو رفت ومن منتظر مهد  یکل جونلباسم و انجام کارام عاطفه 

 .دمونیسمت سرنوشت جد 

محضرو   یاتاق و اون اتاق فرستادن و نامه   نیمارو ا ی و کل م یرفت شگاهیبه سمت آزما یواز اونجا با تاکس م یرفت  ادهیسر کوچه پ تا

و   مینشست  مکتین ه ی ی رو میاومد  شگاهیآزما اطیو به سمت ح م یو در آخر نمونه خون داد  می که هالک شده بود  گهیکار د  یکل

 ه؟ ی چ نیا-نگاه به لقمه انداخت و گفت  هینگاه به من و بعد   هی  ل.اویمن لقمه رو گرفتم سمت مهد 

 .  م یآوردم تا ضعف نکن کیلقمه کوچ هی

 جا؟؟!!!  ه ی  میخوری صبحانه م  می ریخب م-یمهد 

 برسم.  م یبعد  یتا من بتوونم به کالسها م یزودتر بخور  نم ی.همستینه، آخه وقت ن-

 به خوردن  میلقمه رو ازم گرفت و شروع کرد ی حرفم مهد  نیبعدا

@romaneshirin 

 

 و پنجم :پارت اول   یقسمت س #

 ه؟؟ یحرفا چ نی و ا  هی خانم؟؟نظرتون راجع به مهر دهیوح- گاز به لقمش زد و رو به من گفت ه ی یمهد 

 م؟یکردیرگترها مشورت محرفا با بز نیبهتر نبود در مورد ا-

 م یرو بهشون خبر بد  جه ی ونت م یریبگ  می مسائل خودمون تصم نیآخه مادرم گفتن در موردا-یمهد 

  نیریکه بگ  ی میمهمه و هر تصم یآروم و خوشبخت یزندگ  هی .فقط واسم ستمیبپاش هم ن زو یاهل بر ستیواسم مهم ن  یچیه-

 . زارمیبهش احترام م

 . میدار  د یخر یو کل م یبکن یعقدو عروس  خیو تار ه یواسه مهر  یفکر  هی د یشه؟؟بایکه نم  ینجور یا-یمهد 

مجلس رو هم    هی حلقه کاف هی طال هم فقط  نیخودتونو تو فشار نزار ادیهم ز د ی.واسه خرنیبزار  نیدوست دار  یهرچ ه یمهر-

 .  میریمختصر بگ 

قابشون   د ی مادرم طالست،با ی که مادرم در موردتون گفته بود،واقعا که حرفها  ییهمون حرفها قایدق -زدو گفت یلبخند  یمهد 

 ... واریکردو زد به د
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 گفته بود؟   یمگه خاله چ-که تعجب کرده بودم گفتم من

  ر ییتغ نیاگه هرجا خواست ی.ولکنهینم یتراش  نهیو هز ی وفتیتو ،تو خرج ب زاره یکه من شناختم نم  یدختر ن یمادرم گفتن ا-یمهد 

 من آماده هستم.   نیبد  دهیعق

 . رهیرو بگ  شیجواب ازما ادیمنو برسونه دانشگاه وخودش بره سرکار وفردا ب  یوقرار شد مهد  میپاشد  مکتین ی حرفش از رو نیبعدا

که تو دلم داشتم   ی بهم نخوره و حس مونیگروه خون  د یشا ی زیهمه برنامه ر  نیاسترس داشتم که بعدا شیفردا واسه جواب آزما تا

 تو نطفه خفه بشه.   کردمیم دایپ ی به مهد 

جعبه   هیشاپ برد وبعد  یکاف  ه یمنو به  ی اولش مهد  خوره یخونمون بهم م مید یفهم نکه یو بعدا میفردا جواب هارو گرفت  باالخره

  بایبدر که تقر  زدهیبعد س  افتاد به  ی عقدو عروس  خیواون شب تمام قرارها گذاشته شد وتار م یو به سمت خونه رفت م یگرفت ینیریش 

ممنون بودم چون   شنهاداتشیپ نیخودمون باشه که از عاطفه جون بابت ا اطیومکان جشن هم قرارشد توح  شد یم گه یماه د کی

 .....میشد وچهارده تا سکه گذاشت نییهم به نظر عاطفه جون تع هیمهر

@romaneshirin 

 

 و پنجم:پارت دوم   یقسمت س #

 قبول کرد.   د یمنو د  تیرضا یوقت ی مخالف بود ول اط یجشن تو ح ی اولش با برگزار یمهد 

  حیبود ترج  کی هم نزد د یچون شب ع می انجام کارهامون توبازار بود  دویواسه خر ی هرروز بعداز دانشگاه منو مهد  گه یفرداش د از

 . ..میبش ر یاس  التینمونه که تو تعط یوکار   میتمام کارهامون رو انجام بد  م یداد

  ی خودمون و مهد  ی خونه  د یبودن...منم امسال خر نیهفت س  ی سفره  دو یع د یخر ی شده بود ومردم در تکاپو د یشب ع گهید

آدم   ی....کال مهد مید یخند ی و م میگفتیباهم م ی و کل  میوقت تو بازار بود ر یهمه شب تا د بایبه عهده گرفته بودم و تقر نارویا

هاش بهم ابراز عشق و عالقه   طنتیدر کنار ش   یو وقت  شدم یو سرزنده م  شد یم شتریهام ب  طنتیبود ومن در کنارش ش  یشوخ

 بودم و حق داشتم ذوق مرگ بشم....  ده ینسبت به خودم ند  یحس رو در کس ن یا چوقتیرو آسمونا بودم آخه ه گه ید  کردیم

رو نداشتم که بهم محبت زن   یآخه تا حاال کس گرفتم یم  ادیرف زدن رو  طبع منم ازش محبت کردن و ابراز عالقه و عاشقانه ح به

 بده.....  اد ی ی و شوهر

 . میکردیبازم از حرفهاو حرکاتمون احساس عشق و نسبت به هم درک م  یول  م یکردیمراعات م یل یو خ م یمحرم هم نبود هنوز
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از خانوادم بخصوص تو   ی پنهان کنم و دور تونستم یجوره نم چ یغم تو دلم رو ه ی ول  کردیبهم محبت م یهم که مهد  یهرچ ی ول

  یول  کردم یفراموشش م ی مدت کوتاه یبرا د یشا ام یباهاش کنار ب تونستمیمدت نم  نیقابل هضم بود و بعدا ریبرام غ ت یموقع نیا

 .کرد یداغونم م  یبازم هراز گاه

سوال بپرسم    هی ده؟؟یوح-د یازمن پرس  ینبودوتوراه مهد  ی ادیالبته راه ز می رفت اده یراه بازار تا خونه رو پ یمهد  شنهاد یشب به پ هی

 ناراحت نشو....باشه؟  ؟؟فقط ید یجوابمو م

 باشه...حتما...نه چرا ناراحت بشم؟؟-

 ؟؟ی شیناراحت م یروزا دلت گرفته اگه ازت بخوام باهام دردو دل کن  نیا دونم یم-یمهد 

شده چرا باهاش راحت نباشم؟؟پس از فرصت استفاده کردم و حرف دلمو بهش زدم و   می زندگ یگفتم االن اون همه    باخودم

دوست دارم در کنار تو احساس آرامش دارم    دمویجد  ی خوشحالم و زندگ ی لیکه بهت دارم خ ی!!؟؟از احساس یمهد  ی دونیم-گفتم 

  یشبا وروزها رو در کنار خانوادشون م  ن یدخترا ا  یوش کنم همه فرام  تونم یجوره نم چیکنم غم خانوادمو ه  یهر کار ی ول

 حسرت بزرگ رو دلمه....  ه یباز   یدر اوج خوشبخت ستیمثل هم سن و ساالم ن  م یزندگ یجا چی بازم ه ی من چ ی گذرونن ول

که   م یهم زل زد یوبه چشما  ستادمیاز اون ا تیبه سمت من کردو منم به تبع ستاد،وروشویحرفم دلش سوخت.ا نیکه ازا یمهد 

بهت   نو یرو دلت بمونه ا یز یحسرت چ زارمینم گه یبسه.د یحسرت خورد  یاز حسرت حرف نزن،تا االن هرچ گهید-گفت یمهد 

 خانمم..... دمی بهت قول م شنیتمام حسرتها و غصه هات تموم م ینکن.....به زود  رهم به گذشته و اون اتفاقا فک نقد ی....ادمیقول م

@romaneshirin 

 

 و ششم :پارت اول   یقسمت س #

  ایگاه   هی تک هی بهم دست داد احساس کردم   یخوب ی لیتو دلم ذوق کردم واحساس خ  یبهم گفت خانمم بازم مثل بچه ها کل ی وقت

  یمابه چش ی .لبخند دادیبهم دست م یدرد  و دل کوتاه احساس سبک  نیگرم شد.و باا  نشیپشتوانه دارم وپشتم به وجودنازن هی

 م یگرفت  ش یو در کنار هم راه خونه رو در پ د یمثبت تکون دادم و اونم خند   یمعن  هسبزو آروم و نگاه مهربونش زدم و سرمو ب 

 اسمنیرفت به  ادم یکارهام بودم که  دویغرق ذوق و خر نقد یگذشت و من ا ی م ی وحرف ازدواج منو مهد   یروز از خواستگار چند 

 . د یخر ایخونه بودم  ای شده بود و من تمام وقت  لی دانشگاه هم تعط یکالسها  گهیو آرش خبرازدواجمو بدم د

ازدواج و قرار   ی  هی زنگ بزنم و قض اسمنیبعد خوردن شام به آرش و  خوامی م-موقع خوردن شام که همه حضور داشتن گفتم شب

 ه؟؟؟اشکال ندار-گفتم ی روبگم....بعد رو به مهد  یمدار عروس 

 مثال؟؟؟حتما زنگ بزن خبر بده ینه ؟؟؟!!!..چه اشکال-یمهد 
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 الو؟؟ -تو تلفن د یچیپ اسمنی یو مرتب کردن آشپزخونه رفتم سمت تلفن و شمارشونو گرفتم که صدا ز یجمع کردم م بعداز

 جون  اسمنیالو؟؟؟سالم -

 ؟ یما افتاد اد یعجب  ده؟چه یوح یسالااااام..خوب-اسمنی

 خوبه؟؟  ن؟؟؟آرش یشما چرا منو فراموش کرد  رم یگ  عجب از شما....من در-

 بهت سالم برسونم  گهیبهم م  کنه ینگاه م  ونی زی...آرشم خوبه داره تلویببخش د یچند وقت حالم خوب نبود...با ه یشرمنده ،-اسمنی

 افتاده؟؟  ی نکرده اتفاق ییچرا حالت خوب نبود ؟؟خدا -

 نبود...فقط...فقط...   یخاص زی...چیچیه-خورده سکوت کرد وانگار صداش عوض شد گفت هی اسمنی

 ؟؟؟؟ یشده؟؟فقط چ یز یجون آرش درست حرف بزن...تورو خدا چ اسمنی-که دلشوره گرفته بودم گفتم من

 دستت  ی...گوش  گه یآرش بهت م-گفت دوی ترک ی مثل بمب تو گوش  اسمنی ی خنده  یدفعه صدا کی

 وار شد؟؟؟؟   الیبرادرت ع ی سالاااام عمه خانم خوشگل...خبر دار-آرش 

که فکر کنم    دمیکش ی بلند  غ یکردم ج یکه حرفشو تو ذهنم حالج   هی سکوت کردم و بعداز چندثان کم یکه اولش هنگ بودم  من

هم از تو آشپز خونه   یو مهد  کردن یو عاطفه جون و خاله با وحشت بهم نگاه م  یب  یطرف ب  نیآرش کر شده بود ازا  یگوشها

 اسمنی یعن ی-بود، گفتم  غ یج ه یبلند که شب یو منم باصدا  کردنیم چم یپ والس  کسره یو  ستادیباال سرم ا یکف   یاومدو با دستا

 بارداره؟؟؟آره آرش؟؟؟؟ 

شلوغ    یسرش حساب ؟؟داداشتیکردیفکر م یساعت داشتخواهر باهوشم دو نیآفر-کردو گفت  ییبلند باال یخنده   آرش 

 شدااااااا!!؟؟...

گفتم و ازش    کی به آرش تبر یو کل  دنیخند  یمن همه م یذوق کردم که از کارها  نقد یخبر خوشحال شدم و ا نیازا یلیخ

و در آخر منم خبر خوشمو بهشون گفتم   م ید یو خند   میو گفت  میذوق کرد ی بده با اونم کل اسمنی رو به   یخواستم دوباره گوش 

گفتن و دوباره با آرش حرف    کیذوق کردن و بهم تبر  یآخرش اونام کل  ی دلخور شدن که چرا زودتر خبرشون نکردم ول  کم یاولش 

وقت   چیآخه ه کردن یامشب خنده تو خنده شده بودو من تو دلم قند آب م گهیکردن.... د  یخوشبخت یآرزو   یزدم و واسم کل

 جا نداشتم.... کیرو  ی خوشحال نقد یا

سال  نی بودم و امسال آخر د یتوپ و شروع سال جد  ک یبود و من تمام کارهامو انجام دادم و منتظر شل لیروز سال تحو  گهید

سال منو عاطفه   ل یکنم موقع تحو ه یبهش تک  تونستمی رو در کنارم داشتم م ی کی د یخدا منم تو سال جد  د یمن بود به ام ییتنها

هم رو   یب  یو با ب   می کرد  یشد باهم رو بوس  ک یسال شل لیتوپ تحو یوقت   میودسفره هردو مشغول خوندن قرآن ب جون کنار 

  ییها ید یهم اومدن و جمعمون دوباره جمع شد و من ع ی ربع خاله و مهد  کی  بایبعداز تقر میو منتظر مهمونا شد  م یکرد یبوس 
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که    می بود دهی طرح ترکمن خر بزرگ یو خاله روسر یب  یدادم بهشون  واسه ب  یبودم رو از طرف خودمو مهد  دهیکه واسشون خر

  د یلباس با منجوق و مروار ی  قهیو   نیکه رو آست   یبلوز مشک هی قرمز درشت پرشده بود وواسه عاطفه جون هم  یروش با گلها

خوشگل بهم دادن و بعد   د یصندل سف ه یهم  یب ی ساعت و ب هی ون هاشونو دادن عاطفه ج ید یکار شده بودو اوناهم بهم ع  ییطال

  رون یو خوشگل ب ی میقد  ی جعبه  ه ی فش یو منم رفتم و کنارش قرار گرفتم و از تو ک نم یبش ششیصدام کرد که برم پ رانهخاله مه

گردنبند    هی در جعبه رو باز کردم  یوقت  ی ول  هی میکه جعبش قد   هی چ نیآورد که ازم خواست بازش کنم اولش تعجب کردم ا

سه در چهار   ی که اندازه  لیشما ه یکلفت که طرح بافت بود به همراه  ر یزنج هی اوردم که واقعا محشر بود  رون یخوشگل از توش ب 

 درستش کردن  یحک شده بود و معلوم بود سفارش  یداشت که وسطش اسم مهد 

@romaneshirin 

 

 و ششم :پارت دوم   یس  قسمت

پولش شده آخه   ی لیخ نه؟؟حتمای چقدر خوشگل و سنگ -نگاه کردم و گفتم  ی بود.به خاله و مهد  ی دنبند خوشگلگر  یلیخ

  ومد یخوشم نم یگردنبند دلخورم...آخه از ولخرج   متیبابت ق د یکردم وتو سکوت نگاهش کردم فهم یچرا؟؟؟؟بعدرو مو به مهد 

 اخالقمو به پدرم رفته بودم.  نیناخواسته ا

  د یبگم که خاله صورتمو بوس  ی زیباال انداخت و با چشم وابرو خاله رو نشون داد و من رو به خاله کردم که چ ی شونه ا یمهد 

واسش درست کرد ومنم چون طال   یسفارش  نویا یاومدن مهد  ا یهست بعداز به دن یمهد  امرزیپدر خداب ادگاریگردنبند  ن یا-گفت

 ..... کنمیم هی به زنت هد  نو یدر عوضش ا  فتمد حرامه ندادم بندازه گردنش گ واسه مر

برام ببنده ...بعداز انداختن گردنبند دور گردنم   م یروسر ی ازشون تشکر کردم وازش خواستم از رو یقشنگ کل   ی  هیهد  نیا بابت

  نمیا-رو به طرفم گرفت و گفت  کیکوچ یجعبه   ه یاز رو مبل پاشد وبه طرف من اومد و  ی بازم تشکر کردم از هردوشون که مهد 

 خانم خودم.....قابلتو نداره...  ید یع

 ه؟؟ یکارا چ نیا یاااااا...مهد -رو نداشتم گفتم  یجدا از مهد  ی د یکه توقع ع من

خانم   نیکه همه بفهمن ا ی نشونه از من داشته باش  ه ی داالنیوادامه داد بازش کن،باالخره شما با د ی.....بعد بلند خند  ید یع-یمهد 

 صاحب داره....مگه نه؟؟؟؟ 

 لبخند اکتفا کردم.  ه ینگاه به جعبه انداختم چون حرفشو قبول داشتم فقط به  هی و   ینگاه به مهد  هی

خوشم اومد    یلیخ ش یساده که از سادگ  یلیخ نگ یر ه یبود توشه   ییساده که رنگش طال  یحلقه   ه ی دم یباز کردن جعبه د بعداز

  کی بهم تبر امیو عاطفه جون بابت هدا ی ب  یازشون تشکر کردم وب  یاز تو جعبه درش آوردم و تو انگشت حلقم انداختمش وکل 

 گفتن... 
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  می ریزنگ زد و مارو دعوت کرد خونشون ...م اسمنیقبل اومدنتون -کردم و گفتم   یزدن رو به مهد  ی معمول یحرفا یکم بعداز

 ؟؟؟

 آره چرا که نه ؟؟ -یمهد 

  یمعمول  ینشستن و حرفا گه ید ی اخالقش.بعداز خوردن ناهار و کم نی از ا ومد ی خوشم م یلیحرف گوش کن بود ومن خ شهیهم

 دنبالم... اد یو آماده بشه وب  رهیرفت خونه تا دوش بگ  یزدن مهد 

بهش اعتماد   تونستم یداشت م  نامهیگواه ی چون مهد  میگذاشت تا راحت باش  ارمون یدر اخت نشویجون لطف کردو ماش  عاطفه

 کنم. 

منم کارهامو انجام دادم و حاضرو آماده منتظر   م یتا بر  ادیزنگ زدو گفت من حاضر شم که داره م  یغروب بود که مهد  یطرفا

 . می راه افتاد ی وبه طرف مهمون م یکرد ی بودم وبعداز اومدنش از همه خداحافظ یمهد 

 کنن.  یواسه عقدو عروس   یز یبرنامه ر کمید تا مون  ششونیهم به اصرار عاطفه جون پ خاله

شدو توراه   یسپر یفقط با خنده و شوخ یطبق معمول همراه مهد  میاستارت زدو راه افتاد یمهد  میشد  نیسوار ماش  نکهیا بعداز

ذوق داشتم   دنشون یپارک کردو من که واسه د نویماش  یبه خونشون مهد  دن یوبعداز رس  م یهم گرفت ین یریجعبه ش  هی

دم در باهم به داخل   د یهم که رس  یبعداز جواب دادن درو باز کرد ومهد  ش به سمت در رفتم و زنگ شونو زدم و آر یزودترازمهد 

 . میخونشون رفت

@romaneshirin 

 

 و هفتم:پارت اول   یقسمت س #

قربون   یومن کل   میماچ وبوس راه انداخت ی و کل گه یهمد  دنیز دا میخوشحال شد  یدم در منتظرمون بودن وکل اسمنیو آرش 

 شون رفتم .  ی ن ی ن ی صدقه 

هم اول من و تعارف کردو بعد   ی و مهد  د یی دم در معلوم بود مهمون دارن آرش روبه ما با دست اشاره زد وگفت بفرما یکفشها از

که   ی زیو از چ دم یرس  شونییراینفربودم به سالن پذ   نیومن اول  میخودش پشت من وارد شد وماپشت هم به سمت مبلها راه افتاد

تعجب   ستادنمیکه پشت سرمن بود از ا یوبهشون زل زدم مهد  ستادمی حرکت نداشتن و ا ن مغزم هنگ کرده بود.پاهام توا دمید

منو آرمان وفرشته که اصال تعجب نکرده بودن و انگار منتظرمون بودن در گردش بود    نیانداخت ونگاهش ب یالن نگاهکردو به س 

  نیایشما قراره ب دنیفهم ی برن که وقت خواستن ی و م ی دنید د یجان؟؟آرمان وفرشته اومدن ع دهیوح- جلو اومدو گفت اسمنیکه 

 تازه بشه...  ی داریمنتظر شما موندن تا د
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استرس داشتم چون  از عکس   نقد یلبخند نبود.. ا ه یزدم که اصال شب اسمنیبه  ی خودمو جمع وجور کردم ولبخند  ع یسر من

  ی عاد یلیتازه اونو شناخت خ اوردچون یخودش ن  یبلللللله آقا اصال به رو  دم یبهش انداختم که د ینگاه  دمیترس یم  یالعمل مهد 

افتاده با   نییقرار دادو با سر پا نشیگفت ودستشو رو س  ک یتبر دو یکردو ع ی الپرس جلو رفت و باهاش سالم و احو ن یومودب و مت

گفتم وبه    کیبه هردوشون تبر  دویو ع م یکرد ی فرشته هم تعارف کرد ومنم پشت سرش رفتم سمتشون وباهم سالم واحوالپرس 

اومدن و دوباره جو   اسمنیآرش و  دش بع  میبود من برم وباهم نشست ستادهیمبل دونفره منتظرم ا هی رفتم که کنار  یسمت مهد 

گرم   یبا مهد  ی ازمون تشکر کردن و آرش هم کل ی کل ی نیریکردن واز بابت ش   ییرایو حال واحوال راه افتاد و از مون پذ   کیتبر

 گرفت .... 

 ه؟؟ ی خیچه تار قایدق تونیجان؟؟عروس  دهیوح- گفت اسمنیکه   میخورد ی هم م وهی در کنار حرف زدن م میداشت

 ...ستیقبول ن  ی بهونه ا چیکه ه ای ....حتما بشهیم  زدهیبعد س  یول  ست یمعلوم ن قش یواال دق-

به من بگو بدون من هر   یدار  یهرکار  یداداش عروس نباشه...تازشم قبل عروس   شهیااااااا.....مگه م-گفت  دو یوسط حرفم پر آرش 

 ؟ هستم باشه؟؟ ی داشته باش   یکار

 بدونه شما؟؟ یعروس  شهیچشم داداش حتما..مگه م-لبم گفتم    بالبخندبه

 . کردنیحواسم به آرمان وفرشته بود که ساکت نگامون م  کم یحرفامون  نیا نیب

 مااا؟؟؟  ی با آبج یکن یچه م یخب آقا مهد -گفت یروبه مهد  آرش 

  یاون منو روز به روز شرمنده تر و خجالت زده   یول کنم یم کاریبا اون چ دونم یمن نم-بالبخندبه من انداخت و گفت ینگاه یمهد 

 . کنهیم  تشیو انسان هایخوب

 من....  یآبج  نیبس که خانمه ا-تکون دادو گفت  ن یتحس ی آرش سرشو به معن ی حرف مهد  نیبعدا

 ؟؟؟ یاس یمگه نه - گفت اسمنی  بعدروبه

و    ستین یشک چ یه دهیوح  یدر خوب -گذاشت و سرشو تکون دادو گفت  یدست  شیفنجونشو تو پ خوردی م یچا که داشت اسمنی

 به ما ثابت شده....  نیا

  م یجون هست دهیوح  یگذشت و خانم ونیمنو مد  ی ..منو آرمان زندگگهیجون راست م  یاس ی-ادامه داد  اسمنیفرشته پشت بند  که 

 مگه نه آرمان؟؟؟  م یممنون ی لیوازش خ

 .ی گ یدرست م  زمی بله عز-اره تکون دادوبا لبخند گفت یبامن چشم تو چشم نشه سرشو به معن کردیم یکه سع آرمان

@romaneshirin 
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 و هفتم:پارت دوم   یقسمت س #

  میهم خواست ی منو مهد  ی اصرار کردن وحت اسمنیآرش و  یکه برن وهرچ ستادن یصحبت کردن آرمان وفرشته ا یکم بعداز

اومدو باهاش   یکه آرمان به سمت مهد  می تا بدرقشون کن م یستادیا ه یاز بعق تیبرن وماهم به تبع د یدعوتن و با  ییبمونن گفتن جا

  شیاز نجابت و خانم ی که دستمم بهش نخورده پس هرچ ی انیحتما در جر بود سال عقد من  کی دهی درسته وح-دست دادو گفت 

شمارو داره   گه یحاال د ی زود تنهاشد ول یل یوخ  دهیکش  یسخت ی لیاون خ نیخوشبختش کن کنم یبگم کم گفتم وازتون خواهش م

زود تنها شد و   یل یوخ اد نعمتهارو از دست د نیا ی اشتباه همه  ه ی،هم دوستش، هم بزرگترش اون به خاطر  نیهم پشتش باش 

   ی مارو هم واسه عروس  ن یبدون قی...واگه النید یخودتونم حتما فهم نویا  بهیو نج خدا اون پاک  هیبخداوند  ی مهر بد بهش خورد ول

با لبخند   یکردن در تمام مدت حرف زدن آرمان مهد  ی بعدهردوباهم روبوس  م یشیوخوشحال م میایحتما م ن یوکمک خبرمون کن

 .دادیسرشو تکون م ت مثب ی وبه معن

ازت تشکر   تیو خانم ی به خاطر بزرگوار خواستمیروز طالق م-بشنوه گفت  یکه مهد  ی به سمت من اومد وطور یبعد مهد  آرمان

وآرزوهامو   می زندگ  یتونستی و م  یرو نداشت  یکه کس ی در صورت ید یو خودتو کنار کش  یمن به فرشته نشد   دنیکنم که مانع رس 

  ادتیو   نمتیبگم؟؟االن تا هروقت هرکجا بب  ت یو بزرگوار گذشت  نهمهیا سه داشتم وا ی بخدا روم نشد آخه چ یول  ی خراب کن

منم هستم.پس  ی مثل آرش هرجا خواست ی رو منم حساب کن تیواسه عروس   یتونیو م کنم یم یخوشبخت  ی برات آرزو وفتم یب

 نره....  ادتی

عشقم بود درسته اون به من   ی روز هی از حرفاش چشمام پراشک شد آخه  کردم یکه موقع حرف زدم آرمان تو صورتش نگاه م من

  تونستمینگاه که نم  هی سنگ صبورم بود و دوتا گوش شنوا واسه حرفام بود آرمان هم با  یقبل اون عقد لعنت  ی نداشت ول یحس

 وکمک خبرشون کنم.... یحرفش ازش تشکر کردم و قول دادم حتما واسه عروس  نبعد تموم شد  کردیبخونم حرف نگاهشو نگام م

  ینداره و واست آرزو  ده یمنم هست پس دوباره تکرارش فا یآرمان حرفها ی حرفا-اومدو دستامو گرفت وگفتجلو  بعدفرشته

 ...  زم یهستم عز تیرو دارم منتظر کارت عروس  یو خوشبخت  نهایبهتر

 . میورومبلها نشست  میو برگشت  میکردو ماهم تا دم در بدرقشون کرد  یهم خداحافظ یو از مهد  م یکرد ی روبوس  باهم

باشم   ی خودمونبازم وعاد کردم یم  یمن سع  یول  د یحالمو خوب فهم نیا  یچم شده بود انگار دلم گرفته بود مهد  دونمیمن نم ی ول

  اسمنیبا آرش و  یعروس  یهایعوض کردن جو تا آخرشب در موردبرنامه ها و مراسم وخورده کار  یموفق نبودم برا  یلیخ ی ول

حرفا   نیمن در کنار تمام ا ی حرف زده شد ول یداشت گفت وکل یکه واسه بعداز عروس  یی در مورد برنامه ها یو مهد   میحرف زد

 .... کردیم  ینیروش سنگ  یز یچ ه یدلم گرفته بود .انگار 

و به سمت خونه   میو بازم ماچ و بوس راه انداخت  می تشکر کرد اسمنیاز آرش و  یوکل م یآخرشب شد وما هم عزم رفتن کرد گهید

 ... می راه افتاد
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 هووو؟؟؟ یچت شد  ی بگ  شه یجان؟؟؟م دهیوح-رو به من گفت یمهد   نیماش  تو

دونم انگار دلم گرفته   ی نم-گفتم  کردمی م  یباز  میروسر یانداختم و همونجور که با گوشه   نییبهش انداختم و سرمو پا ینگاه

 چم شده.....  دونمیشده نم نی....قلبم سنگ 

@romaneshirin 

 

 و هشتم:پارت اول   یقسمت س #

  م یر یپارک هست م  هی اطراف  نی؟؟ا م یحرف بزن کم ی خوادیدلت م- روند گفت یسکوت کردو همونطور که م  ی کم یمهد 

 ه؟؟؟ ینظرت چ می زنیو حرف م م یخوریم  یز یچ هی گوشه   هی  مینیشیم

بعد اومدن کنار هم ودوشادوش   ادیب و صبر کردم تا م یشد  ادهینگه داشت وباهم پ نو یپارک ماش  هیکردم و کنار   د ییحرفشو تا باسر

روشن   ش یدکه دار آت رمرد یدکه باز بود که دورش خلوت بودوپ  هی بودو پارک خلوت  فقط  د یشب ع م یرفت مکتین هی هم به طرف 

همونطور که   ی.مهد  میو نشست م یرفت مکتین  هی وبه طرف   د یحله هوله خر کم ی یو مهد   میتبه طرف دکه رف   یکرده بود.منو مهد 

 ؟؟؟ یکنیوبه اعتمادم شک نم  یشیسوال بپرسم ناراحت نم ه یده؟؟یوح-پفک رو به سمتم گرفت گفت ی بسته 

 نه ....بپرس.... -واز دستش گرفتم و گفتم  پفک

 بهش نه؟؟؟  یداشت ی حس هی  ینبود ول یتو وآرمان عشق  نیدرسته ب-یمهد 

روز    هی که  یسرد بود که خودم هم به حس  نمونیامشب ب نقد یره چون ابب  ینکردم که به حسم نسبت به آرمان پ  یکار  دونستمیم

 حسم هم شده.....  یومتوجه اون کورسو  زهیت تینها یب  یمهد  دونستم یم  نمیا ی بهش داشتم شک کرده بودم ول

  نیبه خاطر ا م یبار زندگ هی متنفر شده بودم   یاز دروغ و پنهون کار  گفتمیوبهش م ت یواقع  د یاالن وقت فکر کردن نبود وبا ی ول

 راه نجاته...  یراست یب  یدوتا اشتباه تباه شده بود و اعتمادهمه رو نسبت بهم خراب کرده بود وبه قول ب

  ی فقط از طرف من...ول ی آره،،،بود ول-انداختم که منتظر جوابم بود به روبرو چشم دوختم و گفتم  ینگاه به مهد  هی افکار  نیا بعداز

  کردن یم  یواسه خوشحال کردنم هر کار تای آرمان وآز ی بودوقت تیمیبودصم یدوست داشتن نبود وابستگ  ا یاون حس عشق ،عالقه 

  یی آدمها نیکه اصال همچ   یخودبه خود واسه من کردنیم ی باهام هم دست یی ازاون قفس طال فراروتو دروغ هام ونقشه هام واسه 

  ی هر کار قه یچند دق  ی داشتنشون حت یرو گم کرده بودم  و برا یبا ارزش  ز یرو دورو برم نداشتم عادت شده بود وبدونه اونا انگار چ

  یبهم نداره و تمام کارهاش از رو  یحس چی آرمان بهم گفت ه ول اومد همون ا شیعقدو اون ماجراها پ ی  ه یقض  ی وقت  یول  کردم یم

هم در وجودم   یکارو انجام بده...وهمون حس وابستگ  ن یخوب تونست ا  ی لیو....خ م یبهم عادت کن د یا و ترحم بوده و ما نب ی دلسوز

و    یاشتباه کردم و وابستگ  قد چ  یاز زندگ ییجا ه یمن   فهمم یاالن م-چرخوندمو ادامه دادم یخفه شد.....بعدش رومو به سمت مهد 

....مطمئن باش حال خرابم و گرفتن دلم به  نیبود هم یبستگ گذشتم عشق فقط وا ی کردم و اسمشو الک  یرو باهم قاط یدلبستگ 
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  اد یاشتباه که تاوان ز هی اومد و دوباره داغ  ادمیهام  ییاون مدت و تنها یغم ها دنشیآرمان نبود فقط بعداز د دنیخاطر د

اون اتفاق   زاشتمی پدرومادرم احترام م د یو به عقا چوندمشون یپیبابتش دادم تازه شداگه از اول با دروغ خانوادمو نم م ه ینیوسنگ 

رو دور از خانوادم   ی مدت طوالن نیا ومدومن ینم شیهمه مشکالت واسه خودم پ نیدوتا خانواده و ا یافتاد و آبرو  یواسم نم

 .......موندمینم

 به حال خودم بودم......  کم یسکوت کردو من هم   ینزدم.مهد  یحرف گهید

جمالت سبک سبک   ن یخونه چون واقعا سرد بود منم موافقت کردم انگار باگفتن ا م یازم خواست که بر ی مهد  قه ی چند دق بعداز

 ....  کردمیتشکر م  د یبا یواز مهد  کرد ینم ین یدلم سنگ  گه یشده بودم ود

 ؟؟؟ینزار میاعتماد ی ب یرو پا دمیکه ازت پرس  ی وقت سوال ه ی ده؟؟؟یوح-گفت نیتو ماش  ی برگشتن از پارک مهد  موقع 

  یزی.... به جون خودت که واسم عزنیرو دلت سبک بشه .هم ینیو سنگ  ی بپرسم تا تو راحت حرفاتو بزن ی سوال ه یخواستم  فقط 

 من به تو مثل چشمام اعتماد دارم خانم گل من..... 

@romaneshirin 

 

 پارت دوم  و هشتم : یقسمت س #

  هینگاه کوتاه بهم انداخت و منم نگاهمو با  هی محبت مو تو چشمام جمع کردم و بهش زل زدم و اون که متوجه نگاهم شد و  تمام

 ...ی خوب ی لی...تو خیتا دلمو سبک کن ی ازم حرف بکش ی چجور ی که بلد   یازت ممنونم مهد -لبخند کامل کردم و گفتم

 شد... شتریکارش خندم ب ن یا لبخند گله گشاد زد و من با  هی  اونم

ما و سالم   دنی پارک کردوبامن اومد تو خونه تا باخاله برن سمت خونشون.بعدازرس  اط یو تو ح نیماش   ی به خونه مهد  دنیرس  بعداز

شب   ه یو عاطفه جون گفتم وبعدش با  یب  یآرمان و فرشته رو واسه ب  دن ید ی  ه یو خاله رفتن و من اول قض یمهد   یواحوالپرس 

 رفتم سمت اتاقم...  ریبخ

امن و ساکت کنار   یجا ه یبدرهم همه باهم به اطراف شهر زدهیشد و روز س  یگذشته سپر  یدهایو طبق روال ع  یروزها عاد  نیا

تو اب   میو انداخت  میگره زد   یودر آخر سبزه رو منو مهد   مید یو خند   م یگفت ی وتا غروب کل م یپهن کرد لو یز ی کشاورز  نیزم هی

 .دمیاز خوردن شام صرف نظر کردم و خواب یدوش حساب  هیوبعداز  م یمون بود.غروب همه خسته بود ک یکه نزد  یرودخونه ا 

رو خبر داد.من که داشتم از استرس   یتماس گرفت واومدن مهد  شگاهینشستم و عاطفه جون با آرا یمنتظر مهد  شگاهیتو آرا االن

بودن و   دهی به خودشون رس  یو فرشته ممنون بودم که باهام اومده بودن و هوامو داشتن تازه ناقالها کل  اسمنیافتادم.از  یپس م

چون   ومد یزننده خوشم نم یها شیبودم واز ارا نیو سرسنگ  کیدر عوض ش   یساده ول  س عرو هیمن   یخوشگل کرده بودن ول 
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شنل گرفته بودم که سختم   هی بود واسه موهام  دهیپوش  ی لیکرده بودم لباس عروسم خ ر ییتغ یل یخ کردم ینم ش یارا چوقتیه

  کردمیم تیکه ناخواسته داشتم اوصول پدرمو رعا شدم یمتوجه م  کردمیو پوششم دقت م ش یکه به انتخاب لباسو آرا  کمینباشه 

که صدام   اسمنیشدم و به  الیخ ی دنده عاقل شده بود...سرزنش کردن رو ب ه یسر کش و ی  دهیوح  نه ینبود که بب دهیچه فا ی ول

 ؟؟ یاس یجونم -نگاه کردم و گفتم  زدیم

 دم در منتظره...  یآقا مهد -اسمنی

اضافه شده بود از   گهید  یغصه   ه یبود به غصه هام  یدردم چ دونم ینم دمیلرزیم  اریاخت ی انگار استرس گرفتم ب اسمنیحرف  نیباا

اخالقش عوض شد   کم یبعداز برگشتن  یول تش یکه نگفت کجاست مامور  تیمامور هی رفت به  یدوروز   هی  یمهد  زده یبعداز س 

 ..یشی حساس م یدار  ده یوح یشد  ی االتیخ-گفتیهمش تو خودش بود ودر جواب سوالم م

افتاده باشه رو   ی اتفاق هی  نکهیواسترس ا  دمیفهمیدستم اومده بود بازم توهم بودنشو م یروزها اخالقش حساب نیمن که ا ی ول

 داشتم . 

نگاه متعجب بهش انداختم که همونطور که   ه ی شنل رو انداخت روسرم و منو از فکرم در اورد  اسمنیغرق فکر بودم که  بازم

 ؟؟؟؟ ی.... دار یایب  رونیاز فکرت ب داماد دم در خشک بشه تا تو  یانتظار ندار-گفت  کردیم ف یشنلمو رد

 .نداختیم  تمی موقع  ادیومنو   دونستیاخالقمو م خوب

  ی...برو برا  دهیوح - به خودم گفتم نهیبه خودم انداختم و تو ا  نه ینگاه تو ا ه یلبخند به روش زدم و بعداز تموم شدن کارش  هی

 وتو دلم از خدا کمک خواستم.....  د یجد  ی زندگ هیساختن 

@romaneshirin 

 

 و نهم:پارت اول   یقسمت س #

 شدن.  یو مثل من منتظر مهد  دن یشنلمو رو سرم مرتب کرد خودشم با فرشته مانتو شالشونو پوش  اسمنی نکهیا بعداز

دستشو که دوتا رزسرخ    یاروم به سمتم اومد دست گل تو  یوارد شدن مهد  ی بردار بعدشم مهد  لمیخورده که گذشت اول ف هی

  لمبرداریف ی و شنلمو رو سرم مرتب کردوبا اشاره  د یگرفت و اروم پشت دستمو بوس  گمویبود به دستم داد با اون دستش دست د

بود آخه تو    ی به مهد  من فقط حواسم ی...ول دادیدستور م ی و ه رفتیلم بردار جلوتر م یف  می راه افتاد  شگاهیارا ی به سمت در ورود

 معرکه شده بود ... یداماد  شی سبز خوش رنگ که با رنگ چشماش ست شده بود واون ارا یاون کت و شلوار داماد 

تا    نهیو درو اروم بست و خودشم رفت که بش  نمیدرو برام باز کردو کمکم کرد تا بش یمهد  مید یعروسمون رس  نیبه ماش  ی وقت

 کرده بودنش   نیخوشگل تزئ ی لیبود و خ ی کیافتاد که با دسته گلم  نیرو ماش  ینگاهم به گلها نینشستم تو ماش 
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 سمت خونه.... م یخودش راه افتاد نیبردار هم تو ماش  لم یارش نشستن و ف نیهم تو ماش  اسمنیفرشته و   نکهیا بعداز

 بوق نزدن.  گهیو ارش بوق بوق کردن وبعدش تا خونه د  یمهد   کمیاولش  توراه 

کردم و ساکت بودم   نیماش  ی  شهینبره رومو سمت ش  ی به حالم پ یمهد  نکهیا یبودبرا  دنیبار ی که چشمام هر لحظه اماده  نم

 خب!!!؟؟؟ نمیعقب بده بزار من خانممو بب کم یحداقل اون شنلتو   ایبزن  ی حرف ه ی؟یجان چرا ساکت دهیوح- گفت  یکه مهد 

به خاطر   شگاهمیدستم تو ارا  دنیبوس  دونستمیبشه م  ریغافلگ  ییجورا هی و  نه یبعداز عقد منو بب خواستیدلم م  می محرم نبود چون

 گلوم مشخصه...باشه؟؟؟  ری...آخه موهام و زاریعقد خودت شنلمو در ب ی االن نه،بزار بعداز خطبه -بودو در جوابش گفتم میفل

 که اون موقع ندزدمتاااااا؟؟؟  دم ینم ینتضما چیه ی...ول یهرجور راحت زم یباشه عز-گفت دو یآروم خند  یمهد 

 ...آقااااانیاریباشه قبول ..اون موقع صاحب اخت-گفتم دمو یخند  منم

امشب به   خواستمی بروزش بدم و نم تونستمیداشتم که نم  یبزرگ  یل یپشت خنده هام امشب غم خ ی ول  مید یباهم خند  هردو 

 ...زمیبخندم و غم هامو تو خودم بر دمی هممون زهر بشه پس بهتر د

 .میراه انداخت یرو بوس  یخاله مهرانه و عاطفه جون با اسپندو نقل به استقبالمون اومدن.و کل یب  ی ب یبه خونه   دنیرس  بعداز

رو   ینفر  ،چهلیها س  ه یو آشناها و همساعاطفه جون از دوستا یبودن ول اسمنیکه مهمونام فقط آرمان و فرشته و آرش و   من

که به قول عاطفه جون    میتعداد مهمون دعوت کرده بود.سرو ته صدنفر مهمون داشت ن یدعوت کرده بودو خاله مهرانه هم به هم

امشب مامان   خواستی .چقد دلم مخواستمیمنو فراموش کرده بودن رو م د یمو که شایزندگ یهایمن اصل کار ی دورم پر باشن ول

و خواهر زاده    ومدنی خواهرام به اسقبالم م کردبرادرویم ی خوشبخت یوبرام ارزو  د یبوس یم مویشونیو بابا پ   کردیام اسپند دود مبر

 افسوس......  یول  داشتنیهام لباس عروسمو نگه م

@romaneshirin 

 

 و نهم :پارت دوم   یقسمت س #

.بعداز قرار  میاتاق رو اتاق عقد کرده بود نیا ی ب یب  شنهادی.به پمیوهلهله به طرف اتاق خودم که اتاق عقد بود رفت یباشاد

بود گرفتن و عاطفه جون هم دوتا   زون یاو د یکه لبه هاش مروار  درویسف یو فرشته دو طرف پارچه    اسمنی گاهیگرفتنمون تو جا

بودم که   ن یمن تو فکر ا یعقد کرد ول  ی ن عاقد هم اومدو شروع به خوندن خطبه  شد  اده گرفت و آم  دنیساب یکله قند رو برا 

 بله؟؟؟  یک  یبگم،بگم با اجازه   ی موقع  گفتن بله چ

 ....؟؟؟؟ زنهی و دلم داره واسشون پر م  دمشونیوسه ساله ند  سوزم یم  شونیکه دارم از دور ی پدرو مادر ی اجازه  با
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 لم؟؟؟یبنده وک ا یآ یچراغ دهیمحترمه خانم وح  ی  زهیدوش -ند ودر آخر گفت بارخطبه رو خو نیسوم یعاقد برا باالخره

  ی ول ستنی پدرو مادرم که ن  ی با اجازه -گفتم  د یلرزیکه به وضوح م ییوبا صدا  ختیاز چشمام سر خورد و رو گونه هام ر اشکم

 مجلس....بله  ی بزرگترها یدارم وبا اجازه   ی سالمت ی براشون آرزو

دفتر تو بغلم گذاشتن و با اشک امضاشون    هی هم بله رو گفت  یمهد   نکه یبعداز ا ختم یصدا اشک ر  ی ب یول  ومد یصدام در ن گهید

رو دستام قرار گرفت و منو به طرف خودش    یگرم مهد  یکه دستا زدم یزدم. اروم سرجام نشسته بودم و تو دلم مادر پدرمو صدا م 

 ؟ یکن  یم  هی چرا گر  زم یعز-بعدش آروم گفت  یتعجب کرد ول   دنمید  ابرگردوندآروم شنلمو کنار زد اولش ب

بار بود تو بغل   نیتو بغلش من که اول د یمنوآروم کش  هی گر ر یخرفش بودم که بغضم با صدا بشکنه و بلند زدم ز ن یمنتظر هم انگار

 بود.... می زندگ ه یمرد دل گرم نی من وا ی برا ی امن ی جا گهیآغوش د نیداشتم چون ا یحس خوب کردم یم  هی مرد گر هی

ساکتم کنن   تونستن ی نم کردنیم ی وفرشته و عاطفه جون هر کار اسمنی کردنیم ه ی حال و روزم گر  دن یمن و د ی  هی از گر همه

  اسمنیاروم شده از فرشته و  ت یموقع د یبردار د  میخودمو کنترل کردم و فل  زه یریداره بهم م  یلیجو خ دمیکه گذشت د   کمی ی ول

 .م ی کن ستمون خواست صورتمو مرتب کنن و حلقه هامونو د

و رفتم   سمی سرپا وا ادیمن نتونستم ز می ژست گرفت یو کل  میو عسل دهن هم گذاشت م یحلقه هامونو دستمون کرد نکهیا بعداز

خودمو کنترل کنم وموقع گرفتن   تونستمیود و نمنشستم و دوباره اشکام راهشونو گرفتن رو گونه هام....حالم اصال قابل وصف نب 

  یاز همه عذر خواه ی سرمون خلوت شد مهد  کم یهاشونو دادن و  هی همه هد  نکهی بعداز ا کردمیم ه ی از مهمونا من فقط گر ایهدا

  دهیوح- که اومدو دستامو گرفت و گفت م یکردو خواست تا مارو تنها بزارن  و بعداز رفتن همه منو خودش تنها بود

االن دلت فقط وجود خانوادتو   دونمی؟میکنیم  هی گر نقد یخراب شده آخه هنوز اول شبه چرا ا شتیآرا گه ید  زم؟بسهین!؟عزجا

خانوادت رو برات پر نکنم   یجا د یشا یستیتنها ن گهیسه سال...تو د نی ...محکم باش مثل ازمیعز یصبور باش  د یتو با  یول  خواد یم

شب قشنگو به دهن هر دومون زهر   نیا ی بسه بخدا دار گهیرو برات فراهم کنم حاال د یخوشبخت تینها دم یقول م ی ول

 ......یکنیم

  ی  نهیازتو ا گهیداره راست م  دمیبند اومده بود وبه حرفاش فکر کردم که د می گر گه ی.دکردمیکه ساکت شده بودمو نگاش م من

- ..دستاشو که تو دستام بود محکم تر گرفتم و گفتمختهی بهم ر شمی ارا بایتقر دم ینگاه به خودم انداختم که د هی عقد  یسفره  

 اسمنیبه جون خودت دست خودم نبودو نتونستم خودمو کنترل کنم...االن هم فرشته و  یبشه ول ینجور یا خواستم ی،نم د یببخش

 مهمونا...  شیپ م یصورتمو مرتب کنن و باهم بر ان یو صداشون کن ب

عقد بدزدمت..سر   یقراربود بعداز خوندن خطبه   یراست-گفت  شد یو همونطور که از جاش پام د یاروم پشت دستمو بوس  یمهد 

 ؟؟؟ یحرفت هست

 بدزدم قبول؟ یمان؟بعداز مهمون  یمسخره   ؟مگه یهمه مهمون چ  ن یپس ا-گفتم دمویخند 
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ندارم   یباشه چاره ا- وگفت کنه یداره فکر م  چشمشو بست که مثال هی چونش و  ر یمتفکر به خودش گرفت و دستو زد ز  ی  افهیق

 پس......

جان دم در باهات   ی مزاحمتون شدم ...مهد  د یببخش-واردشدوگفت  ااهللی هی حرفش تموم نشده بودکه عاطفه جون درزد وبا هنوز

 ه؟؟ یک   نیواجبه بب  گنیکار دارن م

  میصورتت مرتب باشه که بر  امیسراغت...تا ب فرستمی و فرشته رو هم م اسمنی امیمن االن م-به من انداخت و گفت ینگاه یمهد 

 ...باشه؟؟؟ زمیمهمونا عز شیپ

@romaneshirin 

 

 قسمت چهلم:پارت اول  #

هم غرغراومدن که   ی والبته کل له یوس   یو فرشته با کل اسمنی قهیدق  کی رفت.بعداز  یتکون دادم و مهد  ی باشه سر  یبه معن منم

به   ادوباهمیبودم که ب ی حرفا ومنو دوباره مثل اول اماده کردن و رفتن و من منتظر مهد  نیکنه وازا ی م ه ی آخه مگه عروس گر

 م ی طرف مهمونا بر

  دونمیشت نمدا  جان یبود....استرس داشت ه یجور  ه یاومد انگار  یکه مهد   زدمیم  د یخدمو د نهیگذشت داشتم تو آ قه ی چند دق هی

 ؟؟؟ی دار  یی...االن چه آرزودهیوح-به سمتم اومدگفت ع یشد فقط دست پاچه بوددروبست و سر یچهجور  کردم یدرک نم

 شده؟؟ ی؟؟چیحرفاست مهد   ن یاالن وقت ا-بهش انداختمو گفتم  یپراز کنجکاو  ینگاه

 که از ته دلت باشه....  ی آرزو کن ه یو  یدوست دارم چشماتو ببند - جوابموندادوادامه داد یمهد  ی ول

  ایاسترس داشت  ی حرف ه یشدانگار واسه گفتن  ینجوریا یی هوویکجا رفت که   نیا گفتم یوباخودم م کردم یومنگ نگاش م جیگ

 کرده بود  جی منم گ  دونم یذوق داشت نم

 ؟؟؟ یکرد   هی گر نقد یا یامشب واسه چ  اصال....اصال بگو-دستپاچه گفت دوباره 

ومن امشب از خدا خواستم دوباره   ه یخال ی لیخانوادم خ یامشب جا -انداختمو گفتم دنی خند یتو چشماش که م نگامو

 ؟ یآرزوهام افتاد   ادیدفعه  ه یتو  شد یحاال چ-حرفم اخم کردمو گفتم نی.....بعدازانمشونیبب

دروغ  -انداخت و ادامه داد  ن یی.....سرشو پاتیمامور  رمیبهت گفتم دارم م زده یبعداز س  ادتهی- گرفت و گفت دستامو

گرفتم و رفتم سراغشون،، کارت    نجایا یاز حجره دارا  نارویخانوادت تو سمنان آدرس پدرت ا دنیگفتم...شرمندتم.....رفته بودم د

ازشون   ید ی کش  یسه سال تو چقد سخت  نیهات گفتم و گفتم تو ا ییهات و تنها یدعوت بردم .باپدرت حرف زدم از تو و سخت 
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پدرت   ی و ل خت یری و ترو ببخشن و خوشحالت کنن مادرت تمام مدت حرف زدنم اشک م  انیب مونی خواهش کردم تا واسه عروس 

 .... ادیگفت که نم

  غیج خواستیدلم م  شدمیخفه م شدوداشتمیم  لیتبد  غ یداشت به ج  گهیشدود یمن هق هقم بلندتر م زد یکه م ی هرحرف یمهد 

 ؟؟؟ یتا ک ایاشتباه بچگونه روبدم خدا ه ی دتاوان یبا یبکشم و پدرمو صدابزنم و بگم تا ک 

...همشون  نجانیاونا االن ا یول-.ادامه دادد یباهم تو گلوم خشک غی و ج  هی که زد اللم کردو حرف و گر  یبا حرف یمهد  ی ول

سکته   گهیودکتر م  مارستانیب برنشیوم شه یدرت بد مبعداز اومدن من حال ما نکهیپدرتو مادرت....مثل ا یبرادروخواهرات و حت 

 ....شه یم  یخواهش و التماس پدرت راض ی و بعداز کل  نهیبب یتو لباس عروس  توروبده   خواداجازهیکرده و اونم از پدرت م

 هستن همشون .....  نجایاالن ا واونا

وبا    ختمیری،اشک م   دمیکشیم غ یوبه سمت در اتاق پرواز کنم...ج ارمیبودم تا دوتا بال درب یآخر مهد   یجمله   ن یمنتظر هم انگار

هول   نقد ی...ازدمیپدرو مادرمو صدام رلب یاز اشک شدوز سیکل صورتم خ دم یدو  اطیکه از خودم سراغ نداشتم به سمت ح یسرعت

چشمم جندتا آشنا خورد که نگام   اطیوسط ح  هویه اون همه مرد سرلخت بودم ک ن یوب نم رفت شنلمو سرم ک  ادمیشده بودم که  

و نگاشون  ستادم یا شونیقدم ستیتو ب بایپا تند کردم سمتشون و تقر زدمیپرپر م یمیقد  یآشناها ن یو من واسه ا کردن یم

 .... کردمیم

 چقد آقا شده...... د یوح  یشد پدرم چرا پشتش خم شد وااااا دهیچروک  رو یمادرم چقد پ یواااااا

توان   گهیطرفم د ادیلرزون داره م یمادرم باپاها دمیسرمو بلند کردم د  یسجده رفتم و خدا رو شکر کردم وقت نیزم  یرو  همونجا

بغلمو   ریاومد ز  ینشسته بودم مهد  نی وهمونجور به حالت چهارزانو رو زم سم یتونستم سرپام وا ی رو نداشتم ونم ی حرکت چیه

.....بگو اون  نمیبیندارن بخدا.....فقط بگو خواب نم ستادن یپاهام توان ا نمیبش  خوامیم ی هد نه م-کم کنه که گفتم گرفت وخواست کم

 طرفم.....  اد یمادرمه که داره م

 تورو خدا بگو....  بگو

 اون مادرته......  زمیآره عز- گفت  کنهیم ه یکه از صداش معلوم بود گر یمهد 

@romaneshirin 

 

 قسمت چهل:پارت دوم  #

انگار اون لحظه به جزءمنو   دمینشسته بودم خم شدم و پشت پاهاشوبوس  نی.من که هنوز رو زمستادی ا شم یآروم،آروم اومد پ مامان

لرزونشو رو شونه هام احساس کردم سرمو بلند   ی دستا دمیپشت پاهاشو بوس  ی کل نکه یاصال وجود نداشت بعداز ا یمادرم کس
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  یزانوزد وصدا ن یمامان هم مثل من رو زم زدم یبهشون م  ز یر ی کردم ،دستاشو از رو شونه هام برداشتم وپشت سرهم بوسه ها

ر جوابم  و اون د  زدمیهام مثل بچه ها مامانمو صدا م ه یگر  ونی.مهیبودوگر ه ی وگر  میهم صدا شده بود گه یرها کرد،حاال د شویگر

 جانم گلم جانم...... زکم یجانم عز-گفتیفقط م 

گرمو   یجا نینگاه کردم وخودموتو بغل گرم و نرمش جا دادم....آآآآآآخ که من چقد حسرت ا سشیقرمزوصورت خ یتوچشما

رو بو   یبهشت ی جا نیفرصت استفاده کردمو فقط ا ن یاز ا ختم یاشک ر ییجا نیهمچ هی داشتن  یبرا ییوچه روزوشبها  خوردمیم

 ....اااااااایداشتم خدا از یبو ن نی.من چقد به ایگل خوشبو پر کردم ...واااا  نیهامو از عطر ا ه یو تمام ر دمیکش

  هی آوردم و  رونیبرگشتم سرموآروم از بغل مامان ب  ی واقع  یایانگار به دن یمهد  ی حال بودم که با صدا نیچقد تو هم دونمینم

پدرت   زمیعز -کردو آروم در گوشم گفت  ک یسرشو به گوشم نزد یهنوز تو بغل مادرم بودم که مهد  ی انداختم ول ینگاه به مهد 

 منتظرته هاااااا!!!!!

 خواستم  ی پدرم افتادم .از مهد  اد ی تازه

کمکم کرد به    دویبغلمو گرفت و منو تو بغلش کش ری ز یتو پاهام نبود که بتونم سرپا بشم مهد  یکمکم کنه آخه اصال جوون  تا

دو،سه قدم مونده بود بهش برسم   بایشدتقری رفتم وهرلحظه چهرش واسم واضح تر م ی طرف پدرم برم آروم و نرم نرم به طرفش م

  د یکه وح دم یمحکم تر گرفتم و د یبخورم که مهد  ن یبود زم کینزد  داد یم یجا خال  وهامزان ریکه دوباره پاهام سست شد انگارز

قربون خواهرم برم که امشب چقد خانم و ناز  - وگفت د یرو بوس   قمی گرفت واروم کنار شق ربغلمو یز یو مثل مهد   د یهم به سمتم دو

  یبهش انداختم و لبخند  سمیخ یباچشما ینگاه رفتیبغلم کرده بودو قربون صدقم م ی نجوریا د ی بود که وح ی بار نیشده...اول

 دوسه تا قدم مونده به پدرمو رفتم  نی وبا کمکشون ا  دمشیو منم بوس   د یه دوباره منو بوس زدم ک

@romaneshirin 

 

 :پارت اول  کمیقسمت و چهل و#

پاهاش انداختم و   یرو ازدورم باز کردم و خودمو رو  د یو وح یمهد  ینگاه کردن بهشو نداشتم دستها ی رو ستادم یروبروش ا ی وقت

بلند ازش طلب بخشش   یو با صدا زدم یبار فقط ضجه م نیا دمشیبوس یمادرم بودم فقط تو سکوت م  ی پا یکه رو   یبرعکس زمان

 . کردمیم

  یو ازش عذر خواه دمیپدرمو بوس  یپاها ی اونقد رو ومد یومهمونا فارغ شده بودم و فقط پدرم به چشمم م ی از فکرعروس  گهید

که روز به روز بزرگتر   ک یدروغ کوچ  هی هام بابت  یو التماس که منو بابت نادون ه یکردم که نا نداشتم،فقط خواهش بودو گر

دختر   نیحاج بابا تورو خدا.....توروخدا ا-انداخت...صدامو بلندو بلندتر کردمو زار زدم و ضجه زدم ییو تنها یی آبرو  یتو ب  شدومنویم

  یسه سال هرچ نی.توانمیشدم  توروخدا ببخش تونیوسرافکندگ  ییآبرو  یکردم و باعث ب ی عقل یم،بکرد ی فکرتوببخش،نادون یب

از عذاب وجدان راحت  ن،منویتنهام نزار  توروخداباهام چه ها که نکرد....  ی کس ی و ب ییتنها  نیدونیشدم،نم ه یتنب نیبگ 
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  گهیتورو خدا د  دونستم ینفس راحت بکشم من نادون بودم و قدر شما و آبروتونو نم ه یبدونه شما تونمینم چوقتیچوقت،هین،هیکن

 ... نیتنهام نزار گه یبسه،د

 نبودم......  شم یوبه فکر آرا کردم یدرک نم تمو یو اصال موقع  ختمیریو اشک م  زدمی بند حرف م  ه یکه   نطوریهم

توان   سمیزوهام حلقه کردوبهم کمک کردتاسرپام وامردونشو دور با ی پدرم خم شد و دستها یوقت احساس کردم زانوها   هی

و همونطور که سرم   ستادم یروبروش ا نکه ی بعداز ا وفتمیکه پس ن دادیم ییتوانا ه یپدرم انگار بهم   یدستا  ینداشتم ول ستادنیا

 نگاه کنم چون روشو نداشتم.... چشماش تو  تونستمینم  کردم یبود .هق هق م نییپا

  شیگونه ها و محاسن جوگندم ی بار زل زدم و رو ن یاول یچونم گذاشت و سرمو باال آورد و من تو چشماش برا ریدستشو ز  هوی

بابا....امشب  ده؟؟؟بسه یوح-گفت  دوینرم بوس  مویشونی...پکردیم ه یپدرم که کوه غرور بود داشت گر شد ی.باورم نم دمیاشک رو د

 داااا؟؟؟ بو هی فقط گر ی...ول تهیعروس  یناسالمت

بسه....برو خودتو مرتب   گه ی.بسه بابا د ختنی کردن و اشک ر ه ی نگاه به مهمونا بنداز فقط گر هیبابا.... میشیاز هم جدا نم گهید هللانشا

کوتاه ازش بودم وتا اون   ی جمله  هی من هنوز منتظر  یخواست تامنو ببرن تو اتاق ول  یومهد  د یمهمونا...بعداز وح ش یپ ایکن ب

 بود تکون بخورم...  حالم  دمیشنیجمله رو نم

که منو   ن یبابا بگ -تو چنگم گرفتم و گفتم راهنشویبسپره خودمو تو بغلش انداختم و پ د یو وح  یمنو دست مهد  نکه یا قبل

 .... نیحاللم کرد نی بگ  کنم یم ن؟؟خواهشیزاریتنهام نم گه یکه د نین؟بگ یکه حاللم کرد نین؟؟بگ ید یبخش

ازت   یو دور   هی تنب  نیپدرو مادر اشتباه اوالدشونبخشه؟؟؟ا شه یمگه م-م باال آوردو گفتچسبونده بود   نشیبابا سرمو که به س  حاج

دارم بابا...برو،بروخودتو مرتب کن   یخوشبخت ی بابا ....االنم فقط برات آرزو ی داده قدر داشته هاتو بدون اد یخانم ساخته و بهت  هی

 ومثل عروسها بشو بابا....

غرغر به    ی و فرشته بازم با کل اسمنیاوناهم منو به طرف اتاقم بردن و دسپرد یووح  یمهد  دومنودستیبوس  مویشون یپ بعددوباره

 و منو مثل اولش آماده کردن ودوباره شدم همون عروس اول شب....   دنیدادم رس 

که من متوجه    یخواهرام طور  نیب نیکردم بماند که ا ی انجام کارهام خانوادم به اتاق عقدم اومدن واز اول باهاشون روبوس  بعداز

  هیو اونا بهم لطف داشتن و واسم هد  می ضبط کرد لمیبا خانوادم عکس گرفتم و ف ی وکل ختنیکردن واشک ر ه ینشم چقد گر

و عاطفه   یب  ی دادن و باخانوادم آشنا شدن و من از ب  هی ن هم مارو شرمنده کردن و هد بود همهمونا که تازه اومد  ی  ه یآوردن و بعق

هرکدوم   نکهیدوسالشون وا  نیا غی در  یب ی کردم واز محبتها ی و اونا رو به خانوادم معرف ان یب شمیجون و مامان مهرانه خواستم پ

  نیت دست عاطفه جون رو ببوسه که اون گفت ازاو خواس   د یرو بوس  ی ب یبرام مثل مادربودن گفتم ودر آخرهم مادرم دست ب 

االن   یامانت دستم بوده ول  یی جورایخواهر و ه یواسه من فقط  دهیوح-وبا اشاره به من رو به خانوادم گفت  شه یکارش ناراحت م

اومده و من    رش یگبه تمام معنا   ی آقا ه یو   یشوهر خوب که جه عرض کنم عال هی کرده وهم  دایراحته ...هم شمارو پ الم یخ گهید

 بودم  یاومدم وامانت دار خوب  رون ی امتحان سربلند ب ن یکه ازا کنم یخدارو شکر م
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@romaneshirin 

 

 :پارت دوم  کمیقسمت چهل و #

  کردیو دامادام صحبت م  د یکه داشت با وح یدر حقم کرد افتادم وبه طرف مهد  ی که مهد  ی لطف ادی حرف عاطفه جون تازه  نیباا

  ن یا چوقتی ه-دستاش زدم وگفتم ی رو  ی شده بود ماتش برده بود دوالشدم و بوسه ا ریم و دستاشو گرفتم و اون چون غافلگ رفت

و   نیو بهتر  یلطف خدا به من بود  ن یوقشنگ تر ن یو بهتر  یو سخت یتنها  مدت نیبعدا ،تو ی...مهد کنمیلطفتو فراموش نم

 داشته باشم وبتونم جبران کنم....   تویخوب نهمهیا اقتیازت ممنونم وخداکنه ل یکارو برام انجام داد  نیباتریز

امشب   یزم،خوشحالیعز ه یچه حرف نیا-دوگفتیبوس  مو یشونیکه از شک در اومد آروم دستاشو دور شونه هام حلقه کردو پ یمهد 

  زارمینم گهیو د  کنمیتو به آرزوهات همه کار م  دنیرس  یه برا باشه من بهت گفته بودم ک  ادت یخودته واگه  ی هایبه خاطر خوب

 ....یرو بخور  یزیحسرت چ

کنون بود    هیآخه تااون ساعت فقط مراسم گر میبزن و بکوب داشته باش   کم یو   می کن شیرو رسم یمراسم عروس  م ید یبهتر د گهید

بعداز اون هم شام صرف شد و   ی وزنا تو اتاق  بزن و بکوب رو شروع کردن و کم اط یمردا رفتن تو ح  ینیریبعدخوردن شربت و ش 

وعاطفه جون که همه با کمک هم به   یب  یفقط مونده بودن خانوادم و خاله و ب  رفتن کردن و  یدر آخر همه باهامون خداحافظ

 ...میاز کارهارو هم واسه فردا گذاشت کم یو  میخونه سرو سامون داد 

  میموند تا به قول خودش امشب و خوش باش   یب ی عاطفه جون وب شی البته خاله مهرانه پ م یونمون راه افتادبه سمت خ  یبامهد 

  چاره یخانوادم بودن و بهشون عادت کردم ب  یدوسال همه   ن یآخه تو ا  ختم یاشک ر یو عاطفه جون کل  یب  یموقع رفتن تو بغل ب

منو محکم توبغلش   یول  کرد یم  هی نه گر زدو یم ی غض کرده نه حرفعاطفه جون که معلوم بود ب یول  خت یپابه پام اشک ر ی ب یب

 . میرو ول کرد گهیهمد  یمهد   یباصدا دادکهیفشار م

من که خندم گرفته   می افتاد نجایکه؟!بازم از فردا صبح هم  ایاون سر دن یبر  یخوا یها؟؟نم میبغل نیجان،ماهم ده یوح-یمهد 

  ی وبعداز کل دمشی!!! ودوباره عاطفه جون رو بغل کردم و بوس گهیحسمو خراب نکن د  یاااااااا،مهد -کردمو گفتم  ی بوداخم الک

وکل خونه رو که   م یبا اون به همراه خانوادم به طرف خونمون رفت ی روبوس  ه یبعد از خاله هم تشکر کردم و  یتشکروخداحافظ

بابت   یو پدرو مادرم کل   میکنیم  یادم و بهشون گفتم که ما باخاله زندگ بود بهشون نشون د دهیاز لوازمشو تازه خر ی بعض یمهد 

 مون کردن.... ن یکارمون تحس نیا

فرصت استفاده کردن و   نیمادرم و خواهرام ازا ی بود ول ی چ دمیگپ کوچولو بزنن که من نفهم ه یخواست تا باهم  ی از مهد  پدرم

  ستن یول کن ن  دمید  یبود در آخر وقت  نیی و سرم پا  شدمیم د یباهام صحبت کردن که من فقط سرخ و سف یدر مورد امشب کل

 .. رهیوقت شده و واسه رفتن به سمنان د  ر ی.....د گهی د  نیبمون نجایشمام امشب ا- چپ و گفتم  ی زدم کوچه عل

 ... میچپ رو هم بلد   ی اره کوچه عل-گفت  دهیخنده که حم ری و زدن ز نگاه کردن  هی و خواهرام به هم   مادرم



115 
 

 . ارمیو صبحونه واست م له یوس   خوردهیصبح هم   نجافردایخونه خودمون هم م یرینه مادر م-مادرم

 ... میتنها شد  یرفتن و منو مهد  یروبوس  یقبول نکردن و بعداز کل  ستی اصرار کردم که الزم ن یهرچ

@romaneshirin 

 

 قسمت چهل و دوم :پارت اول  #

افتاد من اصال لباسامو از خونه عاطفه جون   ادم یتازه    یو خواستم لباسمو عوضش کنم ول  میسمت اتاق خوابمون رفت هردوبه

- اومد طرفمو گفت یکه مهد   شد یبگم؟آخه روم نم یچ ی بودم که به مهد  ستاده یو سردر گم وسط اتاق ا ج یهمونطور گ اوردم ین

 ؟؟ یار یب درکنم لباستو   ؟کمکتیستادی!!چرا سرپا ادهیوح

 رفت و همش جاموند.  ادمیبودم وکه  ر یچند روز در گ  نیا نقد یا اوردمیلباسهامو ن-انداختم و گفتم   نییپا سرمو

منم جلو رفتم و تو کشو رو   رفت و کشوهاشوباز کرد وبا اشاره به من فهموند که نگاه کنم  ش یآرا زیکردو به سمت م  یخنده ا تک

 لباس تو کشوها تا کرده و مرتب قرارداشت   یبله کل  دم یزدم که د د ید

  ن یکارخودشه ازب دونستم یهم نو بودن چون هنوز مارک داشتن .ممنون عاطفه جون بودم و م ه یلباس خودم بودن وبعق شترشونیب

خواستم ازپشت بند لباسمو باز   ی شدن از مهد  د یشلوار گشاد وبا هزار سرخ و سف ه یبلند گرفتم و با کمیبلندو ن یبلوز است هیلباسام 

سنجاقهارو   ی با مکافات ی عنیدوش گرفتم  ه یکردم و  زونشیکنه و بعدش به سمت حموم رفتم و لباسمو در اوردم و تو رختکن آو

 باز کردم پدر دستم و پوست سرم در اومده بود... 

وبه سمت اتاقمون راه افتادم که   دمیکردم راحت شدم لباسمو پوش  شی تافت زده و صورت ارا یکه ازشر موها  یسابدوش ح هیبعد 

  تیعاف-زدو گفت ی لبخند  دنم یعوض کرده و منتظرم نشسته با د ی وشلوار خونگ   شرتیدست ت  هیلباساشو با ی مهد  دمید

  یچشمک ادبعد یبهت م یل یهم داشتن آخه خ زتیو سا قه ی ز سلجون خبرا فهمامان و عاط نکه ی..لباست چه اندازس!!!مثل اد یباش 

 نثارش کردم... ا یح یب ه یکارش و   ن یزدو منم سرخ شدم از ا

  ییوبه دست و صورتم کرم مرطوب کننده زدم که گرما دم یخشک کردم و برس کش یرفتم و موهامو حساب ش یآرا زی سمت م به

نگاه بهش انداختم که آروم منو ازپشت بغلم کرده و دستاشو دورشکمم حلقه کرده بود آروم   ه ی  نهیدور بدنم احساس کردم از تو آ

و سرمو   دمینگاه کردنش دست کش نه یاز تو آ شدمیم  یجور ی خورد یبه تنم م رمش گ ی نفسها ی سرشوبه پشت گردنم چسبوند وقت

 .... کردمیشروع م  مو یاز زندگ د یجد  ی و دست سرنوشت سپردم واز امشب دوره ا انداختم و خودمو به آغوش گرمش  نییپا

@romaneshirin 
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 قسمت چهل و دوم :پارت دوم  #

بودو   سیدوش گرفته بودچون موهاش خ نکه یمثل ا  پوشهیداره لباس م  یمهد  دم یزنگ در چشمامو باز کردم که د یبا صدا صبح

خجالت   یجلو مهد  تمیو جور کردو به سمت در رفت وبازش کردمنم که از وضعخودشو جمع  عیشده سر کسرهیزنگ   د ید ی وقت

ودوباره به    دمیآوردن سرش گرم بودلباسمو پوش  ی زی که معلوم بود چ ر با افراد پشت د یبلندشدم و تا مهد  ع یسر دمیکشیم

بهم کمک کرد تا   ی که با آرامش و مهربون  یبا مهد  دمیجد  یشب زندگ  نیخندم گرفت.اول  شب یآوردن د اد یرختخواب رفتم از به 

 ممنون بودم.  فرهنگشادب و  نی بشم و ازش بخاطر ا م یاز زندگ ید یجد  یکنم ووارد دوره    یدخترونم خداحافظ  یایازدن

سالااااااام -بهم انداخت و گفت  یوبا لبخند نگاه  ستادیوارد اتاق شده اومدو کنارتخت ا  یتو فکر بودم که متوجه شدم مهد  بازم

 ؟یدارشد یخانم......ب

 آوردن؟  یآره،همه اومده بودن؟چ-

 ؟ یومد ین رونیچرا ب ؟پسیشد  داریب یآوردن.ک  یواست خوردن   یآره،مامان من،عاطفه جون و مادرتو اومده بودن و کل-یمهد 

 سختم بود. کمیراستش....راستش..-

 انداختم...  نییسرمو پا بعدش 

اونا   ؟اتفاقایانجام داد ی کار اشتباه زم؟مگه ی چرا عز-به پهلوش وگفت زشد یخ م یزدو خودشو پرت کردرو تخت و ن ی قهقهه ا یمهد 

دوش    هی.االنم اگه حالت خوبه پاشو  یو رفتن خونه عاطفه جون و گفتن استراحت کن  دنیخند  یکل  ی هنوز خواب دنیشن ی وقت

 . یو صبحونه بخور تا ضعف نکن ریبگ 

نشست و دستامو گرفت و توچشمام زل   دو یخودشو روتخت سمت من کش یکه مهد   امیب نییستم ازتخت پاگفتم و خوا  یا باشه

 ...یبرام ساخت مویشب زندگ نیو بهتر  یتحملم کرد  شبی.....ازت ممنونم که ددهیوح-زدو گفت

صورتمو که از سرخ   یو گرما کردمیرو احساس م خورد یپشتم سر م یکه از مرزها  ی که عرق دمیحرفش خجالت کش نینقدازایا

 روش نگاه کنم.  شدتوی آوردم آخه روم نم  نییپا قمی .سرمو تا تو دادیشدنم خبر م

چون   یشبها عادت کن ن یبه ا د ی؟بایچرا سرخ شد -زدوگفت میشونی پ یرو  ی قرار دادوسرمو بلندکردو بوسه ا رچونمیز دستشو

  می .زن وشوهر تو حرزمیحتما بگوعز یدار  ی خواسته ا ایظر پس بامن راحت باش واگه توهم ن  شنیبه بعد تکرار م نیازا

  ی سیپس دوست دارم تورختخواب مشکالت،رودر وا کنن یظلم م گهیمد خجالت راه بدن چون به خودشون و ه  د ینبا شونیخصوص

خوابتو از من    ی جا یلیدل چیبه ه  چوقتیچوقت،هی ه نکهیا گهید  ینکته   هی چندبرابر باشه و تمونیمی و صم ی وخجالت و کنار بزار

 زم؟؟؟ یجدا نکن...باشه عز

تو   شد یلباسش بود چون روم نم ی  قه ی بازم چشمام به  ی باشه تکون دادم ول ی چونم بودسرمو به معن ریکه دستش ز  همونطور

تو   ی کم یبغلمو گرفت وکمکم کردبلندشم ول  ر یو زودتراز من از رو تخت بلندشد و ز  د یبوس  مویشونیچشماش نگاه کنم دوباره پ
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آورده برو دست و   یحالت خوبه؟مادرت واست جوشونده و کاچ-گفت  د یفهم  نو یا م کمرو شکمم درد داشتم که از جمع شدن صورت

 ؟ یصبحوونت رو روتخت بخور یخوای ..مارمیصورتتوبشورتا برات ب

@romaneshirin 

 

 قسمت چهل و سوم :پارت اول  #

  خواستیکه اون م  ی بودم و همونجور کردممنونش یدرکم م نکه یزاهمه لطف ومحبتش خودبه خودلبم به خنده بازشدو ا نیا با

رو   یروتخت نیزحمت ا ی فقط ب شمیبهترم  رمیدوش آب گرم بگ   هی ....یبه فکرم نکهیازا یمرس -خجالت و کنار گذاشتم گفتم 

 . آشپزخونهتو  ام ی.واسه صبحونه مییلباسشو نیبندازش تو ماش 

وهمونطور که    نیروبرداشت و برد بندازه تو ماش   یانداخت و به سمت تخت رفت و روتخت یبه روتخت  ینگاه ی حرفم مهد  نیبعدا

عجله کن که من ضعف کردم   کم ی.فقط کنمیو جوشوندتو آماده م  نمیچیم  زویمن م یر یپس تاتودوش بگ -گفت رفت یداشت م

 خانمم

خوردم   میدونفرمونودر کنار مرد زندگ  ینه  صبحو ن یدوش اب داغ گرفتم واول  هی حولموبرداشتم وبه سمت حموم رفتم و عی سر منم

  دمیخند یبا کارهاش منو خندوند.....من همونطور که به کارهاش م یکل ی مهد  نیب  نیوا میو ظرفاروشست  میکرد زوجمع یوباهم م

 .... کردمیصدهاهزاربارخدارو بخاطر داشتنش شکر م

برداشت و ازحرف زدنش معلوم بود که عاطفه   و یرفت و گوش  یخونه زنگ خورد ومهد  ی تموم شده بودکه گوش  بایتقر کارمون 

 .... هیخونه همسا میکه ناهاردعوت شد  میبپوش  الباس ی جان؟؟ب دهیوح- جون پشت خطه.بعداز قطع کردنش گفت

 ه؟؟؟؟ یهمسا-خندم گرفت و گفتم  شیهمسا ی  ازکلمه

 !!!!!! گه؟؟؟ید موننی؟؟؟همسایچ گه،پسیآره د-یمهد 

 ...می)خخخخخخ(راه افتاد هیو به سمت خونه همسا مید یو باهم لباس پوش  مید یخند  باهم

 نبود. الش یخ نیع یمهد   یول  دم یکشیچشم توچشم بشم خجالت م دباهاشونی االن با نکهی...چقداز ایوااااااا

شدم.داشتم آب   د یسربه سرمون گذاشتن ومن فقط سرخ وسف ی و اوناهم کل  میکرد ی همه دست زدن و باهم روبوس  بعدازورودمون 

و دندون شکن   یی من هستم...جواب همشونو با پررو این گفتیو م ن یرونبود که سنگ پا قزو ی اما ماشاهلل مهد  شدمیم

به سر   سر نقد یکه ا کرد یجون هم دعواشون م ی ب یو ب   زدیبه منم م یشمکافتاد چ یتا چشمم بهش م  داد یکه م  یدادوباهرجوابیم

 .... یازخجالت اب شد طفل ن یبچم نزار
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  زمیعز یب  یجون، ب دهعاطفهیده،سعید،حمی عاطفه جون ودر کنار مامان مهرانه،مادرم،وح یمشترکمو تو خونه   یناهار زندگ  نیاول

 ...دمیخوردم وتا غروب باهمشون گفتم و خند  م یومرد زندگ

  نیبود االن ا یکه تنها حرفم باهاشون فقط سالم و خداحافظ یی تعجب آور بود اونا ی لیرفتار خواهرام و برادرم واسم خ ر ییتغ ی ول

کرده   کتریاونا روبهم نزد  هایدور نیخوشحالم بودم که حداقل االن ا ی لیدروغ نگم خ  یشوکم کرده بود ول یلیخ تشونیمیصم

  بردم یلذت رو م تیفرصت ها نها نیدازایو با  کردمیفکر م د یبه گذشته نبا گه ید م یکردیم ورد برخ یمیباهم مثل خواهر صم گه یود

 ....  خواد یدلش م شتر یاونو نداره ب یکه مدت  نیهم دونه یرو داره قدرشو نم ی زیچ ی آخه آدم تا وقت

  گه ید زم یعز ی گذشته رو مرور کنم به قول مهد  د یبا ی که با خودم گفتم تا ک کردم یتلخم فکر م ی داشتم به گذشته  دوباره 

اومدم وکنارشون و پابه پاشون   رونی.ازفکرم ب نمی بچ مویخودمو مرد زندگ  ی  ندهیبه فکر آروزهام باشم وآ د یحسرت تموم شد با

 . دمیگفتم و خند 

@romaneshirin 

 

 قسمت چهل و سوم:پارت دوم  #

قبول نکردن و گفتن که پدرم و دامادام خونه    میمااصرارکرد یخونه هرچخواستن برن  نا یغروب بود که مادرم ا یطرفا گهید

 رفتن .  یمنتظرشون هستن و بعداز خداحافظ

پنج   ی.شب مادرم با خونه تماس گرفت و مارو واسه فرداشب دعوت کرد واسه پاگشا البته از همه   می به طرف خونمون رفت وماهم

 .... میکرد ی رو راض  هی به زور بعق یو منو مهد  م ینفرمون خواست تا بر

 داشتم واسه رفتن دوباره به خونه پدرم بعداز سه سال.... یشور خاص هی اصال  صبح

چون عاطفه جون نبود واونم   م یو باهم خورد م یزدم وناهارمونو که اماده کرده بودم برد ی ب ی سر به ب ه یانجام دادم و  تاظهرکارهامو

- گفتیم  یبشم و ه الیخ ی ب گهیواسه شب امادش کردم بماند که چقد اصرار داشت د دمیرس  ی ب یبه ب   کمیتنها بود بعداز ناهار 

 و ........   یمن برس   ه ب گه ید د ینبا ی توتازه عروس 

 من گوشم بدهکار نبود   ی ول

ومن   میبر  ه ی داده منو خودش جلوتر از بعق  شنهادیپ دمیحت کنم که داسترا ی دوش گرفتم و خواستم کم  هی به خونه  بعداومدن

واونم قبول کرد.    ادیب نا یکه حتما با عاطفه جون ا م یکردم وازش قول گرفت ی به مادرم کمک کنم از مامان مهرانه عذر خواه یکم

 . میادبه سمت خونه مادرم راه افت یبامهد 
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ذوق،مرور خاطرات تلخ خودم    ایحس استرس بود  نیا دونم یداشتم نم  یحس ه یمدت به خونمون  نیرفتن دوباره بعدا یبرا

 لذت بخش کرده بود.   داروید  نیکه بود واسم ا  یهرچ ی ول  دونمی،نم

و   می وباهم به طرف مبلها رفت میسروصدا راه انداخت ی و ورودمون به خونه مادرم واسمون اسپند دود کردو کل دنیبعدازرس 

ورودمون پدرم   ی لحظه  شترشدکهیب  یتعجبم وقت  یکه من تعجب کردم ول  د یکشیخجالت م کمیانگار چاره یب یهد .ممینشست

 سرکار باشن.... د یباوقت روز اونا   نیودامادام خونه بودن آخه ا د ی،وح

گرمه آروم بهش گفتم که    دسرش یبا حرف زدن با دامادام و پدرم و وح ی مهد  دمید  یوقت   یمعمول ینشستن و حرفها یکم بعداز

 سر به اتاقم بزنم.واونم گفت برو راحت باش... ه ی  رمیم

که اصال دست    دمیبود بعدروشن کردن المپ اتاق د کیسمت اتاقم رفتم و درشو اروم باز کردم چون دم غروب بود اتاقم تار به

وبعدروش نشستم و    دمیصاحب افتاده بود به سمت تختم رفتم و روشو دست کش یسه سال ب  نخورده مونده و انگار نه انگار که 

  ایبا آرمان  یزندگ  ی و بدبخت  ییتنها ا یخونه پدرم  یوخودخواه یکنم به نادون  کرف  یبه چ د یبا دونستمیغرق گذشته شدم.نم

چقد تو فکرم غرق بودم که   دونمیکنم نبود ...نمو عذاب وجدانم ول  یو دور  یی تنها ی ارامش داشتم ول کم ی د یدوسال قبل که شا

 اصال متوجه ورود مادرم نشدم.....

مادرم آروم   دم یکف اتاق زل زده بودم و غرق فکر بودم که احساس کردم تشک تختم تکون خورد ،رومو که برگردوندم د  یقال  به

بغضش بهش اجازه   ایکردن نداشت  یال دل خ ا یکه  دم یچشماشو به وضوح د ی ایتو چشماش زل زدم در ی کنارم نشسته وقت

 مادر؟؟؟  ی کنیفکر م یبه چ-تبغض دارش گف یبشه....با همون صدا یخال دادینم

که داشتمتون و قدرتو نو ندونستم،به   ییبه روزها-اشک چشماش مثل خودش بغض کرده بودم گفتم دن یاتاقم ود دنیکه ازد من

  تونیواشکی  یها تیشما و حما یحاج بابا و سرزنشها ی صداتون تشنه بودم واسه دعواها دن یکه نداشتمتون و واسه شن  ییروزها

 ازم گرفت....... ی تاشتباه چه تاوان سخ ن یمامان ا نیدونی.نم

ومن بد تاوان دل  تون رفت   ثت یبچگانم آبرو وح  یبخاطر کارها-انداختم و گفتم نیینگاه کردن به چشماشو نداشتم سرمو پا ی رو

هربار با خودم   ی شما و حاج بابا رو دادم،از عذاب وجدان و حس گناه شب و روز نداشتم.چندبارقصداومدن کردم ول ی شکسته 

بود    لداتونی)خودم کردم که لعنت برخودم باد(شب وروز چشمم به قاب عکس شب گفتمیمباخودم  کنمیوضع رو بدتر م ام یگفتم ب

 داشتم.  تیلو تو دلم ازتون طلب حال

  یا  گهید  زهیاوالدش چ یصالح برا رویبجزءخ ی پدرو مادر چ یه-که گفت دم یحاج بابا رو شن یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

  ی رو ادهیبودم و ز ریسخت گ کم یفقط به خاطر خودتو آبروت و ما و آبرومون بود درسته   گرفتمیاگه من بهت سخت م خوادینم

 سر قسم بخاطر خودت و خودمون بود.  یباال  ی به همون خدا یول  کردم یم

@romaneshirin 
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 قسمت چهل و چهارم:پارت اول  #

 

رفتم امامزاده وتا شب   م یامضا کردم مستق رسندازدواجتویاومدم محضروز ی وقت م یداشت ی بد  یلیخ ی اون اتفاق ماوضع روح بعداز

اشتباه تو تاوان چه   نیو خداروصدازدم و گله کردم از قسمتم و سرنوشتم و گله کردم که ا ختمی وفقط اشک ر  ومدمی خونه ن

نگرانت   ی طردت کرده بودم ول ومده،درسته یخوب ن دم یکارتو مجازات شدم .استخاره کردم و د نیازطرف من بود که با ا یاشتباه

  خواستمیو شب وروز سرنماز از خدا م  یاوالدم بود یبود  یباالخره هرچ دادیزده بودم عذابم م تیعصبان یکه ازرو   ییبودم حرفها

قانع    تتیو خودمو واسه حالل  شدمی.داشتم نرم میبود  کرده مهرتو تو دلم بندازه و حاللت کنم آخه بامن و آبرو اعتبارم وغرورم بد 

کردم از حجره اون داشت از   رونش یآخروب میبازم زدم به س  یریگ یطالق م ی آرش اومدو گفت دار یف یکه پسر حاج س  کردم یم

بازم   یول  کردم  رونش یب داد یاجازه ندادم حرفشو ادامه بده و با دادو ب ارمونداشتمیاخت گهیمن که د  یول  گفت یتو م یهایسخت

بودنم کار دستم  زود جوش  نیا شهیازتو و حال و روزت بگه.هم کمیحوصله بخرج ندادم تا  کمیشدم که چرا   مونیبعدش پش

اون روز گفتم حال مادرت   یاومدم خونه و از ماجرا ی خوب اومد.وقت ندفعهیا یبازم به امامزاده رفتم و استخاره کردم ول  دادیم

کال    لیو فام ه یطالقت تودروهمسا یماجرا  دن یچیبعداز پ ی ول  می سمنان بود شتریو ب   میموند یم نجایکم ا یل یخ گهیبدشد البته ماد 

ازمون   یاومد از رفتار معقولش خوشم اومد و وقت دنمیبه د یمدت قبل مهد  ه ی.تا میرها کرد یخونه رو خال نیسمنان و ا میرفت

ازتو تودلم افتاد بازم به کتاب خدارو آوردم و استخاره   یه محبتی می شرکت کن تون یخواست و خواهش والتماس کرد تو عروس 

 ..... نهی بابا اخالقم هم کارکنمیبهش رو ندادم...چ اد یوز  میایر بهش گفتم ما نمدر ظاه  یهم خوب اومد ول ندفعه یا یکردم ول

عاقل   گهیدخترت د  یو وقارت گفت و با خودم گفتم حاج چراغ یازخانم ی دلم نسبت بهت نرم شده بود چون مهد   گهید

خونه من تو نگاه مادرت و خواهرات و برادرت خواهش   ض یحال مادرت بدشدو سکته کردو افتاد گوشه مر یشده....بعدرفتن مهد 

  کنمیوحاال خدارو شکر م  تیعروس  امیحرف خدا حرف نزنم و حاللت کنم و ب ور  دم یبهترد ی ول دادیغرورم اجازه نم یول دمید یرو م 

 اومده.  رت یشوهرخوب گ ه یقار وعاقل شده وخانم با و  ه یسرکش وخودخواه  ی  دهیسه سال اون وح نیبعدا

نگاه به دستامون و پشت بندش به صورت   هی اول  شهیمادرم بود فشرده م ی حرف پدرم احساس کردم دستام که تو دستا نیبعدا

.مادرم اروم دستاشو ازدستام جدا  ختمیریاشک بودنگاه کردم و خودمو تو بغلش جاکردم واروم اشک م سیمادرم که خ

و   ختمیکردمو اشک ر ه یگر  ه یاتاق دوراز چشم بعق ن یکه تو ا یی روزهاچه شب ها و-گفت کرد یطورکه پشتمو نوازش مکردوهمون

  گه ید گذرهی بهت م ی چ ی فیتو خونه حاج س   دونستمیمادر...نم یبش تی دعا کردم تا به راه راست هدا  تینمازخوندم و واسه سالمت

بگه و من داغون   ی فی حاج س  ی  دهازدهنش در بره و در مورد عروس ناخون یکه مبادا کس رفتمیروضه و جلسات وبازار هم نم یحت

 اون روزا برنگرده مادر  گهید ی .....الههیاتاق و گر نیا ای  مارستانیآرامبخش بودو ب یدارو ها   ایتر بشم شب و روزم 

 ....نیخداکنه همتون از ته دلتون حاللم کرده باش -وردم و روبه هردوتاشون گفتم ا رو یحرف مادرم تموم شد سرمواز بغلش ب ی وقت

 پدرومادر بچشونو نبخشن. شهیمادر مگه م متید یمابخش-وگفت د یسرمو بوس  مادرم
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مارو بهم زدن و حس مونو خراب   ک یداخل اتاق شدنو جو رمانت د یو وح یحرف مادرم تموم نشده بود که مهد  هنوز

 کردن)خخخخخ( 

و مامان مهرانه و   ی ب یب  قهیو بعد چنددق میهاشون حال و هوامونو عوض کردن و ما دوباره به جمع برگشت  ی بدم نشد با شوخ ی ول

  ی داد و ما کل  هیبهمون هد  نیماش  ه یتموم شد و موقع اومدن پدرم  یو خوش  ی با خوب ی مهمون ی  هی عاطفه جون هم اومدن و بعق 

 وبرگشتم خونمون...   می ازشون تشکر کرد

@romaneshirin 

 

هم دعوتمون کرده بودن و من شب   اسمنیآرش و  یحت م یجا دعوت بود ه یو ماهرشب  گذشتیاز ازدواجمون م دوهفته 

  هی جون؟؟ ی اس ی-موقع شستن ظرفها گفتم یاس یوروبه  دم یکه تو مغزم بود رو پرس  ی پاگشامون خونه آرش دلم طاقت ندادو سوال

 سوال بپرسم؟؟؟ 

 جونم ....بگو-اسمنی

 ومد؟؟؟ یواسه شب ن شد یواسه کمک با ارش بود چ یاونکه قبل عروس  ومد ین  مون یچرا آرمان واسه عروس -

هنوز حس عذاب  د یشا دونم ینگاه کنم....نم دهیوح یتو چشما شهیروم نم گفتیآخه ..آخه م-نگاهب بهم انداخت و گفت یاس ی

  یشرکت تجار   هی که تو  شه یم  یآخه چندماه  تیکه فرشته رو فرستاد وخودش رفت مامور  ید ید  یول  دونمیوجدان ولش نکرده نم

رفته   دنشونیبه د یمهد  نکه ینبودنش....فکر کنم آرمان در مورد خانوادت و ا ه بود واس  یخوب یبهونه  ت یمامور ن یا کنهیکار م

  یوچ  دادمیم   یرو چ ی جواب حاج چراغ-وگفت   گفت بهمون  یبعدعروس  نو یواسش سخته ا  انیو احتمال داد اگه اونا ب دونستیم

  ینکه به زور عقدم شد چقد سختیبخاطر ا گفتم یم  حمی عشق و تفر ی ول کردمو رفتم پ یدخترتونو،تو بدبخت گفتم یگفتم،م یم

اون   ی خودمم از رو گفتم یم  یچ دمیپرس یحالشم نم یمن حت  ی مربا درست کرد تا گشنه نمونه ول ویپاک کردو ترش  ی سبز دویکش

  شیپ ینتونن خودشونو کنترل کنن و بحث  دنش یو با د ان یوقت خانوادت ب ه ی بود که  نیا گشمید  ل یدختر شرمنده بودم  ودل

 .....ادیب

 موضوع فکر نکردم........   نیاصال به ا گهیقانع شده بودم و د اسمنیباحرف  انگار

و    رونیب م یزدیسر کار سرمون گرم بود باهم صبح از خونه م یونه و مهد برگشت و من دانشگاه و خ یبه روال عاد یزندگ گهید

نه به اون   د یشا کردمیهم مراقبت م ی ب یمثل قبل از ب  م یودر کنار خودمو زندگ دادم یتمام کارهامو انجام م م یگشتیظهر باهم برم

  می ول کن شون نبود ی منو مهد  یبشم ول  الش یخ یاصرار داشتن که ب یب  یوخود ب ون حواسم بهش بود.عاطفه ج ی ول تیجد 

 مادرو دختربودم....  نیا ون یچون من مد 
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فقط اندازه و نوعش فرق   گفت یهمه هست و به قول عاطفه جون که م  ی برا نهایو غم داره و ا یو خوش  نییباال و پا ی لیخ یزندگ

  دمید  گهید  یجاها یل یو خ  دونمیصالحم رو در اونچه که خدارقم زده م و ریخ کنم یبه اون روزها فکر م ی....منم االن وقت کنهیم

  یخانواده   ه یدونستم که االن   نی. ومن حکمت اون اتفاق رو در استیحکمت ن ی خدا ب ارک چیحرف رو که، ه نیوباور کردم ا

 قدر اونچه که دارموبدنم  د ی با نکهیو مهمترازهمه ا یعال

@romaneshirin 

 

و از شنبه رمان    زارمی (رو منیریش  ی  ندهیتلخ و آ  ی کانالم.امروز پارت آخر رمان )گذشته  ز یمحترم و عز ی دارم خدمت اعضا سالم

 نی و همراهم باش  نیلف ند  کنمی چندروز استراحت رو خواهش م نیا کنم یدومم رو شروع م

 

 قسمت و پارت آخر: #

 مثل برق و باد. وچقدرهم زود گذشت  گذرهیاز اون روزها چندسال م  امروز

و   دم یو من به آرزوم که معلم شدن بود رس  م یکنیم ی مامان مهرانه زندگ ی و تو همون خونه  میسه تا بچه هست یدارا  ی مهد  منو

گوشه ساکت و آروم   ه یفرتوت شده و  رویپ ی لیاالن خ ی مامان مهرانه پا به پام کمکم کرد ول کنمیم  س یکه تدر  شهیم یچندسال

پسر به   هیمهال و مهسا داده و   ی.خدا بهم دوتا دختر به اسمهاخونهیحافظ م وان یو د  آنو قر  نهیشی مهربون م  یفرشته   هی مثل 

 اسم مهران . 

 .... رهیگ یبزرگ رو به عهده م ی برق شده و پروژه ها ن یاز متخصص یک یهم  یمهد 

از هم کارهاش که همسرش فوت کرده بود از قضا دختر اون مردهم   یک یبا  سال بعداز ازدواج ما ازدواج کرد هی جون  عاطفه

 کنن یو باهم ازدواج م کنه یم یازش خواستگار پسندهیشاگردش بودو تو مدرسه اونو واسه باباش م

و   ما موند  شی جون به کمک مامان مهرانه اومد ورسما پ یب ی ازدواج عاطفه جون چون من دوتا بچه پشت سرهم داشتم ب بعداز

داغونم   ی ب ی و مرگ ب ک یمهربونمم فوت شدتازه اول کارمم بود دوتا بچه کوچ  یب ی دوسال بعدش ب یبودن ول  متیواسم غن یلیخ

هنوزم   یول  م ی و عادت کرد م یبازم کنار اومد  یکرده بودن وبدتراز من مامان مهرانه بود که دوست و همدمشو از دست داده بود ول 

  ی در ارتباطم اونام دوتا بچه دارن وگاه اسمنیو من هنوز با ارش و  میشیجمع م  مونیکیاخرهفته ها باعاطفه جون دور هم خونه  

اونام دوقلو   می نی بیرو م گه یاقوام همد  یهای تو مجالس و عروس  ی و دورادور خبر ارمان و فرشته رو هم دارم اخه گاه  میزن یبهم سر م

 .....کترنیکوچ کم یمن  ی دارن که از مهال
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اون   دتویبوده شا نیسرنوشتم هم نکهیبه ا شمیمطمئن م  ارمیم  ادیهامو به  ییو تنها هایو سخت کنمی که به اون روزها فکر م  امروز

روزهارو    نیو لذتش ارزششو داشت ...اون روزهارو هم شکر وا  ینیریدر آخر ش   یسخت وتلخ رقم خورده باشه ول  رم یتقد  یدوره کم 

 شکر.... شتریب

  یخوشبخت نیا امرز یخداب یب ی هزار بار شکر کنم بازم کمه وبه قول ب یکه بهم داده روز  یهمه خوشبخت نیخدا به خاطر ا از

 برام رقم زده.....  ن یریش  یا نده یتلخ آ ی نگرفته بهم داده و در کنار اون گذشته  دهیصبرم بوده که خدا ناد ی  جه ینت

  نجایو منو تا ا  نیگرفت ده یدر نوشته هام بود ناد ی کم وکسر ایاز تمام شما دوستان و همراهانم ممنونم که اگه اشتباه  انیپا در

  زارمشیو م کنمیچون رمان دومم رو دارم اماده م نیو لطفا بمون  تشکر رو دارم  رویکانالم کمال تقد  ی....از تمام اعضا نیتنها نزاشت

 نیاریو در عوضش دوستاتونو ب  نیواستون پس لف ند 

@romaneshirin 
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