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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 روزهی.  رمان ف۱پارت#

 

 شیک -

 «  ستمیمن که گفتم بلد ن ست،یقبول ن:» ایپر

 و مات شیو باالخره ، ک -

 «اصال باهات قهرم:» ایپر

 ناهار مهمون من رونیب میبر ایدم ؛ االن ب یم ادیفرصت مناسب بهت  هی،تو  گهیدقهر نکن  -

 «،مهمون تو  میباشه بر:» ایپر

 . میرفت رونیو ب میکرد ی، از مامان که تو آشپز خونه بود ، خداحافظ میزد رونیاتاق ب از

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 چه خبر از خانواده محترم ؟ -

 «خودته!؟ شیخوب هستن خبرا پ:» ایپر

 منه!؟ شیپ ی! خبر چمنظور  -

 «عیسر -تند -زود ،یبگ دی؛ با روزهیخودتو نزن به اون راه ف: » ایپر

 که یدار یباشه بابا ، دست از سر کچل ما بر نم -

 « ستیتازه دست منم که رو سرت ن ،یستیتو که کچل ن:» ایپر

 گم  یبه رستوران بهت م میدیباشه رس ؟یخلق کرد هیچ نیا ایخدا -

 « ؟ یفست فود میبر ستینبهتر : » ایپر

 یفست فود مینر یسرکار خانم خودتون سفارش کرد -

 « میگم بر یخو االن م:» ایپر

 میباشه بر -

 م،یکرد دایکه باالخره پ م،یگشت یهمه جا پر بود، با چشم دنبال جا م میکه شد ی، وارد فست  فود میدیرس باالخره

 شه  ی! االن غذام کوفتم مایخدا یمون دو تا پسر نشستند، وا یبقل زیکه م دمید مینشست یوقت

  میخونه بخور می... بر میریغذامون رو بگ ستیجون... بهتر ن یگم پر یم -

 

 «جا خوبه بابا  نیهم ،یچ ینه، برا» بود ؛ رو کرد به من و گفت: دهیبود ، پسرا رو ند شیکه سرش تو گوش ایپر

 بفهمونم ویک یآ نیبه ا یحاال چطور اوه،

  ؟یخور یم یدم، چ یرم سفارش م یمن م یپر -

 « تزایپ:» ایپر
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 سرش رو گردوندو نگاه کرد رم،یگ ی، منم سفارش هارو م نیخورم ؛ تو برو تو ماش یم  تزایمنم پ -

 .ستمیجا راحت ن نیخونه ) با چشم اشاره کردم به پسرا( ا میام که بر یم 

 یجا م نیهم» تا بنا گوش باز شد و همون جور به من گفت: ششیبود سرش رو گردوند و ن دهیکه انگار تازه فهم ایپر

 «دم یصبر کن االن من سفارش م م،یخور

 دوم  _پارت#

 نیتونم با وجود ا یکار کنم. من نم ی، حاال چ ایخدا یاَه ، وا ،یپر یکار کنم. کوفت بخور یحاال چ ایخدا یوا رفت،

 ره. ینم نییدرست غذا بخورم، اصال از گلوم پا ارو،یدو تا 

 یم مییچه اشوه خرک نیخوره برا من .بب یم تزایآرم.پ یرو سرت در م شیتالف م،یش یخانم ما با هم تنها م یپر باشه

م .داشتم واسه خودستیاصال قابل تحمل ن یکیاون  یخوشکله ، ول شونیکی ینگ یها، اوق، حاال بگ اروی نیآد واسه ا

  یِپر دمینگاه کردم د قیدق ره،خو یدست داره جلوم تکون م هی دمیکردم، د یقُرقُر م

  «؟ییکجا:» ایپر

 جا، به لطف شما نیهم -

 آم، گفته باشم. یباو، شروع کن خوردن؛ بعدشم من خونه نم یخیب:» ایپر

 ره. ینم نییاز گلوم پا یزیکه گشنمه چ نیبا ا ،یخانم ،شما کار دست من دار ی، باشه پر ایخدا یوا

 .میحرکت کرد کردمیغذامون رو خورد باالخره

 خونه خودتون؟  ای؟ خونه ما  یر یکجا م یپر -

 «رم خونه خودمون یبرو؟ باشه م یگ یبهم م یزبون یبا زبون ب یدار:» ایپر

 اعصاب ندارم، سربه سرم نذار یپر -

 «زنم ، خوبه؟ یحرف نم گهیباشه بابا، بچه زدن نداره که ، اصال د:» ایپر

 فهم  زیقربون آدم چ -
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و ر یضبط روشن بود( پر نیخدا ا شهی) چون هممیرو هم روشن نکرد نیضبط ماش یزده نشد، حت یحرف گهیراه د تو

رسوندم خونش و به طرف خونه حرکت کردم ، زنگ رو زدم و مامان در رو باز کرد.وارد خونه شدم، مامان و بابا تو 

 کردن. یتماشا م ونین و تلوزحال نشسته بود

 کجاست؟  دیمامان ، بابا سالم، داش فر -

 «دینه ، داداش فر دیتو اتاقشه ، بعدشم داش فر دیسالم گلم ،فر:»مامان

 «ها ینر ییاز دوستام رو دعوت کردم ، جا یکیامشب  یسالم دخترم ، راست:» بابا

  دِ؟یدوست شما، عمو جمش نیهست ا یچشم بابا جون، حاال ک -

مونن تا خونه  یجا م نیا یچند روز ران،یاز آلمان برگشته ا روزیاز دوستان دوران مدرسمه، د یکینه دخترم، : » بابا

 « بخرن یا

 باشه ، خوش اومدن -

 مینگاه به ساعت انداختم؛ دو ن هیموهام رو خشک کردم و  رون،یدوش گرفتم و اومدم ب هیرفتم تو اتاق خودم،  بعدش

کردم،  ی( پلیمرس نیمرده از آرم یایآهنگ) رو یو گذاشتم تو گوشم و رو یبود ، حوصلم سر رفته بود ، هندزفر

 خوابم برد. یجور نیهم

، ساعت  ایخدا یساعت نگاه کردم، واا یتکرار بود، رو یخوند، چون رو یشدم هنوز آهنگ داشت م داریب یوقت

 .دمیمن چهار ساعت خواب یعنیبود،  شیش

زن  هی، مامان با  ایخدا یمهمونا اومدن، وا دمینه، که د ایداره  یکه به مامان بگم کار نییآن، رفتم پا یمهمونا م ناال

چقدر بامزس، سرم رو چرخوندم  نی، ا ایخدا یهم بود، وا یناز یدختر کوچولو هیتو آشپز خونه بودن،  یرینسبتاً پ

بودمش، داشت برو  دهید یخورد به اون پسره که ظهر تو فسد فود چشممنبود، که ناگهان  یکنم، ول دایکه بابا رو پ

 یداد ب ینگاه به خودم انداختم ، ا هیاوق،  شعور،یپسره ب ده،یکه داره با نگاهش من رو قورت م نیکرد، ا یبر نگا م

 ...سادمیجا وا نیلباسا ا نیداد، من چرا با ا

 یدریح_فاطمه#
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 عیرپسره ، س نیبود ؛ به جز ا دهیمن رو ند یباشه، خدا رو شکر کس دهیند یبه دور و برم کردم ، که کس ینگاه کالفه

 کردم. شیهم آرا یکمیزدم ،  یرفتم داخل اتاق و لباسم رو عوض کردم ، مو هام رو دم اسب

و  ایاون پسره نگاه کنم،  دل رو زدم به در یچشم ها یتو یچه وضعشه، حاال من چطور نیا ا،یخدا یوا رون،یب رفتم

 به حال  دمی، باالخره رس نییپله ها اومدم پا یرفتم؛ از رو رونیب

 کنه.  یاون پسره داره من رو مسخره م ،یچ یعنی! ایخدا یوا 

 بود.  یاهیقرمز شده بود ، رو به س ادی، از خنده ز ومدیخوشم ن اصال

 کردند.  یخونه رفتم، مامان و اون زنه داشتند واسه شام غذا درست م،داخل آشپز  دمیهام رو توهم کش اخم

 با ادب  گفتم: سالم یلیرو ساف کردم و خ گلوم

 ! «ه؟یسالم گلم، اسمت چ» زنه: اون

 ست. روزهیسالم ، اسم من ف -

 « !؟زمیعز یخواب بود ،یچه اسم قشنگ» زنه: اون

  ه؟یبله خواب بودم، اسم شما چ ،یمرس -

 «  میاسم من مر» زنه: اون

 اسم شما هم به اندازه اسم من قشنگ  -

 « دخترم یمرس» خانم: میمر

 « کجاست؟  دیفر ،یدیخوب خواب ،یا دخترم اومد:»مامان

 زنم. یدونم ، االن بهش زنگ م یمامان، نم دمیآره ، خوب خواب -

 « خونه ادیبهش بگو زود ب:» مامان

 . یاو ک-
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 بوق جواب داد. نیزنگ زدم؛با سوم دیاومدم، به فر رونیآشپز خونه ب از

 « الو ، سالم:» دیفر

 ؟یستیبلد ن یا گهیحرف د ر؛یگ غامیرو پ یسالم، تو دوباره رفت -

  «ییتو یا، آبج:» دیفر

 پ ن پ ، عممه -

 «؟ یبود چ بهیغر هیاگر  گهیکار کنم، بگم جانم خوبه؛ نه د یخب چ:» دیفر

 خونه، مهمونا اومدن. ایزود ب ،یحاال هر چ -

 « ام. فعال یاه، االن م:» دیفر

 فعال -

 زنه.  یحرف م نیقدر ا چه

 کنه.  یداره من رو نگاه م خیم خیپسره م نیا دمیرو چرخوندم ، د سرم

 ، صدام رو صاف کردم ، گفتم: سالم ستیعالم ن نیانگار تو ا نه

 « سالم:» پسره

 ن؟یالزم ندار یزی، چ نیخوش اومد -

  «ه؟یتونم بپرسم اسم شما چ یخوبه ، م ینه ممنون همه چ ،یمرس:» پسره

 ه؟یست؛ و اسم شما چ روزهیبله ،اسم من ف -

 «هستم نیشاه:» پسره

 اومد. یخوشم م نیاز اسم شاه  شهیداره ؛ هم یبه ، چه اسم قشنگ به
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 خان نیخوش بختم ، شاه -

  «نیهم چن: » نیشاه

 اومدن. دیمرده ، با فر هیدر به صدا در اومد، رفتم در رو باز کردم ، بابا بود،  زنگ

 سالم -

 « یسالم آبج:» دیفر

 «سالم دخترم:» بابا

 «سالم دخترم:» مرده

 دیی، بفرما نیخوش اومد -

 ...هیرفتن، منم در رو بستم اومدم داخل کنار بق داخل

 «طرفا نی، از ا نیبه، داش شاه:» دیفر

 «  دیسالم ، داش فر: » نیشاه

 شناسند... یرو از کجا م گریهم د نای، ا ایخدا یوا

 یدریح_فاطمه#سوم      _پارت#

 چهارم _پارت#

 یشناسند، حاال هر چ یاز کجا م گرویهمد نایا ا،یخدا یوا

 «؟یخوا یمامان کمک نم» داخل آشپزخونه و گفتم: رفتم

 «ببر بِچرخون ر،یرو بگ ییچا ینیس نیا ایآره مادر، ب: » مامان

 نشستم.اَه، حوصلم سر رفت. هیها رو پخش کردم، به آب روشون زدم؛ بعدش رفتم و کنار بق ییچا یوقت
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دختر دارن...  یعنینه...  م،یزنن، دخترم که ندارن حداقل باهم حرف بزن یطرف جدا از جوونا حرف م هیتر ها  بزرگ

 یجور نی.همستیهواسش به من ن یچکیهم که گرم حرف زدن اصال ه نیو شاه دیکوچولوِ، همش سه سالشِ، فر

 «شد؟ یکه چ یامروز نگفت»بود ، :  ایاومد. پر امیپ میرفتم که به گوش یداشتم با خودم کلنجار م

 گفتم!؟ یم دیبا یدر مورد چ -

 «در مورد عشق من:» یپر

 به من داره، خره؟ یعشق تو چه ربط -

 «؟یباهاش حرف بزن یما مگه قرار نبود بردو ،یاوال که خر خودت:» یپر

 یبا ینتونستم باهاش حرف بزنم، با ،یگ یآهان اون و م -

 « یبا ،یبگ دیحتما با یباشه، ول:» یپر

 میخانوم ، رفت می.من و مامان و مردیکار کنم، کنار بزرگ تر ها نشستم و باالخره گذشت، موقع شام رس یحاال چ خب

شام  ون،یآقا» رو صدا کنم.وارد حال شدم ، صدام رو صاف کردم و گفتم:  ونیرفتم که آقا.منم میدیشام رو چ زیو م

 «حاضره

 « شام دییبفرما یهمگ: » دیفر

 ( -: میهم نشسته بود یروبرو قایدق نی.من و شاهمیرفت زیهم به طرف م بعدش

 که ظرف ها رو خودم بشورم، موفق هم شدم ... رونیکه خورده شد، همه رو فرستادم ب شام

 یدریح_فاطمه#

 پنجم _پارت#

 وارد آشپزخونه شد،  نیشستن ظرف ها بودم که شاه مشغول

 «ن؟ید یآب به من م وانیل هیخانوم،  روزهیف:» نیشاه

 هم دارم  یاحترامت واجبه، چاره ا یمگه من نوکرشم، حاال مهمون وا،
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 .ختمیبرداشتم و براش آب ر خچالیآب از داخل  یبطر هی

 از کجا اومد گهید تیطانیلبخند ش یخوا یآب م وانیل هیکنه، یم یختیر نیچرا صورتش رو ا نیا

 دییبفرما -

 رو دستم ، دیدستش رو کش ره،یرو از دستم بگ وانیخواست ل یوقت

 ظیبا اخم غل نه،یابروم رو دادم باال و دست به س یتا هیبروز ندادم. یشدم، ول یجور هیتماس دستش به دستم،  از

دمه!؟ آ نی.وا، ادینفس سر کش هیزد و آب رو  حیلبخند مل هی ه،یک گهید نیا اد،ینگاش کردم که حساب کار دستش ب

 .رونینه، فکر نکنم که آدک باشه.و رفت ب

اتاق  م،یکه بخواب میگفتن رفت ریشب به خ یکه تموم شد، بعد از کل یظرف ها رو شستم، وقت هیشدم و بق الشیخیب

 ترسونه یداره من رو م شیطانیش یامشب با لبخند ها نیا ن،یاتاق شاه یروبرو قایمن دق

 .دمیو خواب دمیداخل اتاقم و در رو قفل کردم.لباس خوابم رو پوش رفتم

********** 

همون طور که چشم  ،ییشدم.در اتاقم که قفل بود رو باز کردم تا برم دست شو داریاز خواب ب میبا زنگ گوش صبح

 «...آخ» جسم سخت و آروم گفتم:  هیرفتم خوردم به  یو راه م دمیمال یهلم رو م

 یدریح_فاطمه#

 ۶پارت#

لحظه  هین، جا نینبود که اونا ا ادمیچشمام از تعجب گرد شده بود.اصال  نِ،یکه شاه دمیهام رو باز کردم و د چشم

آروم و   ریسالم و صبح به خ هی( به خودم اومدم، نیکه با تک سرفه عسل) خواهر کوچک شاه م،یچشم تو چشم شد

 بزرگ و قرمز  یگشاد بلند با گل ها اسلب نیسمت اتاقم، آبروم رفت، من با ا دمییکردم و دو یسرسر

  «یهمگ ریسالم، صبح به خ» صبحانه و گفتم: زیرفتم سر م رون،یرو عوض کردم و زدم ب لباسام

برم  گرفتم میخوانم رفتن بازار، منم تصم میگفتن ، و خوردن صبحونه ، مامان و مر ریصبح به خ یاز گفتن کل بعد

 کچلم کرد. ایپر نیخونه عمه با ارسام حرف بزنم ا
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 !؟دیخونه عمه ناه یرسون یمن رو م ،یداداش -

 «من عجله دارمباشه، فقط زود باش :» دیفر

 اومدم -

هم  نیشاه دمیگاه(که د ریو. بردم تعم نمیشم ) چون ماش دیفر نیتا سوار ماش رونیرفتم حاضر شدم و رفتم ب عیسر

 اومده.

 خوشکل شده... یلیخ یباو، ول یخیب نه،یتو نه بش یهست، خوب تو خونه تنها که نم میریچرا هر جا که ما م نیا وا،

 یدریح-فاطمه#

 7پارت#

 « دنبالت؟ امیب یک ،یآبج دییبفرما» گفت: دیفر د،یشدم و من رو رسوندن خونه عمه ناه نیماش سوار

 خدا حافظ، داش خدا حافظ نیزنم، آقا شاه یبهت زنگ م امیهر وقت خواستم ب -

 کایا مل،اوناهم از اون جا دور شدن، زنگ و زدم و وارد خونه شدم.ب دیو من رفتم طرف خونه عمه ناه میکرد یخدافظ

 دادم یزد من گوش م یالبته اون حرف م م،یزد یو حرف م مینشسته بود

که به زور خودم رو  یشد ، جور زیخالص کن، صبرم لب ر نیمن رو از دست ا ایدارن، خدا یمردم کار و زندگ بابا

 « جون، ارسام کجاست؟ کایمل» کردم، خودم و کنترل کردم و گفتم: یکنترل م

  «؟یخونه واسه کنکور، کارش دار یداره درس متو اتاقش، :» کایمل

 کار مهم دارم هیارسام ،  شیمن برم وپ یش یبله، اگه ناراحت نم -

 «میکه بخور ارمیب یزیچ هیتو برو حرف بزن، منم برم  ه،یچه حرف نیا زم،ینه عز: » کایمل

 باشه پس من رفتم -

.وارد ادیخواد ب یکجا م گهیچسب دو قولو د نیا م،یبا پسر عممه مون حرف بزن یخصوص میخواست دیخدا ماشا یا

 اتاق ارسام شدم.
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 سالم ارسام، چه خبرا؟  -

 « خودته شیسالم، خبرا پ: » ارسام

حرفا،  نیو ... ا یخواستگار انیم یبرو با ارسام حرف بزن، بپرس ک االیمن رو کچل کرد که  ایپر نیراستش ا -

 دوست ما رو زجر نده.... نیقدر هم ا نیا ر،یرو بگ متیتصم

 یدریح-فاطمه#

  ۸پارت#

 یبله، آقا داره مثل دخترا خجالت م دمیکنه، که د یکار داره م یچ نمیکه تا االن ساکت بود ، نگا کردم بب ارسام

 ینیبا س کایکار کنم.بعد از چند لحظه که ارسام به حرف اومد، در باز شد و مل یدوتا چ نیمن از دست ا ایکشه، خدا

 اومد داخل کیو ک ییچا

 «گفته یزن داداشم چ نیبه منم بگ ن،یزن یبدون من حرف م: » کایمل

 یگفت یم یگم ، خب ارسام داشت یجون، به تو هم م کایمل نیبش ایب -

  «ایخونه پر میر یم یما امشب... واسه خواستگار یعنیخب...من...: » ارسام

باالخره منم  م،یاورد یدر م یو مسخره باز میدیکش یکل م کایجمله رو با هزار جور جون کندن گفت.من و مل نیا

الت به دنب امیتونم ب یمن االن کار دارم نم یسالم آبج» با بوق اول جواب داد: د،یرفتن گرفتم، زنگ زدم به فر میتصم

 «شدنبالت االن هم دم در خونه عمه هست ایگفتم ب نیشاه

 گهیاومدم د یم یمن خودم با تاکس ،یگفت نینفس بکش، خب چرا به شاه کمی دیوا، فر -

 «کار بود گفتم بباد دنبالت خداحافظ  یب نینه خب شاه:» دیفر

 خداحافظ  -

 کنم و برم. یرو جمع کردم، اومدم خدافظ لمیوسا

 ارسام خدا حافظ کا،یعمه جون، مل -
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گوشه کوچه هستش،  دمیه دگشتم ک یم نیکردن از اون جا خوارج شدم، داشتم باچشم دنبال شاه یاز خدافظ بعد

 گفتم و اونم همون جور جوابم رو داد. یلب ریسالم ز هیرفتم داخل و 

خونه رفت  هویبه محض وارد شدنمون  م،یبعد هم با هم وارد خونه شد م،یدیزده نشد که رس یتا دم خونه حرف گهید

 رو هوا

 نیبهتر از ا مردم،یم یکنن، بعد شروع کردن به خوندن تولدت مبارک، داشتم از خوشحال یم نیچرا همچ نایا وا،

 شه ینم

 «!؟یکن یبا من ازدواج م» انگشتر ناز گرفت جلوم و گفت: هیجلوم زانو زد و  نیهم شاه بعد

ناز و  یداد.منم با کل نانینگاه به بابا کردم که با نگاهش بهم اطم هیشه،  ینم نیبهتر از ا گه،یم یداره چ نیخدا، ا یوا

 «با اجازه بزرگ ترا بله» نشم، گفتم: عیکه ضا یعشوه الک

 یدریح-فاطمه#

م دونست ینم ادیز یزدند.منم از خوشحال یهم دست م نیشاه یو بابا دیبابا و فر دن،یکش یخانم کل م میو مر مامان

 نیا رم،یتونستم روز تولدم بگ یبود که م یا هیهد نیبهتر نیهمشون رو نگاه کردم، ا یکنم، با نگاه قدر شناس کاریچ

 هیعال

 « برقصه دیشاه دوماد با د،یسیجا وا نیکه هم دییخوا ینم:» دیفر

 نیرقصه، شاه یقربون داش خودم برم که چقدر خوب م م،یزد یما هم دست م دن،یرقص یداشتن م نیو شاه دیفر

ست  ییلحظه ها، لحظه ها نیعشق، مخصوصا اگه اون عشق ، عشق اولت باشه) بهتر ایحس دن نیبهتر ،یهم که عال

 کیکردن، باالخره ک یو مسخره باز دنیصرق یفقط لبخند بزن( بعد از کل ،یغم چیبدون ه ،یباش زانتیکه کنار عز

ول کادو هام رو باز چطوره ا» به سرم زد گفتم: یفکر هیکارد که روش  ربان قرمز داشت دستم دادن.  هیرو آوردن و 

 «کنم 

 «شه یخوام، کادو مادو سرم نم یم کیمن ک ،ینه آبج:» دیفر

 «کیمنم ک:» عسل

 . میخور یرو م کیاول ک نیکن یباشه حاال که همه اسرار م -
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رو باز  دیبه کادو ها، اول کادو فر دی.حاال نوبت رسمشیکردن و خورد میخانم تقس میو مامان و مر میدیرو بر کیک

داداش جون،  یمرس» بغل داداش گلم و گفتم: دمیبود که من عاشقشم.با ذوق پر یهند یدست سار هیکردم، 

 «عاشقتم

 «که میندار شتریب یآبج هیباالخره ما :» دیفر

 «!؟هیماله ک نیا» کادو بود که اسم نداشت گفتم: هیکادو هارو باز کردم ، در آخر  هیبق بعد

 «ماله منه:» نیشاه

 نیشما که همون اول مجلس کادوتون رو داد -

موقع خواب  ،یمسخره باز یبعد از خوردن شام و کل دم،یبود که من گفتم االن واقعا خجالت کش یچ نیا ا،یخدا یوا

 خوابم برد... دیگفتم و رفتم طرف اتاقم و به سه نکش یکل ریشب به خ هیشد، 

 یدریح_فاطمه#نهم  _پارت#

 دهم _پارت#

 ریه بخصبح ب هیصبحانه رفتم و بعد از گفتن  زیذوق بلند شدم و دست و صورتم رو شستم و به طرف م یبا کل صبح

 امشب. یمراسم نامزد یبازار تا برا میمفصل، خوردن صبحونه رفت

 .دمیراه رفتن نداشتم، رفتم تو اتاقم و خواب ینا گهید م،یخربد کرد یکل

 «دخترم بلند شو: » مامان

 مامان باال سرمه دمیهام رو باز کردم د چشم

 شده مامان !؟ یچ -

 «زاره یخانم نم میکنم، مر دارتیخوام ب یم یه ،یدیسرکار خانم دو ساعت که خواب:» مامان

 گهیگه د یخو راست م -

 «دیریواسه امشب لباس بگ دیبر نیبا شاه دیبلند شو با:» مامان
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 «خب» رو تا بنا گوش باز کردم و چهار زانو نشستم جلو مامان و گفتم: شمیهام تا حد امکان باز شد، ن چشم

 «منتظرته نییپا نیحاضر شو، شاه م،یقد یدخترم دخترا:» مامان

 نیو با شاه نییکردم. رفتم پا شیهم آرا یکمیگرفتم و اماده شدم،  یا قهیدوش ده دق هیرفت. رونیاز اتاقم ب بعد

 .میو راه افتاد میشد نیسوار ماش

مال ماست رو از  ایرو روشن کرد) آهنگ دن نیدست برد و ضبط ماش نیبود که شاه یسکوت خاص هی نیماش داخل

 گذاشت(  یگیب یسام

رو نگاه چه قشنگ، برو  نیا روزهیف» گفت: نیمورد پسند من نبود که شاه یلباس چیفروشگاه ه میدیرس یوقت

 «خوبه  نیامتهانش کن بب

 یشما بگ یباشه، هر چ -

... 

 یدریح_فاطمه#

 . ازدهمی_پارت#

 هویاندازاه اندازه بود،  دمیبهتر، لباس رو پوش نیاز ا یچ ک،یبود هم ش دهیبود، هم پوش یلباس دامن بلند سرمه ا هی

 « !؟یدیپوش» سرش رو آورد داخل و گفت:  نیدر باز شدو شاه

 بود ؟  یچه کار نیا ن،یشاه ختیآخ قلبم ر -

 «خواستم بگم من گشنمه یجان ، فقط م روزهی... فدیببخش: » نیشاه

 کنم به نظرت!؟ کاریوا، خو من چ -

 « واسه ناهار میو بر میریکت و شلوار منم بگ میخب زود پرو کن تا زود بر: » نیشاه

 باشه، اومدم تو در رو ببند. -
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که با هم  میگرفت یکت و شلوار سرمه ا هیهم  نیواسه شاه میدر رو بست و منم لباسم رو عوض کردم و اومد نیشاه

 ( -;میست کن

 .میعقب و حرکت کرد یصندل میهارو گذاشت دیخر

 ره سمت خونه!؟ ینم نیشاه چرا

 سمت خونه!؟ یر یچرا نم نیشاه -

 «به مامانم گفتم، نگران نباش ،یعال یجا هیخوام ببرمت  یچون م: » نیشاه

 ( -;که از خدامه من

 باشه -

 .ریرو از ما نگ یخوشبخت نیا ایشدم، خدا یذوق مرگ م داشتم

 .میدیطرف خونه و باالخره رس میو حرکت کرد میو ناهارمون رو خورد کیرستوران ش هی میرفت

 ا،یداخ ینباشه، رو ساعت نگا کردم، هفت بود وا یکم و کاست چیو ه میتا خونه رو حاضر کن میجون کند یشب کل تا

 ان و من هنوز حاضر نشدم. یمهمونا دارن کمکم م

هم کردم، موهام رو هم حالت دار  کیقشنگ و ش شیآرا هی دم،یگرفتم و لباسام رو پوش یا قهیدوش ده دق هی عیسر

 دورم. ختمیر

 یگرفتم، چون نم دهیها مواجه شدم، اونا رو ناد ییها و زن دا ییبا اخم و تخم دختر دا یخوب بود، ول یلیشب خ اون

 کس شب قشنگم رو خراب کنه، و باالخره گذشت... چیو ه زیچ چیخواستم ه

 یدریح_فاطمه#

 دوازدهم. _پارت#

 «هفته بعد کی»                            
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اد، فرست یبرام گل و نامه م یپنهون ایشدم،  یبلند م نیهفته مثل برق و باد گذشت، هر روز صبح به عشق شاه هی

 برد. یخوابم م نیشبا هم به عشق شاه

 هیبا  یخامه ا ینیریجعبه ش هینکرده. لیکنم، تا تعط زشیخوام برم و سوپرا یکرده، منم م دایکار پ نیشاه االن

 یزیچ هیشدم، که ناگهان با  یرد م ابونی. داشتم از خنیدست گل رز قرمز گرفتم و روندم سمت محل کار شاه

رو گرفته و ناز  نیدختر بود که دست شاه هی نیشاهخوابه، کنار  هی نیا اینه خدا نم،یب یدارم م یمواجه شدم.من چ

 ی.عقب عقب مدنیکردن و بار دایمعلوم نبود.بغض گلوم رو گرفت، اشکام راه خودشون رو پ نیاره، صورت شاه یم

 ن،یچرا شاه نم،یصحنه او نب نیخودم ا یمکان خارج شم ، تا با چشم ها نیاز ا دی، با ختمیر یرفتم و اشک م

 «چرا!؟:» زدم  غیج بلند

 دمینفهم یزیچ گهیخورد بهم و د نیماش هیبگه  یزیبه من کرد و تا خواست چ ینگران نگاه نیشاه

 « نیشاه»                                     

 دستم و گرفت و شروع کرد ناز آوردن. ن،یبود، آهان رژ یدختره کنه اومد، اسمش چ نیباز ا اوف

نگا هم بهم  هی یحت میکه باهم دوست شد ینگا به من بنداز، تو رو خدا عجقم، از وقت هی ،زمیجان، عز نیشاه:» نیرژ

  «سمی... عسنی...شاهیننداخت

 «چرا!؟» زد و گفت:  غیج هیاز پشت سرم اومد، با گر روزهیف یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

که  نیاعتنا به رژ یرو نداشتم، ب ستادنیتوان ا گهی، پاهام سست شد، د ابونیزد بهش و پرت شد وسط خ نیماش هی

.نه خدا، عشقم و ازم مارستانی، بلندش کردم و روندم طرف ب روزهیزد، هلش دادم و رفتم طرف ف یداشت حرف م

 ...رینگ

 یدریح_فاطمه#

 . زدهمیس_پارت#

رو بردن اتاق عمل، پشت در  روزهیو ف مارستانیب میدیرس اره،یقدر پرو شه، که واسم ناز ب نیا نیزاشتم رژ یم دینبا

 یچیبببنه، ه دیکس نبا چیمرد رو ه هیاتاق عمل زانو زدم و زار زدم، برام مهم نبود که کجام، برام مهم نبود که گر
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دم و .بلند شستمیمنم ن یمن، من رو تنها نزار، اگه نباش روزهیکه مهم بود عشقم بود، ف یزیبرام مهم نبود.االن تنها چ

 نجایا انیهامون خبر دادم که ببه خونواده 

 یبودم و ب رهینقطه نا معلوم خ هیبه  ومده،ین رونیدکتر هنوز از اتاق عمل ب یساعت گذشته ول مین نجان،یهمه ا االن

 کردم. یم هیسر و صدا گر

 نیروز ا هیفکرشم برام سخت بود که  یکنم، حت یواسه عشقم، تک تک خاطراتمون رو مرور م ختم،یر یم اشک

 حال خودش از من بدتر بود. یکرد ول یداشت من رو آروم م دیبشه، فر یجور

 «کشمش... یم:» دمیکشمش، بلند عربده کش یم ن،یرژ ریتقص همش

 «داش، هان!؟ یبکش یخوا یو م یک» به من کرد و گفت: ینگران نگاه دیفر

رو از تو داشبرت برداشتم، چاقو مم که  رمیزنج ن،یخارج شدم و روندم طرف خونه رژ مارستانیاز ب هیتوجه به بق یب

تاوان پس  دیکشمت، با یهان، م یکن یمن رو خراب م یزندگ ن،یحله، کارت ساختس رژ گهیشلوارمه، د سهیتو ک

دادم که درو باز کنه،  امیدم خونش، پ دمی، رسیجهنم کرد روزهیکه واسه من و ف ییتاوان تک تک لحظه ها ،یبد

 ببرم(  هیخواستم ابروش و جلو در و همسا یرد) نماونم از خدا خواسته باز ک

 «نیرژ:» دمیو عربده کش دمیباز کرد و وارد خونه شدم و در و با تمام قدرتم به هم کوب درو

رو  رویزنج د،یتونستم ترس رو تو چشم هاش د یعقب عقب رفت، م دیشد و تا من رو تو اون حالت د اطیواردح

 که اخرش ستیو کبودش کنم، بعدشم بکشمش، برام مهم ن اهیطرفش تا س رفتمیچرخوندم و اروم اروم م یدستم م

 .رمیگ یرو ازش م روزهیحال ف نیکه انتقام ا نهیمهم ا شه،یم یچ

 «...ها!؟ی...بکن یخوایم کاری...تو ...چنیشا...شاه» ترس و لکنت گفت: با

... 

 یدریح_فاطمه#

 چهاردهم _پارت#

 شهیهم یخوام از صفحه روزگار پاکت کنم، برا یو کبودت کنم، م اهیمب خوام س -
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 «!؟یمن رذو بکش یخوای...چرا میشد وونهی...مگه دنیشا...شاه:» نیرژ

 حرف اضافه نباشه، خفه -

 بود. دیبشه، فر روزهیاز ف یخبر نکهیا دیزنگ خورد، به ام میو بردم باال تا بزنمش که گوش رمیزنج

 الو -

 «زود خودتو برسون رون،یاالن دکتر از اتاق عمل اومد ب نی، هم نیالو شاه:» دیفر

 اومدم -

بتره  هیفقط  گه،یباره د هی» جلو صورتم گرفتم و گفتم: زیآم دیرو قطع کردم.انگشت اشارم و به صورت تحد تلفن

 «کشمت...افتاد یبه خدا قسم م یمن دخالت کن یتو زندگ گهید

 «آ...آره...افتاد:» نیرژ

 تشیاذ گهیدم د یقول م ر،یمن رو ازم نگ روزهیف ایخدا مارستان،یرو روشن کردم و روندم طرف ب نیماش عیسر

 زارم. ینم زه،یزارم اشک بر ینم گهینکنم، د

حالش چطوره!؟ بهوش  روزهیداش، ف دیفر:» دمیپرس دیو از فر مارستانیداخل ب دمیرو پارک کردم و دو نیماش

 «نمشیخوام بب یاومده!؟ م

 ...«روزهی... فنیشاه:» دیفر

 دیفر یزدم و شونه ها ادیاومده!؟ من زندم ، پس عشقم هم زندس، فر یمن چ روزهیسر ف ایادامه نداد، نه خدا گهید

 «!؟یچ روزهیف ،یبگو لعنت» رو تکون دادم و گفتم: دیلرز یم هیکه خاال داشت به علت گر

 «خواد یمعجزه م هیداره،  یرفت تو کما، برگشتش فقط و فقط به خدا بستگ روزهیف نیشاه:» فربد

تو گلوم بود،  یاومد، بغض بد ینفسم باال نم ؟یچ یعنیگه خدا!؟  یداره م یچ نیکردن کرد.ا هیشروع به گر دوباره

 پاهام تحمل وزنم رو نداشتن...

 یدریح_فاطمه#
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 پانزدهم _پارت#

 شدم. هوشیشد و ب یچ دمیلحظه نفهم هیکردم. هیو زدم تو سر خودم، بلند بلند گر نیرو زم افتادم

 روزه،یاون خاطره تلخ افتادم، تصادف ف ادی هویسرم هم تو دستم بود،  هیبودم،  مارستانیشدم رو تخت ب داریب یوقت

 دمیخواد.سرم و از تو دستم در اوردم و دو یمعجزه م هیفقط  روزه،یکه بهوش اومدن ف نیا د،یتلخ فر یحرف ها

 زنه یحرف م روزهیبا ف شهیش پشتداشت از  دیبود، فر ومدهیهنوز بهوش ن روزه،یطرف اتاق ف

داداشت چقدر واسه بودنت  نیافتادن، بب یمامان و بابا به چه روز نی...بلند شو، چشماتو باز کن، ببیخواهر:» دیفر

ه مگ م،یهمراه هم نبود شهیدق کنم، مگه ما هم یخوا یم ،یستیتو هم ن هوشه،یدو هفته ب نیکنه، شاه یم یتاب یب

 ...«یستیهمراه همن، پس چرا تو االن کنار من ن شهیهم ،دوقولوها دالشون به هم  وصله گنیم م،یستیما دوقولو ن

 کرد. هیادامه نداد و زانو زد و گر گهید

 ستیچرا کنارم ن هوشه؟یاون چرا االن ب ؟یعشقم چ یمن بهوش اومدم ول م،یهوشیدو هفته که ب روزهیمن و ف ایخدا

 ؟میتا االن زجر بکش میبود، چرا عاشق هم شد ییبده؟ چرا!؟ اگه سرنوشت ما جدا یکه با لبخند مهربونش بهم انرژ

 گهیکس د چیهبوده، نه  روزهیف ارهیمن و بدست ب دلکه تونسته  یچند سال تنها کس نیعشق منه، تو ا نیاون اول

 به زنده بودن رو ندارم. یاقیاشت گهیمنم د ستم،یزنده بمونه من هم ن ستیقرار ن روزهیپس اگه ف ،یا

دکتر ...دکتر خواهرم بهوش » زد: یدکتر و صدا م هیمن رو از حال خودم در اورد، که داشت با خنده و گر دیفر یصدا

 « اومد

چشماش باز بود و داشت با همون لبخند  روزه،یکنم، هجوم بردم تو اتاق ف یدارم م کاریچ دمینفهم یخوشهال از

 ...یشکرت، جواب دعا هام رو داد ایکرد، خدا یمن و نگا م یشگیهم

 یدریح_فاطمه#

 شانزدهم_پارت#

 میتونست یم گهیوارد بخشش کردن و د یکردن، وقت رونمونیبرم طرفش که جلو مون رو گرفتن و ب خواستم

ند روز چ نیکه بزرگ شده بود رو کوتاه کردم، موهام رو هم کوتاه کردم، تو ا شمیاسترس داشتم، ته ر یکل مش،ینیبب

 بهم سخت گذشت؛ اصال حواسم به خودم نبود.  یلیخ
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 شدم ؛ تا عشقم رو مالقات کنم.  مارستانیب یدست گل گرفتم و راه هیراه  تو

 شدم؛همه دورش جمع بودن.  روزهیاتاق ف وارد

 «تنها صحبت کنم! روزهیبا ف خوامیم شهیاگه م»کردم و گفتم: یسالم

 «داش شهیچرا نم:»دیفر

 رفتن.  رونیهمه از اتاق ب د،یحرف فر نیاز ا بعد

 !«نیشاه»بهش بگم؛ که گفت: دیبا یدونستم چ ینشستم؛ نم روزهیف کنار

 جانم!-

 بود؟ ی: اون دختره کروزهیف

 بخدا... روزهیف شه؛یم زونمیآو نهیبیهر وقت من رو م نه،یهمکارمه، اسمش رژ-

من  ه،یبرام کاف یگیو راستش رو بهم م یمونیکه پش نیجان، هم نیگفت:شاه روزهیحرفم تموم نشده بود ، که ف هنوز

 شد.  یچ دمیشدم، نفهم وونهید دمیبهت اعتماد دارم؛ اون لحظه که دستش رو تو دستت د

 بار با اون دختره حرف بزنم.  هیخوام  یم فقط

 «روزهیف»                                          

رو  نیخواست رژ یکه م دمیهوش بود؛ شن یهم مثل من دو هفته ب نیکه شاه دمیشن هیخوبه؛ از بق یلیخ نیشاه

 کنم.  یعوض نم ایعشق پاک رو با دن نیبکشه، من ا

 دو روز مرخص شدم.  بعد

 اومدن دنبالم و بردنم خونه! ... نیو شاه دیفر

 . میریبگ یمهمون هیقراره  امشب
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خانوم  میکردم و مامان و مر یمن ساالد درست م م؛یکرد یتو آشپزخونه شام درست م میخانوم داشت میمامان و مر با

 هم شام! ...

 زدم.  یم یلبخند مصنوع هیآرامش خاطر اونا ،  یکردن من رو بخندونن ، منم برا یم یوقتا سع یگاه

 بود.  نیاون دختره رژ شیفکرم پ ی همه

 ! ...رهیرو ازم بگ نمیخواد شاه یمن رو خراب کنه، اون م یتونه زندگ ینم اون

» اومد، شماره ناشناس، نوشته بود: امیپ میخودم بودم که به گوش یدم، تو حال و هوا یاجازه رو بهش نم نیا من

 «دم خونه کارت دارم... نییپا ایب نم،یجان، شاه روزهیف

 یدریح_فاطمه#

از برق  عینرم پاش خورد تو صورتم و موهام . سر یخاک ول هیشب زیچ یرفت و کل ییزایچ هیتو چشام  هوی ه

 آررررررررددد؟ یبو...بو نیبود.ا یچ نایا ی.وااااادمشیکش

 خودمو نگاه کردم آرد نهیتو آ عیسر

 کننیغورباغه ها تند تند بپر بپر م گهیغورباغست د یدنبالش کردم ول غیج غیرو مخم بود با ج نیقهقهه رادو یصدا

من  زیخب عز یگمش کرد یخاعک به سرت چجور نیگیو گمش کردم.خب االن م دیدستم بهش نرس نیهم یبرا

 طبقه باال باشه. یپونصد متر نییپا یخونش بزرگه فکر کنم پونصد متر

 هیکتابخونه  هی منیتا اتاق داره دو تا نش ۶تاحاال طرح خونشو نگفتم نه.خب حوصله ندارم فکر کنم  یراست

 .هیورزش لیاتاق هست که توش وسا هیو حموم داره و طبقه باال  یبهداشت سیآشپزخونه هرکدوم از اتاقا سرو

  دهیپول م ییخدا به چه کسا نیبب گهید بله

 خونه ها موخوااام (: نیمنم از خب

 صورتم. دنییاز اتاقا و شروع کردم سا یکیغرغر رفتم تو  با

 خر کجاست. یگاو وحش ایلین نیا اصال
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 یچتر باز کن یخوایم دونستیچم رونهیبدبخت حتما ب یوااا با اون چکار دار_وجدان

 گمشو برو شعوریتو بدن من ب یخودت چتر باز کرد_

 من شکر خوردم خوبه یریگیوااا چرا پاچه م_وجدان

 از سر گرفتم. نویفحش دادن به رادو دوباره

داشت تک تک اتاقارو  نیاومدم رادو رونیب یبهداشت سیآبو بستم و از سرو ریش عیدر اتاقش اومد سر یصدا هوی

من  که یبودم.بالخره به اتاق ستادهیکه ازقبل تو دستم آماده کرده بودم پشت در وا عیما یمنم با کل دیکشیسرک م

تو منم همون موقعم با دستم زدم تو سرش که  ردآو شویآروم آروم درو باز کرد و کله خر شلغم دیتوش بودم رس

 شد. یعیتموم سرش ما

 یول دمییدو یو افتاد دنبالم منم کل دیاربده کش هی دیهارو که د عیقرمز دستشو گذاشت رو سرش ما یچشما با

 بهم زد و رفت تو اتاقش اه حالم از موهام بهم خورد . مویریخم یمنو گرفت  و موها تیبالخره گوزم

 اومد ایلینکره ن یصدا هوی

 ....دیکه شا گمیمن اومدم م نییییییرادو_ایلین

 خفه شد. عیخنده بهش چشم غره رفتم که سر ریمن اول تعجب کرد بعد زد ز دنید با

 دیخندیکردم اونم هرهر م فیماجرارو براش تعر کل

مغزش کلشو شکافتن مغزشو برداشتن  یبا اون کله ب تتیخاعک بر سر داداش گوزم شعوریب برو به عمت بخند_

 افهیکه انقدر خره اسکول پلشت با اون ق نهیزدن . برا هم هیتوش دوباره براش بخ ختنیر یوونیجاش کود ح

زورگو  بیشلخته زشت بدترک یوحش ختیری.اورانگوتان ب التیگودز نهویخاعک بر سر تو با اون برادر ع ختشیریب

 .افهیعنتر بد ق هیزیخجالتم خوب چ ختیرو سر من آرد ر رهیبشکنن و سگ گازشون بگ یوزق با اون دستاش که اله

 

 بهش توجه نکردم. یول ومدیچشم و ابرو م یه ایلین زدمیحرف م یوقت
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 روبه رو ینه نه گاو وحش یوحش لیگور هیبا تعجب برگشتم که با  کنهیداره با وحشت به پشتش نگاه م دمید

 سهیموهاش چرا خ نجایاومد ا یک نیا یشدم.وااا

 فرار کن تا نزده نکشتت عیحتما حموم بوده حاال سر_وجدان

 بودا کینزد شییییو درو قفل کردم.آخ ایلیبار به حرف وجدان گوش کردمو فرار کردم تو اتاق ن نیاول ای نیدوم یبرا

 

 

 

 

 

 

طنز  یتو بخش ها بیاسمش دختر عج دیکن تمیو حما دیحتما بخون سمینویم گهیرمان د هیگلم دارم  یدوستا

 یسیم

 هفدهم _پارت#

شال انداختم رو سرم و در خونه رو باز کردم،  هیدستام و شستم و  ،یتونه داشته باشه، هر چ یکار م یچ نیشاه

رم طرفش، اشاره کرد تا برم داخل  یکه دارم م دیداده بود و منتظر من بود، تا من و د هیتک واریگوشه د نیشاه

رو  شهیو دو تقه زدم بهش تا ش شهیکنار ش سادمیوا ،سرم اون وقت حاج آقا کارم داره ختهیکار ر یاوه، کل ن،یماش

 «!؟یسالم، کارم داشت» و گفتم: نییداد پا

 «گم یبهت م زمیعز نیبش ایسالم، اره ب: » نیشاه

 جا بگو نیسرم ، هم ختهیکار ر یجان، کل نیشاه -

 «هیدنید ست،ین یگفتن: » نیشاه
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 !؟هیدنید یچ -

 «یفهم یشه، سوار شو م یاالن نم:» نیشاه

 حرکت کرد،  نیبه محض نشستنم داخل ماش ن،یداخل ماش نشستم

 هیخواستم  یم دم،یکش قینفس عم هیکنه، چشمام و بستم و دستم رو گذاشتم رو قلبم و  کارتیخدا بگم چ اخ،

 «رو بهت ثابت کنم میگناه یخوام ب یم ،ینترس خانم» بهش بگم که خودش گفت: یزیچ

اون رو گناه کار  ایتونم به عشق خودم شک کنم،  یمن که گفتم بهت اعتماد دارم، من نم زم،یجان، عز نیشاه -

 زدم یرو بهم م مونیبدونم، اگه شک داشتم که همون موقع نامزد

 «؟یحرف بزن نیا رژب یخواست یخب...مگه نم:»  نیشاه

دم خوام اعصاب خو یبرام بسه، نم ،یرو بهم ثابت کن تیگناهیتا ب یکن یتالش م یصادقانه دار نمیب یکه م نیهم -

 خراب کنم نیرو با حرف زدن با رژ

 «دوستت دارم یلیخ ،یکه هست یمرس» و گفت: دیبهم زد و دستم رو برد باال، بوس یلبخند مهربون نیشاه

 «طور، حاال من و برسون خونه نیمنم هم» زدم و در جوابش گفتم: کیلبخند کوچ هیهام گل افتاد،  گونه

 ادیکاراشم، با ذوق ز نیمن، عاشق ا یخدا یوا« تو بردار  هی... در داشبرت رو باز کن و هدمیر یخونه که م:»  نیشاه

 گردنبند شکل قلب، هیچقدر قشنگ،  نیا ایخدا یجعبه بود برش داشتم و بازش کردم، وا هیداشبرت تو باز کردم و 

کردم، دوباره با ذوق و  کاریچ دمیکه عکس خودم و خودش داخل قلب ها بود. انقدر خوشحال بودم که نفهم

 ...«یلیقشنگ ، خ یلیخ نیجان، ا نیشاه یمرس» گفتم: یخوشحال

 یدریح_فاطمه#

 هجدهم _پارت#

زشت شد، رفتم  یلیجون انجام دادن ،خ میخدا جون همه کارا رو مامان و مر یوا م،یشد ادهیدم خونه و پ میدیرس

 آماده شدم، کم کم مهمونا هم اومدن.
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واسه  میرفت ن،یجون و شاه میو مر دیو ارسام، با مامان و فر ایپر یخوش گذشت، امشب هم عروس یلیشب خ اون

 .دیهم چسب یلیبه بدن، خ میجوجه کباب زد هیناهارمون هم  م،یدیامشب لباس خر

چطوره آهنگ بزارم و برقصم، نه نه  رم،یزبون بسته وَر م یگوش نیدرارم با ا کاریساعت چهار عصر و من هم ب االن

رفتم که در باز شد و مامان اومد داخل و  یجان، داشتم با خودم کلنجار م نیزشته، االن خوانواده شوهر جان هم ا

 «شگاهیم آرایبر دید باش بازو ،یستیدختر تو که هنوز حاضر ن» گفت:

استرس داشت، در کنار  یکل ای( پرایپر یعنیکه عروس بود)  یشگاهیهمون آرا شگاه،یآرا میشدم و رفت حاضر

 و عروس و داماد رفتن، میهم خوشکل شده بود. باالخره آماده شد یلیهم خوشحال بود، خ یاسترس کل

 هم اومد دنبال ما دیفر

 ه؟یکی ایجان، مجلسشون جداست  دیفر -

 «یتو شالت رو از رو سرت بر ندار، اوک ه،یکی:» دیفر

 یخودم برم، اوک یرتیقربون داش غ -

 هیعال دس،یو منم طبق خواسته داداش گلم شالم رو از رو سرم بر نداشتم، لباسم هم که پوش میدیرس

بخند ل هیفکرم  نیبا ا گه،یباشه انتخاب منه د یخوشکل شده باشه، هر چ یلیخ دیشده!؟ با یچه شکل نیشاه معلوم

 دمیکه د ه،یک نمینگا کردم بب دم،یلحظه ترس هیدست نشست رو شونم،  هینشست رو لبام، تو حال خودم بودم که 

 نیشاه

 «زم؟یترسوندمت عز:» نیشاه

 دمیلحظه ترس هینه، فقط تو حال خودم بودم،  -

 «؟ نید یافتخار م:» نیشاه

 من که از خدامه م،یباهم برقص یعنی نیا

 حتما -
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 اکیمل د،یدفعه جاهامون جا به جا شد و من رفتم طرف فر هیکه  میمشغول رقص بود م،یوستیزوج ها پ هیجمع بق به

 خانم، دارم برات... کایچشمت دنبال شوهر منه مل گهیحاال د ومد،یاه، اصال خوشم ن ن،یهم رفت طرف شاه

 یدریح_فاطمه#

 نوزدهم _پارت#

 نی،شاهیگفت:)نترس ابج دیبهم خورده بود،که فر یره،اعصابم حساب یاز رو نم یچشم غره توپ رفتم بهش ول هی

 ره( یجا نم چیه

 ادیم یلوس داره  واسه شوهر من عشوه خرک کایمل نیناراحتم که ا نیا ستم،ازیناراحت ن نینه برادر من از ا-

 رقصه( ینم گهیده،نگا د یمحل خرم بهش نم نیشاه ی:)اگه دقت کرده باشدیفر

 لبخند ژکند هم اومد رو لبام هیخوشحال شدم و  نیحرکت شاه نیا از

 سوال بپرسم؟( هیتونم  یجان،م نینشستم و گفتم:)شاه نیرفتم کنار شاه دنیاز رقص بعد

 (زمی:)بپرس عزنیشاه

 گفت؟( یداشت بهت م یچ کایمل_

 ست،ین روزهیجان،هنوز هم دختر خوب هست،فقط ف نیکرد و ادامه داد(شاه:)چرت و پرت) صداش رو نازک نیشاه

 بهتر و خوشکل ترم هست...(

 دمیداد که د یجور داشت ادامه م نیهم نیاومد،  شاه ینفسم باال نم ادیزد،منم از خنده ز یداشت حرف م هنوز

 ...( ادی...داره مکای...ملنیفتم:)شاهگ نیبا خنده به شاه دم،یخدا جون، چقدر خند یطرفمون، وا ادیداره م کایمل

 نیگفت:)شاه نیناز و عشوه رو به شاه یبود بهمون ،با کل دهیرس گهیهم د کایخودش رو جمع و جور کرد، مل نیشاه

 جان،...(

د لبخن هیکردم روش، یشربت و خال وانیمودب بلند شدم و ل یلیشدم ،خ یحرفش تموم نشده بود که من حرس هنوز

هم به شوهرم نگو جان،  گهید ا،ین یواسه شوهر من عشوه خرک گهیجون د کایژکند هم زدم و گفتم:)سالم ، مل

 (یدیفهم
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کرد و بردتش،نشستم  یاز طرف اون عذر خواه دیبگه که عمه ناه یزیشده بود تا خواست چ یحرس یلیکه خ کایمل

هنوز اثر خنده رو لباش بود،که  یاخم من خندش و جمع و جور کرد،ول دنیخنده،با د یداره م نیشاه دمید

 (؟یخند یم یگفتم:)واسه چ

 ها( یخوب حالشو گرفت یول زم،یعز یچی:)هنیشاه

 گهید مینیما ا_

 اومد. کایشب خوب بود،به جز اون قسمت که مل اون

 قهیدوش ده دق هیداد،  یبهم انرژ نیوجود شاه یول ن،ییبلند شدم، اصال حوصله نداشتم که برم پا یبا خستگ صبح

 اومد... امیپ میسر رفته بود که به گوش ون،حوصلمیبعد از خوردن صبحانه نشستم جلو تلوز ن،ییگرفتم و رفتم پا یا

 یدریح_فاطمه#

  ستمیب_پارت#

 کردم( یکار م یرو ندلشتم چ ت،تویکنم واسه عروس یم ،جبرانیبود،نوشته بود:)سالم آبج ایپر

 .ی،بایحساب یکن یسالم،قربونت برم،جبران که م_

 (ی:)باایپر

 میرب یا یجان م نیو گفتم:)شاه نیشاه شیپ رم،رفتمیبرم لباس حنا بندونم رو بگ دیکار کنم.اها با یحاال چ خب

 (م؟یریلباس حنا بندون رو بگ

 !؟(میریبگ میخوایحنا بندون هم م میخوا ی:)مگه منیشاه

 .رمیحنا بندون بگ خوامی! من منیاِ اِ،شاه-

 تعجب کردم!( کمیفقط من  میریم،بگیری:)من که نگفتم نگنیشاه

 .رمیم دیتعجب نکن اصال من با فر-

 .(می:)قهر نکن خانومم،برو حاضر شو تا برنیشاه
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ده؟ ش یو نگران گفت:)چ دیترس نیرو گذاشتم رو قلبم و چشمام رو گرد کردم،که شاه دم،دستمیبلند کش نیه هی

…) 

 .کردینگاه کردم؛با تعجب و عالمت سئوال من رو نگاه م نیزننده زدم و با عشق به شاه غیج هیبا ذوق  بعد

 ...(؟هانیشد یجور نیدفعه ا هی!؟ چرا شدهیروزه،چی:)فنیشاه

 (…! نیو با ذوق گفتم:)شاه دمیرو به هم کوب دستام

 (…:)جانم! نیشاه

 …! نیشاه یوا-

 (؟یچ یعنی نی:)خب انیشاه

و اسمت رو با حنا  کشمیرو دستام نقش حنا م ا،بعدشیقرمز مثل هند یسار م،بایریحنا بندون بگ میخوایخب ما م-

 …!؟ ستین یعال نیسم؛اینویرو دستم م

 !(یجمله رو آروم تر بگ نیا یتونستیخوب م ی، ول هیعال یلیخ زمی:)چرا عزنیشاه

 ؟یتو ناراحت شد یعنی-

 (میریلباس بگ میحاضر شو بر زم؛بروی:)نه عزنیشاه

 باشه،پس من رفتم.-

 یلی، تا خوشکل تر به نظر برسم،اخه موهام خ رونیاز موهام رو هم انداختم ب کمیرفتم و حاضر شدم، عیسر

 خوشکله!

 عجقم! نیماش یبه سو شیحاال ، پ و

 قربونش برم من! ی! چه خوشکل شده بود؛الهیتکه داده بود،وا نشیبه ماش رونیب نیشاه

 (م؟یجان بر نیکنارش وگفتم:)شاه رفتم
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حاج خانوم موهاشون رو از تو  م؛تایرینم ریشد و با حرص گفت:)نخ دهیاخماش تو هم کش دیتا من رو د نیشاه

 .(میریجا نم چیصورتشون جمع نکردن ، ما ه

دوست  شهیهم یگفتم( وا غی)و بعد با حالت ذوق و جدهیرو باال نشون م اد،سنمیاوال به من نگو حاج خانوم بدم م-

 چشم. یباشه،به رو یرتیغ ندمیداشتم شوهر آ

 …شد،منم موهام رو دادم تو!  نیلبخند مهربون بهم زد و سوار ماش هی

 یدریح_فاطمه#

  کمی_و_ستیب_پارت#

 .میدیشد که باالخره رس ینبود،حوصلم داشت خشک م یزیچ گهیکالم د یآهنگ ب هیراه به جز  تو

 یجور که خودم م ک،همونیشون به دلم نشست،قرمز بود و ش یکیکردم،  یطور داشتم لباسارونگا م نیهم

 هی،نشونش بدم نیخواستم،لباس رو برداشتم و رفتم پرو ش کردم،اندازه بود ، لباس رو عوض کردم و رفتم که به شاه

 (یشکل مادرت قایباشه،بهم گفت:)دق ایمیقداز اون  دیرس ینگام کرد،به نظر م یمرد جلوم رو گرفت و جور خاص ریپ

 به مادرم ندارم،اشتباه گرفته یگه من که اصال شباهت یداره م یچ

 به مادرم ندارم یآقا،من اصال شباهت یاشتباه گرفت_

 مهرنوش( تیزن نه،مادر اصل نیمرد:)ا ریپ

 یم یبا مادرش بازکه داشت  کیبچه کوچ هیاومد تو ذهنم ،از  یواضح ریآوردن اسم مهرنوش خاطرات غ با

حساب  میکت و شلوار توپ انتخاب کردم،بر هی ،منمیاومد و گفت:)لباست رو انتخاب کرد نیکرد،همون وقع شاه

 (میکن

 مرد. ریاون پ یرو کرفت و همراه خودش برد،من و گذاشت تو شک حرف ها دستم

 طرف خونه میو رفت میرو گرفت لباسا
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 یشکل بابا،ول قایدق دیفر دونمیکه من م ییدونه،تا جا یبگم،اون حتما م دیمرد رو به فر ریپ نیا یحرف ها دیبا من

 ی.اصال نمستین ریاالن هم پ اشم،البتهیگه من مثل جوون یکدومشون ندارم،مامان م چیبه ه یشباهت چیمن ه

 هام رو ماساژ دادم قهیشق تامشه،چشم هام رو هم گذاشتم و با انگش یفهمم،سرم داره منفجر م

 (؟یخوب روزهی:)فنیشاه

 آره خوبم،فقط بروخونه_

 ( یآب پرتقال گرفت و اومد و گفت:)بخور تا آروم ش هیسوپر مرکت  هیو از  ستادیا نیشاه

 تونم بخورم یجان،ممنون نم نینه شاه_

 خونه میدیخوردم تا ناراحت نشه،بعد رس کمی نیشاه یاسرار ها با

( وارد دییکه گفت:) بفرما دیفر یدو تقه به در ،با صدا د،بایرو گذاشتم تو کمدم و رفتم طرف اتاق فر لباس

 (یشدم،نشستم کنارشوگفتم:)سالم داداش

 (؟یکارا کرد یچ ،امروزی:)سالم آبجدیفر

 شکل قایبهم گفت تو دق یمیمرد قد ریپ هیمغازه  م،داخلیلباس حنا بندون گرفت میرفت نیخب...امروز با شاه_

 کدومتون ندارم. چیبه ع یمن شباهت ی...ولیمادرت

 ...دمیدر چه حاله،که د دیفر نمیبود،سرم رو گرفتم باال که بب نییاالن که سرم پا تا

 یدریح_فاطمه#

 دوم _و_ستیب_پارت#

 دمیارم،صبر کردم د یسر در نم چیشد!ه یشکل نیچرا ا نیکرد،ا یداشت نگام م یو صورت گرفته ا نیحالت غمگ با

 (؟ینگفت که گفتم:)داش چرا ساکت یزیچ

کنه،آخه چرا!؟نکنه  یم هیداره گر دمیشونه هاش فهم دنیموهام رو نوازش کرد،از لرز دویمن رو در آغوش کش دیفر

 و من خبر ندارم هییخبرا
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 !؟یکن یم هیگر یچرا دار یداداش_

 ناراحتم( نیخونه خودت،واسه ا یر یم گهیخواهر قشنگم، دو روز د یچی:)هدیفر

 ی)اشک هاش رو پاک کردم و گفتم(جواب من رو ندادنجا،یا امیدم که هر روز ب ینکن قول م هیگر یداداش_

 (؟یلباس حنا بندونت رو بهم نشون بد یخوا ی:)نمدیفر

 تا نشونت بدم( ایب یزدم و گفتم:)اره داداش یچونه،لبخندیپ یداره من رو م یعنی نیا

کردم،بعد از اتمام ناهار  یبخورم،فقط با غذام باز یزیواسه ناهار،نتونستم چ میرو نشونش دادم،بعدش هم رفت لباس

 سمینو یرفتم و خاطرات امروز رو نوشتم،من معموال خاطرات خاصم رو م

 آروم شه یتا کم دمیکرد،خواب یهنوز داشت درد م سرم

زن  هیبودن،طرف چپم  سادهیطرف راستم وا دینور اومد، بابا و مامان و فر هیراستم  که،طرفیقدر تار نیجا چرا ا نیا

 بود. سادهیدختره جوون وا هیمرد و  هیو 

 ...(ی:)آبــجــدختره

ظهر رو  یاز غذاها یکمیکردم،  یخشک شده بود و عرق کرده بودم،احساس گرسنگ دم،دهنمیاز خواب پر هوی

 دهیفا یگشتم ول یتو فضا مجاز یکمیهم گرفتم،واسه خشک نشدن حوصلم  یا قهیدوش ده دق هیخوردم،

هم که گرم حرف  ونج میهم که نبود،مامان و مر دیکه نبود،فر ن؛بابایینداشت،من حوصلم سر رفته،رفتم پا

و دو تقه زدم به  نیکه االن تو اتاقشه،رفتم طرف اتاق شاه نیمن شاه ازیمورد ن نهیزدنن،عسل هم که خوابه،تنها گذ

 (دییگفت:)بفرما یخواب آلود یبا صدا نیدر که شاه

 آقا خوابه،صداش کردم دمیداخل که د رفتم

 ...نیشو من حوصلم سر رفته،بلند شو،شاه ن،بلندین،شاهیشاه_

 یدریح_فاطمه#

 سوم _و_ستیب_پارت#
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 شو( الیخیب یدوست دار یجون هر ک روزهیبالشت رو سرش گذاشت و گفت:)ف نیشاه

 نـــه_

 (نیبش ریجا بگ نی:)پس همنیشاه

 (ـنیزدم:)شــاهـ غیج

قرمزو  پر از خواب به سقف نگاه کرد، بعد چهار زانو نشست رو تخت و  یبالشت رو گذاشت کنار و با چشم ها نیشاه

 نه؟( ای یش یم الیخیب زمیرو به من گفت:)عز

 نـــه_

 نه؟( ای یش یم الیخیگم،ب یبار آخر م یروزه،برایبه من گفت:)ف خته،دوبارهیبه هم ر یکالفه،با موها نیشاه

 نـــه_

 (ی:)پس خودت خواستنیشاه

 و من رو سخت در آغوش گرفت. دیچیبزرگ و مردونش رو دور کمرم پ یها دست

دهن باز کنه و من رو بکش تو  نیخواد زم یشه تو چشم هاش نگاه کنم،دلم م یروم نم گهیخدا جون،د یوا

 شم. یم دیخودش،حتما االن دارم سرخ و سف

 رهیآبروم م انیب نایولم کن،اگه مامان ا نیشاه_

 (؟ینکن غیج غیج گهید ید ی:)قول منیشاه

 رم( یکردم...باشه ولم کن م غیج غیج یمن ک نیگفتم:)شاه یمانند غیج یصدا با

با خودم کلنجار رفتم   قهی.رفتم داخل اتاق خودم،ده دقرونیاز اتاق زدم ب یولم کرد منم با حالت قهر مانند نیشاه

 حاضر و آماده وارد اتاقم شد. نیکه حوصلم سر نره که شاه

 خوام ببرمت دور دور( یآماده شو م زمیجان،عز روزهیحالت قهر روم و ازش گرفتم که گفت:)ف به
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 و گفتم:)کجا؟( دمیدست هام رو به هم کوب یذوق بچگانه ا با

 (زی:)سوپرانیشاه

 بوس کوچولو کردم و با ذوق گفتم)عاشقتم( هیو گونش و  دمیپر

 تا من آماده بشم( رونیکردم و گفتم:)خب حاال تو برو ب رونشیب بعدشم

واسم گرفته رو هم گردنم کردم و زدم  نیرو که شاه یزدم،گردنبند یست قرمز و مشک هیبپوشم، یحاال چ خب

 ...رونیب

 یدریح_فاطمه#

 چهارم _و_ستیب_پارت#

 گرفت یفیق یدو تا بستن سادویوا یفروش یبستن هی کنار

 ام یفیق یعاشق بستن ،منیبستن یوا_

 گرفتم( نیدونم خانومم،واسه هم ی:)منیشاه

 ش تشکر کردم. از

 .میو با هم قدم زد میشد ادهیپ نیپارک قشنگ نگه داشت؛از ماش هیکرد و کنار  حرکت

 عاشقم شد؟ یازش بپرسم ک چطوره

 آره

 ! ...هیخوب فکر

 سئوال بپرسم!؟ هی نیشاه-

 :)بپرس(نیشاه

 ؟یعاشقم شد یتو ک-
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 (؟یعاشقم شد یک دارمون،توید نیدمت،اولی:)همون موقع که با تاپ کوتاه دنیشاه

 یبودمت،همون لحظه به دلم نشست دهید یفست فود هینبود،ظهرش تو  دارمونید نیراستش اون اول_

 به بدن( میزد تزایپ هی یمیقد یاز رفقا یکیمکث کرد و گفت(اون روز با  یکمی...)یگ ی:)آها اون روز رو منیشاه

 ؟یش یبگم ناراحت نم یچ هی_

 راحت باش( ه،یچه حرف نی:)انیشاه

 راستش دوستت اصال قابل تحمل نبود_

 حرفم خنده داشت!؟( یخنده،اخم کردم و گفتم:)کجا یداره م دمیدر چه حاله،که د نمیکردم تا بب نگاش

 (؟یگ یم رایبه پسرا بد و ب شهی...تو همیچیخندش رو به زور قورت داد و گفت:)ه نیشاه

 خب آره،عادت کردم_

 (؟یگ یسوال بپرسم راستش رو م هی:)نیشاه

 آره-

 !؟(یگفت رای:)اون روز به منم بد و بنیشاه

 گم یبگم،خب راستش رو م یاوخ،حاال چ اوخ

 یکمیکردم و ادامه دادم( یو با انگشتام باز نییخب...)سرم رو انداختم پا_

 (؟یگفت ی:)حاال چنیشاه

 ؟یرو نشون بد زتیسوپرا یخوا ینم_

 (یچونیپ یم یدار یعنی نی:)انیشاه

 افتاد و گفتم:)خرس( ینگام به عروسک فروش هوی



 فیروزه

 

 
37 

 

 خرس!؟( ی:)بهم گفتنیشاه

تو  زمیو گفتم:)نه عز یکرد که سرش رو چرخوندم طرف عروسک فروش یگرد شده داشت نگام م یچشم ها با

 و با ذوق گفتم(خرس( ینه،)بعدش اشاره کردم به عروسک فروش

 (زیواسه سوپرا میبعدش هم بر زم،یعز رمیگ یلبخند خوشکل نشست رو لباش و گفت:)خرس هم برات م هی

 یدریح_فاطمه#

 پنجم _و_ستیب_پارت#

 زیطرف سوپرا میو رفت میشد نیبزرگ واسه خودم گرفتم،بعدش هم سوار ماش یخرس صورت هیداخل مغازه و  میرفت

 .نیآقا شاه

 (؟ی:)خرس دوس دارنیشاه

 یلیآره،خ_

 !(یکه عاشقم شد یدیخرس د هی:)پس همون روز اول من رو به شکل نیشاه

 خنده ریزد ز دیاخمو من رو د افهیق تا

 که نمیب یخرس نم هیرو به شکل  زامیعز یکه من خرس دوست دارم ول ه،درستهیچه حرف نیا_

 !؟(زتمیمن عز یعنیلبخند مرموز گفت:) هیکنجکاو نگام کرد و با  نیشاه

 (نیزدم به بازوش و گفتم:)اِ شاه یشاک

 بودن راه خوابم برد. ادیز لیبه دل میطور تو راه بود نیهم

 (میدیبلند شو رس روزهیروزه،فی:)فنیشاه

 (ادیو ازش گرفتم و گفتم:)برو بابا،من خوابم م ه،رومیک گهید نیا اوه

 !؟(ینیو بب زمیسوپرا یخواست ینم روزه،مگهی:)فنیشاه
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و سه د هیرو درک کردم  تمیبلند شدم و تا موقع جیخوابم برد،گ نیافتادم،که تو ماش نیشاه زیسوپرا ادی هویاوه، اوه

 گذشت. یا قهیدق

هم  یلیم،خیهم خورد دهیکوب هیم،یقشنگ نشست یجا هیو  میشد ادهیبود،پ سادهیوا یرستوران سنت هی جلو

پول غذارو حساب کردو گار سون  نیجعبه خوشکل تو دستش،دادِش به من و شاه هیگارسون اومد با  د،بعدشیچسب

 رفت.

طور تو  نیکه بازش کنم.هم ومدیقدر خوشکل بود که اصال دلم ن نیا یه،ولیتو جعبه چ نمیقدر کنجکاو بودم تا بب نیا

 (؟یکن یگفت:)بازش نم نیحال خودم بودم که شاه

 اد که بازش کنم یقدر خوشکله که دلم نم نیا یچرا،ول_

 (یش ینم مونیپش ی:)بازش کننیشاه

شد و من در جعبه رو باز  روزیپ میکنجکاو شدم تا بازش کنم،باالخره حس کنجکاو شتریب نیحرف شاه نیا با

 گسید زیچ هی نیا یداشتم ول نیکه ماش ن،منیماش چیسو هی دمیکردم،که د

 هست؟ یچ نیماش نیحاال ا ،یمرس_

 تا نشونت بدم( ای:)دنبالم بنیشاه

م، دار یسمند مشک هیباشه، نیبود،خدا کنه هم دیسمند سف نیماش هی نیشاه نیماش ،کناریطرف در خروج میرفت

 هم خوشکله... دشیسف یول

 یدریح_فاطمه#

 ششم _و_ستیب_پارت#

 (زیاز سوپرا نمیوگفت:)ا دهیکرد سمت همون سمند سف تمیحدا نیشاه

 خوشکله( یلیخ یمرس نیشاه یگفتم:)وا نیخوشحال شدم،با ذوق رو به شاه واقعا

 سمند برات گرفتم،خوشت اومد؟( هینه؟شک داشتم...باالخره  ای یداشت نیماش هیتو  ی:)راستنیشاه
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 (گسید زیچ هی نیا یکه داشتم ول نیگفتم:)ماش ادیز یخوشحال با

 (؟یداشت ی:)حاال چنیشاه

 یسمند مشک_

 جالب!(:)چه نیشاه

زنگ خورد،مامان بود،جواب دادم که  میخودم شدم،تو راه گوش نیخودش شد و منم سوار ماش نیسوار ماش نیشاه

 (دیرونیساعته که ب د،دوییداد زد و گفت:)معلوم هست دوتاتون کجا هوی

 شده!؟ یمگه چ ،حاالینشو مامان یعصبان_

 (عیخونه،سر نیایب عیشده ،سر یچ گهی:)هنوز ممامان

 نیپارک کردم،شاع میقبل نیو کنار ماش دمیجد نیخونه و منم ماش میدیو روندم طرف خونه،رس میکرد یخداحافظ

 یمامان گفت:)سالم...دختر مگه تو نم هوی میخونه که شد م،واردیرو پارک کرد و به طرف خونه رفت نشیهم ماش

 گردن ما!؟( دیانداز یو همه کار ها رو م رونیب دیر یم ییوقت دوتا ؟اونیریحنا بندون بگ یخوا

 میلباس حنا بندون و گرفت نیبا شاه میگفته؟تازه صبح رفت یسالم،نه مادر من ک_

 شم از دست تو( یم وونهیدارم د یم؟وایریدعوت کنه؟اصال حنا بندون رو کجا بگ ی:)خب،مهمون ها رو کمامان

 ؟یم،اوکیکن یمن لباسام و عوض کنم در موردش صحبت م ،بزاریآروم باش مامان_

مهمون ها رو  دیدادم،فر هیکمک بق نییطرف اتاقم،لباسام رو عوض کردم و رفتم پا دمیجواب نموندم و دو منتظر

م بود مراس نجایخونه گرفتن،چون بزرگتر از ا هی روزیم،دیریبگ نایا نیرو تو خونه شاه یدعوت کرد،قرار شد مهمون

 واسه خونشون... رفتنو امروز رو هم اساس گ روزیم،دیریگ یندون رو اونجا محنا ب

 خوابم برد... عیخسته شده بودم سر یلیو منم که خ میشب کار کرد تا

 یدریح_فاطمه#

 هفتم _و_ستیب_پارت#
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 (نی)شاه                                                      

 یشدم،دست و صورتم و شستم و آماده شدم تا برم سر کار،امروز مرخص داریاز خواب ب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 رو خوردم و روندم طرف شرکت... م،صبحونمیتا زود تر کار ها رو انجام بد میریگیم

طبقه  یعنیرفتم  سیو پارک کردم و وارد ساختمان شدم،به حاج محمد سالم دادم و به طرف اتاق رئ نیماش

و  سادمیا سیبود در زدم(جلو در اتاق رئ ومدهیهنوز ن یچهارم،سوار آسانسور شدم و رفتم طبقه چهارم،) چون منش

 ...(دییکه گفت:)بفرما سیرئ یدو تقه به در زدم،با صدا

 (رمیبگ یخواستم امروز مرخص یرستگار،م یاتاق شدم،صدام رو صاف کردم و گفتم:)سالم آقا وارد

 چه علت؟( :)سالم،بهسیرئ

 راستش امروز حنا بندونمه_

 دم،تکرار نشه( یدفعه رو اجازه م نی:)اسیرئ

 متشکرم،خداحافظ_

 :)خداحافظ(سیرئ

آسانسور شدم، هنوز  ه،سواریآدم خوب یبد اخالقه ول کمیخارج شدم و به طرف آسانسور رفتم.اوه،  سیاتاق رئ از

 درش بسته نشده بود که...

 (روزهی)ف                                  

ه صبحان هیصبحانه،بعد از  زیشدم؛دست و صورتم رو شستم و رفتم طرف م داریاز خواب ب یزنگ گوش یبا صدا امروز

 مهمونا رو دعوت کنه. یهیرفت بق دیمفصل،فر

 آماده کنن. یمهمون یرو واسه نایا نیو بابا هم رفتن،که خونه شاه مامان

 برامون خوندن. غهیس هیمحضر و  میهم رفت نیو شاه من



 فیروزه

 

 
41 

 

 گرشیمن رو بردن تو خونه،تا آرا م؛بعدشیرستوران و ناهارمون رو خورد هی میو ظهر هم رفت میگشت ابونایظهر تو خ تا

 کنه. شمیآرا

 شگریستم تا آرادوش گرفتم و نش هیمفصل  کیسالم و عل هیکه تو خونه بود در رو باز کرد؛بعد از  ایرو زدم و پر زنگ

 کنه. شمیآرا

 گرفت. شیآت ره؛سرمیچند ساعته که داره با موهام ور م االن

 و اومد سراغ صورتم؛اه حوصلم سر رفت. دیاز موهام کش دست

 ساعت چنده؟ ایپر-

 «چهار:»ایپر

 مونده؟  گهیاوه،خانوم چقدر د-

 صبر داشته باش عروس خانوم؛هنوز مونده،منم دست تنهام! :»شگریآرا

 باشه...-

 یدریح_فاطمه#

 هشتم_و_ستیب_پارت#

 

 شده بود،اَه یطوالن یلیبرد،خ یکم کم داشت خوابم م گهید

 ساعت چنده؟ ایپر_

 (می:)پنج و نایپر

ا تماش یقد نهیو خودم رو تو آ دمیلباس ام رو پوش عیگر گفت که تموم شده،منم سر شیآرا گهید قهیاز ده دق بعد

 شدم یچه شکل نمیکردم،دل تو دلم نبود که بب
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 (-;کرده چه

 ها...( ادیم نیزود حاضر شو االن شاه روزهیاتاق گفت:)ف رونیاز ب ایکردن خودم بودم که پر زیآنال مشغول

 باشه اومدم_

اومده  هگید نین،شاهییبرداشتم و رفتم پا فمویشال هم گذاشتم رو سرم،ک هیدم،یبلند از رو لباسم پوش یمانتو هی

 .میو حرکت کرد میشد نیبود،سوار ماش

 اومد. یهم با ارسام م ایطرف خونه اونا،پر به

 

رز چه ط نی،ا نیو گفتم:)شـــاهـ نیکردم به شاه شه،رویبود برم تو ش کیترمز زد،نزد نیشاه هویکه  میراه بود تو

 شد،آخه...( یداشت خراب م شه،موهامیرفتم تو ش یم ه؟داشتمیرانندگ

 توِ...( هیشب یلیزنه رو نگا،خ نیگفت:)ا نیحرفم تموم نشده بود که شاه هنوز

 کرد،تو چشماش عالمت سوال بود یداشت به جلو نگاه م متعجب

 ...دمیگه،که د یکدوم زنه رو م نمیکردم بب نگا

 چطور ممکنه!؟... نی!ایوا

 ...(ت،مهرنوشیزنه نه،مادر اصل ،اونیمادرت نیگفت:)درست ع یمرد افتادم که م ریحرف پ ادی

داره!دستشو گذاشت رو قلبشو چهرش رفت تو هم،گوشه قلبم درد گرفت،نا خود آگاه  یشد!انگار مشکل قلب یچ هوی

ه ک تونیزینگران گفتم:)حالتون خوبه خانم؟چ یطرف اون خانوم رفتم،با حالت ن،بهییپا دمیدر رو باز کردم و پر

 نشد!؟...(

اشک اون  دنیاز د یدونم چرا،ول یخت،نمیره اشک رقط هیرو آورد باالو تو چشمام نگاه کرد،از گوشه چشمش  سرش

 اسمش رو بپرسم، آره... دیناراحت شدم،با یلیخانم خ

 رسونمتون یمن م دیایخانم ب_
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 شه( یم رتی:)نه دخترم،تو برو دخانم

... 

 یدریح_فاطمه#

 نهم _و_ستیب_پارت#

 .(..دییو باز کردم (بفرما نیخانم )در عقب ماش هیچه حرف نیو گفتم:)ا نیکردم طره ماش تشیلبخند زدم و حدا هی

 هم از بهت در اومد و حرکت کرد نیشد،منم سوار شدم و شاه سوار

 ه؟یبپرسم اسمتون چ شهیم_

 :)آره دخترم،مهرنوش...(خانم

 مهرنوش...( ،مثلیگفت:)درست مثل مادرت یم رمردیپ د،اونیماس لبخندم

نفر  هیاشتباه باشه،خب هر  هیهمه  نایا دیمثل منه،نه نه شا قایدق مهرنوش خانم هم نیزن هم مهرنوش،ا نیا اسم

 از همون هفت تاس... یکیمهرنوش خانم  دیهفت تا همزاد داره،شا

 کل( ی)دانا                                          

 تیاز واقع روزهیزارن که ف یخبر نداره،نم تیاز واقع روزهیف یروزهِ،ولیف یاز هفت تا همزاد ها یکی درسته،مهرنوش

 خبر دار بشه

 

 یرفح یخت،ولیر یبزند،آرام آرام اشک م یحرف چیتوانست ه ینم یکنار دخترکش نشسته بود،ول نکهیبا ا مهرنوش

 زد،ساکتش کرده بودند ینم

 (...روزهی(،ماه رخ)خواهر فروزهی)پدر فاریرا،ماز مهرنوش

را  یدیساخته بودند،االن انگار نور ام زیدخترکشان را تحمل کرده بودند،با همه چ یشده بودند،سال ها غم دور دیناام

 در دل آنها روشن کرده باشند...
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 را رساندند،و به طرفحنا بندون حرکت کرده اند... مهرنوش

و پدر و مادرش دور  دیمهرنوش بود،به خاطر مهرنوش ناراحت بود،که از چشم فر ریهنوز ذهنش درگ روزهیف

 یبود،لبخندش را حفظ کرده بود،ول یگرید ینگاهش به رقص و آواز مراسم حنا بندون بود،فکرش جا روزهید،فنمان

 (دور نماند...دیذهنش از چشم مهتاب)مادر فر یریدرگ نیا

 (روزهی)ف                                           

به مهرنوش  دیممکنه،چرا من با ریغ یکردم ذهنم و آزاد بزارم،فقط به مراسم حنا بندون فکر کنم،ول یسع یلیخ

 خانم فکر کنم!؟...

 به خونواده خودم شک کنم!؟... دیبا چرا

 یدریح_فاطمه#

  یس_پارت#

 بهم نگفت!؟... یزیچ دمیپرس دیفر از

 که هنوز جوابشون رو ندارم. ییها وسوال

 یصدات م میساعته که دار می؟نییلبخند زد و گفت:)دخترم کجا هیرون،یمامان مهتاب از فکر اومدم ب یصدا با

 ...(؟یبرقص یخوا یم،نمیکن

 ...(میبرقص می،بریلبخند زدم و گفتم:)چرا نرقصم مامان هیرو حفظ کردم، حالتم

 میمراسم رو ادامه داد م،بعدشمیدیرقص یخانم و ... کل میمامان و مر با

 هیپف کرده،که فکر کنم از گر یبد،چشم ها یاومد تو،با حالت نیرژ هویرو دستمون که  میدیکش ینقش حنا م میداشت

 بود. ادیز

 فقط ماله منه...( نید،شاهیرو تموم کن یمسخره باز نیزد و گفت:)ا غی،جیوحش یحالت با

 !؟...فتهیاتفاقا واسه من ب نیا دیکنم،چرا با کاریدونم چ ینم
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 نیخواد حنا بندونمون رو خراب کنه،نکنه به خاطر ا یمون رو خراب کنه،حاال هم که م یکرد نامزد یکه سع اول

 ازدواج کنم. نینتونم با شاه

 ...رهیتونست جلو اونو بگ یکس نم چیزد،ه یو داد م غیطور ج نیهم

 .دمیشن یرو نم ییصدا چیمن ه یبلند بود،ول یلیها خ صدا

باالخره اشک هام راه خودشون رو باز  نم،یب یرو تار م یکه تو چشم هام جمع شده بود همه چ یبه خاطر اشک حاال

 شدن یکردن و جار

 دو هفته عقب افتاد،مراسم حنا بندونم خراب شد مینامزد مراسم

خوابوند تو گوشم و  یکیکنم، یشد نتونستم کار یدفعه ا هیبهم حمله کرد،چون  نیرژ هویحال خودم بودم که  تو

 زدم غیج هیشدن موهام  دهیخاطر کش د،بهیموهام رو کش

از  یکیو با  نیحمله ور شد سمت رژ نیبهم،شاه ختیاعصابش ر دیصحنه رو د نیاز در اومد تو،تا ا نیشاه بعدش

 یرو خفه م نیداشت رژ نیکرد،شاه یم غیج  غیزد و ج یداشت دست و پا م نیرو گرفت،رژ نیدست هاش گردن رژ

 .دیبه دادش رس دیکرد که فر

 خونه خارج شدم... نیو از ا یسمت در خروج دمیبمونم،دوو نجایتونم ا ینم گهید

 

دونم کجا!مقصد  یرفتم،نم یو م دمیدو یطور م نیهم                                                                 کمی_و_یس_پارت#

نظر  به دیشلوغه،اصال مهم نبود،شا ابونیکردم،برام مهم نبود که االن خ یم هیرفتم و گر ینداشتم،فقط م یمشخص

 دَوه... یجنون مانند م یکه با حالت وونهیدختر د هیمردم 

 (نی)شاه                                      

 ترم... وونهیمن از اون د یشده بود،ول وونهید نیرژ

از  ریبه غ مینبود،همه مهمون ها رفته بودن،همه بود نیاز رژ یخبر گهیبود و د دهیو صدا ها خاب سر

 شدم یم وونهیداشتم د گهیجا نبود،د چی...نبود...هروزهیف
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 ... دیافتاد،نبا یاتفاق ها م نیا دیوسط کم بود،نبا نیا یزیچ هی انگار

 یشناسم،چند ساله که دارم سع یرو از قبل ها م روزهیف ومده،منیدو سه روز به وجود ن نیتو ا روزهیمن به ف عشق

 دار کنم یمعن روزهیمو با ف یمعن یب هیکنم زندگ یم

 ...ختیبهم ر یالف بچه همه چ هیخاطر  به

 هنوز بر نگشته، یشدم،ساعت ده شبه ول یم وونهیداشتم د گهید

 اورد رونیدر اتاق من رو از فکر ب یصدا

 ...دییبفرما_

 بود اومد داخل و کنار من نشست،اونم حالش بد بود دیفر

 نشده؟ یهنوز خبر_

 ترسم فهـ...( یشم...م یم وونهید ست،دارمین یخبر چی:)نه...هنوز هدیفر

 پرسم یگفت،بازم ازش م یخواست بگه که م یخواست بگه!؟...اگه م یم ی!؟ چیچ یعنیرو خورد، حرفش

 داش!؟... یبِگ یخواست یم یچ_

 داش...( الیخیو گفت:)ب دیبه سرش کش یکالفه دست دیفر

خبر دار بشه!؟نکنه  یاز چ روزهیکه ف دیترس ی!؟...مدیترس یم یخواست بگه!؟...از چ یم یرفت،چ رونیاتاق ب از

 ترسن!؟... یوسط هست،چرا از گفتنش م نیا یراز

 خبر دار بشم... زیاز همه چ دیراز رو کشف کنم، با نیا دیبا من

 

 دوم _و_یس_پارت#
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بزرگ  بایرنگ تقر یدر آب هیجا،نیاومدم ا یچطور دمیسادم،نفهمیخونه وا هیرفتم که جلو در  یطور م نیهم

 زده بودن باال تر... واریکه از د یخونه بزرگ بودن،جور یبود،درخت ها

لحظه  هیشونم نشست، یرو یکردم که دست یو منگ دور و برم رو نگا م جید،گیرس یبه ذهنم نم یچیه

ا شده دخترم!؟چر یچ»مهرنوش خانمه،نگران بهم نگاه کرد و گفت: دمید ه،کهیک نمیرو چرخوندم تا بب دم،سرمیترس

 ...«زمیتو خونه عز میبر ای)اشک هام رو پاک کرد و گفت(ب؟یکن یم هیگر

 کرد سمت همون خونه تمیهدا

 شم مهرنوش خانم یمزاحم نم_

 «دخترم ، تو هم مثل دختر خودم هیچه حرف نیا:»مهرنوش

 اطیانگور ، از ح یباغچه متوسط داشت و درخت ها هیبزرگ بود ،  بایتقر اطشی؛ ح میرو باز کرد و وارد خونه شد در

 .میو وارد اتاق شد میگذشت

 متوسط... یآشپزخونه هیسالن بزرگ داشت و سه تا اتاق و  هی

 حال نشسته بودند ، که با ورود من ، هر دو به طرف من نگاه کردند. یدختر جوون تو هیمرد مسن و  هی

 انداختم و همراه مهرنوش خانوم به راه افتادم. نییرو تو هم قفل کردم و سرم رو پا دستام

 شونیهستن)بعد اشاره کرد طرف دخترک جوون(ا اریشوهرم ماز شونیا»، اشاره کرد به مرد مسن و گفت: مهرنوش

 «هستن هم دخترم ماهرخ

 ...«خوشبختم! »رو صاف کردم و گفتم: گلوم

 «دخترم یخوش اومد»مسن: مرد

 هیو با خنده و گر دیاسمش ماهرخِ ، به طرفم اومد و من رو در آغوش کش دمیدخترک جوون که حاال فهم اون

 ...«دونستمیخوشحال شدم ، م یلیخ»گفت:

 حرفش رو ادامه نداد! گهید
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 !؟ ...کننیرفتار م بیو غر بیعج قدرنیا نایا چرا

 کنم! ... ینذاشتن من خودم رو معرف اصال

 «هستم! روزهیمنم ف»اومدم و گفتم: رونیآغوش ماهرخ ب از

، که باالخره ماهرخ به حرف اومد و با تته پته  کردندیمتعجب داشتن من رو نگاه م یچهرها با

 ...«روزهی...تو...فت»گفت:

 «هستم روزهی، من ف زمیآره عز»زدم و گفتم: یلبخند

 آروم به سمتم اومد و... ینزده بود ؛ بلند شد و با قدم ها یحرف چیمسن ، که تا االن ه مرد

 

 سوم _و_یس_پارت#

 «دخترم... یخوش اومد»لرزون اومد و گفت: یقدم ها با

 «کن به اتاقت... تشیرو حدا روزهیماه رخ دخترم،ف»به ماه رخ گفت: رو

ماه رخ در رو  میدیکرد،به اتاق که رس تیار اتاق ها حدا یکیرخ به طرفم اومد و دستم رو گرفت،من رو به طرف  ماه

 هیاتاق منه... نیجون،ا روزهیف»رخ در رو بست و با ذوق اتاق و به من نشون داد و گفت: م،ماهیباز کرد و وارد اتاق شد

 ...«میاتاق بود نیتو ا ییبا خواهرم دوتا یروز

 «پس خواهرت کجاست!؟...»آخرش رو که گفت،حس کردم که ناراحته،رو بهش گفتم: جمله

 یما خانواده خوش بخت»به روم زد و گفت: یتخت نشست،منم کنارش نشستم،لبخند ین،روییرو انداخت پا سرش

 یباز اطیتو ح میروز که من و خواهرم داشت هیمن ماه رخ،اسم خواهرم مهربانو بود... م،اسمیتا خواهر بود م،دویبود

خونه شدن و خواهرم و با خودشون  اردزن و شوهر و هیشد و  دهیکوب یبلند یدر با صدا هوی...میکرد یم

 یاز چشم هاش اومد و ادامه داد(هنوز که هنوزه جا ینداشت)قطره اشک یا دهیفا ی...ولمیالتماس کرد یلیبردن...خ

 «کنم... یرو حس م شیخال

 گونش بود رو پاک کردم یکه رو یماه رخ دلم به درد اومد،دست بردم و اشک هیگر از
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 خواهرت رو بردن!؟ یاونا واسه چ_

 «شنوم... یرو نم یجواب چیپرسم...ه یدونم...هر وقت جوابش رو از مامان و بابا م ینم»رخ: ماه

 «میحرف بزن گهید زیچ هیاز  ایحاال خودت و ناراخت نکن،ب»به روش زدم و گفتم: یلبخند

!؟...چند تا خواهر و نی...پدر و مادرت ک؟یکن یم یتو کجا زندگ»آفتاب به روم زد و گفت: هیبه گرم یلبخند

 ...«ن؟یبرادر

 «دوستش دارم اسم مامانم مهتاب،اسم بابام هم حامد یلیبرادر دو قلو دارم،خ هیمن _

 «!؟...یبا مامانم آشنا شد یرچطو»کنجکنوانه،که بامزه اش کرده بود گفت: یرخ با چهره ا ماه

 

 چهارم _و_یس_پارت#

 «میتو راه با هم آشنا شد میرفت یم میداشت نیبعد از ظهر که با شاه»زدم و گفتم: یلبخند

 «!؟...هیک نیشاه:»دیپرس عیرو که بردم،انگار کنجکاو تر شد،سر نیشاه اسم

 حنا بندونم دمش،تاید یکردم،از همون روز که تو فسد فود فیبا ذوق تمام ماجرا رو براش تعر منم

خوش  نیکه با وجود رژ نیبرام تکرار شد،دوباره غم عالم نشست تو دلم،ا یآوردن اسم حنا بندون دوباره همه چ با

 یم هیچرا گر»شده بود،ماه رخ اشکام و پاک کرد و گفت: سیممکنه،تا به خودم اومدم صورتم خ ریبخت بودن برام غ

 «گلم!؟... یکن

ود،ماه ب دهیامونم رو بر هیگر گهی...سخته...دنیبا شاه یا ندهیآ دنید نیکه با وجود رژ نیرو بهش گفتم،ا نیرژ هیقض

 ..«یکن هیو گر یوقت ناراحت بش چیوقت ه چیزارم ه یشتم،نمینکن،من پ هیگر»و گفت: دیرخ من رو در آغوش کش

 نداشتم یناراحت چیشد،ه یکه دلم قرص قرص م یداد،جور یرخ با حرفاش بهم آرامش م ماه

رو  میشناختمش اعتماد کنم و کل زندگ یکه تا االن نم بهیدختر غر هیبه  دیبا ه،چرایچه حس گهید نیا ایخدا یوا

 کنم... فیتعر
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 کنم. یکس اعتماد نم چیمن راحت به ه یکرد،ول فیاونم تعر خب

 واریشد به د دهیدر باز شد و کوب هویمه  میحال و هوا خودمون بود تو

 ...«ایخدا یوا:»میرخ،همزمتن گفتدفعه  با ماه نیا ی...ولمیشگیبه عادت هم دم،منیلحظه ترس هی

 میدیخند زیو ر میانداخت گهینگاه به همد هی

 «آروم تر بابا منم...»وارد اتاق شد و گفت: تییکو ستیو ب ییچا ینیخانم بود،با س مهرنوش

 یم ایخب دخترا چ»ما نشست و گفت: یواسه خودش آورد و روبرو یسندل هیرو گذاشت رو تخت کنار ما و  ینیس

 ...«ن؟یگفت

 «از خودش و خانوادش گفت،منم از خودمون گفتم... روزهی،فیچیه:»رخماه

 از یهست ی!؟راضیکن یم یدخترم کجا زندگ»زد گفت: یکه اوج صداقت توش موج م یخانم با لحن مهربون مهرنوش

 «!؟...تیزندگ

 

 پنجم _و_یس_پارت#

 «برام کم نزاشتن یچیام،مامان و بابام ه یراض میاره مهرنوش خانم،از زندگ»زدم و گفتم: اشیبه مهربون یلبخند

دونم ساعت  ینم ینگرانم شده باشن،حت دیاومد که االن مامان و بابا با ادمی هویکه  میطور گرم حرف زدن بود نیهم

ه ک یشکر باق یرون،جایه به خودم انداختم،با همون لباس قرمز حنا بندونم و شال قرمزش اومده بودم بنگا هیچنده،

 دهیلباس هام پوش

 بپرسم ساعت چنده؟ شهیم_

 ...«میده و ن»دستش کرد و گفت: یرو یبه ساعت مچ یرخ نگاه ماه

 ووردمیرو هم ن میره،گوشیچقدر د ایخدا یوا

 کار کنم؟؟... یکه دادمش دست مامان مهتاب،حاال چ ادمهی
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 زنگ بزنم؟... هیتونم با تلفنت  یرخ جان مماه_

 رو از کنار تختش برداشت و گرفت رو به من  شیگوش رخماه

 ...«یدار اریاخت:»رخماه

 «ممنون»بهش کردم و گفتم: یقدر شناس نگاه

 رو گرفتم دیرو از دستش گرفتم و شماره فر یگوش

 بوق جواب داد نیدوم با

 ...«د؟ییالو سالم،بفرما:»دیفر

 روزهیف ،منمیالو سالم داداش_

چرا  رو تیم،گوشیچقدر نگرانت شد یدون یتو،نم ییکجا یآبج»زد گفت: یتوش موج م یکه نگران ییبا صدا دیفر

 «!؟...ینبرد

 کنم یم امکیداداش آروم باش،من خونه دوستمم،آدرس رو برات پ_

 «فعالباشه،پس :»دیفر

 فعال_

 رخ گرفتم و ازش تشکر کردم.رو به طرف ماه یگوش

 «یرفت ینم گهیوقت شب د نیدخترم،ا یموند یم»خانم: مهرنوش

 مادر و دختر کردم  نیبه ا یقدر شناسانه ا  نگاه

 امیم گهیروز د هیان شاا... روقتهیشم،د یممنون،مزاحم نم یلیخ_

 

 فرستادم. دیو واسه فر دمیرخ پرسجارو از ماه نیا آدرس
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 گفتو... اشیو مهرنوش خانم از جوون میحرف زد یکل دیاومدن فر تا

انگار دوباره غم نشست  دیفر دنیخان به طرف در رفتن و بازش کردن،با د ارید،مازیدر به صدا در اومد،حتما فر زنگ

 شناختنیو م گریتو دلشون،انگار همد

و به طرف  میکرد یخان خداحافظ اریرخ و مازهکنم،از مهرنوش خانم و ما یفکر م یجور نیمن ا دیدوم واال،شا ینم

 میرفت دیفر نیماش

 رو روشن کرد... نیماش دیو فر میشد سوار

 

 کل( ی)دانا                          ششمویسپارت#

 کرده یبا دروغ در آنجا زندگ یکه عمر یدر راه خانه بود،خانه ا روزهیف

 

 دهیکه از پدر و مادرش شن یتلخ یکنه،حرف ها یداره نابودش م یتلخ که تازگ یقتیحق دنیفهمناراحت از  دیفر

 همه ظلم رو تحمل کند نیتوانست ا یخود قرار داده بود،نم یآنها را الگو یبود،که عمر

 

ا ب روزهیف دند،کهیاز او پرس ییشان سوال ها یشگیبودند،حامد و مهتاب با تظاهر هم دهیبه خانه رس دیو فر روزهیف

به  اریرخ و مازشب با فکر مهرنوش و ماه روزهیکوتاه و مختصر خود را رها کرد و به طرف اتاقش رفت،ف ییجواب ها

 خواب رفت...

 

 را دارد. شیکار ها یدر جبران همه  یکه در گذشته انجام داده،سع ییاز کار ها مونیپش نیشاه

 ...یلی...خرهید یلیخ گهیاالن د یوجدان دارد،ول عذاب

 (روزهی)ف                                         
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 شدم،بس که قر زد اعصاب برام نذاشت. داریمامان از خواب ب یبا صدا صبح

چه  یمادر من اول صبح»رو به مامان گفتم: یتخت و با لحن ناراض یرو باز کردم و چها زانو نشستم رو چشمام

 ...«گهیبخوابم د ؟بزاریکن یم تیخبرته؟! چرا من رو اذ

 «هم نگرانت هستن،بلند شو زشته یاومدن،کل نیخانم و شاه می،مر۱٢خوش خواب ساعت :»مامان

 بخوابم،اَه،مزاحم... یزار یکه دپ شدم،امروز هم نم روزین،دیشورت و ببرن شاه اوف،مرد

 «گهیام شما برو د یباشه مامان،االن م»رو به مامان گفتم: ناچار

 هفتمویسپارت#

 «ها ی)انگشت اشارش و به طرفم گرفت و ادامه داد(من رفتم نخوابن،ییپا ایب عیمن رفتم،سر:»مامان

 «راحت التیخوابم مامان شما برو خ ینم»و کفتم: دمیصورتم کش یرو یدست

 یهر کار یتخت،ول یرفت و در رو بست،منم از فرصت استفاده کردم و خودم رو پرت کردم رو رونیاز اتاق ب مامان

 ها... ووونهین،دیخوابم نبرد،اَه،مردشور همتون و ببرن که مزاحم خوابم شد گهیکردم د

هم  شیآرا یرفتم،حت رونیشال انداختم رو سرم و ب هیدوش گرفتم،لباس هام رو عوض کردم و  هیشدم و  بلند

 هم بکنم شیهم بکنم،زدن خواب قشنگم رو خراب کردن و حاال آرا شیکه آرا دارمیمشتاق د یلینکردم،خ

دخترم کجا »نگران گفت: یخانم به طرفم اومد و با حالت میلبم نشوندم و وارد حال شدم،مر یرو یمصنوع لبخند

 «چقدر نگرانت شدم خوشکلم... یدونی! م؟یرفت یگذاشت هوی! چرا ؟یبود

 دیشیحاال نگرانم م نیرو خراب کرد نمیخواب نازن نیهه،زد

 کنم. فیتعر دیباشه خوابم رو واسه فر ادمی

 !...«د؟یخانم خوب میسالم مر»زدم و گفتم: یمصنوع لبخند

 ادامش نده گهیرو گفتم تا بحث رو عوض کنم،که د نیا

 !..«؟یدفعه ا هی ؟چرایچرا رفت ی؟نگفتیمن خوبم دخترم،تو خوب»خانم: میمر
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 افتمیکنم ولم کنه؟! اصال حوصلش رو ندارم،  کاریقصد نداره دست از سر کچل من برداره،چ زرشک،انگار

 م،باشهیزن یبعدا با هم حرف م دینی؟بشیسادیجون شما چرا وا میمر_

 «باشه دخترم»خانم نشست و گفت: میمر

ور  لشیداره با موبا دمیگفت،رو کردم بهش و تا خواستم سالم کنم که د ینم یچیکه تا االن ساکت بود و ه نیشاه

 دهیم لشیو لبخند تحو رهیم

 «خان نیسالم شاه»رو ساف کردم و گفتم: صدام

 سالم»توهم و بلند گفتم: دمیدفعه اخمام رو کش نیقدر مشکوک،ا نیچرا ا نیکه آروم نگفتم،ا د،منینشن انگار

 «خان نیشاه

 وهشتمیسپارت#

قلبش رو به من  یخنده دار که دستش رو گذاشته بود رو یخانم با حالت مید،مریقدر بلند گفتم که از جا پر نیا

 «یچه طرز سالم کردن،سکتم داد نیوا دخترم ا»گفت:

 «خانم میمر دیببخش»جور خندم گرفته بود،هر آن ممکن بود که منفحر بشم،حالت خودم و حفظ کردم و گفتم: بد

 ایخدا یروبه رو شدم،وااا نیده دار شاهخن اریبگم که با چهره متعجب و بس یزیتا خواستم چ نیکردم به شاه رو

 شنیکنن واقعا خنده دار م یو تعجب م ترسنیم یو پسر وقت رم،مادریمیدارم م

 «جواب سالم واجبه»گفتم: نیو گاز گرفتم تا نخندم،رو به شاه لبم

بچه خنگا  نیبه حرف اومد و مثل ا کرد،باالخرهیداشت با همون صورت خنده دارش من رو نگا م نیهمچنان شاه و

 «ها؟!...»گفت:

 طاقت ندارم کهید ایخدا یدفعه دهنش هم باز موند،وااا نیا

گفتم  یو چرت و پرت م دمیخند یم یر،هیمادر و پسر و از ما نگ نیا ایخدا یدم،وااایبلند خند یجا با صدا همون

که از چشم هام  دمیخند دم،انقدریخند یدونم چقدر داشتم م یگفتم،نم یداشتم م یکه چ دمیفهم یخودمم نم

 «یلی...خی...خل یلیخ نیشاه»خنده هام گفتم: ونیا،میخدا یاومد،وااا یاشک م
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 دمیخند یطور که داشتم م نیشدم،همیافتاد دوباره از خنده منفجر م یکه به صورتشون م دم،نگامیبلند خند دوباره

 دیتونستم چشمام رو باز کنم،باالخره به اتاق فر یبرد،از زور خنده نم دیگوشم و گرفت و به طرف اتاق فر یکی

 از خندم کم شد کمی دن،باالخرهیرو بست و من همچنان در حال خند م،دریدیرس

 روبه رو شدم،خندم و به زور خوردم و مظلوم نگا کردم تو چشماش دیفر یهام رو باز کردم و با وچهره عصبان چشم

 «!ها...کنه؟یرو مسخره م ندشیمادر شوهر آ یخل؟!ک گهیبه نامزدش م یچه طرز برخورد با مهمونه!؟ ک نیا:»دیفر

 ونهمیسپارت#

افتادم و  ادشونیخو جواب سالمم رو نداد)دوباره :»رم،گفتمیحالت ممکن رو به خودم بگ نیکردم مظلوم تر یسع

 ...«یدیچهرشون رو د شییادامه دادم(خدا

 ...«یکن یم یو معذرت خواه یریاالن م نینخند،هم»گفت: عیسر دیخواستم بخندم که فر یم دوباره

 کنم،اصال برن گم شن،اَه یکه من ازشون معذرت خواه ننیکنم!...مگه تو خواب بب ی!...من...معذرت خواه؟یچ

 یاز من معذرت خواه دیبا نیکنم،تازه شاه ینکردم که بخوام معذرت خواه یجان،برادر من،آخه من که کار دیفر_

 بچش... تیکنه به خاطر ترب یاز من معذرت خواه دیخانم هم با میکنه که جواب سالمم رو نداده،مر

 حرفم رو خوردم دیچهره فر دنیحرفم تموم نشده بود که با د هنوز

 گفتم؟!... یمگه من چ خو

 نزدم که! یبد حرف

 «نه؟ ای یکن یم یمعذرت خواه:»دیفر

 «نه»گفتم: دیدر جواب فر عیو سر تند

 «؟نه یکن ینم یکه معذرت خواه»که مثال من رو بترسونه گفت: یاخم مصنوع هیرو به من با  نهیدست به س دیفر

 نـــه_

 «یباشه خودت خواست:»دیفر
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پاهام رو نگه داشته بود و سرم رو هوا  یعنیبلندم کرد، من رو سر به هوا نگه داشت) هویشوک حرفش بودم که  تو

 ( |-:-بود: نیزم

تو  رهیم شه،خونیحالم بد م نیبزارم زم دیفر غیییج»گفتم: یمانند غیج یزدم  با صدا یطور دست و پا م نیهم

 ...«دیغ،فریییدونم بابا،ج یو...چه م یو خون یمغذم، مرگ مغذ

 یولت نم یکنیم یمعذرت خواه میو مر نیاز شاه ینزن،تا نگ غیقدر ج نیزهر مار،ا»وسط حرفم و گفت: دیپر دیفر

 «کنم

 کنه یما رو باش،بزرگ ترش رو بااسم صدا م هه،برادر

 یکن یتو نم نکه

 تو سرم...:(( خاک

 چهلمپارت#

 خوره... ینخوردم،داره حالم به هم م یچیصبح هم ه از

 «خواهر جان؟ یرو گرفت متیتصم»گفت: دیکار کنم فر یفکر بودم که چ تو

 هم دارم؟! یکنم! چاره ا چه

 ندارم! گهید نه

 بد شد ن،حالمییبزارم پا م،حاالیمن تسل ,باشه بابا_

 یهم معذرت خواه م،تویریخب،حاال با هم م»نگام کرد و گفت: یمندانه ا روزیلبخند پ ن،باییمن رو گذاشت پا دیفر

 «یکنیم

 گرفتم  هیرو به حالت گر چهرم

 (باشه-:میکنیم یمعذرت خواه میریم خورم،بعدینخوردم،صبحانه م یچیداداش گلم،من از صبح ه_

 «خو یدفعه ا هیبخور  ،ناهاریصبحانه بخور یخوایم ۱٢خجالت بکش ساعت:»دیفر
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 رنیم نایا نیخدا شاه دیصبحانه بخورم،ناهار بخورم،استراحت هم بکنم،بعدش هم به ام دینه داداش من،من با_

 خونشون 

 «یکن یخواه خدا معذرت دیاالن با نیزود باش، هم»اومده باشه گفت: ادشی یزیچ هیانگار  دیفر

 نداد که جوابش رو بدم،دستم رو گرفتم و دنبال خودش برد فرصت

 

 «به شما بگه... یزیچیخواد  یخانوم،خواهرم م مین،مریشاه»گفت: دیکنارشون و فر میدیرس

 ده،اَهیمن رو تو عمل انجام شده قرار م شهیهم هم دیفر نیا

 .میداداش دارن ما هم داداش دار همه

 ...«دمیکه بهتون خند دیببخش»و گفتم: نییدهنم و صدا دار قورت دادم و سرم و انداختم پا آب

 «جواب سالم تو رو بده ستیبا یم نیه،شاهیچه حرف نینه دخترم، ا»خانم: میمر

 زن،خدا از زبونت بشنچه مادر ریپ گهیراست م خو

 زنه یچرا حرف نم نیشاه اصال

 «کنم یخواهش م»تو هم و گفت: دیاخماش رو کش نیشاه دمیرو آوردم باال د سرم

 )-رفت: اطیاز اتاق خارج شد و به طرف ح عیهم سر بعد

 کمیوچهلپارت#

 کردم ی!من که معذرت خواهیچرا ناراحت شد خو

 و به طرف آشپز خونه رفتم. دمیو کش کردم،راهمینگا م نیشاه هیخال یطور داشتم به جا نیهم

 نیدپ شدم،اصال چرا من به شاه یخوردم،حساب یکه چ دمیاصال نفهم یبرداشتم و خوردم،ول خچالیاز تو  یزیچ هی

 رم؟یکه االن ناراحت بشه؟چرا تو دلم بهش فهش دادم که االن عذاب وجدان بگ دمیخند
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 «لعنت به من،اَه»و گفتم: زیبه م دمیو کوب دستم

 و رفتم به طرف اتاقم،وارد اتاقم شدم و در و بستم. دمیو کش راهم

 

 از دستم ناراحت باشه زارمیارم،نمیاز دلش در ب دیبا

و  کیکم رنگ  که اصال معلوم نشه،ش یلیپر رنگ که تو چشم باشه،خ یلیکردم،نه خ شیتوالت نشستم وآرا زیم جلو

 خوسگل

شال هم  هیزدم، یرو دم اسب هیاز موهام رو کج کردم و بق یکمیدم،یلباس برداشتم و پوش هیگشتن  یاز کل بعد

 انداختم رو سرم

 ...نیشاه یبه سو شیواسم گرفته رو هم انداختم گردنم،و پ نیرو که شاه یگردنبند

 جلوم رو گرفت  دیکه فر نیکنار شاه اطیاومدم،خواستم برم تو ح نییو باز کردم و از پله ها پا در

 «هم زده،نگاش کن یپیکجا!؟...چه ت:»دیفر

 هم سرش رو به نشونه تاسف تکون داد بعد

 ...اجازه هست؟ارمیاز دلش در ب رمیآقامون از دستم ناراحت شده،م_

 دور و برش و نگا کرد و دیفر

 «رونیکار داشت،االن هم رفت ب نیخب...شاه:»دیفر

 شده باشه یبادش خال هویشدم که  یبادکنک مثل

 من رفت!؟... دنیبدون  د نیا،شاهیخدا یوا

 قدر از دستم ناراحت شده!؟... نیا یعنی

 «کجا رفته؟ یدونیم»و پکر گفتم: نیغمگ
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 «دونمینگفت،نم یزیبه من که چ:»دیفر

 «یباشه فعال داداش»شد،دستم و رو هوا تکون دادم و گفتم: یته مونده بادمم خال گهید االن

 قدر نی!حاال که اهو؟ی یکجا خانم کوچولو؟!چرا دپ شد»جلوم رو گرفت و گفت: دیسمت اتاقم که فر رفتمیم داشتم

 «؟یزد و ادامه داد(موافق یاز دوستام)چشمک یکیتولد  میبا هم بر ای،بیخوشکل کرد

 ودومچهلپارت#

 یچیاقل بهتر از ه حد

 میبر یموافقم داداش_

 «خواهر گلم میپس بر:»دیفر

 !؟یشیتو حاضر نم_

 «و رو به من ادامه داد(چطورم؟ دی)دور خودش چرخینیبیتم نم ،جلویکنیفکر م نیبس به شاههه،از :»دیفر

 واقعا خوشکل شده ها... یدم،ولیرو ند دیبودم که فر نیبس تو فکر شاه گفت،ازیم راست

 !...شه؟یشروع م یک یمهمون ،حاالیداداش یخوشکل شد یلیخ_

 «م؟یگه،بریساعت د مین:»دیفر

 کی!آخه االن ساعت ستیزود ن یلیخ_

 «م؟یگه،برید میزود تر بر دیخب مثال دوستمه ها،با:»دیفر

 امیتو برو منم االن م_

 «منتظرم...:»دیفر
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خونه،لوازم  دی،کلیمربوط بهش و )گوش لیو با وسا فمیرفت و منم رفتم طرف اتاقم،وارد اتاق شدم و ک دیفر

 و رفتم... دمیلباسم پوش یمانتو هم رو هی(شیآرا

 

 راه افتاد. دیشدم و فر نیماش سوار

 رو روشن کردم نیبود،دست بردم و ضبط ماش نیتو ماش یبد سکوت

 از کاکوبند( Hoco  Hoco)آهنگ 

 نگا کردم. رونیو ب نیدادم به در ماش هیو تک دادم،سرمیجور به آهنگ گوش م نیهم

که دست تو دست هم  ییها شه،زوجیکه داره پخش م یاده،آهنگیپ یرنگ و وارنگ،عابرا یها نیپر از ماش ابونیخ

 یو گوش کردن به آهنگ،ب نیکردن پشت ماش یرانندگ کردم،ازیها ذوق م نیهمه ا دنیبا د یروز هیزدن،یقدم م

 ها گشتن ابونیخ یتو لیدل

 دفعه باهام بد شد؟!... هیچرا  نی...شاهگمیدارم م یهه،چ

 

 انجام شد،کامال واضحه یدفعه ا هیزود و  یلیازدواج شما خ میتصم چون

 کجا معلوم که اون بهت عالقه داره؟!... از

 جلو؟!... ومدیکجا معلوم که اون به خاطر پول ن از

 

شد،درسته که من احمق همون  یدفعه ا هیازدواجمون  میاعتماد دارم،درسته که تصم نی! من به شاهشهیمگه م هه

 بود... گهید یکی...انگار زدمیعقلم نبود...دلم بود...من نبودم که حرف م میتصم یبار اول بله رو گفتم...ول

 کنم؟ کاریطور باشه من چ نیواقعا اگه ا یول

 زم؟یبه سرم بر یگل چه
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 یشکاا نیا ختنیگونه هام تر شد،چشمام و بستم تا از ر یچطور دمید،نفهمیچیمزخرف بغض تو گلوم پ یفکرا نیا با

 خودم از دستم رفت... اریباز اخت یکنم،ول یریجلو گ یلعنت

 وسومچهلپارت#

 نفهمه دیتا فر ابونیشدن،سرم و چرخوندم طرف خ یجار اشکام

 دور نموندن دیفر یاشکا از چشم ها نیا یول

 

 و خاموش کرد،صورتم و چرخوند طرف خودش و مهربون تو چشمام نگا کرد نیزد کنار و ضبط ماش نیماش

 !کردمیم کاریداداشم رو نداشتم چ ا،منیخدا

 «!؟زنیریدارن م یها واسه چ دیمروار نی...ایغمتو آبج نمینب:»دیفر

 برد و اشکام و پاک کرد. تید

 

کلمه بهم  هیامروز فقط و فقط  کنه،کهیم میکه عشقم کم محل گفتمیگفتم،میم یداشتم که بگم،واقعا چ یچ

 حرفش کرد یاخماش و چاشن ،فقطیگفته،خشک و خال

 

 «داداش... الیخیب»و گفتم: نییو انداختم پا سرم

 

 الیخی...بیبگ یتونیکلمه م هیرو سرت...فقط  زهیریکوله بار غم م هیکه  یپره...وقت یکه دلت از همه چ یوقت

 

 «!...هان؟؟یناراحتت کرده آبج ی!...چالیخیو ب یچ یچ:»دیفر
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 بهتر باشه یجور نیا دیکردم،شا فیرو براش تعر یشدم و همه چ میبرابرش تسل پر

 وچهارمچهلپارت#

 بگم!... ینگم به ک دیفر به

 دیرف نمیبود باال آوردم تا بب نییکردم،سرم و که تا االن پا فیرو براش تعر یهمه چ یختم،وقتیریگفتم و اشک م یم

 دمیرو د دیفر نیدر چه حاله...سرم و که باال آوردم چهره غمگ

 

 افتاده!... یاتفاق نکنه

 !؟...کنهینگام م یشکل نیا دیفر چرا

 !...نیقدر غمگ نیا چرا

 چرا پر اشکه!؟.. چشماش

 

 افتاده!؟ یاتفاق یداداش_

 ..«،فقطینه آبج:»دیفر

 

 زنگ خورد شیحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز

 

 .......منمییاونجا گهیساعت د می.......ههه.....باشه.......تا ناریرفت جوش ن ادمی.......خب دیالو سالم.......آخ ببخش:»دیفر

 «فعال میو خواهرم.....باشه اومد
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 بود؟ یک_

 «حسام،دوستم بود:»دیفر

 گفت؟یم یچ_

 «اریبا خواهرمم،گفت قدمش رو چشم اونم ب ا،گفتمیگفت زود ب:»دیفر

 !گهید میباشه،حرکت کن بر_

 «!؟..افهیق نی!؟با ایجور نیا:»دیفر

 

 «مگه صورتم چطوره!؟...»رو صورتم و گفتم: دمیو کش دستم

 وپنجمچهلپارت#

 

 «خراب شده شتی،آرایکرد هیاز بس گر:»دیفر

 کنم یخب درستش م_

 !«؟یدار شیمگه لوازم آرا:»دیفر

 آره دارم_

 

 .میدیساعت رس میهم راه افتاد و ن دیکردم،فر شیدستمال صورتم و پاک کردم و آرا هی با

 

 دیپسره اومد جلو رو به فر هیم،یوارد خونه شد دیکم بود،همراه با فر هیبود،دوروبرش هماسا یمانند بزرگ الیو خونه

 «کنم... یگردن من بدبخت،از صبح دارم کار م یتو؟!   همه کارا رو انداخت ییمعلوم هست کجا»گفت:
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 «حسام!حاال که اومدم یزن یچقدر حرف م»گفت: دیزد که فر یداشت حرف م هنوز

 

 «خواهرتونن؟...»بودم اسمش حسام اشاره کرد به من و گفت: دهیپسره که حاال فهم اون

 کرد یلبخند ژکند نگام م هیطور که داشت با  همون

 «بله،خواهرمه...»کرد و گفت: یاخم دیفر

 

 «من حسام رستگار هستم،شما؟»رو به من گفت: حسام

 هستم،خوش بختم روزهیمنم ف_

 ...«نیهمچن:»حسام

 وششمچهلپارت#

 

 «دیجا حرف بزن نیکه تا صبح ا دییخوا ینم گهید میبر:»دیفر

 «میبله بله،بر»نگاش و از من گرفت و گفت: حسام

 

یطور داشتم م نیرفت همراه دوستاش تا کارار و بکنن،منم هم دیمشغول کار بودن،فر م،همهیشد الیسه وارد و هر

 کردم، یرو نگا م الیدم،ویچرخ

 بود. یو قشنگ کیش الیو واقعا

 

 نکرده،آخه پر از خاکه زیرو تم نجایا یچکیکه ه شهیم یسال هیانگار  یول
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 که روش خاک نشسته بود، دمیخوشکل اون طرف د یعسل زیم هی

 انگشتام پاک کردم هیانگشتم  و با بق یرو ز،خاکیم یرو دمیاشارم و کش انگشت

 

 خاک روش بود بلند شد یز،هرچیم یاومد و پرت شد رو یدستمال هیناگهان  که

 تا سرفه کردم،دستم و رو هوا تکون دادم تا خاک ها رو از  خودم دور کنم چند

 «کار و کرد؟ نیا یا نهیکدوم بوز»تو هم و تند گفتم: دمیهام و کش خت،اخمیاعصابم بهم ر یلیخ

 

 دمیو د دیسرم و چرخوندم حسام دوست فر تا

 

 گرفتیو لبشو گاز م کردیکنن مظلوم نگا م یم یکه خراب کار ییبچه ها مثل

 یها تیعکس شخص دنید ی)برا...«                                                              دیببخش»بم و کلفتش گفت: یصدا با

 SetarehRoman@     دیکانال مراجعه کن نیرمان به ا

 هفتموچهلپارت#

 

گهی!شوهرمه دهیبرم.مگه چ یقربون صدقه کس نیها(من قلت بکنم به جز شاه یبامزه شده بود)به چشم برادر چقدر

シ 

 

 «چه طرز برخورد؟! نیبخشم آقا،ا ینم»و گفتم: میشونینشوندم رو پ یاخم مصنوع هی
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 «؟یش یم یعصبان د،چرایخو من که گفتم ببخش:»حسام

 افتادم،دوباره حالم گرفته شد. نیبرخورد خودم با شاه ادی هوی

 «کنم یخواهش م»گفتم: عیسر

 دمیکش قیتا نفس عم اط،چندیح یاز اونجا خوارج شدم،رفتم رو عیسر و

 

 ...تونهیتفاوت باشه،نم یقدر سرد و ب نیتونه ا یزنگ بزنم،نم نیبه شاه دیبا

دارم نگران  گهیسوم...بوق چهارم...بوق پنجم...د...بوق اول...بوق دوم...بوق نیو در آوردم و زنگ زدم به شاه لمیموبا

 (-ششم...جواب داد: شم،بوقیم

 

 دمینفس راحت کش هیقلبم و  یو گذاشتم رو دستم

 

 !...«د؟ییبله!بفرما:»نیشاه

 هشتم_و_چهل_پارت#

 

 که منم؟! دینفهم یعنی!یچ

 !«؟یهست ی!کیمسخره کرد:»نیشاه

 !«نمیشاه ینشناخت»گفتم: یبغض آلود یصدا با

 

 در کمال تعجب یوار بودم که جوابم و خوب بده ول دیام
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 «شما!؟...:»نیشاه

 

 ..«روزهیمنم ف نیشاه»گفتم: ونیگر یشدن،با صدا یجار اشکام

 «کنه... ینم هیمن که گر روزهیف:»نیشاه

 

 شدم یم دینا ام داشتم

 دمیخند یهام م هیگر ونیم

 شم بد یخودم نبود،آخه صبح ها که از خواب بلند م دم،دستیکه صبح بهت خند دید،ببخشیجان ببخش نیشاه_

تونم تحمل کنم که جوابم و  یباهام قهر نباش،نم گهیکنم د یکنم،   خواهش م یزنم، مسخره م یشم،غر م یاخالق م

 ...  ،کهیباهام سرد باش ،کهیند

 

 شونم و تلفن قطع شد ینشست رو یزدم که دست یداشتم حرف م هنوز

 بوق بــــوق... بوق

 قطع شد!؟ چرا

 ونهم_چهل_پارت#

 

 ((نی))شاه                                           

 صورتش و چشماش و بست. یهم دستم و گذاشت رو د،بعدیو گرفت و بوس دستم
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 کنه وونهیخواد کن رو د یدختر امروز م نیا

 تمام وجودم عشق و تو دلم حس کردم،امروز ناخواسته ناراحتش کردم با

 خواستم ناراحتش کنم یبه خدا قسم نم یول ،

 ؟یناهار خورد_

 بهش نگا کردم... منتظر

 «نه...:»روزهیف

 «مهمون من،باشه»گفتم: خوشحال

 «باشه:»روزهیف

 رستوران نیبهش زدم و روندم طرف با کالس تر یچشمک

 کالم تا خود رستوران خوند. یآهنگ ب هیو روشن کردم، نیبردم و ضبط ماش دست

 

 و پارک کردم  نیم،ماشیدیرستوران که رس به

  میرو گرفتم و شونه به شونه هم وارد رستوران شد روزهیف دست

 .میگردبم و نشست دایدنج پ هیجا هی

 

 ؟یخور یم یچ_

 «واسه منم سفارش بده یواسه خودت سغارش داد یدونم،هر چ یاممم،نم:»روزهیف
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 سفارش دادم. ایتا الزان دو

کم  هی، امروز به خاطر  هیدختر حساس یلیخ روزهیبگم که ناراحت نشه ، ف یبهش بگم ، چطور یحاال چطور خب

 قدر ناراحت شد نیکه ناخواسته بود ا کیکوچ یمحل

 گم... یکنم ، آخر بار م یروز خاص م هیکنم ، امروزش رو براش  یگم ، امروزش رو خراب نم یاالن نم نه

 پنجاهم_پارت#

 

 ...دمیبگم ، فهم یچ حاال

 

 سوال بپرسم؟ هی_

 «بپرس..:»روزهیف

 نگام کرد منتظر

 ؟یدیبهم خند یصبح واسه چ_

 

 بگم که  یزیانگار دپ شد ، خواستم چ یخواستم ناراحتش کنم ، ول ینم

کرد ... خب منم  داریمن رو ب ۱٢صبح که خواب بودم مامانم ساعت :» و شروع کرد  نییسرش رو انداخت پا روزهیف

کرد ادامه داد(وارد حال  یم یطور که با انگشت هاش باز نی)هم شمیگند اخالق م یلیخ شمیک داریاز خواب ب یوقت

... دوباره سالم کردم ... بازم  یحرف ها ،بعدش اومدم بهت سالم کردم ... جوابم رو نداد نیو ا کیشدم و سالم عل

بامزه ... )دمیکنم ، ناخواسته خند کاری، خب چ نیدیبلند گفتم تو و مامانتم ترس ی... خب منم با صدا یجوابم رو نداد

 «نگا کرد تو چشم هام و ادامه داد( ناخواسته ها ، اصال از قصد نبود...
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 ی... نم دمیسوال پرس هیگلم ، من فقط  یبد حیقدر توض نیخواد ا ینم:»داد که گفتم  یم حیداشت توض هنوز

 «خواستم ناراحتت کنم 

 

 «کنم  یازت معذرت خواه دمیخب من ناراحتت کردم ، با:» گفت  یو با حالت بامزه ا نییشرش رو انداخت پا روزهیف

 

 بگم که ناهار و آوردن و منم حرفم و خوردم یزیچ خواستم

  میرو تو سکوت خورد  ناهار

 .میشد نیو حساب کردم و سوار ماش پول

 خانومم؟ میخب حالت کجا بر_

«                                                                             پارک میبر:»روزهیف                                                                               کمی_و_پنجاه_پارت#

                                                                                                                                                                                                              میبر_

.                                                    دمرو پارک کر نیپارک و ماش میدیرس                              رو  روشن کردم و روندم طرف پارک...            نیماش

بهم انداخت و لبخند  یدستش رو گرفتم      نگاه میزد یقدم م میطور که داشت نی.      هممیو قدم زد میشد ادهیپ

 میمنم لبخندش رو با لبخند جواب دادم                                                             داشت   زد                              یدلگرم

بفروشه                                                 یکیکنه که حد اقل بتونه  یچند شاخه گل دستشه و التماس م یدختر بچه ا دمیکه د میزد یقدم م

 یبودم که تونستم دل کودک خوشحالذوق کرد ،  چارهی، ب دمیو تمام گل ها رو با پنجاه هزار تومن خربه طرفش رفتم 

به  میتقد»رفتم ، گل ها رو گرفتم طرفش و گفتم: روزهیرو  شاد کنم.                         گل ها رو گرفتم و به طرف ف

گرفت                                    تمکرد و گل ها رو از دس یزیخنده ر روزهیف                       ..«                                           نمیبهتر

                         (                           -رو بهم داد: ایحرفش دن نیانگار با ا                                                                        «ییآقا یمرس:»روزهیف

«                                                  سوال بپرسم؟ هیجان  نیشاه»کرد رو کرد بهم و گفت: یم یتو دستش باز یبا گل ها روزهیف نیهم

«                                        خونه مهزنوش خانم؟ یبر یمن رو م:»روزهیف   بپرس                                                                                           _

 ی، همون خانم ستین ادتی:»روزهی!...                                                                             فه؟یک گهیمهرنوش خانم د_

همون که _«                              خونش  مشی، که بعدش رسوند نی، که اومد جلو ماش مشیدیکه روز حنا بندونمون د
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                           «                                                                   آره همون...:»روزهیبود!؟...                                                                 ف هتیشب یلیخ

«                                                                          پس بزار من برونم ادمهیمن :»روزهیف                                          ستین ادمیباشه ، فقط خونشون رو درست _

                                                                                          رمیبگ دهینتونستم خواستش رو ناد  کرد و منتظر جواب بود ، یداشت با خنده نگام م

 باشه گلم ، شما جون بخواه_

 

 

 کل یدانا                                    

 راند یخونوادش ، با شوق و ذوق م دنیخوشحال از د روزهیکردن بود ، ف یدر حال رانندگ روزهیف

 ستین یزیداره چ دنیکه موقع فهم یکه االن داره با خوشحال یخوشحال یول

 

 ( «-:نمشونیب یچقدر خوشحالم که دارم م یدون ی، نم یخوشحالم کرد یلیخ:»روزهیف

 

و مامان بابا که قصد ندارن بهش  دیباشه! اما چطور؟! فر دهیگفت:نکنه فهم ینشست ، با خود م نیبه دل شاه ترس

 ...یدون یباشه ، از کجا م دهینفهم دیگم مامان بابا ، منم که نگفتم ، اصال شا یبگن ، اصال چرا من بهشون م

 

به جز  ینکردم گلم...ول یمن که کار»گفت: دیصورتش رو پاک کرد و با شک و ترد یرو دهیچک یعرق ها نیشاه

 !..«ش؟ینیبب یهست که بخوا یک گهیمهرنوش خانم د

 به ماجرا ببره یپ روزهیکه در جواب ف دیسوال و پرس نیا

بهم  یلی، خ اریرخ ، اسم شوهرش هم مازدختر داره که اسمش ماه هیمنظورم خونوادش ، مهرنوش خانم :»روزهیف

کردم ، مهرنوش خانم من  یم هیبارون مونده بودم و گر ری، ز رونیلطف دارن ، اون روز که از مجلس حنا بندون زدم ب
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ب دونم اون ش ی، دستشون درد نکنه ، اگه نبودن نم میدیو خند میگفت یکرد و برد خونشون ، بعدش هم کل دایرو پ

 «اومد... یسرم م ییچه بال

 

 ...« میریدسته گل هم براشون بگ هی سایپس وا»زد و کفت: یو لبخند گرم دیکش ینفس آسوده ا نیشاه

 سادیوا یگل فروش هیزد و کنار  یدر جوابش چشمک روزهیف

 گرفت و روند طرف خونه مهرنوش. یگل دسته

 

 و پارک کرد و زنگ در و زدن... نیماش

 

 

 زنگ در به خودش اومد ، قلبش ... حس مادرانش یبا صدا مهرنوش

 به طرف در رفت و بازش کرد. عیپشت دره ، سر زشیکرد که دخترک عز یگوش زد م بهش

، مجبور بود ، اگه دست خودش بود دخترش رو  اوردیبرو ن یدخترکش اشک شوق تو چشماش جمع شد ، ول دنید با

 کرد یم فیرو براش تعر یکرد ... و همه چ یرا نوازش م شیگرفت و موها یدر آغوش م

 

 «د؟یسالم مهرنوش خانم ... خوب:»روزهیف

 به خودش اومد و در رو باز کرد مهرنوش

 «تو ایب زمیدختر عزسالم :»مهرنوش

 به داخل آمدند نیو شاه روزهیف
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 گونه اش نشاند. یمادرانه رو ی، و بوسه ا دیرو در آغوش کش روزهیدر رو بست ، ف مهرنوش

 گل ها رو دست مهرنوش داد ، وارد حال شدن  روزهیف

  شهیوارد حال م یچا یتیزاره و با س یکل ها رو داخل گلدون م مهرنوش

 

 «رخ کجاست؟خانم ماهمهرنوش :»روزهیف

 «کنم  یم دارشیرم ب یتو اتاقش خواب بود ، االن م:»مهرنوش

 برگشت روزهیف یرخ که با صداقدم اول برداشت به طرف اتاق ماه مهرنوش

 «کنم  یرم صداش م یمهرنوش خانم ... )بلند شد و به طرفش رفت( خودم م دیصبر کن:»روزهیف

 

 

 « میکنم تا بخور یدرست م یزیچ هیمنم  یکن یمباشه دخترم ، تا تو صداش :»مهرنوش

 «باشه ... :»روزهیف

 

رخ ، ... آروم در رو باز کرد و وارد اتاق شد ، ماه دینشن یبه طرف اتاق خواهرش رفت ، دو تقه به در زد ، جواب روزهیف

 رو تخت خواب بود.

 

 بود ...  زشیمال خواهر عز یکه تو بچگ یرو بغل گرفته بود ، همون عروسک عروسکش

 از تخت نشست  یبه طرفش رفت و گوشه ا روزهیف

 «شو  داریرخ جان ... بماه»هاش رو نوازش کرد و گفت: مو
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 شد داریب عیبه علت خواب سبکش سر رخماه

 چشم هاش رو باز کرد و ... آروم

 کنه کاریدونست چ ینم ی، از خوش حال دیرو روبروش د خواهرش

 نشست روزهیف یزانو روبرو  چها

 شد ، دستش رو باال آورد و خواست بزنه تو گوش خودش که ...  ینم باورش

 کار شد نیدستش رو گرفت و مانع ا روزهیف

 

 «!؟ یخودت رو بزن یخوا ی! ... چرا موونهید یکن یم کاریچ:»روزهیف

 تو شوک کار ماه رخ مونده بود روزهیکرد ، و همچنان ف هی، گر روزهیروانداخت تو بغل ف خودش

 

 «!؟ ... یخوب:»روزهیف

 رخ به خودش اومد و اشک هاش رو پاک کردماه روزهیحرف ف با

 

،  ایخدا ی... وادینه ؟ ببخش یشد تیاذ یلی! حتما خدم؟یکه من نفهم یاومد یاصال ک ؟یآره خوبم ، تو چطور:»رخماه

 «اد ها ...  یهم بد موقع م یخواب لعنت نیا

)بعد با  یشد داریزودب یبود ینشدم ، دختر خوب روونینه بابا اصال ح»گفت: روزهیزد که ف یداشت حرف م هنوز

 «اومدم  نی، با شاه ایبپوش ب یچ هیادامه داد ( زود دست و صورتت رو بشور  جانیه

 «آقات تا تنها نباشه  شیاونجام ، تو برو پ گهید قهیدق کیواقعا ، پس من  یوا»رخ با ذوق گفت: ماه
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 روزهیف                                           

  میباالخره از هم دل کند یمسخره باز یخنده و کل با

 وستیاومد و به جمع ما پ عیو مهرنوش خانم ، ماه رخ هم سر نیرفتم کنار شاه من

 

 

 رخ اومد ماه

  میبهم زد یو لبخند گرم میبهم کرد ی، نگاه نیدستم و گذاشتم تو دست شاه منم

 

 رخ سکوت رو شکست  ماه

 «دوستتون داره ...  یلیکرد ، انگار خ فیجون چقدر ازتون تعر روزهیف دیدون ی، نم دییشما نیپس آقا شاه»رخ: ماه

 بهش رفتم یبهم کرد که چشم غره توپ یادامه نده ، نگاه نیاز ا شتریکردم تا ب یالک سرفه

 ماه رخ ادامه داد یول

 «خب کجا بودم ... »رخ: ماه

 «آخ گلوم .. :» حرفش رو ادامه بده و بلند گفتم  نذاشتم

 «قدر دوستتون داره که ...  نیا روزهیخالصه ف:»رخ  ماه

 زدم غیتر ج بلند

 «گلوم ...  یآ یآ یآ:»روزهیف
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 «قدر دوستتون داره که ...  نیا» رخ: ماه

 «آخ گــــلـووم :»زدم  غیو بلند ج سادمیماه رخ وا یدفعه بلند شدم و روبرو  نیا

 «زنه که  ینم غیکنه ج یکه گلوش درد م یکس یداد نزن فسقل:» نیشاه

 نشیبود و تو دستش آب سادهیکه روبروم وا دمیتو هم تا خواستم جوابش رو بدم مهرنوش خانم رو د دمیرو کش اخمام

 بود

 « یشیو بخور خوب م نیدخترم ا ایب»نگا کرد و گفت: مهربون

 « یمـــــــرررسـ:»لپ هاش و گفتم  یبوسه نشوندم رو هی

 

 کرد  یکار و نم نیدوستش دارم مطمئنم اگه مامان مهتاب بود اصال ا یلیخ

 

 «به خدا ...  ستین شیطور چیه نیمهرنوش خانم ا:»نیشاه

 «کنه  یدختزم گفت گلوش درد م یدیمگه نشن:» خانم  مهرنوش

 

 «آخه ...  یول»گفت: یبا حالت بامزه ا نیشاه

دخترم گنار خودم  ای)رو کرد به من و گفت(ب میو اما و اگر ندار یول» و گفت: نیتو حرف شاه  دیخانم پر مهرنوش

 «رو بخور  شنیآب نیبش

 

 و ماه رخ در آوردم و کنار مهرنوش نشستم  نیواسه شاه یزبون ،منم
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 «منم که شلغم ... :»رخ  ماه

 

 

بود  ۱۵:٣۰ساعت  میخان اومد ، تا به خودمون اومد اریبعد هم  ماز قهیو خنده گذشت ، چند دق یشوخ یبا کل خالصه

 . 

  میو از اون جا رفت میکرد یحافظ خدا

 

 م؟یحاال کجا بر نیخب شاه_

 ...«؟یندار یدونم ، نظر ینم»کرد و گفت: یفکر نیشاه

 نــه_

 دمیفهم_

 «بگو...:»یبا خوشحال نیشاه

 تا شب بشه مید یو آهنگ گوش م میگرد یها م ابونیقدر تو خ نیا_

 «خــانـم  یدیههه ، زحمت کش:»نیشاه

 عیبرو خونه ما ، سر عی، سر دمیواقعا فهم گهیدفعه د نیا_

 

  میدیساعت رس میحرکت کرد طرف خونه ما ، ن نیشاه

 

 .میخونه شد اطیدست تو دست هم وارد ح ییو پارک کرد ، دوتا نیماش نیشاه
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 مامان و بابا توجهم رو جلب کرد یدر آوردن کفشام بودم که دعوا مشغول

 شدم خکوبیمامان م یبرم تو که با صدا خواستم

... خسته  تشیکه خانوادش رو بشناسه ، پدرش مادرش خواهرش مهمتر اسمش هو روزهیحق ف نیحامد ، ا:»مامان

 «؟! هان؟!  یداد لشیهمه دروغ تحو نیکه ا ینشد

 « ستیگم االن وقتش ن ی، اروم باش مهتاب ، به موقعش م سییه:»حامد

 

 شنوم؟!  یدارم م یاشک از چشمام روونه شدن ، چ قطرات

 !؟می، من ک ستمین روزهیمن ف یعنی

 

 «و مهرنوش کارا رو خراب کردن ، لعنت به همتون ، اَه  اریکردن ، ماز یدقت م دیبا:»بابا

؟  یچ میستیبهش بگه که ما پدر و مادرش ن گهید یکیاگه  ؟یچ ستیبفهمه که دختر ما ن روزهیروز ف هیاگه :»مهتاب

 «اد !؟  یبه سرش م یچ

 

 

 «آروم تر ممکن هر آن از راه برسه ...  کمیمهتاب :»حامد

 «گردهیتا شب هم بر نم رونیرفته ب دیهه ، نگران نباش همراه فر:»مهتاب

 

 من رو گرفت نیافتادم که شاه یتوان وزنم و نداشت ، داشتم م پاهام
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 دیشم ، نبا میتسل دینبا نه

 رونیب تیمچ کردم ، نفسم و با عصبان یشگیبودم ، دستم و به عادت هم یعصبان یلیقدرتم و جمع کردم ، خ تمام

 دادم 

 تند وارد حال شدم ... یشدم و با قدم ها بلند

 

 بشن  یجور نیا دمیدن باکردن ، شوکه شده بو یو حامد با تعجب من رو نگا م مهتاب

 «م !؟ کرد یصبر م دیبل گهیبود!؟ چند سال د ی! موقعش کن؟یبهم بگ نیخواست یم یک»بلند گفتم: یتن صدا با

 کرده بود رو پاک کردم سیو که حاال تمام صورتم و خ اشکام

 

 «آروم باش دخترم ... :»حامد

. دروغه .. هی تیکه کل زندگ یو چهار سال بفهم ستیمن ، بعد ب یجا نیخوام آروم باشم اصال خودتون رو بزلر ینم_

 ؟؟یکن یم کاریچ

 

 « زمیآروم باش عز»شونه هام و گرفت و گفت: نیشاه

 خوام آروم باشم یولم کن نم_

 خونم به جوش اومد  ختیر یداشت اشک م مهتاب

 ... هان؟! یکن یم هیگر یدار یچ یتو برا_

 «دخترم ... :»مهتاب

 کاره گذاشتم مهیرو ن حرفش
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داشت ادامه دادم(من دخترتون  هیاز گر ییبلند که رگه ها ی)با صداستمیدخترم ، من دختر تون ن نیبه من نگ_

 ستمین

 

 ... « سایوا روزهیف»از پشت سرم گفت: نیشدت گرفت ، شاه میو از خونه خوارج شدم ، گر برگشتم

 دیدو ی، همرام داشت م برگشتم

 !؟می؟! من ک میدونم ک ینم قای، من دق ستمین روزهیمن ف_

 کردن کردم هیشروع به گر دوباره

 

بود که بهم دروغ نگفت  یتنها کس نیداشتم ، شاه اجیبهش احت یلیتا آرومم کنه ، خ دیمن رو در آغوش کش نیشاه

 کردم هیو گر نشی، منم دست هام و دور گردنش حلقه کردم ، سرم و چسبوندم به س

 

 

 در گوشم کرد که آرومم کنه ییسرم و نوازش کرد ، زمزمه ها نیشاه

 اومد ادمی یزیچ هی هوی

 رمیجواب سواالم و از اون بگ دیدونه ، من با ی، اون حتما م دیفر

 جدا شدم و اشکام و پاک کردم نیشاه از

 

 ...  نیدونه ، شاه ی، اون حتما م نیبپرسم شاه دیاز فر دیبا_

 «نگران نباش ... »اشکام و پاک کرد و گفت: نیشاه



 فیروزه

 

 
81 

 

حرف  دیتو با فر میکن یکار هیدونست و به من نگفت( اصال  یبپرسم ، اونم م دیاز فر دیچطور نگران نباشم؟! )نه نبا_

 دونست و به من نگفت یزنم اون م یرو ازش بپرس من باهاش حرف نم یبزن و همه چ

 

 شدن یره اشکام جارتو ذهنم اکو شد ، دوبا یهمه چ دوباره

 زد یرو بوسه ا میشونیسرم و نوازش کرد و پ نیشاه

 

 «، بعدا  ستیتو االن حالت خوب ن ی، ول میبا هم حرف بزن دیبا:»نیشاه

 بعدا ... ویچ یچ_

 «، باشه میزن یو حرف م میشبنیم ییجا هی میریباشه گلم آروم باش ، م:»نیشاه

 ؟یزن یحرف م دیبا فر یک یباشه ، ول_

 «؟ ینباشه ، بهم اعتماد دار تیگلم کار ایتو ب»کرد و گفت: مییراهنما نیبه طرف ماش نیشاه

 از خودم به تو اعتماد دارم شتریمن ب هیچه حرف نیا_

 

 

 حاکم بود . نیتو ماش یبد سکوت

 کالم هم نبود  یآهنگ ب هی یحت

 نیشاه_

 «جانم :»نیشاه

 سوال بپرسم؟ هی_
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 «بپرس گلم :»نیشاه

 !؟یحرف نزد دیچرا اول با فر م؟یحرف بزن میخوا یم یدر مورد چ م؟یبر مییخوا یکجا م_

 « یفهم یم میدیرس یوقت:»نیشاه

 

 شد؟!  یجور نیا هوی چرا

 کرد رییتغ میدفعه تمام زندگ هی یرفت ، ول یم شیداشت خوب پ یچ همه

 

 ☻☻دونه که من خودم شاه شطرنجم ( ینم یکرد ، ول شمیحرکت ک هیشطرنج  ، با  هیمثل  زندگی)☻☻

 

 دور نموند ، کنار نگه داشت  نیکه از چشم شاه دمیآه کش هیشانس بدم  نیا از

 «غمتو گلم ، آه چرا؟!  نمینب»و گفت: دیو گرفت و بوس دستم

 برگ چغندره ستیشانس گندم ، شانس که ن نیاز ا_

 « میکه ما االن کنار هم نبود یاگه شانس نداشت»زد و گفت: یلبخند نیشاه

 گفت یم راست

 اومد یبه سرم م یدونم چ ینم یاگه تو نبود_

 «باشه؟  یمن نباشم ک:»نیشاه

 وجود نداره که بخواد باشه  یمن یتو نباش_
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 و روشن کرد و حرکت کرد نیماش نیشاه

 یمن یچی، ه هیدونم اسمم چ ینه م م؟یدونم ک یکنم ، نه م فیتونم توص ینم یجمله ا ای یکلمه ا چیبدم و با ه حال

 دونم

 

 و مهرنوش کار و خراب کردن!؟ اریچرا حامد گفت ماز یراست

 خان باشن که به من کمک کردن!؟ اریو مهرنوش همون مهرنوش خانم و ماز اریمنظورش از ماز نکنه

 !؟یگیم یدار یچ

 یستین روزهیهست ، همون طور که تو ف گهید ی، هزار تا ستیو مهرنوش که ن اریماز هیفقط  ایدن نیا تو

 ترمز  یزد رو نیبهتره ، خواستم حرف بزنم که شاه یجور نیبازم بپرسم ، آره ا یول

 

 !؟دمی، پس چرا من نفهم میینایا نیکنار خونه شاه دمیدور و برم کردم که د ینگاه

 ... الیخیب

 پرسم یداخل ازش م میرفت

 

 داخل میباز کرد و رفت دکشی دیدر رو با کل نیشاه

 

 «مامان عسل من اومدم :»نیشاه

 «گلم  یخوش اومد:» خانم  میمر

 « یداداش یخوش اومد:»  عسل
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 و کسل کننده ی، طوالن شهی، مثل هم میکرد یو سالم و احوال پرس میحال اومد داخل

 تونم مثل قبل رفتار کنم  یکه حالم بده و نم دیخانم فهم میمر انگار

 در رو بست . نمیو شاه میو وارد اتاقش شد میکرد طرف اتاقش و با هم رفت ییمن رو راهنما نیشاه

 

 نشست منم روبروش زیکنار م یصندل یرو

 نیخب شروع کن شاه_

 « ادته؟یبد اخالق شدم و  کمیچطور بگم ... امروز صبح که :» نیشاه

 اره_

 « شهی، ... که مربوط به تو م دمی، فهم یزیچ هی:»  نیشاه

 زود بگو ه؟یمربوط به پدر و مادرمه؟  چ_

 

 

 گونه هام نشستن  یو مثل شبنم رو دنیاشکام بار دوباره

 خودم نبود  دست

 اشکام نداشتم  کنترل

 

 دستم و گرفت نیشاه

خواستم امروز رو  یخواستم شب بهت بگم ، م ی، م نیکه پدر و مادرت ک دمیآروم باش ... من امروز فهم:»نیشاه

 «نشد ...  یکنم ... ول یموندن ادیبرات به 
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 و گرفت  دستش

 توشه هیگر یکه رگه ها یخش دار یصدا با

صبرم تموم شده )کمکم اشک هام به  گهیتونم تحمل کنم ، د ینم گهیکنم ، د یلطفا بگو ، خواهش م نیشاع:» گفتم  

 شدن ( لیهق هق تبد

 «بگو  لطفا

 

 زد  میشونیپ یرو یاشک خام و پاک مرد و بوسه ا نیشاه

 «گم  ی، االن م زمیآروم باش عز:»نیشاه

 

 خانم از پشت در اومد  میمر یتقه به در خورد و صدا دو

 «من اومدم ... :» خانم  میمر

 

 لبام نشوندم  یرو یاشکام و پاک کردم و لبخند مصنوع عیسر

 وارد شد   یشکالت کیکه توش دوتا فنجون قهوه بود و دو تا ک ینیس هیخانم با میمر

 نیکنار من و شاه زیم یرو گذاشت رو ینیس

 

 نیدیخانم ، چرا زحمت کش میمر یمرس_

 «خانم ، به من بگو مامان  میقدر به من نگو مر نیدخترم ، بعدشم ا یچه زحمت:» خانم  میمر
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 چشم ... مامان _

 دیرو سرم کش یدست میمر مامان

 «دخترم  یزنده باش:»  میمر مامان

 و در رد بست رونیهم رفت ب بعدش

 

 نیشاه_

 «جانم؟ :»  نیشاه

 کنم ، زود بگو  یبگو خواهش م_

 

 نشوند  یرو دستم بوسه ا نیشاه

 « گمیبهت م یبخور آروم شد کتمیقهوه تو بخور ک:»  نیشاه

 اما..._

 «،زود باش  میاما و اگر ندار:»  نیشاه

 

 

 بشه ، خواستم بگم که بگو  یراض نیو خوردم تا شاه کیاز قهوه و ک یناچار مقدار به

 « گمیتا آخرش و بخور بعد م»نذاشت حرف بزنم و گفت: خودش

 دیکجا فهم از
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 ستیانصاف ن نی! ا؟یخور یخب چرا تو نم_

 «خورم  یمنم م یباشه گل:»  نیشاه

 !ه؟یک یگل_

 

 

 زد  یو چنگ م زیدستش م یکیدستش و گذاشته بود رو قلبش و با اون  روزهیف

 زد یم یاهیپشت سر هم ، رنگش به س یها نفس

 ... « نیشا ... شاه»تند و بلندش گفت: ینفس ها ونیم

 

 هوش شد ... یهم ب بعدش

 بخوره که گرفتمش نیزم یاز رو صندل خواست

 روزهیف_

 داد  ینم جواب

 از اتاق خوارج شدم . عیکردم و سر بلندش

 

 به  یحال چنگ نیتو ا روزهیمن و ف دنیبا د مامان

 «شده!!؟؟ یچ نیخاک به سرم شاه:» نگران گفت  یزد و با حالت لپش

 رفتم  یم یطور که به طرف در خروج نیهم  
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 ایبنداز سرت و زود ب یهوش شده مامان چادر یب_

 انداخت سرش و دنبالم اومد یچادر عیسر مامان

 

 یرو سپردم دست مامان و با سرعت به طرف جلو رفتم و راه روزهیو باز کرد و عقب نشست منم ف نیدر ماش مامان

 .میشد مارستانیب

 

 تمام سرعت روندم با

تونه کمکم  ینم یا گهید زیچ چیه ای،  یا گهیکس د چیدونم به جز تو ه یعشقم و به خودت سپردم ، چون م ایخدا

 کنه

 اد  یدر م نمیآشوب ، قلبم داره از تو س دلم

 اد !؟ یبه سر عشقم م یچ یعنی

 اد !؟ یم میبه سر زندگ یچ

 

 مارستانیب میدیرس یا قهیدق ده

 رو بلندش کردم و  روزهیشدم و در عقب و باز کردم ، ف ادهیپ عیسر

 . میرفت مارستانیمامان به داخل ب همراه

 

 شم یهوش ، بهش سرم وصل کردن ، رنگش زرد شده ، دارم نابود م یب روزهیف االن

 گفتم یگرفتم و نم یگفتم ، کاش جلو دهنم و م یبهش نم کاش
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 بود ، حالش بد بود ونیتاب بود ، گر یب

 درست

 ... یحالش از االن بد تر نبود ، لعنت به من لعنت اما

 

 

 زدم یمرده بودن مدام قدم م یرو بستر روزهیکه ف ی، روبرو اتاق مارستانیب یطور که تو راه رو نیهم

 ان یارن از اون دور مد دیحامد و مهتاب و فر دمید

 

 کنن!!!؟؟ یکار م یجا چ نیا نایا

 که تو ذهنم بود و به زبون آوردم یسوال

 کنن!؟ یکار م یجا چ نیا نایا_

 «من خبرشون کردم پسرم ، دخترشونه حق دارن بدونن :» مامان

 

 «چطوره!!  روزهیشده!؟ف یچ نیشاه»کالفه اومد طرفم و گفت: دیفر

 ها نشسته بودن یصندل یرو یبودن و گوشه ا الیخیبه حامد و مهتاب زدم که ب ینکاه

 به پدر و مادرش کرد و بعد به من  یافتاده ، نگاه یاتفاق هیکه  دیهم فهم دیفر انگار

 

 «افتاده! ی!؟ اتفاقنیشده شاه یچ:» دیفر
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  یا گهیکردم طرف د تشیشونش و هدا یو گذاشتم رو دستم

 میاز اونا دور باش که

 یگم ، حقته بدون یداش االن بهت م ایب_

 

 راستش رو به من بود  دیکه فر میبود سادهیوا ی، جور میدور شد ازشون

 بود یا گهیعالم د هیتو  یمن روبرو حامد و مهتاب ،مامانمم که از نگران و

 

 «افتاده!  یزود بگو چه اتفاق نیشاه:»دیفر

  دمیکردم ، از اول صبح که من فهم فیرو براش تعر یو همه

 کنم یموندن ادیخواستم امروز و براش به  که

 شب بهش بگم ... و

 

 مارستانیشد و من اوردمش ب هوشیب روزهیکه ف ییتا جا یچ همه

 

 سرش و تو دستلش گرفته بود و چشماش بسته بود  یعصب دیفر

 هیاز دست مادر و پدرش عصبان یلیکه خ دیفهم شدیم شیعصب ینفس ها از

 داره ... حق
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 طرفش میحجوم برد دیاومد ، من و فر رونیب روزهیاز اتاق ف پرستار

 «نتشیتونه بب ینفر م هیفقط  یبهوش اومدن ، ول ضیمر:»  پرستار

 رم یمن م_

 

 

 جواب نشدم و به طرف اتاق رفتم ، وارد اتاق شدم و در و بستم منتظر

 بود دهیتخت دراز کش یروبروم رو روزهیف

 «جام!!؟ نیشده من چرا ا یو نیشاه:»روزهیف

 بدم گلم حیبرات توض چطور

 دمیتخت نشستم ، دستش و گرفتم و بوس یطرفش رفتم و کنارش رو به

 

 نگران نباش گلم ، االن حالت چطوره؟_

 « نمیخواهرم و بب نمیخوام پدر و مادرم و بب یشو ، م الیخیحال من و ب:»روزهیف

 از جاش بلند شه که نزاشتم خواست

 ، سرمت هنوز تموم نشده زمیعز یکن یکار م یچ_

 

 کل یدانا                                          

 ... « نجایا ارشونیخو برو دنبالشون ب»به سرم تو دستش زد و لب زد: یدی( نگاه نا امروزهی)فمهربانو
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 «شوت؟ینیحال بب نیتو ا یخوا یاالن نه ، م:»نیشاه

 «آخه ... :»مهربانو

 «، باشه گلم؟  ششونیپ میر یآخه نداره گلم ، سرمت تموم شد با هم م:»نیشاه

 «اوهوم»تکون داد و گفت: دییسرش و به عالمت تا مهربانو

 «دختر خوب نیآفر»و گفت: دیبه سر مهربانو کش یدست نیشاه

 

 

 کل ی**********************دانا

 

 دستاش و داخل موهاش فرو کرد یزد ، عصب یقدم م یو عصب کالفه

 دیبه ذهنش رس یزیچ هی هوی

 میبلند شو بر_

 کجا!_

 ایدادن ندارم ، حرف نزن دنبالم ب حیحوصله توض_

 

 شدن نیناچار به نتچار قبول کرد ، سوار ماش به

 شدت روندن به

 در زد  یشدن ، به حالت رمز مانند ادهیو پارک کرد و پ نیماش
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 تک هی، دوتا پشت سر هم با   دادیعالمت اومدنشون و م که

 

 

 و باز کردن و اون دو وارد شدن  در

 دمیو چهار سال به خاطرش زحمت کش ستیشده! نتونستم به خواستم برسم ، ب یچ ینیبیم:»دیبه روش توپ یعصب

 یزارم تو به خواستت برس ینم دمیکرد ، من به خواستم نرس رمیکردم ، نشد! آهت دامن گ یزدم هر کار ی، به هر در

 « یدیفهم یبر یو به گور م دنشید ی، آرزو

 

 خسته بزنه که مهتاب جلوش و گرفت ... ریپ نیبه صورت ا یلیو برد باال تا س دستش

 

 «ینیب ی، حالش و نم شیبکش یخوا ی!؟ م یکن یکار م یچ:»مهتاب

 «مثل تو به خواستش برسه یزاره عاشغال یحق نشسته نم ی، خدا جا یرس یدونستم به خواستت نم یم...»

 «دهنت و ببند »زد: یعربده ا حامد

 

 « یاریاز چنگمون درش ب یتونی، اون حق ماست نم یاریاون ثروت و به دست ب یتون ینم...» 

 

و  دیاز پشت سرشون نظرشون و جلب کرد ، با حالت تعجب و ترس برگشتن و فر ییبگه که صدا یزیخواست چ حامد

 ... دنید
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 نیشاه                                                   

 میاز هم دل کند طنتیو خنده و ش یشوخ یبعد کل باالخره

 :( میکند یسرمش تموم شده بود وگرنه هنوز دل نم گهیرفتم د یم دیبا چون

 

  ارهیداخل اومد تا سرمش و از دستش در ب پرستار

 نشسته و نگران  یصندل یمامانم تنها رو دمی، د رونیرفتم ب منم

 رو تنها بزاره ، حامد و مهتاب کجان!!!! روزهیبره و ف یزود نیکجاست از اون توقع نداشتم به ا دیفر پس

 

مردم از  نیکرد یکار م یحال عروسم خوبه ؟ دو ساعته اون جا چ»من نگران اومد طرفم و گفت: دنیبا د مامان

 «!!؟ینگران

 !! ...میعت اون تو بودما دوسا واقعا

 

 کجان!؟ هیخوبه ، بق روزهیآره مامان حال ف_

 «پشت سرشون رفت  دیمهتاب و حامد رفتن ، بعدش هم فر شیساعت پ کی:»مامان

 

 

 و باز کردن و اون دو وارد شدن  در
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 دمیو چهار سال به خاطرش زحمت کش ستیشده! نتونستم به خواستم برسم ، ب یچ ینیبیم:»دیبه روش توپ یعصب

 یزارم تو به خواستت برس ینم دمیکرد ، من به خواستم نرس رمیکردم ، نشد! آهت دامن گ یزدم هر کار ی، به هر در

 « یدیفهم یبر یو به گور م دنشید ی، آرزو

 

 خسته بزنه که مهتاب جلوش و گرفت ... ریپ نیبه صورت ا یلیو برد باال تا س دستش

 

 «ینیب ی، حالش و نم شیبکش یخوا ی!؟ م یکن یکار م یچ:»مهتاب

 «مثل تو به خواستش برسه یزاره عاشغال یحق نشسته نم ی، خدا جا یرس یدونستم به خواستت نم یم...»

 «دهنت و ببند »زد: یعربده ا حامد

 

 « یاریاز چنگمون درش ب یتونی، اون حق ماست نم یاریاون ثروت و به دست ب یتون ینم...» 

 

و  دیاز پشت سرشون نظرشون و جلب کرد ، با حالت تعجب و ترس برگشتن و فر ییبگه که صدا یزیخواست چ حامد

 ... دنید

 

 نیشاه                                                   

 میاز هم دل کند طنتیو خنده و ش یشوخ یبعد کل باالخره

 :( میکند ید وگرنه هنوز دل نمسرمش تموم شده بو گهیرفتم د یم دیبا چون
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  ارهیداخل اومد تا سرمش و از دستش در ب پرستار

 نشسته و نگران  یصندل یمامانم تنها رو دمی، د رونیرفتم ب منم

 رو تنها بزاره ، حامد و مهتاب کجان!!!! روزهیبره و ف یزود نیکجاست از اون توقع نداشتم به ا دیفر پس

 

مردم از  نیکرد یکار م یحال عروسم خوبه ؟ دو ساعته اون جا چ»من نگران اومد طرفم و گفت: دنیبا د مامان

 «!!؟ینگران

 !! ...میما دوساعت اون تو بود واقعا

 

 کجان!؟ هیخوبه ، بق روزهیآره مامان حال ف_

 «پشت سرشون رفت  دیمهتاب و حامد رفتن ، بعدش هم فر شیساعت پ کی:»مامان

 

 

 !!؟ننیرو بب روزهیخواستن ف یبار هم نم هی یبا خودشون فک کردن که رفتن ، حت یچ

  دیبهم خورد ، مادرم دست مچ شدم و که د یحساب اعصابم

 

 ! « هوی یشد یشده! چرا عصبان یپسرم چ:»مامان

 رونیبگم که در باز شد و پرستار اومد ب یزیچ خواستم

 بسنده کردم یچیه هی به
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 «نشیببر نیتون یمرخص شدن ، م ماریب:»پرستار

 

 برخورد کردم روزهیوارد اتاق شدم که با ف عیسر من

 خودم اوردمش کیگرفتمش و نزد نیبخوره که رو هوا و زم نیزم خواست

 عجله!؟ نیکجا با ا_

 کرد  یدرشت نگام م یکه هنوز تو شوک بود و داشت با چشما روزهیف

 ... « زهیچ»خودش اومد و گفت: به

 «!!؟؟ زهیچ:» تعجب و بلند گفتم  با

 ... « زهینــه ، چ:»روزهیف

 زه؟یچ یچ_

 «من :((  یعمه :»روزهیف

 

 بود! یچ گهید نیا

  دمیخنده پک از

 «!؟ زهیتو چ یعمه » خنده گفتم: با

 «اِ اِ اِـــ ... »گفت: یمانند غیج یبا صدا روزهیف

 یگ یم یخو تو دار_
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 اتاق مارستانیجا ب نی، بعدشم ا نیکن یم زیچ زیقدر چ نیرو سرتون ، چرا ا نیو گذاشت مارستانیب هیچ:»مامان

 !« ستیخودتون که ن

 |-:میدومون تو شوک حرف آخر مامان مونده بود هر

 (-;داد  یداد ب ی... ل مینگا به خودمون انداخت هی

 

 میکرد یو سرفه مصلحت میاز هم جدا شد عیسر

 ، جوجه کوچولو خجالتم بلده نییسرش و انداخته بود پا روزهیف

 من قربونش برم خدا  یاله

 

 ... « یخورد:»روزهیف

 تو رو!؟_

 «نه عمم و :»روزهیف

 ، ها؟ ی، چطور حاضر جواب شد یدیکش یخجالت م یجوجه کوچولو تو االن داشت_

 «ستمیجا بود ، االن رفته ، بعدشم من جوجهکوچولو ن نیا میآخه مامان مر:»روزهیف

 اِ  ..._

 «بِ ... :»روزهیف

 

 «جون»به روش زدم و گفتم: یدوست دارم ، تک خنده ا شمیجواب حاضر

 «شد  رید میبر ایب:» و کفت  دیدماغم و کش روزهیف
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 رونیهم رفت ب بعدش

 زدم و دنبالش رفتم ییمکش مرگ ما خنده

 

 نیشد نیحساب کردم و سوار ماش خالصه

 

 م؟یحاال کجا بر_

 « نمیخوام خانوادم و بب یخونه مامان مهرنوش م میبر»تاب گفت: یاومد ب ادشیانگار  روزهیف

 بار کن یباقال اریخرب حاال

 !یبگ اسی، جلو مادر من م گرمینفسم ج زمیعشقم عز آخه

 

 بود روزهیتو شوک حرف ف مامانم

 دیمنظورم و فهم روزهیف انگار

 « دیفهم یم دیخب باالخره که با:»روزهیف

 «بده!  حیواسه منم توض یکیجا چه خبره!؟  نیا:»مامان

 کرد فیتمام ماجرا رو واسه مامان تعر روزهیخرکت کردم و ف خالصه

 

 

  رنیگ یم لیو تحو گریو مادر شوهر خوب همد عروس



 فیروزه

 

 
100 

 

 ｼکه بـــــوقم  منم

 

 

 «میزحمت ند نیبه نگ نیاز ا شتریب گهیخونه ، د دیمن و برسون:»مامان

 باشه_

 

 ...میرفت روزهیف یو به طرف خونه خونوادگ میو تو راه رسوند مامان

 

 ... دمیبگم آروم باشه که د روزهیو پارک کردم و ، خواستم به ف نی، ماش میدیرس

 داد یداد ب یدوه طرف خونه ، ا یو داره م نییپا دهیپر

 در ها رو قفل کردم و دنبالش رفتم  عیسر

 و آورد باال و خواست در و محکم بکوبونه که جلو شو گرفتم دستش

 بهتره میعشقم زنگ بزن_

 روزهیف                                         

 « ه؟یک:»دیچیپ فونیخواهرم تو آ یو زنگ زدم ، صدا دمیدر زدن دست کش از

  دنیتو چشمام جمع شد ، زبونم قفل کرده بود ، اشکام راه افتادن و بار اشک

 «اومدم روزهیبا ف نیدر و باز کن منم شاه»به حالم برد و جواب داد: یپ نیشاه
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 «تو ...  نیایب»رخ ذوق زده گفت: ماه

 و باز کرد در

 داخل  دمیپر

 

 ☆★شدم ، مات کردمش ، سربازام و زد ، شاهش و زدم ... گفته بودم که شاه شطرنجم   شکی  ☆★

 

 چشم دنبال خواهرم ، مادرم ، پدرم گشتم ... با

 مبل نشسته بود ، با اومدنمون بلند شد یرو پدرم

 تو بغلم ... دیاومد و خواهرم پر رونیاز آشپز خونه ب مامانم

 «ها ؟!  یشد دوباره برگشت یسالم ، چ» رخ: ماه

 

 شدن لیبه خودم فشردمش ، اشکام به هق هق تبد محکم

 یم هیها ، چرا گر روزهیشده ف یچ» به طرفم اومدن ، ماه رخ من و از خودش جدا کرد و گفت: یو بابا با نگران مامان

 «!!؟ یکن

 

عمر ازشون دور  هیکه  ی، پدر و مادر دمیدخوشحال بودم که پدر و مادرم و  یلیلحظه بودم ، خ نیصبرانه منتظر ا یب

 بودم 

 بزرگ شم شونیسا رینستم ز نتو

 کنن یولم نم یلعنت یاشک ها نی، ا ننیب یتار م چشمام
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 مامان ..._

 بغلش و تند تند بوسش کردم دمیپر

 بغل بابا دمیمامان جدا شدم و پر از

 بابا جون ..._

 و بوس بارون کردم صورتش

 خواهرم قرار گرفتم یبابا جدا شدم و روبرو از

 ... یاج_

 دمشیو بغل کردم و بوس خواهرم

 

 ... نیخوشحال نشد دنمیاز د_

 

 

 اشکاش و که حاال صورتش و گرفته بود و پاک کرد  مامانم

 یگونم نشوند(مهربانو یرو یو صورتم و با دستاش قاب گرفت،بوسه ا کمی)اومد نزدزمیماه من دخترک عز:»مامان

 «یگرد یدونستم بر م یمن م

 

 یو خوشحال یشاد یغم ، از رو ینه از رو یا هی، گر میکردن بود هی، هر دو در حال گر دیو سخت در آغوش کش من
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 بابلم قرار گرفتم  یمامانم جدا شدم ، روبرو از

 و چهار سال ازم دور بوده و ... حاال گوشه چشمش اشک نشسته ستیکه ب ییبابا

 نشوند میشونیپ یرو یجلو و اشکاش و پاک کردم ، بوسه ا دمیپر

 دیمن و در آغوش کش و

و فقط لحظه ر میشدم ، ا یم دیکمکم داشتم نا ام یداشتم ، ول دیمن ، به برگشتنت ام یدختر قشنگم ، مهربانو :»بابا

 ... « ی... خوشحالم که برگشت دمید یم اهامیتو رو

 

 رمیتونستم جلوشون و بگ ی، نم ختنیر یمثل ابر بهار م اشکام

 رخماه یبابا جدا شدم و رفتم روبرو از

 

 ... یاج_

 شدن  ریاز زبون من اشکاش که تا حاال جمع شده بودن سراز یاج دنیشن با

 بغلم ... دیو پاک کرد و پر اشکاش

 

 از خواهرم جدا شدم نیریش یول یطوالن یلحظه ا بعد

 

 ... « روزهیف:»نیشاه

 ... « شهیاسم واقع نیمهربانو ، ا»حرفش تموم نشده بود که مامان گفت: هنوز
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 ی، چه اسم قشنگ مهربانو

 «خبرم کن  یمهربانو ، من برم کارم داشت»زد و گفت: یلبخند نیشاه

  ارمیو ب لمیخوام وسا ی، م امیمنم همراهت م ساینه ، وا_

 «باشه :»نیشاه

 

 ! «یبر یخوا ی، کجا م یدخترم تو که تازه اومد:»مامان

 ارمیو از اون خونه ب لمیخوام وسا ی، م یگردم مامان یبر م_

 

 «باشه فقط زود برگرد:»مامان

 باشه_

 

 

 «تا کمکت کنم  امیمنم م:»رخماه

 بهتر نیاز ا یشدم چ خوشحال

 شد ریکه د ایباشه زود ب_

 

 میشد نیو سوار ماش میهم رفت نیو شاه من

 نیشاه_
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 «جانم :»نیشاه

 !؟یبر یخواست یچرا م_

 دستم و گرفت نیشاه

 « نیبا خونوادت تنهات بزام ، تا راحت باش کمیخواستم  یچون م:»نیشاه

 

 !ستمیشه! مگه من خانم تو ن یخونواده من مگه خونواده خانم تو نم هیچه حرف نیا_

 

 و نیماش نمیرخ سوار شد ، شاهکه ماه میزد یحرف م میداشت

 ... میکرد و حرکت کرد روشن

 

 

 و روشن کردم  نیحاکم بود ، دست بردم و ضبط ماش نیتو ماش یبد سکوت

 )آهنگ ما دو تا از بلک کتس خوند(

 کار و کرد  نیا نیصداش و بلند کنم که شاه خواستم

 بهم زد ی، چشمک میکه تفاهم دار ادیم خوشم

 نییو به دندون گرفتم و سرم و انداختم پا نمییرو هوا براش فرستادم ، گوشه لب پا یبوس منم

 دمیماه رخ ترس یدفعه با صدا هی
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 «خواد  یمنم دلم م نیگ ینم هیکارا چ نیا:»رخماه

 کرد و سرش و تکون داد ... یخنده ا نیشاه

 

 

قلبم  یزدیم غیج دیبا یجور نیزدم( آخه ا غیج هویبترسونمت ، ) یجور نیا شهیخانم ، نوبت منم م یباشه آج_

 افتاد کف پام

 « یزن یم غیج یخودت دار:»رخماه

 

 ..دیرخ خوابمن و ماه یضبط و کم کرد ، همزمان صدا یصدا نیشاه

 مینگا کرد نیتعجب به شاه با

 نگه داشت  نیهم شاه بعدش

 

 «!؟ ... نیچرا ساکت شد هیچ:»نیشاه

 !!ی:چرا نگه داشتمیرخ هم زمان گفتو ماه من

 دستش و گذاشت رو صورتش و سرش و به نشانه تاسف تکون داد  نیشاه

 

 .. « میدیخب رس:»نیشاه

 :واقعا! ...میهمزمان گفت یمن و اج دوباره

 «بله » به هر دومون انداخت و گفت: ینگاه نیشاه
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 شد ... ادهیپ

 

 مینگا کرد نیشاه یخال یما با کمال تعجب به جا و

 ...میشد ادهیو پ میخورد که به خودمون اومد شهیبه ش یا تقه

 

 نتونستم  ی، حت میطرف خونه حامد و مهتاب حرکت کرد به

 جا برم  نینگاش کنم ، نتونستم با خاطره خوب از ا درست

  یخواست حت یرفتم دلم نم یرفتم ، با بغض رفتم ، وقت هیگر با

 لحظه به عقب برگردم ، بغض گلوم و گرفت ... هی

 

 باشم  فیخواستم ضع ینگذاشتم ببارن ، نم یول

 «ام تو  ی... نم زهی، چ یاج»رخ به خودم اومدم:ماه یصدا با

 کردم یمصنوع اخم

 یایب دیها! با یا یچرا نم_

 «آخه ... :»رخماه

 میبر ایب میآخه ندار_

 

 و گرفتم و همراه خودمون بردم  دستش
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 دونم  یهمرام بود ، نم دکمی دی، هنوز کل میجلو در بود گهید

 زنگ بزنم ایخودم باز کنم  دیبا کل دیبا

 خونواده ندارم نیبا ا ینسبت چیه بمیغر هیزنگ بزنم من االن  دینه ، من با نه

 

 بردم و زنگ رو فشردم  دست

 ... « ه؟یک:» دیچیپ فونیمهتاب تو آ یصدا

 «در و باز کن مهتاب »و سرد گفتم: میشونینشوندم رو پ یاخم

 «تو دخترم  ایب:»مهتاب

 

 به من گفت دخترم ، حق نداره به من بگه دخترم چرا

 نذاشت نیبگم که شاه یزیچ خواستم

 ... « ی، ارزشش و نداره اعصابت و خورد کن سسیه:»نیشاه

 

 «مونم  یجا م نیمن هم دی... شما بر زهیچ گمیم:»رخماه

 گفتم  یکلکل نداشتم ، باشه ا حوصله

 ... میو گرفتم و با هم وارد خونه شد نیشاه دست
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 مجبورم  ی، ول نمشونیخواد بب یمتنفرم ، دلم نم ازشون

 و فشردم ، که دم گوشم زمزمه کرد  نیقدرتم و جمع کردم ، دست شاه تمام

 «آروم باش نفسم ، آروم باش :»نیشاه

 به روم زد یتکون دادم که لبخند گرم دییبه عالمت تا یسر

 میدیو به در اتاق رس میگذشت اطیلبخندش و با لبخند دادم ، از خ جواب

 

 خواست در و باز کنه که در به شدت باز شد و چهره کالفه و  نیشاه

 شد ... انینما دیفر یعصب

 

 

 نشوند رو لباش  یو لبخند دیرو موهاش کش یدست

 

 « ؟یتو ، حالت چطوره!؟ خوب ای، ب ی... خوش اومد یآبج:»دیفر

 سرد یچهره ا با

 اوهوم_

 «گناهه  یب دیمهربانو ، فر:»نیشاه
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 بهم نگفت یزیدونست و چ یم یول_

 شونه هام و گرفت  دیفر

 «بگم  یدونستم چطور یبه خدا سخت بود ، نم یآبج:»دیفر

 «مهربانو حرفش و باور کن  گهیراست م دیفر:»نیشاه

 

 گفت حرفش رو باور کن  یقرار گرفتم ، دلم م یدو راه نیب

 شک داشتم ، به حرف دلم گوش کردم  یول

  نمیب یبگه ، گوش نکنم بد م یزیباور دارم که اگه دلم چ چون

 

 !؟یچرا زود تر نگفت یکنم ول یباور م_

 «خواستم ناراحتت کنم ی... نم یروز حنا بندونت بود ، خوشحال بود:»دیفر

 

 دیفر یعنیتو فاز غم ، داداشم ،  میرفت یلیخ گهید

 دی، که هم فر ستمین یا نهیگناه بود ، منم باورش کردم ، ک یب

 برنجونم ، هم حال خودم خراب بشه و

 دمشیگذشتم و بخش منم

 

 دوستات ، ها  شیپ ی،حاال چرا نرفت یباشه ، داداش_
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 زد یلبخند دیفر

 « یش گذرونتونستم خواهرم و تنها بزارم و برم خو یچطور م:»دیفر

 

 ... منم هستم ها  زهیچ گمیم»و صاف کرد و گفت: نشیس نیشاه

 « یمنتظر طفل رونیرخ هم بماه تازه

 .یبابد کمکم کن میادامه دادم ( بدو بر نی)رو به شاه یگیآخ راس م_

 سمت اتاق سابقم دمیو گرفتم و دو نیشاه دست

 

 داخل  میو باز کردم و خودمون و پرت کرد در

 نیکردم به شاه رو

 جا نیا ایب_

 و دادم دستش و بازش کرد چمدونم

 جا پسر گل نیا نیبش ریو بگ نیا_

 

 «شما جون بخواه خانومم :»نیشاه

 زدم و جواب لبخندم و داد یلخند

 لباسام و دونه دونه گذاشتم داخل چمدون تمام
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 جرقه به ذهنم خورد هیانگار  هوی

 بردارم نیجلو شاه یو چطور رامیجاش فک نکرده بودم ، لباس ز نیبه ا یوااا

 نــه

 

 یاون غهیشوهرته ، تو ص نیکن شاه صب

 یاوک

 خجالت کشو رو آروم باز کردم  با

 ... دیبلند خند رامیلباس ز دنیبا د نیناگهان شاه که

 

 

 ، اخم کردم دمیترس یم نیاز هم اه

 !؟یخندیچا م نیشاه_

 خنده هاش ونیم نیشاه

 « ی... وا روزهی... ف یوا:»نیشاه

 

 زدم غیج

 مرض ..._

 چقد بامزه شده یاز صورتش کامال معلوم بود که خندش رو نگه داشته ، واا یساکت شد ، ول نیشاه
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 افته  یرو گونه هاش چال م خندهیم یوقت

 

 «چشمات و ببند »گفتم: یجد

 «چرا آخه!؟ :»نیشاه

 ببند_

 «بستم بچه زدن نداره که  یباشه خانوم:»نیشاه

 

 و گذاشتم تو چمدون رامیو بست منم لباس ز چشملش

 بنده  یچشملش و م ی، وقا شهیچقد بامزه م یواا

 شهیبچه بامزه م هی مثل

 نشست رو لب هام نیلبخند دلنش هیفکر  نیا با

 کرد یم ییچال گونش خود نما نیاز خنده تو صورتش معلوم بود ، به خاطر هم ییها رگه

 

  دمیخود آگاه به طرفش رفتم و چال گونش و بوس نا

 ازش جدا شم که من رو گرفت خواستم

 

 « گذره؟یخوشم:»نیشاه

 بله_



 فیروزه

 

 
114 

 

 «جا بمون  نیپس هم:»نیشاه

 شهیبد م نتمونیب یم ادیم یکیولم کن االن  نیشه شاه ینه نم_

 

 زد  یلبخند نیشاه

 «داره؟  ی، چه اشکال نهیخو بب:»نیشاه

 آخه ..._

 

 حرفم تموم نشده بود که دو تقه به در خورد هنوز

 « ادیم یکیگفتم  یدید» گفتم: نیگوش شاع دم

 میولم کرد خودمون و جمع و جور کرد نیشاه

 

 دییبفرما_

 ختیاومد داخل اعصابم بهم ر مهتاب

 از جونم یخوا یم یچ گهید

 !؟یخوا یم یچ_

 «نگو دخترم ...  یجور نیا:»مهتاب

 و قطع کردم حرفش

 واضهه ستمینگو دخترم ، من  دختره  تو ن به من_
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جا  نیاز ا یستی، دوستت دارم ، خواستم بگم مجبور ن یفک کن ، هنوزم دخترم یفک کن یهر جور بخوا:»مهتاب

 ... « می، ما هنوز هم خانوادت یبر

 

، که نه دروغ بهم  میقعبم کنار خونواده خودم ، خونواده وا کنمیو جمع م لمی، من وسا نیستینه ، شما خونواده من ن _

 دنیم بمیعمر فر هینه  گنیم

 

 ... « روزهیف:»مهتاب

 « ستمین روزهیمن ف_

 «عشقم آروم باش :»نیشاه

 و داشته باشم نیکه شما روم گذاشت یخوام اسم ینم_

 

 ، اشکاش و پاک کرد ختنیاشکاش ر مهتاب

 « ، مادر بزرگت انتخواب کرده  میرو ما برات انتخواب نکرد روزهیاسم ف:»مهتاب

 رونیهم رفت ب بعدش

 مادر بزرگم ... یچ_

 

 نیکردم به شاه رو

 !؟ ...گهیداره م یچ نیا نیشاه_
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 « میفهم یآروم باش مهربانو م:»نیشاه

 ... میبفم دیبا میفهم یحتما م_

 

 

 زد یلبخند نیشاه

 «رو جمع کن مامان مهرنوش منتظره  لتیزود باش وسا:»نیشاه

 

 رفته بود ادمیپاک  آخ

 رو برداشتم یو لباسام و .... خالصه همه چ شمیآرا لیوسا

 میبر گهیخب د_

 ! «یکل خونه رو که همرات برداشت:»نیشاه

 !ستیکه ن ادیفقط دو تا چمدونن ، ز نایا_

 «بگم واال ...  یچ:» نیشاه

 

 زدن یداشتن با هم حرفم دیرخ و فر، ماه میو از خونه خوارج شد میافتاد راه

 صندوق عقب میها رو گذاشت چمدون

 ها ؟ ن؟یگفت یم نیداشت یخب شما دو تا چ_

 جلوم و شونه هام و گرفت دیبا ذوق پر دیفر
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 « روزهیف:»دیفر

 جان؟_

 « دمیبه آرزوم رس:»دیفر

 «کدوم آرزو!؟ »شدم و با ذوق گفتم: خوشحال

 

 گفتم یمانند غیج یکردم و با صدا اخم

 «!؟ یمگه تا حاال خواهر نداشت دیفر:»

 « ؟یزنده ا دیفر:»نیشاه

 دنیخند ییدوتا بعد

 «مرض...»گفتم: غمیج یبا صدا دوباره

 «من  یکوچولو یآبج یخوریحرس م یوقتر یشیآخ که چقد بامزه م» و گفت: دیلپم و کش دیفر

 

 بود ها؟ ی، بعدش هم منظورت از حرفت چ میهسن ستمیتو ن یکوچولو یمن آبج_

و  نیداداش ، االن دو تا خواهر دارم)رو کرد به شاه هیدوست داشتم دوتا خواهر داشته باشم و  شهیخو من هم:»دیفر

 «داداش هیادامه داد(

 

 کل یدانا                                                       

جلوش رو  یخوا ی، نم رهیالنم داره مکرد ا دایخانوادش رو پ روزهیحامد ، تمام نقشه هات به باد رفت ف:»مهتاب

 «!؟ یریبگ
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 «بزار بره ... :»حامد

 که هر روز واسه بدست اوردن یاز حرف حامد تعجب کرد اون مهتاب

 شده!  الیخ یکرد ، حاال ب یثروت سخت تالش م اون

 

 «!؟ یشد الیخ ی!؟ تو چت شده! نکنه بیگیم یدار یچ:»مهتاب

 «میرس ینشدم بزار بره ما به خواستمون م الیخینه ، ب:»حامد

 

 

 و بغل کردم داداشم

موندم و تو هم تک  یداداش م هی، وگر نه من تو حسرت  ی، که تو داداش من شد میخوب شد که با هم آشنا شد_

 و تنها. یشدیفرزند م

 من و از خودش جدا کرد دیفر

 «ها  یزنیم یخوب یوقت ها حرف ها یبعض:»دیفر

 

 دیهم خند بعدش

 یار یحرسم و در م ادیخوشت م_

 «مامان مهرنوش منتظره  میبر نیایشد ب ریبابا د یا:»نیشاه

 میشد نیو سوار ماش میدیکش یبلند نیرخ هو ماه من
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 هم رفت کتار دوستش که نتونست تو جشن تولدش شرکت کنه دیفر

 شد نیهم سوار ماش نیشاه

 

 کالم پخش شد یآهنگ ب هیزده نشد ،  یراه حرف تو

 میدیرس یا قهیدق ستیب

 میو وارد خونه شد میرو برداشت چمدونا

 میما اومد_

 

 « نیخوش اومد:»مامان

 و کجا بزارم!؟ لمیمامان من وسا_

 «او اتاق کنار اتاق من »ذوق زده گفت: رخماه

 .میبر ای(بنی)رو کردم به شاهیگل یباشه آبج_

 میدیچ نیخودم و شاه قهیو اتاق و به سل میاتاق شد وارد

 

 دو هفته بعد                              

 میگرفت میتصم نیهفته مثل برق و باد گذشت ، من و شاه دو

 هم ازشون ندارم  ی، خبر دمیکه حامد و مهتاب و ند ی، دو هفته  میریرو با هم بگ مونیو عروس عقد
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 کنهیم یواسه خودش گرفته و داره اون جا زندگ یخونه محرد هیهم از مادر و پدرش جدا شد ،  دیفر

 گرفتن  روزیرو د یعروس یو بابا کارت ها نیشاه

 تاالر رو انجام دادن یهم کار ها نیشاه یخانم و بابا میو نر مامان

 

 نیرخ و شاهکه با ماه شمیاالن دارم تو اتاقم اماده م منم

 هیزیجه دیواسه خر میبر 

 گشت یوقت داشت دنبال خونه م ریهم خوابه تا د نیشاه

 ونداشتن میخواست یکه ما م یخونه ا یول

 

 پاشو نیشاه_

 «هوم»جور که خواب بود گفت: نیهم نیشاه

 

 

 بلند نشد که نشد یول

 به خودم انداختم نهیتو آ گهینگاه د هیو درست کردم ،  شالم

 نیطرف شاه رفتم

 شد ریزود باش د_
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 رفت ییبلند شد و به طرف دست شو نیشاه

 «باشه عشقم بلند شدم:»نیشاه

 دی، لباس هاشم پوش رونیاوند ب ییاز دست شو یا قهیدق سه

 «!؟ یتو چرا هنوز نرفت:»نیشاه

 

 !! ــــیچ

 !؟یچرا هنوز نرفت یگ ی، اون وقت تو م میو بر دیبودم که بلند ش یها من منتظر جناب عال دیببخش_

 «برم خونه بخرم اریمنم با ، بابا ماز دیبر دیقرار بود با فر:»نیشاه

 که من خبر ندارم یرو گذاشت یقرار نیهمچ یک_

 

 

 میبه طفم اومد و دستم و گرفت و به طرف در رفت نیشاع

 «میشد عشقم بر رید:»نیشاه

 گذاشت  یهمچنان من و تو خمار و

 میرفت رونیاتاق ب از

 

 «میتو بدو بر ییکجا:»دیفر

 میبر یداداش میبر_
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 میرخ به طرف بازار رفتو ماه دیجدا شدم و همراه فر نیشاه از

 

 رفتم یمغازه به اون مغازه م نیذوق داشتم ، از ا یلیخ

 دونستم یکردم ، اصال نم یتا دو تا انتخواب م دو

 دمیدخریرخ نبودن من تمامذمغازه ها رو مو ماه دیکار کنم ، اگه فر یچ دیبا

 خخخخخ

 

  میجون واسمنمونده بود ، همه رو گرفت گهی، د میکرد دیظهر خر تا

 فرش مونده بود فقط

 ساعت چنده!؟ دیمردم ، فر یواا_

 ... « میدوازده و ن:» دیفر

 «خونه من گشنمه  میبر یاز پا در اومدم ، واا:»رخماه

 

 منم در اومده شکمیصدا گهیراس م_

 رو هم با وانت اوردن لی، وسا میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

 زنگ زد نیکه شاع میراه بود یتو

 سالم عشقم_

 «ماهت یسالم به رو:»نیشاه
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 !؟نیدیشده خونه خر یچ_

 

 « نیاریفرستم ب یکه برات م یو به ادرس لیاره گلم خواستم بگم وسا:»نیشاه

 واقعا ، باشه گلم فعال یوا_

 «فعال:»نیشاه

 

 

 میگفتم که بر دیآدرس رو برام فرستاد ، منم به فر نیشاه

 و خونه  میو برد لیاون جا ، خالصه وسا میو ببر لیوسا و

 بزرگ داشت مثل خونه اطیح هیفشنگ بود  یلی، خ میدید رو

 به طرف خونه حرکت یو همگ میو گذاشت لی، وسا خودمون

  میکرد  

 

 ،  میسکوت خورده شد ، همه مون خسته بود یتو ناهار

 مامان نذاشت ظرف ها رو بشورم ،  میرو که خورد ناهار

 و بابا  دیو فر نیشاه دمیرفتم که د رونیآشپز خونه ب از

 کنن  یو دارن خوش و بش م نشستن
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  مینیخونه رو بچ لیوسا دیبا دیها! زود بلند ش ن؟یجا نشست نیبه به چرا ا_

 ینا راض نیشاه

 «شو ...  الیخیب:»نیشاه

 «آخه خواهر من ... :»دیفر

 حرفش و کامل کنه نذاشتم

 می، تازه هنوز فرش هم نگرفت مینیخوام خودمون خونم و بچ ی، من م دیبگ دیخوا یم یدونم چ ینه م_

 

 دیکنم ، فر شونیتا تونستم راض دیساعت طول کش مین

 و ارسام و خبر کردم ایزد به دوستش حسام ، منم پر زنگ

  میرفت نیرخ و خونواده شاهو بابا و مامان و ماه نیشاه با

 قهیهم رفت فرش گرفت ، خوب سل نی، شاه میدیخونه رو چ و

 دونست ... یو م من

 میبه طرف خونه هامون رفت یشب خونه آماده شد ، همگ تا

 میدیخواب و

 

 خوابم برد ... دیکه خسته بودم سرم که به بالشت رس بس
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 نبود نیشدم ، شاه داریساعت هفت ب صبح

 صبحانه کامل هی ینیبه س یبه دور و برم کردم ، تو ینگاه

 گذاشته بود برام

 کنار تخت زیم یو گذاشته بود رو اون

 و دوست دارم نیکه چقد من شاه یوا

 

 داشت گذاشته ادیواسم  نیبود ، انگار شاه ینیس یکاغذ رو هی

، صبحانت و کامل بخور ، دوستت دارم  میرو پخش کن یعروس یکارت ها می، من با بابام رفت ری:سالم عشقم صبح بخ

. 

 

 جونم صبحانم و کامل خوردم  نیرو لبام نشست ، طبق گفته شاه یلبخند

 رونیو صورتم و شستم و آماده شدم و رفتم ب دست

 

 یهمگ ریصبح بخ_

 «دخترکم  ریصبح بخ:»مامان

 « یاج ریصبح بخ:»رخماه

 خانم هم بود میمر

 «گاه شیآرا میبر دیصبحانت و بخور با ایدخترم ، ب ریصبح بخ»خانم: میمر

 که!؟ هیفردا عروس یگاه واسه چ شیصبحانه خوردم تو اتاقم، ... آرا ینه مرس-
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 خانم ببند شد و دستم و گرفت و به طرف در خون برد میمر

س کنن و لبا یم شتی، فردا آرا میری، حاال اشگال نداره االن م یرفتیم دیبا روزیدختر گلم د»طور تو راه گفت: نیهم

 «SPAواسه  یبر دیکنن االن با یعروس تنت م

 قدر دردسر داره ... نیا یخدا آخه عروس ای

 آهان_

 گاه شیآرا میو رفت میکرد یخافظ خدا

 خوشکل شدم یلی، خ دیارز یم یول دیطول کش یکل

 کردم  رییتغ یکل اصال

... 

 

  یلیصحنه خ هیظهر شده بود ، وارد خونه که شدم با  گهید

 مواجه شدم  بایز

 ... زیم یلباس عروسم و گرفته بود و گذاشته بود رو نیشاه

 

 

 نبود نیشدم ، شاه داریساعت هفت ب صبح

 صبحانه کامل هی ینیبه س یبه دور و برم کردم ، تو ینگاه

 گذاشته بود برام
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 کنار تخت زیم یو گذاشته بود رو اون

 و دوست دارم نیکه چقد من شاه یوا

 

 داشت گذاشته ادیواسم  نیبود ، انگار شاه ینیس یکاغذ رو هی

، صبحانت و کامل بخور ، دوستت دارم  میرو پخش کن یعروس یکارت ها می، من با بابام رفت ری:سالم عشقم صبح بخ

. 

 

 جونم صبحانم و کامل خوردم  نیرو لبام نشست ، طبق گفته شاه یلبخند

 رونیو صورتم و شستم و آماده شدم و رفتم ب دست

 

 یهمگ ریصبح بخ_

 «دخترکم  ریصبح بخ:»مامان

 « یاج ریصبح بخ:»رخماه

 خانم هم بود میمر

 «گاه شیآرا میبر دیصبحانت و بخور با ایدخترم ، ب ریصبح بخ»خانم: میمر

 که!؟ هیفردا عروس یگاه واسه چ شیصبحانه خوردم تو اتاقم، ... آرا ینه مرس-

 

 خانم ببند شد و دستم و گرفت و به طرف در خون برد میمر
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س کنن و لبا یم شتی، فردا آرا میری، حاال اشگال نداره االن م یرفتیم دیبا روزیدختر گلم د»طور تو راه گفت: نیهم

 «SPAواسه  یبر دیکنن االن با یعروس تنت م

 قدر دردسر داره ... نیا یخدا آخه عروس ای

 آهان_

 گاه شیآرا میو رفت میکرد یخافظ خدا

 خوشکل شدم یلی، خ دیارز یم یول دیطول کش یکل

 کردم  رییتغ یکل اصال

... 

 

  یلیصحنه خ هیظهر شده بود ، وارد خونه که شدم با  گهید

 مواجه شدم  بایز

 ... زیم یلباس عروسم و گرفته بود و گذاشته بود رو نیشاه

 

 

  نیشاه یواا-

 « ادیبازش کن مطمئنم خوشت م:»نیشاه

 آوردم رونیرو بازش کردم و لباس عروسم و ب جعبه

 همون جور که خودم دوست داشتم قایدق

 ازت ممنونم  یلیخ نیشاه یوا-
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 کنم فیحال خوبم و براتون توص یدونم چطوز ینم

 و گذاشتم تو اتاق ، همه کار ها انجام شده بود فقط لباس

 صبر کنم تا فردا شه ... دیبل

  میو خورد ناهار

 ستیکه ن نمینشستم تو اتاقم ، شاه کاریهم ب االن

 

 کردم یم یباف الیتو اتاق نشست بودم و خ کاریطور که ب نیهم

 در زد رخماه

 « ؟یتو اج امیتونم ب یم:»رخماه

 هیچه حرف نیتو ، ا ایاره ب-

 داخل و کنارم نشست اومد

 شده!؟ یزیچ-

 «اره:»رخماه

 !؟یچ-

 «یر یم ی، االن هم که تازه دار میکرده بود داتیآخه تازه پ:»رخماه

 خواهرم و گرفتم دست
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 ؟یاومد نی، واسه هم ینگران نباش خواهر-

 «هم دارم ...  گهیمار د هیخب :»رخماه

 

 ه؟یچه کار-

  نییو انداخت پا سرش

 «خب راستش ... چطور بگم ... من عاشق شدم :»رخماه

 دینفس راهت کش هی بعدش

 «فرد خوش شانس؟!  نیهست ا یمن عاشق شده ، حاال ک یاج یوااا»زده گفتم: ذوق

 «دوستش و خبر کرده بود ...  دی... که فر ادتهی میدیچ یخونت و م میاون روز که داشت:»رخماه

 « ؟یکیحسام و م»زده گفتم: ذوق

 «اوهوم :»رخماه

 

 شه ینم نیخدا بهتر از ا یوااا

 دونه؟ یخودش هم ن-

 :«نه :»  رخماه

 خو بگو بهش-

 

 «تونم بهش بگم  ینه نه نم:»رخماه
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 وونهید-

 « ؟یبهش گفت یشد نیعاشق شاه یتو وقت:»رخماه

 نه من نگفتم ، اون گفت-

 ... « کیچه رمانت یوااا:»رخماه

 

 گهید مینیما ا-

 بود دیزنگ خورد ، فر میموقع گوش همون

 الو سالم-

 «باشه  رونیب ایمن دم درم زود ب روزهیسالم ف:»دیفر

 شده!؟ یچ-

 

 «گم  یبهت م ایب:»دیفر

 نیرو قطع کرد ، از دست ا یهم گوش بعدش

 رخکردم به ماه رو

 ، باشه میزن یبرم بعدا باهم حرف م دیمن با-

 « یباشه برو ، با:»رخماه

 

 دمیپوش یچ هیرفتم ،  یشدم و به طرف کمد لباس بلند
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 رخرفتم به ماه یم رونیطور که ب نیو برداشتم و هم فمیک

 «یبا:»گفتم

 «خوش بگذره :»رخماه

 

 به روش زدم و رفتم یلبخند

 مامان بابا خدا حافظ-

 «دخترم!؟  یریکجا م:»بابا

 منتظره رونیب دیفر-

 «خدا به همرات دخترم :»مامان

 بوس براشون فرستادم و رفتم هی

 

 شدم دیفر نیخونه خوارج شدم و سوار ماش از

 شده؟ چه خبرشده؟! یچ-

 دیشتو موهاش ک یکالفه بود ، دست دیفر

 «چطور بگم ... مادر بزرگت :»دیفر

 شدم یداشتم نگران م گهید

 !!؟یمادر بزرگم چ-

 « ینیب یبربم خودت م:»دیفر
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 شدم رفت وونهیشد ، رسما د ادهیهم پ بعدش

 «؟یش ینم ادهیپ»در طرف من و باز کرد و گفت: دیفر

 بودم جیگ

 شو!! ادهیپ یگ یحاال م رونیب ایی یاول گفت-

 دیخند دیفر

 کردم نه؟ یخوب نقش باز:»دیفر

 ها!؟-

 «شو  ادهیپ:»دیفر

 

 

 کل یدانا                          

 «تونم بام ، چقدر مونده؟ ینم گهیمن د»بزرگ: مادر

 «نیجاس زود باش نی، هم نتتونیب یم روزهیف االن»نیشاه

 

 با مادر بزرگ وارد خونه شدن نیشاه

 خشک شدن دنشیبا د اریو ماز مهرنوش

 شد ینم باورشون

 یاز اتاق مهربانو ببرون اومد پل ماهرخ



 فیروزه

 

 
134 

 

 جاش خشک شد سر

 

 شد ، که مادر بزرگش یباورش نم اونم

 نهیو بعد چند سال بب 

 آروم به طرف مادرشون اومدن اریو ماز مهرنوش

 

 به حرف اومد اریحاکم بود که باالخره ماز نشونیب سکوت

 

 «مامان جون ... :»اریماز

 )مادر بزرگ( جهیخد

 طرف پسرش و عروسش رفت به

 به هر دوشون انداخت ینگاه

 «نکرده یرییتغ چی، فقط عروسم چاق تر شده ، پسرمم ه نینکرد یفرق چیه:»جهیخد

 

 

 دنیکه از شوق بود خند یا هیگر ونیم

 دیخانم پسر و عروسش و در آغوش کش جهیخد

 از هم دل کندن  قهیچند دق بعد
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 به دور و برش انداخت ینگاه جهیخد

 «پس نوه هام کجان؟!:»جهیخد

 به طرف مادر بزرگش رفت و بغلش کرد ماهرخ

 نوه ش و نوازش کرد و  جهیخد

 «یهست یدخترک قشنگم مثل مامانت احساس:»گفت

 

 

 هم ماهرخ و از خودش جدا کرد و بعدش

 دحترکش و پاک کرد یاشکا 

 وارد شدن دیو فر روزهیاون لحظه ف یتو

 

 در حال غر زدن بود روزهیف

 یکردم حاال هم من و کشوند یخوب نقش باز یگیکارت دارم بعدش م رونیب ایب یگ یآخه برادر من اول م:»روزهیف

 «آدم باش درست مثل آدم بگو ...  یخند یفقط م یگ یهم که نم یچیدوباره تو خونه ه

 

 هنگ گرد و حرفش و ادامه جهیخد دنید با

 رو به مادر بزرگش نداد

 «یهست ییبابا هیشب یلی!؟ خ یهست یشما ک دیببخش:»روزهیف
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 رفت ... زشیزد و به طرف نوه عز یلبخند جهیخد

 آخر_پارت#

 

 یو لبخند دیسر دخترکش کش یرو یدست

که حامد و مهتاب بردنت و  ...  یبود کیکوچ یلیخ ادمهی! زمیعز یچقدر بزرگ شد»لباش نشوند و لب زد: یرو

نشوند و  روزهیگونه ف یرو یبوسه ا جهی)خدمیخونواده دور هم جمع شده و خوشبخت نی، االن مهمه که ا الیخیب

 «زمیادامه داد(من مادر بزرگتم عز

 مهربون نگاش کرد و سرش و به سمت چپ کج کرد روزهیف

 باز هم دوستش داشت ینداشت ، ول ادیازش به  یخاطره ا چیبودش و ه دهیوقت ند چیکه ه نیا با

 «عسلم؟ یکن یبغلم نم»دست هاش و باز کرد و گفت: جهیخد

 «!؟یمادر ای یپدر»گفت: روزهیمادر بزرگش و بغل کرد ، ... بعد از هم جدا شدن و ف روزهیف

 «!؟یچ:»جهیخد

 «مادرم؟ ای یکه مادر پدرم نهیمنظورم ا:»روزهیف

 ... « یآهان ... پدر»زد و گفت: یلبخند جهیخد

 دیمادر بزرگش زد و رو کرد به فر یبه رو یلبخند روزهیف

و ادامه  دیداداشش و کش یزد و لپ ها ینصف جون شدم خره)بعد لبخند یمثل آدم بگ یتونست ینم:»روزهیف

 «شدم ها زیکلک خوب سوپرا یداد(ول

 زد دیرو به فر یهم چشمک بعد
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 «گهید مینی، ما ا وونهید»کرد و گفت: یخنده ا دیفر

 حامد و مهتاب بود گفت یدست ها ریکه اس ییاز روز ها جهیدور هم نشستن و خد یروز همگ اون

 رو خراب کردن یخانواده دوست داشتن هی یعمر زندگ هیهم شرمنده بود از بابت پدر و مادرش که  دیفر

 دیرس یم روزهیبود که به ف یادیهم ثروت ز لشیدل

 رو رو به راه کنه شیدنبال کار بود که بتونه زندگ حامد

 چند نفر رو خراب کرده هیو چهار سال زندگ ستیشرمنده بود که ب مهتاب

 

 فردا آماده شن یتا واسه عروس دنیخواب یشد و همگ شب

 و ... آماده شدن یعروس یشدن و واسه کارها داریب یزود همگ صبح

 گاه رفتن شیخانم و عسل کوچولو به آرا میو ماهرخ و مهرنوش و مر روزهیساعت نه بود که ف 

 ... یشب عروس هیو آماده شدن وا نیماش نیهم رفتن واسه تزئ دیو فر نیو ه اری(،مازنیشاه ی)بابامحمد

 روزهیف                                       

 انیب مامانم ای میحد اقل آبج زارنینگاه کنم ، نه ن نهیچشمام و باز کنم نه تو آ زارنیاتاق موندم ، نه م نیصبح تو ا از

 کنارم

 ووردمیشکمم در اومد تاقت ن یصدا گهید

 !؟شهیتموم م یمن گشنمه ، خسته شدم ک-

 «یتا بخور ارنیاالن ناهارت و م یهنوز تموم نشده ، ول:»شگریآرا

 هوووف باشه-

 نهیآ هیکردم تا بتونم  یسع یو آوردن و خوردم ، هر چ ناهار
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  هیبود فقط  نهیآ یعنیکنم نتونستم اصال نبود  دایپ کیکوچ

 بزرگ بود که اونم پوشونده بودنش نامردااا یقد نهیآ

 موندم یو خوردم و بازم تا شب تو اون اتاق لعنت ناهار

 کرده بودن خیاسترس داشتم ، دستام  یلیشب شده بود خ کهید

 «تموم شد عروس خانم:»شگریآرا

 «نم؟یبب نهیخودم و تو آ تونمیقربونت برم ، واقعا؟ ، حاال م یوا»بلند شدم و ذوق زده گفتم: یخوشحال با

 « یتونیم زمیخدا نکنه ، آره عز:»شگریآرا

 اتاق و باز کرد یتو یقد نهیآ یرو بعد

 ذوق داشتم ، به اندازه اپن استرس هم داشتم یلیخ

 رفتم نهیآهسته به طرف آ یلبخند ژکند و قدم ها هی با

 «، قربون دستت چه خفن شدم جووون  غییییییج»و گفتم: دمیبنفش کش غیج هیدمید نهیخودم تو آ نکهیمحض ا به

 خوذم فرستادم هیبوس وا هی بعد

 ... دمی، هنگ دیکش غیج هیبغلم و  دیپر یچ هی هوی

 بغل من!! دیکه پر هیخانم خوشکله ک نیا ایخدا یوا

 که ماهرخ خودمونه نیدقت به خرج دادم ، نه بابا! ا کمی

 خودم جداش کردم از

 ها یخوشکل شد بی!؟ عجیماهرخ خودت-

 چشمک زد و ادامه داد( خوش به حال آقا دوماد هیماه )بعد  یها ماه شد یتو هم خوشکل شد یآبج:»ماهرخ
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 بسه بسه ...-

 ... میرفت نیکردم با شاه یکه گفتن آقام اومده ، منم از همشون خدا حافظ میزدیحرف م داشتبم

 زدیدم حرف م هیبرداره  لمیف نیچطور گذشت! ا دمینفعم اصال

 خواستم بزنم تو دهنش یداد م یدستور م و

  گهیخو زشت بود د یول

 ، بعدش هم  میعکس گرفت هیآتل میهم رفت بعدش

 ... میتاالر شد یراه

 

شدن ساعت ها ، گذر زمان ... با به شاخه گل  جانی... ه نیریش ی، ول یطوالن ینگاه ساده ... دور هی یعنیعشق  

 شدن ...  وونهیاخم ناراحت شدن ... عاقل شدن ... د هیخوشحال شدن ، با 

 

به بخش مورد عالقه  میدیو بعدش رس میشب شام و خورد یواسم نمونده بود ، آخر ها یجون گهید میدیشب رقص کل

 عاشق عروس کشون بودم یمن ، خوب معلومه عروس کشون از بچگ

 میو خورد میدیو بر کیخونه ما و ک میرفت می، دوباره راه افتاد دنیراه جوونا رقص وسط

 نیکم کم مهمونا رفتن و من موندم و شاه گهی، د میتا ساعت دو بزن و برقص داشت خالصه

 میتازه رو شروع کرد یزندگ هی،  میو به صبح رسوند شب

 دور از غم و غصه ... به
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...  یو نگاش کن یسیکوبت کنه ... همون جا وا خیم ،یکه راحت ازش نگذر ی، کوچه ا شهیکوچه شروع م هیعشق از  

 که در عذاب بود ، خوابونده بودنش ی، از خواب اجبار یکن داریاحساست و ب

 عشق   متی... به ق یمتیچه ق به

 

 .      ۰۰:۰۶ساعت:             . شنبه

 .          آذر ماه٢۶/۹/۱٣۹۶:   خیتار

 

 یرحمت آباد یدری:فاطمه حیبایقلم ز به

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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