
 

 رمان از هوس تا عشق 

 

 زاده  لیقلم. ساجده   جل به

 . عاشقونه.ی:طنز کلکل ژانر

 

  1پارت 

اومدم  رونی. بیاز اتاق محمد تیمه گل :با اعصبان

 نیشدم  اه لعنت به ا لمیمشغول جمع کردن وساو

خودتو. شرکتتو  شعوریمورد عشوریمردک ب یزندگ

 ببرن.  

 

کرد  یتالف یبرداشتم که نگام با نگاه محمد فمویک

  دینیبیکارتونو. م نیگفتم جواب ا یبه محمدرو

  

 :بسالمت خانم زند  یمحمد

 



بهش نگاه کردمو از شرکت  تیگل :با اعصبان مه

وقت  نی. اارمیب ریاز کجا گ نیاومدم  اوف ماش رونیب

. از لمویبود موبا۱۱شب به ساعتم نگاه کردم ساعت. 

 دراوردم اوه چقدر ارزو زنگ زده بود فمیک

 

 2 پارت

 گل :شمارشو گرفتم . مه

معلوم  یکجا موند عشوری. بی:الو درد. دخترارزو

قرار بود. ساعت  یبه ساعت کرد نگاهچیهست ه

 . یباش نجایا8

مگه. دارم  یدیگل :خب دختر. نفس بکش ترمز بر مه

 برات توراهم فعال کنمیم فیتعر امیداره. م انیجر امیم

شدم  ابونیزدن. خ دیگذاشتمو مشغول د بمیجتو ویگوش

حادثه که داشتم فکر کردم   پدرمو تو یبه زندگ

تصادف از دست دادم. مهرداد. داداش بزرگترم که 

که باال اورده تو زندان هست و ارزو  یبخاطر بده

هست مشغول  کتریکه دوسال از من کوچ یخواهر

داداشم  یپرداخت بده یکه برا یدرس خوندنه و من

 پول در اوردنم ارزو سخت دنبال لیتحصو



 

 3 پارت

اخراج  شده  یگل :حاال هم که از شرکت محمد مه

کنم تا بتونم  دایکار پ یبودم   مونده بودم. چجور

مادرمو بخرم  یداداشمو صاف کنم و داروها یبده

. بوق زد برام نگاه ینیفکرا بودم که ماش نیتوهم

و دوتا پسر  هیخارج یها نی. از اون ماشدمیکردم د

 دادم.  امهداخلش بودن محل ندادمو به راهم اد

بهت  میپول خوب گذرهیباال بهت خوش م ای:ب پسر

 ��. میدیم

مگه گل :خونم به جوش اومد. بهش گفتم تو مه

. تف به شرفت. پسرهه از رتیغ یب یناموس ندار

 گف شدو ادهیپ نیماش

ابادته. هفت جدو. پدرورتیغ یب یگیم ی:بفهم چ پسر

فرشته پاکدامن  میبزارساعت اسمتو نیا. تویتوقع دار

 . یروانه شد ابونیخکه تو

 ضیبرهه خرابه. مر راهابونیختو ی:مگه هر ک گلمه

. برات. متاسفم پسرهه خواست به طرفم حمله یروان

 خوردیپسرهه که بهش م یکیور بشه که اون 

که  یپسر   ریام میبر ایدوستش باشه گف ولش کن ب



 می: مال ریگف ام رههیبودم اسمش ام دهیحاالفهم

 .یدیم سروز. پ هیحرفاتو نیجواب ا ی. ولیستین

 

 4 پارت

زدمو سرعتمو تند تر  شیبرا�� یگل :پوزخند مه

همه تنش  نیکردم تا به خونه برسم. بالخره بعد از ا

 دمیباز کردم دکه در خونه رو نی. همدمیبه خونه رس

. مشغول سادهیواروبه رومدست به کمرمارزو

. یدیگفتم اجازه مشدم و به ارزو میدراوردن کفشاها

. ارزو :واقعا که ینگاه کنبهم ینجوریبعد. ابرسم تو

 یهمه ساعت اومد نیمه گل. بعد از ا ییپرو یلیخ

 . یبد یخواینمحمیخونه تازه توض

بدم بزار لباسامو  حیتوضخوامیه من نمگفت یگل :ک مه

 فیتعرامیکامل معوض کنم. دستو صورتمو بشورم

 برات کنمیم

 

[31.08.20 09:10] 

که دارم از بگو ایارزو :فقط زود مه گل ب 5پارت

لبخند زدمو ارزو یمه گل :به کنجکاو  رمیمیم یفضول



 هینبود.  شتریمتر ب۶۰که  یاتاقم شدم اتاق یراه

 هیمانتو شلوارمو با  شیارا زیم هیپهن بودو توشمیگل

اشپزخونه شدم  یشلوارک عوض کردمو  راهتاپ و

برگشتم  ارزو غیج یداروشن کردم که با صرو یکتر

از جواب  ی. باز که دارگهید ایمه گل ب ی:واارزو

گوشم کر شد.  یزنیم غی. مه گل :چرا جیریدادن درم

:بله هم شام . ارزویمامانو داد یقرصا نیشام خورد

کن.  فیتعر ایخورده حاال بهم مامان قرصاشو میخورد

 یوچشم غره ا یعجولکه دختر چقدر تو یمه گل :وا

 رفتم سمتشبه 

 

[31.08.20 09:20] 

مه گل :به سمت مبل سه نفر رفتمو روش 6 پارت

 یخوایمشدم ارزو :تا صبح رهیخنشستم  به ارزو

 یچیمه گل :ه  گهی. خب شروع کن دینگاه کنمنو

اخه چرا  یاخراج کرد ارزو :چ. از شرکت  منویمحمد

 یحسابا جابه جا شده که محمدمه گل :ظاهرا پول تو

 یچ حاالکرد ارزو :منو مقصر دونست و اخراجم

مونده  گهیبسته د هیمامان   یمه گل. از قرصا شهیم

مه گل :رو   میارکنکیتو خونه تموم شده. چ زیهمه چ



 کنمیدنبال کار درستش م رمیگفتم از فردا مبه ارزو

درهمش  ی افهینگران نباش پاشدم نگاهمو به ق

انداختم  رفتم رو به روش نشستمو دستمو زدم 

 درستزوین باشه  همه چیغمگ میابج نمیشونش نبرو

دست تنها   یارزو :اخه ابج دمیبهت قول م کنمیم

منم از فردا برم دنبال  یخوایم یبکن یخوایم کاریچ

 یبرکار  مه گل :اخم  کردمو گفتم  الزم نکرده تو

کنه گفتم درستش  یاز مامان نگهدار یسرکار ک

 بخواببروحاالهم پاشو گهید کنمیم

 

[31.08.20 09:23] 

نگاه  میتقد گهیدوپارت د نمیا

 �👆👆😍😍�️❤گرمتون

 

[31.08.20 14:14] 

. دی. ارزو رفت خوابنکهیمه گل :بعد از ا7 پارت

اشپزخونه رفتم گذاشتم تو برداشتموزویم یرو یوانایل

متکامو برداشتم اتاقم شدم  تشک و یو  بعد راه

شدم. از خدا خواستم بهم  رهیو به سقف خ دمیخوابو

کنم با فکر کردن به  دایکار پ هیکمک کنه تا بتونم 



ارزو  یصبح با صدا رفتمخواب دوفردا چشام گرم ش

گل چشامو باز کردم ارزو :مه کردیکه داشت صدام م

خرس   گهیها پاشو د میپاشو. مه گل ساعت هشت ون

. شمیاالن پام گهید دمیفهم زیر هیچته مه گل :ارزو

صورتمو شستم.  روبه دست و نکهیپاشدمو بعد از ا

بود و  ینگاه به صورتم انداختم چشام عسل نهیا یرو

بود ۱۶۰. قدمومدیمکمرم یتا وسطا ییخرمامموها

متوسط بود. بخاطر پوست لبامداشتم و یزیر ینیب

 کمی ومدیبهم م شتریب رهیت یکه داشتم رنگا یدیسف

درشت تر خط چشم که چشامو هیکرم پودر زدمو. 

 هیباال بستمو برق لب. موهامم رو هیبا  کردیم

ام  با  نهمقعر رنگ وپ یشلوار ل هیبا  یمشکمانتو

 برداشتمفمویکو مویگوش  دمویپوش میعروسک یکفشا

گفتم مراقب مامان باش من به ارزورو نییرفتم پا

. مه گل ی. ابجیکه صبحونه نخورد:کجا تورفتم. ارزو

:باشه مراقب خودت باش ندارم. فعال ارزو لی:م

 خداحافظ

 

[31.08.20 14:26] 



 یل :سوار اتوبوس شدمو به شرکت اقامه گ8 پارت

 داشدمویپدرم رفتم از اتوبوس پ یمیهمکار قد یوحدت

 هیبه سمت شرکت حرکت کردم به داخل شرکت رفتم 

 یهستن. منش یاقا وحدت دیاونجا بود ببخش یخانوم

 دی؟مه گل :بگباهاشون هماهنگ کنم اسمتون دی:بله با

د. مه گل :ممنون تقه ی:گفتن بریمه گل زند هستم منش

داخل. وارد  دییگف بفرما یبه در زدم که صدا یا

شدم بودمش روبه رو دهیکه تاحاال ند یشدمو با پسر

کار  یکجان ؟پسر :با کدوم وحدت یاقا وحدت دیببخش

 خان. رضای. مه گل :علیداشت

 

[31.08.20 17:09] 

ر. . عمو. بر اثدیگیمپسر :اهان عمو رو9 پارت

من سپهر  یسپرد دست باباشرکتوتصادف فلج شد و

 گهیخان هستم و عمو د رضایپسر بردار عل یوحدت

به ما دادن مه گل :اه از نهادم ندارن شرکتو تیفعال

کار  یلیاز شانس من سپهر :اگه خ نمیبلند شد. ا

اونجا مه  نیبر. دمیمن ادرس خونشونو م دیدار یمهم

 یبه سپهر گفتم برو نینبود. برا هم یگل :فکر بد

به سمتم گرف سپهر ادرسو نوشت و  نیزحمت بهم بد



 دیبر دیعمو هرموقع نتونست لیشماره موبا نمی:ا

کردم. برگشتم که  ی. مه گل :تشکردیریتماس بگ

برم که سپهر. صدام کرد. سپهر :خانم  زند  رونیب

. مه گل :به چه رونیبمیرشب ب هی نیدیافتخار م

مه  شتریب ییجهت اشنا ینجوریمناسبت. سپهر :هم

روزتون  رمیبپذ تونمینم یاز دعوتتون ولگل :مچکرم

 رونی. و زدم از شرکتشون بریبخ

 

[31.08.20 17:17] 

منگول فکر کرده من خنگم با  یمه گل :پسر10 پارت

درحال زنگ خوردن بود که  میگوش زشیاون نگاه ه

. مه یاج یی:کجازوبود جونم اردراوردم ارزو فمیاز ک

شده  یزیبرا مامان افتاده چ یگل :چطور مگه اتفاق

نه لحظه امان بده تا بهت بگم هیمه گل  ی؟ارزو :وا

مه گل  نجایاومده ا لنشده دوستت سوگ یزیبابا چ

 ایخنگم. زود ب:نه پس. مثل تو. ارزویگیم ی:جد

قطع کرد.  ویخونه.مه گل :ارزو با گفتن حرفش گوش

منصرف شدم  رضاخانیعل یاز رفتن به خونه 

 فردا به سمت خونه راه افتادم. یگذاشتم برا و

 



[31.08.20 23:00] 

در خونه رو باز  نکهیمه گل :به محض ا 11 پارت

 زمیسوگل عز یوا سادهیسوگل پشت در وا دمیکردم د

 یفداتشم.  سوگل :قربون شما خانم ب یخوش اومد

 امیخودم ب یریگینمازم یمعرفت گفتم تو که سراغ

 امیب یسوگل اگه اجازه بد رمیمه گل :بخدا درگ دنتید

. سوگل میزنیحرف م امیلباسامو عوض کنم م تو

اشپزخونه کمک ارزو  رمی:راحت باش خوشگلم من. م

زدمو وارد  ی. مه گل :به سوگل لبخندمیبکشناهارو

عوض  ی. سورمه ازیشوم هیاتاقم شدم مانتومو با 

کد  نیکردم و به اشپز خونه رفتم. به به چه کرد

که جون. مثل تو یابجمینیما ا گهی:بله دها. ارزوبانو

باهم  ییگل :چشام گرد شد که دوتا ه. ممیستیتنبل ن

 خنده ریزدن ز

 

[31.08.20 23:08] 

بخواد  دلتونمیلیخ نیپروهست یلیمه گل :خ 12 پارت

نگاه چپ  هی ییکه دوتاکردمنازکبراشون یچشمپشت 

 مامانورمیم گمیبهم کردن خب بابا مگه دروغ م یچپ

مه   رمیممن خودم نیبشتوجون ی:نه ابج. ارزوارمیب



به سوگل کردم  ینگاهگفتم باشه  وگل :روبه ارزو

بود که باهم بزرگ شده  میگسوگل دوست دوران بچ

بودن تک دختر  یوبادمون خ یلیخانوادش خ میبود

خوب  شونیداداش داشت و وضع مال هیتنها  بود و

. یداشت از اون تپال یتپل کلیهبود. قدش کوتاه بودو

وموهاش   یمشک چشاش ��. یبامزه مثل توپ قلقل

با   ی افهیداشت.  که ق یدیپوست سفبود و ییهم طال

 . ازش ساخته شده بودینمک

 

[01.09.20 14:02] 

حاال  شدهیسوگل :چخبر ارزو بهم گف چ13 پارت

 . یکن دایکار پ یتونست

. ی. چه عجب اومدکنمیم دای:نه  نتونستم هنوزپ گلمه

 ورا  نیا

 :اومدم برا اخر هفته تولدمه دعوتت کنم.  سوگل

 . یگل : جد مه

م . به ارزوهرمیپذینم میبهانه ا چیه ی:بله جد سوگل

 نیایب ییدوتا کهفرستمی. پرستار برا مامانت مهیگفتم 

 قبول نکرد.  نمیا



چون قبول نکنم خواستمیم زمیگل :ممنونم عز مه

 .یلیخ

 دست به  ی. همه چرمیدرگ 

 

هم دادن. تصادف بابا و فلج شدن مامان.  دست

 .کارکنمیکه مهرداد بار اورده موندم چ ییها یبدهکار

 .  دمی. بهت قول مشهیهمش درست م زمی:عز سوگل

 .دوارمیگل :ام مه

 

[01.09.20 14:18] 

 پس.  یمه گل :ارزو کجا موند14 پارت

 . می:ما اومد ارزو

 گهیشدم.  که بعد از مرگ بابا. د رهیخ:به مادرم گلمه

. یاتاقشه وفقط براهمش تو زنهیحرف نم یبا کس

مامان جونم چطوره و  با ما هست. به به نهارو شام

که  دمینشون نداد. د یواکنش چیکه ه دمیبوسصورتشو

نگاش کردم که  یسوگل پر از اشکه سوال یچشا

 گف  لبخند زدو



اون موقعها که مامانت  ادی سین یزی:  چ سوگل

 افتادم.  کردیم مونیتنب

نگامو   دمویکش یاون روزا. اه یاور ادیگل :با  مه

 به بشقابم دوختم.  

 یول گهینم یزی:خب بابا درسته االن مامانم چ ارزو

. با من دیهستما  اگه ناهارتونو نخور ارشیمن دست

 . دیطرف

 اونم پنج قلوه.  دهیی:اوه اوه مه گل گاومون زا سوگل

 خنده. ریز میزد ییحرف سوگل سه تا نیگل :با ا مه

 

[02.09.20 00:24] 

مامانو. به اتاق . ارزومه گل :بعد از ناهار15 پارت

گفتم. بشوره کهبرد سوگل خواست ظرف هارو

 ارمیب ییتا دوتا چا ییرایپذتو برو شورمیبعدا مخودم

 . میبزن حرفکمی

 :باشه   سوگل

. از اشپزخونه ختمیر ییدوتا چا نکهیگل :بعد از ا مه

 یکنی. مکاریبه سوگل گفتم خب. تو چرو  رونویرفتم ب

 خاله معصومه خوبه. 



 یفکرم. کالس نقاشتو ی. ولکارمیفعال ب یچی:ه سوگل

 . کنهیم یبزارم   مامانم که  مهمون دار

 . هیگل :مهمون. مگه مهمونتون ک مه

تولد  ی:پسر عموم از لندن برگشته حاال اومد سوگل

  کنمیباهم اشناتون م

لندن باشه که تو یداشتمیپسر عموگل : مگه تو مه

 . ونهید یایبرداخه جزء اون

غرق  ای.پسر عمو محمودمه که  تو درنی:اره. ا سوگل

. به بردبرداشتورویشدو مرد. بعد از اونم زن عموم ام

ازدواج  شییلندن. زن عموم با پسر داتو یلندن. ول

حاال هم برگشته   کنهیترک م اونورمیکه ام کنهیم

  رانیا

. یکرده هر زنترکال چرا مادرشوگل :اووه حا مه

به پا کنه درسته  یداره برا خودش زندگ اریاخت

که تا ابد  سین لیدل نیا یاز دست داده ولپدرشو

  خوادیمامانش تنها باشه بالخره اونم همدم م

. حتما گهیبابا م ی. ولگفتمنوی:اره واال منم هم سوگل

 . میما دخالت کن دیشده. و نبا یا گهید زیچ هی



 نیاشدمکنجکاو یلیخ یول هیحرف نمیگل :اهان. ا مه

 . نمیپسر عموتو بب

مغرورهه و  یلیکه خبگم دیبا ی. ولشینیبی:م سوگل

 . نهیبیم لهیوس هیبه چشمخود خواه دخترا رو

 یگل :عجب. پس معلومه. رلش حساب مه

 ریز میحرف من  با سوگل. زد نیشکونده. با ادلشو

 خنده. 

 برم.     گهیترکوندتش.  خب من د یور: اره. بدج سوگل

 زوده دختر.  یلیگل :هنوز که خ مه

گلکم  هنوز لباسمو از مزون نگرفتم  ی:مرس سوگل

گرفته  یمامانم دست تنهاست. کبرا خانم مرخصو

 کرده  مانیچون دخترش تازه زا

 گل :مگه عروس شد.  مه

دخمل  هیساله االنم  هی. یکار ی:اره بابا کجا سوگل

 خوشمل اورده 

  شاااای:چه جالب خوشبخت باشه ا گلمه

 منتظرتما.  نمتیبیخب پس م شاای:ا سوگل

  امیحتما م زمیعزگل :چشم مه



 :خدا حافظ  سوگل

 گل : بسالمت مه

 

[02.09.20 00:47] 

بدرقه کردم. سوگل رو نکهیمه گل :بعد از ا16 پارت

 شیخوابش برده پ دمید صدا کنم کهرورفتم   ارزو

کردمو. ظرفارم  زیتممامان. خونه رو

 یزنگ بزنم و برا یوحدت یبه اقا گرفتممیتصمشستم

. به اتاقم رفتمو مینیفردا. هماهنگ کنم که همو بب

. شتمکه سپهر بهم داده بودو بردا یشماره ا

091267... 

  یوحدت یرو گرفتم که برداشت  سالم اقا شماره

 رفتن ماساژ شما.  یوحدت ی:اقا مخاطب

 یکار داشتم ک شونیگل :  من مه گل زند هستم با ا مه

  انیم

 ستمین انی. در جردونمی:نم مخاطب

با  نیزحمت هرموقع اومدن بگ یگل : باشه پس ب مه

  رنیمن تماس بگ

 :حتما  مخاطب



 :روزتون خوش. خدانگهدار گلمه

 

[02.09.20 14:23] 

قطع کردم  ویگوش نکهیمه گل :بعد از ا17 پارت

 . دمیکش یغیجارزو دنیبرگشتم. که با د

 .یدی:چته دختر مگه جن دارزو

 یوارد اتاق کس نکهیندادن. قبل از ا ادیگل :به تو  مه

 . زهره ترک شدم. یدر بزن یبش

 ��. کلک هومیزدیحرف م یبا ک ی:داشتارزو

زنگ  یوحدت یسر منحرفت کنن به اقاگل :خاک تو مه

 زده بودم 

 . ؟یوحدت ی:اقاارزو

 . سین ادتیگل :همکار بابا  مه

  یدار کاریچ:اها با اونارزو

 هی. حتما یانقدر سوال نپرس شهیمارزو یگل :وا مه

  گهیدارم د یکار

  ری:خب بابا پاچه نگارزو



از اتاق  دیبرداشتم که پر زیگل :به طرفش خ مه

 دارم برات . ارزورونیب

 بابا.:برووارز

 میگذاشتمو تصم شیارا زیرو م لمویگل :موبا مه

بودم  یعاشق کف  باز یاز بچگ حمومبرمکمیگرفتم 

. حولمو برداشتم کردمیم یحموم بازساعت ها تو

 حمام.  یبه سو شیپ

 کمیموهامو  رونویحموم جانانه اومدم ب هیاز  بعد

کوتاه  نیلباس است هیبافتم. و  یماه غیسشوار زدمو ت

. یشلوار نخ هی دمویکه عکس پاندا روش بود پوش

رفتم  رونیبه خودم و  از اتاق ب عطر مخصوصمم زدم

  یی.ارزو ارزو. کجا

 بلههه  نجامی:اارزو

اتاق که . رفتم توومدی:صداش از اتاق مامان م گلمه

مواجعه شدم.  چرا  ختهیاتاق بهم ر هیبا 

  یگردیمی. دنبال چیکرد ینجوریانجارویا

  مینیببکمیکنم  دایپ:دلم گرفته بود گفتم البوما روارزو

  سین گردمیم یهرچ یول

  ایکنیجمع مگل :نگاه کن چه کار کرده بعدا همشو مه



  کنمی:خب بابا باشه جمعش مارزو

نقطه  هیشدم که به  رهیبه مامانم خ  کالی:بار گلمه

همش  دمیبوسشده بود رفتم باال سرشو موهاشو رهیخ

 مامانم.   شهیتموم م

امشب دست شام یول دای:مه گل خانم ببخشارزو

 . بوسهیمشمارو

 کهی. کوچیاجگفتم چشم دمویخندگل :به لحن ارزو مه

 

[02.09.20 14:48] 

اشپز تواومدمو رفتم رونیمه گل :از اتاق ب18 پارت

مرغ  چندتا تخم جزءدمیباز کردم که د خچالویخونه در 

.  شروع کردم نیبرا هم میندار یچیو. چندتا گوجه ه

 دمیچسفره رو نکهیبه املت درست کردن بعد از ا

 شام حاضرهه  نیایصدا زدم ارزو با مامان بارزو رو

 .  می:باشه اومد ارزو

به ارزو گفتم. مامان اومدن. روارزو ی:وقت گلمه

بهتون قول  یول ادیز سین یشام خوب نیا  دونمیم

 دیصبر کن کمی. دی. فقط باکنمیم درستزویهمه چ دمیم

 جبران کنم  دمیکنم قول م دایتا من کار پ



تا حاال انجام  یتونست یهرکارجونم تو ی:ابجارزو

 میکه  کنار هم نیهم هیخوبشام یلیخ نمی. همیداد

بر  زیهمه چ شهیمهردادم. ازاد م شاایا هیخودش کل

 . به روال قبل گردهیم

  دوارمیام  شااایگل :ا مه

 گل:مهارزو

 :جان  گلمه

  یبپوش یخوایم یبرا. تولد سوگل چ ی:راستارزو

 هی دیبا یهنوز بهش فکر نکردم ول دونمیگل :نم مه

 مراسمشون مختلطه کنم چون دایپ دهیپوش زیچ

 ها.  کنهیم یفیخوشبحالش. چه ک گمی:م ارزو

شدمو غم عالم  رهیحرف ارزو بهش خ نیگل :با ا مه

 گهیسالش بودو د۲۰شد ارزو االن  ریبه دلم سراز

نه  میگرفتع بود یبعد از مرگ بابا براش نه تولد

 نکهیکادو. خانواده بابام ترکمون کردنو. ما بعد از ا

 یبا کوه میتنها بود ییبردن زندان سه تامهرداد رو

رو دست ارزو  ذاشتمدستمو گ نیهم یمشکالت برا

 یابج نمی. نبرمیگیم یتولد عال هیات. گفتم. خودم بر

 بشه  نیغمگ   کمیکوچ



 من خوبم.  یکنیجون  فکر م ی:نه ابجارزو

انکارش و دادیحرفشو بروز نم  نکهیگل :ازا مه

 یچقدر ابج دمیتا من. متوجه نشم فهم کردیم

 کهیفداتشم من. بانو کوچ یکوچولوم بزرگ شده. اله

😊 

 

[03.09.20 10:24] 

 . زمی:خدانکنه عزارزو19 پارت

با  کهکردمیظرفارو جمع مگل :داشتم کمک ارزو مه

بود.  یوحدت ی. رفتم تو اتاق اقامیزنگ گوش یصدا

 الو 

دخترم با من تماس گرفته  ی:سالم خوب یوحدت یاقا

  یبود

بگم اگه  خواستمیبله م دیشما خوب یگل :مرس مه

  مینیهمو بب میفردا قرار بزار سین یمانع

 : حتما دخترم. بزار ادرسو بهت بدم  یوحدت یاقا

 گمیمامیگل :از برادر زادتون گرفتم حاال فردا م مه

 بهتون 

 :باشه دخترم پس فعال تا فردا  یوحدت یاقا



قطع کردم از اتاق  ویگوش نکهیگل :فعال بعد از ا مه

 . رونیرفتم ب

  یبود ابج ی:کارزو

 . یوحدت یگل :اقا مه

 داشت  کاری:چارزو

 . مینیقرار شد فردا همو بب یچیگل :ه مه

 :اهان. انوقت چرا. ارزو

 . گمیگل :بعدا بهت م مه

  ��:ارزو

 تا بهت بگم.   شهیم یچ نمیخب. بزار بب هیگل :چ مه

  ی:اوکارزو

بشم.  داریزود ب دیبخوابم. صبح با رمیگل :من م مه

  ریشب بخ

 ری:شبت بخارزو

 

[03.09.20 10:56] 

پاشدمو  شهیمه گل :صبح زودتر از هم 20 پارت

 ممیشال طال  دمویپوش میمانتو کرممو با شلوار مشک



کم رنگ زدم. و عطر  یرژ صورت هیسر کردمو  فقط 

  نییمخصوصم  رفتم پا

 شدن.  داری:چه عجب  خانم زود ب ارزو

برا خودم  ییچا هیخواهر و  سین یگل :عجب مه

شروع کردم به خوردن   تیسکویبا چند تا ب ختمویر

 که ارزو گف 

 میخونه بر ایزود تر ب یتونی. امروز می:ابجارزو

 واست.  دیخر

 ؟ یواسه ک دیگل :خر مه

 . یببر دیتازه کادوهم با گهی:واسه اخر هفته دارزو

 حاال نگران نباش.  رمیگیم یزیچ هیگل :  مه

 کنم  یاور ادی:باشه خواستم بهت ارزو

جونم  یابج یگفتم مرس دمویگل :صورتشو بوس مه

گفتم. مراقب خودت برداشتمو  به ارزو دیبا. کل فمویک

 طول بکشه. من تا عصر کارم دیمامان باش شاو

 توهم مراقب خودت باش  . بروی:باشه ابجارزو

گل :چشم خدا حافظ  سوار اژانس شدمو ادرس  مه

 یجلو قهیدق سیدادم  بعد از برو یوحدت یاقاخونه 



 هیفشرودم که شدم. زنگ درو ادهیعمارت بزرگ پ هی

 باز کرد. . درویخانم

 . نیخوش اومد:سالم خانم

 کجا هستن  یوحدت یگل :اقا مه

کردمو به  یسالن  سمت راست. تشکر ی:انتها خانم

 اون سمت رفتم.

 

[04.09.20 11:56] 

 چشم شدم چشم تو ی. وحدتیمه گل:که با اقا21 پارت

 . ی:سالم دخترم خوش اومد یوحدت یاقا

 گل : سالم عمو جان مچکرم  مه

 دخترم   نی:بش یوحدت یاقا

 :مچکرم  گلمه

 . یدار لیم ی:چ یوحدت یاقا

داشتم  یدرخواست هیعمو جان اومدم  یچی:ه گلمه

 بهتون بگم و برم 

 دخترم. :بگوشم بگو یوحدت یاقا



گل :راستش. بعد از بابا مهردادو بخاطر  مه

که باال اورده بود بردن زندان. مامانم  ییایبدهکار

 لیباال. خرج تحص رهیداروهاش داره م متیهرروز ق

که  بودم برام پاپوش  یارزو هم هست  منم تو شرکت

اخراجم کردن و. االن خانوادم درست کردن و

 هستم.  مندشونیا امچشمشون به منه تنه

 بهت بدم ؟ یدار ازیدخترم پول ن فهممی:م یوحدت یاقا

پسر  ی:نه عمو. دنبال کارم رفتم شرکتتون ول گلمه

  سیدست شما ن گهیبرادرتون گفتن که د

من با سپهر  ی. :اره درست گفته بهت ولیوحدت یاقا

 کنمیبرات جور م یکار هیهمونجا.  کنمیصحبت م

 نگران نباش دخترم

  دیکنیمچکرم واقعا لطف م ی:وا گلمه

 توهم مثل دختر نداشتم  فمهی:وظ یوحدت یاقا

 . پس من فعال رفع زحمت کنمدی:زنده باش گلمه

 

[04.09.20 12:12] 

 هنوز که زوده  نیبش:کجا دخترم یوحدت یاقا22 پارت



چند جا کار دارم  هی.  امی:ممنون عموجان باز م گلمه

 رم. ب دیبا

:باشه دخترم منتظرت هستم مراقب  یوحدت یاقا

 خودت باش 

 :چشم فعال خداحافظ  گلمه

گرفتم  میاومدم تصم رونیکه ب یوحدت یاقا یخونه  از

نگاه  ی. هرچرمیبگکادو هیبازارو برا سوگل برم

که من داشتم.  یبودو به پول متیگرون ق کردمیم

 هی یمجسمه فروش هیرفتم تو نکهیتا ا دیرسینم

 رو یخاص که صورت دخترمجسمه با طرح جذاب و

گفتم  رمردیگرف رو به پشده بود چشمم رو یطراح

 ؟ شهیچقدر م نیا دیببخش

 هزار تومنه ۶۰۰ نیمرد :ا ریپ

گف  رمردیشد. که پ یبادم خال متیق دنیگل :با فهم مه

: 

 شد دخترم ی:چ رمردیپ

د تولو رمشیبگ رسهینمپدرجان پولم یچیگل :ه مه

 زیدنبال چ نیهم یهست برا میمیقد یاز دوستا یکی

  متمیقکم 



 مرد :پولت چقدرهه ؟ ریپ

 هزارتومن۱۰۰: گلمه

 . ارمی. مکنمیم دایپ یزیچ هیصبر کن االن  رمردیپ

 تکون دادمو منتظر شدم.  ی:سر گلمه

 کیمجسمه کوچ هیمرد اومد با  ریپ قهیاز پنج دق بعد

   بای. زیول

 هم خوشگله هم. متفاوت.  نیدخترم. ا ایمرد :ب ریپ

گفتم زد و یبرقمجسمه چشام نیا دنی: با د گلمه

  دارمیبر م نویهم

 مرد :مبارکت باشه دخترم  ریپ

حساب  نکهیگل :ممنونم پدرجان. بعد از ا مه

 زیچ هی نکهیاز ا یاومدمو با خوشحال رونیبکردم

 گرفته بودم به سمت خونه راه افتادم کیشارزون و

 

[05.09.20 10:07] 

مامان ارزو دمیمه گل :وارد خونه که شدم د23 پارت

گرفتم شماره ارزو رو عیسر دموی. ناخداگاه ترسستنین

   نییالو کجا



 هواکمی:مامانمو اوردم پارک سر کوچه  ارزو

 .میبخور

خونه  ایزدمو گفتم باشه فقط زود ب یگل : لبخند مه

 بپوشم.  یکمکم کن برا فردا که چ

 :چشم ارزو

که گرفتمو  یگل :بعد از صحبت با ارزو. مجسمه ا مه

مدل مو  یبرداشتمو. برا مویاتاق و گوشگذاشتم تو

 میتصم دنیمدل د یسرچ کردم. بعد از کل نترنتیاتو

 یورنجیفر کنم ا یکم نشویگرفتم موهامو صاف و پا

 نییارزو داشت از پا  یصدا دمی.  دومدیبهم م یلیخ

 . ومدیم

 مه گل  می:ما اومدارزو

 باش   عیباال کمکم کن سر ایب نیگل :خوش اومد مه

عوض کنم  ییمانتو کمی:اخه خواهر صبر بده  ارزو

 بر بدن. بعد.  بزنمیشام

 . ایب گهینکن د تمیاذگل :عه ارزو مه

 . میبر:بروارزو

. رونیب ختمیکه از قبل داشتمو ر ییمه گل :همه لباسا 

. خوردنیمراسم نم نیبودنو به درد ا یهمشون لخت



پوف  ناشیرنگم افتاد که است یاسیچشمم به لباس 

داشت.  یمدل خوشگل شدیزانو. کج م ریبودو تا ز

. کلفت یبپوشم با ساپورت جوراب نویگرفتم.  ا میتصم

 . میانتپاشنه پنج س ی.  و کفشامیمشک

 . یکنیم کاریخوبه. ناخوناتو چ نیهم ولی:اارزو

  گهیساده باشن د نجوریگل :خب هم مه

 . ارمیب هیالک دارم زرشک هی:نه صبر کن من ارزو

اورد.  گفتم رنگش قشنگه ارزو نکهیگل :  بعد از ا مه

 ساده قشنگ تره ها. یول

 

[05.09.20 10:11] 

عه.  گهیشب هستا انقدر نق نزن د هی:ارزو:24 پارت

 باشه  یچجور یخوایم شتیارا یراست

 یتوقع که ندار کیشگل :خب مشخصه ساده و مه

 کنم.  شیارا پیخودمو ک

که خودت :نه به نظر منم ساده قشنگترهه تازه توارزو

 . یهست یا کهیت شمیبدون ارا

   عشوریگل :با خنده زدم به شونشو گفتم گمشو ب مه



 یکار گهیخب د دهیفحش م یکنیم فشمیتعر ایب:ارزو

 . یبا من ندار

 ��:نه شرت کم  گلمه

 . یعشوریب یلی:خارزو

 . می:چاکر گلمه

 شام  نییپا ای:ب ارزو

 فقط.  ادیخستم خوابم م خوامیگل :نم مه

  ری:خب پس باشه شبت بخارزو

 ریشب بخ گلمه

 

[06.09.20 00:42] 

شدمو  داریب میمه گل :صبح با االرام گوش 25 پارت

کردم ارزو رفته  زیتمخونه رو کمیبعد از صبحونه. 

تولد  رفتمیبود دنبال درساش و تا عصر که من م

خونه.  یبعد از کارا  گشتیسوگل  بر م

خودمو شستم. بعدم. که  یساعت هیحمومو تورفتم

 ووهام. چرب کردمو. مونیاومدم بدنمو با لوس رونیب

 یباال بستم تا بعد درستش کنم که صدا پسیبا کل

 سوگل هست  دمیاومد بازش کردم که د میگوشامیپ



 نره ها.  ادتیگل شب  ی:سالم ابج سوگل

. قربونت امیم زمینه عزکردم پیتا شیگل :برا مه

 بشم. 

 �😘😘😘�فدات ولی:ا سوگل

 ️❤:گل  مه

راحت شد رفتم ناهار  الشیسوگل خ نکهیاز ا بعد

گرفتم حاضر بشم ساعت  میمامانو دادمو تصم

اتاق و اول از همه شروع پنج بود رفتم تو یکاینزد

رنگ  ی. هیکرم زدمو سا  کمیکردن  شیکردم به ارا

. درشت مویعسل یچشاکه میلباسمو. خط چشم گربه ا

.   موهامم یدر اخر رژلب. زرشکو ملیبا ر کردیتر م

فر کردم و ساپورت  نشوییپا مکیصاف کردمو 

لباسم با بلندمم رو یمشک مانتو  دمیلباسمو پوشو

به ساعت کردم ساعت  ی. نگاهدمیپوش میشال. زرشک

 خوامیم ایب ییکجازنگ زدم. الوبود به ارزو6:30

 . شهیم ریاالن دبرم

 خونه ام.  گهید قهی:پنج دقارزو



بودمو.  دهیکه براش خر ی. مجسمه ایگل :اوک مه

منتظر  نیی. رفتم پافمویکگذاشتم تو لممیبرداشتم موبا

 که اومد.  دمیدر  د یبا صدا ادیشدم تا بارزو

دختر حواست باشه  یخوشگل شدبه چه:بهارزو

 ندزدنت 

گفتم ساکت باش حواست به مامان  دموی:خند گلمه

 من. رفتم.  دیباشه مراقب خودتون باش

 بسالمت بزرگه برو ی:چشم ابجارزو

 رونیباز خونه زدم دموی:کفشامم پوش گلمه
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 هیگل :به اژانس ادرسو دادمو. بعد از. :مه26 پارت

. میدیرس مویراحت شد کی. ترافنیساعت از دست ا

پول اژانسو حساب کردمو. رفتم داخل . با وارد شدنم  

. دیمن بدو مانتوتونو به فیاونجا گف خانم کمستخدم

بودن. سوگلو بهش دادمو وارد شدم نسبتا همه امده

 بهش دست تکون دادم  ومدیمکه داشت به طرفم دمید

 ی:به به خانم خانما خوش اومد سوگل

 . یشد خوشگلچهزمیعز



 . یشد بایز یلیتوهم خ:قربونت برم گلمه

 اشنات کنم با. دوستام.  میبر ای. بیزی:عز سوگل

.به  می. با سوگل به سمت دوستاش رفتمی:بر گلهم

 یکیش یلیخ یلباس شب مشکسوگل دقت کردم

 یتیال شیبودو موهاشو. باال بسته بود و ارا دهیپوش

 شده بود.   بایز یلیخکرده بود که

 مه گل خواهر من  نمیا. دوست من ودای:ش سوگل

 خوشبختم.  دایش

بهش گفتم. منم خوشبختم. بهش :با لبخند رو گلمه

داشت  یباشه پوست سبزه ا یدختر خوب خوردیم

نقص بود. کال چهره  یب کلشی. بلوند و هیموهاو

 سوگلکهکردمیبود داشتم به اطراف نگاه م یمعمول

 گوشم گف. دم

 اشنات کنم.  ریبا ام میبر اای:ب سوگل

 که گف نگاش کردم یگل :سوال مه

  گهیپسر عموم د: سوگل

گفته بود  که ییزایچپسر عموش و یاور ادی:با  گلمه

.پسرهه پشت به ما   میگفتم برگل کردو میحس فضول



داشت  یبزرگ کلیهچهار شونه بودو یبود ول سادهیوا

  ایاز اون ورزش

 دوستم اشنات کنم. برگرد تا با خواهرم ری:ام سوگل

اخمامو چهرش.  دنیکه برگشت با د نیگل :هم مه

شب باهاش بود که اون یهمون پسر نیا دمیتوهم کش

شده بود. با نگاه کردن به من. اونم دعوام

 زد اه چندش.  یداد باال و پوزخندابروهاشو

   خواهرمگل دوستم و:مه سوگل

 ��:خوشبختم. ریام

 .  نیهمچن:به گلمه

 مهمونا برسم. ی هیمن برم به بق دی:ببخس سوگل
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که  نمیمبل بشگل :با رفتن سوگل خواستم برم رو مه

 صداش  متوقفم کرد. 

 یادب یادم ب نیدختر عموم. همچ کردمی:فکر نم ریام

 کنه  یباهاش دوسترو خواهر خودش بدونه و



 نیهمچ یمحب یاقا کردمیفکر نم چیگل :منم  ه مه

حرفم    نیداره.  با ا ایح ی. پرو و بیبرادر زاد

  چوندیخونش بجوش اومدو دستمو پ

 یب یدختره  ایح یب یگیبه من م یبه چه حق:تو ریام

 ینطوریکس جرات نداره با من ا چی.  هزیهمه چ

 . نهیبیرفتار کنه. وگرنه بد م

 کمیو شدیدستم داشت خورد م نکهیگل :با ا مه

من  یدیگفتم. حاال که د وردمویکم ن یولبودم دهیترس

.  بکش یبکن یتونینم یغلطچیجراتشو دارم توهم ه

خونش در  یزدیم کارد ��نمتیبیکنار. در اون حد نم

. دستمو از دستش. ازاد کردمو ازش دور شدم ومدینم

 دمویکش یا ودهنفس اس  یسمی. سادی. روانیپسر

پوست کندمو مشغول خوردن شدم  وهیخودم. م یبرا

نشست بهش نگاه نکردمو به کنارم یکس هیدمیدکه

 عیسر شهیمکمینزد دارهدمیخوردنم ادامه دادم. که د

 بهم زل زده.  ینگاه چندش بادمیبهش کردم که د ینگاه

 خوشگله.  یدیدور رقصو م هی:افتخار  پسرهه

  ریخ:نه گلمه

 . اینرقص فهی. حیکنی:چرا ناز م پسرهه

 بردار دست از سرم خوامینم:گفتم گلمه



  کننیخانم نازم مچههه :اوه پسر

. یکر  برقصمخوامینم گمیم  یفهمی:کثافت نم گلمه

 . باال سرمیپسرهه اومد جواب بده که با صدا

 بست.دهنشو
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 . یدار کارشی:چ ریام

  هی:زنمه حرف پسرهه

  گهی:که زنته د ریام

 :اره. پسرهه

 تا حاال ناموس من. زن توهه  ی: از ک ریام

 پسرهه کپ کرد  ریحرف ام نی:با ا گلمه

تا بعدا حسابتو  یکنیماالن گورتو گم نی:هم ریام

 برسم. 

رف بلندشدو عیحرف. سر نی:پسرهه بعد از ا گلمه

 رهیموندم. بهش خ رتی. حیعجب. جذبه ا ییخدا

 که گف شدم



دختر  دوستدمیچون د نمی. هوا برت نداره اهی:چ ریام

 نیاز ا شهینم نجایگفتم  کمکت کنم  ا یعمومم هست

ما  ارنیدر ب ی. و کثافت بازانیب یخرک یعشوه ها

 . خودتو جمع کن میدارابرو

داشت برا  یچ نیا شدم رهی: با خشم بهش خ گلمه

منو  دهی. اجازه می. چجورینجوریهم گفیخودش م

بو. من  ای یبهش گفتم. اورو نیقضاوت کنه برا هم

. خودت در می. مفهوم شد کثافت بازستمینمثل تو

. بازم یهست یاگه.  خانوادت بفهمن چه ادم یاریم

 . بزغاله. یحرف بزن یجرات دار ینجوریا

. کنمی. درستت میزنی: گنده تر از دهنت حرف م ریام

 . یشاخ نش هگیکه د . کوچولوکنمیزبونتو قطع م

 مثال. یبکن یخوایم ی:چه غلط گلمه
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سوگل  یاومد جواب بده که با صدا ریگل :ام مه

 حرفشو خورد. 

 . خورهی. داره زنگ ملتی:مه گل جان موبا  سوگل



ازش  گرفتمو ازشون دور شدم  ویگل :گوش مه

  یبود جانم خواهرارزو

خدا خودتو برسون مامان. تورو ییل کجا:مه گارزو

 مه گل مامان 

شده  یمامان چبگونکن اروم بهم هیگل :ارزو گر مه

 االن.  ییکجاتو

 

 مشیاورد می:مامان حالش بد شد. با مش رحارزو

 . زود خودتو برسون. مارستانیب

. همونجا باش وفتمی:باشه باشه االن  راه م گلمه

 . امیمدارم

  یابج ایزود ب فرستمیم براتشنوی:لوکارزو

به  عیقطع کردمو سر ویگوش نکهی:بعد از. ا گلمه

حاضر شدم  ی. وقتارهیخدمتکار اونجا گفتم مانتومو ب

 . دمی. درویکه سوگل و ام رونیاومدم ب عیسر

  دهیشده. مه گل چرا رنگت پر ی:چ سوگل

 دیبا مارستانهیگل :مامانم حالش بد شده االن ب مه

 مو برسونم. خود عیسر

 . امی:صبر کن من حاضر شم باهات ب سوگل



 شیپتو برمشونی. من  میتو بر خوادی:نه نم ریام

 مهمونا باش. 

سر تکون  نینداشتم مخالفت کنم برا هم یییگل :نا مه

 . میاومد رونیاز ساختمان. ب ریدادمو با ام

 . شهی:نگران نباش حالش خوب م ریام

 لطفا تندتر برو. تونمیگل :نم مه
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کرد به محض  شتریسرعتشو ب ریگل :با حرفم ام مه

 بغلش کردم  دمید. ارزو رودمیرس مارستانیبه ب نکهیا

شد  رفتم. تو اشپزخونه.  یچ دونمی. نمی:ابجارزو

. از حال رفته دمیبر گشتم د یوقت یول ارمیبشامشو

 شده  هوشیب

 . دکترش کجاست. یگل :اروم باش خواهر مه

 . ترسمی. مه گل من مدونمی: نمارزو

رفتم  یپرستار ستگاهی:اروم باش. به سمت ا گلمه

 با دکتر مادرم صحبت کنم.  خواستمیم دیببخش



  ضتونی:اسم مر پرستار

 گل :محبوبه زند  مه

  یلیوک یسمت چپ اتاق اقا راه رو ی:انتها پرستار

که  نیکردمو به اون سمت رفتم.  هم یگل :تشکر مه

 صدام کرد.  ریخواستم وارد بشم. ام

 .  تومی:صبر کن باهم بر ریام

فعال   یبودم ول رتیپسر در ح نیا ییگل :از پرو مه

 جزء سکوت نداشتم تا بعد حسابشو برسم یچاره ا
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. یدکتر. برا یم اقاگل :درو زدمو وارد شدم. سال مه

 مامانم اومدم.  تیوضع دنیپرس

   نینیلطفا بش:سالم دکتر

 تیبه دکتر گفتم وضعرو  مینشست ریامگل :منو مه

 مامانم چطوره 

 :اسمشون  دکتر

 :محبوبه زند  گلمه



بگم که  دیاوردن. با یکه شب یماری:اهان ب دکتر

 مهیوخ یلیخ تشونی. عمل بشن وضعدیبا شونیا

 نیرینگ یجدا.گه مشکلو   میبردار دیرودشونو با

 . ادهیز یلیاز دست برن خ نکهیاحتمال ا

 :با حرف دکتر. اوار شدم.   گلمه

 . میبکن دیبا کاریچ شهیچقدر م نشی:هز ریام

 شدم  رهیبه دکتر خ ریحرف ام نیگل :با ا مه

 . ونیلیم80: دکتر

 نیهم ی. جورش کنم. برانویمن ا یگل :چطور مه

پرداخت رو نهیوقت دارم هز  یبه دکتر گفتم تا کرو

 کنم. 

اگه تا دوروز  یول میدی:تا دوروز بهتون وقت م دکتر

. دیدست بجنبون عیبهترهه  لطفا سر یلیطول نکشه خ

 دارم.  ضیمن مر دیببخش

 یمنم بلندشدمو ب  رونیگل :دکتر که از اتاق رف ب مه

همه پولو از  نیمن ا ایخدا رونیاومدم ب ریجه به امتو

بود که توش  یما همون خونه ا یکل دارا ارمیکجا ب

 .میکردیم یزندگ
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فکرا چشامو با درد بستمو.  شروع  نیگل : با ا مه

داشت کمکم کن.  ارزو ایکردن خدا هیکردم به گر

 اشکامو پاک کردم.  عیسمتم که سر ومدیم

 گف  یشد دکتر چ یچ ی:ابجارزو

 ونیلیم80خرج عملش  عمل بشه و دیگل :گف با مه

 . شهیم

. اخه ما که یجور کن یخوایم یچجور ی:اجارزو

 . میندار یپول

 یتا دوروز وقت دارم. هرکار کنمیم شیکار هی: گلمه

. نگاه کردم که دور از ما ری. به امدمیمبتونم انجام

نگاش  یالشده بود. سو رهیبودو به ما خ ستادهیا

 به ارزو گف. کردم. که اومد جلو رو

. و به من شهیهمش درست م نی:نگران نباش ریام

 . میحرف بزن کمی شهینگاه کرد م

 یبا تو دارم. ول یدلم گفتم اخه من چه حرف:تو گلمه

 اطیبه ح مویدور شدتکون دادمو. از ارزو یخب. سر

 . هیحرفتون چ شنونمی. خب ممیاومد



 بو  ای ی. خوبه نگفتی:با ادب شد ریام

 بحث ندارم.  یسر اصل مطلب. حوصله  دی:بر گلمه

. یادیدختر. ز نیابرومو انداختم  باال ا یتا هی: ریام

بهش گفتم. من رو نیهم پرو بود هم خاص. بنابر ا

 هیخرج عملو پرداخت کنم اما در قبالش.  تونمیم

بر  .  مامانت بهتیدارم. که اگه قبول کن یشرط

 نظرت.  گردهیم

حرفش جا خوردمو گفتم خب شرطت  دنیگل :با شن مه

 ؟ هیچ
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اومم  رزهیخب. م ی. ولسین ی:شرط سخت ریام

 با من.  یازدواج کن

با  یگفتم چ نیگل : از  شرطش. شوکه شدم براهم مه

فکر  یچ عشوریب  یپسر هیازدواج کنم. مگه الکتو

 برا خودت.  یکرد



 نویبهت ندارم. چون مجبورم ا ی:هه منم کار ریام

 مونهیم شتیهم  تو. مامانت پ یگفتم  اگه قبول کن

 دارم.  مویمن زندگهم

 . یدارتویزندگ یچ یعنیگل : مه

 نی.   فعال فکر کن. اگمیبهت م ی:اگه قبول کرد ریام

 میدی. منتظرتم.  دیمنه. تا فردا صبح وقت دار یشمار

 گف پس خوب فکر کن.    یکه دکتر چ

رفت. حاال من مونده بودم زدوحرفاشو ریگل :ام مه

از  زیطرف مادرم بود و برام عز هی. از یدوراه نیب

 شهی.  همشهیمی. بود که معلوم نبود چندمیطرف ا هی

انگار خدا.  یدوست داشتم. با عشق ازدواج کنم.  ول

 میحق با خودم باشه. وتصم  نمیامن تو خواستینم

 مارستانینماز خونه ب سمت.  وضو گرفتمو به رمیبگ

اونجا زار زدمو از خدا. کمک خواستم  یساعت هیرفتم 

 ببخشه. میخواستم ارامش به زندگ
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. با مش یخواهرارزو.  ارزو شیپگل :برگشتم مه

 مامان.  شیپ مونمیم خونه من خودمبرو میرح

اون پسرهه  یراست شتیپ مونمیمی:نه ابجارزو

 دمینپرس داشت اصال انقدر هول شده بودم کارتیچ

 . بودیازت ک

 سوگل. بود.  ی:پسر عمو گلمه

 داشت.  کارتی:خب چارزو

 . نیبده. هم ی.  خواست بهم دلداریچی:ه گلمه

باشه  یپسر خوب خوردیارزو:اهان بهشم م 

 بود خوشگلم

نگف  یچیه گهیبهش کردم. که د ی:نگاه چپ گلمه

 نیخونه اکجاش خوب بود. ارزو پاشو برو نیاخه ا

 . یاجبوده گناه داره برو نجایما ا یبنده خداهم پا به پا

 نزار. خبرم یافتاد ب ی:باشه اگه اتفاقارزو

بلند روهم گذاشتم و دیی:چشامو  به عالمت تا گلمه

 تشکر کردم.  میز. مش رحشدم ا

 نیهمبه هیبالخره همسابود دخترم فهی:وظ میرح مش

 . خورهیدردا م

 . دیخانمم برسون یسالم طوب نیگل :زنده باش مه



 یزی:چشم دخترم مراقب خودت باش. چ میرح مش

 بگه. بهم. به ارزو بگویخواست

 بسالمت.  دیحتما. بر:چشم گلمه

 فعال   اینزارخبرم یب ی:ابجارزو
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به طرف اتاق  میگل :بعد از رفتن ارزو مش رح مه

 کاریچ دیبا یعنیشدم  رهیمامان رفتمو. بهش خ

و  رفتیمادرکم از دستم م کردمی. اگه قبول نمکردمیم

 ینبود چجورمعلومخودم یزندگ کردمیاگه قبول م

فکر کردم اگه  یچهربودو ادی.  خرج عملشم زشهیم

ازش جور  یم. نصف کفروختمیخونه هم نم لیکل وسا

گرفتم شرطشو قبول کنم. من  میتصم نی.  بنابر اشدیم

خواست خودش نوشت  یسرنوشتم هرچ  نجایکه تا ا

مادرم مهم مهم نبودم ارزومهم نبود خودم شمیپس بق

 یشتریب تیو ارامش اونا برام. اهم شیبودن  اسا

دادم.  سالم  امیپ ریفکر به ام نیداشت. تا خودم. با ا

. بالفاصله زنگ کنمیقبول مشرطتو ممن مه گل هست

 زد.  بله 



 نیبه ا ای. فردا بیگرفت متوی:خب  حاال که تصم ریام

 یسر هی دیبا فرستمیکه. ادرسشو برات م یکافه ا

 حرفا زده بشه 

  امی:باشه. م گلمه

 ری:پس فعال شب بخ ریام

 گل :شب خوش. هم
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 یتخت بغل. رفتم روریبعد از صبحت با ام-گل  مه

به پرستار گفتم  نکهی. و صبح  بعد از ادمیمامان خواب

 یمراقب مامان باشه باهمون لباسا  به طرف. کافه ا

که  ادرسشو داده بود رفتم.  بعد از وارد شدنم به 

به  سمتش  کنهیداره بهم اشاره م ری. که امدمیکافه د

  شنومیرفتمو نشستم. سالم. خب م

سر اصل مطلب. من مهندسمو. پدر بزرگ  رمیم نیبب-

که  یتیشرکت داره. که طبق وص هیمنو و سوگل  

شرکت به  نی. ایدر صورت یول رسهیکرده به من م

براش  جهینت هیو.  رمویکه من  زن بگ رسهیمن م



به ازدواج دارم. نه  لیکه من نه. م یی. از اونجاارمیب

بهم مهلت داده.  فتهمجبورم تا  اخر ه  یول خوادیمدلم

کمک . من گفتم به تونیهم یکنم.  برااقدام عیکه سر

ما به  میگیسالم که شد م هیبه من.  بعد از. تو کنمویم

 یجور دی. االن بایول میشیجدا م مویخوریدرد هم نم

 یمتوجه هست  میکه عاشق هم میرفتار کن

بگم که   دیبا یول کنمیمتوجه ام  باشه قبول م اره—

من کار کار خودتو کن و. تومیهم دخالت نکن یتو کارا

 خودمو 

بهت بگم.  خب پس  نویهم خواستمیمنم م اتفاقا—

 نهیمن هز مارستانیباهم ب میبر یحاال که موافق

من تورو به عمل کنن ومامانتو عتریبدم. که سررو

 کنم  یمعرفخانوادم

   بگمیچمن به ارزو یول باشه—

با خواهرت  یکه بام حرف زد شبیهمون د من—

 ��صحبت کردم.  بهش گفتم بهت عالقه دارم. 
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 گل  مه

. سرخود حرف یکه رفتگفت به تو ی. کیکرد کاری_چ

 بهت گفت.  یهان ک. یزد

 یدونینم شهیخشک م رتیحرص نخور ش انقدر—

 بدون با سوگل مشورت کردم که بهش زنگ زدم 

 . ؟میما باهم توافق کرد دونهیسوگل م یچ—

که مشخص بود  ییاز اونجا یول دونهینم نه—

خودم دست به کار  سیسرت ن یتو یزی. چدونستمیمو

 . میشدم. حاال هم پاشو بر

کردمو. زود تر از اون  یبا حرفاش. دندون قرچ —

وگرنه. صورتشو  شدیکه نم فیح رونیاز کافه زدم ب

 شعور. یب یپسر کردمیخرد م

رفت با دکتر مامان.  ریام میدیرس مارستانیبه ب یوقت

 بده.  رو نهیهزحرف بزنه و

. کننیدکترش صحبت کردم فردا عملش م با—

  یبه خواهرت خبر بد یخواینم

بهش  عیدر اوردمو سر مویگوشارزو یاور ادی _با

با  ریگفتم  و قرار شد. بعد از عمل مامان ام انویجر

 .یخواستگار یبرا انیخانوادش ب
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 رونی:  مامانو. عمل کردنو.  بعد از دوساعت ب گلمه

ارزو مجبورم  رونیمامانو اوردن ب نکهیاومد بعد از ا

 ی. استراحت کنم. باشه اکمیکرد که برم خونه و

 شدم.  مارستانیدر ب یگفتمو. راه

 برسونمت.  سای_وا

 .  رمیسرمه ممنون خودم م رپشتیام دمیبرگشتمو د-

 نیاو یکه نرفته. قراره. زنم بش ادتی_حرف نباشه 

  یبر ییتنها یمنه. پس حق ندار ی فهیوظ

_اوال که هنوز زنت نشدم دوما مگه قرار نبود تو 

دوست  شیپبرم خوامیاصال م میهم دخالت نکن یکارا

 پسرم 

 چیه یرفته بود که تو هم مثل همه ا ادمی_جدا هه 

ارزش.  یکرد یاور ادیممنون که  یندار یفرق

 �� یمراقبت کردنم ندار



_حرفشو زدو رفت. از حرفاش دستمو مشت کردم مه 

 الدنگ یوفتینکنم. به پام ب ی. اگه کارستمیگل ن
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 . ریام

حرفم حرف بزنه نتونسته بود تا حاال رو چکسی_ ه

که داشتم  یی. دوست دخترایکنه حت یمنو عصبو

. زبونش یادیدختر ز نیا بردنیحساب مهمشون ازم

بره  شیپ ینجوریکوتاش کنم وگرنه ا دیدراز بود با

 یلیخ شهیم یعصب یچهرش افتادم. وقت ادی. شمیم ریپ

 کارشیچ دونمیبشه م ی. عقدمون رسمشهیباحال م

 گرفتم.  نویچموش   شماره ارم یکنم دختره 

 ای؟یریهست م یمهمون ییداداش.  شب جا ی_چطور

 نه. 

. هست ی_هست داداش تو لب تر کن. فقط.  همه چ

هست.  دیسع حال. خونهداف. مشروب خالصه عشق و

  یایم

 پس فعال  هی_اره داداش اوک



. به سحر زنگ زدم. که نی_بعد از صحبت با ارم

 زیچ هی یبودم فقط برا یادیز یمن با دخترا ادیباهام ب

 یجزء همونا بود ولبس سحرم خواستمشونویم

 ��عاشقشم.  کنهیقبول کنه فکر م خوادینم
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که داشت  دمیسوگل رو د دمی:به خونه که رس ریام

  رونیب رفتیم

 داماد  ی_سالم چطور

  یری_خوبم کجا م

 ��خونه عروسمون  رمی_دارم م

خودش گفت که  گهی_مگه خونس ؟وا اره د

 . یگرفت یهنوز اول کارها فراموش شیرسوند

رفته بود خب برو منتظرش نزار تنها  ادمی_به کل 

 نباشه. 

 نداره  شیکار یا کس_اوه چشم باب

 _برو انقدر چرند نگو سوگل 



 پس فعال  ی_اوک

 _فعال

حرفاش ابروهام  یاور ادیاز رفتن سوگل  با  بعد—

چموش دروغ گفته که دوست  یپس دختر دیباال پر

سرخوش به طرف حموم   ونهید یپسر داره کوچولو

 هیحاضر شدم.  رونیربع. اومدم ب هیرفتمو. بعد از 

. ساعت و عطر دیلباس سف هیبا  یمشک یشلوار ل

روانه  امخصوصمم زدم. موهامم حالت دادم از پله ه

 شدم. 

 مه گل  شیپ یریم یپسرم  دار کجا—

 یکار دارم چطور مگه. اتفاق کمیزن عمو   نه—

 افتاده ؟

اومده. بهم زنگ زد  شیبرا سوگل کار پ زمیعز نه—

نامزدت  شیپ یبر یخوایو گفت بهت بگم که اگه م

 . یبرو مه گل خونه تنهاست شب

 اونجا فعال  رمیباشه ممنون پس م اهان—

 بسالمت—
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گرفتمو.   دوشهیاومدم خونه  نکهیبعد از  ا — سوگل

 یموهامم دم اسب دمیپوش مویمشک دیدامن سفتاپ و

. سکالیمsogol10انداختم.  میبه گوش یبستم. نگاه

 داره.  شمارشو گرفتم جانم نفس  کارمیاوه چ

 . یدختر. خونه ا یی_کجا

 .   شهیم یربع هی_اره  

اونجا عروس خانم به شوهرت بگو  امیدارم م من—

 نکنه.  یکه. بد خلق

 . باشه پس. فعال. ایمنو رسوندو رفت ب ستشین ری_ام

 دفعهیکه  یدروغ نی_بعد از  حرف زدن با سوگل از ا

 ریودم تعجب کردم. خدا اخر عاقبت منو به خگفته ب

افتاده سر زبونم  ریام رینشده ام یچیکنه. هنوز ه

ام شدم با  ونهید ایبه خودم انداختم. تازگ یعجبا. نگاه

شدم. که در خونه  نییپا ی.  و راهزنمیخودم حرف م

 رو زدن

 طرفا    نیخانم. چه عجب. از ا یاومد خوش—

 نفس.   فدات—



 یی. رفتم تو اشپز خونه دوتا چاارمیب ییچا نیبش—

 . رونیاومدم ب تیسکوی. با بختمیر

نشده. فقط اسمش اومده  یچیمه گل هنوز ه گمیم—

 . یبهت ساخته ها شوهر دار

که  یدید یتو بخور بابا. مگه چ یی. چاکوفت—

 به لباسام کرد.  یاشاره ا یگیم ینجوریا

ه .  خوننجایا ادی. کلک نکنه شب مگنیم یچ نایا—

 . نی. دست نگهدارری. تو. و امیخال

منحرف. بعدشم ما  عشوریتو دهنتا ب زنمیم سوگل—

 .  یبگه چ نجایا ادیب میستیهنوز محرم ن

خب. شما  یول تیخالصه محرم گهیهفته د اخر—

 ��رهیپذیخدا گناهتونو م دیعجول هست

. دوتا دستاشو دویبهش نگاه کردم که خند ظیغ با—

 برد باال 

 ��بابا میتسل من—

 

[14.09.20 01:30] 

 مه گل 42



 شینگفتم که گوش یچیبهش کردمو ه ی_نگاه چپ

 جواب داد. شماره هول شدو دنیزنگ خورد با د

. زود دیرفته بود ببخش ادمیبه کل  ی_سالم چطور

 باشه چشم خدانگهدار   رسونمیخودمو م

که اشاره کرد بهم    کردمیداشتم نگاش م ی_سوال

 قطع کرد گفت  نکهی. بعد از اگهیم

داده بودم امروز  یگر یکه تست مرب ی_کالس نقاش

رفته بود االن زنگ زدن  ادمیکه به کل قرار بود برم

  واقعاخوامیمعذرت مکه برم

که  شاایا یعال میلیخ هیچه حرف نای_دشمنت بابا ا

 . گلم. یشیموفق م

تماس  یباهام داشت ی_فدات شم. پس من برم کار

  ریبگ

 . حتما مراقب خودت باش.چشم—

 _فدات بوس فعال 

 

زنگ به  هیرفت    یکردمو. وقت شیتا دم در همراه 

زدم که حالشونو  بپرسم حال هر دوشون خوب ارزو

  شدیمفردا مامان مرخصبودو



 رمان بخونم. عاشق رمان بودم.   هیگرفتم. برم  میتصم

بود  یزدن کرورمان خوندن بودم که در خونه  مشغول

رفتم  دمویهست چادرمو پوش می. حتما مش رحیعنی

 نیپائ
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  ریام

زنگ  نیاومدم به ارم رونیاز خونه  ب نکهی_بعد از ا

که ادرس  یی.  از اونجارمینم یمهمونزدمو. گفتم که

بلد نبودم مجبور شدم. به  ناهمیخونه مه گل ا

  ادرسورمیبگ یجور هیزنگ بزنم. وخواهرش 

 خانم. ارزو نیسالم. خوبالو گرفتمشمارشو

 . نیممنون شما خوب ریاقا ام سالم—

 می. من ادرس خونتونو گم کردم هرچگمی_مچکرم م

مزاحم  نیهم ی. برادهیجواب نم زنمیبه مه گل زنگ م

 شما شدم 

 االن.   فرستمی_اهان حتما حمومه.  ادرسو براتون م



 . پس فعال. شمیمممنون—

به ساعت انداختم. ساعت  یکه فرستاد  نگاهادرسو 

کردم به  کجرویده بود حتما شامم نخورده. مس

مخصوص سفارش  تزایدوتا پ ویشگیرستوران هم

کردمو  پارکنویخونشون شدم.   ماش یراهدادم و

 زنگ واحدشونو زدم.

 

[14.09.20 01:44] 

 44 پارت

شوکه شدم رومجلوگل _درو که باز کردم. از ادم مه

 . کردیم کاریچ نجایا نیا

برانداز کردنم  یتو. وقت برا امیکنار ب یبر یخوای_نم

 هستا. 

دستش اومد تو.   یکایاون با پالست_ رفتم کنارو

 .  یکنیم کاریچ نجایاتو

  شتیپامیگفتم ب یکه خونه تنها بود یی_از اونجا

. ینخوردت.  غذاهم گرفتم برات ضعف نکنلولو دفعهی

 یهست یالغر مردن شینجوریهم



نه  ترسمیم یزیمن نه از چ نجایا یایبهت گفت ب ی_ک

 رد کارت. دارم پاشو  برو اجیغذات  احتبه تو و

که  ستمیمشتاق ن ادیدختر جون  منم ز نی_هه بب

 امیمجبور شدم ب یی. چون زن عمو گفت تنهانمتیبب

  ��دارم . از تویمهم تر یلیخ یوگرنه کارا

 . برات متاسفم.یی. پرویلیخ یدونستی_م
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 بخور برات گرفتم برا خودتم متاسف باش.  شامتو ای_ب

مشغول خوردن اوردمو رونیبهش شامو ب توجهی_ب

 بیت.  عجبس یبد یبا صدادر اتاقشو  دمیشدم که د

 ینجوری. ادمش کنم ادیاعصابم بود بادختر رو نیا

 . اه شامم کوفتمون کرد. شهینم

بگم.    یزیچ تونستمینم تی_با حرفش. از عصبان

من  ایاتاق. خدابدون جواب دادن بهش اومدم تو

.  چندش. شکمو کسالیکنم اونم  تحملشنویا یچجور



فکر. شکمش بود. تو   حال خودم بودم که صداش از 

 پشت در اومد   

بمونم. بخاطر  نجایبهم بده. مجبورم شبو اپتو هی_

 خانم.  

چادرمو  رفتیاعصابم راه م. رویلی. داشت خی_وا

برا خودت  یگیم یباز کردم.  چدر اتاقو دمویپوش

. من یخوایمهر جا که. برونجایا یایمگه من گفتم ب

 . یزاریمکه همون اولم بهت گفتم چرا منت سرم

بگم  ینجوریاروم باش. خواستم ا_اوه خانم کوچولو

 ایرو یتو یلیباهات دارم اخه خ یکار  یکه فکر نکن

 ��. یکنیم ریس
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انقدر   ییتو استیروکه تو یاتفاقا اون هیچ یدونی_ م

دخترا  یهمه  یکنیکه فکر م یخودتو دست باال گرفت

گفتم. بهش انداختمو و یزیام ریهالکتن  نگاه تحق

 یاونا. دلشونو به چ دونمی. که. من نمیندار میا افهیق

 �� یستین ی. عددکنمیفکر م یخوش کردن. هرچتو



 

بهت نشون  کمیچطوره  گهید ستمین ی_که من عدد

  هوم. یطرف یبدم با ک

_با حرفش. رسما الل شدمو خودمو لعنت فرستادم   

 شدم  رهیخ شیوحش یبه چشا

 یداشت یلیکه تا حاال خ. هوم.  چرا ترس تویدی_ترس

 . یگینم یزیپس چرا االن چ یزدیحرف م

جلو  ومدیاون معقب و رفتمیکه داشتم م ینجوری_هم

ما  یازت. از خونه  دمیبهش با تته پته گفتم من نترس

کمر تو یپشتم به کمدم خورد که درد بد  رونیبرو ب

 کرد.  جادیا

. هوم.  دستامو کنمینمحس ینجوریمن که ا ی_ول

دور کمرش حلقه کردم که شروع کرد به تقال کردن.  

 تقال  کردنش غرق لذت شدم. نیمن از ا
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 گل  مه



. یدر پ ی. مشتامو پی_به من دست نزن لعنت

 دم گوشم گف. ولم کرد و دفعهیکه  دمیکوبیم نشیستو

. وگرنه یبهترهه زبونتو کوتاه کن _خانم کوچولو

 . حله. گذرمیازت نم گهید

از اتاق.  رونیشدمو. اومدم ب رهی_با خشم بهش خ

. به اشپز خونه ایبود خدا یچه شب گهیامشب د

اتاقم شدم که صداش  یاب خوردم. راه کمیو اومدمو

 اومد 

بشم  ضیبهم بده سردم نشه  چون اگه من مرپتو هی_

 ��یپرستارم بش دیتو با

بهش دادمو.  وارد اتاقم . پتووانهیچندش د ی_اه پسر

 دیبع یزیناقص عقل هرچ نیقفل کردم. از اشدمو درو

تختم. رو دمیکردمو.  خواب زونیبود. چادرمو او

نداشت  نهیوم اخه اتاقم شومگل ری. تا زدمیکشروپتو

 یخودمو سعبا دوتا پتو نیهم یسرد بود.  برا یلیخو

 ی. ولخورمیبودم فردا سرما م عنکنم.  مطمکردم گرم

غول چشم  نیاز اتاق تا با ا رونیحاضر نبودم برم ب

 چشم بشمتو
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دم.  مامان ش داریب میاالرام گوش ی_صبح با  صدا

 یکار داشتم  با درد گلو ی. کلشدویامروز مرخص م

که به سراغم اومده بود  اونم بخاطر سرد بودن. اتاق 

 هی عینداشتم.  سر یچارع ا یاه از نهادم. بلند شد ول

با  مویگرفتمو. مانتو سورمه ا یا قهیدوش پنج. دق

ست کردمو.  میتنگم و شال  سورمه ا یشلوار مشک

زدم و عطر  یرژ کم رنگ صورت هیخط چشمو  هی

 نیا کردمیفکر م  رونیمخصوص  از اتاق اومدم ب

. مثل خرس. افتاده بود رو یچغندر تا حاال رفته.  ول

 ییروش بود. به اشپز خونه رفتمو چامبل پتو

برگشتم  چشام چهارتا  یروشن کردم. که وقتسازو

 باال دیصدام دو متر پر باکه  دمیکش غیشد. ج

 م کر شد. اه _چته. گوش

بهت  ی. کایح یب عشوریب ی_لباست کو چرا لخت شد

 یبچرخ ینجوریاجازع داده ا
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  ریام

 هیحاضر شده تا برگشت  دمیاشپزخونه د_رفتم تو

. و بعد با حرفاش.  دمیکه. از جام پر دیبلند کش غیج

کارام  یمن برا نکهیتو گلوکردمو گفتم.  اول ا یخند

.  دوما برا توهم که بد نشد. رمیگیاجازه نم یاز کس

 نیهمچ یکنیم فیقرارهه شوهرت بشم. ک یناسالمت

گرفتم که  گوریف براشقراره شوهرت بشها و  یسیک

 گفت  

 یجذاب باش گرانید یبرا دی. شای_چه اعتماد به سقف

 یای.  اگه همراهم میستیعدسم ن هیمن قد  یبرا یول

دم در باش  گهید قهیمن دم درم.  تا پنج دق تانمارسیب

 من رفتم.  یومدین

. کنهیم فیتکلو نییخانم موش تع هیتا حاال  ی_از ک

 یکنیم نیی. که ساعت تعیبر یخوایم یبعدم با چ

 . یدار نیماش

 نیبا ا نهاشیگفت انباختوخودشو_بهم نگاه کردو

 . رمیم

 . نیمنو  بزار زم نیماش چی_سوئ

 نمیکنم  پس ا فیک دیبا یشوهرم یگی_مگه نم

 .فتهیوظ
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  ریام

خودمو  یجلو ی_از جواب دادنش خندم گرفت. ول

 یلیمغرور بودنش خ نیدختر در ع نیگرفتم ا

که  رونیرفتم ب دمویپوشلباسمو عی.  سربودطونیش

فت. باال ر دنشینشسته ابروهام با د نیپشت ماش دمید

 . نیکه اشاره زد برم. داخل ماش

 .  یخوبه دختر نشد یدیچقدر لفتش م گهید ای_ب

اصال  ینیبش نیاجازه داد. پشت ماشبه تو ی_ک

 . یبلد یدار نامهیگواه

ما اعصابمو  یخونه  یایداد ب اجازهیکبه تو شبی_د

کنم. بله  یهمون نفر گفت تالفاالنم یزیبهم بر

 ام دارم  نامهیگواه

بچرخ تا باشه موش کوچولو یهست ی_پس دنبال تالف

 .  میبچرخ

 .  سین ی_حرف



اون راه افتاد به طرف تکون دادمو و ی_سر

 بودم که. گفت. حال خودم.  تومارستانیب

 ازت بپرسم.  یسوال هی شهی_م

 _اوهوم بپرس. 

کرده بهت  تیکه پدر بزرگت وص ی_واقعا بخاطر پول

ام.  گهیدانیجر ای. یکننکارویا ی. حاضر شدرسهیم

 داره !؟

.  با پوزخند بهش گفتم ی_از سوالش جا خوردم. ول

من  یکارا.  توسیمربوط نبه تو یداره ول انیجر

 دخالت نکن.
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 گل  مه

 ینشستم که وقت نیتوجه بهش اومدم پشت ماش ی_ب

 یکه. سوال میبود مارستانیب ریمساومد جا خورد. تو

مثل   یکه ذهنمو مشغول کرده بود. بهش گفتم ول

 مونیبودم پش دهیپرس  نکهیجوابمو داد. از ا ایوحش



سوال  هی یکنیم ینجوریشدم.  بهش گفتم. :چرا  ا

 بود فقط.  

من دخالت نکن مه گل دفعه اخرت باشه  ی_تو کارا

 نپرس.  وقتچیه یدینپرس. فهم گهید

 مارستانیبه ب دنیتا رس گهیشدمو د رهی_بهش خ

 رویباشه که انقدر ام تونهیم یچ یعنیجوابشو ندادم  .

زودتر از  میدی. رسمارستانیبه ب ی.  وقتزهیریبهم م

کاپوت رو گذاشتم رو موتیشدمو ر ادهیاون پ

 بخش.  . تورفتمنویماش

 کیمامان حاضر شده بودن. که. بهشون  نزدو ارزو

 زیقربونت برم. عزمامان خوشگلمتر شدم. به به سالم

 دلم 

 .یکه بود یمرس کهیکوچیابج یچطور
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 . یاومد یبا ک جونمیبود ابج فهی_ وظ

 . ادی. داره مری_با ام

 ��خوش گذشت شبی_اهان  د



زدمو گفتم بد نبود.  یخند شین شبید یاور ادی_با 

 نیحاضر گفتیاز پشت سر اومد. که م ریام یداص

 .  میبر

تکون  ی. سرمیبر داشترو ی. همه چمی_اره بر

خونه دم دمیرس یبه سمت خونه.  وقت میراه افتاددادو

 یگوسفند برا هیخانوادش اونجا بودن. وسوگل و

 .  دنیمامان سر بر

 سوگل خانم.  ی_چطور

 خانم.  طونی. شیخوب_من خوبم تو

نشده. با  یچیه شبید ونهی_سوگل شروع نکن باز. د

باهم گفتن سر ارزوحرفم هم زمان. سوگل و نیا

اومده  ی. جا خوردم. ارزو کدیبمال رههیشخودتون رو

 نیکن فکرنیجمع ما. عجبا. هرجور دوست داربود تو

 اصال. 

. دیزاری. چرا سربه سرش مدیخانم من دار کاری_چ

شوهر کرده مثل کوه  دای. با من طرفدیکن تشیاذ

 �😄�پشتشه. 

 بهش گفت.  که سوگل روجا خوردم ری_از حرف ام



ما هنوز زن شما نشده قرارشده االن  یابج ری_اقا ام

مال  ندالرایس نیا ندفعهیتموم کنه. ابابا  حرف هارو

 شما بشن.
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 گل  مه

که  مینشست دموی_ هر سه مون به حرف سوگل خند

 اقامحمود. شروع کرد به صحبت کردن. 

که  نطوریپسر ما هم ریاقا ام نی_راستش دخترم ا

که اگه  نجایا میاومد ��دل باخته شما شده.  یدونیم

که  میمشخص کنرو یعروسعقدو خیخدا بخواد تار

شده که  نیقرار بر ا ویگفت حرفاتونو زدن ریام

  دیریباهم بگجشن. رودوعق

خنگ  ینگاه کردم پسر ریباال رفته به ام ی_با ابروها

 یاز من بپرسه خودش حرف زده.  برا نکهیبدون ا

 . ادمش کنم روبه اقا محمود گفتم. نکهیا

 ریمن به اقا ام یول میداشتنظرو نی_راستش اولش. ا

. نامزد یمدت کوتاه هیگفتم که عجله نداشته باشن  



نظر منه بارم  نیالبته ا رمیبگ ی. بعد  عروسمیباش

شدم که با  رهیخ ری. بعدش به امدیدونیمهرجور صالح

 دمیشده بود از نگاهش ترس رهیبهم خ یبر زخ افهیق

 نگاهمو ازش گرفتم.

 

[18.09.20 10:59] 

 54 پارت

 . ریام

گل. همه ساکت زد که با حرف مه_عمو تمام حرفاشو

دوختم.  بهشنمویسر.  نگاه خشمگ رهیخ یشدن دختر

.  رو به عمو کنمیطرف. درستت مکه روشو کرد اون

 گفتم. 

حرف  میبر گهید باریگل خانم منو. مه شهیمعموجان

 زودتر مستقل بشم.   خوادیباهم. اخه من دلم م میبزن

 مییخوای. که. مدیحرف بزن دیبر دی_پسر عجول. پاش

 ️☺. میکن نیریکاممونو ش

کرده بود. مه گل نگاه کردم. که دستو پاشو گم_به

 .اطیحتو میرفتبهش. زدم که پاشد. و یاشاره ا

 اره.  یکنی_خب که قبول نم



هست  منمیزندگ نیا نکهی. بخاطر اکنمی_بله قبول نم

 یحق نداشت رمیبگمیدرموردش تصمحق دارم

 .یمن نظر بد یاجازه بدون

سال هم  هیط به مدت . ما قراره فقیچه زندگ ی_زندگ

انقدر از من خوشت اومده  یعنی.  میخونه باش

 .یبش میهمسر واقع یخوایمکه
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  گلمه

حرف  گهید باری میبه عموش گفت که بررو ریام

 یچ یبهش گفتم. برا میشد اطیداخل ح ی. وقتمیبزن

. که از جواب دادنش. ی. من نظر دادیبدون. اجاز

فکر کرده بود.  یخودش چ یبرا نیچشام گرد شد. ا

. برا خودت. من فقط یگیم یدار یروبهش گفتم :چ

 . یدیپرسینظر منم م دیگفتم با

 عقدهیبپرسمکه نظرتو سین یواقع یزندگ نی_ا

 شاایکه لباس عروس تنت کنم. ا یسادست توقع ندار



برات  هاتای. مرد رویکه جدا شد گهیسال د هی

  رهیگیم

 ��خواست.  یزیچ از تو ی_برات متاسفم واقعا. ک

به  تومی. االنم که رفتیباش انیکه در جر_کال بهت گفتم

. میریگیمجشن باهم. که. عقدویگیهمه م

تموم بشه.  زودترخوامیندارم  م طاقتگهیدمنچون

 ایباز مسخرهنیبه ا. ول کردممویزندگدارم کارو یزندگ

 .ی. متوجه شددمیچسب
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گفت.  ریامتو که میدادمو باهم برگشت. تکونی_سر

جشن عموجان همون حرف اول خودمون شد. عقدو

 . میریگیباهم مرو

تعارف کن. رو ینیری_مبارکه پس.  سوگل پاشو. ش

😊 

تعارف کردن. چقدر  ینیریپاشد. ش دویکش ی_سوگل کل

. میما واقعا عاشق هم کردنیخوش بودنو فکر م انیا



کنار  مویشب مهم زندگ نی. همچدیبا نکهیو من. از ا

 . کردیمتمیبهش ندارم. داشت  اذ یحسکهباشم یکس

 اقا محمود از فکر در اومدم.  یصدا با

بعدش که جوابش اومد   شیازما یبرا دی_پس فردا بر

 مزون دی. دخترم. با سوگل برنایادنبال لباس و دیبر

لباس  هیاز اشناهامون لباساش فوق العادست.  یکی

   دی ریبگ کیش

 دیعموجان. چون من با دیعموش پرکالم ونیم ری_ام

 هی. نیهم یشرکت. برا یبرازود کارامو انجام بدم

درست بشه. بعدا . تا من کاراممیریگیعقد ساده م

 . براش. کنمیمجبران

 هی یگفت. حرف نباشه. شب عروس ریما_بابا بزرگ

 میریگیهست. براش مراسم م یدختر شب مهم

کار  یحس کنه. وقت برا یکمبود گلم عروسخوامینم

 است.  ادیکردن ز

شدم که با حرف بابا بزرگش کالفه  رهیخ ری_به ام

 موهاش نیب دیکشیدستاشو م

 

[21.09.20 11:00] 



 57 پارت

  ریام

 رهی. به مه گل خدمیکشموهام ونیدستامو م کالفه

 یاه. حوصله  کردینم یشدم.   اخه چرا مخالفت

 . کنمی.  ادمش منداشتماتویچرندنیا

ام شد.  رهینگاه خ یمتوجه نگاش کردم. که انقدر

 بهش زدم که بره اتاقش یاشاره ا

 

من. به طرف اشپزخونه رفت. توجه بهبدوناون یول

. خواستمی. مشدمیم یکفر کردیم یلجباز نکهیاز ا

 تا بعدا. کردمیسکوت م دیفعال با یخفش کنم ول

سوگل گل وبه طرف اشپزخونه رفتم. روبه مهو پاشدم

 هی. رونیب کمیمیگل برمهو. منویگفتم. اگه اجازه بد

 میایبو میبزن یدور

جان موقع شامه زشته.  ریگفت. نه ام گلمهحرفمنیا با

 کمک کنم.  دیبا

 . گهیبه شب د شااایا



هر  یدختر برا نیمشت کردم اگل. دستمومه یحرفا با

به اونا  داشت. به توجه نشیاستتو جوابهیحرف من 

 اومدمو وبه ارمان زنگ زدم رونیباز خونشون
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اونجا. نپرس  امیم. من دارمیاگه خونه ا داداشسالم

 . گمیم بهتامیم سیخوب نحالم اصال 

به جواب نهاومد اشپرخونه و نکهی. بعد از اری_ام

. ومدین گهید رونویدرخواستش دادم. از خونه زد ب

من  یولعوض کنهداشت بحثو یسع  یمحمود یاقا

من نرفتم  نکهیبخاطر ا یعنیکه  بودنیهمش فکرم ا

فکر بودم که قرار داشته  تو ایکرده  ینجوریباهاش ا

 گفت پدر بزرگش

.  همه معطل ادیبزنگ بزن بگو ری_دخترم. به ام

 . میهستاون

 شمارشو گرفتم. اتاق ورفتم توگفتمو ی_چشم

 دوبوق بوق سوم. جواب داد  بوقهی_

 . یدار کاری_بله چ



 میخوایم یایهستن تابهمه منتظر تو ییکجا ری_ام

 . میشامو بکش

 کار دارم. خداحافط  امیمن نم نیمن نمون _منتظر

 کرد قطعویگوش _احمق  فرصت حرف زدن بهم ندادو
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. خودمو پرت کردم دمیارمان که رس یخونه _به

 سرمو با دستم گرفتم که ارمان گفت.  مبلشورو

 ی.  سحر کاریشد ینجوریشده داداش. چرا ا ی_چ

 ه کرد

 یلیسر اورده  خدختر  صبر منو نی_کاش سحر بود ا

 . ارمیکم ملجبازهه دارم

 ��شده مگه ی_چ

 دی. باگمیبهش م ونهید یببند ارمان. دختر شتوی_ن

تا بعدش  یخواینم نایا لباسمیریگی. عقد ساده میبگ

بابا بزرگ  یوقتباشه و گهی. مرهیشوهرت برات بگ

. ارمان موندم. یعنی. کنهیسکوت م زنهیحرف م

 کنم از دستش.  کاریچ



 طونهیش یلیخ هستی_داداش اروم باش معلومه هرک

از پست بر اومده. دمش گرم یکرده ول یکفرکه تورو

😂😂😂 

 کمک کنه. که بهم یک شیمن اومدم پ نی_خفه بابا بب

از اون  نکهیاز ا ریبهت بکنم غ تونمینمیکمکچی_ه

 . یادمش کن قایطر

بهش رفتم. که  یغره ا. چشمدمویمفه_منظورشو

 وارد اشپزخونش شد.  حساب کار دستش اومدو

. از کمی نجای. اانیساناز ب بگم. سحرو یخوایم ری_ام

 . یمساعل خانوادت دور بش

. یخرک یهاعشوه یحوصله  ینبود ول ی_فکر بد

 یخوایاگه م یولگفتم نه. نگو نینداشتم بنا براسحرو

 بخوابم  اتاقتتورمیمن م ادیب ادیساناز ب
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  سوگل

 . رونیاومدم بو زمویمرو گذاشتمموی_گوش



  ادیشد دخترم کجاست. م ی_چ

از همه اومده و شی_نه پدر جان گفت کار براش پ

 . زیسر م دییکرد شما بفرما یعذرخواه

 ریسوگل گفت. فکر کنم ام_به اشپزخونه رفتم که

  خوادیمشده زنشوناراحت شد. دامادمون دل نازوک

 باال انداختم گفتم برام  ی_شونه ا

من  مویکنه که االن مهمون داردرک دیبا سین مهم

شدم.  و بعد  زیم دنیباهاش برم.  مشغول چ تونمینم

 شام حاضره دییهمه گفتم بفرما. روبهقهیدقاز پنج

که.  میبه زحمت نبود یدخترم. راز یکردبه چه_به

 . میایخودتونم م یخونه  شاایدستت دردنکنه. ا

 ��اقامحمود گفتم. باعث افتخارهه. به_با لبخند رو

فقط به  منکردویم فی_بابا بزرگ از دست پختم تعر

چرا همش. ذهنم  دونمی.  نمکردمیلبخند اکتفا م هی

داره  کاریاالن کجاست چ یعنی رفتیم ریسمت امبه

که  ییپهلوبا توبودم کهفکر خودمتو. کنهیم

 نگاه به سوگل کردم  یسوالخودم اومدمو وبهخوردم

 . حالت خوبه ؟یی_دخترم. کجا

 گفتم  شدمو رهی_به اقا محمود خ



 نیگفتیچ دمیلحظه حواسم پرت شد.  نفهم هی دیببخش

 یخونه  یایشب ب یلیما_فدا سرت دخترم گفتم. اگه

  دی.  کاراتونو انجام بددی. باهم برریبا امما که صبح

گفتم نه ممنون. واقا محمود جا خوردم شنهادی_از پ

طرف از اونشما و ی. دم خونه امیممن خودم صبح

 . میریم

 ی_باشه دخترم هرجور راحت

 ��دادم تکون یزدمو سر ی_لبخند
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تن.  با ارزو. ظرف هارو رف نایسوگل ا نکهیاز ا بعد

 گفت. جمع کردم.  که ارزو

باهاش  نکهیدوستت داره. بخاطر ا ریچقدر ام ی_ابج

 قهر کرد.   ینرفت

زدمو  یموندمو و پوزخند رتی_از جواب ارزو. ح

 .  میعاشق هم یلیگفتم  اره خ



که خنگ بشه. تو بمینص ریشوهر مثل ام هی_کاش 

خدا  نشویهتراومد پس من ب رتیشوهر گ نی. ایبود

 برام گذاشته. 

شده ها هنوز  ادیبرو روت ز گفتم. پرو دموی_خند

 خانم..  ارزوییکوچولو

 ��گمی_واال مگه دروغ م

. رفت اشپزخونه. دوینگاهش کردم  که خند ی_چپ چپ

. دمیبه طرف اتاق رفتم و خوابظرف شستم  و نیاخر

من بودو میبه فردا فکر کردم.  فردا روز مهم زندگ

نداشتم.  با درد چشامو بستمو. شروع  یا زهیانگ چیه

که بابام بود. مهرداد  یبه وقت ختنیکردم به اشک ر

. فکر میخودمون داشت مارو یزندگبود و  شمونیپ

واقعا دلم تنگ بود. کاش بشه همه  ختمیکردم اشک ر

 برگرده زیچ
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   ریام



به   دمیتختش دراز کشرو_وارد اتاق ارمان شدم. و

دختر چموش قرار بود  نیا یعنیفردا فکر کردم. 

 یمن بشه.   با فکر کردن بهش. لبخند یهمسر قانون

دورم.  یدخترا ی.   با همه طونیلبم اومد لجباز ش رو

داره ادم  فینابه.  کجور خاص و هیانگار فرق داره  

کم کم. چشام گرم  افکر نیکنه  با ا تشیاذ

 . دمیخوابشدو

 امیکجاست چرا  بهم خبر نداد که ب ریارمان ام- سحر

  ششیپ

 دونستمینگم.  منم نم یگفت به کس  _سردرد بودو

  زدمیوگرنه زنگ نم یساناز شیپ

 اتاقهدارم.  االن تو کارتونی_وا چرا مگه من چ

 _اره. 

موهام  ونیم یدست یگرما دمیدخواب بودم که_تو

 شتری. دستش داره  بدمیندادم. که د تینشسته.  اهم

 شهیم دهیروبدنم کش

 سرمه.  یسحر باال دمیباز کردم که د چشامو

االن  شتیپ امیحالت بده ب ی_سالم عشقم چرا نگفت

  یبهتر



 . نجایا یایگفت ببه تو یخوبم ک سین میزیچ-

 

ساناز بودم که ارمان زنگ زد منم باهاش  ی_خونه

 اومده.   شیپ یم.االن مشکلاومد

 _سحر باز شروع نکن.  بسه. 

پس منو یهمش دارتو رینگفتم ام یزیچ_من که

 هست  تیحال یزنیم

دست از  ریدرگرمیدرگ یفهمیهم متو یول مهی_اره حال

 سرم بردار.  اه

 .  ریام یانصاف یب یلی_خ

رفت. کالفه  ونی_با سحر بحثم شد که با چشم گر

 بهم صبر بده.  خدا. ای. خدادمیموهام کش ونیدستمو م
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 که ارمان گفت.  رونیاومدم ب _کتمو برداشتم و

 داداش.  یری_کجا م



. ارمان حوصله نداشتم.  خوبه بهت گفتم خونهرمی_م

 ندارم. سحرو یحوصله 

 ساناز بوده اومده  ی_من بهش نگفتم خونه 

 یمنون زحمتت دادم خدانگهدار. از خونه م ی_اوک

 به طرف خونه روندم. و  رونیارمان زدم. ب

 روم سبز شد  یوارد شدم. سوگل جلو یوقت

 ی. نگفته بودینازناز ی شهیبه اقا داماد عاشق پ_به

 �😂😂�با با  یانقدر. دل نازوک شد

  یندارم. شبکنار حوصلتو_سوگل برو

که  نجایا ادیگل ممه . صبح ی_باشه بابا چته راست

 دنبال کارا  دیباهم بر

 کمنویتکون دادمو به طرف اتاقم رفتم. هم ی_سر

 داشتم فقط  

 امیخودم مدادم.  صبح امیبرداشتمو. بهش پ مویگوش

خاموش کردمو  موی.  و گوشیایب خوادیدنبالت نم

  دمیخواب

. شاخکام میگوشامکیکه با پ رفتمیخواب م_داشتم  

 امیمخودم اینبود. نوشته بود صبح ریفعال شد. ام



دنبالت  اسکول انگار من از خدامه.  براش نوشتم 

 .  یاوک

 ��خودش  یبود برا یا ونهید نمیا دمیخواب
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 گل  مه

با  یشمیصبح  زودتر. از همه پاشدمو.  مانتو  -

 هی. و به دمیپوش یمشک یبوته ها . ویشلوار. مشک

. دمیفهممیرژ اکتفا کردم.   که با زنگ خوردن گوش

ژست خاص  هی. با دمی. که دنییرد دادمو رفتم پا ریام

بود برا  یریزده. جوگ هیمدل باالهش تک نیبه ماش

شدمو  کینزد بهش ️☹خودش.  خدا شفا بده 

فدا  نیماشنشست تو کردم که سرشو تکون دادوسالم

شدم. توراه  نی.   سوار ماشعشوری. بلیگور سرم

گفتم. االن تا رفت  ی. که حوصلم داشت سر ممیبود

 یاهنگ هی حداقلمیسکوت باشتو یخوایم شگاهیازما

 دیبزار بابا دلمون پوس یزیچ



فکر  ادیبهت نم یدیگوش ماهنگم دونستمی_نم

  ی. روضه گوش بدکردمیم

_چشام از حرفاش گرد شد. مگه من چمه. که 

 روضه گوش بدم. و ندموگوش

 یی. اخمویکنیخواهرت م تیهمش نصح دمی_اخه د

 گفتم  نیهم یواسه خودت برا یپا اخوند هی

 یچیمشت کردمو هدستمو ی_در حال انفجار بودم. ول

 .یروان عشوری.  بخندهیم زیر زیداره ر دمینگفتم که د
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 دمیترسیمن از امپول م دمیرس شگاهی_بالخره به ازما

 ریام. ترس ورم داشته بود  ونیهم یبرایاز بچگ

 بود دهیفهمنویا

 ��موشه . خانمیدی_چته ترس

 خوبم.  ترسمیمن م گفتهیک_نه

  کنمینمحس ینجوریمن که ا ی_باشه. ول



 ینشستم که پرستار یصندلتوجه بهش رفتم رو ی_ب

 اومد گفت 

  اتاق نیاتو ای_همراه من ب

 کمکم کن.  ایخدا_پشت سرش راه افتادم

 . نیازدواج اومد ی. برازمیعز نی_بش

 _بله. 

 شااینگران نباش ا یاسترس دار یلی_معلومه خ

 شهیجوابا مثبته م

نباشه  اهیصد سال س خوامیم گهید گفتیمیچ نی_ا

 یمجبور ی. ولخورمیمدارم نویانگارمن غصه ا

  گفتدمیبهش لبخند زدم.  که درو

 بده باال. مانتوتو نی_است

دستم. که .  زد تویسوزن گنده اامام  هشتم چه ای_

 .دمینفهم یچیه گهیزدمو د غیج
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  ریام



 هوشی. بدمیدادم و رفتم دنبال مه گل که د شوی_ازما

 گفت  نمیتخت رو به پرستار گفتم چش شده. اافتاده رو

فشار ش افتاد  نیبودبرا هم دهیترس یلی_عروستون خ

 سین یزیچ ادیبهوش م گهیاز حال رفت االن دو

 . هیعاد

چموش  یکردم. دختر یدادمو تشکرتکون ی_سر

نه. نگاش کن. چقدر رنگش  گهیم یترسیمگمیم هشی

 ��دهیپر

. دونهیلجباز سر کنم. خدا م نیبا ا یچجور من

 دخترک چموش 

پلکاش داره تکون  دمیکه د کردمینگاش م داشتم

جلد. مغرور خودم. صاف شدمو. رفتم تو خورهیم

 گفت.  دمیدکه

  هویشد _من چم

چند ساعته االف  یکه شما شجاع ییاز اونجا یچی_ه

 . یاالن خوب یتو شدم از حال رفته بود

 . میبر_اهان اره خوبم

 کمکت کنم ؟ یخوای_م



دفعه  هی.   اگه یکنیم فکریخودت چ دونمی_نم

  ای. بخورهینمهم کلتیه

دختر زبون داشت. لبخند  نیچقدر ا ای_خدا

 به طرفش رفتمو بغلش کردم که گفت  زدمویکمرنگ

 امبا تو ی.  هیبابا ابرومو برد نی_بزارم زم
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. یباشبغلمدوست دارم تو یزنم یزنی_چرا انقدر غر م

 نداره  یربطیکسبه

 هنوز زنت نشدم. من که گفتهی_ک

 یدیمجو یالک

 یخودمچنگنگران نباش تا اخر هفته تو یشی_م

 ��کوچولوخانم

 برم پرو_روتو

 

 

  گلمه



بغل کرد از منو ری_ توان راه رفتن نداشتم که ام

. نییبزاره پامنوبهش گفتم یحرکتش جا خوردم  هرچ

.  نیگذاشت زممنو میدیکه رس نشیاعتنا نکرد.  به ماش

کرد. چشام گرد شد  کهیکه با اخمنگاش کردم یچپچپ

 بود برا خودش.  ونهید نمیا

 . میریاالن کجا م خب

 _خونه 

  مینیلباس بب میمگه قرار نبود بر خونهی_چ

 �� میرینم ری_نه خ

 گفتم چراااا  غیباج ری_رو به ام

خودت تو ییچه ادا نیبغل کردن بب هی_چون بخاطر 

که نرفته من بهتر از توهم هستن که  ادتی یدراورد

 باهام باشن زننیدارن بال بال م
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 دمیکشی. فقط داشتم خجالت موردمی_من ادا درن

. در ضمن منم خاطر کردنیهمه داشتن نگاه مچون



ابر در بر یستین یدارم. توهم که مالخودمو یخواها

 ��اونا 

 نجات بدنمامانتو ومدنی_جدا پس چرا همونا ن

 دوستت دارن هه  یلیمعلومه خ

 .  یکنیم ینجوریا یدار  یکه داد یبخاطر پول تواالن

 یتوهم  در عوضش. هرچپول دادم. که ی_پس چ

 چشم.  یبگبگم

پست باشه اخه تا چه حد.    تونستیمادم هی_چقدر 

  گهیدنی.  بنابر اخوردیمازش بهمحالم

 سکوت کردموندادموجوابشو

.  رفتیم نایسوگل ا یداشت به سمت خونه که دمید 

 کرد با ذوق بغلم رونی. سوگل اومد بمیدیرس یوفت

 . نمشیبب عروس خانم  به به لباست کو_سالم

 شدم مونیپش سین یاجیاحت دمی_نخر

 شده !؟ یزی_چ

سر  کمینخواستم ودمبه سوگل گفتم نه. خ_با لبخند رو

 اتاقت بخوابم برم شهیدارم م جهیگ

 شده.  یزیچهیمن مطمعنم ی_اره حتما. ول



 دنیخون کشفقط. ازم نشدهیچیه ی_کشش نده خواهر

 �� نیحال شدم. هم یب
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 استراحت کن برو زمی_باشه عز

اتاقش شدم.  یدادمو راهسوگل تکون یبرا ی_سر

 اهیچرا انقدر بخت من س ای.  خدادمیروتختش دراز کش

 کردم. تا خواب رفتم.  هیبود اخه. انقدر گر

 

کرد که  یبه زور پدر بزرگش را راض ری:امیراو

. از سوگل شانیزندگبدون مراسم برن سر خونه و

شد.  یبه طرف اتاق راه مه گل کجا هست وکه دیپرس

گل. مهکه دیوارد شد. د  دینشن ییصدا در زدو یوقت

شد  رهیچه معصومانه خوابش برده. به صورتش خ

 ی اصلهف یبود. اصال متوجه  سیخ شیمژه هاو

به  ی. دستکردیم کاریداشت چنشده بود. او نشانیب

 ی. براکردیم وسوسهرویام  دی. مه گل کشیلب ها

که با  دادیاز کف م اریلبا. داشت اخت نیشدن ا دهیبوس



 عی. سردیتکان خوردن پلک مه گل خودش را کنار کش

کالفه شده بود.   یرفت.  حساب رونیاز اتاق ب

  گفتیباخودش م

 دختراست یچت شده پسر. اون هم مثل همه  ری_ام
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 . ری. امری_ام

 یسوال_به صدا کردن اسمم توسط سوگل برگشتم و

 دم که گفت نگاش کر

 داریگل هم بحاضره مهبابا شام ای. بیکنیم ری_کجا س

تنبل. انگار  یبابا دختر نزاشت من برمکن مامان جون

  دهیصدساله نخواب

 بود  دارینشده. ؟اون که ب داری_مگه ب

که  ییکلک. تا اونجا یتا االن باال بود_عجب نکنه تو

 بخوابه  رهیگفت م دونمیمن م

. من رفتم که یر سوال جواب نکنانقد شهی_سوگل م

تلفنم زنگ  یصداش کنم. پلکاش تکون خورد ول

 شده  داری. فکر کردم برونیخورد اومدم ب



خود مه گل گفت  ی. مطمعنیبابا. راست لخوبی_خ

 شیزیچ هیاخه امروز  مشخص بود  خوادینم یعروس

 هست 

چپ زدمو گفتم. اره  یعل ی_خودمو به کوچه 

 دارشیبرم ب یمطمعنم.  خودشم موافقه حاال اگه بزار

 کنم. 

 _بفرما. _
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لبام داره گرم رو یزیچ هی دمیخواب بودم که د_تو

 یلیخ دمیخودمو سپردم بهش که د کنهیحرکت م

 یکیاز کنم فعال شد تا اومدم چشم بشاخکام کترهینزد

 الیخیبوده. ب یک یعنی رونیاز اتاق رفت ب عیسر

که وسط  نییپاشدم. موهامو شونه زدمو. اومدم پا

 ریشدم پس ام ریسوگل با ام یراه. متوجه  حرف ها

اتفاق توهم رفت  نیرفته. اخمام از ا عیبوده که سر

استفاده کنه.  خوابم ازم یداشت که من وقت یحقچهاون



 رهیخو ستادیا دنمیباال که با د ادیب ومدیداشت م

رفتم.  ییرایبهش زدمو به طرف پذ یکرد پوزخندنگام

 برا خودش کرده باز.   یاحمق چه فکر

 . یپاشد_به به عروس خانم. چه عجب که تو

 برد  شد خوابم یچ دمیواقعا نفهم دی_ببخش

 نکن  تشیسرت دخترم راحت باش سوگل اذ ی_ فدا

 . زمیعز یش ندارم خوب کردبه ی_مامان من که کار

 هست من انجام بدم  یزیچ ی_کار

.  نیشوهرت بش شیپحاضره برو زی_نه دخترم همه چ

 ظاهرا اقا جونم باهات کار داره. 

روش  ریام دمی_چشم. به طرف مبل سه نفر رفتم که د

با  دمینشستم که د یمبل تک شدمو رو مونینشسته پش

به نکردمو رو یبهش توجه کنهیمپوزخند داره نگام

  دیداشتباهام یبابا بزرگ گفتم جانم کار

 هی نیهمو یخواینم یگفت جشن گهیم ری_دخترم ام

. واقعا خودت ایهست  یزیچ یعقد ساده  مشکل

 . یخوایم ینجوریا

 گفت  ریکه ام_اومدم جواب بدم



من  ینیبب یخوایم یعنی_دستت دردنکنه بابا بزرگ 

 نه.  ایراست گفتم 

دختر  دیگفتم شا یی_نه پسرم اخه از بس تو. پرو

 یمرذمو وادار کرد

 هیمن. به و دنیحرف بابا بزرگ همه خند نی_با ا

 اکتفا کردم. کیلبخند کوچ
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 خواستم.   ینجوری_نه پدربزرگ من خودم ا

 دخترم.  ی_باشه هرجور خودت دوست دار

 امحمود گفت _ممنونم.  اق

درست شد اخر هفته عقد  زی_خب حاال که همه چ

  سیکه ن یمشکل  نیشیم

 . هینه. عال میهم زمان گفت ریام_منو و

  اریرو ب ینیری_خوبه سوگل ش



 ارزوادموی دفعهیدادن بود که  ینیری_سوگل مشغول ش

گفتمو بهش  یدیافتاد ازصبح خبر ازش نداشتم ببخش

 بوق خورد که جواب داد  همشدونهیزنگ زدم 

 گهیمه گل دست شما دردنکنه. د یی_معلومه کجا

 . سیمنم ن ادتوی

 

 مامان خوبه.  یخوب یجون یابج خوامی_معذرت م

 

 . یایم یک یخوبتو می_خوب

 

 کم کم.   وفتمی_دارم راه م 

 _خب پس. فعال 

 رونی_فعال بعد از حرف زدن با ارزو. ازاتاق ب

رفع  گهیمن د دی. ببخشاومدمو رو به جمع گفتم

  کنمیزحمت م

 _کجا دخترم. بمون. هنوز سر شبه 

مامانم و_دست شما دردنکنه اقا محمود از صبح ارزو

 شمیتنهان. باز مزاحمتون م



  

 ارهیهم ببره اونارو ریام یخوایدخترم م ی_مراحم

  میدورهم باش

 .  میدیزحمتتون م گهیشب د هی شااای_ا

 دخترم  ی_هرجور راحت

برام  شهیبه سوگل گفتم متکون دادمو رو ی_سر

 ؟ یریاژانس بگ
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  رسونمتیگفت الزم نکرده. خودم م ری_که ام

. من یحفظ،ظاهر کنم گفتم.  خسته هست نکهیا ی_برا

 . رمیخودم م

 

 . میبر. برورسونمتینداره خودم م ی_لزوم

. داخل رونیب میاومد ریمبا ا ی_بعد از خداحافظ

 یقیزده نشد فقط موس نمونیب ی. حرفمینشست نیماش



سکوت  نیا  کزدیم یکه گذاشته بود و باهاش همراه

 بود  میبایاهنگ ز   شکستیرو م

 

 تموم یاها دونمینخور م غصه

 

  مونمیعمر به پات م هیجونم  

 

 موندن من قسم نخور به جونم  یبرا

 

 اسمونم.شبا تو یستاره ا تک

 

که دلم قسم  ستیرفتن بلدن خوننیکنار من متورو اسم

 مونمینخور م

  

 ندارتو عشقم دارو یکار من کس

 تو یمن اریتو عشقم اخه  یمن 

 



  امهیعشقم اخ  عشقم. چشمات دن 

 

 خاطرهامونم امشب  ادیباهامه  رمیم هرجا

 

 

 دستامه. عکست تو 

 جم. مهراد
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 بشم گفت  ادهیکرد تا اومدم پ ستی_ سرکوچمون ا

 نی. تا اادیب شیپ ی.  مشکلخوامیجمع کن نم_حواستو

 . شدمیتموم بشه. تفه ایمسخره باز

 _اره. 

 .  یبر یتونیم_خوبه

شدمو. قدمامو تند کردم تا  ادهیپ نشیاز ماش عی_سر

.    انگار هیالدنگ. فکر کرده ک یبه خونه برسم پسر

 . یدارم براش کثافت عوض زنهیبا کلفتش داره حرف م



فرما شدن  فی_به به چه عجب سرکار خانم تشر

 تونستن از. عشقشون. دل بکنن. 

 .  نیشام خورد_مسخره نکن ارزو

 شده  یزیچ می_اره خورد

 _نه چطور مگه

 همون گفتم امروز چطور بود.  ی.  برای_اخه دمغ

  نیکنیم عقدیک

 ام افتاد واسه اخر هفته خستهکمیفقط _نه

 .  شمیخاله م میشی_اخ جووووون بالخره.  داماد دار م

  بخوابمرمیمن م  _از دست تو

 . ری_برو.شب بخ

 _شبت خوش
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باد گذشت امروز روز صورت برق وبه هفتهکی

 شگاهیخواست که به اراسوگل ازم  بود. منیعروس

بهتر بودم خودم.  ینجوریقبول نکردم. هم یبرم. ول



 هیبا  دیشلوار سف هیابروهامو مرتب کردمو  کمی

کفش  دمویبا شال.  کرم پوش دیسف ریجلو.باز حرمانتو

بسته بودمو.   اال. موهامم. بدمی. پاشنه دار سفیها

رژ قرمز خالصه شده بود.  هیخط چشمو.  هی شمیارا

 ادیب ریداده بود. قرار بود ام رییتغ یلیکه چهرمو خ

   نییرفتم. پا زدلمیموباکه به یدنبالم  با تک

مانتو  هیخوشگل شده بود  یلی. که خدمیدروارزو

 یشده بود برا یگری. جیقرمز با شلوار مشک

  که اومد جلو کردمیم ندازشبراخودش. داشتم

 له.  من چطور شدم _به به خوشگ

 خودت یعروس شااایا زمی. عزی_عال

 ادیما ب ریمثل شوهر شوما گ یکی شاااای_ا

 گل  شده. مه یگریجچهیدونینم

 ��نکن دختر  یچرون_چشم
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_ 

 ️☹خوادیممنم دلم گمیخب راست م واال



 _ارزووووو 

 بدبخت منتظرته. برو ایب_غلط کردم

. خوش یشلوار مشککه کت و دمیدروی_از دور ام

بود با کروات قرمز موهاشم  زده بود  دهیپوش یدوخت

اگه  دونمینم یبود ول یال هردختر دهیمرد ا دیباال. شا

نه. بهش  ای سازنیباهاش م ننیبباخالقشم

 . گفتکهشدمکینزد

ا ادا ساعته.  چقدر اخه شماهسه یکنیم کاری_چ

 . دیاصول دار

شروع نکن.  دهی_اوال سالم. دوما. هنوز از راه نرس

 ینمرد  تند راه برم تندتونمیکفشام پاشنش بلنده نم

  رتریدکمیحاال  یسادیواکه

 _سوار شو.  تا بعد بهت بگم 

به سمت   نوینشستم داخل ماش دشیبه تهد توجهی_ب

 .میمحضر راه افتاد
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زودتر  نایو پدربزرگ ا. سوگل میدی_به محضر که رس

 بودن.  دهیاز مارس

  میبر نیایشد ب ریبابا. د نیی_کجا

اخه چقدر   یستینعروس_سوگل بابا جون. خوبه تو

  یعجول

 عجبا.  گمی_وا بابا بزرگ خب راست م

 یجار ریاممن و نی. عقد بمی_ وارد دفتر خونه که شد

غول شده بودم. داشتم به اطراف  نیشد و رسما زن ا

بهش  ریکه با گرفتن دستم توسط ام کردمینگاه م

االن  هیگوشم  گفت چ ریز طنتیشدم که  باش رهیخ

 ام دارم باهات.   گهید ی. تازه کارایزنم گهید

 یزیچ هیمنظورش شدم  اومدم  ی_تازه متوجه 

 . کمونیبارش کنم که بابا بزرگ اومد نزد

  میخونه جشن دار انی. که مهمونا ممی_خب پسر بر

گل امروز.  مه خواستمیاقا جون. من م یجشن چهی_چ

 میتونینم دیاز قبل رزروش کردم ببخشببرم ییجاهیرو

 . دمیتداروک د یلیاخه واسش خ میایب

ود  ب یشدم. عجب مارمولک رهیخ ری_با تعجب به ام

که اشاره زد منم  کردمیبهش نگاه م ینجوریداشتم هم



بگم که سکوت کردم هه فکر کرده قراره  یزیچ هی

 طبق روال اقا باشه  زیهمه چ

 

 خب حاال که انقدر واسه عروس گلم_باشه پسرم

 فقط  نی.  مراقب باشنیببرحالشو نیبر یدیتداروک د

 _چشم بابا بزرگ
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که سوگل گفت  نیسمت ماش میرفتیم می_داشت

 لی. فامیاحیباشه عروس خانم. خانم رمبارک

نثارش کردمو دستمو  یا ونهیمبارک.  د تونیشوهر

 براش تکون دادم. 

   گهید می_خب بر

که  میشدم. توراه بود نی_جوابشو ندادمو سوار ماش

تهران.  بعد از چند.  ی. محل باالهارهیداره م دمید

کرد.  و   ستیبزرگ ا یلیخ یخونه  هی یجلو قهیدق

کرد که  پارکنویماشباز کرد.  و موتیر بانگویدر پارک

  یاوردمنو نجاکجاستیگفتم اشدمو ادهیپ



  میبر ای. بمیباش نجایبه بعد قراره ا نی_خونمه. از ا

 

 نیبه ا ی خونه گرد شد. اخه خونه دنی_چشام از د

 که گفت  زدمیم دیداشتم د  کاریمبخواست چرو یبزرگ

باهات کار دارم  ایب ادهیزن ز دنی_وقت واسه د

 برم.  خوامیم

  ییرایپذتکون دادمو همراهش رفتم تو ی_سر

 یکس ادینم. من  خوشمیدونیکه م نجوری_خب. هم

.  حواست به یکه زن من یکارام دخالت کنه تا موقعتو

دردسر ندارم. من اکثر.  یرفتارت باسه. حوصله 

راحت  الیبا خ یتونی. پس مستمیروزا ن

 یخوایم می.   هرچادیب یبگ یخوایمیهرکدوستاتو

 هست.  خچالیتو

 یخونه ام. معصومه خانم هست. از وقت یزیتم یبرا

. کنهیمن کار م یاالن براخونمون بوده وبچه بودم تو

 نی.    همکنهیم زیتماخر هفته ها. خونه رو ادیم

 بهت نشون بدم. اتاقتومیابریب
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زن  یسفارش نکنم تا وقت گهیاتاق توهه. خب د نی_ا

 باشه.   ادتیدارم من ابرو یشی. کنترل میمن

 . تهیگفتم باشه.  حال یگفت باری_

 ��شرط عقله ادیکن اعت. افسار پاره نیغی_جوجه ت

گفت رفت در حال منفجر شدن بودم به چه _حرفشو

چرا. از طرز  دونمی.  نمزدیحرف م ینجوریا یحق

که برام اماده کرده  یبه اتاق  حرف زدنش بغض کردم

.   ساعت دی. سفیست سورمه ابودن نگاه کردم

 نییپاگرفتم برم میدو بود. گرسنم شده بود تصم بایتقر

که  ییس ها اغذا درست کنم.   به لببرا خودم

تاپ بودن  ایبرام گذاشته بود نگاه کردم همشون ارزو

 دایپ یسورمه ا زیشوم هی. نیباز بود بنا برا قشی ای

سرم  یشال مشکو یکردم. و با  ساپورت مشک

انداختمو رفتم تو اشپز خونه. خب خداروشکر همه 

درست  یگرفتم قرمه سبز میبود تصم خچالشیتو زیچ

درست شد   میساعت ن هی.  بعد از یرازیکنم با ساالد ش

از اتاقش  ریکه. ام دمیکشیشده داشتم. م یبه به. چ

. ناهار ایروبهش گفتم. اگه گرسنته ب  رونیاومد ب

نگاه به  هیاشپزخونه اومد تمنگفت و یچیحاضرهه  ه



بشر به خودش  نیچرا انقدر ا  فهممیمن کرد نم

 .نازهیم
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خورد لقمه رو نی_شروع کردم خوردن که اون اول

 ییپاشد رفت سمت ظرف شو

دست  شعوریبه من مورد ی. دادهیاب چمن چ نی_ا

 پختتو ببرن. 

درست نکرده بودم دلم برات سوخت گفتم _واسه تو

نخور. واال بعد از خوردن غذا.  یخواینم یبخور یایب

که  رونیب رفتمیکردم داشتم از اشپزخونه م جمعزویم

 گفت

 ادی_شب دوستم م

 به من چه.  ادی_خب ب

  یشد رفهمیش رونیب یای_از اتاقت نم

گفتم  یاتاقم ولنشستم توندادمو رد شدم رفتم ی_جواب

برم  از  ییدستشو هی ومدهیدوستش ن یبهتره تا وقت

. ریام دمیگاز د شهیشکه  از تو رونیاتاق اومدم ب



داره خودشو خفه خورشت برداشته وقابلمه برنج و

کارامو   یینکش. رفتم دستشوبشرو نیخدا ا یا کنهیم

گوسفندناقال  یگفتم ا ییهوی نهانجام دادم دم اشپزخو

گفت اب چمن گفتم حرفش که بخاطرنویچرا )ا یاومد

سرفه بکن  یافتاد به سرفه حاال ه گفتمنوی(تا ا

پر اب کردم دستشو  وانویلرویرفتم سمت. ش نکنیه

 ختمیر رهیاز دستم بگ نکهیدراز کرد قبل از ا

 صورتش فرار کردم به سمت اتاقمتو
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  گفتیمبه درو زدیقفل کردم که مشت م دیبا کل_درو

کارت دارم به وقتش به  یدرو لعنت نی_باز کن ا

کم کم از پشت در دور  قدماش یصدا  رسمیحسابت م

 تونستمیکه نم رونیب دمیکش یشد که نفس راحت

کردمو  ممیمهمون داشت  ت یچون اقا دوسه نفربرم

شروع کردم به نماز خوندن بعد نماز انقدر با خدا 

گرفته  داکه از خ ییسالها نیدردودل کردم که تو ا

اشک چشام شور بود و   نکارویبودم نکرده بودم ا

اب بزنم به صورتم که برم خواستمیم کردیم تمیاذ



سجاده سرمو گذاشتم رو طمیشرا یاور ادیبا   شدینم

ارومم کن مراقبم باش منو.  از  یتو اروم جونم ایخدا

 راحت کن یهر نحو بهیزندگ نیا

 

 

ساعت پنج بود که رفتن  کینزد ریام ی. دوستایراو

مه  ادیبعد از مسواک زدنش خواست بره بخوابه که 

جواب نداد رفتم از  یدر زد کس یگل افتاد  هرچ

 یباز کرد با صحنه ااورد درورو دکی دیکل نتیکابتو

 روش بود تعجب کرد. یکه جلو
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  ریام

از تاسف  یسجاده خوابش برده بود.  سرگل رو_مه

 سهیمقابا سحر لحظه مه گل رو هیتکون دادم.  واسه 

  دیرسیسحرم نم یبه قدر پا شیبایکردم  مه گل ز

 یهست  دختر یکنم که بفهمه دور دور ک تشی. اذدیبا

راه  نیبهتر نیکردنش ا تیاذ یسر  برا رهیلجباز خ



اماده بودم با خودم ادهکه از سحر د ییبود.  پوسترا

در دو بود چهارتا  مینو کیشده بودن  اندازشون 

خودم  کهیکی یو یزدم پشت ت شونویکیبودن. 

باهاش. بودمو. سحر نشسته بود روپاهام  زدم به 

بود تا  یدوتا کاف نیاتاق مه گل  هم یروبرو وارید

. دستم درد نکنه دمم ادیدر بخانم کوچولو نیحرص ا

 لیکامل تکمکه نقشم ارمیبفردا سحرو باشه ادمیگرم 

به طرف پرنگ شد. و بشه.  با فکر فردا لبخند رولبم

 برد.خوابم دهیبه بالشت نرسسرم اتاقم رفتم

 

 یمتوجه شدم.  صدا. در خونه اومد کهی_صدا

حرف  ری. داشت با عشوه  با امینازوک دخترونه ا

. بعدش یاعتنا بشم ول ی.  اول خواستم بزدیم

  گفتیداشت م ریکرد. ام گلمیکنجکاو

 توی. منیبایسحر من. ز ی_خوش اومد

 منونم عشقم.  م زمی_اوه عز

تو  ارهیمنارویا  ینچسب.  به چه حق ی_اه چندشا

.   که باز شدمیمنفجر م تیخونه   داشتم از عصبان

 نحسشون بلند شد. یصدا
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  ریام زدلیعز ادی. خوشت منیبب_بنر هارو

 .  یفوق العاده ا. عشقم. توریام ی_وا

برم.  دی. باشدیم یرو شیداشت پ یلی_نه انگار خ

لباس خوشگل  هیگرفتم.  میتصم   حسابشو برسم

 نیهم ی. براارمیکم ب دیکنم من نبا شیارایبپوشمو کم

لباس دکلته قرمز  تنگ. که  هیدر کمدمو باز کردمو 

موهامم  دمویپوشدادوینشون م کمویکمر بار یبه خوب

. خط چشمو هی. وکه خودش رنگ داشت. صاف کردم

زدمو.  ماه  یشیرژ قرمز ات هیرژ گونه در اخر  هی

در اتاقم  ی.   با صدارونیشده بودم.  رفتم ب

. دهنش. از تعجب رینگاهشون سمت من. جذب شد. ام

 باز مونده بود که دختره گفت. 

  گهید هیک نیا ری_ام

 ییرایپذ امیکه ب میمهمون دار ینگفت چرازمیعز_اوه

 کنم. من مه گل هستم هم.....

 _خواهرم مه گل. و نامزدم سحر. 



خودمو نباختمو  یناراحت شدم ول ری_از حرف ام

جان چقدر  ریکردمو گفتم  ام ییبا صدا یخنده 

من همسر  زمیبه دختره گفتم عز. عشقم رویشوختو

 ارمیبه جا نمهستم. مه گل زند  شما رو یاحی. رریام

 ��.  دیکنینم یمعرف

 

 یکرد انتی.   چرا بهم خگهیم یچ نیا ری_دروغه ام

 . ریکه دروغه امبگو

. شناسنامه هست سیدر کار ن یدروغچی. هزمی_عز

   ی. نگاه بهش بندازیتونیم

 .  نمیبب خوامی_کجاست م

 یگلم برگشتم اتاقمو شناسنامه ا ارمی_صبر کن االن م

که از قبل اماده کرده بودمو. برداشتمو بهش نشون 

شدم با پوزخند براش زدم  رهیخ ری.  به امایدادم.  ب

رگ گردنش زده قرمز شده بودو یادیکه از خشم ز

  ��  رونیبود ب

  نمتیبب خوامی. نمگهیازت متنفرم. د ریام یپست یلی_خ

 .ینامرد  عوض
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 ری_بعد از رفتن اون دختره اومدم برم. تواتاق که ام

 بهم حمله کرد 

 .اریبه جا ب فتویاره. پس وظ ی_زنم 

 

 رهیبهش خ دهی_مشغول در اوردن کوتش شد. ترس 

 شدمو گفتم

 

 .  یکنیم کاریچ 

 یزنم یگفتیم یکه تا االن داشت.  تویدیترس هی_چ

محرمتم  یتا وقت یاشاره کرد میالبته به خوب نکته ا

 چرا ازت استفاده نکنم.   یمحرمم هست

شدمو گفتم. اگه  مونیاز کارم پش گفتیداشت م ی_چ

  هیکاف خوامیبگم معذرت م

 ��. الینوچ راه نداره  ی_هه معذرت بخوا

 _اومدم از دستش فرار کنم که از پشت کمرمو گرفت 

 کار دارم باهات. _کجا کوچولو



 لم کن.  و زتیتورو جان عز ریخدا ام_تورو

 _صداتو ببر 

.  حرف یرحم یاون با ب یزدم. ول ادی_هق زدم فر

 شتیپ امیب خوامیم ینشوند.  بابا عل یخودشو به کرس

 منم ببر.
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دلم  ریشدم.  با بلند شدنم. ز داریب ی_صبح با کوفتگ

چرا افتادمو دوباره هق زدم   شبید ادیکه  دیکش ریت

انقدر من بد بخت بودم.   بعد از حموم اومدمو باز 

برام نمونده  بود از  یجون گهی. ددمیتخت خواب یرو

 ادما متنفر بودم.   یهمه 

تاوان بدم.  تو حال خودم بودم که  دیفقط من با چرا

به  ریشدن ام کیدر اتاق اومد و بعدشم نزد یصدا

 تخت

برات گرفتم. با  گریج ینخورد یچی_پاشو  از صبح ه

 صدامو یشنویتوام مه گل م

 گمشو  یفهمیمتنفرم ازت. م رونیب_گمشو



گربه کوچولو اوال درست حرف بزن  دوما  ی_ه

 یدونیهار نشو خودتم خوب م کنمیباهات مدرا م

من ننداز از اولم  ریپس تقص یخودت باعثش شد

 بود   نیهم فتیوظ

 .یعوض رووووونی_برو ب
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سکوت  تتیباشه فقط بخاطر وضع ادتیگل _مه

 . کنمیم

ترک کرد. اومدم بلند بهش ندادم که اتاق رو ی_جواب

داره ازم خون  دمی.   ددیکش ریدلم ت ریبشم که باز ز

 دینکش یا هیکه به ثان دمیکش غیج دموی.  ترسادیم

 اومد تو  ریام

 . هیچ یخون ها برا نیشده.  ا ی_چته چ

.  اومدم طرفم. بغلم کرد که دونمی_ با من من گفتم نم

 شدم.   هوشیب دموینفهم یچیمن ه گهید

 



 

 . یراو

 غی. جیداره صدا دمید دفعهیبودم که  ییرایپذ_تو

.  ازش دمیرفتم طرف اتاق مه گل که د عی. سرادیم

رنگ به صورت نداره به طرفش   و رهیداره خون م

من با  اایشده.  خدا هوشیب دمیرفتم که بغلش کنم  د

.  طاقت یکردم.  غلط کردم. خانوم کاریدختر چ نیا

 نویکردم که ماش داصرو مانی. مش سلیمه گل اریب

ها  ونهی. مثل دمیدیکه رس مارستانیحاضر کنه  به ب

به پرستار گفتم خانم  همسرم داره از شده بودم.   رو

 ببرمش.  دیکجا با رهیدست م

 _چش شده 

 فقط. نیزود باش رهیداره ازش خون م دونمی_نم
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دکتر داره به   دمیکه د ومدمیکم داشتم بهوش م_کم

بهش وارد شده. بدنش  یفشار عصب  گهیم ریام

دکتر گفت دخترم  دنیدباز منو یچشا ی. وقتفهیضع



تکون دادم   یکردمو سر ریبه ام یشوهرته. نگاه

 گفت که

 یبکنه. نگران نباس ول_ بهش گفتم مراعات حالتو

گذاشته بود بخاطر تو مارستانویدوستت داره ها ب یلیخ

نگفتم که دکتر گفت  یچیزدمو. ه یروسرش.  پوزخند

 .  میبر میتونیشد مسرمم تموم یوقت

 بدم.  انجامصتویترخ یکارا رمی_م

. مرخص یساعت هیبهش ندادم. وبعد از  ی_جواب

. گذرهیم یماه هیماجرا شدمو. برگشتم خونه.  از اون

 رونیب امیم ستیکه ن ییوقتا امینم رونیاز اتاق ب ادیز

 متوجهرمیخود ام بندمیماتاق دروتو امیم ادیم یوقت

 به کارم نداره  یکار گهیشده که. د

 اطیحتوگرفتم پاشمو  برم میگرفته بود که تصم دلم

هوا سرد شده بود  یلیکه خ ییاونجا بزنم.  از قدمکمی

 اطیتا ته ح  یبا شلوار مشک دمویپوش یبافت قرمز

  اطی. حامیببودمبار بود که   فرصت کرده نیرفتم اول

 اطیداشت. با باز شدن در ح یقشنگ یفضا یلیخ

.  نهیته باغ که منو نتونه بب رفتم  نییسرمو انداختم پا

 ادازیزنان داره م ادیفر ریام دمید قهیبعد از چند دق

 زنهیصدا م  اسممورونیخونه ب
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سمت در  با  رفتمرونی_ اروم از پشت درختا اومدم ب

 ییگوشم با چشم هاکوبوند تومحکممن اومد جلو دنید

 رهیبود سرد سرد بهش خ یاز هر حس یخالکه

 گفت نگفتم که یچیهشدمو

  یبود یگور_کدوم

از کنارش رد شم که دستمو گرفت  کهدمی_رامو کش

 باحرص گفت  

  یبود یگورکدوم_گفتم

 ومدمیمداشتم یگوراز کدوم یدی. دیستین_کور که

 گمیمیچیدیفهم اطیحتو یای_دفعه اخرت باشه م

حرصش گرفت  شتریبهش زدمو که ب ی_پوزخند

  انهی یدیدستمو فشار داد. فهمو

ول دستمو دمیفهم یگفت باری ستنیننفهممثل توکه_همه

 کن. 



دختر  نی.  ببیشدپرو مدت کارت نداشتم هیانگار _نه

 یحق ندار کنمیم یجون. سر به سرم نزار که بد قاط

  یحرف بزن ینجوریبا من ا

 _ازت متنفرم متنفر 

 یکلفت یفقط براچاکتم تو نهی_هه نه که من عاشق س

 کردمیوگرنه شوتت منگهت دارمجبورماالنم م یخوب

دوروز کنارم نگهدارم. رو یکیعادت ندارم.  رونیب

 . هیتوام. مجبور

 نیحاال ا رونیبدمیدستمو از دستش کش تی_با اعصبان

گفتم.  تیباعصبان گوششو ریمن بودم که زدم ز

که همه تو ادیاز دهنت در م یچ نینفهم  بب عشوریب

 یخوایمن مجون ازیکن برم چ. ولمیگرفتازم زمویچ

گذاشته بود روصورتشو با تعجب به من هان ؟ دستشو

 ییزایچکردم.  تموم یالخودمو خخوب که کردینگاه م

توجه بهش راه  یبهش گفتم.  بمونده بود رودلمکه تو

قفل کردم  اتاق دروتوراست رفتم هیسمت خونه افتادم

خونمون تنگ شده دلم واسه  دمیتختن دراز کشرو

 بود.
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 ید یفلشم که با خودم اورده بودم به ال س_تو

 ییاتاق بود وصل کردم تموم اهنگ هاکه تو یکیکوچ

که  یتیبودمشون با هر ب ختهیخودم ر یبود که برا

 هوی  نییپا ختیریمگلوله گلوله اشکام خوندیم

سمت  دمیدوم دست داد  بدواحساس حالت تهوع به

که تو سالن نشسته بود با تعجب بهم  ریام ییدستشو

معدم  اتیتمام محتو  زدمیبا شدت عق م کردینگاه م

 یگفت. چ ینگرانباز کرد ودررو ریشده بود ام یخال

و.  دیدنبالم افت رونیرفتم بشده که کنارش زدمو

 گفتم به من دست نزن گرفت که برگشتموشونمو

 

منه  رهی. تقصیشی_خب بابا چرا هار م

  ریبممرگته بروچه نمیببخواستمیمکه

دست از سرم بردار.  همش  رمیبم خوامی_ اره م

دکتر  رفتمیفردا م دیحالت تهوع داشتم.  حتما با

حال خودم بودم که در اتاق به .  توشدینم ینجوریا

 اومد تو تیبا اعصبان ریشدت باز شد ام

حوصله ندارم  هیچ ایزنک بازخاله  نی_چته ا

پاشو غذا درست کن  یاری. ادا در بنجایکه ا وردمتین



بهت نگفتم پاشو خودتو  یچیماه اعتصاب کردم. ه هی

 جمع کن 

رفتم تو  که از بوش حالم بهم خورد و کمی_اومد نزد

 زدمیعق م یخودینبود فقط. ب یچیه گهید ییدستشو

داره  دمی. که درونیاومدم ب  رفتیم جیگ بیسرم عج

بهم نگاه  یگرفتم که چپ چپ موینی. بکشهیم گاریس

 کرد.
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 . رونیببرم خوامی_روبهش گفتم فردا م

 . ی_کجا بسالمت

 بده بهمخونه رو دی_کار دارم. کل

 .   ی_اوک

که  میشدم مانتو سورمه ا داریب ری_صبح زودتر از ام

 یمشک یجوراب شلوار بادمیپوش ومدیتا زانوم م

 یزدم  روسر یکلفتم  موهامم  بافتم. جلوشم چتر

سر کردمو در اخر کفش  دمویسف یساتن سورمه ا

اگه. جواب مثبت بود.  خواستمی. میسورمه ا یکالجا



به     ماسترس داشت یلیبرم بندازمش.  خ عیسر

دادم روبه  شیازما نکهی. بعد از ادمیکه رس شگاهیازما

  شهیاماده م یپرستار گفتم ک

 . ی_عجله دار

  نیزود امادش کن شهی_بله.  م

 چند لحظه صبر کن   هی_

برگشت  یوقت یاتاق  هیتکون دادم که رفت تو  ی_سر

 یانتها یروصندل یتونیامادست م گهید قهیدق۳۰گفت 

کردمو  یتا صدات کنم.  تشکر ینیبشراه رو

باشه  یجواب منف کردمیا دعا منشستم دع یصندلرو

باز نکنم.  ینکبت یزندگ نیبه ا گهید یکی یکه پا

 پرستار به خودم اومد.  یباصدا

 _مه گل زند 

 _بله منم

 کیامادست.  تبر شتونیجواب ازما دیی_بفرما

 . یشما حامله ا زمیعزگمیم

.   خدا رونیتکون دادمو اومدم ب ی. سرگفتیم  ی_چ

راه  ری. با سرعت به سمت شرکت امریلعنتت کنه ام

بره.   وارد شرکت شدمو  نیبچه از ب نیا دیافتادم با



پدرجان  شرکت سازه  دیبه نگهبان گفتم. ببخشرو

 گستران کدوم طبقه است ؟

 _طبقه نهم دخترم 

 _ممنونم

 یزدم و وارد شدم.  رفتم در شرکت. چپ_اسانسورو

 گفتن بله  قهیزدم که بعد از چند دقرو

 کاردارم  یاحیر یا اقا_ب

  نیداشت ی_وقت قبل

 _نه 

 _شرمنده پس  

 یاحیر یکنار خود اقاببنده که گفتم اقا برو_اومد درو

بلند  ی. عجبا. بعدم با صداانهیکنار  یری.   مامیگفتن ب

 رونیب ایب یاحیر ریام یاقا ریگفتم ام
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. رفتن ری. که با داد امکردنی_ همه داشتن بهم نگاه م

 کارشون  یپ



 شدهیچ سیکار خودتون ن_شماها چرا سرتون تو

 حسن اقا 

  نندیببخانم اسرار دارن شمارو نی_اقا ا

 خانم _کدوم

 _ من. 

  یکنیم کاریچ نجایا_مه گل تو

 کارتیچگمیبهت متو امیاقا اجازه بده ب نی_اگه ا

 به مرده نگاه کردم   یدارم. چپ چپ

 دنبالم  ای_ب

بستو گفت خب . که درومیوارد اتاقش شد ری_با ام

با پوزخندش بهش زل زدمو برگه   یدارکارمیچ

 در اوردمو پرت کردم توصورتش   فیاز تو ک شویازما

  گهید هیچ نی_ا

 مهندس.   یاقا یسواد داشته باش کردمی_فکر م

 ه ن  شهیباورت نم هی_چ

  گهید یچ یعنی نی_ا



به  یگند زد نکهیا یعنی نی_با داد بلند شدمو گفتم ا

ازت  نکهیا یعنی  یشیبابا م یدار نکهیا یعنی میزندگ

 سر به تنت نباشه  خوادیممتنفرم دلم

  یگی_دروغ م

  یحوصله  تیموقع نیاتو تو یگیم یداری_چ

 دارم مگه  یمسخره باز

خوشم  یکنیمکه یشوخ نیگل اصال از امه نی_بب

  ادینم

 یهست یعجب خرگفتم بابا توتموم شد وتحملم گهی_ د

. که اومد نشست کنارمو بغلم کرد. هیگر ریزدم زو

 یگفتم به من دست نزن عوضخودمو کشوندم کنارو

 یکه حامله ا یحامله ا شدهیحاال انگارچ لخوبی_خ

  یکه مهمون یومدین فتهی. وظیزنم

 یچیسکوت کرد ه  ارمیبرات بچه ب نکهیامیفی_وظ

کرده  کارتیتر شدمو گفتم اخه من چ ینگفت که جر

 .یاریباال سرم م نقدریبودم که ا
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 یچرا گند زد  کردمیخودمو م ی_من که داشتم زندگ 

 دازد زد شدو یعصبان میبه زندگ

 یکردم. جلوبد  یهرزه دنبال پول بود ی_چون تو 

 . یدوست دار شتریباون راه رو ای. گرفتمتویهرزگ

هرزه رفتم  گفتی_ با بهت بهش نگاه کردم به من م

گوشش با داد گفتم. هرزه تومحکم خوابوندمجلوشو

.  یدی. فهمیخونه  با همه هست یاریکه.  دختر م ییتو

 یکرد یدرخواست نیو همچ  یکه اومد یبودتو نیا

  کردینگاه مببند. زر مفت نزن.  با بهت بهمپس دهنتو

 گفت اومد جلوم تیعصبانبا ا قهیبعد از چند دق

 . یکرد یچه غلط_تو

 کهیبود با هر قدم ستتیکه شا یغلط_همون

به  یبودم ول دهیعقب ترس رفتمیمن مجلو ومدیماون

. دمیازش ترس دیفهمیم دینبا اوردمینمخودم یرو

 روبهش گفتم 

 بزن   ایب یکه بزن یعقده کرد هی_چ

 

 روش.  نمیا یختیسرمن ررو یهمه بدبخت نیا کهتو



اعصابم  راه مه گل رو یزنیحرف م یادیز ی_دار

 یریم

 اعصابت راه نرم.بده که رو_طالقم

 یزیبا اون پسره سپهر بر ی. که بری_هه کور خوند

 روهم.
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 نیاز امن قبل از ازدواج با تو ی. عوضیگیمی_چ

کارا نکرده بودم که االن خواسته باشم.  همه مثل 

 بزنن  السارنویزنشون دختر ب یکه جلو ستنینتو

 شده خانم کوچولو.  تی_اهان پس حسود

که  یی.  که  به اون دختراادیکه ازت خوشم م یلی_خ

 کنم  یباهات هستن حسود

 سرپا. بهترم   ی. بیسراز اون پ هستمی_هرچ

_اومدم جوابشو بدم. که همون دوستش که اون شب 

 باهاش بود اومد تو. وگفت 



کل شرکت صداتون تو  نییپا نیاری_چتونه. صداتونو ب

 . دیخونه دعوا کن دیبر دیدعوا دار دهیچیپ

  ادین یتو مگه نگفتم کس یایاجازه داد ببه تو ی_ک

 ؟ یباز سگ شد_خب حاال چته تو

 _اااارماااااااان 

همه بهم  دمید کهرونیدوتا اومدم بتوجه به اون ی_ب

از کنارشون رد شدم. و نییشدن سرمو انداختم پا رهیخ

 نیسنگبرام یلیخ ریام یحرفا رونیباز شرکت زدم

دردودل کنم.  باهاشویکی شیبرم پ خواستیمبود دلم

بابام.  شیشدمو.   رفتم بهشت زهرا. پ نیسوار ماش

گذاشتم کردم دستمو هی. گله کردمو گرویساعت هی

. ییبابا یشیبابا بزرگ م یشکممو گفتم داررو

شده  کیپاشدم هوا کامل تار دمویبوسسنگ قبرورو

 یشدمو رفتم سمت خونه وقت نیسوار ماش عیبود سر

 گفت  ریوارد شدم. ام

 واموندتیچرا گوش یبود ی_معلومه کدوم گور

 بود خاموش

به تو جواب پس بدم مگه قرار نبود  دی_االن با

 . میهم دخالت نکن یکاراتو



دخالت  دیشکمته. بامن تو یبچه  ی_تا وقت

به  یبیاس خوامینم شهیم. به منم مربوطیدیفهمکنم

 بچم برسه. 

 ندازمشیم کهیبچه هفته د_هه کدوم

بچه  نیسر ا ییاگه بال یعل ی.  به واالیکرد جایب_تو

 .کنمیا م. سر از تنت جدادیب
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رفتم بهش توجه نکردمو یول دمیترس دشی_از تهد

.  دمیسمت اتاق لباسامو عوض کردمو روتخت خواب

 شهیم کیداره به اتاق نزد ریام یپا یصدا دمیکه د

. عجب دیاومد روتخت خواب در اخر وارد اتاق شد وو

بشر مونده بودم .سرد  نیکار ابود من تو یعشوریب

 یچیه بایباال تقر دمیگلوم کش ریبود هوا پتورو تا ز

سمت خودشو  دیکمرمو کش دمینبود که.  د ریامیرو

هم  ینجوریگفت _ا پاهاشو با پاهام قفل کرد و

 هم فندوق بابا.  یشیمتوگرم

 



 یبرا شدیمشکمم که قلقلکمرو دیکشیم یه_دستشو

 شیچیبچه ه نیگفتم ا نفهمه دستشو پس زدمو نکهیا

فندوق فندوق.  یه یکردنشده خفم لیهنوز تشک

 اون ور تر بابا برو

 

بچمه دوست دارم نوازشش کنم. توهم حق  هی_چ

.  یکنیم ینکنه حسود یندار یپس بزنمنو نکهیا

 کنمینکن توهم نوازش م یخانم موشه حسود

فروکرد محکمتر بغل کرد سرشوزد منو_حرفشو

به  ی. ولشدرورویلحظه دلم ز هی یراتوموهام. که ب

خوابم .  کم کم چشام گرم شد واوردمیخودم ن یرو

 برد.  

 

 

  یراو

 نی. ومادرش اشمیکه من دارم پدر م شدی_باورم نم

 شیات میطرف هیخانم موش زبون دراز باشه.  از 

 رفتینم ادمیکرد  مونیکه باباش وارد زندگ یانتقام

تو بغلم گوله مه گل خودشو دمیچشامو که باز کردم د



بالشتو پاشدم بلند کردمو گذاشتم روکرده. اروم سرشو

نگاه  رونیب ومدمیم اتاقداشتم از  یحاضر شم. وقت

چرا با نگاه کردن بهش  دونمیاخرمو بهش انداختم نم

اروم خم شدمو  نیببوسمش برا هم شدمیوسوسه م

 هیبابات تنب یتوعه که به جا فیح   دمیبوسگونشو

 یبش
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 شبید ادیرفته و ستیکنارم ن ریام دمیپاشدم د ی_وقت

که باهام کرده بود.  ییچرا با تموم کارا دونمیافتادم نم

 شدهبمینص یارامش خاص هیتو اغوشش اروم شدم 

که  بعد از رفتن من باهاش   یلحظه به زن هیبود. 

کردم خودمو از  یشد   سع میحسود کردیازدواج م

. دمیبه خونه کش یدست هیفکر دور کنم.  پاشدم  نیا

 یکردن خونه برق افتاد لبخند زیتم یبعد از دوساعت

ناهار کتلت درست کنم  چون  یگرفتم برا میزدمو تصم

حاضر کردم.  که هاشو لهینداشت  اول وس یکار ادیز

 یا فهیدوش پنج دق هیفقط مونده بود سرخ بشه  

موهامو و دمیرا پوش یشورتک لتنه و مین هیرفتمو  گ



بود  ریاومدن ام کیزدم. نزد ییقایبافت افر

که مشغول سرخ کردن کتلت ها بودم هم  ینجوریهم

در  یتو دیچرخش کل یکه صدا دمیچرو زمیزمان م

 . دادیم رینشون از اومدن ام

 

  یی_من اومدم مه گل کجا

 

 رهینگاه خو  ری. با اومدن امنجایا ای_اشپزخونه ام ب

که از  دیدفعه هول کردمو دست لرز هیخودم  یاش رو

 یتوجه بهم با ابروبدون یدور نموند. ول ریامچشم

گفت شد و رهیخ تابهیبه ماهو ستادیباال اومد کنار گاز ا

 ؟ نیچ نایا

با همون لبخند  دهیعمرش ندزدم انگار تو یلبخند هوی

 نمیببرمیام یچشماکاسشو توانع تونستمیکه االن م

 گفتم کتلت 

 ؟ کتلتی_چ

کن خودتو بابا. بله کتلت جم یعنیکردم که  نگاشی_چپ

 کنمیکه باور نم ینخوردنگو
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شده  دهیچ ییها ینیزم بیدونه از س هی ری_ام

 گفت ظرف برداشت انداخت تو دهنش وتو

 

 تا حاال کتلت نخوردم  زمی_باور کن عز

 

 _عه ناخونک نزن 

  هیحرف کشهیم_دوست دارم عشقم

شده بودن  نیپلکام سنگ خوردی_نفساش به صورتم م

ازم فاصله  ریام عیوزنه بسته بودن سرانگار بهشون

 گرفت گفت 

گرسنمه  یلی_حواست به غذا باشه نسوزه اخه خ

 رهینگاه خ یپشست با همون لباسا ول زیپشت م

نقش لبمرو یلبخند یچرا ول دونمینم کردمیمحسشو

 گفت  ریبستو مشغول شدم که ام

 گهید یدیم_ به منم



بود  دهیپرچچشم بهش نگاه کردم لباشو_از گوشه

بغل گرفته تخس بازوهاشو  یپسر بچه ها نیدرست ع

 بود 

که متوجه  ریام  یاریدوتا بشقاب ب شهی_اره فقط م

گفت مشکفانه بهم زل زد انگار  یهل شدنم بود باشه ا

 کشف کنه یزیچ  خواستیم
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چنگالم  کهبرگشتمزویم یگذاشتم روکتلت رو سی_د

روم هنگ  یجلو ینشستم با صحنه  یقتبردارم و

خورده بود فقط دوتا دونه کل کتلت هارو ریکردم. ام

گرد شده نگاش کردم  یبرا من گذاشته بود. با چشا

 که گفت

 موشیمرس گهینگاه نکن د ینجوریگشنم بود. ا_خب

 کوچولو. 

که برام گذاشته  ییبودا کتلتا یی_عجب پرو

اشپزخونه هم کردم و جمعزویپاشدم مخوردم  وبودو

 یاتاق کارش مشغول بود.  رفتم تتو ریکردم.  ام زیتم



بعد از  دادیداشت م یکمد لمیف هیروشن کردم رو یو

دلم صدا  بیعج دمیاون پاشدم رفتم  اتاقم بخوابم. که د

.  دل خواستیم تزایپ دجور. گشنم بود ودلم بدهیم

 در زدم.  ری. رفتم در اتاق امایزدم به درو

  سینشده مه گل حالت خوب یزی. چدیی_بفرما

 بابا محلت بده حرف بزنم نه من خوبم فقط.  ی_عه ا

  یچ_فقط

.  یمن گشنمه توهم که تموم کتلت هارو خورد زهی_چ

  خوامیم تزایمن پ

 ساعت شب.  نیا ی_نگاه به ساعت کرد

. بعدم فقط من یزاشتیبرا منم م دیبا دونمی_من نم

 بچتم گرسنشه.   ستمین

هست که اونم. توشکمتو یوجبمین نیخوبه ا ای_ب

  می. بپوش بریکن خودتکیشر

کنم  رفتم اتاقمو   شیضتونستم را نکهی_خوشحال از ا

قرمز شال  یو با هود یساپورت مشک

حاضر  ریام دمی. که درونیاومدم ب دمویپوشیمشک

 بودم که گفت.  رهیبهش خ ینجوری. همسادهیوا

  شماای_االن تموم م



ساعت شب  نی. اکنمیفکر م نیدارم به ا  شی_ا

   یبریم فیتشر یعروس

 . ی_چ

برا همون. با غرور جوابمو  یزد پیت دمید یچی_ه

 داد 

شوهرت  یکنیحال م  پمیخوشت شهی_ نه من هم

 شدما. 

.  بدون نهیهم کنمیکه باهاش حال نم میزی_تنها چ

 .نگیتوجه بهش رفتم تو پارک
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رستوران  هی یروبه رو قهیدق سی_بعد از ب

 نه   ایغذا دارن  هنیبپرسه ببرفت تو نگهداشتکیش

 . میکن کاری_ندارن مه گل تموم کردن. چ

 من گرسنمه.  یدونیخودت م دونمی_من نم

 بگردم. کل شهرو بخاطرتونمینم ی_مه گل بچه شد



سکوت کردم  چرا از حرفش بغض کردم و دونمی_نم

 انداخت  گفت  راهنویماش

خودت که  یسرت داد زدم ول دیببخش گرسنتهدونمی_م

 همه جا بستس   ینیبیم یدار

سر کوچمون افتاد.   یکباب یعل  ادموی. گفتی_راست م

 . شناسمیمرو ییجا هیمن بهش گفتم نیهم یبرا

 _کجا 

تا  شهیهست. اونجا هم یکباب فروش هی_سرکوچمون 

 سرعتکمیتکون دادو  یسر میاخر شب باز هه بروبر

 دمیپر ی. با خوشحالمیدیرس یکرد.  وقت ادیز نویماش

 گفت  ریکه ام نییپا

 _اروم بابا  

گفتم سالم رفتمو یکباب یتوجه بهش به سمت عل ی_ب

  می. خودمون. چاکریاق عل

 دختر.  تو ییمعرفت معلومه کجا ی_عه سالم مه گلک ب

 میبرامون  بزن یبزار یکباب دار نمیبودم بب ری_درگ

 بر بدن 

 . کنمیحاضرش م عیسر ینیبه چشم.  بله. تا بش ی_ا



با  دمیبرگشتم که د ریتکون دادمو به سمت ام ی_سر

از تخت ها  یکی یشده   رفتم رو رهیاخم بهم خ

 گفت  رینشستم که ام

 یزنیحرف م ینجوریمردک ا نیداره با ا یلی_چه دل

 سرپا.  یب یمثل التا

مثل  یاز کجا سوخته بود. خب عل_اهان پس بگو

بهش  نیبودم بنابر ا نجایا شهیبردارم بودو من هم

 هیقض ستیمثل برادرمه الزم ن یگفتم. من عادتمه. عل

  یبزرگش کنرو

 .یکنترکعادتو نیا دیبا ی_ول
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 اورد. کبابارو یبدم که  عل_اومدم جوابشو

  یریجون بگ  کمی_بخور مه گلک 

 داره. _مه گل جون

 مه گل  یکنیم ی_معرف

 گفت از من عتریسر ری_اومدم جواب بدم که ام



 همسر مه گل  یاحیر ری_ام

 _خوشبختم. 

 _ممنون. 

 _نوش جانتون من برم 

دور شد.  یوقت نیهم یجا خورد برا یعل دمی_فهم

چند دفعه  یرفتار کرد ینجوریگفتم چرا ا ریبه امرو

 بگم مثل داداشمه 

.   میرفتار کردم غذاتو بخور زود بر ی_چجور

 وصله ندارم ح

  یلیخ ییپرو یلی_خ

 . زیگل. غذاتو بخور اعصابمو بهم نر_مه

 ریام دمیخوردن که د_سکوت کردمو  شروع کردم

 توجه نکردم که گفت  کنهیداره با تعحب نگاه م

  یشیخفه مدنبالت نکرده االن کهی_دختر اروم کس

 دفعهیباشم مثل سوسوال غذابخورم.  که مثل تو هی_چ

  یهست ینجورینشم. واقعا که چرا ا فیکث

 هستم  ی_چجور

 اخه اه یخوریم یزی_چرا با افاده چ
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 . خورمی. اروم مخورمی_با افاده نم

 . شی_ا

  می_خب  من بسمه بر

گفتم و یبرداشتمو رفتم سمت عل فمویک می_اره بر

 ممنون. زحمتت شد یلیخ

به ما  ایگلک بازم بمعازه خودته مه کنمی_خواهش م

 سر بزن 

 _حتما. 

  شمونیپ نیایبمیشی_جناب خوشحال م

 _ممنون 

 مویکرد یخداحافظ ی_اه مغرور از خود راض

  نیماش سمتمیرفت

  یرفتار کن ینجوریا دیکارت بد بود نبا یلیخ ری_اقا ام

صدات  ینجوریاید کس ایگل کشش نده خوشم نم_مه

 حدشو بدونه  دیکنه با

 مثل داداشمه اون ی_ول



 _بسه تمومش کن

  ریام یخود خواه یلی_خ

  یبمون شتری_هه چرا چون.  جلوتو گرفتم نزاشتم ب

 واقعا که  یگیم یدار ی_چ

 گمی_دروغ م

که از  میدیرس قهیدق سیبهش ندادم بعد از ب ی_جواب

شدمو. زودتر از اون وارد خونه شدمو  ادهیپ نیماش

 .دمیمحکم کوبدرو  رفتم اتاقم
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عوض کردمو   یلباس خواب. خرس هی_لباسمو با 

. دمیکه د کردمیمپاک کن پاک ریداشتم صورتمو با ش

 یوارد اتاق شد. کجا بسالمت ریام

 _توتخت

 اجازه به شما داده انوقتی_دست به کمر گفتم ک

 بخوابم.زنم شیپ خوامی. مرمیگیاجازه نم ی_من از کس

   یدار یی_عجب رو



 که هست  نهی_ هم

نقطه تخت  نیبهش ندادمو رفتم  دورتر ی_جواب

سمت  دیکشمنو ریام دمیکه بعد از چند لحظه د دمیخواب

 گفت خودشو

بغل جاش تو شهیزن هم هینره  ادتی نوی.وقت اچی_ه

 فندوقم اضافه شده.  هیشوهرشه. مخصوصا االن که 

نگفتمو چشمامو بستم. دستمو گذاشتم  یچی_ ه

طعم کوچولو نیبا وجود ا شدیم یعنیشکمم رو

 داشته باشبچشم. خدا جونم هوامورو یخوشبخت
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به تخت  نگاه  دمیاز خواب پر نییتلفن از پا ی_باصدا

. ریعطر ام ی. بود بوریاماز جسم یکردم که  خال

کردم بالشت فروزدمو سرمو تو یچرخ شدیاحساس م

به  عیکه سراغم اومد سر یکه با. حالت تهوع

  ومدهیبچه هنوز ن نیرفتم.   اوف واقعا ا سیسرو

اشپزخونه تو تمبود  صورتمو شستمو رف دهیبرامانمو

  خچالیچسبونده به در  ینوشته ا ریام دمیکه د



برا  یزی_صبحونه امادست بخور حتما. ظهرم. چ

گرفتم.  میتصم   امیخودت درست کن جلسه دارم نم

 یلیکنمو  بعد برم خونه مادرم خ زیتمخونه رو کمی

خونه  یساعت هیوقت بود بهش سر نزده بودم بعد از. 

 کردن. حاضر شدمو. رفتم به طرف خونمون.   زیتم

 . یبابا. سر اورد ههههی_ک

پروو منم.  با بازشدن در   ی_بازکن دختره 

 یبراش تنگ شده بود  چطور یلیدلم خ دمیدرورزوا

 خوشگله.  

 هیمادرو هیافتاد  ادتونیسالم چه عجب  کی_عل

  یدار میخواهر

 بهت بدم.  یخبر هیاومدم  یول_واقعا شرمندتم

 . خونه ما. یاومد یحتما قهر کرد هی_چ

 بابا. _عه نه

 . هیچ_پس

  یشی. خاله میدار کهیکوچ ی.  ابجیعنی زهی_چ

 . یگیدروغ م ییییییییییی_چ

 _واال بخدا. مامان کجاست. 



 کرد.  زرنگ اخر کار خودشو ریام یاتاقشه ا_تو

 _ارزوووووووو پرونشو 

 یومدیوروجک من. خاله ن یوا گمی_خوب راست م

 شهیفدات م

 مامان به به رفتم مامان اتاق سمت به �� ونهید

مادر بزرگ  یدار. برم قربونت  چطورهخوشگلم

مامان  دلم برا صدات  یحرف بزن شهیمیچ یشیم

 رونیزدم از اتاق ب. ودمیمامانمو بوس یشونیتنگه.   پ

 

[23.10.20 01:50] 

 103 پارت

کردن به  یدنید ساعت حرف زدن با ارزو_بعد از دو

زودتر از من اومده.    ریام دمیسمت خونه رفتم که د

 گفت وارد شدم که

 خبر  یباز ب ی_کجا رفته بود

منم.  یجلسه دار یگفت ی_اوال سالم دوما جناب عال

سر رفته بودم خونه مامانم  هیبهت زنگ نزدم  گهید

  نیبهشون سر بزنم هم نایا

 . شمی.  نگران میگی_اخه نم



 نیبنابر ا زدیحرف م ینجوریبار بود داشت ا نی_اول

 که گفت  شهیتکرار نم گهیبهش گفتم. درو

باهات کار  شمیپ ایگل لباساتو عوض کن ب_خوبه مه

 دارم  

 . کنمیعوض م رمیبعد م_نه اول بگو

 سفر.  رمیم ستمین یچند روز هی_باشه. من. 

 سفر  ی_چ

 شرکت  یهست برا ی_اره سفر کار

  یبر دیبا ی_خب ک

 فردا صبح.  نی_هم

 _چه زود 

مدت که  نیاتوبگم خواستمیشد خب. م یا دفعهی_

بابا باش. مراقب خودتو.  اون وروجک ستمین

 شیپبرو یخوایبهتون. برسه. اگه م یبی. اسخوامینم

خانم حرف زدم.   میاگه هم نه من با  مر نایمامانت ا

خودته.   فقط  لی.  هرجور میکه نترس شتیپ ادیم

 مراقب خودت باش.   نکهیا



بعد از  ریهست مگه.  ام یار. چه سفرکیچ یعنی_

که  یاز سواالت یحرفش رفت اتاق کارشو منو با. کوه

 کرده بودن تنها گذاشت. ریذهنمو درگ
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 یهرچ دمیتخت دراز کش_به طرف اتاق رفتمو.  رو

هنوز داخل اتاق کارش بود.  ومدین رشدویمنتظر  ام

کم کم گرم شدن به خواب رفتم.  چشام نیهم یبرا

بغض کردم.  دفعهیرفته.  ریام دمیصبح که پاشدم. د

بالشت. فرو اخه چرا صدام نکرده بود.   سرمو تو

 کردم  هیگر یکردمو  کل

 

 یراو

 دمیکارامو انجام دادم رفتم تو اتاق که د نکهی_بعد از ا

بود که  یشب نیاخر نیا دیمه گل خواب خوابه. شا

در  یا ندهی.   معلوم نبود چه انمشیبب نستمتویم

وقته که دنبالمه.  یلی. خارشیانتظارمه. سگ صفت ک

. ارشیمعامله خاتمه بدم.  ک نیکه به ا رمیفردا م



با مادرم  باعث شدن   شبهست که. اون  یهمون مرد

بعد مه گل الوده بشه و یپدرم دستش به خون  بابا

 حیگل توض به مه دیخودشو بکوشه.  سر فرصت با

کنم  قیتحق نکهیبدون ا دخترو نیمن چقدر ا ایخدابدم

مطمعن بشم. رنجوندم.  تا خود صبح به صورت مثل و

.  نگاهم به ساعت افتاد ختمیماهش زل زدمو  اشک ر

ارمان  پاشدمو  بامیرفتیم دیبا دادینشون مرو پنجکه 

. رونیاومدم ب دمویبوسصورت مه گل و گهید باری

 .دمی. عشقم قول مکنمیم درستزویهمه چ
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پاشدم صورتمو  ختمیاشک ر یکل نکهی_بعد از ا

به غذا نداشتم.   یلیمچینشستم ه   شستمو

داره زنگ خونه  یکی دمیخودم بودم که د الیخفکروتو

گفته  ریبردارم. اخه ام. دودل بودم تلفن روزنهیمرو

 ای.موقع.  بالخره دل وزدم به درچیهبود جواب ندم

 جواب دادم 

 _بله. 



. هستم. اقا گفته بودن می_سالم خانم من مر

 یخونه  دیریاگه نم نمیخواستم بب شتونیپامیب

 . امیمادرتون من ب

 .  نیاریب فیتشر رمی_سالم. نه نم

 اونجا هستم  گهید قهی_چشم من تا ده دق

 _باشه منتظرتونم. 

باز کردم که بلند شد درو فونیا یبعد صدا قهیدق ده

پشت در هست  سالم خوش  یسال انیزن م هی دمید

  نیاومد

الحق  ی_سالم خانم جان.  ماشااا شما چقدر خوشگل

 که اقا حق داره نگرانتون بشه. 

منو. به  ومدهیبود هنوز ن یچه زن باحال ایخدا ی_وا

 . دیش گفتم ممنون شما لطف داربهخنده انداخت رو

 نیا شیساله. پ یلیخانم جان من خ گمی_راست م

مرد  یلیپسرمه خ یاقاهم جا  کنمیخانواده کار م

 . دیندار لیم یزیخب خانم جان چ  هیخوب

خانم. اسم من مه  دیبه من نگ شهی_نه ممنون فقط م

 . نیراحت باش شمیگل هست خوشحال م

 _باشه دخترم



.   دونهیم زایچ یلیزن خ نیا کردمی_ممنونم. حس م

توهمات خودمو کنار زدمو رفتم تو اتاقم شروع کردم 

 به رمان خوندن
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خانم.  می. مریرمان خوندم که باصدا رو ی_دوساعت

 به خودم اومدمو 

 همه صدات کردم.  نیدخترم. ا یی_کجا

 .  متوجه نشدم مخوندیکتاب مداشتم دی_ببخش

 ناهار حاضرهه  نییپا ای. بزمی_فداسرت عز

شستمو  . دستاموامی_چشم. دستامو بشورم االن م

رفتم تو اشپزخونه به به چه کرده بود. زرشک پلو با 

درست  یزیچ هیخودم  دنیساالد  زحمت کشمرغ و

  کردمیم

. بخور فمهی. وظسین یدخترم زحمتنگوحرفارو نی_ا

 نوش جانت 

 . نیخوریا نم_شم



 دخترم   خورمی_نه من بعدا م

 کنم.  یخواهش هیازتون  شهی_م

 _جانم دخترم. 

 . نیدارم بهم جواب بد سوالکمیو نی_بامن غذا بخور

 _باشه دخترم 

از   شهینشست که گفتم. م دمویخودش غذا کش ی_برا

که به اون  یزیاز خانوادش.  کال هرچ دیبگ کمی ریام

 . شهیمربوط م

 نایاقا ا یخونه تو میبگم. من از جوان ی_دخترم من چ

. راستش ونهیمثل پسرم م کردمیکار م

زن خوش گذرون  هیبگم مادر اقا  یچجوردونمینم

 یپدرشون  زندگ. به اقا وکردینم یبودو. اصال توجه

 داشتن.  یسخت

  

 زاریاز زن ها متنفرهه و ب ریچرا ام دیدونی_شما م

 چرا انقدر بد اخالقه 

  نکهیبعد از ا یدرست نباشه بگم. ول دی_شا

مردن. باعث شد  یاحیر یمادرشون باعث شدن که اقا

بعد از   ریسنگ بشه. بداخالق گوشه گ کهیکه اقا از ت



دخترم خود  میچند مدت هم  رفت خارج از کشور بگذر

  گهیروز بهت م هیش 

. ذهنم پر از کردهنکاروی. چرا مادرش ایچ یعنی_

 عالمت سوال بود
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خانم تشکر  میناهارمو خوردم از مر نکهی_بعد از ا

نشستم.  داشت عشق اجاره  یو یت یپا کمیکردمو. 

شد  یچ دونمی. نمدفعهیبودم که  دنیمشغول د دادیم یا

که سراغم اومده بود  یخوابم برد  با حالت تهوع

. خانم. با می. که مرییسمت دستشو دمیشدمو دو داریب

  شمی. اومد پینگران

 . دفعهیدکتر چت شد  میبر یخوایشده دخترم م ی_چ

 هست.  یعی. طبسین میزی_چ

 . ی_دخترم. مطمعن

 خانم. راستش من حامله ام  می_اره مر



 .  یگی_راست م

 _با خجالت لب زدم بله. 

 خجالت نداره.  نکهیقربونت برم دخترم ا ی_وا

 ماهت هست.  چند

 _دوماه 

استراحت کن. مادر. برو رهیکه قدمش خ شااای_ا

 . زمیعز

   خانممی. مری_چشم  راست

 _جانم 

 تماس نگرفته.   ری_ام

 هنوز زنگ نزدن.  زمی_نه عز

 _اهان ممنونم. 

 دهیسمت تخت کش_به سمت اتاقمون رفتمو. نگاهم

نبود فقط. بالشتش همدمم بود.    ریام گهیشد.  امشب د

 گرفتم.  بغلروی.  عکس امدمویرو تخت دراز کش

 

 

 



 بعد.  دوماه

 

 یخبرچیه گذشته بود و ری_االن دوماه از رفتن ام

 رفتیم هابودوصبحشمیپخانم میازش نبود. شبا. مر

 یکرده بود  نگاه مانیدخترش اخه تازه زا یخونه 

مم بزرگتر شده بود فردا انداختم. شک نهیابه خودم تو

سونو. چهرم. خسته بود  یبرا رفتمیم دیبا

 .کردمیمحسنویا
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بهش  یلینبود متوجه شدم خ ریکه ام یمدت نیا_تو

وابسته شدم. به شدت دلتنگش بودمو شبا با لباسش 

. اگه امتحان بود چرا خدا دست دونمی.  نمدمیخوابیم

 . در اتاق زده شد که گفتم دیکشیازش نم

  دیی_بفرما

 بخور برات خوبه.  سوپ رو نیا ای_دخترم ب

 ندارم.  لیم ی_ممنونم ول



 . یریدخترم بخور جون بگ هیندارم چ لی_م

 خانم  می_مر

 _جانم 

بامن  شهیمبگمخواستمیبرم سونو.  م دی_من فردا با

  نیایب

  زمیه خانوادت که هستن عز_اخ

 _نه فقط خواهرمه 

  امی_باشه م

 _ممنونم واقعا. 

که دخترم توهم غصه نخور  خدا  کنمینم ی_کار

 هواتو. داره شهیهم

سرمو تکون دادم.  مشغول خوردن  دمویکش ی_اه

 شدمسوپ جو
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سونو  میکه بردنبال ارزو میخانم رفت میمر همراهصبح

که  یموجود نمیداشتم. دوست داشتم بب جانیه یلیخ

 .  هیچ خورهیشکمم ول متو

 سرکوچه من سرکوچه ام.  ایب_ارزو

 _باشه. 

 _سالم سالم. 

  ی_سالم خانم. خوب

 تونهیم یچ یعنیقند عسل خاله  یوا ی_خوبم ابج

 باشه. 

  یرفت سالم کن ادتیخانم  می_ارزو. به مر

. سالم عرض شد. انقدر خوشحالم که دیببخش_

 . شرمنده دیدونینم

 خانممیخنده مر ریزمیزد ییسه تاحرف ارزو نی_با ا

 گفت

 سرت.  یدخترم.  فدا کنمی_خواهش م

 شما خانم مهربون بشم.  ی_اخ من فدا

  زیزبون برگفتم. ازدستت کمبه ارزو_با خنده رو

 _واال. 



به مطب دکتر.  سالم خانم  میدیساعت رس می_بعد از ن

 سونو.   یمن وقت گرفته بودم برا دیببخش

 _اسمتون 

 _مه گل زند هستم 

 داخل.  دیی_بفرما

 _سالم. 

  ی_سالم دخترم خوش اومد

 _ممنونم. 

 نیتخت کع امروز وقتشه ا_بخواب رو

دختر خوشگل  هی مینیبده ببنشونخودشوکوچولو

 پسر  هی ای. یدار

به دستور دکتر  دمیتخت خوابزدمو رو ی_لبخند

 ریروشکممو. تصو ختیر یعیباال که مالباسمو زدم

 ایخدا یشد.  وا ونینما کیکوچ یو یاون. تبچه تو

 بود.  چقدر کوچولو

 ین یشما. صاحب دوتا. ن گمیمکی_دخترم تبر

 . یشدخوشمل کوچولو

 _با حرف دکتر چشام گرد شد 



 .  ی_چ

 یپسر مامان هیووچولودختر ک هی یباردار_شما دوقلو

 طونیش
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شدم که گفت  پاشو دخترم  رهیشده به دکتر خ شوکه

. دمیشنیمیمن چ ایدرست کن. تمومه.  خدالباستو

وجودم بودن.  بعد تو ریامدوتا. بچه از جنس منو یعنی

که.  رونیاز دکتر تشکر کردم اومدم ب نکهیاز ا

 دونستمیشد دخترم نم یخانم گفتن چ میمرارزو

.  روبهشون گفتم بچه نیغمگ ایخوشحال باشم 

 پسر.   هیدختر  هیهست دوقلو

 یمه گل دوتا ن ی_اخ جون. خاله قربونشون بشه وا

 خوشمل.   ین

دلم تو دونستیخدا م یشدم ول رهی_بالبخند بهش خ

 دونمینم . یعنیاالن کجاست  ریغوغا به پا بود.  ام

 که گفت  انهی.  دیاز نگاهم فهم میمامان مر



 . ادشیاقا زود مو رهیخ شاای_صبور باش مادر ا

. که نیسمت ماش میتکون دادمو راه افتاد ی_سر

زنگ خورد شماره ناشناس بود. برنداشتم که   میگوش

 گفت ارزو

  بودی_ک

 _ناشناس بود ولش کن 

 _اهان. 

 هیچگفتم نظرتونخانم و ارزو می_روبه.  مر

 .  رونیبمیبرشام

دخترم چون  شیمن برم پ یشی_دخترم. اگه ناراحت نم

 . دیبا ارزو بردست تنهاست.  تو

خانم گفتم.  میبه مرنکرده بودم رو نجاشوی_فکر ا

 اول دخترتون   دیحتما بر

 _ممنونم دخترم.  

زو خانم به خونه دخترش با ار می_بعد از رسوندن. مر

 . یخواهر یخوریمیرستوران دنج   خب چ هی. میرفت

 .  خورمیم تزای_من پ



مخصوص لطفا.  تزایصدا کردم گفتم.  دوتا پ_گارسونو

  یبا نوشابه. مشک

  دیندار لیم یا گهید یزیچ

 _نه ممنون.
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منم به بود و شیمشغول ور رفتن با گوش_ارزو

 یچ ایشکمم خدا رو دمیراف نگاه کردم. دستموکشاط

.   میگرفتیجشن م ییبود. دوتا نجایا ریاالن ام شدیم

فکرا بودم که  نیهمکنم خدا  تو کاریمن دست تنها چ

 ندفعهیهمون شماره. بود. اخورد و زنگمیباز گوش

 الو تمبرداش ایدل زدم به در گهید

 _سالم مه گل خانم. 

 _سالم شما 

 ری_من ارمانم دوست ام

  دیی_اهان. شناختم بله بفرما

 بگم.   یچطور یعنی زهی_مه گل خانم چ



 افتاده.  یشده اتفاق یزی_چ

 نجایما االن ا گمیکه م یمارستانیب نیبه ا نیای_ب

 میهست

.  رسونمی.  من االن خودمو مشدهیچ مارستانیب ی_چ

  میگفتم پاشو بررو به ارزو

 مه گل  یختی_چرا بهم ر

 .  مارستانهیتو ب ریام میبر_پاشو

که  کردمی. می. رانندگیاورسر سام ی_باسرعت

  گفتیمارزو

 .  میکنی_مه گل اروم. االن تصادف م

 یچه اتفاق ریبرا ام یعنینبود.   داری_اما من گوشم شن

 دایپ عیکه  سر میدی. رسقهیدق سیافتاده.  بعد از ب

 . دمیدرمان روکه ا مارستانیبتو دمیشدمو. دو

 شده اقا ارمان  یکوش چ ری_ام

 دکترا باال سرش هستن  دی_اروم باش

 لطفا نمشیببخوامی_م

 . نیای. پشت سر من بمیری_باشع باشه االن م



که  ینیا شدیکما باور نممن رفته بود تو ری_ام

جلورومه همون مرد مغرور  منه. همون که باهمه. 

سرش اومده بود  ییبالتخس بودناش چه  راشیگ

. اایشده بود چشماش بسته بود.  خدا یصورتش خون

 کنم. کاریچ
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شده بودم بهش که دکترش  رهیخ هیبا گر ینجوریهم

  دیپرستر از من رفت جلو عیاومد ارمان سر

  شهیمیچطوره.  چ تشیدکتر وضع ی_اقا

براش. ما  دیدعا کن دیا. فقط بمهیوخ یلیخ تشی_وظع

 التونی.  خمیدیانجام م ادیاز دستمون بر ب یهرکار

حساب کرد روش.  ادیز شهیخب. نم یراحت.  ول

 خداکمکتون کنه.  

 یچ دمینفهمرفت و یاهیحرف دکتر چشام س نی_با ا

که با اشک  دمیچشامو باز کردم ارزورو د یشد.  وقت

 حالت چطوره.   یگفت. ابج

 . ریام شیبرم پ خوامی_م



 دیبا تو شهیدکترا مراقبشن اون خوب م ی_ابج

 .  یاستراحت کن

 رونیتوجه بهش پاشدمو. سرمو از دستم ب ی_ب

   دمیکش

  یدستتو داغون کرد یکنیم کاری_مه گل چ

 ریکه برام مهم بود ام یزی_برام مهم نبود االن تنها چ

که حکم  ستادمیا یا شهیپشت ش ونیگر یبود. با چشا

.  نطرفیمن ااون طرف بود و ریداشت. امزندان رو

 بشه. ینجوری.  قرار نبود ادیکشیدلم براش پر م
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. دمیدکه روشونم نشست برگشتمو ارزو رو ی_بادست

 شده بود  رهیبهم خ یکه با ناراحت

 کنهیمکه. خدا کمکش شیدید  میبر ای.  بجونمی_ابج

 ی. تویبه بچها  سیاستراحت کن واست خوب ن ایب

اونا. بهشون  ستین یراز رمیشکمت فکر کن.  ام

 فشار وارد بشه. 



 

. باباشون یبچهاهم برام مهم نبودن. وقت نیا گهی_ د

گاهمون گوشه تخت افتاده بودو با  هیتک ینبود. وقت

  کاریچخواستمیمبچهارو نیا کردیمپنجه نرمدستومرگ

من  گفتمیم روشکممو زدمی. میدر پ یمشت هامو پ

.   اشکام خوامیخدا نم خوامینم ریبدون امبچهارو نیا

منو .  با داد من پرستارا اومدن وختنیریمحبا م یب

.  یتا ک ایاتاق بهم ارامش بخش زدن.    خدابردن. تو

 . خدا جون.دمیم پسویمن دارم تقاص چ

 

 .  یجونم ابج ی_ابج

 استراحت کنه.   دیبا ماریب رونیب دی_بر

 

 

 ارزو

 

 ینجوریا موقعچی_حال مه گل به شدت داغون بود ه

 میابج دیکشیم یسخت دیبودمش. چقدر با دهیند



. که ارمان ختمیریداشتم اشک م ینجوری. همدونمینم

 به طرفم گرفته بود  ی. دستمال کاغذدمیکنارم د

.  بهتون شهیدرست م زی. همه چدی_اشکاتونو پاک کن

 هی.   مه گل خانم هم بهشون فشار اومده. مدیقول م

  دی. نگران نباششنیدوروز بگذره بهتر م

ممنون از گفتم دمیکشیباال م موینیکه ب نجوری_هم

. با مینگران نباشم. ابج ی. اخه چجوریول تونیدلدار

 یلی. واسش خیهمه سخت نیشکمش.  ادوتا بچه تو

 .هیادیز
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بهش  دیما با سین یچاره ا یول نیگیمیچ فهممی_م

 .  میخودمونو بباز دی.  نبامیبد هیروح

 _اره حق با شماست. 

  گمی_م

 _بله. 



. گوجه هیشب تونینیب دیکنیم عیگر یوقت شهی_شما هم

هست.  یخارج یجشن ها نیا هیصورتتونم شب شهیم

 خودشونا  کننیجن م

. نه دمیگرد شد.  با حرص بهش توپ_با حرفش چشام

 یداشت جلو ی.  سعباهستمیز میلی. بعدم من خریخ

 وگفت   رهیخندشو بگ

فکر رو ندفعهیا یول ستیدرش ن ی_بله اون که شک

 . نی. انابل شدهیشب بایز یکنم به جا

 رهیخنده  که باحرص بهش خ ری_بعد از حرفش زد ز

از. من  یم دست کمشدمو. پاشدم بهش گفتم شماه

 . فیکثکوله. وکج و یمثل ادم ها دیندار

 

خودمو  یمنم. هواخواه ها یول نیگی_اره راست م

 دارم. 

 بهش نگاه کردم.   یچپک_اداشو دراوردمو

  ستی_شما گرسنتون ن

گرسنمه  یلیگفتم چرا خ نیگرسنه بودم بنابر ا یلی_خ

شما مثل خرمگس زنگ که میخوردیشام م میداشت

 . یزد



 

نبودم وگرنه مزاحم خوردنتون  انیمن درجر دی_ببخش

 ��بوده  ریامر خ یاخه نه که برا شدمینم

بود من زدم با خجالت سرمو  یچه حرف نی_اوف ا

 .  پشت کردم بهش که برم.   نییانداختم پا

  نیمگه گرسنه نبود نیریم نی_کجا دار

 گفتم  ینجوری_نه هم

شکمش خانم ادم که ازش _تعارف نکن ارزو

 .شهینم شیحال یچیشکم گرسنه ه گنی.  مگذرهینم
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 نیسمت ماش دکی_پشت سر ارمان راه افتادم که د

بوفه  نیاز هم نییخوای. روبهش گفتم. مگه. نمرهیم

  میکن دیخر

 ریس زایچ نیمن گرسنمه با ا هی_نه بابا بوفه چ

 . شمینم



.  اخه رمیگیم کیک هی. من برا خودم نی_خب شما بر

 تنها بزارم. مه گل رو تونمینم

 .  امیمو رمیگیباال. من غذا م دی_خب. باشه شما بر

 باشه.  اقا ارمان  هیفکر خوب نمی_ا

 _جونم 

 یول شدرورویچرا با جواب دادنش دلم ز دونمی_نم

 . دیروبهش گفتم مراقب باش

 . نیریدست کم نگ_چشم. ارمان رو

 .  مارستانی_پشت بهش کردمو رفتم داخل ب

 

 

 

 گل  مه

 

اتاق.  نی_چشامو که باز کردم.  خودمو باز تو ا

 ریروزا. همش همراهم بود. کاش ام نیا کهیسرم

 نیبا ا ینماز بخونم.   ول خواستی.  دلم مادیبهوش ب



تختم بودو فشار  یکه باال یزنگ دی.  کلتونستمیحالم نم

 دادم که پرستار اومد.  

 اومده  شی. پی_جانم. مشکل

 نیاریاز دستم در بسروم رو نیا خواستمیم ی_نه ول

 راه برم.   کمی خوامیم

درش  امی.   مشهیتموم م گهید قهیده دق زمی_عز

  ارمیم

 یتکون دادمو چشامو بستم.  که باصدا ی_سر

 به سمتش برگشتم.  ارزو

 قشنگ من  یجونم چشاشو باز کرده.   بهتر ی_ابج

 سروم تموم بشه پاشم.  نی_اره خوبم. منتظرم ا

  یاستراحت کن دیبا یپاش یبرا چ ی_پاش

 راه برم  یکم خوامی_م

 _اهان. 

 _اقا ارمان کجاست 

 رهی_رفته غذا بگ
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د.  روبه اور رونی_ پرستار اومد سرم دستمو ب

 . کمیتنها باشم  خوامیاستراحت کن من مگفتم. توارزو

 که  شهی_اخه. نم

  گردمیمن خوبم زود بر م_ارزو

  ی_باسه ابج

 سیاومدمو. رفتم سمت سرو رونی_از اتاق ب

 هیبا  یبه خودم کردم.  فرق ینگاه نهی. تو ایبهداشت

وضو گرفتم.  به سمت.  نکهیمرده. نداشتم.  بعد از ا

راه افتادم.  شروع کردم به نماز  مارستانینمازخونه ب

 هیبر گردونه.  بهم.   رمویخوندن. از خدا خواستم ام

ارامش به  کردمی. با خدا حرف زدم. حس میساعت

کفشام  دنیشده.   پاشدمو بعد از پوش قیوجودم. تزر

ارزو داره به  دمی. که درونیاز نماز خونه اومدم ب

 . ادیسمتم م

 همه جارو گشتم. دنبالت.   ییکجا ی_ابج

 ییمن که جا ی_نماز خونه بودم.  تو چرا انقدر نگران

 ندارم که برم. رو

 بخور  کمیارمان غذا گرفته  میابریکنم.  ب کاری_خب چ



 . ینخورد یچیندارم من  تو برو بخور. ه لی_م

 بخاطر من.  گهید ای_ب

صحنه  دنیاتاق که با د تومیتکون دادمو رفت ی_سر

چشامون گرد شد. ارمان داشت خودسو خفه  روبه رو

 گلوش.  که با افتادن نگاهش به ما افتاد تو کردیم

 

که دنبالت  ی. اقا ارمان خب بابا اروم کسشدی_چ

 . کنهینم

 نکهی.  بعد از اشهی_بهش اب بده ارزو االن خفه م

 ارمان اب خورد گفت 

بهم اب بده.  یمه گل خانم خداروشکر که گفت ی_اخ

بعد غر   دنیوگرنه االن. خفه شده بودم. اول اب م

 . زننیم

 یچیحرف ارمان ارزو از خجالت قرمز شدو ه نی_با ا

 ییخبرا هی.  به به. فکر کنم دینگفت که ارمان خند

شده بود.  با لبخند بهشون نگاه کردم.  که ارمان  

 دییگرفت مه گل خانم بفرما رومجلورو یظرف  کباب

  نایشیم فی. ضعدینخورد یچیه دیبخور



کردم.  مشغول خوردن  ی_ظرف ازش گرفتمو تشکر

 شدم
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شامو خوردم.  از پرستار خواستم  نکهی_بعد از ا

التماس گذاشتن  یبعد از کل ریام شیبرم پ کمیبزاره 

 دمویپوشمخصوص رو یلباس ها ششیکه برم  پ

شد.  ی. باز چشام اشکدنشیرفتم باال سرش با د

جوانه زده بود.  شااشمیصورتش کبود شده بود  ر

توموهاش لباش خشک شده بود و  دمیدستمو کش

 ادی. زدمیدستام گرفتم اوردم باال بوس. دستاشو تودیفس

 دمویبوس شویشونیپ نیباشم بنابرا ششیپ زاشتنینم

 کنمیگفتم عشقم زود خوب شو خواهش مدر گوشش 

 باز کن. زود چشاتو رمیام

دکترا کم کم  گهیروال گذشت. د نیهمروز به سه

باز کنن دستگاهارو خواستنیو م شدنیم دیداشتن نا ام

.  نکردننکارویارمان.  امن و یکه با خواهش ها

. دعا مویبود مارستانیبهممون شب تا صبح تو

 خوندمیعاشورا م رتای.   داشتم زمیکردیم
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 اومد سمتم  هی. ارزو با گردمی_که د

 جونم.  ی_ابج

به  یسر هیافتاده. با گر ریواسه ام یشده. اتفاق ی_چ

 عالمت نه تکون داد

بهوش  ریجونم بالخره دعاهات براورده شد ام ی_ابج

 اومد 

برگشته بود.   رمی.  خدا جونم امدمیشنیمیچ ای_خدا

به دکتر گفتم.   ششیپاشدمو خودمو رسوندم پ عیسر

  ششیبرم پ شهیدکتر م یاقا

بخش  چشمتون تو ارنشیدخترم فردا م شهی_نه نم

 روشن. 

خب ارزشش داره  یشد. ول ی_باحرف دکتر بادم خال

.  از بس خوشحال بودم نمشیبب تونمیم گهیفردا د

 نم.  که ارمان گفت ک کاریچ دونستمینم

به  زیحاال که همه چ نیخواینم گمی_مه گل خانم م

  کمی دیخونه استراحت کن نیگذشته بر ریخ



  بمونمخوامی_نه م

 کمیهم  نیشد فیکث یلیخ یول دی_اخه ببخش

 نی. که انیایهم با ظاهر خوب م دیکنیاستراحت م

  ارهیاز عزا در ب یدل هیماهم.  قیرف

پسر  نیخنده از دست ا ری_با حرف زدنش زدم ز

شلخته شده بودم.   خب باشه  یلیخ گفتینم راهمیب

 . رسونهیمنو م یحاال ک

 . گردمیخودم بر م رسونمویمارزوخانم رو_من شما و

هفته ست  هیخونه مه گل  رمی_نه اقا ارمان من نم

 ی. دلم براش تنگ شده  خودم با تاکسدمیمامانمو ند

 . رمیم

  برمتونی_الزم نکرده خودم م

.  چقدر کردمیدونفر نگاه م نیا ی_داشتم به صحبتا

 ��. انیبهم م
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ارمان رسوندم خونه. از پله ها رفتم  نکهی_بعد از ا

خونه. سرجاش  لیباز کردم تمام وساباال. در خونه رو



شده بود. چون  فیبود اما خاک گرفته بود  همه جا کث

  ریلباس حر هینبسته بودم.   لباسامو با پنجره هارو

. خونه کمیگرفتم  میگشاد عوض کردمو تصم یگل گل

  شدیمرخص م ریزود ام ای ری. دهکنم بالخر زیتمرو

. همه نکهی.  بعد از ادنیکشاول شروع کردم به جارو

. یها شهیبرداشتمو  از ش یجارو زدم.  دستمالجارو

مدت  نیاکه تو میلباسا  یو یکردم تا ت زیتم پنجره.

پهنشون کردم.   ییلباسشو نیتنم بود انداختم  تو ماش

که به سه  اتاقوکار کردن. رفتم  ت یبعد از دوساعت

 خوابم برد دیسوت نکش

 

 می. تصمیحموم حساب هیزود پاشدمو بعد از  صبح

کرم پودر  کمیکنم. اول از همه.  شیارا کمیگرفتم 

تر  دهیچشامو کشکه یزدمو بعدم خط چشم گربه ا

رژ لب قرمز  هیدر اخرم و یرژ گونه اجر. وکردیم

 دمی. کلفتمو پوشیمشک ی.    جوراب شلوارغیج

 میمداد وک. نیسرد شده بود با بارون یلیهوا خچون

   یمشک یبوت ها میو ن



 اوردهیخودم ن بانوی. چون  ماشیزدم. به تاکس زنگ

 یتاکس نکهیبود بعد از ا مارستانیب نگیپارکودمو.توب

 میرفت مارستانیبهش دادمو به طرف باومد  ادرسو
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ذوق داشتم شوق و یلیخ دمیکه رس مارستانی_به ب

کدوم  ارزوزنگ زدم الوبخش  به ارزورفتم تو عیسر

 اتاقه 

 طبقه باال  ۲۰۳اتاق  ای. بجونمی_سالم ابج

شدم.   تمیوضع الیخی_حله.  تند از پله ها رفتم باال ب

به در اتاق.  دنیمهم بود فقط اون. بارس ریاالن فقط ام

زدمو وارد شدم که نگاه . درویاسترس گرفتم. ول کمی

 سمت من  دیها همه چرخ

کچلمون کرد  ریاقا ام نیکه ا ایجونم ب ی_به به ابج

 مه گل کو. کو ازبس  گفت مه گل



کمتر شده بودن و  اشیکه کبود ری_نگاهم افتاد به ام

. کردیداشت نگام م ینجوریسرشو بسته بودن.  هم

 . نییسرمو انداختم پا وردمویکه طاقت ن

  نییپا میبر نیایبا من ب شهی_خب اقا ارمان م

 ارزو خانم.  هنوز تازه  مه گل خانم اومدن  می_کجا بر

  کمی رمیاقا ام.  مه گل ومیبر_اومم نه اقا ارمان 

 حرف بزنن من با شما کار دارم 

  مینیبش قهیدق هیما  نیبابا اگه گذاشت ی_ا

شده بودم که   رهیارزو خ_با لبخند به. ارمان و

 زبون باز کرد گفت  ریبالخره ام

 با زنم خلوت کنم. عه  خوامیبچه م گهید_برو

 ارمیاز عزا در ب یدل خوامیم_خب داداش زودتر بگو

 . گهید

 _اقا ارماااااان 

 .می. امر امر شماست. برمی_من تسل
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 گفت  ریارزو رفتن امارمان و نکهی_بعد از ا

 . کترینزد یایب یخوایرفتن  نم نای_خب. بالخره ا

که دستمو گرفتو نشوندم  کشی_با خجالت رفتم نزد

 کنارش. 

.  هومیبگ یزیچ یخوای_خب خانوم خوشگل من. نم

 اخ قربون خجالتت بشم.  رینگاه کن به ام

 

اراده.  اشکام اومدن  ی. بیشد. ول یچ  دونمی_ نم

که تو دلم مونده  ییشروع کردم. به حرف هاو  نییپا

 یحرف بزنم. اره. ب یخوایمبهش گفتمبود  رو

دوماه ازت  یایمویریروزه م هی. یمعرفت. به من گفت

دخترهه  هی. ینگفت یامیپ نهینبود نه زنگ یخبر

.  حاال من تحاملس شهیخونه دل نگرونم متو

  یشکمم هستن چزبون که تو یدوتا طفل ب اونیچیه

 بغلش. تو دیکشکه منو گفتمیداشتم م ینجوریهان. هم

 لیتمام کارام دل یمه گلم اما منم برا ی_ حق دار

 یجانبه به. قاض هی ینجوریدارم.  خانم. چرا هم

 .  خب ایزینراشکارو نیا گهید  یریم

 _باشه 



 یفندوق بابا ک نیمه گل االن چند ماهته ا ی_راست

 پس  ادیم

 .شیتو ش رمیم گهی_چند روز د
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 یمن  رفتفندوق بشم نی_اخ قربون ا

 نه.  ای یکنچکتشویجنس

  ریام زهیچ یعنی_اره رفتم 

   ری_جان ام

  یفهمیم ادیب ایدن یولش کن. وقت یچی_ه

 جان من   گهید_خب بگو

 بمونه.  زی_نه بزار سوپرا

 _خب باشه. 

به لبمو  دیکششدم که دستشو رهی_با لبخند بهش خ

 گفت 

 . هومیزدرژو نیایشما با اجازه ک ی_خانوم

 شده  یزی_چرا مگه چ



.  یدی.  فهمیبرا من بزن دیرژ فقط با نی_اره شده ا

 نگاه کنن خانوممو. گهید یکسا ادیخوشم نم

 

که سرمو برد  کردمیم لیتحل هیتجز_داشتم حرفشو

 نیزد که جبران همه. ا یچنان بوسه ا سمت خودشو

 بود که نبود یروزا
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ر اتاق باز شد . دکهمیبودخودمون ی_تو حال هوا

 یکه سع ینجوریوارد شدن. ارمان همارمان ارزوو

 داشت. خندشو نگهداره گفت 

 یبزارن وقت دیبا کارارو نجوری. داداش. اگمی_اومم م

 .  کیخونه. قشنگ ش رنیم

 گفتیداشت م ینجوری_از خجالت قرمز شده بودم هم

 ساکت شد.  ارزو غیکه با. ج

  گهید هی_اقا ارمااااان کاف

 . می_باشه بابا من تسل



. خوادی. خانوممه دلم معشوریب گهی_راست م

 . هیببوسمش. حرف

  گعی.  دمی_نه داداش من تسل

 . نی_افر

   ریام شیپ مونمیم نجایخونه من ابرو یخوایم _ارزو

خانم شما با ارزو مونهی. الزم نکرده ارمان مری_نه خ

 خونه یریم

 بمونم. خودم  خوامی_اخه م

خونه. حرف برو گمیخانومم. م گهید  می_اخه ندار

 . زمیکن عزگوش

  میریم_باشه. پس منو ارزو

 بهشون  بدهنویماش چی_صبرکن ارمان سوئ

اون  مارستانهیبنگیپارکخودم تو نیماش خوادی_نه نم

 شب که اومدم. گذاشتمش اونجا 

 . ای_اهان خب پس خوبه.  مراقب خودت باش

 _چشم. 

 شم گفتنت. _اخ قربون چ



 سادهیدوتا مجرد وا نجایانکارویا دی_داداش بابا نکن

 دلمون خواست بابا 

شده بود  که از ارزو رهیحرفش خ نی_ارمان با ا

بود حتما  ییپس خبرا  نیانداخته بود پائخجالت سرشو

به  یانداختم  که اشاره ا ریبه امنگاهمو دمیفهمیم دیبا

زدم.  بهشیچشمکگرفتم. واون دوتا کرد منظورشو

 جان  ریام گهید میخب ما بر

 . بسالمت.دی_بر
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 می. رفتمیکرد یخداحافظ ارمانرویاز ام نکهی_بعد از ا

 گفت . که ارزومی. سوار شدنیسمت ماش

 چرا اشاره کرد بهت  ری_اقا ام

بهم نگاه  یلیارمان خو که تو ییاز اونجا _اوممم خب

باشه.  بعد  یخبر دیشا می. گفتدیکنیخفن مفن م  یها

 هول شده گفت  حرفم ارزو نیاز ا

 اره  یکه نه. ول ی.  خبریعنی زهی_هان نه چ

 �� یگیمیچ یفهمی_دختر خودت م



فعال. حاال  سین یخاص زی.  چگهینده د ریگی_خب ابج

 تا بعد 

 بشه.  مبارکه  یی_خب. پس قراره خبرا

 ییییییییی_ابج

زده نشد تا خونه.  نمونیب یحرف گهی.  دمی_من تسل

 میرفت یی. دوتامیاز بس خسته بود میدیرس یوقت

 .  میدیخواب

 کردن ارزو داریصدا بزود پاشدمو بدون سرو صبح

 راه افتادم. مارستانیحاضر شدمو به طرف ب
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  یراو

از وجودم کم  یا مهی_بعد از رفتن مه گل. انگار ن

افتادم. قربون  دمشیکه بوس یوقت ادیشده بود 

 الیخفکر وخجالتش بشم. همسرک ناز من بود تو

بودو به  دهیکه خواب ینجوریخودم بودم که ارمان  هم

 سقف زل زده بود گفت 

 نه. هیبیعج زی. عشق چریام گمی_م



که هردوتاشو  یداره هم تلخ ینیری. هم  شیلی_اره خ

 . چطورمگه یکنیدل  قبول موبا جون

 . ینجوریهم یچی_هان ه

 بهمبگو ادیخوشت ماز ارزو دونمی_ارمان م

  عستیانقدر ضا یعنی_واقعا 

 

 گفت  خاروندیمکه داشت سرشو نجوری. همیلی_اره خ

 یمخصوصا وقت ادیم_خب اره راستش ازش خوشم

 یلیاقا ارماااان. بسته خ یوا گهید م ایرصش در مح

 ��باحاله

 . ی_خاک توسرت. پس دلتو باخت

ها.  اصال با  عیما نیهمتو یزیچ هیگفت  شهی_م

 . ریام کنهیدورو برم فرق م یدخترر

 دوست داشتنه  وویحست عاشق نی. ای_حاال مطمعن

 تونمیکه هست م یهرچ یبگم ول یقطع تونمی_نم

  سیحس ن یبفهمم اونم. ب

  یبزار شیپا پ یخوای_پس م



بعدشم که بادا  قیرف رمیمجلو ی_نه به روش ارمان

 بادا مبارک بادا
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.  سالم مارستانیکردمو رفتم. داخل ب پارکنوی_ماش

  یبهتر

   _سالم خانومم خوبم

 _شکر اقا ارمان کوش

 یصبحانه ا هیبه خودش برسه  کمی_رفت خونه  

 کجاست  . االناست که برسه    ارزوادیب رهیبگ

 کنم.  دارشیب ومدی_خونست خواب بود دلم ن

همه کار  نی. بخاطر اون رفته اچارهی_اخ اخ ارمان ب

 �😂😂�کنه.

  یدیفهم یزیمگه چتو ی_واقعا چه بد شد. پس راست

 . یگرفتکم دستمنوی_اره پس چ

  شدی_نه خب چ



 قیشما دل. رف یمشخصه. ابجکه نجوریا یچی_ه

 برده.   یحسابمارو

صدا وارد _اومدم ازش سوال کنم که ارمان با سرو

 شد 

 .  یپرتقال یمتعال ی_به به مه گل خانم. صبح عال

.  ارمان پسر فوق یکرده بود طفل پی_چقدر خوشت

 بودش. خوش برورو و پیالعاده خوشت

ارزو خانم  یراست نیصبحونه گرفتم. بخور دیی_بفرما

 کجان 

خونه منم خواب بود تو یعنی ومدین_اومم ارزو

 نکردم.  دارشیب

. شما نبستمنوی_اهان. داداش من فکر کنم در ماش

  امیبو نییسر برم پا هیمن  دیمشغول ش

 _باشه برو 

به حالش سوخت کاش ارزو _بعد از رفتن ارمان دلم

 مویرفتم گوش فمیبودم به طرف ک کرده داریرو. ب

 گفت  ریکه ام ادیبرداشتم زنگ بهش بزنم ب

  یکنیم کاری_چ

 ادیزنگ بزنم ببه ارزو خوامی_م



 بخوابه  بزارنکاروی_نه بابا نکن ا

 دلم براش سوخت ارمان رو یدی_ند

دلت واسه اون بسوزه اون راهشو  خوادی_شما نم

 بلدهه.
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  ریام ی_مطمعن

در . شوهرتوینگران اونا باش خوادینم_اره بابا. تو

 . ابی

 _از دستت 

 _واال. خب. 

 دونستنیم شتری. اونا خودشون بگفتی_راست م

وارد شد  ریکه دکتر امزدم یکنن. بهش لبخند کاریچ

 گفت و

  شاایا نیبهتر یاحیر ی_به به اقا

خسته  خونه امبرم تونمیم یک دیدکتر. فقط بگ_خوبم

  گهیشدم. د



 یکارا دیبر دیتونی. منیامروز مرخص نی_هم

 یاتفاق نیهمچ گهیکه د شاای. انیبد انجامصویترخ

 براتون.   وفتهین

 _مچکرم.  

 . ری_روزتون بخ

 یکارا رمیگفتم خب تامن م ری_بعد از رفتن دکتر به ام

 نیانجام بدم  به ارمان زنگ بزن بب صتوینرخ

 . یکمکت لباستو عوض کن ادیکجاست. ب

  زمی_چشم. عز

 ستگاهی. سمت ارفتمیکه داشتم م ینجوری_هم

 سالم خوش خواب تماس گرفتم. الوبا ارزو یپرستار

 . ی. خوبیابج_سالم

. کمیزحمت  یب شهیداره مرخص م ری_من خوبم ام

از  چارهیارمان ب نیس اکن به خودتم بر زیتمخونه رو

 پکرهه   یومدینتو دهیصبح که د

 اره بهم زنگ زد_اووم اهان

  گفتیراست م ری_به به.  خب پس. ام

 مگه  گفتهی_چ



 یمنتظر جواب نکهیمن کار دارم.  فعال  بدون ا یچی_ه

 دمیبرگشتم د یدادمو وقتانجامازش باشم.  کارا رو

برداشتمو راه  فمویهست ک ششیارمان پ. اماده وریام

 نگیسمت پارک میافتاد
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. کیشارزو دمید  میدیرس ینشد وقت ی_تاخونه صحبت

خوشگلم.  همه بهش  ی.  ابجبودسادهیمنتظر ما وا

 کجارویام یکه اونم جواب داد. ارزو جا میکردسالم

 .  یانداخت

 یگفتم دور از کسپهن کردم  تشک هی ییرایپذ_تو

 نباشن. 

 استراحت کن. جان برو ری_ممنون خب ام

 برم حموم.    خامیبرام لباس بزار م سین ی_اگه مانع

 . یکنحموم ییتنها یتونی. فقط می_چه مانع

 . شهیبد نم یایاگه توهم ب یول تونمیاره م نکهی_ا

 برات.  ارمیتا لباساتو ببرو تیترب ی_ب



 به چشم.    ی_ا

شلوارک براش اماده کردمو  هیبا  یمشک شرتیت هی_

لباسات پشت  ریبا حوله براش گذاشتم پشت در ام

 درن. 

 _باشه ممنون. 

سره عوض کردمو.  هیلباس  هی_رفتم. اتاق. با 

پاشده  ارماندمیکه د  رونیب.    اومدمدمیشالمو پوش

 قصد رفتن داره و

 _کجا اقاارمان  

 دارم.   کارکمی_برم

 ناهار. که. بدون شهینم ینجوری_اخه ا

  امیمبازمخانم گلمهمیستین بهی_ما که غر

  نیدونیم_باشه هرجور صالح

 .  خداحافظ میما رفت ری_مچکرم  داداش ام

 _خدانگهدار.
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 منم برم  یشیاگه ناراحت نم یجون ی_ابج

ا توو نیب ی. مشکلدفعهیشد  یبابا چ یکجا ا گهید_تو

 اومد  شیرمان پ

حوصله  ریاژانس بگ هیزحمت برام  ی. بی_نه ابج

  گمیندارم. بعدا بهت م

با حوله سرش اومد  ری_اوف از دست شماها باشه. ام

  رونیب

 خانم ارمان کوش. _کجا ارزو

 بره.  خوادی_گفت کار داره رفت. ارزوهم م

 . می. خب دور هم باشدی_شما چرا بمون

 . برم بهترهه  درسام عقب افتاده. ی_ممنونم ول

 مراقب خودت باش.  لتهی_باشه هرجور م

 اژانس اومد _ارزو

 . خدانگهدار ی. مراقب خودت باش ابجنی_بهترباش

 _توهم مراقب خودت باش بسالمت. 

 .  اخه.   دفعهیشد  یبابا چ ی_ا

  میدار یخب. ناراحت نباش.  خب ناهار چ ادیم شی_پ

  کنمیدرست م یزیچ هی االن ��. یچی_ه



.   میدی. ازرستوران سر کوچه. سفارش مخوادی_نم

به بعد  نی.  خودم از ایانجام بد ی. کارخوامینم

 نوکرتم. 

 که.   سین ی_اخه کار

 _حرف نباشع خانم.
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دوپورس غذا سفارش داد     ریام نکهی_چشم. بعد از ا

چند   نیا یلیواقعا خ میدی.  خوابمویاوردن. خوردو

داشتم. سرم  اجیهفته. خسته شده بودمو به خواب احت

 به بالشت خوابم برد.  دهینرس

 

 

 ارمان

 



از  گمیمن ماالن جواب بده گمیخانم من نمارزو نی_بب

 میمعاشرت کن شتریب خوادیمشما خوشم اومده.  دلم

داشتم که همش با دخترا بودم  یته  من گذشته ادرس

 . احساس نداشته باشم. که شهینم لیدل یول

شما ندارم  یبه گذشته  یاقا ارمان. منم. کار دینی_بب

به فکر کردن  ازی. نخوامیوقت م خوامیاما زمان م

 . ونهیدر م ندمیا یدارم.  پا

 یؤل یفکر کن یتونیم یباشه تا هر وقت بخوا ی_اوک

 زیتا اون چ یزیچ هیمن اگه دست بزارم روبدون نمیا

 . ستمینفر مال من نشه دست بردار ن ای

بهت جواب  دیکه حتما با یکنیم دمیتهد ی_االن دار

 مثبت بدم. 

 گهید یکه   کس یندارخب. اجازشم یولکه. نه دی_تهد

 . ینیبه جزء من ببرو

 . یخود خواه یلی_خ

 _خب من برم.  بسالمت.
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قانع کنم نشستم گل رو_ خداروشکر تونستم مع

پسر  نیبا ا دیبا یعنیبه طرف خونه رفتم یتاکستو

 .  گفتمی. فردا به مه گل مدی.   باکردمیم کاریچونهید

 

 

 گل مه

 

داره  یزیچ هی. دمیخواب بودم. که د_تو عالم

فکر کردم مگسه. به . اولش کنهیحرکت مصورتمرو

 دمید  قهیباز  بعد از چند دق کهدمیخواب دمویچرخپهلو

با فحش  بدم هیشد. چشامو باز کردم که  یهمون حالت

 رهیبهش خ دهیشده بود. ترسخمکه روم ریام دنید

 گرفته.  تی. بازدمیخواب ینیبیشدم گفتم. نم

 

 گرفته  دلم برات تنگ شده بود   می_اره باز

حالت تهوع بهم  ریعطر ام یچرا از بو دونمی_نم

رفتمو تمام  سیدست داد به سرعت سمت سرو

 گفت  ریشد. که ام یبدنم خال  اتیمحتو

  یشد ی_مه گل چ



  سین یزی_چ

 دکتر  میبر یخوای. می_مطمعن

 نداره خوبم.  بابا.   ی_نه لزوم

سوگل تماس گرفت گفت برا شب  ی_باشه اهان راست

  نجایا انیم

 خوب  میلیقدمشون روچشم خ انی_ب

 کنسلش کنم.  سیاگه حالت خوب ن یخوای_م

  ررررری_ام

 میتسل من
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لباس  هی_عصربود که شروع کردم به حاضر شدن. 

باال به رنگ  زدمناشویاست دمویبه حالت مردونه پوش

برق  هی.  ینود و شال اب یبا. شلوار ل یاسمون یاب

نشسته. رو  ریام دمیکه د  رونیلب فقط زدمو  اومدم ب

 بهش گفتم 

  یاریبه خودت فشار ب ادیز دی. نباایضیمر ی_ناسالمت



که خوب خوبم. نگاه من از توهم  سین یزی_بابا چ

 سالم ترم خوشگله.  

به صدا دراومد که رفتم به  فونی_از دستت ا

استقبالشون بعد از مدتها باز دور هم جمع شده 

 یبابت احساس خوشحال نیاز ا یلیمن خ مویبود

 . کردمیم

  نیسالم خوش اومد 

 معرفت.  ی_سالم مه گل خانم ب

 کنم برات.  فیتعر دمیتو قول م ایب ستمیمعرفت ن ی_ب

 بغلم قربونت برم  ایکردم ب ی_شوخ

 که.  یخانممو خورد ومدهیهنوز ن _سوگل خانم

  خانومت مال خودته. پروو شی_ا

 _بله مال خود خودمه. نفسمه. 

حرفاااا مه گل  نیا رویماماااااان اقا ام ی_وااااااا

 یکرد کارشیچ
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_با حرف سوگل همه به خنده افتادن من از خجالت 

    اشپزخونه شدم یراه

 از حرفم.  ی. ناراحت شدیکنیم کاری_مه گل خانم چ

ببر منم رو ییچا نیا ای.  بیگفتی_خفه بابا. مگه چ

 .  ارمیب ینیریش

گذاشتم رو ییچا ی. خودم وقتیشما کار کن خوادی_نم

 .  ارمیم همزارویچ هی.  بقامیم

  ینجوریکه  ا شهی_اخه نم

 یمن باش.  وا یال_کوفت. بگو چشم.  مراقب عس

  دهایم فی. کیلیگل دوتا بچه هم زمان خمه

  شنوهیم ریبابا اروم تر االن ام سی_ه

 . دونهی_خب مگه نم

 بشه  زی_نه گذاشتم سوپرا

 ��_اووه چه شود. 

 جاهیکه  به اطراف کردم ی.  نگاهمینیما ا گهی_بله د

گفت برم کنارش.  کنارش جا کردوصدام ری. امنمیبش

 گرفتم که اقا محمود گفت 



 کنهیم تی. اگه اذکنهینم تتیما که اذ ریام_خب دخترم

 برسم. حسابشو نجای. بگو.همیزیهرچ ای

  گهیجان دست شما دردنکنه.  د_عمو

 .هیعال زیهمه چ سین ی_نه. مشکل
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 وشکر پس. _خدار

که.  میحرف زدن با زنمو با سوگل رفت کمی_بعد از 

هم مشغول حرف زدن  ری.  عمو. اممینیبچ شامو زیم

 درمورد. کار خونه بودن.  

  یچجور هیحس خوب یمه گل االن باردار گمی_م

 یول ومدهیدرسته هنوز ن هیخوبحس یلی_اره خ

االن. چطور  نیاز هم  یکنحسمادر شدن رو یتونیم

 مگه. 

 . یچی_هان ه

 از کامران نشد  یخبر ی_راست



بابا.  کیپسر شر نیا یرفت. ول_نه بابا ازدواج کرد و

 کرده ازم یاز من خوشش اومده. خواستگار

  ی. گفتیچ_واقعا خب تو

 بگم. گفتم نه.   یخواستیم ی_چ

 به پسرا اعتماد ندارم گهیدکهمن 

برا خودت . که توروشهیم دایپ یروزا کمتر کس نیا 

 خواسته باشه

 هیخب.  یول یبگ ینجوری. که  ادمی_بهت حق م

اون دختر بچه  گعیدبده. تو تیفرصت به خودت زندگ

پسرم  نی. ایشد یماشااا خانوم یستین شیچند سال پ

 ی. که خواستگارخوادیم یبرا زندگکه مشخصه. تورو

 کرده هوم. 

 یخب با جواب یشدم.  ول جیمه گل واقعا گ دونمی_نم

 . گهی. دادیکه من بهش دادم فکر نکنم ب
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اشتباه.  هینگران نباش. فقط. به خاطر   ادی_خخخ م

 شیکه برات پ ییبوده. فرصتا تیاز سر جوان نمیکه ا

 دست نده.  ازادویم

 . یگی_اره درست م

صدا  عیبقوبه چهرش زدم  یبخش نانیاطم ی_لبخند

 نیشام. اقا محمود وزنمو ح یبرا انیکردم که ب

. بعد از خوردن کردنیم فیخوردن از دست پختم. تعر

برن و  فقط  دیشام. اقا محمود عذر خواست گفت با

 بپرسن  اومدن . حالمون رونکهیا یبرا

 

 حاال  میکن کاریچ_خب

 یچیشدمو. گفتم خب ه رهیخ ریامطونی_به چهره ش

  گهیدمیخوابیممیریم

. یخسته نشد یدیهمه خواب نیبابا. ا هی_خواب چ

 . میببن لمیف هینظرت چ

 . ارمیبباشه بگو یژانرش چ یلمیفچه ی_خوبه ول

 _اومم از اونا باشه 



 گفتهیچ دمیبعد که فهم ی_اول متوجه حرفش نشدم ول

 یایح یب یلیشروع کردم به فحش دادن بهش  خ

 . عشوری. بیتیترب یب یلیخ

کردم.  هر  یشوخ یکنیمخب بابا حاالچرا رحم_

  مینیبب اریب یخودت دوست دار یژانر

خشن و عیسر لمیها.   ف یدیس نی_رفتم باال ب

 یراهبود. و یانتخاب کردم. عاشقش بودم.   عالرو

 شدم نییپا
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. دوسش یلمیانتخاب کرده. اوه چه ف یچخانوم نمی_بب

 دارم 

 یایب نکهیزحمت قبل از ا ی.  فقط بهی_واقعا اره عال

 .   شهیم شتریب جانشیخاموش کن هبرقارو

خاموش کردن _باشه.  بعد. از دوتا متکا برداشتن و

حرف نداشت.   هر  لمشیبرقا رفتم کنارش.  واقعا ف

بود.   ی. عالکردنیم یکه اون دوتا کچل باز یمیلیف

 گفت  ریتند تند تخمه مشکستم که امبودم   لمیفمحو



که دنبالت  ی_بابا ارومتر. برا ما هم بزار خانم. کس

 نکرده 

 _خب به من چه بخور توهم. 

 ��_عجب بابا 

 _واال.

خوابش برده  ریام دمیکه د بودلمیف یاخرا گهی_د

همونجا خاموش کردمورو یو یخوش خواب.  ت

 .    دمیخواب

افتاده بود پاشدم که که رومون ینور افتاب باصبح

برم خونه مامان  میگوشداده روام یپ. ارزودمید

 کار داره.باهام
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.  حاضر یصبحانه سطح هی_پاشدمو بعد از خوردن 

اومدم  رونینوشته گذاشتمو از خونه ب ریشدم  برا ام

 دیکل   دنیرسرفتم سمت خونه مامان.    بعد از 

 یارزو با ظاهر دمیکه دوارد شدمخودم دیبا کلداشتمو



گذاشتم دستمو کشویمبل نشسته  رفتم نزداشفته رو

 که. یکوچ یشده ابج یروشونش چ

 . ی_سالم اومد

   گهیراهم خب اومدم دنه هنوز تو_سالم

 برات. بگم نی_کوفت بش

  _خب

  ادیخوشش م_ارمان گفته ازم

 یدادام یپ سر صبح نیبرا ا دونمیم هکنوی_خب ا

 کهمیترسوند

گفته اگه قبول نکنم  یخواستگار ادیب خوادی_نه. م

  دارهیبر نمدست از سرم

 . یگفتیچ_اوه چه خشن خب تو

گفت بهم زنگ زدو شبیفکر کنم  د دیگفتم با دونمی_نم

.  نظر کمی ترسمیبهش بدم. مرو یامروز خبر قطع

که  یایبهت گفتم ب یبه من زل زد ینجوریا هیچتو

  یکنکمکم

 ری.  منم به اممی. حرف بزنانیبزار ب گمی_خب من م

 . شهیمیچ مینیبب تاگمیم



  ی_مطمعن

 .ادیفردا شب ب_اره زنگ بزن بگو
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 . گمی_اوف باشه بهش م

ماه  هیبرم چکاپ چون  دی. بایندار ی_خب با من کار

 ماه خودم.   تو رمیم گهید

 ایخاله دن یها یفسقل گهیماه د هی یعنیجونم  ی_ا

  انیم

 ��_اره

 هستن دوقلو یبگ ریبه ام یندار می_هنوزم تصم

بشه.   فعال تا  زیسوپرا خوامیم ایوقت نگ هی_عه نه 

 فردا. 

 _فعال 

چکاپ.  که دکتر  یشدمو رفتم برا نی_سوار ماش

از مطب  سین یبچها خوبه.  مشکل تیگفت. وضع

چند دفعه زنگ زده بود   ریام دمیاومدم که د رونیب



. شدیاومدم چکاپ ناراحت م گفتمیاگه بهش م

 گرفتم که بالفاصله برداشت. جونم  شمارشو

 .  یخونه مامانت موندگار شد یرفت یی_خانم کجا

  امی_خخ نه توراهم دارم م

 واشیت باش. مراقب خود کنمی_اهان پس من قطع م

 . ایب

 شدمو به سمت خونه روندم. نی_چشم. سوار ماش
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  یییمن اومدم.  کجا_سالم

 .زمیعز ی_خوش اومد

 . ری_فدات ام

 _جانم 

  گمیم امی_لباسمو عوض کنم م

صدام  ینجورینرفتم که ا یی_اوال که خانم طال. من جا

 یحرف بزن ی. از چیخوایم دونمی.  دوما. میزنیم

 ارمان بهم زنگ زد 



  گفتی_عه چ

 ��بهتبگم ایعوض کن بلباستو_برو

مانتومو در اوردم با همون  نکهیاتاق. بعد از اتو_رفتم

 ریکه ام نییشلوارم رفتم پاتنم بود ومانتو ریکه ز یتاپ

 گفت  دنمیبا د

  یعوض نکردکه لباستو_تو

 . ینجوریهم نکن. خوبه. تی_عه اذ

قبول  تیزنگ زد گفت که. ابج یچی_خب باشه بابا ه

 . نایفکر کنم ا دینکرده اولشو.  گفته با

 _خب 

. خواهرتو نیقرار بود اگه قبول نکن ارمانمیچی_خب ه

 ��بدزده

  تونهیکنه مگه م کاری_چ

  بانو ریدست کم نگ قموی_اوممم اره. رف

 _عجب
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 خانوادست  یانگار ب کننیکه نم یی_مردم  چه. غلطا

مگه  نجای. بعدشم من اادی_خب حاال که. قراره فردا ب

 کشکم. 

  یاز کشکم فکر نکنم باش شتریب   دونمی_چم

 _دست شما دردنکنه. 

 �� میی_چاکر شوما

 _دختره زبون دراز 

 ��که هست نهی_هم

 تا کار دستت ندادم.  برو فهی_ضع

 حرفش شوکه شدم که گفت  نی_با ا

 استراحت کن کردم. برو ینگاه نکن شوخ ینجوری_ا

رفتم تو اتاق  عی_بدون نگاه کردن بهش سر

.  اما. شدمیبستم. مثال من داشتم مادر دوتا بچه مدروو

بازم مثل دختر بچه ها داغ شده بودم از خجالت. 

 یروشن لبخند ندهیفکر ا بهدمویتخت دراز کشرو

 خوابم بردلبم. نقش بستورو
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. ساعت نه شدهکیهوا تار دمیباز کردم که د_چشامو

 ری. چرا امدمیمن انقدر خواب یعنی دادیمنشونشب رو

موهامو شونه زدم.  نکهینکرد.  پاشدم بعد از ا دارمیب

طاقت  یکیتارخونه. تو سکوت و دمیکه د رونیرفتم ب

 دمیروشن کردم که داز چراغارو یکیرفته  فراسا فرو

 باز کرده. چشاشو از یکی یال  ریام

 _ساعت چنده 

 _ساعت نه شبه 

 . ینکرد دارمیچرا ب میدی_اوه چقدر خواب

به طرف اشپزخونه رفتمو   دارشدمی_خودمم تازه ب

کمد در اورده  از تمیسکویبسازو روشن کردم و ییچا

خورده بودم.  بودم.  از صبح که چند لقمه صبحونه

 کردینخورده بودم شکمم داشت صدا م یچیه گهید

و زد  دی. به اشپزخونه فهمری. که با ورود. امیلعنت

 خنده. ریز

 

 ییسمت چاو رفتم  نیی_از حجالت سرمو انداختم پا

 گفت  ریساز که ام



 هیببرمت  امخویحاضر شو. م. برویخوردتویی_چا

 رستوران توپ.
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رفتم باال که حاضر  _از خدا خواسته قبول کردم و

 هیکه پام بود خوب بود  فقط  یشلوار ل نیبشم.  هم

. یموهامم سفت باال دمویپوش یباز مشکجلو مانتو

برق لب زدمو با ادکلن دوش گرفتم  هیسرم بستم.  

جذب با  یشلوار مشک هی  ریام دمی.  که درونیاومدم ب

بود باال موهاشم. حالت  زدهناشمیاست یلباس زرشک

 شده بود  گریج یلیداده بود.  خ

 .  میبر یدیشد اجازه مزدنت تموم دید ی_خانم

وارد نگاش کردمو رفتم سمت در و ی_چپ چپ

 زدم رو نگیپارک دیکل عیاسانسور شدمو.  سر

 . عه امیمنم ب سای_وا

ابرومو انداختم باال که تا اومد برسه.  یتا هی_

 یوقت  ��داره االن.  دنید افشیاسانسور بسته شد.  ق

 دهیزودتر از من رس ریام دمید دمیرس نگیبه پارک



.  یدیرس یچجورنشسته.  عه تو نیماشتو

 یجنبه ا یتوهم بود عجب ب دینداد اخماش شدجوابمو

دفعه به سمتم خم  هی.  که ریبودا.  با شما هستم اقا ام

 بابا  دمیشد  چته ترس

 یچه تنبه ا.  خودت بگوگهید یندازیدست م_که منو

 . رمیبرات در نظر بگ

گفتم. عه. مگه  یغنچه کردمو با بغض مصنوع_لبامو

تم. گفشکممورو دمیگناه دارما.  دستمو کش ادیدلت م

هم کنه.    با حالت  هیتنب خوادیباباتون م دینیبب

 مویشونیکه. پ بهش نگاه کردم یمظلوم

 .طونکیش گذرمیم رو ندفعهیا گفتدویبوسمحکم
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 مگه. چند نفرن. باباتون یمه گل چرا گفت ی_راس

 تمیبهش گفتم.   از بس  اذگند زدم. رو ای_اخ خدا

باحالت   گفتیزبونم برگشته بود دوتا دوتا م یکنیم

 ه بود شد رهیبهم خ یمشکوک



نگاه  ینجوریباشن ا نیج هی خوانیخب. م هی_چ

  گهیدکردم یخب قاط یکنیم

 . میمن تسل ی_اوک

 دایپکرد. و ستیا یکیرستوران  ش یبه رو_رو

جا. و دنج   نیگوشه تر ریکه ام داخل می.   و رفتمیشد

 .  که گارسون اومد میانتخاب کردو نشست جا رو نیتر

 . زمیعز یخوریم ی_چ

رو به گارسون گفت. جوجه کباب  ری_جوجه  ام

 لطفا.  دهیکوب

 قربان نیالزم ندار یا گهید زی_چ

 _نه ممنون. 

 گفت.  ریکه ام کردمی_به اطراف نگاه م

. مرگ لیروز بهت بگن. دل هی اگهگمی_مه گل  م

 . یکنیم کاریبوده. چ یا گهید زیپدرت چ

  گهیبود د یچه سوال نی_از سوالش شوکه شدم اخه ا

. اصال چرا دونمیبهش گفتم خب. نمرو نیبنا برا

  یگفت ینجوریا

   ازت بپرسم یفن سوالکمیگفتم ینجوری. همیچی_ه

 .   یباشسرگرم ارنیبتا غذا رو



.  اومدم کنهیم یمخف دارهزویچ هی کردمی_حس م

 اوردن.ازش سوال کنم که غذا هارو
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 حساب کردو ری.  اممیشامو خورد نکهی_بعد از ا

 یرو ادهیپ کمی شهیکه بهش گفتم م رونیب میاومد

 خوبه. برام یرو ادهیشدم پ نیاخرم سنگ یماه ها میکن

 _اره حتما.  

 گفت  ریراه رفتن ام کمی_بعد از 

 رو یقتیحق هی بهت بگم خوامیمرو یزیچهیگل _مه

. اول به ی.  ولیکنیم کاریچ هیواکنشت چ دونمینم

 بکن  یخواست یکامل گوش بده بعدش. هرکارحرفام

افتاد.  چرا _از طرز حرف زدنش دلشوره به دلم

 شده.  یزی. چیزنیحرف م ینجوریا

 . یکنیبهم قول بده اول.  قشنگ گوش م_تو

 _باشه قبول 

 .مینیسبزه ها بشرو اون میبر ای_ب



 ریام کهمیروش جا گرفت مووی_به سمت سبزه ها رفت

 شروع کرد به حرف زدن.  

من  یی.  انگار مادر نداشتم  تمام دارامی_من از بچگ

پسرا که مامانب هستن.  یپدرم بود. بر عکس همه 

 من به شدت از مادرم. متنفر بودم. به پدرم وابسته
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بودو اصال برا  ی. خوش گذرونیپ شهی_مادرم هم

بابا که. به منو یتنها کس زاشتیپدرم وقت نممنو

خانم بود. که اونم بعد از فوت  میمر نی. همدیرسیم

خودم کار  شی. پومدیم یتقل شدن من گاهبابا. و مس

 شتریب شدمیمن بزرگتر م گذشتیروزا م  کردیم

 دیورزیعشق م مپدرم چقدر به مادر ادمهی.  دمیفهمیم

 بود.  ختهی. روهم رکشیاما مادرم. رفته بود با شر

حرف زدن دستاش  نیح دادمیگوش م ریام ی_به حرفا

حرفا.   نیفکش منقبض. از گفتن ا شدویمشت م

 . کشهیمشخص بود داره زجر م



خونه بودن باهم من بابا تو کیشرشب مامانمو هی_

رفتم اتاقم. اما اون روز بابام زود . ودمیدرو زیهمه چ

دعوا  یلیخ ارشیبا ک نیهم یبود برا دهیاومدو د

 نکارویمجبورش کرده ا تو یگفت بابا ارشیکردن و ک

 کنه
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داشت.   نایبه ا یمن اخه چه ربط یبابا دمیشنیم ی_چ

 اومدم بپرسم که گفت 

سر    تو ی. مادرم عمه شمویمتو ی_من پسر عمه 

.  مادرم با بابات مشکل داشته راثیمموضوع ارث و

 یعنیبه مادرم تعلق نگرفته  یچیمادرم ه یبخاطر کارا

انتقام از  یگفته بوده مادرمنم برارو نیپدر بزرگمون ا

مجبور کرده.  پدرمنم بابات. گفت. بابات اون دوتارو

. علت فلج یدونیبعد خودشو.  م کشتتورو یاول بابا

هست که بهش وارد شده.    یشدن مادرت. بخاطر شوک

عمو  هیچ شیاصل  لی. که. دلنینزاشت بفهم کسچیه



هواتونو   پدرم.  محمود بعد از مرگ پدرت.  و

 داشته  باشه اما مامانت قبول نکرده.   خواستهیم

 

.  با بغض گفتم کردمینم باوردمویشنیکه م ییزای_چ

 چند سال نینگفت. تو ا یزیپس چرا سوگل بهم چ
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.  من چون از دونهی.   بخدا نمدونهی_اون خودشم نم

که  رانیظرم بود. برگشتم انتو. تو ی.  بابایبچگ

دوست  دمی. اما. بعدش فهمرمیکنمو. انتقام بگ داتیپ

کنم.   تتیمادرت خواستم اذ قی. از طرویسوگل هست

که نتونستم دلمو بهت باختم.  مه گل درسته. اولش 

. بد باختم مثل سگ ی.  ولخواستمتیبرا هوس م

 عاشقت شدم.   

.  برا انتقام یخواستیم تیمنو برا هوس ران_تو

.  حتما االنم یباور کنم. منو دوست دار یچجور

 وجودمه.   اره  یهست که تو یبخاطر بچه ا



برام  میزندگتو یکه اومد_نه بخدا نه به واال.    تو

مال دنبال پول. و گهید ی. مثل دخترایتازه بود

صاحب  یجا کرد.  خودتو تو قلبمی.  فرق داشتینبود

 کنم که باورت بشه.    ارکیالمصب چ یشدقلبم

درد گرفته بود. .  قلبمختمیری_ اما من فقط اشک م

 یکه عمه  یمادر ریپدرم.  خانوادم بخاطر مادر ام

. چطور میهم بود شهی. از رگ و رشدیمن حساب م

برادرشو. تباه کنه اخه.   یتونسته بود زندگ

اومد بغلم  ری. که. امختمیریداشتم اشک م ینجوریهم

.  یما قربان ینداشت مثل همه  یریونم تقصکرد.    ا

 .   شنی.  چرا  تموم نمایشده بود.   خدا

 بابام.  شیپبرم خوامیبهشت زهرا م ببرمنو

 وقت شب اخه  نی_ا

وقت شب.  داد زدنام دست  نیوقت شب ا نی_اره ا

 شکسته بود.بود. قلب روحم سوختهگرمینبود جخودم
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خودمو انداختم  میدی. سر مزار بابا رسنکهی_بعد. از ا

 یلی.  هوا خمیی. برا تنهامیکس یزار زدم. برا ب قبرورو

. اما خوردنیدندونام بهم م ادیز یاز  سرماسرد بود و

 ییبابام بابا شیبمونم پ خواستمی. برم. مخواستمینم

 گفت  ریکه ام رختمیداشتم اشک م ینجوریجونم.  هم

هرمزاده گرفتم.   او  ارشیک_انتقام هممونو از اون

 رفتمی. برم  مسافرت. داشتم مخوامیکه گفتم م یشب

. ی. ولدمیتموم کنم درسته ضربه درو ارشیکار ک

 ادماش باز دنبالمن نیهم ی.  براختمیخونشو ر

 یگیشدمو  گفتم.  مگه نم رهیخ ری_وحشت زده به ام

 ییدارن اگه بال کاریمرده. پس. ادماش باعات چ

 . یچ ارنیسرت ب

.  بعدشم. اونا یزد خیاز سرما _خانمم پاشو

. سردستشون ئسشونیکنن چون ر توننینم یکارچیه

عموهم خبر دارن قرار عمرش تموم شده اقاجون و

 کس وارد بشه. چیبه ه یصدمه ا سین
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تخت رفتم رو ی. همونجورمیدیخونه که رس_به

تموم  زیشدم.  کاش همه چ رهیبه سقف خ.  ودمیخواب

چه که بود بدتر غم دلم  از اون ازرو یاور ادیبا شدیم

 ریام یپا ی.   صداایبهش بگم اخه. خدا یشد. چجور

بغل من جا گرفت.  منو  شدو کیبود که به تخت نزد

 قهی. با.  داشتمکه  بغلش گرفت همونجورتو

 . ریگفتم ام کردمیم یبازراهنشیپ

 _جانم. 

 بهش بگم.    یکنم. چطور کاریچر و_ارزو

 _نگران نباش حتما تا االن ارمان بهش گفته 

.ونه. اره. امشب که برنامشو دیمگه اون م ی_چ

بهت بگم به اونم سپردم که به ارزو بگه.  ندمیچ

 خواهرتو داره  یهوا قمیراحت رف التیخ

    رمیفرداهم شرکت نم یراست

 _چرا. 

 قمی. رفنیبهتر ی_چون هم مراسم خواستگار

 برادرمه.  هم  مراسم. خواهر زنم و

 مویشونی. روبهش لبخند زدم. که پیحال ی_با ب

 .دی.   خوابدیبوس
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که بهش.  یدوش حساب هی_صبح پاشدمو.  بعد از 

داشتم.   از حموم در اومدمو موهامو. سشوار  اجیاحت

ازادانه رها کردم  رفتم اشپزخونه صبحونه  دمویکش

خونه مامان.   میکنم که بر صدارویرو اماده کنم ام

ام  یدست تنها بود از  سر. صبح هزار دفعه پارزو

.  ریکردم. ام صداشرویمداده بود.   رفتم باال سر ا

. ری.   اقا اممیانه حاضر کردم بخور و برپاشو. صبح

نداشت.  اومدم برگردم  دهیفا نکهی.   پوف مثل ایریام

بغلش. شدو شوت شدم تو دهیبرم سالن که دستم کش

 . یکنیم کاریچ ونهید یوا

 .  کنمیخانومم بغل م یچی_ه

 میبر دی. من.  باینمال به موها نتوی_پاشو. بابا. ب

 دست تنهاست. خونه مامان.  ارزو

 . میریمبغلت اقات بخواب. بعد که پاشدم کمی_شما 

 نکن گناه داره  تیاذ ری_عه ام

 .  میبزار بخواب ریلحضه اروم بگ هی_منم گناه دارم. 



 ینگفتم که در کمال ناباور یزیچ_اروم گرفتمو

 دنیکه باز کردم با دخودمم خوابم برد.   چشامو

بدبخت از ترس از تخت  ریکع ام دمیکش یغیساعت ج

 افتاد 

 شده بابا چته  ی_چ

 ساعت چهار شد.      _نگاه کن ساعتو

. از ترس. زهر یکشیم غیج ینجوری_خب  چرا. ا

 ترک شدم. 

چند  نیزودتر. بب میحموم بر_فدا سرم. پاشو. برو

 یمثال ابج چارهیب یدفعه زنگ زده بوده دختر

 ینجوریهم دمیبزرگترشم. دست تنها ولش کردم.   د

اسمشو صدا  غی.  که باجخندهیداره مشده و رهیبهم خ

 .  گهیپاشووو برووو د رررریزدم. ام

 ی خوریحرص م یول   _باشه من رفتم. غلط کردم

 . ایشیخوشگلتر م

بست خدا. دروبهش نگاه کردم. که رفت تو ضی_با غ

 بهم بده. یصبر هیخودت 
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دادمو ازش معذرت خواستم که گفت  امیپ_به ارزو

 میدیرسیدوستش رفته کمکش.  چون وقت نبود تا م

با   رو یکت قرمز رنگ  ومدنیاونجا مهموناهم م

با  یلیسرش انتخاب کردم. که  خ یشلوار  مشک

.  نشستم کردیم جادیارو یتضاد قشنگ دیپوست سف

 ش. اول از همه موهامو صاف ترشویارا زیپشت م

.  سهیبهش تافت زدم.  که خوب وا یکردمو همونجور

  هی.  و سایپودر زدمو خط چشم  گربه ا کرمکمی

به خودم. نگاه  نهیا. رژ لب قرمز  تویمشک یدود

 یگریبوس فرستادم. عجب. ج هیخودم  یکردم.  برا

لباس قرمز. کت  هی . رمیام یبودم من.  رفتم برا

با  وردموا رونیبخوش دوختشو یشلوار مشکو

فکرا  نیهم.   توشدیقشنگ م یلی.  خیکروات. مشک

  زنهی. داره سوت مری. امدمیبودم که د

 کرده.  ونهید_به به. خانم ما چه کرده. همه رو

خشک کن بپوش _خخخخ کوفت زود باش.  موهاتو

 . رهید میبر

  ااایوله شتریباز عروسم_تو

 _خب خواهر بزرگشم استرس دارم. 



 _من قربون خانممم بشم.
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 عیداشتم سر دیچون کل دمی_به خونه مامان که رس

. چند دنشیصدا کردم.  که باد روباز کردمو ارزودرو

خوشگل شده لحظه مات موندم. خواهر کوچولوم چه

بود  دهیپوش ی. خوش دوختیبود. کت دامن. زرشک

کرده  یمی. مالشینشسته بود ارا یکه تو بدنش حساب

 بایکه.  چقدر زیکوچ یابجقربونت بشم یبود.  اله

  یشد

 میابج لوفری. نلوفریدوستم ن  ی.   ابجنطوری_توهم هم

 . ریدامادمون اقا امو

قد بلند و دیپوست سف  بودی_خوشبختم.  دختر با نمک

 ایمتوسط. الحق که خدا چ ی. لباییخرما یموهاو

در اومد  ی. که صدامینشستکمی.     کنهیخلق م

 گفت   ریهل کرده پاشد که امارزو

  ��. کنمیمن باز م  نینی_بش

 



بش .  با خانواده ا رمان خوش ونی_سالم خوش اومد

گفتم . به نشستن.   روبه ارزومیکرددعوتشون مویکرد

 یشلوار طوسکرده.    کت و یپیتبه به دامادمون چه

 موهاشم باال زده بود.    

 نیا گهیاسترس دارم. تو د ینجوری_کوفت مه گل هم

   زیوسط کرم نر

 ضیخنده. که با غ ریزمیزد لوفرینحرفش منو نی_با ا

نشستم که پدر  ریشد.  رفتم کنار ام رهیبهمون خ

 ارمان. شروع کرد به حرف زدن. 

 ری.  و اممیینجایا یچ یکه برا میدونی. می_خب همگ

 باریخب  یراجب ما ول یدونیمزویجان خودت همه چ

 که  شما.  گمیمگهید

 گفت   ریبه من کرد که ام ی_اشاره ا

 تنها خواهر عروس خانم._همسر من و
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 _خوشبختم. 

  نطوری_منم هم



. میدارپسر و هی نیهم ای_خب. دخترم ما از دار دن

 یبعض دیشا  میکار کرد تشیترب یرو یلیخانم خمنو

. البتع سیته دلش ن یزیوقتا گوشت. تلخ بشه اما چ

 کنه.   تیاگه عروسمو اذ کشمیمگوششو

. که ارمان دنیخند ینیحس  یحرف اقا نی_همه با ا

 گفت. 

 . دی_ممنونم که انقدر به بنده لطف دار

 نی.  انی. اگه اجازه بدمینیبا طن ما همظاهرو _دخترم

 بزنن.   حرفاشونو یگوشه ا هیدوتا جوان برن 

 یبله حتما اجازه  نیدار اریاخت هیچه حرف نای_ا

 دست شماست.   ماهم

. که نی. حرفاتونو بزننی. برنی_خب پس بابا جان پاش

 . رهیخ شاایا

اتاق.   از ارمان پشت سرش. رفتن تو پاشدو_ارزو

 تیاما بهش اهم گرفتیدرد مدلم ریز یسر شب ه

اومدن از اتاق که.  رونیب یا قهی.  بعد از ده دقدادمینم

 گفت.  ینیحس یاقا

 . میکن نیریدهنمونو ش شدیچ_دخترم



همه  و دی. کشیکل لوفریبله.  که نبا خجالت گفتم_ارزو

 کیبه ارمان تبر دمویبوسروارزوپاشدم    میدست زد

 گفت گفتم.    رفتم سمت اشپزخونه که ارزو

 . من خودم. نیبشتو ی_ابج

.   به اشپزخونه لوین  شیپ نیبشزشته. برو سی_ه

. دفعهی. که.  کردمیم ییداشتم چا رو وانایرفتمو.  ل

 یغی.  گرفت فکر کنم وفتش بود. جدیدلم. درد شد ریز

 اشپزخونهاومدن. تو مهیسرا س همهرویام کهدمیکش
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 . یشده مه گل چته خانوم ی_چ

برد گذاشت بغل کردوبا سرعت منو ری_وقتشه.  ام

. من از درد دهیترس ی. مشخص بود. حسابنیماش یتو

بدنم   یبخورمو.  استخون هانتکو  تونستمینم ادیز

من بر  غیبا هر ج ریدر حال شکسته شدن  بود که ام

  گفتیمگشتویم

 زمی.   تحمل کن. عزدمی_اروم باش خانومم رس

 دورتبگردم 



پرستارا با تخت  کهمیدیرس مارستانی_بالخره به ب

به سمت  ا تاق عمل تخت خوابوندن ورومنو اومدن و

شوهرم  نیخدا بزارگفتم توروکه به پرستاره  رفتنیم

لباس دادنو اونم با من اومدو با هر  ری.     به امادیب

.  ختیری. اشک مکردیم هیمن اونم گر هیگراشک و

که پرستار گفت نخواب زور  رفتمیداشتم از حال م

 ی. بچه. تویبزن.  تمام توانمو جمع کردم.  که صدا

 دمینفهم یچیه گهیدو   دیچیاتاق پ
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بازم.  یچشا دنیبه هوش اومدم همه تو   باد ی_وقت 

 سرم  یاومد باال ریگفتن.  ام کیهمه بهم تبر

خانمم  بابت تموم زحمتات ممنونم.   ی_خسته نباش

 . میدوتا فرشته دار یاما چرا نگفت

 .  یبش زیخواستم سوپرا زدمو  گفتم یجون ی_لبخند ب

 من.   تو بشم یفدا_

 . یبهم بدبچهارو شهی_م

 _اره حتما. 



چقدر  یپسرم بغل خودش. وا_دخترمو بهم داد. و

صورت مثل . وشی. پر مشکیخوشگل بود موها

 ادمیدردام  تمامدمیبوسدستامو گرفتمتوبرفش.  دستشو

.   دیسفبور و یبود موها ریامیرفته بود.  پسرمم کپ

 عمو گفت   ودی یطوسهر دوشون یچشا

 . نیبزار نییخوایم یچ_اسمشونو

 اسم گفترمی.  امانیک_من گفتم. اسم پسرمون

 .   انایدخترمونم ک

 _مبارکه بدشون به من که درگوششون اذان بگم.   

بچها در اومد که زنمو  هیاذان گفتن گر نکهی_بعد از ا

 گفتن  هیدخترمو بغل کردو. ارزو. پسرمو رو به بق

بچها  نیراحت بزاررو ضمونیمرزحمت  ی_ب

 گرسنشونه.   

به نوبت با کمک زن عموبه یکی یکی_همه کع رفتن 

انداخت  رو یسی. سروریدادم. که ام ریبچها ش

  گفتدویبوس مویشونیگردنمو.  پ

. خدا تورو به من داده.  دوستت نکهی_ممنونم.  از ا

 دارم. 



توجه  به زن عمو  یشدمو ب رهی_ با عشق بهش خ

ارزو گفتم  منم دوستت دارم.  چقدر من خوشبخت و

 ای.  خدامیزندگ یسه تا موجود قشنگ تو نیبودم با ا

 ️❤شکرت 

 

 

 

 انیپا

 


