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 عروس اعدامی

ساااااس درس بخونی که بخوای  ١۶به چه درد میخوره. خیلی جالبه بشااااینی نمیدونم این لیسااااان  

این مدرک کوفتی رو بگیری آخرش بیای بشاااینی هوشاااه خونه یه روونامه و خودکار هرمس به دسااات 

 /: دنباس کار بچرخی

او شااااان  بدر پدرمم مین این رمانا یه پار ی   رشااااته مسااااخره ای هم انتخاب کردر  سااااابداری  |

ر یه شااارکتی چیسی. یا پار یاش سااارایدار هساااتن یا مین خودش فرش فروش یا دکتر و نداره من بر 

 مهندس که بدرد من نمیخوره

مادرر اونموهع ها میگفته آروو جان بشااین ساار لشاات یه رشااته درساات  سااابی بخون که آخر یه 

 کاره شی

 منم یک دنده بودنم هن کرده بود میگفتم نخیرررر من فقط  سابداری میخونم

نمم چون خیلی بهم محبت داشاات چیس خاصاای نمیگفت. یهو با داد مامان رشااته افاارر پاره ماما

 شد

 آرووووو. بیا ناااهار کوووفت کن -مامان  

اِهِم، اینم یک جور او محبتاش. با ایناه بابا فرش فروش بود اما یه خونه دوبلا  ویالیی داشتیم. 

رگ شدر هفتم میخوار ا اهم طبقه باال باشه اما منم اونموهع ها که داشتیم اینو میخریدیم ذوق م

 .االن عین چی پشیمونم
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 رفتم طبقه پایین. بوی هرمه سبسی همه جا پیچیده بود

 مامان لباس بیرون و پوشیده بود. رفتم آشپسخونه

 کجا داری میری؟ -من  

 اونجا باشم ۴فوویه منتظرمه. االن دیر میشه باید ساعت  -

 فوضوالن باور داری میری انجمن -

 هساربار هفتم به دوستای من نگو انجمن فوضوالن -

واهعا چه لذ ی میبری مامان. او خیابون ولیعصر پا میشی میری اونور  هران میشینی با دوستای  -

 فوضولت درباره مردر غیبت میانی

 |: اِ وا غیبت چیه -

 یدهغیبته دیگه. اصال به شما چه ربطی داره پسر لیال سانتافه مشای خر  -

اصااااال به  و چه بچه پروو. بهتر او  وهه که یه روونامه بر میدارر او صااااب  میشااااینم هوشااااه خونه  -

 دنباس کار آخرر کار پیدا نمیانم میگیرر میخوابم

  اال ببین من چطوری کار پیدا میانم مامان خانم...  اال ناهار کو -

یعنی ببخشااااید خوردنت کامال  رفا اِ وا مگه نوکر م خودت برای خودت بریس. بعد کوفت کردنت  -

رو بشور ، سفره هم جمع کن. خونه هم کییف نان. ببین یه کوسن جابه جا شه با مالهه میسنم  و 

 صفتت. خدا افظ

 :با  عجب به مامان نگاه کردر. مامان یهو برهشت و هفت

 ومن  ٢٠٠/۰۰٠راستی به بابا م بگو غذاشو بخوره و اهه هفت مامان کجاست بگو رفته خرید یه  -

 بریس  سابش. نگو رفنه پیش دوستاشا

 :ویر لب هفتم

 پدرمم خره نمیفهمه  و رفتی پیش دوستات -

 چیسی هفتی -مامان  

 نه هربونت برر. برو انجمن فوضوالن منتظره -

مامان با اعصاابانیت دمپاییشااو پرت کرد طر  من اما صااا  خورد به هلدون کناریم و همون لحظه 

سار  یاه شاااااااد. مامان با جی  دوهید دنبالم. منم موندن و جایس ندونسااااااتم و هلدون  بدین به ه

 :دوهیدر. مامان با جی  هفت

 بمون ورپریده. هلدون یای او جهسیه هار بود -
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 به من چه  و نشونه هیریت بده -

 مامان وایستاد

 دا افظشان  آوردی دیرر شده وهرنه  یاه  یات میاردر. این  یاه هاشم جمع کن. خ -مامان  

مامان رفت. اوس شااااااااهاار مامان و جمع کردر و بعد برای خودر هرمه ساااااابسی ریختم. داشااااااتم 

 میخوردر و درمورد آیندر فار میاردر که بابا در و باو کرد و اومد

 سالر بسمجه -بابا  

 با اخم به بابا نگاه کردر

 مردر به بچشون میگن سالر دخترر  و به من فحش میدی -من  

 در بیخود نیستم. من خودمم. خب شبیه بسمجه هستیمن مین مر  -

 باباااااا -

 :بابا خندید و رفت باال. بعد ده دیقه اومد پایین و هفت

 خب بسمجه جان برار غذا باش -

غذا من  مور شد. انداختمش  و سینک،  وصله شستنشو نداشتم بیخیاس شدر. وس کن فوهش 

 :بابا کشیدر. اومدر برر باال که بابا هفت یه کتک او مامان میخورر دیگه. ناهار و برای

 راستی مامان کجاست؟ -

با  عجب برهشااااتم. بعد او یک ربع متوجه شااااده مامان نیساااات. یعنی عشاااام  و خانواده ما مو  

 ماسیای میسنه

 : یاد  ر  مامان افتادر

 ومن  ٢٠٠/۰۰٠راستی به بابا م بگو غذاشو بخوره و اهه هفت مامان کجاست بگو رفته خرید یه  *

 * بریس  سابش. نگو رفته پیش دوستاشا

 بیخیاس شدر. من چرا باید دروغ بگم

 ومن بریس  ٢٠٠/٠٠٠رفتااه پیش دوسااااااتاااش. الای هم هفاات بهاات بگم دارر میرر خریااد  -من  

 |:  سابم

 : بابا با دهن باو نگار کرد. اومدر برر که دوباره هفت

  آروو -

  ها؟ -

 کی به پدرش میگه ها ها مرض. الحم همون بسمجه ای. -
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 ببخشید جاااانم پدر جان -

  .... اال شد.  و بفرما -

یه هاشم غذا انداخت دهنشو شروع کرد به جوییدن و فقط نگار میارد. سه ساعت منو اوساوس 

 :کرده. بابا با دهن پر هفت

  کار پیدا ناردی -

 باو شروع کرد

یگم. چرا هرروو میپرساااای. البته االن چند ا جا رو بابا اهه من کار پیدا کنم اولین نفر به  و م -من  

  و روونامه خوندر. امروو همراه مریم میرر ببینم چه خبره

 به هر اس بدون  ا موهعی که کار نانی ماشین بی ماشین -

آلبالوییم دارر دنباس کار میچرخم وهرنه هور بابایه  ٢٠۶غمم و  اوه کرد. من فقط بخاطر ماشااااااین 

ماهه ماشااینم  ٢اشااته اهه کار پیدا نانی ماشااینتم  م نداری دساات بسنی. االن کار. بابا شاارگ هذ

 دستم نیست

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| ♥️ | @ 

 ادامااه_پارت_یک#

رفتم طبقه باال ا اهم. پرده ا اهم و کشااایدر کنار. هیی ویو خاصااای نداشااات. یه دیوار بسرگ که دیوار 

 خونه بغلیمون بود روبه رو

سااااانتی متر فاصااااله داشاااات. دهیقا روبه رو پنجرر یه پنجره دیگه بود که  ٢انداوه  پنجرر بود که به

برای خونه بغلی بود. اونجا بهترین دوساااتم مریم وندهی میارد. ما نیاو نبود بخاطر دیدن هم بریم 

او این خونه به اون خونه. او پنجره همو میدیدر. هشاااااانی هم میتونسااااااتیم او پنجره ا اهم بپرر 

ساعته داشتیم دمه  ٢۴ه های ما کنار هم بود به فاصله چند سانتی متر. من و مریمم ا اهش. خون

 پنجره باهم  ر  میسدیم

ساااالگی با من دوساااته. کال باهم یه مدرساااه میرفتیم ، یه دانشاااگاه ، یه کالس و...  تی  ۵مریم او 

ها دنباس کار  رشااااته هامونم مشااااترک بود. مریمم کار نداشاااات بخاطر همین هرروو اونم  و روونامه

 میگشت و هر دومون او پیدا کردن کار یه هد  داشتیم. به دست آوردن ماشین من

 مریم خانم او رانندهی همیشه و شت داشت بخاطر همین من  اکسی  لفنیش بودر
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االن که بابا ماشااااین منو هرفته خانم مجبوره همه جا پیاده بره و وهتی فهمیده پدرر چنین شاااارطی 

 به در دنباس کار میچرخه که من دوباره ماشینمو بدست بیاررهذاشته داره در 

او پنجره به ا اهش نگاه کردر. پخمه نشااااسااااته بود رو  خت یه هدفون هذاشااااته بود  و هوشااااش و 

 داشت با لب  اپ کار میارد

من و میبینی. من او صاااب  پاشااادر دارر دنباس کار میچرخم این خانم نشاااساااته داره آهنی هوش 

 میده

ت به پنجرر ضااربه ودر که نگار کنه اما این هدفونه نمیذاشاات صاادایه ضااربه های منو با اعصاابانی

 :بشنوه. پنجرمو باو کردر. پنجرش بسته بود. داد ودر

  مرررریم ، هِی میشنوووی -

اما انگار نه انگار اینجا من دارر خودر و میاشاااااام. داشاااااات  اال هِرور میداد. یهو نگاهش خورد به 

 :ت پنجره و پنجرشو باو کرد. بهش  وپیدرپنجره .  ند اومد سم

 من اینجا دارر خودمو میاشم کار پیدا کنم اونوهت  و داری آهنی هوش میدی -

وااا بیا من و درسته هورت بده. خب داشتم  و لب  اپ دنباس کار میچرخیدر. همش نمیشه مین  -

امیاس من و  و بریم پیرمردا ساااااارمون  و روونامه باشااااااه. خب پ  چرا سااااااایت به وجود اومد؟ که 

 ببینبم چه کارایی داره

  اال کاری پیدا کردی -

  ا ٢ -

  ا پیدا کردر. یه نیم ساعت دیگه  اضر شو بریم ببینیم بهمون کار میدن ۴من  -

  ...باشه. فقط -

 ها -

 من پیاده نمیاما. آژان  بگیر، پولشم با خودت -

 ده میریمبیخود کردی. من مردر او ب  پوس آژان  دادر. پیا -

 پاهار درد میگیره -

 اوووخه پرنس  بابا  | همشو برو  و لباستو بپوش -

 بروبابا شپش -
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پنحره ا اهشااو بساات. منم بسااتم.  ند یه  یشاارت مشااای با ساااق مشااای پوشاایدر. روش یه مانتو 

شاااایک هرمس پوشاااایدر و یه شاااااس مشااااایم هذاشااااتم. یه آرایش مالیمم کردر و عینک آفتابیم رو 

 :ه مریم عالمت دادر پایینم. بابا داشت فو باس میدید که با دیدنم هفتهذاشتم و ب

 کجا میری سوسمار -

 همین یای رو نبودر که شدر  / با مریم میریم دنباس کار -

 امیدوارر برهردی بگی کار پیدا کردر -

 بابا جووون. من و مریم میخوایم پیاده بریما -

 خب برید الغر میشید -

 ستستخب نمیشه مریم خ -

 باشه آژان  بگیرید -

 خب چرا پوس اضافی بدیم ماشینمو بده بعد میارر -

  رفشووو نسن. خدا افظ -

 هشنی غیر مستقیم هفت خفه شو خدا افظ

رفتم بیرون. آخر سری با  سرت به ماشینم که روش یه پارچه سیاه بود نگاه کردر. ماشین عسیسر. 

 وش باو بوددیقه اومد پایین. نیش   ا بناه ۵مریم بعد 

 دیقه دیر کردی ۵خوبه بهت عالمت دادما بیا پایین باور  -من  

 |: عسیسر هیچوهت یاد نگرفتی با کالس باشی -

  االن کسی و معطن کنی با کالسیه؟ -

 صددرصد -

 دیگه ببند مریم جون -

 چشمممم. خب اوس آدرس ها رو ببینم -

 وی کردیمبا هم رفتیم سمت خیابون اصلی. اون وسطم کلی خن با

 مریم میخوار یه کاری کنم -من  

 چی -

 این پراید مشای رو ببین. میخوار صدای دودهیرشو در بیارر -

 برو پهلوان -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

رفتم طر  ماشااینو یه مشاات محام ودر بهش یهو دهنشااو وا کرد و شااروع کرد به آژیر ودن، من و 

  مریمم  ند دوهیدر  ا االن صا بش پیدا نشه نفلمون کنه

 ن و رفتیم و مرده هفت میسان  حصیال تون پایینهاولین ماا

 و با وبان خوش بیرونمون کرد

 مر یاه نفهم کم مونده بود بگه بی سوادیم -من  

  قصیر  وهه دیگه نساشتی فحشش بگیرر -

 اِع وس کن بابا -

شااب دنباس کار میچرخیدیم. هیی جا هم هبوس نمیارد. یا میگفتن  حصاایال تون باید  ٩ ا ساااعت 

 لیسان  باشه یا میگفتن یه نفر استخدار شد فوق

 برهردیم دیگه. همه جا رو رفتیم -مریم  

اومدر بگم باشااه که صااا  رفتم  و شااام یه پساار. پساار نبود  وریه بهشااتی بود. با دهن باو بهش 

 :نگاه کردر. با  عجب نگار کرد. پسر  ند هفت

  ستتدغتینلخبوب  -

  ر  میسنه. مریمم لبخندش به  عجب  بدین شد با  عجب نگاش کردر. این با چه وبانی

 چی -من  

  ستتدغتینلخبوب  -

 :مریم آرور دمه هوشم هفت

 معلومه پسره الس هست. داره با اون وبان  ر  میسنه -

 :بیا. یه پسر به  ورمون خورد اونم الس.  ند هفتم

 ببخشید -

 دست مریم و کشیدر و رفتیم

 پایان_پارت_یک#

| ♥️ | @ 

 پارت_دو#

 عروس اعدامی

خدا افظی کنه رفت خونه. خب  قم داشت ، االن برر ا اهم   بدون ایناه  رسیدیم به خونه. مریم

 دوباره میبینمش دیگه. در خونه رو باو کردر. مامان دست به کمر دمه در بود. اخماش  و هم بود
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 : ته پته هفتم وااای یعنی کدور و فهمیده. نانه فهمیده من سروی  بشقاباش و ناهص کردر. با

اا ... سالر -  سو

 سالر و کوفت -

 چیاا ... چیسی شده -

 مگه بهت نگفتم  رفا رو بشور -

 یه نف  را ت کشیدر. خداروشار چیسی نفهمیده

 ببخشید باید میرفتم دنباس کار -من  

  بعدشم به بابات هفتی با دوستار هستم -

 خب بذار اوس بیار  و -

 ادر بیای  ونه اوس بگو. شاید راهت ند -

 |: واااا -

 جواب منو بده -

 :اهه  قیقت و میگفتم باید میرفتم شب  و کوچه میخوابیدر بخاطر همین یه لبخند ودر و هفتم

 نه من نگفتم که -

 پ  پدرت او کجا میدونه -

 شاید شک داشت اومده با شک اوت پرسیده  و هم  قیقتو هفتی اونم شاش برطر  شد -

 دوهیدر سمت طبقه باال که بیشتر سواس پیچم نانهمامان هانع شد.  ند 

لباسااامو در آوردر و یه  یشاارت صااور ی با شاالوارک جین پوشاایدر. موهامم باال بسااتم و رفتم پایین 

 :نشستم. مامان  و آشپسخونه بود. کنترس و هرفتم که شباه رو عوض کنم یهو مامان با جی  هفت

 بذااار سرجاااش -

  چراااا -

 موردعالهم شروع میشهاالن سریاس  -

 وااای  و ما رو کشتی -

باو با مریم هشااااتی بی ادب شاااادیا. همه دوسااااتات ناباب هسااااتن. میری بد رین دوسااااتا رو پیدا  -

  میانی. همشون او نظر اخالهی ویر خط فقرن

 باو شروع کرد.  لفن ونی خورد من و مامان دوهیدر سمت  لفن آخرر من موفم شدر بردارمش

 بله -من  
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 :ان بسرهم با صدای جی  جیغشش هفتمام

 سالمااا -

 سالر چطوری -

 خوبم مامان و بابا خوبن -

 |: اونا خوبن منم خوبم -

 آخه بچه مگه  اس  و رو پرسیدر -

وووت و بپرسی -  |: یعنی نمیخوای  اس ن

 مناه میدونم خوبی -

 |: کی هفته االن  ب دارر -

و پسرر مراهبت کنه بعد را ت میذاره  و سرما بخوری چییییی. مادرت و به پسرر دادر که او  و  -

 هوشیو بده به مادرت ببینم

 نه نه مامان بسرگ بیخیاس شو من  الم خوبه شوخی میاردر -

 دروغ نگووووو -

 با دادی که ود مامان با  عجب هوشیو اور هرفت

 سالر مامان جان خوبی -مامان  

 :مامان بسرگ با جی  هفت

ووور سرما بخوره. با پسرر اودوا  کردی که فقط به خودت برسیخجالت نمیاشی هذاش -  تی ن

 مامان با چشای هرد شده به صور م نگاه کرد

 |: چی میگی پیرون، این  الش خوبه خوبه داره ناو میانه -مامان  

 به من میگی پیروووون -

 نخیر اشتباه شنیدید سمعاتون و بذارید -

 من هوشم کامال میشنوه -

 :او خودش دور کرد و هفت مامان هوشیو

 آره آره معلومه موهعی که پیشتیم باید داد بسنیم  ا  و بشنوی -

 :دوباره هوشیو هرفت و هفت

  اال چیاار داشتید؟ -

 آروو پیدا کردر  من یه خواستگار برای -
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 .من و مامان چشامون هرد شد

ن. کاری نداری. به آروو میان خونتو ۶بهش آدرس خونتون و دادر پنجشنبه ساعت  -مامان بسرگ  

 بگو به خودش برسه. خدا افظ

 هطع کرد. من و مامان هنوو  و شوک بودیم

 منم اینجا کشک دیگه -من  

  من و پدر م در نقشه چغندر -مامان  

 مامان با  رص  لفن و کوبید و رفت آشپسخونه و شروع کرد به غر ودن

 و دستش را ت شننمیدونم این پیرون کی میمیره یه جماعت ا -مامان  

 هناه داره -

 آروو جفت پا میار  و دهنتا -

 رجی  دادر  ر  نسنم. مامان االن اعصاب نداره. رفتم آشپسخونه. مامان سیب ومینی سرخ کرده 

 بود.  ا اومدر یه دونه بردارر محام ود پشت دستم

 چرا میسنی -من  

 دست نسن، واسه شار کمه -

 دارراینهمه هست یه دونه میخوار بر  -

 نخیر. برو ببینم.  لویسیونم ویاد کن فیلم شروع شد -

 : لویسیونو ویاد کردر. مریم بهم مسیج داد

 * بدو بیا ا اهت باهات کار دارر *

  اال اهه هذاشت من یه فیلم نگاه کنم. رفتم باال. دیدر دمه پنجرش منتظرمه. پنجرمو باو کردر

 چیشده؟ -من  

 دهببین یه پسره بهم پی ار دا -

 خب که چی -

 بیا کمام کن جوابشو بدر -

 |: فحشش بگیر -

  یف خوشگله وهرنه الیم همون فحش بود. برار نوشته سالر میتونیم آشنا شیم -

 بنوی  براش آره -

 !همین -
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 آرههههه -

 مریم براش نوشت. بعده دو دیقه پسره جواب داد

 |: ساله او سنند  ۴٠نوشته کامران  -مریم  

 فحشش بگیرر االن  م دارر

 پ  چرا میگی جیگره -

 آخه عاسشو نگاه -

 :عاسشو نشون داد. با  عجب هفتم

 مریم خنی این عاسه یه مدس معروفه  | این مورده الای اینو هذاشته -

 /: بسم هللا -

 همین االن فحشش بگیر -

 مریم فحشش هرفت و بالکش کرد. یهو مامان در و باو کرد و وارد ا اق شد

 اینجا در داره ها مامان -من  

 من فار کردر نداره  | جورابا و وسط هاس نذار. وایسا ببینم.  و دمه پنجره چیاار میانی -

 دارر با مریم  ر  میسنم -

 مامان اومد دمه پنجره

 سالر خاله میترا خوبین؟ -مریم  

 سالر مریم جون مرسی عسیسر منم خوبم  و خوبی؟ مامان و بابا خوبن؟ -

 بیم. مامان سالر میرسونه هفت بیاین  تما اینجامرسی همه خو -

 باشه باشه میار. به مامان سالر برسون. من میرر -

 مامان به من یه چشم غره ود و رفت

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🍎 | @ 

 ادامااه_پارت_دو#

 این چشم غره آخر مامان چه معنا داشت -من  

 کال باهات مشان داره -

 خو فار کنم من و کنار در -

 نشون هذاشته بودن مامان اینا منو پیدا کردن بسرهم کردن. بعید میدونم بچه اینا باشم
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 منم -

 بیخیاس. دعا کن وود ر کار پیدا کنیم. پوسیدیم  ویه خونه -

 ماشینتو داشتی میرفتیم شماس -

 آره مادر منم میگفت چشم برین -

  اال  و راضیش میاردی -

 بابا او ماشینش پیاده شداو پنجره پایین و نگاه کردر. 

 سلااار بابااااا -من  

 :بابا باال رو نگاه کرد. برای من دست  اون داد. مریم خودشیرینم هفت

 سالر عمو جون خوبید -

 سالر مریم جان ممنون خوبم شما خوبید. بابا خوبه -

 بله همه خوبن -

 آروو جان یام مین مریم با ادب باش -

 .بابا اومد خونه

 دیگه همیشه مرغ همسایه غاوه  | من برربله  -من  

 برو راضیش کن ماشین اوش بگیر -مریم  

 وااای خفه شو دیگه، نمیده دیگه باید چیاار کنم -

 کافیه یام وبون بریسی -

 من مین  و خودشیرین نیستم -

 آره  و بر  وهرماری -

 وااای ببندا. خدا افظ -

  دا افظ روانی -

 هشنیدر چی هفتی. روانی عمت -

 بله بله اون الیقه این  رفه -

 من نمیدونم با اون عمت چه مشالی داریا -

 :رفتم طبقه پایین. بابا نشسته بود. مامان داشت میس شار و میچید.  ا منو دید هفت

 .یه کمک نانیا دستت درد میگیره -

 ناباو  و منو دیدی یاد کار کردن افتادی. ببین ونی میسنم انجمن فوضوالن اخراجت کن -
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 بروبابا پروو -

 :رفتم نشستم پیش بابا. بابا داشت اخبار نگاه میارد  ا اومدر بگم بابا جون یهو داد ود

 میتراااااا -

ور شدر -من    /: اع ک

 چیه؟ -مامان  

 فردا آهای  یموری میاد -

بابا با  رص به بابا نگاه کردر. آهای  یموری یه مورده کالهبردار بود که همیشااه  و خرید جن  ساار 

 :رو کاله میساشت اما بابا خیلی اوش خوشش میومد. مامان  ند اومد بیرون و هفت

 کجا میاد -

 خونه ما دیگه. شار با خانواده -

 وااای بابا  مور کنا. چرا دعو شون کردی -من  

 بیا میگنا  ر  راست و او بچه بشنو -مامان  

 شما مشالتون با اون کرد بیچاره چیه؟ -بابا  

 ون اصال هم بیچاره نیست. هیس که هست کالهبردارر هستا -من  

 وشته آروو. او دوستت یام یاد بگیر. ببین چقدر با ادبه -

 کی مریم؟ -

 آره دیگه -

  یهو او شدت خنده با کله رفتم پایین. نمیدونن مریم چه منحرفی هست

  بیاین شار بخورید -مامان  

و کلی ساااا  ریختم روش. اولین لقمه رو که رفتیم نشااااسااااتیم. ساااایب ومینی برای خودر ریختم 

 :خوردر آ یش هرفتم. با جی  هفتم

 مامان آااااب -

 مامان خیلی آرور آب ریخت. انگار نه انگار من دارر اینجا میسوور  |  ند آب و خوردر

 مجبوری مگه انقدر بریسی  و غذات -مامان  

  آخه نگاه. وده س  کچاپ بعد انقدر  نده -

 ده. جاش شاست من اینو ریختم  و جای س  کچاپنه این س   ن -

 من و بابا با دهن باو به مامان نگاه کردیم
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 چیه خب. بگیرین بخورین بابا -مامان  

با کلی آب و ماست این سیب ومینی  ند و خوردر. بعد شار با مامان و بابا نشسته بودیم. مامان 

 داشت لیست مینوشت بابا بخره

 باسشویی ا پودر ل ۵خب  -مامان  

 چخبره  / جوری داری لیست مینویسی انگار داره سین میاد -من  

 بیتربیت وبونتو هاو بگیر االن چشم میسنی سین میاد -

 : آرور  و هوشم هفت

 بذار بخره. بهتر او اینه پولشو واسه مادرش خر  کنه -

  سووود -

 دهنت و ببند بابا -

 چی در هوشی  ر  میسنید -بابا  

 ر و دختری بودماد -مامان  

 اومدر بلند شم پار خورد به آباژور، آباژور افتاد پایین چراغش سوخت. مامان و بابا رفتن  و شوک

 چیس خاصی نشد -من  

 :یهو یه دمپایی خورد  و پیشونیم. با  عجب نگاه کردر. مامان بود او اونور بابا داد ود

 آروووووووو -

نن میفروشاااااان پ   رجی  دادر برر ا اهم. در و هفن منم دیدر اهه بمونم اینا پوسااااااات  نم و میا

 |: کردر. صدای داد و بیدادشون میمومد. یه  ر  میسدن یاوده بار میگفتن آروو دست و پا چلفتی

 خب چیه ندیدر. روونامه رو هرفتم.  الم او روونامه داشت بهم میخورد. اینم شده وندهی ما

ا  عجب به کلیپ پلنگای اینساااتا نگاه کردر. فاوشاااون دراو کشااایدر و رفتم  و برنامه اینساااتاهرار. ب

 ....چیه

صب  با صدای جاروبرهی چشامو باو کردر. مامان خیلی ریلا  داشت ا اهمو جارو میسد. انگار نه 

انگار من اینجا خوابم. با  رصاام بالشااو رو ساارر فشااار دادر که صاادا نیاد اما نمیشااد صاادا خیلی 

 بلند ر بود

 :د ودربا  رص بلند شدر و دا

 ماماااااااااان -

 :مامان یهو او  رس پرید و جاروبرهی رو خاموش کرد و هفت
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 مرض مامان. مامانت نمیره. صدا و چرا انداختی رو سرت میمون -

 مامان اوس صب  داری اینجا رو جارو میسنی اونم وهتی من خوابم -

 صبحه ٩اوس صب  چیه. ساعت  -

 /: صب  دیره ٩االن  -

ببند امشااب  یموری چاهالو با اون ون عقده ایش میاد. پاشااو پدرت لیساات خرید و  بابا دهنت و -

 جا هذاشته  و برو جاش بخر

ووور خواهش کن -  ا

  ن لشتو بلند میانی یا دلت کتک میخواد -

 جووون  و فقط کتک بسن -

 .با پ  هردنی که خوردر  رجی  دادر او کتک های ا تمالی جلوهیری کنم و بلند شم

 _پارت_دوپایان#

| 🍎 | @ 

 پارت_سه#

  عروس اعدامی

 شده بودر میت. صور م و الای یه آب ودر و اومدر بیرون. مامان  و هاس بود. رفتم  و آشپسخونه

 خب صبحونم کو -من  

 هساربار بهت هفتم نوکرت نیستم که. خودت بریس -

 مامان هیچوهت یاد نگرفتی مادر خوبی باشی -

د. با شاااانیدن این  ر  مالهه کنار دسااااتش و پرت کرد روبه من   مامان داشاااات ساااابسی پاک میار 

به لیوان و لیوان افتاد  و سااااااینک.  با جا خالی من خورد  ما  نمیدونم مالهه چرا دسااااااتش بودب ا

 خداروشار چیسیش نشد

 شاست -مامان  

 برای اولین بار نه -

 بدو چایی بریس برای خودت بخور برو خرید بان -

 وردر. اونور مامان هعی میگفت بدو بدووووووخیلی ریلا  چایی رو خ
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اما من خیلی آرور غذامو خوردر. رفتم ا اق. مریم نبود ا اهش. بیخیاس شدر.  ند موهامو بستم یه 

پاره جین پوشاایدر و یه شاااس مشااای هذاشااتم. آرایش خفنم کردر.   مانتو آبی پوشاایدر. یه شاالوار

 لیست و برداشتم و رفتم فروشگاه

 هاش و انگار برق هرفته بود و داشت  ند  ند آدام  میجویید اومد سمتمیه پسره که مو

 سالر -پسر  

با  عجب نگاش کردر. نرماس نمیسد. وس کن بابا یه شوهر هیرمون اومد  یفه بفرستیمش بره. بعدا 

 یه کاری برای موهاش میانیم

 بفرمایید -من  

 مطمئنم االن میگه شمارمو بدر ونی میسنی

 خترر باهار کات کردهدوست د -پسر  

 آهاع. االن میگه بیا  و با من رس بسن. نیشم  ا بناهوش باو شد

 خب -من  

 میخواستم بپرسم به نظرت براش نو ال بخرر برمیگرده -

 :او هوشار دود اومد بیرون. با اعصبانیت هفتم

 بی فرهنی -

ردر به خرید. رساااایدر به  ند رفتم اونور. من و بگو هفتم االن او من خواسااااتگاری میانه. شااااروع ک

ساامت شااامپو ها. یه شااامپو رو برداشااتم پشااتش و بخونم دیدر کلی انگلیساای عجم وجم نوشااته. 

بابا وس کن  مایت او کاالی ایرانی. میرر شااامپو صااحت میخرر پشااتش ایرانی هم نوشااته میفهمم 

 چه خاصیتی داره

 اما  اال بذار اینو بخرر. خارجی هستش  یفه نخرر

ت خرید رفتم  سااااااب. با لبخند  ک و  ک هذاشاااااتم رو میس که  سااااااب کنه. ونه بعد نیم سااااااع

 :اعصاب نداشت. با  رص داشت  ساب میارد. وهتی کامال  ساب کرد با اخم به من هفت

  ومن ۵٠٠/٠٠٠هابن نداره میشه  -

هسار ومن پ  چرا االن شااااااده  ٢٠٠به خریدار نگاه کردر. اینا خودشااااااون و میاشااااااتن میشاااااادن 

 هسار ومن ۵٠٠/٠٠٠

 ببخشید مطمئنید. آخه اینا. مگه میشه -من  

 عسیسر این شامپو هرونه -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

18 

 

 : به شامپو هرونه نگاه کردر. با  عجب هفتم

 مگه چنده؟ -

 هسار ومن ٢۶٠ -

 هسااااار ومن ٢۶٠به لحظه داغ کردر. 

 خانم من اینو نمیخوار -من  

 عسیسر من دیگه  ساب کردر نمیتونم پاکش کنم -

وی کیاااافت. مگه چه خواصاااااای داره که انقدر هرونه. همون کفه با  عجب  به شااااااامپو نگاه کردر. ا

 |¦ همون مایع هست دیگه  /  اال یام بوی خوب میده

کار م و دادر. با نارا تی به اون پوس بیچارر نگاه کردر. ای کور بشم که اون هیمت بیصا اب و نگاه 

 ناردر

 وند جلومو هرفتاو فروشگاه رفتم بیرون. یه ون هدا ا

ماهه بیاار شااده. من باید پوله یه خانواده  ٣خانم کمک کنید به خدا بچم مریضااه. شااوهرر  -ون  

 رو جور کنم

هسار ومن  ومن بهش دادر. ونه کلی دعار کرد. رفتم دمه  ١٠یا این  رفش ا سااااااساااااا ی شااااادر و 

 ووولمخیابون یهو دیدر همین هداهه سوار یه ماشین شلسی بلند شد. چیییی. پ

 :الهی در به در بشی. مناه همینطوری سرر کاله رفته  و چسا سرمو کاله هذاشتی. بلند هفتم

خدایا من به  و چه بدی کردر؟ چرا همش داری پوالی منو میگیری. خوشت میاد هرروو مامان با  -

  دمپایی بسنه  و مالجم. نه خوشت میاد؟

نگاه کردر.  م دارن هرکساااااای بود  عجب  دو ا بچه داشااااااتن او کنارر رد میشاااااادن با  عجب بهم

میارد. دارر عین دیوانااه هااا بااا خودر  ر  میسنم. دیاادر دارن واساااااام میخناادن. بااا داد افتااادر 

  دنبالشون.  ا نصفه راه دنبالشون کردر. آخر هم یه  اکسی سوار شدر رفتم خونه

******** 

 مامان او شدت اعصبانیت داشت با خودش صحبت میارد

 مامان جان چرا انقدر وود جوش میاری. بیخیاس  اال یه اشتباهی کردروااا  -من  

  هسار ومنی هرفتی میگی اشتباه ٢٠٠خفه شووو  | رفتی یه شامپو  -مامان  

 هسار ومن مامان جان ٢۶٠ -

 مامان مالهه کنار دستش و پرت کرد طر  من. منم هاپیدمش
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 من میدونم آخر او دستت ساته میانم -مامان  

ابا. با این  حرکت ساته چیه  / او من بیشتر عمر میانی  / راستی خواستی ساته کنی او نه ب -

  هبلش بگو من برر لباس مشای بخرر وشته دخترت لباس مشای نپوشه

 :مامان با داد هفت

  وبونت و هاو بگیر پخمه -

 وااا دردر میگیره -

 وبونت و هاو بگیر االن چشم میسنی واهعا میمیرر -

  و  ا نتیجه های من نبینی نمیریاوهوع  -

آره آره چشااام بسن. اصاااال  اال که اینطوریه به کوریه چشااام  و ونده میمونم نتیجه های نوه ها م  -

 میبینم

  اووو  ا اونموهع جناوه من فسین شده -

  و کار پیدا ناردی -

 با اسم کار لب و لوچم آویرون شد

 ره میره سرکار اما  وساس او  و بسرهت ٢فوویه خواهروادش  -مامان  

 بعد کجا کار میانه -

  پدرش رهی  بانک سپه هست. پسرش کارمند بود که االن داره رهی  میشه -

 ایششش او اون آدماست که بابایی هست -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_سه#

 تی یه هوشه و چرا بابایی نشدی.  و او موهعی که به دنیا اومدی عین اوساوال نشس -

  ببخشیدا مامان خانم پدر من فرش فروشی داره ها. من هیی پار ی ندارر برر کار کنم -

  ....مگه همه چی به پار ی. بجایی که همش سرت  و هوشی باشه برو -

  لفن ونی خورد

  برو جواب بده -مامان  

 ههدر. خب خودت جواب بد ١٠هدر او  و فاصله داره. برای من  ٢وااا  لفن  -

 پاشو -
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 اصال بذار هطع شه -

 مامانم شونه هاشو انداخت پایین

 داشتم میگفتم برو دنباس کار.  تما نباید کارت مربدگ به رشتت باشه -مامان  

  نه بابا! اونوهت باید برر یه کاری پیدا کنم مین سرایداری -

خنده پیروومندانه   لفن دوباره ونی خورد. دیگه  رصام هرفت. او جار بلند شادر. مامان داشات با

 نوهار میارد. هه مامان خانم دارر برات. من و محبور کردی پاشم.  الیت میانم.  لفن و برداشتم

 بفرمایید -من  

 سالر آروو جان خوبی دخترر -فوویه  

  خدانانه من دخترت باشم. ونیاه فوضوس

 فدا ون شما خوبید -من  

 آره عسیسر منم خوبم. کار پیدا کردی -

 |:  و چه ربطی داره بشاه آخه به

 نه -من  

 وود کار پیدا کن دخترر که مستقن شی -

 با مامان کار دارید -

 اره عسیسر -

 خدا افظ -

 بدون منتظر موندن جواب  لفن و دادر به مامان

 بیا فوویه ست -من  

 بیتربیت بگو خاله فوویه -

 چشم غره رفتم

 چشم غره رو به مادربسرگ بیخودت بسن -مامان   

 ببا عشم عروس و مادرشوهری

مامان هوشاااایو برداشاااات. یا خدااا رفتیم  ا یک ساااااعت دیگه. رفتم ا اهم. مریم ا اهش بود. بهش 

 عالمت سالر و نشون دادر اونم هموناارو کرد

 روونامه های جدید و باو کردر. شروع کردر به هشتن کار. نسدیک یک ربع سرر  و روونامه بود

 ه  مور میشهخودکار هرمسر داره دیگ
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صاادای ضااربه ودن پنجره اومد. ساارمو باال آوردر. مریم داشاات بهم عالمت میداد. پنجره ا اهمو باو 

 کردر

 چته -من  

 چیشد. کار پیدا کردی -

  ا جا رو در نظر دارر ٣ -

 و مت ناشی یه وهت -

 بابا امروو اصال اعصابم ریدست -

 م و کی اعصابت اوکی هست من همون موهع مسا مت ش -

 بابا اوال  یموری و ونش شار اینجان -

 ایشههه مردک هیس.  و غذاش فلفن بریس جیگرمون  اس بیاد -

 باید همیناار و کنم. بعدر. کاااار پیدا نیست -

 بابا فردا سر لشت وود ر بلند شو بریم بچرخیم -

 روونامه هار  ه کشید. این آخرین روونامست -

 و اوت هرفت  قصیر پدر  وهه دیگه. چسا ماشین -

 من نمیدونم یهو جووِش هرفت -

 آدر و برق سه فاو بگیره جو نگیره همینه ها -

 دهیقا. من رفتم ا اهم -

 اِ داشتیم دو دیقه  ر  میسدیما شیارکش -

 شیارکش عمته -

 صددرصد -

 وااای هشمو -

 کجاااا جوجو. من فعال هستم اینجا  ا  و رو شوهر بدر -

 و شوهر میدیممناه شوهر نمیانم  و ر  -

 آره. یه رووه طالق میدمش -

 پ  او هبن مهریه رو ویاد بذار -

 پایان_پارت_سه#

 پارت_چهار#
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 : بابا با  عجب رفت ا اهش. مامان  ند هفت

 اذیتم کنی به پدرت میگم -

 ساس سن دارر. داری من و میترسونی ٢۴مامان من  -

 ساس سن داری ٣هه برای من  -

 سن نداریساس  ١ و هم برای من  -

مامان با  رص پاشد بیاد سمتم که خندیدر و رفتم اونور. سفره رو آورد. همه نشستیم. داشتیم 

 :خوردیم و کسی  ر  نمیسد منم خواستم یه  ر  بپرونم  ند هفتممی

 مامان  و چطوری با بابا آشنا شدی -

ونه بود. منو وس نمیارد. همش میومد  -مامان   دنبالم. منم او  رس ماااااااااااان؟ راستش پدرت خیلی ک

 بابار و آبروش باهاش اودوا  کردر

 اوهوع ورشاااا... دورغ نگو مادرت اونموهع ها یه پا مردی بود. کلی پشم داشت -بابا  

 یهو او شدت خنده غذا  و هلور هیر کرد

 بروبابا. ا فاها من کال آدر بی مویی هستم -مامان   

یشاااه رفتم هرفتمش. وهتی پشاااماشاااو ود من  اوه فهمیدر آره آره. منم دیدر داره  رشااایده م -بابا  

 هیافش بد نی

 مامان یهو بلند شد و با جی  پرید رو بابا

 : اهم.  اروان نیستا  | فقط یهو جو میگیر ش. مامان همینطور که داشت بابا رو میسد هفت

 که من  رشیده ار و پشمم -

 پشم نیستی خانومم -بابا  

 :انداخت و هفت مامان یه نگاه لوس به بابا

 پ  چیم؟ -

 سلطان پشمی -

 مامان او اعصبانیت هرمس شد. منو بابا هم فقط میخندیدیم

 :مامان ههر کرد رفت. بابا با خنده هفت

 وااا میترا چرا ههر میانی. ای بابا.  اضرر نیستی  قیقت و هبوس کنیا -

 خفهههه -مامان  



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

23 

 

ود و بابا دوباره رفته بود مغاوه. آهای  یموری غذامو خوردر و رفتم ا اهم. رفتم  مور. شاااااب شاااااده ب

یک یا دو ساااااعت دیگه میمومدن. یه لباس مشااااای نخی که آسااااتیناش  ا آرنجم بود و یه ساااااق 

مشااااااای پوشاااااایدر. موهامو بسااااااتم. داشااااااتم آرایش میاردر دیدر مریم داره میاوبه به پنجرش. 

 پنرجمو باو کردر

 چته کوچه رو هذاشتی رو سرت -من  

 ه ساعت واسه کی داره خوشگن میانی. به خدا  یموری ون دارهبابا ی -

جدیدا ویادی هوهخورر شدیا هانی  | اهه میخواستم خوشگن کنم که این لباسایی که برای ومان  -

 دبیرستانم هست و باید مینداختم دور و نمیپوشیدر

 ببین ناموسا با این  رفت نابودر کردی -

  اال همشو برو کار پیدا کن -

 روبابا. ما داریم میریم خونه خالمب -

 اون وکیله -

 آره. پسر خیایش او  رکیه اومده -

 وااای دوباره. االن ولِت نمیانه که -

 دهیقا. ایندفعه اومد درخواست اودوا  داد میدونی چیاار میانم؟ -

 چیاار -

 هبوس میانم -

 جاااان -

 بهتر او بی شوهریه که -

 عنتر -

رفتم بیرون. مامان نشاااساااته بود  و ا اهش داشااات آرایش میارد. یه خط  پنجره رو بساااتم. او ا اق

 چشم غلیظ با رژ ورشای وده بود. موهاشو با بابلی  من فر کرده بود

 وااا مامان جشن نیستا. یه دورهمی سادست -من  

 واای آروووو. من باید به خودر برسم که ونش فک نانه ما او اون خانواده هاشیمااا -

 |: ایششش -

 ایششش درد -

 بابلی  من و چرا برداشتی؟ -
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 باید اجاوه میگرفتم -

 بله -

 خب االن نگرفتم -

 هوو . شار چی درست کردی -

 درد. درد درست کردر  یموری و ونش کوفت کنن -

 بعد من و بابا هم باید درد کوفت کنیم -

 به پدرت دردر نمیدر . من سلطان پشمم؟ -

 ود بهم. رفتم پایین. بابا اومدودر ویر خنده. مامان چشم غره 

 سالر -من  

 سالر بسمجه -

 هرهرهرهر -

 چه دختری هستیییی؟ نمیای بابات و یام ماساژ بدی -

 هروهت یاد هرفتی اسم من و درست بگی چشم -

 هه. مگر ایناه  و خواب ببینی -

 پ  برو ونت ماساژت بده -

خورد. دوساات داشااتم رووی برسااه که این رفتم طبقه باال. نشااسااتم رو  خت. چشااار به روونانه ها 

 روونامه رو  یاه پاره کنم. مامان در و یهو باو کرد

 ببخشیدا در و درست کردن که در بسنی -من  

 یه دیقه خفه. چطوری باید استوریمو  و هایالیتم سیو کنم؟ -

 : با  عجب به مامان نگاه کردر و یهو هفتم

 ستی مامان جونورشک.  و هم به جمع شاخای اینستا پیو -

نه بابا. ونه  یموری فالور کرده. خیلی عاساااااااای خوشااااااگلی  و پیجش میذاره. منم او ایندفعه  -

 میذارر که فک نانها او اون خانواده هااااشیمممم

خدایا هاااور کن. با  عجب به مامان  وضااای  دادر. مامانم بدون  شاااار رفت. ده دیقه بعد  یموری 

ردک هیس داشاااات من و مامان و با چشاااااش میخورد. شاااایطونه میگه و ونش اومدن. رفتم پایین. م

 کاری کنم که نباید بانمااااا
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نشاااساااته بودیم. ونش خیلی با کالس با یه لبخند کوچیک داشااات هوش میداد. اونوهت مادر من 

 :نیشش  ا بناهوش باو بود.  فاوت و  اس میانید. بابا یهو هفت

 آروو برو چایی بیار -

اارر اینجا؟ مامان یه نیشگون هرفت یعنی پاشو. اومدر یه فحش بدر که دیدر جاااان؟ مگه خدمت

 :آشپسخونه. ویرلب غرغر ودر  پدر و مادرر هستن وشته. بلند شدر و رفتم  و

 که چی االن. من و با نوکر خونشون اشتباه هرفتن. چرا  یموری باید کوفت بانه -

ی  یموری اما هفتم وس کن بابا. وندهی ما عینه چشاااار رفت رو فلفن. خواساااتم بردارر بریسر  و چای

رمانا نیساات که. بابا بفهمه جلوی  یموری یای میسنه  و هوشاام  | مامانمم بهم بالش و پتومو میده 

میگه برو  و کوچه بخواب. شاااااان  که نیسااااات. با  رص چایی ها رو ریختم. کلی هم دعا کردر  و 

 .هلو  یموری هیر کنه

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🍫 | @ 

 ادامااه_پارت_چهار#

 کردرفتم به  ک  اشون دادر.  یموری االغ همش به من نگاه می

 ولش میاردیم منو میخورد

 خب آروو جااان. کار پیدا ناردی - یموری   

وی  رصم. میگیرههه. اخه به  و چه هالبی. با لبخند هفتم وی  رصم میگیره او این سواس. ا  : ا

 چرخمنه متاسفانه. دارر می -

 خب  و که  سابداری خوندی. بیا  و شرکت ما کار کن -

 :چشای منو مامان درست شد. بابا لبخند ود و هفت

 واهعا؟؟ عالی میشه که -

 .خوردوااای بابا داری چی میگی. مامان هشنی داشت  رص می

  اال بذارین ما فار میانیم آهای  یموری. دستتون درد نانه -مامان  

بابا درشت کرد. منم برای بابا چشم غره ودر. مامان بلند شد و به من عالمت بعد چشاش و برای 

 داد بریم میس و بچینیم

 کار کنی  این پدرت چی میگه. نانه میخواد  و کره خر با این االغ -مامان  

 من  وااا  | چرا به من فحش میدی
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 به  و فحش میدر چون االن اهه  و کار پیدا میاردی اینطوری نمیشد -

 محن ندادر بهش. سفره رو چیدر و همه نشستن

شت میخورد.  اال من چی. انگار او هحطی اومدر. مامان هعی برار چشم ونه آهای  یموری با ناو دا

 درشت میارد. وااا چیهههه هشنمه دیگه

 :ونه  یموری هفت

 مهران جان دیروو برای  ولدر برار سانتافه خرید -

 :مامان چشماش درشت شد و  ند هفت

 آره آره مجیدر برای من خونه خریده البته  و شماس  -

چشاااااای منو بابا درشااااات شاااااد. پدر من کی خونه خریده ما خبر نداریم. با خنده سااااارمو انداختم 

 .پایین

 بیخیاس اینا رو. آروو جان او خودت بگو - یموری  

 آه بیا باو این  ر  ود. دوست دارر همین چنگاس و بانم  و  لقشا

 گم آخهچی ب -من  

 دوست داری بیای  و شرکت ما کار کنی -

 .ای مردک عنتر. داری جلوی پدر و مادرر میپرسی که نتونم بگم نه. هه وِرت

 باید چند  ا جا رو برر. اهع کار پیدا ناردر  تما -من  

 ابرو های  یموری  و هم رفت. آهاع  قته خوردی

 موری اینا رفتن مامان جیغش در اومدبعد شار  یموری اینا نیم ساعت نشستن و رفتن.  ا  ی

به چههه  قییییی برای من ماااشااااااین نمیخری. دیدی ونش چی هفت. براش ماشااااااین  -مامان   

 خریده

 ((((((: عسیسر خودت هفتی برات خونه خریدر -بابا  

 خفههههه -

 بیدار کن با مریم میخوایم بریم دنباس کار ٨مامان اهه میشه فردا من و ساعت  -من  

صله هوش دادن به بجیسونو نداشتم. میدونستم االن بشینم بابا باید اصرار کنه برو پیش اون  و

 کره خر کار کن. رفتم ا اهم. مریم چراغ ا اهش خاموش بود. هرفتم خوابیدر

 **** صب  ****

 شده هاااا ٩شده. آرووووو. ساعت  ٩آروو بلند شو ساعت  -مامان  
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برر که... با جی  دوهیدر سمت دستشویی.  ند صور مو  ٨اعت با  رس بلند شدر. من هرار بود س

  .آب ودر و اومدر بیرون

 بیدار کن ٨مگه نگفتم منو ساعت  -من  

 مامان جواب نداد

 |: بود ٣٠ ٧به ساعت نگاه کردر. ساعت 

 ٩ساعت و نگاه مامان. چی میگی ساعت  -من  

ت کن برو با مریم بیرون. راستی منم برسی. برو صبحونتو کوف ٨خب  اال نیم ساعت مونده به  -

 دارر میرر پیش فوویه کارر داره

 ویر لب غرغر کنان رفتم آشپسخونه

عاد شااه همش منو ساااته بده. فار کرده کارش خیلی با اله. همش پا میشااه میره انجمن  -من  

 فوضوالن. اه

یه مانتو  صااابحونه رو خوردر. آرایش کردر و یه  یشااارت مشاااای و شااالوار مشاااای پوشااایدر. روش

شااایاه هرمس پوشااایدر. شااااس مشاااایمو هذاشاااتم و عینک آفتابیمو ودر. مریم بهم عالمت داد بیار 

 پایین. مامان رفته بود. او خونه ودر بیرون

 مریم بیرون بود

 چه عجب  و وود اومدی -من  

 بروبابا من همیشه وود میار -

 بریم -

 .باهم رفتیم. موضوع  یموری رو براش  عریف کردر

 ای خاااعک. مردک سوءاستفاده هر. نریا -م  مری

 ن پ میخواستم برر -

 وااای آروو -

 چیشده -

 اون دو ا دختر و پسر و نگاه. دارن چه با محبت باهم  ر  میسنن -

 میخوای برر بینشون دعوا بنداور -

 هه  و مگه میتونی -

 ببینیم. چند  ومن میدی؟ -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

28 

 

 میدر ۵٠ -

 باشه -

 :ردبه پسره هفتمرفتم پیش اون دو نفر. 

 سالر -من  

 : پسره با  عجب هفت

 سالر -

 با این دختره اینجا چیاار میانی؟ -

 ببخشید به شما چه مربوطه -

هفته پیش به من مربوگ بود. هفته پیش به من میگفتی عشااااااقم عشااااااقم. االن به این دختره  -

 میگی

 رادین این چی داره میگه -دختر  

 تباه هرفتیدامن خبر ندارر. خانم اش -پسر  

  االن میگی اشتباه هرفتم. ما  تی اسم بچه هامونم انتخاب کرده بودیم -من  

 چی میگی خانم -

 دختره اشاش در اومد

 رادین اینا  قیقت دارن -دختر   

  .یه دیقه بمون آ نا -

 خندر هرفت و ودر ویر خنده

 ببخشید عسیسا. داشتم شوخی میاردر -من  

  کردر کردن . رفتم پیشه مریم که مات و مبهوت داشت نگار میپسر و دختر با  عجب نگا

  چطور بود؟ -من  

 شتتتت.  و دیگه کی هستی بابا. الحم همون شیارکش خودمی -

  .همیشه فحش مشترک من و مریم شیارکش بود

  (((((: بسیار سپاس هراور -من  

  (((((: سپاس هراوی؟ -

 بعله.  اال پولم و بده -

 بهم داو ومنی  ۵٠یه 
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 هسار  ومن هرار بودا ۵٠عسیسر  -من  

  ومن ۵٠ ومن باید بدی. اینم  ۵٠هفتب بهم  -

 پایان_پارت_چهار#

| 🍫 | @ 

 پارت_پنج#

  عروس اعدامی

 میخواستی درست  لفظ کنی

 آشغاس. چه خبر او پسرخالت -

 پسره هیس. دیدمش. خداروشار ایندفعه درخواست نداد -

اونروور  مار شرکتا رو رفتیم. اما یا میگفتن میسان  حصیال تون باید فوق   ا اونجا باهم  ر  ودیم.

 لیسان  باشه یا میگفتن بعدا  ماس میگریم یا میگفتن جا پر شد

 رفتیم برای ناهار یه رستوران

 اصال دوست دارر کلمو باوبم به دیوار. چرا کار نیست آخه -من  

 ستمببین منو. من یه فاری دارر. اما مطمئن نی -

 چی -

 میدونی شوهرخالم  و بانک کار میانه دیگه -

 خب -

 میخوای بهش بگم ببینه میتونه ما رو وارد بانک بانه -

 چشار هرد شد

 چییییی -من  

 ببین دهنتو ببند داد نسن. من هنوو نمیدونم هبوس میانه یا نه -

 وود باش مریم بهش بسنی -

 باشه. ولی هیی امیدی نیستا -

  یری در  اریایه دیگهشاید بشه.   -

 مریم ونی ود و هوشی رو هذاشت رو اسپیار

 بله -شوهرخاله  

  سالر آها ا مد خوب هستید -مریم  
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  سالر ممنون. ببخشید شما -

 مریم هستم  -

 اع. مریم  ویی. خوبی دخترر -

  ممنون شما خوبید -

 آره عسیسر. مامان و بابا خوبن -

  بله خوبن. چه خبر -

 بود. چرا مریم داره طولش میده. وود برو سر اصن مطلب دیگه رصم هرفته 

 سالمتی دخترر. جانم کار داشتی -شوهرخاله  

بله. ببخشاااایدا پرویی هسااااتا. معذرت میخوار. راسااااتش میدونید که من و آروو داریم دنباس کار  -

 میچرخیم

  آروو کیه -

 بابا همسایمون دیگه. آروو. باباش مجید بسرهمهر -

  ...اها. خب -

خب جایی کار برای ما پیدا نیسااات. ببخشاااید  وی باناتون اماان کار کردن ما هسااات. یعنی ما  -

 هردو  سابداری خوندیما

 :ثانیه ساوت هفت ٣شوهرخالش  رفی نسد. بعد 

  میخواین بیاین بانک کار کنید -

 اهه میشه -

 بذارین من پرس و جو کنم خبر میدر -

 واهعااا؟ مرسی -

 دخترر. کار نداری خواهش میانم -

 نه نه سالر برسونید فعال -

 : مریم هطع کرد. با ذوق هفتم

 وااای چه خوب میشه -

  .آره -

 من برر دستشویی دستم و بشورر االن میار -

 برو اصال برنگرد -
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 پوس غذا هم پ  خودت  ساب کن -

 نه عسیسر برهرد -

 هدا بدبخت -

نگاه کردر. یهو دو ا در دستشویی باو شد و دو ا  رفتم دستشویی. دستمو شستم و  ا آینه خودمو

 مرد اومدن بیرون

 چرا  و دستشویی ونانه مرد هست. اونار با  عجب بهم نگاه کردن

  شما اینجا چیاار میانید -من  

 :یای او مردا هفت

 خانم محترر ما باید اینو بپرسیم. شما  و دستشویی مردونه چیاار میانید -

 ه کردر. وااای این دستشویی مردانستبا  عجب به  ابلو نگا

 آبرو و شرفم رفت.  ند دوهیدر بیرون و رفتم نشستم سرجار. مریم سرش  و هوشیش بود

 مریم -من  

 بناس -

 اشتباهی رفتم دستشویی مردونه -

 خب. چیشد -

 هیچی دیگه. مرده بهم هفت اینجا چیاار میانی آبرور رفت -

 مگه  و آبرو داری -

 رینه فقط  و دا -

 منم ندارر آخه -

 خدایا هیر چه آدمایی افتادیم. هارسون اومد

 خوش اومدید. سفارشتون -هارسون  

 من برگ میخوار با نوشابه مشای. دسر بعد غذا هم ژله با طعمه بلوبری -مریم  

 با  عجب به مریم نگاه کردر

 جوجه و نوشابه مشای -من  

 هارسون رفت

 پوس و بدما مریم خانم. منه بدبخت باید -من  

 بخاطر همین خیلی سفارش دادر. مفته دیگه -
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 بی شخصیت -

 چاکرر -

 چشم غره ودر براش. بابا بهم ونی ود

 بله -من  

 سالر. بسمجه من چرا خونه نیست -

 بابا هطع میانما -

 خیله خب. کجایی -

 من با مریم اومدر رستوران -

 کار پیدا کردی -

 نه -

 به سالمتی. من و نگاه -

 یتونم ببینمتنم -

 هرهرهرهرهر. چقدر بامسه ای دخترر. پوس رستورانو  و  ساب نانیا. بذار اون  ساب کنه -

 بیا اینم پدر ما. خندر هرفت

 باشه باشه -من  

 مامانت کجاست -

 انجمن فوضوالن -

 هوو  باور اونجاست. باشه من برر -

 خدا افظ -

  ا  ساب کنم. با هفتن هیمت فشارر افتاد هطع کردر. غذا رو آوردن. بعد ایناه خوردیم رفتم

 مطمئنید -من  

 هسار ومن ٣۶٠بله عسیسر شد  -

 با  رص  ساب کردر و رفتم پیش مریم .*o* یا خداااا. آب هند

 کوفت بخوری  و -من  

 وااا -

  ومن ٣۶٠شد  -

  ساب کردی -
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 آره -

 خب آفرین. بریم -

و باو کردر. نه مامان بود نه بابا. اوووو. بعد  با  رص ودر پ  هردنش. با اساااااانپ رفتیم خونه. در

 ایناه لباسمو عوض کردر نشستم پیشه  لویسیون

 اهه کارمون  و بانک بگیره عااالی میشه

  لفن ونی خورد. برداشتم

 بله -من  

 اومدی  -مامان  

 اوال سالر دوما ن پ رفتم -

 ر و واسه هیچای باو نانیاببین من  ا شب خونه فوویه هستم بعد بابات میاد دنبالم. د -

  ا شب میخواین  و و فوویه و دوستات غیبت همسایه رو کنید -

 کی هفته ما غیبت میانیم -

 هه هه -

 من خدا افظ -

 |: من سالر -

 مامان  لفن و هطع کرد. ای بابا

 به مریم ونی ودر

 میبینم طاهت دوری او من و نداری -مریم  

 مامان اینا  ا شب نیستنجمع کن بابا. پاشو بیا خونمون  -

 آخ جون. من اومدر -

  لفن و هطع کردر. مریم اومد...  ا غروب غذا خوردیم و  ر  ودیم و فیلم دیدیم

 چن ساعت دیگه مامانت اینا میان. با یه رهص چطوری -مریم  

 عااالی -

 بمون من برر فلشمو او خونمون بیارر -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

  رت_پنجادامااه_پا#
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مریم رفت و بعد چند دهیقه با یه فلش اومد. آهنی و هذاشتیم و اوس یه آهنی مالیم پخش شد. 

شروع کردیم به رهص  انگو. بعد آهنی خارجی رهصی پخش شد و افتادیم وسط. دیوونه باوی در 

 آوردیم. یهو ونی در خورد. با خنده صدای آهنی و کم کردر و در و باو کردرمی

ه پساار با یه دسااته هن و یه کادر و پدر که دسااتشااون شاایرینی بود با لبخند دارن نگار یهو دیدر ی

 :میانن. مریمم با  عجب اومد پیشم. مرد مسن هفت

 سالر دخترر -

 سالر -من  

 امروو هراره خواستگاری داشتیم -

 اشتباه اومدید -

 :ونه هفت

 عسیسر با مادر بسرهت برنامه ریسی کردیم -

مان بسرگ افتادر. وااای. راساات میگی مامان بسرگ هفته بود پنجشاانبه خواسااتگار یهو یاده  ر  ما

 میاد. به سر و وضعم نگاه کردر. خب خوبم. به سرو وضع پسره نگاه کردر

یااا همررر بنییی هاااشم این چرا اینشالیه. ابرو پاچه بسی. نیشش  ا بناهوش باوه. یه دندون نداره 

 ال معلومه یک ساس هست مسواک نسده. هدش او من کو اه  ر بودو دندوناش همه ورد هستن. کام

 مامان بسرگ یعنی با این سلیقت. یعنی بچمون چی بشه. خدا کنه به من بره

 مریم یه دونه ود به دستم. واای دو ساعته دارر این مردک وشتو نگاه میانم

 خب با خانواده ما که برنامه ریسی نارده بودید -من  

 ریعنی چی عسیس  -

 ما خبر نداشتیم. پدر و مادرمم نیستن -

 یهو دیدر صدای بابار اومد. وااای االن باید میمومدین. ونو مرد کنار رفتن

 امممم سالر -من  

 : مریم دمه هوشم هفت

 یعنی ریدی -

  شما کی هستید -مامان  

 با کوکب خانم   مادر بسرهم ب برنامه خواستگاری و چیده بودیم -مرد  

 وواریش افتاد. بابا که اصال خبر نداشتمامان یه د
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 امممم. راستش ما خبر نداشتیم. یعنی فراموش کردیم. میشه بمونید هفته دیگه -مامان  

پسره بادش خوابید. ون و مرد هم اخم کردن و شمارشون و به بابا دادن و رفتن. بابا و مامان با اخم 

 اومدن  و

 ستیدسالر میترا جون. سالر عمو خوب ه -مریم   

 سالر عسیسر -بابا و مامان  

 خب من برر -مریم  

 بشین بابا. االن میریم باال. ا اهم -من  

  .همه رفتیم  و هاس نشستیم. بابا داشت سر مادرش غر میسد

 ما میریم باال. مامان -من  

 ها -مامان  

 تچه خبر او انجمنتون. به نتیجه رسیدید که چرا پروانه خانم عروسش عقب افتادس -

 آره آره. دلش واسش سوخته بخاطر همین -مامان   

 مریم خندید. باهم رفتیم باال. مریم پرید رو  خت. منم رو ومین نشستم

 پدر صلوا ی و دیدی. دندوناش چقدر عتیقه بود -من  

 ولی ووجتون هسنی میشدا. اون دندونش ورد بود  و موهات ورد -مریم  

 ورد نیست موهار -

 عشقم و وردک خودمی  -

با  رص بالش و پرت کردر ساااااامتش که  و هوا هرفتش و شااااااروع به خنده کرد. من موهای بلوند 

 هفت وردکداشتم و مریم همیشه به من می

 خب مریم ببین -من  

 یهو مامان در و عین چی باو کرد

 مااااماااان به خداااا اینجا طویله نیست -من  

 |: جایی که  و باشی طویلست -مامان  

 و شدت خنده پرت شد پایینمریم ا

 چیاار داشتی -من  

 بابات هفت بهت بگم اهه  ا پنحشنبه بعد کار پیدا نانی به اونا میگم بیان خواستگاری -مامان  

 که چی؟ من یه کاری میانم پسره پشیمون شه -من  
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 ایندفعه نمیتونی -

 مامان چی میگی. یعنی چیییی. مگه کار هست آخه -

 رهی البد هست. من رفتم و شهر به این بس  -

 مامان در و بست

 با  رص خودکار و پرت کردر اونور

 هووو چلغوو. عیب نداره  ا پنجشنبه وهت داریم. شاید کاره بانک اوکی شه -مریم  

 یعنی میشه -

 شک نان... راستیییی -

 ها بناس -

  و چطوری خواستگارا و فراری میدی -

ن عسیسر من سوادر سیان هست و دستپختم افتضاح. او کاری نداره. میبرمشون ا اق میگم ببی -

اون آدمایی هسااااتم که همش با رفیقار بیرونم.  اوه اصااااال هم به شااااوهرر اهمیت نمیدر. یه خونه 

 متر باشه ۵٠٠مجردی میخوار.  رجیحا 

 پسره هم فرار میانه

 ای سی  و رو ت. عجب  رفندی -

 آروو اینه دیگه -

 من یام باپم -

 ریم. بیا  ر  بسنیماع خفه شو م -

 خفهه. من خوابم میاد -

 پ  من چیاار کنم -

  و هم بخواب -

 بمیری -

 نگران نباش من  ا  لوا  و رو پخش نانم نمیمیرر -

 برو بابا هوساله -

 مریم چشاشو بست. منم  دود یک ربع به در و دیوار نگاه میاردر.  وصلم کامال سر رفته بود
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خوااابی؟ عشاااقم بیدااار شاااو دیگه. مردی؟ ای وااای چرا انقدر وود  مریمممم. هوسااااااله من. -من  

مردی. خب  داهن هبلش میگفتی من لباس مشااااااایامو ا و بسنم چروکه... وصاااااایت نوشااااااتی؟ 

 مریممممم. خوابی یا مردی؟  لوا دو رنی پخش کنیم؟ پوس هبر و کی میده؟

 همون صفتممریم یهو با  رص بالش و پرت کرد و دهیقا خورد به هد  یعنی 

 وااای رو ش بیدار شد -من  

  اوه خوابیده بودر شیااارکش -مریم  

میگم یاد ه.  و مدرسااه دانش آمووا به دو دسااته  قساایم میشاادن. یه دسااته خرخونا. یه دسااته  -

 اونایی که اصال الی کتابو باو نمیانن و فقط کرر میریسن و میخندن. ما دسته دور بودیم

 : بهم هفت مریم با خنده بلند شد و

 وااای آره. یاد ه مدیر داشت اخراجمون میارد چون ودیم پنجره دفتر و شاستیم -

 اهه اشک  مساح نمیریختیم االن اخرا  شده بودیم -

 او پسرا بد ر بودیم -

 پایان_پارت_پنج#

| 🦋 | @ 

 پارت_شش#

  عروس اعدامی

. هنوو داشااااااات با  لفن  ا شاااااااب  ر  ودیم. مریم رفت خونشااااااون. منم رفتم پایین پیش مامان

 صحبت میارد

مامان نف  باش.  لفن ساااوخت به خدا. نسدیاه یک سااااعته داری  ر  میسنی بعد وهتی  -من  

 پوس  لفن ویاد میاد میگی آروو با  لفن صحبت کرده

 :مامان هفت

 فوویه جون یه دیقه هوشی -

 : مامان روبه من هفت

 خفه بابا -

ن. بیخیاس شااادر و رفتم آشاااپسخونه و در یخچاس و باو کردر. بعد دوباره شاااروع کرد  لفنی  ر  ود

طبم معموس همه چیس داستیم الی چیسی که من دوست داشته باشم. در یخچاس و بستم. درمورد 

 بانک فار کردر. اهه اوکی شه خیلی خوب میشه
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ردیم. خواونشاابم هذشاات. صااب  دیگه نرفتیم با مریم بیرون برای پیدا کردن کار. داشااتیم ناهار می

  هوشیم داشت خودشو میاشت. هعی  اون میخورد. معلور بود یای داره ونی میسنه

 خب برو جواب بده -بابا  

 بعداو هر ونی نسنن ٣وااای بیخیاس بابا. مردر باید شعور داشته باشن ساعت  -

مان   به  و ونی  -ما همچین میگاه مردر انگاار میال وکیلاه، موکالش هعی میسنگن. جس مریم کی 

 میسنه آخه

 اینم  رفیه. خالصه طر   لفن و هطع کرد. بعد چند دهیقه در عین چی ضربه خورد

 این کدور خریه داره مین خر در میسنه -مامان  

 آروو برو درو باو کن -بابا  

 با  رص پاشدر. خدمتاارشونم دیگه. درو باو کردر

 مریم با هیجان داشت نگار میارد

 شدی چته. بیا  و. چرا هرمس -من  

 آروو نمیدونی چیشده -

  اال بیا  و االن همه همسایه ها میفهمن -

مریم اومد  و. به مامان اینا سااااالر کرد. من و بابا و مامان سااااوالی داشااااتیم نگاش میاردیم. مریم 

 : نف  عمیم کشید و  ند هفت

 میدونی چیشده؟ -

 ها. اهه میدونستم که منتظر نمیموندر سه ساعت  و  ر  بسنی -

 ار... کااار. بانکک -

 :یهو  مار بدنم لروید با داد هفت

 ....خووووو -

 اوکی شد. اوکی اوکی شد -

 کردر. هردو جی  جی  میاردیم یهو عین چی پریدر و بغن

 مامان و بابا با  عجب داشتن نگامون میاردن

 فردا میریم بانک -مریم   

  همینطوری؟ -

 واسه آومون استخدار بانک دیگه -
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 پ  آومونای هبن و او اینترنت دانلود کنم آها... -

 آره آره... میترا جون و عمو مجید خدا افظ -

 مامان و بابا خدا افظی کردن. مریم رفت. با خنده برهشتم سمت مامان و بابا

 اینجا چه خبره. چیشده؟ -بابا  

  بابا جووون. کار پیدا کردیم. اونم  و بانک پاسارهاد -

  عجب شاخ در میاوردن مامان و بابا داشتن او

 شوخی میانی دیگه. بانک که شهر هرت نیست -بابا  

 شوهرخاله مریم. همون ا مد  جاوی. اون اوکی کرد -

شتیم. ناهار  الیم نشد. بعد  مامان یهو او شدت خوشحالی پرید و  ند بغلم کرد. هممون ذوق دا

 آومون و بخونیمناهار  ند لباس پوشیدر برر خونه مریم که باهم نمونه سواالت 

 کجا میری -مامان  

 خونه مریم -

  ا کی اونجایی -

 نمیدونم. من رفتم -

 ثانیه  همینه جون در و باو کرد ٣٠در و بستم و  ند در خونه مریم اینا رو ودر. بعد 

 اع آروو خوش اومدی دخترر - همینه  

 سالر  همینه جون خوبین -

 فدا شم عسیسر. بیا  و -

 خونشون شبیه ما بود اومدر  و.  قریبا

 مامااان جان بیا آروو اومده - همینه   

 مریم بعد چند دهیقه عین خر او نرده ها سر خورد و اومد پایین.  همینه جون براش چشم غره ود

 به اوستا آروو. چه عجب اومدی اینور -مریم  

 مریم درست صحبت کن. چرا شبیه ال ا  ر  میسنی - همینه  

 اق مریم. رو صندلیش نشستمخندیدیم. رفتیم ا 

  ا شب نمونه سواس خوندیم
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اون چند روو هم عین برق و باد هذشااات. فردای اونروو آومون و دادیم و چندروو بعد خبر هبولیمون 

اومد. یادش بخیر کلی ذوق کردیم. بخاطر همین من و بابا و مامان با مریم و مامان باباش رفتیم 

 ...شار بیرون

رد. با  رص هطعش کردر. یاده دوران مدرسااااه افتادر. یام به ذهنم فشااااار آالرر هوشاااایم ونی خو

 آالرر کوک کردر؟  آوردر که چرا

با دیدن فرر بانک یهو یادر اومد بعله. امروو روو اوس کاریمه.  ند رفتم دساااااتشاااااویی. موهامو برس 

ی بهم میومد. ودر و به آرایش مالیم کردر. بعد ایناه موهامو بساااتم. لباس کاریمو پوشااایدر و خیل

یه لبخند ژیاوند ودر. کیفمو برداشااااتم و رفتم پایین. بابا داشاااات صاااابحونه میخورد مامانم خواب 

 بود. اصال میبینید مادرر چقدر ذوق داره برای روو اوس کاریم

 :داشتم صبحونه میخوردر با بابا که یهو بابا هفت

 سوهیچت رو میسه. بردار -

هیر کرد و شروع کردر به سرفه کردن. چایی خوردر و یام که یهو او شدت خوشحالی غذا  و هلور 

 :ارور شدر  ند هفتم

 وااای ماااشینم -

 هفتم که. کار پیدا کنی ماشینتم میدر -

داشااتم او شاادت ذوق میمردر. یامم اسااترس داشااتم. هربون بابای چیس فهمم برر. بابا رفت و منم 

و ماشاااینم به مالفه سااایاه بود.  ند برداشاااتمش.  ند ساااوهیی و برداشاااتم و رفتم پارکینی. خداایا. ر 

 آلبالوییم. دختررررر ٢٠۶ماااشینم. 

 مریم  ند اومد. لباس کار بهش خیلی میومد.  ند سوار ماشین شدیم

 آخ جون. باور ماشین و دور دور -مریم  

 دهیقاااااا -

جوری نگامون رفتم سااااامت بانک. ماشاااااین و یه جا پارک کردر و همراه مریم وارد شااااادیم. همه یه 

 میاردن

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🐽 | @ 

 ادامااه_پارت_شش#

 فار کنم شاخ و در در آوردیم. چرا اینطوری نگاه میانن -مریم  
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 یه ونه جوون اومد سمتمون. خوشگن بود. موهای رنی کرده ههوه ای و چشای

 ههوه ایش خوشگلش کرده بودن

 تم... و شما هاسالر. خوش اومدید. من نگین اسدی هس -ون  

 من آروو بسرهمهر هستم. خوشبختم  -من  

 منم مریم ا دی هستم. خوشبختم -مریم  

منم خوشاااااابختم. بیاین. آروو جون  و باید اونجا بشااااااینی. مریم جون  و هم کنار خانم  -نگین  

 نعمتی

 کدور خانم نعمتی هست؟ -مریم  

 :و هفت یه ون  جاب دار اومد سمتمون. عینک وده بود. لبخند ود

 سالر من پریسا نعمتی هستم -

 سالر خوشبختم -من  

 خوشبختم -مریم  

رفتیم سااارجا هامون نشاااساااتیم. نگین برامون  ا  دودی  عریف کرد چطوری باید کار کنیم. با مرد 

ها هم آشنا شدیم. یایشون اسمشون بود سروش دادهر. خیلی پسر فانی بود. یه پسر دیگه هم 

ما  L نمنش که ویاد با آدر هرر نمیگرفت. به درک. چیدامان باجه ها به صورتبود به نار رادین ایرا

 نشستیمنند بود. مریم و پریسا و رادین اونور و بقیه اینور می

رهیساام مرد پیری بود که خیلی مهربون بود. اونروو  ا  دودی  ونسااتم با کمک نگین کارای مردر و 

 راه بنداور. یه جورایی دستم اومد

 شده بود و دیگه  ایم کار  مور شد ٣ن اخالهشون خوب بود... ساعت کال همشو

 کامپیو ر و خاموش کردر

 بریم بیرون ناهار یا میری خونه -من  

 بریم بیرون ولی کور خوندی اهه فار کنی من پوس و  ساب میانم -

ون کرد خندش و پنهکرد. سااااروش هم سااااعی مینگین ود ویر خنده و پریسااااا با لبخند نگامون می

 کنه و رادینم که اصال هیی عا  العملی نشون نمیداد. ایشه مردک خشک

 او ب  هدایی. پوال و جمع میانی که چی -من  

 هسار ومنی خریدر ٢٠٠پوالمو جمع نمیانم که. میال دیروو رفتم یه مانتو  -

 بعد میگی من پوس ندارر -
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 میسنی وردکچقدر ور میسنی... یعنی عذرخواهی میانم دوستان چقدر  ر   -

 :با  رص دستمو مشت کردر  و هوا و هفتم

 و خوبی دراو بیخود. به درد جامعه هم که نمیخوری. فقط نشااسااتی پایه هوشاایت داری فسااین  -

 میشی

 مریم برار وبونشو در آورد. همه به جس رادین و رهی  داشتن میخندیدن

 خب دوستان کاری ندارید -مریم  

 و مهمون من بریم ناهار بخاطر هماارای جدید وایستید. بیاید امروو -سروش  

همه موافقت کردن.  ا اومدر کیفمو بردارر بندش هیر کرد به پار چنان با مخ رفتم ومین. این مریم 

 پدر صلوا ی هم که فقط عین خر میخندید. نگین  ند اومد کمام

د.  ند رفتم سامتش اینجا ساو ی نداده بودر که دادر. نگین بلندر کرد. مریم هنوو داشات میخندی

 و با پشت دست کوبیدر  و دهنش

 نمیری یه وهت -من  

 ناموسا خیلی با اس افتادی -

 هرهرهرهر -

همه رفتیم بیرون. رفتیم ساااامت رسااااتوران اهورا مسدا. رسااااتوران جدید و شاااایای بود. همه جوجه 

 سفارش دادیم

 خب دخترا او خود ون بگید. چندسالتونه؟ چطوری دوست شدید -پریسا  

سااااالمونه. من دو روو او مریم بسرهترر. راسااااتش هبن ایناه ما به دنیا بیایم  ٢۴خب ما هردو  -من  

 ....خانواده هامون همسایه بودن. دیگه ما او کوچیای با همیم.  و مدرسه، کالس، دانشگاه و

 عسیسر چه جالب -نگین  

 وارت  / ب بیرونم  به مامان اس ار اس دادر که با هماارار  

 هامون و آوردنغذا

خب بی افی چیسی داری..***..... شیطونه میگه کاسه رو او پهنا بانم  و دهنشا. مریم  -سروش  

 : با لبخند ملی  هفت

 |: نفر همسمان دوستیم ۴آره با  -

 رادین پووخند ود.  ناق.  و چته

 جدی؟ -پریسا  
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 نه بابا چرت میگه -من  

یلی هرر میگرفتن. فقط رادین بود که هراوهاهی با اونروو ناهار خیلی خوشااااااگذشاااااات... بچه ها خ

 کردسروش صحبت می

 و جمعشون کسی بی  یاس ***،سروش بود. مغرورشون رادین و شیطونشون نگین و با ادبشون 

 پریسا بود

 کال خیلی با اس بودن. بعد ناهار من و مریم رفتیم خونه

 روش نشستممامان داشت سریاس میدید. در خونه رو بستم و رفتم روبه 

 سالر -من  

 سالر. خوبی. چیشد کارت چطور بود -

 یای یای بپرس. خوبم. کارمم عاالیه -

 خداروشار... برو بخواب دیگه -

 چه عجله ای داری من بخوابم -

  وصله ندارما امروو. با داس میسنم فرق سرت -

و کاور و شیرجه ودر  و فهمیدر امروو او دنده چپ پاشده.  ند رفتم ا اهم. لباسمو مر ب هذاشتم  

 ...رختخواب. االن خیالم را ت بود که کار پیدا کردر

 خدایا االن فقط مونده شوهر. کمام کن یه سرخر بیارر  و وندهیم

خدایا سرخرر خوشگن باشه.  رجیحا چهارشونه باشه.  ه ریش داشته باشه... مغرور نباشه میسنم 

دیگه رابطه داشاااااات....**.... آ یشااااااش میسنم. دکوراساااااایون صااااااور ش و نابود میانم. با دخترای 

 خوشگن  ر او من با... نباشه. نه باشه. ای بابا

  چشامو بستم و خوابیدر

 بابا او خواب بیدارر کرد

 ...رفتیم پایین. درمورد کارر بهش هفتم. اونم راضی بود.  داهن او دست  یموری را ت شدر

 مامان با اخم نشست و به من چشم غره ود

 گه من چیاار کردرنمنه. م

 هسار ومن بریس  سابم ٢٠واای بابا  -من  

  و دیگه کار پیدا کردی و مستقن شدی پ  پولتو خودت باید در بیاری -بابا  

 بده دیگه -
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 دخترر او جلو چشار همشو. مرسی عسیسر -

 پایان_پارت_شش#

| 🐽 | @ 

 پارت_هفت#

  عروس اعدامی

دت وایسا. باشه جوری پوس در میارر که بیاین التماسم با  رص بلند شدر. همش میگه رو پای خو

 و کنید

 اما آخه کو  ا پوس در آوردنم. آخر ماه  قوق میدن. من االن نیاو دارر.  ند پریدر بغن بابا

  ومن بده  ا آخر ماه کارت ندارر. بده دیگه  ورووووخداااا ٢٠باباجون  وروخدااا.  -من  

 برو او کیفم بردار -

هسار ومن برداشااااااتم. مامانمم یه پا عقابی بود.  ا دید  ٢۵هسار ومن  ٢٠ر و بجای ش کردب.و.ساااااا

 :هفت

 هسار ومن و بذار سرجاش ۵ ا نیومدر پاروت ناردر  -

کرد. به پنجره ضاربه ودر. با  رص هذاشاتم سارجاش. رفتم ا اهم. مریم داشات با هوشایش کار می

 منو نگاه کرد و اومد پنجرشو باو کرد

 یم بیرونشب بر  -من  

 باشه باشه میار -

 سینما؟ -

 باشه فقط بذار سرچ کنم امشب چه فیلمی داره باهم میریم -

 پوس بلیطم با خودت -

 ای یاااخته -

 یای دیگه او فحشای ما یاخته هم بود

 اراد مندر -من  

 پنجره و بساااتم.  ا شاااب یام کتاب خوندر و  مار روونامه ها رو انداختم دور... شاااب یه  یپ خفن

بود. یه شاااالوار   دکمه هاش مشااااای  ودر. اوس یه آرایش ناب کردر. مانتو کو اه کرمیم و پوشاااایدر.

 .جین مشای هم پوشیدر. شاس مشایمو هذاشتم

 رفتم پایین. بابا مغاوه بود. مامان داشت فیلم میدید
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 مامان من و مریم داریم میریم سینما -من  

 باو  و ماشین و هرفتی میخوای بری بیرون -

وه هیر نده دیگه -  ا

 برو بای -

اوهوع. مامان ما رو نگاه. مریم پایین منتظرر بود. یه مانتو صور ی مشای پوشیده بود.  ا دهن باو 

 :کردر که آهنی معرو  صور ی رو براش بخونم هفت

 بابا وایسا. میدونم میدونم پیرهن صور یم دلت و برده. پاشو بریم دیر شد -

. رساایدیم به سااینما. ردیف سااور نشااسااتیم. چهار ا پساار پشااتمون خندیدر. سااوار ماشااین شاادر

 نشسته بودن. هی  یاه مینداختن

 آروو برر آدمشون کنم -مریم  

 بیخیاس بابا. آدر نیستن که -

 :یای او پسرا هفت

 خانم بسرهمهر درست پی بردید ما آدر نیستیم فرشته هستیم -

جا میدونسااااااات. با  عجب برهشااااااتم. اعععع منو مریم هردو  عجب کردیم. این فامیلی منو او ک

هماارر سااااااروش دادهر. اِعی ارشاااااایا  و که خودت او اون دختر باوای..**.. معروفی. رفیقا م عین 

 خود ن پ 

 سالر آهای دادهر -من  

 سروش صدار کن -سروش  

وی  رصم هرفت.  و کی باشی که با من وود هرر میگیری.  ا اومدر فحشش بگیرر مریم هفت  :ا

 شه سرووووشبا -

الای سااروش و  اکید کرد. به پاش یه لگد ودر. مریم شاااکی نگار کرد. فیلم شااروع شااد. برهشااتیم. 

 :فیلم نارا ت کننده و  وصله سر بری بود. آرور دمه هوشه مریم هفتم

 مردشور فیلم انتخاب کردنتو ببرن. این چیه آخه او شروعش این ونه داره هریه میانه -

 وو همینو داشتنبه من چه. خب امر  -

دیقه بعد سااروش و دوسااتاش شااروع کردن به پی پی. میال فک میاردن اصااال صااداشااون نمیاد  ۵

 /: بلاه اعصاب من و مریم داشت خورد میشد.  اال پی پچشونم  مور نمیشد

 :مریم با  رص برهشت و هفت
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 آهایون نمیخواین خفه... یعنی ساکت شید. داریم فیلم میبینیم -

 :سروش هفت

 شم بااانوچ -

 ایشه. مردر اعتراض کردن. مریم برهشت. پسره خر. بعده فیلم چراغا روشن شد. بلند شدیم

 خانما اهه جایی میرید برسونمتون -سروش  

 کال کارت ...***...؟ -من  

 با  عجب نگار کرد. مریمم آرور میخندید

 با اجاوه فردا میبینمتون -سروش  

 رفت

 . ولی در کن با الهپسره مسخره بدشم اومد - :مریم

 بیا بریم بابا -

 بریم پاساژ آفتاب یام لباس بخریم -

 بریم -

 خرید کردیم و بعد برهشتیم خونه ٩با هم رفتیم پاساژ آفتاب.  ا ساعت 

 ...یک هفته هم هذشت

 و این یک هفته دیگه کال  و کار بانک راه افتادیم. با هماارا خیلی صاامیمی شاادیم. رهیساام خیلی 

 د و خیلی کمک میاردمهربون بو

 صب  همراه مریم رفتیم بانک

 فقط رادین اومده بود

 سالر -من  

 سالر -مریم  

 صب  بخیر -رادین  

 |: بعد خودشو با هوشیش مشغوس کرد. ایشه

  و جار نشستم. پریسا او آبدارخونه اومد بیرون

 سالر دخترا -پریسا  

 سالر خوبی -مریم  

 سالر پریسا خوبی -من  
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 مرسی. شما ها خوبید -پریسا  

ما هم هفتیم خوبیم. کم کم بچه ها اومدن. آخری ساااااروش بود که انگار خواب مونده بود. یهو  ند 

 :نشست رو صندلیش و هفت

رهی  ب ببخشید دیر شد. دیشب با رفیقار بیرون بودر دیر خوابیدر... نتونستم      آهای  یدری -

 وود پاشم

 ری چرا دیر اومدی. خب بگو خواب موندر اال ووره مگه دلین بیا -مریم  

 چشم عسیسر -

 .بعد به چشمک براش ود. نگین یای ود پ  کلش

 شدیجان بانو. شما هم غیر ی  -سروش  

 آهای دادهر... امروو مدیرعامال میان. شان  آوردی وود ر او اونا اومدی وهرنه -رهی   

وه آها را -  دین.  حوین بگیر بابابابا وهرنشو چیاار دارین رسیدر دیگه... ب

رادین با خنده سرشو  اون داد. چه خوب این بر  وهرمار یه خنده کرد. بعد ایناه کار اکیر مشتریا 

رو راه انداختیم یام اساااترا ت کردیم و صااابحونه خوردیم. مدیرعامال اومدن و چک کردن. یای او 

 : اونا هفت

 آهای  یدری پ  فردا باونشست میشید دیگه -

رت و  عجب به رهی  نگاه کردیم. یعنی دو روو دیگه باونشااساات میشااه. پ  کی میاد همه با  ی

 :جاش. رهی  خندید و هفت

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🎆 | @ 

 ادامااه_پارت_هفت#

 آره دیگه. یه نفر خوب و جار بذارینا -

 به چشممم -مدیرعامن  

 :مدیرعامال هم رفتن. آرور به نگین هفتم

 ینی. یه رهی  خوب  اوه هیرمون اومد االنم داره میرهنگین شان  و میب -

 آره خدایی. ای کاش یه نفر خوب بیاد جاش -

 مریم اومد سمت ما

 چی دارید پی پی میانید -مریم  
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 ای فوضوس -نگین  

 هر سه خندیدیم که مشتریا و هماارا یا  عجب نگامون کردن. مریم نشست

 :دوهنی  عداد مشتریا کم شد سروش یهو داد و 

  آهای  یدری -

یه لبخناد ود و اومد پیش  های  یادری برای اینااه آبروداری کناه  با  عجاب نگااش کردیم. آ هماه 

 : سروش و براش چشم غره ود که چرا داد میسنی. سروش آرور هفت

 آهای  یدری دو روو دیگه میری. نمیخواین یه ما یه کباب مشتی بدین -

 ن روو آخرمه بعد کار میریم رستورانای مفت خور... باشه. فردا چو - یدری  

 سروش یه لبخند او سر رضایت ود. آهای  یدری رفت جاش نشست

  کال غذای خونه نمیخوری دیگه -پریسا  

 خورر. شبا هم با رفیقا پیتسا و همبرهرنه دیگه. صبحا هیچی نمی -سروش  

 مگه  نها وندهی میانی -مریم  

دوساات داری بریم ببین. فقط خیلی کییفه. پوساات غذا و  آره دیگه. خونه مجردی دارر. -سااروش  

 لباس و اینا ریخته که عیبی نداره

 اه اه اه -

دیگه همه ساااکت شاادیم و به کار مشااتریا رساایدیم. آخرای کارمون به بچه ها آرور اشاااره کردر منو 

 نگاه کنن

 بچه ها برای آهای  یدری چون روو آخرشه باید یه چی بخریم -من  

 پوس بذاریم من میرر او مغاوه داداشم براش یه ساعت خوب میخرر -رادین  

 هسار ومن واریس کردیم به  ساب رادین ٢٠همه موافقت کردیم و 

 بچه ها مامانم خیلی خوب کیک درست میانه -مریم  

 بهش میگم یه کیک کوچیک درست کنه

  باشه. چقدر پوس بدیم -نگین  

  وااا نگین خفه شو پوس چیه -

 آخه نمیشه که -پریسا  

 میشه. آروو خانم شما نمیخوای کاری کنی -

 نه من فقط میخوار بیار مفت بخورر -من  
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 :سروش با خنده دستش و آورد جلو و هفت

  دمت هرر. بسن هودِش -

  دستمو به دستش ودر و هردو خندیدر. بعد کار خدا افظی کردیم و با مریم رفتیم سمت خونه

 ما هفتم کیک درست میانماه عجب هوهی خورد -مریم  

 آخه  و چرا خود و نخد میانی -

  آخه یهو جووور هرفت -

 روانی بابا -

رساایدیم خونه. مریم رفت خونه. در و باو کردر و  ا ساارمو باال آوردر دیدر یای پرید رور. نتونسااتم 

د  عادلمو  فظ کنم و پرت شاااادر پایین. مامان جی  ود و اومد ساااامتمون.  ند پاشاااادر. صاااادای دا

  مامان بسرگ که پرت شده بود به هوشم رسید

  ای دختره ا مم. ایشاهللا جسوجیگر بگیری. کمرمو شاستی -

 :با  عجب مامان بسرگ و بلند کردر و با  عجب هفتم

  خوبی؟ -

 یه دونه ود  و هوشم. مامان دوباره جی  کشید

 چرا میسنی مامان بسرگ -من  

 وهتی میپرر روت نیفت که منم بیفتم -

 همچین میپری رور انگار خیلی وونت کمه. کمرر و میشانی  و که. یام او سنت خجالت باش -

 مامان جان برین کنار آروو بیاد  و بعد  ر  میسنی دیگه -مامان  

 :مامان بسرگ چشم غره ود برار. لباسمو عوض کردر و  ند رفتم آشپسخونه. به مامان هفتم

  این اینجا چیاار میانه -

 رفت شنیده  و خواستگار و رد کردی اومده نصیحتت کنهونیاه خ -

 یا ابلفضن -

با  رس رفتم روبه روش نشستم. دیدر داره  ند  ند شیرینی میخوره. شیرینی و او دستش هرفتم 

 :و با اخم هفتم

 مگه  و هند نداری ، داری شیرینی میخوری -

 کی هفته من هند دارر -

  مار دکترا -
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  من اون شیرینی رو ذلین مرده دکترا غلط کردن. بده -

  ند هذاشتمش  و آشپسخونه و رفتم روبه روش نشستم. با اخم به مامان بسرگ وس ودر

 چیه عین بس به من نگاه میانی -مامان بسرگ  

وووت صحبت کنی -  نمیتونی خوب با ن

  نخیرر. پسرر کجاست -

  مغاوه -

  بمیری  و چرا خواستگارارو رو کردی. میخوای او بی شوهری -

 :مامان با میوه اومد بیرون و کنارر نشست و  ند هفت

 مامان جان انقدر  ساس نباش. به درک که شوهر نمیانه.  رص نخورین یهو ساته میانیدا -

 :بعد ویرلب هفت

رِت را ت شم -  . رص بخور وود ر ساته کن او شو

 آرور خندیدر  

دوس داشااته باشاامش. فعال اونو پیدا ناردر. مامان بسرگ من اودوا  میانم اما با کساای که  -من  

پیدا کردر هوس میدر وود ر اودوا  کنم. خوبه برای  و مسا مت ایجاد ناردر هلم.  و خونه نشااسااتم 

 دیگه

  نمیشه. نمیشه دهن مردمو بست.  و باید وود ر اودوا  کنی -

 من  اوه کار پیدا کردر -

 کنیآره.  و باناتون پسری نیست که باهاش اودوا   -

با  عجب به بانک نگاه کردر. آهای  یدری که خودش ون داره.  اوه پیرر هسااااااات. رادینم که بر  

وهرماره نگامم نمیانه. منم اوش خوشم نمیاد. سروش. بد نیست اما ویادی با دخترا میپره و مرد 

  اودوا  نیست

 مناسب من نیستن هیچادور -من  

 میار ببینم کدور بهت میادیعنی چی. خودر فردا باهات  -مامان بسرگ  

  .:با  عجب بهش نگاه کردر. مامان  ند هفت

 مامان جان اونجا باناه.  انک که نیست هر خری پاشه بره -

 خر خود ی -

 بالنسبت من -
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 بعد عروس و مادرشوهر به هم چشم غره ودن

 من برر بخوابم. خسته ار -من  

 برو برو -

 پایان_پارت_هفت#

| 🎆 | @ 

 پارت_هشت#

 روس اعدامیع

 × شب ×

داشااتیم شااار میخوردبم و بابا ساار مامان بسرگ غر میسد که چرا به دیگران میگی بیاد خواسااتگاری 

 آروو

 خالصه که باید اودوا  کنه -مامان بسرگ  

 ما میخوایم این بسمجه رو  رشی بانیم -بابا  

 یه چشم غره به بابا ودر

 هماارا و ببینمولی من فردا میار بانک. باید  -مامان بسرگ  

 بیخیاس مامان بسرگ. اه. اونا فقط هماارن -من  

 نخیر. شاید بدرد اودوا  بخورن -

واای که چقدر این مادربسرگ آدر و  رص میده. به مامان نگاه کردر که یه چی بگه. مامان شااااااونه 

 هاشو انداخت باال که میال به من ربط نداره

 دت پیاده بیا هم شومناه شما رو نمیبرر. دوست داری خو -من  

 چه بی ادب. مجید میبینی این ذلین مرده چطوری با بسرهتر صحبت میانه -مامان بسرگ  

بابا مونده بود طر  من و بگیره یا طر  مادرشاااااو. خندر هرفت. شاااااب خدابیدر و صاااااب  به خودر 

 نشستهخیلی رسیدر و رفتم پایین. همه خواب بودن. خواستم برر که دیدر مامان بسرگ جلوی در 

 صب  بخیر. چرا وود بیدار شدی -من  

 منم میار بانک -

 وااا مامان بسرگ این چه بچه باویه؟ -

 همین که هفتم -

 ای خداااا. با چه کسایی من و هیر انداختی. من چیاار کنم االن
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 من دارر نمیرر بانک -من  

 دروغگو -

 دارر میرر برات شیرینی بگیرر -

 .مامان بسرگ چشاش برق ود

 برو بخواب. برات میخرر -  من

 نخری آ یشت میسنم -

 نگران نباش عشقم -

  ند رفتم بیرون. مریم اومد پایین. سوار ماشین شدیم و براش موضوع مامان بسرگ و  عریف کردر

 کیک چیشد -من  

 بعد برهردیم خونه من بردارر -

 هوو  اوکی -

 دنماشین و پارک کردر و رفتیم بانک. سروش و نگین بانک بو

 سالر -من  

 سالر -مریم  

 سالر صب  بخیر -نگین  

 سروشم با نیش باو سالر کرد. رفتیم آبدارخونه  ا چایی بخوریم. سروش و نگینم اومدن

 دیشب پیتسا خوردر هنوور رو دلم مونده -سروش  

 آخه چرا این چرت و پر ا رو میخوری -مریم  

 خوبه ونم میشی؟ بذار ون بگیرر برار درست کنه. اهه  و آشپسیت -

 :بعد با خنده چشمک ود. مریم پاشو آورد باال و هفت

 !سروش جون. این چیه -

 پا دیگه -

 خب -

 مراهب باش یهو صا  نیاد  و صور ت

 من و نگین خندیدیم

 وااای یعنی رهی  جدید کیه -من  

 یه مفت خور دیگه -نگین  
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 هیس  -

 واال -

مشتری پر شد. اونروو بعد کار اوس رفتیم خونه  ا مریم  صبحونه رو خوردیم و کم کم بقیه اومدن و

 کیک و برداره و بعد رفتیم رستوران

 هارسون منو رو آورد

 خب من کباب  رش سفارش میدر -من  

 من برگ -مریم  

 منم برگ -نگین  

 جس اینا چیس دیگه ای نیست -سروش  

  ر  مفت نسن فقط انتخاب کن -رادین  

 نم.... بذار ببینم هرون  رینشون چیه؟واا چرا میسنی. خب م -

 مریضی مگه؟ -من  

 اووو  چه جورر. خب من جوجه میگیرر -

 من کوبیده -پریسا  

 کوبیده -رادین  

 من برگ -رهی   

 هارسون رفت

 نمیدنید رهی  جدید چطوره؟  آهای  یدری. -من  

 اذیت کنی من ندیدر کیه. ایشاهللا که خوبه. سروش نبینم رهی  جدید و - یدری  

 :سروش لبخند شیطانی ود و هفت

 چشمممممم -

 :یهو سروش پاشد و  ند هفت

 واای این اینجا چیاار میانه -

 همه با  عجب نگاه کردیم.  ند نشست و سرشو چسبوند به میس

 چیشده -من  

 دوست دخترمه. بهش هفتم رفتم کانادا -

 همه ودیم ویر خنده
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 یم که من پشت کرده بهش بشینمآروو بیا جاهامون و عوض کن -سروش  

 بلند شدر و رفتم جای سروش نشستم. سروشم جای من نشست

همه به کارای ساااروش میخندیدر. یهو دختره اومد سااامت ما.  ند به ساااروش چشااام و ابرو اومدر. 

سروش اومد برهرده یهو دید دختره کنارشه. دختره با اخم داشت نگاش میارد. سروش  ند پاشد 

 :و هفت

 مهتاب.  و اینجا چیاار میانی عسیسر اوووو -

 با دوستار اومدر -مهتاب  

 مگه نگفتم بدون من جایی نرو -

 ببخشید ببخشید آخه شما کانادا بودین -

 :اینو با لحن مسخره ای هفت. سروش  ند هفت

 .آره عسیسر. راستش من همین دیشب رسیدر ایران. میخواستم شب سوپرایست کنم -

 :کرد که مریم یهو بلند هفتر میدختره  اوه داشت باو

 لعنت بر دروغگو -

 : ند هفتم

 صد لعنت -

 :بعد همه خندیدیم. مهتاب  ند به سروش هفت

 منظور اینا چی بود -

 راستش منم نمیدونم -

 باور لعنت -رادین  

 سروش دیگه شمار و  و هوشیم نبینم -مهتاب  

  ند اومد بره. سروش دوهبد دنبالش. ما همه خندیدیم

 چرا اذیتش میانید آخه -رهی   

 .بیخیاس آهای  یدری.  قشه -نگین  

 سروش بعد چند دهیقه اومد. با لبخند نشست

 چیشد؟ -پریسا  

 هیچی آشتی کردیم -

 باور دروغ هفتی بهش -من  
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 آره دیگه.  اال این مهتاب و ولش چطوری با سارا آشتی کنم. ههر کرده -

 :مریم با  عجب هفت

 . بمون به بقیه هم برسهچن  ا چن  ا -

 سروش همینه دیگه -

با آهای  یدری عا  هرفتیم و کیک  همه خندیدر. بعد خوردن ناهار مریم کیک و آورد. همه 

 خوردیم. رادین کادو رو داد

 آهای  یدری کلی  شار کرد و بعد ناهار برهشتیم خونه

 مامان بسرگ نبود

 مامان بسرگ کو -من  

 ونش شریف فرما شد خ -مامان  

 وااای خداروشار -

هساااامتای   بعد ایناه لباساااامو عوض کردر درمورد ناهار امروو به امامن هفتم. البته با سااااانسااااور  

 ( خیانت سروش خخخ

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🎇 | @ 

 ادامااه_پارت_هشت#

 این مریم خر نمیتونست یه ذره کیک بده به من -مامان  

 سه همااراوااااا. مامان. درست کرده بود وا -

 .ناهار بخور. من دارر میرر خونه فوویه -

 انجمن فوضوالن؟ -

 مامان با  رص کوسن و پرت کرد و من  و هوا هاپیدمش. غذامو خوردر

 ×  فردا  ×

 همه منتظر رهی  جدید بودیم. هممون استرس داشتیم که او اون سگا نباشه و با ما اوکی باشه

 ص میخوریم. بیاد باید چی بگیمپدر صلوا ی نیومده داریم  ر  -نگین  

 بسرهش نانید -رادین  

 بابا رهیسمون خیلیم خوبه -سروش  

 وااا مگه  و میشناسیش -پریسا  
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 آره بابا رفیقمه -

 پ  چرا اللی. بگو ببینم چطوریه -مریم  

  وصله  عریف ندارر. خود ون بعد مبینینش دیگه -

 رفیم  وهه؟ -من  

 ی  -

 پ  مین خود ه -

 با قری -

  دختر باوه؟ -رادین  

  نه. خاک  و سرش -

  بیخوده؟ -

 آره خیلی -

  پ  این و به  و رفته -

 :سروش ادای رادین و در آورد. همه خندیدیم. سروش یهو هفت

  ایناهاش ماشینش. االن میاد -

بعد دو دیقه یه پسری وارد شد. همه ایستادیم. اخم رو صور ش بود. یه پسر جوون. خوب نگاش 

ر. اوه هلبم. چه جذابه. خدایا درکت نمیانم. چرا این آدما رو آفریدی. نمیدونی کساااااااایی که کرد

 مین منن یهو غش میانن

  همه سالر هفتیم. موهای مدلی داشت. ریش داشت

 چشاش ههوه ای بود و سی داست لعنتی. چهارشونه بود و هد بلند

وههه آهاااا  سار -سروش    ب

  سار یه چشم غره ود. اوه

 هنوور ههری؟ چه لوسی آخه -وش  سر 

بعدا  ر  میسنیم. سالر. بابت  اخیرر عذرخواهی میانم. چرخ ماشینم پنچر شد. االن  - سار  

 خودمو معرفی میانم و یه چیسایی بهتون میگم  مشتریا میان. آخر کار

 اوهوعععع

اخم کرده بود. همه نشااسااتیم. مشااتریا اومدن.  سااار کال ساارش به کار خودش بود. او اوس  ا آخر 

 یای او پرونده ها رو بردر پیشش. با اخم نگاه میارد... واای چرا اینطوری نگاه میانه
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 به اون مشتری بگید بیاد پیش من - سار  

با  عجب رفتم پیش مشتری و هفتن بره پیش رهی .  ا میومدیم شوخی کنیم  سار کج نگامون 

همه مشاااتریا رفتن.  ساااار اومد وساااط   ت.میارد. دلت میاد آهای  یدری. هیچی بهمون نمیگف

 :موند و هفت

 من خودمو معرفی ناردر.  سار راد هستم. خود ون و معرفی کنید -

 :به  ر یب هفتیم. اوس رادین هفت

 رادین ایرانمنش -

 پریسا نعمتی هستم -پریسا  

 مریم ا دی هستم -مریم  

 من و میشناسی دیگه -سروش  

 . اوه اوه. معلور نیست چطوری دعوا هرفتن سار پووخند ود و چشم غره ود

 نگین اسدی -نگین  

 آروو بسرهمهر -من  

 : سار هفت

خوشبختم. چند ا چیس و باید بگم. من رو اینا خیلی  ساسم و میخوار که شما ها هم انجامش  -

 بدین

 :سروش آرور هفت

 هاو هممون واااایید -

 : سار دوباره بهش چشم غره ود و هفت

دوساات ندارر وهتی مشااتری هساات هی باهم  ر  بسنید اونم بلند بلند. چون آرامش  اوس ایناه -

 مشتریا بهم میخوره

 دور ایناه به مشتریا بی محلی نمیانید

 ...سور ایناه دیر به سرکار نمیاید. بهونه هم نمیارید چون خواب موندر و فالن و بسار

 چهارر ایناه با هوشی کار نانید

آخر کار ون با  لفن صااااااحبت کنید. به هیی وجه. پ  هوشاااااایا ون    ایم و در آخر  م ندارید  ا

 سایلنت وهرنه هسارش میشه
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یعنی لعنت بر خرمگ  معرکه. همون لحظه موباین من ونی خورد. همه  واسااااااا رفت طر  من. 

 : ند او جیبم در آوردر. مامان بود. الای هفتم

 بخشید من یه دیقه برر وود میارآالرر. آالرر هوشیمه. باید این ساعت هرص بخورر. ب -

 : ند رفتم آبدارخونه و  لفن و جواب دادر. آرور هفتم

 بله؟ -

 آروو. چیشد. اون رهیستون اومد -

 آره. سگه  اجی فرجه.  اال چرا ونی ودی -

 میخوای بیای بادمجون بخر -

 مامان. خدایی به کالس من میخوره برر بادمجون بخرر -

 وهرنه میرفتمخفهههه. من کارر دارر  -

 مامان من باید برر. رهیسه هاوه. اجاوه نمیده  لفن صحبت کنم -

 غلط کرده مگه وندانه. جفت پا برو  و  لقش -

  یف رهیسه وهرنه صور شو آسفالت میاردر. من برر بای -

 بادمجون بگیرا -

 باشه -

گار میانه. دروغ نگم هطع کردر. برهشتم برر. یهو دیدر  سار به چهارچوب در  ایه داده و داره ن

 :ساته رو ودر. با  ته پته هفتم

 راستش... چیس... چیس -

خواساااتید صاااورت من و خیلی دروغگو ماهری هساااتید. آفرین. که من هاور؟ راساااتی می - ساااار  

 آسفالت کنید

 یعنی داشتم میمردر او خجالت. ای خدااا. همه رو شنید

 هفتید آالرر هوشیمه... اسمتون - سار  

 ..ید راستش منببخش -

 اسمااااات چی بود -

 :با دادی که ود پریدر.  ند هفتم

 آروو بسرهمهر -

 امروو چون روو اولته هسارشتو نمیدر -
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 واای ممنون -

 :شم که آستینمو هرفت و هفت ند اومدر او کنارش رد 

 یه این معنا نیست که کاریت ندارر. امروو دو ساعت اضافه کار -

 عنییی چیییییبا  عجب نگاش کردر. ی

 : ند هفتم

 اما این انصا  نیست -

 موهعی که دروغ میگفتی و به من فحش میدادی هم انصا  نبود -

میلیون  ۸۰بعد برار پووخند ود و رفت. وااای مر یاه عوضاای. چقدر چندشااه. واای ما با این شاادیم 

 نفر

 ای کاش میتونستم بسنم ناکارش کنم. ای ا مم.  ند رفتم بیرون

 ارت_هشتپایان_پ#

| 🎇 | @ 

 پارت_نه#

 عروس اعدامی

 همه داشتن با نگرانی نگار میاردن. هیافم  و هم بود. به کار مشتریا بررسی کردر

 بچه ها کم کن رفتن. اوا نگین رفت و بعد رادین و پریسا. مریم اومد پیش میسر

 بریم دیگه -مریم  

  نبیم کرده -

 !کی؟!؟!؟ -

 اون هاو -

 ش با ما نبود اشاره کردربعد به  سار که  واس

 مگه اینجا مدرسست -مریم  

 نمیدونم. دوساعت اضافه کار داده -

 واا یعنی چی. پ  من با کی برهردر خونه -

 آژان  بگیر -

 من دو هسار ومنم همرار نیست -

 بمیری مریم -
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 هسار ومن دادر ۲۰او کیفم بهش 

 این پوس آژانست -

 ویاده ها -

 ادمجون بگیر و ببر خونمونخب نصفه راه دو کیلو ب -

 هربون رفیم چیس فهمم. دستت طال.  و رو با رهی  خوشتیپمون  نها میذارر -

 با  رص ودر  و شامش

 مریم پیاده میری -سروش  

 آژان  -

 بیا خودر میرسونمت -

 مریم دو دس نگاش کرد.  قم داشت. نمیشه به این اعتماد کرد. آدر نرمالی نیست

 میرر نه با آژان  -مریم  

بیخیااس. پوس آژان  و جااش باده باه من. بریم. خوردنی بودی آروو وود ر میخوردت. بریم. آروو  -

 خدا افظ

 سروش و مریم با  سامم خدا افظی کردن

 آهای راد -من  

  سار بهم نگاه کرد. وهرمار. مگه اللی. یه جانمی، بله ای، بفرمایی.  داهن بگو بناس. چرا ساکتی

 :  نمیسنم هفتوهتی  سار دید  ر 

 کاری داشتی -

 من که االن اینجا کار ندارر. پ  چیاار کنم بیاار -

 بیا به من کمک کن -

بعد دوباره ساااااارش و انداخت  و پرونده ها. ای بمیری برات  لوا پخش کنم. یه خواهش میانم یا 

 بی و متی بگی نمیمیریا

 کله پوکشبا  رص پاشدر. ای کاش میتونستم این پاشنه کفشم و بانم  و 

 ....ببین اینا رو - سار  

برار  وضااای  داد چیاار کنم. اما اصاااال  واسااام به  رفاش نبود. فقط چشاااار داشااات میدید. یهو 

 دیدر دستش و جلوی صور م  اون میده

 شنیدی چی هفتم - سار  
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 :هیچی نفهمیدر. اما الای هفتم

 باشه هبوله -

 :با  عجب نگار کرد و هفت

 چی هبوله؟ -

بگم. وااای چه سو ی دادر. فقط نگاش میاردر. این نگاهم باعث شد  رصی بشه و با  موندر چی

 :اعصبانیت داد ود

 .فار نانم من بتونم با  و کنار بیار. چون آدر بی مسئولیت و بیخیالی هستی -

 :سالم بد ر بود. یهو داد ودر ۱۸یعنی این  رفش او صد ا فحش باالی 

. رهیسااااای برای خودت رهیسااااای. خیلی خود و جدی هرفتیا. برای من منم نمیتونم با  و کنار بیار -

 دادر چون اروش نداشت برارانداوه نخدر اروش نداری. آره اصال  رفا و هوش نمی

 با این  رفم یهو کفری شد. آها  قته

متر دارر. من  ۶متر وبون داری من  ۳ماشاااهللا ماشاااهللا وبونتم سااه متر دراوه. اما  و اهه  - سااار  

 بون امیاس  و رو هیچی میانمو

 هر غلطی دلت خواست بان. اهه  ونستی بعد بیا غُمپُس بده -من  

 :با پووخند هفت

 اوکی او این به بعد خودر بهت یه  سامی نشون بدر که او سایشم بترسی -

 :منم با پووخند که فار کنم هیافم شبیه معلوال شد هفتم

 اسم آروو اومد یه ماه افسردهی بگیریمنم بهت یه آروویی نشون بدر که وهتی  -

 دستشو آورد جلو. منم با لبخند دستشو هرفتم

میدونسااتم نمیتونم هیی غلطی کنم و فقط ور مفته. ولی برای ایناه پسشااو بخوابونم مجبورر چرت 

 و پرت بگم

 میتونی بری - سار  

نبود. یام خوب  چشااااام غره ودر. به من دساااااتور میده کیافت.  ند کیفمو برداشاااااتم . اما ساااااوهیی

 :هشتم نبود.  ند بلند هفتم

 سوهیی ماشینم -

شید جای مریمم هشتم نبود.  ند  ند همه جا رو میگشتم.  سار هنونطور که داشت کتشو میپو

 :هفت
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 بعضیا همچین میگن سوهیچم که انگار فقط خودشون ماشین دارن و ما نداریم -

 :با  رص برهشتم و هفتم

ای راد. البته مهم نیساات برار. او آدمایی مین شااما نباید چنین انتظاری و منظورمو بد هرفتین آه -

 داشت که خوب بفهمن

 سااااااار  عجب کرد.  م داره. یام رساااااامی  ر  میسنم. یام خودمونی  ر  میسنم. نمیدونه من 

 خوددرهیری دارر.  سار هوشیش ونی خورد. جواب داد

 مگه نگفتم شمار و  و هوشیم نبینم - سار  

 ه  رفش هوش دادرآرور ب

ساااااروش من بهت اونروو هفتم دختر دعوت نان. میخوار باهات  نها  ر  بسنم. هفتی  - ساااااار  

 باشه اما  ا اومدر دیدر همه دوست دخترای هبلیمو دعوت کردی

 اوووو پ  سروشه. سر این دعوا کردن

هات  رفی نمیسنم  - ساااااااار   با عذرخداهی  -....... -بهت هفتم  کنی.  اال اوکی نمیخواد هی 

ببین این عباسی پوس و  -....... -امشب باور مسابقه ماشین سواری داریم  -...... -چیاار داشتی 

 خیله خب  اال ببینم چی میشه -....... -میلیون به  مید بدر  ۵۰۰ویاد میگه اهه من بباور باید 

ارن و با بنس و شاااب بچه پولدارای  هران میذ ۱۲پ  او این مساااابقه هایی میره که هرشاااب سااااعت 

المبورهینی و فراری و.... مساااابقه میدن. اوه االن  ساااار میخواد بگه من رانندهیم خوبه. ورشاااک. 

 بهش  ياه انداختم

واال میال بعضااااایا میخوان بگن رانندهی ما خوبه . باشاااااه بابا فهمیدیم. نمیدونن به هرد پای  -من  

 آروو بسرهمهر نمیرسن

 دهی من او  و بهتره آهای راداالن میخوای بگی رانن - سار  

 ودی به هد  -

 میخوای مسابقه بدیم؟ -

 :برای ایناه روشو کم کنم هفتم

 باشه چرا که نه -

 سوهیی ویر پار افتاده بود. برداشتمش.  سار بانک و کال بست

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| ❄️ | @ 
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 ادامااه_پارت_نه#

 مسابقه رو میدیمسوار ماشینت شو منم سوار ماشینم میشم و  -من  

 نمیخوره انقدر شجاع باشی -

 فعال هستم -

ماشینم و نگاه کردر. باوش کردر و سوارش شدر. روشنش کردر . یه نفش عمیم کشیدر. به آینه 

نگاه کردر. پشااااتم یه رنو سااااندرو مشااااای بود.  سااااار سااااوارش شااااد. اوهوع. اینهمه پس میداد رنو 

 سندرو داره

 دارر ۲۰۶. او من بهتره که البته رنو سندرو به این خوبی

  ا رنو سندرو اونا ۱۰۰من می اروه به  ۲۰۶بیخووود. الشه 

ماشااااین و روشاااان کردر و با اعتماد بنف  یه هاو دادر که بجای ایناه برر جلو وااارت رفتم عقب و 

 خوردر به ماشین  سار

جلوی ماشااین   ند او ماشااین پیاده شاادر.  سااامم پیاده شااد. به پشاات ماشااینم که خورده بود به

  سار نگاه کردر

 وااای ماشینم. خداروشار که هیچیت نشد عسیسر -من  

 : سار با  عجب و  رس هفت

آروو جان نمیخواد مسابقه بدی.  و آدر مسابقه نیستی. برو من مسابقه نمیدر. برو خونت. من  -

  سلیم

وع رو  عریف کردر یه چشم غره بهش ودر. سوار ماشین شدر و رفتم خونه. برای مریم همه موض

 عین خر میخندید

وه خفه شو دیگه چرا همش میخندی -من    ا

 واای عالی بود. کلی با اعتماد به نف  سوار ماشین شدی آخرشم با یه هاو رفتی عقب -

 خب  واسم نبود -

 وااای اصال عالی بود -

 ببین پاشو بیا خونمون برای این  سار نقشه باشم -

 بابا بیخیاس -

 . بیا خونمونبیا دیگه -

 نمیار -
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  و نیای من میار خونتون -

 بیخووود. نیایا -

 االن میار -

 ند یه شاس انداختم. به سر و وضعم نگاه کردر. یه لباس یه سره مشای پوشیده بودر. بندی بود. 

نمیتونم با این وضااع برر خونه مریم اینا که.  ند موهامو بسااتم و یه ژاکت بلند طوساای پوشاایدر و 

 وباره هذاشتم سرر و هوشیمو برداشتم و رفتم پایینشاس و د

 کجا به سالمتی؟ -مامان  

 خونه مریم اینا. شاید شبم موندر -

 وااای آخهش. میخوای یه دو سه شب بمون -

 کال دوست داری من خونه نباشم -

 ودی  و خاس دختر خرر -

ه  همینه جون در و باو کرد. چشم غره ودر. رفتم طر  خونه مریم اینا. درشون و ودر. بعد چندثانی

یه شلوار مشای و مانتو بلند مشای شیای پوشیده بود. روسریشم که ورد و مشای  وش هاطی 

 بود مدلی بسته بود و یه آرایش هشنی کرده بود

 سالر  همینه جون -من  

 سالر آروو جان. خوبی دخترر - همینه  

 ممنون. میتونم بیار  و -

 بیا هلم -

ینه جون بودر. خیلی من و  حوین میگرفت. مریمم همینطور. کال مهربون بود. همیشه عاشم  هم

 در و بست

 مریم باالهه؟ -من  

 آره عسیسر. ناهار خوردی؟ -

 نه. اما مهم نیست. هشنم نیست -

واا یعنی چی مادر؟ وود باش. برو مریم و صااااااادا کن باهم غذا بخورین. منم دارر با بابای مریم  -

 شب نمیار. مراهب باشیدامیرر مهمونی.  ا 

 چشم -

 مامان و بابا خوبن؟ چه خبر او میترا. اصال اوش خبر نیست -
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 همه خوبن. مامانم خونست دیگه -

 بگو بیاد اینجا -

 چشم میگم. من برر پیش مریم -

 برو مادرجان. ناهار بخوریدا. منم برر -

 باشه. خدا افظ -

 ر باو کردر. ده متر پریدرفتم باال. رفتم طر  ا اق مریم و در و عین خ

 ایشک نیومدی بجاش من اومدر -من  

 بمیری مدا یتو کنم -

 بلدی مگه -

 آره عسیسر. داره میریسه داره میریسه -

 ودر ویر خنده

 مردشور خس بودنتو ببرن. پاشو بریم ناهار بخوریم -من  

 مامان رفت؟ -

 آره. بریم سر ناهار فک میانیم -

ونطر . با مریم رفتیم بیرون. مریم برار فساانجون ریخت. برای خودشاام ژاکت و شااالمو پرت کردر ا

 ریخت و روبه رور نشست

 امروو با سروش رفتی. چه خبر شد -من  

 او اوس سعی کرد مخ بسنه. بعد به  سار ونی ود و کلی عذرخواهی کرد -

 آره دیدر به  سار ونی ود. درمورد مسابقه ماشینم  ر  ود -

کرد هفتم نمیخوره او اون آدمایی باشی که همش التماس دیگران و بانی هفت آره. بعد که هطع  -

 نه بابا  سار آدر نیست

 اصال نمیتونم سروش و بفهمم -

 منم -

  اال بگو چه هوهی بخورر امروو اذیتش کنم؟ -

 نمیدونم. وایسا. بمون اون شروع کنه -

 چرا؟؟؟؟؟؟ -
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ه بهونه میاد دستش که هسارش  ورو بده. اهه اوس خب ا مم جان. اهه  و بخوای کاری کنی اون ی -

 اون شروع کنه  و میتونی به عنوان جبران کردن  و هم باهاش یه کاری کنی

 آره. اینم  رفیه. یعنی میخواد چیاار کنه -

 نمیدونم. ولی نمیتونه هیی غلطی کنه. شهر هِرت نیست که -

 وهتی هرکاری کرد  الیت میشه که اینجا شهر هر ه -

غروب بیدار شاااادیم. کال من هروهت  ۷غذا خوردن رفتیم ا اق مریم و یام خوابیدیم. ساااااعت  دبع

 دیقه سی بودر و با کسی  ر  نمیسدر ۱۰بیدار میشدر  ا 

 آروو. بریم بیرون -من  

 خفه بابا -

 آها االن سگی -

 میار لهت میانما -

 وا بسم هللا -

ر خونه مریم لباسااای فردا و وساااین ضااروری رو او اونشااب رفتیم بیرون و شااب هبن ایناه دوباره بر 

 خونه برداشتم و آوردر خونه مریم اینا. مامان و باباش اومده بودن.  و هاس کنارشون نشستیم

 :بابای مریم هفت

 خوشگذشت بیرون -

 جات خالی باباجون. رفتیم پارک  | خیلی جای مهمی رفتیم -مریم  

 او دست شما. بانک خوبه آروو جان؟ -

 پایان_پارت_نه#

| ❄️ | @ 

 پارت_ده#

  عروس اعدامی

 :به رهی  جدید فار کردر. مریم داشت با یه لبخند مرموو نگار میارد. یه لبخند ودمو هفتم

 آره عمو خیلی خوبه -

 :خاله  همینه همونطور که داشت میوه میاورد هفت

 بانک باشهخداروشار هردو ون رشتتون به بانک میخورد. خیلی خوبه آدر کارمند  -

 راستش رهی  جدیدمون هم خیلی خوبه. خیلی فانه -مریم  
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 با به نگاه شیطانی به من نگاه کرد. یه نگاه آ یشی بهش انداختم

 بهرار فردا با میترا   مامانم ب میخوار برر بیرون. ماشین و ميذاري - همینه  

 :بابای مریم هفت

  همینه من فردا کار دارر -

 فردا پیاده بریمای بابا. یعنی ما  -

 کجا میخواین برین -من  

 باوار. خرید کنیم -

 ساعت چند؟ -

 همین  دودا .۵ -

 باشه. من میبرمتون -

 واهعا؟ -

 بله -

 دستت درد و نانه مادر -

 خواهش میانم -

 کم  ر  بسن. بریم ا اق -مریم  

 بلند شدر و رفتیم ا اق. نشستم روبه روی مریم

 دیم. االن باید منتظر شوهر باشیمخب کار که پیدا کر  -مریم  

 من او االن هفتم. سط   حصیالت شوهرر باید دکترا باشه -

 آهااا وااارت.  و با لیسانست میخوای با یه دکترا اودوا  کنی -

 نه پ بیار با سیالی اودوا  کنم -

 من که میخوار شوهرر مهندس باشه -

 اها  تما. بشین خواب ببین. منو -

 ها؟ -

 مورد رادین چیهنظرت در  -

 وااای ایشه. شبیه ها الست -

 خیلیم بداخالهه -

 نه بابا بداخالق نیست با کسی هرر نمیگیره -
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 ایشه. انگار او دماغ فین افتاده. اصال سروش او همه با اس  ره -

 نظرت چیه. یام که با این  سار صمیمی شدیم همه باهم بریم هردش -

 ونونه.  سار نیاد. خراب میانه هردشم -

 واا خفه شو آروو. اونطوری بیاد خودمون کاری میانیم ضایع شه -

 من نمیدونم. ولی اون بیاد من نمیار -

 بابا خفه. خوبم میای -

  اال ببین -

 میبینیم -

 چشم غره بهش ودر. مریم یه برهه و خودکار به من داد و خودشم یه خودکار و برهه هرفت دستش

  ورو میاشم  و منو آروو بیا همو باشیم. من  -من  

 باشه -

یه میمون کشااایدر. خدایی خیلی خوشاااگن بود. میدیدر مریم داره با یه لبخند شااایطانی نقاشااای 

 میاشه. یا خدا. معلور نی من و چه شالی کشیده

  مور کردر -من  

 باشه منم االن  مور میانم -

 مریم به چند ثانیه  مور کرد

 ببینم -مریم  

 نه اوس  و نشون بده -

 باشه -

 نشون داد. آشغاس به خوک کشیده بود که نیشش  ا بناهوش باو بود

 من اینشالیم؟ -من  

 نیستی؟ شبیه اینی -

 باشه -

 میمون و بهش نشون دادر

 همساد ه -من  

 مریم شروع به خندیدن کرد. منم خندیدر. بلند بلند میخندیدیم
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دیقه اونجا  ۵۵ ۶ه غر نسنه. ساااعت اونشاابم خوابیدیم. صااب  وود ر پاشاادیم  ا وود بریم این رهیساا

 بودیم

 رادین، نگین و پریسا بودن

 صب  بخیر بچه ها -من  

 هود مُرنینی -مریم  

دیقه بعد  سااار و سااروش باهم اومدن. همه بلند شاادیم.  سااار به من  ۴بچه ها جوابمونو دادن. 

همش  و خونه به نگاه کرد. یه چشااااام غره  وپ بهش ودر. چشااااام غره  وپ و او مامان یاد هرفتم. 

 من میسنه

 :اونم برار دهن کجی کرد که او چشای نگین دور نموند و آورر بهم هفت

 خبریه -

 نگین االن چشم غره ودن خبریه؟ مگه برای هم الو فرستادیم -من  

 چیشده مگه -

 طوالنی  اال. بعدا میگم بهت -

 همه نشستیم. سروش نشست  و جاش

 نم میخواستم وود بیار اما این آهاممنون که وود اومدید. م - سار  

 بعد اشاره کرد به سروش و ادامه داد

 نذاشت وود بیار -

 کال کرر داری -مریم  

 !..**.. سار جان خفه شو. من بودر دیشب  ا نصفه شب داشتم خوش میگذروندر -سروش  

  سار هی چشم و ابرو اومد. ما همه کنجااو شدیم

اشتن برای دخترا خاطرات کودکیمو  عریف میاردر. دیشب یا من بودر  ا نصفه شب د -سروش  

  ورو دعوت کردر با دوست دخترار معرفی کنم همه رو پروندی باهاشون دوست شدی

 اِهِم چرت و پرت نگو سروش - سار  

 صب  او ب  خندیدین خوابم نبرد ۴چیه.  قیقته دیگه.  ا  -

 بهش نمیخوره. ای ناک به به. پ  آها  سار او اوناشه. عین سروش...**.... 

 بسه دیگه. به کار ون برسین - سار  

 آره دیگه. سروش جان بیشتر آبروی آهای راد و نبر  -من  
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 کسی او  و نظر خواست - سار  

 همه  عجب کردر. ای عوضی آبرومو برد

 سروش داشت همگانی  ر  میسد. پ  منم  م نظر دارر -من  

  ا وهتی من نذارر کسی  م نظر ندارهسروش داشت درمورد من  ر  میسد پ   -

با وارد شدن مشتری همه ساکت شدیم. البته یه جورایی این مشتری مین فرشته نجات بود چون 

 نمیدونستم چی جوابشو بدر

وم به یقین  بدین شد. شما باهم مشان دارید -نگین   ا  دیگه شو

 ایعم کردمعلومه. دست خودر باشه این پسره رو خفه میانم. دیدی چطوری ض -

 آره. یه جوریم  ر  میسد که جای جواب دادن نمیذاشت -

 : سار اومد سمت ما و آرور هفت

 خانم اسدی و خانم کوچک مهر -

 :ای یاااخته. داری فامیلی من و مسخره میانی. با  رص هفتم

 بسرهمهرر -

 اوه. ببخشید یه اشتباه لُپی بود -

 :بعد به نگاه شیطانی بهم کرد و هفت

 نمیخوره خیلیم بسرگ باشید. پ  همون کوچک مهر بهتره البته -

  واستون به  ر  ودنتون باشه.  م ندارین اسم منو مسخره کنید -

 :وهتی دید نگین داره نگامون میانه لبخند ود و هفت

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🐼 | @ 

  ادامااه_پارت_ده#

 د ونهمیخواستم بهتون بگم باهم صحبت نانید. شرایطمو که یا -

 :بعد رفت نشست. یه چشم غره ودر و آرور رو یه برهه نوشتم

 چایی میخوری -

و دادر به نگین. نگین که خوند عالمت اوکی داد. بلند شااادر و رفتم آبدارخونه و به آبدارچی هفتم 

 چایی بریسه

 دیقه طوس داد. هی فِ  فِ . بدو دیگه. من مشتری دارر ۳نسدیک 
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 یارر االنخانم برا ون م -آبدارچی  

 خودر میبرر ممنون -

دو ا چایی رو هذاشاات  و سااینی و بهم داد. رفتم بیرون. دیدر  سااار ساار میس من وایسااتاده و داره 

 یه برهه رو چک میانه

 رفتم سر میسر

 کاری داشتید اینجا -من  

 :به من نگاه کرد و یهو به چایی رو دستم نگاه کرد و با لبخند هفت

 خیلی بهت میاد -

 ب نگاش کردربا  عج

 چی -من  

 آبدارچی بودن. میگم برو آبدارچی شو  یفه کارمند بانک شی -

 میدونی چیه. اومدر شغن هبلیه  ورو امتحان کنم که االن کردر با اس بود شغلت -

بعد به چایی اشاااااره کردر. خیلی غیر مسااااتقیم هفتم آبدارچی هسااااتی. پووخند ود و جواب نداد. 

ر باو شد. این یه کاسه ای ویر نیم کاسشه. چرا هی با خنده نگار نشستم.  ا نشستم نیش  سا

 میانه. رفت نشست. به نگین چاییشو دادر

همش    سااااانگینی نگاهه  ساااااار و    میاردر رو خودر و  ا سااااارمو باال میاوردر میدیدر با 

 نیش باو داره نگار میانه

 ای درد. نیشت پاره شه

 نگین؟ این  سار مشاوک میسنه -من  

 نم همین  سو داررم -

نیم ساعت بعد چک یای او مشتریا رو بردر پیش جسار  ا ببینه. وهتی کارشو انجار داد برهشتم 

بشینم دیدر همه کارمندا دارن برار میخندن. مخصوصا سروش و مریم که داشتن او شدت خنده 

خندشااااو  کردخندید. رادینم همینطور. پریسااااا سااااعی میمیفتادن پایین. نگینم داشاااات آرور می

نشااااون نده اما ضااااایع بود. همه هم به هن مگاه میاردن.  عجب کردر. به  سااااار نگاه کردر. اونم 

 خندیدداشت می

 ای درد به چی میخندین

 خیلی خنده دارر -من  
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 خیلی - سار  

میدونساااتم هرچی هسااات ویرسااار این مارمولاه. با  هجب نواش کردر. رفتم سااامت مریم. مریم و 

 او خندهوس میاردیم میمرد 

 به چی میخندی؟ -من  

 وااای اصال  و ندیدی پشتتو -

 چیه مگه؟ -

 یه هوله آدام  چسبیده به باسنت -

یعنی آ یش هرفتما. با  رص به  سار نگاه کردر. یه چشمک ود. کار خود ناکسشه. دارر واست. 

با  رص رفتم   ا آدام  و چساااابونده بودن. ۵ ند رفتم آبدارخونه و با ماافات جداش کردر. انگار 

 بیرون و نشستم

  ((((: نمای خوبی بود -سروش  

 هاله رو میبندی یا خودر بیار ببندر؟ -من  

 باشه بابا چرا با خشونت  ر  میسنی  / بستم دیگه -

 :خندید. با آرنج کوبیدر به کتفش. آرور هفتنگین داشت آرور آرور می

 ببخشید -

روی منو میبری. یعنی پدر و من در نیارر آروو چشاااااام غره ودر. من دارر واساااااات  سااااااار خان. آب

 نیستم. میفهمی؟ دارر برات. کچلت میانم. موها و  ک  اشو سفید میانم

 کاری میانم استفاء بدی

 :وهتی سرمون خلوت شد  سار اومد سمتم و جوری که دیگران نبینن هفت

 یک هیی. دیدی با چه کسی در افتادی آروو جون -

 بی جواب نمیمونه. مراهب خودت باش  سار جووون این کارت -

 چشممم. البته اهه  ونستی -

 خواهیم دید -

لبخند ودر. پشاااااات این لبخندر یه آدر عصاااااابی بود. اونم لبخند ود و رفت. پسااااااره ا مم. هنوور 

 عالمتش رو لباسم هست. صندلیمم داغون شده. پ  بگو چرا پیش میسر وایستاده بود

و برداشاااتم و بدون خدا افظی ودر بیرون. ساااوار ماشاااین  عطین شااادیم. با  رص کیفم ۳سااااعت 

 خندیدشدر. مریمم  ند سوار شد.  رکت کردر. مریم همش داشت می
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 خفه شو دیگه مریم -من  

دیدی میترکیدی. یه چیس سااااابس هنده که فار کنم کلی وااای آخه  و هم بودی اون صاااااحنه رو می -

 جوییده شده پشتت چسبیده بود. خیلی ضایع بود

 میمردی وود ر بهم بگی که من نرر  ا اونجا -

 متوجه نشدر. سروش یهو شروع به خنده کرد. پریسا عالمت داد چیه؟ سروشم  ورو نشون داد -

  سار عوضی. دارر برات. پسره شیارکش. پسره یاخته. وشت ایابیری. دخترباو -

 آرور باش آروو -

باوی کردر. مامان داشاات هر میداد وسااط خونه مریم و رسااوندر و رفتم خونه. با اعصاابانیت در و با 

به جارو. هی جارو رو میداد باال و یه هر ناب میداد. ویرلب آهنی خوشااگال باید برهصاان و میخوند. 

 بابا هم نشسته بود و براش دست میسد. کال خانواده شادی داشتیم

 :آرور سالر هفتم و  ند هفتم

ه هم عاذرخواهی کن بگو آروو امروو مری  بود نااهاار نمیخورر صااااااادار نانین. او خاالاه  همینا -

 .نتونست مارو ببره

رفتم ا اهم. بابا و مامان با  عجب نگار کردن. رفتم ا اهمو محام در و کوبیدر و پرده رو کشاااایدر که 

مریم منو نبینه. با  رص لباسمو پرت کردر یه هوشه رو  ختم نشستم. پسره ا مم چطور جرهت 

 مامان در و یهو باو کرد و اومد  و و در و بستکرد با آبرور باوی کنه. 

 چته  و؟ -مامان  

 هیچی. هیچی. هیچی -

  و هیچیت نباشه نمیتمرهیدی این هوشه -

 نمیتونی باهار درست  ر  بسنی؟ -

 نه -

 مامان اعصاب ندارما -

  بیخود کردی. چرا اونوهت -

  این رهی  جدید رو مخم اسای رفته -

 ا. بیا ناهار و کوفت کنهووو . بیخیاس شو باب -

 خورر مگهبهت نگفتم نمی -

 پایان_پارت_ده#
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 پارت_یاوده#

 بیخود کردی

 مامان میشه بری. میگم نمیخورر -

مامان رفت و در و محام بسااات. به ثانیه ناشاااید در و عین چی با پاش هوس داد و ساااینی غذا رو 

 :داد به من و هفت

  متر دراو بشه ۳بخور نابت جان. بخور وبونت  -

 او لحن مامان خندر هرفت. مامان رو صندلی روبه رور نشست

 کوفت کن دیگه -مامان  

  وااا. چیسی  و غذا ریختی که دوست داری بخورر -

آره. هرص برنج و پودرکردر هاطی غذات کردر. وود ر بخور یه جماعت + رهیست او دستت را ت  -

 شه

ی با آبروی من باوی میانی. معلور نیست مشتریا چقدر با  ر  رهی  دوباره آ یش هرفتم. عوض

 مسخرر کردن. اصال شاید اور عا  هرفتن  و فضای مجاوی پخش کردن. دارر برات

 با  رص یه هاشم انداختم  و دهنم. همه غذامو با  رص خوردر

مامانم  و طوس این مدت داشااااات درمورد فوویه برار صاااااحبت میارد. من اصاااااال به  رفاش هوش 

 ادر و فارر پیش انتقار بودنمید

 فهمیدی من چی هفتم -مامان  

 نه -

  هوش نمیدادی؟ -

 نه -

 با  رص بالش و پرت کرد سمتم و با  الت ههر او ا اهم رفت بیرون

 مامان سینی غذا رو میبردی دیگه -من  

 خودت بیار. ایشاهللا  و این راه پات نشانه -مامان  

 ..هذاشتم و خدابیدرخندیدر. سینی غذارو  و آشپسخونه 

 : و  الت نیمه خواب بودر صدای مامان و شنیدر
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ای ناک . نگاش کن. با اون هد کو اهش ماشین بی ار و خریده. خاک  و سر من که اینم نشدر.  -

 آروووووووو

 :با دادی که کنار هوشم ود با  رس بلند شدر و  ند هفتم

 چیشده -

 .این عمه سلیطتو ببین. ماشین خریده -

 خب االن به ما چه -

 به ما خیلیم چه -

 برو انجمن فوضوالن با اعضای هروهتون  حقیم کنید عمه چند ومن این ماشین و خریده -

یک هفتن او  - نه  بر به بها ندارر. وایساااااااا بهش ونی بسنم  له میانه پوس  نا بعد نگاش میانیم 

 ویروبونش باشم چند ومن خریده

کنساااااارت ونده اجرا کردر. یه لحظه    کردر  و آکادمی مامان رفت. منم رفتم  مور.  و  مور 

 هوهوشم و کلی داور و بیننده روبه رور نشسته. شروع کردر به اُپرا خوندن

 یاااااااااااااا  یاااااااااااااا  یاااااااااااااا -من  

 :مامان یه ضربه ود به در  مور و هفت

 آروو ببند هاله رو. هایده  و هبرش لروید -

یام دیگه  مور موندر. البته همش مامان میومد میگفت بدو بیا پوس آب میاد ، بدو بیا خندیدر. 

 ....پوس برق میاد، بدو بیا درمورد عمت یه چیسایی فهمیدر و

رفتم بیرون و یه  یشاارت صااور ی پوشاایدر با شاالوار جین آبی واپ دار. موهامو فر کردر و به آرایش 

  وپ کردر

 میتا میرر بعد اونوهت  و خونه آرایش میانم. رفتم پایین صبحا میخوار برر بانک شبیه

مامان داشاااات ساااایب ومینی پوساااات میگرفت و ویرلب غر کیسد. روبه روش نشااااسااااتم.  ا منو دید 

 :سوت ود و هفت

 یه وهت کور نانی چشای پسر همسایه رو -

 :خب االن باید چیاار کنم؟ آها باید خجالت باشم.  ا اومدر خجالت باشم مامان هفت

 البته با این هیافت فار میانم اون پسر همسایه که کچله و چاق و هد کو اهه میاد  ورو میبره -

ای  رصم هرفت. ای  رصم هرفت. دوست داشتم  مار عقده های  سامو سر مامان خالی کنم 

 اما هفتم  و دلم نگه دارر که با اون عقده ها بتونم اوش خوب انتقار بگیرر
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 مک.  و نمک خوابیدیهه هه هه. بان -من  

 نه دختر خرر. نمک مضره -

 پ  چرا انقدر بانمک شدی -

 بودر -

 اِع. پ  چرا هبال خود و بانمک نمیاردی -

 چون چ چسبیده به را -

 اوووخی -

 :مامان چشم غره ود. یهو با صدای نیمه بلند هفت

ک الساااااتیاای این هِلِن و ببین. هیچی نشاااااده برای من ماشاااااین خریده. شااااایطونه میگه  ک   -

 ماشینشو پنچر کنما

  سود -

  سود نیستم. آخه اون ا مم مگه او من باال ره -

 بابا ولش کن خریده مبارکش باشه -

 میلیون خرید ش ۴۵ -

 مبارکش باشه -

 انقدر او اون خر دفاع نان -

 کال با مادرشوهر و خواهرشوهرت دعوا داری -

 جاریم و یادت رفته -

 اونم آره -

بیدیم. صاااب  وود ر پاشااادر.  ند فرر کارمو پوشااایدر و یه آرایش خفنم کردر. موهای اونشاااب و خوا

جلومو که او مقنعه در میومد و صااااا  کردر و ریختم بیرون. یا خط چشاااام کوچولو هم کشاااایدر و 

 ریمین و جوری کشیدر که مژه هار به ابروهار برسن. االن میگن یه پا هاوه

مت دادر بیاد پایین. مریم او این  غییرر خوشااااااش اومده بود. یه رژ هرمس پررنگم ودر. به مریم عال

فه جدیدر  ها هم خیلی او این هیا پارک کردر . بچه  ماشااااااین و جای همیشااااااگی  بانک.  رفتیم 

 خوششون اومده بود

 ساااار که وارد شاااد با دیدن من چندلحظه ماث کرد و بعد سااارشاااو به چپ و راسااات  اون داد و 

 :ویرلب هفت
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 خدایا  وبه -

بود. رفتم  ١۵ ۱۲ا فاق خاصااای نیفتاد. سااااعت  ۱۲هرفت. دارر برات  ساااار خان.  ا سااااعت خندر 

دستشویی. دستشویی ها لعنتی برق میسدن. اومدر بیرون دیدر  سار  اوه داره میاد دستشویی. 

یهو یه فار خفن ود ساارر. آره همینه. الای رفتم دسااتمو شااسااتم. اونم رفت  و دسااتشااویی. خدایا 

 ا انتقامم و نگیرر میمیررمن و ببخش. ام

در دسااتشااویی و او پشاات هفن کردر. خداروشااار دسااتشااویی خیلی او باجه ها دور بود و صاادای 

 . سار به هیی جا نمیرسید.  اال کلی داد بسن  سار خان. داد بسن

 ادامااه_در_پارت_بعد#
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 ادامااه_پارت_یاوده#

اما در باو نشااد. چندبار سااعی کرد اما باو نشااد. با هر دادت دلم خنک میشااه.  سااار در و باو کرد 

 :خندر هرفته بود. ضربه ود به در و هفت

  کسی اونجا نیست؟ این چرا هفله؟ کسی اونجا نیست صدامو بشنوه؟ -

 :آرور هفتم

 چیسی شده آهای راد -

 این در هفن شده او پشت. باوش کن -

 خب اهه نانم -

 هیام ماث کرد. انگار  اوه فهمید کار من

 کار خیلی مسخره ای کردی آروو. این بچه باویا رو بذار کنار و در و باو کن - سار  

 خوشبگذره اونجا  سار جووون -

آرور خار  شاادر. آخر ساار صاادای کوبیدنای به در  سااار و صاادای دادش و شاانیدر. رفتم ساارجار 

ش یه اوکی نشاااااساااااتم. یه لبخند ودر. مریم انگار فهمید. چون بهم عالمت داد چیشاااااده منم به

دیقه  ۱۰فرسااااااتادر که خودش کن ماجرا رو فهمید. با  وصااااااله به کار مشااااااتریا رساااااایدهی کردر. 

 .هذشت. فار کنم  سار  نجرش پاره شد او ب  داد ود

 :وهتی سرمون خلوت شد سروش هفت

 سار چرا انقدر طولش داد. یه دستشویی سادست دیگه. آروو  و،  و دستشویی بودی.  سار  -

  اومد؟



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

78 

 

 ره. راستش بدجوری دلپیچه داشتآ -

  سروش شک کرد و هفت ٣٠ ۱سروش آهانی هفت. لبخند شیطانی ودر. ساعت 

دهیقا یک ساعت و نیم  سار  و دستشویی. چه دلیپیچه ای هست. من برر باهاش همدردی  -

 کنم بگم ویاد به خودت فشار نیار

خلوت شده بود و نگین داشت سروش رفت. مانعش نشدر. خالصه که باید میومد بیرون. سرمون 

درمورد خواهروادش  ر  میسد. چند ا مشااااااتری داشااااااتیم. یهو سااااااروش با خنده اومد. عین خر 

 سار بهم یه نگاه  .خندید.  سامم شده بود بر  وهرمار. همه برهشتیم و بهشون نگاه کردیممی

  .آ یشی انداخت

 هبچه ها  سار  و دستشویی یک ساعت و نیم هیر افتاد -سروش  

بچه ها  عجب کردن مریمم الای خودشاااااو ود به  عجب. منم الای شاااااروع کردر به خنده. او اون 

خنده های رو اعصابی.  سار با چشاش برار خط و نشون میاشید و او کنارر داشت رد میشد که 

 :هفتم

 یک یک مساوی -

 :وایستاد و به من نگاه کرد. یه پووخند ود و هفت

 همهرمساوی نمیمونیم خانم بسر  -

رفت. هه. یعنی جیگرر  اس اومد. یک ساااااااعت و نیم اونجا وندانی بود.  ا آخر ساااااار  سااااااار بر  

وهرمار بود. وهتی ساعت کاری  مور شد دیدر مامان اومده بانک. البته نیومد  و و او پشت شیشه 

 بهم عالمت داد بیار بیرون. عذرخداهی کردر و رفتن پیش مامان

 نی؟سالر اینجا چیاار میا -من  

 کار داشتم اومدر به  و هم سر بسنم. بگو ببینم. اون رهیست کدومه -

 رهی ؟ یه پارچه خر. به خر هفته وکی -

 با کی هستید!؟ -

 :با صدای  سار میخاوب شدر . پشتم بود. مامان او همه جا بیخبر هفت

 با  و نبود عسیسر با رهی  ذلین مردش بود -

 :در برای مامان. مامان هفتاووووی مامان ریدی. چشم و ابرو اوم

 ایشون هماار ه آروو -

 ...مامان راستش -
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 :مامان روبه  سار هفت

 نظر  و درمورد این رهی  جدیده چیه. خیلی هنده دماغه؟ -

 وااااااااای مامان  وروخدا ب  کن

 با اجاوه خودر رهی  هستم - سار  

نموند. مامان یای کوبید  و هوشاام. مامان چشاااش شااد انداوه نعلبای. وای خدا. آبرو و شاار  برار 

 چشای من و  سار ایندفعه شد هد نعلبای

 چرا میسنی -من  

 :مامان به  سار اشاره کرد و هفت

 نمیتونی جواب این جوجه رو بدی. این وبون سه متربت فقط واسه منه -

 :وااای مامان چی داره میگه.  ند مامان و هدایت کردر به اونور و هفتم

 بیا بریم  و  الت خوب نیستمامان جون  -

 رفتیم اونور

 مامان آبرومو بردی -من  

 خب من او کجا میدونستم این رهیسته -

 وفتی فهمیدی چرا اینطوری کردی -

 خب  رصم هرفت. او این بچه سوسوس کم میاری -

 کم نمیارر.  و برو خونه. من میار وود -

 و. خدا افظمن دارر میرر خونه فوویه. نااهار و هذا شم رو ها -

 :مامان رفت.  سار هنوو سرجاش بود. رفتم پیشش. سرمو انداختم پایین و هفتم

 بانمایش هن کرده بود راستش شرمنده. مامان -من  

 :دیدر صدایی او  سار نمیاد. سرمو باال کردر دیدر داره باخنده نگار میانه. با  عجب هفتم

 !چرا میخندی -

 بابا عجب مامان خفنی داری -

 هرفت. برای اولین بار یای او اخالق مامانم خوشش اومده خندر

 چشا و درویش کن بی ادب. با ون متاهن چیاار داری -من  

  سار خندید و رفت. چند دیقه بعد بچه ها او بانک خار  شدن. مریم اومد سمتم

 بریم مریم؟ -من  



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

 واای مامانتو نگاه. چه کار با الی کرد -

 آبرومو برد؟ -

 ر کردمگه چیاا -

 بماند بعدا برات  عریف میانم -

رفتیم  و ماشااااااین. براش کن ماجرا رو هفتم. کلی خندید. آهنی موردعالهمو پلی کردر. با ایناه 

اصااال  و فاو غمگین نیسااتم اما بدجوری این آهنی و دوساات دارر و به هوس معرو  عن این آهنی 

 "و در آوردر " شب های بعد او  و

 . به خدا دهن مارو سروی  کردیباور این آهنی -مریم  

 آخه خیلی هشنگه -

 خفه شو. جاش آهنی شاد بذار -

 بعد این چشم -

مریم چشاااام غره ود. آهنی و ویرلب ومسمه میاردر. خالصااااه رساااایدیم و بعد خوردن ناهار  و هاس 

 منتظر مامان نشستم. برای بابا کن ماجرا رو  عریف کردر

 عجب مادر خفنی داری -بابا  

 به اخالق بد مامان میگی خفن. واهعا کهبابا  -

 باشه من باهاش  ر  میسنم -

 امیدوااارر -

 پایان_پارت_یاوده#
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 پارت_دواوده#

  عروس اعدامی

رفتم ا اهم. خسااااااته شاااااااده بودر او این وندهی یک نواختم. صااااااب  پا میشااااااادر میرفتم بانک  ا 

 میخوابیدر و شب شار و دوباره خواببعداو هر. بعداو هرر خونه میمومدر ناهار میخوردر و 

 فقط یه بخش او وندهیم هیجانی بود اونم انتقار او  سار

 ای کاش میتونستم یه مسافرت مجردی میرفتم. بابا هیر نمیده اما نمیذاره  نهایی با مریم برر

 یهو یه فاری به سرر ود.  ند هوشیم و برداشتم و به نگین ونی ودر

 بوق جوابم و داد ۳بعد او 
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 جانم آروو -نگین  

 سالر خوبی -

 سالر خوبم  و خوبی -

 فدات. خواب بودی؟ -

  اوه داشتم میخوابیدر -

 شرمنده -

 اهااااع. آروو خانم آفتاب او کدور طر  غروب کرده  و انقدر با ادب شدی -

 بهت خوبیم نیومده ها. خب. ببین  و با مسافرت مجردی مشالی نداری -

 نه. چطور -

روو  عطین رسااایمیه. چطور با هماارا  ۵ن یه چندروو بریم مساااافرت.  اوه دو روو دیگه میگم میای -

 رووه ۳بریم یه مسافرت 

 اِمممم عالی میشه که. من پایه هم. ولی او پریسا و  سار مطمئن نیستم -

 هووو . اصال الور نارده  سار بیاد -

 نمیشه که. اونم همااره -

 یتمیخوار صدساس نباشه. پسره هووم -

 دیوونه ای آروو. به هر اس به اونم یه  عار  بسن -

 اوکی. شمارشو ندارر -

 سروش داره. او اون بگیر -

 باشه. اهه اونا هم اوکی کردن بهت میگم -

 باشه کار نداری عسیسر -

رِت کم هلم -  شو

 آدر نیستی کال. خدا افظ -

 فرشته ها آدر نمیشن -

 ای آهنی میومدهطع کردر  لفن و. ونی ودر به سروش. صد

وهههه آروو جووون -سروش    ب

 چرا صدای هوسفند و در میاری -

 ممنون منم خوبم -
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 سروش؟ -

 جونم -

رووشااااو بریم مسااااافرت. فعال من و نگین و مریم  ۳روو  عطیلیو  ۵هووو . میگم ما میخوایم این  -

 !هستیم. میای؟

هم. اهه دوسااااااتای دخترر دارین اوه. پ  او این مسااااااافر ای مجردی. خیلی هم عالی. من پایه  -

 خیلی جیگر و  وری موری هستن بیارشون. هدمشون رو چشم

وت نیست - ول  کال مغس  و ک

وم بود با  سار رفیم نمی - ول  شدرآفرین. اهه مغس  و ک

وه. کال این  سار و یادر رفته بودا  ا

 سروش ببین. این  سامم میاد؟ -من  

 باشه بهش میگم که بیاد -

 . اهه دوست نداشت اصرار نان بهشنههه وایسا -

 اونوهت چرا -

 وا خب اون هنده دماغ چرا بیاد مسافر مون و خراب کنه -

 یهو صدای  سار اومد که مو به  نم سیخ موند

 هنده دماغ دوست پسرای هبن و شوهر آیند ه بی ادب - سار  

 به  ته پته افتادر

 ُساا... سروش. صدا رو بلندهو -من  

 هآره متاسفان -

 ای آشغاس. این سروش و ببینا

 کی پیشته؟ -من  

 اِر ملوسک خانم و آنا خانم و  سار -

 ای خدا. با دخترا میرن بیرون

 یاد نگرفتی ماالمتو با صدای بلند نذاری -من  

 عسیسر من و دخترا و  سار چیسی رو او هم پنهان نمیانیم -

 به  سار نمیخورد او این آدما باشه -

 می باشم؟چطور آد - سار  
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 عیاش -من  

 صدای خنده دخترا بلند شد. سروشم داشت هی  یاه مینداخت به  سار

 خورد چنین دختری باشی؟به  و هم نمی - سار  

 چطوری -

 دختر فوضوال که همش سرشون  و وندهی دیگرانه -

 ای  رصم هرفت

 به هر اس.  و نیا مسافرت با ما. مسافر مون و خراب میانی -من  

 دوست نداری من بیار؟ - سار  

 نه اصالااا -

 خب چون  و دوست نداری من.... میار -

 ای کیااافت. نیااا

 هووو  -من  

 سروش هوشی و هطع کن وهتتو این دختره نبره - سار  

 این دختره اسم داره -من  

 برای من این  ساب میشه -

 پ   و هم برای من اون  ساب میشی -

 داشتم چرت و پرت میگفتم

 خب دیگه. فردا باهم برنامه ریسی میانیم. ما باید بریم - سروش 

 :آرور هفتم

 برین دیگه برنگردین -

 :با صدای بلند هفتم

 خدا افظ -

هطع کردر. پریسا و رادینم اوکی کردر. به مریم  مار ماجرا  سار اینا به اضافه مسافرت و  عریف 

 کردر

 اونم هبوس کرد

 هماارار برر مسافرتبه بابا و مامانم هفتم میخوار با 

 :سروش بهم مسیج داد
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 با مریم بیاین کافه مروارید. درمورد مسافرت همفاری کنیم ۸آروو ساعت  -

و نیم یه آرایش  وپ کردر. شلوار پوشیدر. می پار در میومد. یه  یشرت  ۷به مریم هفتم. ساعت 

تو مربع مربع بود که مشااااای پوشاااایدر روش یه مانتو بلند نارنجی هرمس جلوباو پوشاااایدر. مدس مان

 یای در میون نارنجی بود. یه شاس مشای هم هذاشتم. موهای جلومو یام آوردر بیرون

 :رفتم پایین. مامان با دیدنم هفت

 !کجا؟ -

 با هماارا میریم بیرون برای مسافرت برنامه ریسی کنیم -

 ماشاهللا یه  یپیم ودی که آدر فار میانه داری میری عروسی -

 ینطور بود. خیلی خوشگن شده بودرواهعا هم هم

 فعال -من  

 شب وود بیایا خونه -

 باش -

مریم بعد چند دهیقه سااوار ماشااین شااد. موهای شاارابیش و بسااته بود و یه آرایش خوشااگن کرده 

بود. یه مانتو جلو باو چرمم پوشاایده بود. با شاالوار جین مشااای پاره. ویر مانتوش یه لباس ساابس و 

 شاس مشای هذاشته بود

 :مریم با دیدنم یه سوت ود و هفت

 ماشاهللا رفیقم چشم نخوره -

 مرسی.  و هم خوشگن شدی -

  ر  مفت نسن. بریم -

 مرض داریا -

رفتیم ساامت کافه. سااروش و  سااار نشااسااته بودن. سااروش به لباس آسااتین بلند مدس ساارباوی 

ا  ک کت چرر پوشااایده بود و با شااالوار جین مشاااای.  ساااامم که ماشااااهللا. یه شااالوار مشاااای. ب

 .مشای

 ادامااه_در_پارت_بعد#
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  ویرشم یه  یشرت بنفش بادمجونی
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 پوشیده بود

 من و مریم رفتیم نشستیم روبه روشون

 سالر -من  

 سالر -مریم  

 به به سالر -سروش  

. چنان چشم  سار با مریم سالر کرد و برای من دهن کجی کرد. ای  ناق ابدلعمر. بیشخصیت

 غره ای وذر که فار کنم چشار کج شد. نشستیم

 بقیه کوشن -من  

 من چه میدونم. االن میان. چی میخورین -سروش  

 اونا بیان اوس -مریم  

 یهو دیدر در باو شد و دوست پسر هبلیم که ...***...کرده بودر وارد شد

 وااای مریم -من  

 چته چرا داد میسنی -مریم  

 رور پشت و ببین. ضایع نانیاضایع نان. آ -

 کی هست مگه -

 بهساد -

 بهساد. بهساد نور؟ -

 آها اره -

یهو مریم عین چی برهشااات پشااات. محام کوبیدر  و سااارر که ساااروش و  ساااار شاااروع به خنده 

 :کردن. مریم برهشت و هفت

 وااای من و دید -

 بهت میگم ضایع نان. ریدی. بمیری مریم... سروش. ببین نشست -

 آره نشست. داره به میس ما نگاه میانه.  اال کی هست این پسره -سروش  

 به  و چه -من  

 :سروش جا خورد. او این آدمایی که دخالت میانن بدر میاد.  سار یهو هف

 هوووش. کیشته کیشته. آرور باش. چته  و -

 من و مریم با  عجب نگاش کردیم
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 به کی هفتی کیشته -من  

 به  و -

 ره الغر مردنیبیخود کردی. پس -

با اومدن نگین همه ساکت شدیم. مانتو و شلوار سفید پوشیده بود. مانتوش پایینش مدس طالیی 

 کار شده بود. روسریش رنگی بود که مدلی بسته بودش. با همه دست داد و نشست

  اال خوبه هفتما وود بیاین -سروش  

 به خدا انقدر  رافیاه  د نداره -نگین  

 غر مردنیمکه من ال - سار  

 شک داری -من  

بود.  سار بعد چند دیقه هشتن  و هوشیش یه  ۲۰البته بایدر داشته باشه. چون واهعا هیالش 

 شماره ای رو به من نشون داد

 این چیه -من  

 یادداشتش کن شماره دکتر بینایی. فار کنم کور رنگی هرفتی نمیتونی خوب هیالم و ببینی -

 کور خود ی -

 ینهکور، کور میب -

دوساااات داشااااتم رو صااااور ش با ناخونار یه چنی هنده بنداور. اما هفتم آبرو داری کنم. چن دیقه 

 بعد رادین و پریسا هم اومدن

 خب االن میخوایم کجا بریم -رادین  

 بریم رودبار -نگین  

 رودبار؟ آخه چرا اونجا. به خدا ولسله میادا -من  

 ریمواا دیوونه. دور باشد. ما اونجا ویال دا -

 نه. رودبار نه. بریم شماس -مریم  

 خوبه.  سار اینا چالوس ویال دارن -سروش  

 من کلید و او بابار نمیگیرما - سار  

 بیخود کردی. پ  کجا بخوابیم.  و فاضالب؟ -من  

 دستتون خشاه مگه. پوس بدید بریم اجاره کنیم - سار  
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داری میریم اونجا دیگه. بعد همش  این مسااااااخره باویا چیه  ساااااااار جان. وهتی ویال -پریساااااااا  

  نمیخوایم بمونیم اونجا که. میریم بیرون فقط برای خواب

 لوس نشو  سار. میریم کیف میده -سروش  

 : سار مردد نگاه کرد و بعد چشم غره ود و هفت

 روو میگرر ۳خیله خب. واسه  -

 روو بمونیم ۴یم روو بگیر. شاید یه روو ا فاهی افتاد خواست ۴ اال  و واسه  -مریم  

  سار پوفی کرد. ایشه

 خب چطوری میریم -من  

 به نظرر دو ماشینه بریم. پسرا با یه ماشین دخترا با یه ماشین -نگین  

 آره. آروو راننده شخصیه دخترا -مریم  

 راننده عمه ساینته -من  

 ساینه نداریم کبری داریم -مریم  

 :همه خندیدن. سروش هفت

 پ  پسرا با من -

 نارده. با ماشین من الور -سار   

  ا غروب برنامه ریسی کردیم

 خب دیگه ما کم کم بریم. بلند شو مریم -من  

  اال بودیم -مریم  

 خفه شو. بلند شو -

 خیله خب بابا -

 :خدا افظی کردیم.  سار با صدای بلند هفت

 آروو -

 با صداش هرکی دور و اطرا  ما نشسته بودن نگامون کردن

 لهب -من  

 :با صدای بلند بهم هفت

 یه دیقه میای -
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همه  عجب کردیم.  ا اومدر نسدیاش شااام برار ویرپایی هرفت منم که دسااات و پا چلفتی. با سااار 

 رفتم  و میس دیگران و دستم خورد و شیک شاالت اونا رو ریختم  و کیایشون

 متر پریدن ۲اونا هم با  رس 

 : ند او میس بلند شدر و بهشون هفتم

 ای ببخشید. یه ا مم برار ویرپایی هرفت افتادرواا -

اونا هم فقط خندیدن و هفتن اشااس نداره. پ  بگو  سار چرا بلند صدار کرد. میخواست  وجه 

 مردر و جلب کنه که لحظه افتادنم و ببینن

 با  رص برهشتم سمت  سار. بچه ها داشتن میخندیدن.  سامم الای بلند بلند میخندید

 و آب بخندی. بامسههه هه. ر  -من  

 دو یک به نفع من - سار  

 :دوباره بچه ها خندشون شدت هرفت. با  رص دستمو کوبیدر به میس و هفتم

 ایناارت بی جواب نمیمونه  سار جون -

 بعد دست مریم و هرفتم و رفتم بیرون. ای خاک برسر من که انقدر دست و پا چلفتیم

 م. ایشاهللا خودر ببینم داره جون میدهالهی خودر خرما های  سار و پخش کن -من  

 اِع آروو -مریم  

عوضاای همش با آبروی من باوی میانه. پیش هماارا که آبرومو برد االنم پیش مردر آبرومو برد.  -

 .یعنی آدمش میانم. چنان آشی براش میپسر که نیم وجب روغن داشته باشه

 :یهو یه صدایی  و درونم بهم هفت

 نی میتونیانقدر منم منم میا -

 :با اعصبانیت به درونم هفتم

 چرا نتونم. اون طفن کی هست مگه -

  و نهایت کارت اینه یا  و دستشویی وندانیش کنی یا  هدیدش کنی -

 پایان_پارت_دواوده#

| 🦋 | @ 

 پارت_سیسده#

 پ   و طفلی

 :به درونم هفتم
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  و چرا طرفداری اون پسره بیخود و میانی -

 :درونم هفت

 جذابه. جیگره. دلت میاد با این پسر بد باشیآخه هم  -

 محام ودر  و سرر که صدای آخ درونم در اومد

 دیق  با خودر دست به یقه شدر ۵وهتی به خودر اومدر دیدر 

 مریم با  عجب نگار میارد

 چته آروو خوددرهیری داری -مریم  

 دیق  دارر با خودر  ر  میسنم بعد خودمو میسنم ۵راست میگه. 

  قصیر  سامه -من  

 به اون چه -

 سوار شو -

 سوار ماشین شدیم.  و کن راه هیی  رفی نسدر و  و ذهنم داشتم  سار و میسدر

مریم و رسوندر و رفتم خونه. بعد سالر کردن رفتم باال. با  رص شالمو پرت کردر اونطر  و بالش 

 و هرفتم و با خودر فار کردر میال این  سامه

 دیواربا  رص پر ش کردر روبه 

 نشستم رو  ختم

 پسره انگن. فار کرده کیه. همش آبروی منو میبره -من  

مامان طبم معموس در و یهو باو کرد. با  عجب به لباسااااار که اونور ا اق پرت بود و بالشاااام اونطر  

 نگاه کرد

  هوووو. دیوانه شدی -مامان  

  هویندمامان هو رو به  یوانات می -

 مگه  و انسانی -

 که نه. فرشته ار معلومه -

 آره آره.  و او خودت  عریف نانی عمه هلن جونت باید بانه -

 چیاار داری -
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بچه پروو. صااااااب  خونه رو جارو ودر. نوکر بابا م مگه. خونه رو  میس میانم  و کییف کنی. وود ر  -

و خورد اون  ن مبارک و بلند کن اون لباسااااااای واموند و بردار وهرنه با پاشاااااانه پار  ک  ک دندونا 

 میانم

چشااار هرد شااد. چرا  اال اینهمه خشااونت.  ند لباساام و هذاشااتم  و کمد. بالشاامم هذاشااتم ساار 

 جاش. مامان اومد روبه رور نشست

  اال بگو چه مرهته-مامان  

یعنی عاشم این اخالق مامان بودر. هروهت عصبانی میشم یا نارا ت میشم  تی اهه پنهان کنم 

 میفهمه

 رهیسم نمیتونم کنار بیارببین من با  -من  

 چه غلطی کرده -

 براش ماجرا رو  عریف کردر

پساااره خنگگگی..**.. مردشاااور هیافشاااو ببره. همون لحظه باید جوری میسدیش که خون  -مامان  

 باال بیاره

با  عجب به مامان نگاه کردر. پ  بابا  م داره همیشاااااااه میگه من او هبن اودواجم او مامانت 

 میترسیدر

یه بار داشاااتم او مدرساااه برمیگشاااتم خونه پدرت  و نخم رفته بود. بهم  یاه انداخت. او  -مامان  

این  یاه های خاکبرساااریا. با کیف کوبیدر  و صاااور ش. بعد یه فن کارا ه که او بروسااالی یاد هرفته 

 بودر و انجار دادر. پدرت نابود شد. دیگه او اون به بعد فقط نگار میارد

 رن. به هوس  سار عجب مادر خفنییاااخدا. عجب مادری دا

 واهعا -من  

 یهو صدای بابا اومد. اِع بابا کی اومد

 چاخان میگه بابا -بابا  

 آره آره. یادت رفته چطوری فرار کردی. صا  ودر به شامت -مامان  

 ودر ویرخنده

فت او کره وااای یادش بخیر. یه پساااره با مادرت دوسااات بود. جوری اونو ودر بیچاره بلیط هر  -بابا  

 ومین رفت

 دوباره خندیدر. مامان اینا رفتن بیرون.  ا اومدر دراو باشم مامان دوباره در و باو کرد
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 چیشده -

 لباس بپوش بریم بیرون -مامان  

 من نمیار -

 خفه. داریم با مریم اینا میریم -

 اِع جدی؟ کجا؟ -

 کنیم یه رستوران سنتی. وود باش. بریم عا  بگیریم چشای عمتو کور -

مامان رفت بیرون. همون لباسااای هبلی رو پوشاایدر. چیه؟ نه  وصااله دارر لباس جدید بپوشاام نه 

 لباس اضافی دارر. رژ ودر. رفتم پایین. مامان آماده شده بود. رفتیم بیرون

 خانواده مریم هم اومدن

 بعد کلی سالر و علیک سوار ماشین شدیم

 دشون. رفتیم رستورانمن سوار ماشین بابا. مریمم سوار ماشین خو

 بعد کلی عا  رفتیم نشستیم

 منو مریم میریم  یاگ یام عا  بگیریم -من  

 :بابای مریم هفت

 برید. فقط مراهب باشید -

 مریم  ند پاشد. رفتیم پایین. یه هوشه نشستیم

 !هو پخمه هنوور نارا تی؟ -مریم  

 مگه ندیدی چطوری آبرومو برد. پسره عیاش بدبخت -

 ی باباخخ. بیخ -

 داشتم دور  ا دور و نگاه میاردر. مریمم داشت برار خالصه سریاس  رکی رو بهم میگفت

 میشنوی چی میگم. دافنه او عمر جدا شد -مریم  

 آره. ادامه بده. چرا -

دوباره شااااااروع کرد  ر  ودن. داشااااااتم با چشاااااام دور  ا دور و نگاه میاردر. که با چیسی دیدر یهو 

 ناخداهاه سرپا شدر

 مریممممم - من 

 وهرخر مریم. چرا هالتو باو کردی داد میسنی -مریم  

 مریم نگاه کن.  سار و یه دختره -
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 مریم رد نگامو هرفت رسید به  سار

 یعنی داره مخ میسنه -من  

 معلومه بابا. دختره رو آورده مخ بسنه -

 مریم میتونی برار یه کاری کنی -

 چی -

 یه نقشه ای دارر -

 .شیطانی  سامو نگاه کردرو بعد با نگاه 

 چی -مریم  

 میتونی بری ببینی داره مخ میسنه یا نه. فقط مراهب باش  سار  ورو نبینه -

 اوکی اینش با من -

مریم رفت. خیلی نامحسوس رفت میس بغلیشون نشست و سرشو انداخت  و روونامه. هراوهاهی 

 ریس میس  سار اینارو نگاه میارد. بعد چن دیقه اومد سمتم

 این ناک  بشاه داره مخ میسنه. دختره چه خرکیفم شده -مریم  

  اال ببین چطوری جبران امروو و میانم -

بلند شاااادر. اخم کردر. رفتم ساااامت میس  سااااار.  سااااار با دیدنم  عجب کرد. وهتی به میسشااااون 

 :رسیدر هفتم

  سار؟ -

 آروو؟ - سار  

 دختره با  عجب نگامون میارد

 دروو دیگه عروسیمونه. اومدی مخ میسنی برای من؟خجالت نمیاشی. چن -من  

 اینجا چه خبره -دختر  

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🐣 | @ 

 ادامااه_پارت_سیسده#

  سار رفته بود  و شوک

 چی چرت و پرت میگی - سار  
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چرت و پرت میگم. اوماادی دختر مردر و باادبخاات کنی. اوماادی میاان دخترای دیگااه این دختر  -

کنی. ببین چه هیافه معصااااومی داره. میخوای عاشااااقت شااااه مین دخترای دیگه  بیچاره رو عاشاااام

 ولش کنی. مگه هرار نیست من ونت بشم

 چرا چرت و پرت میگی -

 همه این چیسا رو میذارر کفه دسته مادرت -

 دختره  ند بلند شد

   سار. من... من واهعا نمیدونستم  و چنین آدر کیافتی هستی -دختر  

  ه رو  ایید کردر. خب راست میگه دیگهبا سر  ر  دختر 

 ف به ذا ت.  الم اوت بهم میخوره.  و داشااااتی عروساااای میاردی اومدی با من دوساااات  -دختر  

 چرخه ۱۸شدی. ایشاهللا بری ویر  ریلی 

 :دختره رفت. منم با صدای بلند هفتم

 آمییییین -

کرد. وهتی به رو نگاه می ساااااار هنوور  و شاااااوک بود و فقط سااااارپا وایساااااتاده بود و رفتن دختره 

خودش اومد می دسااااتم و هرفت و چساااابوندر به دیوار. خودشاااام چساااابید به من. ای خاااعک  و 

 :سرر. ننم این صحنه رو ببینه  یاه  یام میانه میذاره سر چهارراه.  سار با اعصبانیت هفت

 چطور جرهت کردی کسی که دو ساله دارر  الش میانم باهاش دوست شم و بپرونی -

 اوال ولم کن. دوما اینم جبران کار غروبت که منو پیش مردر بی آبرو کردی -

 : سار با  عجب ولم کرد. برهشتم  م به جانب نگاش کردر. با  عجب هفت

 چقدر بچه ای  و. یعنی االن بخاطر اون کارر این کار و کردی -

  بله -

 دختره پهن -

اونم با پاش ود به می پار. یعنی او درد چشااار هرد شااد. با کیفم ودر  و صااور ش. بی شااخصاایت. 

نسدیک بود خون باال بیارر. منم یه مشاات ودر به سااینش که رفت عقب. اونم موهامو کشااید پر م 

 کرد اونطر . با  رص رفتم سمتش که  ند مریم اومد سمتمون

 دارید که غلطی میانید؟ چرا دست به یقه شدین -مریم  

 نذارهبه این عن بگو سر به سرر  - سار  

 پسره عقب افتاده. پسره االغ
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 عن جد و آباد ه بی  ربیت -من  

 :یهو  سار اومد بیاد طرفم یای باوبه  و صور م مریم  ند جلوشو هرفت.  سامم با  رص هفت

 یف مریم جلومو هرفت. وهرنه جوری میاوبیدر  و صاااور ت که برای خوب شااادن صاااور ت بری  -

 جرا ی ویبایی کنی

  و هوه میخوردی -

  مگه خوردنی؟ -

 نه واال. فرشته ار. فرشته ها خوردنی نیستن. باید میرفتی  ک  ک دوست دخترا و میخوردی -

 دوباره اومد طرفم. مریم با جی  جلوشو هرفت. همه با  عجب نگامون میاردن

 دختره ورد - سار  

طبیعی  وااای دساااات هذاشاااات رو نقطه ضااااعف من. باو به موهای من هفت ورد. موهای من بلوند

هساات. با  رص رفتم طرفش. مریم من و هرفت با دساات یه چنی خوشااگن انداختم رو سااینش 

 که آخ  سار رفت رو هوا

 بار آخرت باشه به من بگی ورد -من  

  سار با  عجب نگار کرد

 هربه ا مم. عین هربه ها و شی هستی - سار  

 با  رص دست مریم و هرفتم و رفتیم اونطر . مریم  و شوک بود

 بابا  و دیگه کی هستی. فار نمیاردر انقدر و شی باشی -مریم  

  همینه که هست -

  ند رفتیم باال. هیافم و معمولی کردر و نشستیم

  عا  هرفتید؟ -مامان  

  مریم  آره میترا جون

 خوشگذشت پایین - همینه  

 با یادآوری دعوا من و  سار لبخند ودر. مریمم با غضب به من نگاه کرد

 آره خیلیییی. اصال  و کن عمرر انقدر به من  اس نداده بود  - مریم 

بعد یه چشاااام غره به من ود.  م داشاااات بدبخت. بیچاره بین من و  سااااار هیر کرده بود. اون ما 

بین کتام میخورد. غذا رو آوردن. مامان و  همینه جون باهم و بابامو پدر مریمم باهم صااااااحبت 

 میاردن
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 ا اینطوری میانی مسافرت و میخواین چیاار کنیدنمیری آروو. اینج -مریم  

 هوربابای مسافر ااااا -

 :با  رفی که ودر  همینه جون بهمون هفت

 بچه ها مراهب خورد ون باشیدا دارید میرید -

 نگران نباشید. ماشین دسته منه. منم رانندهیم خوبه. پ  را ت باشید -من  

 ایششش. کم او خودت  عریف کن -مامان  

 ه چشم غره ود. وااا اینم او مامان ما. مریم خندیدبعد ی

 وهرمار. برو واسه عمت بخند -من  

 آخه خنده دار نیست -

 من خنده دارر؟ -

 خعیلییی -

ودر  و سرش. اون دو روور هذشت.  سار  تی نگامم نمیارد. روو موعود رسید. ساکم و انداختم 

ب خودت باش. نمیدونم چرا مادرر نمیتونه  و ماشااااااین. مامان با وبون بی وبونی هی میگفت مراه

 درست ابراو عالهه کنه

 بسمجه جانم.  واست باشه ها -بابا  

 باشه بابا. او دیشب ده بار هفتی -

 بیا این آبم نگه دار -مامان  

بطری رو هذاشتم  و داشبورد. مریمم اومد. مامان و باباشم پشتش. سالر کرد و ساکش و هذاشت 

را تی پوشیده بودر. یعنی مانتو نخی و خنک  ا وانور. سفید و مشای. با   و صنوق عقب. لباس

 شلوار را تی سفید. شاس سفیدمم به صورت مدلی هذاشته بودر

 آروو دخترر مراهب باشا - همینه  

 چشم -من  

مریم با ذوق نشااااساااات جلو. سااااوار شاااادر. عینک آفتابمیون و ودیم. مامان و  همینه جون پشاااات 

 سرمون آب ریختن

 اووو انگار داریم میریم سفر هندهار -مریم  

 واال -من  
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بوق ودر و رفتیم سمت خونه پریسا اینا. اونم ساکش و هذاشت و سوار شد. بعد اونم رفتیم دنباس 

 نگین. نگینم سوار شد

 پایان_پارت_سیسده#

| 🐣 | @ 

 پارت_چهارده#

 بریم واسه یه سفر عالی -نگین  

 موااافقم -مریم  

 آروو  داهن یه آهنی بذار یام  اس کنیم -پریسا  

  لهههه -من  

یه آهنی رپ  ند خارجی هذاشاااتم. چون ریمیاساااش بود رهصااایم بود. هراوهاهی نگین و مریم یه 

هریم میومدن. رساایدر به خیابون ولیعصاار. پشاات ماشااین  سااار نگه داشااتم. پساارا بیرون بودن و 

 داشتن ساکا رو میذاشتن  و صندوق عقب

کم کردر. پنجره رو کشاایدر پایین. سااروش اومد طر  پنجرمو ساارشااو انداخت  و و  صاادای ضاابط و

 یام بررسی کرد

 به. سالر بانو هابه -سروش  

 همه سالر کردیم

 ماشاهللا ماشینم انداختین رو سر ون -سروش  

 باید اجاوه میگرفتیم -مریم  

 نه جوجو -سروش  

 بی شخصیت . جوجو عمته -

 جوجست آره آره. اون واهعا -

همه خندیدیم. به رادینم سااالر هفتیم.  سااامم به همه سااالر هفت ساار من که رسااید دهن کجی 

 کرد

 دهنت کج نشه -من  

 نگرانم نباش -

 البته نبایدر باشم چون دهنت در  الت عادیم کجه -

 باو من دهنم کجه  و کن صور ت کجه که -
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ماشااین شاادن و جلو ر او ما راه افتادن.  سااار رفت. ای کیافت. بمون جوابتو بدر. پساارا هم سااوار 

رساایدیم. پنجره رو باو صاادای آهنی و دادیم باال دوباره. پساارا هم همیناار و کردن. به  ونن که می

میاردیم. نگین و مریم شروع به جی  و داد میاردن . سروشم او ماشین جلو همراهیشون میارد. 

 منم بوق میسدر

 گرفتپریسا هم با هوشی هممون استوری می

 مردر با  عجب نگامون میاردن

 هراوهاهی مامانامونم ونی میسدن که رسیدیم

 انگار داریم میریم کوچه بغلی  |  ا شماس کلی راهه

بود  اوه رودبار بودیم. مریم و پریسا بیهوش شده بودن. نگینم با هندوفری آهنی. هوش  ۵ساعت 

 میداد. داشتم او خستگی میمردر

 سر. جو خیلی آرومهآی دلم میخواد کرر بری

 یهو عین خر جی  ودر

 بچه ها با جی  من شروع به جی  کردن. بعد که فهمیدن الای ایناارو کردر کلی منو ودن

 دختر مگه مریضی؟ ندیدی خوابم -پریسا  

 خب منم خوابم میاد. ساکتید منم خوابم میگیره یهو میریم  و کوه ها -

 المریم او سر بیخیالی شونه هاشو انداخت با

 آروو من بیدارر -نگین  

 مریم  و که میخوای بخوابی. جا و با نگین عوض کن برو پشت -من  

با ماافات اینا  ونساااااتن جاشاااااونو عوض کنن. نگین اومد جلو. اون دو ا دوباره بیهوش شااااادن. به 

 جاش من و نگین  ا رشت  ر  ودیم. او انرژی نگین خوشم میاد

 هوشیم ونی خورد. هذاشتم رو اسپیار

 کجایی -مامان  

 سالر منم خوبم -

 سالر دختر خرر. خوبی -

 نگین خندید. منم الای خندیدر

 ما نسدیک رشتیم -من  

 باشه. بای -
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 مامان هطع کرد

 چه مامان با الی -نگین  

دوباره الای خندیدر. خیلی با اله. مخصااوصااا وهتی اونطوری با  سااار  ر  ود. البته خوب کرد. 

 یسدباید یه دونه چاشم م

 رسیدیم به رشت. نگه داشتیم. رفتیم برای ناهار رستوران

 ناهار میخوره ۶دیر  رکت کردیم دیگه. کی ساعت  -رادین  

 این شامم  ساب میشه. چون به اونجا برسیم همه خسته ایم -سروش  

 خفه بابا  و که عین خرس او اوس خوابیدی - سار  

 راستش دیروو با پگاه و بهاره بیرون بودر -

 نمردی او ب  دخترباوی کردی -نگین  

 نه عشقم -

 :نگین با هاشم ود  و سر سروش. با طعنه هفتم

 البته  و این جمع باور دخترباو داریم -

 :همه یهو به  سار نگاه کردن .  سار  ند هفت

 چیه؟ من نیستما -

ه جورایی همه خندیدیم. بعد غذا رفتیم ساااااامت چالوس. ویالشااااااون روبه روی دریا بود. اما خب ی

فاصله داشت. خیلی بسرگ بود. ماشین و پارک کردیم. پیاده شدیم.  اب هوشه  یاگ بود. اونور یه 

 فضای سبس بود و اونطر   ر استخر بسرهی بود. خوده ویال هم که شبیه کاخ سفید بود

ردر اشتم به ویال نگاه میاجدی میگم. خیلی با اس بود. اصال عاشم این ویال شدر. همونطور که د

 : سار که کلی ساک دستش بود هفت

 نخوری ویالمونو -

بعد خندید و رفت. ایششش. ویال ون بخوره  و سر ون. پسره سوسوس. رفتم باال.  وی خونه هم که 

اوووو  نگم.  سار با خستگی خودشو پرت کرد رو مبن. سروشم  ند رفت سمت یخچاس. مریم 

شتیم عین داورا هوشه هوشه  رو اپن نشست. پریسا و رادینم نشستن رو مبن. اما من و نگین دا

 خونه رو بررسی میاردیم
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سه  - سار   بچه ها ا اق من اون بسرهست. طبقه باال. وسطیه. یه ا اهم کناره دستشویی. اونم وا

یاد دسااااااات نسنید جهسیه ننمه. هر ا اهی رو  پدر و مادرمه. اونجا نرید. به وساااااااایالی خونه هم و

 خواستید انتخاب کنید

یه ا اق بود ه ها نگاه کردر. جس ا اق  ساااااااار و مادرش.  باال. به  ک  ک ا ا مه خندیدن و رفتم 

 دیدیکوچیک بود اما نماش عااالی بود. دریا هشنی می

  ند اونو انتخاب کردر. ساکم و هذاشتم رو  خت که بدونن این  خت ماله منه

 سروش یهو در و عین خر باو کرد و با دیدن من  عجب کرد

 اینجا چیاار میانی. به به میخوای پیش من بمونی -  سروش

 مغس خر خوردر مگه. من این ا اق و میخوار -من  

 بیخووود. این ماله خودمه -

 نخیررررر -

 با دادر  سار و مریم و نگین اومدن باال

 چتونه - سار  

 نمیدونم یهو و شی شد -سروش  

 نداوهاو و شی شدنش و ندیدی. عین هربه چنی می - سار  

 یاد اون چنگی افتادر که وده بودر به سینش

 البد  قه طرفه -من  

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @roman_aroseda 

 ادامااه_پارت_چهارده#

بیخیاس شاااو ساااروش. یه بار اومده اینجا. فار میانه دریا چیه. بیا این ندید پدید و  نها  - ساااار  

 بذار

ار.  سامم سینش و صا  کرد و با هلدری نگار کرد. یا یعنی  رصی شدما. جوری رفتم طر   س

 :خدااا. این من و کوکو میانه که. خیلی ریلا  هفتم

آره  م دارر. من هیچوهت دریای خسر و ندیدر. همیشااااااه دریای  رکیه رو دیدر برار دریای خسر  -

 جذابه

 آره جان عن. کی من رفتم  رکیه که بار دومم باشه
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 بیا بریم سروش و راست میگی.  - سار  

سااروش و  سااار رفتن. مریم و نگین هم رفتن. به مامان اس دادر رساایدیم. بعدر هوشاایمو  الت 

پرواو هذاشااااااتم و در ا اق و هفن کردر. لباس را تی پوشاااااایدر و خودمو پرت کردر رو  خت. انقدر 

 سقف و نگاه کردر که خوابیدر

ی و صور م و شستم. موهامو برس ودر. چشار و باو کردر. همه جا  اریک بود.  ند رفتم دستشوی

یه ساااق مشااای پوشاایدر. و یه  یشاارت صااور ی. موهار و باال بسااتم. همه پایین بودن. داشااتن با 

 هوشیشون باوی میاردن. پسرا هم با چشاشون داشتن دخترا رو میخوردن

ایدر  م داشاااااتن. فقط مارو با لباس فرر و بیرون دیدن. االن با  یشااااارت و بدون روساااااری دیدن ب

 هیسی کنن

 ننه بابار بفهمن اینجا ما اینطوری پیش پسرا هستیم با داس میسدن وسط فرق سرر

 درویش کنید اون چشا رو -من  

 :با صدار همه روبه من برهشتن. رادین  ند سرشو انداخت  و هوشیش و هفت

 آآآآ... آره -

 :ی بلند هفترفتم و رو مبن خودر و انداختم و سرمو کردر  و هوشی.  سار با صدا

 این مسخره باویا چیه. میال اومدیم مسافر ا. بریم بیرون -

 بابا او فردا بیرون لشیم -نگین  

  سار چشم غره ود و کنترس و هرفت و  لویسیون و روشن کرد. یهو عین چی داد ود

 چتهههه. چرا داد میسنی -من  

 سروش. سرووووش. نگاه پرسپولی  و استقالس باوی دارن - سار  

االن صاادای جی  هممون رفت باال. من و مریم او اون پرسااپولیسااای ساار سااخت بودیم.  نها کساای 

که بینمون فو بالی نبود پریسا بود که رفت آشپسخونه به بهونه درست کردن شار. نگین و سروش 

 و  سار استقاللی بودن

 من و رادین و مریمم پرسپولیسی

وه دهیقه  -رادین    هستیم که ۷۶ا

  پرسپولیسیا هن ودنفعال -من  

 استقاللیای عسیس خواهشا  وبه کنبد و بگید ما دیگه طرفدار  یم ضعیفه استقالس نیستیم -مریم  

 آهااااع وِرررت. با اون پرسپولی  سوراختون -سروش  
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 یای او بسرها میگه وهتتو برای کلان با پرسپولیسیا هدر نده - سار  

 میدیم چطوری باوی  مور شد. بعد باوی رفتیم شار ا آخر باوی ما کلان کردیم. اصال نفه

 فردا دریا میریم -پریسا  

 آره بانو -سروش  

 وهرمار بانو -

 اووو چقدر اعصبانی -

 ویدهو کاس هرفت.  ند ببخشیدی هفتم و رفتم  و هاس. وصن کردر  مامان

 سالر -من  

 علیاه سالر. کجایی -مامان  

 خونه -

 نرفتیو بیرون -

 فردا -

 :او همه جا بیخبر داد ود سروش

 آروووووو. موبایلمو داری میای بیار با خودت -

 ای بمیری سروش.  داهن آروو خانمی میگفنی اینا شک نانن. ای بابا

 صدای پسر بود؟ -مامان  

 آ... آره. صدای هماارمه -

 هماارت چه وود پسرخاله میشه. خجالت ناش صدات میانه آروو خالی -

 .بیخیاس مامان -

 پسره بیخود دوواری -

 وااا خیلی وشته مامان -

 نمیخواد به من درس ادب بدی -

 مامان من برر شار. شما هم بدون من کیف کنید -

 آره معلومه. خونمون ساو ه ساو ه -

 هدرمو ندارید. رووی اودوا  میانم کال میرر بعد  الیتون میشه -

 کسی پ  کلش نسدن بیاد  ورو ببره -

 ودن پ  کله بابا اومد  ورو هرفت یای مین بابا هم من و میگیرهایشششش. چطوری  -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

102 

 

 دخترههههه بی ادبه اورانگو اااااان -

با خنده هطعش کردر. هوشااایه ساااروش و دادر بهش و دوباره غذا رو خوردر.  ساااار روبه روی من 

کرد و کسی  واسش به من و  سار نبود. به  سار نشسته بود. مریم داشت با نگین کلان می

 نگاه کردر . سنگینی نگامو    کرد و با اخم نگار کرد

 براش یه لبخند  سار کش ودر. یهو غذا  و هلوش هیر کرد و به سرفه افتاد.  قت بود

 رادین  ند براش آب ریخت

 آرور پسر -رادین  

 چته؟ -سروش  

 یه سوسک داشت نگار میارد غذا پرید  و هلور - سار  

 ک به من میگی سوسکبعد به من نگاه کرد. پشماااا

  سار جان به سوسام چشم داری. آخه چه هدر هیسی  و -من  

 دخترا شروع به خنده کردن

 آخه سوساش خیلی وشت بود. همچین داشت نگار میارد که - سار  

 چشات وشت میبینه -من  

 یه چشم غره ودر. بچه ها با  عجب نگامون میاردن

 ار کردنسروش با بیخیالی  شار کرد و بقیه هم  ش

 همه بلند شدن

 نانه فار کردین االن ما دخترا  رفا رو میشوریم؟ -نگین  

 نگو که ما باید بشوریمشون؟ - سار  

 ودی  و خاس عسیسر -

 سااار چشاااش هرد شااد. خالصااه هر سااه شااونو راضاای کردیم. سااروش با مسااخره باوی پیشاابند 

هرار بود  رفا رو پاک  بست. دستاش انداخت  و دستش.  سامم دستاش انداخت. رادین هم

 (((: کنه.  سار  رفارو آب میاشید. سروشم فقط یه اسااچ دستش بود داشت  رفا رو میسابید

ما دخترا هم  و آشپسخونه نشسته بودیم. من رو میس ناهارخوری نشسته بودر. مریم رو صندلی. 

 پریسا هم همینطور. نگین هم رو اپن

 پایان_پارت_چهارده#

| 🦋 | @ 
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 انسدهمپارت_پ#

 بجایی که مین خر به ما وس بسنین یام برامون بخونین -سروش  

 :پریسا هفت

 من میخونم -

 پ  یه چیس خوب بخون -رادین  

 من و مریم ضربه میسدیم به میس. نگینم همش هر میداد. پریسا هم میخوند

 هاهی ما هم باهاش میخوندیم

 بعد  رفا همه رفتیم  و هاس

 یا باوی کنیمدخترا بیاین ماف -مریم  

 با ایناه باوی بچه ها بود اما او بیااری بهتر بود

 ما اینجا شلغمیم - سار  

 مگه شما هم باو میانید -مریم  

 معلومه -

همه اومدن. یک سااااااااعت و نیم اونو باوی کردیم. بعد درمورد فردا برنامه ریسی کردیم. هرار بود او 

 بودبریم دریا. مخصوصا جمعه هم بود. شلوغ  ۹ساعت 

 شب رفتیم بخوابیم. نیم ساعت هذشت اما

من خوابم نمیبرد. اومدر برر ا اق مریم که چشااااااار رفت رو ا اق  سااااااار. درش نیمه باو بود. آرور 

 رفتم  و. صدای شر شر آب میمومد. پ   مومه

و  به دور و بر نگاه کردر. ا اق ساده ای بود. مین رمانا نبود سیاه و سفید. ا فاها خیلیم هشنی بود

 بسرگ. ا اهش بغن ا اهم بود

 هوشیش رو  خت بود

 خدایا منو ببخش. ولی  وی هوشی رو نبینم او فوضولی میمیرر

داره. سیاه.  ند نگاه کردر. رمس نداشت.  s6 هوشیش و برداشتم. ناک  آیفونم نداره. سامسونی

ای او دوساات خاک  و ساارش. با اینهمه دوساات دختر با چه جرهتی هوشاایش و باو میذاره. میال ی

 دختراش بیاد هوشیش و باو کنه ببینه شماره کلی دختر  و هوشیشه شک نمیانه

 معلور نیست چه  رفندی میسنه این پشمک
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هوشاایش ونی خورد. با  رس هذاشااتم ساارجاش. چقدر صااداش بلنده. اما نگار صاادای آب بلند ر 

 بود و  سار اصال نشنید

 یه پسری به نار سعید بهش ونی وده بود

 دادر. یهو صدای دختری اومد جواب

 الو  سار. کجایی عشقم. اومدر خونه نبودی؟ یعنی چیییی. کجا رفتی -

ای پدر صلواااا ی. این پسره پشمک برای ایناه دوست دختراش شک نانن اسم  مامی دخترا رو 

 اسم پسر سیو کرده

 ای مردک عن

خار  شااد. یه  وله کو اه بسااته بود.  ند  لفن و هطع کردر.  ا اومدر بذارر پایین.  سااار او  مور 

  ا چشم  و چشم شدیم هردو جی  ودیم با  رس برهشتم پشت

 بی فرهنی. چرا لختی؟ -من  

 بی فرهنی عمته. اینجا ا اهمه.  و اینجا چه غلطی میانی؟ بعدر من  وله بستم -

و در و بستم و  وااای راست میگه.  ند هوشیش و پرت کردر رو  ختش و دوهیدر بیرون و رفتم ا اهم

 نشستم رو  ختم

آروو این چه کاری بود؟ ریدی. آخه چرا فوضولی کردر. خدایا ایندفعه خواستم برر فوضولی  -من  

 یه دونه بسن  و دهنم بگو آروو هوه بخور

 ولی خدایی عجب هیالی داشتا

 :یهو صدای درونم هفت

 مردشور چشای هیس و ببرن. بی ادب -

 :به درونم هفتم

  واست به خودت باشه که  و  رفای من فوضولی نانی و هم  -

  ا درونم اومد جوابمو بده یهو در عین چی باو شد.  سار اومد  و

 طویله نیستا. در داره -من  

 : سار با اعصبانیت هفت

 چطور  و سر و عین هاو مینداوی میای  و. اونموهع طویله نیست -

 راستش... چیس. من فار کردر ا اق مریمه -

 ره مرهه  وآ -
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 درست صحبت کنااااا -

 به چه  قی هوشی من و هرفته بودی -

 چیس... کی؟ هوشی  و؟ نه بابا -

با اعصاااااابانیت جعبه دسااااااتماس کاغذی رو پرت کرد طرفم. جا خالی دادر. خدایاااا.  و خونه مادرر 

 برار مالهه پرت میانه. اینجا این نابت برای من دستماس کاغذی پرت میانه

 ههههههوش -من  

 هوشه رو به جن   و میگن -

 منم انسانم.  و هم جن  منی. انسانی -

 مگه ادعا نداری فرشته ای. هوووشه رو به فرشته هایی مین  و میگن -

 : ا اومد بره داد ودر

 سعید جون ونی وده بود -

 با  عجب برهشت

 سعید؟ سعید کدومشون بود؟ آاااا... آهاع پارمیدا بود - سار  

 پسره نفهم. با  رص هرفتم کپیدر. صب  دیدر صدای ویس ویس باال سرر میاد سار رفت. 

آرووووو. پاااشااو. خرساای مگه؟ آروو ونده ای؟ وااای دوساات ناونینم مرد.  وروخدا ونده شااو.  -مریم  

 پوس هبر و کی میده؟ دنگی بذاریم

معلور نشااااه. الای  او  رفای مریم خندر هرفته بود. خودمو  و بالش بیشااااتر فرو کردر که لبخندر

 خودمو ودر به خواب. یهو در عین چی باو شد. صدای  سار اومد

 بیدار نشد - سار  

 فار کنم مرده -مریم  

 دوباره خندر هرفت

 بیخووود. یعنی چی. االن باید  ا  هران بوی مرده رو  حمن کنیم  ا ببریمش بهشت وهرا - سار  

 ش مینداویمش  و دریانه بابا. عین این فیلما میسووونمی -مریم  

 بابا  وصله کفن داری ندارر. االن خودر بیدارش میانم -

با اسااااااترس منتظر بودر ببینم میخواد چیاار کنه. یهو    کردر موهار به طور و شاااااایانه ای 

کشاایده شااد. جوری موهار کشاایده شااد که خودمم باهاش کشاایده شاادر و رو  خت نشااسااتم. یه 

 د و دستش و جلوی دهنش هذاشتجی  ودر. با جی  من مریمم جی  و 
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  سار چرا انقدر و شی هستی. موهاش و کندی -مریم  

 با اعصبانیت یه چک آبدار به  سار ودر. دلم خنک شد. بیچاره رفت  و شوک

 چرا میسنی؟ - سار  

 چرا عین و شیا موهامو میاشی -من  

 خبرت بیدار نمیشدی. چیاار میاردر -

 ی جوری میسنمتایندفعه به موهای من دست بسن -

 نمیخواد خالی بندی کنی.  ن مبارک و بلند کن ما داریم میریم دریا -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋🦋♀ | @ 

 ادامااه_پارت_پانسدهم#

با اعصاااابانیت بلند شاااادر. با اردنگی مریم و پرت کردر او ا اق بیرون. یه مانتو خنک پوشاااایدر. یه 

ار را ت بتونم درش بیارر. دو طر  شالمو انداختم پشتم شلوار هشاد که رفتم  و آب چسبید به پ

 و به صورت ضربدری آوردر جلور. رفتم پایین. به همه صب  بخیر هفتم

 بخور صبحونتو بیا رووٱ -پریسا  

 هشنم نیست -

 بیخود -

 خب هشنم نیست -

 یه لقمه باید بخوری -

 خب هشنم نیست -

 نخیرر هست. وود باش -

  ا لقمه نون و پنیر خوودر. مجبورر کرد  ا آخر بخورر ۳ار میارد. به وور و بال پریسا مین مامانا رفت

سوهیی ماشین و برداشتم. درسته دریا یام دوره. اما چون وساین داشتیم هرار شد من وسایال رو 

 بذارر  و ماشین و بیار. بچه ها هرار شد پیاده برن

 رمن سریع رسیدر به دریا. ماشین و یه هوشه پارک کرد

 دیقه رسیدن. ویرانداو و پهن کردیم. بعد وسایال رو هذاشتیم ۳بچه ها بعد 

 من دیگه  حمن ندارر. من رفتم  و آب - سار  

 داداش چرا  نها منم میار -سروش  
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 شلغمم آیا؟ -رادین  

 پسرا رفتن

 بچه ها پاشید بریم -من  

 من نمیار -پریسا  

 آ. چرا؟ -نگین  

 شنا. بعدا میار پاهامو یام آب میسنم به خدا عالهه ندارر به -

میدونسااتیم اهه به پریسااا اصاارارر کنیم نمیاد. بخاطر همین بیخیاس شاادیم و ما هم رفتیم  و آب. 

پسارا  یشار شاون و کنده بودن و یه شالوارک پوشایده بودن. رو هم آب میریختیم. خیلی  اس داد. 

 بعد سه ساس دوری او دریا خالصه  ونستم بیار

شنا کردیم. کال دو ساعت. مسافر هم اومده بود. دریا شلوغ بود. بعد کلی شنا  ۱۱ا ساعت اونروو  

رفتیم بیرون. خداروشاااااار رختان درسااااات کرده بودن. رفتیم اونجا برای  عوی  لباس. با ماافات 

 :لباس و در آوردر. مریم رختان بغلی من بود. داد ود

 ااااادمن هوه خوردر رفتم  و آب. شلوارر در نمیااا -

 خندر هرفت. جس ما چن نفر دیگه هم  و هر رختان بودن که خندیدن

 خفهههه شیییید. این ماسه ها رو چیاار کنم -سروش  

 بجای داد و فریاد باال سر و نگاه کن. شیر آبه. باوش کن  نتو بشور - سار  

 آبش کییف نیست؟ -

 میخوای برر او شهردار بپرسم -

 بامسه -

 در هرفت. رفتم بیرون پیش پریسا و نگیناو صدای بچه ها خن

 :موهامو با  وله خشک کردر. کم کم بچه ها هم اومدن.  سار هفت

  وله کن کو؟ -

 اومدر بگم  و کوچه اما بعد هفتم وشته جلوی رادین و پریسا

  و ماشینمه -من  

 سوهیی و بده برر بردارر - سار  

و  وله اونم  و اون وسااایال بود سااوهیی و دادر  سااوهیی و دادر. چون وساااین بچه ها  و ماشااینم بود

 وهرنه من به بابار سوهیی و نمیدر
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 :وایستادر و یام کش و هوسی به خودر دادر که یهو سروش هفت

 واااای آروووو. یادر رفت هوشیمو بیارر. هربون دستت سرپایی برو او خونه بیار برار -

  ا خونه برر بخاطر هوشیت -من  

 دیقه راهه. برو دیگه. آفرین هلم ۳فقط بابا  ا خونه  -

چشااااام غره ودر. مریمم  ند بلند شاااااد و هفت با من میاد.  ا خونه با هم  ر  ودیم. بعد ایناه او 

خونه هوشاااایو برداشااااتیم اومدیم بریم دریا دوباره. داشااااتیم  و پیاده رو هدر میسدیم. یام میرفتیم 

 و ونش میرسیدیم به ماسه که چشم  و چشم شدیم با  یموری

 این مر یاه هیس اینجا چیاار میانه -مریم  

من چه میدونم البد اومده هبرشااااو بخره. هنوو ما رو ندیده بدو بریم اصااااال  وصاااالش و ندارر. با  -

 اون ون ایابیریش

 : ند اومدر برر که مریم هفت

 آروو وایسا. دید -

 بدو بریم ندید -

 آروو ضایع نباش دید. داره میاد سمتت -

 انیت پوفی کشیدر. خوده غراضشو ونش اومد سمتمبا اعصب

 :هیافم و خوشحاس کردر و هفتم

 اع سالر آهای  یموری. سالر ویبا جون -

 ویبا اسم ونشه ها. فار نانید به  یموری هفتم.  یموری شبیه عن پختست. همونقدر هم نچسب

 به بههه آروو خانم - یموری  

 سالر آروو جون -ویبا  

 ی  یموری. سالر خانم  یموریسالر آها -مریم  

  یموری نچسب و ون افاده ایش با  عجب به مریم نگاه کردن

 اِهِم مریمه دیگه -من  

 : یموری که  اوه متوجه شده بود با چشای هیسش هفت

 اوه سالر مریم. نشناختمت.  الت چطوره -

 به خوبیتون -

 عم. مریم خودشیرین
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 بابا و مامان کجا هستن؟ - یموری  

 برت دارن فا حه میدن. آخه به  و چه. مر یاه هورینسر ه

 خونه -من  

 اوه مجردی اومدی مسافرت -

 اومدر بگم آره خبرت. اما هفتم االن میره به بابا میگه. بابا با همه دو نصفم میانه

 مجردی نه. با هماارا -من  

 مگه کار پیدا کردی -ویبا  

 . بله ویبا جونفوضولی؟ ... یعنی ببخشید.  واسم نبود -من  

ویبا چشااام غره ود. اما من کامال  واسااام بود دارر چی میگم. ونیاه فوضاااوس الغر. اخمای  یموری 

 رفت  و هم. آهااااع فار کردی من کار پیدا نمیانم و میار پیش  وهه بشاه کار میانم. آها وکی

 به سالمتی. کجا؟ - یموری  

 بانک پاسارهاد -

ای سروش مسا م اومد. وااای االن چرا باید میومدی. سروش چشای  یموری درشت شد. یهو صد

 :که اصال  یموری و ونش و ندیده بود با داد اومد سمتم و هفت

 آرووووو. کجایی خبر مرهت. بیا  سار ماشینتو ریخته بهم -

یهو  یموری اینا رو دید و سااااکت شاااد. با این  ر  ساااروش انگار دنیا رو سااارر خراب شاااد. من رو 

 لی  ساسمماشینم خی

 پایان_پارت_پانسدهم#

| 🦋🦋♀ | @ 

 پارت_شانسده#

بدون خدا افظی او  یموری اینا دوهیدر ساامت ماشااینم. وهتی رساایدر دیدر  سااار عوضاای  مار 

 وسایالر که  و داشبورد و صندوق عقب بود و انداخته بود پایین

 نگار میارد با  عجب نگاه کردر هنوو  و ماشینم نشسته بود. داشت با لبخند شیطانی

 مساوی ۳_  ۳آروو جون.  - سار  

رفتم سااامت ماشاااین و یقه  ساااار و هرفتم و پر ش کردر بیرون. اومدر یهو منفجر شااادما. با جی  

بسنمش دوهاااااااااید رفت. وساااایال رو با  رص انداختم  و ماشاااین. وهتی برهشاااتم دیدر همه مردر به 

 ردر و رفتم پیش  یموریعالوه  یموری و ونش دارن نگار میانه. ماشین و هفن ک
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  خب دیگه خدا افظ -من  

این یعنی شااااار ون و کم کنید هرررری. اونا هم رفتن.  ساااااامم  رجی  داد ویاد جلور آفتابی نشاااااه 

چون نیدونست  یاه بسرهش هوششه. ناهار و رستوران رفتیم. بعد یام خواب. شب دخترا رفتیم 

  راس ویال

 پایین  ا کباب بسنن انداوه ا اق من بود  راسش. پسرا رفتن

روو اوس شلوار را تی و  یشرت میپوشیدن. االن رکابی و شلوارک میپوشن. یادش بخیر. وهتی من 

و مریم او خواب بیدار شاادیم پساارا رو دیدر با اونهمه پشاام رکابی و شاالوارک پوشاایدن به هم نگاه 

 کردیم و ودیم ویر خنده

 بچه ها هی میگفتن چرا میخندین نمیگفتیم

ویادی اضاااااافه نانما. بیچاره ها خیلی خوب بودن. فقط یام بدنشاااااون مو داشااااات ما ویادی  البته

 بسرهشون کردیم

 با صدای مریم به خودر اومدر

 آروو چرا شبیه معتادا سرپا وایستادی داری فار میانی -مریم  

 راست میگه. رفتم کنار نرده  راس نشستم. پسرا داشتن کباب درست میاردن

 نگین داد ود

 پسرا؟؟؟ -ین  نگ

 هاااااا -سروش  

 بی  ربیت ها چیه -

 برو خدا و شار کن بهت نگفت بناس - سار  

 همه خندیدیم

 جرهت داشت. خالصه میخواستم بگم فردا کجا بریم -نگین  

 بریم کوه. من یه رستوران سنتی رو میشناسم. خیلی خوبه -رادین  

همینطور. مریم و نگین داشااااااتن پفک همه هبوس کردیم. داشااااااتم چایی میخوردر. پریساااااااا هم 

 خوردنمی

 کی بریم استخر شنا کنیم -مریم  

 آب استخر کییفه - سار  

 یعنیییی چی؟؟؟ من میخواستم برر شنا -من  
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 ایشه استخر ندیده -

 دهنتو ببند بابا -

 دخترا جس مریم با  عجب داشتن ماالمه من و  سار و هوش میدادن

 و ونش که شبیه هربه بود کی بود آرووراااستی... این مرد  -سروش  

 رفیم بابار -من  

 ولی ونش بد نیست. واسه یه مدت دوستی خوبه -

 نمیدونی چه افاده ای هست -

 همین دخترا کیف میدن دیگه. ناو کنن ناو باشیم -

ایشااههه. اصااال او این لوس باویا خوشاام نیومد. دیشااب پارمیدا ههر کرد که چرا  نهایی  - سااار  

 شماس. منم باهاش کات کردررفتی 

 یعنی االن سینگلی -رادین  

  ا دوست دختر دیگم  ساب نانیم آره ۱۲اهه با  -

 بچه ها خندیدن. آخه کی میاد دوست این عن میشه

 آروو. یاد ه ما ومان دانشگاه رو استاد شجاعی کراش داشتیم -مریم  

 آشغاس رفت  و نخ بچه ورنی کالس -

 آره -

  رابی خوب بود. رفته بود  و نخ من فقط اون کیهان -

 ایششش سیریش -

 وااای آره. وهتی باهاش کات کردر وس کنش خراب بود -

 . سار داشت با دهت به  رفامون هوش میداد

 آهای راد با دهت به  رفار هوش ندید. افتخار دوستی نمیدر -من  

 س با  و هم هدر شموااارت. همین مونده بیار با  و دوست بشم. ایشش افت کال - سار  

آها نه بابا. او اون دوساات دخترای غراضااه خودت بهترر که. چشااار ساابس. پوسااتم ساافید، موهار  -

  ...بلوند، دماغ خدادادی عملی، لبای هلوه ای

 :یهو  سار بلند هفت

 جوووون -
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و با ای  رصم هرفت. لیوان چایی رو با شدت پرت کردر پایین که بخوره به کله پوکش. افتاد پایین 

 صدای بدی شاست. سروش و رادین خندشون شدت هرفت. دخترا هم با  رس نگاه میاردن

 هووووشه و شی. میگم جهیسیه ننمه - سار  

 خندر هرفت

 یاد بگیر چرت و پرت نگی -من  

 خب چرا او خودت مایه میذاری. ناخداهاه چرت و پر م میاد دیگه -

 :خواستم لیوان دیگه رو پرت کنم که هفت

 نه نه نهههه. آرااار باش -

 :اونشب رفتیم پایین و شار و خوردیم. خیلی هم کیف داد. سروش الیو هرفت. همش میگفت

 به بهههه. آرمیتا خانم. خوش اومدی  و الیو خانمی -

 :دو دیقه بعد میگفت

 به به لیال جونی. خوبی فدات شم -

 کال فقط داشت ا واس دخترا رو میپرسید

  سار کولیال میگه  -سروش  

  سار دستاشو هی مینداخت باال و لبخونی میارد  بگو نیست. آها. اینم انتقاماون جووونت

  سار جون اینجاست -من  

فرساااتادر. با لبخند شااایطانی دساااتش و به  ب.و.س ساااار با اعصااابانیت نگار کرد. براش عالمت 

و هونش کاه میال من و  و هوا هرفات و بعاد دسااااااتش و ود ر  ب.و.س االات هااپیادن در آورد میال 

 م و ود به هونش. نگین شردع به خنده کردب.و.س

 اونشبم هذشت

 صب  هبن ایناه مریم یا  سار بیدارر کنن بلند شدر

 فقط پریسا بیدار بود

 صب  بخیر عشقولی -من  

 صب  بخیر. چه عجب سحرخیس شدی -

 ما اینیم دیگه -

ار شدن. بعد خوردن یه صبحونه مفصن چند دیقه بعد مریمم بیدار شد. کم کم  ماما بچه ها بید

 هرار شد بریم کوه
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یه مانتو سفید بلند پوشیدر. با شلوار جین آبی پاره و شاس سورمه ای. به آرایش خوشگلم کردر. 

 موهامو ریختم بیرون

 ادامااه_در_پارت_بعد#

 

 ادامااه_پارت_شانسده#

. با  ک کت چرر مشاااای رفتم بیرون.  ساااامم همسمان با من خار  شاااد. یه شااالوار جین مشاااای

 پوشیده بود

 نخوری منو - سار  

 خوردنی بودی  ا االن دوست دخترات خورده بودنت -

 :با لبخند شیطانی نسدیام شد و هفت

 مطمئنی -

 :هولش دادر و هفتم

 آره -

هوشیش و به  USB رفتم پایین. دخترا سوار ماشینم شدن. پسرا سوار ماشین  سار. مریم  ند با

رد و آهنی  وماشینی خوبی هذاشت و صدا رو برد باال.  ا اونجا کلی شوخی کردیم. ماشین وصن ک

رسااایدیم به کوه. ماشاااین و پارک کردیم. همه رساااتورانشاااون به صاااورت آالچیم آالچیم بود. رفتیم 

 نشستیم. پسرا اونور.  سار روبه رور نشسته بود

 رو سروشپریسا هم اونور. نگین سمت چپم روبه رو رادین و مریم روبه 

 داداش همه  سابمون به پای  و دیگه -سروش  

 کال مفت خوری. خیله خب او این به بعد هسینه همتون به پای منه - سار  

همه خندیدن ایشااه بی مسه. هارسااون اومد. یاااخدااا هارسااونه یا ال ای هدیم. رو یای او چشاااماش 

 مواده یه جای وخم بود. انگار با چاهو کشیدن. ضایع   و کار پخش

  خوش اومدین. چی میخواید -هارسون  

  مِنو ندارید؟ - سار  

هسار ومن هستن جس کوبیده که  ۲۵نه. چون اینجا فقط انواع کباب سرو میشه. همشون سیخی  -

 هسار ومن هست ۱۶

 هممون جوجه سفارش دادیم
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  هلیون ندارین؟ -سروش  

 داریم. چند ا میخواید -

  شی؟دو ا. رادین  و میا - سار  

 نه -رادین  

  شما چی دخترا -

همه هفتیم نه. هلیون و آورد. شااااروع کردن به کشاااایدن. ایشااااشااااش انقدر او پساااارایی که هلیون و 

 :سیگار میشان بدر میاد. روبه دخترا هفتم

 واال خدایی این پسرا برای چی آفریده شدن. بدبختن. آدمای  نبن البته بالنسبت بعضیاااا -

  .بت  مار پسرا الی  ساراین  رفم یعنی بالنس

لقب بیاار بهشاااون میدن... بابد برن سااارباوی کچن کنن... برن خواساااتگاری بهشاااون جواب رد  -

بدن... اهه هیافشون وشت باشه نمیتونن با آرایش درستش کنن با اون هیافه هیوالشون باید برن 

  ( بیرون    مار اینا بالنسبت پسرا ها. من کامال منظورر با  سامه

 :ار خیلی ریلا  هفت س

 باشه بابا ما پسرا  ف شما دخترا آبشار ویسادار -

 دهنم وا موند. لعنتی با یه جمله اللم میانه. پسرا شروع به خنده کردن

 بابا جمع کنین این دود باویا رو. مسخره ها. وود باشین وهرنه میسنم فاتون و میارر پایین -مریم  

 برهپسرا هلیون و دادن به هارسون  ا ب

 میاین جرعت  قیقت؟ -مریم  

آخه این باوی رو باید با کسایی که شجاعتشون خوبه باوی کرد. نه سوسولباوی در بیارن  - سار  

 بگن نه و نه و نه

 نگران نباش. دخترا سوسوس نیستن -من  

  همه هبوس کردن. دور هم نشستیم. مریم چرخوند. افتاد رو رادین و پریسا

 یقتجرعت یا  ق -رادین  

  قیقت -

 اِممممم....  و این جمع رو کی کراش داری؟ -

 وااا بسم هللا... همتون هماارمید دیگه -

 نه بگو -
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 خب... نگین. چون دوست هدیمی من هست -

 پریسا بطری رو چرخوند. افتاد رو مریم و سروش

 جرعت یا  قیقت -مریم  

   قیقت -

 خترت انجار دادی چی بودخیلیم عااالی عجیب  رین کاری که برای دوست د -

 اممم. سوسمار پالستیای خریدر وهتی  واسش نبود انداختم  و لباسش -

 همه خندیدیم. سروش چرخوند. افتاد رو من و نگین

 جرعت یا  قیقت -نگین  

  قیقت -

 آروو جون شما به من بگووو... مسخره  رین لقبی که روت هذاشتن چی بود -

 بعضی  سودا بهم میگفتن وردک -

با خنده نگار میارد چشاااااام غره ودر. مریم بغلم کرد هونم و او اون  که داشااااااات  بعد برای مریم 

 :ای  فی کرد و هفتب.و.س

  و وردک خودمی -

 بیا برو کنار -

بطری رو چرخوندر. ایندفعه من و  سااار. یه نگاه شاایطانی بهش کردر. دوساات داشااتم جرعت و 

 انتخاب کنه

 : سار انگار فارمو خوند و هفت

 شتر در خواب بیند پنبه دانه. من همون  قیقت و انتخاب میانم -

  خوبه. بگو ببینم چه چیسی رو که نمیخواستی من بدونم -من  

 بگم؟ نه ناموسا بگم -

 بگو را ت باش -

 خب میخواستم بگم دختر خیلی وشتی هستی و اعتماد به نف  خیلی ویادی داری -

 وندر. افتاد رو نگین و سروشبا همون بطری ودر پ  کلش. دوباره چرخ

  ....به به نگین خااانم. بگو ببینم جرعاا -سروش  

   قیقت؟ -نگین  

  بسرهترین  رست؟ -
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 فوبیای آ یش دارر -

 :همه  عجب کردیم. یهو  سار هفت

این مسااخره باویا چیه. همه  رسااو شاادن. همه  قیقت و انتخاب میانن. من ایندفعه جرعت و  -

 الانتخاب میانم. بسد

 نگین بطری و چرخوند. او شان  بد  سار افتاد رو من و خودش. یه لبخند شیطانی ودر

 فار پلید و او سرت بیار بیرونااااا - سار  

 هه. خب آها  سار. پ  جرعت -من  

 معلومه. من بسدس نیستم -

 باشه. اون آالچیم و میبینی. یه خانواده نشستن -

 خب -

 برو براشون یه رهص خوشگن بان -

 .چشای همه درشت شد

 آها. بدو برووووو -سروش  

 یعنی چییی. من نمیرر - سار  

 در او سوسوس باوی میسدی. میگفتی بسدس نیستم -من  

 آخه این ربطی نداره -

 خیلی بسدلی -مریم  

 با این  ر   سار بلند شد و رفت پیش اون آالچیم. سروش  ند او  سار فیلم هرفت

 پایان_پارت_شانسده#

 

 رت_هفدهپا#

 دیقه رهصید و بعد با اعصبانیت نشست ۲ سار نسدیک 

 ما هم کلی براش خندیدیم

ولی خدایی بساااااااه دیگه. همش نمیشاااااااه  قیقت. بیاین هرکدوممون یک بار جرعت و  -رادین  

 انتخاب کنیم

 همه هبوس کردیم.  سار بطری و چرخوند و افتاد رو سروش و مریم

 یخب باید جرعت و انتخاب کن -سروش  



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

117 

 

 من نمیرهصما -مریم  

 نه هلم. هراره کار بهتری کنی -

 چی؟ -

 :مریم هیافش و شت وده شد. سروش لبخند مرمووی ود و هفت

 اون ماشین و ببین -

 خب -

  وش یه پسر نشسته -

 خب -

 به جمالت... برو بسن به پنجرش بگو ون داری یا ون میخوای؟ -

 :همه شروع به خنده کردیم. مریم با لبخند هفت

 باشه -

سروش  عجب کرد. فار میارد مریم هبوس نمیانه. مریم خیلی ریلا  رفت ود به پنجره ماشین. 

 پسر که خیلی خوشگلم بود پنجره رو کشید پایین

 جانم؟ -پسر  

 ون داری یا ون میخوای -مریم  

فهمید که  پسااار ابروهاش و داد باال. ما هممون ودیم ویر خنده. با صااادای خنده ما ما رو نگاه کرد و

 ما به مریم هفتیم بره این و بگه

 هه هه هه. بامسه. برو خانم -پسر  

 مریمم چشم غره ود و رفت و اومد نشست

 دمت هرر دختر -سروش  

 مریم بطری و چرخوند. ای  و رو ت. افتاد رو من و  سار. صدای خنده ها رفت باال

 پ  جرعت. کاری کردی من برر برهصم پیش دیگران - سار  

  رفتو بسن. باید چیاار کنم -

 اون دستشویی رو ببین -

 به پشتم نگاه کردر. یه دستشویی اونجا بود

 خب؟ -من  

 فار کنم خیلی  شنته. بدو برو آب شلنی و بخور -
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 صدای جیغم رفت هوا. همه شروع کردن به خنده

 باشه  و بشین من میرر میخورر میار -من  

 اوهوع ورنگی خااانم. منم میار -

ستمو هرفت و منو برد دستشویی. دستشویی چه عرض کنم. یعنی انگار  وی چرک رفته بودیم. د

 بوی هند. شلنگم سفید بود او شدت چرک شده بود مشای. بوی هند میداد

  سار هوه خوردر. بیخیاس شو دیگه داداش -من  

 نوش جونت بدو آب و بخور هشنی بره پایین -

 ام اوش خوردر.  ند بستمشلنی و برداشتم و باوش کردر و ی

 ساااااار فقط میخندید.  ند  ند شاااااروع به عم ودن کردر. خالصاااااه بعد ایناه  الم خوب شاااااد با 

  سار رفتم بیرون

کرد که غذا رو آورده بودن. دیگه مین غذا خوردن نداشااااااتم.  سااااااامم با ذوق داشاااااات  عریف می

 چطوری آب شلنی و خوردر. دارر برات

 : ند بلند شدمو و هفتم

 ا رو بخورین االن میارغذ -

 کجا؟ -مریم  

 شیم  و ماشینه. برر بیاررهو -

 ند رفتم سمت ماشین و او داشبورد خنجرمو برداشتم. اِهم خنجرر که نه منظورر همون سوهان 

ناخونه. به بچه ها نگاه کردر.  واسااشااون به من نبود. رفتم پیش ماشااین  سااار. به سااوهانم نگاه 

 کردر

 یسر که اینجا به کارر اومدیمرسی خنجر عس  -من  

 به ماشین خوشگن  سار نگاه کردر. رو کاپو ش یه خط خوشگن انداختم

بعد دوباره با ساااااوهان روش هلب کشااااایدر. بعد عالمت خنده. ایموجی پوکرر کشااااایدر. وهتی دلم 

 خنک شد دست کشیدر

 پسره ا مم. به من میگی آب شلنی بخورر. اینم عاهبت کارت -من  

 م نشستم.  سار کال  واسش به من نبودبا لبخند رفت

 خب بخوریم -من  

 را ت خوردر. بعد ناهار یام عا  هرفتیم
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 من برر دستشویی االن میار - سار  

  سار رفت. یام با بچه ها  ر  ودیم  ا  سار با یه لبخند اومد

 بریم دیگه - سار  

دن ماشاااینش خیلی همه بلند شااادیم.  ساااار  سااااب کرد. رفتیم سااامت ماشاااینا.  ساااار بعد دی

 عادی برخورد کرد

 وااای  سار ماشینت چیشد -من  

 نمیدونم. ا تماال یه نفهم اومده ایناارو کرده -

 بالنسبت من -

 بعله. عیبی نداره. این و میدر مین روو اولش میانن -

 :پسرا نشستن. دخترا هم نشستن  و ماشینم. داشتم مینشستم که  سار اومد سمتم و هفت

 شر بود. ما میریم خونه. اهه شما هم  ونستین بیاینکارِت مح -

بعد لبخند ود و عینک آفتابیش و ود و رفت.  عجب کردر.با بیخیالی نشااااسااااتم. ماشااااینو روشاااان 

 کردر

  ا اومدر  رکت کنم. ماشین صدای بدی داد

 وااای فار کنم پنچر کردر -من  

 بود. مریم  ند اومد پیشم ند پیاده شدر. بله. هشنی یای او الستیاای پشتم پاره شده 

  سار کرده -مریم  

 چیییی.  و او کجا میدونی -

 خب ا مم.  و ماشینش و اینطوری کردی اونم برای جبران اینطوری کرد -

 جانم؟  و او کجا میدونی ماشینش کار من بود -

 من کامال  واسم به  و بود.  سامم عین بس هراوهاهی نگاهت میارد -

 درووووغ -

 ا. وهتیم هفت میرر دستشویی رفت الستیک و پنچر کردآره باب -

 چرا بهم نگفتی -

  وهه هاو داشتی با رادین  ر  میسدی -

 ای خدا. االن چیاار کنیم -

 :نگین پنجره رو پایین کشید و هفت
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 چرا دارین سه ساعت  ر  میسنید چیشد؟ -

 ماشین پنچره -من  

 وااای خدا. االن چیاار کنیم. پسرا هم رفتن -

 بذار ونی بسنم. بهشون -پریسا  

 نههههه. ما محتا  اونا نیستیم -من  

 به دور و بر نگاه کردر. آهاع

 بچه ها فقط با من همااری کنید -من  

 بچه ها سوالی نگار کردن. براشون نقشمو  عریف کردر. رفتم پیش یه پسره

 سالر آها پسر -من  

 سالر -پسر  

 د. شیطونه میگه یه مشت خوشگن اون دماغشو بسنمابعد با چشاش رسما داشت منو میخور 

 راستش. هیافتون به دلم نشسته. دوستامم خیلی او ون خوششون اومده -من  

 پسره داست ذوق مرگ میشد

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 💘 | @ 

 ادامااه_پارت_هفده#

 میاین دوستامو ببنید -من  

 پسر او خدا خواسته پاشد. اومد سمت ماشین

 به به. چه آهای خوشگلی -نگین  

 افتخار میدید -مریم  

 اسمت چیه آها خوشگله -پریسا  

 :پسر ذوق مرگ شدا.  ند هفت

 آرش. شماها چی -

 اممم اسم من فرشتست -من  

 بچه ها دیدن دارر خودمو فیک معرفی میانن  ند خودشون و فیک معرفی کردن

 من نرهسم -مریم  

 منم  رانه هستم -نگین  
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 یگانه ار -پریسا  

 :پسر هفت

 اینجا چیاار میانید؟ -

 راستش ماشینمون پنچر شده. میتونی بهمون کمک کنی -من  

 پسر  ند هبوس کرد. با الستیک واپاس برار درست کرد. سوار ماشین شدر

 دستت و درد نانه. اممم نره  بیا بشین -من  

 مریم دلشت هیج و نی نگار میارد. وااای اسمشو یادر رفت

 نرهسسس  جووون. شیااارکش -من  

 با فحش همیشگیمون فهمید با اونم  ند سوار شد. پسره با لبخند مسخره ای یه کارت به من داد

 ونی بسنید  تما -پسر  

 چشم عسیسر -

 بعد پر ش کردر بیرون و با سرعت رفتم. بچه ها ودن ویر خنده

 بریم مریم عجب هاوی هستی. هی آروو میگه نره  بریم نررره  -نگین  

 یه دیقه اسممو یادر رفت. مونده بودر آروو به کی میگه نره  -مریم  

من به  رفاشون  وجه نمیاردر. یعنی دارر واست  سار خان. عنتر خب میموندی من ماشین و 

 درست کنم. رسیدیم خونه

 بچه ها همه رفتن ا اهاشون  ا استرا ت کنن

و ودر. چند دیقه بعد با همون لباساااایی که  و بعد ایناه لباسااامو عوض کردر رفتم در ا اق  ساااار 

 کوه پوشیده بود نگار کرد

 کال بیماری دیگه -من  

 همنشینی با  و رو من اثر کرد - سار  

 اهه اثر میارد اینطوری بیمار نمیشدی -

 من بیمارر یا  و که کلی خر  هذاشتی رو دستم -

 لنی و بخوررببخشیدا  و سادیمسی هستی. بعدر  و چرا هفتی من آب ش -

  و چرا هفتی من پیش مردر برهصم. دلقام مگه -

 راست میگه. هر بالیی سرر بیاد  قصیر خودمه. هولش دادر. با  عجب رفت عقب

 خیلی مسخره ای -من  
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 مسخره عمته -

 هوووش -

 به  یوانا ی مین  و میگن -

 دوست داشتم خفش کنم

 انقدر اوت بدر میاد -من  

 و نسبت به  و دارر من ده برابر اون  ست -

 مرض داری -

 خون -

 میشه هی جوابمو ندی -

 میدر -

با  رص هردنشااااو هرفتم  ا خفش کنم. بجایی که من باشااااه کنار شااااروع کرد به خنده. با  عجب 

 اوش جدا شدر

 برو به ریش بابات بخند بی ادب -من  

 آخه  و منو میخوای خفه کنی جوجه  یغی. وردک -

قطه ضعفم. جوری با پار کوبیدر به شامش بیچاره پرت شد اونور و داد واااای دست هذاشت رو ن

 :ود

 و شیییییی -

 وردک ننته -

ننت او دهنم در رفت.  ا اومدر عذرخواهی کنم اومد روبه رور. اخماش رفته بود  و هم. هوه خوردر 

 دادا

 راستش -من  

 ت رفتار کنی د و بدون. با  و شوخی میانم فار نان میتونی هرجور دلت خواس -

 رفت  و ا اق و در و کوبید. یا خدا. چته  و

صب  با لگد و مشتای مریم پاشدر. چمدونا رو جمع کردر و هذاشتم  و  ۷اونشبم هذشت. ساعت 

 ماشین

 رادین پایین بود

 آروو،  سار کجاست؟ -رادین  
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 میخواستم بگم سر هبرش داره هبرشو میشوره. اما هفتم عیبه

 نمیدونم -من  

عین خر دوهید سمت ماشین و چمدونشو هذاشت.  سار چند دهیقه بعد اومد. جوون چه  مریم

 یپی. شاااالوار جین آبی واپ دار. یه  یشاااارت ساااافید. روش یه پیرهن مردونه آبی پوشاااابده بود که 

 باوش هذاشته بود. عینک آفتابیش و وده بود

 اومد پیش من

 خوردی منو - سار  

 نتخوردنی بودی  ا اال خورده بود -

 هذاشتن  و منو بخوری. ولی جدی جدی او پسرا هیس  ریا. بعضی اوهات میترسم بیار جلوت -

 پسرا چرا باید خوشتیپ باشن که من نگاشون کنم -

 جووون. خیلی غیرمستقیم هفتی  سار  و خیلی خوشتیپی -

 راست میگه. نتونستم لبخندر و بپوشونم. اونم که دید لبخند ودر نیشش باو شد

 نیشتو ببند ابله -من  

خندید و رفت. منم سااااوار ماشااااین شاااادر. مریم برخال  موهع اومدن که جلو نشااااسااااته بوده رفت 

 پشت نشست. بجاش نگین اومد جلو نشست

پریسااا هم مین همیشااه پشاات.  سااار سااوار شااد. سااروش جلو نشااساات و رادینم پشاات. او خونه 

 رفتیم بیرون.  سار خونه رو هفن کرد

 و استخر شنا کنیمآخر نتونستیم   -من  

 خفه بابا. میخواستی جلوی پسرا با مایو بری  و آب -مریم  

 کی هفته با مایو میرر -

 مریم ا دی هفته -

 مریم ا دی هوه خورده -

 هوووش به اسطوره ایران  وهین نان -

  و او خودت  عریف نانی کی بانه -

 یش به سوی  هراااااناوس رفتیم شهر و چند  ا چیس میس خریدیم به عنوان سوغا ی. پ

 بچه ها همون اوس عین خرس خوابیدن

  ا اونجا ساکت بودر
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 بچه ها بیدار شده بودن اما چیسی نمیگفتن

 ا اونجا ساااکت بودیم و بعد اونم نگین و پریسااا رو رسااوندر و با پساارا خدا افظی کردیم. رفتیم به 

 سمت خونه

 شدهآخهش.  هران. دلم واسه شهر پر دودمون  نی  -مریم  

 با این  عریفا ا -

 بعداو هر بود. خبر نداده بودر میار ۱رسیدیم. او هم خدا افظی کردیم. ساعت 

 دیقه در باو شد. و مامان و دیدر ۲اصال شاید من و فراموش کردن. ونی ودر. بعد 

 وای من اصال دلم براش  نی نشده بود. چرا؟ ای خاااعک  و سرر با این دختر بودنم

 دهپایان_پارت_هف#

| 💘 | @ 

 پارت_هجده#

 به به دختر خرر. چه عجب -مامان  

 فقط  ف مالیش کردر. مامانم در و بست و شروع کرد به غر ودن ب.و.سپریدر بغلش و بجای 

 مامان جون بذار بیار بعد شروع کن -من  

 م کنیب.و.سورپریده نگاه کن  مار صور مو  فی کردی. نخواستم  -

  ند اور سواس میپرسیدنشستم. مامان نشست و  ند 

 مامان  مار این چند روو و که اونجا بودر و بهت هفتم. بسه دیگه کچلم کردی -من  

 شما چرا با  یشرت و پیش پسرا نشسته بودینا -

ببخشیدا مگه لخت نشستیم. لباس عادی پوشیدیم. نمیتونستیم شاس بذاریم. خودت هساربار  -

 جلوی عمو ها  یشرت پوشیدی

 داره. اونجا بسرهترا هستن اما اونجایی که شما بودید  نها بودیداون فرق  -

 مامان هماارا اینطوری نیستن -

سااوغا ی رو دادر به مامان. بابا در و با کلید باو کرد . با دیدن من  عجب کرد. پریدر بغلش. دوباره 

 ای آبدار کردمشب.و.س

ونه ای هستیا -بابا    اع ولم کن. عجب ک

 ا رو باو کردننشستیم. سوغا ی ه

 .من خیلی خسته ار. میرر میخوابم -من  
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 ناهار چی -

 خورر ماماننمی -

 بیخود کردی. اصال باید بخوری -

 اِع اصرار نان -

بلند شدر و رفتم ا اهم. ای جااان ا اهم. وسایالمو چک کردر. همه سرجاش بودن. با لباسای بیرون 

 خوابیدر. خیلی خسته بودر

 ند شدربا غرغرای مامان بل

 ۶غروبه.  ۷ذلین مرده. چرا با لباس بیرون خوابیدی. همع چروک شاااادن. پاشااااو ساااااعت  -مامان  

 ساعته خوابی. بلند شو ببینم

 بلند شدر. لباسامو در آوردر و لباسای بیرون و پوشیدر و رفتم پایین. بابا رفته بود مغاوه

 مامان داشت سبسی پاک میارد

 نشستم

 عجب کدبانویی -من  

 هخف -

 مامان یام با ا ساس با من  ر  بسن.  همینه جون و ببین -

  همینه جون نانا. بخاطر همین بچش انقدر بی ادبه -

 اع واع. مریم کجاش بی ادبه -

 من که اصال او دوستای  و خوشم نمیاد. همشون ال ن -

ته باور  رفای همیشااگی. من هیی دوسااتی نداشااتم فقط مریم.  لفن ونی خورد. رو مبلی نشااساا

 بودر که  لفن کنارر بود

 برداشتمش. عمه هلن بود

 سالر عمه جون -من  

 سالر آرووی خوشگلم. چطوری هلم -

 اوهوع. سرش به جایی خورده

 خوبم. شما خوبی -من  

 خوبم. مامان هست -

 ....ماماااان -
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  ا اومدر بگم آره. مامان  ند  ند عالمت داد بگو نیستم. هی آرور میگفت بگو نیست

 :ند شیطانی ودر و هفتملبخ

 هست -

مامان یه سااایب او  ر  برداشااات و پرت کرد و صاااا  خورد وساااط پیشاااونیم. مامان هوشااای رو با 

  رص هرفت

 اع واع سالر عسیسر. چطوری؟ -... -بله هلن جون  -مامان  

مامان شروع کرد به  ر  ودن. منم سرمو کردر  و هوشی. سروش به هروه وده بود و  مور عاسای 

س و فرستاده بود و هفته بود شما هم هر عاسی دارید و بفرستید. منم فرستادر. مامان  لفن شما

 و هطع کرد و ود پ  کلم

 چرا میسنیییی؟ -من  

 وهرمار میسنی. مگه نگفتم بگو نیست -

 خب بودی -

 .ایششش میخواد بیاد اینجا. خیلی  وصلش و دارر -

 ید و رفت نشست و عاسا رو نگاه کردخندر هرفته بود. مامان هوشیمو او دستم هاپ

 هوشی  ریم شخصیه -من  

 خفه بابا. من مادر ما -

هوشااااایو او دساااااتش کشااااایدر. مامان رفت  مور. پیار اومد برار. او  لگرار بود. باوش کردر. همون 

 هروهی بود که سروش وده بود

  سار نوشته بود

همااریم و مین هبن باهم رفتار  بچه ها خوشاااگذشااات اما یاد ون باشاااه ما  و بانک فقط - ساااار  

 میانیم. اون چیسایی هم که اوس هفتم رعایت شه

 ایششش پسره ا مم. بسنم ریپور ش کنما

 باشه بابا فهمیدیم  و رهیسی -من  

 آفرین میمون جون - سار  

ای درد. هرفتم بالکش کردر. بعد یه فار خوب به ساااااارر رسااااااید. آنبالکش مردر و عا  دساااااات 

و کوه هرفته بودیم و ذخیره کردر و هذاشااااتم رو پروفاین اما رو  سااااار با هرمس خط جمعیمون و که  

 خطی کرده بودر
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 چن دهیقه بعد  سار بهم پیار داد

 این بچه باویا چیه؟ چرا منو خط خطی کردی - سار  

 :براش نوشتم

 چون چ چسبیده به را -

 اع که اینطور. عنتر بدریخت -

 مامان با یه  یپ خفن اومد پایین هرفت بالکم کرد. ودر ویر خنده.

 مهمونی میری -من  

 عسیسر باید چشای عمتو درارر -

 خیلی  سودی -

  سود عمته -

 ونی خونه خورد. درو باو کردر. عمه هلن وارد شد. بغلش کردر

 چطوری عمه جون -من  

 خوبم خوشگلم -

 هیقه پیش داشت غر میسدوارد شد. در و بستم. مامان با خوشحالی بغلش کرد.  اال خوبه چند د

 نشستیم

 میترا جون ببخشید مسا م شدما -هلن  

 وااااا این چه  رفیه خونه خود ه. آروو پاشو میوه بیار -مامان  

باو اینا منو کُلفوت خودشون فرض کردنااااا. پاشدر و رفتم میوه آوردر. عمه داشت میگفت ماشین 

 رص میخورهخریدر. مامان لبخند میسد اما میدونستم داره  

  لفن ونی خورد. جواب دادر

 فوویه بود

 بله -من  

 سالر آروو جان -

 سالر خوب هستید -

 آره دخترر. هوشیو میدی به مامانت -

 راستش مهمون داریم -

 اِع جدی. کیه؟ -
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نگاه کن. چه فوضاااوله. مامانم یه دوساااته ساااالم نداره ها. انجمن  شااااین میدن فوضاااولی مردر و 

 میانن

 ید؟ باید بگمببخش -من  

 وااا... نه عسیسر. به مامانت بگو  تما ونی بسنه -

 باشه خدا افظ -

  لفن و هطع کردر و نشستم

 کی بود؟ -مامان  

 اِمممم. رفیقم -

 هه. فوویه خانم  اال بمیر او فوضولی

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🍓 | @ 

 ادامااه_پارت_هجده#

 نمیخوای شوهر کنی آروو جون دیگه داری  رشیده میشیا. -عمه  

 ای خدااا. باو شروع کردنا

 ۴۰ساااااااس دارر. شااااااما باید فاری به خود ون کنید. دیگه کم کم داره  ۲۴عمه جون من کال  -من  

 سالتون میشه

 مامان او این  رفم خیلی خوشش اومد. اخمای عمه  و هم رفت

 من میرر باال. با اجاوه -من  

مریم رو  ختش نشاااساااته بود و داشااات با اعصااابانیت صااافحه رفتم باال  و ا اهم. رفتم دمه پنجره 

 لبتابش و نگاه میارد.  قه ای به پنجرر ودر

 منو نگاه کرد و اومد پنجرشو باو کرد. منم پنجرمو باو کردر

 چته؟ -مریم  

 اووو من چمه یا  و. چی داری نگاه میانی انقدر اعصبانی -

 میدونی سارا چیاار کرده -

 سارا کیه؟ -

 اییم دیگهدختر د -

 آها خب؟ -
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 شب با دوست پسرش هرار هذاشته ۲ساعت  -

 خب -

بعد برای ایناه مادرش شاااااااک نانه رفته هفته با مریم میخوایم بریم بیرون. االن اومده به من  -

 شب بسنم اگ خونه بیرور ۲هفته. من و  و عمن انجار شده هرار داده. من چطوری ساعت 

 .... آها دارر با سارا میرر بیرونخب برو به بابات بگو دارر میرر -

 هسار ومن پوس ۱۰۰آره آره االن پدر منم هفت بیا برو. برو عسیسر این  -

 میگم اصال ووره  و بری. او کجا معلور دوست پسرش شما رو ندوده -

 غلط کرده. کارا ه نرفتم که فقط مدرک بگیرر. هرفتم که اینجاها به کارر بیاد -

 خب باید فرار کنی -

 چییییی -

 جدی میگم -

 خب او کجا فرار کنم -

  او همین پنجره -

 آروو ار فاع و ببین. او پنجرر بیفتم فردا باید  لوامو بخورید -

وااا چقدر دست و پا چلفتی هستیا. دو سه  ا شالتو بهم وصن کن بعد بنداوشون پایین. باالشم  -

 به یه جای مطمئن ا اهت وصن کن و را ت برو پایین

 چی میگی. پاره میشه میفتم دست و پار و میشانم بابا -

 چقدر  رسویی آخه  و. نمیشه. فقط محام هره بسن -

 وااای پ  بذار من برر االن وصیتمو بنویسم -

  آره. بیشتر اموالتو به نار من بسن -

 نه ا فاها میگم بیان یقه  ورو بگیرن.  و منو به کشتن دادی -

 به من چه -

 یدار باش صحنه مرگ منو ببینمن رفتم. دو شب ب -

   تمااااا. بذار برر پاپ کورن درست کنم -

 نابت -

در و بساات. با خنده نشااسااتم رو صااندلیم شااب بعد خوردن غذا عمه رفت ا اق مهمون منم رفتم 

 شب با مریم  ر  ودر ۱ا اهم و در و هفن کردر.  ا ساعت 
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 :رسید پایین. او پایین به من هفت ساعت دو شب مریم همه چیو اوکی کرد و با کلی دعا و  رس

 آروو  واست باشه مامانم نیاد  و ا اق -

مگه بالش نذاشااااااتی رو  ختت بعد روش پتو کشاااااایدی. فار میانه  و خوابی دیگه. ای بابا.  و  -

 مراهب خودت باش

 باشه باشه فعال -

صب  بود دیدر  ۴صب  نگهبانی دادر. ساعت نسدیاای  ۳خدایا این دختره رو شفا بده.  ا ساعت 

 مریم نف  ونان داره میدوهه میاد

 هوووی مریم چیشد -من  

 اصال نپررررس. بذار بیار باال برات  عریف میانم -

 مریم دوباره عین مردعنابو ی دیوارو رفت باال و رفت  و ا اهش

 هوا هنوو  اریک بود. مریم مانتو شالش و در آورد

 وااا بناس دیگه -من  

 ال اوضاعی بود. شبیه کلوپ بود. بعد همه دوست پسر و دوست دختر بودنرفتیم اونجا. اص -

 خب -

  دس بسن دوست پسر سارا کیه -

 نمیدونم. کیه؟ -

  دس بسن -

 رس هبلیت؟ -

 بد ر او اوووون -

 کییییی -

  سار -

 چییییی -

 هیسس  داد نسن -

  سار راد؟ همون رهی  -

 اشتن برای  سار و سروش میمردنآره بابا.  اوه سروشم اونجا بود. دخترا د -

 وااای خدا. نگاه نگاه -

 واال. دخترباوای ا مم -
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 بگیر بخواب پ  فردا باید بریم بانک. شب خوش -

پنجره رو بسااتم و خوابیدر. آهاع  سااار خان.  ند هوشاایمو برداشااتم و رفتم  و  لگرار. رفتم  و پی 

 وی  سار

 ((: خوشبگذره -من  

ایا. مین رمانا هم نیستیم که میال رهی  مغرور باشه و بعد من باهاش هوشی و هذاشتم کنار. خد

 اودوا  کنم

 رهی  ما رو نگاه دخترباو عیاش

 هوشیم یهو دینی دینی ونی خورد.  سار بود

 مریم عجب بی بی سی فارسی هستا. فوری اومد هفت - سار  

 آره. ما او هم چیسیو پنهان نمیانیم -

 یگذرهمیخوای  و هم بیا. خوش م -

 بی جنبه عیاشع -

 اووو اعصاب نداریا. بگیر بخواب بابا جون.  و هنوو طفلی -

 وااای عوووضی. به من میگی طفن

 طفن خود ی -

 عشقم طفن  ویی دیگه که به کارای ما مین بچه ها میگی بده -

 عشقم عمه خدابیامرو ه. بعدر درست صحبت کناااا -

 اصال میخوای ثابت کنی که طفن نیستی -

 من نیستم -

 شب بیا خیابون ولیعصر. یه جشنی هست. ببینم جرهتش و داری ۱۲پ ، فردا شب ساعت  -

 داری منو امتحان میانی -

  و اینطوری فار کن -

 اع پ  فار کردب  رسو و طفلم. من میار  ا بسووی -

 پ ، فردا میبینمت. بای -

  ند رفتم دمه پنجره. مریم خواب بود.  ند بهش ونی ودر

 هووور -م  مری

 مریم یه غلط بسرهی کردر -
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 هااا -

 بیا دمه پنجره -

 مریم اومد. همه رو براش  عریف کردر

 خیلی ا مقی. االن میخوای بری -مریم  

 مناه  نها نمیرر  و هم باید بیای -

 غلطتو بان -

 دیقه میمونیم میایم ۵مریم  و میای. فقط میریم  -

 بمیری آروو. بمییییری -

 ام بست. رفتم خوابیدرپنجره رو مح

 پایان_پارت_هجده#

| 🍓 | @ 

 پارت_نووده#

 صب  پاشدر. عمه نبود که نشون میداد صب  وود رفته. مامان هم لباس بیرون پوشیده بود

 من دارر میرر خونه فوویه اینا -مامان  

 آها. خوشبگذره. برین فوضولی مردمو بانید -

  و هم لباس بپوش بیا -

  ت بدر میادمیدونی او دوستا -

 آرووووو. وود باش. لباس بپوش بیا -

 من نمیار -

  نگاش کنا. وود باش -

 مامان بچه نیستما. نمیار -

 باید بیای. میخوار به کتایون بگم برات فاس بگیره -

 ماماااان. من به فاس اعتقاد ندارر -

 غلط میانی نداری. بدو لباس بپوش -

ارر مامانم و خفه کنم. هرچی دمه دست بود و پوشیدر. با  رص رفتم ا اق. بعضی اوهات دوست د

  سوهیی و برداشتم و سوار ماشین شدر
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مامانم نشاااااسااااات. رفتیم اونجا. عجب خونه ای داره این فوویه. دریا هساااااتا. نشاااااساااااتیم.  مامه 

  دوستاش دور هم جمع شده بودن. اخمامو  و هم کردر و نشستم

 :یای او ونا هفت

 همه آروو جان چرا اخمات  و -

اومدر بگم بخاطر شااما ها که مامان یه نیشااگون ریس منو هرفت به معنای عین آدر نیشااتو باو کن. 

  ند لبخند الای ودر

 راستش میخواست فردا مرخصی بگیره رهیسش اجاوه نداد -مامان  

اوووو. چه غلطا. اهه  ساااار بهم مرخصااای نده موهاشاااو دونه دونه میانم. با انبر دساااتم ناخونای 

 میاشمپاشو 

  وجر کشش میانم

  او فارر خندر هرفت

 فوویه ههوه آورد. خوردر و مامان لیوانمو داد به کتایون

  ...خب اوس اینو انگشت بسن و بخور و -کتایون  

  با بی میلی هرکاری که میگفت و انجار دادر. کتایون خوب نگاه

 :کرد و هفت

 یای میخواد اذیتت کنه -

 جاااان؟ بیخووود کرده

  وااای خاک برسرت کی؟ -  مامان

 خاک برسر من چرا -کتایون  

 ن پ خاک بر سر من -

 خب ادامش -من  

  اما او روی هصد نیست. فقط شوخیه -

 اوووو. این  سامه ها

 هصد اودوا  داری -کتایون  

 وییی فار کنم شوهر هیرر اومد. ای جان

 فعال نه -من  

 نیدرسته. در آینده نه چندان دور اودوا  میا -
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 اووووو. آخهش. خالصه همه فاس هرفتن

 مامانم برای دوستاش نشست درمورد عمه که ماشین خریده  عریف کرد

 چند خریده -فوویه  

 ببخشیدا. شما چیاار دارید -من  

  اِع آروو  و دخالت نان. اصال  و برو. به بابا م بگو مامان رفته خرید -مامان  

 تهمیگم کمسیون با دوستاش راه انداخ -

بلند شدمو خدا افظی کردر. در و بستم و سوار ماشین شدر و رفتم خونه. مریمم اومد خونمون. 

 هرار شد شی خونه ما بمونه که او اونور بریم مهمونیه

   و هاس نشسته بودیم

 ولی ما ولیعصر نرفتیما -مریم  

 البد ایندفعه  و ولیعصر برنامه دارن. مر یاه االغ به من میگه طفن -

 م ونی خورد. سروش بود. هذاشتم رو اسپیارهوشی

 بله -من  

 خوبی آروو -سروش  

 سالر. آره.  و چی -

خوبم. جدی جدی میخوای شاااب بیای اونجا. من فار نمیاردر  و و مریمم مین دوسااات دخترار  -

 باشینا

 ما مین اونا نیستیم. میخوار ثابت کنم طفن نیستم. اون  سان فار کرده کیه -

 س شو.  اال یه وری وده  و چرا اینطوری میانهبابا بیخیا -

 غلط کرده هی ورت و پورت میانه -

 بابا ولش کن -

 میار. شبم میبینمت -

 هووو . بابا من  ورو میشناسم. با اون دخترا فرق داری. بیخیاس شو. محیط خوبی نیستا -

 کی هفته هراره من اونجا بمونم -

 ی دلت خواست بانبابا عجب لجباوی هستیا. اصال هر غلط -

 هوشیو هطع کرد

 البد یه چیسی هست که میگه -مریم  
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 هیچی نیست بابا.  رسو نباش -

خالصه  ا شب صبر کردیم. یع ساق مشای پوشیدر. با  ونیک بلند  ا وانو مشای. روش یه مانتو 

. آرایش بلند و جلو باو شیک هرمس که  ا وانو بود و یه شاس مشای هم هذاشتم. موهامو باو هذاشتم

  وپی کردر و کفش پاشنه بلندمو نپوشیدر که مبادا صداش مامان اینا رو بیدار کنه

 مریم اوس  و برو -من  

 چراااا -

 وهرمار چرا.  و برو من پشتت میار. فقط در خونه رو آرور باو و بسته کن -

 باااشه -

و منم پیش در بودر.  مریم آرور او پله ها رفت پایین . منم پشااااات سااااارش. مریم آرور رفت بیرون

 خواستم خار  شم که مامان یهو  اهر شد

 :خداروشار  اریک بود و نمیدید من لباس بیرون و پوشیدر. آرور و درو بستم. مامان هفت

 کی اینجاست؟ -

 منم مامان -

 چرا بیداری؟ -

 راستش... امممم مریم آب میخواست رفتم آب بیارر -

 پ  چرا کنار دری؟ -

 نمیدونم. اع راست میگی کنار درر.  اریاه ندیدر. من میرر باالخب... ار...  -

 ند رفتم باال و در ا اهمو هفن کردر. پنجره ا اهمو باو کردر. مریم پایین بود و داشاااااات پنجرمو نگاه 

 کردمی

 پیسس  آروو. کجا رفتی؟ با  وار -مریم  

 من االن میاربابا مامان بیدار شد. یه دیقه همونجا بمون  ا مامان بخوابه  -

 بابا من میترسم  نها. اینجا سگم پر نمیسنه -

 شو. االن میارخیله خب. یه دیقه خفه  -

 سریع -

در ا اق و باو کردر. به دور و بر نگاه کردر. یهو صااااااادای کوبیده شااااااادن در اومد. پ  مامان رفته 

 ا اهش. پاورچین پاورچین رفتم پایین و  ند او خونه خار  شدر

 بریم -مریم  
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 بریم -

 رفتیم  و پارکینی

 باو کن درو -مریم  

 دستمو بردر  و جیبم. پ  سوهیی کو.  و کیفم نگاه کردر نبود

 چیشده -مریم  

 یه دیقه بمون... سوهیی نیست -

 یعنی چی -

 ای خاک بر سرر جا هذاشتم -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_نووده#

 شبم هست نمیشه  اکسی بگیرر ۱۲بخورر. االن چیاار کنیم. ساعت وااای آروو  لوا سر خاکتو  -

 چیسی نشده االن میرر بر میدارر -

  و که میدونی مامانت اینا پایین میخوابن. االن صدای کلید و میشنون بیدار میشن -

 خب پ  میگی چیاار کنم.  ا ولیعصر نمیشه پیاده رفت -

 به سروش ونی میسنیم بیاد دنبالمون -

 دااااااب -

 خفه شو آروو.  و میخوای اینجا بمون اما من با اون میرر -

 مریم بمیری -

 مریم ونی ود و برای سروش ماجرا رو  عریف کرد. سروش بعد یک ربع رسید

 کی جلو بشینه -مریم  

  و بگیر بتمرگ. به من باشه سوار ماشینم نمیشم -

مشااای بود که شاایشااه هاش  ۲۰۷مریم چشاام غره ود و نشااساات منم پشاات نشااسااتم. ماشااینش 

 دودی بود. سروش راه افتاد

 سالر پرنسسا -سروش  

 سالر -مریم  

 عجب وبونی میریسیا -من  
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 اهع نمیریختم که میشدر یای مین  سار -

 مگه  سار چشه -من  

بابا پخم . وهتی دوست دختراش خودشون و لوس میانن میگه جمع کن بابا با بعضی اوهات  -

 صله منت کشی ندارع. بخاطر همین دخترا بیشتر جذب من میشنکات میانه. کال  و

 بیچاره دخترا -مریم  

 مگه من چمه -

 هیچی هلم -

 ای جان. چه خوب که من هن  وار -

مریم یای ود پ  هردن سااااروش. سااااروش خندید و خالصااااه رساااایدیم. یه کوچه خلوت. یه ویالی 

 اونطر   ر میرفت بسرگ. هلبم  ند  ند میسد. صدای موویک  ا هفت  ا کوچه

سااااکت پشااات ساااروش رفتیم  و. ای خاااعک. نگاه نگاه. شااابیه فیلما نبودا. ولی خب باور بد بود. 

 همه جفت بودن

 :مریم  ند در هوشم هفت

 الهی بیار هبر و با هالب بشورر. اینجا کجاست منو آوردی -

 نترس االن میریم -

 نه که اینم  ا صب  هست. بمیریبا چی میریم. با فرغون؟ سروش باید ما رو برهردو -

مریم و نیشااااااگون هرفتم که جی  ود. چون صااااااادای آهنی و کم کرده بودن صااااااادای مریم و همه 

شاااانیدن. با  عجب به مریم نگاه کردن. یهو دیدر یای میسنه به شااااونم. برهشااااتم دیدر  سااااامه. 

 کنارشم به دختره که ماشاهللا. هیی جاش سالم نیست  | خوشگن پالستیای

 سالر آروو -  سار 

 اوهوع. اینو ببین چه  یپیم وده

 سالر مریم. آشنا ون میانم. هانا دوست دخترر اینا هم هماارمن - سار  

 :هانا با ناو هفت

 خوشبختم -

 جدی؟ -من  

 چی -

 بابا  و دیگه کی هستی؟ من فار کردر بدبختی. چه خوب هفتیا -
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رفت  ا غذا برداره. ای شاااام پرسااات. هانا دختره چشااام غره ود. مریم دید اونور میس غذا هسااات و 

 :هفت

 عشقم من برر  ا دستشویی موهامو درست کنم االن میار -

 برو برو - سار  

 هانا رفت.  سار بهم نگاه کرد

 االن اومدی  ا ثابت کنی طفن نیستی - سار  

 یه دونه آرور ودر در هوشش

 تنه اومدر یه دونه بسنم در هوشت. چقدر بدر میاد او  -من  

 دستمو هرفت و پیچوند و چسبوند به پشتم و منو چسبوند به خودش

 خانم کوچولو. پروو نشو ها. میگیرر همینجا خوفوت میانم - سار  

 واا. چه بی ادب. ولم کنا -

  سار سفت  ر منو هرفت

  سار میسنم لهت میانما. ولم کن-من  

 شرگ دارع -

 وااا. یعنی چی -

 عذرخواهی کن -

 بیند پنبه دانه. ولم کن وهرنه آبرو و میبرر شتر در خواب -

 چی؟ -

 یهو داد ودر

 کمممممک. این ممممن و وس نمیانننه. کمممک -من  

 ساااااار با  عجب ولم کرد. همه داشاااااتن  ساااااار و نگاه میاردن. مریم با دهن پر او غذا اومد و با 

 :. هانا  ند هفت عجب نگار کرد. سروش که با دخترا داشت ...***....  ند اومد پیش  سار

 اینجا چه خبره -

 ....***.... هیچی  سار داشت -من  

  سار چشاس هشاد شد

 چرا دروووغ میگی؟ - سار  

 االن نگفتی بیا باهم اودوا  کنیم -
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 :آهاع  سار خان. بخور نوش جوونت. یای او مردای هیالی اومد و هفت

اومدی چرا با یه نفر دیگه خوش  ساار. مگه نگفتم این جشان جفتیه. وهتی با دوسات دخترت  -

 ..**..میگذرونی

 ....بابا این چاخان میگه. من فقط هفتم - سار  

  سار جمع کن بریم -سروش  

 :سروش با اعصبانیت روبه من و مریم هفت

 بیاید  شما هم -

 سااار که اعصاابانی بود رفت بیرون. سااروش سااوار ماشااینش شااد.  سااامم جلو نشااساات. من و 

 سروش با سرعت رفت مریم پشت نشستیم.

 کال این دختره آدر نیست. الای  همت به من ود - سار  

 بهت هفتم ولم کن -من  

 و شی -

 هوه بخور بابا -

 :یهو با اعصبانیت  ویه  رکت اومد پشت. من و مریم جی  ودیم. موهامو کشید و هفت

 میگیرر میاشمتا -

 خفه شوووو -

 ولش کننننن -مریم  

 سروش نگه داشت

 یه دیقه دهنتون و ببندین. شما چه مشالی باهم دارید - سروش 

 رو مخم میره دوست دارر بسنم خوفوش کنم - سار  

 دستتو میشانم -من  

 بیا برو بابا بچه -

  قصیر  وهه دیگه  سار. مناه هفتم جای اینا اینجا نیست -سروش  

 مگه من بهش هفتم بیای -

 . هفتی بیار ولیعصروااا چه درغگویی  و. من مدرک دارر -من  

 من یه وری ودر.  و چرا اومدی. خیلی بچه ای -

  اال بیا جلو -سروش  
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 اهه  نها بودیم  ا االن با چاهو  یاه  یات کرده بودر. انقدر اعصابم و داغون کردی - سار  

 رفت جلو

 االن هانا کات میانه - سار  

 آخه عاشقه چیه اون دختر عملی هستی -مریم  

 به  و چه -

 یهو عین و شیا او پشت لباسشو کشیدر

 پایان_پارت_نووده#

| 🦋 | @ 

 پارت_بیست#

 با دوستم درست صحبت کناااا -من  

  سار و وس کردر. برهشت و به من نگاه کرد. عین بس داشت به من نگاه میارد

 چرا اینطوری نگار میانی -من  

 جواب نداد

وری؟ -من    ک

 رهشت سار خوب نگار کرد و با پووخند ب

 هیر چه بچه ای افتادیما - سار  

 بچه عمته -

 هه ندارر -

 به سالمتی -

 آروو کار امروو و جوری برات جبران میانم که نفهمی او کجا خوردی -

 خالی بند -

 میبینی -

 بینیمهه می -

 سروش ما رو رسوند و خودش با  سار رفت

 در و آرور باو کردر و خیلی آرور با مریم رفتیم باال

ی رسیدیم مریم  ند رختخوابش و پهن کرد رو ومین و دراو کشید. منم  ند لباسمو عوض کردر وهت

 و پریدر رو  ختم
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وک پدری اوت دراره -مریم    ی

 غلط کرده. دستشو میشانم -من  

 فردا مراهب خودت باش. بدجور عصبیش کردی -

 واااا مگه من چیاار کردر -

 با من....***.... جلوی رفیقا و دوست دخترش آها جان ودی آبروشو بردی. هفتی داره -

 مگه نمیسنه. یعنی دوستاش اینو نمیشناسن چه آدر چندشی -

 البد نمیشناسن دیگه -

 به درک. بگیر بخواب فردا باید بریم سرکار -

 هرفتم با خیاس را ت خوابیدر. صب  یای داشت  اونم میداد

 ۸ت وااای آروو. آالرر نذاشتی. دیر شد. ساع -مریم  

یهو عین چی پریدر. به ساااعت نگاه کردر. بعله. خواب موندیم.  ند  ند رفتم دسااتشااویی و لباس 

 پوشیدر. مریمم لباس پوشید

  ند سوار ماشین شدیم

 مریم هوشیتو چک کن ببین کسی ونی نسده -من  

 باشه باشه -

 هوشیمو چک کرد

 اووووه -مریم  

 چیه -

 ااای  سامم یک بار ونی ودهبار. و ۴بار نگین ونی ود. سروش  ۶ -

 ای خدا االن پدرمون و در میاره. ببین بع  و هم ونی وده -

  و سرعت برو -

 مریم هوشیش و نگاه کرد

 بار ۳بار به من ونی وده. سروش  ۲نگین  -مریم  

با کف دساات ودر وسااط پیشااونیم. رساایدیم. عین چی دوهیدیم. وارود بانک شاادیم. خیلی شاالوغ 

 فتیم.  سار چنان با اعصبانیت نگار کرد برهااار ریختبود. آرور سالر ه

 رفتم  و جار نشستم

 خوبی نگین -من  
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 مرض نگین. چرا جواب نمیدادی -

 واال منو مریم خواب موندیم. مریم خونه ما بود دیگه خواب موندیم -

 دادین چه غرشی کرد و نمیدونی این  سار وهتی شما جواب نمی -

 یااا خدا -

 :و پیش  سار میومد.  و دستش یه برهه بود. آرور اومد پیش منو هفتسروش داشت ا

  سار بدجوری عصبیه. هفت بیار بهت بگم دیر اومدی داری  رفم میسنی -

 سروش ایناه منو نمیخوره. شبیه یه شیر هرسنه شده -من  

 خدا بهت ر م کنه. آخر سر فقط فرار کن -

رادین برای خودش داشات میرفت چایی میریخت. ساروش رفت. بی سار و صادا کارمو انجار دادر. 

 هفتم برای منم بریسه. یهو دیدر  سار چشم غره رفت. وااا نمیتونیم یه چایی هم بخوریم

 یه مشتری اومد پیشم  ا کارشو انجار بدر. یه خانم پیری بود

 خانم ببینید شما االن وار میخواید -من  

میلیون. کم نیست که.  لباارا  ۵۰   اونم  رفته یه جاآره دخترر خیلی پوس الومم. پسر ذلین شدر  -

 فقط یک هفته بهش فرصت دادن. اونم میگه وس کن من میرر وندان

 خب مادرجان ببین این وامی که میخوای شرایط داره -

 چیه -

 براش شرایط و  عریف کردر

 خب من االن ضامن او کجا بیارر -ون  

خدا دسااات من نیسااات که. بمونید من با رهیسااام  ر   مادرجون دسااات من بود میدادر. اما به -

 بسنم

 نسدیک  سار شدر.  و دلم کلی دعا کردر سرر داد نسنه

 سالر آهای راد -من  

 سالر درد -

 !وااا چته -

 ...آروو دعا کن  نها نباشیم. یعنی -

 ببین خواب موندر دیگه. خب خوابه دیگه. او عمد نموندر -

 خفه شو -
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  ووااا چه بد دهنی  -

 کار دیشبت هنوو یادر نرفته -

  ند موضوع رو عوض کردر و درمورد ونی که وار میخواست بهش هفتم

 بگو بیاد پیشم - سار  

 نوکرت نیستما دستور میدی -

با اعصااابانیت نگار کرد که خودر  رجی  دادر برر. وااای چه هیوالیی میشاااه اعصااابانی میشاااه ها. 

 خدا به ون و بچش ر م کنه

 برید پیش آهای راد. اوناهاش رهی . برید بهشون بگید ببینید چی میگه خانم -من  

ون  شااااار کرد و رفت منم نشااااسااااتم ساااارجار. دیگه آخرای کار شااااده بود و مردر همه رفته بودن. 

  سار بانک و  عطین کرد

 نفر ۵نگین کار داشت رفت. رادین هم رفت. مونیدر ما 

  سار با اخم اومد سمت منو مریم

 دهنش هورت میده  هد و بخون. االن مارو بااش -مریم  

  سار نگامون کرد

 سومین هانونم چی بود؟ - سار  

  اال کی یادشه سومیه چی بود؟ خدایی چی بود

 هفتم بهونه نیارید که خواب موندر و فالن و بسار. نگفتم؟ - سار  

 رفت آالرر بذاره وااا دفعه اوله دیگه.  اال خداب موندیم یهویی. راستش آروو یادش -مریم  

 او ب  بی انضباطه -

 هووو درست صحبت کنا -من  

 با اعصبانیت هار برداشت سمت من. دستمو و شیانه کشید

 ولش کن  سار -سروش  

 همتون  عطیلید.  و هم با من میای - سار  

 کردرمنو بسور سوار ماشینش کرد. خیلی خونسرد نشستم. اما او درون داشتم ساته می

 کجا میبری منو -من  

 االن میفهمی -

 به خدا فار ناجور به سرت بسنه -
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 خفه بابا پشمک -

 پشمک عمه بسرهته -

 خداروشار ندارر -

 خالته -

 :ویرلب هفت

 آره واال -

  مار راه و هشنی نگاه کردر که اهه منو جایی وندانی کنه  داهن برای فرار راه و بدونم

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🌸 | @ 

 _پارت_بیستادامااه#

 منو برد خیابون ولیعصر یه خونه ای. پیش یه ساختمون نگه داشت

 رو ود ۲  ماشین و برد  و ساختمون و منو و شیانه پیاده کرد و رفتیم  و آسانسور. دکمه

 هوووش. منو کجا آوردی -من  

 آبرو ریسیت و جبران میانم -

 ایششش. اصال هم اوت نمیترسم -

  کاری باهات ندارر. اما میخوار یه کار خفن کنمخب مگه هفتم بترس. اصال -

بعد ابروهاشو چندبار داد باال. او آسانسور رفتیم بیرون.  سار با کلید در خونه رو باو کرد. کفشم 

 و در آوردر و رفتم  و

متری بود. انتهای هاس آشااااااپسخونه بود و روبه  ۸۰برعا  خونه ما که خیلی بسرگ بود یه خونه 

 ق بود. کال خونه هشنگی بودروشم دو  ا ا ا

یه عا  بسرگ رو دیوار یعنی روبه رو در بود. یه خانم جذابی رو صاااندلی نشاااساااته بود. پشاااتش 

  سار و یه مرد مسنی که نشون میداد پدر و مادر  سامن

  ک فروندی -من  

 برو  و آشپسخونه رو صندلی بشین بهت میگم -

 چراااا -

  و بشین -
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 ساااار رفت او کشاااو یه طناب در آورد. با  عجب نگاش کردر. با یه رفتم آشاااپسخونه و نشاااساااتم. 

  رکت دست منو پشت صندلی بست

 چه غلطی میانی نابت -من  

  الیت میانم -

 رفت او روی هاو هابلمه رو برداشت

 چیاار میانی  سار -من  

  سار هرمه سبسی رو  و یه بشقاب خالی کرد و هذاشت جلور

 بخورش - سار  

 چراچیییی...  -

 بخورش -

 دستامو باو کن. با چی بخورر خب -

 با دهنت -

 یعنی چی. خب دستامو باو کن -

 بدونه دست آروو خانم. با دست بسته بخور -

 من نمیخورر -

 منم  ورو آواد نمیانم -

ای سااای  و روح ننت که  ورو وایید. الهی عاهبت به خیر نشااای.  ساااار رو اپن نشاااسااات. من که 

 ا بمونمنمیتونم  ا آخر اینج

ای سی  و رو ت  سار. الهی خدا نفلت کنه پشمک  ا  عبدهللا. با سر رفتم  و کاسه.  سار 

او شااااادت خنده داشااااات پ  میفتاد. درد. رو آب بخندی.  ساااااار برار ماساااااتم آورد و هفت باید 

بخوری. کال صااور م  رکیب هورمه ساابسی و ماساات شااده بود.  سااامم که دهنش و عین یه کرکدین 

 بود و میخندیدباو کرده 

 باور کن -من  

  سار با خنده اومد دستمو باو کرد

  اینم جبران کار دیرووت - سار  

 آها  سار این کارت بی جواب نمیمونه.  اال ببین کی هفتم -

 آروو بر جوانان عیب نیست -
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 :با اعصبانیت صور مو شستم و  ند او خونه ودر بیرون.  سار با خنده اومد و هفت

 سونمتوایسا بر  -

 به خدا یه هدر دنبالم بیای پا و هلم میانم -

 سااار دوباره شااروع به خنده کرد.  ند سااوار آسااانسااور شاادر و با اعصاابانیت او ساااختمون خار  

شاااادر. کن هیالم بوی هرمه ساااابسی هرفته بود.  و دلم داشااااتم هرچی فحش  و این چندساااااس یاد 

رار. با اعصااابانیت برهشاااتم که یه فحش آبدار هرفته بودمو نیار  ساااار میاردر که یه نفر بوق ود ب

 نیار این مسا م کنم که دیدر به به  یموری

  سالر آروو. چطوری - یموری  

 خبرت خوبم. به  و چه اصال. هیس

 سالر آهای  یموری. من خوبم. شما خوبید -من  

 هربونت برر آروو جان -

هرچی  رص او  سااااااار دارمو ساااااار این  هربون ونت برو. به خدا این  ا دو دیقه دیگه اینجا بمونه

 خالی میانم

 کجا میری برسونمت - یموری  

 بعد یه چشمک ود. دارر میرر پوس هبر  سار و  ساب کنم. آخه به  و چه

 خونه -من  

 بشین برسونمت -

 نه ماشینم پیش بانک هست. میرر اونجا -

 خب بشین  ا اونجا برسونمت -

  ممنون. مسا م نمیشم. خدا افظ -

 د  ند راه افتادر. دوباره با ماشین اومد کنارر ن

  و که هبلنا انقدر ناو نمیاردی - یموری  

 ناو نمیانم. میخوار پیاده برر هوا بخورر. با اجاوه -

بادش خدابید. خدا افظی کرد و رفت. مر یاه هیس. سن پدرمه منو به یه چشم دیگه نگاه میانه. 

تم ساامت خونه. وهتی ماشااینم و  و پارکینی پارک کردر رفتم طر  باناو سااوار ماشااینم شاادر و رف

رفتم  ا در و با کلید باو کنم دیدر مامان در و باو کرد.  و خونه بابا و مریم و  همینه جون بودن. 

 همه با نگرانی نگار میاردن
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  سالر -من  

 رهیست چیاارت کرد -مامان  

 با  رص به مریم نگاه کردر. دختره دهن لم

  یاار میارد مگهباید چ -من  

 وااای خدا مرهم بده. چرا رنگت پریده - همینه  

 به خدا من  الم خوبه -من  

 اومدر  و. مامان در و بست

 مریم هفت رهیست  ورو دودیده -بابا  

 چشار هرد شد. چنان چشم غره ای به مریم ودر

 ا برهه داد. باید اونا نه بابا. دودی چیه. رفتیم خونشااااااون. من  تی باال هم نرفتم. بهم چن  -من  

 رو مطالعه کنم. برای جلسه ای که فردا هست. مریمم البد بعد متوجه شده

 وااای دخترر  و دلم ما رو که  رکوندی. مامان جان چرا اینطوری هفتی - همینه  

 اع آره. البد بعد متوجه شدر شرمنده به خدا -مریم  

رر و رفتم ا اهم. مامان یهو در و باو کرد و اومد رو مریم و  همینه جون رفتن. منم هفتم ناهار نمیخو

 صندلی ا اهم نشست

  خب -مامان  

 به جمالت -

  اون رهیست چیاار کرد -

  چیاار باید میارد مگه؟ -

 ببین  و میتونی دنیا رو رنی کنی اما منو نه. چون من خودر یه پا نقاشیم -

 مامان من هرچی بود و هفتم -

 فت. رفتم دمه پنجره. مریمم اومدمامان چشم غره ود و ر 

 پایان_پارت_بیست#

| 🌸 | @ 

  پارت_بیست_و_یک#

 هبن ایناه منو بخوری بذار من بگم. به خدا فار کردر به  و دست دراوی میانه -مریم  

 هووو  خیلی یاخته ای به خدا -
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 میدونم ب  اال چیشد -

 براش کن ماجرا رو  عریف کردر

 دیشوااات؟ بعد  و خور  -مریم  

 چیاار میاردر. وهرنه  ا شب اونجا بودر -

یدار  اای غروب بود او خواب ب یدر. نسدی هار خوردمو خواب نا عد من رفتم  باهم  ر  ودیم و ب یام 

 شدر

 موهامو باال سرر هوجه ای بستم

 او پله ها داشتم میرفتم پایین که صدای کلی خنده و  ر  ودن و شنیدر

 رفتم پایین

 سرگ ، عمه هلن ، عمو فرهاد و ون عمو الهار نشسته بودنچشار هرد شد. مامان ب

 چیشده. چرا همه اومدن اینجا

 سالر -من  

 عمو و ون عمو رو بغن کردر. با عمه هلن دست دادر

 مامان بسرهم که سرش  و هوشیش بود. چند وهت پیش یه هوشی لمسی خریده بود

او برنامه خار  شه رسما هوشی و  که دهن هوشی و سروی  کرد. میخواد به هوشی ضربه بسنه که

 سوراخ میانه

یهو یه پ  هردنی محام خوردر. با  رس برهشااتم دیدر عرفان پساار عمور با هیافه شاایطونش داره 

 نگار میانه

با جی  پریدر بغلش. دو ساااااالی میشاااااد ندیده بودمش. او موهعی که شاااااغلش افتاده  و یسد ویاد 

 نمیاد  هران و منم ندیدمش

 بیرون او بغلش اومدر

 چطوری بی  ربیت -عرفان  

 میسنن دهنتا. درست صبحت کردن و بلد نیستی -

 اهه میشه برار یه کالس بذار او  و یاد بگیرر -

 چشمممم. بیا بشین ببینم -

سااااالش بود. همباوی کودکی من و مریم.  ۲۸دسااااتشااااو هرفتم و بردر رو مبن نشااااوندمش. عرفان 

 لی باهم خرابااری کردیمشیطون بود  ا دلتون بخواد.  ا االن ک
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 او موهعی که به شغن دلخواهش   پلی  ب رسید دیگه نمیومد و خودشو با کارش مشغوس میارد

 عرفان ذلین مرده. مگه نگفتم بیا به من یاد بده -مامان بسرگ  

 واااای مامان بسرگ دهن منو سروی  کردی. آخه  و رو چی به اینستا -عرفان  

 برو برای مامان درست کن دیگه وااا خب عرفان -ون عمو  

 به من چه. آروو پاشو خودت برو -

 با  رص بلند شدر و رفتم پیش مامان بسرگ. اینستاهرار نصب کرده بود

 بیا یاد بده چطوری اِس پسه چی هست ، او اونا بذارر -مامان بسرگ  

 اِس پ . اون چیه. آهاع استوری -

 ار بهش  وضی  دادر باور نفهمیدبهش  وضی  دادر. باور نفهمید. نسدیک سه ب

 اع مامان بسرگ ده بار که نمیشه  وضی  داد -من  

 بچه پروو. وود باش باور بهم  وضی  بده -

 عمه جونم میشه  و بهش  وضی  بدی -

 راستش من  وضی  دادر نفهمید -عمه  

 : ند بلند شدر و هفتم

 من و عرفان میریم ا اق. بعدا بهت  وضی  میدر -

 عرفان و هرفتم و الفرارررربعد دست 

 عرفان  ند دستشو او دستم کشید بیرون

 هوووش. چرا عین اسب میدوهی -عرفان  

 بروبابا -

 راستی او مریم چه خبر -

 بیا بریم  و ا اق نشنونت میدر -

 هنوور ا اهش روبه روی ا اق  وهه -

 اوهور.  اال هم کم وراجی بان بدو بریم -

 بررریم -

عرفان رفت پای پنجره. به پنجره ضااااااربه ودر. مریم  ند اومد دمه پنجره. با دیدن رفتیم  و ا اق. 

 عرفان یه جی  کو اهی ود و دستشو دراو کرد. عرفان بهش دست داد

 چطوری  حفه -عرفان  
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  و چطوری دراااو -مریم  

 دراو عمته -

 خب دراوی دیگه -

 مریم بپر بیا خونمون -من  

 کی خونتونه -

 عمه و عمو و ون عمو مامان بسرگ، -

 اووووو. وس کن بابا -

 راستی عرفان. عسن کو؟ -من  

 سالش بود ۱۰عسن خواهرش بود. 

 او طر  مدرسه رفته اردو. شب اونجا هستن... راستی شما ها کار پیدا کردین -عرفان  

 به کوری چشمت بله -من  

 کوری چشم عمت -

 عمه هلن و چیاار داری -

  اال کدور بانک -

 پاسارهاد -  مریم

 هه به سالمتی -

 هه درد -من  

 عرفان با خنده بغلم مرد. اونم سفت. با جی  جی  او بغلش بیرون اومدر

 ون پیدا کردی؟؟؟ -مریم  

 ون مگه ریخته. بعدر کی میاد به من ون بده -عرفان  

 راست میگی.  ر  منطقه ای میسنی. آخه کی به  و هوومیت ون میده -من  

 ت بخواد. اصال کی شوهر  و میشهخیلی هم دل -

 شات آپ بابا -

 بچه ها من دارر میرر خونه مامان بسرهم. کاری ندارید -مریم  

رِت کم -عرفان    شو

 :رفت. من و عرفانم رفتیم پایین. یه سیب نصفه  وی  ر  بود. عرفان هفت

 این سیب و کدور هوساله ای خورده -
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 من خوردر -مامان  

 همه ودیم ویر خنده

 من. منظورر ابن نبود ون عمو. فار کردر آروو خورده خواستم بهش  یاه بنداور -رفان  ع

 هوساله عمته -من  

 منم؟؟؟؟ -عمه هلن  

 وااای سو ی پشت سو ی. بابا اومد خونه. بعد کلی سالر و علیک و اینا نشست

 خیره. یهویی اومدید -بابا  

 جمع شیم راستش. مامان ونی ود هفت همه خونه مجید -عمو  

 آره. من هفتم. چون عرفان او یسد برهشته هفتم این بهتربن فرصته -مامان بسرگ  

 چه فرصتی؟  -مامان  

 فرصت اودوا  دیگه -

 چشای عرفان هرد شد

 وااا مامان جان چی میگی -ون عمو  

 عروسی عرفان و آروو -مامان بسرگ  

 چیییییی؟ -همه  

 ط برای من یه دوستهچه هیری دادی به من. عرفان فق -من  

سااااااکت شاااااو ببینم.  و داری  رشااااایده میشااااای. دیگه پیر دختر شااااادی. هردو ون  -مامان بسرگ  

 شاغلین.  اوه خیلی هم به هم میاین

 مامان بسرگ. من نمیتونم آروو رو به چشم یک همسر نگاه کنم -عرفان  

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_یک#

 است میگه دیگه. اینا او بچگی دوست هم بودنر  -بابا  

 بخاطر همین میگم دیگه. هم دیگه رو میشناسن -مامان بسرگ  

 اما مامان. عرفان یسد. آروو  هران. محن کارشون فرق میانه -عمه  

 خب آروو ا قالی بگیره -مامان بسرگ  

 مامان جان. وس کن. ما نمیتونیم  و وندهی جوونا دخالت کنیم -عمو  
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 نه نمیشه باید اودوا  کنن -مامان بسرگ  

 واااای مامان بسرگ. اه -من  

 اها میدونین چیه. من خودر عاشقه یه دختر شدر. آروو فقط یه دختر عمو و دوسته برار -عرفان  

 وو ختم کالر -من  

 همه دهنشون باو موند. فار میاردن عرفان واهعا عاشم شده. اما من میدونستم داره دروغ میگه

 که او دسته مامان بسرگ را ت شه. مامان  ند موضوع رو عوض کرد

 بیاین شار -مامان  

 همه رفتیم سر میس نشستیم. مامان بسرگ با همه ههر بود

 عرفان کنار من نشست

 او عمد پارچ هرفت و همه رو ریخت رو پار. با جی  بلند شدر

 اوووخ ببخشید آروو جون. او دستم در رفت -عرفان  

ر او چشاام همه چندبار ابروهاشااو انداخت باال. دوساات داشااتم  ک  ک موهاشااو بانم. بی بعد دو

  ربیت بی همه چیس

 جبران میانم...یعنی عرفان جون اصال مشالی نیست -من  

رفتم باال و شلوارمو عوض کردر. دوباره نشستم. چند دهیقه بعد هوشی عرفان ونی خورد وعرفان 

بر نگاه کردر. کساااااای  واسااااااش به من نبود. فلفن و هرفتم و  ا  با یه عذرخداهی رفت. به دور و

میتونساااااتم ریختم  و غذاشاااااو بعد هم ودر. وهتی اومد رومو کردر اونور. به من نگاه کرد. فار کنم 

 شک کرده

خودمو ودر به بیخیالی و غذامو خورد. عرفان یه لقمه هنده هرفت و خورد. یهو افتاد به سرفه. همه 

 :ن. هی عالمت میداد آب بدین. او عمد هفتمبا  عجب نگاش کرد

 چی میخوای نون -

 :بعد بهش دادر. با سرفه هفت

 آب -

مامان آب و به من داد  ا بهش بدر. با مالیمت برای خودر ریختم. هی عالمت میداد بهش آب و 

 بدر اما خودر برای خودر میرختم

 کارد میسدی خونش در نمیومد. با  رص ماست و برداشت و خورد

 :وهتی که خوب شد با اعصبانیت هفت
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 ریسیدختره کفتار. بهت میگم آب بده برای خودت داری می -

 خب  شنم بود -

 وهرمار کوفت کنی  و -

 :دور او چشم همه براش ابروهامو انداختم باال که دوواریش افتاد و دمه هوشم هفت

 بچه کی بودی  و -

 ((((: بچه عموت -

فتم منم عین خرس خوابیدر. کال نمیدونم چرا انقدر خوابالو شاادر. به اونشااب عرفان اینا رفتن. هر 

خرس هفتم وکی. به درکا. یهو یاد یه چیس افتادر. انتقار او  ساااااار. بعد کلی فار یه نقشاااااه ای به 

  سرر رسید

صب  با آالرر هوشیم بیدار شدر. آالرر هوشیم صداش و خودر هذاشته بودر. یعنی صدای خودر 

 سدبود که داد می

 پااااشو.  سااااار. پااااشو.  سااااار -

بلند شدر. دست و صور مو شستم. آرایش خفنی کردر. لباس فرمم و پوشیدر و رفتم پایین. رفتم 

 ا هوجه ریختم.  یفه شما که  ۶آشپسخونه و یه پالستیک برداشتم. او پالستیک برداشتم و  وش 

 خونه خار  شدر باید بخاطر این  سامه هور به هوری  رور شید. او

 نسدیک یک ربع منتظر مریم خانم موندر  ا اومد

 سالر سالر. ببخشید -مریم  

 سالر درد. مگه من بیاارر منتظرت بمونم -

  اال یه روو موندیا -

ساااوار ماشاااین شااادیم. وهتی رسااایدیم مریم رفت بانک و من به بهونه پارک کردن ماشاااین رفتم  ا 

ا کردر هوجه ها رو در آوردر. به دور و بر نگاه کردر. کسی نبود. ماشین  سار و پیدا کنم. وهتی پید

 ک  ک هوجه ها رو پرت کردر ساامت ماشااین  سااار.  مار کاپوت و شاایشااه ها پر بود او هوجه ها 

 له شده. اصال لجن شده بود

یه لبخند پیروومندانه ودر و رفتن بانک.  سااار نشااسااته بود. سااالر هفتم. یه لبخند شاایطانی ود. 

یاده صااااحنه دیروو که با کله رفتم  و هورمه ساااابسی افتاده. ای من کی میشااااه اون صااااحنه رو   تما

 ببینم که با دیدن ماشینت چهرت میره  و هم

 اونروو سروش نیومده بود. وهتی سرمون یام خلوت  ر شد  سار اومد پیش ما
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ساااروش بیاد که  راساااتش امروو جلساااه هسااات. هراره منو یای او کارمندا بریم. هرار بود - ساااار  

 مری  شده. کی میتونه بیاد

 : ند هفتم

 مونننننننن -

 : سار یه لبخند شیطانی ود و هفت

 معلومه خیلی دوست داری با من  نها باشی -

 نه عسیسر. کی دوست داره با یه خر  نها باشه. من فقط میخوار اونجا رو ببینم -

 : سار بادش خوابید و با اخم هفت

 ریمنیم ساعت دیگه می -

 اما کار چی -

 ما باید بریم جلسه. کار چیه -

 : سار نشست. نگین آرور هفت

 دمت هرر خوب سوووندیش -

 ما اینیم دیگه -

 پریسا اومد پیش ما

 کم کم منتظر باشید میخوار شیرینی بدر -پریسا  

 به سالمتی. اونوهت چرا -من  

  اال خبرایی دیگه -

 خوشبخت کیهاووو مبارکه.  اال این مرد  -نگین   

 یای هست دیگه -

 :پریسا با خنده رفت. پ  پریسا هم هاطی مرغا شد. بعد نیم ساعت  سار هفت

 آروو پاشو بریم -

کامپیو رر و خاموش کردر. کیفمو برداشتم و او بچه ها خدا افظی کردر و پشت  سار راه افتادر. 

 :رفت هفت سار همینجور که راه می

 باشه ۵س داره جلسه  ا ساعت با ماشین من میریم. ا تما -

 اوکی -

 اوکی  سار جون. بریم ماشینتو ببین
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 رسیدیم به ماشین

 پایان_پارت_بیست_و_یک#

| 🦋 | @ 

 پارت_بیست_و_دو#

  سار با دیدن ماشین هنی کرد

 این لجن باویا چیه - سار  

  عیب نداره  سار جون بسرگ میشی یادت میره -من  

 نان فریادی ود سرر برهار ریخت سار  اوه فهمید کاره منه. چ

 بچه ای مگه. االن جلسه دیر میشه. با چی بریم - سار  

 اینم انتقار اونروو.  قت بود. جیگرر  اس اومد -

   سار سعی کرد کاری نانه. فقط با  رص نف  عمیم میاشید

 سعی کرد خودشو کنترس کنه. به یه اسنپ ونی ود. سوار شدیم

 رد.  سار جواب داد و راه هوشیه  سار ونی خو

چی؟ای بابا ای  -... -ممنون. بله داریم میایم  -... -ساااااالر آهای بابایی خوب هساااااتید  - ساااااار  

 باشه. باشه فعال. میبینمتون -... -کاش وود ر میگفتید ما االن  و راهیم. 

 : سار هطع کرد.  ا اومدر چیسی بپرسم هفت

 ن ولیعصرآها متاسفانه راهمون  غییر کسد. برید خیابو -

 راننده با غر غر رفت

 کجا داریم میریم -من  

 خونه من -

 :یاد اونروو افتادر. هورمه سبسی. با  رس نگاش کردر. خندید و هفت

نترس دیگه نمیذارر با سر بری  و هورمه سبسی. ولی در آینده نه چندان دور کار و جبران میانم.  -

 االن جلسه یک ساعت عقب افتاد. میریم اونجا

 :تیم خونشون. کسی خونه نبود.  سار اولین کاری که کرد رفت پیش یخچاس. یهو هفترف

وه هیچی نداریم که بخوریم -  ا

  سار ونی ود به یه نفر
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 سااان داداش به مامان بگو بیاد  -... -مرساای بردیا خوبه سااارا خوبه  -... -سااالر خوبی  - سااار  

باشه -...-نمیدونم کجاست  -.. -یگه اسیر شدیما. ای بابا بگو بیاد د -... -دیگه. غذاها  ه کشید 

  خدا افظ -... -من برر کاری نداری

  سار هطع کرد و اومد روبه رور نشست

 متاسفانه هیی کوفتی نداریم بخوریم - سار  

 من هشنم نیست -من  

 فدای سرر -

 :چشم غره ودر. هوشیه  سار ونی خورد.  سار یه هینی کشید و جواب داد

  نه بابا  و خونه  نها هستم -... -آره برهستم خونه  -... -مرسی  و خوبی  -... -سالر بابا  -

 :یهو یه نقشه پلیدی اومد  و سرر. صدامو مردونه کردمو هفتم

  سار مشروبا رو بده من داداش -

   سار عالمت داد ساکت باشم. اما من همش همین دیالوگ  ارار میاردر

 تمه. فاو خوشمسهیش هن کردهنه بابا. دوس - سار  

 :با صدای مردونه دوباره هفتم

  ساااار. با پارمیدا و آرمیتا ونی بسن بگو بریم خووونشووون امشب -

 سار با  رس  لفن و هطع کرد و هجور آورد سمت من.  ا اومدر فرار کنم دستمو هرفت و پیچوند 

 :و من چسبوند به خودش. با اعصبانیت هفت

 خوشمسه ای فار کردی خیلی -

 آاااای دستم. ولم کن. شاستتتت -

 خجالت نمیاشی. االن بیست و چندساس سن داری. خجالت نمیاشی میگم -

 نه نمیاشم... آی دستم -

بیشااتر فشااارش داد. صااور ش بغن صااور م بود. اصااال    خوبی نداشااتم. فقط الای جی  جی  

 میاردر

  سار با اعصبانیت ولم کرد

 در ند  ند دستمو مالش دا

   لفن و برداشت و به اسنپ هرفت

 رفتیم پایین.  ا اونجا  رفی نسدیم
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وارد ساومان شدیم و رفتیم سمت آسانسور. آسانسورصدای  راکتور میداد. واااای نانه سوار شیم 

 بعد سقوگ آواد کنیم

 نه من جوونم. آسانسور باو شد و  سار رفت  و

  ردید داشتم برر  و

  سار با  عجب نگار کرد

 |: بیا  و دیگه -ار   س

 موا... من او پله ها میرر -

 چرا. بچه باویا چیه. بیا  و -

 نه. خدا پله رو پ  چرا درست کرده -

 اوال خدا پله رو درست نارده -

 وااا خالصه پدیده طبیعی هست. چرا وهتی پله هست او آسانسور استفاده کنیم -

 چی چرت و پرت میگی آروو -

ند  و آساااانساااور. دکمه رو ود. صااادای  راکتور داد. با  رس چسااابیدر به دساااتمو هرفت و منو کشاااو

 دیواره آسانسور

  و او آسانسور میترسی - سار  

 ...نه بابا. فقط -

 فقط؟ -

 خب صدای  راکتور میده. سقوگ میانیما -

 بروبابا -

 رسیدیم. نف  را تی کشیدر. وارد سالن شدیم

 [ چند ساعت بعد ]

 رفتیم سمت بانک  ا با ماشینامون بریم خونه جلسه  مور شد. با  سار

 رسیدیم

  سار با چندش به ماشینش که پر او هوجه بود نگاه کرد

  و رو ت آروو.  اوه داده بودر کارواش - سار  

 میخواستی کاری به کاری نداشته باشی -

 چنان چپ نگار کرد برهار ریخت
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  سار با چندش یه هوجه رو او کاپوت برداشت

ن شااااد و رفت. چه  الی میده برر  و اینسااااتا بببنم  مار فضااااای محاوی پر او عا  سااااوار ماشاااای

 ماشین  سامه

 سوار ماشین شدر و رفتم خونه. یام استرا ت کردر و شب آماده شدر

 به مریم هفتم که عرفان میاد دنبالمون

ستینش یه شلوار جین آبی واپ دار پوشیدر.  یشرت هرمس. روش یه مانتو جلوباو طوسی که سر آ

 هرمس بود و پوشیدر. موهامو باو هذاشتم و یه شاس مشای هذاشتم

 رفتم پایین. مامان داشت  لفنی صحبت میارد

 من دارر میرر -من  

 فوویه هوشی رو نگه دار -مامان  

 :روبه من هفت

 کجا کجا -

 با مریم و عرفان میریم بیرون -

 کیلو سیب ومینی بگیر ۲داری میای  -

 نیومدر خونه ۱۱و بگیره. من شاید  ا ساعت خب به بابا بگ -

 بیخود شهر هر ه مگه. اصال برو  و ا اق  م نداری بری بیرون -

 یعنی چی. بچه هم مگه. بعدر با عرفانم -

  م نداری بری. این خط این نشون. رفتی  م نداری برهردی خونه -

 مامااااان. چی میگی  و -

 همین که شنیدی -

  ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🐙 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_دو#

شااااروع کرد  لفن  ر  ودن. منم بیخیاس رفتم ساااامت در. مامان  لفن و هطع کرد و عین بروساااالی 

 پرید سمت در و مانع من شد

 هفتم نمیری -مامان 

 اونوهت چرا -
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 چون چ چسبیده به را. همش بیرونی. نمیری -

 میرر. من به همه هوس دادر میار -

 نمیری -

 ررمی -

پ  بیا شاارگ ببندیم. اهه  ونسااتی او این در بری بیرون  ا هر ساااعتی که دلت خواساات میتونی  -

 بیرون باشی

 با  عجب نگاش کردر

 هبوس -من  

  رفتم ا اهم. خب االن چیاار کنم. من آروو نیستم اهه نتونم او این خونه برر بیرون

یداد. با  عجب نگاش کردر. خندر هرفته دوباره رفتم پایین. مامان عین نگهبانا داشاااات نگهبانی م

بود. رفتم باال. نه باید یه فاری بانم. مریم  و ا اهش بود. آره همینه. پنجره رو باو کردر و به مریم 

  هفتم بیاد پیش پنجره. مریم هم  اضر شده بود

  ها؟ -مریم  

  مامان وندانیم کرده -

  چیییی -

 به خدا -

 چرا آخه -

یرونی نباید االن بری. شرگ هذاشته اهه  ونستی بری بیرون میذارر  ا هروهت لج کرده  و همش ب -

 دلت خواست بیرون باشی

 خب به بابات بسنی بگو عرفان منتظره -

 چی ور میسنی آخه. بابا او مامان میترسه. طرفداری اونو میانه. من یه فاری دارر -

 چی -

 دستمو بگیر بپرر ا اق  و -

 میفتیچییییی. دیوونه ای.  -

  واسم هست -

 ببین این یه ریساه. نه نمیشه -

 میشه. وهرنه او اینجا میپرر -
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وه -  الهی بدون شوهر بشی آروو ا

کیفمو و دادر به مریم. مریمم انداخت  و ا اهش. دساااااتمو هرفت. رفتم باالی پنجره. به پایین نگاه 

 ناردر. با  رس یای او پاهامو هذاشتم رو لبه پنجره مریم

 وااای آروو  وروخدا مراهب باش -مریم  

 بهم استرس نده. ساکت شو -

  با  رس اونیای پامو هذاشتم. نسدیک بود بیفتم. اما  ونستم و اومدر  و. مریم نف  را تی کشید

  اال برو مامانتو سرهرر کن  ا ما بریم -من  

  چرا سرهرمش کنم؟ -

 دیخنی. میخوای من او جلوش رد شم. نمیگه  و او کجا اوم -

 راست میگی -

 رفتیم پایین.  ا  همینه جون رفت دستشویی. مریم داد ود و خدا افظی کرد و باهم رفتیم بیرون

 دیقه اومد. من جلو نشستم و مریم پشت. ماشینش سمند بود. عرفان  رکت کرد ۵عرفان بعد 

 همخ موضوع رو براش  عریف کردر

 رفانمخب االن به ون عمو بسنی بگو  و ماشین ع -عرفان  

 ساته میانه .چی میگی عرفااان -مریم  

 نه بابا. ون عمو من او این  رفا سی جون  ره -

 ودر  و باووش. به مامان ونی ودر. مامان جواب داد

 چرا به هوشیم ونی میسنی. خب بیا پایین  رفتو بسن -مامان  

 نمیشه. آخه من االن  و ماشین عرفانم -

 هرهرهرهر -

 دوپایان_پارت_بیست_و_#

| 🐙 | @ 

 پارت_بیست_و_سه#

 :هوشی رو هذاشتم رو اسپیار

 عرفان سالر بگو -من  

 سالر -عرفان  

 .مامان جی  بلندی ود و  لفن و هطع کرد. همه ودیم ویر خنده
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 باهم رفتیم رستوران. بابا ونی ود

 جواب دادر

 بله -من  

 بسمجه فرار میانی او خونه -

  ...نه راستش -

 امشب نیا خونه -

 ...اما -

 همیناه شنیدی -

 اونوهت چرا -

 ببین. مادرت دیوونه شده. با چاهو  یاه  یات میانه ها -

 خب من فردا باید برر بانک. وسایلم خونست -

 بیا خونه. مامانتم خوابه ۶ساعت  -

 امشب پ  کجا بمونم -

 نمیدونم. خونه عمو برو -

 باشه -

 هربون دختر بسمجم -

 باو میگه بسمجه -

 :هطع کردر. عرفان با خنده هفت  لفن و

 باور میگه بسمجه -

 آره. اه -

 چیشد -مریم  

 هیچی دیگه هفت مادرت اعصاب نداره شب نیا خونه. برو خونه عمو -

 بیخووود. خونه عمو که مهمون خونه نیست -عرفان  

 به  و چه. خونه عمومه. هرجا دلم خواست میرر -من  

 منم اینجا پخمه -

  ساب میانهکی  ورو آدر  -

 هارسون مِنو رو آورد. همه جوجه سفارش دادیم
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 شنیدی پریسا داره او اودوا  میانه -مریم  

 آره هفت -

 نامسدیش همه دعو یم. داره جشن میگیر -

 کی هست مگه -

 نمیدونم. خواهشا بخاطر  سار نامسدی و خراب نان -

نمیخواساااتم عرفان چیسی بفهمه. برای مریم چشااام و ابرو اومدر که اسااام  ساااار و نیاره که هفت. 

 :عرفان هفت

  سار کیه؟ -

 هماارر -من  

 هماارت؟؟؟؟ -

 واا چته -

 چرا باید بخاطر اون نامسدی و خراب کنی -

ای لعنت بر دهانی که بی موهع باو شود. با اخم به مریم که خودش و به موش مردهی وده بود نگاه 

 کردر

 بابا مریم برای خودش میگه -من  

 یه جوری نگار کرد که با چشاش میگفت خر خود یعرفان 

 شار و با شوخی خوردیم و مریم و رسوندیم و رفتیم خونه عرفان اینا

رفتیم باال. عمو داشت فیلم نگاه میارد. ون عمو الهار داشت  ر  میشست و عسن داشت باوی 

 میارد

 سالااار -من  

 به عمو و ون عمو دست دادر. عسلم بغن کردر

 ری عسن خانمچطو -من  

 خوبم -من  

 چه عجب او این ورا -ون عمو  

 راستش مامان بیرونم کرده -

همه  عجب کردن. عرفان رفت لباساااشاااو عوض کنه و من موضاااوع رو براشاااون  عریف کردر. چون 

 خونه کوچیای داشتن و سه  ا ا اق بیشتر نداشتن من رفتم پیش عرفان بخوابم
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 باهم رفتیم ا اق

 خوابهت میکی رو  خ -عرفان  

 من -

 بیخود -

 خانما مقدر  رن -

 هرکی این جمله رو ساخته، خورده. آهایون مقدر  رن -

 هه وارت -

 بیا مسابقه بدیم هرکی وود ر رسید به  خت اون رو  خت میخوابه -

  دوهایدیم سمت  خت. هردو باهم رسیدیم

 من وود ر رسیدر -من  

 بروباباااا. من وود ر رسیدر -

 در و عین چی باو کرد. کال این دو ا جاری ها عادت ندارن در بسنن و وارد شن یهو ون عمو

 چرا خونه رو هذاشتین رو سر ون. چیشده؟ -ون عمو  

 میگم من میخوار رو  خت بخوابم میگه نه -من   

 عرفان بچه شدی.  و پایین بخواب -

 ...اما مامان -

 کوووفت -

 صب   ر  ودیم  رو  خت. اونم رو کاناپه خوابید. البته  ارفت بیرون. براش وبون در آورد و پریدر 

رفتک خونه و لباسم و پوشیدر و به همراه مریم رفتم بانک. سروش و پریسا اومده  ۶صب  ساعت 

 بودن

 سالر -من  

 سالر علیام -سروش  

 نشستیم. چون  ا صب  با عرفان بیدار بودیم خوابم میومد

  سار اومد. بهش فقط سر  اون دادر

 :اونم همیناارو کرد. مریم بلند هفت

 آروو چه مرهته خسته ای -

  ا صب  با عرفان بیدار بودر -
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 چشای  سار و سروش هرد شد

 مبارکه - سار  

 شیرینی نمیدی -سروش  

 اوووه. اینا چرا فار. کردن نامسدمه. بذار اوساولشون کنم

 درایشاهللا برای عروسیم دعو تون میانم بعد شیرینی می -من  

  سار اخماش رفت  و هم و برار دهن کجی کرد. مریمم فهمید و من و همراهی کرد

 من او االن استرس لباس و دارر. یعنی چی بپوشم -مریم  

  ر  معرو  میسنما. برو پیژامه بابا و بپوش -سروش  

 :همه ودیم ویر خنده. پریسا هفت

 فعال عروسی من نسدیاتره -

 همه  بریک هفتیم

 .استش چندروو پیش خواستگاری شد. االن هفته دیگه سه شنبه عقدمه. همه دعو یدر  -پریسا  

 [ سه شنبه ]

 این یک هفته عین برق و باد هذشت

همه اینه  ساااااار اصاااااال کار به کار من نداشااااات. معلور نیسااااات  عرفان دوباره رفت یسد. جالب او 

 س خریدیممیخواد چه انتقامی بگیره. یاشنبه من و مریم و نگین رفتیم لبا

دامنش   لباس من خیلی ناو بود. یه پیراهن که باال نش سورمه ای بود و آستیناش  ا آرنجم بود و

 کو اه  ا وانور به صورت عروسای سورمه ای کم رنی که روش کار کرده بودن

 خیلی هشنی بود

 دیگه خود ون  صورش کنید دیگه

د. مخصااوصااا رژ هرمسر. کفش پاشاانه پوشاایدمش. یه آرایش  قریبا غلیظ کردر. به صااور م میموم

 بلند سورمه ایمو پوشدیم

 مریم یه پیراهن آستین کو اه  ا وانو هرمس خریده بود. بهش میمود

 سوهیی و برداشتم و رفتم پایین

 کادو و برداشتی -مامان  

 اوهور -

 چقدر هماارت بی شخصیته. نمیتونست ما رو هم دعوت کنه یه شار مفت میفتادیم -
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ن شااااار نباش.  و االن دوساااات داری ببینی اون خونه چطوریه بعد بری انجمن فوضااااوالن  و نگرا -

 هسارش بدی

 مامان با اعصبانیت دمپاییشو پرت کرد سمت من. با خنده سوار ماشین شدر. مریمم اومد

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🐧 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_سه#

 نشستیم و رفتیم سمت خونه

ده شااااد و من دنباس جای پارک هشااااتم. فقط بین دو  ا ماشااااین جا بود. جلویی رساااایدیم. مریم پیا

 ماشین  سار بود. پشتیه نمیدونم کیه

 با هسار وور و بال ماشین و پارک کردر و وارد خونه شدر

اولین کساای که به چشاامم خورد  سااار بود که یه شاالوار مشااای با  یشاارت طوساای روشاام یه کت 

 بود  اسپورت سفید پوشیدع

 ناک . اینجا هم داشت مخ دخترا رو میسدای 

 سروش و رادین و نگین و مریمم اونور نشسته بودن

 رفتم به پریسا که عروسک شده بود  بریک هفتم و پیش بچه ها نشستم

 به این اوساوس بگو بیاد -سروش  

 کدور اوساوس -من  

  سار. نیم ساعته داره مخ دختره رو میسنه -

 باشه االن میگم بیاد -

بخند شیطانی ودر و بلند شدر. رفتم سمت  سار و دختره. دختره یه لبخند ود که انگار  اوه نرر ل

 :شده بود.  سار یه لبخند پیروومندانه ود. دستمو هذاشتم رو شونه  سار و با لوندی. هفتم

  سار جون -

ه  رص دختره با دیدن من اخماش رفت  و هم.  سار  تی دوست نداشت منو نگاه کنه. انقدر ک

 :با  رص هفت  خورد چون دختره  ند

 انگار دوست دختر ون اومد. نیاو به من ندارید -

 :دختره رفت.  سار با  رص هفت

 ...مگه مریضی  ااا -
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 با دیدن من  ر   و دهنش ماسید. سر ا پا منو با چشای هرد شده نگاه کرد و بعد آرور سوت ود

 درویش کن اون چشو بی  ربیت -من  

 و به این دافی. اونو میخوار چیااربابا   -

ودر پ  کلش. خندید و با هم نشااسااتیم . اومد روبه روی من نشااساات و  ا من رومو میاردر اونور 

 کرد اونوربا چشاش منو میخورد اما  ا من نگاش میاردر روشو می

 :دوباره نگاش کردر روشو کرد اونور که هفتم

 خیلی خوشگلم همش وس میسنی به من -

 داشتم فار میاردر معجسه آرایش چه میاند. لولو رو  بدین کرد به هلو - سار 

 :با  رص ودر ودر رو دستش که خندید. مریم هفت

 عجب شوهرش چاهه ها -

 شوهر کی؟ -

 پریسا -

 هیسس . وشته میشنون -نگین  

 همه که مین شما خوشگن نیستن مریم خانم -سروش  

ما بیار باهات رفیم شااام برات ناو کنم. جفت پا میار ببین ساااروش من او اون دخترا نیسااات -مریم  

  و صور ت

 :همه ودیم ویر خنده.  سار ویر لب هفت

 دو ا دوست و شی به هم افتادن -

 منظورت با ماهه؟ -من  

 ((((: مگه شما و شی هستین به خود ون میگیرین -

.  اال هر هر هر. کال چشم غره ودر. دست مریم و هرفتم بریم رهص. نگین نیومد. باهم رفتیم وسط

 کلی هر دادیم

  سار و سروشم اومدن  و جمع ما

 مهمون نمیخواید -سروش  

 بفرمایید -من  

 .همه در اس رهص بودین

 من برر دستشویی االن میار -من  
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رفتم طبقه باال دسااتشااویی. بعد انجار عملیات اومدر پایین. کنار میس  و لیوان هیالس یه آب میوه 

 نانه او این چیسای  رامی باشه هرمس بود. واای

 .ای خااااعک ننه. نبودی و ندیدی اینجا چه چیسای خاک بر سری هست

 : سار اومد سمت میس و هفت

 چیه وس ودی به این -

 داشتم نگاه به این خاک بر سریا میاردر -

 ایششش -

 بچه ها  سامو نگاه کنید  -رادین  

 بلند شدر و رفتم اونور. یه آهایی جلومو هرفت. هیافشو. اه اه اه اه. آدر او هرچی مرد بدش میاد

 سالر -مرد  

 سالر. بفرمایید -

 جووون -

.  سار بود. چشاش یهو یه دست رو شونم هذاشته شد. این دیگه کیه  بسنم لهش کنم این انگال.

 هرمس شده بود و  لو  لو میخورد

 وااای یای بیاد اینو بگیره االن میسنه این انگن و نفله میانه

 : سار کشدار  ر  میسد

 امااااری داریااد؟ -

 : سار دستمو هرفت و این انگلم هفت

 شما کی باشید -

 داداشااشم - سار  

یا. االن اهه من او اون خر شانسا  و رمانا بودر میگفت نامسدشم. شان  نداریم که. انگن جانم آه ب

 . به سروش و رادین و نگین و مریمم هفت بیان. منم رفتم ند عذرخواهی کرد و رفت.

رده بود. خداروشااااار اصااااال خصاااالت نه ایناه فوضااااوس باشااااما. اصااااال. فقط    کنجااویم هن ک

 فوضولی نداشتم

  سار داشت میخندید.  ا منو دید بچه ها رفتن کنار و من و کشید روبه روش

 :و هفت

 یااااد ااه هاااااااوجه انداختااای رو ماشاااینم -
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 خب -من  

 انتقااار اوت نگااارفتم -

. چون لباسااام  یره بود مشاااخص نمیشاااد فقط خیسااایش یام معلور لیوان را ریخت رور محتوای 

بود اما  مار آرایشااام پاشااایده بود.  و شاااوک بودر. نگین و مریم جلوی دهنشاااون. و با  رس هرفته 

 بودن. سروش و رادینم عین من رفته بودن  و شوک

 : سار خندید و  لو  لو خوران هفت

 اینااام انتقااامم -

 ن_پارت_بیست_و_سهپایا#

| 🐧 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_چهار#

دهنمو وا کردر که یه عربده بسنم اما دیدر پریسااا هناه داره نامسدیش خراب میشااه. با  رص نف  

 عمیقی کشیدر و کیفمو او میس برداشتم و رفتم طبقه باال

تم پایین. مریم هم لباس مریم عین در دنبالم میومد. رفتم  و رختان و مانتو شالمو پوشیدیم و رف

 پوشید و رفتم سمت پریسا اینا. پریسا با دیدنم  عجب کرد.  ند هفتم

 پریسا جون خوشبخت بشی. اینم او کادوت. ما دیگه رفع و مت کنیم -

 واا دستت درد نانه. اما چرا انقدر وود. هنوو شار نخوردی که -پریسا  

 نه دیگه. مهم دیدن شما بود -

 نطوری شده. موهات چرا خیسهچرا آرایشت ای -

 چیسی نیست. با اجاوه -

 ند رفتم. مریمم کادوش و داد و پشت سر من اومد. رفتم سمت ماشینم. جلوی ماشینم، ماشین 

 با  رص پامو کوبیدر به چرخش . سار بود

 نه  نها پار نابود شد بلاه دودهیر شروع کرد به آژیر ودن. سوار ماشین شدر و رفتم

 تمبا سرعت میرف

بگو دیگه. منه ا مقو بگو اونجا نشاااااساااااته بودیم  ساااااار که نگار میارد فار میاردر چون  -من  

خوشاااااگلم نگار میانه اما االن میبینم نه بابا. آها داشااااات فار انتقامو میارد. الای نبود انتقار او 

 من نمیگرفت میخواست بذاره اینطوری بانه

 آروو جان یان آرور برو. چیسی نشده.  -مریم  
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 آره  -

رساایدیم خونه. مریم رفت خونشااون. با  رص در و باو کردر و آرور یه سااالر کردر و رفتم طر  پله 

 :ها که برر باال. مامان اینا داشتن شار میخوردن. مامان با  عجب هفت

 چرا انقدر وود اومدی -

  همینطوری -من  

و عوض کردر و  ا خواسااتم آرایشاام و پاک کنم مامان عین چی در و باو کرد.  ند رفتم باال و لباسااام

  رصم و سر مامان خالی کردر

وه اینجا طویله نیستا. سر و مینداوی میای  و -من    ا

 مامان چشاش هرد شد. با  رص چشم غره ودر. مامان محام ود پ  کلم

 روو شدیادرست صحبت کنا بی  ربیت. انقدر نسدر  و دهنت پ -مامان  

 مامان اعصاب ندارر -من  

 چه مرهته -

 . اینم وضیعت منههووو . هیچی همون رهیسم. -

 هستا. به نظرر بذار فردا باهات بیار بانک بسنم نفلش کنموااا عجب پسره نفله ای  -

  بیخیاس مامان. میخوار بخوابم -

 بال خوابه اوس غروب. بیا شار -

 نمیخورر -

مامان با هفتن جهنم رفت بیرون. منم با  رص خوابیدر. صاااااب  با مشااااات و لگد مامان پاشااااادر. 

 :مامان هفت

 آروو نمردی که. پاشو باید بری بانک -

 ستگی بلند شدربا خ

 خوابیدی ۹خوبه دیشب ساعت  -مامان  

 رفتم دستشویی و آماده شدر. آرایش ناردر و رفتم پایین. مریمم اومد. نشستیم

 ای عن رویایی... ای محضر ویبایی -مریم  

 دیوونه شدی اوس صب  -

 اوهور -
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ن و سالر هفتن. رفتیم بانک. پریسا مرخصی بود. نگین و رادین بودن.  سار و سروش باهم اومد

 انقدر او  سار  رص داشتم که نگو.  تی جواب سالمش و ندادر و رومو کردر اونور

ور شدی؟ - سار    چته  ورو. سالر میانم چرا جواب نمیدی. ک

-...  

 هووووش با  وار -

 هوش و برو به عمت بگو -

 ندارر -

 به درک که نداری -

 ایشششش بی جنبه.  -

 یه شرااااب؟ نامسدی و خراب کردی -

  اع... جالبه. ودی ماشین منو هوجه باران کردی. دوباره دادمش کارواش -

 چرا باید هبلش کاری میاردی با کله برر  و هورمه سبسی و ماست -

  قت بود -

 پ   و هم  قت بود -

 میخواستی دوست دخترمو نپرونی -

 بروووبابااااا -

 :و نگامون میاردن. مریم هفتبچه ها با دهن با

و. آروو خانم داشتیم. جدیدا نقشه میاشی به منم نمیگی - و ا و ا  ا

 :چشم غره بهش ودر. سروش هفت

  اال باهم آشتی کنید -

 هه. شتر در خواب بیند پنبه داااااانه - سار  

 اصال در شان من نیست با  و هماالر شم -من  

 هه چه  فاهمی. دس به دس راه داره -

 ای بسنم فاش و بیارر پایینا

 بچه اید مگه؟ آشتی کنید -نگین  

 نگین جون هفتم من آشتی نمیانم. کار دیشبشم جبران میانم -من  

 یه  رکت بسنی با دو ا  رکت لهت میانم -   سار
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 بیا برو  و کوچه بابا -

 :سروش  ند هفت

 بچه ها بسه. وود آشتی کنید -

 :با  عجب هفت بعد یای ود پ  هردن  سار.  سار

 چرا میسنییییی؟ -

 االغ بچه ای مگه با یه دختر کلان میانی -

  سار با اعصبانیت رفت جاش نشست

 هر بود دیدر  سار رفت  و آبدارخونه.  ۱۲کم کم مشتریا اومدن. امروو خیلی شلوغ بود. ساعت 

 کسی باجه من کار نداشت.    کنجااویم هن کرده بود. رفتم آبدارخونه

 شت با  لفن  ر  میسد سار دا

خب  -... -نخیر ساااروش نمیتونه بیاد  -... -چه خبره؟ شااایش میلیووون  -... -که چی؟  - ساااار  

فرض کنیم باختم. شیش میلیون باید ننم بده یا بابار.  -.... -من نمیخوار  و مسابقه شرکت کنم 

 ار ببینم چی میشه. خدا افظای بابا. بذ -... -کی؟ طاها مسروری شرکت کرده  -... -یا بابای  و؟ 

 :هطع کرد و  ا برهشت منو دید. با اعصبانیت هفت

  رفای منو هوش میدادی -

 با اجاوه -

 فوضوس -

 عمته -

 ندارر -

 ای خداااااا. چی میشد  اال داشت

 ادامااه_در_پارت_بعد#
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  ادامااه_پارت_بیست_و_چهار#

 ی بدیماشاهللا. شیش میلیون کجا میخوای بر  -من  

 به  و چه مربوطه -

 اِع نشد دیگه. خب بگو. یه مشاوره او دیگران بگیر. نانه کار خال  میانی -
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نه خانم خانما دارر مین شبای هبن میرر مسابقه ماشین سواری. اهه ببرر شیش میلیون برنده  -

 باید بدر میشم اهه بباور شیش میلیون

 چشار درشت شد

 اار کنیفرض کن باختی میخوای چی -من  

  : سار با کالفگی هفت

نمیدونم. اهه ساااروش میومد خیلی خوب میشاااد. اما نمیتونه بیاد اهه اون میمومد. ساااه میلیون  -

اون میذاشاااااات سااااااه میلیون من اما من االن شاااااایش میلیون ندارر. بعدشاااااام بدبختی اینه طاها 

 مسروری رهیبمم امشب اونجاست. نرر فار میانه  سلیم شدر

 اار کنیپ  میخوای چی -

 نمیدونم -

 میشهههه منم بیار -

 چشاش هرد شد

 نخیر - سار  

 چراااا؟ -

چون چ چسبیده به را. فار کردی نمیدونم چه نقشه پلیدی  و سر ه. میخوای  واسم و پرت کنی -

  ا بباور و انتقار دیشب و بگیری

 انقدرر بچه نیستم  سار خان. خودر میدونم کی انتقامم و بگیرر -

 خوای بیاییعنی می -

 اوهور -

 پ  ببین. اهه کاری کنی من بباور باید سه میلیون و خودت بدی -

 اما اهه من کاری ناردر  ا  و بباوی -

 در اون صورت خودر میدر -

 عالی -

 و نیم میار دنبالت ۱۱شب ساعت  -

 اما چرا انقدر وود. مامانم اینا بیدارن اونموهع -

 باید اونجا باشم ۱۲من ساعت  -

 له خب. پ  رسیدی می  بنداو. خونمون و میدونی که کجاستخی -
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 بعله خانم. اونروو که دوست دخترمو پروندی و آبرومو بردی سروش شما رو رسوند. کامال یادمه -

 .خنده شیطانی کردر و رفتم سر باجوم

 :خالصه  عطین شدیم.  سار اومد پیشم و هفت

 نشیم رسیدر بهت می  میسنم.  و آماده باش که معطن -

 باشه باشه -

 :دست مریم و ورفتم و سوار ماشین شدر. بریا مریم ماجرا رو  عریف کردر. با  عجب هفت

 آروو خر شدی. بابا وس کن. بین کلی مرد میخوای بری -

 بابا  و ماشینم دیگه. میدونی چقدر هیجان و دوست دارر -

ابود کردی. این چه کاریه.  صااااد  خفه شاااو بابا. چی میگی آروو. کال یه ذره عقن داشاااتی اونم ن -

 کنه چی

 هرشب میره اونجا. چرا دفعه های هبن  صاد  نارد  -

 بابا وس کن آروو. به خدا با ایناارا به هیی جا نمیرسی -

 میخوای  و هم بیای -

 مریم چشم غره ود و ویر لب هفت بروبابا

 یه کاسه ای ویر نیم کاسشه ها موندر این  سار کله خر چطوری هبوس کرد. ببین آروو این -مریم  

 نه بابا. کسی نبود باهاش بره.  ا من هفتم با سر هبوس کرد -

 واااای خدا.  و دیوونه ای -

رساااایدیم خونه. مریم  ا خود خونه منو نصاااایحت کرد. منم فقط به فار امشااااب بودر. مریم رفت 

 خونشون. منم رفتم خونمون

 فوویه خونمون بود

 سالر -من  

 الرس -مامان   

 به به دختر هلم -فورویه  

 من برر لباسمو عوض کنم بیار -من  

رفتم باال. لباسمو با یه ساق مشای و لباس سفید عوض کرور. موهامو باو هذاشتم. خب باید فار 

 کنم چطوری میتونم جوری که مامان اینا نفهمن او خونه در برر و جوری هم که نفهمن بیار خونه

 تیجه ای نرسیدرخیلی فار کردر اما به ن
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  شااب های   بهترین کار همینه. همیشااه وهتی  و کاری به نتیجه ای نمیرساایدر. آهنی موردعالهم

 بعد او  و ب رو پلی میاردر و اون وسط به یه نتیجه رسیدر

 پلی کردمش. اولین بار به هیی نتیجه ای نرسیدر. دومین بار پلی کردر. باور به نتیجه ای نرسیدر

 کردر. وسطای آهنی بود مامان در و باو کردسومین بار پلی 

 باو این آهنی و هذاشتی -مامان  

 خب میخوار هوش بدر -

خیلی من او این آهنی خوشاااااام میاد هعی  و پلی میانی. خونه رو با این آهنی هذاشااااااتی رو  -

 سرت. بیا پایین دیگه. مهمون داریما

 مامان این ناهار اینجاست -

 آره -

 وشم نمیادهووو . اصال اوش خ -

 ساکت شو ببینم. بی ادب -

مامان رفت. آهنی و هطع کردر. مامان به این آهنی  سااااااسااااایت داشااااات. چون من همش این 

 آهنی و هوش میاردر

 رفتم پایین و نشستم. بابا هم اومد

 واال میترا، فر ناو که اصال به من سر نمیسنه. چند وهته رفته خونه  سان -فوویه  

 ی  سان و  سار. وایسا. یادمه  سامم یه برادر داشت به نار  ساناوهوع. چه اسمای شبیه

  سان کی شما هستن -من  

 خواهروادر. دو ا خواهرواده دارر. دو ا هم برادرواده -فوویه  

 خدا  فظشون کنه -

اونموهع ها خواهر واده هار خیلی به من سااااار میسدن. االن نه. او موهعی که  ساااااان اودوا  کرده  -

ر نمیسنه. ونشااام مری  شاااده. فر ناو خواهرر رفته خونشاااون چندروو، که کمک کنه. دیگه کال سااا

 سااااااامم که کال او موهعی که رفته ساااااارکار اصااااااال نمیاد. اونموهع ها هم نمیومد. خیلی کم پیش 

 میمود بیاد. کال با دوستاش خوشه

خونه  سااار. بیشااتر شااک کردر.  سااار یه برادر داشاات به نار  سااان. اونروور. که من رفته بودر 

  سار ونی ود به برادرش و هفت به مامان بگو برهرده. نانه.... نانه وااای

 فورویهههه -من  
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مامان یه چشاااااام غره ود که چرا نگفتم خاله فوویه. من کال عادت نداشااااااتم فوویه رو خاله یا فوویه 

 جون صدا کنم

 چیشده -فوویه  

 این  سار. فامیلیش چیه؟ -

  سار راد -

 رهار ریخت دروغ هفتم. چنان با شدت بلند شدر. همه با  عجب نگار کردنیعنی نگم ب

 پایان_پارت_بیست_و_چهار#
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 پارت_بیست_و_پنج#

  چته آروو. چیسی شده؟ -بابا  

 :با  عجب هفتم

 همونی که رهی  باناه -

 آره -فوویه  

 :چنان هینی هفتم. مامان که به رفتارر شک کرده بود هفت

 عجیبیه. هماار ه یا باهاش دوستی. هان؟چیه. چیس  -

 ماماااان. این همون  سامه. رهیسم -

 مامان چشاش هرد شد. این وسط فقط پدرر با نگاهی هنی مارو نگاه میارد

فوویه که مطمئنا او رهیسم خبر داشت. چون مامان وهتی میره انجمن فوضوالن همه چی او من و 

 :فامین و همه چیو میگه. فوویه هفت

 عنی اون رهیسی که اذیتت میارد.  سار خودمون بودی -

 :بابا هیج  ر شد.  ند هفتم

 اینا رو وس کنید. یعنی شما خاله  سامید؟ -

 آره خب -

اووووو. عجب دنیا کوچیاه ها. میگم چرا من او  ساااااااار بدر میاد. جدا او کاراش اینا خانوادهی 

 نچسبن. این او خالش اینم او خودش

 .. مامان داشت برای بابا موضوع منو  عریف میاردبا خنده رفتم باال
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برای مریم  مار ماجرا رو  عریف کردر. مریم داشاات شاااخ در میاورد. خالصااه غردب شااد. ساااعت. 

 :بود. بعد شار هفتم ۱۰

 من میرر باال بخوابم -

 جدیدا وود میخوابی -بابا  

بعد من باید شاایش صااب  او  چیاار کنم. میدونین چقدر دیر خوابیدن به بدن آساایب میرسااونه. -

 خواب بیدار شم

 باشه بسمجه. برو بخواب -بابا  

 :مامان که داشت میوه پوست میاند و همونجوری فیلم میدید هفت

 اوس یام میوه کوفت کن بعد بخواب -

 نه مامان. خیلی خسته ار. بعد او  هرر نخوابیدر. به هیی وجه منو بیدار نانیدا -

 بیدار کنه اال کی میخواد  ورو  -

شااب بیخیری هفتم و رفتم ا اهم. اوس در ا اق و هفن کردر. مامان اینا که  اال  اال ها هصااد خواب 

 ندارن. مجبورر او پنجره بپرر

 ند یه شلوار جین پوشیدر. روش یه مانتو صور ی پوشیدر. موهامم در اسبی بستم. شاس سفیدر 

م  و جیبم. منتظر می  کاس  سار بودر هذاشتم. کفش را ت صور یمو پوشیدر. هوشیمو انداخت

 که ود.  ند برای اطمینان  و جار بالش هذاشتم و روش پتو انداختم

 هرچه در هفن بود. اما خب دیگه

 :مریم  و ا اهش نبود.  ند پنجره رو باو کردر و هفتم

 پی  پی  -

  سار که سرش  و هوشیش بود با  عجب به من نگاه کرد. او ماشینش پیاده شد

 بیا پایین دیگه -ر   سا

 هیسس  داد نسن.  واست باشه کسی نیست او پنجره بیار -من  

 : سار چشاش هرد شد. آرور هفت

 دختر ار فاع ویاده -

 میتونم بیار نگران نباش.  و فقط بپا -
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 سار دور و اطرا  و نگاه کرد و هفت  له.  ند چند ا شاس و بهم بستم و هوشه میس سفت وصن 

و انداختم پایین. برق ا اهمو خاموش کردر و با یه بسم هللا با  رس شاس و هرفتم آرور کردر و بقیه ر 

 :آرور اومدر پایین نسدیک ومین شدر و  سار منو بغن کرد و آوردر پایین و آرور هفت

 ماشاهللا چه سنگینم هستی -

 بروباباااا -

 :سوار ماشین شدیم و رفتیم.  سار با خنده هفت

 یا. او پنجره؟عجب هنگستری هست -

 خب مامان و بابار بیدار بودن. بهشون هفتم دارر میرر بخوابم -

 دیوونه ای بابا -

 :یهو یاد فوویه افتادر.  ند بلند هفتم

  سااااار -

 : سار با  رس هفت

 مررررگ. دلم  رکید. چته؟ -

 فوویه رو میشناسی -

 فوویه؟ کدور فوویه -

 ....همون ون فوضو -

 :شه.  ند هفتمیهو یادر اومد خال

وت -  خال

 آهاع اون خاله فوضولم. آره چطور -

 واای امروو هفت -

 خالم؟ اونو او کجا میشناسی -

 بِست فِرِند مامانمه -

 اعععع. پ  مامانتم جسء اون ونایی هست که هرروو خونه خالم کمیسیون دارن -

 آره. انجمن فوضوالن. من میگم انجمن فوضوالن -

 یمامانتم میره فوضول -

 فوضولی و غیبت -

 جالبه. اسم مامانت چیه -
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 میترا -

 اووووو. میترااااا. همونی که هعی خاله میگه هی باهاش رفتم اونجا اینجا -

 آره دیگه -

 پ  یه جورایی فامین شدیم -

 فامین  ساب نمیشه -

 آشنا شدیم -

 آره. مامان  و هم عین خالته -

 نه کال متضاد همن -

یسد آدر دوسااات داشااات  ا صاااب  باهاش  ر  بسنه. چی میشاااد انقدر  ساااار وهتی عادی  ر  م

 شیطون نبود که همش فار انتقار باشه و ما باهم دوست باشیم

 چی میشه همیشه عادی باشه

دیگه  رفی نسدیم. به اونجا رسااایدیم. با  عجب پیاده شااادر. ماشاااینای المبورهینی، فراری، بنس اوه 

 اوه اوه

 ه دست هرمش نگاه کردر سار دستمو هرفت. با  عجب ب

 دستمو بگیر. اینا خیلی ناجور نگاه میانن. بهشون میگم نامسدیمی. ضایع نان - سار  

 سرمو  اون دادر

 رفتیم پیش یه مردی که سیبین داشت و داشت با چند نفر  ر  میسد رفتیم

 سالر داوود - سار  

 داوود به  سار نگاه کرد و بعد به منو بعد به دستامون

 علیک سالر. معرفی نمیانی -داوود  

 نامسدر - سار  

 نااامسد کردی؟ -

 آره. چیه باید اجاوه میگرفتم -

 مرد خودشو جمع کرد

 با نامسدت میخوای مسابقه بدی -داوود  

 آره -

 مراهب باشا. طاها نبره اوت -
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 غلط کرده ببره. سوهیی و بده -

شاادر. هیچوهت فار نمیاردر چنین سااوهیی و داد به  سااار. رفتیم ساامت فراری. با  عجب سااوار 

 ماشینی بتونم سوار شم

 اصال انگار رو ابرا سیر میاردر. خیلی الکچری بود

 میگما. این ماشین و اهه به یه جا بسنی. داغون میشه. چطوری با این ماشینا مسابقه میدی -من  

 همینه دیگه -

 ماشین خود ه -

 نه ماشین داوود هست -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_پنج#

 یعنی این ماشینا همه برای داووده -

 نخیر. فقط این ماشین داووده -

 چرا پ  این و به  و میده -

 هضیش مفصله. بعدا برات  عریف میانم -

 : سار ماشین و روشن کرد و رفت پیش بقیه ماشین نگه داشت. روبه من هفت

ااای به  الت نقشااه پلیدی  و ساارت باشااه. من بباور  و رو هم آروو برای آخرین بار میگم بهت. و -

اینجااا چاااس میانم. ببین میانم  اااال میخوای امتحااان کن. چون باادجوری ضاااااارر میخورر. فقط 

 ساکت میشینی و  مرکسمو بهم نمیسنی

 با  رس سرمو  اون میدادر. خیلی جدی بود

 :داوود داد ود

 همه آماده این؟ -

 ببند آروو کمربند و - سار  

 :بستم. داوود هفت

 فراری هرمس -

  سار چراغ ود به معنای ایناه آماده ار

 :داوود همه ماشینا رو صدا کرد اوناهم چراغ ودن. داوود هفت
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یاد ون باشااه ما اینجا همتونو چک میانیم. هیچی کلک نمیسنین. وهرنه باید ضااررشااو پرداخت  -

 کنین فهمیدین

 همه بوق ودن

 یک -داوود  

 هاو داد. با  رس چسبیدر به صندلی. هلبم  ند میسد  سار یه

 آماده...... سه  دو...... وو  -داوود  

همه ی ماشاااااینا هاو دادن.  ساااااار چنان  ند رفت یعنی او  رس فقط چشاااااامو بساااااتم. همه  ند 

 میرفتن. هلبم داشت میومد  و دهنم

 بدجوری او هم سبقت میگرفتن

مین  سااار اولین نفر رسااید.  ۳۰ترس داشااتم. بعد چشااامو بسااتم.  الم داشاات بهم میخورد. اساا

بعد اون کم کم ماشاااااینا اومدن.  ساااااار با لبخند برهشااااات به من یه چیسی بگه که یهو با  عجب 

 :هفت

 خوبی آروو. چرا رنگت پریده -

 الم داشاات بهم میخورد.  ند او ماشااین پیاده شاادر و دوهیدر یه هوشااه و  مار محتویات شااام و 

  ند دوهید سمتم باال آوردر.  سار

 خوبی - سار  

 بمیری  سار. چرا انقدر  ند رفتی -

 بعد خندیدر.  سامم خندید. رفتیم اونجا

 :داوود هفت

 طبم معموس  سار برنده شد -

 :همه  بریک. هفتن. یه مرد جوون اومد پیش  سامو با پووخند هفت

 ایندفعه رو بردی اما دفعه بعد چی -

 تیسعی کن با من در نیف - سار  

پسااار رفت. داوود شااایش میلیون و داد به  ساااار. نقد نقد. رفتیم ساااوار ماشاااین  ساااار شااادیم و 

  سار  و ماشین پوس و شمرد

 داشتم با دهت نگاه میاردر

 چیه. یه ذره هم بهت نمیدما - سار  
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 پولت بخوره  و سرت. پوس  ورو میخوار چیاار -

  سار پوس و هذاشت  و داشبورد

 بیا بریم یه کافه یه چیس بخوریم شبه. ۱ساعت  - سار  

 کااافه؟ ساعت یک شبه ها -

 نه اونجا همیشه باو. بیشتر واسه مسافراست -

 رفتیم کافه. من آب میوه پر قاس سفارش دادر.  سار شیک نو ال سفارش داد با کیک

 نترکی یهو -من  

 کیلو الغر کردر ۳اینهمه استرش داشتم.  -

 ماوهوع. من بیشتر استرس داشت -

 آره آره -

 میگمممم -

 ها؟ -

 اون ماشین موضوعش چیه -

 نمیری او فوضولی. خیلی به خالم رفتیا -

  اال بگو -

 ۱۲بابا من با این داوود یه هرار داد بستم. در اصن پوس اصلی  -

 میلیون هست. من هرار داد بستم ماشین با شما. پولم نصف میانیم

 آهاع -

 آره.  اال من یه سواس بپرسم -

 بپرس -

 با اون پسره نامسد کردی -

 کدور پسره -

همون پسری که اونروو  و بانک اومدی هفتی  ا صب  باهاش بیدار بودر. هفتی برای عروسیمون  -

 شیرینی میدر

 :عرفان و میگفت. خندیدر و هفتم

 نه بابا. پسر عمومه. هیر ون آورده بودر -

 مسخره. خوشحاس شدر یه عروسی افتادیم -
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  تما  ورو دعوت میاردر  آره منم -

 اون  قت بود -

  ا اومدر جوابش و بدر هارسون غذاها رو آورد.  سار  ند کیک و شیک نو ال رو هرفت

 نترس نمیخورر -من  

 او کجا معلور نخوری -

 چشم غره ودر

 آب میور و آرور میخوردر. یهو دیدر  سار داره نگار میانه

 چیه -من  

 ار  کنی نمیمیریا ع -

 وااا. باشه... میخوری؟ -

 :لبخند شیطونی ود و هفت

 آره.  اال که اصرار میانی میخورر -

 :بعد آبمیوه رو هرفت و نِی و نسدیک دهنش کرد.  ند هفتم

 وایسا دهنیه -

 به درک. این سوسوس باویا چیه -

 :بعد جلو چشار نِی و کرد  و دهنش و خورد. با چندش هفتم

 ار من او دهن وده دیگران بدر میاداما  س -

 خب یعنی االن نمیتونی بخوری -

 نه. چون  و خوردی -

 خب باشه نخور. خودر میخورر -

 : ند آبمیوه رو او دستش کشیدر و هفتم

 اِع. پروو فرصت طلب. خودر میخورر -

 بعد نِی و کردر  و دهنم

 برداشتم و خوردر سار خندید و کیک و داد به من  ا بخورر. با چنگاس نصفشو 

 خیلی شیطونیا. برادر م شیطونه -من  

 آره. دوران مجردیش مامان انقدر او دستمون  رص میخورد یه بار  ا مرو ساته رفت -
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بیچاره مامانتون.  و خیلی شیطونی. فار میاردر مغروری. اما خیلی شیطونی. البته به موهعش  -

 مغرورر میشی

 چی دارر راستش چرا باید مغرور بشم. همه -

 خب دیگران چون همه چی دارن مغرور میشن -

هوو . نه من خوشااگذرونیامو دارر. دوسااتار ، ساافر شااماس ، هفت هشااتا دوساات دختر ، پوس ،  -

 ماشین. دیگه چی میخوار. پ  به شیطونیم ادامه میدر و لذت میبرر

 البته کی به کی میگه شیطون

 من شیطون نیستم -

 ن هستی،  خ ، انتقار جونه پ عمم شیطونه  | شیطو -

 خیلی ممنون. چرا فقط صفات بدمو میگی -

 خوبیار چی؟

 خب نداری -

 محام ودر  و سرش. خندید

 پایان_پارت_بیست_و_پنج#
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 دوست پسر نداری - سار  

 نه -

 خب چه بهتر -

 اونوهت چرا -

  خودر میار باهات دوست میشم -

 :اختم باال و هفتمابروهامو با  عجب اند

 خیلی الس میسنیا -

 چیه دوست نداری با من دوست شی -

 نه -

 به درک. کی میاد با  و دوست میشه. بمیر او سینگلی -

 :کامال معلور بود که داره او  رص میمیره. با لبخند هفتم
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 واال من االن خعیلی خاطرخواه دارر -

 نآره آره معلومه. هرچی چالغ و معلوله خاطرخوا  -

وی  رصمممم هرفت. پسره بی ادب اوساوس نابت  |: ا

  اع جدی. پاشو بریم -من  

چشم غره ود و پوس و  ساب مرد. سوار ماشین شدیم.  ا خونه  رفی نسدیم. یه جورایی ندونسته 

 باهم ههر بودیم. وهتی رسیدیم خونه.  سار ماشین و نگه داشت

 خب دیگه خدا افظ. پیاده شو - سار  

 ا. ایششش. خدا افظباشه باب -

  پیاده شدر. دوباره شالمو هرفتم و رفتم باال و خوابیدر

 صب  مامان بیدارر کرد

  بلند شو دیگه  ن لش  / آهاع دیگه جون بان -مامان  

 :با  عجب چشامو باو کردر و هفتم

  با کی هستی؟؟؟ -

 با  و االغ -

 چرا شبیه  یوونا با من  ر  میسنی -

 بی ادبببببب -

همیدر چی هفتم. مامان خم شاااد  ا دمپاییشاااو دراره و باوبه سااارر. منم  ند دوهیدر بیرون و یهو ف

 رفتم  و دستشویی. مامان اومد پشت در

 خالصه که میای بیرون -مامان  

 اوس صبحی چه اعصابی داریا مامان . ساعت شیش صب  برو بگیر بخواب -

 پدرت برای ناهار مهمون دعوت کرده -

 کدور خریو -

 هووو بسمجه. آهای  یموری و دعوت کردر -با  با

وه. روو ویبامو خراب کرد. که چی این مردک و دعوت میانی  ا

وه باور اوووون -من    ا

وه چیه.  و و مادرت چرا او آهای  یموری بد ون میاد -بابا    ا

 او دستشویی اومدر بیرون. مامان رفته بود پایین. بابا پشته در دستشویی بود
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 در رفت  و ا من اوم

 .یهو یادر اومد من سه ساعت  و دستشویی بودر هیچااری ناردر

 بابا وود باش بیا بیرون. من هیی کاری انجار ندادر. بدو االن بانام دیر میشه -من  

 دخترر من  اال  االها اینجا هستم. باید به مساهن وندهیم فار کنم  و دستشویی -

 باباااااا بدوووو -

 د باالمامان سراسیمه اوم

 چته اوس صبحی صدا و بلند کردی ذلین مرده -مامان  

 به بابا بگو بیاد بیرون -

 االن دستشویی بودی که -

 یادر رفت کارامو انجار بد -

 ای  و درد نگیری بچه. مجیییییییییید -

 مامان به من میگی داد نسن بعد خودت داد میسنی -

 یا بیروووونمن عیبی نداره. برای  و وشته. مجیییییید. ب -

بابا  ند اومد بیرون. رفتم دسااااتشااااویی و کارامو انجار دادر. لباس پوشاااایدر. مریم  و ا اهش نبود. 

 البد پایین منتظرمه

 باید سرمار بودیم ٧بود. ما  ٣٠ ٧به ساعت هوشیم نگاه کردر. مغسر سوت کشید. ساعت 

  ند رفتم پایین و بدون خدا افظی رفتم بیرون

 بود. با دیدنم اومد طرفمو محام ود به باوورمریم بیرون منتظرر 

 دیقه پایینم ۵٠ ۶هوومیت ساعت و نگاه. ساعت  -مریم  

 ببخشید. خب چرا ونی نسدی -

 هوشیم و جا هذاشته بودر. هفتم االن همه خوابید در نسنم. کلیدر نیاوردر  ا برر هوشیمو بردارر -

 بعد چطوری ساعت و میدونی -

 او ساعت مچیم -

 ار ماشین شدیم. با سرعت رفتم سمت بانک.  ا رسیدیم پیاده شدیم ند سو

 دوهیدیم سمت بانک. وارد شدیم

 : سار با دیدنمون هرمس شد و هفت

 خانما  ا االن کجا بودید -
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 ...راستش -من  

  وضی  میخوار -

 خب بذار بگم دیگه -

 خانم بسرهمهر و ا دی. شما هسارش میشید.. بفرمایید بشینید -

 یعنی چی مگه مدرسست.  اال دفعه اوله -مریم  

 مطمئنید؟؟؟. دهعه هبن و یادر نرفته -

 مریم شروع کرد به بحث کردن منم بی  وصله نشستم

 سالر. چرا دیر کردین -نگین  

سالر نگین. چی بگم سه ساعت با خانواده داشتیم سر دستشویی دعوا میاردیم همین شد که  -

 دیر شد

کج نگامون کرد. آها  سااار برای شااما هم دارر. هنوو روو نامسدی پریسااا  نگین ود ویر خنده.  سااار

 رو یادر نرفته

 بیچارت میانم

 به کارار رسیدر. یهو یه فاری به سرر ود

 بود ۹به ساعت نگاه کردر. ساعت 

  سار جووون ببین یک بالیی سرت بیارر که

 بلند شدر و رفتم سمت  سار

  سار -من  

 وهرمار  سار. چیه -

 ه نیم ساعت مرخصی میخواری -

 ((((: دیگه چییییی . دیر اومدی وود نخوا برو -

 خندیدر

 فقط نیم ساعت -من  

 یک ربع -

 باشه یک ربع -

 او االن  ایمت شروع شد -
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دوهیدر کیفمو برداشااتم. بچه ها سااوالی نگار میاردن. دوهیدر ساامت داروخونه. وارد شاادر. نف  

 یاردننف  میسدر. دکترا با  عجب نگار م

 سالر -من  

 سالر -دکتر  

 اِسهاس میخوار هرص -

 چند ا -

 یه هوطی -

 دکتر برار آورد. پولشو  ساب کردمو هرص و انداختم  و جیبم

 دوهیدر سمت بانک

 ا لیوان هذاشتم  و سینی.  و همشون چایی ریختم.  ٧کیفمو هذاشتم رو میسر و رفتم آبدارخونه. 

 و هم ودر  ا کامال مخلوگ شه رو یای او چایی ها هرص و ریختم

 لبخند شیطانی ودر

رفتم پیش بچه ها. چایی خودمو هذاشااااتم رو میس. نگین یه لیوان و برداشاااات. سااااروش خواساااات 

 :لیوان مخصوص  سار و برداره  ند هفتم

 نه سروش جون. اینو بر ندار -

 چرا اونوهت -

 بعد میفهمی -

 چیسی ریختی  و چایی های دیگه -

 نه بابا -

 م پیش مریم. بهش  عار  کردررفت

 ادامااه_در_پارت_بعد#
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 کجا رفته بودی -مریم  

  هرص اسهاس بخرر -

 چیییی -

 هی  -
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 چرا ؟ -

 برای انتقار او  سار -

 بابا نان بیچاره میمیره -

 به درک. یه شار مفت میفتیم -

بدون  ر  برداشاااات. رساااایدر به  سااااار.  سااااار  به پریسااااا هم  عار  کردر. برداشاااات. رادینم

 :مشاوک هفت

 چیشد یهو یاد چایی افتادی -

 راستش میخواستم برای خودر بریسر هفتم شما هم بخورید -

 ساااار آخرین لیوان و برداشااات و  شاااار کرد. ساااینی رو بردر آبدار خونه و خیلی ریلا  چاییمو 

نگین و مریم همش  واسمون به  سار  خوردر.  سامم را ت خورد. به نگین نقشمو هفت. منو

 بود

یه یک ربعی طوس کشااید که یهو  سااار بلند شااد و رفت ساامت دسااتشااویی. به این  رکتش منو 

 مریم و نگین ودیم ویر خنده

 به هم نخندیم ، باهم بخندیم  / چیشده -سروش  

 هماار هلت دوست ناونینتو ناهص کرد -نگین  

 چیاااار کردی آروو -

 صی نشد. انتقار اونشب و هرفتمچیس خا -من  

 خب چیاار کردی باهاش -

 هیچی دیگه. هرص اسهاس خریدر کمی ریختم  و چاییش -

دیقه نشاااد  ۵دیقه اومد و نشاااسااات. ساااعی کردیم نخندیم.  ۱۰ساااروش ود ویر خنده.  ساااار بعد 

 دوباره پاشد رفت دستشویی

 انقدر که ما خندیده بودیم مشتریا  عجب کردن

 وهت  سار هر پنج دهیقه به پنج دهیقه میرفت دستشوییاونروو  ا آخر 

 :وهتی مشتریا رفتن سروش هفت

 داداش خدا هوت. امروو همش یه پات  و مستراح بودا -

 نمیدونم چرا سیستم بدنم به هم ریخته - سار  

 یهو منو مریم و نگین ودیم ویر خنده



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

189 

 

 رادین و پریسا هم آرور میخندیدن. سروشم ود ویر خنده

 چرا میخندین -   سار

 اون چایی لعنتی ایناارو باهات کرد -سروش  

  سار با شک به من نگاه کرد

 چیه -من  

 کار  وهه -

 بابا همچین میگی کار منه. فقط یام هرص اسهاس ریختم  و چایی دیگه -

  سار او هوشاش دود میومد بیرون

 اینم انتقار اون شبم -من  

و هذاشت رو معدش و رفت دستشویی. منم دست مریمو  سار اومد جوابمو بده که یهو دستش

 هرفتم و سوار ماشینم شدر

 خدایی امروو کلی خندیدیما -مریم  

 جیگرر  اس اومد .وااای آره -

 برات جبران میانه ها -

 به درک -

 رسدیم خونه. ماشین  یموری دمه در بود

وه این اینجاست که. یادر نبود -من    ا

 کی هست؟؟ -

 ریماشین  یمو -

وه - وه ا  ا

 ماشین و  و پارکینی پارک کردر. در و با کلید باو کردر .  یموری و ونش نشسته بودن

 سالر -من  

 سالر -مامان و بابا و ون  یموری  

 به به خوشگن خانم - یموری  

 ای وهرمار. ِشرِک. خوشگن عمه خدابیامرو ه

 من برر ا اهم لباسمو عوض کنم بیار -من  

 :سمو عوض کردر و اومدر پایین.  یموری با نگاه هیسش هفترفتم ا اهمو لبا
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 خسته نباشی خوشگن خانم -

 :با  رص هفتم

 همچنین -

 واال ما کار ویادی نداریم -

بعد چشااامک ود و خندید. مامان او  رص ویاد لبشاااو میجویید. بابا هم انگار بدش اومده بود این 

 به من میگه خوشگن خانم

 خوردیم.  و برو بخورآروو ما ناهار  -مامان  

 رفتم آشپسخونه. مسیج برار اومد. او طر   سار بود. باوش کردر

 آروو نمیری. این هرصه لعنتی جنسش اصن بودا. دارر میمرر - سار  

 : یهو بلند ودر ویر خنده. همه با  عجب نگار کردر.  ند هفتم

 ببخشید -

 :جواب مسیج  سار و دادر

 هفتم با من در نیفت -

 برات یابودارر  -

 دوباره خندیدر. غذامو خوردر و  ومدر  و هاس

 آروو خانم دیگه چخبر - یموری  

 هیچی سالمتی -

 کارای بانک خوبه -

 بله -

 خوبه دیگه. چرا نمیای خونه ما -

 دیگه چییییی. یه رووه منو میبری محضر عقدر میانی که

 :موندر چی بگم. بابا هفت

 اره. واال ما هم ویاد نمیبینیمشسرکار دیگه. وهت سر خاروندن ند -

 او دسته این دختره هن -

 اِ وااا محمد. بسه دیگه -ون  یموری  

 ایشش  سود

 غروب موندن. همش هم  یموری نگاه بدی به من میارد ۶اونروو  یموری اینا  ا ساعت 
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 : ا رفتن مامان هفت

گی دوستای  و بدن میترا. مجید این چیه. ندیدی دوستت چطوری به آروور نگاه میارد. بعد می -

 این او دوستای  و. که چی هی خوشگلم خوشگلم راه انداخته بود

 باشه دیدر.  اال شاید او هصد نگفته -بابا  

 هووو  -

 [ فردا ]

 :صب  رفتیم بانک. با خنده هفتم

  سار جون خوووبی -

 دهنت سروی  دیروو داغون شدر -

 :ی نیفتاد. وهتب  عطین شدیم سروش هفتباور خندیدر. نشستیم... اونروو ا فاق خاص

 بچه ها پایه اید بریم بستنی بخوریم -

 من باید برر خونه مادرشوهرر -پریسا  

 ایشششش -

 ایششش درد -

 رادین  و چی -

 شرمنده داداش منم کار دارر -رادین  

 ای بابا. نگین -

 سروووش ببخشید. منم کار دارر -نگین  

 آروو و مریم شما چی -

 من هستم -من  

 منم هستم -مریم  

  سار  و چی؟ -

 منم هستم - سار  

سوار ماشین شدر همراه مریمو رفتیم پارک.  سار اینا هم اومدن. من و مریم  بچه ها رفتن. منم 

 رو صندلی نشستیم

 من میرر میخرر. چی میخواید شماها - سار  

 من کاکاهو و موو میخوار -سروش  
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 دو اساوپ؟ -

 آره دیگه -

 و  ر ؟  -

 آره -

 خب مریم؟ -

وره هردو و سنتی و وانین -مریم    مننننن. منم  و  ر  میخوار. ک

 آروو  و چی -

 با شک نگاهش کردر

 پایان_پارت_بیست_و_شش#

| 🦋 | @ 

 پارت_بیست_و_هفت#

 ها چیه. نترس هرص ندارر. اون بالیی که سرر آوردی و دوست ندارر سر دشنمم بیارر - سار  

 ور نیست چه دردی کشیدرمعل -مریم  

  .نابود شدما -

 من هیفی میخوار. دارک و کاکاهو و وانین -من  

 نترکی یه وهت -

 نگران نباش -

 ساااااار رفت. یام  ر  ودیم  ا اومد. اوس ماله ساااااروش و داد. بعد برای مریم و بعد یهو بساااااتنی 

 هیفی منو هرفت و کوبید  و صور م

 مریم جی  ود. سروش مرد او خنده

 شوک بودر. یهو بلند شدر و شروع کردر به ودن  سار و 

 مردر با  عجب نگامون میاردن. محام میسدمش

 کیااافت. آشغاااااااااااس -من  

 سااار فقط میخندید و  ند رفت اونور. دوهیدر دنبالش. یهو برهشاات و یه ماساات دسااتش بود.  ا 

 به خودر بیار  مار ماست و رور خالی کرد

 بودن مردر همه  عجب کرده

 جی  ودر. مریم  ند دستشو هرفت و منو نشوند.  سامم او شدت خنده رو ومین نشسته بود
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 مردر با  عجب نگار میاردن

 سروش برووو یه آب بسرگ بخر -مریم  

 :سروش با خنده رفت خرید. مریم آرور آرور با آب صور مو پاک میارد که یهو هفت

 آروو اینطوری  میس نمیشی. بمون -

ب و رور خالی مرد. جی  بنفشاااای کشاااایدر و شااااروع کردر به ودنش و بلند شاااادر و رفتم یهو کن آ

 سمت ماشینم. مریم دوهید طر  من

 همشوووو -من  

ساااوار ماشاااین شااادر و رفتم خونه. در و با کلید باو کردر. مامان و بابا نشاااساااته بودن با دیدن من 

 :مامان هفت

 چیشده -

 هیچیییییی -

  مور فار انتقار و میاردر که مامان در ود رفتم صا   مور. داشتم  و

 ما  ا شب نیستیم. داریم با عمه نابتت میریم بیرون. میای مگه؟ -مامان  

 نه -

 به درک. خدا افظ -

 یام دیگه  عار  میاردین شاید بیاما  | ای بابا

 یهو یه فاری به سرر ود. همینه

 دیقه اومدر بیرون ۱۰بعد 

 مامان اینا نبودن

 و خشک کردر و لباس عادی پوشیدر. موهامو بستم. نشستم رو مبن ند موهام

 به صفحه هوشیم نگاه کردر. منتظر بودر  سار بسنگه

 اهه ونی نسد خودر میسنگم. دارر برات  ساااار خاااان

 دهیقه بعد  سار ونی ود ١٠

  ند جواب دادر. صدامو نارا ت کردر

 بله -من  

 رسیدی؟ -

 آره -
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 هری؟خوبی؟ االن میال ه -

 ههر نیستم. داغونم  سار. به خدا خودمو میاشم -

 :چندثانیه ساوت شد.  سار با صدای بلند هفت

 چیشدهههه -

  سار اصال بدبخت شدر -

 چیشدهههه -

 پشت  لفن نمیتونم بگم -

 میای بیرون -

 نه. میخوای  و بیا -

 باشه -

وک پدری اوت درارر  سااار   سااار  لفن و هطع کرد .  ند  و هرصااا دنباس هرص خواب آور هشااتم. ی

 جون

ونی خونه به صدا در اومد. هیافمو غمگین کردر و در و باو کردر.  سار اومد  و و رو مبن نشست. 

 به دور و بر نگاه کرد

 ای ناک  عجب خونه ای - سار  

 با نارا تی ساختگی روبه روش نشستم

  اال  و چته - سار  

 میخوار شربت بخورر میخوری -

  وش نمیریسیچیسی که  -

  سار نمیفهمی داغونم. االن وهت ایناارا نیستا -

 سااار هبوس کرد. هه  سااار در خواب بیند پنبه دانه. رفتم آشااپسخونه. شااربتا رو ریختم.  و لیوان 

  سار هرص خواب آور و که او هبن پودر کرده بودمو ریختم. بردمش

 :داشت لیوان منو بر میداشت که هفتم

 ه. من سرما خوردر سار اون ماله من -

  سار با بیخیالی لیوان موردنظر و برداشت و منم نشستم.  سار یک نف   مار آبمیوه رو خورد

 دلم خنک شد

 :منم خوردر.  سار هفت
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 میشنور -

 اصال داغونم -

 ای درد داغونم. خب بگو چرا داغونی -

 راستش االن فهمیدر مامانم -

 کرداما باوش می  سار داشت هیج میشد. هعی چشاش بسته میشد

 :الای هفتم

 هوشیم داره ونی میخوره االن میار -

 ند رفتم آشپسخونه.  سار اوس یام هوشیار بود بعد یهو خوابید. رفتم روبه روش. چندبار دستمو 

پیش صور ش  اون دادر. بیدار نبود. وساین آرایشم و آوردر. با کش وسط موهاشو بستم. براش 

 رژ هونه. آخرر یه رژ خوشگنخط چشم کشیدر. کرر پودر. 

ای جااااان چه خوشااگن شااد. نگاه نگاه. راساات میگنا معجسه آرایش چه میاند. چه جیگری شااده 

  سار

 :دوربینم و آوردر و هفتم

  سار جووون بگو سیب -

 .چیاااک. عا  هرفتم اوش. بعد آرایشش و پاک کردر و بسور  سامو بیدار کردر

 چرا یهو خوابم برد - سار  

 ون هرص خواب آور خوردیچ -

 یعنی چی -

 فقط بخاطر انتقار -

 : سار با  عجب بلند شد و هفت

 چه بالیی سرر آوردی -

 :عا  و بهش نشون دادر.  سار با اعصبانیت هفت

 پااااااکش کن -

 نمیانم -

 غلط کردی نانی -

 به خدا نسدیام بشی میذارمش  و هروه -

 پاکش کن -
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 نمیانم -

 .  سار  واب دادهوشی  سار ونی خورد

 هووو  اوکی فعال -... -االن نمیتونم بیار  -... -کی مامان؟  -... -چیه  سان؟  - سار  

 هطع کرد و انگشت اشارش و آورد جلوی صور م

 یعنی من یک پدری او  و درارر مرغای آسمون به  الت هریه کنن -

 ر سار رفت. منم با پیرووی رفتم ا اهمو به مریم عا  و نشون داد

  مریم خندید

 بابا دمت هرر. اصال هیااافشو -مریم  

 |:  قشه. پسره پخمه -

 خوب کاری کردی عشقم. جلوی همه آبرو و برد -

 همش دست میذاره رو آبرور. منم ایندفعه هراره با آبروش باوی کنم -

  [دو ماه بعد ]

 .میبندیم غروب ما هنوو  و بانیام و داریم  سابارو ۶اسفند هست. ساعت  ٢٩امروو 

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🍰 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_هفت#

  او عا  برا ون بگم.  سار  ا میاد اذیتم کنه با عاسه  هدیدش میانم

  بیچاره موش میشه میره میشینه

  شعور بی فرهنی قشه بی

 فردا عید هست و من دارر ذوق مرگ میشم

 شهوااای این بیصا ابا چرا  مور نمی -مریم  

 کم غر بسن مریم -رادین  

 بابا من با آنیتا االن هرار داشتم  سار جان  | ای بابا بذار برر دیگه -سروش  

 کارت مگه  مور شد؟ - سار  

 نه -

 /: پ  هوه نخور بشین کار و انجار بده -

 |: ممنون -
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 :مامان ونی ود.  ا اومدر جو ب بدر  سار هفت

 بسرهمهر هفتم سرککخانم کوچامهر. اهم ببخشید خانم  -

 ار با  لفن  ر  نسنید

 ناااک  الای هفتا کوچامهر

 امممم باشه اما یاد ونه یه عا  داشتم. آرایش و میگم. نشون بدر -من  

 : سار با  رص هفت

 برو جواب بده  لفنتو -

 با خنده بلند شدمو جواب دادر

 الو -مامان  

 سالر بله -

 کجایی  و؟ -

 هدر میسنمدر سوا ن هاوایی دارر  -

 هرهرهر نمک کی بودی دختر خرر -

 مامان بانام دیگه سواس داره آخه -

 داری میای برو دنباس بابات -

 باشه. خدا افظ -

هوشی رو هطع کردر و رفتم هذاشتم رو میسر و رفتم پیش مریم و داشتم با مریم یه پرونده رو چک 

 :میاردیم که  سار یهو هفت

 آرهههههههههه -

تیم.  ساااار پیش میس من وایساااتاده بود و هوشااایم دساااتش بود. دوهیدر هوشااای و با  عجب برهشااا

 :هرفتم. با جی  هفتم

 هوشی منو برداشته بودی -

 آره. عا  و  ذ  کردر -

آ یش هرفتما یه لحظه. دو ماهه دارر او عا  محافظت میانم. ساااااااه ماهه داره  الش میانه 

 عا  و پاک کنه

 :یسا هفتلعنتیییی. یه جی  دیگه ودر که پر 

 کدور عا . چیشده؟ -
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 دوباره جی  ودمو  و هالریمو نگاه کردر. ای کاش رمس میذاشتم برای هوشیم

 ای درد. چیه هعی عین االغ داد میسنی -سروش  

 . سار فقط میخندید. با اعصبانیت هعی میپریدر و سر  سار غر میسدر

 خیالم را ت شدر. سه ماهه داری منو  هدید میانی - سار  

  هدید چی -ین  نگ

  اااال بماااند -

با  رص نشستم  و جار. دیگه با چی  هدیدش کنم. با  رص جعبه دستماس کاغذی رو پرت کردر 

 :براش.  سار با خنده  و هوا هرفتش و هفت

 نان دوربینا میگیرنتا -

 بروباباااا پشمک -

داخت. دوست داشتم مریم ود ویر خنده. با  رص بقیه  سابا رو بستم.  سامم هعی  یاه مین

 دهنشو جر بدر

 خفههه شو -من  

  قته پرووو -

 چشم غره ودر و بلند شدر

 کارر  مور شد. پیشاپیش عید همگی مبارک. میبنمتون. مریم  مور شد کارت -من  

 یه پنج دیقه وایسی  له -

 :بعد پنج مریمم پاشد و پیشاپیش عید و به بچه ها  بریک. هفت و باهم رفتیم.  سار هفت

 عید ون پیشاپیش مبارک خانم ا دی و خانم کوچامهر -

با  رص ودر پ  کلش.  سااار خندید. سااوار ماشااین شاادیم و رفتیم ساامت باوار  ا بابا رو سااوار 

 کنیم. مذیم رفت پشت نشست. بابا جلو نشست و سالر کرد و رفتم سمت خونه

  سابارو بستین -بابا  

 آره پدرمون در اومد -

 هنوو  مور نارده بودن. او ساعت هشت صب  داریم  سابا رو میبندیم  اال بقیه -مریم  

 خسته نباشین -

 مرسی عمو جون -

 او آینه به مریم خودشیرین نگاه کردر. برار چشم و ابرو اومد
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 مریم یام استرا ت کن بریم بیرون -من  

 بیرون. چرا؟ -بابا  

 خرید عید -

 کردین که -

 نه هنوو مونده -

 تگی و نمیفهمینشما معنی خس -

 ((((((: نه -مریم  

 با مریم و مامان و  همینه جون رفتیم باوار ٩ناهار و خوردر و خوابیدر. ساعت   رسیدیم.

 من و مریم جلو جلو میرفتیم مامانا هم پشت

 یه ماه دیگه  ولد ه -مریم  

 و  ف مالی ب.و.ساوهور. وااای دوباره عید و دوباره  -

 عیدی نمیگیریم او فامینواای آره. امسالم که  -

 چرا -

 |: میگن شاغن شدی. دیگه بسرگ شدی -

 واای راست میگیا -

 بیرون بودیم و بعد رفتیم خونه مریم اینا ١٢اونشب  ا ساعت 

 چون بابا اونجا بود و با بابای مریم داشتن  خته نرد باوی میاردن

 شامم خوردیم و رفتیم خونه خودمون

 د بلند کردصب  مامان منو با مشت و لگ

 پاشو دیگه. پاشو نیم ساعت دیگه ساس  حوین میشه -مامان  

با عجله رفتم دسااتشااویی و لباسااای جدیدر و پوشاایدر. موهامو باال بسااتم. ساافره هفت سااین و با 

 مامان چیدیم و دورش نشستیم.  لویسیون و شروع کردیم

 بدوهین بدوهین سه ، دو ، یک و آغاو ساااس نوووو -من  

 ید و  بریک هفت. بعد پریدر بغن مامانب.و.سغن کردر. بابا سرمو بابامو ب

 عیدت مبارک -من  

عید  و هم مبارر دختر خرر. ایشاهللا امساس یام عاهن بشی. یام خدا بهت عقن بده. ایشاهللا  -

 یه شوهر هیرت بیاد
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 :خندیدر. بابا هفت

 نیشتو ببند.  ا اسم شوهر اومد نیشش  ا بناهوش باو شد -

 ی بابا هیر ندها -

 هسار ومن داد ٢٠٠هسار ومن. یه مامان هم  ۴٠٠ ایی داد. یعنی  ۵٠بابا به من هشت  ا  راوس 

 رفتیم پیش مریم اینا.  همینه جون و بغن کردر. با بابای مریم دست دادر رسیدر به مریم

 پریدر بغلش

 دوستم عیدت مبارک -من  

 عید  و هم مبارک خن و چلم -

 خب عیدیم -

 فع بابا. باو پروو شدیاخ -

هسار ومن داد. رفتیم  ١۵٠هسار ومن عیاادی داد. بااایااا بااه مریم  ١٠٠خناادیاادر. بااابااای مریم بااه من 

 خونمون. چون براب مریم اینا مهمون اومده بود

 پایان_پارت_بیست_و_هفت#

| 🍰 | @ 

 پارت_بیست_و_هشت#

 لباس پوشیدیم  ا بریم خونه مامان بسرگ

 یدر. سوار ماشین پژو بابا شدیم و رفتیم خونه مامان بسرگلباسای جدیدر و پوش

عمو اینا اونجا بودن. با ذوق دیدن عرفان رفتم  و. مامان بسرگ یه سااااای. داشااااات. هرچه برای عمه 

 هلن بود

بغلش کردر.  یه سای پشامالو و سافید  و دلبرو. اسامش لوسای بود. با دیدن من اومد سامتم.  ند

 بعد رفتیم باال

سرگ و بغن مردر و  بریک هفتم. بعد عمو و عمه و ون عمو. بعد عسااااااان. عرفان پیدا اوس مامان ب

 میدا نبود

 نشستیم

 ون عمو الهار، عرفان کو -من  

 دستشویی آروو جان -ون عمو  

 عرفان بعد دو دیقه اومد. با مامان و بابا دست داد رسید به من. پریدر بغلش
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 عیدت مبارک وشتوس -من  

 در نشدییه سالم هذشت آ -

 فرشته ها مگه آدر میشن -

 فرشته ای او جن  عسراهین -

 بابا. عیدیمو بده  ساکت شو -

 چه پروو -

 :رفت روبه رور رو مبن لم داد و بلند هفت

 خداروشار دیگه  و هم شاغن شدی الور نیست عیدی بدیم -

 چرااااااا -من  

  عسیسر آروو  ه  غاری ما هست  ب پ  عیدیش واجبه -عمه  

 نخیر. عسن اینجا چاارست -رفان  ع

   سودیت میشه به من میگن  ه  غاری -من  

 نه بابا خر هنده -

 جمع کن خود و بابا سیرابی -

 اع واع. آروو چه طرو صحبته -مامان  

 ولی  و چشای مامان میدیدر که داره منو  حسبن میانه. خندر هرفت

 وودباش عیدیمو بده عرفان جووون -من  

  باش عرفان وود -عمو  

شااااااما چرا دیگه بابا  | اونموهع که من شاااااااغن شاااااادر منو او عیدی محرور کردید هفتید  -عرفان  

 شاغلی االن این پخمه شاغله بهش عیدی میدی

 راست میگه دیگه بچم -مامان بسرگ  

وی  رصم هرفت. دوست داشتم عصای مامان بسرگ و هشنی بانم  و دهن خودشو عرفان. عرفان  ا

 :نب نگار کرد. مامان بسرگ ادامه داد م به جا

 بیست و چهارساس سن داره. انداوه شتریه برای خودش -

  یه بالنسبتی چیسی مامان جان -بابا  

 دروغ میگم مجید. بعدر االن شاغله  / دیگه عیدی بی عیدی -

 :با  رص پاشدر و هفتم
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 ت سرر میذارینیعنی چی. اصال عیدیتونو میخدار چیاار. ماله خود ون. دارین من -

 هسار ومنی در آورد و به من داد ۵٠ ا  راوس  ۴عمو او جیبش 

 هطار ومن به من ١٠٠آوردر. عمه هلن    شار کردمو برای عرفان که با  رص نگار میارد وبون در

 داد. بغلش کردمو با  الت ههر رفتم پایبن. یعنی آروو نیستم او این عرفان بشاه عیدی نگیرر

 :بغلش کردمو بهش هفتملوسی اومد سمتم 

 واای نگاش بان چه بسرگ شده. ای جوووون دلم. بسرگ شدی؟ ها بسرگ شدی لوسی. ببینمت -

 :ش کردر. پارس میارد. داد ودرب.و.س

 عمه هلللن -

 :عمه اومد بیرون و با لبخند همیشگیش هفت

 بله آروو -

 لوسی چندسالشه -

 داره میره  و دوساس -

 دوباره بغلش کردر

 داره دوسالت میشه هوور. واای نگاش کن خانم شده. بدو برو  وپ بیار باوی کنیم. بدو بدو -من  

 :لوسی رو هذاشتم ومین  ند رفت طر  خونش. عرفان اومد کنارر نشست و با خنده هفت

 ناشیمون با لوسی -

 :لوسی  وپ و آورد پیش من. جواب عرفان و ندادر. عرفان با داد به لوسی هفت

 لوسی. بدو برو برو ببینم -

 :لوسی موند چیاار کنه. با  رص به عرفان هفتم

 به  و چه. دارر باهاش باوی میانم -

 خب جواب منم بده -

 با  و  رفی ندارر -

 چه پوس پرست -

 چطور دلت میاد به من عیدی ندی -

 هسار ومنی در آورد ١٠٠عرفان با غرغر او جیبش یه  راوس 

 رفان هم با خنده بغلم کردبا ذوق هرفتم. و پریدر بغلش. ع

 لوسی بدو برو -عرفان  
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 :لوسی موند. عرفان با اعصبانیت هفت

 با  و مگه نیستم. عجب پرویی هستی. بدو برو اونور باوی کن -

 لوسی که انگار منتظر باوی من بود  ند  ند پارس کرد

 :عمه اومد بیرون و هفت

 عرفان با بچم چیاار داری آخه -

 ن یه سگم شدیعمه ماما -عرفان  

 :عمه بی  وجه لوسی و بغن کرد و هفت

 بیا اینجا ببینم لوسی من. بدو برو باوی کن -

 عسن دوهید پیش عمه  ا بره همراهش با لوسی باوی کنه

 ساس بسرهتره ۵چه  سی داری عمت اوت فقط  -من  

. میترشااه هیی  ساای. لعنتی رو نگاه. عمم برای خودش دافیه لعنتی. موندر چرا شااوهر نمیشااه -

 ها. االن باید دو ا بچه داشت

 ((((: ایناهاش لوسی االن بچشه -

 به خدا  و هم عقلت به اون عمه نادونت رفته -

 بروبابا نابت -

 عمه اومد سمت ما

 بچه ها بعدا هر میخوار لوسی و ببرر دور بسنه. میاین -عمه  

 من هستم عمه -

 من نمیار. میگیرر اینجا میخوابم -عرفان  

 فه شو باباخ -

 هلن میبینی چطوری با من  ر  میسنه -

 هلن چیه. ناسالمتی عمتما -عمه  

 ببخشید  واسم نبود عمه هلن میبینی -

 خوب میانه  اال میای عرفان -

 ...نااا -

 میاد عمه -من  

 باشه  اال بیاین باال ناهار. عسسسسن بیا عمه جون. بدو بریم ناهار بخوریم -
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 ون عمو سفره رو چیده بودن رفتیم باال. مامان و

 عسن به سی دست ودی -ون عمو  

 الهار به اون نگو سی اسم داره بگو لوسی -عمه  

 اه اه اه. اسم بهتر نبود -بابا  

 مجیدددددد -

 مجید خواهرمو اذیت نان -عمو  

 عسن بدو برو دستتو بشور به لوسی دست ودی کییفه -ون عمو  

 :طر پا دردش رو مبن نشسته بود هفتهمه نشستیم. مامان بسرگ که بخا

 واال این نیمچه سی  مار  یاگ و به هند کشیده -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🍦 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_هشت#

 :عمه هلن معترض هفت

  مامان بسه. همش بهانه میگیری. لوسی اصال اونجوری نیست -

 :فتمامان که او دعوای مادربسرهمو عمه خوشش اومده بود ه

  اال بیخیاس. غذا باشید -

 غذارو با شوخی و غرغرای مامان بسرگ خوردیم

 کی ناهار و درست کرد؟ -عرفان   

 منو مامانت. واال همیشه غذاها به پای ما هست دیگه -مامان  

 بعد الای خندید. در اصن این متلک به عمه هلن بود که دست به سیاه و سفید نمیسد

 :مان شده بود هفتعرفان که متوجه متلک ما

 دستت درد نانه ون عمو. مرسی مامان -

بلند شااااد و منم بعد ایناه غذامو خوردر رفتم  یاگ. بقیه هم کم کم اومدن و روصااااندلیای  یاگ 

 نشستن و چایی میخوردن. رفتم پیش لوسی. عسلم اومد

  خیلی با اله -عسن  

 اوهور. خودشه هی لوس میانه -من  

 :ردر و هفتم وپ. و هرفتم و پر ش ک
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 لوسی برو بگیرش -

لوساااااای دوهید و رفت هرفتش و برار آورد. دومین بار که  وپ و پرت کردر خورد به یه اسااااااتاان و 

اساااتاان خورد شاااد. مامان بسرگ چنان افتاد دنبالم یعنی سااااته رو ودر کن  یاگ و دوهید دنبالم. 

 :آخر خسته شد و نشست. مامان باو متلک انداخت و هفت

امان جون شما که پا ون او پای من بهتره. ماشاهللا مین جوون بیست ساله میدوهین. چرا واال م -

 پ  هی پا ون درد میگیره

منو عرفان به هم چشاااااامک ودیم. ون عمو هم خندید و  ر  مامان و  ایید کرد. ون عمو هم عین 

 مامان دس خوشی او عمه و مامان بسرگ نداشت

 ن چیه؟خب بگید بعدا هر برنامتو -بابا  

راساااااتش من دارر با لوسااااای میرر بیرون. عرفان و آروو هم میان. الهار جون اهه اجاوه بدی  -عمه  

 عسلم بیاد

 اِممم باشه -ون عمو  

خالصااااه بعدا هر فرا رسااااید. همه رفتن  ا بخوابن. منو عمه و عرفان و عساااان و لوساااای هم سااااوار 

 ماشین شدیم

 پشت. عرفان لوسی و بغن کرد. رفتیم  ا دور بسنیم عمه که راننده. عرفان جلو نشست. منو عسلم

 لوسی ببینمت. عمه چرا انقدر لوسی وشته -عرفان  

 :عمه با  رص ود به دسته عرفان. عرفان خندید. عسن هفت

 کجاش وشته. خیلی هم خوشگله. بدسلیقه -

 بروبابا. ببین عسن من پلیسما. میار میبرمت وندان -

رفت یه هوشااه نشااساات. دلم یه لحظه هوای  سااامو کرد. یعنی عساان او  رس وندان موش شااد و 

 االن داره چیاار میانه

معلومه با دخترا داره میره هردش. اصاااااال من به اون بس کوهی چرا دارر فار میانم. خیلی اوش دس 

 خوشی دارر

 لوسی اومد پشت بغلش کردر. هوشیم ونی خورد. مریم بود. جواب دادر

 بله مریم -من  

 ر خوبی؟سال -مریم  

 سالر مرسی  و خوبی -
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 مرسی. کجایی؟ -

 با عمه هلنم و عرفان بیرون -

 اع جدی. میبنم با عمع جونت اومدی بیرون -

 آره دیگه -

 کم پشتش غیبت میانی -

 ما او اوناشیم دیگه.  و چخبر -

 :لوسی پارس کرد. مریم هفت

 سالمتی. سی پیشته؟ -

 سگه عمه هستش. لوسی. انقدر ناوه -

 :ن بلند هفتعرفا

وه - وه ا وه ا  آره آره خیلییییی. با اون هیافش. ا

 عمه دوباره عرفان و کتم ود

  و کجایی -من  

 اومدیم باغ خالم -

 کدور اون وکیله -

 آره خاله  رانم. اینجا انقدر خوشگله -

 جدی عا  بگیر ببینم بعد -

 ی دیگه. کار نداری؟باشه.  وصلم سر رفته بود هفتم بسنگم ببینم در چه  الی. مشغول -

 نه عشقم. فعال -

 :هطع کردر. عرفان هفت

وه عشقم؟  اس بهم ونا - وه ا  ا

 چیه چیه؟ وورت میاد رفیم صممی داره -عمه  

 دمت هرر عمه جونم -من  

 عمه هلن میشه او اون طرفداری نانی -عرفان  

 :لوسی رفت جلو. عرفان هرفت  و دستشو هفت

 ه عروساا  و دست جا میشیمنو نگاه کن. آره. کرا شبی -

 عروسک مامانشه -عمه  
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 عمه آهنی ميذاري -عسن  

 آره جان دلم -

 عمه یه آهنی شاد هذاست. رفتیم پارک. هوشی عرفان ونی خورد و عرفان رفت

 عمه. لوسی که هالده بسته. میشه ببرمش یام دور بسنه -من 

 باشه ولی هالدشو وس نانیا -

 خیالت  خت -

هرفتم. یام دور ودر  و باغ که دیدر به به بههههه.  الس وادساااااات.  سااااااار خان هالده لوساااااای رو 

 شبش  ا پسر دیگه  با

خودش رو ومین نشسته . دو سه  ا او پسرا رو دسته صندلی. چند ا او دوستاشم مین خودش رو 

 ومین. لوسی پارس کرد که باعث شد پسرا به من نگاه بنداون و سو ی بسنن

   سار با دیدنم هفت

 به به آروو خانم -

 آفرین  سار خان. عجب  وریایی و  ی  میسنی -پسر  

 به این میگین  وری. هیافش شبیه پشمک  ا  عبداللست -

 : رصم هرفت. با  رص هفتم

 کاری نان این سی و وس کنم بیاد پاچتو بگیره -

 هبال با عا   هدیدر میاردی االن با سی -

 بعله. چون آدر بشو نیستی -

 :ی خورد. او عمد پیش لوسی نشستم و هفتمهوشیم ون

 ببین عرفانه. االن میریم پیش عرفان -

 جواب دادر

 بله عرفان جون -من  

 آفتاب او کدور طر  غروب کرده به من میگی عرفان جون خروک -

 مرسی عسیسر. جانم کار داشتی -

 ورشاااک. بهت نمیاد انقدر لوند باشی. کجایی سر لشت -

 الن میار پیش  و.  و کجایی؟مرسی هلم. من ا -

 پیش عمه -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

208 

 

 باشه دارر میار -

 : لفن و هطع کردر.  سار با  رص هفت

 عرفان خان بودن -

 بعله. امری بود -

 نخیر. بفرمایید پیش همون عرفان جوووون -

 پایان_پارت_بیست_و_هشت#

| 🍦 | @ 

 پارت_بیست_و_نه#

 ا  رصش هرفتاو ایناه  رص خورد خدشم اومد اما سواس اینجاست چر 

 بیخیاس رفتم پیش عرفان

وه چیه چسبیدی به این سی -عرفان    ا

 عرفاااان. بهت میگم نگو سی -عمه  

 واای بیخیاس عمه جان -

 :عمه هالده لوسی رو هرفت و هفت

 من میرر با لوسی دور بسنم -

 عمه منم میتونم بیار -عسن  

 بیا عشقم -

 صندلی دست عسن و هرفت و رفتن. منم لم دادر. رو

  [چندروو بعد ]

اون چندروو عید هم  مور شااد. ما او پنجمین رووش رفتیم بانک. فوویه و  یموری انیا اومدن خونه 

 ما. ما هم رفتیم خونه اونا و همینطور خونه عمو فرواد اینا

 عرفان هم روو چهارر عید رفت یسد

 نگم برا ون که من چقدر اونروو هریه کردر که نره

 ن مریم بود و همینطور که دوری او مریم برار سخته دوری او عرفانم سختهعرفان برار می

عرفانم میگفت وود میار. ون عمو هم هم  نگران بود. نگران مسیر و جاده. خالصه با کلی ا ماس 

 و اینا باوی عرفان رفت

 ولی هوس داد برای  ولدر بیاد
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 سیسده بدر هم همراه خانواده پدری اومدیم فشم

 ک فروند بود و پدر و مادرش مرده بودن  نها بود بخاطر همین با این خانواده ای که مامان جون 

 اصال دوسشون نداشت میومد

 غروب همه رفتیم خونه های خودمون

 آخهش عیدر  مور شد -من  

 مناه او خستگی دارر میمیرر. مجید شامو سفارش بده من  اس ندارر درست کنم -مامان  

 وابیم بعد شار بخوریممیخوای بام بخ -بابا  

 مامان هبوس مرد. مامان و بابا رفتن خوابیدن. منم رفتم ا اهم. مریم خونه نبود

 موبایلم ونی خورد. سروش؟

 :جواب دادر

 بله -

 سالر آروو خوبی -

 آره خوبم  و چطوری؟ -

 خوبم. میخوار یه چیسی بهت بگم.  یلی مهمه -

 ..چیسی شده. راستش -

 :ه هفتیهو صدای  سار اومد ک

 سروووش به ک  ونی ودی -

 به دوستم -سروش  

 ببین بگیر هطعش کن -

 :سروش با نارا تی هفت

 خب من برر. بیخیاس اصال فراموش کن ونی ودن فعال -

با  عجب هطع کردر . یعنی چیشده. مریم اومد. رفتم پایه پنجره و موضوع سروش و  عریف کردر 

 براش

 میشه هرچی باشه مربوگ به  سار -مریم  

 یعنی چی -

 خب هاهوس چرا  سار با اعصبانتی هفت هطع کنه -

 راست میگی. یعنی چیشده -
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 چه میدونم. سیسده بدر چطور بود -

 خوب بود. با مامان بسرگ و عمه و عمو اینا رفتیم فشم. شما کجا رفتین -

 ما رفتیم باغ داییم -

 خوشگذشت -

 ود. عرفان رفتاهه با کنه بودن پسرخالم  ساب نانیم بد نب -

واااب آره. کلی هریه کردر. به خدا  و ایار عید  و که نیسااااااتی. من فقط با عرفانم. چهارمین روو  -

 رفت. بعد همش من بیاار بودر خونه مامان بسرهم

 خب میگفتی باهم میرفتیم بیرون. مناه همیشه مهمونی نبودر -

  اال  مور شد -

وسااااااط  عطیالت یه کاری براش پیش اومد بیچاره هیجی او  اال خالم. خاله  رانم. هفتم وکیله.  -

عید نفهمید. خیلی کار سختیه. میگه وکین یه مردی شدر که ناخواسته یه مرد و کشته. خانواده 

 مرد کشته شده هم رضایت نمیدن و میگن هصاص. پدرر در اومد اینا راضی نشد

 شغن وکین بودن خیلی دس میخواد -

 آره بابا -

 و فردا باهم رفتیم بانکاونشبم هذشت 

 جالب بود فعال  سار برای انتقار کاری نارده

 خدایا شفا بده

 :آخرای ومان کاری بودیم که مریم بلند هفت

 هماارا اهه راضی هستید باهم  ا کافه برید کار مهمی باها ون دارر -

 به شرطی که خودت مهمونمون کنی -سروش  

 باشه -

 کدور کافه بریم؟ -من  

 ا و نی -

 چراااا. خب منم هماارر -

 چون این موضوع اصال به  و ربطی نداره -

 مرفم دیوونع شدی یعنی چی -

 وفتی میگه ربط نداره پ  ور نسن - سار  
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 خیلی بی ادبیا -

  سار بیخیاس سرشو انداخت  و هوشی

 مریم. چرا به من ربطی نداره -من  

 همینی که شنیدی -

 بیای  اال چرا اصرار داری  و -نگین  

 خب منم هماارر. بعنی چی همتون برید من بمونم -

 خب البد به  و مربوگ نیست که میگه نیا -رادین  

 یعنی به شما مربوطه -

 معلومه -پریسا  

 :با  رص بلند شدر و هفتم

 باشه خوشبگذره -

 او بانک خار  شدر. یعنی چی. چرا اینطوری کردن

 سوار ماشین شدمو ونی ودر به عرفان

 بگو آروو -  عرفان

 سالر عرفان. بیااری -

 نه االن خیلی کار دارر. سرکارر. خودر بهت میسنگم -

 بعد هطع مرد. داشت اشام در میمومد. چرا به من کم محلی میانن

 مریم چرا ایناارو کرد همینطوری  و خیابون میرفتم که هوشیم ونی خورد. جوابش دادر

 سالر عرفان -من  

 سالر آروو خوبی -

 نه -

 چرا -

 ....بابا امروو -

 براش موضوع رو  عریف کردر

وااای بیخیاس آروو. البد نمیخوان  و بفهمی. چرا واسه موضوع های کوچیک خود و اذیت  -عرفان  

 میانی

 آخه من چرا نباید بفهمم -
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 عجب فوضولی  و هستیا -

 نخیرر.  و کجایی -

  اوه دارر میرر خونه -

 اع  اوه  عطین شدی -

 پلی  جلومو هرفتیهو یه 

 هاور وایید عرفان. پلی  منو هرفت -من  

 شیشه رو کشیدر پایین

 سالر. خانم میدونید که نباید هنگار رانندهی با  لفن صحبت کنید -پلی   

 داشتم با هماار ون صحبت میاردر -

 سوالی نگار کرد

 آهای عرفان بسرهمهر -من  

 بعد هوشی رو هذاشتم رو اسپیار

 استش پلی  هرفتهعرفان ر  -من  

 سالر -عرفان  

 آهای بسرهمهر جاللی هستم  سالر -پلی   

 کیان جاللی؟ -

 بله -

 خوب هستید -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_بیست_و_نه#

 ممنون -

 آهای جاللی دخترعمو منو نگیرید.  قصیر من بود. نمیدونستم  و ماشینه -

 باشه فقط بخاطر شما -

 ن آهای جاللیممنو -

 :پلی  خدا افظی کرد و رفت. به عرفان هفتم

 عرفان من هطع کنم. کاری نداری -
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 نه برو برو خدا افظ -

 هطع کردر و رفتم سمت خونه. اونروو  ا غروب مریم نیومد. بعد غروب اومد اصال نیومد پای پنجره

 آخه یعنی چیشده

 رفتم پایین و برای مامان موضوع رو  عریف کردر

 میبینی. او اوس هفتم با این مریم دوستی نان. اصال انتخاب دوستت ویر خط فقره -ن  ماما

 مامان دوباره شروع کرد به نصیحت کردن. با نارا تی نشستم

 :هوشیم ونی خورد. عرفان بود. مامان اومد و هفت

 مریمه -

 نه عرفانه -

 جواب دادر

 سالر. خوبی -عرفان  

 سالر نه -

 هنوو درهیری -

 . آخه چراآره -

 به  و چه مگه فوضوس اونایی -

 چراااا. چرا اینطوری میگی -

 خب فوضولی مگه -

 :با  رص هفتم

 آره واال به من چه. خدا افظ -

 بعد هوشی و هطع کردر

 [ فردا ]

 مریم سوار شد و خیلی سرد سالر هفت. با  عجب سالر هفتم

 خوبی -من  

 اوهور -

 اِمممم. منم خوبما -

 ر کنم. روشن کن بریم دیگهخب. من چیاا -
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با  رص روشااان مردمو رفتیم سااامت بانک. وهتی رسااایدیم بانک بچه ها خیلی سااارد با من ساااالر 

 کردن. به عرفان ونی ودر ریجات میارد. چرا اینطوری با من رفتار میاردن

 معلور هست شما چتونه -من  

 : سار با اعصبانیت هفت

اشااااااتید رو ساااااار ون. مراعات مشااااااتریا رو بانید. چتون هساااااات خانم بسرهمهر. چرا بانک و هذ -

 بفرمایید بشیندید

با  عجب به  سار نگاه کردر. یعنی چی. چرا انقدر با من خشک شده. نگین اصال نگار نمیارد. 

 :سروش اومد بره آبدارخونه که هفتم

 سروش -

 آروو. ومان کار بهتره باهم  ر  نسنیم -

شااتم میمردر او  رص. آخرای کار بود. بچه ها رفتن چیییی. سااروش چرا. با نارا تی نشااسااتم. دا

 :سوار ماشینشون شدن. مریم اومد پیشمو هفت

 آروو من دارر با بچه ها میرر کافه. میشه منو برسونی -

 اِمممم منم میتونم بیار -

 چرا  و بیای؟ -

 خب منم دوستتون هستم -

 :مریم هفت

 |: هوووو . خیله خب بیا -

 ذوق کیفمو برداشتم و سوار ماشین شدر بعد کیفشو برداشت. یبا

 رفتیم طر  کافه ای که مریم هفت

رسیدیم. پیاده شدیم. عین جوجه اردک پشت مریم میرفتم. رفتیم  و. رفتیم طبقه باال. به یه دری 

 رسیدیم. مریم باوش کرد. همه جا  اریک بود با  عجب رفتم  و

 مریم در و بست

  چرا برغا خاموشه -من  

 ی نداد.  و  اریای مریم هم نمیدیدر. یهو چراغ روشن شد و همه باهم خوندنمریم جواب

   ولد  ولد  ولدت مبارک، مبارک، مبارک.  ولدت مبارک -
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با  عجب به همه نگاه کردر.  ساااار ، ساااروش ، پریساااا، رادین، عرفان، ون عمو، عمو، بابا و مامان، 

   همینه جون و بابای مریم

 هعمه هلن، و همچنین فووی

پ  این رفتارای سرد فقط نقشه بود که منو سوپرایس کنن.  مار اون ا اق بادکنک و ریسه بود. روی 

 میس کلی هلبرگ رو و شمع و کیک هرمس بود

 :نتونستم جلوی اشام و بگیرر و شروع کردر به هریه. مامان بغلم کرد و هفت

 داریهریه نان دختر خرر. میدونستم بی جنبه ای  رفیت سوپرایس و ن -

 :همه خندیدن. با خنده اشاامو پاک کردر. مریم اهمد سمتش. بغلش کردر و بهش هفتم

 شعوریخیلی بی -

 م کرد. عرفان اومد سمتم. بغلش کردرب.و.سمریم خندید و 

بیا فوضوس خانم. من او اوس میدونستم. دلم برات سوخت چندبار خواستم لو بدر چنان  -عرفان  

 ی سیر شدرمریم  هدیدر کرد او ونده

 :خندیدر. همه رو بغن کردر که رسید به  سار. محان ودر به سینش و هفتم

 انقدر با من خشک و رسمی  ر  ودی هفتم چیشده -

 : سار خندید و لپم و کشید. فوویه اومد سمتمون و هفت

 خاله جون خبرایی؟ -

 : سار دستشو انداخت دور هردن فوویه و هفت

 بذارر با این اودوا  کنم نه خاله جونم. من  وریا رو -

 :مامان اومد سمتمون و هفت

 واای آفرین. هن هفتی -

 با  عجب به مامان نگاه کردر. یهو مامان چنان ود  و صورت  سار من دردر هرفت

 چرا میسنید؟ - سار  

 ماورون به این خوشگلی و میخوای بذاری بری ونای عجووه رو مادرونت منی. خجالت ناش -

. رفتم پیش میس. آروو کردر یه شااااوهر خوشااااگن موشااااگن هیرر بیاد و شاااامع و فوت ودیم ویر خنده

 کردر

 همه دست ودن. کیک و بریدر

  سار و عرفان خیلی باهم صمیمی شده بودن. کادو. رسید به کادو
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 هسار ومن پوس ۵٠٠اوس برای مامان و بابا رو باو کردر. 

 بعد عرفان. برار پاور بانک یونیاورن خریده بود

برار یه دسااتبند نقره. مریم برار یه هردنبند که عالمت بی نهایت و خریده بود. برای خودشاام  عمه

 همینو خریده بود که ست کنن

 هسار ومن پوس دادن. عمو و ون عمو هم هیمنقدر ٢٠٠پدر و مادر مریم 

نگین برار یه لباس خریده بود. پریساااا برار یه مجسااامه کوچیک خوشاااگن. رادین برار هاب هوشااای 

 هرفته بود

 سروش برار ست وروشی هرفته بود

 رسید به  سار. اومد جلو

 یه کادو کوچولو موچولو برای  وهه میمون خریدر - سار  

 میمون نه بسمجه -بابا  

 باباااااااااا -من  

 پایان_پارت_بیست_و_نه#

| 🦋 | @ 

 پارت_سی#

  هسار ومن کادو داد ۵٠بابا خندید. فوویه هردن شاست و 

 وردیمکیک و خ

 واهعا ممنون او همه. بهترین  ولدر بود -من  

 سروش دستمو هرفت و برد یه هوشه

 آروو من باید به  و یه چیس مهمی رو بگم -سروش  

 چی؟ -

 .....راستش  سار -

 :یهو  سار پیدا شد و دست سروش و هرفت و هفت

 داداش دنبالت میگشتم. بیا بریم -

 ....اما -

 بریم دیگه -
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برای ساااروش درشااات کرد. ساااروش با نارا تی رفت. یعنی چی میخواسااات بگه که بعد چشااااش و 

  سار نمیذاشت

 مامان دست  سامو ورفت و اومد پیشم

 خب -مامان  

 خانم دستمو شاستید. چرا انقدر فشار میدید - سار  

 ساکت شو ببینم بچه پروو -مامان  

 :خندیدر. مامان هفت

 فووووویه. اسم خواهروااادت چیه -

چرا ا اهک و هذاشتی رو سرت مامان خب روبه روت وایستاده. اوش بپرس اسمت چیه. چه  - من 

 نیاوی هست او فوویه بپرسی

 ساکت شو ببینم -

  سار -فوویه  

 آها  سار. بگو ببینم. چرا این دختر خرر و اذیت میانی -مامان  

 مامااااان -من  

 بهش بگید کرر نریسه  ا منم اذیتش نانم - سار  

 میدونم عسیسر. همه این آ یشا او هور این آروو بلند میشه -

به من چه.  و شروع کردی دیگه. کی هفتش یه آدام  هنده رو بچسبونی به پشتم که منم  -من  

 بخوار انتقار بگیرر

 ما شرگ بسته بودیم - سار  

 مامان همه  قصر  وهه -من  

 راست میگه - سار  

 اِ وااااع. به من چه -مامان  

همه چیس او همون ونی ودن  و برای خرید بادمجون شروع شد. من مجبور شدر دروغ بگم.  -من  

 این آها هم عصبانی شد. پ   قصیر  و شد دیگه

 به من چه. همین االن او هم عذرخداهی کنید -مامان  

 به هیی وجه -من  

 اصالااااا - سار  
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 :مان هفتمامان هوشای هردومون رو هرفت. هردو داد ودیم. ما

 وود بااااشین -

 : سار که معلور بود دردش هرفته  ند هفت

 باشه باشه. ببخشید آروو -

 خندیدر. برای مناه این هوش کشیدنای مامان عادی شده. مامان محام  ر کشید

 وااای باشه باشه. منم ببخش. غلط کردر -من  

 :مامان ولمون کرد و رفت.  سار با خنده هفت

ابات  سودیم میشه که چنین ونه خفن و با الی داره. اهه مامانت مجرد بود بعضی اوهات به ب -

 میگرفتمش

  یف متاهله. اما دخترش مجرده ها -

 آخه  و شبیه مادرت نیستی که. هیوالیی -

 :عرفان اومد سمتمون و هفت

 دهیقا  سار جان -

  و یای  ر  نسن -من  

 وابوندن قت بود اونروو به هماارر میگفتن ماشینتو میخ -

 کوووفت -

 نگم برات  سار جان. اصال هوانین رانندهی و رعایت نمیانه -

 هوانین بانک هم همینطور - سار  

 :با  رص ودر پ  هردنی بهشون ودر. خندیدن. سروش اومد سمتمو هفت

 آروو عمت مجرده؟ -

 ای ناک . به عمم هم چشم داری -

 عجب دافیه لعنتی -

 آره مجرده -

 خداروشار -

 خندیدش رفت سمت عمه. یام با عمه  ر  ود. سروش  ر  میسد عمه میسرو

 این پشمام چه سریع مخ میسنه

 اونروو بعد یک ربع رفتیم رستوران
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 نشستیم و سروش اومد سمتم

  ....آروو راستش  سار -سروش  

 : سار دوباره  ند اومد سمت سروش و هفت

 اِممم سروش جان بریم اونور بشینیم -

 ببینم. همش میای. بذار ببینم سروش چی میگه وایسا -من  

  بیخیاس بابا. چرت میگه -

  سار سروش و برد. واااا یعنی چیشده که سروش داره خودشو میاشه که بگم

 :به مریم هفتم. مریم هفت

 ببین یه کاری کن. رفتی خونه به سروش ونی بسن -

 اهه  سار پیشش باشه -

 شایدر نباشه -

 خوردیم و بچه ها رفتنهبوس کردر. ناهار و 

مریم و عرفان اومدن خونمون. به عرفانم موضاااااوع رو هفتم. رفتیم ا اق و نشاااااساااااتیم. مامان در و 

 دوباره باو کرد

 مامان اینجا در داره -من  

ساااکت شااو ببینم بچه... ما داریم با ون عمو اینا میریم بیرون. شااب میایم. عرفان مراهب  -مامان  

 م مراهبت کناین آروو باش. او مریم

 پرستار بچه ها شدیا -مریم  

   تما ون عمو. خوشبگذره -عرفان  

مامار رفت و بعد چند دهیقه همراه بابا و عمو اینا رفتن. نشستم رو  ختم. مریم نشست رو ومین 

 و عرفان نشست صندلیم

  ونی بسن به هماارت سروش -عرفان  

  االن؟-

  آره دیگه -

 بدووو -مریم  

  ا بوق جواب داد ۵وش بعد ونی ودر. سر 

 الو -من  
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 الو آروو سالر. با  سار بودر. پیچوندمش اومدر دستشویی -

 چیسی شده -

 آره. یه چیس بهت میگم. ولی خواهش میانم بهش نگو -

 باشه باشه نمیگم. خیالت را ت -

 آروو،  سار دوست داره -

عرفان و مریم هعی میگفتن  نفساام بند اومد.  و هوشاام فقط همین  ر  پیچید. چشااار هرد شااد.

 چیشده

 چیشد آروو -سروش  

  چی... چی هفتی؟ -من  

  هفتم  سار عاشقته. اما نمیتونه بهت بگه چون میگه آروو منو دوست نداره -

 موندر چی بگم. چی باید میگفتم. مناه اصال عاشقش نیستم

 بعدا ونی میسنم -من  

 باشه.  سار چیسی نفهمه ها -

 با... باشه -

  ع مردر و رفتم  و هاس. هعی هدر میسدر. مریم و عرفان اومدن پایینهط

 چته خب؟. چرا چیسی نمیگی -عرفان  

  این سروش پشمک چی هفت -مریم  

فقط هدر میسدر و داشااتم به  سااار فار میاردر. نانه این یه شااوخی باشااه. یعنی چی. دوباره به 

 سروش ونی ودر

 اِممم بله آنیتا جان -سروش  

 و هستمآرو  -

  اِممم میدونم میدونم -

 فهمیدر پیشه  سامه

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_سی#

  داشتی منو هیر میاوردی -من  
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 نه بابا. چه دلیلی داره -

  خندیدببین منو. دارین شوخی میانید با من دیگه. االنم دارید به ریشم می -

 باید میگفتم هفتم عسیسر. فعال و همینطوری فار کن. من چیسایی که  -

 هطع کرد. هوشیو پرت کردر رو مبن

  خب بگو چیشده -مریم  

 چیسی نیست -من  

 خب این چه کاریه. بگو دیگه -عرفان  

 :نشستم. بچه ها هم. نشستن. با نارا تی هفتم

 بچه ها سروش هفت  سار عاشقته -

 :مریم ود ویرخنده. عرفان جدی هفت

 . داره جدی  ر  میسنهمریم به چی میخندی -

 آروو دروغ نگو. راست راستی چی هفت -مریم  

 جدی میگم -من  

 :مریم جدی شد و هفت

 چی.  سار دوست داره. غیر ممانه. اون خونتو  شنه -

  چه میدونم بابا. چه میدونم. خودمم موندر -

  آروو  و چی. دوسش داری -عرفان  

 نه بابا. اصالااااااا -

 ر یه آدر عیاش و دخترباوهبعد  سا -مریم  

خب بببن آروو. اماان داره این موضااوع جدی باشااه، اماان داره شااوخی باشااه و یا اماان داره یه  -

 عشم وود هذر باشه. باید خودت  سامو ویر نظر بگیری

 بابا پسری هست که لو نمیده -من  

 [ شب ]

خوابیااد. منم لباااس خوابمو مریم رفات خونشااااااون. اماا عرفاان موناد. رختخواب پهن کرد پاایین و 

پوشیدر. یه لباس هشاد یه سره سفید آستین بلند بود. نشستم. رو  ختم و بیساوییت میخوردر 

 و به  سار فار میاردر

 آخه مناه  سامو دوست ندارر. چیاار کنم
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رفتم  و  لگرار و به پروفایلش نگاه کردر. عا  خودش بود که کاله هذاشاااااات بود و هیافش معلور 

 نبود

 نالینم بود. نمیدونم یه  سی بهم هفت بهش پیار بدرآ

 سالر -من  

 :پشیمون شدر و خواستم پاکش کنم که دیدر سین ود و برار پیار فرستاد

 چیه دلت واسم  نی شده -

 موندر چی بگم. اصال من چرا به این هاو پیار دادر

 اشتباه پیار دادر. بای -من  

 : سار برار پوکر فرستاد.  ند هفتم

 عرفااااان. پاااشو -

 :عرفان با اعصبانیت به من نگاه کرد و هفت

وه -  چیه نمیذاری یام بخوابیم. دهنمو سروی  کردی ا

 به  سار پیار دادر -من  

 به درک -

 عررررفاااان -

 خب چی هفتی -

 :پیاممو بهش نشون دادر. خوند و هفت

 چیشد ذهنت درهیر  سار شد -

 میخوای نشه -

 :عرفان نشست و هفت

 آروو دوسش داری؟ -

 کی من؟ نه بابا -

 ببین نانه  و به خودت داری  لقین میانی -

 یعنی چی  لقین میانی -

 کال هی بگی من دوسش ندارر. دوسش ندارر -

 موندر چی بگم. یعنی دارر  لقین میانم
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باال نمیره. چه میدونم روش غیر ی  -من   نا وهتی میبینمش ضااااااربان هلبم  ما من مین این رما ا

 نمیشم

اوال پسااارا رو دخترا غیر ی نمیشااان. بعدر وندهی  و، رمان نیسااات. میدونم دخترباو هسااات اما  -

 پسر محترمی هست. باهاش که  ر  میسدر خیلی با ادبانه برخورد میارد

 بابا چه ربطی داره. میگم دوسش ندارر خب -

  ا اال باهاش عین آدر  ر  ودی -

 یعنی چی -

 اهاش  ر  ودی. یا همیشه با دعوا و انتقامیمنظورر اینه دوستانه ب -

 دعوا و انتقامی -

بخاطره همینه دیگه.  و فقط اون رو ساااه رو دیدی. باهاش یام دوسااتانه برخورد کن بعد نظر و  -

 بگو. بعدر االنم بگیر کپه مرهتو بذار. هم  و باید بری سرکار هم من باید برهردر یسد

 :هفت

 روااای چه کنه ای هستیا دخت -

 هرفتم خوابیدر

 نصفه شبی بیساوییت میخوری -عرفان  

 هشنم بود -

 شام نیست که چاه رسما -

خندیدر و خوابیدر. صااب  پاشاادر. عرفان خواب بود. لباس فرمم و پوشاایدر و سااوار ماشااین شاادر 

 مریم مرخصی هرفته بود

 رفتم بانک.  سار اینا اومده بودن. با دیدن  سار هوس شدر

 ت دارهاالن این منو دوس

 هووو چته چرا اینطوری نگاه میانی - سار  

 به خودر اومدر و رفتم سرجار نشستم

 :سروش اومد سمتمو هفت

 آروو چیسی که به  سار نگفتی -

 نه -

 خب خوبه -
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نشااااسااااتم. آخه واهعا منو دوساااات داره. نه بابا دوساااام نداره. خب باید بفهمم  ا اواسااااط کار فارر 

 پرسیدروردر و رفتم پیشش. باید اوش میمشغوس بود اما دیگه طاهت نیا

  سار -من  

 هان -

 میخوار اوت یه سواس مهم بپرسم -

  سار جدی شد و صا  نشست و منو نگاه کرد

 بپرس - سار  

  ... و منو -

 وااای دارر چی میگم. االن بگه نه من عن میشم

 موندر چی بگم.  سار کنجااو شد و سوالی نگار کرد

 خب - سار  

 و... چیس  و منو میخوای باشی؟ و من -

 چی چرت و پرت هفتم.  سار با  عجب نگار کرد

 چرا باید باشمت - سار  

 بع هر اس کلی بال سرت آوردر -

 بیا برو سرکارت خانم. ایسگاه کردی؟؟؟؟ -

 بدون ایناه  ر  بسنم  ند رفتم نشستم.  سار او رفتارر متعجب شده بود

 سار. یعنی اوش بپرسم. فقط نگاش میاردروهتی کارمون  مور شد رفتم پیش  

 : سار با  عجب هفت

 آروو خوبی؟ امروو چته -

 وااای خدا این منو دوست داره. نگاه نگرانم شد. آخ جووون

 میدونم نگرانم شدی -من  

 : سار با  عجب هفت

 یعنی چی؟ چی میگی؟ -

 چی میگم؟ نمیدونم؟ چی میگم؟ -

 میخوای بریم بیرون -

 لومه او دوری من طاهت نمیاره. نگاش کن. دوست داره با من بیاد بیرونوااای خدا. مع
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 باشه بریم -من  

 پایان_پارت_سی#

| 🦋 | @ 

 پارت_سی_و_یک#

 سار با  عجب کتشو پوشید و باهاش رفتم سمت ماشینش. سوار شدر. بدون هیی  رفی رفتیم 

 یه رستوران دنج و لوک 

  .رفتیم نشستیم

 چی میخوری؟ - سار  

 وووخی ببین.  تما نگرانمه که منو آورده اینجا. الهی فداش نشما

 مِنو کوش -من  

 بیا -

 مِنو رو داد. نگاهی بهش کردر. همبرهر سفارش دادر. اونم باهالی پلو سفارش داد

 به  سار نگاه کردر

 :بیچاره داره او عشم من میمیره. نمیدونه من اصال دوسش ندارر.  سار با  عجب هفت

  نطوری به من نگاه میانی  | هان؟  الت خوبهچرا ای -

  ا اومدر بگم آره. هوشیش ونی خورد. جواب داد

  سالر پرستو خانم چه عجب -... -جانم؟  - سار  

 پرستو خانم دیگه کدور خریه

  فدا شم عسیسدلم -... -نمیگی ونی نمیسنی طاهت نمیارر هووور  - سار  

داره برار میمیره.  ا اینجا اومدر االن به یه دختره  عسیسدلشااشااشااشااش. منو بگو فار کردر  سااار

 دیگه میگه عسیسدلم. بگیرر دختره رو پاره کنما

 :دهیقه باهاش  ر  ود و بعد هطع مرد. با اعصبانیت هفتم ۵ سار 

  این پرستو کی  وهه؟ -

 به  و چه -

 یعنی داشتم او اعصبانیت منفجر میشدر. هشنی    میاردر شدر رنی لبو

 یعنی چی به من چه -من  

  آخه به  و چه ربطی داره -
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 به من ربط داره -

 اونوهت چه ربطی -

  ....چون  و منو -

  ر   و دهنن ماسید. اوناه منو دوست نداره. وهرنه با این پرستو خانم جووونش  ر  نمیسد

  من  ورو چی؟ - سار  

 اید بدونم پرستو خانم کیهچون  و منو،  و منو هماارت میدونی. و منم در  د یه هماار ب -

 سااار دهنش او  عجب باو موند. اصااال من چرا با این نابت دارر میمونم. این پسااره یه پا عیاش. 

  سروش بیخود کرده هفته این منو دوست داره

 :با اعصبانیت پاشدر و هفتم

  اصال به من چه. همبرهرر ماله خودت. خدا افظ -

 او  عجب  نها هذاشتمکیفمو برداشتم و  سار و با دهن باو 

 :او رستوران خار  شدر. با اعصبانیت به خودر هفتم

پرسااتو پرسااتو برای من میانه. شاایطونه میگه با کف پار برر  و هفسااه سااینه پرسااتو جونا. پسااره  -

ونه. چرا میچساابی میال به  سااار.  سااار  ا مم. منو مگه دوساات نداری پ  پرسااتو کیه. دختره ک

 ماله منه

ماله منه. چه غلطا. مناه اصااااااال دوسااااااش ندارر. پ  چرا هفتم ماله منه. یهو یه یهو موندر. چی 

دستی منو کشید. با  عجب برهشتم.  سار با اخم و شتناکی داشت نگار میارد. سعی داشت 

 :داد نسنه اما با لحن  ندی هفت

 آروو هعی هیچی نمیگم داری پیش او  د پروو میشه.  ا داد نسدر سوار ماشین شو -

 عجب سوار ماشین شدر. چیشد. با سرعت رانندهی میارد. یا خدا. االن  صاد  میانیمبا  

 میشه آرور بری -من  

 :با صدای بلندی هفت

 نخیرررر -

 :اِی درد. سیراااابی. سر من داد میسنی. عین خودش داد ودر

نو به میخوای کسیو به کشتن بدی دوست دختر عسیست پرستو خانمو به کشتن بده چه نیاویه م -

 کشتن بدی

 :با  عجب سرعتشو کم کرد و یه هوشه پارک کرد و سعی میارد نخنده و هفت
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 چرا به پرستو  سودیت میشه -

نشاااه. عشااام منو او من هرفته. چی دارر میگم. مگه  ساااار عشاااقمه. اما خب خالصاااه اوناه منو 

 دوست داره

وله پوکت فرو کن او -من    کی؟اصال هم  سودیم نمیشه. اینو  و اون ک

خب چرا وود او کوره در میری. چرا اعصاااابانی میشاااای و فوری میری. خب بذار بهت بگم پرسااااتو  -

 کیه. پرستو دخترداییم هست. همسن  و هست

 به من چه ربطی داره -

  و کنجااو بودی بدونی -

 دختر داییم هست. غلط کرده هست

  اوه شوهرر داره - سار  

وری خوشااااحاس شاااادر که  و عمرر انقدر خوشااااحاس نمیدونم چرا ولی جوری خوشااااحاس شاااادر جوو

 نشده بودر

 پ   و چرا بهش میگی عسیسدلم -من  

بابا منو با دوسااااااات دختر هبلیم دیده بود. هعی  هدیدر میانه عاساااااای که او ما هرفته رو به  -

 خانواده نشون میده. منم اینطوری  ر  میسنم که خر شه عا  و پاک کنه

 آخهش را ت شدر

 . االن بریم غذا رو بخوریمخیله خب -من  

  سار رفت  و شوک

  و دیگه کی هستی؟ راستی  و چرا کنجااو شدی - سار  

 چون... چون من هماار م -

 آرع آرع -

ودیم  و رهو منو رسااااااوند پیش بانک  ا  این آرع آره ای که هفت یعنی خر خود ی. رفتیم یه فالفن

 ماشینمو بردارر و برر خونه

 رفتم خونه

 د. با مامان نشستیم  و هاسبابا نبو

 مامان.  و چطوری عاشم بابا شدی -من  

ونه بود -  برات هفته بودر که. پدرت خیلی ک
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 نه مامان جدی -

جدیم. کم کم    به وجود اومد. وهتی هم فهمیدر وس کنش ا صالی کرده دیگه منم عاشقش  -

 شدر

 وااااای نانه منم عاشقش شدر

 نسدیک بابا شه بعد  و بدت میمود دختری -من  

شناختم. دسته بابا و هرفته بود جوری هلنو ودر دختره هنوور دردش معلومه  | یه بار هلن و نمی -

 میگیره

 خندیدر. بیچاره عمم. وااااایساااااا

 مامان  سادت طبیعیه -من  

 معلومه. چیه نانه عاشم شدی -

عاشااااقش شاااادی. وااای خدا آروو چیشااااد.  ا فهمیدی یه نفر عاشااااقته هنوور که مطمئن نیسااااتی 

 چیاار کردر

 اشتباه کردر -من  

 چی چیشده؟ عاشم شدی؟ -

 هان. مامان بین خودمون بمونه -

 بناس ببینم -

 براش  مار ماجرا رو  عریف کردر. او ونی ودن سروش و  ساد ای منو کوفت و وهرماااار

 ریدی دختر خرر -مامان  

 چیشد -

 بچه بی ادب برای من عاشم میشی -

   ودرجی

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🎁 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_یک#

  نااااااااق. بیتربیت هاو. چرا داد میسنی -مامان  

 واهعا عاشم شدر -
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معلومه. خیلی خری. برو به  ساار هاو ونی بسن بیاد خواساتگاریت. موندر  ساار چه خریه ها.  -

 ولی خوبه با فوویه فامین میشم

تم رو اسپیار. سروش بعد کلی بوق خوردن  لفن و جواب داد. با صدای ونی ودر سروش و هذاش

 :خواب آلودی هفت

 هووور -

 سروش پاشو -

 چیه نانه  و هوینده ساعتی.  اوه خوابیده بودما -

 ببین بدبخت شدر -

 چیشد. رفتی به  سار هفتی؟؟؟؟ -

 نهههه. بدبخت شدر میگم -

 خب بناس ببینم -

  سامم. ای خاااعک  و سرر من خر  اوه فهمیدر عاشم -

 چیییییییییییی -

 آی چرا داد میسنی -

  و واهعا عاشقشی -

 آره. ولی نمیدونم اون واهعا دوسم داره -

ید هفت من  - آ... آره دوسااااااات داره. اما باید یه کاری کنم. ببین من میگم که آروو او دهنش پر

میاد بهت میگه دوسات دارر. عاشام  ساامم. میرر اینو به  ساار میگم.  ساامم خر ذوق میشاه 

 فقط یام با من همااری کن

  له. مرسی سروش -

 خواهش.  اال بذار بخوابم شب باید برر پار ی -

  سامم میاد -

 او موهعی که عاشم شما شده آهاع با همه دوست دختراش به هم وده. پار یم نمیاد -

 واااای جدییییی -

 |: بعله -

 خب باشه خدا افظ -

 ر. مامان سری او روی  اسف  اون دادهوشیو هطع کرد
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 با ذوق رفتم باال و به مریم ماجرا رو  عریف کردر

 اونم هعی ذوق عروسی رو داشت

  اال بذار  سار بگه

 [ فردا ]

با بچه ها  و آبدارخونه نشسته بودیمو داشتیم صبحونه میخوردیم. سروش داشت درمورد پار ی 

 دیشب  ر  میسد

 د شدهولی هوا خیلی سر  -نگین  

 آره بابا. من دیشب بیرون بودر.  یشرت پوشیده بودر. یخ ودر -رادین  

 دیشب بارون بارید -پریسا  

 کی؟ -مریم  

 سار در و باو کرد و اومد. سروش برار چشمک ود یعنی به  سار هفته. ای خدااا. هلبم  ند  ند 

 ستش بود. با شلوار فرمشود. واای یعنی عا  العملش چیه. یه کاموا هرمس پوشیده بود. کتش د

اومد  و آبدارخونه. به همه ساااالر هفت. با دیدن من مایی کرد و آب دهنشاااو بسور هورت داد. کنار 

 سروش نشست. نگاه سنگینشو رو من    میاردر

 : ند هفتم

 اِمممم بریم سرکارمون دیگه -

لبم  ند میسد  ند پاشاااادر. بچه ها رفتن. اومدر برر  سااااار دسااااتمو کشااااید. ای خاااعک. جوری ه

    میاردر االن میپره بیرون

 چیسی شده -من  

 راستش... فردا... فردا بیااری -

 چند شنبست مگه -

 جمعه -

 آ... آره -

 میای بریم بیرون -

 موندر چی بگم. بگم آره؟ وااای خدا

 برای چی -من  

 کارت دارر -
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و... اما بارونه -  ا

 چه عیبی داره -

 با...باشه -

 ه؟پارک جمشیدی -

 باشه -

  سار با یه  ک خنده رفت. وااای خندش عالیه. هیوالی دوست داشتنی من

نشاااساااتم. همش سااانگینی نگاشاااو    میاردر. معلور نی  این ساااروش در به دری چی بهش 

 هفته

 هرار داشتیم ۵اونروو هم هذشت. جمعه رسید. ساعت 

ای. کاله هم هذاشتم. بیرون و نیم بود. یه کاپشن فیرووه ای پوشیدر. شلوار کُلُفت مش ۴ساعت 

 خیلی سرد بود

 به مامان ماجرا رو هفتم. مامان اومد ا اهم

 بچه جون سو ی ندیا -مامان  

 خیلی دوست دارر مامان. فار نمیاردر انقدر عادی برخورد کنی -

ساان اودواجته دیگه دختر خرر. چی بانم. یه خواسااتگار داری اونم میپره  رشاایده میشاایا. بعدر  -

 خفنش اینه من با فوویه فامین میشم ماجرای

 بعله بعله. من رفتم -

خدا افظی کردر. پیاده  و ساارما رفتم پارک. مریضاام دیگه. داشااتم یخ میسدر.  سااار رو صااندلی 

 نشسته بود. یه کاله نارنجی هذاشته بود. یه کاپشن سبس با شلوار مشای. دستاش  و جیبش بود

 رفتم پیشش

 سالر -من  

 :تبا اعصبانیت هف

 نمیری آروو. یخ ودر. چرا انقدر دیر کردی -

 پیاده اومدر آخه -

 کال... هووو  -

 بیا بریم هدر بسنیم یام هرممون بشه -

 آخه با هدر ودن مگه هرممون میشه آروو جان -
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 خب چیاار کنیم -

 اون پیرمرد رو ببین -

 خب -

 ابیا  ا پیش اون بدوهم به اونجا رسیدیم با سرعت برهردیم اینج -

 اوکی -

 هفتن  سار دوهیدیم پیش پیرمرده. پیرمرد موند ٣در اصن مسابقه بود با 

دوباره دوهیدیم ساااامت صااااندلی. اما من اون وسااااط وااارت با کله رفتم  و ومین.  سااااار با نگرانی 

 :بلندر مرد و با نگرانی هفت

 آروو خوبی. مگه کوری -

 چی میگهبیا اینم او عشم ما. بجایی که ناور کنه نگاه کنید 

 آره اصال کووورر -من  

با  رص اومدر برر که دسااااااتمو هرفت و منو کشااااااوند با خودش به اونور پارک و همینطوری که 

 :داشتیم هدر میسدیم هفت

راساااااتش من خب خیلی دخترباو بودر. دهت کن بودر. االن دیگه سااااانم داره میره باال و برار بی  -

 یم پیدا کنم. یعنی کردر. خیلی وهتهمسست. دلم میخواد یه عشم واهعی و  و ونده

 با لبخند بهش نگاه کردر

 راستش. به  و هفتم بیای چون... میخواستم درمورد عشقم بگم - سار  

 یه لحظه موندر

 خب. چیس عشقت چه شالیه. اسمش چیه -من

راستش من خیلی دوسش دارر.  اضرر دنیا رو بهش بدر. خیلی برار شیرینه. خیلی خوشحالم  -

 دمشکه دی

 : رسیدر. نانه من نباشم. با  رس هفتم

 اسمش چیه -

 پایان_پارت_سی_و_یک#

| 🎁 | @ 

 پارت_سی_و_دو#
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اون بماند. اما یه دختری هست هد بلند. اِمممم سفیده. چشاش سبسه. موهاش بلونده. خدادادی. 

با خاله  اِممم انتقار جو هسااااات. خیلی دوسااااات داره با من دعوا بگیره. یه مامان داره خیلی خفنه

  .فوویه منم دوسته. به نظرت بهش بگم دوسش دارر

جوری ذوق کردر . ایناه اطالعات منه. سرجار موندر. با یه لبخند نگاش کردر. لبخند ود و نسدیام 

 شد

  چیشد - سار  

 آره بهش بگو -

  به نظرت نظرش چیه؟ -

 اِممم خب مطمئنا اونم عاشقته. آخه  و خیلی دوست داشتنی هستی -

 :سار چشمک ود و هفت 

 االن بهش میگم -

 :جلو پار وانو ود و هفت

  خوشگن خانم من عاشقتم -

 مردر همه نگامون میاردن. جی  ودر و پریدر بغلش

 منم عاشقتم هیوالی من -من  

 : سار خندید و هفت

 خدا به من صبر بده چطوری میخوار باهات بمونم -

 :وار ماشینش شدیم. بخاری و روشن کرد و هفتبا خنده ودر به سرش. دستمو هرفت و باهم س

او نامسدی پریسا کم کم عاشقت شدر. وهتی اونروو به خودر اومدر دیدر چه غلطی باهات کردر.  -

کلی اعصااااابم خورد شااااد. هفتم آخه این چه کاری بود با این بدبخت کردر. اما  و هم خوب انتقار 

 هرفتیا

  قت بود -

 ی هوس هولی عاشقش شدرهردو خندیدیم. منم هفتم چطور 

 یعنی نقشه  و و سروش بود - سار  

 آره -

 ای سروش دهن لم -

  آره دیگه -
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 :دستمو هرفت و جدی هفت

آروو. ببین من جدیم. دخترباویم و هذاشااتم کنار. نمیتونم یعنی جمله معرو  بی  و هرهس  ببب  و  -

 فقط ماله من باش. باور کن االن او خوشحالی دارر میمیرر

 :لبخند بغلش کردر. داشت اشک ذوهم جاری میشد که هفتبا 

 اال هریه نانیا. وود به بابات بگو این کاریه اولیه رو انجار بده. چه میدونم  حقیم محقیم و اینا  -

 رو. بیار خواستگاری میخوار ونم شی

 خندیدر

 چه عجله ای داریا -من  

 معلومه -

 خالصه کلی  ر  ودیم منو رسوند خونه

 :ان به بابا موضوع  سامو هفت. بابا یه نگاه به من کرد و جدی هفتشب مام

 آروو. میشناسیش. دوسش داری هان. میخواین یام بیشتر باهم آشنا شید -

 بابا جاااانم. ببین  ا  و  حقیم کنی منم بیشتر باهاش آشنا میشم -

 خیله خب. باشه -

 شب بود ١عت با ذوق پریدر بغلش. رفتم ا اهم. به  سار ونی ودر. سا

 : سار با صدای خواب آلودی هفت

  هاااان؟ -

 خواب بودی -

 چشای شهال و باو کنی ساعتو میبینی عشقم -

 :خندیدر. موضوع رو بهش هفتم. اونم انگار هیچی نفهمیده بود و هفت

 باشه شب بخیر -

 امه ریختیمهرفت هطع کرد. خندیدر.  ا صب  دمه پنجره با مریم  ر  ودیم و درمورد عروسیم برن

میگم  و کارت دعوت بنوی  آوردن کودک ممنوع. لباس ساااااافید پوشاااااایدن ممنوع ویرا  -مریم  

 خواهد  ک باشدعروس می

 خندیدر

  اال چرا بچه نیارن -من  

 بچه باوار نیست که. میان عروسیو به هند میاشن -
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 آره اینم هستا -

 دیگه بگیر کپه مرهتو بذار صب  باید بریم بانک -

 رو بستم و خوابیدر. صب  وود بیدار شدر و همراه مریم رفتیم بانک پنجره

 پیش من   سار اومد

  چطوری - سار  

  خبریه -نگین  

 بعله. به وودی عروسی در راهه -

 :نگین با ذوق هفت

 جددددی. ماشااااهللا عاشم شدید -

 بعله -من  

 دیشب ونی ودی چی هفتی. به خدا هیچی نفهمیدر - سار  

 و منو ببر ناهار بیرون بهت میگمامرو -

 چشم در خدمیتیم عشقم -

 :خندیدر. سروش هفت

 ای ون ذلین ا مم -

 شعورخود ی بی -

همه خندیدیم. اواساااط کار بود و سااارمور شااالوغ بود که یای اومد باجه من کار داشااات. با دیدنش 

 صا  نشستم.  یموری. این خر اینجا چیاار میارد

 سالر -من  

 سالر خوشگلم -

 وااای باو این مر یاه به من هفت خوشگلم

 خوش اومدید. کار ون چیه -من  

  الت چطوره -

 خوبم ممنون -

 اومدر چشای سبس و ببینم -

کرد. فار بعد خندید. ساااااعی کردر چیسی نگم.  ساااااار و میدیدر که داشااااات با اخم مارو نگاه می

 :دست.  ند هفتمنانم چیسی شنیده باشه چون دوره اما  رکتای  یموری آوار دهن
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 امر ون -

 وار میخواستم -

 وااا بسم هللا. انگار اومده بقالی میگه وار میخوار

 راستش شرایط داره شرایطاش -من  

  اال شرایطاش و بیخیاس پار ی بنداو خوشگن خانم -

 .خوردید.  الم داشت به هم میب.و.سبعد دستمو هرفت و 

 واال دسته من نیست -من  

 شیدر بیروندستمو او دستش ک

  سار با اعصبانیت اومد سمتمون

 خانم بسرههر بی و مت وهت و  لف نانید. کار اها رو راه بنداوید که خیلی مشتری داریم - سار  

 : یموری با نگاه بدش به من هفت

 نمیخواد آروو جان. بعدا خودر میار خونتون خوشگلم. فعال -

 . او اعصبانیت هرمس شده بودرفت. به  سار نگاه کردر. یعنی شده بود میرغضب

  ا اومدر چیسی بگم رفت پیش میس خودشو نشست. اونروو اصال  سار  رفی نسد

 بعداو هر بچه ها رفتن

مریمم هفت داره میره خونه خالش. چون به اینجا نسدیاه پیاده میره. من موندمو  ساااااااار. رفتم 

 سمتش

 عشقمممم -من  

 : سار با اعصبانیت هفت

ن.  یف آبرو دارر ب.و.ساااااو چطور به همه اجاوه میدی دساااااتتو را ت بگیرن و بنیشاااااتو ببند.   -

 اینجا وهرنه برار بسرگ و کوچیک نداشت.  سابی میسدمش

 ای جووون. مرد باید اینطوری غیر ی باشه. نیشم دوباره باو شد

 غیر ی منی  و -من  

 ادامااه_در_پارت_بعد#
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 ادامااه_پارت_سی_و_دو#

 گار بدش میمومد همه چیو به شوخی میگرفتم اومد سمتم سار که ان
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 بسه دیگه. هعی هیچی نمیگم هعی پروو میشی. این مر یاه کی بود - سار  

 دوست بابامه -

 دوست بابات به  و میگه خوشگلم -

 به خدا منم خیلی بدر میاد. چی بگم بهش. چون دوسته بابامه هیچی بهش نمیگم -

 اسمش چیه؟ -

 داری؟ بابا چیاار -

 میگمممم اسمش چیه -

 :با دادش پریدر.  ند هفتم

 محمد  یموری -

 شغلش؟ -

 وااای چیاار داری آخه -

 آروو چیسی نمیشنور فقط سوالمو جواب بده. شغلش -

 میخوای چیاار کنی -

 شغلش -

 :کاری نانه. با  رس هفتم

  و شرکت ایران خودرو کار میانه -

 رو ون دیگران چشم نداشته باشهیک پدری اوش در بیارر که بفهمه  -

 :با خنده و  رس هفتم

 مگه من ونتم -

 بعله. هراره بشی -

  سار کارش نداشته باش. خواهش میانم -

 ساکت.  و اونو کار نداشته باش -

 خواهش میانم  سار. بعد میره به بابار میگه. بعد  و پیش بابار خراب میشه -

 کاریش ندارر. فقط یه هوشمالی -

 ار سااا -

  ر  نباشه. کاری نان برر به بابات بگما -

ونه ای آخه -  ای بابا. چقدر ک



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

238 

 

 بیا بریم رستوران ببینم دیشب بابات چی هفت -

کیفمو برداشااااااتم .  سااااااار بانک و  عطین کرد. رفتیم رسااااااتوران. موهع غذا ماجرای  رفای بابا رو 

  عریف کردر

 یار خواستگاری دیگه. من مردر آخهبه بابات بگو وود ر  حقیقا شو  مور کنه ب - سار  

 دیوونه. بگو ببینم. یام او خودت بگو بشماسمت -

به نار خدا. ساااالر من  ساااار راد هساااتم. فروند دور خانواده. یه برادر خنی دارر که او من ساااه  -

ساااااس بسرهتره. و بعله اونم هاطی مرغا شااااده. مامیم پرسااااتاره. اِممم پدر خانواده هم که هبال رهی  

 بود. االن باونشستست. فقط میشینه خونه. کنترس کولر و  لویسیون و میگیره و لم میده بانک

 رشته  حصیلیمم که کامپیو ر نرر افسار

 دیگه چی باید بگم

 خندیدر. با خندر اونم خندید

 و شما کی هستی؟ - سار  

به خدا مایه   اال چی میگفتم. میگفتم یه خانواده خن و چن دارر. وااای هضاااااایه بد. مادربسرهم.

 آبروریسیمه

 نمیشناسی. آروو هم دیگه -من  

  سار خندید. منم خندیدر

 پدر و مادرت چه کاره هستن؟ - سار  

 پدرر فرش میفروشه. مامانم خانه داره -

 برادر و خواهر نداری -

 نه  ام -

 رشته  حصیلیت چیه؟ -

 لیسان   سابداری -

 خوبه. دوست پسر که نداشتی -

 :ن دوست شه. ولی الای هفتمکی میومد با م

  ا دلت بخواد -

 : سار داشت غذا میخورد. یهو موند.  سار با اخم هفت

 بیخووود -
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 مگه  و دوست دختر نداشتی -

 .نخیر اونا کال یه روو بودن باهار -

 خالصه -

  سار اخماش رفت  و هم

 چه خودخواهی  و -من  

 بعله  و ماله منی -

یهو دسااااتم خورد لیوان پرت شااااد پایین و شاااااساااات.  سااااار با خیلی خر کیف شاااادر. انقدر که 

 :اعصبانیت هفت

 کوووری مگه -

 خجالت نمیاشی. االن باید بگی فدای سرت -

 چی چیو فدای سرت. االن صا ب رستوران میاد  ک  ک موهامو میانه -

 اع.  ر  صا ب رستوران مهمه -

 آروو بگم من  وصله ناو کشیدن ندارما -

ار کلی عذرخواهی کرد. اوناهم آهایی کردن و بخشیدن. با  الت ههر به  سار هارسون اومد.  س

 نگاه کردر

به خدا آروو پسری هستم  وصله ندارر کسی برار ناو کنه. میدونم دختری هستی که او  - سار  

 این لوس باویا بدت میاد. پ   مور کن

 خونهچشم غره ودر. اونروو منو رسوند پیش بانک و من با ماشین رفتم 

 شب با باباو مامان نشسته بودیم که هوشی بابا ونی خورد

 اع آهای  یموری هست -بابا  

 بابا جواب داد

اممم  -... -کی؟ نامسد؟  -... -چیسی شاااااده  -... -خوب هساااااتین  -... -ساااااالر اهای  یموری  -بابا  

باشاااه. هربانتون  -... -باشاااه من او طر  من اون او شاااما عذر میخوار. من با آروو صاااحبت میانم 

 خدا افظ

 :خورد. به بابا هفتبابا هطع کرد. مامان داشت چایی می

 چیشده؟ -

  آروو امروو  یموری اومده بود بانک؟ -بابا  
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 وااای نانه  سار کاری کرده

 آ... آره -من  

ونی ود هفت یه مردی اومد منو  هدید کرد و هفت نامسد آروو هسااااااتم. هفت اون مرد هفته  م  -

 دیگه نسدیک آروو شی نداری

 واااااای نمیری  سار

 چیس. کی بود؟ -من  

 چه میدونم. او  و باید بپرسم. نامسد داری ما نمیدونیم -

  سار بود -

 :بابا  عجب کرد. مامان هفت

 چه ال ه این پسره. الور نارده با اینجور آدر دعواهیر اودوا  کنی. ورت و ورت میره دعوا میگیره -

 م. هعی هیچی نمیگم هرچی دلشون خواست میگناو کوره در رفت

مامان میفهمی چی میگی. هعی  یموری هاو میاد به من میگه خوشااااااگلم خوشااااااگلم بابا  -من  

ه. نمی بینید با یه چشاااااام دیگه منو نگاه ب.و.سااااااچیسی بهش نمیگه. امروو اومده دسااااااته منو می

شاااگلم او کوره در رفت. ه هعی میگه خوشاااگلم خوب.و.سااامیانه.  ساااار وهتی دید دساااته منو می

 بخاطر آبروش اونجا هیچی نگفت. بابا  سار کار بدی کرده؟ ایناارو  و باید وود ر میاردی

 دهن بابا باو موند. با اعصبانیت رفتم ا اهم. برای  و هم دارر  سار خان. ونی ودر به  سار

 جونم - سار  

 صدای موویک آرومی میمومد

 کجایی؟ -من  

 خونه داداشم -

 غلطی کردی هان چه -

 یعنی چی -

 چی به  یموری هفتی -

 پایان_پارت_سی_و_دو#
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 پارت_سی_و_سه#

 اووو اون مر یاه االغ. هیچی رفتم پیشش هفتم من نامسد م. بقیشم به  و ربطی نداره



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

241 

 

 ونی وده به بابا -

 ونی بسنه. مر یاه آشغاس -

 :صدای پا شنیدر.  ند به  سار هفتم

 عالمن باید برر ف -

 هطع کردر. بابا در و باو کرد و اومد کنارر رو  خت نشست

بسمجه ببین، من چیسی به  یموری نمیگم. چون  رمتشو دارر. اما به  و  واسم هست. من  -بابا  

 پدر م بسمجه جان. باور کن منم خیلی اعصبانی میشم اون اینطوری بهت نگاه میانه

 شماصال میخوای دیگه باهاش ار باگ نداشته با

 :یهو با ذوق هفتم

 آرهههه -

 خیله خب. راستی به جورایی او این  سامم  حقیم کردر -

 مامان اومد  و ا اق

 چی چیو خلوت کردید -مامان  

داشاااتم درمورد  ساااار میگفتم. خانواده خوبی هساااتن. پدر رهی  بانک بود هبال. مادرشااام  -بابا  

 پرستاره

 خوبین معلومه. فوویه اینا خیلی آدمای -مامان  

 خالصه بگم. بهشون بگو سه شنبه  شریف بیارن -بابا  

با ذوق و جی  پریدر بغن بابا. برای اولین بار بابار منو بغن کرد. مامانم همش غر میسد چرا انقدر 

وود. آخه سه شنبه میشد پ  فردا. هی غر میسد آماده نیستیم. لباس نداریم. کلی غرغرای دیگه. 

 ا بخوابن. ونی ودر به  ساربابا اینا رفتن بیرون  

 هان؟ - سار  

 هان درد. بگو جانم که یه خبر خوب بهت بدر -

 جانم عشقم -

 سه شنبه در خدمتیم -

 چیییییییییییی -

 با دادش پریدر. همه او  سار میپرسیدن چی شده

 بابااااا. سه شنبه بریم خواستگاری - سار  
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 :صدای مردی اومد که هفت

 ده. خیله خب. خونه رو هذاشتب رو سرتچه خبر ه. دختر ندی -

 :هفت  خندیدر.  سار با ذوق

 وااای عالی. پ  من فعال برر -

راستی  سار. من فردا و پ  فردا نمیار بانک. مرخصی میخوار. چون باید به مامان کمک کنم.  -

 پ  فردا هم مه خواستگاری

 باشه عسیسر -

 من برر -

 برو برو. فعال -

 امان کمک کردر  ا خونه رو  میس کنههطع کردر. صب  به م

 چه عجب. چون خواستگاریته به من کمک میانی. ببین به نظرت فوویه هم میاد -مامان  

 خداکنه نیاد -من  

 مامان دمپاییشو برار پرت کرد

 مامان  اال مامان بسرگ و چیاار کنیم. اصال دوست ندارر بیاد -من  

 مشهد. پنجشنبه بر میگردهبذار یه خبر خوب بدر بهت. دیشب رفت  -

 واااااای جدی -

 آره -

 خداروشار -

  اال باید به فرهاد و الهار بگیم بیان. هلن هم باید بیاد. ولی فار نانم بیاد -

نه نمیاد. ولی عمو اینا میان. چی میشااد عرفانم بود. وااای اصااال به عرفان نگفتم موضااوعات رو.  -

 بعدا باید بهش بگم

 دیدی. یعنی شببه فوویه هست ا اال مادرشو ن -

 نه.  سار میگفت کال متضاد همن -

 اه اه اه -

اونروو خونه به اون بسرهیو  میس کردیم. یعنی بعد  میس کردنش رسااااااما غش کردر. رفتم خوابیدر 

  وهتی بیدار شدر ونی ودر به عرفان و همه ماجرا رو هفتم

  آره دیگه -من  
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 ای کاش من بودر -عرفان  

 تونی برای فردا بیایآره. نمی -

 نه بابا. من برسمم  هران سه روو باید استرا ت راهو بانم -

 ای بابا -

 مامان در و باو کرد

 بسه دیگه.  لفن سوخت. پاشو بریم لباس بخریم واسه فردا -مامان  

 راو عرفان خدا افظی کردر. همراه مامان و بابا رفتیم پاساژ. برای اولین بار با وسواس انتخاب کرد

 این خوبه؟ -من  

 آره. بخر بریم بچه -مامان  

یه پیراهن ساااایاه بود. آسااااتین  لقه ای. کمبربند ورد داشاااات. جلوش کو اه بود پشااااتش بلند. نه 

 اونقدر بلندا. پشتش بلند بود  ا پایین وانور. جلوشم  ا باالی وانور بود. خیلی ناو بود

 مامانم یه لباس هشنی خرید

 بابا هم داشت

 یم بیرون خوردیم و شب با بیحالی و کسلی خوابیدرشامو رفت

 صب  با مشت و لگد مریم پاشدر

 خوابهبعداو هر می ٣پاشو نابت. کی  ا ساعت  -مریم  

 بعذا هرع ٣مخم سوت کشید. ساعت 

  ند پاشدر

 چرا مامان بیدارر نارد -من  

 دی کار کردی هانواال میترا جون میگه خیلی صدات کردر بیدار نشدی. دیروو ویا -مریم  

 آره بابا. خیلی ویاد کار کردر. خدا ر م کنه بعد اودواجم -

 امروو نبودی.  سار جوری خوشحاس بود که نگو -

 جدی؟ -

 اوهور. لباستو ببینم -

 بلند شدمو لباسمو نشون دادر

 واااای چه خوشگله -مریم  

  اال  و اینجا چیاار میانی -
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کنم  / بعدر اومدر موها و درساااااات کنم و یه میااپ دخترونه  اومدر  وهه هور به هوری و بیدار -

 بانمت

 برو آرایشگاه بسن بابا -

 خیلی عالهه دارر. ایشاهللا باونشست شدر -

خندیدر. ناهار و خوردیم. لباساااامو پوشاااایدر. مریم با کلی ذوق موهامو شااااینیون کرد. خودش این 

 .مدس و در آورده بود. خیلی موهار خوشگن شده بود

 ان با دیدنم به مریم اصرار کرد موهای خودشم اینشالی کنهمام

 مریم موهای مامان بابلی  کرد و یه آرایش دخترونه هم منو کرد

 آخهش  مور شد -مریم  

 وااای مریم چه ناو شدر. مرسی عشقم -من  

 هووو . مردر به خدا. بلند شو ببینم.  اضری -

 بمون کفشامو بپوشم -

 فت خونشونکفشامو پوشیدر. مریم ر 

 با ذوق رفتم پایین. عمو اینا اومده بودن. عمه هلنم بهانه آورد که با دوستار بیرونم نمیتونم بیار

 بابا نشسته بود

 استرس شدیدی هرفته بودر

 بابا یادت باشه. یهو نگیا بسمجه آبرور بره -من  

 آروو خوشگلم. انقدر استرس نداشته باش -ون عمو  

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 💞 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_سه#

 چی چیو نداشته باشم ون عمو الهار. مامااااااان -

 مامان درد. بنالینم -مامان  

 ای خداااا

 مامان  وروخدا جلوی اینا اینطوری با من  ر  نسنا -من  

 خیله خب بابا -
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و هذاشااتم یهو صاادای ونی اومد. یه جی  بلند کشاایدر. مامان مالهه رو پرت کرد ساامتم. هرفتمشاا

 سرجاش. رفتیم دمه در مامان در و باو کرد

 اوس مرد کچلی وارد شد.  و دستش جعبه شیرینی بود

 فار کنم بابای  سامه

با خوش رویی سالر کرد. بعد ون خوشگلی وارد شد. چشای سبس و پوسف سفید و موهای بلوطی. 

 اخم کرده بود.  تما مامانشه

 یی شبیه  سار بود. ا تماس داره برادرش باشهبعد اون پسر جوونی وارد شد. یه جورا

 با خنده بهم سالر هفت

 بعد اون ون خوشگلی که معلور بود همسن منه وارد شد

 با من دست داد. با ذوق دست دادر. همراه اون ون یه پسر کوچولو هم بود

 بعدر  سار وارد شد با نیش باو. یه دسته هلم دستش بود

 پوشیده بودخوشگن شده بود. کت سفید چرمی 

 :به همه سالر کرد و خیلی آرور به من هفت

 خانم هصد کشتن مارو داری. چقدر خوشگن آخه -

 خندیدر. همه نشستیم. هلبم  ند  ند میسد

 مرد کچله با بابا و عمو  ر  میسد

 مامان  سار بدون  ر  نشسته بود

فار کنم ون داداشااااااه  وااای فار کنم این او اون مادرشااااااوهراسااااااتا.  اال این دختر خوشااااااگله کیه.

  سامه

 انقدر به دختره خیره شدر که با نیشگون مامان مواجه شدر

 :مامان هفت

 چیه عین بس وس ودی به این ون. سر و بنداو پایین ببینم االغ -

 با خنده سرمو انداختم پایین.  سامم انگار  رفای مامان و فهمیده بود چون آرور خندید

 لش میده. به خدا خوابم هرفتای بابا این پدر  سار چقدر طو

 چقدر فوک میسنه. برو سر اصن مطلب دیگه کچن

 ما اینجا مردیم

 اما نه.  ر  ودنش  مومی نداشت
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 بابامم انگار خوشش اومده بود. داشتن او کودکی و هدیم  ر  میسدن

 با  رص لبمو میجوییدر

 :مامان بلند هفت

 آروو جان برو چایی بیار -

 ساس به من هفت آروو جان ٢۵ین بار بعد واااای مامان برای اول

 باور ناردنی. چه خوب نگفت دخترخرر

 مامان با اعصبانیت نیشگونم هرفت یعنی پاشو. عین فنر پریدر چایی رو ریختم

 .خدایا نریسر. خدایا او دستم در نره

 هوس میدر دیگه ولخرجی نانم

رفتم  و هاس. اوس به  سااار که اوس با  رس و دسااتای لروون سااینی به اون ساانگینی رو بلند کردر و 

 نشسته بود  عار  کردر

 بعد برادرش و بعد همون خانم خوشگله

 بعد مادرشوهر عجوور. نمیدونم چرا او اوس اوش بدر اومد

 بعد به پدرشوهر کچن جونم

 بعد بابا و عمو. و ون عمو و مامان

 با استرس نشستم. خالصه معجسه ای ناوس شد که پدر  سار شروع مرد

 فار کنم او اوس منتظر چایی بود

خب همه میدونیم که ما چرا اینجاییم. راساااتش پسااار من خالصاااه عاشااام یه دختر  -پدر  ساااار  

 شد. ماشاهللا دختر ون هم او هرنظر عالیه

واال جوونا کار خودشااااون و کردن. ما هم فقط اومدیم طبم رساااام و رسااااومات هن دختر ون و او ون 

 خواستگاری کنیم

 دیقه  نها باشن و به هوس معرو  آخرین  رفشونم بسنن ۵بدید جوونا اهه اجاوه 

 اختیار دارید. شما بسرهید. آروو جان  سار جان و ببر ا اهت -بابا  

 بلند شدر و  سامم  ند بلند شد. پشت من میمومد

 رفنیم باال

 : سار بدون  ر  پشار میمومد. با اعصبانیت هفتم

 بیا کنارر چیه مین جوجه اودک میای پشتم. -
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 عشقم میخوار بگم من همیشه پشتتم -

 خیلی ممنون -

 با هم رفتیم ا اق. واااای خدا. یادر رفت ا اهمو  میس کنم. وساین آرایشم همه رو ومین ریخته بودن

 لباسار همه یه طر  بودن

 : سار با  عجب نشست و هفت

وه چه شلخته. داشتیم آروو خانم؟ - وه ا  ا

 د ا اهمو  میس کنمواای اصال  واسم نبو -

 چه با اس. این پنجره روبه روایت پنجره کیه -

 مریم -

 وااااهعا -

 بعله -

 چقدر با اس. چقدر خوشگن شدی -

 نیشم  ا بناهوش باو شد

 خب دیگه نیشتو ببند - سار  

 خورد  و ذوهم. اما به روی خودر نیاوردر

 اون مرد و خانمه که جوونن کین -من  

هسااات اسااامش بردیا   ارا هم ون داداشااام ، اون پساااره ریس میسه هم برادروادر ساااان برادرر ، سااا -

 هست

 چقدرر ساکته -

 نه بابا شیطونه. االر خجالت کشیده -

 خیله خب دیگه. من شرگ خاصی ندارر.  و فقط هیس نباش همین کافیه االنم بریم پایین -

 :رفتیم پایین. ون عمو هفت

 مبارکه -

 انداختم پایین اما  سار خر داد ود الای به نشونه خجالت سرمو

 مباااااارکه -

 :همه خندیدن و دست ودن. مادرشوهرر خیلی بی روح اومد پیشم وبه من شیرینی داد و هفت

 مبارکه هلم -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

248 

 

 بعد خیلی ریلا  رفت نشست. شیرینی رو خوردر

 خب عروس خانم چقدر مهریه میخوای -پدر  سار  

 چی بگم. بگم نمیخوار. نه دیگه نمیشه کهاوووخ به اینجاش فار نارده بودر. 

 اِمممم چی بگم آخه

 مامان به کمام اومد

  ا باشه خیلی خوب میشه ۵٠٠راستش ما او هبن  ر  وده بودیم. به نظرر  -مامان  

 خیلی هم عالی -پدر  سار  

 بهتره وود عقد کنن. به هر اس جوونن دیگه -عمو  

 ره. میخواید نوبت بگیرریای او دوستای من محضر دا -پدر  سار  

 همه هبوس مردیم. پدر  سار ونی ود و بعد کمی  ر  ودن هطع کرد

 پایان_پارت_سی_و_سه#

| 💞 | @ 

 پارت_سی_و_چهار#

 خب افتاد واسه جمعه -پدر  سار  

 :همه هفتیم

 جمعهههه!؟!؟ -

 آره دیگه -

 اما ما کاری ناردیم که -مامان  

سریع شد. ما سه روو مهلت داریم.  و این سه روو  ا شب  عیبی نداره. خیلیم خوب شد - سار  

 میریم همه خریدارو میانیم

 فقط یه سواس. آروو جشن میخوای

 نه بابا من او این هرطی باویا خوشم نمیاد. یهو بمونه واسه عروسی

 نه نمیخوار -من  

 :برادر  سار هفت

جشاااااانم نداریم. فقط کارای چقدرر عالی. خب پ  میمونه یه محضاااااار. اینطوری عجله و  رس  -

 محضر که اونم  و سه روو میشه  مور کرد

 همه با  رفش موافم بودن
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 خب دیگه ما کم کم رفع و مت کنیم. ایشاهللا روو نامسدی میبینیمتون -پدر  سار  

  اال شار بودید -مامان  

 ممنون -

 خوش اومدید -بابا  

در. واااای باور نمیشااااه سااااه روو دیگه متاهن  ا دمه در همراهیشااااون کردیم.  ا رفتن با ذوق میپری

 میشم

 :مامان سری او روی  اسف  اون داد و هفت

 ای بی  یا -

 با ذوق رفتم باال

 به مریم خبر دادر که سه روو دیگه عروسیمه. به عرفان هم ونی ودر و هفت

 نمیری آروو. من چطوری سه روو دیگه خودمو برسونم -عرفان  

  ر بیابه من ربطی نداره وود -

 خاطر  و اخراجم میاننمناه میدونم آخر به -

 فعال ب.و.س ب.و.سهرهرهر  -

هطع کردر. مامان داشاات  لفنی با عمه  ر  میسد و هر او هاهی چشاام غره میسد. مامان دید عمه 

 :داره ویادی  ر  میسنه. او هوشی خودش به  لفن ونی ود و هفت

ید وسااااااط  رفت. پشااااااات خط - ی دارر.  اال میبینمت دیگه جمعه. واااای هلن جون ببخشاااااا

 خدا افظ

 مامان هوشیو هطع کرد. بابا و عمو نبودن. فقط ون عمو و عسن نشسته بودن  و هاس

 ون عمو خندید

 وااای که چقدر  وصله سر بر این هلن -ون عمو  

وه.  اس بهم ون -مامان   وه ا  واااال. ا

 آروو به عرفان ونی ودی -

 دشو میرسونهآره ون عمو. هفت خو -من  

وش او ب   میس بود چهرر  -مامان   ول ولی خداوکیلی عجب کله ای داشتا پدرشوهرت. پدر سوخته ک

 و میتونستم  وش ببینم
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خندیدر. لباساامو عوض کردر. عساان کمام کرد و موهامو باو کردر. بعد شااار عمو اینا رفتن و منم 

 رفتم خدابیدر

 انکصب  با آالرر هوشیم پاشدر و با ذوق رفتم ب

 امروو هرار بود بعد بانک همراه  سار و مامان بریم خرید

  و بانک هماارا هعی  یاه مینداختن وسط کار

 مخصوصا سروش

  داهن یه جشنی کوفتی وهرماری میگرفتی ما بتونیم بیایم -سروش  

بین خودمون باشاااه.  و که دوسااات صااامیمی  ساااامی. چرا نتونی بیای.  و هم باید محضااار  -من  

 باشی

 اما خب جشن یه چیس دیگست -

 خفه شو بابا پوس مفت نداریم که. االن باید بریم  لقه بخریم. کلی پوس باید خر  کنیم - سار  

 اونروو بعد کار سوار ماشین  سار شدر. باهم رفتیم سمت خونه. مامان سوار شد

  و راه فالفن خریدیم و خوردیم و رفتیم پاساژ

 خب اوس لباس من -من  

 دا ر م کنه. وود انتخاب کن که بریم مغاوه رفیقم  لقه بگیریمخ - سار  

 هبوس کردر. با مامان کلی هشتم. هیی چیس خوب پیدا ناردر

  سار دیگه کالفه شده بود و هی غر میسد

 وااای  سار چقدر غر میسنی  و -مامان  

هنوو  ۶ن سااااااعت بعذا هر اینجاییم. اال ٣واااای میترا خانم دیوونم کردین. او سااااااعت  - ساااااار  

 هیچی نخریدین. ای بابا

مامان و  ساااار به جون هم افتاده بودن. منم بیخیاس داشاااتم. ویترین مغاوه ها رو نگاه میاردر که 

 چشمم خورد به یه لباس خوشگن

 وااای نگاه کنید چقدر ناوه -من  

 : سار  ند هفت

 وااای آره خیلی ناوه. جان عمت برو بخر  مومش کن -

 ُ  رُوش کردر. در ا اق پُرُو و باو کردررفتیم  و. پ

 خوبه -من  



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

251 

 

 عالیه. انگار واسه خودت دوختن -مامان  

 : سار دهنش باو موند و بعد هفت

 جلن خالم. عجب ویبایی شدی  و -

 درویش کن ببینم پروو -مامان  

یی  سار خندید. در ا اهک و بستم. به خودر نگاه کردر. یه شلوار سفید خوشگن که پایینش طال

 کار شده بود. با یه کت سفید که پایینش با طالیی کار شده بود و یه شاس خوشگن سفید

 درش آوردر و خریدیمش

 با هفتن هیمت مخم سوت کشید

 چنددددد -من  

 هسار ومن ۶٩۵ -فروشنده  

 ساااار اصااارار کرد خودش  سااااب کنه اما اجاوه ندادر. مامانم که او هبن یه کت و دامن هفته بود 

 دوونبراش ب

  لباس  سامم خریدیم.  سار  ند برای خودشو انتخاب کرد. یه کت و شلوار شیک

 رفتیم  لقه فروشی. مامان پیاده نشد دیگه

 اونجا چقدر طوس دادر

 واااااای آروو دیوانم کردی. چقدر سخته با  و خرید اومدن. یه چیس انتخاب کن دیگه - سار  

 خب سخته. همشون خوشگلن -

 رو بهم نشون داد سار به  لقه 

 یه  لقه خوشگن که روش یه الماس بنفش بود

 انگشتر طال سفید بود

 خیلی خوشم اومد. سلیقه  سار  ر  نداشت

 ٢٠٠و  ١ست همونو البته بدون الماس و  سار خرید. شد 

 اما  سار  ساب کرد

 :وهتی خار  شدیم او مغاوه هفتم

  سار ببخشید ویاد شد -

رو و وسواسه دیگه. پولم و باید برای  و خر  کنم دیگه. فقط جان مادرت دارر ندارر یه خانم غرغ -

 انقدر وسواس نباش. دهنمو سروی  کردی
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 خندیدر. رفتیم  و ماشین. مامان با دهت  لقه ها رو نگاه میارد

 کدور خری این انگشترای بی سلیقه رو انتخاب کرده -مامان  

 ای مامااااان

 تخاب کردهمامااااااااان.  سار ان -من  

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🎎 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_چهار#

 مامان ود  و سر  سار

 این چیه آخه -مامان  

 چرا خوشگن که - سار  

 کجاش آخه -

 آروو خوشش اومد -

 :مامان انگشترا رو به من داد و هفت

 مبارکه دختر خرر -

 ب های بعد او  و پِلِی شد سار خندید.  شار کردر.  سار آهنی هذاشت. یهو آهنی ش

 جدیدا عاشم این آهنی شدر - سار  

جی  ودر. دوست نداشتم کسی جس من به این آهنی هوش بده. همینطور که میدونید من رو این 

 آهنی کراش دارر

 غلط کردی -من  

 چراااا - سار  

 چون این آهنگا موردعالهه منه -

 ته باشیخب چه ربطی داره. مگه فقط باید  و دوسش داش -

 آره -

 هرفتم ودر آهنی بعدی

 دیگه هوش ندیا -من  

  سار با  عجب  رکت کرد

 آخه من موندر چه لسومی داشت انقدر سریع عقد کنید. هیی کاری ناردیم -مامان  
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 خیلی خوبه که - سار  

 چی چیو خوبه. من هیی کاری ناردر. آرایشگاه نوبت نگرفتم -

 . وس کن به مریم میگم برار درست کنهوااای آرایشگاه. یادر نبود -من  

 مگه بلده - سار  

 آره بابا. موهای روو خواستگاریم و مریم درست کرده بود -

 آفرین -

 :ما رو رسوند خونه.  شار کردیم و پیاده شدیم.  سار با  عجب هفت

 یه  عارفم کنید بد نیستا -

 بیاوااا عجب پرویی هستیا. این لوس باویا چیه. میای  -مامان  

 : سار خندید و هفت

 داریم خیله خب چشم. نه شوخی کردر باید برر. امشب رالی -

 :مامان خدا افظی کرد و رفت. منم با ذوق به  سار هفتم

 میشه من بیار -

 |: نه -

 چراااا؟ -

 چون چ چسبیده به را -

 باشه برو. و خدا افظی کن چون  م نداری بعد اودوا  بری -

 یعنی چی -

 هست. بایهمینه که  -

 رفتم خونه. مریم اومد خونمون. با ذوق بهش لباسمو  لقه هامونو نشون دادر

 موهامم با  و مریم -من  

 غلطتو بان. باید بریم آرایشگاه. راستی مامانم نمیتونه بیادا -

 چراااا -مامان  

ی راستش عروسیه پسر عمه بابامه. مامانم دید اینجا عقد محضری هست و هفت  و محضر جا -

 فامیالست. ایشاهللا عروسی

 مامان  و نگاهش داشت میگفت فدای سرر که نمیاد

 خب کجا بریم آرایشگاه؟ -مریم  
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 آرایشگاه.  و هم میخوای بیای -

 اره بابا -

 خب من یه آرایشگاه خوب و میشناسم. ببینم نوبت میده -

 ونی ودر به آرایشگر

 بوق جواب داد ۶بعد 

 بله -آرایشگر  

 هستین سالر خوب -

 خیلی ممنون بفرمایید -

 نوبت میخواستم. البته واسه دو نفر -

 چه رووی هلم -

 خواربرای جمعه می -

 بله. برای چی -

من شااینیون و آرایش و اصااالح. دوسااتم موهاشااو میخواد صااا  کنه با آرایش و اصااالح. فقط من  -

 عروسیم هستم

 گو ساعت چهار بیادبیا. به دوستتم ب ٢آهاع خیلیم عالی. خب شما ساعت  -

 باید  اضر شم ۶من  ا  -

  اضر میشی هلم -

 باشه ممنون. پ  میبینمتون. خدا افظ -

 :هوشیو هطع کردر. به مریم هفتم

 باید بیای ۴ و ساعت  -

 چع غلطا من با  و میار -

 من چی پ  -مامان  

بعد با بابلی  آروو  میترا جون  و که موهات خوشااگله. یه کاری کن موها ونو شاارابی کنید. -مریم  

 فر کنید. خیلیم خوشگلید

 مامان هبوس کرد

 [ فردا ]
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با خسااااااتگی لیوان جاییمو اومدر ببرر آبدارخونه که دیدر  ساااااااار داره عین روانیا دور خودش 

 میچرخه

 بهتر نشدی؟ -من  

 نههههه -

خید نگاه بیخیاس لیوان و هذاشااتم رو سااینک و به  سااار که عین دیوونه ها داشاات دور ا اق میچر 

 کردر

 فدای سرت که باختی -من  

 میلیون مفت دادر به این مهرواد مفت خور ٣نمیفهمی. راااالی و باختم. برای اولین بار باختم.  -

  قصیر خود ه دیگه. این ماشین باوی چه خریه هعی شرکت میانی -

 سروش وارد آبدارخونه شد

 داداش بهتر نشدی -سروش  

 نخیررررر -

 میلیون دادما ٣منم  اال خوبه  -

  و پوس بابا ه من پوس خودر بود. دارر میسوور -

 اووو بیخیاس بابا -

 او آبدارخونه اومدر بیرون و بی  وصله رفتن سر باجم

 بعد نیم ساعت کامپیو ر و خاموش کردر

 کیفمو برداشتم. مریم خانم نیومده بود. منم بدون ماشین اومده بودر

 سرر بدجور درد میاردامروو اصال  الم خوب نبود. 

 رفتم پیش  سار

  سار دیشب مسابقه ماشین سواری یا همون رالی رو برای اولین بار به رهیبش باخت

سه میلیون مجبور شد بده. هرچه باید شیش میلیون میداد اما خب چون سروش همراه راننده یا 

 همون  سار بود اونم سه میلیونشو داد

  سامم امروو سی بود

 منو میرسونی یا خودر برر سار  -من  

 بیا سوهیی و بگیر برو سوار شو. منم بانک و ببندر -

 او بچه ها خدا افظی کردر. رفتم سمت ماشین.  و راه یهو  یموری و دیدر
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 با اعصبانیت داشت میمومد سمتم

میدونید شبیه چی بود. این هاوا هستن  ا پارچه هرمس و میبینن و شی میشن.  یموری در نقش 

 ود و من در نقش پارچه هرمسهاو ب

 :با  رس وایستادر.  یموری اومد و با لحن عصبی و  ندی هفت

 داری اودوا  میانی -

 وااااا. یه سالمی علیای

 سالر. اِممم بله -من  

 با همون پسره -

 :یهو صدای  سار اومد

 بله با من -

  سار اومد کنارر وایستاد

 ین پسر الیم نگاه کردنم نیستآروو او خر شیطون بیا پایین. ا - یموری  

 پایان_پارت_سی_و_چهار#

| 🎎 | @ 

 پارت_سی_و_پنج#

دهنمو وا کردر که یه فحش آبدار به این  یموری کیافت نیار کنم که  ساااااااار وود ر او من چندبار 

 :آرور ود به سینه  یموری و هفت

ساااااات داره با هرکی دلش آهای محترر اوال آروو نه و آروو خانم دوما به شااااااما چه ربطی داره. دو -

خواسااااااات اودوا  کنااه. هی من هیچی نمیگم هی هرچی دلتون میخواد میانیااد. چون بسرهتریااد 

چیسی نمیگم. بهتره او آروو فاصااااااله بگیرید. چون نه آروو نه وندهیش بع شااااااما هیی ربطی نداره. 

 االنم به سالمت

 بریم آروو

  سار دستمو هرفت و منو کشوند سمت ماشینش. سوار شدیم

  سار  رکت کرد

 این چشه. به  و چیاار داره - سار  

 من چه میدونم. سیرابی پشمک -
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 ساااااار منو رساااااوند خونه. مامان رفته بود برای  حوین لباساااااش. بابا هم خوابیده بود. مریمم کال 

 نبود. با ذوق و شوق وسایالی عقد و  اضر کردر. لباسامو کفشامو

 ر. خیلی ذوق وده بودرالک سفیدی ودر و با مشای روش طرح داد

 مامان اومد

  ند لباسسو به من نشون داد

 پدرسی اور هرون هرفت. دیگه عمرا بهش لباس بدر. اما خب خوب برار دوختا -مامان  

 آره خیلی ناوه. ماماااان -

 یااامااان. چرا داد میسنی بابات خوابه -

 امروو  یموری و دیدر -

 ...خب -

 کردربراش ماجرای  یموری و  عریف 

 ای ا مم. مر یاه هیس. داره میسووه -مامان  

 آره بابا -

 :بابا بیدار شد. برای بابا موضوع  یموری و  عریف کردر. بابا هفت

راسااتش صااب  اومده بود مغاوه. هفتم دیگه به آروو نگید خوشااگلم شااوهرش نارا ت میشااه. با  -

 چرا عجب هفت شوهر داره هفتم آره. هشنی هرفته شد. موندر  اال 

 بیخیاس به لباسار نگاه کردر. آخ جون. فردا من برای  سار میشم

  سار میشه شوهرر

 میدونم همه آرووشونه شوهرشون مین  سار باشه

 وااای خداجونم مرسی

 همون لحظه  سار برار ونی ود

 بله -من  

 سالر چطوری؟ -

 خوبم  و خوبی؟ -

 بد نیستم. چخبر -

 سالمتی. ها کار داشتی -

 شوهرش میگه هاآدر به  -
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 هنوو که شوهرر نشدی -

 فردا که میشم -

  اال  ا فردا. چیاار داشتی -

 میخواستم بگم چیسی نیاو نداری. بیار دنبالت -

 نه نمیخوار.  سار من خیلی استرس دارر -

 برای چی -

 نمیدونم -

 بیخیاس بابا یه بله هفتن که انقدر استرس ندارع -

 به خدا ناخداهاهه -

 شه نترسچیسی نمی -

 امیدوارر. فردا میری آرایشگاه -

 آره. یام موهامو درست کنه -

 باشه. کاری نداری -

 بفرست ب.و.سنه.  -

 واا  سار دیوونه شدی -

 آره دیوونه  و -

 :کردر.  سار هفت ب.و.سخندیدر و آرور هوشیمو 

 به به -

 :فرستاد. یهو مادر  سار هفت ب.و.س سامم 

 میدی ب.و.سبه کی داری  -

 به عروست -

 مامانش چیسی نگفت. خندیدر

 خب هطع کن - سار  

 خواستم او این خس باویا در بیارر

 :هفتم

 نه اوس  و هطع کن -

 باشه خدا افظ -
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شااااااعور. به ما او این خس باویا نیومده. هیچیمون به دو ا عاشاااااام هرفت هطع کرد. منو میبینی. بی

 نرفته

 سار  صویری ونی ودرشب بود. به   ٣شب رفتم  ی رختخواب. ساعت 

 بعد کلی بوق برداشت. همه جا  اریم بود. خودشو بسور میدیدر. خوابیده بود

 :یه چششو بسور باو نگه داشته بود. با صدای هرفته هفت

 هااان؟ -

  سار یه سواس داشتم -

 هان؟ -

 اهه من ونت بشم منو با چی میسنی -

 با کمربند -

 :با  عجب هفت

 نی؟غلط کردی.  و منو میس  -

آروو دیوانه شاادی. نمیبینی خوابم. چشااای شااهال و باو کنو اون ساااعت بیصااا اب موند ونو نگاه  -

 کن. فردا کلی کار داریم. بذار کپه مرهمو بذارر

 هرفت هطع کرد. خب او این ماالمه نتیجه هرفتم  سار بدجور رو خوابش  ساسه

وه. خب من چیاار کنم  ا

 یاس پرداوی کردرهرفتم دراو کشیدر و درمورد فردا خ

 صب  مامان بسور بیدارر کرد

 پاشو ببینم. پاشو وود ر عرفان هفت بیار باال  ورو با پارچ آب یخ بیدار میانم -مامان  

 با  رس بلند شدر. موهامو هوجه ای بستم و رفتم پایین. عرفان سرش  و هوشی بود

 خوش اومدی -من  

 مرض. داشتم بخاطر  و اخرا  میشدر -عرفان  

 به من چه.  و در نقش دوستم  تما باید در عقد من  ضور داشته باشی -

 کم  ر  بسن. بشین غذا و بخور دو ساعت دیگه باید بری آرایشگاه -مامان  

غذامو خوردر.  ند رفتم یه  مور ساااار سااااری کردر. عرفان منو مریم و رسااااوند آرایشااااگاه و خودش 

 فان با دوربین عااسیش اومون عا  بگیرهرفت. هرار بود  سار بیاد دنبالم. هرار بود عر 

 ونه اوس هشنی اصالح منو کرد
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 یعد آرایشم کرد. یه آرایش دخترونه

 موهامم خوشگن درست کرد

 منو فرستاد ا اق  ا لباسمو بپوشم. لباسمو پوشیدیم

 روسری سفید هنده ای که باید میذاشتم و هذاشتم

 ای جااان چه ناو شدیا -من  

رفتم. به  سار ونی ودر. اونم  اضر بود. اومد دنبالم. پوس و  ساب کردر و  ند او خودر سلفی ه

 او مریم که داشتن آرایشش میاردن خدا افظی کردر

 رفتم پایین

  سار با دیدنم دهنش دو متر باو موند

 خدایا چی خلم کردی - سار  

شاادیم. بعد خودشااو ود به غش کردن. خودش خیلی خوشااگن شااده بود. خندیدر و سااوار ماشااین 

 رفتیم یه باغی. عرفان اومون کلی عا  هرفت

 فار نمیاردر پلی  مملات یه روو عااس بشه -عرفان  

 عرفان جان کم غر بسن - سار  

 عرفان خندید. با ذوق عا  هرفتم و رفتیم محضر

 :همه بودن. همه

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🌸 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_پنج#

 سااار، مامان، مامان  سااار، عمو، ون عمو، عمه هلن. داداش  سااار، ون  مامان بسرگ، بابا، بابای

 داداشش، یه ون و یه مرد مسن که نمیشناختم، مریم، سروش و فوویه

 همه دست ودن با ورود ما

 رفتیم  و جایگاه نشستیم. سفره عقد خیلی هشنی شده بود

 عاهد با یه بسم هللا شروع کرد

 یدی رو باال سرمون هرفتنمامان و ون داداش  سار پارچه سف

 مریم باال سرمون هند میسابید. عرفان هم اومون عا  میگرفت

 یه هرآن دادن بخونیم
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اسااااااترس داشااااااتم بدجور. هلبم  ند میسد.  ا چند دهیقه دیگه با یه بله هفتن او دنیای مجردی 

 خدا افظی میانم

 شوهرر میشه  سار راد

 عواهامونچطوری اینطوری شد. چطوری انقدر وود هذشت د

 انتقامامون.  مور خاطرات داشتن عین پرده سینما او جلو چشار رد میشدن

با استرس دست  سامو هرفنم.  و آینه روبه رومون خیره به چشای  سار شدر.  سار دستمو 

 فشرد و  و آینه برار لبخند ود

 با لبخندش بیشتر استرس رفع شد

 فقط اینو شنیدر

 آیا بنده وکیلم -عاهد  

 :در بگم بله. مریم هفت ا اوم

 عروس رفته هن بچینه -

 : سار آرور بغن هوشم هفت

 غلط کردی بدون من رفتی -

 :آرور خندیدر. عاهد هفت

 برای بار دور میپرسم آیا بنده وکیلم -

 عروس رفته هالب بیاره -عمه  

 برای بار سور میپرسم آیا بنده وکیلم؟ -عاهد  

 فوویه یهو داد ود

 یخوادعروس ویرلفظی م -

 سار او جیبش یه جعبه کوچیای رو در آورد. باوش کرد. یه دستبندی  وش بود. پالکش عالمت 

 همیشگی بود

 همه دست ودن.  سار انداخت  و دستم

 بسیار خب. برای بار آخر میپریم آیا بنده وکیلم -عاهد  

 :هلبم  ند میسد. با صدای لروونی هفتم

 رهترا.... بلهبا اجاوه بابا و مامانم و  مامی بس  -

 :همه دست ودن و جی  و سوت کشیدن.  سار آرور هفت
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 همینه -

 باو خندیدر که مامان محام ود پشتم یعنی دهنتو ببند عین خانما رفتار کن

آهای  سار راد فروند آهای محسن راد آیا رضایت میدهید به عقد داهم خانم آروو بسرهمهر  -عاهد  

 ا بنده وکیلمفروند مجید بسرهمهر در بیاید. آی

 : سار هوس شد و بدون هیی اجاوه ای هفت

 بله -

 همه دست ودن و هفتن مبارکه

 مبارکه -عاهد  

و  مار. من االن متاهن شااادر. شاااوهرر  ساااار شاااد. دهیقا  ساااار همون شااااهساده ساااوار بر اساااب 

 سفید من بود

 :ید و هفتب.و.س سار با ذوق پیشونیم و 

 خوش اومدی به وندهی پرهیجان من -

 .لبخند ودر. عرفان او ما عا  هرفت

 مامان عسن و آورد و روبه روی ما نگه داشت

اه اه این چندش باویا چیه. انگشتمو فرو کردر  و عسن و انداختم  و دهن  سار.  الم داشت به 

 هم میخورد

  سامم به من عسن داد.  سار که دید بدر اومده او عمد انگشتمو هاو هرفت

 ستمو او دهنش کشیدر بیرونیه آخ آرومی هفتم و د

 لعنتی دستم.  قت بود روو خواستگاری  و چاییت مایع  رفشویی میریختم -من  

  سار خندید. مامان  سار با اخم اومد سمتمون و  لقه های اودوا  و هرفت روبه رومون

  لقه  سامو هرفت و انداختم  و انگشت دست چپش

 انگشتمهمه دست ودن.  سامم انگشتر منو انداخت  و 

 همه دوباره دست ودن

 وهت کادو شد

 مریم اومد  ا کادو هارو اعالر کنه

 او طر  پدر و مادر داماد. یک النگو و یک کارت هدیه. دستتون درد نانه -مریم  
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همه دسااات ودن. پدر و مادر  ساااار اومدن. خاااعک  و سااارر اسااام پدر و مادر  ساااامم نمیدونن. 

 نشد اسمشونو بپرسم انقدر هوس هولای اودوا  کردر وهت

 :مادرش با اخم ریسی هفت

 مبارک باشه خوشبخت شید -

 .بغلش کردر. چه ون نچسبی. پدرشم بغن کردر. النگو رو انداخت دستم

 او طر  پدر و مادر عروس. یک ربع ساه به عالوه دو میلیون پوس. دستشون درد نانه -مریم  

 :تهمه دست ودن. مامان با چشای اشای بغلم کرد و هف

 دختر خرر هیچوهت فار نمیاردر  ورو  و لباس عروسی ببینم. چه طور بسرگ شدی -

 یدب.و.سمامان منو ا ساسا ی کرد و منم هریه کردر. بابا هم منو بغن کرد و پیشونیم و 

 همه کادوهاشون و دادن. همه  بریک هفتن خالصه رفتن

 هرار شد بریم خونه  سار اینا

 برای شامم بریم بیرون

 امو برداشتم و رفتیم خونه  سار اینالباس

له رفتم  و هرمه  با ک که من  تادیم. همون رووی  قار اونرووص اف یاد انت نه. منو  ساااااااار  همون خو

 سبسی. هردو ودیم ویر خنده

 مادر و پدر  سار با  عجب نگامون کردن

 :بابای  سار

 چیسی شده -

 نه یه چیسیه بین منو آروو - سار  

 شم غره نسنم. اه اه با کله رفتم  و هورمه سبسی. باهم رفتیم  و ا اقسعی کردر برای  سار چ

 خب االن وهته چیه؟ - سار  

 وهت پوس شمردن -من  

 نخیر. االن وهت ایناارا نی  -

 وهته چیه پ  -

 وهته انمه بشینیم درمورد عروسی و بچه هامون  ر  بسنیم -

 عد بیااووور موافقم. االنم برو بیرون لباسمو عوض کنم ب -

 محریمم را ت باش -
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با بالش ودر  و سرش. با خنده رفت بیرون. به دور و بر نگاه کردر. ا اهش خیلی خوشگن بود. کلی 

 پوستر او فیلم های اکشن و چسبونده بود به دیواراش

 لباسامو با یه  یشرت سفید و شلوار هشاد طوسی عوض کردر

 نشستموهامو با کلی وور باو کردر.  سار اومد  و و 

 بریم بیرون. مامانت اینا نارا ت نشن -من  

 نه بابا. وس کن -

 ...خب عروسی -

 پایان_پارت_سی_و_پنج#

| 🌸 | @ 

 پارت_سی_و_شش#

 بیا وود عروسی رو بگیریم - سار  

 عشقم ببین منو. باید جهسیه هار کامن شه. خونه بخریم. وسایالی عروسی. کلی طوس میاشه -

 نیمخب او فردا شروع میا -

 بابا چی میگی. چرا انقدر عجله داری. خب یام او دوران نامسدی لذت میبریم -

چقاادرر عااالی. امااا من میخوار. وود ر بریم خونمون. فار کن  و،  و خونااه خود ی. خااانم خونااه  -

 خود ی. بعد من بیار خونه

 :ذوق مرگ شدر. چقدر جالب رفتم بغلش.  سار با  عجب هفت

 چیسی شده -

 خودمی و شوهر  -

 کرد. او بغلش اومدر بیرون ب.و.س سار بغلم کرد و موهامو 

 چند ا بچه به دنیا بیاریم؟ - سار  

 به دنیا بیاریم؟ مگه موردا هم بچه میساهن -

  اال منظورر یه چی دیگه بود. یام بد هفتم. خالصه چند ا بچه -

 اِممم دو ا کافیه دیگه -

  ا ۴نخیر. من بچه دوست دارر. اِممم  -

بروبابا و مت هن را بلبن کشااید... اِممم بقیشاام نمیدونم. خالصااه همه کاراشااون با منه. همون  -

 دو ا
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 خیله خب. اما هردو با اوس اسم من اسماشون باشه -

 نخیر با اوس اسم من باشه -

 نهههه اوس اسم من -

 اوس اسم من -

 :مامانش با  عجب در و باو کرد. صا  نشستم. مامانش هفت

 ده؟چیسی ش -

 هیر داده اسم بچمون اسمش اولش با اسم آ شروع شه - سار  

 ای  سار بی  یا.  تما باید میگفتی. االن مادرشوهرر میگه چه عروس بی  یایی

 مامانش یه نگاه بدی به من کرد و رفت بیرون

  سار. یه چیس بگم؟ -من  

 .جان دلم؟ -

 اِممم مامانت بداخالق -

 گیرهنه. ولی خب با کسی هرر نمی -

 با نارا تی نگاش کردر

 ولی با سارا دوست شو - سار  

 سارا کیه -

 ون  سان -

  سان کیه بعد؟ -

 واااا. نمیشناسی مگه.  سان داداشم. فر ناو مامانم. محسن بابار. و در آخر سارا ون داداشم -

 دختر خوبیه سارا -

دا شاای. دختر خیلی آره. همساان  وهه. مطمئنا وهتی باهاش دوساات شاای دوساات نداری اوش ج -

 آرومیه

 خب کِی ببینمش؟ -

  اال بعدا دعو مون میانن -

 خب اینا رو ولش. میگم بریم بیرون -

 چشم بریم.  و برو بیرون من لباس بپوشم بیار -

 :باشه ای هفتم و رفتم بیرون. رو مبن نشستم. پدر  سار هفت
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 دارید میرید بیرون؟ -

 بله -من  

 بسرگ. جواب دادر هوشیم ونی خورد. اوه مامان

 بله مامان بسرگ -من  

 بله و مرگ -

 اِع چرا؟ -

 بجایی که بیای خونه ما من دومادمو ببینم رفتی خونه مادرشوهرت -

  اال فرصت خیلی هست مامان بسرگ -

 جوونا هم جوونای هدیم -

 :هرفت هطع کرد. برای ایناه ضایع نباشه الای هفتم

 مامان بسرگ من برر خدا افظ -

 ادای هطع کردن هوشیو در آوردر. همسمان  سامم با یه  یپ خفن و هرانج اومد بیرون الای

 آروو بریم - سار  

 :مامان  سار هفت

 کجا؟ -

 میریم بیرون -

 کردرمیموندین داشتم غذا درست می -

 نه دیگه مسا م نمیشم. میریم بیرون -من  

 مرا می آروو جان. باور بیا -بابای  سار  

  تما -

 سار رفتیم بیرون و به هوس معرو  دور دور دوران مجردیبا  

 [ دو ماه بعد ]

 رو مبن خونمون دراو کشیده بودر و سرر  و هوشیم بود

خب  و این دو ماه فهمیدر مامان  سار ون خیلی نچسبی هست. او  ون مادرشوهراستا. هووو . 

 ا هم خیلی کیف میدهپدرشم بد نبود. برادر  سار آدر خیلی فانی هست. همنشینی با سار 

 :صدای ونی خونه بلند شد. مامان  و آشپسخونه بود و داد ود

 آروو در و باو کن ببین کیه؟ -
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 من  وصله ندارر بلند شم.  و سرپایی در و باو کن -

 کِرر خاکی -

 :مامان رفت در و باو کرد. من جون دراو کشیده بودر ندیدر کیه. اما صدای مامان اومد که هفت

 ور  و؟باااا -

 او خدا م باشه مامان خانم. باید خوشحاس باشی داماد هلت اومده - سار  

 واال هر روو اینجا فرشی چه خوشحالی بانم -

 چون دلت برار  نی میشه میار دیگه -

آهاع اینو یادر رفت بگم. او روو عقد به بعد  سار هرروو میاد خونه ما. و همچنین مامان و  سار 

 ستن. همش باهم کلان میانندر نقش سی و هربه ه

  سار در و بست. رو مبن نشستم

 سالر  سار جونم -من  

 سالر عشقم -

وه خجالت ناشای بی  یاها -مامان   وه ا  ا

  سار خندید و کنارر نشست

 چخبر؟ - سار  

 سالمتی. بریم ا اهم -

 مامان همراه با یه  ر  پر ار سبسی اومد روبه رومون نشست

 چیه؟ مامان جان نارا ت میشه من  نهاش بذاررآخه میدونی  - سار  

 :مامان برای  سار چشم غره ود و هفت

نخیر خیلیم خوشااحاس میشاام دو دیقه نبینمت.  وصااله بچه خودمو ندارر  و هم اومدی شاادی  -

 دو ا

 ماماااان -من  

 یامان. دروغ میگم -

 خیلیم او خدات باشه  سار میاد اینجا -

 آره بیاد. هدمش رو چشمار -

 :آرور هفت

 غلط کرده بیاد -
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 :دوباره بلند هفت

 اما  داهن هفته ای دو روو. هفته هفت رووه این هشت رووشو اینجاست -

 ههر کنم برر مامان جان - سار  

 برو پسر خرر -

 اصال میار نامسدمو ببینم -

 بجاش برید یه خونه بخربد -

 باهم بریم خونه ببینیم ا فاها بخاطر همین اومده بوور امروو. بعداو هر - سار  

 :با ذوق هفتم

 وااااااااهعا -

 مامان با  رص دمپاییش و پرت کرد سمتم اما صا  خورد  و سر  سار

 آآآآخ. چرا دمپایی پرت میانی - سار  

 واااای پسر خرر چیسیت شد -مامان  

 نه چیسی نشد. آروو بریم باال -

 باهم رفتیم ا اهم. درو بستم. باهم نشستیم

 اه_در_پارت_بعداداما#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_شش#

  سار میگم بیا باهم اسم فامین باوی کنیم -من  

  له خیلیم خوب -

 اما هبلش -

 خب -

 بیا آهنی شب های بعد او  و رو هوش بدیم -

نهههااه.  و این دو ماااه او ب  این آهناای و جلوی من هوش دادی  ااالم او این آهناای بااه هم  -

 میخوره

 هشنگه. من عاشقشماما  -

 مناه دیگه بدر میاد -
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بهش برهه دادیم. داشاتیم اسام فامین باوی میاردیم که هدای در ودن اومد و بعد صادای مریم که 

 :هفت

 آروو بیار  و؟ -

 اِع مریم اینجا چیاار میانه

 همیشه که بدون در ودن وارد میشد

 آروو جون جواب نمیدی -مریم  

 : سار آرور به من هفت

 ب نده ببینیم چیاار میانهجوا -

  له -

 مریم دوباره در ود

 االاااغ چرا جواب نمیدی... چیه فاو مادرشوهرت برداشتت -

 واااای مریم چی داری میگی.  سار  عجب کرد. نگوووو ادامه نده مریم

او ب  هفتی مادرشاااوهرر نچسااابه االن خود م نچساااب شااادیا. مجبورر داری میانی در و  -مریم  

 باو کنم

 : ار با  عجب هفت س

  منظورش مامان منه؟ -

 :با  ته پته هفتم

 نه... نه -

 مریم در و عین چی باو مرد و با دیدن  سار ما ش برد. مریم به  ته پته افتاد

  ِاا..  سار؟ -مریم  

 سالر عرض شد - سار  

 :مریم موند چی بگه. فرار و  رجی  داد و  ند هفت

 ر  سار نیست. میترا جونم چیسی نگفت. فا... فعالاِمممم شما خلوت کنید. فار کرد -

 :مریم رفت.  سار با  عجب هفت

 یعنی انقدر اخالق مامانم اذیتت میانه آروو -

 نه. راستش چیس. مریم شوخی میارد -من  

 : سار جدی شد و هفت
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 آروو دروغ نگو -

 واااای بمیری مریم.  لوا و خودر دونه دونه درست کنم

 عضی اوهات یام نارا ت میشم کم محلی میانهخب چیس... ب -من  

  سار بغلم کرد

محن نذار. با منی که پساارشاام اینطوری رفتار میانه  و چی انتظار داری. بیچاره  و  اال  - سااار  

دومی هستی. کلی به سارا بی محلی میانه. سارا هم خجالتی. اما من مطمئنم اهه بهت  وهینی 

  اس دو متر وبون داریمرد  و خودت جوابش و میدی. به هر 

 خندیدر

 ولی باور من بهش  ذکر میدر - سار  

 اونروو بعد ناهار رفتیم بنگاه و بعد کلی خونه به آخری رسیدیم انقدر خوشم اومد که نگو

 و خیابون ونک. یه آپار مان هنده. طبقه دور.  یاگ داشااات چه  یاطی. سااارسااابس. وساااطش یام 

 متری ١۶٠او پنجرش میشد نصف  هران و دید. یه خونه  سرامیک بگد که یه آالچیم هنده بود.

 دو ا ا اق داشت

 هالشم خیلی بسرگ بود

 مرد داشت بهمون نشون میداد

 انقدر دلم این خونه رو خواست که نگو

 خوشت اومد آروو - سار  

 خیلییییی. خیلیییی. اصال عاشم اینجا شدر -

 بمون هیمتش و بپرسم... آهااااا -

 :مرد اومد و هفت

 جانم -

 بعد هیمتش و نگفتید -

 هابن نداره -

 ممنون -

 چهارصد میلیون -

لبخند منو  سااااار  بدین به  عجب شااااد. چیییی. االن چهارصااااد میلیونو او کجا بیاریم. کم پولیم 

 نیستا



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

271 

 

 نارا ت شدر. خیلی این خونه رو دوست داشتم. اما  سامم درک میاردر. بنده خدا او کجا بیاره

 ماهی  قوق میگیره دیگه کال چهار میلیون

  سار نگار کرد و متوجه شد که دپرس شدر

 :اما برای ایناه شرمنده نشه  ند هفتم

 اِممم  سار. بیخیاس شو. بریم خونه های دیگه هم ببینیم -

 ساااار او ایناه من نارا ت شاااده بودر خیلی نارا ت شاااده بود. اما ساااعی میاردر بروو ندر. ولی 

 من باشه آروور بود اون خونه ماله

 دسته  سامو هرفتیم و رفتیم باهم بیرون. سوار ماشین شدیم

  سار چرا نارا تی آخه. به درک که نشد -من  

 اما  و خوشت اومده بود -

 بیخیاس بابا. مهم اینه ویر یه سقف باشیم. بعدا هم میتونیم خونه رو عوض کنیم -

سی فار میارد. یهو  رمس کرد و باعث  سار باور عصبی بود. کال ساکت بود انگار داشت به یه چی

 :شد مردر همه بوق بسنن. با  عجب هفتم

 چیشد؟ -

 چهار صد  ومن و میتونم در بیارر -

 اینهمه پوس و او کجا میخوای بیاری. دودی؟ -

 نه بابا دودر مگه. رالی -

 هفتم  م نداری بری اونجا  صاد  میانی -

وس  صاااااد  میاردر. من او نووده سااااالگی میرفتم نخیرر. من اهه میخواسااااتم  صاااااد  کنم بار ا -

 رالی. یعنی االن نسدیاه هشت ساله دارر مسابقه میدر

 نه  سار. بخاطر خونه  و  م نداری پولی که خودت در نیاوردی رو بگیری -

 خودر در آوردر. مسابقه دادر -

 هیریم باختی -

میارر. شارگ روی پونصاد میلیون  بخاطر  و هم شاده نمیباور  اوه صاد میلیون اضاافه  رر بدسات -

 هست

 پ ... پ  منم میار -

 آرووووو. محیطش برای  و خوب نیستتتت -
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چی میگفتم. برار خونه نهم نبود. بود. نمیدونم. اما جون  ساااااااار برار مهم  ر بود. اون ساااااارعت 

 رانندهی.  رسیدر یام

 ... سار. آخه -من  

 خواهش میانم آروو. برای آخرین بار -

 چی بگم

 باشه -ن  م

 ید. منو رسوند خونه و خودش رفت خونشونب.و.سپیشونیم و 

 :دیدر سارا به من ونی ود. جواب دادر

 جانم سارا جون؟ -

 سالر آروو خوبی -

 فدا شم  و خوبی -

 خوبم. میخواستم بگم امروو میای خونمون -

 آمممم باشه  تما. اما  سار نیست که -

 جدی؟ -

 آره. میره رالی -

 اره خودت بیاعیبی ند -

 باشه. میبینمتون. مرسی -

 خواهش میانم هلم -

 پایان_پارت_سی_و_شش#

| 🦋 | @ 

 پارت_سی_و_هفت#

  هطع کردر. رفتم پیش مامان و خونه هایی که با مامان دیدیم

 براش  عریف کردر

 االغ رفته مسابقه -مامان  

 آره -

 شما چرا انقدر کله خرید.  صاد  کنه چی؟ -

 بابا. راستی امروو سارا دعو م کرده خدانانه. نه -
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 اووو. مادرشوهر عجوو م هست؟ -

 نه بابا. خدا کنه نباشه -

 من دارر میرر پیش فوویه کاری نداری؟ -

 شبه ٨االن؟ ساعت  -

 پدرت میاد دنبالم -

 انجمن فوضوالن شبانه رووی خدمت میانن -

 مامان ود  و سرر. خندیدر. آرایش دخترونه ای کردر

 هن آستین بلند سفید و پوشیدر. خیلی هشنی بودیه پیرا

 ونی ودر به  سار

 میبینم که وود به وود دلت برار  نی میشه - سار  

 بچه پروو. کجایی؟ -

 با سروشیم -

 علیاه سالر. او موهعی که اودوا  کردی دیگه نمیای بانک ویاد -سروش  

 اال اینارو بیخیاس.  سارسالر سروش. درهیرر به خدا. میخوار استفعا بدر...   -من  

 جان  سار - سار  

وه -سروش   وه ا وه ا وه ا  ا

 یه دونه سروش مسا م و بسن -من  

 یهو صدای محامی اومد و صدای داد سروش اومد. خندیدر

 میخواستم بگم من دارر میرر خونه  سان اینا -من  

 خونه اونا؟ چرااا؟ -

 سارا دعو م کرده -

 ستم خودمو میرسونمخیلیم خوب. خوشبگذره.  ون -

 باشه. مراهب باشا -

 چشم. کار نداری؟ -

 هربونت. فعال -

هطع کردر. مانتومو پوشیدر. به  لقم نگاه کردر. چه ناوه. سوار جاشین شدمو اوس رفتم یک کیلو 

ور خریدر و یه ماشین اسباب باوی هم برای بردیا خریدر  شیرینی  
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 رفتم خونشون

 طبقه چهاررونی و ودر و با آسانسور رفتم 

 بردیا در و باو کرد و بدون سالر دوهید رفت

 : ند هفتم

المِت کو بردیا؟ -  سو

 سارا  ند اومد دمه در و بغلم کرد

 خوش اومدی هلم -سارا  

 مرسی -

 او بغلش بیرون اومدر. شیرینی رو بهش دادر

 چرا و مت کشیدی آخه. بیا  و -سارا  

داشاات  لویسیون میدید. بهش دساات دادر و مانتومو در و بسااتم و رفتم  و.  سااان نشااسااته بود و 

 کندر و نشستم

 خوبی  سان -من  

 هربونت. چخبر؟ چه عجب - سان  

 چه عجب ما شما رو دیدیم. چرا نمیای خونه مامان فر ناو -

 بابا سرکارر به خدا -

 سالش بود ٩بردیا هی میدوهید اینور هی اونور. 

 یبابا جون به ون عمو سالر کرد - سان  

  ساااان. هفتم بهش یاد ندین به من بگه ون عمو.    میانم خیلی پیرر -من  

 چه ربطی داره -

 بردیا بیا برات یه چیس خوشگن هرفتم -

 بردیا دوهید سمتم

 م کن  ا بدرب.و.ساوس  -من  

 م کرد. بهش اسباب باویشو دادر.  شار کرد و رفت به  سان نشون دادب.و.سبردیا 

 چایی اومد. یه چایی برداشتمسارا با یه سینی 

 چرا و مت کشیدی آخه -سارا  

 نه بابا و مت چیه -
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 سارا من برر دیگه - سان  

  ا نون بگیرا ۴برو عسیسر. یادت باشه  -

 باشه  تما. کاری نداری آروو -

 خواستید برید. مسا م شدرجایی می -من  

 نه بابا. من چند ا جا کار دارر. وود میار -

 هتی رفت  ند او سارا پرسیدر سان رفت. و

 سارا؟ -من  

 جان -

 چند ا سواس دارر اوت -

 خب بپرس -

 اولیش درمورد مادرشوهرمونه -

 هیافه سارا جمع شد. اما سعی کرد لبخند بسنه

 لطفا واهعی جواب بده. میگم او اونا مادرشوهراست درسته -من  

 نه بابا خوبه -

 ساراااا -

 خب یام -

 یعنی چی -

 هوس بده بین خودمون باشه هاببین  -

 هوس هوس -

خب خیلی بعدا اذیت میانه. ساااااعی میانه همش آدر و پیش شاااااوهرش خراب کنه. بنده خدا  -

 هم  م داره. ساس ها پرستار بوده. پرستار ون و مردای پیر. االن اعصاب نداره. خب هرمم نمیگیره

 وااای خدا ر م کنه -

 بیخیاس اصال باهاش کار نداشته باش -

 ولی خواهرش اونطوری نیست. اون خیلی فوضوله -

 خاله فوویه رو میگی؟ -

 آره. دوسته صمیمی مامانمه -

 جدی. آره یام فوضوله -
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 یام؟ -

بعد هردو خندیدیم. اونشااااب همش دلشااااوره  سااااار و داشااااتم اما پیش  سااااان و سااااارا خوش 

 میگذشت

 :بعد شار داشتیم  ر  میسدیم.  سان هفت

 ومن سهار عدالت دادن. موندر با اینهمه پوس چیاار کنم  / مخصوصا اون  ١٠٠هسار ومن و  ٩٩ -

 صد  ومن

 خندیدر. آیفون ونی خورد. سارا با  عجب رفت  ا ببینه کیه

 :بردیا داد ود

 عمو  سار اووومده -

  ند دوهیدر سمت در.  سار اومد

 ال هرفت بغلشخداروشار که سالمه. با سارا دست داد. و منم بغن کرد. بردیا رو هم ک

 :سارا در و بست و هفت

  سار جان بردیا سنگینیه بذارش پایین کمرت درد میگیره -

 نه بابا. این موشه - سار  

  و موشی -بردیا  

 من موش نیستم.  و موشی -

  سار با  سان هم دست داد

 نشستیم. سارا چایی آورد

 شار خوردی  سار جان؟ -سارا  

 نیست نه. اما کلوچه خوردر. هشنم -

  سار. چیشد؟ -من  

 :با  رس داشتم نگاش میاردر. یه لبخند ود و هفت

 کی بریم خونه رو بخریم -

 :جی  ودمو پریدر بغلش.  سان با  عجب هفت

 چیشده؟ -

 رالی رو بردر. با پولش خونه میخوایم بخریم - سار  

 خداروشار -
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 ادویی رو به ما داد سان و  سار درمورد خونه  ر  ودن. بعد یام  ر  ودن سارا ک

 این چیه سارا؟ -من  

 پاهشا ون دیگه -

 : شار کردیم. بردیا هفت

 آروو. پارچست -

 اِ مامان وشته -سارا  

 باوش کردر. یه پارچه خوشگن.  شار کردر

  سار من برر -من  

 کجا . بمون باهم بریم - سار  

 ماشین آوردر -

 ای بابا. باشه مراهب باشا -

 _هفتپایان_پارت_سی_و#

| 🦋 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_هفت#

 چشم چشم -

هبلش مامان کلی  او همه  شااار کردر و سااوار ماشااینم شاادر و رفتم خونه و صااا  خوابیدر. البته 

 سین جیمم کرد

 صب  مریم به وور بیدارر کرد

 بال خوابه آروو. بلند شو -مریم  

  و اینجا چیاار میانی؟ -من  

 نمیخوای مگه بریم بانک -

 نههههه -

 پاشو ببینم -

 با بی  وصلگی بلند شدر. لباس پوشیدر و رفتیم بانک

 فقط سروش بود

 سالر کردیم و نشستیم

 :بود که یهو سروش داد ود ١٢ساعت 
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 واااای -

  مار هماارا و مشتریا با  عجب نگاش میاردن.  سار چشم غره بهش ود

 :نگین که کنار سروش نشسته بود هفت

 چیشده؟ -

 اومده خواهرر -

 خب که چی -من  

 اومده برار ون انتخاب کنه -

همه با  عجب نگاش کردیم. چند ا او مشااااتریا خندیدن. مادر سااااروش اومد  و. صااااا  رفت باجه 

 سروش

 اینجا چیاار میانی سوهند -سروش  

 ساله میخورد باشه ٣۶سوهند خواهرش یه ون 

 بهت هفتم که -سوهند  

 و بیرونوااااای اینجا محله کارمه. بر  -

 پ  امشب میبینمت -

 سوهند. بیا برو بینیم -

 سوهند یه نگاهی به ما دخترا کرد و رفت پیش نگین

 و خیلی خوشااااگلیا. ماشاااااهللا همه انقدره خوشااااگلن میری به هرچی عجووه هساااات  -سااااوهند  

 دوست میشی

  سار اومد سمت سوهند

 سالر سوهند جان - سار  

 سالر خوبی  سار -

برید. اینجا سااارمون شااالوغه خیلی. بیس مت بیرون او بانک کار ون و انجار   شاااهخوبم. میگم می -

 بدید

 سوهند برای سروش چشم غره ود و رفت

 سروی  کرد مغس و بابا. هیر داده وهته ون هرفتنه -سروش  

 او ب  دخترباوی میانیه ها -رادین  

 نه بابا ویادی فوضوله -
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 خندیدر

 [ یک ماه بعد ]

عد خونه رو خریدیم و جهسیه ها هم خریدیم. البته با کمک عمه. چون عمه خیلی او اون روو به ب

خوش سالیقه بود. البته نگم مامان اصاال راضای نبود عمه با ما بیاد. کال مشاان داره دیگه با عمه. 

 امروو همراه مامان و عمه و مریم اومدیم

 خونم. داشتیم وسایال رو میچیدیم

 به  سار هفتم نیاد

 روو  ابلو رو اینجا بسناآ -مریم  

 نه اینجا وشت میشه -عمه  

داشااات دیوونه میشاااد او دساااته عمه. چون عمه هرکاری که مریم میارد و باهاش محالفت   مریم

 دادیم. مریم اومد سمتممیارد ما هم به  رفش هوش می

 االن اینجا یه هتلی میشه. میسنم عمتو میاشما -مریم  

 :هفت مامان انگار شنید چون اومد و

آفرین مریم جان. کار خوبی میانی. بیسات و پنج سااس این آروو پدرساوخته رو  ربیت کردر باور  -

 عمه جونشو به اشتها آورده

 هیسس  االن میشنوه -من  

داشااتم  رفا رو میچیدر  و کابینت که صاادای اس ار اس هوشاایم بلند شااد. ناشااناس بود. نوشااته 

 :بود

 نی؟با  سار راد میخوای اردوا  ک -

 :بسم هللا. مردر چه فوضوس شدن. براش  ایپ کردر

 شما -

 یه آشنا؟ -

 هااان؟ آشنا؟؟

 معرفی میانید؟ -من  

 بماند -

 ورت. بگیرر بالکش کنما

 نگفتی. میخوای با  سار راد اودوا  کنی -
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 بله مشالیه -

 مبارکه -

 ممنون -

نو اوساوس میانن. بیخیاس.  رفا دیگه پیامی نیومد. این کی بود آخه.  تما هماارا هستن دارن م

 رو چیدر  و کابینت.  سار ونی ود. هذاشتم رو اسپیار و به کارای خودر مشغوس شدر

 سالر و علیام -من  

 علیک سالر. خسته نباشی دایناسور من -

 ممنون بابت لقبت. کجایی؟ -

 خونه ار... ناهار بخرر بیارر -

 نمیخواد سفارش میدیم -

 به کجا رسوندین -

 بیشتر کارا مربوگ به ا اق خودر میشه -

 خودت؟ -

 آره دیگه -

 من اینجا شلغم. ما -

 صدای هاو و در نیار.  اال خجالت کشیدر بگم ا اق خوابمون -

 یه  رفی بسن که با عقن جور بیاد.  و و خجالت -

 بروبابا -

 مامانم کارت داره. او من خدا افظ -

وه این با من چیاار داره. هوشیو هرفت  ما

 سالر -مامان  سار  

 سالر مامان خوبید؟ -

 خیلی ممنون  و خوبی؟ -

 هربونتون. جان؟ -

 چرا به من نگفتی بیار -

وخم  ورو داره. جمع ما فانه  فاوش چیه. االن میگفتم نمیومد. بعم کی  وصله اخم و  

 نمیخواستم  و و مت بیفتید -من  
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 باشه. به هر اس کمک خواستی ونی بسن -

  تما -

 هوشیو میدر  سار. خدا افظ -

 خدا افظ -

 الو - سار  

 الو سالر -

 هوشیو بده به مادر خانمم ببینم  الش چطوره -

 مامااااااااان -

 :مامان با  رس اومد و هفت

 ؟؟چیشده  -

  سار میخواد بفهمه  الت خوبه  -

 همشین بابا. دلم  رکید -

 دوباره مشغوس به کار شدرمامان رفت.  سار خندید. یام با هم  ر  ودیم و من 

 نمیخواست برر   ا شب خونه رو آماده کردیم. انقدر خوب شده بود که اصال دلم

 بیا ببینم. چندوهت دیگه برای همیشه میای اینجا. یه جماعت او دستت را ت میشن -مامان  

 االن باید نارا ت باشیا -

 نه ا فاها خوشحالم -

 ا کردیواییدی منو یا او کنار فاضالب پید -

 هیچادور. او اینترنت دانلودت کردر -

 مریم ود ویر خنده. باهم رفتیم خونه

 صب  با صدای  سار پاشدر

 خوابهآروو مردی دیگه؟ به خرس هفتی وکی. یه بشر چقدر می - سار  

 با  عجب رو  خت نشستم

 . و اینجا چیاار میانی؟ -من  

 منم خوبم. هربونت -

 نه خدایی. چیاار میانی -

 ایان_پارت_سی_و_هفتپ#
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 پارت_سی_و_هشت#

 اومدر ببرمت هبرستون

 چی -

 بابا مگه هرار نبود بریم کارای  االر و فیلمبردار و لباس عروس و اوکی کنیم -

 آه راست میگیا -

 من میرر  و هاس. منتظرر -

  سار رفت. رفتم دستشویی و اومدر  و آشپسخونه.  سار اومد و او پشت بغلم کرد

 باورر نمیشه انقدر رمانتیک باشی -ن  م

 ((: نه خواستم او نظر عاطفی شارژت کنم. آخه میدونی او این لوس باویا خوشم نمیاد -

  وهرمار. پ  ولم کن -

 ونمی دلم نمیخواد -

 خب ولم کن برر ماهیتابه رو بردارر -

 برداری که چی بشه -

 خ کنم بسنم  و رگباوبم  و صفتت. یعنی چی، چی بشه. خب  خم مرغ سر -

  سار با خنده ولم کرد و رو اپن نشست

 راستی مامان کو -من  

 رسوندمش خونه خاله فوویه -

 باو رفته انجمن فوضوالن -

  .انجمن نه. کمیسیون فوضالن -

 من. میگم انجمن فوضوالن -

  اال  ا اونجا منو مجبور کرد برسونمش -

 چه مادرون پرویی داری نه؟ -

 دهیقا -

 و پرت کردر.  سار  و هوا هاپیدشهاشم 

 بی  ربیت -من  

 خب خودت میگی -
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 من  اال بگم -

  بلند شو بابا. وود ر کوفت کن بریم -

 مردشور عشقتو ببرن. آدر به ونش میگه کوفت کن -

  اال بخور. سریع -

  .با  رص خوردر. البته انقدر آرور خوردر  ا  رصشو در بیارر

  رایش کوچولو هم کردر. باهم رفتیم  االر و ببینیمبعد اون لباس پوشیدر. یه آ

 چند ا جا سر ودیم

  خالصه هرارداد بستیم. افتاد واسه سه هفته دیگه

 بعد اون رفتیم  ا لباس عروس بگیریم

 خیلی با دهت انتخاب میاردر

  آرووووو. بدو دیگه - سار  

  واااای. اصال مشان داری برو. من میخوار آرور انتخاب کنم -

 پ  من رفتم. عست ویاد -

 اِ وایسا ببینم. کجا؟ همینجا بتمرگ -

 : سار چشم غره ود. یهو چشمم به یه لباس عروس خورد. با ذوق هفتم

  سار نگاش کن -

  سار رفت. و نگاه کرد

 چقدر خوشگله. اما میخوای دکلته بپوشی - سار  

  آره. مشان داری؟ -

 داشته باشمم  و به  رفم مگه هوش میانی -

 او این  رفش نارا ت شدر

 مرسی -من  

 نارا ت نشو عشقم. شوخی کردر. خیلی هشنگه. برو بپوشش -

رفتم ا اق پروو. یه ون اومد و کمام کرد که بپوشاام. باورر نمیشااد رووی  و لباس عروس  اهر شاام. 

 خیلیتو  نم هشنی بود. انگار برای خودر دوخته بودنش

 ن خیلی میادماشاهللا هیالتونم خوبه بهتو -ون  

 مرسی -
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 به شوهر ون بگم بیاد ببینه -

 نه نمیخوار فعال نشون بدر. شب عروسی سوپرایسش میانم -

  تما. بیاید کماتون کنم عوضش کنید -

 ون ویپ و کشید. برار مسیج اومد. همون ناشناسه

  !!!مرگ -ناشناس  

یعنی چی مرگ. کی داره منو فرسااااااته. هلبم  ند  ند ود.  رساااااایدر. این کیه. این چیه هی داره می

  . هدید میانه

 : با  رس لباس و در آوردر و رفتم بیرون.  سار با ذوق و  عجب هفت

 چیشد. پ  چرا لباس عروس  نت نیست -

 بِاا.... بمونه برای عروسی -

 آروو خوبی. چرا رنگت پریده -

 ها؟ چیسی نیست -

ن.  سار با  عجب  ساب کرد یام میلیو ٧ سار چشم غره ود و دستمو هرفت. پوس لباس شد 

 ویاد شد

 اما من  مار فارر به پیامه بود.  سار دستمو. هرفت و رویه صندلی نشستم

 شنورمی - سار  

 چیاا...چیو؟ -

 آروو اصال  و دروغ هفتن ماهر نیستی. چیشد که رفتی  و ا اق پرو و اینطوری برهشتی -

 :و هفت با  رس نگاش کردر. فهمید  رسیدر چون لبخند ود

 آروو جان. فدا شم من. او هیچی نترس. اهه چیسی شده به من بگو. من شوهر م و باید بدونم -

  سار. او دیروو هی یای پیار میده بهم -

 کی -

 نمیدونم. ناشناس -

 پیامارو بهش نشون دادر. هرلحظه اخمش  و هم میرفت

 یعنی چی مرگ؟ - سار  

 من میترسم. یعنی کیه -

 ان. یه االغی او خودمونه داره ایسگاهت میانهنترس آروو ج -
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 با  عجب نگاش کردما. راست میگفت. شاید مریم

 راست میگی؟ -

 آره بابا. االنم داره به ریشت میخنده -

خودمم خندر هرفت. چرا بیخودی نگرانم.  ساااااااار بلند شاااااااد که پاش هیر کرد به اونیای پاش و 

 ندوااارت با کله رفت پایین.  اال بخند کی بخ

  سار سعی کرد بلند شه ولی من فقط میخندیدر

 درد. رو آب بخندی - سار  

 دوباره خندیدر.  سار با اعصبانیت رفت. منم با خنده پشتش راه افتادر

 وهرمار نخند دیگه - سار  

 خیلی خوب افتادی. اصال رو م شاد شد -

 خر میخندی ا دو دیقه پیش داشتی او  رس خود و دستشویی میاردی. االن عین  -

 کوفت -

 رفتیم سوار ماشین شدیم.  رکت کرد

 خیلی نامردی. نذاشتی  و لباس عروس ببینمت - سار  

 نه دیگه.    و  الش میره. بمون روو عروسی کف کنی -

  داهن میذاشتی ببینمت  و روو عروسی نرر  و شوک -

 الور نارده -

 رفتیم عااسی. هماهنی کردیم

 سارو وو ر بگیریمراستش ما باید عا -عااس  

 .یعنی چی؟ -من  

 یعنی چند ا عا  هبن او عروسی. که روو عروسی اونا رو چاپ کنیم بذاریم  و  االر -

 خب کِی؟ سه هفته دیگه عروسیه - سار  

 او پ  فردا شروع میانیم. باها ون هماهنی میانیم -

 . سار منو رسوند خونه. خودشم رفت. رفتم خونه مریم اینا

 م و فامین باوی میاردیمداشتیم اس

 استپ -مریم  

 ها.  مومه  مومه -
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 خب  و اوس بگو -

 اسم آروو -

 من نوشتم آرش -

 فامین آروویی -

 آرشی -

  همینه جون در ود و وارد شد. هی خدا من آروو بر دس موندر مامانم در بسنه وارد شه

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 💋 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_هشت#

 چیاار میانید؟ -  همینه 

 اسم فامین -مریم  

 خجالت نمیاشید. بچه اید مگه. آروو داره اودوا  میانه  و هم که سن اودواجته -

  همینه جون با غرغر لباسایی که  و دستش بود و هذاشت  و کشو مریم و رفت

 خب بگو ببینم.  و نمیخوای اودوا  کنی؟ -من  

 نه که شوهر ریخته -

 ریخته دورت؟ اینهمه پسر مجرد -

کی نانه اون سااروش دخترباو یا اون رادین هند دماغ یا عرفانی که او بچگی باهار دوسااته یا اون  -

 پسرخاله مسخرفم

 خیله خب بابا. بذار ببینم  سار فامین پامیلی نداره -

 ونی ودر به  سار.  سار جواب داد

 سالر خوبی؟ -من  

 سالر آروو  و خوبی -

 خوبم. کجایی؟ -

 دوستار پارک اِروربا  -

 چه غلطااااا -

 چته چرا داد میسنی؟ -

 بدون اجاوه بدون خبر با دوستات مجردی میری پارک -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

287 

 

 بابا یه هرار دوستانه بود -

 همونجا بمون من اومدر -

 بدون ایناه بذارر  رفی بسنه هطع کردر و  ند مانتو و شلوارمو پوشیدر

 کجا؟ -مریم  

 رمیرر  ا  سار و باشم برهرد -

با اعصاابانیت سااوهیی و برداشااتم و رفتم ساامت پارک ارر. بعد کلی هشااتن  سااامو ایپشااون و پیدا 

 کردر. چند ا پسر که سروش هم بینشون بود. با اعصبانیت رفتم سمت  سار

 خوشبگذره -من  

 اِع جدی جدی اومدی؟ - سار  

 مجردی میاین؟ چند ا مخ ودی-

 :یای او دوستاش هفت

 فعال دو ا -

 م و ابرو رفت. آ یش هرفتما سار چش

 هوه نخورا. من بیشنون نبودر. من فقط همراهشون کردر - سار  

 همراهیشونم کردی -من  

 نه یعنی چیس... ببین راستش... بابا ور مفت میسنن.  امد میار به فنات میدما -

 محام  سامو هوس دادر

 فردا دمه محضر منتظر م. بیا برای طالق -من  

خنده.  ساااامم با دهن باو نگار میارد. ساااوار ماشاااین شااادمو رفتم خونه. عین  دوساااتاش ودن ویر

 دیوانه ها او اینور خونه میرفتم اونور خونه

  چه مرهته؟ -مامان  

 هیچییییی -

مامان چشم غره ود و سرشو انداخت  و هوشیش. یعنی چی. مگه متاهن نیست سرلشش. داره 

 برای من مخ میسنه

 و در بیارهونی بسنم به پدرش، پدرش

 : سار چندبار ونی ود. ریجات کردر و بهش پیار دادر

 به هرآن پاشی بیای اینجا غوغا میانم -
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  سار بعد دو دهیقه پیار داد

  داهن جواب هوشیمو بده - سار  

 بدون ایناه محن بذارر هوشیمو هذاشتم رو نیس و عین دیوونه ها  و خونه با اعصبانیت هدر میسدر

 سد سامم هی ونی می

 هوشیو بیصا ابتو بردار دیگه. مخم رفت -مامان  

  نمیخوار -

 پ  خفش کن -

هوشیمو خاموش کردر. شب موهع خواب بود. رو  ختم نشسته بودر ا اهم  اریک بود. داشتم فار 

 میاردر و لباس عروسیمو نگاه میاردر که روبه رور آویسون بود

 ااا جن اومدهیهو ا ساس کردر یه نفر داره صدار میانه. یا خدا

با  رس رفتم دمه پنجره دیدر این جن نیساااااات بد ر او جن.  سااااااار بود. پنجرمو باو کردر . آرور 

 :هفتم

  اینجا چیاار میانی؟ -

 بیا پایین در و با کن بیار  و -

 نمیخوار. با  و هم  رفی ندارر -

 باو کن خب بیار برات  وضی  بدر -

 ار نشدننمیخوار. االنم برو  ا همسایه ها بید -

 باو نمیانی؟ -

 نه -

 باشه -

 یهو  سار با صدای خیلی بلندی شروع کرد به آهنی خوندن

 شب شده باااااو دوووباره چشمک بسوون . بیاااااا باهم برهصییییم دخترررره آ یش پارررره -

 :با  رس هفتم

 هیسس  ساکت شو. االن همسایه ها بیدار میشن -

  ا در و باو نانی ساکت نمیشم -

 خیله خب خفه شو االن میار پایین -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

289 

 

با  رس دوهیدر پایین. مامان اینا بیدار نبودن. همه جا  اریک بود. پاورچین پاورچین آرور در و باو 

 کردر.  سار اومد  و

 :رفتم باالی پله ها و به چراغ کوچیک و روشن کردر  ا  سامو ببینم. با صدای آرومی هفتم

 خب میشنور -

 ستم شوخی میارد. کن  ورو بذارر برر مخ یه دختر عملی و وشتبابا به خدا دو -

  ر  الای نسن. دوستت هفت -

 بابا الای هفت -

 ور الای نسنا -

 درست صحبت کن آروو -

 نمیانم. میری مخ دختر میسنی. مجردی میری بیرون -

 ...باباا -

 یهو دستش خورد و شتلم هلدون پرت شد پایین و هسار  یاه شد

 اا خداااا. االن مامان بیدار میشهیااا -من  

 ساااار  ند هایم شاااد. چون ا اق مامان اینا پایین بود ا تماس داشااات مامان بیدار شاااه. ولی نه.... 

 خوابشون خیلی سنگین بود

 بدو کمک کن جمعش کنیم -من  

  له -

و  ند  ند یه پالسااااتیک برداشااااتم.  یاه  یاه های هلدون و ریختم  و پالسااااتیک.  سااااامم با جار 

 داست خاکای هن و جمع میارد

 نترکی  و  سار -من  

 خب ندیدر.  اریاه -

 وود جمعش کن برو -

 نمیرر -

 غلط کردی -

 با کلی و مت همه چیو اوکی کردیم.  سار و بردر ا اهم

 خب -من  

 : سار سفت بغلم کرد. داشتم خفه میشدر. با صدای خفه ای هفتم
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  سار خفههه شدر -

 آهات داد نسنی خفه شو که دیگه سر -

  سار خفه شدر ولم کن -

  سار ولم کرد. براش چشم غره ودر.. دروغ نگم انقدر خوشم اومد

 بی  یا هم خود ونید

هربون دو ا چشات بشم. من میرر مخ دخترای دیگه رو میسنم. بسور  ورو به دست آوردر  - سار  

 دوسم داری یا نهمگه همینطوری هم او دستت میدر. چه شبایی که استرس کشیدر  و 

 پایان_پارت_سی_و_هشت#

| 💋 | @ 

 پارت_سی_و_نه#

 .نیشم باو شد

 خیله خب ببند  اال - سار  

 شعورررر رمانتیک باویت منو کشتهبی -من  

 همینه که هست -

 خب نمیخوای بری -

 نه دیگه شب میمونم.  ا اینجا اومدر وشته برر.  و یه  عار  نانا -

 و ببینمچی چیو  عار  نان. بر  -

 نه میخوار بمونم -

 عجب پرویی هستی -

 خب برو کنار -

 کجا کجا؟  خت من یه نفرست. خودر بسور  وش جا میشم -

 ...ای بر -

 داشتی فحش میدادی؟ -

 : با  رص هفت

 نهههه-

براش رختخواب پایین  ختم پهن کردر. دراو کشااااید روش. رو  ختم دراو کشاااایدمو همونطور که به 

 :هفتم سقف نگاه میاردر



                 
 

 

 هستی صفرپور|  عروس اعدامی رمان

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

291 

 

  سار برای عروسیمون  و ویاد نرهص -

چرااا؟ ا فاها میخوار به صااورت هلیاوپتری برهصاام. بشااینم ومین بعد با یه دسااتم برهصاام. عین  -

 دیوانه ها

 با  رس رو  خت مشستم

  سار شوخی نانا.  و باید سنگین باشی -من  

 نخیر عروسیمه میخوار بترکونم -

 :ناخداهاه داد ودر

 ر سااااااا -

 ....هیسس . االن ماماا -

 :یهو در باو شد و مامان با یه چراغ هوه روشن  اهر شد. با دیدن  سار هفت

  و اینجا چیاار میانی؟ -

 ببخشید یهویی شد. اینور بودر هفتم بیار یه سری هم بسنم. دیدر همه خوابیدن - سار  

 صب  میای مهمونی ٣چه غلطا ساعت  -

 م اصالبعله دیگه. اومدر پیش ون -

 مامان با دمپاییش کوبید  و سر  سار

 آخ - سار  

 بی  یا. آروو  و هم جی  نسن میار موها و دونه دونه میانما -

 مامان بدون ایناه من بخوار  رفی بسنم رفت. دراو کشیدر

  سار دلم لک وده واسه خونمون. خیلی خوشگن شده -من  

 دیدر -

 چیو؟ -

 خونه رو. هشنی شده -

 یدیاو کجا د -

 رفته بودر دیگه. نگفتم مگه؟ -

 نه -

 هفتما -

 نگفتیا -
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  اال به درک. منم خیلی دلم میخواد بریم اونجا -

 منمممم -

 خوابیدیم. با صدای غر غر یه نفر چشامو باو کرور. همه جا  اریک بود

 :با صدای خواب آلودی و هفتم

 چیشده؟ -

یا بالشت رو صور مه. االنم پتوت و انداختی مردشور و ببرن آروو. دهنمو سروی  کردی.  - سار  

 رو من. عین آدر بخواب دیگه

 .با خنده پتومو برداشتم و خوابیدر

 صب   سار منو بسور بیدار کرد

 رفتیم پایین. مامان صبحونه آماده کرده بود. فوویه اومده بود خونمون

 سالر -من  

 سالر خاله - سار  

 چرا نرفتید بانک علیاه سالر. ساعت و دیدید. -فوویه  

 مرخصی هرفتیم - سار  

 بیاید صبحونه بخورید برید خونه مادربسرگ نابتت -مامان  

 چرااا؟ -من  

 خالصه به عنوان پا هشا دعو تون کرد -

 با  رص صبحونم و خوردر.  وصله مامان بسرگ و نداشتم

 من برر لباسمو خونه عوض کنم میار دنبالت.  و هم آماده شو - سار  

 اشهب -

 سااار رفت. یه پیراهن  ا وانو مشااای آسااتین بلند پوشاایدر. موهامو باال بسااتن و یه آرایش مالیم 

 کردر

 برار آمار بیارا. بین عمتو مادربسرهتم دعوا بنداو -مامان  

 عجبا -

 فوویه خندید. کوفت.  سار اومد دنبالم. با هم رفتیم خونه مادربسرهم

 ی دوهید سمتم.  سار چنان او  رس پرید سار ونی و ود. در و باو کردن. لوس

 این سی لعنتی و دور کن - سار  
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 :لوسی و  و بغلم هرفتم و هفتم

  رسی مگهمی -

 آره. یعنی نه. بدر میاد -

 :ودر ویر خنده و لوسی و بردر سمت  سامو هفتم

 هووووو -

 وهرمار. باشش کنار بابا -

 :خندیدر. به لوسی هفتم

 رگ شدیا الت چطوره. هووور. بس  -

 ایشه -

 سااار رفت باال. منم لوساای و هذاشااتم و رفتم باال. با مامان بسرگ و عمه دساات دادکو کنار  سااار 

 :نشستم.  سار با لبخند مرمووی کنار هوشم هفت

 چشار کور شد. عجب عمه دافی -

 :با  رص محام ودر  و باووش. آرور خندید با  رص هفتم

 ت نشسته. نگاه چقدر آرایش کردهدرویش کنا. ون به این خوشگلی کنار  -

 خیله خب  رص نخور شیرت خشک میشه -

 دوباره با  رص ودر  و باووش

 خب میشنور -مامان بسرگ  

 چی؟ -من  

 چطوری آشنا شدید -

 .وااا مامان این یه چیس شخصیه -عمه  

 ساکت بابا. با همین عصا میسنم فرق سر ا -

 :ور هفتوااای مامان بسرگ آبروریسی نان.  سار آر 

 کال خانواد ون عاشم خشونت هستن -

 آروو بیا بریم سفره بچینیم -عمه  

 باهم رفتیم  و آشپسخونه

 مامانم آبروریسی کرد؟ -عمه  

 نه بابا. عاد شه -
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داشاااتم که یه اس ار اس اومد. همون ناشاااناس. ای بابا. باوش عمه خندید. داشاااتم لیوانا رو بر می

ود. باوش کردر. فیلم یه هتلی بود. یای داشاات یه مردی رو میاشاات کردر. یه فیلمی رو فرسااتاده ب

 و یه ونش داشت جی  میسد. هلبم  ند  ند میسد

 :ناشناس برار مسیج فرستاد. نوشت

 آینده  و و  سار -

با این  رفش جی  ودمو هوشاای او دسااتم افتاد. با  رس رفتم عقب. عمه اومد ساامتم.  سااار  ند 

 ونم مامان بسرگاومد  و آشپسخونه. پشته ا

  سار  ند اومد سمتمو بغلم کرد من همونطوری جی  میسدمو هریه میاردر

  سار  ند هوشیمو برداشت و پیار و دید و اخماش  و هم رفت

 کردر آرور باشم ولی میلرویدراومد سمتم و منو برد هاس. سعی می

 : سار بغلم کرد و هفت

یدی؟ اون کی هست آخه؟ خودر پیگیری میانم. عسیسر هریه نان خانمم. چیسی نشده. چرا  رس -

 نگران نباش.  ا موهعی که من هستم چیسی نمیشه

 چیشده؟ -مامان بسرگ  

 چندروو یه نفر هی آروو رو  هدید میانه. االنم یه فیلم چرت فرستاد آروو  رسید -

 ادامااه_در_پارت_بعد#

| 👽 | @ 

 ادامااه_پارت_سی_و_نه#

 چیسی نشده.  سار جان  و پیگیری کن عمه جون هریه نان. -عمه  

 آرور شدر. سعی کردر بیشتر آبروریسی نانم. اشاامو پاک کردر

 آفرین دختر خوب - سار  

  سار به عمه عالمت داد. عمه سر  اون داد و منو برد ا اهش

 عمه جون  عریف کن ببینم لباس عروس خریدی -عمه  

  مار  واسم به اون فیلم بود

 آروو -عمه  

 ا... بلهه -

 اوت سواس پرسیدما. او لباس عروست عا  نداری -
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 چرا دارر -

 ببینم -

 :به عمه نشون دادر. عمه ذوق کرد و هفت

 واای چه هشنگه.  و  نت محشر میشه. میدونم. ببین من چی دوختم برای روو عروسیت -

 لباسشو نشون داد

 خیلی هشنگه -من  

ی. اون فیلمم فراموش کن.  سااار پیگیری میانه پدرشااونو اخما و وا کن ببینم. االن باید ذوق کن -

 در میاره

ساااارمو  اون دادر. درمورد عروساااای  ر  ودیم. ناهار و اصااااال  الیم نشااااد. بعد ناهار  سااااار منو 

 رسوند خونه و خودش رفت

 مریم اومد خونمون. براش موضوع رو  عریف کردر

 واااا. یعنی کیه -مریم  

 نمیدونم مریم. میترسم -

 یخیاس. یای داره ایسگاهت میانه. فیلم هندی نیست کهب -

نبودی منم رفتم لباس، عروساای رو خریدر. انقدر ناوه. بلند و  وری. آسااتیناشاام  لقه ای هساات. 

 طوسیه

 وااای. چه خوب. مبارکه -

 بیا یه آهنی و منو  و باهم برهصیم -

 آهاع او این آهنگای مخصوص؟ -

 آره -

آرایشاااگاه. این  ساااامم هیچااری نارده. انگار نه انگار ساااه هفته دیگه  باشاااه.  اال من باید برر -

 عروسیمونه

 وااای مناه  و این خونه افسرده میشم دو دیقه نبینمت. بعد با کی دمه پنجره  ر  بسنم -

 نگو دیگه مریم. من چیاار کنم. معلور نیست چه همسایه ای هیرمون افتاده -

 هوووو  -

 :جواب دادر سار به هوشیم ونی ود. 

 سالر - سار  
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 سالر هیوال من -

مرض. ونی ودر بگم اون شماره رو پیگیری کردر. چیس خاصی نیست. منو نگاه کن اون شماره رو  -

 .بالک کن

 چیس خاصی نبود که -

 نگران نباش آروو. بگیرش بالکش کن. منم دارر میرر با رفیقار میرر بیرون -

 به به چشمم روشن -

 یدیالبته اجاوه م -

  اال دلم برات سوخت. باشه برو. ولی سر و مینداوی پایین عین اون پسرای خوب میری میای -

 ومونه عوض شده. اونموهع ها ونا او مردا اجاوه میگرفتن. باشه خدا افظ -

 هطع کردر

 [ یک هفته بعد ]

باید بریم.  او فردای اونروو بیشتر رووا همراه عاسا میریم باغای مختلف  ا عا  بگیریم. امشبم

اما مشاااان اینجاسااات. امشاااب عااساااا نمیان.  ساااار دوربینشاااون و هرض هرفت و هفت خودش 

عا  میگیره. هرار شااااااد غروب بیاد دنباس منو مامان  ا ما رو ببره یه جنگن و اونجا مامان اومون 

 عا  بگیره

با چشاااش داره منو او ا اق رفتم بیرون. خواسااتم عین این رمانا او نرده آویسون شاام که دیدر مامان 

 میخوره

  رجی  دادر او پله ها بیار پایین . پایین نشستم

 مامان داشت  و برهه یه چیس مینوشت

 این چیه ؟ -من  

 دارر لیست مهمونای عروسیتو مینویسم -

 مامان جون هربونت برر. بابا که  مامی کارت دعو ا رو پخش کرد. پ  اینا چیه؟ -

 بقیه مهمونا اینا رو دارر مینویسم برای -

 یا خدااا. چه خبره. بقیه مهمونا چیه؟ -

 دوستار دیگه. بعضیاشون و دعوت ناردیم -

 مامااااان.  و همه دوستا و دعوت کردی -

  ا او دوستار مونده ٢٠نخیرر االن  -
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 بگیر بیان ب.و.سیهو براشون ا و -

 . و فوضولی نان. واای خدا. نوبت آرایشگاه نگرفتم -

 ن بگیر نذار دهیقه نودمامان او اال -

 اال پ  فردای باید برر برای پُرو لباسااااام. کلی کار مونده. باید برر کفش بگیرر. پدر م که کت و  -

 شلوار نگرفته

 مامان دو هفته وهت داری انقدر هوس نان -

 آره با فوویه میرر -

 نهههه. مامان  وروخدا اون سلیقش افتضا ه. با عمه برو -

 میار  و صور تا فتنهآروو به کف پار  -

 مامان آخه سلیقش خیلی خوبه -

 خیلی دلت هوس کتک با دمپایی رو کرده ها -

 بدر میاد  ر   قیقت و هبوس نمیانی -

 مامان دمپاییشو کند و شروع کرد به کتک ودن من. با خنده رفتم طر  پله ها. هوشیم ونی خورد

 : سار بود.  ند جواب دادر

 بله -

 سالر مو ورد من -

 ورد نیست و بلونده -

  اال همون. خوبی؟ -

 فدات -

 جه عجب یک بار دوران نامسدی چنین  رفایی او دهنت شنیدیم -

 کوفت -

 آماده شدی -

 نه. فقط آرایش کردر -

آماده شااو. من  ا نیم ساااعت دیگه میار دنبالتون. یه سااوپرایس هم دارر. میخواسااتم روو عروساای  -

 ن داریم عا  میگیریم اونم باشهنشونش بدر اما هفتم  یفه. اال

 چی هست؟ -

 میار میبینی -
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 باشه. فقط یه انسان -

  اال بماند. برو آماده شو. شوهرت میخواد یه  یپ راک بسنه -

 یا خدا. میخوای من غش کنم -

  و غش کردنی بودی همه روو باید غش میاردب. چون شوهرت بسیار خوشتیپه -

 بگیر سقف و نریسه -

 . میدونم  قیقت  لخه. اما هبوس کنچرا بریسه -

 بروبابا خودشیفته -

 برو لباس بپوش کم  ر  بسن -

 امشب آخرین شبیه که عا  میگیریم -

 آره -

 باشه کار نداری؟ -

 نه خدا افظ -

هطع کردر. رفتم باال. او کمدر لباسمو در آوردر. یام لباسش بد بود. اما عاسه دیگه. بعدر  سار 

 آستین  لقه ای آبی کاربونی بود شوهرمه. یه نیم  نه

 با شلوار جین چسبیده

 پایان_پارت_سی_و_نه#

| 👽 | @ 

  پارت_چهن#

 پوشیدمشون. موهامو باال بستم. مانتور و پوشیدر. رفتم پایین. مامان آماده شده بود

 رفتیم دمه در

 موها و چرا باال بستی؟ -مامان  

 خب چیه مگه؟ -

وت ماعبی شده - ول  ک

یم اینا باو شد. مریم  ند اومد سمتم و پرید بغلم. با  عجب بغلش کردر. او بغلم اومد در خونه مر 

 بیرون

 چیشده -من  

 آروو خواب بد درموردت دیدر. همش دلم شور میسنه. مراهب باشا -
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 نترس  سار نمیذاره هرها منو بخورن -

 دیوونه. شوخی نان. خیلی دلم شور میسنه -

 نترس مریم -

د و رفت خونش. یهو یه ماشینی اومد. دهنم وا موند.  سار  وش نشسته بود. یه . خدا افظی کر 

 ماشین شورلت کامارو هرمس هدیمی. سقفش باو بود

  سار با خنده نگار کرد. دهنم انداوه غار علی صدر باو مونده بود

یه  سار پیاده شد. با دیدن  سار دهنم باو  ر شد. یه  یپ خفنی وده بود. شلوار شیش جیب. 

 یشااارت طوسااای با اس. هردنبند ههوه ای و انداخته بود. دساااتبند سااااعت. به عالوه کاله شااااپو و 

 عینک شب

 :یه سوت ودر و هفتم

 جووون -

 خاک بر سر بی  یات کنم آروو -مامان  

 خندیدر و نشستم.  سامم نشست

 .این ماشین و  ا روو عروسی اجاوه کردر. به عنوان لباس عروس - سار  

 ت سمت جنگن. با ذوق به  وش نگاه کردر. یه چاهو اون هوشه بود سار رف

 این چاهو چیه؟ -من  

 نمیدونم.  و ماشین بود او اوس -

 چند  ومن دادی اجاره کردی؟ -مامان  

 سه  ومن -

 چرا انقدر کم -

 رفیقم بود -

 چه  یپ خفنی ودی -من  

 هفتم که -

 دست  سامو هرفتمرسیدیم به یه جنگن. خیلی  اریک بود. با  رس. 

  سار خیلی  اریاه اینجا. میترسم.  یوون نیاد -من  

  ند عا  میگیریم میریم دیگه -

 ماشینو جلور نگه داشت. مانتومو کندر.  سار با دیدن لباسم نتونست چشم اور برداره
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 به به. خانمم نمیگی ما بی جنبه ایم. این چی بود پوشیدی - سار  

ی اد داد چطوری با دوربین اومون عا  بگیره. خودش  و ماشااااااین خندیدر.  ساااااااار به مامانم 

 های هرفتیم و عا  هرفتیمنشست. منم پشت ماشین رو صندق عقب نشستم. ژست

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

 .کلی عا  هرفتیم

  سار برو پیش آروو وایسا. اوس ماشین و ببر اونور. همش با ماشین عا  نگیرید -مامان  

کرد و خودش اومد ساامتم. دسااتشااو هذاشاات رو کمرر. دسااتاشااو  سااار ماشاایمو یه هوشااه پارک 

 هرفتم و بهش نگاه کردر. چیااااااک

صااادای ماشاااینی اومد.  ند رفتم سااامت ماشاااین خودمون  ا لباسااامو بپوشااام. یه ون دهیقا پشااات 

 ماشینمون نگه داشت

 یه ون طوسی.  نو مانتومو پوشیدر.  ا اومدر دکمه هاشو ببندر

هرکوس با لباسااای ساار ا پا مشااای. با  رس رفتم ساامت  سااار و دسااتشااو او ون پیاده شاادن. کلی 

 هرفتم. مامان اومد سمتمون

  سار اینا کین؟ -من  

 : سار با اعصبانیت هفت

 اون دکمه ها و ببند -

  ا هرکوس دستمو. هرفتن و کشیدن سمت خودشون ٢ ا اومد ببندر 

 جی  بلندی کشیدر

 همسمان مامان و  سامم اسمم و داد ودن

  سار اومد  ا منو او دستشون نجات بده

دو ا هرکوس دیگه  سااااااامو هرفتن. مامان جی  ود.  سااااااار  قال میارد  ا ولشااااااون کنن. مامان با 

اعصبانیت اومد سمت هرکوالیی که منو هرفته بودن که دو نفر دیگه هم مامان و هرفتن. با جی  و 

 :هریه هفتم

 مامانم و ولللن کنید -

 ی هستید ؟؟؟ وللللم کنشمااااا ک - سار  

 چیاار دارین باااا مااا. به من دست نسنننن عوووضی -مامان  

 هیچی نمیگفتن. یهو او ون مردی اومد بیرون. با دیدنش انگار یه آب سرد رور خالی کردن
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 محمد  یموری

 :ساوت شد. یهو با داد هفتم

 ه؟؟؟؟؟آهااای  یموری.  وروخدا بگید ولمون کنن. این مسخره باویا چی -

وری مگه؟چته  ووو. این باویا چیه؟ مگه فیلمه؟ - سار    ک

 .مر یاه عوضی. به خدا به پلی  همه چیو میگیم -مامان  

 یموری شروع کرد به خنده.  الم داشت به هم میخورد.  سار  قال میارد  ا ولش کنن. دست و 

 پا میسد. منم دست و پا ودر

 : یموری اومد سمتم.  سار داد ود

 شوووو اونوررررررهم -

 چطوری خوشگلم - یموری  

  الم داشت به هم میخورد

 ولمون کن -من  

 نه هلم. ما که فعال با هم کار داریم -

 میگم وللللم کن. ما رو او کجا پیدا کردی -

 عشقه دیگه -

 :چشار هرد شد.  سار با عربده هفت

 خفهههه شوووووووو -

خوشگن خانم. میدونستی اون ناشناسه من بودر. چرا  چقدر نامسدت ور میسنه. راستی - یموری  

 بالکم کردی

 چشار هرد شد. هلبم  ند  ند میسد

 و به چه  قی منو  هدید میاردی. هاااان؟ اصااااااال  و کی هسااااااتی. او اولم اوت بدر میومد.  -من  

 مر یاه آشغاس

 :اخماش  و هم رفت و داد ود

 بگو ببینم. این مرد چی داشت که من نداشتم -

 خفه شوووو -سار   

 دهنتو ببند -مامان  

 خجالت باش. همسن پدرمی -من  
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 همیشه دوست داشتم ماس من باشی - یموری  

 چشار هرد شد.  سار دوباره فریاد کشید.  ند  ند دست و پا ودر که ولم کنن

 ین هدیدامو انداختی پشت هوشت. محن ندادی. االنم عاهبتشو ببین.... بیاااااااااا - یموری  

دو ا هرکوس دیگه او ون اومدن بیرون. رفتن ساامت  سااامو شااروع کردن به ودنش. منو مامان جی  

 .میسدیم

 وللللم کنننن...  ساااااااااااار -من  

  .هریه میاردمو التماس میاردر. اینجا چه خبره. اماان نداره این چیسا واهعی باشه

  ادامااه_در_پارت_بعد#

| 🦋 | @ 

 پایان_پارت_چهن#

 مامانم هریه میارد. داشتن  سامو میسدن. جلوی چشامو من نمیتونستم کاری کنم

 آروو رو وس کنید. اما  واستون باشه بهش - یموری  

 دستمو وس کردن. دوهیدر سمت  سار. اجاوه ندادن نسدیاش شم. جی  ودر

 کماااااک.  ورو خدااااا. ولش کنیددددد -من  

 وبه روی  سار هرار هرفت یموری هرکوال رو پ  ود و خودش ر 

 ببریدیش اون هوشه - یموری  

دونفر بردنش اونور. اجاوه ندادن برر ساامتش.  یموری رفت و با مشاات ود  و شااام  سااار.  سااار 

 ناله کرد. جی  ودر.  یموری با خنده میسد. انگار داره کیسه با  و میسنه

 آخهش خنک شدر - یموری  

ن  سامو میاشه. جی  ودر. دوهیدر سمت ماشین.  ردید با مشت دوباره ود  و شامش. اون اال

داشااااااتم. اما اهه کاری نمیاردر  سااااااار میمرد. چاهو رو در آوردر. رفتم ساااااامت  یموری. دسااااااتار 

میلروید. ودر به شونش  ا برهشت با  مار  رص چاهو رو فرو کردر  و  نش. ناله بلندی کرد و پرت 

. جی  ودر. با هریه و جی  رفتم عقب. من چیاار شااااااد پایین. دسااااااتار خونی بود. چاهو خونی بود

 کردر. یه نفرو کشتم. اشتباه کردر. غلط کردر

 : ند یای او آدماش به پلی  ونی ود.  سار با داد هفت

 یاااا ابلفضن. آروو چیاار کردی؟ -

  .مامان جی  ود. هریه میاردر. چیاار کردی آروو. کشتیش. آروو کشتیش. چیاار کردی
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 یموری سوار ون شدنو رفتن.  سار و انقدر وده بودن که نای  اون خوردن نداشت.  همه ی آدمای

 مامان اومد سمتم

 واااای خدا. آروو چیاار کردی. مُرد -مامان  

 آروو سوهیی و بردار. باید بریم. االن پلی  میریسه - سار  

 چیاار کردر.  سار کشتمش -من  

تمش. اشاااااتباه کردر. من نمیخوار برر وندان.  ساااااار هریه کردر. مامان بغلم کرد. خدایا من کشااااا

 عربده کشید

 سوهیی و بردار و برو. وود باش سوار شو - سار  

 .میترسیدر.  ا سوهیی و هرفتم صدای آژیر پلی  اومد

 پلی  اومد. غلط کردر. مامان اشتباه کردر -من  

 ووهریه نان. اون چاهو و بده من.. میگم من ودمش. بده من آر  -مامان  

ندادر. فقط هریه میاردر. پلیسااا اومدن. سااه  ا ماشااین بودن. همه چیو چک کردن. چند ا پلی  

 .ون اومدن سمتم. غلط کردر. خدایا چیاار کردر

 ولش کنید اون  قصیری نداره - سار  

  وروخدا دستبندش نسنید. من انجار دادر -مامان  

 میدید همتون همراهمون میاید. رفتیم اداره  وضی  -پلی   

ون پلی  شالمو هذاشت. هریه میاردر. منو سوار ماشین کرد. خودشون نشستن و  رکت کردن. 

 :با هریه هفتم

 اشتباه کردر -

 : رفی نسدن. هریه کردر و ویر لب هی میگفتم

 غلط کردر -

منو بردن اداره پلی . خدایا چرا اینطوری شااااااد. داشااااااتیم وندهی عادیمونو میاردیم چرا اینطوری 

 هناه من چی بود. چندروو دیگه عروسیمهشد. 

 منو بردن  و یه ا اهی. با  مار وجود میلرویدر

 بعد او چند دهیقه یه مردی وارد شد و در و بست. سرمو انداختم پایین و آرور هریه میاردر

 خب؟ -باوپرس  

ا... سالر -من    سو
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 مشب و  عریف کنببین من  وصله هریه و آبغوره هرفتن و ندارر. فقط برار موضوع ا -

 :وبونم هفن شده بود. میترسیدر. ودر کشتمش. با چشای اشای بهش هفتم

 وندست؟ -

 نخیر. کشتیش -

 ودر ویر هریه. خدایا من چیاار کردر

 وود بگو. هر یه دونه اشات مساوی یک هفته وندانی باوداشتگاه هست -

 اشاامو پاک کردر

و...اهه بگم آوادر؟ -من    ا

هِرت نیساااااات که. ودی کشااااااتیش.  و هم االن بجای ایناه وهت منو بگیری  خانم محترر شااااااهر -

  عریف کن

وبونم هفن شااااااده بود. ساااااارمو انداختم پایین.  تی یادآوریش  نم و میلرووند. مرده بود. من ودر 

 کشتمش. با یه  صمیم. ا مقانه وندهی خیلیا رو نابود کردر. اشاار امونم و برید

  هدیدت میارده -باوپرس  

سی نمیگفتم. فقط هریااه میاردر. باااوپرس کااه دیااد  رفی نمیسنم هفاات منو ببرن. موهع رفتن چی

مامان و  سامو دستبند به دست دیدر. دوباره ودر ویر هریه. منو بردن  و یه ا اهک و در و بستن. 

یه هوشه نشستم و شروع به هریه کردر. این بود سرنوشتم. مناه وندهی عادیم و داشتم. چیشد 

 ..........کی خوشبختی منو چشم ودیهو. 

نمیدونم چقدر هذشاااته بود رفتم سااامت میله ها. او پشااات میله های وندان به پنجره کوچیای که 

بیرون بود نگاه کردر. هدا آفتابی بود. صااب  شااده بود. یه هوشااه نشااسااتم و وانو هامو بغن کردر.  و 

 یم کن وندهیم نابود شداو  خوشبختی وفتی که فار میاردر خوشبخت  ربنم با یه  صم

 :پلی  خانمی اومد در و باو کرد. نگاش کردر. با اخم هفت

 بلند شو باید بریم برای انگشت نگاری و عا  -

اشااااامو پاک کردر. بلند شااادر. مانتو و شاااالی که دادن و هذاشاااتم. دساااتبند ودن. دوباره ودر ویر 

ا چیه. دخترش وندانه. یایو کشااااااته. هریه. دو ا پلی  خانم همراهم اومدن. االن عا  العمن باب

غلط کردر. خاادایااا چیاااار کنم. چطوری کااارمو جبران کنم. اعاادامم میانن؟ منو بردن یااه ا اااهی. 

پلی  انگشااااات اشاااااارمو به اسااااانامپ آبی ودن و به برهه ای که روبه رور بود ودن. منو بردن پیش 
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. خانم پلی  که عااس بود با اخم دیوار. جلوی دوربین. خدایا این چیه؟ چرا پار به اینجا باو شاااااد

 :هفت

 نیم رخ وایسا -

 پایان_پارت_چهن#

| 🦋 | @ 

 پارت_چهن_و_یک#

 :سرر پایین بود. بغ  بدی کرده بودر. خدایا کمام کن. خانم پلی  هفت

 سر باال -

سرمو باال آوردر. چیک. با صدای چیک دوربین او جار پریدر. روبه روی دوربین وایستادر. چیک. 

هطره اشاااام ریخت. منو بردن دوباره سااالوس. به هوشاااه دیوار چسااابیدر. هریه امونم و بردید.  اولین

من وندهی خودمو و پدر و مادرمو و  ساااار و خراب کردر.  تی وندهی ون  یموری هم خراب کردر. 

ونش رضاااااااایاات نمیااده. من میمیرر. من و اعاادار میانن. انقاادر هریااه کردر کااه نفهمیاادر یااه روو 

باید میرفتم بانک. االن باید با هماارا خوش بودر. درمورد عروسیم بهشون میگفتم. هذشت. االن 

 خانم پلی  باو کرد در و

 :سوالی نگاش کردر. با اخم هفت

 میریم ندامتگاه -

ندامتگاه؟ تی اسمشم نشنیده بودر. آروو چقدر بختت سیاهه. دستبند بهم ود. سوار ون پلی  

ر بسرگ. در و باو کردن. وارد شدیم و منو پیاده کردن.  یاگ بسرهی شدیم و رفتیم. رسیدیم. به یه د

 بود. بعضی ونا پایین بودن و نشسته بودن یه هوشه

منو بردن باال. چادری به من دادن. هذاشااااااتم رو ساااااارر. پتو دادن دسااااااتم. پلی  منو برد  و یه راه 

عجب نگار میاردن. رویی. ونا  و ساااالولشااااون رو  ختاشااااون دراو کشاااایده بودن. بعضاااایاشااااون با  

 :بعضیاشون با  ر م. سرمو انداختم پایین. پلی  با اخم هفت

 بهش بگید کجا بخوابه -

 ساس داشت. نگار کرد ٣۵خودش رفت. ونی اومد سمتم.  دود 

 اسمت چیه؟ -ون  

جوابشااااو ندادر. ساااارمو انداختم پایین  وصااااله هیچی رو نداشااااتم. چندروو دیگه عروساااایمه. من 

 :همه ون. خدایا کمام کن. بذار من آواد شم. ون با بیخیالی هفتاینجار. بین این
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 برو رو اون  خت بخواب -

به  خت دو طبقه ای اشاااااااره کرد. رفتم طبقه پایینش خوابیدر. رومو کردر ساااااامت دیوار. اشااااااک 

ریختم. هیافه  یموری روبه صااور م بود. خدا لعنتش کنه. وهرشااو ریخت. اما به چه هیمتی. منو  و 

الگی روونه وندان کرد.  و او  جوونیم اینجا هسااااتم. االن باید با ذوق لباس عروساااامو ساااا ٢۵ساااان 

میدیدر. االن پ  جرا اینجار. برهشااااااتم و به هم ا اهیا نگاه کردر. همه وانوی غم بغن کرده بودن. 

همه به فار بودن. بعضاایاشااون هریه میاردن. دوباره برهشااتم روبه دیوار.  سااامم دلم  نگته. االن 

سااااله رو. لعنت بهت آروو. صااادای ون پلی  منو به خودر  ٢٧ا ته ؟نابود کردر وندهی یه پسااار نار 

 :آوردر

 بسرهمهررررر -

 بلند شدمو نگاش کردر

 بیا وکیلت اومده؟ -

وکیلم؟ خدایا خانوادر چقدر پیگیرن. چقدر وجر میاشاان. دسااتبند ودن بهم. رفتم ا اهی. با دیدن 

له  رانش. آبرور رفت. هیافه  همینه جونو داشاااااات. اما یام جوون وکین جا خوردر. خاله مریم. خا

  ر با لبخند نگار میارد

روبه به روش نشااسااتم. ساارمو انداختم پایین. آبرور رفت. االن چی فار میانه درباره من. صاادای 

 :خاله مریم اومد

 سالر آروو جان -

 جرهت نمیاردر سرمو باال بیارر

 له مریم دیگهنشناختی؟  رانه مقدر هستم. خا -

 نگاش کردر. به رور لبخند ود. هلبم مچاله شد

میدونم روت نمیشااه  ر  بسنی. اما من اینجار که کمات کنم بیرون بیای. آواد شاای. به باوپرس  -

که چیسی نگفتی. اهه ساااااااوت کنی بعد چیسایی پیش میاد که نباید. شاااااانیدر عروساااااایته. خیلی 

 خوشحاس شدر

 فت  ا اسم عروسی اومد رفی نسدر. فقط هلبم درد هر 

ای بابا فقط میخوای ساوت کنی؟ ببین آروو جان  و االن  رفی نسنی مجبور میشم پای  سامو  -

مامانتو به هضاایه باو کنم. بعد هرچی آبرو دارن به باد میره. به هر اس  سااار االن  و بانای که کار 

ه؟ مامانت داره خودشاااااو میانه شاااااخصااااایتی داره. میدونی مریم چقدر نارا ته. چقدر هریه میان
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میاشاااااه.  ساااااامو نگم. در به در دنباس خانواده  یموری میچرخه. داغونه. بابات مغاوه رو بساااااته. 

 میخوای خانوادت  رص بخورن.  عریف کن  ا بتونم کمات کنم

ودر ویر هریه. آروو ببین چی به رووشااااااون آوردی. با هریه براش  مار ماجرا رو  عریف کردر. فقط 

 هوش کرد

مرسااااای عسیسر. مرسااااای که اعتماد کردی.  اال اوت یه چیسی میخوار. خود و نارا ت نان.  -انه   ر 

 .همینا رو  و دادهاه  عریف کن

 میشه خانوادر و ببینم -

 بهشون میگم بیان -

 ین. بگید نارا ت نباشه. من خیلی دوسش داررب.و.سمرسی. موا... مریمم او طرفم ب -

اهی به  رانه کردر. بعد رفتم ساااااامت پلی  و پلی  منو برد دوباره لبخند ود. بلند شاااااادمو و یه نگ

همون ساالوس.  و جار دراو کشاایدر. آروو چیاار کردی با خانوادت. داشااتی وندهی عادیتو میاردی. 

 اما اهه من کاری نمیاردر االن  سار مُرده بود. این چه بالیی بود سرر اومد

 :م و هفتغذا آوردن. سفره رو چیدن. همون ون اومد سمت

 بلند شو. نگاه چقدرر ضعیف شدی. بلند شو بیا غذا بخور -

 نمیخورر -

 لج نان. ایناارا یعنی چی. همه اینجا یه دردی دارن. بیا بشین -

 نمیخورر -

 اینجا نمیخورر نداریم -

رفت. رفتم نشستم دور سفره. آبگوشت بود. مین غذا نداشتم. با غذار ور میرفتم. جسمم اینجا 

 :ساله ای اون هوشه نشسته بود هفت ۴٠م یه جا دیگه. ون بود رو 

بچتو بسرگ کنی اینهمه باس و پر بدی. بعد اختالس کنه بنداوه هردن مادرش. مگه من چه هناهی  -

 کرده بودر. دختر خوشگلم و او همه بیشتر دوست داشتم. با بدبختی و بی شوهری بسرهش کردر

 :ون دیگه ای هفت

 دادامااه_در_پارت_بع#

| 🐼 | @ 

 ادامااه_پارت_چهن_و_یک#
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غصاااه نخور. انشااااهللا آواد میشااای. ولی اهه ایندفعه هرفتنت اسااام دختر و بده . سااااوت نان.  -

 دخترت باید درس بگیره که کار خالفی نانه

 دخترمه. نمیتونم -

 اینطوری بد ر میشه. ای کاش منم مین  و بود هضیم -

 :ون جوونی هفت

 ؟مگه هضیه  و چی بوده -

هفتم که شاااوهرر معتاد بود. پوس میخواسااات. خب نداشاااتم. هرفت ود منو منم اعصااابانی شااادر  -

 هلش دادر. مُرد.  اال پدر و مادرش وس کنم نیستن. راستی خانم خوشگله  و چرا چیسی نمیگی

دیدر داره به من نگاه میانه. پووخند ودر. بعد رفتم ساااارجار خوابیدر. کم کم برها خاموش شااااد و 

ابیدن . روو دادهاه رسید. دس  و دلم نبود. هی هدر میسدر. پلی  اومد و دستبند ود و منو همه خو

 سوار ون کرد. بردن منو دادهاه. وهتی پیاده شدر

همه خبرنگارا ریختن  و ساارر. یعنی چی اینجا چه خبره؟ ساارمو انداختم پایین. منو  ند بردن باال. 

وشه. اومده بود  هران. یعنی میتونه کمام کنه.  ا منو در دادهاه باو شد. عرفان نشسته بود اون ه

دید  و چشاااش غمی نشااساات اکا چشاااشااو او روی آرامش بساات و یه لبخند  حویلم داد. لبخند 

 ودر. مامان و بابا یه هوشه نشسته بودن. بابا  و این  

نگار کرد. بن  چندروو  ه ریش در آورده بود. مامانم ویر چشاش هود افتاده بود. با دیدنم بی طاهت

چشااار دنباس  سااار میچرخیدر. با دیدنش موندر. اشاااار جاری شااد. لباس ساایاه پوشاایده بود. 

چشاااش هرمس بود. لبخند ود. منو بردن جایگاه. وکیلم نشااساات. هاضاای اومد ساارجاش نشااساات و 

 شروع کرد

 محمد  یموری  خانم آروو بسرهمهر مر اب است به ا هار هتن عمدی مر ور -

ساام هتن اشاااار جاری شااد. دیگه  وجه ناردر. فقط بغ  لعنتی. به  سااار نگاه کردر. با اومدن ا

 :داشت نگار میارد. هاضی هفت

 خانم بسرهمهر. ا هارات وکین مر ور و شنیدید؟ بفرمایید ما به ا هارات شما هم هوش میدیم -

س میانه که بغ  راه هلور و هرفت. به  سااااااار نگاه کردر.  و نگاش میشااااااد خوند که داره التما

 : عریف کنم. اشاامو پاک کردر. با صدای لروون هفتم

مُااااااااا... محمد  یموری او وهتی بچه بودر با بابار دوساات بود. او اوس به من با یه چشاام دیگه نگاه  -

میارد. هیچوهت  و چشاااش نمیتونسااتم    پدرانه رو پیدا کنم. بسرهتر که شاادر هیر داد به من. 
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کنی.    خوبی نداشاااااتم.... هبوس ناردر. وهتی نامسد کردر پیامای  هفت باید  و شااااارکت من کار

 ناشناس برار میومد. یه بار  هدید میارد

فیلمای جنایی میفرساتاد. بیخیاس شادر.  تی فارشام نمیاردر اون  یموری باشاه به من... به من 

ما رو هرفتن. پیار داده. وهتی با مامانم و نامسدر رفتیم جنگن عم  بگیریم یه ون مشااااااای اومد. 

 یموری  ا میتونسااااااات  ساااااااامو ود. نمیدونم چرا او  ساااااااار بدش میومد. هفت من او اوس  ورو 

 میخواستم آروو

 شروع به ودن  سار کرد. من وس مردن. میسد میسد میسد.  سار بی جون شده بود

 :با هریه و لرو  عریف کردر

و رو برداشتم ودر  و هلبش. صا  ودر چیاا... چیاار میاردر. نمیرفت کنار. رفتم  و ماشین. چاه -

  و هلبش. اشتباه کردر

چشااار ساایاهی رفت و پرت شاادر پایین. صاادای جی  مامان و داد  سااار که اسااممو صاادای کرد و 

 هنی میشنیدر

 رانه آرور منو هرفت و منو رو صندلی نشوند. دادهاه  مور شد. پلی  دستبند ود. به  سار نگاه 

 کردر

 : سار  ند هفت

 و  وروخدا مراهب خودت باش. نارا ت نباش به هر هیمتی باشه بیرونت میاررآرو  -

 :هریه کردر و با صدای آرومی هفتم

 دوست دارر -

هطره اشااام ریخت. در و باو کردن. با دیدن مریم دمه در چشااار هرد شااد. ویر چشاااش هود افتاده 

منو با خودسون میبردن اما  بود. آشفته بود. با دیدنم اشاش ریخت. شروع به هریه کردر. پلیسا

  رکت نمیاردمو به مریم نگاه میاردر

 مریم... مریمی  وروخدا هریه نان.  وروخدا با خودت ایناار و نان -من  

منو بردن  و ون نشوندن. سرمو چسبوندر به دیواره ماشین. ودر ویر هریه. چادرمو کشیدر جلوی 

. وانو هامو بغن کردر. چی به روو دوساااتم صاااور م. رسااایدیم. رفتم باال و صاااا   و  ختم نشاااساااتم

 آوردر. خانوادر چی؟

 بلند بلند ودر ویر هریه. خانمی که پیر بود اومد باال سرمو دلداریم داد. انقدر که خوابم برد

 [ یک روو بعد ]
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 {• او وبان  سار •}

سااتم. سااوار ماشااین بودر. با اعصاابانیت هوشاایمو برداشااتم و ونی ودر به سااروش. یه کار اوش خوا

 بوق جواب داد ۵بعد 

 جانم؟ -سروش  

 مگه نگفتم موضوع روونامه رو  ن کن -

 بابا نشد -

 :داد ودر

چی چیو نشااااااد.  و کن روونامه ها عا  آروو هساااااات. آبروش رفت. ببین سااااااروش. اوت یه کار  -

خواسااااتم.  اال که انجار ندادی اون خبرنگارا رو آ یش میس م. یعنی چی  یتر روونامشااااون هساااات 

 وس اعدامیعر 

 خیله خب  رص نخور. االن من  و راهم. دارر میرر.  لش میانم -

 خیله خب فعال -

 :هطع کردر. هوشیم ونی خورد. با دیدن اسمه  رانه مقدر  ند جواب دادر

 جان؟ الو -

 سالر  سار جان خوبی -

 خوبم خانم وکین. چیشد -

 ....راستش -

 :ساوت کرد. هلبم  ند  ند ود. با شک هفتم

 خیره؟ -

 نه -

 هلبم مچاله شد

  ام هصاص هست -وکین  

 با عجله  رمس هرفتم. ماشینای پشتی بوق ودن. بغ  کردر

 پایان_پارت_چهن_و_یک#

| 🐼 | @ 

  پارت_چهن_و_دو#

 هیی راهی نیست؟ -من  
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 نه.  ام در اس اجراهه -

 بیرونچی میگید؟ ما پ  فردا عروسیمونه؟ میفهمید. آروو باید  ا پ  فردا بیاد  -

هیی راهی نیست.  ام در اس اجرا هست. ببینید. شما فردا برید مالها ی آروو. من امشب یه  -

 فاری میانم ونی میسنم

 کی  امش اجرا میشه؟ -

 چیس... پ  فردا -

 .بغ  کردر. دهیقا روو عروسیمون

 خانم وکین  وروخدا یه کاری بانید -

رعموش پار یشااااه. کاری کنه همتونو راه بدن باشااااه شااااما برید فردا مالها ش. مگه نمیگید پساااا -

 ببنیدید

 خیله خب خدا افظ -

هطع کردر. با اعصااابانیت محام کوبیدر به فرمون. چیشاااد؟ این بود سااارنوشااات آروو. سااارنوشااات 

عشقم. چرا شده عروس اعدامی. روو عروسیش باید اعدار بشه. برای ایناه من نمیرر منو نجات 

 وری به خانوادش بگم. چجوری بگم؟مادرش طاهت دارهداد اونوهت خودش باید بمیره. چج

 ماشین و روشن مردمو رفتم طر  خونه آروو اینا

 {• او وبان آروو •}

 :رو صندلی نشستم. مرد هفت

 خالصه  امتون رسید. میخوادی بخونیدش -

ساااااارمو به نشااااااونه  ایید  اون دادر.  امو داد. با دسااااااتای لروون هرفتمش. میترساااااایدر. یعنی 

 با  رس خوندمش. چیسی نفهمیدر اما با دیدن یه کلمه چشار سیاهی رفت. هصاصچیشده. 

 :با  رس پر ش مردر پایین.  مار وجودر میلروید. با  رس روبه مرد هفتن

 نمیخوار بمیرر. نمیخوار. اشتباه کردر -

 آرور باشید -

یه رفتم  و و رو  خت با  رس ودر ویر هریه. پلی  اومد و منو برد. همه منتظر نگار میاردن. با هر 

 نشستم. بهم آب دادن

 :ون جوونی هفت

 عسیسر هریه نان چیشد؟ -
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 :با هریه هفتم

 نا... نمیخوار بمیرر. نمیخوار -

همه صاااااااداها رفت باال. همه میگفتن وای هصااااااااص. داشااااااتن  ر  میسدن. ون پیری اومد کنارر 

 .ر فقطنشست. سرمو رو پاش هذاشت و باال سرر هرآن میخوند. هریه میارد

 { یک روو بعد }

در و باو کردن. مامان و بابا  و بودن.  ند بغلم کردن دستم بسته بود.  و بغلشون فقط هریه کردر. 

 اونا هم فقط هریه میاردن. آروو جه بالیی سر خانوادت آوردی

 :روبه روشون نشستم. مامان با هریه هفت

 الهی من بمیرر برات -

 نه مامان اینطوری نگو -

 :کرد اشااشو پنهان کنه اما نتونست. ود ویر هریه . با هریه هفتمهریه کرد. بابا سعی میمامان 

 بابا...  وار؟. هریه نان -

دخترر  و نباشاااااای من به کی بگم بسمجه هان؟ به کی بگم. این چندرووه جای خالیت خیلی  -بابا  

    میشه. وهتی فار میانم کال نباشی باید چیاار کنیم

 ودر ویر هریه

دیگه نمیرر انجمن فوضااااااوالن. دیگه با دمپایی نمیسنمت. دیگه بهت نمیگم دختر خرر  -مامان  

 فقط بیا پیشمون. هوس میدر ناوت کنم. یه دختر بیشتر ندارر که

 بیشتر هریه کردر

 مامان، بابا خیلی دوستون دارر -من  

 فردا عروسیته -بابا  

 با اسم عروسی چشار هرد شد

 روو اعدامم روو عروسیمه. من چیاار کنم. اشک امونم و برید چه وود هذشت. فردا

  سار خیلی دوست داشت منو  و لباس عروس ببینه -من  

 منم دوست داشتم بسمجمو  و لباس عروس ببینم. عروس شدن دخترمو ببینم. نرو دخترر -بابا  

 بابا  ام در  اس اجراهه.  وروخدا شما یه کاری کنید. من فردا عروسیمه -

 ما هرکاری میانیم  ا بیای بیرون. نگران نباش عسیسر -مامان  

 :پلی  در و باو کرد و هفت
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 وهت  مومه -

ماملن بلند ود ویر هریه. منو بغن کرد. جوری بغلم کرد که هیچوهت یادش نره.  م داشااااااات. این 

یارد. بمیرر و آخرین بغن کردنش بود.. با هریه او بغلش در اومدر. بابا رو بغن کردر. بابا هریه م

 نشنور صدای هریه بابامو. بمیرر واسشون

 رفتن. به وور رفتن. مریم وارد شد. بغلش کردر. اونم بغلم کرد

 نشستیم روبه روی هم

بمیرر واسااات آروو. واهعا میخوای مارو  نها بذاری.  وروخدا بگو نه. مگه  و فردا عروسااایت  -مریم  

 نیست؟

 نودر ویر هریه و سرمو انداختم پایی

دیگه با کی دمه پنجره  ر  بسنم. با کی مشااورت کنم. کی منو ببره بانک. با کی درد و دس  -مریم  

  کنم. کیو بغن کنم

 یدر. هریه کردب.و.سدستاشو 

مریم من  ورو خیلی دوساااات دارر.  و بهترین دوسااااته منی. خواهش میانم نارا ت نباش.  -من  

من پیش مامان و بابار باش.  ساااار و دلداری اوت خواهش میانم.  واسااات به همه باشاااه. جای 

 بده. من فدا شم. همشونو دلداری بده

پ  کی منو دلداری بده. کی؟  و  نها کسااای بودی که دلداریم میدادی. االن نیساااتی من چیاار  -

 کنم

 ودر ویر هریه

 بیا بریم. فردا نوبت آرایشگاه داریما. باید لباس عروس بپوشی -مریم  

 پلی  در و باو کرد باور هریه کردر.

 وهت  مومه -پلی   

ساااافت بغن کرد و هریه کرد. رفت بیرون. نشااااسااااتم  و جار.   مریم و بغن کردر. او  ه دس. اونم من

صدای هدر ودن اومد و بغد بوی عطر  سار. سرر پایین بود. شرمندش بودر. فردا عروسیش بود 

 و عروسش االن  و وندان بود

 د. خالصه نگاش کردرروبه رور نشست. اوس ساوت بو

 فردا میخوار موهامو درست کنما - سار  

 من فدا بشم. آره درست کن -
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 بعد کت و شلوار بپوشم بیار در آرایشگاه دنبالت. او االن هفتم باید خوشگن بشیا -

 هریه کردر و وسطش خنده. دستامو  و دستاش هرفت

 میریم خونمون - سار  

 ببخشید  سار... منو ببخش -

 اه_در_پارت_بعداداما#

| 🦋 | @ 

 پایان_پارت_چهن_و_دو#

 آروو من  ورو بیرون میارر. مگه میذارر ونم اینجا باشه -

  سار من نمیخوار بمیرر -

 کی هفته میمیری. مگه میذارر عشقم بمیره.  و بمیری منم میمیرما -

 خدانانه -

 او  و میای آهنی موردعالهت و بخونیم. اسمش چی بود. آهاع، شب های بعد -

 وسط هریم خندیدر. همونطور که دستاش رو دستار بود باهم خوندیم

 لعنت به شب های بعد او  و -

 به دردی که ماند او  و به دادر نمیرسی رفتی آواره شد خانه ماندر

 غریبانه لعنت به بی کسی هلب من این چنین آسان نمی لروید

 هت به نابودیعشقت اما به غم هایش نمی اروید دنیا را بردی همرا

 دنیا غم شد مگر  و چند نفر بودی

 :خندیدر.  سار با نارا تی هفت

   میانم این آهنی  ر  دله منو میگه. مگه  و چندنفری که چندروو نیسااااااتی اینهمه غم  -

 دنیا نصیبم شد

 ببخشید -

 هیسس  -

  سار من فردا میخوار لباس عروسم و بپوشما -

 چشم خانمی. میپوشی فدا شم -

 در و باو کرد پلی 

 وهت  مومه -پلی   
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  سار بلند شد منو سفت بغن کرد 

خیلی دوسااات دارر.  و میای بیرون.  و  نها عشااام منی  و این وندهی. من جس  و کسااایو  - ساااار  

 .ندارر

 خیلی دوست دارر -

با هریه رفتم بیرون. بردنم ساالوس انفرادی. با  رس یه هوشااه نشااسااتم. اشااک میریختم. فردا همه 

 سالگی میمیرر. بقیه چی میشن ٢۵ مومه.  و سن چی 

 وجه میسدر

 {• او وبان  سار •}

 او ماشین پیاده شدر. وکین اومد سمتم

 سالر -وکین  

 سالر خوب هستین -

 ممنون. آروو رو دیدی؟ -

 آره دیدمش -

 خیلیم عالی -

 فاری دارید -

 انواده  یموری رو جلب کنیمآره. ببین ما  ا فردا وهت داریم. ما باید  ا فردا رضایت خ -

 خونشون نیستن که -

 صب   ام اجرا میشه. او االن وهت داریم. پیداشون میانیم ٩فردا ساعت  -

 .خیله خب عالی -

 ند وکین سوار ماشینم شد.  ند ماشین و روشن کردر. رفتیم سمت خونه  یموری. صا ب خونه 

 :هفت

 ونش دو رووه وسایلش و جمع کرد رفت -

 نمیدونید کجا رفت؟ -وکین  

 نمیتونم بگم -

 یعنی چی نمیتونم بگم. نمیفهمید موضوع مرگ و وندهیه -من  

 هفت نگم. برید مسا م نشید -
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ببین آها خواهش میانم. نگید فردا یه ون بیخود اعدار میشاااااه. اون ون فردا عروسااااایشاااااه. وود  -

 باشید. خواهش میانم

 یام نرر شد

 ید من هفتمای بابا... باشه اما نگ -مرد  

 باشه نمیگم -

 رفتن شماس -

 آدرسش -وکین  

 رفتن خونه مادر آهای  یموری. االن آدرسشو مینویسم -

 و یه برهه نوشاات.  ند سااوار ماشااین شاادیم و رفتیم ساامت جاده شااماس. ما  ا فردا باید رضااایت و 

 ١٢عت سااااعت رسااایدیم به شاااماس. ساااا ۵جلب میاردیم. وهت کمه. با  مار سااارعت میرفتم. بعد 

شاااب شاااده بود.  اال باید میچرخیدیم دنباس خونه آخه این لعنتی کجاسااات.  و این شاااهر او کجا 

 باید خونه رد پیدا کنیم

 : رفت  و خیابون.  ند وکین پنجره رو کشید پایینو هفتیه مردی داشت راه می

 آها خیابان پاسداران او کدور طرفه -

 :مرد  ا اومد بگه با داد هفتم

 دیگه. وهت کم داریمدع بناس  -

بهمون آدرس داد. بعد کلی هشتن خونه رو پیدا مردیم.  ند ماشین و پارک کردر و دوهاااایدر سمت 

 :در. وکین در و میسد و داد میسد

 کسیییی نیستتتتت -

 باااااو کنید. خاااانم  یموووری -من  

 بود شناختمش ون  یموری بود. سر ا پا مشای پوشیدهیه ونی در و باو کرد. می

 :با دیدن من هفت

  ا اینجا اومدید؟ نخیر رضایت نمیدیم -

  ا اومد در و ببنده در و با دست نگه داشتم

 بذار یه دیقه بیایم  و.  ا اینجا اومدیم -من  

 برو بیرون  ا داد نسدر بیان بگیرنت -

 جون عسیس رین کست -
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مریضی رو  خت خوابیده بود.  خت  و  با اعصبانیت در و باو کرد. وارد شدیم. رفتیم باال. ون پیر و

 هاس بود.  ند رفتم پیش  ختش

 سالر -  من

ا... سالر. شما کی هستید-ون    سو

 :ون  یموری  ند هفت

 خانواده بسرهمهر -

 چییی؟ بِا... بفرمایید بیرون. شما پسرمو کشتین. آخ که من بمیرر واسه پسرر -

 خانم لطفا بیاید رضایت بدید -

 ر ندیده باید اعدار شهاون دختر خی -

 .با اعصبانیت نفسم و فوت کردر بیرون

پسااار ون مرد. مادرید  م دارید. اما چطور دلتون میاد درد ون و یه مادر دیگه باشاااه. فردا  -من  

عروساااایه آروو هساااات. چطور دلتون میاد یه دختر جوون بجای لباس عروس، کفن بپوشااااه. دلتون 

اه بپوشاااام. مادرش داره میمیره.  م دارید بچه شااااما هم میاد من بجای لباس دامادی لباس ساااای

ما بی  قصاااااایرر نبوده. اون اومد منو ود. آروو هم دید دارر میمرر اومد اوناارو انجار داد  مرده. ا

 وهرنه آروو آوارش به یه مورچه هم نمیرسید

 نذارید بمیره. اون جاش  و وندان نیست. نذارید درد شما رو یه مادر دیگه هم باشه

دیقه ساااوت عذاب  ۵ن هطره اشااای او چشاااش چاید. ساارمو انداختم پایین. ساااوت بود. بعد و

 :آور هفت

 موا... منو ببر. رضایت میدر -

 :با خوشحالی نگاش کردر. وکین  ند هفت

 ممنون خیلییی ممنون -

 ...اما مامان -ون  یموری  

 هیسسس  -ون  

 پای خودش وایسهعصاشو دادر. با کلی و مت بلند شد. نمیتونست رو 

 .یه هدر برداشت. داشت سرش هیج میرفت.  ند خانم وکین هرفتش

 پایان_پارت_چهن_و_دو#

| 🦋 | @ 
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 پارت_پایانی#

کشید. بردیمش  و  یاگ یهو او  اس رفت.  ند رو پله ها نشونیدمش. ون  یموری به وور نف  می

 اومد باال سرش

 نف  نمیاشهههه -ون  یموری  

 .گاه کردر. اونم با  رس نگار کرد. لعنتی االن چرا. االن چرا باید میمردیبا  رس به وکین ن

 اون مری  بود چرا بلندش کردید -ون  یموری  

 مُرد؟ -من  

 نبضش نمیسنه -

 پ  رضایت چی؟ -وکین  

 نمیدیم خانم نمیدیم. بفرمایید -

من. اون االن اعاادار  هلبم درد هرفاات. لعناات بهتون. لعناات بهتون. آروو االن میمیره. چیاااار کنم

 میشه. من بهش هوس دادر

 :با ناباوری نگاش کردر. وکین  ند هفت

 جا میمونم سار  و برو  هران. من این -

 رضایت چی؟ آروو میمیره؟ -

وکین با نارا تی نگار کرد. ودر ویر هریه.  ساااار  و نتونساااتی هیچااری بانی.  و هوس داده بودی. 

ش میمیره. ناباورانه سااااوار ماشااااین شاااادمو رفتم ساااامت  هران. عشااااقت میمیره. فردا روو عروساااای

 صب  به  هران رسیدر. همه منتظرر بودن ٨ساعت 

 :مامان آروو با دیدنم دوهید سمتم و هفت

 چیشد؟ کو پ  ونه؟ با  وار -

 شرمنده نگاش کردر. چشاش پر او اشک شد

ه  وان وونم و نداشااااات. رفت یه هوشاااااه نشاااااسااااات. پدر آروو بغلش کرد. طاهت نیاوردر. پاهار دیگ

 نشستم ومینو هطره های اشام امونم و برید. یک ساعت دیگه همه چی  مور میشه

 {• او وبان آروو •}

 با هریه به دیوار  ایه داده بودر. صب  شده بود. من االن باید آرایشگاه بودر. پلی  در و باو کرد

 چیسی نیاو نداری -پلی   

 .هیچی نگفتم فقط هریه میاردر
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 چیسی نیاو داشتی بگو؟ اهه هلم و خودکارر خواستی بگو برا میارر -

نیاد. من  ٩رفت.  ا چندسااااعت دیگه وندهی من  مومه. االن اصاااال سااااعت چنده. خدایا سااااعت 

 نمیخوار بمیرر.  سار چرا نیومده  ا اال. چرا منو نجات نداده

 یاد  مار خاطرا م افتادر

نباس کار هشااااااتن. دیدن ماشااااااینم. دیوونه باویار با مریم. کتاای مامان، بسمجه هفتنای بابار، د

هماارار. خاطرات خوبم با هماارار. رهی  جدید  ساااااار. شاااااماس رفتنمون. انتقامامون. دوسااااات 

 دارمای  سار. اعصبانیتش. عقدمون. بله هفتنم. رالی رفتنای  سار. ودر ویر هریه

 میمیرر.  مور میشه ٩من ساعت 

 نگاشون کردردر سلوس باو شد. با  رس 

 بلند شو باید بریم -پلی   

 نه... نمیار -من  

دو  ا پلی  ون دسااامو هرفتن و بسور کشاایدن. مقاوت میاردر اما فایده ای نداشاات.  و کن مساایر 

 اسم  سامو صدا میاردر. اشتباه کردر

 اشتباه کردر... غلط کردر...  سااار -من  

 آرور باش -پلی   

 یدن طناب دار جی  ودر. با  مار وجود. من نمیخوارمنو برد  و یه ا اهی. با د

 امروو عروسیمه. ولم کنید. من میخوار برر عروسیم -من  

 با نارا تی بسور به من آب دادن. دستمو پشت بستن و منو بردن باال و طناب و دور هردنم انداختن

 :با هریه هفتم

  سار دوست دارر -

در. نفساام داشاات بند میمومد. دساات و پا میسدر. چشااار ویر پار خالی شااد و من  و هوا آویسون بو

   ار شد. دیگه نمیتونستم نف  باشم

 چشامو بستم و دیگه چیسی نفهمیدر

 ...پایان

 

 

 


