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وقت روی خوب زندگی رو ندید؛ کسی که خانواده و حامی دختری با تعصبات سخت خانواده که هیچ

...نداشت اما پس از مدت ها عاشق شد. ولی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع ب*زیرل .بیافتم راه خونه سمت به تا. بخوره زنگ که بودم منتظر و بودم عصبی بود؛ آخر زنگ

 هامب*ل روی عمیقی بخند*ل زنگ صدای شنیدن با پنج...  چهار... سه... دو... یک شمردن به کردم

 زنگ تا شمردممی ده تا میره، سر ماحوصله و زنگه نزدیکه دیدممی وقتی. بود مهمیشه کار .نشست

 دبیرها که راحته خیالم هم بابت این از و نیست من به هواسش کسی. شینممی آخر نیمکت چون. بخوره

:خالصه
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 بقیه به ایتوجه. شدم خارج و رفتم کالس در سمت به کردم، جمع آرومآروم رو هاموسایل .نمیدن گیر

 تو االن تا انگار که کننمی پرواز بیرون سمت به جوری همه هرچندکه شن؛می خارج جورچه که نکردم

 ...خب ولی. نیست قفس از کم! اندداشته شوننگه قفس

 درپ که هرچند. برم پیاده سرویس جایبه میدم ترجیح من. بود فاصله خیابون تاسه مونخونه تامدرسه از

 تو منو تونننمی که بپذیرن باید دیگه خب ولی نمیاد، خوششون اصال من کار این از تعصبم با داداش و

 لمد. داشتیم تقویتی کالس ما و بود پنجشنبه امروز .بدند بهم استقاللی یه باید و .دارند نگه قفس

 اون و من که هرچند کنم، دردودل کمی و بنشینم آناهیتا خواهرم خاک سر قبرستون، برم خواستمی

 .هستم یادش به بدونه که ببینمش خوادمی دلم !بود تنگ براش دلم خب ولی. نداشتیم صمیمی رابطه

 بوق صدای با .رندنمی اصال هاطرف اون بابا و مامان وگرنه! یادشه به که امکسی تنها من هرچند

 به وحشت با شناختمنمی که هایخیابون دیدن با و دادم اطرافم به رو هواسم تازه مزاحم هایماشین

 خودم به. کرد دوبرابر رو ترسم این و نشناختم ولی، .بشناسم رو جایییه الاقل که کردممی نگاه اطرافم

 یکی تازه بود؛ نشده کمتر هنوز هاماشین بوق !پرتمهواس انقدر کهاین بخاطر فرستادم، لعنت هزار

 !شدن؟ تغاریتته دختر مزاحم ببینی که کجایی باباحاج .بودن دنبالم ماشین دو حاال و شد اضافه همدیگه

 ...خب ولی. نیست مهم براشون که هرچند

 :گفتمی که پسریه صدای شنیدن با

 !شدند؟ مزاحمت -

 

 

 ترس با شد؟نمی! شدمی که هااون بهتر خب ولی نبود، اطمینان قابل بود، الغری پسر کردم بهش نگاهی

 با و برگشت که گفتندمی دیگه هم به چی دونمنمی .رفت هااون سمت به اون که دادم، تکون سری

 محکم !کردندمی نگاه کاال مثل رو من داشتن اونا. بودمشده منظورش متوجه تازه .کرد همنگا تیز لبخندی

 شنیدممی رو صداش .رسیدم شلوغه که جایی یه تا و گرفتم قرض دیگه پا دو داشتم پایه کوبیدم، سرم به

 :کردمی صدام داد با که

 !آنام کن، صبر آنام -

 منو اسم کجا از این که نشدم متوجه حتی که بودم ترسیده انقدر کرد،می صدام فریاد با طورهمین

 بشناسه رو من کسی نکنه که داشتم ترس این از من. بودند کرده پیدا رو خودشون راه اشکام !دونه؟می

 اونا و داشتم مزاحم قبلی دفعه. ستخونده مافاتحه دیگه که سبحان، و باباحاج دست کف بزارن برن و

 من مزاحم اینا که کردم گناهی چه من مگه خب .درخته خود از کرم که میگن آخه. دونستندمی من گردن

 اون که دیدم و برگشتم .برد ماتم رفیقاش و سبحان دیدن با که دادممی ادامه دو با که طورهمین شن؟می
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 سمت به ذوق با مونهخونه نزدیک که ونی*یاب*خ دیدن با. کشیدم آسوده نفسی .نیست دیگه مزاحم پسر

 حرص با دید رو من وقتی. بود آشپزخونه تو مامان .رسیدم خونه به دقیقه پنج بعد و کردم حرکت خونه

 :گفت و زد فریاد

 خالص تو دست از من کی! بخورم حرص آبروبی دختره تو، سر باید چقدر من هان؟ موندی؟ کجا باز -

 .داند خدا شممی

 کاسه همه همیشه. هست و بوده طوراین همیشه .نشست گلوم در کوهیه اندازه به بغضی ناخوداگاه،

 چرا که خورنمی غبطه من حال به بقیه که گیره،می امخنده گاهی، بازمولی .شهمی خورد من سر هاکوزه

 این کهشرطی به ولی شه؛می محسوب افتخار نوع یه هم بودن محل حاجی دختر هرچند !نیستند؟ من جای

  یک هم مامانم و پسرش. بود طرف یک خودش حاال .باشه نداشته رو مسخره اعتقادات

 

 

 دماغ و ب*ل روشن، اییقهوه هایچشم طالیی،موهای با دختری با کنم؛می آیینه به نگاهی .بودن طرف

 .بود لعنتی صورت این خاطربه داشتم کههم هاییمزاحم. داشتم خوبی نسبتا قیافه .شممی روبرو متوسط

 دنبال به هم هابعدی و آورد پایین به رو خودش سمجانه کردم؛می داشتنش نگه در سعی خیلی کهاشکی

 و میارم رو کاغذ به. نمیاد بر دستم از کاری. گرفت حرصم خودم بودن ضعیف از .شدند ریخته اون

. شد خالی ذهنم که نوشتم و نوشتم انقدر .نویسممی هاشاتفاق و امروز راجب هست ذهنم تو که هرچی

 جمع رو اتاقم. ندادم خرابم حال به اهمیتی .بود سنگین دلم تهته هنوز ولی .داد دست بهم سبکی احساس

 درس نمیدن؛ بهم گیر باهاش دونممی که چیزی تنها .کردم مرور رو فردا های درس نشستم و کردم

 من زندگی همه .ستعرضهبی حاجی دختر نگن که فیزیک رشته رفتم هااون اجبار به من حتی خوندنه،

 هستیم؛ نود سیصدو و هزار سال تو االن ما که میگم؛ بهشون هرچی مردم حرف تو شهمی خالصه

 :میگن آمیز مسخره لحنی با .هست مدرنی عصر عصر،

 !خواییمی هم ایدیگه چیز حاجی؟ دختر چی دیگه -

 گفتن همیشه !نباش دخترحاجی! باش خودت آنام که نگفتن دفعه یه چرا ام؟حاجی دختر همش چرا واقعا

. شدم آزاردهنده افکار این بیخیال .نباشه حرفی پشتت که رفتارکنی جوری باید و هستی دخترحاجی

 و کنهمی آرومم روزا این که چیزی تنها خدا، با کردم دل و درد. خوندم رو نمازم. گرفتم وضو بلندشدم،

 .برممی لذت باخدا نیاز و راز از و خودم دلخواه به که خوندنه نماز همین .برممی لذت ازش

 جمع رو امسجاده .کنم صحبت آفریده رو جهان این همه کهکسی با تونممی که کنم؛می غرور احساس

 صغرا پیش البد .نبود خونه هممامانم بود خواب اتاقش تو سبحان میرم؛ پذیرائی و حال سمت به و کنممی

 مبل رو .بود خانم صغرا همین نرسیده من به ازش آزاری وقتهیچ کهکسی تنها !رفته همسایهزن خانوم
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 شونیکی که داشتم؛ خواهر دوتا .کردم مرور ذهنم تو رو مونخانواده و بستم رو هامچشم. نشستم

 پسر یه عاشق دانشگاه تو که مظلومم خواهر آناهیتا .مرد باباوحاج سبحان جابی تعصب و غیرت خاطربه

 رو خواهرم زور به و خواستگاریش بیاد نداد اجازه باباحاج نداشت، درستی خانواده چون پسره اون شد؛

  هرچی. کرد گریه خواهرم که هرچی .نشوند ساله پنجاه پیرمرد یه عقده سفره سر

 

 چون. بود سبحان هایسیلی و عزیز پدر کمربند هاش التماس جواب تنها نداشت؛ فایده کرد التماس

 داره، زن دوتا که پیرمرد اون به شد مجبور دیگه مردم، حرفای بخاطر اومدنمی براش دیگه کسیهیچ

 !رفتنی؟ چه ولی رفت و کرد فرار( اشعالقه مورد پسر) پارسا با عروسیش شب هم آخر در !کنن قالبش

 اصفهان سمت از که اتوبوسی تو شد پرپر خواهرم .رفت ندیدیم، رو ماهش روی وقتهیچ دیگه که رفتنی

 یلیخ ولی نبودم، راحت زیاد آناهیتا با کهاین با .کردن تموم درجا هردو و کرد چپ رفتندمی تهران به

 همیشه که بود عذابی رفتنش و بود خواهرم .خوردمی کتک جامبه جاها خیلی و کردمی رو طرفداریم

 جوون دخترش که انگار نه انگار شن؛می تموم هم مردم حرف دیگه که. بود آسوده باباحاج ولی .هست

 خوب آناهیتا که هرچقدر تره،بزرگ من از سالسه آذر. بود تربزرگ من از سالپنج آناهیتا !شده مرگ

 بهم بدی ضربه خیلی. بود سالمپونزده من کرد، فوت آناهیتا که موقع اون !بینه دهن و اخالق بد آذر بود،

 خونه سر آذر ولی .دادم دست از رو خواهرم که بشم آروم کمی تونستم تازه دوسال بعد االن و خورد

 صدای با .موندم من تنها و رفت زودی خواستگارش سومین با و بود دوست شوهر خیلی اون !زندگیشه

 :گفتمی شنیدم؛ که پریدم بیرون افکارم از سبحان

 کجایی؟ آنام آنام، -

 :گفت که باالسرش رفتم زودی

 .بیار آب برام -

 :زدم داد و شدم عصبانی

 کلفتتم؟ من مگه! بیار برو خودت چه؟منبه بیارم؟ آب برات که کشوندی پذیرائی تو از ومن -

 با و مباالسر اومد که رفتم اتاق سمت به و کردم نگاهش خنثی ولی بودم، ترسیده اینکه با. شد سرخ دیدم

 :گفتمی همزمان جونم، به افتاد کمربند

 

 ؟ وایستی خودمون رو تو حاال که گذاشتیمت آزاد قدراون کنی؟می زبونی بلبل حاال تا کی از -

 :کشیدممی جیغ من چنانهم بود؛ گرفته لگداش و مشت زیر رو من و دادمی فحش طورهمین و

 .مامان مامان، خدایا؛ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
7 

 

 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 .سفید چشم دختره! شو الل -

 :گفت داد با و کرد جمع رو کمربندش

 .بیرون گمشو اتاقم از -

 واقعا خب ولی تیزه، زبونم درسته .رفتم خودم اتاق سمت به و رفتم بیرون اتاقش از درد دن*ب با

 خودم پناهیبی از دلم !کردم دیگه فایده؟ چه خب ولی! کنم عصبانیش اینطور و بشه اینطور خواستمنمی

 :زدم نهیب خودم به سوخت؛

 .گیرهمی ازشون رو ها چیز این همه انتقام خدا! داری رو خدا تو! نیستی تنها تو -

 نم دنیا این تو کسیهیچ ولی داشت؛ درمون به نیاز و بود خسته روحم . شدم آروم کمی هاحرف این با

 .بدتره دشمن تا صد از وگرنه خواهره اسمش فقط که خواهری نه و پدرم نه مادرم، نه .فهمیدنمی رو

 و گرفتم ش*و*آغ تو رو خودم. کشیدم آهی !نفهمه رو چارهبی آنام درد کسیهیچ که شدم طلسم انگار

 چون ببینه رو اشکام و نیاد کسی تا مواظبم و پایین میان هااشک .شدندمی قطار سرهم پشت هاماشک

 که یچیز تنها زندگی از سالههفتده دختر یه من .کنندمی اذیتم بیشتر هاشون،بون*ز زخم با ببینند اگه

 این به کدومشون هیچ ولی شون،بفهمم منکه دارن انتظار هم اشهمه. بود کتک و درد سختی، فهمیدم؛

 انتقام روزییک من ولی سخته، واقعا .کنندنمی کردنمم درک درسعی حتی یا و. کنن درک رو من که

 هایلباس با رو امخونی هایلباس !منه جشن روز روز، اون گیرم؛می رو امشده پرپر آناهیتای و خودم

  ذارم؛می یخ و کنممی ضدعفونی رو صورتم کنم؛می عوض امدیگه

 

 

 امش بیخیال .کنند اممسخره همیشه مثل بخواهند که امخانواده و هابچه دست ندم جدید بهانه فردا که

 رو موهام اول همیشه مثل. شدم بیدار کردمی صدام که سبحان صدای با صبح .خوابیدم و شدم خوردن

 رسهمد به بعد و بخورم کنم پیدا چیزی یه تا رفتم آشپزخونه سمت به و چیدم رو امبرنامه. کردم شونه

 صبر پولبی دیگه هفته شنبه تا مجبورم. کردم تموم دیروز رو امهفتگی پول. بود شنبهسه امروز .برم

 و برات داوم یکی شاید زمونه دوره این تو .کنی استفاده درست پول از باید که بود؛ این حاجی قانون .کنم

 وگرنه. کنهمی طوراین نده پول بهم چون دونممی که من !بگیری یاد االن از باید پس بده بهت نداشت پول

 هاییپول با ولی میده؛ نهایتا صد ماهی من به میده، سبحان به شیشصد و چهارصد باالی ماهی که دیدم

 خاطربه البته ذاره،نمی کم لباس از هم من واسه. خرید رو هالباس بهترین شهمی میده سبحان به که

 حیاط تو که بیرون زدم خونه از عصبی !شدم خسته مردم؟ حرف کی تا !مردم باز هوف !مردم حرف

 !شهنمی روشن انگار بود، درگیر رنگش سیاه موتور با که دیدم رو سبحان

 .ببرمت کن صبر -
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 :گفتم بهش اخم با! بده ِکی و خوبه ِکی نیست معلوم و مزاجه دمی دم. شده پشیمون باز البد

 !کجاست؟ مامان دونینمی -

 :گفت طعنه با

 !رفت پیشش هم مامان شده، بد حالش بزرگ پدر بودی ناز خواب تو جنابعالی که دیشب -

 :گفت که گفتم ب*ل زیر آهانی

 دیگه ببینم؛ ازت چیزی وگرنه پایین بنداز رو سرت هم خیابون تو برو خودت ببرمت تونمنمی من -

 فهمیدی؟! کنیمی فراموش ور رفتن مدرسه

 :گفت که دادم تکون سری

 

 !نشنیدم رو چشمت -

 : گفتم حرص با

 .چشم -

 :کردممی غرغر ب*ل زیر .رفتم بیرون خونه از و بستم حرص از رو هامچشم

 !کنیمی معطل منو الکی مریضی؟ مگه خب -

 رو هامقدم تندتند. کردم لرز بود دنبالم دیروز که پسرهاون دیدن با که زدم؛ دور رو راه از کمی

 :گفت و رسوند بهم رو خودش که داشتمبرمی

 !کن گوش حرفام به آنام -

 تو شدم پرت که خودش، سمت برگردوند رو من و گرفت محکم رو بازوم که زدممی دو داشتم دیگه

 :گفت دوباره بغلش،

 .میدم قول. رسونمنمی بهت آسیبی هیچ من -

 :فتمگ و کشیدم بازوش از محکم رو دستم. افتادم باباحاج و سبحان یاد یهو که. دادممی وا داشتم کمکم

 !شومن بیخیال عوضی، کن ولم -

 :دادم ادامه التماس پراز لحنی با

 .خدا رو تو -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 : گفت و کرد اخم

 فهمیدی؟! کنی التماس نداریحق کسیهیچ به وقتهیچ -

 

 :گفتم و دادم تکون محکم رو سرم

 .کن ولم خدا رو تو باشه، باشه -

 :گفت و کیفم ته انداخت کارتی یه

 !بزنزنگ بهم حتما ولی. میرم زنمنمی بهت آسیبیهیچ بدونی کهاین واسه -

 لد دو که کنم پرت رو کارت خواستم افتادم راه مدرسه سمت به .رفت و زد لبخندی که دادم تکون سری

 .کیفم ته گذاشتم داشتم برش و شدم پشیمون. شدم

 

*** 

 

 :گفت دبیرمون که زدم لبخندی محمد بود نوشته زیرش که کردم اششماره به نگاهی

 .بده توضیح بیا و سوال این آنام -

 هشب نگاهی غرور با .نیمکت رو نشستم و اومدم و دادم توضیح کامل و سوال و رفتم نفس به اعتماد با

 .نرفت بیرون تا دادم ترجیح و نشستن کالس تو منم. خورد زنگ و داد ادامه دوباره حرص با که. کردم

 باهاش بخوام که کردمنمی راحتی احساس کسی با ولی. نبودم خجالتی آدم! نداشتم مدرسه تو دوستی

 باال رو سرم دستیم غل*ب صدای با که بود میز رو سرم .بودم تنها همیشه همین برای بشم؛ دوست

 :گفت که اوردم

 باشیم؟ دوست باهم میشه تنهایی؟ انقدر چرا آنام -

 :گفتم ب*ل زیر .شدم امیدوار خوبه بازم خب ولی کردم تعجب

 

 آره -

 :گفت و آورد سمتم به رو دستاش حالخوش
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 دیگه؟ دوستیم پس -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .میشا آره -

 . بیرون بریم پاشو پس خب -

 .رفتیم بیرون و کردم قبول

 

*** 

 

 بعد دوماه

 

 من و بود داده بهم رو شمارش که هفته یه از بعد و بود نشده کمتر محمد هایمزاحمت دوماه این تو

 با تازه بگم، کسی به بودم نکرده جرئت من و .شدمی مزاحمم همیشه و روز هر بودم، نزده زنگ بهش

 شروع رو هامبدبختی دوباره خواستنمی دلم. بود شده کمتر هاشکتک و بودم اومده کنار کمی سبحان

 گفتمی بهم همش و دونستمی هم رو محمد جریان و بودم شده صمیمی خیلی میشا با وقت چند این .کنم

 خودم .کشیدم آهی !بخونم باید رو اشهدم دیگه بگم اگه خب ولی رو، جریان بگم باباحاج یا سبحان به که

 جوریچه قراره دونمنمی که ایآینده. کردم فکر خودم مبهم یآینده به .کشیدم ش*و*آغ تو بیشتر رو

  حالم بودنم ضعیف از من و بود آورده در رو شورش دیگه محمد !بره پیش

 

 نهاو و ندارم گناهیهیچ من که بگم. چیه ماجرا بگم و کنم اعتماد بهش که بود یکی کاش خورد؛می بهم

 :گفت اتاق، تو اومد مامانم و شد باز یهو اتاق در !شهنمی من بیخیال که

 !خریدهچی برات بابات ببین بیرون بیا -

 منم واسه دفعه هر و اشمغازه برای بخره پارچه که سفر بود رفته. دادم تکون سری و کشیدم هوفی

 خب! ایو .رفت و کوبید همبه محکم رو در که. نمیام بگم خواستم !همینه البد هم دفعهاین. آوردمی پارچه

 نشستم باباحاج کنار و بیرون رفتم. کردم جمع تخت رو از رو هاملباس کنم؟ باید کارچی نخوام پارچه من

 :گفتم و

 بابا؟ جانم -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 :گفت و کرداخم

 !بابا؟حاج بگی من به بگیری یاد خوایمی توکی دختر -

 بیخیال خواستم .رفت و پام رو گذاشت جعبه یه و گفت ب*ل زیر هللا اال اله ال که گفتم ب*ل زیر ببخشیدی

 خیلی دیدم ایدکمه گوشی. کردم باز رو کارتونش ذوق با .بود روش گوشی یه عکس ولی. بشم جعبه

 هاآسمون تو قشنگ دیگه !نخریده سبحان برای شدم متوجه که شد بیشتر وقتی ذوقم. بودمشده زدهذوق

 ولی. کرد ذوق کلی واسم اونم و خریده گوشی برام بابام که گفتم هم میشا به مدرسه رفتم کهفرداش .بودم

 :میشا !کردم هنگ که گفت بهم چیزییه

 .لطفا ه،آخرم و اول بار خدا به بیا بار یه این خدا رو تو شه؟می چی قرار سر بیای من با اگه ببین خب -

 .ریممی خونهکتاب بگو اصال ساعته،یک همش

 ...دادمی ادامه طورهمین

 :گفتم و کردم تر رو هامب*ل

 

 تمگذاش قرار پسر با بفهمه بابامحاج یا سبحان اگه که دونیمی! دونیمی رو من شرایط بهتر کهخودت -

 خوایی؟می من از چیزی همچین وقتاون میشا، دونیمی! زنن؟می دارم

 خواهش خب؟ شهنمی مزاحمت دیگه بینهمی رو تو هم محمد این وقتاون جااون بیا تو کن؛ نگاه خب -

 .دیگه بارهیه همین! کنممی

 :گفتم و دادم تکون سری آروم

 خب؟ آخرمه و اول بار -

 .خدابه نوکرتم -

 :گفت که افتادیم راه کالس سمت به. خورد کالس زنگ

 !بریم کی و کجا که میگم بهت برگشتنی -

 فاصله خیابون یه ما خونه با خونشون چون اومدیم؛می و رفتیممی باهم وقت چند این دادم تکون سری

 و شدممی ترخسته منم. گذشتمی ایتازه چیز و خبرهیچ بدون هازنگ .تقریبا بودیم راحت و داشت

 !رارسرق برم میشا با باید چون بشه، عصر ندارمدوست هم لحاظ یه از اما. رفتن خونه به برای منتظرتر

 :کرد شروع میشا که. رفتیم بیرون کالس در از و خورد آخر زنگ .داد تغییر رو زندگیم که قراری
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 که ایکافه ریممی و مونیممی دقیقه پنج خونهکتاب ریممی خونتون، دم میام هفت ساعت ببین خب -

 باشه؟! گردیمبرمی نیم و هشت خونه،کتاب گردیمبرمی هشت ساعت. جاستاون نزدیک

 .اوکی -

 !شد پیدا محمد کله سرو باز که بودیم خونه نزدیک

 :محمد

 

 خوبی؟ سالم، -

 !رمنمی ندی رو جوابم تا -

 پیچونی؟می رو من سفید، چشم دختره کنممی آدمت دیگه امروز -

 آروم اون که کردم میشا به نگاهی دادم قورت ترس با رو دهنم آب و کردم خلوت خیابون به نگاهی

 : گفت گرفت، دستش تو محکم رو دستم و داد تکون نباش نگران معنی به رو سرش

 .میاره در رو پدرت بفهمه! داره پسر دوست خودشاون. نشی آنام مزاحم دیگه بهتره -

 :گفت که گفتم آرومی وای زیرلب و کردم نگاهش شده گشاد هایچشم با

 !داره پسر دوست دخترش که روشن، مونحاجی چشم بهبه -

 :گفت دوباره

 دستبه رو تو من! شمنمی رد ازت جوریهمین من که منتظرباش! دخترحاجی دادی دستم خوبی آتوی -

 فهمیدی؟. میارم

 :گفت جیغ با میشا

 هان؟ خوایی؟می جونش از چی دیگه برو گمشو -

 رو بشم ولو جاهمون بود نزدیک که بودم ترسیده انقدر .رفت و گرفت رو وگازش زد خندینیش محمد

 :گفت اخم با میشا که زمین،

 !کنه سواستفاده ازت نذار! نباش ضعیف انقدر آنام -

 :گفتم عصبانیت و حرص با

 بود؟ کجا آخه پسرم دوست دارم؟ پسر دوست من چی یعنی! توئه تقصیر همش گفت؟ چی ندیدی -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 :گفت باشه آروم کردمی سعی کهلحنی با

 یرفیقم دوستمی، تو عزیزم بیاره سرت بالیی خوامنمی! ترسممی اشقیافه و لحن از و پسر این ازمن -

 خب؟ بیوفته، برات اتفاقی خوامنمی

 .کشتمت بفهمه کسی و باباحاج حالت به وای! بسه خرشدم اوکی،اوکی -

 !باشه خب -

 در رو کلید. کردم خداحافظی باهاش و رسیدیم خونه در .کردممی غرغر ب*ل زیر همچنان و

 نبالد رو میشا هاشچشم با داشت. اومد بیرون و کرد باز رو در طرف اون از سبحان که انداختم و آوردم

 :گفتم و گرفت حرصم .نبود من به حواسش اصال. کردمی

 .رفیقم سراغ بری بذارم که نکن فکرشم -

 .رفت و گذاشت خودم توحال هنگ و من و دهنم تو کوبید محکم دست پشت با. کرد نگام باپوزخند

 محکم دست با منم و انداختنتد بیرون سمت به رو خودشون دوباره بودند؛ شده خشک تازه که اشکام

 :گفتم ب*ل زیر هام،چشم رو کشیدم

 !ندارید حق. بریزید ندارید حق شما -

 و ندادم جواب که کرد سالمی دیدم؛ آشپزخونه تو رو مامانم که داخل رفتم و بستم محکم رو خونه در

 :گفت

 کنی؟ هم سالم نیستی بلد -

 :گفتم و کردم نگاهش خنثی

 تحقیق واسه خونه،کتاب برم میشا باخواممی عصر -

 

 :گفت درآر حرص بالحنی

 .بری بذارم که باشخیال همینبه -

 :گفتم نماییمظلوم و باناراحتی .کرد طرفاون رو روش و زد لبخندی بعدش و

 !بایدبرم حتمی تحقیقه آخره، بار! بذار لطفا -

 :گفت تفاوتیبی لحن وبا داد تکون سری

 !بری تونیمی تحقیقه چون باشه -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 :گفت و داد هولم کنم؛ بوسش که رفتم سمتشبه زده؛ ذوق

 .چندش یدختره کنعوض لباساتو برواول -

 گیر دقیقه دو جارو یه وقتاون! ندید شستم ظرف همهاین !شدمبیخیالش و کشیدم سرعصبانیت ازهوفی

 :گفتم نشهعصبانی کردممیسعی کهلحنی با کنم؟ کارچی دیگه من خدایا! میده

 .برید کمرم تونمنمی دیگه ببخشید -

 دن؟*ب طالقت نشده دوهفته سر که تونم؟نمی بگی خوایمی شوهرهم خونه دیگه دوروز -

 !دیگه کنمکوفت رو غذام بذار مامان. شهنمی طوراین موقعاون -

 !میگم خودتبرای دارم؟ کارتچی کنکوفت خب -

 .صددرصد -

 :گفت و برگشت که بیرون بره ازآشپزخونه خواست و نگفت چیزی دیگه

 !بخور غذا آدم مثل الاقل -

 .رفت و انداخت باال شونه که. کردم نگاهش حرصی

 

 بود نیم و شیش. کردم ساعت به نگاهی. نداشتم اشتها دیگه بود شده کوفتم هم غذام. بودم شده پوکر

 رفتند هااون وقتی. بود آذر و آناهیتا و من مال قبالکه رفتم، اتاقمسمت شستم؛ رو جدید هایظرف زودی

 به کنندهنرم کرم .چادر و مشکی شلوار با. برداشتم کاربنیآبیشال کاربنی،آبی مانتو .من برای موند

 رو در زنگ صدا پوشیدم که رو هاملباس. کنم آرایش نداشتم حق بودم دخترحاجی چون. زدم هامدست

 خداروشکر دویدم تقریبا درحیاط سمت به و پوشیدم رو هامکفش. رفتم خونه در سمت به زودی و شنیدم

 چرا برم، خواممی باکی. برم خوامکجامی که کنه جینم سین خواستمی باز وگرنه .نبود سبحان که

 :گفتم شدم، برو رو میشا با که. کردم باز رو در .برم خواممی

 .نیومده کسی تا بریم بزن -

 . دادیم بهش رو خونهکتاب آدرس و شدیم تاکسی سوار. رفتیم خیابون اول سمت به باهم. داد تکون سری

 :گفتم و میشا سمت برگشتم. افتادم چیزی یه یاد یهو

 ؟... و کردی هماهنگ باهاش که داری؟ گوشی تومگه -

 :گفت موزماری با

 .بزنم حرف راحت باهاش بتونم تا گرفت گوشی برام -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 :گفتم و بستم رو هام چشم حرص با !کرد نازک چشم پشت بعدش و

 !بشی بدبخت نبینه خواهرت وبابات -

 :گفت خنده با

 بستم رو دهنش دارمازش که آتویی با ولی دیده،خواهرم -

 :گفتم و خندیدم

 .ایول بابا -

 

 رناجو دلبری قصد اوهوع .بود زده هم رنگکم خیلیخیلی رژمات یه که افتاد؛ اشقیافه به نگاهم تازه

 شده خوشگلخیلی رنگکم صورتیشال و مشکیلی شلوار با. بود پوشیده چرک صورتی مانتو. داشت

 . بود

 !شدیا خوشگلخیلی میشا -

 نزدنت؟ دختر، شدی خوشگل خیلی توهم -

 :گفتم و خندیدم .زدچشمکی همراهش و

 .کنیمی اغراق دیگه -

 : گفتم بهش بود، دودل که بگه بهم چیزی یه خواستمی انگار کردم نگاهش

 !شده؟ چیزی میشا -

 که شدم موتوری یه متوجه شدیم؛ پیاده و دادیم رو پولش و کردم اخمی رسیدیم؛ گفتکه تاکسی صدای با

 آروم رو میشا بازو .بیوفتم پس بود نزدیک ترس از .کرده مونتعقیب که سبحان پس. شده زوم ما رو

 :گفتم آروم. فشاردادم

 .هامیشه بدتر دیدیمش، بفهمه نگردی برم. نیاری در بازیضایعه کرده موندنبال سبحان -

 :گفت عصبانیت با

 .داریما بدبختی عجب آخه؟ کنهمی کارچی اینجا تو داداش -

 :گفتم آروم

 خب؟ قرار، سر ریممی رفتکه دیگه دقیقهپنج خونه،کتاب داخل بریم فعال -

 .موافقم خوبه آره خب، خیلی -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 

 میشا دقیقهده بعد .ندن گیرکه گذاشتیم جلومون رو بودم آورده که هاییکتاب و خونهکتاب تو رفتم آروم

 ؛گذاشتیم هامونکیف تو و آوردیم در رو چادرهامون هم ما رفته سبحان که گفت داد؛ تکون سری و رفت

 واقعا انگار خبولی کنم؛ غش بود نزدیک ازترس .داشتم ترس هنوز من .شدیم خارج خونهکتاب از

 کرخداروش .افتادیم راه نفس به اعتماد و راحت خیال با .نبود ترسیدن برای چیزی و بود رفته سبحان

 .نداشتم ترسی دیگه پس باشه نکنم فکر هاموناییمحله هم از کسی و ستفاصله خیلی خونمون تا اینجا

 دوتان؟ چرا .کردم تعجب بودند نشسته تنها که پسر دوتا بادیدن کردیم؛ نگاه دورمون به وشدیم کافه وارد

 !باشن یکی که قراربود

 :گفت زیرلب که کردم نگاه میشا به تعجب با

 ببخشید دیگه نمیومدی گفتممی بهت اگه منم. بود اومده خوشش تو از رفیقش درنیار؛ بازیضایعه -

 .تروخدا

 دیگه من و نیست مشکلی. باشه رفته سبحان که بودم امیدوار فقط آنام، بهت لعنت بازهم و کشیدم هوففی

 :گفت بود نشسته میشا سمت که پسری نشستیم. رسیدیم چهارنفره میز به .بیام اینجا قرارنیست

 .رفیقم و میالدم من -

 :گفت و کرد اشاره دوستش به

 .علی -

 !بود زودکمی! شدم خودمونی زود چه اوه کرد، سالم هم علی

 :گفت هم میشا

 .آقاعلی خوشبختم میشا؛ که منم و آنام رفیقم -

 

 :گفتم آروم منم

 .ناخشنودم باهاتون آشنایی از -

 زود کنهمی نگاهم داره دیدم شدم؛ اشخنده محو .خندید هم علی و گرفت ازم محکم نیشگون یه میشا که

 !احمق دادی وا زود انقدر که سرت تو خاک .کردم جمع رو خودم

 :گفتمی که اومدم خودم به علی صدای شنیدن با

 .برقه امرشته و سالمه ۲۰ اینکه دیگه، امعلی گفت میالد و اسمم من خب -
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 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 :گفت دوباره کهندیدم رو ومیالد میشاکه انداختم دورمون به نگاهی

 .باشیم ترراحت ماکه دیگه، میز یک سر رفتند اونها -

 :گفتم ب*ل زیر

 ببینم؟ باید ور کی باشم راحت نخوام من -

 :گفت جدی ولی آروم

 تونیدمی ندارید دوست شما اگه. نیست کار در اجباریهیچ ولی. میادخوشم متانتتون و شما از درسته -

 !کنید رد رو بنده

 بخوام من اگه داره عیبی چه! بود خوبی حس یه نیست اجباری هیچ گفتکه شدم حالخوش و زدم لبخندی

 براش بمونم که کردم قبول ولی بود خریت باشم؟ بایکی

 : گفتم و زدم لبخندی

 .هستم باشی که وقتی تا من -

 

 

 به لبخند با اونم و گفتم براش سانسور با چی همه از منم و زندگیش از و گفت خانوادش و خودش از

 :گفت که پاشدم ساعت نیم بعد .دادمی گوش هامحرف

 بگیری؟ رو امشماره خوایینمی خانمی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 رفت یادم ببخشید -

 :گفت خنده با

 .موت تار یه فدا -

 نفری چهار و بهمون رسیدند هم میالد و میشا موقع همون بعدش و کردیم ردوبدل رو هامون شماره

 :گفت خنده با میشا .کردیم خداحافظی

 شد؟می چی خواستیمی اگه! زدید حرف انقدر و خواستینمی خوب -

 !هستما هم ناراحت ولی حالمخوش درسته نگو هیچ تو -

 ...واال بخره نازتو آقاتون بگو برو چه من به اصال -
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 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 :گفتم و خندیدم

 ...دیوونه زوده فعال نشده آقامون هنوز که اون -

 !باالخره شهمی دیگه هرچی حاال خب -

 :فتگ که اومد علی از پیامی راه تو افتادیم راه ما خونه سمت به و شدیم تاکسی سوار و رفتیم بیرون

 ...تویی من یار دلبرو -

 ...تویی من کار رونق

 

 !بود قشنگ چه

 :ازش پرسیدم

 کیه؟ شاعرش -

 .خودم -

 کیه؟! دیگه نکن مسخره -

 .موالناست حضرت -

 .قشنگه خیلی -

 .آره -

 وزهن و کیفامونه تو هنوز چادرامون که افتاد یادم تازه و بودیم خونه نزدیک ندادم رو جوابش دیگه

 :گفتم ب*ل زیر که شدهچی که داد عالمت و پرید متر سه میشا که گفتم هیین .شوننزدیم

 ! نزدیم رو چادرامون دختر -

 که گذاشتم طورهمین فعال و آوردم در زود منم و بزنیم و بیاریم درشون داد اشاره و سرش تو زد محکم

 رو ونچادرهام زود و شدیم پیاده و رسیدیم دقیقه سه بعد .کنم درستش شدم پیاده وقتی تا سرمه رو یعنی

 :زد داد راننده که بریم خواستیم و کردیم درست

 کرایتون؟ پس خانما -

 : گفتم اخم با

 بفرمایید ببخشید، -
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 

 

 از و رفت شونخونه سمت به میشا .رفت و گرفت رو گازش برکت بده خدا گفتن با و گرفت رو پولش

 باز محمد که مونکوچه داخل برم خواستم تا و دادم تکون رو سرم براش منم که داد تکون دستی دور

 :گفت و شد پیداش

 خانم؟ آنام گذشت خوش قرار؟ سر بودی رفته بهبه -

 .بستم رو در .شدم خونه وارد زودی و کوچه داخل رفتم و زدم دور و پایین انداختم رو سرم حرص با

 که شدم متوجه سبحان موتور دیدن با !گرفته ازم رو آسایش که کنه لعنتش خدا !زدممی نفسنفس هنوز

 کار؟چی اینجا اومده ماه دوو بعد اوهه دیدم و آذر که شدم خونه وارد و شدم رد حیاط از !ستخونه باز

 هم اون و بده طالقش خوادمی( شوهرش) رضا که گفتمی و کردمی گریه و بود نشسته مامان پیش

 سبحان که کنم عوض رو هاملباس که اتاقم تو رفتم و کردم سالم و پیشش رفتم .کردمی گریه هایهای

 :گفت و داخل اومد

 فهمیدی؟! طرفی من با وگرنه بپاشیا آذر زخم رو نمک نبینم -

 :گفتم و دادم تکون سری

 چشم -

 پس سرم شهمی آوار مامان االن دیدم بعد که نرم بیرون خواستم. بیرون رفت و گفت ایخوبه ب*ل زیر

 داص دقیقه پنج از بعد و بیرون رفت و پاشد سبحان که نشستم آذر پیش و پذیرایی تو رفتم !بهتره برم

 خانم مامان که بنویسم دفترم تو رو امروز هایاتفاق برم خواستم منم بیرون رفت که اومد موتورش

 ذرآ با تا سیاه نخود دنبال فرستادم خب !بشورم هست چیزی ظرفی اگه و کنم درست چایی برم داد دستور

 صدا که شستممی رو هاظرف داشتم !دیگه داریم بدبختی. بدم انجام رو کارهاش من همزمان و بزنه حرف

 : گفتمی هقهق با و اومد آذر

 ه..بیار چه..ب راش..ب که خواد..می نی..ز نم..ا و ره..کو م..اق..اج که فته..گ رضا -

 

 !گریه زیر زد دوباره و

 کوره اجاقش که نداشت اهمیتی اصال برام و بود گرفته امخنده .بفهمم من خواستننمی که اینه قضیه پس

 و دادم انجام رو هام کار اتاقم تو رفتم و براشون بردم و کردم درست رو چایی !شه حامله تونهنمی و

 تاریخ .خونهنمی چیزی درسی خانم میشا دونممی چون باشم آماده فردا امتحان برای که خوندم درس کمی

 گیرسخت هم معلمش و بود سختی درس بخونم فلسفه نشستم و خوندم ریاضی هم کمی و زدم دوری رو
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 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 برای بودم آماده کامال و بودم حفظ تقریبا و بودم خونده کامل رو فصل دو !هیچی دیگه نخونم اگه پس

 .کنم استراحت تا تختم رو کشیدم دراز کمی ...امتحان

 

 "بعد سال 4"

 

 شده بیشتر محمد هایمزاحمت و بود شده بیشتر و بیشتر علی و من دوستی گذشت که سال چهار این تو

 که ودب این بود که مثبتی و خوب اتفاق تنها و بیشتر هایمزاحمت و تهدید روز هر. بود نشده کمتر و بود

 کی اون تو بود اومده در من پدر و بود قهر ماه یک که هرچند !شه دار بچه تونست و نگرفت طالق آذر

 و میدهن گیر بهم هم سبحان دیگه اینکه و دارم آرامشی االن اینه مهم خب ولی آذر های گریه دست از ماه

 بهم علی وزامر ...نامرد دختره کنهنمی من از یادی و بازیه نامزد تو هم االن و کرد نامزد علی با هم میشا

 بود گفته و موضوع این خاطربه دارم ذوق چقدر من و خواستگاریم بیاد شب بود قرار و بود زده زنگ

 یه قبلی خواستگارهای مثل ترسیدندمی البد. بودند نگفته بهم هااین مامانم ولی بودند زده زنگ قبل از که

 با نمم و رفتند هم اونا و بودم ریخته فلفل و نمک قبلی خواستگار چایی تو دفعهیک !بیارم سرشون بالیی

 خونگی های لباس و کردم حموم .برام عبرت درس شد اون و خوردم بابا حاج از خوبی هایکتک کمربند

 .کردم جدا رو بپوشم خواستممی که هایی لباس ولی پوشیدم

 

 

 ... و رو ماجرا دونممی قبل از من که فهمیدندمی وقتاون چون بپوشم رو خاستگاری هایلباس شدنمی

 :سخنرانی به کرد شروع و داخل اومد مامانم و شد باز محکم اتاقم در

 !پوشیامی حسابی و درست لباس! بزنی گندی نبینم برات میاد خواستگار امشب -

 : گفت داد با که گفتم آرومی باشه

 .نشنیدم -

 :گفتم و هوا پریدم متر سه دادش با

 ...اَه دیگه باشه خب -

 که رفتم بیرون و پوشیدم رو بودم کرده آماده که هاییلباس ذوق با منم و رفت بیرون و داد تکون سری

 راهی منم و شد بلند زنگ صدای که بودم ننشسته هنوز مامانم با. نشستند هم سبحان و بابا حاج دیدم

 .ببرم چایی که کردند صدا رو من باالخره دقیقه ۲۰ حدود از بعد و اومد علی خانواده شدم آشپزخونه
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 یهو !بود شده خشک انگار دید منو تا که سمتم برگردوند رو سرش لبخند با علی مادر شدم پذیرایی وارد

 :گفت و علی بابای سمت برگشت

 ...دخترمه دخترم، -

 !؟برادریم خواهر علی و من یعنی! من! شهمی مگه! نداره امکان! نه بود؟ من با !برد ماتم شدم، خشک

 ...مکک بیاد نشد بلند حتی کسهیچ و شکستند و افتادند هم ها لیوان که کردم ول و چایی سینی ناخوداگاه

 .نداشت رو شکستنش قصد انگار کسی و بود باری مرگ سکوت .نشستم جاهمون که منم

 :زدن حرف به کرد شروع بابا حاج

 ردیمک باز رو در رفتیم و زدند رو در که بودیم نشسته هم کنار زنم و من و بود یلدا شب پیش سال 21 -

  ولش نیومد دلمون دیگه ماهم و قرمزه بینیش نوک سرما از و کوچولوعه دختر یه دیدم که

 

 ...زامیر حاج دختر میرزایی آنام شد و گرفتم شناسنامه براش خودم اسم به چونه و چک کلی از بعد کنیم

 لیع که ببندم رو در خواستم تا اتاق، تو رفتم تند بزنن حرف نذاشتم دیگه شدم خورد جاهمین شکستم،

 ور خودم !نداره امکان نه داداشمه؟ علی یعنی .کردم نگاهش بغض با اتاق داخل اومد و نذاشت و اومد

 باز رو دستاش باشه اومده یادش چیزی انگار بعدش و کرد حلقه دورم رو دستاش بغلش تو کردم پرت

 هک نیومد پیشم کسهیچ و زدممی زار و زدممی جیغ زمین رو نشستم .رفت و رفت بیرون در از تند و کرد

 دنبو من قسمت! نبود من سهم هم اون که داشتم رو علی تنها کن گریه هستم من بگه که !بده دلداریم

 تو شدم متوجه که کردم باز سختی با رو هامچشم .نشدم اطرافم متوجه دیگه و رفت سیاهی هامچشم

 :گفت که کردم صداش پیشمه هم مامان و بیمارستانم

 اومدی؟ هوش به دخترم شدهچی جانم آنام بله -

 به اگه شاید. نکرد رو اینکار وقتهیچ ولی بزنه حرف باهام طوراین بود آرزوم همیشه زدم لبخندی

 ...دیگه های اگه هزاران و نمیومد سرم ها بال این کردمی خرجم محبت کافی اندازه

 : گفتم آروم

 ؟ کجاست علی -

 اشکام !نداره امکان نه نه اومده؟ علی سر بالیی نکنه شدم، زرد پرید رنگم !گریه زیر زد یهو که

 :گفت هق هق با مامانم که میومدن

 کرده تموم بیمارستان رسوندنش تا و کرد فرار و کرد زیرش زد خبربی خدا از یه رفت، وقتی دیشب -

 شنوی؟می رو صدا خدایا !نبود قرار سادگی؟ همین به رفت؟ علی !همین؟ .کرد هق هق دوباره و .بود



www.taakroman.ir  

 
  

 
22 

 

 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان

 رفتمی مدست از که خونی به اعتنایی و رفتم بیرون و کندم دستم از رو سُرم !هاتنگه خیلی بندت دل خدایا

 .افتادم راه سمتش به داشتم شونخونه از قبل از که آدرسی .نکردم

 

 

 شد پول البیخی دید که رو وضعیتم هم اون بدم راننده به بخوام که نداشتم پولی ولی پایین پریدم رسیدم تا

. دونممی من! ستزنده علی چیه؟ برای ترحیم اعالمیه همه این .بست یخ بدنم دیدم که رو خونه رفت و

 بابای انگار که علی بابای پیش رفتم و شدم خونه وارد تندتند گردون برش ولی برادرمه قبول خدایا اصال

 ارانگ و برد اتاق تو رو من دید رو خرابم حال وقتی !مادر پدر،! غریبی های کلمه چه !هه .هست منم

 :گفت و کرد باز ب*ل خودش که بدونم خواممی چی دونستمی

 ما و ادد ما به رو تو خدا ولی خواستیممی پسر و بشیم دار بچه تونستیم تا کردیم تالش خیلی لعیا و من -

 هپرورشگا از رفتیم و کردیم کشیاسباب فرداش و گذاشتیم محل حاجی خونه جلو رو تو و ندونستیم قدر

 ...یهگر زیر زد و هااتفاق تمام بابت متاسفم .گذاشتیم علی رو اسمش و کردیم قبول فرزندگی به پسر یه

 اشتباهات خاطربه اما باشیم باهم تونستیممی ما اینکه برای رفت؟ الکی که من علی برای بود؟ متاسف

 خودم اتاق تو که اومدم هوش به وقتی و رفت سیاهی هامچشم همین؟ متاسفی؟ هااین بخاطر! نشد شما

 نامآ باز و نبود کسی !بشم خالص قفس این از نبود قرار انگار! قفس همین به برگشتم باز انگار. بودم

. ستفایدهبی من بودن پس نبود؛ علی که حاال برداشتم، رو چاقو و کردم قفل رو اتاق در. بود تنها

 یدمکش دستم رو محکم رو چاقو بگیرم رو انتقامت نتونستم که ببخش. پیشت میام دارم آناهیتا خواهری،

 .شد بسته همیشه برای هامچشم و نداشتم کشیدن نفس توان دیگه و

 

 :کل راوی

 

 فحر به شروع و پیوستند هاآن به آنام مادر که بودند کردن صحبت درحال اتاق در پشت همسرش و لعیا

 :زد ادفری عصبانیت با و رسید سبحان ساعت نیم حدود بعد. بودند برده یاد از را آنام گویی و کردن زدن

 !کنممی گور به زنده اینو من بوده؟ دوست پسره این با قبال سرتخیره دختره دونستیدمی -

 

 پرت و زد پس را مادرش سرعت به او ولی گرفت را بازوهایش مادرش که رفت در سمت به شتاب با و

 ...اما نیاورد آنام سر بالیی تا رفت سرعت به هم مادرش. کند باز را در توانست تالش کلی از بعد .شد
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 مادرش. دهند عذاب اورا دارند گله همه اگر که نبود آنامی !نداشت وجود دیگر آنامی بود، کشیده پر آنام

 :گفت و گوشش زیر زد محکم و سبحان سمت برگشت عصبانیت با

 ... پرپر دخترام دوتا شما جابی تعصب همین بخاطر -

 .قلبم آخ -

 زده شوک بود ترسیده حسابی بود آمده وجود به وضع از که لعیا .گذاشت قلبش روی بر را دستش و

 ضنب کردن چک از بعد و رسیدند همزمان دقیقه ده از بعد .برسد تا گرفت را حاجی و آمبوالنس شماره

 توقع انگار! بود شده زده شوک سبحان .کردند تقدیم آفرین جان به جان هردو که شدند متوجه هردو

 خم کمر اما نشکند این از بیشتر غرورش تا زدمی پس را هایشاشک حاجی نداشت را چیزی همچین

 تردف !همسرش حاال و آنام آناهیتا، بود، داده دست از را عزیزش سه حاال او. بود مشخص دیگر اششده

 :گفت پدرش به رو و بست را

 کردید؟می گیری سخت آنام عمه به انقدر شما یعنی بابا -

 :گفت و زد دردناک لبخندی بابا

 آره -

 :گفتم تعجب با

 کرد؟ کاملش کی و کردید پیدا کجا از رو دفتر این بابا پس -

 :گفت و کشید آهی بابا

 .شم سبک تا نوشتم رو اشبقیه من و بود تختش زیر -

 

 :گفت که زد غمگین لبخندی

 چطور وگرنه میاد، سرم کردم آنام حق در که هایی ظلم خاطر به رو فالکت و بدبختی همه این من -

 و هاظلم بخاطر هااین همه شه؟ فلج بدنش طرف یک که شه باعث و کنه قلبی ایست یهویی مادرت

 رو دیگه هم چقدر دونستممی اینکه با نامزدش از میشا کردن جدا خاطربه و زدمش من که هاییکتک

 .بستم را هایمچشم و گذاشتم پایش روی بر را سرم و کشیدم آهی .دارند دوست
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 دختری از تبار سختی 

 فاطمه بختیار کاربر انجمن تک رمان
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