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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رمان دسته بندی:  

محکوم به سکوت نام اثر:  

زهرا جغتایی نام نویسنده:  

عاشقانه ژانر:  

Greenvoice :طراح 

S.M.Z :کپیست 
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پنجره نیا... رندیگ یم قلم باغ روبمیبرز...رندیمیم ها پنجره من ی خانه در  

  مرگ من ی خانه در...دارد یتوال مرگ من ی خانه در...دارد یالیخ ریتصو

...است یختنیفرور سقف نیا کنن آغاز...است یختنیفرور  

  یغم و درد چیه بدون بودند خوشحال یلیخ هایبعض کردمیم نگاه مردم به

 ....ها یبعض ناراحت هایبعض
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                                 www.taakroman.ir 

  محکوم به سکوت  رمان 

 زهرا جغتایی

  
   

 
2 

 

  ...هاانسان ی دهنده تنها پناه نام به

  شوم معنا من تو در یعنی عشق

شوم ایدر من تو با یعنی عشق  

  نشست گل بر یا قطره یعنی عشق

  نشست دل بر تو مهر یعنی عشق

انتظار سرخ بیس یعنی عشق  

  محال یامر من تو، یب یعنی عشق

  بهار یبو سبد کی یعنی عشق

قراریب قراریب یعنی عشق  

  رانمیو کرده عشقت که کن، نگاهم کن، میصدا

  جانم بر افکنده یآتش ،قشنگت چشمان دو

را نوازش دست بکش ،میبایز یرو مه یا تو  

رانمیح کرده دوچشمتیی، هوآ بره همچون که  

  سکوت به محکوم

....سرنوشت ارید اشفتگان ی پناهنده تنها نام به  

پنجره نیا... رندیگ یم قلم باغ روبمیبرز...رندیمیم ها پنجره من ی خانه در  

  مرگ من ی خانه در...دارد یتوال مرگ من ی خانه در...دارد یالیخ ریتصو
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...است یختنیفرور سقف نیا نکن آغاز...است یختنیفرور  

  ی غم و درد چیه بدون بودند خوشحال یلیخ هایبعض کردمیم نگاه مردم به

ناراحت ای خوشحال بودم چگونه من دانمینم.... ها یبعض ناراحت هایبعض  

  از ریغ است کوفته بدنم تمام که است نیا از ریغ مگر باشم چگونه دیبا اصال

  آنقدر چرا پس شود در خواهدجونمیم دارمیم بر که یقدم هر با که است نیا

  ام شده مقاوم من که دانمیم را نیا یول بزنم زار و نمیبش خواهمینم چرا الم یخیب

  خدام حکمت در فقط کشمینم گرید اما ها یسخت و مشکالت تمام برابر در

یکیتار و چرخدیم سرم دور ایدن نمیبیم تار رو جا همه رودیم جیگ سرم  

...مطلق  

 پرستار تا دکتروچند هی قهیدق چند از بعد دمید مارستانیب تو و خودم کردم باز امه چشم یوقت

 با منم خوبه حالتون خانوم گفت سرم باال اومد المصب بودا خوشگل یلیخ هیدک یول داخل اومدن

 شتریب بعد به نیا از شکر خدارو پس خوب تگف و شد یجد هوی دکتر خوبم گفتم ی فیضع یصدا

 باال رفتن و کرد نگاه بود شده کبد که صورتم به پوزخند با بعدم دیشتدا ضعف دیاشب خودتون مراقب

 سر

  برم که دارم رو کجا اصال برم کجا جا نیا از دونستمینم خودم گهید یضایمر

  شده ی چ دونمینم من خانوم گفت و شمیپ اومد تنها دکتر همون قهیدق چند از بعد

روز چند که نهی ا ی نشانه که بدنتون دنش فیضع نطوریهم و ها یکبود نیا اما  

  دل دو ؟منم هیچ علت بدونم شهیم کبوده شما بدن شتریب نطوریهم و دینخور غذا
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  واسم دلش دیشا بگم براش رو ماجرا کل اگه گفتم طرف هی از نه ای بگم بودم

  و کردم نگاه دکتر همون به که کنم کاریچ دونستمینم کرد کمک بهم و سوخت

  باشه گفت و کرد بهم ینگاه هی هیدک دیکن کمکم دیدیم قول بگم بهتون اگه گفتم

... سکوت به محکوم.. راستش گفتم و کردم نگاه بهش بگو حاال  

  پسر هی ای مرد هی مثل چون باشه دخترا هیشب میزیچ نکنم فک اما دخترم هی من

  تگذاش شدینم و اسمش که داشتم پدر هی دمیکش یگشنگ زدم کتک خوردم کتک

پول شد ضیمر اما بود ها فرشته مثل که داشتم مادر هی ایدن دار از فقط پدر  

پدر هی و موندم من مرد و اوردش در پا از یضیمر تا دکتر مشی ببر مینداشت  

  تا کندمیم جون زور با کار سر فرفتمیم دود و قمار بود شده شیزندگ هه اشغال

  هی نکهیا تا گرفتی م ازم همشو بابام گرفتمیم پول تا یول اد یب رمیگ نون لقمه هی

رونیب یلیخ شهیهم آخه کردم تعجب یلیخ خونه اومد صبح یکاینزد بابام روز  

  تعجب یلیخ شده ومهربون یلیخ بابام اونروز صبح۶ نه بود شب۳ تا موندیم

....  که کردم باز و در رفتم شد زده خونه در که بودم کرده  

  و کرد نگاه بهم شونیکی کردمیم نگام چندش خندلب هی با که دمید و مرد تا چند

خوشبحالت وانیک گفت بود کنارش که مردا یکی داشت و ارزشش خوبه گفت  

  زدن کنار و من که کردمیم نگاه بهشون جیگ منم خورد تورت به یزیچ عجب

ازشون آروم مردا همون از یکی که رفتمیم سرشون پشت داشتم داخل اومدن و  
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  و خودت اگه یهست یپاک دختر تو جون دختر گفت گوشم در آروم و شد جدا

  گفت آروم که کردمیم نگاه بهش تعجب با کن فرار نجایا از یدار دوست

 ن ییپا اریب صداتو گفت که یگیم دروغ گفتم داد با کرد قمار تو یرو شبید بابات نکن نگاه یاونطور

  تیمعصوم حال به دلم بود گفتن من از شنونیم االن

با که سوال عالمه هی موندم من خونه داخل رفت بعدم کوچولو دختر سوخت  

برو رها گفت بابام که داخل رفتم اومدم خودم به کردیم صدام که بابام یصدا  

  همون به نوبت چرخوندم همشون جلو آوردم یچا رفتم ونیآقا واسه ار یب یچا

دارم کار احااله حاال باهات کوچولو گفت آروم و برداشت یچا دیرس وانهیک  

باور و زد بهم اطیح تو که مرده اون یحرفها به داشتم زد فیکث لبخند هی بعدم  

تا چند هی و اتاقم داخل رفتم برو گفت بابام که اتاقم تو رمیم گفتم بابام به کردمیم  

اتاق ی پنجره از خودم بعدم نییپا انداختم پنجره از و کردم جمع داشتم لیوسا  

... سکوت به وممحک...  و نییپا دمیپر  

  دمیشن صداشو که زدمیم لنگ لنگ شد خورد استخونام ی همه کنم فک که

  فقط یچطور دونمینم دمیدو عیسر درد همون با گشتنیم من دنبال انگار

  یدک به بغض با و مارستانمیب دمی د اومدم خودم به یوقت که کنم فرار خواستمیم

...... من یول مادرشون پدر واسه کننیم ناز دختر همه گفتم و کردم نگاه  

  (مهران)یدک 
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  دهیکش یسخت همه نیا دختر هی شدینم باورم سوخت دختره نیا واسه یلیخ دلم

  بهش کنم اعتماد بهش تونممینم اما کنم کمکش دادم قول بهش میطرف از باشه

.... بکنم برات تونمیم کار یچ نم یبب تا کن استراحت فعال جون دختر گفتم  

  به یحس هی اما نه ای کنم اعتماد دختر نیا به دونستمینم بود ریدرگ یلیخ فکرم

  و مغز دکتر نیتر بزرگ راد مهران من اما گهینم دروغ که گفتیم هم

  که نبودم یمرد و دادم قول بهش اما کنم سکیر تونستمینم کشور در اعصاب

  ازش قیقتح هی گفتمیم بچها به د یبا اما کردمیم کمک بهش پس بزنم قولم ریز

  و رها اسم خوندم پروندشو و رفتم فکر نیا با دروغ ای گهیم راست نم یبب بکنن

  آدرس نیا به گفتم و زدم زنگ امکیس به و رفتم بود گفته ادرسشو پدرشو اسم

به مهمحکومیشخص راننده امکیس کنه قیتحق دختره نیا از کمی واسم بره  

... سکوت  

  و رفته امکیس به که هس یساعت سه دو هی دمید که رها شیپ رفتم دوباره

  یصدا که برداشتم یگوش اومدم خودم به تلفنم یصدا با که نداده یخبر هنوز

  مادرش ایگو کردم قیتحق دختره نیهم ی درباره من آقا دیچیپ گوشم تو امکیس

 رشمدخت رو ایتازگ گنیم تازه کردهیم یبند شرط یهرچ رو و بازه قمار پدرش نطوریهم و شده فوت

دنبال در به در آدما اون حاالم کرده یبند شرط  

ینگ دنیپرس یزیچ ازت اگه باشه حواست فقط ممنون گفتم امکیس به دخترن  
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  هی امیب که فتمیم راه دارم گهید نهیا جمع الت یخ آقا نه گفت که مارستانهیب دختره

...  کردم قطع و گفتم خوبه  

میبر دیبا شو آماده دختر تمگف و ششیپ رفتم شهیم مرخص رها نیا امروز  

به کجا دوما رهاس اسمم دارم اسم من اوال گفت و کرد بلند و سرش دختره  

  من ی خونه گفتم سرد و خشک لحن همون با و کردم بهش ینگاه هی یسالمت

  قول بهت اگه من گفتم و زدم پوزخند هی کنم اعتماد شما به تونمینم من گفت رها

ستمین خور اشغال من بعدم بردمینم خونم رو تو هرگز کنم کمکت بودم نداده  

یباش خدمتکار هیبق مثل دیبا اونجا خونم برمتیم مفت نکن فک شو آماده حاالم  

  قهیدق ده تا که یموافق اگه حاالم بود شده جمع چشماش تو اشک کردم نگاه بهش

باهاش کمی کردم عوض و لباسام و رفتم عیسر بعدم منتظرتم نگ یپارک تو گهید  

  نجایا بود ربع هی شدم رها منتظر و نگیپارک رفتم شدیم ادب دی با اما رفتم تند

.... و شدم سوار فکر ن یا با ادیب خوادینم حتما بود ومدهین هنوز اما بودم  

... سکوت به محکوم  

  کمی واستاده نگیپارک تو سردرگم دختره هی دمید که نکردم روشن نیماش هنوز

  معلوم کامال برگشت هوا دیپر متر که زدم بوق هی اسره دمید رفتم تر کینزد

باز و شاگرد سمت در عیسر که نهیبش عقب یصندل خواستیم اومد دهیترس بود  

..... نشست جلو اومد و انداخت ینگاه هی کردم  
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....رها   

و انتقامم اما ناراحت یلیخ ازش که چند هر میبود راه تو بود یساعت مین هی  

  اما نمیبش ساکت منم و بگه یزیچ بهم دیرس راه از ی هرک نبودم یدختر رمیگیم

دنید با که اومدم خودم به نیماش توقف با که بود کرده لطف بهم یلیخ بازم  

با که خودش واسه بود یقصر موند باز دهنم خونه گفت شدینم البته که خونه  

که خلدا رفتم گهید ای ب یواستاد اونجا چرا دختر یه اومد خودم به یدک یصدا  

ادیز براشون خدا ماشاال بود جنگل مثل که اطشیح کرد سالم بهمون نگهبانش  

.... که داخل میرفت کنه تر  

خدمتکارا اومد یدک که شدینم باورم واقعا ییبایز همه نیا از موند باز دهنم  

 کت اومد خدمتکارا از یکی بود لمایف مثل باشم تونستمینم تر متعجب نیا از گهید دنیکش صف

سرش پشت ام هیبق آقا نیاومد خوش گفت و گرفت و رانمه  

شهیم بعد به نیا از دختر نیا گفت مهران که کردن تکرار و حرف نیا  

یآب یچشما با دختر هی که کرد صدا رو ایدر اسم بعدم ام یشخص خدمتکار  

دختر تو بگو و نیقوان و نکات یهمه بهش گفت مهران آقا بله گفت جلو اومد  

فکم باال رفت ها پله از ها شاهزاده نیا مثل بعدم شهیم شروع کارت فردا از  

  پول قرون هی واسه که داشتم یزندگ میما دارم یزندگ چطور نا یا پام کف افتاد

  روزگار بهت تف ی ه دادم دست از و مامانم پول قرون هی واسه دمیدویم چقدر



           

                                 www.taakroman.ir 

  محکوم به سکوت  رمان 

 زهرا جغتایی

  
   

 
9 

 

مثل یکی و کنه کاریچ ندونه که یکنیم خوشبخت اونقدر رو یکی یجور چه  

.....من  

کنمیم صدات ساعت هی ییکجا دختر ی ه اومدم خودم به یکی دیشد یتکونا با  

  یول بود زهیم زهیر کمی یآب یچشا ومدیم بهش ایدر اسم واقعا کردم نگاه بهش

... سکوت به محکوم.... باشه خودم یسنا هم خوردیم بهش بود خوشگل یلیخ  

  و انداختم بهش نگاه هی هیچ سمتا یدونیم که و من اسم خوب گفت ایدر که

  ومدهین هنوز رها خوشبختم خوب گفت و کرد تکرار و اسمم بار چند رها گفتم

ای؟دریچ واسه گفتم و کردم نگاش تعجب با یکرد باز خودت واسه جا خوب  

ول رو و نیا حاال بشه آقا یشخص خدمتکار تونهینم یکس ها حاال حاال گفت  

  جا همه و گرفت و دستم بعدم بدم نشون بهت و تعمار یجا همه می بر ایب کن

  انگار کردنیم نگام یجور هی اما همشون شدم آشنا خدمتکارام با داد نشونم رو

هی گفتیم ایدر که نطوریا که شدم آشنا مهربونم زن ریپ هیبا بکشتنم خواستنیم  

  سوت سرم که گفت عمارت نیقوان از کمی و داره و مهران مادر حکم ییجورا

  ببرمت وقتشه حاال خوب خوب گفت ایدر که واال بود شاه عمارت انگار دیشک

ایدر هس بازم خدمه همه نیا مونده هنوز گفتم تعجب با بدم نشونت بچها به  

از تا سه که عمارت پشت و من برد بعدم یفهمیم خودت میبر ایب گفت و دیخند  

... سکوت به محکوم....  دادم صیتشخ و دختر  
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  بچها خوب گفت ایدر که کردن نگاه بهم تعجب با همشون که میشد کشونینزد

  بهش آسام من گفت و پاشد دخترا از یکی که بچها رها رها بچها رهاس نیا

گفتم اونم به اهلل منم گفت و پاشد گهید یکی که خوشبختم گفتم و دادم دست  

  همون سر که....  دایش اگفتیدر که پانشد هیآخر دختر نیا دمید که خوشبختم

با یخواینم گفت ایدر عیچ ها گفت و برگشت بود دایش اسمش که دختره  

 تو و گرفتو  دستم اومد اسا که برگشت بعدم گهید میشد آشنا گفت دایش یش آشنا مهمونمون

خوش ما پیاک به هینطوریهم اخالقش نباش ناراحت گفت گوشم  

  یول گفت اهلل که میزد حرف باهم کمی و نشستم بعدم نفر پنج میشد حاال یاومد

  پاش و پر به ادیز باشه حواست هیمرغ زیچ اعصابش یلیخ آقا زاره کارت رها

میبر نیپاش حاالم باش مراقب آره گفت اسا که واقعا گفتم تعجب با یچینپ  

همون جون خان گفتم ایدر به رو شهیم در االن جون خان یصدا که عمارت  

به محکوم... عمارت میرفت دمبع آره گفت ایدر بود آشپزخونه تو که زنس  

... سکوت  

خانجون که دادنیم انجام رو کارا و عمارت کردن زیتم کردن شروع دخترا  

بدم نشون و اتاقت میبر ایب یواستاد نجایا چرا دخترم گفت و شمیپ اومد  

  اتاق کینزد دادکه نشون اتاق هی بعدم یکن کار یکل دیبا فردا که کن استراحت

که یباش کشینزد دیبا ییآقا یشخص خدمتکار تو چون تگف خانجون بود یدک  
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  برو حاالم نیپشت خونه اون خدمتکارم هیبق یبد انجام واسش داشت کار اگه

  رفتم رفت بعدم یببر رو آقا ی صبحانه یپاش زود دیبا فردا که کن استراحت

  یکل که یبزرگ نیا به عمارت نیا تو شد گرد چشمام کردم باز و در اتاق داخل

از اما بود کیکوچ یلیخ دادن اتاق ذاشینم اسمش که اتاق هی من به هست اتاق  

لباس و حموم رفتم اول اتاق داخل رفتم نبود تر کیکوچ خودمون ی خونه اتاق  

......کردم االل بعدم و دمیپوش بود خوشبختانه  

  یه و جونم به بود افتاده ایوحش مثل که انگار که یکی خروس یصدا با صبح

  ی دختره کنم سیخ خودمو بود ک ینزد ایدر غیج با که دمیپر جا از دادیم تکونم

  توجه یب کشهی م و هممون ادیم االن که ببر رو آقا صبحونه پاشو دهیورپر

بدبخت یوا گفتم ایدر به رو اومد باال ندوزمیو تازه که بخوابم خواستمیم بهش  

  پا تا دو۷/۵ گفت و گرفت و یحرص ی افهیق ایدر چنده ساعت ی اول روز شدم

که باال ببرم کردمیم آماده رو صبحانه عیسر کردم قرض ام گهید یتا سه داشتم  

  شد وضع نیا آخه شد بلند کلم از دود صبح۵/۵ دنید با ساعت به خورد چشمم

  احمق کردم شروع منم کرد قفل و در پشت رفت دمید که ایدر دنبال رفتم عیسر

  نفهم مونیم زشت جغد یندار خواب تو انتر خر نفهم اشغال گمشو پلشت شوریب

نفر هی داد یصدا با که کردمیم غ یج غیج و دادمیم ادامه نطوریهم االغ وانیح  

دونهیم چاله مگه یزنیم داد یدار چرا خبرع چه نجااااااااایا هوا دمیپر متر هی  
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 و من بر و بر نجایا ستان یوا باز مثل حاال مارستانیت بردمیم ادی ب رو تو وانهید هیدختر شب نصف

....... باال رفت سرعت با بعدم بخواب گمشو برو کن نگاه  

... سکوت به محکوم  

خانجون که دادنیم انجام رو کارا و عمارت کردن زیتم کردن شروع دخترا  

بدم نشون و اتاقت میبر ایب یواستاد نجایا چرا دخترم گفت و شمیپ اومد  

  اتاق کینزد دادکه نشون اتاق هی بعدم یکن کار یکل دیبا فردا که کن استراحت

که یباش کشینزد دیبا ییآقا یشخص خدمتکار تو چون گفت خانجون بود یدک  

  برو حاالم نیپشت خونه اون خدمتکارم هیبق یبد انجام واسش داشت کار اگه

  رفتم رفت بعدم یببر رو آقا ی صبحانه یپاش زود دیبا فردا که کن استراحت

  یکل که یبزرگ نیا به عمارت نیا تو شد گرد چشمام کردم باز و در اتاق داخل

از اما بود کیکوچ یلیخ دادن اتاق ذاشینم اسمش که اتاق هی من به هست اتاق  

لباس و حموم رفتم اول اتاق داخل رفتم نبود تر کیکوچ خودمون ی خونه اتاق  

. ..سکوت به محکوم...... کردم االل بعدم و دمیپوش بود خوشبختانه  

خانجون که دادنیم انجام رو کارا و عمارت کردن زیتم کردن شروع دخترا  

بدم نشون و اتاقت میبر ایب یواستاد نجایا چرا دخترم گفت و شمیپ اومد  

  اتاق کینزد دادکه نشون اتاق هی بعدم یکن کار یکل دیبا فردا که کن استراحت

که یباش کشینزد دیبا ییآقا یشخص خدمتکار تو چون گفت خانجون بود یدک  
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  برو حاالم نیپشت خونه اون خدمتکارم هیبق یبد انجام واسش داشت کار اگه

  رفتم رفت بعدم یببر رو آقا ی صبحانه یپاش زود دیبا فردا که کن استراحت

  یکل که یبزرگ نیا به عمارت نیا تو شد گرد چشمام کردم باز و در اتاق داخل

از اما بود کیکوچ یلیخ دادن اتاق ذاشینم اسمش که اتاق هی من به هست اتاق  

لباس و حموم رفتم اول اتاق داخل رفتم نبود تر کیکوچ خودمون ی خونه اتاق  

......کردم االل بعدم و دمیپوش بود خوشبختانه  

  یه و جونم به بود افتاده ایوحش مثل که انگار که یکی خروس یصدا با صبح

  ی دختره کنم سیخ خودمو بود ک ینزد ایدر غیج با که دمیپر جا از دادیم تکونم

  توجه یب کشهی م و هممون ادیم االن که ببر رو آقا صبحونه پاشو دهیورپر

بدبخت یوا گفتم ایدر به رو اومد باال ندوزمیو تازه که بخوابم خواستمیم بهش  

  پا تا دو۷/۵ گفت و گرفت و یحرص ی افهیق ایدر چنده ساعت ی اول روز شدم

که باال ببرم کردمیم آماده رو صبحانه عیسر کردم قرض ام گهید یتا سه داشتم  

  شد وضع نیا آخه شد بلند کلم از دود صبح۵/۵ دنید با ساعت به خورد چشمم

 گمشو پلشت شوریب احمق کردم شروع منم کرد قفل و در پشت رفت دمید که ایدر دنبال رفتم عیسر

  نفهم نمویم زشت جغد یندار خواب تو انتر خر نفهم اشغال

نفر هی داد یصدا با که کردمیم غ یج غیج و دادمیم ادامه نطوریهم االغ وانیح  

دونهیم چاله مگه یزنیم داد یدار چرا خبرع چه نجااااااااایا هوا دمیپر متر هی  
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  نستا یوا باز مثل حاال مارستانیت بردمیم ادی ب رو تو وانهید هیدختر شب نصف

..... باال رفت سرعت با بعدم بخواب گمشو وبر کن نگاه و من بر و بر نجایا  

... سکوت به محکوم  

  و کرد بغلم اومد ایدر که بگه ینطوریا بهم نداشت حق ونشستم کردم بغض منم

ایدر یکل بود یشوخ و نداره بیع که گفتم بهش کردمنم یخواه عذر یکل  

بخوابم تونستمینم گهید شدمیم داریب اگه آخه موند شمیپ و کرد ی خواه معذرت  

  گلوت اون از صدات درشه کاسه از چشات شاالیا دارم گوالخم هیدک واسه

داریب خواب از شاهزاده وقت هی که آروم البته میزد حرف ایدر با یکل درنشه  

  باال رو ها پله تند تند بدم شو صبحانه برم گفتم ایدر به۷ ساعت دنید با نشن

  که برگردم خواستمیم گذاشتم ور صبحانه و رفتم تو ایب گفت که زدم در رفتم

  با منم یبر بعد شه تموم ام صبحانه دیبا گفت که گهید برم گفتم منم کجا گفت

  من سر یالک فقط درشده حمومم از بود معلوم نفهم مونیم کردم نگاش تعجب

...  زد سرم به که یفکر هی که بود صبحانش یاخرا گهید زدیم داد  

  شب واسه رمیم من گفت و دیپوش لباس یدک که لبم گوشه اومد ثی خب لبخند هی

  بعدم شکمو ییبخور کوفت رفت و برداشت و فشیک بعدم کن درست گویم

  به مشغول کدوم هر دمید رو بچها که نیی پا ی طبقه رفتم و برداشتم و ینیس

  خانجون حرف نیا با کن زیتم رو آقا اتاق برو رها گفت جون خان بودن ییکار
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و زدم یطانیش لبخند هی یدک اتاق تو رفتم کنم پرواز یخوشحال از بود کینزد  

  ادیز و مرغ تخم دوز کمی زدم زردچوبه و فلفل و مرغ تخم شامپوش داخل رفتم

  شو در و شدم در حموم از عیسر بشه مخلوط قشنگ تا دادم تکون بعدم کردم

  ککم با بعدم کردم خانجون کمک نییپا رفتم و کردم مرتب و اتاقش بستم

  ییچطور بدونم که بودم خورده گویم حاال تا واال کردم درس گویم دخترا

  نطوریهم دمید انصافه آخه روت تو تف ، ناسازگار روزگار یه شهیم درست

  رییتغ چوقتیه و بود تیواقع یول هیگر ریز زنمیم نجایهم بدم ادامه

...سکوت به محکوم...... کردینم  

  بپرسم ازت سوال هی شهیم ایدر گفتم و ایدر تسم برگشتم شد تموم کارام یوقت

شما ایدر گفتم و کردم نگاه بهش کمی بپرس آره گفت و کرد نگاه بهم یکم ایدر  

  از اول خوب گفت و بدم ادامه نذاشت ایدر... یعنی نجایا نیاومد ییچطور

خونه که ساله۷ کینزد و سالمه۲۲ هستم یمحمد ایدر من کنمیم شروع خودم  

  کامال ی خوانواده تو و بودم ننر لوس دختر هی من راستش کنمیم کار آقا ی

  هیبق هه ام خانواده داشتن واسه کردمیم شکر رو خدا و بودم شده بزرگ یمذهب

  شهیهم بودم قرآن عاشق چون داشتم چادر چون کردنیم مسخره و من بچها

بهم امباب یسالگ۷ از حفظم و قرآن کل االن شهیم باورت بود وقت اول نمازم  

  و موندم من گرفت تصادف تو و مادرم و پدر شوم شب هی یول دادیم ادی قرآن
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  تو روز هی نکهیا تا کردنینم قبول و من کدوم چیه المونیفام یبدبخت یعالم هی

  آورد و کرد دایپ و من آقا چدم یپیم خودم به یگرسنگ از داشتم یوقت ابانیخ

.... نجایا  

تو و پدرش بود ریفق خوانواده تو یول بود شاد تردخ هی اونم آساس نوبت حاال  

  داد ادامه که کرده سکته گفت که کردم نگاش تعجب با دهیم دست از یسالگ۱۱

  نیهم واسه بده و خرجشون ییچطور دونستهینم بچه تا سه با مونهیم مادرش

  هی آدما با ابونیخ هی و مونهیم آسا و رهیوم راه سر بزاه رو آسا رهیگیم میتصم

و زنهیم بهش نیماش هی شهیم رد که ابانیخ از فهمهیم یچ یسالگ۱۱ تو بچه  

  تا و نجا یا ارتش یم و نهیبیم رو آسا آقا مارستانیب تو مارستانیب برنشیم

افهیق برعکس آقا خدمتکار شد بعدش دیخوابیم و خوردیم مفت که یسالگ۱۵  

به خدا اگه دیشا میزاریم احترام بهش ما همه و مهربونه یلیخ نشیخشمگ  

  هممون از اهلل بگم اهلل مورد در حاال خوب مینبود نجایا حاال رسدینم دادمون

نداشته کم یچیه کردیم یزندگ پولدار خانواده هی تو بود تر زونیم تشیوضع  

... سکوت به محکوم.... و شهیم دوست پسره هی با یسالگ۱۱سن تو اما  

  اونجا که یپارت باهم رنیوم شهیم پسره عاشق اهلل و زنهیم رو اهلل مخ کم کم

  در باهم یوقت و کنهیم ییرو اد یز ی کم هم اهلل و دهیم مشروب اهلل به پسره

سیپل ی اداره به و کنند یم ریدستگ همه و زندیریم سایپل بودن رقص حال  
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زور هر به و انیم اهلل خانواده گرنیم و خانوادهاشون ی بعدشماره و برندیم  

تو حاال و یبرد مارو ی خانواده ی آبرو تو گنیم و کننیم ادآز رو اهلل یزحمت  

  منو ام خانواده گهیم و پسره ش یپ رهیم اهلل ا ین نجایا گهید برو پسره همون با

 عنوان به فقط خوام ینم من که گهیم پسرم میکن ازدواج باهم ایب خوانینم و من گهید رو کردن ترک

  حرفاش دنیشن از بعد که اهلل بودم باهات یسرگرم

  من یگیم یراحت نیهم به تو اونوقت زدم رو همه دیق تو خاطر به من گفت

بر و دور گهید حاالم بود خودت ی سادگ از گهیم پسره بودم یسرگرم واست  

نشه داتیپ من  

  یآگه و گشتیم کار دنبال در به در و شد داغون یلیخ اهلل اون از بعد

برو میگیم میهرچ کرد کردن کار به شروع و نجایا اومده دهید و یخدمتکار  

واستم کارم یپا دیبا حاال کردم خودم نه گهیم بخشنت یم اونا ات خانواده شیپ  

بدم و کارم تاوان دیبا حاال شدیم نمیا از بدتر وضعم دیشا ینداشت دوسم خدا اگه  

  آره گفت ایدر یتلخ سرنوشت چه واقعا گفتم ایدر به ندونستم و میزندگ قدر

هم ییدار که یزیچ اون به دیبا ی ول کم یکی ادیز یکی داره یمشکل هی یهرک  

  ییدار مشکل تو فقط که یکردیم فکر تو رها ینیبیم یکن شکر و خدات

  وضعش دایش یول ماست از بدتر وضعشون لهایخ ستین نطوریا که یدرصورت

رو کارا میبر پاشو بسه گهید خوب گفت که کردم نگاه بهش بود بدتر همه از  
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  واست تا نزن بابا باشه خوب دنی خند به کرد شروع کردم نگاش باحرص مینک

... سکوت به محکوم.... بگم  

  مامان غمناکه یلیخ داستانش ی عنی دهیکش یسخت شتریب هممون از دایش خوب

  دایش یوقت و ازش بودن کرده دیام قطع دکترا که داشته یماریب به دایش

دایش کنهیم ازدواج دوباره دایش بعدپدر الس۱ و رهیم ایدن از بوده سالش۱۳  

باباش به بار هی یحت زدیم کتکش و کردهیم تشیاذ یلیخ شینامادر گفتیم  

بعد روز شینامادر گفته باباش به که بعدش یول گهیم شینامادر رفتا ی درباره  

بابات به گهید بار هی اگه گفته و زده کتکش و سوزونده و دستش قاشق با  

  نکه یا تا گفتهینم باباش به یزیچ ترسش از دامیش یدونیم خودت یبگ یزیچ

  تو نداشته رو ییجا و کنهیفرارم خونه از دایش شهیم بدتر یلیخ ینامادر رفتار

  تو تنها و تک دای ش ننی بیم و انی م شوهر و زن هی که دهیچرخیم ول پارک هی

فیتعر واسشون شو و تافرار اول از دایش که شده یچ پرسنیم ازش پارکه  

خدمتکار هی به خونم من گهیم دایش به بوده نایم اسمش که ام زنه اون کنهیم  

  درخواست پول نه داشته جا نه که دامیش ایب ما با یدار دوست اگه دارم ازین

  داخل رهیم یوقت اما خونش رهیم و کنهیم قبول رو خانم

دایش ستد نایم که بوده دختر تا۱۵ کینزد خونه شهیم گرد تعجب از چشاش  
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 صبح فردا رهیم بعدو  میبگ بهت و فیوظا فردا تا کن استراحت گهیوم اتاق داخل برتشیم رهیگیم رو

  کار هی نجایا هرکدومون ما گهیم دایش به و ادیم نایم

  انجام دی با توانته در که هرکار د ی با توام میاوریدرب و خودمون خرج تا میکنیم

  کال که دایش...و میفروشیم جنس عدمون به میکنیم یدزد عدمون هی مثال ییبد

و خندهیم نایم یدار از ین خدمتکار به یگفت که تو اما گهیم و کنهیم هنگ  

کار بفرستمت دخترا با شو حاضر پاشو حاالم جون دختر هیچ خدمتکار گهیم  

  گهیم نامیم و کنمینم و کار نیا من گهیم و شهیم یاعصبان ام دایش یریبگ ادی

آدم بچه مثل نصفشون نهیبیم که ییدخترا اون ییمجبور یعنی یبد انجام دیبا  

میفرستاد بعد میکرد آدم تورو مثل چموش یدخترا اون اما کنمیم و کارشون  

انگار حاال خوب میکرد قیتزر مخدر مواد بهشون ییچطور یدونیم کار سر  

  از تا دو نایم که دنیکش غیج به کنهی م شروع دامیش ییها دسته همون از توام

  باهات گهیم دایش که ببرن رو نایم تا کنهی م صدا و بودن تشن غول که ادماش

  یول باشه گهیم نامیم نکن قیتزر یزیچ بهم کنمیم خواهش کنمیم یهمکار

  رونیب سرت از فرارم فکر رمیگیم و حالت بعد یچونی بپ یبخوا باشه حواست

... سکوت به محکوم... کن  

میتصم دایش و گزرهیم روز چند ه ی یبر بیج رنیم ها بچه از تا چند با و دایش  

و رنشیگیم نایم یآدما راه یها نصف اما کنه فرار اونجا از رهیگیم  
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  یکرد بد خودت یکردیم گوش حرفم به دیبا گهیم نامیم خونه گردنونشیبرم

  تو اشک که یحال در ایدر که دمیکش بلند یه هی کننیم قیتزر مواد بهش بدم

قیتزر مخدر مواد و سن اون تو دختر شهیم باورت گفت بود شد جمع چشماش  

  دخترا از یبعض یحت کردن قیتزر مواد رو بچها شتریب گهیم دایش تازه کنن

قیتزر مواد دایش به یوقت ومدهیم رشونیگ خوب یمشتر اگه فروختنیم هم رو  

  یول کنهیم یهمکار کسالی باهاشون و کنه فرار اونجا از تونه ینم گهید کننیم

دایوش رهیگیم رو دایش سیپل هی بوده جنس فروش حال در پارک تو که روز هی  

  آدرس همون به رنیم یوقت هم سایوپل کنه فیتعر واسشون یهمچ شهیم مجبور

  کمپ فرستادن رو دایش و کردن فرار همشون که فهمنیم بهشون داده دایش که

  دنبال نجایا اومد رونیب اومد ام یوقت انداختنش زندان کسالی کرد ترک یوقت

به موقع همون از کردم رییتغ یلیخ دایش رفتار یول کرد قبولش هم آقا که کار  

  خوب نده محل بهش گفت بهت یزیچ اگه نیهم واسه شده یعصب خشن بعد

.... شد رید یلیخ که سرکارامون میبر پاشو حاال  

  از نیماش یصدا با که میدیچ نهار واسه و زیم و میداد انجام و کارمون ایدر با

نطوریهم اومدو مهران نکهیا از بعد اومده یدک که دادیم نشون عمارت اطیح  

  دیکن درست قهوه هی امیم رمیگیم دوش هی رمیم گفت باال رفت یم ها پله از که

  همه نیا کنم نصفش وسط از رمیبگ داشتم دوست اونجا یعنی خورمینم نهارم
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  دلم تو داشتم ینطوریهم خورمینم گهیم آقا بعد دمیکش زحمت دمیچ و زیم

  جمع زیم ایب بدو گفتیم که ایدر یصدا با که دمیکشیم نشون و خط واسش

  موقع همون که کردم درست قهوه هی عیسر و کردم کمکش و دمیپر جا از میکن

  که کردم نگاه ایدر به عیسر دهیم ییبو چه آه اه اوففف ها پله از نییپا اومد یدک

  دیکنیم نگاه ینطوریا چرا شده ی زیچ گفت یدک که شده مچاله افشیق اونم دمید

  رو قهوه عیسر گفت مهران بشه یزیچ دیبا مگه نه گفتم ایدر از تر عیسر من

  مرغ تخم بد یبو از که زیم رو گذاشتم رو قهوه شده رمید برم دی با دی اریب

شامپوش با و مرغ تخم بودم رفته خودم بود رفته ادمی ییوا ارم یب باال خواستمیم  

  گرفتم و خودم جلو یول بزنم گاز و نیزم خنده از خواستمیم بودم کرده مخلوط

  شدم نیزم پخش خنده از و آشپزخونه تو رفتم و زیم رو گذاشتم رو قهوه و

  نه مگه بود تو کار گفت خندهیم که نطوریهم امیدر دمید شد خنک دلم اوففف

گفتم خنده با منم کنهیم چارتیب بفهمه اگه گفت مایدر بود من کار بله گفتم منم  

  زدیم داد جور هی بزنم و حرفم ی ادامه نتونستم مهران داد یصدا با که چیه

...سکوت به محکوم...  شد پاره گوشم ی پرده  

  میقا ایدر پشت منم ییییکجا احمق ی دختره گهیم و زنهیم داد نطوریهم دمید

اش بچه جان مهران باش آروم گفتی م که ومدیم ام خاتون یصدا بودم شده  

  قدماش یصدا که نطوریهم مهران باشه رها کار معلوم کجا از اصال نفهمه
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اون جز به یک خاتون نزار دلم رو دست اخ گفت شودیم کترینزد و کینزد  

هی باش آروم پسرم گفت تر زود خاتون کنه کامل و جملش بخواد تا ی دختره  

  یعصب یلیخ بود معلوم که ام مهران یش مونیپش خودت بعد که نکن کار

تا خورد و جملش ادامه که و من کنم کاریچ حاال شده رمید خاتون گفت هست  

اومد هااا یکرد یا غلط چه تو احمق دختره رها گفت داد با افتاد من به چشش  

  فک که امیدر باش آروم پسرم گفتی م و زاشتینم یه خاتون که رهیبگ و من

که ییاونجا از یول دمیدینم و افشیق بود من یجلو آخه بود زده رو سکته کنم  

 یکی میدیم فقط اومدم خودم به دستم شدن دهیکش با که الزمه مارستانیب هی کنم فک شده الل

چند باال ها پله از کشهیم و من تمام باسرعت  

  یچ دونستمینم اما ام دهیشنیم ام ایدر و خاتون یصدا وفتمیب بود کینزد بارم

  کردم نگاه اتاق به اومدم خودم به قفل یصدا و اتاق تو شدنم پرت با که گنیم

  د دمیکوب در به داشتم وحشت شدت به یکیتار از منم بود کیتار جاش همه

  و مهران یصدا که رونی ب ارهیب و من یکی ترسمیم یکیتار از من کمک گفتم

  حاالم داره قانون سین خاله خونه نجایا نگفتم مگه باش ساکت دمیشن در پشت از

تا کردیم یونیم پادر داشت که ومدیم ام خاتون یصدا یمونیم همونجا فردا تا  

  نفس یلیخ من رونیب اریب و من توروخدا خاتون گفتم دمیشن و خاتون یصدا

  گهید نییپا افتادم و خوردم سر و کنم کامل و حرفم ادامه ونتونستم آوردم کم
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  اومد ادمی کم کم و بودم خودم اتاق تو کردم باز و چشمام یوقت دمینفهم یچیه

... سکوت به محکوم... با که اومدم خودم به در یصدا با بود افتاده یاتفاق چه  

  به خاک کرد ام بوس یکل و بغلم دیپر دید و ام باز یچشا تا شدم رو روبه ایدر

  دونمیم جان ایدر... و یدار جون تا صد تو دونستمیم شدم نگرانت چقدر سرت

از گفت و دیخند ایدر که باشه حد نیا در کردمینم فکر یول یدار دوسم یلیخ  

  یچطور گفتم ایدر به بود شده وارد بهت شوک یهوشیب روزه دو االن تو دست

  آقا به شد نگران یلیخ خاتون ومدین صدات یوقت گفت امیدر اتاقم اومدم من

  سر نیبر نیایب نینش نگرانش شما لمشهیف نیا گفت آقا یول کن باز و در گفت

  دنید یوقت کرد باز درو شد طور هر نبود بدهکار گوشش خاتون یول کاراتون

دیکش یغیج هی نگو که و خاتون زد خشکش همونجا آقا اتاق کف یافتاد هوشیب  

  فقط نبود یچیه گفت و کرد نتیمعا اومد آقا گهید یچیه کردم کپ من که

  حرف وسط دمیپر کرد دعوا رو آقا یکل ام اتونخ آورده کم نفس بوده شوک

  شد شرمنده یکل خودش بابا نه گفت امیدر نگفت یچیه یچ آقا گفتم و ایدر

  بهوش بگم خاتونم به یبخور ارمیب سوپ واسط برم بزار یخیب نارویا خوب

...نییپا رفت عیسر بعدم یاومد  

... سکوت به محکوم  

  ام صدقه قربون اومد عیسر دید و من باز ی چشا تا خاتون برگشت خاتون با بعد
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کاریچ گفت ام خاتون میزاریم االلش به یل چقدر بسه آه آه گفت ایدر رفت  

گفت امیدر به یخوریم تهش تا گفت و جلوم گرفت سوپ بعدم و ام بچه یدار  

  من گفتم ایدر به رفت بعدم بکن و کارت ن ییپا ایب بعد بخور اشو سوپ تا واستا

 به داد و سوپ بالو  زور به گهید یبخور تهش تا دیبا خودیب گفت امیدر بخورم یزیچ الاص تونمینم

شدم داریب یوقت دمیخواب کمی نییپا رفت که بعدش خوردم  

  حالت گفتنیم زیچ هی هرکدوم حاال واستادن سرم باال که دمید هارو بچه و ایدر

  و خودش بهتر همه از حالش بابا آره گفت دایش که کنهینم درد تیجا خوبه

نگاه یاونجور چرا هیچ گفت اونم که کردن نگاه چپ بهش بچهام کرده لوس  

  نشدم ناراحت من خوب یول نگفتن یزیچ هام بچه گهید گمیم دروغ دیکنیم

  اهلل که میزد حرف باهم موندن بچها کمی نبود یزیچ دلش تو دونمیم چون

  موند اسا که رفتن یکی یکی شده تموم استراحت وقت که میبر ن یایب بچها گفت

  و گرفت و دستم اومد اسا رفتن اونام امیم دارم کار رها با من دیبر شما گفت

  یول یخوب و معرفت با یلیخ بچه ینش ناراحت دایش از وقت هی رها گفت

  ناراحتم ازش سین یزیچ دلش تو دونمی م گفتم و بزنه و حرفش ادامه نزاشتم

یعنی ییما خانواده از جز گهید تو رها گفت و کرد نگام یخوشحال با اسا ستمین  

... سکوت به محکوم... نیهم واسه میندار همه جز چکسیه ما  

  توکل شهیهم من رها میباش داشته و هم یهوا میباش هم پشت دیبا نیهم واسه
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  به بغض با ما به جمع حواسش ام یباال اون یشاد تو غم تو یباال اون به کردم

دستم اسا نهیا وضعمون چرا هست ما به حواسش اگه پس گفتم و کردم نگاه اسا  

  که ییها بنده خدا گنینم مگه م یدیم پس امتحان میدار دیشا گفت و گرفت و

  که بود کرده ولت خدا اگه یری گیم ازش یسخت امتحان و داره دوست شتریب

توهم رو ایدر انگار آسا گفتم کنم عوض جو نکه یا یبرا دلم زیعز ینبود نجایا  

ایدر ما ی همه نیب آره گفت و دی خند هم آسا یزنیم گنده یحرفها گذاشته ری تاث  

  با خونهیم واسمون قرآن از جز هی خواب قبل هرشب تازه تره یمذهب همه از

! واقعا؟ گفتم تعجب  

حرف یادیز گهید خوب نگو که داره هم یقشنگ یصدا هی آره گفت هم آسا  

  اومدم خودم به در شدن بسته یصدا با فتمر من کن استراحت حاالم میزد

به شدیم یچ وضعم کردیم ولم خدا اگه واقعا کردمیم فکر آسا یحرفها به داشتم  

  ی سع و بستم و چشمام زارهینم تنها و اش بنده چیه خدا که افتادم حرف نیا ادی

کنم کمک بچها به دیبا فردا بخوابم کردم  

پا که نطوریهم اومد کجا از سردرد نیا دونمینم پاشدم یبد درد سر با صبح  

باش نداشته ام درد سر انتظار یخوابی م که بس از زدم غر خودم با شدمیم  

به محکوم که نییپا رفتم عیسر بود شیش به قهیدق ده کرد نگاه ساعت به  

... سکوت  
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منم کن استراحت برو ن ییپا یاومد یچ واسه دختر یوا گفت دنمید با خاتون  

  گفت هم خاتون شدم خرس هیشب که دمیخواب آنقدر خوبم من نخاتو یوا گفتم

  اگه من گفتم و کردم بوسش رفتم منم مادر یدونیم خودت هرجور واال بگم یچ

  نیریش ادیز خوبه خوبه گفت هم خاتون کردمیم کاریچ دی با نداشتم نجایا رو تو

عیسر نقربا شماست امر امر چشم گفتم خنده با منم سرکارت برو نکن یزبون  

چه بود قیدق۷ساعت اوه کردم نگاه ساعت به و کردم آماده رو صبحونه لیوسا  

  منتظر یچ هر زدم و یدک اتاق در و رفتم باال هارو پله عیسر گذشت زود

  خواب داره شازده دمید که کردم باز و در ادینم اتاقش از ییصدا دمید موندم

  نهیبیم و پادشاه هفت

چه هه بزنه بهم سر هی ومدین یحت بودم ریلگد ازش هنوز کارش خاطر به  

آقا کردم صداش گزاشتم یعسل زیم رو و اش صبحونه دارم ازش انتظارا  

  بلند یصدا با انگار نه انگار کردمیم صداش یهرچ حاال شد رتونید نیپاش

  کمی اول نشست تخت رو عیسر گفتم و نی ا تا نیپاش نیخواینم ۹ ساعت آقا گفتم

ساعت گفت داد با اومد باال اش ندوزیو کم کم که بعد زد زول بهم خنگوال مثل  

به دمید که بگم یچ بودم مونده ی چ مثل حاال یکرد دارمیب رید یچ واسه چنده  

  دمید خوب گفتم منم یگفت دروغ ی چ واسه ۷که ساعت گفت و کرد نگاه ساعت

انگار نه گفت ام یدک بگم دروغ شدم مجبور زدم صداتون یهرچ دیشینم داریب  
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  گفت و زد پوزخند که کردم نگاش ترس با نه خوادیم کیتار اتاق باز دلت

  سکوت به محکوم

  شدم آزاد قفس از انگار گفت ن یا تا یمرخص نشه تکرار امروزت کار گهید

  گفت ام ی دک آقا چشم گفتم حرص با چشم یبگ دمینشن گفت که رفتم قدم چند

صلوات بشم خارج سالم خونه نیا از بستم و در حرص با برو حاال خوبه  

  و یدک داشتم و یروان بدبخت چشم یبگ دمی نشن ییپرو با ییآ عقده مردک

  از صدا هی دفعه هی که قشنگم ی ها فحش با کردمیم ضیمضتف و ی دک اموات

گفتم شدم مواجه اهلل با که برگشتم و قلبم رو گزاشتم و دستم پخ گفت سرم پشت  

  سر یخواستیم چه من به گفت لبخند با ام اهلل ها کنم سکته وقت هی یگینم

  دوست یدونیم االن اهلل یکن سکته یبخوا که یند فوش اون و نیا به یحیصب

گفتم لبخند با منم یکن کاریچ یدار دوست نه گفت ام اهلل کنم کاریچ دارم  

کنم اش کهی ت کهیت بعد رونیب بکشم حلقومت از و زبونت دارم دوست  

دنبال زدمیم نفس نفس که نطوریهم نکشتم اهلل تا بستم فلنگ بعدم بفروشمش  

  سالم گفت و برگشت ایدر که کردم سالم بهش دمید رو ایکهدر گشتمیم خاتون

  با ایدر کنم کاریچ امروز بگه تا ام خاتون دنبال آره گفتم یگردیم یکس دنبال

یل یل نیمچه بابا آره گفتم یکن کار یخوایم که شده بهتر حالت گفت یمهربون  

  شده بهتر حالت اگه خوب گفت ام ایدر شدم یچ انگار نیزاریم االلم به
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  یراست گفت که بودم نرفته قدم چند هنوز بش گفتم منم کن زیتم رو آشپزخونه

  یچ واسه گفتم و برگشتم تعجب با ان یب آقا یدوستا دیشا نهار واسه امروز رها

  تا انیم کایآمر از دارن اشمدوست آقاست تولد امروز گفت آروم رهام!؟

کنن زشیسوپرا  

قرار انگار آره گفت لبخند با ایدر کنمیم درست اد یز نهار پس گفتم ایدر به رو  

یاونطور هیچ گفت ایدر که کردم نگاهش تعجب با شه شلوغ نجایا ها سال بعد  

کار سر رفتم انداختم باال یا شونه شد رید که برس کارت به برو نکن نگاه  

تا میشد جمع ها بچه با تازه اآلنم میبود مشغول همه که بود۲ ساعت تا خودم  

  فک گفت همه از زودتر ایدر میدیپر باال همه در یصدا با که میکن استراحت

  همه معمول طبغ کرد باز و در و رفت همه از تر زود بعدم آقان یدوستا کنم

  که کردن نگاه ونبهم تعجب با پسر تا چهار که میبود واستاده صف به در جلو

  پوست و سبز یچشما که پسره همون از یکی دیاومد خوش سالم گفت ایدر

  شدن هم صف به چه میاومد قصر انگار نگاه یوا گفت داشت یبلند قد و سبزه

  دیسف پوست ییا قلوه لب یآب یچشما که آرش ها آن پولدار چه ملت آرش

... سکوت به محکوم آره گفت داشت  

  و من گفت سبزه چشم پسر همون که دیهست یک شما دیبگ شهیم گفت ایدر که

  سبزه چشم پسر اوردم ین جا به دیببخش آها گفت ایدر که میا مهران یدوستا هیبق
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  درو نشناخته و دهیند چرا دامایند مارو حال به تا چون نینشناس دمیبا خوب گفت

  انی ب آقا یدوستا دیشا امروز گفت خاتون چون گفت ایدر!جوان؟ خانم دیکرد باز

هست نجای ا نگهبان بود نیا ریغ اگه و دیهست ها همون شما میکرد فکر ما و  

حاضر از میکرد کپ ها بچه و من حاال زد لبخند هی بعدم کردن رونیب واسه  

  بچه گفت خودش یدوستا به رو و زد پوزخند هی سبزه چشم پسر ایدر یجواب

  به رو و برگشت کدفعهی که میدار کار یکل که میکن استراحت کمی میبر بهتره ها

 همه نقشه تبق تخت التیخ گفت ام آرش ادین ظهر امروز یکرد گرم و مهران سر یراست گفت آرش

  مارو خوادینم گفت ایدر روبه رهی م شیپ داره کارا

رفت ایدر یوقت بدم نشونتون تا د یایب چرا گفت ایدر دیکن دعوت مهمان اتاق به  

  خوشکل همشون دنید ها بچه یوا گفت اسا رفتن پسر تا رچها اون هم پشتش

عقده واست گهید تا نی بب و من ایب روز هر دهیند خوشگل خاک گفتم منم بودن  

  خوشگل یلیخ واقعا نه گفت اهلل کرد نگاه بهم حرص با اسا حرفم نی ا با نشه

اصال بودن ییا تحفه چه انگار نیگیم نیهمچ حاال یوا گفت دایش بودن  

  گفت و رسوند بهمون خودش ایدر که صاحبش مبارک هستن که وشگلنخ

گفت اسا من ابیغ در نیگفتیم یچ نیداشت کمه گلتون جمعه جمعتون نمیبیم  

المصبا گفت و دیخند امیدر میزدی م حرف دیجد یمهمونا درباره نیداشت یچیه  

  خوب و یلیخ گفت اهلل... و خودتون دیکن جمع گفت دایش بودن ییها کهیت چه
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گفتم کنم عوض بحث نکهیا واسه منم میکنیم ی شوخ میدار یدونیم خودت بابا  

سکوت به محکوم دیخر رفته گفت ایدر کجاست خاتون  

  ن یتزئ رو نجایا که کردن امر قورباغه یآقا یراست گفت و کرد بچها به رو بعد

  با ا یدر گهید هیک قورباغه میگفت ا یدر به تعجب با ها بچه و من تولد واسه میکن

ایدر خنده از میدیپوک هممون گفت و نیا تا سبزه چشم پسر نیهم گفت لبخند  

  نا یا نی اری ب نهار دیپاش سرتون رو نیگذاشت رو خونه نیباش ساکت سیه گفت

  تا بود رفته ام اهلل میدی چ اسا با و زیم کارا هیبق سراغ میبر بعدش کنن کوفت

  خوردن به کردن شروع و اومدن همشون هبزن صدا نهار واسه رو ها شازده

پسر به رو کرد بغلشون رفت خورد پسرا اقا به چشمش یوقت اومد خاتون که  

یچشما که گهید پسر هی نیایب کردمی نم فک لیاه گفت و کرد سبزه چشم  

میا چغندر برگ ما لیاه نیا به یدیچسب یرفت چرا خاتون وا گفت داشت یمشک  

  واسم همتون که یدون ی م خودت پسر تو دست از اوشیس گفت و دیخند خاتون

  چقدر بود معلوم بعله گفت داشت یعسل یچشما که گهید پسر هی دیزیعز چقدر

  فقط که میما یه لیاه شیپ رفت اومد که نیهم یدید آرش دیدار دوست هممون

  رفت ام خاتون آورد در کردن هیگر یادا یالک بعدم میدار دوست و خاتون

  کردم غلط شد کنده گوشم خاتون یوا وروجک یا یا گفت و گرفت گوشش

  خاتون تا کردم غلط بگو بار صد ن یآرم گفت ام آرش دیدار دوست هممون شما
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  گفت و دیخند خاتون که کردن غلط به کرد شروع ام نیآرم کنه ول گوشت

و نهارتون گفت و کرد ول و گوشش بعدم یبگ خوادینم گهید دمتیبخش خوبه  

میکن کمکش تا زد صدا مارو بعدم نمیبچ ببرم و دمیخر که لی وسا تا دیبخور  

یساعت کی گفت اهلل اومدن نایا یک گفت خاتون میدیچیم لیوسا که نطوریهم  

مرد چندتا بالخره دیباش رفتارتون مراقب باشه حواستون آها گفت خاتون شهیم  

نجایا که یموقع تا نداره یخوب یا جنبه ادیز هست دختر تا چند که یآب خونه تو  

لبخند هم خاتون چشم گفتن باهم همه ها بچه باشه کاراتون به حواستون هستن  

  دونمیم خودم یفهیوظ یول دارم نانیاطم همتون به گفت و زد ییآ کننده دلگرم

  مادر حکم شما بشم فداتون من گفتم دمیبوس خاتون گونه رفتم بگم بهتون که

  سکوت به محکوم ما واسه دیدار

ای واقعا دمیکش حسرت پر آه هی قشنگم دختر یبش فدام خدانکنه گفت هم تونخا  

بود مادر از که افتادم شعر هی ادی افتادم ماردم  

من شاه من ماه من یبایز عشق  

  ات یگل گل چادر آن ی تشنه ام تشنه

تیبایز شهیهم ی سجاده آن  

  مهرات به سر یها اشک آن

بود ایدن ینقاش نیتر قشنگ دعا هنگام دستت دور حیتسب  
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  ات خسته شهیهم ی چهره آن مادرمن

  ات بسته چروک یها دست آن

ات درد پر لبخند آن  

من جان مادرم  

جانم به دردات مهربانم  

خندانت شهیهم ی چهره آن عاشق یآر ام شده عاشق  

دلبرم است بند تیها خنده به جانم که بخند  

  نوشت خواهم جانم همچون را تو

  مادرم نوشت درد نوشتم

  مادرم نوشت منت یب محبت نوشتم

...مادرم نوشت یواقع عشق نوشتم  

  (گفتم خودم شعر)

.... کاش داشتم و مامانم االن کاش  

  فکر خودم با اوقات یبعض نبود من از یکم دست اونام حال کردن نگاه بچها به

دم میبکش یسخت نکهیا به میمحکوم سکوت به میمحکوم ها بچه و من که کنمیم  

مثل که هستن رونیب اون گهید نفر چند میش قضاوت نکهیا به میمحکوم مینزن  

گفت شه بهتر حالمون نکهیا یبرا شده خراب حالمون دید که خاتون مان  
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  من گفت که رها حرف از نکنه دیشد نیغمگ همتون که نمیبیم قشنگم یدخترا

بغلش میرفت همه بعدم می بکن غلط ما گفت اهلل دیشد ناراحت ام مادرتون یجا  

خاتون گفت و دیخند دایش اونور دی بر شد یهند لمیف بسه بسه گفت خاتون میکرد  

دق من فراغ از یچیه گفت و دیخند ام خاتون کردمیم کاریچ مینداشت رو تو ما  

  که دیش مشغول دیبر بسه زدن حرف گفت خاتون که دمیخند ی همگ دیکردیم

از بعد هم ونیآقا نیتزئ میکرد ارک بکوپ۴ ساعت یکاینزد تا شد رمونید یکل  

  اسا آن ومدهین هم االن تا رونیب رفتن کردن استراحت کمی و خوردن نهار نکهیا

ندارم شدن بلند ینا گهید جون ننه یوا گفت شدیم پخش مبل رو که نطوریهم  

و افتاد ایدر رو ام اهلل کمرم یوا گفت و شد پخش خونه کف ایدر اون از بعد  

رو ایدر عشقم کنم خوبت بگو کنهی م دردت کجات یخوشگل دختر چه به گفت  

ارمیم نفستم گفت اهلل دیبر نفسم خدا یوا پاشو روم از گمشو گفت اهلل به  

  دایش اسا و من ششیا گفت اونور انداخت رو اهلل حرکت هی با ایدر که سرجاش

  میوشبپ ما دینبا یخاص لباس گفتم بچها به رو دفعهی میزدیم گاز نیزم خنده از

  سر کنمیم درست همتون خودم دی ای ب دیپاش من با اون نباشه کارت گفت اسا

  ی کش قرعه گفت اهلل که میکردیم دعوا میداشت کنه درست و یک اول آسا نکهیا

  فلک من آخرشم ایدر بعد دایش بعد درشد اهلل اسم اول مینیشیم نوبت به میکنیم

یکس برن نیی پا دیبا شهیم تموم ترزو کارشون چون دایش و اهلل گفت اسا زده  
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  درست کرد شروع آسا که نگفتن یزیچ اهلل و دایش کنن کمک خاتون به

اهلل لباس بودن شده قشنگ دوتاشون واقعا بود مهشر واقعا آسا کار کردنشون  

شیپ رفتن و کردن تشکر آسا از دوتاشون یصورت هم دایش لباس بود یآب  

  کردم کپ دمید نهیآ تو و خودم ی وقت کرد درست رو ایدر و من بعدش خاتون

چشماش به که بود یآب لباسش اونم بود شده بایز امیدر بودم شده قشنگ یلیخ  

توعه مال گفت و گرفت من طرف به ام خوشگل یمشک لباس هی ومدیم یلیخ  

سکوت به محکوم بپوشش  

  مدونینم گفتم و کردم بغلش نداره میاج قابل گفت ایدر که کردم تشکر ازش

  ما یبود یتعارف چقدر تو بابا یا گفت امیدر کنم تشکر ازت یچطور

  ی مشک لباس بودم شده محشره واقعا دمی پوش لباس ایدر کمک به بعدم میدونستینم

  یک حاال گفت اسا ومدیم بهم شتر یب یلیخ نیهم واسه داشت تضاد ام پوست با

  چرا پس گفت اسا کنم درستت تونمیم یبخوا اگه گفتم من کنه درست و من

به کردم شروع منم رفت ایدر م یایم رهام و من نیی پا برو تو ایدر ایب یمعطل  

تو اسا کردم درستش خوشگل مینگذر حق از کردم نگاه بهش اسا کردن درست  

قابل گفتم منم یکرد درست قشنگ یلیخ نکنه درد دست گفت و دید خودش نهیآ  

  که کردم نگاه اسا به تعجب با بود۷ساعت کردم نگاه ساعت به نداشت رو تو

بعدم گهید میبود نفر پنج خوب یول میکنیم درست خودمون میدار ساعت۳ گفت  
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  شده رینظ یب همون امشب بود رنگ کم بنفش اسا لباس بپوشه و لباسش رفت

ما به دارن و اومدن مهمونا همه میدید که نیی پا میاومد ها پله از اسا با میبود  

  برقارو ادیم داره مهران گفت و زد داد تیجمع نیب از لیاه که کننیم نگاه

  اول شد خونه وارد و کرد باز و در یدک و شد خاموش برقا همه دیکن خاموش

کار رها دادزد بعد خاموش برقا چرا واه گفت بعد کرد نگاه خونه به تعجب با  

دار خیب داره هیقض اوه اوه خدا یا میندار شیآسا یاومد که یروز از توعه  

  مبارک تولد تولد خوندن به میکرد شروع همه و شد روشن برقا عدفعهی که شهیم

  که زد لبخند اومد خودش به که بعد بود شوک تو ی دک مبارک تولدت مبارک

کردن بغلش پسرا ی هیبق بعدشم گفت کیتبر و کرد بغل مهران رفت آرش  

و لباسات برو گفت یدک به ام اوشیس شد خوشحال یلیخ دید رو پسرا تا مهران  

  بهش و خودم رها رها گفت و داد تکون کله هی مهران ایب بعد کن عوض

  رفتن خوشون و گزاشان آهنگ پسرا رفتم یدک با ایب همراهم گفت که رسوندم

  ریز بزنم بلند بود کینزد صحنه نیا دنید از دادن قر به کردن شروع وسط

  گفت ی دک کردم جور جمع و خودم کنهیم ام نگاه داره یدک دمید که خنده

  و من االن مغز شل گفتم دلم تو بره راه نداره جون گهید ایب کجاست حواست

  در ی دک دمیدیم رقص میداشت آه ایب بپوش لباس برو خودت کاریچ یخوایم

تعجب با اریب شلوار و کت دست هی کمدم تو از گفت و کرد باز و اتاقش  
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  عالمه هی با ماشاهلال که کردم باز کمدش در گهید برو هیچ گفت که کردم نگاهش

داشتم نطوریهم تر قشنگ گهید یکی از یکی همشون شدم مواجه شلوار کت  

 که نداره کردن فکر آنقدر گهید باش زود سکوت به محکوم گفت مهران که بدم و کدوم کردمیم فک

  دادم بهش یمشک شلوار کت دست هی

نهیآ جلو بعدم پوشمیم و نیهم خوبه گفت و انداخت بهشون ینگاه هی که  

  که گفتم هه هی که ارهیدرب و لباسش خواستیم کرد درست و موهاش و نشست

  و ام پشتم منم کن و پشتت نه گفت ام مهران برم تونمیم گفتم انداخت ینگاه بهم

  بهش شلوار و کت واقعا دهیپوش و لباسش دمید که برگشتم برگرد گفت که کردم

  افشیق به و بود بلند کمی موهاش بود کرده شونه طرف کی به موهاشم ومدیم

از باهم و بستم و کراواتش ببند گفت و گرفت جلوم و کراوات ومدیم یلیخ  

ما به مهمونام میبود شده ست باهم بودم نکرده دقت چرا یوا میشد خارج اتاقش  

  قر یه و وسط برد گرفت مهران دست و اومد بدو بدو نیآرم کردنیم نگاه

نیآرم یهرچ زدیم دست دیخندیم مهرانم میدیخند یم نیآرم به ام هیبق اددیم  

  از ام نیهم نه گفتی م مهران ی برقص دیبا یزنیم دست ستین قبول گفتیم

  که هم بعدش مهمونا از ییرایپذ به میکرد شروع بچها و من ادهیز سرت

هی با هک آوردم باال سرم گرفت قرار جلوم یدست که میشدنشست تموم کارمون  

  خواستمینم دنیم بنده به رقص دور هی افتخار گفت که شدم مواجه بود پسر
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کنهیم درخواست داره مودبانه نطوریا زشته گفتم طرف هی از اما کنم قبول  

  به میکرد شروع و گزاشتم دستش تو دستم نیهم برا بزنم نشیس به رد دست

  شد خاموش برقا که دنیرقصیم داشتن گهید یها یلیخ ما از ریغ به دنیرقص

  رومه روبه مهران جاش به و ستین پسره دمید که برگشتم و زدم چرخ هی

  مهران که گشتمیم پسره دنبال میداد ادامه دنیرقص به و پهلوم گزاشت و دستش

یبد صیتشخ یتونستیم و الکل بد یبو زد حرف یوقت سین نگرد دنبالش گفت  

  با ها یاریب دست به دلشون که ی ردک خوشگل نایا واسه هیچ داد ادامه مهران

  که من یکنیم یینما مظلوم خوب گفت که شد جمع چشمام تو اشک حرفش نیا

  گهید شد خراب یلیخ حالم رفت و کرد ولم بعدم یهست ی آدم جور چه دونمیم

  سکوت به محکوم رفتن مهمونا یوقت نشستم جا هی تولد آخر تا

  چقدر نیآرم بود یشب چه امشب یوا فتگ اسا نشستم که نیهم بچها شیپ رفتم

قرآن ایدر بزنه یحرف دیترس گهید که کردن نگاش یجور هی دختره بود باحال  

  باورم خوندن به کرد شروع بخونم براتون تا دیباش ساکت گفت و کرد باز و

  دادیم آرامش بهت و بود قشنگ صداش آنقدر خونهیم قرآن قشنگ آنقدر شهینم

  قشنگ یلیخ که یقسمتها از یکی شدم آرام صداش با ودب خراب حالم که من

۵۱آیه  – ونسیبود کشیت نیا داشتم دوست بود  

  (مقام و مال به نه) شوند، شاد خداوند رحمت و فضل به تنها) مؤمنان: (بگو
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  مىاندوزند که است زىیهرچ از بهتر آن که

  کارت قعاوا ایدر گفتم زوتر همه از میاومد خودمون به بست و قرآن یوقت

زیعز لطفته نظر گفت و دیخند امیدر یبخون قشنگ آنقدر کردمینم فک هیعال  

یدردناک اه ایدر یبخون قرآن فقط که یاومد ای دن به انگار واقعا گفتم منم دلم  

  معذرت ایدر گفتم و کردم بغلش گفتیم و نیهم شهیهم بابام آره گفت و دیکش

  چه گفت و شونم رو دیکوب مشت با امیدر کنم ناراحتت خواستمی نم خوامیم

  االن کن جمع و خودت گفتم منم شد تنگ واسشون دلم فقط نشدم ناراحت حرفا

  داریب زود دیبا فردا میبخواب بهتره گفت و دیکش دراز امیدر شهیم در اشکمون

  دراز ایدر کنار منم باشم نداشته یکار بهش که کرد اشاره چشم با هم آسا میش

  با صبح دی خواب ایدر اونطرف هم اهلل دایش کنار هم آسا هلومپ دامیش دمیکش

  نیهمچ دایش هم گهید طرف هی از ایدر طرف هی از شدم داریب یخفگ احساس

و من دوتا نیا الناس هنیا یآها گفتم غیج به شدمیم خفه داشتم بهم بودن دهیچسب  

  کلم پس زد یکی ایدر که شدن دار یب ها بچه غمی ج با گرفتن اشتباه شوهرشون با

از دیزنیم ی چ واسه گفتم و کردم نگاه بهشون تعجب با زد گهید یکی دامیش  

  خدا یوا شم عفت یب بود کینزد دیبود دهیچسب من به دیبود شده وانهید ینگلیس

اسا دمید که کردم نگاه کلم تو زدن گهید دونفر دوباره که دادمیم ادامه داشتم  

دمیدو دنبالشون پاشدم نیآورد در و شورش گهید دیزنیم چرا شما گفتم زدم اهلل  
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  کوتاه صبحه۵ساعت بابا ایب کوتاه عمت جون رها گفت اسا که بدو من بدو اونا

یدی پل ی نقشه با پنجه ساعت واقعا دمید که سرجام واستادم اسا حرف نی ا با ایب  

باز گفت دایش که کردن نگام ها بچه که زدم ثیخب لبخند هی سرم تو اومد که  

محکوم بگم تا کینزد نی ایب گفتم بچها به یزنیم ژکونده لبخند که سرته تو یچ  

سکوت به  

بود ناز خواب در جون مهران کردم باز و در یال باال رفتم ها پله از آروم  

 به دمیکش هارو ژله بعدم کنارش گزاشتم سرد آب وان هی نگو که بود دهیخواب قشنگم نیهمچ

  رو عیسر یدک که کردم یخال ششکم رو آب پارچ و صورتش

  دیکش یبلند داد که سرد آب وان تو دادم هلش که زدیم جیگ هنوز نشست تخت

  عیسر ومدیم پسرا داد یصدا ام گهید اتاق از زد یدک که ییا نعره با همراه

یصدا شد انجام تیموفق با اتیعمل گفتن و اومدن دخترا که کردم ترک اتاق  

فرار۳،۲،۱ گفتم بچها به نیهم واسه شنیم ما کینزد که دمیشنیم پاهاشون  

  بعد اومد در یصدا که کردم خاموش برق و کردم قفل و در اتاق تو میرفت باهم

  ی هیبق یصدا بعدش که رونیب ا یب باش زود کارتوعه دونمیم رها مهران داد

خنده از دخترا میبرس حسابتون به تا رونیب نیایب مکار یدخترا یآها اومد پسرا  

جلو یکی دیخندیم بالشت تو بود کرده سرشو یکی کنن کاریچ دونستنینم  

دستم با منم یوضع هی اصال دیکوبیم خودش وارید به یکی بود گرفت دهنش  
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چرا خبره چه نجایا گفتم و کردم آلود خواب صدام باشن ساکت که کردم اشاره  

دیکنیم صدا سر  

  بهت دستم اگه یعل یوال به رها زد داد باشن زده ششیات انگار من یباصدا

  صدا و سر چرا ییوا گفت کردو آلود خواب صداش ام ایدر کشمتیم برسه

  رونیب یا یب بزار ها یدونینم تو یعنی خبره چه گفت لیاه که نجایا خبره چه

  یداد لیاه قورباغه وزغ یخودت گفت غیج با امیدر آسمون کنم کاریچ دونمتیم

  دخترام دنیخواب رفتن بعد کردن صدا سر گهید کمی در به دیکوب پاش با و زد

  حاال واال نیبخوا دی نبا ام هیبق کنن خواب از که من خوندیم خروس کبکشون که

  سکوت به شدعمحکوم۶ ساعت ببرم صبحانه واسش یچطور

به دمیکش و نیرام یگوشا من گفت ذوق با اسا دیکرد کاریچ گفتم بچها به رو  

  دست و لیاه منم گفت امیدر فرار و دمیکش وهاشم بعدم زد دماغش به ام رهیگ

  کردم ییا ژله و لباسش شکمش به زدم مشت و دادم قلقلکش بعدم بستم و پاش و

صورتش تو مرغ تخم و اوشیس صورت تو ختمیر خی آب منم گفت ام اهلل فرار  

با ختمیر عسل موهاش تو و کردم پاره آرش یلباسها منم گفت ام دایش شکستم  

بوده یدنید حالت اون تو پسرا افهیق دنیخند بلند کردم شروع فاشونحر دنیشن  

به کردن شروع اونام که گفتم رو هیقض منم یکرد کاریچ تو گفتن باهم بچه  

  شمام کنهیم خفتم ببرم صبحانه یدک واسه من االن گفتم بهشون رو دنیخند
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بعدش دیکنیم من کمک ام هیبق ببره صبحانه آقا واسه ایدر پس نطوریهم  

  که رونیب میرفت باهم هیعال گفتن باهم همه خوبه برمیم را پسر واسه صبحانه

 اشکال گفتم و شونش رو زدم خوامیم معذرت هیقض اون بابت من رها گفت که واستادم زد صدام دایش

برد یدک صبحانه ایدر رفت و زد لبخند دامیش نداره  

  یوقت گفت و شمیپ اومد یراننگ با ایدر میدیرس بهم یوقت رو پسرا صبحانه منم

  گفتم منم ومدهین رها چرا گفت و شد یاعصبان یلیخ بردم یدک واسه صبحانه

به منم رسمیم و حسابش برگردم بزار شده رمید که فعال گفت اونم یبود ضیمر  

گفت امیدر باشه بزن صدام ایب رفت موقع هر اتاق رمیم من پس گفتم ایدر  

  یول ها دمیترسیم یچ مثل ییخدا کردم قفل رمد اتاق رفتم برو نباشه کارت

  ی دک گفت و اومد ایدر ساعت مین از بعد دمیم ادامه کارام به چرا باز دونمینم

  گفتم یچ کنن خفتمون پسرا اگه میکن کاریچ ما حاال گفت درشدم یوقت رفته

  میدیدو بعد میکرد نگاه و هم تعجب با ایدر و من اومد غیج یصدا که نگران

  کرده چپه رو اسا ام نیآرم کشهیم رو اهلل یموها اوشیس دمید که سالن سمت

  تعجب با کشهیم گرفته رو دایش ی ها گوش ام آرش چرخونهیم سالن دور داره

  امیدر چرخونیم سرش دور کرد بلند ایدر اومد لیاه که کردمیم نگاشون داشتم

  نییپا به هوام رو دمکر احساس که نییپا بزارم رهیم جیگ داره سرم یوا زد داد

  کن صب رهیم کجا دونمینم انداخته دوشش رو و من مهران دمید که کردم نگاه
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  که کردمیم فک داشتم نطوریهم خدا یوا رفته مهران نگفت ایدر مگه نم یبب

  کردم شروع استخرم تو کردم دقت کمی سرد آب تو شدم پرت شتاب با مهران

  سکوت به محکوم زدن پا و دست به

  یکنیم ی فضول یوقت گفت ام مهران سرده یوا کنم شنا تونمینم من کمک یوا

نفر هی که آب تو رفتم بعدش و زدم پا و دست گهید کمی یباش نجاشمیا فکر دیبا  

نیبب گفت بود شده سیخ هم مهران بکشم نفس کمی تونستم دیکش باال و من  

کن عوض و استلب برو پاشو تو کنم عوض ام لباس رمیم من شدم سیخ دوباره  

  خنده افهاشونیق واقعا شدن نیزم بخش هی بچه از هرکدوم دمید را تو رفت بعدم

  و خودشون هام بچه دمید که کردم عوض و ام لباس رفتم عیسر بود شده دار

نقشه لطف به بعله گفت ایدر دیخوب بچها گفتم و ششونیپ رفتم کردن جور جمع  

  خاتون که میریگیم دوباره و حالشون ارین جوش حاال گفتم و دمیخند شما یها

  زهیچ گفتم و کردم نگاه خاتون به ترس با یریگیم یک حال گفت سرم پشت

باهم رها و من گفت و دیرس دادم به ایدر که بگم یچ ام مونده که نهیا منظورم  

رفت و گفت اها هی خاتون رمیگیم و حالت گفت رها بعد میکردیم دعوا  

  امروز میشد کار به مشغول بعدم گذشت ریخ به تمگف بچها به رو آشپزخونه

 رفتن بشه کوفتشون که یا گفت اسا رفتن کجا پسرا گفتم بچها به رو ومدیم زود یدک و بود پنجشنبه

  که بود ظهر کینزد میشد کار مشغول دوباره و باهم رونیب
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  و نشست زیم سر اومد مهران که میدیچ و نهار زیم شد دایپ همشون ی کله سر

  میریم غروب مهران گفت لیاه که دمیکش غذا واسشون کنارش هم هیبق

  میریم که نداره یچ گفت آرش!؟یچ گفت مهران باشه حواست یشهرباز

با و کرد زنونه صداش هم نیرام دیبر شما امینم من گفت هم یدک یشهرباز  

  یکن ول نامحرم همه نی ا نیب من ادیم دلت یاینم چرا عشقم اوا گفت عشوه

یدوستا خودش واسه بود یدلقک نیرام نیا شم نیزم پخش خنده از خواستمیم  

  نیرام آنقدر شهینم گفت و زد لبخند هی مهرانم دنیخند به کردن شروع نیرام

  شوکه نیرام یبعد حرف با یول شد یراض تا رفت راه ی دک مخ رو

  سکوت به شدممحکوم

کنه مخالفت خواست یکد اول یشهرباز میببر هم رو دخترا گفت یدک به رو  

خواستمیم ذوق از یعنی میبر امینم بر تو پس از من گفت دید نیرام هیاف یق تا اما  

یشهرباز رمیم غروب بگو ام هیبق به برو گفت نیرام کنم ماچ نیرام برم  

  دخترا با کنن استراحت تا رفتن همه یوقت خوردن و غذاشون ی هیبق بعدم

به رو مینشست که نیهم میکن استراحت تا تاقا تو میرفت بعدشم میشست ظرفارو  

  برن پسرا و یدک قرار گفتم شده ی چ نه گفت ام اهلل شده یچ دیدونیم گفتم بچها

یگفت ما به یچ واسه و نیا االن بشه کوفتشون ی اله گفت اسا عدفعهی یباز شهر  

  کن صب گفتم که ارهیب هجوم سمتم به خواست اسا آره گفتم میبخور حرص تا
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  یچ ننیبب بودن شده گوش همشون بزن یبزن یخواست بعد بگم گهید زیچ هی

  سکوت عدفعهی میبر همراهشون قرار میما که گفتم مقدمه بدون بگم خوامیم

میبر باهاشون قرار میما واقعا گفت که ایدر یجانیه و غیج یصدا بعدش مطلق  

افتادم کردن طغل به گهید دادن قلقکم و دنیپر روم بعدم ها ینگفت زودتر چرا  

شما قابل گفتم خنده با یکرد تمونیاذ یبدجنس یلیخ گفت دایش که کردن ولم که  

  وزنشم و بود ییهوی چون که دیپر پشتم اهلل که کردم میتعظ بعد نداشت رو

  اهلل دنیخندیم بهمون هر هر همشون حاال نیزم خوردم محکم بود خرس اندازه

  ایب حناق زهر یقطب خرس ینینب ریخ یهال یا گفتم زود خرمن برو یه گفت ام

پاشد باهاش ایدر دنیرقص به کرد شروع و پاشد روم از اهلل شدم نصف نییپا  

  بالگ البته میزد شکوفه شلوارمون تو کنم فک که دمیخند آنقدر دنیرقص ییدوتا

  لباس حاال گفت دایش شد تموم مونیباز خل یوقت خالصه گهید آره روتون به

 یکاربون یآب مانتوم منم گفت امیدر پوشمیم همون دارم یصورت مانتو هی من گفت اسا میبپوش یچ

  منم ام قرمز مانتو منم گفت اهلل یمشک مانتو منم گفت دایش

یل مانتو هی من گفت اسا نیهم واسه ندارم لباس دنیفهم که کردم نگاه بهشون  

  زمیعز خواهش گفت اسام یمرس گفتم و کردم بغلش رفتم بپوش تو اونم دارم

رو نه یا ییدوتا ای میبود ریدرگ هرکدوم میش حاضر میبر تا کرد بلندمون بعدم  

  حاضر و میکرد درست خودمون یبدبخت دعوا با کرم ای میبود دهیچسب
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  سکوت به محکوم میشد

  به ما کردنیم نگاه ما به همشون شدن فرما فیتشر ونیآقا که سالن تو میرفت

  میکرد حرکت یخروج در سمت به میبر گفت کردو هسرف تک هی یدک که اونا

اونام کردم نگاه بچها هیبق به شدم یم رها قفس از داشتم انگار داشتم ذوق یلیخ  

  نیماش تا پنج با شد همزمان رفتنمون روزگار ی ه نداشتن من از یکم دست

فقط نبودم بلد چکدومشونمیه اسم بودن قشنگ یلیخ تر ناناس یکی از یکی  

عاشق من بود ناز یلیخ یمشک یفرار هی بدم صیتشخ تونستم یفرار نیماش  

  خودشون ینا یماش تو ام هیبق بود ی فرار تو ی دک ی مشک رنگ اونم بودم یفرار

  سوار اونم زد صدا و ایدر لیاه بعد شد سوار که زد بوق اسا واسه نیرام اول

  و من یوا من مموند من فقط آرش با رفت دایش رفتن باهم هم اهلل اوشیس شد

  ی دک با قراره شهینم باورم اومدم خودم به یبلند بوق یصدا با که گذاشتن جا

نقدریا گهید بودم گرفته یکشت نیماش با.... و نیماش ضبط با راه تو برم  

به پنجره از به شد در دادش که خوردم یدک مخ و ختمیر کخ و کردم انگولک  

  کردیم جا پفک لیاه گوش تو داشت ایدر هک دمید ایدر لیاه که کردم نگاه هیبق

  گفت لب ریز و کرد بهم ینگاه هی یدک خنده ریز زدم یپق صحنه ن یا دنید با

  گفتم گفت یدک ها دمیشن گفتم و کردم نگاه بهش داده روکاالجاره خونه باال

  محکوم میشد ادهیپ یهمگ یشهرباز به دمیرس کردم نگاش ضیغ با منم یتابشنو
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سکوت به  

تا یک از خودش ار ی نمیبب کن صب میرفتیم میداشت بود خودش اری کنار رکسه  

  از هممون که میرفت وحشت تونل همه از اول گفتم یزیچ عجب خخخخ حاال

چرخ و ییهوا ترن بعدش دنیخند بهمون یکل ام پسرا میکرد رد رو سکته ترس  

  بعدش میردک قبول همه که میبخور میریبگ یبستن میبر گفت آرش بعدش فلک و

نیا که میگزاشت مسابقه برگشت راه تو دیچسب بهمون یکل که میخورد یبستن  

یکنیم کاریچ یدار برو تند گفتم غیج با درشد حرصم یلیخ رفتیم آروم یدک  

 یجلو که کردم رفتار خانومانهو  جام سر نشستم آدم مثل بودم اون با که انگار نه انگار یدک باش زود

ام هیبق که میشد ادهیپ تداش نگه رستوران هی  

یرو روبه پسر تا پنج میداد سفارش کباب چلو همه و اومد گارسون شدن ادهیپ  

  عوض ما با جاهاتون گفت هم یدک کردنیم نگاه یه نوریا بودن نشسته ما زیم

میهست ما خوبه مردم یناموسا تو چششون کشنینم خجالت گفت نیرام نیکن  

  شروع و اوردن سفارشامون می کرد عوض و جاهامون هم بعدش یچ وگرنه

  تو رفت هرکس و خونه میبرگشت میخورد شام نکهیا از بعد خوردن به میکرد

تو بگم جرات به تونمیم بودم خوشحال منم بودن خوشحال یلیخ دخترا اتاقش  

  خوش و دمیخند دل ته از که بود ام روز نیبهتر از یکی امروز میزندگ تمام

  زدن حرف ینا که بودم خسته آنقدر داشتن و حس نیهم هام بچه انگار گذشت
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خواب از نفر هی دیشد یها تکون با برد خوابم بستم و چشمام که نیهم نداشتم  

  گفتم منم۱ساعت رها یوا گفت ایدر که کردم نگاه ایدر به یجیگ با شدم داریب

  گرفته برق مثل دفعه هی بخوابم منم بزار برو چنده ساعت چه من به خوب

صبحانه عیسر گشتمیم ندفعهیا شدم بدبخت یوا چنده ساعت یچ گفتم و تمنشس  

  برمیم صبحانه دارم ینیبینم وا گفتم یریم کجا گفت اهلل که کردم آماده و اش

یکی باهوش خانم اس جمعه امروز رو افیق گفت و خنده ریز زد یپق ام اهلل  

پر برسه بهت دستم اگه ایدر یوا یگیم راست یوا گفتم و خودم سر تو زدم  

  هی کردم نگاه خودم به دیخند بهم که چشه افمیق مگه نمیبب کن صب کنمیم پرت

  عجله که بس از کردم سرم چپه شالمم یگل گل گشاد لباس با یگل گل شلوار

رفتم اتاق سمت به تیاعصبان با بخنده بهم داره حق اهلل جهیدرنت پس بودم کرده  

  از کرده فرار کجا دونمینم هم ایدر نیا کردم درست ضعم و سر و لباسام و

  سکوت به بشرمحکوم نیا دست

هنوز پسر۴ نکهیا جز وفتادین ی خاص اتفاق چیه ماه کی نیا تو گذشت ماه هی  

  شک ها یتازگ که یصورت به شده شتری ب یلیخ دخترا با روابطشونم هستن

منی با شهینم جونم ی دک میدار کلکل دخترا با هنوز نشونهیب یزیچ نکنه کردم  

چیه رها اومدم خودم به زدیم صدا و اسمم که یکس یصدا با خوردش هم عسل  

  گفتم و کردم نگاه دایش به زنمیم صدات دارم ساعت کی ییکجا هست معلوم
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شهینم باورت رها یوا گفت ذوق با دایش یداشت کارمیچ نشده یزیچ حاال خوب  

  یچشا با کردن یاستگارخو ما از پسرا گفت دایش مگه شده یچ گفتم شده یچ

دامیش داریب ای خوابم نم یبب بزن یلیس هی دایش چرا گفت دایش نههه گفتم گرد  

 همه دمید که اتاق بردو  گرفتم دارویش دست شد کنده نصفش که گوشم تو زد نیهمچ نکرد ینامرد

  نجایا گفتم یبلند یصدا با کننیم نگاه هم به یخوشحال با

کردن یخواستگار ما از پسرا رها شهینم باورت یوا گفت ایدر که خبره چه  

و بردن کارو قشنگ یجا هی اونم شهیهم مثل رونیب میرفت هم با هممون امروز  

ی صحنه یلیخ رها یوا کردن ی خواستگار زدن زانو ما یجلو کدومشون هر  

یک نیایم یلیخ بهشون خوشحالم یلیخ واستون یوا گفتم ذوق با بود یقشنگ  

  و همشون میکن عقد روز هی تو چهارتامون قرار گفت اونم دینکیم عقد شاالیا

  تو که شده یچ گفتم بهش ناراحته افشیق اهلل دمید که گفتم کیتبر و کردم بغل

  یصدا با اهلل که کردنیم نگاهش تعجب با بچهام ی هیبق هیگر ریز زد بغلم

  چکدوممیه مادر و پدر یول کنم عقد هممون ماه نیا آخر قرار رها گفت لرزون

  فکر به همه رها گرفته دلم عالم و آدم از رها گرفت دلم همون واسه ستین

  چرا آدما ما رها سوزونهینم دل یکی اون واسه چکسیه خودشون منافع

یسرپرست چیه بدون ما االن میخت یریم اشک ماهم گفتیم اون میشد ینجوریا  

ناز و سرش یماچ ماا دختره مادر پدر شیپ رنیم یخواستگار برن بخوان همه  
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  از مشکل هستن گهید یها یلیخ دیشا باش آروم زدلمیعز سیه گفتم و کردم

یبعد ماه کی ن یا تو اتفاقا نیشیم خوشبخت نیدار گهید شماها دارن شتریب نیا  

که و هم اما میباش نداشته مادر پدر دیشا اقان پارچه هی همشون دمیند پسرا از  

  هام یآبج دیبش خوشبخت بغلم اومدن اونام کردم هاشار هیبق به دلم زیعز میدار

  به بزنممحکوم حرف اهلل مادر پدر با و برم تا دادم قول خودم به همونجا

  سکوت

  داخل اومد خاتون و شد باز در که میکرد جور جمع خودمون اتاق در یصدا با

  هاومد خواستگار واستون که دمیشن گلم یدخترا سالم گفت که میکرد سالم بهش

  شم منفجر بود کینزد خنده از من که شد سرخ دخترا یلپا خاتون حرف ن یا با

رو و بودن بلد خجالت نام ی ا پس خخخ بودن دهینکش خجالت حاال تا آخه  

واسه من شی پ انیب شب فردا شد قرار خوشگلم یدخترا گفت خاتون کردنینم  

  من خاتون نترس گفتم منم برن بدم و گالم دسته ستین که یالک یخواستگار

  نیا با رهیگینم یکس که رو تو بعله گفت خاتون عمرت آخر تا دلت ور هستم

  دنیخند خاتون حرف به دخترام و شد بلند من اعتراض یصدا خاتون حرف

  دیریبگ چادر با نو لباس دست هی خودتون واسه دیکن دیخر دیبر حاالم خوب

  داد و آورد در پول بعدم برتتونب سپردم آقا ی راننده به شب فردا مراسم واسه
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 جمع پوالمم رمیبگی و روز نیچن بود آرزوم من دیر یگینم چرا وا گفت خاتون نگرفت که ایدر به

همه خاتون حرف نیا با گرفتم اتونمیزیجه و بودم کرده  

  گهید گرفتمیم زود دیبا خوب هیچ گفت و دیخند خاتون که میکرد اعتراض

  برن نایا بزار گفت و دیخند خاتون یچ من پس فتمگ منم دیبود دختر تا چهار

نکنه درد دستون خاتون گفتم بمون یترش تو موقع اون تا تو بعد ام خاتون واقعا  

  ها بچه هرهر حاال بکنم واست تونمیم که هیکار تنها دخترم کنمیم خواهش گفت

  ینفر رفتم من گفت زیم رو گذاشت و پول خاتون نکهیا از بعد دنیخندیم بهم

لباس و چادر فقط دینخر هم یی ا اضافه زیچ دیدار و هست تومان هزار۵۵۵  

یبپوش همونارو تیخواستگار سر شاالیا که ریبگ توهم گذاشتم هم تو واسه رها  

سرمون تو یخاک چه دی با نبود خاتون اگه گفتن یخوشحال با دخترا رفت بعدم  

  میرفت راننده با هباش فکرمون به که هست یکی هنوز شکر خدارو میختیریم

  دادم بهشون که آوردن کم پول ها بچه جاها یبعض کردن دیخر ها بچه و بازار

  مالپو از که کردن ی خواه معذرت هام بچه بود مونده تومن۲۵۵خودم واسه

  بچه میترش تو خاتون قول به من چون ندارم ازین که گفتم من یول کردن خرج

دستبند به خورد چشمم که میشدیم رد مغازه هی یجلو از دمیخند منم دنیخند ها  

و بود چرم دستبند امیم من دیبر جلو شما گفتم بچها به بودن خوشگل یلیخ  

اسم ها دستبند رو که گفتم فروشنده به بودن بایز واقعا داشت قلب تا دو روش  
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اهلل لیاه و ایدر نیآرم و اسا آرش و دایش یاول داد انجام که کنه حک  

اوشیوس  

سر اما نبود یدار قابل زیچ نکهیا با رونیب اومدم مغازه از و میگزاشت جعبه تو  

  داشونیخر گفتن همشون که دمیرس بچها به بدم بهشون خواستمیم عقد سفره

  سکوت به عمارتمحکوم میبرگشت نیهم واسه لهیتکم

  روش بزنه و ی حرف هی دونمیم زد خشکم مهران حرف ن یا با ادیب زارمینم

  که اهلل یها زدن صدا به رمیب اومدم درخت از آروم نیهم واسه مونهیم

به پلنک مثل دید و من که نیهم مهران ندادم گوش نرو یکنیم کاریچ گفتیم  

رونیب همون گفت هیبق به رو و دی کش و گرفت و دستم محکم آورد ورشی سمتم  

  جلو ادیب یکی یعل یوال به گفت مهران که جلو اد یب خواست خاتون دیبمون

  عمارت در مهران موند جاش سر خاتون زنمیم شیآت باهم و دختر نیا و خودم

ساعت گفتم ها یبود یقبرستون کدوم گفت و برد اتاقش سمت و من کرد قفل  

  مهران دیکش طول امیب تا خدا به گفتم لرزون یصدا با توام با ها باش خونه چند

 گفت بعد کرد کپ اول الله مادر پدر شیپ تمرف من گفتم ینرفت راننده با چرا مگه یبود کجا گفت

فیتعر به کردم شروع بعدم خدا به نه گفتم یکنیم یشوخ  

و نییپا انداختم سرم ینگفت زودتر چرا گفت دیفهم یوقت و من نخورده تا کردن  

  مهران بگم بعد شهیم یچ نمیبب اول گفتم بشم عیضا بعد انین یعنی نشه دیشا گفتم
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  هیتنب دیبا نکارتیا خاطر به و یگفت دروغ بهم بازم گفت بود شده آرومتر که

  و شد نهیس به دست اونم یکنیم یشوخ گفتم تعجب با نشست دراز تا۱۵۵ یبش

باش زود شهینم باز عمارت در ینرفت کامل رو تا۱۵۵ تا ام یجد الکام گفت  

یول یرفت زور به تا۳۵تا که نشست دراز کردم شروع نکردم شترشیب تا  

  که کردم تکرار کار نیا آنقدر برم و همش دیبا گفت تمام یرحم یب با رانمه

  رفت و شد ام الیخیب تونمینم گهید دید که ام مهران شدم نیزم پخش و تا۵۵شد

  یقیعم نفس ام سالم دنید یوقت شمیپ اومدن سرعت با بچها کرد باز عمارت در

  که دنیخند بچها نشده امم یچیه خوبم من گفتم کنن شروع نکهیا از قبل دنیکش

گذاشتن تنها رو ما و کردن نگاه بهم بچها باشم تنها اهلل با خوامیم گفتم  

مادر شیپ رفتم من گفتم مقدمه یب پس بگم بهش رو هیقض یچطور دونستمینم  

  سکوت به محکوم زدم حرف باهاشون و پدر

  ممنونم از واقعا گفت و کرد بغلم اهلل دفعهی آره گفتم واقعا گفتم تعجب با اهلل

یخوشحال از اهلل انیم گفتم انیم شب فردا نظرت به یهست که یمرس رها  

  همه اگه یخواستگار بعد شد قرار دیرس فرداشب خرهباال کنه کاریچ دونستینم

  میبود نشسته همه بزرگ عقد هم ماه آخر میریبگ کیکوچ عقد هی شدن یراض

  ومدنین یول میشد اهلل مادر رپد منتظر بودن نشسته هم کنار مودب هم پسرا

  تو بزنن حرف باهم رونیب برن بچها شد قرار دنیرس توافق به همه....  و مهره
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  گفتم یچ اصال یراض ام علف یراض بز شناسندیم همه که نایا گفتم دلم

  داخل اومدن بالخره که رفت سر حوصلم اه دادن طولش آنقدر چرا دونمینم

  انداختن سرشون خجالت با دخترا نیهست یراض خانما عروس گفت خاتون

گهید قهیدق چند هم عاقد زدن دست به میکرد شروع هیبق و خاتون که نییپا  

  و وفتنیب هم شیپ تا شد دهیچ هم کنار زیچ همه یزیچ چه سرنوشت یول ومدیم

من یول خوندن خطبه به کنه شروع خواستیم اومد هم عاقد شن عروس باهم  

با اومد زنگ یصدا قهیدق چند از بعد که کنه صب گهید قهیدق چند هی گفتم  

  به باشن خودشون شدینم باورم شدم مواجه اهلل مادر پدر با که رفتم سرعت

 رفتم منم دنیخواب رفتن بچها بود۹ ساعت میدیرس یوقت در یجلو رو اهلل که کردم تشونیهدا داخل

  که برگشتم بخورم آب تا

  دهنم رو بود گذاشته دستش وارید به دیکوب محکم من یکی بخوابم برم

  مهران منم نزن داد دارمیبرم و دستم گفت گوشم ریز که بزنم داد تونستمینم

  یرفت اجازه بدون یچ واسه گفت و برداشت و دستش که دادم تکون سرم

  گفت هم یدک بگم شما به که دمیند لیدل بعدم گفت خاتون گفتم منم ها رونیب

  و حواست یول رمیگیم دیند یدونستینم چون رو دفعهنیا کوچولو جوجه نیبب

  بهش شکن دندون جواب خواستمیم ستین کار در یبخشش بعد دفعه که کن جمع

  که کرد تعجب شدم ساکت دید ام مهران نگفتم یزیچ خواستم یادآوری با که بدم
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  هی یدک رمیبگ یمرخص فردا دیبد اجازه اگه فقط گمیم بعد به نیا از چشم گفتم

  گفت ی دک دارم کار ییجا گفتم! ؟یچ واسه اونوقت گفت و باال داد ابروشو یتا

یاریم و من صبحانه فردا گفت که باشه گفتم باش خونه ظهر از قبل اما باشه  

  که بردم یدک صبحانه شدم داریب عیسر صبح االل رفتم بعدم باشه گفتم یریم بعد

کنه تموم اش صبحانه آقا م واستا برو بعد شده تموم ام صبحانه کن صب گفت  

  شده۹ساعت کنم مرتب اتاقش گفت آقا بعدش کردم انتخاب لباس واسش بعدش

  تا۹ ساعت رمیم من گفت سرکارش رفتیم رید خودش بود بار نیاول بود

  رفت بعدم کن درست نیچ ته ام ظهر واسه برو راننده با باش خونه۱۵ساعت

  نکهیا یآور ادی با اما خوردمیم صحر داشتم اوفف داد وقت بهم ساعت هی فقط

رو الیل ی بابا مامان خونه آدرس اومد ادمی که شدم آماده عیسر دارم یکم زمان  

ییجا یحاضر چرا تو گفت که ایدر شیپ رفتم و میشونیپ به زدم عیسر ندارم  

  فاتحه بزنم مامان به سر هی برم خوامیم آره گفتم ایدر به رو منم یبر یخوایم

تعجب با ایدر یزنیم زنگ آژانس به گفتم برو آها گفت امیدر ونمبخ براشون  

  امیدر شهیم الزمتون وقت هی خودتون شهینم آخه گفتم یرینم راننده با چرا گفت

  مامان آدرس ایدر گفتم ایدر به رو زد زنگ آژانس به و نگفت یزیچ گهید

ینجوریمه گفتم یخوایم یچ واسه گفت تعجب با ایدر یندار رو الیل یبابا  

  دونمینم و االن کردنیم یزندگ جا(........)فالن گفت ایدر بدونم شدم کنجکاو



           

                                 www.taakroman.ir 

  محکوم به سکوت  رمان 

 زهرا جغتایی

  
   

 
55 

 

  دادم آدرس و شدم سوار عیسر اومد آژانس بوق یصدا که آها گفتم خنده با منم

گفتم دییبفرما گفت که زدم رو خونه زنگ ام یب تا باش منتظر گفتم آژانس به  

  نجایا از شونیا گفت خانم(بودم دهیشن و شیلیفام الیل قباالز)یرستم یاقا منزل

  و شرکت هی خونه هی آدرس که نه ای دیدار ازشون آدرس گفتم کردن یکش اثباب

آقا هی که زدم رو خونه زنگ برگردم تا واسته گفتم و دادم آدرس آژانس به داد  

 کرد درباز که دارم واجب کار باهاتون گفتم خودشه دمیفهم که یرستم یآقا منزل گفتم ورداشت

  سمت به رفت و کردم حساب پولش و آژانس شیپ رفتم

سرت تو خاک یا نانیا گنیم که خرپول واقعا بود یقشنگ ی خونه رفتم خونه  

  بود مهربون کامال چهرش که یآقا هی شد باز خونه در شدنت عاشق نیا با اهلل

  هچ نشستم مبل رو داخل رفتم چشماش تو هست غم کردم احساس کرد باز در

  مادرش زدم حدس بود اهلل هیشب ناز خوشگل خانم هی کردم دعوت خودم خودم

با زن دیبمون هم شما شهیم خانوم گفتم که بره خواستیم اورد یچا باشه  

  به دیارز یم اما داشتم استرس کمی نشست مرده یپهلو بعد کرد نگام تعجب

  کردن کپ ونهردوش حرفم نیا با هستم اهلل دوست من گفتم دوستم یخوشحال

  شده مونیپش بود کرده که یکار از اهلل راستش دادم ادامه دارن ام حق خوب

  شما قاب رو از زنهیم حرف عکستون قاب با خوب قبل شب هر که نمشیبیم

نشینداخت یم دینبا شما بود کرده یاشتباه نیهمچ اگه یحت اون بوسهیم هارو  
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  واسه من حاال شدیم یچ تادوفیم واسش یبد اتفاق نکرده یخدا اگر رونیب

  هر از اهلل که بگم خواستمیم کنم تکرار شما واسه دوباره رو گذشته نکهیا

  ازین شما وبه کنهیم ازدواج داره اون داره اجیاحت شما به شتریب گهید زمان

  هردوشون نگاه تو قشنگ یدونیم یچ اهلل از یهست یک تو گفت پدراهلل داره

  نکهیا از اهلل یدوستا از خودم از گفتم بهش یچ مهه از دمیدیم و اشک نم

اهلل از ریغ به که گفتم واسشون دی شد یدلتنگ یحت و شدن آشنا پسرها با چطور  

  و دیپرس رو خونه آدرس پدرش اوناهستن انتظار چشم ام گهید دختر تا سه

  مادر رفتن موقع نداد اومدنشون واسه یقطع جواب یول یخواستگار ساعت

نخور غصه گفتم منم دمیم اللشو یبو گفت کرد هیگر و کرد بغلم یلک اهلل  

آژانس تا گرفت آژانس واسم بعدم انشاهلل گفت اهلل مادر شهیم درست یهمچ  

  بود کرده سفارش هنوز کشهیم و من یدک برم اگه مطمئنم شد۵ ساعت ادیب

  ینگران با بچها که زدم عمارت زنگ گرفتم استرس کنم درست نیچ ته واسش

رید نقدریا چرا یکرد جون نصفه رو ما که تو دختر یخوب رها اومدن سمتم به  

برسه بهش دستش آقا که دیکن مشیقا ها بچه یوا گفت دایش دفعهی یاومد  

یدونینم رها گفت میدیدویم باهم که نطوریهم و گرفتم و دستم اهلل کشتتش  

گهید ینرفت راننده با دیفهم یوقت کرد ییصدا سر چه یستین دید اومد آقا یوقت  

میقا درختا پشت شده یاعصبان آنقدر باره نیاول شدینم در خونش یزدیم چاقو  



           

                                 www.taakroman.ir 

  محکوم به سکوت  رمان 

 زهرا جغتایی

  
   

 
57 

 

ایدر کشدمت کنم داتیپ فقط ییییکجا رهاااااااا شد در مهران داد یصدا که میشد  

  رونیب دشیاریب هست هرجا نالا نیهم گفت مهران ومدهین هنوز آقا گفت

یخواستگار فردا وگرنه  

تنگ واستون دلم گفت و کرد بغل اونارو مادرش و پدر سمت دیدو هیگر با دمید  

  یحت بود شده تنگ واست دلمون میما زمیعز گفت هیگر با مادرش بود شده

ی صحنه واقعا کردیم هیگر هم اهلل پدر یحت مینکرد داتیپ یول میگشت دنبالت  

دنید و هم اهلل و مادر و پدر نکهیا از بعد بود زنده منم مادر کاش بود یقشنگ  

  در و ایدر و لیاه ام بعد آرش و دایش بعد اوشیس و اهلل اول بود عقد به نوبت

رو پسرا یدستا دادن عسل موقع ی چطور دخترا که نگم البته آسا و نیرام آخر  

  که ییدسبندها دخترا به رو منم دخترا به رنیم نشون و خط دارن پسران کندن

دخترا یول سین ییدار قابل زیچ اگه دیشببخ گفتم و دادم بهشون بودم گرفته  

  از بعد کردن تشکر کردن بغلم اومدن و شدن خوشحال دنید هارو دستبند یوقت

  ازت ممنون رها گفت و شمیپ اومد اهلل که نشستن ارهاشون ی شیپ ها بچه نکهیا

یول یباش داشته خانواده که سخته یلیخ واقعا یبرگردوند بهم و ام خانواده که  

  فهممیم گفتم اهلل روشونه گزاشتم دستم گمیم یچ یفهمیم یباش نداشته یچیه

  یخوشحال که ام خوشحال فهمنیم دخترام ی هیبق بلکه من تنها نه یچ یعنی

  همشون که کردم دعا دل ته از بود میزندگ قشنگ شب دوم اونشب یآبج
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رفتن همه و کردن تشکر ازم اهلل مادر و پدر رفتن موقع بشن خوشبخت  

شب واقعا شبید ببرم صبحانه شازده واسه تا کردم باز و چشمام زور به بحص  

  نالا داشتم استرس همه از شتریب که من واسه مخصوصا بود یا کننده خسته

که ماه آخر تا بشه کوفتشون سیپار اونم مسافرت رفتن شوهراشون با خانما  

  اول یول برم باهاشون منم کردن اصرار بهم یلیخ اونجان باشه عقدشون موقع

به یه برم نزاشت شوریب مهران نکهیا دوم و کردم بودن یاضاف احساس نکهیا  

  مهران داد یصدا با یییه دارم شانس اهیس میما دان شانس همه شانس یخشک

  و البا رفتم ها پله از تند اوفف شد مختلط اعصابش باز نیا ایب اومدم خودم به

  یاونطور یچ واسه گفت مهران که یسلع زیم به دمیکوب و اش صبحونه محکم

  ایب گفت که کردم نگاش چپ چپ یدار طلبم هنوز یاومد رید زیم رو یکوبیم

مهران کن کوفت صبحونه ایب تشپل زشت مونیم گفتم حرص با چپه چشاشم  

بدو من الفرار یوا ردیبگ را شکارش تا دیجه تخت از یرانیا وزپلنگی مثل  

  گفت خاتون که گرفتم سنگر پشتش دمید و خاتون نجاتم ی فرشته که بدو مهران

  اومده بعد کردم دارشیب رفتم روخدا تو خاتون گفتم زود افتاد بهم شما باز یوا

  کجام از دونمینم خودم)گرفتم سردرد یکرد دارمیب چرا کنهیم صدا و سر

 به رو گفتم یدروغ چه دیفهم که بعد بود کرده کپ مهران بدبخت(شد در یدار شاخ نیا به دروغ

.... ی دختره گهیم دروغ یچطور نیبب عه عه گفت خاتون  
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نگاش تعجب با مهران و من که خنده ریز زد خاتون دفعهی بسه گفت خاتون که  

نیبب و وضعت و سر مهران یوا گفت دیخندی م که نطوریهم خاتون که میکرد  

  بود دهیوشپ ست یگل گل نیاست مین هی با یگل گل شلوارک هی که کردم نگاه بهش

  البا رفت ها پله از عیسر ام مهران دمیخند زیر زیر و کردم و پشتم خجالت با

کنهیم اشاره کراواتش به دمید که رفتم زد صدام مهران ساعت مین از بعد خخخ  

صبحش یلباسها ادی با باشه یشلوار کت رهیم کارم سر دیبا چرا دونمینم من  

  و بستم و کراواتش نشدم ریس جونم از هنوز اما خنده ریز بزنم خواستمیم

  مهران فرار بعدم جون یمهر خداحافظ گفتم شه خارج در از خواستیم نکهیهم

ام کهیت کهیت برسه بهم دستش اگه دونمیم رفت و گفت یزیچ لب ریز دمید و  

خیس تنم به مو هم کردنش فکر با یحت کنهیم کباب و زمیعز گوشت بعد کنهیم  

  سکوت به محکوم  شهیم

  و شده تر کور و سوت خونه رفتن دخترا که یموقع از کردم کمک خاتون هب

عمارت یاونور خونه اون تو کردرفتیم درد پاش خاتون شتریب هم کارا  

  و ختمیر نمک و فلفل توش و ورداشتم جون یمهر یغذا منم کنه استراحت

  داره یکی کردم احساس که دادن قر به کردم شروع و گذاشتم آهنگ هی رفتم

  اومد خودش که دمیکش خجالت کنهیم نگاه بهم داره مهران دمید که کنهیم نگام

  دمیچ و نهار البا رفت عیسر بعدم کن آماده و نهار گفت و کرد خاموش ضبط
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  تو رفت بعدم شد قرمز هوی یول خوردن به کرد شروع و نشست اومد مهران

  از من رها گفت و اومد مهران بود ادیز کمی فلفلش داشت حق خواب ییدستشو

هی مهران مهران لوت ابانیب گفتم منم بزارم ابونیب کدوم به سر دیبا تو دست  

یبش ناس یاخ نداشت کارم به یکار کردم تعجب البا رفت و گفت بهم پرو بچه  

  کرم دوباره بعدش رو آشپزخونه کردم زیتم کردم جمع بشقابارو نخورد ام غذا

  دمشیچ قشنگ و ظرف تو گذاشتم وبعد ندمک پوست وهیم شد فعال درونم یها

  رو ها وهیم که یطور و برداشتم قشنگم ی شده خشک مارمولک اتاقمم از

با جون یمهر شدم وارد و زدم مهران اتاق در بشقاب ریز مارمولک باشن  

هی منم یشد مهربون نمیبیم گفت البا انداخت ابرش هی دستم تو وهیم دنید  

  یول مهران برات ارمیب وهیم گفتم ینخورد نهار هآر گفتم و زدم کیلبخندکوچ

  برداره خواستیم یبعد خورد برداشت پرتقال دونهی اما نکرد باور ادیز انگار

 ندفعهیا رها گفت و دیکش یبلند غیج و کرد پرت پشقابی اراد ریغ صورت به و دید مارمولک که

منم اس ختهیر خونت  

  اونجا داشت مهران کردم قفل در قاتا تو رفتم بودم کرده ینیب شیپ قبل از

یصدا با یول کردم تعجب کمی شده ساکت دمید یوقت کردیم پاره حنجره  

  حموم تو رفتم عیسر داره دکی قفل هی نامرد مهران نیا که افتمیدر قفل چرخش

  من گفت و زد حموم در ستمین دید یوقت داخل اومد ایآر کردم قفل درشو اتاق
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خط مهران آنقدر رونیب ایب باش زود کوچولو موش یشد میقا نجایا دونمیم که  

  کردم باز واشی حموم در رفت و شد خسته خودش فک کنم فک که دیکش نشون

احساس با شد گرم چشام کم کم و دمیکش دراز تخت رو رفتم سین یکس دمید که  

  سرم البا چرا کردم تعجب دمید و مهران که کردم باز و چشمام نفر کی نوازش

پاشدم صبح دمیخواب دوباره زدم توهم کنم فک کنهیم نازم داره و نشسته  

  یوقت غروب سرکار رفت بعدش کردن لیم شونیا بردم رو آقا صبحونه

  اونم شد شروع لمیف که نشستم لمیف عاشق که منم نمی بب لمیف نیبش ایب گفت برگشت

نگاه ساعت هب شد تموم لمیف خرهباال که کردم رد رو سکته تا چند من یلمیف چه  

  گفت مهران میکنیم نگاه لمیف میدار۱۵ تا۷ساعت از یعنی بود۱۵ساعت کردم

هر پاشم جام از تونستمینم ترس از که منم دیخواب رفت بعدم خورمینم شام من  

شیپ شهیم ترسمیم من گفتم و مهران اتاق تو رفتم بخوابم تونستمی نم کردم کار  

  که دید یچ چشمام تو دونمینم بعد دکر نگام تعجب با کمی مهران بخوابم تو

  سکوت به محکوم بخواب تخت رو برو گفت و دیخواب کاناپه رو رفت

  دونمینم سرکار بود رفته ستین مهران و ۹ساعت دمید که شدم داریب صبح

  با انیب فردا بود قرار بچها عقد به بود مونده گهید هفته۱ بود نکرده دارمیب چرا

  میبر شم آماده گفت مهرانه دمید که ورداشتم رفتم شطرف به خونه یگوش یصدا

  نبود سرد و اخالق بد گهید بود شده بیعج مهران رفتار وقته چند نیا رونیب
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میبر شم آماده گفته بود مهران گفتم زد زنگ بود ی ک دخترم گفت خاتون که  

  کردم بغل خاتون زمیعز شو آماده برو خوب چه گفت و زد لبخند خاتون رونیب

و من و دنبالم اومد مهران که شدم آماده عیسر دیخند هم خاتون چشم به یا گفتم  

بود العاده فوق واقعا بود پات ریز شهر که سرسبز یجا هی میرفت رونیب برد  

دمیشا ای زوده که دونمیم رها گفت مهران که اصال شهیم عوض ات هیروح  

  مثل توام که کردمیم فک دونستمینم اما اول همون از شدم عاشقت من یول رید

  کردم تعجب واقعا یبش من یرها شهیم یدار فرق تو اما واسم ییدخترا ی هیبق

 چون شدم ناراحت ازش کرد فک مهران که نییاومدپا هام اشک زد حرف نیا مهران شدینم باورم

  ام من مهران گفتم بده ادامه نذاشتم خواستمینم من رها گفت

  ام اگه گفت و کرد بغلم مهران نه ای عشقه دونمینم اما دارم ییها حس بهت

  آخر مییما برگشتن ها بچه یوقت گفت بعدم کنمیم عاشقت خودم ینباش عاشقم

  یوقت آوردن یسوغات واسم یکل اومدن دخترا فرداش میکنیم عقد اونا با هفته

  باهم همه شدن خوشحال یلیخ بعدش ی ول کردم تعجب اونام گفتم رو هیقض

و مامان به یحت.... و میگرفت نوبت شگاهیآرا میداد سفارش قدع لباس میرفت  

من شدینم باورم عشقه مهران به حسم که دمیفهم من و میزد سر هم اهلل یبابا  

  یسخت همه اون بعد که شکرت ایخدا نشستم عشقم کنار عقد ی سفره رو نالا

  سکوت به محکوم میدید هم رو یخوشبخت لذت بالخره
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  واسمون میکرد مجبور رو ایدر میشد جمع کنارهم االن ما و گذشت سال کی

  خانواده که هرچند کردنیم درست کباب داشتن اونور هم ونیآقا بخونه قرآن

  رهیم در هم واسه جونمون و میدار و هم نالا اما مینداشت ییا

 

  یبعد رمان دیکرد انتخاب خوندن واسه و من رمان که ممنون

.... یخودم یزنبور  

 ییجغتا زهرا:سندهینو

 

 

 

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  محکوم به سکوت  رمان 

 زهرا جغتایی

  
   

 
64 

 

 این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید.
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