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در اسـتان 1376آذر 19هستم فرزند رضـا متولـد    يبه نام خدا فرناز كرم
دارم و درحـال يحسـابدار  پلميـ د...شهر انـارك   نيياصفهان شهرستان نا

داسـتان.بـودم  يسـندگ ياز دوران دبستان عاشق نو.باشم يم ليادامه تحص
بخاطر كمبود امكانات شهرمان نتونسـتم در ينوشتم ول ياديكوتاه ز يها

يهـا  يديكـردم سـ   ياما سـع .داشته باشم يشرفتيعالقه ام پ موردرشته 
كنم تا خودم در منزل اطالعـاتم هيته نهيزم نيدرا ييو كتاب ها يآموزش

لمنامـه يو ف يسـندگ ينو  يعالقه داشـتم در رشـته هـا    يليخ..را باال ببرم
نيا.بود و نه امكاناتش يطيكنم ،متاسفانه نه شرا ليشروع به تحص يسينو

نيك بخواد در ا ينبودن كس لينوشتم،به دل يسالگ14داستان را در سن 
يكي نكهيتا ا. كنه نتونستم تا االن كتابم را به چاپ برسونم تميحما نهيزم

و مطالعه يكرد و پس از بررس يناشر خوب معرف كياز دوستان من را به 
سـال6خوشبختانه بعـد از  .كتاب  مجوز چاپش را گرفتم نيدر ا قيو تحق

يانشـاءاهللا كتـاب هـا   ..خوشـحالم  اريبابت بسـ  نيو از ا.افتي انيپا ظارمانت
باشـن ك يكسـان  دوراميـ ام. به چاپ خواهم رسـاند  ندهيهم در آ يگريد

و ييرشته ها عالقـه دارن راهنمـا   نيمثل من را ك به ا ييبتونن جوان ها
.كنن تيحما

شتريب يها تيموفق ديبه ام با تشكر،
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درختان ديوانه شده بودند و شاخ و برگ هايش را بر سر ميزدند بـاد زو زو
گرگي.پنجره ها را مي لرزاندكشان آواي پريشاني را سر داده بود و شيشه 

سگ شيون لوي ما در گوشه ي حياط خانه در النه خود هم صدا با سـگ
 .همسايه حتي يك لحظه هم از پارس كردن باز نمي ايستاد

داشتم خواب ميديدم در جنگلي هستم و خرس بزرگي بـه دنبـالم ،كمـي
وشجلوترم مادرم را ميديدم كه دسـتانش را بـاز كـرده تـا مـن را در آغـ      

هنوز كمي راه داشتم كه به مادرم برسـم ولـي خـرس بهـم خيلـي.بكشد
نزديك شد و به سـمتم شـيرجه زد كـه فريـادي از وحشـت كشـيدم و از

 .خواب پريدم
كليد برق زده شد و بالفاصله نگاه مهربان مـادر بـه صـورتم خيـره شـد و

:صدايش را شنيدم كه ميپرسيد
چي شده سونيا چرا فرياد ميزني؟ ـ

:وحشت زده ام را خيره به صورتش دوختم و گفتم نگاه
خواب بدي ديدم  .ـ

:دست مهربانش را روي سرم كشيد و با لحن پر از محبت گفت
اين نشانه آن است كه ديشب خيلي پرخوري كردي  .ـ

خب شب تولد مامان جونم بود يعني نبايد زياد ميخوردم؟ ـ
 :دستش را روي شكمم نهاد و گفت

مگر گنجايش اي ن شكم چقدر است كه هرچه دستت آمده به داخـل آنـ
 .!نگاه كن عين طبل صدا ميكند!!! ريخته اي

  :بي توجه به دردي كه زير دلم پيچيد پرسيدم 
ميشه پيش من بخوابي؟ ـ

چرا؟؟؟؟؟ ـ
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اخه ميترسم تنها بخوابم !ـ
:مادرم خنده اي كرد و گفت

آخه دختر خوشگلم تو ديگه بزرگ شدي از چي  ميترسي؟ـ
ولي مامان ....ـ

آن.نذاشت حرفم را بزنم بوسه اي به روي گونه ام زد و از اتاق خـارج شـد  
دوروبـرش.شب مادرم حوصله نداشت و نميخواست من را هم ناراحت كند

در موقع عروسي برادر بزرگم سيامك ،هنوز متولد.به تدريج خالي شده بود
ش ،چهارسـال بيشـترنشده بودم و در شب عروسـي بـرادر ديگـرم سـياو    

.نداشتم
آن شب به جز تولد مادرم تولد خواهرمم بود وشهالخواهر بزرگترم هم سه
سال پيش عروسي كرده بود يادم مياد كه شهال در دانشگاه عاشق پسـري
شده بود، كه وضع مالي اش به انـدازه مـا خـوب نبـود زنـدگي سـاده اي

حقوقي كـه پـدرش از داشتند پدرش از بازنشستگان ارتش بود و با همين
ارتش ميگرفت زندگي خود رو ميگذروندند، اما شـهال اصـال بـرايش مهـم
نبود و فقط ميخواست با او با ازدواج كنـد فرامـز پسـر فهميـده و زحمـت

.كشي بود و مطمعن بودم ك واقعا عاشق خواهرم هست
يه مدتي از آشنايي شهال و فرامز ميگذشت اما شـهال هيچـي بـه آقاجـان

بود، راجبش با مامان صحبت كرده بود ولـي ميترسـيد بـه آقاجـاننگفته 
.حتي يه كلمه بگويد

17يه روز آقاجان از بيرون آمد و مامان و شهال رو صدا كرد من اون زمان 
سال بيشتر نداشتم و يواشكي از در اتاق به حرف هاي آنها گوش ميكـردم

يـده و پسـنيدهپسر يكي از دوستام شـهال رو د :شنيدم كه آقاجان ميگفت
وضع مالي شون هم خوب است مـن و پـدرام خـان چنـدوقتي هسـت ك



 

   7/شروعي دوباره

درباره اي اين موضوع باهم صحبت ميكنيم تا اينكه چندروز پيش پسرش 
دخترمان را ديده و پسنيده و از پدرش خواسته تـا يـك روز بـه خانـه مـا      

  .بيايند و حرف ها رو بزنند تا قال قضيه رو بكنيم
  :مات زده به آقاجان گفتمامان با چهره اي 

ـيعني پسر پدرام خان دخترمونا ديده و خوشش آمده اما دختر مـا نبايـد   
  پسر رو ببينه بپسنده؟

  :آقاجان با عصبانيت گفت
ـ اين چه حرفي سهيال خانوم؟دختره بايد از خداش هم باشد يعنـي چـي   
كه ببينه و بپسنده؟من ديدمش پسـر باكمـاالت و خـوش قـد و هيكـل و      

كرده اي هست وضع مالي شون هم كه عاليه ديگـه ايـن دختـره    تحصيل 
  .چي ميخواد بايد از خداش هم باشد

شهال كه از چهره اش ميشد فهميـد حـال مسـاعدي نـدارد و هـر لحظـه       
احتمال غش كردنش زياد است اما پس از مدتي خـودش روجمـع و جـور    

  :كرد رو به آقاجان گفت
هم كه باشـه مـن نميخـوام بـا      ـ آقاجان من اين پسره رو نميخوام هرچي

كسي كه شما برام انتخاب ميكنيد ازدواج كـنم مـن يكـي ديگـه رو دوس     
  .......دارم

آقاجان نذاشت حرفش تمام شود با تمام قدرتي كـه داشـت زد تـو گـوش     
شهال،شهال پخش زمين شد مادرم رنگ به صورت نداشت و نشسـت كنـار   

خشمش نخوابيده بود و به  شهال و شروع به گريه كردن كرد، آقاجان هنوز
  :مادرم گفت

ـ براي چه گريه ميكني؟اين دختره بايدحساب كار دستش بياد تا بفهمـد  
همش تقصيره توه اگر انقد لـي لـي بـه    !رو حرف من حرف زدن يعني چي


