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 باز دوباره من و تونام کتاب : 

 Miss.T.Bنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
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 به نام خدا

 

 

 

 

 (1نام رمان : باز دوباره من و تو)

 ژانر رمان : عاشقانه/طنز

 دبرگی: طناز ب سندهینام نو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
http://roman-city.ir 

 

 

 رمان :  خالصه

 

 یسر هیبخاطر دوستش مجبور به انجام  ادیم شیکه واسه دوستش پ یکه بخاطر سوء تفاهم اسیبنام سان ی:داستان درباره دخترخالصه

همه  نیذارن که درب یشرط وشروط وقول و قرار م یسر هی یرعلیشه و با ام یدونه چقدر به ضررش تموم م یشه که خدام یکارها م

 شه( یشروع م بیخواب عج هیاز  یکنه و....)البته همه چ یم تیاذ ارویمغرور همش سان یعل ریام نیا نهایا

 

 

 

 :مقدمه

 یبود میروز تو زندگ کی

 یروبه روم بود نجایهم

 یآرزوم نبود اما

 کردم از آسمون یم فکر

 اون یروز کی ادیب دیبا

 ارزوم بشه تموم که

 کردمو یاشتباه کی

 تورو شکستمو  دل

 بخشم خودمو ینم

 شدمو مونیپش حاال

 شمویپ یخوام تو باش یم

 مینبخش یدار حق

 که ستاره داشتمو شرمندتم
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 گشتمو یاون م دنبال

 من نکهیبودم ازا یشاک

 ندارم یا ستاره

 بود تو مشتمو  ستاره

 دادبه پشتمو یم هیتک

 کشتمو یم احساسشو

 کشتم یم احساستو

 یعسکر دی/حمستاره

 

زنم کمک...کمک  یداد م رون؟یب امیجا ب نیشه، من بتونم از ا ینم دایراه نجاتم پ هی یلعنت ینجایآخه تو ا ای!خداکهیتار یلیخ نجایا

کنه، چشمانم  یاز جلو به چشمانم برخورد م ینور کی!کهیسرد و تار یلیخ نجایترسم!ا یم یلی!من تنهام خنیسپهر....مامان....بابا کمکم کن

 شه، نکنه سپهره؟؟صداش زدم. یداره ازم دور و دورتر م یپسره که ه کیکنم.  یو دوباره باز م مبند یرو م

 جا ببر! نیمن رو از ای....برگرد منم سان یسپهر داداش-

 گفتم کمک! دمیشن یم یکه خودمم به سخت ییزل زدم بهش !فقط آروم و با صدا قهیبرگشت اما سپهر نبود،چند دق پسره

کرد. دوباره  یم منگاه یجور خاص کیداشت... یزدم چهره جذاب یاومد و نفس نفس م یدرم یشد و صدام به سخت ریسراز گریبار د اشکام

 زد و گفت: یزل زدم تو چشمانش، پوزخند مسخره ا یباحالت ملتمسانه ا

 !یخودت خواست-

 پوزخند مسخره و نگاه سردش ازم دور شد. باهمون

نبود،  یپشت سرمه. برگشتم اما کس یکرد. ناگهان حس کردم کس یم شتریخورد و ترسم را ب یبه گوشم م یو وحشتناک بیعج یصداها

نسبت بهش  یبود که تنفر خاص یپسر دمیکه د یزیشد و تنها چ دهیدستم کش دفعهیکردم.  ینفساش رو دم گوشم حس م یگرم یول

 رفت و پلکام ناخودآگاه بسته شد. یاهیبودم که چشانم س وطدر حال سق یبلند یداشتم!انگار از جا

 

خوابم  نیبهم وارد شده بود و ا یفشار عصب یلیمساعد نبود،خ کردم. حالم یزدم. ضربان قلبم رو حس م ینفس نفس م دم،یخواب پر از

 واریساعت رو برداشتم و پرت کردم سمت د تیو عصبان یآالرم ساعت بلند شد،صداش رومخم بود. با کالفگ یحالم رو بدتر کرده بود.صدا

 مامانه! دمیباز شدن در اتاق اومد، د یخورد.اصال حال و حوصله نداشتم. صدا شمشکستنش به گو یکه صدا

 !ایامروز سان یزودپاشد یمدرسه ول یکنم بر دارتی!اومدم بیشد داریب ریعه صبح بخ-مامان

 !یکن دارمیب یمامان،ممنون که اومد ریصبح بخ-

 ؟؟ ایساعت چرا شکسته سان-

 شه امروز نرم مدرسه؟؟  یم ستیاصال حالم خوب ن یول دیمامان ببخش-

حال من رنگش  دنیمگه تو چته که...)خواست حرفش رو ادامه بده که با د ایبحث رو عوض نکن سان ،یاما تو هنوز جواب من رو نداد_

 مادر؟؟ دهیتو امروز چرا انقدر رنگت پر ایادامه داد(سان یو با نگران دیپر

 و گفت: میشونیکنار تختم نشست و دستش رو گذاشت رو پ اومد

 پاشو دخترم! دهیتبت باالس رنگ و روتم پر یلیببرتت دکترخ!پاشو دختر به داداشت سپهر بگم یتو چقدر تب دار-

 ریشال نازک حر هیو  ییطال یمانتو مشک هیمهر سکوت به دهانم بست. مامان از کمد لباسام  میاپیپ یبزنم که سرفه ها یحرف خواستم

 .دمشونیچون و چرا پوش یبرداشت و به سمتم گرفت ومنم ب

 برگشت و گفت: هویکه  رونیرفت ب یداشت م مامان

 !ایروشن کنه ب نویکه به سپهر بگم حاضر شه تا ماش رونیب ایدختر زودب یبه صورتت بزن! مثل روح شد یآب کی-

 .رونیمامان از اتاق رفت ب یگفتن باشه ا با

 

 دمید ییرایرفتم تو پذکمرنگ زدم و  یرژ صورت کیبود!  دهیبهت زده به خودم نگاه کردم. چقدر رنگم پر دم،یصورتم رو د نهیجلو آ رفتم

 گفت: یتو دستشه اومد سمتم و بانگران چییسو کهیسپهر درحال

 دختر! یحالت خوبه؟نگرانمون کرد-
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 گفتم: یمطمئن بالحن

 شه بد باشم ؟! یمگه م دمید مویداداش-

اشاره کرد و گفت  یسپهر سمت صندل میشد مارستانی...وارد ب  مارستانیسمت ب میو راه افتاد رونیب میصحبت از خونه زد یبعداز کم   

 .رهیتابرام نوبت بگ نمیبش

 :دیدوباره سرفه هام شروع شد ...سپهر کنارم نشست وپرس نیینشستم و سرم رو انداختم پا یصندل یرو

 ؟یآبج یخوب-

 : دمیپرس نکهیبود تا ا یسکوت حاک نمونیب یا قهیسرم رو تکون دادم !چند دق یعالمت منف به

 داداش؟ یسپهر...توفکر-

 از دوستامه. یکیاره اسم دکتره برام آشناس، انگار -

 کدوم دکتر؟-

 تابش! نیدکتره که اسمش رو برگه نوشته شده راد نیهم-

 .یبشناس دیشا شینیداداش!بب الی؛خیب-

رو داشته ۸۲مثل سپهر خورد یبودا !سنش م یدکتره تعجب کردم...چه دکتر جوون دنیبا د مینوبت ما شد و بعداز در زدن وارد اتاق شد   

باال و به خودم  دمیکه به شونم خورد ده متر پر یفکرم مشغول شد. با دست دم،یرو قبال د نیانگار ا دمیدقت کردم د شتریب یباشه!وقت

 :دیاومدم!سپهر بود پرس

 !؟ییکجا یآبج-

 نگاهش کردم و گفتم : یگنگ با

 !نجایهم-

 

 خنده دکتره بلند شد و با خنده گفت: یصدا دمید هوی

 !یدار یسپهر چه خواهر بامزه ا-

 سپهر با لبخند جواب داد : دمیکردم، با حرص نگاهش کردم که د عیدادم و خودم رو ضا یچه سوت دمیتازه فهم باحرفش

 و... دهیو تب داره سرفه هاشم که شد ستیخواهر ما چش شده از صبح حالش خوب ن نیبب ایحاال بس کن! ب-

 اخم گفتم: یبا کم یو بدون توجه به دک دمیحرف سپهر پر وسط

 ینجوریشده، هم ادیدونم چرا سرفه هام ز یاومده فقط نم نییتبم که پا سین یگ یکه م میسپهر من خودم زبون ندارم؟ تازه اونجور-

دکتره...همون  نیتو ذهنم اومد ا یزیقرار گرفت و ناخودآگاه  ساکت شدم، چ میشونیپ یرو یدفعه دست کیزدم که  یداشتم حرف م

نگاهش کردم که  ینسبت بهش داشتم. با اخم بد یتنفر خاص هی دنشیچرا بعداز د دمیانداخت!حاال فهم یدپسرس که تو خواب منو از بلن

 و گفت: دمیکش یباالخره دستش رو برداشت و پوف

 االس!آخه دختر خوب تو که تبت ب -

 بچه طرفه گفت: کیکه انگار با  یزد، با لحن یکه تو چشمانش موج م  یخاص طنتیش با

 ؟یترس یاز آمپول که نم نمیبب-

 زد، نگاهش کردم و قاطعانه گفتم : یکه تنفر تو چشام موج م یخاص باحالت

 نه!-

 لم بهتر شه !دارو و آمپول برام نوشت و گفت دوسه روز مدرسه نرم تا حا یسر هی نهیمعا بعداز

 برگشتم سمت سپهر و گفتم: عیسر دیبه ذهنم رس یزیکه چ رونیب میاتاق اومد از

 ! گهیموجهش کنم د دیاز دکتره؟؟آخه دوسه روز نرم مدرسه با یریگ یواسم م یگواه کی-

 ا؟؟یباشه سان رمیگ یم یازش گواه یآمپول بزن یبرات تا تو بر رمیرو بگ تیدارو ها میبر ایب_

کردم و  یچرت و پرت باره دکتره م یکل کهیدرحال یگفتم و بعد از گرفتن داروها رفتم آمپولم رو زدم و باحالت نسبتا لنگ لنگون یا باشه

 باز بود و مهیگرفت، رفتم سمت اتاق دکتره اخه سپهر نبود،دراتاق ن یحرفام خندم م دنیخودم از شن

 

از  یبود، ول ییهمه دکتراش جوونن !دکتر خوش قد و باال مارستانیب نیا نکهیبود!مثل ا گهیدکتر د هیاتاق سپهر و همون دکتره و  تو

لبخند  هی دهیدکتر جد نیا یخندشون بلندشد، ول یگفتن که صدا یدونم چ ی!آخه سپهر واون دکتره تابش نمدیبار یم یچهرش سرد
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خواب از  نیا دیرم تو فکر  !نبا ی؟؟بازم م دمید شبمیرو هم تو خواب د دهیدکتر جد نیآشناس !نکنه ا برامچقدر  نیا ایزد!خدا کیکوچ

ره. تو افکار خودم  یم ادمیچهره ها  یشم، زود یم شبمیخواب د الیخیب قهیتا دو دق یدونم ول یرو نم لشیذهنم پاک بشه!  خودمم دل

 توجهم رو جلب کرد، سپهر بود که گفت: ییبودم که صدا

 م؟یبر-

 ردم و سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم.تعجب نگاهش ک با

 سپهر گفت: هویکه  مینشسته بود نیتوماش

 ؟یتو فکر یلیخ ا؟امروزیچته تو سان-

 ؟؟یباهاش گرم گرفته بود یلیبود؟خ یدکتره ک نیا یمثال !راست ضمایها؟نه حالم بده !مر_

اون االن  نیگم کار خدارو بب ی!م میدر ارتباط بود شیکم و ب شیدوسال پ نیبود!البته تاهم رستانمیفاب دب قی! رفیگ یم نویآره راد-

 دکتر شده من کارمند شرکت!

 کنم. یهم خوبه!من بهت افتخار م یلی!خ گهید یوتری!تو هم مهندس کامپ یانگار تو اصال درس نخوند یگ یم جوریهوف!  حاال _

 گل کردو گفتم: طنتمیکرد، ش یم یسپهر زنگ خورد چون داشت رانندگ یگوش هوی

 دم! یمن جواب م-

 

 سپهر رفت تو هم و گفت: یاخما

 نه!-

 ه؟یچرا مگه توش چ-

 به گوشم خورد. یمرد یآشنا یشماره ناشناسه کنجکاو شدم دکمه اتصال رو زدم صدا دمیرو برداشتم و  د شیگوش ییپررو درکمال

 و سپهر ....باهات دارم ...ال ی!؟کار مهممارستانیب یبرگرد یتون یالو سپهر م_

 ن؟یداشت یتابش، من خواهره سپهرم کار یالو سالم آقا-

 به سپهر دیرو بد یشه گوش یعه !سالم م-

بود از استعدادم استفاده کنم تک سرفه  ازیصدامم خوب بود و االنم ن دیداره از شانس تقل کاریکنجکاو بودم بدونم با سپهر چ یلی)من که خ

 کردم و گفتم( یا

 خدمتتون. یشلحظه گو هیبله _

 ه؟؟ی؟ک یکن یم کاریچ یدار طونیش_

 سپهر کردم و گفتم: هیاشاره گفتم ساکت باشه بعد صدام رو شب باعالمت

 بله؟ قیالو سالم رف_

 .میباهم حرف بزن دیدارم، با یکار ضرور مارستانیب یایب یتون یسالم سپهر م_

 ؟یشه از پشت تلفن بگ ینم ام،یتونم االن ب یشرمنده نم_

شه هرچه زودتر خودت  یکرده االنم حالش بده!اگه م یکه !خودکش شیشناس یگم م یرو م ی،دکتر تهران یرعلیخواهر ام ایراستش مان_

 .میبه بهونه غذا، مردونه حرف بزن ییکه سه تا یایاگه بشه وقت ناهار ب سیهم حالش اصن خوب ن یعل ریام مارستانیب یرو برسون

هم  ایدوستم مان یلیفام یگفت دکتر تهران ایبزارم بفهمه خدا دیسپهر افتادم نبا ادیحرفم رو بزنم که شده؟؟خواستم ادامه  ی؟چیچ_

 رسونم فعال! یاالن خودم رو م نینشده باشه!(باشه هم شیزی!خدا کنه چهیتهران

 کنه. یسپهرداره بد نگاهم م دمیتلفن رو قطع کردم که د بعدش

 

 خودت باشه؟ یاصال برا لمیموبا یخوا یبود حاال؟م یک ایسان- سپهر

 . بمیرو ازش گرفتم و گذاشتم تو ج یگوش ییبا کمال پررو منم

 هفته دستم باشه الزمش دارم. کیتا  لتیسپهر پس موبا یخب، مرس-

 گفت: تیباعصبان سپهر

 !یشخص لهیوس هیمونه  یمثل مسواک م لیندارم!درضمن موبا یرو بده! اصال حوصله شوخ لمیموبا ایسان-

 دادم وگفتم: لشیپوزخند تحو هی
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سر کن!تازشم اگر دوستم  لتیهفته بدون موبا کیخراب شده مجبور شدم شماره تورو به دوستم بدم پس  لمینکردم موبا یمنم شوخ-

 کنه! یمامانش دعواش م یزنگ بزنه، بعد تو بردار

 گفت: باتعجب

 خراب شده؟آره؟ لتیکه موبا-

 کنه رو اعصابمه و ... یهنگ م یهست خراب شده ه یچند روز هی گهیاره د-

 بدم که گفت( حیتوض شتری)خواستم ب

 کارتم رو بده الزم دارم! میحداقل س یتو باشه، ول شیپ لیباشه موبا-

 ونیگردونم؛درضمن توکه کلکس یهفته بهت برم کیمن کمتر از  تیدونم کجا گذاشتم، بذار باشه تو گوش یکارتمو نم میس یداداش-

 ه؟یچ تینگران گهید یکارت دار میو س یشگو

 !ایباشه ،قول داد-

 به سپهر گفتم: ییهوی

 !ستایوا -

 ترمز کرد! اونم

 

 تعجب گفت: با

 بدون نوبت شفا بده! نویا ای؟خدایکن یم ینجوریچته؟چرا ا-

 گفتم: یحرص درار بالحن

 خونه! امیم گهیدوستم سه، چهارساعت د شیرم پ یشم، م یم ادهیپ نجایکار دارم،ا-

اشاره کردم و سوار شدم و  دمیکه د یتاکس نیشدم. به اول ادهیکردم و پ یخداحافظ عیکنه، سر یمخالفت ایبزنه  یبذارم حرف نکهیا بدون

رو حساب کردم و با سرعت وارد  هیکرا دمیرس نکهیفکرم مشغول بود،به محض ا یلیخ مارستانیرو دادم. تو راه ب مارستانیآدرس ب

 که اونجا بود گفتم: یرفتم و به پرستار رشیذدم. سمت پش مارستانیب

 کدوم اتاقه؟ یتهران ایمان دیببخش-

 که جلوش بود رو ورق زد و درجواب گفت: یبهم کرد و پرونده ا ییگذرا نگاه

 طبقه چهار زدهیو س صدیاتاق س-

 به در زدم و وارد شدم، یقدم برداشتم . تق زدهیوس صدیبه سمت اتاق س یکردم و با آسانسور رفتم طبقه چهارم و با تند یتشکر

ازش  یبود خبر یدوماه یکیالغر شده بود!  یلیافتاده و انگار خ هوشیو ب دهیرنگ پر مارستانیتخت ب یرو زمیدوست عز ایمان دمید

 زده بود؟! یکار نیواسش افتاده بود که دست به همچ یدوماه چه اتفاق نیتو ا یعنینداشتم 

 اومد! یدوبارش قلبم به درد م دنیو با د ختیر یصورتم م یبهت نگاهش کردم و چشام پراز اشک شد.اشکام دونه دونه رو با

 به خودم اومد. ،یسرد کس یباصدا

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا _

 اشکام رو پاک کردم و باهمون لحن سرد درجوابش گفتم: عایسر

 گفتم( یبه شما بگم؟)شما رو با لحن مسخره ا دیبا نمیاومدم دوستم رو بب-

 

 در جواب گفت: ،یبالحن سرد و شاک اونم

 مالقات خواهرم ! ادیم یبه من ربط داره بدونم چه کس نشینداره!اما ا یبه من ربط یگ یشما راست م-

 گفت! یدروغ م دیبودم .شا دهیند ارویسرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.تاحاال داداش مان عایسر

 :دمیزده پرس بهت

 خواهرت؟-

 آره خواهرم! -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 کردم تا االن حداقل چهارتابچه داره! یبزرگ که فکر م نقدریا یعنیبزرگه! یلیگفته بود داداشش خ ای؟آخه مان یتو واقعا داداشش-

 گفت: یتا به ابروش داد و بااخم و سرد کی
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 کم؟یاالن من کوچ-

آدم سرد همون دکترس که صبح  نیافتاد ا ادمیبهش گفتم!تازه  ییلب بروبابا ریو ز ایاخم کردم و روم رو کردم سمت مان هیحرفش  با

با اخم و  نیهمه غرور رو ازکجا آورده؟همچ نین،ایدلم گفتم من موندم ا د،تویخند ینم نیدکتره تابش و سپهر تو اتاق بودن بعد ا نیباا

 خوام عاشق چشم و ابروش بشم! یحرف بزنه، م میذره مال کیمثال  انگار زنه، یهم حرف م یسرد

که تو مدرسه افتاده بود براش  یشنوه هر اتفاق خنده دار یهم م یهوشیبودم تو ب دهیحرف زدن، چون شن ایشروع کردم با مان خالصه

 کردم و  تو دلم از خدا خواستم  زودتر خوب شه! فیتعر

 خوابم برد ! اینار تخت مانک یک دمیحرف زدم که نفهم نقدریا

 خونه باشم! دیبا گهیساعت د کیخدا!سرظهره تا  یبه ساعت نگاه کردم  وا ییهویرو باز کردم  چشام

 

 ره!  یلو م یگه، بعدم همه چ یبهش م نهیبودم، چون سپهرو بب نجایبگم به اون دکتر تابش نگه من ا ایبرم به داداش مان دیبا یوا

رو گرفتم و گفتن تو  یو سراغ دکتر تهران رشیاون دور و برا نبود. رفتم سمت پذ ای.داداش مان رونیو از اتاق زدم ب دمیرو بوس ایمان ی گونه

 اتاقشه!

 یبود، ب نییکردم اما بازهم سرش پا یسرشم بلند نکرد!تک سرفه ا یکرد. حت یم ادداشتی یزیبه در زدم و وارد شدم،داشت چ یا تقه

 :مقدمه گفتم یشدم و ب الیخ

 رم.  یمن دارم م-

 گفت: یبا اخم و سرد باز

 راهتون بندازم ؟!به سالمت. امیب-

 مثل خودش جواب دادم: یاخم و سرد با

 درضمن... نمیرو بب ایمان امیفردا بازم م نهیمنظورم ا رینخ-

 وسط حرفم و گفت: دیپر

 خوابگاه نشه واستون! ایکه اتاق مان دیایتو ساعت مالقات ب دیپس لطف کن-

 یخلوته چطور ابونایخ یرو تو دلم گفتم .سرظهر نای!اه!ادمیکه خوابم برده؟خالف که نکردم، خوابم برد مگه چقدر خواب دهید یعنی یوا یا

 و سالمتم مهم تر از غرورمه! تیامن ی!ولرهیبگ نیبگم برام ماش نیبه ا ادیهم بدم م یطرف رم؟ازیبگ نیماش

 د؟یریگب نیماش هیزحمت برام  یشه ب یم دیببخش-

 گفت: یسردش آزارم داد و باحالت طلبکارانه ا یرو بلند کرد و باز نگاه ها سرش

 باشه؟ گهیامر د-

و عقل تو وجودتون باشه، درک  یذره آگاه هیاما اگر...اگر  فتهیامکانش هست جونم به خطر ب رم،یبگ نیمن تنها برم ماش یآخه سر ظهر-

 گم. یم یچ دیکن یم

 خورم. یچند تا چک م هیبلند شد گفتم االن  یجوریبلند شد ،  شیاز صندل هویکرد و  یظیغل اخم

 .دمشییپا یم یرچشمیز نیح نیرو بستم و درهم چشمانم

 

دکتر  یآقا دمید رونیتصوراتم رفت سمت در،درو باز کرد و اشاره کرد پشت سرش برم، تا اومدم پام رو از اتاق بذارم ب یخالف همه  بر

احساس سنگر  یموجود سرد و ب نی!منم همون لحظه پشت ایچیه گهید نهیخدا االن من رو بب یشه، وا یرد م تابش دوست سپهر داره

 دیخندم گرفته بود؛تا د یکنه از طرف دایکرد، من رو پ یاونورو نگاه م نوریا یهم با اخم ه ی!دکتر تهران نهینب روگرفتم تا دکتر تابش من 

 از من دور شد و با اخم نگاه کرد. یشدم چند قدم میمن پشت سرش قا

 گفت: تیباعصبان

 ؟یش یم میحاال چرا قا -

 گفتم: یخاص یساختگ تیبامظلوم

 بودم؟ نجایمن ا دیشه به دکتر تابش نگ یم-

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد . یباز باسرد قهیبعداز حدودا دودق  
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کارا کنه !منم  نیحق داره از یطفل ایکال مشکل داره با من. مان نین کرده بود .اسمت آسانسور !تو آسانسور کال پشتش رو به م میافتاد راه

که  یتا در آسانسور رو باز کرد بابهت به ما و حالت یخانم هیطبقه اول که  میدیحرص پشتم رو بهش کردم. رس یمثل خودش از رو

 .ابونیاحساس با اخم و فشار در آسانسور رو بازتر کرد، منم پشت بندش راه افتادم سمت خ یب یآقا نیکرد،که ا نگاه میبود ستادهیوا

 ینم ی.واال منم بودم وارهیبگ نیتا ماش ابونیبود کنار خ ستادهیبرج زهره مار وا نیع ایچون داداش مان ستاد،یا ینم یوا یراننده ا چیه

 کرده. نیکه ا یاخم نیبا ا ستادمیا

 انس زنگ بزنه!نکرد به آژ حداقل

 

 که به راننده گفت: ستادیوا نیماش کی باالخره

 .دیگن برسون یخانوم رو تا هرجا که م-

 نگاه اخم آلود بهم کرد و گفت:  کیکه  دمشیشدم  و از پنجره د نیماش سوار

 !دیاریب فیبعد لطفا با بزرگترتون تشر یسر-

خونه.از شانس  دمیشدم. خوبه سر ساعت رس ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا  م،یرو کرد اونور ،منم با حرص تشکر کردم و راه افتاد روش

 رفتم تو اتاق و خودم رو زدم به خواب.  ادیسپهر ب نکهیخوبم سپهر خونه نبود. شبش هم قبل از ا

*** 

حاضر شدم  عیاونجا باشم! سر دیصبح شد! البته صبح که چه عرض کنم، لنگ ظهر بود که از خواب پاشدم .آخ تا ساعت مالقات با باالخره

 مامان مچم رو گرفت. رونیرو برداشتم و تا اومدم پام رو از خونه بذارم ب فمیبه دست و صورتم زدم ک یآب کیو 

 ا؟یعجله سان نیکجا با ا-

 هوم؟-

 ست؟یعجله؟مگه تو حالت بد ن نی؟اونم با ا یر یم یکجا دار-

 رم... یها؟...م-

 بلند شد. مامان با اشاره چشم بهم گفت که درو باز کنم .  فونیزنگ آ یصدااومدم حرفم رو کامل کنم،  تا

 سپهره دکمه رو زدم.  دمیرو برداشتم، د فونیآ هیگوش

 بزرگتر آخه! نیاز ا یکنم؟ بدبخت کاریخدا حاال سپهرو چ یوا

 !هیکنه فکر کنم عصبان ینگاهم م ینجوریچرا ا نیخدا ا یباز کردم، سپهر چشم غره رفت واسم. وا درو

 

  ؟یشد لیسالم سپهرجان .چه عجب!امروز زود تعط-مامان

 آمپولش رو بزنه! میبر ایآره مامان اومدم، دنبال سان-

 !ایمراقب خودت باش سان دیآهان باشه پسرم ،بر-

 :صدام بلند شد و گفتم هوی م،یاومد یم نییو تند تند از پله ها پا دیسپهر دستم رو گرفت و کش هوی

 . چته سپهر؟ یافتم داداش یسپهر آروم االن م-

 نگاهم کرد . تیباعصبان

 !نیتو ماش نیبش-

 !ییبرم جا دیکار دارم با-

 کارت دارم! نیگفتم بش-

 گفت: تیباعصبان د،یرو کوب نیاجبارا سوار شدم و روم رو ازش برگردوندم ،سپهرم سوار شد و باحرص در ماش منم

 گه؟یخونه دوستت د یرفته بود روزیباتواما. د ای....سانایرو بده سان میگوش-

 .نمیرفته بودم دوستم رو بب روزید کارکردم؟آرهیسرمن داد نزن!مگه من چ-

 !؟گه؟نهید مارستانیاونوقت کجا؟)فقط نگاهش کردم ( ب-

 ؟یدی؟اصال تو از کجا فهم یآره خب،خب که چ -

 

 .یبدقول شد یومدین میداشت اجیبهت احت روزیه چقدرم گفت سپهر دبهت زنگ زده بود، نه؟ امروز زنگ زد ادار نیراد روزید-

 تو رفتم. یکرد که گفت...خب من بجا خودیب-
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 .ی. منم جلو دوستام خراب کرد یبه منم دروغ گفت ،یمن رو برداشت یگوش یکرد خودیاولندش تو ب-

من رو  یرفت یتا اسم دوستم رو آورد خب منم نگران شدم . بعدشم اگه تو م یخواستم بهت بگم ،ول یکردم م یم کاریسپهر،خب چ-

 که ؟ یشناس یرو م ایرو. مان اینه مان یدید یرو م یدکتر تابش و تهران یرفت ی.بعدشم اگر م یبرد یبا خودت نم گهید

 .نهیدوست راد یدکتر تهران ینه ،ول-

 دیببخش یحاال سپهر داداش الیخ یکردم،ب یم فیدوسته منه دوسته چند سالم که همش ازش تعر یخواهر دکتر تهران ایخب مان-

 من اونجا بودم. روزیبه دوستت نگو د یبدو تا ساعت مالقات تموم نشده !راست مارستان؟یب یبر ی.من رو مگهید

 چرا؟-

 ؟یدی! حاال بخشالیخیب دیمن رو ند روزیآخه دکتر تابش د-

 ؟یکن یم هیچ ایبچه باز نیتو دختر!ا یکرار نشه !مثال بزرگ شدت گهید یاره ول-

 قرمز شد. ،یکه دستم رو محکم گرفت دمتی!بخش یکن یم یعذر خواه یدار یلیخ دمتیمن بخش ؟درضمنیاه سپهر باز شروع کرد-

 :شیرایو

 دختر! ییچقدر تو پررو-

 حرف بزنم. ایخوام با مان یدوستم .م شیرم پ یدوستت، منم م شیاونجا تو برو پ میبه تو رفتم. رفت-

 .میزد و راه افتاد یکیلبخند کوچ سپهر

( کجان؟ پس ایمان ینبود . پس خاله و عمو)مامان و بابا ی،خداروشکر کس ایسمت اتاق مان دمیشدم و دو ادهیپ یفور مارستانیب میدیرس تا

 اون داداش مغرورش کو؟

 روزیسردش زدم .فکر کنم قرص خورده چون د یبه گونه  ی. رفتم سمتش هنوز چشمانش بسته بود، دستش رو گرفتم و بوسه االیخیب

خدا آخ  یپلکاش تکون خورد و انگشتاشم تکون داد. وا دمید هویباهاش حرف زدم و   ی. کم ومدهیمعدشو شستشو دادن و هنوز بهوش ن

 وضع من کپ کرده بود( دنیرفتم )پرستار با د رشیو به سمت پذ رونیب زدم اقجون !بهوش اومد .هولناک از ات

 گفتم: باذوق

 تو اتاق. دیایکوش؟کجان؟بهوش اومده...هورا!ب یدکتر...دکتر تهران-

 .انیگم ب یپرسم م یدونم کجان . االن م ی؟نمیدکتر تهران-پرستار

 خانوم. یمرس یوا-

 انیو سپهر دارن م یدکتر تابش ،تهران دمی، که د ایبودم جلو در اتاق مان ستادهی. وایکیذوق کرده بودم کم مونده بود بپرم بغل  انقدر

 گفت: یسمت اتاق که پرستاره رو به دکتر تهران

 رو گذاشت رو سرش! مارستانیخواهرتون ب دیدکتر خوب شد اومد یآقا یوا-

 گفت( ی)خخخ من رو م

 سمت سپهر و گفتم: دمیدو

 بهوش اومد. بزن قدش ! یداداش یوا-

کرد!انگار نه انگار که خواهرش بهوش  ظیاخم غل نیهمچ یدکتر تهران یکردن ول یبه خنده نگاهم م ختهیو دکتر تابش با تعجب آم سپهر

تعجب  با ای،مان ایسمت اتاق مان میرفت ییکنه. چهارتا یبده واسه من اخم م ینیریرو ش مارستانیخوشحال باشه کل ب نکهیاومده! عوض ا

  ایشعورش جلوتر از من رفت کنار مان یجون زد تا اومدم برم کنارش داداش ب یلبخند ب هی نهیکنم توقع نداشت منو بب ربهم نگاه کرد. فک

 گفتن. یچ دمیحرف بهش زد، انقدر آروم حرف زد نفهم یسر هی

 

ده. با  یکه کال به همه استراحت مطلق م شونمینه !ااستراحت ک دیکرد و گفت که چون تازه بهوش اومده، با نشیدکتر تابش معا بعدشم

کردم  و با سپهر برگشتم  یکه تونستم باهاش حرف بزنم ازش خداحافظ نیمرخص شه . بعداز ا ایمان گهیاوصاف فک کنم دوروز د نیا

 یراجع به خودکش یحرف یبهوش اومد ول نکهیخوشحال از یهم ناراحت شد ول یکردم کل فیخونه  و بعدشم کل ماجرا رو واسه مامان تعر

 نزدم.

جدا  رستانیدب یول میمثل خواهر بود ییجورای. میباهم بود ییتونم بگم شش ساله، سه سال راهنما یم م،یدوست چند ساله ا ایو مان من

 شیالبته چند ماه، امسال من پسال تا کنکور مونده  هی.فقط  گهید یرفت جا رستانیدب ایمان یول هیالبته جفتمون رشتمون انسان میافتاد

 قسمته. یدونم هرچ یس،نمیپل دمیشم، شا لیدارم وک ست. دومیدانشگاه

 ***دوهفته بعد
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که باهاش حرف زدم حالش خوب بود و برگشته  یبار نیآخر یندارم ول یخبر ایهست که از مان یهفته ا کیمحرمم اومد .االن  باالخره

 بود خونه.

. منم ادیم رونیاز ب ئتیتبل و ه یهست، صدا یچند روز کیذاره ،االن  ینم یکوفت یدرسا نیا ی.  ولئتیخواد برم ه یدلم م چقدر

به سرم زد به مامان بگم  هویاومد  رونیاز ب ئتیه  یهم عاشوراس. صدا گهیشه. سه روز د یخونم نم یچون درس م یدوست دارم برم ول

رفت  یدوستش،  سپهرم م شیرفت پ یرفتن بابام که م ئتیه هیبابامم هر کدوم خونه خودمون. سپهر و  طرافا نیهم رون،یب میباهم بر

 .  ییباال ابونیخ ئتیه ایدوستش  ئتیه

 .رونیساعت نگاه کردم ده شب بود، از اتاق اومدم ب به

 هم عاشوراس. گهی؟سه روز د رونیب یبر یمنو م ادیم ئتیه یمامان ،صدا -

 ا؟یسان یرو خوند تیدرس ها-

 ؟یبر یآره مامان م-

 . برو زود حاضر شو!مایگرد یبرم میزن یدور م هی میر یم یباشه ول-

 .یباشه مامان مرس-

 

گرفت و  یدلم م دم،یشن ینوحه و تبل رو م یدسته ها و صدا یوقت رونیب میزدم و مامانم حاضر شد. رفت یمشک پیحاضر شدم و ت عیسر

شونه هام قرار گرفت،  یرو یآن حس کردم دست هی میدید یگوشه  و دسته ها رو م هی میبود ستادهیکردم ،با مامان وا یبغض م ییجورای

 کرد؟ یم کاریچ نجایا ایکردم مان کپلحظه  هیبرگشتم  عیسر

 د؟یخاله خوب ؟سالمیسالم خانوم خانوما شناخت-

 خوبه؟ ؟مادری؟بهتر یسالم دخترم خوب-

 بله خداروشکر خوبن ممنون.-

 دختر؟ یکن یم کاریچ نجای؟تو ا یخوب ایسالم مان-

 خبر! هی ی. راستگهید نمیاومدم دسته بب-

 ؟یچ-

 ماس. هینیشلوغه، حس ینیب یبغلشم م  ن،یباالتر از شماس . اوناهاش اونجارو بب ابونیخ هیخونمون -

 !یچه عال یسمت. وا نیا دیاومد یعنیواقعا؟-

 .دیایهمه اونجان. خاله شماهم ب ایسان ی. وامیهم اونجا باش ن،یهم مامانم رو بب هینیتو حس میبر ایحرفا رو ب نیحاال ول کن ا-

داشت حرف  شیپسره جوون که ر کیبا  ایمان دمیکردم و بعدشم د یسالم گرم ای. با مامان مانهینیو برد سمت حس دیدستم رو کش بعدم

 زد و گفت:

 نگاهش! یدوستمه. برگشتم به پسره نگاه کردم چقدر برام آشنا بود، مخصوصا سرد نیا-

 داداشمه! ایسان-ایمان

 رو گرفتم و باخودم بردم اونور. ایسالم دادم و دست مان کیو  نییبود که سرم رو انداختم پا نیواکنشم ا عایسر

 

 .ارمیب دیدار لیم ییبدبخت گفت چا ؟ید یداداشم رو؟چرا جوابش رو نم یدیچته تو؟د-

 . واقعا؟من فکر کردم با تو بود.،ارهیچیها؟ه-

 .ایرفت سان یخل شد-

 یغم هی ایانگار مان ی. ول انهیدونم مامان قبول کنه  یدارن نم ئتیشون،هینیحس میبهم گفت فردا بر ایو مان میحرف زد یباهم کل بعدشم

 .میکرد یو خداحافظ میتو چشمانش هست . باالخره به زور ازهم دل کند

 روز بعد کی***

 ؟یر یسپهر، کجا م-

 ،چطور؟ ئتیه-

 ئت؟یخب کدوم ه-

 .میبهشون کمک کن نایا یرعلیام ئتیرم ه یم نی!با راد یآبج ایردادیگ ایداره؟سان یچه فرق-

 سپهر؟! یگ یراست م یوا-
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 کرد و گفت: یاخم

 م؟یعل ریو ام نیبا راد نکهیذوق داره ا-

گه زشته!  یذاره م یبعد مامان نم ئتشونیبعد گفت امروز تونستم برم ه دم،یرو د ایمان شبیاه سپهر به خاطر اونا که ذوق نکردم،آخه د-

 باهات؟ امیمنم ب ی. داداشرونیبره ب یگه کار داره من رو نم یبعدم م

 جواب داد: یلیم یبه ب ختهیفکر کرد و با نگاه آم یا قهیدق چند

 !ایباشه ب-

 مونم خونه. یم الیخیب ام؟یاگر مزاحمم ن-

 

 زنم.  یحاضرشو! برو به مامانم بگو! اگر مخالفت کرد من باهاش حرف م عیا،سریب ینبابا چه مزاحم - سپهر

 و گفتم: دمیسپهرو محکم بوس ی گونه

 سپهر. یمرس یوا -

 ومدیچون خسته بود ن ینگفت ول یزیدارو شکر مامانم چ. خمیرفت ادهیبود پ مونییباال ابونیزدم چون خ یمشک پیحاضر شدم و ت عیسر

بودم که انگار  ایبهش کردم و باچشم دنبال مان یسالم کیمنم  ن،یدوستش راد شیکه سپهر رفت پ هینیجلو در حس میدیخالصه رس

 .اسیمان دمیگرد شده برگشتم د یشونه هام قرار گرفت با چشما یرو یدست

 !هیفکر کردم ک دمیوونه،ترسیسالم د-

 کو پس؟  ؟خالهیسالم خوب-

 .ومدیخسته بود ن-

 ؟یتنها اومد-

 نه با سپهر داداشم .خب ،خاله ما کو؟-

 تو.  میبر ای. بهینیتو حس-

سمت آشپزخونه  میرفت عیخوندن. سر یعاشورا م ارتیتا خانم نشسته بودن و ز ه،چندینیسمت حس میدستم رو گرفت و رفت بعدم

 زد وگفت:  یلبخند دی( تامن رو دایخاله)مامان مان بود. ییرایکه ته پذ ییکوچولو

 دخترم .چه عجب ما چشممون به جمالتون روشن شد! یخوش اومد یلیخانوم! سالم خ ایبه به سان-

 

 شد. ینم یول نمتونیدوست داشتم بب یلیخدا خاله، منم خ د؟بهیسالم خاله خوب-

 ؟ ایمامان کجاس سان-

 خسته بود،خونه موند استراحت کنه .با برادرم اومدم.-

 .ارمیب ییواستون چا دینیبش دیبر ایبا سان اینطور،مانیکه ا-

 انجام بدم؟ ادیاز دستم بر م یکار ،ینه خاله ممنون ،خاله اگه کمک-

 ! ممنون.نینه خاله جون، برو بش-

 .مینیبش میبر ایب ایسان الیخیب-ایمان

 دوست دارم کمکتون کنم. یلیمنم خ م،ید یانجام م ایهست با مان یگم. اگه کار یتعارف م یخاله به خدا ب-

 زدو گفت:  ایبه مان یچشمک ایمان مامان

 کنه. ی! معلومه تو خونه به مامانش کمک متهیماشاا...چقدر با ترب ایسان نیدختر بب ریبگ ادی-

 عه مامان من دخترتما!-ایمان

 یم یدرم بد یجلو نی؟از هم ونیبه آقا یبد یرو ببر ییچا ینیس نیا یتون یم نیخاله، بب یکمک کن یدوست دار یلیحاال که خ-

 ازت. رنیگ

 چشم خاله.-

 تو هم قندون هارو پر کن! ایبال. مان یب-
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رفتم سمت  ییچا ینیتونم ببرم جلو در بدم سپهر ببره ،خالصه آروم آروم با س یم ی. ولنهیسنگ کمی دمیرو بلند کنم، د ینیس اومدم

پسره هم رو موتور  هیدستم بود  ینیکنم ؟ از همون اول که س کاریخدا حاال چ ی! واابونهیسپهر تو خ دمیبودن د ونیکه اونورش آقا اطیح

 کور خونده! یبهم بخنده !ول یتا پق نیزم فتمیب ییچا ینیکردم منتظره با س یکرد حس م یمن رو نگاه م ود،نشسته ب اطیتو ح

 توجهم رو جلب کرد. ییکردم که صدا ینگاه م ییچا ینیبود و داشتم به س نییپا سرم

 افته.  یبرم االن از دستتون م یمن م دیبد-

 همون پسرس که رو موتور نشسته بود.  دمیرو بلند کردم د سرم

 بدم به اون آقا. دینه! نه! ممنون آخه با_

 سپهر اشاره کردم. وبه

 ! دیبرم نگران نباش یمن م دیبد-پسر

 آخه...-

 دوست سپهر اومد سمتمون . نیراد دمیاومدم حرفم رو کامل کنم، د تا

 برم.  یمن م دید؟بدیکن یرو بلند م ییچا نیسنگ  ینیشما چرا س یوا-نیراد

 !دیتابش، سپهر رو صدا کن یشه آقا ینه ممنون. فقط اگر م-

 کنم. یبرم؛ بعدش سپهرم صدا م یم دینه بد-نیراد

 برم. یمن م دیخانوم بد -پسر

 رو به پسره گفت: نیراد

 ! ارمیمن خودم م ئتیداداش شما برو تو ه-

 .ارمیرو م ینی! من سئتینه شما برو تو ه-پسره

 !یریگ یکمر م سکید ،یبلند کن نیبرم شما سنگ یم رم،یگ یرو م ینیداداش برو مزاحم نشو! من خودم س-نیراد

 باشه. ریخ تشین یبشه، وقت شیزی)ع( خدمت کنه و چنیواسه امام حس ینه داداش تو نگران نباش! تاحاال نشده کس-پسره

 باشه.  ریخ تهیکه واقعا اون ن دوارمیام-نیراد

 شه ! یاالن دعواشون م ایگه. خدا یم نیگه ، اون به ا یبه اون م نیگن ا یچرا دارن چرت و پرت م نایخدا ا یوا

 یاومد سمتم .اونا هم هنوز داشتن بحث م یجد یلیبحث کردن  که آخر سپهر خ نقدریرو تو دلم گفتم. ا نیاه ! ا گهید رهیبگ تونیکی

 کردن .

 .نمی؟برو تو بب یستادیوا نجایچرا ا ایسان- سپهر

 .ئتیها رو ببر تو ه ییچا نیا ایب یچه طرزه برخورده ؟چه خوب شد اومد نیوا؟ا-

 ؟ینیب یپسر هست مگه نم یکل نجای!ارونایب یایب نمیباشه .توهم برو تو نب-

 اخم گفتم : با

 باشه.-

 رو ازم  گرفت و رفت. ینیشده اه. سپهر س ریجوگ دهیخدا سپهرم دوستاشو د یوا

 

 داده بود( گفت: ریزد )همون که گ یحرف م نیکه داشت با  راد یو بلند  رو به پسر اطیدستش بود،اومد تو ح لیموبا کهیدر حال ایمان

 بابام باهات کار داره! ایبدو ب ؟ی،کسریکسر -

 یسپهر و من هم با کنجکاو شیهم رفت پ نیاونور تر مشغول صحبت شد .راد یرو گرفت و کم لیو موبا ایرفت سمت مان عیهم سر پسره

 .ایرفتم سمت مان

  ه؟یک ،یکه گفت یکسر نیا ایمان-

 عممه چطور؟ ؟پسریکسر-

 .ینطوریهم یچیه-

 بود!خخخ( زمیبود !ه شیری)تو دلم گفتم چقدرم س

 . امی؟من اول برم به مامانم بگم زود م مینیدسته بب میبر ایسان یوا -ایمان

 نگران نشه. مینیب یو دسته م میهست هینیتر از حس نییگفتم و تو اون فاصله به سپهر اس ام اس دادم که دوقدم پا یا باشه



Roman-City.ir 
 باز دوباره من و تو رمان

 

https://telegram.me/romancity 14 

 

 یه ای.  بهش نگاه کردم، ماندمید یدسته ها رو م میو داشت میستادیگوشه وا هی ابونیسمت خ میو رفت میاومد و دست هم رو گرفت ایمان

 برگشت و نگاهم کرد و لبخند زد، منم جوابش رو با لبخند دادم و دوباره به دسته ها نگاه کردم. هویرفت تو فکر،  یم

نگاه   یشتریدوباره با دقت ب کردم که مجبور شدم ییزنه برگشتم، نگاه گذرا یحرف م یکیداره با  ایحس کردم مان  قهیاز چند دق بعد

  هیهم در جوابش  ایبود که سالم داد و مان ایکنم. داداش مان

 گفت : یزد تو پهلوم، با حالت خنده دار ایکه مان ابونیسالم گفت منم روم رو کردم سمت خ کیعل

 ؟ یجواب سالم بد یش یالل م-

 ها؟خب فقط به تو سالم داد به من که نداد.-

 

 ! گهیبه تو هم سالم داد ،سالم بده د گهیچرا د-

 د؟یسالم خوب هست-

 یو داداشش دارن حرف م ایمان دمید هویشدم بهش سالم دادم . عیلب جواب سالمم رو داد و روش رو کرد اونور .فقط من ضا ریز آروم

 کردم؟ کاریگفت، فک کنم راجع به من بود! مگه من چ ییزایچ کیاشاره به من کرد و با اخم  کیزنن و داداشش  با چشم 

 صداش رو بلند تر کرد وگفت: بعدم

 بشه؟ یکه چ ابونیتو خ یستادیوا نجایا ایمان میبر ایب-

 ؟ میکرد کاریاز مامان اجازه گرفتم ،بعدشم مگه ما چ یعل ریام-

 !دیدیدسته د یگفتم به اندازه کاف نکهیهم -( ای)داداش مانیرعلیام

 هم دست من رو گرفت.  ایو مان دیرو گرفت و کش ایباز اخماش رفت توهم. بعدم دست مان نیا اه

 نثارمون کرد. ظیاخم غل هیبرگشت  و  ایخندمون بلند شد که داداش مان یو صدا میتعجب بهم نگاه کرد یرو از

 .هینیتو حس میرفت عیو سر ئتیدم ه میدیشکر رس خدارو

 

ظهر  میقرار گذاشت ایکردن ،آخر شب هم با مان یداشتن اونور کمک م نیو راد ایسپهرم با داداش مان میکمک کرد ایشام من و مان موقع

 .میعاشورا باهم باش

 .یشدم از خستگ هوشیب عیسر میدیخونه .همون لحظه که رس میمن و سپهر برگشت بعدش

 

*** 

 ییپس کجا"اس داده بود ایمان یوا یرو از بغل تخت برداشتم. ا میبلند شد، چشمانم رو  به زور باز کردم و گوش میاس ام اس گوش یصدا

 "خوابالو ا؟پاشویسان

 :دمیو هولناک از مامان پرس رونینامرتب از اتاق رفتم ب تیاز جام بلند شدم و با همون وضع عیسر

 مامان سپهر کو؟-

 دوستش.  ئتی. سپهر رفته هریسالم تنبل خانوم ،صبح شما هم بخ کیعل-

 شون؟ینی؟حس ایمان شی؟مامان من برم پ ینکرد دارمیچرا ب مامان یوا-

 .یاونجا بود شبیزشته دختر! د-

 مامان؟ یایسپهرم اونجاس با دوستاش !نم م،تازهینیب یدسته م ایمامان با مان-

 !یسر ظهر یایتنها ن ایباسپهر برگرد یاومدم دخترم. برو ول دم،یدور رفتم دسته د هیمن االن -

 .یچشم مامان مرس-

 نبود. ایبود، اما مان ستادهیجلو سقاخونه وا دمی. داداشش رو دنایا ایمان هینیحاضر شدم و رفتم سمت حس عیسر

 دوتا؟ نیکجان ا یعنی!ایخدا نه سپهر بود، نه مان یچشم دنبال سپهر گشتم وا با

 

 .استیمان دمینم برگشتم، ددست نشست رو شو کی دمیزنگ بزنم، د ایکه به مان ارمیدر ب بمیرو از ج میاومدم گوش تا

که   نییسرم رو انداختم پا عیدکتر تابش جلوم سبز شد. سر هویکه  هینیتو حس میزد یحرف م می،داشت میکرد یگرم یو احوالپرس سالم

 سالم داد. دمید

 .ستادهیهنوز منتظر وا دمیلب دادم، د ریسالمش رو ز جواب
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 :دمیپرس

 ! د؟یدیتابش شما سپهر رو ند یآقا دیببخش -

 زد و جواب داد: یلبخند

 دونم کجا رفت!  یاالن نم یکرد، ول یسپهر؟.. تو سقا خونه بود، داشت شربت پخش م -

 کار مهم دارم باهاش. شمیپ ادیب ایبهم زنگ بزنه  ای دیبهش بگ نشیدیزحمت اگه د یخب پس ب-

 بگم بهش.  دمشیمن د دیکارتونو بگ دیخوا یخب اگه م-

 با خودش صحبت کنم. دینه! ممنون با-

 . با اجازه..دیباشه هرطور راحت-

 به سالمت-

 ...دایخانم خب گرم گرفته بود-

 !اینکن مان تیاذ -

 .مینیدسته هارو بب میستیبغل سقا خونه وا میبر ایباشه بابا. ب-

 

 ؟یدیتو سپهر رو ند ایمان ی. راستمیباشه بر-

 م گرفته بودن با هم.زد، گر یحرف م یعل ریداشت با ام دمش،یچرا صبح د-

 .نطوریاهان که ا-

زد به پهلوم  ایخلوت جلوم بود، مان ابونیحواسم به خ کهی. در حالادیب یتا دسته بعد دیطول کش قهیدسته اومد، رد شد و چند دق کی

 برگشتم و با تعجب نگاهش کردم. عیسر

 ه؟یچ-

 !نیاشاره گفت برگرد پشتتو بب با

 نم؟یبرگردم بب-

پسره دستش رو انداخته بود دور  ستادن،یپسر و دختر وا هی دمیبرگشتم؟ پشتم رو نگاه کردم. د یعیگفت که منم به حالت ضا یاهوم هی

 زدن. یکردن و لبخند م یهم بهم نگاه م یگردنه دختره.ه

 و گفتم:  ایبا لبخند برگشتم سمت مان منم

 خب؟ هیچ-

 عاشقه همن! قشنگه! یلی. خیچیه-

 شر هاست! نینگار از اپسره ا یاره، ول-

 ها؟ اها اره.-

 سمت ما. انیحس کردم اون دختر پسره دارن م هویکه  میدیو باهم خند میبرگشت

 بود اومد جلو ما و گفت:  یعصب پسره

 !دیمارو مسخره کرد دیانجام داد یحرکت زشت یلیخ-

 

 !وونسینه انگار پسره د م،یبهم نگاه کرد ایو مان من

 !م؟یما مسخرتون کرد-ایمان

 .نیدیبعدم بهمون خند یبه خواهرت گفت یبعد برگشت ،یاول نگاهمون کرد دمیبله شما! د- پسره

 نیسمت داداشش که منم تو اون ح دیدو ایمان دمیکه د انهیرو صدا کنم  ایمونده بودم برم داداش مان رهیخواد باال بگ یدعوا م دمید منم

 :دیو با تعجب پرس اومد ایچپ؛ که داداش مان یخودم رو زدم کوچه عل

 شده ؟ یچ-

 کاریچ ای!مگه ما چمونه؟  دنیبعدم برگشت به خواهرش گفت، بعد ما رو مسخرمون کردن و خند دی( مارو دایخانوم)مان نیآقا ا -پسره

 !هیکار زشت یلیخ م؟یکرد

اومده بازم من از  شیسوء تفاهم پ ادیداشته باشه؟ به احتمال ز یاشکال ینگاه معمول کیکنم  یآقا من فکر نم-( یرعلی)امایمان داداش

 .شونیبچگ یپا دیکردن بذار یخوام .اگر هم کار یطرف خواهرم عذر م
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 ...ینه آقا چه سوء تفاهم-مسره

دختره رو صدا زد و  قهیدست پسره رو گرفت و برد اونور و با هم حرف زدن و بعد  از چند دق ایخواست حرفش رو بزنه که داداش مان یم

زدن.  یداشتن حرف م یرکیز ریخواهر برادر ز نیاونور تر برد. باز ا کمیرو  ایطبق معمول با اخم اومد سمتون و مان ایاداش مانرفتن .بعدم د

 نیهم یشد. برا یتر م ظیگن که اخماش غل یم یچ نمیگشتم، نگاه کنم بب یبرم یکرد منم ه یبا اخم به من اشاره م یهداداششم 

 شدم. الیخیب

 

 .ستادیاومد کنارم وا ایمان هیاز چند ثان بعد

 تو حس! یچته ؟رفت-

 شه بدونم؟ یگفت؟م یم ی.چ ایها؟ نبابا مان-

گفت؟گفتم نه.  یزیگفت ؟گفتم نه. گفت به دوستت چ یزینه. گفت به تو چ د؟گفتمیکرد نکارویگفت واقعا ا یچی!ه یرعلیام ؟آهانیک-

 .دمیرس یدونستم و اون! به حسابش م یگفت من م یم یزیاگه بهتون چآروم باش برو  الیخیکرد؟گفتم نه. گفت ب یگفت دوستت کار

 رو گفت؟مثال روانشناسه ها! نایا یواقعا همه -

 آره گفت.-

 .آره؟ هیدختره نگرد! دختره بد نی.حتما بعدش گفت با ا رهیگ یانگشت اتهام سمت من م یول ایمان دیها! ببخش هیعجب آدم یول-

 ؟یشور ینبابا!چرا گناهش رو م-

 .میتا باهم بر ستهیوا یسپهره، بهش گفتم که موقع رفتن دمیزنگ خورد د میگوش

 

 شمیکی ایرو داد به مان شیکیاومد سمتون.  رکاکائویو ش کی( با کایمان یکه عمو )بابا مینشست ابونیکنار خ مکتین یرو ایمن و مان بعدش

 مد رد شد و روبه عمو گفت:او ایتعارف کردم که داداش مان یخواست بده به من که منم کل یم

 . گهیدوست ندارن د دیخورن اصرار نکن یبابا اگه نم-

داشتم با چشمانم بدرقش  تی. با عصبانیکن یم یفضول یپر یما ؟وسط حرفمون م نیب یایبه تو چه م تیبگه آخه پاراز ستین یکی اه

 گفت: یکردم که عمو با لبخند باحال یم

 )ع(. نیبخور عمو جون واسه امام حس ایکاکائوتو دادم دست مان ریعمو، ش-

 آروم گفتم : فقط

 ممنون عمو .-

دادم که  یخواست به خوردم بده، منم تند تند قورت م یکاکائو رو گرفته بود جلو دهنم و م ریش وانیبزور ل ایکه عمو رفت مان نیاز ا بعد

 گفت : ایبه گوشم خورد که با طعنه به مان ییصدا هوی

 !اریداغ دوست دارن برو داغ براشون ب ریاگه ش ا،یمان یآبج -

 گفت: یزد پشتم و با لبخند با نمک ایتو گلوم و به سرفه افتادم که مان دیکاکائو پر ریش هوی ایحرف از زبون داداش مان نیا دنیبا شن که

 ؟ هوی شدی!چیریچته؟نم-

 لب آروم گفتم: ریز

 رو کوفتم کرد .اه. رکاکائویش یچطور نیبب شعوریپسره ب-

 ؟ یگفت یزیچ-ایمان

 زنم .ممنون. یکاکائو نم ریفقط تا عمر دارم لب به ش زمینه عز-

 میکردم و برگشت یو خونوادش خداحافظ ایسپهر اومد دنبالم و از مان ،یزن نهیها و س مهیزدن خ شیعاشورا و آت ارتیاز خوندن ز بعد

 خونه.

 :شیرایو

*** 

 (یلرعیبعد )ام میماه و ن کی

 یداره همش تو خودشه،باکس یکنم افسردگ ینظر دارم حس م ریرفتاراش رو ز ،یچند وقته بعد از اون خودکش کی امینگران مان یلیخ    

 یبه حرف زدن نداره و ه یلیتما دمید یخوابه ،هر وقت خواستم باهاش حرف بزنم م یتو اتاقش م رهیم ادیمهمون م یزنه،وقت یحرف نم
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نبود .  یخبر یلیم یاز اون همه ب گهید ششیاومد پ یم ایبود؟سان یاون دختره اسمش چ یبود وقت بیبرام عج یلیخ. رهیگ یازم فاصله م

 دونم! ینم م؟هههیشد یتاحاال خودمون یرو حرص بدم . از ک ایدونم چرا دوست داشتم سان ینم

 دارم  یبیدور و برمه حس عج یاماوقت

 یو گاه رهیگ یاومد، خندم م شیپ نمونیکه ب ییدختر و اتفاقا نیبخاطر ا دیشن یخنده هامو نم یصدا چکسیه یوقت حت چیکه ه یمن

 .ادیکنم لبخند رولبام م یبهش فکر م یکنم که چرا وقت ی. تعجب م رمیخندم رو بگ یشم جلو یمجبور م

گم؟ من  یم ی. ههه من دارم چ رهیگ یرار ممورد توجه ق یلیخ نیهم یبرا نیو سر سنگ شیآال یساده و ب نطوریو هم هیدختره شاد اون

 ی. رفتار من بخاطره کارها ستمیاحساس ن یاحساس ! اما من واقعا ب یدونن و مغرور و ب یکه من رو از سنگم سخت تر م یتهران یعل ریام

 خودشونه .

 

دونست  یرو م نیو فقط ا ؟یچ یعنی ؟غروریچ یعنیدونست غم  یکه نم یشناختن. پسر یم طونیشر و ش یسالگ ستیمن رو تا ب همه

شد  ینم شیباعث ناراحت یزیچ چوقتیکرد .انگار ه یداشت فراموش م یکه دوست داشت همه شاد باشن و غم نداشته باشن  و اگرم غم

ست دادنش افسرده شده بود و غم از د یلیبودم. اون خ ایبود که نگران خواهرم مان نیغم ا نی. مهمترودنب یزیقلبم جز غم چ یاما حاال تو

 خوام از دستش بدم . ینم گهیبار از دستش دادم و دوباره بدستش آوردم اما د کیکنه ،  یمن رو ناراحت م

 به خودم اومدم.  ایدر اتاق اومد و با ورود مامان و مان یافکار خودم غرق بودم که صدا یتو

 باال بزنم؟ نیوقتشه برات آست گهیاالن د یکن یجان فکر نم یعل ریپسرم ،ام-مامان

 هنوز زوده. ؟یمادرم باز شروع کرد-

 ! یریتو هم زن بگ دیهمه دختر خوب دور و برمون هست . با نیوقتشه . ا گهیو شش سالته د ستیخجالت بکش پسر. ب-

 عروست بشه .خوبه؟ ادیب رمیگ یرم دستش رو م یکن من م دایباشه مادر من ،شما دختر خوب پ-

 و چهار سالشه بعدم... ستیوره ؟ بدختر خالمون چط سایپر-ایمان

 که!  رهیگ یخودشو م نمیداره . همچ شیمن آرا هی شهیکه هم دیاریاه اه اه اسم اون دختره رو ن-

 زشته پسر! - مامان

 ! یرعلیواسه ام میریرو بگ ایمامان سان یچطوره؟وا ایسان-ایمان

 

 نکنم، گفتم: عیضا نکهیبهم دست داد واسه ا یحس خاص هی ایاسم سان دنیشن با

 اون که بچس هنوز! ینه آبج-

 ! ادهینه ساله، ز تونیاختالف سن یخوب و با فرهنگن!ول یلیو بانمک! خانوادشم خ نی،خانوم،سرسنگیرعلیها ام هیدختر خوب یول -مامان

 مونه! یمثل خواهرم م یبشه زن داداش من. وا ایمامان فک کن سان یوا-ایمان

 برو به درسات برس. یشه! آبج ینم دایبامن پ دختر واسه ازدواج گهیبسته د-

 .دیبه کاراتون برس دییشما هم بفرما مادرم

 .یرعلیام نییپا یایب طونیاز خر ش یخوا یم یدونه ک یخدا م-مامان

 خنده! یم یمکیقا نه،یب یم ارویسان یوقت یرعلیگه ام یبهم م یحس هیمامان -ایمان

 .ایواکنش نشون دادم و بالشم رو پرت کردم سمت مان عایحرف سر نیا دنیبا شن منم

 با لبخند گفت: ایمان

 !رهیگ ایسان شیگفتم مامان !دلش پ یدید-

 گفت: عایدادم که سر ایمان لیتحو یظیغل اخم

 خدا خشم اژدها! ای -

 پسر مجرد بمونه بهتره ! نی! اایمان میبر ایب-مامان

 

 . نهیش یلبخند رو لباش م ارهیبه زبون م ارویاسم سان یوقت ایمان بهیرفتن باز رفتم تو فکر، عج ایمامان و مان نکهیاز ا بعد

 گذره . یم ایتو دل مان یتونه بفهمه چ یم ایفقط سان یعنی نی...ا نکهیا یعنی نیا

 یبتونه حرف دلش رو به اون بزنه . ول ایماه باهم باشن تا مان کیحداقل  دیبا د،یشد فهم یدو ساعته نم ای کیمدت کوتاه  هیتو  یول

اگر  دیتونم بکنم؟ شا یم کاری.خب...خب چ نهیرو بب ایمان ادیتونه هر روز ب یهم نم ایجفتشون درس و مدرسه دارن و سان نجاسیمشکل ا
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تونم  یما. منم نم خونه ادیذارن دخترشون ب ینم چوقتیخونوادش ه یخونمون مدام با هم باشن مشکل حل شه . ول ادیب ایماه سان کی

 ؟یخب چطور ینظر خودم باشن . ول ریز دیذاره و هم با ینم رتمیرو بفرستم خونه اونا چون هم غ ایمان

بشم . اه  شیاستفاده کنم، دوست ندارم باعث ناراحت ای. من دوست ندارم از سانستیاصال درست ن نیتو ذهنم جرقه زد . اما نه، ا یفکر هی

 کنه.  یقبول م ایرو. مطمئنم به خاطر مان ایمان انیگم  جر یکنم؟اصال به خودش م کاریخوام چ یگم ؟مگه م یم یدارم چ

و دوست ندارم ازش سوء استفاده کنم ؟  ادینبوده . چرا بدم م میکه تاحاال  تو زندگ یحس هیبهش دارم ؛  یخوام باور کنم ،حس ینم چرا

 خودش کرده؟  ریدرگ نقدریچرا اون دختر من رو ا

 غرورم ارزش شکستن قلبم رو داره؟ نقدریا یعنیخوام به حرف دلم گوش کنم؟  ینم چرا

شدن دستم شده بود . زخمم  یکه دستم بود، با فشار دستم شکسته بود و باعث زخم ینسکافه ا وانیسوزش دستم به خودم اومدم . ل با

 داشت . هیبه بخ ازیبود، فکر کنم ن قیعم یلیخ

 اومدن تو اتاق. ایدرم و ماندر اتاق باز شد و ما هوی

 

 شده؟ یپسرم؟ دستت چ شدهیچ -مامان

 گفت: یدستم بهت زده و عصب دنیبا د ایمان

 شده. یدستت زخم ؟یکرد هیچه کار نیا -

 که هنوز تو وجودم بود گفتم :  یتیکنترل عصبان با

 ! کهیزخم کوچ هیآروم باش  ایتو دستم شکست . مان وانیمامان نگران نباش!حواسم نبود ل-

 زخمتو پانسمان کنم.  ارم،یرو ب هیاول یمن برم جعبه کمک ها ستایوا -ایمان

 شد با گرفتن دستم گفت: ادشیز یزیبه دستم نگاه کرد متوجه خونر یشتریبا دقت ب یوقت

  قهیزخمت که عم یعل ریام -

 داره . هیبه بخ ازیبرو دکتر ن ایب

 زنم . نترس بادمجون بم آفت نداره ! یهم به دوستم م یسر کی مارستانیرم ب ینگران نباش! االن م-

 !هیچه حرف نیعه داداش ا-ایمان

 گم؟ یمگه راست نم-

 گه: یکنه و م یبهم نگاه م تیبا عصبان دمید

 ! عیبرو دکتر سر.  ادیدستت هم که بند نم یزیخونر نینگاهم کرد و ادامه داد( ا ی. زود برو دکتر )دوباره با نگران یعل ریکنما ام یخفت م-

 عجله کن پسرم!  یعل ریپاشو ام- مامان

 چشم مامان.-

 

تصادف کرده و  نیماش هی دمیچشمم افتاد،ترمز کردم  و د یتو ینور هیتو فکر بودم،  مارستانیراه ب یشدم . تو نیشدم و سوار ماش حاضر

 یوقت نیسپهر باشه . با ترس رفتم سمت ماش نیشدم. امکان نداره ا ادهیپ عایسپهر بود، سر نیماش هیکه شب ینیماش دنیوارونه شده با د

. همون لحظه به سپهر زنگ زدم و مارستانیببرنش ب انیو زنگ زدم آمبوالنس ب دمیکش یمرد مسن بود نفس راحت هیدم که یراننده رو د

 . مارستانیب ادیگفتم که ب

 رسونه.(  یخودش رو م عیمونه سر یسپهر رو به روم قرار گرفت )مثل جت مشدم ،همون موقع  ادهیپ نیاز ماش دمیکه رس مارستانیب به

 زدم تو صورتش.  تو بهت موند.  یکیحرف بزنه که  خواست

 ؟یروان یزن یچته تو؟ چرا م-

 .  ینگران تو احمق شدم !فکر کردم تصادف کرد یعوض-

 تو؟ یگ یم یچ-

 بیعج یلیسکته کردم . خ ییتو بود فکر کردم تو نیماش هیکه تصادف کرده بود شب یکس نی. ماش یگم فکر کردم تصادف کرد یدارم م-

 بود. نتیماش هیشماره پالکش هم شب یبود حت

 حرفم نگران شد . دنیباشن دمید

 خاک توسرم! لعنت به من . یوا ؟یچ-

 گفتم:  باتعجب
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 تو؟ یگ یم یدار یچ-

 شده باشه؟ شیزیابام چ! نکنه ب یمن بود وا نی.  ماش یعل ریبدبخت شدم ام-

 

 ... یده؟ اه لعنت یگفت: چرا جواب نم ی. بانگران یرو در آورد و انگار زنگ زد به کس لشیتوجه من موبا بدون

 باال و گفت: دیانگار برق سه فاز زدن بهش پر دفعهی که

رم چشم . خداحافظ  یشم ؟ باشه باشه االن م ینگرانت م یگ یآخه باباجون نم ؟ید یرو جواب نم تیاالن؟ چرا گوش یی؟کجایبابا خوب-

. 

 ***)سپهر(

 نگران شدم و مضطرب یعل ریحرف ام با

 نشیخراب شده و وسط راه ماش نیراد نیانگار ماش ایمطمئن شدم حالش خوبه بابا بهم گفت  که برم دنبال سان یبابا زنگ زدم و وقت به

 فتم :گ یعل ریتماسم تموم شد به ام نکهیخاموش شده بعداز ا

 ؟ یاالن کار دار یعل ریام-

 نه چطور؟-

 گفتم :  تیبا عصبان شیدست خون دنیادامه حرفم رو بزنم که با د خواستم

 شده؟ یدستت چ-

 افتاده با لبخند گفت:  یزیچ ادیدستش که انگار  دنیبا د اونم

 .مارستانیاومدم  ب یرفته بود واسه چ ادمیاصال -

 یموضوع یآور ادیبا  یرعلیکه ام رونیب میزدن از اتاق اومد هیداره ، بعد از بخ هیبه بخ ازیپرستار گفت ن مارستانیتو ب میرفت یعل ریباام

 بهم گفت:  عایسر

 ؟یبهم بگ یخواست یم یسپهر چ یراست-

 

با  دمیده )دخراب ش نشیراه ماش یانگار تو یرو ببره خونه از مدرسه ول ایخراب شده اون گفته بودم سان نیراد نیآهان راستش ماش-

 شیبرسون میدنبال آبج یبر یتون یم یندار یخواستم بگم اگه کار یابروهاش شکل گرفت و ادامه دادم و گفتم(  م نیب یحرفم اخم

در  ظشیبدم )خواستم ادامه حرفم رو بزنم که با همون اخم غل لیسر برم شرکت پرونده هارو تحو هی دیبا مآخه من ؟یتون یخونه اگه م

 جواب گفت(

 برم؟ دیفقط کجا با یبرمش خونتون راست یرم دنبالش م ینگران نباش م -

 جواب دادم  و آدرسش رو بهش گفتم  یخوشحال با

 رم فعال. یآهان باشه سپهر !م-

  یتند راه افتادم سمت در خروج یبعدم با قدم ها و

 (ای***)سان

 !  ادیدنبالم؟ اون که قول داده بود ب ومدهیکو؟ چرا ن اومدم با حرص به دور و برم نگاه کردم اه پس سپهر رونیمدرسه ب از

که جلو تر از مدرسه نگه  ینیماش دنیمن رو به خودم آورد . با د ینیبوق ماش یکردم که صدا یبا حرص به دور و برم نگاه م ینطوریهم

داره دنده عقب  دمیرفتم که د یم نی. حتما مزاحمه!داشتم تو جهت خالف ماشوونسیزنه؟ د یبوق م یداشته بود ،تعجب کردم که چرا ه

 به گوشم خورد که گفت : ییآشنا ینکردم .صدا نیبه ماش ییاعتنا اد،یدنبالم م

 خانوم! ایسان-

 بود گفتم: یدونم منبعش چ یکه نم یبا ذوق خاص دنشیهمون دکتر تابش که با د نهیراد دمید برگشتم

 تابش  یعه سالم آقا -

 اعتنا به حرفم گفت: یباال و ب دیابروش پر هیحرکتم  با

 من اومدم. نیهم یبده برا لیخواست بره شرکت پرونده ها رو تحو یدنبالتون خودش م امی، سپهر گفت ب نیسوار ش دییسالم بفرما -

 فکر  کردم مزاحمه ! دیببخش یوا یا-

 .دییبفرما ستین یطور-
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دونم چرا  یجور مواقع نم نیشه ها، حاال سر ا یم یرتیغ شهیفرسته خونه؟ هم یسپهر چرا من رو با دوستاش م نیشدم . اه!ا نیماش سوار

شد .بعداز  ادهیمحکم به فرمون زد و پ تیبا عصبان نیاتفاق راد نیخاموش شد، با ا نیدفعه ماش کیراه  یشه . خخخ. وسطا ینم یرتیغ

 گفت: قهیچند دق

 .دیخراب شده فکر نکنم حاال حاالها درست شه، ببخش نیماش -

 عذر بخوام. دیمن مزاحمتون شدم من با دی!شما ببخشهیچه حرف نینبابا ا-

 رو سمت من گرفت ، با تعجب نگاهش کردم که گفت: لشیموبا

 دنبالتون.  انیب دیزنگ بزن دیخوا یم -

زنگ زدم و گفتم به سپهر  رو گرفتم . هرچقدر به سپهر زنگ زدم جواب نداد . در آخر به بابا یرو به عالمت مثبت تکون دادم و گوش سرم

 کردم .  یازش خداحافظ یدنبالم با تشکر ادیبابا زنگ زدو گفت سپهر م قهیدنبالم . بعد از چند دق ادیبگه ب

همون داداش  ای یدکتر تهران نیاز ماش دمینگه داشت. با تعجب نگاه کردم د نیراد نیکنار ماش ینیربع ماش هیحدودا  قهیچند دق بعداز

سالم کرد و اشاره کرد برم سوار  کیکرد  یاصال به من نگاه نم کهیدر حال یشد. بذار با اسم صداکنم راحت ترم. با سرد ادهیپ ایمان

شد.  نیسوار ماش نیبا راد یهم بعد از سالم و احوالپرس یرعلیشدم . ام نیکردم و سوار ماش یخداحافظ نیاز راد حرصشم . با  نشیماش

 هنوزم اخماش تو همه . نیا

 

 ( یرعلیام)

 و گفتم:  دمیحرف سپهر  ابروهام رو تو هم کش با

 برم ؟ دیکجا با قایباشه . دق-

 نیسپهر ا ؟یچ یعنیشدم.  نمیسوار ماش تی. با عصبانرونیزدم ب مارستانیکردم و از ب یکوتاه یآدرس از سپهر خداحافظ دنیاز فهم بعد

 ایبه سان یناخواسته ا یبا سرد دمیرس یکردم، وقت شتریرو ب نیباحرص سرعت ماش ا؟یرسوندن سان یکرده برا دایرو پ نیوسط فقط راد

رسوندمش  یسکوت حاکم بود. وقت نیماش یشدم . تو نیسوار ماش نیگپ سرد با راد هیرو داد . خودمم بعد از  وابمسالم دادم و اونم ج

 بره تشکر کرد و درجوابش گفتم : نکهیقبل از ا

 کنم . یخواهش م-

 رفم گفتم :ح آخر

 مراقب خودت باش!  -

 راه افتادم سمت خونه. بعدم

 (ای***)سان

آهنگ بزاره دلمون باز شه . بعد از رسوندن  هیکنه  یبود. حداقل نم یکالفه و عصب یعل ریحاکم بود. انگار ام ینیسکوت سنگ نیماش یتو

 من ازش تشکر کردم  و  گفت: 

 کنم. یخواهش م-

 شد گفت : یم دهیشن یکه به سخت یفیضع یباصدا بعدم

 مراقب خودت باش.  -

 تشکر کردم و رفتم تو خونه.  بازم

 سالم داد و رفت تو آشپزخونه . انگار که سرش شلوغ بود.  هی دیمن رو د یوقت مامانم

 ودم و..ب یدادم که کجا بودم و با ک یم حیتوض یمامان ه یبرا دیکردم وگرنه با ریحاال بابا گفته بود چرا د خوبه

 نیخسته بودم و داشتم به اتفاقات ا یلیروم . خ دمیرو تخت و پتو رو کش دمیلباسام دراز کش ضیرفتم تو اتاق و بعد از تعو یخستگ با

 کردم که چشمام ناخودآگاه بسته شد .  یچند روز فکر م

 مامان اومد تو اتاقم و گفت : دمیرو که باز کردم د چشمام

 . پاشو برو حموم دخترمیمهمون دار گهی! ساعت پنج عصره . پاشو دیخواب یپاشو دخترم . چقدر م -

 اد؟یقراره ب یمامان!مگه ک یوا-

 کار دارم  ی. من برم کلگهیمهمون د-

 از جام بلند شدم و رفتم حموم.  عیسر
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برداشتم و موهامم صاف کردم و فرق کج  یصورت دیسف ریشال حر هیخوشگل و خوشرنگ با  یصورت کیتون هیو  دیشلوار سف هیکمدم  از

 کردم و عطر خوشبو زدم . در کل خوب شده بودم که مامان اومد تو اتاق و  گفت : یمختصر شیکردم . در آخر آرا

 ! ی. فکر کنم توهمون نگاه اول دلش رو ببرایسان یماشاا... چقدر خوشگل شد-

 رو ببرم مامانم؟ یدل ک-

 

 ،دل مامانت رو . جان ایکس سان چیها؟ه -مامان

 وا!-

 . گهید ادیسپهرم اومده . باباتم االنا م یمن برم آشپزخونه. راست گهیخب د-

نگاهم کرد. رفتم کنارش  طونیباز شد و ش ششین دیتا من رو د دمیمبل نشسته بود. د یرو ونیزی. سپهر جلو تلورونیاز اتاق رفتم ب   

 نسشتم.

 !یخسته نباش ،یسالم داداش-

 خانوم، ممنون. یسالم آبج-

 شده سپهر؟ زشت شدم؟ یچ ؟یخند ی! چرا ممایمهمون دار-

 !یاونم چه مهمون میدونم مهمون دار ی. آره م یهم خوشگل شد یلیخندم ، اتفاقا خ یم ینجورینبابا هم-

 ه؟یک یدون یم-

 خدا . هههه. بیحب گهیاره، مهمونه د-

 خب . ادی؟چرا؟ بدم م ؟چرایدنبالم ؟ دوستات رو فرستاد یومدیامروز چرا ن یبد یلیمسخره . سپهر خ-

 مگه نگفت پرونده هارو بردم شرکت؟ نیراد -

 

 ایبه بعد خودت ب نیاز ا یچرا گفت ، ول-

 مونه . یغروب جمعه م نی؛عیمونن! مخصوصا دکتر تهران یدوستات مثل برج زهره مار م یول اینش ناراحت

 هههه. ی!تو خوب گهیمن غروب جمعن و برج زهره مارن ! باشه د یهه که دوستاخدا !هه یوا یا ؟یرعلیام ؟یخخخخ ک-

 ؟یخند یبله ،تو چرا امروز انقدر م-

 .ینطوری،هم یچیها ؟ه-

 !یسالم بابا، خسته نباش-و من سپهر

 !نیکرد پیخوشت نجا؟همهیسالم خانوم ،سالم دخترم، سالم پسرم ،چخبره ا -بابا

 . میدار ژهیبابا مهمون و-سپهر

 هست حاال؟ یک-بابا

 گم. یحاال بهت م ایب-مامان

که پشتش خنده پنهان شده بود، رفت  یزدن . بعدش بابا با اخم یباهم حرف م یواشکیبابا رفت سمت آشپزخونه و مامان و بابا  بعدم

 ... ادیاره بقر یگه ک یمبل نشست حتما بابا بهم م یرو دیاز حموم اومد و لباساش رو پوش نکهیسمت حموم و بعداز ا

 

 کنار بابام نشستم و مظلوم نگاهش کردم رفتم

 ییبابا _

 ا؟یجون دلم سان_

 اد؟یخواد ب یم یک یدون یتو م ییبابا_

 گفت: رهیکرد جلو خندش رو بگ یم یکه سع یبا حالت بابا

 گهینخور مهمونه د ،غصهییتو نگران نباش بابا-

 یم شخندین یه شعورمیاه . اخمام رفت تو هم ، سپهر ب اد؟یب یگفت آخه مگه قراره ک یبهم نم  یچیه یکس چیخورد شده بود،ه اعصابم

 صدام بلند شد و شروع کردم به غر زدن هویزد، 

 !ادیخواد ب یم یک دی؟ بگ دیخند یم دیکن یچرا همش به من نگاه م اد؟یقراره ب یگه؟ مگه ک یبهم نم یچیه یچکیاه چرا ه_

 شد که مامان گفت:بلند  فونیآ یلحظه صدا همون
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 !یپاشو برو درو باز کن دختر تا آبرومون رو نبرد-

 .  دیخند یو غش غش م دیاز خنده ترک هویخندش رو گرفته بود و قرمز شده بود که  یهمون لحظه جلو سپهرم

 لب گفتم: ریز

 ! یزهره مار ،رو آب بخند-

 و گفت: دیمامان شن که

 کنه . برو درو باز کن!اخماتم باز کن ! یصحبت نم ینجوریآدم با برادر بزرگترش ا ایزشته سان-

 سپهر بره چرا من برم؟-

 . گهید یکه گفتم بدو دخترم ،سپهر تو هم خودت رو جمع کن پسر! مرد شد نیهم -مامان

مامان  یاصد هیبه گوشم خورد که صداش شب یخانوم یآشنا یرو برداشتم صدا ی. گوش هیک نمینبود، بب یریتصو فونمیرو شکر آ خدا

 بود . ایمان

.  میکرد ی. بعدش هم با مامانش سالم و احوالپرسمیکرد یگرم یمحکم بغلش کردم و سالم و احوالپرس دمیرو د ایکه باز کردم مان درو

 مجدد شروع شد. ایسالم آروم داد و احوالپرس هیبهت زده من رو نگاه کرد،  ایپشت بندشون داداش مان دمید

 و گل! ینیریکت شلوار و ش دهیبه خودش رس چقدرم

 

*** 

 (یرعلی)ام

 ناهارم رو خوردم ،مامان اومد تو آشپزخونه. نکهیخونه . بعد از ا دمیبود که رس یظهر سر

 . یخواستگار میبر میخوا یم یپسرم امروز عصر یعل ریام-

 ؟یک یمامان؟خواستگار یچ-

 یچ مینیبب میکن یخونشون،فعال امروز سر صحبت رو باز م میدختر خوب و خانوم هست که با مامانش صحبت کردم، اجازه گرفتم بر هی-

 شه. یم

 هست؟ یشه . حاال دختره ک یکه نم ییهوی ینجوریآخه مادر من هم-

 پیحموم برو خالصه خوشت هی، ریدسته گل بگ هیو  ینیریجعبه ش هیباشه . برو  یجوابشون منف دیحاال پسرم ، اصال شا یفهم یخودت م-

 کن . باشه پسرم؟

 نداره ها . یبه دختره گفتم ناراحت شد به من ربط یزیچ هی...اگه یول-

دست  هیدوش گرفتم و  هیکنن.  رفتم حموم  یم یرو دارن ازم مخف یزیچ هی دمیکردن فهم یم ایکه مامان و مان یزیر یخنده ها از

رو برداشتم و  چییسو نیهم یبرا ادی. باباهم چون سرکار بود نتونست ب دمشونیگذاشتم کنار و پوش دیلباس مردونه سف هیکت و شلوار با 

 اخمام رفت توهم. ایمان دنی. با دنییرفتم پا

 به صورتت!؟ یدیمال هیچ نایا یآبج-

 مثال! هیخواستگار یمهمون میرژ زدم . اونم چون قراره بر هیفقط  یرعلینده ام ریگ ا؟یچ-ایمان

 باشه، خب!-

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 شه . یتو رو ، تو همون نگاه اول عاشقت م نهیشده ! دختره بب یماشاا... پسرم چه جنتلمن یوا-مامان



Roman-City.ir 
 باز دوباره من و تو رمان

 

https://telegram.me/romancity 23 

 

 یرانندگ نیگه . درح یرو بهم بگه که گفت خودش م قی. از مامان خواستم آدرس دقمیشد نیلبخند اکتفا کردم و سوار ماش کیبه  فقط

 دنی. با د میدیباالتر از خونمون مامان گفت رس ابونیخ هی قایدق نکهی. تا اادیکار کنم دختره ازم بدش ب یکه چ دمیکش یقشه مداشتم ن

 رو واسه من انتخاب کردن؟ ایسان ایمامان و مان یعنی...یعنی یشدم نکنه...وا ادهیبه مامان نگاه کردم. پ جببا تع ایخونه سان

دونستن  یاوناهم نم نکهیو سپهر بهت زده به من نگاه کردن! مثل ا ایسان یاول درو باز کرد و بعد از سالم و احوالپرس ایجلو در و سان میرفت

 رو. انیجر

 (ای***)سان

 رو ببرم که مامان گفت: ییرایپذ لیهمه نشستن، رفتم آشپزخونه تا وسا یوقت

 ببر. ییچا ایتو ب ایسان-

 داغه مامان . چرا من؟ یمن؟ وا-

 ! باشه؟اریرو ب ییرم تو هم چا یم من-

تعارف  ییو قربون صدقه رفتن!  به همه چا دیو تمج فیشدم ،خاله شروع کرد به تعر ییرایوارد پذ نکهیرو برداشتم و به محض ا ینیس

 ندارم. لیگفت نه م دییجفتمون اخمامون رفت تو هم هر چقدر گفتم بفرما یرعلیبه ام دمیکردم تا رس

 گفتم: یآخر صدام دراومد و با لحن تند در

 .نهیسنگ گهید دیبردار-

 

خنده دار  یلیروش، واکنشش خ فتهیتکون دادم که حس کنه داره م یجور کیرو  ینیداد و منم از لجم س لمیتحو یظیاخم غل یرعلیام

 برگشت گفت: ایبود که مان

 جون آروم باش! ای! هول نشو! سانیوا یا-

کردن .  یصحبت م ینشست و داشتن درگوش یعل ری. سپهر جابجا شد و کنار امایرو تعارف کردم نشستم کنار مان ها ییچا نکهیا بعداز

 زد به پهلوم وگفت: ایزدن . مان یمامان و خاله هم داشتن حرف م

 یعل ری؟ام یکرد شیآرا نقدریچرا ا ی!ولیسان یخوشگل شد یلیگردشده بهش نگاه کردم که ادامه داد(خ یزن داداش جونم )با چشما-

 .ادیبدش م شیاز آرا

 داره؟ ینکردم بعدشم به اون داداشه... داداشه محترمت چه ربط شیآرا ادیمن که ز ا؟یمان یگ یم یدار یچ-

 (دیخند زیگفتم.)بعدشم ر ینطوریهم یچیه-

 گرفتا! لمیتحو یلیگم مامانت امروز خ یم ا؟یخب مان هیچ-

 گرفت. لیتحو یلیهههه،مامان تو هم من رو خ-

تو اتاق  میبلند کنم بر ارویمان یجوریکردم که  یدست سپهر رو گرفت و رفتن تو اتاق سپهر،منم داشتم دو دوتا چهار تا م یعل ریام دمید

 زشته نیمن ،تا اومدم بلند شم که مامان اشاره کرد بش

 واسه مامانه هیبعنوان هد دیآوردن؟ شا چرا دسته گل نایا یزشته ، راست یبخورم ول یخامه ا ینیریخواد ش یخدا دلم  م یوا

 

 هیرو گرفتم و بردم تو اتاق . اتاق سپهر بغل اتاق من بود .  ایحواسش نبود. دست مان یخواستم بلند شم که خدارو شکر کس دوباره

 کنن!ههههه! یم کاریدونه دارن چ یاومد. خدا م یاز اون تو م ییصداها

 مدرسه چخبر؟ ایمان-

 تم.مدرسه؟ امروز نرف-

 چرا؟کوفتت شه . من امروز مدرسه بودم.-

 .دیایخب شورا داشتن کال گفتن ن-

 چخبره؟ نجایگم ا یم ایخوش به حالتون،مان-

 خوشت اومد؟-

 ؟یاز چ-

 .دهیبر قیواسش دستش رو عم رمیبم یشده؟اله پیاز داداشم. خوشت-

 به من اخم نکنه.  ینجوریا گهیشه که د یهم خوب شد . ادب م یلیخ زم،اتفاقایعز یآخ-

 نگو داداشم گناه داره ینجوریگذره ،تازشم ا یتو دلت م یدونم چ یکه م ا،منیسان-
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 طرف اون؟ ای یگناه داره بره توبه کنه ، بعدشم تو طرف من-

 طرف جفتتون.-

 چخبره؟ شییخدا ایمان-

 .زمینگران نباش عز ره،یخ-

 برم اتاقش.( عیگفت سر تیاومد تو اتاق و با عصبان یدر باز شد و سپهر مثل چ هویگفتم که  یآخه...)داشتم ادامه حرفم رو م-

 (یرعلی***)ام

 تو اتاقش که سپهر با تعجب گفت: میسپهر رفت با

 هنوزم خبر نداره چخبره. یطفل ایتو واقعا...؟سان یعنی ری، ام ادیخواستگار ب ییجورای ایمامانم بهم گفت قراره واسه سان گه؟ید هیشوخ-

 هیکاره مامانمه،من خودمم کپ کردم . فقط سپهر  نجایا میایدونستم قراره ب یبدم . راستش منم نم حیواست توض دیبا ستایسپهر وا-

 انه؟یبگم  دیدونم االن با یهست که هنوز نم یزیچ

 ؟یبگ یخوا یم یچ یرعلیام-

خونه ما فکر بد نکن  ادیخواهرت ب یعنی ایسان یماه کیودا مدت حد هی دیخواستم بگم سپهر اگه تو و پدر و مادرت اجازه بد یراستش م-

رو خوب کنه و بفهمه  ایتونه حال مان یکه م یکرده بود با خودش ، راستش تنها کس کاریکه چ یدید شیگم ،دوماه پ یبخاطر خواهرم م

گرفته  یافسردگ ایراستش مان رهیگ یازم فاصله م یخواهرته. راستش چند وقت خودم خواستم بفهمم چشه ول نهمو هیتو دلش چ یچ

باشه  اینظر خودم با مان ریخونمون ز ادینگران خواهرمم اگه خواهرت ب یلیشه . خ یخوب م ایهم باشن حال مان شیدوتا پ نیماه ا هی،اگه 

 گذار باشه. ریتونه تاث یم یلیخ

 

ماه . بعدشم اون با  کیکنه خواهرم رو بفرستم خونه شما اونم  یقبول م رتمیغ ی؟ من چطور یگ یم یدار یچ یفهم یم یرعلیام-سپهر

 خونه ما ؟ ادیوجود تو موذبه . خب چرا خواهر خودت ن

 خودم باشه. رنظریز دیگم با یخونه شما،بعدشم م ادیخوره خواهرم ب یبرم رتمیسپهر منم به غ-

 یتو که پسر عاقل یرعلیاهامون که دچار سوء تفاهم شدن. اممامان و باب ؟یکن کاریچ یخوا ی!پس مستایحالت خوب ن نکهیمثل ا ریام-

 ؟یدار یراه حل ؟یکن کاریچ یخوا یواسه من مهمه . م اهمیواسه تو مهمه ،سان ایچرا ؟ همون قدر که مان گهید یهست

شه همم مامان و باباهامون تا  یحالش خوب م ایهم مان میکن غهیماه باهم ص کیمن و خواهرت اگر  یعنی... سپهر من یراه هست ول کی-

 . میش یاخالقامون بهم نخورده و جدا م میگ یماه هم م هیراحته بعد از  الشونیمدت خ هی

 خوابوند در گوشم. یلیس هیحرفم بلند شد و واکنش نشون داد و  نیا دنیبا شن سپهر

درسته  یرعلیدم. ام یکنم؟ من که اجازه نم شینقربو یبچس،چطور یلیهنوز خ ای. سان ریام سیتو حالت خوب ن نکهینه مثل ا-سپهر

 ؟ی.  اگه عاشقت شد چ یماه ولش کن هیو بعد از  یکن چشیباز یشه که خواهرم رو بدم بهت که بخوا ینم لیدل یول یقمیرف

کنه که خوبه.  یهمش تظاهر م سیراحت!تورو خدا قبول کن حال خواهرم خوب ن التیشه! خ یعاشقم نم یفهمم حالت رو ول یسپهر م-

 به خواهرت نرسه و مثل چشمانم ازش مراقبت کنم. یبیآس چیدم ه یسپهر قول م

 !اریاسم خواهر من رو به زبون ن یرعلیبسه ام-

 فکر کن! ازت خواهش کردم.  یباشه سپهر،باشه ول-

 یخواستم برم از همه عذر خواه یم نکهیهمرفتار کنه.  ینجوریکردم بخواد باهام ا ی. فکرشم نم رونیاز اتاقش اومدم ب تیبا عصبان بعدم

 آروم شم. دیتا شا رونیکردم و رفتم ب

 

 (ای)سان

 گفت: تیمتوجه ورودم شد با عصبان نکهیکو؟به محض ا اینشسته بود ،پس داداش مان یصندل یرو یرفتم تو اتاق سپهر . سپهر عصب   

 باهات کار دارم. در رو هم ببند! نیبش ایسان-

 ه؟شد یبسم ا... چ-

 بگو.  نجا؟راستشویچرا اومده بودن ا نایا یدون یتو م-

 اومدن؟ ینه ،واسه چ-

 تو . یاومدن خواستگار-
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 داره. یهدف کیحتما  نیمن؟ ا یواقعا اون آدم مغرور و اخمو اومده خواستگار یعنیخنده  ریحرف از زبون سپهر، زدم ز نیا دنیباشن

 عنوان قبول نکن! باشه؟ چیفقط به ه ای. ساناینکردما سان فیجوک تعر-

 ازش! ادیکردم . اه اه بدم م یمن قبول نم یگفت یباشه. تو هم نم-

 ! حوصله ندارم.رونیبرو ب گهیخب د-

 رفتم سمتشون. ستادن،یوا ایخاله و مان دمیاومدم. د رونیاتاق سپهر ب از

 .میش یمزاحم م گهیموقع د هیانشاا...  میر یم میدار ایسان-ایمان

 !باشه؟ایاس ام اس بد ایباهات حرف دارم ،باشه خب برو . مان ایمان ستایوا-

 باشه.-

 

 گفت: خاله

 .میرس یحتما خدمت م گهیوقت د هیانشاا...  میمزاحم شد دیخب ببخش-

 کنم، خدمت از ماست. انشاا... خدانگهدار. یخواهش م-مامان

. البته یبابا و سپهر ناراض یبود ول یبود که مامان راض نیشون گرفتم اکه از بحثا یریگ جهیگفتگوها شروع شد  و نت نایا ایاز رفتن مان بعد

 زیم یرو میزنگ خورد، گوش میشده بود وسط بحثاشون گوش یگفته بود بهش که، راض یدونم خاله چ ینم یمامانم دودل بود قبلش ول

 : دمیپرس یرو برداشت . با کنجکاو میسپهر گوش زیرو بردارم از روم میگوشبود تا اومدم 

 ؟ هیرو بده! ک میسپهر گوش-

 دوستته. ایمونه ،مان یم شمیمدت پ هیتا  یگوش نیدم ا ینم -سپهر

 داره.  یکار واجب دیرو بده شا میسپهر بده گوش-

. هیانداختن و گفتن جوابم چ ریرو درآورد و رفت تو اتاقش که مامان و بابا من رو گ شیرو خاموش کرد و باتر میسپهر با اخم گوش بعدم

 منم قاطعانه گفتم مخالفم.

 رو ازم گرفت. میبداخالق گوش یرعلیاز دست سپهر خورد بود بخاطر اون ام یلیخ اعصابم

 روز بعد(۸)یرعلی***ام

شده  یهرطور دیخاموشه،با شیده و گوش یدونم چرا تلفنش رو جواب نم ینم یگرفتم ول ایو آدرس مدرسش رو از مان ایسان شماره

 ...یول هیدونم جوابش چ ی. نممیکه هم رو دوست دار میبه همه بگ دیبه دروغم شده با یباهاش حرف بزنم .حت

 با سپهر و باباشونم حرف بزنم. دیبرم دم مدرسش و باهاش حرف بزنم،با دیسرظهر با امروز

*** 

 

 (ای)سان

 نیبرم ا ادهیدنبالم؟ حوصله ندارم پ ادیشه سپهر ب یم یچ ایباالخره زنگ خورد . خدا شیخوره برم خونه. آخ یچرا زنگ نم ایخدا اووف

به گوشم خوردکه  ییآشنا یزدم که صدا یقدم م یحوصلگ یخلوت با ب ابونیو داشتم تو خ رونینفر از کالس زدم ب نیهمه راه رو. اول

 گفت:

 لحظه. کی...یخانوم سبحان-

رو از پشت گرفت. با  فمیک یکیحس کردم انگار توهم زدم . بعداز چند قدم  ینکردم حتما از خستگ یکه حوصله نداشتم توجه منم

 کنه؟ اونم به من اخم کرد و گفت: یم کاریچ نجایا نیگرد شده نگاهش کردم  ا ی. باچشما ایداداش مان دمیدرهم رفته برگشتم د یابروها

 باهات حرف بزنم. دیبا نیتو ماش یایشه چند لحظه ب یم-

دوطرفه رد شد که  ابونیبلند راه افتاد و از خ یجلوتر از من با قدم ها یرعلیفکر سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که ام هیچند ثان بعداز

با  ابونیاز اونور خ یرعلیام دمیرد نشدم که د ابونیو از خ ابونیاونور خ ستادمیتو دلم افتاد که وا یترس خاص هوی،اصن  دمیمن بهش نرس

 :دیپرس تیرد شد و اومد سمتم و با عصبان ابونیتونم . دوباره از خ ینگاهش کردم و گفتم که نم ینجوری! منم هم گهید ایگفت ب رهاشا

 ؟یش یچرا رد نم-

 رد شم . ابونیاز خ دمیترس هوی-

 کنم. یمن ردت م ایباشه ب-

 ! ایلحظه...تند نر هی-
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 گفت: باحرص

 .رمیبزنه بم نیرم ماش یباشه ،آروم م-

 . میشد نیو سوار ماش میرد شد ابونیحرفش خندم گرفت، از خ از

 ی، ول هیدونم جواب خونوادت منف یگه؟میخونتون د میکه چرا اون روز با مامان و خواهرم اومد یدیفهم نیبذار راحت حرفم رو بزنم ... بب-

 خونه شما... میایدونستم قرار ب یاون روزم من نم

 

 و ادامه داد: دیکش ینفس

 هی یچون نه من تو رو دوست دارم ونه تو من رو و فقط برا یمجبورم با تو ازدواج کنم، البته نه ازدواج واقع ایمن به خاطر مان راستش-

 یکنم افسردگ یکه افتاد احساس م ی. بعداز اون اتفاقیشد ای. فکر کنم متوجه حال مانیکه تو خونه ما باش ازهیماهه ن کیمدت کوتاه 

 نیگذره ؛ واسه هم یتو دلش م یچ یو بفهم یرو خوب کن ایحال مان یتون یگه و فقط تو م ینم چکسیرو به ه دشدر یگرفته ول

و جدا  میهمو دوست ندار میگ یماه م هی،بالفاصله بعد  میهمو دوست دار میو به پدر و مادرامون بگ میکن غهیباهم ص یمدت هی میمجبور

 ؟یدوستت به من کمک کن لحابه خاطر بهتر شدن  ی. حاال حاضر میش یم

 یاز طرف ؟یرعلیبگم به ام یحاال چ ایکنه؟ خدا یم یحالش بده که تظاهر به خوشحال نقدریا ایمان یعنیبگم بهش!  یدونستم چ ینم واقعا

 نیا دنیگفت قبول نکنم . منم با شن یسپهر م نی. پس به خاطر همیناراحت و عصب یرعلیهم از دست ام یبودم و از طرف اینگران مان

بهم  یتر ظیمحکم زدم به بازو و پهلوش که با اخم غل فمیبزنمش با ک دتایرس یو چون دستم به صورتش نم دادمحرفاش واکنش نشون 

 نگاهش کردم. تیشم که درو قفل کرد . با عصبان ادهیپ نینگاه کرد و منم اومدم از ماش

 با توام. ی! هزنما یم غیج نیخوام برم!بب یدرو باز کن م ،یشعور یب یلیخ-

گازش رو گرفت و راه افتاد که  هویفقط اخم کرده بود.  دیشن ی،اصال انگار نم دیکش یم قیو نفس عم شهیرو کرده بود سمت ش روش

 صدام در اومد. 

 !ی...نگه دار لعنت هی! ...من جوابم منفوونهینگه دار د یشعور یب یلینگه دار!خ-

 

 نگاهش کردم که اونم طبق معمول اخم کرد . تیترمز کرد و منم با عصبان هویکه  شه،یبه ش دمیدست کوب با

تونستم جوابت رو  ینگفتم احترام گذاشتم وگرنه م یزیکنم . درضمن اگر بهت چ ی.  من کار خودم رو مهیندارم جواب تو چ یمن کار-

 رسونمت دم خونتون . یبدم خانوم کوچولو ،االنم م

 شم! یم ادهیدار پرم، نگه  یخوام ،خودم م ینم-

رو  نیشدم و در ماش ادهیپ تیبا عصبان میدیرس یسرجام و حرص بخورم. وقت نمیواسم رفت که مجبور شدم ساکت بش یچشم غره ا هی

 که آروم گفت: دمیکوب

 فکرات رو بکن!-

 رفت. بعدشم

 (یرعلی***)ام

. اول زنگ زدم به سپهر  یاون که گفت جوابش منف یزنه . چقدرم واکنش نشون داد؛ البته حق داشت ول یدختره چقدر حرف م نی!ا یوا

رو دوست دارم و عاشقشم . بعدم شماره پدرش رو گرفتم و زنگ زدم و به پدرش هم  ایباهاش حرف زدم و مجبور شدم بگم سان یو کل

حرفا بعدم گفت، فردا دوباره با خونوادم برم  نیهنوز بچس و ا ایو گفت که سان رو دوست دارم اولش مخالفت کرد ایدروغ گفتم و گفتم سان

 . میخونشون حرف بزن

 یچ مینیبکنه . توکل به خدا بب نکارویکه دوستشه ا ایبه خاطر مان دیشا یعنیبده  تیکنم رضا یفکرم یلجباز هست ول کمیدختره  نیا

 شه. مامانم زنگ زد هماهنگ کرد. یم

*** 

 

 (ای)سان

 رفتم تو اتاق بخوابم که سپهر صدام کرد و گفت: یداشتم م   

 ؟یدوسش دار یمطمئن ایسان-

 ؟ی؟کیها؟چ-
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 . یلیفرداهم که پنج شنبس تعط رنیرو بگ ییدوباره جواب نها انیگم،فردا قراره ب یرو م یرعلیام-

 من ؟اون رو؟ یآهان. ک-

 یلیتو خ ی. ولیدون یمن هنوزم سرحرفم هستم بازم خودت م یروش نشد بگه. ول یدوستت داره روز اول یلیگه خ یآره اون که م-

 دوستت داره. یرعلیشه ام یمن هنوز باورم نم ایگم سان ی. میآبج یکیکوچ

 . دمیرم بخوابم، پوک یباشه . من م-

 ا؟یسان یگ یم یدار یچ-

 .ریها؟شب بخ-

 .ریبه خدا. شب بخ یخنگ-

دونه ما  یخواجه حافظ هم م یها حت هیگفته دوستم داره؟!عجب آدم وونهیشعور د یب یرعلیام یعنی گفت یداشت م یسپهر چ نی! اهوف

 افکار بودم که خوابم برد. نیکنم؟ تو هم کارشیچ ارویمان ی. ول میاز هم متنفر

 

و  دمیخوردم و رفتم حموم . بعدشم حاضر شدم و لباس خوشگلم رو پوش یشدم و صبحانه مختصر داریمامان، از خواب ب یباصدا سرظهر

 شه. یم یچ نمیتا بب انیکنم ب ی. حاال صبر مهیبگم من که جوابم منف یدونم چ یکردم. هنوزم نم شیآرا کمی

زدن. بعدشم گفتن من و  یساعت که بزرگترا داشتن حرفاشون رو م کیاومدن. تا  یرعلیو ام ایپنج عصربود، که خاله و عمو و مان ساعت

 دارم؟ یچه حرف یریکبیا نی. آخه من با امیاتاق حرف بزن میبر ،یرعلیام

 حرصم گرفته بود. بهش نگاه کردم . شییتختم نشست و از پر رو یرو یبدون حرف میوارد اتاق شد یوقت

 ؟هان؟یاومد یچ یبرا هی؟ مگه بهت نگفتم جوابم منف یفهم یتو چرا نم-

 گفت: یپوزخند سرد با

 !یچه نخوا یجوابت مثبت باشه . چه بخوا دینظر تو رو بپرسم، تو در هر صورت با ومدمیمن ن نیبب-

 دادم و گفتم: لشیپوزخند تحو هیمثل خودش  منم

 . نیهه!حاال بب-

رومه خواستم دستم روبه  یدعلیام دمیشد و د دهیدفعه دستم کش کیشدم که  ی. داشتم وارد سالن مرونیاز اتاق زدم ب یبدون حرف بعدم

 رو بکشم که محکمتر از قبل دستم رو گرفت و گفت:

 یخوام برسم،پس لجباز یکه م یزیکه دوست ندارم به چ یا گهید یرو بفهم که بهتره جوابت مثبت باشه وگرنه مجبورم از راه ها نیا-

 ادامه داد( باشه؟ یحرص درار شخندین هیدختر خوب به حرفم گوش بده )بعدش با  هینکن و مثل 

 .واریو دستم رو باال بردم تا بزنم تو صورتش که دستم رو گرفت و هولم داد که خوردم به د رونیب دمیدستم رو از دستش کش تیباعصبان

 

 . باحرص گفتم: میداشت یکم یلیروبه روم ،فاصله خ اومد

 ! من تورو...رونی. برو گمشو بیبکن یتون ینم یغلط چیتو ه-

 بایسرم و لباشم تقر یباال واریدستش رو هم گذاشت رو د یکیدهنم رو گرفت و اون  یمه حرفم رو بزنم که با دستش جلوادا خواستم

ول کرد و  شخندیمن رو با ن قهیبعداز چند دق دمیدهنم بود و تو چشمام زل زده بود . تو بهت بودم که د یبود که رو شیدست کینزد

 گفت:

 شه. یم هیباعث برداشت بد بق نجایموندنمون ا یادی. ز رونیب میبهتره بر-

 از در اتاق خارج شه بلند گفت : نکهیبهت کار ها و حرفاش بودم . خودش زودتر رفت . قبل از ا تو

 خانوم! گهید ایب-

زنه  یبا بابا حرف م یظیزنه و از اونور سپهر کنار بابا نشسته و با اخم غل یمامانم با خاله داره حرف م دمیخودم اومدم وارد سالن شدم،د به

 بهم کرد و روش رو کرد اونور . یظیمن اخم غل دنیو با د

 گفت:  قهی(بعد از چند دقایو مان یرعلیام ی)باباعمو

 یو چند روز دیخونده شه که بهم محرم ش نتونیهم ب تیمحرم غهیص هیبهتره  دیو هم رو دوست دار دیهست یحاال که هر دوتون راض-

 !انهی دیایکنار ب یباهم تو زندگ دیتون یم دینیبب د،یباهم باش

 گفتم: یموافقتش رو اعالم کرد. با حرفشون تو بهت رفتم و با اخم و ناراحت تیدنبال حرف عمو، بابا با قطع به

 ادامه حرفم رو گفت( یبا لبخند بزرگ یعل ریاما بابا...)خواستم حرف بزنم که ام-
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 .میشناس یرو م گهیهمد شتریو ب میرس یبه تفاهم م شتریب ینجوریم،ایالبته که موافق -یرعلیام

 سرش رو تکون داد و گفت: یرعلینگاه کردم و پدرم در مقابل حرف ام یعل ریبه ام تیعصبان با

 شه. یم یجار نتونیموقت ب تیمحرم غهیص هیپس االن -

 ***)سپهر(

 رفتن تو اتاق تا باهم حرف بزنن. ریو ام ایبزرگترا تموم شد و سان یهم ناراحت بودم. باالخره حرفا یرعلیحوصله نداشتم و از دست ام اصال

 

زدم که  یبودم و داشتم با تلفن حرف م ستادهیراهرو وا یرفتم ،تو رونیاز سالن ب یعذرخواه هیزنگ خورد، با  میگوش قهیاز ده دق بعد

 یرعلیصحنه خواستم برم ام نیا دنیچسبوند. با د واریو اون رو به د دیرو کش ایدست سان یرعلیام دمیتوجهم رو جلب کرد که د ییصدا

 رو به روم قرار گرفت. ایدرازتر کرده که از شانس بد، همون موقع مان مشیرو از گل شرو خفه کنم که پا

 سوال؟ هی دیببخش-

 گفتم: یباتند

 شده؟ یزی! چدییکنم؛ بفرما یخواهش م-

 من و من گفت: با

 کجاس؟ ییدستشو-

 کرد و گفت: یاخم قمیمن و لبخند عم یبانگاه طوالن دمیدختر چقدر با مزس که د نیحرف خندم گرفت. ا نیا دنیشن با

 انگار مزاحم شدم. دیببخش-

 خودم اومدم و گفت: به

 .دییمشغوله. بفرما یخوام . فکرم مقدار یواقعا معذرت م-

و  ستادهیبهت زده تنها وا ایسان دمیرو . تلفنم قطع شده بود و دنشون دادم ،دوباره برگشتم تو راه ایرو به مان ییدستشو نکهیبعداز ا  

 گفت : ایکه به سان ستادهیچند قدم جلوترش وا یرعلیام

 خانوم ! گهید ایب-

 کنار بابا نشستم  و به بابا گفتم: ییرایرفتم تو پذ عیرد شدم و بهش طعنه زدم و سر یرعلیبا اخم از کنار ام منم

 . ایسان یبرا ستیب ناصال مناس یرعلیبابا ام-

 درجواب گفت: باباهم

 ...یول ادهیز کمی شونیمنم موافقم اونا اختالف سن-

 بابا اما...-

 کنن و باباهم قبول کرد. غهیگفت بهتره ص یعل ریام دمیادامه حرفم رو بزنم که د خواستم

 (ای***)سان

خوشگل انداخت سرم و مارو برد تو اتاق. حاج آقا هم  دیچادر سف کیخاله  دمیآخه؟تا به خودم اومدم د یچ غهیگن خدا؟ص یم یچ نایا

 وسط؟ نیبود ا یچ گهیخدا حلقه د یو حلقه اس!وا ینیریکله قند و ش دمینشسته بود. به رو به روم نگاه کردم د

 

به جز سپهر که اونطرف  دنیخند یکردم. همه م یفاصله داشتم به دور و اطراف نگاه م نیخوند که منم تو هم یآقا داشت دعارو م حاج

 کنه و درگوشم گفت : یداره بدجنس نگاهم م دمیشعور نگاه کردم، د یب یعل ریبود. به ام ستادهیاتاق وا

 ماهه. کی. خب؟همش یگ یزود بله رو م-

 بلند گفت:  یعل ریعمرا بله رو بگم . حاج آقا منتظر بله بود که ام من

 .  نیذره خجالت هیبلندتر بگو بله همه بشنون . حاج آقا خانوم ما  زمیعز-

 درگوشم گفت : یرعلینگاه کردم. که ام یرعلیگردشده به ام ی. با چشمادیحاج آقا دوباره پرس که

 شعورم نه؟ یمن ب-

 بلند گفتم: منم

 آره -

 آره نه بله! زمیعز-یرعلیام

 بله-گفتم یحالت طلبکارانه ا با
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 ریکنم خودم رو خاله حلقه ها رو آورد. ام هیخاک بر سرم تا اومدم توج یکار دست خودم دادم وا دمیدست زدن تازه فهم و دنیخند همه

و  دمیاومد . منم با حرص انگشتش رو کش یدرم غمیحلقه رو کرد تو دستم که داشت، ج یجوریدستم رو گرفت و  یبا لبخند بدجنس یعل

گفتن و  کیکردن و تبر یشد آخه؟ همه باهام روبوس ییهوی یخدا چرا همه چ ینگاهم کرد . وا که چپ چپ ستشحلقه رو انداختم تو د

ساعت فقط بغلم کرد و بعدش عزم رفتن 2هم  ایو سپهرم باز رفتن تو اتاق باهم حرف بزنن. مان یرعلیقربون صدقم رفت. ام یخاله هم کل

 سپهر کنارم بود گفت: کهیو در حال فمرفتن اومد طر یداشتن م یوقت یرعلیکردن و ام

 دنبالت. خداحافظ سپهر داداش.  امی،فردا م زمیمراقب خودت باش عز-

 کردن که سپهر برگشت گفت: ی. سپهر هنوز هم اخماش تو هم بود و درباره مراسم امروز صحبت م میرفتنشون همه دور هم نشست بعداز

 . غشونیکردم ص یسه ماهه...عقدشون! اه قاط ستیکه ن یالک-

 :دمیتعجب پرس یزد پشتم . با کل یتو گلوم و به سرفه افتادم سپهر با شدت م دیخوردم پر یکه داشتم شربت م یرحالد

 سه ماه؟واقعا سه ماهه؟-

 هو؟ی شدیآره . چطور مگه ؟چ-مامان

 ماه بود که... کیدونستم  یکه من م یی! آخه تا اونجایعال ،چهیچیه-

 گفت: مامان

 گرفتن سه ماه باشه. میرف زدن تصمبزرگترا باهم ح گهینه د-

 گفت: تیحرف اومدم برم اتاقم استراحت کنم که سپهرم پشت بندم اومد تو و با اخم و جد یکم بعداز

 ایچند وقت مواظبت باشه... سان نی،هرچند من همه حرفام رو بهش زدم و گفتم تو ا ستیمناسب تو ن یرعلی...اممیاز دستت عصبان ایسان-

گفتم که حواست  یبهت بگم ول دیمن نبا نارویشه ا کیبهت نزد یادیکن! نذار ز تیفاصلتم باهاش رعا یتو هم مراقب خودت باش! راست

 کرد به من بگو،باشه؟ تتیذاگه ا یباشه . راست

 . بخند.  یناراحتت کردم . دوست ندارم اخمات رو داداش دیباشه،سپهر ببخش-

 و شش سالشه. ستیب یرعلیام یهجده  سالته ول کم؛توی ادهیز ونتیاختالف سن ی،ولیباشه آبج-

:. 

 بگم ...خسته شدم امروز. یدونم چ یسپهر من هفده سالمه ، راستش ... نم یآره خب. ول-

 .تیگوش نمیا یاستراحت کن!راست یباشه آبج-

در کل انگشتر  یتو سرم . اه !ول زمیبر یدونم چه خاک یکرده تو انگشتم نم ریانگشترم که گ نیاعصابم خوردبود، ا یرفتن سپهر حساب بعداز

ماه باشه... من که سر  کیکنم آخه؟ قرار بود همش  کاریسه ماهه رو چ نی. من اادیانداخته دستم بدم م یرعلیچون ام یها! ول هیخوشگل

 افکار غرق بودم که خوابم برد. نیشم. تو ا یماه ازش جدا م کی

 روز بعد(۳***)

کردم و  پیحاضر شدم و خوشت عیخونشون. سر انیهم قراره ب ایو مان یرعلیخاله ام نکهیگ زد و گفت که برم خونشون مثل اخاله زن امروز

با خاله و  یرفتم . بعد از سالم و احوالپرس ادهیبا ما فاصله داشت پ ابونیخ هی نایا ایکه خونه مان ییکردم . از اون جا یاز مامان خداحافظ

 داریرو هم ب ایبود . لباسام رو عوض کردم و مان مارستانیهم ب یرعلیخوابه . ام ایمان دمی. د ایرفتم تو اتاق مان سایو دخترش پر ایمانخاله 

 کردم.

 سالم تنبل خانوم. پاشو خالت اومده!-

 ندارم بذار بخوابم. ؟حالیسالم زن داداش خوب-

 . پاشو دختر خالتم هست. ایبساطو ،بگو سان نیجمع کن ا-

 

 ازش،حوصلش رو ندارم. ادیبدم م سا؟اهیپر یک-

 .ایبگم مان یزیچ کی-

 بگو.-

 کنه . رمیخواد تحق یکنه . انگار م ینگاهم م یجوریندارم.  یحس خوب سایدونم چرا نسبت به پر یمنم نم-

 !وونسیولش کن بابا. د-

 شامه. گهیساعت د هی ارهیرو ب فشیبگم تشر یگم خاله گفت زنگ بزنم به داداش جنابعال یم ایمان-

 خب ...زنگ بزن به شوهر جونت.-
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 بهش؟ یزنگ بزن یتون ی. تو مستمیشمارش رو بلد ن ا،بابایاه مان-

 باشه بابا. -

 !نییپا ایلباست رو عوض کن ب ای. مان یمرس یوا-

 کنه ،منم با تعجب نگاهش کردم.  یداره نگاهم م ستاده،یوا سایپر دمید رونیاز اتاق اومدم ب تا

 ؟یعوض نکرد یرعلیچرا لباست رو تو اتاق ام ایسان-

 جان؟ سایداره پر یچه فرق-

 

 با عشوه گفت: سایپر

 !گهیباشه پسرخالمه د یعطرش مست کنندس...هرچ ی. بو میرعلیمن عاشق اتاق ام یفرق داره. وا یلیخ-

 ریو ام سایپر نی... فکر کنم بیش یرعلیزن ام اقتتهیلبخند از کنارش رد شدم . حس کردم حرص خورد. خاک توسرش همون ل هیبا  منم

اومد،بعداز سالم و  یرعلیحس کردم ام قهیبه من چه اصال؟تو آشپزخونه بودم. بعداز چند دق الیخ یقبال بوده ،ب یرابطه ا کی یعل

 گفت:  یصداش رو نازک کرد و با عشوه خاص سایبا خالش،پر یاحوالپرس

 ...میدید میحاال که اومد هیچه تحفه ا می! فکر کردیاومده چه عروس رمیگفت عروس گ یجوریخاله  یرعلیام یوا-

 زد گفت: یکه تو صداش موج م یتیبا عصبان یرعلیاومد حرفش رو کامل کنه ام تا

 شه .  ی! ادعات مایستیحاال خودتم تحفه ن-

 . میدیچرو  زیسالم داد دوباره برگشت تو اتاقش. با خاله م نکهیهم بعد از ا ایرفت. مان بعدم

 رو به من گفت: خاله

 شام بخورن؟ انیب یرو صدا کن ایو مان یرعلیشه ام یزحمت م یجان دخترم ب ایسان -

 باال و گفت: دیپر یمثل چ سایلحظه پر همون

 صدا کنم. رویرم ام یخاله جون من م-

 گفت: خاله

 کنه واسه شام. یره خودش نامزدش رو صدا م یم ایتو شامت رو بخور. سان زمینه عز-

 .دمینشن ییبه در زدم صدا یتقه ا یرعلیرو صدا کردم و بعدم رفتم جلو در اتاق ام ایاجبارا رفتم باال . اول مان منم

 

صحنه چشمام رو بستم و  نیا دنیبود. با د سیبود. موهاشم خ دهیچیحوله دورش پ هیبلوز تنش نبود فقط  یرعلیاتاق رو باز کردم . ام در

 گفتم :

 شام . ایب-

 من تو راهرو گفت: دنیبا د ایکه مان نییرفتم پا بعدم

 لپات گل انداخته؟ ،یتب دار ا؟یچته سان-

 نه.-

 چسبونه...اه!اه! ینچسب، م یرعلیخودش رو به ام ساینظر داشتم. اه چقدرم پر ریرو ز یرعلیو ام سایآخر شب تمام حرکات پر تا

 ادیخواستم به سپهر زنگ بزنم ب یبه خاله حاضر شدم که برم . چون شب بود م یرفتن . منم بعد از کمک سایبعد از شام خاله و پر باالخره

 دنبالم که عمو گفت:

 کو؟ یعل ریدخترم ام-

 .گهیرم د یتو اتاقشه عمو. من با اجازتون م یرعلیام-

 گفت: یحالت مهربون عموبا

 ؟یبر یخوا یم ییدخترم . بعدشم تنها گهید یموند یم-

 دنبالم .  ادینه عمو دستتون درد نکنه . آره البته به سپهر زنگ زدم ب-

 .نمیبب نجایا ای... بدو پسر بیرعلی... ام یعل ری. امینداز یدخترم چرا برادرت رو به زحمت م-

 وگفت: رونیبا عجله از اتاقش زد ب یرعلیام

 د؟یداشت یبله بابا...امر-

 گفت: یرعلیرو به ام عمو
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 دخترم رو برسون خونه! ایدختر دست تو امانته . ب نیپسر؟ا یکش یخجالت نم-

 بهم کرد و رو به عمو گفت: یظیاخم غل یعل ریام

 شدم ببرمش. یچشم بابا،اتفاقا داشتم حاضر م-

 

ازم فاصله  یدومتر  کی یرعلیبود. ام یحاک نمونی. بازم طبق معمول سکوت ب رونیب میاز خونه زد ایاز عمو و خاله و مان یاز خداحافظ بعد

 رو شکست. نمونیسکوت ب یرعلیام هویکردم که  یداشت منم با حرص گه گاه نگاهش م

 ادتیشما  نکهی. در ضمن مثل ایرو ادهیخواستم برم پ یبه خاطر حرف بابا دو م کیوقت نگرانت بودن اومدم برسونمت؛ کی یفکر نکن-

و   رونیب یزبونش بکش ریاز ز زویکن همه چ یحرف بزن . سع ایاز فردا کارت رو شروع کن. با مان ؟یبا من نامزد شد یرفته واسه چ

 . باشه؟ یگ یرو به من م یهمه چ یای. بعدش مهیکاراش چ نیا لیدل یبفهم

 حرص نگاهش کردم و گفتم : با

 ماه تموم شه . کی نیباشه . فقط من منتظرم ا-

 .نطوریمنم هم-

 رفتم تو و بالفاصله خوابم برد. یرعلیبا ام ینگ رو زدم . در باز شد و بعداز خداحافظدر و ز یجلو میدیرس

 ماه بعد( کی***)

خسته  یخانوم از زندگ ایمان دمیکنه. آخرم فهم یم ینطوریبکشم که چرا ا ایزبون مان ریکردم از ز یم یماه همش سع کی نیا یتو    

حرص من رو در  یمختلف یبه شکلها یعل ریماهم که ام کی نیقرصا رو هم اشتباه خورده بود. ا یو حت هیواسش تکرار یشده و همه چ

 هی دیبا یرو هم که آوردم جمع کنم و برم ول یاون چند دست لباس دیبا گهیقرار دادمون تموم شده و د گهیپسره خله! امروز د نیآورد. اه ا

 ...میساز یو نم میکنن ما باهم لجکه همه فکر  میراه بنداز یرعلیبا ام یحساب یدعوا

 

و به خاله  نایا یرعلیبرگشتم خونه ام چوندمیتا دم مدرسه رسوند، منم پ یرعلیپاشد رفت مدرسه. من رو هم ام ای! امروزم به زور مانهوف

 گفتم که کالس نداشتم . یالک

 دلم گرفته . نقدریدونم چرا امروز ا ینم

بار زنگ  کیرو داده بودم .  یرعلیزنگ زده ! منم به مدرسه شماره ام یرعلیخدا ام یزنگ خورد. وا میافکار خودم غرق بودم که گوش تو

 رو جواب دادم. یگوش یدوم با حالت طلبکارانه ا یخورد جواب ندادم . سر

 الو...بله؟-

 گفت: یعصبان باحالت

 ؟ید یرو جواب نم تیچرا گوش-

 گفتم: رلبیز

 به تو چه آخه!اصن دلم خواست.-

 ؟زنگ زدن به من از مدرسه. یچوندی. چرا مدرسه رو پایگ یم یدار یشنوم چ یم-

 .ادی... الو صدا نم ؟الویگ یم یدار یها؟چ-

 ؟ییکجا ؟هان؟االنیگم چرا از مدرسه برگشت ی! ماریادا در ن یا؟الکیمن خرم سان-

 حوصله نداشتم بمونم تو مدرسه . االن خونه شمام. درضمن سر منم داد نزن ! خداحافظ.-

 ! خداحافظ.گهیجوابت . باشه د سیاصال قانع کننده ن-

 بود. بازم با حالت طلبکارانه جواب دادم. یرعلیزنگ خورد باز ام میگوش قهیگذشت. بعداز چند دق ریبخ

 ه؟یبازچ-

 

 گه؟ید هیامروز، چه روز یدون یم-

 و هشتمه. ستیامروز ب-

 شم. یامروز از دستت راحت م گهید یدون ینه از اون لحاظ . م-

 رم. یم رمیگ یماه طالقم رو م کی. باالخره بعد از دیخدا صدام رو شن یدیشم. د یتو راحت م یایمنم که از دست بداخالق نیا-

 خنده ریحرفم زد ز نیا دنیباشن
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 ؟یوکالتم بخون یخوا یهوشت م نیبا ا م؟حتمایریکه طالقم بگ میطالق؟من و تو مگه عقد کرد-

 گفتم طالق؟ یبه تو چه اصال؟من ک-

 .یناراحت یلیخ نکهیچقدر صدات ناراحته! مثل ا-

 ؟ یگ یکه م یدی. در ضمن مگه تو من رو د رمینخ-

 .یآره صبح از چشمات خوندم چقدر ناراحت-

 خونن. یم ویهم همه چ ی. چون عاشقا از چشما یعلریرفت ام یواقعا؟از چشمام؟پس بگو عاشقم شد-

 

 دم . یتو فکر کن آره. امروز اومدم خونه نشونت م-

 خوشحالمون کن. یخداحافظ کی! با  گهیباشه خب د-

 .گهید امیامشب م-

 .تیترب یب-

 !خداحافظ. ضهیتو کال ذهنت مر ،ییمنحرف تو-

حالم البته صبحونه  یب نقدریدونم چرا ا یدونه که سه ماهه؟فکرنکنم! امروز نم ینم یرعلیام یعنیرو قطع کردم .  میگوش یحوصلگ یب با

 بود فکر کنم. یکنم . اومدنم الک یحرف بزنم و خداحافظ نمش؟باهاشییبب ادیم یک ایمان یهم نخوردم...وا

و  میباهم حرف زد یاومد و کل ایناهار مان از مدرسه اومد. خاله صدام زد برم ناهار بخورم ،منم اشتها نداشتم نرفتم . بعداز ایظهر مان سر

رو  لشیبود که خودمم دل یتو دلم آشوب یجمع بود ول لممیاز سرکار برگشت . منم حاضر شدم. وسا یعصر یرعلی. آخر سرم اممیدیخند

 دونستم. ینم

 جهیدونم چرا سرگ ینگاهم کرد. نم یخاص جوریسالم داد منم جواب سالمش رو دادم .  هیاومد تو اتاق و بالفاصله در رو بست .  یرعلیام  

 دستاش گرفت و تو چشمام زل زد.  نیداشتم. اومد سمتم و صورتم رو ب

 در اومد و گفتم : صدام

 ؟یکن یم یدار کاریچ-

 گفت و یسیه

 

 کرد. در گوشم گفت : یخورد حالم رو بدتر م یگوشم آورد. نفساش که به گردنم م کیبعدم سرش رو نزد و

 کنم. یکنم . من خوشبختت م ینرو! خواهش م شمیدوستت دارم. لطفا از پ ایسان -

 نم؟یب یخواب م یعنی ایگه؟خدا یداره م یچ نیمغرور ...ا یعل ری... از امنیاز ا دمیشن یم یمن چ ایخدا

 فت:گ دهیبر دهیحرفاش بر یخنده و البه ال ریزده ز دمینگاه کردم د یرعلی. به ام دمیسرم رو عقب ترکش بابهت

 بود. یوقت همش شوخ کی یرینگ یحرفا رو بهت بزنم؟ جد نیا یداشت ه؟توقعیچ -

 گفت: یرعلیرفت که ام یاهینشستم که چشمام س یرعلیتخت ام یهام شدت گرفت. رو جهیحرکتش حالم بدتر شد و سرگ نیا با

 ،ناراحت نشو . ایکردم سان یشوخ-

 بود: نیا دمیازش شن یکلمات نیوضع من جلو تر اومد و آخر دنیبا د بعدشم

 ...ایچت شد؟سان ایسان-

به گوشم خورد که گفت  ییآشنا ی. به دور و برم نگاه کردم خواستم بلند شم که صدا دمیلحظه همه جارو تار د کیرو باز کردم .  چشمام

: 

 !ایبخواب سان-

 : دمیپرس ایز مانا ی. به دستم نگاه کردم که سرم بهش وصل بود. با کنجکاواسیمان دمید برگشتم

 کجاست؟ یرعلیام ایمان-

 گفت: یبا حالت شوخ ایمان

 رو بده. مارستانیب نهی... رفته صندوق هزرهیگ یاوه حاال چه سراغ شوهرشم م-

 نجا؟یاومدم ا یمن چطور ایمان-

شد  نیجنتلمن بغل کردو سوار ماش کیدست پاچه شد من و مامان رو صدا کرد . بعدش تو رو مثل  یرعلی. امیشد هوشیب یچیه-

 .نییافتاده پا یلیو دکتر گفت که فشارت خ نجایا میو بعدش اومد  ایب ام؟گفتی،گفتم منم ب
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 اومد باالسرم. یرعلیام دمیحرف بزنم که د خواستم

 گفت: یرو به من با بدجنس یرعلیام

 تموم شده بود. غمونی. آخه امروز مهلت صیضیخودش رو زده به مر نیا -

 حرفش حرصم گرفت و با اخم نگاهش کردم. نیا با

 . حاال دوماه مونده داداش.دیکرد غهیماهه ص هی. تازه  ایخل شد یرعلیام-ایمان

 نگاه کرد. ایگرد شده به مان یبا چشما یرعلیام

 :دیپرس یبا کنجکاو یرعلیام

 .ایسه ماهه؟دروغ نگو مان ؟دوماه؟مگهیچ-

 م داداش. سه ماهه از مامان بپرس .گ یبه خدا راست م-

 پرسم. یاز مامان م گهیخونه د میر یباشه ما م-

 رو به من ادامه داد( تی)بعدشم با عصبان

 که فشارت افتاد؟ یکار کرد یتو چرا فشارت افتاده بود؟چ-

 .نییپا فتهیخب!؟اصال فشار خودمه دوست دارم ب یش یم یوا؟چرا عصبان-

 گفت: یرعلیبه ام ارویمان

هم گشنشه  ایگم مارو ببر رستوران. سان یم ،یداداش یرعلیتا االن گشنه مونده . ام شبینه ناهار خورده بود نه صبحانه . از د ایسان-

 نخورده...داداش خواهش! یچی،ه

 

 .دیدوست دار ییهرجا دیدنبالم، شماهم بر ادیزنم به سپهر ب یخورم . زنگ م ینم یچیمن که ه ایمان-

 فت:زد و گ اغریمان

 . میبخور تزایخواد مارو ببره پ یم یعل ریخونتون! ام یوقت شب بر نیذاره تو ا یمگه م یرعلیه؟امیاداها چ نیا ایاه سان-

 لب گفت: ریهم ز یرعلیام

 من غلط بکنم. -

 :دیکنجکاو پرس ایمان

 ؟یرعلیام یگفت یزیچ-

 کنه. یضرر م هیکه فشارش افتاده.  معدشم که خال اهمیضرر داره واستون . سان تزایگم پ ینه . م-

 کنه. یضرر نم رمینخ-

 روبه من گفت: یرعلیام

 .یبخور یخواست یتو که نم-

 خوام . یهنوزم نم-

خوبه . تا  یول نهیی. اونم فشارم رو گرفت گفت هنوزم پامیبعد بر رهیتا فشارم رو بگ ستمیپرستار اومد و سرم رو جدا کرد و گفت وا بعدم

خواد ناراحتم کنه. خب اگه  یم ایکنه  یم تیچشه همش من رو اذ یرعلیدونم ام یکردم. نم یبا اخم نگاه م یعل ریرستوران به ام میرسب

 زنه؟ یذاره و همش با اخم با من حرف م یچرا سر به سرم م ادیمازم خوشش ن

 

 گذاشتشون جلو من. زویکاکائو اومد سمت م ریو ش کیبا ک قهی. بعد از چند دقادیتا ب مینیبش ایگفت من و مان یرعلیرستوران . ام میدیرس

 روبه من گفت: یعل ریام 

 !هیرو بخور معدت خال نیتو ا-

 حرص نگاهش کردم . با

 خورم. یم تزایخورم اصال. اگرم بخورم پ ینم یچیمن ه-

 گفت: یرعلیام

 .یبخور تزایپ دیات باشم. پس تونبا هیمراقب  تغذ دکترت گفته ایگفته باشم واستون ضرر داره ...درضمن سان-
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نگاه کرد که  یعل ریبهت زده به ام ایگذاشت جلو خودش. مان شمیکیو  ایرو گذاشت جلو مان شیکی یرعلیرو آوردن ام تزایپ نکهیاز ا بعد

 گفت: ایمان یبردن حس کنجکاو نیاز ب یبرا رهمیام

 .رمیگ یضرر داره بعدا براش م ایواسه سان-

دو  نکهیبعد از ا یرعلیرو خوردم که ام کیکاکائو و ک ریش یرو نگاه کردم که کوفتش شه.  آخر سر از زور گرسنگ یعل ریام یجوری منم

 گفت:  ایرو خورد رو به مان تزاشیاز پ کهیت

 .  نیتو ماش دیایرو باهم ب تزاتیپ یتو هم تموم کرد ا،یمان نیرم تو ماش یرم پولش رو حساب کنم بعدش م یمن م-

 گفت: یرعلیروبه ام ایمان

 .یرعلیام ینخورد یچیتو که هنوز ه -

 ندارم.  اشتهام کور شد. لیم-

 با تعجب بهم نگاه کرد و در آخر گفت : ایخوردم که مان یرو دولپ تزاشیرفت پ یرعلیتا ام منم

 ازت.  رنیگ یچته.؟ بخدا نم-

 جلو نشستم.  ایو منم به اصرار مان میشد نیاشسوار م ایغذامون تموم شد من و مان نکهیازا بعد

 :دیکنجکاو پرس یرعلیام

 ا؟یسان ختهیر یگوشه لبت چ-

 خته؟یر یگوشه لبم چ ایخته؟مانیر یدونم . گوشه لبم چ ینم-

 

 گفت: یرعلیام

 فقط. یخورد کیکاکائو و ک ریگوشه لبت سس قرمزه. تو که ش -

 بود زد به صورتم. یسس ایمان یشد؟فکر کنم دستا ینجوریدونم چرا ا یآره. نم-

 بد نگاهم کرد و گفت: یرعلیام

 من شاخ دارم؟دم دارم؟ گوشام درازه؟-

 .گهید یحتما دار یگ یم یدونم واال. وقت ینم-

 خنده. ریهم زد ز ایرفت تو هم و مان شتریاخماش ب یرعلیحرفم ام نیا با

 گفت: یعل ریام

 رو نصفه خوردم و بعدش گفتم اشتهام کور شد؟چون تو غذام مو بود. زامتیچرا من پ یدون یم ایمان-

 حرفش چشمام گرد شد و حالت تهوع  بهم دست داد . نیا با

 گفت: یرعلیام

 رفت تو معدش . شیسر و ر یخورده نوش جونش! فوقش مو یحاال هر ک-

 نگاه کردم.  یعل ریچپ به ام چپ

 مردن بگن توش مو بود؟ یم ایبعض ایمان-

 ؟یریگ یکردم. تو چرا به خودت م یشوخ-یرعلیام

 مشت زدم به بازوش و گفتم: کی تیبا عصبان منم

 !یلیخ یعل ریام یشعوریب یلیخ-

 ادامه داد. شیحرف و حرکتم بهت زده فقط به رانندگ نیبا ا که

 

 ونیزیتلو میداشت مینداشتم. دورهم نشسته بود لیبودم و م ریبخورم که منم س یزیچیاصرار کرد که  یخونه و خاله کل میدیرس بعدشم

 بلندشد و گفت: یرعلیفکر بودم که برم حموم که ام نیکه منم تو ا دمید یم

 رم حموم. یمامان من م-

 تو حال خودم بودم گفتم: کهیحرفش در حال نیا با

 .امیمنم م یرعلیام ستایوا-

 ؟ یگ یم یدار یچ یفهم یم-یرعلیام

 باهم... میر ی! مامیمنم م ستایآره وا-
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 گفتم که بعدش با من و من گفتم: یچ دمیکنن، تازه فهم یدارن بد نگاهم م یرعلیام ژهیو به و ایخاله و عمو و مان دمیخودم اومدم د به

 شه برم حموم. یمن مورمورم م یخوام اول برم حموم . آخه تو بر یکه من م نهینه منظورم ا -

سمت حموم  دمیدو عیبود. منم سر یرعلیاتاق ام یرو به رو قایدق ییمت اتاقش . حموم و دستشوتکون داد و رفت س یبا اخم سر بعدش

 و گفتم: ستادمیجلو در حموم وا

 رم.  یاول من م-

 گفت: یبا حالت مسخره ا ریام

 رم اول . اول بزرگترا بعد کوچکترا.  یمن م-

 با همون لحن گفتم: منم

 به عقله نه به سن وسال آقا! یگه؟بزرگید یتو از من بزرگتر-

 کردو گفت: یظیغل اخم

 کل کل کردن با جوجه ها هدر کردنه وقته!-

 نه حوله برداشتم نه لباس! دمیدوش گرفتم تازه فهم نکهیبا حرص رفتم حموم و درو محکم بستم . بعداز ا منم

 

بلند شد و اومد جلو در  یرعلیام یصدا هویته بود،که حرصم گرف یرو صدا بزنم که اونم جواب نداد. حساب ایشدم چند دفعه مان مجبور

 حموم. 

 !نمیدرو باز کن بب-

 ذره درو باز کردم . هیکنم . آخر سر  کاریمونده بودم چ منم

 اونور. ؟برویخوا یم یه؟چیچ-

 ؟یخوا یم ی. تو چیزن یخوابنا داد م ا؟همهیگم چه خبرته سان یم-

 بگو از تو ساکم لباس بده بهم. حوله هم بده بهم. ایبه مان -

 خوابه. ایمان-

 خب به خاله بگو!-

 مامان هم خوابه.-

 بهم؟ اصن ساکم کجاس ؟ یرو بد ایشه حوله مان یم یرعلیکنم؟ام کاریخب من االن چ-

 شن. یم داریب هی. سر و صدا هم نکن بقریکجاست. ساکتم تو اتاق منه. خب من رفتم بخوابم شب بخ ایدونم حوله مان ینم-

 !وونسایکنم آخه؟عجب د کاریچ اینم،خدایبب ستای...دکتر...اه وا یرعلیعه ام-

به در حموم خورد. هم  یتقه ا قه،یاومد حموم. بعداز چند دق یم یرعلی. کاش اصال اول امیرعلیاعصابم خورد شده بود از دست ام یحساب

که  یرعلیام دمینگاه کردم د یرکیز ریز یچشم کیحولس .  دمیباز کردم و د کمیشده.  در رو  داریکه ب اسیمان دیو هم گفتم شا دمیترس

 .رهیگ یداره جلو خندش رو م یخندش گرفته ول التممعلوم بود از ح

:. 

 .سین ایحوله مان نیا-

 !ینکن فی! حولم رو کث یزیچ کیبرو تو اتاقم لباست رو بپوش. فقط  ریرو بگ نیفعال ا ایحوله منه. ب نیآره . ا-

 گفت: شخندینگاهش کردم و حوله رو ازش گرفتم که با ن یعصبان

 مورمورت نشه؟-

 کوتاه بود که صدام در اومد و گفتم: یلی. خ هیاستخر دمیحوله رو ازش گرفتم د نکهیاز ا بعد

 برم تو اتاق. امیبرو اونور من ب یرعلیرون؟امیب امیب ی. چطوریرعلیکوتاهه ام یلیخ نکهیا-

ندارم  یعالقه ا یعنیکنم.  یکشم روسرم . تو به کاره خودت برس نگاهت نم یخوابم پتو رو هم م یبرو تو اتاق،منم تو اتاق  م ایتو ب-

 !ادیخوشم م یلینگاهت کنم. خ

 نکن! تمیاذ گهید رونیآروم گفتم( برو ب نوی.)ایشعوریب یلیخ-

 نکهیمثل ا دمی. به تختش نگاه کردم د یرعلیتو اتاقه ام دمیدو عی. سر رونیمنم اجبارا رفتم ب . ومدین ییصدا چیه گهید قهیدودق بعداز

 دنیجلو دره . با د یرعلیام دمید رونیرو باز کردم که برم ب یرعلیو در اتاق ام دمیخجالت لباس هام رو پوش یخوابه پتو هم روسرشه. با کل
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 یدستش رو کهیحال ده؟دریرو تخت خواب یپس ک هیرعلیام نیبزنم که دستش رو گذاشت جلو دهنم. اگه ا غیخواستم ج یم یرعلیام

 رفتم عقب که در آخر افتادم رو تخت. یقدم م هیاومد  یقدم که جلو م هیدهنم بود، در اتاقش رو بست و بازوم رو گرفت . 

 

کنه  ینگاه م ینجوریچرا ا نیجا خوردم. ا یرعلینشه. از حرکت ام داریب اروی نیبود که ا نیاز ا شتریب دمیتو دلم بود. ترس یترس خاص هی

. با حرص نگاهش دهیخواب نیرو تخت که من فکر کنم ا دهیبالشت چ یرعلیام دمی؟ در آخر دستم رو ول کرد و منم پتو رو زدم کنار د

 بگم که گفت: یزیکردم ،خواستم چ

 .یکن آروم باش یبکش،فقط سع قی!آروم باش خانوم کوچولو!نفس عم سیه-

.  ایو رفتم اتاق مان رونیروش . از اتاق رفتم ب ختمیکنسول بغل تخت برداشتم و ر یآب رو از رو وانیپوزخند مزخرف زد و منم ل کی بعدم

رفته حموم .  یرعلیکه ام دمیاومد فهم یم رونیکه از ب ییبره. حوصلم سر رفته بود. از صداها یخوابم نم دمیکردم بخوابم که د یمنم سع

رو نداشت . شماره سپهر رو  ایرو هم برداشتم. چون سپهر شماره مان ایمان یکردم. گوش داریرو ب ایسرم زد . آروم آروم مان هب یفکر کی

 ؟ هیچ-خوابالو جواب داد و گفت:  یدوم با صدا یسر یاول جواب نداد ول ی. سر فونیگرفتم و گذاشتم رو آ

 سوم که زنگ زدم صدام رو نازک کردم و به سپهر گفتم: یسر

 .گهید ایصبح شد ب3خونه ؟ تنهام. ساعت  یایم یعشقم ،پس ک-

 مکث گفت: قهیبعداز چند دق سپهر

 .دی. مزاحم نشدیاشتباه تماس گرفت دیببخش-

خوشگل کردم به  گهید ایشه، ب ینم دایپ تر از تو کلیخوش ه یگفت یام همون که م ؟شرارهیشناس یمنم نم گهیسپهر...حاال د یوا یا-

 عشق تو !

 شه که گفت : یم طونیمطمئن بودم االن باز ش یبگه ول یمونده بود چ سپهر

 ؟یگ یم هیچرت و پرتا چ نی!ادهیدختره ور پر ادیبا شوهرت. خبر مرگت ب یول امیم-

 رو قطع کردم. ی. منم خندم گرفت گوشدیخند یهم فقط م ایمان

 

 .میدوباره زنگ بزن ایمسخره شد!ب یلیگم خ یم ایمان-

 .یچیه گهیشه د داریب یرعلیتازه اگه ام ؟یکن یم تیداداشت رو اذ ی.  سه نصفه شبایخجالت بکش سان-

 رو.  یعل ریولش کن ام-

 شماره سپهر رو گرفتم. دوباره

 گفت: تیعصبان سپهربا

 نکن هکت کنم عکسات پخش شه ... یه؟کاریباز چ-

 خسته شدم!  گهید ایپاشو ب می؟زندگیکن یم دمیتهد عشقم یوا یا-

پشت تلفن  تیو با عصبان دیرو از دستم قاپ یاومد تو اتاق. گوش تیبا عصبان یرعلیاومدم حرفم رو کامل کنم که در اتاق باز شد و ام تا

 گفت:

 ؟ی!مگه خودت خواهر و مادر نداریش یدفعه آخرت باشه مزاحم م یباش ول یهست یهر آشغال-

 .  میبا استرس نگاهش کرد ایرو قطع کرد و پرت کرد رو تخت. من و مان یگوش بعدم

 رو به من گفت: یظیاخم غل با

 یوسط و به انجام کثافت کار یکش یخواهرم رو م ی!چرا حاال پاهیپسره...ک نیدارم برات! فقط من بفهمم ا ته؟یگه؟زندگیکه عشقته د-

 . رمیبگ رو ازت تینکن گوش ی! کاریکن یمجبورش م

 در جوابش گفتم: یظیاخم غل با

رو ازم نگرفته و تا به حال باهام  میمادر من تا حاال گوش ه؟یچ هیقض یدون یتو م ؟اصالیکن یکه تو کارام دخالت م یمن هیمگه تو ک-

 !یکن یاحترام یبهم ب ینطوریهم ید یحرف نزده که تو به خودت جرئت م ینطوریا

تموم نشده من حق دارم بهت بگم  غهیمهلت  ص یتوام؟من شوهرتم،نامزدتم . تا وقت هیبهت نشون بدم ک یخوا یتوام؟آره؟م هیمن ک-

 !ینکن کاریچ ،یکن کاریچ

 

 زنگ زدم به سپهر و فقط گفتم: ایمان یبهش گفتم و با گوش ییبابا برو
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 کردم . یم یداشتم شوخ یداداش دیمن بودم سپهر ،ببخش-

 از اون نداشتم . یکنه،منم دست کم یبهم نگاه م تیو داره با عصبان ستادهیهنوزم وا یعلریام دمیرو قطع کردم. د یگوش

 اخم گفتم: با

 برو! گهید یرو کرد تیه؟فضولیها؟چ-

 .میکرد که دعوا نکن یوسط فقط داشت خواهش م نیهم ا ایمان

 اومد سمتم و بازوم رو محکم گرفت و فشار داد و تو چشمام زل زد و گفت: یرعلیحرفم ام نیا با

خونه باز شده!درضمن از فردا هر  نینره که چرا پات به ا ادتیشه! یوگرنه برات بد تموم م یچندماه مثل آدم رفتار کن نیکن تو ا یسع-

 من و تو مونده حفظ بشه. نیبکه  یذره احترام هیکن اون  یدونم و تو...پس سع یازت سربزنه من م ییخطا

 گفتم: ایکه منم رو به مان رونیرفت ب بعدم

 خوابم. ولش کن اون رو. یبخواب . منم م ریخوام بگ یمعذرت م ایمان-

ماه صبرم  کیبعد از  گهیکرد. د یم یاومد باهام بد رفتار یحرف زد. تازه سپهرم ناراحت شد . بدم م یبهم برخورد باهام اونطور یلیخ

. تا اومدم پام رو از خونه نمیرو نب یرعلینحسه ام ختیکردم و صبحم زود پاشدم حاضر شدم که برم مدرسه تا ر هیتموم شد . تاصبح گر

 صدام کرد و گفت: یرعلیام دمیدکه  رونیبذارم ب

 .رونیب یر یم نییپا یندازیسرت رو م ینجوری!همنمیبب ستایوا-

 برم که دستم رو گرفت و گفت: خواستم

 رسونمت. یخودم م-

 رم. یخودم پا دارم م یتو من رو برسون سین یازیول کن دستم رو...ن-

 

دستم رو ول کرد و گفت  نی. جلو ماش نییپا میبرداشت و دستم رو گرفت و سفت فشار داد و رفت یکاپشنش رو از چوب لباس یعل ریام

 گفت: تیکه با عصبان نمیکه سوار شم. خودشم سوار شد . منم اومد پشت بش

 !نیجلو بش ایب ینیپشت بش یر یکه م ستمین تیمن راننده شخص-

 زد. یحرف م یباهام اونطور دیبودم،نبا یاز دستش عصبان ی. حسابدمیجلو نشستم و درو کوب باحرص

داره با من  دمیکه د رونیشد و دستمم سفت گرفت . خواستم دستم رو بکشم از دستش ب ادهیشدم ،خودشم پ ادهیجلو مدرسه رسوند. پ تا

 که گفتم: ادیمدرسه م یتا تو

 کنن... ینگاه م ینگاه کن بچه ها چجور یرعلی!امنجایولم کن زشته ا-

 گفت: تیعصبان با

 کجاست؟ رتونیمد-

 ؟یدار کاریچ ریتو با مد-

 .یچونیبهت باشه تا مدرسه رو نپ شتریبهش بگم حواسش ب دیکجاست؟با رتونیمد-

 .ادیساعت هشت م یستیوا دیآخه اصال به توچه؟اتاقش اونجاست. با-

 توهم برو سرکالست.  ستمیمیباشه وا-

 گفت: دیاومد سرکالس ،تا من رو د خمونی. معلم تارریخواد بگه به مد یم یچ یرعلیسرکالس همش نگران بودم که ام رفتم

 نی. اید ی،سر کالسم که گوش نم یکه قشنگ خراب کرد تمی!امتحان قبلیکه نبود روزی. د انیب اتی! زنگ بزن اولنییبرو پا یبحانس-

 تو کالس.  یایب یحق ندار ومدنین اتیچت شده؟تا اول سیماه معلوم ن

 .رونیرفتم ب یکالفگ با

 

زنم چون باعث و  یزنگ م یرعلی. به امسین انیشه،سپهرم که شرکته کال درجر یشه ،به خاله هم که نم یمامانم زنگ بزنم ناراحت م به

تا  یرعلیرو بهش گفتم و زنگ زد به ام انیبد نگاهم کرد و جر رمونیاونجا نبود.مد یرعلی. رفتم تو دفتر ،امهیرعلیهمه اتفاقا خود ام یبان

 .ادیم بهستم که بزرگتر  یی!انگار من بچه ابتداادیمدرسه. اه بدم م ادیب

 یصحبتش تموم شد،داشت م نکهیحرف زد و بعداز ا خمونیو جذبه رو داشت. با معلم تار تیاومد تو مدرسه بازم همون عصبان یرعلیام

 رفت ،رفتم سمتش . روش رو برگردوند که منم دوباره صداش کردم که باز اخم کرد بهم .

 کنم. یم عتیبعد ضا یفعه رو اومدم وگرنه سرد نی. حواستم به درست باشه. اایخونه کارت دارم سان میبر-
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 ؟یگفت یچ رمیبه مد-

 نداره. یبه تو ربط-

 گه؟ید یداداشم یگفت یکه نداد یسوت ی؟راستیگفت یمدرسه منه. پس به منم ربط داره. چ-

 موجه باشه . آره گفتم داداشتم. بتتیکه غ رتیگرفتم دادم به مد یواست گواه ینرفت روزید نکهیخواستم بگم !به خاطر ا یم یچ-

 .گهیبرو د یباشه مرس-

 یبهم نم یزی. خاله هم بنده خدا چدمیخسته بودم که گرفتم خواب نقدریخونه مادرشوهرم . ا یعنیکالس تموم شد و رفتم خونه  باالخره

 خل تر! نیدختر!داداشش از نیکردافسردس. خله ا یهم که حس خوبه خوب بود. همش تظاهر م ایگفت. مان

 

بهت زده نگاهش  یرعلیشدم . به ساعت نگاه کردم هشت شب بود. با حرف ام داریکرد،ب یم دارمیکه داشت ب یرعلیام یعصبان یباصدا

 کردم.

 . انگار نه انگار فردا امتحان داره!یدیخواب یمثل خرس گرفت نمیپاشو بب-

 ؟یامتحان چ-

 .یش یهم م ستیب ید یامتحان م یر یاصرار کردم و به معلمت گفتم که فردا م ی. امروز کلخیامتحان تار-

 . اه اه اه.یگفت یرفت یبخون یخوا ی!انگار خودت میرعلیام ؟اهیحرف رو زد نیچرا ا یوا-

 غر نزن!پاشو برو درست رو بخون!-

 خونم،حال ندارم. ینم-

 !نمی. پاشو برو درست رو بخون ببیکن یم خودیب یلیتو خ-

رو برداشتم و دوباره  میگوش الیخ یبخونم. منم ب نمیکه بش زیرو گذاشت رو م خمیقبلش کتاب تار یول رونیاز اتاق رفت ب یرعلیما

.  اسیمان دیدر باز شد. گفتم شا هویکردم که  یم یباز میبا گوش ینجوریساعت هم میروسرم . ن دمی. پتو رو کش ایبرگشتم رو تخت مان

برداشت  خممینشوند. کتاب تار یصندل ی. محکم بازوم رو گرفت، دردم اومد و بلندم کرد و روهیرعلیام دمیزده شد و د پتو از سرم کنار هوی

 .زیرو م دیو مجدد کوب

 

در اتاق  یرعلیداره. ام یلیرو خ شیآبج یوگرنه هوا هینجوریبد اخالقه؟ فکر کنم فقط با من ا نقدریچرا ا نیهم اخماش تو هم بود. اه ا باز

رو هم که  یینشست و با اخم نگاهم کرد. تا آخر شب مجبورم کرد بخونم. جاها زیم  ی. خودشم روبشیگذاشت تو ج ممیو بست و گوشر

 داد. یم حیتوض مبرا دمیفهم ینم

از مدرسه  یهم امروز نرفت سرکار. از وقت یرعلی. اممیبگرد میبر ایبا مان ادیب میدادم. آخ جوون امروز قراره داداش یامتحانم رو عال امروز

 غیرژ ج ایرو به گمان خودم حرص بدم قرار شد من و مان یرعلیام نکهی. واسه امیشد یحاضر م میو داشت میتو اتاقش بود ایبا مان میاومد

 ریاز جلو ام نکهیرار شد به محض انگاه کردم خودم رو نشناختم. ق نهی. به آمیختیر رونیب یعی. موهامونم به طرز فجمیزد غمیم. الک جیبزن

. دست رونیب میکه قراره با سپهر بر میده. به خاله هم گفت یم ری. تازه سپهرم گعسیضا یلیهمه رو، چون خ میپاک کن میرد شد یعل

 یرعلیکه بالفاصله ام میکرد ی. و از خاله هم خداحافظمیرد شد دید یم ونیزیکه رو مبل بود و داشت تلو یرعلیجلو ام ازرو گرفتم و  ایمان

 گفت: یبا حالت عصب

 !نمیبب دیستیوا-

 .میدیتو دلمون خند ی. خودمون از حرکتمون خندمون گرفت ولمینگاهش کرد میبرگشت یهم با عشوه خاص ایو مان من

 داد . هیکه باالسرم بود تک یواریاومد سمتمون که گفتم االنه که بزنه. اومد سمتمون و دستش رو به د یشتاب هی با

 ؟یبه سالمت دیر یکجا م-

 جواب داد: یباحالت مضطرب ایمان

 داداش بخدا با...-

 وسط حرفش. دمیحرفش رو بزنه که پر خواست

 

 ه؟یدور دور . مشکل رونیب میر یم ییدوتا میدار-

 دیصورت تون رو بشور دیبر دی!جفتتون پاش دیمثل اجنه شد هیسر و وضع چ نید؟ایبه خودتون کرد نهینگاه تو آ کی. هیمعلومه که مشکل-

 تو. دی...اون موهاتونم بکندیالکاتونم پاک کن نی. ا



Roman-City.ir 
 باز دوباره من و تو رمان

 

https://telegram.me/romancity 39 

 

 !میخوشگل باش دی. با رونایب میر یم می. مثال دارمیپاک کن میخوا ینم-

 طور. نیتو هم هم ای. مان دیبر ییذارم جا یدهن من رو باز نکن. من نم ایسان نیاهلل ... بب ی...الاله الیکه پسرا یخوشگل باش-

 !یبامن ندار یتونم برم . تو که نسبت ی. پس من که میذار یخواهرته نم ایخب مان-

 دیشوهرتم. خونوادت تورو به من سپردن. با یینجایکه تو ا یندارم . من تاوقت یگفته نسبت یرو اعصاب من راه نرو. کدوم خر ایسان-

 .یمراقبت باشم...امانت

 انگار تو زندانم... یبامن ی. وقتیچقدرم مراقبم-

 کنم گفتم:  تیرو اذ یرعلیام نکهیسپهره . واسه ا دمیزنگ خورد. د میکرد . همون لحظه گوش ریینگاهش تغ یرعلیحرفم ام نیا با

 . باشه عشقم خوشگل کردم. امیاالن م زمیباشه عز-

 شد. عیو ضا ستیپشت خط ن یکس دیرو ازم گرفت که د یرفت تو هم. گوش شتریحرفام اخماش ب دنیباشن یرعلیام

 

 باهاتون. امیمنم م رونیب دیبر دیخوا یحاال که م-

 شه . یم رمونی. دریوقتمون رو نگ نیاز ا شتریگذره !خب ب یبهمون خوش م میبا تو هست یلی! خیاریب فیالزم نکرده شما تشر -

 رو خدا بس کن! اتویسان-ایمان

 .ایمان میخب خداحافظ بر-

به سپهر گفت .  ییزایچی تیبا عصبان یراحت شد ول الشیسپهر خ دنیپشت بند ما اومد.با د یرعلیکه ام نییپا میدیاز پله ها دو عیسر

اومده بودن خونشون.  سایخالشون با پر نکهیحرف زده بود مثل ا یرعلیبا ام ایکه مان یو خوش گذشت بهمون. اونجور میگشت یخالصه کل

 تیرو اذ ریخواست  باهم تنها باشن. درآخر سپهر باهام حرف زد و گفت که ام یشدم. دلم نم یعصبان سایاسم پر دنیدونم چرا با شن ینم

 حرفا.  نیاحترام بذارم و ا دیزنم و چون مهمونم با ینکنم ،زشته باهاش بد حرف م

با  یرعلیکه در اتاقش باز شد و ام یرعلیکردم ،اومدم برم تو اتاق ام یباهمه سالم و احوالپرس نکهیتو خونشون . بعداز ا میرفت ایمان با

بازه دورش بود. به صورتش  شهیشالش افتاده از سرش و چون موهاش هم سایپر دمیو طعنه زدن به من رفت. رفتم تو اتاق  د تیعصبان

 سالم بدم تکون دادم و بهت زده نگاهش کردم. نکهیپخش شده بود. کپ کرده بودم . سرم رو به عالمت ا بشنگاه کردم رژ ل

 

 دراتاق بسته بود؟ ؟چراینجوریبود؟توچرا ا یچرا عصبان یرعلی... امیرعلیسا؟امیشده پر یچ-

 رو به رخ من بکشه گفت: شییبایخواست ز یکه م یزد و با حالت یلبخند

 گفت دوستت دارم. دیمن رو بوس یرعلیبشه؟ام یخواست یم یچ-

رو  یرعلیشد و در اتاق ام ریناراحت شدم. اشکام ناخودآگاه سراز نقدریچرا ا دونم یبهم طعنه زد و رفت. اون لحظه نم یرعلیمثل ام بعدشم

خوابم برد. دلم  یک دمیکردم که نفهم هیکردم. انقدر گر هیکردم و باهاش گر یآهنگ پل کیبستم وقفل کردم ،خودمم انداختم رو تختش. 

 پر بود.  یلیخ یرعلیاز دست ام

زدن حالت خوبه  یچشمام رو باز کردم. همشون داد م یرعلیام یشدن در و صدا دهیکوب یناراحت شدم؟ با صدا نقدریدونم چرا ا ینم

 دمیتوجه به همشون راهم رو کش یشدم. دوباره بغض کردم و درو باز کردم. ب شیچند ساعت پ یبازکن. منم تازه متوجه اتفاقا ا؟درویسان

 .ایسمت اتاق مان

 دستاش گرفت . نیم رو باومد سمتم و صورت ایمان 

 ؟یومدین رونیب یرعلیاز اتاق ام میبرگشت یچت شده؟چرا چشمات قرمزه؟چرا از وقت ایسان-

 بخواب! ری. تو بگایمن خوبم مان-

 .ایتو حالت بده سان یول-

 .میزن یبخواب!صبح حرف م ریبرو بگ ایخوبم مان-

 

 یبود. دلم بغل م یگرفته بود و چشمام بارون یهم خوابش برد. منم که دلم حساب ای،مان دنیگذشت. همه رفتن خواب یا قهیدق چند

 خوابه.  ایکه مان فیآغوش گرم که آرومم کنه،ح کیخواست؛

خوند.  یروشن بودچون شبا کتاب م یرعلی. طبق معمول چراغ اتاق امرونیاومدم ب ایشد . از اتاق مان یمهمون گونه هام م زیر کی اشکام

 یرعلیدونستم ام یکنم! م هیگر یکی یخواست رو شونه ها یبغلم کنه،دلم م یکیخواست  یدلم م یستش ناراحت  بودم ولدرسته از د
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خودم رو انداختم تو  عیمن کپ کرد. سر دنی. با دیرعلیتونستم رو حرف دلم حرف بزنم. رفتم تو اتاق ام ینم یکنه. ول یکارو نم نیا

 بهت زده درگوشم گفت: یرعلیاوج گرفت. ام یام کم هیهق هق گر یبغلش و دستم رو دور گردنش حلقه کردم. صدا

 چت شده؟ ایسان-

 یده. وقت یبهم آرامش م یلیمردونش خ یبهش. اون لحظه حس کردم شونه ها دمیمن رو از خودش جداکنه، اما من سفت چسب خواست

بدونم  نکهیتو دلمه نا خودآگاه بدون ا یدرگوشم گفت که باعث شد هر چ یجمله ا کیگرفتم.  یزد آرامش م یرف مآروم درگوشم ح

 گم بگم بهش. گفت: یدارم م یچ

 ؟یکن یم ینجوریا یمگه عاشق شد-

کنه،باهمه مهربونه اما با  یکنه،همش بهم اخم م یکنه،همش من رو دعوا م یم تیپسره که همش من رو اذ کیآره عاشق شدم،عاشق -

من دوسش  یرعلیدونم ام ی...نمیعنیعاشقش شدم  دایمن جد یرعلی...امروز خردم کرد،امگسیدختر د کیشدم که با  یمن...عاشق کس

 بده! یلیدارم اما اون دوستم نداره...خ

 .رونیاز اتاقش زدم ب عایهام تموم شد خودم رو ازش جدا کردم. فقط نگاهم کرد. منم سر هیگر نکهیا بعداز

*** 

 

 هیبه خاطر  یول هیدوست خوب یلیشم . خ یشه،آروم م یم یزنم دلم خال یکه حرف م ایروزها. با مان هیمثل بق گسیروز د کی امروزم

 ریخورده بود و من مس یقرص اشتباه یکه به طور اتفاق یکرده ، در صورت یداره و خودکش یکردن افسردگ یسوءتفاهم که همه فکر م

 اومد سمتم. یسر رفته بود. با کالفگ لشحوص ایعوض شد. مان میزندگ

 .میکن یباز ایب ایسان-

 ؟یباز ی؟چیبچه شد-

 چطوره؟ قتی. جرئت ، حقالیخیب ل؟نهیاسم و فام-

 ده! یحال نم یدونفر یول ؟خوبهیآخه دونفر-

 قت؟یحق ای. خب افتاد به تو. جرئت یبطر نمیا ناهاشی. امیکن یباز ایب ایسان الیخ یب-

 .ایمان ایچرت نپرس ی. سواالقتیحق-

 ؟یرو دوست دار یرعلیتو ام-

 دونم. یشد سوال؟اه نم نمی. اایمان یبترک-

 .میکن یباز ایسالم داداش ب یوا یدرست جواب بده. باشه حاال ناراحت نشو. ا هیدونم چ ینم-

 

 رو به جفتمون گفت: یرعلیام

 ؟سالم عرض شد عاشق. دیکن یم یباز ی،چیسالم آبج -

 گفت: ایمان

 داداش. خواهش. میکن یباز ایب قتیعاشق؟جرئت ،حق ییایبا سان-

 گفت: یرعلیام

 .ستمین ایباز یقرت نیمن اهل ا یخانوم عاشق که چه عرض کنم خل و چل شده. نه آبج ایآره سان-

 گفتم: ایرفتم روبه مان یرعلیچشم غره به ام کی نکهیا بعداز

 کنه. یباز ستیدوست نداره ولش کن .حتما بلد ن-

 گفت: یرعلیام

 !ایرو بچرخون مان یکنم. خب بطر یم ی. منم بازگهید ستمیباشه من بلد ن-

 :دمیپرس نکهیجز ا دیبه ذهنم نرس یزیازش چ دمیپرس یسوال م دیکه من با یرعلیبه من و ام افتاد

 ؟یزودتر بهش برس یخوا یکه م یدار ییچه آرزو-

 .نمتینب گهیزود تموم شه د یجوریسه ماه  نیکه ا نهیاز آرزوهام ا یکی-کرد و گفت:  یبعداز مکث کوتاه یرعلیام

 گفت: ایمان

 بهش؟ یگ یشه. چرا دروغ م ینکن ناراحت م تشیعه داداش،اذ-

 بمونم . نجایا نیاز ا شتریندارم که ب یمنم عالقه ا-
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شد باعث  یزد و به من مربوط م یکه م یهر حرف یرعلیروزا. ام نیکرد. من چم شده ا ریزد بغض تو گلوم گ یرعلیکه ام یحرف نیا با

 شد . همش دوست دارم بهم توجه کنه. یم میناراحت

 

به  ی. آب ییرفتم و رفتم دستشو رونیبلند شدم و از اتاق ب عیرفتار کنم، سر یبغضم رو قورت بدم و عاد نیاز ا شتریتونستم ب ینم چون

خودم رو  یجوریخندن. منم رفتم آشپزخونه تا به خاله کمک کنم و  یکنن و م یم یهنوز دارن باز ایو مان یرعلیام دمیو دصورتم زدم 

رفت. کاش  یداشت حوصلم سر م گهیمبل نشستم. اه د یرو کاریکنه. منم ب دیخر رونیره ب یکمک خاله گفت م یکم زسرگرم کنم. بعدا

،بدون  یمشغله ا چیخواست االن خونه خودمون بودم بدون ه یکرد، دلم م یم تیهمش من رو اذ یرعلیکردم. ام یقبول نم چوقتیه

 .یفکر چیه

 غر زد و رفت تو اتاقش. ایذره به مان کیو رفت . اونم اخمالو  دیگونم رو  بوس یرعلیام دمیحال خودم بودم که د تو

 کرد؟ ینطوریچرا ا نیا ایمان-

 کارو جلو من بکنه.  نیا ادیکردم ب شیراض ی. کلگهید  داد یخب داشت جرئتش رو نشون م-

 ها رو ببوسه! بهیآوردم. درضمن خان داداشت فقط بلده غر یشدم پدرت رو در م یحال و حوصله ندارم وگرنه پا م فیح ایمان-

 سرجاش. ادیکنم حال و حوصلت ب یم یکار هیاصن. االن  الیخیه؟بیمنظورت چ-

 داد. یکرد و باهاش قر م یو فلش رو زد تو دستگاه . بعدش آهنگ شاد پل ونیزیرفت سمت تلو ایمان

 

 و غم و غصه.  یرعلیام الیخ یو گفتم ب اوردمینگاهش کردم. اصن حال و حوصله نداشتم . آخر سر طاقت ن یعاد منم

گذاشت که توش تخصص داشتم  یعرب آهنگ هی. در آخر میآورد یدر م یو مسخره باز میدیرقص ایکردم و با مان ادیرو ز ونیزیتلو یصدا

. میبه خودمون اومد ایقطع شد که من و مان کیموز یوسط آهنگ ،صدا هویکه  میدیرقص یم یعرب ییتو حس و دوتا می.خخخ بعدش رفت

 .دمیرو د یرعلیبار خنده ام نیاول یبرا  دمیدونم چرا ازش خجالت کش یاون لحظه نم ستاده،یوا ونیزیکنار تلو یعل ریام میدید

 تو حس! نیشفاتون بده!چه واس من رفت ه؟خدایچ ایمسخره باز نیکنم،  ا یدوساعته دارم نگاهتون م-

 در جواب گفت: ایمان

 .میرقص یباشه از تو که بهتر م یداداش. هرچ یمسخره خودت-

رو برو!هههه  یاون حرکت حرفه ا هگیبار د کیمرگه من  ایکنم...سان یمنم نگاهتون م دیخانوم باشه... شما به کارتون برس یباشه آبج-

 روده بر شدم از خنده!

 لباس نامناسب تنمون بود! نجایما ا دیتو زنونه!شا یایم نییپا ینداز یسرت رو م ینجوری؟همیشه بر یم یرعلیهههه هندونه. ام-

که سر  نمیشه ا یم یعصب یخندن. اونکه الک یم یخنده . خواهر برادر جفتشون مزخرفن. الک ریزدن ز یرعلیو ام ایحرفم مان نیا با

 شه.  یباز م ششین یمسخره  الک یزایچ

 تموم شد بهم گفت: دنشیخند نکهیبعداز ا یرعلیام

 کنم. یده ناراحت نباش!منم واست دعا م یخدا شفات م-

 

 

*** 

 

 

 

 

Tanaz: 

بارون گرفت.  رونیپاشو گذاشت ب یرعلی. خاله هم برگشت. از شانسش تا ام رونیحاضر شد رفت ب نکهیهم رفت تو اتاقش و بعداز ا بعدش

 نکنه. تیبارون. حقشه تا اون باشه من رو اذ ریشه ز یم سیهم برنداشته، االن خ چییآخ جون سو

 ***دو روز بعد

کنه . از بس تبش باالس  ضیترسم ماها رو هم مر یره. همش م یبدجور سرماخورده ،افتاده روتخت دکترم نم یرعلیدو روزه ام نیا

رسه که نگو...  یدو روز معصوم به نظر م نیا نقدریسوزه. ا یدلم براش م یلیخ یجدا از شوخ یگه. ول یم ونیبنده هذ یچشماشو م
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سوپ درست کنم . رفتم تو آشپزخونه و با اجازه خاله سوپ خوشمزه پختم براش. رفتم تو اتاق  واسشره بدبختانه! برم  یدکترم نم

موهاش رو  کشیمثل بچه ها شده بود. رفتم نزد یاومد ول یدونم چرا دلم خواست بوسش کنم هرچند ازش بدم م یخواب بود،نم یرعلیما

 دفعهی. کارام دست خودم نبود، که دمیرو بوس شیشونیکردم و پ کیبهش نزد روداغ داغ بود ،آروم آروم سرم  شیشونیآروم نوازش کردم. پ

 چشماش رو باز کرد و بد نگاهم کرد،خودم رو زدم به اون راه و گفتم:

 بده.  یلیپاشو برو دکتر !حالت خ یرعلیام-

 گفت: دهیبر دهیبر

 ضیمر نکهیباالسرم؟تو که دوروزه از ترس ا یکرد یم کاریچ یشم،تازشم حوصله ندارم برم دکتر،داشت یخوبم،استراحت کنم خوب م-

 زم.ا یریگ یفاصله م یه یش

 . کار داشتم.یچیها؟ه-

 کار؟ یچ-

 رم. یبخواب من م ،تویچیه-

من نگران حالشم و دوست دارم زودتر خوب شه و بازم اخم کنه  و بازم  نجاستیبده. جالب ا یلیحالش خ یرعلی. امرونیاتاقش زدم ب از

 یکار هی دینداره باهام دوست دارم دعوام کنه. با یر،االنم که کا ادیکنه اشکم درم یدعوام م یدعوام کنه...نگاه کن توروخدا خل شدم؛ وقت

 یرعلیو ام نجایا ادیب نیتابش هم دکتره و همم همکارشه. بهتره به سپهر زنگ بزنم بگم با راد نیره،آهان راد یکه دکتر نم یرعلیکنم ام

 یرعلیام نهیبعداز معا نیرو برداشتم و به سپهر زنگ زدم. بعداز دوساعت اومدن . راد میکنه و دارو بده تا زود خوب شه. گوش نهیرو معا

،هرچند  نجامیمن ا نکهیاز ا هیدنبالم که منو ببره خونه. مامان شاک ادیم گهینوشت. سپهرم گفت دوسه روز د اسشدارو و آمپول و یکل

 . میدر ارتباط یباهم تلفن

واسش،داروهاش رو سرموقع بهش  رمیگ یکنم،آب پرتقال م یواسش سوپ درست م ه،همشیرعلیامدوسه روزه که تمام حواسم به  االن

 !هیچ لشیدونم دل یکنم. خودمم نم یکارا م نیبارمه که از نیدم خالصه مثل پرستارم.  اول یم

 

خوام برم خونه خودمون و ازشون  یگفتم که م ایخواستم برم مدرسه به خاله و مان یبهتره!صبح که م یلیخ یرعلیحال ام امروز

. ظهرم سپهر اومد مدرسه دنبالم و رفتم خونه مارستانیرفت ب ی. چون اول صبحنمیرو بب یرعلینتونستم ام یکردم ول یخداحافظ

خونه هفتس که  کیواسه اتاقم . االن  نطوریاش و دستپختش و بابا و داداش سپهر تنگ شده بود،همیخودمون. دلم واسه مامان و مهربون

زنگ  کینکرده  یرعلیکه خداروشکر خوب بودن. ام دمیکردم و حالشون رو پرس یاس ام اس باز ایدوبار با مان یکیرم فقط  ینم یرعلیام

 دادناش... ریگدلم واسش تنگ شده ،واسه اخم کردناش، یلیبزنه بهم . خ

،خالصه حاضر شدم و رفتم تو کوچشون،   کیسرد و تارداد و گفت که حاضرشم برم خونشون.  زمستون بود و  امیبهم پ یرعلیام یعصر

تا  دفعهیگه تنها برم خونشون.  یشب بهم م یکیگفتم که تو تار یم یرعلیچرت و پرت به ام یبود. تودلم داشتم  کل کیتار یلیکه خ

حداقل  ایتونستم  ینم یخواستم داد بزنم ول یبودم م دهیترس یلیخ ختیگذاشت رو دهنم . قلبم ر رودستش  یکیبرسم دم خونشون 

 دنیاومد. که با شن یدر م میداشت گر گهیزدم که دستامم گرفت از پشت ،د یتونستم. دست و پا م ینم فیح یول نمیصورت طرف رو بب

 گفت:  یکه درگوشم م یرعلیام یصدا

 نزن. غیج یدارم ول یدستم رو برم-

تو راهرو خونشون و  می،رفت نمیتونستم بب یم . صورتش رو به وضوح نمبودم، برگشتم نگاهش کرد یاز دستش عصبان یراحت شد ول المیخ

از دستش  یزد. حساب یطونیاون لبخند ش یبود؟اشکم در اومد ول یکار چ نیکردم . آخه ا یرعلیرو بار ام دیرس یکه به ذهنم م یهرچ

 بودم. یعصب

شماره  وونهیکنم...خل ...د یاالن سکته م ینگفت یرعلیبود؟خدا لعنتت کنه ام یچه استقبال نید؟ایکن یم ییرایاز مهموناتون پذ ینجوریا-

 ببرنت. انیرو بده بگم ب مارستانیت

 باال. میبر ایب دینگفتم . خب ببخش یچیه یاز دهنت دراومد بهم گفت ی. هرچرینفس بگ گهیبسته د-

 ایشام رو با مان یظرفا نکهیمهربون بود. بعداز ا یلیخاله خ ازم استقبال کردن مثل خونواده خودم بودن. یباال همشون  با گرم رفتم

زنه.  یکنه و لبخند م یداره به صفحه لپ تاپش نگاه م دمیدادم و نگاهش کردم. د هیچارچوب در تک ،بهیرعلیرفتم سمت اتاق ام میشست

ام که افتاده بود رو  هیسا یاز رو یرعلیصفحس تا خواستم دقت کنم ام یعکس من رو دمیکه نفهمه رفتم پشتش د یکنجکاو شدم و جور

و خواستم درلپ تاپ رو باز کنم تا مطمئن شم عکسه  زیبه م دمیلپ تاپ رو بست  و برگشت سمتم منم چسب عیپشتشم سر دیصفحه فهم
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 یصندل یروکه  یرعلیام یپا یو افتادم رو دیلپ تاپ گذاشت. در آخر زورم نرس یودستش رو سفت ر یعل ریمنه و کدوم عکسمه که ام

 فورا دستام رومحکم از پشت گرفت و درگوشم گفت : یرعلینشسته بود که ام

 کردم! یبگو غلط کردم فضول-

 ؟ها؟یدید یم یداشت یزنما!چ یم غیگم ...ولم کن! ج یدستم،نم یرعلیآخ!ام-

 نجاتت بده. ادینم یبزن کس غیاولندش به تو چه فضول خانوم؟دومندش ج-

 گفتم: تیزد که با عصبان یم یخاص طنتیرو با ش حرفاش

 !یره. دستم درد گرفت ولم کن،انگار مجرم گرفت یخودت م یزنما!اونوقت آبرو یم غیبه خدا ج یرعلیام-

 رو پاش که صداش دراومد و گفت: دمیرو کوب پاهام

 شه! یخودت داغون م یپاها اد؟االنیدردم م یکرد ه؟فکریکارا چ نیآروم باش بچه! ا-

. دیخند یکرد و م ینگاهمون م طنتیفضوله که با ش یایمان میدید میاومد جفتمون برگشت یکس یصاف کردن صدا یلحظه صدا همون

درو باز کنه . اونم در  ایکه مان میو بلند گفت میپاشد عایسر یرعلیاز رو در و دروبست و بعدش قفل کرد از اونور. من و ام دیرو قاپ دیکل هوی

 .ششونیمونم پ یو خاله م ایما اومد و درو باز کرد. امشب رو به گفته مان یبا سر و صدا لهرفت. در آخر خا

 

 دمیکنم که د زی. پا شدم تا تمختیر ی. دلم هورختیروتختش ر ییچا دفعهیخوردم که  یم یینشسته بودم و داشتم چا یرعلیام روتخت

 د.اوضاع باز اخماش رفت توهم و صداش بلند ش دنیاومد تو اتاق و با د یرعلیام

 ؟یخوردن هم ندار ییچا وانیل هی!من امشب کجا بخوابم آخه؟ عرضه نمیاونور بب ا؟برویسان یکرد کاریچ-

 شد. خواستم برم که بازوم رو گرفت و گفت: ریبد بود. اشکام سراز یلیخ لحنش

 ؟ یکن یم هیچته؟حاال چرا گر-

خوره منم غرور دارم  یکنم؟ بهم برم یکه فقط منم که اشتباه م یکن یفکر م ؟چرایکن یهمش من رو دعوا م ؟چرایزن یچرا سرم داد م-

نکردم . منو باش که تورو دوست...)حرفم رو نصفه  یباهام اعتراض یکرد یسوال. تا حاال هر کار ریز یمن رو ببر تیشخص ی. تو حق ندار

 ره؟( یاز دهنم درم یه لمهک نیول کردم چرا ا

 باهات ازدواج کردم! ینره بخاطر چ ادتیدوست ندارم.  ؟منمیدوست ندار ؟منویچ-

 .یکن یم عی. همش منو ضایکن یم تیمن تورو...من تورو...دوست دارم ...اما تو همش من رو اذ یرعلیام-

 ی. آخه تو چایشم سان یوقت عاشق تو نم چیمن تورو دوست...دوست...ندارم بفهم بخاطر خواهرم بوده که باهات ازدواج کردم . من ه یول-

 کنم فکر نکن بخاطر عالقس بخاطر تنفرمه. بخاطر... یم تتیوقتا اذ یکنم. اگه بعض یکه بخوام عاشقت بشم؟ به زور دارم تحملت م یدار

رم از  یم ی. بزوداسیفقط و فقط به خاطر مان نجایا امیکردم که ب ی؟منم اگه کار یمنو خورد کن یخوا ی!بسته. چقدر میرعلیبسته ام-

 رم... یم شهیهم یبرا تنمینب گهیکه د نجایا

 نیبه ا یدیمثل کنه چسب یرم ول یرم فردا م یامروز م یگ یم ی. ه ستیبه تو ن یازیاالن حالش خوب شده ن گهیحالش خوبه د ایمان-

 خونواده...

کردن  ؟لهیکن یم ریمنو تحق یشه وقت یقلب سنگه . حالت خوب م یبجا نتی...خدا لعنتت کنه. تو، تو سادیرم . ازت بدم م یم یرعلیام-

 ریچقدر تحق گهیطاقتم تموم شده د گهی. د گهیخونه. بسته د نیتو ا امیکه...قبول کردم ب یغرورمن واست لذت بخشه؟لعنت به روز

 رم . یمذارم  یاالن م نیشم؟هم

 !یرو انداختم. فقط سربارم شد ی. منو باش که به ک نمتیخوام بب ینم گهیزودتر برو د-

رو که  ییها یتقاص همه بد یرعلیشدم. ام یعاشقت نم چوقتی. کاش ه دمتید ینم چوقتی. کاش هدمیرو د که تو یلعنت به روز-

 .نی. حاال ببید یرو پس م یدرحقم کرد

. رفتم سمت در دنید یم میرو که تو اتاق بود یرعلینگران داشتن من و ام ایکه خاله و عمو و مان رونیرو برداشتم و از اتاقش زدم ب فمیک

 اومد به راهم ادامه دادم. شهیشکستن ش یتوجه خواستم برم که صدا یکه همشون صدام کردن . ب یخروج

 

 .ستمیعمو اومد که در آخر مجبور شدم وا یصدا

 جان. اینکن سان هیوقت شب؟گر نیدخترم ا یر یکجا م-

 رف من.از ط دیچندماه مزاحمتون بودم. از خاله هم تشکر کن نیکه ا دیرم خونمون عمو! ببخش یم-
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رسم  یمن خودم حسابش رو م میپسر عقل نداره. االن بر نیرو. ا یرعلیخونه ول کن ام میبر ای. بییدخترم. تو عروس ما هیچه حرف نیا-

 نداره... رتیذره غ کیحرف زد. پسره نفهم... ینجوریکه باهات ا

. دیلرز یبودم و دستام م یعصبان یلیاومدن. خ یم اریاخت یرم از اونجا . اشکام ب یاصرار عمو دوباره برگشتم خونه. اول صبح که بشه م به

داشت آرومم کنه.  یهم سع ایها بخاطر منه... لعنت به من. مان یبدبخت نیدعواشون شد . همه ا یرعلیهم خاله و عمو و ام گهیبار د کی

 نیخواستم که تنهام بزاره. لعنت به ا ایاز مان تی. با عصبانومدین ییصداکه از اونجا به بعد  یرعلیزد در گوش ام یلیس کی نکهیعمو مثل ا

برن روستا چون  فتنیداده که فردا صبح ساعت پنج صبح راه م امیسپهر پ دمینگاه کردم د میشه تا من برم...به گوش یشب که صبح نم

بود که از  میخوابم برد. ساعت پنج و ن یک دمیزاپاس داشتم. سرم رو گذاشتم رو زانوهام نفهم دیکل کیحال مادربزرگم بد شده. باز خوبه 

 کی. رونیاز اون خونه گذاشتم ب ینجوریبد شد که پام رو ا یلی. خ رونیجمع بود. آروم آروم از خونه رفتم ب لممیشدم. وسا داریخواب ب

روهم  یکردم. انگشتر نامزد یاومد عذرخواه شیکه پ  یتشکر کردم و بابت مسائل ایاز خاله و عمو و مان زینامه هم نوشتم و بابت همه چ

واسم مهم نبود . تو افکار خودم غرق  زیچ چیه گهید یترسوند. ول یو سکوتش من رو م یکیتار نیخلوت بود و هم ابونی. خزیگذاشتم روم

که بهم وارد شد  یو ترمزش و ضربه ا نیبوق ماش یشدم که صدا یرد م ابونیخشدن . از  یمهمون گونه هام م زیر کیبودم اشکام 

 ذهنم بود. یتو ریتصاو نیآخر

 یرعلی***ام

رو از اپن  چییبهم. فقط سو ختیباز دوباره اعصابم ر شبیمسائل د یادآوریشدم و به ساعت نگاه کردم شش صبح بود. با  داریخواب ب از

 یبود واسه هممون. داشتم رانندگ یشب بد یلیخ شبیکردم. د یشدم و شروع به رانندگ نی. سوار ماشرونیآشپزخونه برداشتم و رفتم ب

دوباره  یادامه دادم ول میاونا شدم و به رانندگ الیخیجمع شدن. ب یزیچند تا آدم دور چ دمی. سر چهار راه دمارستانیکردم که برم ب یم

 نمیشدم و مردم رو زدم کنار تا بب ادهیپ نی. از ماشمارستانیرم ب یم حالش بده منم که دارم یکس دیشدم و دنده عقب رفتم. شا مونیپش

 . فقط رو زانوهام افتادم ودمیمردم رو نشن یاهویه یصدا گهید هچند لحظ ی...برانیافتاده زم یک

 یاز دست داده بود. فور یادیزد. خون ز یم فیضع یلیخ یلیافتاده. نبضش رو گرفتم ،خ ابونیگوشه خ یبا سر و وضع خون ایسان دمید

 شبید یگونم. دوباره همه اتفاقا ی. بردنش اتاق عمل. اشکم سر خورد رومارستانیکردم و راه افتادم سمت ب نشیبغلش کردم و سوار ماش

منو  ایکردم . خدا تشیاذ یلی...خدیزدم نبا یاون حرفا رو بهش م دی. نبایرعلیبشه. لعنت به تو ام شیزیچ دینبا نبرام مرور شد. نه او

که دوستش دارم بخاطر غرور  یرو از دست دادم...چرا من میلحظه حس کردم زندگ کی یزودتر خوب شه. برا ایحال سان ایببخش. خدا

 من کثافت... میحال امروزش منه عوض یرو خرد کردم؟ باعث و بان غرورشاون چرت و پرتارو بهش گفتم ،چرا  میلعنت

فقط واسش دعا  دیبه سرش وارد شده، با یدیداشته و ضربه شد یو گفت که عمل سخت رونیدکتر از اتاق اومد بچند ساعت انتظار  بعداز

 یرعلیکردم با اون دختر معصوم ...ام کاریشدم،من چ یم وونهیچند هفته...داشتم د دمیکنم و امکانش هست چند ماه تو کما باشه ...شا

که مامان و بابا و سپهر رفتن  دمیرو خوندم فهم ایسان یتو گوش امیپ نیسالم بمونه...آخر ایسان یول ریمنو بگ ونج ایلعنت به تو،خدا

 شم.  یم ونهیدارم د ایبه خونوادش بگم؟...بهتره نگم. خدا یمامان بزرگش چون حالش بده. چطور شیروستاشون پ

گم که چقدر دوسش دارم  یباهاش از احساساتم م یزنم کل یرم و باهاش حرف م یتو کماس منم هر روز م ایسه هفتس که سان االن

 گهیهواش رو داشته باشم...د گهیکه باهاش داشتم،بهش قول دادم بهوش که اومد د یبد یکردم بخاطر رفتارها یازش عذر خواه ی،کل

 ینجوریا یروز کی مغرور یرعلیکرد ام یفکرش رو م ی. کمی،همه زندگ امیشده همه دن ای...سانشهتار مو از سرش کم  کیذارم  ینم

مامان و بابا دعوام کردن و چقدرم  لیناراحته. اوا یلیکه خ ایزنن مان یوقتا سر م یهم بعض ایدختر بره. مامان و بابا و مان کینفسش واسه 

 .ودمنب ایمراقب سان نکهیاز بابا چک خوردم واسه ا

آن حس کردم پلکاش تکون  کیکردم .  یبودم و دستاش رو گرفته بودم و داشتم به صورت مثل ماهش نگاه م ایسان شیتو اتاق پ امروز

 یفقط واسش دعا م شهیکردن. پشت ش رونیدکتر و پرستار رو صدا کردم. اومدن تو اتاق و منم ب یباز بود. فور مهیخورد. چشماش انگار ن

دکتر گوش دادم و گفت که  یخواد باهام حرف بزنه. به حرفا یو گفت که م رونیاومد ب. دکتر ادینشه و زودتر بهوش ب شیزیکردم که چ

 رو. شیینایب ایحافظش رو از دست بده  ای دیامکان داره بخاطر ضربه شد یکنن به بخش ول یبهوش اومده و منتقلش م ایسان

 ای***سان

پسره که  دنیدست منو گرفته و بغل تخت خوابش برده بود. با د که هیپسره ک نیکجا بود؟ا گهید نجایباز کردم...ا یرو به سخت چشمام

 دستام رو محکم گرفته بود داد زدم و کمک خواستم که پسره چشماش رو باز کرد.

 

 ؟یخانوم ی. بهوش اومدایسالم سان-

 .سین ایاسمم سان ؟منیهست ی!توکرونیولم کن !دستم رو ول کن!برو از اتاق ب-
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 ه؟یاسمت چ یآروم باش. ول م،نترسیتهران یرعلیکنم.من ام یدستت رو ول م ایآروم باش!باشه ب ایسان-

 ترسم ،به من دست نزن! ی...من از تو مرونیدونم،فقط از اتاق برو ب ینم-

 دکتر... دکتر چشماش رو باز کرد.-بود گفت:  یرعلیکه اسمش ام پسره

کنه  نمیبشه و معا کمیپسره خواست نزد نیبود مثل هم یره جوونپس شونیکیتنشون بود اومدن تو اتاق.  دیچند نفر که لباس سف بعدش

 دکتر جوونه رو به پسره گفت: نیازش و گفتم که دور شه ازم که هم دمیکه باز ترس

 زنم. یمن باهاش حرف م رونیتو برو ب یرعلیام-

 هم گفت:  پسره

 شه. تینذار اذ نیراد-

 بود گفت: نیکه فکر کنم اسمش راد دکتره

 .ینش تیدم اذ یندارم باهات، قول م یکنم کار نتیخوام معا یدختر خوب من فقط م نیبب-

 کرد. یدرد م یآمپول زد تو سرم و باعث شد خوابم ببره. سرم حساب کیشد. پرستاره  نهیرو تکون دادم و اونم مشغول معا سرم

 یرعلی***ام

 کی دیترسه. با یاز منم م یحافظش رو از دست داده . حت ایسانحدس دکتر درست بود .  یچشماش رو باز کرد ول ایکه سان خداروشکر

که  دمیهم از مامان شن یکنه . از  وقت یم یبیشه . چون احساس غر یم تیاون داره اذ ینجوری. اارهیکنم حافظش رو بدست ب یکار

 خوشحالم. یلیخ دهشش ماهه بو تمونیمحرم غهیص

 ای***سان

من  یگه ول یزنه و از گذشتم و خونوادم م یمراقبمه همش باهام حرف م یلیخ یرعلیپسره ام نی. ا نجامیهست که ا یدو هفته ا االن

پسره هم  هیزدن.  یاومدن و سر م یدوهفته م نیبود هم تو ا ایکه اسمش مان شی. بهش اعتماد کردم مامان و بابا و آبجادینم ادمی یچیه

 یترسم. راست یتابش نم نیدکتره راد نیاز ا گهیمهربون بود.  د یلیداشمه خگفت دا یم یرعلیو بهم سر زد . ام داسمش سپهر بود اوم

مات تو ذهنم ساخته بود   یعکسا یسر کی سایبود اومدن مالقات. رژ لب قرمز پر سایکه اسمش پر یرعلیامروز صبح خاله و دختر خاله ام

 یجز اعتماد بهش ندارم . همش  ازم عذر خواه یحس چیمن ه یدوستم داره ول یلینامزدشم و خ نگه م یم یعل ری. امهیدونم چ یاما نم

 کنه. یم

 

بعدش با  دیمنو د نکهیکه سپهر اومد بعد از ا یاون روز ی. ولادینم ادمی یزیمتاسفانه چ یگن ول یازخودم وگذشتم م یکل خالصه

 یدوست داره چون هرشب م یلیستاره رو خ آهنگ یرعلیام دمیفهم ی. ولالیخ یدونم!ب یکنه نم یفکر م یرعلیدعواش شد . ام یرعلیام

. ارمیب ادیتونم کنار هم بذارم و به  ینم یتو ذهنم هست ول ییزایچی دایزنه. جد یگه حرف دلم رو م ی. بعد ممید یگوش م ییذاره و دوتا

 اومد تو اتاق و صدام کرد. بهت زده نگاهش کردم. نیتو افکار خودم غرق بودم که راد

 کجاس؟ یرعلیام-

 کشه. یگفت کارش طول م رونیرفته ب-

 رو بهتون بگم. یمهم یلیموضوع خ کی دیخانوم با ایسان یعنی ایسان-

 .دییبفرما-

تصادف  یتو یمادر بچه من ول یقرار بود تو مادر بش یتو زن من یعنی. میمن و تو باهم ازدواج کرده بود ایبذار راحت حرفام رو بزنم. سان-

 چونبهت گفته دروغه.  یتا االن هرچ یرعلیام ایمن واقعا عاشقتم ... سان ای...سانمیباهم داشت یخوب یچه روزا اریب ادیبه  ای...متاسفانه ...سان

 اتفاق برات افتاد. نیاون مقصر حال امروزت اونه!اون به تو زد و بچمون مرد و ا

 ؟ینکرد تیازش شکا ای ینگفت یرعلیبه ام یزیپس چرا تو چ-

 ادته؟یرو  مونی؟عروس یچقدر عاشقم بود ادتهیلطفا باور کن... ای!سانیرعلیکرده ام دمیچون تهد-

 آخه؟ یچ یعنی؟ینجوریا یگ یگه من نامزدشم ...بعدتو م یم یرعلی؟امیگ یم یدار یتو آخه چ ی. ولادینم ادمی یچیبخدا من ه-

پرسه که بچه کجا بود و  یکه با تعجب م ینیب یبگو من بچه داشتم م یرعلینگو . به ام یرو که بهت گفتم رو به کس ییحرفا نیا ایسان-

برگه  نیا ایگه بهت. ب یم نارویهم ینیب یگم بپرس ازش . حاال م یراست م یمطمئن ش نکهیکنه! واسه ا یحرفا و همش انکار م نیا

برم. رو حرفام فکر  دیبا گهیاعتماد نکن منم د یرعلیدوستت دارم، پس بخاطر عشقمونم شده به ام ایبچمونه. سان نیا نیرو بب یسونوگراف

 کن.
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هام  هیگر لیدونستم دل یتونه بهم دروغ بگه. نم ینم یرعلیام یرو باور کنم ول یدونم حرف ک یشد. نم ریاشکام سراز نیرفتن راد بعداز

 !ارمیب ادیبه  یزیتونم چ ینم نکهیا ای یرعلیام یبخاطر دروغ ها ایگفت بچه من و اونه  یم نیبود که مرده بود و راد یبچه ا

 

 من نگران اومد سمتم. تیوضع دنیوارد اتاق شد و با د یرعلیرو بغل کردم. ام زانوهام

 کنه؟ یدرد م تییکرده؟جا تتیاذ یگفته؟کس یزیبهت چ یشده؟ کس یکنه. بهم بگو چ یم هیگر یخانوم نمیا؟نبیشده سان یزیچ-

 نه. نه. نه!-

 ؟یپس چ-

 گه؟یهستن تنگ شده. من بابا و مامان دارم د یدونم چه شکل یکه نم ییمامان و بابا ی. دلم برا یچیه-

گردن  یمامان بزرگتن . انشاهلل حال مامان بزرگت که خوب شد برم شیاون روز سپهر گفت مامان و  بابات پ یدی. مگه ندزمیآره عز-

 .گسید زیچی!انگار حرف دلت یگ یدروغ م یگه دار یبهم م یحس هی ایتهران.  سان

 دمید ییصحنه رو جا نیلحظه حس کردم ا کی، هیگر ریو زدم ز یرعلیدونم باز چه مرگم شده بود که خودم رو انداختم تو بغل ام ینم

 آب داد بهم . وانیل کی یعل ریکه آروم شدم تو بغلش ،ام نی...بعداز ا

 ؟یکن یم ی،تو چرا همش ازم عذرخواه یرعلیام-

 قبل از تصادف... یعنیناراحتت کردم،دلت رو شکوندم قبال  یلیچون که من خ ؟یچ-

 شد؟ ی...بچم چیرعلیام-

 .میبچه دارم بش میکه بخوا میبچه؟کدوم بچه؟اصن ما عقد نکرده بود-

 خنده. ریزد ز بعدش

 ؟یگ یش بهم دروغ مهم یکه دار یبد یلیخ یتو بهم نگفت یبچه تو شکمم بود که تو تصادف مرد...ول کیدروغ نگو بهم . من  یرعلیام-

 ه؟یچ ؟منظورتیگ یم هیچرت و پرتا چ نیا ایسان-

 .شیبچه من بوده مرده !تو کشت نی...انیرو بب یبرگه سونوگراف نیا ناهاشیا-

 بهت گفته؟ یحرفارو ک نیدرکار نبوده!ا یبچه ا ؟بخدایرو آخه از کجا برداشت یبرگه سونوگراف نیا ایسان-

 رو باور کنم؟ یآخه حرف ک ای...خدادیگ یبهم دروغ م دیاصال،همتون دار رونیب ،برویچکیه-

 نکن عشقم. هیآروم باش! گر ایسان-

 .رونیبه من نگو عشقم برو ب-

 .ایسان اینر رونی. از اتاقت بیباهام داشت یبه پرستارا بگو صدام کنن اگه کار یتو اتاق خودم. خواست رمیباشه من م-

. مانتو رونیبزنم ب نجایگرفتم از ا میتصم نیخسته شده بودم، واسه هم مارستانیب یعنی یزندان لعنت نیز ااعصابم خورد بود. ا یلیخ

زدم  مارستانیپرستارا بلند شد. منم بدون توجه به حرف همشون از ب یصدا رونیو شالم رو سرم کردم. تا پام رو از اتاق گذاشتم ب دمیپوش

 .رونیب

 

چرا  ایشناختم . آخه خدا یرو نم ییجا چیرفتم. ه یدونستم مقصدم کجاست فقط راه م یشدن. نم یمهمون گونه هام م زیر کی اشکام

 من؟

 اومد،چشمام روبستم. نیترمز و بوق ماش عیفج یشدم که صدا یرد م ابونیاز خ داشتم

 به گوشم خوردکه گفت: یمهربون پسر ی. صدا دمید نیزم یباز کردم. خودم رو رو قهیرو بعداز چند دق چشنام

 خانوم شما حالتون خوبه؟-

 روبه راننده که فکر کنم دوستش بود گفت: بعد

 شد.  یچ نیکن. بب یصد دفعه بهت گفتم درست رانندگ دیسع-

 گفت: دیسع

 خب شهاب من...-

 حرفش رو بزنه که پسره که اسمش شهاب بود  گفت: خواست

 بسته.-
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لحظه چشمام رو بستم و همه خاطرات گذشتم مرور  کی. نیافتادم زم اریاخت یترمز کرد من ب نیماش یبهم دست داد. از وقت یحس کی

 یهمون شب یفردا قایخوب بشه. اونروز صبح من تصادف کردم دق اینامزد کردم تا حال مان یرعلی، با ام یسبحان ایشد. آره من اسمم سان

 اون ...اون غرورم رو شکست. ی. ولشددعوام  یرعلیکه با ام

 پسره به خودم اومدم. یصدا دنی. با شنیناراحت ای هیدونستم از خوشحال یشد نم ریدوباره سراز اشکام

 خانوم حالتون خوبه؟-

 مارستان؟یب دیشه منو برسون یم دیآره ببخش-

 ده؟ید بیآس تونییجا-

 .سیمن پول همراهم ن یزیچ کی. فقط نمیاز آشناهام رو بب یکیخوام  ینه م-

 کنم.  یم یبازم من از شما عذرخواه ستین یمورد-

 اون پسره که اسمش شهاب بود گفت: میدیکه رس مارستانیب یجلو

 .هیبستر نجایمنم ا یچه جالب. عمو-

 انشاهلل که زودتر خوب شن. ممنونم ازتون.-

 بود. فهیممنون. وظ-

 .بود شهینگران و کالفه تر از هم یرعلیشدم و سمت اتاقم رفتم. ام مارستانیب وارد

 خوبه ؟ ه؟حالتیچرا سر و وضعت خاک ای. سان رونیب یر یم یدار یگفت یبهم م دی؟نگرانت شدم با یکجا بود ایسان-

 بفهمه که حافظم رو بدست آوردم، چقدر دلم ازش پره( یرعلیام دی)نه نبا

 واسم زندانه. نجای. اارمیب ادیرو به  یزیتونم چ یخسته شدم،نم یرعلیاتاق ام نیتو ا دمیمن خوبم...پوس-

 

 کنم. باشه؟ یآروم باش!اصال فردا مرخصت م زمیباشه عز-

 قشنگمون. یبگو. از خاطره ها مونیخب...از دوران نامزد میمن و تو نامزد یگ ی.مگه نمیرعلیباشه ام-

 و گفت: دیموهاش کش یرو یناراحت شد دست یرعلیام

 یاون موقع ها هم دوستت داشتم ول یبارها هم بهت گفتم که دوستت دارم. من لعنت ایحد بهت بگم که شرمندتم. سان نیفقط درا ایسان-

 .یخسته شد زمیبخواب! عز ریاصال بگ الیخیگفتم. ب یدونم چرا بهت نم ینم

 فقط... خوابمیباشه م-

 ؟یفقط چ-

 دلم گرفته.-

 ناراحتت کرده! یدلت گرفته باشه!بگو چ نمیا؟نبیچرا سان -

 خوابم. ی،م یچیه-

 پتو رو زد کنار و نگاهم کرد. یرعلیرو سرم که ام دمیرو کش پتو

اگه هر  ایحرف بزن. سان ایبا مان ریدل س کیخونه مثل اونروزا  میر یاصال فردا که م یخوا یرو بهم بگو. م ؟حرفاتینکنه بهم اعتماد ندار-

 .یبهم بگ یتون یم شهیم تیباعث ناراحت یزیچ

 .ریباشه ممنون شب بخ-

*** 

رو دعوت  سایو پر یرعلی. خالصه همشون حواسشون بهم هست. امروز خاله ،خاله امنایا یرعلیخونه ام میشه که برگشت یم یدو روز زامرو

رفته بود حموم که منم  یرعلی. امادیهم که بدش نم سای. پریرعلیرو بکشونم سمت ام سایپر دیزد به سرم. با یفکر هی. انیکرده قراره ب

 تواتاق تا باهاش حرف بزنم . بردمرو  سایبزور پر

 ا؟یسان هیچ-

 مگه نه؟ گهید یرو دوست دار یعل ریتو ام سایپر-

 ؟یزن یم هیحرفا چ نیآره خب !ا-

 دوست داره. یرعلیام دمیشن ایو اون مال تو شه! منم از مان یش کینزد یرعلیانجام بده تا به ام یتون یم یهر کار سایپر-

 گفت: اومد که یرعلیام یلحظه صدا همون

 ؟ید یحولم رو م ایسان-
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 باهات کار داره. یرعلیام-

 

 خودمون بمونه . نیموضوع ب نیرو ببر بهش بده. فقط ا یرعلیتو حوله ام ایموقعس. ب نیاالن بهتر سایپر-

. منم همون لحظه از جلوشون سارویفکر کردم منم . هم حوله رو گرفت و هم دست پر دیرو د سایبود. تا دست پر رونیسرش ب یرعلیام

 کپ کرد. سایچهره پر دنیبا د یرعلیرد شدم و ام یعمد

 .ادیبودم. منتظر شدم تا ب یرعلیاتاق ام تو

 اومد فقط بد نگاهش کردم  و گفتم: نکهیا بعداز

 . ازت متنفرم.یپست یلیخ یرعلیام-

 .سایدونستم...اه لعنت به تو پر یبدم...من نم حی! واست توضایصبر کن سان-

 رو برداشتم و رفتم خونه خودمون که همه از حرکتم متعجب بودن. فمیمانتوم رو تنم کردم و ک عیسر بعدم

 *** 

 رم. ینم رونیاز اتاقم ب نجایا ادیم یدم و نه وقت یرو م یرعلیام یامایهفتس که نه جواب تلفنا و پ کی االن

 دوستم نداره !اون دلم رو شکست. ریکنم ام یدکش کنه. من هنوزم  فکر م یجوریخواستم  یسپهر م از

 دنشیاومد. با د یرعلیسپهره . در باز شد و ام دینبود مجبور شدم خودم برم دکمه رو زدم و گفتم شا یبلند شد. چون کس فونیآ یصدا

 قلبم  دوباره تند زد. خواستم برم سمت اتاق که دستم رو گرفت .

 .شدیبدم اونروز چ حیار واست توض؟بز هیچ ایمسخره باز نیصبر کن. ا ایسان-

 همه حرفام رو بگم بهش. دیپر بود. با یلیخ دلم

 رمینگفتم تا ازت انتقام بگ یچکیبه ه یو برگشتم حافظم رو بدست آوردم ول رونیرفتم ب مارستانیاز ب نکهیراستش من بعد از ا یرعلیام-

 .یلعنت می؟فقط گمشو از زندگ یقلب شکستم رو درست کن تیالک یمحبتا نیبا ا یتون یم ی. فکر کردمیکه گرفتم. برو فقط از زندگ

 رو زانوهاش افتاد و گفت: یرعلیام ییهوی

 من از اولم دوست داشتم. میغرور لعنت نی. لعنت به ایدون ی. من دوست دارم و خودتم مایمن رو ببخش سان-

من ساده عاشقت  یرعلیام ؟یعاشقم شد شدیو ...حاال چ ینبود که دوستم دار ادتی زایچ نیا یچطور اونوقت که دل من رو شکوند-

 ! کاشیشدم لعنت

که گول حرفاتو بخورم و  ستمیاون دختر ساده ن گهی؟نه من د یایکردم تا به خودت ب یتصادف م دی. من حتما بادمتید ینم چوقتیه

من  یخوام ول یمعذرت م ؟یحاال عاشقم شد شدهیمنم داشتم چ ی. اگر تو غرور داشت یکن یبخاطر منفعت خودت منو مجبور به کار

 دم. یم حی. غرورم رو به تو ترجادیدوستت ندارم. ازت بدم م گهید

 

ازش  دیکرد؟ اونم به خاطر من؟ شا یم هیمغرور داشت گر یرعلیو دستاش رو مشت کرده. تو بهت موندم ام نهییسرش پا یرعلیام دمید

هنوزم دوسش دارم  وونهی. من دنمیپاش بذاره و خرد شدنش رو بب ریغرورش رو انقدر ز خواستم بخاطر من ینم یبودم ول یو عصب ریدلگ

 کردم . یرو ادهیاما ز نیمن ازش دلخورم فقط هم

 رفتم و گفتم: کنارش

 پاشو.-

 ادامه دادم: تیشد و با عصبان بلند

 ؟یفهم یم نمیمرد رو بب کیدوست ندارم اشک -

 گفت: دیلرز یکه م ییبا صدا دمید

و واست اسم شوهرت رو به  رهیمن دستاتو بگ یرو که بخواد جا یکشم کس یم یزی؟به جون خودت که برام عز ایسان یبخش یمنو م-

 بکشه... دکی

 منو تو بغلش گرفت و در گوشم زمزمه کرد: یرعلی. امدیاز گوشه چشمم چک یرو برگردوندم و پشتم رو بهش کردم و  قطره اشک روم

 .گهی. منو ببخش دیستین یا نهی،کی،مهربون ی،خانوم یخوب یلینمونده...توخ یغرور گهیام دمنو ببخش بر ایسان-

کردم. غرور مرد  یرو ادهیدونستم ز یازش دلخور نبودم. م گهیبودمش د دهیبه خودش فشرد. تو بهت حرفاش بودم ،من بخش شتریب منو

 کردم که بدتر شه.  یبود و من کار مونیپش یرعلیانتقام بچگانم. از خودم ناراحت بودم. ام نیبودم از ا مونیبدشکستم و پش مویزندگ

 قرمز گفت: یگذاشتم . خواستم حرف بزنم که با چشما نشیبرگشتم و دستامو رو س رونیب دمیرو از بغلش کش خودم
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 .تمیکه روان یدون یشم ،م یم وونهیکه د یدینگو که نبخش -

 گفت :  یبا ناراحت دمیشد و دباز  شمین ناخودآگاه

 .یدیپس نبخش-

انتظار  دینبا یبودم تو دل منو شکسته بود یبودمت فقط از دستت عصب دهیکردن منم تموم شد! من بخش ی. تالفیرعلیام گهیاه بسته د-

 ...دمتیکه همون موقع بهت بگم بخش یداشته باش

 حرفم رو بزنم دوباره بغلم کرد. نذاشت

 مونم تا تهش. یرو   برات بسازم نفسم!باهات م یزندگ نیدم بهتر یازت ممنونم. بهت قول م یلیخ یدیممنونم که من رو بخش-

 باز نگاهش کردم. شیبا ن رونیبغلش اومدم ب از

 روزا؟ نیچقدر حرصت دادم تو ا یحال کرد-

 کنه. یبا حرص نگاهم م دمید

گرفته  یسرم افسردگ ریکه روانشناسم خ یکه من یحرصم رو در آورد ینقدریچند روز ا نیتو ا یانقدر خوشحال باش دمیبله خانوم با-

 بودم! دهیند ییپررو نیبازه. واال دختر به ا ششیکنم،حاال خانوم ن یخواستم خودکش یبودم. م

 

 باز کردم و گفتم : شتریرو ب شمین

 خان! یرعلیام نیحاال بب-

مبل  هیکرد به پا ریپام گ هویاونم دنبالم  دمیدو یالفرار! من م دیدون یقدم برداشت سمت من،منم که خودتون م یبرزخ یبا چشما دمید

 یداره نگاهم م طنتیپر از ش یباچشما یرعلیام دمیمانع شد. چشمام رو باز کردم د یرعلیام رومندین یدستا دمیافتادم که د یداشتم م

 کنه.

 ؟یتاوان پس بد یخوا یم یرم؟چطوریکردنات رو بگ تیانتقام همه اذ یبه نظرت چطور-

 به حرفش اعتراض کنم که با کارش مهرسکوت به لبهام زد. خواستم

 

 ***دوسال بعد

 عاشق شم. ینجوریقسمت من بود که ا نمی. امیدیباز به هم رس یرعلیاون تصادف من و ام بعداز

 عشق مغرور من بهم گفت دوستم داره.  باالخره

.  شهیگذره. رو هم دوسال م یم مونیسالم از عروس کی میعقد بود کسالی یعنی میکرد یساله که عروس کیاالن  یرعلیو ام من

 خوشحالم که با عشقم خوشبختم .

هم با شهاب همون پسره که اونروز زده بود بهم حافظم رو بدست آوردم ازدواج  طونیش یایمان نیباهم ازدواج کردن. تازه ا نیو راد سایپر

تا  دنیدیمالقات همو م ومدیبود م ضیشهابم عموش مر نهیمنو بب ومدیبودم م یاون موقع که من بستر طونیخانوم ش ایمان نینگو ا کرد .

زن  هی. اونم نامزد کرده و می. حاال فقط مونده سپهر داداشسهیشهاب پل یشه . راست یم ایدل نه صد دل عاشق مان هی هابآقا ش نکهیا

 داداش خوشگل به اسم نرگس دارم.

 

*** 

 

 کی قینداشتم. االن دق شتریکه هفده سال ب یوقت قایکردم، دق یفکر م شیساعت نگاه کردم،پنج عصر بود. داشتم به اتفاقات دوسال پ به

 و شش ساله! تسیب یعل ریاون ام یرعلیهفده ساله ام و نه ام یایگذره و نه من اون سان یم یرعلیمن و ام یسال از عروس

 گذره. یبا شهاب م ایمان یهست که از عروس یهفت ماه کی االن،

کنکور شرکت کرد و وکالت قبول  ایدر عوض، مان یکنکور و دانشگاه نشدم ول ریگیپ یول رم،یرو بگ پلممیتونستم د ،یعل ریبه لطف ام   

 .یشد، اون هم با رتبه عال

که پخته، برنجم که داره دم  یبا خودم مرور کردم؛ قورمه سبز ،یسنگ تموم بذارم! بعد از چند ساعت آشپز یرعلیواسه ام د،یامشب با     

 . خچالهیکشه، سوپم که حاضره، ژله هم که درست کردم، شربتم که تو  یم

لباس  کیموهام ،  نیین پاخوشگل و فر کرد شیدوش و آرا هیسمت حموم و بعد از  دمیدو عیبود،سر میبه ساعت نگاه کردم، هشت و ن    

 .دمیپوش د،یرس یزانوم م یدار بود و تا باال نیداشت و دامنش چ یتور قهیکوتاه که  یصورت
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 . دیرس یموقع ها م نیا دیبا یرعلیام گهیساعت کارم شده بود، ساعت ده بود و د یامروز نگاه کردن به عقربه ها    

 کنم.  زشیگرفتم سورپرا میشدم و تصم مونیبهش زنگ بزنم اما پش خواستم

 خوابم برد. یک دمیرنگ نشستم ،  که نفهم یصورت یصندل یبودم و منتظر رو دهیرو هم چ زیم

 .یرعلیدر خونه که باز شد، آروم چشانم رو باز کردم و رفتم سمت ام یصدا دنیشن با

 ا؟یکردم سان دارتیب-

 شدم. یم داریب دیبا گهید زم،ینه عز-

 

 نگاه به سر تا پام انداخت و گفت: کی یعل ریرو ازش گرفتم و کتشم در آوردم. ام یرعلیام فیک

 در راهه؟ ییخبرا هیانگار  یگم خانوم یم-

 رفت تا دستاش رو بشوره.  ییچشمک، به سمت دستشو هینگاهم کرد و بعد از  طونیرنگش نگاه کردم، ش یقهوه ا یبه چشما   

 .میگرمشون کردن و بعد مشغول غذا خوردن شد ادیب یرعلیکرده بود، تا ام خیغذا ها     

 خوشمزس! یلیبانو! خ ایسان یچه کرد-

 واقعا؟خوشت اومد؟-

 .یخانوم یخوشگل شد یآره، راست-

 داداشمه، من لباس ندارم. یعروس گهیگم چند هفته د یم ری. امیرعلیام نهیب یچشمات قشنگ م-

 انشاهلل! دیخر میر یحاال م-

 ادته؟یخودمون رو  یپارسال، عروس یرعلیگم ام یانشاهلل! م-

 یاون همه سر و صدا چطور نی. من موندم ب یدیخواب یموقع برگشت گرفت نیتو ماش ،یبره؟مخصوصا شب عروس ادمیشه  یبله، مگه م-

 خوابت برد؟

 زدم . یهم چرت م شگاهیخب خسته شده بودم! تازه تو آرا-

 .گهید یمن یخرس خوابالو-

 بهش کردم و گفتم: یاخم

 دونه از اون اخما کن! کی ،یکرد یبهم م شهیهم یدفعه از اون اخما که تو دوران نامزد هی یرعلی. امیخرس خودت-

 

 اخم کنم؟ یخونه، توقع دار امیشبم خوش اخالق م کی ایولمون کنا! سان-

 ؟یخواهش کنم چ-

 !ایباشه ب-

 جانم! قربون اخمات ! یا-

 زد و گفت: ینیریلبخند ش یرعلیام

 قربون زبون دو متر درازت!-

 .یرعلیعه ام-

 باش. لکسیباشه خانوم، تو فقط ر-

 ؟یشد ریس-

 آره عشقم، دستت درد نکنه.-

 کنم. یخواهش م-

 گفت: یرعلیشستم که ام یرو جمع کردم، داشتم ظرف ها رو م زیبلند شدم و م     

 م؟یظرف ها رو بشور امیب-

 .ریام یکن یتعارف م یمعلومه دار ،ینه مرس-

 اومدم.  یبه خدا خسته نبودم ، م ؟یدیعه از کجا فهم-

 تو اتاقمونه. ادینبود به احتمال ز یرعلیرفتم ، ام رونیاز آشپزخونه ب  
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 دنیمشغول لباس عوض کردن بود، که با د یرعلیشده بود گام برداشتم. ام شیآرا یاسیو  یصورت بیسمت اتاق خوابمون که، با ترک به

 من گفت:

آخه فردا  ارم؛یهم در م رهنمیاالن پ ه،یزحمت بشور ، کتم هم رو چوب لباس یشلوارم رو که رو تخته، ب نیا ی. راستایسان یخسته نباش-

 رم. یسرکار نم

 .زمیباشه عز-

 و شروع کردم به باز کردن دکمه هاش که گفت: ستادمیتخت رو به روش وا یجلو قایرفتم سمتش و دق    

 !یکار دست جفتمون بد یتو قصد دار نکهیا نه!مثل-

سمتم  ادیآروم هولم داد رو تخت، تا خواست ب یلیزد، نگاهش کردم که خ یکه تو چشمانم موج م یسرم رو بلند کردم و با شرم خاص    

 نصفه شب بود! کیدر نصب شده بود، نگات کردم  یبلند شد، به ساعت که روبه روم باال  فونیزنگ آ یصدا

به سمت در رفت  یعل ری، دکمه رو زد. منم هراسون دنبالش رفتم. ام هیکه بپرسه ک نیرفت و بدون ا فونیبه سمت آ یبا نگران یرعلیام    

 اون هم بدون شهاب ، همسرش! میرو به رو شد ایتا در رو باز کنه. تا در رو باز کرد، با چهره مان

کج کرد و بهت  ی، سر یرعلیهراسون من و ام یمن و بدتر از همه، چهره  پیش باز بود، تلباس یکه دکمه ها یرعلیام دنیبا د ایمان    

 زده گفت:

 که بد موقع مزاحم شدم؟ نیمثل ا-

 که تو حال خودم نبودم، در جواب گفتم: منم

 !یبد موقع که مزاحم شد-

 گفت: ایبه من کرد و رو به مان یبه دنبال حرفم، اخم  یرعلیام

 تو. ای! بیدخوش اوم ینه آبج-

 شهاب کو؟ یخوش اومد ا،یسالم مان-

موقع شب  نیا دمیموقع شب مزاحم شدم !  خواستم برم خونه مامان که د نیداداش ا دیکنم. ببخش یم فیتو بعدش تعر امیحاال بذار ب-

 .دیداریشما اکثرا تا صبح ب دمیبه من زد و ادامه داد( که د یچشمک ،یخاص طنتیخوابن ،)بعدش با ش

 گفتم: ایجواب مان در

 !دیشما نه شب خواب نکهینه ا-

 

 گفت: یپر روگ یاز رو یخجالت، به داداش کرد ول یاز رو ینگاه ایمان

 من در عجبم! امروز که سه شنبه بود!-

 عوض شدن بحث گفت: یکه قشنگ متوجه منظور خواهرش شده بود، برا یرعلیام

 سه شنبه هم روز خداست. -

که  نیا نیو در ح دیهم دو ایطرفش که بزنمش، مان دمیمبل برداشتم و دو یره ، کوسن رو از رو یدختر از رو نم نیا دمیمن هم د  

 گفتم: م،یدیدو یدنبال هم م

 هم پر رو.  یشد تیترب یهم ب ،یبا شهاب ازدواج کرد یاز وقت-

 ها خوابن.  هینصفه شبه ها! همسا کی ای! ساندیباشه، باشه ! بس کن-یرعلیام

 دادم و گفتم: ریام لیچشم غره تحو یعل ریام کی ستادم،یوا قهیدق کی    

 کن برادر! تیتو حجابت رو رعا-

 گفت: ایلباسش بازه که مجبور شد بره تو اتاق که مان یدکمه ها دینگاه به سر تا پاش انداخت، تازه فهم کی یرعلیام

پسر با حجاب بود، من  نیقدر ا نی، ا میپک! تو خونه خودمون بود کسیاهلل سبودم! ماش دهیند ینجوریجلو ا یتا حاال داداشم رو از نما-

 بگرده. یبودم با رکاب دهیکه خواهرشم ند

 ذره اخالقت رو درست کن! زشته! کی! ایمان یشد تیترب یب یلی. خ گهیبدبخت! اونم حواسش نبود د زهیخب حاال ه-

 چشم با ادب.-

 

 از اتاق اومد که گفت: یرعلیام یصدا

 گفتم: ای. رو به مانمیتو تراس حرف بزن دیایا؟بیسان ؟یآبج-
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 .ارمیهم واسه خودت ببر، منم برم شربت ب یصندل کیتو برو،  ایمان-

 که دوتا هست تو تراس؟ یصندل-

 .میما سه نفر یآره، ول-

 و گفتم: دمیپر زدن که وسط حرفشون یداشتن باهم حرف م یرعلیو ام ایو رفتم سمت تراس، مان ختمیشربت ر عیسر   

 ومد؟یشده؟ چرا شهاب ن یچ-

 در جواب گفت: ایبهم کرد، که مان یطلبکارانه اخم یرعلیام

 بابا، با شهاب دعوام شد بعد قهر کردم. یچیه-

 ؟یخب سرچ-

گفتم، اونم به  زیم زیشد منم اعصابم خرد شد؛ من به اون چ یبعد همش شهاب برنده م میشرط گذاشت م،یکرد یم یباز میداشت یچیه-

 .نجایگفت بعد دعوا باال گرفت قهر کردم با آژانس اومدم ا

 و چهارسالشه! ستیهم شهاب بچس هم تو. تو که نوزده سالته شهابم ب ا،یدعواهاتون مسخرس مان یلیخ-

 خانوم بزرگ؟ ادهیکه تو سنت ز نینه ا-

 یکرد، خوابم م یداد تا لب تر م یبه آدم م یاش، آرامش خاص. در کل صدیشروع کردن به مشاوره دادن و خالصه سخنران یعل ریام  

 که تازه تعارف ها شروع شد. میبخواب میگرفت میگرفت. در آخر تصم

 

 خوابم شما هم تو اتاق خودتون. یرم رو کاناپه م یمن م یپتو بد ایسان -ایمان

 تا صبح نمونده. یزیخوابم، چ یمن رو کاناپه م د،یشما دوتا رو تخت بخواب ره،یگ یتو کمرت درد م ینه آبج-

 گفت: یبا ناراحت ایمان

 آخه...-

 گفت: یکوچک باحال تیبا عصبان یرعلیام

 که گفتم! نیهم م،یآخه ندار-

 رون،یاز اتاق رفتم ب واشی واشینگفتم.  ریشب بخ یرعلیافتاد به ام ادمیهم گذاشت. تازه  یو چشمانش رو، رو دیرو تخت خواب ایمان   

 کرد. یخوابم اخم م یوقتا تو یمردونش بودم ، بعض یبود، عاشق چهره  دهیکاناپه خواب یرو یرعلیام

 . نمیتونستم چهرش رو بب یبود، به وضوح نم دهیکه رو صورتش تاب یخاطر نور کم به

 که بالفاصله چشماش رو باز کرد و گنگ نگاهم کرد. دمیباالسرش رفتم، آروم موهاش رو نوازش کردم و بعد گونش رو بوس     

 !؟پاشویرعلیام-

 شده؟ یچ ه؟یچ-

 پاشو کارت دارم.  یچی! هسیه-

 .ایباشه ب-

 گفتم پاشو! نیجان، نگفتم که بش ریام-

 ؟یکار دار یخب پا شدم. جونم چ-

 بغلم کن.  ،یرعلیام-

 کار کنم؟ یچ-

 ! بغلم کن.یوا-

 

 ته گفت:درهم رف یبا چهره  یعل ریام

 آخه االن؟-

 خواد. یبره! دلم بغل م یخوابم نم یتا بغلم نکن-

روشن  مهیکه خونه غرق سکوت بود و ن یدر حال قه،یچسبوند، عاشق تپش قلبش بودم. بعد از چند دق نشیبغلم کرد و سرم رو به س   

که مجبور شدم دوباره  نییخجالت انداختم پا یرومردونش گرفت، سرم رو از  یدستا نیبود، من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو نرم ب

شده بود که  کیبه هم نزد گهیشد، صورتامون د یشمار ساعت، کمتر م هیعقربه ثان تمیهم گره و فاصلمون با ر یونگاهش کنم، نگاهامون ت
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که به  یزی. تو دلم هر چمیفاصلمون رو حفظ کرد عیو سر میهول کرده بود یرعلی! من و اماسیمان دمیروشن شد، د ییرایچراغ پذ هوی

 انداخت و خودش رو زد به اون راه.  نییسرش رو پا هم یرعلیگفتم. ام ایرو به مان دیرس یذهنم م

 گرد شده گفت: یبا چشما ایمان که

 !دیراحت باش ،ییخواستم برم دستشو یم-

 هم نکنه! بونایگرگ ب بیمثل تو رو نص یدراد! خدا خواهرشوهر گرتیج ا،یمان-

 باال انداخت و گفت: یشونه ا ایمان

 !ایسان گهید میبخواب میهم دلت بخواد.بر یلیخ-

 خانوم؟ ایمان یداشت ییتو که دستشو-

 گربس! ینچ فک کردم صدا-

 و گفت: دیکش یپوف یرعلیام

 .ریواقعا که ! شب بخ-

 .میدستم رو گرفت و  من رو برد تو اتاق تا بخواب اینگاه کردم و براش دست تکون دادم که مان یرعلیبه ام یناراحت با

*** 

مامان به گوشم خورد که باعث  نیدل نش یو تلفن رو جواب دادم. صدا رونیرو تخت نبود، رفتم ب ایشدم. مان داریتلفن ب یبا صدا صبح

 .نهیلبخند رو لبم بش یشد اول صبح

 !ریالو ...سالم مامان خوشگلم، صبحت بخ-

 خوبه؟ یرعلیدخترم؟ ام ی، خوبجان  ایسالم سان-

 بابا، سپهر و نرگس خوبن؟ ؟یتو خوب م،یآره مامان ما خوب-

 مزاحم شدم. یخواب بود دیآره دخترم اونا هم خوبن، ببخش-

 بودم. جونم؟ داری. بینگو، مراحم ینجوریمامان ا-

 

 دخترم. یایب دیبا یعنی یایگفتم به تو هم بگم ب م،یرو انجام بد یعروس یدهایخر میامروز ظهر قراره بر-

 .نجاسیخواهر شوهرم ا یول امیدوست دارم ب یلیخ یمامان! به سالمت یوا-

 دخترم. ایب ایخب با مان ؟یگ یرو م ایمان-

 تونم بکنم. فعال مامان. یکار م یچ نمیکنم بب ینه مامان، خب باشه فکر م-

 خداحافظ دخترم. سالم برسون.-

 .رونیهم از آشپزخونه اومد ب ایهمزمان مان رونیاومد ب ییواز دستش یرعلیرو گذاشتم، ام یگوش

 سالم زن داداش خوابالو.-

 ؟یزد یحرف م یباک ر،یصبح بخ زمیسالم عز-

 .امیرو انجام بدن ، گفت منم برم ، گفتم نم یعروس دیسالم، با مامانم، سالم رسوند گفت قراره برن خر-

 مونم خونه. یمن م ا،یتو برو سان یول دمیچرا؟ البته من که شن-ایمان

 .میمامانم گفت با هم بر-

 شه؟ یم یچ نمیام؟ببیمنم ب یعنی-

 

روش رو کرد اونور  ایو شهاب به گوشم خورد. مان یرعلیام یسالم و احوالپرس یخوردم که صدا یآشپزخونه بودم، داشتم صبحانه م داخل

 .ارهیگفتم برام لباس مناسب ب یرعلیمثال قهره، منم به ام یعنی

 شدم و رو به آقا شهاب گفتم: ییرایوارد پذ   

 صبحانه. دیی. بفرمادیخوش اومد د؟یسالم آقا شهاب خوب-

 کجاست؟ ایمان ،یرعلیخانوم، ممنون. نوش جان صرف شده. ام ایسالم سان-

 کنار من نشست. ایو مان وستنیبه جمع ما پ قهیده رفت آشپزخونه و بعداز چند دق یجواب نم دیرو صدا زد و چون د ایمان ،یرعلیام

 !گهید نیآقا شهاب بش شیخب برو پ ایمان-

 کرد، شهاب گفت: یکه برام پشت چشم نازک م یدر حال ایمان
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 .ایسالم مان-

 شهاب سالم کرد. ،یآبج-یرعلیام

 گفت: یبا حالت طلبکارانه ا ایمان

 ؟یسالم، چرا اومد کیعل-

 اوج گرفت و گفت: یهم صداش کم شهاب

 تو خونه؟ یرو جا گذاشت تیدنبالت گشتم، چرا گوش یکل ه؟یها چ یبچه باز نی! اییهست، کجااصال معلوم -

 !ستیجاش ن نجایا ؟یشه بس کن یم-

 و شهاب راحت حرف بزنن. ایاز جاش بلند شد و اشاره کرد، باهاش برم تو اتاق تا مان یرعلیام

 

 نم؟یبش یچرا نذاشت ؟یرعلیام-

 !ستیدرست ن شونیتماشاچ میخوان حرف بزنن، بحث کنن، ماهم بش یجان! زن و شوهر م ایزشته سان-

 نداشتم، فقط واسم جالب بود.  یمن که کار-

 زشته دختر خوب. -

 !یچیه گهیحاال اگر داداش بدبخت من بودا د ینگفت یچیشد، ه مونیشخص میاومد وارد حر یخواهرت اونجور شبید یرعلیتازشم ام-

 گم.  ینم یزیچ ادین که داداشت مم ایسان ؟یزن یم هیحرفا چ نیا-

 بگو! یخوا ینه تورو خدا م-

 . خب؟ستیحرفا ن نیخانوم، االن وقت ا ایسان-

 اومدکه گفت: ییرایشهاب از پذ یرو بدم که صدا یرعلیجواب ام خواستم

 !دیتو زحمت افتاد دیخانوم ببخش ایسان م،یر یم میما دار یرعلیام-

 یبه شهاب م ینگاه مین ایمان یرو بدست آورده بود! هر از گاه ایدل مان یدونست شهاب چطور یخدا م ،ییرایتو پذ میرفت یرعلیو ام من

 زد. چقدر هم محکم دست هم رو گرفته بودن. یکرد و لبخند م

 منم باش! ی. مواظب آبجیشهاب جان؟ لطف کرد یچه زحمت-

 ؟یاینم ایمان-

 :دیخبر نداشت، پرس انیکه از جر شهاب

 کجا؟-

 در جواب گفت: ایبگم که مان خواستم

 .میکار دار یشرمنده، تو برو خوش بگذره! من و شهاب کل زمینه عز ا،یداداش سان یعروس دیخر-

 گفتم: ینگاهش کردم و با چشمک طونیش

 .دیبه کاراتون برس دیشما بر-

 

هم رفت خونه مامانش تا هم سر بزنه هم به  یرعلیمن رفتم خونه مامانم و ام میهم حاضر شد یرعلیو شهاب، من و ام ایاز رفتن مان بعد

 کاراش برسه. یباق

*** 

 )دوهفته بعد(

 گفت: ییرایاز تو پذ یعل ریشدم که ام یداشتم تو اتاق حاضر م   

 !یپوش یلباس م ی! دوساعته دارایسان گهیبدو د-

 گفتم: یکالفگ با

 خوب بگردم! دیداداشمه با یعروس د،یخر می! اومدم. انگار نه انگار قراره بریرعلیام یوا-

بود که  یخورد پاساژ بزرگ و چند طبقه ا یکه به چشم م ییجا نیشدم و اول ادهیپ نیاز ماش م،یشد نیرو برداشتم و سوار ماش فمیک    

 در اومد و گفت: یرعلیام یکه صدا دمینخر یزیچ یول م،یهمه مغازه ها رو گشت یبود. کل ابونیسر خ

 قشنگ بود که! هی! اون لباس آبگهیبپسند د یزیچ هی. میمغازه رو گشت هزار تا زمیعز ا،یسان-

 خوام. یرو م یاون لباس صورت ه؟یاون مغازه اول میبر یرعلی. امومدینه! خوشم ن-
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 درهم رفته، گفت: یگرد شده و اخما یبا چشم ها یرعلیام

 ن؟ییپا میهمه راه رو دوباره بر نی! اایسان یوا-

 که هست. نتیماش م،یر یم نیخب با ماش-

 طرفس! کی ابونیخ یخانوم ا،یسان-

خوام بعدشم  یهم م یهم هست اونا رو بخرم. آهان! صندل مجلس زیخرده ر یسر هیبعد  رمیمن لباس بگ می. اول برمیر یم ادهیخب پ-

 . ریتو کفش و کت و شلوار بگ میر یم

 خوام. ینم یچیرو بکن . من ه داتیتو اول خر-

 داداشمه. یعروس ر؟یام یچ یعنیوا؟ -

 

بود جلو  ستادهیوا یجوری یرعلیسر همون مغازه اول، لباس رو گرفتم و رفتم تو اتاق پرو. ام میزد. رفت یتو کل راه، همش غر م یرعلیام

 آدم خوارها اومده بود!  رهیکرد که انگار بنده خدا از جز یاتاق پرو و پسر مغازه دار رو بد نگاه م

 رو صدا زدم و در رو که باز کردم همزمان دختر فروشنده هم اومد سمتم و گفت: یرعلیتونم ببندم؟ ام یمرو ن پشیهوف! چرا ز   

 .یرو ببند پشیبذار کمکت کنم، ز-

 بد نگاهش کرد و رو به من گفت: یرعلیام کمیاومد نزد تا

 بندم! یخودم برات م ستایوا-

که کرد هنوز  ی. از کارمیشد یله م میاد تو اتاق پرو و در رو بست. رسما داشتشد و هولم د کمیبالفاصله نزد یرعلیکنار رفت و ام دختره

 هم تو بهت مونده بودم. از خجالت مردم!

 گفت: یجد یلیباال و خ دیلباس رو کش پیز یرعلیو ام نییسرم رو انداختم پا   

 !یخانوم نمتیباال بب ریسرت رو بگ-

 .دیرس یم یرعلیام یتو اتاق پرو نگاه کردم، قدم به زور تا سر شونه ها یقد نهیرو آروم بلند کردم و به آ سرم

 ه؟یکارا چ نیا یمعن ،یرعلیام-

 کدوم کارا؟-

 حرکتت! نیهم-

 دوست دارم.-

 .ستیکارا ن نیا لیدوست داشتن دل-

 اتفاقا هست. -

 اد؟یبهم م یرعلی! امالیخیب-

 

 گفت: نهیچونش رو، به شونم چسبوند و روبه آ یرعلیام

 تو؟ یبود یقشنگه! پرنسس ک یلیآره عشقم، خ-

 ؟یکن یمسخره م یرعلیام-

 رو برات بخونم! من که تعارف ندارم باهات.  یصورت رهنینذار آهنگ پ-

 خوام لباس عوض کنم. یم رونی! برو بوونهید-

 خب عوض کن.-

 !ومدهیتا خانومه صداش در ن رونی! برو بریام یتیترب یب یلیخ-

 گفته باشم! امیکمک، نم ایب یرعلیام یبگ رونیمن برم ب نیبب-

 عشقم! گهیبرو د یرو باز کن بعد برو؛ باز کرد پشیخب ز-

پول لباس رو حساب  یرعلیرو که ام یاون زمان یو به سخت رونیمن هم لباس رو عوض کردم و با خجالت رفتم ب رون،یرفت ب یرعلیام   

 مردم. یدختر فروشنده مپسر و  یکنه رو تحمل کردم، از خجالت داشتم جلو

 گفتم: یرعلیکه به ام میدیرس یکفش فروش کیراه رو به  یو تو رونیب میاز مغازه زد   

 ممنونم ازت! گمیم ،یرعلیام-

 کرد، گفت: یشده بود و داشت برام کفش انتخاب م یزنونه مجلس یکفش ها یکه محو تماشا یرعلیام       
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 ؟یپسند یکدوم کفش رو م ایکنم. سان یخواهش م-

 .هیبند بند نیخوبه؟ هم نیاوم، ا-

 بپوش. میبر ایآره، ب-

 که پسر فروشنده گفت: دمیتو مغازه و کفش رو پوش میرفت

 براتون بنداش رو درست کنم؟ امیب-

 با اخم گفت: یرعلیام

 بنده. یممنون آقا، خودش بلده، م-

 

 که بشنوه اعتراض کردم و گفتم: یجور یرعلیبه ام رو

 تونم. ینم یرعلیام-

 زانوهاش خم شد و بنداش رو برام بست و گفت: یاومد سمتم و رو یرعلیام

 خوبه؟ خوشت اومد؟-

 ؟یتو از کجا بلد ،یرعلیام-

 خواد که، خوشت اومد؟اندازته؟ یبلد بودن نم-

 آره خوشگله. -

کت  هی یرعلیو ام یتو مغازه لباس مردونه فروش میرفت دم،یخر زیخرده ر یسر کیو منم  میکه پول کفش رو حساب کرد نیاز ا بعد

 پسره اومد سمتم و گفت: هیبودم که  ستادهیرفت تا بپوشه، من هم جلو در مغازه وا د،یپسند

 شماره بدم خانوم خوشگله؟-

فا تو هم و اومد اخماش ر ،یصحنه ا نیهمچ دنیو با د رونیاز پرو اومد ب یرعلیجلوم و همون لحظه ام دیچیروم رو کردم اونور، پ منم

 سمتمون.

 برو اونور تا نزدمت! ه؟یمشکل پیخوش ت-

 زد و گفت: یپوزخند پسره

 کارت تو کار مردم دخالت نکن.  یبرو پ ؟یمن رو بزن یخوا یهه! تو م_

 ؟یش یمزاحم زن مردم م یکش یتو کاره مردم؟ پسر تو خجالت نم-

 رو گرفتم و یرعلیام یبودم، بازو دهیترس یپسره اومدن سمت ما! منم که حساب یشدن که دوستا ریپسره رو گرفت و درگ ی قهی یرعلیام

 

 :گفتم

 تو رو خد،ا ولش کن! ارزشش رو نداره. یرعلیام-

 خواد بگه؟ یم یچ نمیولم کن بب-

 پسره هم بردنش. یسمت خودم، دوستا دمیرو گرفتم و کش یرعلیکه داشتم دست ام یخرد شده بود، با تمام قدرت اعصابم

 توقع نداشتم. گهی! از تو ده؟زشتهیچه کار نیا یرعلیام-

 اهلل! ی...الاله الیاون پسره  ایساکت شو! حوصله ندارم. کار من زشته  ایسان-

 آروم باش! گهیبود، رفت د شعوریبود، ب وونهیباشه د-

 نگاهم کرد و گفت: یمعمول یلیخ ظش،یاخم غل با

 رو بکن تو! تیموها-

 تو مغازه، حاال خوبه کته پاره نشد! میبر ایب ر،یباشه ام-

 ریکردن و ام یکرد، با فروشنده درباره اون پسر و مزاحمت ها، اظهار نظر م یکه کت انتخاب م نیا نیدر ح یرعلیتو مغازه، ام میبرگشت

 سمتش. که بره تو، با اخم نگاهم کرد و اشاره کرد برم نیرنگ، به سمت پرو رفت و قبل از ا یمشک یبعد از انتخاب کت

 جونم؟-

 !ایبرو تو سان-

 

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم: یچشما با



Roman-City.ir 
 باز دوباره من و تو رمان

 

https://telegram.me/romancity 57 

 

 من چرا برم تو؟ ،یلباس عوض کن یخوا یزشته! تو م یرعلیام-

 زد، گفت: یموج م تیکه توش عصبان ییدر هم رفته و با صدا یاخما با

 ! برو تو!فتیگفتم راه ب-

 کشم، زشته جلو مغازه دار. یخجالت م یرعلی! امیتو امروز عقلت رو از دست داد ،یرعلیام-

 برو تو! یکش ی! از من که خجالت نمیکش یاز اون خجالت م یکن یم خودیتو ب-

 تمیکردم که، بازوم رو گرفت و داخل اتاق پرو هدا یهم بهت زده نگاهش م هنوز

 .کرد

 !هیهم طبق معمول در رو قفل کرد، از چهره و حرکاتش مشخص بود، عصبان یرعلیجادار تر بود! ام نجایخدارو شکر ا    

 ؟یکن یکار م یچ یمعلوم هست دار ،یرعلیام-

 !یخور یاز کنار من تکون نم ایسان نیآره، بب-

 وا! چرا؟-

 شد. یکه چ یدیتنهات گذاشتم تو مغازه د قهیپنج دق هیکه گفتم، واال  نیهم-

 اومد! یبهش م یلیشد. کت رو تنش کن خ یم باعث بدتر شدن اوضاع منداشتم بهش بگم، حرف زدن یزیچ

 شدم. میقا یرعلیپول لباس رو حساب کنه، از خجالت پشت ام یرعلیتا ام رونیب میپرو رفت از

 شیکارامون، فکر کنم همه پ نیکرد. با ا یرفتار م بیامروز عج یرعلیخونه. واقعا ام میبرگشت یبا خستگ دا،یبعد از انجام تمام خر  

 !ووننیدوتا د نیخودشون بگن ا

 هفته بعد کی***

 ساختن! ییایقشنگ و رو ریتصو م،یجانم!نرگس زن داداش خوشگلم چقدر کنار سپهر داداش یا  

 !ارهیمگالب به روتون، باال  یشده ه یامروز چ دونمینم یبود ول دهیخوشرنگ پوش یلباس آب هیامروز خوشگل شده بود،  ایمان

 باشه تک پسر گلشون رو داماد کردن. یجانم!مامان و بابام چقدر خوشحالن! هرچ یا   

 

 و گفتم: ایمان یزدم تو بازو یکیکه  دنیرقص یوسط سالن داشتن م همه

 .میبرقص میبر ایب ایمان-

 کنه! ی! اصال حال ندارم. معدم درد مایسان یوا-

 .یکنار سپهر بود یروز نیتو همچ ،یکرد یاگر تو زود شوهر نم ایگم مان یسرجاش. م ادیحالت م ی! برقصگهید میبرقص میبر ایب-

 شه. یم یرتیغ یحرف ها رو جلو شهاب نگ نیخب حاال! ا-

جلو دهنش رو گرفت و از سالن خارج شد، من هم  ایمان هویداد.  یشاباش م یشده بود ه طونیسپهر هم ش م،یدیوسط رقص میرفت

 دنبالش رفتم.

 زدم و گفتم: یبهداشت سیدر سرو به یتق 

 ا؟یمان یخوب-

 و گفت: رونیاومد ب دهیپر یبا رنگ و رو ایمان

 دونم چه مرگمه! ینم-

 ؟یشد یجور نیا یاز ک-

 .ارمیحالم، گه گاه هم باال م یهست ب یدوهفته ا ای کی یدونم، ول ینم-

 ؟یدکتر رفت-

 نه.-

 مارستان؟یبگم ببرتت ب یرعلیبه ام یخوا یبده! م یلیحالت خ ایمان-

 شم. ینه ولش کن، شهاب هست. خوب م-

 !ایمان یا وونهیتو د-

 

رفتن دکتر. منم رفتم  ایاومد و با مان عیرو گفتم، اون هم سر انیرو برداشتم و به شهاب زنگ زدم و جر یره، گوش یبار نم ریز ایمان دمید

 تازه کنم. ییتو تو باغ تا هوا
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 زمزمه کرد: نیریبم مردونش، ش یبه گردنم برخورد کرد و در گوشم با صدا یکس ینفسا یلحظه گرم کی     

 ؟یستادیوا نجایخانوم خوشگلم؟ چرا ا-

 هم گره خورد. یتو ،یحرف چیچند لحظه بدون ه یو نگاهش کردم، نگاهامون برا برگشتم

 .یرعلیحوصلم سر رفت ام-

 .یخانوم یوصلت سر بره. برو برقص! تو که تخصص دارشه ح یخان داداشت! مگه م یها خانوم اونم عروس هیعروس-

 . خسته شدم.دمیعالمه هم رقص کی ر،یام دمیرقص-

 حرف بزن. ایخب با مان-

 بود با شهاب رفتن دکتر. ختهیمعدش به هم ر ست،ین ایمان-

 االن حالش چطوره؟ ا؟یسان یتو چرا زودتر بهم نگفت-

 .ستیهم ن التیخ نیع رمی. حاال من بمگهی! نگران نشو دیرعلیخب بابا ام-

 حرف رو نزن. باشه؟ نیا گهی! دسیه-

 ؟یخند یبگم نم یزیچ کی یعل ریچشم، ام-

 .اینه بگو سان-

 و دستام رو دورش حلقه کردم، چشمانم رو بستم و گفتم: نشیرو گذاشتم رو س سرم

 . رهیگ یخوابم م رم،یگ یکه قرار م یدونم چرا تو جو عروس ی. اصال نمیرعلیام ادیمن خوابم م-

 کرد و گفت: یخنده ا یرعلیام

آخراشه، شام بدن  گهی! دزمیشه داشت؟ اشکال نداره عز یازت م یچه توقع ،یخودمون همش خواب بود یتو عروس یدونم. وقت یبله م-

 شه. یتموم م

 

 .میبعد برگرد میذره برقص کیدنبال عروس و داماد و  میبر دیبا م،یکیدرجه  لیشه، بعد ما فام یعشقم تازه داستان بعدشام شروع م-

 هم نکن. یچیباشه عشقم متوجه شدم، تو برو تو. فکر ه-

 باشه خداحافظ.-

 برگشتم تو سالن.  یاز خداحافظ بعد

حساسه و  گفت دکتر گفته معدش یم ایرفت. مان یبرگشت، مامانم هم قربون صدقش م دهیپر یبا رنگ و رو ایوسط شام بود که مان      

 .هیعروس شیدختر خلم نزده گفته دلم پ نیشه. سرم هم نوشته بود دکتر براش که ا یو با دارو خوب م ستین یمشکل

دنبال عروس و داماد و بعدشم با مامان و  میو بعد از اون هم، رفت میکه مهمون ها رو بدرقه کرد نیباالخره مراسم تموم شد و بعد از ا     

 سمت خونمون.  میو راه افتاد میکرد یبابا خداحافظ

گرده  یبرم ا،یو بعد از رسوندن مان ادیخونه ما بمونه. شهاب هم گفت با ما م یو چند روز ادیباهامون ب ایهم اصرار داشت مان یرعلیام

شهاب  یرو پا ایعقب نشسته بودن البته چه عرض کنم، مان یو شهاب صندل ای. ماندمیخونه تخت گرفتم، خواب میخونشون. منم تا برس

 کرد. یم یهم رانندگ یرعلیجلو ولو شده بودم و ام یبود و منم صندل دهیخواب

 .هیرعلیام دمیباز کردم، د یچشمم رو با سخت کیکه به شونم خورد،  یضربه ا با

 .میدیرس ا،یپاشو سان-

 .ادیخوابم م ،یرعلیتو رو خدا ام یوا-

 عشقم! نمیپاشو بب-

 خوابم. یجا  م نیرو قفل کن برو، من هم نیدر ماش یرعلیتو رو خدا بذار بخوابم. ام-

 پاشو! ا؟یسان یگ یچرا مزخرف م-

 .رمیم یهمه راهو برم باال م نیا ،یرعلیبه خدا حال ندارم ام-

 بغلت کنم مثل بچه ها ببرمت باال؟ ینکنه توقع دار-

 !یخود دان گهی! دیخوب دهیچه ا-

 .ایزشته جلو شهاب، سان-

 

 .یرعلیبه من چه؟ بذار بخوابم ام-
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 بخواب. نیتو هم، تو ماش ای. سانامیرو ببر باال، من هم االن م ایمان ر،یرو بگ دیکل ایشهاب ب-

 یزانوهام و شونه هام قرار گرفت و از صندل ریز یحس کردم دست قهیهم گذاشتم. بعداز چند دق یراحت، چشمانم رو رو الیمن هم با خ  

 واقعا بلندم کرده. یرعلیام دمیجدا شدم، چشمانم رو باز کردم و د نیماش

 گفت: رلبیآروم ز یرعلیام

 . یخورد ادیمعلومه شام ز ،یهم شد نیماشااهلل چه سنگ-

 .ینی! خودت سنگیگ یم یشنوما چ یم-

 وضع برم باال. نیهمه پله رو با ا نیا ی! من چطورادیتورو خدا دلت به رحم ب ایسان-

 دستم رو، دور گردنش محکم تر کردم و گفتم: حلقه

 از آسانسور استفاده کن پسر خوب. ر،یکنه ام یخدا کمکت م-

 آسانسور خرابه دختر خوب.-

خونه من رو بذار رو تخت، بالشت  میدیبره تو بغلت، رس یخوابم م ادیدم در خونه، من به احتمال ز میتا برس یرعلی! امگهیطبقس د کی-

 سرم. ریخودتم بذار ز

 باشه خانوم؟ گهی! چشم امر دیعل ایآخ...-

جونم،  یخسته و ب یرو عوض کنم. به صدا میروتختم. حال نداشتم لباس ها دمید قهی. بعد از گذشت چند دقدمیرو بستم و خواب چشمانم

 دادم و گفتم: یاوج

 !ایبدو ب ر؟یام ؟یرعلی؟امیرعلیام-

 شهاب به گوشم خورد که گفت: یفقط صدا دمینشن ریاز ام ییصدا

:. 

 .شتونیپ ادیزنه. االن م یرو م ایداره سرم مان یرعلیخانوم، ام ایسان-شهاب

 :دمیپرس یبلند و باحالت گنگ بایرتقریتخت با صدا یتو اتاق، رو از

 دکتره؟ یرعلیمگه ام-

 اومد که گفت: ییرایاز پذ ایجون مان یب یصدا

 !دهیهم د قاتیتزر یه آره داداشم روانشناس که هست، دور-

 گفتم: یطونیحالت ش با

 رو نکرده بود کلک!-

 اومد که گفت: ییرایاز پذ یرعلیام یجد یصدا

 ها خوابن. هی. همسایزن یکه داد م ستین زاری. سر شالامی! االن مستایلحظه وا کی ای! سانقهیدق کیتکون نخور  ایمان-

 کن. دارمیتو اتاق ب یاومد ،یرعلیباشه ام-

 سوخت رو باز کردم. یم ،یکه باالسرم بود،چشمانم رو که از زور خستگ یرعلیام یبا صدا قه،یچند دق بعداز

 شده؟ یزیچ ا؟یجونم سان-

 ...مانتوم،کفشم...یرعلیام-

 شده؟ یخب چ-

 واسم؟ به خدا حال ندارم. یاریدر م-

 بپوش، بخواب! یلباس راحت هیتنبل خانوم! پاشو  نمیپاشو بب-

 .یرعلیواقعا حال ندارم ام-

 باشه! گه؟ید یحال ندار-

 و با حالت اعتراض گفتم: دمیبنفش کش غیج هی قه،یاز چند دق بعد

 ؟یکن یم یکار دار یچ یرعلیام-

 .اریلباسام رو در ب ی! خودت گفتهیعکس العمل ها چ نی! اسیه-

 

 نه لباسم رو! اریبابا من گفتم مانتو، شال و کفش رو درب-

 ؟یبخواب یخوا یم نیسنگ یلباس مجلس نیاخب با -
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 رو ببند! پشیآره، ز-

 که تنبل شده. شمیکی ضه،یکه مر شیکیدوتا بچه افتادم؛  ری! خوب شد؟امشب من گایب-

 جلو. اریسرت رو ب ،یهست یخوب یحاال که بابا-

 کوچولو؟ یواسه چ-

 و گفتم: دمیرو آورد جلو و من هم گونش رو بوس سرش

 همسرم. ری! دوستت دارم. شب بخیخوب یلی! تو خیرعلیام یوا-

  ری. شب بخیجانم! منم دوستت دارم خانوم یا-

 شدم. هوشیدوباره ب ه،یاز اتاق رفت. منم بعد از چند ثان م،یشونیپ یرو یرو نوازش کرد و بعد از بوسه ا میموها

 هفته بعد( کی***)

زده  یفکر هیخونه ما موند. هنوز هم حالش خوب نشده، تازه بدتر هم شده!  اینما شبیسپهرم تموم شد. د یباالخره، تمام مراسم ها     

 :دمیپرس یو با گنگ ایموضوع فکرکرده باشه! رفتم سمت مان نیبه ا یکنم کس یفکر نم یبه سرم ول

 ؟یگم نکنه،تو حامله ا یم ایمان-

 شه که کار دست خودم بدم. ینم لیدل یول می! درسته من و شهاب بچه دوست دارتیترب یخفه شو ب-

 گم. یم ینگاهم نکن به خدا جد یبده! اون جور شیآزما هیدکتر  میبر ایگم. ب یم یجد ایمان-

 .ایکشم سان یخجالت م-

 !یدیکش یخجالتت رو م دیبا یکرد یشوهر م نییاون موقع که تو سن پا-

 

 !ایسان ایخوبه تو اول شوهر کرد-

 .شگاهیآزما میپاشو حاضرشو بر ای. مانالیخ ی! حاال بزارویچ نیا یفهم یمن مجبور بودم. تو نم-

 ترسم. یم یباشه ول-

 ! وونهیترس نداره که د-

کنه که  یادآوریمجبور شد  ایبد نگاهمون کرد که مان یجوریپرستاره  م،یبد میخوا یم یباردار شیآزما میو تا گفت شگاهیآزما میرفت   

 نی. ارونیب میکه دکتر بهمون داد بهت زده، اومد یدکتر. با جواب شیپ میو رفت میرو گرفت شیساعت جواب آزما کیازدواج کرده! بعد از 

 گفت؟ یم تداش یدکتره چ

 اشتباهه؟ شیجواب آزما دیکرد؟ شا ینکنه شوخ ایسان-

 شه! ی. درست مدهیکه به آخر نرس ای! دنگهینکن حاال! کار خداس د هیگر-

 !اینگ چکسیبه ه یچیه ایبگم؟ اصال سان یحاال من به شهاب چ-

 ؟یبگ کیبهم تبر یخوا ینم ایدم. مان یقول نم-

 چرا؟ گهیبه تو د-

 .ییوا! هم خاله شدم و هم زن دا-

 گم. یم کیتبر-

 گم. یم کیمنم تبر یمرس-

*** 

 

 )سه روز بعد(

 .یکن یم یو ازم مخفر یزیچ کی ی! معلومه داریر یرو اعصاب من راه م یدار گهید نیبب ایسان-یرعلیام

 گم اون موضوع رو. یگم بذار اول بگم دردام رو بعد بهت م یول کن اون موضوع رو! م یرعلیام-

 نشست و گفت: تیبا جد نهیدست به س یرعلیام

 ه؟یشنوم دردت چ یخب، م یلیخ-

 خوام برم سرکار. یخب، من م یرعلیام-

 .یکار کن بهیغر شیذارم پ یشه! نم ینچ نم-

 زدم و گفتم: غر
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 .رمیبگ ادی یشگریخوام آرا یم-

 شه! راه نداره. ینچ نم-

 ! اه.یبد یلیخ ریبابا! ام یا-

 که هست. ینی! همگهیشه د ینم-

 آخه چرا؟-

 .یرو ندار تشیتونم بهت بگم. سنت کمه ظرف یمسائل هست صالح نم یسر هی-

 خنده، بعدش هم با حرص گفتم: ریکه زد ز یرعلیام یمشت زدم به بازو هیهم فشار دادم و  یرو رو دندونام

 .یکن یم تی! همش من رو اذیرعلیام یبد یلیخ-

برو  یخودت رو کنترل کن یتون یحرفات رو. اگه بازم نم یآب بخور بعدش بگو باق وانیل کیبکش،  قیکار کنم؟ سه تا نفس عم یخب چ-

 .ایبخور، بعد ب ییهوا کی

 و گفتم: دمیکش قینفس عم کی د،یبلند خند بعدم

 ! یرو آب بخند-

بعدم روم رو کردم سمت  د،یخند یهنوز هم داشت م ریزدم به بازوش که ام گهیدوتا مشت د هیکنم،  ینتونستم حرصم رو خال بازم

 از خنده. دمیترک یبگه ، م یزیچ کیاالن  ریبود ام یگرفت، فقط کاف ینشستم. خودم از حرکاتم خندم م نهیو دست به س ونیزیتلو

شروع کرد به قلقک دادن، منم  هویکه  کمینزد ادیداره م شتریب دمیکه د اوردمیخودم ن یبه رو یبا انگشتش زد به پهلوم ول یکی یرعلیام  

نداره، شروع کردم به  دهیفا دمینشه. د میچیمواظب بود ه یرعلیام یول نییاز زور خنده و قلقک از مبل افتادم پا دمیخند یم ،یکه قلقک

 بود. دهیچیخنده هامون، تو کل خونه پ یصدا. دنخواهش کر

 جلو روم بود.  قایچشماش دق یرعلیافتاده بودم و ام نیزم یشد و از قلقک دادن دست برداشت. رو مونیپش آخر

 کردم و گفتم: یاخم

 .دمیترک هیکارا چ نیاه! ا-

 خنده که منم خندم گرفت.  ریزد ز ینگاهم کرد و بعدش پق رهیخ یرعلیام

 بلند شدم و نشستم رو مبل. یکه تو دلم حس کردم به خاطر قلقک ها و خنده هام، به آروم یدرد با

 ده. یکرد که دوباره قلقلکم م یم دمیبا حرکات دستش داشت تهد ن،یاز رو زم یرعلیام

 و جور نشستم و گفتم: جمع

 نیبب ،یمهم نی. وسط جلسه به ارهیگ ی، خندم منگام نکن ی! اون جورگهیباش د یزنما! پسر خوب یم غیدستت بخوره بهم ج ،یرعلیام-

 .یکن یکارا که نم یچ

 بلند شد و کنارم نشست و گفت: یرعلیام

 دم که خودت رو ... یبه بازوما، انقدر قلقلکت م یزن یبا حرص م یاون جور ،یخور یحرص م نمیبب گهیبار د کی-

 ؟یخودم رو چ-

 من نگران قلبتم واقعا! ایکوچولو! سان یدون یخودت م-

 رو بزنم. می! بذار حرفاگهیبسته د ریام-

 .دییخب بفرما-

 خوام درس بخونم، برم دانشگاه. یمن م یرعلیگفتم؟ آهان! ام یداشتم م یچ-

 باشه بخون. از االن خودت رو واسه کنکور آماده کن.-

 .میببر یلیتحصمشاور  شیپ ،یسیاسمم رو کالس کنکور بنو دیکه. تو با شهینم یرعلیام-

 انشاهلل! میر یخب باشه، م-

 خوام برم سرکار. یخوام درس بخونم، حال ندارم. م ینچ من نم-

 ؟یکار کن یدوست دار یلیخ-

 اوهوم.-

 ؟یش یمطب من، منش یایب یخوا یم-

 هوم؟-

 با حرکات دست و اشاره حرفش رو تکرار کرد و گفت: یرعلیام
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 ؟یش یمطب من، منش یایب یخوا یگم م یم-

 ؟یچ دی. پس وحدمیفهم-

 پسر جوونه!( کی ،یرعلیمطب ام یمنش دی)وح

 کنم. یم دایکار خوب با درآمد باالتر پ کی. واسش ادیگم ن یبهش م-

 .امیخب باشه! م-

 ؟یکن یم یازم مخف یرو دار یچ یحاال وقتشه بگ ای. خب سانایب-

 

 .یچیه-

 اومده؟ شیواست پ یمشکل ایدروغ نگو به من. سان-

 نچ.-

 ...دو...سه...کیشمارم؛  ی! مگهیخب بگو د-

 خواهرت حاملس!-

 !ستین یقشنگ یاصال شوخ ایسان نیبب ا؟حاملس؟یمان ؟یچ-

 ؟یکار کن یچ یدون ینم ادیز یاز شاد ؟یافسرده ا ؟یعصبان ؟یناراحت ؟یاالن خوشحال ؟یکنم. راحت شد ینم یشوخ-

 ست؟ی...زود نیبگم ول یدونم چ ی. نمایسان گهیعه! بسته د-

 کشه. ی! خجالت مارایبه روش ن یعل ریگم ام ی! خواهر شماس. مگهید گهید-

 باشه.-

*** 

 بعد( میماه و ن کی)

چند  کیشد.  دایچند تا خواستگار هم پ کینشه  ایخخخ ر ،یکنم به عنوان منش یکار م یعل ریام شیاالن چند وقته که تو مطب، پ    

 شم. یمطبه که خسته م ادهیز یگه به خاطر کارا یم یرعلیحالم، ام یهم هست که همش خسته و ب یوقت

 لرزون گفتم: یجلو رومه. کپ کرده بودم و با صدا یجفت چشم مشک کی دمیتو افکار خودم غرق بودم که تا سرم رو بلند کردم، د  

 .دیکن تیآقا فاصله رو رعا-

 خواد بشه عشقم... یم ینکنم چ تیرعا-

اومد  یرعلیکه عرق خون بود، نگاهم کرد و خداروشکر ام یبرزخ یخوابوندم تو صورتش و با چشما دهیکش کیرو صدا زدم   یرعلیام بلند

هم باهم  یخونه ، کل میهم رفت یرفت و وقت شیپ ینگم براتون!! دعوا باال گرفت و تا کتک کار گهیشد و د یعصب د،یو تا صحنه رو د

 دونست. یم من رو مقصر یرعلیدعوامون شد و ام

*** 

 

 هفته بعد( کی)

حالم، همش  ی. منم که بمیکن یکوچک باهم قهر م یسرد شده. همش سر بحث ها یکمیشه گفت رابطمون  یهفته، م کی نیا یتو    

 کنم. یحال بدم رو بهونه م

 نشسته بود و اخم کرده بود، گفت: ونیزیتلو یمبل، رو به رو  یکه رو یدر حال یرعلیام

 .میبا هم حرف بزن م،ینیبب لمیباهم ف ایب یظرف ها رو شست ا،یسان-

 نشستم. یرعلیو رفتم کنار ام ختمیر ییبعد از شستن ظرف ها، دوتا چا        

 دم. یبگو! گوش م-

 ؟یزن یکنم، چرا مثل طلبکارا باهام حرف م یم یهفته، هر روز ازت عذر خواه کی نیا یمن که تو ا،یخوام سان یمعذرت م-

 کارم رو از دست بدم؟ دیدر آورد، چرا من با یباز یعوض ارو،یمطب؟ اون  امیب ید یفهمم چرا اجازه نم یمن نم یرعلیام-

 خونس! یزن تو یجا یبگ یباشه و بخوا یمیقد یکه افکارت مثل مردا یقدر کوته فکر باش نیکردم ا یتوقع نداشتم ازت! فکر نم اصال

حال  ینیب یخودت که م یخانوم یمن امنه ول شیتازه تو مطب جات پ ،یکار کن یدونم دوست دار یکنم و م یجان، من درکت م ایسان-

 !یوقتا هم که حالت تهوع دار ی. تازه بعضیحال یو  همش ب یشد فیضع ،یو روزت رو ؟ چند وقت اونجا بود
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 یدرک کن دمیخونه، با یایبا کله پاچه م یوقت شدم. یم ینجوریبه کار داره؟ من تو خونه بابام هم ا یحالت تهوع من چه ربط یرعلیام-

 .ادیمن از کله پاچه بدم م یدون یخوره! تو که م یچرا حالم به هم م

 .یتوبگ یباشه عشقم، هرچ-

 بگم؟ یزیچ کی یرعلیام-

 بگو، دوتا بگو!-

 جمله. نیکرده بود، ا ریهفته بود تو گلوم گ کی شیدوستت دارم. آخ یلیخ-

 !یخوب یلیتو خ ایدوستت دارم. سان یلیمنم خ-

 !مینیرو بذار بب لمیف یرعلی. امییآقا یخودت خوب-

 چشم. -

 ؟یبال! مثل اون دفعه ترسناک که نگرفت یب-

 کرد و گفت: یخنده ا یرعلیام

 نه، به خاطر تو عاشقانه گرفتم.-

 .یمرس یوا-

*** 

 

 زنه! یتو چهرش موج م یخاص تیخوابه معصوم ی! اصال وقتدهیچه قشنگ خواب یرعلیجانم! ام یا

دونم  یم یزده به سرم ول یطانیفکر ش کیکنم بکشم. خخخ  نیکار کنم؟ بذار اون مدل خط چشم رو تمر یاوف! حوصلم سر رفته! چ   

 یبار فقط زندگ کی! آدما الیخ یب یکنه. ول یرسه رو نثارم م یکه به ذهنش م یشه هرچ داریب یرعلینداره و اگر ام یآخر و عاقبت خوش

 کنن! یم

 ،یرعلیکردن صورت ام شی. از فکر خودم خندم گرفته بود. آروم آروم شروع کردم به آرایرعلیرو برداشتم و رفتم سمت ام شمیلوازم آرا     

بدم  نیچ. خب حاال کارم تموم شد! همدمیخند یدلم م یشدم و تو یکار اشتباهه! وسطاش از خنده روده بر م نیدونستم ا یهر چند م

کار کنم؟  ی! خب حاال چنهیش یاصال به دل نم شیمردونه و آرا افهیق نیبا ا یشد ول یشد هم، خوشگل م یدختر م گرا یرعلینشدا! ام

خل شده بودم! خب دلم  یدستش کردم. حساب یساعت رو دنیخودکار برداشتم و شروع به کش کی ،یپاتخت یدستش رو گرفتم و از کشو

 به کمرش داد و متعجب نگاهم کرد. یچشمانش رو باز کرد و قوس یرعلیام ذاشتم،یداشتم عدداش رو م یخواست! وقت یم

 ا؟یسان یکن یم یکار دار یچ-

 ؟یکن یبگم دعوام نم-

 دور مچ دستم؟ یدیکش هیچ نینه! ا-

 .دمی! واست ساعت کشگهیساعته د-

 ؟یپاکش کنم؟ اگر پاک نشه چ یرو چطور نیحاال من ا ؟یمگه بچه ا ه؟یکارا چ نیا ای!سانیشد وونهیکه واقعا د نینچ مثل ا-

 کنم. یشه! پاک هم نشه خودم پاک م یپاک م گهیوا؟ حرص نخور! خودکاره د-

 بکشم؟ لیبیخوبه منم برات س-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 آره خوبه!-

 بزنم دور لبات! رمینکن پرپشت کننده مو بگ یکار کی-

 ؟یکن تمیاذ ادی!  دلت مریواقعا که ام-

 ؟ینه. ناهارخورد یراستش رو بخوا یآره ول-

 چنده؟چهار عصره. یدون یگشنم بود خب!ساعت م یلیآره. خ-

 زدن. یخورد، لب به غذا نم یخانوما تا شوهرشون غذا نم ،یزمان کی ریبخ ادشی-

 عادات ترک شد! نیخوب شد ا یول ریبخ ادشیآره واقعا -

 داشت و پرت کرد سمتم و با خنده گفت:بالش رو بر یرعلیام

  ؟یزن بود به ما داد نیا ایخدا-

 ؟یشوهر بود به ما داد نیا اینه فرشته بود بهت داد. خدا-
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 خسته بودم. یلیخ شیی! خدادمایگم چقدر خواب یم ا؟یسان-

 شوهرم. ی! خسته نباشیگ یم یگم تو چ یم یمن چ-

 

 م؟یداشت یخانومم. ناهار چ یممنون، شماهم خسته نباش-

 !میخور یخوشمزه بپز، باهم م یمروین کیمونده بود، البته من خوردم. االن تو پاشو برو آشپزخونه،  شبید یهمون غذا-

 ؟یرو دوست دار مروهامیشده االن ن یاومد؟ چ یپختم، بدت م یم مرویشده؟ تو که من ن یچ-

 هوس کردم. هویخب -

 تو راهه؟ یینکنه، خبرا-

 ؟ییمثال چه خبرا-

 کنه! یشکمت زندگ یموجود کوچولو، تو کیدوست دارم. مثال  یول ایخدا! خنگ یا-

 شم؟ من هنوز خودم بچم. یمن مثل خواهرت خر م یبرو بابا. فکر کرد-

 !ی. بله از کارات که مشخصه بچه اتیترب یدور از جون خواهرم. عه!ب-

 بشم برات؟ ین یامروز ن ،یرعلیام-

 ییزناشو یزندگ یتو انگار اصال معن یگذشته ول مونیاز عروس  میسال و ن کیسال گذشت البته  کی ه؟یکارا چ نیا؟ایسان یبچه شد یوا-

 !یرو درک نکرد

 دم. یپزم، کارها رو که انجام م یکم گذاشتم؟ غذا که م یزیتو روخدا من تاحاال واست چ ،یرعلیام-

 بهت بدم. یارم درس زندگواست چند جلسه کالس بذ دینشد، من با گهینه د-

 من خودم بلدم.-

 !گهیرو کن د یبلد-

 رو کن! ی! تو بلدیادب یشما ب یلیخ-

 .ینیبب یندار لیشما تما م،یکن یرو م شهیما که هم-

 !ینکن یکنم تا به خواهرت حسود یرو برات باز ین یخوام نقش ن ی. من امروز میرعلیام گهیاه! بسته د-

 و گفت: دیرو کش لپم

 ؟ییچند سالته عمو-

 پنج سالمه!-

 .نمیبوس بده به عمو بب هی-

 و گفتم: دمی. اونور گونشم نشون داد و منم بوسدمیو گونش رو بوس کشینزد رفتم

 کنم؟ یباز ید یم تویدوج ییبابا-

 ا؟یسان هیچ یدوج ؟یدوج-

 .ی! بابا همون گوشریام یوا-

 مال بزرگتراس. یدم گوش ینه نم-

 واسم؟ یخر ی... اوجوالت مییبابا ،ییبد! بابا یبابا-

 ه؟یخدا اوجوالت چ ای-

 همون شکالته. ر،یام یوا-

 خرم. یباشه م-

 ر؟ی...بابا امییبابا-

 ه؟یچ گهیجونم ،د-

 ؟ید یم یسوار-

 آروم زد به بازوم و گفت: یکی

 پررو نشو بچه. گهیبرو د-

 دادش اومد که گفت: یصدا قهی. بعد از چند دقییرفت دستشو یرعلیام

 کشتمت. رونیب امیب ایسان-
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از  یرعلیشدم. ام میکشتم! از ترسم رفتم سر مبل قا یم رونیب ادیکرده ب یاالن قاط ده،ید شیاوه! بدبخت شدم. صورتش رو با آرا اوه

 گفت: یخورد، که م یدادش به گوشم م یو صدا رونیاومد ب ییدستشو

به صورت  یدیمال شتویلوازم آرا نمیبب گهیبار د کی نیبب ه؟یکاراچ نی! اارمیکنم پدرت رو در م داتیمن پ یعنی ؟ییکجا ا؟یسان ا؟یسان-

خونمون من رو  ادیب یکی یگ یکارت دارم! االن نم رونیب ایشو! ب میتسل یدم! هر جا هست یطالقت م ایکشمت  یم ایمن، به شرفم قسم 

 شه؟یم یچ نه،یبب عسر و وض نیبا ا

که  یجفت چشم قهوه ا کیمبل که با  یها هیاوضاع داغون بود! سرم رو برگردوندم سمت پا یلیومد تو دهنم. خا یداشت م قلبم

 که نگو!  دمیزد،  مواجه شدم، چنان ترس یتوش موج م تیعصبان

 گفت: یساختگ تیبا داد و عصبان یرعلیام

 !نمیبب رونیب ایب-

 رسوندم. ییو خودم رو به دستشو دمیکش رونیمبل ب ریخودم رو از ز عیسر ارم،یهم حس کردم دارم باال م من

 حالت خوبه؟ ایسان-

 خوره. یحالم به هم م ،یینه بابا-

 .ایدکتر سان میبر ای! نکنه معدت عفونت کرده؟ بیداغون نقدریببرمت دکتر؟ تو االن چند وقته ا یخوا یم-

 ترسم آمپول بده. یخب م ،ییبابا دیببخش یوا یا ،یرعلینه ام-

 .اریدر ن یلحظه مسخره باز کی ایسان-

 دم. یهم نوشت، انجام م شیرم دکتر. آزما یفردا خودم م ریخب. ام-

 رو دور کمرم محکم حلقه کرد و گفت: دستش

 ؟یکرد شیرفت که شوهرت رو آرا ادمی ایزود نیبه ا یفکر کرد-

 .دیخب. آخه حوصلم سر رفته بود! ببخش دیببخش ،یرعلیام-

 رو پاک کن. نایزود ا اینشم. ب یعصب یلیخودم رو کنترل کردم که خ یسختبه  ایسان یدون ینم-

 چشم.-

مشغول پاک کردن صورتش شدم و  بعداز  ،یتخت نشوندمش و با ظرافت خاص یرو گرفتم و با خودم بردمش اتاق و رو یرعلیام دست

 گفتم: قهیچند دق

 صورتت رو با صابون بشور. گهیبار د کیتموم شد! فقط  ،یرعلیام ایب-

 د؟یکن یتحمل م ی. شما خانوما چطورشی! آخیمرس-

 پارک؟ یبر یبعداز ظهر من رو م ،یی! باباگهید گهید-

 فکر گفت: هیبعداز چند ثان یرعلیام

 خرم. یهم م یبرمت! واست بستن یآره عشق بابا م-

 !یو قراره باباش شکه ت یرو بگم؟ خوش به حال بچه ا یزیچ کی یرعلی. امییبابا یمرس-

 !یکه مامانش تو باش یاتفاقا خوش به حال اون بچه ا-

 خوش گذشت. یپارک و کل میدادم و بعداز خوردن عصرونه، رفت لشیتحو یلبخند

*** 

 

گفت که فردا  شگاهیرو انجام دادم و مسئول آزما شاتینوشت. آزما شیحالم. دکتر هم آزما یرفتم دکتر و گفتم که چند روزه که ب امروز

 شه.  یجوابش حاضر م

 ابونیبود و خ یبود. دور و برش هم خال هیکه تو کر دمینوزاد د کیبود،  لیمغازه که تعط کیدر  یگشتم خونه که جلو یداشتم بر م    

 کرد. یم دشیخطر تهد یموند، کل یهم خلوت بود. خواستم تنهاش بذارم و برم که دو دل شدم.  اون بچه اگر اون جا م

 دونست. ینم یزیچ یرو گرفتم و تا برسم خونه، از همه پرس و جو کردم و کس هیدسته کر 

خوشگل بود، زد  یلیخ ینوزاد چند ماهس ول کیشه گفت  یبگم؟ به نوزاد نگاه کردم م یچ یرعلیبا بچه وارد خونه شدم. حاال به ام    

زنگ  میگوش ارم؟یاز کجا ب رینگاه کرد، فکر کنم گرسنش بود. حاال ش با تعجب بهم یکردم آرومش کنم ول ی. بغلش کردم و سعهیگر ریز

 بود! ایخورد، مان
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 خونتون. امیدارم م ؟یخوب ایسالم سان-

 چشم. یقدمت رو ایکوچولو چطوره؟ ب ؟یا،توخوبیسالم مان-

 اد؟یبچه م یصدا ایاونم خوبه خالش، سان-

 .ریهم بگ ریش شهی. آهان پوشک و شریپستونک هم بگ ؟یریگ یخشک هم م ریش ایگم. مان یبهت م ایآره، حاال ب-

 . فقط چند سالشه؟رمیگ یم ا؟باشهیکار سان یچ یخوا یم-

 کنه خداحافظ. یم هیگر یلیخ ایمان یدختره چند ماهس، وا کی-

 ایآروم شدو باالخره مان یتکونش دادم، که کم کمیشد. تو بغلم بود و  یباز هم آروم نم یرفتم ول یدوساعت داشتم قربون صدقش م   

 درست کنه. ریاومد و رفت تا ش

 رو بده بهش بخوره. نیا ا،یسان ایب-

 .یباشه مرس-

 کرد. هیرو خورد، باز هم گر رشیکه ش نیاز ا بعد

 کنه؟ یم هیچرا باز گر نیگم ا یم ایمان-

 پشتش. یبزن دیخوره، با یم ریش نیآهان! ا-

 بزن پشتش. ایخب ب-

 کرد. هیباز هم گر یزد پشت بچه ولبغلش کرد و  ایمان

 شه؟ یچرا آروم نم نیا ایسان-

 کرده؟ یخراب کار دیگم شا یم-

 .ایبرو بشورش سان-

 ش؟یبشور یبر یتونم، تو م یمن نم ایمان یوا-

 وضعم؟ انگار نه انگار باردارم. نیمن؟ با ا-

 .مشیبشور میباهم بر ایگم ب یم ایخب مان-

 و پوشکش میبچه رو شست یبه سخت  

 خوندم تا خوابش برد. ییالال یکمی. بچه رو بغل کردم و میکرد

 

 !ی. چقدر سخته بچه دارایهوف! پدرم دراومد مان-

 ه؟یپدر و مادرش ک ؟یبچه رو از کجا آورد نیگم ا یم ا،یآره سان-

 تنهاش بذارم. ومدیبچه تنها جلو مغازه افتاده، دلم ن نیا دمیگشتم د ی. داشتم از دکتر برمایدونم مان ینم-

 ؟یدکتر واسه چ-

 عفونت معده! ایباشه،  یکم خون دیگفت شا یرعلیحال بودم، ام یب کمی-

 نکنه تو هم... ه؟یکم خون یمطمئن-

 حامله شم. عینه بابا!مگه من مثل توام که سر-

 ؟یکار کن یچ یخوا یبچه م نیبا ا ایشده؟ سان یخب بابا! انگار چ-

 .یکالنتر مشیبر یم ادیب یرعلیام-

 بود. در رو باز کردم و به استقبالش رفتم. یرعلیزنگ اومد ، صد در صد ام یصدا

 م؟یمهمون دار ا،یسالم سان-

 .اسی! آره، مانیسالم خسته نباش-

 ! شهاب خوبه؟یخوش اومد ؟یخوب یسالم آبج-

 رسونه! یمنم خوبم. شهابم خوبه سالم م یسالم داداش، مرس-

 چطوره؟ ییوروجک دا-

 !گهیامروز رفت تو چهار ماه. پسر مامانشه د ش،ییه داخوب-

 !ایخب حاال مان-

 متعجب بهمون نگاه کرد و گفت: یرعلیبچه از تو اتاق اومد که ام هیگر یصدا هوی
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 بچس؟ یصدا-

 بچه تنهاس آوردمش خونه. نیا دمیاومدم که د یداشتم از دکتر م یرعلی! امیبچه رو آروم کن یر یم ایراستش، مان یرعلیآره ام-

 تو سرم؟ زمیبر یچه خاک دیمن با یگ یاالن نم ؟یکار کرد یچ ایسان-

 .یکالنتر مشیاالن ببر یرعلیام-

 زندان. میافت یم ؟یبهمون شک کنه چ سیوقت پل کیاگر -

 .میگ یم سیخب راستش رو به پل ،یرعلیخدانکنه ام-

 االن بچه کو؟-

 .گهیتو اتاقه د-

 .یکالنتر میتا بر میحاضر ش عیتو صورت بچه زل زد و گفت که سر قهیگرفت و چند دق ایرفت سمت اتاق و بچه رو از مان یرعلیام

 یشد و کل دایخانوم که ظاهرا مادر بچه بود، پ کیکه  نیتا ا میاونجا معطل موند یو کل ماجرا رو گفتم و چند ساعت یکالنتر میرفت    

 کردم و ... داشیبود و گذاشته بود جلو در مغازه که منم پ دهیدزد گهید یکیهم ازمون تشکر کرد؛ چرا که بچس رو 

 بود! یبچه کوچولوئه، چقدر دختر ناز-

 ؟یدختر بچه دوست دار ر،یآره ام-

 بذار. انیاومد، اول من رو در جر شیپاتفاقات  نیا نینکرده از یاگر خدا یراست ایپسر. سان اینداره برام دختر  ی! فرقینگ یبگ یه-

 .ییچشم آقا-

*** 

 

که نوبتم شد وارد اتاق  نیخانوم دکتر. بعداز ا شی. جواب رو گرفتم و رفتم مطب پشگاهیشش عصر بود که راه افتادم سمت آزما ساعت

 شد.   شتریهام ب یبود و نگران شیجواب آزما یمحو بررس یرو بهش دادم. چند ساعت شیشدم و جواب آزما

 زد و گفت: یشد و لبخند مینگاهام و نگران ینیمتوجه سنگ دکتر

 چند سالته؟-

 هست خانوم دکتر؟ ینوزده سالمه، مشکل-

 .تهیو حالت تهوعت هم باردار یحال یب لیگم. دل یم کی! تبریخبر دارم. نگران نباش! راستش باردار کیواست  یزوده ول کمی زم،ینه عز-

 آخه... یباردار؟ ول-

 خواد؟ یکنه شوهرت بچه نمن-

 زوده! یلیخواستم ، آخه خ ینه، خودم بچه نم-

 ؟یازدواج کرد یهم خوبه!خوشحال باش دخترم. مگه چند سالگ یلیخ ه؟یمگه چ-

 .یزود ازدواج کردم، هفده سالگ-

 .مانیمتخصص زنان و زا کی شیپ یرو مصرف کن تا بر نای. انیتامیو یسر کینوشتم و با  یسونوگراف کیبرات  زمیخوبه که! عز-

 خدا نگهدار. دیباشه، ممنون خانوم دکتر. خسته نباش-

دوست داره بپزم و  یرعلیرو که ام ییامشب، غذا یبدم؟ بهتره برا یرعلیخبر رو به ام نیا ی. حاال چطوررونیبهت زده از مطب زدم ب       

 به خودم برسم. کمی

کردم و دو تاشمع روشن کردم. حاال از سر و وضع خودم بگم،  نیرو هم تزئ زیم یردم، روپختم و ساالد درست ک یشام، ماکارون یبرا    

 .شیآرا کمیهد خوشگل زدم و با  کیو موهامم صاف کردم و  دمیتنه و دامن کوتاهه اسپرت پوش مین هی

. دمیرو چ زیم اد،یو من هم تا ب هریره حموم دوش بگ یکه فکرش مشغوله و گفت م دیرس یبه نظر م یاز سرکار برگشت ول یرعلیام     

 گفت: یزد و م یداده و داشت با تلفن حرف م هیبه در تراس تک دمیکه د میشام بخور ادیرفتم اتاق تا صداش کنم ب

 باخودم، ولش کن اون رو، قطع نکن، باشه خداحافظ. شیگم، تو قبول کن بق یم یمن چ نیگوش کن بب زمیعز-

 برگشت سمتم و دست پاچه نگاهم کرد... یرعلیصحنه حالم بد شد. ام نیا دنیدونم چرا با د یزد؟ نم یحرف م یداشت با ک یعنی    

 

 ا؟یسان یینجایتو ا-

 ؟یزد یحرف م یآره، با ک-

 ...ضامیاز مر یکی-
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 .میشام بخور ایب-

 خوابم. یاگه بشه من م ا،یخستم سان یلیخ-

 بخاطر توئه. نایشام درست کردم، همه ا یمن کل ،یرعلیام یول-

 .یخوشگل شد یراست ام،یم زمیباشه عز-

 شده؟ یزی! چرهیکنم فکرت درگ یحس م یرعلیفقط ام ،یمرس-

 .ستین یزینه چ-

ناراحت شدم، امشب قرار بود  یلی. خدیبلند شد و رفت خواب ،یلیم یبعد از خوردن دوقاشق غذا اون هم با ب یرعلیو ام زیسر م میرفت    

 ...یخواستم بهش بدم ول یرو م یمهم نیگند زد، خبر به ا یباشه ول ونمیشب زندگ نیقشنگتر

 .دمیکارام رو انجام دادم و خواب  یو با ناراحت دیاز چشمم چک یاشک قطره

 *)دوهفته بعد(

تو  ایعادتش شده شبا  یرعلیبگم . االن دوهفتس که ام یرعلیرو به ام یو مهم یقشنگ نیاالن دو هفتس که هنوز نتونستم خبر به ا    

 ده. رابطمون سرد شده!  ینم یزنم، جواب یهم باهاش حرف م یو وقت شهیهمش سرش تو گوش ایزنه  یحرف م یکیتراس داره با 

 جا شکسته شد. کیو غرور و قلبم  دمیصداش رو شن یزد که اتفاق یحرف م یکیداشت تو تراس با  یعل ریامشب هم ام   

 گفت: یمن داشت بهش م یرعلیام

من عاشقت  الیل ؟یایاز اون شوهرت. چرا سر قرار نم شتریب یلیدم خوشبختت کنم خ یکنم، من رو قبول کن. قول م یخواهش م الیل"

 "شدم بفهم!...

زن متاهل؟کاش  کیاونم باو ؟یزود نیکرد؟ به ا انتیبهم خ یعنیها خواب باشه!  نیا یکاش همه  ایگفت؟ خدا یداشت م یچ یرعلیام

 همش خواب بود!

تا اشکام رو  نییو سرم رو انداختم پا ییرایاومد تو پذ یبا کالفگ یرعلی. امییرایصدا، مهمون گونه هام شدن و رفتم سمت پذ یب اشکام

 به نام تنفر!  یکنم، حس یرو تجربه م دیحس جد کیکردم دارم  ی. حس مارمیخواستم و به روش ب ینم ییجورا کی. نهینب

 .میبخواب میبر ایب ؟یخواب ینم ایسان-

 رو گرفت و برد سمت اتاق خواب، صدام بلند شد و گفتم: دستم

 خوابم. یتخت نم نیا یمن با تو، رو-

 دوهفته چت شده؟ نیتو، تو ا ایسان هو؟یشد  یشه بپرسم چرا؟ چ یم-

 !تیلعنت یبا اون گوش ای یبا من ازدواج کرد ستیمن دوهفتس چم شده؟ معلوم ن-

 . ریخوابم. شب بخ یرم رو مبل م یباشه! م ؟یزن یم هیحرفا چ نیا ایسان-

! گهیدوستم نداره! بستمه د گهیاستفاده هاش رو ازم کردو د گهیشدم!  د ی. آره من واسش تکرارهیگر ریزدم ز یرعلیبعد از رفتن ام   

 بستمه.  گهیشدم! د ریقتح یجور نیتا االن، هم دمیرو د یرعلیکه ام یچقدر خار شم؟ از همون روز

*** 

 

 )سه روز بعد(

هر  یول دمیرو فهم انیاز حد بهش شکاک شدم، هرچند جر شیخوابه. ب یو شب ها تو مطب م ادیخونه نم یرعلیاالن سه روزه که ام   

 گذرونه. یم کهیکنم داره وقتش رو با اون زن یلحظه فکر م

 .میو با هم حرف بزن ادیکرد. منتظرم تا امروز ب یاون کار رو باهام م دینبا یرعلیام

نگاه بهم انداخت و  کیوارد خونه شد.  تیو عصبان یبا کالفگ یرعلیانداختن اومد. ام دیکل یدوازده ظهر بود که صدا یساعت حوال    

 خواست بره تو اتاق که گفتم:

 ؟یبود یبا ک ؟یسه شب کجا بود نیا ،یرعلیام-

 کردم. یبهت که گفتم مطب! داشتم اون جا رو جمع و جور م-

 خوام باهات حرف بزنم. یم ر،یام-

 خسته ام. ا،یندارم سان یمن حرف-

 ،یرو درست کن زیهمه چ یتون ینشده! م ریهنوز د ،یرعلیام ؟یکن یکار م یچ یفهمم دار یمن نم یکن یگوش کن! فکر م یرعلیام-

 مثل من دوستت نداره. یکس چیبه خاطر عشقمون. به خدا ه ،یرعلی! امیجواب تلفناش رو ند هیفقط کاف
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 ؟یشد وونهید ؟یگ یم ونیروزا چت شده؟ چرا هذ نیا ا؟یسان یگ یچرا مزخرف م-

 اقتتهیندارم. همون ل اقتیزنم، من ل ی! از چشمت افتادم. من غر میگ ی! راست مستیگم،حالم خوب ن یم ونیام، من هذ وونهیآره من د-

 !ری! متاسفم برات امیبچرخ یکه رنگشون کردن شدن قنار ییبا کالغ ها

 زد و گفت: یمتعجب پوزخند یرعلیام

 ؟یزن یحرف م یدرباره چ یدار ای! سانستایتو واقعا حالت خوب ن-

 .یچیدرباره ه-

 رفت سمت در و گفت: یرعلیام

 .یتو آروم ینجوریکه من خونه نباشم بهتره، الاقل ا نیمثل ا-

 .ششیپ برو-

زنه به اون  یکرده و خودشم م انتیکار کنم؟ عشقم بهم خ یپاشه خدا! چ یداره از هم م میکردم. زندگ هیباز گر یرعلیبعد از رفتن ام    

 کار کنم؟ یاز وجودش خبر نداره، چ یبچه تو شکمم که کس نیبا ا ایراه! خدا

 نمیبعد از دوساعت رفتم مطب تا بب     

 جا چا خبره.  اون

 در، داخل رو نگاه کردم.  یباز بود.  از ال مهین یرعلینبود و در اتاق ام یشمن

 !دنیخند یزدن و م یمرد که داشتن باهم حرف م کیو هشت ساله و  ستیدختر حدودا ب کیبا  یرعلیام

بودم. تا خود شب که  یاز دستش عصب یلیبرگشتم خونه. خ یو با تاکس رونیاز مطب زدم ب عیبغضم شکست. سر اوردم،یطاقت ن گهید

 کردم. هیخونه گر ادیب یرعلیام

 یکه صدا نینتونستم خودم رو کنترل کنم. گلدون رو برداشتم و پرت کردم زم گهیاومد خونه. د یرعلیساعت دو نصفه شب بود که ام    

 شکستنش بلند شد.

 از استقبالته؟ نمیا ا؟یچته سان-

 ؟یعوض یشه هنوزم تو صورت من نگاه کن یروت م یچطور ؟یلعنت یکرد انتی. چرا به من خینامرد یلیخ یرعلیام-

 ؟یگ یم یدار یآروم باش. چ-

و  یپا نذاشت ریکه عاشقت بودم، غرورت رو ز یبه خاطر من یلعنت یتو ؟یکن یو التماسش م یزن یکه شبا باهاش حرف م هیهمون الیل-

خواستم چه  یخونه، من م یاون شب که خسته اومد یدون یاصال م ؟ید یرو به باد م تیزندگ یکه متاهله دار کهیحاال به خاطر اون زن

 ؟یلعنترو بهت بدم؟ آره  یخبر

 . ایها خوابن سان هی! همساسیه-

 یرس یاما تا به من م یکن یرفتار م ی! لعنت به منه ساده که دوستت داشتم. با همه منطقیکرد یزنم تا همه بفهمن چه غلط یداد م-

 !نیزم یآدم رو نیمنطق تر یب یش یم

 داد زد: یبلند یبا صدا یرعلیام

 .یکن یاشتباه م ی! اه الل شو. دارگهیبسته د-

 گوشس و گفتم: ریخوابوندم ز یلیس کیسمتش و  رفتم

رو  میبهم گذشت؟ زندگ یدو هفته چ نیا یدون یکثافت؟ م یزن متاهل رابطه دار کیکه با  یقدر پست شد نیا ؟یکش یخجالت نم-

 کنم. یمن اشتباه م یگ ی... راست مریام یجهنم کرد

پر زورش  یفشرد. بازوهامو محکم تو دستا یچشماش رو گرفته بود و دندوناش رو به هم م یاومد سمتم، خون جلو تیبا عصبان یرعلیام

 گرفت و تکونم داد و گفت:

از دهنت  ی. هر چیش یم مونیاونوقت پش زویگم همه چ ی! بهت م یکن یاشتباه م یبساط رو. دار نی! بسته. جمع کن اایبسته سان-

 .ینگفتم، بس کن لعنت یچیه یدراومد بارم کرد

 .دمیرو د زیخودم همه چ یبا چشما ،یرو بهم بگ یزیخوام چ ی! نمریولم کن ام-

 و داد زدم: نیها رو پرت کردم رو زم وانیسمت اپن و ل رفتم

 ...یرعلیلعنت به تو ام-
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رفت  جیشد  سرم گ یم ریشد و از شدت درد، اشکام سراز یم شتریلم حس کردم و هر لحظه دردم برو تو د یدیدفعه درد شد کی  

جون نداشتم جوابش رو بدم، نگران حال بچم بودم که از شدت  گهیاومد سمتم، د یرعلیدارم. ام یزیحس کردم خونر ن،یوافتادم رو زم

 .شددرد چشمانم، نا خودآگاه بسته 

*** 

 و اون دل دردها هنوزهم ردپاشون به جا مونده بود. دیاز گوشه چشمم چک یکرد. قطره اشک یچشمانم رو باز کردم، سرم درد م    

 گفتم: دمیشن یگرفته که خودم به زور م ییدستاش گرفته بود. با صدا نیکنار تخت نشسته بود و سرش رو ب یرعلیام

 .یرعلیام-

 ا؟یسان یخوب-

 دونم. ینم-

 چند وقته؟ ؟یباردار یبهم نگفتچرا -

 دوماه! حال بچم چطوره؟ میماه و ن کینشد.  یخواستم بگم ول یم-

 و گفت: دیکش یبگه ، پوف  یکه مونده بود، چ یرعلیام

 خوبه.-

 قلبش رو بشنوم. یو صدا یاومد نتونستم برم سونوگراف شیکه پ یبه خاطر مشکالت یرعلیام-

 شد و روش رو کرد اونور. یبارون یرعلیام یچشما

 خونه؟ میر یم یک یرعلیام-

 یتا فردا بمون دیدکتر گفته با-

 

 هفته بعد( کی)

 استراحت کردم. بذار پاشم. یبستمه! به اندازه کاف یرعلیهوف ام-

 دم. یبگو  من واست انجام م یدار یخب کار-

 کشم ازت. ی. خجالت میشرمندم کرد ،یدادو کارام رو انجام  یمراقبم بود یلیخ یهفته ا کی نیهم یرعلینه ام-

 بکش. ا؟خجالتیسان هیحرفا چ نیا-

 م؟یریلباس بگ یسر کیبچه  یبرا میامروز بر ،یرعلیام-

 گفت: یو با حالت خاص دیموهاش کش یرو یدست یرعلیام

 .یکن آروم باش یخوام بهت بگم فقط سع یم یزیچ کی نیراستش، بب ا،یسان-

 ر؟یشده ام یزیچ-

 نیروت بود و  به خاطر هم یاون مدت فشار عصب یو تو یبود یعصبان یلیکه ما با هم دعوامون شد، تو خ یاون روز نیبب ایسان ینه! ول-

 تنش ها متاسفانه، بچه سقط شد.

 .ریدروغ نگو ام ؟یچ-

 د سراغم و گفتم:حس گناه اوم کیکرد.  یدستاش گرفت و صورتم رو نوازش م نیسرم رو ب یرعلیشد. ام ریاز چشمانم سراز اشک

 قاتلم؟ کیمن  یرعلیمن بود! ... ام ریهمش تقص یرعلیام-

 تو نبود، مقصر منم. ریاصال تقص ؟یزن یم هیحرفا چ نی! آروم باش. اسیه-

کار کردم؟ اون هم با بچه خودمون.  یمن چ یرعلیبودم! ام یمراقبش م دیبا دونستمیمن که م یآخه...آخه تو که خبر نداشت یرعلیام-

 بخشه!  یوقت من رو نم چیخدا ه یرعلیام

داد که هر روز شاهد  یم ضیبچه مر کیتوش بوده! اگه خدا بهمون  یحکمت کی دیکه تو حالت خوبه. شا نهی. مهم ازمیبسته عز ایسان-

 ؟یبود یراض ،یاون طفل معصوم بود دنیدرد کش

 قلبش رو بشنوم. ینتونستم صدا نم،ینتونستم عکسش رو بب یمن حت یرعلیام ینه ول-

 .میکه بچه دار ش می. ما باز هم شانس داراینداره سان یاشکال-

 نشه. گهیبچه سقط شده د نیچون ا دیازکجا معلوم؟ شا-

کردم و  یکوتاه نقدریناراحتم که درحق تو و اون بچه ا یلیخ یزیشه. من هم به جونت قسم که برام عز یم یچ مینیدکتر بب میر یم-

 .شد ینجوریبچمون ا
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 دمیکردم و نفهم هیکه آروم شم گر ییمردونش گذاشتم و تا جا یشونه ها یرو پاک کردم و رفتم تو بغلش و سرم رو رو یرعلیام یاشکا

 خوابم برد. یک

 سپهره. دنیده، چشمانم رو باز کردم، د یداره گوشام رو قلقلک م یکیکردن  حس

 خانوم. یسالم آبج-

 ؟ید ینخه گوش من رو قلقلک م نیبا ا یسپهر کرم دار ؟یاومد یسپهر؟ ک یسالم چطور-

. ستیگه حالت خوب ن یم یرعلیچه طرز برخورد با برادر بزرگترته! خوبم، نرگسم خوبه، مامان و باباهم خوبن! بال به دور باشه؛ ام نیا-

 شده؟ تیزیچ

 کجاست؟ یرعلیحالم. ام یب کمیخواد بشه! فقط  یم ینه بابا چ-

 و تنبل خانوم.پاش ،ییرایتو پذ-

مامان و نرگس هم هستن. رفتم سمت مامان و محکم بغلش کردم و خوش آمد گفتم،  دمی. دبیرایتو پذ میبلند شدم و با سپهر رفت   

 کرده بود. ییرایهم دمش گرم! قشنگ پذ یرعلیبعدشم نرگس رو بغل کردم و خوش آمد گفتم. ام

 .یزینه چ یخونمون، نه زنگ یایماهه نه م کیترم. جان؟ دلم برات تنگ شده بود دخ ایسان یخوب-مامان

 هم کار داشتم. بابا خوبه مامان؟ یمامان شرمنده به خدا حالم خوب نبود. کل-

 ؟ی! دکتر رفتسیگه حالت خوب ن یم یرعلیآره دخترم پدرتم خوبه. پسرم ام-

مشترک با سپهر   یزن داداش خوشگلم؟ زندگ یبرام نوشت. چطور نیتامیو یسر کیهم دادم که دکتر  شیآره مامان، دکتر رفتم. آزما-

 ره؟ یم شیچطور پ

 .یمشترک رو خوب اومد یزندگ-سپهر

 .دنیخند یکردن و م یپچ پچ م یرعلیسپهر و ام بعدش

خاموش  تیگوش یتماس گرفتم ول رونیب میجون. راستش چند دفعه دوست داشتم باهم بر ایره خدارو شکر سان یم شیخوب پ-نرگس

 بود.

 .میبر رونیشرمنده نرگس جان. منم دوست دارم باهم ب-

 خواهر شوهرت چطوره؟ -نرگس

 رسونه. یخوبه سالم م ا؟اونمیمان-

تو هم به  ریامشب به ما قرض بده، کارش دارم.  ام هیرو  یرعلیزحمت ام یتو هم ب ی. آبجمیآبج شیبمون پ نجاینرگس تو امشب ا-سپهر

بمون. بابا هم با ماست نگران نباش، شب هم همه  نجایهم گفتم. مامان تو هم ا نیبه راد اد،یشهاب هم با ما ب نجا،یا ادیخواهرت بگو ب

 خونه من دعوتن .

 تو کلته سپهر؟ یباز چه فکر-

 

 م؟یحال کن یشب مردونه مجرد کیمگه بده -یرعلیام

 .گهید میحال کن یمردونه چند نفر میخوا یم یخب آبج-سپهر

 د؟یبر دیخوا یکجا م حاال-ترگس

 استخر.-سپهر

 .رونیب میر یپس ما هم م-

 با اخم گفت: یرعلیام

 کجا انشاهلل؟-

 پارک. میر یتو رگ بعدش هم اگه بشه م میزن یم یشام حساب کیرستوران. -

 ؟یآخه نصفه شب یآبج-سپهر

 تره. نییداداش رستوران که سر کوچمونه، پارک هم دو قدم پا-

 کنم. یزنگ بزنم اوک دیخب پس بذار-سپهر

 میرستوران و بعدش رفت میهم رفت ایبه خونه ما، همشون رفتن استخر. من ،مامان، نرگس و مان نیبعد از اومدن بابا و شهاب و راد    

 .ریشه خاله ام یهم حوصله نداشت با ما باشه رفت خونه مادرش که م سایپارک. پر

 .میدیخواب میخوش گذشت و بعدش هم، همه با هم رفت یلی. خالصه خدمیدیو دور هم د میگذاشت یکمد لمیف کیشب هم  آخر
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*** 

 )دو ماه بعد(

چون هفت ماهشه  یاومده ول ایکه من اطالع دارم طبق گفته شهاب بچه به دن یی. تا اون جامارستانیدردش گرفته و بردنش ب ایمان     

 گذاشتنش تو دستگاه. 

که  یدوماه هنوز نتونستم اتفاقات نیا یمادر شدن و بچه دار شدن رو داشت. تو اقتیل ایکه مانشه! خداروشکر  یم میحسود ایبه مان   

 بره.  ادمیکرد بهم کمک کنه تا  یم یبا حرفاش سع یکه خودش هم ناراحت بود ول نیبا ا یعل ریام  یواسه بچم افتاد رو هضم کنم ول

درد داشت و  یلیخ یکه طفل ایباال سر مان میناز بود. بعدش هم رفت یلیبود و خ ای. مثل خود مانمیدیبچه رو د میو شهاب رفت یرعلیبا ام   

 بود. دهیرنگ از رخسارش پر

 بچشون رو گذاشتن شهراد. اسم

 

*** 

 )سه ماه بعد(

 چیبود. هنوز هم ه یرعلیمن و ام یتازه برا دیام کیبچه  نیهمه جوره پشتمه . انگار ا یرعلیگذره و ام یم میاالن سه ماه از باردار     

 .هیرعلیمن و ام نیب یراز کی نیبچه سقط شده خبر نداره و ا هیاز قض یرعلیبه جز من و ام یکس

 ماهه که بارداره. کی. نرگس هم میلباس خوشگل براش گرفت یبچمون دختره و کل    

*** 

 سال بعد( کی)

 .نایساور میاومده و شش ماهشه. اسمش رو گذاشت ایاالن دخترمون به دن    

 .میمراقبش یلیو خ میواقعا عاشقش یرعلیمن و ام     

 . انیگذاشتن. بچه هامون باهم جورن و کنار م مایبرادر زادمم پسره و االن چهار ماهشه و اسمش رو ن    

و معجزه و اتفاق عشق تو  انیکنار ب شونیزندگ یها یندو بل یعاشق هم بمونن و با پست شهیعاشق هم یزوج ها یهمه  دوارمیام     

 .فتهیهمه مجردا اتفاق ب یزندگ

 

 دنیپر ام چشمات

 دن یرو بهم م یقشنگ احساس

 خواست یکه دلم م یروز و روزگار تو

 دنیحال منو د نتمیبب یکی

 

 پر احساسه قلبم

 تو حساسه یچقدر به دور نیبب

 ایدن نیتو ا یوقت دلتنگ شهیهم

 شناسه ینم چکسُیه گهیجز تو د به

 

 آرومم

 دونم یرو نم ایدن

 خونه م نیکه کنار تو ، تو ا یوقت هیکاف برام

 آرومم آرومم

 

 خونه رو نیا آرامش

 گه نرو یرو که م یحس

 یتو که جون من یحت
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 توام ونیجونه رو مد نیا

 

 که دل تنگم و یحس نیا

 خوش رنگمو آسمون

 یکه تو آهنگم یوقت

 توام ونیمد آهنگمو

 

 مون شهیزنه به ش یکه بارون م ییروزا

 شمونیخدا نشسته پ انگار

 همش سهیاز حس بودنت خ چشام

 بودن تو ممنونم ازش بابت

 ازت ممنونم

 

 خونه رو نیا آرامش

 گه نرو یرو که م یحس

 یتو که جون من یحت

 توام ونیجونه رو مد نیا

 

 که دل تنگم و یحس نیا

 خوش رنگمو آسمون

 یهنگمکه تو آ یوقت

 توام ونیمد آهنگمو

 

 (ونمیتو مد ،بهیمیابراه ثمی)م

 

 شما یبا تشکر از همراه                         

 انیپا

 

 

*** 
 

 
 

 

 


