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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده با   رماناین  محتوای مسئولیت

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان کبریت خطرناک من

 دانلود رمان با من حرف بزن

 دانلود رمان نیم دیگر من

 

 : مقدمه

 درود،

ربااوب بااه زنااد زنااد ک   رمااانک کااه راایا رو داریااد بر راتااه از وا میاات اساات   م    

 . مختلف که بر بستری از تخیل ریاده سازی شده

 . این داستان از سه بخا تشکیل شده است

بخااا او: خ خواسااتگاری هااای بااک ساارانگار  خواسااتگاری هااایک کااه هاار یااک بااه      

دلیلااک بااه مرحلااه بمااد راه ریاادا نمااک کننااد   از صنگااایک کااه در ا اال داسااتان نقشااک    

 ساامت مااانور داده نشااده و بیشااتر داسااتانک هااا مگاازا   ندارنااد   خیلااک باار روی ایاان

 . هستند ، یا مگموعه داستان

بخااا دور، صشاانایک لاایال و ساایاوا و ازدواخشااان و بخااا سااور ، بمااد ازدواج ایاان    

  . زوج و مشکالتک که برای بیشتر زند ک ها به  ورتهای مختلف ریا مک صید

بااه ص اااهک هایتااان اااازوده   امیاادوارر از خواناادن ایاان رمااان لاا ذ ببریااد و  ره ای    

  . شود

  با سپاس

 لیال
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 ازدواج من

 

 «سیاوا»

 

وارد خونااه شاادر و خمبااه ی شاایرینک رو روی میااز   اشااتم  مامااان اسااپند رو دور       

 :سرر زرخوند و  فت

بااااب، بترکاااه زشااام حساااود  حاااا   اااو ا و مباااارک باشاااه، باااه ساااالمتک،  حاااو:_

ریض تمطاایالذ زااکض تمطاایالذ  خااوری هسااتض راسااک هسااتکض شاایفت شاابم دا  زااه

هام بایااد بااریض زنااد در ااد بااه تااو میادنض ا ااال مااریه داره یااا بایااد تااازه تبلی اااذ   

 کنکض

یااواا مااادر ماان، یکااک یکااک، باارای منااک کااه تااازه شاارو  کااردر شاارایطا خوبااه،   -

 .خزئیاتا هم بیخیا:

کشااید روی مباال بااا  وز زیاااد بهاام نگاااه کاارد  محباات مادرانااه در نگاااها راار مااک   

 :ر نشست و با خدیت  فتروبه رو

مماایتاات رو کااه  راتااک، خونااه هاام کااه هساات،  اارارداد کااار هاام کااه بسااتک  دیگااه  -

 ...باید براذ صستین با  بزنم، یه دختر دیدر رنگه صاتاب،

 :خمبه شیرینک رو باز کردر و  فتم

خااوار  دختاار خااوب خااودر ساارا    ربااون دسااتت مامااان، ماان رنگااه و زنگااا: نمااک  -

 .کنمرذ مکدارر  به و تا خب
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روی تخاات دراز کشاایدر و زهااره ارشااته همکالساایم تااوی  هاانم  اااهر شااد  یااه       

دختاار بانمااک و دلنشااین کااه شاایطنت و متاناات رو باااهم داشت همیشااه باارار  اباال      

 .رسیدکردر، کیس مناسبک به نظرر مکاحترار بود و ا ن که به ازدواج اکر مک

تم رو مااارور کاااردر   خااااتراذ مشاااترکک رو کاااه باااا ارشاااته در دانشاااکده داشااا   

کااامپیوترر رو روشاان کااردر و وارد  ااروه همکالساایها شاادر  تمااار ریامهااایک کااه از     

 .روز او: تشکیل  روه تا ا ن   اشته بود رو خوندر، دوباره و دوباره

ویااا  صنالیان بااود  بماد از کلااک کلنگااار رااتن بااا خااودر    د: باه دریااا زدر و رااتم رااک  

 :نوشتم

بمااد از  هاار تااو   ۷دیااد اااردا ساااعت  ااتخااار مااک سالر،ساایاوا سلحشااور هسااتم  »

 «کااک شاپ ایکس در خدمتتون باشم، تا بیشتر با هم صشنا بشیمض

 ! ای، بدون هیچ توسیح اسااهok زند د یقه بمد زد

وارد کااااک شاااپ شااد  بااه احتااراما از روی  ااندلک بلنااد شاادر، بااا     ۷رأس ساااعت 

 .دیدنم سری تکون داد و به سمتم اومد

ای بااا ای، شااا: ساارمهشااکک، کیااف و کفااا زرشااکک، شاالوار خااین ساارمه  مااانتوی زر

 .های ریز و درشت زرشککدایره

نگاااها بیشااتر از اینکااه بااه ماان باشااه بااه شاااخه  اال تااو دسااتم بااود، رز مخملااک بااا   

 !!!روبان زرشکک! ایو: شانس، یک هیچ به نفع من

 در حالیکااه مااک نشساات بااا حرکاات دساات ماان رو هاام بااه نشسااتن دعااوذ کاارد   اال 

  :رو به سمتا  راتم و  فتم

 .خدمت شما_

 .خواست بگم تقدیم با عشق ولک احساس کردر هنوز زودهدلم مک

  :ادامه دادر

 .زقدرر به تیپتون میاد_
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 دونستید زرشکک دوست داررضمک-

  :خودر رو از تک و تا ننداختم و  فتم

 .زدرحدس مک

ا راااتمض کگااا  ده د یقااه ای بااه زااه خباارض ماان زطااوررض تااو زطااوریض تاار  کگاا      

 .مش ولمض کگا مش ولکض   شت

 :انگانهای  هوه و بشقابهای کیک رو که روی میز   اشتند،  فتم

در تو: ایان زناد ساا: کاه تاو دانشاگاه و کلینیاک باا هام باودیم، احسااس خاوب              _

کاانم بتاونیم کنااار هاام زنااد ک خااوب و  و مثبتاک نساابت بااه شااما ریادا کااردر  اکاار مااک  

  شما در مورد من زک باشهضصرومک رو بسازیم  تا نظر 

 .خونم در اومد تا این زند تا خمله رو کنار هم ردیف کردر

 :ا رو هم زد و  فت هوه

مطمئناا دیاد مان هام نسابت باه شاما مثبتاه کاه ا ن اینگاار  اماا اقا  دیاد مثبات و                _

نگااری ماان و شااما یکااک هساات یااا  احساااس خااوب مااالک نیساات  بایااد ببیناایم صینااده 

 .مه هامون، استراتژی هاموننهض اهداامون، برنا

بااا یااه کلینیااک شاابانه روزی  اارارداد بسااتم، سااه شاای و سااه روز و ماااهک یااک         -

خممااه  باارای مسااکن هاام منااز: راادریم سااه تبقساات  ا ن ماان و مااادر و خااواهرر      

شاااینیم، دوتبقاااه دیگاااه دسااات مسااات خره   اااراره یکاااک از تبقااااذ رو راااایین ماااک

شاام  اخااالز و راتااارر هاام کااه در    بازسااازی کناایم و ماان بمااد از ازدواج ساااکنا ب   

هاای ااردی   تو: ایان هفات ساا: کام وبایا دساتتون اوماده  خوو ایاذ و خواساته         

رو هاام ا ااه موااااق باشااید در تااو: دوره نااامزدی مشااخ  بشااه  حااا  ا ااه ساا الک     

 .دارید، در خدمتم

 :اا نوشید و با کمک مکث  فتبا تم نینه از  هوه

 ای برای مهاخرذ نداریدضبرنامه_
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 :تمینان راسخ دادربا ا

ر و بمااد از اااوذ بااه هاایچ عنااوان  مااادر و خااواهرر اینگااان  ماان تااک رساار خااانواده  -

 .ردرر در  بالشون مسئولیت دارر

در باارر اسااترالیا  شاااید اینگااا خااای ریشاارات نااداره، ماان دارر کااارار رو انگااار مااک  -

 اه باا   کانم کاه بارر  ا   زند ساا: تاو: بکشاه تاا راتانم  طماک بشاه، اماا تالشام رو ماک          

تاونیم بیشاتر بااهم صشانا بشایم، در ییار ایان  اورذ کاه          مهاخرذ مواااق باشاید ماک   

 .صشنایک بیشتر بیهودست

 :عوبک رار رو زیر میز تکون دادر

اخازه بدیاد زناد خلساه بااهم  اردا باریم، شااید اونقادر براتاون ارزا ریادا کانم            -

 .که  ید مهاخرذ رو بزنید

 !هاخرذ اکر کنیدیا شاید من ارزا ریدا کنم شما به م_

 :حرکت رار رو تندتر کردر

ارزا شااما باارای ماان با ساات کااه بهتااون ریشاانهاد ازدواج دادر  امااا خاادای از         _

مسااائولیت در مقابااال خاااانواده، مااان ایاااران رو دوسااات دارر باااا تماااار بااادیها و      

 !رسندر، اما مهاخرذ به هیچ عنوانکاستیهاا  مساارذ به خارج رو مک

 :تو زشمار خیره شد و  فت

 !کنماهداف و صرزوهامون یکک نیست  براتون صرزوی خوشبختک مک_

 .اا را نوشیدو صخرین خرعه  هوه

 

 

 «لیال»

 ایهضاین ادا و ا و  دیگه زیهض از خواستگاری بدر میاد دیگه زه  ی ه_

مااادر ماان! خوشاام نمیاااد مثاال خریاادار بهاام نگاااه کاانن  احساااس خاانس بااودن بهاام  _

 !هم دیگه لطفا واسه من لقمه نگیر دست میده  نوشین خان، شما



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7 

 

 :های دستا رو شکوندمفول انگشت

 !زنه که خواستگار داشته باشهیکک این حرف رو مک_

 !مااامااانض!!! من خواستگار نداشتمض داشتم ولک ارزا اکر کردن نداشتن_

ایاااتس اساااما زاااک باااودض شااایخ زادهض اون ارزا اکااار  اون رساااره همدانشاااکده_

 کردن نداشتض

 :نوشین کردر و  فتمرو به 

تااو  اسااک ! رسااره  باال از ماان از سااه تااا دیگااه از دختاارای دانشااکده خواسااتگاری    _

کاارده بااود  یکااک خااواهر بساایگک زااادری، یکااک باادحگاب در حااد  لیگااا، ماان و اون   

هاای  هاامون هار کادور یاه اااز! اخاالز و مشخواه       یکک هم کاه ماانتویک باودیم   یاااه    

دار بااودن وخااه مشااترک زهارتااامون، مایااه  راتاااریمون هاار کاادور یااه مااد:! تنهااا    

راااتم دانشااکده  دانشااگاه تهااران هاام باباهااامون بااود  صخااه ماان بااا هیوناادای بابااا مااک 

تاارن! اینااه دوناام زااه حسااابیه دانشااگوهاا از بقیااه دانشااگاهها باادبخت بی اااره  نمااک

 !شدر  رسره خواستگار بابار بود، نه مندار محسوب مککه من ب ه مایه

 . بو: نداشتم  اون رسر کرمانشاهیه رو میگم اون رو که منم_

 :کالاه  فتم

مهابادیااانض مامااان خااان ماان مثاال شااما نیسااتمس خوشاام نمیاااد بااا ییاار همشااهری      _

ازدواج کنم، رس اردا خاونم بشاه هتال لایال  یاادتون راتاه تاا هماین زناد ساا: رایا            

شااین موناادض ایاان ماشااین نراتااه، ماشااد، خونااه از مهمااون خااالک نمااکتابسااتون کااه مااک

بماادی میومااد  زحماات و هزینااه دائاام المیزبااان بااودن یااه تاارف، یااه ار اات نداشااتیم 

باادون حرااور دیگااران، اقاا  اعرااای خااانواده دور هاام باشاایم و  ااحبت کناایم          

خاوار  زدیام  یاادتون راتاهض مان ا اال نماک      ا با اشااره و زشام و ابارو حارف ماک     همه

 !اون شرای  برای من هم تکرار بشه

 :رد و  فتمامان رو به نوشین ک
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 !از صدمیزاد به دوره! از مهمون اراریه _

 !شما اینگور اکر کنید_

 :دوباره مامان نوشین رو مخاتی  رار داد و  فت

رو هاار باادبختک یاااه ایاارادی میاا اره! همساااایه ازا خواسااتگاری کاارده، میگاااه       _

باباااا دو تااا زن داره، خطرناکااه! یکااک دیگااه تااو محاال کااارا واسااه رساارا ازا    

ده، میگااه اینااا ا ااالتا    هسااتن، کلااک رساام و رسااور دارن کااه مااا      خواسااتگاری کاار 

 .خوریمازا سر در نمیاریم، به مشکل مک

دوناام زقاادر بااه رسومشااون مقیاادن و از تراااک همااون   نوشااین تااو بگااو! و تااک مااک _

رسااور بااه نظاار ماان مسااخره میاااد، باارای زااک خااودر رو تااو دردساار بناادازرض زنااد ک  

 !که با تنا شرو  بشه، واویالست

 :شین نگاهک به مامان انداخت و فتنو

 .رر بیراه هم نمیگه  تمور مواردی که  فتید رو بها حق میدر_

 :بمد هم رو به من کرد و ادامه داد

تااو هاام از خاار شاایطون بیااا رااایین  باا ار ایاان خواسااتگارا بیااان  شاااید ارخااک شااد از  _

و: وا اع  دستت راحت شادیم! یاا ا اال او: باا رساره یاه  فتگاو داشاته بااا، ا اه مقبا           

کشااونیم  هااانض نظاارذ کناایم و بااه خونااه مااکشاادید، بمااد خواسااتگاری رو رساامک مااک

 زیهض

 :بمد هم رو به مامان ادامه داد

 شما زک میگید مامان خانض موااقیدض_

 :مامان با استیوا: به من نگاه کرد و  فت

 !نه نیار دیگه_

 .دونیدبسیار خوب، هر خور خودتون  ال  مک_

 :رو محکم بهم کوبید و  فتنوشین کف دو دستا 
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خااونم بااراذ بگااه، اسااما ماایالده  سااک سالشااه کارمنااد شاارکت نفتااه  لیسااانس       _

داره، یااادر نیساات لیسااانس زااک، اکاار کاانم خ راایااا یااا شااایدر الساافه!!! دو تااا باارادر 

دار خواسااته، داره، مااادرا بااا مااادرر دوسااته  از مامااان یااه دختاار خااوب و خااانواده    

دختارر خیلاک خانماه! تاو رو ممرااک کارده  حاا  زنا          مامان هام  فتاه خواهرشاوهر    

 زدند یه  رار می اریم همدیگه رو محک بزنید ببینیم عروسک میفتیم یا نهض

 

تباق صدرس و زمااانک کاه  فتااه شااده باود وارد کااااک شااپ شاادر  بااا زشام بااه دنبااا:      

رسری کاه عکساا رو تاو  وشاک ماماان نوشاین دیاده باودر،  شاتم  رسار خاوانک از            

 :از میزها بلند شد و  فترشت یکک 

 خانم لیال سپنتاض_

 .بله_

 .میالد هستم، بفرمایید_

 :نشستم راسخ دادردر حالیکه روی  ندلک مک

 .سالر، و تتون بخیر_

 سالر، راحت اینگا رو ریدا کردیدض_

 .بله، سرراست بود_

 

باادون خلاای توخااه تااالا کااردر تیاا  و  اااهرا رو صنااالیز کاانم  تااک شاارذ صبااک     

خین بااا کفااا ورنااک!!! یااک زهااره مممااولک بااا  ااد و هیکاال مممااولک  بااا  نفتااک، شاالوار

رو بااه  M موهاای  هاوه ای تیااره کاه از دو تارف شااقیقه کماک ریختااه شاده و حالات       

 .کردوخود صورده بود و احتما  تا زند سا: بمد حسابک ریشروی مک

باادون اینکااه نظااار ماان رو بپرساااه ساافارا زااای داد، بااادون کیااک! ارزونتااارین       

 !!! منونوشیدنک 
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خاای، خااوابم مشااخ  شااد و همااین باعااث شااد از اسااترس اولیااه دیگااه ا ااری بااا ک    

 !نمونه

 

ا و خواسااته هاااا  فاات  از اینکااه  شاارو  بااه  ااحبت کاارد  از خااودا و خااانواده  

انتظااار داره همساارا ازا حمایاات کنااه  از اینکااه صرزو داره بهتاارین زنااد ک رو       

یرا نیساات همساارا باادون باارای همساارا بسااازه  از اینکااه ا ااال بااراا  اباال راا 

هماااهنگک و اتالعااا کاااری انگااار بااده  از اینکااه مساائولیت زنااد ک بااه عهااده ماارد    

 ...هست و زن هم باید تابع مرد باشه  از اینکه

 شما نمیخواید زیزی بگیدض_

کاانم باارای  تاارخیح میاادر شاانونده باشاام و روی حرااااتون اکاار کاانم  توااور مااک     _

 .هامروز تا همین میزان صشنایک کااک باش

 :با یرور  فت

 .رسونمتونس ماشین هستبسیار خوب ، تا یه مسیری مک_

 .کنیدلطف مک_

 

از در کااااک شاااپ کااه بیاارون اوماادیم بااه ساامت دیگاار خیابااان اشاااره کاارد و ماااتیز    

  : رمزی رو نشون داد و  فت

 .بفرمایید_

باااهم کنااار خیابااان  اارار  ااراتیم تااا از صن رد شاایم  خیابااان راار تااردد بود،وساا         

ابااان نا هااان متوخااه شاادر ماان رو   اشااته و خااودا بااا ساارعت بیشااتر بااه ساامت  خی

 !!!دیگه رسیده  هن  کردر

یمنااک مساائولیت راا یری ریشااکا، صداب و شاامور اختماااعک همراهااک بااا یااک خااانم    

 رو هم بلد نیستض این دیگه کدور دانشگاهک درس خوندهض
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رو اعوااابم بااود، بااه از اونگاییکااه نااه تنهااا کاایس  اباال تاا ملک نبااود، بلکااه بااه شاادذ   

روی وخریااد از سااوار شاادن بااه ماشااینا ساار باااز زدر و      بهانااه اشااتیاز بااه ریاااده  

 .خداحااظک کردر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «سیاوا»

 

راتایم  بمراک از اااراد    مدتها بود باا  روهاک از دوساتان، روزهاای خمماه باه کاوه ماک        

کااه در تااو: ایاان ماادذ دوساات دخترشااون رو هاام صورده بودنااد  اقاا  بهنااار بااود     

ساابک ارهناا  خااانواده مااا اخااازه   » فااتخخااواهرا رو بااا خااودا مااک صورد  مااک  

ده دختاار تنهااا بااا دوسااتاا بااره کااوه  رااس ماان بااه عنااوان یااه باارادر روشاانفکر  نمااک

خااواهرر رو بااا خااودر  ااردا میااارر تااا هاام زیاار نظاار خااودر باشااه، هاام عقااده ریاادا  

 «نکنه رس اردا ما رو بپی ونه

 

هااای دربنااد ایسااتاده بااودیم  عینااک صاتااابیم رو هخانااکنااار حااو  صب یکااک از ساافره

 شااتم عینااک رو باا ارر از زشاام برداشااتم تااا  ااورتم رو صب باازنم  دنبااا: خااایک مااک

 :که بیتا خلو اومد و عینک رو ازر  رات  به شوخک  فتم
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 .نشکونیا_

 :نگاهک به شیشه عینک انداخت و  فت

 بینیدضبا این شیشه رر لک، زیزی هم مک_

 .شه شالا شرو  به تمیز کردن عینک کردبمد هم با  و

ای تونساات کاایس مناساابک باارای ماان باشااه  دختااری بااا زهااره بیتااا خااواهر بهنااار مااک

کودکانااه و بانمااک و راتااار و برخااوردی منطقااک و مااو ر  خاااتراتک کااه در تااو: ایاان   

 .مدذ از بیتا داشتم، در لحظه از  هنم   شت

 .ا به خمممون صورده بوداولین بار بود که بهنار، بیتا رو همراه خود

زمااان اسااتراحت بیتااا کفشااا رو درصورد و شاارو  بااه ماسااای دادن انگشااتهای راااا    

کااردس کااه رابمااه، یکااک از دختاارای  ااروه کااه زبااون تنااد و تیاازی داشاات و عااادذ      

 نیماه  لحناک  باا  باده،   ارار  خاودا  مرحمات  ماورد  رو اااراد  دلیال  باک  و دلیل با داشت 

 : فت خدی نیمه شوخک

کناک و ا ن یاه رسار میااد راهااتو      هاا خلای توخاه ماک    با ایان نااز و عشاوه   اکر کردی _

 دهضماسای مک

 :با حیرذ نگاها کرد و  فت

 !خانمض_

 !ده ریها اینگا خواب نمکمیگم این لوس بازیها و عشوه_

 !ممنون که تگربیاذ خودذ رو به رایگان بهم انتقا: میدی، تشکر_

ک کارد و زیار لای رررویاک  فات و راات        همه ب اه هاا زدناد زیار خناده  رابماه ایشا       

 .اما خلسه بمد تالاک کرد

 :در دیدار بمدی هنگار استراحت، از دور خوری که همه بشنوند به بیتا  فت

 !ذ زدهوای بیتا خون، زه خوا زندا صوری رو زونه_
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ا نمایااان همااه بااه  ااورذ بیتااا بااا د اات نگاااه کردنااد، یااه خااوا  رمااز روی زونااه  

 .شده بود

 :و لبخندی حرص درصر، راسخ دادبا صراما 

 !صره، احتما   راره عروسک دعوذ بشم_

 اااهرا  اابال هاام رابمااه تااالا کاارده بااود در خمااع دخترونااه حااا: بیتااا رو بگیااره و      

خندیاد  ، در حالیکاه ماک  هاای  اروه  نامواق مونده بود، زاون ماریم یکاک دیگاه از ب اه     

 : فت

 اات رو درصورد تاارف مقاباال خوشاام میاااد از اخال اات بیتااا! هاایچ خااوره نمیشااه حر _

 .رو با صرامشت به خلز ولز میندازی

 .بیتا هم با لبخند و تکون دادن سر تشکر کرد

خونااه زااای ساافارا دادیاام  یکااک از  وریهااایک  در یکااک دیگااه از دیاادارها، در ساافره

کااه صورده بودنااد باارخالف همیشااه تفالااه داشاات  بیتااا زااای ریخاات و بااه بقیااه تمااارف 

یااه تفالااه بلنااد بااود  تفالااه رو بااه بیتااا نشااون دادر و بااه  وااد   کاارد  روی اسااتکان ماان

 :ا یت کردنا خیلک خدی ررسیدر

 این زیهض_

انتظااار داشااتم بگااه خاای، زااایک  اااف کاان موخااود نااداریم، یااا بگااه حااا  مگااه زااک    

 :شدهض اما برخالف انتظارر  فت

 .ببخشید،اخازه بدید عوسا کنم_

یااک اسااتکان زااای دیگااه بهاام داد   دزدیااد بمااد هاام درحالیکااه نگاااها رو ازر مااک 

ناااراحتیا از ماان کااامال مشااهود بااود  اوماادر بگاام شااوخک کااردر، خواسااتم ا یتاات     

 :کنم، که رابمه از ار ت استفاده کرد و  فت

 !بمرک از دخترا زایک ریختن هم بلد نیستن، اونو ت ادعا دارن هوارتا_

 :داد و فت بیتا با صراما سینک دور  وری و استکان رو به سمت رابمه هو:
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 .زحمت این یکک با شما_

 :بمد هم با لحنک تبلی اتک ادامه داد

دوره هااای اودوسنااس ریخااتن زااای بااا اسااتاد رابمااه! زااای ریخااتن را بااا مااا تگربااه      _

 !کنید

 :بقیه دخترها هم شرو  کردن به مسخره بازی

 ای  راته بشهضاستاد! د یقا  وری باید با زه زاویه_

 اید زند سانت باشهضاا له  وری با استکان ب_

 مس لتم، ا ر زای رررن  بود صیا خایز است به صن اندکک صب اسااه شودض_

 اسسسسسسستااااااد!!!کالس خوو ک هم می اریدض_

 

کاارد  تفلااک رابمااه از عواابانیت  رمااز شااده بااود و بااا خشاام بااه دختاارا نگاااه مااک     

دوساات  خوشاابختانه اون روز صخاارین حرااور رابمااه در خمااع دوسااتانه مااا بااود  زااون 

 .رسرا باهاا کاذ کرد وشرا از سر  روه ما کم شد

 

هفتااه راایا بمااد از کااوه، بهنااار و بیتااا بااا ماشااین ماان تااا یااک مساایری همااراه شاادند   

کارد و  کاردیم اماا بیتاا باا هنادزاری صهنا   اوا ماک        من و بهنار با هام  احبت ماک   

 .در  حبتهای ما دخالتک نداشت

ا   اشاات و اشااار داد  وساا    ونااه از تااوی صینااه دیاادر نا هااانک دسااتا رو، روی  

 : فتگو با بهنار، از توی صینه نگاهک بها انداختم و ررسیدر

 زک شدض دندونت درد  راتض_

 یااره  انگاااری بالتکلیفااه از لثااه بیاااد بیاارون  ای درد مااکاوهااور، دناادون عقلاام دوره_

 یا نهض

 دونک اوهور کگا کاربرد دارهضاوهور یمنک زکض هنوز نمک_

 : فت رمز شد و 
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 .ببخشید، حواسم نبود_

 :اینبار بهنار رو مخاتی  رار دادر و  فتم

 .بیارا مطی  شاید نیاز داره دندونا خراحک بشه_

 :به خای بهنار خودا خواب داد

 .نیازی نیست، تشکر_

 

 

 

 «سیاوا»

 

دسااتم رو دراز کااردر و عینااک صاتااابک رو از بیتااا  ااراتم  نگاااهک بااه شیشااه تمیاازا   

 :انداختم و  فتم

 صهان، حا   ابل دیدن شد  راستک، دندون عقلت زطورهض_

 : بل از بیتا بهنار خواب داد

کشااه ببینااه خااواهر مااا ایاان خناااب دناادون عقاال هاار زنااد و اات یااه بااار ساارک مااک _

 ارده  بیناه ناه خباری نیسات، دوبااره برماک      بزرگ شدهض عا ل شاده بیااد بیارونض ماک    

 .سر خاا

 

 :را نگاه کردبیتا با محبت و ل ذ اراوانک به براد

 !صدر یه داداا مثل تو داشته باشه دیگه نیاز به دشمن نداره_

 !کالر و نگاها مخالف هم بودن

 :بیتا رو مخاتی  رار دادر

 بیا مطی، نمیخوای که اینگا خلو همه دندوناذ رو ببینمض صدرس داریض_

 .ای کنار بیاردر با همین درد دورهاز دندون کشیدن واهمه دارر  ترخیح مک_

 .ا رار نمیکنم_
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ا اارار نکااردر، ولااک خیلااک مشااتاز بااودر بااه مطاای بیاااد تااا خوو ااک باهاااا  ااحبت 

 .کنم و مزه دهنا رو در مورد ازدواج بفهمم

 

لبه ی تخت نشستم  سارر رو راایین انداختاه و باه بیتاا اکار میکاردر  کاه باا ساربه ی           

 .بهنار به خودر اومدر

 :دستا رو استفهامک در هوا تکون داد و فت

 زیهض تو خودتکض_

 .زیزی نیست_

 

 :بیتا استکان زای رو خلور   اشت

 .اینم یک زای بدون تفاله خدمت ص ای دکتر_

ریخات، مو اع تماارف باه مان      بمد از ماخرای تفاله زاای، هار داماه کاه بیتاا زاای ماک       

 .کردهمین خمله رو بیان مک

 :نگاهک بها انداختم و فتم

 !ایک بریزیصارین، بزرگ شدی! یاد  راتک زطور ز_

 .خوابک نداد و استکان بهنار رو رر کرد

 

کارد خلاوی ساارعت   در مسایر بر شات، بهناار دساات بیتاا رو  راتاه باود و ساامک ماک       

 .دادراتنا رو بگیره  کاری که همیشه انگار مک

بیتااا  لااک وحشااک کااه از بااین ساانگها بیاارون زده بااود رو بااه بهنااار نشااون داد و بااا      

 :هیگان  فت

 !زه خوشگلهاونگا رو نگاه! _

 .بهنار با حرکت سر ت یید کرد و زیزی نگفت
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صرار از خمااع خاادا شاادر  بااا سااختک زیاااد،  اال مااورد نظاار بیتااا رو زیاادر و دوباااره بااه  

 .سمت خمع بر شتم

کردناد  بهنار و بیتاا صخارین اااراد  اروه بودناد کاه دائام رشات سرشاون رو نگااه ماک           

 .و  اهرا منتظر من بودند

 :،  ل رو به سمت بیتا  راتم و  فتمدر مقابل زشمهای بهنار 

 !خدمت شما_

خیلااک عااادی تشااکر کاارد و اال رو  رااات  بهنااار بااا زشاامهای از حد ااه دراومااده بااه  

 :من نگاه کرد و  فت

 خوبک توض_

 :با رر رویک تمار لبخند زدر و خواب دادر

 !عالک! بهتر از این نمیشه_

 :نگاه عمیقک بهم انداخت

 !خوبه،خیلک خوبه_

 

ن بیتاا کاه از بهناار اا اله  راتاه باود، باه تارف دختارا راات در حالیکاه            با صمادن ما  

اا شاااخه  اال رز وحشااک رو  متفکرانااه و صرار بااا حرکاات انگشاات شواات و ساابابه   

 .زرخوندمک

 

ای کااه از ماان  راتااه! زااه رمانتیااک! شاارو  بااه تخیاال کااردر  ایاان میشااه اولااین هدیااه

ن هدیاه، باه یاد ااری نگهاا     عناوان اولای  کناه و باه  یقینا این شاخه  ال رو خشاک ماک   

داره  شاید زناد ساا: بماد باه دخترماون نشاونا باده و اماروز رو باراا تمریاف           مک

کنااه  شااایدر بااا رساارمون دعااوا کنااه کااه زاارا بااک اخااازه بااه  اال خشااک شااده تااوی   

ویتاارین دساات زده و باعااث شااده زنااد تااا از  لبر هاااا بریاازه!!! یااادر باشااه یااه      
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ده ایان  ال ا اه درون خمباه تلقاک  ارار       خمباه تلقاک کوزولاو تهیاه کانم  خشاک شا       

 !!بینهبگیره، کمتر صسیی مک

هااا در سااکوذ مساایر بر شاات تخیاال رو کنااار   اشااتم و در کنااار بهنااار و سااایر ب ااه

رو تااک کااردیم  نزدیااک ماشااینها کااه رساایدیم، ب ااه هااا شاارو  بااه خااداحااظک از      

 .همدیگه کردند

 

 !کیفا   اشته بود به دست بیتا نگاه کردر   ل رو ندیدر  یقینا داخل

 :بهنار ازا ررسید

  لت کوض_

 .دونم، اکر کنم از دستم ااتاده  مهم نیستنمک_

 

 اااهرا باادخور رنگاام رریااد، زااون بهنااار دسااتا رو رشااتم   اشاات وخیلااک صرار       

 : فت

 !خواهر من تو یه سری از مسائل  ا وله  ریامت رو نگراته_

 .سر تکون دادر و زیزی نگفتم

 

 :بهنار و بمد از احوالپرسک، با تم نینه  فتم ارداا زن  زدر به

 !تونم با خواهرذ  حبت کنمض میخوار یه س ا: ازا بپرسممک_

 :کمک مکث کرد و راسخ داد

 !زنم بر کن ا ن  داا مک_

 :زند لحظه بمد  دای بیتا اومد

 .سالر ص ا سیاوا_

 سالر،خوبکض_

 .تشکر_
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 هک بها بندازرضخوای بیای مطی یه نگاإ، دندونت زطورهض نمک_

 .نه، تشکر_

 : حبتک همراهیم نکرد، زود راتم سر حرف ا لیمبرای هم

صهااان، ببااین ماان یااه ساا الک ازذ دارر  در مااوردا اکاار کاان هفتااه بمااد اوماادی     _

 کوه، خوابا رو بهم بگو! باشهض

 .بسیار خوب_

 .باشه رس خداحاا _

 .خدانگهدار_

 

زیاه! اونقادرها کاه بارادرا      نپرسید سا الت زیاهض راس خاودا اهمیاده باود سا الم       

 !!!کنه تو این مسائل  ا و: نیستاکر مک

هفتااه بمااد بااا اسااطراب زیاااد بااه کااوه راااتم  بهنااار تنهااا بااود! در مقاباال نگاااه ررساا ا: 

 :من  فت

 یااری از همااه زیااز  ماان خیلااک تااالا کااردر  دی  ایااراد مااکمیگااه خیلااک  یاار مااک _

 !هنظرا رو عو  کنم، ولک  اهرا بدخور از دستت شاکی

 !دوست داشتم تو شوهر خواهرر بشک، اما  اهرا  سمت نیست

 

 

 

 

 

 

 

 «لیال»

بمااد از خواسااتگاری ماایالد، مامااان بااا خیااا: راحاات باادون هماااهنگک بااا ماان بااا کاایس  

 .ای  رار   اشتدیگه



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

20 

 

 

ای هسااتن، عاتفااه خااانم کااه صرایشااگاه    سااک و یااک سالشااه، وکیلااه، هاام محلااه    _

ا زادرینااد، در مااورد  ه، خااانوادهریاام، مماارایا کاارده  همسایشااون   ریشااا مااک 

 فاات رساار بااا ساایگار کشاایدن هاام ررساایدر،  فااتن اهلااا نیساات  عاتفااه خااانم مااک 

اخال یااه و تااا حااا  مااورد باادی ازا ندیااده  تماااس  راتنااد  اارار   اشااتم اااردا        

ذ رو هاام ساااعت راانی همااین کااااک شاااپ ساار خیااابون بااا هاام  ااحبت کنیااد  شااماره

 .بهشون دادر راحت هم رو ریدا کنید

 

 .همزمان با ورودر به کااک شاپ،  وشیم زن  خورد

 .بفرمایید_

 سالر، سمید محمدی هستم  رشت میز هشت نشستم  کک تشریف میاریدض_

 

نگاااهک بااه میااز هشاات انااداختم  مااردی بااا ریااراهن مردانااه صسااتین کوتاااه زهارخونااه  

ای و کفاااا مردونااه ایسااتاده باااود و   ای ساارمه ساارمه ای زرشااکک، شااالوار رارزااه   

 .کرد   د بلند بود و زهار شانهشت به بیرون کااه نگاه مکدا

 .سالر،رشت سرتون هستم_

بر شاات و بااا دیاادنم لبخناادی از روی ادب زد  اینکااه بیساات سااا: راایا ابوالفراال     

 !!!رورعرب بود

ایستاد و مان رو باه نشساتن دعاوذ کارد  بماد از نشساتن مان، خاودا هام نشسات            

  : و منو رو به سمتم هو: داد

 ل داریدضزک می_

 .زاکلتهاذ_

 .زاکلت با کیک وانیلک سفارا دادرو به  ارسون دو تا هاذ

 خوب، من شرو  کنم یا شماض_
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 .شما بفرمایید_

اماار، اماار شماساات  سااک و یااک سااالمه  تااو یااک داتاار وکالاات بااه  ااورذ شااراکتک  _

کاانم  یااه صرارتمااان شواات متااری تااو همااین خیااابون راایا خریااد کااردر کااه کااار مااک

تاونم یاه زناد ک رو    ماه دیگاه صمااده میشاه  در صمادر هام باد نیسات، ماک         فتن تا سه 

براحتااک ب رخااونم  تااو مم هاام از همساار صیناادر، هموناییااه کااه همااه ماایگن   اادا ت  

و راااکک، یکرنگااک، هماادلک، عاادر اخااازه بااه دیگااران باارای دخالاات تااو زنااد ک،   حا    

 .شما بفرمایید

هاااا تاااو ساااک دارر   ااابحخااای، مااانم بیسااات و رااانی ساااالمه، ارشاااد شااانوایک شنا_

کانم، دو روز در هفتاه هام تاو یاک مرکاز توانبخشاک، کاار تربیات          بیمارستان کاار ماک  

 .ها هم تمطیلمدر  رنگشنبهشنوایک انگار مک

 .ای هست که شما  فتیدها و حراای کلیشهتو ع من هم از زند ک همین شمار

م رو  طااع کااردر  بااا اوماادن  ارسااون و   اشااتن انگانهااا و بشااقابها روی میااز،  ااحبت 

 :بمد از راتن ریشخدمت، ررسیدر

 شما با کار کردن خانمها که مشکلک نداریدض_

توننااد خسااتگک و کاانم ا ااه خانمهااا خااارج از خونااه کااار نکننااد، نمااک اباادا، اکاار مااک_

خااوار  البتااه ارااای مشااکالذ کاااری ص ااایون رو درک کننااد  ماان یااه زن اختماااعک مااک

اره  دوسات نادارر تاو یاک محای  مردوناه و       کاری همسارر هام خیلاک بارار اهمیات د     

 !با ارباب رخو  مرد، به هر دلیلک خوا و با کنه و  س بزنه

 :به خای سمید من  رمز شدر و  فتم

تمریفتاااون از  س زدن زیاااهض خااا   رماااز روابااا  یاااک خاااانم و ص اااا رو زاااک     _

 دونیدضمک

 .ساعد هر دو دستا رو روی میز   اشت و کمک به ترام خم شد
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ه  اااورذ خوو اااک و دونفاااره،  اااحبتهای ییااار کااااری باااه  اااورذ  هروکااار بااا_

خوو ااک و دونفااره،  ااحبت ییاار  زر بااا کسااک کااه نگاااه مریرااک داره، اینااا خاا       

 . رمز منه

 نظرتون در مورد حگاب من زیهض_

رساندر ناه رهااتر از ایناک کاه      تار از ایان رو ماک   خاوار  ناه سافت   د یقا همونیه که ماک _

 .هستید

 ری هستند، درستهض اهرا خانواده شما زاد_

 .بله، همینطوره_

 :برشک به کیک داخل بشقابم زدر

 ا راری بر اینکه عروس خانواده باید زادر داشته باشه، ندارندض_

خااانواده ماان اونقاادر منطااق دارنااد کااه بااه نظاار ماان احتاارار ب ارنااد، ماان هاام زن      _

 خوار  شما با زادر مشکل داریدضزادری نمک

 . یرا نیستخیلک سخته،ا ال برار  ابل ر_

 .خواردر هر  ورذ منم زن زادری نمک_

 طمااه ای کیااک بااه دهااانم   اشااتم و بااه تاارز انگااان دساات  ااراتنا، زیرزیرکااک   

 !نگاه کردر زقدر حرکاتا با کالس و شیک بود

 :موبایلشو از خیی شلوارا بیرون صورد و  فت

 .ر رو بهت نشون بدرب ار خانواده_

کاردر  یاک خاانم و ص اای مسان و یاک خاانم        به عکسک کاه داخال  وشاک باود، نگااه      

حاادود سااک وراانی، زهاال ساااله بااه همااراه خااودا ردیفااک کنااار هاام ایسااتاده بودنااد    

 .رشت  حنه عکس هم کمبه بود

 خانواد ک راتید مکهض_

 :لبخند مردونه ای زد و  فت
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 !خوریض سرد میشهصره، زیارذ در کنار خانواده! نوشیدنیت رو نمک_

تباادیل شااده بااودر، یمنااک از ماان خوشااا اوماادهض بمااد از   از ساامیر خمااع بااه مفاارد  

نوشاایدن هاااذ زاکلاات، در حالیکااه بااه  ااورذ ریتمیااک بااا انگشااتاا بااه میااز سااربه 

 :زد،  فتمک

واسااه دامااه بمااد میااار دنبالاات بااریم درکااه   شاامارر رو کااه داری، هماهناا          _

کاانم باهاااذ  اینگااا کااه هاایچ کاادوممون حاارف زدنمااون نیومااد  شاااید تااو تبیماات مااک

 .نطقمون باز شه

 .بسیار خوب، از ر یراییتون ممنون  امال با اخازه_

 .عورتون بخیر_

 

باارای زهااارمین بااار خلااوی صینااه راااتم و خااودر رو زااک کااردر  بااا وسااواس زیاااد     

مااانتوی زهااار خونااه  ااورتک توسااک، شااا: توسااک، شاالوار اسااپورذ توسااک و کفااا  

 .ورزشک  ورتک خاکستری روشیده بودر

ای رشاتا، در کناار ریمال و    کشایده باودر باا یاه خا  نقاره      خ  زشام ناازک مشاکک    

 !ار عالک شده بود   ربون خودر بررکرر رودر و ری  ورتیم ،زهره

بااه محااه اینکااه  وشاایم زناا  خااورد، شاایرخه زنااان برداشااتما و بااا صرامااا         

 : اهری  فتم

 .بفرمایید_

 سمید محمدی هستم  اسمم رو سیو نکردیض_

 نه هنوز،کگاییدض_

 .دستت درد نکنه! خلوی در خونتونم، زود باا لطف کردی!_

 

در خلااوی ماشااین رو باااز   اشااته و بااه لبااه ی سااقف ماشااین تکیااه داده بااود  لباااس و  

 .ای روشیده بود، خیلک شیک و با کالسکفا ورزشک سرمه
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  .بمد از نشستن من سوار شد  عگی عطر خوشبویک هم زده بود

 خوبکض_

 ممنون،شما خوبیدض_

 :تکمربندا رو بس

 بد نیستم  خی، درکه یا خمشیدیه ض_

 .خمشیدیه_

 .امر، امر شماست  ریا به سوی خمشیدیه_

 :نگاهک به راکت سیگار خالک که بین دو  ندلک بود انداختم و  فتم

 کشیدضسیگار مک_

 اشکالک دارهض_

 !مادرتون  فته بودن اهل سیگار نیستید_

 :روزخندی زد

 ضنمک خواد باور کنه  زیهض بدذ میاد_

 .شدیدا،از بوا حالم بد میشه_

 .کنم بوی خوبک دارهمارکک که من استفاده مک_

 .هر مارکک هم که باشه، نفس ارد سیگاری بد بو میشه_

 کنهضا ن بوی سیگار نفس من، ا یتت مک_

 :خگالت رو کنار   اشتم و  فتم

از ایاان اا االه زیاااد نیساات، امااا توااور ااایس تااو ااایس  ااحبت کااردن بااا ااارد        _

 .ی برار ع اب صورهسیگار

 منظورذ از ایس تو ایس ، لی رو لی دیگهض صرهض_

 : رمز شدر و راسخ دادر

 .حااا اا_
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خندیااد و کنااار یااک سااطل صشاا ا: مکااانیزه ساارعتا رو کاام کاارد و راکاات خااالک      

 :سیگار رو توی سطل انداخت و  فت

 !کشم، تفننکبفرمایید، سیگار رر  البته منم خیلک نمک_

  یریضتفننک، راکتک سیگار مک تو دلم  فتم واسه

 

شاارو  بااه  ااحبت کاارد و از خاااتراذ دوران تحواایلا  فاات  از محاال کااارا         

حاارف زد و ررونااده هااایک کااه دساات  راتااه بااود  ماان هاام از خاااتراتم  فااتم و محاال 

 .کارر  اونقدر  حبت کردیم که متوخه   ر زمان نشده به خمشیدیه رسیدیم

 

 :نداختم که با روزخند ررسیدکیف کولک  ورتک خاکستریم رو رشتم ا

 ا ن د یقا برای زک کیف صوردیض_

خاای تااو کیااف وساایله میاا ارن دیگااه! کیااف رااو: ،موبایاال، دسااتما: کایاا ی،          _

 ...عینک،

خاااتر ساات بااودن بااا لباساات برداشااتک  و رنااه  کاانم بیشااتر بااهولااک ماان اکاار مااک _

لکااک عینااک رو بااه زشاام میاازنن، عااابر بانااک و موبایاال رو هاام میاا ارن تااو خیاای  ا   

 .کنندبارکشک نمک

 !خانمها کیف خزئک از لباسشونه_

 !همونک شد که من  فتم که_

از سااد حااالک کااه زده بااود، حااالم  راتااه شاادس امااا بمااد از زنااد  انیااه باارای عااو       

 :کردن ارا ررسیدر

 شما زیاد میاید خمشیدیهض_

 اااهک او اااذ بااا دوسااتار میااایم  یااه ساافره خونااه اون بااا  هساات، یاا اا باادک      _

 .نیست

 :استفهامک تکرار کردر
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 !!بدک نیستض_

صره،ماان روی یاا ا خیلااک حساساام  هاار یاا ایک بااه نظاارر خااوب و عااالک نمیاااد         _

 راستک دستپختت زطورهض

نمیاادونم، راسااتا بااه ناادرذ صشااپزی کااردر  همیشااه یاا ا صماااده بااوده ماان اقاا     _

 .سا د کنار ی ا رو درست کردر

 :با خنده ادامه دادر

 !کنم ولک سا د خوب بلدر درست_

 !هنر کردی! باید از این به بمد رو صشپزیت کار کنک_

 .دیگه زیزی نگفتم، سمید هم حراک نزد

 

کمااک بااا تر کااه راتاایم، از  لهااای تزئینااک کااه بوااورذ صبشاااری از روی دیااوار رااایین 

 :ای کند و رو به من  فتریخته شده بود، شاخه

 !تقدیم با    احترار_

 .تشکر_

 :کنگاها تهک بود از هر حس

ا ن ایاان راتااار تااه رمانتیااک بااازیم بااود  راسااتا ا ااال از ایاان  رتااک بازیهااا و         _

 .سوسو: کاریها خوشم نمیاد

 کنهضکنه، نمکاین  رتک بازیها زند ک رو  شن  مک_

نمیدونم، اماا از مان انتظاار نداشاته بااا ماثال تااریخ مناساباذ رو باه  هان بساپرر و            _

 !راذ  ل بخرردونم ز  وراست بهدیه بخرر  یا زه مک

زیاازی نگفااتم ، شاااخه  اال رو تااوی کاایفم   اشااتم و در سااکوذ بااه مساایر ادامااه      

 .دادیم

 :دوباره اق  برای اینکه حراک زده باشم  فتم
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تبیماات رااارک خمشاایدیه خیلااک  شاانگه! هااواا عالیااه، عطاار  لهااا و  اادای          _

هاااا هاام حسااابک روحنااوازه! بویااایک، بینااایک و شاانوایک هاار سااه حااس رو      ررنااده

 !تحت ت  یر  رار میدهکامل 

 :لبخندی زد و تو  ورتم خیره شد و خواب داد

صدر بااا یااه خااانم زیبااا مثاال شااما بیاااد خمشاایدیه عااالوه باار ایاان سااه حااس، بقیااه      _

 ! یرهحواسا هم تحت ت  یر  رار مک

 . رمز شدر و سرر رو رایین انداختم  بلند و رر  دا خندید

رصوردر و زهااار زانااو بااه رشااتک  تااوی ساافره خونااه روی تخاات نشسااتیم  کفشااار رو د 

 .تکیه دادر

 خی، زک سفارا بدرض_

 هاا خوبهضدیزی_

 .کنند، اما من کال صبگوشت دوست نداررهاا تمریف مکاز دیزی_

هار زااک خودتااون دوسات داریااد باارای مانم ساافارا بدیااد  دیگاه زااه یاا اهایک رو     _

 دوست نداریدض

 .یاز باشههر ی ایک که توا  وخه ارنگک و بادمگون و سیر و ر_

ریااازض منظورتااون کااه ریاااز دا  نیسااتض کمتاار یاا ایک رو میشااه ریاادا کاارد ریاااز        _

 .نداشته باشه

  فتم که بدی ار  نمیخوای دستاذ رو بشوریض_

 

کارد  باا دیادن مان ساریع خاداحااظک       و تک بر شتم داشات باا موباایلا  احبت ماک     

 .راتو  طع کرد  بمد هم به  ود شستن دستهاا به ترف سرویس بهداشتک 

 

هااای کوزااک و باادون سرو اادا  از یااه   خورد لقمااهخیلااک بااا کااالس و صرار یاا ا مااک  

 .تحویلکرده خز این هم انتظار نمیره
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 :ی ا که تمور شد با دستما: کای ی دستاا رو تمیز کرد و  فت

باااه ماااادرر مااایگم زنااا  بزناااه بااارای شااای خمماااه  ااارار خواساااتگاری رو         _

ر ببینناات  بقیااه صشااناییمون باشااه بمااد از   ر خیلااک ا اارار دارنااد زودتاا باا اره خانواده

 !زسبهخواستگاری و محرمیت  اینگوری ا ال نمک

دونسااتم، امااا باارای خلاای   بااا وخااود اینکااه ایاان میاازان صشاانایک رو خیلااک کاام مااک    

  :رسایتا  فتم

 .بسیار خوب ، مشکلک نیست_

کااردر  ااورتم شااادی  نگیاادر  اقاا  تااالا مااکاز خوشااحالک در روساات خااودر نمااک

 .حدر رو نشون ندهبیا از 

 

 .دو شی بمد برای خواستگاری اومدند، با یک سبد  ل مریم و زنبق

هااا خیلاک   کردناد، اماا دوتاا خالاه    ردر و مادر و خواهرا با حا  اراواناک نگااهم ماک    

رساامک و خاادی نشسااته بودنااد  دو سااه بااار هاام بااه ساامت همدیگااه خاام شاادند، لبااه   

مدیگااه رااچ رااچ کردنااد    زادرشااون رو خلااوی  ورتشااون  راتنااد و ب اال  ااوا ه   

ا ال احساس خاوبک از ایان راتارشاون بهام دسات ناداد  زماان را یرایک هام باه هایچ            

 .زیز دست نزدند و کامال نظر منفک خودشون رو نشون دادند

 :مو ع خداحااظک مادرا  فت

 یارر ایان باار شاما تشاریف بیاریاد       دامه بمد نوبات شماسات  انشاااب تمااس ماک     __

 .بیشتر باهم صشنا شیم

 

بمااد از راااتن مهمانهااا خلسااه خااانواد ک تشااکیل شااد  ب یاار از امیاار، باارادرر بقیااه از   

کردنااد  همشااون عقیااده داشااتند راادر مااادر و      تیاا  و  یااااه ساامید تمریااف مااک    

 .ها شدید تو  و شون خورده بودخواهره راسک بودند، اما دو تا خاله

 :نوشین رو تو اتاز  دا زدر و ازا ررسیدر
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 ضامیر خوشا نیومد_

 :خندید و  فت

دا  نکنیااا! داداا خاناات میگااه رسااره خیلااک  ندساات  خااواهر ماان زیاار دساات و     _

 ! یرهراا نفسا مک

 :هین بلندی کشیدر و  فتم

 !تو هم با این شوهر بک حیاذ! تا کگاها راته_

 !تا حا  داداا تو بود، حا  که بک حیا شد، شد شوهر منض خوبه وا _

 

روز   شاات، زناا  نزدنااد  مامااان زاا  و راساات   دو روز   شاات، زناا  نزدنااد  سااه

کاارد، نکنااه زمااانک زناا  زده باشااند و مااا متوخااه نشااده   وشااک تلفاان رو کنتاار: مااک

باشیم  موبایال مان هام خاالک از هار تمااس و ریاامکک باود  باه  ااهر صرار و ماو ر در            

خمااع حاساار بااودر، امااا از درون مثاال دور خشااک کاان ماشااین لباسشااویک تالتاام        

 .داشتم

 شاتیم و  بماد، باا هار  ادای زنا  تلفان همماون باه سامت دساتگاه بار ماک             تا هفتاه 

رسااوند، بااا اباارو بااا  انااداختن  مااادرر کااه زودتاار از بقیااه خااودا رو بااه  وشااک مااک  

اهموناد کاه مخاتای ماورد نظار تمااس       سمن احوالپرساک باا تارف مقابال، باه ماا ماک       

 .نگراته است

 

مااو رناا  کااردن راایا عاتفااه روز از خواسااتگاری کاا ایک، نوشااین بااه هااوای ۹بمااد از 

 :خانم رات  و تک بر شت،  فت

 مگه در مورد حگاب با رسره  حبت نکرده بودیض_

 .زرا_

 !خواررسره  فته من زشم رنگیه زادری مک_

 :امیر با عوبانیت داد زد
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شاامور بمااد از سااه خلسااه اهمیااده زشاامای خااواهر ماان رنگااک نیسااتض مااردک بااک  _

  کنهض عوسک! کور بود روز او: زشاا رو باز

 :نوشین خواب داد

ایاان حراااا رو خااواهره بااه عاتفااه خااانم  فتااه  مملااور نیساات زقاادر  ااحت داشااته   _

 .باشه  اما اون زیزی که مشخوه اینه که از ادامه این صشنایک منورف شدند

 :لرزیدر،  فتمدر حالیکه از درون به شدذ مک 

 !ادای سرر، هم ین صا دهن سوزی هم نبود_

 

هااوای نماااز بااه اتااا م راااتم  کاانی اتاااز بااه دیااوار تکیااه دادر و   زنااد د یقااه بمااد بااه  

ر رو روی زانااور   اشااتم و خااودر رو ننااووار تکااون     زانااوار رو ب اال کااردر  زونااه   

 .دادر

خواد! باه مان  فتاه باود خاانم زیباا! باه مان  فتاه باود           به من  فته بود زن زادری نمک

هماین  ادر باودض مان     اخازه دخالات دیگاران رو تاو زناد یمون نادیم!  بااذ حراااا        

 !!!عاشقا شده بودر

هنااوز امیااد داشااتم رروسااه خواسااتگاری ادامااه ریاادا کنااه و تماااس نگراتنشااون بااه      

 !خاتر یه مشکل یهویک بوده باشه! باورر نمیشد رس زده شده باشم

بااا سااه خلسااه دیاادار عاشااقا شااده بااودر  شاارو  بااه هااق هااق کااردر و بااه زمااین و   

اکار عاشاق شاده باودر  باه سامید کاه باا         ر باک زمان احاا دادر  باه خاودر کاه اینقاد     

راتارهای درویا وانماود کارده باود از مان خوشاا اوماده  باه خالاه هااا کاه زیار            

 .صبم رو زده بودند

 

وار دراز کشاایدر و از شاادذ ساار درد، همااون کاانی دیااوار، مثاال ااااراد بیخانمااان خنااین

حااالم رو ر، زشاامار رو روی هاام   اشااتم و خااوابم باارد  الهااک شااکر کااه خااانواده      

 .درک کردند و کسک برای شار  دار نزد
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ای از درون متالشاااک باااودر  مطمئناااا علیاااریم تاااالا زیاااادر بااارای تاااا یاااک هفتاااه

هااای مواانوعیم شااده  ر متوخااه خنااده  اهرسااازی، زناادان مواااق نبااودر و خااانواده  

بودنااد  بمااد از یااک هفتااه بااه ایاان اکاار کااردر کااه ماان عاشااق کاادور راتااارا شااده   

 !خالبک رسیدربودرض که به نکته 

ماان عاشااق تیاا  و  یااااه و مو میاات اختماااعک ساامید شااده بااودر! عاشااق  اااهر بااا      

کااالس و شاایک یاا ا خااوردنا! در وا ااع حااس ماان ا ااال عشااق نبااود، هااوس بااود،     

 !منفمت تلبک بود، نمیدونم اسما زک بود، ولک هر زک بود، عشق نبود

کناار میا اره، زاون     منک کاه از سایگار و سایگاری متنفار باودر، بااور کاردر سایگار رو        

 !دوست داشتم زنین زیزی رو باور کنم

بیااان ” باادک نبااود”یااا ” بااد نیساات”مااردی کااه بیشااتر راسااخهاا رو بااا کلماااذ منفااک

کانم مثبات انادیا باشامض ماردی کاه       کنه زه سنخیتک باا مناک داره کاه تاالا ماک     مک

 !دونهبه شدذ بد ی است، مردی که راتار عاشقانه رو سوسو: بازی مک

 

 !من! ممنون که بمد از سه خلسه،  اذ وا مک سمید رو بهم نشون دادیخدای 

 !هاا از من خوششون نیومدممنون که خاله

 ! باتهبین و بکممنون که ا ن اهمیدر زقدر دهن

شااد و ماان  ا ن وساامیت اکااریم ایاان شااده، ا ااه خلساااذ صشااناییمون بیشااتر مااک     

شاادر، بااه زااه حااا: و روزی شاادر و بمااد بااا وا میاات روبااه رو مااکبیشااتر دلباختااه مااک

 ااتادر ضمک

خاادایا! کمکاام کاان دیگااه اساام هااوس رو عشااق ناا ازر! کمکاام کاان دیگااه اینقاادر       

 !ب گانه عاشق نشم! کمکم کن
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 «سیاوا»

ای از صرزوی ازدواج دوباااره  یاار دادنهااای مااادرر شاارو  شااده بااود و بااه هاار بهانااه    

ت و رساارخالم، شاارو  کااردن ماان  ااحبت میکاارد  ایاان بااار هاام خلااوی هااومن، دوساا

 :کرده بود

این از ساهیال کاه ازدواج نکارده و ا ن ساک سالشاه ،ایانم از تاو کاه هاک اماروز ااردا            _

میکنااک  بابااا ماانم صرزو دارر  ا ااه خااودذ عرسااه نااداری یکااک رو ریاادا کنااک، ماان کااه  

نمااردر  باا ار بااراذ باارر خواسااتگاری  یااه دختاار بااراذ بگیاارر خوشااگل، خااانم، همااه  

 .زک تمور

 :ک مبل تکیه دادر و رای زپم رو روی رای راستم انداختمبه رشت

کناه  خاانور از دیاد مان و شاما      مادر من، خوشگل از دید مان و شاما باا هام اارز ماک      _

کناه  مالکهاای مان و شاما     کنه  خاوب از دیاد مان و شاما بااهم اارز ماک       با هم ارز مک

مان بیشاتر از    کناه اخازه بدیاد یکاک باه دلام بشاینه، زشام، بااور کنیاد         با هم ارز ماک 

خواد ازدواج کانم   اماا ناه باا هار کساک، باا کساک کاه باه دلام بشاینه و باه              شما دلم مک

 .ممیارهار بخوره

 :با تمسخر  فت

کااردیم و نهایاات صشااناییمون هااا کااه ساانتک ازدواج مااکممیار!ممیااار! انگااار مااا  اادیمک_

ه یکک دو سااعت  احبت کاردن، اونام ناه تاو خلاوذ،  وشاه ساالن زیار نظار خاانواد            

بااود، باادبخت شاادیم! یااا مااادربزرگ راادربزر ای مااا کااه تااا لحظااه عقااد همدیگااه رو   

 .دیدن بدبخت شدنض وا  دوار زند یاشون هم بیشتر از امروزیا بودنمک

 :هومن با خنده خواب داد
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خواساتن زیاز رو باه زیاز و ال کنناد  تنهاا        خاله خون،  باو: کنیاد  ادیمیا اقا  ماک     _

رساایدن، راسااک  تااک هاام کااه بااه هداشااون مااک  ممیااار ازدواخشااون همااین بااوده، و 

 !!!شدن  ا ن یه کوزولو دید اهها عو  شدهمک

ااداذ شام   »کاه باا لحناک کاه بیاان شاد بیشاتر ممناای         ” بیشاموری ”مامان رو به هومن 

 :داد  فت و دوباره من رو مخاتی  رار دادرو مک« عزیزر 

 ار باراذ بارر   خاوای هاوا کناک! ایان هماه دختار خاوب و خوشاگل! با         صرولو که نماک _

 .خواستگاری  من که بدذ رو نمیخوار

 :هومن با حف  همون لبخند تمسخرصمیز روی لی، ررسید

کنااکض او: بپاارس ممیارهاااا زیااهض بمااد تبااق اسااتانداردهای خالااه زاارا ا یااتا مااک_

حراارذ وا  بااراا دنبااا: دختاار خااوب و خوشااگل بگاارد  هااانض نااه ساایخ بسااوزه نااه 

 !کباب

 :دستک در هوا تکان دادر

ری ااکض باا ار زنااد تااا نمونااه بااراذ تمریااف زااک زااک داری واسااه خااودذ نسااخه مااک_

 !کنم مخت سوذ بکشه

 اام دختاار همسااایمون رو باارار در نظاار  راتااه، دوازده سااا: از ماان کااوزکتره  مااک   

خاوار عروساک بااازی کانمض میگاه خاودذ هار خاور دلات بخااواد         ماادر مان، مگاه ماک    

 !تونک بارا بیاریمک

 اام اینکااه بااا اعتقاااداذ ر باادحگاب باارار رسااند کاارده  مااکراتاایم رسااتوران، یااه دختاا

 !من خور در نمیاد! میگه خودذ با حگابا کن

دامااه بمااد دختاار زااادری دوسااتا رو بهاام ممراااک کاارده، ماایگم ماان زن زااادری     

 !خوار! میگه بها بگو زادرا رو بردارهنمک

ز او: مگه عقلم کماه رو اعتقااداذ یاه بناده خادا کاار کانم کاه بشاه شابیه مانض خای ا            

 یاارر  البتااه ایاانم بگاام  دار هاام نمااکبااا یکااک مثاال خااودر ازدواج میکاانم  روزه شااک  
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وخااه مشااترک تمااار کیسااهای ریشاانهادی خالااه خاناات، زشاامای ساابز و روساات          

ساافیده!!! ایاان یکااک رو یااادر رااات بگاام  از همااه باحااالتره! تااو اسااتخر باارار یااه دختاار 

 ارار   اشاته باود تاو کاااک      رسندیده بود، بادون همااهنگک باامن شاماره  راتاه باود،       

شاااپ، باارر باهاااا  ااحبت کاانم! راااتم کااااک شاااپ، عکااس برادراشااو از تااو           

موبایلا بهام نشاون داد، زشامت روز باد نبیناه! ساه بارادر یکاک از یکاک  او   تار!            

زسابیدر باه دیاوار   ماونم خازو      کاردن ماک  ررورا اندامک، باازو خاالکوبک، ااوتم ماک    

ان بااا دیاادن مااوارد ریشاانهادی خالااه عزیاازذ مااردان صهنااین بااودن!!! یمنااک هااومن خاا

 .کال از ازدواج منورف میشم

 :هومن رو به مامان با شگفتک  فت

دیاادن، شااما صراادیت شاادی تااو خالااه دماات  اارر!  اادیما تااو حمااور زنونااه دختاار مااک_

 ااردیض  یااک داری خالااه! حااا  ساایاوا از شااوخک      اسااتخر دنبااا: عااروس مااک   

 دونک ممیارذ زیهض خودذ مکخوایض ا الخور دختری مک  شته، تو زه

 

 :به رشتک مبل تکیه دادر و  فتم

 ۱۵ساااله منطااق و سیاساات داشااته باشااه، مثاال یااه دختاار   ۴۰یکااک کااه مثاال یااه زن  _

ا نتقااا: باشااه کااه  ساااله شاایطنت و بازیگوشااک  یکااک کااه اونقاادر باااهوا و سااریع    

راحاات بتااونم باهاااا  ااحبت کاانم و مشااکلک بااا دیاار اهماایا نداشااته باشاام  از        

 صور هم نباشه،کننده و مال:ک کسلترا

شاایطنت و دلبااری هاام بلااد باشااه  یکااک کااه از نظاار ا توااادی، اعتقااادی، ارهناا        

 .خانواده و تحویالذ هم کفو من باشه

 !خوایض تمارف نکننگابت حررذ زهرا و خوشگلک سوایا لورن رو نمک_

ن بیااد  خاوار زیاادی خوشاگل باشاه  هماین کاه باه زشام مان دلنشای          اتفا ا ا ال نماک _

 .کاایه
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 :خواهرر سهیال سینک زای رو روی میز   اشت و  فت

هاااتون ای نااداری، خانماات هاام خوشااگل نباشااه کااه دیگااه ب ااهتااو کااه خااودذ  یااااه_

 .واویال میشن

 هار به عمشون رات زکضمن زن خوشگل  راتم، بمد  یااه ب ه_

 .کوسنک که به ترام ررذ کرده بود رو  راتم و به حرص خوردنا خندیدر

 .از خداتم باشه_

 :هومن نگاه د یقک به  ورتم انداخت

 !!!اتفا ا  یااه سیاوا خیلک هم مردونه و خ ابه  شبیه ولیمهده، رسا رهلوی_

 : سهیال با تمسخر نگاهم کرد

 !صره، مخوو ا دمایا، خیلک شاهنشاهیه_

 :باخونسردی  فتم

ا شاااه، دکتاار ا ااو  مااردان باازرگ، دمایهااای بزر ااک دارن! رسااا شاااه، محمااد رساا  _

 !مودز، دکتر سمیمک،   دکتر سلحشور

 

 :هومن نگاه د یقک به بینیم انداخت

شاناس مایگم، دمایات ا اال بازرگ نیساتس خیلاک هام انادازه و          به عناوان یاک دماا    -

 !مردونست

 .مخل  داا هومن  یادر باشه بمدا براذ یه نوشابه باز کنم_

 : فت هومن خم شد واز روی میز لیوان زایا رو برداشت و

کانم یاه کایس خاوب باراذ سارا        از تمار ایان حراهاا و شاوخیها   شاته، اکار ماک      _

داشاااته باشااام  یکاااک رو میشناسااام کاااه تقریباااا مشخوااااذ ماااورد نظااارذ رو داره  

 خوای ترتیی صشناییتون رو بدرضمک

 .نه داداا،  ربون دستت از ممراک و این حراا وا ما بیزار شدر_
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 «لیال»

تانم بااا رساارعموا کااه در اهااواز عرااو هیاا ذ علمااک یکااک از بااا ممراااک یکااک از دوساا

 .ای اینترنتک  حبت کردردانشگاهها بود، زند خلسه

ای بیااان شااد  در مااورد خواسااته هااای خودمااون همااون حراهااای تکااراری و کلیشااه   

کااردیم  در مااورد بیشااتر بااه  وااد صشاانایک بیشااتر در مااورد هاار زیاازی  ااحبت مااک  

 یمتهااای سرسااار صور بلاای  هواریمااا، رواباا   ریز ردهااا، وساامیت خااراب خاااده هااا،  

 ...دختر رسرا تو دانشگاه های ا ن نسبت به زمان ما،

در دیدار مگاازی کاه خاوا  احبت باود و اهمیاده  تاا در دیادار وا ماک زاه در نظار            

 ااتدض

برای دیادار وا ماک از مان دعاوذ کارده باود تاا در کاااک شاارک در نزدیکاک ساازمان            

 . فته شده نه به من نزدیک بود نه به منز: اونا بورس، مهمانا باشم  صدرس

مثاال همیشااه رأس ساااعت وارد شاادر  بمااد از احوالپرسااک و تمارااااذ مممااو:، بااه      

محااه اینکااه خواسااتیم شاارو  بااه  ااحبت کناایم، موبااایلا زناا  خااورد  ببخشاایدی  

 فاات و نزدیااک بااه ده د یقااه بااا ااارد رشاات خاا ،  فتگااو کاارد  یااک  ااحبت کااامال   

 .کاری و تخووک

 :د ببخشیدی  فت و رو به من ادامه دادمگد

 خوب، لیال بانوی عزیز، شما زک میل دارید سفارا بدرض_

 باال از راسااخ ماان دوباااره  وشاایا زناا  خااورد! دوباااره ببخشااید و دوباااره ده د یقااه 

 : حبت کاری و تخووک! و تک برای زهارمین بار این اتفاز ااتاد، ررسیدر

 کنیدض خواید موبایلتون رو خامواشما نمک_
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ای هسااتم  زنااد تااا راارویه همزمااان دسااتمه کااه بایااد   شاارمنده، ماان صدر ررمشاا له_

تلفناااک راهکاااار بااادر  کلاااک بودخاااه دساااتمه کاااه باااا  اااالحدید مااان تاااو باااورس   

 !  اری میشه  باید  وا به زن  باشمسرمایه

 !!رس به خاتر همین نزدیک سازمان بورس  رار   اشته بود، زه خسلوی

نیساات ا ن بااا زنااد تااا کلااه  نااده در ارتباااتم، مگبااورر  شااما  البتااه همیشااه اینطااور _

 !به بزر واری خودتون ببخشید

 :بابت  حبتهایک که با تلفن داشت، حسابک بهم بر خورده بود

بایااد محاال کااارر باشاام  بایااد کاام کاام    ۴کاانم  خسااارتا ماان ساااعت  خااواها مااک_

 .حرکت کنم

خیلاک و اله ریناه ای شاد      اخازه بدیاد تاا محال کاار همراهیتاون کانم   احبتهامون        _

 .حدا ل تو مسیر باهم حرف بزنیم

 .ر یراتم و در حا: سوار ماشین شدن به مکالمه بمدیا  وا دادر

یااک رالسااتیک زالزالااک روی  ااندلک خلااوی ماشااین بااود، خاییکااه  اارار بااود ماان      

بشینم  زالزالکهاا رو روی  اندلک عقای   اشات و باا اشااره سار باه مان بفرماا زد تاا            

 .سوار شم

 :مد از رایان مکالما،  فتمب

 .کردر اومده باشهزالزالک از کگا خریدیدض اکر نمک_

 دوست داریض_

 .ایهصره، میوه خوشمزه_

منم خیلک دوسات دارر اولاین تفااهم خاوردنک  بماد هام یاه لبخناد مکاا مارگ ماا            _

 .زد

انتظااار داشااتم بفرمااا بزنااه زنااد تااا دونااه بااردارر  امااا ا ااال بااه روی خااودا نیاااورد    

 .س زدر تومیم داره مو ع ریاده شدن تمارف کنهحد
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عاا ر خااواهک کاارد و اینبااار خااودا باارای تماااس  ااراتن ریشااقدر شااد و موبایاال رو   

کنااار  وشااا   اشاات  بااا صدرس دادن ماان بااه مقوااد رساایدیم  ماشااین رو کااه نگااه  

کنماک  فات و راات تاا باه      داشت ریاده شدر وبابات  هاوه تشاکر کاردر  خاواها ماک      

 !! بدون اینکه زالزالکک تمارف کنه رار کاریا برسه

 خدایا! این کیسهای عتیقه رو از کگا در میاری واسه من رو میکنکض

 «سیاوا»

باارای ناهااار بااه منااز: عمااور دعااوذ شااده بااودیم  بااه  ااورذ کااامال اتفااا ک،            

خااواهرزاده زنممااور هاام اونگااا بااود!!! زشاام و اباارو مشااکک،  دبلنااد و باریااک اناادار،   

 .ترارکدانشگوی دکترای ایزیو

 

ساارمیز یاا ا و تااک باباات خوشاامز ک یاا ا از زنممااو تشااکر شااد، عنااوان کاارد کاااری   

 بااا زحمااتا هاام کاااراملک دساار نکاارده ، رمااه ساابزی رو  دن خااون زحماات کشاایده، 

 کشاایده زحماات خااون  دن باااز کااه  ردویااک کیااک از هاام عواارونه! بااوده خااون  دن

 !!!شدیم مستفیه بود، رخته بود،

 !بود در حد تیم ملککال تبلی اذ  دن خون 

زند باری کاه در خماع بااهم همکاالر شادیم،از تارز اکار و بیاانا خوشام اوماد  هار            

زنااد موسااوعاذ  ااحبتمون در مااورد انتخاباااذ ریاساات خمهااوری، سااریا: یوسااف     

ریااامبر و یااا دامااه صخاار در مااورد کیفیاات محوااو ذ سااایپا بااود  بااا وخااود تبلی اااذ   

 .و ارزا اکر کردن داره زندا صور زنممو، بنظرر رسید کیس خوبیه

داد  راایا سااهیال نشسااته بااود و از تااوی نوتبااوکا ایلمااک رو بااه خااواهرر نشااون مااک 

کارد، بماد   سهیال زهاره درهام کشایده باود و باا انزخاار باه  افحه نوتباوک نگااه ماک           

 : اهرا  بل از رایان ایلم نوتبوک رو به  دن رس داد و  فت

 .ا رو ببینمتونم بقیهبسه دیگه، نمک_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

39 

 

 حا  اینو نگاه کن!  _

 :سهیال با انزخار  فت

 ! دن خون! من اعوابم خرد میشه! اینا رو به من نشون نده_

 .حا  تو اینو نگاه کن! خیلک خفن نیست_

 ! دن خون بیخیا:_

 !باشه، رس بیا اینو ببین،  حنه شکار کردن مار ریتونه_

 

داشاات و ا ااال   اااهرا  دن خااون عال ااه زیااادی بااه دیاادن  ااحنه هااای وحشااتناک    

تااونم درک نمیکاارد ممکنااه شااخ  دیگااری خوشااا نیاااد! بااه اینکااه منااک کااه نمااک   

تااونم داشااته باشاام، سااربریدن یااه  وساافند رو ببیاانم زااه ساانخیتک بااا ایاان ااارد مااک  

شااد، ایاان ایلمهااا باارای سااهیال صزار کاااری ناادارر  باارار خالاای بااود ا ااال متوخااه نمااک 

تک بااا سااهیال رسااما داشاات   عاااتفک و هموااحب  ر اب تااهدهندساات  باارای بر ااراری  

 .دادصزارا مک

 ! درذ درک متقابلا رایینه، به دردر نمیخوره

 

 «لیال»

عمااه محبوبااه باارای شااار دعوتمااون کاارده بااود  تااو صشااپزخونه در کنااار مامااان و عمااه 

کااردر کااه ر درساات کاارده بااود رو تاازئین مااکداشااتم یلااه هااایک کااه نویااد رساار عمااه

بمااد هاام دوساات نویااد باارای انگااار     زناا  خونااه بااه  اادا دراومااد و زنااد لحظااه    

کارهااایک در مااورد رایااان نامااه مشترکشااون وارد ساااختمان شااد  از خااا خااوردن عمااه   

و نگاااه یراابناک عمااو بااه نویااد، مشااخ  بااود کااه مهمااان ناخواندساات   اااهرا در      

ریااامکک کااه بااین نویااد و دوسااتا باارای برنامااه ریاازی زمااانک رد وبااد: شااده بااود،    

تیگاه ایان شاده بودکاه مهاران بیناوا یاک روز زودتار از         تاریخ اشاتباه نوشاته شاده و ن   

 .توور نوید از اون سر شهر، شهرک اکباتان به شهرک امید اومده بود
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کااردیم و تااک متوخااه حرااور مهمااان و تاااریخ اشااتباه بشااه، زودی میااره و یااا اکاار مااک

 !کنند، اما زهک خیا: باتلنامشون رسید ک مکحدا ل تو اتاز نوید به رایان

هااوای صداب مماشاارذ وارد اتاااز راا یرایک شااد و بااا ص ااایون دساات داد و بمااد او: بااه 

 !هم به هوای ر یرایک شدن، همونگا نشست  و کم کم وارد بحث شد

هاا، مان هام باه خماع ملحاق شادر و در  احبتها شارکت          بمد از رایان کاار تازئین یلاه   

 .کردر

  رسار مطلاع   برخالف احساس منفاک اولیاه، از همواحبتک باا مهاران خیلاک لا ذ باردر        

کاارد و زنااد بااار هاام کااه بااا و خااوا  ااحبتک بااود  در کمااا: ادب و احتاارار بحااث مااک

 یاری برخاورد کارد  یاک باار  اانع شاد،        رو شاد، بادون خبهاه   نظر مخاالف مان روباه   

 .دو بار هم  انمم کرد، اما تموبک برخورد نکرد

« دض!!ناامتون باه کگاا رسایدهض و ات کام نیاریا       کارهاای رایاان  »با حرف عماو کاه  فاتخ   

مهااران و نویااد بااا عاا رخواهک خمااع خااانواد ک مااا رو تاارک کردنااد و بااه اتاااز نویااد   

راتند   اهرا در تاو: یاک مااه   شاته مهاران خیلاک باه مناز: عماه ایناا اوماده باود،             

 .و البته عمه و عمو هم دوستا داشتند و بها احترار می اشتند

ود و بماد از راتانا   هرزند عماو ا اال مایال باه حراور مهاران در خماع خاانواد ک نبا         

بااه اتاااز نویااد، از مامااان و بابااا بخاااتر صماادن مهااران عاا رخواهک کاارد و بااا راسااخ      

 .بابا مواخه شد” ریا میاد دیگه، مهم نیست”

و تک میز شار زیاده شاد، عماه رسارها رو  ادا زد و اوناا هام سار میاز اومدناد  نویاد            

اون ترشااک »ه مقابال مان نشساات و مهاران هاام کناارا  در تاو: شااار مرتای بااه بهانا       

بااا ماان    «کنیااد، کنیااد! میشااه نمکاادون رو بدیااد، شااما دو  میاال نمااک   رو لطااف مااک 

کاارد و بمااد از شااار هاام، همونطااور کااه دور میااز یاا اخوری باادون حرااور  ااحبت مااک

 ااوییا از دوران دانشااگاها ادامااه داد و   بزر ترهااا نشسااته بااودیم، بااه خاااتره    

 :بین  حبتهاا از من ررسید
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 نوید کوزیکترینضشما زند سا: از _

 :بگای من نوید خواب داد

  .من زهل روز از لیال بزر ترر_

 :دوباره من رو مخاتی  رار داد

 !یمنک شوت و زهاری هستید دیگهض درستهض کمتر بهتون میاد_

 .لبخندی زدر و زیزی نگفتم

تبق شاواهد،  ابال نویاد در ماورد اینکاه رشاته تحوایلک مان زاک هسات، بهاا  فتاه             

ت رو باااه کااام شااانوایک ماااادربزر ا کشاااوند و ازمااان صدرس  باااود! زاااون  اااحب

  .کلینیکم رو خواست

دیاار شااده! کااارامون همااه   ” باال از راسااخ ماان، نویااد مداخلااه کاارد و بابیااان اینکااه    

 .مهران رو عمال به زور از رشت میز بلند کرد و به اتاز برد” مونده!

  امااا تااا  دادر!!! رساار خااوبک بااود و  اباال ت ماال  دوساات داشااتم بهااا صدرس رو مااک  

زمااان خااداحااظک مااا، رساارها از اتاااز بیاارون نیومدنااد و مو ااع خااداحااظک هاام خیلااک  

بااه هممااون ” از صشااناییتون خوشااو ت شاادر، بااه امیااد دیاادار، شاابتون خااوا ”سااریع 

 ! فت و ما راتیم

انتظااار داشااتم از نویااد شااماره همااراهم رو بگیااره و دوباااره ازر صدرس بخااواد  امااا      

 !دهر زک منتظر شدر، زن  نز

 

 :ای کشید و فتزند هفته ای که   شت، نوید در یک مهمانک من رو به  وشه

ببااین ماان در مقااار رساار عمااه، در مقااار یااک اامیاال نزدیااک و دلسااوز، یااه کاااری     _

خواسات مان هام کاه حادس      کردر که تو بایاد بادونک  مهاران شاماره تماسات رو ماک      

ر تااو رو خاا   زده بااودر دنبااالا زااک میشااه، ناادادر  زدر تااو باارخکا!  فااتم دو      

 !بکشه
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کشاایدر و خواساات مثاال ب گااک موهاااا رو مااکحااالم بااه شاادذ  راتااه شااد، دلاام مااک

ارو: خاان باه تاو زاه ربطاک دارهض تاو ایان اوساا  باک شاوهری، یکاک هام             ” فتم مک

اماا در کماا: ادب   ” از من خوشا اوماده تاو رارا میادیض باه تاو هام مایگن اامیالض         

 :و احترار  فتم

 ذ داری! اینطور نیستضخی، حتما دلیلک برای کار_

شامور، اراو:، احماق،    درسته! رسار خوبیاه، اماا رادرا یاک مارد باه تماار ممناا باک          _

رااو: ررساات و کااال زندشاایه  ماان تاارخیح میاادر بترشااک بمااونک تااو خونااه تااا اینکااه     

 .عروس اون عتیقه بشک

 !ممنون که به اکر صیندر هستک_

تاو حاق نداشاتک از    ” فاتم  خواسات بهاا ماک   من از نویاد تشاکر کاردر، اماا دلام ماک      

 فتاک و انتخااب رو باه عهاده     خانی مان توامیم بگیاری  تاو بایاد نظارذ رو بهام ماک        

  شااید ایان رادر بیشامور اراو: احماق زنادا، باه نظار مان بیشامور            خودر می اشتک

ارو: احماق زنادا، نباشاه  شااید خا  کاا مان و تاو باا هام متفااوذ باشاه، کااا              

 ”.خودر نتیگه  یری کنم می اشتک

 

 

 

 «اللی»

دوناام  شاااید واسااه  همیشااه از حاااج خااانم شمسااک باادر میومااد  دلاایلا رو هاام نمااک  

اینکااه بااین سااه تااا دختاار و یدونااه رساارا خیلااک ااارز می اشاات   وشاات یاا ا باارای  

شااا  شمشاااد بااود، صب خورشاات باارای دختاارا! زور  فااتن و دساات بلنااد کااردن شااا  

داداا شمشااااد روی دختااارا کاااامال تبیماااک باااود حتک بماااد از ازدواخشاااون هااام     

 .کوزیکه زور  ویک های خودا رو داشت
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دیادر   البته دوران مگاردی دختارا رو خیلاک یاادر نمیااد، اماا اون اه کاه اون مو اع ماک          

 فاات بااه تبماایه بااین دختاارا و شااا  شمشاااد بااود حتک مو ااع  ساام خااوردن هاام مااک 

خااورد  البتااه خااون همااین یدونااه رساارر! هاایچ و اات بااه خااون دختااراا  ساام نمااک   

 !م خودا یه خور ارز   اشتن عاتفیهبهتر!!!اما این

شاید هم خوا نیومدن من از حااج خاانم شمساک بخااتر ایان باود کاه هار و ات مان           

داد کاانمض بمااد هاام رو بااه مااادرر ادامااه مااک ررسااید زاارا ازدواج نمااکدیااد مااکرو مااک

شاوهری  انگاار سارتان باک   ” الهک بمیارر باراذ، یواه نخاور، خادای لایال هام بزر اه!        ”

ه هفتاه دیگاه ازدواج نکانم از  اردن باه راایین بادنم لماس میشاه!!!           راتم، ا اه تاا یا   

صورتار از ایان زن بارای مان وخاود نداشات  بادتر        شاید هام هار دو  بهار حاا: عا اب     

از اون اینکه والادین  راماک باه حرمات مسان باودن و نسابت دور خاانواد ک، باا ایان           

و بازدیااد از ی خلقاات رااات و صمااد داشااتند  و اون روز کااه بااه هااوای  ااردا  اعگوبااه

نمایشااگاه نقاشااک زنممااور، بیاارون اومااده بااودیم، یهااو هااوس کردنااد بااه حاااج خااانم   

شمسااک کااه تااازه از مکااه اومااده ساار بزننااد  و ماان  ااردن شکسااته هاام بایااد            

 .کردرهمراهیشون مک

 

 : بل از رسیدن به منز: حاج خانم شمسک، زند بار به خودر  فتم

ی اک نشانو، هی اک نگاو، اقا  لبخناد       هی ک نشانو، هی اک نگاو، اقا  لبخناد بازن  ه      »

 « !بزن  هی ک نشنو، هی ک نگو، اق  لبخند بزن

ای هاام و تااک وارد شاادیم متوخااه شاادیم حاااج خااانم شمسااک ب یاار از مااا مهمااان دیگااه

داشاات  خااانم و ص ااایک مساان بااه همااراه یااک ماارد و دو خااانم خااوان  بااه رساام ادب    

مهمانهااا کااردر و مثاال  بمااد از زیااارذ  بااو: بااه حاااج خااانم شمسااک، سااالمک بااه بقیااه 

 .یک دختر خوب کنار مادرر نشستم
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 اااهرا مهمانهااا باارای مااادرر یریبااه نبودنااد، زااون مامااان از دیدنشااون بااه شاادذ       

ا هااار خوشااحالک کاارد و از خااانم مساان خویااای احااوا: شااد  اهمیاادر در سااالهای او:  

و  ازدواج راادر و مااادرر، همسااایه بودنااد  مامااان بااا هیگااان زیاااد رو بااه رسرشااان کاارد 

 : فت

دیااادمت، یاااه  ره ب اااه باااودی، مااان همساااایتون باااودر  محاااا: باااود بیااارون ماااک_

 .  ره  ب ه ها بزرگ میشن، بزر ا ریربشناسمت  زقدر زمان زود مک

 :که حاج خانم شمسک بالاا له  فت

 !بیخود به دلت  ابون نزن! رسرشون زن داره_

  !!!یمنک انگار صب یخ روی سرر ریختند

 :لرزیدر به خودر  فتمکدر حالیکه به شدذ م

هی ااک نشاانو، هی ااک نگااو، حتااک لبخناادر ناازن  هی ااک نشاانو، هی ااک نگااو، حتااک      »

 «!لبخندر نزن  هی ک نشنو، هی ک نگو، حتک لبخندر نزن

 

 

 

 

 

 

 «سیاوا»

بااا صرا دوسااتم بااه نمایشااگاه تگهیاازاذ دندانپزشااکک راتااه بااودیم  از یکااک از         

دار باود  خواساتم  خاانمک کاه یرااه     ها کاه نظارر رو خلای کارده باود، کااتولوگ      یراه

بااا خوشاارویک زیاااد، در مااورد محوااو:، امکاناااذ خااانبک، کیفیاات ،  یمت،   شاارو  بااه  

 ااحبت کاارد و نهایتااا بمااد از اهاادا کاااتولوگ شااماره تماااس، ایمیاال و صدرس مطاای    

رو در لیساات مشااتریها نوشاات تااا صخاارین اخبااار مربااوب بااه تگهیاازاذ شرکتشااون رو 

 .هافاز کامال عادی در تمامک نمایشگاهبرامون بفرسته  یک ات
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زنااد روز بمااد بطااور کااامال تواااداک!!! دختاار مزبااور باارای راار کااردن دناادان و          

 یااری بااه مطاابم اومااد  بمااد از  ااحبت در مااورد کااوزکک دنیااا و کااوه بااه کااوه   خاارر

 .رسه، دندونا رو سر کردر و خواستم بیرون بشینهرسه، صدر به صدر مکنمک

ساااله، ۲۵ا رو مطالمااه کااردر  مژ ااان خااودذ،  د رروناادهدر ایاان ار اات هاام مگااد

 .مهندس شیمک، بدون سابقه بیماری، صدرس و شماره تماسا رو هم نوشته بود

نه صدرسا نزدیاک مطای باود کاه اتفاا ک اوماده باشاه، ناه خاودا عناوان کارد کاه             

ااارد خا ااک ماان رو ممراااک کاارده  تقریبااا باادیهک بااود کااه از روی صدرس لیساات      

درس مطاای دساات ریاادا کاارده و ایاان یمنااک از ماان خوشااا اومااده و   مشااتریها بااه ص

 !خواسته به زشمم بیاد

از نظاار ماان همونطااور کااه مردهااا اخااازه عال منااد شاادن و عاشااق شاادن رو دارنااد،      

خانمهااا هاام حااق عاشااق شاادن دارنااد، حااق دارنااد از کسااک خوششااون بیاااد و حااق      

 .دارند برای خلی توخه ارد مورد نظر تالا کنند

هاااای دندانپزشاااکک در ماااورد خاااانواده،    یاااری رروناااده ریخ اااهکاشاااکک تاااو تا 

عال منااادیها، اعتقااااداذ مااا هبک و ا اااو: شخوااایتک اااااراد هااام ررساااا   اشاااته 

 !شدمک

 

و تااک دوباااره رشاات یونیاات  اارار  رااات، بااه خااودر ار اات دادر بااا د اات بیشااتری   

 .ببینما

بلنااد هااای رر  ااد ای دلنشااین داشاات بااا زشاامهای عساالک، بینااک عملااک و  ونااه زهااره

بااود و تقریبااا ده سااانت از ماان کوتاااهتر  زاااز نبااود، امااا تااورر و خااوا هیکاال          

شااد  از اون هیکلهااایک کااه بااا رهااا کااردن رییاام و ورزا، بااه بشااگه     محسااوب مااک

 !تبدیل میشن
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ا هاام اباادا زننااده نبااود، کااامال روشاا و حگااابا مااورد ت ییاادر بااود، صرایااا زهاره  

 !ممقو: و به اندازه از دید من

 :شست، ررسیدران کار ،سمن اینکه داشت دهانا رو مکبمد از رای

 میتونم برای اردا شی شما رو به شار دعوذ کنمض _

 :نگاهک بهم کرد و  فت

 اوکک  زه ساعتکض کگاض_

 

رااات    شاات، همااه زیااز خااوب و عااالک راایا مااک  زهااار خلسااه از صشاانایک مااا مااک 

داشاات شااناخت  مااادرر عال ااه داشاات زودتاار مژ ااان رو ببینااه، امااا مژ ااان ا اارار     

هنااوز کاماال نیساات ، هاار و اات باارای ازدواج مواامم شاادیم، اونو اات خواسااتگاری      

 .بازی راه بندازیم

ا کااردر وتااا زمانیکااه وارد ساااختمون نشااده بااود، حرکاات     ساار کوزشااون ریاااده  

ای، عواا باه   سااله ۷۰نکردر  خواساتم اساتارذ بازنم و حرکات کانم کاه خاانم حادود         

 :دست، به شیشه ماشین زد و  فت

 .ر ببینک خوون، منم تا هفت، هشت تا کوزه با تر برسونخی_

 .به روی زشم، بفرمایید مادرخان_

 :هنوز روی  ندلک ننشسته بود که سر درددلا باز شد

خاادا هاایچ بنااک بشااری رو  یاار صدر بااک زاااک و دهاان نناادازه  رساارر بااه از شااما      _

مااا، امااان از نباشااه، ص ااا، تحواایلکرده بااا یااه دختاار خااانم و اهمیااده ازدواج کاارده، ا    

مااادر زن! امااان از مااادرزن! اونقاادر تااو زنااد ک ایاان دوتااا خااوون، صتاایا میناادازه کااه  

زنااد ک بهشااون تلااخ شااده  ا ناام راشااو کاارده تااو یااه کفااا کااه مهاار دختاارر حااال:،  

کناه  اماروز رااتم باا ماادرا  احبت       خونا صزاد  دختار بی ااره هام اقا   ریاه ماک      

ایان دختار زشام سافید ،رسار ناره خار تاو         ا اه  »کنم از خر شیطون بیاد راایین، میگاه   
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کااانم  دیگاااه اساااما رو نمیاااارر  نفااارینا رو باااه مااان تااارخیح باااده، عاااا ا ماااک

 «.کنممک

ساوزه، رسارمن هام شاده روسات و اساتخون تاو ایان شایا          دلم واساه عروسامم ماک   

ماااه عقااد  مااثال خااانواده تحویلکردساات، راادر ارهنگااک، داداا بزر ااه مهناادس        

شاایمک، خودشاام لیسااانس زبااان داره، امااا دوزار     اانایع، خااواهر کوزیکااه مهناادس   

زبااون نااداره خلااو مامااانا رو بگیااره   ربااون دسااتت همینگااا ریاااده میشاام، خاادا       

 .خیرذ بده خوون   وا شدی حراامم شنیدی  خدا براذ بسازه

 

ای در د: رو راات  اماا ولولااه  کارد ریااده شااد و باه سامت ریاااده    همینطاور کاه دعاا مااک   

ژ ااان لیسااانس زبااان داشاات و شااا ماهااه تااو عقااد بااود! ماان انداختااه بااود  خااواهر م

رااادرا ارهنگاااک، بااارادرا مهنااادس  ااانایع، کاااه باااا وخاااود داشاااتن ارزناااد، از  

 .کردهمسرا خدا شده بود و با ردر و مادرا زند ک مک

خااوای در مااورد دوباااره بااه کوزااه مژ ااان بر شااتم  هااومن همیشااه میگااه ا ااه مااک   

 !ای ریر محلک، ترخیحا بقالیهادارهکسک تحقیق کنک باید بری سرا  م ازه

ساار کوزااه یااک عطاااری  اادیمک بااود، وارد شاادر و ساامن درخواساات  ااد  اارر  اال  

 :محمدی از خانم مسن اروشنده ررسیدر

 خیلک و ته تو این م ازه و این محل هستیدض_

  .ر تبقه با ستحدود بیست سالک هست  خونه_

 رس ساکنین این کوزه رو خوب میشناسیدض_

 :کرد و  فت زشماا رو ریز

 خوای خوونضصمار کک رو مک_

 :خندیدر و  فتم

 . ودر خیره، خانواده خودذ  تو اون ساختمون سه تبقه سبزه میشینند_
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 .میشناسمشون  ب ه های خوبک هستند   سالم، م من، باخدا، درسخون _

 ردر و مادرشون زکض_

ا نااداره  خااوری بگاامض اکاار مماااا رشاام نااداره، زااهراادره ماارد خوبیااه، امااا کاااله_

تمااور بااار زنااد ک رو دوا مادرساات  خاادا عماارا بااده بااا عقاال و درایاات زنااه اینگااا 

 .زدرو ساختند  زنه با کار ر و بناها سر و کله مک

 .باباهه کاری به هیچ کاری نداره

 داد هم هستندضاهل دعوا و داد وبک_ 

ین رساار داد هاام همینطااور ببئااک راایا میاااد، داد و بااکبااا خره دعااوا تااو هاار زنااد ک_

خااون، ماان خااودر دختاار دارر  خااوا ناادارر اااردا نالااه و نفاارین دختاار مااردر رشاات   

 .سرر باشه

 یک کیلو هم خاکشیر بدید  رسر هم داریدض_

 :کشید  فتهمونطور که خاکشیر مک

هااا رو باازرگ مااادره خیلااک زحماات ب ااه هااا رو کشاایده، یااه خااورایک تنهااایک ب ااه   _

ساات  ماایگن زیااادی تااو زنااد ک سااتههاااا وابکاارده  واسااه همااین بااه شاادذ بااه ب ااه

کنااه  ماان کااه تااو زند یشااون نبااودر، امااا  ااواهر اماار اینطااور  هاااا دخالاات مااکب ااه

 .ها هم زشمشون به دهن مادرستنشون میده که ب ه

 رسر بزر ه از خانما خدا شده، بخاتر دخالت مادره بودهض_

 .دونمض! برو از خودا بپرس یا از عروسشون بپرسمن زه مک_

 :به  رف هل کردر ایاشاره

 سبز بدید  عروسشون رو میشناسیدض د  رر هم هل_

یااه صرایشااگاه هساات ساار کوزااه یااازدهم  از ایاان اساامای عگیاای یریاای هاام داره    _

 .ستکنه  اسما مموومهدونم! اونگا کار مکصتریساض راتریساض زه مک
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ر بااا هااومن تماااس  ااراتم و ازا کمااک خواسااتم   بااو: کاارد  کمتاار از بیساات و زهااا

 :ساعت بمد اومد ارائه  زارا داد

 ااورذ هااا همیشااه بااه  تبااق تحقیقاااذ انگااار شااده توساا  ایاان خاناای، ارشااته     _

دختاارای خوشااگل موشااگل  اااهر نمیشاان،  اااهک او اااذ هاام بااه شااکل یااه ریاارزن     

 .زروکیده خلو میان

 :خدی شد و ادامه داد

کمرشااون، بناادن دور مااادره از اون زنااای هارارتیااه، از اونااا کااه زادرشااون رو مااک    _

کااا!!! عروسااا  زرخااونن ماایگن صیییااک، نفااس   فاال ارمااون رو دور سرشااون مااک 

 فاات مااادر شااوهره رساارا رو  ساام داده تااا تال ااا بااده   فتااه ا ااه زناات رو   مااک

 فات تاو   کانم و زاه و زاه  ماک    کانم و نفرینات ماک   تالز نادی، شایرر رو حرومات ماک    

و تفااریح  کشاایده  از مهمااونک و  ااردا تمااار خزئیاااذ زند یشااون هاام ساارک مااک  

شااون  دیگااه روا نشااد بگااه احتمااا  راتنشااون تااا رااو: خاارج کااردن و یاا ای روزانااه

 فات باا خاانما    به اتاز خوابشون هام کاار داشاته  باا دامااده هام  احبت کاردر ماک         

هاایچ مشااکلک ناادارهس خیلااک هاام همدیگااه رو دوساات دارنااد  ولااک مادرزنااه، وزیاار       

داره  زاارا هدیااه اینااو  خناا  خهااانک شااده تااو زند یشااون  بااه همااه زیزشااون کااار    

 راتااکض زاارا هاار روز میااای دنبااا: زنااتض زاارا دنبااا: زناات نیوماادیض زاارا بااا زناات   

 فاات از اااردای عقااد دخالتهاااا  اریض مااکزنااکض زاارا بااه زناات محاال نمااک  س مااک

شرو  شده، ا نام کاه زدناد باه تیا  همدیگاه  مادرزناه باه دختارا  فتاه یاا مان یاا              

 !!!شوهرذ

هااا از دختاار کوزیکااه تمریااف  اد، هاام همسااایههاار دوشااون، هاام عااروس هاام داماا  

 !شون  ودزیالست  دیگه خود دانککردند، اما ننهمک

احتمااا: زیاااد، تااالا مژ ااان باارای تااو نک شاادن دوره شااناخت  باال از خواسااتگاری،  

ا بشاام  خااوری کااه زشاامار کااور بشااه و نتااونم  بااه خاااتر اینااه کااه حسااابک دلبسااته 
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خوبیااه! زااه  ناااهک کاارده مااادرا    مااادرا رو ببیاانم  ولااک مژ ااان خااودا دختاار  

خاواد مژ اان مان    خاواد کااذ کاردن از تارف مان باشاه  دلام ماک        اینگوریهض دلم نمک

 !رو کنار ب اره

 

بااا مژ ااان در ارااای ساابز یااک رااارک خلااوذ روی زماان نشسااته بااودیم  باادون        

 :مقدمه ررسیدر

 برادرذ واسه زک از خانما خدا شدض_

 .عدر تفاهم_

  یرندضسرا زطورهض کک عروسک مکاوسا  زند ک خواهرذ و هم_

 .ست، یه روز دلخوریخبر ندارر  دوره عقد دیگه  یه روز  ربون  د ه_

 :خیره شدر تو زشماا و با خدیت ررسیدر

ا ااه بمااد از ازدواج ازذ بخااوار رااات و صماادذ بااا مااادرذ رو محاادود کنااک،  بااو:    _

 کنکضمک

 .دونماکر کنم اهمیده بود علت اختالف خواهر و برادرا رو مک

این زه حرایاهض مملوماه کاه ناه  مان ماادرر رو باه دنیاا هام نمیادر  هار زاک دارر و             _

خااتر همسارا   ندارر از مادرمه  یاه ب اه بایاد خیلاک باک وخادان باشاه کاه بخاواد باه          

 .از مادرا بگ ره

با انگشات روی زمنهاا خطاوب ارساک کشایدر و بادون اینکاه باه  اورتا نگااه کانم            

 : فتم

 دخالت تو زند یت، صراما زند یت رو از بین ببرهضحتک ا ه مادرذ با _

هاشااونند  شااما زااکض حاسااری مااادرذ رو    مااادرا همیشااه خیرخااواه زنااد ک ب ااه   _

 ح ف کنکض یا ا ال حاسری خونه خدا از مادرذ تهیه کنکض
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ر رو عااو  ا ااه ببیاانم بااا دخالتهاااا ، داره صتاایا تااو زنااد یم میناادازه حتمااا خونااه _

 .کمرن  میکنم، البته محاله ح اا کنممیکنم و بازحتما نقشا رو 

 !منم همینطور_

ببااین مژ ااان! همونطااور کااه  اابال  فااتم از دوره عقااد خوشاام نمیاااد  عقااد و عروسااک  _

ماان یااه شاابه  اکااراذ رو بکاان  ا ااه بااراذ  اباال ر یرشااه بیااایم خواسااتگاری و         

رساامیا کناایم  هاار و اات کااه شااناختمون کاماال شااد عقااد و عروسااک رو بر اازار       

ریاام ساار خونااه و زنااد ک خودمااون  امااا شااما بایااد رااات و صمااد بااا    کناایم و مااکمااک

مااادرذ رو بااه شاادذ کاااها باادی  تنهااا خونااه مامااانم نااداریم  باااهم میااریم، باااهم    

میاایم  اونام نهایتاا ماااهک یاه باار  ا ااه باازر دیادیم داره مشااکل رایا میااد، کمتاارا          

 .کنیم  تماس تلفنک هم همینطورمک

 کنکضکتو داری  واص  بل از خنایت م_

 . ارر درس عبرذ  راتن از زند ک باخناز و برادرزنمن اسما رو مک_

 :کرد با عوبانیت  فتاز خاا بلند شد و در حالیکه مانتوا رو  اف مک

 .اروشممن مادرر رو به تو نمک_

 .رسونمتکنک  تا یه مسیری مککار درستک مک_

 . زر نکرده_

 .حتک کشیدراز اینکه خودا من رو کنار   اشت، نفس را
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دادر کااه مرخااان، همکااارر، بااا تااو بیمارسااتان تساات شاانوایک ریرمااردی رو انگااار مااک 

زشاامای ساار  وارد شااد  ساارا رو روی میااز   اشاات و بلنااد بلنااد شاارو  بااه  ریااه  

هااای بماادی خواسااتم  کنناادهکاارد  بمااد از رایااان تساات و راااتن ریرماارد از مراخمااه   

 .منتظر بمونند تا  داشون بزنم

سااابقه دوسااتک خفنااک بااا مرخااان نداشااتم  صخااه از نظاار تیاا  و شخواایت نقطااه مقاباال 

دیادیم و ماراوده   هم باودیم  اماا باه هار حاا: همکاار باودیم  هارروز همدیگاه رو ماک          

 .داشتیم

 

دوتاااا لیاااوان زاااای ریخاااتم و ریشاااا رااااتم  دساااتم رو رشاااتا   اشاااتم و صرور   

 :نوازشا کردر

 .بخور حالت بهتر میشه این زایک رو با عسل شیرین کردر، _

دادر، تبااق یااه اعتقاااد  اادیمک بااه نیاات صرامااا  همونطااور کااه رشااتا رو ماسااای مااک 

مرخااان زیاار لاای صییالکرسااک رو خوناادر  لیااوان زااای رو برداشاات  بااه  ااورتا       

  :نزدیک کرد ، اما انگاری رشیمون شد و دوباره اون رو روی میز   اشت

  !اطرذمردک بیشمور، حرومزاده صش ا:، دیوث رست_

 :با عگله به در نگاه کردر، خوشبختانه بسته بود! ادامه داد

توناه بکناه! رادرا رو در    کانم! خیاا: کارده زاون دکتاره هار یلطاک ماک        حالیت ماک _

میااارر! شاایا ماااه منااو ساارکار   اشااته، همااه خااوره ازر اسااتفاده کاارده، حااا  میگااه   

 !در حد من نیستک! صش ا: لگن

کااه ااتاااده! کسااک کااه نااامرده بهتااره کااه  باال از    خیلااک خاای، صرور باااا  اتفا یااه  _

ازدواج خااودا رو نشااون باادهس میاادونم  لباات درد  راتااه، روحاات صزرده شااده  امااا   

تااونک بهااا صساایی بزنااک، اقاا   ساامک کاان خااودذ رو بازسااازی کنااک  تااو کااه نمااک  

هااا شااده  باارو  ااورتت رو  ذ عااین زامبااکداری خااودذ رو صزار میاادی  راشااو  یااااه 
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خااواد تااو اسااتراحت کاان  امااروز نمااک  ABR رو رو تخااتبشااور  دوساات داری باا 

کنااک بااا دردد: کااردن تساات بگیااری  خااودر کارهااا رو انگااار میاادر  ا اارهم اکاار مااک

 !سبک میشک، دوتا  وا من در اختیار تو

 :ا رو با  کشیدبینک

 ضENT شناسکض رزیدنتدکتر ایزدی رو مک_

 از رزیدنتهای دکتر احمدیض اون سرکار   اشتتتض_

 :ون دادسر تک

روز او: نااخ داد، ماانم تااو هااوا  ااراتم  باارای ماان ادیولوییساات زااه شااوهری بهتاار   _

کاارد  اون ض هاام ررسااتیژ داره، هاام رااو: و رسلااه  خااوبم خاارج مااک    ENTاز متخواا 

راااالتو برناااد رو روز تولااادر خریاااد  کلاااک تاااا حاااا  هدیاااه ماااارک بااارار  راتاااه     

ب داشاات راایا بااازیا هاام خااوب بااود! از ماانم راسااک بااود!!! همااه زیااز خااو  عشااق

 !رات یهو کاذ کرد! میگه سطحک نگری! عوسک ! میگه در حد من نیستکمک

 :بدنم یخ کرد

 یمنک ا ن دختر نیستکض_

 :نگاه عا ل اندر سفیهک بهم انداخت و  فت

مثل این اُماال حارف نازن تاو رو خادا! از عقای کاار کاردر! دو ساانت رارده رو بارای            _

 !!!شی عروسک نگه داشتم

ر ماان بیشااتر از مرخااان بااه زااایک عساال نیاااز دارر  بااا حاارص ادامااه کاارداحساااس مااک

 :داد

سااوزه  ا ااال رو حااالا رو خااا میااارر  و تااک بااا یکااک دیگااه از رزیاادنتها رریاادر، مااک _

کاانم  و تااک دکتاار احماادی رو مگبااور کااردر راادرا رو  خااود دکتاار احماادی کااار مااک

 !دردربیاره، حالت خا میاد! نشونت مک

 !!!یا دکتر ایزدیضمملور نبود مخاتبا منم 
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از اکاار دکتاار احماادی بیااا بیاارون، زن وب ااه داره  شاایطون زنااد ک یااه ماارد مت هاال   _

 !نشو

 :دستک در هوا تکان داد و فت

 !برو بابا! من نه یکک دیگه  مردا همشون کثیفند، همشون وا میدن_

 

باارای اینکااه از اکاار دکتاار احماادی و مرخااان بیااار بیاارون، علیااریم حااا: خااراب و     

 .کردر، شرو  به  راتن تست بیمار بمدی کردربدن یخ 

 

دکتر احمادی مارد بسایار دوسات داشاتنک و باانمکک باود   ااهک او ااذ باا شاوخیهای            

صورد ولااک اباادا هیااز و ناهنگااارا توااور هیااز بااودن رو باارای ااارد مقاباال راایا مااک  

بدزشاام نبااود  بااا ایاان وخااود بااا شاارای  اخال ااک دکتاار احماادی و نیاات  لبااک وتااوان    

 .ان خیلک نگران زند ک دکتر شده بودرلوندی مرخ

باه ییار از بیمارسااتان دو روز در هفتاه هام بمااداز  هرهاا باه مرکااز توانبخشاک کاه بااا         

  دادرمااک انگااار شاانوایک تربیاات راااتم و کااار هزینااه دکتاار راه اناادازی شااده بااود، مااک

 مرکاز،  باا ی  تبقاه  در زاون   دیادر ماک  رو دکتار  توانبخشاک  مرکاز  در نادرذ  باه  البته

 ساار از احماادی دکتاار اکاار کااردر صرزو  کااردمااک ویزیاات بیمااار خااودا مطاای در

 .بیاد بیرون مرخان

 

تلفاان کلینیااک بااه  اادا در اومااد و منشااک دکتاار احماادی از ماان خواساات بااه اتاااز      

رئیسااا باارر  وارد کااه شاادر بااه ییاار از دکتاار، ماارد خااوانک رو دیاادر کااه روی         

کارد  دکتار هام    ن نگااه ماک   ندلک دکتار، رشات ماانیتور نشساته باود و باا د ات باه ص        

  :به میز تکیه داده بود

 کنکضزطوری سه رنی تاض با این دختره، خروس زری زیکار مک_
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 .رونزده تا، خانم خسروی هم خوبه_

تااونک بهااا بگاو رناا  موهاااا رو عااو  کنااه  یاا حاادا ل  ااااا کنااه  بااا   ا اه مااک _

 .این موهای  رمز و ار شبیه خروس میشه

 به خاتر رن  موهای خانم خسروی احرارر ارمودیدض رمز نه دکتر، شرابک! _

  .احرارضضض کارذ دارر_

 :دی به سمتم  رات و  فتیک سک

یااه نگاااه بااا ایااان ااایلم بنااداز  مربااوب باااه یااک مرکااز توانبخشااک در صلماناااه           _

وسایلشااون رو ببااین  ا ااه زیاازی بااه نظاارذ  زر اومااد، بهاام بگااو ساافارا باادر باارای 

 .مرکز خودمون بیارن

 زشم  امر دیگه ای نیستض به روی_

 .مواق باشک_

 

اااردای همااون روز بااه  وااد  ااحبت در مااورد وسااایل توانبخشااک بااه اتاااز دکتاار       

راااتم  بااین  فتگااوی مااا دکتاار ایاازدی و یااک رزیاادنت دیگااه هاام اومدنااد  بمااد از      

 :رایان  حبتم، خواستم خداحااظک کنم که دکتر  فت

 .داررزند د یقه وایستا، ببینم اینا زک میگن، کارذ _

 

روی یکااک از  ااندلیها نشسااتم و از تااوی  اارف شااکالتخوری روی میااز، زنااد تااا        

 .بر ه زردصلو برداشتم و شرو  به خوردن کردر

 :صمیز بهم انداخت و  فتدکتر نگاهک محبت

 !بد نگ ره_

 :ها  فتمبا اشاره به بر ه

 .نگران نباشید، نمی ارر بد بگ ره  شما راحت به  حبتتون ادامه بدید_

 :تر ایزدی با ابرویک با  راته  فتدک
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 .شخویت خالبک دارید خانم سپنتا_

 .سری به نشانه تشکر خم کردر و زیزی نگفتم

 

بمد از رااتن رزیادنتها، دکتار باه خاای اینکاه رشات میازا بشاینه، باه میاز تکیاه داد             

 :و  فت

کاارد، خاادا زده رااس اون رسااره کااه دیااروز اینگااا بااود، داشاات بااا کااامپیوتر کااار مااک_

خااواد زن بگیااره  تااو رو بهااا ممراااک کااردر  دیااروز هاام اومااده بااود    ردنا مااک اا

اینگااا ببینااه از  یاااات خوشااا میاااد یااا نااهض کااه خوشاابختانه عیاانکا رو ناازده بااوده،  

 !به نظرا اوکک اومدی

رساار دایااک خانممااه! لیسااانس روانشناسااک داره و ماادیر عاماال یااک شاارکت  ااادراذ  

ارزناااده  از ساااهامدارای ا ااالک  ارشاااه  البتاااه شااارکت ماااا: ردرشاااه  ایااانم تاااک 

خواساات، ماانم تااو رو کننااد  یااه دختاار خااوب مااکسااازی هاام مااکشرکت   هساات، باارج

دوناام ممراااک کااردر  هاایچ شااناختک هاام روی راتااار و شخواایتا ناادارر  اقاا  مااک    

خوریااد وساع مالیشاون خیلاک توراهس هماین  خاودذ بارو محکاا بازن بباین بهام ماک            

 !یا نهض منم بدخور هوس شیرینک کردر

از حساان نظاار شااما متشااکرر  ت ییااد و ممراااک ماان توساا  شااما باعااث مباهاااذ منااه  _

ارماییااد تفاااوذ ا توااادیمون خیلااک زیاااده  ا ااال  امااا شاارمنده، اینطااور کااه شااما مااک 

 .رسندرتفاوذ ا توادی زیاد رو نمک

 نمیخوای بیشتر اکر کنکض مشورذ کنکض_

 .با ابرو با  انداختن، خواب منفک دادر

 .رات بک حساب نیست  به خواستت احترار می ارربسیار خوب، ح_

 

حدود دو هفتاه بماد، مو اع خاروج از مرکاز توانبخشاک، باه تاور اتفاا ک دکتار ایازدی            

 .رو دیدر
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 به سرکار خانم سپنتا یا به  و: دکتر احمدی سه رنی تا! حالت زطورهضبه_

 تشکر، شما خوبیدض این ترااض_

 شدهضبا دکتر احمدی کار داشتم  کارذ تمور _

 !بله، با اخازه، عورتون خوا_

 :ای به ماشینا کرداشاره

 ! بر کن برسونمت، ماشین هست_

 .نیازی نیست، نزدیکه، ریاده میرر_

 تمارف میکنکض_

بمد هم در حالیکه هار دو دساتا رو بااز کارده باود و باا اا اله نسابت باه مان، هالاه            

رو بااز کاارد و ادامااه  داد، در خلاوی ماشااین  ی بادنم رو بااه باه ساامت ماشاین هااو: مااک   

 :داد

 !سوارشو، سوارشو، تمارف نکن_

 

ساامک کااردر باادون برخااورد بااا دسااتا، از  ی در ماشااین و دسااتهای بااازا ااارار     

 :کنم و خواب دادر

 !خوار ریاده برر  خرید دارر  عورتون بخیرکنم  مکابدا تمارف نمک_

 

د و باادون دوروز بمااد کااه در مرکااز توانبخشااک کاایس داشااتم، دکتاار احماادی در ز     

 :سالر و احوالپرسک ررسید

 کارذ کک تمور میشهض_

 .ده د یقه دیگه زمان کالس این کیس تمور میشه_

 .منتظرر_

 

 .به محه بیرون راتن کیس ، دکتر وارد اتاز شد  به نظر بهم ریخته میومد
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تاونک یاه مادذ بادون همکاار، واحاد ادیاومتری بیمارساتان رو ب رخاونکض تاا           تو ماک _

 دیولوییست بیاریمضسر ار ت یه ا

 مگه  راره خانم خسروی برهض_

 . راردادا ماه بمد تمور بشه، نمی ارر تمدیدا کنن_

 دکتر ایزدی ازتون خواستهض_

 :متمگی ررسید

 زرا ایزدی باید یه هم ین زیزی بخوادض_

 .خوری ررسیدردونم  همیننمک_

 : زشماشو ریز کرد و  فت

 س ا: میپرسه! خبریهض ایزدی این زند و ته خیلک در مورد تو_

 .نه دکتر، زه خبریض شایمه سازی نکنید_

ا ااه خااودذ ادیولوییساات خااوب ساارا  داری، ممراااک کاان  بااا خره تااو بایااد نواافه _

روز تحملااا کنااک  ت ییااد شااده خااودذ باشااه بهتااره  هاار زااه زودتاار ادیولوییساات    

 .تر میشهخدید بیاد، کار خودذ راحت

 .کنمبه روی زشم، ریگیری مک_

ینکااه  اارار بااود مرخااان بیکااار بشااه، ناراحاات بااودر، امااا از اینکااه خطاار از کنااار     از ا

 . وا دکتر و خانوادا رد شده بود، خدا رو شکر کردر

 

 :اردا شی دکتر ریامک زد

 «خواد، بها بدرضایزدی شماره موبایلت رو مک»

 :خواب دادر

 «.نه ص ای دکتر، ندید»

 .ناشناسک تماس  رات زمانک از ریامک دکتر نگ شته بود که شماره
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 .بفرمایید_

 .سالر خانم سپنتا  دکتر ایزدی هستم_

 .سالر، بفرمایید_

 حالت خوبهض_

 ممنون، امرتونض_

 :انتظار این اندازه رسمک  حبت کردنم رو نداشت

خااوار باهاااذ اماارض زیاازه! اااردا بمااد از رایااان کااارذ وایسااتا بااا هاام بر ااردیم  مااک _ 

 .واج و این حراا حبت کنم  در مورد دوستک و ازد

 !ولک من تمایلک به این حراا ندارر_

 ! ودر خیره_

ماانم نگفااتم  واادتون شااره  عاار  کااردر  وااد دوسااتک حتااک بااه منظااور ازدواج بااا  _

 .رزشک خماعت رو ندارر

 .مگه دکترا زشونهض همه از خداشونه همسرشون رزشک باشه_

 .شاید حق با شما باشه  من مثل همه نیستمس امال_

 . طع کردرو  وشک رو 

 :دکتر احمدی ریامک داده بود

 «.کنهاز من نه، از یکک دیگه  با خره شمارذ رو ریدا مک»

 :خواب دادر

 «.ریا رای شما تماس  رات»

 «خواستگاری یا دوستکض»_

 «.نفهمیدر! در هر  ورذ خوابم منفک بود»_

 «.دختر عا لک هستک»_

 «تشکر»_
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شناسااه کااه خااوابم رو  یاازدی رو مااکاحتمااا  دکتاار احماادی هاام  اذ کثیااف دکتاار ا  

 .ت یید کرد

 

 

 

 

 «سیاوا»

عکااس رادیولااویی دناادان صخاارین بیمااارر رو نگاااه کااردر وخطاااب بااه خااانم خااوانک   

 :که روی یونیت نشسته بود،  فتم

 !ستخوشبختانه هنوز به روذ کانا: نرسیده، یه رر کردن ساده_

 !زه خوب_

رو بساات  بااه صرامااک  ساارن  بااک حسااک رو کااه نزدیااک دهااانا بااردر، زشااماا     

تزریق رو انگار دادر، اماا حواسام بیشاتر باه دساتهای مشات شادا باود کاه کام کام            

 .شدنداز هم باز مک

 .زنمحس که شد  داذ مکتمور شد  ده د یقه بیرون بشین، بک_

 

ساااله، دانشااگوی  ۲۳ا راااتم  سااودابه ساایادتیان ،  بااا راتاانا بااه ساارا  ررونااده    

یچ  ونااه سااابقه بیماااری خا ااک، بااه همااراه   مهندسااک الکترونیااک، مگاارد، باادون هاا  

 .صدرس و شماره تماس

ا، رایحااه عطاارا، نااو  روشااا و تیاا   اااهریا نظاارر   ا، برخااورد اولیااهزهااره

 !رو خلی کرده بود  ارزا بررسک رو داشت

 

مگاادد کااه روی یونیاات  اارار  رااات بااا د اات بیشااتری نگاااها کااردر  تمااار ماادذ   

من انگااار کااار دناادونا، باادون  زشااماا رو بسااته بااود و ماان بااا خیااا: راحاات ساا   
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نگرانااک از لااو راااتن نگاااهم، کااامال زهااره و انااداما رو تگزیااه کااردر   اااهرا        

  .خواستمهمونک بود که مک

 .شستکار دندونا تمور شده بود و داشت دهنا رو مک

 همراه داریض_

 :استفهامک نگاهم کرد   فتم

 با کسک اومدیض_

 .بله، دوستم بیرون نشسته_

 :وردردستکشم رو درص

 سرذ  یی نمیرهض-

 .نه، حالم خوبه_

 .خوبه_

تو اایه هااای  زر رو بیااان کااردر و راسااخ تشااکر و خااداحااظیا رو دادر  بمااد از       

 .راتن سودابه مشتاز شدر تی  دوستا رو هم ببینم

 .ی زک کردن زمان بیمارار، سمت منشک راتمبه بهانه

وخای اارز سارا    دوستا موهای شارابک و لختاک داشات کاه شاا: ناازکک اقا  یاه         

رو روشااونده بااود صرایا زننااده، صدامااس خویاادن راار ساار و  اادا، مااانتویک خلااو باااز   

بااا سااارورذ و تاااپ تناا  و کوتاااهک کااه ررسااین  نااااا رو مخفااک نکاارده بااود  در   

 !کل  اهر زنان خا ک رو برار تداعک کرده بود

ی توناه همسار مناسابک بارا    دختری که با ااردی باا زناین تیا  و ااهری دوساته، نماک       

 !من باشه
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 «لیال»

تاااارم متناااک رو در کلینیاااک تنهاااا باااودر  ماااریه نداشاااتم و داشاااتم از تاااوی لااا  

 .ای به در خورد و بمد از بفرمایید  فتن من در باز شدخوندر  تقهمک

 !سالر_

 سالاااار ص ای حسینک عزیز، حا: شماض از این ترااض_

دوره دانشااکده خیلااک بااه  علااک حسااینک بااود! از همکالساایهای دوره کارشناسااک  تااو    

 فاات ماان محباات داشاات  توریکااه  یتااک دوسااتم همیشااه بااه شااوخک خاادی بهاام مااک 

زشاااما تاااو رو  راتاااه! بماااد ازاتماااار درس، راااات ساااربازی و بماااد هااام خبااار   

ازدواخااا رو شاانیدر  دورادور ازا خباار داشااتم  شاانیده بااودر شاانوایک رو کنااار       

 .ارا هم مواقهکنه و در ک  اشته و در زمینه تگارذ  ند امالیت مک

 

اون مو ااع هااا یااه ساابیل نااازک و تاااب خااورده بااا یااه ریااا ررواسااوری تنااک و بلنااد  

کاارد  شاابیه   اشاات و خااودا رو شاابیه ارانسااویهای  اارن هفااده ریاارایا مااک    مااک

 !یان  هرمان کتاب سه تفنگدار در  هنم ساخته بودرای که من از دارتنزهره

 

 :وارد کلینیک شد و در رو رشت سرا بست

خواسااتم  اال بگیاارر، نزدیکیهااا بااودر،  فااتم بیااار یااه سااالمک عاار  کاانم  مااک  ایاان-

  .اکر کردر تو محل کار درست نیست

 .کار خوبک کردی_

 :ر کشیدر و  فتمبا اشاره دست به نشستن دعوتا کردر ودستک به زونه

 ریا و سیبیلت کوض از  رن هفده رریدی بیست و یکض_

 :خندید

 خوبنض باد برد! تو زطوریض خانواده_
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 شکر خدا  شما خوبکض خانمت خوبهض اسما زک بودض حدیثهض محد هض_

 :نگاه عمیقک بهم انداخت

 !خدا شدیم_

 !دونستممت سفم  نمک_

 .لبهاا به نشانه لبخند کمک شکل  رات، اما  ورتا ت ییری نکرد

 

 زبون یا  هوهض او ل_

 :با محبت نگاهم کرد

ررسان زاای یاا  هاوهض     هار زناد تاو هایچ          ل  ااو زباون یاا  هاوهض!!! ممماو  ماک      _

 !و ت مثل همه نبودی

 خورر  نگفتکضزبون مک اوبه خای زای دمنوا  ل_

 !زبون    یاد خونه مادربزر ا ااتادر او ل_

 

 :راتم  فتمدر حالیکه به سمت صبدارخونه مخفک رشت راراوان مک

 !خیلک هم دلت بخواد_

 :زیر لی زمزمه کرد

 !خواد! خیلک هم دلم مکخواددلم که مک_

زمزمااه زیاار لاای، ساار زدن یهااویک، خاادایک، نگاااه خاااص، همااه اینهااا در کنااار مختواار 

سااز صب ریخاتم  اینکاه از    توناه یاه نشاونه باشاه  داخال کتاری زاای       عال ه   شته ماک 

کاانم و علاات رو همساارا خاادا شااده، مهاام نیساات  نهایتااا بااا خااانما  ااحبت مااک    

رای ماان ر  داده بااود هاام ، همینطااور عااادی   خویااا میشاام  امااا ا ااه ایاان خاادایک باا   

 !!!کردضبرخورد مک

 

 .ساز رو زدر و با خمبه بیسکوئیت به اتاز بر شتمدکمه زای
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 !ببخشید دیگه! اینگا امکاناذ ر یراییمون محدوده_

 کنکضخیلک هم خوبه! تو زیکار مک_

 :به رشتک  ندلیم تکیه دادر و  فتم

 خبر داریض های دانشکدههیچ، روزمر ک! از ب ه_

 ها نیستم! اق  همینگایکضنه خیلک  زیاد ریگیر اخبار ب ه_

 !کنم  صب خوا اومدنه، تربیت شنوایک هم کار مک_

 

 اااوزبون راار کااردر و دوبااااره    ای رو از مااایع خوشاارن   اال   دوتااا لیااوان شیشااه   

 .بر شتم

 .ممنون_

 !نوا خان_

 .ا  راتمیک تکه نباذ داخل لیوانم انداختم و  رف نباذ رو به ترا

 شیرین کار باشک!  ود دکترا نداریض_

 !امال و ت درس خوندنا رو ندارر  شاید در صینده_

 :با شیطنت نگاهم کرد و فت

ا ااه تااا اون مو ااع شااوهر نکاارده باشااک!  واادا رو نااداریض ا ااه یااه کاایس خااوب   _

 داشته باشکض

 :کمک مکث کرد وبا لبخند ادامه داد

 !مثال من_

 :با خنده  فتم

 !هخودشیفت _

 :یک لحظه خودر رو به خای دوستم نر س   اشتم و خیلک عادی  فتم
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تااازه خداشاادر! البتااه اونقاادر زمااانا کاام بااود کااه کسااک بااین دوسااتان و همکااارا از  _

 !ازدواخم مطلع نشد!!! سه هفته تو: کشید! تو هم خایک عنوان نکن

لیاوان  دستک که نوشایدنک رو در بار  راتاه باود، باه وساو  شارو  باه لرزیادن کارد            

 .رو بک صنکه لی بزنه روی میز   اشت

 زراض _

رارانوئیاااد داشااات  دو روز بماااد از عقاااد راتااایم مسااااارذ، اونگاااا متوخاااه شااادر   _

شاادیدا شااکاک بااود و باادبین! بااا مشاااور  ااحبت کااردر  فاات درساات بشااو نیساات!   

 !منم توااقک ازا خدا شدر

 دو تایک راتید مساارذض تنهاض_

 

و هاام راتیااد یااا نااهض  یاار داده بااود بااه تنهااا      روا نمیشااد بپرسااه سانفرانسیسااک  

 !مساارذ راتن

 :لبخند تلخک زدر و راسخ دادر

 !صره، محرر بودیم دیگه! مثال زن و شوهر بودیم_

 !خیلک مت سف شدر  امیدوارر تو ازدواج بمدیت شانس بیاری_

 !تشکر_

 .دیگه زیزی نگفت  نوشیدنیا رو خورد و خیلک سریع خداحااظک کرد و رات
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 «سیاوا»

هاااا دزااار بااا مامااان و سااهیال بااه منااز: مااادربزر م در شااما: راتاایم  از و تااک ریااه  

مشاکل شاد، نتونسات تهاران بموناه  باه هماین خااتر خاواهرزادا سایمین خااانم، در           

 .ا رو شما:، ریا خودا بردنزدیکک خودا منزلک براا تهیه کرد و خاله

ا بااود و شخوااا تمااار کارهاااا رو انگااار   خوشاابختانه مااامبزرگ کااامال سااالم و روراا  

ای یاک باار خاانمک کاه سایمین خاانم ممرااک        داد و نیاازی باه کساک نداشات  هفتاه     مک

هاای سایمین خاانم هام مرتای بهاا       داد و ب اه کرده بود، نظااات خاناه رو انگاار ماک    

 .زدند و هواا رو داشتندسر مک

 

، باعااث شااده بااود ساابزیکاری در حیاااب خونااه و نگهااداری از ماار  و خااروس و اردک 

  . مامبزرگ یه را شمالک بشه و از زند ک در تهران بیزار

 : فتشد ، مکو تک تهران میومد خیلک زود دلتن  مک

 .هار تن  شدههار رو   اشتم ریا سیمین  دلم واسه ب هب ه_

 

کاارد و بااه همااین خاااتر خاادای از مساا له ریااه هاااا، از تهااران اوماادن اسااتقبا: نمااک  

 .ها به دیدنا برندنوه و هاب ه دادکم بیشتر ترخیح 

خالای اینگاسات کاه سان  ااهری ماامبزرگ باا باه شاما: اومادن  ابات موناده بااود و             

کاارد  سااالمتک و  ااوای خساامانیا و حتااک زااین و زروکهااای  ااورتا  ریشاارات نمااک

 .بهتر شده بود
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 :سهیال دستاا رو دور کمر مامبزرگ  رات و با شیطنت ررسید

 .کس کردیدض در به در دنبا: یه دکتر خوب و کاربلدرخان سهیال کگا بوتا_

  !دست بردار ردر  لواتک! اینقدر من ریرزن رو سر کار ن ار_

 .میگم خان سهیال! هر دامه از سری  بل خوونتر میشید، بزنم به تخته_

بماد هام باا ادا و ا او: باه میاز زاوبک وسا  هاا: زد و رایس رایس کناان باه  اورذ               

زرگ هام  ال از  لاا شاکفته شاده باود وباا تماار وخاود          مامبزرگ ااوذ کارد  ماامب   

 .خندیدمک

تیاا  خی،خااانم خوشااگله! از خواسااتگاراذ بگااو   فتااه باشاام ماان بابااابزرگ خااوا  _

 !خواماو رولدار مک

 !خگالت بکا! زشته این حراا_

اوا، مگه مایگم باا ماایو دو تیکاه بریاد کناار دریاا صاتااب بگیریاد کاه میگیاد زشاتهض             _

کاانم،  ااواب  بااه ماانم یاااد بااده! راه دوری نمیااره! دعاااتون مااک    خااداییا مااامبزرگ  

 .داره

 زک بهت یاد بدر مادرض_

هااای خااوون! صمااار خواسااتگاراتون رو  راز داشااتن خواسااتگار بااا وخااود داشااتن نااوه  _

از و تاااک اومدیاااد شاااما: دارر  یاااه سااااله کساااک زنااا  خوناااه ماااا رو نااازده بیااااد   

بااه مااد:، خواسااتگار میاااد   خواسااتگاری ، اونو اات باارای شااما رناا  بااه رناا ، مااد:   

خااداییا ایاان انواااف نیساات! ایاان مردونگااک نیساات! ایاان مااروذ نیساات! ماانم         

 !خواااارخواستگار مک

 :رو به سهیال  فتم

اخال اات رو خااوب کاان  یریاار هاام نکاان  ایشااا  بااه حااق راانی تاان یکااک خاار میشااه  _

 . یرتتمیاد مک



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

68 

 

 :کوسن رو به سمتم ررذ کرد و  فت

 !تو یکک خفه_

 :ه مامبزرگ ادامه دادبمد هم رو ب

 نگفتک خیگر تالض_

 :زد،  فتمامبزرگ در حالیکه با تک تک سلولهای  ورتا لبخند مک

 خوای ارخاعشون بدر به توضمک_

 بااه کاه  دارنااد اینبیاره  ای،نتیگااه ای،ناوه  رسااری، خودشاون ریشااکا شاما  امااا ا اه    _

 نهض که زرا  میل کما: با بخوره، من

 :زرگ نگاه کردر و  فتمبا حیرذ و شگفتک به مامب

 صره مامبزرگض وا ما براتون خواستگار اومدهض_

 :سهیال  یااه ناراحتک به خودا  رات

ررسه لیلک زن باود یاا ماردض تاو ایان مادذ کاه خاانم تنهاا تنهاا           زرشک ، تازه ص ا مک_

اینگااا بااودن، سااه تااا خواسااتگار داشااتن  خااداییا تااو ایاان اوسااا  بااک شااوهری بایااد  

 ! بت خهانک بشه

 صره مامبزرگض راست میگهض_

 :با خنده سر تکون داد و فت

 زیهض به من نمیاد خواهان داشته باشمض_

 خواید ازدواج کنیدضبر منکرا لمنت  حا  مک_

کاانم  بیکااارر خااودر وا! مگااه عقلاام کمااهض تااازه دارر بااک ساارخر راحاات زنااد ک مااک _

 رو بندازر تو دردسرض

 :با خنده  فتم

 .کنیدیک در میاید، همدر و همزبون هم ریدا مکولک بدر نیستا! از تنها_
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خااواد نااه مادرخااان، تااو ا ااه زنااین باااوری داری مااادر خااودذ رو شااوهر بااده  نمااک  _

 .واسه من نسخه بپی ک

 خی، دیگه زه خبرض مر  و خروساتون خوبنض_

 !ای ردر  لواتک_

 

 ااراتیم خونااه مااامبزرگ بیااایم، مامااان از تهااران،  وشاات و    هاار و اات تواامیم مااک 

کارد و  ی یاخ می اشات میااورد  باه ایان بهاناه کاه         کارد، اریاز ماک   بندی مک  بستهمر

هااای باارنی و بنشاان هاام بااه بهانااه ساانگینک و وزنااا      ریخاات و راااا داره  کیسااه 

 .شدصورده مک

 : فتبه مامبزرگ مک

 !شما همین خریدهای سبک شیر و ماست و رنیر از بقالک براتون بسه_

 

ن مااواد یاا ایک بااودیم کااه زناا  در خانااه و متما اای خااا کااردبااا سااهیال مشاا و: خابااه

صن  دای بااز شادن در باه  اوا رساید  دختار خاوانک وارد شاد باا تیا  دانشاگویک            

 :و کوله رشتک

 ...سالااار_

 :و بمد ریتمیک خوند

ار کااه ناااز بنیاااد ارس عشااق اریاااد زنااد، ماان صمااده ار، وای وای، ماان صماادهماان صمااده_

 ار ،وااایکنم، من صمده

 :سهیال  فتمرو به 

 کیهض_

اکر کنم سااحله، دختار سایمین خاانم  یمناک میشاه باه عباارتک ناوه خالاه ماماان  تاا             _

 حا  ندیدیاض

 .نه_
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 :با د ت به  ورتم نگاه کرد

 .خیلک شبیه صزیتاست_

 

صزیتااا عشااق دوران کااودکک، نوخااوانک و اوایاال خااوانک ماان بااود  ب ااه کااه بااودر صرزور 

  بارهااا هاام ایاان صرزو رو بااه زبااون صورده بااودر و  ازدواج بااا صزیتااا دختاار دایاایم بااود 

 .ا وار نزدیک از این احساس خبر داشتند

صزیتااا بااه تمااار ممنااا خوشااگل بااود، زشاامهای درشاات توسااک کااه دور تااا دور عنبیااه   

ای، روساات اا یااه خاا  مشااکک داشاات  بینااک  لمااک ارانسااوی، لبهااای کوزولااو و  لااوه

 .ک تالیک بود و تابدارسفید و شفاف، با موهایک که مثل موهای عروس

خوشااگلک و حاساارخوابیا باعااث شااده بااود تااو هاار خممااک کااه وارد میشااد، مااورد     

هاای دوره کاودکک، همیشاه اولاین کساک کاه انتخااب        توخاه  ارار بگیاره  تاو یارکشاک     

 .شد، صزیتا بودمک

 

از و تک یادر میااد، و تاک بااهم باودیم، خاوراکک خوشامزه مان  سامت صزیتاا میشاد و           

تونسااتم خطاهااای سااهم ماان  در وا ااع همیشااه خااودر تااا خاییکااه مااک  خطاهااای صزیتااا

 اراتم تاا رادر و ماادرا بهاا تشار نزنناد  حتاک ا اه باه بهاای            صزیتا رو  اردن ماک  

 .شدکتک خوردن خودر تمور مک

 

 لاادان کریسااتالک کااه بااه خاااتر بااک د تااک صزیتااا شکساات،  اارف سااورک کااه روی     

راااره شااد،    همااه رو ماان   زمااین ریختااه شااد، نااوار کاساات محبااوب خالااه خااان کااه   

هاای رار   شادر و خناده هاای مخفیاناه و نگااه      اراتم و ساپر باالی صزیتاا ماک      ردن ماک 

 .شدرممنای بزر ترها رو متوخه نمک

سایبک رو کاه باه هاوا بنادازی هازار تاا زار          ” فاتخ کاردر و تاک رادرر ماک    درک نمک

 .یمنک زک” میخوره تا به زمین برسه!
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صوردناد  ناه ایان    و زنادایک، هایچ و ات باه روماون نماک      بزر ترها، رادر ماادرر و دایاک    

 .کردند و نه برای خاموا کردن این عشق کودکانه، ا دارحس رو تقویت مک

 

صخارین باااری کااه صرزوی ازدواج باا صزیتااا رو بیااان کااردر، ده ساالم بااود  باارای اولااین    

 :و صخرین بار ردرر  فت

  تاا و تاک بازرگ بشاید     تو هناوز نوخاوونک  دختار داییات حتاک نوخاوون هام نیسات        _

و بااه ساان ازدواج برسااید، ااکااار و روحیاااتتون عااو  میشااه  شاااید و تااک یااه خااوون   

برومنااد شاادی، بیشااتر از ا ن شاایفته صزیتااا بشااک  شاااید هاام ببینااک ا ااال بهاام نمیایااد  

 .تونک خوشبختا کنک  رس از حا  خیلک روی این  ریه اکر نکننمک

 

 .د و اول دوری از صزیتا صیاززند هفته بمد، دایک به یزد منتقل ش

کاام بااا باازرگ شاادن مااا دیگااه دیاادارهای هفتگااک بااه سااالک یکااک دو بااار رسااید  و کاام

 .های خوو ک  طع شدبازیها و  فتگو

 

سااا: او: دانشااگاه بااودر کااه صزیتااا در المپیاااد ایزیااک ماادا: خهااانک  رااات  از         

خواسااات ب لاااا کااانم،   نگیااادر  دلااام ماااک خوشاااحالک در روسااات خاااودر نماااک 

ما وبهاا تبریاک بگام  اماا حیاف کاه اساالر دسات و راار رو بساته بود باا            و*سی ب

 ااراتم یااک ساات خودکااار خودنااویس دیپلماااذ بهااا رااو: تااوخیبک کااه از راادرر مااک

 .های رن   راته، از من تشکر کردهدیه دادر  زشمهاا برز زد و با  ونه

 

 اینطااور کاام راتااار و اخال ااا عااو  شااد  شاااید هاام  اابالبااا ماادا:  ااراتن صزیتااا، کاام

هاای تاو نک باین دیادارها، هماه باه مادا:  اراتن ربطاا          شده بود اما باه دلیال و فاه   

 .دادندمک
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کارد و  هاای عا ال انادر سافیه باه بقیاه همسان وساالهای خاودا نگااه ماک           علنا با نگاه

 .دونستانگار هر کاری به ییر از درس خوندن رو رست و محقر مک

 

 :اک سهیال  فتمثال با نگاه تمسخرصمیزی به  الب با

شااینک مثاال ریرزنهااای بیسااواد  ااالب بااااک    کنااک مااک وا مااا احساااس بطالاات نمااک  _

 کنکضمک

 :سهیال خواب داد

 .من  الب بااک دوست دارر_

 .و راسخا روزخند صزیتا شد

 

 :و یا بمد از خوردن کیک دستپخت هدی، خواهر هومن، به خای تمریف  فت

کارهااای زنونااه هسااتند و و تشااون رو  خااوره از دخترایااک کااه دنبااا:  حااالم بهاام مااک»

کنناااد کاااه راحااات میشاااه بگاااای یااااد یری علااام و داناااا  ااارف زیزهاااایک ماااک

 «.خریدشون

 :هومن هم بالاا له خواب داد

تونااه  ااورذ اختیاااری، زقاادر مااک کنااک انگااار ایاان کارهااا بااه تااو وا مااا درک نمااک _

  !ل تبخا باشهض مت سفم

 :مامبزرگ هم با دید اه سنتک خودا ادامه داد

داری هاام انگااار دختاار دکتاار و مهناادس هاام کااه بشااه، صخاارا بایااد کارهااای خونااه_

 .بده  بلد نباشه مفتا  رونه

 :صزیتا با تکبر و یرور زیاد  وشه زشمک نازک کرد و خواب داد

کانم کاه از صمریکاا بارار را یرا بیااد  میارر اونگاا،         من با درس خونادنم کااری ماک   _

 .داریم رو انگار بدهرهای خونه یرر کایه مستخدر شیک صمریکایک مک

 :عمو مهدی هم بالاا له  فت
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تااا هنااوز صمریکااا نراتااک و یااه مسااتخدر شاایک صمریکااایک نگراتااک، راشااو یااه سااینک  _

 !زسبهزایک بیار  بمد از کیک مک

 

اخاالز صزیتاا کااامال عاو  شاده بااود و اقا  برخاوردا بااا مان مثال   شااته باود  بااه          

اااراد اا ااد تحواایالذ دانشااگاهک رو خرااات و   کاارد و علنااا ا همااه از بااا  نگاااه مااک  

 .کردحو له سربر عنوان مک

 

های مان و صزیتاا از زماین تاا صسامون باا هام اارز ریادا کارده باود، اماا هناوز              دید اه

دیادما، ساربان    راات و و تاک ماک   دیاد،  وناه هااا رنا  ماک     هم و تک من رو ماک 

 .رات لبم با  مک

هایچ کاس، هایچ کگاا در ماورد عال اه ماا        ا ر زاه بماد از دوران کاودکک، هایچ و ات،      

دو نفاار و صرزوی ازدواج ماان و صزیتااا  ااحبتک نکاارد، امااا نگاههااای ممنااادار اتراایااان   

داد کااه اون حراهااای کودکانااه خیلااک هاام کودکانااه برداشاات  بااه مااا دوتااا، نشااون مااک

 !نشده

 

تاا  ر بطاور ییار علناک باه صزی    هاای عاشاقانه  از اونگاییکه تاو دوران خاوانک هام باا نگااه     

دونسااتم ت ییاار نظاارر رو بهااا اعااالر ابااراز عال ااه کاارده بااودر، خااودر رو مو ااف مااک

 .کنم

 

باادون اینکااه حراااک درمااورد تواامیمم بااه کسااک بگاام، خااارج از خونااه بااا صزیتااا  اارار  

 :  اشتم  سوارماشین که شد بمد از احوالپرسک و تمارااذ مممو:،  فتم

 دونک صرزوی ب گیم زک بودضمک_

 :واب داددونست، اما خمک

 نه، زک بودض_
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 .اینکه زودتر بزرگ شم با تو ازدواج کنم _

 :زیزی نگفت، ادامه دادر

هااامون خیلااک باااهم هااا و ایاادئولوییبیاانم خواسااتهامااا ا ن کااه باازرگ شاادیم، مااک _

تاونم خوشابختت کانم، ناه کناار تاو خوشابخت میشام          کانم ناه ماک   ارز داره  اکر ماک 

 کنکضتو زک اکر مک

نااک ساایاوا، دختاارا تااو ب گااک، تااو عااالم خیااا:، همسرشااون رو از    دومااوااقمس مااک_

تاو همیشاه حاامک و مرا ای      کنناد  مانم عاشاق تاو باودرس     بین اااراد صشانا انتخااب ماک    

خریاادیض یادتااه م ااز بااادور و رسااته    ماان بااودی  یادتااه باارار شااکالذ هااوبک مااک    

 دادیضصخیلت رو به من مک

یم نواف روز در ماورد یاه موساو      تاون اما حق با توئاه  اکار کانم مان و تاو حتاک نماک       

خدید و ییر خاتره باا هام  احبت کنایم  ساریع باا هام حراماون میشاه  تاو یاه مارد             

 گری هساتک باا دیاد اه سانتک، مان یاه دختار امنیساتم باا دیاد اه روشانفکرانه  اماا             

مااونیم و مطمئاانم تااا همیشااه باارای هاام عزیااز و محتاارر و دوساات داشااتنک مااک         

 ن یکک میشه  اینطور نیستضخوشبختک هر کدوممون صرزوی او

 .زرا، همینطوره_
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 «لیال»

به ا ارار عماو و زنمماو بارای رااتن باه مسااارذ مشاهد، همراهشاون شادر  از خااده            

شاما: حرکات کارده باودیم و  ارار باود تاو فک هام کناار دریاا داشاته باشایم  عاشاق              

بااود  در عمااو مساامود بااودر  ساامبل یااه ماارد نمونااه و یااه شااوهر خااوب عمااو مساامود  

تااو: مساایر بااک توخااه بااه ماان کااه رشاات نشسااته بااودر، راهااای خااانما رو نااوازا   

کشاید و باا نگااه مکاا مارگ ماا و لای زدن        دلیل و باا دلیال، لاپا رو ماک    کرد  بکمک

راات  وسا  اباراز ارادتهاای خالواانه عماو، زنممااو       ای  رباون  اد ه زنمماو ماک    ین اه 

 :ررسید

 زن  زدی خا رزرو کنکض_

 !!!ریم   زیزی که زیاده مکان  حا  اونگا نه، یه خا دیگه مکنه، یادر رات_

 :به زشمک عمو اهمیتک نداد

 تا کک مرخوک  راتکض_

 .حا  ببینم زک میشه  مملور نیست_

شااد یااه بااار ماان از تااو ساا ا: بپرساام، واسااح خااوابم رو باادیض تااا زناادر مرخوااک    _

  راتکض

 .تا هر و ت که تو بخوای، عزیز دلم_

 :د و به رشتک  ندلیا تکیه داد و  فتزنممو رواک کر

حاادا ل میشااه لطااف کنیااد، مناات ب اریااد، بفرماییااد کااک میااریم مشااهدض شااما:        _

 مونیم یا نهضمک

 !حا  ببینم زک میشه! برنامم مشخ  نیست_

صخااه باارا کااک داری کااالس میاا اریض برنااامم مشااخ  نیساات!!! بااا رئاایس خمهااور    _

 باید هماهن  کنکض

 .نه  لم_
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 :زنممو ادامه داد وسمن کشیدن ل 

 .با ارمانده و رئیس  لبم باید هماهن  کنم_

 :با خنده  فتم

خاادایک عمااو اقاا  زبااون بااازی بلاادی  خااواب هاایچ کاادور از ساا ا ذ زنممااو رو       _

 .ندادی  همه رو ری وندی

 :از تو صینه نگاهم کرد

 کسک منتظرمون نیست، برا زک خودمون رو در یر برنامه کنیمض_

اومدیااد، دو  ۳۰خ۱۰ اارار داشااتید، بمااد ساااعت  ۸ماان ساااعت خواسااتم بگاام  اابح بااا 

 .ساعت و نیم من رو عالف کردید، اما زیزی نگفتم

 

 .صهن  خیانت محسن زاووشک از دستگاه ماشین رخا شد

 !عمو خون، میشه صهن  رو عو  کنیدض حس بدی بهم میده_

 .زشم عزیزر_

انااده بااه رایااان صهناا ، اماا اخااازه داد صهناا  رخااا بشااه و حاادود ده، رااونزده  انیااه م 

 !!!زد ترک بمدی

 .کردردر تمار تو: این مدذ با بهت و حیرذ به عمو نگاه مک

 :و تک زد ترک بمدی، رو به من ررسید

 خوبهض یا اینم عو  کنمض_

 !!!زیزی نگفتم ولک احتما   یاام خیلک دیدنک شده بود

 

 :زنممو خطاب به من ررسید

 سپیده خوابیدهض_

شااته رو رااای ماان، خوابیااده  سااپیدار زااکض خوابااه یااا شاایر         صره، ساارا رو   ا_

 میخورهض
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 . یرههر دو، مسمود یه خا تونستک نگه دار، دو  در راه برر، کمرر درد مک_

 .زشم خانم  لم_

اماا تاا یاک ساااعت دیگاه کاه بااه خااتر دستشاویک رااتن سااپیده نگاه داشات، تااو فک           

 !نکرد

 

لباساها باه سامت سااحل راتاایم       باه دریاا کاه رسایدیم مان و عماو و سااپیدار باا سااک        

 .زنممو موند تا لباس سپیده رو تو ماشین عو  کنه

 

هاا نشساته باودیم و باه ساپیدار کاه باه سامت دریاا راتاه باود، نگااه             با عمو روی ماسه

 .کردیممک

یااا شاد یااا شااد، بلناد مااک زد باساانا خایس مااک نشسات مااوج کااه ماک  دوزاناو مااک 

کاارد و مخوااوص خااودا تمریااف مااک خندیااد و رو بااه مااا بااا هیگااان بااه زبااون   مااک

 .خندیدیمنشست  ما هم به خندیدن سپیدار، مکدوباره دو زانو مک

 

 :عمو دستا رو دور  ردنم انداخت و  فت

 لیال، عمو، خوا   شت تا اینگاض ا یت نشدیض_

 .دستت درد نکنه، من ا یت نشدر ولک اکر کنم زنممو خیلک ا یت شد_

 زطورض_

 اماروز  اماا  سامبل یاه شاوهر خاوب و نموناه شاما باودی         راستا تاا حاا  واساه مان     _

 زکض یمنک است، خوا دور از شنیدن دهل صوای اهمیدر

 .کنکخیلک اعواب زنممو رو خرد مک

 :متمگی شد

 منض!!! زیکار کردر مگهض_
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دیس هاار زااک میگااه، میگااک زشاام، ولااک کااار ررسااه ساار بااا  خااواب مااکهاار زااک مااک_

 !کنهکنک  اق  زبونت کار مکخودذ رو مک

 :عمو با خنده لپم روکشید و  فت

 حا  من شوهر بدی شدرض_

خواد با صدماک کاه مثال شاما ساربا  خاواب میاده، زناد ک کانم  انواااا           ا ال دلم نمک_

 .زنممو خیلک  بر داره

 !کنه، اینو یادذ نره عموخونزبون خوا هشتاد در د مشکالذ رو حل مک_

ماراه نباشاه،  رباون  اد ه هام باه مارور        حرات رو  باو: دارر  اماا و تاک باا اخارا ه     _

 .کنهممنای خودا رو از دست میده  حدا ل واسه من بیشتر بار منفک ریدا مک

 !الهک شکر تو زنم نیستک_

صره وا ، الهااک شااکر کااه شااما هاام شااوهر ماان نیسااتک  و رنااه بااه یااک ماااه نرساایده، _

 اک دیگاه   شاد  خاوبک ایان سافر ایناه کاه یاه ایاراد اخال        کشک شارو  ماک   یس و  یس

 .اسااه شد« هاخوارنمک»به لیست 

 

زنممااو و سااپیده بااا االسااک زااای کنااارمون اومدنااد  بمااد از  اارف زااای، عمااو بااه     

 .زنممو ریشنهاد شنا داد و ب ه ها هم ا رار کردند که ما هم میایم

خاوان یاه کام عشاق و حاا: کنناد ، ایان النا  و دولنا           دیدر تفلاک زن و شاوهر ماک   

 :ا رو  راتم و  فتم ارن  دست ب ه هنمک

باازی،   این دو تاا مار  عشاق     باازی ، دنباا:  باازی، ماساه  ما ساه تاا باا هام میاریم صب     _

رو هاام بااه حااا: خودشااون میاا اریم  هاار کااک زودتاار بااه  ااایق  رماازه برسااه،            

 !برندست

 :عمو داد زد

 .لیال! عمو، هر و ت خواستک بر رد، مدیونک بخوای عگله کنک_

 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

79 

 

هام شارو  بااه کنادن زالاه و ماساه بااازی  باه هار سااه        کماک صب باازی کاردیم و بمااد    

 .  شت و  دای خنده ب ه ها بلند بودنفرمون خیلک خوا مک

 

 :خانم میانسالک که همراه مادرا روی زیر انداز نشسته بود، رو به من  فت

 !زه مامان خوونک! بهت نمیاد دختر به این سن و سا: داشته باشک_

 .ن نیستم، دختر عموشونمسالر، نباید هم بیاد صخه مادرشو_

 !بفرما زایک_

 

 .تشکر تازه  رف شده  سپیداااار!!!! نرو اونور  روزتون بخیر_

کمااک بمااد عمااو و زنممااو از تااوی صب  اادامون زدنااد و خواسااتند مااا هاام بهشااون       

ملحااق بشاایم  از اونگاییکااه تااازه لباسااار خشااک شااده بااود، امتنااا  کااردر  ولااک بااا      

خااواد ادر ریششااون  خودشااون دلشااون ساارخر مااکهااا رو ارسااتا اارار خودشااون ب ااه

 به من زهض

 

نزدیااک بااه سااه ساااعت از تبیماات دریااا و ساااحل اسااتفاده کاارده بااودیم کااه عمااو      

 : فت

 .خوریم  خمع کنید بریمدیره، به شی مک_

 «سیاوا»

 :ر زدای به شونهسربه

 !راتک تو هپروذ_

 !برو بابا_

 .یه  دایک در صر بفهمه مامبزرگ مهمون داره_

ی ساااحل خااووونض!  زااه  اادایک درصررض موساایقک بااک  رانااد باا ارر رو ترانااه      _

 !های من زیاد هست، اما این یکک رو شرمنده! تازه دستشویک بودرتوانایک
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 :با زندا  فت

  !بک تربیت، دکتر شدی هنوز شمور نداری_

 اادا درصوردن نااداره، مااامبزرگ در رو بااراا باااز کاارده، خااودا هاام بهااا         _

هاای بارنی   یه دختر خاوب بارو بیارون ساالر کان تاا مانم ایان کیساه          میگه  تو هم مثل

 .رو ب ارر تو  ندو خونه بیار

 

 : دوباره  دای ساحل اومد

 ررسون ررسون، لرزون لرزون، اومدر سر کوزتون_

 دیم دیم دیم دیریم دیریم،اومدر در خونتون

 یک شاخه  ل در دستم

 ، خاله خان کگایکضسر راهت بنشستم

 دیدیض از رنگره مرا

 :مامبزرگ با عشق نگاها کرد

 .الهک  ربونت برر دختر خوشگلم  بیا مهمون داریم  زری و ب ه هاا اومدن_

 !اوا، ببخشید کنسرذ راه انداختم  خوبیدض مشتاز دیدار_

 

یااااب  ویااان وارد هااا: شاادر  بااه احتاارامم از روی کانارااه بلنااد شااد و بااا اشاااره دساات 

 .و تمارف من دوباره نشست

ک شاابیه صزیتااا بااود  اقاا  زشااماا  هااوه ای بااود و خلااوی موهاااا کااه از زیاار    خیلاا

 .ای تیره  خزئیاذ  ورذ همون بودمقنمه مشخ  بود،  هوه

 اااهرا دانشااگاه تاارر تابسااتونه برداشااته بااود  زااون عنااوان کاارد از دانشااگاه اومااده،   

 !کلیدا رو هم خا   اشته، کسک هم خونه نبوده، بهمین دلیل اومده اینگا

 :مان تو اتاز  دار زد و ررسیدما 

 زطورهض_
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 زک زطورهض_

 !ساحل_

 دونم ساحل زطورهضما که هنوز دریا نراتیم، زه مک_

 :ز  ز  نگاهم کرد

 خدی دارر  حبت میکنم  خوشگل بودض مگه نهض_

 !خدا برا ردرومادرا حفظا کنه_

خونااه  تااو دوره مدرسااه،  صمارشااو دارر  بیساات و یااک سالشااه  ریاسااک محااه مااک  _

شناساام بهاام میااایم  دیاادی   ا رو هاام مااک خونااده  خااانواده یااز هوشااان درس مااک ت

زقاادر شاااد و شاایطونهض بمااد کااه اهمیااد مامااان مهمااون داره یهااو زااه خااانم و متااین    

 !خوایشدض همونیه که مک

 .تونید ناهار نگها داریدا ه مک_

 

رو کناه  اساااه اومادن یا ا از سار سافره       مامبزرگ همیشه باه انادازه یا ا درسات ماک     

دوناه  عقیاده داره، یا ایک کاه دوبااره بخاواد  ارر بشاه خا ایتک نااداره و          اساراف ماک  

 .باید دور ریخته بشه  دور ریختن ی ا هم که اسرااه و  ناه

باارای ناهااار لوبیااا رلااو درساات کاارده بااود  ماان هاام از کبااابک ساار کوزااه شااا ساایخ  

ی خاوردن و  کباب  اراتم و   اشاتیم تاو سافره، کناار لوبیاا رلاو  ناان سانگک و سابز          

 !ماست و ترشک هم که بود

 

ساااحل یااه بشااقاب لوبیااا رلااو کشااید و یااک ساایخ کباااب هاام   اشاات روی رلااوا!     

  !لوبیا رلو با کباب خورد

خااوره کااه ایاان دوماایا باشااهض بمااد از رایااان   صخااه کااک لوبیااا رلااو رو بااا کباااب مااک  

یاا اا هاام ، بااازی بااازی یااک ساایخ دیگااه کباااب رو خااالک خااالک خااورد  انگااار بااه     

 !!!ین دشمن حمله کرده بود، بک مالحظهزم



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

82 

 

،امااا بااه روی خااودا نیاااورد و رو «نااه»مو اع خمااع کااردن ساافره بااه مامااان اشااره زدر   

 :به ساحل  فت

ساحل خون، یه زن  به ماماان ایناا بازن، بباین ا اه اخاازه میادن همگاک بااهم باریم           _

 !کنار دریا

 :رو به مامان اعترا  کردر

کلااه تااا اینگااا راننااد ک کااردر  ا ن هاام ناهااار   ساااعت راانی  اابح بیاادار شاادیم! یااه _

 اا رر  زااک خااوردیم، مماادر ساانگین شااده! ماانم از  ااواب خااواب بمااد از ناهااار نمااک  

 !!زک بریم کنار دریاض

 

نیم سااعت بماد تاو مسایر دریاا باودیم  ماامبزرگ خلاو نشسات کاه خااا بااز باشاه،              

 .مامان و سهیال و ساحل هم  ندلک رشت

ب روشاایده بااودر بااا مااایویک کااه بلناادیا تااا ده سااانت ای خاا یااه تاااپ صسااتین حلقااه

 .خیا: ساحل، زدر به دریابا ی زانور بود  با رعایت حگاب اسالمک، بک

هاایچ زیااز مثاال شاانا لاا تبخا نیساات، حتااک باادون همبااازی  ساااحل و سااهیال رابرهنااه 

کردنااد  رااایین شلوارهاشااون خاایس شااده زدنااد و  ااحی مااکهااا  اادر مااکروی ماسااه

 .خوردندمامبزرگ هم روی زیرانداز نشسته بودند و میوه مک بود  مامان و

هااا نشسااته بودنااد  زنااد تااا خااانواده بااا تر، یااه خااانواده  اامیمک کنااار هاام روی ماسااه

خااورد اخااتالف ساانک زن و شااوهر زیاااد بااود  خااانم بیساات و دو، سااه سااا: بهااا مااک 

م لای    یاه ب اه یکاک دو سااله ها     اما مرد شیرین ساک و هفات، هشات ساا: رو داشات     

شاد، بلناد   زد باسانا خایس ماک   نشسات، ماوج کاه ماک    کارد  دوزاناو ماک   صب بازی مک

خندیدناد و دوبااره ایان اتفااز     خندیاد  رادر و ماادرا هام ماک     یاا ماک  شاد یاا  مک

 .شدتکرار مک
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زن و شااوهر مشاا و:  ااحبت شاادند،  اااهرا ماارد بااه شااوخک  راتااه بااود  دسااتا رو 

 .زدک تو نگاه مرد، برز مکدور  ردن زن انداخت و لپا رو کشید  خوشبخت

 

به نظرر رساید باا ایان اخاتالف سانک باا  زاه درک متقاابلک از هام دارناد کاه اینطاور             

باااهم راحتنااد! البتااه ماان و هااومن هاام علیااریم اخااتالف ساانک زهااارده ساااله، همیشااه  

باااهم دوساات بااودیم و از مماشاارذ بااا هاام لاا ذ بااردیم  امااا دوساات همگاانس بااا      

کناه  ماا کاه بخیال نیساتیم، خوشابختک شاون        ز ماک همسر و دوست ییار همگانس اار   

 !را برخا و اازون

 

یه خانم حادود ساک و ساه، زهاار سااله باا یاه دختار ب اه شاا، هفات سااله باه زن و              

 .شوهر خوشبخت نزدیک شدند و کنارشون نشستند

زاییشااون رو کااه خوردنااد، خااانم خااوونتر دساات دو تااا ب ااه هااا رو  رااات و از دو      

 :داد زدنفر دیگه خدا شد  مرد 

 !!!لیال، عمو، هر و ت خواستک بر رد ، مدیونک بخوای عگله کنک_

 خانم خوون هم خندید و بدون اینکه به سمت اونا بر رده،

 

هااا ازشااون دور شااد  توااورر اشااتباه بااود، عمااو و  دسااتک در هااوا تکااون داد و بااا ب ااه

بااه صب بارادرزاده بودناد!!! یااه کام کااه از ب اه هااا اا اله  راتنااد، لای ساااحل شارو         

باازی و بمااد هاام ماسااه بااازی کردنااد  زن و شااوهر وا مااک هاام زدنااد بااه صب و  اادای  

هاشون سااحل رو رار کارد  باه سامت ماماان ایناا کاه نگااه کاردر، دیادر داره باا             خنده

 .کنهبرادرزاده  حبت مک

بمااد از خسااتگک از شاانا و بیاارون اوماادن از صب، از مامااان خواسااتم باارار زااای بریاازهس  

 :با ناراحتک  فت
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ماان ماایگم بیااایم کنااار دریااا بااا ساااحل بااری  اادر بزنااک،  ااحبت کنااک، اونو اات تااو   _

 راشدی راتک شناض

خااوره  شااما خیااا: کردیااد  حطااک ماان همااون تااو خونااه بهتااون  فااتم بااه دردر نمااک _

 !دختر اومده با این حگم خستگک منو کشوندید دریا

 :با حرص  فت

 !حا  بیا و خوبک کن! لیا ت نداری_

 با خره متوخه شدید! بریم خونهضالهک شکر که _

 

 

 

 

 

 

 

 

 «لیال»

 :مامان با ت یر نگاهم کرد و  فت

دردساار خواسااتگار و مهمااونیا باارا منااه، ماان بایااد تمااور خونااه رو مثاال دسااته  اال  _

بکاانم، میااوه و شاایرینک بخاارر، حواساام باشااه کااوزکترین لکااک رو کااارد وزنگااا        

اد بیااری  نوشاین میااره  تاو اقا       خاو نباشه، تو مثل خانمهاا بیاا بشاین  زاایک هام نماک      

بیا بشین  بمد هام باا رساره بارو تاو اتااز  احبت کان  ا اه مقباو: وا اع شادید زناد              

 .خلسه هم با هم میرید بیرون  ب ار بیان، ناز نکن

 

بی اااره مامااان! اونقاادر نگااران ازدواج منااه کااه دیگااه کاام مونااده بااه ماان التماااس کنااه  

 !کنه خواستگار بیادر هم ن ر و نیاز مکب ارر خواستگار بیاد  احتما  از اونو

 :ی رسایت برداشت کرد و ادامه دادسکوذ ناشک از عوبانیت من رو نشونه
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 . رار شده اردا شی بیان_

 خوایدضشما که  رار مداراتون رو هم   اشتید، دیگه زرا نظر من رو مک_

 !!درضبده بهت بها مک_

 

ار تااوخهم رو خلاای کاارد  بمااد از  باال از هاار زیاازی خااوراب در راتااه مااادر خواسااتگ 

 :خوشامد ویک و تمارف به نشستن مهمانها، با نوشین به صشپزخونه راتم

 !خوراب مادرا در راته_

 !شاید همین ا ن در راته  در راتگک خوراب در لحظه ر  میده_

 :از نقلهای روی میز، یکک در دهان   اشتم و  فتم

ی راساات کفشااا دو دهض لنگااهااتاااد ک دکمااه روی کفشااا هاام در لحظااه ر  میاا  _

 !ی زپا، یککتا دکمه نگینک داره، لنگه

 :صرور به نوک بینیم زد و فت

 ! یر نده! زایک رو بیار_

 .به من زه   رار شد تو زایک رو بیاری_

خلااوتر از نوشااین وارد راا یرایک شاادر و روی مباال کنااار مامااان نشسااتم  در وا ااع       

راا یرایک میااوه و شاایرینک بااه مامااان  هاادام از راااتن بااه صشااپزخونه، ایاان بااود کااه در 

کمااک نکاانم  از اینکااه باادون  اال و شاایرینک اومااده بودنااد، بهاام برخااورده بااود!        

تاار از هزینااه  هااوه و کیااک کااااک شاااره!  خااوری دساات خااالک اوماادن بااه  ااراه ایاان

 .احتما  به همین دلیل هم  حبت کااک شارک رو  بو: نکردند

هااا بااه در و دیااوار خونااه نگاااه نگاااهکمااادر خواسااتگار شخواایت خااالبک داشاات  مثاال ب

 !خواست برصورد  روذ کنهکرد  انگاری مکمک

 :نگاهک به من انداخت و  فت

 .خی، خانم خوشگله، یکم از خودذ بگو  داذ رو بشنویم_
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کااردر و از شاا ل و تحواایالتم  باارای زناادمین بااار بااود کااه خااودر رو ممراااک مااک     

ر تااو شااناخت دیگااران از ماان    فااتمض وا مااا اعتقاااداذ و تاارز اکاار ماان بیشاات   مااک

 اهمیت داشت یا اسم و ش ل و تحویالتمض

این  ل رسر ماا هام مهنادس رتارو شایمیه  اساتخدار شارکت نفته رسارر یاه رارزاه           _

 .ص است  نه اهل دود و دمه، نه اهل رایق بازی  راک راکه

 :با کسی اخازه از مامان، رو به من  فت

 !هم حرف بزنید، تا بمد امال شما دو تا راشید برید زار کلور با_

 .با اشاره سر مامان، رسر رو به اتا م راهنمایک کردر

ای  تو ااع  اادا ت و یکرنگااک، اتحاااد،   باااز هاام همااون حراهااای تکااراری و کلیشااه   

 ...احترار متقابل،

 حبتا رو باه اینگاا رساوند کاه زن و مارد باا هام بایاد زناد ک رو بساازند، بایاد راا             

 :ازه کرد و ررسیدبه رای هم تالا کنند  نفسک ت

 شما درصمدتون زقدرهض_

خاااانمضضضضضاحساااس کااردر تمااار حرااااا مقدمااه زینااک بااوده باارای رساایدن بااه      

 !!!این س ا:

 :ای هن  کردر  با کمک مکث خواب دادرزند لحظه

 .مت یره، اما اونقدر هست که بتونم به تنهایک زند ک کنم_

 :خا شد و  فتبها برخوردس کمک در خایا خابه

ن بااا کااار کااردن خانمهااا مخااالف نیسااتم  امااا بااا اسااتقال: ا توادیشااون مخااالفم     ماا_

زنااایک کااه اسااتقال: ا توااادی دارنااد، کمتاار از شوهراشااون حاارف شاانوی دارنااد، و      

 !!!بیشتر تقاسای تالز میدن

 :ارزا بحث کردن نداشت، بنابراین در سکوذ نگاها کردر  ادامه داد

 !دا باشهمن دوست ندارر همسرر درصمدا ریا خو_
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 دوست دارید رولا رو دو دستک بده به شماض_

شاارای  ا توااادی خااوری شااده کااه دیگااه رساارا زیاار بااار ازدواج نمیاارن، دختاارای    _

دسااته  اال تااو خونااه رو دساات راادر و مادرشااون موناادن  حاساارن یااه زیاازی هاام      

 !!!دستک بدن، ازدواج کنند

یفااه  کتاااب  هاار زااک دور و باارر رو نگاااه کااردر، زیااز مناساابک ندیاادر  مگساامه ح     

شااه، حیفااه  شیشااه ادکلاان کلااک رولشااه، حیفااه   لاادون  اال حیفااه  ماان بااا  خااراب مااک

 زک بزنم تو سر این مردک ض

 :نفس عمیقک کشیدر و  فتم

کاانم بااه اناادازه کااااک بااا سااطح شاامور هاام صشاانا شاادیم  دیگااه کاایااه       اکاار مااک_

 .بفرمایید

 

 «لیال»

 

یااار رادماارد ، رساار همکااارا خواسااتگار بماادی رو عمااه صزاده ممراااک کاارده بااود  زان

 .بود  لیسانس ادبیاذ و اروشنده لباس در م ازه ردرا

 

رسااید  تااک دو خلسااه بااا هاام رااارک راتاایم و کااااک شاااپ  رساار ممقااولک بااه نظاار مااک 

ازا ندیاادر  بمااد از خریااان وکیاال باشااک ، یاااد   ای منفااکایاان دو خلسااه دیاادار، نکتااه

زر بیشااتر از  لاابم اخااازه    ااراتم سااریع باارای خااودر خیالبااااک نکاانم و بااه م اا       

 .رردازا بدر تا سربه عاتفک نبینم

 

از اونگاییکااه خااانواده زانیااار ا اارار زیااادی بااه صشاانایک خااانواد ک و رساامک شاادن     

 . ریه داشتند، خلسه سور در منز: بر زار شد

 :بمد از تمارااذ اولیه، مادر زانیار خیلک  ریح و بک ررده  فت
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 !ده خون مثل خودا خوشگل و بور باشهمن انتظار داشتم برادرزاده صزا_

 :تو  و م خورد، اما با لبخند خواب دادر

 .ر نیستمبینید من ا ال شبیه عمههمونطور که مک_

 :زانیار که  رمز شده بود، سمک در  روشونک کرد

 !هر  لک زیبایک خودا رو داره_

 :مادر زانیار دوباره رشته سخن رو در دست  رات

 بینم از رسرما خوشت اومدهضخی لیال خون، بگو ب_

 :خا خوردر کمک مکث کردر و با لبخند خواب دادر

 شدضشد، مک اعدتا ا ه نظرر منفک بود، خلسه امروز بر زار نمک_

 :الهک شکری  فت و ادامه داد

راسااتا ماان خیلااک باارای ساارو سااامان  ااراتن زانیااار عگلااه دارر  صرزو دارر  باال    _

 .شا کنماز محرر و فر عروس زانیار رو را 

 :ردر با خنده  فت

 .  اخازه بدید هر زیز به و تاشما دیگه خیلک عگولید_

 

کمااک بااه  ااحبتهای متفر ااه   شاات  باارادرر امیاار،  ااراا بااه منظااور هموااحبتک بااا    

 :زانیار ررسید

 سربازی کگا   روندیض_

 :رنگا یه کوزولو ررید و  فت

 .مماایت از سربازی  راتم_

 زطوریض_

 :ب دادمادرا بالاا له خوا

 .هزینه کردیم، خریدیم_
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 .بمد هم حرف تو حرف صورد و بمد از نیم ساعت هم راتند

 

 :بمد از راتن خواستگارها، امیر رو به ردرر  فت

تاون مان یاه تحقیاق در ایان       رایه ساربازی و ممااایتا یاه کام مشاکوکه  باا اخاازه        _

  .کنممورد مک

 :بمد هم رو به من ادامه داد

ون راااتن و  ااردا دو نفااره رو خاا  بکااا، تااا خیااالمون   تااو هاام امااال دور بیاار  _

 .راحت شه، بمد

 

 :دو روز بمد، امیر با توپ رر و عوبانیت شدید به خونه اومد و فت

دوناام شااا ماااه رسااره کاندیااد ریونااد  لبااه! رروندشااو دیاادر، باادون ریونااد بمیااد مااک_

  بیشااتر دوور بیاااره  شااانس صوردیاام الکااک الکااک موسااو  سااربازی و مماایاات مطاار  

 .شد  خدا خیلک دوستمون داره

شااد  زانیااار بااه نظاار خیلااک مثباات میومااد، زطااور دلشااون اومااده  وا راااتم  باااورر نمااک

 بود مس له به این مهمک رو از ما مخفک کنندض

 !!!خوبه اامیلیا رادمرد بود
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 «سیاوا»

سر رر کاار دنادون بیماار زیار دساتم باودر  همکاارر خاانم دکتار نقاوی  اردنا رو            

 :کف دست راستا اشار داد و  فت

صخرا من دزار صرتاروز  اردن میشامس باس کاه  اردنم راییناه  دکتار باین کاارذ           _

 !هابینهیه ورزا به  ردنت بده  به مرور صسیی مک

لبخناادی زدر و بااه خاااتر ماسااکک کااه روی  ااورتم بااود اقاا  بااا بسااتن زشاامار         

 .ت ییدا کردر

 

مان رو داشات  هفات، هشات بااری      خانم دکتر نقاوی! مشخوااذ  ااهری ماورد نظار      

هاام شاایفت شااده بااودیم، نکتااه باادی ازا ندیااده بااودر  راتااار و کااردارا مااورد      

 :ت ییدر بود  کارا تمور شد و رو به من  فت

 صخر کارتهض_

 .صره_

 خوریضخوار برا خودر  هوه درست کنم، تو هم مکمک_

 !نیکک و ررساض_

 

دو انگااان  هااوه روی میااز   اشااته  بمااد از اتمااار کااار بیمااارر بااه صبدارخونااه راااتم    

 :دادر  فتمبود  در حالیکه  ردنم رو ورزا مک

راساات میگیااا! بایااد مرتاای ورزا  ااردن انگااار باادیم، و رنااه کالهمااون رااس        _

 .ممرکست

لبخناادی زد و یکااک از انگانهااا رو بااه ساامتم هااو: داد  در  اارف رالسااتیکک کااه روی   

 :میز   اشته شده بود رو باز کرد و  فت

 .شیرینکبفرما _

 !هوور، عگی سیااتک_
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 .نوا خان_

 

 :سمن نوشیدن  هوه ررسیدر

 شوت و یکک هستکض_

 (! هوه تمم عگیبک داشت)

 .اوهور )یاد بیتا ااتادر!( بهمن شوت و یک_

ماارداد شواات و یااک  سااورر اسااتار رو دیاادیض میگااه صدمااا دو دسااتن، اونااایک کااه    _

دنیاا بیااان! مان خازو دسااته     مارداد دنیاا اومادن، اونااایک کاه دوسات داشااتن مارداد باه       

 !اولم

 .ا رو خوردلبخندی زد و  هوه

 

اوماادر کااه خااانم دکتاار نقااوی رو در حااا: سااوار شاادن هااای کلینیااک رااایین مااکاز رلااه

ماشااینا دیاادر  سااری بااه نشااانه خااداحااظک تکااون دادر و بااه ساامت خیابااان ا االک   

 .حرکت کردر

 ماشینت کو، دکتر سلحشور ض_

 .تممیر اه_

 .ه مسیری برسونمتسوار شو تا ی_

 مزاحم نباشمض_

 .نیستک_

 

 :سوار شدر و در حا: بستن کمربندر، بلند  فتم

 .سپاررخدایا خودر رو به خودذ مک_

 .ز  نگاهم کرد و زیزی نگفتز 

 ا ن داری تو دلت بهم احا میدیض_
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 .کنمنه، دارر اکر مک_

 به زکض_

 به اینکه تو عمه داریض_

 :با خنده  فتم

  .و داررا ردونهیه_

 :خندید و  فت

 عالیه! مسیرذ کدور تراهض_

 .شم، بقیا هم راهک نیستصباد ریاده مکسر عباس_

 !صباده  میگن ی اا عالیهرستوران ایکس راتکض سر عباس_

 درست شنیدی  موااقک امشی امتحانا کنکض_

 :استفهامک نگاهم کرد  ادامه دادر

ت! خااودذ ساااعت هشاات بیااا    ماان کااه ماشااین ناادارر مثاال خنتلمنااا بیااار دنبالاا      _

 .رستوران   شار با هم باشیم

 !زنیاضرو هوا مک_

 !دیگه دیگه_

 

کااارد  در ساااومین خلساااه رخسااااره شهرساااتانک باااود و تنهاااا تهاااران زناااد ک ماااک 

 :دیدارمون یه  لدان ص رونیا به من هدیه داد و  فت

 دوناام بااه  اال و  یاااه خیلااک عال ااه داری  ایاان ص رونیااا رو خااودر  لمااه زدر      مااک_

 .ب ارا تو اتا ت

 !دی! من باید او: به تو هدیه بدرخگالتم مک_

او: و دور ناااداره این هدیاااه هااام ربطاااک باااه صشااانایک و عال اااه ناااداره  هدیاااه باااه _

 .همکاره
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 !هاتا باشه از این هدیه_

 

  شاات  یکبااار هاام همااراه مامااان و سااهیال بااه  ای از صشااناییمون مااکسااه زهااار هفتااه

بااه تئاااتر و از اونگااا بااه رسااتوران راتاایم  مامااان و    دنبااا: رخساااره راااتم و همگااک   

کاام بااه اکاار راااتن بااه شهرسااتان  سااهیال هاام از رخساااره خوششااون اومااده بااود  کاام 

 .رخساره و خواستگاری از خانم دکتر نقوی ااتاده بودر

 

تااوی ماشااین ماان نشسااته بااودیم کااه  وشاایا زناا  خااورد  تلفاان رو روی  ااوا     

شاانیدر، امااا  مقاباال رو ا ااال نمااک  راسااتا   اشاات و خااواب داد   اادای تاارف     

 .مکالماذ یکطراه و صرور رخساره به شدذ توخهم رو خلی کرد

 سالر  یسو خان_

_... 

 مرسک خوبم، توخوبکض_

_... 

 خوایضواسه زک مک_

_... 

 !کنهشناسم تو این زمینه کار نمکاین یارویک که من مک_

_... 

 . محا  بمدا براذ مک_

_... 

 .یره، ولک کارا عالیه دو سه میلیونک مک_

_... 

 . فتم بمدا_

_... 

 .کنمبراذ ریامک مک_

_... 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

94 

 

 .کنمخواها مک_

_... 

 .خداحاا _

از ساابک  فتااار رماازی و صرومااا ارااولیم  اال کااردس امااا زیاازی نپرساایدر  کاایفا    

رو روی تخاات زااوبک   اشاات و باارای شسااتن دسااتهاا بااه ساارویس بهداشااتک        

  اشااتم و از ار اات اسااتفاده کااردر و  ساافره خونااه رااات  رسااور اخال ااک رو زیاار رااا

رااااتم سااارا  کااایفاس موباااایلا رو برداشاااتم و وارد ریامکهااااا شااادر  صخااارین   

 .ریامک به  یسو رو باز کردر

 «۰۹۱۲اب، صدرس   ،   حاج شمس»

بااا  وشاایم از ریامااک عکااس  ااراتم و سااریع همااه زیااز رو بااه حالاات او: درصوردر    

هاام بااود کااه نتونساتم نااه از شااار لاا ذ  بارخالف همیشااه اونقاادر اکاارر م شاوا و در  

ا بباارر، نااه از هموااحبتک بااا رخساااره  بااه همااین خاااتر زودتاار از همیشااه بااه خونااه  

اب راااتم  و تااک بااه صدرس مااورد نظاار   رسااوندما و خااودر بااه صدرس حاااج شاامس  

اب هناوز بااز باود    رسیدر ساعت ده شی باود  یاک رروتئیناک سار کوزاه حااج شامس       

 :ه شدر و از اروشنده ررسیدرو مشتری داشت  وارد م از

 شناسیدضاب تو این کوزه مکشبتون بخیر، شما حاج شمس_

اروشانده و مشااتری هاردو بااه مان نگاااه کردنااد  مشاتری بااا ت ساف سااری تکااون داد      

 :و  فت

 !ای داد بیداد_

 .بمد هم رالستیک خریدا رو برداشت که بره

  ید ای داد بیداد ضمگه زیکارست که مک_

 دونکض همین خوری دنبالشکضکیمنک تو نم_

 :عوبک  فتم
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  یرهضدونم  اومدر بفهمم زکارستس برای زه کاری دو سه میلیون مکنه، نمک_

 .مانددو سه میلیونض!! تا احمق در خهان هست، مفلس در نمک_

 خواید تا بگیدضزکارستض زیر لفظک مک_

زهرمااار  دعااا نویسااه، بااه احمقهااایک کااه میااان ریشااا تلساام و دعااا و کوااات و      _

 !میده

م اازر سااوذ کشااید  خااانم دکتاار نقااویض!! دکتاار دندانپزشااکض!! دنبااا: خااادو خنباالض 

 مگه میشهض

 

ااارداا راااتم دنبااالا و باااهم راتاایم رااارک  تااو مساایر بااا دیاادن خااانم اسااپند دود    

 :کرد، خیلک عادی ررسیدرزرخوند و اوذ مککنک که  وتک حلبیا رو دور مک

 دو خنبل اعتقاد داریضرخساره، تو به دعانویسک و خا_

 :رنگا ررید و  فت

 زطور مگهض_ 

به نظارذ وا ماا میشاه اراده یاک نفار رو تساخیر کارد یاا اکاری رو باه یاه نفار القاا              _

کااردض بااه نظاارذ حاارف ایاان رمالهااا و دعانویسااها و ادعاهاشااون راسااتهض دو سااه روز   

راایا تااو یااک مهمااونک بااودر، درمااورد تلساام و بسااتن بخاات دخترهااا و دعاهااای      

کردناادس هاار کدومشااون هاام دو سااه مااورد تمریااف      یا روزی  ااحبت مااک  شااا

 کردند! نظر تو زیهضمک

اکثاار ایاان دعانویسااها و و رمالهااا کالشااند و درویگااو  اماا ااه صدر یااه دعااانویس        _

 !وا مک و زبردست ریدا کنه، نونا تو روینه

 یمنک ا ه یه دعانویس ماهر ریدا کنک، میری ریشاض_

ا رمااا:  ماان از ایاان بحااث خوشاام نمیاااد  در مااورد زیااز  نااه، نیااازی ناادارر باارر راای_

 !ای  حبت کنیمدیگه
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ر بااه ایاان  ااروه از  اوکااک، ماانم ا ااال دوساات ناادارر  اا ر خااودر و ااااراد خااانواده   _

 !ااراد، حتک زبر دستا بخوره، به هیچ عنوان

 

زنااد شاای بمااد، شاایفت شاای داشااتم و دیاارر شااده بااود  بااا عگلااه کاایفم رو از کنااار    

کااه نا هااان بنااد کیااف بااه بر هااای ص رونیااای اهاادایک رخساااره      راااتختک برداشااتم 

 رااات و  لاادان زپااه شااد  کسااک خونااه نبااود کااه ازا بخااوار بیاااد خرابکاااریم رو     

کااردر، ص رونیااای بینااوا از بااین میرااات    خمااع کنااه  ا اار هاام بهااا رسااید ک نمااک  

تواامیم  ااراتم اقاا   یاااه رو دوباااره بکااارر و خااارو کااردن اتاااز رو بااه بمااد موکااو:  

 .مکن

خاکهااای درون  لاادان رو کنااار زدر تااا ص رونیااا رو وساا   لاادان  اارار باادر کااه یهااو   

متوخه یه رالستیک زیا  کیا  شادر! یاه زیا  کیا  کوزولاو کاه شاک سابز کاوزکک            

رو در خااودا داشاات! زیاا  کیاا  رو باااز کااردر   یااه زیاازی مثاال مااور ساافت شااده،  

اون نقااا بسااته مثاال  یاارس دور تااا دورا یااه کایاا  کااه عالئاام عگیاای و یریبااک روی 

 !!!بود و رارزه سبزی که کی  روی این مگموعه دوخته شده بود

دوناام بیشااتر عواابانک بااودر یااا ترساایدهس  زده کایاا  رو زمااین انااداختم  نمااک وحشاات

ای ولااک احساساام خیلااک منفااک بااود  خاااک  لاادان رو زیاار و رو کااردر  زیااز دیگااه     

دعااا کااردر بیماااری  نبااود! ص رونیااا رو کاشااتم و خااودر رو بااه کلینیااک رسااوندر و     

 !نیاد

ای کااه روز او: رخساااره بااه خااوردر داد ااتااادر! خاادایا زااک بااه یاااد ماازه عگیاای  هااوه

 خوردر داده بودض ارله موا یا ادرار رسر نابالغض

 یمنک من با این خادو خنبلها به رخساره عال مند شدرض

نااه، ماان  باال از نوشاایدن اون  هااوه عگیاای، تواامیم  ااراتم در مااوردا اکاار کاانم،    

همزمااانک ر  داده  و رنااه ربطااک بااه خااادو خنباال نااداره  ا ااه  اارار بااود ایاان تلساامها 
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اهمیاادر  درسااته، اقاا  دیاادر و مااکماا  ر باشااه،  اعاادتا ماان نبایااد امشاای زیاازی مااک 

همزمااانک ر  داده بااا موبااایلا تماااس  ااراتم و خواسااتم سااریع بااه کلینیااک بیاااد      

ساابزی کااه دیگااه از هاام خاادا اومااد و  باال از اینکااه زیاازی بگااه، مور،کایاا  و رارزااه  

 :شده بودند، رو روی میز   اشتم و  فتم

 !اینا تو  لدون ص رونیا بود  توسیح بده_

 !رنگا مثل  چ دیوار شد و روی  ندلک نشستس نه، وا رات، سقوب کرد

 .زند لحظه به میز نگاه کرد، بمد به من، دوباره به میز

رخونااه بهاام دادی، زااک ریختااه  ای کااه تااو صبدازااراض یااه زیاازی بگااو! تااو اون  هااوه _

 بودیض

 .زیزی نگفت

 !شنورا ه توسیحک داری مک_

 .زیزی نگفت

ی تااو هاام لطااف کاان برنامااه   اام ماان در مااورد ایاان  راایه زیاازی بااه کسااک نمااک  _

خااواد دیگااه  شاایفتاذ رو یااه خااوری بااردار کااه همزمااان بااا ماان نباشااک  دلاام نمااک     

 !ببینمت

 

 «لیال»

نی سااله باودر کاه شاماره ناشناساک روی      سر رر انگار تسات شانوایک یاک کاودک را     

 .کالر  وشیم ااتادصیدی

 .بفرمایید_

 سرکار خانم سپنتاض_

 .بله، بفرمایید_

 روزتون بخیر  سمید محمدی هستم  خوب هستیدض_
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 :کمک اکر کردر و  فتم

 خوبم، تشکر، ببخشید بگا نیاوردرض_

 مدضحدود هشت ماه ریا برای امر خیر خدمت رسیده بودر، یادتون او_

 :وکیل باشک!!! نرمک کالمم رو کم کردر

 بفرمایید  امرتونض_

 ار ت داری اردا بیار دنبالت با هم بریم کنسرذ ارزاد ارزینض_

 

 !کرد انگار این هشت ماه، و فه هشت روزه بودهخوری  حبت مک

شاون رو  هاای عنبیاه  ایهاا رنگداناه  شنیدید یه عمال زیباایک زشام اوماده، زشام  هاوه      _

 دضکننصبک مک

 خیض_

 !من ا ال دنبا: این عمل نیستم_

 متوخه نمیشمض_

 :ای هم زاشنیا شده بود، ادامه دادربا سختک کالر بیشتری که حرص نهفته

 !کنمبه هیچ عنوان هم زادر سر نمک_

 !سر در نمیارر_

خیلک واسحه،  اهر مان باا هشات مااه رایا ار اک نکارده، ناه زشامار رنگاک شادهس            _

 .ومده که شما ت ییر نظر دادیدنه زادری روی مانتور ا

 !رحق داری از دست من ناراحت باشک  اخازه بده ببینمت براذ توسیح مید_

 .شرمنده، ار ت ندارر  خدانگهدار_

 

 !رر مدعا بمد از هشت ماه اومده، انگار نه انگار
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خدا باه مان رحام کارد کاه اوناا مان رو نپساندیدند، و رناه مان اونقادر شایفته  ااهر              

ده بااودر کااه عقلاام هاایچ کاادور از ایااراداذ حراارذ وا  رو رااردازا  وکیاال باشااک شاا

 .نکرده بود

از شاادذ ناااراحتک مرخوااک  ااراتم و زودتاار بااه خانااه راااتم  مامااان کااه خریااان رو     

اهمید اعتارا  کارد کاه زارا ن اشاتم حاراا رو بزناهس شااید دلایلا منطقاک باشاه             

 :بمد هم شرو  کرد که

تک کاه روی هار کاک یاه عیای و ایارادی       خاان رشاتک هسا   کناک دختار اتاو:   خیا: ماک _

دار رو بااارای دوناااک هفتاااه رااایا شمساااک خاااانم یاااه مااارد ب اااه   اریض ماااکماااک

دوناک سانت داره میاره باا  دیگاه کساک نمیااد زنا          خواستگاریت ممرااک کاردض ماک   

 !مون رو بزنهخونه

او  خااواب حاارف شااما نباشااه شمسااک خااانم یلاا  کاارد  ماان کااه نبایااد راسااخگوی    _

شمسااک خااانم باشاام   انیااا، ماان رو کااک عیاای و ایااراد الکااک       حما اات و بیشااموری 

   اشتمض

 :صورد،  فتدر حالیکه ادای من رو در مک

ایاان شاالوار خااین رو بااا کفااا ورنااک روشاایده، بااک کالسااه! اون بااه ماان زالزالااک      _

تمااارف نکاارد، شاامور اختماااعک نااداره! ایاان ناانا خااورابا در راتااه! اون باباااا دو   

یااه ایاارادی میاا اری! بسااه دیگااه! منطقااک باااا! اکاار     تااا زن داره! رو هاار باادبختک  

 کردی خودذ کک هستکض

باشااه مامااان، ماان بااک منطااق! اخااازه بدیااد ماان بااک منطااق، یااه موخااود بااا شاامور و     _

 !اهمیده رو بدبخت نکنم، با اخازه
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راتم تو اتا م  به منظاور رسایدن باه صراماا و اکار نکاردن باه حراهاای تلاخ ماماان،           

کااالر و صراماابخا باا ارر  زهااار تااا ریااار اومااده موساایقک بااک موبااایلم رو باااز کااردر تااا

 !بود  از شماره ناشناس صشنا

 «.سالر، بهت حق میدر از دستم دلخور باشک»

بمااد از خواسااتگاری خونااه شااما، موبااایلم رو دزدیدنااد  شاامارذ رو  اام کااردر         »

زااون خااانوادر هاام خیلااک موااااق نبودنااد، اکاار کااردر  ساامت نیساات صشاانایک ادامااه   

 «کنهریدا 

امااا ا ن دوساات دارر دوباااره ایاان صشاانایک رو از ساار بگیااریم  شااما بااا همااین رناا    »

 «زشم و بدون زادر برای من عزیز و محترمک

 «اردا ساعت شا میار دنبالت بریم کنسرذ»

 

 !!! مردک ا   خر  اومیا نفهم، بک شمور ، دوباره خر

 :خواب دادر

ایاان صشاانایک ناادارر و تتون   زحماات نکشااید، ماان کااوزکترین تمااایلک بااه ادامااه      »

 «!بخیر

راتااه دوراشااو زده، دوباااره اومااده ساارا  ماانض اکاار کاارده اقاا  خااودا بایااد           

 !!بپسندهض من هویگمض

 

 «لیال»

از تاارف بیمارسااتان بااه یااک ورکشاااپ تبلی اااتک دعااوذ شااده بااودر  عاشااق ایاان      

ایهااا و شااوخک و ورکشااارارس بااار علماایا بااه کنااار، دیاادار بااا همکاااران و همدانشااکده 

 .مزا  ااراد مختلف باهم وا ما ل تبخشه

باااا توخاااه باااه صتوهاااایک کاااه اااااراد از زماااان تحوااایل همدیگاااه دارناااد، کدشاااکنک 

 !هاشون باعث اازایا هوا و  درذ استد : میشهشوخک
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تااو زمااان اسااتراحت، بااه همااراه زناادتا از خانمهااا و ص ااایون دور یااک میااز  اارد بااه     

کاااردیم و باااک دلیااال   ماااکمنظاااور رااا یرایک شااادن، نشساااته باااودیم    اااحبت    

ت سام  باه  ص اایک  هماراه  و کارد  نگااه  ماا  میاز  باه  دور از زاده خندیدیم  اساتاد شایخ  مک

 :ما اومد

بااه! شااا ردان  اادیم، همکاااران خدیااد!  اادای خناادتون کاال سااالن رو برداشااته!   بااه_

 خندیدضبه زک مک

ی استاد ا ه اهمیدیاد باه ماا هام بگیاد! از تارک دیاوار  راتاه تاا رنا  خاوراب ص اا            _

  !مدرسک

ریخات باا یکاک از    دور میز ما نشساتند و اساتاد در حالیکاه بارای خاودا نساکااه ماک       

 .ص ایون مش و:  حبت شد

حرااور اسااتاد شاایخ زاده باعااث شااد کمااک، اقاا  کمااک مماا ب بشاایم و بااک مبااا ذ      

بااک کاااها ریاادا کاارد! هااا صلااود ک  ااوتیمون راانی دینخناادیم  بااه  ااو: یکااک از ب ااه

 ()کاها بسیار خزئک  دا

 

بمااد از رایااان زمااان اسااتراحت و بر شاات مگااددمون بااه سااالن ورکشاااپ، هنااوز        

زاده از خلااوی در ورودی ، بهاام کاماال در خااایم مسااتقر نشااده بااودر کااه اسااتاد شاایخ  

 .اشاره زد ریشا برر

اقاا  موبااایلم رو برداشااتم و بااه تااراا راااتم  ساارا رو نزدیااک  وشاام صورد و       

 :صرور  فت

 !مهران زند تا س ا: ازذ داره_

 :متمگی نگاها کردر و ررسیدر

 مهران کیهض_
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خیلااک راحاات دسااتا رو رشااتم   اشاات واشااار داد و در حالیکااه ماان رو بااه تاارف    

 :کرد،  فتبیرون هدایت مک

 .رسرر_

تونساتم تحملاا کانم  بناابراین     نه رور میشاد بگام ماردک دساتت رو باردار، ناه ماک       

 .سرعتم رو بیشتر کردر تا از دست استاد اا له بگیرر

 

ه تاارف ارااای ساابز هتلااک کااه ورکشاااپ در صن بر اازار میشااد راتاایم  مهااران از    باا

روی نیمکتااک کااه نشسااته بااود بلنااد شااد و رو بااه راادرا تشااکر کاارد و از ماان          

 .خواست تا بنشینم

 رسید س ا ذ علمک داشته باشه، کنگکاو بودر بدونم زیکارر دارهضبنظر نمک

خوایااد خااای اسااتاد از ماان مااک بفرماییااد  مشااتا م باادونم زااه ساا الک داریااد کااه بااه _

 بپرسیدض

 :در کیفا رو باز کرد و خیلک خونسرد راکت سیگارا رو درصورد

 !ازذ خوشم اومده_

خانضضضساایگارض ازذ خوشاام اوماادهض رساار یااه اسااتاد مملکااتض زنااد لحظااه هناا      

کردر  به روشان کاردن سایگارا کاه باا اااه خا اک انگاار شاد، نگااه کاردر  ا ن باه             

 ر و باکالس شده بودضنظر خودا خیلک دلب

 

 یاارر  دلاام کاانم  دارر دکتاارای باارز مااک تااازه اوماادر ایااران  ارانسااه زنااد ک مااک  _

 !خواد تو این سفر، از همینگا یه زن بگیرر با خودر ببرر ارانسهمک

 خواد کفا بخره یا ازدواج کنهضضضیه زن بگیرهضضض مک

 

ت داده بااودر  زد امااا ماان  اادرذ رااردازا و اسااتد لم رو از دساا  داشاات حاارف مااک 

  خالای اینگاسات کاه ا اال باه  هانم نرساید بگام          یاک کاالر از حراااا رو نفهمیادر    
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خااوار از ورکشاااپ اسااتفاده کاانم! ماااذ و مبهااوذ خیااره حرکاااذ و یساات ساایگار  مااک

  .کشیدنا شده بودر

 میشه  وشیت رو بدیض_

 !خواد به کسک زن  بزنه وشیم رو به تراا  راتم  اکر کردر مک

برای راحتاک مکالماه تلفنایا، از اونگاا اا اله بگیارر یاا ناه، کاه دیادر باا            دو د: بودر 

و احاات تمااار رااات تااو  ااالری عکسااار! خواسااتم اعتاارا  کاانم امااا وا مااا زبااونم در   

 !مقابل این حگم بیشموری بند اومده بود  اق  با بهت و حیرذ نگاها کردر

 !!!به نظر من، عکسهای توی  وشک هر کسک نشونه شخویتشه_

 

بختانه تااازه حااظااه  وشاایم رو خااالک کاارده بااودر و بااه ییاار از سااه زهااار تااا     خوشاا

ر و زناادتا عکسااک کااه همااون روز بااا دوسااتار تااو ارااای هتاال     عکااس از باارادرزاده

 .ای تو  الریم نبود راته بودیم، زیز دیگه

بررسااک خناااب شاامورخان کااه تمااور شااد، از هنگااک دراوماادر   وشاایم رو ازا         

 : راتم و  فتم

خااوار از ورکشاااپ اسااتفاده کاانم، روز نظیااری بااود! مااکا شااما تگربااه بااکمواااحبت باا_

 !خوا

 !!خدایا وا ما با کیا شدیم هشتاد میلیون نفر خممیت

 

 

 

 «لیال»

شاد  به یک دورهماک دوساتانه باا همکااران دعاوذ شاده باودر  حادود یاک ساالک ماک           

وسااتانه تااو صخاارین دیاادار د  ۸۸هااا نراتااه بااودرس د یقااا از تیاار کااه بااه ایاان دورهمااک

کناایم ،یااا شااوهر و مادرشااوهر باارخالف همیشااه کااه یااا در مااورد سااممک  ااحبت مااک



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

104 

 

و خااواهر شااوهر، اون دامااه هاار کاادور یااه رااا تحلیلگاار سیاسااک شااده بااودیم و          

کاااردیم  و زاااون دو دساااته باااودیم و  حاااوادث بماااد از انتخابااااذ رو تفسااایر ماااک  

حتک زیااادی دیااد اههامون نقطااه مقاباال هاام، بااین دوسااتان و همکاااران تاانا و نااارا   

 .ریا اومد

دونسااتیم! و شاار  و ااایف رهباار و   حااا  هاایچ کاادور ااارز زاا  و راساات رو نمااک    

تونسااتیم از هاام تمیااز باادیم، امااا از خنااا     مگلااس رو نمااک خمهااور و رئاایس رئاایس

 !کردیممورد نظرمون مثل یکک از ااراد خانواده داا  مک

مطیاال شااد، تااا  بااه نازااار، بخاااتر بیشااتر نشاادن دلخااوری بااین دوسااتان، دورهمااک ت   

 .زمانیکه تی و تاب انتخاباذ و عوار  بمدا کمرن  شد

دیرتاار از بقیااه بااه مهمااانک رساایدر  مااانتو و روسااریم رو عااو  کااردر و بااه راا یرایک  

 .بر شتم و به ادامه بحث دوستانم  وا دادر

 :رروانه رو به خمع  فت

همساار کنااه ماادارا کنااه، بخاااتر عشااق و محباات عمیقااک کااه بااه اوایاال صدر ساامک مااک_

کنااه کااه شااوهر خااان   یاارهس یاا ایک رو درساات مااک داره، نظاار خااودا رو ندیااد مااک 

دوساات داره، صهنگهااای انتخااابک شااوهرخان رو  ااوا میااده، تفریحاااذ مطااابق میاال   

بینااه از هویاات خااودا     یااه مو ااع زن بااه خااودا میاااد مااک  شااوهر انگااار میشااه،  

ید احساااس زیاازی نمونااده، هاار زااک هساات خواساات و میاال شااوهره  اون مو ااع شااد 

 .سرخورد ک بها دست میده

 

 :مریم سری تکان داد و ادامه داد

ایاان د یقااا احساااس یااک سااا: بمااد از ازدواج ماان بااود  حااس کااردر خااودر رو  اام  _

کااردر  خالبااه کااه و تااک بااه صرا  فااتم،  فاات مگااه ماان خواسااتم اااداکاری کنااکض     
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خباار خاودر،   خاا کاردی ،کاه ا ن ازر تو اع داری! زیزهاایک کاه مان باا نااراحتک و ا         باک 

  !به خواست صرا کوتاه میومدر، ا ال براا ارزشک نداشت! خیلک زور داشت

 :ررسیدر

خاای مگااه تااو دوره نااامزدی باااهم  ااحبت نکاارده بودیااد، کااه خواسااته هااای هاام رو _

 بشناسیدض

 :محبوبه یکک دیگه از ب ه ها با روزخند خواب داد

نااامزدی بااه حسااین مااونن! ماان تااو دوره هااا! انگااار ساار حراشااون مااک دلاات خوشااه_

بمااد از ازدواج کااه    فتااه بااودر عاشااق تئاااتر و کنساارتم! اوناام هی ااک نگفتااه بااود      

 فااتم بااریم کنساارذ،  فاات خوشاام نمیاااد  اعتاارا  کااه کااردر  فاات تااو  فتااک ماان  

 !که ت یید نکردر

 

 :مریم دوباره رشته سخن رو در دست  رات

شاااه عباادالمظیم و ی نااامزدی دو بااار حاارر  خااواهرر م هبیااهس تااو دوره زهااار ماهااه _

  بمااد از ازدواج، و تااک خااواهرر خواساات  امااامزاده  ااالح راتنااد بااه ریشاانهاد خااواهرر

برن حرر  فت از این خور خاهاا خوشام نمیااد، ایان امااکن رو بایاد رانی ساا: یاه باار           

رااات  ماانم زنااد سااا: بااود نراتااه بااودر تااو دوره نااامزدی راتاایم  بسااه تااا راانی سااا:   

 !دیگه

 

 :به  حبت کرد این بار نگار شرو 

ایاان کلااک زدناشااون بااه کنااار، ت ییاار عقیااده دادن هاام ممراالیه واسااه خااودا        _

زد بااه ماان راشااو بااه نیاات رساایدن علیرساا تااو دوره دوسااتیمون نواافه شاای زناا  مااک 

بااه همدیگااه نماااز شاای بخااونیمس بمااد ا ن خااودا نماااز رو کنااار   اشااته هاایچ،  یاار  

لااهس داداشاام محرمااه، دایاایم  داده بااه ماان کااه از حگاااب خوشاام نمیاااد، حگاااب بااه د  

 !محرمه، بقا: سر کوزه محرمه! مکاااتک دارر باهاا
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داد و تااو مگااالس مخااتل    خیلااک باارار عگیاای بااود، نگااار بااا نااامحرر دساات مااک      

روشااوند امااا  اااهرا همااون  ر وااید، همیشااه هاام شااالا وساا  موهاااا رو مااک   مااک

 !روشا مالج سرا خیلک براا مهم بود

 : فتم

میگیااد خیلااک نمیشااه رو شااناخت دوره نااامزدی بساانده     اینطااور کااه شااما داریااد   _

 .کرد

 :رروانه در راسخم  فت

مشااکل اینااه کااه هاار دو تاارف راساات ماایگن، هاایچ کاادور  وااد درو  و کلااک زدن  _

ر کنااه  هاار دو ماایگن ماان بااه خااانواده هاشااون باااهم ااارز مااککاااناادارن ، امااا خاا 

تاارف مقاباال  اهمیاات میاادر، حااا  اهمیاات از دیااد ماان هفتگااک ساار زدنااه، از دیااد      

  هماین در ماورد   ر بهاا نمیادر  هرشی سر زدن! هیچ کاس هام نمیگاه مان باه خاانواده      

 !کنهای  دز مکدخالت کردن، خساست یا هر زیز دیگه

 : فتم

زااه وحشااتناک شااد، ماان از ازدواج انوااراف میاادر  اینطااور کااه شااماها تمریااف        _

حماال هااای راار حساارذ مامااان رو ت  کنیااد مگاارد بااودن، حاارف شاانیدن و نگاااه   مااک

 !تر از مت هل شدنهکردن، راحت

 :محبوبه خواب داد

اشااتباه نکاان، مااا ا ن اقاا  باادیهاا رو  فتاایم  ولااک وا میاات اینااه کااه یااه زااایک      _

خاوردن ساااده کنااار همساار، و تااک اوسااا   اال و بلبلااه از  ااد تااا تفااریح بیشااتر لاا ذ  

بخشااه  حااا  ماان وارد خزئیاااتا نمیشاام! امااا کاشااکک میشااد ماااه عساال رو  باال از     

زدواج رااات  همااه  بااو: دارن صدمااا تااو مساااارذ خودشااون رو نشااون میاادن، ولااک    ا

سااازی تونااه  باال از عقااد، بااا نااامزدا مساااارذ بااره  ا ااه ارهناا   کمتاار کسااک مااک

 ...ها باهم دو سه روز سفر برنبشه دو تا خانوده
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 :مریم ررید وس  حراا و  فت

 ! یرهدیگه هیچ ازدواخک  ورذ نمک_

 :دنبا: حرف رو  راتهمه خندیدند، رروانه 

خیلااک موااااق نیسااتم  خیلیااا تااو دوره نااامزدی ایااراداذ همسرشااون رو اهمیدنااد،      _

 مگلااس راایا، ماااه زنااد امااا خودشااون رو بااه نفهمیاادن زدنااد، زشماشااون رو بسااتند  

 رسااره  فااتم محساان بااه مان  مهمااونک همااون تااو ، باود  محساان خااواهرزاده باارون بلاه 

هسااتند   هااااخالااه و مامااانا ازنااد ی کااار ردان نااداره، مساائولیت احساااس

محساان هاام  بااو: داشااتس خااواهرا رو یااه  وشااه کشااید بااا دلیاال و برهااان اینااا رو   

بهااا  فاات، بهشااون باار خااورد!  فتنااد از حسااادتا  فتااه! بااه سااه ماااه نرساایده بااه  

مساائولیتک رسااره و دخالاات مامانااه راهااک داد اااه شاادند  خالاای اینگاساات   خاااتر بااک

ا تااو دوره یزهااایک از اخااالز رساار و خااانواده کااه بمااد از علنااک شاادن اختالااااذ ز  

خواسااتگاری  فتنااد کااه تااو دلاام  فااتم خاای حقتونااه! نیاااز نبااود زشااماتون رو باااز      

 .کنید، اق  کااک بود به رردازا م زتون اهمیت بدید

 :ررسیدر

 مسئولیتک رسره رک بردیضتو خواستگاری زک دیدی که به بک_

و ااع تمیااین مهریااه و تاااریخ    زدنااد، حتااک م اقاا  مامانااه وخااواهراا حاارف مااک   _

خواساات  اوناام نااه رساار بیساات ساااله، کااه اکاار   عروسااک ، کسااک از رسااره نظاار نمااک 

کناایم خگالتیااه سااکوذ کاارده! از  باال اختیاااراذ رو بااه مااادرا داده! رساار سااک و      

ای ساااله! خااانواده خااودا تااو مااوردی کااه بااه خااودا مربااوب میشااد، صدر      خاارده

  !کردندحسابا نمک

 :محبوبه ررسید

 شده بودنض عاشق_
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کردنااد یوزرلناا  ایرانااک شااکار کردنااد! نااه بابااا! خواسااتگاری ساانتک! تااازه اکاار مااک_

کردنااد بهتاار از ایاان  یرشااون نمیاااد! ساان دختاارا هاام رو بااه بااا  بااود،     اکاار مااک

 !ترسید دیگه خواستگار براا نیادمک

 

 :این بار نگار شرو  به  حبت کرد

نواده رو  بااو: نااداریم! و تااک کااار مشااکل اینااه کااه مااا ا ااال روانشااناس و مشاااور خااا_

  ره و یه رلاه باا تاالز اا اله هسات، بارای اینکاه باه خودماون بگایم تماار            از کار مک

ریاام  کاشااکک مشاااوره  باال از ازدواج مثاال     تالشاام رو کااردر، ساارا  مشاااور مااک    

 !شدصزمایا ازدواج اخبار مک

 :مریم بشکنک به نشانه ت یید زد و  فت

س روانشناسااه ا  باال از ازدواج راتنااد مشاااوره ر خالااهیکااک از دوسااتان ماان بااا رساا  _

خوریاد   باو: نکردناد،  فتناد زارذ میگاه!        فته باود شاما باه هایچ عناوان بهام نماک       

باه سااا: نرساایده بااین خودشاون کااه بهاام خااورد هاایچ، باین دو تااا خواهرهااا هاام بهاام    

خورد! کسک بایاد باره مشااوره کاه  باو: داشاته باشاه، ناه اینکاه اونقادر عاشاق شاده             

باشه کاه هی گوناه حارف مخاالفک رو نتوناه راردازا کناه! ا اال شااید هار دو تارف            

هااای بساایار خااوبک باشااند، ولااک باارای هاام مناساای نباشااند  روانشااناس کااارا     صدر

تاونن هماو   خاورن یاا ناهض ماک    اینه که ببینه این دو نفر از نظر تیا  شخوایتک بهام ماک    

مشاکالذ رواناک زیااد شاده      دونیاد تاو ایان دوره و زموناه زقادر     درک کنن یا ناهض ماک  

هااا بااه خاااتر بیماااری روانااک یکااک از زوخینااهض حااا      و زااه در ااد بااا یک از تااالز  

تونااه رارانوئیااد یااا شااکاکک باشااه کااه تااو مااردا خیلااک رایگااه و تااو   تاارینا مااکساااده

کنااه دوران نااامزدی و صشاانایک حتااک باارای دختاار شاایرین هاام هساات و اکاار مااک      

وشااحالم میشااه از ایاان باباات  ولااک و تااک   تاارف مقاباال زقاادر روا ییاارذ داره و خ 
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اهمااه ای بابااا تاارف بیماااره، کااار از یااه ییاارذ   میاارن ساار خونااه و زند یشااون مااک  

 ...ساده   شته

 :نگار دوباره  حبت کرد

هااای زناشااویک، مشااکالذ خنساایه! خااود   ا ن یکااک از بزر تاارین ممرااالذ زنااد ک _

ازدواج از  ارر یاا    زن و مرد ا اه تاو مگاردی سار و  وششاون نگنبیاده باشاه تاا  بال         

سااردی تبااع خودشااون خباار ناادارن، رااس واخبااه کااه یااه مشاااور مملااور کنااه            

 و  یاره ماک  زوج از کاه  تساتهایک  باا  توناه ماک  درایات  باا  مشااور  یاه  هام  اق  زیکارن! 

 هاار باباخااان نااهض یااا خورناادمااک بهاام تااا دو ایاان بفهمااه میزنااه باهاشااون کااه حراااایک

خاوان اارو کنناد! خای     کما  زور باه ! بفهماه  ناو ای کاه  کیاه ! خورهنمک  فلک هر به کلیدی

 ! فل خراب میشه دیگه

 

 :هامون، رروانه رو به من ررسیدبمد از به رایان رسیدن خنده

  تو زه خبررررررض_

 !سالمتک_

 :مریم ررسید

 خبری نیستض! کیس میس تو دست و بالت نداریض_

یاات کاایس هساات  امااا مشااکل اینااه کااه در مااورد کاایس ،کمیاات مهاام نیساات ، کیف   _

مهمااه! باااور کاان ا ااه تمااار کیسااهای ماان رو، رو هاام باا ارن یااه صدر حسااابک از تااوا  

رسام کاه   کام دارر باه ایان نتیگاه ماک     در نمیاد  هر کسک میاد یه ایاراد خفان داره! کام   

خاادا یااا باارار خفاات نیااریااده، یااا اشااتباهک دادتااا بااه یکااک دیگااه! خال ااه انگااار      

 !مگردی بیشتر بهم میاد

مقاادر شااد، مشاااوره  باال از ازدواج یااادذ نااره! از نااون شاای بهاار حااا: هرزمااان کااه _

 !ترهواخی
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 «لیال»

دو خلسااه  ااردا در رااارک و نمایشااگاه  اال و  یاااه، ااارد ممراااک شااده از خاناای     

داد  تگربااه  اباات کاارده بمااد از دو سااه خلسااه   همکااارر رو مااورد  بااو: نشااون مااک  

این و تااک باارای دامااه  شااناخت اااردی، بایااد شااناخت خااانواد ک ایگاااد بشااه  بنااابر   

 :سور خواست  رار ب اره،  فتم

 .اخازه بدید اینبار خمع خانواد ک باشه_

 .بسیار خوب، رس میگم حاج خانم با خانم والده  رامک  حبت کنند_

 

بااه مااادرر اتااال  دادر و شاای کااه بااه خانااه رساایدر، اهمیاادر مااادرا  اارار زنونااه       

 !بدون مرد   اشته  برای اردا رنگشنبه، ساعت یازده  تنها

 

سااعت نااه نوشااین اومااد و موهااای ماان و ماماان رو سشااوار کشااید و یااه صرایااا ملاایح   

روی  ااورتم نشااوند  بلااوز زساابون یاسااک، داماان تناا  و کوتاااه مشااکک، بااه همااراه    

 .های مگلسک یاسک روشیدرخوراب شلواری نازک مشکک و دمپایک

 :نوشین صرور به تخته زد و  فت

 !تم! تبدیل لولو به هلودستم درد نکنه، زک ازذ ساخ_

 : وشه زشمک نازک کردر و خواب دادر

 !خودر خوشگلم ولک حا  زون تویکس دستت درد نکنه_
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ا بااا لبخنااد و تحسااین بااه هردومااون نگاااه و مامااان در حااا: رررناا  کااردن ری  ونااه

 .کردمک

اومدنااد! مااادر، مااادربزرگ، دوتااا خالااه و یااک زناادایک! دساات خااالک!!!  شااون کشااک    

 !!خته بودندضراه اندا

البتااه تبااق  اارار   بااا تااک تکشااون دساات دادر و بااا کمااک نوشااین راا یرایک کااردر،   

 . بلک نوشین زای رو صورد

 :بمد از کمک خوا و با و تمارااذ اولیه، خاله بزر ه رو به من  فت

 خوای زیزی به ما بگکضخی عروس خانم، شما نمک_ 

 مثال زک بگمض_

 !بمدا ا ه درصد باعث ناراحتک میشهدونم، تو باید بگک! حراک که نمک_

 :بر خالف میلم، لبخندی از روی ادب زدر

هاای  کانم زناین حرااک داشاته باشام  شاما مثال مملام ررورشاک         یادر نمیاد  اکر نمک_

 !کنیددوره مدرسه  حبت مک

خناا  او: بااه از  االح صخاار! ببااین دختاارر مااا رساام داریاام از عااروس  ااواهک         _

 .سالمت بخوایم

لرزیااد بااا حاارص  رمااز شاادندس ماان باارعکس! درحالیکااه باادنم مااک  مامااان و نوشااین 

 : فتم

یمنااک باارر صزمایشااگاه، صزمااایا خااون باادر کااه دیاباات یااا ساارتان ناادارر، همااه      _

باادر کااه مشااخ  شااه در حااا: حاساار     MRI صنزیمهااا و هورمونااامم نرمااالنض یااا 

 تومور دارر یا نهض

 :نوشین که روی مبل ب لیم نشسته بود، با  دای صرامک  فت

 !منظورشون  واهک بکارته! دوشیز ک_
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هااین بلناادی کشاایدر و ناخودا اااه دسااتم رو خلااوی دهااانم  ااراتم  زنااد لحظااه ماااذ  

لرزیااد بااا و مبهااوذ بااه مهمانهااا نگاااه کااردر و بمااد بااا  اادایک کااه از ااارب خشاام مااک 

 : دای نسبتا بلندی  فتم

 .ه بودبفرمایید بیرون  بفرمایید! تا حا  کسک هم ین توهینک به من نکرد_

 :در حا: بلند شدن با یی   فت خاله بزر ه زودتر از بقیه به خودا اومد

 !حتما ریگک به کفشت هست که اینگوری دا  کردی_

 : دار رو بلندتر کردر

احتمااا  شااما تااو خااانواده و اااامیلتون از ایاان راتارهااا زیاااد دیدیااد کااه زشاامتون      _

 !ترسیده! بفرمایید

 

 :ن کردن خواستگارها، رو به مامان داد زدربمد از راتن یا در وا ع بیرو

تااا اتااال   ااانوی،  اارار   اشااتن و ورود هاار  ونااه خواسااتگاری اکیاادا ممنااو ! هاار    _

 !زک صش ا: کله و نخودزک م زه  یر من بدبخت میفته

 عه، مامان زرا نزدید تو دهناض زنیکه بیشمور روضعهعه

 

خااوردس مباال تکااون نمااک  مامااان کااه تفلااک حااالا باادتر از ماان بااود، ا ااال از روی    

 :های مامان، رو به من  فتنوشین سمن ماسای دادن شونه

تو کاه خاودذ خوابشاون رو دادی! اخاازه نادادی ماماان حارف بزناه! اماا  باو: کان            _

 !ا ن خاممه خیلک ناسالم شده، یه کوزولو بهشون حق بده

 : یااه مرخان و حرااا تو  هنم اومد  ناخواسته  دار رو بلندتر کردر

اونک کاه بخاواد یلطاک بکناه بلاد زیکاار کناه کاه بادنا ساالم بموناه، مطمائن بااا              _

این خور صدمهاا باه اتااز خاواب همدیگاه هام کاار دارناد، ا ن کنتاور داره، راس ااردا            

 زکض

 :نوشین هم به تبمیت از من  داا رو با  برد
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تااو تاو کاه بیرونشاون کاردی! ن اشاتک کاار باه اونگاهاا بکشاه! ا ن هام بهتاره باری             _

خااوای احااا بااده، هاار کاااری خااوای  ریااه کاان، مااکخااوای داد باازن، مااکاتا اات، مااک

 !خوای بکن، اق  اینگوری نلرز  تن و بدن مامان رو هم نلرزونمک

 

تااو سااه کاانی اتاااز نشسااتم و زانوهااار رو ب اال کااردر  ساارر رو روی زانااور   اشااتم و  

 :ی  رار دادرشرو  کردر به  ریه کردن  رو به  بله نبودر اما خدا رو مخات

یمنااک تااو شااا میلیااارد خممیتااک کااه صاریاادی، یااه مااورد مناساای باارای ماان نااداری _

بفرسااتکض درسااته، نوفشااون م نثنااد،تو سااه میلیااارد خممیتااک کااه صاریاادی، یااه مااورد 

مناساااای باااارای ماااان نااااداری بفرسااااتکض حااااا  مت هلهاشااااونم باااا اریم کنااااار،  

مونااه! تااو ایاان  ااد مااککوزولوهاشااونم ااااکتور بگیااریم،  ااد میلیااون نفاار کااه بااا ک  

میلیااون نفاار یااه صدر حسااابک نااداری باارای ماان بفرسااتکض ا ااه داری، یااه هم ااین       

خیااا: ماان مااوردی رو  اابال ساااختک، بفرساات! نااداری خااون هاار کااک دوساات داری بااک 

دیدیااه شااو! خاار مااا از کر ااک در نداشاات! م ااز خاار نخااوردر زنااد ک راحاات و بااک   

مثاال خواسااتگارهایک کااه باارار   خااودر رو و: کاانم، بیفااتم تااو زاااه ازدواج بااا یکااک     

 !ارستکمک

 

بمد از کمک  ریاه و دعاوا و  فتگاوی یکطرااه باا خادا، حاالم خیلاک بهتار شاد  دسات            

 :و  ورتم رو شستم و ریا مامان و نوشین راتم و  فتم

ماان حااالم خااوب شااد  الهااک شااکر خااواب زنیکااه رو هاام دادر و  رنااه خناااز           _

 !!!کنما رو من تمیز مکه راتم! نوشین خان تو دیگه خسته شدی، بقیمک

 

 

 

 

 «سیاوا»
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 اارار شااده بااود باارای کمااک بااه هااومن بااه سااالن اختماعاااذ رزرو شااده، باارر  یااک    

خشان تبلی اااتک باارای والاادین و کودکااان کاام شاانوای مرکااز توانبخشااک  راتااه بااود و  

 .از من خواسته بود در بازدید از سالن و انگار کارهای خانبک کمکا کنم

 

کاردیم کاه  ادای    ناار ساالن ماوارد نوشاته شاده رو بررساک ماک       با هومن در اتا اک ک 

 .دخترا از سالن اومد

ایاان دکتاار هاام مااا رو  یاار صورده! زاارا بقیااه نیسااتندض اقاا  مااا سااه تااا بایااد بیااایم    _

 !!بیگاریض

 !زون بقیه مت هلند، اق  ما سه تا مگردیم_

 :ای  فت دای دیگه

بایااد باااهم براباار باشاایم   زااون شااوهر نااداریم بایااد باااج باادیمض زااه ربطااک دارهض   _

ا ااال از ایاان اخااالز دکتاار خوشاام نمیاااد  شااوخک شااوخک صدر رو تااو رودروایسااک       

 !کنه به  و: مهسا بیایم بیگاریمی اره  مگبور مک

 : دای دور  فت

 بااو: کاان و اات مااا صزادتااره تااا بقیااه  بمااد هاام بیگاااری زیااهض!! دکتاار درخواساات    _

 !ون بروشور زردا رو بدههمکاری داد ما هم  بو: کردیم  شبنم خون، ا

 .دستم نمیرسه، خودذ راشو بردار_

مهساااخ ایاان کااار خدماتیاساات  مااا بایااد ساااک تبلی اااتک درساات کناایمض!! بایااد دو تااا    

  فت این ساکها رو دسته بزنند و رر کنند! به ما زه صخهضصورد مکخدماتک مک

 !خواد رو: خرج نکنه، اق  ادعا دارهشبنمخ مک

 : فت  دای دور با دلخوری
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خودمااون خواسااتیم بیااایم کمااک، دیگااه اعتاارا  کااردن نااداره! شخوااا اونقاادر       _

دکتار رو دوساات دارر و بااراا احتاارار  اائلم کااه نااه تنهااا بارای کااار مرکااز، ا ااه کااار    

 !شخوک و خانواد ک هم داشته باشه، با خون و د: میرر کمکا

 !خواد با روکا توذ ارنگکشبنمخ  شنمه، دلم بستنک سا ر مک

 !بستنک اق  سنتک با م ز رسته زیاد مهساخ

 اماال  هووور مانم بساتنک دساتگاهک هاوس کاردر، اونام باا ساس شاکالتک ااراوون!           _

 !کنیم صماده رو ساکها این باید نشه، صب تا اریزر ب ارید رو هابستنک

 !ها رو و ل کنمتونم این دستهمهساخ اههه! من نمک

 .کنمساک رو درست مک میخوای عو  کنیمض تو بروشورها رو ب ار، من_

 !یکدامه و کامال نا هانک موسو   حبتشون عو  شد

 !مهساخ بستگک داره، مممو  خلسه دور ، سور

 : دای دور با خنده  فت

شااماها زقاادر باحالیااد! ماان خیلااک باارار مهمااه خواسااتگار تاارف مقااابلم، خرورااف     _

تیاد! دمتااون  کناه یاا ناه، رور نمیشاه بپرسام! شاما باا دوسات رساراتون اینقادر راح          ماک 

 ! رر

 

 اادای یریرهااای مهسااا هم نااان شاانیده میشااد  نگاااهک بااه هااومن انااداختم، بااا یااک  

لبخنااد مو یانااه باار لاای،  وشاااا رو تیااز کاارده بااود و تمااار مکالمااه رو بااا د اات       

 .شنیده بود

 :در اتا ک رو باز کرد و با  دای بلند  فت

 سه رنی تاض_

 !رونزده تا_

 :از اتا ک خارج شد و روی سن رات
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 ساکهای صماده رو ب ار تو اتا ک رشت سن  نسکااه خریدیض_

بلااه، روی میزه شااما زااکض لیااوان و بشااقاب یااه بااار مواارف خریدیاادض  اشااق زااکض   _

 خریدیدض

 !تو ماشینه، ا ن میگم بیارن_

 :بمد رو به من کرد و  فت 

 !ها رو میاریض سوییچ رو میزهسیاوا، از تو ماشین من کیسه_

و بااه ماان نگاااهک کردنااد  بااا خاام کااردن ساار سااالر کااردر،   سااه تااا دختاار بر شااتند  

شبنم و مهسا هام سار تکاون دادناد، اماا ساه رانی تاا عاالوه بار سارتکان دادن، خساته             

 .نباشیدی هم  فت اکر کرده بود من نیروی خدماتک هستم

 ااروف یااک بااار مواارف رو روی میااز، کنااار خمبااه کیااک و نسااکااه   اشااتم  هااومن  

 :نگاهک به میز انداخت

 رنی تا! کیک و نسکااه کم نیستض سه_

 .رونزده تا! نه، اکر نکنم، از هر کدور رنگاه تا اسااه  راتم_

 : هومن شیطنت صمیز نگاها کرد

 !خوشم میاد کم نمیاری_

 :با لبخند خواب داد

 !منم خوشم میاد شما از رو نمیرید_

 

 :شبنم به سمت هومن اومد و  فت

 !!هاضرو زک کنیمض  زمه خواید کیفیت نسکااه و کیکدکتر نمک_

کنکضسااپنتاض صب مماادنک  کاال مااک تااو کاااراتو انگااار دادی ا ن داری بااا ماان کاال    _

  راتکض

  !رونزده تا_
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 :بمد زد زیر خنده و ادامه داد

 .بینیددکتر شرتیم کردید! بله، زیر میز   اشتم  رومیزی رو با  بزنید مک_

 :ای خواب دادهومن با لبخند مو یانه

 !حیار دامن میز رو بزنم با ! حراا میزنیااینقدر بکیمنک من _

 :سپنتا خندید و سری به ز  وراست تکون داد و  فت

 االسک زای صوردر، یه استراحت بکنیمض_

 .هاتون خسته شدید بیاید استراحتبکنیم  دختراااا ، اروا  عمه_

 

نهااای یااک ای بیاارون صورد   بااا صرامااا تااو لیواسااپنتا از زیاار میااز یااک ساااک رارزااه 

بااار موااراک کااه خدا انااه تهیااه شااده بااود، زااای ریخاات  در یااک  ااوتک کاارر رو باااز  

کاارد و  ناادها هاام مشااخ  شاادند  بمااد  اارف در بسااته ای رو روی میااز   اشاات و   

 :رو به همه  فت

 .بفرمایید کیک_

از تااوی کاایفا یااک بسااته دسااتما: مرتااوب درصورد، درحالیکااه بااا دسااتما: دسااتا  

 :کرد  فترو تمیز مک

 !نگا: یادر راته بیارر  باید با دست کیک برداریمز_

 .بمد هم بسته دستما: مرتوب رو کنار  رف کیک   اشت

 

 :هومن در  رف کیک رو برداشت، نفس عمیقک کشید

 هووور، خودذ رختکض_

 :با لحن بامزه و مثال متمگبک  فت

ماانض!!! یمنااک یااه در ااد اکاار کنیااد ماان از ایاان هناارا داشااته باشاام! دساات رختااه     _

 .مادرمه

 :هومن با ت سف سری تکون داد
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همااین دیگااه! کیااک بلااد نیسااتک درساات کنااک، رو دساات مامااان خوناات موناادی! یااه  _

 !دوره کیک رزی و ازاین زرذ و ررذ ها برو

 :ابرویک با  انداخت و با خنده خواب داد

 ! رار به صموزا باشه، او: باید صشپزی یاد بگیرر، کیک و دسر ریشکا_

 !شانس صورد  بولا نکردی رس ایزدی بینوا_

 :دوباره خندید

 !شانسض!! خفت شیا صورد، خودا خبر نداره_

 :مهسا لیوان زایا رو برداشت و با ناز  فت

 .شکالذ تلخ نداریض من عادذ دارر زاییم رو با شکالذ تلخ بخورر_

 :خیلک عادی نگاها کرد

 .نه، ندارر_

 نااد از تااوی  ااوتک کاارر    ای خااز ایاان نااداره، یااک  بااا ااایس و اااااده، انگااار زاااره   

 .برداشت

 :سپنتا رو به من کرد

 ارماییدضنمک_

 .ممنون، ا ن_

 :زایا رو بدون  ند، خرعه خرعه نوشید و از هومن ررسید

 !سیستم  وتک و توویری رو زک کردیدض عور به مشکل نخوریم_

 !صره، سیاوا زک کرده، سالن در ریت  راتیم، همه زیزا با خودمونه_

 :داشت طمه کیکک بر

وسااایل راا یرایک حاسااره، ساااکهای تبلی اااتک هاام داره صماااده میشااه، اقاا  بادکنکهااا  _

 !مونده
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هاشاون رو با اریم، دیگاه    تلنبه بر اک صوردر  بادکناک هاا رو هام بااد کنایم و دساته       _

 .تمور میشه

 :شبنم رو به هومن کرد

 خواید لباس یه مد: بپوشیمضدکترض نمک_

 !!ا ن میگکض و ت هستض_

 :اب دادمهسا خو

 .شا: بگیریم_

 .بسیار خوب_

 :بمد هم رو به سپنتا کرد و ادامه داد

 زحمتشو میکشکض_

 !به روی زشم_

 :داشت،  فتمهسا درحالیکه با اکراه کیکک برمک

 ! لبهک بگیر! من به روستم  لبهک میاد_

هومن نگااه تحقیرصمیازی باه مهساا اناداخت کاه البتاه مهساا متوخاه نشاد  بماد رو باه             

 :فتسپنتا  

 .رنگا رو براساس موخودی م ازه انتخاب کن  خودذ رو ا یت نکن_

 :لبخندی زد و خواب داد

  . یررباشه، بمد از اینگا میرر مک_

 

 :هومن نا هانک برا کیکا رو توی بشقاب   اشت واز سپنتا ررسید

 ببینمض تو دیروز با دمپایک اومده بودی بیمارستان ضدمپایک  ورتکض_

 :خیره شد با حیرذ به هومن

 شما از کگا خبردار شدیدض_
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 :مهسا با لبخند تمسخرصمیزی ررسید

 صرهض وا ماض_

 :خیلک خونسرد لیوان زایا رو روی میز   اشت و با صراما  فت

 اابح وارد ایسااتگاه متاارو کااه شاادر، یهااو راشاانه کفشاام شکساات، خااوری کااه  اباال   _

یااره  کلیاد خوناه    روشیدن نبود  کسک خوناه نباود کاه بخاوار زنا  بازنم بارار کفاا ب        

رو هاام خااا   اشااته بااودر  ماان هاام بااه  هاانم رسااید مممااو  خانمهااا تااو محاال کااار     

کننااد، راااتم راایا خااانم متواادی بلاای ، مشااکلم رو بهااا  فااتمس   ااند: راشااون مااک

اون بنااده خاادا هاام  ااندلهای  ااورتیا رو داد بهاام  خااودا کفشاااا رو روشااید  بااا  

 ااراتم ، ازا خواسااتم باارار   ا نزدیااک بیمارسااتانه تماااس خااانم امیااری کااه خونااه 

کفا بیاره  ایناه کاه باا  اند:  اورتک اومادر بیمارساتان، اینگاا  اندلهای خاودر رو           

  .روشیدر ،با کفشهای خانم امیری هم راتم خونه

 :با تحسین نگاها کردر

زااه خااوب تونسااتید اوسااا  رو ماادیریت کنیااد! عالیااه کااه هااو: نشاادید و تونسااتید   _

 !زنین زیزی به  هنم نرسیدسریع استد : کنید! من ا ال 

 :شبنم خیلک عادی خواب داد

 !کال مدیریت بحرانا خوبه_

 :هومن برا کیک رو دوباره برداشت و رو به سپنتا  فت

ماان از خیااابون ا االک دیاادمت، شااک کااردر  اکاار کااردر حواساات نبااوده بااا دمپااایک  _

 !ذ اومدیروارشک تو خونه

 !نه دیگه، اینقدرها هم  یی نیستم_

 :من به  دا دراومد و بمد از مکالمه کوتاهک رو به من  فتموبایل هو

 تونک بری مهد کودک دنبا: صراسضمک_

 مشکلک نیست  کک بررض_
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 :نگاهک به ساعت انداخت و  فت

 باال از دوازده و ناایم بایااد اونگااا باشااک  ا ن راشااو باارو   اابر کاان! سااپنتا رو هاام     _

و روسااری اروشااک هاام  بباار، ساارکوزه مهااد یااه راسااای هساات   اعاادتا بایااد شااا:     

 .داشته باشه

 :بمد هم رو به سپنتا کرد

راشااو راشااو! تااو باارو دنبااا: خریااد شااا:  ایاان دوتااا ریاارزن یریاارو بقیااه کارهااا رو   _

 .انگار میدن

 

سااوار ماشااین شاادر  خوشاابختانه ماشااین رو تااازه کااارواا باارده بااودر و تمیااز بااود    

 :روی  ندلک خلو نشست و  فت

 .ببخشید مزاحم شدر_

 !ایه! مراحمیدزه حر_

 

 :ماشین رو که روشن کردر،  دای رخا ماشین بلند شد

 یروبا که میشه روشن زرایا»

 میان از مدرسه خونه کالیا

 یاد حراای اون روزذ میفتم

 «...که تا  فتک به خون و د: شنفتم،

 :با حیرذ و لبخند  فت

 !وااای!!! منوزهر سخایک_

 : نگاها کردر

 دوست داریض_

 !مه  ردرر خیلک  داا رو دوست دارهنوستالژی ب گی_

 .لبخندی زدر و زیزی نگفتم
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 .بود از صیاسک  لبخندا دوباره رر رن  شد« صمنه»صهن  بمدی 

 ردرذ  دای صیاسک رو هم دوست دارهض_

خونااد کااه داد مااادرر نااه، ب ااه کااه بااودر راادرر صهناا  صمنااه رو یااه خااور دیگااه مااک _

 .درمیومد، یاد اون خاتره ااتادر

بااا انگشااتار رو ارمااون ماشااین ساارب  راتااه بااودر، شاارو  کااردر بااه       در حالیکااه

 :خوندن

 زنهصی ننه، صی ننه، زنم منو مک_

 کنهکشه، سیبیالمو مکرنگولم، مک

 خونم زدستا، صتیا  راته

 ...خرج سه سا: رو ، ریا ریا  راته

 

 :هاا از شدذ خنده به لرزه ااتاده بودشونه

 !معالک بود  راتم به دوره خردسالی_

 :با لبخند محبت صمیزی نگاها کردر

ایاان اولاادر کااال  دیمیااه  باارای مااادرر درساات کااردر  بااراذ خالبااه باارا دار، از     _

 .روا کپک کن  بمدا الا رو بده به هومن بهم بده

 .داررکنید  رس با اخازتون مو ع ریاده شدن الشتون رو برمکخیلک لطف مک_

 

خااورد   اادای رخااا ماشااین رو   همزمااان بااا ساار تکااون دادن ماان، موبااایلا زناا  

کارد اماا  ادای موباایلا اونقادر بلناد باود کاه         کم کاردر  خاودا صرور  احبت ماک    

شاانیدر  البتااه  وشااک رو روی  ااوا زااپا هاام      کااامال  اادای مخاااتبا رو مااک   

 .  اشته بود

 !الو سالر مامان خان_

 سالر مامانک  خوبکض_
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 ممنون، شما خوبیدض عزیز بهترندض_

نااوز با ساات، ولااک خطرناااک نیساات   اباال کنترلااه  شااکر خاادا الحمااداب، اشااارا ه_

 .الکک ما رو ترسوندند

 :خندید

هاادف کشااوندن شااما بااه نیشااابور بااود  و رنااه از او: هاام عزیااز خااون زیزیشااون    _

 .نبود

 دونستکضتو مک_

رریااروز بااا نیمااا  ااحبت کااردر ،  فاات زیااز مهمااک نیساات  اقاا  خواسااته یااه کاام    _

هااوای عزیااز رو داشاته باشااند  اونااا هام همااین تاارس   ا رو بترسااونه، بیشاتر  خاانواده 

 .رو به شما منتقل کردند

ده، دو روزه اومااادر خوباااه وا ، خاااواب تلفااان ماااادر و خاااواهرای خاااودا رو نماااک_

 !کنهاینگا نیومده یه خوشامد بگه، اونو ت با تو خیک خیک مک

 خواب تلفان مانم ناداد! خاودا بمادا زنا  زد  درک کنیاد و اتا خیلاک راره  حاا            _

شما هم یاه زحمتاک بکشاید،  احبت کنیاد کمتار باه خاانما  یار بادن   ااهرا واساه             

 !همین موسو  کم میره خونه

 ...صخه این دختره خا واسه تراداری ن اشته_

کنیاادس شااانس حاارف شااما  ااحیح، شااما سااارا رو بااا عااروس خودتااون مقایسااه مااک  _

باشااه، شااما خااوب بااوده عااروس خااوب و بااااخالز  یرتااون اومااده  ولااک حواسااتون     

صرامااا و خوشاابختک نیمااا در  اارو صرامااا ساراساات  ا ااه بااه سااارا تیکااه بناادازن،    

ای ناداره یاا راات و صمادا رو کمتار      دودا تو زشام نیماا میاره  اونو ات نیماا زااره      

تار از حاا  میشاه  حاا  شاما یاه تاالا بکنیاد، راه         کنه یا زناد یا رار تانا   از ا ن مک

 .دوری نمیره

 ...تو رو نداره، اونو ت توزک بگمض سارا زشم دیدن _
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 .بها حق میدر  منم بخاتر نیما میگم نه سارا_

 باشه مادر  کاری نداریض_

 .سالر برسونید، موا ی خودتون هم باشید  خدانگهدار_

 .خداا _

 

 :در حالیکه  وشک رو توی کیفا می اشت،  فتم

 مامانت بود درستهض_

 .بله_

 دو سه روزه که راته مساارذ درستهض_

 .همینطوره بله،_

 :خیره شدر به زشماا

 اونو ت از راه دور کیک رختهض_

 : رمز شد و  فت

 !شما خیلک نکته سنگید_

 

صرنگاام رو روی لبااه ی رنگااره   اشااته و بااا نااوک انگشااتان دساات زااپم ارمااون        

ماشااین رو  راتااه بااودر  دساات دیگاارر رو روی دنااده   اشااتم و ساامن عااو          

 :کردنا، بدون اینکه نگاها کنم،  فتم

درو   فااتن الکااک خیلااک حیفااه! حاادا ل یااه درو  باااارزا بگااو! ارزا  ناااه رو       _

 .ای نیستداشته باشه! به خاتر شوخک و هیچ و روچ  ناه کردن ، کار عا النه

 .ممنون از ت کرتون، زشم_

 

باادون هاایچ توخیااه یااا توساایحک  بااو: کاارد! باااور کردنااک نبااود! باارای اینکااه ارااا رو  

 . بیشتر کردر عو  کنم،  دای رخا ماشین رو
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رشاات زاارا   رمااز بااودیم  دختاار ب ااه اااا: اروشااک بااه ساامت ماشااین اومااد   باال از  

رسیدن دختارک، خام شادر و از تاوی داشابورد یاک بساته کیاک و یاک  اوتک شایر            

  :برداشتم و به سمت دخترک  راتم

 .بفرمایید خانم کوزولو، نوا خان_

 خریضمرسک عمو  اا: ازر مک_

م  ااندوز  ااد ه رو داشااات، یااک رونواادی باااه     از خاساایگاری ماشااین کااه حکااا   

 . دخترک دادر

 دونه از اون خوباا بهم بده، باشهضیه_

 !االهای من هما خوبه عمو_

راکاات اااا: رو  ااراتم و روی کنسااو: ماشااین   اشااتم  زاارا  هنااوز  رمااز بااود         

 :سپنتا نگاهم کرد

 خونیداضنمک_

 : یدی شونه با  انداختمبا بک

یمات سارصید،  فاتم کاه مااه مان شاو،  فتاا ا ار برصیاد  ای             فتم یم تو دارر،  فتاا _

کشاک باه   دوست بادان و ص ااه بااا کاه باا توکال بار خادا و تاالا و کوشاا و منات           

 .عشقت خواهک رسید

 :با لبخند نگاها کردر و ادامه دادر

 نوفه االها اینه که  فتم  تو به اا: اعتقاد داریض_

 !اشه نه، اعتقاد نداررا ه مثبت باشه، اعتقاد دارر  ا ه مثبت نب_

 .راکت اا: رو به تراا  راتم و سمن رانند ک به راکت اشاره کردر

 .بازا کن، بخون  خوب بود منم ممتقد میشم_

 :راکت رو باز کرد و با خنده خوند
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 فااتم یاام تااو دارر،  فتااا یماات ساارصید   فااتم کااه ماااه ماان شااو،  فتااا ا اار برصیااد   _

 !تمبیرا رو هم که خودتون بلدید

 

 :شین رو خلوی راسای رارک کردرما

 .کنید منم میرر دنبا: صراستا شما خرید مک_

دوناام هاار زااک بخاارر،  شااما هاام تشااریف بیاریاادس شااریک خاارر داشااته باشاام  مااک  _

 . یرندها ایراد مکب ه

 .بسیار خوب، بفرمایید_

در م ااازه رو باااز کااردر و بااه احتااراما کنااار راااتم  بااا لبخنااد و نگاااها تشااکر کاارد 

  .شد و وارد

 :به یک شا:  ورتک توسک خیره شده بود  کنارا راتم و  فتم

 ! شنگه_

 !خیلک، اما مهسا از رن  توسک خوشا نمیاد_

 :به شا:  رمز صتشین اشاره کردر

 .دوستاذ از این خوششون میاد_

 :متفکرانه سر تکون داد

 !خوره شنگه، اما هم نازکه، هم عرسا کمه  به درد من نمک_

 !زقدر نکته داره یه شا: خریدن_

 :لبخندی زد

 اون زرشکیه زطورهض خطوب درهم برهم مشکک دارهض_

 !خوبه_

 !کنه ندلیهای سالن هم زرشکک هستن! هارمونک خالبک ریدا مک_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

127 

 

اروشنده عنوان کارد کاه از اون شاا: هشات تاا موخاود ناداره، بایاد  ابر کنایم تاا از            

  .انبار بیاره

 :رو به سپنتا  فتم

 یاارر، ینگااا باااا، ماان میاارر مهااد کااودک، صراس رو تحویاال مااک  دیاار میشااه! تااو ا_

 میار دنبالت  باشهض

 .باشه_

 :موبایلم رو درصوردر

 .شمارتو بده، زن  زدر بهت بیا رایین_

 .بسیار خوب_

کااردر و بااراا ماایس کااا: مینااداختم، خااداحااظک   در حالیکااه شاامارا رو ساایو مااک 

 :رو برداشت و  فت کردر و راتم  بیست د یقه بمد، با اولین زن   وشک

 .اومدر_

بالاا االه هاام  طااع کاارد  سااوار ماشااین کااه شااد کیسااه خریااد رو روی  ااندلک عقاای  

 :  اشت و رو به صراس  فت

 به! زه رسر خوا تیپک! شما باید ص ا صراس باشک، بلهضبه_

 سالر، بله من صراس احمدی هستم  شماض_

 .ابروهای هر دومون با  رات و نگاهک بهم انداختیم

 :ا رو به نشانه ی موااحه به سمت صراس دراز کرددست

 .لیال سپنتا_

 خوشبختم، دوست دختر سیابشکض_

 !کنم  اتفا ک باهم اومدیم دنبالتنه، من تو مرکز توانبخشک ردرذ کار مک_

 :از توی صینه نگاهک به صراس انداختم و با خنده  فتم

 ردر سوخته! من کک دوست دختر داشتمض_
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 .یه ابلین )اولین( بار داشته باشه دیگه خی هر زیزی باید_

 :سپنتا زیر لی  فت

 !رسر دکتر احمدی ییر از این باشه، عگیبه_

 :از توی کیفا صب نباذ زوبک بزر ک درصورد و رو به صراس  فت

 .این برای شماست  امیدوارر دوست داشته باشک_

رو نشااون صراس بااا نگاااها از ماان اخااازه خواساات و و تااک بااا بسااتن زشاامار ت ییاادر  

 :دادر با خوشحالک صب نباذ زوبک رو  رات و  فت

زااه بزر ااه! دساات شااما درد نکنااه! راسااتک ساایابا! دناادونامو ببااین! همااین ا ن      _

 مسباک )مسواک( زدر  ببین خوب شدهض

اا رو کااه از  ی دوتااا  ااندلک خلااو صورده  رشاات زاارا   رمااز تو ااف کااردر  زانااه  

  بود رو  راتم

 !مرواریدهایکبه! زه ب ار ببینم  به_

 :دهنا رو باز کرد

  !اون صخریا رو هم ببین! ببین زقدر خوشگلن_

صااارین، ا ااه مرتاای بمااد از یاا ا و شااکالذ خااوردن مسااواک بزنااک، هاایچ و اات       _

 دندوناذ خراب نمیشن  رفک و این صذ و صش الها هم ممنو   باشهض

 .خرهخیالت راحت! مامانم ا ن برار نمک_

 :صب نباذ رو نشون داد و  فت

 ا ن بخوررض_

 .  بازا نکنخوار بگیررتر مکنه ، یه زیز خوشمزه_

 

خلااوی  نااادی نگااه داشااتم و سااه تااا بسااتنک دسااتگاهک خریاادر  او: بسااتنک صراس رو  

 :دادر ، بمد بستنک سپنتا رو به سمتا  راتم
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 !بفرمایید   اینم بستنک دستگاهک با سس شکالتک اراوون_

 :اتهاا  رمز شد و بستنک رو  ر ونه

 شنیدیدضکردیم، شما  دامون رو مکما تو سالن  حبت مک_

خندیدر و با اشاره سار ت ییاد کاردر  زناد لحظاه ساکوذ کارد و  یاااا متفکار شاد            

 :به  هقهه خندیدر

 !خواد اکر کنک! هیچ حرف خاص و سایمک نزدینمک_

 

صخاارین تکااه بسااتنک رو در دهااان   اشااتم و در حااا: تمیااز کااردن دور لاابم، نگاااهک   

بااه صراس و سااپنتا انااداختم  هاار دو بااا صرامااا و لاا ذ زیااادی بستنیشااون رو لاایس     

زدنااد  زقاادر شاابیه یااک خااانواده شااده بااودیم! یااک خااانواده خوشاابخت و          مااک

 ! میمک! یه زیزی تو دلم، هرررری رایین ریخت

 !خیلک خوشمزه بود عمو ، ممنون_

 !کنم، نوا خونتهمون سیابا میگک بیشتر حا: مک_

ا: مرتاااوبک از تاااوی کااایفا درصورد و کاااامال زرخیاااد و  اااورذ و   ساااپنتا دساااتم

 :دستهای صراس رو تمیز کرد

 خی، این ص ای خوا تی  امروز تو مهد زک یاد  راتهض_

صراس بااا یاارور شاارو  بااه خوناادن شاامری کاارد کااه  اااهرا همااون روز یاااد  راتااه    

 :بود  بمد به  ورذ نا هانک از سپنتا ررسید

 با زیکارستضدونک سیالیال خون! تو مک_

 !نه، ب ار حدس بزنم_

 :دستم رو با انگشتهای بسته با  صوردر و  فتم

 !رنی تا ار ت داری_

 !دندانپزشک_
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 : با تمگی نگاها کردر

 صراس  فتض_

 .با برخورد اولیه و نشون دادن دندوناا  فت_

 :به  ورتا خیره شدر

 !دختر باهوا و تیزبینک هستک_

 :صراس ررید وس 

 زنندضدونستک دندونپزشکا صمپو: مکلیالخون! مک_

 :خندیدر و از توی صینه نگاها کردر

 !زه کالسک   اشتک واسم! دمت  رر_

 :سپنتا با محبت و حیرذ تونمک به صراس نگاه کرد

 نه بابا، وا ماض_

ا رو نشاون  زنان اینگااا )لثاه   صره، هر کاک دنادونا خاراب بشاه، یاه صمپاو: ماک       _

 .داد(، خوب میشه

 :نمک که  ود عبور از خیابان رو داشت، تو ف کردربخاتر حرور خا

هااومن هاام بااا ایاان ب ااه باازرگ کااردنا! کااال دانااا دندانپزشااکک رو باارد زیاار      _

 !س ا:

 

بااه سااالن اختماعاااذ کااه رساایدیم  باال از ریاااده شاادن الااا رو درصوردر و رو بااه      

 :سپنتا  فتم

 .خدمت شما! کپک کردی بده به هومن_

 .حتما، تشکر_

ت، کیسااه شااالها رو برداشاات و بااه ساامت سااالن رااات  دوساات  دساات صراس رو  رااا

 .داشتم بگم وایستا باهم بریم، اما حیف که درست نبود
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 :و تک وارد سالن شدر  دای مهسا رو شنیدر

 این زیهض صخه من توسک  ورتک رو با زک ست کنمض_

عزیاازر ایاان باارای خودمااه، اون زرشااکیا رو باارای مرکااز  ااراتم  بااا مااانتو مشااکک    _

 .خورهشه   ندلیهای اینگا هم زرشکیه، اکر کردر به رن  ارا مکست می

 :شبنم با د ت شا: رو زیر و رو کرد

بااد نیساات! امااا خیااا: نکاان نفهمیاادیم! خااودذ زرشااکک دوساات داری ننااداز  ااردن  _

 !ارا و محی 

 :مهسا با روزخند ادامه داد

هااا دیگااه کخااوب از زیاار کااار در راتیااا! تمااور ساااکها رو   اشااتک واسااه مااا! بادکناا _

 !سهم خودته! ما خسته شدیم

بساایار خااوب ، اقاا  یااه زحماات بکااا بااه ب ااه هااا ریامااک باازن بگااو بایااد شااا:      _

 .زرشکک سر کنیم، ا ه دوست دارن مانتو مشکک بپوشند

 خودمون زیکار کنیم ض_

همااین ب اال زنااد تااا مااانتو اروشاایه، ا اار هاام از مااد ا خوشااتون نیوماادس مگبوریااد _

کنیااد یااا اینکااه بااا ریااک برامااون از خونااه مااانتو        بر ردیااد خونااه لباااس عااو    

 !های روی میز زیادهبفرستند   زینه

 :مهسا  وشه زشمک نازک کرد

 !هب و*سهاذ! امال بادکنکها دستت رو مکبا این  زینه_

 ، باشهس تلنبه کگاستضی و*سروی ماهشون رو ب_

 

 :هومن در حالیکه صراس مثل کوا  بها زسبیده بود، وارد سالن شد

 !زیمبوهاا اینگاستدست منه ، بادکنکها و تمور زلم_

 :رو به هومن  فتم
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 .کنمبده من، من بادکنکها رو باد مک_

 :رو به سپنتا ادامه دادر

 .تو هم زرذ و ررتاا رو و ل کن_

 

 :هومن رو به خمع ررسید

 خوار ناهار سفارا بدر  خوخه یا کبابضمک_

 .بقیه کبابمن و سپنتا و صراس خوخه سفارا دادیم، 

 :سپنتا هومن رو مخاتی  رار داد

 !دکتر، واسه من برنی نگیرید_

 :مهسا هم رشت بندا ادامه داد

 !خوررمنم برنی نمک_

 :هومن زشمکک زد و  فت

خوریااد  مگااه نااه لااوس بااازی در نمیاریااد  مثاال ب ااه خااوب یاا اتون رو بااا باارنی مااک_

 صراسض

 :سپنتا لبخندی زد

انادازی شادهض زشام! بارای ریشابرد مقا اد تربیتاک هار         عه، ستاد نهاک از منکار راه   _

 ! ونه مشقتک را به خان خریداریم

 

 همااان بااه ایدسااته و متراااد رناا  بااه بسااتک بادکنااک هاار باارای سااپنتا خیلااک سااریع 

 و اال بهاام کااا بااا تااا ده تااا ده رو بادکنکهااا یدسااته    اشااتمااک بادکنااک رناا 

هااای بنم هاام روی  ااندلکتاار باشااه  مهسااا و شاا خاییشااون راحااتا خابااهتاا کااردمااک

 .کردندسالن نشسته بودند و با هم  حبت مک

تمااار بادکنکهااا کااه صماااده شااد، همزمااان بااا اوماادن هااومن ، راایا مااا اومدنااد و         

تااایک بادکنااک رو برداشااتند و بااه راهااروی ورودی بردنااد و داخاال      هااای دهدسااته



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

133 

 

مال هااایک کااه بااه همااین منظااور تهیااه شااده بااود،   اشااتند یک حرکاات کااا     اسااتوانه

 !نمایشک که مثال ما هم تو امالیت شرکت داشتیم

 :صراس که زشما به انبوه بادکنکها ااتاد،  وز زده از سپنتا ررسید

 تونم برداررضمن زند تا مک_

 :زانوهاا رو خم کرده و خودا رو همقد صراس کرد

 زند تا دوست داریض_

 !هزارتا_

بابااا اخااازه بگیاار، بااردارس  ا ن سااه تااا انتخاااب کاان، عواار هاار زااک اسااااه اومااد از   _

 باشهض

 کنکضباهار بازی مک_

کااارامون تمااور بشااه، زشاامس کمااک کاان اینگااا رو زودتاار خمااع کناایم، بااه بااازیمون   _

 برسیم، باشهض

کاارد  صراس هاام یااک دسااته بادکنااک رو هااومن بااا لاا ذ بااه صراس و سااپنتا نگاااه مااک

 .به راهرو برد و به مهسا داد

 : ک رشت سن   اشت و  فتسپنتا هم وسایل صنگا را داخل اتا

 کک میاد بادکنک بازیض_

 :صراس ررسید

 خوریهضبازیا زه_

خوریه کاه ایان شاا تاا بادکناک رو مینادازیم باا ، نبایاد با اریم زماین بیفتناد             این_

 .سوزیم و بازی تمور میشها ه بادکنکک زمین بخوره ، هممون مک

 ! بو:، بابا داور! سیابا بیا وس _

 :زیر لی  فتم

 ! ین میگه بیا وس  انگار عروسیههم_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

134 

 

زنااد د یقااه بمااد، ماان و صراس و سااه تااا دختاارا تااو ارااای بااین ساان و  ااندلیها بااه     

کاردیم  باه هاوای صراس، باه کاودک درونمااون      زدیام و باازی مااک  بادکنکهاا ساربه ماک   

 !اخازه امالیت دادیم

زد و ساامک باارخالف سااپنتا کااه باادون بااا  رااایین رریاادن بااه بادکنکهااا سااربه مااک      

کاارد بادکنکهااا رو بااه ساامت صراس هاادایت کنااه، مهسااا بااازی رو خیلااک خاادی      مااک

رریااد  حتااک زنااد بااار کااه بادکنااک با ساار ماان  راتااه بااود  مثاال والیبالیسااتها بااا  مااک

تاار بتونااه سااربه بااود بوااورذ کااامال اتفااا ک از تااوی ب اال ماان ساار درصورد، تااا راحاات 

 .ای بایستمو  وشهسر و  دا از بازی بیرون بیار بزنه! همین باعث شد بک

 .کردای بازی رو تماشا مکنگاهک به هومن انداختم که با لبخند ردرانه

 : نگاها رو به ترف من ت ییر داد

 نظرذ در مورد سپنتا زیهض_

زدر کمااک خواسااتن و ایاان حراااا نقشااه باشااه! سااپنتا همااون         حدسااا رو مااک  _

 خواستک بهم ممراک کنکضدختریه که مک

 نظرذض_

 :رو خلو صوردرمتفکرانه لبار 

 !دختر خوبک به نظر میاد!  ابل بررسیه_

 !ب ه رررو! از سرتم زیاده_

 .بادکنکک رو که به سمتم اومده بود رو بطرف ب ه ها انداختم

 شناسک ضا رو مکخانواده_

یااه باارادر داره کااه زهارسااا: از خااودا بزر تااره  رزیاادنت بیهوشاایه! راادرا        _

شااون تااو همااون خیااابون مطاای منااه،    هکارمنااد مخااابراذ و مااادرا ارهنگیه خوناا  

ریاااده میاااد مرکااز  زنااد باااری راادر و باارادرا رو دیاادر،  اااهر مااوخهک دارنااد  تمااار  

 !ا همینهشناختم از خانواده
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  سااپنتا هاام یااک  بمااد از ناهااار مهسااا و شاابنم بااه  وااد خریااد مااانتو بیاارون راتنااد    

 :تماس تلفنک  رات و رو به هومن  فت

 ای هستضدکتر کار دیگه_

 .نه، برو یه استراحتک بکن تا ساعت سه که مهمونا میان_

 .رس با اخازه_

 :رو به هومن کردر

 .کشمخونم، میرر تو اون اتا ک دراز مکمنم نمازر رو مک_

 .ای نیست  برو خونهخسته شدی  کار دیگه_

 :زشمکک زدر

 .مونمتازه به بازده رسیده  تا صخرا مک_

 

شادر  ساپنتا رو دیادر کاه رشات  اندلیها باا هماان         وسو  اراتم و دوبااره وارد ساالن    

خونااد  بمااد از نماااز، داخاال اتا ااک دراز کشاایدر و دسااتم رو    مااانتو و شااا: نماااز مااک 

زیاار ساارر   اشااتم  ساامک کااردر  هاانم رو از سااپنتا و اتفا اااذ روز خااالک کاانم و یااه   

 .استراحت به خسم و اکرر بدر

 

 :اتا ک شد هومن در حالیکه صراس رو در صیوا  راته بود وارد

بینااک ضهنااوز ارانااک نیومااده ، ایاان ب ااه هاام خااوابا  راتااه      شااانس مااا رو مااک _

 .کنهبد لقک مک

صراس! میااای راایا ماان یااه کوزولااو اسااتراحت کنااکض شاااری و ساارحا: بشااک تااو      _

 خشنض هورض بهتر نیستض

 :یر زد

 !خوارنمک_
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 :هومن باناراحتک لی زد

 !زنهخواد  اق  نق مکدونه زک مکخودشم نمک_

 

صراس رو از هااومن  ااراتم و از اتا ااک خااارج شاادر  هااومن هاام بااه اسااتراحت نیاااز     

داشاات! زشاامم بااه سااپنتا ااتاااد بااا مااانتو مشااکک شاایک مگلسااک کااه حاشاایه رااایینک و  

لبه صساتینهاا خینگولکهاای زرشاکک دوختاه شاده باود  باا شاالک کاه خریاده باودیم            

 .ک داشتترکیی شیکک ریدا کرده بود  ورتا هم صرایا ملیح و زیبای

 ا ن خریدیض_

 .نه، زن  زدر از خونه با ریک برار ارستادند_

 :صراس به سپنتا نگاهک کرد

 خوری صرایا کن  خیضزه خوشگل شدی لیال خون! همیشه همین_

 :با خنده  فتم

 !حرف راست رو باید از ب ه شنید  با صرایا خوشگل شدی_

 ! ایونتونند صرایا کنند  تفلک صباز الهک شکر خانمها مک_

 :صراس از تو ب ل من خودا رو به سمت لیال خم کرد و  فت

 کنکضب لم مک_

 !حتما، بیا ببینم_

ب ااه رو ب اال کاارد و روی یکااک از  ااندلیهای ردیااف او: نشساات  ساار صراس رو بااه    

ا تکیااه داد و صرار کماارا رو بااه زاا  و راساات تاااب داد  بااه د یقااه نرساایده  سااینه

لناد شاد  اونقادر خساته باود کاه ساریع خاوابا          دای نفساهای مانظم و صرار صراس ب  

 .برد

 .بدا من ب ارما تو اتا ک بخوابه_

 !ب ارید خوابا سنگین بشه بمد_
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روی  ااندلک کنااار لاایال نشسااتم و ونااه صراس رو بااا رشاات دسااتم نااوازا کااردر        

 !!!دونم زرا دوباره دلم هری ریخت راییننمک

 !خوابا سنگین شد، بدا من   کمرذ درد  رات_

خااوری ر و صراس رو از تااو صیااوا لاایال، ب اال کااردر  زاارا سااربان  لاابم ایاان خاام شااد

 شده بودض

 :از لیال اا له  راتم تا صراس رو به اتا ک ببرر که هومن وارد سالن شد

 !این خوابیدض زه خوب! شما دوتا هم حسابک ا یت شدید امروز_

ر بشااه، خااوری کااه دوساات داریااد بر اازاایاان زااه حرایااه دکتاار! انشااااب خشاان اون_

 !خستگک از تن هممون درصد

 : درشناسانه به من و لیال نگاه کرد و اق   فت

 !خبران به خیر_

 

 بیدارشاادن از  باال و لاارزا  وشاایم باعااث شااد کااه سااریع صراس رو بااه هااومن باادر  

 : فتم لیال و هومن به رو کردر  طع که رو  وشک بگیرر اا له صنگا از ب ه،

موناادر  امااا دوساات داشااتم تااا صخاار خشاان مااک  همکااارر بااود  بایااد باارر کلینیااک   _

 ااهرا  باال از شاارو  بایااد بارر  امیاادوارر همونطااور کااه خاانم سااپنتا  فاات خشاان بااه    

 !بهترین نحو بر زار بشه  امال

 «لیال»

روی تخاات دراز کشاایدر و بااه سااقف خیااره شاادر  عگاای روزی بااود امااروز! اتفا اااذ   

 .بدنم دا  شد رو تو  هنم مرور کردرس سربان  لبم به دویست رسید و

یمنک میشه از مان خوشاا اوماده باشاهض ا اال رسار خاوبک هسات کاه بخاوار دوسات            

خااوری داشااته باشاام از ماان خوشااا بیااادض بسااتنک رو باارای ماان خریااد یااا همااین     

اتفااا کض  فاات بااا صرایااا خوشااگل شاادرس یمنااک از  یااااه باادون صرایشاام خوشااا      
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کناه  رد مان اکار ماک   دونساتم در ماو  نیومدهض زاه اسام  شانگک هام داره! کاشاکک ماک      

 یا نهض

 ااحبت و تیاا  و خااوا خیلااک بااا کااالس و اهمیااده و باشاامور و مهربااون و خااوا    

همه زیاز تماور باود  باودض وا ماا تماار ایان  افاذ مثبتاک کاه بهاا نسابت میادر رو              

داشاات یااا تااوهم زدرض زاارا ازا خوشاام اوماادهض واسااه اینکااه بااه دختاار ب ااه اااا:     

عااابر ریاااده تو ااف کاارد تااا رد بشااهض   اااروا شاایر و کیااک دادض واسااه اینکااه باارای 

واسااه  انونمنااد راننااد ک کااردناض واسااه محبتااک کااه تااو بسااتنک خریاادنا بااودض      

تیپاک و دندونپزشاک باودنا هام     واسه  امیمیت کالمایاض واساه زاکض یقیناا خاوا      

خااوار تنهااا دلیاال باشااه! ا ااال اینااا دلیاال خااوا اوماادن  دلیاال خااوا اومدنااه، امااا نمااک

 !یشهض دیوونه شدر، راتمیشهض دلیل خنتلمن بودن م

یمنااک میشااه یااه بااار دیگااه همدیگااه رو ببیناایمض کاشااکک  اارار می اشاات الااا رو بااه   

راااتم داد کااه باارر مطاابا  اونو اات مااکخااودا باادر، یااا مااثال کااارذ ویاازیتا رو مااک

 !دونمراتمض نمکمطباض یا نمک

 

 . دای ریامک  وشیم، از اکر و خیا: بیرونم کشید  یه شماره سیو نشده بود

 «خشن خوب بر زارشدض هومن راسک بودض »_

سااربان  لاابم بااه سیوااد رسااید! خااودا بااود! زنااد  انیااه بااه ریااامکا نگاااه کااردر     

 !توور سیاوا در حا: تای  ریامک خیلک  شن  بود

 :خواب دادر

سااالر، خااوب بااود  هاایچ مشااکلک راایا نیومااد و تمااار کارهااا تبااق برنامااه راایا     »_

 «.رات  دکتر هم راسک بودند

 :ه راسخا رسیدبالاا ل

 «.موندر، اما کار ریا اومد نشددوست داشتم تا صخر خشن مک»_
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 :رشت سرا دوباره ریار داد

 «تو زه روزهایک مرکز میریض»_ 

 :خواب دادر

 «ها  دوشنبه الا رو میدر به دکترها و زهارشنبهدوشنبه »_

 «.به خاتر الا نپرسیدر »_

 «شی بخیر»

 «شی خوا»_

 

ای باعاث  ار  راتگاک بادنم     در زناین مکالماه ریاامکک سااده    کار هیچ و ات اکار نماک   

بشه! خدا کنه دوشانبه خاودا بیااد  خاودا بیاادض ا اه اون زیازی کاه تاو  هان مان            

 !هست، نباشه زکض وااای دارر دیونه میشم

 

تااا یکشاانبه شاای هاازار بااار ماشااین سااواری و  ااحبتهای ساایاوا رو باارای خااودر      

وناادر! تااا یااک ریامااک خدیااد ازا بااه  ماارور کااردر  هاازار بااار هاام ریامکهاااا رو خ 

 :دستم رسید

 «. یررالا رو به هومن نده، خودر ببینمت ازذ مک »_

نوشااتم کااک  خواساات بااراا مااک ص  خااوووون!  ااراره همدیگااه رو ببیناایم! دلاام مااک   

 : راره همدیگه رو ببینیمض دلم براذ یه  ره شده! اما به خاا نوشتم

 «اردا شما تشریف میارید مرکزض »_

 «.کنمتا صخر هفته باهاذ هماهن  مکنه، »_

 !!ای خدا! یمنک میشه تو یک کااک شاپ باهار هماهن  کنهض

 

راااره ای »سااه شاانبه دکتاار باهااار تماااس  رااات و خواساات باارای  ااحبت در مااورد    

 .ساعت شا به مطبا برر« مسائل 
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مرتاای و صراسااته، رأس ساااعت شااا، بااا خمبااه شاایرینک در دساات، وارد مطاای         

کااه خااودر رو بااه منشااک ممراااک کاانم،  اادای صراس تااو  وشاام      شاادر   باال از این 

 :ری ید

 ! لیال خوووون! سالر! دلم براذ تن  شده_

 سالر عزیزر، د: منم براذ تن  شده! خوبکض_

 :دستم رو  رات و من رو به سمت اتاز دکتر کشوند و  فت

 !صره، خوبم  بابا منتظرته_

احساااس کااردر  ااورتم  وارد اتاااز کااه شاادر بااه محااه دیاادن ساایاوا کنااار دکتاار، 

لمناات بااه ماان بااا ایاان  .دا  شااد و  لاابم تااو دور خشااک کاان ماشااین لباسشااویک ااتاااد

 !ایزیولویی بک سیاستم

 !سالر، روزتون بخیر_

 :نگاهک به ساعتا انداخت و درحالیکه  وشه زشماا زین خورده بود،  فت

 ! یم عورتون بخیر! البته نظر شما هم محترمهعلیک، ما مک_

 :میز کارا تکیه داده بود وزنا رو روی میز انداخت دکتر که به

 !درود بر سه رنی تای عزییییز_

 :بمد هم رو به سیاوا با اشاره به خمبه شیرینک  فت

 !ا یت نکن این دختر منو! یاد بگیر اینگوری میان، نه مثل تو دست خالک_

 :تکان داد و رو به صراس کرد« برو بابا»سیاوا دستک به ممنای 

 زند تا ریشدستک و زنگا: از منشک بگیریضمیری _

 .باشه سیابا_

 :به سیابا  فتن صراس لبخندی زدر و رو به سیاوا  فتم

 .صوردردونستم اینگایید الشتون رو مکانتظار دیدن شما رو نداشتم  مک_ 

 :روی مبل داخل اتاز نشست
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 !حا  و ت زیاده برا  راتن الا_

 

و ساایاوا زور شااده بااود، برداشاات و رو بااه دکتاار نگاااها رو کااه بااا د اات روی ماان 

 :من  فت

 ااراره شاارکت    یااه همااایا سااه روزه تااو ساامنان بر اازار کنااه  اااردا عواار شاارو  _

تاونک از تارف مرکاز    خاوار بادونم تاو ماک    دونام دیاره، اماا ماک    میشه تا  هر خممه  مک

ما بری سامنانض  ااهرا اونگاا باه هار ساه زهاار نفار تاو هتال یاه اتااز میادن  وسایله               

ه کاه ااردا سااعت هشات از خلاوی شارکت حرکات        ب و*سا یاب و  هااب هام میناک   ا

 .کنهمک

 .ر هماهن  کنم ، بهتون میگماخازه بدید با خانواده_

 :کمک از میز اا له  رات

 ککض_

 :صوردر خواب دادردر حالیکه  وشیم رو از کیفم در مک

 !همین ا ن_

ااات و ساامن بیاارون در حااا: شااماره  ااراتن بااودر کااه ساایاوا دساات هااومن رو  ر 

 :راتن از اتاز رو به من  فت

 !راحت باا_

 

 :در اتاز رو باز کردر و رو به دکتر  فتم

 !موااقت شد_

 :دکتر نگاه خا ک به سیاوا انداخت

 .زنم، میارخورید منم یه زن  مکتا شماها شیرینک مک_

 

 :سیاوا و صراس وارد اتاز شدند  روی  ندلک نشستم که صراس خلو اومد
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 کنکضم مکب ل_

 :دستار رو از دو ترف باز کردر

 .بیا عزیزر_

 :لبخندی زدر و رو به صراس  فتم

 خی، شمر خدید زک یاد  راتکض_

 :خا کردخودا رو مثل ب ه  ربه تو ب لم خابه

  !من خیلک دوست دارر لیال خون_

 :ئک از داخل خمبه برداشت و رو به صراس کردسیاوا شیرینک

 بهت خوا میگ ره، رسرهومنض مثل اینکه اونگا خیلک_

 :نیم وخبک بدون اینکه راسخک به سیاوا بده، ز: زد تو زشمار

 !خوار بزرگ شدیم با هم ازدباج )ازدواج( کنیممک_

 :کرد،  فتشیرینک تو  لوی سیاوا ررید، در حالیکه سراه مک

 !خواد برهب ه رررو، دیر اومده زودر مک_

ا رو ین صوردنااا از ب اال ماان، خناادهبمااد هاام دساات صراس رو  رااات و ساامن رااای 

 : ورذ داد و  فت

 !لیال خون امال  ود ادامه تحویل داره! هنوز مشقاا رو ننوشته_

 :دکتر که وارد شده بود با تمگی ررسید

 زک شدهض_

 :ا رو مخفک کردبا ناراحتک تونمک، خنده

خاواد بازرگ شاد باا     ذ رو خماع کان هاومن خاان! ماک     زشمت روشان! بیاا ایان ب اه    _

 !ال خون ازدباج کنهلی

 : هقهه زد و رو به صراس کرد

 صره باباض_
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 :ای  فته بشه رو به صراس  فتم بل از اینکه حرف دیگه

 .تا تو بزرگ بشک، من ریر شدرس باید دستم رو بگیری از خیابون رد شم_

 !اشکا: نداره_

 :دوباره هومن  هقهه زد

 .تو باید با دختر لیال خون ازدواج کنک، رسرر_

 :امه سیاوا  فتیکد

 !!!عمرا، من به رسر تو دختر نمیدر_

زنااد لحظااه سااکوذ شااد  مطمئنااا  ااورتم  رمااز شااده بااود و مطمئنااا سااربان  لاابم     

 .سیود رو رد کرده بود

 :ای سکوذ رو شکست و  فتدکتر با لحن بامزه

 !!بمممله_

  :بمد هم رو به سیاوا کرد و خیلک عادی ادامه داد

 .حله، اوکک شد_

فلکااک باادخور  رمااز شااده بااودس اقاا  بااا اشاااره ساار ت ییااد کاارد  در راااتن ساایاوا ، ت

 :از اون مکان بهترین  زینه بود

 .با اخازتون منم مرخ  میشم  امال، خدانگهدار_

 :سیاوا سرا رو تکون داد و هومن راسخم رو داد

 خداحاا _

خواسات مثال ب اه هااا ورخاه وورخاه کناان  ادر باردارر  و تااک         از خوشاحالک دلام ماک   

 :خونه رسیدر متوخه ریار از شماره سیو نشده شدر به

خواسااتم دعوتاات کاانم کااااک شاااپ، نظاارذ رو در مااورد خااودر و ازدواج خویااا  مااک »

بشاام  امااا از اونگاییکااه هااومن ترتیبااک داده تااا ماان هاام درایاان همااایا سااه روزه      
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شناسااند، بااه شاارکت کاانم، و باااز از اونگاییکااه صدمهااا تااو ساافر بهتاار همدیگااه رو مااک 

 «.و خودذ اخازه استفاده از این ار ت تالیک رو میدر خودر

 «اردا میبینمت»

هااای  اار  ااراتم،   اشااتم    روی لبااه تخاات نشسااتم و کااف دسااتار رو روی  ونااه    

مساااارذ  باال از ازدواج صرزوی محااا: ماان بااود! کااه بااه لطااف دکتاار هااومن احماادی   

 .محقق شده بود

 

روز خشاان روی  ااورتم  بمااد از نماااز  اابح دیگااه نخوابیاادر  صرایشااک مثاال صرایااا  

نشااوندرس البتااه نفهمیاادر زاارا زمااان اخااراا دو سااه براباار همیشااه شااده بااود! مااانتو    

زهارخونااه  ااورتک توسااک، شاالوار خااین خاکسااتری روشاان، و شااا: توسااک  ااورتک   

کااه بااا ساایاوا خریااده بااودر رو روشاایدرس زماادان توسااک، کیااف دسااتک  ااورتک بااا   

 .کفا ورزشک  ورتک توسک ترکیی خالبک شده بود

 

کارد، هار زاه    دونام هاوا خیلاک خاوب باود یاا حاا: مان هاوا رو خاوب تواور ماک            نمک

بااود  اادای  نگشااکها بیشااتر از هاار روز، شمشااادها ساابزتر از هاار روز و زنااد ک      

رسااید  حتااک تراایااک  اابحگاهک هاام مثاال همیشااه   زیباااتر از همیشااه بااه نظاارر مااک 

 .نبود، روان بود و سبک

صماااده  ب و*سنظاار رساایدیم  مینااک ساااعت هفاات و ناایم بااا راادرر بااه شاارکت مااورد 

شااناختم از مراکااز مختلااف صمااده بودنااد  هنااوز از  هااایک کااه مااکبااود و خیلااک از ب ااه

ماشااین ریاااده نشااده بااودر کااه دکتاار و ساایاوا هاام سااوار باار دویساات و شااا        

صلبالویک سایاوا رسایدند  باه محاه دیدنشاون باا اشااره سار ساالر کاردر و خاواب            

اده شاادیم و بابااا زماادانم رو از  ااندلک عقاای     شاانیدر  ماان و راادرر از ماشااین ریاا    

ببااره، کااه دکتاار خلااو اومااد  بمااد از احوالپرسااک و      ب و*سبرداشاات تااا بااه مینااک  

 :دست دادن به ردرر  فت
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ص اای ساپنتا، ا اه اخاازه بفرماییاد دختار خااانمتون باا ماا بیااد  مان دیار صماار مرکااز             _

راار شااده،  ب و*سای دعااوذ شاادند،  ااندلیهای مینااک رو اعااالر کااردر، ااااراد دیگااه 

من و زند نفر دیگه باا ماشاینهای شخواک میاایم  خاانم ساپنتا هام باا ماشاین ماا میااد             

 ا ه از نظر شما مشکلک نباشهض

 :ردرر که در مقابل کار انگار شده  رار  راته بود، با متانت خواب داد

  .کنم  مشکلک نیستخواها مک_

 :بمد هم رو به من کرد

 یض من بررضبابا خان کاری با من ندار_

 .خیلک ممنون  موا ی خودتون باشید_

 

ساایاوا کااه تااازه ماشااین رو رااارک کاارده بااود، بااه ساامتمون اومااد  تیشاارذ  رمااز    

روشاایده بااود بااا خااین صبااک نفتااک  خیلااک خونساارد، بااک توخااه بااه ماان رو بااه راادرر بااا  

 :ای سالر کرد و دست دادلبخند م دبانه

 .ا کنمخسلحشور هستم  اخازه بدید زمدون رو خابه_

 :بابا تشکری کرد و دوباره به ترام بر شت

  .تماس یادذ نره، رسیدی زن  بزن_

ید  ساایاوا بااا زینهااای خفیفااک کااه کنااار  ب و*ساابمااد هاام خاام شااد و ریشااونیم رو  

دونام زارا   زشماا ااتاده بود و لبهایک کاه انحناا  راتاه بودناد، بهام نگااه کارد  نماک        

 !دلیل خگالت کشیدربک

 :به ترام بر شت و با شیطنت  فت بمد از راتن بابا،

به، خاانم ساپنتای عزیاز، روزتاون بخیار و نیکاک! زاه هماایا رار بااری بشاه ایان             به_

 !همایا

 : هومن با مالیمت رشتا زد
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 !باباا رات در درصوردی_

 :بمد هم رو به من کرد

 !بدو سوار شو_

 

دکتار   هاا نگااه کاردر    روی  ندلک عقای نشساتم و باه سابد لیاوان و زاای و خاوراکک       

 :که نشست رو به سیاوا  فت

 !خوار از همینگا بخوابم تا خود سمنانمن خیلک خستم، مک_

 .بمد هم  ندلک ماشین رو تا صخرین حد خوابوند و زشماا رو بست

 

ساایاوا از صینااه وساا  نگاااهم کاارد و زشاامک خفیفااک زد کااه دوباااره باعااث ساار     

 !شدنم شد! و رررن  شدن لبخند سیاوا

 براتون بریزرضخورید زایک مک_

 !بریز، دست خودذ نگه دار، خنک شد بهم بده_

 :لیوان زای رو که بها دادر با تم نینه ازا نوشید

 خوای زیزی بگکضنمک_

 .به هومن اشاره کردر و شونه هار رو با  انداختم

 :خندید و  فت

خاوایم بگایم  حرااای خااص بارا ااردا و راس ااردا         خیا:، حارف خا اک کاه نماک    بک_

 .ریزی شدهبرنامه

 .هار رن   رات و دوباره  وشه زشماا زین خورددوباره  ونه

 :با صراما از لیوان زایا نوشید

 !بپرس_

 شما زه اخال های بدی داریدض_
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السااالمک هسااتم کااه  اانک ناادارر! میگااک نااه از مامااانم  خاان!!! ماان و اخااالز باادض! علیاه  _

 !ربپرس! به خان عمه

زیاازی نگفااتم و مواامم امااا بااا لبخنااد نگاااها   از تااوی صینااه بااا خنااده نگاااهم کاارد،  

 :کردر، با شیطنت ادامه داد

بااه خااان خااودر ا ااه دختاار بااودر، یااه خواسااتگار مثاال خااودر میومااد بااا کلااه  بااو:    _

 !کردرمک

 :خندیدر

ررساام، بااه ییاار از خودشاایفتگک زااه اخال هااای باادی  ساا الم رو یااه خااور دیگااه مااک _

 داریدض

 :به  هقهه خندید

 .بگ ریم_

 !نگ ریم_

 :ورتا خدی شد و به اکر رات 

میگن  یار میادر، خاودر  باو: نادارر  مایگن تارز اکارر  گاری و مردسا رانسات            _

بااازر  بااو: ناادارر  دمااوکراذ نیسااتم، امااا مردسااا ر و دیکتاااتور هاام نیسااتم  امااال      

ای یااادر نمیاااد  هنااوز بااه مرحلااه خودشناسااک نرساایدر  تااو زااکض تااو زااه   زیااز دیگااه

 اخال های بدی داریض

  دید تو زمین منضرو راس مک توپ_

 :شونه با  انداخت

 !دیگه دیگه_

ای هسااتم  نااه خااوبک صدمااا رو یااادر میااره نااه بدیشااون رو     خاای، اووور، ماان کینااه _

زنااه، خیلااک راحاات  زمانیکااه احساااس کاانم مماشاارذ بااا یااک نفاار بهاام صساایی مااک    
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یان  کانم  ا کنم  میا ارما کناار  ا اه نتاونم حا اا کانم، حتماا تالااک ماک         ح اا مک

 !بدترین اخال مه! دیگه زیزی یادر نمیاد

 :خدی نگاهم کرد

 زه بد!   شت تو کارذ نیستض_

کننااد، بااا   اا اری مااک ببینیااد! بااه نظاار ماان صدمهااا رو احساااس دیگااران ساارمایه     _

کننااد  ا ااه کسااک بااک کارهااایک کااه  اابال انگااار دادن ایاان ساارمایه رو کاام یااا زیاااد مااک

 اا اری نبایااد کاارد  از یااه    مایهساارمایه بشااه، ورشکساات بشااه، دیگااه روا ساار     

 !سورا  دوبار  زیده شدن حما ته

 !!!ایزه دید اه تاخر مآبانه_

ی رنگااره   اشااته و بااا نااوک انگشااتاا ارمااون ماشااین رو      صرنگااا رو روی لبااه 

 : راته بود  دست دیگرا رو  ی موهاا برد و خونسرد اونا رو شونه کرد

 دونکضدر مورد من زک مک_

دوناام دندونپزشااکید  تااا یااک ساااعت راایا هاام  وناام، اقاا  مااکدزیااز زیااادی نمااک_

 !کردر برادر دکتر هستیداکر مک

 :با تمگی نگاهم کرد

 رو زه حسابض_

رو حسااااب  ااامیمیتک کاااه بااااهم داشاااتید و اینکاااه صراس عماااو  اااداتون زد  تاااه _

 !تون هم شبیه دکترهزهره

 !صراس که به من سیابا میگه_

 .اسم  داتون کنه یه بار  فت عمو  شما هم  فتید به_

 

 :زشما بین صینه و خاده در رات و صمد بود  از ماشین کناری سبقت  رات



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

149 

 

هااومن رساارخالمه! و دوساات و رااایقم! خااای باارادر نداشااتم! اقاا  یااه خااواهر دارر    _

کااه دو سااا: ازر بزر تااره  سااک سالشااه و مگاارد، تااو یااک شاارکت داروسااازی کااار     

  رادرر ساه ساا: رایا ااوذ کارد  یاه        دارهکنه  دکتار داروساازه  ماادرر هام خاناه     مک

شااینیم ،  ااراره مااا هاام تااو تبقااه دور  خونااه سااه تبقااه داریاام کااه ا ن تبقااه او: مااک 

 .سکونت کنیم

  .دوباره سربان  لبم با  رات« ما»از شنیدن کلمه 

 تومیم دارید با مادرتون زند ک کنیدض_

 :با شیطنت نگاهم کرد و لبهاا انحنا  رات

 !نم اینا تبقه او: هستننه، تبقه دور ! ماما_

 : ود سفسطه داشت، ناخودص اه لبخندر محو شد

 براتون مقدور نیست مستقل از مادرتون منز: تهیه کنیدض_

 . یااا خدی شد و انگشتا موازی با لی، زیر لبا به حرکت دراومد

التحواایل شاادر  باا ار همااین او: کااار یااه زیاازی رو مشااخ  کاانم  ماان تااازه اااار   _

بیناک  ساطیه  اقا  خاودمم و کتاباار  شااید در       ماشاینک هام کاه ماک     هی ک ندارر  ایان 

نشااینک رو ا ن صینااده وساامم خااوب بشااه، امااا ا ن ا ااال خااوب نیساات  توانااایک اخاااره 

 .ندارر

 :کمک مکث کردر و با احتیاب  فتم

 !ای اخاره کنیدضتون رو اخاره بدید و خای دیگهحتما مقدور هم نیست تبقه _

 :رتا بر شتشیطنت دوباره به  و

 .د یقا_

 :دوباره سکوذ کردر، کامال به رشتک  ندلک تکیه دادر و ررسیدر

 ای رو داریدضکنید توانایک مدیریت زنین خونهاکر مک_

 :از توی صینه به زشمار خیره شد
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 .کنیمشک نداررس با هم مدیریتا مک_

 ای وای از ایاان ایزیولااویی بااک سیاساات! نگاااهک بااه  ااورذ ساار  شاادر انااداخت و   

 :محابا خندیدبک

 از ا ن داری عروس بازی درمیاریا! حواست هستض_

 :سمک کردر خگالت و لرزا  دا رو کنار ب ارر

 !نگریهبحث عروس بازی نیست، بحث صینده_

 :سرا رو تکون داد

 .حق با توئه_

 

 :ای به سکوذ   شت  دوباره نگاهم کردزند لحظه

 س ا: بمدض_

 :بالاا له  فتم

 کنیدضزیکار مکمو ع عوبانیت _

 :ابرویک با  انداخت و با خنده خواب داد

  !خداییا این س ا  رو از کگا ریدا کردیض یاد خاله سوسکه ااتادر_

 : داشو نازک کرد و ادامه داد

 زنکضا ه از دستم ناراحت بشک منو با زک مک_

 :بمد هم به  هقهه خندید

  بد منتظری منم بگم با در نرر و نازکم  صرهض_

 :ه خندیدن سیاوا خندیدرب

 خوابضضض_

 :ا رو کمرن  کردخنده

 .به ندرذ عوبانک میشم، اما وا ما بد عوبانک میشم_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

151 

 

 یمنک زکض_

 زک یمنک زکض_

 :مورانه ررسیدر

 کنیدضدیدض زیکار مکشکنیدض احا مککنیدض وسیله مکدست بلند مک_

وار بااا مااادر و هاایچ کاادور  البتااه تااا ا ن امکااانا رو هاام نداشااتم  ااار  کاان بخاا   _

 !خواهرر زنین برخوردی داشته باشم  به سه  سمت مساوی تقسیم میشم

 یمنک ممکنه با همسرتون زنین راتاری داشته باشیدض_

 :از توی صینه، نگاهم کرد، شونه ای با  انداخت

کاانم  خیالاات راحاات باشااه ماان   دوناام  بسااتگک بااه تااو داره   اکاار نمااک   بمیااد مااک _

 ! ردهبه سیاست و درایت تو برمکسادیسم نداررس بقیا هم 

 فات بمراک از زنهاا باا     مشابه این حرف رو از یاک روانشاناس هام شانیده باودر  ماک      

علاام بااه اینکااه شوهرشااون دساات باازن داره، خااوری رو مخااا ریه میاارن و اعواااب  

 فاات ا رو تحریااک میکاانن، کااه تاارف مگبااور میشااه دساات بلنااد کنااه  مااک نداشااته

 .ماحول راتار خودشونهبمرک و تها توهین به خانمها 

باا وخااود ایاان اعتقااد، باااز هاام نتونساتم تلخااک کااالر سایاوا رو هراام کاانم و دوباااره     

لبخنااد باازنم  بااا سرصسااتین مااانتور خااودر رو مشاا و: کااردر، انگااار تااو دنیااا هی ااک    

 .تر از تای سرصستین مانتور وخود ندارهمهم

 !زک شدض راتک تو لک_

 :یه لبخند ساخت زین تحویلا دادر

 . ک  بگ ریمهی_

نگاا ریم! دوساات ناادارر بهاات درو  بگاام  ماان ا ن ایاان راتارهااا رو ناادارر، زااون     _

امکااان اباارازا رو نداشااتم  امیاادوارر نداشااتن ایاان راتارهااا تااو وخااودر نهادینااه شااده 

 باشه! س ا: بمدض
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 :کمک  بر کردر و با صراما ررسیدر

 روابطتون با خانمها زطورهض_

ورتا رو تاار  یااه لبخنااد مخفااک روشااونده  زشااماا راار شااد از شاایطنت  تمااار  اا  

 :بود

زطااور بایااد باشااهض مممااولک  ایاان زنااد خلسااه برخااوردر بااا تااو زطااوری بااودهض       _

همااون خااوری! ببااین لاایال، ماان تااا حااا  بااه  وااد ازدواج زنااد باااری بااا خانمهااا صشاانا    

شدر و ماراوده داشاتم  اماا هایچ و ات دوسات دختار نداشاتم  هایچ و ات باا دختاری             

مااک! زااه ییاار کالمااک! خیالاات راحاات! امااا زیاااد بااا خانمهااای صشاانا     س نزدر زااه کال

 !کنم  در حد مگاز البتهشوخک مک

 یار کارده باودر و دیگاه     « بباین لایال  »کارد، اماا مان تاو     سیاوا هم ناان  احبت ماک   

 .اهمیدرحرااا رو نمک

 کگایکض!!! مگه کالس درسه راتک تو هپروذض_ 

 :خندیدر

 دضهمینگار، شما از من س الک نداری_

 :دوباره  یااا شیطون شد

 ریزیضزرا! دو تا زایک مک_

 !سه تا بریز_

نگاااهک بااه دکتاار احماادی انااداختم کااه داشاات رشااتک  ااندلک رو بااه حالاات او: در      

  .صوردمک

 شما تونستید بخوابیدض_

 :ابرو با  انداخت و مثل سیاوا شیطون شد

ن یاه یااز   مگه خار م ازر رو  ااز  راتاه باه خاای  اوا کاردن باه حرااای  اد ما            _

هاای شاما دو تاا، تاا مادتها      شما بخوابمض خاواب همیشاه هسات! ایان بگا ریم نگا ریم      
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خااورر زاارا حرااااتون رو سااب   تونااه سااویه خندیاادنم باشااه! اقاا  ااسااوس مااک  مااک

 !نکردر

 :سیاوا خیلک عادی خواب داد

 !شکر خدا حرف خا ک نزدیم  حواسم بود_

 

رد  بمااد از مکالمااه کوتاااهک لیااوان زااای دکتاار رو کااه بهااا دادر،  وشاایا زناا  خااو

 :رو به سیاوا  فت

یااه کاام خلااوتر یااه مگتمااع خاادماتک رااهیااه  مهناادس صشااوری  فاات اونگااا نگااه      _

 !داریم برای  بحانه

 

از ماشااین کااه ریاااده شاادر، کمااک بااه راساات و زاا  زرخیاادر و باادنم رو کااا دادر     

 ساایاوا هاام بمااد از ریاااده شاادن رو نااوک رااا بلنااد شااد و دسااتاا رو بااه تاارف بااا   

 .کشید و یه صخیییا بلند به زبون صورد

 :داد  فترو به من کرد و همونطور که مثل  ربه بدنا رو کا و  وس مک

 بریمض_

 !بریم_

 :دکتر رو به هر دومون کرد

 .خوار یه کم  در بزنممن مک_

 

در زشمک داشات و باک نیااز از بااز کاردن باود  باا اشااره دسات سایاوا خلاوتر وارد            

 :رر سرویس بهداشتک! مونده بودر زیکار کنم که  فتشدر  رور نمیشد ب

 .کیفت رو بده من  برو دستاذ رو بشور  بمد من میرر_

از خاادا خواسااته کاایفم رو بهااا دادر  و تااک کیااف زنونااه  ااورتک رو روی دوشااا     

 :انداخت ناخودص اه لبخندر رررن  شد   وشه زشماا زین خورد
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 !د برو دیگه_

 

یاادر روبااه رنگااره باازرگ سااالن ایسااتاده و داره     از ساارویس کااه بیاارون اوماادر، د  

بیاارون رو تماشااا میکنااه  یااه دسااتا رو بااه بنااد کیااف زنونااه  راتااه بااود و دساات      

دیگرا رو تو خیابا   اشاته باود  بادون اینکاه باه رشات سارا نگااه کناه از تاوی            

 :شیشه متوخه حرورر شد و  فت

 !رسید  ا ن شلو  میشه ب و*سمینک _

 : شت کیف رو بهم دادمکام بربمد هم در حالیکه به تر

 !یه خا انتخاب کن بشین  الکک واینستا_

 

ای در نزدیکاک رنگاره انتخااب کاردر و رو باه منظاره بیارون نشساتم         میز شاا نفاره  

، کاایفم رو روی  ااندلک کناااری کااه بااا ماان زاویااه نااود درخااه داشاات   اشااتمس اینگااا   

یااه میااز دونفااره  شااک ا ااه حرااور همکاااران و صشااناها نبااود هاام باارای ساایاوا! بااک

 !خوار امال برار حرف در بیادکردر، اما احتیاب شرب عقله! نمکانتخاب مک

 

هاا، از خاار بلناد شادر و باا بمریهاشاون دسات دادر  در کماا: تمگای،          با اومادن ب اه  

صمنه همکالساک دوره کارشناسایم باا یکاک از همکااراا باه تارف میاز ماا اوماد  هایچ            

نماره و نفار او: باودن خیلاک باراا مهام باود         خاوبک باا هام نداشاتیم      ر اب تاه و ت 

ای و همیشااه باااهم ر اباات داشااتیم  یااه ر اباات ناسااالم! زنااد بااار بااه  ااورذ کودکانااه 

تو ایار امتحانااذ کتااب رماان بهام داد و ا ارار زیااد کاه خیلاک  شانگه، حتماا بخاون            

 داد!تا هفته بمد بهام راس باده! بماد تاو بقیاه ایاار ساا: خاواب ساالمم رو باه زور ماک            

 یااری در مااورد تربیاات شاانوایک و  صخاارین بااار هاام ساار یااه نظاار شخوااک و موسااع  

 باارار کردنااد، حمایاات ماان نظاار از خمااع در حاساار بزر ااان و تااک راتااار بااا کااودک، 
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دارنااده » فاات ه بااه مسااخره بهام مااک داما  هاار اون از بمااد و کارد  نااازک زشاام  وشاه 

 .«الوشی  شنوایک

سارا  میازی کاه مان سارا نشساته        خال ه انتظاار نداشاتم باین اون هماه میاز، بیااد      

 :بودر  همزمان با نشستن  فت

 رلککضبا از ما بهترون مک_

 :به تقلید از سیاوا خواب دادر

  !دیگه دیگه_

 : اهرا خودا رو برای یک دوئل روانک صماده کرده بود

 شنیدر دکتر احمدی زیادی هواتو داره  خبریهض_

  !خواهشا زرذ نگو_

صشااوری ساار میااز مااا باعااث شااد یااه صتااا بااس    حرااور دکتاار احماادی و مهناادس  

روی ماان نشساات و بااا اشاااره بااه  خزئااک بااین ماان و صمنااه بر اازار بشااه  دکتاار روبااه  

 : ندلک کناری که کیف   اشته بودر، خیلک صرور وبا نمک زیر لی زمزمه کرد

 !سالر سیاوا خان_

روی  ااندلک لاای زیاارینم رو  اااز  ااراتم تااا لبخناادر راار رناا  نشااه! صمنااه کااه روبااه  

اوا نشسته باود، کاامال مان و دکتار رو زیار نظار داشات  باا مهنادس صشاوری کاه            سی

اسپانساار همااایا بااود، احوالپرسااک کااردر و بااا اوماادن ساایاوا و مماارایا بااه         

عنااوان دوساات بساایار عزیااز،  ااحبتها از حالاات خالااه زنکااک بااه بحااث سااممک و        

 .شنوایک کشیده شد

 

م بااه رایااان رسااید  هااای  اابحانه کااه ساار میااز   اشااته شااد، بحااث سااممک هاا سااینک

ساایاوا  باال از همااه داخاال انگااان ماان زااای ریخاات و بمااد باارای خااودا و دکتاار   

بمااد از اونهاام،  ااوری زااای رو بااه خااانمک کااه ب اال دساات ماان بااود، داد   اارف عساال 
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رو هاام بااین انگااان ماان و خااودا تقساایم کاارد  تااوخها خییییلااک بهاام زساابید!      

 اشاات  روز خشاان هاام  رااات و داخاال دهااانا میخیلااک شاایک و باااکالس لقمااه مااک

 !!!شیک ناهار خورد  ی ا خوردنا مطلوبه

شناسااک بااودر کااه یهااو صمنااه  کااال از اکاار صمنااه خااارج شااده بااودر و تااو ااااز ساایاوا 

 : فت

راستک لایال خاان! از شانیدن خبار تال ات خیلاک ناراحات شادر، وا ماا روحیاه خاوبک            _

اد و  رااات، تااو مثاال   شااته شاا  داری کااه ص  نگفتااک! هاار کااک بااود ااساارد ک مااک   

 !شنگولک

زند لحظه هنا  کاردر و لقماه تاو  لاور رریاد! سایاوا هام مااتا بارده باود، لقماه             

صمااادا رو تااوی سااینک   اشاات و بااه ماان خیااره شااد  دکتاار احماادی هاام بااا بهاات و  

کاارد  احساااس کااردر حتااک بر هااای   حیاارذ بااه ماان و ساایاوا و صمنااه نگاااه مااک    

 :ر کردر و  فتمدرختان بیرون هم از حرکت ایستادند! خودر رو خمع و خو

این مزخراااذ زیاه میگاکض مان کاک ازدواج کاردر و تاالز  اراتم کاه خاودر خبار            _

 !!نداررض

 :ای به خودا  راتی شرمندهخیلک تونمک  یااه

 !خواستک کسک بدونهض ببخشید تو رو خداای وای! نمک_

خواساات  اشااق زااایخوری رو تااو زشااما ااارو کاانم! در حالیکااه ساامک       دلاام مااک 

 :رزانم بلندتر از حد مممو: نشه، با عوبانیت  فتمکردر  دای لمک

خاااواب مناااو باااده! ایااان خااازعبالذ رو از کگاااا درصوردیض از کاااک ایااان حرااااا رو  _

 شنیدیض

 :با خونسردی حرص درصری رنیر و  ردو  ی نونا   اشت

 .زرخه، یادر نیستخبرا دست به دست مک_

 .بمد هم زشمکک زد و لقمه رو تو دهانا   اشت
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لرزیاد زناد باار تاالا کاردر تاا تونساتم در کایفم رو بااز کانم           ه شدذ ماک دستهایم ب

ای رو کاه اقا  باه خااتر سافر، باه اخباار ماماان هماراهم باود رو دربیاارر             و شناسنامه

 :شناسنامه رو به تراا  راتم

ای خااوب زشااماذ رو باااز کاان و ببااین! نااه المثناساات، نااه  اافحه دومااا نوشااته     _

 !نیستکداره! راک راکه! شکر خدا کور 

 :با د ت شناسنامه رو زیر و رو کرد و خیلک خونسرد  فت

  .حتما با یه لیال سپنتای دیگه اشتباه  راتم_

 شناسک که این رو میگکضضضصخه نامرد، مگه تو زند تا لیال سپنتا مک

 راات،  این باار دکتار احمادی مداخلاه کارد و سامن اینکاه شناسانامه رو از صمناه ماک          

 : فت

 نیدیضنگفتکض از کک ش_

 :با صراما حرص درصری از انگان زایا نوشید و خواب داد

 . فتم که یادر نیست_

لرزیاد  سایاوا از زیار میاز باه      به هداا رسیده باود  تماار وخاودر از عوابانیت ماک     

 :کفشم زد و صرور  فت

 !وا نده!  بحونت رو بخور_

علیااریم هشاادار محباات صمیااز ساایاوا، نتونسااتم  اابحانه بخااورر  یااه زیاازی تااو       

راات، ناه باا  میوماد! یاه زیازی مثال ایان خارهاای           لور  یر کرده بود، نه راایین ماک  

  !تورک و خوشگل

 

ساایاوا بااشاااره از مهناادس صشااوری  ااوری رو خواساات و و تااک دیااد خالیااه، نگاااهک  

به اتاراف اناداخت  دریاغ از یاک  ارسان! خاودا  اوری رو برداشات و زناد د یقاه           

باااره باارای ماان، خااودا و دکتاار زااای  بمااد بااا  ااوری خدیااد ساار خاااا نشساات  دو 
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ریخاات   اارف عساال رو از تااوی سااینک ماان برداشاات و داخاال انگااان زااایم خااالک     

کاارد  زیاار نگاااه همااه کسااانیکه دور میااز بودنااد، خونساارد و صرور همااا زد و بااه      

 :ترف من  رات

 .بخور_

  .ازا  راتم و روی میز   اشتم

 .ممنون_

 :دوباره برداشتا و دستم داد

 !ور  زود، تند، سریعدا  نیست  بخ_

ای تاااو  هااانم زده شاااد! صمناااه لبخنااادی موااانوعک زدر و زاااای رو نوشااایدر  خر اااه

 !همسر ارشاد بود و ارشاد رایق  رمابه و  لستان علک حسینک

 یمنک علک حسینک درو  من رو به ارشاد  فتهض ارشاد هم به زناض

 

، بلکاه ساینک   برخالف مان سایاوا ناه تنهاا باا صراماا باه  ابحانه خاوردن اداماه داد          

 .من رو هم خلوی خودا   اشت و شرو  به لقمه  راتن کرد

 :انگان زای رو روی میز   اشتم و رو به مهندس صشوری ررسیدر

 کنیمضکک حرکت مک_

 !حدود یک ربع دیگه_

 :اینبار دکتر احمدی و سیاوا رو مخاتی  رار دادر

 .من میرر تو محوته  یک ربع دیگه میار در ماشین_

زی نگفاات و دکتاار ساار تکااون داد  کاایفم رو برداشااتم و از سااالن خااارج  ساایاوا زیاا

شاادر  بااه ساامت رشاات سااالن راااتم تااا از رنگااره  اباال دیاادن نباشاام  کمااک راه راااتم  

راه راتنااک کااه بااه خاااتر عواابانیت شاادیدر بااه سااکندری خااوردن زنااد بااارر منتهااک   
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بخااواد شااد!  وشاایم رو درصوردر و شااماره علااک حسااینک رو  ااراتم   باال از اینکااه     

 :خوا و با و احوالپرسک کنه  فتم

ص اااای حساااینک! مااان اون روز کاااه شاااما اومدیاااد بیمارساااتان و ازر خواساااتگاری    _

کردیااد، بهتااون درو   فااتم! درو   فااتم تااا ااااز اکااری شااما رو بشناساام! ازتااون       

کااردر اینقاادر خالااه زنااک باشااید کااه ا ن اقاا    خواسااتم بااه کسااک نگیااد، اکاار نمااک 

کاردر امانتادار حارف مان     خبار باشاه! اکار ماک    یان درو  باک  خواخاه حااا  شایراز از ا   

 هستید! زطور دلتون اومد اسم من رو سر زبونا بندازیدض

 :من کرد و با لکنت  فتمن

 !!شوهر نکردیض_

کااردر  اادای دادر بلنااد عواابانیتم رو ساارا خااالک کااردر و ساامن اینکااه تااالا مااک 

 :نشه، باتندی  فتم

 ن نگفتم خایک عنوان نکنض  فتم یا نهضمن زک میگم، تو زک میگکض!! مگه م_

خااوار ازذ خواسااتگاری کاانم، مگبااور شاادر دلیاال بهاام      دونساات مااک ارشاااد مااک _

 خوردنا رو بها بگم  حا  توری نشده! بیار خواستگاریض

 :از  وشار دود بیرون زد

 !برو بمیر_

 .بمد هم  وشک رو  طع کردر

 !همینکه بر شتم سیاوا رو دست به سینه خلو رور دیدر

 

 

 « سیاوا»

بمااد از راااتن لاایال ، صمنااه کااه بااه هااداا رساایده بااود، از مااا خااداحااظک کاارد و بااا     

  .ای راتنددوستا سر میز دیگه

 .هومن با روزخند به راتن صمنه نگاه کرد



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

160 

 

 .دار بود   سمتهای  بلیا رو ندیدیماکر کنم یه دعوای دنباله_

 :خندیدر

  ورذ همدیگه رو ندیدیضزشم بسته ییی  فتکض! خای زنگا شون، رو  _

 :مهندس صشوری هم ت یید کرد

صره، دعواشااون ریشااه در   شااته داره، امااا ایاان خانمااه نااامردی کاارد  رو بااد زیاازی  _

 .دست   اشت

هااایک کااه باارای لاایال  راتااه بااودر رو درونااا یااه رالسااتیک از  ارساان  ااراتم و لقمااه

 : رار دادر  رو به هومن کردر

 .! میارمیرر این رو ب ارر تو ماشین_

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

راات!  رو ماک از ماشین که ریااده شادر باا زشام دنباا: لایال  شاتم ، باا عوابانیت  ادر          

ااات و بر شااتک روی زناادبار نزدیااک بااود زمااین بخااوره، امااا هم نااان بااه  ااورذ ر  

رااات  یهااو  وشاایا رو درصورد و بااا عواابانیت  یااک خاا  سااه زهااار متااری راه مااک  

 .شرو  به حرف زدن کرد  نزدیکتر شدر

کااردر امانتاادار حاارف ماان هسااتید! زطااور دلتااون اومااد اساام ماان رو ساار   اکاار مااک_

زبونااا بندازیاادض    من زااک ماایگم، تااو زااک میگااکض مگااه نگفااتم خااایک عنااوان نکاانض    

 !هض   برو بمیر فتم یا ن

 

 . وشیا رو  طع کرد و بر شتس تا من رو دید هین بلندی کشید

 :دست به سینه و متو ع ررسیدر

 در خایگاهک هستم که بپرسم زه خبرهض خریان زیهض_

 :زند  انیه مکث کرد ونفس عمیقک کشید

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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بلااه هسااتید! یادتااه یااه بااار  فتیااد بخاااتر شااوخک و هاایچ و رااوچ درو   فااتن، کااار    _

ایهض مان یاه درو  بارای شاناخت بهتار یاه نفار  فاتم، بماد هام ازا خواساتم            احمقانه

بااه کسااک نگااه  اون ص ااا هاام بااه دوساات  اامیمیا کااه همساار اون خااانم هساات،       

  . فته

   وشاایا رو بااه تاارام   بمااد هاام خریااان علااک حسااینک رو کاماال تمریااف کاارد      

 : رات

 !بشیدشما حق دارید با این ص ا  حبت کنید و  حت حراای من رو متوخه _

 یمنک نامزدذ هم نبودض_

 !نه، اا له بین خواستگاری کردن وخا زدنا رنی د یقه هم نشد_

 :خیره شدر تو زشماا

 کنهض میگهضخیلک احمقک! یه دختر سر زنین مس له مهمک شوخک مک_

  .دلگیر شد و روی خدو: کنار حیاب نشست

ساتم بادونم   خواخاوره! بماد هام ماک    کاردر نخاود زیار زباونا خایس نماک      اکر نماک _

همونطااور کااه تااالز خااودا بااه نظاارا عادیااه، در مااورد خانمهااا هاام ایاان عقیااده رو  

 !خورهدونستم مثل بومرن  اینگوری تو  ورتم مکداره یا نهض زه مک

نشااین اینگااا! راشااو باارو یااه صبااک بااه  ااورتت باازن، رناا  و روذ باااز شااه! زنااد تااا  _

 !نفس عمیق بکا! سفت کن خودذ رو

 

ماان، تاا نزدیکااک صب ااشاانک کاه باارای صبیااری  لهااا باود اومااد       بلناد شاد وبااه دنباا:    

هاااا کشااید و دوباااره خاایس کاارد و زیاار      دسااتا رو خاایس کاارد و روی  ونااه   

   .شالا به  ردنا دست کشید

لبخناادی زدر تااا تلخااک احمقااک کااه بهااا  فتااه بااودر، کمرناا  بشااهس راسااخ لبخناادر   

 .رو داد و با هم وارد سالن شدیم
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 !خوری دایونت کردهه زهمحکم باا، ن ار بفهم_

 .با حرکت سر ت یید کرد

 شما حراار رو باور کردیدض_

صره، زرا نبایاد بااور کانمض اماا خالای امتحاانا کاردی! هار زناد بدشانساک صوردی           _

ترااات ین ایکسااا  ااویتر از ایگاار ا بااوده! حاارف رو بااه دیگااران  فتااه  ماان       

 .بودر محا: بود بگم

شاادید بااا یااه خااانم مطلقااه   حاساار نمااکیمنااک ا ااه خودتااون تااالز  راتااه بودیااد   _

 ازدواج کنیدض

کاانم! شاااید ا ااه خاادا شااده باشاام دوناام، شاااید  ا ن کااه رساار هسااتم اکاار نمااکنمااک_

زاارا، باارار ار ااک نداشااته باشااه! البتااه منظااور ماان از خملااه  بلاایم رازداری بااود نااه      

باه  ازدواج با مطلقه! اماا از زرنگیات خوشام اوماد! ایان تارز امتحاان کاردن عمارا ا اه           

 !رسید هن من مک

 :روزخندی زد و بدون اینکه نگاهم کنه،  فت

 با خره احمقم یا زرن ض_

 : یاام رو ایلسواانه کردر

ای از هاار دوئااه  اسااتثنا هاام نااداره  در وخااود هاار صدر باهوشااک، یااه      بشاار مل مااه _

 !لحظه هایک حما ت هم رو میشه

 :ایستاد و با تمگی نگاهم کرد

 !کنیدسفسطه مک_

 :و با اشاره دست به خلو هدایتا کردرخندیدر 

 !!خیلک تابلو بودض_

 .خندید و به ترف هومن راتیم
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ی مسااایر سااافر، هاااومن از خااااتراذ صشاااناییا باااا اراناااک، همسااارا  در دنبالاااه

هااایک کااه روساات کنااده بااود رو روی کنسااو:  تمریااف کاارد  و لاایال هاام  اارف میااوه 

 .بین دو  ندلک   اشت و تمارف کرد که برداریم

رو روی رنگااره باااز   اشااته بااودر و بااا نااوک انگشااتار ارمااون ماشااین رو       صرنگاام

 راتااه بااودر  زنااد بااار لاایال یساات  ااحبت کااردن بااه خااودا  رااات، امااا سااکوذ   

 .کرد و حراک نزد

 :نگاها کردر

 کنک ضخوای بگک هک استخاره مکزک مک_

 :خندید و  وتک کرر سد صاتابک که تو دستا بود رو به سمتم  رات

 !سوزه، صستین کوتاه روشیدید! از این سد صاتاب بزنیدمکساعدتون _

 :ای نالیدتمار وخودر لبخند شد و کرر رو ازا  راتم  هومن با ترز بامزه

 خوای دیگه، صرهضکسان! تو صخر ماه از من حقوز مکی! ای کس بکییهک_

 : ای زدلبخند خگو نه

 خی مگه من  فتم شما استفاده نکنیدض_

هااای کنااار خاااده رااارک کااردر و بااه دساات و  ااورتم یکااک از رارکیناا  ماشااین رو تااو

 :کرر زدر  در همون حالت رو به لیال  فتم

اونگااا کااه  اابحانه نخااوردی، بااراذ لقمااه  ااراتمس تااو ساابد خوراکیهاساات   رساانت  _

 .شد برشون دار

 .زشماا درخشید و تشکر کرد

د باا لبخنادی مو یاناه،    هومن که به در ماشاین تکیاه داده باود و کاامال روا باه ماا باو       

 :به ما نگاه کرد

بیاانم خوونااا اینقاادر هااوای همدیگااه رو دارنااد، باادون  باارر مااکماان وا مااا لاا ذ مااک_

 !!! ود و یر 
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هااومن شاارو  بااه  ااحبت کاارد و ایاان بااار از ب گیهااای ماان تمریااف کاارد  از            

ار بااه شاایطنتهار و بازیگوشاایهار  تمااار ماادذ نگااران بااودر  ریاازی بااه عشااق کودکانااه

 .موردا بزنه، خوشبختانه حواسا خمع بود و نگرانیم بکصزیت

کاارد و متناساای بااا موسااو  بیااان شااده،  لاایال بااا د اات بااه حراااای هااومن  ااوا مااک  

باااازیم رو داد  زمانیکاااه هاااومن مااااخرای صمپاااو: زدن و کاااولکواکااانا نشاااون ماااک

تمریااف کاارد، او:  ااورتا رو از درد خمااع کاارد و و تااک  هقهااه خنااده ماان رو         

 .زدشنید، لبخند 

خواسااتم باادون بیهوشااک عملااا  کاارد انگااار مااک رساار  نااده زنااان دادوبیااداد مااک _

لااک بااه   ا می اشاات  همیشااه از زیاار ر خیلااک لااککاانم! تقواایر خااودا نبااود! خالااه

ر  ناااه داره، اوف  فاات ب ااه راااتخ خالااه هاام مااک  صمپولهااای نسااخه دکتاار در مااک  

و دردا خااوب میشااه! هاار زااک خالااه  فاات حااا  مهاام نیساات، دو روز دیرتاار  لاا     

میشااه  فااتم نممااع! خال ااه بااا هاار تراناادی بااود، صمپااولا رو زدر، امااا زشاامت روز   

زد و دادوهاوار راه انداختاه باود کاه کام موناده باود باه خارر          بد نبینه  زنان نماره ماک  

 !کودک صزاری دستگیرر کنن

 :ررسید

 زند سالشون بودض_

ر ا بایااد نسااخهده سااالا بااود! ماانم سااا: صخاار رزشااکک بااودر، مواار بااودر کااه حتماا _

اخرا بشاه! مگباور شادر واساه سااکت کاردنا وعاده یاه اساتخر باا ریتازا بمادا رو             

 !کشک نکنهبها بدر تا دیگه عربده

 :به صینه نگاه کردر

کنااه! ماان بااه ایاان مظلااومک و  اابوری! وعااده اسااتخری هاام کااه باااور نکاان! یلااو مااک_

 !میگه، شا ماه بمد اخراا کرد
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 :زشماا برز زد

کردیااد مگبااور ج اساتخر رو  راتیااد  یمنااک داشااتید صبروریازی مااک  مهام اینااه کااه بااا _

 شدن بهتون باج بدن! ییر از اینهض

 :به خای اینکه خواب لیال رو بدر رو به هومن  فتم

 !!دونک که زمین  ردهضمک_

 :خیلک عادی خواب داد

 !ست!  رده  رد نیستصره، ولک صزیتا میگه دو  طی زمین کمک ارو راته_

کارد! باا بدخنساک بهام خندیاد و ابارو       ز اسام صزیتاا اساتفاده ابازاری ماک     نامرد داشت ا

 .ای نبود، منم لبخند زدربا  انداختس زاره

کمااک کااه بااه سااکوذ   شاات،  اادای رخااا ماشااین رو بلنااد کااردر  لاایال کااه تااا اون  

مو ااع از رشااتک  ااندلک اا االه داشاات کااامال بااه رشااتک  ااندلک تکیااه داد  بااا انگشاات  

 .کشیدس بدخوری تو اکر راته بودمکروی راا خطوب ارسک 

 

 «لیال» 

سااکوذ راایا اومااده بهاام ار اات بررسااک اوسااا  رو داد  راااتم تااو ااااز ساایاوا      

 !شناسک

بهم  فت احمق! اماا بهام ار ات دااا  دادس ساریع  رااوذ نکارد! بهام  فات احماق!           

اما  بو: کان کالماا اااز منفاک نداشاتس خیلاک برخورناده نباود! مثال توهینهاایک کاه            

 اامیمک بهاام ماایگن!! خاای مااا کااه باااهم  اامیمک نیسااتیم! تااازه  اعاادتا ا ن    دوسااتان

ا رو بهام نشاون باده! بااور کان هار کساک خاای         تارین زهاره  باید بهتارین و ما دب  

بااازیا و زرناا   فااتن و  کاارد! بمااد هاام بااا م لطااه  اون بااود، برخااورد بهتااری نمااک 

تمریااف کااردنا ساامک کاارد احمقااک کااه  فتااه بااود رو روشااا بااده، یااه خااور          

 رخواهک! یمنااک اهاال عاا رخواهک مسااتقیم هاام نیساات  خاای نباشااه! ا ااه همیشااه   عاا



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

166 

 

اینگااوری عاا رخواهک کنااه خیلااک هاام عالیااه!   شااته از اینااا مهربااونک و مساائولیت     

راا یریا رو یااادذ راتااهض حواسااا بااود  اابحانه نخااوردی بااراذ لقمااه  رااات صورد 

ساات تااو ماشااین  یااا  اابلا دیااد عواابانک شاادی و کاام صوردی بااراذ زااایک عساال در 

کرد! بک خنباه! حاا  یاه لقماه  راتاه و یاه زاایک باراذ ریختاه!  فاتن دارهض از دسات            

کنااک! صره، ازا خوشاام میاااد  کتمااان راتااک! دلاات رو باارده هااک کااارا رو توخیااه مااک

راا یر نیسااتض  کاانم، امااا خااودذ بگااو خواسااتنک نیسااتض مهربااون و مساائولیت   نمااک

ساارذ هاام زیاااده! همااین دو تااا  اافت بااراذ بااس نیسااتض بااس کااه هساات هاایچ، از  

تااونک بااا مامااانا همخونااه بشااکض تااازه، مامااانا هاام    مامااانا رو زااک میگااکض مااک 

کاارده! ا ااه همااه لوسااها اینگااوری باشااند کااه  لااک بااه   ا می اشااته، لوسااا مااکلااک

ذ! اراماوا نکان یاه خاورایک مثال عماو مساموده!        عالیه! خاک تاو سار شاوهر ندیاده    

کگااا مثاال عمااو مسااموده! خیلااک هاام تااونک تحماال کنااکض وا، خااواب سااربا  میااده! مااک

  !ماهه

کم موناده باود کاه باین خاودر و مان کتاک کااری بشاه کاه مان کوتااه اوماد و  فاتخ               

باشااه، هاار زااک تااو میگااک، ولااک وکیاال باشااک رو یااادذ باشااه! ناا ار دوباااره صساایی      

  !شو میایببینک  زشم عزیز دلم  حواسم هست  د نیست ، اق  ااه

ه ایان نتیگاه رسایدر کاه احماق رو اراماوا کانم        دعوای خودر با من کاه تماور شاد با    

 .و تا با مادرا دیدار نکردر بیشتر از این به اکر و خیالم رروبا: ندر

  .رو شدرای سیاوا روبهسرر رو که با  صوردر با نگاه صینه

 به نتیگه رسیدیض حل شدض_

 : ن  ررسیدر

 زک حل شدض_

 :باز زشماا رن  شیطنت  رات

 !کننشده بود که ممادله زند مگهولک دارن حل مکذ شبیه کسانک  یااه_
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 :لبخند زدر

نویساام  مگهااو: زیاااده! او: بایااد خااود مگهااو ذ رو    ا رو مااکتااازه دارر ممادلااه _

 !ریدا کنم، بمد خوابشون رو!  هنم کالف سردر م شده

 :خیلک خدی در خوابم  فت 

ا، نویسااک، ریاادا کااردن مگهااو:، حاال کااردن  رو کمااک ماان حساااب کاان! ممادلااه  _

 !کنکامتحان مگددا، هر زک! بپرس سرر نمک

  :ماذ شدرس اق  نگاها کردر  لبخندی زد و  فت

 .  یه زایک هم واسه من بریزهاذ رو بخورزیاد اسفر سوزوندی  لقمه_

 

لیااوان زااای ساایاوا رو در دسااتم نگااه داشااتم تااا کمااک ساارد بشااه، رو بااه دکتاار       

 :ررسیدر

 شما هم زایک میل داریدض_

  تااو صدرس هتاال رو نااداری، نااهض داشااته باااا یااه و اات از  ااروه خااا     نااه، ممنااون_

 !موندی  م نشک

 .بمد هم از روی موبایلا صدرس رو برای هردومون خوند

 

 :سیاوا بک مقدمه ررسید

 کنکضا ه کیفت رو بزنند، از  روه هم خا مونده باشک زیکار مک_

 :ای با  انداختمشونه

ا رو  یارر کرایاه  اونگاا از یکاک راو: ماک     یارر بارای خلاوی هتال،     یه دربسات ماک  _

 .در که نگران نشیدزنم اتال  مککنم   بلا هم زن  مکحساب مک

 :دوباره زشماا شیطون شد

 !موبایلت تو کیفت بوده، دزدیدنا_

 .زنم یرر، زن  مکاز راننده موبایلا رو مک_
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 :شیطنت نگاها بیشتر شد

 به کدور شمارهض شماره کیو حفظکض_

 :خودر رو نبازر و با خونسردی خواب بدرسمک کردر 

شااماره دکتاار خیلااک رنااده، عااددرک، روزتولااد مامانم،عاادد خا بااه  شااماره شااما هاام   _

همینطورس سه ر م او: با شماره بارادرر یکیاه، بماد هام الگاو ساه تاا باا ، دو تاا راایین           

 !داره

  :با حیرذ نگاهم کرد و بمد از مکثک  فت

رو زدنااد  کسااک نیساات کااه دربساات بااری   ااار  کاان تااو یااه شااهر یریبااه کیفاات _

 کنکضریشا  اونو ت زیکار مک

 :این دامه شیطنت تو زشمهای من اومد

اروشاام، بلاای  بر شاات رو تهیااه    مممااو  خانمهااا تااال همراهشااون هساات  مااک     _

 .کنممک

 !هیچ تالیک همراهت نیست_

 :لیوان زای رو که دیگه  ابل خوردن شده بود، بها دادر

خااوار شااماره حساااب دار مااکو از کگااا میاریاادض! از یااک م ااازهایاان همااه بدشانسااک ر_

 یاارر   بااد ا ن  بااده راادرر بااراا رااو: بریاازه، بمااد دسااتک ازا رااو: رو مااک        

 !تونم ازا بخوار رو: بریزهخواید بگید شماره تلفن ردرر خاموشه! نمکمک

 :ای از زایا نوشید و خواب دادخرعه

یااک! بااا خره یکااک  وشاایا رو خااواب   نااه دیگااه، بابااا نشااد داداا! نشااد عمااو، دا  _

 کنکضمیده  همیشه اینقدر سریع مشکل رو حالخک مک

 :لبخند یرور صمیزی زدر

 .ا ه هو: نشم، تقریبا صره_

 :زشمکک زد
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 .اروتنیت منو کشته_

 

 «سیاوا»

بااه هتاال کااه رساایدیم ، تبااق  اارار  بلااک کااه بااا هااومن   اشااته بااودر ، یااک اتاااز دو  

تاا ساربار شارکت اسپانسار نباشام از لایال خواساتم تاو         تخته باه هزیناه خاودر  اراتم     

 بک بشینه تاا وساایل رو باه اتاا م منتقال کانم  و تاک مگادد باه  باک بر شاتم داشات             

کارد  دو لنگاه دساتکا خاودا رو تاو هام کارده باود         با یه کودک دوساله باازی ماک  

  ریاه  ا اراذ   اورتا  روی کاه  هام  کاودک   اناداخت ماک  و مثل تاوپ بارای کاودک    

 .کردمک ررذ براا رو دستکشک توپ بود، مشهود

 :روی مبل کناری لیال نشستم ، کمک به تراا زرخیدر و  فتم

 !ها خوبهذ با ب هر اب ته_

 !ش لمه_

 :راهار رو روی هم انداختم

 هایکضعاشق ب ه_

 !ها بدر میادابدا، از ب ه_

 :با تمگی نگاها کردر

کنااک و هاشااون بااازی مااک هااا باادذ میاااد بمااد با  کنااک! زطااور از ب ااه شااوخک مااک _

 کنکضخ بشون مک

دسااتکا تااوپ شااده رو دساات کااودک داد و لبهاااا رو بااه نشااونه تفکاار کمااک بااه     

 :خلو صورد

هااا خیلااک مزاحمنااد! و خیلااک سااوزه، ب ااهدوناام  شاااید زااون دلاام براشااون مااک نمااک_

  !تفلکک

 !روحشون راکه_
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 :با خنده  فت

 !ه! ب ه زیز مزخرایهمممو  خسمشون هم ناراکه! کثیف کاریشون هم زیاد_

 :بهت و حیرتم بیشتر شده بود

 دوست نداری خودذ مادر بشکض_

ب ااه عروسااک نیساات کااه هاار و اات بااازیم باهاااا تمااور شااد باا ارما تااو کمااد    _

روزیااه! نااه شاای و روز ساارا میشااه، نااه تمطاایالذ داره  مااادر    شاا ل مااادری شاابانه 

 !و ایف مادری یمنک و ف زند ک و صراما  ترخیح میدر صزاد باشم تا دربند

 :ز: زدر تو زشماا

  !اما من دوست دارر ردر بشم_

 :خیلک عادی  فت

 !احتما  ردر خوبک هم میشید! برخوردتون با صراس رو دیدر_ 

 :با رررویک ادامه دادر

تو هام ماادر خاوبک میشاک! شاک نادارر! ا ن نظارذ ایناه، مطمئانم زهاار رانی ساا:             _

 !اری زند یت رو  ریدا کنهدیگه نظرذ عو  میشه! اون مو ع دوست د

 :شونه با  انداخت

 !کنهدونم،   شت زمان ااکار صدمها رو عو  مکنمک_

 :مو یانه  فتم

 !تازه من با تک ارزندی هم مخالفم_ 

 :برخالف انتظارر خواب داد

ماانم مخااالفم، تااک ارزناادها خیلااک تااو خااانواده تنهااان، بهشااون سااتم میشااه! اکثاار    _

نظریااه تااک ارزناادی مخالفنااد  بااه نظاار ماان صدمهااا یااا  ااااراد تااک ارزنااد شاادیدا بااا  

 .نباید ب ه دار بشن، یا ا ه اولک رو صوردند، دومک رو هم دعوذ کنند

 :با به  دا درصمدن زن  موبایلا، نگاهک به صیدی کالر انداخت
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 !خانم مامانض هنوز وارد اتاز نشدر_

 :ای از رشت موبایل به  وا رسید دای کودکانه

 (تک بال من خایزه بخلکض) راتک برا من خایزه بخریضص ! سالر، لف_

 :لبخند رر رنگک رو  ورتا اومد و با لحن نرمک خواب داد

سااالر عزیااز دلاام! زشاام، باارای خااانمک کااه بااه حاارف مامااان و باباااا  ااوا میااده   _

 کنکض یرر! خوبکض زیکار مکحتما سویاتک مک

سااوزه! )دلاام بااراذ تناا  کاانم ( دلاام بااالذ مااکدالاام بااازی میتاانم  )دارر بااازی مااک _

 (شده

 !بده دلم وا شه ببینم ب و*سمنم دلم براذ تن  شده، یه _

 :یدن اومدب و*س دای 

 (ص  زود بیا! بیا باهار بازی تن  )کن_

زشاام عزیاازکم، بااه مامااانک تااو کارهااا کمااک کاان، ماانم زودی میااار  حااا  خاادااظک   _

  .کن برو ریا مامانت

 (ونمضیه شل بالذ بخونمض)یه شمر براذ بخ_

 .بخون عزیزر_

 .رو خوند« یه روز یه ص ا خر وشه»از روی ریتم و برخک کلماذ اهمیدر 

تاونک میاز صرایاا    خاواد ماک    عماه ااداذ بشاه! ا اه دلات ماک      صارین، عاالک خونادی  _

اتاااز ماان رو هاام مرتاای کنااک  یکااک از نقاشاایاذ رو هاام بااه دیااوار بااا ی تخااتم         

 .ب سبونک

 .خداا  کنم،ص  خووون، خیلک خوشگلا مک_

 !خدا نگهدارذ خوشگل خانم_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

172 

 

کاارر » وشااک رو کااه  طااع کاارد، هنااوز شاامف و شااادی تااو زشااماا مشااخ  بااود     

ا رو  رمااز کنااه!  ااورتم رو نزدیااک  وشااا   هااوس کاارد رناا  زهااره  « وخااودر

 :بردر و صرور  فتم

 !مامان بودن تو خونته_

 !به هدام رسیدر

 

 :داد  رو به من کرد دستکشهاشو از مادر ب ه  رات و به خداحااظیشون خواب

 !خواید یه استراحت بکنیدض خسته شدید از  بحشما نمک_

 !خوار تنها باشکمهم نیست  نمک_

 :تر  لبخند تمار  ورتا رو رر کرد

، شااما ریشاام  ب و*سشااما لطااف داریااد، امااا تاارخیح میاادر مو ااع رساایدن مینااک     _

 نباشید  متوخه هستید کهض

 :در حا: بلند شدن خواب دادر

  !من میرر اتا م  کاری داشتک زن  بزن اهمیدرس_

 

و تااک باارای ناهااار بااه رسااتوران هتاال راااتم، لاایال رو بااا دو تااا از دوسااتاا در حااا:     

خنده و شاوخک دیادر  باا اشااره سار ساالر کارد و همونگاوری هام خاواب  راات  باا             

به کنار راتنا و خاا بااز کاردن بارای مان ، عماال مان رو باه خماع دوساتانا دعاوذ            

 :اتم  مماراه رو به عهده  راتکرد  ریشا ر

دکتاار سلحشااور از دوسااتان نزدیااک دکتاار احماادی  خااانم زرنگااار، خااانم رسااتمک!   _ 

 .ایهاراز همدانشکده

بمااد هاام بااه ادامااه  حبتشااون ررداختنااد   اااهرا در مااورد یکااک از استادانشااون و      

کردنااد  خااانم زرنگااار رو بااه لاایال بااا لحنااک کااه اون مو ااع ا یاات کااردنا  ااحبت مااک

 :خیلک باب بود،  فتها 
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 بگمض بگمض_

 :با بک تفاوتک تونمک  وشه زشم نازک کرد

 ترسونکضبگو! ب ه مک_

 :زرنگار رو به من و رستمک کرد

ساار کااالس اسااتاد رحیمااک یااه سااس  رمااز راااره  ی رااار ک روکااا  ااندلک اسااتاد  _

خاساااز کاارده بااود، بنااده خاادا شاالوارا هاام روشاان بااود، نشسااتن همانااا، احساااس     

 رمااز رشاات شاالوار همانااا  تااا ماادتها سااویه خنااده دانشااگوها شااده     رتوباات و لااک

 !بود

 :من و رستمک یرز حیرذ بودیم، اما لیال خیلک خونسرد  فت

 !حقا بود! رشیمون نیستم_

 :با تمگی ررسیدر

 زرا ض زه  ناهک کرده بودض_

 :خیلک عادی و ریلکس خواب داد

 !بهم  فته بود میمون! سر کالس، خلو همه دانشگوها_

 زراض_

خلسااه  اابلا کنااار رنگااره نشسااته بااودر ، خواسااتم راارده رو بکشاام صاتاااب رور      _

نیفته، دیدر ررده به لباه باا یک رنگاره  یار کارده،  ابال دراومادن هام نباود  مان هام            

رااار رو روی لبااه ی رشااتک  ااندلک ب اال دسااتیم   اشااتم، راااتم بااا ، درا صوردر       

وماده باود، تادریس باه میماون      مردک ز: زد بهام  فات تاا حاا  میماون سرکالسام نی      

 !رو هم باید تگربه کنیم

 :زرنگار من رو مخاتی  رار داد

بینااه یااه دختاار دانشااگو یااه دساات و راااا توااور کنیااد اسااتاد وارد کااالس شااده مااک_

رو بااه حفاااج رنگااره  راتااه، یااه راااا رو رشااتک  ااندلیه، دستشاام بااه راارده و االه     
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ساات، و دارن بااه رنگااره  یااره، همااه دانشااگوها هاام روشااونداره باهاااا کشااتک مااک

 میخندن   شما باشید عوبانک نمیشیدض

 : بل از خواب دادن من، دوباره لیال حق به خانی  فت

نااه، حااق نداشاات! خلساااذ  اابلا هاام بهاام سااد حااا: زده بااود، دنبااا: بهانااه           _

روی  شاات سااایمم کنااه! البتااه منکاار ایاان نیسااتم کااه ماانم تااو تنباایها زیاااده     مااک

 !ها خنک شدکردر! اما  بو: کن د: خیلک

 :این بار رستمک مخاتی  رارا داد

 اهمید کار تو بودهض_

 :یه لبخند بدخنسک زد

اکاار کاانم صره ، امااا ماادرک نداشاات  نمااره رایااان تاارر رو هاام از اون زیاازی کااه      _

خاادا رو شااکر   ۱۱ داد داشااتم، بهاام  ۱۹کااردر، خیلااک کمتاار شاادر  انتظااار توااور مااک

 .اق  همون ترر باهاا کالس داشتیم

 

ع ناهااار بااا لاایال و دوسااتانا، هااومن و مهناادس صشااوری دور یااک میااز نشسااتیم ، مو اا

اماااا بماااد از ناهاااار، در هماااایا لااایال و دوساااتانا از ماااا خااادا شااادند و در ردیاااف 

زیاده شاده باود      U روی ما نشساتند  کال  اندلیها دو ردیاف باود کاه باه شاکل        روبه

باد اات زیاااد بااه   روی هاام نشسااته بااودیم  لاایال بااه  اااهر   ماان و لاایال تقریبااا روبااه  

کارد  مان هام    کارد و  هگااه مطلباک هام یادداشات ماک       حبتهای سخنران  اوا ماک  

رو! کایاا  زیاار دسااتم هاام راار از کااردر و  اااهک بااه روبااه اااهک بااه سااخنران نگاااه مااک

ایاه و اهال انتقاار    نقشهای بک سار و تاه و خطاوب ماارری ک شاده باود!  فتاه باود کیناه         

دار بااودن بااه ا صورده بااود، خاادای از خنااده ااراتن، امااا توااور بالیااک کااه ساار اسااتاد

ای کناه، کیناه  شدذ رعی انگیز باود! کساک کاه بارای مشاکل ساریع راهکاار ریادا ماک         

هاام هساات، تبیمیااه انتقامهااای سااخت بگیااره! بایااد موا اای باشاام! از اون زنااانک         
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هساات کااه و تااک بااا شوهرشااون دعواشااون میشااه، بااا مسااواک همساار ساارویس        

 !ادر باشه همیشه مسواک یدک داشته باشمکنند! یبهداشتک رو تمیز مک

 !نیشت رو ببند! ز: زده به دختر مردر ، لبخند یکوند تحویل میده_

بااا شاانیدن نگااوای هااومن ساارر رو رااایین انااداختم و بمااد هاام بااه سااخنران خیااره      

 !شدر

 

زاه در تااو: همااایا، و زااه بااه هنگااار بازدیااد از منااز:  گااری تااالا واسااحک باارای  

  دور ماناادن از ماان و ریامااد اون، دور ماناادن از حاارف و     دور ماناادن از ماان داشاات  

 همااایا ااااراد از نیمااک حاادود بااا کااه_ حاادیث همکااارانا  در خانااه  اادیمک  گااری 

  فتگاو   ااهرا   کارد ماک   فتگاو   دوساتانا  از تمادادی  باا  _باودیم  صماده  بازدید برای

ر حاساا ااااراد بیشااتر  خندیدناادمااک نفااری زنااد کااه زاارا بااود شاااد و  اامیمانه بساایار

ای باود کاه ا اال از    خانم بودناد، اماا باین ص ایاان خماع، مارد زهال و رانی، شاا سااله          

 :نگاه و برخوردا با خانمها خوشم نیومد  برایا ریامک زدر

 «.ایه اا له بگیراز اون ریرهن زهار خونه »_

ای کااه حا اال هموااحبتک بااا   زنااد لحظااه بمااد در کاایفا رو باااز کاارد، بااا خنااده     

و خونااد  لبخناادا محااو و  ااورتا متفکاار شااد  موبایاال   دوسااتانا بااود ، ریامااک ر 

رو تو کیفا   اشات و باا  فاتن زیازی شابیه ببخشاید از خماع خادا شاد و باه  اروه            

 .دیگری که کنار حو  بودند، ملحق شد

 

 :بمد از زند د یقه تماس  رات  بدون اینکه بهم نگاه کنه ررسید

 زراض_

 .راتی حو  راه مکتنها روی لبه

 !شم نیومداز نگاها خو_

 !زن داره! ازدواج کرده_
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هااا هیااز نمیشاانض زااه ربطااک داره! مگااه زشاام زرونااک اقاا  باارا مگرداسااتض مت هاال_

 !نیفتک تو حو ! بیا رایین

 .حواسم هست  موا بم_

ار بمد هم  وشاک رو  طاع کارد  از اینکاه اونقادر بهام اعتمااد داشات کاه او: خواساته          

 !رو اخرا کردخ بمد دلیل ررسید، کیف کردر

 

 «لیال »

 ساامیدی هاااینگاااه از ماانم باااز هاام شااک و تردیااد ساارایم اومااد  شااکاکهض! بدبینااهض! 

 رااس! بااودن هاام دیگااه خااانم تااا ده حاادا ل ، نبااودر کااه ماان اقاا  امااا نمیاااد، خوشاام

! ببیناک  نبایاد  مارد  کنناده مراخماه ! سارکار  باری  خاوار نماک  بگاه  ناده   یر کارر به اردا

خاوری اااز نگاههاای    یاوا از ایان اا اله زاه   ناده! سا    یار  اامیال  رسارای  باه  بدتر، یا

ساامیدی رو  راتااهض خاای، خناا  خاادا دوسااتت داره! حواسااا بهاات هساات! یکااک     

تاونک باا   زنم تو دهنت دیگه تو خا  عشاق و عاشاقک واساه مان اکار نکناک! تاو ماک         مک

کنمااا! ایاان زناام لهاات مااکماارد شااکاک و باادبین زنااد ک کنااکض بگااک دوسااا دارر مااک

اکتور  رااات، خیلااک مهمااه! بیگاادار بااه صب ناازن! او: احمااق  فااتن نیساات کااه بشااه ااا

تستا کن بمد هار یلطاک خواساتک بکان! ا اال بارو عاشاقا شاو! اماا وای باه حالات            

 !بازی دربیاریبخوای تری  یولیت

 

ای وارد شاادر و بااا  ااراا بااه منظااور بررسااک میاازان بااددلک ساایاوا بااه خمااع دیگااه   

و هااالیوودی داشاات( شاارو   ای بااورنااژاد و ص ااای محماادیان )کااه زهااره ص ااای محاارر

کااردر لبخنااد باازنم و بااا  بااه  ااحبت کااردر  بسااته بااه موسااو   فتگااو، تااالا مااک    

اشتیاز باه بحاث رایا صماده، اداماه بادر! کاه ایان باار موباایلم زنا  خاورد  حر ام              

صمااده کاردر  باه محاه اینکاه      « هایچ ربطاک باه شاما ناداره     » رات و خاودر رو بارای   

 :اد زدتماس بر رار شد، با  دای صرار، د
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 !از روی اون نرده بیا رایین! میفتک_

بر شتم و به رشت سرر نگااه کاردر  تاو حیااب باود و داشات باا دلهاره باه مان اشااره            

 !زد برر عقیمک

 !ست، ا ه بیفتک رایین، باید با بیل خممت کرددو تبقه اا له_

 :اق  یک کالر  فتم

 !زشم_

 !د  راوذ کردرو از نرده بلند شدر و اا له  راتم  خی،  اهرا زو

 

ص ااای محماادیان کااه تااو دانشااکده دو سااا: از ماان بااا تر بااود، کنااارر اومااد و صرور      

 : فت

رسر خوبیه! ازا خوشام اوماده! خیلاک حواساا بهتاه! تاو هماایا هام تماار مادذ           _

  !حواسا و نگاها بهت بود

دونساتم زاک بگام!     رمز شدر و باا لباه صساتین ماانتور خاودر رو سار رر کاردرس نماک        

 :و سری به ز  و راست تکون دادخندید 

 !برو رایین، نمای ساختمون رو از رایین ببین،  شنگتره_

بمااد هاام بااا ص ااای محاارر نااژاد از ماان دور شاادند! راااتم رااایین دو د: بااودر کااه باارر   

 :ریشا یا نهض که دکتر احمدی  دار زد

 !کگایک تو دخترض این داداا ما نوفه عمر شد_

 :سمک کردر عادی باشم

 .هه رهن بود، دستمم بها  راته بودرود، نردهحواسم ب_

 !ترسه اتفا ک بیفتهبینه بیشتر مککسک که از دور مک_

 :سیاوا این رو  فت و ادامه داد

 دادض فت، من رو نشون مکاون رسر بوره زک بهت مک_
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 :با رررویک که خودر رو هم یاالگیر کرده بود، خواب دادر

 !کردید و حواستون به من بودهاه مک فت شما تو سالن خیلک بهم نگمک_

 :ابرو درهم کشید

خواسااتم تااو زشاام بیارماات! عاا ر   زنکااک ریاادا میشاان! نمااک  عگاای صدمهااای خالااه _

 !خیا: شو! بیا ریا خودمونتقویرس میگم حا  که زیر  ره بین راتک دیگه بک

باه خااای  فااتن هاار حرااک، راااتم راایا دکتاار احمادی! لبخنااد ت ییااد صمیاازی زد و بااه    

 .با دکتر احمدی ادامه داد  حبتا

 

نشسااتم و ساامن « ساایاوا اینااا»مو ااع شااار بااا دوسااتانم زرنگااار و رسااتمک ساار میااز   

  .خوردن شار به تحلیلهای سیاسک مهندس صشوری و دکتر احمدی  وا دادر

 :سیاوا که در زاویه نود درخه نسبت به من نشسته بود، صرور  فت

ریم، بااا ایاان دو  دو  شااتر  اکاار کااردر تااو ساافر شااناخت زیااادی بااه دساات میااا     _

 سواری کردنمون هی ک عایدمون نشد  نمک رو میدیض

 :نمکدان رو به سمتا  راتم

  !برای من بک اایده نبود_

 : اشق و زنگالا رو روی میز   اشت و با شیطنت خیره شد به زشمار

 نتیگهض_

 :ای با  انداختمشانه

 !در دست بررسیه_

 عهض!! اینگوریاستض_

 :ا و ز: زد بهمحرور بقیه، دستا رو   اشت زیر زونه توخه بهبک

 زند تا ممادله نوشتکض یا بهتر بگم، زند تا مگهو: ریدا کردیض _

 :سمک کردر نشون بدر به محتویاذ بشقابم توخه دارر
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 !کنندتو رو خدا اینقدر تابلو بازی در نیار! دارند نگاهمون مک_

 :مو میتا رو عو  کرد و با خنده  فت

 !خووونم! با خره مفرد شدرای _

خواساات صب شاام و تااوی زمااین باارر! کمااک دورزااین از بشااقابم برداشااتم     دلاام مااک

 .تالا کردر اوسا  رو حدا ل برای خودر عادی خلوه بدر

  نگفتکض زند تا مگهو: ریدا کردیض_

 شما زکض مگهولک ریدا کردیدض_

 :ای در دهانا   اشت و اون رو به  وشه لپا هدایت کردلقمه

 !ی اذ رو بخور، سرد میشه_

 .و زشمکک سمیمه  حبتا کرد

 

تاار از اونااک بااودر کااه بااه  روی داد  خسااتهبمااد از شااار، دکتاار احماادی ریشاانهاد ریاااده 

روی بمااد از شااار اکاار کاانم  شاای  باال از هیگااان خااوابم نباارده بااود  درتااو:    ریاااده

و کااردر روز هاام اقاا  در مماار  شااوک اکااری بااودر و هیگااان  ا ااه اسااتراحت مااک 

کااردر، مطمئنااا بهتاار بااود! دکتاار هاام بمااد از رد بناادی مااکهااای روزر رو تبقااهدانسااته

 !ریشنهاد من، از تومیما منورف شد  نخود نخود، هر که رود اتاز خود

 

 یااری بااه همااراه زرنگااار و رسااتمک کااه وارد اتاااز شاادیم تااازه سااانس دور اعتااراف   

م دارر روا اکاار شاارو  شااد! بااه نازااار بهشااون  فااتم کااه بهاام ریلااه کاارده، ماان      

 !کنمس اما هنوز در حد ریشنهاد هم نیستمک

همااین حاارف کوزولااو دلیاال صهناا    اشااتن و ورزا شاابانه شااد! بقیااه دخترهااا هاام 

خشان رو بدونناد   از اتا های دیگه باه واحاد ماا اومدناد و بادون اینکاه دلیال ایان میناک         

ودیم ، ای کااه مااا باا در شااادی و رااایکوبک مااا شاارکت کردنااد! خوشاابختانه در تبقااه    

 !اق  ما بودیم
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کااه هاادف  _تبااق  اارار  بلااک اااردای اون روز بااه بازدیااد از یااک مرکااز توانبخشااک    

شاانوا راتاایم  ماان و همکااارانم بااه دیاادن کودکااان کاام _ا االک ایاان مااثال همااایا بااود

کااه بمرااا مملولیاات خااانبک هاام داشااتند، عااادذ داشااتیمس امااا ساایاوا کااه اولااین بااار   

راات باه شادذ منقلای شاده باود  احسااس کاردر          بود در زناین ماو میتک  ارار ماک    

ب رااا رو  ااورذ داده و هاار صن احتمااا: داره از درون منفگاار بشااه! راااتم ریشااا    

 :و صرور  فتم

ای نااداره خااز بهتااره شااما تااو حیاااب باشااید، حرااور شااما تااو تبقاااذ هاایچ نتیگااه    _

 !خردیتوناعواب

بااه حیاااب  راا یرات و بااه حیاااب رااات  کمااک بمااد از رنگااره یکااک از اتا هااای مشاارف  

ی ولگااردی بااازی ای م مااور بااا ب ااه  ربااهدیاادما کااه روی رلااه نشسااته و بااا زهااره

کنااه! ساانگینک نگاااهم رو حااس کااردس ساارا رو بااا  صورد و بهاام لبخنااد زد  لاای   مااک

  :زد

 !خوبم_

هااا و راهکارهااای لبخناادی تحااویلا دادر و بااه ساامت مساائو: مرکااز کااه از برنامااه   

 . فت، بر شتممرکز برای کودکانا مک

 

 باال از رایااان زمااان بازدیااد، بااه حیاااب راااتم  روی تاااب نشسااته بااودس زانوهاااا کااامال 

خاام شااده بااود و کااف راااا روی زمااین  اارار داشاات  بااا بااا  و رااایین صوردن راشاانه    

راااا، بااا زاویااه نهایتااا بیساات درخااه، تاااب رو بااه حرکاات درصورده بااود  بااه سااتون     

 : تاب تکیه دادر

 خوبیدض_

روی تاااب بااه تاارام زرخیااد  تاااب از حرکاات صرامااا،      لبخنااد تلخااک زد و کمااک   

 .ایستاد



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

181 

 

هااا مملااو: بااه دنیااا میااانض بااه ییاار از ینتیااک ممیااوب و         زاارا بمرااک از ب ااه  _

 های خاص دوران بارداری، دیگه زه د یلک دارهضبیماری

شاانوایک ار از یااادصوری  یااااه ناازار راادران و مااادرانک کااه اولااین بااار متوخااه کاامزهااره

 :ر هم راتارزندشون میشن، د

ررساایدرس زیاازی کااه دسااتگیرر شااد   یااه دوره خیلااک ایاان ساا ا: رو از والاادین مااک  _

ایاان بااود کااه در هفتاااد در ااد مااوارد، شاااید هاام بیشااتر، مااادر در دوران بااارداری      

شاارای  بساایار بااد و راار استرسااک رو تگربااه کاارده  از دعواهااا و تنشااهای او: ازدواج   

نااامواق باارای سااق  خنااین! دو مااورد    راتااه، تااا دیدیااه از بااین بااردن ب ااه و ا اادار 

داشااتم کااه بااه مااادر تهماات هاارزه بااودن زده بودنااد و در زهااارمین ماااه بااارداری،      

 فاات زمااان   راتااه بودنااد! یااه مااورد هاام داشااتم کااه مااادره مااک        DNAتساات

 !خواسته خودکشک کنهبارداریا بارها مک

 زراض_

نااد،  باال از کرد فاات مااادر شااوهر و خااواهر شااوهرا تبقااه رااایین زنااد ک مااک مااک_

کردناااد و شاااوهرا رو باااا کمربناااد   اومااادن همسااارا باااه خوناااه، رااارا ماااک   

 فاات هفتااه نبااوده کااه زن حاملااه از دساات شااوهرا ساایاه و  ارسااتادند بااا ! مااکمااک

 !کبود نشده باشه

 :دوباره کمک تاب رو حرکت داد

 از کگا مملور راست بگهض شاید یلو کنهض_

نم و نفاارتا از شااوهر و  راساات و درویااا مهاام نیساات  مهاام احساااس اون خااا     _

 !زند یشه! احساس بدی که روی رشد خنینا ا ر منفک   اشت

 :یک شیطنت تونمک وارد  ورتا شد
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خااا بااوده! شااوهر بی اااره بایااد  باال از رساایدن بااه خونااه کمربناادا رو انتظااارا بااک_

صورده می اشااته تااو راهااروض!!! همااه مردهااا بااا کمربنااد میااان خونااه مگاار اینکااه  در مااک

 !نبسته باشن کال کمربند

 :خواست ارا رو عو  کنه، همراهیا کردرس ابرویک با  انداختم و  فتممک

 !ایهاین هم نکته_

 :این بار با شیطنت وا مک ز: زد به زشمار

ساااختمون شاادن بااا مااادر و خااواهرر ببیاانمض! نکنااه همااین  راایه باعااث شااده رو هاام_

 !اون بیار تو حساس بشکض!  و: میدر کمربندر رو تو راهرو ب ارر، بدون

 :شکلکک در صوردر و با لبهای کی شده زیر لی  فتم

 !نمکبک_

 .خندید و از روی تاب بلند شد

 

 «سیاوا»

در ساخنرانک بمااد از ناهااار شاارکت نکااردر و بااه خاااا بااه خااواب  یلولااه رناااه بااردر    

 :حدود ساعت شا هومن وارد اتاز شد

 !!تایکض خوان برن موزهس بپی ونم بریم رارک، سهب ه ها مک_

 :ر رو شبیه  ربه شرک کردر یااه

 نمیشه دوتایکض_

 :با زشمهای باریک شده نگاهم کرد

من باا تاو ناره یاو: تنهاا راارک نمیاار!    راشاو ببیانم!     یاه زنا  بهاا بازن، بگاو               _

 !حاسر شه! خیالت راحت! ا ه من نیار لیال خونتم نمیاد
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خااوردیم بااا سااس شااکالتک ناایم ساااعت بمااد در رااارک بزر ااک، بسااتنک دسااتگاهک مااک

ااااراوون! هاااومن سااامن بلناااد شااادن از روی نیمکااات، سااااختمانک رو نشاااون داد و   

 : فت

 !اونگا یه کتابخونستس من میرر کتابخونه_

 :بمد از دور شدن هومن، نگاهک به لیال انداختم

  در بزنیمض_

 ! در بزنیم_

  . فتساکت بود و هی ک نمک

 روزه سکوذ  راتکض_

 !شما بفرمایید_

 

 :تفاوتک ررسیدردستانم رو داخل خیی شلوارر  رار دادر، با بک

 صشپزیتم به خوبیه کیک رختنتهض_

 !ا ال بلد نیستم_

 :من رو که دید، ادامه داد« خر خودتک» نگاه 

 .مت سفانه راست میگم  هیچ و ت صشپزی نکردر_

 :لبخندی زدر

 !کنم مامانعوسا صشپزی من عالیه! برنی درست مک_

 :مشت کرده نشون دادر و ادامه دادردستم رو  

 !کشه این هوا د مک_

رااات رور ت ییاار مکااان داد، همونطااور کااه زپکااک راه مااک خندیااد و از کنااارر بااه روبااه

 : فت



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

184 

 

کاانم! انااوا  و ا سااار سااا دها رو درساات    عوسااا سااا دهای خااوبک درساات مااک   _

 !در نمیادکنم، اما احتما: زیاد اوایل صشپزیم خوب کردر! ی ا رو هم تمرین مک

 :عاشقانه نگاها کردر

خااوریم  نگااران شاایم، اقاا  سااا د مااکنهااایتا اینااه کااه یااه ماادذ  یاااهخوار مااک  _

 !کنیمنباا، با هم درستا مک

رور بااه کنااارر ت ییاار مکااان داد و ایاان بااار روی خاادو: کوتاااه کنااار    دوباااره از روبااه

 .ارای سبز شرو  به راه راتن کرد

کننااد، یااه هااا نشسااتند و از اونااا مرا باات مااک  هشاانیدی دو تااا ارشااته رو دوا ب اا _

الممار بایاد مرا بات    هاای تاو ماادار   و ت باه خودشاون صسایی نزننادض!  ماونم ارشاته      

ی حااو  راه میااری یااا خاادو:، یااا رو ناارده تبقااه دور نشسااتک یااا   باشااند! یااا رو لبااه

 اما: بودیضزنک! ب گیت بیازپکک  در مک

 :لبخندی زد 

خیلااک باارار مهاام نیساات  نماایگم مهاام نیساات! ماایگم  نااه، راسااتا دیااد اه دیگااران _

خیییلااک مهاام نیساات! ا ااه دلاام بخااواد کاااری رو انگااار باادر و انگاااما رو درساات      

  .کنمتشخی  بدر، اکر نگاه دیگران و ررستیژ رو نمک

 !این رو خودر اهمیده بودر! یه زیز خدید از خودذ بگو_

رف شاد  ایساتادر و باا    ا متفکار شاد و زناد باار خواسات زیازی بگاه اماا منوا          یااه

 :لبخند  رمک خیره شدر به زشماا

 کنکضباز زک رو استخاره مک_

دوناام ساا الم رو زطااور بپرساام! بااه نظرتااون    عااه   مرز دخالاات و        عااه    نمااک _

ای بااه دیگااران اخااازه نواایحت یااا دخالاات تااو    نواایحت کگاسااتض    تااا زااه اناادازه  

 دیدضزند یتون رو مک
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ه اکاار ااارو راااتم  بااا دساات نیمکتااک رو نشااونا   ای بااسااکوذ کااردر و زنااد  انیااه 

 :دادر و به نشستن دعوتا کردر

 نگرانیت به خاتر همساختمان شدن با مادر شوهرهض_

 !نه، کلک ررسیدر! البته این هم زالا بزر یه_

ببااین لاایال! زااه بخااوایم زااه نخااوایم، بزر ترهااا تااو زنااد ک خوونترهااا دخالاات         _

!  ودشااون هاام خیرخواهیااه! منتهااا بااه  کننااد و اسااما رو هاام نواایحت می ارنااد مااک

شاایوه خودشااون! ماان و تااو بایااد عا اال باشاایم و بااه هاار نواایحتک  ااوا ناادیم  ساامن 

احتاارار بااه بزر ترهااا کااه از اوخاای واخباااذ هساات، بایااد راه خودمااون رو بااریم        

بناادیمس در نویحتشااون رو  ااوا میاادیم، نکاااذ بااه درد بخااورا رو بااه کااار مااک      

کناایم  نااه اخااازه دخالاات یم و محترمانااه ردشااون مااکزنااا هاام لبخنااد مااکمقاباال بقیااه

 احترامک کنیم  خوابم روشن بودضباید بدیم، نه بک

نوشااید، نگاااه سااری تکااان داد و بااه  نگشااکک کااه از رایااه صبخااوری رااارک صب مااک   

 :کرد

 !ترسمخیلک سخته! من مک_

 !کنیمسختیا  د سا: اوله، بمدا به شرای  عادذ مک_

 

باود  باوی زمنهاای تاازه کوتااه شاده،  ادای وزا بااد          زرایهای رارک روشان شاده  

در  باااه  ی شااااخه و بر هاااای درختاااان تبریااازی و صواز  نگشاااکها در کناااار صوای  

ریاازا صب از اااواره نااه زناادان بلنااد حااو  وساا  رااارک، محاای  رمانتیااک و خاا ابک 

ساااخته بااود کااه یقینااا ا اار بااه خااوبک ازا اسااتفاده نمیکااردر مسااتوخی عاا اب         

 !شدروخدان مک

 اادر « دساات در دساات یکاادیگر  »خواساات دسااتا رو بگیاارر و   شاادیدا دلاام مااک  

 !بزنیم  اما امان از اسالر
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 :اینبار لیال ریشقدر شد

  در بزنیمض_

 ! در بزنیم_

 

روی کااردیمس بااه ساامت حااو  صب راتاایم و دور حااو  بااا صرامااا و سااکوذ، ریاااده 

مردیم  نساایم شااهاار دو ساارمون رو رااایین انداختااه بااودیم و  ااویک  امهااامون رو مااک 

وزیااد بااه باااد شاادیدی تباادیل شااد و  طااراذ صب حا اال از ریاازا   مالیمااک کااه مااک

اااواره رو بااه  ااورتمان کوبیااد  زشاامانا رو بساات و نفااس عمیقااک کشااید  همزمااان   

 : فتیم

 ...میگم _

 .خندیدیم

 !تو بگو_

 !شما بفرمایید_

 :با اخم تونمک  فتم

 !من زند نفررض راحت  حبت کن_

 :لبخند محگوبک زد

 !من راحتم_

 !یا وا، بگو عمو بشنوه! سک «سیاوا»من راحت نیستم! تکرار کن _

 :لبخند خگلک زد وحرف رو عو  کرد

 شما به مشاوره  بل از ازدواج و روانشناسک خانواده اعتقاد داریدض_

بااا همااان اخاام تواانمک نگاااها کااردر و زیاازی نگفااتم   رمااز شااد و دوباااره خملااه     

 :ا ال  شدا رو بیان کرد

 مشاوره  بل از ازدواج و روانشناسک خانواده اعتقاد داریض به_
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 :زند لحظه مکث کردر و  فتم

هااای ااااراد، ااارز نااداره زن و شااوهر، دوساات ، یااا     توااور ماان اینااه کااه واکاانا  _

هرزااک، بسااته بااه یااک محاارک نیساات  زنااد تااا محاارک بااا هاام واکاانا خا ااک رو    

سات! زطاور میشاه ایناا رو     کناه  خیلاک از محرکهاا هام حسایه!  ابال بیاان نی       ایگاد ماک 

کاانم زرتااه!  باارای شااخ  سااور تمریااف کاارد و ازا راهکااار خواسااتض اکاار مااک    

و اات هاادر دادنااه! و همینطااور رااو: هاادر دادن! امااا احتمااا  زمااانک کااه ااارد  هاانا    

 !خورهتونه اکر کنه، به درد مک فل شده و نمک

 مشاوره  بل از ازدواج زکض_

م نشسااتیم  و تااک سااکوذ ماان رو دیااد، روی هاابااه تاارف میااز شااطرنی راتاایم و روبااه

 :ادامه داد

ماایگن و تااک صدمهااا عاشااق میشاان،  ساامت اسااتد : و منطااق م زشااون از کااار        _

بیننااد  مشاااور مشااخ   میفتااه، بهمااین خاااتر ایااراداذ باادیهک تاارف مقاباال رو نمااک  

 کنه که دو نفر از نظر تی  شخویتک بهم میان یا نهضمک

 :ر رو روا   اشتماانگشتانم رو در هم  ره زدر و زانه

 .ا ه تو دوست داری میریم ریا مشاور، هر زند خیلک  بو: ندارر _

 :با بدخنسک نگاها کردر و ادامه دادر

 عاشقم شدیض_

 :داری خواب دادبا اشمئزاز خنده

 خودشیفته! این همه اعتماد به نفس رو از کگا صوردیض_

 :گاها کردرهار سبکتر شد، عاشقانه نبه  هقهه خندیدر و و تک خنده

ولااک اکاار کاانم ماان عاشااقت شاادر  اولااین دختااری نیسااتک کااه در مااورد ازدواج       _

  حسااک کااه بااه تااو دارر رو تااا کاانمس امااا امیاادوارر صخااریا باشااکباهاااا  ااحبت مااک

 !ا ن تگربه نکردر
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 «!البته به ییر از صزیتا عشق دوران شباب»و در دلم ادامه دادر 

 .دحدسم درست بود، مثل توذ ارنگک  رمز ش

 

 :دو د: بودر س ا: بمدی رو بپرسم یا نهض که کارر رو راحت کرد

 !بپرسید! ناراحت نمیشم_

 :محبت صمیز بها نگاه کردر

دوناام ا ن خاااا هساات بپرساام یااا نااهض مهریااه   بحااث ناراحاات شاادن نیساات، نمااک _

 زقدر مدنظرتهض

 :به وسو  خا خوردس با کمک مکث خواب داد

خاانم  راس تمیاین مقادارا از تارف خاانم، کاار        ایاه از خانای مارد باه     مهریه هدیه_

 !کالسیهزی  و بک

 :صمیز شدرن  نگاهم محبت

تاا حااا  کساک بهاات  فتااه خیلاک مااارموزیض یاادذ باشااه زنااد باار خااواب ساا الم رو      _

 !ندادی

 :ادامه دادر

  راتکضای برای همسرذ در نظر مکا ه رسر بودی زه مهریه_

 :خندید

 تو زمین من! حا  کک مارموزهض من یا توض دیدشما هم هک توپ رو راس مک_

 :سکوذ صمیخته با لبخندر رو که دید،  فت

مهریااه خیلااک مسخرساات، زمااان  االح و صرامااا کااارایک نااداره، خاادای نکاارده       _

بسات خاورده باشاه یاا زن میگاه مهارر حاال:، خاونم صزادس یاا          ئک هم که باه بان  زند ک

اد! تنهااا کااارایک مهریااه باارای کنااه کااه زن بگااه مهاارر حااال:، خااونم صزماارد کاااری مااک

 !بمد از  د و بیست ساله! خبران ارث نداشته زن
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 :ت ییدی سر تکون دادر

 !موااقم، ولک بازر خواب س الم رو ندادی_

 :این بار نوبت لیال بود که بدخنس بشه

 !من  فتم، شما هم شنیدید_

 :با انگشت خطوب درهم ارسک روی میز شطرنی کشید و فت

ا مهریااه رسااید، ماان هاام شاارتک رو کااه تااو  هاانم هساات رو    حااا  کااه  ااحبت تاا _

خاوار  امیادوارر هایچ خاانمک ازا اساتفاده نکناه، اماا خای،         میگم   من حاق تاالز ماک   

 !احتیاب شرب عقله

 :ز: زدر تو زشماا و رک  فتم

 !منم م ز خر خوردر، حق تالز بهت بدر_

 :خا خورد کمک  اف نشست

 زراض به خودتون اعتماد نداریدض_

 :م رو زیر لبم به حرکت درصوردرانگشت

بحااث اعتماااد نیساات! حتمااا یااه زیاازی هساات کااه از همااون او: حااق تااالز رو بااه    _

 !مرد دادند نه زن

 :با روزخند نگاهم کرد  ادامه دادر

شاااون از احساسشاااون بباااین لااایال!  باااو: کااان کاااه خانمهاااا حساساااند و منطاااق   _

 حاال بااه اینکااه از ربیشاات تااره  ا ااه حااق تااالز داشااته باشااند بااا بااروز دعااوا   ساامیف

 !نیست خوب ا ال این  برندمک رناه خدایک و ارار به کنند، اکر مشکل

 :ابرویک با  انداخت

  .بمرک از مشکالذ حل شدنک نیستند_

 :رریدنگاهم از یک زشما به زشم دیگرا مک

 ! رار نیست این مشکالذ تو زند ک ما ریا بیاد  مطمئن باا_
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 !استفاده بشه! شما هم مطمئن باارس  رار هم نیست از حق تالز _

 : اف نشستم و با لبخند  فتم

د نه دیگه! اومدی نسازی! مشاکل ایناه کاه ا اه تاو اخاازه تاالز داشاته باشاک، تاا باه            _

 !من بگک زرا االنض میگم ناراحتک، تالز بگیر

کارد!  با حیارذ بهام خیاره شاد  احتماا  تاو  هانا کلمااذ  شانگک بهام اتاالز نماک            

 :دادن به این  فتگو از خار بلند شدر به عنوان رایان

ا ناام بخااا ییاار منطقااک و  گااری  هاانم اومااده بااا ، بااا علاام بااه منطقااک بااودن و     _

 .دونم این خواستت رو انگار بدر  والسالراتمینان از عقل و شمورذ،  ال  نمک

 

بلنااد شااد و در  اادر زدن همااراهم شااد  از سااکوتک کااه بینمااون بااود ا ااال راسااک        

 شاتم تاا بهاناه  احبت بمادیمون بشاه!  هانم  فال شاده          وساوعک ماک  نبودر  دنباا: م 

بودس هی ک تاو اکارر نمیوماد  بااز هام لایال ساکوذ رو شکساتس نفاس عمیقاک کشاید            

 :و  فت

 با کار کردن من که مشکلک نداریدض_

 :خیلک خدی خواب دادر

 !تا و تک به زند یمون لطمه نزنه، مشکلک ندارر_

  رسندیدضحگابم رو مک_

 خوری دوست دارر! دیگهضهمینعالیه! _

 :ای رو در سمت دیگر خیابان نشون دادایستاد و با دست م ازه

 .بازی بخررر اسبابمیاید بریم خریدض باید برای برادرزاده_

 

بازیهااا نگاااه ای اقاا  بااه اسااباببااازی اروشااک شاادیم  زنااد د یقااهوارد م ااازه اسااباب

 .ررسیدکرد و  اها  یمت مکمک
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سااته ماکاات حیواناااذ وحشااک برداشااتس  باال از اینکااه حساااب کنااه،   در صخاار یااک ب 

 :کارتم رو به اروشنده دادر  کارتا رو روی میز اروا   اشت و  فت

 !تررممنونم، ولک من اینگوری راحت _

بازیهاا رو مثال لایال سابک سانگین      ای کاه اساباب  حرور مارد خاوان زیرابارو برداشاته    

کارده باودر، باعاث شاد باک هایچ حرااک        دلیال احسااس بادی بهاا ریادا      کرد و بکمک

کااارذ رو از اروشاانده رااس بگیاارر  اروشاانده از لاایال رماازا رو ررسااید و لاایال هاام    

با  ادای ممماولک رماز رو بیاان کارد  ساا: تولادا باود! حتماا بمادا در ماورد اینکاه             

 !کنمس امال سکوذ بهترهنباید رمزا رو به کسک بگه باهاا  حبت مک

 .داشتم و همراه لیال از م ازه خارج شدررالستیک حاوی خرید رو بر 

 !یه زن  میزنید به دکترض بریم هتل! دیر میشه_

 

بااا هااومن تماااس  ااراتم و زنااد د یقااه بمااد هاار سااه در کنااار ماشااین بااودیم  داشااتم  

ای کااه مااادرا دسااتا را بااه  کااردر کااه عروسااک دخترب ااه در ماشااین رو باااز مااک 

د، روی زمااین ااتاااد  مااادر    کشااونزور  راتااه بااود و دروا ااع دنبااا: خااودا مااک     

  لایال  سر رر  فتگو با موباایلا باود و هار زاه دختارک خلاز ولاز کارد، متوخاه نشاد          

عروسااک رو از روی زمااین برداشاات و خلااو رااات تااا اون رو بااه دخترب ااه بااده، کااه    

نا هااان مشااتری زیراباارو برداشااته رو سااوار برموتااور دیاادر کااه بااا ساارعت بااا  بااه    

باااا ماان بااا خیااغ لاایال همزمااان شااد و موتااوری     ساامت لاایال رااات! اریاااد موا اای  

کاایفا رو  اریااد  لاایال هاام حاساار بااه رهااا کااردن کیااف نبااود، در نتیگااه بااه دنبااا:      

موتااور روی زمااین کشاایده شااد  بااا داد و اریاااد مااادر کااودک و دویاادن ماان بااه سااوی 

 .لیال، موتوری کیف رو رها کرد و  از رر دایک داد و در رات

 

خفیفااک  فاات  بااا  ساارا   « صییااک»کااتفا کشااید و   ااتاااده روی زمااین، دسااتک بااه  

 :رسیدر با نگرانک شدیدی ررسیدر
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 خوبکض_

 :سرا رو ت ییدی تکون داد  یهو اسطرابم به عوبانیت تبدیل شد و اریاد زدر

ذ نااداریض زاارا کیااف رو و: نکااردیض زیااز باارزشااک اون تااو     تااو عقاال تااو کلااه  _

دارهض ا ااه بالیااک   هساات کااه دنبااا: موتااور رو زمااین کشاایده شاادیض ارزشااا رو     

  سرذ میومد زکض

بادون اینکااه نگااهم کنااه از خااا بلنااد شاد و مااانتوی رااره شاادا رو تکوناد  دسااتار       

 اون دونااممااک  کااردرمااک لرزیااد و سااربان رگ ریشااونیم رو حااس  از عواابانیت مااک

 :کردر بلندتر رو اریادر  بود شده دراکو  شبیه ر یااه سر ، بازشمای لحظه

 خودذ مهمتری یا اون کیف لمنتکض  : شدیض خواب من رو بده!_

 :زیر لی زمزمه کرد

 !سر من داد نزن_

 :اریادر بلندتر شد

خاواد داد بازنم! یاه کاالر بگاو زارا کیاف رو و: نکاردیض ا اه          زنام! دلام ماک   داد مک_

باازی دربیااریض خوشات میااد خلای      خاوای  هرماان  زد زاکض! زارا ماک   زا و بهات ماک  

 توخه کنکض

ن روی باازور، تاازه متوخاه اتاراام شادر! زناد نفاری تماشاایمان         با اشاار دسات هاوم   

 !کردندمک

 

لاایال بااک هاایچ حراااک، بااا رناا  و روی رریااده سااوار ماشااین شااد  وساا   ااندلک رشاات 

ی داخلااک  ااندلک راننااده   اشاات و زشاامانا رو     نشساات و ساارا رو روی لبااه  

 .بست
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هااومن سااوئیچ رو ازماان  رااات و خااودا رشاات ارمااون نشساات   هگاااه نگاااه         

کاارد و بااا انااداخت، سااری از روی ت سااف زاا  و راساات مااک  ااری بااه ماان مااکتااوبیخ

 .دادحرص به رانند یا ادامه مک

کاردر  من هم مثل کاوره دا  شاده باودر، رنگاره رو راایین کشایده باودر و تاالا ماک         

خنکااای نساایم شاابانگاهک التهاااب و  اار  ااراتگیم رو کاااها بااده  سااکوذ راار          

ود  و تاک باه هتال رسایدیم، لایال رو باه هاومن         دایک بر ارای ماشاین حااکم شاده با    

 .تشکری کرد و رات

 

هااومن هاام هاایچ حراااک بااه ماان ناازد  سااکوذ بااود وسااکوذ  زمااان شااار بااود کااه بااا  

تمااویه لباااس و دساات و  ااورذ شسااته بااه همااراه هااومن وارد سااالن یاا اخوری     

 .شدیم  لیال و دوستانا به همراه مهندس صشوری دور میزی نشسته بودند

نشسااتیم تااا ماان و لاایال در زاویااه نااود درخااه  زنااد بااار کااه خااوری مااک  باارخالف ایاان

نساابت بااه هاام باشاایم، اینبااار زرنگااار در کنااار لاایال، رسااتمک در خااای ماان و مهناادس   

صشااوری روبااه روی لاایال نشسااته بودنااد! بااه نازااار کنااار مهناادس نشسااتمس از اون یکااک 

 ! زینه بهتر بود

  لاایال هاام در  فتگوهااا   خوشاابختانه خااو میااز شااار خااوب بااود و سااکوذ نداشاات     

کشااک ازا نمااک و صبلیمااو شاارکت داشاات و حتااک زنااد باااری کااه ماان از ساار مناات  

 .خیلک عادی مثل همیشه برخورد کرد و    خواستم

 !کنکخانم سپنتا! مشکلک واسه دستت ریا اومدهض یه دستک کار مک_

 :ای از کبابا رو سر زنگا: زدبادست ز  تکه

حرکاات  یاارهس بااک در، صتاایا مااک تکااون مااک زمااین خااوردر مهناادس! کااتفم رو   _

 !هست، دردا سبکه

 :به زور دو  لقمه نگویده داخل دهانم رو  ورذ دادر  هومن خیلک عادی  فت
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بماد از شاار بیاا اتااز ماا، دساتت رو ببیاانم، احتماا: درراتگاک هساتس ا اه نباود هاام            _

  !ببرمت بیمارستان

 !باعث زحمتتون میشه_

 !مع شده هومن شدخوابا اخم مونوعک و ابروهای خ

رسما شار کواتم شد و باه محاه اینکاه هاومن از رشات میاز بلناد شاد رو باه لایال کاه            

 :شاما رو تمور کرده بود  فتم

 !راشو! زود باا_

 .خوابک نداد اما با بقیه خداحااظک کرد و همراه من وارد صسانسور شد

 :دکمه تبقه موردنظر رو زدر

 کنهضخیلک درد مک_

 !صره_

 :ا کردرتوبیخک نگاه

 زرا زودتر نگفتک بریم بیمارستانض_

 :ز: زد تو  ورتم

 .  متوخه درد دستم نبودرترسیده بودر_

 !حق داری! برخورد با دزد خیلک استرس زاست_

 :روزخندی زد

 !از دزد نترسیدر، از شما ترسیده بودر_

 .وار دستم رو  ی موهار بردرای کشیدر و عوبکروف کالاه

 

صلاودا رو باه هام    ا صرنای بااز کارد و هماانطور کاه دساتهای کاف       هومن در اتااز رو با  

 :مالید رو به لیال  فتمک

 !مانتوذ رو دربیار، کتفت برهنه باشه، ا ن میار_
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 :به سمت کاناره موخود در اتاز رات و رو به من  فت

 !میشه شما برید بیرونض_

 :محکم و  اتع خواب دادر

 !نه_

کنااه، امااا باارار مهاام نبااود! بااه زور بهااا  مااکدونسااتم تااو  هاانا امااواتم رو یاااد  مااک

هااای مااانتوا رو باااز کنااه و دساات راسااتا رو از تااوی صسااتین   کمااک کااردر دکمااه

 !بیرون بیاره! نوفه مانتو تنا بود، کامل درا نیاورد

روی مباال راحتااک نشساات و زشااماا رو بساات  شاالوار خااین تنگااک کااه بااه رااا داشاات 

گااک باساان و کماارا رو نمااایا  بااه زیبااایک هاار زااه تمااامتر برخسااتگک و ااارو رات   

میااداد  تاااپ  رمااز صتشااینک بااه تاان داشاات کااه زساای باادنا بااود و بااا باارا زیاار    

زد   مواای انگااار یااک  اارر زربااک   ا رو اریاااد مااکهااای دخترونااهسااینه، زیبااایک

اسااااه تااو باادنا نداشاات! تمااار وخااودر هورمااون شااده بااود و ایزیااک باادنم ت ییاار   

ر و یاا هار دو زشامانا رو بساته باود، خادا       کرده بود! از اینکاه باه خااتر درد یاا شار     

 !رو شکر کردر

ای نثااار خااودر کااردر و تااالا کااردر اکاارر رو از   «خاااک باار ساار بااک خنبااه  »در د: 

خسااما منحاارف کاانم  امااا بنااد نااازک تاااپ  رماازی کااه روشاایده بااود، در کنااار بنااد  

تاار و راار رنگتااری کااه از زیاار تاااپ مشااخ  بااود، دوباااره باعااث  ر ااراتگیم    رهاان

 !شد

ی شااالا خواساات هااومن، زیزهااایک کااه ماان دیاادر رو ببینااه! بنااابراین لبااه نمااک دلاام

ا بااااز کاااردر و کامااال خلاااوی بااادنا رو باااا با یموناااده شاااا:   رو روی سرشاااونه

روشاااوندر  تکاااونک باااه خاااودا داد و نوااافه ماااانتوی درصورده رو، روی راهااااا     

رو در د: تکاارار « خاااک باار ساار بااک خنبااه    »انااداخت  در حالیکااه هم نااان  کاار    
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هاا، صخارین   توخاه باه نظام دکماه    روا  ارار  اراتم و باک   کردر روی زاناوانم روباه  کم

 .ای در حدود کمرا و ل کردرای رو به دکمهخادکمه

هااومن کااه بااه ترامااون اومااد، او: ناایم نگاااهک بااه ماان انااداخت و  وشااه لبهاااا بااه   

ساامت بااا  انحنااای خفیفااک برداشاات  بمااد شااا: رو از روی سرشااونه لاایال بااه ساامت    

 !خواستم ببینه رو دیدا عقی زد و  سمتک از زیزهایک رو که نمک ردن

شااک تااا اااردا اون روساات  ناادمک بااه  تااازه متوخااه ورر و التهاااب کااتفا شاادر  بااک 

 !دادبادمگونک ت ییر رن  مک

ای کشااید و بااه دسااتهای دساات هااومن کااه بااه کااتفا خااورد، صه دردناااک و صهسااته  

 :مت خودر زرخوندرهومن خیره شد! با نوک انگشتار سرا رو به س

 اهمیدی موتور سواره کک بودض_

 :ا رو که دیدر، کمک مکث کردر و با رررویک ادامه دادر«خر خودتک» نگاه 

دونساات، اومااده بااود ساارا  خااود   مشااتری تااو م ازهااه بااودس رمااز کارتاات رو مااک   _

 !کارذ بانکیت

 .ا بلند نشهلبهاا رو بهم اشرد، تا  دای ناله

 ...احساس منفک بهم دست داد، ا ن دلیلا تو م ازه دیدما بک دلیل_

 

بلناادی کااه کشااید،  اام شااد  رناا   ااورتا مثاال  ااچ  « صیییااک»ی حراهااار تااو دنبالااه

ا خااری شاد و   هاای برخساته  لرزیاد! اشاک روی  وناه   دیوار شده باود و لبهااا ماک   

 !های خیس و بهم زسبیدا،  لبم رو صتیا زدمژه

 

 «لیال»

ر بلناد شاد!    ادار داشاتم ، بااز هام  ادای نالاه      علیریم تالشک کاه بارای خفاه کاردن     

از شاادذ درد شاادیدی کااه در کااتفم ری یااده بااود، زشاامانم راار از اشااک شااد و ایاان   

 .بار کوششک برای مخفک کردنا، نکردر
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 !!! رلک که باز کردر دیدر ز: زده تو  ورتمس با زشمانک رر از صب

رااات و درد دسااتم ویلااک از توااور اینکااه از درد ماان دردا  راتااه بااود، دلاام  یلااک  

 :کم شد! اما بالاا له مامان وخودر شرو  به سرزنشم کرد

دیوونااه! احمااق! حقشااه خفاات رااا بیااار تااو شااکمت اینگااوری تریاا  عشااق و عاشااقک  _

واسااه ماان برنااداری! ایاان همااه بهاات تااوهین کاارد، خلااو همااه ساارذ داد زد، بااک هاایچ 

و بیاارون، ا   عااه میگااک از اتاااز باار عااهاحترامااک کاارد ، عااهمنطقااک بااه خواسااتت بااک 

لاارزه  راتااکض! ایاانم لنگااه وکیاال باشااک! یااه صب    میگااه نمممااع! حااا  واسااه ماان د:  

تار! یاه کام خیگرتار!     راکتر! یه کم سیاساتمدارتر! یاه کام مهرباونتر! یاه کام خواساتنک       

اهمااک! خااونمض!! خااری دیگااه! نمااک   خیلااک خیگرتاار! یاسااین تااو  ااوا خاار مااک      

هض! ایاان کااه مثاال  ااودزیال داد و  اهمااکض عواابانیتا رو ندیاادیض ایاان خواسااتنی  نمااک

 !کنهض لیا ت نداری! بتمرگ سرخاذ تا نزدر شل و رلت کنمبیداد مک

تااو دعااوای خااودر و ماان  یاار کاارده بااودر کااه دکتاار احماادی خطاااب بااه ساایاوا      

 : فت

من میرر اتاز مهنادس صشاوری، کاارر داشات  تاو هام یاه لیاوان صب  ناد واساه لایال            _

 .درست کن

 :ند ادامه دادکمک مکث کرد و با روزخ

 !یکک هم واسه خودذ_

 

ساایاوا کااه بااه محاال مااثال صشااپزخونه رااات بااا تمااار ساارعتک کااه از خااودر ساارا      

داشااتم، مااانتور رو روشاایدر  رو بااه دکتاار تشااکر کااردر و بلنااد باادون اینکااه ساایاوا   

ی  فااتم و همااراه دکتاار از اتاااز خااارج   «خااداحاا »رو مخاتاای مسااتقیم  اارار باادر   

 !شدر

 .بخور بمد بروبمون یه صب  ند _
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 !خوری بهترهنه دکتر، این_

 :ای با  انداختشانه

 ! ال  مملکت خویا خسروان دانند_

 

رسااتمک و زرنگااار از اینکااه مشااکل دسااتم یااه درراتگااک ساااده! بااود، ابااراز خوشااحالک  

 !کردند و راتنم به اتاز دکتر رو به رور نیاوردند

 

شامردر، هرزاک موسایقک    کاردرخ هار زاک یلات زدر، هار زاک  وسافند        هر کاری ماک 

تونسااتم از اکاار باارد نااه مااکریلکسیشاان  ااوا دادر، اایااده نداشاات  نااه خااوابم مااک 

 !اتفا اذ روز بیرون بیار

 . دا لباس روشیدرس داتر و خودکاری برداشتم و به حیاب هتل راتمصرور و بک

ای کااه از باادها کشاایدر و هاار نکتااه  _روی یااک  اافحه کایاا  ساافید خاادو: خوبهااا   

ساانگک و زود  راااوذ نکااردن تااا  بااودر رو واردا کااردر  از نکتااه  ساایاوا اهمیااده

عواابانیت و  لاادربازیا! از مهربااونیا  راتااه تااا مردسااا ربازیا واسااه اخااازه        

تااالز ناادادن! اینکااه باباات صشااپزی  ااو: یاااری داد و بااه خاااتر ماان مشاااوره  باال از    

ساتنک  ازدواج رو  بو: کارد، یمناک باه خواساتم احتارار   اشات  اینکاه حواساا باه ب         

دسااتگاهک دوساات داشااتن ماان هساات، اینکااه رور ییاارذ دارهس البتااه شاااید هاام بااه    

خاتر  یر دادناا باشاه، زاه در ماورد نگاههاای ص اای سامیدی، و زاه در ماورد تنهاا           

شدنم با هومن حتاک باه عناوان رزشاک مماالی! البتاه نمیشاه منکار یاه نومیاه بیشاموری            

 !تو راتارا شد! یکم بیشتر از یه نمه

 !ر شدس ستون خوبها زند برابر ستون بدها شده بودخدو: که ر

هاار زنااد ارزا و اعتبااار صیااتم هااای نوشااته شااده یااک اناادازه نبااود، امااا احساااس      

کردر هناوز اخاازه دارر عاشاقا باشام! البتاه در اولاین ار ات بایاد باا یاک مشااور،            

 .خوو ا در مورد عوبانیت ییرمنطقیا  حبت کنم
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 :ه بودر که  دایک از رشت سرر  فتاز دو دلک و تردید به یکدلک رسید

 !ب ه، تو خواب نداریض! ساعت سه نوفه شی و ت مشق نوشتنهض_

سایاوا باود بااا موهاای بهام ریختااه و زشامهای خماار از خااواب! شالوارخین روشاایده        

هاای بااز کاه    باا دکماه   _کاه عوار تان دکتار دیاده باودر       _بود با یک ریراهن مردوناه  

 !دادمل نشون مکزیرروا رکابک تن  و سفیدا رو کا

 

 :وس  نیمکت نشسته بودرس با دست اشاره زد برر کنار

 !ببینم مشقاذ رو! خوا خ  نوشتک یا باید راره بشهض_

کایاا  زیاار دسااتم رو تااا کااردر و خواسااتم تااوی خیاابم باا اررس امااا دساات خلااو صمااده   

 !کنندا، باعث شد بر ه رو بها بدرسیاوا و نگاه هیپنوتیزر

بارو! شادید نیااز داری! شاانس صوردیام صاتااب نیسات         و ت کاردی یاه کاالس خا     _

بااه! زااه هاااذ راه باارن!     هااوووور! ماان اینقاادر خااوبم خااودر خباار نداشااتم! بااهنوشااته

  ! ل رسری هستم من

خونااد، لبخناادا لحظااه بااه لحظااه رررنگتاار میشااد و  اااهک هااا رو مااکبااا د اات نوشااته

 .انداختابرویک از سر تمگی با  مک

  عواابانیت رو  بااو: دارر، امااا  لاادر نیسااتم، تهمتااه! بهتانااه!  ماان کگااار  لاادرهض حااا_

  خاای همااه عواابانک میشاان دیگااه    بااه ایاان اکاار کاان درو  محرااه! عواابانیت هاام،  

کااه تااو عواابانیت ماان رو دیاادی! دیاادی برخااوردر زااه خوریااه، حاارف زدناام زااه       

هااای خوریااه، راتااارر زااه خوریااه! هاار کسااک اینقاادر خااوا شااانس نیساات کااه منفااک 

را رو خلاد نشاده ببیناه! باه ایان اکار کان کاه دوسااهت دارر کاه از صسایی            خواستگا

 !اکریت صمپرر میره با دیدنت عوبانک میشم! برار مهمک که از بک

 :خیلک خدی  فتم
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ئااک کااردرض بایااد دو دسااتک کاایفم رو تقاادیم بااه ص ااا دزده       ماان زااه بااک اکااری   _

 کردر که به نظر خنابمالک بااکر بیارضمک

کااردی، نااه اینکااه عااین کنااه بهااا ب ساابک و رو زمااین رو و: مااک د یقااا! بایااد کیااف_

 !کشیده بشک

 :خا شدربا حرص در خایم خابه

او  کااه یااه رالکااس بااود! یااه واکاانا منطقااک و تبیمااک باارا حفا اات از مااالم!  انیااا    _

 کردیدضا ه خودتون بودید هیچ مقاومتک نمک

 : وشه زشمهاا زین خورد

خااوری  ااارد  رایاایمم! ا ناام دعااوا نااداریم، ایاان  دوباااره د یقااا! خااودر مهمتاار از دا  _

 راتااک!   در مااورد  یاار دادن هاام،    بلااه ، درسااته، ا ااه ببیاانم خااای خطرناااکک          

کنااه، بهاات  یاار میاادر خاااذ رو  نشسااتک، یااا یااه صدر مااریه داره هیااز نگاهاات مااک  

 !عو  کنک  عاشق باید موا ی ممشو ا باشه، این کامال تبیمیه

بسات رو کنتار: کانم  اماا     شات تاو  اورتم نقاا ماک     تالا کاردر لبخنادی رو کاه دا    

تاور بارز رساایت تاو نگااها      مطمئناا روی حالات زشامار ا ار   اشاته باود، کاه اون       

 !مشهود شد  خر کردن من رو بلد بود، باید هم از خودا راسک باشه

 .بینتمون درست نیستراشو بریم داخل! یکک از رنگره مک_

 .هتل راتیمبلند شدر و در کنار هم به ترف ورودی 

 زک شد سر از حیاب درصوردیدض من بک خوابک به سرر زده بود، شما زراض_

 :ای کشید و کمک خودا رو به با  انمطاف دادخمیازه

دیاادر هااومن بیاادارر کاارد،  فاات اوماادی حیاااب! اینکااه رادشاااه راانگم رو خااواب مااک_

 .دونماون زرا بیدار بود رو نمک
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شااای تلویزیااون بااود،   شااتیم  ساایاوا رو  از خلااوی متواادی هتاال کااه در حااا: تما 

بااه متواادی شاای بخیااری  فاات و درخواساات دو تااا انگااون  هااوه بااا کیااک کاارد       

راسخ مثبات متوادی باعاث شاد باه سامت کاااک شااپ کوزولاو و بااز هتال باریم  در             

سکوذ  هاوه رو نوشایدیم کاه دوبااره شاک و تردیاد سارایم اوماد  مان خار شادر! و            

کناه،  ادرذ تفکار    هااا هیپناوتیزمم ماک   و نگااه  این ا اال خاوب نیسات! باا حراااا     

خلااو «  رمااز»کنااه! ااایلم  یااره و اکاار و خواسااته خااودا رو بهاام القااا مااک رو ازر مااک

زشاامار بااه نمااایا دراومااد  ماارد ااایلم ادعااای عاشااقک داشاات، اماهمساارا رو بااه     

  !دادشدذ شکنگه مک

 

 اا:  هوه بلدیض_

رو برداشاات  تااه  هااوه انگااون  نگاااه متمگاابم رو کااه دیااد دساات خلااو صورد و انگااونم

رو باا زنااد تکااون، داخال نملبکااک خااالک کارد و متفکرانااه و بااا د ات بااه درون انگااون     

خیااره شااد  حتااک ا ااو: اولیااه اااا:  هااوه رو بلااد نبااود، امااا داشاات نقشااا رو بااازی    

 .کردمک

 !هوووور،    دو دلک!    بین دو راهک  یر کردی_

سار باه الاک کشایدند و زمیانا       یک ترات یه خنگال سابز و مرماوزه کاه درختااا     

هااای بااین علفهااا زولااهراار از  یاههااای مختلفااه  توریکااه بایااد د اات کنااک تااا تااو زالااه

نیفتک! رر از زیباییاه، اماا بایاد حواسات باه خطاراتا هام باشاه! اون تراات یاه بیاباان            

انادازی! و بادون   ای! بادون هایچ دسات   زولاه مسطح و هماوار هسات بادون هایچ زالاه     

تیا  و ص اا دساتا رو باه تراات      گاانک! خلاو خنگال یاه رسار خاوا      هیچ زیبایک و هی

کنااه باااهم از زیبااایک و هیگااان خنگاال لاا ذ ببریااد، امااا دراز کاارده ، داره دعوتاات مااک

تااو دزااار تردیااد شاادی! یااک صینااده یکنواخاات و باادون هیگااان یااا همراهااک بااا ایاان   

 !شاهزاده سوار بر دویست و شا صلبالویک
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 :و ز: زد تو زشمارانگان  هوه رو روی میز   اشت 

انادازها رد بشاید و باا هام از     تونیاد از دسات  تونیاد ، مطمئانم ماک   شما دوتا با هام ماک  _

  .زیبایک خنگل ل ذ ببرید

دسااتانم رو کااه درهاام  ااره خااورده بااود و خلااوی دهااانم  اارار داشاات روی میااز        

 :  اشتم

 !ترسم! نابود کنندستزوله ندارهض من از خطراتا مکخنگله بدون زاله__

 :خدی بهم خیره شد و بدون هیچ لبخندی خواب داد

زیبایک خنگل باه نااهموار باودن زمینشاه، و رناه میشاه یاه راارک موانوعک! مان باه            _

 !عقل و درایتت ایمان دارر! باهم میتونیم

 :با رررویک  فتم

تااو بااه ماان ایمااان داری، امااا ماان بااه تااو هنااوز ایمااان نیاااوردر  تااو دوره خواسااتگاری _

میکننااد بهتاارین زهااره رو از خودشااون نشااون باادن، ایاان برخااورد  کااه صدمهااا تااالا 

رو داری! و تااک بخااوای خااود وا میاات بشااک، زااک میشااکض  ااراره بااا ایاان اعواااب       

خرابااک کااه داری بااا مااادرذ هاام زنااد ک کنااک، حااق تااالز رو هاام ناادی! خاای،  بااو:  

 !کن خای تردید داره

 :با انگشتهای دستا روی میز ریتم  راته بود

هض روا اکاار میکاانم!     حااا  هاام تااا تواامیمم عااو  نشااده،    مشااکلت حااق تال اا _

 !اینقدر سخاوتمند نیستم همیشه   موسو   حبت رو عو  کن

بماادا میشااه در مااوردا بیشااتر اکاار کاارد، امااال  یاار دادن بیشااتر، خرابااک خبااران     

 :نار یر به بار میاره! لبخندی زدر

 کیکت رو نمیخوریض من بخوررض_

د و باه داخال بشاقاب مان هاو: داد  زناد د یقاه ای باه         کیک رو با لبه زاا و نواف کار   

 .سکوذ   شت
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خااواب از ساار خفتمااون رریااده! مااوااقک بیاادار باشاایم تااا ناایم ساااعت دیگااهس ا ان رو  _

 که  فتند نماز بخونیم بمد بخوابیمض

 !باشه_

 

ایاان همااه حاارف زد، بااازهم عاا رخواهک نکاارد! اقاا  باارای راتااارا دلیاال صورد و      

خلااوه بااده! نتیگااه میگیااریم اهاال عاا رخواهک کااردن   ساامک کاارد خااودا رو موخااه  

نیست! البته ا اه همیشاه همینگاوری باه خاای مما رذ خاواهک، منات کشاک کناه هام            

بااد نیسااتا! خیااا: کااردی! بلااه رو کااه بگیااره و خاارا از راال رد شااه، دیگااه در مقاباال   

 !خطاهاا منت کشک هم نمیکنه

 

 

 «سیاوا »

تکاارار  ردیااد  کااف دسااتانم رو بااه تااو  هاانم بولااد شااد و تااو اکاارر « بخااوابیم» کلمااه

 :ار رو روی نوک انگشتانم   اشته بودرهم زسبونده بودر و زونه

کانم اکار باد نکان،     خوار یاه موساوعک رو مطار  کانم، اقا   ابلا خاواها ماک        مک_

 !منطقک باا و  رمز هم نشو

 :  ورتا درخا  رمز شد! با لبخند نگاها کردر

ناشااویک بااه خاااتر همتااراز نبااودن میاال     دونااک کااه ا ن خیلااک از اختالااااذ ز  مااک_

دونام! اماا مهمااه و   خنساک ترایناه!  ااحبت کاردن در ماوردا هاام خیلاک ساخته، مااک      

بااه خااای ماان بااه  لبر هااای     زر! اکاار نکاان و اایح هسااتم!   رررو و و اایح نیسااتم   

  : رالسیده  ل وس  میز خیره شده بود

، ناادادر  تااا حااا  دوناام، راسااتا ماان خیلااک بااه اکاار و خیااالم اخااازه مااانور دادننمااک_

هم نه ایلم بد دیدر ناه کتااب نااخور خونادرس کاه بخاوار ببیانم حاالم زاه خاور میشاه!            

 .شناختک از خودر تو این مسائل ندارر



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

204 

 

 :زشمار رو ریز کردر و با حیرذ ررسیدر

 !یمنک هیچ و ت تخیل نکردی در این موردض مگه میشهض_

 :دوباره  لهای روی میز رو مخاتی  رار داد

اماااا نهایااات تخااایلم دسااات  اااراتن و  ااادر زدن باااوده یاااا ب ااال کاااردن و  زااارا، _

کاانم از نظاار هورمااونک ایاارادی داشااته یدن،   خلوتر از ایاان نااراتم! اکاار نمااکب و*ساا

کاانم مااا کااه  ااراره بااریم سااک هاام همینطااور     ماان ریشاانهاد مااکاحسا نظاار از ، باشاام 

  !ته شدهمطمئنا یه سری تست و صزمون برای شناخت این مسائل ساخ مشاوره

لرزیااد و مرتاای بااا مشاات کااردن و باااز کردنشااون تااالا    دسااتانا بااه شاادذ مااک 

 !کرد استرسا رو مخفک کنهمک

 :به رشتک  ندلیم تکیه دادر و دستم رو به لبه میز  راتم

کناکض اکار کاردی ساریع سارا رو      به من نگاه کن! تاو در ماورد مان زاک اکار ماک      _

 :به ز  و راست تکون داد

 !همه  خیلک هم مهمهنه، ولک براتون م_

 :نفس عمیقک کشید و انگار تمار خسارتا رو برای حرف زدن به کار  رات

هااا، اونقاادر اهمیاات داره کااه  باال از رساامک شاادن ایاان صشاانایک و شااناخت خااانواده  _

رسااه تونااه کااال  راایه رو منتفااک کنااه، رو ایاان نکتااه ت کیااد داریااد  بااه نظاار مااککااه مااک

 .متراز نباشیمشما خیلک هاذ هستیدس من نگرانم ه

حق باا توئاه! زود ایان  رایه رو مطار  کاردر، یهاویک یاه زیازی اوماد تاو  هانم،                 _

بگاا ریم! در مااورد همتااراز بااودن هاام باا اریم یااه کارشااناس نظاار بااده! هااوورض         

 اینطوری بهتر نیستض

 یه  هوه دیگه سفارا میدی ض_

 !نه_

 :زشماا از تمگی  رد شدس خندیدر
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دیااروز بمااد از ناهااار خوابیاادر، اااردا هاام همااایا   خااوای بخااوابکض ماان  مگااه نمااک_

خوابم! تاو از  ابح بیاداری، سااعت ناه هام بایاد باری هماایا! و ات خاواب            نمیار مک

 خوای ماست سفارا بدرضنداری!    مک

 :بدون اینکه خوابک ازا بگیرر، بلند شدر و به سمت متودی هتل راتم

 !ماست سفارا میدر_

 

و بااه نیمااه دور همااایا رسیدر خوشاابختانه    ساااعت یااازده از خااواب بیاادار شاادر     

او: باارک بااود! لاایال بااه محااه دیاادن ماان،  _باارای منااک کااه  اابحانه نخااورده بااودر_

ا رو روی میااز   اشااتس لیااوانک از صبگااوا راار و بسااته نسااکااه رو   لیااوان نسااکااه

 .توا خالک کرد  کنار میز بلند ر یرایک همراه رستمک و زرنگار ایستاده بود

 

 دیااس هاام رسااتمک   ااراتم ازا رو نسااکااه نخااورده و لیااوان هاام بااه ساامتا راااتم 

تمااارف کاارد و همزمااان یااک ریشدسااتک هاام بهاام داد  ساامن احااوا:        رو شاایرینک

ررسااک و تمارااااذ مممااو:، ساانگینک نگاااه کسااک رو روی خااودر احساااس کااردر  هاام  

 !میزی بین راه بود! همونک که با لیال در یری داشت

رس راسااخ داد و بااا بشااقاب شاایرینک و لیااوانا  بااا خاام کااردن اناادک ساار، سااالر کاارد 

 !سمت ما اومد

 :لیال زیر لی نالید

 !بر خرمگس ممرکه لمنت_

   رهض! دیشی نیومدی موزهضخوبک لیال خونض! خوا مک_

لبخند هر دوشون مزوراناه باود و مثال دو تاا  رباه نار بارای هام  اارد  راتاه بودناد،            

 !منتها با لبخند

 دیگه! موزه خوا   شتض_

 :ی به شیرینیا زد و با دهان رر سر تکون داد و با اشاره به من،  فت از
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 !به شما و دوستتون بیشتر خوا   شته_

 :با لبخند  فتم

اشااتباه  راتیااد، ماان دوسااتا نیسااتم، بااادی  اردشاام! دکتاار احماادی خواساات        _

همااراها باشاام کسااک ماازاحما نشااه! صخااه راادر خااانم سااپنتا، ایشااون رو دساات      

 دست من! شما مشکلک داریدض دکتر سپرده! دکتر هم

 :بدون راسخ به من دوباره لیال رو مخاتی  رار داد

کااردر  تااا خوشاام میاااد همیشااه دنبااا: بهتاارین بااودی  ماانم بااودر علااک رو و: مااک   _

 و تک هم ین کیسک هست، علک کیلو زندهض

 :خیلک خونسرد با همون لبخند خواب داد

 ااراض! در مااورد  فاات کمااا:مااک بهتاارین رو  بااو: دارر  یادتااه اسااتاد رحمااانک بهاام _

 !علک حسینک هم،     ایشون کامل در خریان هستند، اینقدر زور نزن

 :خونسردتر از لیال خندید

 زنک راه ااتادی ضتو مخ_

 !شا رد شماییم! هر زند در این وادی،    شما ریلید و ما رشّه_

 :این بار من دنبا: حرف رو  راتم

 !هست، ماییمصن رشّه هم شما نیستید، هر زه _

 :ای زد و با حرص  فتلبخند مشمئزکننده

 !خوبه! بهم میاین_

 :مخاتی  رارا دادر

زناک موااق بشام! ایان رایاق شاما خیلاک محتااب و بدبیناه! هار لحظاه            دعا کن تاو ماخ  _

 !واهمه دارر تو صزمون ایشون رد بشم

 :لبخند سیاستمدارانا کمرن  شد

 مواق باشیدس بر شت ساعت زندهض_
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 .ی  فت و رات«بینمتبمدا مک» میزی عزیز ه با  انداخت و هملیال شون

 

میاازی، میاازی بااه زهااره لاایال خیااره شاادرس یقینااا ا اار برخااورد اولیااه هاامبااا راااتن هاام

شناساانامه لاایال و شااناخت نساابک کااه ازا بااه دساات صوردر نبااود، بااا شاانیدن ایاان       

انگااار  شاادر  خااوری از علااک حسااینک نااار باارد کااه حراهااا دزااار تردیااد و شاابهه مااک 

نااامزدا بااوده، و لاایال بااه خاااتر ماان ولااا کاارده! زااه ریشااینه راتاااری باعااث ایاان    

میاازان کینااه و دشاامنک کورکورانااه و ییاار منطقااک شاادهض تفلکااک باادخور روانپزشااک   

 ! زمه

 !بی اره صمنه، سایع شد_

 :خندیدر

  !الخیرمیدابکب و*سبی اره ا_

 .ناز و بانمک خندید و وخودر رو شاد کرد

 :به لیال  فتزرنگار رو 

هاای شاوهرا از تاو عوابانیهض خوباه تفلاک از کاار        این دختاره هناوز بابات تمریاف    _

شنواییت تمریف کارد، ایان ایان خاوری دا  کارده! ا اه از  ااهر یاا اخال ات تمریاف           

خواسات بکناهض بماد هام مگاه علاک حساینک زن نادارهض! ایان زاک           کرد زیکاار ماک  مک

  میگهض

  :لیال زیر لی  فت

 ! تیه خدا شده! اینم تخیلا  ویه اهرا زند و_

 :این بار رستمک  فت

توناه یاه خنگال رو ناابود کناه! باهااا در        اهک او اذ یاه تاه سایگار باک ارزا، ماک     _

 !نیفت! خطرناکه
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در مسااایر بر شااات، دوبااااره هاااومن ماااتکلم شاااده باااود و از خااااتراذ دوران        

باارد کااه کاارد   اااهک از کسااک نااار مااک دانشااگویک و تاار  و بیمارسااتان تمریااف مااک 

 رااات  ماان هاام در  فتگوهااا  شااناخت و لاایال هاام دنبااا:  ااحبتا رو مااک  لاایال مااک

زدر  زنااد شاارکت داشااتم و  اااهک  ریاازی بااه خاااتراذ دوران دانشااگویک مااک       

ای کااه سااکوذ شااد و اقاا   اادای ابااک تااو ماشااین رخااا شااد، هااومن بااا        د یقااه

 :زشمهای رر از شرارذ لیال رو مخاتی  رار داد

کنااه، شاای راایا ایاان شاا  شمشاااد خوابیاادر، خاار و رااف نمااک  راساتک سااپنتا! ماان دو _

ا هاام دیگااه امتحااانا دساات ماان نیسااتس تااوان ماان تااا همااین  خیالاات تخاات! بقیااه

 ! دره

 !رن   ورذ لیال  رمز نشدس اریوانک شد

 :یا زد زیر خندههومن این رو  فت و بمد هم یا

نااهض رور  کنااه یااا فتااک باارار مهمااه خواسااتگارر خاار و رااف مااک مگااه تااو نبااودی مااک_

  !نمیشه ازا بپرسم! خی من کارذ رو راحت کردر

دوساات نداشااتم هااومن وارد ایاان حراهااا بشااهس خسااارذ اعتاارا  هاام نداشااتم! باادون 

 .هیچ لبخندی، به رانند یم ادامه دادر

 :دوباره رو کرد به لیال

خیلااک خاای دیگااه! خوبااه زهااارده ساااله نیسااتک راه بااه راه  رمااز میشااک! دختاار هاام  _

 !تکاینقدر خگال

 : ونه  فتتمار خرأتا رو خمع کرد و اعترا 

 میشه بزنید یه کانا: دیگهض_

 :هومن نگاهک به ابروهای در هم من انداخت و  فت

 تونک یه لیوان صب بدیضباشه! مک_

 :مقدمه ررسیدریکهویک و بک
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 کک بیایم خواستگاریض یکشنبه یا دوشنبهض_

 :زشماا  رد شد

 بلهض_

 ریض یکشنبه یا دوشنبهضمیگم کک بیایم خواستگا_

 زود نیستض_

 :از توی صینه نگاها کردر

رساایم تهااران  اااردا اسااتراحت، رااس اااردا      نااه، بااه امیااد خاادا تااا عواار مااک      _

  !خواستگاربازی

 : دای اعترا  هومن بلند شد

باازن کنااار داداا، ماان بشااینم رشاات ارمااون! بااه خااای اینکااه خاااده رو نگاااه کنااک    _

 !ستاق  زشمت به صینه

اسااته، ماشااین رو کنااار کشاایدر س بااه محااه ریاااده شاادن هااومن، از روی     از خاادا خو

 : ندلک راننده به  ندلک ب ل خودر رو کشیدر و رو به لیال  فتم

 کنهضدستت زطورهض کبود شدهض هنوز درد مک_

 : ورتا لبخند شد

 ... خوبه، درد نداره، یه کوزولو کبود_

ناادارر خلااو هااومن، از بااا سااوار شاادن هااومن  ااحبتا رو  طااع کاارد  اهمیااد دوساات  

هااای باارای ماان مثباات هگااده دیشاای رو    درراتگااک کااتفا حاارف باازنیم و  ااحنه  

 .یادصوری کنیم

 

صخاایا، خیااالم راحاات شااد! حااا  بااا خاااتر صسااوده ، هاار زقاادر دوساات داری بااه     _

 !صینه نگاه کن

 :به در ماشین تکیه دادر و رو به لیال  فتم
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 نگفتک یکشنبه یا دوشنبهض_

 !سرکارر ۷دوشنبه هم من تا  یکشنبه خیلک زوده،_

زنااه بااا ماماناات  ا ااال ایاان حراهااا بااه ماان و تااو مربااوب نیسااتس مامااانم زناا  مااک    _

کنااه     هی ااک تانقالذ هاام تااو ماشااین ناداریم، یااادمون رااات از ساامنان   هماهنا  مااک 

 .بخریم  هومن یه خا مناسی دیدی وایستا خرید کنیم

 

تار  یشاتر  ویناده شادر  و راحات     اویک علام شاد و ایان باار مان ب      دوباره بساب خاتره

 !کردر، بدون ترس و نگرانک خادهمخاتی وا میم رو نگاه مک

هومن که کناار زناد تاا م اازه باین راهاک تو اف کارد، از ماشاین ریااده شادر و رو باه             

 :لیال  فتم

 !ریاده شو بریم خرید_

 باا انتخااب لاایال زناد بساته زیااپس و تخماه و لواشاک برداشااتیم  از م اازه کاه بیاارون        

 ی صخرهااای بااا ی م ااازه درصمااده بااود رو  اوماادیم لاایال خارهااای زیبااایک کااه از  بااه 

 :نشونم داد

 !زقدر  شنگند! نگاهشون کن_

  !صره خوشگلند_

 !خوار یکیشون رو داشته باشممن مک_

 :با تمگی نگاها کردر

 !!ا ن من باید برر براذ خار ب ینمض_

شاات  ساارا رو ت ییاادی تکااون اقاا  زشااماا نبااود، تمااار  ااورتا باارز شاایطنت دا

 :داد  مو یانه  فتم

 ذ به من خار بودضکه رس اردا بگک اولین هدیه_

 . و: که رس اردا این رو نگم_
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  و:ض_

 ! و:_

خااوری و انبردسااتک از داخاال ماشااین برداشااتم و در مقاباال تمسااخرهای    کااارد میااوه

کسااته رو ای زیاار رااار   اشااتم و بمااد از اینکااه لاایال  ااندلک شهااومن  ااندلک شکسااته

محکاام  رااات بااا سااالر و  االواذ راااتم بااا  و  شاانگترین خااار رو زیاادر  رریاادر      

 :ای  فتمرایین و خار رو با انبر دستک به تراا  راتم و با لحن مسخره

 !تقدیم با عشق_

 :محتاتانه خار رو  رات و با خنده نالید

 ! یرندس اینم شانس ماستهیییک! ملت  ل هدیه مک_

 :لندشد دای  هقهه هومن ب

  !دمت  رر! ن اشتک به رس اردا برسه_

 :ر رو مخفک کردرلبهار رو به درون بردر وخنده

 !رسه! امال شما بتازونباشه لیال خانور! باشه! نوبت ما هم مک_

 .ناز و بانمک خندید و سوار ماشین شد

 

 از  بااال زمااادانا رو از  اااندوز عقااای درصوردر و روی رلاااه ورودی   اشاااتم      

 بااز  کاه  صرارتماان  در  رااتم  ماشاین  تارف  باه  و کاردر  خاداحااظک  ، زناه ب زنا   اینکاه 

 .راتیم و شدر ماشین سوار شد،

 

 !خیض!!  اهرا علف بدخور به دهن بزی شیرین اومده_

 :دستار رو در ارای محدود ماشین به خلو کا دادر و  فتم

کانم الکاک شاا مااه عمارر رو هادر دادر، تاو شاا         دوناک هاومنض! احسااس ماک    مک_

کانم تاو   خواساتک لایال رو بهام ممرااک کناک، مان  باو: نکاردر  حاس ماک          ریا مک ماه

  .تالع همدیگه هستیم
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  !ایمضداری خطرناک میشک! من و تو تو تالع همدیگه_

کاانم خیلاااک و تااه میشناساااما  از   س ماااکزناام  احساااا دارر خاادی حاارف ماااک  _

 یاارهس کشااا زیااادی بهااا دارر     خوشااحالیا شاااد میشاامس از دردا، دردر مااک   

احساسااک کااه تااا حااا  تگااربا نکااردر   حتااک زمانیکااه مگنااون صزیتااا بااودر هاام ایاان  

حاس رو نداشاتم  ممناون کاه ساه روز از کاار و زناد ک خاودذ رو اناداختک باه خاااتر           

 !رمن و صینده

در ساکوذ، باادون هاایچ رااارازیتک، بااه حراهااار  ااوا داد  سااکوذ کااه کااردر، شاارو   

 :کرد

  باباااذ خاادابیامرز ، تااو رو تااو ب لاام     و تااک دو روزذ بااود اوماادیم دیاادر خالااه    _

  اشاات و  فاات شااما دوتااا هاایچ کاادور داداا نداریااد! داداشااا باااا  دوسااتا     

باا   یادمه اون مو ع زهارده ساالم باود، باه ایان اکار کاردر کاه مگاه میشاه باا ایان            

 زناه!    در ماورد لایال هام       اسقلک اوتبا: و صتاری باازی کاردض عماو هام حرااایک ماک      

کااه احتاارار زیااادی بااراا  ااائلم و دوسااتا دارر، امااا شااناختم ازا در   بااا وخااود این

حااد یااه همکاااره، نااه بیشااتر! خااودذ زشااماذ رو باااز کاان! رااس اااردای روز ااار ماان  

کاانم! خااوب و باادا بااه خااودذ مربوتااه! ایاان سااه روز هاایچ مساائولیتک رو  بااو: نمااک

    هاام او  ااادای ساارذ،  انیااا ماانم بااه یااه تفااریح و مساااارذ مگااردی نیاااز داشااتم    

 دونه خریان این مساارذ روضخاله مک

دونااه  نااه،  فتااه بااودر بااا تااو و همکاااراذ دارر میااار ساافر  دلیاال وا ماایا رو نمااک   _

خااوره ازا بخااوار همااین امشاای زناا  بزنااه باارا رااس اااردا اکاار کاان زقاادر خااا مااک

ذ رو باارا یکشاانبه شاای خااالک باا ار، تااو هاام  ارار خواسااتگاری باا اره! راسااتک! برنامااه 

 .باید باشک
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 «لیال»

رشاات میااز یاا اخوری صشااپزخونه نشسااته بااودر و باارای شااار سااا د کاااهو درساات     

کردر  موناده باودر زاه خاوری خریاان خواساتگاری رو باه ماماانم بگام! اولاین باار            مک

  مااوارد  بلااک کااه  رساایدبااود کااه خواسااتگاری از تاارف خااودر راااا بااه خونااه مااک   

شااده بودنااد و کارشااون بااه   مسااتقیم از خااودر خواسااتگاری کاارده بودنااد، در خااا رد  

شااد  د: بااه دریااا زدر و خونااه نرساایده بااود  یااه خااورایک اولااین تگربااه محسااوب مااک 

 :رو به مامان خیلک تند و سریع  فتم

 !زنه برا خواستگاریاحتما  تو یکک دو روز صینده یکک زن  مک_

کارد، یهاو کتلات رو تاو تاباه رهاا کارد و باا هماون          مامان که داشات کتلات سار  ماک    

تهای صیشااته بااه مایااه کتلاات رشاات میااز نشساات و ناباااور نگاااهم کاارد  تفلکااک    دساا

هاااا باااورا نمیشااد! زشااماا زرایااونک شااده بااود و انحنااای لبهاااا بااه  ونااه      

 !رسیده بود

 !مامان به خدا ترشیده نیستم اینگوری  وز کردید_

زود باااا تمریااف کاان! کیااهض همکارتااهض کدومشااونض زنااد سالشااهض کگاییااهض تااو    _

 !هم صشنا شدیدض د زرا  : مونک  راتکض حرف بزن دیگه این سفر با

 !مهلت بدید، زشم_

 ا ل مشکل اینگا بودس از کگا شرو  کنمض زیا رو بگم، زیا رو نگمض

اون خشااان تبلی ااااتک باااود کاااه رنگشااانبه رااایا دکتااار احمااادی  راتاااه باااود،     _

 ا هم اومده باود کماکس بماد تاو ایان مسااارذ هام اوماده باود، بماد مو اع           رسرخاله

 !زنه برا خواستگاریبر شت  فت مادرا زن  مک

 :نگاه عا ل اندر سفیهک بهم انداخت

 !همینض! از رسره بگو_
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دو سااا: از ماان بزر تااره، دندانپزشااکه، یااه خااواهر مگاارد داره کااه دو سااا: از         _

 رساار کاانم خااودا بزر تااره، ردرشااون هاام سااه سااا: راایا اااوذ کاارده  اکاار مااک  

! ررسااتیژه بااا و  ااحبتخااوا خونااه، نماااز یره،راا مساائولیت مهربونااه، خیلااک! خوبیااه

 بگمض زک دیگه

 :بابا که تازه وارد صشپزخونه شده بود، رشت سرر ایستاد

 رس ایرادا زیه که اومده خواستگاری توض  حطک دختر اومدهض_

 :رو به مامان  فتم

خوایاد یاه زیازی باه شاوهرتون بگیادض مان اومادر تاو صشاپزخونه تنهاا باا شاما              نمک_

  ! حبت کنم

 :بابا با دلخوری میز رو دور زد و رو به رور نشست

 حا  من یریبه شدرض صرهض_

 !کشمخوری خگالت مکیریبه زیه بابایکض این_

 :خفتشون  ورتشون رو یه ور کردند و بابا با تمسخر  فت

صخک! دختار مانم خگاالتک! واساه مان اایلم باازی نکان رادر ساوخته! از او: تمریاف            _

 !کن

 ه از او: تمریف کنمضمگه ایلم سینمایی_

 :مامان رو به بابا حراار رو تکرار کرد

 ... میگه رسرخاله رئیسشه ، تو این مساارذ_

 :بابا حرف مامان رو  طع کرد و با حیرذ از من ررسید

 همون رسره که زمدونت رو   اشت تو ماشین دکترض_

 .سرر رو صرور تکون دادر

 : یااه بابا رن  ترحم به خودا  رات

 !بها نمیاد مشکل اکری داشته باشهتفلک، _
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 !مااامااان! یه زیزی به این شوهرتون بگید دیگه_

 :مامان رو بابا کرد

  !شوهرر یه زیزی بهت میگما_

 !!! بل از اینکه من بخوار دوباره اعترا  کنم، تلفن زن  خورد  مامانا بود

س در رو هاام مامااان از دلهااره رارازیتهااای بابااا ، تلفاان رو برداشاات و بااه اتااا ا رااات   

 .رشت سرا بست

 تو ا ن زرا رعشه  راتکض زرا  رمز شدیض_

 کنیدض امیر نیست، شما شدید خانشیناضبابا! زرا اینقدر ا یتم مک_

 :لحن بابا از شوخک به خدی ت ییر کرد

 دوسا داریض_

 !بابا!!! تو رو خدا_

دلاات رو ماان بهاات اعتماااد دارر  امااا  اابال هاام  فااتم، تااا م اازذ نپاا یراتتا، ااسااار  _

محکاام بگیاار! باا ار او: دو تااا خااانواده همدیگااه رو ببیننااد، بمااد اینگااوری وا بااده!       

 !ترسم سربه بخوریمک

شااماعک زاده رو زیاار « واسااه دخترشااما، خواسااتگارای اوماادن،   »بمااد هاام در حالیکااه 

 .خوند، کتلتهای مامان رو زیر و رو کردلی مک

 :مامان اومد

از اااردا بیاااد خونااه رو تمیااز کنااه! خاادا کنااه  یکشاانبه شاای میااان! زناا  باازنم ساارون_

ر خااایک  ااو: نااداده باشااه! بااه امیاار هاام زناا  باازنم یکشاانبه شاای بیااان اینگااا! ب ااه   

کشاایک نداشااته باشااه اون شاایض! بایااد ترمااه رو هاام باا اره راایا مامااان نوشااین!       

 !مگلس خواستگاری که خای ب ه نیست
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ودر، رو بپوشاام  دوساات نداشااتم لباسااک کااه تااو خواسااتگاریهای  بلااک روشاایده باا      

اااردای اون روز بمااد از بیمارسااتان بااا نوشااین راتاایم خریااد! یااه کاات سااارااون          

زرشااکک کاارر کااه ا ااال خاا ب باادنم نبااود خریاادیم بااا شااا: کاارر  دمپااایک روارشااک  

دونسااتم زرشااکک هاام داشااتم  تمااار تالشاام ایاان بااود کااه بااا امیاار رو بااه رو نشاام  مااک 

س حتااک بمرااک ین راحاات بااودرا ااال تحماال شااوخیهاا رو نخااواهم داشاات  بااا نوشاا  

اتفا هااا مثاال زااای ریخااتن و بااا عساال شاایرین کااردنا، و یااا خااار زیاادن از دیااوار و   

باارای نوشااین تمریااف   _البتااه تمامااا بااا سانسااور _همینطااور اااا:  هااوه  ااراتنا رو  

 .کردر

 

 :شنبه شی بمد از شار، مامان به اتا م اومد

 خوای از این رسره زیزی تمریف کنکضتو نمک_

 !زیه مامان خانض! اسم داره بنده خدارسره _

 :ا رو یه ور کرد یااه

 !خیلک خی حا ! بگو دیگه_

 :ی تخت نشستمرو لبه

 ... فتم که مهربونه، حواسا به همه زیز هست، مسئو_

 :ای کشیدروف کالاه

ایناا رو نمایگم  از حرااایک کاه بینتاون رد و باد: شاده، اتفا هاایک کاه ااتااده، اینااا رو           _

 !بگو

 :مکث کردر و با تم نینه  فتم کمک

ببینیاد ماماان خاان، ا اه ایان و الت سار نگیاره کاه دونساتن ایان حراهاا ارزا و              _

ممنااایک براتااون ریاادا نمیکنااهس ا اار هاام ساار بگیااره کااه میشااه حااریم خوو ااک! شااما  

 نباید واردا بشید! نوشین اینا ترمه رو اردا میارنض
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 :ر راتبا دلخوری از روی  ندلک بلند شد و به ترف د

 !یه بارکک بگو ارولک مو وف! خیا: خودذ رو راحت کن_

 :بلند شدر و ب لا کردر

 ربونتون بارر، ایان زاه حرایاه! ناراحات نشاید از مان! یاه کوزولاو بهام حاق بدیاد!             _

 !اردا خودتون ببینیدا نظر بدید  این خوری خیلک بهتره

 :اختلبهاا رو با ناراحتک بهم اشرد و دور تا دور لبا رو زین اند

 .کنمزشم، دیگه ارولک نمک_

 .بمد هم ناراحت و حق به خانی از اتاز بیرون رات

دوباااره رو لبااه ی تخاات نشسااتم و صرنگهااار رو رو زانااوانم   اشااتم و انگشااتار رو       

 . ی موهار ارو بردر و عوبک به عقی کشیدمشون

«   ناادازیااه نوااه بگاو، نُااه ماااه خااودذ رو تااو دردساار ن » عزیاز خااون یااه مثاال داره میگااه  

شناساام! ا ااه از ا ن خلااوا رو نگیاارر، اااردا تااو تمااار روابطاام    مااادر خااودر رو مااک 

خاواد دخالات کناه، نظار باده و راهنماایک کناه  شاکک تاو خیرخاواهیا نادارر، اماا             مک

نااو  نگاااه ماان و مامااان خیلااک متفاوتااه  بااا ایاان وخااود حااق ناراحاات کااردنا رو        

 .دادمک ع ابم شدیدا ناراحتیا نداشتم و این 

 

 .در اتاز که بازشد، سرر رو بلند کردرس با دیدن بابا از خار بلندشدر

 :لبخندی زد و صرور  فت

شیرخشااکهایک کااه بااراذ خریاادر حاللاات باشااه! احتاارار مااادرذ واخبااه، امااا صااارین  _

 !کنک! خوشم میاد حواست به زند یت هستکه از ا ن حرف خا به خا نمک

 !مامان خیلک ناراحتهض_

 :زده بود و با برس من سبیلا رو شونه مکخلوی صینه رات

 !ا ال ناراحت نیست،   عوبانیه_
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ر  راااات، بااارس رو باااه خاااای اینکاااه سااارخاا بااا اره رو دراور  از لحااانا خناااده

 :  اشت

دیگااه دو تااا خاااتره داری کااه بشااه تمریااف کاارد، باارو واسااا بگااو ناا ار از دسااتت  _

 .عوبانک باشه

 !زشششششممممم_

 

یدر  ب و*سااان رو از رشاات ب اال کااردر و  ااورتا رو  وارد صشااپزخونه شاادر و ماماا 

 :در همون حا: شرو  به حرف زدن کردر

شاون سااه تبقساتض  رارشاون تااو خودشاون اینااه کاه تبقااه دور      بهتاون  فاتم خونااه  _

 .رو بازسازی کنند، برای سیاوا

 :ا مرطرب و نگران شد یااه

ناکض روسات   خاوای باا مادرشاوهر و خاواهر شاوهر زناد ک ک      یا  مار بناک هاشام! ماک    _

میناادازی! بگااو واحاادا رو اخاااره بااده، همااین دور و ور خودمااون یااه صرارتمااان         

 !بگیره

  . فتم،  بو: نکرد_

بابااا کااه وارد صشااپزخونه شااد مست  ااالنه و نامحسااوس ساار تکااون دادر  ناااخنکک بااه   

 : ابله ی ا زد و رو به مامان  فت

ندشااون کااردیم بمااد تااه د: ایاان ب ااه رو خااالک نکاان! باا ار او: ببینیمشااون، ا ااه رس_

 .زنیمراخع به این مسائل هم حرف مک

 

زد حتاک داخال کماد    یکشنبه ساعت رانی خوناه مثال روز او: عیاد از تمیازی بارز ماک       

خااوری و کااارد و زنگالهااا دیواریهااا و کابینتهااا هاام مرتاای شااده بااود! بشااقابهای میااوه 

بیمااک در کنااار  اارف میااوه و شاایرینک روی میااز   اشااته شااده بااود و  لهااای مااریم ت 
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کردنااد  در  بااه  ی  لهااای زنبااق مواانوعک روی میااز راا یرایک عطاار ااشااانک مااک     

 :مامان با ل ذ به دور تادور اتاز ر یرایک نگاه کرد و با دیدن من یرید

 !کنهد برو حاسر شو دیگه! ساعت هفت میان! وایستاده منو نگا مک_

! اقا  باا ی:   حاسر شدنم نایم سااعتک تاو: کشاید، تاازه ماو سشاوار کشایدن نداشاتم         

به موهار حالات دادر کاه شاالم زسابیده باه سارر نباشاه، یکام راف کارده و خوشاگل            

 !بشه

ساااعت شااا امیاار و نوشااین اومدنااد و ساااعت شااا و ناایم مامااان و بابااا هاار دو بااا     

 .لباس رسمک صماده ورود مهمانها شده بودند

 :ساعت شد هفتس شد هفت و نیم، نیومدند! نوشین با مالیمت  فت

 !سنگینه، احتما  برا  ل خریدن ممطل شدندتراایک _

 :ساعت شد هشتس نیومدند! حالم داشت بد میشد! نوشین دوباره  فت

 بد با زهاار تاا بزر تار خواساتن بیاان، تاا هماه خماع بشان و هماهنا  بشان، تاو:             _

 !کشیده

اااادر ساااعت شااد هشاات و ناایمس نیومدنااد! مامااان د یقااه ای سااه بااار بااه ساااعت  رانااد 

 !کشیدشد و صه مککرد و بمد با ت  ر به من خیره مکک نگاه مککنار ر یرای

ر بهاام ری یااده بااود  وارد دستشااویک شاادر و  دیگااه نتونسااتم تحماال کاانم، د: و روده 

ر رو بااا  صوردر  خواسااتم  ااورتم رو صب باازنم، ترساایدر    محتویاااذ نداشااته ممااده  

 !صرایشم خراب بشه، همون مو ع هم اونا سر برسند

وارد اتاا م بشام، شانیدر ماماان باه امیار  فات باره ترماه رو بیااره ، کاه             بل از اینکاه  

 !البته نوشین  بو: نکرد و خداحااظک کردند و راتند

 

 !کشیدررور نمیشد وارد ها: بشم، از دیدن مامان و بابا خگالت مک
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روی  ااندلک میااز صرایااا نشسااتم و باادون هاایچ اکااری،  وشاایم رو برداشااتم و        

 :ریامک زدر

 «یا اومدهضمشکلک ر »_

 !بمد از ارسا: ریامک به شدذ رشیمون شدر، اما کار از کار   شته بود

هار زااک اکار کااردر، زیاز باادی باه  هاانم نرساید کااه بتوناه باعااث انواراف ساایاوا        

شااده باشااه!  اادای دلیااوری ریامااک هاام بااه  وشاام نرسااید  یواشااکک موبایاال بابااا رو  

یم داشااتم بااه محااه  برداشااتم و بااا ساایم کااارذ بابااا بااه ساایاوا زناا  زدر  تواام    

دسااتگاه مشااترک مااورد نظاار »شاانیدن  ااداا ،  وشااک رو  طااع کاانم، امااا بااا شاانیدن 

 !انگاری صب یخ رو سرر ریختند« خاموا میباشد

 ! وشیا رو خاموا کرده بود

هاام نگااران خااا زدن ساایاوا بااودر، هاام نگااران خااودا! یااا باادخور از ادامااه ایاان      

ده و راساخ نمیاده، یاا اتفاا ک     رروسه رشایمون شاده کاه موباایلا رو هام خااموا کار       

  !کردندزدند کنسل مکبراشون ااتاده  ا ه مورد دور بود، خی زن  مک

، ایاان «صا دهاان سااوزی نیساات!!!»باشااک نبااود کااه بخااوار ااایلم بااازی کاانم ایاان وکیاال

ساایاوا بااود و باادخور بااا اکاار و رو  ماان بااازی کاارده بااود  هاار زقاادر هاام تااالا    

احساساام رو دخالاات ناادر، باااز هاام نتونسااته  کاارده بااودر منطقااک بهااا اکاار کاانم و  

بودرس دلام بادخور راتاه باود! بادتر از اون شارمند ک رو باه رو شادن باا ماماان و باباا            

  !رو داشتم

لباسم رو عاو  کاردر و باا هماون  اورذ صرایاا شاده باه هاا: رااتم  هایچ کادور             

نتقال  هاا رو باه خمباه م   ای   اشاتم و شایرینک  هاا رو تاو خاامیوه   حرور نداشاتند! میاوه  

  .کردر  ریشدستیها، کارد و زنگالها و    همه رو مرتی کردر

 :بلند داد زدر

 شار زک داریمض صن ه   شت داریم یا نیمرو درست کنمض_
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و تااک بابااا بااا زشاامهای  رمااز و رااف کاارده و مامااان بااا  ااورذ عاازادار و خاایس از     

 اشااک از اتاااز بیاارون اومدنااد، خیگاارر صتاایا  رااات و تمااار خااودداریم از بااین       

 :هق کردر و بریده بریده  فتمرات  شرو  به هق

بااااه خاااادا خااااودا خیلااااک مایاااال بااااود    حتااااک واسااااه خواسااااتگاری عگلااااه _

دوناام زااک شااد خااا زد    وشاایا رو هاام خاااموا کاارده    خااواب        داشاات   نمک

 ...نمیده

 :بابا خلو اومد و ب لم کرد

 !هیوه نخوریا باباخون! بک خیالا باا! شایدر این وس  اتفا ک ااتاد_

 :مامان بینیا رو با  کشید

تااونن بیااان! نااه! اینااا منواارف شاادن! حااا    فااتن نمااکزدن مااکخاای یااه زناا  مااک__

 !دونهزراض خدا مک

 

مراساام شااار یریبااان کااه تمااور شااد، هاار سااه تااامون ساااکت شاادیم و اقاا   اادای     

شااکوند  هاار سااه ز: زدیاام بااه   تلویزیااون بااود کااه سااکوذ راار یوااه خونااه رو مااک   

 !برنامه راز بقا فحه تلویزیون و 

نگااران رو بااه رو شاادن بااا دکتاار احماادی هاام بااودر  توااور اینکااه حتمااا ماان ایاارادی   

دارر کاااه صتاااا اشاااتیاز سااایاوا باااه یکبااااره اینطاااور سااارد و خااااموا شاااده،    

 .کردار مکزدهخگالت

 

ی بیمار شاونزده ساالم رو ساه باار انگاار دادر تاا باه نتیگاه رسایدر! و تاک           تست ساده

اومااد و اساام دکتاار احماادی روا  اااهر شااد، زنااد لحظااه هناا   موبااایلم بااه  اادا در

کااردر   باال از اینکااه بخااوار خااواب باادر، شاااری  وشاایم تمااور شااد!  وشااک خاااموا  

رو تااو دسااتم  ااراتم و بااه  اافحه صیاادی کااالرا خیااره شاادر  روشاانک، همکااارر کااه 

کاارد و خوشاابختانه حواسااا خااای مرخااان خسااروی اومااده بااود بااا تلفاان  ااحبت مااک
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هاا اشااره زدر مان میارر بیارون، سار تکاون داد و باه  احبتا اداماه           به من نباود  ب 

 .داد

 : بل از اینکه از کلینیک خارج بشم، منشک دکتر وارد شد و رو به من  فت

، دکتاار احماادی خیلااک از دسااتت شاااکیه! میگااه زناا    ۱۱۲باادو باارو بخااا ، اتاااز  _

 !زده بهت،  وشک رو بر نداشتک

 

هام داشات باه مان ربا  نداشات! نگااهک         نداشات! ربطاک    ENT ربطاک باه   ۱۱۲اتااز  

تااو صینااه بااه  ااورذ رناا  رریااده و باادون صرایشاام انااداختم و ری کمرنگااک بااه لاای و  

 !هار زدر و راتم به سمت بخا ونه

 

 :ای به در زدرباز بود  تقه ۱۱۲در اتاز

 ...ببخشید، دکتر احمدی اینگا_

مااذ شادر  زیار     با دیدن سایاوا باا لبااس صباک بیمارساتانک، روی تخات بیمارساتان،       

زد، امااا هنااوز باارز شاایطنت تااو مردمااک   زشااما  ااود ااتاااده بااود و بااه زردی مااک  

کارد  دسات زاپا رو زیار سارا   اشاته باود وکماک باه تارف           زشماا یویاا ماک  

ماان زرخیااده بااود   وشااه لبهاااا انحنااا برداشااته بااود، امااا خشااکیده بااه نظاار           

 .رسیدمک

 زه بالیک سرذ اومدهض_

 :انحنای لبهاا بیشتر شد

 !!او: سالر، بمد هم کمپوتت کوض بدون کمپوذ میان عیادذ مریهض_

 :نتونستم خودداری کنم و اشکار سرازیر شد

 توادف کردیض    زک شدهض_

 :خمبه دستما: کای ی ب ل دستا رو به ترام  رات

 راستا رو بگو، دیشی زقدر بهم احا دادیض_
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 :دستمالک برداشتم و اشکار رو خشک کردر

 ودذ صوردیض زک شدهضزه بالیک سر خ_

  .دوباره اشکار  ورتم رو خیس کرد

 !کنک، دمایت مثل دما  ردر یرتو میشهضدونک و تک  ریه مکمک_

 :هق  فتمبا هق

 خوای حرف بزنکض    یه کالر بگو زک شدهضزیر لفظک مک_ 

 !یه  ره صراندیسم رو عمل کردر_

 :ادامه داد

اوماادر اینگااا، سااونو رااک  راتنااد کاارد، ساااعت دو دیااروز از  اابح شااکمم درد مااک_

 فتنااد اوریانسااک بایااد عماال بشااه! هااومن بااه مامااانم و سااهیال خباار داد  اونااا هاام        

اونقاادر هااو: شااده بودنااد، یادشااون رااات بااه شااما اتااال  باادن! ماانم کااه بیهااوا تااو   

دونام رو زاه حسااب کاال     شادر! هاومن هام کاه نماک     اتاز عمال داشاتم تیکاه رااره ماک     

ایان شاد کاه دیشای نشاد بیاایم  و نشاد اتاال  بادیم! حاا            سات!  اکر کرده بود شانبه 

 راستا رو بگو زقدر بهم احا دادی و نفرینم کردیض

 :دوباره اشکار خاری شد

 کک خوب میشکض زیزی نگفتنض_

 :با مالیمت اخمک تونمک کرد

 !میشه اینقدر  ریه نکنکض احساس خنازه بودن بهم دست میده_

 :وس   ریه، لبخندی رو لبهار اومد

 کنهضدور ازخون! خیلک درد مک_

نااه بابااا! از دردی کااه دیااروز راهااک بیمارسااتانم کاارد، خیلااک کمتااره! مامااان و باباااذ  _

خیلااک شاااکینض خاای حااق دارن! توخیهشااون بااا توئااه! ماایگم مامااانم دوباااره زناا       

 !بزنه و ت بگیره، اما  بلا تو حسابک بپزشون که دلخوری ریا نیاد
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ه بااوده! تااو هاام باا ار خااوب کااه شاادی بماادا    همااین ا ن بهشااون ماایگم زااک شااد  _

 !مامانت زن  بزنه  عگله نکن

 :عاشقانه نگاهم کرد

 اااهرا باارای تااو خیلااک مهاام نیساات، امااا ماان باارای رساامک شاادن رابطمااون لحظااه    _

هااا شاادی! بمااد هاام از تااو کاانم  ا ن هاام  ااورتت رو بشااور شاابیه زامبااکشااماری مااک

!  اابلا هاام تخاات رو یکاام  یخ ااا: کمپااوذ صناناااس بیااار بااا هاام بخااوریم،  شاانمه  

 .خوار بخوابم    صره، بسه، ممنونبکا با  نمک

 :ای به در زد و وارد شدشستم که دکتر احمدی تقهداشتم  ورتم رو مک

حا  کاارذ باه خاایک رسایده تلفان مناو خاواب نمیادیض واساه مان موبایال خااموا             _

 کنکضمک

رف دکتااار شااایر صب رو بساااتم و بااادون اینکاااه  اااورتم رو خشاااک کااانم ، باااه تااا 

 :بر شتم

سااالر ص ااای دکتاار، شاااریر تمااور شااد  عماادی نبااود     زنااد ساااعت بمااد از عماال    _ 

 میشه ی ا خوردض

 :به ترف سیاوا بر شت و  فت

 نگو که  شنته!    مگه ا ن یه کاسه سوپ نخوردیض_

دکتاار، الیااور تویساات هاام بااا یااه کاسااه سااوپ ساایر نمیشااد، ایشااون کااه دیگااه خااای _

 !خود داره

 :ومانه صهک کشیدسیاوا مظل

کمپوتهاای منااو بااا   « تناردیااه»خاواد مثاال  ا ن مااک« ص ااای بامبال »بینااک لایالض! ایاان  ماک _

 !دونمبکشه، ببره خونشون  من مک

 :رو به دکتر احمدی ررسیدر 

 تونه کمپوذ بخورهض منع که ندارهضمک_
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دکتر با اشااره سار خاواب منفاک داد و مان باه تارف یخ اا: بارای برداشاتن کمپاوذ            

 .اتمر

 :دکتر یه ور روی تخت سیاوا نشست و صرور  فت

 اااهرا وساامیت زیااادی ساافیده! توااور ماان یااه کاام ساافید بااود! ساافیدا خیلااک راار  _

 !رنگه

 

سااه تااا زنگااا: و لیااوان یکبااار مواارف از تااوی نااایلون روی یخ ااا: برداشااتم و بااا      

 ااوتک کمپااوذ بااه تاارف تخاات راااتم  تااو هاار لیااوان دوتااا حلقااه صناناااس   اشااتم     

صب کمپاااوذ رو تاااو یکاااک از ساااه لیاااوان ریخاااتم و دادر دسااات سااایاوا    وتماااار 

ساایاوا لبخنااد تشااکر صمیاازی زد و بااک هاایچ کالمااک لیااوان رو سرکشااید  و بمااد هاام  

 :شرو  به خوردن خود صناناسها کردس با دهان رر اشاره زد

  !بخور دیگه_

 :دکتر احمدی هم با شیطنت ، یکک دیگه از لیوانها رو برداشت

 !داررینقدر تمارف نکن! خودر برمکتو رو خدا ا_

 :بمد هم درحا: برداشتن لیوان از روی تخت سر خورد رایین و ادامه داد

احساااس ماازاحم بااودن بهاام دساات داده! ماان میاارر بخااا خااودر! کاااری داشااتک     _

 !زن  بزن

 :بالاا له  فتم

  .دکتر من ا ن میرر  همکارر دست تنهاست_

 :رو  رات« ذ بینیم بابابشین سر خا»ا یست با نگاه و  یااه

 !زنه!     من راتمشلو  بشه بهت زن  مک_

 :بمد از راتن دکتر احمدی، رو به سیاوا کردر

 کک مرخ  میشکض_
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  بل از رایان ساعت اداری امروز!     زرا وایستادیض_

 :لبه تخت، خاییکه دکتر نشسته بود رو نشون داد

 !بشین، خسته میشک_

 :عقبکک به ترف در راتم

 !یه زن  بزنم، میار ریشت من_

 

بالاا االه شااماره مامااان رو  ااراتم و خریااان عماال صراناادیس ساایاوا رو تمریااف       

 !خداحااظک کرد تا به بابا خبر بده« نپریده»کردر   وز زده از اینکه خواستگار 

بااه ساارویس بهداشااتک راااتم و بااا ری لبااک کااه تااو خیاای رورااوا رزشااکیم بااود، کمااک 

ر بااا بینااک ورر کاارده و زشاامهای رااف کاارده      یااااههااار رناا  دادربااه لاای و  ونااه 

 :نشده بودر که امیر زن  زد ۱۱۲ اتاز وارد هنوز بدتر شد! 

خریااان صراناادیس ایاان رسااره راسااتهض کاادور بیمارسااتانهض ریگیااری کاان، ماان باارر    _

 !تحقیق

 همین بیمارستان خودمونه! دیدما! واسه زک باید درو  بگهض_

 !!!عه!    رس دیدیاض_

 :و  کردرحرف رو ع

 سارعت ! کناه نماک  کاار  ساک اینقادر ساریع    باک خبرها با زه سارعتک بهات رساید! باک    _

 !محشره «نیوز نازی» عمل

  .شنیدر« نوشین نیوز»من از _

سااک بایااد بیاااد بااکای مطلااع شاادیس خااداییا بااک اوه، بااا واسااطه خبااری سااه د یقااه _

 !ریا مامان کارصموزی

کاارد  اوماادر بر ااردر  ااحبت مااک وارد اتاااز ساایاوا کااه شاادر، داشاات بااا موبااایلا

 !بیرون، که اشاره زد بمونم
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  زشاام،    میگم خوبم،    هااومن  زشاام،   بااه خااون مامااان خااوبم!     نااه،    باشااه،      _

هساااات     باشااااه    زن  زدیاااادض    باشااااه     حااااا  خریااااان دیشاااای رو    صره     

 . فتم   ا ن ریشمه!    زشم

 : وشک رو به ترام  رات

 !خواد باهاذ  حبت کنهه! مکمامانم_ 

یاااه  ااادر عقااای رااااتم و سااارر رو باااه زااا  و راسااات تکاااون دادر  باااا لبخناااد      

 :صمیزی ز: زد تو زشمارشیطنت

 !!ادبیه خواب مامانم رو ندیبک_

لرزیااد  خلااو راااتم و موبایاال رو سااربان  لاابم دوباااره راتااه بااود بااا  و تمااار باادنم مااک

 :ازا  راتم  نفس عمیقک کشیدر و  فتم

 !الر، خانم سلحشورس_

تار از انتظاار مان باود، نهایتاا رنگااه ساا:! یاادر باشاه بمادا سان             داا خیلاک خاوون  

 !مادرا رو بپرسم

  باااور کاان حااا:  سااالر دختاارر  ببخشااید مااا دیشاای زناا  ناازده کنساال کااردیم     _

 هممون خیلک بد بود  ا ال حواسمون نبود  مامان بابا خوبنض

 تون خوبنضبه لطف شما! شما خوبیدض دخترخانم_ 

 !شیممرسک! ایشا  یه تایم دیگه میایم صشنا مک_

 !زهار تا زبون رو تو یه خمله کوتاه صورد

 هر زک خدا بخواد! خوشحا: شدر باهاتون  حبت کردر! امری نیستض_

 !نه عزیزر، عرسک نیست  یا علک_

 .خدانگهدار_

 .خداا _
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رو زیاار  وشااک رو بااه ساایاوا رااس دادر و نفااس راار  اادایک کشاایدر! دسااتا        

  .کردسرا   اشته بود و با ل ذ نگاهم مک

 زیزی  زر نداریض_ 

 !نه_

 دکترذ اومده ویزیتت کنهض_

 !صره_

 خیض راسک بودض_

 :ا از درد خمع شدخندید و زهره

عماال  لاای باااز کااه انگااار ناادادر، واسااه زااک ناراسااک باشااهض!  فااتم کااه امااروز        _

 .ترخی  میشم

 :کمک این را اون را کردر و  فتم

 !ن میرر کلینیک! کاری داشتک زن  بزن سریع میارم_

 !نمیشه نریض حدا ل تا همکارذ زن  نزده ریشم بمون!  ناه دارر! اوف شدر_

 :کرد لوس بشه، خندیدربه  یااه تخسا که تالا مک

  !بازیا ا ال بهت نمیاداین لوس_

رحلاه  کانم بهام بیااد!    دعاا کان تاا رنگشانبه خاوب بشام  زودتار ایان م           تمرین ماک _

 !رو هم رد کنیم  بریم نامزد بازی!  ی ه محرمیت و نامزدی

 :به لبه رایین تختا تکیه دادر و سمتا زرخیدر

 !دونم ردرر با  ی ه موااقت کنهبمید مک _

 زراض_

زنااد و اات راایا، دختاار یکااک از دوسااتان راادرر بااا یکااک نااامزد میشااه و بااه  وااد    _

خونناد! و تاک   ی ه محرمیات ماک  محرر شدن و  نااه صلاود نشادن نگااه و ایان حرااا  ا       

زنااه میگااه دخترتااون نتونسااته نظاار ماان رو خلاای  ماادتا تمااور میشااه رسااره خااا مااک
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اهمنااد مامااان رساار از تاارس  ناااه نکااردن رسرشااون و   کنااه! ریگیاار کااه میشاان مااک 

دوساات دختاار نگااراتنا، از و تااک رسرشااون هگااده ساااله بااوده خودشااون واسااا    

کاردن باراا، بماد کاه رسار تاا حاد        راتن خواستگاری، دختار ماردر رو  ای ه ماک    مک

زده و باارده، زااون از او: هاام  وااد ازدواج نداشااته خااا مااک      مگاااز حااالا رو مااک  

رااتن سارا  یاه دختار      فتن دختار شاما نتونساته نظار رسار ماا رو خلای کناه! ماک         مک

اهمیاات بااه صساایبک کااه بااه رو  و روان دختاار  بلااک زدن  خال ااه بابااار      دیگااه! بااک 

 ه موااااق نبااود، امااا بمااد از ایاان اتفاااز ، کااال مثاال     اابلا هاام خیلااک بااا عنااوان  اای  

 !کنهها با  ی ه برخورد مکسنک

  !زه بد!  ی ه واسه صشنایک و  ناه نکردنه دیگه_

 :ای با  انداختم و خواب دادربا به  دا دراومدن زن   وشیم، شونه

 :خانم روشنکض!! سه سوته اومدر!  وشک رو  طع کردر و رو به سیاوا  فتم_

 !دونم بتونم دوباره بیار  موا ی خودذ باا! امالد مکبمی_

 

تااو مساایر رساایدن بااه کلینیااک شاانوایک، دوباااره بااا مامااان تماااس  ااراتم و خریااان     

 ! فتگوی تلفنک با مامان سیاوا رو  فتم  تفلک هنوز خیالا راحت نشده بود

 

مگاادد تماااس  راتنااد و بااا عاا ر خااواهک باباات یکشاانبه، باارای رنگشاانبه و اات          

 . راتند

در تو: ایان مادذ، دو باار مان باا ریاماک حاالا رو ررسایدر، زناد باار هام سایاوا             

 .برار ارستاد _کامال راستوریزه_ریار ادبک یا تنز 

 

روز رنگشاانبه،  باال از حاساار کااردن وسااایل راا یرایک بااا ساایاوا تماااس  ااراتم و     

 :بمد ازاحوالپرسک وتمارااذ اولیه ررسیدر

  دهضتونید بیایدض حالت خوب شامشی مک_
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تااونم دوسااعت رساامک بشااینم   خوباه خااوب کاه نااه! تاا امااروز مطاای ناراتم! امااا ماک     _

 .باور کن ا ه از صسمون سن  هم بباره، میایم

 

رأس ساااعت هفاات زناا  خونااه بااه  اادا دراومااد  او: مااادر و خااواهرا وارد شاادند،  

بمد هومن و در نهایات خاودا باا یاک سابد  ال لیلیاور  رماز و سافید! سابد  ال رو            

ادی بااه دسااتم داد و بااا راادر و باارادرر دساات داد  خااواهرا اقاا  باهااار      خیلااک عاا 

 .یدب و*سدست داد، اما مادرا با محبت ب لم کرد و دو ترف  ورتم رو 

من میوه هاا رو تاوی بشاقاب زیادر و امیار را یرایک رو باه عهاده  راات  و تاک روی           

 مباال خااالک نزدیااک مااادرر نشسااتم و نوشااین بااا سااینک زااای وارد راا یرایک شااد،       

 :هومن با  دای بلند و شیطونا نوشین رو مخاتی  رار داد و  فت

 ...خانم اخازه بدید زند لحظه_

 :بمد هم رو به من کرد

 !راشو ببینم، اومدیم خواستگاریت!  راته نشسته یکک دیگه زایک میاره_

همه خندیدناد و مان درحالیکاه ساربان  لابم باا  راتاه باود، بلناد شادر و ساینک رو از            

اتم  بااه ترتیاای خلااوی مااادر و خااواهرا  ااراتم  بمااد راادرر و بمااد از    نوشااین  اار

اون خلاااوی هاااومن و سااایاوا کاااه روی کاناراااه نشساااته بودناااد  باااه ترتیااای        

 .نشستنشون

 :هومن مو ع زای برداشتن، صرور مزه ریخت

 !نریزی روا! این خودا مودومه! نسوزونیا_

اشاات و تشااکر هااای هااومن، بااا صرامااا زااایا رو بردتوخااه بااه شاایطنتساایاوا بااک

 .کوتاهک کرد

 .بقیه ر یرایک انگار شد و دوباره سر خار نشستم
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ابتاادا امیاار خویااای احااوا: صراناادیس ساایاوا شااد و بمااد مامااان ساایاوا باارای         

زناادمین بااار باباات یکشاانبه عاا رخواهک کاارد و شاارو  بااه  ااحبت در مااورد  اال       

 شااناختما و حراهااایای از رساارا ساااخت کااه ا اار نمااک  رساارا کاارد  امااامزاده 

 !کردر، خا داشت در خا سگده شکر به خا بیاررمادرا رو  د در  د باور مک

 :دونم  یاام زه شکلک شده بود که هومن متوخه تمسخر  هنیم شد و  فتنمک

بینناد، اماا وا میاات   ئاک مااک البتاه همیشاه ماماناا ب شااون رو رااک و منازه از هاار بادی      _

داشاتند و شاناخت نسابک کاه     اینه که ایان دختار و رسار تاک برخوردهاایک کاه باا هام         

نساابت بااه هاام ریاادا کردنااد، همدیگااه رو  بااو: داشااتند کااه ا ن مااا اینگاااییم و          

تااری باه خاودا بگیاره! البتاه باا اخاازه ص ااای       شاکل رسامک   ر اب تاه خاوایم ایان   ماک 

 !سپنتا

زرخیااد و بابااا در حالیکااه زشااماا بااین مامااان ساایاوا، هااومن و ساایاوا مااک       

 :مخاتبا مشخ  نبود، ررسید

 کنمس برنامتون برای ازدواج و مسکن زه خوریهضها مکخوا _

 :سیاوا خواب بابا رو داد

ماان خاادمت دختاار خااانمتون هاام عاار  کااردر،  ااراره تبقااه دور منااز: راادریم رو   _

بازسااازی کناایم و مسااکنمون بشااه  ا ن دساات مساات خرهس حاادود دو ماااه دیگااه خااالک   

مااان هساات  از  میشااه و میشااه بنااایک رو شاارو  کاارد  حاادس ماان حاادود دو ماااه ز    

 .زهار ماه دیگه هر زمان شما بفرمایید من صماد ک عروسک  راتن رو دارر

 :مامان سیاوا بالاا له بمد از رسرا ادامه داد

ا ااه شااما هاام موااااق باشااید، زنااد روز دیگااه کااه تحقیقاااتتون تمااور شااد و اتمینااان  _

و ریاادا کردیااد، یااه  اای ه محرمیاات بااین ایاان دو تااا خااوون خونااده بشااه، کااه هاام تاا   

هااایک کااه دارنااد، شناختشااون بیشااتر بشااه، هاام خاادای نکاارده  ناااهک ایاان     مااراوده

 !وس   ورذ نگیره
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 :بابا بالاا له خواب داد

به هیچ عناوان! میخاوان صشانا بشان، بشان! باا هام راات و صماد کانن تاا زمانیکاه باه              _

اتمینااان برساان و عقااد کاانن! ماان ا ااال از اساام  اای ه خوشاام نمیاااد  حااس خااوبک بااه 

 !دارراین کلمه ن

 :هومن خودا رو وس  انداخت

 !ص ای سپنتا، این موسع  یری از شما بمیده_

 .بابا اق  لبخندی تحویلا داد و زیزی نگفت

 :کرد عو  رو  حبت امیر با سیاست تمار موسو  

 !بگ ریم از این حراا_

 :بمد سیاوا و هومن رو مخاتی  رار داد

 سمنان خوا   شتض_

 :گلس خواستگاری نبود، راسخ دادسیاوا با شیطنتک که خاا تو م

 !عالک بود! رر از دستاوردهای ارهنگک_

 

بمااد از کمرناا  شاادن لبخنااد حرااار، موسااو   ااحبت بااه مو میاات شاا لک ساایاوا    

ت ییاار ریاادا کاارد و بمااد هاام در مااورد اینکااه نحااوه ازدواج خوونااا زقاادر نساابت بااه     

 !زمان ردر ومادراشون ت ییر کرده

مامااان کااه صب از لاای و لااوزا راه ااتاااده بااود،    بمااد از راااتن خااانواده سلحشااور،   

 :بدون هیچ رودروایسک  فت

 !من که شیا دن  دلم راسیه_

تااو بااا کاادور خواسااتگار راسااک  »نوشااین خندیااد و بااه نظاارر رسااید تااو دلااا  فاات   

 «نیستکض

 :اشاره ای به امیر زدر و به اتا م راتم  دنبالم اومد



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

233 

 

  خانمض_

 نظرذض_

ساات،  ااحبته، خیلااک شاایطونه، رایااه کرکاار خناادهاعتماااد بااه نفسااا با ساات، خااوا_

 !خیلک هم عاشقه که زهار روز بمد از عمل راشده اومده خواستگاری

 رسندیاضمک_

 :روی میز تحریرر نشست

 مگه  راره من زنا بشمض_

 :همونطور که شالم رو روی تخت مک انداختم،  فتم

 !کنمدارر خدی  حبت مک_

 :یه کم  دار رو صرور و لوس کردر

تاونک  هنیات منفایا رو نسابت باه  ای ه درسات        بابا از تاو حارف شانوی داره! ماک    _

 کنکض

 : ره رررنگک بین ابروهاا اومد و از روی میز لیز خورد رایین

 !زنمبابا هم موااقت کنه، من رأیا رو مک_

 ام هماین ااردا    ، هار و ات ت ییاد شاد و هام زیاز اوکاک           صخه زاراض مان کاه نماک    _

 !بود، بمد

 :ر   اشتو دستا رو روی شونهخلو اومد 

تااو همااین ا ن کااه سااه روز بااا ایاان رسااره صشاانا شاادی، دلاات راتااه )خواسااتم بگاام   _

رسااره نااه، اساام دارهس امااا دیاادر خاااا نیساات!( بخااواد یااه برخااورد خساامک، در حااد   

همون دست  اراتن و ناوازا ممماولک هام باشاه، بینتاون رایا بیااد، ده برابار دلات           

 !بینکه، خیلک بد صسیی مکمیره! اونو ت ا ه بهم بخور

 :تمار خسارتم رو خمع کردر

 !زمانک محرر شیم که اتمینان ریدا کنیم دیگه  رار نیست زیزی بهم بخوره_
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 :ر رو اشار داد و تالا کرد با صراما  حبت کنهبا دو انگشت سرشونه

 !خی، اون مو ع عقد کنید_

 :رو لبه تخت نشستم و به  لهای ارا خیره شدر

 !ه عقد و عروسک یه شی باشهدوست دار_

 :کنارر نشست

نمیشه که همه زیاز باه میال ایشاون باشاه  راحتات کانم! ا اال باه  ای ه اکار نکان!             _

بابا که با مماشرتتون مشاکل ناداره، یاه کام شاما دو تاا هام خاودداری کنیادس باه هایچ            

 !خورهخای زند ک بر نمک

  !ا رار بیا از این بیفایده بود

 

 

 

 «سیاوا»

 

خلااو ماشااین هااومن نشسااتم و هااومن هاام رشاات ارمااونس مامااان رشاات    روی  ااندلک

ساار هااومن و سااهیال هاام رشاات ساار ماان  بااه خاااتر عاادر راحتااک ماان در راننااد ک، بااا 

 .ماشین هومن به خواستگاری اومده بودیم

 :یه ور نشستم و رو به مامان با هیگان ررسیدر

 خیض_

 :مامان  وشه زشمک نازک کرد

 !!!کردی شتک خوشگل ترر ریدا مکمک_

انگاااری صب یااخ رو ساارر ریختنااد! هااومن نامحسااوس سااری بااه ت سااف تکااون داد و   

 : دای روزخند سهیال صزارر داد   اف نشستم و  فتم

 !به زشم من که ملکه زیبایک خهانه_
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 :سهیال با تمسخر خواب داد

 !نیستا! اق  لیالست« لیال حاتمک»ترات _

 :مامان هم دنبالا رو  رات

  !و خیلک سری! خیییلک خیلک سریاز نظر  یااه ت_

 :هومن دیگه نتونست ساکت بمونه

 خاله خان! یه نگاه به  یااه رسرتون تا حا  انداختید اینو میگیدض_

 :مامان سریع  ارد  رات

  !! فتک سیاوا شبیه ولیمهدهضتو نبودی مک_

و خاله خان، من  فتم شابیه ولیمهاده! نگفاتم شابیه اماار موساک  ادره کاه اینطاور تا          _

 ... هنتون با  بردینا! لیال هم به نظرر شبیه    شبیه

 :رریدر وس  حراا

 !شبیه خودشه! شبیه همسر منه_

هااای ساافید و زشاام ساابزه! لاایال هاام  ندمیااه و زشاام و اباارو    مامااان عاشااق زهااره  

 :ای سکوذ شد و مامان  فتمشکک! زند لحظه

 !دا برار صشناست! یه خا دیدما! کگاض یادر نمیااما  یااه_

 

خالااه، ا ن خااای مطاار  کااردن  راایه  اای ه بااود صخااهض می اشااتید زنااد خلسااه        _

کردیاد! الکاک کاورن خودتاون رو     صشنایک  ورذ بگیاره، تاو بلاه بارون مطارحا ماک      

سااوزوندید! راادرا هاام هم ااین  ااارد دااااعک  رااات و یلاای   فاات نمممااع کااه       

 !دیگه نمیشه مطرحا کرد

 :سهیال به خای مامان خواب داد
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کاریشاو بلاد نیسات! ایشاا  داماه      م اولاین بااره میاره خواساتگاری! ریازه     تفلک ماماان _

« زگونااه خواسااتگاری کناایم»بمااد کااه خواسااتیم بااریم خواسااتگاری، رو ا ااو: ومبااانک  

 !کنهراتار مک

دونسااتم متوخااه ممنااک حااراا نشااده باشااه! حر اام از راتااار مامااان رو هاام بمیااد مااک

 :کردرسر سهیال خالک کردرس بر شتم و توبیخک نگاها 

 کنکضتو ا ن از زک اینگوری داری خلز ولز مک_

زناک! مایگم ماماان تاا حاا  تگرباه خواساتگاری رااتن نداشاته، درو           زرا تهمات ماک  _

 !میگمض

 .بمد هم  وشه زشمک نازک کرد و نگاها رو به بیرون ماشین داد 

هااومن  اادای رخااا ماشااین رو بلنااد کاارد و  اادای ارشااید امااین سااکوذ نازیبااای   

 .شین رو شکستارای ما

 

و تااک خلااو در خونااه رساایدیم ، هااومن از مامااان و سااهیال خااداحااظک کاارد و بااه ماان    

 : فت

 .بشین، کارذ دارر_

 :مامان و سهیال که در خونه رو بستند، هومن رو به من کرد 

کنااه، تراااداری کنااک خیلااک  اینکااه از همساارذ، حااا  همساار صیناادذ، ار ااک نمااک   _

ساساایت، یااا همااون حسااادذ رو تحریااک    خوبااه! امااا تراااداری خفاان تااو اقاا  ح    

کنااه! بیشااتر باعااث دشاامنک میشااه تااا دوسااتک  باارای تااویک کااه  ااراره بااا مااادرذ  مااک

ساااختمون بشااک، ا ااال خااوب نیساات! سااهیال مگاارده، از لاایال بزر تاارهس مطمئنااا بااه هاام

 یااره  یااه تاار و ساارتره  ناخودص اااه مقایسااه  ااورذ مااکزشاام خالااه از لاایال خوشااگل

باه هماون انادازه کاه از خوشابختک تاو شااد میشاه از مگاردی           مقایسه حاق باه خانای!   

خااوره و احتمااا: ایااراد  ااراتنا از لاایال بیشااتر میشااه! خالااه  سااهیال بیشااتر یوااه مااک
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تونااه خوشاابخت  هاام خاازو اون دسااته زناساات کااه اعتقاااد دارن دختاار مگاارد نمااک     

ا کااار خرابااک کنااه! باشااه، حتمااا بایااد شوهرداشااته باشااه تااا همااای ساامادذ رو شااونه

اتااار ییاار منطقیااه، امااا راایا میاااد  ا ناام راتااک خونااه دسر سااهیال رو ببااین!  ربااون      ر

 د ه مامانت برو، نا ار کاار خرابتار بشاه! نا ار اکار کانن لایال هناوز نیوماده، رسار و            

 !برادرشون رو ازشون  راته! سیاست داشته باا

 

  !حراای هومن درست بود، تو خوان او:،  ند زده بودر 

کوزااه، سااه تااا بسااتنک سااا ر کااه مااورد عال ااه سااهیال بااود،       از سااورر مارکاات ساار 

 :خریدر و راتم خونه  وارد که شدر  دا زدر

 .صبگک بزر ه! بدو بستنک  راتم_

 :سهیال در اتا ا رو باز کرد و بدون اینکه نگاهم کنه،  فت

 .خورر  میل نداررنمک_

ز رشاات بااه ساامتا راااتم، رالسااتیک بسااتنک رو روی رادیتااور خاااموا   اشااتم و ا   

 .ب لا کردر

 !ولم کن سیاوا_

تااو دنیااا اقاا  یااه خااواهر دارر، عماارا ا ااه ولاات کاانم! نااه بابااا هساات کااه یااه خااواهر  _

باارادر خدیااد برامااون بسااازه، نااه مامااان ساانا خوریااه کااه بشااه بهااا امیااد داشاات!   

تفاااهم دوناام تااو هاام صرزوذ خوشاابختک و صرامااا منااه  یااه سااو اقاا  ماانم و تااو! مااک

  اینقاادر هاام صرنگاات رو نکااوب بهاام    خااا صراندیساام درد  خیااا: شااوراایا اومااد، بااک

 ! یرهمک

  .با شنیدن کلمه صراندیس ، صرور شد و رهاا کردر

 حا  بستنک زک  راتکض_

 :ها به سالن اومدیم، ریتمیک خوندردستا رو  راتم و با رالستیک بستنک
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 !اتر توکنم، اق  به خکشک تو مکخرر، اق  به خاتر تو! منتبستنک سا ر مک_

 دونک  داذ شبیه خروسهضمک_

 !کنکشرمندر مک_

الهک شاکر، تونساتم ساهیال رو تاحادی صرور کانم  ماماان هام و تاک دیاد مان و ساهیال            

 !شد راحت صشتک کردیم، لبخند زد و کال خیالم 

هااایک کااه دیگااه بااه ساامت صب  بااا همااون لباااس رساامک، لاام دادر روی مباال و بسااتنک 

ماماان بسااتنیا رو تاا نوافه خااورده باود کاه نا هااان،      راتناد رو باااز کاردر    شادن ماک  

 :ا رو تو بشقاب روی میز انداخت و رو به من  فتبقیه

خااواد صرزور ازدواج و خوشاابختک شااما دوتاساات! مگااه یااه مااادر زااک از زنااد ک مااک  _

سات باه خاودذ ربا  داره! تاو      ییر از سامادذ ب اه هاااض اینکاه دختاره سیاساوخته      

 من زیکاررضا خوشت میاد، ا ه از  یااه

 :خوردر لبخند زدر و  فتمبا تمار حر ک که مک

کاام لطفااک نکاان مامااان! شاایر باارنی نیساات! سیاسااوخته زیااهض  ندمیااه! تااازه  ناادمک _

  روشن  به ییر از  یااه، نظرتون در مورد بقیه موارد زیهض

حراااک کااه ناازدس اقاا  همااون خوشااامد ویک و بدر ااه بااود  باساالیقه و روشاایده لباااس _

ا هااام باااا کاااالس و متشاااخ  بودن،دیگاااه،    رواب  باااین س خاااانوادهروشااایده باااود

 !خودشون  رر بود

 موااقیدض خواستگاری بمدی خلساذ با رس _

 !ا ه تو راسک هستک، باشه!   اق     من و سهیال رو یادذ نره_

زااوب بسااتنک رو تااوی بشااقاب روی میااز انااداختم و بااه تاارف مامااان راااتم و ب لااا   

 :کردر

کنیاادض هاار کسااک خایگاااه خااودا رو ، ایاان زااه اکریااه کااه مااکصخااه  ربونتااون باارر_

داره   اارار نیساات یااه نفاار کااه میاااد از دوساات داشااتن و عاازذ و احتاارار یکااک دیگااه  
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کناه! عازذ و احتارار هار کساک دسات       ای! اارز نماک  کم کنه! لیال یاا هار دختار دیگاه    

ون خودشااه! بااه عااروس یااا داماااد تااازه وارد رباا  نااداره! شااما هاام کااه ماشااااب خودتاا 

اهمیااده و دانااا هسااتیدس همیشااه رو ساار ماان خااا داریااد   اق  یااه زیزی   زطااور بااا      

 کردیدض سر این یکک یهو نگران شدیدضموارد  بلک اینگوری برخورد نمک

مژ ان رو که ا اال ماا ندیادیم  رخسااره همکاارذ هام کاه باه خادی شادن نرساید             _

 !اما این دختره  اهرا  ریا خیلک خدیه

 :با لبخند فتمکتم رو درصوردر و 

دختااره اساام دارهس لیال!   میشااه ایاان سااری، شااما دعوتشااون کنیااد خونااهض باارا          _

 یکشنبهض

 :سهیال با دستما: دور دهنا رو تمیز کرد

 !!!زه هولک تو داداا! وس  هفتهض_

 صخه صخر هفته کشیکم! هان مامانض میشهض_

 :مامان از خاا بلند شدو به ترف اتا ا رات

 !ن زن  بزنمض!! بر کن تا اردا بمد از  هرانتظار نداری که ا _

 

تار از اوناک باود    دستار رو زیار سارر   اشاتم و باه ساقف خیاره شادر  اوساا  ساخت         

کااردر  مامااان رسااما ترساایده بااود خایگاااها رو از دساات بااده! سااهیال   کااه اکاار مااک

« ملکاه زیباایک  »هم تابلو باود کاه حساادذ  اتایا تحریاک شاده! شااید ا اه باه خاای          

 .شم من دلنشینه، این حساسیتها ریا نمیومد فتم به زمک

 

 :بود  به لیال ریامک زدر۴۸خ۱۱نگاهک به ساعت موبایل انداختم  

 «بیداریض »_

 :زند  انیه بمد خواب داد

 «بله»_
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 «تونم زن  بزنمضمک»_

 !خودا زن  زدس برای اولین بار

 

 !سالااار، خانووور_

 سمک نشسته بودیضسالر  خوبکض خای عملت درد نگراته دو ساعت ر__

 دسااتت کبااودی راسااتک،! حااا  تااا خااورده خااوا دساات کاام  راتااک مااا رو بااانو!   _

 اهمیدنض اینا مامانت شدهض خوب

 !این مدذ یقه بسته روشیدر، ندیدن_

 :تر کردر دار رو نرر

 خودذ خوبکض اوسا  رو به راههض_

 :صرور خندید

 دضصره، خوبه! زه سبد  ل  شنگک صورده بودی! سلیقه کک بو_

لااک بااانو!  رمااز نشااونه عشااق، ساافید هاام  شااخ  شااخی  خودمااان! لیلیااور باارا لااک _

 !نشونه صراما

 .تونستم زشمای خندونا رو از رشت موبایل ببینممک

 !خیلک  شنگه! ا ن که تفسیرا رو هم اهمیدر،  شنگتر شدند_

 !مامانم و سهیال خیلک ازذ خوششون اومده_

 !لطف دارند_

 :سر خار زرخیدر

 گایکضا ن ک_

 .تو اتا م  میخواستم بخوابم، ریامک زدی_

دیاادر  زاارا نگفااتن دختاار رساار باارن بااا هاام  ااحبت  دوساات داشااتم اتا اات رو مااک_

 کننض هانض زراض
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 :ریز خندید

دونم!  باد اکار کردناد باه انادازه کاااک تاو سافر حارف زدیام! تاو کگاایکض تاو              نمک_

 اتا تض

 !کنم حبت مک صره  رو تختم خوابیدر، بالا ب ل کردر، با تو_

 !زنک کانا: ماهوارهمثل اینکه خیلک خوابت  راته، داری مک_

 !صره دیگه! ساعت که از دوازده شی بگ ره، ااز حراا عو  میشه_

 .تا بیشتر از این تو ااز خدید نراتک، شی بخیر_

 .باشه! در رو! شی بخیر_

 

 .هومن یکشنبه شی، اومدند  همون خمع  بلک بودیم به اسااه ارانک همسر 

یااه دسااته  اال صوردناادس در مرکااز ناار س بااود، دور تااادورا زنبااق باانفا، کااه بااا     

بر هااای دراسااینا وکایاا  کشااک زرد و روبااان باانفا تاازئین شااده بود دسااته  اال       

 !دست مادرا بود، که به مادرر داد

دار شاادر  از شاایرینک تااا زااایک! هاار دامااه هاام کااه بااه لاایال  راا یرایک رو خااودر عهااده

 . راتم نخندررو  از مک کردر لبمتمارف مک

خااو  ااحبتها خیلااک خودمااونک و راحاات شااده بااود  یااه خااورایک زنونااه مردونااه شااده   

بااود  همزمااان بااا  ااحبت ماان و هااومن و امیاار و راادرا ریرامااون تاار  زوج و ااارد   

کردنااد! لاایال و سااهیال و نوشااین و   تراایااک! مامااانم و مامااانا بااا هاام  ااحبت مااک    

 .ارانک هم با هم بودند

 ااویک ردهااا باودر،  وشام راایا ماماناا! تااا خاییکاه اهمیادر بیشااتر خااتره      خاودر باا م  

 !بود و ایگاد ارتباب

زناادبار کااه بااه خیااا: خااودر یواشااکک لاایال رو نگاااه کااردر، هااومن رو بااه راادر لاایال      

 : فت
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ارماییااد ساایاوا تبقااه بااا  رو بااه دخترخااانمتون نشااون    ص ااای سااپنتا! اخااازه مااک _

 بدهض

 :به خای ردرا، امیر خواب داد

 مگه دست مست خر نیستض_

 :خودر راسخگو شدر

تبقااه سااور ا ن یااک ماهااه خالیااه! مساات خر بااراا نیومااده! نفاار  بلااک خونااه خریااد، _

 .زودتر از موعد رات

راادرا بااا  اااهر خونساارد موااقاات کاارد  همااه ساااکت شااده بودنااد!  اااهرا همااه       

 احبت   وششون رو اینگاا   اشاته بودناد! موناده باودر تاو خماع زاه خاوری باا لایال            

 :خواستم خطابا کنم  هومن کارر رو راحت کردکنم  نمک

 !راشو عروس خانور! راشو سیاوا تبقه با  رو نشونت بده_

 .لیال با نگاهک به ردرا بلند شد و همراه من از سالن خارج شدیم

 :راتیم  فتمهمونطور که از راه رله ها با  مک

 خوبکض_

 .خوبم_

  دسته  ل سلیقه کیهض_

 .ن به نوشین  نوشین  ل  راتسفارا م_

 ! شنگه_

 ! ابل شما رو نداره_

 :کمک مکث کرد و ادامه داد

 تون خیلک  شنگه! تبقاذ با  هم همین شکلیهضخونه_

ساات  سااالنا کوزیکااه، یااک  دور صره، سااور نااه  تبقااه سااور تقریبااا دو سااور بقیااه  _

 .خواب هم کمتر دارهس دو خوابست  عوسا بالکن بزر ک داره
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رو کامال بااز کاردر و باا اشااره دسات و خام کاردن سار تماارف کاردر وارد             در واحد

 !بشه  وارد شد و بلند سالر کرد

 کنکضحالت خوبهض خونه خالیه! به کک سالر مک_

باادون اینکااه از د ااتا رو برانااداز کااردن  ساامتهای مختلااف خونااه کاام کنااه، وارد      

 :اونا  فتصشپزخونه شدس در کابینتها رو باز کرد و با نگاه به داخل 

شااید، حتااک و تااک کسااک تااو خونااه نیساات، ای مااکتااو  اارصن اومااده و تااک وارد خونااه_

  !سالر کنید  توورر اینه که خیر و برکت میاره

تااک  ساامتهای خونااه رو بااه سااتون ورودی صشااپزخونه تکیااه دادر و اخااازه دادر تااک 

 !بررسک کنه

بزر ااه!    زااه  وااای    کمااد دیااواریا زااه خاااداره!     ساارویس بهداشااتیا زااه     _

باااالکن دلباااازی داره!     ناااور یر اتااااز خوابهااااا حااارف نداره!   ساااالنا خوباااه،   

 !کوووزیک نیست

کنااک! بااه عزیاازر  اارار نیساات مااا اینگااا زنااد ک کناایم کااه اینگااوری بررساایا مااک  _

  !هوای دیدن اینگا اومدیم بیرون! همین

 :بر شت سمتم

  دار نزنکض« عزیزر»میشه تا اتال   انوی _

 :زدر لبخندی

 اون و ت زراض_

 :با نوک را رو زمین دایره کوزکک کشید و حواسا رو به  اهر به اون داد

کنااه، باعااث میشااه صدر احساسااک تواامیم   ایاان تیاا  الفاااج محباات رو بیشااتر مااک   _

 !بگیره

 :تکیه ار رو از ستون برداشتم
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 !هر خور تو بخوای لیال بانو_

 .همین که دیگه  رمز نمیشد، خای شکر داشت

 .کم اومد و با یک خها روی سن  اورن صشپزخونه نشستنزدی

 میشه به خای تبقه دور، اینگا رو بازسازی کنکض_

 !هاا هم کمترهتو که تبقه دور رو ندیدی، بزر تره، رله_

اینگااا خیلااک خوبااه! بااالکنا رو دوساات دارر  اناادازا هاام خوبااه! تااازه دو ماااه        _

 .زمان هم خلو میفتیم

 :صمیز نگاها کردرشیطنت

 احیانا به خاتر دوری یک تبقه از مامانم نیستض_

 ! بو: کن یه  ره دور باشیم بهتره! حدا ل  دامون بلند میشه، نشنوند_

 :یه ابرور با  رات و با تمگی تونمک  فتم

 مگه  راره  دامون رو ببریم با ض_

 :از روی ارن رایین ررید و با لبخند راسخ داد

 !ون نشهضکنک  راره هیچ و ت حراماکر مک_

 !اینکه خیا: باتله! اما نباید  دامون رو بلند کنیم! باید در صراما دعوا کنیم_

 :نگاه خا ک بهم انداخت

مرد حساابک تاو، تاو دوره صشانایک تاو خیاابون خلاو هاومن و رنگااه تاا یریباه سارر             _

داد نااه، عربااده کشاایدی! بمااد نظریااه میاادی در صرامااا و  بااد  ربااون  ااد ه بااا هاام  

 !!!دعوا کنیمض

زنام!    باشاه باباا    مانم داد     زنیااس اقا  مان داد ماک    خیلک خی تو هم! اماا تاو داد نماک   _

 .کنمدر اما تالشم رو مکزنم   و: نمکنمک

 

 میای بریم تو بالکن بشینیمض_
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 !بریم_

تکااه موکاات کااوزکک کااه در سااالن ااتاااده بااود رو برداشااتم و تااو بااالکن رهاان کااردر   

  .هم رو موکت یه ور به دیوار تکیه دادیمهر دو با اا له نیم متری از 

  !زشم انداز  شنگک داره  ارای سبز خلوی خونتون ممرکست_

صره، خااوبیا اینااه کااه نساابتا خلااوذ هاام هساات، ساار و اادا نااداره، صرامااا صدر رو _

 !بگیره

 :سرصستین مانتوا رو درست کرد

 کک ار ت داری با هم بریم مشاورهض_

 مشاور خوب سرا  داریض_

 .م ممراک کردند  روزهای زوج میاد مطییکک به_

 تونک و ت بگیریضواسه زهارشنبه بمد از هر و تم صزاده! مک_

 .ت ییدی سرتکون داد

 :زشم دوختم به درختان رارک و  فتم

اون شی کاه تاو حیااب هتال تنهاا نشساته باودی، یادتاهض خادو: مثبات، منفاک واساه             _

 !رکردیض اون شی یه زیزی در موردذ اهمیدمن رر مک

 . استفهامک نگاهم کرد

دوناام سااک در ااد عمااو  ااردی! ماان نمااکتااو دنبااا:  اافاذ منفااک تااو وخااود ماان مااک_

هااا نوشااته بااودی  یااا مساامود یمنااک زااکض امااا حتمااا زیااز خااوبک نیساات کااه تااو منفااک 

اینکه  رماز ساه تاا عالمات سا ا:، یاا رادر اشاکان، رادر ماناا یمناک زاک کاه نوشاتک و               

تاو یاه  افت باد رو تاو  هنات میااری بماد تاو          کانم  بمدا خ  زدی! اما احسااس ماک  

 ااردی  خاای ماان کااه امااامزاده نیسااتم، از تمااار  اافاذ منفااک وخااود ماان دنبااالا مااک

دنیااا یااه  ره رو دارر  کیااه کااه نداشااته باشااهض! زاارا اینقاادر بااا عینااک باادبینک نگاااه     

 !بین بااکم خواکنکض یهمک
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ر خلااو صورده بااود   ابر کاارد تااا  ااحبتم تمااور بشااه، کماک لبهاااا رو بااه نشااونه تفکاا  

 :ساکت که شدر، شرو  کرد

حاااق باااا توئاااه  خیلاااک از دوساااتان مااان ازدواج کردناااد و از اختالاااااتک کاااه باااا     _

همسرشااون دارنااد باارا ماان تمریااف کردنااد  بمرااک از کیسااهای تربیاات شاانواییم،      

ماماناشاااون بماااد از زناااد خلساااه از مشاااکالذ زند یشاااون و اخال هاااای مزخااارف   

ا مااورد منفااک تااو  هاانم هساات کااه یااه دونااه    همسرشااون باارا ماان ماایگن!  اادها 

خااوار تااو زنااد ک   تونااه زنااد ک رو خهاانم کنااه! ماان صدر باااختن نیسااتم  نمااک     مااک

تاونم  خاوار از زناد یم لا ذ ببارر  اماا نگارانم! نگاران اینکاه ماک         شکست بخورر  ماک 

سااکان کشااتک زنااد یم رو دساات شااما، بااه عنااوان شااوهر، بااه عنااوان رئاایس خونااه،    

 بسپرر یا نهض

 !رو تو کابین! سکان رو بسپر دست من! بهم اعتماد کنتو ب_ 

 :لبخندی زد

درسااته کااه  اارار شااد حااق تااالز داشااته باشاام، امااا خیالاات راحاات! تااا مطماائن نشاام _

تیشااه دسااتت نگراتااک کشااتیم رو سااورا  کنااک، بااا هاام سااواریم  البتااه و تااک سااوار    

 !کشتک میشیم که مشاور اوکک بده

 :خیلک خدی ز: زدر تو زشماا و  فتم

کاانم! ا ناام اکاار کاک  اارار شااد ماان بااه تاو حااق تااالز باادرض     فااتم روا اکار مااک   _

 !خوار بدرکردر دیدر نمک

 :با بهت و حیرذ نگاهم کرد

 ...خیلک    خیلک_

 :با خنده  فتم

 خیلک زکض نامردرض! درویگوئمض! زکض_

 :نفس عمیقک کشید
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 !کنک، یمنک صرهتو یه خوری  فتک روا اکر مک_

 :کردرمو یانه نگاها 

 من به برداشت تو کاری نداررس من زک  فتمض  فتم صرهض_

 :به حرص خوردنا خندیدر 

کشتک تاو، کشاتک مان هام هسات! احماق نیساتم زناد ک خاودر رو خاراب کانم  تاو             _

زنکااک کیسااها و  هاام ایاان عینااک باادبینیت رو بشااکن! دیگااه هاام بااه دردد: خالااه      

یم رااایین! خیلااک و تااه کننااد!    راشااو بااردوسااتاذ  ااوا نااده  اکاارذ رو خااراب مااک

 !با ییم

 

 «لیال» 

 

باارای دوشاانبه یااک تااایم باارای خااودر از مشاااور  ااراتم و باارای زهارشاانبه دو تااایم   

 !رشت سر هم برای هردومون

از تمااار نکاااتک کااه  هاانم رو مشاا و: کاارده بااود، باارای مشاااور  فااتمس از راننااد ک     

و احمااق  فتاانا،   انونمنااد و احتاارار بااه عااابر، کمااک بااه کااودک کااار، ماااخرای صمنااه 

واکنشااا بااه نگاههااای ساامیدی، دزدی موتورسااوار و عواابانیت ساایاوا، موناادنا    

تااو اتاااز مو ااع مماینااه هااومن، توخیااه راتااارا،  ااحبتهای مثباات هیگااده تااو کااااک    

شاااپ،    هاار زااک بااه  هاانم رسااید رو  فااتمس حتااک در مااورد سااه بااار بحثااک کااه در     

 !ز کرده بودمورد حق تالز داشتیم و عنوان بدبین که بهم اتال

باارداری کاارد  در رایااان عنااوان کاارد کااه روز در سااکوذ بااه  ااحبتهار  ااوا و نکتااه

 !زهارشنبه بمد از مال اذ با سیاوا نظرا رو میگه
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روز زهارشاانبه بااا ساایاوا وارد اتاااز مشاااوره شاادیم و بمااد از تمارااااذ اولیااه و        

راحااک شااده بیساات د یقااه  ااحبتک کااه ماان هااداا رو نفهمیاادر، امااا یقینااا هدامنااد ت

 .بود، مشاور از ما خواست زندتا بر ه س ا: وتست رو رر کنیم

هاا رو خادا خادا رار کاردیم  سایاوا  ااهک مثال         بیرون مطی، تاو ساالن انتظاار بر اه    

 رااات کااه مااثال ماان تقلاای نکاانم و  ایهااا دسااتا رو خلااوی باار ا مااکب ااه مدرسااه

دساات کشااید! زنااد بااار تااوبیخک نگاااها کااردر و خااودا تااو بر ااه ماان ساارک مااک

 .صخر، خار رو عو  کردر

  .ها رو به مشاور دادیم و  رار شد اردای همون روز نظرا رو بهمون بگهبر ه

ااااردای اون روز، دوبااااره رااایا هماااون مشااااور راتااایمس دلااام مثااال سااایر وسااارکه 

هاا و  خوشید  مدتک کاه باه نظار مان خیلاک تاو نک اوماد رو مشا و: بررساک بر اه          مک

 :رینک رو به ما  فتنظراذ خودا شد و با لبخند شی

بیانم هار دوتاون باه بلاو  اکاری و شخوایتک رسایدید و صمااد ک          خوشحالم کاه ماک  _

روانااک باارای ازدواج رو داریااد  از نظاار خنسااک، بااا توخااه بااه  ااحبتهایک کااه باهاااتون   

داشتم، کام و بایا بهام میایاد  هایچ تساتک بارای تشاخی   طماک ایان  رایه وخاود             

 احبتهایک کاه باهااتون داشاتم، نشاون میاده، هایچ        نداره  اما تگربه مان، باا توخاه باه     

کاادور صنرمااا: نیسااتید  همینطااور بااا توخااه بااه  قتگوهااای خوو ااک کااه بااا شااماها     

تونیاد وارد یاک زناد ک    رساه شاما دو نفار ماک    داشتم و تساتک کاه دادیاد باه نظار ماک      

مشااترک بشاایدس البتااه بایااد   شاات و تمقاال رو هاام تااو زنااد ک همیشااه درنظاار         

تونیااد ای رو راایا رو داریااد، امااا مااک  دیدیااهد ک خااوب و بااک بگیریااد  نماایگم زناا 

  .زند ک خوبک برا خودتون بسازید

 

 :از اتاز مشاور که بیرون اومدیم رو به من کرد

 تونم عزیزر  داذ بزنم یا هنوزر ااتخار نمیدیضحا  مک_
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 .خندیدر و زیزی نگفتم

ز مشااور  بماد هام    بریم عزیازر، باریم یاه بساتنک بخاوریم، شایرینک اوکاک  اراتن ا        _

 !بریم دنبا: خرید سرامیک و کاشک برا بازسازی خونه

 

همااون روز مااادرا زناا  زد و ریشاانهاد داد کااه باارای خممااه شاای، خلسااه بلااه باارون 

ییاار از خودشااون هشاات نفاار دیگااه هاام بر اازار بشااه   رارشااد کااه از تاارف اونااا بااه 

عمومساامود و  هااار و همسرانشااون وبیااان! مامااان هاام از تاارف خودمااون، دو تااا عمااه 

تونسااتند در زنممااو رو دعااوذ کاارد  از اینکااه اامیاال مامااان نیشااابور بودنااد و نمااک     

ایاان مگلااس حرااور داشااته باشااند، خاادا رو شااکر کااردر! توااور حرااور حاادا ل ده     

 !دار بودنفر دیگه تو مگلس و نشستن مد: مسگدی، برار خنده

 

 : بل از اومدن مهمانها برای هومن ریامک ارستادر 

 « !تونمخواهشا برا زای صوردن من،  یر ندید! نمک سالر،»_

 !بود« خخخخخخ»راسخا 

در همون باازه زماانک اعاالر شاده، اومدناد  خیلاک شالو  رلاو  شاده باود! روز  ابلا،            

تمااار  ااندلیهای میااز یاا ا خااوری راا یرایک و همینطااور  ااندلیهای میااز یاا اخوری     

 !ار هم زیده بودیمصشپزخونه رو به ر یرایک منتقل کرده بودیم و ردیفک کن

ه و خلااوس مهمانااان، رروسااه راا یرایک کااردن توساا  امیاار و   ب و*ساابمااد از ماااچ و 

هااا رو از میااوه راار  دسااتکنوشااین اخاارا شااد! تبااق مممااو: ماان رشاات  ااحنه، راایا   

 !کردرمک

خال ااه بااا درخواساات  االواذ توساا  عمااوی باازرگ ساایاوا، مگلااس رساامک شااد    

شاادس هاار زمااان کااه تونسااتیم تااا ر   اارار عقااد و عروسااک باارای سااه ماااه بمااد   اشااته

  بمااد از کمااک بااه حاشاایه راااتن  ااحبتها، مااادر ساایاوا راادرر رو  مناساابک ریاادا کناایم

 :مخاتی  رار داد
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  !خی دیگه، بریم سر ا ل ماخرا_

 :به خای بابا، عمو مسمود خواب داد

 !ا ل ماخرا خود دختر و رسرن که  اهرا خوب باهم مچ شدن_

 :و  راتعموی سیاوا ادامه  حبت ر

 !ستبرانگیزه مهریهمنظور زنداداا مس له خنگا:_

بابااا نگاااهک بااه امیاار انااداخت )اکاار کاانم احساااس ردرخوانااده بااودن، بهااا دساات     

 :داده بود!( و امیر  فت

 ...وا  خواهر من عدد زهارده رو دوست_

مااادربزرگ ساایاوا بلنااد شااد! همزمااان ریرماارد مساانک کااه   « مبارکااه» اادای کاال و 

 اادیمیا از باادو ورود نظاارر رو خلاای کاارده بااودو بماادها اهمیاادر  سااممک باازرگ و 

 :دایک بزرگ مادر سیاوا هست، با اعترا   فت

 !زه خبرهض!    زیاده!    مگه رسر ما سر  نی نشستهض_

کاارد، تفلااک ساایاوا  رمااز شااد، در حالیکااه بااا مشاات کااردن دسااتا تااالا مااک     

 و کشااید لاابا  عواابانیت و شاارمند یا رو مخفااک کنااه، دساات دیگاارا رو بااه دور 

 : فت

نظاار ماان سیوااد وساایزده تااا سااکه بااه تمااداد یاااران امااار زمااان هساات! بااه اسااااه    _

 !زهارده شاخه  ل سر  به احترار عال ه دختر خانمتون به عدد زهارده

 :بمد هم رو به خاندایک کرد و ررسید

 حا  خوب شدض_

 :خاندایک که مملور بود از او: هم زیزی نشنیده، سر تکون داد

 !ن حا  خوب شدصها_
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مآبانااه خاناادایک کاام شاانوا  رو  ااورذ همااه تاار  خنااده و تمسااخر از راتااار کاساای   

نقا بسته باودس باه ییار از ماادر و ماادربزرگ سایاوا! کاه باا شانیدن عادد زهاارده            

از امیاار تمااار  ورتشااون رسااایت شااده بااود و حااا  بااا شاانیدن سیوااد وساایزده کااامال  

 !داشتند رکر شده بودند و لبخندی تونمک رو لی

 

،    مااادر ساایاوا خمبااه خااواهری از «بااه سااالمتک»، «مبااارک باشااه»هااای بمااد از زمزمااه

 :توی کیفا درصورد و رو به بابا  فت

 ارماییدضاخازه مک_

 : بل از اخازه بابا، سیاوا با دست عالمت است  داد و رو به بابا کرد

 تونم زند د یقه تنها با شما  حبت کنمضمن مک_

 

هااای زیاار لبااک مهمانااان، راادرر و ساایاوا از راا یرایک بااه    و خنااده« اوووه»در مقاباال 

 .ورودی اتاز خوابها راتند و ایستاده با هم  حبت کردند

 

  «سیاوا»

 :رو به ردر لیال کردر و  فتم

خااوار، رسااایت بدیااد ماان و دختاار خااانمتون بهاام محاارر بشاایم     ازتااون اخااازه مااک _

میاادر بمااد از محرمیاات حااد و حاادود   صلااود میشااه!  ااو:  اینگااوری نگاههااامون  ناااه 

 .خودر رو رعایت کنم

 :ر   اشت و خواب دادردرا دستا رو روی شونه

  !مشکلک نیست! عقد کنید_

ماان و دختاار خااانمتون تااازه یااک ماهااه بااا هاام صشاانا شاادیم،  بااو: کنیااد باارای عقااد _

 !زوده! اخازه بدید یه مدذ زیر نظر شما با هم مماشرذ داشته باشیم، بمد

 :درصری خواب دادد حرصبا لبخن
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خوریااد عقااد کنیااد  ماان  هاار و اات بااه نتیگااه رساایدی کااه مطمئنااا بااه درد هاام مااک  _

در دختارر  مشکلک ندارر  تا و تک هام کاه باه ایان اتمیناان نرسایدید، مان اخاازه نماک         

از نظاار شاارعک تملااق خاااتر بهاات داشااته باشااه! بااریم راایا مهمونااا، درساات نیساات   

 !اینگا وایستادیم

  .ردس دست از را درازتر به سالن ر یرایک بر شتمتیرر به سن  خو

بااا ورود ماان بااه سااالن راا یرایک، ارانااک کااه روی مباال دونفااره، در کنااار لاایال نشسااته  

 :بود، از خاا بلند شد و  فت

بیااا ساایاوا خااان! بیااا راایا عااروس خااانم بشااین! ماان خاااذ رو نگااه داشااته بااودر   _

 !!کسک نشینه

 :رو به ردر لیال  فتم

 اییدضارماخازه مک_

 :با اشاره دست هدایتم کرد

  .بشین رسرر_

 ! فتنا بدخور بهم زسبیدس خای ردر خودر خالک« رسرر»

مامااان خمبااه انگشااتر رو از روی میااز خلااوییا برداشاات و رو بااه راادر و مااادر لاایال     

 : فت

 !اینم یه انگشتر نشون! که خیا: این  ل رسر من هم راحت بشه_

 

دساااتم داد  صرور بسااام اب الااارحمن الرحیماااک  انگشاااتر رو از خمباااه درصورد و باااه  

 فااتم و درحالیکااه بااا دو انگشاات شساات و ساابابه بااا  و رااایین انگشااتر رو  راتااه       

بااودر و موا اای بااودر دسااتم بااه دسااتا نخااوره، انگشااتر رو دساات لاایال کااردر  همااه  

 !!!مهمانان دست زدند و همزمان  لواذ ارستادند



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

253 

 

تونسااتم دساات لاایال رو  ون لحظااه مااکحاساار بااودر یااک هفتااه از زنااد یم رو باادر، ا  

 :م! زیر لی ررسیدی و*سب

 با بابار زیکار داشتکض_

 :بدون اینکه نگاها کنم، زیر لی خواب دادر

 !یه  حبت مردونه بود_

 

سااوار ماشااین کااه شاادیم، بااه محااه اینکااه امیاار و راادرا خااداحااظک کردنااد و بااه    

 :داخل ساختمان راتند، مامان با ت یر  فت

 !خاک برسرذ_

 :حیرذ ررسیدر با

 زیکار کردر مگهض_

کناکض!! صخاه دو زار عقال تاو اون     خودشون مایگن زهاارده تاا ساکه! تاو زیاادا ماک       _

 !ذ نداریضکله

 :نگاهک به مامان عوبانک انداختم

خاور احتارار   دونام ایان زاه   نه که خاندایک خاان شاما بااز اعتارا  نکاردض!! مان نماک       _

بینایم، بماد بارای مهریاه همسار      و ماک   اشتن به بزر تره! ساالک یاک باار همدیگاه ر    

احتراماک باه شامور و عقال کاوزیکتره ناه احتارار باه         من باید بیان نظار بادن! ایان باک    

 !بزر تر

حیااف کااه مااامبزرگ تااو ماشااین بااود، و رنااه از دساات زدن بااک مو ااع مااامبزرگ هاام  

 !کردرانتقاد مک

سایندس تاو   کاردی! و تاک خودشاون را   کاری به خانادایک نادارر! تاو نبایاد زیاادا ماک      _

 زرا کاسه دایتر از صا شدیض
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ماشااین رو کنااار کشاایدر  بمااد از تو ااف کاماال ماشااین، بااه ساامت مامااان زرخیاادر و    

 : فتم

زطور برا دختر خودتون مهریاه رونواد تاا ساکه تاو  هان داریاد، بماد دختار ماردر           _

 !ا بشه زهارده تاض یه بور و دو هوا به این میگنمهریه

 :مامبزرگ ادامه  حبت رو  رات

خی مادر، تبیمیه که بارا دختار خاودا مهریاه باا  بخاواد! حارف ایناه کاه تاو زارا            _

زننااد مهریااه زنشااون رو رااایین بیارنااد، تااو مهریااه خااردی کااردیض همااه زونااه مااکبااک

 رو بیشتر کردیض

 :به رشت زرخیدر و رو به مامبزرگ  فتم

کااانم کاااار درسااات رو انگاااار دادر! ا اااه   از کاااارر رشااایمون نیساااتم  اکااار ماااک  _

دادر  اماا  د اهتون بارا دختار خودتاون هام زهاارده تاا ساکه باود ، بهتاون حاق ماک           دی

در مقاباال شااما کااه ر اام مهریااه براتااون ارزا داره، نبایااد مهریااه همساار ماان کاام      

ای مهریااه رو بیشااتر باشااه، حتااک عاادد مقاادس زهااارده! هرزنااد کااال بااه دلیاال دیگااه  

 !کردر

 :سهیال کنگکاوانه ررسید

 زه دلیلکض_

 !بماند_

هاام باارای اینکااه حاارف دیگااه ای راایا نیاااد،  اادای رخااا ماشااین رو زیاااد     بمااد 

 .کردر

 

هااای تنااز و الساافک،  فتگوهااای تلفنااک، بهانااه خریااد کاشااک، ساارامیک،        ریامااک 

شیرص ذ ،   راههای ارتبااتک مان و لایال شاده بودناد! زناد باار هام بااهم از تا رهاای           

 !مختلف بازدید کردیم که هیچ کدور مقبو: وا ع نشدند
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دو هفتااه بمااد از نااامزدی رساامک ماان و لاایال، بااه خااواها ماان، مامااان خااانواده لاایال و   

باارادرا رو باارای شااار دعااوذ کاارد  هااومن و ارانااک و صراس هاام کااه خزئااک از      

 !شدند، اومدنشون ییر  ابل اختناب بودخانواده من محسوب مک

لاایال  بااا اوماادن لیالاینااا، صراس، ر یاای عشااقک ماان، زودتاار از ماان خلااو رااات و بااا      

دساات داد و خااودا رو صویاازون لاایال کاارد  نااامزد عزیاازر در حالیکااه خواسااتگار       

ساااابقا رو در صیاااوا داشااات باااا بقیاااه ساااالر و احوالپرساااک کااارد و روی کاناراااه 

 :نشست  درکنارا نشستم و رو به صراس  فتم

 خاذ خوبهض_

 !صره سیابا! راحتم_

ودا رو باه سامت لایال    ترمه دختر امیر هام خلاو اوماد و باین مان و لایال نشسات و خا        

 :هو: داد  بمد هم رو کرد به صراس

 !از بگل)ب ل( ص  بیا رایین_

 !نمیار، به توزهض_

 :لیال مداخله کرد

 عه   عه    کک اسباب بازی صورده، بازی کنیمض_

 :صراس با هیگان  فت

 !من سه تا ماشین صوردر_

 :لیال در حالیکه صراس رو زمین می اشت، از خاا بلند شد

 .کنیملباسم رو عو  کنم بمد سه تایک بازی مکمن _

 

ترماااه و صراس هاااردو بااارای همدیگاااه  یاااااه  راتناااد و هااار کااادور رااایا ماماااان 

 .خودشون راتند

 :خیلک عادی رو به لیال  فتم



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

256 

 

  !برو اتاز اولک! اتاز منه_

زناد د یقااه بمااد لاایال باا تااونیکک بااا زمینااه  رمااز، شالوارخین و شااالک بااا زمینااه صبااک و    

هااا، ماشااین بااازی کاارد  رمااز وارد هااا: شااد و روی زمااین نشساات و بااا ب ااه  لهااای  

بااین ترمااه و صراس بر اارار شااد، راایا بقیااه اومااد و کنااار نوشااین      ر اب تااهو تااک 

 .نشست

خااو مهمااانک عااالک بااود  ماان و سااایر مردهااا تااو هااا: روی زمااین نشسااته بااودیم و      

 هاام بااا  کااردیمس خانمهااا هاام ساار رر  ااحبت و  فتگااو بودنااد  لاایال    بااازی مااک ورز

ساااهیال و نوشاااین هااام  اااحبت باااود و  هگااااه نگااااهک باااه ور هاااای دسااات مااان   

 .انداختمک

 :هومن که یار من بود، رو به لیال کرد

 !خوار برر ریا خانممبیا خای من، من مک _

لاایال هاام از خاادا خواسااته خااای هااومن نشساات و ور هااای هااومن رو برداشاات           

 !!  ابل تحمل بوددادکرد، ولک سوتک هم نمکاستراتژیک بازی نمک

هفاات مااا بااه راادر و باارادر لاایال، احتاارار بااه بزر تاار و رعایاات  _در مقاباال باخاات راانی

ساان و سااا: و نساابت رو عنااوان کااردر! امیاار هاام  فاات کااه نخواسااته زوج خااوون و    

 !عاشق رو ناامید کنه، و رنه رنی امتیاز رو هم با صوانس اونا  راتیم

 : فت در یر رخز خونک بودیم که مامان رو به من

 !تون رو ببینهخواد خونهسیاوا! کلید تبقه سور دست توئهض نازی خانور مک_

 !به ییر از مامان و سهیال، بقیه اومدند تبقه سور برای بازدید

هااای ساارامیک ساارویس بهداشااتک، صشااپزخونه و کااف خونااه رو باااز کااردر و    خمبااه

  .لیال با هیگان تر  سرامیکها رو به همه نشون داد

 :کابینتها رو باز و به درونشون نگاهک کرد نازی خانم

 اینا هم عو  میشنض_
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نااه، راسااتا هزینااه خریااد ساارامیکها و شاایرص ذ از زیاازی کااه در نظاار  راتااه      _

خاوری تحمال کنایم تاا دو     بودر، خیلاک بیشاتر شادس مگباوریم اماال کابینتهاا رو هماین       

 !سه سا: دیگه

 :لیال بالاا له  فت

 !مه! یه روکا بشه،  اهرا هم  شن  میشهاتفا ا کابینتهاا خوب و سال_

 .نازی خانم اخم کوتاهک به لیال کرد و زیزی نگفت

 :امیر رو به من ررسید

 زنید یا کای  دیواریضدیوارها رو رن  مک_

 .هر خور لیال بخواد  هنوز اکر نکردیم_

لاایال لبخنااد تشااکر صمیاازی زد و بااا هیگااان نوشااین و ارانااک رو بااه بااالکن باارد و       

بز خلااوی خونااه رو نشونشااون داد   اااهرا نوشااین داشاات کلااک تاار  باارای  ارااای ساا

 !کردداد! و ارانک هم ت یید مکبالکن ارائه مک

داد کااه امیاار و بابااای لاایال از ساااختمان خیلااک تمریااف کردنااد و نااازی خااانم تاار  مااک 

بوااه خااا اینگاسات، میاز ناهاارخوری اونگاا! ایان اتااز بایاد اتااز خاواب بشااه، اون            

 !کار! مترای ررده اینقدره، تمداد ارشهای مورد نیاز اونقدر یکک اتاز

 

و تااک رااایین بر شااتیم، مامااان و سااهیال میااز رو زیااده بودنااد و اقاا  یاا ا مونااده بااود   

به هماین خااتر لایال و اراناک باه صشاپزخونه راتناد تاا در کشایدن یا ا کماک کنناد              

 :من هم وارد صشپزخونه شدر و  فتم

 خوایدضکمک نمک_

 :ا بدخنسک نازی خواب دادسهیال ب

عااهضضض از کااک تااا حااا ض     بیااا    ایاان دیسااهای با ااالک رلااو رو باا ار ساار میااز    لاایال   _

 .کشیمخون! تو و سیاوا میز رو ب ینید، ما ی اها رو مک
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کاردر یا ا   اشاتن سار میاز و د ات بارای حفا  تقاارن و سافره           هیچ و ت اکر نماک 

 !!!بخا باشهصراییا اینقدر ل ذ

، ماان و لاایال یاا ا کشاایدیم و روی  نگاییکااه  ااندلیهای دور میااز بااه اناادازه نبااود  از او

 .کاناره کنار همدیگه نشستیم و ی ا خوردیم

 مامانت اینا از تبقه با  خوششون اومدض_

 !صره، صخه خیلک  شنگه_

 !مامانت از کابینتها دلخوره_

مخااارج  نممااع!    خاای    تاارخیح میااده همااه زیااز نااو و شاایک باشااه، حواسااا بااه    _

  !نیست

تااونم یااه وار دیگااه بگیاارر باارا کابینتهااا! ا ااه تااو بخااوای میاارر دنبااا: یااه وار      مااک_

 !دیگه

 : اشق و زنگالا رو توی بشقاب رها کرد

 مگه تا ا ن از وار هزینه کردیض_

انادازر ا اه خوابگاو مخاارج     عزیزر من یک ساا: هام نیسات کاه سارکار میارر! راس       _

عاارا! باارای بازساااازی وار  ااراتم  بهاار حاااا:     ازدواج بشااه، کالهاام رو مینااادازر   

 !نمیشه که عروس خوشگلم رو تو یه خونه درب و دایون بیارر

 :لبخندی زد

دونسااتم! اکاار کااردر رااس انااداز داشااتک! ا ااه  اابال بهاام  فتااه بااودی       ماان نمااک _

تونسااتیم شاایرص ذ خدیااد نخااریم   اادیمیهاا ایاارادی نداشاات  حااا  اهرمااک      مااک

 کنهضمک نباشه، ری ک باشه! زه ار ک

 :ای از ماهی ه توی بشقابم رو داخل بشقابا   اشتم طمه

 !خیلک نرر و لطیفه!   ممنون که حواست به خیی من هست_
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بمااد از شااار، مادرهااا  اارار   اشااتند کااه رنگشاانبه بااا هاام بااریم خریااد حلقااه و         

 .سرویس تال

 

 «لیال»

خااودا از روز رنگشاانبه بااا مااادرا رأس ساااعت تمیااین شااده بااه دنبااالمون اومااد     

ماشین ریااده شاده باود و منتظار ماا ایساتاده باود، اماا ماادرا از ماشاین ریااده نشادس             

سااوار کااه شاادیم بااا مااادرا دساات دادر و رشاات ساار ساایاوا نشسااتم  در تااو:      

مساایر، مااادرا بااا مااادرر  اارر  فتگااو شاادند و ساایاوا بااه صدرس خااواهر اروشااک   

  اافحه و تااک ااات  کااه متملااق بااه شااوهر دوساات مامااان بااود، بااه خیابااان  اناادی ر   

 زنااد مامااان! با ساات خیلااک اهمیاادر نکاارده،  یماات دیاادر، رو خواهرنشااان هااایحلقااه

! بااود نگااومک  یمتهااا ررساایدس  یماات تالاااروا شااا رد از و داد نشااون رو مااورد

 .ئک تو هم راته بودبدون هیچ رودروایسک سیاوا مادر اخمهای

 :رو به شا رد تالاروا  فتم

، از اینااا کااه زنونااه و مااردونا ساات هساات  از اونااا   ماان حلقااه ساااده دوساات دارر _

 نداریدض

 اافحه حلقااه هااای ساات رو صورد  در تااو: دو هفتااه   شااته، زنااد مااورد  یماات        

حلقه ررسایده باودر و حادودا دساتم باود  ماوردی کاه ماادر سایاوا ریشانهاد داد،           

 : رونتر از خاهای دیگه بود  رو به سیاوا کردر

 !دیگهخیلک خوشم نیومد  بریم یه خا _

به ریشنهاد ماماان سایاوا باه م اازه هاای تالاروشاک میادان اماار حساین) ( راتایم            

ای خوشاام بیاااد، مااادرا زنااد مااد: رو اونگااا  باال از اینکااه ماان ار اات کاانم از حلقااه

خواساات ای ا ااال دلاام نمااکرسااندید و ریشاانهاد داد  حر اام  راااتس بااه تاارز احمقانااه

هااای ریشاانهادیا، باادون اینکااه حلقااه ار ساالیقه مااادر شااوهرر باشااه  در مقاباال حلقااه
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بااه بقیااه ویتاارین « بلااه  شاانگه»زدر و بااا  فااتن دیاادر ولبخنااد مااکنگاااه کاانم، اقاا  مااک

ای کااه یااک ردیااف کااردر! بااا خره از یااک ساات خوشاام اوماادس ریناا  سااادهنگاااه مااک

 :الماس ریز مورب روا  رار  راته بود  به سیاوا نشونا دادر

 زطورهض_

 !حرف نداره_

 !ت یید کرد، اما مادر سیاوا سکوذ کرد مامانم هم

 

بمااد از خریااد حلقااه، نوباات بااه خریااد ساارویس تااال رسااید  در مقاباال سرویسااهای     

داد، مامااان سااایاوا سرویساااهای  ساانگین و خواهرنشاااانک کاااه مااادرر نشاااون ماااک  

کاارد  سرویسااهایک کااه بااا تالهااای ساانگینک کااه در  ای رو ممراااک مااکساابک و ساااده

تا دیاده باودر، سانخیتک نداشات  واساح باود ربطاک        تو: این زند خلساه سار و دسا   

 !داره اهمیت براا سرویس بودن سبک اق  و به سلیقه شخویا نداره 

خواسااتم ساار لگبااازی بااا مامااان ساایاوا، ساارویس ساانگین بااردارر و ساایاوا    نمااک

رو تااو هزینااه بااا  بناادازر  از تراااک هاار ساارویس ساابکک کااه  اااهر شااکیل و زیبااایک  

دیاادیم، مامااانا بااا هیگااان کااا بک نشااونا ود رو تااا مااکداشاات و مااورد رسااند ماان باا

 : فتداد و مکمک

 !وااای! اون سرویسه زه  شنگه! نگاا کن_

شاد!  بال از اینکاه کنتار: راتاار و  فتاارر باه        انگار اق  بین سابکها،  شان  ریادا ماک    

 :خاتر حرص خوردنم، از دستم خارج بشه، رو به سیاوا کردر و  فتم

  شن  نمیاد! میشه یه روز دیگه بیایمض امروز هی ک به نظرر_

ی کاه  فات، باعاث شاد دوبااره مان       «مشاکلک نیسات  »بخاا سایاوا و   لبخند صراما

 !هم از درون صرور بشم
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زااون زمااان ناهااار بااود بااه ا اارار ساایاوا بااه رسااتورانک کااه در همااون اتااراف بااود،  

 راتاایم و ساافارا یاا ا دادیاام  ماان و مااادرر بااا هاام یااک راارس زلوخوخااه  ااراتیم و 

ساایاوا و مااادرا هاام دو راارس زلوکوبیااده! ساایاوا ا اارار کاارد دو راارس یاا ا     

سفارا بادیم، اماا زاون هام مان و هام ماماان کام یا اییم،  اانما کاردیم کاه یاک              

ای از کبااابا رو تااوی بشااقاب راارس کاایااه! هاار زنااد ساایاوا بااا محباات زیاااد، نواافه

 !من   اشت و ا رار کرد تستا کنم

 

 «سیاوا» 

 

کردنااد نظاار خودشااون رو بااه لاایال    ر دو مامانااا تااالا مااک کااامال مشااخ  بااود، هاا  

داد و بقبولوننااد! مااادر لاایال تالهااای شاایک و  اارون و  اادالبته زیبااا رو ریشاانهاد مااک   

تاارین سرویسااها رو کااه حاادا ل ماان بااا بیساات و هشاات مااادر ماان ارزونتاارین و رساات

ه ا نیساات! زنااد بااار بااه مامااان اشاااردونسااتم ساالیقها، مااکسااا: صشاانایک بااا ساالیقه

امااروز هی ااک بااه  »و تااک لاایال  فاات  «! زر ناازن»زدر کوتاااه بیاااد ، امااا اوناام اشاااره زد  

از خاادا خواساااته، خریااد رو کنااار   اشااتیم و راتاایم زلاااو      « نظاارر  شاان  نمیاااد   

  !کبابک

بمااد از ناهااار، لاایال و مااادرا رو بااه خونشااون رسااوندر و تواامیم داشااتم بمااد از        

 .رسوندن مادرر، به مطی برر

 :اتن لیال اینا، مامان شرو  به یرولند کرد کهاما به محه ر

کاارد رد س سرسااری یااه نگاااه مااک   هرزااک ماان نشااونا دادر، ا ااال توخااه نکاارد    _

ای رو خریااد کااه شاابیها رو زنااد تااا م ااازه بااا تر     شااد  صخاارا هاام حلقااه  مااک

نشااونا داده بااودر! شاال بگیااری، ساافت خااوردی! ببااین کااک دارر بهاات ماایگم! رو      

 ...!خدا تومنک بردارن! رو نده خوان سرویسبهشون بدی مک

 :رریدر وس  حراا
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کردیاادض یااا اقاا   مااامااااان! خاادا وکیلااک تااو انتخاااب تالهااا، ساالیقه هاام خاارج مااک   _

دادیاد خاودا زیازی رو ببینهضتواور مان      وزنا براتاون مهام باودض ا اال اخاازه ماک      

خواسااتید ساالیقه خودتااون رو بهااا تحمیاال کنیااد! زااه تااو خریااد حلقااه،  اینااه کااه مااک

 !زدر، انگار نه انگارویس! شکر خدا هر زک هم بهتون اشاره مکزه سر

 :نگاه یری صلود مامان ساکتم کرد

خاوار باه نفمات کاار کانم!     بارو    بارو کاولک باده   تا خرخاره           تقوایر مناه کاه ماک    _

برو زیار  ار  و وار کاه نانااز خاانور در شا نا خریاد عروساک بکناه! دیادی زقادر            

دختار یاه رارس یا ا  راتناد کاه ماثال باه تاو اعتارا             تمیز اعترا  کردنادض ماادر و  

 !کنند کم   اشتک تو خرید

 :با حیرذ نگاها کردر

مااااماااااان! زااه ربطااک دارهض لاایال کاام ی اسااتس مااادرا هاام خیلااک مراعاااذ یاا ا      _

خاوره! اعتارا  زیاهض شاما هام باه زاه        کناه! بیشاتر شابها شاار نماک     خوردنا رو ماک 

 !!!!دیدهازیزهایک  یر مک

 :به اعترا  دستا رو به دهنا کوبید و  فتمامان 

 !شمباشه، من خفه مک_

 .سری به ت سف تکون دادر و زیزی نگفتم

 :های کشدار مامان   شت،  فتمای که به سکوذ من و روفزند د یقه

خواسات مراعااذ خیای مان رو نکناه، از هماون م اازه او: خریاد حلقاه          ا ه لایال ماک  _

ویسااهای شاایک ریشاانهادی مااادرا یکااک رو انتخاااب  داد! یااا از بااین سررو انگااار مااک

کارد! شاما هام اینقادر حارص نخاور! بارا  لبتاون خاوب نیسات!  اراره راس ااردا              مک

مااا تااو یااک ساااختمون بااا هاام زنااد ک کناایم، بخااواد ساار هاار زیاازی شااما اینگااوری    

حاارص بخوریااد و اعواااب ماان و خودتااون رو خاارد کنیااد کااه نمیشااه! اینگااوری باشااه 
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یم  هاام زنااد ک ماان بااه تاانا میفتااه، هاام سااالمت شااما بااه   تااونیم همسااایه بشاانمااک

 !خطر

 ! اهرا مامان متوخه تهدید زیر روستک من شد و رواهاا رو  طع کرد

بمااد از ریاااده کااردن مامااان، بااا لاایال تماااس  ااراتم تااا دوباااره شاااری بشاام   وشااک رو  

 :که برداشت با انریی  فت

 سالر، خوبکض_

 !انوسالر به روی ماهت! خسته شدی امروز ب_

 ادای سر خفتمون! تو از حلقه راسک هستکض_

ساتس  حلقه من کاه صمااده نباود، هفتاه دیگاه حاسار میشاهس اماا خیلاک شایک و سااده           _

 .ازا خوشم میاد

دونااک! احساااس عگیبااک دارر! اینکااه او: صشاانایک دو نفاار، مسااائل ا توااادی و     مااک_

کااااک تباااد ذ مااادی مطاار  میشااه، خیلااک بااده! ماان و تااو هنااوز رو هاام شااناخت       

نااداریم، از مادرهااای همدیگااه هاام ا ااال شااناخت نااداریم، حااا  ایاان وساا   راایه رااو: 

و مادیاااذ و خانبااداریاا و تااک بااه میااون میاااد، خیلااک ااترااا  میشااه! تگااارذ بااا       

 !ست نهضعشق! مسخره

 کک و ت داری دوتایک، بدون همراه بریم خرید سرویسض_

 !،  ابتهدونکهر زمان تو بخوای! زمان کاری من رو که مک_

 :ماشین رو رارک کردر و  فتم

ترسام زیار یاک ساقف هام باریم تاو مناو         دونک حسرذ زک باه دلام مونادهض ماک    مک_

 !یا یه زیزی شبیه این  دا بزنک« دونکمک»،« ببخشید»

 : دای خنده نرر و صروما رو که شنیدر، ادامه دادر

 !ستبه خدا اسم دارر! اسمم هم  شنگه! تکرار کن سک یا وا! سخت نی_

 :صرور  فت
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 سیاوا، تو زقدر هزینه برا سرویس کنار   اشتکض_

  ! فتنت« سیاوا» ربون _

 !ببین باز زدی خاده خاکک! خنبه نداریا! خواب منو بده_

کناایم ببیناایم هااا رو بااا هاام حساااب مااک اااردا میااار دنبالاات، کاال نقاادینگک و هزینااه _

  !خوریضزقدر سهم سرویس تال میشه! هورض خوبه این

 

ای کااه باااهم باارای ساارویس تااال در نظاار  راتااه بااودیم،    ا براساااس هزینااهاااردا

ساارویس شاایک و زیبااایک خریاادیمس زیاازی کااه نااه بااه رسااتک و ساابکک مااوارد           

 !ریشنهادی مادرر بود، نه به  رونک ریشنهاداذ مادرا

 

و تااک لاایال رو بااه منزلشااون رسااوندر، خااودر هاام ریاااده شاادر و بااه دنبااا: تمارااااذ    

بااار، تنهااا وارد خونشااون شاادر  لاایال بااا هیگااان زیااادی ساارویس مااادرا باارای اولااین 

رو باااه ماااادرا نشاااون دادس ماااادرا هااام یاااه لبخناااد موااانوعک رو لبااااا صورد و  

کاردر ناازی خاانم هام مثال ماادرر کاه        ای تحویلماون داد! احسااس ماک   «مبارک باشاه »

  !روی م ز من ریه میره، از اونور روی م ز لیال ریه میره

ساارویس « مااادرذ دوساات داره خریاادمون رو ببینااه »باار اینکااه  بااا ا اارار لاایال مبنااک 

تااال رو بااه منااز: خودمااون بااردر  کااه خاای خوشاابختانه مااادرر برخااورد باادی           

  !نداشت

 

خوناه راتایم، لپتاارا رو هام صورد، باا نااز زیاادی کاه         زند روز بماد باا لایال باه سافره     

 :تو کالما بود،  فت

رسااندیض ن کاادور رو مااک ساایاوا، زنااد تااا لباااس عااروس انتخاااب کااردر، بباای     _

 .زودتر باید برا دوخت لباس ا دار کنیم

 :ها انداختمنگاهک به لباسها و مانکن
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بااری دختاار! هاار اینگااوری کااه تااو میگااک ساایاوا، د: و دیاان ماان رو بااه ی مااا مااک _

کاادور رو خااودذ دوساات داری!    همااا کااه یااه شااکله! ار ااک ناادارن! ساافیدن و       

 !دامن رفک

 خوری باشهض روشیدهض دکلتهض حدوس ض دوست داری با  تنا زه_

 :دستک  ی موهار کشیدر

صهااان از اون لحاااجض! هاار خااور خااودذ دوساات داری! اقاا  یااه کتااک، شاانلک، زیاازی  _

داشااته باااا مردهااای محرماات میااان تااو اتاااز عقااد، خگالاات نکشاایم!    راسااتا ا ااه 

به من باشاه، تارخیح میادر باه خاای لبااس عاروس یاه تااپ  رماز زسابون باا شالوار              

ین تناا  بپوشااک! همااونک کااه اون شاای تناات بااود! از هاار لباااس عااروس و لباااس    خاا

 !شبک  شنگتره

 :لپتاپ رو بست و اخطاری  دار کرد

  !سیاااوا_

کااردر از ساایاوا  فااتن کسااک باایا از    خااان ساایاواض!    هی و اات اکاار نمااک   _

 !سیابا  فتن صراس، کیف کنم! خیلک ناز اسمم رو میگک

 :و  فت زشماا ستاره بارون شد، خندید 

کنااک!  ااداذ ناازنم، دلاام   ا ن ا ااه بگاام ساایاوا، میگااک داری سااو  اسااتفاده مااک   _

 نمیاد! زیکار کنمض

 !صارین دختر خوب! همیشه از خودر بپرس زیکار کنک_

 !خنبهب ه ررروئه بک_

خااوری حااالم رو  یاارر، ایاانبااه مااو ما حااا: باباااذ رو مااک»خندیادر و در دلاام  فااتم  

 .« یرهمک

 

 :باز کرد لپتاپ رو دوباره
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اینااا رو نگاااه کاان، دوساات دارر داماانا مااد: ایاان باشااه، بااا تنا هاام ایاان شااکلک،  _

 ...البته یقه لباس ا ه از دو ترف بازتر بشه، بهتره

داد و از هرکاادور  ساامتک رو انتخاااب لاایال هم نااان عکسااهای مختلااف رو نشااون مااک 

و نگااها  کاردس اماا مان محاو  ادا و حرکااتا شاده باودر  تکیاه دادر باه رشاتک            مک

 !کردر، با ل ذ! با عشق! با یرور! با هزار تا حس  شن 

 !زنمکگایکض دارر برا تو حرف مک_

 :باتمار حسهای  شنگک که داشتم نگاها کردر

  !بررمنم دارر از حرف زدنت ل ذ مک_

 میگم مامانت ناراحت نمیشه من با نوشین برر مزونض بهشون بر نخورهض_

و بااا یااک کدومشااون باارو! ماان ا اال کاااری کااه    راارو مگااه ناادارهض هاار دامااه راار  _

تااونم تااو لباااس عااروس زمااان راارو ببینماات! حاادا ل مامااانم بیاااد بماادا باارار       نمااک

تمریااف کنااه! و ااف الماایا نوااف الماایا! از لباااس هاام بایااد عکااس بگیااری بهاام    

 !کنمبدیس تخیلم خوبه! خودر توویرسازی مک

 :لبهاا رو بهم اشرد که نخنده

 دونستک خیلک منحراکضمک_

اباادا، درسااته کااه محاارر هاام نیسااتیم، امااا خااداییا د مااون بهاام محرمااه!    تااازه     _

 !ا ل تخیلم شباست

 .بمد از مدتها دوباره  رمز شد

 میشه بس کنکض_

 !نه، تو باید عادذ کنک_

 :با سرصستین مانتوا شرو  به بازی کرد

  .ترسمکنمس اینگوری مکبه مو ما عادذ مک_

 :عمیق نگاها کردر
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 !کنندایه که همه تک مکترسکض رروسهاز زک مک_

 :های  ر راتا   اشتدستا رو روی  ونه

  !تو رو خدا بس کن_

 کشکضخگالت مک_

 !ترسمصره، از اینک هم که تو هاذ هستک و شاید من مثل تو نباشم مک_

 :با رررویک تمار  فتم

 خیالم راحت شد!  _

 !کنمسیاوا! خواها مک_

 :کمک به خلو خم شدر و صرور  فتم

 !از این به بمد هر شی، زند د یقه  حبتهای این تیپک داریم، تا عادذ کنک_

 

تااا زمانیکااه تااا ر رزرو نکااردیم، خیااالم راحاات نبااود  و تااک تااا ر رسااندیده و رزرو     

شد، و تک بازساازی خوناه باه نقاشاک رساید ، و تاک خریادهای عروساک تماور شاد، باا            

 .هدامون رو شرو  کردیمردشهای بکخیا: صسوده  

 

هااای دربنااد بااا  راتاایم و هاار ده د یقااه یااک بااار راااع  نفااس نفااس زنااان از سااربا یک

خسااتگک کااردیم! کولااه رشااتک  ااورتک لاایال رو روی کااولم انداختااه بااودر و در د: بااه  

ردر لیال کاه اخاازه محرمیات ناداده باود تاا بتاونم دساتا رو بگیارر و تاو تاک مسایر             

 !کردربراز ارادذ مککمکا کنم، ا

 ...کشممن    دیگه    نمک_

 !نفسا به شماره ااتاده بود

 !باشه،بریم یه رستوران برا استراحت و ناهار_

 :لبخند زد و منقطع  فت

 !خودمه دستپخت صوردر    _
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 :رشتک رو به دستا دادرکوله

 به!خانور خانوما صشپزی کرده! حا  زک صوردیضبه_

 !داریض!! ساندویچ! الویهتو ع زلو خورشت که ن_

خندیاادر، اونقاادر هیگااان داشاات کااه دلاام نیومااد بگاام الویااه دوساات ناادارر! بمااد از    

ای کااه از رسااتوران خریااده بااودر،   اسااتراحتک کوتاااه، ساااندوی م رو بااه زور نوشااابه  

 !خوردر  بدک نبود

 !دستت درد نکنه! عالک بود_

 :تمار  ورتا لبخند زد

 خوریضنوا خونت! بازر هست، مک_

  !خوریم ردی، کالری بسوزونیم! اق  داریم مکنه عزیزر، مثال اومدیم کوه_

 :با ناز نگاهم کرد

 زیزی نخوردی که! دوتا دونه خرما و یه مشت رسته زیزیهض_

 :خندیدر

لاک باانو و   هاای رارک شاده لاک    نه ااداذ شام، زیازی نیسات، اماا ا اه کناارا میاوه        _

 !م، اونو ت یه زیزی میشههای زردصلو رو ب اریانگیر خشکها و بر ه

 :رو  طمه سن  بزر ک لم دادر و رو کردر به لیال

 !تونستم سرر رو ب ارر رو راذحاسرر یک هفته از زند یم رو بدر، ا ن مک_

 :خندید

 !من  انیه به  انیه زند یت رو  زر داررس ولخرخک نکن_

 :خودر رو کا و  وس دادر

 از اینگا بریم خونه ماضمامانم و سهیال دلشون براذ تن  شده، _

 .من مخالفتک ندارر، اما اخازه بده موااقت ردرر رو بگیرر_
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باارای اینکااه بااا راادرا راحاات  ااحبت کنااه، کمااک ازا اا االه  ااراتم  از اینکااه بااه   

کاارد رسایتشااون رو داشااته باشااه، نظاار راادر و مااادرا احتاارار می اشاات و تااالا مااک

 .تبسمک روی  ورتم اومد

ای! مااا یااک ساار کوتاااه، نهایاات یااه ربااع، بیساات د یقااه      حلااه، موااقاات کردنااد! ا  _

 کرده، لباس اسپرذ،    زشت نیستض   سیاوا! از کوه، عرز

 :نفس عمیقک کشیدر

کانم! اسااپری  دی  لباسااتم خوباه! مان توخیهشاون ماک    تاو کاه عارز نکاردی! باو نماک      _

 !هم تو ماشین هست

 

حبتهااای ک کاارد و خیلااک  اارر و  اامیمک راسااخ م    ب و*ساابااا مامااان و سااهیال رو  

 .کالمیشون رو داد

 خوای دستاذ رو بشوریضنمک_

 :روی کاناره راحتک نشستم و رو به مامان  فتم

 فاات عاارز کااردر درساات نیساات! از تراااک  سااختا بااود از کااوه بیاااد اینگااا! مااک _

 !دلشم براتون تن  شده بود، به ا رار من ا ن اومد

ریشاام بشااینه  سااهیال کااه  مامااان لبخنااد زد و زیاازی نگفاات  بااا اوماادن لاایال اشاااره زدر

زااای صورد، خمبااه شاایرینک کااه بااه ریشاانهاد لاایال خریااده بااودیم رو باااز کااردر و بااه    

 :ئک برداشت و ررسیدمامان تمارف کردر  مامان شیرینک

 ناهار خوردینض_

  !ساز لیال بانو رو تناو: کردیمبمله! ساندویچ دست_

ماان ن اشااته، لبخنااد  مامااان بااا لاا ذ از اینکااه عروسااا باباات ناهااار خاارج رو دساات  

 :رهنک زد و  فت

 ماشا  دخترر حواسا به زند یا هست! ساندویچ زک درست کرده بودیض_
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 :لیال زایک رو از توی سینک برداشت

 !الویه_

 !نگاه مامان و سهیال با تمگی و روزخند بر شت سمت من

 :لیال زایک رو روی میز   اشت و ررسید

   سیاوا! تو الویه دوست نداریضمشکلک ریا اومده ض زرا تمگی کردیدض_

 :مامان با لحن خا ک خوابا رو داد

خاورر! تاو سان  هام خلااوا     خاورر، اوناو نماک   نااز و ناوزا ماا: ماا باود، ایناو نماک       _

 !زنهخوره زه ه هم مکب اری با میل و ریبت مک

 :صرور و زیرلی  فت

  !دونستمنمک_

 :بمد هم رو به من کرد

 زیا دوست نداریض ممنون که اعترا  نکردی! دیگه_

 :به خای من، سهیال خواب داد

 !داداشم بد ی ا نیست! اق  سس مایونز دوست نداره_

 :مامان هم ادامه داد

  !خورهخوره! ی ا تکراری باشه، ایراد داشته باشه، نمکخوشمزه_

 !عگی_

ای کاه باه ساکوذ و نوشایدن زاای   شات، بااز ایان لایال باود کاه ساکوذ             زند د یقه

 :و به سهیال  فترو شکوندس ر

 های روی میز رو شما درست کردیضاین  ل زینک_

 :سهیال که ت یید کرد، باد ت بیشتربه  لها نگاه کرد
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ساات، خیلااک عالیااه!     یکااک از دوسااتار مثاال شااما هنرمنااده، میگااه هاار و اات  ممرکااه_

زنااه بااه یااک کااار هنااریس رو بااه راه میشااه! ماان هاام تااالا  اناارییا رااایین میاااد، مااک

 !ینک یاد بگیرر، اما نتونستمکردر  ل ز

 :شکن شدرسهیال خوابک نداد، لیال هم ساکت شد  این بار خودر سکوذ

میخااوای تبقااه بااا  رو ببینااکض ساارامیک کاریهااا تمااور شااده، رناا  صسااتر دیوارهااا    _

  !هم زده شده

  ...با کما: میل_

 :بمد هم رو به مامان و سهیال کرد

 شما تشریف نمیاریدض_

 .ها رو بهانه کردسخک به صشپزخونه رات، مامان هم تمداد رلهسهیال بک هیچ را

 

 :نگاهک به  یااه متفکر لیال انداختم

 زیزی شدهض_

 !دونمنه، اکر کنم سهیال ناراحت شدس از زکض نمک_

زیاازی  فتااه نشااد کااه بخااواد ناراحاات بشااه!    نخااوری بااه دیااوار! خیسااه! رنگااک      _

 !میشک

مثاال  اال شااکفته شااد و بااا هیگااان ساارا  اا بااا دیاادن خونااه ساارامیک شااده، زهااره

 :سرویسهای بهداشتک و اتاز خوابها رات

المااااده شاااده    عالیاااه   اینگا رشاااد کاااردهض بزر تااار شاااده از  بااال!    وااای! ااااوز_

روشااوییا زقاادر شاایکه!    عااه   کابینتها رو هاام کااه روکااا زدی   دسااتت درد        

 !نکنه! محشر شده

 :زد،  فتا: با: مکبر شت سمتم و در حالیکه مثل ب ه ها ب
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کنااک نقاشااک کااک تمااور ساایاوا! عااااالک شااده! هاار زااک بگاام کاام  فااتم!    اکاار مااک_

 میشه، من وسایلم رو بیاررض

خسااتگک تمااار ایاان ماادذ از تاانم راار کشااید و راااتس و تااک شااادی و هیگااان لاایال رو    

 :دیدر! با  شنگترین حسهای دنیا نگاها کردر

زیااااده بااارا صوردن خهیزیاااه!    باااه  نهایتاااا دو هفتاااه دیگاااه تموماااه! هناااوز و ااات _

 ذ که اشار نیاوردی سر خهازضخانواده

 :کشید، خواب دادهمونطور که دوباره داشت تو سرویسها سرک مک

کوزولوهاااا رو مامااان از سااالها  باال  ره  ره خریااده! اقاا  بزر اااا موناااده!        _

سرویس زاوب، یخ اا:، ماشاین لباسشاویک،  ااز! اارا هام همینطاور! باا یاه ساری            

ذ و رارذ! سارویس زاوب رو سافارا دادیام، یاک ماهاه دیگاه حاسار میشاه!              خر

 !سیاوا توور کن این خونه زیده بشه! وای عگی عروسکک میشه

 :نگاه عاشقانه من رو که دید، کمک صرور  رات

 !این مدذ خیلک زحمت کشیدی! دستت درد نکنه_

 :با خنده  فتم

 !به و تا برار خبران کنککنم تا امال دستت درد نکنه خالک رو  بو: مک_

 .رررویک که  فت، خیلک بهم زسبید

 

و تااک لاایال رو بااه منزلشااون رسااوندر و دوباااره بااه خونااه بر شااتم، بااا  یااااه عواابک و   

ای زیار لای  فاتم    «خادا بخیار بگ روناه   »رو شادر   حق باه خانای ماماان و ساهیال روباه     

 :و رو به مامان ررسیدر

 من نبودر مشکلک ریا اومدض_

 !ا بودی مشکل ریا اومدنخیر! شم_

 :کالاه دستک به موهار کشیدر و خودر رو روی کاناره انداختم
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 زک شدهض کک زک  فته بازض_

 :سهیال با ب ه و ناله رو به مامان  فت

بینااک مامااان! خلااو زشاام خااودا، نااامزدا بهاام میگااه ااساارده، بمااد میگااه کااک مااک_

 !زک  فته

 :زشمار  رد شد و متمگی ررسیدر

 فاات ااسااردهض!! کااکض ماان کااه تمااار ماادذ راایا لاایال بااودرض کااک بهاات لاایال بااه تااو _

 ! فت ااسرده که من نشنیدر

 :روی من نشستمحکم رو مبل روبه

همااون مو ااع کااه مااثال خواساات از  اال زینیااار تمریااف کنااه!  فاات دوسااتا هاار     _

کنااه! یمنااک زااکض یمنااک ماان بااه خاااتر  و اات ااساارده میشااه،  اال زینااک درساات مااک 

 !کنمدر، دارر خودر رو با این زیزا سر رر مکشوهر نکردنم، ااسرده ش

 :زند لحظه مبهوذ شدر و با عوبانیت داد زدر

 اااودرز زاااه ربطاااک داره باااه شاااقایقض!! او   فااات انااارییا کااام میشاااه، نگفااات _

ااساارده!  انیااا تااو کاااها انااریی رو بااه ااساار ک و از اوناام بااه درد شااوهر نکردناات   

نتونساتم!!!    ماماان شاما کاه اونگاا      دیض خوباه  فات مانم خواساتم یاادبگیرر      رب  ماک 

 بودی! دیدی! شنیدی! لیال حرف بدی زدض!! اینگوری خفتتون شمشیر بستیدض

 :مرد ک رات و مامان رو مخاتی  رار داددوباره سهیال تو ااز موا

کنااهض یکاااره خودشاایرین! از  بینااک مامااان! زااه خااوری تراااداری زنااا رو مااک  مااک_

 !که منو بکوبونههای من الکک تمریف کرد زینک ل

 :شدر، با ت سف و تحقیر نگاها کردرسمن اینکه از خار بلند مک

دونام ا اه مان    دونام زاک بهات بگام! اقا  ایان رو ماک       سوزه! نمکوا ما دلم براذ مک_

کااردی! رو دوساات داشااتک، ا ااه صرامااا ماان بااراذ مهاام بااود، ایاان راتااار رو نمااک    

  !دودا تو زشم هممون میره
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ساااتم و روی تخااات ااتاااادر  سااااعدر رو روی ریشاااونیم   در اتاااا م رو باااا سااارب ب 

  اشااتم و بااه سااقف خیااره شاادر  الهااک شااکر لاایال از ایاان حراهااا مطلااع نشااد، و رنااه 

تونساتم ماساتمالیا کانمض ماماان هام کاه دهان باین!  وشاا هام در           زه خوری ماک 

دهاان دختاارا! سااهیال هاام خدیاادا رو مساا له ازدواج حساااس شااده، هاار زیاازی رو     

خااوار عروساام رو بیااارر تااو ایاان ساااختمونض     نااه! ماان مااک  کتمنااه برداشاات مااک  

 یارن، خنا  اعوااب داریام! باه لایال زاک        خوری که هر روز اره میادن، تیشاه ماک   این

بگاامض بگاام بیشااتر تااو  ااحبت کااردنا بااا سااهیال مراعاااذ کنااه، نمیگااه مگااه زااک     

ساات! خاادایا خااودذ زاااره شاادهض زیاازی هاام نگاام کااه دو روز بمااد باااز همااین  راایه 

 !کن

 

زمزمااه صهسااته مامااان تااوخهم رو خلاای کاارد، صرور  ی در رو باااز و  ااوا     اادای  

 :تیز کردر

حساااس شاادی سااهیال! راساات میگااه داداشاات! حراااک از ااساارد ک ناازد لاایال،  فاات  _

اناارییا میفتااهس کلمااه انااریی رو یادمااه کااه  فاات! تااو رباا  دادی بااه ااساارد ک  بمااد 

تااو کااه اینگااوری    ای شااوهر نداشااتنهض هاام، از کااک تااا حااا  دلیاال هاار ااساارد ک    

 !نبودیض! وا  این راتارا در ش ن یه خانم دکتر نیست

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 

 «لیال»

ی تخاات و لبااهکااردر  رای رو تگربااه مااکخسااته بااودر و سااردرد شاادید و بااک سااابقه 

نشسااتم و از رشاات خااودر رو روی تخاات انااداختم  دسااتار رو از دو تاارف باااز کااردر   

 .و به خار صویزون از سقف با  سرر نگاه کردر
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ای زدرس مثاال راناادو:  دسااتم رو بلنااد کااردر و بااه زحماات بااه خااار صویاازون سااربه     

کااه _ساااعت حرکاااذ رااات و بر شااتک کاارد، بااا زشاام حرکاااذ نوسااانک خااارعزیزر  

رو دنبااا: کااردر و تااالا کااردر اکاارر رو    _ی ساامنان بااود ر ساافر عشااقو نه یاد ااا

 .سر وسامونک بدر

تونسااتم تواامیم بگیاارر، تنهااا کسااک کااه بااه  هاانم رسااید ازا خااودر بااه تنهااایک نمااک

مشاااوره بگیاارر، امیاار بااود! بااا تلفاان همااراها تماااس  ااراتمس بااه محااه برداشااتن    

 : وشک،  دای رر انریی و شادا به  وشم رسید

ههاااه! خواعسرکوزولاااوی مااان! خومرکوزولاااوی مااان زطاااورهض خرکوزولاااوی مااان به_

 خوبهض

« خرکوزولااو»شااوخک همیشااگیا در خفااا و بااه دور اززشاام نوشااین و دیگااران بااود!   

داری خطاب شدنم توسا  امیار ناه تنهاا باعاث نااراحتیم نمیشاد بلکاه باه شاکل خناده           

ر، اماا مطمئناا   کارد شاد تاو دلام  ناد صب کنناد! هار زناد باه  ااهر اخام ماک           باعث مک

 !شدخود امیر هم از حس وا میم خبر داشت که این شوخک همیشه تکرار مک

 !و ت داری ببینمتض میخوار باهاذ  حبت کنم، تنها_

 : داا خدی شد

 با سیاوا حرات شدهض_

 .نه، با مامان مشکل ریدا کردر_

 :نفس راحتک کشید

ارک! بیااار دنبالاات اینکااه زیااز خدیاادی نیساات!    بااه ترمااه  ااو: دادر ببااریما راا   _

 کنیم! هورضزهار تایک بریم رارکض اونگا من و تو با هم  حبت مک

 

 :نگاهک به نوشین که موا ی ترمه روی سرسره بود انداختم و رو به امیر  فتم

 رو سبزه ها بشینیمض_
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 !بشینیم! تا و تک بایبون نیومده!    خی، تمریف کن_

ان عقیااده داره زیااادی هااوای   بااا مامااان بحااث ارسایشااک و سااختک داشااتم  ماماا     _

دونااه! ا تواااد ساایاوا رو دارر  میگااه ماارد تااا باارای زن هزینااه نکنااه،  اادرا رو نمااک

میگااه بایااد بفهمااه زن  ااراتن خاارج داره! تااا رااس اااردا تنبااونا دو تااا نشااه! میگااه    

دونااه! میگااه بااا درک وساامیت خااویک زن رو نمیفهمااه، و یفااه زن مااکماارد  اادر  ااراه

ردن متناساای بااا اون، عمااال دارر خااودر رو خااوار و     ا توااادی ساایاوا و خاارج کاا   

 کنم! تو به عنوان یه مرد، این نظریه رو  بو: داریضخفیف مک

 :راهاا رو دراز کرد و هر دو دستا رو اهرر و تکیه  اه بدنا کرد

 کنکضخودذ زک اکر مک_

کاانم ا ااه مراعاااذ نکاانم، ا ااه ساایاوا مگبااور شااه بااازر وار یااا  اار  ماان اکاار مااک_

مااونم  بااا خره بایااد از درصماادا،  رااس اااردا خااودر تااو زنااد ک عقاای مااک   بگیااره، 

کنااه! از یااک تاارف  سااطاا رو بااده، رااس درصمااد و ورودی خونااه کاااها ریاادا مااک  

ای کااه بااراا میاا ارن نیساات، از تراااک  کاانم ارزا زن بااه  یماات و هزینااه اکاار مااک

ذ خوییهاای مان عااد   میگم شاید این دیاد اه مناه! ا اه راس ااردا سایاوا باه  اراه        

 کنه و دیگه خرج نکنه، زکض

 :متفکر شد و با ابروهای در هم ررسید

 زنهضتو زیکار کردی که مامان این حراا رو مک_

هی ک! لاوازر صرایاا نخریادر، هماین! باه ماماان هام  فاتم،  فاتم هماه زیاز دارر،            _

 اا ره خاراب میشاه! مامااان   زیازی نیااز نادارر کااه بخارر! بخارر تاااریخ مواراا ماک       

 !ی تا بفهمه زند ک خرج دارهمیگه باید بخر

 :تکون داد« خیا:ولا کن بابا، بک»لبخندی زد و دستا رو به ممنای 

این خریادها ماا: اون زماانک باود کاه دختارا هایچ وسایله صرایشاک نداشاتند، مردهاا            _

کردنااد  هاام نیاااز بااود، هاام تاارس از اینکااه ا ااه هاام بمااد از ازدواج هاایچ خرخااک نمااک
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کشاک باود  زاه خریاد لاوازر صرایاا، زاه        ورایک  ارو ا ن نخره، دیگاه نیسات! یاه خا    

ای! تااا ماادتها، شاااید سااالها، دیگااه ماارد کیااف و کفااا و زااه لباااس و هاار زیااز دیگااه 

 داد  تو سیاوا رو اینطور شناختکضخریدی برای همسرا انگار نمک

 !نه_

مااوااقم! شاااید همااین ا ن هاام مردهااایک باشااند کااه ایاان خوو اایت رو داشااته        _

دوناام ساایاوا خزوشااون باشااه! شاانیدر  فتااک صینااه و شااممدان  مااکباشااند، امااا بمیااد 

 خوایضهم نمک

باااور کاان ایاان هاایچ ربطااک بااه ا تواااد ساایاوا نااداره  کااال از ماهیاات صینااه و          _

 دارر دوساات کوزولااو شااممدون و صینااه یااه شااممدون خوشاام نمیاااد! الکااک خااا یره!  

 !سینهفت سفره سر برا

 :عمیق به زشمار نگاه کرد

 کنک ناراحت بشکضن نمیشکض خودذ رو با بقیه مقایسه نمکرس اردا رشیمو_

 :نوبت من بود که بها خیره بشم

 تو من رو اینطور شناختکض_

 :خوابم رو نداد، به خاا ررسید

 میشه بگک زیا خریدیدض_

ار  راااتس لباااس عااروس، لباااس راااتختک، )بااا یااادصوری خریااد لباااس خااواب، خنااده _

ایاد لبااس روشاید، راس لبااس خاواب ممناا        سیاوا عقیده داشات مو اع خاواب کاه نب    

 ...نداره!  فت بخر در تو: روز بپوا!( مانتو، کفا سفید،

 تو این خریدها زطور بودض  دا بازی درصورد یا منطقک بودض_

خااوب بااود! ولااک یااه زیاازی بگاام بااین خودمااون باشااهس مو ااع خریااد ساارویس تااال   _

ترسااه! امااا خااودا مااکمامااانا خیلااک زیاا  بااازی درصورد  شااایدر مامااان از مامااانا 
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ا ااال  اادابازی نااداره! مو ااع بقیااه خریاادها هاام اختیااار رو کاماال بااه خااودر داد  ماان    

 !تالا کردر حواسم به  یمتها باشه و رنه اون تفلک هیچ حراک نداشت

 :نگاه رر محبتک بهم انداخت

ایاان ساایاوا بااا ماتحاات ااتاااده تااو عساال! خومرکوزولااو ماان خیلااک حواسااا بااه      _

 !لیال زند یشه! دمت  رر

 :خوشحا: از تمریفا،  فتم

 کنکضرس تو ت ییدر مک_

کنااه! مامااان عقااده بباین خااواهر ماان! نساخه زنااد ک هاار کسااک باا دیگااری ااارز ماک    _

دونااک کااهض! یااه ماااه بمااد عروسااک نگراتااه و خریااد انگااار نشااده خااودا رو داره! مااک

وره کنااه، اینااا هاام زااون از  باال  رارشااون سااه ماااه داز عقدشااون بابااای بابااا اااوذ مااک

عقد باوده، بادون عروساک میارن سار خوناه و زند یشاون! ماماان باباا هام رناد باازی             

کنه و هایچ خریادی باه ییار از تالهاای سار عقاد بارا ماماان انگاار نمیاده   بمادها             مک

کناه کام میااره! خیلاک     که مامان خاودا رو باا عماه صزاده و عماه محبوباه مقایساه ماک       

ک توئاه! باه نظارر خوباه! شااید بارا       کا مامان حسااب نکان! ایان نساخه زناد      رو خ 

 !یه دختر دیگه ااخمه بشه

 :داد، نگاه کردر و  فتمبه نوشین که ترمه را تاب مک

 نظرذ در مورد دو تنبونه شدن مرد زیهض_ 

 :خندید

 ا شاار  باین  داشات،  ربا    اراتنا  زن باه  مارد   اروذ  ا اه  مامان  فتهض!! زرتاه!      _

 رولادارها  باین  و شاد نماک  ریادا  صزاد باازار  اهال  مارد  یاا  زناه  دو مارد  خاممه، درصمد کم

ن باادو یقین!    دیمیااه و زاارذ باااور یااه ایاان! دوسااتخااانواده و نگیاای ماارد هاام

مااردی هاام کااه بمااد از بیساات، سااک سااا: زنااد ک مشااترک و ت ییاار وساامیت           

 یااره، از او: کاارما رو داشااته!    بااازار صزاد   ا توااادیا، میااره یااه زن خااوون مااک  
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کنااه! ماارد خااراب ،   یااا یااه ماارد مممااولک زنااین راتاااری نمااک کرده!   و رنااهکااار مااک

کنااه زن خااراب، یااا  باال از ازدواج خیلااک یلطهااا کاارده و دیگااه نفسااا بااه  ااارز نمااک

یک نفار  اانع نیسات و تناو  تلای شاده ، یاا اینکاه از تارف همسارا ارساا نشاده!             

 زده خاااده خاااکک! ساایاوا رساار سااالمیه! نگااران مااورد او: نباااا  مااورد دور هاام کااه

دساات خودتااه!   ببین عزیااز ماان! رواباا  زناشااویک تااو زنااد ک مثاال سااوراپ اتمینااان   

 یااره! ا ااه  مونااه! خلااوی تگمااع زیاااد بخااار و احتمااا: انفگااار رو مااک      زودرااز مااک 

خااوب و بااا احساااس بر اارار بشااه، اختالااااذ کوزیااک و بااک ارزا رو راااک   ر اب تااه

کام تاوخهک بشاه، باه     باره! ممماو  ا اه مارد در ایان  سامت بهاا        کنه و از بین مکمک

یه زیز دیگاه  یار میاده! باه خااک روی کتابخوناه، بهام ریختگاک خوناه،    اماا ا اه از            

تاارف همساارا خااوب کااار شااده باشااه، شااوری یاا ا میشااه خااوا نمکااک و زااروک  

ممنااون کااه بهاام و اات دادی، خیلااک سااردر م شااده      _لباااس هاام میشااه ماادلا!   

 !بودر   من میرر ریا ترمه، نوشین بیاد ریا تو

 

 

 

 

 

 «سیاوا»

با ماماانم و ساهیال باه دنباا: لایال راتایم تاا باه اتفااز، باه ویاالی رادر و عماوی لایال در               

خاخرود باریم  خاانواده ساپنتا زودتار راتاه بودناد و اقا  لایال باه منظاور نشاون دادن            

 .صدرس و راهنمایک ما، با ما همراه شده بود

شااده بااود و بااا عنااوان مامااان از اینکااه کاال خااانواده منتظرمااون نشااده بودنااد، دلگیاار  

ناااراحتیا رو نشااون داد  لاایال « کنااهمممااو  میزبااان مهمااانا رو همراهااک مااک»اینکااه 

 :هم که رشت سر من نشسته بود،  فت
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امااروز سااا: ردربزر مااه! هاار سااا:، تمااار اعرااای خااانواده تااو ایاان روز ، او: میاارن  _

ار  برسااتان خاااخرود، ساارمزار، بمااد هاام دورهمااک خااانواد ک و  االه رحاام بر ااز      

 .میشه  من به عنوان میزبان شما، امسا: سرخاک نراتم که شما رو همراهک کنم

 :سهیال رو به لیال کرد و  فت

 زطور ردربزر ت خاخرود دان شدهض_

صخااه اونگااا رو بیشااتر از تهااران دوساات داشاات  زنااد سااا: صخاار زنااد یا رو تااو    _

هااای کویااالی خاااخرود   رونااد و و اایت کاارد همونگااا دااان بشااه  مممااو  دورهماا   

خااانواد یمون اونگااا بر اازار میشااه، سااالک سااه، زهااار بااارس کااه یکاایا حتمااا سااا:      

 !بابابزر مه

 :سهیال با لبخند  فت

   رونیدضیمنک یه خورایک سا: ردربزر ت دور هم خمع میشید و خوا مک_

هاااا بیشااتر صرامااا  هااا و نااوه صره دیگااه، یااادبوده! مطمئنااا اوناام از شااادی ب ااه   _

 !دارشدنشون یره تا از یوهمک

 :از صینه نگاهک به لیال انداختم و  فتم

تااو  فتااه بااودی خااانواده سااپنتا، ماان اکاار کااردر اقاا  خااانواده خااودذ هسااتند!       _

 !هاذ و عموذ اومدن ما یه خوریهاینگوری خلو عمه

 :موهای بیرون زده از شالا رو درست کرد و  فت

مت هال باا همسرشاون    هاای  اتفا ا همه ا ارار داشاتن کاه شاما هام باشاید  هماه ناوه        _

 !میانس و همه هم مشتاز صشنایک با شما

ردرا در ویال رو بااز کارد و کناار هفات هشات تاا ماشاین دیگاه، راارک کاردر  زناد            

کردنااد کااه همشااون تااا ب ااه بااین دو تااا ده دوازده سااا: تااو بای ااه خاااک بااازی مااک  

ردیفااک خلااو اومدنااد س سااالر کردنااد و بااا  وز و شااوز بااه ماان، مثاال یااک موخااود       

شناخته خیره شادند! بزر ترهاا هام تاوی باالکن مساقفک کاه باا ساه تاا رلاه از حیااب             نا
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شااد، نشسااته بودنااد  مماراااه و احوالپرسااک کااه انگااار شااد، لاایال از عمااه صزاده خاادا مااک

 :ررسید

 نسل سور کگانض_

اسااتخرند عمااه خااان! بااا سااهیال خااان و ساایاوا خااان باارو ریششااون  مااادر           __

 !شوهرذ رو بسپر دست ما

سهیال با شنیدن کلماه اساتخر باه مان نگااه کردناد! لایال کاه متوخاه نگااه ایان             مامان و

 :دو نشده بود، دست سهیال رو  رات و با هیگان  فت

 .بریم، بریم که  راره حسابک خوا بگ رونیم_

از داخاال اسااتخر «  بااو: نیساات»، «بگیاار»، «باازن»بااه ساامت رشاات ویااال راتاایم   اادای 

رسااید  بااا نزدیکتاار  بااود، بااه  ااوا مااک کااه دو تااراا تااور بسااکتبا: نواای شااده   

شاادنمون، دیاادر یااه عااده خااانم و ص ااای خااوون دارن داخاال اسااتخر باادون صب،         

 !کنندبسکتبا: بازی مک

بااا دیااده شاادن مااا، همااه مثاال  ااروه ساارود دبسااتان، باادون هماااهنگک شاارو  بااه کاال 

خوناادن کردنااد  تمااار وخااود لاایال شااادی و هیگااان « بااادا بااادا مبااارک بااادا»کشاایدن و 

ه بود  ساهیال باا اشااره و اشاار لایال از نردباان اساتخر راایین راات و بماد خاودا            شد

 .و نهایتا من هم وارد استخر زمین بسکتبا: شدر

شاانیدن تبریکاااذ  اامیمانه و دیاادن نگاههااای راار از محباات دیگااران میاازان عال ااه    

کشااید  سااهیال هاام خیلااک سااریع بااا محاای    اامیاال بااه لاایال رو بااه شاادذ بااه ر  مااک  

د و زند د یقاه بماد باا ت ییار اعراای دو تایم، ماا ساه نفار هام وارد باازی            هماهن  ش

هااا، بیشااتر بااه بااازی و ساار رمک شااباهت داشاات شاادیم  حرکاااذ شاایطنت صمیااز ب ااه

تا بسکتبا:! حتک یک باار یکاک از ص اایون کاه بمادا اهمیادر ناادر رسار عماه لیالسات،           

ک تااوپ بااا اا االه تااوپ رو دودسااتک بااه همساارا داد تااا ررتاااب رو انگااار بااده و و تاا
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از کنااار تااور رد شااد، اون رو ررتاااب سااه امتیااازی  لمااداد کااردس زااون تااوپ ااتخااار    

 !لمس دستهای الهه بانو رو داشته! ااتخاری که نویی کمتر تورک میشه

 فااتن رساارا، نااادر بااه ساابکک کااامال نمایشااک     « زی زی» فااتن دختاارا و  « اووووه»بااا 

 : فت

ای باازرگ بارهااا بیااان ارمااوده اساات ، مااردی همانااا ساارور و مااراد مااا ، محمااد سااپنت_

 ...که

 !همه یکودا  فتندخ زن  لیل نباشه، مرد نیست

 :بمد هم رو به من کرد

 !زنه    زشمصره داداا، اینگا حرف صخر رو مرد مک_

 : دای تمسخر خانمها بلند شد

 !دادیدکاا دو زار دایک محمد رو الگو  رار مک_

 !اها زشم میگیدصره خون عمه هاتون! زقدر هم شم_

نگاااه کاان تااو روخاادا! زااه خااوری خودشااون رو سااربراه و حاارف  ااوا کاان نشااون  _

 !میدن

عمااو مساامود کااه تنهااا نساال دومااک بناار خااورده بااا نساال سااور بااود،  ااداا رو نااازک  

 :کرد و با حرکاتک ایراز صمیز مشت به سینا کوبید و  فت

یان زناا  ادر نشاناس     خیر نبینه ایان  ادا و سایما کاه زنهاا رو راررو کارده! زقادر ا         _

ای مقایسااه کنیااد، متوخااه شااین  شاادن! خودتااون رو بااا زنهااای عاارب و زینااک و کااره  

 لیاال ا اایل ایرانااک رو حلااوا حلااوا  کنیااد! بایااد مااا مردهااای زن داریااد رادشاااهک مااک 

 !کنید، ب ارید رو سرتون

و بااین دو تااا  ر ساارا سااریع بااا دیاادن زشاامهای بااه  اااهر یراابناک همساارا،     

 :اد زددستاا  ایم کرد و د

  !شوررنزن، تو رو خدا نزن،    تا یه هفته  راا رو مک_
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 :لیال هم رو به زنمموا کرد و با خنده  فت

 !بمیرر براذ زنممو! خدا بهت  بر بده_

 

بمااد از بااازی بااه ا ااطال  بسااکتبا:، نوشااین ریشاانهاد داد حااا  کااه بزر ترهااا هسااتند  

از تبیماات لاا ذ ببرنااد    هااا باشااند، نساال سااور کنااار رودخونااه باارن و  موا اای ب ااه

همااه اسااتقبا: کردنااد، از ویااال خااارج شاادیم و بااه ساامت رودخونااه راتاایم  لاایال  اابلا 

ساارا  مااادرر رااات و بهااا تمااارف کاارد همراهمااون بیاااد، کااه البتااه مااادرر  بااو:     

نکاارد و بااا خوشاارویک زیاااد ازمااون خواساات بااریم و حسااابک خااوا بگاا رونیم          

 .هم همراه شدیم نتیگه این شد که من و لیال و سهیال با

کمااک کااه خلااوتر راتاایم، خانمهااا از همسرانشااون اا االه  راتنااد و کنااارهم تشااکیل    

کردناد و  ادای خندشاون بلناد     راچ ماک  یک کلاونک رو دادناد، تاو  اوا همدیگاه راچ      

شااد  نوشااین کمااک بااه عقاای بر شاات و رو بااه سااهیال اشاااره زد بیااا اینگااا! سااهیال  مااک

 .رات هم از ما اا له  رات و به خمع خانمها

رودخونااه یااه خااوی باریااک بااود بااا عمااق بیساات سااانت و رهنااای نهایتااا ناایم متاار! بااا   

وخاااود ساااردی صب، لااایال کفاااا و خاااورابا رو درصورد و بااادون اینکاااه رازاااه      

  .شلوارا رو با  بزنه، از توی خوی صب به حرکتا ادامه داد

 !کنهبیا بیرون ب ه، راهاذ یخ مک_

 !یستک سر میشهبا حاله! تو هم بیا! زند لحظه وا_

 : دای نوید رسرعمه بلند شد

توناه دساتت رو بگیاره، از درون    لیال بیاا بیارون! خاون باه د: ایان خاوون نکان! نماک        _

 !زنه! نگرانا نکنداره با: با: مک

همااه منتظاار یااه تلنگاار بودنااد تااا بااه ماان و لاایال بخندنااد و دسااتمون بندازنااد! بمااد از   

 :ن ررسیدکمرن  شدن خنده دیگران، لیال صرور از م
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 تا اینگا خوا   شتهض_

 زه دلیلک داره بد بگ رهض_

الهااک شااکر! نگااران بااودر از شااوخیها بهاات باار بخااوره! البتااه اامیاال خیلااک خلااو تااو   _

 !صبروداری کردند

 !خو خوبیه! ل تبخشه_

  :لبخندی زد و روی سنگهای کنار خوی نشست و فت

 !سهیال خوب با الناز دوست شده_

 الناز کدومهض_

 :خوی صب انداخت و  فت سنگک تو

هااای عمااه محبوبااه هسااتند  الناااز اون مااو بلندساات، خااانم   حگابااا عااروسدو تااا بااک_

نریمان  الهاه هام اون زشام درشتسات، خاانم ناادر  هار دو شاون دو ساه ساا: از مان            

 !بزر ترن

 :ر رو مظلور کردر و ررسیدر یااه

همااا زیاار نگاااه  نمیشااه از خمااع اا االه بگیااریم، دو تااایک بااریم ددرض! اینگااوری    _

 !ایمبقیه

 :خندید

 کنکضتو زک اکر مک_

 !منطقیا اینه که نه نمیشه_

بااا تماااس نااازی خااانم بااا امیاار، هممااون بااه ویااال بر شااتیم  زمااان ناهااار بااودس امیاار و   

هاا رو سایخ کردناد و عماو مسامود منقال صتایا رو صمااده کارد  مان هام            نوید خوخاه 

کبابهاا، عماو باه اااراد     دن اولاین خوخاه  کنار عماو مسامود ایساتاده باودر  باا صمااده شا       

 !حاسر نفری یک با: کبابک داد و عنوان کردخ  راا برا تست
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نگاااهک بااه لاایال کااه در کنااار بقیااه خانمهااا ساار رر تمیااز کااردن دساات و رااای دختاار   

عمااوا سااپیده بااود، انااداختم  اشاااره زدر بیااا اینگااا! زنااد لحظااه بمااد، ناازدر اومااد و   

 : فت

 ضبلهض کاری با من داشتک_

 :با: رو دادر بها و  فتم

 ! داا رو در نیار _

ای بگیاارر،  اادرا،  باال از اینکااه خااز زشاامهای سااتاره بااارون شاادا، راسااخ دیگااه   

 :رسر عمه لیال، با محبت نگاه و شیطنت کالر رو به بقیه کرد

یکااک خلااوی ایاان ساایاوا رو بگیااره! رااس اااردا باعااث باادصموزی واسااه خانمااای مااا  _

 !نو میگممیشه! ببینید کک دارر ای

 :همه خندیدند وعمو مسمود  فت

ا یاات نکنیااد ایاان دوتااا ماار  عشااق رو! هممااون ایاان دوره رو   روناادیم، از بمااد از  _

 !ترهازدواج شیرین

 :بمد هم رو به من ادامه داد

بازیهااا نهایاات لاا ذ رو از ایاان دوره بباار، کااه از یااک ماهااه دیگااه، ایاان عشااقولک    _

  !تمطیل میشه

 :ازا انتظار نداشتم،  فتلیال هم با رررویک که 

 بازیها رو تمطیل کردین که ما تمطیل کنیمضنخیرر! مگه شما این عشقولک_

 :بمد هم زشمکک به عموا زد و ادامه داد

 !دود از کنده بلند میشه عموووو خوووون! شا رد شماییم_

 :خا کرد درا با انبر  یالهای داخل منقل رو خابه

 !ااتاده نه بابا! تک دختر نسل سور راه_

 :عمومسمود رو به  درا کرد
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 دختر من برگ ز ندرهض_

 !اون اشتباهیه! نسل زهارمیه اشتباهک ااتاده نسل سه_

تااوی بااالکن، ساار ساافره نشسااتیم و در ارااای ررسرو اادا و شاااد اااامیلک ناهااار         

خااوردیم  حتااک زپااه شاادن لیااوان دو  سااپیدار، رساار عمااو مساامود، یااا دعااوای دو تااا  

ر یااک  طمااه خوخااه کباااب خاااص، و یااا از همااه باادتر،  اارار  هااای عمااه صزاده ساانااوه

ای ااااز شاااد محاای  رو  ااراتن دسااتهای زاارب ترمااه، دختاار امیاار رو شااونه لاایال،  ره 

 .ت ییر نداد

بماااد از ناهاااار، ترماااه سااارا رو روی راهاااای لااایال   اشااات و همونطاااور کاااه دراز  

 :کشیده بود، به من  فت

 !لتونم خولدید دیگهعمووووض شما کک میلید خونه خودتونض ناها_

 :ا زد و خطاب به ترمه  فتلیال صرور به  ونه

 !خدا مر م بده! این زه ترز حرف زدنه ترمهض_

 :ا رو مظلور کردترمه که متوخه شده بود حراا خیلک بد بوده،  یااه

صخااه همااا راایا عمااویک! املااوز ا اان بااا مااا بااازی نکاادی!)امروز ا ااال بااا مااا بااازی _

 .نکردی!( دوسا ندالم

ار  راتاااه باااود  خااام شااادر ریشاااونیا رو  از راتاااار ترماااه و نگراناااک لااایال خناااده 

 :یدر و  فتمب و*س

عوسا مان خیلاک دوسات دارر   او:  او:، از خاواب بیادار بشاک مانم باا لایال بیاار             _

 !باهاتون بازی کنم

ناایم وخبااک  وشااه زشاامک نااازک و رشااتا رو بااه ماان کاارد  لاایال رو بااه ماان لاای زد   

ردر و بالشااک رو کااه  اادرا باارار صورد رو برداشااتم و    ، اخمااک تواانمک کاا «ببخشااید»

 : فتم

 !من میرر داخل ساختمون   اهرا زنونه، مردونه شده_
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بااا شاانیدن  اادای موساایقک و  ااروپ  ااروپ لاارزا زمااین، از خااواب رریاادر  زنااد   

لحظااه تااو: کشااید تااا ویناادوزر بااا  بیاااد! از ساامید باارادر  اادرا کااه مثاال ماان مناا   

 :خواب بود ، ررسیدر

 وسیهضعر_

هماااا زیااار سااار یکاااک یدوناااه سپنتاهاسااات! بقیاااه زناااا رو هااام اون شااایر         _

  .کنه!   لیدرشون لیالستمک

 :بمد هم رو به نادر کرد

  بریم دادشون رو دربیاریمض_

 !بگیر بخواب بابا! نر ون، تخلیه روانک نمیشن! بهتر از ییبت کردناشونه_

 

 «لیال»

صوردمااا و وادارا کااردر تااو دساات سااهیال رو  ااراتم و همااراه خااودر وساا  اتاااز   

اون ارااای محاادود، همااراهم بر وااه  عمااه صزاده و عمااه محبوبااه بااا حاا  زیاااد بااه      

کردنااد و مامااان ساایاوا و مامااان ماان صرور بااا هاام رااچ رااچ     عروساشااون نگاااه مااک 

 .زدندکردند و دست مکمک

سااهیال خیلااک زود ساارخای خااودا بر شاات و نشساات، ماان هاام دساات سااپیده رو     

ماوی کوزولاور شارو  باه ر وایدن کاردر  اماا باا سارباذ باسان            راتم و باا دختار ع  

الناااز و مرساایه مگبااور شاادر کنااار بکشاام، تااا خااا باارای اونااا باااز بشااه! از اونگاییکااه    

دساات بااا ی دساات بساایار اساات، زنممااو هاام بااا یااک حرکاات کاایا ماننااد کااه باارای  

ای ارسااتاد و بااا دختاارا ماار  و خااروس اخاارا میشااه، الناااز و مرساایه رو بااه  وشااه  

 !وباره شرو  به ر ویدن کردندد

ر اا  بیشااتر از حرکاااذ مااوزون بااه رااوز و رااوز زنااک شاایطنت صمیااز و شاااد شااباهت   

 !داشت  اق  شوخک بود و خنده
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دارتر زمانک باود کاه نوشاین باا ساینک زاایک اوماد وسا  و شارو  باه  ار            از همه خنده

قک دادن کاارد و در همااون حالاات زااایک رو بااه بقیااه تمااارف کاارد! و تااک وساا  موساای  

هااا، سااینک رو بااه مامااان شاادهایرانااک، الهااه صهناا  عربااک   اشاات، نوشااین مثاال مسااخ

 !داد و شرو  کرد به لرزوندن بدنا

نگاههااای بااه ا ااطال  هیااز و زشاامهای از حد ااه دراومااده ماان و عروسااها در کنااار     

زنممااو باعااث شااده بااود، نساال  « تبااارک اب »، « احساانت»، « یااا حبیبااک»صواهااای یلاای  

 !از شدذ خنده، زشماشون رر اشک بشهدور و سهیال 

 :زمانیکه نوشین انرییا تمور شد، همون وس  نشست و  فت

تااونم بر واام، بااه کسااک هاام خااا نمیاادر بر وااه! ساانگین   حااا  کااه دیگااه ماان نمااک _

بااازی باشااید خانمهااا ! زااه ممنااک داره خلااو مااادر شااوهراتون اینگااوری خینگولااک     

 !درمیاریدض! از من یاد بگیرید

 :هاا تمور شد ، رو به عروسا کرد و  فت تک خندهعمه صزاده و

هاااا بااه رااا بابااار خاادابیامرز، صرزوا بااود اینگااا بساااب شااادی و باازن و بکااوب نااوه_

کانن! تفلاک   ر وان،  اواب ماک    فت و تاک دختارا دور هام خماع میشان و ماک      بشه، مک

 !هااعروسک رسراا رو ندید، زه برسه به نوه

 :رو به عروسها کردر و  فتم

 !کنید زه بابابزرگ ارن مایندی داشتمض! مرخع تقلید منهمک کیف_

 :مرسیه هم خیلک خدی  فت

 ! واب شادی و دورهمک امروزمون برسه به روحا_

تاااو هاااا:، خانمهاااا و ص اااایون دور هااام نشساااته باااودیم و زاااای و بیساااکوئیت        

خااوردیم  سااپیده وسااپیدار دو تاارام نشسااته و بااه ماان تکیااه داده بودنااد  ساایاوا مااک

و بااه روی ماان کنااار مااادرا روی کانارااه نشسااته بااود  مامااان ساایاوا ساامن    هاام ر
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خااوردن زااای، بااه ماان و ب ااه هااا خیااره شااد و یهااویک رو بااه ماان، بااا هیگااان زیااادی   

 : فت

یادر اوماد تاو رو کگاا دیادر! تابساتون تاو محماود صبااد کناار سااحل باا هماین دوتاا              _

هااار نیسااتن،  ههاااذ باشاانض!  فتااک صخااه ب اا  ب ااه بااودی!  فااتم بهاات نمیاااد ب ااه   

 !دخترعمو و رسرعمومن

  !هاج و واج نگاها کردرس یادر اومد

 !دنیا زقدر کوزیکه بهم زایک تمارف کردید!    عه  _

ا ساایاوا بااا حیاارذ  اااهک بااه ماان و  اااهک بااه عمااو مساامود خیااره میشااد   یااااه   

  !خیلک بامزه شده بود

 :عمو مسمود مادرسیاوا رو مخاتی  رار داد

ا ن اینگااا کنااار هاام نشسااتیم،  باال از صشاانایک و اامیاال شاادن،     شاااید ماهااایک کااه _

ای بااه  هنمااون خطااور  بارهااا از کنااار همدیگااه رد شااده باشاایم باادون اینکااه لحظااه   

 !کنه، زند سا: بمد اامیل میشیم! دنیا با تمور بزر یا خیلک کوزیکه

 هنوز حراهای عمو تمور نشده باود کاه رساتا دختار  ادرا، باه هماراه ترماه یاه کایا           

تااا شااده بااه شااکل نامااه کااه کلااک زساای روا خااورده بااود و راار از لاای هااای ریااز و  

 :درشت و کی و کوله  ورتک بود به دستم داد و با خگالت  فت

 !لیال خون! این نامه رو ترمه  فت، من نوشتم_

یدر و  ربااون  ااد ه باسااواد شاادنا    ب و*ساا او: رسااتا رو در صیااوا  ااراتم و   

و صرور زیاار  ااردنا رو  اااز  ااراتم   سااپیده و راااتم، بمااد هاام ترمااه رو ب اال کااردر 

سااپیدار کااه تمااار ماادذ بهاام زساابیده بودنااد بااا  اادا زدن مادرشااون، راایا زنممااو    

 !راتند و این دو تا خایگزینشون شدند
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زساابهای نامااه رو بااا د اات کناادر و کایاا  باااز شااده رو کاماال بااه همااه نشااون دادر      

از یلاا  امالیاایا سااخت  داخاال نامااه هاام راار از  لاای بااود و سااتاره! خوناادن خاا  راار 

 :بود، به همین خاتر رو به رستا کردر

 !خی رستا خانم باسواد! خودذ نامه رو بلند بخون ، همه کیف کنند_

 : وز زده  بو: کرد

 .ص  خونم، من خیلک دوست دارر»

 . ایشا  ریشم بمونک 

  .ایشا  دشمنت بره یه خای بد

 «رایان

رو لباشااون اومااد  واسااح بااود از ساایاوا   همااه تاار  لبخنااد« رایااان»از شاانیدن کلمااه 

خوشاا نمیاااد و منظااورا از دشاامن، کیااه! نگااهک بااه ساایاوا انااداختمس بااا زشاامکک   

 ریااف بهاام راسااخ داد  مطمئاانم اونقاادر خنبااه داره کااه از حاارف یااک ب ااه زهارساااله 

 !ناراحت نشه

« خاادا بااه دادذ برسااه»کردنااد، زااون نگاههااای  مااونم بقیااه هاام مثاال ماان اکاار مااک 

سااال ساااور رو سااایاوا باااود  و و تاااک امیااار بااادون اینکاااه مخااااتبا رو رسااارای ن

ا راارک  اا یاه راارک بردناه! تاو ایان دو مااه اخیار، عماه        زااره »مشخ  کناه، فتخ  

  :سیاوا با متانت خواب داد« بینه!نبردتا، از زشم یکک دیگه مک

 !حق داره! باید خبران بشه_

راارذ میشااد و بااه  هقهااه  زنااد د یقااه بمااد ترمااه تااو ب اال ساایاوا بااود و بااه بااا      

خندیااد! البتااه بمااد از ترمااه، سااپیدار رو هاام بااا  راارذ کاارد، امااا بااه بقیااه ب ااه هااا مااک

 !تونه ررتشون کنه فت که بزر ند و سنگین! و نمک

نگاااری، و تااک ساایاوا و امیاار، ساامید و نریمااان حکاام بااازی   یااک ربااع بمااد از نامااه 

کارد   خماع شاده باازی ماک     کردناد، ترماه کناار سایاوا نشساته باود و باا ور هاای        مک
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دادس و باعااث میشااد هاار بااار ابااروی امیاار ای هاام تحااویلا مااک هگااه لبخنااد ررعشااوه 

  .ای زیر لی زمزمه کنهبه ریشونیا ب سبه و ردرسوخته

 :ای برای مادر سیاوا   اشتم و  فتمبشقاب میوه

ارنگااک ،خیااار، ارااای بای ااه رو دیدیاادض رشاات ویااال  اایفک کاشااته شااده!  وخااه    _

  !ای،    زیزی  زر نداریدض کامال ار انیکهدلمه الفل

 :رسید خواب دادبا لحنک که به نظرر سرد مک

 !ممنون، زیزی  زر ندارر_

 :بادر خوابید، اما تالا کردر با همون هیگان  حبت کنم

ا ن  رمااای صاتاااب راتااه،  اادر زدن  بااه  ی درختهااا لاا ذ بخااا شااده! زا الااه    _

! خوشاامز یا هاام بااه اینااه کااه صدر خااودا از درخاات  زردالوهااا و اات خوردنشااونه

 ب ینه! میاید با هم بریم ب ینیمض

 :همونطور بک احساس خواب داد

 !شینیمبا نامزدذ برو! من و سهیال هم اینگا مک_

 :بمد هم خودا سیاوا رو  دا زد

 !خوادسیاوا مادر! بازی رو ب ار کنار! ببین لیال زک مک_

زیاادی ز یال باازی درصوردر! رو باه سایاوا لای       یه کم ساردر شاد! احسااس کاردر     

 .و  ازی به سیی زدر« هی ک»زدرخ

هاا  ریا نسل زهاارر رااتم و باا ب اه هاا مشا و: باازی شادر  باه  ااهر سار رر ب اه            

دوناام مامااان ساایاوا از زااک ناراحاات   بااودر، امااا از درون صشااوب شااده بااودر  نمااک  

هاار تماارام رو داشاتم!    شده باودض بارا رودخوناه رااتن کاه بهاا بفرماا زدر! مو اع نا        

بمااد از ناهااار بااراا بااالا بااردر! مو ااع ر اا  بلناادا نکااردر ناراحاات شاادهضخی از 

ر واید! عوار هام کاه خاودر باراا زاایک باردر و بیساکوییت!          بزر ترها کساک نماک  

 از زک بها بر خوردهض نکنه  فتم زیزی  زر ندارید، ناراحت شدهض
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هااای ساااختمون رااایین  لااهمشاا و: تاااب دادن رساار ساامید بااودر کااه ساایاوا از ر    

 :اومد

 اومدی سر رستتض_

 : لبخندی زدر

 بازی زطور بودض تمور شدض_

 !صره، خوب بود_

 :اومد کنار دستم و رو به نسل زهارر  فت

 ب ه ها! یه ساعت لیال رو به من  ر  میدیدض_

ب ااه هااا کااه خندیدنااد، اشاااره زد همااراها بشاام  بااا هاام بااه ساامت درختااان میااوه    

 .راتیم

زدیااک بهاام کاشااته شااده بودنااد و حااا  کااه زنااد سااالک از عمرشااون          درختهااا ن

  شاات، شاااخه و بر هاشااون   بااه  ی هاام راتااه بااود س بااه توریکااه صاتاااب ساار   مااک

 هر هام روی زماین کامال تابیاده نمیشاد! رااره رااره هاای ررتاو خورشاید رو موهاای            

ی مان  سیاوا ااتاده بود و باعاث میشاد باا هار باار  ادر برداشاتن رنا  موهااا بارا          

ت ییااار کناااه!  ااادای وزا نسااایم و حرکااااذ ریتمیاااک بر هاااای درختاااان میاااوه،   

ساامفونک زیبااایک بااه وخااود صورده بااود کااه بااک شااک ا ااه دلنگرانااک از برخااورد مااادر  

 !سیاوا نبود، میتونست ارا رو برای یک  فتگوی رمانتیک صماده کنه

  روی  در سااکوذ، در کنااار همدیگااه تااا رایااان ارااای محاادود درختااان میااوه راتاایم   

 : کنده درختک که به عنوان  ندلک اونگا   اشته شده بود، نشستم

 مامانت از زک دلخورهض_

 :زدحیرذ و شگفتک در  داا موج مک 

 مامانمض دلخور نیست! زرا اینطور اکر کردیض_

 !سرد برخورد کرد_
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 :انگشتا رو تهدیدوار در هوا تکون داد و با لحن مالیمک  فت

!  لااه کااردن و ز لااک و ایاان اداهااای ب گونااه رو همینگااا زااا: از ایاان حراااا نااداریما_

 ....کن و ب ار کنار  من حو له

 :رریدر وس  حراا

کنااکض خواسااتم باادونم تااو دلیاال   ماان کااه ز لااک نکااردر! زاارا بااد برداشاات مااک    _

خااوای بگااک! در هاار دونااک! یااا نمااکدونااک یااا نااهض همااین!     یااا نمااکناااراحتیا رو مااک

 ! ورذ مهم نیست

 : ای کشید و هر دو دستا رو تو خیی شلوارا کردروف کالاه

 زرا استخر رو صب نکردیدض_

 :خواست حرف رو عو  کنه، همراهیا کردرمک

تونسااتند اسااتفاده خااوری اقاا  ص ااایون مااکبااه خاااتر امنیاات ب ااه هااا! بمااد هاام ایاان_

 .کنند

 :زشماا رو باریک کرد و ررسید

 کنکضتو حالت عادی از استخر استفاده نمک_

 :دی زدرلبخن

ریام اساتخر،    تاو    کانم  ا اه خاانواده خودماون باشاند باا لبااس ماک        زرا، استفاده مک_

  که مشکلک با این  ریه نداریض

 :به دیوار صخری رشت سرا تکیه داد

 روشکضزه خور لباسک مک_

 :با بهت وحیرذ نگاها کردر

 !روشممطمئنا مانتو عربک نمک_
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خاواد باا لباساک مثال اون تااپ      ، اماا دلام نماک   انتظار نادارر باا ماانتو عرباک باری شانا      _

 رمااز و شاالوار خااین تناا ، کااه تمااار هیکلاات رو نشااون میااده و کاام از مااایو نااداره،    

 !بازی کنکخلو امیر ب رخک و صب

 :لرزید خواب دادربهم بر خورده بود، با  دایک که از شدذ عوبانیت مک

نپوشام! مان زیار     اونقدر حاالیم هسات کاه بفهمام خلاو بارادر خاوونم تااپ زسابون         _

تااونم بپوشاام، حتااک زمسااتون! تااا حااا  خلااو امیاار حتااک صسااتین   مااانتو اقاا  تاااپ مااک 

ای هم نپوشایدر! بماد هام خنااب سایاوا خاان،  اراا خهات اتاال ، یاه تونیاک            حلقه

 !صستین کوتاه با یه شلوار استرچ لباس شنائه منه

 :با لحنک مالیم و دلگویانه  فت

مس الهااک شااکر کااه نظاار تااو هاام همینااه! دامااه  زاارا دا  کااردیض ماان نظاارر رو  فاات _

صخاارذ هاام باشااه میگااک خناااب ساایاوا خااان! یااا ساایاوا خااان میگااک یااا ساایاوا   

 !خالک

 :هنوز  دار رعشه داشت و تک بها تمنه زدر

خوبه دیاده شادن مان تاو اون لبااس باه رانی  انیاه هام نرساید، درخاا عکسابرداری             _

  !کنک هنک کردی و هر روز صنالیزا مک

 :زدبود، اما لحنا به تندی مک  داا صرور

ماان اهاال هیزبااازی نیسااتم! ایاان رو بایااد تااا ا ن اهمیااده باشااک! اون شاای هاام، ماان   _

 لبااا خواسااتگارذ بااودر! خاادا و ری مباارا هاام  فااتن یااه نظاار حاللااه! هرزنااد  وااد   

ماان یااه نظاار و دو نظاار نبااود! موناادر زااون اکاار کااردر شاااید نیاااز باشااه کسااک کتفاات 

توناه کتفات رو خاا    زاون اکار کاردر هاومن دسات تنهاا نماک       رو محکم بگیره! مونادر  

 !بندازه! به کمکم نیاز داره!    انتظار این برخورد رو ازذ نداشتم

خااراب کاارده بااودرس نگرانااک از سااردی راتااار مااادرا، در کنااار بهتااان ز لااک کااردن  

باعااث شااده بااود صسااتانه  اابرر رااایین بیاااد و در مقاباال حراهااای نیم ااه منطقاایا،    
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داشاات، دکمااه یلاا  کااردر، دکمااه اشااتباه  undo کاشااکک زنااد ک دکمااهکاام بیااارر! 

 !شد، راکا کن، از او:

 :هر زک ناز بلد بودر تو  دار ریختم

 !!!سیاواض_

 :سرا رو با  صورد و با لبخندی تونمک نگاهم کرد

 خانمض_

 دونک خیلک دوست داررضمک_

 :لبخندا وا مک شد

 !دونمصره ، مک_

نیساات! بایااد بگااک ماان بیشااتر دوساات دارر عزیااز     دوناامرااررو! خااوابا صره مااک _

 !دلم

 :تر شدلبخندا عمیق

  !من بیشتر دوست دارر، عزیز دلم_

هااای زردصلااو راتایم و شاارو  کااردیم بااه زیادن زردصلوهااای کااا: و ساام   کناار درخاات 

نزده که  ابح روی درخات صب راشاک شاده بودناد  سایاوا اخاازه ناداد بیسات ساک           

زا  نگااهم کارد، تاا خاییکاه مگباور       بخاورر! هاک زا    تا دونه زا اله زردصلاو بیشاتر   

هاا بشام! بماد هام نفهمیادر از کگاا و کاک نبااذ  راات          خیا: زشامک زا الاه  شدر بک

درد نگیاارر! بااا و ازر خواساات زااایک نباااذ بخااورر تااا یااه و اات خاادااااای نکاارده! د:  

 !همین محبتهای زیرروستک و  ریفا، من رو اینطور عاشق خودا کرده دیگه

باااالکن تکیاااه داده باااودر و زاااایک نبااااذ اهااادایک سااایاوا رو صرور      باااه نااارده  

نوشایدر  منقال رو دوبااره روشان کارده بودناد تاا باال: درسات کنناد  نوشاین هام             مک

 .کردداشت برای باللهای صماده شده، یک رارچ صب نمک صماده مک
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هاا داده شاد و ساری دور رو تاوی ساینک   اشاتند تاا هار         اولین ساری باللهاا باه ب اه    

خواساات باارداره  سااینک رو خلااوی مااادر ساایاوا  ااراتم و بفرمااا زدر  همونطااور   کااک

 .یخ زده و سرد خوابم رو داد

 .دوست ندارر_

 :به سهیال تمارف کردرس برخالف مادرا خیلک  رر برخورد کرد

 .خورر ربون دستت، نمک_

 دوست نداریض_

 .کبابیا رو نه، دندونار کثیف میشه  صبپزا رو دوست دارر_

 االه بااه صشااپزخونه راااتم و زهارتااا بااال: تااو زودرااز   اشااتم  بیساات د یقااه بمااد بالاا

باللهااای صبپااز شااده رو بااا  الاای کااره زاارب کااردر و همااراه  اارف رونااه کااوهک و      

 .صویشن به بالکن بردر

زاه از باللهاای صبپاز شاده برداشاتند،  بال از       باه و زاه  عمه صزاده و عماه محبوباه باا باه    

احی ریادا کناه، راایا ساهیال و ماادرا رااتم و رو بااه      اینکاه دو تاا باال: دیگاه هاام  ا     

 :هر دوشون بفرما زدر  سهیال با خوشرویک زیاد باللک برداشت

  !دست  لت درد نکنه! شرمنده کردی_

 !نوا خان_

 :رو به مادرا کردر

 داریدضشما برنمک_

  . فتم که دوست ندارر_

 :صرور  فتم

 !بله ارمودید_

راتاه باودیم بیارون  رذ مکزیکاک باا ساس و  اارچ         فتس یه بار کاه باا هام    درو  مک

خااورد! تااو  هاانم یااه ااادای ساارر  فااتم و بااال: با یمونااده رو بااا یااک حرکاات نوااف   



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

297 

 

کردر و نوافا رو باه سایاوا کاه باه نارده باالکن تکیاه داده باود، دادر  خاودر هام            

ای زدر  یااه خااورایک حر اام رو کنااارا ایسااتادر و بااه نواافه بااال: صبپاازر  اااز خانانااه 

 .بینوا خالک کردر سر بال:

 

 

 

 «سیاوا»

 

وارد ساااختمون شاادر و از عمااه صزاده تقاسااای نباااذ کااردر  بااا انگشاات اشاااره، اتاااز   

 :صخری رو نشونم داد و فت

ای دیاادر، نبااود،  اکاار کاانم روی میااز تلویزیااون اون اتاااز، یااه بسااته نباااذ شاااخه    _

 .حتما تو  ندونک که روی میز همون اتا ه، رولکک هست

بااه تاارف اتاااز صخااری راااتم، عمااه صزاده هاام بااه بااالکن بر شاات   تشااکری کااردر و 

نزدیااک اتاااز کااه رساایدر  اادای  فتگااوی صرار عمااه محبوبااه و راادر لاایال باعااث شااد، 

 . وا تیز کنم

زناان، تااو لااه مااککنااک! ایاان دو تااا دارن واسااه هاام لااهمحمااد، بااه خاادا داری  ناااه مااک_

 راتاک! رساار باه ایاان    دلیاال و بادون هاایچ منطاق و اسااتد لک خلاو محرمیتشااون رو   باک 

زدن دساات دختاار رو کااه سااهله! خااوبک! وا  ا ااه رساارای ماان بااودن،  یااد  ناااه رو مااک

  !کردن! نکن برادر من! نکنب لا هم مک

 حا  زک شده تو اومدی من رو مگاب کنکض لیال ازذ خواستهض_

نااه وا ، لاایال روحشاام خباار نااداره! نریمااان اومااد  فاات باارو بااا دایااک  ااحبت کاان،    _

ایااک اناار احساااس ایاان دوتااا رو داره هااک اشااار میااده، هااک اشااار میااده ، یهااو  میگااه د

خااوره بااه در و دیااوار!!    داداا، ناا ار شاای عروسااک رهاااا بکنااه، اناار و: میشااه مااک

بزر اای ماا کاه شای عروساک، دامااد هناوز دسات دختار رو تاو دساتا            مثل زمان ننه
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 ذ خساامانک داد، بشااه! باا ار صسااه صسااه باارن خلااو! لاا     نگراتااه، تاارتیبا رو مااک  

نامزدبااازی رو ازشااون نگیاار!   شااته از اینااا، ا ن  باال از مگلااس عقااد و عروسااک ،     

خااوای زیکااار کنااکض بااین دو عااروس و داماااد میاارن صتلیااه عکااس بناادازن! اون رو مااک

نیمااه عقااد و عروسااک باارن صتلیااهض یااا ا ااال عکااس نناادازنض! یااا باحگاااب عکااس       

 !بندازنض! هانض یه  ره کوتاه بیا

ر بهااا بگاام بیااا دختاارر رو  اای ه کاان! هاار خااور هاام دوساات داری  خااوای باارمااک_

حااالا رو بباارض!! کااه یااه و اات خااداااای نکاارده انرشااون اشاارده نشااه، تساامه رروانااه 

راااره کنناادض!! هااانض خوبااهض! ناراحتااه، سختشااه بیاااد عقاادا کنااه! بااه خااودا هاام     

 ! فتم هر و ت خواست عقد کنه،  ی ه تو کت من نمیره

م و بااه صشااپزخونه بر شااتم  یااادر باشااه بماادا یااه حااا: مثباات از در اتاااز اا االه  اارات

 ...!و تپل به عمه محبوبه و نریمان بدر، هوار رو داشتند! بابای لیال هم     هک

 عه    ص اسیاوا اینگایکض!!    زیزی  زر داری عمهض_

 دونید کگاستضنباذ! مک_

 _یا نسال ساومیها   یه لیوان زایک نبااذ رار از اساتراز سامع باه لایال دادر و خاودر را        

راااتم  الهااک شااکر، کسااک مو ااع ایاان کااار ییاار اخال ااک ماان رو     _بااه  ااو: خودشااون

 !ندیده بود

کردناد   هاشاون بودناد و باا شاوخک و خناده، باا اوناا باازی ماک         نسل سور در کناار ب اه  

ترمه که از یک سااعت رایا باا مان خاور شاده باود، باه سامتم دویاد و باا تظااهر باه              

 :ترس داد زد

 .(خوان منو بوتوشن)بکشندکمک! اینا مکعمو خون! _

بلناادا کااردر و روی  ااردنم نشااوندما، هاار دو دسااتا رو در دسااتهار  ااراتم و     

 : فتم

 ! یریمریم حالشون رو مکاون با  دستشون بهت نمک رسه! حا  ما مک_
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هاا و ردراشاون مشا و: شادر کاه امیار باا لبخناد بهام نزدیاک           وار، در کناار ب اه  بازی

 :شد و  فت

وب تونسااتک ورز رو بااه ساامت خااودذ بر ردونااک! اوسااا  دیگااه اوکااک شااده!     خاا_

  !خیالت راحت! دیگه نمیری یه خای بد

 

 :به بالکن بر شتم و ریا مادرر نشستم، دستم رو دورا حلقه کردر و  فتم

 احوا: خانم  لض خوا میگ رهض_

 !کک میریمض من دیگه خسته شدر_

 !انه با  انداختنگاهک استفهامک به سهیال انداختم، که ش

 زشم، یه نیم ساعت دیگه خوبهض_

از مامان اا اله  اراتم و باه نارده باالکن تکیاه دادر  لایال باا دیساک حااوی باال: صبپاز             

صمیااز و زنااد نااو  ساابزی خشااک شااده، وارد بااالکن شااد  بمااد از یااورا شاایطنت     

ا هاا باه باللهاا، دیاس رو بارای ماماان و ساهیال بارد و تماراشاون کارد  ساهیال با           عمه

 !خوشرویک زیاد برداشت، اما مامان  فت که دوست نداره

ناایم ساااعت بمااد از خمااع سااپنتاها و وابسااتگان، خااداحااظک کاارده و بااه ساامت تهااران  

حرکاات کااردیم  لاایال ا اارار داشاات، شااار بمااونیم، امااا خسااتگک راه و کشاایک شاای    

 !  شته رو بهانه کردر برای زودتر راتن

لحناک کاه همیشاه در ماورد عماه نگیباه، باه کاار          از ویال کاه اا اله  اراتیم، ماماان باا     

 :برد، شرو  کردمک

تاار بااه خااانور  فااتم ئااک بااا لاایال داشااتمض نااه تااو بگااو! از  اال نااازک ماان زااه دشاامنک_

 اینگور از من خلو خونوادا بد ویک کردهض

 :زشم در حد ه زرخوندر و  فتم

 یا خودخدا! باز کک زک  فتهض_
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 : ارد  رات و  فت

ر بااارادرا زاااک  فاااتض ایشاااا  دشااامنت باااره خهااانمض!! کاااریض نشااانیدی دختااا_

دشاامنا کیااهض اونقاادر از ماان بااد ویک کاارده کااه ایاان ب ااه ماان رو دشاامن لاایال        

 !دونهمک

 :زده نگاها کردر و  بل از اینکه راسخک بدر ، سهیال خوابا رو دادبهت

ماامااان! ایاان زااه حرایااهض! همونگااا هاام همااه  فااتن منظااور ترمااه، ساایاوا بااوده! از  _

زمااان لاایال واسااه ساایاوا میااره و دیگااه مثاال سااابق بهااا نمیرسااه، از داداا    اینکااه

 ما بدا میاد! زه ربطک به شما داره صخهض

ساایاواض!!! ساایاواض!!! اونکااه تمااار ماادذ داشاات از ساار و کااو: ساایاوا بااا         _

 !راتمک

 .از راسخ سهیال خوشحا: شدر، الهک شکر خواهرر بر سدر نبود

ت! اکاار کنیااد مامااانس بمااد از نامااه و اون  ااحبتها   سااایاان مااا: بمااد از  راایه نامااه  _

 !سیاوا با ترمه بازی کرد

 : ارد مامان یکم شل شد، اما باز ادامه داد

زه ممناک داره دختار بارادر لایال رو شاونه تاو بشاینهض عموشاکض دایاک شاکض زکااره            _

 !شکض برا خودذ شخویت  ائل شو! ناسالمتک دکتر مملکتک

 :رو  بو: داشته باشم، از روی ادب خواب دادر ای حرف مامانبدون اینکه  ره

 !کنمزشم، بیشتر رو ررستیژر د ت مک_

ای بااه سااکوذ   شاات، کااه دوباااره مامااان شاارو  کاارد و رو بااه سااهیال    زنااد لحظااه

 :ررسید

این  رایه  اودزیال و ناازیال زاک باود، تاو خماع دختارا  فتاه میشادض باه مادرشاوهر             _

 میگن  ودزیالض

 :کنه،  فتای رو تمریف مکسیکه خاتره بامزهسهیال خیلک شاد، مثل ک
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بااه ییاار از لاایال، بقیااه خانمهااا عااروس خااانواده بودنااد، دیگااه!  اااهرا  بالهااا صزاده     _

خااانم  فتااه بااوده، اینگااا خمااع  ودزیالهاساات، نااازیال هاام امااال  ودزیالساات، تااا        

بماادها نااازیال، نااازیال بشااه! یااه شااوخک بااوده بااین خااود مادرشااوهرها! ا ن الهااه          

 فاات زناادایک نااازیال، خمااع مطلااق  ودزیالهااا رو شااکونده، نساابت نااازیال بااه        مااک

 فاات تفلااک  ااودزیال یااک بااه شاایا شااده! خیلااک باحااا: بااودن! مااریم خااانم مااک    

 !مونهمادرشوهرر ، حسرذ نازیال شدن به دلا مک

 :مامان با تردید ررسید

 یمنک ربطک به مادرشوهری من نداشتض_

خاود ماادر شاوهرها بااب کارده بودناد! تاازه لایال          نه مامان خان! یه شوخک باوده کاه  _

 !ا ال تو اون خمع نبود که بخواید ازا دلگیر بشید

 !لبخند تشکرصمیزی به سهیال زدر و خیالم از بابت رواب  لیال و سهیال راحت شد

 :ای که   شت، سهیال رو به من  فتزند د یقه

داییا خمااع راسااتک داداا! د اات کااردی زقاادر روابطشااون  اامیمانه بااودض خاا      _

هااا بااود  انگااار نااه انگااار همشااون بااا هاام یریبااه بااودن!  عروسااا مثاال خمااع دخترخالااه

هااای مهااین خااانم،  هااا خیلااک هااوای همدیگااه رو داشااتند، نااازی خااانم ، ب ااه   خاااری

خاااریا رو سااارورذ کاارد تااا مهااین خااانم و ص ااا مساامود باارن ددر  الهااه و الناااز هاام  

بودنااد  سار ناهااار ماریم خااانم بااه   هاشاون رو راایا مادرشوهرشاون   اشااته   کاه ب ااه 

داد  خیلااک کیااف کااردر  کاااا همااه رواباا   ب ااه خااودا و خاااریا بااا هاام یاا ا مااک 

 !اامیلک اینگوری باشه

 :مامان با نگاه عا ل اندر سفیهک به سهیال روزخندی زد و  فت

ای دختار! مهماونک اماروز اقا  باار صموزشاک داشات واساه مان وتاو!           تو زقادر سااده  _

ه مااا بفهموننااد عااروس بایااد اینگااوری باشااه، مادرشااوهر هاام  هاادف ایاان بااود کااه باا 

  !عروس رو ب اره رو سرا
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 :رواک کشیدر و به مسخره  فتم

هاای خاوبک هام هساتن!     خدا بهم رحام کناه! ایناا زقادر سیاساتمدارن! زاه هنرریشاه       _

 !حا  کار ردانشون کک بودهض نازیال خانم یا لیالض! شایدر نوشین خانمض

صمیاازی لباااا رو خلااو داد و دور دهاانا رو زااین انااداخت   مامااان بااا حالاات اعتاارا 

 .و اخم کرد

 !نکن  ربونت برر،  ورتت زروک میفته، مامان خوشگلم_

 :سهیال هم با خنده  فت

 !دوونمممانداختید! کارتون  الیور! مننن مک«  رار»مامان من رو یاد _

 :مامان حق به خانی  فت

ااوذ رادر بازر ا، بسااب شاادی و بازن        یاد بادبین! ببیانم کاک ساالگرد      به من مک_

  و بر   راه میندازهض

هااا ماماان  لام، رادر محماد ص ااا  بال از عروساک محماد ص اا اااوذ کارده! نواف ناوه           _

ا ااال ردربزر شااون رو ندیاادن! ایاان مهمااونک، اقاا  یااه بهانااه یااادبوده! همااین! خااود    

 دونااکض وا  ماان کااه تااو  هاانم نیساات! شااما رو شااما تاااریخ اااوذ راادربزر ت رو مااک 

 !دونمنمک

 :سهیال بالاا له بمد از من  فت

 .به نظر من که کارشون  شن  بود_

خواسااتم بحااث خاتمااه ریاادا کنااه،  اادای رخااا ماشااین تبااق مممااو: همیشااه کااه مااک

رو بیشااتر کااردر  یکااک دو صهناا  کااه   شاات، مامااان  اادای رخااا رو کاام کاارد و   

 : فت

ن ناره یولهاا لایال رو    د ت کاردی تاو  فتارشاون ا اال خاانم و ص اا نداشاتنض هماه او        _

کاارد! زدنااد، باادون ریشااوند خااانور! لاایال هاام اونااا رو بااه اساام  اادا مااک لاایال  اادا مااک

 !زیادی با مردها  میمیه



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

303 

 

 :نفس عمیقک کشیدر و  فتم

 اارده! از ب گااک همدیگااه رو بااه اساام  اادا زدنااد،  اینااا بااه ارهناا  خااانواده برمااک _

 !ریه نداررحا  یهویک خانم و ص ا بهم بگنض من مشکلک با این  

 :مامان روزخندی زد و با تمنه  فت 

 !ییرذباریکال روشنفکر خوا_

 :شدخطک مکاعوابم بدخور داشت خ 

زننااد، زطااور هااومن و ده تااا رساارعمو رساارعمه مااا سااهیال رو سااهیال  اادا مااک        _

کنناااد ییرتاااک نیسااات، اامیااال هااای لااایال، بااادون ریشاااوند خااانم  اااداا ماااک  بااک 

 !!!ییرتیهض ما ا اازاضبک

 !یال مگرده! لیال نامزد داره،  احی داره، بفهمسه_

داریاااه کاااه  ااااحی داشاااته باشاااهض   ارانک، خاااانم    ااااحیضضضمگه دوره بااارده_

کنااه، مشااکلک نیساات!  باارون ماان رو ساایاوا خااان خطاااب مااک   ر تااو بلااه رساارخاله

بینناد و همشاون هام باه ییار      اونو ت اامیلهاای لایال کاه ساالک ده باار همدیگاه رو ماک       

  .به لیال، خانم نگفتن مشکله! میگم من مشکلک با این  ریه ندارریکک مت هلند، 

 !باشه، باشه! خود دانک_

 :با ناراحتک دنده عو  کردر

یااه مهمااونک اوماادیم، زقاادر حاارف و حاادیث از تااوا دراومااد! خاادا بااه داد عروسااک _

دوناام بااا خااوایم همسااایه هاام بشاایم! نمااک  راتنمااون برسااه! تااازه خیاار ساارمون مااک 

میم  ااراتم بیااار تااو اون ساااختمون، اب اعلاام! باادبختک اونقاادر هاام   کاادور عقلااک تواا

خارج سااختمون کاردر دیگاه دلام نمیااد باارر یاه خاای دیگاه! ا اه دو مااه رایا بااود             

 !کردرهیچ و ت هم ین خبطک نمک

دونسااتم، ترسااا از ایاان بااود کااه ماان از ریشااا باارر،    نقطااه ساامف مامااان رو مااک 

 :ه متفاوذ با لحن  بلیا بود،  فتسریع ت ییر موسع داد و با لحن صرومک ک
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 خااودذ  هااایک کااه بااه دیاادر اومااده رو بهاات بگاام! همااین!  ماان اقاا  خواسااتم نکتااه_

 !ونک ! زن من که  رار نیست بشه! خوا باشید باهم، منم خوا میشمدمک

ای کااه ماان ماایگم، ماانم خااوا  صره خااوا باشااید بااا هاام، بااه شاایوه »تااو دلاام  فااتمخ 

 «!میشم

ا بااه شااهربازی ساارزمین عگایاای  د هااومن، بااا خااانوادهزنااد شاای بمااد بااه ریشاانها 

راتاایم  لاایال، ترمااه رو هاام بااا خااودا صورده بااود  صراس و ترمااه دساات همدیگااه رو   

راتنااد  هااومن و ارانااک هاام دساات در دساات یکاادیگر    راتااه بودنااد و خلااوتر مااک 

 !داشتیمکردندس من و نامزدر هم در کنار هم  در برمکحرکت مک

هااا سااوار شادند، ماان و هااومن ازشااون اا االه  ااراتیم، و بااه  دو ساه تااا بااازی کااه ب ااه 

  .نیم تبقه با ی مگتمع که سالن ی اخوری بود، راتیم

های محاا  تکیاه داده باودیم و رو ماون باه تارف ساالن باازی باود  باا زشام           به نرده

 شاتند   ااه باه سامتمون برماک    کاردیم و باه لایال و اراناک کاه  اه      ها رو دنبا: ماک ب ه

 .زدیمکردند، لبخند مکد مکو ما رو ر 

 تو تا حا  دست لیال رو هم نگراتکض_

بااا حرکاات ساار و روزخنااد خااواب منفااک دادر  ابروهاااا رو بااه نشااانه تفکاار در هاام    

 :ارو برد و بمد از زند لحظه  فت

بااه ماان اخااازه میاادی صزاد و بااک  یااد باهاااذ  ااحبت کاانمض بااه عنااوان یااک رزشااک، _

باه کارده ، کساک کاه شاا مااه تاو داد اههاای         یه کسک کاه زناد ک زناشاویک رو تگر   

 اااانونک مرباااوب باااه ازدواج و حواشااایا ساااربازیا رو   رونااادهس اخاااازه  رزشاااکک

 میدیض

بااا لبخنااد و حرکاات کوتاااه ساار، خااواب مثباات دادر  باادون اینکااه نگاااها رو از روی   

 :ها و وسایل بازی ت ییر بده،  فتب ه

 .ه من نبودخندیدر و دوباره سر تکون دادر، هرزند روا ب _
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باارای تااویک کااه تااا حااا  دساات نااامزدذ رو نگراتااک، ب لااا نکااردی و لاا ذ          _

ترساام یهااو مثاال ایاان ایرانیهااای  ه و نااوازا رو نداشااتک، خیلااک نگاارانم! مااک ب و*ساا

زرخناد، بشاک! ایناایک    ای که میرن خاارج، تاو رساتوران هام باا ماایو دوتیکاه ماک        عقده

شالشاااون رو درمیاااارن و تاااو کاااه هناااوز از صسااامون ایاااران خاااارج نشاااده، ماااانتو و 

 تاو  رو خسامک  عااتفک،  ر اب تاه   اد  تاا   افر  زمستون با تااپ ماانور میادن! نگارانم     

 !بری ساعت یک

مثاال زنااد ده سااا: راایا، کااه تااا زمااان عروسااک ، نمی اشااتن عااروس و داماااد باااهم    

دونام  دونام دو ساه نسال  بال رابطشاون زطاور باوده ، اماا ایان رو ماک          باشند، من نماک 

تونااه باعااث دلزد ااک و سااردی   ساات  مااک ز، ایاان اتفاااز ااخمااه کااه تااو نساال اماارو  

کنااه، امااا  اارد وخاااک خااا نمااکزودهنگااار تااراین بشااه!  ساان  زنااد کیلااویک رو خابااه

 کنه  کشه و نابودا مککنه ، تو خودا مکروی زند ک رو راک مک

 .دوباره سرتکون دادر

سااازی خساام و ها، صمااادهااا، نااه! مقدمااهای کااه تااو  هاان تااو اومااده  نااه اون مرحلااه_

 رو 

بمااد هاام، ماان  رمااازده و خاایس از عاارز رو بااا سااربان  لاای بااا  و لاارزا باادن تنهااا 

  اشت و رات   یاه بطاری صب ممادنک خناک خریادر و یاه نفاس تاا تاه خاوردر، اماا            

ای همونگاااا، روی  اااندلیهای هناااوز التهاااابم کااااها ریااادا نکااارده باااود  ده د یقاااه

 .ی اخوری نشستم

هااومن و ارانااک بااا صراس و ترمااه کنااار بولیناا  ایسااتاده    بااه رااایین نگاااه کااردر     

 .بودندس زشم زرخوندر تا لیال رو ریدا کنم

 کنکضیه ساعته این با  زیکار مک_

 :بر شتم سمت لیال، لبخندی زدر و  فتم

 !هی ک، نشسته بودر_
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  فتیدضبا هومن زک مک_

 :با بطری خالک صب به بازوا زدر

 !یه  حبت مردونه بود_

اینکاه،  یاااه لایال بماد از شانیدن ماهیات  احبتهای مان و هاومن زاه شاکلک             از توور

 .میشه، به  هقهه خندیدر

رااایین، راایا بقیااه راتاایم و در کنااار هااومن و ارانااک، بااه شااادی و هیگااان ترمااه و     

 .صراس و بازی کردنشون نگاه کردیم

ای کلیااد ورودی خونااه و تبقااه سااور رو بااه لاایال داده بااودر تااا هاار زمااان وساایله        

خریدنااد، مسااتقیم بااه خونااه خودمااون بیارنااد   اابلا کااار ر  راتااه بااودر و واحااد     

خودمااون رو داده بااودر، کااامال تمیااز کننااد  زنااد روزی بااود کااه خمبااه خمبااه وسااایل   

ریااز و درشاات بااه خونااه صورده میشااد و هاار روز کلااک خمبااه خااالک وسااایل مختلااف    

باا  ناراتم، حتاک     کنار مخازن زبالاه سار کوزاه   اشاته میشاد   بال از زیادن خوناه،         

برای را یرایک شادن هام از ناازی خاانم و نوشاین و لایال خواساتم راایین بیایناد  یکاک            

دوباااری هاام کااه کااار و مشاا له رو بهانااه کردنااد، سااینک زااای و شاایرینک رو در در      

بهشااون دادر، خااودر داخاال نااراتم  البتااه نااازی خااانم هاام تمااارف عمیقااک باباات         

 !ورودر به خونه خودر نکرد

رااتم خوناه رو ببیانم و باه ماادر و      ، بماد از رااتن ناازی خاانور ایناا هام نماک       حتک شبها

خواهرر هم این اخاازه رو نادادر  تاا اینکاه ناازی خاانم اعاالر کارد خوناه صمااده شاده            

 !و شخوا ازمون خواست بریم با 

از دکااه  لفروشااک ساارخیابون، دو تااا شاااخه  اال رز مخملااک  ااراتم و همااراه خمبااه    

ان و ساینک زاای در دسات ساهیال، بارای اولاین باار وارد خوناه         شیرینک تاو دسات ماما   

کاردر شایک و باو اار راتاار کانم،      ا اث زیده شده خودماون شادر  هار زاه سامک ماک      

شااد! ناخودص اااه، تمااار  ااورتم لبخنااد شااده بااود  بااه سااختک لبخناادر رو خمااع و  نمااک
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 هاایچ کالمااک بااه لاایال دادر  تشااکر کوتاااهک کاارد و  لاادان   خااور کااردر و اال رو بااک 

کریسااتالک از داخاال بواااه برداشاات و بااه همااراه  اال، روی میااز مسااتطیل شااکل         

راحتااک صبااک مخملااک نشسااتیم و شخوااا از     راا یرایک   اشاات  روی مبلهااای نیمااه   

زحماااذ ایاان ماادذ نااازی خااانم و نوشااین خااانم تشااکر کردر نااازی خااانم هاام متقااابال 

 :بابت ر یرایک این مدذ از ما تشکر کرد

شاایرینک! یااه ساااعت راایا محمااد اومااد، اخاااز  اااز   زحماات کشاایدید باباات زااای و_

 !خواستم خودر زایک ب ارر، که شما زحمت کشیدیدرو هم و ل کرد  مک

کاارد تااا روی وسااایل خونااه   مامااان در حالیکااه بااه سااختک زشااماا رو کنتاار: مااک   

 :ن رخه، خواب داد

کاانم، وسااایل خونااه عااروس تااا زمااان عروسااک نبایااد اسااتفاده بشااه!     خااواها مااک_

خوایااد مهمااونک خهاااز رو بگیریاادض  نااو و خوشااگل بمونااه! ایشااا  کااک مااک  همینگااور 

 همین رنگشنبه خوبهض

 : بل از خواب دادن نازی خانم ، لیال مداخله کرد

ببخشااید، ماان  وااد ناادارر خهااازر رو نمااایا باادر! از ااااز اینگااور مهمونیهااا خوشاام  _

 !نمیاد

 :سهیال با محبت خواب داد

بازن و بر واه باه بهوناه دیادن خهااز! شاگون         نمایا زیاه عزیازرض! یاه دورهماک و    _

 !داره

 :لیال هم با لبخند  فت

ئاک رااتم، اونقادر باه     راستا سهیال خون! من اقا  یاک باار باه یاه هم این مهماونک       _

نظرر زی  و رر ناه رساید کاه همونگاا باه خاودر  فاتم دیگاه هایچ و ات هایچ و ات            

ک عمااال ایاان کااار رو ، بااه زنااین مگلسااک نمیاارر  حااا  بیااار بااا بر اازاری ایاان مهمااون  

 ت یید کنمض



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

308 

 

نازی خانم اخمک باه لایال کارد و نوشاین لای راایینیا رو  ااز  راات و باه لایال اشااره            

اا رو هااوا مونااده بااود، لباااا رو بهاام اشاارد مامااان از اینکااه خواسااته«  بااس کاان»زد 

و بااا دلخااوری زاااییا رو خااورد  بمااد از خااوردن زااای، نوشااین بااه صشااپزخونه کااه    

لاایال کااه رااات «  بیااا اینگااا»سااهیال بااود رااات و بااه لاایال اشاااره زد  رشاات ساار مامااان و 

نوشین باا  ادای بسایار صهساته، اماا اخام و تشار زیاادی کاه توحرکااتا باود باا لایال              

ا  اااهک رناا  شاارو  بااه  ااحبت کاارد   اااهرا  وااد داشاات متقاعاادا کنااه،  یااااه 

مادن   راات ،  ااهک رنا  عوابانیت و دلخاوری! اماا لایال  واد کوتااه او         خواها ماک 

خاوای  هار یلطاک ماک   »نداشت  دسات صخار باا لبخاوانک حادس زدر کاه نوشاین  فات         

 .و لیال هم عوبک خندید« بکن

 

مامااان و سااهیال بمااد از خااوردن زااای باادون شاایرینک! خااداحااظک کردنااد و راتنااد      

 :نازی خانم بدون در نظر  راتن حرور من، رو به لیال با اخم  فت

خااوای کاام نااداری تااو خهااازذ کااه نمااک  ایاان همااه زحماات کشاایدر، هزینااه کااردر  _

 !نشون بدی

خاواد یاه یریباه بیااد سار کماد لباساها        خهاز برون الهه رو یاادتون راتاهض دلام نماک    _ 

و کابیناات وسااایلم  ییاار خوو ااک و خوو اایم عیااان بشااه واسااه همااه! شااما هاام هاار  

زحمتااک کشاایدید، باارای ماان بااوده! دسااتتون هاام درد نکنااه! خاادای نکاارده واسااه       

 !مک که نبودهزشم رو هم زش

 :نوشین خودا رو وس  انداخت و رو به نازی خانم  فت

ماایگم مااا بااریم، لاایال بماادا خااودا بیااادض! ترمااه رو راایا خااواهرر   اشااتم،          _

 !ترسم ا یت کنهمک
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بمد از رااتن ناازی خاانم و نوشاین ، لایال بادون اینکاه از اخاتالف د اایق رایا زیازی            

تااا همااراهیا کاانم و وسااایلا رو  بااه روی خااودا بیاااره، بااا هیگااان از ماان خواساات

  .ببینم

هاار، عروساهای عماه، حتاک یاه باار       ر، عماه تو این مادذ بارهاا، اااراد مختلاف، خالاه     _

دخترخالاه ماماان زناا  زدن کاه  یاف تااو خهااز یااادذ ناره،  اوا کااوب، تاک، تختااه         

زد بااه  وشاات، در باااز کاان،    هاار کااک یااه زیااز کوزولااو یااادا میومااد، زناا  مااک    

شاادنک زیاااد داره  احتمااا: داره بااازر ریزهااای ارامااوااز خاارده فاات  خهاامامااان مااک

 !یه زیزهایک از  لم ااتاده باشه

دستشااون درد نکنااه! تااو ایاان  رونااک خودشااون رو ا یاات کااردن! حااا  زیاازی هاام   _

خاریم  و یفاه ندارناد هام دختار دساته  لشاون رو بهام بادن،          کم باشه، خودماون ماک  

ترسااک مهمااونک مخالفاات کااردیض مااک   هاام کلااک هزینااه بکننااد     تااو زاارا بااا ایاان   

 اامیلهای من ایراد بگیرن از وسایلتض

 :لبخند تلخک زد و  فت

سیاوا خان! یه بار تاو عمارر باه یاه هم این مهماونک ئاک رااتم، حاالم بهام خاورد             _

هااای عااروس و داماااد رو نشااون زیاارمااادر عااروس بااا زنااان ااتخاااری کشااوی لباااس 

ری رو باااز کاارده بااود و بااه اناادازه    داد کااه ماان خگالاات کشاایدر  در کمااددیوا   مااک

داد و ممراااک مواارف دو سااه سااا: نواربهداشااتک عااروس رو بااا رااز زیاااد نشااون مااک   

هاای کانادور تاو کشاوی رااتختک میفتاه ، حاالم باد میشاه!          کرد  وای یاادر باه بساته   مک

هااای کاناادور رو نگاااه کننااد و   مهمونهااا هاام بااه خودشااون اخااازه داده بااودن بسااته   

لفا نظاار باادن!!!     ایییااک     یکااک از اامیاال، سااوتین       درمااورد تماام هااای مخاات    

«! کوزیکااه، همااا اساافنگه»کاارد عااروس رو برداشااته بااود و یواشااکک ا هااار نظاار مااک

ایاان دخالاات دادن دیگااران تااو حااریم خوو ااک یااه تاارف! مشااکل دیگااه مقایسااه      

خهاز عاروس مزباور باود باا عروساهای خدیاد اامیال! باعاث شاده باود بقیاه عروساها             
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دشااون باارن و خلااو اامیاال شوهرشااون کاام بیااارن! اکاار کاانم یااه مهمااونک  کااامال توخو

اخراروشاایه بااا هاادف د: سااوزوندن بقیااه! ماان دوساات ناادارر کسااک بیاااد ساارکمد     

لباسااهار یااا حتااک  ااروف صشااپزخونم، بااه  وااد بررسااک وسااایلم رو نگاااه کنااه! تااو      

 دوست داریض خوشت میادض

دارر  اقاا  دوساات ناادارر بازیهااا ناازنااکدلاام! ماان کاااری بااه ایاان خالااه ببااین عزیااز_

 !همین او: کاری، دلخوری بین تو و مادرر ریا بیاد، همین

 :به دیوار رشت سرا تکیه داد و دستهاا رو رشت کمرا   اشت

کنک مان خوشام میااد، اولاین بااری کاه اومادن اینگاا، دلخاوری رایا بیاادض!            اکر مک_

 راتاه بشاه   خاواد حاریم خوو ایم نادیاده     نه به خاون سایاوا! اماا خای دلمام نماک      

و دیگااران باارار تمیااین تکلیااف کننااد! زحماات ماسااتمالک کااردنا بااا خااودذ! خااودذ 

 !توخیهشون کن! میگم ا ن بریم رایین با خمبه شیرینک اهدایک خودشونض

 :با شیطنت نگاها کردر

خاااواد توخوناااه خودماااون ، رو تخااات مشاااترکمون یاااه اساااتراحت اماااال دلااام ماااک_

 .کوزولو داشته باشم

ت انااداختم و بااه رهلااو دراز کشاایدر و دسااتم رو تکیااه  اااه ساارر   خااودر رو روی تخاا

 :کردر

 ... شمارا ممکوس دیگه داره شرو  میشه ،ده روز دیگه مونده تا_

 .حرام رو  طع کردر و با لبخند شیطنت صمیزی بها خیره شدر

 :اومد کنارر و رو لبه تخت نشست  به ترام زرخید و با ناز زیاد  دار زد

 !سیااوا_

 خانمض_

 :سرا رو رایین انداخت و با انگشتاا بازی کرد
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تااونم    یمنااک دوساات ناادارر    یمنااک شاااید،  خااوار بگاام! ماان    نمااکیااه زیاازی مااک_ 

  ...   زطور بگم

نفااس عمیقااک کشااید و کوساان روی تخاات رو برداشاات و تااو ب لااا م الااه کاارد و      

 :سریع  فت

 ... میشه رو شی عروسک اکر نکنکض میشه بهم ار ت_

 : طع کردر و با لبخند  فتمحراا رو 

 اارار نیساات باادون رسااایت تااو اتفااا ک بیفتااه! ایاان تبیمیااه کااه بالاا االه بمااد از       _

خااوایض راانی شاایض یااه  محرمیاات، نخااوای زنااین زیاازی رو! زنااد شاای ار اات مااک  

ا رو هفتااهض خیاارا رو ببینااک تااا ده شاای بهاات زمااان میاادر  خوبااهض!      یااااه        

 !شدینگاه!    زیزی نشده که عین  چ دیوار 

خندیااد و کوساان تااو ب لااا رو بااه تاارام انااداخت  کوساان رو تااو هااوا  ااراتم و زیاار  

 :صرنگم   اشتم

دساات ماماناات درد نکنااه! تشااک ساانتک داده، دمااا  اارر! از خوشااخواب خوشاام     _

 !خواد راشهخوابه دیگه دلا نمکنمیاد، این خوبه! صدر روا مک

 :با عشق و محبت نگاهم کرد

تاار بیااار تااو کمااد باا ارر، باشااهض! ا ناام راشااو بااریم      وسااایلت رو، لباساااذ رو زود _

 !رایین  کمکم کن از دلشون درصرر، باشهض

 :به مسخره  فتم

! باشااه بمااد ، خااوریممااک شاایرینک باشااه! بااریم ، باشااهض! او: خودمااون دوباااره     _

 !باشهض

 :با اون یکک کوسن تو سرر زد

 !ادای من رو درنیار، باشهض_

 :دستک به  لبر های  ل کشید
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 !خوشگله! کار خوبک کردی اولین بار تو خونمون اومدی  ل خریدی زه_

 !دونمخودر مک_

 !بکنه کاری نتونست نگاهم کرد و لبخندا رو  ورذ داد، اما برای زشماا 

 میخوای  لها رو هم بیاری رایینض_

 :شتابزده خواب داد

کاانم! کنااار بقیااه  لهااایک کااه ایاان ماادذ بهاام دادی! راسااتک    نمممااع! خشااکا مااک _

هاات  فتااه بااودر اون خاااری کااه تااو خاااده ساامنان باارار زیاادی رو از سااقف بااا ی     ب

 !تختم صویزون کردرض! میخوار همشون رو توی یک  لدون ب ارر، ب ارر اونگا

  .با دست  لدان سفالک زیبایک که روی کانتر بود رو نشون داد

تااو سااینک، بشااقاب شاایرینک و لیوانهااای شسااته شااده رو   اشاات و باااهم رااایین         

تاایم  البتااه ماان  اابلا زناا  زدر و  فااتم باااهم میااایم رااایین  مامااان هم نااان  یااااه را

ا رو  راتااه بااود، امااا لاایال باادون توخااه بااه برخااورد مامااان، ب لااا کاارد و ونااه       

ید و بااا  ااد و  ب و*سااید  مامااان هاام یخااا صب شااد و ریشااونک لاایال رو    ب و*ساا

 :ید و  فتب و*سا رو هم هشتاد درخه ت ییر ااز،  ونه

 !راز ترف ب ه اینم_

لاایال  رمااز شااد و مامااان خندیااد  سااهیال و ماان هاام خندیاادیم  هاایچ  ااحبتک هاام از     

 !مهمانک ک ایک نشد! وهمه زیز به خیر و خوشک تمار شد

 

 

 

ص ااای مساانک بااا سااینک زااای وارد اتاااز شااد و هاار دو اسااتکان زااای رو روی میااز       

اتاااز بیاارون روی ماان و محمااد ص ااا   اشاات  بمااد از راسااخ بااه تشااکر ماان از    روبااه

داد، رااات و محماادص ا در حالیکااه  ناادان رو از روی کشااو اایاال، مقاباال ماان  اارار مااک  

 : فت
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خی، این زه موساوعیه کاه اینطاور مخفیاناه خواساتک مطار  کناکض کاه ناازی و لایال           _

 نفهمندض مشکلک بینتون ریا اومدهض

 :کردر باز بود، شده  ره دستم رو که بک هدف دور استکان 

سااا  خیلااک هاام  اال و بلبله!   راسااتا مشااکلک باارار راایا اومااده کااه    نااه! اباادا! او_

 !زاره اا به دست شماست

 :به  ندلک مدیریتیا تکیه داد

 !شنوربگو! مک_

رنی روز دیگاه خشان عقاد و عروساک مان و لایال، باه امیاد خادا بر ازار میشاه!  بال             _

ریم از اوماادن ساار ساافره عقااد، بایااد بااریم صتلیااه عکااس بناادازیم، ا ااه بخااوایم باا ا   

ریاازه! نااامحرر هاام کااه نمیشااه  ریزیهااامون بهاام مااکباارای بمااد از عقااد، تمااار برنامااه 

بااریم عکااس بناادازیم! از سااوی دیگااه مااادرر ا اارار داره باارخالف میاال ماان شخوااک  

رو کااه ا ااال مایاال نیسااتم، باارای ساار عقااد دعااوذ کنااهس وا میاات دوساات ناادارر ساار   

 از تاارف دیگااه همیشااه عقااد ا االک ااارد یریبااه و ااااز منفااک حرااور داشااته باشااه!     

خواسات کناار خوناه خادا خطباه عقادر خوناده بشاه، ا ن یکاک از اساتادار کاه            دلم ماک 

انسااان بساایار موخااه و متشخوااک هساات، راتااه مکااه  ا اار اخااازه بدیااد اسااتادر کنااار   

خوناااه خااادا خطباااه عقاااد مااان و لااایال رو بخوناااه، لطاااف بزر اااک بهااام    بهماااون    

ونااده حااد و حاادود خااودر رو رعایاات    کردیااد    و: میاادر تااو ایاان راانی روز با یم   

 !کنمکنم    ا ر هم اخازه ندید، درکتون مک

  !در سکوذ، بک هیچ کالمک زایا رو نوشید و اشاره زد زاییم رو بنوشم

نازی راسک نمیشاه لایال تاو محرار عقاد کناه، زاه برساه باه تلفناک و از راه دور! مان            _

کانم  ا ناازی هام  احبت ماک    کانم! با  )نفس عمیقک کشید و اداماه داد( بهات اعتمااد ماک    

 !کنمو راسیا مک
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بلندشاادر ، درحالیکااه زشااماا راار از اشااک شااده بااود، ب لاام کااردس همونطااور کااه      

 :دیدیم  فت ورذ همدیگه رو نمک

تاااون بباااری! متوخاااه  بهااات اعتمااااد دارر! اماااا حاااق ناااداری دختااارر رو خوناااه   _

 !کهض هستک 

ک بااا ماان شاارب در د: روزخناادی زدر، دلااا خااوا بااود! دختاارا باارای بمااد عروساا

 !کرده بود یه مدتک کاری بها نداشته باشم، این نگران  بل از عروسک بود

 !خوررخیالتون راحت!  سم مک_

 :تر اشارر داد و زد رشتممحکم

 !خوشبخت شک باباخان! خوشبخت شک_

 

نگاهک به سافره عقاد کوزولاو و خماع و خاوری کاه نوشاین تاو کمتارین زماان ممکان            

کیبااک از ساافره هفاات سااین بااود و ساافر عقااد! بااه توااویر لاایال زیااده بااود، انااداختم  تر

 :تو صینه لبخندی زدر و زیر لی  فتم

 !زه خوشگل شدی_

 :زشماا رر ستاره شد و با شیطنت لی زد

 !زشماذ رو درویا کن_

همااه از ایاان عقااد یهااویک خااا خااورده بودنااد، از انمطاااف ییاار منتظااره محمااد ص ااا! امااا  

و محرمیاات  باال از صتلیااه، همااه رو مگاااب کاارده  اااهرا خطبااه عقااد کنااار خونااه خاادا 

بود! نگاهک به رارزه  شانگک کاه بارای  ناد ساابیدن باا ی سار عاروس و دامااد باود،           

 :انداختم

 !بااک شدهاین رو از کگا صوردیدض زه دورا  الب_

 شاانگهض باارای عقااد امیاار و نوشااین درساات کاارده بااودر! ساافره عقااد زطااورهض       _

 !دیشی با نوشین درستا کردیم
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 !عالیه! دست خفتتون تال_

مانا کاه  ابال باهااا هماهنا  کارده باودر، تمااس  اراتم و          با موبایلم باا اساتاد باه   

  . دا رو روی بلند و   اشتم

او: از ص ااای سااپنتا اخااازه  رااات و بمااد از لاایال، اولااین بااار کااه اخااازه  رااات، نوشااین 

 :که با سهیال دو ترف رارزه رو  راته بودند،  فت

 !را داماد خوشبختک بیارهعروس راته ب_

 :دامه دور، دوباره نوشین  فت

 !عروس راته شادی و نشاب بیاره_

 :منا به  وا رسید و بمدا  فت دای خنده استاد به

خواسااتک بیاااری صوردی، دیگااه بشااین خاای عااروس خااانم بااه سااالمتک هاار زااک مااک _

کنااار داماااد و بلااه رو بگااو! یااه و اات دیاادی داماااد حو االا ساار رااات،   اشاات       

  !اتر

  :ارانک بلند  فت

 !داماد هیچ خا نمیره! راا  یره_

 :نوشین هم بالاا له  فت

 !داماد دلا  یره_

 :منا با صرامشک که همیشه در کالر و راتارا داشت،  فتاستاد به

  !انشااب همیشه دلشون  یر هم باشه_

 :وبرای بار سور اخازه  رات و لیال خیلک رسا  فت

 !ازه ردر ومادرر ، بلهبا توکل به خدا و اخ_

 اادای کاال و دساات زدن بلنااد شاادس از ماان کااه اخااازه خواساات محکاام ومطماائن، بلااه  

خاورد  رو  فتم و استاد شارو  باه خونادن  ای ه کارد  لبهاای لایال درصیناه تکاون ماک          

خونااد  در د: باارای خوشاابختک خااودر و همساارر، بااه نظاارر داشاات صیاای الکرسااک مااک
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ین دعااا کااردرس باارای سااالمتک والاادینمون و    سااهیال، هااومن و ارانااک ، امیاار و نوشاا  

صماارزا رو  راادرر! باارای عا باات بخیااری ارزناادان خااودر، و ترمااه و صراس کااه       

کنار سفره عقد ایستاده بودناد و منتظار بودناد یکاک ب لشاون کناه تاا باا  سار ماا  ناد            

  !بسابند

 دای  لواذ که بلناد شاد، اهمیادر خطباه عقاد تماور شاده  تماور شادهض یمناک مان            

 !!الی عزیزر دیگه متملق بهم شدیمض! برای همیشهضو لی

نوشااین  رصنااک کااه بااه  ااورذ نمااادین تااو دساات ماان و لاایال بااود رو ازمااون  رااات و 

 ا  اال   اشااته روی رحاال   اشاات  سااهیال هاام سااینک حواایری حلقااه رو کااه  بااه 

ماانا تشااکر و خااداحااظک کااردر و وشااک  شااده بااود، خلومااون  رااات  از اسااتاد بااه 

 . اشتمرو توی خیبم  

در میااان دساات زدن و کاال کشاایدن دیگااران حلقااه دساات هاام کااردیم و ایاان بااار بااه  

یدر  دوباااره  اادای دساات  ب و*سااخواساات دلاام، دساات همساارر رو بااا  صوردر و   

 .زدن بلند شد

باار خااالف انتظااارر، امیاار  اارف عساال رو خلومااون  رااات و بااا زشاامایک کااه یااه نمااه  

 :اشک داشت رو به همه  فت

 ایاان تااو داشااتم صرزو اقاا  باارا خانماسااتض! ماانم همیشااه     کااک  فتااه ایاان کااارا  _

 !شدر رسر که نکردر  ناه! باشم بازیهاخینگولک

انگشااتهای کوزکمااان را تااو  اارف عساال ااارو بااردیم و سااربدری بااه تاارف هاام       

ترسااید انگشااتا رو بااه دوناام لاایال تااو زشاامهای ماان زااک دیااد کااه مااک ااراتیم  نمااک

رو تااو دهااانا می اشااتم، بااا دساات تاارف ماان بیاااره، همونطااور کااه انگشاات عساالیم  

دیگاارر، م ااا رو  ااراتم و بااه زور انگشااتا رو  اااز  ااراتم  دادا دراومااد و        

 .همه خندیدند
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ر اا  زااا و رو صراس و ترمااه اخاارا کردنااد و در نهایاات هااومن! لاایال بااا دیاادن ر اا   

خندیاد و صخار سار خاودا زاا و      محاباا ماک  و مسخره باازی زاا و نادادن هاومن ، باک     

از هااومن « در! یاارر، دو تااا راانس مااکدکتاار احماادی، یااه زااا و مااکخ»کااه رو بااا بیااان این

  . رات

ریاازه کنیااا! مااکشاایطونک نمااک»ساار کیااک خااوردن، همساارر  اابلا التیماااتور داد کااه  

  اااورذ باااه بناااابراین خیلاااک شااایک و مااادرن، مثااال ب اااه صدمیااازاد، « رو لباسااات!

 !کردیم هم دهن کیک سربدری

ر باودر از راای سافره عقاد بلناد شام یاا ناهض کاه          ای نمونده بودس تو ایان اکا  رسم دیگه

 : دای ریتمیک هومن و ارانک بلند شد

 !ص ا داماد دستپازه، حا  دیگه و ت مازه_

 :بقیه هم با هومن همودا شدند  لیال که  رمز شده بود، زیر لی  فت

 !کشمیا! به خدا خلو بابار خگالت مکب و*سنمک_

یدر  کاااری ب و*ساابااردر و ریشااونیا رو بااک توخااه بااه اخطااار لاایال، ساارر رو خلااو   

 !ندارر به اینکه سرا رو عقی برد و مگبور شدر، دو دستک سرا رو بگیرر

دیگه باید از سر سافره بلناد میشادیم کاه ایان باار ساهیال و نوشاین شارو  کردناد باه            

 :خوندن

 ...یده،ب و*سیا ، داماد تو رو  ی و*س ل به سر عروس یا ، داماد و ب_

باهاشااون همواادا شااده بودنااد و لاایال رسااما مثاال لبااو، ساار  شااده بااود!   دوباااره بقیااه 

دساتا رو تاو دساتم  اراتم و باا حرکات انگشات شساتم، رشات دساتا رو ناوازا            

 ااورتم رو بااا دسااتما: مرتااوبک کااه ارانااک داد، تمیااز کااردر و باال از اینکااه    کااردر

 :ای بخونند و کار به خاهای باریک بکشه،  فتمشمر دیگه

 دیگهض ایشا  تمور شد_

 :هومن خلو اومد
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بشین سرخاذ! نه اینکه تو هام بادذ اوماده! مان یاه تبریاک بهتاون بگام، میارر تاو           _

 !ر یرایک تا عروس خانم راحت بشه

او: به لیال تبریاک  فات و بماد هام مان رو ب ال کاردس زناد ساربه محکام رشاتم زد             

 رااات بااا انگشاات  وشااه   وبرامااون صرزوی خوشاابختک کاارد  و تااک ازر اا االه مااک   

کاارد! هااومن کااه رااات، مااادرر خلااو اومااد تااا شااا: لاایال رو از زشااماا رو خشااک مااک

ساارا باارداره، اشاااره زدر بااره کنااار! در د: بساام اب الاارحمن الرحیمااک  فااتم و بااا   

صرامااا شااا: ساافید رو از روی موهااای شااینیون شااده عزیااز دلاام برداشااتم  شااا: رو   

ای همسااارر رو باااه ساااهیال دادر و بااادون اینکاااه کساااک شااامری بخوناااه، روی موهااا 

یدر  دوباااره همااه دساات زدنااد و یکااک یکااک ب لمااون کردنااد و تبریااک        ب و*ساا

 ولاات یااادذ  »ک دوباااره در  وشاام ت کیااد کااردخ   ب و*ساا فتنااد  راادرا مو ااع رو 

 .با تکان دادن سر، ت یید کردر  تفلک خیلک نگران بود« نره!

وی اینکااه خوماار کوزولاا»و تااک امیاار لاایال رو درصیااوا  رااات و کنااار  وشااا  فااتخ 

و لاایال بااه « تونااه ازدواج کنااه!ماان تونسااته شااوهر ریاادا کنااه، یمنااک هاار دختااری مااک  

رهلااوی باارادرا کوبیااد، از  اامیم  لاای صرزو کااردر خااای امیاار  اارار بگیاارر و بااه      

 !سهیال تبریک ازدواخا رو بگم

الهااک شااکر کاال خممیاات حاساار تمدادشااون از انگشااتهای دساات بیشااتر نبااود! و رنااه 

 !های رر خممیتدیم! تفلک خانوادهشمن و همسرر صبلمبو مک

مماین، مان و لایال بلناد شادیم و ر وایدیم        « یاه حلقاه تالیاک   »ی با شنیدن صوای تراناه 

مادرر ، یک ربع ساکه وکیاور شاده باه لایال و یکاک هام باه مان شااباا داد  بقیاه هام             

رااو: دادنااد، کااه البتااه درنهایاات لاایال همااه شاباشااها رو بااه اسااااه سااکه و تراولااک کااه   

بهاا داده باودر، باه مان داد تاا تاوی خیابم با ارر   ااهرا خیای کات و دامناک             خودر 

 !نما بودکه روشیده بود، خیی
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نااازی خااانم زنااد دسااته اسااکناس دویساات تااومنک روی ساار ماان و همساارر ریخاات و  

هاا رو خماع کردناد، لایال هام      صراس و ترمه به زیار دسات وراامون اومدناد و اساکناس     

هااا رو باادون شاامردن ازشااون   هااای ب ااه در همااون حالاات ر اا  دویساات تااومنک   

 رااات و بهاار کاادور سااه تااا هاازاری داد و اسکناسااها رو روی میااز ریخاات و خطاااب    

دونیااد، ریاادا کااردن دویسااتک نااو خیلااک خندیدنااد،  فااتخ شااما نمااکبااه خممااک کااه مااک

 !سخته! واسه مراسم  زر میشه

یااز زیدنااد و مو ااع ناهااار، خانمهااا یاا ایک رو کااه از رسااتوران صورده بودنااد، رو روی م 

با یله و سا د اراای میاز رو رار کردناد  باا بفرماا زدن محماد ص اا خواساتم مثال بقیاه            

 :ی  فت وبا زشمک ادامه داد« زند لحظه  بر کن»سر میز برر که ارانک 

 .سر میز خا به اندازه نیست، تو وخانمت برید تو اتاز لیال، براتون ی ا میارر_

ر و در رو رشاات ساارر بسااتم  بالاا االه ساامت   باارای اولااین بااار وارد اتاااز لاایال شااد  

همسرر بر شاتم و دساتار رو بااز کاردر، باا کماک تملال باه سامتم اوماد و در صیوشام            

 .خای  رات

 :سرر رو خم کردر و کنار  وشا زمزمه کردر

 !خااان! انگار خدا برای ب ل من،  البت رو  راته_

گااا ز: زدر و رنساارا رو بااا   رااات و بااه زشاامار خیااره شااد، بااه لبهااای خااوا   

ای بااه در خااورد و ماان و لاایال مثاال   ساارر رو رااایین صوردر  نرساایده بااه مقوااد، تقااه   

ی تخاات نشسااتم و ااااراد خطاکااار سااریع از هاام اا االه  ااراتیم  بالاا االه روی لبااه   

بااالا رو روی رااار  اارار دادر  لاایال در رو باااز کاارد و نوشااین بااا سااینک یاا ا و دساار     

بااا سااینک نوشاایدنک و لیااوان وارد شااد       رشاات بناادا هاام ارانااک   وارد اتاااز شااد 

کنمااک هااای کااواتک و ماازاحم رو روی میااز تحریاار  اارار دادنااد و خااواها مااک  سااینک

 !در راسخ به تشکر ما  فتند و راتند

 رو زمین بشینیمض_
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 :مو یانه نگاها کردر

 !هاترهی ا بخوریمضلی خوشمزه_

الا رو از لبهاااا رو بااه درون باارد و  وشااه زشااماا زااین خااورد  خلااو اوماادس باا     

روی رااار برداشاات و باارخالف انتظااار ماان یااه ور روی راهااار نشساات و دسااتا رو      

یدنا بااا  ب و*ساادور  ااردنم حلقااه کاارد  ایاان بااار ماان بایااد ساارر رو باارای         

ای باه در خاورد  لایال مثال     صوردر  هنوز سرا رو خام نکارده باود کاه دوبااره تقاه      مک

دا رو روی زماااین راااره، خاااوای کاااه روی نارنگاااک ساااامن کشااایده ماااکرزمناااده

 !انداخت و سریع بلند شد! ترمه و صراس بودند با بشقاب و  اشق و زنگا:

 :لیال دستک به  ردنا کشید و  فت

 !خیا:! بیا ناهار بخوریمبک_

روی زمااین نشسااتیم و یااه ور بااه تخاات تکیااه دادیاام  در حالیکااه بااا یااادصوری دوتااا     

 ا  ساه زهاار تاا  اشاق     خندیادیم، شارو  کاردیم باه خاوردن یا      سد حا:   شاته، ماک  

 :که خوردیم،  اشق رو ازا  راتم و  فتم

بمیااد میاادونم دیگااه کسااک بیاااد  تااا ایاان سااری سااهیال نیومااده برامااون سااوپ بیاااره، _

 !بیا اینگا

 به سمتم اومد و دوباره تو ب لم نشست   

 ...!صخیییا! تلسم شکسته شد! حا  از او:، با کیفیت خووووب_

 

هاااا ی تخاات نشساات، هاار دو دسااتا رو روی  ونااه هازر اا االه  رااات و روی لباا 

  اشاات و زشاام بساات  راارا سااینه متناساای بااا سااربان  لاابا از روی کاات هاام     

 اباال دیاادن بااود  لیااوانک نوشااابه ریخااتم و بااا دسااتهایک کااه لاارزا مشااهودی داشاات، 

 .لیوان رو به لبا نزدیک کردر
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ر کنااه زیکااا  بخااور، ساار هی ااک ساامف کااردی! یکااک ا ن ببینتمااون اکاار مااک        _

 کردیم!!!   

 !ا رو خودر سر کشیدر  من هم به انریی نیاز داشتمدو سه  ل  خورد و بقیه

 بهتریض_

 !صره_

کاارد  بلنااد شااد و بااه تاارف صینااه  بااه تاارز تااابلویک از نگاااه کااردن بااه ماان ااارار مااک 

کان  رااک رات  کمک ری زد کاه باه خااتر لارزا دساتا از خا  بیارون زد! باا  اوا         

 موهااایک کاارد تااالا و زد  ونااه ری رد  کمااک هاام تمیاازی دورتااادورا رو راااک کاا 

: بر ردونااه  تااااتک بااه روی  او حالاات بااه دوباااره رو بااود شااده رهااا ساانگاز از کااه

 :موهاا راشید و بدون اینکه به من نگاه کنه، از توی صینه ررسید

  خوب شدض_

خلااو راااتم و از رشاات ب لااا کااردر، ساارر رو کنااار ساارا   اشااتم و بااه توااویر      

  :ه نگاه کردرخودمون تو صین

 !نگار کن!    با توئم! نگار کن_

 .سرا رو با  صورد و به توویرمون لبخند زد

صهااان! اینگااوری خوبااه! عشااق محتاااب ماان! باااور کاان  اااهرذ هاایچ ار ااک بااا لحظااه _

 !ورودمون به اتاز نکرده! اینقدر نگران نباا

 :یدر و ادامه دادرب و*سروی موهاا رو صرور 

صوری خااوار ازر زشاام بگیااری! باشااهض اتفاااز خگالااتنمااک عاشااق  رمااز شاادنتم، امااا_

ر  نااداده کااه تااو اینگااوری شاادی! حااا  یااه  لاا  دیگااه نوشااابه بخااور، بااریم بیاارون   

 ! راتنکاشکک حواسشون بود نوشابه انریی زا برامون مک

 .خودر هم دستک به موهار کشیدر و سینک ی ا رو برداشتم تا با هم بیرون بریم
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 «لیال»

ا خااداحااظک کردنااد حاادود زهااار بمااد از  هاار بااود کااه ساایاوا و خااانواده ساااعت 

و راتنااد  بااا راااتن مهمانهااا، نوشااین شااالا رو درصورد و دسااتک  ی موهاااا کشااید    

 :و موهاا رو به ز  و راست ااشون کرد و  فت

 !الهک شکر، همه زک عالک بر زار شد_

 :بود،  فتمبا محبتک که همیشه به نوشین داشتم و امروز مراعف شده 

 بااراذ وا مااا دسااتت درد نکنااه! ساان  تمااور   اشااتک! خاادا خواهرشااوهرذ رو      _

 !کنه حف 

ساامن کاای و کولااه کااردن  ااورتا صمینااک  فاات کااه مامااان بااا تااوپ راار، خااودا رو 

 :انداخت وس 

خواساتکض خاز زدر  فاتم اینقادر سان       بفرما سارکار خاانم عقال کال! هماین رو ماک      _

تااک ایلیااه بهلااه خیمبهلااه! ا ن راحاات شاادیض ایاان  خیاای ایاان رساار رو بااه سااینه ناازن!  ف 

 !همه کوتاهک مقور خودتک، خودذ

بهت زده نگااهم رو از ماماان باه نوشاین کاه شاونه باا  اناداخت و بماد از اون باه امیار            

 :که مثل من شوکه شده بود، انداختم  امیر زودتر از من به خودا اومد

راتیااد، ا مااکو خونااوادهشااما تااا دو د یقااه راایا داشااتید  ربااون  ااد ه ساایاوا   _

 زدید، یهو زک شدضلبخند مک

 :دوباره مامان مثل اسپند رو صتا شرو  به خلز ولز کرد

کااردرض  وشااتم زیاار دندونشااونه! حاادا ل ایاان زشاام    مهمااونم بااودن! زیکااار مااک _

 !سفید بفهمه از ا ن به بمد درست راتار کنه

 :زه،  فتمتمار بدنم رعشه  راته بود، با  دایک که سمک داشتم نلر

  میشه بگید زک شدهض_
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مامااان خااودا رو روی مباال انااداخت و بااا انگشااتهای دساات شاارو  بااه شاامردن        

 :کرد

اون از  ااال نیاوردنشاااون! اون از زیااار لفظاااک ندادنشاااون! اون از راااو: رو سااار      _

عااروس نریختنشااون!    هما هاام مقواار خااودتک! اونقاادر شاال  راتااک کااه باادعادذ  

 !شدن

 :ب ه کرده خواب دادر

 ! حلقه، سبد  ل بود دیگه! لیلیور و  ل سر سبد _

اون ساابد حلقااه بااود، نااه ساابد  اال!  لااک هاام کااه هااومن صورد، دسااته  اال بااود، نااه   _

 !سبد  ل

 :کمک مکث کرد و نفس  رات و ادامه داد

ا ایان وسا  زیکااره باودض     هاا باشان، رسارخاله   ا ال مگاه  ارار نباود اقا  خاانواده     _

 هانض زیکاره بودض

 !برادرشه! تو تمار مراسم خواستگاری هم بودهومن در خایگاه _

 :مامان با تمسخر لی زد

کااردی ا ن خایییگاااااه!    ا ااه اونقاادر ساار خریااد خااودذ رو خااوار و خفیااف نمااک    _

 !!شد  زن بیوه نبودی که زیر لفظک نگراته، بله دادیاینگوری نمک

امیار   بالاا اله  نوشین زیر لای زیازی باه امیار  فات و خاودا باه صشاپزخونه راات          

 :رو به مامان  فت

ای کااه بااه عنااوان شاااباا دادن رو مامااان! یادشااون راتااه بااوده! و رنااه همااون سااکه_

 تونستند زیر لفظک بدن! صخه کک واسه شاباا سکه میدهضمک

هم ین میگاک ساکه، انگاار تماار بهاار داده! یاه رباع ساکه اینقادر بااد کاردن دارهض!            _

خااواین ض ایاان رو زااه خااوری مااکرااو: رو ساار عااروس نااریختن رو زااک میگااکض هااان 

 توخیه کنیدض
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 :اشکم سرازیر شد

مامااان خااان! همااه زیااز یهااویک شااد، یااادتون راتااهض خاای حواسشااون نبااوده ، زااه    _

دوناام رااو: خاارد  یرشااون نیومااده،     ایاان حراهااا اونقاادر ارزا داره کااه روز     مااک

 کنیدضعقدر رو زهرمارر مک

 :با ناراحتک رشت دستا زد و  فت 

اباشاها رو زارا دادی باه سایاواض! راو: شااباا بارا عروساه! ناه دامااد!           عاه! ش عهعه_

خااوای دار و ناادارذ رو بریاازی خلااواض! باادعادتا نکاان! خااان مامااان    از حااا  مااک

 !اینقدر ررروا نکن

ماماان، تااو رو خاادا!!! رااررو زیااهض!    رولهااا رو کگاا می اشااتمض خاای اکاار کااردر باادر   _

 !یکک بشهض دست سیاوا بهتره! مگه  رار نیست خیبمون

 باال از اینکااه مامااان خااوابم رو بااده بااه حالاات  هاار بااه اتااا م راااتم و  وشااه سااه کاانی 

اتاز، م اله شادر و باه اشاکهار اخاازه دادر باک توخاه باه صرایاا  اورتم، هار زقادر            

دوساات دارنااد، ببارنااد   اادای داد و بیااداد امیاار و مامااان و  اادای بابااا کااه هاار دو رو  

رساید  شاک نداشاتم نوشاین خاودا رو از      ماک کارد باه  اوا    به صراما دعاوذ ماک  

دعااوا کنااار کشاایده و تااوی صشااپزخونه ترمااه رو ساار رر کاارده! و باااز شااک نداشااتم   

یااادصوری شاااباا مامااان ساایاوا کااار نوشااین بااود، و رنااه امیاار کگااا حواسااا بااه    

  !این زیزاستض! خدا حفظا کنه

ک بااا  راتااه تقااه ای بااه در خااورد  سااریع بلنااد شاادر و داماانم رو کااه بااه تاارز ااتراااح 

 :بود رو درست کردر  امیر بود! خندید، هر زند مونوعک، اما خندید

خیااا: بابااا! مگااه  کنااهض بااکخوماار کوزولااوی ماان زاارا روز عقاادا داره  ریااه مااک   _

کنااک از ایاان راتارهااا زمااان ازدواج ماان نداشااتض بااا شناسااکض اکاار مااکمامااان رو نمااک

 !یه کاراکتر دیگهض

 :خوشید اشکار که خشک شده بود، دوباره
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 .... !امیر، خیلک اعوابم رو خرد کرده_

 :اومد خلو و ب لم کرد و ریتمیک خوند

هار   نااه ایاان رو بایااد باارا نوشااین بخااونم، صهااان ، یااادر        ساارتو باا ار رو شااونه  _

 !هایت را برای،  ریه کردن دوست دارر، دوست دارراومد   شانه

 :دا   اشته بود، ادامه داهمونطور که سرر رو روی شونه

هاااای مااان همیشاااه بااارای  ریاااه کردنااات مهیاسااات! خواساااتک مااادیونک    شاااونه_

 !رودروایسک کنک! با خره داداا باید به یه دردی بخوره

 !امیییر_

 :ا اشار داد و ن اشت بلند کنمسرر رو به شونه

 هورض_

 !تونستک بری هنرریشه بشک! نقا بازی کردنت عالیهشدی، مکا ه دکتر نمک_

 :وار نوازا کردهصرور رشتم رو دایر

 !صدر باهوا به هر کاری دست بزنه، مواق میشه_

 باهوا! اون زه حراک بود خلو سیاوا  فتکض_

 !نشنید_

 !شنید_

 !نه، نشنید_

 :ازا اا له  راتم

 !زرا شنید! خندید_

 :لحن و  داا رو مثل ترمه کرد

 کنااکزقااد روسااوله شااوهرذ!    صهااان، حااا  خااوب شااد! همیشااه بخنااد     ریااه مااک _

کناه، شابیه عماو خ اد شااخدار میشاک! ایان یاک سااعت اخیار رو از           زشماذ راف ماک  

تااو  هناات راااک کاان  مامانااه دیگااه! خیرخااواهیا ایاان خوریااه! امااروز روز عطااف      
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زند یته! باید شاد باشاک ناه اینکاه    بارو خادا رو شاکر کان سایاوا اینگاا نیسات باا            

  !راتکاین  یااه ببینتت! و  رنه دما رو می اشت رو کولا و درم

 :روی  ندلک میز صرایا نشستم

 !با مامان دعوا کردیض براذ بد شد_

 :خودا رو روی تختم انداخت و راهاا رو دراز کرد

 !صخیییا!    مهم نیست!    بمدا از دلا درمیارر_

 :نگاها کردر 

 !امیییر_

 هورض_

 :ای مونوعک  فتمبا خنده

 !بگو« مخان» مهم نیست، ولک به نوشین« هور»به من میگک _

 :صمیز خندیدای ایرازبه  هقهه

باا ار یااه روز از عقاادذ بگاا ره، بمااد باارا ماان در دربیااار، خماار کوزولااو!    حااا        _

 خانم، هورض

  .خوار خلو مامان زیزی بگممیگم از ترف من تپل از نوشین تشکر کن! نمک_

 :استفهامک نگاهم کرد

 !بابتهض_

کااه تااو و نوشااین رو دارر! ممنااونم،  دونااه!     امیاار! ماان خیلااک خوشااحالمخااودا مااک_

 .واسه همه زیز

 :ا   اشت و ادای هندیها رو درصوردانگشتا رو زیر زونه

 !ارا ایلم هندی شد  اق  یه سیاوا کم داره_

همون مو ع موبایلم کاه کناار تخات باود، باه  ادا در اوماد  امیار باا نگااهک باه صیادی             

 :کالر لبخندی زد و سمن دادن  وشک به من  فت
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 !ستزادهال:ح_

  .و از اتاز بیرون رات

 : وشک رو برداشتم

 !سالر عزیزر_

 !سالار خااانووور! خوبکض خسته نباشک_

 :توی صینه نگاهک به خودر انداختم و زیر زشمم رو تمیز کردر

 ممنون  تو خوبکض_

 تونک با هم بریم بیرونضمرتی کردن خونه تمور شدهض مک_

 کک و کگاض_

 !دنبالت، خاا رو هم بمدا بهت میگم دو ساعت دیگه میار _

 !باشه، رس تا دو ساعت دیگه_

لباسااام رو عاااو  کاااردر و صرایاااا وحشاااتناک  اااورتم رو رااااک کاااردر  موهاااای 

ر رو باااز کااردر و بااا انگشاات روساات ساارر رو ماسااای دادر  امیاار راساات شااینیون شااده

 !خوری  بو: کنم فتس باید مامان رو همینمک

راااتن ساایاوا رو از تااو  هاانم راااک کاانم و رو  و     ساامک کااردر اتفا اااذ بمااد از    

کاانم! مطمئنااا یااه دوا صب  اارر بهاام کمااک     رواناام رو عاااری از هاار تفکاار منفااک  

 !کردشایانک مک

حوله حمار به تن، متفکر باه ر اا: لباساهار نگااه کاردر  شای  بال نوشاین بهام  فتاه           

تیکااه   ره  ره، هیکلاات رو باارا شااوهرذ رو کاان! تااا محاارما شاادی بااا مااایو دو»بااود 

بااه خاااتر همااین بااه ریشاانهاد « خلااوا ریه نریااا! باا ار باارا دیاادنت ولااع داشااته باشااه!

خودا برای سار عقاد یاک کات و دامان کاامال روشایده و یاساک رنا  باه تان کارده             

بااودر! کااه البتااه حرااور هااومن باعااث شااد باباات روشاایدن لباااس روشاایده خاادا رو      

  !شاکر باشم
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ر و سااارااون خااین برداشااتم و کشااوی یااه ریاارهن مردونااه  رمااز زهارخونااه، بااا شاالوا

 .لباس زیرهار رو باز کردر تا لباس بردارر

 :موبایلم دوباره زن  خورد  سیاوا بود، با عگله بدون احوالپرسک، ررسید

 بین سه تا میوه خرمالو، سیی و  البک کدور رو بیشتر دوست داریض_

 !خرمالو_

 حاسر شدیض خطاب به اردی  فتخ خرمالو س و دوباره تو  وشک  فتخ

 !ا ن از حمور اومدر_

 : دای  در زدنا اومد و بمد از زند لحظه ، صرور و باشیطنت  فت

 کنمضمک  حبت عریان خوشگل خانم یه با دارر من ا ن یمنک خووون! _

 :بک محابا خندیدر

  !نه عزیزر، حوله تنمه_

 !راه ااتادیض!! بهت امیدوار شدر_

 :دوباره خندیدر و  فتم

 کک میایضکگایکض _

 !زنم، امالتون که رسیدر ، زن  مکاهمک! نزدیک خونهبمدا مک_

هااای درشاات ااار موهااار رو کااامال مشااخ  کااردر      موهااار رو رویاان زدر و حلقااه  

 :صرایشک مالیم و سبک رو  ورتم نشوندر و ریا مامان راتم

 !من خوبمض تا ده د یقه ، یک ربع دیگه میاد دنبالم، بریم بیرون_

 :به سرتارار انداخت و از نوشین ررسیدنگاه د یقک 

 زطورهض خوبهض_

 :نوشین با محبت نگاهم کرد و با لبخند خواب داد

 ماه!  ل! عالک!    حا  کگا  راره بریدض_

 !دونمنمک_
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 خلاای رو نظاارر ماشااین عقاای  ااندوز تااو درخاات بشاام،  باال از اینکااه سااوار ماشااین 

 :کرد

 این زیهض_

 :نگاه خالبک بهم انداخت

 !ها میگیم درخت! درخت خرمالوما ب _

 باال از اینکااه کمربناادر رو ببناادر، خاام شااد و کمربناادر رو کشااید و بااه همااین هااوا     

 :ر کاشت و  فتای سریع روی  ونههب و*س

خااوایم درخاات بکاااریم  تااو حیاااب خونااه خودمااونس    بااه شااکرانه ازدواخمااون، مااک  _

ودمااون تاارخیح میاادر شااادیمون بااا  ااراتن خااون یااه موخااود زنااده، خلااو زشاام خ     

کنناادس ا رو دادر خیریااه، تااو مناااتق محاارور، همونگااا  ربااانک مااک    نباشااه، هزینااه 

  .کنندهمونگا هم  وشتا رو بین ااراد تقسیم مک

  !زه شیک_

 :ای بهم انداختنگاه عاشقانه

زناایم و  ااودا: کاشاات درخاات رو  تاار هاام میشااه، و تااک بای ااه رو بیاال مااک  شاایک_

رااات!    یااادذ باشااه راتاایم خونااه از سااهیال  تاار میشاایم    ص ! یااادر کناایم، شاایکمااک

خاوایم بمادا باریم اماامزاده  االح! دوسات دارر اولاین خاایک کاه          زادر بگیری، ماک 

 ریم با عنوان خدیدمون، یه خای زیارتک باشه! تو که مشکلک نداریضبا هم مک

 !خوبه، موااقم_

 :به صینه ب ل نگاه کرد و از ماشین کناری سبقت  رات

 !مشکلک نداری بریم امامزادهضنگراتک! میگم _

 :بدون اینکه کوزکترین خگالتک بکشم، خواب دادر

 !صهان! نه، مشکلک نیست_
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بااه رهلااو زرخیااد و کمربناادر رو باااز کاارد، بااا بهاات و حیاارذ نگاااها کااردرس لبخنااد   

 :شیطنت صمیزی روی لبهاا اومد

 !بهت  فته باشم ، خوشم نمیاد تو ماشین خودذ رو بندازی تو ب لم_

کااردر کااه حااراا زااه ربطااک داره کااه یهااو ری یااد بااه راساات و بااه  م اکاار مااکداشاات

 :سمتا خم شدر! درخا دستا رو دور کمرر انداخت و  فت

 !نه دیگه! دست به مهره بازیه!    سرذ رو ب ار رو رار_

 !بینندزشته! مردر مک_

 !شیشه دودیه، زیزی دیده نمیشه_

ر رو روی راااای سااایاوا باااا وخاااود اراااای خاااالک باااین دو  اااندلک و صزارا، سااار

  اشااتم و ساایاوا دسااتا رو روی ساارر   اشاات، دسااتا بااک حرکاات بااود امااا      

 !کردی  وشم بازی مکانگشت شستا بدخور با  له

 کمرر درد  رات، راشمض_

 : وشه لبهاا انحنا  رات

 !تو زقدر حرف  وا کن شدی! راشو_

 

اومدنااد! تمااار   وارد حیاااب کااه شاادیم، مامااان زری و سااهیال بااا بیاال بااه ریشااوازمون    

کنااد و ماان نهااا: رو داخلااا  اارار دادر و راااا   ماادتک کااه ساایاوا  ااودا: رو مااک  

خاااک ریختاایم ، توساا  سااهیال بااه همااراه رارازیتهااای  فتاااریا ایلمباارداری شااد و    

نهایتااا و تااک بااا شاالن  بااه نهااا: صب دادر، مامااان زری بااا  کاار  االواذ، از ماان         

خااوایم نااه، مااک»نااوان کاارد کااه خواساات وارد خونااه بشاام  امااا ساایاوا خیلااک سااریع ع

  «!بریم امامزاده  الح

از روی ادب باااه ماماااان زری و ساااهیال بفرماااا زدر کاااه خوشااابختانه اونقااادر خنباااه   

داشااتند کااه متوخااه شاارای  بشاان و خودشااون نیااان! تمماادا اساامک از زااادر نیاااوردرس   
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ساایاوا هاام ارامااوا کاارد  تاارخیح دادر از زادرهااای خااود امااامزاده اسااتفاده کاانم   

 !ینکه هنوز هی ک نشده ازشون زیزی  ر  بگیررتا ا

 :از خونه که بیرون اومدیم،  فتم

 !خوری بد شدراتیم خونتون، اینحا  دو د یقه مک_

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه، خواب داد

بابااااذ  فتاااه اخاااازه نااادارر ببرمااات خوناااهس زشااات ایناااه کاااه از اعتمااااد رااادرذ  _

 .سو استفاده کنم

 :بهت زده ررسیدر

  کضنمکخدی _

 :روزخندی زد و  فت

بردماات تااو بااه ماان میاااد ساار ایاان زیزهااا شااوخک کاانمض!    ماان کااه از خدامااه مااک   _

تاون کاه رااتم باه ایان      کاردر!    راساتک، از خوناه   اتا م، ل ذ مو ع ناهاار رو مارور ماک   

ایام! زاون هار دوماون تاو بحاث عملاک        تگرباه اکر ااتادر ما زقدر خوشابختیم کاه باک   

کترین زیاازی باعااث رساایدنمون بااه اوج لاا ذ میشااه! مااا از    دانشااک نااداریم ، کااوز 

رساایم  ایاان  زیاازی کااه باارای دیگااران عااادی و  ااراا ل تبخشااه، بااه عاارا مااک      

  !سمادذ بزر یه که صدر کنار عشق ابدیا به این تگربه برسه

 

از امااامزاده کااه بر شااتیم، ریشاانهاد داد از بااازار تگااریا دیاادن کناایم  ایاان بااار ماان   

و دساااتهای بااازرگ و ماااردونا رو  الااای دساااتار کاااردر    دساااتم رو خلاااو صوردر 

انگشااتانم  بااه  ی انگشااتانا  فاال شااد و انگشاات شسااتا شاارو  بااه هنرنمااایک       

رشاات دسااتم کاارد  نااوازا رشاات دسااتم بااا انگشاات شسااتا باایا از حااد توااور     

 !ل تبخا بود   اهرا کارایک این انگشت از توور من بیشتره

 !یه زیزی بخریم یاد اری از امروز_
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 زکض_

دساتم رو باه خاااتر ازدحاار خممیاات رهاا کارد و بااا  ارار دادن دسااتا باه دور کااتفم        

 :و هو: دادنم به خلوی خودا،  فت

 !دونم! یه زیز برا خونموننمک_

بااه ریشاانهاد ماان مگساامه   ااک یااک زوج عاشااق رو خریاادیم کااه روی نیمکتااک         

 !نشسته بودند وسرشون رو به هم تکیه داده بودند

 !سیاوا خان! من  شنمه_

 :نگاهک به ساعت انداخت

 !تازه ساعت هفت و نیمه_

 :خودر رو لوس کردر

 صخه ناهار ن اشتک بخورر، یادذ راتهض_

 :راتیم،  فتدوباره دستم رو  رات و درحالیکه به سمت صبمیوه اروشک مک

کنایم تاا   بنادی ماک  خاوایم باریم ارحازاد! اماال باا یاه لیاوان ممگاون تاه         برا شاار ماک  _

 !بمد

 :مشتابزده  فت

 !زنه! بستنک بخرنه، ممگون نه!  ورتم خوا مک_

 :درحا: خوردن بستنک بودیم که مامان زن  زد

 کگایکض رس کک میای خونهض_

 :متمگی خواب دادر

دونام زودتار از   خاوایم باریم ارحازاد، بمیاد ماک     تازه سااعت هفات و نیماه! شاار ماک     _

 !یازده برسم خونه

 : دای داد مامان بلند شد

 !نزن! زود بیا خونه ا ووال! حراشم_
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، « بحااث نکاان»ساایاوا بااا وخااود ناااراحتک مشااهودی کااه در زهااره داشاات، اشاااره زد  

 .زشم در زشم با سیاوا، زشمک خطاب به مامان  فتم و  طع کردر

 .ای، دستم رو  رات و به ترف ماشین راتیمدر سکوذ ناراحت کننده

 :با تمار نازی که بلد بودر،  داا زدر

 !سیاااواض_

 ضخانم_

دوناام زاارا اینگااوری  فااتن!  اابال کااه محاارر    ناراحاات نشااو، باشااهض بااه خاادا نمااک  _

 !کنندزدر، ا ن اینگوری مکنبودیم، ساعت ده شی باید کارذ مک

 :خطک بین دو ابروا ااتاد و خدی  فت

 اابال  یااد ماا هبک کااه هاار دومااون داریاام، باعااث شااده بااود خیالشااون راحاات باشااه،  _

دیگااه  یااد و بنااد شاارعک وخااود نااداره، اقاا  بحااث   کناایم  ا ندساات از رااا خطااا نمااک

یااک  ولااه! مطمئاانم ا ااه  باات  ااانونک بااود، ا ن اینقاادر نگااران نبااودن! نگااران           

محرااااری نبااااودن محرمیتمااااون هسااااتند  بهشااااون حااااق میاااادر، ولااااک خاااای،  

  .بگ ریم منم     

 

به خونه کاه رسایدیم، از ماشاین ریااده شاد و از راای صیفاون ساالر و خاداحااظک کارد           

 .با با ا رار زیاد ازا خواست به خونه بیادکه با

امیاار اینااا راتااه بودنااد و اقاا  خودمااون بااودیم  ساایاوا روی کانارااه راحتااک هااا:       

نشساات و ماان هاام باارای تمااویه لباااس بااه اتااا م راااتم   اابلا مامااان از ساایاوا     

خااواد دسااتاا رو بشااوره، تمااارف نکنااه! سااریع سااارااونم رو       خواساات ا ااه مااک  

ار، ارهااایک کااه زیاار شااا:  ردن صب بااه موهااای رویاان زده درصوردر و بااا اسااپری کاا 

خوابیااده شااده بااود، رو ساار و سااامونک دادر  کمتاار از سااه د یقااه بمااد حاساار شاادر و   

 .به ها: بر شتم
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بابا و سایاوا در ماورد شادذ  رماای هاوا مشا و:  احبت بودناد کاه باا ورود مان،            

زشامهایک کاه    سیاوا کالما رو  طاع کارد و رو باه مان لبخناد رات و رهناک زد و باا        

 :مثل زشمهای تار  ربه شبیه  لی شده بود، بک توخه به حرور بابا  فت

  !به! خانور خانوما! زشم ما روشنبه_

 :ای کرد و  فتمامان تک سراه

 !حگاب ندیدیایه خوری میگک زشم ما روشن، انگار ا ال بک_

 :با رررویک تمار، لبخند زد

  !وری باشه، باز و رهاموی درست شده، مونوعیه! مو باید اینگ_

کنار دست سایاوا باا اا اله ده ساانتک نشساتم  و تاک لیوانهاای شاربت خاالک شاد و           

ای کیااک با یمونااده از عقااد بااه رایااان رسااید، بابااا نگاااهک بااه مامااان انااداخت و اشاااره  

  :زد، بمد رو به ما  فت

ا هام  کنیاد، ماا دوتا    رار بود شار امشی رو من بخارر  تاا شاما دو تاا یاه  احبتک ماک       _

 یااریم  ساار کوزااه کااه رساایدیم زناا     ریاام از همااین ساار خیااابون ریتاازا مااک   مااک

 !زنیم، میز رو صماده کنیدمک

ساایاوا خیلااک خونساارد و عااادی برخااورد کاارد، امااا ماان باادنم  اار  رااات و باارای    

 .ارار از نگاه بابا خودر رو با روست کندن خیار سر رر کردر

راتنااد، ساایاوا مگاادد روی کانارااه  بااه محااه اینکااه مامااان و بابااا از خونااه بیاارون    

 .نشست و اشاره زد رو راا بشینم

 

 «سیاوا»

روی کانارااه نشسااتم و اشاااره زدر روی رااار بشااینه  بااه تاارام اومااد و تبااق خواسااته    

 :من نشست  سرر رو  ی  ردنا بردر و سمن استشمار عطر تنا  فتم
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و ساایما هااای  ااداتاار از ایاان نداشااتک بپوشااکض شاابیه تااازه عااروس  لباااس روشاایده_

 !شدی

 !خلو بابارض_

 :دستار رو زیر لباسا بردر و روی کمرا   اشتم

  ردیضخوری مکخلو باباذ هم این_

 :خودا رو مثل  ربه تو ب لم م اله کرد و بهم زسبید

 ا ن از لباسم دلخوریض_

 :نوازا دستهار رو وسمت دادر

 !من خواد لباس اون شی رو بپوشکس اینبار براینه  لم، اما دلم مک_

 :ای روی ساعدر   اشتهب و*س

روشام  خوناه شاما هام کاه      شرمنده!  فتم کاه تاو خوناه خلاو باباار از ایان تارهاا نماک        _

 !مونه واسه بمدنمیشه بیار  رس مک

بااا  اادای زناا  تلفاان مثاال خناازده هااا از خااا رریااد و ساارایا رااات  ار اات ریاادا    

وساک باه خاودر    ای ریلکاس بشام، در هماون حالات دراز کاا، کاا و        کردر تاا  ره 

  .دادر و بلند شدر

 خوایضست    تو زیزی نمکمامان میز رو زیده، سا د هم صماده_

 : به رهلو به ورودی صشپزخونه تکیه دادر

 تو یخ ا: رو نگاه کن ببین نوشابه از  هر موندهض_

 :بطری نوشابه رو با دستهای مرتما به دستم داد و خودا سر یخ ا: رات

 خیار درست کنیم که مثال سر رر اون بودیمضموااقک یه ماست و _

 :لبخندی زدر
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کنااک صی کیوشااون رایینااه، متوخااه نشاانض یااا خودشااون تگربااه ایاان زیزهااا اکاار مااک_

زناه تاا ماا    رو نداشتندض! رادرذ اونقادر زبلاه کاه اعاالر کارد  بال از اومادن زنا  ماک          

 !ار ت داشته باشیم خودمون رو خمع و خور کنیم

 :ک که شسته بود رو با زا و خلور   اشتتوخه به من خیارهایبک

 !راشو دستاذ رو بشور این خیارها رو خرد کن، تا من ریاله بیارر_

 .لیوان نوشابه رو به دستا دادر و زیر شیر صب صشپزخونه دستار رو شستم

 !ا دست شستک، خونت حاللهمامان بفهمه تو صشپزخونه_

کناه  ، بماد خوناه رو براماون خاالک ماک      اره باریم ارحازاد  هاا! نماک  باباذ خیلک باحاله_

امااا  ترسااه بااه خااای ارحاازاد از خااای دیگااه ساار در بیاااریم    بااا زمااان محاادود  مااک 

  .مطمئنه با زمان محدود نمیشه کار خا ک کرد

و تااک ده د یقااه بمااد مامااان و بابااای لاایال وارد خونااه شاادند، ماساات و خیااار تاازئین      

تااا هاام بااا حااا: نرمااا: بااه      شااده بااه همااراه ریالااه روی میااز بااود و خودمااون دو     

 .ریشوازشون راتیم

اشاره نامحسوساک کاه ناازی خاانم باه محماد ص اا کارد و لای اشاردن و  وشاه زشام             

زااین خااوردن محماادص ا ، باعااث شااد بااه ساار و وسااع خااودر یااه نگاااهک بناادازر   ای    

 لاای ری و رااودر کاارر لااک یااه ایاام،ساارمه_صبااک شاارذ تااک وای ماان!   روی سااینه  

 !ای از دستم برنمیومدوزه علک ز  بود! کار دیگهبود!   بهترین راه، ک

 :اردای همون روز با لیال تماس  راتم و بمد از  حبتهای همیشگک  فتم

راسااتک عشااقم! باارای ساااعت راانی از رزشااک زنااان و اات  ااراتم، بااریم ریشااا      _

 .حاسر باا، زهار میار دنبالت

 :ای سکوذ شد و با بهت و حیرذ ررسیدزند لحظه

 رزشک زنانضضض_

 !هاصره دیگه! یادذ راتهض سه روز دیگه عروسیمونه_
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 :سرد و بیرو  خواب داد

 !باشه! خداحاا _

ای بااا   باال از اینکااه راسااخ خااداحااظیا رو بشاانوه،  وشااک رو  طااع کاارد  شااانه      

 .انداختم و به کارر ادامه دادر

ا مثاال همیشااه بااودس امااا برخااوردا ا ااال!   و تااک سااوار ماشااین شااد،  اااهر  یااااه  

ساارد و یخکاارده بااود و خااودا هاام سااردتر از دسااتاا! ساارا رو بااه        دسااتاا

کارد باا مان همواحبت نشاه! خای تبیماک باود          وشیا  رر کرد و تممادا تاالا ماک   

 !که استرس داشته باشه و خگالت بکشه

شکساته شاده باود، باه مطای رسایدیم  رایا رااتم و         « انادی »درسکوتک که باا  ادای   

م رو رشاات دسااتا کشاایدر  دو   ونااه انگشاات شساات دسااتا رو  ااراتم و نااوازا 

سااه  اادر کااه برداشااتیم، بااه بهانااه درساات کااردن شااالا ، دسااتا رو از تااوی دسااتم 

 !درصورد

ای ناازد  خااودر وارد مطاای کااه شاادیم بااه ییاار از سااالر و و تتااون بخیاار، حاارف دیگااه

 وینااده شاادر و و تااک لاایال و خااانم دکتاار بااه اتاااز مماینااه راتنااد، بااا کنگکاااوی بااه     

  .ن روستک که به دیوار بود، خیره شدرروستر نوزادان رنگی

خااانم دکتاار کااه بااه مطاای بر شاات، در اتاااز مماینااه رو رشاات ساارا بساات و بااا      

 :کرد به  وا لیال نرسه،  فت دای صرامک که تالا مک

ا کناااک! احتماااا: زیااااد باااا درد و ا ساااخته! بایاااد حساااابک  ااابلا صماااادهرااارده_

ا اه شادید باود، بباریا      خونریزی شادیدی همراهاه! صمااد یا رو داشاته بااا کاه      

  !کم درست میشهبیمارستان! تا زند ماه او:، درد مو ع نزدیکک رو داره، کم

 :نگاهک به  ورذ رن  رریده من انداخت و با لبخند ادامه داد

 !کنک، دوبله! اون بنده خدا ا یت میشهواسه تو که بد نیست! تو کیفا رو مک_

 !نیاز هست از لیدوکائین استفاده بشهض_
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کنااه، کاانم خودتااون اسااتفاده کنیااد، ا ااه دیاادی خیلااک مقاوماات مااک   ریشاانهاد نمااک_

 خوای بنویسمضبیارا اینگا براا سر کنم!        واهک بکارذ هم مک

 :لیال از اتاز مماینه بیرون اومد و در راسخ به دکتر خواب داد

 !بله، لطفا بنویسید!     من بیرون میشینم_

 :رو به دکتر  فتم

 !نیازی نیست_

 :لیال هم دکتر رو مخاتی  رار داد

 !لطفا بنویسید! من که خفتا رو کشیدر،  واهیا رو هم داشته باشم_

زیاازی نگفااتم و خااانم دکتاار نگاااهک بااه ساااعت و تقااویم انااداخت و  ااواهک رو نوشاات 

و بااه لاایال کااه روبااه روا ایسااتاده بااود، داد  تشااکری زیاار لاای  فاات و از مطاای        

 .بیرون رات

ن ایسااتاده بااودس ریمااوذ رو کااه زدر، سااوار شااد و کمربناادا رو   رااایین، کنااار ماشاای 

 .بست  دوباره  وشیا رو درصورد و خودا رو مش و: نشون داد

 :کمک که راتیم، خسته از سکوذ بینمون،  فتم

  !من امشی کشیکم_

 :بدون اینکه سرا رو از روی  وشیا بلند کنه، خواب داد

 ! بال  فته بودی_

 : دار رو با  بردر

 !زنم، اون کواتک رو ب ار کنارر باهاذ حرف مکدار_

 .دندوناا رو بهم اشرد و بک هیچ حراک  وشیا رو توی کیفا   اشت

 .اون  واهک رو بده به من_

 :یهو بر شت سمتم و با  دای نسبتا بلندی خواب داد

  خواستکضزک شدض تو که خلو من  واهک نمک_
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 :صورد ادامه داددر حالیکه راکت  واهک رو از توی کیفا در مک

 !بیا! بیا! بگیر ببر به مادرذ نشون بده _

 :ی کشیدر و داد زدرماشین رو به  وشه

 مادر من این وس  زیکارستض_

 :با همون  دای بلند داد زد

  مگه مامانت این رو ازذ نخواستهض_

 !نخیر! خودر خواستم بیایم دکتر_

 :صلود شد و همونطور داد ونه  فت داا ب ه

ه عقااد کااردیم بایااد خااودذ رو نشااون باادیض بااه خاادا ا ااه  باال از عقااد بااود،  ا ن کاا_

  !خوری بهم توهین کنکمیزدر زیر همه زیز و نمی اشتم این

 :با همون  دای بلند داد زدر

   کض! زه توهینکضزرا زرذ مک_

 :زد زیر  ریه و با هق هق  فت

ریم! ماان رو تااو کااه اونقاادر بااه ماان اعتماااد نااداری، یلاا  کااردی اوماادی خواسااتگا   _

 درحد یه دختر خراب رایین صوردی بمد میگک زه توهینکض

 :رشت زرا   رمز تو ف کردر

ااتااادی رو دور مزخاارف  ااویک، کوتاااهم نمیااای! بابااا، بااه ریاار، بااه ری مباار مساا له     _

بکااارذ و ایاان زیزهااا نبااود! همونطااور کااه راایا مشاااور و روانشااناس راتاایم، باادون   

 !راتیم که شرای  رو برامون توسیح بده اینکه دیوونه باشیمس ریا دکتر هم

 :روزخندی زد و با همون لحن  فت

صهان! که ماثال بگاه ا اه رارده ماد: ایکاس باود، از روا صلفاا بریاد خلاو، ا اه ماد:             _

کنااهض هاار ماادلک باشااه، روا کااه ت ییاار ایگاارگ بااود از روا بتاااض!!    زااه ار ااک مااک
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ه خاوب خاودذ رو نشاون    کنه! نخیار خنااب سایاوا خاان، بحاث اعتمااد باود، کا        نمک

 !دادی

 :داد زدر

میشااه خفااه خااون بگیااری، اینقاادر زر مفاات نزنااکض! مگااه ) اادار رو رااایین صوردر(    _

خاوای هازار تاا دختار نانگیای بهات نشاون بادرض         هر کک بکاارذ داشات، نگیباهض ماک    

 اهمکضمیگم بحث رزشکیا برار مهم بود، زرا نمک

 :زشمه خوشان داشت،  فت دوباره روزخند زد و با زشمهایک که هر کدور یه

ا ن کااه بااه هاادات رساایدی ایاان رو میگااک! حیااف کااه دیاار شااناختمت! هرزنااد       _

 !ر تمیزههنوزر دیر نیست! هنوز شناسنامه

روی هاام  اارار بگیااریم   هاار دو کمربناادهامون رو باااز کاارده بااودیم تااا راحاات روبااه  

 :دستم رو بلند کردر و سیلک نه زندان محکمک به  ورتا زدر

 !در تا یاد بگیری هر زرتک به اکرذ رسید به زبون نیاریاین رو ز_

زده نگاااهم کاارد، بمااد در ماشااین رو باااز کاارد انتظااارا رو نداشااتس زنااد لحظااه بهاات

 !و ریاده شد  هی ک نگفتم و اخازه دادر با خودا تنها باشه

بااه مساایر راتاانا نگاااه کااردر  بااا دساات اشااکهاا رو راااک کاارد و بااه ارااای ساابزی 

ن بااود، رااات و روی یااک نیمکاات ساایمانک نشساات  ماشااین رو      کااه در نزدیکیمااو 

درساات و حسااابک رااارک کااردر و بااه همااان ارااای ساابز راااتم و از دور نگاااها        

کااردر  هاار دو صرنگااا رو روی زانوهاااا   اشااته بااود و بااا کااف دساات ، ااورتا   

هاااا از دور هاام  اباال دیاادن بااود! یااه ربمااک کااه    رو روشااونده بااود! لاارزا شااونه 

ه زنااد بااار از خلااوا رد شااده بااود، بااا اا االه روی همااون    شاات، رساار خااوونک کاا

نیمکاات نشساات  زیاازی  فاات کااه لاایال بالاا االه بلنااد شااد و خاااا رو عااو  کاارد    

دوباره که رسر به سمت نیمکتا راات، خلاو رااتم تاا یاه حاالک باه رسار مازاحم بادر           
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کااه شاانیدر لاایال بااه ماازاحم  فااتخ بااه خاادا  ساام، باایخ  وشاام زر زر کنااک، بالیااک بااه   

  !یارر که مریای هوا به حالت  ریه کنندسرذ م

رساار هاام باارو بابااایک  فاات و رااات  همونگااا رشاات درختهااا ایسااتادرس زنااد نفااس      

عمیاااق کشاااید و باااه تااارف صبخاااوری راااات و  اااورتا رو شسااات  دوبااااره روی  

ای اقاا   ااورتا رو بااا بااادبزنک کااه تااو کاایفا داشاات،   ااندلک نشساات و ده د یقااه

کاه درهماان حاوالک باود راات و باا یاک کیساه         باد زد  بماد باه تارف ساورر ماارکتک      

اریاازر کااه تااوا بسااتنک یخااک بااود، بیاارون اومااد  کنااار خیابااان ا االک رااات و یااک   

کناهس  ماشین دربست  رات  خوشام میااد تاو ایان اوساا  روحاک هام اکارا کاار ماک          

 !بگای کمپرس یخ از کمپرس بستنک یخک استفاده کرد

 

و  ااراتم کااه خااواب نااداد  زمانیکااه ا رکالاااه و سااردر م بااه کلینیااک راااتم  شااماره

حاادس زدر دیگااه بایااد بااه خونااه رساایده باشااه، بااا شااماره خونااه تماااس  ااراتم         

  :ردرا  وشک رو برداشت و با خوشرویک زیاد با من حا: واحوا: کرد و  فت

 !زنم وشک دستت باباخان! ا ن  داا مک_

و در خریااان ا ر اااهرا تونسااته بااود ساارخک زشاامهاا رو از بااین ببااره و خااانواده   

 !اختالامون  رار نده

 : دای  در زدن اومد و باز و بسته شدن درس و  دای لیال

 !بفرمایید_

 ! فتک خانم، سالر بالها مک_

  . ک  بالها، ا ن با  بالها خیلک ارز کردهخودذ مک_

 :ای کشیدرروف کالاه

 !یزن  زدر ببینم رسیدی خونه یانهض موبایلت رو که شکر خدا خواب نمید_

 :با تمسخری در کالما  فت
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 !بینک که! رسیدرزقدر نگرانمک! مک_

 !باید با هم  حبت کنیم_

تونااه راتارهااای امااروزذ رو توخیااه کنااه! احساااس ا ن ماان باارای هایچ  ااحبتک نمااک _

ساات! باارای کسااک کااه کارتهااای     کسااک کااه یااک روز از عقاادا   شااته، ااخمااه    

کاارده! امیاادوارر هاایچ   ریاازیعروساایا رو رخااا کاارده و باارای عروساایا برنامااه 

 !دختری به اینگایک که من هستم، نرسه

 !خیلک شلویا کردی! ریاده شو باهم بریم_

 .ذ رو ندارر، دوست ندارر ا ن باهاذ  حبت کنمحو له_

  .بمد هم تق،  وشک رو  طع کرد

شاای خیلااک باادی بااودس سااردرد، اعواااب خاارد، مریرااهای مزخاارف، منشااک ارااو:،    

 ...زای بدرن ،

 

ون روز،  باال از راااتن بااه خونااه، بااه بیمارسااتان لاایال راااتم  بااا هااومن تماااس   اااردای ا

 ااراتم و ازا خواسااتم ترتیبااک بااده کااه لاایال رو تنهااا ببیاانم و هاار خااور خااودا       

شاانوایک کااه دونااه اون یکااک ادیولوییساات رو از اتاااز دک کنااه! وارد اتاااز ساانگامااک

کاارد! و بااه شاادر، تنهااا بااود  رشاات میااز نشسااته بااود و کایاا ی رو خاا  خطااک مااک     

 !کردتابلوی شنک که بها هدیه داده بودر نگاه مک

بااا شاانیدن  اادای رااار، ساارا رو بلنااد کاارد و بااا لبخناادی کااه بااا دیاادن ماان از روی  

 :لبا رر کشید،  فت

 !بفر    مایید_

  .در رو رشت سرر بستم

 . سالر_

 :به رشتک  ندلیا تکیه داد
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 .سالر_

 خوبکض_

 !به مرحمت شما_

کنناااده نشساااتم  یاااه لیاااوان نوااافه دمناااوا   اااندلک مراخماااهخلاااو رااااتم و روی 

 اااوزبون روی میااز بااودس نزدیااک کایاا  زیاار دسااتا! کایاا  رو برداشااتم و نگاااه   اال

اخااازه لاایال خرعااه خرعااه کااردر، هاایچ اعتراسااک نکاارد  لیااوان رو هاام برداشااتم و بااک 

خطااک بااود و نوشاایدر  باارخالف انتظااارر زیاازی رو کایاا  نوشااته نشااده بااودس اقاا  خاا 

 !های عگیی و یریی وشبه اکسپرسیونیسمشکل

 نقاشیت خوبه!    کگا راتکض_

 : داا از رشت راراوان اومد

 .میار_

 اااوزبون اومااد و ساار خااای خااودا نشساات  تمااار ماادذ   بااا یااک لیااوان دیگااه  اال 

 !دستا رو دورا حلقه کرده بود و خیره شده بود به محتویاذ لیوان

 : دار رو مالیم کردر

 بهتر شدیض_

 :ای بهم انداختمولک و خالک از هر  ونه عشق و عال هنگاهک مم

 ! فتم که، به مرحمت شما_

 :لیوان خالک رو روی میز   اشتم و کمک به تراا خم شدر

بهاات حااق میاادر دلخااور شااده باشااک، امااا بااه خااون مااادرر، بااه خااون خااودذ،  واادر _

خاواد  خواساتم اتالعااذ رزشاکک و تنظایم خاانواده بگیارر  دلام نماک        توهین نباود! ماک  

دونسااتم از دکتاار راااتن خگالاات   از هااومن یااا امیاار ساا ا: ایاان تیپااک بپرساام  مااک    

کشااک! ناااراحتک  باال از مطاای رو   اشااته بااودر بااه حساااب خگالاات! اکرشاام      مااک

کااردر ایاان ااکااار مزخاارف تااو ساارذ باشااه! ماان بیشااتر از زشاامار بهاات اعتماااد  نمااک
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نااه، حتااک خااودذ! دارر  بااه هاایچ کااس اخااازه نمیاادر بااه عشااقم، بااه زنااد یم تااوهین ک

بمااد هاام کااه اون زرناادیاذ تااو ماشااین رو  فتااک و ماان رو عواابانک کااردی! دامااه      

 !صخرذ باشه تهدید به خدایک میکنیا

 :اشاره ای به لیوان خالک کرد

 خوری یکک دیگهضمک_

 !برا دمنوا خوردن نیومدر، یه زیزی بگو_

 :روزخندی زد

بااا رسااره، زنونااه اوماادن   یااه خواسااتگار باارار اومااده بااود، بمااد از صشاانایک خااودر   _

خواسااتگاری  همونگااا عنااوان کردنااد کااه رساام دارنااد  ااواهک بکااارذ از دختاار         

 دونک زیکار کردرضبخوان! مک

 کاذض_

 :لبخندی رر حرص زد

هاا زیااد ر  داده،   از خونه بیرونشاون کاردر   فاتم تاو خاانواده خودتاون ایان اتفااز        _

 .کنیدبه بقیه شک مک

 :بود رو در دست  راتمدستا رو که هنوز دور لیوان 

بااادبین مااان! هااار کساااک زاااا و برداشااات و برشاااک روی بااادن باااه وخاااود صورد،   _

زااا وکا نیساات! شاااید خراحااه! اون صدر حاارف و نیاات مزخراااک داشااته، تااو هاام      

خوب خاوابا رو دادی! اماا باه و ی علاک، مان منظاورر ایان نباود  از یاه منظار دیگاه            

 .به  ریه نگاه کرده بودر

 :کردر و ادامه دادر رشت دستا رو نوازا

 !!بسضصتا_

 :کردلبخند زد  لبخندی که هیچ احساسک رو به من تلقین نمک
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شاید ا ه یه شارای  دیگاه باود، باه ایان راحتاک کناار نمیومادر  زاه باه خااتر دکتار             _

بردنت، زاه راتاار خشان تاو ماشاین! اماا ساه روز دیگاه عروسایمونه! کلاک کاارداریم!            

 !    اوکک!    صتا بس

و از زیاار دسااتم بیاارون کشااید و لیااوان دمنااوا رو بااه لاابا نزدیااک کاارد،  دسااتا ر

 :ای که نوشید، ررسیدزند خرعه

 زشماذ  رمزه! دیشی ا ال نخوابیدیض_

  !شی مزخراک بود! به اندازه یک ماه خستم_

کان خاتماه بادر و    کنناده باعاث شاد باه حراهاای الکاک و و ات تلاف        ورود یک مراخمه

 .ک از لیال، کلینیک شنوایک رو ترک کنمبا یک خداحااظک خشک و خال

بااس شااد، امااا از مکاادر بااودن لاایال خیلااک کاام نشااده بااود  یااه خااورایک     اعااالر صتااا

خودا رو مگباور باه ساازا کارده باودس اماا اناریی سااتع شاده از نگااه و لبخنادا            

  !خیلک با   شته ارز ریدا کرده بود

بناابراین باهااا تمااس     به اکرر رساید تاا اینگاا اومادر یاه سار هام باه هاومن بازنم           

 اراتم و باه تارف اتاا ا رااتم  در اتااز باااز و درحاا: ممایناه بیماار باود، باا دیاادنم            

لبخندی زد و به اتااز دعاوتم کارد  باا رااتن بیماار باه منشاک  فات ماریه نفرساته و            

 .در رو بست

  دومادض!! دیشی کشیک بودیضاحوا: شاه_

 .صره، از درمانگاه میار_

 :ادا رو به میز دتکیه

 خوووون! اومدی ریا عیا: انریی بگیریض_

 :روزخندی زدر

 !انرییض!    اومده بودر اولین سو تفاهم رو برترف کنم_

 ذ اینقدر نزار شدهضحا  مواق شدیضاوه اوه! رس واسه این  یااه_
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 :روی  ندلک بیمار نشستم

 !به  اهر صره، در باتن نه__

 :ای متفکر ررسیددست به سینه شد و با زهره

 ببینم، صخر سر خارو زدیض_

 خاروض!! زک میگکض_

 !منظورر ماچ و موزه! ب ل و    از این زیزا! ا ن که دیگه محرمید_

 :روزخندی زدر

 !!!تو محل کارض_

 :نگاها به من بود، اما حواسا به   شته ها راته بود

عرسه ناداری داداا مان! اراا رو باراذ مهیاا کارده باودر کاه هار یوال    هر کااری            _

 !خوای بکنکمک

 : وشک تلفن رو برداشت و یک شماره داخلک  رات 

 برا سنگا شنوایک زند نفر ر یرا کردیدض_

_... 

 .بسیار خی، تا نیم ساعت دیگه ر یرا نداشته باشید_

 :ای  رات وشک رو  طع کرد و شماره دیگه

 مریه داریدض_

_... 

 بینتاضتا مکسه رنی_

_... 

مقالااه صخاار در مااورد نوروراااتک و کوکلئااا ایمپلناات رو  اوکااک، یااه ساار باارو سااایت، ده_

 !سرچ کن، برار بیار  بری سایت ها! از اینترنت خودذ استفاده نکن

_.... 

 !نه، برو سایت، دکتر اخوان هم ا ن اونگاست_
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 :رو کرد به من

دوبااااره همکاااارا رو دک کاااردر، تاااا نااایم سااااعت دیگاااه هااام کااایس باااراا    _

دیگااه هاام کاایس ا نااا میااره!    راسااتک، کلیااد اتااا ا ارسااتند، نهایتااا ده د یقااه نمااک

 !رو تو خا خودکاری می اره

 

دوباااره وارد ساانگا شاانوایک شاادر، رشاات دسااتگاه نشسااته بااود و تساات رو انگااار    

 .دادمک

 عه، تو که دوباره بر شتکض_

 :کیسه رالستیکک تو دستم رو روی میز   اشتم و به میز تکیه دادر

 !بخوریم  شیر کاکائو و کیک  بحانه نخوردر،  فتم با هم_

 !کننده نداشته باشما ه مراخمه_

زنااد د یقااه بمااد در اتا ااک صکوسااتیک رو باااز کاارد و از ص ااایک کااه تسااتا رو          

ای نوشاات و مهاار و امرااا   رااات، خواساات منتظاار بشااینه، راسااخ رو روی بر ااه   مااک

 !کرد و     در رو رشت سرا بستم و  فل کردر

 !کنند نیستممککنکض اکر زرا در رو  فل مک_

زنااه! لباااس خااوار همااین اکاار رو بکننااد  نتاارس کسااک بیاااد در مااک  خاای ماانم مااک _

 !سفید خیلک بهت میاد! ناز شدی

انااریی زد و خواساات رشاات میاازا بشااینهس کااه ریشدسااتک      لبخناادی کوتاااه و بااک  

 : کردر

 خوای ازر ر یرایک کنکضنمک_

 دمنواض_

  !داشتنک منخنگو: دوست_
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یدر، همونگاااایک کاااه دساااتم هااارز راتاااه باااود! ب و*ساااو ا رخلاااو رااااتم و  وناااه

واکنشااک نشااون نااداد  صرور لاای روی لبهاااا   اشااتم و باادون حاارص و ولااع، بااا       

ارایاات خاااتر و صرامااا خیااا: نوازشااا کااردر  بااه دسااتهار هاام اخااازه دادر تااو       

 ااودی کماارا بشااینه و ار اات عقاای نشااینک رو ازا بگیااره! کاام کاام دسااتاا از    

شاات  ااردنم  اارار  رااات  لبخناادی زدر و کمااک هیگااان حالاات ااتاااده خااارج شااد و ر

 ...و ولع زاشنک حرکتم کردر

 :ر اشار دادر و با تمار وخود درصیوشا  راتمسرا رو به سینه 

 دونک زقدر دوست داررضمک_

دونم!    مان دلوارسام کساک بیااد! میشاه باس کنایمض ا ناه کاه دوبااره بادنم            صره، مک_

 !رو ویبره بیفته

 :لبخند  فتم رهاا کردر و با

  !کسک نمیاد!   حا  شیرکاکائو  زر شدیم_

 :ای از شیر کاکائو رو نوشیدر فل اتاز رو باز کردر وخرعه

ماان ا ن میاارر خونااه بخااوابمس خیلااک خسااتم  عواار باهاااذ هماهناا  میکاانم بااریم    _

 .برای سفارا دسته  ل عروس و تزئین ماشین

 :لبخندی زد

واار! ایاان زنااد روزه اسااتراحتت خیلااک مختاال زودتاار باارو، ساایر بگیاار بخااواب تااا ع_

 !شده

 :زشمکک زدر

زودتاار ایاان رروسااه تمااور شااه، اسااتراحت کناایم کنااار همدیگااه! ص  کااه دارر لحظااه  _

 !کنم برا استراحت کنار توشماری مک

 :صرور به بازور کوبید

 !راشو برو دیگه_
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 «لیال»

ز عروسااک یااک هفتااه کااار توانبخشااک رو تمطیاال کاارده بااودر تااا بااه کارهااای  باال ا    

برسااام  بناااابراین بماااد از بیمارساااتان مساااتقیم باااه خوناااه رااااتم تاااا  بااال از عوااار 

اسااتراحتک بکاانم و خبااران خسااتگک روحااک و روانااک شاای  باال رو داشااته باشاام          

دوناام حااق بااا منااه یااا تااالا کااردر تااا خریااان دکتاار و ماشااین رو ارامااوا کاانم  نمااک

سااک کااه نمیشااه ساایاوا! مهاام هاام نیساات! در هاار  ااورذ سااه روز مونااده بااه عرو  

 .دعوا رو کا داد

 بل از اینکه سایاوا بارای برناماه عوار باه دنباالم بیااد، ماماان باا خیرخاواهک خااص            

 !روره کردخودا، برای زندمین بار ناخواسته  هنم رو خوید و راره

 :سیبک رو روست کند و برا زده تو بشقاب   اشت

 کک میرید برا خرید لوازر  وتک و توویریض_

ریاازی ا توااادیمون ایاان یااه  لاام رو     اکاار نکاانم بااریم! تااو برنامااه    دوناام! نمااک_

 .ای براا در نظر نگراتیمیادداشت نکرده بودیم، بودخه

کنیاد!     زنک کاه انگاار تاو اتااز اکار کابیناه دولات داریاد کاار ماک          هم ین حرف مک_

 ..!خمع کنید خودتون رو

 :برا سیبک رو برداشتم

  !درهمحدوده دولت و کشور و ملت من همینق_

 !بحث رو عو  نکن! بدون تلویزیون که نمیشه_

 :کف دستم رو نشون دادر

مااو نااداره! زااک رو بکاانمض شاااید مامااانا بخااواد روز راااتختک هدیااه بااده! شاااید       _

ا اینااه کااه بماادا بخااره! شاااید خااودا یااه  اادیمیا رو تااو اتااا ا داشااته     برنامااه

تااو ایاان مو میاات کااه  باشااه!  یاار باادر بهااا ا  و بااال بااریم تلویزیااون بگیااریم، اوناام 

 !ستضدونم زقدر  راتاره و دست و بالا بستهخودر مک
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 :با یی   فت

 !خوای بکنهر یلطک مک_

 !دیدای  ربونتون برر که این اخازه رو بهم مک_

 :زند لحظه سکوذ کرد، اما تا ت نیاورد و  فت

 ا ال بها  فتکض_

زیاادن وسااایل خونااه بلااه مامااان خااان! اوناام مثاال ماان ارامااوا کاارده بااود  بمااد از  _

متوخااه نبااود تلویزیااون شااد! ازر ررسااید ایااراد داره بمااد از عروسااک بااا رااولک کااه       

 !راتختک خمع میشه بریم تلویزیون بخریمس منم  فتم نه، ایراد نداره

خااا کااردی! رااو: راااتختک باارا زنااه نااه ماارد! ص ااا واسااه رااو: راااتختک برنامااه    تااو بااک_

حراارذ! درصماادذ روهاام دودسااتک   ریختااه! شاااباا روز عقااد رو کااه دادی بااه وا   

  !بده بها

خااون بگیاارر و بااه اتااا م باارر  دیدیااه ماان زااک نگاااه ملتمسااانه بابااا ، باعااث شااد خفااه

 !بودض!! دیدیه مامان زک بود

 :بمد از راتن من،  دای بابا به  وشم رسید

 این مرزبندیها کک مد شدهض زطور زمان امیر و نوشین این حراا نبودض_

کشام از دساات تاو و اون دخترتااه! دوزار ارزا   ! هار زااک ماک  محماد، تاو هی ااک نگاو   _

 !واسه خودا  ائل نیست

زااه بخااوای ،زااه نخااوای خااود دختاارذ هاام باارا سیاوشااه! باا ار زند یشااون رو        _

 !بکنند  اینقدر نمک و الفل رو زند یشون نپاا

 : دای داد مامان بلند شد

 وشااه محمااد! ماان مریراامض نااه، خااواب ماان رو باادهض ماان مریراام زنااد ک خگاار    _

 !خودر رو بهم بزنمض من میگم برا خودا حرمت ب اره! وا  بیراه نمیگم
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خااودر رو روی تخاات انااداختم و خااار بااا ی تخاات رو بااه حرکاات درصوردر  ساامک       

کاردر اکارر رو از هاار زیازی، هااررر زیازی خااالک کانم و اقاا  روی حرکات نوسااانک       

ه، بشاه صخار شای    خاواد ایان زناد روز باه سارعت بااد بگا ر       خار تمرکز کنم  دلم ماک 

  !عروسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !! ل بریزید رو عروس و دوماد، یار مبارک، یار مبارک باد

 اادای محمااد نااوری از ماشااین عمااه محبوبااه بااه  وشاام خااورد  احتمااا  ولااور رخااا  

  !رو روی صخرین حد   اشته بودند

دساات در دساات ساایاوا بااا ی رلکااان تااا ر ایسااتاده بااودر و مهمانااان هاام رااایین      

هااا بااازی کااه شخوااا تهیااه کاارده بااود رو روی رلااههااا بودناادس نویااد وسااایل صتااارلااه

هاای  هاای زیباای  اوتک   زید و به یکبااره هماه رو روشان کارد  باوی  او رد و خر اه       

صبشاااار ، نگااااه هماااه رو ممطاااوف باااه خاااودا کااارد  بماااد از اتماااار صتاااا باااازی، 

ار  ااورتم رو هااار خلااو اومدنااد و بااه ماان کااه کاااله شاانل عااروس و تااور تماا  رساارعمه
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روشااونده بااود، تبریااک  فتنااد   اادرا کااه بمااد از بقیااه باارای تبریااک خلااو اومااد،       

 :حسابک برار سن  تمور   اشت

 !شبیه ناتسک شدی، تو کارتون رابین هود_

 :بمد هم  داا رو ت ییر داد و صرور  فت

 !ساعت یک نوفه شبه، همه خا امن و امانههه_

رای مامااان زری ساانگین بااود، زااون   هااار خیلااک باا  اااهرا تبریااک  فااتن رساارعمه  

باعگلااه ماان رو داخاال ماشااین ارسااتاد! در حالیکااه ساایاوا بااه تبریکاااذ مهمانااان      

داد، ماان تنهااا تااو ماشااین نشسااته بااودر  حر اام  راتااه بااود، صرایااا       راسااخ مااک 

 ورذ سهیال کم از صرایاا  اورذ مان نباود، تاازه مثال مان نقااب هام نداشات، اماا            

! از تاارف دیگااه، ساار عقااد و تااک محااارر ماان  یاارا بااه ماان بااود، نااه دختاار خااودا

باارای تبریااک اومدنااد، باادون هماااهنگک دایااک و عموهااای ساایاوا رو هاام دعااوذ      

صمیااز در مقاباال مامااان  فااتن اعتاارا  .کاارد ومااا رو تااو عماال انگااار شااده   اشاات 

 :سیاوا هم روترا کرد و  فت

دایااک و  میااره کااه! ا ااه دایااک و عمااوی لاایال میااان، حااا  یااه د ااه حگاااب باا اره، نمااک_

 !عموی تو هم باید بیان

هااا وارد اتاااز عقااد  ااد البتااه کااه هااومن در خایگاااه باارادر داماااد، همااراه دایااک و عمااو

شااد! نااه اینکااه امیاار ساارعقد حرااور داشااتس خاای باارادر داماااد هاام بایااد حرااور       

 !داشت! خداییا هومن ارزا حگاب   اشتن رو داشتمک

ناااز، عروسااهای عمااه محبوبااه   صمیااز الهااه و ال هااای شاایطنت رااچ و خنااده  اادای رااچ 

حواساام رو از ااااز منفااک خااارج کااردس نگاهشااون کااردر ، بااا شاایطنت و ااسااوس         

خندیدنااد  عمااو مساامود دادنااد و مااککردنااد و سااری بااه ت سااف تکااون مااکنگاااهم مااک

 : ری رو به الهه و الناز  فتکه حواسا به هر سه ما بود، خلو اومد و با مو ی

 !نترسونید ب ه رو_
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و سااریع شاانل رو رااایین کشاایدرس مااثال زیاازی نشاانیدر! امااا الهااه بااا   ماان ساار  شاادر 

 :رررویک تمار خواب داد

 !عه داییک! شما زقدر بک حیایین_

 .ی زیر لی  فت و راتابا عمو خندید و  اله

بمااد کمااک دور دور تااو خیابونهااا بااه خونااه خودمااون اوماادیم  نوشااین زودتاار از بقیااه   

رو مهیااا کاارده بود خلااوی در خونااه، خیلااک     خااودا رو رسااونده و بساااب اسااپند    

واساااح، خاااوری کاااه هماااه متوخاااه بشااان، کفشاااار رو درصوردر و روی خاااا کفشاااک  

 :  اشتم  زنممو مهین هم ریار رو به اارسک مخابره کرد

 !عروس خانم با این راتار به زبون بک زبونک  فت با کفا وارد نشید_

سااک تمیااز هساات و اقاا  تااو  امااا باااز هاام بمرااک از اامیاال بااا بیااان اینکااه کفااا عرو  

 !ماشین را میشه، با کفا وارد شدند

تااو خونااه، ص ااایون کمااک ر واایدند ودساات ساایاوا رو هاام  راتنااد وبااردنا وساا  س 

دورا زرخیدنااد و دساات زدنااد! بمااد از ناایم ساااعت شااادی، امیاار بااا بیااان اینکااه      

ساااعت دوازده شاابه! نبایااد باایا از ایاان ماازاحم اسااتراحت همسااایه هااا بشاایم،          

 طااع کاارد  بااا  طااع صهناا  مهمانهااا هاام یکااک یکااک خااداحااظک کردنااد و    صهناا  رو

راتناد و در نهایات باباا دسات مان و سایاوا رو تاو دسات هام   اشات و باا ب اه و             

  . ریه برامون صرزوی خوشبختک کرد

صخاارین مهمااان کااه از خونااه بیاارون رااات، ساایاوا خااودا رو روی مباال انااداخت و  

ییاایا بلنااد بااا یک  فاات  دسااتاا رو از دو کاارد، صخدرحالیکااه کااراواتا رو باااز مااک

 :ترف باز کرد و روی تاج مبل   اشت

 میشه یه زایک ب اریض_

 !حتما_
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شااانل رو روی مبااال اناااداختم و باااا لبااااس سااانگین عاااروس خراماااان خراماااان باااه  

 .صشپزخونه راتم و کتری رر از صب رو روی  از   اشتم

 خسته شدیض_

یااه و مگلااس راار از حاارف و حاادیث و     صره، از  اابح تااو صرایشااگاه و بمااد هاام صتل _

 !هم اکری خستم، هم خسمک

 .اشاره زد روی راا بشینم، نشستم و دستار رو دور  ردنا انداختم

موا اای باااا  ااورتت بااه لباساام نخااوره! لباااس دامااادیم زیااادی باارزشااه، بایااد      _

 ! حیح و سالم بمونه تا همیشه

  ورتم رو روبه روی  ورتا  رار دادرس  

دی! البتاااه صرایشاااگرذ زحمااات زیاااادی نکشااایده، خاااودذ نااااز و خیلاااک نااااز شااا_

 !خوشگلک

 .لبخندی زدر

عکاااس عگاای روزیشاانهایک میاادادها! کفاارر دراومااده بااود! کاام مونااده بااود بگااه      _

 !بپرید رو کو: هم ، ازتون عکس بگیرر

 !کنهخی عزیزر، عکس عروسک همینه دیگه! با عکس خانواد ک ارز مک_

 یازیهضماکسک کله_

  !کنم! زنگیر زر  به  ردنا بسته بود صره اکر_

 :خندیدر

  !ی مامانمه! خودا زر ری متحرکه! خیلک به تال عال ه دارهخاله_

  !دار بودنگاهاا رو تالهای تو خیلک خنده_

 :موهاا رو مرتی کردر

 !به صراس  فته بودی سا دوشهض_

 :های باریک لباسم رو درست کردلبخندی زد و سر شونه
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 !خو یر شده بود! البته  بل از اینکه رو: رو سرمون بریزنصره، زقدرر _

راسااتک، زقاادر رولهااا رو  شاان  تاازئین کاارده بودیااد! واسااه هاار کاادور کلااک و اات   _

 !  اشته بودید

 !بازیاا کار سهیالستمن اق  رولا رو تهیه کردر، خینگولک_

 !دستا درد نکنه!   صب رخت_

راتااار مااادربزر ا ساارعقد کااه بااه تاارف صشااپزخونه راااتم و زااایک در کااردر  یاااد  

ااتااادر، دوباااره لگاام دراومااد  مااثال خواساات خوشاامز ک کنااه، و تااک دیگااران کااادو     

 :دادند، رو به سیاوا  فتمک

 !خیا: نکن واسه بمدی هم همین خبرا هست! این کادوها اق  واسه اولیه_

تفلااک سااایاوا، رنگاااا ازخگالااات سااار  شااده باااود! ماماااان زری هااام خواسااات   

 :بدترا کردماستمالک کنه، 

 !ترسیم سیاوا زیادی خوا به حالا بشه، بره سرا  دومکمک_

 : اهرا بدخور اخمار راته بود تو همس زون همسرر صرور لی زد

  !تو رو خدا اخماذ رو وا کن! به رو خودذ نیار_

بااه خواساات ساایاوا تااالا کااردر لبخنااد باازنمس امااا باادخور از مااادربزر ا باادر      

باارونا! ایاانم از امااروز! امااا خاای، ساایاوا زااه  ناااهک    اومااد! اون از راتااار روز بلااه

 !کاری یه نفر دیگه رو بدهکرده که بخواد تاوان ندونم

 : دای سیاوا من رو از مرور خاتراذ عقد بیرون صورد 

 !خندیدیدضیا مک فتض یازنممو ااسانه زک بهت مک_

 :از روی ارن صشپزخونه نگاها کردر

 فاات موا اای  ده رو کگاااذ خااا دادیض مااک ای متاار رو فاات بیساات و خااورده مااک_

 فات بارا   هیکلت باا، ا اه کساک  فات  یاری، اهمیات ناده! دختار عماوذ هام ماک          

 !هیکلت هر روز اسپند دود کن! زشم نخوری
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 :خندید

  !شیما خودا همیشه درحا: رییم و ورزشه_

 :به تراا بر شتم

 ! حبت و مثبته! خیلک هم زهره مموور و نازی دارهزقدر خوا__

 :شیطنت خواب داد با

 !همه سلحشورها ناز و مموومند_

 :ابرویک با  انداختم

 !برمنکرا لمنت! البته شیما کپک برابر ا ل زنمموته_

 .دوباره روی راهاا نشستم و با کراواذ باز شدا مش و: بازی شدر

تااو صتلیااه اینقاادر عکسااهای عگیاای یریاای ازمااون انداختنااد، اون عکسااک کااه ماان    _

 !ننداختندخواست رو دلم مک

 !دادی! حا  زه روزیشنک مد نظرذ بودضخی ریشنهاد مک_

 : ورتم رو به  ورتا زسبوند و موبایلا رو با  صورد

 !همین روزیشن_

و بمااد تیااک، عکااس انااداخت! بااه عکااس درون موبایاال نگاااه کااردر  مشااخ  بااود رو 

  !راهاا نشستم

لمبااردار یااا تااو لباااس عااروس و صرایااا عااروس دیاادمت، یااه حااالک شاادر! ا ااه ای   _

 ... دادرکردر اینگوری    بمد هم ین اشارذ مکای نبود، ب لت مکارد دیگه

 :دادر دراومد

 !نفسم  رات، یواشتر_

 : داا رو شیطانک کرد

  ود خونت رو کردر! تالهاذ رو کگا   اشتکض_

 :با هیگان  فتم
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 میای تالها رو نگاه کنیمض رولها رو بشماریمض_

ز تااوی اتاااز خااواب صوردر و بااا همااون لباااس عااروس روی  کیسااه اااانتزی هاادایا رو ا

زمااین نشسااتم و داماانم رو اتااراام رخااا کااردر  بااا شاامف کیسااه رو روی داماانم       

دهنااده بااه ساایاوا کااه بااا حااالتک  ریخااتم و یکااک یکااک تالهااا رو بااا  کاار نااار هدیااه  

 .کرد، ممراک کردرخاص نگاهم مک

 حا  زیکارشون کنیمض_

 :ند زدبا عشق و محبت زیادی بهم لبخ

ا رو بفروشاایم یااه ساارویس تااالی   زیکارشااون کناایم نااداره! دوساات داری همااه  _

 دیگه بخریض

ا رو هااام     ناااه باباااا! او:  رساااک کاااه باااه ماماااان زری داریااام رو میااادیم، بقیاااه_

هااووور،   نظرذ زیااه یااه خااا ساارمایه  اا اری کناایم، بماادها روا وار بگیااریم باارای   

 !خرید مطی و لوازماض

 :شیدخم شد و بینیم رو ک

 اا اری ا توااادی  اا ار ماان! صخااه کااک شاای عروساایا در مااورد ساارمایه  ساارمایه_

 کنه، که من و تو دومیا باشیمضاکر مک

 :زشمکک زدر

  !ای نمیشه اکر کردو تک باید منتظر در کشیدن زایک بمونک، به کار دیگه_

 :اینبار لپم رو کشید

 !راه ااتادی شیطون بال_

  !شا رد شماییم_

 :با لحن خا ک  فت اف ایستاد و 

 در این راه ما ریلیم و شما رشّه!    راستک از اون دختره خبر نداریض صمنهض_

 .شده من رو که دید، به  هقهه خندید یااه مشمئز
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 خوری با زایکضبیسکوئیت هم مک_

  نیکک و ررساض_

 :دو تا لیوان زای ریختم و با خمبه بیسکوئیت وارد ها: شدر

 کگایکض_

 :تاز خواب اومد داا از توی ا

  ! ور بوکینگهار که نیست! یه وخبه در دو وخی_

 .وارد اتاز خواب شدرس لباسا رو با یه لباس راحتک عو  کرده بود

 .  اشت و کاور میکشیدداشت کت و شلوارا رو روی زوب لباسک مک

 !برا من  ور دوک دو سلحشوره_

 :زشمکک زد

کار شاانگک کااردی بااا مامااانم  ااادای دوشااس دو سلحشااور!     راسااتک دوشااس خااان!_

 .و سهیال ر ویدی! ممنون

 :زشمار برز زد

وای ساایاوا، تااو کااه راتااک، دختاارا دورر حلقااه زدن و ر واایدن، ماانم سااهیال رو       _

دساات دساات دساات،  »خوناادن انااداختم وساا  خااودر راااتم تااو ردیااف دختاارا! مااک   

سااهیال سااریع از تااو حلقااه اومااد بیاارون! دوسااتای مگاارد ماان یکااک « عااروس صیندساات

کااک بااه زور خودشااون رو مینداختنااد تااو حلقااه، دسااته  اال ماان رو هاام ازر  راتااه     ی

 !بودند، خیلک باحا: بود

تااا زااایک ساارد بشااه، روی  ااندلک میااز صرایااا نشسااتم و شاارو  کااردر بااه درصوردن 

تااور عااروس، تاااج و ساانگا هایک کااه باارای شااینیون روی ساارر کاشااته شااده بااود        

سانگا ها بهام کماک کارد  و تاک دیادر       سیاوا هم باا ی سارر اوماد و تاو درصوردن     

کااار ساانگا ها رو ساایاوا بااه عهااده  راتااه، راااتم ساارا  راااک کااردن صرایااا          

 ااورتم! نزدیااک بااه سااه تااا دسااتما: مرتااوب هزینااه زشاامار کااردر، امااا انگااار نااه    
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دونام تاو ایان رمانهاا زاه خاوری       انگار! البته زیر زشمم حساابک سایاه شاده باود! نماک     

 یاره!  ا اال رااک کاردن صرایاا و تشاون رو نماک       کنناد کاه شای عروساک    صرایا مک

کننااد! ساایاوا باادخنس هاام مرتاای نگاااهم شااینیون موهاشااون رو هاام ا ااال باااز نمااک

 رااات  بااا اون  ااورذ کثیااف و رنگااک و کاارد و  یااااه وحشااتزده بااه خااودا مااکمااک

موهااایک کااه مثاال زااوب خشااک روی ساارر در زوایااای مختلااف  اارار  راتااه بااود،      

  باارس رو مثاال زااوب خااادو ری بااه ساامت ساایاوا     وا مااا ترسااناک شااده بااودر  

 :تکون دادر

 .... یو هاهاها! بهم بخندی، مسخرر کنک، تبدیلت میکنم به یه_

 :حرام رو  طع کرد

 !یه مگنون شیدا!    وا  کسک که عاشق این  یااه بشه، مخا تاب داره_

 :اخم مولحتک من رو که از توی صینه دید، ادامه داد

 ووینهضاین ا ن صرایا هال_

 !سیاااوا_

 ...خون دلمض صهان ا ن تو مرحله تبدیل هلو به لولو هستیم، صرهض_

 :بمد از رشت ب لم کردر و  ورتا رو کنار  ورتم   اشت

 !ادای لولوخرخره خودر بشم، الهک_

  !ر از ااز لولوخرخره خارج شدسه تا دستما: دیگه مورف کردر تا  یااه

مواای ) ماا هی(! ناایم کیلااو ساانگاز رو ساارذ  هاار زااک درمیاااری تمااور نمیشااه،   _

  اشااته ، ناایم کیلااو هاام تاااات و صرایشاات رو درنظاار بگیااریم، شاایرین یااک کیلااو      

 !اسااه بار بهت داده

  !زنکض!! زایک سرد شدزقدر یر مک_
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زاااییمون رو کااه نوشاایدیم، مونااده بااودر زااه خااوری بهااا بگاام از اتاااز بااره بیاارون   

زدیااک بااه یااک ساااعت از راااتن مهمونهااا     کااه لباساام رو در بیااارر، باارر حمااور! ن   

 !  شت ، اما هنوز لباس عروس تنم بودمک

 میخوای بری دوا بگیری دیگه، صرهض_

 .سرر رو ت ییدی تکون دادر

  ها و بشقابها رو بشوریضتونم  میشه تو این لیوانا رو خودر مکبقیه_

 :از توی صینه دیدر که سرا رو به ز  و راست تکون داد

شاینم راای لپتااپ تاا  ادار      ساتمدادی هساتک!    زشام   بمدا هام ماک     شا رد باک ا _

  !بزنک

 

از تااوی کشااو تخاات، یااه لباااس خااواب  لبهااک کااه بلناادیا تااا زیاار باساانم بااود،        

برداشااتم  موهااار رو کاارر زدر و دو تراااه بااااتم  لوساایونک کااه بااه باادنم زده بااودر،    

، کااه مااورد داد! امااا باااز هاام از همااون عطاار یاااس دساات ساااز بااود و عطاار یاااس مااک 

 .عال ه سیاوا بود و تو دید عامه مردر خیلک بک کالسه، رشت  وشم زدر

ساامن  اادا زدن ساایاوا، رو تختااک رو کنااار زدر  ساانگینک نگاااها رو کااه احساااس   

کردر، بر شاتم و دیادر باه رهلاو باه ورودی اتااز تکیاه داده و باا تماار وخاود مان رو            

 :کنه! زیر لی ریتمیک خوندنگاه مک

 یداررخوابم یا ب_

 تو بامنک با من

 همراه و همسایه

 !نزدیکتر از ریرهن

هااا بااک حرکاات ایسااتادر  خلااو اومااد و در   لبخنااد شاارمگینک زدر و مثاال مسااخ شااده  

 :صیوشم کشید! سرا رو توی  ودی  ردنم   اشت و نفس کشید
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  !هووور! زه عطری هم زدی!    لیلیور من_

 ...دستاا رو دور کمرر حلقه کرد و لبهاا رو

 

 

 

 «سیاوا»

 :سرا رو روی بازور   اشته بودس دستم رو روی  لبا   اشتم

ذ بزنااه تااو زاارا اینگااوری شاادیض!! هاار لحظااه نگاارانم  لباات از  فسااه سااینه        _

بیاارون!    واسااه امشاای دیگااه کاایااه!     فااتم کاایااه نگفااتم باارو اونااور، ازر اا االه      

 ! راتک!     بر رد ب لم، اق  بخواب

بااا زیباااترین  ااحنه ممکنااه رو بااه رو شاادرس لاایال بااا    اابح کااه از خااواب بیدارشاادر،  

همااون تاااپ  رمزخاااص و شاالوارخین، بااا موهااای ااار شااده و زهااره صرایااا کاارده،    

درحالیکه  ال سار  رمازی یکطرااه باه موهااا زده باود، رو لباه تخات نشساته و باه            

تاارام زرخیااده بااود  ساااعد راسااتا رو روی تخاات   اشااته و تکیااه  اااه باادنا       

س خااارا روی  ااورتم بیاادار شااده بااودر کااه دیاادر عشااقم بااا  کاارده بااود  بااا احسااا

کنااه! زنااد لحظااه نگاااها  انتهااای موهااای ااار خوشااگلا داره  ااورتم رو خااارو مااک  

ا، او: الهااک شااکر  فااتم و بمااد  « سااالر،  اابحت بخیاار عزیاازر »کااردر و در راسااخ 

ساامن سااالر بااه صیااوا کشاایدما خااوری کااه دادا دراومااد و بااا اشااار دساات ماان  

 :ردرو از خودا دور ک

  !بک انواف! دردر اومد_

یدن  اابح هنگااار ب و*ساازساابه! روایاات داریاام ه ناشااتا خیلااک مااکب و*سااخااااان! _

بااا دهااان مسااواک ناازده باعااث اااازایا تااو:  ااد میشااه! تحقیقاااذ دانشااگاه هااای     

 !ممتبر هم  حت این مطلی رو ت یید کردن

 :خا کردخندید و خودا رو تو ب لم خابه
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 صماده کردرس را نمیشکض کم زرذ و ررذ بگو!  بحانه_

از ساارویس بهداشااتک کااه بیاارون اوماادر، کنااار میااز ایسااتاده بااود و داشاات لیوانهااای   

 :  اشت  به رهلو به دیوار تکیه زدرزای رو روی میز مک

 این همون لباسک که اون شی تنت بودض تو سمنانض_

  !صره، همونه_

 :خلو اومدر و هر دو دستم رو دو ترف کمرا   اشتم

بیاانم از اون مو ااع خیلااک  شاانگتره! اون مو ااع  ه حااا: ماان!    ا ن کااه مااک خااوا باا_

 !نوفه بود، زمانا هم کم بود

سااااعت دو، و ااات صرایشاااگاه دارر  میز ااابحانه رو کاااه خماااع کاااردیم، مااان        _

کاانم تااو اتاااز خااواب رو! ساااعت سااه و ناایم مهمونااا میااان!   صشااپزخونه رو مرتاای مااک

اسااااه مونااده از دیشاای رو میااارن!   احتمااا  یکااک دو ساااعت دیگااه میااوه و شاایرینک  

 !باید  راهای ر یرایک رو هم صماده کنم

 :ای زای نوشیدرخرعه

 اینگا که کوزیکه! مگه مامان ریشنهاد نداد راتختک خونه خودشون باشهض_

دوساات ناادارر! مهمااونک منااه، بایااد خونااه خااودر باشااه! نگااران نباااا ا ن دیگااه       _

دوشااون رو دادنااد بااه مامانااامون! خااا کاام  هااا خلوتااه! اکثاارا همااون دیشاای کا راااتختک

 !نمیاد

حدود سااعت دوازده، امیار و نویاد باا دو تاا تباق اومدنادخ یکایا سابد تازئین شاده             

میااوه و دیااس شاایرینک بااود و دیگااری ناهااار! دو تااا دیااس با ااالک رلااو ماهی ااه و        

خاوری اسانگون باه هماراه کارر کارامال و سااا د       زرشاک رلاو مار  باا یاک خورشات      

  !و دو 

رلاه تبقهاا رو دادناد    رف کاردر بیاان تاوس کاه هار دو سار بااز زدناد و از هماون راه         تما

  !و راتند
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 !خوان به لشگر زنگیز ی ا بدن! زه خبرهضمامانت اینا اکر کردن مک_

 :زشماا برز زد

 !مونیمص  خون! اردا هم ناهار داریم! ما زنده مک_

! زناا  باازنم بااه مامااانم، یااه ریشاانهاد!     ااراا یااه ریشاانهاده، نخواسااتک  بااو: نکاان _

ریاازه تااو ناهااار همینااا رو باارداریم بااریم اونگاااض هاام صشااپزخونه خودمااون بهاام نمااک  

کننااد روز او: رساار و خااوای بااری صرایشااگاه! هاام اینکااه اونااا  وز مااک  هاام ا ن مااک

 عروسشون برن دیدنشون! هانض نظرذ زیهض

 !مخالفتک ندارر! زن  بزن_

 : وشک رو که   اشتم رو به لیال  فتم

خااواد بیاااری اقاا   فاات یاا ا رو نمااکا  راتااه بااود! مااکمامااانم از خوشااحالک  ریااه_

خودتااون بیایااد! دیاادر خمااع و خااور کااردن یاا ا زحماات داره،  اااهر شااکیل یخ ااا:   

 !ریم رایینریزهس  بو: نکردر  ساعت یک مکرو هم بهم مک

ر رااایین کااه راتاایم مامااان زنااان از  ااردنم صویاازون شااد و  ریااه کاارد کااه اکاار کاارد 

 !شاید از دیشی تا حا  یک سا: زمان   شته، من خبردار نشدر

 :تبق ی ا رو که روی ارن صشپزخونه   اشتم، اعترا  کرد

ایناااا زیاااه صوردیاااد راااایینض خودماااون داشاااتیم! یااا اهای اساااااه دیشااابه دیگاااه! _

 !تکراریه

 :ک کرد و  فتب و*سک با سهیال که اار  شد، با مامان روب و*سلیال از رو

اهای دیشای رو رخاا نکاردنض  ابال باه امیار ساپرده باودر  ارف یاک باار            مگه ی _

 ! ردها رخا کنندمورف بگیره، همون شبونه ی اهای اسااه رو بین کوزه

 :مامان با لحن خا ک خواب داد
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ریاازی یاا ای اسااااه بااا داداا عااروسض!! خااودر  ابلمااه  عروسااک بااا داماااده، برنامااه_

اها رو بااه کار رهااای ساااختمون ب لااک  باارده بااودر! خودمااون هاام یااه مقاادار از یاا    

 !دادیم! به مامانت اینا هم دادیم، که همونا رو برا شما صوردن

 :احساس کردر به لیال کارد بزنک خونا در نمیاد! خیلک خدی رو به من کرد

تااو کااه  فتااه بااودی خودمااون هزینااه عروسااک رو دادیاامض  فتااک از ماماناات  اار     _

 !عروس  احی مگلس بودن راتکض  اهرا مامان زری بیا از من 

 :بازی درصوردرخودر رو انداختم وس  و م لطه

 ی اها رو باید دا  کنیمض با همین  راها ب ارر تو ماکروارض_

 !باز هم سکوذ حکمفرما شده بود

سر میز،  یااه لیال باه شادذ تاو هام راتاه باودس زناد  اشاق او: یا اا رو کاه خاورد            

 :رو به من  فت

 داشتضمنو ی ای دیشی اسنگون _

 !نع_

لبخناادی یااه ور زد و سااری تکااون داد  یکااک دو  اشااق دیگااه کااه از با ااالک رلااو خااورد  

 :رو به مادرر کرد

 !مه! اسااه ی ای دیشی نیستاین ی ا دستپخت عمه صزاده_

 :سهیال هم ت یید کرد

 !درسته، تمما با ی ای دیشی خیلک متفاوته_

 :خواستم لود ک کنم، با لبخند ررسیدر

 صزاده رایین ی ا بودض امرای عمه_

 :خیلک خدی سر تکون داد

ساات   اال ساارویس صره، تماام دارزااین ماهی ااه و ترشااک مریهااا امرااا عمااه صزاده  _

 !ستی اخوری هم، ما: عمه
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 :سهیال نمکدونک رو که به تراا  راته بودر ، رو برداشت

  !ها! این کارها رو خاله انگار میده نه عمهخدا بده از این عمه_

 : باز شد یااه لیال

ر خیلااک  لااه! عمااه محبوبااه هاام خوبااه! امااا عمااه صزاده یااه زیااز       صره، عمااه صزاده_

 !دیگست

 :ناهار که تمور شد رو به لیال کردر

خاوای باری صرایشاگاه ، مان اینگاا هساتم  حاسار شادی زنا           تو برو حاسر شو ماک _

 .بزن، بریم

 :تر شدلیال که راتس زهره  راته مامان  راته

ض! بیاااد بخااوره باارهض!    ماان اختیااار یااه  ابلمااه یاا ا از عروسااک رساار اینگااا رسااتورانه_

 !خودر رو نداررض

 :سهیال سری به ت سف تکون داد

  !مامان!  یر نده اینقدر_

عگاای یلطااک کاارده بااودر، بااه خاااتر ااارار از خمااع و خااور کااردن خونااه وشسااتن      

 !و راها، زه تاوانک داده بودر! خدا بخیر بگ رونه مراسم ررایه راتختک ر

 

 «لیال»

هاایچ و اات مثاال ا ن درک نکاارده بااودر از هاار دساات باادی از همااون دساات رااس      

 ! یری یمنک زکضمک

زمان ازدواج امیار و نوشاین مان بیسات ساالم باود، کاوزکتر از اوناک باودر کاه بخاوار            

تااو مراساام نقشااک داشااته باشاام  حتااک ساار عقااد، الهااه عااروس عمااه صزاده کااه تااازه    

سااک بااود، حلقااه و عساال رو بااه عااروس و داماااد داد و ازدواج کاارده بااود و مظهاار باکال
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زدیام!  من خواهر شاوهر و شایرین خاواهرزن یاه  وشاه ایساتاده باودیم و دسات ماک         

 !اون مو ع هم ا ال به هیچ کدوممون بر نخورد

ای کاه تااو  روز رااتختک نفهمیادر از زاک و کاک مامااانم بهاا بار خاورد، بااه خاای ساکه         

کاه تاو خهااز بارادرر باود رو کاادوی رادر و         کیفا   اشته بود تاا هدیاه باده، ارشاک    

زده مان هام نیشاگونک باه رهلاور هدیاه       مادر داماد اعاالر کارد! در مقابال نگااه حیارذ     

 !شد که حرف زدی، نزدی

تاار تکاارار شااد! باارخالف انتظااارر کااه توااور  تااو راااتختک ماان، تاااریخ یااه کاام رررناا  

اسااکناس راانی کااردر هدیااه مامااان زری تلویزیااون بایااد باشااه، یااه ساابد راار از     مااک

هزارتااومنک بااه شااکل  لهااای شاایپوری تاازئین شااده کااه اعااالر کردنااد رونواادهزار     

تومن هسات، باود  ساهیال باا ر ا  سابد رو تاو خماع دور  ردوناد و خلاو زشام هماه             

  !انگشتر  ریفک هم دستم کرد و یهو سبد رو: ناردید شد

 زنااد نفااری ررساایدند ساابد کااوض امااا مادرشااوهرر حاارف تااو حاارف صورد و موسااو    

 ااحبت رو عااو  کاارد  همااه مهمانهااا از ایاان نمااایا مسااخره هدیااه درویااین          

مادرشااوهرر مطلااع شااده بودنااد وماان بااه شاادذ ناراحاات و خگااالتزده شااده بااودرس از  

 !دونمککض نمک

بااا وخااود اینکااه تواامیم داشااتم هاایچ دلخااوری رو بااه ساایاوا منتقاال نکاانم، امااا شاای 

نکنااه، زااه انگشااتر    دساات مامااانم درد »و تااک ساایاوا در مااورد انگشااتر  فااتخ     

 : یرانه  فتمخبهه«  شنگیه!

 !این هدیه سهیالست! هدیه مامانت یه سبد رو: نامرئک بود_

بمااد هاام رشاایون شاادر کااه ساایاوا رو بااا زیاازی کااه بهااا رباا  نداشاات ناراحاات    

 !ترکیدر فتم مککردرس اما وا ما کم صورده بودر، ا ه نمک

تااه بااودر، امااا ااارداا کااه راتاایم  بااا وخااود اینکااه ناااراحتک از تظاااهر مااادرا رو  ف 

باارای مااادرر تااو  ردنااک بااا زنگیاار بخااریمس ریشاانهاد داد کااه   « مااادرزن سااالر»باارای 
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یکااک هاام باارای مااادرا بگیااریم و بمااد از خونااه مااادرر، بااریم خونااه مااادرا          

زیاازی نگفااتم و اقاا  نگاااها کااردر  زشااماا رو شاابیه  ربااه   «! مادرشااوهر سااالر»

 :کشید و  فتا شرک کرد و دستک به ریا نداشته

کناه  ب ار همه زیز باا یاه هدیاه حال شاه و باره! ماماانم ا ن حسااس شاده! اکار ماک           _

کنااه! تااو   شاات کاان، بااه رساارا رو از دساات داده، یااه کاام ییاار منطقااک راتااار مااک 

 !خاتر من

ی بااا  انااداختم و زیاازی نگفااتم  هاایچ ا هااار نظااری هاام در مااورد تالهااایک کااه شااانه 

هااای داد، نکااردر  راسااخم بااه تمااار  زینااه   کساایاوا باارای مااادرا ریشاانهاد ماا   

 !بود« دونکخودذ مک»ریشنهادیا 

تااا در نهایاات خااودا یااه تااو ردنک بااا زنگیاار مشااابه و تقریبااا همااوزن زیاازی کااه     

باارای مااادرر خریااده بااودیم ، باارای مااادرا برداشاات  از  نااادی هاام دو تااا خمبااه      

 !شیرینک  رات و همینطور از  ل اروشک دوتا تک شاخه  ل رز

ز خونااه مااادرر کااه بر شااتیم، ساااکه اهاادایک مااادرر رو تااوی کاایفم   اشاااتم و         ا

مسااتقیم خونااه مااادرا راتاایم  خلااوی در از ماان خواساات  اال و خمبااه شاایرینک رو    

 :ز  من رو که دید، لی زددستم بگیرر، نگاه ز 

 !زنکضنخواستم بابا! زرا مک_

ر رو بااه کااار وارد کااه شاادیم ساایاوا بااا شااور و حاارارذ زیااادی لفاا  مادرشااوهر سااال

برد و ماادرا رو مثال کساک کاه ساالها دور از صیاوا ماادر باوده باه صیاوا کشاید!            

خندیااد! دساات رساارا رو  مااادرا هاام نیشااا تااا بنااا وا باااز شااده بااود و مااک    

 راتااه بااود و رهااا نمیکاارد! امااا ماان اقاا  دساات دادر و  اااف ایسااتادر تااا مشااخ     

 !ک نداررب و*سکنم  ود رو

مااونیم، کااه  بااو: نکااردیم و بمااد از ناایم ساااعت بااه   ا اارار کردنااد کااه شااار رااایین ب 

 .منز: خودمون بر شتیم
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باادون هاایچ حراااک باارای ساار  کااردن نا تهااایک کااه از  باال درصورده بااودر، بااه        

 :صشپزخونه راتم  دنبالم وارد صشپزخونه شد

 کنکضتو زتهض زرا این خوری مک_

خلاو ااامیالر   زیکار کنمض تاو بگاو باه خااتر تاو زیکاارکنمض ماادرذ صباروی مان رو          _

با اون سابد راو: درویاین بارده! بهات مایگم هی اک نمیگاک! بارا یا اهای اساااه شاار             

دونااه عروساک خودماون، کااه خودماون هزیناه کااردیم، خاودا رو  ااحی اختیااار ماک       

هی ااک نمیگااک! تیکااه میناادازه کااه یاا ای اااردای عروسااک مااا از با یمونااده شااار         

یچ کاادور بااه روی خودتااون  دیشاابه! دلیاال هاام میااارر کااه یاا ا تااازه رختااه شااده، هاا   

نمیاریاد! بااز دماا  ارر، ساهیال خانای انوااف رو نگاه داشات! تاو کاه باازر مساخره              

کناک کاه ماادرر حسااس     کردی! بماد هام رسام مادرشاوهر ساالر بارای مان بااب ماک         

شااده! متوخااه شااو ماانم حساااس شاادر، خیلااک بیشااتر از اون  اادری کااه تااو  هاان توئااه 

 !حساس شدر

 :د و سر کشیدلیوان صبک برای خودا رر کر

ببااین عزیااز دلاام! روز راااتختک مااادرر ساار اینکااه ماان بالاا االه بمااد از ناهااار بهاات   _

 فتم بارو خوناه بارا صرایشاگاه صمااده شاو، دلخاور شادس احتماا  واساه هماین از دادن            

ای کااه  اابال صماااده کاارده بااوده، رشاایمون شااده  در مااورد یاا ای شاای عروسااک  هدیااه

مگلساه! یمناک حاق ناداره یاه  ابلماه یا ا         هم،    خی  باو: کان ماادر شاوهر  ااحی     

 ! یریخا کنهض! داری سخت مکخابه

 :زیر ماهیتابه رو روشن کردر و اندکک روین توی تابه ریختم

 احماق  رو خواسات کاادو ناده، ناه اینکاه مان و یاک خماعات         او  ا ه دلخور باود ماک  _

 ییابا  ازهاا بشامبده  مثال  بماد  باده،  ماانور  راو:  تاومن  هازار  رونواد  با بیاد کنه ار 

 زمانیکااه نااه امااا هساات، عروسااک مگلااس  اااحی مادرشااوهر درسااته    هاام بمااد  کنااه

ا برنامه ریخاتم! عماال باا ایان کاارا خواساته باه مان نشاون باده           ی اه برا عروس من
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ای! مان هماه کاارر! ا اه امیار باا  راهاای یکباار         برو کنار ب ار باد بیااد! تاو هایچ کااره    

تااونم  باو: کانم هاداا تااوهین    ن ا اال نماک  دادر اماا ا  موارف نباود بهاا حاق مااک    

به مان و مشاخ  کاردن محادوده اختیااراتم نباوده! ایان راتارهاا مرباوب باه مادرتاه،            

 هرخک به تو نیستس

اما تو باا خریاد هدیاه بالاا اله بماد از توهینهاایک کاه باه مان شاده، عماال باه ماادرذ              

 !دست مریزاد  فتک!  شن  صاتابه  راتک به سرتا رای هیکل من

 «سیاوا»

شاد   هاج و واج به  یاااه  ار  راتاه لایال خیاره شادر! دلیال عوابانیت لایال بااورر نماک           

رااات و بااه اتااراام داشااتم رااار تااو زالااه راار از صب و  اال ااارو مااک  هاار  اادمک برمااک

کااردر کااه رواباا  ایاان دو نفاار رو بهتاار کاانم، اوسااا  باادتر  راشااید! هاار کاااری مااکمااک

 :رو تو تابه بندازه  فتمخواست نا تها میشد! رو به لیال که مک

 !خوررکردر اینقدر کودکانه اکر کنک! من شار نمکاکرشم نمک_

بمااد هاام از صشااپزخونه بیاارون راااتم  لاایال هاام زیاار تابااه رو خاااموا کاارد و نا تهااای  

 .خار رو دوباره تو یخ ا:   اشت

نمااازر کااه تمااور شااد دیاادر لاایال روی  ااندلک میااز صرایااا نشسااته ومشاا و: راااک     

 ورتشااه! از تااوی صینااه لبخناادی بهااا زدرس وانمااود کاارد کااه ندیااده،  کااردن صرایااا

 !محل ن اشت

یااک بشااقاب میااوه بااه خااای شااار باارای خااودر برداشااتم و روی مباال نشسااتم  خااای    

 !خالک تلویزیون یه لحظه به شدذ خودنمایک کرد

لپتااارم رو برداشااتم و بااک هاادف از ایاان سااایت بااه اون سااایت راااتم  لاایال هاام نمااازا 

د، اقاا  یااک ساایی برداشاات و ساامن  اااز زدن ساایی، لپتاااپ خااودا رو  رو کااه خوناا

  !روشن کرد
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 ادای ایلماک کاه دانلاود کارده باودر رو بلناد کاردر، تاا اعتارا  کناه! باک توخاه باه               

من لپتارا رو برداشات و باه اتااز کاار راات و در رو هام رشات سارا بسات! کماک           

 !بمد  دای موسیقک مالیمک از اتاز کار به  وا رسید

کاااردیم!   شااات و ایااان تااانا ساااخت رو تگرباااه ماااک از ازدواخماااون ماااک دو روز

 !راتم کلینیک راتم، مککاشکک حدا ل مرخوک نمک

نیم ساعتک کاه   شات، از اتااز بیارون اوماد و باک توخاه باه مان مساواک زد و راات             

بااه اتاااز خوابمااون! از روی ساااعت زمااان  ااراتم و بمااد از ده د یقااه ماان هاام بساااتم  

 .اتاز خواب راتم رو خمع کردر و به

ی تخاات نشسااتم و بااه کاارد  روی لبااهساارخاا دراز کشاایده بااود و موبایاال بااازی مااک

 :تراا زرخیدر و موبایل رو از دستا بیرون کشیدر

 !روی تخت خای موبایل بازی نیست_

بااادون هااایچ اعتراساااک، کامااال دراز کشاااید و دساااتاا رو زیااار سااارا   اشااات   

باااز بااود و بااه تااابلو عروساایمون کااه بااه  اعتاارا  نکاارد، امااا نگاااهمم نکاارد! زشااماا

کاارد  خااودر رو و: کاارده بااود، بااه عکساام خیااره  رومااون بااود، نگاااه مااکدیااوار روبااه

 !شده بود

بااه رهلااو دراز کشاایدر و دسااتم رو تکیااه  اااه ساارر کااردر و صرور بااا موهاااا شاارو    

 :به بازی کردر

د ببیاانم    هاار اخااتالف و ناااراحتک هساات، بیاارون ایاان اتاااز   اشااته میشااه!    بر اار _

 زه واسه من خودشو    ببینمت     ریه کردیض

 :صرور دمایا رو با  کشید

 !مهم نیست_

 کنکضبازی مکزک زک مهم نیستض زرا ب ه_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

371 

 

 زیاار زد هااایهااای و کاارد  ااایم رسااینه  فسااه بااه زور ب لااا کااردرس ساارا رو تااوی 

 روی و کااردرمااک نااوازا رو رشااتا اقاا  کنااهس خااالک رو خااودا دادر اخااازه!  ریااه

  طااع کااه هقااا هااق! نگااراتم رو  ریسااتنا خلااو امااا یدرب و*ساامااک رو موهاااا

 :دستمالک از روی راتختک بها دادر،  ورتا رو تمیز کرد شد،

 .شی بخیر_

 :دوباره با موهاا شرو  به بازی کردر

 بازیت  ل کردهضخوای بگک واسه زک ب هزک زک شی بخیرض! نمک_

 :دوباره دمایا رو با  کشید

ی ب گانااه ماان، بااا دنیااای تااو مناااااذ داره!    و تااک درکااک از احساااس ماان      اکاارا_

 !خیا:! بیا بخوابیم! شی بخیرتونک    بکنداری، نمک

 :دوباره سرا رو تو ب لم   اشتم و بازور رو بالشا کردر

کانم، اماا تاو بگاو مان زیکاار کانمض ایان وسا  مثال دوناه            من ناراحتیت رو درک مک_

  صساایاب لااه میشااه، دارر بااین تااو و مااادرر خاارد میشاام،  ناادمک کااه بااین دو تااا ساان

رااودر میشاام، صرد میشاام! تو ااع دارر همونقاادر کااه تااو باارار عزیاازی، ماانم بااراذ       

 ...همونقدر عزیز با

 :سرا رو نا هانک بلند کرد و با روزخند  فت 

ماان بااراذ عزیاازرض خااک نگااو تااو رو خاادا صخاار شاابک! تمااار درد ماان اینااه کااه زاارا _

 ...بمد تو میگک براذ عزیز نیستم،

 :حراا رو  طع کردر

ا ااه تمااار ادا و اتااوارذ واسااه زنگیریااه کااه باارا مامااانم خریاادر، مشااابها رو باارا    _

ماماناات خریاادیم، مگااه نخریاادیمض بمااد هاام عزیااز دلاام! ماان کااه باهاااذ مشااورذ     

  !کردر، خودذ موااقت کردی

 : داا یه  ره بلند شد
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نشاانیدیض خریاادی زااون دلاات  ماان موااقاات کااردرض!!! تااو مخالفاات ماان رو ندیاادیض_

خواسااتک یااه و اات مااادرذ حساااس نشااه رساارا رو  خواساات بخااری! زااون مااک مااک

زن داده، زهااار تااا رلااه ازا اا االه  راتااه، اکاار کنااه ازا دور شااده! بااراذ هاام       

مهم نیست با من زاه راتااری شاده! اینکاه باه مان حقاارذ دسات میاده مهام نیسات،            

خناااب ساایاوا خااان! ا ااه باارا    مهاام مامانتااه کااه احساااس بزر ااک کنه!   بمااد هاام   

مامااانم زنگیاار خریاادیم، ا ااه رساام مااادرزن سااالر رو رعایاات کااردیم، در مقاباال یااه   

  !سکه هم هدیه  راتیم! رسم دو تراست

 :تمار تالشم رو کردر که صرور باشم و  دار رو از حالت نگوا بیشتر نکنم

 ا ن ناراحتیت اینه که زرا مامانم بهت هدیه ندادهض_

 :م خیره شدبا حیرذ به

 !محاله حرف من رو نگراته باشک! بحثمون بیهودست! شی بخیر_

 : دوباره سرا رو روی بازور   اشتم

تو زند ک منک! عشاقمک! بیشاتر از هار کساک تاو دنیاا دوسات دارر! تاو رو خادا ایان           _

مامااانم ماماناات رو بنااداز دور! مااا ا ن بایااد باااهم عشااق بااازی کناایم نااه بحااث و         

 ...مت، نوازشت کنم،ی و*ساید بمگادله! ا ن من ب

 .یم کردرتفه بها رو منظورر سمن توسیحاذ، عملک هم 

 .کا: ارار مامان زاری  کا: ارار مامان زاری_

هااا، وساا  مماشااقه نگاااهک بااه ساااعت انااداختم، یااازده بااود! دیشاای هاام همااین مو ااع 

  !زن  زده بود، حالم رو بپرسه

 :ن صشپزخونه برداشتماز خار بلند شدر و  وشک تلفن رو از روی ار

 خانم مامانض_

سااالر مادرخااان! خااوبکض ایاان سااریاله کااه دوساات داری شاارو  شاادهس ماایگم ا ااه     _

 !دوست داری بیا رایین، ببین
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 :کالاه دستک  ی موهار کشیدر 

مااامااااان! ساااعت یااازده شاابه! زناا  زدی کااه بیااار سااریا: ببیاانمض مااا خوابیااده        _

 !بودیم

 !و به بقیه خوااابت برسواا! خوبک هم بهت نیومده! بر_

 :ای کشیدرخوابت رو خوری  فت که یقینا منظورا خواب نبود! روف کالاه

خااوای حااا: یکااک دیگااه رو مامااان تااو رو خاادا دساات بااردار از ایاان شاایطنتهاذ! مااک _

 !کنکبگیری، حا: من رو لگنما: مک

 !شرر و حیا هم خوب زیزیه_

بااک خهاات دیاار و اات زناا   شااما کااه ایاان زیزهااا رو متوخهیاادس رااس لطفااا دیگااه    _

 !نزنید

 !تق!  وشک رو  طع کرد

با اعواب خارد و دایاون باه اتااز بر شاتمس لایال رشاتا رو باه مان کارده باود و ماثال             

 !خوابیده بود

 «لیال»

محااا: بااود ناص اهانااه دو شاای ریااارک ساااعت یااازده شاای زناا  بزنااه! ا ااه سااهیال بااود 

دونسااتم  رو بمیااد مااک کااردر حواسااا بااه شاارای  مااا نیساات، امااا زری خااانماکاار مااک

 رو حااالمون خواسااته شاای   شااته از ساایاوا ررساایدر زیکااار داشاات،  فاات مااک    

 اشااتباه بگیااره، رو حااالمون خواسااتهمااک کاه  بااوده ایاان منظااورا احتمااا  البتااه! بپرساه 

 خااودا رساار! درک بااه ماان زدهس زناا  زااک واسااه دوناامنمااک رو امشاای  کاارده بیااان

از خااواب سااوکت تلفاان رو    باال ی،شاا اااردا از! میشااه خاارد اعوااابا بیشااتر کااه

 !درمیاررس باشد که به مرور شیراهم شوند  صمین

کمتااار از ده روز از محرمیتماااون   شاااته، اماااا تاااازه دارر یاااه زیزهاااایک رو متوخاااه 

 اااه محکمااک کااه اکاار  میشاام  عمیقااا از ازدواخاام رشاایمون شاادر  ساایاوا اون تکیااه 
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مان! بارخالف ادعاای خاودا     هاسات تاا    ااه تبقاه اولاک   کردر، نیست  بیشتر تکیاه مک

کااه  فتااه بااود بلااده تااوازن بااین ایاان دو خایگاااه رو حفاا  کنااه، ا ااال زنااین زیاازی رو 

خااواد عااروس بدخنسااک باشاامس بابااا شاای  باال از ازدواج از ماان  بلااد نیساات! دلاام نمااک

خواساات نوشااین رو تااو زمینااه عااروس بااودن الگااو  اارار باادر  امااا صخااه مامااان ماان     

ر شاایطنت نکاارد  حتااک ت ییاار هدیااه روز راااتختک  خااداییا اینقاادرها تااو زنااد ک امیاا 

 ...دونستیم  اما زری خانمرو اق  من و بابا مک

ورود ساایاوا بااه اتاااز رشااته ااکااارر رو راااره کاارد  از حااس و حااا: دنبالااه مماشااقه    

درصوردیااا خااارج شااده بااودرس حو االه  ااحبت بااا ساایاوا و شاانیدن توخیهاااذ ماان 

خیااالم بشااه! امااا نشااد  از  زدر تااا بااک رو هاام نداشااتم  بنااابراین خااودر رو بااه خااواب  

رشاات ب لاام کاارد و بااا راهاااا راهااار رو  فاال کاارد  بااازوا رو زیاار ساارر   اشاات و  

 : فت

خااوابک، ماانم از حسااا دراوماادر، شاابت بخیاار! خاااذ تااو ب اال منااهس ساارخاذ مااک    _

 !حتک ا ه دلخوری

از اارداا هاار دومااون ساارکار بر شااتیم و کاام کاام زنااد یمون حالاات عااادی  رااات   

دار بااودنا باباات نداشااتن تلویزیااون رو  لاام ا ااه تلفنهااای مکاارر مامااان و یوااهالبتااه 

خااواد تلویزیااون بخااره، بگااو،   ا ااه ساایاوا نمااک  » ااراتیم و نگاارانیا رو کااه   مااک

خاوردر ار ات نکاردیم    و مان کاه مرتای  سام ماک     « وی  دیمیه رو براتاون بیاارر!  تک

  !بریم خرید! زشم! حتما! در اولین ار ت

 !کردر زقدر دنیای نگرانیهای من و مامان باهم متفاوتهک اهک او اذ اکر م

مان   ر اب تاه با تمهید مکاراناه مان، ) طاع تلفان( مزاحمتهاای شابانه هام  طاع شاد و           

روزانمااون هاام بهتاار  ر اب تااهو ساایاوا هاار شاای بهتاار از  باال میشااد و بااه دنبااالا 

 .میشد
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رو باااز  شااونهاار زنااد هنااوز هاام و تااک وارد راه رلااه میشااد، او: مااادرا در خونااه    

داد کاه شاار   کارد و خلاوی در بهاا  ازارا ماک     کارد و  ال رسارا رو ب ال ماک     مک

بارد،  زک دارند! ا ه دوست داره شاار باره راایین! همیشاه هام امال مفارد باه کاار ماک          

یمنااک ماان لاایال ا ااال بااراا وخااود خااارخک ناادارر   و همیشااه هاام ساایاوا راسااخ      

 !سیمرداد که خانمم منتظرمه! زشم، با لیال خدمت مکمک

 

یااک هفتااه از ازدواخمااون   شااته بااود کااه شاای و تااک ساایاوا بااه خونااه بر شاات،    

بااراا سااورررایز داشااتم! بااا شاانیدن  اادای در رارکیناا ، تبااق مممااو: در خونااه رو  

 .باز کردر و  فتگوی تکراری مادرا رو باهاا شنیدر

 «سیاوا»

هاار هااای هاار شاای مامااان کااه بمااد از ازدواج نواایبم شااده بااود و   خسااته از دلسااوزی

هاا باا  رااتم  مثال همیشاه      دادر باه زودی تماور میشاه، از رلاه    شی به خودر نویاد ماک  

در ورودی باااز بااود و کیاا ! و مثاال هاار شاای صرزو کااردر  فتگااوی مااادرر رو نشاانیده 

دادر کااه از مامااانم خوشااا نیاااد! نفااس  باشااهس زااون در اون  ااورذ بهااا حااق مااک 

د لحظااه مبهااوذ بااه لاایال کااه عمیقااک کشاایدر و  بااراز و ساارحا: وارد خونااه شاادر  زناا

  :با لباس عربک زرشکک ریشوازر اومده بود، خیره شدر

 !سالااار خانوور! خبریهض_

 !تولدذ مبارکس سالر عزیزر_

 :ب لا کردر

 !اشتباه کردی، رس ارداست_

  !دونم! خواستم امشی دو نفری خشن بگیریممک_

 :ازا اا له  راتم تا بهتر ببینما، حریوانه و مشتاز

 ی ایده  شنگت! این لباس رو کگا صوردیض  ادا_
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  !سفارا داده بودر دوستم از دوبک برار صورده_

 :بمد هم خرامان خرامان به صشپزخونه رات

 !تا یه دوا بگیری، زایک صماده خوردن میشه_

هااای صویاازون از لباسااا  ااوا دادر و حرکاات ریتمیااک    بااه  اادای مااوزون سااکه  

موهاااا رو  اااف کاارده بااود و ااشااان   هااای لباااس رو بااا زشاام  ااورذ دادر  رشااته

دورا ریختاه بااود و اقاا  بااا یااک تاال زرشاکک تاازئینا کاارده بااود  در حااا: ریخااتن   

 :زای با شیطنت بهم نگاه کرد

  !د برو دیگه_

 بااا رو موهااار لباااس خااونگک اسااپرذ زرشااکیم رو روشاایدر تااا بااا هاام ساات باشاایمس    

 کوزولااو کیااک  رشااد هااا: وارد و  ااراتم هاام عطاار بااا دوا یااه ، دادر حالاات ی:

 !رو میز بود، در کنار سینک زای و یک کادو ۲۹ عددی شمع با  شنگک

  .با دیدن من، زشماا برز زد و خم شد شممها رو روشن کرد

  !بیا ریشم_

 !کنیم! اوککض    یک ،دو، سهبا هم اوذ مک_

   ص  ماااادرر! شاااممها رو ااااوذ صرزو کااردر خوشااابختیمون ااااازون بشاااه و ماااادرر،  

 کردیم  

 خوای عوسا کنمضزایک سرد شده، مک_

 :لیوان زای رو سرکشیدر

  اخااازه هساات کااادور رو عااو  نکاان، یکااک دیگااه بریااز بااا کیااک بخااوریم! خاای،   _

 باز کنمض

از روی رااار بلنااد شااد و بمااد از ریخااتن زااای، روی مباال کناااریم نشساات  بااا هیگااان   

 :ر، نگاه کردکردبه من که با صراما کادو رو بدون راره کردن کای ا باز مک
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امیاادوارر خوشاات بیاااد! باارای محاال کااارذ  ااراتم  مثاال تااابلو شاانک کااه بهاام دادی  _

 ...تو محل کارر   اشتم، بهم صراما میده،

 :حراا رو  طع کردر

واییااک! احساااس نوخااوونک بهاام دساات داد!  ویهااای نیوتااونک! خیلااک عالیااه! دسااتت   _

 !درد نکنه

ای ساارباذ  ااوی و حرکاات   بمااد اولااین  ااوی رو عقاای باارده و رهااا کااردر،  ااد     

 .ای مش ولمون کردنوسانک  وی او: و رنگم، زند د یقه

 بریضها! کیک رو نمکاین یکک هم سرد میشه_

 :ای از کیک دستپخت لیال بانو رو در دهان   اشتم طمه 

 !تمار هدیه من همین بودض_

 :مشتک به بازور زد

نم  هاار و اات خواسااتک شااار  زانیااا   شااتم، صمادساات! اقاا  کاایااه ااار رو روشاان کاا_

 .بگو شار رو صماده کنم

بلنااد شااد تااا لیوانهااای زااای رو خمااع کنااه کااه مثاال  ااونک باارنی ب لااا کااردر و دور   

زد و داد وبیادادهایک کااه  توخاه باه مشااتهایک کاه باه رشااتم ماک     اتااز زرخونادماس بااک  

کاارد، بااه تاارف میااز یاا اخوری بیرااوی و کوزولااو  وشااه اتاااز راااتم و لاایال رو    مااک

ا کااردرس کااه نا هااان میااز لمباار کاارد و او: لاایال ااتاااد زمااین، رشاات      روی میااز رهاا 

سااارا  لااادان کریساااتا: روی میاااز ااتااااد روا و بماااد هااام  ااافحه بیراااک میاااز 

ترایدیمااون رو کاماال کاارد! وای  ویااان کمااک کااردر لاایالی نااا ن از زیاار صوار بلنااد    

 !شه

 !برو کنار! دمپایک راذ نیست، خرده شیشه میره تو راذ_

 ایضزنده_

 :داد،  فتید و در حالیکه کمرا رو ماسای مکخند
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 !به کوری زشم دشمنان شرز و یرب، صره_

 :کمکا کردر بلند شه

 زرا این خوری شدض_

ی میااز وسااطا بااود، تمااادلا رو بهاام ایزیااک زنااد در ااد زدی دکتاار خااونض رایااه_

 !زدی!     خرده شیشه میره تو راذ! برو اون ور

ود  میاااز رو درسااات کاااردر و  دساااتا هم ناااان روی رهلاااوی  رماااز شااادا بااا   

خااروبر ک رو صوردر تاا نتیگاه شاوخک خارکیم رو خماع کانم  لایال هام لیوانهاای زاای            

و بشااقابهای کیااک رو برداشاات و بااه صشااپزخونه رااات  کااارر کااه تمااور شااد مخاتاای  

 : رارا دادر

  کنهضهنوز درد مک_

 :باشیطنت  شنگک نگاهم کرد

 !ذ موندهنه بابا! خوب شد  ا ل هدیه_

تختااک رو کااه کنااار ره ب لااا کااردر و ایاان بااار بااه ساامت اتاااز خااواب راتاایم  رودوبااا

زد، بااا دیاادن شاامدی کااه مثاال ملحفااه روی تخاات انداختااه بااود و کوساانهایک کااه دو    

 : ترف بالشها   اشته بود، سوتک کشیدر و  فتم

  ...!مواد  زر خهت بر زاری یه خشن تولد بیاد موندنک_

 

 

 خوای بریم دکترضخوبکض مک_

 :یدرب و*سا رو سرا رو به ز  و راست تکون داد   ورذ رن  رریده

 سردتهض_

  !اوهور، ب لم کن_
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بااا تمااار وخااود ب لااا کااردر و اسااااه شاامد رو روا کشاایدر  ده د یقااه بمااد کااه       

حااالم خااا اومااد از تااوی کشااوی راااتختک ساامت خااودر صمپااو: وساارن  و رنبااه الکلااک  

 .رو بیرون کشیدر

 کنکضزیکار مک_

 :به سرن  زدر و هواا رو  راتمسربه ای 

موهااااا رو ناااوازا کاااردر و دنبالاااه موهاااای  ااااف شااادا رو دور انگشاااتم      _

 :ری یدر

 سختیا این بار بود،    من برر حمور یا ریشت بمونمض_

 .برو_

از حماااور کاااه بر شاااتم، خاااوابا بااارده باااود! وارد صشاااپزخونه شااادر و دو لیاااوان  

لااوب کاان کثیااف، بااه اتاااز  شاایرموز عساال خرمااا درساات کااردر و باادون شسااتن مخ  

 :بر شتم

عزیزر! باراذ ممگاون درسات کاردر باا لوا! بخاور کاه بهات اناریی میاده! لبخنادی            _

 :زد و نشست  به محتویاذ لیوان نگاهک کرد

 !ئه! از  لور رایین نراته دو تا خوا رو  ورتم سبز میشهتکایناینکه تک_

 :لیوان رو به لبا نزدیک کردر

 ... ازی درنیار! بمدا هم باید صناناسبخور، واسه من سوسو: ب_

 ! دای زن  موبایلم بلند شدس مامانم بود

 ! خانم مامانض سالر_

  سالر مادرخان خوبکض_

 !رزرا خونه زن  نزدیدض من خونه_

 : دای روزخندا واسح شد
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 اهرا تلفنتون  طماه!!! زنا  زدر بگام ماا یاه سار میاایم باا ! هار زاک منتظار شادر             _

 !ردن ندارید دیگه زدر به در رررویکدیدر  ود دعوذ ک

تاار از ماان هاام لایال رشاات دسااتا زد و ماان بااا دساات صزادر روی ساارر زدرس بدشااانس 

 !!وخود دارهض

عااه زیاازه مامااان خااان، لاایال یااه کاام کسااالت داره، خوابیااده! برناااممون ایاان بااود باارا _

 !اردا شی، تولدر دعوتتون کنیم

 !وا هنوز ساعت نه نشده! زه و ت خوابهض_ 

 :ه شوخک  فتمب

  .دیگه شما به بزر واری خودتون ببخشید_

 !خی ا ه زنت خوابیده، تو بیا رایین! زند روزه سیر ندیدمت_

 :دست لیال رو صرور نوازا کردر

زشاام میااار! امااا ا ن نااه! تاارخیح میاادر ا ن خونااه خااودر باشاام، یکااک دو ساااعت      _

 !دیگه میار! شاید تنها شاید با خانمم

 :ور شد داا  راته و دلخ

 .باشه مادر  رس خداا _

 !خداحاا _

 : وشک رو که   اشتم رو به همسر خان لبخندی زدر

 !خوای بری خونه مادرشوهرزود بخور خون بگیری مک_

  زانیا رو می اری تو ارض_

 !خواد! تو این ممگون رو بخور، منم خوردر!  زانیا رو ب ار واسه اردا شینمک_

 :صرور صرور ممگون رو نوشید

 .یه یلوان هم بهم بدی، ممنونت میشم_
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باشه عزیازر، تاو اساتراحت کان  دوسات نادارر از ا ن تنهاا بادون تاو، خوناه ماماانم            _

کنایم تاا   ریامس نشاد هام یاه اکاری ماک      راتن رو باب کنم  حالات خاوب شاد بااهم ماک     

 !یکک دوساعت دیگه

اماا   خوشبختانه، یک سااعت بماد حاالا خیلاک بهتار شاده باود، هناوز لارزا داشات،          

رناا  و روا بااه کمااک لااوازر صرایشااک خااوب شااده بااود  رااایین کااه راتاایم، مامااان    

 :های نه زندان  ریفک هم بهمون انداختسمن خوشامد ویک تیکه

دونسااتم زشاامم بااه در خشااک شااد،  فااتم عااروس صوردر مااونس صوردرس نمااک       _

 یااره! البتااه  رساارمم میااره دیگااه هفتااه بااه هفتااه ساارا  از مااادر و خااواهرا نمااک     

هاا! تاازه او: زند یتوناه، تبتاون دایاه! زهاار  ابا  دیگاه هار کاک باه            ری نداریدتقوی

 اارده  امااال مااادر بااره  برسااتان، تبقااه بااا  بااا  اساات و         ا اال خااودا برمااک  

 ...! لستان

مامااان همینطااور ر باااری حملااه کاارده بااودس لاایال کااه هنااوز روی مباال ننشسااته بااود بااا 

 :لبخندی کامال زینک رو به من  فت

زناکض مان کاه  ادای  رباون      ن! مگاه شاما هرشای باه ماادرذ سار نماک       سیاوا خاا _

زنام یاا مشاکل    شانورس مان تاوهم ماک     د ه و  ازارا شاار ماماان زری رو از باا  ماک     

 ایهضزیز دیگه

اشاااره زدر زیاازی نگااه، امااا لاایال بااک توخااه بااه ماان حااراا رو زد  مامااان هاام در       

 : فت راسخا 

ساار بزننااد! نااه اینکااه کشاایک    هاشااون بیااان بهشااون  مااادرا دوساات دارن ب ااه  _

 !وایستند، ب ه خودشون رو تو راهرو  یر بندازن، ببیننا

 : فتم

مامااان دو د یقااه اوماادیم خااودذ رو ببیناایم، تیکااه بااارونمون کااردی! صخااه اااداذ     _

هااا برسااهض هنااوز وارد ساااختمون نشااده،   شاام، شااما اخااازه میاادی ماان رااار بااه رلااه   
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از کااردی ماان بیااار در باازنم بگاام کنااک! و تااک خااودذ در رو بااخااودذ در رو باااز مااک

سنک سنک اومدر ببینماتض! اماا زشام! ماا کوتااهک کاردیم، تاو ایان هفتاه ناه باه شاما             

 کنیم، حا  زاییتون به راههضسر زدیم نه به ردر و مادر لیال  خبران مک

کمااک کااه بااه میااوه خااوردن و  ااحبت بااا سااهیال در مااورد داروهااای خاااص و وساامیت  

 :مامان  فتمها   شت، رو به داروخانه

کناکض دو ساه شابه بادخور هاوس حلواهاایک کاه شاما         یه زیزی بخاوار مساخرر نماک   _

 .رزید رو کردرمک

 :بمد رو به لیال ادامه دادر

بمااد از اااوذ بابااا، مامااان تااو حلااوا رخااتن اسااتاد شااد، انگشااتاذ رو هاام باهاااا       _

 !خوریمک

شااد و بااه ای کااه بااا ساان و سااالا زناادان هماااهنگک نداشاات بلنااد   مامااان بااا عشااوه

 :سمت صشپزخونه رات

هم ااین میگااک بمااد از اااوذ احمااد، انگااار  اابلا بلااد نبااودر! باشااه ا ن بااراذ        _

 .کردیمکنم    کاشکک شی خممه بود، خیراذ مکدرست مک

 :لیال برا سیبک رو در دهان   اشت

 !اینگوری بهتره! امواذ یاالگیر میشن_

 :فتمبدون اینکه سهیال متوخه بشه، صرور در  وا لیال  

 ئه دیگه، مگه نهضحلوا سفت شده کازک_

 :ا رو  ورذ دادخنده

  !بدخنس_

 :دادر که مامان از صشپزخونه بسته احرارر کردداشتم با نگاه  ورتا مک

 خواد مهمونک بگیرهضارداشی تولدته! نمک_

 :شربتک رو که برای حلوا صماده کرده بود رو هم زدر
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 !نه، اق  شمایید_

 :ه رو تفتک دادصردهای توی  ابلم

 خواد مامانا اینا رو برا تولد دعوذ کنهضوا! یمنک نمک_

ماماان ماان! خششششاان تولاد کااه نیساات، یاه شاامع اااوذ کردناه و کیااک خااوردن و     _

دور هم بودن! یاه بهوناه بارای شاادی! دوسات نادارر اولاین باار کاه خاانواده همسارر            

ناادارر! انشااااله  کاانم، مگبورشااون کاانم باارار کااادو بیارناادس حااس خااوبکرو دعااوذ مااک

 .کنیمتو یه ار ت دیگه خانواده لیال رو دعوذ مک

حلااوای دا  رو خااودر بااا لبااه زنگااا: مااثال تاازئین کااردر و روی میااز   اشااتم  لاایال و    

کردناد، کاه البتاه موساو   حبتشاون      سهیال خیلک  ارر و  امیمک باا هام  احبت ماک      

 :رو نفهمیدر  سهیال با دیدن حلوا رو به لیال به مزا   فت

ذ! نگاااه کاان عااین ریساات  زشاام دنیااا رو کااور کااردی بااا ایاان شااوهر بااک ساالیقه   _

 !رانک درستا کرده، نکرده حدا ل  ااا کنهماشین

 :مامان زیر لی خوری که من بشنور لی زد

 !ا ه سلیقه داشت که     هک_

اکاار کاانم کااه لاایال و سااهیال شاانیدندس زااون رناا  لاایال مهتااابک شااد  بالاا االه رو بااه    

 : فتم سهیال با خنده

ا رو مو ااع صخااه تاازئین حلااوا کااه کااار مااردا نیسااتس داداشاات تمااور ساالیقه         _

 .برد بکار ازدواج 

 :سهیال هم سریع در  دد ماستمالک کردن سوتک مامان براومد

 !این رو نگک زک بگکض_

 :کنار دست همسرر نشستم و دستم رو دور شونه اا   اشتم

 !ا لواستبخور ببین حلوا به زک میگن! حلوا که نیست! ب_

 :زیر لی زمزمه کرد
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 .دستت رو بردارس خلو سهیال درست نیست_

دساتیا   اشاته   صمیازی از حلاوایک کاه  وشاه رایا     زاه ایاراز  باه و زاه  بمد هم با به

زساابید! از خااورد بیشااتر از حلااوا بهااا مااکزدر زهرمااار مااکبااود، خااورد  حاادس مااک

 اشااق از  وشااه  اونگاییکااه ساافارا حلااوا کااار ماان بااود، بااه نازااار ماان هاام دو سااه   

ماون  بشقاب لیال برداشتم  اساااه حلاوا رو هام باه ا ارار ماماان برداشاتم تاا باه خوناه          

  .ببریم

 :مو ع خداحااظک لیال رو به مامان کرد

ساایاوا  فاات، ماان هاام و یفااه دارر بگاامس ارداشاای شااار تشااریف بیاریااد بااا ، دور _

 !هم باشیم

وابک متناسااای داد و ماماااان هااام بااارخالف ورودماااون، باااا خوشااارویک و لبخناااد خااا 

خااداحااظک کااردیم  کااال اخااالز مامااان مثاال محااور سینوسااک مثلثاااذ بااود، یااه لحظااه   

کارد، باا   مثبت بود، یاه لحظاه منفاک! خیلاک اعتباار نداشات  باا یاه یاوره ساردیا ماک           

خاواری لایال مو اع حلاوا خاوردن باعاث خاداحااظک        یه مویز  ارمیا! اکار کانم رازاه    

 ! رر مامان شد

هااا رو بااا  میوماادس ا ااال از برخااورد داشاات و رلااههمیشااه  اادر برمااک تاار ازلاایال صرور 

 .مامان زیزی به روی خودا نیاورد، من هم به روی خودر نیاوردر

 درد داریض_

 :سرا رو کمک تکون داد  مست  ل نگاها کردر

 کاری از دست من برمیادض_

 ید  عاشاااق اینگاااورب و*سااار رو لبخنااادی زد و روی ناااوک راااا بلناااد شاااد و  وناااه

  .خوابار! در خونه رو باز کردر کنار کشیدر تا وارد بشه

 کنک کفشای من رو هم تو خاکفشک ب اریضمن میرر حمور، لطف مک_
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 «لیال»

خلااوی صیناااه ایساااتادر و باااه انمکااااس عکاااس خاااودر در صن خیاااره شدر خوشاااگل  

ی باک سالیقگک باشاه!    ر تاوری نباود کاه انتخااب مان نشاونه      صن نانک نبودرس اماا زهاره  

شااد! امتیااازاذ زهااره مممااولک مثاال بیشااتر دختاارا، کااه بااه ماادد صرایااا زیبااا مااک یااه 

 اااهریم اناادامم بااود و موهااارس کااه خااودر عاشقشااون بااودر، و هااردو هاام ییاار  اباال   

نمااایا بودنااد  تااازه شااانس صوردر مادرشااوهرر هاایچ و اات زهااره کااامال ساااده و      

همونطااور کااه ساات دیگااه! صرایشاام رو ندیااده کااه اینطااور  فاات! بااا خره ساالیقه  بااک

کنااه و میگااه  عمااه صزاده از مااد: زشاامهای نااه زناادان درشاات ماان تمریااف مااک       

حااالتک زشاامهای لاایال بااک نظیاارهس یکااک دیگااه از همااون حالاات خوشااا نمیاااد!  خااوا

 !ر راسیهادای سرر که خوشا نمیاد! ا ل شوهرمه که از  یااه

سااوزه، تفلااک از یااه تاارف دوساات داره رساارا شاااد و      خااانم مااک دلاام باارا زری 

خوشاابخت باشااه، از تراااک دوساات نااداره ایاان خوشاابختک از تاارف یااه دختاار یریبااه  

کنااه کااه  لماارو اختیاااراذ خااودا رو بااه ر       بهااا اهاادا بشااه  داره تااالا مااک    

 !ترسه اراموا بشهبکشونه! مک

یاااد یکااک، دو روز راایا ااتااادر  اا االه زمااانک بااین بیمارسااتان و مرکااز توانبخشااک رو  

ودر  مامااان زنااد روز بمااد از عروسااک تااازه یااادا  تنهااا راایا راادر و مااادرر راتااه باا 

اومااده بااود کااه مااا شاای عروسااک  وساافند نکشااتیم  و تااک  فااتم بااه خااای خااون        

ریخااتن، روز عقااد درخاات کاشااتیم،  یااااه تمسااخرصمیزی بااه خااودا  رااات و         

خااواب داد کااار دویساات هاازار تااومنک رو بااا دو تااومن سااروتها رو هاام صوردیاام! و   

نک رو بااه خیریااه داده تااا تااو مناااتق کاام براااعت   و تااک  فااتم ساایاوا هزینااه  ربااا 

خودشااون  ربااانک کننااد و بااه خااای اریاازر مااا ساار از  ابلمااه یاا ای ااااراد مسااتمند     

ای!  برااا رو دیاادیض! از کگااا مطمئنااک   دربیاااره، روزخنااد زد کااه تااو زقاادر ساااده  

 !سیاوا این هزینه رو انگار داده
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کارد  اماا باباا باه هاوای       ر زاک دیاد کاه دیگاه زیازی نگفات و باس       نفهمیدر تاو  یاااه  

نشااون دادن  لهااای شااممدونک ماان رو بااه حیاااب باارد و ازر خواساات بااه ایاان حراهااا   

اهمیتااک ناادر   فاات هاار و اات خواساااتک کاااری باارای ماان انگااار باادی، بااارای           

مادرشااوهرذ انگااار بااده! یااادذ باشااه اونااه کااه ساایاوا رو باازرگ کاارده، یااه و اات   

محباات کاان، حتااک ا ااه    ناا اری احساااس کنااه کااه رساارا رو ازا  راتااک! بهااا   

ای هاام بهاات انااداخت، همونطااور کااه در مااورد مااادر خااودذ زود ارامااوا       تیکااه

 یااری، باارای اوناام بایااد همینطااور باشااه! باارای تااویک کااه کنااک و کینااه بااه د: نمااکمااک

 !کنک،   شت از واخباذ زند یهداری با مادرشوهر زند ک مک

بااه زری خااانم داشااتم ساامک کااردر بااا ماارور حراهااای بابااا، احساااس منفااک کااه نساابت 

 :رو کاها بدر! در حمور بازشد و سیاوا سرک کشید

 ایضحالت خوبهض زنده_

 !صره، خوبم_

 !صخه  دای صب نیومد، نگران شدر_

 :لبخندی زدر

 !در رو ببند_

 .بمد هم دوا رو باز کردر

نمااازر کااه تمااور شااد، ساایاوا بااه رشاات روی تخاات خوابیااده بااود و ساااعدا رو      

بااود  زشااماا باااز بااود و بااا د تااک بااک نظیاار کااه  ااویک       روی ریشااونیا   اشااته 

کنااه، بااه سااقف ز: زده بااود  کنااارا دراز    دناادون خااراب بیماااری رو بررسااک مااک   

کشاایدر و ساارر رو روی کااتفا   اشااتمس بااا دساات دیگاار در صیوشاام  رااات، باادون  

 !اینکه نگاها رو از روی سقف برداره! هی ک نگفت، منم هی ک نگفتم

داده بااودر کااه ساایاوا رسااید و یااک ربااع بمااد هاام مااادر و    همااه کارهااار رو انگااار  

خاورد لبااس باشاه، باه دسات سایاوا دادناد، و باا         خواهرا! یک هدیه که بهاا ماک  
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ک کردنااد  اولااین بااار بااود کااه بااه منااز: مااا میومدنااد، امااا عمااال دساات ب و*سااماان رو

  !خالک! خی، شاید رسم ندارند

ای کااه و کیااک تاازئین شااده اارف میااوه رو از  باال صماااده کاارده بااودر  سااینک زااای  

کااه از دیشاای مونااده بااود رو    ۹و  ۲ساااعتک  باال درساات کاارده بااودر و شااممهای    

روا  اارار داده بااودر رو برداشااتم و بااه راا یرایک بااردر و روی میااز   اشااتم  زری     

  :خانم با د ت خا ک به شممها نگاه کرد و با روزخند  فت

 !اینا که  بال استفاده شده_

 :رف تو حرف صوردسیاوا هم تبق مممو: ح

عطاار و ریاازه، خیلااک خااوا  زااایتون ساارد نشااه! لاایال تااو زاااییا زعفاارون مااک     _

 ...تمم میشه،خوا

کاارد کااه شااممها رو روشاان  هم نااان داشاات در مااورد زااای و زعفااران  ااحبت مااک  

بازیهااای رمانتیااک و  شاان  دیشاای شااممها رو اااوذ کاارد و   کااردرس باادون مسااخره 

 از رو اهدیاه  و شاد  خام  ن راساخ  فات    به تولادذ مباارک ساهیال و زری خاانم و ما     

 راحتااک لباااس ساات کااردس بااازا مممااو: تمارااااذ ساامن و برداشاات میااز روی

 : فت خنده با من تشکر راسخ در خانم زری  ایسرمه نیلک بود، اسپورذ

 !سیاوا این لباس رو بپوشه، تو ل تا رو ببر_

رو  بااه باارا دادرض! الکااک لبخناادی زدر و شااا ن ماان بایااد زااه واکنشااک نشااون مااک 

  .دادن کیک کردر

 ذ رو بدیضخوای هدیهتو نمک_

 !به سهیال که از من س ا: ررسیده بود، خیره شدر س اکر هدیه رو نکرده بودر

 :سیاوا خواب سهیال رو داد

ر رو باااز کااردر  ا ن   باال از اوماادن شااما، ماان زااون خیلااک هااو: بااودر هدیااه       _

 !میارما
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 .و به اتاز خواب رات

 :من  وشه زشمک نازک کرد و  فتمامانا رو به 

مگبااورذ نکاارده بااودن دعوتمااون کنااک! تااو کااه اینقاادر دوساات داشااتک دو نفااره     _

ذ رو کااه دادی، شااممتون رو هاام  کااردی! هدیااهتولااد بگیااری خاای دعوتمااون نمااک  

 فتیااد واسااه شااار میوماادیم، یااا ا ااال نمیوماادیم، بهتاار از ایاان  کااه اااوذ کردیااد، مااک

 !بود که احمق ار  بشیم

 :تمار عوبانیتک که داشتم، تالا کردر لحنم صرور و م دبانه باشه علیریم

ایاان زااه ارمایشاایهض! باااور کنیااد ایاان شااممها امااروز ا ااال روشاان نشاادن!  اابال        _

اسااتفاده شااده، ماان شااممها رو دور نمیناادازر! ا ااال بااین اوماادن ساایاوا و شااما بااه     

  کااادو اناادازه یااه دوا  ااراتن و لباااس عااو  کااردن ساایاوا بیشااتر اا االه نیفتاااد 

رو هاام کااه ساایاوا  فاات بهتااون  مااا دوساات داشااتیم شااما امشاای اینگااا باشااید،       

ا دیگااه خیلااک اهمیاات نااداره کااه دوساات داشااتیم دور هاام باشاایم کااه هسااتیم  بقیااه

 .خون خودمون رو کثیف کنیم

هااای نیوتااونک از اتاااز خااواب بیاارون اومااد و بیشااتر رو همااون مو ااع ساایاوا بااا  ااوی

 :به سهیال  فت

 !رزور بود از اینا داشته باشمس بمد ده، رونزده سا: برصورده شدیه مو ع ص_

هاای  بمد هام مثال دیاروز دوبااره حاا ذ مختلاف ساربه زدن و تماداد متفااوذ  اوی          

 .سربه زننده اولیه رو با سهیال بازی کردند

خالای بااود کااه ماادرا بااا اوماادن سایاوا دوباااره  یااااه نرماالک بااه خااودا  راااتس     

ه زیازی بگاه اماا خلاو خاودا رو  راات  باا باه  ادا دراومادن           البته زند باار اوماد یا   

زنااا  موبایااال سااایاوا و سااارک کشااایدن زری خاااانم رو صیااادی کاااالر و خونااادن 

همااه سااکوذ کااردیم  ساایاوا همونگااا بااه  وشاایا      « مامااان نااازی »روزخناادوار 

خااواب داد   اااهرا مامااان و بابااار تبریااک تولااد بهااا  فتنااد و عنااوان کردنااد کااه      
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ماون! سایاوا هام ا ارار کارد کاه بارای شاار بیاناد، کاه           خوناه  صخر شی یه سر میان

خواساات  باال از اوماادن مامااانم اینااا، مامااانا اینااا برناادس اونااا  بااو: نکردنااد  دلاام مااک

ا ااال دوساات نداشااتم بااا هاام روبااه رو بشااند  مامااانم از عقااد ا االک و عروسااک و        

ی خااانم مراساام راااتختک راار از دلخااوری بااود  و ماان نگااران بااودر نتونااه بااا دیاادن زر 

 !احساساذ منفیا رو مهار کنه

زودتاار از مممااو:، میااز شااار رو زیاادر   زانیااایک کااه دیشاای صماااده کاارده بااودر و      

امشاای تااو ااار   اشااته شااد، در کنااار تااه زااین ماار  و سااا د و ماساات و خیااار و یلااه  

  !تک رن  توذ ارنگک! میز  شنگک شده بود

گاا: یا ا خاورد  صخار شاار،      در تو: شار، مادرسایاوا باه سابک اااراد رییماک باا زن      

 :سهیال بابت ی ا از من تشکر کرد و  فت

زااین  حسااابک زحماات  همااه زیااز عااالک بااود! هاام  زانیااا خوشاامزه بااود، هاام تااه     _

 !کشیدی

 :زری خانم هم بالاا له  فت

 ... تونستم راحت ی ا بخورر، اونو ت منمکاشکک منم  اشق داشتم مک_

ماارد او: شااار ی ا  ! مااک  زنیکااهزنااان هناا  کااردر کااه بااا ک حااراا رو نشاانیدر  

بگااه  اشااق ناادارهض! دساات ساایاوا کااه از زیاار میااز روی رااار  اارار  رااات،  ااوای      

 :شنواییم بکار ااتاد

 اشااق و زنگالهااا رو ماان صوردر، مامااان  بااه تمااداد هاام بااود    ایناهاااا کنااار دیااس  _

 ! فتید، خیلک  شنگتر بود   ا ه زودتر مک

 ! فتم شاید لیال ناراحت شه_

شااار مگاادد دساات ساایاوا روی رااار باعااث شااد هاایچ حراااک ناازنم  در سااکوذ       ا

داری کاااه کساااک  واااد شکساااتنا رو نداشاات، میاااز رو خماااع کاااردر و باااه  دنبالااه 

خواسات تاو   تونساتم بمادا  راهاا رو بشاورر، اماا زاون دلام نماک        صشپزخونه راتم  ماک 
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خممشون باشام، ریشابند بساتم و حر ام رو سار  راهاا خاالک کاردرس مثال کساک کاه            

سااابه، بشااقابها و لیوانهااا شسااتم  کمااک کااه حر اام خااالک  یااک  ابلمااه سااوخته رو مااک

 !شد، دعا کردر زودتر برند رایین و و تک مامان و بابار میاند، اینگا نباشند

کردنااد، و هاام ماان د اات شاانیدر، هاام اونااا صرور  ااحبت مااک اادای بیرونیهااا رو نمااک

ار ناارر ساایاوا بااا مااادرا شاانواییم اااات ریاادا کاارده بااود  امااا متوخااه برخااورد بساای 

ببخشاید ا اه زشاماتون کاور باود،  اشاق       »شدرس اونقدر نارر کاه کام موناده باود بگاه       

تونسااتید بگیااد ، لاایال رو هاام ا ااال ناراحاات رو ندیدیااد! زبونتااون هاام کااه  : بااود نمااک

نکردیااد! ناراحاات هاام کردیااد اباادا مهاام نیساات، ااادای ساارتون! ماان بماادا دو تااا       

 « !کنم، زود خر میشهمازا مک

ساهیال هام سااکوذ کارده بااود و باا  وشایا ساار رر باود  صشااپزخونه رو کاه مرتاای        

 .کردر، با همون ریشبند به ها: بر شتم تا بشقابهای کیک و میوه رو خمع کنم

 : شتم، شنیدر سیاوا خیلک صرور به مادرا  فتو تک به صشپزخونه برمک

ده، هایچ و ات   بنا کانم، همیشاه مو اع صشاپزی و  ارف شساتن ریشابند ماک        کیف ماک _

 !خلوی لباسا مثل شما کثیف و خیس نیست

 :مامانا هم خواب داد

 .هرو ت دوتا ب ه داشت و بازر ریشبند بست، بمد حرف بزن_

کااردر حاادا ل بااه خاااتر ساایاوا دوسااتا داشااته باشاام،   هرزقاادر هاام تااالا مااک  

شاادر  ا هاام مشاامئز مااک اشاات! خااوری شااده بااود کااه از دیاادن  یااااهخااودا نمااک

کااردر، زیبااا بااود، امااا ماان وا مااا شاابیه  ااودزیال     تمواای نگاااها مااک ا ااه باادون  

 !دیدمامک

 :اونقدر تو صشپزخونه ممطل کردر تا سیاوا  دار زد

 !عزیزر، نمیای بشینکض_
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اومدر و رایا همسارر نشساتم و خیااری روسات کنادرس تاو بشاقابک کناار خیاار حلقاه            

رو روی میاااز حلقاااه شاااده ، برشاااهای شااالیل و هلاااو رو هااام  ااارار دادر و بشاااقاب  

  اشااتم و باادون اینکااه بااه ااارد خا ااک نگاااه کاانم، بفرماییاادی  فااتم  بااه خاااتر       

کنتاار: اعوااابم روساات خیااار رو بااه ریزتاارین  راذ ممکنااه خاارد کااردرس باادبختک      

تلویزیااون هاام نداشااتیم کااه بااا ت ییاار شاابکه و ز: زدن بااه برنامااه هااای مزخااراا     

  .خودر رو سر رر کنم

رد وسااامیت ساااالمت مامبزر شاااون  اااحبت سااایاوا و ماااادر و خاااواهرا در ماااو

کردناد، کاه خای تباق ممماو: مان هایچ دخاالتک تاو  فتگوشاون نداشاتم   ادای             مک

ای خهااات رااااتن از خماااع زنااا  موباااایلم کاااه از اتااااز خاااواب بلناااد شاااد، بهاناااه  

کنندشون بارار مهیاا شاد  اشاتباه تمااس  راتاه شاده باود، اماا مان کلاک دعااا             کسل

 : دا زدرکردر! ری لبم رو تگدید کردر و 

 !سیاوا خان! میشه زند لحظه_

 :وارد اتاز که شد، در رو رشت سرا بست

 خانمض_

خاوار باا هام رو باه رو     ایناا بارن! نماک   ایناا  بال از اومادن ماماانم    یه کاری کن مامانات _

 !بشن

 خواد بیادض میشه به نظرذضمامان تینا رو بیرون کنم که مامان مینا مک_

 :ر زدرزونهباموبایلم زند سربه عوبک به 

 !زنم میگم نیانباشه! رس من زن  مک_

 :خیلک خدی موبایل رو ازر  رات

 !کنک! ب ه نشوتو اینکار رو نمک_

 .بمد هم با موبایل من از اتاز بیرون رات
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ای زیاار لاای «خاادا بخیاار بگ رونااه» اادای صیفااون کااه بلنااد شااد، صه از نهااادر دراومااد  

ان بااا اکااراه راشااد و مااانتو و روسااریا  فااتم و در رو باااز کااردر  مامااان ساایاوا زناا 

خااوان بیااان! رو روشااید کااه انگااار از یااک ساااعت  باال خباار نداشاات مامااانم اینااا مااک  

 !خواستک بری، وا خی ازشون خوشت نمیاد مک

مامااان بااا یااک کااادو کوزیااک و خمبااه شاایرینک و بابااا بااا یااک  لاادان باازرگ            

هر ساایاوا برخااورد  باخیااا وارد شاادند خیلک  اارر و  اامیمک بااا مااادر و خااوا   دیفاان

کردنااد و کااادو وخمبااه شاایرینک رو بااا بیااان تولاادذ مبااارک و خمااالذ ریرامااونا بااه  

 :سیاوا دادند  بمد هم مامان رو به من  فت

باخیااا دوساات داشااتک دیگااهض!  لاادونا رو صبااک برداشااتم بااه رناا         تااو دیفاان _

  .ر یراییت بیاد

 :با لبخند تشکر کردرس سهیال خیلک مممولک رو به مامان  فت

ر یراییشون هماا صبیاه! مبلهاا، تام تابلوهاا، رارده ، رنا  دیاوار    هام صرامبخشاه،           _

 !هم سرد

 :مادرا هم بالاا له  فت

 !عوسا اتاز خوابشون  رمه_

 :زند لحظه سکوذ شد و مامان  فت

 !خی صره، اتاز خوابشون یاسیه_

ر خلااوی بابااار از حاارف دو رهلااو مادرشااوهرر خیلااک خگالاات کشاایدر  زنیکااه، انگااا     

  !دوربین مخفک تو اتاز خواب ما کار   اشته

خواساات موساو  سااردی و  رمااک رو روشاا بااده، کااادو   سایاوا بااا هیگااانک کاه مااک  

 :رو کنار  وشا تکون داد



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

393 

 

تااونم حاادس بزنم    اخااازه بدیااد بااازا کاانم ببیاانم مااادرزن خااان زااک باارار    نمااک_

متتااون بااه، زااه شاایک و  شاان ! زحماات کشاایدید، راسااک بااه زح    راتهههااه!     بااه

 !نبودر

 !ست کمربند و کیف رو: زرر بود، یه برند ممروف

بارای صوردن زااای باه صشااپزخونه راااتمس و تاک بااا سااینک زاای وارد راا یرایک شاادر، از     

ر  رااات، هاام بیناایم بااه درسااتک ریوسااته بااود، هاام خنااده اینکااه اینقاادر سااریع راایا

 !حرص خوردر

 :تمامان خطاب به سیاوا با لحنک به  اهر نرر و مثبت  ف

دونسااتم حااا  حا هااا خیااا:   شااما هنااوز ار اات نکردیااد تلویزیااون بخریاادض مااک   _

 !دادیمخریدا رو ندارید روز راتختک به خای رو:، تلویزیون هدیه مک

ررتاااب نارنگااک از تاارف مامااانم شاارو  شااده بااودس البتااه  باال از اینکااه ساایاوا       

 :رذ کردخواب بده، زری خانم نارنگک رو تو هوا  رات و تو زمین مامان ر

ماشااا  ایاان دو تااا اونقاادر مشاا و: همدیگااه شاادند کااه ا ااه تلویزیااون هاام داشااتن،  _

روشانا نمیکاردن! خریاد لاوازر  اوتک تواویری رو سار ار ات انگاار میادن، شاما            

یوااه شااون رو نخوریااد! امااال خااودر یااه تلویزیااون خااوب و عااالک دارر میاادر بهشااون 

 !کارشون راه بیفته تا و تک خودشون برن بخرن

ن در مقاباال ررتاااب نارنگااک خااا خااالک داد و بااا سااربه راکاات اون رو دوباااره بااه  مامااا

 :زمین زری خانم ارستاد

مثاال ساابد رولهااای روز راااتختک نباشااهض! یهااو نااامرئک شااه! اقاا  نمااایا باشااه و       _

 !ادعاض

 :بابا لی زد

 !نازی خان_

 :مامان با همون لبخند نازیبایک که رو لباا بود، ادامه داد
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 ردوندیاااد! یاااا یه اامیااال باااا اون سااابد راااو:! حااادا ل دور نماااک وا  شااادیم ساااو_

  !داشتیدامی اشتید بمد از راتن مهمونا بر مک

 :مرطرب رو به مامان  فتم

 !ست، بفرماییدشلیالا خیلک شیرین و خوشمزه_

 :زری خانم هم در راسخ مامان سکوذ نکرد

فاات و هدیااه وا  مااا هاام خیلااک تااو اامیاال خگالاات کشاایدیم، صخاار عروسااک باادون  ی_

 !کردیمدونستیم خودمون تهیه مکیادبود مهمونا راتن! مک

مامااان کااه انتظااار مهماااذ داشااتن حریااف رو نداشاات، بااا همااون لبخنااد نازیبااا خااواب  

 :داد

بازیهااای از شاما باه ماا زیاااد رسایده، کاشاکک همونقاادر کاه حواساتون بااه ایان  رتاک         _

 .تازه باب شده هست، به  ربانک صخر شی هم بود

لرزیاد بارای مشاخ  نشادن لارزا دساتا اوناا رو        ی سایاوا باه شادذ ماک    دستها

 :کوبیدمشت کرده بود و صرور به راا مک

 .من از  ربانک کردن خوشم نمیاد  لیال هم درخریان بود_

ب یاار از ماان کااه مثاال خنااازه  اادرذ هاار عکااس المملااک رو از دساات داده بااودر و      

د، بقیااه لبخنااد روی لاای   خااورسااهیال کااه در اون وانفسااا بااا خونسااردی خیااار مااک     

 !!!داشتند

 :مامان سیاوا نارنگک بمدی رو ررذ کرد

کنااه  مااثال مااا رساام داریاام تااو رساام و رسااور ااااراد مختلااف خیلااک بااا هاام ااارز مااک_

راتختک خاانواده عاروس باه اعراای خاانواده دامااد خلمتاک بادن، کاه خای شاما رسام             

 !!!!ندارید

 :مامان هم خندید و  فت
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خلمتیهااا رو صورده بااودیم ولااک و تااک دیاادیم ساابد رااو: ییاای  زااه خالاای! اتفا ااا مااا _

 !!!بازی خوشتون میاد، اونا هم ییی شدنشد، اکر کردیم شما از شمبده

 فااات و ازا باباااا کاااه تاااا اون مو اااع اقااا  در صراماااا هاااک اسااام ماماااان رو ماااک 

 :خواست صرور باشه، نگاهک به من انداخت و رو به سیاوا بلند  فتمک

کنااه، ه متوخااه نیسااتند شوخیهاشااون داره دختاارر رو ا یاات مااک ایاان دو تااا خااانم کاا _

 ! تو راشو یه صب  ندی ، زیزی بده بها! رن  به  ورذ نداره

 : بل از بلند شدن سیاوا، مامانا  فت

اااردای عروسااک هاام همااین شااکلک بااود! مااا رساام داریاام مااادر عااروس اااردای      _

 !ک متفاوتهعروسک کازک بپزه واسه دخترا بیاره!  فتم که رسمامون خیل

 .ی من در کسری از  انیه  رمز شد  خلوی بابا مردر از خگالترن  رریده

 :ا اللهک  فت و رو به مادرا با  دای نسبتا بلندی  فتسیاوا بلند  اله

  !میشه بس کنیدض مثل اینکه حواستون نیست زک دارید میگید_

 :مادرشوهرر از خاا بلند شد و رو به سیاوا کرد

 !ک باشه! ایشا   د وبیست ساله بشکتولدذ مبار_

 :بمد هم رو به مامان و بابا  فت

  !خیلک از دیدنتون خوشحا: شدر_

ک کردنااد و ب و*ساابمااد هاام در کمااا: بهاات و ناباااوری ماان ، دو تااا مادرهااا بااا هاام رو

 !سهیال هم با مامان دست داد و راتند

ای کاه  های مزوراناه هاا و لبخناد  یمنک ا ر شانوا نباودر، محاا: باود باا توخاه باه زهاره        

هاار دو روی لاای داشااتند و خااداحااظک بااه  اااهر  اارر صخرشااون، ماهیاات  فتارشااون  

 !رو حدس بزنم
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بمااد از راااتن زری خااانم و سااهیال و ساایاوا کااه بااه  اااهر باارای بدر ااه تااا رااایین      

راهرو دنبالشاون راتاه باود، نگااه شاماتتواری باه ماماان اناداختم و خاودر رو باه خماع            

 .درکردن میز سر رر کر

 :بابا هم به مامان ز  ز  نگاه کرد و صرور  فت

 !خواستکض! وا ما کههمین رو مک_

 :مامان هم زیر لی زمزمه کرد

ی رااررو! خلمتااک صخاارذ بااراذ بیااارر ایشااا ! تیاار زده بااه صبااروی مااا خلمتااک   زنیکااه_

 !خوادهم مک

 : راهای کثیف رو تو صشپزخونه   اشتم و بر شتم

ه خاادا تااا خرخااره راار شاادر  واسااه امااروز دیگااه بسااه!  کاانم ، باامامااان خااواها مااک_

 !خیلک  شن  و به یاد موندنک تبریک تولد  فتید

 :مامان  وشه زشمک نازک کرد و  ری به  ردنا داد

 ....اهمکتو نمک_

 :رریدر وس  حراا

بابا به ریار باه ری مبار    مان    تلویزیاون    دوسات    نادارر     یار دادیاد ها!   مگاه           _

سااوزونیدض کااردر کااه اینطااور داریااد د: مااک ج زقاادر تلویزیااون نگاااه مااک  باال ازدوا

 خوار این کواتک رو داشته باشم، مشکلیهضا ال نمک

 :بابا به سمتم اومد

خاواد ایان خاوری کناه،  لام راامم خارد میشاد         دونساتم ماک  به خدا باباخاان ا اه ماک   _

ماااده  فتااک مادرشااوهرذ اینگاساات، مااا خودمااون رو ص  نمیوماادر! کاااا حاادا ل مااک 

 کردیم!    خیلک براذ بد شدضمک

 :با تمار عوبانیتم، لبخندی زدر

 !ا وووال مهم نیست! شما خودتون رو ناراحت نکنید_
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 «سیاوا»

از مامااان بااه خاااتر  فتااار نااا شایسااتک کااه بااا مهمااانم داشاات  لااه کااردر و ازا        

خواستم باه خااتر صراماا مان دسات از تیکاه اناداختن و راساخ متلاک دادن بارداره!           

 !اایده بودکه  د البته بک

خسته و کواتاه از بحثهاای رایا اوماده راهاک تبقاه باا  شادر و رشات در  ادای لایال            

 :رو شنیدر

  خوار این کواتک رو داشته باشم، مشکلیهضا ال نمک..._

 ! دای ردرا رو هم شنیدر و لیال که خواب داد ا ال مهم نیست

ای شااد،  اویک هایچ اتفاا ک     رد باا زهاره  زند تقه باه در زدر و و تاک لایال در رو بااز کا     

 :نیفتاده رو به ردر و مادر همسرر  فتم

 درساات خیلااک خااوا اومدیااد  کاشااکک واسااه شااار میومدیااد  لاایال یااه  زانیااایک      _

 !نیومدید شد حیف! با لوا بود، کرده

 همااراهیم هاام ص ااا محمااد کاانمس برخااورد تمااار تالشاام رو کااردر کااه شاااد و  بااراز   

 کااارا محاال بااه مساایری زااه از اینکااه و تراایااک تاار  ودهمحااد مااورد در و کاارد

 !کرد  حبت بزنه، دور رو تراایک تر  تا میره

بمااد از راااتن راادر و مااادر همساارر، بااه لاایال کااه وا مااا خسااته شااده بااود و خااودا رو  

 :روی کاناره ولو انداخته بود، نگاهک انداختم

 شیرینک ها رو ب ارر تو یخ ا:ض_

  !خواد، بیا ریشمنمک_

 :ی زمین کنار دستا نشستم و دستا رو روی  ردنم   اشتمرو

 دونستک این خوری میشهضتو مک_
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به این شدذ ناه، ولاک مطمائن باودر تانا رایا میااد! ماادرر خیلاک دلاا رار باود              _

ی ماا رو باا دستشاویک اشاتباه  راتناد!      مامان تو هم دلا رار باود  هار دوشاون خوناه     

 اشتباه کردی ن اشتک زن  بزنم، نکردیض

 :زشمار رو بستم و با نوک انگشتان شست و سبابه ماسایشون دادر

کناه!    بارو سارخاذ بخاواب، مان اینگاا رو خماع        اعتراف من زیازی رو عاو  نماک   _

  !کنم    وا ما تولدر مبارکمک

وارد اتاز خاواب کاه شادر ، باه رهلاو خوابیاده باود و کاف هاردو دساتا رو روی هام            

از کشاایدر و دسااتهاا رو از زیاار ساارا    ا در، زیاار ساارا   اشااته بود  رینااه   

بیاارون کشاایدر و یکاایا رو زیاار ساار خااودر   اشااتم  کااف دسااتم رو هاام زیاار ساار   

 :همسرر  رار دادر

 .بها اکر نکن! خودشون دوتا از رس همدیگه براومدند_

 تو در مورد رواب  زناشوییمون به مامانت زیزی  فتکض_

 :خیره و مالمتگر نگاها کردر

 !گه زکضدستت درد نکنه! دی_

 ...صخه مامانت از  رمک اتاز خوابمون_

 :حراا رو  طع کردر

دونساات کااه تبااق توهماااذ خااودا باارا یااه زیاازی واسااه خااودا ررونااد، ا ااه مااک _

 !کردسازی نمکشی عروسک  حنه

 !وای سیاوا! خلو بابار مردر از خگالت_

دساات دیگاارر رو روی کماارا بااه حرکاات درصوردر و بااا ساااز رااار، راهاااا رو  فاال  

 :درکر

خااواب لاایال و سیاوشااه! رااای مامااان مینااا و تینااا و دوسااتان و وابسااتگان   اینگااا تخاات_

 رو اینگا باز نکن! اوککض
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 ....بمد هم اا له بینمون رو کمتر کردر

کارد و همااون  هم ناان مثال   شااته باا ورودر بااه راهارو ، ماماان در خونااه رو بااز مااک      

دادر همساارر ریشاانهاد مااکشااد  شاابهایک کااه کشاایک داشااتم بااه دیالو هااا تکاارار مااک

 فات خوناه خاودر راحات تارر!      کارد و ماک  به منز: ردر و مادرا باره، کاه  باو: نماک    

دو روز بمااد از بحااث مامااان مینااا و تینااا، تلویزیااون و میاازا رو هاام خریاادیم و         

کاردر، هایچ و ات ندیادر      وشه را یرایک   اشاتیم  کاه البتاه اقا  مان روشانا ماک        

نااه، مگاار باارای کاام کااردن  اادا و یااا خاااموا   لاایال بااه کنتاار: تلویزیااون دساات بز 

 !کردنا

سه شای بماد از تولادر مااه رمراان شارو  شاد و ا ارار ماادرر بارای اینکاه ااطارهاا             

و یا سحرها راایین باریم، صیااز شاد  خالای اینگاا باود کاه شابهایک کاه کشایک باودر             

بااه لاایال بگااو »  فاات و لاایال تنهااا بااود، بااه ماان زناا  میاازد و در رایااان  ااحبتهاا مااک 

  «!وست داره سحر بیاد راییند

دو سه بار از همسارر خواساتم در نباود مان تنهاا نموناه و بارای ااطاار یاا ساحر راایین            

ماان در کنااار تااو کااه هسااتم حراهااایک »بااره کااه  بااو: نکاارد و دساات صخاار هاام  فاات 

در راساخ باه   « شنور که هرما بارار ساخته! وای باه حاا: اینکاه تاو ریشام نباشاک!        مک

 «!رس ا رار بیگا هم ممنو »خواب داد  من هم« ز ولک ممنو »

بمااد از تولاادر تااا زنااد روز خونااه مااادرا نرااات، تااا خاییکااه ماان ازا خواسااتم        

روزهااایک کااه مرکااز توانبخشااک هساات و ماان هاام کلینیااک هسااتم ااطااار، اونگااا بااره!  

 .که البته تا ده روز او: ماه مبارک اق  یک بار زنین زیزی ر  داد

د از تولاادر راایا اومااد، ت ییاار اساام مااادرر، از مامااان ای کااه بماااز نکاااذ منفااک دیگااه

خااانم توساا  لاایال بااود! رودررو هاام کااه ا ااال خطااابا       زری بااه ماماناات یااا زری  

بارای  ادا   « عاه،    ببخشاید     »کرد! یک باار هام کاه مگباور شاد  اداا بزناه از        نمک

خودمااون دو تااا عااالک بااود، امااا بااا خااانواده ماان       ر اب تااهزدنااا اسااتفاده کاارد!   
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یلاااک توااانمک و خناااک شاااده باااود  در وا اااع بااادون حراااور مااان ا اااال  رابطاااا خ

 .ای وخود نداشتر اب ته

اولین کسک کاه را شاامون کارد، امیار باودس کاه ماادر و خاواهرر رو هام دعاوذ کارد             

از مادرر خواسته باودر سااعت هفات و نایم صمااده باشاند، کاه تباق ممماو: باا تا خیر            

ماادن مااادرر و سااهیال، بااا لاایال  حاساار شاادند و یااک ربااع ممطلمااون کردنااد   باال از او 

 :ای برای سوار شدن درن  کرد و ررسیدوارد رارکین  شدیم، لحظه

 ...کگا بشینمض  ندلک خلو یا_

 :رریدر وس  حراا

 !یا نداره! اق  یه  زینه رو میز هست_

 .خودر در خلوی ماشین رو باز کردر و بمد از نشستنا در رو بستم

رکیناا  شاادند  مامااان  باال از سااوار شاادن رو بااه همزمااان مامااان و سااهیال هاام وارد را

 :خواستم در راننده رو باز کنم،  فتمن که مک

کنااکض خااک بار سار مان باا ایان رساار       مخادره در ماشاین رو هام بااز ماک     واساه علیاا  _

 !بزرگ کردنم! مملور نیست دکتر دندانپزشکه یا راننده شخوک خانور

ا رو از رشااتک ته بااود، تکیااهسااوار کااه شاادند، لاایال کااه تااا اون مو ااع مممااولک نشساا  

 :رشتک داد و خطاب به رشت سری ها  فت _ ندلک به سه کنی در

  !ببخشید رشتم به شماست_

 .ی  فت«راحت باا»مامان خوابک نداد، سهیال هم 

خلااوی  نااادی کااه نگااه داشااتم، لاایال باارای خریااد شاایرینک راایا  اادر شااد  بااا ریاااده   

 :شدن همسرر، مامان شرو  کرد

لااو مااادر شااوهر، نااه اقاا  مادرشااوهر، هاار بزر تااری، عااروس بااه      اادیما کااک خ _

داد  ااندلک خلااو ماشااین بشااینهض سااهیال! دارر بهاات ماایگم ، راسااک خااودا اخااازه مااک
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نیسااتم ازدواج کااردی، حرماات بزر تااری رو رعایاات نکنااک و اینطااوری بااک احترامااک   

 !کنک

 :به سمت مامان زرخیدر و زند لحظه اق  نگاها کردر و  فتم

ماه همیشاه سار اینکاه زارا ماماان باباا خلاو میشاینه ، شاما  اندلک رشات،             من که یاد_

بااا بابااا دعااوا و بگااو مگااو داشااتین! ا ن شااده میاال و رسااایت و حرمتااداری شااماض!       

 !!!ما ا اازاض

 :لبهاا رو زین داد و با اکراه  فت

 ! راتککاا دوزار از احترامک که احمد برا مادرا  ائل بود رو تو یاد مک_

عاو  شاده! خیلاک از ممیارهاای حرمات   اشاتن هام ت ییار کارده! زن بایاد           زمانه _

 ...ریا شوهرا بشینه! همین! ا ه سهیال بود

 :سهیال ررید وس  حرام

رای مان رو وسا  نکاا! خودتاون ساه تاا بزنیاد تاو سار و کلاه هام، باه مان کااری               _

 .نداشته باشید

 :لیال که از  نادی خارج شد، سریع  فتم

  .کنم امشی رو مثل شی تولدر نکنیدتماس مککنم، الخواها مک_

 :مامان  ری به  ردنا داد و  وشه زشمک نازک کرد

 !یمنک ا ه مادر زن خااانت سرتارای هیکلمون رو نگس کرد، هی ک نگم_

 :بمد هم کوبید رو دهنا و ادامه داد

  !باشه  : میشم!  :_

شاده باود  دوبااره هماه نقااب      اب  فتن مان  بال از ساوار شادن همسارر، تماور       ا  اله

 .های ابک  وا دادیمخوشرویک به  ورذ زدیم و به ترانه

  تااا بر شاات ی امیاار، لاایال خمبااه شاایرینک رو دساات ماان داد   باال از ورود بااه خونااه 

زناا  بزنااه، مامااان سااریع خمبااه رو از دساات ماان کشااید و باادون اینکااه زیاازی بااه     
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ساااختمون کااه شاادیم ،لاایال     روی خااودا بیاااره ، در و دیااوار رو نگاااه کاارد  وارد    

 :صرور ررسید

 شیرینک کوض_

 !دست مامانه_

 :با دیدن زشم زپا که باریک شد و شرو  به ررا کرد، ادامه دادر

 !ایمکنه! هممون یه خونوادهزه ار ک مک_

ک و راسااخ بااه تمارااااذ نوشااین و امیاار شااده بااود، راسااخک  ب و*ساازااون مشاا و: رو

 .ا رو درست کردنداد و  یااه

 :خمبه رو به نوشین داد مامان

 ! ابل شما رو نداره_

 : بل از راسخ نوشین، لیال بالاا له  فت

ای باارای ترمااه، ساامک کااردر تبااق ساالیقه هاار سااه تاااتون خریااد کاانم  نااون خامااه   _

رولاات باارای تااو، نااارلئونک هاام واسااه امیاار! از  نااادی سااا دوا کااه دوساات داری،      

  .خریدر

رااار رو شاایراهم کاارد کااه رااو: شاایرینک رو   کااامال ح« خریاادر »تآکیااد زیاااد لاایال رو  

لاایال داده، نااه مامااان! خااواب خااوبک باارای رناادبازی مامااان بااود، امااا ماان از عااوا با    

 .نگران بودر

برخورد دو تا مادرها عاالک باودس انگاار ناه انگاار دیادار  بلاک دوئال کارده بودناد! لایال            

ین تنا  تاا روی   یه بلوز لیماویک انادامک و صساتین کوتااه روشایده باود باا یاه دامان خا          

زانوس مان هام تیشارذ باا تام لیماویک روشایده باودر باا شالوار خاین! امیار باه محاه               

 فتاانا بقیااه رو هاام متوخااه ساات بااودن لباسااامون   « اووووو»مااانتو درصوردن لاایال بااا  

کاارد  بمااد هاام خلااوی بقیااه دوباااره خااواهرا رو ب اال کاارد و روی موهاااا رو         

ای «بیماازه»زوا کوبیااد و ید و در  وشااا زیاازی  فاات کااه لاایال بااه بااا     ب و*ساا
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کارد و  ا کرد  ماماان ناازی هام باا عشاقک وااار باه هار دو ارزنادا نگااه ماک           حواله

 !!!!زداز ته یراای اعماز وخودا لبخند مک

ای به ااطار باا ک باودس اماا میاز ااطاار از  بال کاامال صمااده شاده باود  لایال            بیست د یقه

هااای یاا ای شاایدن تااو  ابلمااهاز همااون باادو ورود مشاا و: ریه راااتن بااود و ساارک ک

روی  اااز! ترمااه هاام مثاال خوخااه اردک دنبااالا بااود  ماان و امیاار و محمااد ص ااا         

کردناد  از هماون ابتادا سامک     مش و:  حبت بودیم و خانمهاا هام باا هام  احبت ماک      

کردر کناار ماماان بشاینم تاا شااید بتاونم کنتارلا کانم  لایال از نوشاین خواساته باود             

و بشااینه و ریخااتن زااای و شاایر رو بااه اون بسااپره   کااه زنااد د یقااه صخاار تااا ااطااار ر 

بنااابراین راانی د یقااه بااه ا ان بااه صشااپزخونه رااات و سااینک زااای و شاایر دا  رو صماااده 

ارک دیااده بااود مثاال یااک میزبااان تااو  تااد نوشااین کااه هاام مفواالک شااار مو ااع کاارد  

صشااپزخونه حرااور داشاات و یاا اها رو بااه کمااک امیاار و مامااان نااازی روی میااز         

ز شااار هاام زودتاار از نوشااین تااو صشااپزخونه رااات و ریشاابند بساات و    زیدنااد  بمااد ا

کردنااد و روی شاارو  بااه شسااتن  راهااایک کاارد کااه مامااان نااازی و نوشااین خااالک مااک

 .  اشتندکانتر مک

درنهایاات، صخاار از همااه از صشااپزخونه دسااته  اال شااده بیاارون اومااد و بااه دعااوذ      

 :امیر، کنارا نشست

 باارو ا تااو صشااپزخونه بودی!  نوشااین  یااه د ااه اوماادی خااودذ رو ببیناایم، همااه   _

 نهض یا بدر رو مزدا داده انگار کاراشو خوب ببیین

 :نوشین یه خمبه تال به امیر داد و رو به لیال  فت

 !تا ا ن کوزذ بودی، حا  سیندر  میشک_

خواساات امیاار خمبااه رو بااا شااوخک و شاایطنت زنااد بااار بااه لاایال نشااون داد تااا لاایال مااک 

داد  صخرساار در میااان خنااده دیگااران،  کاارد و نمااکا مااکبگیاارتا، دساات بااه دساات 
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مامااان نااازی بلنااد شااد و خمبااه رو از امیاار  رااات و داد دساات نوشااینس نوشااین هاام    

 .ه و  ابلت رو نداره به لیال دادب و*سخمبه رو همراه با 

هاا شارو  باه باا: باا: زدن      لیال با شور و هیگان زیادی هدیاه رو بااز کارد و مثال ب اه     

 :کرد

 !! نوشیییین!    باورر نمیشه! دستت درد نکنهواااای_

 : دای امیر دراومد

رولا رو مان دادر! هفات خاد مان خلاو زشامم  ااهر شاده،    واای نوشاین دساتت           _

 !!درد نکنهض

 !خیلک خی بابا! دست تو هم درد نکنه_

 همینض خالک خالکض_

 ا روخلااو رااات و باارادرا کااه بلنااد شااده بااود، محکاام در صیااوا  ااراتا و  ونااه

 :یدب و*س

 ابلت رو نداره، تاا ده ساا: هار زاک مناسابت هسات، رایا رایا باا هماین حسااب            _

 !میشه

 :یداب و*سلیال دوباره به سمت نوشین بر شت و 

تااو سااه ماااه راایا ایاان رو باارای ماان خریاادی! هنااوز باااورر نمیشااه!     فااتم یااه       _

 والژان ریدا میشه این ست رو برار بخره! دیدیضیان

 :داد و خطاب به مامان و سهیال  فت بمد خمبه رو به من

ایان سات تااو تالاروشاک ساار خیاابون مامااانم ایناا بااودس مان هاار روز کاه از خلااوا        _ 

کاردر! یاه باار هام رااتم تاو م اازا  یماتا رو ررسایدر، کاال           شدر، نگاا ماک رد مک

 !دونستاز اکر خریدا بیرون اومدر! نوشین مک

باک صسامانک کاه  اابک از تاالی       وشاواره باود باا نگاین درشات ص     _یه سات تاو  ردناک   

 .سفید داشت  لیال نشست و دوباره از امیر و نوشین تشکر کرد
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 :امیر هم از ااز شوخک بیرون اومد

خاادا  ابلاات رو نااداره  نوشااین خیلااک دوساات داشاات سااورررایزذ کنااه! مواااق هاام   _

 !شد

 :نوشین هم ادامه داد

داشاتک  مبارکات    کم باه مان محبات نکاردی، از خاواهر بیشاتر هاوار رو تاو زناد ک         _

 !باشه

مامااان و سااهیال هاام ساات رو بااا د اات نگاااه کردنااد و بمااد از ماان از امیاار و نوشااین     

بااازی ترمااه کااه تشااکر کردنااد  بقیااه مهمااونک باادون اتقاااز خا ااک، اقاا  بااا ساایریا 

 .کرد خودا رو به لیال ب سبونه   شتتالا مک

 :مو ع بر شت، تو ماشین مامان رو به من  فت

دری رو یاااد بگیاار! سااهیال ازدواج کاارد تااو هاام بایااد همااین کااار رو   از امیاار ص ااا باارا_

 !بکنک

 !ایشا _

 :لیال هم بالاا له  فت

انشاااب! البتاه مان در تااو: ایان زناد سااا: کام بارای امیاار و نوشاین و ترماه هزینااه          _

نکاارده بااودر! مو ااع خریااد خونااه هاار زااک تااال داشااتم دادر بااه امیاار! هاار زنااد بماادا  

داد  یااا تااو مناساابتهای مختلفااک کااه داشااتند، تااا خاییکااه   همااون وزن تااال بهاام رااس  

تونستم کمکشون باودر  باا توخاه باه روابطاک کاه داشاتیم، باروز ایان محبتهاا بارار            مک

 !دور از  هن نبود

 : فت نیشداری لحن با هم سهیال 

 !من انتظاری از تو یه نفر ندارر! که از حا  داری شرب و شروب می اری_

ال خااون! بحااث اینااه کااه خبااران راتااار امیاار و نوشااین رو   بحااث انتظااار نیساات سااهی _

من باید بارای اون دوتاا انگاار بادر، ناه سایاوا بارای شاما  روابا  شاما باا روابا  ماا              
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نبایااد  یاااس بشااه! انشااااب شااما ازدواج کنااک باارادرذ بااراذ ساان  تمااور میاا اره،     

 !باید ب اره! اما نه به الگوبرداری از امیر

 :دار شد ه دای سهیال با  رات و ب

زنام بارا   لاه ماک  خواساتگار مونادر، دارر لاه   کناک، انگاار باک   هم ین ایشاا  ایشاا  ماک   _

 !شوهر! کیسهای بهتر از شوهر تو رو رد کردر

 : دار رو بلند کردر و داد زدر

 !نک کوزولوهابس کنید دیگه! نک_

 :مامان هم تشر زد

 !سر خواهرذ داد نزن_

  .اتنددوباره سکوذ شد و همه  لمونک  ر

 :کلید انداختم و در رو باز کردر، وارد خونه که شدیم، رو به همسرر کردر

 ...این زه حراهایک بود تو ماشین  فتکض هر و ت من_

 :با توپ رر، ررید وس  حرام

مگه من مایگم واساه ساهیال کااری نکانض! مان مایگم زارا خباران راتاار امیار رو تاو             _

نااد ایاان دو تااا بهاامض! زاارا ماماناات از هاار بایااد باارا سااهیال انگااار باادیض زااه ربطااک دار

 ...زیزی

 :ن اشتم کالما کامل بشه

 !مامانت مامانت نکن واسه من_

تونااه بگااه، هاار بلااه ببخشااید یااادر راتااه بااود ایشااون هاار حراااک دلااا بخااواد مااک  _

توناه انگاار باده، مانم نبایاد ناراحات بشام، بایاد بپا یرر! باه تاو هام             کاری بخاواد ماک  

 !ز ولکنباید بگم، اسما میشه 

 :این رو  فت و برای عو  کردن لباسا به اتاز خواب رات  دنبالا راتم
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دونااک زقاادر دوساات دارر، مااادرر رو هاام همینطااور! باارر بهااا زااک     خااودذ مااک_

 بگمض بگم زرا  فتک از امیر یاد بگیررض به نظر خودذ زی  نیستض

 :حر ک خواب داد

دسااتا بگیااره، زیپااه صره خیلااک زیپااه! خمبااه شاایرینک کااه ماان خریاادر رو ایشااون  _

ماا اعتاارا  کناایم  هار روز کشاایک ورود تااو رو باده ، تنهااایک دعوتاات کناه باارا شااار،     

ساالیقگیت عنااوان کنااه! اوناام خلااو   زیپااه اعتاارا  کاانم! انتخاااب ماان رو نشااونه بااک   

خااودر، زیپااه حاارف باازنم! در مااورد سااردی و  رمااک روابطمااون ا هااار نظاار کنااه،      

نم! هار ناو  تمریاف کردنات از مان رو یاه       اونم خلو باباار، زیپاه بخاوار بهاا اکار کا      

خااوری توخیااه کنااه، زیپااه بهاام باار بخااوره! حتااک امشاای بمااد از داد زدن تااو نگفاات    

دادناازن،  فاات ساار خااواهرذ داد ناازن! ببخشااید خیلااک زیپااه  فتاانا! تااو هاام کااه    

ماشااا  ماساات تااو دهناات مایااه زدن! اقاا  میگااک هاایس! نااه خااودذ کالمااک اعتاارا    

: کاانم باهاااذ! امشاای هاام کااه باارای اولااین بااار     کنااک، نااه میاا اری ماان دردد  مااک

 !اعترا  کردر، به اعتراسم اعترا  کردی

 :کردرروی  ندلک میز صرایا نشسته بودر و با حیرذ نگاها مک

 !زنیمتو ا ن هورموناذ بهم ریخته، اعواب نداری! بمدا در موردا حرف مک_

کاارد و کاااور  توخااه بااه ماان لباسااا رو بااه زااوب لباسااک صویاازون روزخناادی زد و بااک

کاردر  کاردر اینقادر رار از خشام و نااراحتک شاده باشاه! اکار ماک         کشید  اکرشم نماک 

ای کااه دیااده بااه ماارور زمااان توخیااه و ارامااوا شااده! در   راتارهااای ناراحاات کننااده

 !حالیکه همه رو خمع کرده بود و حا  بوی  ندید یا زده بود با 

ن  لاابا بااه خاااتر   و تااک ریشاام خوابیااد، هنااوز باادنا لاارزا داشاات و سااربا       

وار روی زد  دسااتم رو نااوازاعواابانیتک کااه متحماال شااده بااود، تناادتر از همیشااه مااک

 :کمرا به حرکت درصوردر
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دونسااتک زقااادر دوسااات دارر ایاان حراهاااا و برخوردهااایک کاااه باعاااث    ا ااه ماااک _

ناراحتیت شاده، ا اال باه زشامت نمیوماد  تاو اساید عشاق مان از باین میراات  حیاف             

نااداره ماان خلااو زشاامت بااا مااادرر برخااورد کاانم! تااو از کگااا   دونااک! دلیلااک کااه نمااک

 کنمضدونک رشت سرذ، با مامان  حبت نمکمک

 :همونطور که سرا تو ب لم  ایم شده بود،  فت

باارای اینکااه هاایچ بازتااابک نااداره! باارای اینکااه انمطاااات رو خلااو ماماناات دیاادر! تااو   _

ر ماان ارزشااک کاانم بااراذ شخواایت و احتاارا میگااک دوسااتم داری! امااا احساااس مااک  

 !نداره!    بگ ریم،    شی بخیر

دو شاای بمااد، مامااان بااا ماان تماااس  رااات و باارای ااطااار دعوتمااون کاارد، ازا        

  :خواستم با همسرر تماس بگیره و  فتم

ساات  بااا ماادیر برنااامم هماااهنگک مهمااونک راااتن و مهمااونک  ااراتن بااا خااانم خونااه _

 !مطلع نیستمهای مهمونک راتنمون خیلک  حبت کنید، من از برنامه

 !خاک بر سر زن  لیلت_

ای تااق  وشااک رو  طااع کاارد  روزخناادی زدر و بااه کااارر بمااد هاام باادون حاارف دیگااه

 :ادامه دادر  نیم ساعت بمد لیال تماس  رات و با هیگان زیادی  فت

سیاوا! بااورذ میشاه مامانات زنا  زد باه مان واساه ااطاار دعوتماون کارد! دیگاه            _

 ، تو که مشکلک نداریضببخشید، منم در خا  بو: کردر

 !نه عزیز دلم_

 .رس داری میای یه خمبه زولبیا بامیه هم بگیر_

 زشم عزیزخان! دیگهض_

 !موا ی خودذ هم باا_

 اادای شاااد و ساارحا: لاایال، انااریی مراااعف بهاام داده بااود  لبخناادی زدر و بااه ادامااه  

 .کارر مش و: شدر
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ار صماااده کاارده بااود و لاایال همااون لباااس راحتااک کااه تولااد هدیااه  راتااه بااودر رو باار 

ای روشاایده بااود  موهاااا رو خااودا هاام ریراهنااک صبااک بااا خطااوب منحنااک وار ساارمه

  !سشوار کشیده و حسابک به خودا رسیده بود

ک و حااا: و احااوا: کاارد س حتااک ب و*سااوارد خونااه مااادرر کااه شاادیم، خیلااک  اارر رو 

 داری به ساعت انداخت و  فتزمانیکه مامان نگاه ممنک

  :با خنده  فت« یگه ا ان رو میگن!رنی د یقه د»

 !دونید زه تراایک سنگینک تو خیابونه! امان از این تراایک تهرانوای نمک_

سااهیال میااز رو صماااده کاارده و اقاا  زااای مونااده بااود  مسااتقیم ساار میااز نشسااتیم و    

سااهیال هاام بااا صوردن زااای میااز ااطااار رو تکمیاال کاارد  بمااد از ااطااار لاایال ساار میااز    

کااارد و اونهاااا رو روی ارااان صشاااپزخونه   اشااات  اماااا وارد       بشاااقابها رو یکاااک 

  !صشپزخونه نشد

کاردیم کاه   روی مبل راحتیهاا نشساته باودیم و ساریا: ویاژه مااه مباارک رو نگااه ماک         

سااهیال از ماان خواساات درزهااای ساارامیک صشااپزخونه کااه باااز شااده و لونااه مورزااه     

ساات کااردر و شااده بااود رو بااا ساایمان درساات کاانم  در خااا بلنااد شاادر و دویااابک در  

خواسااتا رو انگااار دادر  تشااکری کاارد و بمااد از کلااک  ربااون و  ااد ه کااه از و تااک   

ازدواج کاارده بااودر، نواایبم شااده بااود، ازر خواساات اکااری هاام بااه حااا: زااک زااک  

شاایر صب دستشااویک کاانم  واشاار عااو  کااردن شاایر صب کااه تمااور شااد، دیاادر لاایال   

زد و  وشاک رو کناار    سرا تاو  وشیشاه و داره باازی میکناه  باا دیادن مان لبخنادی        

  اشااتس تااا خواسااتم ریشااا بشااینم، دوباااره سااهیال بااا کلااک ابااراز شاارمند ک          

هااای  اادیمک کااه زنااد روز راایا براشااون از بااا ی کمااد     خواساات زماادون رارزااه 

دیواری رایین صورده باودر رو سار خااا با ارر  احسااس کاردر باا ت ییار مسایر مان           

اره  وشایا رو برداشات و شارو     به اتاز، لایال بادخور تاو هام رااتس خام شاد و دوبا        

بااه بااازی کاارد  درحالیکااه زماادون رو بااا  می اشااتم یااادر اومااد زنااد شاابه لاایال ازر     
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هااای درساایم رو بااا ی کمااد دیااواری باا ارر، امااا ماان  خااواد خمبااه کتابهااا و خاازوهمااک

  !هر دامه امروز اردا کردر و هنوز هم خمبه کتابها  وشه اتاز  رار داره

شااتم و بااه هااا: بر شااتم و راایا همساارر نشسااتم  سااهیال زماادون رو ساار خاااا   ا

ای خااانواد ک بااه تاارف لاایال  رااات و   اارف خرباازه رو روی میااز  اارار داد و مگلااه 

 : فت

ایاان مگلااه مطالاای خااوبک داره، حتمااا بخااون! نکاااذ مهمااا رو هایالیاات کشاایدر     _

 !براذ

لاایال هاام بااا لبخنااد تشااکر کاارد و مگلااه رو  رااات  ساااعتک بمااد کااه بااه خونااه          

 :تیم،  بل از اینکه حراک بزنه، ررسیدربر ش

 !خوار ب ارما با ی کمدهای من کگاستض مکاین خمبه کتابها و خزوه_

 :روزخندی زد

 .زحمت نکا بمد زهار روز! خودر   اشتم_

 سنگین بود! زه خوری زورذ رسیدض_

 :ا کرد و از توی صینه نگاهم کردشرو  به راک کردن صرایا زهره 

ا رو بااه بااا  منتقاال کاانم  زاااره  رااایین راااتم تااا تونسااتم همااه  زنااد سااری بااا  و _

خاواد ساریع انگاار میادی! بایاد یااد       زیهض مان کاه خاواهرذ نیساتم تاا یاه کااری ماک        

  !بگیرر خودر کارار رو انگار بدر

ا   اشااتم، بااه لاایالی تااوی صینااه     رشاات ساارا راااتم و دسااتهار رو روی شااونه    

 : فتم

دونااک عزیاازر، تااو زااون همیشااه ریشاام   بهاات حااق میاادر دلگیاار شااده باشااک! مااک  _

هساتک ار ات دارر باارای انگاار خواسااتتس اماا در مااورد ماماان و سااهیال ایان ار اات       

ای کارشااون رو محاادوده، واسااه همااین درخااا باادون مالحظااه خسااتگک و زیااز دیگااه   

 !کنکدونم که درکم مکانگار میدر  مک
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ه مهاام نیساات، کاانم!  فااتم کااالکااک هندونااه ناا ار زیاار ب لاام، ا ااال هاام درکاات نمااک _

 !خواد توسیح بدینمک

 ااورتا رو تمیااز کاارد و باارخالف همیشااه بااه هااا: رااات و تلویزیااون رو روشاان      

 .کرد  ز: زد به  فحه تلویزیون و کانالها رو با  و رایین کرد

 :روا نشستمروی مبل روبه 

د اات کااردی راتااارذ بااا راتااار مهمااونک نوشااین زقاادر متفاااوذ بااودض تااو مهمااونک   _

کااردی، امشاای رااا تااو    ماادذ تااو صشااپزخونه بااودی و کمااک مااک     نوشااین تمااار  

 !صشپزخونه ن اشتک

 :تلویزیون رو خاموا کرد

 امشی شار زک بودض_

صا باارنی و کشااک بااادمگون! نگااو بااه خاااتر اینکااه مثاال نوشااین هفاات رناا  رلااو   _

 !درست نکرده بودن، بهت بر خورده

 :روزخندی زد

حبت یاا ا شااد، ماماناات  دوساات داری از ماماناات بپاارس، تااو مهمااونک نوشااین  اا    _

 فاات باباااذ صا باارنی دوساات داشاات، ماان  فااتم زااون همیشااه مو ااع مریرااک       

کاارد، از ایاان یاا ا خوشاام نمیاااد  بمااد هاام  ااحبت شااد مامااانم صا باارنی درساات مااک

  اینکااه دو تااا یاا ایک کااه دو روز راایا  فااتم دوساات   فااتم بااادمگون دوساات ناادارر

ی نگفاتم، باا ناون و رنیار     ندارر رو امشای درسات کاردن، نشاونه زیاهض مان کاه زیاز        

خااودر رو ساایر کااردر و صخاار ساار هاام تشااکر کااردر  امااا تو ااع اینکااه بخااوار باارر تااو 

  ...صشپز

 :حراا رو  طع کردر

 !باز زدی کانا: بدبینکض_
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خیااالک و حما ااتض! ماان کااه  لااه نکااردر! خااودذ   انتظااار داری باازنم کانااا: خااوا _

نات خواساتک زنا  بزناه باه      دلیل واسه راتاار خواساتک! مطمائن هام هساتم تاو از ماما      

 !من دعوتمون کنه! نگو نه، که در اون  ورذ به شمورر توهین کردی

دونسااتم سااری بااه ت سااف تکااون دادر و تلویزیااون رو روشاان کااردر  امااا خااوب مااک  

ایاان راتااار از مامااان بمیااد نیساات! دو سااا: راایا کااه از مکااه بر شااته بااود، تااو         

کااه ساااده بااود وحاشاایه  اال سااویاتک   اشااتنها باارای عمااه نگیبااه روسااری   اشاات 

دار خوشااا نمیاااد، مامااان  لااک داشااتس سااهیال تاا کر داد کااه عمااه از روسااری حاشاایه

 !دونمهم  فت خودر مک

ای کااه سااهیال داده بااود رو برداشاات و شاارو  بااه ورز زدن کاارد  زنااد      لاایال مگلااه 

 ااافحه کاااه ورز زد، سااارعت ورز زدناااا شاااتاب بیشاااتری  راااات و نهایتاااا باااا   

وی میااز   اشاات و بااه اتاااز رااات  بااا کنگکاااوی ساارا  مگلااه    عواابانیت مگلااه رو ر

راااتم و خوناادن سرسااری مطالاای هایالیاات شااده رو شاارو  کااردر  کنااار بمرااک از     

هااایک هاام دیاده میشااد! تمامااا مربااوب بااود بااه احتاارار  هااا، دساات نوشااتههاایالذ شااده 

  اشااتن زن بااه شااوهر، اتاعاات همااه خانبااه زن از شااوهر، تمکااین زن حتااک در         

ی همساار و اینکااه هاار کااک بااه خااانواده همساار احتاارار    رار بااه خااانوادهکگاااوه، احتاا

کناه! باه دنباا: احتارار باه والادین هام باا خا  ساهیال نوشاته            ن اره، خدا سوسکا ماک 

شده باود ، والادین همسار هام مثال والادین وا ماک احترامشاون واخباه! یاک موااحبه            

ن همساار از بااا مشاااور خااانواده هاام داشاات کااه از شکساات زنااانک کااه  وااد خاادا کاارد

ا شااون رو دارنااد نوشااته بااود و اینکااه عروسااک کااه رسااری رو از خااانواده    خااانواده

مونااه و کنااار میاا ارتا و میااره ساارا  یکااک خاادا کنااه، نهایتااا رساار بهااا رایبنااد نمااک

  !دیگه
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اهماام خااواهر سااک و یااک ساااله تحواایلکرده ماان زاارا هم ااین کااار         ماان نمااک 

 فاات اینااا توابااع مهمااونک امیاار و   ای انگااار دادهض! یااه زیاازی تااه  هاانم مااک  ب گانااه

 ! حبتهای تو ماشینه

 

 «لیال»

هااای  هناایم راار  رو تخاات دراز کشاایدر و دسااتهار رو زیاار ساارر   اشااتم  وا ویااه    

بالیااک بااه ساارذ بیااارر سااهیال خااانم کااه مریااای هااوا بااه حالاات عربااک »وبااا:  راتناادخ 

رس دارر، خلااو خااانواده همساارذ بهاات هدیااه میااد   بر وااند! ایاان مگلااه رو نگااه مااک  

زنام، اماا مطمائن بااا     دونام کاک باهااا تاو سارذ ماک      شایدر سر عقد بهت بدر  نمک

 «...زنم که سربه انک شک! شایدریه خوری مک

 !ب ل  رر سیاوا اکرر رو از ااز منفک خارج کرد و به ااز مثبت برد

 

 :سه روز بمد، داشتم نماز  هر و عورر رو میخوندر که سیاوا اومد

 !نمازخون شدی! سالر خیگر تال به! زشم ما روشن!به_

 :خندیدر

 !دار از سر کار بر شتهسالر رسر روزه_

یدما و بااا همااون زااادر نمااازی کااه ساارر بااود، در      ب و*ساابااه تااراا راااتم،   

 .صیوشا ارو راتم

 !ارزه سیااتک داریم امشی! برو خدا رو شکر کن ا ن روزه_

 :مشتک به بازوا زدر

 !دستخون به خونت کنند ااکارذ مثبت هگ_

 :وارد صشپزخونه شد

 ....زک_

 :داد زدر
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 !زنیادست کثیف ونشسته به  ابلمه نمک_

 :به نشانه تسلیم دستاا رو با  صورد

  زنکض ااطار زک درست کردیضزشم، زرا مک_

 !سوپ خو! برای سحر هم خورشت  رمه سبزی_

زه عطری! زاه باویک! زاه خاانم خوشاگلک! زاه خیگاری! خادایا باه خااتر ایان هماه             _

 !نممت ازذ سپاسگزارر

 :زه، ررسیدبه و زهمو ع ااطار، اولین  اشق سوپ رو که خورد، بمد از کلک به

 سوپ بازر هستض_

 !صره عزیزر، زیاد درست کردر_

 !میشه یه کاسه هم ببریم برای مامانض سوپ خو خیلک دوست داره_

ساامک کااردر صا باارنی و کشااک بااادمگون رو از تااوی  هاانم کنااار باازنم   کاار         

 :رو در  هن تکرار کردر و  فتم« ای نیستممن کینه»زانه رو

 !بردیم  ا ن  ورذ خوشایندی نداره فتک  بل از ااطار مککاشکک زودتر مک_

 :یه  اشق دیگه سوپ خورد

خونااه نیسااتن! از تاارف شاارکت سااهیال ااطاااری راااتن هتاال! حاادود ساااعت ده بایااد  _

 ! هورضبریم برای اردا شبشونبرسند خونه! اون مو ع مک

 !باشه عزیزر_

ر رو از سااوپ خااو راار کااردر و بااا دارزااین و صب      خااوری ساارویس زینااک  سااوپ

زعفاارون و بر هااای خمفااری تاازئینا کااردر و دادر دساات ساایاوا و همااراه هاام      

رااایین راتاایم  تااالا کااردر برخااورد خااوبک باهاشااون داشااته باشاام با مااادرا دساات  

اده بااود، سااالمک بااا لبخنااد! ک کااردر و بااه سااهیالیک کااه دورتاار ایسااتب و*ساادادر و رو

 :سیاوا  رف سوپ رو به مادرا داد
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خااان سااوپ خااو درساات کاارده، بااا لوا!  فتاایم باارای ااطااار اااردا شاابتون        عیااا:_

 .بیاریم

 :سهیال  رف رو از مادرا  رات و با اکراه نگاهک انداخت

 !زقدرر دارزین روا ریختین! نمیشه خوردا  ربون برکتا_

 :سیاوا دستم رو اشاری داد

 !کنیمخودمون هم ارداشی ااطار میایم اینگا! کمکتون مک_

 :دوباره سهیال با روزخند رو به سیاوا  فت

 اسااه ی اتون بوده صوردید اینگاض_

 : دای مامانا بلند شد

 !سهیال! مامان خان_

یاااد نامااادری ساایندر  ااتااادر، و تیکااه دختااراا لباااس ساایندر  رو راااره رااوره کاارده  

« دختاارا، بااه خاااتر مااادرتون »طاااب بااه دو تااا دختااراا  فااتخ   بودنااد و نامااادری خ

  !د یقا همون لحن رو داشت

 تااالا خالاای بااود! بمااد از تااوهین یاا ا و مگلااه هنااوز اونقاادر تااورا راار بااود کااه     

 رو و نشساتم  سایاوا  زفات  همیشاه  بارخالف  ساهیال،  لای  از! ب زوناه  هام  بااز  کردمک

 :ررسیدر مادرا به

 !خوا   شتض_

 :یبایک من رو مخاتی  رار دادسهیال با لحن ناز

ذ رو کنااکض زیکااار داری باه مااا خااوا   شاته یااا نااهض میااوه  تاو زقاادر تگسااس ماک  _

 !بخور

خااوری برداشاات و داد دسااتم تااا   ساایاوا سااریع یااه باارا خرباازه از تااوی میااوه    

هاای  هنایم شارو     ساکتم کناه! نگااه شاماتتواری هام باه خاواهرا اناداخت  وا ویاه        

 اااهرا تااا زمانیکااه خااوابا رو اونطااور کااه شایستشااه  نخیاار! اینگااوری نمیشااه! »شااد 
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بیناه! باشاه داماه    کناه! اماا خای تفلاک سایاوا ایان وسا  صسایی ماک         ندر، بس نماک 

 «!بمد! دامه بمد کوتاه نمیار

ساایاوا بااا مااادرا شاارو  بااه  ااحبت کاارد، اونقاادر  هاانم در یربااود کااه ا ااال       

مازه حنظال   ای کاه  متوخه موسو   حبتشاون نشادر! باا حارص دروناک بارا خربازه       

داد رو  ااورذ دادر  بمااد هاام زااون  وشاایم همااراهم نبااود تااا خااودر رو ساار رر   مااک

 !کنم، با ناخنهار زیر ناخنهای دست دیگرر رو تمیز کردر

 :احساس کردر مخاتی مادرسیاوا  رار  راتم

 خانض_

خوریاااد براتاااون بگیاااررض یکاااک از  خانااات باااک باااال! مااایگم شاااربت صلباااالو ماااک  _

کناه، بطاری یاه لیتاریا ده تومناه!    ساهیال اون       رسات ماک  های  یتاک خاانم د  همسایه

 !بطری شربت صلبالو رو بیار

ساهیال بااا حارص بلنااد شاد و بطااری شاربت رو صورد و خلااوی مان روی میااز   اشاات       

 :خم شدر و بطری رو برداشتم و تکون دادر

 ...ر براموننه، دستتون درد نکنه! خیلک ر یقه! عمه صزاده_

 :طع کرد دای سهیال حرام رو  

 !اااااه، کشتک خودذ رو با این عمه ص   زا   دذ_

 :یهو منم شرو  کردر

 اهمم تو از زک این خوری صتیا  راتکض مشکلت زیهضنمک_

 !تو نفهم بودن تو که شکک نیست_

 :با تحقیر نگاهک بها انداختم

 !شنیده بودر شمور با تحویالذ الزاما متناسی نیستس ا ن کامال درک کردر_

 :م بلند شدر و رو به سیاوا  فتمبمد ه

  !کلید رو بده، من میرر با _
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 :و رو به مادر سیاوا ادامه دادر

 !شبتون بخیر_

سااایاوا هم ناااان هااااج و واج باااود  ساااهیال رو باااه ماااادرا باااا یلو اااویک زیاااادی 

 :ررسید

مامااان حالاات خوبااهض    ساایاوا باادو  ر ااهای اشااار مامااان رو از روی کابیناات        _

 !بیار

 :ه نمایا سهیال، از خونه خارج شدر که  دای سهیال اومدتفاوذ ببک

 !سیاوا عگله کن_

 !ایلما بود! مادرا هیچ مشکلک نداشت

رو رلااه خلااو در صرارتمااانمون نشسااته بااودر و منتظاار بااودر تااا همساارر بیاااد  زنااد       

ای نگ شت کاه ساالنه ساالنه باا  اوماد ، نگااه یرابناکک باه مان اناداختس در رو           د یقه

بدون اینکه باه مان تماارف بزناه، راات تاو! رشات سارا وارد خوناه شادر           باز کرد و 

 .و در رو بستم

 این زه زرّی بود زدیض_

 !درست  حبت کن_

 : داا رو بلندتر کرد

 کنم! به زه حقک به خواهر من میگک بیشمورضدر ش نت باهاذ  حبت مک_

 :صلود  فتمب ه

لا زقاادر تیکااه  اون بااه زااه حقااک بااه ماان میگااه نفهاامض ندیاادی، نشاانیدی  ااب       _

 انداختض

 :روزخندی زد

روی تنهاا خاواهرر  ارار بادیض یلا  کاردی! مان خاواهرر رو         باه خوای مان رو رو مک_

 !اروشم! این رو تو اون  وشاذ ارو کنبه تو نمک
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 :اشکهار سرازیر شد

 !کک خواست تو رو مقابل خواهرذ  راربدهض! میگم راتارهای اون رو هم ببین_

شاات!    زهااار بااار بهاات  فااتم دوساات دارر، خیااا: ورذ    دیاادر، هاایچ ایاارادی ندا _

ر خادا کناکض!    نیااز داشاتم،    باا ایان حرااا خارذ         تاونک مان رو از خوناواده   داشته مک

کااردر! کااال صمپاارر کااه بزنااه بااا  عاشااقت میشاام! دور برداشااتک لاایال خااانووور!      مااک

 !خیا: کردی علک صباد شهریه

 :با رشت دستم اشکم رو راک کردر

 !نگو که بمدا نشه خمما کرد یه زیزی_

 :عوبانک دستک در هوا تکون داد

خواساتیم امشای سایاات داشاته باشایم! زاه سایاات باه           خیر سارمون ماک  برو بابا!  _

 !یاد موندنک بشه امشی

راااتم تااو اتاااز خااواب تااا لباساام رو عااو  کاانم، لباساام رو درصورده بااودر کااه وارد     

 :شد

 !ک! دوباره کاریهخواد لباس خواب بپوشزحمت نکا، نمک_

 :ب رم رو  ورذ دادر

 !دونک که امشی حسا نیستا یت نکن سیاوا، خودذ مک_

  :با یه حرکت تک شرتا رو درصورد و  وشه اتاز ررذ کرد

 خیا: کردی اهمیتک داره_

 «راوی این  سمت نه لیالست و نه سیاوا»

ایاان  مطمائن باود ساایاوا اایلم بااازی ماک کنااد  مطمائن بااود کاه همساارا مردتار از       

حراهاساات  امااا و تااک روی تخاات راارذ شااد، باااور کاارد کااه ساایاوا امشاای دکتاار    

 .سلحشور نیست!

.  

! 
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 «لیال»

ساایاوا خااان، »میااز سااحر رو صماااده کااردرس بااه خااای هرشاای کااه بااا نااوازا و نااوای 

کااردر، بااا ساار و  اادای  ه روی  ونااه، ساایاوا رو بیاادار مااک ب و*سااو یااه « عزیاازر

  کااردن  ماا  اتاااز خااواب بیاادارا کااردر   صمیااز  اشااق و بشااقاب و روشاان ایااراز

  .زودتر از شبهای  بل! تا بتونه  بل از سحری خوردن، یسل کنه

با حوله تنپاوا رشات میاز نشسات  صرار و زیار لای ساالر کاردر و باه هماان  اورذ            

 .خواب شنیدر

کاردر کاه باه زهاره کریاه و زشاتا نگااه نکانم  عگیای باود کاه            تمار تالشام رو ماک  

تاارین ماارد دنیااار بااود  کفگیااری رلااو باارای تیاا تااا دیشاای، خااواالمنظاار ایاان کریااه

خااودر کشاایدر و  اشااقک خورشاات رویااا ریخااتم  راه  لااور بسااته شااده بااود و         

 !کردرتونستم زیزی بخورر! بیشتر با ی ار بازی مکنمک

 حالت خوبهض میخوای بریم دکترض_

 :زقدر نگرانم بود! بدون روزخند، بدون اینکه نگاها کنم،  فتم

 !  نیازی نیستنه_

 !کنم باید بریم! همین ا نم دیر شدهولک من اکر مک_

 :بدون اینکه سرر رو از توی بشقابم بلند کنم، خواب دادر

 برر زک بگمض _

 !زرذ نگو! من شوهرتم_

 :حو له بحث نداشتم

 !حق با توئه_

 :ای کشیدروف کالاه

 !نشستم_ _
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 !یکلوویر براذ بگیررخوبه!   تبخا: زدیض!   ب ار برر از رایین صسا_

 :زهرصلود نگاها کردر

 .زنمخوای بری رایین، من رو بهونه نکن! بیاری هم نمکزحمت نکا، مک_

  :خوردبرخالف من بشقابا رو رر کرده بود و با اشتها ی اا رو مک

خااوریض ا ن ا ان رو ماایگن هنااوز دوتااا  اشااق     زاارا اینقاادر بااین یاا ا صب مااک    _

 !نخوردی

 !شهکسیرر، میلم نمک_

بلناااد شااادر و بشاااقاب تقریباااا رااارر رو تاااوی  رااااک دردار ریخاااتم و تاااو یخ اااا: 

  اشااتم  بمااد هاام مسااواک زدر و بااک توخااه بااه ساایاوا، میااز رو خمااع و یاا اها رو    

 !خا کردر و شرو  کردر به شستن  راها! البته به ییر از بشقاب سیاواخابه

خونادر و خوابیادر     شستن  راهاا کاه تماور شاد، ا ان هام تماور شاده باود، نماازر رو         

نااه بااه ساایاوا رشاات کااردر، نااه مثاال هرشاای تااو ب لااا راااتم  تا باااز خوابیاادر و    

دسااتار رو بااا ی ساارر حلقااه کااردر  زشاامه خشااکیده زشاامار دوباااره خوشااا کاارد   

بااردر!   شاات بیشااتر بااه کنااه اتفاااز راایا اومااده رااک مااک  انگااار هاار لحظااه کااه مااک 

م دسات داده بااود! اینکاه تمااار   احسااس کنیاز بااودن، زرخریاد بااودن و باک هاویتک بهاا     

مدذ نقاا یاک همخواباه رو باراا داشاتم ناه یاه همسار! انگشاتا کاه باه  اورتم             

کشیده شاد تاا رد اشاکک کاه وارد موهاار شاده باود رو رااک کناه، تماار بادنم لرزیاد،             

زندشاام شااد  حااس کااردر یااه سوسااک داره رو  ااورتم راه میااره! ناخودص اااه دسااتم  

رو خوارونادر  شای  بال تاا  ابح بیادار باودر،         رو خلو باردر و خاای لماس انگشاتاا    

ر تواامیمک بگیاارر  امیاادوار بااودر بمااد ای اکاار کاانم یااا باارای صیناادهباادون اینکااه  ره

از سحر بتونم بخاوابم و صشافته باازار  هانم رو سار و ساامونک بادر  موااق هام شادر،           

و تیکه از خاواب بیدارشادر  هار باود! سایاوا خوناه نباود   ارار هام نباود رنگشانبه            

 ! بح درمانگاه شیفت باشه، رس برای کار دیگری از خونه بیرون راته بود
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هاار خااا »ای بااا  انااداختم دوساات نداشااتم بااا موبااایلا تماااس بگیاارر، بنااابراین شااونه 

تفااوتک مایال باه تنفاری کاه بارار ایگااد        از حاس باک  « باشه یا خودا میاد یاا خبارا!  

هاای سایاوا خیلاک    رباده ای مبهاوذ شادر کاه باا شانیدن  ادای ع      کرده باود، لحظاه  

سااریع از ااااز تمگاای دراوماادر   اادا از رنگااره نااور یر میوماادس منبااع  اادا تبقااه او:  

بااود  کااولر رو خاااموا کااردر و رنگااره نااور یر رو باااز! نیاااز بااه  ااوا تیااز کااردن    

کردناادس  فتارشااون ناواسااح بااود، اقاا  یااه  نبااود! ساایاوا و سااهیال بااا هاام دعااوا مااک 

ر  رااات  خنااده« کنااک بااه زن ماان تااو بگااک! مااک یلاا »لحظااه شاانیدر ساایاوا داد زد 

داد! خااودا زااه بالیااک ساارر صورده بااود، بمااد واسااه توهینهااای سااهیال یقااه خاار مااک   

 وشااک رو « کااا: ااارار مامااان زاری  »روزخناادر بااا  اادای زناا  تلفاان  طااع شااد،      

 :برداشتم

 !بفرمایید_

 : دای زری خانم  ریان و مرتما بود

ن رو باه خاون هام انااداختک! باه حاق همااین      هاای ماا خیار از زناد یت نبیناک کااه ب اه    _

 ...هاذ با همکنم ب هماه، نفرینت مک

  : دای سیاوا از رشت  وشک بلند شد

 ..!زیکار به لیال داریض بیا زبون نیشدار دختر خودذ رو خمع کن_

بمد هم تلفان  طاع شاد  اشاکهار دیگاه خشاک شاده باود، اقا  روزخناد زدر! ماردک            

کنااه، خرابتاارا کاارده! راتااه بااا خااواهرا دعااوا،  احمااق بیشاامور! خواسااته درسااتا 

بیننااد!  بااد ا ن مامااانا اکاار کاارده دیشاای تااا سااحر ناااز و   همااه از زشاام ماان مااک 

عشااوه اوماادر و ا ن ماان ساایاوا رو شاایر کااردر واسااه دعااوا! صدر نیساات بیشاارف!    

 !ا نداره رر مدعای خرعقل تو کله
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 ااا: مرتاای، ساار رر نماااز  هاار و عواارر رو خوناادر و خااودر رو بااا مرتاای کااردن یخ

کاااردر! سااایاوا کاااه وارد شاااد، محااال ن اشاااتم  دساااتهای بازشااادا رو روی ارااان 

 :صشپزخونه   اشت

 !سالر عر  شد، بانو_

 :بدون اینکه نگاها کنم، صخرین شیشه مربا رو هم توی یخ ا:   اشتم

 .سالر_

 کک بیدار شدیض_

ه زااک کاارد کااه انگااار هاایچ اتفاااز خا ااک بینمااون نیفتاااده، هماا   خااوری  ااحبت مااک 

 !صرومه! من زقدر خوشبختم

 !نیم ساعتک میشه_

 :لبخندی زد

 !رس خوب خوابیدی_

  !خواست حرف بزنهالکک اق  مک

 این سریا: دیشی رخا مگددا کک هستض_

 !دونمنمک_

 :وارد صشپزخونه شد و از رشت ب لم کرد، مثل همیشه

یاات و: کاان ایاان کارهااای خونااه رو! خونااه مثاال دسااته  لااه! الکااک خااودذ رو ا      _

 !نکن

شااد اینقاادر عااادی راتااار کنااهض وا مااا ماااخرای دیشاای رو یااادا     زطااور روا مااک

راتااه یااا ماان خااواب دیاادرض باادون هاایچ حراااک، ساارد و یخاازده، بااا  ااورتک باادون    

لبخنااد همااراها وارد هااا: شاادر  وساا  کانارااه نشسااتم و دسااتهار رو از دو تاارف     

 .مار رو بستمباز کرده روی تاج کاناره   اشتم  سرر رو با   راتم و زش
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ساانگینک روی رااار، نشااونم داد کااه ساایاوا ساارا رو روی رااار   اشااته! ساارد و       

بیاارو  نگاااها کااردر  مثاال یااه خنااین خااودا رو م الااه کاارده بااود و ساارا بااه     

تاارام بااود  باار مورمورشااد ک باادنم یلبااه کااردر و تااالا کااردر واکنشااک نشااون      

 !ندر

 :ای که   شت، زیر لی زمزمه کردزند د یقه

 !کم بری اونورترض! من خا نداررمیشه یه _

سااوخت! باادون هاایچ کالمااک خااودر ا ااه همیشااه بااود یقینااا دلاام باارای مظلااومیتا مااک

رو بااه ساامت صزاد کشاایدر و بااه دسااته کانارااه تکیااه دادر  راهاااا رو از حالاات خنینااک  

  !خارج و کمک بازشون کرد

 راااتس دسااتهار هنااوز روی رشااتک کانارااه بااود کااه دسااتا رو بااا  صورد و دسااتم رو   

ید و بمااد اون رو روی موهاااا ب و*ساااو: بااه لاابا نزدیااک کاارد، صرار و بااک ولااع   

  اشاات  یااه خااوری اعااالر کاارد نوازشااا کاانم  کاااری کااه همیشااه و تااک ساار روی    

هاایچ حرکتااک، اقاا  دسااتم روی موهاااا بااود!  دادر! بااک  اشاات، انگااار مااکرااار مااک

د یم اخاازه باروز   هایچ نوازشاک! نهایات هنارر ایان باود کاه باه احسااس مورمورشا          بک

 !ندر

 :مظلور و با احساس لی زد

 !لیالااض_

 هورض_

 :روزخندی زد

 خوای زیزی بگکضنمک_

 :محکم و  اتع  فتم

 !نع_

 :دوباره روزخند زد
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 ا یت میشک سرر رو راتهض_

 !شدید_

 :تلخ خندید

 !زه رک_

بمد هم بلناد شاد و نشسات، مان هام بلناد شادر و باه اتااز کاار رااتم و لباساهای اتاو              

  !دنک رو با میز اتو برداشتم و شرو  کردر به اتو زدنز

سااه تکااه لباااس بیشااتر نبااود، زودی تمااور شااد!  اادر بماادی کمااد دیااواری بااود          

مت سفانه کاامال مرتای باود  سایاوا کاه تماار مادذ باا اا اله کماک از مان باه دیاوار              

تکیااه داده بااود، خلااو اومااد و بااک هاایچ کالمااک دسااتم رو  رااات و بااه تاارف تخاات     

 .کرد هدایتم

 !ایم! روزه با تمکین همخونک ندارهیادذ راتهض روزه_

کشاایم  اسااتراحت تااو ب اال خااواد بااه ماان شاارعیاذ درس باادی! اقاا  دراز مااک نمااک_

 !هم

بمد مثال همیشاه سارر رو تاو ب لاا   اشات و باا دسات و راهااا  فلام کارد  صرور            

 :موهار رو نوازا کرد

 !دونک زقدر دوست داررضمک_

 :صمیزازخندیدر، بلند و ایر

 !دونمصره، مک_

ید و دوباااره نااوازا رو از ساار  ب و*سااکمااک تااو نوازشااا مکااث کاارد، موهااار رو    

 : رات

 !کنن  حراهای وس  دعوا اعتبار ندارهتو دعوا حلوا خیراذ نمک_

 :دیدروزخندی زدر، هر زند نمک

 !تو دعوا صدر حرف دلا رو میگه! بدون خلد! بدون سیاست_
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 :کرد و با صراما  فت نوازا رو به کمرر منتقل

 !درتو ا ن عوبانک هستک، بهت حق مک_

  .کنک، من ا ال عوبانک نیستماشتباه مک_

 :سرا رو کمک بلند کرد و به  ورتم خیره شد

 از من بدذ اومدهض_

 .سکوذ کردر و خوابک ندادر

 !حق داری از دستم دلگیر باشک! حرام  شن  نبود_

 :اتر  راز درخه رررویک که داشت خنده

  !شاهکار خلقتک به خدا_

 !وار عاشقتماداذ شم الهک! خیلک دوست دارر! دیوونه_

 :خدی  فتم

 !کنممیشه دیگه این عباراذ رو بهم نگکض! خواها مک_

ای باااه ریشاااانیم زد، و تاااک ناخودص ااااه خااااا رو رااااک کاااردر، لبخناااد   هب و*سااا

 :محزونک زد

 دوستم نداریض_

 !ا ال_

 :یمگین خندید

کااردی کااه باارر حمااور!  ا ااه دوسااتم نداشااتک سااحر زود بیاادارر نمااک درو  میگااک! _

 !شدیر نمکنگران روزه

 :زند لحظه هن  کردر و  فتم

 !خواد حما تم رو بهم یادصوری کنکنمک_

 :ای که به سکوذ   شت، صرور  فتمزند د یقه

 !من میرر برای ااطار یه زیزی صماده کنم_
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یااادذ راتااه دیشاای بهشااون  فااتم امشاای     از ا نض!! تااازه ااطااار خونااه مامااانمیم!  _

 !ریم اونگاااطار مک

 :بلند شدر و نشستم

 !کنم! دوست داری خودذ برو! من نمیارشرمنده که همراهیت نمک_

 :با اشار دست دوباره اسیرر کرد

کناک! ا اه بماد از دعاوایک     زرا عزیز دلم! تو میاای! هار خاا مان بخاوار هماراهیم ماک       _

تاار میشااه! اونااا بزر تاارن! نبایااد  صشااتک کااردن سااخت کااه داشااتیم، و فااه بیفتااه کااار 

انتظااار داشااته باشاایم اونااا باارای صشااتک ریشااقدر بشاان! او: و صخاار مااا بایااد بااریم       

  !خونشون  هر زک زودتر بهتر

 !من دعوا نکردر! تو راتک عربده کشک، خودذ هم برو برای منت کشک_

ا و لایال کناار هام    حق با توئه عزیاز دلام! منتهاا سایاوا خاالک هویات ناداره، سایاو        _

 !کنند، تو همراهیم کن، کمکم کنممنا ریدا مک

 : اه سرر کردر و  فتمسمک کردر ازا اا له بگیرر، دستم رو تکیه

  !بازیاذ هم دیگه ا ری نداره فتم که شرمنده! این زبون_

 : اهم رو کشید و سرر رو دوباره تو ب لا  راتدست تکیه

 !ن! دوست ندارر به زور متوسل بشمدختر خوبک باا و به حرام  وا ک_

کاانم، بایااد مطیااع و   باشااه! حااق بااا توئااه! تااا و تااک تااو خونااه تااو زنااد ک مااک         _

ارمااانبردارذ باشاام، تااو همااه زااک! و رنااه بااه ییاار از رو  بااه خساامم هاام صساایی     

زنااک    امااا ا ااه اینگااا زنااد ک نکاانم    مگبااورر کنااک بیااار رااایین، از همااون راهاارو مااک

 .دی میگممیرر بیرون  این رو خ

 :دلگیر و دردمند لی زد

کاانم بااس کاان دیگااه! کااورنم واسااه امااروز ترکااه! خااواها مااکساارر داره از درد مااک_

 !زیادی رر شده
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خواسااتم بااه زیاازی اکاار کاانم، بااه رهااار کاارد، ازا اا االه  ااراتم و بلنااد شاادر  نمااک

 .ها: راتم و با  وشیم اسنیک بازی کردر

  !او اذ اکر نکردن بهترین اکره نیم ساعتک که   شت، حالم بهتر شدس  اهک

 شااخه  تاک  از خواب که بیدار شد، باک هایچ حرااک بیارون راات و انادکک بماد باا یاه          

 کاار  اتااز  باه  و   اشات  میاز  روی رو  ال   بر شات  خوناه  باه  شاده  تزئین صبک رز  ل

 .رات لپتارا سر

کنااه، هاار زااک از خااواد مااکهاار یلطااک دلااا مااک »هااای  هناایم شاارو  شاادخ  وا ویااه

خاواد باا یاه عزیازر،  ربونات بارر رااکا کناه!         میاد باه صدر میگاه، بماد ماک    دهنا در

کاانم! یااا  اافتیا رو ارامااوا مااکاکاار کاارده یااه شاااخه  اال باارار بگیااره ماان خااوک

حتااک اراخیااف  اابلا رو! شااکر خاادا بلاادر نیساات  اال رو دسااتم بااده، عااین صدمهااای   

 «...کودن   اشته رو میز،

زااک نوشااتهض یلاا  کااردر یااا ببخشااید، خلاو راااتم تااا ببیاانم روی یادداشاات دسااته  اال  

خااوار! در کمااا: بهاات و حیاارذ دیاادر نوشااته مااادر عزیاازر دوسااتت      مماا رذ مااک 

 !!!دارر

خواساات! ب راام انگاار دنیااا رو تااو ساارر کوبیدنااد! شاادیدا دلاام سااه کاانی اتااا م رو مااک 

رو تو  لاو نگاه داشاتم و باه حماار رااتم، باا لبااس روی زماین خشاک حماار،  سامت             

هااای زدر زیاار  ریااه! دلاام باارای   در رو ب اال کااردر و هااای سااه کاانی نشسااتم ، خااو 

سااوخت  باااوخود اینکااه تااو ایاان ماادذ کوتاااهک کااه از ازدواخاام خااودر بااه شاادذ مااک

  شااته بااود، بارهااا اهمیااده بااودر خایگاااهک واسااه ساایاوا ناادارر، امااا بااازر باااورر     

شااد! مااادر و خااواهرا حرااوری و تلفنااک هاار خااور کااه خواسااتند بهاام تااوهین    نمااک

صزارر دادنااد، بمااد بااه خاااتر توهینهااایک کااه بهاام کردنااد، براشااون  اال       کردنااد و 

خاواد مگباور کناه بارر     خاواد بهشاون بگاه! مان رو هام ماک       راته و دست مریازاد ماک  

 فاات!! دلبریهااای  شااون! دیشاای تااو اوج عواابانیت راسااتا رو مااک   ب و*سدساات 
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 رهدوباا  کناه  خارر  خاواد ماک  ا نا هم واسه اینه که اهمیاده دیشای زاه یلطاک کارده     

 خوناه  بر اردی  بکناکض  یلطاک  زاه  خاوای ماک  حاا  !     کناه  حاا:  خاودا  تاا  بشم  رر

 نیسااتض کااردرمااک اکاار کااه خنتلمنااک اون ساایاوا بگااک کااردرض اشااتباه بگااک باباااذ

 باارا دلیلااک زااه ض عقااد روز اااردای خااوردن ساایلک کنااکض تمریااف خااوایمااک رو زااک

 خوای بیاریضرستک سیاوا مک

ترس ساایاوا ماان رو از دنیااای کثیااف ااکااارر  باااز شاادن در حمااار و  اادای راار اساا  

 :بیرون کشید

کنکض   نگاااه کاان تااو زناام!    داری  ریااه مااکتاو اینگااایک دو ساااعت دارر  ااداذ مااک _

 ها نشسته به زار زدن!    خا  حطه اومدی تو حمورضرو خدا مثل این شوهر مرده

 :با رشت دست اشکار رو راک کردر

  .اومدر اینگا واسه خودر تنها باشم_

 :وارد حمار شد و رو به رور روی زمین نشست

زقاادر اشااک داری کااه تمااور نمیشااه! دیشاای سااحر هاام کااه زیاازی نخااوردی!        _

ای،  باو:! بیاا تاو ب ال     ترسم یاا کناک بیفتاک رو دساتما! از دسات مان دلشکساته       مک

خااودر  ریااه کاان! بیااا بااه خااودر  لااه کاانس حاارف باازن! اینگااوری خودخااوری کااردن 

 !که کار نشد

 :انگیزمالمتگر و عتاب نگاها کردر

و  ب و*سهاار رو باا   که بگاک ز اولک نکانض! کاه بگاک ب اه نشاوض! کاه خاواب  لاه          _

 !خر کردنت بدیض

 :به دیوار رشت سرا تکیه داد

دونااک زااوب دو ساار نگااس زیااهض و ااف حااا: منااه! از اینااور بایااد ناااز تااو رو     مااک_

و ببیاانم کااه بکشاام تااا خرابکاااری دیشاابم رو راااک کاانم، از اونااور بایااد در مااادرر ر    
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دلااا نشااکنه از رساار ررخاشااگرا!     باارای حاال مشااکلم بااه حمایتاات نیاااز دارر، تااو 

 !همسرمک، مونسمک، درکم کن

 :هقم رو خفه کردرهق

برو به مشاکل ماادر و خاواهرذ بارس!  ابال هام بهات  فاتم بایاد یااد بگیارر بادون             _

ک کااردیم کماک تاو کااارار رو انگاار بادر!     تااو ایان مادذ کوتاااهک کاه باا هاام زناد          

 من همسر بدی براذ بودرض

دسااتم رو تااو دسااتهای باازر ا  رااات و بااا انگشاات شسااتا شاارو  بااه نااوازا      

 !انگیختای رو در من برنمککردس نوازشک که خز انزخار حس دیگه

توناه داشااته باشااه! بارهااا خاادا  تاو بهتاارین همسااری هسااتک کاه مااردی مثاال ماان مااک  _

 !یرو به خاتر داشتنت شکر کردر! خودذ هم دید

 تونم ازذ یه زیزی بخوارضمک_

 !تو خون بخواه! نامردر ا ه دریغ کنم_

 :روزخندی زدر

خوناات مااا: خااودذ!    سااه روز بهاام زمااان بااده باارر راایا دوسااتم مهدیااه،          __

تااونم بااا ایاان شاارای  کنااارذ بمااونم یااا   تنهاساات! باارر اونگااا اکاار کاانم، ببیاانم مااک  

 ...تحملت

ری اکار کناکض خای همینگاا تاو خوناه       خاوای تنهاار با اری با    دستت درد نکناه! ماک  _

 !خودذ بشین اکر کن! به خای سه روز، سه هزار روز بشین اکر کن

 :ملتمسانه نگاها کردر

کانم! تاو تماار باورهاای اکاری مان رو بهام زدی! باودنم اینگاا          سیاوا خواها ماک _

هااای   شااته زهااار تااا  ربااون  ااد ه    اقاا  ناااراحتک رو ناااراحتک میاااره! تااو بحااث   

خساامک راار محبااتس ناااراحتیمون کاام میشااد!  ر اب تااههاام بگاایم، بااا یااه تونسااتیم بمااک

ا ن اون رو هاام دیگااه نااداریم! هاایچ سااوراپ اتمینااانک ن اشااتک ساایاوا، همااه رو      
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خاااراب کاااردی!    بااا ار دو ساااه روز بااارر! ا اااه مااااه رمراااون و بحاااث روزه نباااود 

 .خواستم، ا ن مگبوررموااقتت رو نمک

 :لی زددستم رو رها کرد، ناراحت و دردمند 

ماان خااراب کااردر، تااو درسااتا کاان! مگااه بااه هاام  ااو: ناادادیم تااا صخاارا باااهم   _

 بمونیمض رس اکر کردنت زیهض

مااا خیلااک  رارهااای دیگااه هاام داشااتیم،  ااو: دادیاام خایگاااه او: رو باارای همدیگااه   _

مااون رو بیشااتر از ماان  دار کااه شاادیم، ب ااه  فتااک نکنااه ب ااه داشااته باشاایم، تااو مااک 

! اونو اات هنااوز ب ااه نیومااده ماان خایگاااه همخوابااه رو  دوساات داشااته باشااک، یادتااهض

ریاادا کااردر  خایگاااه او: و دور مربااوب بااه مااادر و خواهرتااه! ا ناام نگرانیاات ناااراحتک  

 !اوناست

 :لبخند  رمک زد

کنااک، رااس هنااوز دوساام داری!    نفاار او: زنااد یم تااویک! زاارا    داری حسااادذ مااک_

و دختاار ماا هبک هسااتک،  کنااکض امااا مگبااورر هواشااون رو داشااته باشاامس تاا  شااک مااک

دوناک ا اه ماادرر ازر ناراساک باشاه زاک میشاهض برکات از زناد یمون میاره   باو:            مک

کنااه، تااو   شاات کاان  بااه خاااتر ماان   شاات درصر مااکدارر  اااهک راتارهااای حاارص

 !کن

 کنک دیگه خاتری داریضاکر مک_

 !صره! خیلک زیاد هم دارر  تو مثل من تلخ نشو_

 :بینیم رو با  کشیدر

او:، تااو ساامنان، بهاام  فتااک بلاادی زنااد ک تااو یااه ساااختمون کنااار مااادرذ رو     روز_

ماادیریت کنااکس بهاات  فااتم سااختک زیاااد داره،  فتااک کنتاارلا بااا ماان! ا ن متوخااه     

 !شدی حرام روض
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کنااک ایاان خااوری حساساایتها کاام میشااهض!    میگااک خونااه رو عااو  کناایمض اکاار مااک_

کمپارس یاخ رو زشاماذ با ار،     کانم! اماال راشاو یاه     باشه، عزیاز دلام! روا اکار ماک    

 !رفا بخوابه  یه ساعت دیگه خواستیم بریم رایین، خوشگل شده باشک

 :خندیدر، تلخ و زنده

زحماات نکااا، اکردوناات خسااته میشااه! مثاال اون سااری، شاای تااو هتاال  فتااک رو    _

کانم، نگفاتم کاه  بولاه! مان نمیاار       کانم، بمادا  فتاک  فاتم اکار ماک      حق تالز اکر مک

 !نور میرر بیرونرایین! بیار از همو

 :بلند شد و دستم رو  رات تا بلند شم

کانم  خاودذ باه خااتر مان، باه خااتر صراماا زناد یمون میاای            من مگبورذ نماک _

میشه دو تا اامیل کاه تاو یاک سااختمونن باا هام  هار باشانض نمیشاه دیگاه! در ماورد            

تمااویه خونااه هاام خاادی  فااتم،  وااد رکاای زدن ناادارر  بایااد روا اکاار کناایم، هاار 

 !وندوم

علیریم تماار احساسااذ منفاک کاه داشاتم، کورساوی امیاد باه تماویه مساکن باعاث            

شاااد، از کمپااارس یخاااک کاااه بااارار صورد اساااتقبا: کااانم و بااارای ااطااااری خوناااه    

  !مادرشوهر صماده شم

خاای ماان کااه  وااد خاادایک ناادارر  ا ن کااه ایاان مااردک خااودا بااه     »اکاار کااردر 

کنااه  بااه کشااک مااکداره منااتاشااتباها رااک باارده، زبااون مماا رتخواهک نااداره، امااا   

ایااه! بهتااره خااودر رو زبااون هاام میگااه خایگاااه اولاام، هاار زنااد در عماال زیااز دیگااه   

کنااه، اونو اات بیشااتر از ایاان نگیاارر  یهااو مثاال خریااان بمااد از دکتاار زنااان  اااتک مااک  

بایاد خار صورد و با االک باار زد! ا ن کاه بیسات در اد باه خادایک خوناه راساک شاده،             

 «!رف بشهنباید کاری کنم که منو

حو االگک کااه داشااتم، صرایشااک باه کااوری زشاام دشاامنان اسااالر و  اارصن، باا تمااار بااک  

روی  ااورتم نشااوندر تااا از اون حالاات یماازده اا االه بگیاارر  ساایاوا هاام ترانااه      
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زاده رو مرتااای تکااارار حمیاااد تالااای« هماااه زاااک صروماااه، مااان زقااادر خوشااابختم»

 !!!زقدر خوشبختمکرد! تا خاییکه احساس کردر وا ما همه زک صرومه، من مک

خااواد بااره صمپااو: بزنااه، راااتم رااایین  باادتر، احساااس محکااور بااه مثاال کسااک کااه مااک

اعاادامک رو داشااتم کااه مگبااورا کاارده بودنااد خااودا، بااا دسااتهای خااودا  باارا  

 .رو بکنه و زوبه دارا رو بسازه

 :کرد رو و زیر کمک رو  ل شاخه سیاوا تو راهرو  

یان  ال رو کاه درسات کارد، زنا  زدناد        این دکاه  لفروشاک سار خیاابون هسات، ا     _

بهااا کااه خااانما رو بااردن بیمارسااتان، اکاار کاانم زایمااان بااود زااون خیلااک  وز      

کاارده بااود! هی ااک دیگااه! شاااخه  لااک کااه باارا تااو برداشااته بااودر رو ازر  رااات و      

 !رسما به زبون خوا از دکه بیرونم کرد! رو: اینم نگرات

دذ در شاارف ترکیاادن بااودر   ساار تکااون دادر و زیاازی نگفااتم  نگفااتم کااه از حسااا  

 !حتک ا ه درو  هم  فته بود، برار ارزا داشت

در رو کااه باااز کردنااد او: ساایاوا  اال رو بااه مااادرا داد و خاام شااد دسااتا رو      

ک کاارد  ماان هاام بااا هاار دوشااون دساات   ب و*سااید، بمااد هاام بااا سااهیال رو ب و*ساا

 !کب و*سدادر، منهای رو

خونشاون میااریم، زااون میااز   دونسات و مطماائن بااود کاه مااا ااطااار   ااهرا مااادرا مااک 

ااطااار مثاال دامااه راایا صماااده و رنگااین بااود  کسااک زیاازی از اخااتالف دیشاای و       

دعااوای  هاار و تلفاان لماان و نفاارین بااه روی خااودا نیاااورد  حتااک زری خااانم بمااد از 

رخااتم تمریااف کاارد! سااهیال ساااکت بااود، امااا    خااوردن سااوپ، بااه شاادذ از دساات  

 !ا رو عادی خلوه بدنکردند که ارسیاوا و مادرا تالا زیادی مک

ااطااار کااه تمااور شااد، باااز هاام اقاا  در حااد خمااع و خااور کااردن و   اشااتن  ااروف    

روی کااانتر همکاااری کااردر و راااتم راایا همساارر و بااک توخااه بااه ناااراحتک کااه ازا  

 !داشتم، به کوری زشم دشمنان شرز و یرب، زسبیده به سیاوا نشستم
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کانارااه بااه سااختک خااودا  زنااد لحظااه بمااد، مااادر ساایاوا اومااد و کنااار دسااتم روی 

 :رو خا داد و دستم رو با محبت تو دستا  رات و با ب ه  فت

ماان یااه مااادرر، بیساات و نااه سااا: زحماات ایاان شااا  شمشااادی کااه ب اال دسااتت      _

نشسااته رو کشاایدر  زمااان کنکااورا رااا بااه راااا بیاادار نشسااتم تااا تااو ا ن رااز دکتاار 

کنااه، خیلااک  بااودنا رو باادی! زهااار زشاامک مااوا با بااودر دساات از رااا خطااا ن       

زحمااتا رو کشاایدر! انواااف نیساات ا ن کااه ماان بهااا احتیاااج دارر، از ریشاام بااره!   

خوایاد از اینگاا بریاد! نکان ایان کاارو       سیاوا  هاری  فات خوناه دیدیاد!  فات ماک      

 !خوای رسرر رو ازر دور کنکرسونم که مکبا منس من که صزاری بهت نمک

 :یهو ب را ترکید

خااودذ رااس اااردا مااادر میشااک، حااا: ا ن منااو   تااو رو خاادا رساارمو ازر خاادا نکاان! _

 !اهمکمک

هاا اکار کارده باود، رکای نباود! دلام باه حاا:          رس سیاوا وا ما به خدا کاردن خوناه  

زری خااانم سااوختس خیلااک تفلکااک بااود! راتارهاااا وا مااا کودکانااه و ییاار  اباال        

کارد تاو  وشام تاداعک     بینک بود!  ادای از رشات تلفان  هارا کاه نفارینم ماک       ریا

 :رو رس زدر و متقابال دستا رو نوازا کردر و با لبخند  فتم شد،  دا

خااوار رساارتون رو ازتااون بگیاارر  هاار خااا هاام کااه  ایاان زااه حرایااه!    ماان کااه نمااک_

زنااه! مطماائن باشااید صرامااا خودتااون هاام بااا باشاایم ساایاوا میاااد و بهتااون ساار مااک

 ایاان دوری بیشااتر میشااه  ساایاوا هاام و یفشااه بااه شااما و خااواهرا رسااید ک کنااه، 

 شکک در این نیست    سیاوا خان برای مامانت یه لیوان صب میاریض

رناا  ساایاوا مهتااابک شااده بااود و دسااتهاا از ناااراحتک دیاادن حااا: مااادرا          

 :لرزید  از رارچ روی میز لیوانک صب برای مادرا ریخت و رو به من  فتمک

 !شما برو با ، من بمدا میار_
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رک کااردر  کاام مونااده بااود تااو    از خاادا خواسااته خااداحااظک کاارده و خمااع رو تاا    

مااونیمس شااما هاام کااه ا ااال   زشاام، همینگااا زیاار نظاار شااما مااک   »رودروایسااک بگاام  

  «.کنیممادرشوهر بازی درنمیاری،  ل و بلبل باهم زند ک مک

خواسات  سر خار دراز کشایدر و باا موباایلم خاودر رو سار رر کاردر  ا اال دلام نماک         

 ادمک رو کاه بارای خادایک خوناه       به این اکار کانم احتماا: اینکاه سایاوا هماون یاه       

برداشااته رو زیاارا بزنااه، زیاااده  حاادود ناایم ساااعت بمااد ساایاوا هاام خسااته و       

خااراب اوماادس روی مباال نشساات و راهاااا رو روی میااز   اشاات و درخواساات زااای   

 :کرد  لیوان زای رو براا بردر

 !خیض_

خاااوره!     فتاااه تاااو راتاااارا تگدیاااد نظااار هی اااک!    ماماااان خیلاااک یواااه ماااک_

ه    میگم بیااا مااا هاام یااه ار اات دیگااه بااه خودمااون و اونااا باادیم، ا ااه دوباااره  کناامااک

 !کنیممشکلک ریا اومد، اونو ت یه اکری مک

زناه  بادون هایچ کالماک باه      ا ال خا نخاوردر، کاامال مطمائن باودر هماین حرااا رو ماک       

اتاااز خااواب بر شااتم و بااازی اساانیک رو دنبااا: کااردر  بااه د یقااه نرساایده، ساایاوا   

 :تاز شدهم وارد ا

 !عزیز دلم! اینگایک، تنها تنهاض_

 : وشک رو کنار   اشتم

 امشی هم مراسم تمکین داریمض_

 :دلگیر و ناراحت کنار دستم نشست

 !میشه دیگه این کلمه تمکین رو بکار نبریض_

 :ای با  انداختمشونه

و  س ا اار هام ناه، با ییرتااا باا ایاان الفااج عزیاازر     کناه!    ار اک تاو ماهیاات  رایه نمااک   _

 !عشقم، اعوابم رو خرد نکن
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 !دوست نداری بهت یادصوری کنم عزیزمکض_

 :روزخند زدر

  نگفتک برنامت زیهضکنه احمقتم نه عزیزذ!  نه، بیشتر بهم یادصوری مک_

 «سیاوا»

تاونن  دیگه حراک نزدر  یه دیووناه یاه سانگک رو مینادازه تاه زااه،  اد تاا عا ال نماک          

 !م شدن این احساس منفک لیال کمکم کنهدرا بیارن! شاید   شت زمان تو ک

 :نگاهک به ساعت انداختم

 دارر میرر کلینیک، کاری نداریض_

 :بدون اینکه سرا رو از روی  وشیا با  بیاره  فت

ای  رماازه رو کااانتره، بااا همااون  اارف  نااه، سااحریت رو   اشااتم تااو ساااک رارزااه _

 !ب ار تو ماکروار

نتظاار داشاته باشام بارای ساحر بهام زنا         دونساتم نبایاد ا  حتک بدر ه هم نشادر  ماک  

بزنهس اماا بااز هام یاه زشامم باه  وشاک باود! تا ات نیااوردر و رانی د یقاه موناده باه               

 :ا ان بها زن  زدر   دای خوابالودا به  وشم رسید

 بفرماییدض_

 خواب بودیض_

 !صره_

 :متمگی ررسیدر

 رس کک سحری خوردیض صخر شیض_

 !کشه! سیررمیلم نمک_

 :لو با  رات دار یه کوزو

ااطااار هاام زیاازی نخااوردی خونااه مامااان اینااا، دیشاای سااحر هاام زیاازی نخااوردی!   _

 ! ود خودکشک داری راههای سریمتری هم هست
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 .خوابم میاد! حو له  حبت کردن هم ندارر_

 !نک کوزولو لگبازراشو حدا ل دو تا دونه خرما بخور، نک_

 :روزخند  داا بدخور زهر داشت

ای شااوهرای دلسااوز و رمانتیااک رو درنیااار! ماان تهیااه کننااده   تااو روخاادا اینقاادر اد _

 !سینما نیستم

 ... !زنکض راشو  ربونت برربا من مشکل داری زرا به خودذ صسیی مک_

 .خوار بخوابمخوار  ربونم بری! مکنمک_

  .بمد هم بدون خداحااظک  وشک رو  طع کرد

د باااز کااردرس خااواب ساااعت نااه  اابح بااود کااه بااه خونااه بر شااتم  صرور در رو بااا کلیاا

بااود  نگاااهک بااه یخ ااا: انااداختم، مت ساافانه راساات  فتااه بااود، یاا ای دساات نخااورده 

 .رریشبا، همونطور مونده بود

هاااا مواارف یااه بسااته اسااتامینوان کاادئین بااا  ساارا بااود کااه زهااار تااا از درایه   

  .شده بود

کنااار دسااتا روی تخاات نشسااتم، و بااه زهااره رااف کاارده و رژماارده همساارر خیااره   

ییاار از صیااوا و نااوازا یااا کلماااذ    رد اشااک روی  ااورتا مملااور بااود! بااه شاادر

صمیااز کااه همشااون حکاام دشاانار رو ریاادا کاارده بودنااد، زااه راهکاااری   اارر و محباات

  !تونستم اتخا  کنمضمک

انگااار تااو خااواب متوخااه حرااورر شااد کااه سااریع بیاادار شااد و بااا نگاااهک بااه ساااعت   

 :ررسید

 خیلک و ته بر شتکض_

یاازر، خسااته نباشااک و کلااک  ربااون  ااد ه همیشااه، اقاا  همااین رو  بااه خااای سااالر عز

 «خیلک و ته بر شتکض» فت! 

 :بسته  رص رو در دست  راتم



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

437 

 

 زند تا خوردیض_

 !دوتا_

 :سرزنشگر نگاها کردر

 !با شکم خالکض_

 :روزخند محوی روی لبهاا اومد

خااوای زیکااار کنااکض  خااوار بااازر بخااوابم! تااو مااک  کنااه! مااک ساارر خیلااک درد مااک _

  ...خوابک یامک

 !خوابم، ا یت نشکخوابم، رو کاناره مکمک_

 !باشه_

کناه سار خاار بخاوابم، اماا انگاار از خادا        خاوره یاا تماارف ماک    اکر کردر بها بار ماک  

  !خواسته بود که خار رو عو  کنم

ای از خااواب رریاادر   اادا از صشااپزخونه  بااا  اادای ااتااادن زیاازی و شکسااتن شیشااه 

هااای اااتم و لاایال رو دیاادر کااه در کنااار خاارده شیشااه  بااودس شااتابان بااه صشااپزخونه ر 

لیااوان روی زمااین ااتاااده! دسااتا رو بااه لبااه کابیناات  رااات و تااالا کاارد بلنااد شااه  

 !دست دیگرا هم به زشماا بود

 زک شدهض_

 !زیز مهمک نیست_

 :عوبک داد زدر

ساارذ  اایی رااات، صرهض بااه خااای ااطااار و سااحر، حاارص و یوااه بخااور ، بااه خااای    _

هاام اشااک بریااز! دیگااه رمااق واساات نموناادهس بگاام یلاا  کااردر بااس  صب و نوشاایدنک 

کناکض! باباا از دسات مان کفاری هساتک زارا        کنکض! بگم زیز خاوردر، تماوما ماک   مک

 !کنمزنکض    بیا اینور من تمیزا مکبه خودذ صسیی مک

 :دست سرد و یخزدا رو  راتم و کمکا کردر روی کاناره بشینه
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 !ن ااتادرنفهمیدر زک شدض یهو دیدر رو زمی_

 :نبرا رو  راتم و با اخم  فتم

 ! یرر ا ن میار     را نشک راه بیفتیااشارذ ااتاده! اشارسنی مامان رو مک_

 :اشارا رو شا بود! یه لیوان صب  ند درست کردر و خلوی دهنا  راتم

 !اینو بخور تا بمدا بریم درمانگاهک، خایک_

 :سرزنشگر نگاهم کرد

 !ارروزه_

  !ای! اشارذ ااتادهبیخود روزه_

  !حالم خوبه! دراز کشیدر حالم خوب شد_

رو کانارااه دراز کشاایده بااود و راهاااا رو روی دسااته کانارااه   اشااته بااود  بااه سااختک  

 :کنارا نشستم و صرور دستا رو نوازا کردر

هاازار بااار بهاات  فااتم دوسیاات دارر، عاشااقتم، زنااد یمک! اینااا رو باااور نکااردی، یااه    _

اکاری زدر، هماون رو کاردی زمااز، لحظاه باه لحظاه        حارف باک  بار تاو عوابانیت یاه    

کنااک  تمااوما کاان خااون هاار کااک دوساات داری! خااودذ باارای خااودذ یااادصوری مااک

بینااک! یااه نگاااه تااو صینااه بااه خااودذ بناادازس تااو ایاان یکااک دو روز،  ااورتت صساایی مااک

کنااکض نمیگااک یکااک ببینتاات میگااه  صب راتااه! تکیااده شااده! اکاار صبااروی ماان رو نمااک 

المک ااتااده تاازه عاروس ایان خاوری رژمارده شادهض! عوابک باودر، یاه            یر عگای  ا  

زرّی زدر، یااه کاااریلطک هاام انگااار دادر کااه خااودر عااین زااک رشاایمون شاادر! بگاا ر!  

نماایگم بااه خاااتر ماان، کااه خااودذ بااه درو  میگااک خاااتری نااداررس بااه خاااتر خااودذ 

 !بگ ر

 :صرور و زیر لی  فت

ود کوتاااه اوماادرس مگبااور بااودر! اااردای محرمیاات بهاام ساایلک زدی! حما اات کااردر ز_

زند بار تا حاا  باه خااتر ماادر و خاواهرذ ساکه یاه راولم کاردی، حارمتم رو از باین            



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

439 

 

بااردی! زبااونک زیاااد  فتااک دوسااتم داری، امااا در عماال اباادا ارزشااک بااراذ نداشااتم      

خااوار دیگااه بااا کلماااذ شاایک و اااانتزی خااوار  اقاا  مااکا ناام زیااز زیااادی ازذ نمااک

 ....مورد تمکین همخر حسابم نکنک! در 

 :عوبک داد زدر

میشه اینقدر ایان کلماه کاواتک رو باه کاار نبریض!!   تاو ا اه بزناک تاو  وشام راحات            _

دونااک اون روز تااو ماشااین ماان صرور زدماات! ا ااه    میشااکض! خااودذ هاام خااوب مااک  

تونسااتم خااوری باازنم تااو  ااورتت، کااه دهناات راار از خااون بشااه!    خواسااتم مااکمااک

 !استم ساکت شک ودر کتک زدنت نبود! اق  خو

 :لبخند تلخک زد

ا نیساات، بااه تحقیاار و تااوهین  اذ راتاریشااه!     درد ساایلک بااه شاادذ سااربه    _

 !دونستم باید بابت شدذ کم سربه ازذ تشکر کنمنمک

 :کالاه دستار رو  ی موهار کشیدر

خدایا! زرا هار زاک مایگم خرابتار میشاهض! بازن تاو  اورتم باا صخارین توانات، هام             _

 !ن! اق  دیگه زما ا نکنتحقیر کن، هم توهی

 :تلخ خندید

خاوار  اقا    خوشم میااد از حاق باه خانای بودنات!    فتم کاه زیاز زیاادی ازذ نماک         _

کاانم!     اابال هاام بهاات  فااتم تااا کااارد بااه دیگااه بااا کلماااذ،  ااولم ناازن! خااواها مااک

اسااتخونم نرسااه، بااه اکاار خاادایک نمیفااتم! خاای مگااه همااه زن و شااوهرهایک کااه کنااار 

صمیاز زناد ک همزیساتک دارناد! ماا      ن، عاشاق همانض! ناه، مساالمت    کان هم زناد ک ماک  

کنایم، تاو   هاای دیگاه! خلاو دیگاران نقاا رومئاو و یولیات رو باازی ماک         هم مثل خیلک

 !خلوذ خودمون تار وخری

 :ا رو نوازا کردر ونه
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خوای نقاا باازی کناک، بارا مانم نقاا باازی کان! رایا مان تمارین کان،             تو که مک_

 !درنیاری خلو دیگران سایع بازی

 :خیلک عادی  فت

هااای باشااه،  بااو:! تااا زمانیکااه تااو هاام بااه خواسااته ماان احتاارار باا اری و وایه        _

  !عشقو نه به کار نبری! زه تو خلوذ، زه خلو دیگران

به نشاانه  باولک مماملاه دساتم رو خلاو باردر و باهااا دسات دادر، اماا دیگاه رهااا            

 !نکردر

 !و بخورذ رسر یگت بهتر شدهض! ا ه نشده روزه_

 :لبخندی زد بدون زهر

بهتاارر!  فااتم کااه دراز کشاایدر خااوب شاادر!   ااطار زااک درساات کاانمض کتلاات یااا     _

 ماکارونکض

 !خررخواد زیزی درست کنک! حلیم مکنمک_

 

 : رف حلیم و رالستیک داروها رو روی کانتر   اشتم

 !لیال خان! با مامانت  حبت کردی امروزض_

زدر، دیااروز هاام مامااانم زناا  زد،  وشااک رو  نااه! دو روزی هساات بهشااون زناا  ناا _

 !برنداشتم

 :با حیرذ ررسیدر

 زراض_

 !کنه که زرااز روی  دار متوخه میشه حالم خوب نیست، بمد کنکاا مک_

 :تلفن رو به سمتا  راتم

 !یه زن  بزن بگو بمد از ااطار یه سر میریم اونگا! خیلک و ته ندیدیمشون_
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لبخناد وا ماک رو لبهااا نمایاان شاد  تلفانا کاه        تلفن رو  راات و بماد از مادتها یاه     

 :ا باز شده بودتمور شد، زهره

خیلاک خوشااحا: شادن! مامااانم تاو ماااه رمراون در ااطااار بادخور رن اار میشاه! ا ااال       _

خواساات تااو تااا ر را شااا برامااون بگیااره تونااه مهمااونک بااده! زنااد روز راایا مااکنمااک

 وز کاارد  فااتم میااریم   فاات تااا را شااا نشااید نمیایااد خونمااون!   ماان ن اشااتم  مااک 

 اونگا!    اینا زیهض

 :به رالستیک داروها که نظرا رو خلی کرده بود، نگاهک انداختم و  فتم

نااک تااا یاااد  زدوازده!    دو روزه یاا ا نخااوردیس ایاان صمپولهااا رو مااک کمااپلکس، بب_

 !بگیری مو ع ناراحتک با شکمت  هر نکنک

 !سته بودمن وا ما نتونستم زیزی بخورر! راه  لور ب_

 :ای با  انداختم و با مو یگری  فتمشونه

ربطااک بااه ماان نااداره! ماان اینااا رو خریاادر بایااد هاام اسااتفاده بشااه! دوساات ناادارر     _

 !دوباره سمف کنک

 

  «لیال»

ی زخمهااای زنااد ک خااوب میشااه  امااا خااای بمرااک حراااا هی و اات    یااه روزی همااه

گاه کاه انتظاارا    اراموا نمیشه  نه کاه زاون حارف تلخاه، ناهس زاون کساک بهات می        

رو نداشااتک! راتااار بمرااک از صدمااا هی و اات از  هاان راااک نمیشااه، شاااید اون راتااار    

اهماک زقادر باه خااتر راتاارا      از نظر خیلیا، باد نباشاه! اماا اقا  خاود تاویک کاه ماک        

دایون شادی  بمراک و تاا بایاد ساکوذ کناک و اقا  باه خااتر خاودذ ریگیار زیازی             

  !"  شت "بهت   شت تا  نشک! اما هی و ت هم یادذ نمیره که زک

بااار زناادر بااود کااه در تااو: ایاان ماادذ کوتاااه زنااد ک مشااترک، ایاان مااتن رو          

ای نیسات! بارای صراماا خاودر بایاد یااد بگیارر        بساتمض زااره  خوندر و به کاار ماک  مک
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کارد کاه دیگاه کلمااذ رمانتیاک باه کاارنبره!        اراموا کانم  سایاوا هام تاالا ماک     

هاایک مثال   باه محاه اینکاه سایاوا ساهوا وایه      زد بارا شنیدنشاون، اماا   لاه ماک  دلم لاه 

شاد!   فات، زهاره و لحان اون شابا بارار تاداعک ماک       عزیزر و یا اداذ شام بهام ماک   

شاد و ساریع   کردر واکنا منفاک نشاون نادر، اماا  ااهرا خاودا متوخاه ماک        سمک مک

زناشااوییمون شااده  ر اب تااهکاارد! از ایاان باادتر  خملااه خبااری بماادا رو بیااان مااک  

المنظاار اون شاای رو کاارد، زهااره کریااه و  بااه نوازشاام مااک بااود! تااا روی تخاات شاار 

راات و رنگام مثال  اچ     کاردر کاه ساربان  لابم باا  ماک      دیادر، زناان وحشات ماک    مک

کشااید و بااا نوشاایدن صب خنااک،  شااد  توریکااه خااودا عقاای مااک دیااوار ساافید مااک 

خوابیااد   رااات و مااککاارد  بمااد هاام ازر اا االه مااکالتهاااب دروناایا رو خاااموا مااک

یوشااا تناا  شااده بااود، از تراااک خاااتره زهاار صلااود اون شاای باعااث   دلاام باارای ص

 !شده بود به خای احساس ل ذ، احساس  لت کنم

دادر کاه هناوز زماانک از ااخماه نگ شاتهس شااید ایان احسااس         به خاودر امیادواری ماک   

  !منفک تبیمک باشه! به مرور زمان کمرن  میشه! باید کمرن  بشه

ه نظاارر خیلااک و اات بااود! شاای احیااا نااوزدهم زنااد شاای از ااخمااه   شااته بااود، امااا باا

خواساات تنهااا بااه مراساام باارر  باادون خگالاات از نگاااه ااااراد صشاانا هاار  بااودس دلاام مااک

خواد  ریاه کانم، باه بهاناه تقارب باه خادا، بارا خاودر اشاک بریازر!            زقدر که دلم مک

 !کال از و تک ازدواج کردر خیلک زهرزرو شدر

عباادالمظیم بااریم  م احیااا بااه حاارر شاااهراایا از ا ان از ساایاوا خواسااتم باارای مراساا

ساایاوا هاام بااا وخااود خسااتگک زیااادی کااه داشاات،  بااو: کاارد  البتااه  اابلا  فاات    

نمیشااه بااا مامااانم یااا بااا ماماناات بااری مسااگدض امااا و تااک بااراا توساایح دادر دوساات  

دارر تنهااا باشاام، متقاعااد شااد و در مااورد دوری مساایر هاام اعتراسااک نکاارد  تفلااک     

 !کرد به ساز من باشهسمک مکبمد از اون اتفاز خیلک 
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بمد از خماع و خاور کاردن میاز ااطاار، سایاوا زودتار از مان راایین راات تاا ماشاین             

راااتم کااه  اادای  رو از تااو رارکیناا  دربیاااره! سااالنه سااالنه از رلااه هااا رااایین مااک     

 :مادرا رو شنیدر

 !خواید بریدض زودهاز حا  کگا مک_

 !برسیم اونگا مراسم شرو  میشهعبدالمظیم! تا لیال دوست داره بریم شاه_

عباادالمظیم!  اابر کاان مااا هاام حاساار شاایم   ص  د: ماانم لااک زده واسااه حاارر شاااه _

 !بیایم

ای بیااره و از اوماادن منوراشاون کنااه، اماا  اااهرا انتظااار    انتظاار داشااتم سایاوا بهانااه  

شاینمس میارر تاو یاه  احن دیگاه! حاا         خایک بود! مهم نیسات، کناار دستشاون نماک    بک

کانم! زارا بهاناه، راساتا رو مایگم  مایگم دوسات دارر        یاه بهوناه ریادا ماک     تا اون خاا 

 !تنها باشم

یااادر اومااد خااوراکک و نوشاایدنک برنداشااتم، بر شااتم بااا  و بمااد از زنااد د یقااه بااا      

دوتااا کیسااه خااوراکک و صب و یااه االسااک کوزااک زااای باارای ساایاوا و زنااد تااا      

  !لیوان کای ی بر شتم رایین

کاارد، صماااده شااده ادرا باارخالف همیشااه کااه ممطاال مااکوارد رارکیناا  کااه شاادر ماا

بااود  کنااار در خلااوی ماشااین ایسااتاده بااود، بااا دیاادن ماان، خااواب سااالمم رو داد و      

سوارشااد! خااای ماان نشسااتس  ااندلک خلااو! انگااار عگلااه داشاات  باال از ماان سوارشااه  

 !واسه همین سه سوته حاسر شده بود

کارد!  رو باا د ات نگااه ماک    سیاوا هم مثال همیشاه ساکوذ کارده باود و در و دیاوار       

ای باه شیشاه سایاوا زدر و بماد راایین کشایده شادن          ساربه خیلک عاادی خلاو رااتم   

 :شیشه، هر دو کیسه رو دستا دادر و  فتم

 !مونممن منورف شدر! تو خونه مک_

 : دای  وشخراا زری خانم بدخور صزاردهنده بود
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 !وا! خا که هست، بیا تو هم_

 :خواستم تفیلک اونا برر! لبخندی زدرنگار من مک فت بیا تو هم، اخوری مک

  !نه دیگه مزاحم نمیشم_

 :بمد هم رو به سیاوا ادامه دادر

  !خوا بگ ره_

 :خیلک عادی  فت

 !مممو  میگن التماس دعا_

 :با لبخندی که خودا اازا رو خوب متوخه میشد، خواب دادر

ر میاادن، زااه التماااس  التماااس خااواب نمیااده! ااااراد کاااری رو کااه بخااوان رو انگااا   _

 !خوابم، بک  دا بیا خونه! شی خواکنک زه نکنک! احتما  مک

 فاات ا ن میااار، بااه  خلااوی صرارتمااان خودمااون کااه رساایدر  اادای سااهیال کااه مااک    

 ! وشم خورد

دونسات  ساوزه! باا وخاود اینکاه ماک     دیگه دلام بارای سایاوا تاو ایان یاه زمیناه نماک        

 مااادرا ممکنااه محااا: درا نااه بگااه! خااوار تنهااا باشاام، بااازر روا نشااد بااه مااا مااک

 اون! باشااه کاارده انتخاااب نشسااتن باارای رو خلااو  ااندلک   شااته، عااادذ تبااق

 !ااتادر امیر دوست یاد! بود تممدی دیدر، من که عملک سرعت

کارد دوساتا کاه تاازه ماشاین خریاده باوده ماادرا و خاانما هار           امیر تمریف ماک 

زر تارر بایاد خلاو بشاینم، خاانما      نشساتند! ماادرا باا بهاناه اینکاه مان ب      دو خلو مک

هم با این بهانه کاه مان بایاد رایا همسارر بشاینم! و تاک مان کلاک بهشاون خندیادر            

 :و مسخرشون کردر، نوشین  فت

خااوان مثاال شاایر ناار کااه  لماارو مسااخره بااه نظاار میاااد! ولااک ایاان دو نفاار هاار دو مااک_

 کنااه، ابااراز  اادرذ کننااد  واسااه همااین هاایچ کاادور کوتاااه   خااودا رو مشااخ  مااک 
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بینااه بهشااون بخنااده، باااز کااار   ای کااه ماشااین رو مااک نمیااان! هاار زقاادر هاام بیننااده  

 !کنن ا ه اینگا رو کوتاه بیان، باختنکنند! احساس مکخودشون رو مک

اون مو ع زقدر باه ایان حارف خندیاده باودر و باه نظارر زیا  رسایده باود، اماا ا ن            

، عواابانیم! ا ااه از اینکااه کسااک بااه خاااتر بااه ر  کشاایدن  اادرتا ساار خااار نشسااته  

شاادر  امااا تاره، ناراحاات نمااک کناه، خلااو خاااا بااازتره، راحاات  فاات راااا درد مااکماک 

دونااه کنااه، خااودا هاام مااک ای نااداره!  بااو: مااکا ن    ! اعتاارا  بااه ساایاوا اایااده 

کنااه راتااار مااادرا رو توخیااه کنااه کااه ماان حر اام   حااق بااا منااهس امااا او  تااالا مااک 

ابلا کوتاااه میاااد، مثاال همااین ا نس رااس     مراااعف در میاااد،  انیااا دوباااره در مقاا    

 !اعترا  بیفایدست

  !بیخیا: زری خانم، شی احیا رو دریاب

توناه  ارصن بخوناه و تادبر کناه،      و تک مو اع مناخااذ صدر تنهاسات، خیلاک راحات ماک      

 یااره و تناااب اتوااا: احساسااا بااه امااا تااو مناخاااذ  روهااک ااارد راحتتاار حااس مااک

یزیاون رو روشان کاردر تاا زماان المفاو  فاتن        خدا راحتتار و ال میشاه! بناابراین تلو    

با تلویزیون روشان، اسات فار کانم  هار زناد حاس خماعات رو نداشات، اماا بااز بهتار            

ای کااه رخااا زنااده از  از هی ااک بااود! شاابکه هااا رو بااا  رااایین کااردر و روی شاابکه   

داد نگااه داشااتم  سااخنرانک داشاات رخااا میشااد  عباادالمظیم رو نشااون مااکحاارر شاااه

ین مردانااک رو کااه در حااا:  کاار  فااتن، خااوردن و یااا صشااامیدن      و همزمااان دورباا 

داد  یااک دامااه ساایاوا رو بااین دههااا نفااری کااه تااو  اافحه     بودنااد رو نشااون مااک 

تلویزیااون بودنااد، دیاادر  یااه لیااوان کایاا ی، از همونااایک کااه بااراا   اشااته بااودر،    

ا خیلاااک دساااتا باااود و متفکراناااه باااه لیاااوان و محتویااااتا ز: زده باااود  زهاااره

  !و درهم بودس دستا به ترف  وشیا رات که دوربین ازا رد شدیمگین 

سااوزه، امااا باارا خااودر بیشااتر! باایا از اینکااه اکاارر دنبااا: اتفا اااذ   دلاام بااراا مااک

 :امشی بره،  دای موبایلم بلند شد! لبخندی روی لبم اومد
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 .سالر_

 :اا،  وشم رو نوازا داد دای نگوا ونه

 سالر لیال خان! خوبک خانمکض_

 خوریضزایک مک داری_

 : داا متمگی شد

 از کگا اهمیدیض_

 :خندیدر

 !بگ ریم_

  !حیف شد نیومدی_

 :سکوتم رو که دید، ادامه داد

 خوای زیزی بگکضنمک_

 : وشک رو دست به دست کردر و روی کاناره دراز کشیدر

 !دونکزک بگمض! خودذ هر زک رو باید بدونک، مک_

 !دعا کن برار! خیلک مست  ل شدر_

 :ار رو بستم و با نوک انگشت ماسایشون دادرزشم

کنااه کااه خااود ااارد هاام یااه حرکتااک بزنااه! بااا دعااای خااالک هاایچ دعااا زمااانک ا اار مااک_

 !اتفا ک نمیفته

 :به ترزی مونوعک  داا هیگانک شد

 !مامان خیلک دعامون کرد! خیلک خوشحا: شد صوردما اینگا_

 !کرده باشه دیدس عمرا ا ه من رو دعاخوشبختانه روزخندر رو نمک

 ا ن من باید بابت خوشحا: شدن مادرذ، خوشحا: بشمض_

 !تلخ نشو_

 :لرزا بدنم شرو  شده بود
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 !باشه! برو به مناخاتت برس_

 !لیال خان! من به خاتر تو با تمار خستگیم  بو: کردر بیایم این سر شهر احیا_

 :ر ااتادتونه اینقدر رررو باشهض لرزا بدنم به  داخدایا این بشر زطور مک

خیلااک لطااف کااردی! ممنااون از بزر واریتااون!    ببااین ساایاوا! نااه امشاای زمااان      _

خااوبک باارای ایاان حرااساات، نااه خاییکااه هسااتک باارا  ااحبت کااردن مناساابه!  باال از   

 !اینکه اوسا  از اینک که هست بدتر بشه، شی خوا

 : داا م مور و درمونده بود

 !شی بخیر_

صورد! انتظااار داشاات وا حر اام رو درمااکبیشااتر از زری خااانم ایاان راتارهااای ساایا 

بااراا دساات باازنم و هااورا بکشاام کااه نتونسااته بااه خاااتر حفاا  برنامااه خودمااون یااه  

  !مخالفت با مادرا بکنه

یه لیوان شاربت بارای خاودر درسات کاردر تاا لارزا بادنم از باین باره!  ارصن سار             

 ااراتن کااه شاارو  شااد بااه یاااد  راتاریهااای خااودر زدر زیاار  ریااه! ماادا  روسااه      

کارد، مان باه یااد شای      هاای کوااه تمریاف ماک    ب اه خوناد و از یتایم  رذ علاک ماک  حر

 فاات و ماان ریخااتم! ماادا  از عاادالت حراارذ مااک ااخمااه و تلفاان نفاارین، اشااک مااک 

زدر! شاااید ا ااه ا ن باارای  دیاادر و سااگه مااک راتااار ساایاوا همااین امشاای رو مااک  

شااید تااا  فاات ببخریخااتم  ماادا  مااکزد، اینقاادر بهاام نمااکدلگااویک بهاام زناا  نمااک 

تااونم ببخشاامض ماان اونقاادر بزر ااوار  کااردر صیااا مااکبخشاایده بشاایدس و ماان اکاار مااک 

نیسااتم کااه ببخشاام! بخشااا زمااانک ممنااا داره کااه ااارد تااوان انتقااار داشااته باشااه و    

ببخشااه! نااه منااک کااه عرسااه  ااراتن حااق خااودر رو ناادارر، زااه برسااه بااه انتقااار! ماان  

کمااک کاان تمااار ایاان   کاانم! خاادایا خااودذ  کاانم  صره ارامااوا مااک ارامااوا مااک 

اتفا اااذ رو ارامااوا کاانم، کمااک کاان بااار منفااک و زهرصلااودا باارار کمرناا  بشااه!  

کاانم ساار دختاارا بیااادس ایاان عاد نااه بشااه یااه ااایلم سااینمایک، یااه رنمااان! نفاارین نمااک
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خااواد متوخااه راتارشااون بشاان! ساایاوا کااه متوخااه هسااتس     نیساات! امااا دلاام مااک  

واد بفهماه! خادایا! ا اه اهمونادنا باه      تار از اونیکاه بخا   مادرا بفهمه! هار زناد نفهام   

 !کلفت کن، که ناراحت نشمزری خانم خیلک سخته، حدا ل من رو روست

مراساام احیااا تااو حاارر بااه اتمااار رساایده بااود  تلویزیااون رو خاااموا و لوبیااارلو رو در  

کردر  دوباره شرو  کردر باه  ارصن خونادن، اماا ایان باار باه خااتر تناو ، تاو باالکن            

یم، راه رااااتم و ساااوره هاااایک رو کاااه حفااا  باااودر رو خونااادرس با ااافایک کاااه داشااات

  !ترسیدر بشینم، خوابم ببرهمک

باارخالف انتظااارر کمتاار ازناایم ساااعت بمااد، در حیاااب باااز شااد و ماشااین ساایاوا وارد 

حیاااب و از اونگااا هاام رارکیناا  شااد  ناایم ساااعتک بااه ا ان مونااده بااود  دو تااا لیااوان    

 :تلفنم که زن  خورد، متمگی شدر زای ریختم و منتظر اومدن سیاوا شدر 

 بلهض_

 :یواا و نگوا ونه  فت

 !ما سحری نگراتیم، زیزی درست کردی بگم مامان اینا هم بیان با ض_

 !خون به خونا کنن، همّ و یمّ زند یا مامانشه

 !کنمبیان! یه کاریا مک_

 مانتوعبااایک و شااالک کااه بااه خاااتر راااتن تااوی بااالکن روشاایده و روی مباال انداختااه    

بااودر رو خمااع کااردر و دو تااا بشااقاب و  اشااق و زنگااا: دیگااه روی میااز   اشااتم      

د اات کااردر کنااار هاار بشااقاب،  اشااق و زنگااالا  اارار بگیااره، تااا مثاال دامااه راایا   

  !نشه

ای لوبیااا رلااو  خوشاابختانه از تنبلااک کااه تااو یاا ا درساات کااردن داشااتم، دو وعااده      

شایرازی اقا  کام باود کاه      درست کرده باودر  بناابراین مشاکل یا ا نداشاتیمس ساا د       

ار ااتک هاام باارای دوباااره درساات کااردنا نبااود  بااا یااادصوری زشاامای رااف کاارده   

حا اال از  ریااه، دو دسااتک تااو ساارر کوبیاادر! امااا مطمئنااا بااا تااو ساار زدن وسااع بهتاار 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

449 

 

تاار از اونااک بااودر کااه بشاه کاااری کاارد! اقاا  کیلیااپس موهااار رو  نمیشاد، شیااندیررهندیری 

مااان در رو باارای مادرشااوهرر باااز کااردر  تااالا    باااز کااردر و دوباااره بسااتم و همز  

 :کردر رسم میزبانک رو به خوبک اخرا کنم

 !سالر، خیلک خوا اومدید_

نگاااهک بااه ساارتا رااای ماان انااداخت، یااه تاااپ شاالوارک اساافری و خاا ب روشاایده      

 :بودر

 !شدیمسالر، سیاوا ا رار کرد بیایم، و رنه مزاحم نمک_

 !بقیه هم میان مراحمید!    تا دستاتون رو بشورید،_

الهااک شاااکر سااارویس بهداشاااتک رو دیاااروز شسااته باااودر  ساااهیال و سااایاوا کاااه   

اومدنااد، دیااس لوبیااا رلااو رو ساارمیز   اشااته بااودر  در سااکوتک کااه بااه خاااتر زمااان   

کاام بااود، سااحری رو خااوردیمس باااز هاام شااکر خاادا حاارف خا ااک زده نشااد! بمااد از    

 میااز و زدر مسااواک  تناادرا و کردنااد خااداحااظک رایااان یاا ا و تشااکراذ مممااو: هاام 

 :کرد ب لم رشت از سیاوا که بشورر رو  راها خواستم و کردر خمع رو

شاورر،  ار!  راهاا رو ماک  دستت درد نکناه! مثال همیشاه عاالک باود!   من  ابح خوناه       _

 !    بیا ریشم! دلم براذ تن  شده

 

بک هیچ حرااک روی کاناراه نشساتیمس مثال ماادری کاه باه ارزنادا شایر میاده، سارر            

 :رو توی ب لا  رات و بازوا رو تکیه  اه سرر کرد

 دعار کردیض_

 !کنه! همه خهانیان روتو این شبها صدر همه رو دعا مک_

 :لبخند محزونک زد

 !رس ویژه دعار نکردی!   هنوز بابت اون خریان نبخشیدی منو_

 !میخوار اراموشا کنم_
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 :یدب و*سصرور موهار رو 

 !نه بگم! دلا میشکست امشی رو    وا ما نتونستم بها_

 :سکوذ من رو که دید، ادامه داد

 ... !تو خزئک از خودمک_

احساااس کااردر سااکوذ باایا از ایاان باعااث بااروز احساااس حما اات در لحظااه هااای   

 :صتک میشهس حراا رو  طع کردر

ببااین ساایاوا، ماان شخواایت مسااتقل از تااوار! خزئااک از تااو نیسااتم کااه اقاا  بااه      _

اری راتااار کنااک، بمااد توااور کنااک ماانم    خاااتر د: خااودذ هاار خااور کااه دوساات د   

کناایم، همااین صا همااون حسااک رو دارر کااه تااو داری! مادامیکااه مااا اینگااا زنااد ک مااک

ساات! هاار خااا بخااوایم بااریم، هاار و اات بیااایم بایااد کااارذ باازنیم و     و همااین کاسااه

خواب رس بدیم کاه زارا و باه زاه دلیالض!! ااردا بخاوایم دوتاایک باریم راارک، باریم            

یم باریم مامانات زودتار از ماا حاسار تاو رارکینا  وایساتاده! تاو          سینما، هار خاا بخاوا   

خاواد تنهاا باریم    هم که دلات نمیااد باه ماادرذ بگاک ایان زن بادبخت مان دلاا ماک          

کناایمس خااوا  اااالن  برسااتون! هی ااک دیگااه سااه زهااارنفری دور هاام زنااد ک مااک     

 !  رهمک

خوناادر و  اادای ا ان کااه اومااد، از تااو ب لااا بلنااد شاادر تااا وسااو بگیاارر  نمااازر رو   

  .راتم که بخوابمس اما سیاوا همونطور نشسته بود و به میز خیره شده بود

 

 «سیاوا»

اون شاای مماا رذ خااواهک و ااطااار خونااه مااادرر، بااا مامااان اتمااار حگاات کااردر کااه    

دیگااه تیکااه نناادازه و صرامااا زنااد یم رو بهاام نزنااه! ازا خواسااتم مثاال نگهبااان       

و: کاارد کاه بااا شاانیدن  ادای رااای مااا   سااختمان ورود و خااروخم رو کنتاار: نکناه!  باا  

در خونه رو بااز نکناهس اماا اقا  حارف باود و حارف! در عمال هناوز هماون خاور باود              
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دیشاای باادون اینکااه حراااک بزنااه، خااودا رو همااراه مااا کاارد و بااا وخااود اینکااه       

دونساات لاایال خلااو میشااینه، ساارخاا نشساات  مامااانک کااه همیشااه حاساار شاادنا ماک 

اسار شاد! تاو ماشاین هام خاوری راتاار کارد کاه          کشاه، ساریع ح  نیم ساعت تاو: ماک  

انگااار زنااد ماااه ریشااه! نااه لیالیااک وخااود داره و نااه ماان ازدواج کااردر! از خااداا بااود  

کااه همساارر نیومااد  ماان هاام کااه بلااد نیسااتم مثاال صدر اعتاارا  کاانمس یااا سااکوذ      

 !شکنم یا مادرر روکنم یا هارذ و رورذ! یا د: لیال رو مکمک

مانیکااه بهااا  فااتم در  ااورذ ازدواج بااا ماان، بایااد    یاااد مژ ااان خااودذ ااتااادر! ز 

دیاادار بااا مااادرا رو کاام کنااه،  فاات تااو حاسااری دور از مااادرذ زنااد ک کنااکض       

حاسااری خونااه مسااتقل از مااادرذ تهیااه کنااکض و ماان راسااخ دادر ا ااه بااه زنااد یم      

کانم!!! اماا ا ن باا علام باه اینکاه ایان نزدیکاک داره باه          لطمه بزنه، حتماا اینکاار رو ماک   

 .زنه، باز هم دلم نمیاد مادرر رو تنها ب اررم لطمه مکزند ی

کاارد از اینگااا نریااد،  لاابم صتاایا  رااات  ا ااه از اون شاای و تااک بااه لاایال التماااس مااک

اومادیم، خیلاک راحتتار باود تاا ا ن باه یاک مااه نرسایده،          او: برای زند ک اینگاا نماک  

 !بخوایم ب اریم بریم

و کاه  ارار باود باا مان ازدواج کناه رو       کاردر، زاک شاد! همیشاه دختاری ر     زک اکر مک

دونسااتم  تواامیم داشااتم ناا ارر صب تااو دلااا تکااون   خوشاابخترین دختاار دنیااا مااک 

کااردر از  اال نااازک تاار بخااورهس ناا ارر هاایچ و اات زشااماا بااارونک بشااه! اکاار مااک  

کاانم کااه همیشااه  ارر کسااک هاام بگااه! مطماائن بااودر کاااری مااک اام و نمااکبهااا نمااک

 !...شهس اما ا نا شاد بالبهاا خندون و زهره

امشاای دعااا کااردر لاایال صلزایماار مقطمااک بگیااره و اقاا  ماااخرای دکتاار و شاای تمکااین 

رو ارامااوا کنااه! از تااو  هاانا راااک بشااه!  یااریم همااین هاام شااد، بماادا زااکض     

خااوار صزارا باادرض! مااادرر رو زیکااار کاانمض تفکیااک و ااایف دوباااره زااه خااوری مااک

  !ارزندی و همسری خیلک سخته
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یکاام شاایفت شاای بااودر، از لاایال خواسااتم ا ااه دوساات داره بااره   شاای احیااا بیساات و 

خونه ماادرا کاه  باو: نکارد و مثال شای ناوزدهم خوناه موناد، ماادرر و ساهیال هام             

  .به یه خایک نزدیک خونه راتند

اااردای بیساات و یکاام، بااه دنبااا: لاایال بااه مرکااز توانبخشااک راااتم  از اونگاییکااه زود    

باا ، نازد هاومن رااتم  هاومن باا دیادن         رسیده بودر و هناوز کایس داشات، باه تبقاه     

 .ای مریه داخل نفرستهمن، ابراز خوشحالک کرد و از منشک خواست ده د یقه

   رهضخی، شاه دوماد! اوسا  احوا: زطورهض خوا مک_

 شکرس تو خوبکض ارانک خانم و صراس خوبنض_

 :اا رو از میز برداشت و روی  ندلیا نشستتکیه

 ن!     از خودذ بگو! زه خبرض بح میومدر که خوب بود_

 :زهرخندی تحویلا دادر

دونااک زیااهض و ااف حااا: منااه!  فتااک تااو یااه ساااختمون زنااد ک     خاار وامونااده مااک _

خاااوای مااان رو بترساااونک! تماااار کاااردن باااا خالاااه مکااااااذ داره، اکااار کاااردر ماااک

ا تااو تبقااه اولااه! اختالااااتک کااه تااو ایاان ماادذ بااین ماان و لاایال راایا اومااده، ریشااه  

انم! خسااته شاادر هااومن! بنریاادر دیگااه! زنااد روز راایا بهااا  فااتم از    ی مامااخونااه

زاری کاردن! یمناک صتیشام زد    اینگا میاریم، ااتااده باود باه دسات و راای لایال و  ریاه        

 !با راتارا

ی هفات هشات   ی میاز رو  راتاه باود و  اندلک زرخادارا رو باا دامناه       با دسات لباه  

 :دادای تکون مکدرخه

شاادی زیاار زشااما  ااود ااتااادهض! دیاادی زقاادر   حواساات بااه لاایال هسااتض متوخااه _

 یاار و رژماارده شاادهض انگااار اون دختاار شاااد و ررانااریی راتااه بااه خاااا یااه زن        

ااساارده و خمااوده اومااده! امااروز از کنااارا رد شاادر، ماان رو نگاااه کاارد امااا نفهمیااد   

ماانم!!! سااالر کااه کااردر یهااو بااه خااودا اومااد! زنااد روز راایا در واحااد ساانگا      
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شاادر دیاادر ز: زده بااه یااه نقطااهس انگااار تااو ایاان  خلااوا رد مااکشاانوایک باااز بااود، از 

دنیا نیست! خال اه کاه بیشاتر باه یاه عازادار شاباهت ریادا کارده تاا تاازه عاروس!                 

راساتا رو بخااوای از اینکاه واسااطه صشاناییا بااا تاو شاادر، خیلاک رشاایمونم    ا ه بااه      

 !دادرخای امیر بودر، یقین بدون یه حا: اساسک بهت مک

 : ندلک راحتک کم ارتفاعک که روا نشسته بودر تکیه زدربه رشتک 

کناک حاسارر یکااک بیااد مناو باا کیساه بااوکس اشاتباه بگیارهس عوساا لاایال          بااور ماک  _

  مثل  بل بشهض

مبهوذ بهم خیره شد، دهان بااز کارد زیازی بگاه، اماا منوارف شاد و اقا  ساری باه            

 :ت سف تکون داد، بمد از زند لحظه  فت

مامااانم  بهااا ماایگم باهاااا  ااحبت کنااه  دو تااا خااواهر    خالااه رو بفرساات راایا  _

کاانن  خااودذ هاام یااه اکااری بکاانس احتاارار    راحتتاار حاارف همدیگااه رو  بااو: مااک  

مااادرذ واخبااه امااا در مقاباال همساارذ هاام مساائولیت داری  ا ااه زنااد یت بااه مشااکل 

بخوره، ناه تنهاا باه خاودذ، باه لایال هام مادیون میشاک! شارایطت باا زماان مگردیات              

یاااد بگیاار درمقااار ارزناادی، شاار  و ااایف خدیاادی باارای خااودذ    ااارز کاارده، او:

تمریااف کنااکس بمااد دسر لاایال رو ببااین  مگااابا کاان کااه یااه  وشااا در باشااه یااه        

کانم تاو هماین مااه رمراون،       وشا دروازه، به هر حرااک اهمیات ناده! ریشانهاد ماک     

یااه ساافر باااهم بریااد، حتااک ا ااه شااده یااه روزه باشااه  یااه روز محیطتااون عااو  شااه و 

 .بگ رونید، از این ااسرد ک درمیادخوا 

 همون شی، برای احیا از لیال ررسیدر دوست داره کگا بریمض

 !ار ک نداره، اق  دوست دارر تنها باشم، بدون حرور شخ  سور و زهارر_

 عبدالمظیمضدوست داری بریم شاه_

 :بدون روزخند خواب داد

 !ا ووال_
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 یضامامزاده  الحض حسینیه ارشادض کگا دوست دار_

 !کنههیچ ار ک نمک_

 :دستا رو تو دستم  راتم و باانگشت شست نوازا کردر

 میریم خمکران! دوست داریض_

 :متمگی شد

  !دوووره_

  .مهم نیست! تو دوست داشته باشک میریم   بل از ااطار راه میفتیم_

روزخناادی رو لبهااای لاایال اومااد، بلنااد شااد  « کااا: ااارار مامااان زاری»بااا شاانیدن صوای 

خواساات بدونااه رو بااه ماان داد و خااودا هاام بااه صشااپزخونه رااات  مامااان مااک  تلفاان 

 برناممون برای شی احیا زیهض

 !تومیم داریم دوتایک بریم خمکران_

 :با هیگان  فت

 !دونک زند ساله  م و خمکران نراتمضزه خوب! مک_

 !خوایم زن و شوهری بریمحا  ایشا  یه ار ت هم با شما میریم  ا ن مک_

 :خا ک  فت با لحن

خوایاد بریاد! شای احیاسات هاا! حواسات       وا! مگه اتاز خواباه کاه زن و شاوهری ماک    _

 هستض

  .صره، حواسم هست_

 : داا زهرصلود شد

 زنت ریشتهض_

 !نه_

 !خوای بری زیکارض یه خای نزدیک برو، ا یت نشکراه به این دوری مک_
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مساایر رو بهانااه خندیاادر، اینکااه و تااک اهمیااد  اارار نیساات همراهیمااون کنااه، دوری   

 :کرد تا من هم منورف بشم، وا ما خنده دار بودمک

 زشم، موا بم ا یت نشیم! کاری نداریدض_

 .با دلخوری خداحااظک کرد و تلفن رو   اشت

لبخنااد کمرناا   اااهر شااده روی لبهااای لاایال، ا اار دلگیااری حراهااای مامااان رو از بااین 

 .برد

ری، االسااک زااای و بساااب هااای سااحهیگااان همساارر باارای صماااده کااردن ساااندویچ 

ااطاااری تماشااایک بااود  دو ساااعت مونااده بااه ا ان بااا ساااک خوراکیهااا وارد راهاارو      

شاادیم کااه بااه  ااورذ کااامال تواااداک!!! همزمااان مامااان هاام حاساار و صماااده از خونااه  

خااارج شااد و تااو راهاارو همدیگااه رو دیاادیم! بااا حساارتک کااه ماان بمااد از بیساات و نااه  

 نیساات، وا مااک اهمیاادرمااک راحتااک بااه اا سااا: تگربااه زنااد ک و همنشااینک باهاا   

 : فت

 !دارید میرید خمکرانض! خوششا به حالتون_

 :لیال خیلک عادی  فت

 !برید برسونیمتونضخایک تشریف مک_

 :مامان بک توخه به لیال رو به من ادامه داد

 !خوار برر سرخاک احمد! تا یه خایک منو برسوندلم  راته، مک_

  !زهرا که شی شدها نض!!! تا برسید بهشت _

 :تونمک ب ه کرد

 !اشکا: نداره! سختته با مترو میرر_

 :خلوی ماشین رسیده بودیم، خم شدر و در عقی ماشین رو با احترار باز کردر

 !رس زودتر سوار شید، بریم_
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لاایال کااه خلااو نشساات تااالا کاارد یااه ور بشااینه کااه رشااتا بااه مااادرر نباشااه و از      

 !تراک راحتتر هم با من  حبت کنه

بااه خااودر  ااو: دادر احساساااتک نشاامس بنااابراین و تااک وارد خیااابون شاادیم رو بااه       

 :مامان  فتم

شرمنده ماماان خاان، اماا اکار کانم ا اه باه خاای باباا، رایا خالاه راسایه بریاد هام               _

 !ترهدلتون بیشتر باز میشه، هم ایمن

ه بمااد هاام باادون اینکااه مامااان حراااک اعاام از موااقاات یااا مخالفاات بزنااه، زناا  زدر باا

 !خاله راسیه و بها اتال  دادر مامان رو دارر میارر اونگا

اندیشااک کااه داره و  ااحبتک کااه هااومن   بااه خااودر امیااد دادر خالااه راساایه بااا مثباات  

توناه ماماان رو راساک کناه از خار شایطون ریااده شاه و اینقادر ب اه           باهاا داشته، ماک 

 !بازی تو زند ک من درنیاره

 

ا عشااوه خفیفااک کااه ماادتها ازا محاارور بااودر،   بمااد از ریاااده کااردن مامااان، لاایال باا  

 : فت

مااوااقک بااه خااای  اام، بااریم رااارک تالقااانک ااطااارض بمااد هاام بااریم یااه مسااگدی،     _

 !خایک، هر خا که شد

 :دنده ماشین رو عو  کردر

 .کنه ، هر خور تو دوست داشته باشکبرای من ار ک نمک_

از ماادتها دوباااره  رااارک تالقااانک اون شاای بیشااتر از همیشااه بهاام زساابیدس زااون بمااد 

لاایال باارای  ااراتن دسااتم و  اادر زدن دونفااره راایا  اادر شااد! نیاات اخاارای تگااویز    

شاادض! احیااا کااردر، زااک مااکهااومن اینقاادر مفیااد وا ااع شااد، ا ااه ا االا رو اخاارا مااک 

شبانه تو یاه مساگد  مناار و ممماولک هام خیلاک حاا: دادس اقا  امیادوار باودر ماادرر            

  !خیرا محرور نکنه دلشکسته نشده باشه و من رو از دعای
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کام باه حالات نرماا: دراوماد زشام بساتنهایک کاه باه شادذ صزارر           زند ک دوباره کام 

بینااه و اهمیاادر در اون لحظااه ماان رو بااه شااکل  اارگ شاای تمکااین مااک داد و مااکمااک

 بنده که نبینه!  زشم مک

از مااادرر هاام خواسااتم ا ااه خریاادی داره، یااا کاااری بااا ماان داره، بهاام اتااال  بااده      

ار باادرس امااا مو ااع خااروج ماان از ساااختمون، در رو اتفااا ک باااز نکنااه کااه    بااراا انگاا

شاااید ماان هاام اتفااا ک مشااتری باارای اخاااره واحاادر بیااارر   ااحبتهای خالااه راساایه بااا 

مامااان عاااملک شااد کااه مامااان کمتاار از   شااته تیکااه بناادازه! کااال ایاان مااادر و رساار    

 .وخودشون تالست _خاله راسیه و هومن_

ا، لایال هام  ادر بزر اک بارای بهباود روابا  برداشات! تقریباا          ها با کمتار شادن تمناه    

شااد، یااه یااه روز در میااون یااا نهایتااا دو روز یااک بااار، مااو مک کااه وارد ساااختمون مااک 

دلیال،  ررساید  زناد باار هام باک     زد و هماون خلاو در، احاوالا رو ماک    سر به مادرر ماک 

اناادازه از ای کوزااک در حااد کیلیااپس یااا روسااری و یااا زیاازی در همااین حااد و  هدیااه

اروشااگاه باازرگ و متحاارک متاارو تهااران باارای مااادرر یااا سااهیال  رااات کااه شاادیدا  

کارد  زد و تاالا ماک  باعث خوشنودی ماماان شاد  هار زناد هناوز ماادرر رو  ادا نماک        

از اون سااردی مر ااوار دراومااده  ر اب تااهزشاام تااو زشاام باهاااا  ااحبت کنااه، امااا  

  .بود

 

 

 «لیال»

سااتان، هااومن ماان رو بااه اتااا ا احرااار کاارد و اواخاار ماااه رمرااان، یااک روز تااو بیمار

از ماان خواساات مرخوااک ساااعتک بگیاارر و همااراها بااه ساامینار  ااوا و حلااق و      

ی خا ااک کااه احتمااا  در اونگااا دایاار  بینااک و کاشاات حلاازون شاانوایک باارر و از یراااه 

بااود باارای خریااد لااوازر توانبخشااک باارای مرکااز، کمکااا کاانم   بااو: کااردر و سااریع 

 :برای سیاوا ارستادر ریامکک به این مرمون
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  «من با دکتر احمدی میرر سمینار، در خریان باا » _

 :خواب داد

 «اوکک»_

سااوار ماشااین هااومن کااه شاادر احساااس کااردر، سااوار ماشااین برادرشااوهرر شاادر تااا  

 !رئیسم! ب ل دستیم هومن شده بود نه دکتر احمدی

تنهاا باودیم لایال    زد، اماا و تاک   هومن مثل   شته تو محی  کار، ساه رانی تاا  ادار ماک     

  .شدریا زنداداا مک

 :هنوز از تو رارک درنیومده بود که شرو  کرد

 کنکضخی، زنداداا  ل من زطورهض رسرخاله منو که ا یت نمک_

 :بمد زشمکک زد و ادامه داد

کاانم! خالااه  لااه کنااه، یااک   کاایااه ساایاوا ازذ  لااه کنااه، حقو اات رو نوااف مااک   _

  !زهارر

ز اوسااا  مااا مطلااع بااودی کااه بااا ایاان او اااف بایااد      خندیاادر و در د:  فااتم ا ااه ا 

 !کردیبیکارر مک

 ا ن شما اامیل شوهرمک یا رئیسمض_

 :ابرویک با  انداخت

  کنکضها زه مکهر دو!    از شوخک   شته خودذ خوبکض با همسایه_

 :ناخودص اه لبخندر به روزخند تبدیل شد

 !خودا رو دارهدیگه!     مگاورذ عروس و مادرشوهر دردسرهای خاص _

 : یااه اا خدی شد

ماورد! هدیاه بادون    خواریاه! تمریاف و تمگیاد، حتاک باک     خاله  لاق داره! عاشاق رازاه   _

کنااه! خالااه رو بیشااتر! باهاااا مناساابت هاار زنااد کوزیااک، کااه هاار کسااک رو رار مااک 

بحث نکانس سامک کان موساو   احبتت باا خالاه از صلاود ک هاوا و تراایاک خیابونهاا            
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عنااوان در مااورد ااااراد، خوو ااا سااهیال نظاار ییاار از مثباات نااده! اراتاار نااره  بااه هاایچ 

هر زک  فت یا ت ییاد کان یاا ساکوذ! مخالفات باه هایچ عناوان! کام کام  لقاا میااد             

 یاری! اماا تاا اونمو اع از ایان راهکارهاا اساتفاده کان، خاواب          دستت، خودذ یااد ماک  

 !دهده! حدا ل رو خاله زری خواب مکمک

هاای  تاونم زهاار ماورد از تیکاه    سات!! حیاف کاه نماک    کناه راهکارهااا سااده   اکر ماک 

تونااه راهکااار بااده یااا نااه! امااا خاای، زاااره خالااه خااانا رو بهااا بگاام ببیاانم بااازر مااک

زیااهض نمیشااه کااه همااین شاایوه رشاات زشاام نااازک کااردن و نادیااده  ااراتن رو باارای 

همیشه در رایا  راات  سایاوا هام درساته کاه مقواره باا ایان محال ساکونتک کاه             

امااا نمیشااه کااه تاارور شخواایتیا کاانم  همساارر ناراحاات بشااه،        انتخاااب کاارده، 

کنااه! حااق بااا هومنااهس باارای صرامااا خااودر، بایااد  ناااراحتیا رو بااه خااودر منتقاال مااک

ساایاوا صرامااا داشااته باشااه  صرامااا ساایاوا هاام در  اارو بهبااود رواباا  ماان و     

  !کنم، ببینم زک میشهمادرشه! حا  زند بار از این شیوه استفاده مک

 :رلبخندی زد

 !زشم، ممنون که نکاذ کنکوری مادرشوهرر رو  فتید_

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه،  فت

یااه مطلاای دیگااه! کاااری ناادارر تااو خونااه تااو و ساایاوا مردسااا ریه یااا دموکراسااکس _

باا ار مادرشااوهرذ اکاار کنااه حاارف حاارف رسرشااه! باا ار رساارا رو مقتاادر ببینااه،   

و هاام داشااته باااا، باا ار ایمااان اینگااوری کمتاار بهاات  یاار میااده   هوای داداا مااا ر 

داشااته باشااه بااراذ از همااه عزیزتااره! مطماائن باشااه دوسااا داری، کااوه رو هاام        

 .کنهبراذ خابه خا مک

خندیاادرس زمانیکااه از دوساات داشااتنم خااودر و خااودا هاار دو مطماائن بااودیم، خمبااه  

خاا کناه! اماا باه رسام ادب      خاواد کاوه رو خاباه   خاا نکارد، حاا  ماک    هاا رو خاباه خزوه

  .تکون دادر و حراهاا رو ت یید کردرسر 
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مهمااونک را شااای مااادرر در ناهااار عیااد اطاار در کمااا: حیاارذ و شااگفتک باادون هاایچ  

 ونااه مشااکل و حاارف و حاادیثک بر زارشااد  دو تااا مادرهااا برخااورد بساایار خااوبک      

باااهم داشااتندس حااا  تاا  یر خواهشااهای ماان و ساایاوا رو مااادرامون بااودض! ا اار          

ودض! یااا بازتاااب  ااحبتهای راادرر بااا مامااان نااازیض!     میزبااان و مهمااان باا   ر اب تااه

  !دونم! اما هر زک بود، خوب بود و رسایت بخانمک

 

 «سیاوا»

زودتاار از لاایال بااه منااز: رساایده بااودر، مطااابق میاال لاایال و باارخالف میاال خااودر،        

 اااوزبون و مشااتقاتا رو درساات کااردر  خانااه کااامال مرتاای بااود و بااه   دمنااوا  اال

خاورد  دکماه صیفاون    ای باه زشام نماک   وسایله اساااه دیگاه    ییر از زمدان  وشه اتااز 

دونسااتم تااو رو اشااار دادر، در خونااه رو هاام باااز کااردر و منتظاار اوماادنا شاادر  مااک 

کناه و و تاک وارد خوناه میشاه ماانتوا باه شانل        هاای ماانتوا رو بااز ماک    راهرو دکمه

 تبدیل شده

 !سالر عزیزر   عزیزر سالر_

 .سالر  لم، خسته نباشک_

 !درد نگیرهضکمرذ _

 :سمت میز بیروی ی اخوری که راتم، داد زد

 !نممع، میز میفته_

 !حواسم هست، خیگر تال_

بااه تاارف اراان صشااپزخونه راااتم و روی کااانتر   اشااتما  دساات انااداختم و شااالا   

 .رو برداشتم و روی مبل ررذ کردر

 تو کک رسیدیض_
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تونااه خسااتگیم و ب اال مااک ب و*سیااه ربمااه!     صخیاایا! خیگاارر حااا: اومااد  اقاا  _

 !رو دربیاره

  اوزبونهض ل _

 !بله، در هم کشیده   میگه بیا منو بخور_

 :رات  فتررید رایین و درحالک که به ترف اتاز مک

ریاازیض بیسااکوئیت هاام تااو کشااو   کاانم دو تااا لیااوان مااک تااا لباساام رو عااو  مااک _

 !رایینیست

 اادای بلنااد بااا صرامااا دو تااا لیااوان برداشااتم و از دمنااوا خوشاارن  راار کااردر      

موساایقک از اتاااز خااواب بااه  وشاام رسااید  لبخناادی زدر و خمبااه بیسااکوئیت رو هاام   

 ی موسایقک باه  ادا دراوماد باعاث شاد       کنار لیوانهاا  ارار دادر  زنا  خوناه کاه  باه      

بااه تاارف در باارر  در رو کااه باااز کااردر مااادرر بااا لباااس بیاارون، رشاات در ایسااتاده    

 :ه شد و نگاهک به اتراف انداختبود   بل از اینکه تمارف کنم وارد خون

 راته بودر سبزی بخرر، این سبزی کوکو رو هم برا شما  راتم  نیستاض_

روی مباال نشسااتس بااه تاارف صشااپزخونه راااتم تااا یااه لیااوان دیگااه دمنااوا صماااده     

کنم   بل از راسخ مان، لایال از اتااز خاواب بیارون اومادس درحالیکاه یاه تااپ باا  ناااک            

 /دامن ورزشک سرخابک سفید روشیده بود با یه

موهاااا رو بااا ی ساارا خمااع کاارده بااود و اقاا  زنااد رشااته مااو کنااار  ااورتا      

  اشااته بااود  موبااایلا کااه منبااع  ااوتک موساایقک بااود رو در دساات  راتااه بااود و     

 خوانناااده باااا رو اماااین ارشااید  « وای از دساات ایااان دختاااره »ر واااید  و تراناااه مااک 

  !خوندمک

ودر، امااا مامااان بااا دیاادن لاایال دهاانا باااز ماان بااه دیاادن ایاان  ااحنه عااادذ کاارده باا

مونده و مبهوذ خیره شده باود  داشات باه تارام میوماد کاه باا اشااره زشامهای مان           
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به سامت ماادرر بر شات و هاین بلنادی کشاید! دساتا رو سامت تاارا بارد و یاک            

  !سانت رایین کشیدا

  .ببخشید من متوخه حرورتون نشدر  سالر، خیلک خوا اومدید_

 :سرتارای لیال رو نگاه کردمامان زندبار 

 ....سالر، مرسک_

 :ها انداخت و ادامه دادنگاهک به رنگره

 اینگا دید نداره تو اینگوری لباس روشیدیض_

 :لیوان دمنوا مامان رو توی سینک   اشتم

زااه دیاادی داره مااادر ماانض! ا ااه دیااد داشااته باشااه کااه بااا تیشاارذ و شاالوار هاام     _

 !مشکل هست

 :دوباره به اتاز بر شت  با راتن لیال مامان رو کرد به من لیال بدون اینکه بشینه

روشاایدر، لباسااا رو کااه هاایچ،  راهااا رو وا  ا ااه ماانم باارا باباااذ اینگااوری لباااس مااک_

 !دادتکونیم رو هم انگار مککه هیچ، کل خونه

صویااز رهاان کااردن کااار ماان بااود  در وا ااع خااودر   مااون، لباااس روی رخااتتااو خونااه

خااواد لاایال حگاااب باا اره و بااره تااو بااالکن! و تااک ماان هسااتم نمااکریشاانهاد داده بااودر 

هاار دامااه هاام کااه مامااان ماان رو از حیاااب در حااا: رهاان کااردن لباااس تااو بااالکن       

 !کشیدداد و صه مکدید، سری به عنوان ت سف تکون مکمک

 :خندیدر

خی کار شما اشاتباه باوده، ماادرمن! ا الا ایناه کاه زن خاوون اینگاوری تاو خوناه           _

 .بگرده

 : ر نگاهم کردماتتش

 !!حیا میا هم که نداریض_
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اماا خاای،  « نااه اینکاه شااما حیاا داری و بااه روابا  مااا کاار نااداری    »اوماد تاو دهاانم بگام    

 .شیطون رو لمنت کردر و دوباره خندیدر

 :لیال با یه ریراهن زسبان تا روی زانو از اتاز بیرون اومد

  .ببخشید دیگه،    خیلک خوا اومدید_

ای صماااده کاارد و بااه همااراه ریشدسااتک و زااا و بااه   و  اارف میااوهساار یخ ااا: رااات 

 .ها: بر شت

 خوب هستید کهض_

 :مامان لیوان دمنوشا رو صرور صرور نوشید

الحمداب، به سایاوا  فاتم، راتاه باودر سابزی بخارر، نایم کیلاو سابزی کوکاو هام            _

 .برا شما  راتم  شسته شده و خرد شدست  کارا تمیزه

 :رو برداشت خم شد و رالستیک سبزی

 .به! دست شما درد نکنه  شار امشبمون خور شد  میوه بفرماییدبه_

رور نمیشد به ماماان بگام داماه بماد اینگاوری سارزده نیااد خونماون  یاه تلفان بزناه            

 !خیلک بهتره! اونو ت زه خوری باید در رو باز کنیمض

 :مامان نگاهک به زمدان  وشه اتاز انداخت

 ن برینضخوایبه سالمتک خایک مک_

 :زشمهای لیال برز زد

 .ماه عسل! شیراز! انشاب صخر هفته راه میفتیمس با ماشین خودمون_

 !خواین راشین برین شیرازضوا! همه ماه عسل میرن مشهد، شما مک_

 :برز زشمهای لیال رات، با صراما و متانت خواب داد

  !خی، دید اهها متفاوته_

 :مامان صخرین خرعه دمنوشا رو خورد

 !تونم سوئیت ییال خانم رو براتون ازا بگیررا ه برید مشهد، من مک_
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 : فتم

 .ممنون، ولک ما خا رزرو کردیم_

هااای خودتااون رو نبریااد  نوئااه، خااراب میشااه  ماان  ابلمااه و     صهااان، رااس  ابلمااه _

 .تابه مساارتک داررماهک

 :لیال لیوان دمنوشا رو روی میز   اشت

 .تشکر از لطفتون_

خااوایم بااریم صشااپزی کناایم کااه  ابلمااه و داریاام میااریم ماااه عساال! نمااکخااان، مامااان_

 !تابه میخوای همراهمون کنیدماهک

 :به محه اینکه لیال برای راسخ دادن به موبایلا به اتاز رات، مامان  فت

اینااا ولخاارخن! از حااا  بخااوای شاال بگیااری، هاار روز رسااتوران ببااریا، دیگااه        _

 .اید کولک بدیتونک خمما کنک! تا صخر عمرذ بنمک

امااا دیاادر اایااده نااداره، « هاااذدساات بااردار مااادر ماان از ایاان دخالاات»خواسااتم بگاام 

زه کاریه الکک برنگاونما کاه بمادا بخاواد تالااک کناهس صخارا هام  اانع نشاه! اقا             

 : فتم

 !کنمباشه، روا اکر مک_

با وخود ریشنهاد مگادد و مگادد ماماان مبناک بار اینکاه سافر مااه عسال، مشاهد باشاه            

انگیااز، لااک بهتاارهس دو روز بمااد راهااک شاایراز شاادیم  یااک ساافر خااوب و خاااتره    خی

  .ای منفکبدون کوزکترین مشکل و یا خاتره

 

 «لیال»

را شااا کننااده بماادی ارانااک بااودس بااه ییاار از مااا و مااادر و خااواهر ساایاوا مااامبزرگ 

رو هاام دعااوذ کاارده بااود  اولااین شااگفتک مهمااونک   _مادرشااوهرا _و خالااه راساایه 

 :در بدو ورود ما خلو اومد و مثل یه خنتلمن دست دادراس بود ارانک، ص
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 !سالر عموسیاوا، سالر زنممو_

 :سیاوا با تمگی نگاها کرد و دست داد

  !یه بار دیگه بگو_

 :خندید، ناز و مموور

 فتم سالر عمو سیاواس بابا  فتاه دیگاه بایاد باه شاما عماو بگام ناه سایاوا خاالک!           _

 !به لیال خون هم بگم زنممو

عمااو و زنممااوا مهاام نیساات! حیااف ساایابا کااه شااد ساایاوا!    تااو کااک باازرگ    _

 شدی من نفهمیدر وروخکض

 :با شیطنت خندید

 !کردیاون مو ع که شما با زنممو عروسک مک_

نااچ کردنااد! شااگفتک بماادی، خونااه و زنااد ک دکتاار احماادی بااود! همااه خندیدنااد و نااچ

ونااه باازرگ بااا وسااایل کااردر هااومن بااا توخااه بااه شاا ل و درصماادا یااه خ توااور مااک

شاادیدا تگمالتااک داشااته باشااهس امااا صرارتمااانا بااا وخااود  اارار  ااراتن در منطقااه       

اعیااان نشااین نیاااوران، نااه متاارای خیلااک بااا یک داشاات، نااه وسااایل  ک ااری! هااا:       

منزلشون کامال خاالک باود و اقا  یاه اارا بیراوی وساطا باود، اتااز را یرایک هام            

،  لاادانهای ساافالک، و یااه تخاات زااوبک بااا دو کااامال مممااولک بااود، مباال راحتااک مممااولک

تااا رشااتک کااه در بااا ی اتاااز  اارار داشاات و هااومن و ساایاوا مثاال حاااج ص اهااای       

 .شوت ساله روا لم داده بودند

شااون بیشااتر راحاات بااود تااا شاایک!  اااهرا هااا: هاام محاال بااازی صراس بااود     خونااه

کاارده خوشام اومااد از اینکاه راحتااک خودشااون رو اادای  اااهر شاایک و زشام مااردر ن    

بودنااد! شااگفتک سااور یاا اهای شااار بااودس شنیساال و سااوپ ساافید  زقاادر خوشااحا:    

شاادر از اینکااه باارخالف بیشااتر ااااراد کااه تااو مهمااانک حتمااا باارای شااار باارنی درساات  

کننااد، یاا ای نااونک درساات کاارده بودنااد و ساالیقه ی اییشااون رو ااادای ررسااتیژ و مااک
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باود، زیار لای خاوری کاه       زیبایک میز نکارده بودناد ! البتاه ماامبزرگ بهاا برخاورده      

  :من حساب کار دستم بیاد به خاله راسیه  فت

ایاان دختاارای امااروزی شااورا رو درصوردن بااا راحاات کااردن خودشااون تااو یاا ا     _

درسات کااردن! یااه یاا ای صمااده میناادازن تااو رویاان میا ارن خلااو مهمااون، مااا اامیاال    

  .رختیمکردیم هفت رن  رلو مکشوهر رو دعوذ مک

شاات، نااه سااوپ ساافید روی میااز رو دیااد نااه سااا د و       تفلااک زشااماا مشااکل دا  

 !وخیار و یله و کرر کارامل روماست

بمااد از شااار تااو زیاادن  راهااای کثیااف داخاال ماشااین  راشااویک بااه ارانااک کمااک   

 .کردر و با هم مش و:  حبت شدیم

 کنک با شوهرداری ، عروس خانمضزه مک_

 :لبخندی زدر

 !  رونیمای، مک_

 :ف درداری ریختاسااه سا د رو داخل  ر

 کنک با مادرشوهر داریضزه مک_

 .خندیدر و سری به ز  و راست تکون دادر

 :نزدیکم شد و  داا رو صرور کرد

ا رو روز عروسااک و راااتختک دیاادر، کاارک و راارر ریخاات!     امااا    زنااد تااا زشاامه _

دوناک از هاومن خواساته کاه باا ماماان راساک  احبت         سیاوا خیلاک دوسیات داره، ماک   

مان راساک هام باا خالاه حارف بزناه کمتار بهتاون  یار بدهض!   خالاه زری هام            کنه تا ما

 !ستبد اذ نیست، یه کم بک سیاسته! ساده

سااتس  فاات بااک سیاساات و ساااده! دوساات نداشااتم از   روا نشااد بگااه نفهاام و ب ااه 

 .مادر سیاوا بد ویک کنم، بهر حا: مادر همسرمه و حرمتا، حرمت شوهرمه

 هم ب ارر تو ماشینض خا نمیفتهض ارانک خون، این لیوانها رو_
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کاانم، دیگااه ریگیاار نشااد! بااا کمااک هاام     اهمیااد از موسااو   ااحبت اسااتقبا: نمااک   

ریخاات، یادداشااتک کااه صشااپزخونه رو مرتاای کااردیمس ساامن اینکااه ارانااک زااای مااک 

 :روی یخ ا: بود رو خوندر

 ارانک خان،»

ماشااینت رو بااردر تممیر اااه، مشااکلا حاال شااد  بااا خیااا: راحاات سااوارا شااو!       

 .باکا رو هم رر کردر

 « ربانت هومن

زقاادر عاشقانساات! بااا وخااود اینکااه حاارف خا ااک نااداره، امااا از کاال یادداشاات،       _

 !عشق و محبت تراوا میشه

 :نگاهک به در یخ ا: انداخت

تااو هاام همااین حااس رو داریض باارا دو سااه هفتااه ریشااه  دلاام نیومااد بناادازما دور   _

 !دهحس خوبک بهم مک

 :مرتی کردرانگونهای داخل سینک رو 

نگهااا دار  هاار زنااد و اات یااه بااار کااه ببیناایا، همااین حااس  شاان  رو بااراذ      _

 .کنهتداعک مک

 :با اشاره سر ت یید کرد  با به یاد صوردن شخویت دکتر احمدی، لبخندی زدر

راسااتا باارار خالبااه دکتاار احماادی کااه همیشااه در حااا: شااوخک بااا زیاار دستاشااه و  _

یما بالکااا میکنااه، بلااد باشااه نامااه  در عااین حااا: ا ااه کسااک بهااا  یاار بااده ، ساار   

 !رمانتیک بنویسه

  .کلک زحمت کشیدر تا یادا دادر_

 :زشمکک زد و ادامه داد

 !ر یرندس اق  باید روشون کار بشهشوهرامون صموزا_

 .لبخندی زدر، سینک زای رو برداشت و با هم وارد ر یرایک شدیم
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مااامبزرگ بااا لحاان کنااار ساایاوا نشسااتم و ارانااک هاام کنااار خالااه راساایه نشساات   

 :شوخک رو به ارانک  فت

 کله رازه مادرشوهراتون رو بار   اشته بودیدض_

 :ارانک دستا رو دور شونه خاله انداخت

 !مامان راسک  له! خا واسه ییبت نداره_

 :زری خانم رشت بندا  فت

  !کنهوا  من که، خلو رو خود لیال میگم، عروسم ار ک با دخترر برار نمک_

 :نیم رو به لبخند تبدیل کردرروزخند  ه

 !شما لطف دارید_

خواسااتم بگاام ایشااا  یااه مادرشااوهر بااه  لااک خودتااون نواایی دخترتااون بشااه )صخااه  

سااهیال هاام کاام تااو زنااد یم شاایطنت نکاارده بااود( امااا یااادر اومااد سااهیال رو مقولااه     

  !ازدواج زیادی حساسه! تازه صرور شده، بیکارر دوباره صتیشیا کنمض

ایا رو روی میااز   اشاات، دسااتک بااه زانااوا کشااید و رو کاارد   مااامبزرگ لیااوان زاا

 :به هومن و اخطاری  فت

کنااه، یااه رماااد واساام بنااویس  دامااه بمااد  از عواار دارر بهاات ماایگم زانااور درد مااک _

 !کنم مس خودذ رو رماد مکدیگه بهت نمک

 :سیاوا صرور رو به هومن کرد

 !برو خدا شکر کن شیاف ازذ نخواسته_

نوشاید،  ر تاابلو نشاه، اماا هاومن کاه داشات زاای ماک        تم تاا خناده  خلوی دهنم رو  ارا 

ا رو بگیااره و زااای رریااد تااو  لااوا! بمااد از زنااد سااربه بااه   نتونساات خلااو خنااده

 :رشتا، و تک حالا خا اومد  فت

 .خوشم اومد، دست ررورده خودمک_

 :بمد رو کرد به من
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 !رنادب رو از کگا ریدا کردیض تربیت خانواد ک ندااین شوهر بک_

 !!! فت تربیت خانواد ک نداشتنتو دلم با حراا موااقت کردرس راست مک 

  :هومن رو به روی سیاوا نشست و صرور رو به من ررسید

راسااتک لاایال، خریااان اون رسااره کااه بااه منشااک  فتااک از برناماات باارا داره زیااهض    _

 !خوارمادرا که خیلک ازذ راسیه،  فته ا  و بال با خانم سپنتا کالس مک

 شما مادرا رو دیدیدض_

 :به سیاوا اشاره زد برار میوه ب اره

 !زدای و ناناز حرف مکنه تلفنک باهاا  حبت کردر  خیلک عشوه_

انادازه، هار داماه ماژه موانوعک      د یقا مشکل مانم همیناهس  ااهرا هام خیلاک یلا       _

  ! یس می اره با صرایا خلیگک و اکلیل رشت زشم میاد مرکزو کاله

 :ن به نشانه تفکر با  راتیه ابروی هوم

 فااتس شااماره خونااه نااداده، سااه تااا شااماره موبایاال داده!    هاار دامااه منشاک هاام مااک _

 کنک زیزهضهم با یه داداا میاد! داداشا هزینه کالس رو میدن! یمنک اکر مک

 :از ریشدستک سیاوا ررک ررتقالک برداشتم

 !م بشهخواد رولا وارد زند یزنم، اما دلم نمکبها تهمت نمک_

 :سیاوا انگون زایا رو روی میز   اشت و  فت

 یااریم مااادرا اااالن باشااه! ب ااه زااه  ناااهک کااردهض رایگااان ب ااه رو ببااین کااه نااه  _

 !دل رکین بشک نه مدیون دلت

 :ررک ررتقا: رو داخل دهانم   اشتم و به یه ترف لپم هولا دادر

کنااه و بااا کصخااه خااود رساار راانی ساااله هاام ساار کااالس بااا عروسااکها راتارهااایک ماا  _

کشااه! دلاام  زنااه کااه مخاام سااوذ مااک  همااون زبااون نا وااک کااه داره حراهااایک مااک   

ای کااری بکانم  تماار مادذ تاو اکارر ایناه کاه ایان ب اه           خواد برای هم این ب اه  نمک

 !در صینده خفاا شی میشه یا علک بیگهض
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 :کردند، زون ارانک رو به هومن  فت اهرا همه به  فتگوی ما  وا مک

ی در مااورد ایاان مااادر و رساار داریااد یااه زناا  بزنیااد بااه اوریانااس  ا ااه زنااین اکاار_

اختماااعک، دیگااه هاام ن اریااد بیاااد مرکااز  کمااک کااردن بااه دیگااران خوبااه، امااا ایاان    

 .موارد خطرناکنس ا ال نباید بهشون نزدیک شد

 :خاله راسیه رو به من  فت

 ارسااتم درمااورداشاامارا رو بماادا بهاام بااده، یااه  ااروه نیکوکااار ساارا  دارر مااک _

زنااه بایااد از نظاار ا توااادی  تحقیااق کاانن  ا ااه از روی اقاار دساات بااه ایاان کااار مااک   

ده  ااردن مااایک حمااایتا کناایم  و یفمونااه و  رنااه  ناااه کاااری کااه اون انگااار مااک   

هست که از اقارا خبار داریام و کمکاا نکاردیم  ا ار هام هاوا و هوساه کاه دیگاه            

 !هیچ!    لیال خان  ورذ مس له رو را کنک، مس له حل نمیشه

 :باز ارانک رو به هومن با لحن شوخک خدی  فت

  !کنکاما شما کوزکترین دخالتک تو حل این مس له نمک_

 :هومن هم خیلک خونسرد خواب داد

تار تاو محال کاار سارایم اوماده،       هاساتض ماوارد صس  وا ما ش ن من حال ایان مسا له   _

 !از بیمارستان بیرونشون کردرس میگک نه، از لیال بپرس

 :کد دادو رو به من 

 !!خروس زری رو که یادتهض_

 :خندیدر و ت یید کردر  ارانک لیمو شیرینک رو صبلمبو کرد

 !!!کلک  فتم عزیییزر_

 فتگااوی ماان و هااومن ریرامااون کاایس مرکااز توانبخشااک، باعااث شااد تااو مساایر         

بر شاات، مااادر ساایاوا از ناسااالم بااودن خاممااه و خطراتااک کااه زن شااایل رو تهدیااد  

تی باا الفااب مختلاف خمالتاک بگاه کاه نقال باه مرامونا ایان           کنه حرف بزنه و مرمک

ا،  رمااه ساابزیا رو درساات تمر ااه تااو خونااهدختاار کااه شااوهر کاارد مااک »میشاادخ 
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سایاوا زناد بااری باه     « کناه باره سارکار!   کنه! ا اه نیااز ا تواادی ناداره یلا  ماک      مک

 :من لبخند زد و اشاره کرد اهمیت ندر  دست صخر هم رو به مادرا  فت

ت زیاار ماشااین ماارد! زااون ک اال بااود مااردض! زااه ربطااک داره مااادر ماان   ک لااه رااا_

 !خورهتون رو برا دختر خودتون نگه دارید بهتون بر مک    حا  ا ه بگم نظریه

سااهیال اعتاارا  کاارد کااه رااای اون رو وساا  نکشااند و مااادرا هاام  لمااونک  رااات و 

 .تا مقود دیگه هیچ زرتک نگفت

ا ا ارار داشات زاه کاریاه کاه باا دو ماشاین        سهیال خودا ماشین داشات، اماا ماادر   

ریاام کااه هاام مواارف سااوخت کاام بشااه، هاام بااه یااه مقوااد بااریمض! بااا یااه ماشااین مااک

یکبااار دنبااا: خااا رااارک بگااردیم  زنااد بااار هاام ماان ساایاوا رو شاایر کااردر کااه بگااه 

شاید ما بخوایم زودتار یاا دیرتار از اوناا راشایم  اینگاوری باه هام  اره خاوردیم، اماا            

ماا تاابع شاماییم! و  اد البتاه کاه ایان تاابع باودن مشاتقاذ زیاادی             فات  مادرا ماک 

خاواد  کارد باریم دیگاه، ساهیال ااردا ماک      داشت  همیشه زری خاانم باود کاه اعاالر ماک     

  .کردبره سرکار! مو ع اومدن هم همیشه ممطلمون مک

همااون شاای مهمااونک هااومن، علیااریم خااوابک کااه ساایاوا بااه مااادرا داد، بدخنسااک  

کاارد و بااه  وااد  ااراتن حااا: مادرشااوهرر، ریشاانهاد دادر بااریم و عااروس بااازیم  اال 

 :رارک نیاوران  زری خانم  بل از سیاوا  فت

 ساعت یازده شبه! زه و ت رارک راتنهض_

 :کرد  فتمرو به سیاوا خوری که انگار مادرذ داشت وزوز مک

 !هانض موااقکض_

یثانااه ماان رو  یااره، نیاات خبخوشاابختانه همونطااور کااه نیاات حراهااای مااادرا رو نمااک

 :هم نفهمید! رو کرد به مادرا
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و تک میگم هر کاک باا ماشاین خاودا بیااد واساه ایناه! ا ن ماا دوسات داریام باریم            _

رارک، شاما دوسات داریاد بریاد خوناه! مان هام مگباورر او: شاما رو برساونم خوناه            

 !بمد دوباره این مسیر رو بر ردر مگدد بیار رارک

 :زری خانم زیر لی  فت

 !میرید رارک نریدحا  نمک_

 :خواست رو خواب دادسیاوا هم حراک رو که دلم مک

میریمس ولاک داماه صخاره کاه باا یاه ماشاین میاایم  ایان کاه کاار نشاد، اختیاار              نه نمک_

زمااان مهمااونک راااتن و بر شااتن خودمااون رو نااداریم، اختیااار رااارک راتنمااون رو      

 !ا ن کارمون حما تهنداریم! ا ه سهیال ماشین نداشت، مخلوتون هم بودر، اما 

 

ار رو مخفااک کااردر و و تااک خلااوی در ریادشااون کاارد و راتنااد،  شااادی باایا از اناادازه

 : ری  راتم و  فتمدست سیاوا رو با نهایت عشوه

خااواد بر ااردی  وای عزیاازر، دلاام لااک زده واسااه یااه رااارک دونفااره! حااا  نمااک      _

 !نیاوران، همین نزدیک خونه هم خوبه

 :یدب و*سر رو بک هوا  ونهعاشقانه نگاهم کرد و 

  . اشتم برا صخر شی و خونهصخییا! کفران نممت بود مک_

 

 «سیاوا»

دونساتم لایال وا ماا هاوس راارک باه سارا زده باوده باشاه، بیشاتر احسااس            بمید مک

کردر  رایه تساویه حسااب شخواک باا ماادرر هسات  مان هام هماراهیا کاردر،            مک

هاک رو هام خماع شاه و یهاو بزناه باا  و         برای اینکاه او  مثال دامااذ رایا نشاه کاه      

 رااات تااو هاار کااار و هاار حراااک ااخمااه بااه بااار بیاااره،  انیااا مااادرر هاام بایااد یاااد مااک

ماان بااین دختاار و  »دخالاات نکنااه! همااون راسااخ لطااف داریاادی کااه لاایال در خااواب     
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 فاات نهایاات ادب و متاناات بااود و مسااتلزر یااه خبااران تپاال «  اررعروساام ار ااک نمااک

  !از ترف من

ودر ناراحاات بااودر، امااا زاااره ای نبااود، بااا خره همنشااینک عااروس و مادرشااوهر  از خاا

کاارد،  راتاریهااای خااودا رو داره  همینکااه همساارر بااه ماان  یلیگااک مااادرر رو نمااک  

باارای ماان کااااک بااود  خودشااون دو تااا تااو ساار و کلااه هاام باازنن، اقاا  بااه ماان کاااری  

  !!!نداشته باشن

دواخمااون   شااته بااود، اناادازه سااه  کااردر در تااو: سااه ماااهک کااه از از احساااس مااک

رااات و سااا: باازرگ شاادیم و تگربااه کساای کااردیم  زنااد ک ناارر و روون راایا مااک  

ماان و لاایال از شاارای  خودمااون راسااک بااودیم  البتااه ا ااه ساارزدنهای بااک هااوای مااادرر 

 اراتیم  باا وخاود اینکاه یاک باار همسارر خگالات رو کناار   اشات و           رو نادیده ماک 

خوایاد بیایاد باا ، مان     فاا از راایین زنا  بزنیاد، بگیاد ماک      لط» علنا ازا خواها کارد  

امااا باااز هاام ساارزده میومااد و « ر رو صماااده کاانم لباساام رو مناساای کاانم، زااای و میااوه

  «!من که یریبه نیستم» فت مک

صخاارین بااار، و تااک زناا  در رو زد زااون اباادا شاارای  مناساابک نداشااتیم، در رو باااز     

لااه رو بااه عشااق دیاادنت اوماادر بااا ، خونااه   نکااردرس بماادا  لااه کاارد کااه ایاان همااه ر  

شاارایطمون »بودیااد و در رو رور باااز نکردیااد! ماان هاام بااا  سااتاخک تمااار  فااتم        

 «!مناسی نبود، زن و شوهریم، خواهر برادر که نیستیم

ایاان صخاارین باااری شااد کااه مامااان ساارزده بااه منزلمااون اوماادس از سااری بمااد تماااس   

 !!!ته تا مدتک رات و بمد رله ها رو با  میومد  البمک

تااو ایاان ماادذ زنااد بااار از خالااه راساایه خواسااتم باهاااا  ااحبت کنااهس هاار دامااه      

 .راتکم از بین مک حبتهای خاله تا دو هفته ا ر داشت، بمد ت  یرا کم

زودتاار از همیشااه از کلینیااک بر شااتم  رشاات در کااه رساایدر، باارخالف همیشااه در     

اشاین مان رو باه لایال ناداده      بسته بودس  ااهرا  ادای موسایقک اخاازه شانیدن  ادای م      
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بود، بناابراین زنا  زدر  و تاک در رو بااز کارد از دیادن دختار کوزولاوی رانی شاا           

ای روی زمااین دماار خوابیااده بااود و  ااردنا رو بااا   راتااه  ای کااه روی ملحفااهماهااه

 :بود متمگی شدر

 این زیهض_

 :ر زدای روی  ونههب و*س

دونسااتم ا ن میااای و رنااه میهااا! نمااکزیااه نااه، کیااه! دختاار ملیحااه خانومااه، تبقااه دو_

 .دادرزودتر به مامانا رسا مک

 :خلو راتم و خواستم ب ه رو ب ل کنم که داد زد

 .زنیا! او: دستاذ رو بشور بمددست کثیف به ب ه نمک_

 !کنهزیاد میاریا اینگاض باهاذ یریبگک نمک_

شااماا عروسااک اشاااری میکااک مااوس کااه احتمااا  باارای خااود ب ااه بااود رو خلااوی ز

 :به حرکت درصورد

ا تقریبااا ، روزی ناایم ساااعت، یااه ساااعت میااارما بااا ، مااادرا بااه کارهااای خونااه_

زد! ار ااک بااراا نداشاات اینگااا باشااه یااا  برسااه  ا ن صرومااه،  بالهااا خیلااک وناا  مااک 

 .خونه خودشون  در هر  ورذ  ریه میکرد  دیگه بهم عادذ کرده

 :با شیطنت نگاها کردر

 ! فت از ب ه بدا میادیادمه یه خانمک مک_

 :ب ه رو ب ل کرد و با موسیقک ر ووندا

ا ناام ماایگم باادر میاااد  تفلااک مااادرا عا ااک شااده بااود، بااه  وااد کمااک بااه ملیحااه _

میااارما بااا   یااه ساااعت رو میشااه تحماال کاارد  اون بنااده خاادا هاام یااه اسااتراحتک     

 !کنه    ببرر رسا بدرمک

 :تمشستم  فدرحالیکه دستار رو تو صشپزخونه مک

 .خوادس ب ار منم باهاا بازی کنمنمک_
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 اسباب بازیهض_

 :همونطور که ب ه تو ب ل لیال بود براا ادا بازی درصوردر

 !کنک، کارصموزیهصره، اسباب بازی زندست!   تو هم روا تمرین مک_

 !یهو ب ه بک دلیل زد زیر  ریه، هر زک لیال تالا کرد نتونست صروما کنه

  !ه رو ببر رس بده به مامان خوداشیرینیا تمور شد، ب _

 :و تک لیال از راهرو بر شت،  فتم

هااا! توااور کاان تااا میااای همساارذ رو ب اال کنااک یکااک داری خیلااک سااختهماایگم ب ااه_

 .شرو  کنه به ون  زدن! کوات صدر میشه

 .تو هم اکرذ اق  دنبا: این مسائله_

 :روی مبل نشستم و راهار رو روی میز   اشتم

کااننض  ریااه کااردن ب ااه کااه و اات  ک کااه نااوزاد دارن زیکااار مااکولااک خاادی، اینااای_

 !نداره، سانفراسیسکو تمطیل میشن

 :کنار دستم نشست و یه ور خودا رو تو ب لم انداخت

دوناام  ترمااه کااه کوزیااک بااود، مامااان ماان و مامااان نوشااین زیاااد نگهااا        نمااک_

مااه رو داشااتن  حااا  شاای نااه، ولااک در تااو: روز، بیشااتر روزهااای تمطیاال امیاار تر مااک

 فاات نوشااین درس داره!  اعاادتا اتراایااان بایااد کمااک کاانن مااون مااکصورد خونااهمااک

شاه، هام رادر دزاار مشاکالذ      و  رنه هام ماادر دزاار کمباود خاواب و اساتراحت ماک       

دیگااه! مشااکالذ ایاان تیپااک بااا منشاا  تولااد ب ااه زنااد مااورد تااو کیسااهار دیاادر  خاادا   

ه اونقاادر از تاارف مااادر نواایی نکنااه، یکااک از کاایس هااار، راادرا بمااد از تولااد ب اا  

دزااار کمبااود محباات شااده بااوده کااه یهااو مااادره بااه خااودا اومااده دیااده شااوهرا   

شااون اهمنااد ب ااهراتااه ساارا  بااازار صزاد  کارشااون بااه تااالز رساایده بااوده کااه مااک   

 !س اما به  و: مادره مثل دو تا یریبهمونندناشنواست  به خاتر ب ه کنار هم مک

 :موهاا رو نوازا کردر
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 !کننکیسهای تو هم زه زیزایک واست تمریف مک مامانای_

 :صرور سرا رو تو ب لم تکون داد

کاانم زاارا بااا ب ااه تمریناااتا رو کااار نکااردن،     صره و تااک بهشااون اعتاارا  مااک  _

  !کنن به دردد: کردنشرو  مک

 :به نوازشم ادامه دادر

 !برهضتو که   یک بلدی زرا خوابت نمک_

 : اف نشست

 منظورض_

 :دوباره تو ب لم صوردما با اشار دستم

 !تو حتک یه مم رتخواهک ازر نکردی_

 :ا رو با سرانگشت  راتماشکهای روی  ونه

تلاابم عساال خااوار خیگاار تااال  ببخشااید خوشااگل خااانم  رااوزا مااک   مماا رذ مااک_

بااااانو   بزر ترین صرزور اینااااه کااااه اون شاااای رو از خاااااترذ راااااک کنک    تااااو   

 بزر ترین صرزوذ زیهض

 :یدبینیا رو با  کش

 ررسکضواسه زک مک_

 :لبخندی زدر

 !خوار بدونمخی عشقمکس مک_

 :زهرخندی زد

 .یه صرزوی سادهس اینکه از این ساختمون بریم، خدا از مادرذ خونه بگیریم_

 :تو ب لم  راتما
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عروس بدخنس! ماماان مان کاه دیگاه خیلاک و تاه کااری بهات ناداره!   تازه باه ایان            _

تاونک  ر شادیم، هار و ات از ب اه خساته شادی ماک       دااکر کن زند سا: دیگاه کاه ب اه   

 !شوتا کنک خونه مامانم  هم به خودذ برسک، هم به من

 ض :ا اومده بود رو راک کرداشکک که دوباره روی  ونه

 :ای با  انداختم و به ترف دستشویک راتمشونه

  .ونم، تا حا  بها اکر نکردردنمک_

رو کاام کاانم  شاماره ناشااناس بااودس    ادای زناا  تلفاان ، باعاث شااد  اادای تلویزیاون   

 :لیال  وشک رو برداشت

 !بفرمایید_

_.... 

 : داا لرزا  رات

دیاد بهااض!    الاو صراس خاان،  ربونات بارر عزیاز دلام! ا ن باا عماو            وشک رو ماک _

 میایم ریشت، نترسیا! خودذ خوبکض توریت نشدهض

 :بلند شد و به سمت اتاز خواب رات، دنبالا راتم

   م شدهض_ 

ری تکاااون داد و لباساااهار رو نشاااونم داد و همونطاااور کاااه باااا صراس  اااحبت    سااا

 .کرد، لباسا رو هم عو  کردمک

 ررسک کگایکضاز اون ص ایک که ریشته مک_

 :همزمان رو کرد به من

 !سند خونه رو هم بردار بیار_

 سندض!!! زک شدهض مگه  م نشدهض_
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بلااه،    مااا همااین ا ن راه    نااه، مثاال اینکااه هااومن توااادف کرده،    الووو،    بلااه،     _

کنیااد    حتما، زشاام، میفتاایم  میشااه خااواها کاانم راایا صراس بمونیاادض!     لطااف مااک

 .خداحاا 

 :رو کرد به من و ت کیدی  فت

 !سند_

خونه دو تا سند سه دان  داشات  ساه دانا  باه ناار مان باود، ساه دانا  هام باه ناار             

رداشااتم و بااا عگلااه بااه   مامااان و سااهیال  سااند سااه داناا  خااودر رو از تااوی کمااد ب    

 .رارکین  راتیم

 اااهرا هااومن بااا یااه ریرماارده توااادف کاارده، خااودا هاام صساایی دیااده،  فااتن     _

 !خودا خوبه، اما انگاری ریرمرده عمرا به دنیا نبوده

 یا حررذ عباس!    صراسض_

حاااالا خوباااه، اقااا  شاااوکه شاااده، ترسااایده!   اینک کاااه زنااا  زد سرررساااتار     _

هااومن ریرماارده رو باارده اونگااا   وشااک هااومن دساات  اوریانااس بیمارسااتانک بااود کااه

 !صراس بوده، صراس هم از ررستاره خواسته زن  بزنه خونه ما

تا رسیدن باه بیمارساتان هار زاک  کار بلاد باودر خونادر! باه محاه رسایدن،  بال از             

رااارک ماشااین لاایال ریاااده شااد و دوان دوان بااه ساامت اوریانااس رااات  و تااک رساایدر   

ریخاات  تفاال مموااور از شاادذ و مثاال اباار بهااار اشااک مااک صراس تااو ب اال لاایال بااود 

 :استرس لکنت  راته بود

 !شکست، شد رره خوناررذ شد رو ماشین ، شیشه اپص اهه پ_

 :لیال نوازشا کرد

خااواد تمریااف کنااک! تااو رساار باهوشااک هسااتک کااه حواساات بااوده بااه مااا زناا   نمااک_

 .رسیدبزنک! من ا ه بودر به  هنم نمک

 :رر نگاه کردبا التماس به همس
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 میرونونیاضزننض مکا ن بابا رو دار مکا:ا:_

 :با لبهاا خندید

ناه باباا! ایان زاه اکریاه تاو سارتهض! ا ن باباا هاومن راتاه دنباا: یاه ساری کارهااای              _

 اداری و کای  بازی! میدونک کای  بازی زیهض

 یمنک موشک درس میکننض_

 :دوباره تر  لبخند رو روی  ورتا صورد

ی ماا، عموسایاوا هام    هاا! مان و تاو باا هام میاریم خوناه       تاو هماین مایاه   یه زیازی  _

  ها زودتر تمور شه، باشهضمیره ریا باباهومن، که کای بازی

 

 «لیال»

شااکر خاادا هااومن حااالا خااوب بااود، اقاا  یااه خاارده شیشااه بااه ریشااونیا خااورده   

ا اونگااا بااود  ارانااک باارای شاارکت در یااه ساامینار علمااک راتااه بااود هلنااد  مقالااه    

را شده بود  باه هماین خااتر صراس باه تو ایه هاومن باا ماا تمااس  راتاه باود             ر ی

ماشااین رو باارای ساایاوا   اشااتم و خااودر و صراس بااا صیانااس بااه خونااه بر شااتیم    

تااو راه بااا امیاار تماااس  ااراتم و ازا خواسااتم ترمااه رو ریشاام بیاااره  امیاار بمااد از     

باه راارک ارر باریم تاا     شنیدن ماخرا خیلک ناراحات شاد و ریشانهاد داد همگاک باا هام       

روحیااه صراس بهتاار بشااه  و تااک بااه خاااتر اماناات بااودن ب ااه مخالفاات کااردر،  بااو:    

کاارد ترمااه رو ریشاامون بیاااره  اون شاای بااا وخااود نگرانااک شاادیدی کااه داشااتم، تمااار 

راات باا یاه بطاری نوشاابه      مدذ با ترماه و صراس باازی کاردر  تاا صراس تاو اکار ماک       

کااردر تااا خاییکااه اوناام مثاال   راخا مااککااه حکاام شمشاایر رو داشاات، سااورا  سااو  

زورو حرکاااذ شمشاایربازی رو تکاارار کاارد و ماان رو بااا شمشاایر سااورا  سااورا        

  .کرد
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زری خانم که متوخه اومادن مان باا دو تاا ب اه شاده باود، باه بهاناه صوردن یاه شیشاه            

رب کااه هفتااه راایا از همسااایه  یتااک خااانور خریااده بااود، بااا  اومااد و بااا کنگکاااوی   

 :ررسید

 کنهض ترمه زرا اینگاستض سیاوا کوضاینگا زیکار مکصراس _

 : بل از صراس خواب دادر

هااومن بااا ساایاوا کااار داشااتس ماانم اکاار کااردر بااا صراس بیااار خونااه تااو دساات و   _

راشااون نباشاایم بهتااره! ترمااه رو هاام  فااتم بیاااد کااه بیشااتر بهمااون خااوا بگاا ره!     

 مگه نه ب ه هاض

 :اق  حس ارولیا  ل کرده بودرسید، خوشبختانه ا ال نگران به نظر نمک

 زیکارا داشتض_

  !دونمنمک_

 :بمد برای اینکه زن  نزنه به سیاوا و سین خیما نکنه،  فتم

 !موبایلا هم شاری نداره_

هااای  هناایم شاارو  امیاادوار بااودر کااه نخااواد  ااحت حاارام رو امتحااان کنااه  وا ویااه 

زنااد ک مااا تگسااس الهااک شااکر دو تبقااه بااا هاام اا االه داریاام، ایاان اینقاادر تااو »شاادخ 

کااردض بمااد خناااب ساایاوا خااان میگااه  کنااه، ا ااه تبقااه دور بااودیم، زیکااار مااک مااک

  «!مادرر کاری بهت نداره

برای شاار براشاون ریتازا  اراتم و مو اع خاواب، هار کادور رو یاه تارام روی تخات            

خوابوناادر  صراس دوباااره رااات تااو اکاار کااه شاارو  کااردر بااه شاامر خوناادن! و از       

راهیم کننااد  تااا خاییکااه یهااو باتریشااون تمااور شااد و      هااا هاام خواسااتم هماا  ب ااه

  .خوابیدند

بمد از خوابونادن ب اه هاا، بارای اولاین باار از سار شای، باا سایاوا تمااس  اراتم و             

 . زارا اوسا  خواستم
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سااند  بااو: نکااردن، بااردنا بازداشااتگاه کالنتااری  ماایگن بایااد شاای او: رو تااو       _

 فاات زنااد مااورد راایا شااون مااکبازداشااتگاه بمونااه کااه تااو امنیاات رلاایس باشااه  یکی

اوماده کااه خااانواده مقتااو: همااون شاای او: کااه خیلااک دا  بااودن و تااک دیاادن سااارب  

سااند   اشااته و صزاد شااده، خودشااون راااتن ساارو تا، دیباازن! اینااا هاام همااه ساااربها 

  .دارن  اردا باید برر برا سند   اشتنرو یه شی نگه مک

 تو کگایکض_

اتم بااردر، خااودمم دارر میااار خونااه  موناادنم  دارر میااار خونااه، باارا هااومن شااار  اار _

 ای نداره! صراس زطورهضاایده

 :به کنار رنگره راتم و نگاهک به کوزه انداختم

ا کااردر تااا امااال کااه خوابیااده   اابلا خیلااک باهاشااون بااازی کااردر  حسااابک خسااته_

 .زود خوابا ببره  ترمه رو هم صوردر اینگا که صراس بیشتر سر رر بشه

 بازی نداریم، با زک بازی کردینضی!   ما که اسبابخوب کاری کرد_

 :به ترف مبل راتم و نشستم و راهار رو مثل سیاوا روی میز   اشتم

بااازی نداشااتن ممنااا ناادارهس یااا وساایله بااازی خواهااد    باارای یااه تیراریساات، اسااباب _

 !یاات، یا خواهد ساخت

 :ا  وشم رو نوازا کرد دای خنده

 !خریدیمککاا حدا ل یه زیزی براشون _

هااایک کااه نگااه داشااته بااودر بااه دردر باااور کاان ا ااال یااادر نبااود   این بطااری نوشااابه_

 .خورد، مثل بولین  باهاشون بازی کردیم

 !بدون توپض_

خااوراب  ولااه شااده حکاام تااوپ رو داره، دکتاار خااان!   مهم اینااه کااه تااو بااازی        _

بهشاااون خاااوا   شااات و صراس اکااارا مشااا و: باااودس اقااا  امیااادوارر شااای    

 !نبینه *سب وکا
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 لکنت زبونا زکض هست یا برترف شدض_

 :کا و  وسک به خودر دادر

یااااادر نیساااات، حتمااااا برتاااارف شااااده کااااه نظاااارر رو خلاااای نکاااارده  صره،    _

 !همینطوره   نبود

 شار زک درست کردیض_

 از بیرون ریتزا  راتم  تو شار نخوردیض_

رو  خااوار حاارف باازنم اتفا اااذ تااو بیمارسااتان    نااه، میلااک هاام ناادارر  اقاا  مااک    _

  .اراموا کنم

 حا: روحک هومن زطور بودض_

ااترااا !    تااا حااا  اینگااوری ندیااده بااودما    حساااب کاان دکتاار متخواا           _

مملکاات رو دسااتبند زده بودن   عاا اب وخاادان باعااث ماارگ کسااک شاادن یااه تاارف،   

 !صبروریزی دستبند و زندان یه ترف

و اوباا!  یااه  خاادا بااه دادا برسااه امشاای رو تااو زناادون کالنتااری بااا یااه عااده ارا : 

دونساات راایا زیاازی بگاام خوشااحا: شااک، خیااالا از باباات صراس راحاات بااودس مااک  

 .تو امنیت روانک داره

 به ارانک و خاله راسیه خبر دادیض_ 

خااواد زیکااار کنااهض دونسااتنا خااز یوااه و ناااراحتک نااه، ارانااک از اون ساار دنیااا مااک_

ه ماا اتاال  داد    سودی ناداره  خالاه راسایه هام همینطاور، هاومن کاار درساتک کارد با          

راسااتک، بااا سااربازی کااه مساائو: بازداشااتگاه بااود، صشاانا دراوماادر  از مریرااار بااود     

 .ا رو داد ا ه با هومن کار داشتیم، باهاا تماس بگیریمشماره

 .نگاهک به ساعت انداختم، از دوازده   شته بود

 زه خوب! کک میرسک خونهض_

 ادضاکر کنم تا یه ربع دیگه خونه باشم  خوابت می_
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 نه، خواستم زایک ب ارر  کاری نداری عزیزرض_

 .برو  لم، امال_

 وشااک رو  طااع کااردر و کتااری راار صب رو روی  اااز  اارار دادر  ساایاوا هاام امشاای  

خاوار   یارر و از همسارر هام ماک    خیلک دایون شاده باود  حتماا ااردا رو مرخواک ماک      

  .خایگزین برای خودا ب اره

یاوا اکاار کااردر، در تااو: ایاان ماادذ تااا خااوا اوماادن صب بااه   شااته خااودر و ساا

کوتاااه کااه از ازدواخاام   شااته، بارهااا رشاایمون شاادر و یااک بااار هاام از ساایاوا بااه    

حااد انزخااار متنفاار شاادر  امااا وا میاات اینااه کااه دوسااتا داررس محباات هااای رررنگااک  

کنااه  بااا بااه یاااد صوردن دو روز  کااه داره خبااران بیشااتر راتارهااای نامتمااادلا رو مااک 

  .م نقا بستریا لبخندی روی لب

از  اابح »تااو متاارو بااودر کااه بااه  وااد احوالپرسااک تماااس  رااات، بهااا  فااتمخ        

 کااردرمااک ساارچ حتمااا بااودر خونااه ا ااه!  وشاامه تااو ویگاان بارونااه بااارون صهناا  

ن صهناا  همااو و  رااات تماااس مگاادد بمااد د یقااه زنااد « دادرمااک  ااوا رو صهناا 

بباارر از راتااار  رو از رشاات  وشااک باارار رخااا کاارد! باایا از اینکااه از ترانااه لاا ذ   

صمیاز همسارر حا  کاردر  یاا زناد روز  بال کاه باا هام بیارون راتاه             عاشقانه و محبت

بااودیم و ماان بااه بلااوزدامن رشاات ویتاارین باایا از حااد  اا ر کااردن نگاااه کااردر،      

مگبااورر کاارد وارد م ااازه بشاام و لباااس رو راارو کاانم  البتااه لباااس تااو تاانم خالاای      

نکاردیم  یاا هار مااه کاه حواساا باه         نبود، و هیچ کادور اشاتیا ک باه خریادنا ریادا     

ده، باارار خااوردن خگاار و رسااته هساات  حتااک  یرهااایک کااه بااه شاایر خااوردنم مااک     

  !صورهل تبخا و شادی

ا ااه زبااونم  : ساایاوا بااه خااای ریرماارده توااادف کاارده بااود!    عماار دساات          

تونااه لحظااه صخاار باشااه  ماان کااه صرزوی عزیزتاارین شااخ  خداساات، هاار لحظااه مااک

مس صرزویااک کااه تحققااا بااه دساات خودمااه، زاارا کوتاااهک        دوناازنااد یم رو مااک 
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کاانم  وای بااه حالاات ا ااه    کاانمض! در اولااین ار اات صرزوا رو باارصورده مااک    مااک

بخااوای  یااااه اون شاای رو تااو  هناات تگساام کنااک  ایاان همااه زهااره خنااتلمن بااراذ   

کنااک، همااین  ا ااه   بخشااک و ارامااوا مااک  ساااخته،  یاار دادی بااه اون شاایض! مااک   

کناک  نیاازی هام نیسات بهاا بگاک ، تاو        ساتک اایلم باازی ماک    تونستک زاه بهتار، نتون  

 ! هن خودذ ببخا

زااای رو در کااردر و بااه اتاااز بر شااتم تااا بااه ب ااه هااا ساار باازنم  ترمااه صرار و راحاات 

کاارد و زهااره درهاام  زد، امااا صراس زیاار لاای نالااه مااک   خوابیااده بااود و لبخنااد مااک  

 :یدما و تکونا دادرب و*سکشیده بود  

 !بینک  بیدارشو رسرخوب! داری خواب مکصراس خان! عزیز دلم_

 .زشماا رو باز کرد و با تمگی بهم خیره شد

 .دیدی  یادذ راتهض دیشی خونه ما موندیداشتک خواب مک_

ب لاااا کاااردر و صوردماااا تاااو هاااا:  روی مبااال نشساااتم و صراس رو در صیاااوا   

 : راتم

 خواب بد دیدیض_

  .بکشه صره، خواب دیدر ریرمرده با زا و میخواد بابا رو_

 :لبخندی زدر

  !بیگا کرده! مگه شهر هرته_

 :زشماا رو نم اشکک روشوند

 ا ن بابا مردهض کُشیدسنیاض_

بابااا ا ن بیمارسااتانه، هاار دامااه باباااذ شاای بیمارسااتان بااره، تااو اینگااوری یوااه      _

توناه از باباا بخاواد بهات زنا  بزناه       خوریض     ب ار زنا  بازنم باه عماو ببیانم ماک      مک

 یا نهض

 .یلم رو برداشتم و شماره سیاوا رو  راتمموبا
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 .ردو د یقه دیگه خونه_

سااالر، اینگااا یااه  اال رسااری هساات کااه دلااا باارای باباااا تناا  شااده، میتااونک از  _

اون دوسااتت بخااوای بااا باباااهومن تماااس بگیااره بگااه بابااا هااومن بااه صراس زناا        

 !بزنهض

 !تونم بکنمب ار ببینم زیکار مک_

باااا صراس مشااا و:  اااحبت شااادر  از دوساااتان    وشاااک رو  طاااع کاااردر و دوبااااره

 ....هاا، از دختر عمه هدی،مهدکودکا، از رسرخاله

 :تلفن که زن  خورد، نگاهک به شماره انداختم و سریع برداشتما

 .بفرمایید_

 :هومن بود

 ...سالر لیال، ببخشید امرو_

 :رریدر وس  حراا

د، امااا دوساات  سااالر، صراس دلااا باارا شااما تناا  شااده،  فااتم بیمارسااتان هسااتی    _

 ...داشت باهاتون  حبت کنه!  وشک

 وشااک رو بااه صراس دادر و خااودر بااه صشااپزخونه راااتم  از تااوی اریاازر یااک بسااتنک  

ر رو برداشااتم و بااه هااا: بر شااتم  زشاامای صراس بااا وخااود    ممگااونک مااورد عال ااه 

خیس باودن، شااد شاده باود  تاو اکارا بابااا رو کُشایده بودناد و یواه خاوردنا            

فاال مموااور زقاادر از شاانیدن  ادای هااومن خوشااحا: شااده بااود  خاادا  منطقاک بااود  ت 

بااه اون سااربازی کااه ایاان ارتباااب تلفنااک رو بر اارار کاارده، عاازذ باادهس خیاار ببینااه      

  !الهک

بااا شاانیدن  اادای باااز شاادن در رارکیناا  و ماشااین ساایاوا دو تااا لیااوان زااای         

 :ریختم و رو به صراس  فتم
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 بشااور، بخااور، دهناات رو هاام  راحاات شاادی بااا بابااا  ااحبت کااردیض بسااتنیت رو    _

مهااد کااودک  سااه تااایک بااا هاام بااازی  بااری خااوادنمااک هاام اااردا  بخااواب باارو زودتاار

کنایم  مان و تاو و ترماه! ا ن عماو هام میااد  تاا بیسات بشامریم اوماده باا ، یاک،              مک

 ...دو،

 یااااه ساایاوا خیلااک دایااون و خسااته بااود، بااا ایاان وخااود باادون اینکااه لباسااا رو    

 ااورتا رو بشااوره بااا صراس شاارو  بااه کشااتک  ااراتن کاارد عااو  کنااه یااا دساات و 

 .و  دای خنده صراس رو با  برد

 !یه کم یواشتر، ترمه خوابه_

عواار یااه نااوزاد اینگااا بااود، ا ن دو نوباااوه، همااین الگااو بااریم خلااو هفتااه بمااد اینگااا _

 !میشه خانه سالمندان

 :سینک زای رو روی میز کنار خمبه بیسکوئیت  رار دادر

 خوری درست کنمضزیزی مک_

 خورهضتی  عمو زایک نمکنه، همین خوبه!   خوا_

 : بل از صراس  فتم

خااواد دهاانا رو بشااوره و بااره  خااوا تیاا  عمااو تااازه بسااتنک خااورده، ا ناام مااک  _

 .   ب و*سخیا 

  .دست صراس رو  راتم و به ترف صشپزخونه هدایتا کردر

 خوای بخوابونکضب ه ها رو کگا مک_

 !ن، دو ترامرو تخت خودمو_

 :به ورودی صشپزخونه تکیه داد

 !!منم بوزض_

 :صرور زیر  وشا زمزمه کردر

  .دید ب و*سنباید امشی تنها بخوابه، نیم ساعت ریا کا_
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ی، کوااس بااک  ییخااوابم    هااک باشااه، ماان رختخااواب میناادازر تااو اتاااز کااار مااک    _

 !کوسان

 .دوباره صراس رو خوابوندر و خودر یه سر ریا سیاوا راتم

کاادئین  ااوی نیاااز خااوب کااردی اوماادی ریشاام، امشاای خیلااک دایااونم! بااه یااه ب اال  _

 .دارر

بااک هاایچ حراااک، اقاا  تااو ب اال هاام بااودیمس و تااک احساااس کااردر خااوابا باارده از    

 .ب لا بیرون اومدر و سرخای خودر راتم

ارداا موندر خوناه و بااز باا ب اه هاا باازی کاردر، سایاوا هام سااعت هفات  ابح             

دساارا   باال از ساااعت دوازده هااومن و ساایاوا خونااه بودنااد   بااا سااند خونااه رااات دا

هاای دور  صراس زنان تو ب ال هاومن رریاد و  ریاه کارد کاه خیگارر بارای هماه ب اه          

کااردر بااه از راادر کباااب شااد  زیاار زشاام هااومن کااامال تیااره شااده بااودس احساااس مااک 

یااک روز، یااک سااا: ریاار شااده! همونطااور کااه صراس مثاال کااوا  بهااا زساابیده بااود   

 :دخلو اوم

وا مااا زحماات کشاایدی لاایال، زااه خااوری ازذ تشااکر کاانم کااه خاادا رو خااوا بیاااد،  _

  .دونمنمک

 :بمد رو کرد به سیاوا و ادامه داد

تااو هاام همینطااور، ا ااه باارادر داشااتم اینگااور کااه تااو حمااایتم کااردی، رشااتم در       _

 .نمیومد

 :سیاوا هم در خواب با شیطنت  فت

 .راذ برادری کنمدیگه دیدر سر ازدواخم ردری کردی،  فتم ب_

 :مالید، ب ل کردرترمه رو که مثل ب ه  ربه خودا رو به راهار مک

کاام باارای مااا زحماات نکشاایدید ص ااا هااومن، هاار کاااری کااردیم و یفمااون بااوده و    _

  ییر!    ناهار صمادست، بیارر یا ب ارر بمداض
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  باال از راسااخ دادن هااومن، زناا  در بااه  اادا دراومااد و بااا باااز شاادن در، زری خااانور 

 :وارد شد

کنااکض ساایاوا مگااه تااو امااروز درمانگاااه     وا، هااومن خااان تااو اینگااا زیکااار مااک   _

 نداشتکض لیالخان، امروز تو هم سر کار نراتکض خبری شدهض

 :هومن، صراس به ب ل  فت

  .یه مشکلک واسه من ریا اومده بود، لیال و سیاوا کمک کردن، حل شد_

 :بمد رو کرد به من

 اهار رو زودتر میاریضلیال من وا ما  شنمه، ن_

وارد صشااپزخونه شااده بااودر کااه صراس  اازارا بازیهااامون رو بااه هااومن و ساایاوا    

داد  بیشااتر از اونااک کااه بهااا خااوا   شااته باشااه تظاااهر میکاارد بهااا خااوا       

  شااته! در صخاار هاام وعااده داد کااه باااز هاام بااا ترمااه میااان و شاای خونااه مااا            

 !!!موننمک

 :صراس صوردر خونه، تشکر کرد و  فت هومن مگدد از اینکه ترمه رو به خاتر

از اینکااه تونسااتم تااو رو تااو اامیاال خااودر بیااارر خیلااک از خااودر راساایم  اقاا          _

 !امیدوارر تو هم راسک باشک

 :«یه  ره درو   فتن که ایرادی نداره»لبخندی زدر و اکر کردر 

  !شکر خدا همسر خوبک  سمتم شده، زرا راسک نباشمض_

 :عرز ریشونیا رو راک کرد سیاوا هم با حالت نمایشک

 !شرمنده نفرمایید بانو_

زرشک رلو مریاک کاه صمااده کارده باودر رو باه هماراه شاا دسات بشاقاب و  اشاق            

و زنگااا: ساار میااز   اشااتم و از مااادر ساایاوا خواسااتم ناهااار رو راایا مااا بمونااه      

بمااد از کمااک تمااارف  بااو: کاارد و دور میااز نشساات  از اونگاییکااه  ااندلیها اقاا        

ای کاااه براشاااون انداختاااه ود از صراس و ترماااه خواساااتم روی زیرسااافرهزهارتاااا بااا
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شااون رو دی کااارتون مااورد عال ااهبااودر، بشااینند و ساامن یاا ا خااوردن راحتتاار سااک  

  .ببینند

کاارد مثاال سااابق راتااار کنااه و بگوبخنااد    در تااو:  اارف ناهااار، هااومن تااالا مااک   

درساات ااایلم داشااته باشااه، امااا بااا توخااه بااه یمااک کااه تااو دلااا بااود، ا ااال نتونساات  

 :بازی کنه  اق  زمانیکه زری خانور مخاتی  رارا داد و  فت

 خوررضکنک من، یه نفر صدر، این اولین ناهاریه که تو این خونه مکباور مک_

 :با روزخند  فت

ای!   خالااه خااان ایاان دو تااا دو روز در هفتااه بیشااتر      وای، زااه مادرشااوهر نمونااه  _

ون دو روز، شااما رو هاام دعااوذ کاانن ساار   ناهااار بااا هاام نیسااتن، انتظااار داری تااو ا   

 !بازیشون بشکضمیزشون مزاحم عشقو نه

 :زری خانم سریع ت ییر موسع داد

 .شمنه میگم که یمنک من مزاحمشون نمک_

 :ای نگاها کرداندازهسیاوا هم با محبت بک

 !شما هیچ و ت مزاحم ما نیستید، مامان خان_

شااریک نشاام  رااس ساارر رو بااه   تاارخیح دادر تااو درو  بزر ااک کااه ساایاوا  فاات، 

صره، ا ووااال ماازاحم نیسااتک، کلمااه مزاحماات »یاا ای خااودر و ب ااه هااا  اارر کااردر  

  «.رو از روی تو ساختن، بمد میگه مزاحم نیستم

 زری بمااد از ناهااار، هااومن و صراس بااه منااز: خودشااون راتناادس بااا راااتن هااومن،       

 :خلو ارولیا رو بگیره نتونست دیگه خانم

 دضمشکل هومن زک بو_

 :ای کشیدا رو باز کرد و خمیازههای ریراهن مردونهسیاوا دکمه

 . فتخواست خودا بهتون مکاکر نکنم دوست داشته باشه کسک بدونه  مک_

 : دای زری خانم صهسته شد، اما من هم  وشار رو تیز کرده بودر
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 دونهضاونو ت لیال مک_

باه  » تکاون داد  تاو دلام  فاتم     اللهک زیار لای  فات و ساری باه ت ساف       ا الهسیاوا  

دوناان، تااا دونااه هاایچ، باارادر و زن باارادرا هاام مااک کااوری زشاام تااو، لاایال کااه مااک 

 «زهشیت درصد

نگاااهم بااه در رالکسااک اخاااز  اااز ااتااادس یااک لحظااه بااه خااای خااودر، توااویر یااه      

شاایطونک والاات دیساانک رو تااوا دیاادر! دو تااا شااا  روی ساارر، زشاامهای شاارور،    

ا الااا داشاات! وخاادان کثاایفم از خااواب بیاادار شااده بااود و   ویااه در دراز کااه در انتهاا

شاادیض ا اه خاودذ خاای زری خاانور باودی، کنگکااو نماک       »شاماتتوار نگااهم میکاردخ    

اماا نفاس حاسارخوابم خلاوا  اد      « شدی، درو  نگاو، واساه مانم اایلم باازی نکان      مک

صخاه زنیکاه بایاد بفهماه تاا یکاک میااد خونماون، زهرتاک یاه زیازی دساتا             » علم کردخ

یااره بیاااد بهمااون ساار بزنااه  دامااه اولااا کااه نیساات، دامااه  باال هاام کااه ساایاوا  نگ

نبود و امیر تنهاا اوماده باود یاه سار باه مان بزناه، اوماد، تمر یاد رو مبال تماار مادذ              

وسره دلمون نشسات  باه سایاوا هام کاه، ناه بواورذ ز اولک، بواورذ خباری  فاتم،            

  : فت

از ایاانض! بمااد هاام وا مااا اکاار   تاارخواسااته بااه امیاار احتاارار باا اره  توخیااه احمقانااه _

 «کنه، باور داره مادرا مزاحم نیست!!! اینو کگای دلم ب اررضمک

نفاس و وخادان رو تنهااا   اشاتم تااا راحات باادون حراور ماان باا هاام کشاتک بگیرنااد!        

  .خودر هم مش و: شستن  راها شدر

از و تااک ایاان نقاااب تزویاار رو بااه  ااورذ زدر خیلااک راحاات شاادر  در د: هرزااک      

کانم، اماا در  ااهر مثال یاک عاروس       رر باه ماادر شاوهر عزیازر اتاالز ماک      دوست دا

مهربااون بااا لبخنااد و هاادایای کوزیااک مترویااک بااه دیاادنا میاارر و خوشااحالا        

کاانم  هاام منااک کااه  وشااک باارای دردد: شاانیدن ناادارر، ساابک میشاامس هاام        مااک

  !مادرشوهرر خوشحا: میشه و کمتر تو زند یم سوسه میاد
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کاارد و رااات  تااا بمااد از  هاار ترمااه ریشاام مونااد تااا   مامااان ساایاوا هاام خااداحااظک

 .امیر به دنبالا اومد و دخترا رو با خودا برد

بمااد از راااتن ترمااه، تلفاان رو  طااع کااردر، هاار دو موبایاال رو در حالاات سااایلنت  اارار 

نقااا    تالشااک کااه بیشااتر نتیگااه دادر و باارای تحقااق صرزوی ساایاوا تااالا کااردر  

کس امااا بهاار حااا: باعااث رسااایت و خوشاانودی  بااازی کااردن بااود تااا احساساااذ وا ماا 

تاونم بار احساسااذ منفایم یلباه کانم        همسرر شاد و بهام  ابات کارد ا اه بخاوار ماک       

عاشااق شاادن رو همااه بلاادن، عاشااق موناادن سااختهس بااا دیاادن نقوااها و ایرادهااا بااازر   

  .عاشق بمونک، هنر کردی

 

 

 

 

 

 

هاای  باازی و خناده  رهبمد از مدتها باه یاه دورهماک دوساتانه رااتم  بماد از کلاک مساخ        

دلیل و شاادی بادون علات، باه مبحاث ا الک  احبتهای هار داماه رسایدیمس ییبات            بک

 !شوهر

 :ییبت از یکک از کیسهای رروانه شرو  شد

زنااد روز راایا یکااک از کیسااهار بااا مااادرا اومااده بااود ساارکالسس مااادره باادخور    _

صا و  ا باااود  اکااار کاااردر تواااادف کااارده  بماااد از کنگکااااوی مااان  فااات از   

هااا زنیااد واسااه زااکض واسااه اینکااه هنااوز ب ااه  شااوهرا کتااک خااورده! حاادس مااک 

 ر اب تااهص ااا هااوس  _کااننتااو یااه اتاااز ساارایداری زنااد ک مااک  _نخوابیااده بااودن 

انگیزتاار اینگاساات کااه در  اابح بمااد از خوابیاادن  کنااه و خااانم هاام مخالفاات! یااممااک

ا رو هاام عملااک کاارده  تمااار ماادذ بااا    هااا و کتااک زدن همساارا، خواسااته  ب ااه

شااورا رو بباارن، خباار ماار ا رو بیااارن،    در مااورد شااوهرا       باااراذ ماارده ع
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هاا، همیشاه! بهاا  فاتم تاو کاه اینقادر از شاوهرذ         زنه  ناه اقا  اون خلساه   حرف مک

کناه  شاوهره هام    هاار رو  باو: نماک   متنفری زارا ازا خادا نمیشاک،  فات باباار ب اه      

  !ها رو برنداری می ارمشون بهزیستک فته ا ه ب ه

  : فتم

 !ل ذ ببرهض ر اب تهتونه از اون زه وحشتناک! مردک ا   زه خوری مک_

 :نگار  فت

یه بار همسارر خلاو تلویزیاون و حاین تماشاای مساابقه اوتباا: داشات باا مان عشاق            _

کم تاا صخارا راات  یهاو وسا  کاار یاه تایم باه اون یکاک  ال زد،            کرد و کمبازی مک

بهاام برخااورد کااه تااا ماادتها   همساارر کشااید کنااار و اوتبااا: رو دنبااا: کاارد  اونقاادر  

 !دادر  به یل  کردن انداختما تا دوباره شدر نگارسابقبها محل نمک

 :محبوبه دنبا:  حبت رو  رات

درد داشااتم، توااور کنیااد بااا وخااود تاای و باادن درد  خااورده بااودر و باادنماان ساارما _

ماان، همساارر ازر تقاسااا کاارد! و تااک مخالفاات کااردر، بهااا باار خااورد کااه زاارا        

ر  ا ااال مردهااا درک احساااس تاارف مقاباال رو ناادارن، اقاا  حااس و   موااقاات نکاارد

 !حا: خودشون مهمه

 :نگار اینبار از خانم همسایشون تمریف کرد

همسااایه ب لااک مااا هرشاای  اادای احاشااک و  هگاااه  اارف شااکوندنا بااه  ااوا    _

رسااه، بمااد صخاار شاای کااه میشااه  اادای  ربااون  ااد ه راتناااا میاااد  صخااه اتاااز  مااک

خااواب مااا، ساااختمونهای ا ن هاام کااه از روساات ریاااز     خوابشااون زساابیده بااه اتاااز 

  .ساخته شده اینقدر نازکه! کامال  داهامون تو خونه هم میره

نتونسااتم خلااو کنگکاااویم رو بگیاارر، بااا لحنااک کااه انگااار ایاان زیزهااا خیلااک باارار       

 :عگیبه و من ا ووال تگربه مشابه و بدتری از این اتفاز رو ندارر ررسیدر
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تونااه دوبااره بااا  ر مااورد تاوهین  اارار  راتاه بمادا زطااور ماک    خای خاانمک کااه اینطاو   _

 بر رار کنهض ر اب تهشوهرا 

 :محبوبه در خوابم  فت

وا میت اینه کاه خیلاک از زنهاا، مثال هماین کایس ررواناه از سار نازااری مگباور باه            _

شااون باعااث میشااه  هسااتند  بمریهاشااون هاام شااهوذ و یریاازه   ر اب تااهبر ااراری 

 .ه خاتر خودشون تو رختخواب  رر باشنعلیریم دوست نداشتن همسر، ب

 :نگار ادامه  حبت داد

بمرااک هاام ساامن تنفاار از ایاان راتااار شوهرشااون،  لبااا عاشااق همسرشااون هسااتند   _

بیننااد کااه ایاان یکااک بااین اونااا  اام میشااه! اونقاادر راتارهااای مثباات از همسرشااون مااک

 .شون هستهر زند به نظرر بوی این کثاات همیشه تو خونه

 :ف نگار رو  راترروانه رشت حر

در وا ع دزاار تناا ه احسااس میشان  عشاق باا نفارذ، نفارذ باا عشاق! ایناا حتماا             _

باید باا مشااور  احبت کنناد، و رناه دزاار ااسارد ک و ساردی راتاار میشان و عماال            

 .کنندخودشون با دست خودشون شوهرشون رو به دیگران ریشکا مک

کااااه ارشااااد  کلمااااه مشاااااور تااااو  هاااانم رررناااا  شااااد و و مگاااادد از رروانااااه 

 :ررسیدر داشت روانشناسک 

با یه خلسه کاه ناهس اماا باا زناد خلساه مشااوره و همکااری خاود اارد و اساتفاده از            _ _

 .کم خاتره کمرن  و بک اهمیت میشهراهکارها کم

ای ای دارر  امااا  اااهرا زاااره  خواساات کسااک بدونااه زنااین تگربااه   ا ااال دلاام نمااک  

ایاان احساااس منفااک رو از خااودر خاادا نیسااتس بایااد بااا مشاااور  ااحبت کاانم  ماان بایااد 

کاانم نااه اینکااه اقاا  نقشااا رو بااازی کاانم  اینگااوری شاااید بااه مرورخااودر صساایی    

 .ببینم
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ماهیاات وخااودی »زناشااویک بااه  ر اب تااهااااز دور  ااحبتهامون بااا اوماادن مموااومه از 

کاارد و ت ییاار ریاادا کاارد  مموااومه بااا خااانواده همساارا زنااد ک مااک    « مادرشااوهر

کارد  اماا اینباار و تاک     خوبیهاای مادرشاوهرا تمریاف ماک    هاا از  همیشه تاو دورهماک  

هااا بااا شاایطنت ررساایدن زااه خباار از مااادررر شااوهررر خااااانض!! ب رااک کاارد و    ب ااه

 : فت

 .خواهری رو از دست دادر    رنگاه و رنی روزه که دیگه ندارما_

بهااا تساالیت  فتاایم، هاار زنااد شخوااا باااورر نمیشااد عروسااک صمااار روزهااای نبااود   

 :اشته باشه  با حیرذ ررسیدرمادرشوهر رو د

 یمنک هیچ و ت تو زند یتون نخ نمیومدض_

بااره،  فاات و تااک مساامودر از زنااد یا لاا ذ مااک خاادابیامرزتا، نااه، همیشااه مااک _

خااورد و ماان شاااد میشاام  ا ااه اخااتالف داشااتیم اون بیشااتر از هاار کسااک یوااه مااک    

تا باه  دوناک نوایح  کارد مشاکل رو حال کناه  خیلاک داناا و مادبر باود  ماک         تالا ماک 

ساات  رئیسااه، حاارف حاارف اونااه کااه کگااا ماارد ساار خونااه» فاات ماان زااک بااودض مااک

بریم، زیکار بکنایمس زن حکام  اردن رو داره، بایاد یااد بگیاره سار رو باه هار سامتک           

هماون راتااری کاه باا دختارا داشات، باا مان هام داشات  یاه            « خواد بگردونه که مک

ا، کااه بااا ماانا ماان هاام  بااور و دو هااوا نبااود  واسااه همااین راا یرا راتارهااایک از  

 .خور درنمیومد برار راحت بود

 :نگار  فت

بنادی شاده   کناه، بساته  کناه، خارد ماک    یاره، رااک ماک   مادرشوهر من برار سبزی ماک _

ارسااتهس امااا بااا وخااود اینکااه شاارای  ماان بااا ب ااه کوزیااک و شااایل بااودن    باارار مااک

گاااا  کنااه  تااا این  سااختتر از دخترشااه، باارا اون زنااد براباار ماان اینکااار رو مااک        

ماان عااین  »ای در  بااالم نااداره  امااا و تااک تااو خمااع میگااه    ممنونشاام هسااتم، و یفااه 
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مان بیشاتر از دختارر    »یاا و تاک میگاه    « راتاری کاه باا دختارر دارر، باا عروسامم دارر     

 .حر م درمیاد« رسمبه عروسم مک

 :رروانه شرو  کرد

مهماه  و تاک   وا میت اینه کاه بیشاتر از یاه راتاار خااص، باار ممناایک اون راتااره کاه          _

مااون صورد  مااا ازدواج کااردیم، شااوهرر کااامپیوترا رو هاام بااا خااودا بااه خونااه      

صی ماان « کااامپیوتر خونااه مااا رو بااا خودتااون بردیااد   » فاات مااادرا تااا ماادتها مااک 

شاادر  تااا زمانیکااه خواهرشااوهرر ازدواج کاارد، شااا شاادر، صی کفااری مااککفااری مااک

بخااوریم، ماان دارزااین  ماااه بمااد از عروساایا، خونااه مادرشااوهرر خواسااتیم حلاایم    

ایاان دختااره هرزااک دارزااین داشااتم بااا خااودا   »خواسااتم  محکاام زد رو راااا کااه  

 بااود، صتاایا رو صب ماان واسااه انگااار «!ن اشااته ماان واسااه باارده، یااه  ره دارزااین  

 کااه شاادر راحاات اونقاادر داره، رو راتااار همااین هاام دختاارا مقاباال در دیاادر اینکااه

 .نداره حد

 :محبوبه با خنده  فت

ره ماان باارعکس شااما دوتاساات  مااا اوایاال ازدواخااون مساات خر مااادر       حااا  خااات _

خواساات کااادو بااده، از تولااد و خشاان    شااوهرر بااودیم، بااه هاار مناساابت کااه مااک     

خااداییا ا ااال ممنااا  _التحواایلک  راتااه تااا سااالگرد ازدواج و حتااک روز دختاار  اااار 

از مبلااغ اخاااره خونااه کاام     _نااداره مادرشااوهر روز دختاار بااه عااروس هدیااه بااده     

شاادر اساسااک  بمااد زمانیکااه خواهرشااوهرر ازدواج کاارد  د  ماانم خرکیااف مااککاارمااک

تاال باراا بخریاد  راو: و ساکه بارا       »ما خواساتیم سار عقاد بهاا ساکه بادیم  فات        

داده باه  تاازه مان دوزاریام ااتااد کاه ایان ا اال باه مان هدیاه نماک           « مسرده، تال بارا زن 

 !دادهرسر خودا کادو مک

 :رروانه مگدد  حبت کرد
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یااد   ر مان یاه ساری راتارهاایک داره کاه ا اال باا روحیاه مان خاور درنماک           مادرشوه_

زنااه میگااه مااا ساار    مااثال ساااعت ده شاای شااار نخااورده بااا دوسااتا زناا  مااک        

مالحظگیااه! ولااک ا ااه یااه نفاار  تون بااه نظاار ماان بااک تااونیم، داریاام میااایم خونااهکوزااه

 اره همین راتار رو باا خاودا بکناه ا اال ناراحات نمیشاه  شاده نیمارو خلاو تارف با           

هااا! نااه، وا مااا بااراا بااا روی باااز ایاان کااار رو انگااار میااده  نااه اینکااه ااایلم بااازی کنااه

  !عادی و ر یراته شدست  واسه همین منم خیییلک ناراحت نمیشم

 :همه به لحن رروانه خندیدیم و نگار رو به من  فت

 !ای، ای نوعروسای و شنیدهتو نیز سخنک  وی زصن ه دیده_

 : فتم

 ...خوییمرر دوستان تلمُّ  مکامال در مح_

 .راستا دوست نداشتم از خانواده همسرر بد ویک کنم

 

زناااد هفتاااه بماااد از تواااادف هاااومن، ملیحاااه مسااات خر تبقاااه دور ازر خواسااات،    

دختاارا رو نگااه دارر تااا باارای عروسااک کااه شاای دعااوذ داشاات و اونقاادر نساابتا   

بااه خااای اینکااه نزدیااک نبااود کااه هزینااه صرایشااگاه بااده، موهاااا رو سشااوار بکشااه   

دیهااای صموزشااک شااینیون،   ب ااه رو نگااه دارر، خااودر موهاااا رو بااا کمااک سااک      

درساات کااردر و بااا اسااتفاده از صموزشااهایک کااه نوشااین از کالسااهای خااودصرایک         

 راتااه بااود و بااه ماان انتقااا: داده بااود، میکاااپ مطلااوبک روی  ااورتا انگااار دادر     

حگاااب باارای برداشااتن  ملیحااه بااا علاام بااه اینکااه مااردی تااو ساااختمون نبااود، بااک     

خواساات وارد رارکیناا  بشااه کااه مااادر شااوهرر دیااده  ای از داخاال ماشااین مااکوساایله

ملیحاه بهاا   « زاه خوشاگل شادی امشای    »بودا و بمد از کلاک تمریاف وتمگیاد کاه     

  .«هنر دست عروس خودتونه»  فته بود
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ا کاه مان هام دعاوذ داشاتم ازر      این شد کاه زری خاانور بارای عروساک بارادرزاده     

ت موهاااا رو درساات کاانم  و باااز از اونگاییکااه شاادیدا از کااار صرایشااگری،     خواساا

باردر، باا کماا: میال  باو: کاردر  ناه تنهاا ماو، بلکاه           خوو ا رو یه نفر دیگه ل ذ ماک 

بااا لااوازر صرایااا خااودر، میکااارک مالیاام و متناساای بااا ساان رو  ااورتا انگااار دادر   

ز مااخرای ااخماه، دیگاه    که وا ما خودر کیاف کاردر  موهاای ساهیال رو هام کاه بماد ا       

  .زبونا رو یالف کرده بود، اتو زدر

ماان و ساایاوا باارای عروسااک دعااوذ داشااتیم، مامااانا و سااهیال باارای عقااد  بااا        

اوماادن همساارر، زری خااانم تلفاان زد و از ساایاوا خواساات کااه صماااده بشااه و اونااا     

رو بااه خونااه مااادر عااروس برسااونه و دلیاال صورد کااه سااهیال بااا کفااا راشاانه بلنااد      

  انگااار نمیشااه کفااا اسااپورذ بپوشااه و  باال از ریاااده تونااه رشاات ارمااون بشااینهنمااک

 !شدن از ماشین، کفشا رو عو  کنه! صیانس هم که ا ال ممنا نداره

درنتیگااه ساایاوا کاات و شاالوار روشاایده و کااراواذ زده رااات رااایین  از رنگااره        

  زاه خاوا تیا   »نور یر که باز باود  ادای  رباون  اد ه سلحشاورها و تماارف کاه        

« ایاان مامااان خیگاار تااا حااا  کگااا  ااایم شااده بااوده   »، «زااه خوشااگل شاادی »، «شاادی

 .   میومد

خال ااه تااا ساایاوا مااادر و خااواهرا رو بااه خشاان عقااد برسااونه، موهااار رو درساات  

کااردر   فتااه بااود باارای ساااعت هفاات صماااده بشاام و خوشاابختانه زمااان کااااک باارای   

ر و داشاتم بااا د ات زیاااد   کارهاار داشااتم  باا خیااا: راحات  ااورتم رو رنکاک زده بااود    

 :زدر که سیاوا به خونه بر شت  با دیدن زهره رو  مانند من نالیدسایه مک

 !هنوز حاسر نشدیض ده د یقه به هفته_

 :نگاهک به ساعت اتاز خواب انداختم، روی رنی د یقه به شا خواب مونده بود

نه کاارار  شرمنده باه خادا، سااعت خاواب موناده، اکار کاردر و ات دارر، ساالنه ساال          _

 .ررو انگار دادر  تا نیم ساعت دیگه صماده
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  .ده د یقه! مامان زن  زد  فت برر دنبالا_

 : وشه زشمک نازک کردر

  . یرنتو خیابون که نموندن، با یکک میرن تا ر دیگه  نهایتا یه صیانس مک_

 هاام بمااد یااه زیاازی شااده کااه مامااان خواسااته ماان باارر دنبااالا، اوناام اینقاادر زود   _

 درسات  عاروس  مثال   اورذ  و  ناده  کلاه  اون باا  خاواهرر  و ماادر  کاه  مناردر  من مگه

 .دنبالشون برر و یفمه  خایک برن یریبه یه ماشین با شده

 .خی برو، کک خلوتو  راتهض    حا  یه ده د یقه اینور اونور_

 : داا با  رات

 میگم عگله داشت، متوخه نمیشکض_

 :تفاوتک  فتمبا بک

 !کنه، یه بارر مامامانت ما رو یه ساعت ممطل مکخوا نیار، همیشه _

 : داا بلندتر شد

  کنک! ا ن باید کرمیت رو بریزیضداری لی مک_

 .رلی زیهض تا ده د یقه دیگه صماده_

 :روزخندی زد

 .ساعت از هفت   شته، مثل اینکه  سمت نیست تو بیای، من راتم_

لای زدن موناده باود و یاه لبااس      تقریبا صرایشم تمور شاده باود و اقا  یاه ریمال و ری     

 :روشیدن

 .ا ن، ا ن تمور میشه، ده د یقه دیگه حاسرر_

امااا در کمااا: بهاات و تمگاای ماان،  اادای بسااته شاادن در اوماادس اهمیتااک ناادادر و بااه   

حاساار شاادنم ادامااه دادر کااه در رارکیناا  باااز شااد و ساایاوا سااوار باار ماشااین از     

 :ساختمون بیرون رات  با موبایلا تماس  راتم
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کااردیض حااا  کااک میااای   راتااک ده د یقااه  اابر مااک خیلااک لوسااک! شااانقولوس مااک _

 دنبالمض

 !صخر شی،  اعدتا ساعت ده عروسک تمور میشه، یه ساعت بمدا_

 :یخ کردر، تمار بدنم لرزید و  دار صهسته شد

 .باشه، خوا بگ ره_

نشاد    بل از اینکه خاوابک باده،  وشاک رو  طاع کاردر  بااز هام  باو: نکاردر و بااورر           

تااا ناایم ساااعتک بااا همااون صرایااا و شااینیون مااو نشسااتم، بااه امیااد اینکااه بیاااد دنبااالم  

امااا نیومااد کااه نیومااد  خلااو میااز صرایااا نشسااتم و شاارو  بااه راااک کااردن صرایشاام    

کردر   ادای موسایقک رو باا  باردر و تاالا کاردر باه خاودر بقبولاونم کاه عروساک            

رااک کارده باودر کاه تلفان       اامیل شاوهر خیلاک خاوا نمیگا ره! صرایاا  اورتم رو      

 :زن  خورد، سیاوا بود، نفس عمیقک کشیدر و  وشک رو برداشتم

 بفرماییدض_

 سالر عزیز دلم، سردردذ بهتر شدض_

یکااک ریشااا بااود و نبااود ماان رو بااه بهانااه سااردرد توخیااه کاارده بااود  موخااه نشااون  

دادن هاار کاااری تخواا  ساایاوا بااود!  اادای بااوز ماشااینک اومااد  تااو خیااابون        

  .بودند

 !به لطف شما_

 «.بگو ا ه بهتر شده صیانس بگیره بیاد» دای مامانا اومدخ 

 ...مامان میگه_

 :حراا رو  طع کردر

در اسااتراحت کاانم تاا اینکااه بااا ایان تیاا  و  یااااه باا ماشااین یااه    شانیدرس تاارخیح ماک  _

 .یریبه بیار تا ر

 .حرف خودا رو به خودا تحویل دادر
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 .خداحاا شم ، باشه، مزاحم استراحتت نمک_

 .خدا نگهدار شوهر عزیزر_

  . وشک رو  طع کردر  شینیون موهار رو هم باز کردر و زیر دوا راتم

ای نبااود کااه بخااواد صزارر بااده  امااا راتااار ساایاوا  عروسااک راااتن یااا نااراتن، مساا له 

خیلااک باارار صزاردهنااده بااود  ماان همیشااه بااه مو ااع باارای بیاارون راااتن حاساار         

تن سااعت باعاث تا خیرر شاد  اماا ماادرا و ساهیال        شدر، ایان باار هام خاواب راا     مک

راتارشااون توخیااه « ای نیسااتحااا  عگلااه»کااه بارهااا ممطلمااون کاارده بودنااد بااا خملااه 

شااده بااود  مهاام نیساات  اباادا مهاام نیسااتس خناااب ساایاوا خااان عزیااز! ماان صیانااس   

بگیرر بیاارض باا لبااس مگلساک و کّلاه درسات کارده، صیاناس بگیارر، شاما هام بارای             

هر عزیاازذ ییاارذ و مردونگااک خاارج کاان  از مگلااس عقااد بیرونشااون   مااادر و خااوا

ای خاا واساه ایان دو نفار نداشات ببرتشاون تاا رض تخام         کردن یاا هایچ ماشاین دیگاه    

  !صیانس رو هم که ملخ خورده

از حمااور کااه دراوماادر، تااازه راااتم ساارا  ساارویس بهداشااتک و شاارو  کااردر بااه       

ی منطقااک کارهااا رو ارامااوا  سااابیدنا! اونقاادر اکاارر صشاافته شااده بااود کااه ترتیاا  

ا اااال دلااام « اوااکاااا: ااارار ساااک »کاارده باااودر  تلفااان خوناااه بااه  ااادا دراوماااد   

خواساات باهاااا حاارف باازنم، بنااابراین اونقاادر ممطاال کااردر تااا  ااداا  طااع    نمااک

شااد  بمااد از شسااتن دستشااویک، ساارا  کابینتهااا راااتم و اونااا رو دسااتما: کشاایدر  تااا  

زاه بااا تلفان خونااه و زاه بااا موبااایلم      صخار شاای زناد بااار دیگاه هاام تمااس  رااات ،    

 .توریکه باعث شد تلفن خونه رو  طع و موبایلم رو خاموا کنم

اهمیاات نشااون دادن کااار ساایاوا، شااار باارر بیاارون  امااا  خواساات باارای بااکدلاام مااک

ا ااال نااه حااس بیاارون راااتن رو داشااتم، نااه  رساانه بااودر، و نااه تاااریکک شاای بهاام     

مااک تااو اینترناات زاار  زدر و بااا مهدیااه دوسااتم داد کاخااازه تنهااا بیاارون راااتن رو مااک

کااردرس ای اکاار مااک  ااحبت کااردر  باارای صرور شاادن بایااد کاماال بااه زیااز دیگااه     
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از  ااادز زیباااکالر رو برداشااتم و  « مااا زگونااه مااا شاادیم  »بنااابراین کتاااب تحلیلااک  

 !شرو  به خوندن کردر  تالا کردر اق  به موسو  کتاب اکر کنم و  ییر

کااه شااد یااه لباااس خااواب روشاایده نساابت بااه بقیااه لباسااهایک ساااعت حاادود ده و ناایم 

ییار از اتااز خاواب بقیاه بر هاا      و باا کتااب باه تختخاواب رااتم  باه       که داشتم روشیدر

رو خاااموا کاارده بااودر   اادای در رارکیناا  و ماشااین ساایاوا رو شاانیدر و باایا    

از یااک ربااع بماادا  اادای باااز کااردن در ورودی خونااه بااا کلیااد   اادای کلیااد زدن   

ز بااه  وشاام رسااید و متمااا با سااالر  فااتن ساایاوا   زیاار لاای خااواب سااالما  باار

رو دادر، هر زناد محاا: باود از رشات در بساته  ادار رو بشانوه  ماردک  باد انتظاار           

 !داشت استقبالا برر

 : دای  دمهاا به اتاز خواب نزدیک شد، صرور در رو باز کرد

 .عه، تو که بیداریض اکر کردر خوابیدی بر ا خاموشه_

 .خونمبینک که، دارر کتاب مکمک_

 :خلو اومد وخلد کتاب رو به رو بر ردوند و بالاا له به حالت او: درا صورد

 خونک  صافففرییین     زایک داریمضباریک اب    زیبا کالر مک__

مردک ب اه نناه ننار باک خا ایت    تاا ا ن هار خاا باودی، همونگاا هام زاییات             »نه  _

 «کردیرو کوات مک

 ه ب اریضمیش_

 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 :نیم نگاهک بها انداختم و دوباره به کتاب خیره شدر

 .خودذ ب ار_

  میشااه،  ارر  اقاا  یااه ساا ا: اینگااا مطاار  ارر، حتمااا خااودر مااکزشاام، خااودر مااک_

 مفمو: زیستض زه زیزی را در کگا بنگ اررض

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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ماااردک »خاااوابک بهاااا نااادادر و خاااودر رو سااار رر مطالماااه کتااااب نشاااون دادر  

مزخاارف منحاارف، راتااه عروسااک خااوا   رونااده، حواساام بااود کااه ساار رر          

تمااویه لباسااا شااد، کاات و شاالوارا را بااه زااوب لباسااک صویاازون کاارد و کاااورا  

 :در همون حا:  فترو کشید  داخل کمد  رارا داد و 

راسااتک دسااتت درد نکنااه، مامااانم خیلااک خوشااگل شااده بااود   فاات تااو درسااتا      _

 .کردی

 :باز بدون اینکه سرر رو از روی کتاب با  بیارر خواب دادر

 .خواها_

 .موهای سهیال هم  شن  شده بود، مگدد ممنون_

 :کتاب رو ورز زدر

 .مگدد خواها_

، خالااه راسااک، مااامبزرگ، عواامت    خیلیااا بهاات سااالر رسااوندن، هااومن، ارانااک    _

 ...خانم، دایک زندایک،

  .سالمت باشن_

 :ب ل دستم نشست و با صراما کتاب رو از دستم بیرون کشید

ا ن تحلیااال اینکاااه وسااامیت خ راایاااایک خاورمیاناااه و میااازان صب تاااو اراساااک     _

 کشاورزی زه ت  یری روی ارهن  مردر داره، از حراهای من مهمترهض

 :خوابیده ت ییر حالت دادر از حالت نشسته به

  کنکضخودذ زک اکر مک_

 :خوابک نداد و بالشم رو از حالت عمودی به ااقک ت ییر حالت داد

 . یره اینگوری ردنت درد مک_

 .از اتاز بیرون رات  احتما  رات مسواک بزنه و برای خواب صماده بشه 
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ا رو کااه کنااارر ساار خااار دراز کشاایدر و دسااتار رو بااا ی ساارر حلقااه کااردر  حرااور

 :احساس کردر به تراا بر شتم و نگاها کردر  دستاا رو باز کرد

 نمیای سرخاذ بخوابکض_

  .ممنون، اینگوری راحتترر_

 :زند لحظه سکوذ کرد، بمد ررسید

 !زن  زدر بهت نبودی_

 :به رهلو خوابیدر و  فتم

 .شستمداشتم دستشویک رو مک_

 :یهو نیمخیز شد

 با زک شستکض_

 رودر همیشگک! زت شدض با همون_

 با توالت شور شستک دیگهض_

شااور از مسااواک ساایاوا باارا شسااتن    خواساات بااه خااای توالاات   زقاادر دلاام مااک  

  .سرویس استفاده کنم

 کنکضتو زک اکر مک_

 :خواست  هن خوانک کنهز: زد به زشمار، انگار مک

  بااه  ااورذ کااامال اتفااا ک امشاای مسااواکم رو انااداختم دور، یکااک دیگااه برداشااتم    _

 .تاریخ موراا تمور شده بود

 :تلخندی زدر

 .حیف شد، برا سابیدن درز شیرص ذ خوب بود _

سااهیال خیلااک دوساات داشاات دنبااا: ماشااین عااروس بااریم، ماان  فااتم تااو تااو خونااه  _

 !تنهایک باید زود بیار خونه

 :بدون اینکه زشمار رو باز کنم،  فتم 
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حاادا ل سااهیال رو   اشااتباه کااردی  اوماادنت باارای ماان دیگااه مهاام نبااود، کاااا       _

  .رنگوندینمک

 .تقویر خودذ بود ممطل کردی_

 :یلتک زدر و تا باز خوابیدر و باعث شدر دست و راا از رور برداشته شه

 .صره، حق با توئه  شی بخیر-

تااو مراساام عقااد، خواسااتگار سااابق سااهیال، کااه دو ماااهک بااا هاام بیاارون راتااه بودنااد، _

تااا ب ااه! سااهیال هاام حااالا بااد شااده،     عمااوی عااروس از صب دراوماادهس بااا زن و دو 

خواسااته بااا صیانااس  ااراتن و زودتاار از موعااد بیاارون راااتن  راایه رو     مامااان نمااک 

  .رررن  کنه، اینه که زن  زد من برر دنبالشون

نه خوابک بهاا دادر و ناه زشامار رو بااز کاردر  بارای تاابلو نشادن حساادذ ساهیال،           

کااردن نناادازمت، کوتاااه نمیااار  بااه ماان تااوهین شااده بااود  ایاان بااار دیگااه تااا بااه یلاا  

خناااب ساایاوا خااان! تااو اقاا  زبااونک بلاادی محباات کنااکس رااای عماال کااه وساا  بیاااد، 

ماان رو زیاار رااای مااادر و خااواهرذ میاا اری تااا اونااا او: از ماان و بمااد هاام از خااودذ  

ر  یاه همخواباه کاه ا ارار داری     با  برناد  راسات  فتاه باودی، مان اقا  یاه همخواباه        

 .و ا باذ کنهبه بهترین نحو خودا ر

احساس کاردر خااتراذ منفاک کاه باا تاالا زیار خااک مخفیشاون کارده باودر تماار             

و کمااا:  ااد علاام کردنااد و دور تااا دورر زرخیدنااد  دوباااره همااون احساااس انزخااار    

تاار بهاام دساات داده بااود  خالاای اینگاساات کااه  باال از اوماادن   تاار و یلاای امااا عمیااق

هام عوابانیت از حارف مااادرا     سایاوا باه خااتر شاوک ناشاک از ایان راتاار و بماد        

 .و تکرارا توس  همسر باییرتم، اینقدر دزار انزخار نشده بودر

هاا  ابح  بال از بیادار شادن سایاوا،       اردای اون روز، خممه باود  مثال هماه تمطیلاک    

خورشااتم رو بااار   اشااتم و باارنی رو خاایس کااردر   اابحانه صماااده روی میااز بااود کااه 
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وارد صشااپزخونه شااد، تظاااهر بااه    ساایاوا بیاادار شااد و دساات و  ااورذ شسااته      

 :کرد، ریتمیک خوندشنگولک مک

  بحت بخیر عزیزر   ناهار زک   اشتکض_

 .کراس_

 !دستت مرسک_

 «خا یتنمک، ب ه ننه لوس ننر بکبک»خوابک ندادر  

توخااه بااه ساایاوا مشاا و: خااوردن  اابحانه شاادر  سااابقه نداشاات  باال از          بااک

تااو دسااتم انااداختس دسااتم رو    نشسااتنا ساار میااز، شاارو  کاانم  نگاااهک بااه لقمااه    

 رااات و لقمااه صماااده رو بااه ساامت دهاان خااودا باارد  بمااد هاام سرانگشااتار رو       

 :ید  بدون رها کردن دستم، سرخای خودا نشستب و*س

 مربا صلبالو نداریمض_

 .دونم  خودذ تو یخ ا: رو نگاه کننمک_

داد، ماک تاک انگشاتار رو باه نرماک اشاار      ابرویک با  انداخت و همونطاور کاه سار تاک    

 : فت

یمنااک کاادبانوی خوشااگل خیگاارتالی ماان، صمااار خوردنیهااای خونااه رو ناادارهض! مگااه  _

 !میشه

دسااتم رو از تااو دسااتا بیاارون کشاایدر و باارای خااودر لقمااه  ااراتمس هاایچ واکنشااک   

 .نه به خواستا داشتم نه به حراا

روزخناادی زد و سااکوذ کاارد  تااا رایااان  اابحانه نااه ماان حراااک زدر، نااه ساایاوا       

سااکوذ باارار خیلااک صزاردهنااده شااده بااود، موبااایلم رو صوردر و روشااه موساایقک        

وساار رر مرتاای کااردن صشااپزخونه شاادر  سااومین صهناا ،     خااارخک رو باااز کاارده 

ن کااه موساایقک تایتانیااک بااود  همااین یااک صهناا  اونقاادر تکاارار میشااد تااا    امااا ا    
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دادر حاس بادی بهام دسات داده باود   بال       بمد از مادتها ایان موسایقک رو  اوا ماک     

 .از اینکه  دای سلین دیون رخا بشه، زدر تیروک بمدی

 !زرا عوسا کردیض خوب بود که_

 :موبایل رو به سمتا  راتم

 .خودذ ب ار_

 :اخمک کرد

  .خوادنمک_

رو ساار رر کاارد  ماان هاام  بهاا بسرخااورد و بااه اتاااز کاار رااات و بااا لپتااارا خاودا   

یااه زرخااک تااو اینترناات زدر و باارنی رو در کااردر  مو ااع ناهااار دوباااره رشاات میااز     

خاااواها » سااایاوا، « ممناااون»نشساااتیم و در ساااکوذ یااا ا خاااوردیم  در خاااواب  

 .ی  فتم و شرو  به خمع کردن میز و شستن  راها کردر« کنممک

د کااه  وشاایم زناا    کاارساایاوا روی کانارااه لاام داده بااود و تلویزیااون نگاااه مااک    

هااا حاادود ساااعت دونسااتم خممااهخااورد  اساام الهااه روی صیاادی کااالر  اااهر شااد، مااک

راانی، دو کوزااه بااا تر از خونااه مااا کااالس موساایقک و صواز میاارهس تااو مهمااونک را شااای 

 .عمه ازا خواسته بودر هر و ت کاری داشت، بهم بگه

 سالاار الهه خانم عزیز، زطوریض_

 .دمو ع تماس  راتمسالر لیال خان، ببخشید ب_

 .نه بابا خیلک هم خوا مو مست_

حو االم ساار راتااه بااود از سااکوذ، خاادا عماارذ بااده زناا         »ودر د: ادامااه دادر 

 «زدی

لیالیااک، ماان ا ن بااا اشااکان اوماادر کااالس، ولااک یااه مشااکل راایا اوماادس اشااکان       _

ا رو، روی ماان و خااودا خااالک کاارد  میشااه  حااالا بااد شااد کاال محتویاااذ ممااده 

  شما، یه مانتو ازذ بگیررضمن بیار خونه 
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 .دونک، منتظررحتما، رالک خونه رو که مک_

تااا اوماادن الهااه، یااه مااانتو و شااا: سیااتیا رو صماااده کااردر  زنااد د یقااه بمااد الهااه بااا    

دار بااه همااراه دارنااد وارد خونااه اشااکان و ساااکک کااه همیشااه مادرهااای ب ااه کوزیااک

 :شد و بیشتر رو به سیاوا  فت

اماه او: دارر میاار دسات خاالک باا زحمات زیاادس شارمنده باه          ببخشید تاو رو خادا، د  _

 !خدا

کاانم  لااوس نشااو، زود لباساات رو عااو  کاان، لباااس اشااکان رو هاام ماان عااو  مااک _

 .کالست دیر نشه

تااا الهااه باارای تمااویه لباااس و   اشااتن مااانتوی کثاایفا تااو رالسااتیکک کااه بهااا     

دسااات و داده باااودر باااه اتااااز کاااار راااات، مااان هااام لبااااس اشاااکان رو درصوردر و 

 ااورتا رو شسااتم و لباااس خدیااد از تااوی ساااک تاانا کااردر  اشااکان بااا همااون     

صورده  و تااک « رااایین»ا باارار تمریااف کاارد کااه حااالا بااد شااده یهااو زبااان کودکانااه

 :  فتم

  !با  صوردی_

 :ت کید کرد

نااه رااایین صوردر ، نگاااه از اینگااا )دهاانا رو نشااون داد( اومااد رااایین، ا ااه بااا         _

 !ثیف نمیشد، موهار و ابروهار کثیف میشدمیومد که لباسم ک

 :سیاوا هم خندید

 !خوای یل  یادا بدیراست میگه ب ه، زیکار داری مک_

 .خواست ب ه رو بهانه هموحبتک بکنهس همراهیا نکردرمک

زناا  در بااه  اادا دراوماادس از توااور شاادذ ارااولک زری خااانور باادون هاایچ نقااابک     

  کالاااه دسااتک  ی موهاااا کشااید و زهااره دسرهاام کشاایدر و بااه ساایاوا نگاااه کااردر

 .در رو باز کرد
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 .سالر مامان خان، خیلک خوا اومدید_

 سالر   خوبک مادرض_

باادون لبخنااد و باادون اینکااه خلااو باارر از همااون وساا  اتاااز سااالر کااردر  از داخاال     

  :ای به اشکان کرد و ررسیدراهرو اشاره

 کیهض_

بااه داخاال خونااه   ساایاوا بااا   اشااتن دسااتا رشاات مااادرا، ارااو: خااانور رو      

شاد بیااد تاو!! خیلاک صهساته      شاد، روا نماک  هدایت کرد  مثال ا اه بهاا تماارف نماک    

 : فت

ا لباسااا کثیااف شااد، اومااد اینگااا عااروس عمااه لاایال کالسااا کوزااه با ییااه، ب ااه_

  .عوسا کنه

 !وا! مگه اینگا توالت عمومیهض_

ره شاایطونک دوبااا« مگااه خونااه تااو اوماادهض»بااه زور لاابم رو بهاام اشااار دادر کااه نگاام  

دروناام تمااار  ااد، خااودی نشااون داد  باارای اینکااه اکاارر باایا از ایاان روی  اااهر      

  .سردر ا ر ن اره، به اتاز کار ریا الهه راتم

 زیزی  زر نداری الهه خانض_

 ...نه اداذ شم_

 :نگاهک به صینه انداخت و ریا رو تگدید کرد   داا رو رایین صورد

 مادرشوهرذ اومدهض_

 :تکون دادر لبخندی زدر و سر

 .اومدبا سیاوا کار داشتس متوخه اومدن شما نشده بود، و رنه نمک_

 ...ببخشید تو رو خدا، این اتراف مانتو اروشک هم نبود،_

 :ای به بازوا زدرحراا رو  طع کردر و با دست سربه
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خماااع کااان خودتاااو    بااادو ا ن کالسااات شااارو  میشه    اشاااکان رو باااا خاااودذ   _

 بریضمک

 :ت کردشالا رو درس

صره، تااو حیاااب صموزشااگاه زنااد تااا ب ااه دیگااه هاام هسااتند بااا همناادس ساارایدار        _

 .مهربونک هم داره، موا بشونه  بریم

ررسااک مختوااری بااین الهااه و زری خااانم، الهااه و اشااکان راتنااد بمااد از سااالر و احااوا:

 :و زری خانم رو به من ررسید

بااودض یهااو زاات  سااردردذ بهتاار شااد مااادرض تااو کااه  باال از راااتن مااا حالاات خااوب _

  شدض

ارااو: خااانور بمااد از یااک روز تااازه یااادا اومااده از سااردرد درویااین »لبخناادی زدر 

 :«من خبر بگیرهس یه بهانه واسه ارولک امروزا

  .تشکر، استراحت کردر خوب شد_

شوکت اکر کارده باود باا هام مشاکل داریام تاو نیومادی! کلاک راز دادر کاه موهاار             _

وابطمااون خوبااه! دیشاای هاام نیوماادی تااو    رو عروساام درساات کاارده، خیلااک هاام ر  

 !ماشین به سیاوا  فتم احتما  سر مو درست کردن ما ا یت شدی

وخاادان اون مو ااع بااه رساارا  فتااه ماانه خاار      لبخناادی زدر و زیاازی نگفااتم  بااک  

 !درستشون کردر

ساایاوا کااه  باال از اوماادن الهااه لباسااا رو عااو  کاارده بااود رو بااه ماان و مااادرا  

 : فت

 ، کاری با من نداریدضمن باید برر کلینیک_

زرا مادرخان، منم بایاد بارر اروشاگاه خریاد کانم  سار راه مانم برساون  تاا تاو یاه            _

  .کوزولو با زنت خداحااظک کنک منم خسلدی حاسر میشم
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دیااد  نگاااه راار از روزخناادی بااه   رشاات ساار زری خااانم ایسااتاده بااودرس ماان رو نمااک   

 !سیاوا انداختم، دید و یقینا منظورر رو اهمید

از راااتن زری خااانم روی مباال نشساات و بااا موبااایلا مشاا و: شااد  زنااد د یقااه   بمااد

بمااد هاام خااداحااظک کاارد و رااات  امااا حاادا ل ده د یقااه بمااد از راتاانا  اادای در    

  .رارکین  شنیده شد

 

 «سیاوا»

بااا شاانیدن  اادای زناا  موبااایلم، کااار دناادون بیمااار زیاار دسااتم رو رهااا کااردر و بااه  

ی صیاادی کااالر  اااهر شااده بااود   اابال از مااادرر    تلفاان خااواب دادر  اساام مامااان رو  

ررسااک تماااس نگیاارهس ا ااه   خواسااته بااودر و تااک تااو کلینیااک هسااتم باارای احااوا:    

کااارمهمک داره زناا  بزنااه  در ییاار اینوااورذ ریامااک باا اره، خااودر باهاااا تماااس    

 .بگیرر

 خانمض_

 سیاوا، مادر خان، خوبکض_

 ...من ا ن مریه دارر، ا ه کار منه_

ال از خونااه بیاارون راتااهض بااا زماادون رااات  صیانااس اومااد دنبااالا      دونااک لاای مااک_

  .اشتباهک زن  ما رو زد

زنااد لحظااه تااو: کشااید تااا رباا  کلماااذ بااه همدیگااه رو اهمیاادر، صیانااس، زماادون،  

 .لیال، راته،    خمله  شنگک نبود

 مطمئنکض_

 .صره ، خودر دیدر_

 .کنمباشه، من ریگیری مک_
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 اراتن باا موبایال لایال باه دورتارین نقطاه اتااز          وشک رو  طع کاردر و سامن تمااس    

  !نسبت به مریه زیر دستم راتم   وشیا خاموا بود

عواابک و مرااطرب بااا یکااک از همکااارار تماااس  ااراتم و ازا خواسااتم خااای ماان رو   

رر کنهس کار دنادون مریرام تماور شاده باود کاه همکاارر اوماد و مان هام ساه ساوته             

زنااد بااار دیگااه هاام بااا موبایاال لاایال   کلینیااک رو تاارک کااردر  در تااو: ایاان ماادذ   

دسااتگاه مشااترک مااورد نظاار   »تماااس  ااراتم کااه هاار بااار همااون خملااه مزخاارف     

  .رخا شد« باشدخاموا مک

موباایلا خاموشاه، تلفان    »با منز: ردر لیال هام تمااس  راتاه باودر و باه بهاناه اینکاه        

 وخااو کااردر و اهمیاادر اونگااا راارس« رو هاام خااواب نمیااده، شااما ازا خباار نداریاادض 

 .نراته

باا ایان اکار، باا     « ای، یادداشاتک، یاه کاواتک   اشاته!    ا اه از خوناه راتاه، حتماا ناماه      »

 .عگله خودر رو به خونه رسوندر

یااه یادداشاات بااه شیشااه تلویزیااون زساابیده شااده بااود  خلااو راااتم و یادداشاات رو     

 .خوندر

 سیاوا عزیزرس»

کوزااک امااروز  تحماال ایاان زنااد ک سااه نفااره دیگااه از عهااده ماان خااارج شااده  اتفاااز

 ادای  ای باود کاه  ابرر رو لبریاز کارد  مان از حاوادث و تنشاهای باک         صخرین  طاره 

احساسااک   تااهر اباخیار راار شااده بااودر، اتفاااز امااروز ساارریزا کاارد  مت ساافانه تااو  

ده  ا ن بااه بااا تااو هاام بااه خااایک رساایدر کااه دیگااه حاا ف شاادنت خیلااک صزارر نمااک   

در و مااوااقتا رو باارای  منااز: دوسااتم مهدیااه راااتم  دیشاای باهاااا  ااحبت کاار    

ا ازا  ااراتم  خااودا تااا اواخاار ماااه بمااد ساانگاروره   یااک ماااه زنااد ک تااو خونااه 

کااردر اینقاادر سااریع اتفاااز بماادی بیفتااه و ماان رو تااو     هرزنااد دیشاای اکاار نمااک  

  .تومیمم مومم کنه
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 :درهر  ورذ، سه راه ریا رو داریم

بوااورذ تااوااقک خورنااد، مثاال دو انسااان متماادن کااه درک کردنااد بااه درد هاام نمااک.۱

 .از هم خدا بشیم

ماینااد خاادا از هاام زنااد ک کناایم و بهاام ساار باازنیمس ماان باارای  مثاال دو انسااان اُرهاان.۲

خااودر یااه خونااه اخاااره کاانم تااو هاام راایا مااادرذ زنااد ک کنااک  یااه ماادذ اینگااوری 

 .زند ک کنیم تا ببینیم زک میشه

هاام زنااد ک  مثاال دو تااا انسااان مسااتقل و نرمااا:، یااه خونااه خاادا اخاااره کنااک و بااا  .۳

 .کنیم

بنادی کاردن   به هر حا:، داماه بماد کاه مان راا تاو خوناه املیات میا ارر بارای بساته           

 .وسایلمهس حا  به زه مقودیض انتخابا با توئه

لطفا نهایتا تاا هفتاه صیناده اکاراذ رو بکان، توامیمت رو بگیار و باه مان هام بگاو تاا             

 .ریزی کنمبتونم برنامه

ر از ایاان خریاناااذ تواامیممون خااانوادهدرساامن ممنااون میشاام تااا مشااخ  نشاادن   

 .مطلع نشن

 موا ی خودذ باا

 «لیال    

زنااد بااار نامااه رو خوناادر تااا تونسااتم هرااما کاانم  دوباااره بااا موبااایلا تماااس        

 . راتم، روشنا کرده بودس رد تماس داد

 «اون کواتک رو خواب بده»ریامک زدرخ 

کناک  هار و ات اهمیادی     من بارای  هار ناراتم، رااتم کاه تاو بتاونک اکار         »خواب دادخ 

حلهااا مناساابمونه، بهاام بگااو، ییاار از ایاان کاااری بااا هاام نداشااته  کاادور یااک از ایاان راه

 «باشیم بهتره

 «من ا ال متوخه نمیشم، امروز زیزی نشد که بهت بر خورده»خواب دادرخ 
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زاارا تبقااه سااور خونااه برداشااتک، از رااا » باال از راسااخ لاایال، مامااان بااا یاار ساار اینکااه  

زااک شاادهض راتااه  هاارض »اومااد بااا  و ررسااید « ذیااه ساار بیااار خونااه خااوارمیفااتم مااک

 «درست حدس زدرض سر زک حراتون شدهض

 :یادداشت رو تا کرده و تو خیبم   اشتم

باااارا دوسااااتا مشااااکلک راااایا اومااااده، دو سااااه روز راتااااه ریشااااا!  هاااار   _

 .خوار تنها باشمزیهض!   ببخشید ولک ا ن مک

 !نه! دسسستت درد نکنهکنکض! دستت درد نکداری بیرونم مک_

 :کالاه دستک  ی موهار کشیدر

 .مرییهس اینقدر انگولکم نکنمامان اعوابم  ه_

 .به محه شنیدن ص رر ریامک، موبایل تو دستم رو نگاه کردر

از دید تاو صره، زیازی نشاده، اماا از دیاد مان خیلاک زیزهاا شاده  ممناک ناداره تاا              »_

 «را میشه میاد با ی ما، مامانت بدو بدو یکک میاد خونه

 ...خیلک خی، حا  بیا خونه با هم  ح» تای  کردرخ

 .موبایل توس  مامان از دستم کشیده شد

 بده من این وامونده رو ببینم حرف حسابا زیهض_

 :بالاا له موبایل رو از دست مامان  راتم

د اات کااردی روز بااه روز دخالتاات تااو زنااد ک ماان داره بیشااتر میشااهض دارر بااا زناام  _

 کنمس شما زرا خودتو میندازی وس ضبت مک ح

 : داا رو بلند کرد

زااک تااو  وشیاات خوناادهض ماان زااه دخااالتک تااو زنااد ک تااو داشااتم، بااک زشاام و رو!   _

  !خوار سواری بها بدی، برو کولک بده، برو سواری بدهبسده نمک

 :کردر  دار بلند نشه،  فتمخودر رو روی مبل انداختم و در حالیکه سمک مک
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از ازدواج اساااتقاللم بیشاااتر از ا ن باااود  از و تاااک ازدواج کاااردر واساااه   مااان  بااال_

اینکااه شااما رو لاایال حساااس شااده بودیااد، بیشااتر براتااون حرماات  ائاال شاادر، لاایال رو  

هاام مگبااور کااردر همااراهیم کنااه  امااا هاار روز تو ااع شااما داره بیشااتر میشااه  خلااو در 

م بااا حساارذ میااای خااوایم یااه خااا بااریزنااکس تااا مااکساااعت ورود خااروج برامااون مااک

کنااکس یکااک هاام کااه میاااد میگااک خوششااا بااه حااالتون،  ااردا رو زهرمااار صدر مااک 

خونمون سریع میای با  صماار بگیاری کاک اوماده، واساه زاک اوماده! اامیال لایال، ا اال           

ا رو صورده خونااه مااا ببااره دستشااویک، بااه شااما زااه ربطااک داره میگااک مگااه      ب ااه

هااای اسارکشااک اسایاال از دساات ماان مااکتااون توالاات عمومیااهض! ا ناام کااه موبخونااه

  من و زنم رو بخونک  اینا ا ه اسما دخالت نیست رس زیهض

 :با ب ه و  ریه  فت

 !سوزه، بی ارهدلم واست مک_

 .خون هر کک دوست داری، برار دلسوزی نکن_

 :اشکا خاری شد

 ترساایدر تااو  وشیاات راار کنااه ماماناات بسااده، اوخااه، تااو هاامترساایدرس مااکاز همااین مااک_

 .باور کنک

 .خوار تنها باشممامان، خون هر کک دوست داری برو رایین  مک_

بمااد از راااتن، یااا در وا ااع بیاارون کااردن مامااان، روی کانارااه دراز کشاایدر و باارای      

کااه ازا  زناادمین بااار یادداشاات و ریامکهااا رو ماارور کااردر  بااه همااون نقطااه بحرانااک

اختالاااذ ماا ناشاک از نزدیکاک باه      ترسیدر، رسیده باودر  حاق باا لایال باود، بیشاتر       مک

مااادرر و بااک سیاسااتک ماان بااود  دخالتهااای بیگااایک کااه خااودر از روز او:  ره  ره       

اخااازه انگااار دادنااا رو بااه مامااان داده بااودر  عروسااک نبااردن دیااروز هاام کااه دیگااه 

 .شاهکار بود  باعث و بانیا رو مامانم ار  کرده و از زشم اون دیده
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شات باا اون لحان مراطرب ماماان زاه استرساک باه خاونم          لیال کاه از د: مان خبار ندا   

ااتاااده بااود  ماان کااه همیشااه در مقاباال و اات تلااف کردنهااای مامااان خونساارد بااودر    

الکااک باارا همساار خااودر دا  کااردر  ا ااال ااار  کاان از  وااد و اات تلااف کاارد، از      

 وااد لگبااازی کاارد، اونقاادر ارزا نداشاات کااه حاادا ل بمااد از دنبااا: مامااان اینااا       

م دنباالاض هاار کاک باشااه کام میااره  بایااد  بال از رساایدن باه ایاان        شااترااتن، برماک  

کاردر  از تارف دیگاه تماویه مناز: بالاا اله بماد از  هار         نقطه خودر یاه کااری ماک   

رساه  ااردا باهااا    ا ماک تربیتاک باراا دارهس اینکاه باا  هار باه خواساته       لیال ا ر سو 

بااا: خونااه کاانم بر اارده، زنااد هفتااه بمااد بااا هاام دن  کاانم، راساایا مااک ااحبت مااک

 ااردیم  اون عزیاازر او: نامااه و موا اای خااودذ باااا صخاار نامااه، یمنااک هنااوز     مااک

 .براا مهمم  رس کوتاه میاد

اون شااای رو روی کاناراااه خوابیااادر، دلااام نیوماااد بااادون لااایال روی تخااات بخاااوابم  

ااارداا  باال از شاارو  ساااعت کاااری بیمارسااتان بااودر  رو بااه روی واحااد ساانگا     

راهاارو شااد  ساارا رااایین بااود و باادون اینکااه ماان رو  شاانوایک نشسااته بااودر کااه وارد

ببینااه کلیااد انااداخت و در واحااد رو باااز کاارد   باال از وارد شاادنا، رشاات ساارا       

بااودر  بر شاات و بااا دیاادنم هییااین خفیفااک کشااید  توریکااه دو تااا خاادماتک کااه از      

شاادند بر شااتند و اسااتفهامک نگاااهمون کردنااد  در رو کاماال باااز     کنااارمون رد مااک 

شااار دسااتم رشاات کماارا وادارا کااردر وارد اتاااز بشااه، در همااون     کااردر و بااا ا 

 :حا: رو به خدماتیها با لبخند  فتم

 .همسرشون هستم_

 .سری تکون دادند و راتند

کارد عاادی باشاه     لرزیاد، اماا تاالا ماک    رنگا رریاده باود و دساتاا باه شادذ ماک      

هااای مااانتوا رو باااز کاارد  بااا کاایفا بااه رشاات   در رو رشاات ساارا بساات و دکمااه 

 :راراوان رات و ررسید
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  بحانه خوردیض_

 .اق  یه لیوان شیر_

 :ای از رشت راراوان بیرون اومدروروا سفید به تن، با دوتا لیوان شیشه

 .ر رو بگیرر، زود میارمن میرر  بحانه_

 

زنااد د یقااه بمااد بااا سااینک  اابحانه و دو لیااوان زااای وارد اتاااز شااد  رناا  و روا     

  .استرس داره بهتر شده بود، اما مشخ  بود

 همکارذ کک میادض_

  . بح ریار داد که نمیاد، سرما خورده مونده خونه_

 :روزخندی زدر

 .زه خوب که نمیاد_

 :رنگا دوباره مهتابک شد و با اشاره به سینک  فت

 خوریضنمک_

 :ای برای خودر درست کردرلقمه

  ردی خونهضکک برمک_

 :لرزا دستاا شدید شده بود

 !میم  راتکبه این زودی تو_

 :لقمه رو  وشه دهانم   اشتم

  ردی خونهضکک برمک_

  به این سرعت خونه  راتکض_

 :ای به لقمه تو دستا کردراشاره

  ردی خونهضخوریض نگفتک، کک برمکزرا نمک_

 :لقمه رو توی سینک   اشت
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کشااک کاارده، خمبااه خااوب و هاار زمااان تااو بگااک، اتفا ااا یکااک از دوسااتار تااازه ا اااث _

کانم باه    یارر، شارو  ماک   هاا رو ماک  اد داره  هماین اماروز میارر ازا خمباه    محکم زی

 .بندی کردن وسایلبسته

 :ای از زای رو نوشیدرخرعه

 یااریم ماان بااا تمااویه خونااه موااقاات کااردرس تااا باارا خونااه مساات خر نیاااد کااه مااا    _

 .تونیم خای دیگه بریم  راشو بیا خونه ناز نکننمک

یا خونااه بااا ماان! بااا خره زنااد سااا: کااار کااردر، تااو خونااه رو بسااپر بنگاااه، رااو: راا_

تالهااای ساارعقد هساات، رااولک کااه   اشااتیم بانااک باارای وار مطاای هساات  بمااد از    

 .کنیماخاره راتن خونه ردریت، خایگزین مک

 :ی صماده تو سینک رو دستا دادرلقمه

 یریم راو: رایا خوناه هام صمااده، ُخام رنگارزی کاه نیسات اماروز باریم دنباالا             _

بایاد کلاک بگاردیم تاا یاه خاای مناسای ریادا کنایم  تاا اون مو اع خادا ساوا              ریدا شاه،  

 !زند ک کنیمض نمیشه که

  !خی بیا خونه مهدیه با هم زند ک کنیم، مثل یه مساارذ_

 :دستا رو  راتم

بااازی درنیااار  بمااد از تااایم کاریاات میااریم خونااه دوسااتت، ساااکت رو خمااع      ب ااه_

 ااردیم یااه خونااه  اات بااا هاام مااک ااردی خونااه خااودذ  بمااد ساار ارکنااک برمااکمااک

 .کنیممناسی ریدا مک

 :دستا رو از توی دستم بیرون کشید

 بزنااک زاری راه بناادازه، تااو هاام احساساااتت اااوران کنااه،  تااا دوباااره مااادرذ  ریااه _

 !ا  دوبار  زیده نمیشمسور یه از عزیزر، نه! زک همه زیر

 :لقمه بمدی رو  وشه دهانم   اشتم

 ا ن به زور ببرمت خونهضتونم همین دونک مکمک_
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 کار رو بکنکضخوای اینکنه  مکدونم   انون هم حمایتت مکصره، مک_

 :ای با  انداختمشانه

 .دونم  بستگک به تو دارهنمک_

ای بااه در خااورد و هااومن بااا لباااس عااادی خااودا، نااه رورااوا     همااون مو ااع تقااه 

 .با کرد بیمارستان، وارد اتاز شد و بیشتر رو به من شرو  به خوا و

 دونستک من اینگارضمک_

 : بل از هومن، لیال که با اومدن هومن اعتماد به نفس ریدا کرده بود، خواب داد

 .من به دکتر  فتم اینگایک_

 :زشمار رو باریک کردر

 اونو ت زراض_

 :ای از زایا رو نوشیدبا خیا: راحت خرعه

ینکااه صبروریاازی راه  باارای اینکااه یکااک باشااه، خلااو  لاادربازیت رو بگیااره  باارای ا   _

 .نندازی

 :هومن با ناراحتک رو به من کرد

 خریان زیهض_

خااانور از خونااه  هاار کاارده راتااه خونااه دوسااتا، میگااه تااا خونااه مسااتقل نگیااری    _

 .کنهای بگردیم،  بو: نمکنمیار  میگم بریم خونه با هم دنبا: خونه اخاره

 :نگاهک به لیال انداخت

 سابت زیه توضاینکه خیلک کوتاه اومده، حرف ح_

زاری راه انااداخت، منواارف شااد  صخااه  اابال هاام همااین  ااو: رو داد، مامااانا  ریااه _

 .دونم بر ردر تو اون خونه، دوباره همین اتفاز میفتها نم مک

 :دوباره نگاهک به من کرد، و تک سکوتم رو دید با تمنه  فت

 زقدر خانمت بهت اعتماد داره! زند بار تا حا  اریبا دادیض_
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 : که با اومدن هومن حسابک شیر شده بود،  فتلیال

 راحت باشید ص اهومن! بگید زند بار تا حا  خرا کردیض_

ورود یااه ریرماارد و رساارا باعااث رایااان محاکمااه ماان شااد  بااه همااراه هااومن از        

 .سنگا شنوایک بیرون اومدر و به اتا ا راتم

نشااون یااه عفوناات سااطحک، خیلااک سااریع بااا درد و  رماازی و تااورر خااودا رو       _

بیوتیااک، خیلااک راحاات درمااان میشااه  امااا میااده، بااا یااه بناارا و اشااار و تخلیااه و صنتااک

امان از عفونات داخلاک، تاا ماریه باه تای و لارز نیفتاه خاودا رو نشاون نمیاده کاه!             

بیوتیااک خااوراکک حاال نمیشااهس حتمااا بایااد بسااتری بشااه و  اون و اات کااار بااا یااه صنتااک

بااود عفوناات ریشاارات نکنااه و بااه باادن بیوتیااک وریاادی اسااتفاده شااه و امیاادوار صنتااک

لطمااه نزنااه  لاایال خیلااک و تااه تاای و لاارز کاارده، نبایااد می اشااتک کااار بااه اینگااا برسااه   

 .کردیباید خیلک زودتر از اینها درمان رو شرو  مک

 :کالاه  فتم

میگااک ا ن زیکااار کاانمض باا ارر بااا  هاار بااه هااداا برسااهض یااا اینکااه مطااابق           _

 راهکارهای مسخرا عمل کنمض

بااین همااین ا ن هاام تااو اکاارذ اینااه کااه اااریبا باادی، بیاااریا خونااه دوباااره روز ب_

از نااو، روزی از نااو  خیلااک باادبختک کااه زناات بهاات اعتماااد نااداره، حرااات رو باااور       

  .نداره

 .ایتو واسطه شو! بگو بیاد خونه با هم بریم دنبا: خونه اخاره_

 مرد و مردونهض_

 !مرد و مردونه_

 

 «لیال»
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د تااو اتااا م و بااک هاایچ حراااک روی  ااندلک نشسااته بااود و کااار     ساایاوا اومااده بااو 

کاارد  خوشاابختانه روزی بااود کااه مااریه رشاات مااریه بااه   کااردن ماان رو نگاااه مااک 

کاارد   باال از اتااا م میومااد و همساارر ار اات  ااحبت کااردن بااا ماان رو ریاادا نمااک    

رایااان تااایم کاااریم، دوباااره هااومن وارد ساانگا شاانوایک شااد و اینبااار از ساایاوا      

رو بااا هاام تنهااا باا اره  بمااد از راتاانا،  ااندلک رو باارعکس   اشاات و   خواساات مااا 

ا رو هااام روی روا نشساات و دساااتاا رو روی رشاااتک  ااندلک   اشااات، زوناااه  

 :دستاا

 .از من خواسته واسطه شم بر ردی خونه، برید با هم دنبا: خونه بگردید_

کنااااه  میشناسااااماس دوناااام ا ااااه بر ااااردر اینکااااار رو نمااااکص اااااهومن، مااااک_

  !ونمیشناسمش

 ا ه بزنه به سیم صخر و بگه تالز زکض_

 :زهرخندی زدر

یکااک از راهکارهااای ریشاانهادی ماانم همینه!    ببینیااد ص ااا هااومن، یااه سااری اتفا اااتک  _

بین من و سیاوا ااتااده کاه  فاتن ناداره، اماا بدونیاد بادخور باعاث صزار روحاک مان           

تونااه  ک نمااککااردر هاایچ اتفاااشاادهس یااه زمااانک اونقاادر دوسااتا داشااتم کااه اکاار مااک 

عشاق مان باه سایاوا رو  افر کناه! امااا اونقادر اتفا ااذ رشات سار هام ر  دادنااد و            

رویاه شاد کاه ا ن دیگاه زیاز زیاادی تاه  ارف         هک از این  ارف عشاق برداشات باک    

ای کااه بااوووود! زنااد سااا: دیگااه میشااه  نمونااده  شااده مثاال دریازااه ارومیااه، دریازااه 

خاوار تمااوما  مکساتان تنفاار برساه مااک  نمکساتان ارومیااه!  بال از اینکااه زناد یم بااه ن   

 .کنم

 :اخمک کرد و بین دو ابروا زین بزر ک ااتاد 

 رریشی که عروسک نیومده بودی حراتون شده بودض_
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مامااانا احرااارا کاارد بااره مگلااس عقااد دنبااالا، ماان صماااده نشااده بااودر، منااو    _

 .  اشت رات

 :اخما یلی  تر شد و زیر لی زمزمه کرد

ین تاو تاا ر مثال مار  سارکنده باود و مرتای بهات زنا           شرف نفهم    واساه هما  بک_

زدض! ماان احمااق رو بگااو باهاااا بحااث کااردر صدر زنااا کسااالت داره، ولااا       مااک

کناه باه اماان خادا بیااد خشان، بماد خشان رو باه خاودا زهرماار کناه  نگاو ص اا               نمک

 !دونسته زه یلطک خوردهخودا مک

یمونااه  ساایاوا  اقاا  خریااان رریشاای نیساات  عروسااک یکااک از زنااد تااا ناراحت      _

عااادذ کاارده، زااون همیشااه دو سااه روز بمااد از هاار بحااث و دعااوا، ماان بااه خاااتر      

ای کااه بهااا دارر بااا دو تااا محباات زبااونک کوتاااه  خااودر و زنااد یم، بااه خاااتر عال ااه 

خااواد انگااار میااده و هاار تااوهین و برخااوردی کااه   میااار، اوناام هاار کاااری دلااا مااک  

رساه  داره، راای حمایات کاه ماک    کناه  اقا  و اقا  در کاالر محبات      خاواد ماک  دلا مک

کشام! یاا خوناه مساتقل یاا      میشم هفات رشات یریباه  دیگاه بریادر، وا ماا دیگاه نماک        

 !خدایک

 !دیگه نگفتم اق  محبت کالمک و خسمک داره، نگفتم نقشم تو زند یا زیه

 :متفکرانه نگاهم کرد

ترساام ساایاوا بااه خاادایک راسااک نمیشااه ، ا ااال بهااا اکاار هاام نکاان  ماان مااک     _

 . ردونه خونه بشکنه و به زور بسرهذ حرمتت رو

 از ناراحتک خندیدر، مگه سیاوا برای من ا ال حرمتک هم  ائل بودض

کنااه موااقااه بااا تمااویه خونااه، خااوب همااین ا ن  ببینیااد ص ااا هااومن، ا ااه ادعااا مااک _

بناادی وسااایل  نااه نامااه نوشااته بشااه، ماان میااار باارای بسااتهبااهم بااریم دنبااالا  اخاااره 

 ر تو خونه ردریا، بمد    درو  میگمضاینکه من او: بیا

 کنک از اونگا برید مشکالتتون حل میشهضاکر مک_
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کاماال نااه، مشااکل ا االک ساایاوا اینااه کااه و تااک عواابانک میشااه خااون بااه م اازا   _

رسااه، اون مو ااع هاار راتااار نادرسااتک انگااار میااده  ا ااه عواابانک نشااه، مشااکلک    نمااک

هااا ساایاوا هاام تبقااه رااایینکهااای نااداریم  ببخشاایدا، ولااک محاارک بیشااتر عواابانیت

هستند  سیاسات هام ناداره کاه تمااد: باین اااراد رو بر ارار کناه  سامنان کاه باودیم             

ازا ررساایدر ماارز دخالاات و نواایحت زیااهض خااوری ایلسااواانه و سیاسااتمدارانه        

خواب داد، من اکار کاردر باین مان و ماادرا کاه ساهله، باین زهارتاا  طای مختلاف            

ه  در حالیکااه اقاا  سااکوذ کااردن در مقاباال  تونااه ماادیریت کنااو نساال متفاااوذ مااک

 .بزر تر و مگبور کردن من به همراهک رو بلده

ا رو بااه دسااتا کوبیااد، رااواک کاارد و بلنااد شااد، در رو باااز  زنااد بااار بااا اخاام زونااه

 :کرد و سیاوا رو به اتاز دعوذ کرد

راشااید بااا هاام بریااد بنگاااه امااالک  بااا اینگااا نشسااتن کااه خونااه ریاادا نمیشااه     زند   _

  !ظه  بر کنید، یه زیزی یادر اومدلح

موبااایلا رو درصورد و بااا کسااک تماااس  رااات، بمااد از سااالر و تمارااااذ اولیااه         

 :ررسید

زنااا  زدر ببیااانم بااارا اون صرارتمانااات کاااه تاااازه خریااادی، مسااات خر ریااادا         _

 ااارده     باشاااه ، مااایگم بیااااد  کاااردیض     صره، یکاااک از ا اااوار دنباااا: خوناااه ماااک  

 .هماهن  کن، کلید رو بهم بدهریشت    رس با سرایدار 

 : وشک رو که  طع کرد، رو به هر دوی ما  فت

ای کااه تااوا نشسااتید  زهااار راانی تااا    یااه صرارتمااان نوسااازه، کااوزیکتر از خونااه  _ 

تاار از خونااه خالااه  اینگااوری هاام تااو یااک ساااختمون نیسااتید کااه مشااکل کوزااه رااایین

  .ریا بیاد، هم نزدیک هم هستید که بتونک بهشون سر بزنک

زشمار برز زد، من به یه زیارزمین ساک متاری نوماور هام راساک باودر  هار خاایک باه           

 .تفاوذ بودا بکییر از ریا مادراس با  وز به سیاوا نگاه کردر، زهره
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 !باشه، بریم ببینیمس ببینیم زک میشهس خوشمون میاد یا نه_

 :بمد هم نگاهک به من انداخت

 ... م باشیم، منباید منتظر اخاره راتن واحد خودمون ه_

 :حراا رو  طع کردر

 .تو  ولنامه کن، ایشا  واسه اونگا هم زودی مست خر ریدا میشه_

 :سری به ز  و راست تکون داد

 !کشک و مست خر هم نیستبدبختک ا ن اول ا اث_

 :هومن لبخندی به شمف من زد و رو کرد به سیاوا

هام زهاار اوال شاده، بریاد      سات کاه اوال داشاته باشاهض تاازه ا ن میاوه        مگه میوه_

 .خونه رو ببینید

از  باال هماهناا  شااده بااود و ساارایدار کلیااد خونااه رو بااه هااومن داد  وارد صرارتمااان   

که شدیم، من باا لا ذ و شاادی مشاابه روزی کاه اولاین باار خوناه رادری سایاوا رو           

کااردر  یااه صرارتمااان حاادودا شواات متااری، دیاادر، در و دیااوار صرارتمااان رو نگاااه مااک

ای کاه باه نسابت    ه باا یاه باالکن بازرگ و سرتاساری، تبقاه او:  باا صشاپزخونه        یکخواب

بسایار کارصماد نشاون      MDFخونه، بازرگ باه حسااب میوماد و باا کابینتهاای  اداک       

کااردر، هااومن هااا رو نگاااه مااکداده میشااد  در حالیکااه ماان  اااهر خونااه و کمااددیواری

هام باا ساربه زدن باه     کارد و سایاوا   خاو ماک  وهاا رارس  از سرایدار درماورد همساایه  

کاارد  زهااره ساایاوا بیشااتر  مااکدیوارهااا و کااف خونااه اسااتحکار خونااه رو بررسااک   

تفاااوتک داشاات، امااا و تااک هااومن بااه کناااری کشاایدا و باهاااا  ااحبت     رناا  بااک

تفاااوتیا کاااها ریاادا کاارد  دو ساااعت بمااد     کاارد، کمااک، اقاا  کمااک رناا  بااک    

ساات خر صرارتمااان نوساااز نامااه بااین مااا و همکااار هااومن امرااا شااد و مااا رسااما م اخاااره

شاادیم  بااا ریااامکک کااه ماان بااا وخااود اا االه دومتااری بااا هااومن بااراا ارسااتادر و او  

هام باارای همکاارا ارسااتاد، حادود دو ماااه اخااره، ساارر اساخ  اارارداد تمیاین شااد        
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کاام اتمیناان خاااترر بیشااتر میشاد  هاار زنااد توامیم داشااتم بااا حااداکثر    اینگاوری یااه 

ی کاانم و کمتاارین اا االه زمااانک رو بااین ص اااهک بناادساارعت ممکنااه وسااایلم رو بسااته

 .کشک  رار بدرزری خانور و ا اث

خواساات بپاارر ب اال هااومن و از تااهی تااهی تااهی اوماادیم دلاام مااکو تااک از بنگاااه بیاارون مااک

اعماز وخودر مازا کانم! باا نگااهک  ارر و برادراناه باه مان کاه بارای زنادمین باار            

 :کردر لبخندی زد و  فتازا تشکر مک

 خایک شدرس متوخه هستک کهضخاله نفهمه من واسطه این خابهاق  _ 

 .زشم، خیالتون راحت_

کاانم زنااد روز بیاااد خونااه خالااه  اینگااوری درک راااتن شااما   بااا مامااان  ااحبت مااک _

 .تر میشهبرای خاله راحت

 .کنیدعالیه! خیلک لطف مک_

ساایاوا اقاا  یااک بااار، از روی ادب از هااومن تشااکر کاارد و بماادا سااکوذ کاارد و  

کوذ  خلااوتر از مااا رااات و سااوار ماشااین شااد  همونطااور کااه صرور صرور  اادر       ساا

 :داشتیم، هومن  فتمکبر

  .بها حق بده ناراحت باشه  خواب خاله رو اون باید بده  عزای اونو داره_

 :سرر رو تکون دادر

زشاام  امااا ماان هنااوز نگاارانم  تااا نیااایم و تااو صرارتمااان خدیااد مسااتقر نشاایم خیااالم  _

 .راحت نمیشه

 :بدون اینکه نگاهم کنه، خواب داد

 .از سیاستهای زنونه استفاده کن_

باادون اینکااه راسااخک بااه ریشاانهاد خا ااا باادر، خااداحااظک کااردر و سااوار ماشااین    

شدر  هاومن هام باا سایاوا خاداحااظک کارد و باه سامت ماشاین خاودا راات  باه             

ز ساایاوا صدرس دادر و بااا هاام بااه منااز: مهدیااه راتاایم و زماادون لباسااهار رو ا        
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اونگااا برداشااتیم و بااه منااز: راادری ساایاوا بر شااتیم  تبااق ریشاانهاد مسااتتر و        

ساایاوا رو درساات کااردر و در  رنهااان هااومن، باارای شااار  زانیااا، یاا ای مااورد عال ااه

تخاات هاام باارخالف تواامیمک کااه دو شاای  باال  راتااه بااودر، حسااابک بااراا دلبااری  

  .کردر

کااردن وسااایل و   سااه روز مرخوااک  راتااه بااودر و از  اابح زود شاارو  بااه خمااع      

هاایک کاه دوساتم باا ریاک بارار ارساتاده باود، کاردر  باا ماماان            زیدنا داخال خمباه  

هم تمااس  اراتم و ازشاون کماک خواساتم  ماماان و تاک اهمیاد یاه صرارتماان اخااره            

هاای صمااده رو   ماون رارواز کارد و باا ماشاین خودشاون خمباه       کردیم باه سامت خوناه   

ن خدیاااد بااارد و داخااال کابینتهاااا و  زنااادتا، زنااادتا باااا کماااک باباااا باااه صرارتماااا   

ها زید  سایاوا مطای باود و هناوز خالاه راسایه هام نیوماده باود   ااهرا           کمددیواری

ساایاوا تلفنااک خریااان خونااه اخاااره کااردن رو بااه مااادرا اتااال  داده بااود  اینکااه     

واکاانا مااادرا زطااور بااود رو نفهمیاادر، کااوزکترین ارزشااک هاام باارار نداشااتس      

 .مهم بوداق  ت  یرا رو همسرر برار 

ومااد و برخااوردی بااا ماان و راادر و مااادرر نداشاات بیاارون نی خوشاابختانه ا ااال از خونااه 

که از این بابت خیلک هام خوشاحا: باودر  بارای مان مهام ایان باود کاه نواف وساایل            

صشااپزخونه و کمااددیواریها بااه خونااه خدیااد منتقاال شااده بااود و هاار لحظااه امکااان دبّااه 

متاار میشااد  ارانااک باهااار تماااس  رااات درصوردن ساایاوا مثاال دامااه  باال، کاام و ک

مااون باارای کمااک  البتااه ماان  بااو: نکااردر و  فااتم  و  فاات بمااد از  هاار میاااد خونااه 

دوساات ناادارر خالااه شااوهرا باهاااا سساار لاای بیفتااه  بهتااره ا ااال از خریااان مااا خباار 

 .نداشته باشه

درحالیکاه مان تاو خونااه رادری سایاوا وساایل رو خمااع، ماادرر تاو صرارتماان خدیااد          

کاارد، همسارر تااا سااعتک باایا   خااا ماک ساایل رو رهاان، و رادرر اونهااا رو خاباه   هماون و 

از تایم کاری مطی موناد و بماد هام کاه باه خوناه اوماد ا اال باه روی خاودا نیااورد            
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ریااز بواااه و کابینتهااا ییاای شاادند! حتااک نپرسااید کااک     کااه وسااایل ساابک و خاارده  

 .خااانا بها  فته بودکمکت کرده! یقینا مامان

ی موخااود کوکوساابزی درساات کااردر و کوکااو رو بااا همااون      تابااهتااو تنهااا ماااهک  

تابااه و دو بشااقاب و  اشااق، کااه از دوستانشااون خامونااده بااودن، ساار میااز بااردر  ماااهک

کاارد  امااا ماان  ساایاوا هم نااان سااکوذ اختیااار کاارده بااود و تلویزیااون نگاااه مااک    

 :توخه به سکوتا شرو  به  حبت کردربک

هاااا، حتاااک بوااااه، کابینااات و کماااددیواری تماااار لباساااها، رختخوابهاااا، وساااایل تاااو_

تاونک  خاا کاردیم  ماک   ا رو باا ماماان و باباا خاباه    هاا هماه  های با ی کماددیواری خمبه

  کشکضبرا اردا کامیون بگیری برا ا ل ا اث

 :نگاه ممناداری بهم انداخت

 زه دختر زرنگک! زه با سرعت همه کارا رو کردی! ترسیدی منورف بشمض_

 :ر بلند شدر و روی راا نشستم و صویزون  ردنا شدراز روی  ندلک خود

  .خوار زودتر به شرای  خدید برسیمهیگانزدر  مک_

 :دستا رو دور کمرر انداخت، اما لحنا با دستا همخونک نداشت

بناادی خواسااتم تااو بسااته ماان اااردا رو از دکتاار عباادی خواسااتم خااار بمونااه  مااک    _

، از راادر و مااادرذ کمااک  کااردن کمکاات کاانم، ولااک خاای تااو خیلااک عگلااه داشااتک    

 ! راتک  دستشون درد نکنه  اما این رسما نبود لیال

 :کمک سکوذ کرد و ادامه داد

خاله راسایه هام اماروز باا دوساتاا از  بال  ارار اماامزاده داوود داشات، نشاد بیااد            _

 .ریا مامانس اردا عور میاد  خدا کنه مامان خیلک یوه نخوره

دوناا رااره شاه  اماا لبخنادی      بخاوره کاه یواه   تو دلم  فاتم باه خهانم! اونقادر یواه      

 :زدر و  فتم

 .خدا کنه_
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اااردای اون روز کااامیونک کااه شاای  باال رزرو کاارده بااودیم اومااد و تمااار وسااایل        

کشااک خااا شااد  در تاو: کمتاار از یااک و ناایم روز اسااباب بازرگ و با یمونااده هاام خابااه 

و باباا هماراه   کردیم! میشاد باه عناوان یاه رکاورد  بات بشاه! بماد از ارساتادن ماماان           

همااراه ساایاوا بااه   دسری بااا ملیحااه و دخملااا خااداحااظک کااردر  بمااد  کااامیون، دسر

منااز: مادرشااوهرر، کااه تااو ایاان ماادذ راااا رو از خونااه بیاارون ن اشااته بااود، راااتم    

ور کاارده بااود، ساایاوا در حالیکااه رسااما برامااون  یااااه  راتااه بااود و خااودا رو یااه 

خبااارا بمااد از ماادتها  ااورذ    ید و ب لااا کاارد و ماان هاام ا   ب و*ساادسااتا رو 

یدر و خااداحااظک کااردیم و بااه سااوی زنااد ک خدیاادی راایا  ب و*سااروحااا رو بااک

 .راتیم

خونااه راادری ساایاوا در کمتاار از یااک هفتااه اخاااره رااات و مشااکل رااو: راایا خونااه 

هام حاال شااد  هرزنااد هااومن ن اشات تالهااامون رو بفروشاایم یااا امتیاااز زمااانک وار رو   

و خااودا بااه دوسااتا داد و مااا در حاادود یااک  از دساات باادیمس مبلااغ راایا خونااه ر 

 .بودیم مقرو  بها هفته 

بااا وخااود محبتهااای همااه خااوره ماان بااه همساارر، باااز هاام یوااه و نگرانااک در وخااود   

سیاوا مشهود باود  تقریباا هار روز یاا یاک روز در میاون، باا هام باه مناز: ماادرا            

ون  ااد ه کاارد و  رباااعتنااایک مااکراتاایم  اوایاال بااه تاارز تااابلویک بااه ماان کاام   مااک

بیااا نیسااتم و هم نااان همساارر رو در  رااات  امااا و تااک دیااد ماان کوتاااه  رساارا مااک

کاانم و ساایاوا هاام تلفنااک تاا کر داد کااه ا ااه خااایک بااه    ساارزدنهاا همراهااک مااک 

احتراماک بشاه، راا نمیا اررس یااد  راات باا مان هام درسات برخاورد کناه              همسرر کم

باارای ماان احتاارار و  کاام داشاات متوخااه میشااد زااه خااوری بایااداز اینکااه ساایاوا کاام

 !کردر  شوهرر داشت بزرگ میشدحرمت بخره، خدا رو شکر مک

 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

528 

 

یااک هفتااه بمااد از عروسااک ماخراساااز )ولااک راار خیاار و برکاات واسااه ماان(، عروسااک   

خیلااک خااوبک باهاااا داشاات، نااه مثاال هااومن  ر اب تااهرساار دایااک دیگاارا بااود کااه 

باا هام رخاا    ولک یه خاورایک باا هام دوسات بودناد  کاارذ عروساک دو رسارعمو رو         

کرده بودند و مان هماون شای عروساک کاه تنهاا مونادر، کلاک نقشاه بارای ایان یکاک             

هااایک کااه عروسااک کشاایدر  بااا ت ییاار منااز: مگبااور شاادر خیلااک از تحریمهااا و تنبیااه  

باارای ساایاوا در نظاار  راتااه بااودر رو اخاارا نکاانم  مااثال تواامیم داشااتم تااا ماادتها     

س بپوشااام، تناااازی و همواااحبتا نشااام، تاااو خوناااه باااه سااابک خوناااه رااادرر لباااا

 اری رو کناار با ارر و تاو رختخاواب باا اا اله ازا بخاوابم  اماا مگباور شادر            عشوه

خاایک و دباه درنیااوردنا بارخالف مایلم بایا از   شاته        به خاتر ماوااقتا باا خاباه   

هاام هااواا رو داشااته باشاام  اقاا  همااون روز او: خورشاات کااراس کااه خیلااک          

ا رو رخااتم کااه ای مااورد عال ااهدوساات نداشاات، درساات کااردر  بقیااه روزهااا یاا اه 

خواسااتم کوتاااه بیااار  راتااار اون روز    ناراسااک نشااه  امااا در مااورد عروسااک، نمااک     

ساایاوا ربطااک بااه مااادرا و همگااواری بااا اون نداشاات کااه امیااد داشااته باشاام بااا      

 .ت ییر شرای  دیگه ر  نمیده

هاار رو تمادیل کاردر  ماثال  ارص مساهلک کاه توامیم داشاتم          هر زناد، بمراک نقشاه   

ل از راااتن بااه تااا ر بااه خااوردا باادر رو حاا ف کااردر  حتااک ممگااونک کااه بایااد     باا

کاارد رو بااا کلااک اکاار ریاادا کاارده بااودر، زقاادر هاام از   اارص رو درخااودا حاال مااک

توااور اینکااه تااو تااا ر و یااا حتااک تااو مساایر راااتن بااه تااا ر مماا ب میشااه و بایااد تااو   

ریاادا کاارده دستشااویک سااالن اتااراز کنااه، لاا ذ باارده بااودر و حاارص دروناایم کاااها 

بااود  خااوب یادمااه ا اال نقشااه مو ااع سااابیدن دستشااویک، و انتخاااب ممگااون مو ااع    

 .دستما: کشیدن کابینتها به  هنم رسید

ساعت حدود شا عور سایاوا باه خوناه اوماد و رو باه مان کاه باه اساتقبالا راتاه           

 :بودر،  فت
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کااردی، ماان کااه حاساار شاادنم انتظااار داشااتم حاادا ل موهاااذ رو تااا ا ن درساات مااک_

 !هاست  تو دو ساعت مو و صرایشت تو: میکشه  دیرمون میشهکار ده د یقه

 :خیلک عادی روی مبل نشستم و  فتم

 .نه دیرذ نمیشه  تو تنها میری  من نمیار_

 :یه ابروا با  رات و اومد روی دسته مبلک که نشسته بودر ، نشست

 تالایهض_

 .د یقا_

 !ی  دا تتممنرده_

 .اما حر ا در نیومدلبخندی حرص درصر زدر، 

راتاایم  مهاام نیساات،   حیااف شااد، خیلااک دوساات داشااتم عروسااک محساان مااک       _

  .  رونیمخودمون دو تا کنار هم خوا مک

 :تر ببینمکمک به ز  متمایل شدر تا  ورتا رو راحت

تااو کااه تنهااا و باادون ماان عروسااک راااتن رو بلاادی  خااودذ باارو  اینبااار بگااو دلااا   _

 .کرددرد مک

ره  نااه بااه خاااتر عال ااه و عشااق و ایاان حرااااس بااه خاااتر  ن نمااکدونسااتم باادون ماامااک

 .نگاه اتراایان  بهانه بیماری تنها یک بار کاربرد داره نه بیشتر

 :یدب و*سبا اشار دستا من رو به خودا نزدیک کرد و روی موهار رو 

خیلک بهم باد   شات  تگرباه خاوبک نباود  دوسات دارر باریم عروساک محسان، ناه           _

  !بهرور

 :ی با  انداختماشانه

تاونم  امال حاسار شاو بایاد باری تاو نقاا رانناده صیاناس  مان ا اه بخاوار هام نماک             _

  .بینک که حاسر نیستمبیار  مک

 :نوک بینیم رو با مالیمت اشار داد
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تااو کااه بااراذ بااد نشااد    به هاادات رساایدی و خونااه رو عااو  کااردی  همااون شاای _

 زماان هار کساک دسات خاودا     ریام   به سهیال  فاتم داماه صخاره باا یاه ماشاین ماک       

.... 

 : دای زن  موبایلا بلند شد، نگاهک انداخت و  فت

 .مامانه_

 :از روی دسته مبل بلند شد و روی کاناره نشست

 .خانم مامان، سالر_

زبااون صماااده کااردر   اااوبلنااد شاادر و بااه صشااپزخونه راااتم و دو لیااوان دمنااوا  اال  

 : دای سیاوا رو شنیدر که  فت

خااواد ترشااک  فااتم دامااه صخااره، سااهیال اون ماشااین رو مااک  ماان کااه هفتااه راایا  _

بناادازهض خاای اسااتفاده کنااه ازا    بگیااد اسااپورذ بپوشااه  باال از ریاااده شاادن از       

ماشااین اون کفشااهای ناایم متااریا رو رااا کنااه    احتما  مااا  باال از شااار میااایم شاااید   

    خااوار اساات فرابهاام نیااایم، بااریم رااارکک، خااایک     صره زناام خوشااگل کاارده، مااک  

دونااک ماان حیااا مسیااا ناادارر ، زاارا ایاان حراااا رو میگااک    دو ساااعته دارر   شااما کااه مااک

 .همین رو میگم    باشه، باشه    امال، یاعلک

از خوابهااایک کااه ساایاوا بااه مااادرا داد،  وز کااردر، امااا بااه روی خااودر نیاااوردر و   

  .با سینک دمنوشها به ها: بر شتم

 خوری بیاررضبیسکوئیت هم مک_

 خواد   نمیری حاسر شکض، نمکنه_

 .نممع_

 :بمد با لحنک تمسخرصمیز ادامه دادر

 .دیییره!  بل از ساعت هفت نمیشه صماده شم_
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با همون صراما و لبخنادی کاه بارار خیلاک عگیای باود، کامال باه رشاتک کاناراه تکیاه            

 :داد و  فت

ت باباات اتفاااز هفتااه راایا، مت ساافم  خیلااک مرااطرب شااده بااودر، دزااار سو برداشاا_

 .هم شدر و    درکل کارر درست نبود  همون شی هم اهمیدر

تمااار  اااردی کااه  راتااه  « یاللمگاای! ایاان همساارمنه داره اینگااوری حاارف میزنااهض! »

 :بودر با این حرااا دود شد و به هوا رات

 رسیم، مشکلک نیستضبه مراسم صتیا بازی و خداحااظک با مهمونا مک_

 :نگاهم کردبا صراما لیوان دمنوا رو برداشت و 

 .خیا:بریم خوشحا: میشم  نشد هم    بک_

 :لبخندی زدر

 .خیلک خوب، رشت  وشار مخملک شد_

ای دوا  ااراتم و موهااار رو رویاان زدر تااا ارهااای درشاات و زیباااا     راانی د یقااه 

خااودا رو نشااون بااده، حاادود بیساات د یقااه هاام صرایشاام تااو: کشااید و همااون       

رو روشاایدر و رأس ساااعت هفاات، لباسااک کااه باارای هفتااه راایا صماااده کاارده بااودر   

 .حاسر و صماده وارد ها: شدر

 :کرد که با دیدن من سوتک کشیدهمسرر داشت  ره کراواتا رو محکم مک

 نظرذ زیه ا ال عروسک نریمض_

 !رورر_

 .خندید و کمکم کرد مانتور رو بپوشم

اینااا بااه تااا ر رساایدیم و کنااار ارانااک و هاادی و خالااه راساایه       خااانور باال از زری

شسااتم  زناادایک شااوکت ازر  لااه کاارد کااه زاارا عروسااک رساارا نااراتم و ماان هاام   ن

همااون درو  ساایاوا رو تکاارار کااردر  البتااه خیلااک هاام درو  نبااود، اون شاای بمااد    

 .از راتن سیاوا، وا ما سردرد هم  راته بودر
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اینااا یااک ساااعت بمااد از مااا رساایدند و باارخالف انتظااارر برخااورد خیلااک  مادرشااوهرر

داشااتند  باارای زری خااانور اینکااه زنداداشااا اکاار کنااه رواباا     اارر و خااوبک بااا ماان

 .ما  ل و بلبله، خیلک مهم بود

همااون شاای تواامیم کبرایااک  ااراتم  تواامیم  ااراتم ا ااه زمااان ناااراحتک و اخااتالف    

تاونم باا سایاوا بحاث کانم و باک اراده سااکت میشام، حادا ل در اولاین ار اتک            نمک

  ناااراحتک باااهم حاارف باازنیم   کااه هردومااون بااه صرامااا رساایدیم در مااورد موسااو 

اینگااوری ناراحتیهااا روی هاام تلنبااار نمیشاان و بااه همدیگااه اخااازه دلگااویک از هاام رو  

 !دیم  حتما این کار رو خواهم کرد، حتمامک

 

 

کشاک، باا همسارر هماهنا  کاردر و بارای شای خمماه خاانواده          دو هفته بماد از ا ااث  

ه همساارر رو شخوااا خااودر رو باارای شااار دعااوذ کااردر  اااردا شاابا هاام خااانواد   

دعااوذ کااردر  ساااعتک بمااد از دعااوذ ماان و اوماادن ساایاوا از مطاای، همساارر در    

 :کرد لحن و  فتارا عادی باشه، ررسیدحالیکه سمک مک

 حا  زرا او: خانواده تو بیان، بمدا خانواده منض زرا برعکس نباشهض_

 کلماااذ از دهااان ساایاوا خااارج میشااد، امااا تاارز اکاار زری خااانور رشااتا کااامال     

 :هویدا بود

 خا کنمضخوای زن  بزنم خابهخی مک_

 .نه، اق  دوست دارر دلیلا رو بدونم_

 :ریشدستک ررتقالهای ررک شده رو خلوا   اشتم

واسااه اینکااه تمااداد ااااراد خااانواده تااو کمتاارن  از مهمااونک خااانواده ماان مطمئنااا بااه   _

 اارف میااوه و  اناادازه مهمااونک خااانواده تااو میااوه و شاایرینک اسااااه میاااد، ساامن اینکااه

 ...خویکمونه  یه کوزولو  راهشیرینک هم تا صخر مهمونک رنگشنبه رر مک

 :زشماا باریک شد
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 خور خانواده تو هستند! صرهضموندهیمنک خانواده من ته_

سیاساات! زیکااار داری زیاازی کااه ایان تفکاار از ساایاوا بمیااد بااودس لمناات بااه ماانه بااک 

شااکر ا االا کااه تمااور شاادن   تااو  هناات هساات رو میگااکض بیکاااریض بااازر الهااک    

انااریی و خسااتگک اکااری زیااادی بمااد از مهمااونک مااادرا بااود رو عنااوان نکااردر! یااه    

 :ررک ررتقا: تو دهانا   اشتم

  خاا کنمضخوای زن  بزنم خابهزنین دیدی نداشتم  مک_

 :متقابال ررک ررتقالک تو دهانم   اشت

  .ا ن دیگه نه، ولک دامه بمد او: مامانم اینا رو بگو_

 .بسیار خی، حتما_

هاامون اعماا: نفاو  کناه، تلفناک      توناه ایزیکاک تاو برناماه    زنیکه ا ن هم که دیگاه نماک  

کنااه و نااخ میاااد  کاااا ساایاوا یاااد بگیااره محترمانااه خااواب ساا ا ذ خااو مااکوراارس

 !زنکک مادرا رو رد کنهخاله

 

 «سیاوا»

حااوی ساه تاا     نوشین و امیار  لادان شافلورا صوردناد و رادر و ماادرا یاه راکات راو:         

تراو:  د تاومنک باه هماراه یاه خمباه شایرینک  و البتاه ترماه یاه نقاشاک از خاودا و            

صراس و لاایال! نوشااین بااا مهربااونک  اتاایا از خونااه و زیاادمانا تمریااف کاارد و         

دررایااان ریشاانهاد داد هاار و اات خواسااتیم ت ییاار دکااور باادیم، بواااه رو از ساالع زاا   

ورودی میشاد، منتقاال کنایم  لاایال درخااا    روی دررا یرایک بااه سالع مگاااورا کاه روبااه   

با کماک ماماان بوااه رو خاالک کارد و از مان و امیار خواسات کااری کاه نوشاین  فتاه             

بود رو انگار بادیم، تاا نوشاین  اروف داخال بوااه رو مگادد زیاد، همسارر هام شاار            

 .بود رو صماده کرد  در کل شی خوبک بود "ریتزا مخووص لیال"که 
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اومدنااد  یااه خمبااه کااادویک دستشااون بااود کااه لاایال بمااد از اااردا شاای مامااانم و سااهیال 

کلااک تمااارف و تشااکر بااازا کاارد  یااه  لاادان ساافالک کااه سااا:   شااته عمااو باادون   

مناسبت براماون صورده باود و زناد مرتباه هام داخلاا  ال   اشاته شاده باود، باود!            

 اهرا یه تکه صشا ا: باه درون  لادان زسابیده باود، زارا کاه لایال باا تمماد اینکاه ماا             

بفهماایم اهمیااده خاانس دساات دور بااراا کااادو صوردنس بااا  وشااه ناااخن، تکااه باارگ  

خااوری خااودا   اشاات  بااا ایاان وخااود   خشااکیده رو کنااد و تااوی ریشدسااتک میااوه  

مگاادد تشااکر کاارد و  لاادان رو روی کااانتر  اارار داد  وا مااا از ایاان راتااار مامااان       

یاازی نگفااتم  عواابانک شااده بااودر، نگاااه سرزنشااگری بااه مامااان و سااهیال انااداختم و ز

 .دست خالک میومدن ر یرا راتارشون برار راحتتر بود تا اینگوری

 :ای به خونه انداختتوخه به ناراحتک من، نگاه موشکااانهمامان بک

 کوزیک نیستض_

 :لیال با لبخند  فت

بسسّاامونه   اابح میااریم ساارکار شاای میااایم خونااه  اینگااوری خمااع و خااور کااردنا   _

  .راحتتره

 :ه بگیره، در اتاز خوابمون رو باز کردبدون اینکه اخاز

 اق  همین یه خواب رو دارهض_

لگاام دراومااده بااود  انگااار  اابال بهااا نگفتااه بااودر یکخوابساات  دوباااره لاایال خااواب    

 :داد

ا هاام نساابت بااه بلااه همااین یااه خااواب رو داره، ولااک خااوابا بزر ااه  صشااپزخونه _

 .مترای خونه بزرگ و دلبازه

دونسااتم زقاادر لاایال در  فااتن خمااالذ کوتاااه و تااک  ای مااکبهتاار از هاار کااس دیگااه 

کنااه محترمانااه و  اارر برخااورد کنااه    ای مهااارذ داره و وا مااا داره ساامک مااک  کلمااه

کنااد  امااا تفاااوذ روی مباال نشسااته بااود و میااوه روساات مااک  سااهیال مثاال همیشااه بااک 
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کاارد بمااد از رو باارار تااداعک مااک« خالیااق هرزااه  یااق»مامااان بااا نگاااهک کااه ممنااای  

 :ویس بهداشتک، رو به من صرور  فتدیدن سر

 !این بی وله از خونه خودذ بهترهض وا ما که_

لاایال بااه صشااپزخونه رااات و خااودا رو بااا یاا ا و  ااروف مشاا و: کاارد  بااه  ااورذ    

کارد رایا ماا نباشاه  ماماان نگااهک باه صشاپزخونه         کامال واسحک برای من، تاالا ماک  

 :مقدمه  فتانداخت و بک

 .اید ب اریا اینطرفخای یخ ا: اونگا نیست، ب_

 :لیال نگاهک به یخ ا: انداخت

 .کنمروا اکر مک_

حااق بااا مامااان بااود، خااایک کااه مامااان ریشاانهاد داده بااود بهتاار بااودس امااا نااو   فتااارا 

انگیخاات   یااری رو در مخاتاای برمااک باارعکس  فتااار دیشاای نوشااین حااس خبهااه  

رر مامااان هاام رشاات بااه لاایال زشاام و ابرویااک کاای کاارد و ساارخاا نشساات  همساا    

خااورد باارای شااار  یمااه درساات کاارده بااود  بااا وخااود اینکااه خااودا شااار باارنی نمااک 

کاارد، بااه تبمیاات از اون یاا ای رلااویک  زااون مااادر ماان باارای شااار رلااو درساات مااک   

 :درست کرده بود  سرشار مامان با بک سیاستک تمار خلو لیال از من ررسید

 دیشی زک درست کرده بودیدض_

 :تم و مستقیم به زشماا خیره شدر اشق و زنگالم رو روی میز   اش

 .امشی  یمه داریم  اینکه دیشی زک داشتیم، به امشی مربوب نمیشه_

 :سریع خودا رو خمع کرد

 .وا! من که زیزی نگفتم  خواستم یه حراک زده باشم_

لیال سر میاز اقا  یاک باار تماارف کارد، بماد بارای خاودا ساا د ماکاارانک کشاید و             

از شاار هام باه تنهاایک باه صشاپزخونه راات و اونگاا         مش و: ی ای خاودا شاد  بماد    
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کااردن و رااچ مااکرو خمااع و خااور کاارد  باارخالف دیشاای کااه مرتاای بااا نوشااین رااچ   

 .خندیدندسمن مرتی کردن صشپزخونه، مک

 :زمانیکه لیال تو صشپزخونه بود، مامان کنارر نشست و صرور  فت

 مامانا اینا زک صوردن براتونض _

 :زدر اایده نداشتگار هر زقدر تو  و ا مکدوباره بها خیره شدر، ان

کنیاادض    ببینیااد مامااان،   دلم   کنااهض زاارا تگسااس مااک   باارا شااما زااه ار ااک مااک   _

هاامون از هام خادا شاده، راات و صمادمون هام کام بشاه  تاو           خواد حاا  کاه خوناه   نمک

 .خو نکنیدورو خدا اینقدر تو زیزهایک که ربطک بهتون نداره، ررس

هاا تکیاه داد باه رشاتک مبال و راهااا       اا زاین ااتااد  مثال ب اه    اخمک کرد و دور لبها 

 .رو روی هم انداخت

کاارد  یااا ساار رر میااوه خااوردن بااود یااا موبااایلا و یااا بااود و نبااود سااهیال ار ااک نمااک

تلویزیااون! ماان هاام تاارخیح دادر بااه صشااپزخونه راایا همساارر باارر و در خمااع و       

 : فت خور کردن اونگا کمکا کنم  هر زند لیال اعترا  کرد و

 !برو ریا مهمونا! کارذ بک احترامیه_

و تک به هاا: بر شاتم ماماان دوبااره ت ییار حالات داده باود، شارو  کارد باه  احبت            

 :کردن در مورد خاله راسیه و بمد از کلک مقدمه زینک  فت

خااواد راساایه رو بفرسااته مکااهس خااوا بااه حااالاس از رساار شااانس        هااومن مااک _

 !توصورده!    فتم دست راستا زیر سره 

ای بهاام نگاااه مخاام سااوذ کشااید  لاایال از تااوی صشااپزخونه ساامن ریخااتن زااای، لحظااه

کاارد و بااا همااون نگاااها کلااک حاارف بهاام زد  بمااد از ماااخرای سااند   اشااتن باارای  

توااادف هااومن، لاایال ریگیاار شااد کااه زاارا بااا وخااود سااهم سااه داناا  از کاال خونااه، از 

وان رساار خونااه اخاااره تبقااه وسااطک زیاازی دساات مااا نمیااادض  ااانما کااردر بااه عناا  

و یفااه دارر کمااک خاارج خااانواده باشاام  ایاان نواافه اخاااره عمااال سااهم کمااک           
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ا توادی مان باه مادرماه  لایال عقیاده داشات کاارر خوباه اماا بماد از یاه مادذ ا ارا              

رو از دساات میااده  ایاان لطااف مکاارر بااه و یفااه مسااگل تباادیل میشااه، در حالیکااه مااا   

از کردنااه و بااه خودمااون هاام  در ماااه کلااک  ساا  میاادیم، و مااادرر در حااا: رااس انااد  

دونسااتم کااه باارای عروسااک از رااو: خودمااون  اار  میااده! وا میاات خااودر هاام مااک   

حقااوز بازنشسااتگک و سااود سااهار بابااا بااه اسااااه نواافه اخاااره خونااه باارای زنااد ک     

خواساات و تااک مامااان زیاازی از کنااه، امااا دلاام نمااکمااادر و خااواهر شااایلم کفایاات مااک

 !کّاره بگم منم بازیاخاره خونه به روی خودا نمیاره، ی

ای کااه بااا علاام بااه  صمیاازی کااه داد و درخواساات ساافر مکااه امااا بمااد از هدیااه تااوهین 

 سااطهای بیشاامار ماان، کاارد بااه حاارف لاایال رساایدر  بخشااا اخاااره خونااه ا ااال بااه    

  .زشم مامان نیومده بود

 :لبخندی زدر

 ارهاخا  از مان  خانور هام هساتم  منتهاا لطاف کنیاد از ایان باه بماد ساهم          مخل  حاج_

 !مکه برید ارستمتونمک خاله با  زشم روی به بدید، رو وسطک واحد

 :مامان هن  کرد، سهیال زودتر به خودا اومد

 خوای با رو: خودا بفرستیا مکهضاخاره زکض مک_

لاایال سااینک زااای رو روی میااز   اشاات و بالاا االه بااه اتاااز خااواب رااات و در رو       

 :در مسل  باشم و داد نزنمبست، تا تو بحث ما نباشه  سمک کردر به خو

  .خوارنوفه اون خونه ما: من هست یا نهض سهمم رو مک_

 :ای به  لدان سفالک روی کانتر کردر و ادامه دادراشاره

خااوار کنیااد و حواسااتون هساات، مااکنااه اینکااه مااادر و دختاار خیلااک باارار هزینااه مااک_

شاما مهمااون  ر نکنیااد  خاودر یااه زیازی بخاارر بادر دسااتتون کاه اینگااوری خگاالتزده     

دوناام ا ااه بمادا بگاام میگیااد زناات  مان هسااتید و  فتاانا ا ن درسات نیساات  امااا ماک   
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رناارذ کاارده  رااس مگبااورر ا ااو: میزبااانک رو زیاار رااا باا ارر  تااا حااا  هاایچ، لطفااا از   

 !تون سرد نشهاین ماه به بمد نوفه اخاره رو بهم بدید  زایک

 :مامان با تمنه  فت

 .اومدراتیم ارزونتر درمکلتون مکای شد  هتل هیعگی شار ررهزینه_

 :خواب دادر

هزینااه شااار زیاااد نبااود  راااتختک و را شااا و کوااات و زهرمااار و ایاان  لاادون دساات   _

 .دور و تلی سفر مکه  رون دراومد

 :روزخندی زدر و ادامه دادر

کنیااد، امکاناااذ رو بااا شُاادید مثاال حکومتمااون، مالیاااذ رو بااا سااوئیس مقایسااه مااک  _

بینیااد، اقاا  ساافر مکااه بااه زشاامتون لااه بااا هااومن و ارانااک رو نمااکسااومالک  راتااار خا

  از ایان باه بماد    اومده  بخشا زند ساله اخااره از تارف مان رو هام کاه کاال ندیدیاد       

 .متوخها میشید

 :سهیال زودتر از مامان بلند شد و از خالباسک مانتوا رو برداشت

  مملاور نیسات زارا    مامان راشو بریم تاا راو: ایان زناد ساا: رو هام ازماون نگراتاه        _

 از و تک زن  راته اینقدر  دا فت شدهض

خونساارد ساار خااار نشسااتم و زاااییم رو نوشاایدر  مامااان هاام راشااد و بااا تااوپ راار      

 :لباس روشید و  بل از راتن  فت

 .کردر اینقدر رست باشکاکر نمک_

ای کشاایدر و راهااار رو روی میااز دراز   بمااد از راااتن مامااان و سااهیال رااوف کالاااه     

 :ال از اتاز خواب بیرون اومدکردر  لی

 راتنض_

 .اوهور_

 .بک هیچ حراک شرو  به خمع کردن لیوانهای زای و ریشدستیهای میوه کرد
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 !ولا کن، بیا ریشم_

بساات رو باااز کاارد و روی کااانتر انااداخت و ب اال دسااتم     ریشاابندی کااه داشاات مااک  

 .نشست

 :دستم رو تو دستا  رات و نوازا کرد

 .اومد  یه خا دیگه بودریا نمک کاا این  فتگو تو خونه ما_

 .اوهور_

خواساات باباات تنهااا   اشااتنمون مو ااع بحااث ازا تشااکر کاانم، امااا  باال از   دلاام مااک

 .اینکه بخوار حراک بزنم، موبایلم به  دا دراومد  موبایل مامان بود

 !سالر مامان خان_

 ...سالر    سیاوا زن  زدر بهت بگم خیلک رسستک، خییلک نامردی، خیییلک_

اا رو  طاع کااردر، نگااهک باه لاایال کاه بلناد شااده باود و  واد راااتن باه اتاااز رو         حار 

 :داشت، انداختم

  زراااض زون حقم رو خواستمض زون سهمم رو خواستمض_

 سهیال به اعتبار اون اخاره رات ماشینا رو عو  کرد  ا ن ما زیکار کنیمض_

ره، راس از درصماد   هیچ کار، حاا  کاه ساهیال خاانم خواساته ماشاین شاساک بلناد بگیا         _

خااودا هاام  ساا  ماشااینا رو بااده  ماان کااه مساائو: ماشااین مااد: بااا  خریاادن       

  .خواهرر نیستم

 انداز واسه خهازا داشته باشهضخوادض   نباید یه رسرس اردا خهاز نمک_

 :راهار رو از روی میز برداشتم

ببیااانم مااان رو از کنارمساااگد برداشاااتیدض سااارراهک هساااتم کاااه از خیااای مااان    _

 اریااد تااو خیاای دخترتااونض مااادر ماان! ماانم کلااک  ساا  در ماااه دارر د مااکداریاابرمااک

میاادر، یااه مطاای از خااودر ناادارر  ایاان  اال دختاار شااما زمااان ازدواج ماان بااه روی      
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خودا صورد که دسات بارادرر خالیاهض ناه! اون و ات انتظاار داریاد مان هار مااه کلاک            

  مضزبون رو بدر به شما که برای سهیال هزینه کنیدض خودر زالرو: بک

 !تو مسردی، و یفته برا خواهرذ هزینه کنک_

اناادازا از ماان بیشااتره و زمااان نیاااز   خااواهری کااه خااودا شااایل هساات و رااس  _

 !!من، زیزی به روی مبارک خودا نیاوردض

 !تو اکر کن خواهرذ درصمد نداره_

 :از روی مبل بلند شدر

میاار   ا ه به اکر کردنه شما هام اکار کان مان یاه ممتااد عوسایم کاه شای باه شای           _

 . یررلرزونم و رو: موادر رو به زور ازتون مکتن و بدنتون رو مک

تااق  وشااک رو  طااع کاارد  خیلااک عواابانک بااودر، تااا اون مو ااع توااورر ایاان بااود کااه   

کاانم  امااا و تااک اهمیاادر مامااان زقاادر یوشیااا ساامت      دارر بااه مااادرر کمااک مااک  

 .دخترشه، احساس بالهت شدیدی بهم دست داد

اتاااز شاادر، امااا لاایال زیاازی بااه روی خااودا نیاااورد و تااالا   عواابک و ناراحاات وارد 

 .کرد به شیوه یک همسر و همراه نمونه، اکرر رو خالک کنه و بهم صراما بده

سااه شاای بمااد کااه بااه منزلشااون راتاایم، سااهیال ا ااال از اتااا ا بیاارون نیومااد  مامااان  

احساااس باهااامون برخااورد کاارد و زااون او: ماااه بااود، راکاات   هاام خیلااک ساارد و بااک 

 :رولک رو با اکراه روی میز   اشت و  فت

ذ    تااا زن نگراتااه بااودی دو واحااد اخاااره داشااتم، ا ن شااده  بیااا ایاانم اخاااره خونااه_

 .ی    خدای ما هم بزر هینوفه واحد   هیک

 :درخا رشت کارذ ویزیتم که همیشه تو کیفم هست، شماره حسابم رو نوشتم

 .این شماره بریزیددستتون درد نکنه، لطفا از دامه بمد به _

کارد باا ناو   فتاارا مان راکات رو بهاا راس میادر، حساابک خاا            مامان که اکر ماک 

توخاه باه حراور ماا رو باه تلویزیاون کارد و کنتار: رو دسات  راات  مان            خورد و بک
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و لاایال هاام خیلااک عااادی میااوه خااوردیم و بمااد از حاادود ده د یقااه خااداحااظک کااردیم  

بمااد برخوردهاا عاادی و سااوزا ررداخات سااهم     و باه خوناه بر شااتیم  البتاه از داماه    

  .ا خاره کمتر شد

 

 

 «لیال»

 :تازه روروا سفیدر رو روشیده بودر که در زدند  هومن بود با صراس

 خوایضمهمون نمک_

 .سالر     در روی زشم  بفرمایید_

وارد اتاااز ساانگا شاادند و صراس مثاال یااک خنااتلمن باهااار دساات داد  بمااد از         

 :وی  ندلک بیمار نشست و  فتررسک، هومن راحوا:

 بمداز  هر میری خونه مامانمض_

  .بله، مستقیم از همینگا میرر_

 :هومن دست صراس رو تو دستا  رات

 تی  همراهیت کنهضدوست داری یه رسر خوا_

 :با هیگان ااراتک به صراس نگاه کردر و دستار رو بهم کوبیدر و  فتم

مااروز ماان و تااو بااا هاام اینگااا رو      ماان و ایاان همااه خوشاابختک محالااه!    رااس ا     _

  ردونیم  بمد هم دوتایک میریم مهمونک خونه مامان راسیه، باشهضمک

صراس بااک کااالر ساار تکااون داد و بمااد از راااتن هااومن شاارو  بااه بااا  رااایین رریاادن   

 :کرد

 زنک ترمه هم بیادضص  خووون، ص  خوون   زن  مک_

 :خندیدر

 ینگا   بحانه خوردیضترمه ا ن خوابه، بمد هم نمیشه بیاد ا_

 میشه ا ن که کسک نیست بهت زنممو نگمض همون لیال بگمض_
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 :دستک به موهای رر و خوشگلا کشیدر و اونها رو بهم ریختم

 !صره بابا، راحت باا_

 !هارس بابار نفهمه_

 :خودر رو همقدا کردر و مشتم رو خلو صوردر

 !یه رازه، بین من و تو_

رو باااز کاارد  وسااایل نقاشاایا رو درصورد و روی   مشااتا رو بااه مشااتم زد و کاایفا 

 :میز   اشت

 !اینو دیشی برا تو کشیدر_

 :خلو اومدر و سرکک به داتر نقاشک کشیدر

 !ببینمض_

 !ست، این منم، اینم تویکاین ترمه_

هااای خااودا و ترمااه رو باازرگ کشاایده بااود، ماان رو کوزیااک!!!  اااهرا  وشااواره     

بااه زشااما اومااده بااود زااون نوااف   بلناادی کااه اون شاای بااه  ااوا داشااتم خیلااک  

 .ارتفا  لیالی نقاشک رو خ   وشواره کشیده بود

 .به! یه امرا رای نقاشیت بزن، ب سبونما به دیواربه_

خطااک کاارد و اسااما رو نوشاات     شاااد و ساارخوا رااایین نقاشااک رو کوتاااه خاا      

  .نقاشک رو به دیوار کنار دستگاه ادیومتر زسبوندر

 بریم  بحانه بگیریمض_

 !بریم_

سااینک  اابحانه رو روی میااز   اشااتم و همونطااور کااه باارای خااودر و صراس لقمااه       

دادر  کاارد،  ااوا مااککااردر بااه خاااتراتک کااه از مهاادکودک تمریااف مااکدرساات مااک

هاااا رو بخااوره تااا بااا ورود خااانم میانسااا: و خااوا روشااک، از صراس خواسااتم لقمااه 

 .من به کارار برسم
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گااااه کااارد و بماااد از رایاااان تسااات خاااانم میانساااا: باااا لبخناااد مهرباااونک باااه ماااا ن 

 :ادیومتریا، رو به صراس  فت

 !خوا به حالت  زه مامان مهربونک داری_

 :ا رو خدی کردصراس  یااه

 !مامانم نیست، دوستمه_

ابروهاااار از شااادذ تمگااای باااه ریشاااونیم زسااابید، خندیااادر و دساااتک باااه موهاااای 

 تااوی از ا االهبالا ی  فاات و «صهااان»رررشااتا کشاایدر  خااانم میانسااا: هاام بااا خنااده 

 :داد نشون بهم رو عکسک موبایلا،  الری

ایاان رساارمه، سااک سالشااه، مهناادس نفتااه تااو شاارکت نفاات هاام اسااتخدار رساامیه     _

ذ رو میاادی یااه ای هاام نیساات! شاماره ب اه سااالمیه، اهال هاایچ دود و در و کااار اساااه   

  رار صشنایک باهم براتون ب اررض

 :تی  انداختمنگاهک به عکس رسر خوون و خوا

 .من مت هلم_

 ذ کو رسضحلقه_

 :نگاهک به دستم انداختم و با خنده  فتم

دیشاای کتلاات درساات کااردر، درصوردر دیگااه یااادر رااات دسااتم کاانم  انشاااب یااه    _

 .مورد خوب، اونگور که دوست دارید  سمتتون بشه

 !خواهر نداریض یکک به خانمک خودذض_

انم باودن مان رو از کگاا    مونده بودر ایان بناده خادا تاو نایم سااعت تسات شانوایک خا         

 :رسید، حیف بود بپرهاهمیده، از تراک مورد خوبک به نظر مک

اا هاام خیلااک  وا  خااواهر خااانم باارادرر هساات، خااودا خیلااک خانمااه، خااانواده    _

 ....اهمیده هستن
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عکااس شاایرین خااواهر نوشااین رو از تااو  وشاایم بهااا نشااون دادر و شااماره مااادر     

 .نوشین رو هم بهشون دادر

تن خاانم میانساا:، همکاارر تباق ممماو: باا تا خیر اوماد و کایس بمادی رو           بمد از راا 

دید  من هم در اوا ال باین ویزیات کیساها باا صراس ماررلاه باازی کاردر  تاا سااعت           

دو کااه ساااعت رایااان کااار بااود، زنااد بااار هااومن و ارانااک تماااس  راتنااد و بمااد از     

بهااا   فااتابااراز شاارمند ک بااا صراس  ااحبت کردنااد  هاار دامااه هاام صراس مااک    

 .  رهخیلک خوا مک

تیاا  بااه منااز: خالااه راساایه راااتم    صیانااس  ااراتم و بااا همراهااک یااه ص ااای خااوا  

میلاک باه اااز مهماونک، باه      مهمانک زنونه ختم انمار  راتاه باود و مان هام باا وخاود باک       

حرماات خااود خالااه راساایه و تمایاال ساایاوا مسااتقیم از محاال کااار بااه مهمااونک راااتم  

یده بااودر و تااو محاال کااارر بمااد از نماااز صرایشاام رو  اابح زود موهااار رو سشااوار کشاا

 .رایک مگلسک هم تو ساک مقوایک همراهم بودکامل کرده بودر  لباس و در

وارد کااه شاادر بمااد از خااوا و بااا و تمارااااذ مممااو: بااا مهمانهااا کااه بااه ییاار از     

هااای زری خالااه هااا و عااروسزری خااانم و خالااه راساایه و مااامبزرگ بقیااه دخترخالااه 

دند، بارای تماویه لبااس باه اتااز رااتم  صراس هام رایا خالاه راسایه راات            خانم بو

و بااا صب و تاااب زیاااد از بازیهااایک کااه کاارده بااودیم و نقاشاایهایک کااه کشاایده بااودیم،  

 :تمریف کرد

امااروز یااه خااانمک هاام از زنممااو خواساات عروسااک کنااه، زنممااو  فاات ماان خااودر     _

و  فاات خااواهر عروسااک کااردر، بمااد  فاات یااه عااروس خااوب بهمااون بگااو، زنمماا    

 .خواهر داداشا خیلک خوبه

 وارد و  فاااتم ایبگ روناااه بخیااار خااادا شااانیدرسماااک در رشااات از رو صراس  ااادای 

 .شدر ر یرایک

 :با اومدنم به سالن، مامبزرگ نگاه خا ک به سرتارای من انداخت
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 !صراس میگه واست خواستگار اومده، زشم سیاوا روشن_

 :ها نشستمخالهلبخندی زدر و کنار دست یکک از عروس

 .صره، مریرم بود، او: اکر کرد صراس رسرمه، بمد توور کرد مگردر_

 اااویک از خواساااتگارهای بماااد از   بقیاااه مهمانهاااا شااارو  کردناااد باااه خااااتره      

 :ازدواخشون، که مامبزرگ دوباره من رو مخاتی  رار داد

 صراس میگه ارستادیا واسه یکک! واسه کک ارستادیاض_

بااود، راسااا دادر بااه خااواهر خااانم باارادرر  تااا  ساامت  هاااا خااوب صره، مشخوااه_

 !زک باشه

 :مامبزرگ با بک سیاستک تمار  فت

 !هاستضخواهر شوهر دسته  لت خلو زشمته! حواست به یریبه _

ای و ماان بیشااتر از شااما مشااتا م نااوه عقااده»زنااد لحظااه تااو: کشااید تااا بتااونم خملااه 

خاواد لمان و نفارین    دلام نماک  بیشمورتون ازدواج کناه و شارّا از سارر کام شاه، اماا       

یااه نفاار دیگااه رشاات ساارر باشااهس شاایرین هاام از نااوه شااما خیلااک خیلااک بااه ماان        

 :رو به این  ورذ بیان کنم« نزدیکتره!

خاورد  خاواهر خاانم بارادرر هام یریباه نیسات،        شرای  سنیا به ساهیال خاون نماک   _

 .دوستمه و مثل نوشین، زنداداشم برار عزیزه

کارد مان رو نبیناه! انگاار     هام راتاه باود و عماال سامک ماک       یااه زری خانم بادخور تاو   

  !حق دخترا رو ب : و بخشا کردر

ا، ب اال دسااتم  خااانمک کااه نفهمیاادر دخترخالااه زری خااانم بااود یااا عااروس خالااه     

ای  راتااه بااود کااه امکااان   ونااهنشساات و در حالیکااه دسااتا رو خلااو  ااورتا بااه  

 :لبخوانک از دیگران  راته بشه، زیر لی  فت

 !کنهری یویا مکشوهبک_
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دلاام واسااه سااهیال کااه بااا حما اات مااامبزرگ و مااادرا عنااوان باادی روا   اشااته     

هااایک کااه در مااورد ازدواج و   یااریشااده بااود، شاادید سااوخت  یااه لحظااه بااه خبهااه   

 :ترس از متلک دیگران داشت، حق دادر  به همون شیوه زیر لبک  فتم

 !کنهس خیلک سختگیرهسهیال شرای  بهتر از این مورد من رو ندیده رد مک_

همیشااه از ایاان تیاا  مهمانیهااا باادر میوماادس اسااما مهمااانک م هبیااه، وا میااتا         

بااازی! شاااید ا ااه بسااتگان خااودر بودنااد یااا باهاشااون     زنااکمهمااانک ییباات و خالااه 

خاوری وا ماا خیلاک مما ب باودر  سامک       دوست و  میمک باودر ساخت نباود  اماا ایان     

م و رشاات  ااحنه رو حفاا  کاانم   کااردر بااا هاادی خااواهر هااومن تااو صشااپزخونه باشاا  

 .راتم دنبالم میومدصراس هم که مثل کا تنبون بهم و ل بود و هرخا مک

ایشااون شاارو  بااه  ااحبت کمااک کااه از شاارو  مهمااانک ا االک   شاات و خااانم خلسااه 

تاونم حتاک تاو صشاپزخونه بماونم و باه حراهاای  اد مان یاه یااز            کرد، دیدر ا ال نمک

ه اتاااز تمااویه لباااس راااتم و از صراس    ای  ااوا باادرس بنااابراین باا   خااانم خلسااه 

هااا رو  اادا بزنااه و بیاااره اونگااا تااا باهاشااون بااازی کاانم      خواسااتم بااره تمااار ب ااه  

اینگااوری هاام ماان یااه کااار مثباات تااو مهمااونک انگااار داده بااودر و بااا ساار رر کااردن  

 ااراتم، هاام احتمااا: اینکااه خااواب خفنگیاااذ خااانم    هااا خلااو سرو اادا رو مااک ب ااه

 .رسیدس رو دزار تشنی کنم، به  فر مکای رو بدر و مگلخلسه

ایشااون رااات، از اتاااز تمااویه  و تااک مهمااانک خااتم انمااار تمااور شااد و خااانم خلسااه  

هاا ت ییار ناار ریادا کارده باود، بیارون اومادر و روی زماین کناار           لباس که به اتاز ب اه 

دساات مادرشااوهرر نشسااتم  سااهیال و ارانااک تااازه رساایده بودنااد و هاار دو تااو         

هااا کردناد  البتااه باا هار دو تااو اتااز ب اه     یااه اامیال خاوا و بااا ماک   صشاپزخونه باا بق  

ک کاارده بااودر  بااا اوماادن ارانااک صراس هاام از حالاات زساابند ک بااه ماان  ب و*ساارو

 .خارج شده و ریا مادرا راته بود
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کااردر کااه صراس بااه تاارام اومااد و    بااه  فتگااوی زری خااانم و خانمهااا  ااوا مااک    

 :ررسید

 زنممو، مامان میگه صا خوردیض_

از خااواب ماان، یکااک از خانمهااای حاساار کااه تااا اون مو ااع لبخناادهای مکااا        باال

 :مرگ ما زیادی تحویلم داده بود، با حیرذ  فت

 تو شوهر داریض_

 :با خنده  فتم

 !با اخازه شما_

کاانم مااادرذ رو ریاادا کاانم، ازذ خواسااتگاری کاانم، اون    ماان کلااک دارر اکاار مااک  _

 !و ت تو شوهر داری

زری خاانم بارای خاالک نباودن عریراه لبخنادی سارد و        من باا لا ذ وااار خندیادر و     

رو  روی لبهااااا صورد  دو تاااا خواساااتگار تاااو یاااک روز، اونااام خبااار یکااایا   باااک

 خهاااانک رکاااورد یاااه! باااده ر  زشاااما خلاااو دیگاااری و برساااه مادرشاااوهرر باااه 

 !میشه محسوب

 :خاله راسیه با یرور من رو ممراک کرد

 .لیال خون عروس خواهرمه_

 «سلیقگیهضل بگیر زری خانم! انتخاب  یااه من نشونه بکتحوی»تو دلم  فتمخ 

 :مامبزرگ مگدد با بک سیاستک تمار نگاهک به صشپزخونه انداخت

اینگااا دختاار خااوب زیاااده، یااه نگاااه دور و باارذ بناادازی موردهااای بهتاارر ریاادا       _

 .کنکمک

تفلااک سااهیال  رمااز شااد، نفهمیاادر از خگالاات بااود یااا از عواابانیتس احتمااا: شااک      

تاار بااود زااون زیاار لاای زیاازی بااه هاادی  فاات و هاادی هاام دسااتا رو بااه  یدور  ااو

 .دلگویک اشار داد
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بااا دیاادن راتارهااای مااامبزرگ و زری خااانم بااه سااهیال باباات حساساایت بااه مقولااه       

 .ازدواج خیلک بیا از یه لحظه، حق دادر  وا ما دلم به حالا سوخت

الذ بااا  دارنااد، هااای ایاان خااانواده تحواایتمااار نااوه»هااای  هناایم شاارو  شااد وا ویااه 

حتااک یکیشااون تااو المپیاااد یااا شاااید هاام خشاانواره خااوارزمک ماادا: صورده، رااس اقاا   

کیوشااون هاام با ساات کااه رشااتکار و اراده تونسااته رو هااوا رشااتکار بااا  ندارنااد، صی

و استمدادشااون مااانور بااده! بمااد ایاان دو تااا شاااهکار خلقاات از کگااا دراومدناادض باااز    

ر شاااهکاره! یحتماال خهااا ینااک مثباات ایاان    زری خااانور خوبااه، مامااانا کااه سااور  

خواساات خهااا ینااک  ااورذ بگیااره  وساا   ااورذ  راتااه، حااا  ا ااه واسااه مااا مااک  

 «.کردکیو خانواده به نوف تقلیل ریدا مکصی

بااا راااتن مهمانهااای یریبااه، ساایاوا و هااومن و ص ااا هااادی همساار هاادی وارد خمااع    

ای بااا لحاان  زناادهشاادند  بمااد از خااوا و بااا و احوالپرساایهای تکااراری، مااامبزرگ 

 :رو به سیاوا  فت

 !زشمت روشن! واسه عیالت خواستگار اومده بود_

 :ای ناراحتک رو به من کرد و با خنده  فتسیاوا بدون  ره

 ذ کوضخداض! کور بودن حلقه تو دستت رو ببیننض!   عه   حلقه_

 .دیشی کتلت درست کردر از دستم درصوردر، یادر رات دوباره دست کنم_

 :برشک به ررتقالا داد و با خنده ررسید سیاوا

 !حا  شرای  خواستگارذ زطور بودض عمرا بهتر از من بوده باشه_

ماااامبزرگ و زری خاااانور باااا ت ساااف نگااااهک باااه سااایاوا انداختناااد و زری خاااانور 

 : فت

 !ماشا  به ییرتت_

 دهااان همساارر بااا خونسااردی نواافه ررتقااالا رو بااه ماان داد و خااودا ررکااک در    

 :   اشت
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بیننااد ازا خاای مااردر شاامور دارنااد، یااه هم ااین خااانور همااه زااک تمااومک رو مااک  _

کنناد دیگاه! بناده خادا، کاف دساتا رو کاه باو نکارده باوده، ایشاون            خواستگاری مک

 !ااتخار همسری منو داره

 شااتیم ساایاوا مااکدیگااه  ااحبتک از خواسااتگاری نشااد، امااا شاای کااه بااه خونااه باار  

 :خیلک عادی  فت

لقاااه ازدواخماااون خاااایک نااری  دساااتت باشاااه خیلاااک  ساامک کااان دیگاااه باادون ح  _

 ! شنگتره

 :اق   فتم

 .حتما عزیز دلم_

 

 باال از اینکااه کلیااد رو تااو  فاال در وروی ساااختمون بناادازر، در باااز شااد و خااانم        

 .خاماسبک همسایه کناریمون از ساختمون بیرون اومد

 سالر، عورتون بخیر    ایوا، دستتون زک شدهض_

 :تا انداختنگاهک به  چ سبز رن  دس

کننااد، ماانم بااا دوزرخااه توااادف کااردر  دیااروز  همااه بااا بنااز و تویوتااا توااادف مااک _

رویس یاه رسار سایزده، زهاارده سااله باا دوزرخاه خاورد بهام           راته بودر رارک ریااده 

 .ااینم شد نتیگه

راایا از ابااراز ت سااف ماان، خااانمک بااا عگلااه از ماشااین رااارک شااده خلااوی رارکیناا   

ه میااوه خلااوی در ورودی   اشاات و رو بااه خااانم خاماساابک ریاااده شااد و زنااد تااا کیساا

 :ررسک  فتبدون هیچ احوا:

 .من خیلک دیرر شده، سهراب منتظرمه، بای_

هااا نگاااه کااردر و رااات  مبهااوذ بااه دساات شکسااته خااانم خاماساابک و رالسااتیک میااوه

 .ها رو برداشتم و با هم با  اومدیمو کیسه
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 :خلوی در منزلشون که رسیدر  فتم

شاورر  هاا کاار ساختک باشاه، اخاازه بدیاد مان ماک        کانم یاه دساتک شساتن میاوه      اکر_

  .براتون میارر

از خاادا خواسااته  بااو: کاارد  در خونااه رو باااز کااردر و تمااارف کااردر وارد بشااه         

خوشاابختانه خونااه کااامال مرتاای و تمیااز بااود و صماااده راا یرایک از مهمااان  مااانتور رو    

بااا همااون تاااپ و شاالوار خینااک کااه     ر روی تخاات   اشااتم و  درصوردر و بااا مقنمااه 

هااا رو برداشااتم و ریشاابند بسااتم و شاارو    روشاایده بااودر بااه سااالن بر شااتم  میااوه  

 .هابندا میوهکردر به شستن دستهای خودر و رشت

ر شااده بااود زااه خااوری اینااا رو بیااارر بااا  و بشااورر  خاادا نیااک بااراذ بخااواد  یوااه_

کااردر روزی یااه ساااعت بیاااد نسااا زن ساارایدار ساااختمون ب لااک  ااحبت حااا  بااا  اال

 ...کارار رو بکنه، اما امروز رو خایک  و: داده بودس نمیشد بیاد

 :بدون اینکه به سمتا بر ردر،  فتم

  !زه خوب_

عروساام بااود!!! عااروس کااوزیکم! شاای مهمااون دارر بااه منااوچ  فااتم میااوه بخااره،    _

 ....اونم به خانما  فت

 : راا برای اینکه حراک زده باشم،  فتم

 .براتون نگهشون دارهخدا _

 :مقدمه شرو  کرد به دردد: کردنبک

زند تا عروس داشتن خیلاک ساخته، باه یکیشاون یاه هدیاه بادی بایاد باه بقیاه هام            _ 

  .عین همون رو بدی، و رنه متهم میشک به ارز   اشتن

 :خندیدر و  فتم

 .کنید یه بار هم زحمت خرید رو داریدخی عوسا یه بار اکر مک_
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ه اونااا کااه مثاال هاام نیسااتند، ا ن زن منااوچ رساار کااوزیکم رو دیاادی  نااه دیگااه! صخاا_

هااا رو بیاااره بااا   زناا  زد کااه دیاارر  دونساات ماان دسااتم شکسااته، نکاارد کیسااه مااک

هااا رو شاده بیاا در در  حاا  ا ااه زن اریادون رسار باازر م باود، مثال تااو میوماد میاوه         

مااد زد ب اشاات  بااا ماان هاام حاارف مااک کاارد  تااو یخ ااا: مااکشساات، خشااک مااکمااک

 .رات دنبا: کار خودامک

 :بدون اینکه به سمتا بر ردر،  فتم

 همین دو تا رسر رو داریدض_

 .نه، سه تا  اریدون، ایرج، منوزهر_

 :با لبخند  فتم

 ای! احیانا بین ایرج و منوزهر یه دختر نبودهضزه شاهنامه_

 :یا خندیدیا

 .ل نگاه نکرده بودرصره، یه دختر بین این دو تا سق  شد  تا حا  به این شک_

 .خواستید نهرت رو ادامه بدید بمدی میشد نو رمک_

 :خندید و دوباره  حبت رو به عروساا کشوند

زن ایارج هاام بااه از تاو نباشااه، خیلااک خانماه  ا ن کانااادان  اون مو ااع کاه ایااران بااود     _

 رااات  زد  خااودا باارار کااار ر خونااه مااکای دو سااه بااار بهاام ساار مااکحاادا ل هفتااه

کارد کاه مان میاار     راتم مسااارذ شای  ابلا میوماد خوناه رو تمیاز ماک       مک هر و ت

بیانم یاه    اردر ماک  رر یازد، برماک  تو  و م نخاوره  از و تاک رااتن کاناادا، مان کاه ماک       

بنااد انگشاات خاااک رو وسااایلمه  البتااه زن اریاادون خااودا شااایله، و اات نااداره  ا ااه 

هر کااه هاایچ  کاارد  زن منااوزبهااا بگاام میاااد کمااک  زن ایاارج خودخااوا کمااک مااک

تااو کااه تااازه یااه ماهااه همسااایم شاادی حواساات بهاام بااود، اون نااه! حااا  ایناااا مهاام   

نیساات! تو مشااون درده! یااه انگشااتر زماارد داشااتم، هاار سااه تاشااون زشمشااون        

دنبااالا بااود  ماانم روز او: عیااد کااه اوماادن عیااد دیاادنک دادر بااه زن ایاارج  بااه اونااا   
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بااه راه انااداخت زن منااوچ  صی  انگشااتر تااال مممااولک دادرس ا ااه باادونک زااه دعااوایک   

 اری، صی تفر ااه بااین خاریهااا انااداختک! بهشااون     ااارز   اشااتک، صی تبماایه مااک   

کنیاد کاه تو اع یگاور راتاار کاردن از تارف مان رو          فتم مگه شما یکساان راتاار ماک   

 داریدض

نشسااتم ریشاابندر رو باااز کااردر و ساار خاااا   اشااتم و همونطااور کااه روی مباال مااک 

 : فتم

 وهرر شانس صوردن اق  یه عروس دارنضرس مادر و مادرش_

سخته، خیلک سخته راتاار کاردن باا زناد تاا خااری یاا زناد تاا باخنااز  خودشاون رو            _

 !کنهبینند که برا اون یکک زیکار مکبینند، اق  بزر تر رو مکنمک

خواساات زودتاار بااره تااا خیلااک خسااته بااودر و احساااس کسااالت هاام داشااتم  دلاام مااک

 اشااتم کااردرس مااک هااا رو خشااک نمااک چ و اات میااوه دراز بکشاام  باارای خااودر هاای  

 اشاتم تاو یخ اا:  اماا باه خااتر کوتااه کاردن حراهاای          خودا خشک بشه بماد ماک  

 .ها کردرخانم خاماسبک دستما: نویک برداشتم و شرو  به خشک کردن میوه

 :خا شد و  فتکمک روی مبل خابه

 کنکضتو واسه مادرشوهرذ هم از این کارا مک_

 :کردر و  فتم زند لحظه اکر

 .راستا هیچ و ت نیازی بهم نداشته که بخوار کاری براا بکنم_

حاارف خااانم خاماساابک تلنگااری شااد بااه خاااتراتمس شاااید مادرشااوهرر و یااا حتااک       

ساایاوا متوخااه نشااده باشااند امااا ماان خیلااک در مقاباال زری خااانور موسااع  یرانااه و   

 . اه رست )حدا ل نسبت به شخویت خودر( برخورد داشتم

 رااات مو یانااه تااالا   ااراتم یااا ساایاوا مااک ر کااه تااو خونااه صبمیااوه مااک  هاار بااا

میلاک، باا میال و    کردر به انادازه دو لیاوان بشاه، یاا ا ار بیشاتر میشاد باا وخاود باک          مک

خااوردر کااه یااه و اات خاادای ریباات  اااهری زیاااد باایا از یااک لیااوان نوشاایدنک مااک 
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سااه لیااوان صب  اد یااه لیااوان صبمیااوه رااایین ببااره  حتااک یااک بااار نکاارده ساایاوا نخااو

 فات  هویی رشت سر هام خاوردر تاا زیازی اساااه نیااد  هار داماه هام سایاوا ماک           

شااون صبمیااوه  ااراتن بااا اون بااوده و حااا  کااه نیساات، صبمیااوه تااو خونااه      تااو خونااه

 .کردر دسرسکمادرا تمطیل شده و من میگفتم صخکس و در د: اسااه مک

رود، مادرشااوهرر  فاات و یااا یااک بااار اواخاار مهاار،  باال از راااتن مااا بااه بااا  خاااخ     

دمنااوا باارگ بااه باارای  لاای خوبااه  اوناییکااه درخاات بااه دارنااد ایاان مو ااع سااا:      

کننااد  یااه خااور بااا زبااون  بر هااای بااه رو  باال از خشااک شاادن و ریخااتن، خمااع مااک  

زبونک  فت بابا برا مان بارگ باه بیاار  اماا مان مثال هار ساا: کلاک و ات   اشاتم،             بک

ر و باارای عمااه محبوبااه و مااادرزنممور  تمااار بر هااا رو از روی دو درخاات خمااع کاارد 

ارسااتادر  یااک کیسااه هاام باارای خااودر برداشااتم کااه در مقاباال نگاااه راار حیاارذ       

 .سیاوا خشک کرده و تو کابینت   اشتم و خزو دمنوشهای خودر  رار دادر

حتااک زمانیکااه یکااک از کییسااهار از شااما: باارار نااوعک ترشااک صورد کااه از شااکلا       

مادرشااوهرر دوساات داره، حاساار نشاادر بااراا  دونسااتممشاامئز شااده بااودر، امااا مااک

بباارر  بااه یکااک از همکااارار ریشااکا کااردر و ریسااک اینکااه بااه خونااه بیااارر و یااه     

 .و ت خدای ناکرده سیاوا بگه بدیما به مامانم رو نپ یراتم

ر مقایساه کاردر، نتیگاه باه شادذ      و تک این راتارهاا رو باا برخاورد خاودر باا خاانواده      

صورده بودنااد رو بااه راحتااک بااه  فرونااک کااه باارار  عگیاای یریاای شااد  ماان حتااک زع  

دونسااتم مامااان یااا نوشااین دوساات دیاادر کااه مااکمامااان دادر  و ا ااه خااایک زیاازی مااک

کااردر  امااا باارای مادرشااوهرر نهایاات لطفاام دو تااا دونااه    ا مااکدارنااد، حتمااا تهیااه 

 .کیلیپس و روسری از مترو بوده

 :شید دای خانم خاماسبک من رو از مرور خاتراتم بیرون ک

 !عو  نیک ببینک مادر  زند تا شو بردار، زیاده_
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بمااد از راااتن خااانم خاماساابک از خسااتگک همونگااا رو زمااین دراز کشاایدر و خااوابم     

 .برد

 تو زرا اینگا خوابیدیض زرا زیزی روذ ننداختکض_

  .زند  انیه تو: کشید تا ویندوزر با  اومد و متوخه حرور سیاوا شدر

 سالر، کک اومدیض_

 خوریض ک سرما مک، خا  ح  بود اینگا رو زمین خوابیدیض نمکعلیک_

 :بلند شدر و کا و  وسک به خودر دادر

 .خواستم بخوابم، اینگا هم لوله شواای رد شده، زمینا دایهنمک_

 :یدب و*ساومد ترام و ریشونیم رو 

 !هنوز خمار خوابک_

 .صره، بدنم کرخته_

 .رو صماده کردرتا سیاوا به حمار رات دوا بگیره، زای 

 .با همون حوله خواست روی مبل بشینه که دادر دراومد 

 !شینم  وسواسکباشه بابا نمک_

 !ریزر، لباست رو بپوا  صخه با حولهض!     ایششاتا زایک مک_

زااای کااه صوردر دیاادر لباااس راحتااک روشاایده و روی زمااین نشسااته و بااه دیااوار تکیااه 

  .داده

  .هوس کردر سنتک رو زمین بشینم_

 :کنار دستا نشستم و سینک رو به کناری   اشتم

 !تنوعه_

دوباااره دراز کشاایدر و ایاان باااار ساارر رو بااه خاااای   اشااتن رو بااازور، رو راااای        

همسااارر   اشاااتم  صرور دساااتک رو موهاااار کشاااید و درنهایااات دساااتا رو روی     

 :ر   اشت ونه
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 !تریاز همیشه  رر_

 .کنه  اکر کنم سرما خوردربدنم درد مک_

  . ر برداشت و دستم رو تو دستا  راترو از روی  ونهدستا 

 ااردی کمااه، باادون خااوری لخاات و رتااک تااو خونااه مااکباارو رو تخاات بخااواب  همااین_

 .روانداز هم بگیر بخواب  بمد میگه سرما خوردر  راشو  لم  راشو

 !اونقدرا مریه نیستما_

کااه بااا   بااا تمااار وخااود لبخناادی بهاام زد کااه عشااق و محباات رو بااه  ااورذ  لبهااایک 

 :اومده بودن بهم نشون دادسرا به ررواز در

کشااامض ولاااک خااادی، بااارو اساااتراحت کااان  بااال از اینکاااه    باااده ناااازذ رو ماااک _

سااارماخورد ک انرییااات رو بگیاااره  داروی سااارماخورد ک اساااتراحته  یاااه بلاااوز     

صسااتین بلنااد هاام تناات کاان   اعاادتا بااا شاالوار خااین هاام نمیشااه خوابیااد، حااا  تااو      

 !دونمین شلوار خوابیده بودی، نمکزطوری تا ا ن با ا

هااای ساایاوا لیااوان زااای خااودر رو برداشااتم،    توخااه بااه تو اایه بلنااد شاادر و بااک 

 :دیگری رو هم به همسرر دادر و یه ور بها تکیه دادر

 ....نمیخواد  تا ا ن خواب بودر    امروز خانم خاماسبک اومده بود اینگا_

و ماان شساتم  اساامک از عااروس   اقا   فااتم دساتا شکسااته، یکاک بااراا میاوه صورد    

  .و زن منوچ نیاوردر

دوناام  روز او: کااه اومااده بااودیم اینگااا ازا خهاات  بلااه رو ررساایدر،  فاات نمااک    _

خوناه، مان زرتشااتیم    بماد رشات سارا  فات حااا  نگاک ایان ریرکاک زارا نماااز نماک         

 بهت  فته بودرض

 :لیوان خالک رو توی سینک   اشتم
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رتشاتک نداشاتم  اتفا اا یاه باار دیادر تاو باالکن         عه، نگفتاه باودی  تاا حاا  دوسات ز     _

یااه روسااری ساافید انداختااه بااود رو ساارا بااه ساامت نااور وایسااتاده بااود،  کاار         

 .خوندهکنه  نگو نماز خودشون رو مک فت  اکر کردر داره مدیتیشن مکمک

 :کمک  ورتم رو به ترف خودا زرخوند

ر بخاواب  یاه دی یاه    دا  شدی، زشماذ هام حاا: نادار شاده، لگباازی نکان  بارو بگیا        _

 . بر کن

دسااتم رو  رااات و بااه تاارف اتاااز باارد  رتااو رو روی رادیاااتوری کااه زساابیده بااه      

تخاات بااود انااداخت و اون رو توارااای بااین دیااوار و رادیاااتور اشااار داد و  اباات         

  .کرد

 .بیا اینم کرسک! حا  برو اون زیر_

 :خندیدر و خواستم برر بخوابم که دوباره  فت

 .عو  کن او: لباساذ رو_

بمااد بااا یرولنااد ساار اینکااه ماان زااه خااوری بااا شاالوار خااین تناا  خوابیاادر از اتاااز     

 :بیرون رات و با دو تا  رص سرماخورد ک و یه لیوان صب بر شت

 .اینو بخور بمد برو زیر کرسک،  شن  عرز کنیا_

 .ررستاری کردنت هم با  لدر بازیه_

 .از اتاز بیرون رات ی من رو درصورد و ری به کمر و باسنا داد و خنده

کارد و سارر سانگین شاده باود  اکار کانم باه ده د یقاه نرسایده،           وا ما بادنم درد ماک  

خااوابم باارد  از شاادذ خیسااک عاارز تاانم بیاادار شاادر کااه همزمااان  اادای نااه زناادان  

 .بلند سیاوا رو هم شنیدر

تونید یاه ساوپ بارار درسات کنیاد، بیاار ازتاون بگیاررض     صره، یاه کام کساالت            مک_

 !وا ما دمتون  رر! یا علک     حا  زون همسایه نیستیم    داره
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راا یرات از اینکااه مااادرا  بااو: نکاارد سااوپ بپاازه خیلااک خوشااحا: شاادر  ا ااه مااک  

 . راتمهایک که بها ندادر وخدان درد مکبابت صبمیوه

 :صرور در رو باز کرد

 .تو بخور، راشو خانممعزیز دلم، راشو صبمیوه_

 :ر ی زشمار رو باز کرد

 !دستت درد نکنه_

 :لیوان رو بهم داد

 !بخور اداذ شم من_

 :خندیدر

 .صوردا ه ا ن نوشین اینگا بود ادای عق زدن در مک_

 تو خلوذ دو نفره که مگازر هر خور دوست دارر  ربون  د ت برر، نیستمض_

 .زرا هر خور دوست داری  ربونم برو_

 :مشت صرومک به بازور زد

 !رو داد     دورذ بگردر میگن به خانما نباید_

 :نیمک از محتویاذ لیوان رو سر کشیدر

 دورذ بگردر یمنک زکض_

 :لبهاا رو به نشونه تفکر کمک خلو داد

 فات  شااید تمثیلاک از تاواف دور خوناه خادا       دونم  باباار همیشاه باه ماماان ماک     نمک_

زرخااه  باشااه، اینکااه تااو ممبااود منااک  شااایدر نمااادی از الکتاارونه کااه دور رروتااون مااک

 .دونم     دورذ بگردرنمک

 :ای از صبمیوه رو نوشیدری دیگهخرعه

 دونستک خیلک دوسیت داررضمک_

 !ما بیشتر_
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 .لیوان خالک رو به دستا دادر و دوباره زیر رتو راتم

 من میرر بیرون یه سری خرید کنم  کاری نداریض_

 !موا ی خودذ باا_

تم بهام بهاناه داده باود تاا هم نااان     حاا: باودر تاا خاواب، کرختااک کاه داشا      بیشاتر باک  

ه و نااوازا ساایاوا بیاادار ب و*ساازیاار رتااو بمااونم  نفهمیاادر کااک خااوابم باارد امااا بااا 

 :شدر

 .راشو اداذ شم، براذ شل م درست کردر  راشو بخور_

 :نگاهک به برشهای شل م که هنوز بخار ازا بلند میشد انداختم

  .من شل م دوست ندارر_

 :ز شل مها ارو برد و خلوی دهنم  راتنوک زنگا: رو داخل یکک ا

 .اببخور عمو ببینه، صباریک_

 .زند تکه شل م به خوردر داد و خودا هم را به رای من شل م خورد

بلنااد شاادر و بااه دستشااویک راااتم، و تااک بر شااتم دوباااره یااه لیااوان صب مرکباااذ بااه  

 .خوردر داد

 .تو ررستار خوبک هستک ولک من مریه نیستم_

 :رو از دستم  رات لیوان خالک

صره عزیااازر، تاااو ماااریه نیساااتک، اقااا  مااار  داری!    درماااان سااارماخورد ک   _

اسااتراحت، نوشاایدنک و شاال مه  یااه روز بااه خااودذ برسااک رو رااا میشااک  و رنااه اااردا  

اوساعت بدتر میشاه  تاویک کاه دو ساه روز دیگاه سامف ماهانات شارو  میشاه، بایاد           

 .زود سرماخورد یت رو مهار کنک

 !!ک رو داریاضصمار همه ز_

 :ای با  انداختشانه



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

559 

 

کااور کااه نیسااتم، رو تقااویم رومیاازی عالماات ساا ا: میاا اری باارا ماااه بمااد    صب      _

 هایک که هفته ریا درست کردی کگاستض لم

باااه بشاااقاب ساااوپ رشاااته ارنگاااک کاااه بااارار صورده باااود، نگااااه کاااردر  هاااویی و  

اا درشاات هاازمیناایا رو رنااده و  ارزهااا رو اسااالیس کاارده بااود  خمفااری   ساایی

خاارد شااده بااودس احتمااا  یااه بسااته سااوپ صماااده هاام تااوا ریختااه بااود، خیلااک لماااب 

داشاات  کمااک بااا  اشااق زیاار و روا کااردر، عطاار زعفاارونا تااو بیناایم ری یااد، اولااین 

 ااداداری « هااوووومممم» اشااق سااوپ رو کااه خااوردر، تماام ل یاا ا باعااث شااد      

   .بگم

 .المادستمحشره، اوز_

 :لبخند رهنک روی لبهاا اومد

 !نوا خووونت عشق من_

 خوریضخودذ نمک_

 :زشماا برز بدخنسک زد

مااونک یااا نااهض امتحااانا رو کااه رااس داد، بمااد    خااوار ببیاانم تااو زنااده مااک  نااه، مااک_

 .خوررمک

 :یه  اشق دیگه خوردر

 !خیلک خوشمزست  کودص ایک هستک واسه خودذ_

 : ری به  ردنا داد و  داا رو نازک کرد

 ریزید خواهرضشما تو سوپ مرزه هم مک_

 : اشق رو توی بشقاب   اشتم و رو کردر به سیاوا

 کنکضبد نگاه مک_
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ا   اشااته و رشاات میااز یاا اخوری نشسااته بااودیم، کااف دسااتا رو زیاار زونااه      

صرنگااا روی میااز بااود  بااا تمااار وخااود لبخنااد زده بااود و از نگاااها عشااق و محباات  

 .تراوا میشد

 .خوریکنم اینگوری با ولع ی ا مککیف مک_

 :کیه دادر به رشتک  ندلک و  فتمت

صمیاز اماروزذ   دوست داشاتن تاو زناد ک باا ارماو: رایا نمیارهس راتارهاای محبات         _

 اارف عشااقم رو ررهراار کاارده  مثاال زمااان عقاادمون تااو خونااه مااا  خیلااک خوشااحالم     

 .کنار همیم، همسریم

 :ا رو از روی دستا برداشت و با حف  همون نگاه و لبخند  فتزونه

، بیااا و خوشااحا: نباا    شااوهر بااه ایاان  لااک داری، عمااه ماانم خااای  نااه تااو رو خاادا_

 .تو بود، خوشحا: میشد

 !خنبه نکنهس بگو صمینخدا هیچ کس رو  راتار صدر بک_

 

 «سیاوا»

دنبااا: لاایال بااه مرکااز توانبخشااک اومااده بااودر  ماشااین رو ساامت مقاباال مرکااز رااارک   

شات و  ا ار مشا و: شادر      کردر و تا رایان کاار همسارر تاو راساای کناار مرکاز باه         

صوری  دای هروکار زناد دختار دبیرساتانک تاوخهم رو خلای کارد  باه تارز زنادا          

هاشااون رو مااالج سرشااون  اارار داشاات  بااا  خویدنااد و لبااه بااا یک مقنمااهصدامااس مااک

وخااود داشااتن یونیفااورر مدرسااه ری لاای داشااتند و بااا دیاادن توخااه ماان یکااک از اونااا   

ذ کشاید  زناد لحظاه باا ت ساف نگااها       زشمکک بهام زد و مثال یاک رسار  ذ ساو     

ار زااه ای باارار ارسااتاد  نفهمیاادر  یااااه  هب و*سااکااردرس لبهاااا رو ین ااه کاارد و   

شااون شادر  بااه ساامت ویتارین بوتیااک بر شااتم و   شاکلک شااده باود کااه سااویه خناده   

  .تالا کردر توخهک بهشون نکنم
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 :با شنیدن  دای همسرر به تراا بر شتم

 ایک ضسالر عزیزر، خیلک و ته اینگ_

 خوای از اینگا یا بریمضسالر  لم، نه تازه رسیدر  زیزی مک_

 .بریم_

دسااات لااایال رو تاااو دساااتم  اااراتم و از خلاااوی دخترهاااای دبیرساااتانک رد شااادیم   

 :تر بود رو کرد به همسرر و با لحنک  تک  فتیکیشون که از بقیه  ستا 

 !عگی زیزی بلند کردی! دمت خیز_

ی نگفاات  بااه خیااابون کااه رساایدیم مثاال همیشااه     لاایال لبخناادی بهشااون زد و زیااز  

ساامت زاا  لاایال  اارار  ااراتم و بااه نیمااه خیااابون کااه رساایدیم بااه تاارف راسااتا     

 .راتم  نزدیک ماشین دستا رو رها کردر و با هم سوار ماشین شدیم

 :کمربندر رو بستم و رو کردر به لیال

 .بینیمشونهستن یه سر بریم ب یه زن  بزن به مامانت اینا، ببین ا ه خونه_

 .به لبخندی مهمونم کرد و تماس  رات

مامااان نااازی و محماادص ا مثاال همیشااه خیلااک  اارر برخااورد کردنااد و ا اارار کردنااد    

کااه شااار بمااونیم  لاایال بااا اشاااره زشاام از ماان زاااره خواساات و و تااک مااوااقتم رو       

زشاامک بهااا نشااون دادر،  بااو: کاارد  مامااان نااازی هاام بالاا االه بااا نوشااین تماااس  

توننااد شااار بیااان  بااه خاااتر اا االه نزدیااک زنااد  ون خواساات ا ااه مااک رااات و ازشاا

خیااابونک بااین مااادر و رساار، ناایم ساااعت بمااد نوشااین و امیاار هاام بااه اونگااا اومدنااد و  

 .ترمه تبق مممو: از همون بدو ورود شرو  به شیرین زبونک و دلبری کرد

د یااک دورهمااک باادون بحااث و حاشاایه و مملااو از انااریی کااه باعااث شااادی همااه اااارا 

خمااع شااده بااود  از اون دورهمیهااایک کااه اقاا  بااه صدر شااادی میااده، امااا و تااک ااارد    

کنااه  شااوخک و کنااه زااک شااد کااه شاااد شااد، زیاازی باارای تمریااف ریاادا نمااکاکاار مااک
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هاای امیار باود یاا      اویک  میمیت ااراد خماع باود یاا زباون ریختنهاای ترماهض! خااتره       

  .های سرخوا محمدص اض! هر زه بود خیلک خوب بودخنده

کم لایال و نوشاین باه خااتر کماک باه ناازی خاانم بارای تهیاه شاار باه صشاپزخونه              کم

ناارد نشسااتیم  محماادص ا هاام تلویزیااون نگاااه    راتنااد و ماان و امیاار هاام رااای تختااه   

 .زدکرد و به رخز خونک من و امیر با تمار وخود لبخند مکمک

درساات  ای کااه نااازی خااانم و برشااته مو ااع شااار، ساامن خااوردن کتلتهااای خوشاامزه  

کاارده بااود، نوشااین از همکااارا تمریااف کاارد کااه بااا خااواهراا ، زنونااه بااه مشااهد   

راتنااد و تااو مساایر بر شاات، یکااک از زمدوناشااون  اام شااده و بااا کلااک دردساار         

 :ریداا کردندس ودر صخر  فت

 .هم ین بها حسودیم شد، خیلک و ته مشهد نراتم_

 :ی خانم  فتنازی خانم و محمدص ا نگاهک بین هم رد وبد: کردند و ناز

رااس یااه نیمااه سااورررایز! محمااد از تاارف شاارکت اساام نوشااته باارا مشااهد، مثاال     _

همیشااه اساام کاماال خااانواده رو داده، کااه خاای امسااا: ساایاوا خااان هاام بهمااون       

  ااردا خاوابا میااد  ا اه     اسااه شده  هناوز ت ییاد نشاده، واساه هماین بهتاون نگفتایم       

 .دیک حرر هم هستخور بشه عالیه،  بحانه، ناهار شار هم داره  نز

 :محمد ص ا بیشتر خطاب به من اما رو به هممون  فت

ماان و نااازی خوشااحا: میشاایم همتااون باشااید، امااا هاار خااور خودتااون  ااال            _

 .دونید  هیچ اخبار و ا راری نیستمک

 :شور رو ازا  راتای به مامان نازی زد و بشقاب  وخه خیارامیر اشاره

بایااد بااا بیمارسااتان هماهناا  کاانم، نوشااین حااا  واسااه کااک درخواساات دادیاادض ماان _

 .ریزی کنیمهم     کال هممون باید برنامه

 :محمد ص ا به لیال اشاره زد برای من کتلت ب اره
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باارای هفتااه صیناادهس یااه خااوری کااه صخاار هفتااه اونگااا باشاایم  هنااوز  طمااک نیساات     _

 اااردا بهتااون خباارا رو میاادر  ماان و نااازی برناااممون ایاان بااود کااه از خاااده خنااوب  

بااریم، یااه روزهاام بااریم نیشااابور، هاام اامیاال رو ببیناایم، هاام عزیااز رو باارداریم بااا     

 .مادرزنم بریم مشهد

 : یااه امیر متفکر شد 

مساائولیتا ساانگینه، عزیااز حااالا رو بااه راه نیساات، خاادای نکاارده ایاان وساا  یااه   _

 .اتفا ک بیفته باید به هفتاد نفر خواب رس بدیم

 :اب دادمحمد ص ا لیوان صب رو سرکشید و خو

کاانم، یااواا هاام میاارر کااه صب تااو دلااا  عقاای ماشااین رو مثاال تخاات درساات مااک_

تکون نخوره  ناازی و یفشاه باه ماادرا برساه، حاا  راه دوره دلیال نمیشاه کاه هایچ           

توناه ببارتا  بماد هام اااراد       دمک برای مادرا برناداره  حادا ل یاه مشاهد کاه ماک      

 .مسن و تک دورشون شلو  باشه، حالشون خوب میشه

 :ال رو کرد به مادرا و  فتلی

هااا بااه نظاار ماان هاار و اات برنامااه ایاان مساااارذ  طمااک شااد، او: بااا خالااه و دایااک   _

 ااحبت کنیااد، ا ااه موااااق بودنااد، بماادا رو همراهااک عزیااز اکاار کنیااد  کاایااه یااه    

 .بیننددرد بگیرند، اونو ت همه از زشم شما دو نفر مکبدن

 :م  فتامیر و محمد ص ا هم ت یید کردند و نازی خان

 .همه اینا حرفی ریشوکیهس ب ارید بر ه هتل بیاد، باشه_

 :تو مسیر بر شت، رو کردر به لیال و ررسیدر

ا  یرناادض خیلااک سااخته! زنونااه مردونااه  ایاان همااه صدر تااو یااه سااوئیت خااا مااک    _

 کنیدضمک

راتایم یاه خاواب    سوئیت نیست، یه هتل صرارتماان ساه خوابسات  هار داماه کاه ماک       _

ن بااود، یااه خااواب باارا مامااان اینااا، یکااک هاام ماان و عزیااز ا ااه       باارا امیاار و نوشاای 
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همراهمااون بااود  احتمااا  ایاان سااری بابااا تااو هااا: میخوابااه، مامااان بااا عزیااز یااه اتاااز  

 ریمضدارند  تو نظرذ زیهض مکبرمک

 :ارمون ماشین رو به ز  زرخوندر

 ا ه تو دوست داشاته باشاک و زماانا بهماون بخاوره، بتاونم باا یکاک هماهنا  کانم          _

 :.خار بیاد، حتما

 .برهبه شرتک که من رو از زنم خدا نکنند  من بدون عیا: خوابم نمک_

 .با شیطنت نگاهم کرد و با تمار  ورذ لبخند زد

ساافر مشااهد  طمااک شااد، امااا  اااهرا همااون روز دایااک لاایال یااک روزه عزیااز رو بااه      

اده ریاازی عااو  شااد   اارار شااد از خاا   مشااهد باارده و صورده بااود  بنااابراین برنامااه  

شااما: بااریم، از خاااده خنااوب بر ااردیم و عزیااز رو بااه خااای مشااهد، تهااران بیاااریم    

محمد ص اا از هماین تهاران اراای باین  اندلک عقای و خلاویک ماشاین خاودا رو باا            

بااالا و رتااو راار کاارد و یااه ارااای مسااطح و بسااته باارای بااازی و اسااتراحت ترمااه      

ماا و امیار ایناا هام هار      صماده کارد  ترماه باا ماشاین رادربزرگ و ماادربزر ا اوماد         

 .کدور لیلک مگنونک با ماشین شخوک خودمون

 : بل از راتن و تک برای خداحااظک ریا مامان راتیم،  فت

ریااد مااامبزرگ رو هاام بااا خودتااون شااما کااه ماشااینتون خااا داره، از خاااده شااما: مااک_

 .ببرید مشهد  اونم دلا باز میشه   واب داره

 :دیدر و  فتمبا راتن نامحسوس ابروی لیال رو 

ر مهماون ببارر  انشااب باا هام کاه راتایم،        درست نیسات خاودر مهماون یکاک دیگاه     _

 .حتما

 فاات و بحثااک راایا نیومااد   « ایشااا  بااه زودیه زود»مامااان ا ااراری نکاارد، اقاا  یااه  

 :هر زند ارداا زن  زد بهم و  له کرد که
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باه مان حرمات    خاوری  او: باید با من مسااارذ میومادی ناه باا مادرزنات! بایاد ایان        _

خااوار دونفااره باارر، می اشااتک! تااو یااه خمکااران رو زورذ اومااد منااو ببااری،  فتااک مااک 

 !خوای یه هفته بری مشهد  خدا شانس بدهبمد با  ور زنت مک

 اااهرا لاایال خیلااک از همراهااک مااامبزرگ نگااران بااود، زااون و تااک ماان ریشاانهاد دادر   

یناایم و خاا  ساااحلک رو خاااده شااما:، بناادازیم محمااود صباااد، یااه ساار مااامبزرگ رو بب  

ای دونسااتم عال ااه در راایا بگیااریم، از تاارس صویاازون شاادن مااامبزرگ کااه مااک      

 :بها نداره، مخالفت کرد و  فت

شااون  خاادا شاادنمون از بقیااه هاام درساات درساات نیساات ایاان همااه صدر بااریم خونااه_

 .نیست

کنااار ساااحل سااه تااا ماشااینها رو رشاات ساار هاام رااارک کااردیم و بااا وخااود ساارما و     

روی در ساااحل زیبااای بابلساار راارداختیم  امیاار و نوشااین بااه   ، بااه ریااادهباارودذ هااوا

ای از بقیاااه اا اااله  راتناااد و رو باااه دیگاااران دسااات تکاااون دادناااد و تااارز باااامزه

 :خوندند

 !بای بای، ما راتیم   بای بای، ما راتیم_

 :محمد ص ا داد زد

 !تون رو بردارید،   شدیم لولیه ب هرس من و خانمم زکض بیاید ب ه_

 :نازی خانم برخالف محمد ص ا با خوشرویک داد زد

 .برید خوا بگ رونید، ما اینگاییم_

 :بمد هم رو کرد به ما

 .اینا از اینور راتن، شما از اونور برید_

 :با رررویک خندیدر

 !اتاعت امر_
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هاااای شااالوارر رو باااا  زدر، لااایال هااام   خااام شااادر، خوراباااار رو درصوردر و رازاااه 

ورتا رو درصورد و بااه خاااا خااوراب زنونااه بلنااد بااه رااا    همینطااور  خورابهااای اسااپ 

کاارد  کفشااامون رو همونگااا   اشااتیم و در خهاات مخااالف امیاار و نوشااین بااه  اادر     

 .زدن ررداختیم

هاای نمنااک و نوازشاا باا     صب یخه یخ بودس با ایان وخاود تمااس بیواساطه راا باا ماساه       

هاایچ حراااک، کموخهااای دریااا حااس بساایار زیبااا و دلفریبااک بااه وخااود صورده بااود  باا  

زدیاام و از ایاان حااس لاا ذ بااردیم  اقاا  دساات در دساات هاام رو نااوار ساااحلک  اادر  

هااای خشااک و تااک بااه اناادازه کااااک از محماادص ا و نااازی خااانم دور شاادیم، رو ماسااه  

مااون رو زدهساااحل، تااو صاتاااب  رمااابخا  هاار اواخاار دی ماااه نشسااتیم و راهااای یااخ

  .های  رر و دل سی   اشتیمداخل ماسه

 :های ریز اون از بین انگشتار خیره شدرماسه برداشتم و به ریزا دانهمشتک 

تو از ازدواخماون راساک هساتکض بر اردی باه   شاته باازر حاساری باا هام ازدواج           _

 کنیمض

 :های ماسه  رار دادکف دستا رو زیر ریزا دونه

 .ا ن صره_

 :ا رو تفسیر کردرای ماسه برداشتم و خملهمشت دیگه

 .ک زمانک هم ریا اومده که ناراسک شده باشکا ن صره یمن_

هااا رو لمااس کاارد، باادون اینکااه زیاازی انگشااتهاا رو باااز کاارد و اقاا  ریاازا ماسااه

 :تو دستا نگه داره

  .خی، راستا اردای عروسک رشیمون شدر_

 :زده بر شتم سمتاشگفت

 اردای عروسکض شوخک نکن!   زیزی یادر نمیاد، حرامون شدض_

 :کردنگاه مکهم نان به تل ماسه 
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 . اهم نیستکنه، حرامون نشد    حس کردر تکیه_

 !تفلک سیاوا، اردای عروسک صخهض! من توورر بمد از اون خریان بود_

 :ای رو لبا اومدلبخند متفکرانه

خواسااتم باادون مبااارزه ریناا  رو تاارک کاانم،   بمااد از اون خریااان اقاا  زااون نمااک _

خااوار دوباااره باارار  کناایم، نمااکموناادر  احساساام ااخمااه بااود  در مااوردا  ااحبت ن  

 .تداعک بشه

 ا ن زکض به خاتر اسم تو شناسنامه موندی یا دوسم داریض_

 :بر شت و به  ورتم نگاه کرد

دوسیاات دارر  خوو ااا از و تااک کااه خونااه رو عااو  کااردیم، انگااار یااه ساایاوا       _

 .دیگه شدیس ماه شدی

 :خندیدر

 !زه خوری شدرض اینو بگو_

تارهااایک هساات خیلااک ریاازه، امااا عمقااک باعااث شااادی و  ببااین عزیاازر، یااه سااری را_

رسااایت ااارد میشااهس مااثال اینکااه مو ااع رد شاادن از خیااابون، ساامتک کااه ماشااین میاااد   

 یری یاا اینکاه و تاک تاازه رسایدی خوناه و لبااس عاو  کاردی بهات مایگم             رار مک

خاری یاا    کاال حواسات بهام      خاوار بادون یرولناد رامیشاک میاری ماک      االن زیز رو مک

زااک دوساات دارر، زااک دوساات نااداررس حتااک همااین مساااارذ کااه بااه خاااتر    هساات،

ماان اوماادی باادون اینکااه بااه رور بیاااری    تو خیلااک خااوبک! خیلااک دوساات داشااتنک      

 !هستک

 .خایک نیستمن که همیشه همینطور بودر  مربوب به بمد از خابه_

 :هدف شرو  به کندن  ودالک کردبک

ی کاااه رو کارهااای خوبااات باااود، کناااار  اخاااایک اون حگاااب تیاااره صره، بمااد خاباااه _

 رات     تو زکض از من راسک هستکض
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 .دادر اشارا ا انداختم و سمن اشردن کتفا، به خودر دستم رو دور شونه

ماان همیشااه ازذ راسااک بااودر، حتااک یااه لحظااه هاام تااو درسااتک انتخااابم شااک        _

نکااردر    اون شاای کااه   اشااتک راتااک خونااه دوسااتتس اون شاای دلاام نیومااد تنهااایک   

 وابسااته رو ماان رر رو تخاات بخااوابم، رو کانارااه خوابیاادر  بااه تاارز اعتیااادصوری     باا

  !هامیگم رو اینا نشک رررو اق ! کردی خودذ

 :ا بود رو اشار دادنوک انگشتان دستک که روی شونه

 .مثل من مثا: بزن، با رسم شکل توسیح دهید_

رو داری، زااک بگاامض همااه خااوره هااوار رو داری  تااو مخااارج خونااه هااوای خیاابم       _

و تااک خسااته و بااا اعواااب خاارد و خاکشاایر میااار خونااه، بااا کااالر و راتااارذ بهاام        

 یااری  میشااه کلااک باهاااذ از زمااین و زناام رو زود مااکصرامااا میاادی  حراااک کااه مااک

کناه  یاه   زمان حارف زد  موااحی خیلاک خاوبک هساتک  باا تاو باودن صدر رو ریار نماک          

نگینک راتااارذ خااارج از  دوساات و رایااق وا مااک هسااتکس همراهااک  از متاناات و ساا     

روشااکس خونااه خیااالم راحتااه، تااو خونااه همیشااه لباسااهایک کااه ماان دوساات دارر رو مااک 

هاااذ بااه اناادازه و کاایااه  حتااک اینکااه همیشااه تقریبااا ساات لباااس   تنازیهااا و شاایطنت

کنااک  اباال روشااک کااه ماان لاا ذ بباارر  حااا  زهااار تااا یریااری هاام کااه مااک  زیاار مااک

 !روشیهزشم

 :با دلخوری نگاهم کرد

کشااونک، بااه روذ نیاااررض یااا دره هاار کشااو و  انتظااار داری روشااویک رو بااه لگاان مااک _

 !کمدی رو رشت سرذ باز می اری، هی ک نگمض

 :با  ستاخک شیطنت صمیزی سر تکون دادر

کناک ، سارر داد   د یقا، و تک هام از کناار مبال یاا زیار میاز لیاوان زااییم رو ریادا ماک          _

 !نزنک

 .بررض من یه کوزولو  دار رو با  مکعه! من کک سرذ داد زدرعهعه_
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 :تو  ودا: کوزولویک که کنده بود، ماسه ریختم

ار! ناارر و لطیااف بهاام اعتاارا  کاان، مااثال بگااو عزیااز دلاام، شااوهر  لاام، نااور دیااده  _

لطاف کاان ا ااه زحمتااک نیساات لیااوان زاییات رو روی میااز، تااو دیااد باا ارس ماان راحاات   

 .بتونم خمع کنم

ا بهاام برخااورد کنااه، از خااار رریاادر و ازا اا االه    ایاا باال از اینکااه  لولااه ماسااه  

 . راتم و به  هقهه خندیدر

 !خوار لطیف باهاذ برخورد کنمار! مکوایستا نور دیده_

بلنااد شااد و دنبااالم تااو ساااحل دویااد تااا لطیااف برخااورد کنااهس کمااک کااه مثاال نوخونهااا  

مااون ارااا رو راار کاارد، دساات همدیگااه رو     دنبااا: بااازی کااردیم و  اادای خنااده   

م و بااه تاارف مقاارّ خااانواده حرکاات کااردیم  همونطااور کااه دسااتا تااو دسااتم   ااراتی

 :بود، رو به رور  رار  رات و به رشت  ار برداشت

تااو کااک از ماان خوشاات اوماادض روز خشاان توانبخشااک رو ماایگم! هااومن از  وااد از     _

هاار دو مااون کمااک خواسااته بااود تااا بااا هاام صشاانا بشاایم  مخوو ااا ماان رو بااا تااو       

 .رید شا:ارستاد دنبا: صراس و خ

کنااکض اون مااو مک کااه داشااتک بااا اون دو تااا   بگاام  باال از اینکااه ببینماات، باااور مااک  _

کااردی ازذ خوشاام اومااد، کنگکاااو بااودر خااودذ رو  دختاارای همکااارذ  ااحبت مااک

خاوردیم، تاو باا    هم ببینم ! اون مو اع ازذ خوشام اوماد، اماا و تاک داشاتیم بساتنک ماک        

ریخااات! حاااس کاااردر یاااه  دساااتما:  اااورذ صراس رو تمیاااز کاااردی، اونگاااا دلااام

ایم     تاو کاک از مان خوشات اومادض     روز  بال از سافر کاه تاو مطای هاومن            خونواده

همدیگااه رو دیاادیم، باادخور  رمااز شااده بااودی! تااو هاام بیشااتر از خااوا اوماادن بااه   

 من احساس داشتک، مگه نهض

 :از روبه رو به کنار دستم ت ییر مکان داد
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ذ خوشاام اومااد، امااا اون مو ااع کااه   کااردیم ازتااو ماشااین کااه بااا هاام  ااحبت مااک  _

صراس تااو ب اال ماان خااوابا باارد، تااو کنااار دسااتم نشسااتک،  ااورذ صراس رو ناااز      

  .کردی، اون مو ع دلم ریخت

 :لبخندی زدر

 !سزایک دارهرس صراس تو د: ریختن ما نقا به_

 :به صتشک که محمد ص ا و ترمه درست کرده بودند، نزدیک شدیم

 .وب! حسابک سردمون شده بودزه صتیشک به را کردین! زه خ_

دور صتاا نشساتیم و ناازی خااانم از االساک زاای براماون زااایک ریخات  ترماه تمااار         

ماادذ کنااار راادربزرگ و ماااادربزر ا بااود و حسااابک ماساااه بااازی کاارده باااود         

 .توریکه زیر ناخنهاا هم ماسه راته بودبه

یااا خااوردیم و ناهاااری کااه لوبیااارلو بااود و مامااان نااازی صماااده کاارده بااود رو کنااار در  

 .حرکت کردیم

راتایم اماا از اونگاییکاه تاو سافر      خیلک دوست داشتم یاه سار هام خنگال  لساتان ماک      

نظاار اکثریاات حاااکم هساات و بقیااه نگااران بااه شاای خااوردن مساااارذ بودنااد، باادون  

دیدار از خنگال  لساتان و و فاه تاو نک تاا مشاهد رانناد ک کاردیم، اقا  بارای شاار            

 .تیمبه یکک از شهرهای بین راه را

حاادود دوازده شاای وارد هتاال محاال ا ااامتمون شاادیم، هاار خااانواده اتااا ک برداشاات و  

 .به استراحت ررداختیم

ساعت ده و نیم  ابح همگاک ریااده باه سامت حارر حرکات کاردیم و  ارار   اشاتیم           

  .هر خانواده خودا  بل از ساعت یک بر رده خونه

ارشان زیارا، بااز هام     ترمه یه زادر نماز سارا کارده باود کاه باا وخاود روشایدن ک       

ناااز شااده بااودس تمااار ماادذ هاام بااه لاایال زساابیده بااود و از مامااانا اخااازه  رااات تااو  

حاارر هاام بااا لاایال باشااه  نوشااین از خاادا خواسااته موااقاات کاارد، وا مااا حااالا خااوب   
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نبااود  بااه شاادذ منقلاای شااده بااود و تمااار ماادذ تااو مساایر حاارر اشکهاشااو راااک       

زااک شاادهض زاارا نااارحتکض و و تااک  ررساایدکاارد  ترمااه هاام مرتاای از مااادرا مااکمااک

توخاه باه   شاد  امیار باک   دار ماک شانید بیشاتر رکار و یواه    هم راسخ زیازی نیسات، ماک   

ارهناا  ساانتک یالاای مکااانک کااه بااودیم، دسااتا رو دور کماار خااانما انااداخت و     

مشاا و:  ااحبت و دلااداری او شااد  دساات دیگااه ترمااه رو  ااراتم و ریشاانهاد مسااابقه  

نوشااین »ا االه  ااراتیم بااا زشاام و اباارو ررساایدرخ   دو دادر  و تااک حسااابک از خمااع ا 

 «زا بودض

 :زیر لی خواب داد

 .ا،    دکترا خوابا کردنخاله_

 

کاریهااا و زیباییهااای مسااتقیم وارد زیاار زمااین حاارر شاادیم  ترمااه بااا شااگفتک بااه صینااه 

 :کرد و نا هان از همسرر ررسیدسقف و دیوار نگاه مک

 امار رسا خیلک رولدارهض_

 :واب دادلبخندی زد و خ

 !صره عزیزرس خیلک رولداره، خیییلک خیلک رولداره_

 :ا متفکر شد یااه

ا اینقاادر  یااد صدر خوبیااهض رااس زاارا اینکااه اینقاادر رولااداره، خونااه     مگااه نمااک _

زنااه، لوسااتراا اینقاادر  ندساات، زاارا بااه مااردر کمااک     رولداریااه، باارز باارز مااک  

ز رااو ا رو بااده بااه کنااهض ایاان همااه  اادا و صدر اقیاار هساات، خااوب یااه مقاادار ا نمااک

 . داها، اونا هم  دا نباشن دیگه

 :دستک رو سر ترمه کشید
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صخه رولهای اماار رساا دسات خاودا نیسات  دسات یاه ساری صدماه، کاه اوناا اکار             _

کانم  ا اه رولهاای    کنند ا ه اینگوری خرج کنناد بهتاره  اماا مانم مثال تاو اکار ماک        مک

 .ر رسا خیلک مهربونهکرد  اماامار رسا دست خودا بود، به مردر کمک مک

کنار هم نشستیم و هار کادور  رصناک باه دسات  اراتیم و مشا و: شادیم  ترماه هام           

داتاار نقاشااک و مااداد رنگیهاااا رو درصورد و شاارو  کاارد بااه نقاشااک کشاایدن  بمااد از 

مدتک باه  واد زیاارذ از لایال خواساتم همونگاا بموناه تاا بر اردر تاا بماد از مان اون             

  .بره زیارذ

ار رانی تاا ب اه دور خاودا خماع کارده باود و داشات ساوره حماد           و تک بر شتم زها 

کردنااد  لیاادیر خونااد و اوناا هاام بااا  ادای صهسااته تکاارار ماک   رو صیاه صیااه براشاون مااک  

ها هم ترمه بود کاه باا یارور خلاوتر از بقیاه نشساته باود و دسات لایال رو هام تاو            ب ه

 ااهک هام باه تقلیاد     هاا بریاد باوز بزنیاد      دستا  راته بودس یمنک لیال ماا: مناه، شاما   

خواساات صرومتاار خاواب باادن، دسااتا رو  هااا ماک از لایال کااه باا حرکاات دساات از ب اه   

 : فتداد و مکحرکت مک

 !لیالخون میگه یواشتر_

کمااک از دور بهشااون نگاااه کااردر، ناخودص اااه تمااار  ااورتم لبخنااد شااده بااودس اشااار   

ر، نگاااهم رو کااه حااس کاارد بااه تاارام بر شاات و بااا دیاادن زهااره سراساار لبخنااد     

 .ای با  انداخت و خندیدشانه

الهک شکر از ب اه خوشات نمیااد  ا اه  ارار باود ب اه دوسات داشاته باشاک کاه بایاد             _

 .کردیمررورشگاه باز مک

 :خندید

 !دونم زرا اینگوری میشهباور کن خودمم نمک_

ترمه ریا مان موناد و باا دوساتانک کاه ریادا کارده باود سار رر باازی شاد، لایال هام              

بارای زیاارذ راات و مان هام سامن خونادن  ارصن، یاه زشامم هام باه              به تبقاه باا   
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کنااه و کگااا میااره! خوشاابختانه دختاار امیاار، ب ااه حاارف      ترمااه بااود کااه زااه مااک   

کاه  « ترماه عموخاون  »کان و ما دبک باود کاه نیااز باه تشار و تا کر نداشات  یاه            وا

 .نشست فتم تا ده د یقه صرور ب ل دستم مکبها مک

و نوشااین رو دیااد و امیاار بمااد از تشااکر از ماان، دختاارا  کااامال تواااداک ترمااه، امیاار 

رو رااس  رااات و رااات   اااهرا و تااک لاایال از دور ماان رو ساار رر  اارصن دیااده و       

ترمه رو اتراف مان ندیاده باود، دزاار دلهاره شادیدی شاده باود  زاون باا اساطراب            

 : بل از اینکه زیزی از من بپرسه، داد زد

 !ترمه! ترمه_

 :سریع با صراما نگاها کردر

 !ریا امیره_

 :کنار دستم ولو شد

 !هو: کردر، اکر کردر  م شده_

 زیارذ کردی خانمکض خوا   شتض_

ممنااون    ماایگم ساایاوا صدر میاااد اینگااا  راتاریهااای بقیااه رو کااه میشاانوه، یااادا   _

 .خواسته دعا کنه! درخواستا از امار رو یادا میرهمیره خودا برا زک مک

 :مو یانه  فتم

 خوای که میگک یادذ راتهضایک داری، دیگه زک مکشوهر به این ص _

 :برخالف من خدی خواب داد

شکک تاو خاوبک تاو نیسات، اماا وا ماا زیازی بارا خاودر یاادر نیوماد از اماار بخاوار               _

اقاا  دیگااران خلااو نظاارر میوماادن    زرا مااا بایااد بااه تمااع درخواساات زیاازی بیااایم   

اقا  خاودذ رو ببیانم، هی اک      زیاارذض صرزو دارر یاه باار بیاار بگام اماار رساا اومادر        

 .خوارهم نمک

 :ر رو روی زانور   اشتمدستم رو دور زانوهار خمع کردر و زونه
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اسااکار « شاااهزاده خوشاابخت»رسااه  زااون ا ااه خودمااون هاام مثاال زنااین روزی نمااک_

وایلااد همااه زااک داشااته باشاایم و هاایچ دیدیااه سااالمتک و ا تواااد و زااه و زااه نداشااته  

  .... اره بدون درخواست بیایم اینگانمک باشیم،  راتاریهای دیگران

دوناام حاارر امااار رسااا زااه خا اایتک داره، انگااار اینگااا خاادا سااممک   اشااته    نمااک_

شااانوه، خاهاااای دیگاااه بااااور ناااداریم خاااوب  ااادامون رو حرااااامون رو بهتااار ماااک

 .شنوهمک

 :سری تکون دادر

بحااث سااممک و اااات شاانوایک نیساات،  راایه همااون رو  خممااک و دعااای همگانیااه   _

که باعث اتوا: بهتار بناده باه خادا میشاه  حاس بهتار تاو مکانهاای خااص و زمانهاای            

خاص بیشاتره      ا نام تاا شایطون نشادی یاه رشاته باریاک اتواا: مان و ممباودر رو            

  . طع کنک بشین سر عبادتت، ب ار منم  رصنم رو بخونم

و  بااا لبخناادی راسااخ زشاامکم رو داد و بلنااد شااد از اتااراف هاار زااک دسااتما: کایاا ی

هاایک از ایان تیا  دیاد باا دسات روشایده شاده در دساتکا،          روست شاکالذ و زبالاه  

 .ریختکرد و داخل رالستیکک خمع 

با نزدیک شدن باه زماان ا ان هار کادور باه  اف نمااز مرباوب باه خودماون راتایم و            

 .بمد از نماز به ترف هتل حرکت کردیم

 

 «لیال»

باار یاا نهایتاا دو باار باه حارر        برخالف خانواده ما کاه در تاو: یاک سافر مشاهد یاک      

راتایم، سایاوا تمایال زیاادی باه حراور هار روزه در حارر داشاتس اماا باه خااتر             مک

مااا در سااایر  ردشااها و بازدیااد از مااوزه صسااتان  اادس و نادریااه و صرامگاااه اردوسااک  

خوابیدنااد بااه و هم نااین شاااندیز و تر بااه شاارکت کاارد و صخاار شاای کااه همااه مااک   
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کاارد  یااه شاای هاام ماان  ا یااه د: ساایر زیااارذ مااکرااات و بااه  ااو: خااودحاارر مااک

  .همراها راتم و بمد از خواندن نماز  بح در حرر به خونه بر شتیم

از  بل به دایک مواطفک اتاال  داده باودیم کاه کاک باه نیشاابور میاایم  بناابراین و تاک           

هاای دایاک باا تواباع اونگاا      روز خممه مو ع ناهاار باه مناز: دایاک راتایم، ناه تنهاا ب اه        

داشااتند بلکااه خالااه ارحناااز و دایااک مرترااک هاام بااا تمااار مشتقاتشااون، اعاام از  حرااور

عااروس و داماااد و نااوه، بااه منااز: دایااک موااطفک کااه عزیااز مممااو  اونگااا حرااور       

داشت، اومدناد و ماا تونساتیم تاو یاه مهماونک تماار اامیال ماادری رو باه ییار از ساارا             

 .همسر نیما و رسا رسر دایک مرترک و همسرا رو ببینیم

زدر برخوردهااا عااالک بااود، اقاا  زناادایک عشاارذ کااه   همونطااور کااه حدسااا رو مااک 

 :دونست،  فترسرا رسا رو  بله صما: و صرزوی همه دختران اامیل مک

 .الهک شکر رسار رو زن دادر، با خره لیال خون هم د: کند و شوهر کرد_

زنیکااه ا   خااوری  فاات کااه انگااار ماان منتظاار نشسااته بااودر رسااا خااونا بیاااد        

واسااتگاریم، و تاااک دیااادر ماار  از  فاااس رریاااده و ناامیااد شااادر، ازدواج کاااردر     خ

خالاای اینگاساات کااه ماان بااه خاااتر شااناختک کااه از تاارز تفکاار زناادایک عشاارذ        

 .داشتم، هیچ و ت با رسا  رر نگراته بودر

رساا بااه تمااار ممنااا خااوا تیاا  بااود، شاباهت زیااادی بااه مهااران ماادیری داشاات،  ااد   

ای داشات  ولاک بی ااره یاه خاورایک شابیه       هام د: سااده   بلند و زهارشاونه باود، خیلاک   

تباال توخااالک بااود، از نظاار انااک خناا  و در عااین حااا: ررماادعا! کااال از ب گااک سااویه  

دساات انااداختن امیاار و نیمااا بااود! البتااه ماادرک کارشناسااک مهندسااک شهرسااازی        

داشاات و بااه لطااف رااارتک بااازی دایاایا، تااو شااهرداری نیشااابور رساات و خایگاااه       

ت صورده بااودس یادمااه ب ااه کااه بااودیم، بااا وخااود اخااتالف ساانک راانی    بااا یک بااه دساا 

رساید کاه یاه اساکناس  اد      ای که داشتیم، مو اع باازی مونوراولک مان عقلام ماک      ساله

د ری بااا  ااد تااا اسااکناس یااک د ری برابااره، امااا رسااا ا اارار داشاات، رولهاااا رو   
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ه  یااا خااوری بیشااتر رااو: دارکاارد ایاانخاارد کنااه تااا حگمااا زیاااد بشااه و ادعااا مااک  

 اشااتنا و بهااا  کااردن و ساار کااار مااک  همیشااه امیاار و نیمااا دساات بااه یکااک مااک   

خندیدنااد  امااا و تااک باازرگ شاادیم زااون از نظاار تیاا  و  یااااه خییییلااک از نیمااا و  مااک

 رااات و بااه هاار  امیاار بااا تر شااده بااود، شاادید خااودا رو باارای امیاار و نیمااا مااک    

د و بااه تماادد دوساات کااردخترهااای رناا  و وارنگااا تمریااف مااکای از دوسااتبهانااه

کارد  ایان راتاار در مقابال نیماا کاه  اد        دختراا و محبوبیتا باین دختارا ااتخاار ماک    

نساابتا کوتاااهک داشاات و تااو دوره بیساات، بیساات و سااه زهارسااالگک باعااث کاااها     

اعتماااد بااه نفسااا شااده بااود، شاادیدا نمااود داشاات  حتااک بماادها از امیاار شاانیدر کااه   

هک کاه مان دارر، علیاریم دکتار باودنم، کاک       باا ایان  اد کوتاا    »نیما بهاا  فتاه باوده    

 «میاد باهار ازدواج کنهض

هاا،  خود زندایک عشرذ هام مظهار باا کالساک تاو اامیال باود  ناه اینکاه باشامور باشاه           

دار باود  رادرا یکاک از تگاار سرشاناس نیشاابور باود و همیشاه راو: باا           نه! ب ه مایاه 

خااانم مطماائن بااودر باکالسااک  اااهری نساابت مسااتقیم داره و ماان بااا شااناخت عشاارذ 

 .رو: ربطک به شمور نداره

خال ااه اینکااه حاارف زناادایک عشاارذ خیلااک باارار زور داشاات، زااون وا مااا رسااا رو    

کاااردر، بااادتر از اون نگااااه رااار ممناااای سااایاوا باااه مااان باااود!  صدر حسااااب نماااک

دونستم زاه خاوابک باه زنادایک بادر  خوشابختانه یاا مت سافانه ماماان ا اال متوخاه            نمک

کال کارد    شامور نبایاد کال   اشا نشد  باور مان ایناه کاه باا انساان باک      دنرااشانک زنداد

صخااه ماان کااک رساار تااو رو صدر  »ساااز نبااود  اوماادر بگاام از تراااک سااکوذ هاام زاااره

 :که نیما به خای من خواب داد« حساب کردر که توهم زدیض

حااا  خوبااه لاایال سااه ساااله نیشااابور نیومااده، کااال مااادر و رساار اعتماااد بااه نفسااتون     _

 .  همه دخترای نیشابور عاشق رسان، حتک ا ه خالاا  ابت بشهبا ست

 :ور کرد و خواب دادزندایک عشرذ باسنا رو یه
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وا  هاار کااک بمااد از ازدواج رساارا باااز هاام زاا  و راساات تلفاان دختاارای مختلااف  _

 .کنهرو خواب بده، خز این اکر نمک

 :نیما هم صرور ولک خوری که همه شنیدن  فت

ا رو بااه هرکااک ت و دلبااازی زیاااد رساارتون داره کااه شااماره نشااان از راااکک و دساا_

 !دیده داده

 :بمد هم زیر لی  فت 

 ....خود زنس رندار_

ر کاااه زناااد ساااالک از رساااا بزر تااار باااود و هااایچ ر ماااه و اااله میناااا دختااار خالاااه

زساابید، امااا  اااهرا  ااابون زناادایک بااه تاانا خااورده بااود رو خاااترخواهک بهااا نمااک

 :به عشرذ خانور  فت

 .یک دهم اعتماد به نفس شما رو مامان من داشت کاشکک_

 :بمد رو به بقیه ادامه داد

اااردای نااامزدی رسااا، زناادایک همااه خااا رو راار کاارد کااه تااو نااامزدی همااه دختاارا     _

دار بودن و ااسارده  ایان کاه مان هام باا راای شکساته و  اچ  راتاه بلناد نشادر             یوه

و: ده تااا صشاا ا نس دار بااودنم بااوده! صخااه از و تااک رسااا مساائ  بر واام واسااه یوااه 

 !شده خیلک تو زشمه

 :عشرذ خانور مگدد  ری به کمر و باسنا داد

ده! رساارر مماونااه، نااه ریااف بااو مااکرسااه میگااه ریااف ربااه دسااتا بااه  وشاات نمااک_

 .مسئو: سورورا

خااوایم یاا ا رو کیااا میااان کمااک تااو صشااپزخونه ، مااک »زناادایک خمیلااه بااا بیااان اینکااه  

 .به بحث خاتمه داد« بکشیم

دادر یااا بااه روی خااودر   دونسااتم باارای ساایاوا بایااد زیاازی رو توساایح مااک    نمااک

صوردر  رومم نمیشد باا نگااه کاردن باه زشاماا، ببیانم توخیاه شاده یاا ناه! شاده            نمک
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خواساات لیااوان زااای خلااو رور رو تااو   بااودر صا نخااورده، دهاان سااوخته! دلاام مااک  

 ...ریختم، اما ااسوس ورذ زندایک عشرذ مک

ونادن عشارذ خاانور باه  هانم رساید، اماا تماماا مساتلزر ایان           هزار تا ایاده بارای زز  

بااود کااه خااودر هاام بیشاامور نشااون داده بشاام کااه ماان ا ااال زنااین زیاازی رو           

 .خواستمنمک

بمد از ناهاار، رساا و خاانما هام اومدناد  تاا اون مو اع همسار رساا رو ندیاده باودر،            

دونساااتم رااادرا یکاااک از بسااااز بفروشاااهای بااازرگ نیشاااابوره  زهاااره  اقااا  ماااک

بلنااد بااود و باریااک اناادار  بااه محااه وارد شاادن الماااده ناااز و ملیحااک داشاات،  ااداااوز

باادون اینکااه بااا کسااک، حتااک مادرشااوهرا دساات بااده، سااالمک بااه همااه داد و روی    

مباال نشساات  راهاااا رو رو هاام انااداخت و بااا موبااایلا خااودا رو ساار رر کاارد     

نقالذ تماارف  رسا هم کناار دساتا نشساته باود و مرتای بهاا میاوه و شایرینک و تا         

داد   اااهر زن و شااوهر مثاال  محلااک راسااخا رو مااک کاارد و خااانما هاام بااا بااک مااک

خااانم و نااوکر بااود  راتااار رسااایک کااه همیشااه ادعااای مردسااا ری و دیکتاااتوری        

 فاات بایااد تااو ساار زن زد، و امیاار و نیمااا رو تااو مهمانیهااا بااه زن    داشاات و علنااا مااک 

   یااااه زناادایک عشاارذ خیلااک   کاارد، خیلااک برخسااته و بولااد بااود   لیلااک مااتهم مااک 

کااردر هاار لحظااه ممکنااه از  وشاااا دود بزنااه     دیاادنک شااده بااود، احساااس مااک   

 .بیرون

کااردرس کااااک بااود خلااو عروسااا، یکااک از ساارکار   اشااتنهای رسااا رو تمریااف مااک  

زنااان بااه در و اونو اات عشاارذ خااانم مثاال بادکنااک باااد کاارده و رهااا شااده سااوذ    

یفتااه رو زمااین! امااا مت ساافانه در اونوااورذ خااورد تااا بااادا تمااور بشااه و بدیااوار مااک

تقوایر ایان وسا     خواسات رساای باک   دید، که خای ا اال دلام نماک    رسا هم صسیی مک

 .صسیی ببینه
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» ای بااه خااودر  فااتم  اادای ااایلم صیانااس شیشااهبااه تقلیااد از یکااک از شخواایتهای بااد

 یارر،  مادیون خاودر نبایاد بشام  هماین اماروز حالات رو ماک        ” شاید دیگاه ندیادمت  ”

 « .شک نکن

 تو اکریض_

 :به سمت سیاوا بر شتم و لبخند زدر

 خانض_

 :صرور و در  وشک  فت

ذ کااه کااار تااو رو کشااک زااه خااوری حااالا رو بگیااریض رساارخاله داری نقشااه مااک_

کنااکض حاارص خااوردنا رو ببااین! انگااار داد، زیکااارا داری اینقاادر بهااا اکاار مااک 

راره   داره باا  راایین ماک    این بابا بیا از اوناک کاه تاو بخاوای حر اا بادی، خاودا       

 .خیا: شورس بک

خیالم راحت شاد کاه سایاوا حاراا رو بااور نکارده، ساری باه نشاانه ت ییاد تکاون            

 :دادر

ساات، امااا حااق بااا توئااه   هاار زنااد لاا ذ اینکااه خااودر تالاااک کاانم، یااه زیااز دیگااه   _

 .خیا:بک

رسااا و خااانما باایا از ناایم ساااعت تااو خمااع حرااور نداشااتندس زود راتنااد  بااه  ااو:   

اله ارحنااز احتماا  بارای هماون حراور نایم سااعته هام رساا کلاک بااج باه خاانما              خ

داده بااود  از اینکااه زن رسااا، زناادایک رو ا ااال خاازو صدمااا حساااب نکاارده بااود،          

 ربااه شااده  « تااار»  احتمااا   یااااه باااتنیم در اون لحظااه شاابیه   شاارورانه حاا  کااردر 

هااای و راهااک شاادیم  نیمااهبااود  بمااد از راااتن رسااا اینااا، مااا هاام عزیااز رو برداشااتیم  

 .شی بدون هیچ مشکلک برای عزیز به تهران رسیدیم
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هاایک کاه بابات خوناه از ماادرا  راتاه باود، زری خاانم         سیاوا با اولین نیماه اخااره  

خواسات ماادرا رو همراهاک کناه کاه  اوانین       رو عمره  بت ناار کارد  ساهیال هام ماک     

ون محاارر ماارد رو بهااا  مزخاارف عربسااتان اخااازه همراهااک یااه دختاار مگاارد بااد   

  .نداد

 :زری خانور  بل از راتن عزای تنهایک سهیال رو  راته بود

ا ااه اینگااا بودیااد، ا ن یوااه ایاان ب ااه رو نداشااتم  دو هفتااه تنهااا،    تااو رو خاادا      _

 .تنهاا ن ارید، بها سر بزنید

 :سیاوا دستا رو دور شونه خواهرا انداخت

هاا! خیاالتون راحات،      از مان بزر تاره  سات هم ین میگک ب اه، انگاار ب اه ساه سااله     _

 . اریمتنهاا نمک

 :زری خانور رو به من  فت

ساات و ای دیاادی حااال: کاان، دیگااه ساافر مکااه ای، باادیخاای لاایال خااون، هاار خااوبک_

 !حاللیت خواهک

 :بدون اینکه از حاللیت حراک بزنم، خواب دادر

 .استفاده ببریدخواد از این سفر خطر! انشاب اونگور که دلتون مکسفرتون بک_

 .ابروی سیاوا با  رات و متفکر بهم نگاه کرد، اهمید مادرا رو حال: نکردر

ای کااه مادرشااوهرر نبااود، زنااد بااار سااهیال رو باارای شااار، یااا ناهااار در تااو: دو هفتااه 

روز خممااه دعااوذ کااردر کااه اقاا  یااک بااارا رو اومااد  بااه همااین خاااتر سااه، زهااار 

هاای مختلاف   یم دنباالا و باا هام باه راارک     بار شاار سااندوی ک درسات کاردر و راتا     

 .راتیم

ساایاوا از اینکااه حواساام بااه تنهااایک خااواهرا بااود، زنااد بااار ازر تشااکر کاارد و      

همااین باعااث شااد علیااریم میاال باااتنیم، باااز هاام  باال از  ردشااهامون دنبااا: سااهیال   
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کشاک هماراها کنایم  حتاک بارای کنسارذ  اروه صریاان کاه از  بال           بریم و باا منات  

ودیم، بااا زحماات زیاااد یااه بلیاات دیگااه  ااراتیم کااه همراهمااون باشااه  بلیاات  راتااه باا

مو ع شاار هام کاه باه اسات ااودی راتاه باودیم، هار زاه ساهیال ا ارار کارد هزیناه               

 .راتشار رو حساب کنه، سیاوا زیر بار نرات که نباید هم مک

روز اوماادن زری خااانور، میااوه خریاادر و شسااته شااده بااه منزلشااون بااردر  ساایاوا    

هماهناا  کاارد و بااا وخااود  ااارد دااااعک کااه هاار دو نساابت بااه  ربااانک  هاام بااا  واااب

کااردن داشااتیم، خواسااتیم ساار ساااعت خواسااته شااده تااو خونااه مااادر شااوهرر حاساار  

باشه  البته اساما  رباانک باودس وا میاتا ایان باود کاه اریزرماون خاالک شاده باود و            

اوماده   خواساتیم یاه تیار و دو نشاون کنایم  ماامبزرگ هام از شای  بال باه تهاران           مک

 .بود و همراه سیاوا و سهیال به ارود اه برای استقبا: رات

و تااک از ارود اااه بااه خونااه بر شااتند، بااا اسااپند و دسااته  اال بااه استقبالشااون راااتم و 

 ونااه رو درساات اخاارا کاانم  زری خااانور هاام متقااابال   تااالا کااردر احتراماااذ رساام 

 !صمیز راسخ داد و عنوان کرد دلا برار تن  شدهمحبت

هااای رالسااتیکک یکااه ساایاوا بااه کمااک  واااب  ساامتک از وشااتها رو تااو کیسااهدرحال

کاارد، سااهیال و مااادرا و مااامبزرگ بااا زماادونها بااه  بناادی مااکباارای نیازمناادان بسااته

 .اتاز زری خانور راتند و در رو هم رشت سرشون بستند

، «وااای زااه  شاانگه»تااو هااا: تنهااا نشسااته بااودر و بااه شاادذ عواابانک بااودر   اادای   

رساید  همسارر کاه باا     ساهیال از رشات در اتااز باه  اوا ماک      « این خیلک خوباه  خااانم»

سینک  وشاتهای ساهم زری خاانور وارد خوناه شاد، باا تمگای باه مان کاه عوابک راار             

 :دادر، نگاهک انداخترو تکون مک

 مامان کوض سهیالض مامبزرگض_
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 بااا زشاام اتاااز زری خااانور رو نشااون دادر  سااینک رو روی کااانتر   اشاات، کالاااه      

دسااتک  ی موهاااا کشااید و کنااارر نشساات، دسااتم رو تااو دسااتا  رااات و نفسااا  

 .رو رر  دا بیرون داد

زند د یقاه بماد در اتااز بااز شاد و ماادرا باا یاه  اواره رارزاه  یپاور  اورتک و یاه              

 :کیسه تبلی اتک عربک وارد ها: شد  رارزه رو به من داد و  فت

 ! ابل نداره لیال خان_

رو نگاااه کااردر  او: از همااه خاا  ساایاه و زاارک کنااار تااای    ممنااونک  فااتم و رارزااه  

هاای کنااری، کاه تاو     رارزه که نشاان از مونادن تاو نک مادذ اون تاو زمادون رارزاه       

هاا هسات، نظارر رو خلای کارد  تممداناه دساتک رو خا  زارک کشایدر            بیشتر خوناه 

روزخناادر رو مخفااک نکااردرس تاار   یپااور حاادا ل باارای ده سااا: راایا بااود  مامااان،   

حیفاه دو کیلاو بر اه    »هماین تار  رو بارای عروساک عماو مسامود دوختاه باود!         یاسک 

و انگیاار خشااکک کااه ساارراهک بهاات دادر! حیفااه زعفاارون و زرشااکک کااه از مشااهد     

 «!!!براذ صوردر

 :خودا از داخل کیسه دو دست لباس راحتک مردونه درصورد و به سیاوا داد

 . راتم روشک، دیگه براذ اینودیدر تو از اینا تو خونه مک_

بمااد بااا هیگااان و شاامف زیاااد زنااد دساات لباااس ب گونااه هاام از تااو کیسااه بیاارون     

 :صورد و سمن در صیوا کشیدن لباسها ادامه داد

 !یه زند تا هم لباس ب ه برا رسرتون  راتم  ای  ررربونا برر من_

 :سیاوا لباس راحتیها رو بدون اینکه نگاه کنه روی میز   اشت

 گهض درستهضمنظورتون برا ب مونه دی_

 !حا _

باادون اینکااه بااه لباسااهای رساارونه روی میااز تااوخهک کاانم، نگاااهک بااه ساایاوا         

 .انداختم
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 «سیاوا»

رریاد  مان هام خیلاک کام صورده باودر، رارزاه  یپاور         رلک راسات لایال باه شادذ ماک     

رو بارهااا تااو زماادون بااا ی کمااد دیااده بااودر  حاادا ل نکاارده بااود خاا  زاارکا رو    

در کناار هزیناه سافر و هزیناه  وسافند، خاودر یاه زیازی         دونساتم  راک کنه  ا اه ماک  

دادر دسات ماماان کاه اینگاوری صبارور رو رایا خاانمم نباره  از روی         خریادر ماک  مک

حر ااک کااه داشااتم  وشااتهایک کااه باارای مامااان   اشااته بااودر رو هاام برداشااتم و     

بنااادی کاااردر و تاااو خمباااه نیازمنااادان  ااارار دادر  اقااا  د: و خیگااارا رو   بساااته

 :کردر به لیال   اشتم  رو

خاا کنایم، هام رخاا کردنیهاا رو تاو       عزیزر، بریم خونهض هام ایان  وشاتها رو خاباه    _

 خیابون رخا کنیمض

 :در کما: بهت و ناباوری خواب داد

نااه ساایاوا خااان  ماان اینگااا هسااتم، شااما باارو  ا ن خالااه راساایه و هاادی و ارانااک  _

 !اینا میان  دلم براشون تن  شده

خیلااک سااریع  وشااتها رو بااه  اااحبانا رسااوندر  سااهم      خوشاابختانه یااا مت ساافانه 

  . وشت خودمون رو هم تو یخ ا:   اشتم و زود بر شتم

همزمااان بااا ماان، خالااه اینااا و زناادایک شااوکت هاام اوماادن، بمااد از تمارااااذ مممااو:،   

 :ا رو به خاله نشون دادلیال با لحنک کامال مممولک رارزه

ردن! زااه ماادلک باادوزما خوبااهض شااما خااون، ببینیااد مادرشااوهرر باارار زااک صوخالااه_

 ای نداریدضایده

 :همزمان تای رارزه رو باز کرد وخ  زرک بیا از ریا خودا رو نشون داد

داماان همااین رارزااه رو  مامااانم واسااه عروسااک عمااور، ده دوازده سااا: راایا، کاات   _

 دامن نظری نداریدضدوخته بودس یاسیا رو  به ییر از کت



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

584 

 

خواسات کاار ماماان رو    دن باه خوناه مخالفات کارد، ماک     تازه اهمیادر زارا لایال باا اوما     

 .تو بوز و کرنا کنه

 :هدی خلو اومد و دستک به رارزه کشید

 ! بلا یه بار بشورا، این رد کثیفیا بره_ 

مطمئنااا هاادی از  وااد ایاان رو  فاات و ص اهانااه لاایال رو در رساایدن بااه هااداا یاااری  

 !کرد

بسااته بااود باارای لاایال حکاام  روزخناادی کااه رو لبهااای زناادایک شااوکت و ارانااک نقااا

صب رو صتااا رو داشاات  زهااره مامااان هاام دیاادنک شااده بااود، از عواابانیت مثاال        

 .ارنگک  رمز شده بود، شاید هم از خگالت وخه

 :خاله راسیه خواست ماستمالک کنه،  فت

امااا رنگااا  شاانگه، بااه روسااتت میاااد  اکاار کاانم ماکسااک حلقااه صسااتینا، خااوب     _

 .بشه

ساار تکااون داد  بمااد از ایاان ااشااا ری، همساارر راحاات بااه   لاایال هاام بااه نشااانه ت ییااد

 .رشتک مبل تکیه داد و با خیالک صسوده ررتقالا رو روست کند

 

باادون اینکااه بااه مامااان بگاام، منقاال رو صماااده کااردر و بااا هااومن د: و خگرهااا رو بااه   

سیخ کشیدیم  لایال کاه صساوده شاده باود و لبخناد رساایت باه لای داشات، باه هماراه             

س بااه حیاااب کنااار مااا اومدنااد   ااحبت بااه ساافر مکااه کشاایده شااد، کااه   ارانااک و صرا

 :ارانک  فت

خیلک دوست دارر با هاومن بارر مکاه، اماا خای، باا ب اه ساخته! دو هفتاه هام زماان            _

  .زیادیه، نمیشه خایک   اشتا

 :لیال بادبزن رو از من  رات و  فت
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ماا حسااب   تونیاد رو  ا ه صراس دوست داشاته باشاه رایا مان و عماوا بموناه، ماک       _

 !کنید

 :صراس سرا رو با   رات و رو به لیال کرد

 یمنک بیار خونه شما با ترمهض_

 : خم شدر و لپا رو کشیدر

 .کنیم یه روز هم با ترمه باشهدر  اما سمک مکدر مورد ترمه  ولک نمک_

 :دستاا رو محکم بهم کوبید

 ! بوله! من میار خونه شما_

صراس شای خوناه ماا موناده باود، هار دو باار هام         بمد از توادف هومن، دو باار دیگاه   

 .لیال ، ترمه رو صورد  البته من خونه نبودر و شیفت شی داشتم

 :هومن سری به ت سف تکون داد و زیر لی زمزمه کرد

 !ردرسوخته_

 :ارانک با تمارف ررسید

 تونین دو هفته نگها دارینض سختتون نیستضخدا مک_

 :لیال بادبزن رو به هومن داد

  .بختانه یه محبت دوتراه بینمون وخود داره، مشکلک نیستخوش_

هااومن اولااین ساایخ خگاار رو از روی منقاال برداشاات و درحالیکااه یکااک از خگرهااا رو   

 :کرد،  فتتست مک

خااوان کااارصموزی بگاا رونن! رو ساار ک اال مااا ایاام! اینااا مااکمااا رو باااا زقاادر ساااده_

 !دارن اوستا میشن

ک باعاث شاد کاه ااردای هماون روز اراناک باه        همین  فتگو باین ماا و هاومن و ارانا    

نااار عمااره باارای خااودا و همساارا بااره  صراس هاام کااه درک زناادانک  دنبااا:  باات
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کاارد تااا شااماری مااکاز زهااارده روز دوری نداشاات، باارای راااتن راادر و مااادرا لحظااه

 !بیاد خونه ما و با ترمه بازی کنه  عمال خونه ما شده بود میماد اه عاشقان

، هااومن و ارانااک بااه مدینااه راتنااد و صراس بااا یااک ساااک لباااس و دو، سااه هفتااه بمااد

بااازی بااه خونااه مااا اومااد  شاای تااو هااا: بااراا رختخااواب         یااک خمبااه اسااباب  

مونادر تاا خاوابا بباره،  ابح هام یاا لایال یاا مان باه            انداختیم و خودر کنارا ماک مک

صوردا خونااه  رسااوندیما و ساااعت دو و ناایم هاام لاایال از مهااد مااکمهااد کااودک مااک

داشاتم تاا اومادن    هایک هم کاه همسارر مرکاز توانبخشاک باود، خاودر نگهاا ماک        روز

لاایال  دو هفتااه راادر و مااادر بااودن تگربااه لاا تبخا و شاایرینک بااود  امااا وا مااا کاام      

کااردر  اینکااه تاارز لباااس    صورده بااودر و باارای رایااان ایاان دوره روزشااماری مااک    

هار زماان دلام    روشیدن همسارر باه خااتر حراور صراس ت ییار کارده باود، یاا اینکاه          

واهمااه همساارر رو در صیااوا بگیاارر و هاار حراااک کااه  تونسااتم بااکخواساات نمااکمااک

خواساات رو بگاام از محاادودیتهای سااخت ایاان دوره بااود  حتااک اینکااه بااه     دلاام مااک 

دیاادیم و زنااد  دی کااارتون مااک خااای سااریالهای تلویزیااونک رااا بااه رااای صراس سااک   

کااارتون راارذ نشااده شاادیم کااه یااه و اات حواساامون از  د یقااه یااک بااار کنتاار: مااک 

تااک اردک ت ییاار ریاادا تااک، تااکباشااه و یااا اینکااه تااو ماشااین صهنگهااا بااه اردک تااک

کاارده بااود، از مشااقاذ ایاان دوره محسااوب میشااد  امااا شاایرینک اسااتقبا: کااردن        

 شااتم و تفاااوتا بااا مااد: اسااتقبا: لاایال و یااا صراس و تااک از درمانگاااه بااه خونااه برمااک

وار دسات باه یکاک کاردن بارای صزار شاوخک      همبازی شدن باا یاه کاودک رانی سااله و      

 .شد که خیلک هم از ردر شدن اراری نشملیال باعث مک

زنااد بااار هاام ترمااه ریشاامون اومااد و یکااک دو بااار هاام سوشاایانت نااوه سااه ساااله        

همسااایه کناااریمون خااانم خاماساابک  بااا وخااود تالشااهای زیاااد ماان و همساارر باارای     

وحاا و تئااتر کاودک    ی، باا  خوا   شاتن باه صراس و باردنا باه راارک، شاهرباز      

به هماراه خاانواده امیار بااز هام هار شای دلتنا  رادر و ماادرا میشاد و تاو تمااس              
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 ااردین، خیلااک خااوا   کااک برمااک »ررسااید توااویری کااه بااا هااومن داشااتیم مااک    

 «  ره، ولک دلم واستون تن  شدهمک

زنااد بااار خالااه راساایه و هاادی از صراس خواسااتند کااه یااه شاای هاام راایا اونااا بمونااه  

 :راس خواب دادکه ص

کنااه  و تااک مامااان و بابااار نباشاان ماان هیشاکک مااث عمااو و زنممااو بااا ماان بااازی نمااک _

 .رسر عمو و زنمموئم

صورد کاه دلام   یه شای کاه باه خااتر دلتنگاک رادر و ماادرا ب اه کارده باود بهوناه            

 :کنه  اما و تک لیال یه لیوان عرز نمنا بها داد که بخوره،  فتدرد مک

خااوار شااما از دسااتم ناراحاات میشااینض شااماها خیلااک خااوبین،  کا ااه بگاام مامااانمو ماا_

  .خوارولک من مامان خودمو مک

همااون شاای بااا کمااک لاایال یااک کاردسااتک باارای مااادرا درساات کردنااد و بااا تکااون  

دادن انگشتاشااون بااه ساامت کاردسااتک یااه مقاادار از عشااق و عال ااه بااه مامااان ارانااک  

 .انداز کردندرو تو اون کاردستک رس

و سااختک کااه بااود دوره راادر و مااادر بااودن مااا هاام تمااور شااد و باارای    بااا هاار لاا ذ 

ریشااواز هااومن و ارانااک بااه ارود اااه راتاایم  دو تااا شاااخه  اال رز تاازئین شااده تااو    

 .دست صراس بود و کاردستک صراس تو دست لیال

با وخود تمرین زیاد مراسم اساتقبا: کاه از ساه زهاار شای رایا، هار شای تاو خوناه           

لااف ریشااواز راااتن، ماان خملااه مااد: خنتلمنااک، مااد:       اخاارا میشااد و ماادلهای مخت  

ای، مااد: ارا :،   صراس لحظااه صخاار  لهااا رو بااه ماان داد و    ننااهاشاارااک، مااد: ب ااه 

خااودا رو تااو ب اال مامااانا و بمااد هاام هااومن انااداخت و بمااد از ارسااا عاااتفک        

 :ررسید

 هار کوضسویاتک_
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بااازی کااه هااا اساابابتااو همااون ارود اااه هااومن زماادون رو باااز کاارد و یکااک از ده   

باارای صراس خریااده بااود رو بهااا داد  بمااد از سااویاتک  ااراتن تااازه صراس یااادا    

 .اومد کاردستک هدیه و  لها رو به هومن و ارانک بده

علیااریم  اازارا هاار شاای صراس، باااز هاام تااو ماشااین بااه تااور مفواال از بازیهااا و     

 خاهااایک کااه تااو ایاان ماادذ راتااه بااودیم، تمریااف کاارد و باعااث شااد بارهااا و بارهااا    

 :ارانک از لیال و من تشکر کنه تا خاییکه هومن  فت

اینااا دوره کااارصموزی   روناادن، بایااد یااه رااولک هاام دسااتک بااه مااا باادنس مااا بهشااون  _

 .خیر رسوندیم

 

 « لیال»

شااون  وااد داشااتیم دیگااه وارد خونااه   بمااد از رسااوندن هااومن و ارانااک بااه خونااه   

منشاانه هاومن، داخال    سنشیم و باه مناز: خودماون باریم کاه باا ا ارار وا ماک و رئای         

راتاایم  صراس مشااتاز بااود زودتاار بقیااه سااویاتیهاا رو هاام ببینااه وارانااک بااا وخااود  

خسااتگک زیااادی کااه داشاات از خانمهااای حاساار یمنااک ماان و خالااه و مادرشااوهرر و     

مااادر خااودا خواساات بااه اتاااز بااریم و مو ااع باااز کااردن زماادون حرااور داشااته      

 .باشیم

باا عناوان اینکاه ماثال بارای خواهرماه یاا بارای          یکک یکک لباسهایک کاه خریاده باود رو   

زد، امااا و تااک ماان داد و در مقاباال تمریااف همااه لبخنااد مااکهاادی خونااه یا   نشااون مااک

کارد کاه ماا: تاو، بارا االناک یاه زیاز دیگاه میا ارر             فاتم زاه  شانگه ا ارار ماک     مک

ریاازی کااه باارای   خااوری کااه ماان دیگااه از زیاازی تمریااف نکااردر  از هاار خاارده      

ساار  راتااه تااا بااود یکااک هاام باارای ماان  راتااه بااود  از دمپااایک و  اال خااودا صورده

 .زسیمگسمه دکوری و رایه
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باارای همااه خانمهااای خمااع رارزااه شااکیل و کارشااده صورده بااود، امااا بااه ماان بااه        

 ااورذ ویااژه یااه تااو ردنک کمبااه بااا زنگیاارا داد  و یااه دساات لباااس نیمااه مگلسااک 

ار کارد زنااد تاا بااردارر کاه ماانم    و یاه لبااس خااواب  از باین تارهااای موخاود هاام ا ار     

نااامردی نکااردر و دو تااا از خوشااگلهاا رو برداشااتم  تااا اینگااا مشااکلک نبااود، مشااکل 

و تااک نمااود ریاادا کاارد کااه مادرشااوهرر اهمیااد ارانااک باارای سااهیال اقاا  یااه تاااپ     

ریزهااای سااویاتیم بااود  هاار زنااد    اشااته، درحالیکااه باارای ماان تاااپ خاازو خاارده  

دا و هااومن   اشااته بااود خیلااک باایا از تاااپ    هاادایایک کااه باارای خااواهرای خااو  

 :بازی زیاد  فتنبود، اما  یر داد و با زی 

ارانااک خااون لاایال و سااهیال نسبتاشااون برابااره، تااازه سااهیال نزدیکتاار هاام هساات      _

  .این تفاوذ تو سویاتک ا ال خالی نیست

 : بل از ارانک خاله راسیه در خا خواب داد

 یااه بااار اومااد دنبااالا بباارتا رااارکض اونااور دو هفتااه صراس راایا لاایال بااود، سااهیال_

 بینک اق  اینگا با هم برابرنضرو نمک

 :ارانک هم ادامه داد

 فااتم صراس بایااد بهااا ماان و هااومن کلااک ساار نساابت لاایال بحااث داشااتیم  ماان مااک_

ای  فات بایاد بگاه زنمماو، خالاه خاودا داره، باه هار زن یریباه         بگه خاله، هاومن ماک  

ساات امااا لاایال و ساایاوا باارای مااا رساارخاله و   خالااههاام ماایگن خالااه  سااهیال دختاار  

 .همسرا نیستند  نسبتشون خیلک نزدیکتره

دونسااتم ارانااک از  تااو دلاام هاازار تااا شاااررک بااا: بااا: زدنااد و بااا  اومدنااد  مااک      

خااانور خوشااا نمیاااد، امااا اینکااه بااه اعتبااار حمایاات مادرشااوهرا خااوابا رو    زری

، هار کاک حاا: مادرشاوهرر     صصص بار ص بده، خیلاک بارار لا تبخا باود  درو  زاراض تاا       

 !رو بگیره من خوا به حالم میشه
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 :با اومدن سیاوا به خونه، به استقبالا راتم و  فتم

 باال از تمااور شاادن زمااان کاااریم، هااومن اومااد اتااا م  فاات بمااد از مطاای یااه ساار    _

 .میاد اینگا، کارذ داره

 نگفت زراض_

 :اورکتا رو ازا  راتم و  فتم

 .هاد کاری براذ داره، توسیح بیشتری نداد فت یه ریشن_

 :هومن که اومد، خیلک زود رات سر ا ل مطلی

ای کااه مطاای ماان هساات، یااه اتاااز هاام دوناام لاایال بهاات  فتااه یااا نااه، تااو تبقااه نمااک_

دسااات یاااه دندانپزشاااکه کاااه توااامیم داره باااره کاناااادا مقااایم بشاااه  ا اااه بتاااونک   

میشااه  دیگااه خااودذ   تگهیاازاتا رو بخااری و سااهم مطاابا رو اخاااره کنااک، عااالک   

دونااک یااه مطاای کااه زنااد سااا: کااار کاارده و مااریه داره راحاات ریاادا نمیشااه      مااک

تونااه بااه مریراااا کااارذ مطاای   خوو ااا زااون دکتااره داره از ایااران میااره، نمااک   

 .خدید بده

 :من و سیاوا نگاهک به هم انداختیم و من  فتم

 !عالیه، این که خیلک خوبه_

 :اخمالود شده بودزهره سیاوا به نشانه تفکر درهم و 

 اکازیونه، ولک اکر رولا رو کردیض_

 :با شادی خواب دادر

من رس اناداز خاوبک دارر، امتیااز وامام هام تاا یاه مااه دیگاه صمااده میشاه، تالهاای             _

ساارعقد هساات  رااولک رو هاام کااه   اشااتیم بانااک باارای وار مطاای رو هاام باا اریم     

  .کنارا، مبلغ  ابل توخهک میشه
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همااین ا ن هاار زااک درمیااارر باباات  سااطهای ماشااین و   اکاار ا ساااتا رو کااردیض_

 .عروسک میره

 :مثل  ربه شرک بها نگاه کردر

تااو اینگااا رو بگیاار،  سااطهای خدیااد بااا ماان  وار ماشااین تااا دو سااه ماااه دیگااه تمااور  _

 .میشه، نهایتا یه سا: سختیه، بمد تمور میشه و  احی یه مطی میشیم

 :د شدهومن لیوان زایا رو روی میز   اشت و بلن

دونیاااد زیکاااار کنیاااد  مااان تاااازه تبقاااه اراناااک منتظرماااه  دیگاااه خودتاااون ماااک_

 .توانبخشک رو خریدر، رولک در بساب ندارر تمارف کنم

هاا بابات   بمد از  اراتن نیماه اخااره تبقاه وساطک خوناه رادری سایاوا، اولاین اخااره          

هزینااه مکااه و  وساافند داده شااد  در وا ااع هزینااه  وساافند راایا راایا از اخاااره       

هااای بماادی انااداز خونااه برداشااتیم و تواامیم داشااتیم بااا اخاااره داشاات شااد  از رااسبر

نشسااتیم از اخاااره صرارتمااانک ای کااه  اابال خودمااون مااک خباارانا کناایم  اخاااره تبقااه 

کااه از دوساات هااومن  راتااه بااودیم بیشااتر بااود و مااا در تااو: ایاان زنااد ماااه ایاان      

مطای و ا سااب کناده میشاد     اناداز کارده باودیم  ا ار ایان زالاه       التفااوذ رو راس  باه ما

کاام مالکیاات وا مااک  تونساات راار بشااه  اونو اات کاام  بااه راحتااک بااا اخاااره خونااه مااک  

رااات  البتااه در کنااار ایاان تفکاار مو یانااه، بااه  خااانور روی اخاااره هاام از بااین مااک زری

 فات اکااازیون  اکار ریشارات ا تواادی خودمااون هام باودرس شارایطک کااه هاومن ماک        

 .بود

کااار کااردنم رو دو دسااتک بااه همساارر باادر  البتااه   تواامیم داشااتم ماحواال زنااد سااا:

دونسااتم، امااا بابااا بااه  اابلا بااا بابااا مشااورذ کااردر، نپرساایده مخالفاات مامااان رو مااک 

 :نظرر منطقک بود و شایسته مشاوره  بابا با کارر موااق بود و  فت

مان ا ااه خااای سایاوا بااودر تو ااع داشاتم ا ن کااه بااه راو: نیاااز دارر، کمکاام کنااک      _

وز اونقاادر از زنااد یتون نگ شااته کااه بخوایااد کاماال کاماال بهاام اعتماااد   از تراااک هناا



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

592 

 

خااالک کنااک  خاادای نکاارده رااس اااردا شااوهرذ  ذ روا توااادی داشااته باشااید و زنتااه

تااوزرد از صب دراومااد، نبایااد کاسااه زااه کاانم زااه کاانم دسااتت بگیااری  امااال ماان       

مبلاغ رااو:  هساتمس ا اه زباونم  : مشاکلک واسات راایا بیااد، هواتاو دارر  تاو رو ایان          

ریسااک کاان ا ااه خااودا رو بهاات  اباات کاارد،  درشااناس بااود، عقلااا رسااید بااه     

و ااتا زیاازی بااه ناماات کنااه، همااین ارمااون رو باارو خلااو، خیاای یکااک باهاااا باااا  

خااواد ازذ سو اسااتفاده ا توااادی کنااه ت ییاار راتااار بااده و  ا ااه دیاادی نااه، اقاا  مااک 

 .  اری کنبرای خودذ سرمایه

: زنااد سااا: کااار کااردن و تالهااا و وار و زااه و زااه   انااداز ماان در تااو بااا تمااار رااس 

نامااه بااه اساام تونسااتیم تگهیاازاذ دندانپزشااکک رو بخااریم  بااه ا اارار ساایاوا اخاااره 

مااان تنظااایم شاااد هااار زناااد کاااه مااان راساااک نباااودر  بماااد از خریاااد تگهیااازاذ   

رزشااکک هاام متوخااه شاادر کایاا  خریااد رو بااه نااار ماان نوشااته  البتااه بااه  فتااه دناادون

  .وسایل زندان ممتبر نبودس اق  نشونه ارادذ بود و بسخودا ااکتور خرید 

 

ای بااه ریشاانهاد هااومن، همساارر از محاال کااار  بلااک خااودا کاماال خااارج نشااد، هفتااه 

داشات تاا ا ار باه دلیلاک مشاکلک رایا اوماد، باه  او:           دو تا شیفت شی و عور برماک 

 !ممروف از اینگا مونده از اونگا رونده نشه

ت بیماااران زیااادی کااه از  باال خاا ب شااده بودنااد  در کمتاار از یااک ماااه، مطاای تونساا

رو راا یرا کنااه و عمااال خیااالمون باباات رو یلطااک ااتااادن کلینیااک دندانپزشااکک      

سااایاوا راحااات شاااد  تقریباااا درصماااد حا ااال از کلینیاااک در کناااار اخااااره خوناااه 

راسااخگوی وامهااای بیشااماری کااه  راتااه بااودیم، بااود و درصمااد ماان هاام هزینااه        

مطااای میشاااد  البتاااه روزهاااای کااااریم در مرکاااز  خویاناااه و اخاااارهزناااد ک  اااراه

توانبخشک رو هم ااازایا داده باودر  امیادوار باودیم تاا دو ساه مااه صیناده کاه  سا            

 .ماشین تمور میشد یه صنتراک بهمون داده بشه و بتونیم کمک نفس بکشیم
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 «سیاوا»

خواسات یاه مهماونک باراا بگیارر      تولد لیال نزدیک باود و دسات مان خاالک  دلام ماک      

یااه هدیااه شااکیل و  اارون بهااا باادر  امااا تمااار موخااودیم در حااد خریااد یااه مااانتو   و

بااود  مااانتویک کااه بااه  ااورذ اتفااا ک متوخااه شاادر لاایال ازا خوشااا اومااده و هاار    

شاادیم، نگاااه  دامااه ریاااده از خلااوی مانتواروشااک نزدیااک مرکااز توانبخشااک رد مااک   

روی ساااعد شااد  یااه مااانتو کااه صسااتینهای خا ااک داشاات، از    لاایال بهااا خیااره مااک  

ورایک سار صساتینا ساک زهاال    شاد  یاه خا    شااد و شابیه یاک  وزنقاه ناوک تیاز ماک       

سااانت دنر داشاات  شاابیه یکااک از لباسااهای اسااکارلت بااود تااو خونااه رذ باااتلر کااه تااا   

ر رو روشاایده در دوران مگااردیم، همساار باادون زهااره    ماادتها در رویاهااای شاابانه  

ما و ایاان مااانتو رو بخااریمس دیاادر  تواامیم داشااتم باارای تولاادا بیاااراون لباااس مااک

 .ای ااتادالمادهاما اتفاز اوز

ای بهااا داشااتم و باارای عروساایم هاام دعااوتا    یکااک از اسااتادار کااه ارادذ ویااژه  

کاارده بااودر بااه مطاابم اومااد و دو تااا سااکه تمااار بااه عنااوان هدیااه عروسااک و شاایرینک  

مطاای بهاام داد  شاای کااه بااه خونااه اوماادر خیلااک  وز زده بااودر امااا هاار زااک لاایال      

هااا نگفااتم  هاار دو سااکه رو اااروختم و بااا یکاایا یااک تااو     ررسااید زیاازی از سااکه 

 ردنااک  لاای کااه دو ردیااف برلیااان زینااتا داده بااود بااا زنگیاارا خریاادر  سااکه      

  .دور رو هم برای مخارج خشن تولد   اشتم

 

تولااد لاایال یکشاانبه بااود، باارای خممااه شاای خااانواده راادرا و امیاار، خااانواده مااادرر و 

خوناه کاه موسایقک زناده داشات، دعاوذ کاردر  بارای اینکاه          رههومن رو باه یاک ساف   

ماااخرای هدیااه خونااه و سااویاتک مکااه تکاارار نشااه، مااانتوی مااورد نظاارر رو بااه همااراه 

روسااری سااتا خریاادر و خدا انااه کااادو کااردر و بااه مااادرر و سااهیال دادر تااا بااه       

 .همسرر هدیه بدن
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 :بود کردر خیلک شاککمامان از اینکه تو این مو میت ولخرخک مک

ا رو بخااونکض نبایااد دو زار  یااریم رااو: ییرمنتظااره دسااتت رساایده، بایااد ااتحااه   _

هااا رو بازیااا و ولخرخااک انااداز کنااکض از ا ن داری ایاان  رتااک  باارا روز مباااداذ رااس 

 !صیکس خود دانککنک رس اردا دیگه از رسا بر نمکباب مک

همااه باارای ماان   رااس اااردا دیگااه اولااین تولااد بمااد از ازدواج هاام ر  نمیااده  ایاان   _

 !کنه، ارزا نداره یه بار سورررایزا کنمضاداکاری مک

 :مامان زشم و ابرویک اومد و با لحنک تمسخرصمیز خواب داد

 ...اداکاریا اینه که از مادر دورذ کرده_

 :رریدر وس  حراا

تاون  بماد هاک زنا  بزنیاد بگیاد       زنیاد کاه تنهاا نمیاار خوناه     ببین همین حراا رو مک_

کانم! ا اه ایان سوساه اومادن و رار       سرمو تنها ببینم، مان کاه رنارذ نماک    دوست دارر ر

 کردن نیست، رس زیهض

 :ای که حاوی کادوها بود رو برداشت و ررسیدسهیال کیسه

 این کادوها زیهض کدوما برا منهض_

هاایچ کاادور!  ااراتم تااو و مامااان بدیااد بااه لاایال واسااه تولاادا  کااارتون رو راحاات    _

 .کردر

 :باز کرد با د ت زسی کادو رو

 حا  زک  راتکض_

 .بازا نکن، خراب میشه! از ترف مامان مانتو، از ترف تو روسری ستا_

 :بک توخه به خواسته من کادو رو باز کرد و مانتو رو با   رات

 ست! از کگا  راتکضزه بامزه_

راسااای کناااری مطاابم  م ااازه سرنبشااا  زنااد بااار لاایال بهااا نگاااه کاارده بااود، اکاار _

 .مده بودکنم خوشا او
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 :مامان دستک به خنس مانتو کشید و  فت

خاادا شااانس بااده! مااردر زبااونک بگاان از اااالن زیااز خوششااون اومااده، شوهرشااون    _

 !خریاهمک، بدو بدو میری مکاهمه  تو از نگااااه خاااانووور مکنمک

 :با لبخند  فتم

 !صخه من تربیت شده شمار  بقیه که زیردست شما بزرگ نشدن_

 .عث شد به تراا بر ردر دای سهیال با

 زطورهض  شنگه تو تنمض_

 :با ناراحتک  فتم

 اخازه بپوشهضزرا تنت کردیض خودذ خوشت میاد یکک لباست رو بک_

 :زشم و ابرویک برار نازک کرد و دوباره خطاب به مامان ررسید

 زطورهض_

  .خیلک تنگه! لیال  یره، تو تورری_

 :رو کردر به سهیال

 .خورهمک درا بیار، ا ن خر_

 :درصورد و تاا کرد و توی کادوا   اشت

 با اروشنده تک کردی ا ه سایزا نبود عو  کنهض_

 .صره_

خممااه بااه لاایال  فااتم بااه عنااوان شاایرینک مطاای هاار دو خااانواده رو باارای شااار بااه      

خونااه دعااوذ کااردر  بالاا االه هاام ماااخرای سااکه رو تمریااف کااردرس بااا ایاان    ساافره

کااردی  امااا و تااک  و: بایااد بااا ماان هماهناا  مااک وخااود دلخااور شااد و عنااوان کاارد ا 

خوناه  اشتیاز من رو دیاد، دلخاوریا رو مخفاک کارد و حاسار شاد و باا هام باه سافره          

راتاایم  همونطااور کااه انتظااار داشااتم، خااانواده لاایال و هااومن تقریبااا بااا مااا اومدنااد و     

مامان و سهیال نایم سااعت بماد  مشاابه ماانتوی زرشاکک کاه بارای لایال خریاده باودر،            
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ای  بااا اوماادن مامااانم بااه ریشااخدمتک کااه باهاااا   سااهیال بااود بااه رناا  سااورمه  تاان

ای زدر و کمااک بمااد صهناا  تولاادذ مبااارک توساا     هماهناا  کاارده بااودر، اشاااره  

 ااروه موساایقک زنااده اونگااا اخاارا شااد  همزمااان کیااک تولاادی رو کااه  اابال بهشااون    

  اشاتند   داده بودر رو باا شامع روشان باه تارف ماا صوردناد و روی میاز خلاوی لایال           

زده همساارر تماشااایک بااود  زشااماا راار از اشااک شااده بااود و هاار دو      یااااه بهاات

خونااه همااراه بااا مااا  دسااتا رو روی  ااورتا   اشااته بااود  تمااار مشااتریهای ساافره 

 . فتندزدند و به همسرر تبریک مکدست مک

بااا رایااان صهناا ، لاایال شااممها رو اااوذ کاارد و همااه دساات زدنااد  از زیاار میااز دسااتم  

 :داد و  فترو اشار 

 !ممنون! بدخور یاالگیر شدر_

کیااک رو کناااری   اشااتم تااا بمااد از شااار بااه عنااوان دساار ساارو بشااه  او: از همااه     

ای بااود کااه نوشااین و امیاار ا رو داد  همااون تااو ردنک،  وشااوارهمامااان نااازی هدیااه

تااو را شااا هدیااه داده بودنااد و در کنااار بقیااه تالهااامون از مامااان نااازی خواسااته        

باا: زدن کارد  امیار و نوشاین     شاه  دوبااره لایال  وز کارد و شارو  باه باا:       بودیم بفرو

 ....یه بلوز، هومن و ارانک یه کیف و مامان

خااوری کااه سااالها بااا ی کمااددیواری بااود و      مامااان و سااهیال یااه ساارویس  هااوه    

 !دونستم از کگا اومده، هدیه دادندنمک

یله خونااه بهااا کااادو مامااان همیشااه از اینکااه باارای روز مااادر یااا تولاادا کسااک وساا 

 فاات روز خونااه کااه نیساات، روز منااه بایااد باارای ماان یااه زیااز  بااده شاااکک بااود و مااک

شخوک بخرید  ایان باار هام کاه خاودر هدیاه رو خریاده باودر و بهشاون داده باودر،           

بااا  کشاایده شااده بااود  مطمئنااا سااهیال بااا دونسااتن صدرس م ااازه، مااانتو و روسااری     

 کااادوی شاادن  اااهر از بمااد  برداشااته خااودا باارای و کاارده عااو  و باارده رو 
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 نگاااه از واسااحک تاارز بااه امااا کااردر، نگاااه بهشااون حیاارذ بااا مامااان شااکل مسااتطیل

 . فتند« رو نداره  ابلت» و تولد تبریک لیال به خطاب و کردند ارار من

 :نوبت من که رسید خمبه مخملک  ریفک رو به تراا  راتم

 !برگ سبزیست، تحفه درویا_

 :و تنازی خمبه رو  رات و  فت با ناراحتک تونمک

ر کااردی    وااای ساایاااواس باااور کاان راسااک بااه ایاان همااه زحماات نبااودر، شاارمنده  _

 ...سیاوا! خیییلک  شنگه

زنگیاار رو بااا   رااات و  لاای داخلااا شاارو  بااه نوسااان و درخشااا کاارد  بقیااه هاام 

 .شرو  به تمریف و تمگید از سلیقه من کردند و تبریک به لیال

ماادذ  اارف شااار و کیااک بماادا، مامااان و سااهیال بااا ماان زشاام تااو   در تمااار تااو: 

 .زشم نشدند  بمد از دسر هم زودتر از بقیه خداحااظک کردند و راتند

 :تو ماشین لیال دوباره و دوباره ازر تشکر کرد و  فت

تولااد بیساات و هفاات سااالگیم رو خیلااک بااه یاااد موناادنک کااردی  راسااتا اکاار        _

باشایمس نهایتاا باا یاه شاار بیارون  انتظاار ایان هماه          کردر یاه تولاد دو نفاره داشاته     مک

 .بریز و بپاا رو نداشتم

 :کردر لپا رو کشیدر و  فتمهمونطور که رانند ک مک

ارساته یمناک   بانو کاه بیشاتر ناداریم! و تاک خادا د یقاه ناود باراذ راو: ماک          لکیه لک_

 کنااک ماان بیشااتر از تااو  وز کاارده صرزوهاااذ رو باارا خیگاارذ محقااق کاان  باااور مااک 

 !بودرض

 :لبخندی زد و فت

ماایگم مااانتوی سااهیال زقاادر  شاان  بااود! شاابیها رو مااانتو اروشااک نزدیااک مرکااز _

  اشااته رشاات ویتاارین  دوساات داشااتم بخاارما، دلاام نمیومااد تااو ایاان مو میاات      
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ا ن که تاو تان ساهیال دیادر، دیادر اقا   شانگه ا اال راحات نیسات، منوارف شادر             

 !از اکر خریدنا

 :یه ابرور رات با 

 طورضز_

همااا سرصسااتیناا تااو دساات و راااا بااود مو ااع یاا ا خااوردن  تااازه ماان ا ااه       _

خواساااتم بپوشاااما بایاااد سااااز دسااات هااام میناااداختم، زیباااایک ماااانتو کااام   ماااک

 ...میشد    تازه

 :خندید و بریده بریده ادامه داد

 فاااات لباااااس خااااواهر عمااااو شاااابیه لباااااس خااااادو ر کااااارتون  ترمااااه مااااک_

شااو انتخاااب  اسااتم بخاارر حتمااا زرشااکک  خو یسوکمنده    توااور کاان ماان ا ااه مااک  

 !شدر خود خوداکردر، مکمک

اینگاساات کااه ماایگن عاادو شااود ساابی خیاار ا اار خاادا خواهااد  تواامیم داشااتم یااه     

تونسااتم زیاازی دعااوای درساات و حسااابک بااا سااهیال راه بناادازر، بااه مامااان کااه نمااک   

از کاردر  اماا بماد    بگم، راس بایاد خیانات در امانات اون رو هام سار ساهیال خاالک ماک         

 ااحبتهای لاایال منواارف شاادر و دعااوا رو بااه یااک ریامااک تباادیل کااردر  باارای مامااان 

 :ریامک زدر

از میاازان امانتااداریتون ممنااون  شااناخت خااوبک بهاام دادیااد  شااماره حسااابم رو کااه   »

دارید به ساهیال بگیاد تاا  هار ااردا  یمات ماانتو و روساری رو باه حساابم واریاز کناه             

 «بینهو رنه برخورد خوبک ازر نمک

 :تا  هر رولک به حسابم واریز نشد، مگدد برای مامان ریامک زدر

بااه خاادا  ساام ا ااه سااهیال رااو: رو نریاازه، بایااد ااتحااه کاال مانتوهااا و لباسااهای       »

مگلسااک تااو کماادا رو بخونااه  کاایااه در کماادا رو باااز کاانم و یااه توالاات شااور رو   

 «!کنمدونید که این کار رو مکلباساا بپاشم، مک
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 !!!رو: تو حسابم بود  البته از شماره حساب ماماننیم ساعت بمد، 

 :دو تا ریامک هم از ترف مامان داشتم

اوماد عاین هماون ماد: رو     سهیال از ماد: ماانتو خوشاا اوماده باود، خوششام نماک        »

 «لیال داشته باشه

خاره و صزاد  و رنه مس له راو: ماانتو نباود، شاکر خادا ساهیال ده تاا عاین تاو رو ماک           »

 «کنهمک

 .ی به منطق و مناعت تبع مادر و خواهرر زدر و به کارر ادامه دادرروزخند 

شاون بادون هایچ برخاورد خا اک! ناه ساهیال باه روی         سه شی بمد با لیال راتایم خوناه  

 !خودا صورد نه من و نه مامان  لیال هم که ا ال تو بازی نبود

کمااک کااه از شاارو  شاای نشااینیمون   شاات و مامااان و سااهیال خیالشااون راحاات شااد   

ن  وااد تیکااه انااداختن و تمنااه ناادارر، اشاااراذ مرمااوزی بینشااون رد و بااد: شااد    ماا

 .دادندحراک رو برای  فتن به هم راس مک

 خواید بگید، هک تو بگو، تو بگو راه انداختیدضزک مک_

 :مامان با هیگان خواب داد

 راره رنگشانبه بارا ساهیال خواساتگار بیااد! همکارشاه، یاه دو ساه مااهک هام هسات            _

 !هم در ارتباتن  رنگشنبه رسمک میشه که با

 : دای شاد و ررشمف لیال  بل از من بود

 .مباااارکه، به سالمتک انشاب_

 :کمک از رشتک مبل اا له  راتم و خلو اومدر

 خی، مبارکه ا ه  سمت هست  مشخواذ این شازده زیه اونو تض_

 :سهیال خیلک عادی  فت
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کته  اهاال یکااک از شهرسااتانهای  سااریار اساادی  سااک و هفاات سالشااه، وکیاال شاار   _

یربک کشور، از زماان دانشاگویک تهاران موناده، یاه صرارتماان  اد متاری تاو نارماک           

 .داره، یه ماشین هیوندا هم زیر راشه  درصمد خوبک داره

همااینض دو سااه ماااه باهاااا در ارتباااب بااودی اقاا  شااناخت ا توااادی بااه دساات      _

 صوردیض

ا از راره رنگشااانبه خاااانوادهخااای اخال اااا رو رساااندیدر کاااه  فاااتم بیاااان   ااا _

 !شهرشون بیان، تو دو سه خلسه تموما کنیم

 .انشاب  فتن از ته د: مامان رایان  حبت در مورد سریار اسدی شد

اوماادیم  تااو مساایر بر شاات لاایال در حالیکااه دسااتا  مممااو  ریاااده خونااه مااادرر مااک 

 :رو تو دستم   اشته بود  فت

! اسااد! یااه یراانفر نشااان هاام رسااوند     زقاادر ایاان خواسااتگاره شاایییره! سااریار   _

 .شد سورر شیرشد، مکاامیلیا مک

 :خندیدر

 . فتک خونت حال: بوداینو خلو سهیال مک_

 .خداییا خیلک اسم سختک داره ، برا اسم اامیل خوبه، با حرف ساد_

 :دستا رو همراه دستم تو خیی اورکتم   اشتم

 .بازیت داره رو میشههای زنداداار ه_

 : فتخندید و 

یااه لطفااک بکاان از ماماناات و سااهیال بپاارس دوساات دارن ماان تااو خواسااتگاری          _

راا یرایک کاانم یااا نااهض ماماناات کااه درساات نیساات و تااک مااا هسااتیم راشااه واسااه        

ر یرایک، شاید خاود ساهیال هام مثال مان دوسات نداشاته باشاه تاو خواساتگاری زاای            

 !بهترهبیاره و ر یرایک کنه  یه س ا: ازشون بپرس ببین من زیکار کنم 

 .ررسمباشه، مک_
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روز خواسااتگاری خیلااک زودتاار از مهمانهااا بااه خونااه مامااان راتاایم  از مامااان در مااورد  

ر یرایک کردن ررسیده باودر کاه  فتاه باود تاو و لایال را یرایک کنیاد  لایال دساته  ال            

مااریم و رزساارخک کااه  راتااه بااود رو بااه سااهیال داد و خااواهرر اون رو تااو  لاادان      

شاات  مامااان اینااا تااو صشااپزخونه بودنااد کااه همساارر خاام شااد و دکااوری روی میااز   ا

از بشااقابهای روی میااز سااومک رو برداشاات و بااا ناااخن لااک ساابزی کااه احتمااا           

ی بشااقاب برداشاات  بمااد اونقاادر بااا ناااخن بازمانااده روساات خیااار بااود رو از روی لبااه

 :سابیدا تا لکه از بین رات  ررسیدر

 زک شدهض_

 :صرور  فت

 کنااار رو بشااقاب راایا میاااد، بااه خیااا: دساات نخااورده بااودن  هی ااک،  اااهک او اااذ_

 .... اهمیممک بمد  اریم،مک

بااا شاانیدن  اادای زناا  در، لاایال حااراا رو  طااع کاارد و ماان صیفااون رو خااواب دادر  

 .ص ا شیره با ردر و مادر و سه تا خواهر و همسرانشون اومده بودند خواستگاری

ه اون رو روی میااز ناهااارخوری  ساابد  اال زیبااا و شااکیلک بااه سااهیال هدیااه شااد کاا     

  اشاات  سااهیال و مامااان نشسااتند و ماان و لاایال راا یرایک کااردیم  بمااد از تمارااااذ     

هااای الکااک خواسااتند در مااورد مهریااه و تاااریخ عقااد  ااحبت    اولیااه و خااوا و بااا 

 .کنند

باارون بااه یااک  تااری شاادن زنااد خلسااه خواسااتگاری و بلااه   رااکدرحالیکااه ماان از ایر 

امااان بااا اشااتیاز زیاااد از موسااو  راایا اومااده اسااتقبا:  خلسااه متمگاای شااده بااودر، م

 .کرد

تونسات   ااهرا ص اا شایره صرارتماانا رو اخااره داده باود و حادود دو ماهاه دیگاه ماک          

کاارد و ساااکنا بشااه و در اون زمااان در یااک سااوئیت سااک و راانی متااری زنااد ک مااک 

 تمار این هشت نفار هماراه کاه از شهرساتان اوماده بودناد تاو هماون ساوئیت حراور          
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رسااید  باارای همااین داشااتند  یمنااک بااه هاار کااس کمتاار از زهااار متاار مربااع ارااا مااک 

عگلااه داشااتند زودتاار  ااا:  راایه رو بکننااد و بااه شااهر خودشااون بر ردنااد  بااه ایاان   

خاوان بخاوابنض راهاشاون رو    کاردر کاه ایان ناه نفار شای رو زاه خاوری ماک         اکر ماک 

 !خوردند بهمکردند مکدراز مک

بت مهریاه شارو  شاده باود  ماماان رو باه رادر دامااد         و تک باه خاودر اومادر کاه  اح     

 :کرد و  فت

 .خودشون در مورد مهریه  حبت کردند و رو هشتود تا توااق کردند_

داد کااه از زیاازی خباار نداشااتند، لحاان متمگاای و ناراحاات خااانواده داماااد نشااون مااک 

 .مثل من

 هشتود تا سکه تمورض_

 ستضزه خبره خانووورض مگه سر  ردنه_

 !وور از این خبرا نیست! هشتود تاضنه خانو_

سااریار هاام انگااار ماساات تااو دهاانا مایااه زده بودنااد،  : شااده بااود  سااهیال بااا        

 :ناراحتک رو کرد به سریار و  فت

 !خوای زیزی بگکض ما با هم  حبت کرده بودیمشما نمک_

 :سریار با لحنک کامال عادی خواب داد

زان اوکاک نیساتند  میشاه مان زناد      بله  احبت کاردیم  اماا خاانواده مان باا ایان میا        _

 مین تنها با شما  حبت کنمض

کردنااد  اقا  ماان و  تواورر اشاتباه بااودس تماار خااانواده خبار داشااتند و اایلم بااازی ماک      

 !خبر بودیملیال تو خمع بک

سریار و سهیال باه اتااز خاواهرر راتناد، تاا ص اا دامااد، عاروس خاانم رو مگااب کناه             

کشاایده شااد  اونااا عقیااده داشااتند کااه   ایاان تاارف هاام  ااحبت بااه خشاان عروسااک   

مراساام عروسااک بایااد در شااهر خودشااون بر اازار بشااه، و مااا ا ااه دوساات داریاام       
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خودمااون یااه خشاان ایاان تاارف بگیااریم! سااهیال بااا دلخااوری از اتاااز بیاارون اومااد و    

 :سریار رو به بقیه  فت

 .اوکک شد، مهریه رو رونود تا سکه توااق کردیم_

اد بلنااد شااد کااه زیاااده، مگااه داداا مااا زقاادر  باااز هاام  اادای یریاار خااواهرای داماا 

 ....درصمد داره و

ای باااه ماماااان زدر کاااه باهااااا  اااحبت کااانم و راتاااار ناشایسااات دامااااد و  اشااااره

 .ا رو بها  وشزد کنم که مامان توخهک نکردخانواده

 :در همین حا: مادر سریار رو کرد به مامان

 ببخشید مهریه عروس خودتون زقدرهض_

 : ک  فتمامان با لحن خا

وا  خااانواده عااروس ماان ا اارار داشااتند مهریااه زهااارده تااا سااکه باشااه، مااا  بااو:    _

 .نکردیم   فتیم کمه، رس اردا دختر مردر رشتوانه نداره

 .ای به ممنک مهم نیست، بهم زدنگاهک به لیال انداختم، با لبخند اشاره

 :مادر سریار این بار لیال رو مخاتی  رار داد و مگدد ررسید

 یه شما زقدرهضمهر_

 :تفاوتک  فتلیال با بک

کناه  دلیلاک   من و ساهیال خاون باا هام متفااوتیم، دیاد اههامون هام باا هام اارز ماک           _

هاامون بخاواد باا هام مقایساه بشاه  اماا در راساخ شاما بایاد عار  کانم             نداره مهریاه 

 .ستبه تمداد یاران امار زمان سیود و سیزده تا سکه

 :و ادامه داد مامان با این حرف لیال شیر شد

دختاار ماان دکتااره، خوشااگله، کلااک محسااناذ داره  ارزشااا خیلااک باایا از سیوااد،  _

 .زهار دتاست
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سکوتک بار مگلاس حکمفرماا شادس رنا  زهاره لایال مهتاابک شاد و رلکاا شارو  باه             

خواسااتم خااواب مامااان رو باادر، مگلااس خواسااتگاری بهاام     رریاادن کاارد  ا ااه مااک  

کاردر  هماه زور کارده    ساکوتم ساایع ماک   کاردر لایال رو باا    خورد، ا ه ساکوذ ماک  مک

بااودن رو همساارر کااه دسااتا رو مشاات کاارده و بااه صرومااک راااا رو بااه زمااین        

 .زدمک

 :بدون اینکه ارد خا ک رو مخاتی  رار بدر،  فتم

خواسااتم مطااابق ارزا و شایسااتگک همساارر مهریااه انتخاااب کاانم      ماان ا ااه مااک  _

 .مگبور بودر کل دنیا رو مهر خانمم کنم

 :حالتک نمایشک شرو  به کف زدن کردردرسریار با 

 .صارین به این دید اه، صارین_

 :بمد رو به لیال ادامه داد

 .خوشبخت بشید به حق امار زمان_

 :دوباره رو به مامان و سهیال کرد و  فت

باارای اینکااه عاادد مبااارکک باشااه و تفاااوذ زیااادی هاام بااا دخترهااای ماان و عااروس   _

 .سکه رو ب ارید خودتون نباشه، همون سیود و سیزده تا

سهیال کامال اخماا رو کرده باود تاو هام کاه خای، باه نظارر کاامال حاق داشات و کاار            

تخفیف  راتن خانواده دامااد و تاک  ابال خودشاون باا هام  احبت کارده و باه تواااق           

 .رسیده بودند خیلک زشت بود

 :رو کردر به ردر سریار و  فتم

حتاارار  ائاال بشاایم و همااون اخااازه بدیااد باارای همفکااری خااواهر ماان و رساار شااما ا _

  .میزانک که با هم به نتیگه رسیدند، رونود تا سکه رو تمور شده بدونیم

دارهااا شااده بااودر، زندشاام شااده بااود، از اینکااه تااو خواسااتگاری خااواهرر مثاال م ااازه

 !برون باکالسک داشتمتازه اهمیدر خودر زه بله
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ای  فتنااد و «مبارکااه»لااک میخااانواده داماااد نگاااهک بااین هاام رد و بااد: کردنااد و بااا بااک 

ررونده مهریاه بساته شاد  رروناده مهریاه بساته شاد، اماا اخمهاای ماماان و ساهیال بااز             

نشد  حتک زمانیکاه تباق  ارار  بلاک باین ساهیال و ساریار، تااریخ خشان عقاد تهاران            

کااه بااه عهااده عااروس بااود و خشاان عروسااک در شهرشااون کااه بااه دوا داماااد بااود    

  .ردندمشخ  شد، هم اخماشون رو باز نک

تاخاییکااه سااهیال بااه عنااوان اعتاارا  حتااک حاساار نشااد شاایرینک و زااای رایااان          

رو دور  _وا میاات بیشااتر بااه مماملااه شااباهت داشاات تااا مگلااس خواسااتگاری _مماملااه

 .بگردونه و دوباره من و لیال مش و: ر یرایک شدیم

باه    اشات و لایال   کارد و باه خاانواده دامااد محال نماک      سهیال مثال با مامان  احبت ماک  

منظااور کاام رناا  کااردن راتااار سااهیال، تمااار ماادذ بااا لبخنااد و تمارااااذ مرسااور بااا   

 :کرد و در مقابل خواهر داماد که ررسیدخواهرای سریار  حبت مک

 خواد به ما شیرینک بدهضسهیال خون خودا نمک_

 : فت

تااو خواسااتگاری ماان، خااانم باارادرر زحماات راا یرایک رو کشاایدندس ماانم دوساات       _

 .دار این مسئولیت باشماسم عهدهداشتم تو این مر

 هااا: راحتیهااای مباال روی دلاازده و خسااته بااا راااتن خواسااتگارها، مامااان و سااهیال   

 :زد لی صرور من به رو لیال  نشستند

 !من برر خونهض اینگا نباشم بهتره_

  .لبخندی به درک و شمورا زدر و سوئیچ ماشین رو بها دادر

هاشااون رو بااه مامااان و سااهیال کااه  یااااهبااه اتاااز زمااان مگااردیم رااات و حاساار شااد  

 :ها شده بود  فتخوردهمثل کتک

 .تون من میرر  دیگه سیاوا هست کمکتون کنه  خدانگهداررس با اخازه_

 .در امان خدا، مادر_
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 :بمد از راتن همسرر من هم رو مبلهای ها: نشستم

 سراا کنااه، خااوای زیکااار کنااک سااهیالض ایاان رسااره ا ن حااراا رو عااو  مااک  مااک_

 !هاواویالست اردا

 :مامان تشر زد

تااو دلااا رو خااالک نکاان، ساایاوا  همااه کااه مثاال مااا اهمیااده و باشاامور نیسااتند       _

خودشااون  فااتن زهااارده تااا، مااا  فتاایم نااه کمااهس مااا زیااادا کااردیم و  رنااه اونااا بااه  

عااه     بااازر زونااه عااهزهااارده تااا هاام راسااک بااودن  اینااا بااا هاام  ااحبت کااردن،    عااه

 یاارن  انگااار اوماادن خاانس بخرن    تااو زتااه زهشاااذ  اارد    مااک زناان و تخفیاافمااک

 شدهض

خالی بود مامان خاودا هام ماک دونسات کاه زاه اتفاا ک ااتااده ولاک باه بهاناه خاالک             

کاارد و خیلااک راحاات هاام   نکااردن د: سااهیال بااازر داشاات کارشااون رو توخیااه مااک    

 داد   طماااداشاات تمااار راتارهااای زشاات خودشااون تااو مراساام ماان رو زیبااا خلااوه مااک

تونااه شااه کااه هاایچ و اات درک نکنااه اتفا اااذ امااروز مااک    همااین  راایه باعااث مااک  

  .کارمای راتار خودشون تو مراسم من و لیال باشه

 :رواک کشیدر و حراهای دلم رو  ورذ دادر

کننااد هتاال سااهیالس نشاانیدی ا ن نااه   ذ رو مااکسااهیال خااان، اینااا رااس اااردا خونااه  _

ل هتاال و مساااارخونه راااتن   نفااری تااو یااه خونااه سااک و راانی متااری هسااتندض اهاا      

ا ا و خااانواده فتنااد هفتااه راایا رساارخاله نیسااتند  نشاانیدی زاا  و راساات مااک  

تااونک بااا هاار روز مهمونااداری  ا ایناااض مااکشااون بودنااد، دو هفتااه  اابلا عمااه خونااه

تااونک  اابح  اابحانه صماااده کنااک باارای مهموناااذ، بااری ساارکار در    ساار کنااکض مااک 

 ذ هستندضخونه حالیکه یه عده بدون حرور  احبخونه تو

 :سهیال نگاه خا ک بهم انداخت

 . ریز نیستم! صداب اختماعک سرر میشهمن عین زن تو مهمون_
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 :سمک کردر خونسردیم رو حف  کنم

کانم زیکاار باه زنام داریض ای باباا!    یاادذ باشاه بمادا         من دارر باهاذ  احبت ماک  _

 ! ریزی از زنم دیدی که داری اینو میگکبهم بگک زه مهمون

 :امان دستک در هوا تکون داد و  فتم

 .زنم زنم نکن واسه من  ا ن بحث سهیالست_

 :بمد رو کرد به سهیال و ادامه داد

شاون رو از خوناه و   تاونک راای هماه   کام خاودذ ماک   اینا که سیاوا میگاه زرتاه! کام   _

 ...زند یت بهبنری  اق  حواست به خواهر وسطیه باشه، خیلک اهل نخ اومدنه

 :در به سهیال و  فتمدوباره رو کر

کنک برا زاک خاواهرا  فات داداشام بارا ااردا شای براماون بلای  هواریماا           اکر مک_

 راتااه، همااین امشاای حراهااای ا االک رو باازنیمض هااانض ده بااار  فاات داداشاام باارا     

خواساات بهاات بفهمونااه داداشااه     رااات و بر شااتمون بلاای  هواریمااا  راتااهس مااک      

 .شونکنه! رس اردا شا  نشک واسواسشون خرج مک

 :دوباره مامان رو به سهیال  فت

 یارن کیانیس   کانن، زن کاه ماک   همه داداشا تاا مگاردن واساه خواهراشاون خارج ماک      _

ا حاااکّ و حاسااار رااایا زشاااممون! دو روز رااایا   میشااان  زااارا راه دورض نموناااه 

 یاری خیای شاوهرذ    زنداداا خاودذ صماوزا ببیناک، الگاو  ارارا بادی، یااد ماک        

 !رو برا خودذ نگه داری

 :ات با  دار ر

 ازاری از  کنیاد! ا ن  احبت  لاه    ام شاماها هاک لایال لایال ماک      هک مان هی اک نماک    _

 برونضلیالست یا بررسک این خواستگاری یا بهتر بگم بله 

 :مامان دوباره دستک در هوا تکون داد
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اب  نااداری  ااداذ رو بیااار رااایییییین! خواسااتگار بهتاار از ایاان ساارا  داری بساام     _

 .ریکت رو بگوبشین یه  وشه، تب

 :بلند شدر و رو کردر به سهیال

ا هام بادتر  مگاه باا تاو سار مهریاه باه تواااق نرسایده باودض            رسره رهناده، خاانواده  _

رااس بااا سااک و هفاات سااا: ساان و زنااد سااا: زنااد ک مگااردی هنااوز تحاات تاا  یر      

خااوره  هاار زنااد همااون  شااه! در هاار  ااورذ بااه درد زنااد ک نمااک حراهااای خااانواده

اهمیاادی یااا عقلااا راااره کاارد بایااد مااکسااکه رو  بااو: مااکو اات کااه هشششتوااد تااا 

اا داره یااا همااون مو ااع برنامااه داشااته بااه بهانااه مخالفاات خااانواده     مااکساان  باار 

  .دها مکالمادهاوز تمدادا رو کم کنه که ا ر این باشه خبر از رندی

 :سهیال  وشه زشمک نازک کرد

حفا  بشاه، احتارار ساریار رو     خاوای احتارار زنات    او  رسره ناه و ساریار   انیاا ماک    _

خاوره یاا ناه باه خاودر مربوتاه ناه دیگاران          حف  کن   الثا اینکاه باه درد زناد ک ماک    

ا احتاارار میاا اره  ا ناام بااه حرماات    سااریار مثاال تااو نیساات، بااه نظاار خااانواده     

 .ا حراا رو عو  کردخانواده

 :دوباره نشستم و کالاه دستک تو موهار کشیدر

دا مان دشامنت نیساتم،    کناکض باه خا    یاری ماک  ا خبهاه سهیال خاان، خاواهر مان، زار    _

خااورر  شااو مااکباارادرتم  رااس اااردا تااو زنااد ک تااو مشااکلک راایا بیاااد، ماان یوااه   

خااواد تااو  دردساارا مااا: منااه  زشاامم کااور دسناادسر ناارر و یفمااه  مامااان اقاا  مااک     

روی ازدواج کنااک، حواسااا بااه دو روز بماادذ نیساات  ولااک باادون ایاان ره کااه تااو مااک 

 .به ترکستان است

 :کم  اردا رو باز کردیه

رسااهض حواساام هسااتس تااو  کنااک عقلاام نمااکماان دو سااا: از تااو بزر تاارر، اکاار مااک _

 !نگران نباا
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 . بو:، خود دانک  خود دانید_

 :راتم  فتمبه اتا م راتم، اورکتم رو روشیدر و همونطور که به ترف در مک

در ا اار زااه ا ااال بااه ایاان و االت راسااک نیسااتم، امااا هاار کاااری بااود بگیااد             _

 دی منم تحقیق کنمضخدمتم     راستک، تحقیق کردی خودذ یا اخازه مک

 :لبخندی زد و  فت

 .نه داداا، خودر از همه نظر تحقیق کردر، نیازی به زحمت تو نیست_

دیااد شااکک در اینکااه سااهیالی تحواایلکرده، زشاام عقلااا رو بسااته و زیاازی رو نمااک 

هااا و حساارتهای اعواااب رار از صهنداشااتم، حااا  یااا بااه خاااتر اشااتیا ا بااه ازدواج و ااا

اقا  دعاا میکاردر تواورر اشاتباه باوده باشاه         خردکن مامان باود یاا عشاق و عاشاقک     

 .و سریار از عهده خوشبخت کردن تنها خواهرر بربیاد

 

کااا: ااارار مامااان  »اااردای خواسااتگاری، خونااه بااودر کااه تلفاان زناا  خااورد و صوای   

کاردر، از لایال خواساتم باه تلفان      ماک بلند شاد  زاون داشاتم  اورتم رو ا اال       « زاری

داد  خااواب بااده  دروا ااع تااا زمانیکااه ماان بااودر لاایال بااه تماااس مااادرر خااواب نمااک     

 اخاام داد  و ماان هاار دامااه بهااا   همیشااه تلفاان رو باارای راسااخگویک بااه ماان مااک   

 باااز اخمااار و مخملااک  وشاام رشاات لاایال هب و*ساا و لبخنااد بااا نهایتااا و کااردرمااک

  .شدمک

 :اری تماس، لبخندی روی لبا صورد و تلفن رو خواب دادلیال  بل از بر ر

 .الو، سالر_

_.... 

 ....متوخه نمیشم_

 .بمد بالاا له  دا رو روی بلند و   اشت و با تمگی به من خیره شد

زااه مشااکلک بااا دختاار ماان داری اینگااوری صااات زنااد یا شاادیض مگااه خااودذ   ..._

 ....کنکشوهر نداری از رسر مردر دلبری مک



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

610 

 

رویس بهداشااتک کاه درا بااز بااود و باه راحتاک  ااحبتهای ماماان باه  وشاام       از تاو سا  

 :رسید، داد زدرمک

 ! یدض       اون  وشک رو بده به من ببینممامان حواستون هست زک مک_

لاایال بااا بهاات و ب ااه  وشااک رو بااه ماان داد   اادا رو از روی بلنااد و برداشااتم و        

 : فتم

 زک شدهض خریان دلبری زیهض_

وور خاااااناات بپاارس  اونقاادر دیشاای هروکاار کاارد و بااا اون لباااس        از اون خااانو_

ناااخورا خلااو سااریار زاا  و راساات ریه رااات کااه امااروز رسااره بر شااته بااه سااهیال 

 : فته زنداداشت خیلک  له  خیلک دوست داشتنیه  عوبانک داد زدر

 ...سریار  ه خورده در مورد زن من نظر داده_

رو بااه تلفاان ب ساابونه و  ااداها رو  کاارد  وشااا بااا دساات لاایال رو کااه تااالا مااک  

 :بشنوه کنار زدر و  فتم

 .اینگوری نمیشه، من ا ن میار اونگا_

تلفاان رو  طااع و روی مباال راارذ کااردر  ا ااال   ااورتم تمااور شااده بااودس سااریع زیاار 

صب شسااتما و باادون کنتاار:  ااورتم، اولااین لباسااهایک کااه ساار زااوب لباسااک بااود   

 فااتم و از « دونمااکنمااک»هااای لاایال «دهزااک شااده، زااک شاا»رو روشاایدر و در راسااخ بااه 

 .خونه زدر بیرون

 :ای با  دای بلند  فتموارد خونه مادرر شدر و بدون سالر و کالر دیگه

لباااس زن ماان زااه ایاارادی داشااته کااه سااریار زشااماا هاارز راتااهض مرتیکااه         _

 کنهضزرونک مکعوسک هنوز نیومده داره زشم

ن دسااتم و دعااوتم باارای نشسااتن  سااهیال مرااطرب خلااو اومااد و در حالیکااه بااا  اارات  

 :کرد صرومم کنه،  فتتالا مک
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به خدا اینگور کاه ماماان  فتاه نیسات  نایم سااعت رایا ساریار اوماده باود اینگاا،            _

واسااه اینکااه یااه حراااک زده باشااه  فاات عروسااتون خیلااک خانومااه  خیلااک مهربونااهس     

رر  راتاه  همین  مامان دا  کارده  ناه اینکاه لایال دیشای خیلاک باا خاانواده ساریار  ا          

رااات و بااود و بگوبخنااد داشاات، لباسااا هاام تااو زشاام بااود هااک رااا میشااد راه مااک    

 ....کرد، مامان بد برداشت کردهتمارف مک

 :حراا رو  طع کردر

 بر کان ببیانم، لبااس دیشای لایال زاه ایارادی داشاتض زا  و راسات  یار دادیاد             _

 بهاض

 :مامان با توپ رر خواب داد

عااروس هفاات  لاام صرایااا کاارده بااود،   زااا بااودض زااا نبااود! خااودا کااه مثاال _

خااورد  عااروس بااود لباااس کاات و داماانا هاام کااه داشاات از تنگااک تااو تاانا خاار مااک

راات باسانا   سفید تانا کارده باودض باا دمپاایک هاای راشانه ده ساانتک هاک ریه ماک          

 رو مینداخت اینور اونورض

 :داد زدر

ا رباا  دی مامااان! او  کااه روشااا لاایال اقاا  بااه خااودر و خااودزاارا  یاار الکااک مااک_

دارهس  انیااا کاات داماان لاایال یاسااک بااود نااه ساافیدس  الثااا از مااانتو  شااادتر بااود  او: تااو  

خونااه روشااید و نظاار ماان رو ررسااید، ماانم هاایچ ایاارادی ندیاادرس خیلااک هاام شاایک و    

برازنااده تشااخی  دادر، تشااخی  دادییییاایممممم  دمپاااییا رو یااادر نیساات، امااا      

رایشااا هاام مثاال همااه مهمونیهااا، از  یااد، نبااود  صراه راتاانا اونگااوری کااه شااما مااک

دیااد ماان عااالک بااود  بمااد مراساام کااه لاایال رااات و یااک ساااعتک تنهااا بااا هاام  ااحبت   

کااردیم هاایچ ایاارادی نبااود، زطااور بمااد از یااک روز راتااار و لباااس و صرایااا لاایال      

 دار شدهضمشکل
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سااهیال بااه  وااد صرور کااردن ماان ریشاام نشساات و دسااتا رو روی رااار   اشاات و     

 : فت

خااوری شاالویا کاارده  خااانواده ا، بااه خاادا زیاازی نشااده مامااان ایاانساایاوا دادا_

سریار تاو خودشاون از لایال تمریاف کارده بودنادس ناه اینکاه مانم اخام و تخام کارده             

بااودر، احتمااا  ازر خوششااون نیومااده  سااریار خواساات  نااد دیشاابا رو راااک کنااه   

سااازه و از لاایال تمریااف کااردس بااه خاادا اقاا  همااین  حااا  مامااان داره از کاااه کااوه مااک  

 .کنهدعوا درست مک

 :مامان دستا رو محکم به راا زد و  فت

عه عه عه، تاا دیشای رااا رو تاو صشاپزخونه ماا ن اشاته باود، بماد خلاو خواساتگارا            _

خوری راتاار کارد کاه انگاار بیسات و زهاار سااعته تاو صشاپزخونه ماا مشا و: بشاور             

  .و بسابه

 : دار دوباره رات با 

رساایدر لاایال کمااک کنااه،  فتیااد کمااک کنااه  تشااکر هاام     ماااامااااان، ماان ازتااون ر _

 !کردید  بمد ا ن میگید زرا کمک کردهض تکلیفتون رو با خودتون مملور کنید

ماان بااا کمااک کااردنا مشااکل ناادارر، بااا خودنماااییا مشااکل دارر  هم ااین          _

خودا رو خلو اامیال ساریار نشاون داده، اکار کردناد زاه عروساک  یار ماا اوماده،           

 !ووسک  یرمون اومدهدونن زه عروونمک

 :ای کشیدر و رو کردر به سهیالروف کالاه

خاا نکناه کاه یاه و ات خادای       من به لایال مایگم دیگاه تاو مراسام تاو یاه لیاوان خاباه         _

نکارده کساک اکار نکنااه عاروس خوبیاه، زناداداا خوبیااه! اخماشام رو بکناه تاو هاام،          

 .شهبزر ا یه  وشه بشینه  کوزکترین دلسوزی هم نداشته بامثل خانور

 :مامان دوباره یرید
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خااوری داشاات ا، خیلااک دلسااوزه  دیاادر  باال از اوماادن مهمونااا زااه صره اروا  عمااه_

 !کرددستک رو تو زشمت مکخلو تو سوسه میومد و لکه روی ریا

 :زند لحظه تو: کشید تا خریان رو به یاد صوردر

 فاات  کنااک،هااا! ماان از لاایال ررساایدر زیکااار مااکمامااان دیگااه شااورا رو درصوردیااد_

دسااتک مواارف شااده تمیااز ااار  میشااه  ا ااه همااون         اااهک راایا میاااد راایا   

 دار رو خلو مادر سریار می اشتید خوب بودضدستک لکهریا

 :مامان  ری به  ردن و ابروهاا داد و  فت

نمااردیم و ممنااک دلسااوز رو هاام اهمیاادیم  بر شاات بهاات  فاات اینگااا رو نگاااه کاان _

 .کثیفه، خودر شنیدر

 :: تکون دادرسری از روی استیوا

خوباااه مااان خاااودر اونگاااا باااودر و شااااهدر  تاااوهم زدی ماماااانس باااد هااام تاااوهم _

زدی!    ایاان کااه خااانواده سااریار از لاایال خوششااون اومااده واسااه اینااه کااه درمقاباال    

  .حرف زشت مهریه که شما  فتید، هی ک نگفت و سکوذ کرد

 :سهیال سمک کرد با صراما  حبت کنه

 فاتض خواسات مهریاه مان رو کام کناه دیگاه         رو ماک  اا ال زرا لایال بایاد مهریاه   _

 .بینک بو: کن داداا، تو هم زیادی به زنت خوا

 :داد زدر

مگه خودا ررید وسا   فات مهریاه مان اینقادرهض ماادر ساریار ررساید، لایال هام           _

کناه    وا ما بارای دیاد    خواب داد!  ابلا هام  فات ماا دیاد اههامون بااهم اارز ماک        

ن داریاد بارا خاودر مت سافم  تاا ا ن کاه ماا یریباه باودیم          منفک که نسبت به همسر ما 

زده باودس از ایان باه بماد     و شی بله بارون اولاین خلساه دیادارمون باا ص اا دامااد الاک        

تاون  ایام  مثال یاه اامیال ییار خاانواده میاایم سار عقاد و بارای خوشابختک           هم یریباه 
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 و بادر  نظار  رهاا کا تاو  کنیم  انتظاار نداشاته باشاید مثال یاه بارادر، خودخاوا        دعا مک

 .نه خودخوا اما هستم، هم کوزیکتون بخواید ازر کاری البته  کنم کمک

 

 «لیال»

 :با اومدن سیاوا به منز: بک مقدمه خلو راتم و  فتم

 خیض_

 !خی که خی_

 :دری رو که کامل نبسته بود رو بستم

 خی، زک شدض_

 ب ار از راه برسم، بمد سین خیمم کن     زایک داریمض_

 :ی رو روی میز مقابلا که راهاا رو روا دراز کرده بود،   اشتملیوان زا

 .بفرمایید اینم زایک    شما زیر لفظک ارسا کن و  زارا بده_

 :تلخندی زد

ای بایاد باشاه ناه زاایک! بماد هام از کاک تاا حاا  اراو:           او  زیار لفظاک زیاز دیگاه     _

 کردیضشدیض تو که هیچ و ت تو رواب  من و مادرر تگسس نمک

ون اینکه ناراحات بشام رو مبلاک کاه باا زاویاه ناود درخاه نسابت باه سایاوا  ارار             بد

 :داشت، نشستم و  فتم

خااوار بادونم خریااان دلباری و صااات   واساه اینکااه صیاازا بااا تلفان بااه مان بااود  ماک     _

 زیهض

خاام شااد و لیااوان زااای دا  رو از روی میااز برداشاات، دایتاار از اونااک بااود کااه  اباال     

لیاوان حلقاه کارد و باا د ات باه زاای خیاره شاد  انگاار           خوردن باشه  دساتا رو دور  

 . شتتو لیوان زای دنبا: تال مک

 دوست نداری  حبت کنکض_
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 د یقا  میشه کوتاه بیایض_

ای بااا  انااداختم و بااه اتاااز راااتم  و تااک دوساات نداشاات دلیاال توهینهااا و         شااانه

 !تونستم بکنمضحراهایک که شنیدر رو بهم بگه، زیکار مک

خوناادر  ساایاوا کااه وارد اتاااز شااد، لبخناادی زد بااودر و کتاااب مااک رو تخاات نشسااته

 :و ررسید

 خاموا کنمض_

 :ی رنگره   اشتمکتاب رو روی لبه

 .خاموا کن_

 :بالشم رو از حالت عمودی به شکل ااقک درصورد و زیر لی یر زد

 . یریصخرا تو  ردن درد مک_

ا   اشاات  ساارخاا تا باااز دراز کشااید و ساااعد دساات زااپا رو روی ریشااونی     

دساات راسااتا رو خااودر باااز کااردر و ساارر رو روی کااتفا   اشااتم  باادون اینکااه    

ت ییاری بااه خهاات ساار و نگاااها بااده، کماک دسااتم رو بااه نشااونه محباات اشااار داد و   

خااورد  انتظااار واکاانا خا ااک رو داشااتم، امااا رهااا کاارد  نفساام بااه زیاار  ااردنا مااک

د  زناد د یقاه بماد مانم     بک توخه به من زشاماا رو بسات و تظااهر باه خوابیادن کار      

 .ازا اا له  راتم و به سمت دیگه تخت راتم و خوابیدر

 :تازه زشمار داشت  رر میشد که  فت

 !کنکتو ا ال منو درک نمک_

 :یه زشمم رو باز کردر و ررسیدر

 با منکض_

 ای هستضکیو، اینگا به ییر از من و تو شخ  دیگهصی_

 :هر دو زشمم رو باز کردر

  کنمضمن درکت نمک_
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 :سر تکون داد و با اشاره به رتو  فت

 نااه  ری یاادی کنااک، وساا  تخاات خوابیاادیس رتااو رو هاام دور خااودذ صره درکاام نمااک_

 !دیگه کنکنمک درکم  رتو نه دارر خا

 !خوای بگک! خواب رو از زشمم رروندیمزه! اکر کردر زک مکخنک بک_

 :عقی تر راتم و  فتم

 .بیا اینم درک_

و دساات انااداخت دور بااازور  متقااابال دسااتم رو روی رهلااوا   خااودا رو خلااو کشااید

 :  اشتم

 بهتریض حالت خوب شدض_

 :یدب و*سصرور سر تکون داد و ریشونیم رو 

خااواد کااوزکترین ممنااون کااه  یاار ناادادی    اق  یااه زیزی   تااو مراساام سااهیال نمااک_

 . دمک برداری، با خانواده سریار هم  رر نگیر    زیزی هم ازر نپرس

 ه    میگم سیاواضباش_

 :لی زد

 هورض_

 !انداز دارر، تو زکض    واسه هدیه سر عقدمن دویست تومن رس_

 !وای، نه!    حواسم به هدیه سرعقد نبود_

 :هاا   اشتبلند شد و نشست و هر دو دستا رو روی شقیقه

 زک باید بدیمض_

  .حدا ل نیم سکه دیگه، سهیال به ما نیم داد_

 :رو که دیدر  فتم یااه صویزون سیاوا 

دیاام، هاار ماااه یکااک رو عقاای میناادازیم تااا درساات  نهااایتا یکااک از  سااطها رو نمااک_

 .ترهبشه، این واخی
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ماایگم درمانگاااه باارار زنااد تااا شاایفت شاای باا اره، دوساات ناادارر  سااطامون عقاای   _

  .بیفته

 :سر خار نشستم و دستا رو تو دست  راتم

 صوردیض راه سر از رو خونت خوایض    دیگه زکض استراحت نمک_

 :سرا رو با شتاب رو بالا رها کرد

 .درست میشه، سختیا  د سا: اوله  دو هفته و ت داریم تا عقد_

از ااارداا، ساایاوا یااک شاای در میااون شاایفت شاای  رااات  زمااان اسااتراحتا       

خیلک کم شاده باود، اماا تباق  ارار  بلاک بارای شای خمماه باه مناز: ماادرر راتایم و              

 .حتا، مهمونک رو کنسل کنماخازه نداد به خاتر استرا

الو ااو  سااهیال رو تبریااک بناادا بقیااه ازدواج  ریاایهمااون باادو ورود مامااان و رشاات

زخااونک بودنااد و بابااا  رخ و نااردتختااه ساار رر ساایاوا و امیاار همیشااه مثاال  فتنااد  

  باا بلناد شادن  ادای لایال      کارد هم کنتر: ماهواره به دسات، شابکه هاا رو عاو  ماک     

 :فتاروهر بابا خیلک خدی  

 !این لیال اروهر کُ  دختر منه_

 :با ابروهای با راته نگاها کردر و  فتم

ای خااووونم! زیبااابین کااک بودیااد شااماض شااما هاام شاابیه شااهاب حسااینک هسااتین!     _

  !ا ال شبیه اردینید

 :بابا نگاهک به  یااه تمسخرصمیز امیر و سیاوا انداخت

 !خدی میگم  ببینید زقدر شکل همند_

 :تخته انداخت و با خنده  فت امیر تاس رو روی

 من زکض شبیه تار کروز نیستمض_

 : بل از بابا نوشین  فت

  !زنک باهاا  هر دوتون یه دما  دارین با دو تا زشمایوا، زرا  مو نمک_
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 :بابا با شیطنت ررسید به رو زدمک بمد درحالیکه تندتند و رشت سر هم رلک 

 ضمن شبیه کیمض نیکک کریمک یا لمیا زنگنه_

 :دوباره امیر رو به سیاوا  فت

خاواد یاه زن خوشاگل رو نگااه کناه میگاه شابیه االنیاه         کال بابای ماا عاادذ داره، ماک   _

 .دونهکه مثال صررره  مامان رو هم شبیه  و وا مک

 :لبخند سیاوا  دادار شد، و امیر دستک به تراا در هوا تکون داد 

  !!خندضصصصصی    تو زرا مک_

 :گاهک بهم انداختبمد با بدخنسک ن

بابااا راساات میگااه شاابیه لیالسااتس منتهااا لاایال برخااورداری تااو نقااا کبااری سااریا:    _

 .خواب و بیدار

 :بابا بدون اینکه از دست انداختن بقیه ناراحت بشه، با لبخند  فت

 .به زشم من نازی از  و وا خوشگل تره، لیال هم شبیه لیال اروهره_

 :بالاا له  فتم

تاارین  اینااا رو ولشااون کنیااد، دارن    تیاا اااردین خااوا  بااه زشاام ماانم شااما از   _

  !ترکن از حسودیمک

یااه و دهاان کگااک یااههااا یااهبمااد بااه تاارف نوشااین و امیاار و ساایاوا مثاال دختاار ب ااه

خندیاد    محاباا بلندبلناد ماک   کردر  مامان هام کاه ورودی صشاپزخونه ایساتاده باود باک      

و ساار بااه ساار بابااا  زدناادتااا صخاار شاای همااه بااه شااوخک ماان رو لاایال اروهاار  اادا مااک

 .  اشتندمک

بمااد از شااار، ماان و مامااان و نوشااین تااو صشااپزخونه مونااده بااودیم و ساامن تمیزکاااری  

خاوار زاک بپوشام    کاردیم  نوشاین در ماورد اینکاه بارای مراسام ماک       با هم  حبت مک

 :ررسید و من خواب دادر



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

619 

 

لهااای دوناام از اامیخااوار لباااس راااتختک خااودر رو بپوشاام، بمیااد مااکباارا عروسااک مااک_

سایاوا کسااک بارای عروسااک بیااد شهرسااتان  باارای عقاد هاام، اون لبااس بنفشااه کااه      

 .روشم  تا حا  اینور نپوشیدمابرا عروسک  درا دادر دوختنس اونو مک

 : مامان اعترا  کرد

خااوای اینگااوری لباااس بپوشااکض دیگااه تااو زنااداداا عروسااک! تااو زشاامک! بمااد مااک_

وهرذ کاه بخاوای عروساک اوناا خباران      نه خودذ خاواهر و بارادر مگارد داری ناه شا     

 ... کنک  برو مزون یه لباس شیک بخر  صخه لباس زهار سا: ریا رو

شاامار ماا خباار  ماماان و نوشاین هاار دو از خریاد تگهیازاذ دندانپزشااکک و وامهاای باک      

 :داشتند  کف دستم رو به مامان نشون دادر

امااا نیسااتس  مااو نااداره! ماانم دوساات دارر باارر ماازون یااه لباااس بترکااون بخاارر،      _

نقاادینگک   موخااود! لباااس هاام دارر، حااا  لباااس صن زنااانک نیساات، ولااک خاای، در     

  .حد زنداداا عروس که هست

 :مامان خلوتر اومد و  فت

 خوای بهت  ر  بدر، یا عیدیت رو خلوخلو بهت بدرضمک_

 :لبخندی زدر

ی خاان، نیاازی نیسات  دوسات نادارر بارای ایان زیازا  ار  بگیاریم  عیاد           نه مامان_

 .هم عید میدن نه زمستون

 :ای ریخت و  فتنوشین اسااه ی ای روی میز رو داخل  ابلمه

نظاارذ در مااورد لباااس نااامزدی ماان زیااهض اون مو ااع هااا هاام هیکاال بااودیم،ا ن     _

خااوره  اقاا  هاام بااه درد خااود عااروس یااا اامیاال نزدیااک عااروس  دیگااه بااه ماان نمااک

 ااداک لباااس خیلااک   خااوره  موهاااذ رو هایالیاات  ااداک کنااک بااا رناا    داماااد مااک

 .خوب میشه
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لباااس نااامزدی نوشااین خیلااک شاایک بااود و همااون مو ااع هاام  اارون دراومااده بااود     

زمینه لباس  اداک باود کاه باا خارج لبااس صباک صسامونک بسایار زیباا و شاکیل شاده             

 :بود   فتم

 ر باشهضکنک اندازهاکر مک_

سار باریم خوناه    شاید مان و لایال یاه     ا یه رارو کردناه     ماماان! ناراحات نماک     زاره_

 ما و بر ردیمض

 .نه دخترر، راحت باشید_

ر باود و  شاون رااتم  لبااس کاامال انادازه     به سایاوا اتاال  دادر و باا نوشاین باه خوناه      

اقاا   اادا باارار بلنااد بااود کااه اوناام بااا روشاایدن کفااا راشاانه بلنااد عروساایم حاال    

 .میشد

سااوئیچ  شاااد و خوشااحا: لباااس رو تااو کاااورا   اشااتم و بااه خونااه بابااا بر شااتیم    

ماشااین دسااتم بااودس لباااس رو تااو  ااندوز عقاای   اشااتم و وارد خونااه شاادر  نوشااین  

 :کرد و  فتداشت برای مامان از تنپوا  شن  لباس تو تنم  حبت مک

اقاا  لاایال، زودتاار باارو موهاااذ رو هایالیاات کاان  هاام باارا خااودذ تنااو  میشااه، هاام  _

نکاارده موهاشااون رو  بااره  ا ن دختاارا هنااوز شااوهرخلااوه لباااس رو تااو تناات بااا  مااک

کننادس تاو ازدواج هام کاردی رنا  موهااذ رو ت ییار نادادی  باباا یاه           رن  و ما ماک 

  !تنوعک! یه ت ییری

 :با ی ابرور رو خاروندر و  فتم

ساایاوا دوساات نااداره، میگااه مااو رناا  کااردن باارا روشااوندن موهااای ساافیده  تااا    _

ت هاام ساان رو موهاااذ ساافید نشااده از رناا  تبیمااک خااودا بایااد لاا ذ باارد  هایالیاا

 .بره، دیگه ا البه  فته حررذ وا  با  مک

 :مامان نگاهک به من انداخت و  فت
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زن بایااد بااه خواساات شااوهرا  ااوا بااده  هاار خااور شااوهرذ دوساات داره، ا ااه   _

  .خوشا نمیاد ا یتا نکن

امااا بمااد از اینکااه نوشااین باارای بااردن ترمااه بااه دستشااویک از ریشاامون رااات، سااریع  

 : فت

نگفااتم بناال نگیااره، از حااا  بخااوای بااه ساااز شااوهرذ بر وااک و     ماان خلااو نوشااین _

هرزااک اون دلااا خواساات رو اخاارا کنااک بایااد یااه عماار کااولک باادی  عااین ب ااه صدر   

کنااک خلااوا ریه میااری تااا بفهمااه تااو هاام د: داری    میااری موهاااذ رو هااایالذ مااک 

 ...نباید که حرف همیشه حرف اون باشه

ا ایاانم از یااک بااور و دوهااوا بااودن مااادر  بیااا تااو رو خااد»لبخناادی زدر و در د:  فااتم 

 :و به زبون صوردر« ما

 .زشم مامان خان_

شاای کااه بااه خونااه بر شااتیم، لباااس رو از  ااندوز عقاای درصوردر و بااا  صوردر         

 :سیاوا نگاهک به لباس انداخت و ررسید

  این زیهض_

 :کاور رو از روی دامن لباس کنار زدر

 !لباسه_

 است  ما: کیهضنه بابا، من اکر کردر  رف ی _

 :با  وز  فتم

لباااس نااامزدی نوشااینه  نوشااین ریشاانهاد داد واسااه عقااد سااهیال اینااو بپوشاام  ایاات   _

 ....تنمه، کامال اوندا

 :ر تو اریاد عوبانک سیاوا  م شدبقیه خمله
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نوشااین یلاا  کاارد بااا تااو      اادایکض! نااداریض! راتااک لباااس دساات دور زنداداشاات   _

کاردر باراذ لبااس     فتاک ا اه  باو: نماک    یارذ ماک  یرو  راتاکض یاه کاالر باه مان باک      

 .راتک  دایکبخرر بمد مک

 :تمار بدنم به لرزه ااتاد و ناخودص اه اشکار خوشیدن  رات

بارر بهاا راس میادر     به خادا مان نخواساتم، خاودا داد    ا نام تاوری نشاده ماک        _

 .روشم  تو اق  عوبانک نشومیگم از لباسای خودر مک

اتاااز خااواب رااات و مشاا و: تمااویه لباسااا شااد  باادون   فاات و بااه « باارو بابااایک»

اینکااه حتااک مااانتور رو دربیااارر، بااه صشااپزخونه راااتم و زیاار کتااری رو روشاان کااردر،  

تااا خااوا اوماادن صب کتااری همونگااا روی  ااندلک نشسااتم و ساارر رو روی میااز        

کاردر، اماا سایاوا زاای بیشاتر دوسات       زباون صمااده ماک    ااو   اشتم  خاا بود  ال 

ن زااای در کااردر و مااانتور رو درصوردر و همونگااا رشاات  ااندلک      داشاات  بنااابرای 

  اشتم  بدون اینکاه باه اتااز بارر باا دسات موهاار رو مرتای کاردر و باا در کشایدن            

 .اللهک وارد اتاز شدرزای، دو لیوان ریختم و نفس عمیقک کشیدر و با بسم

رو تخاات دراز کشاایده بااود و اقاا   ااردنا رو بااا تر از سااطح تخاات بااه بااالا         

کاارد  روزیشاانک کااه هاار دامااه بااه مااودی تکیااه داده بااود و داشاات موبایاال بااازی مااکع

ماان تاا کر داده بااود باعااث  ااردن درد میشااه و خااودا بااا یرولنااد بالشاام رو ت ییاار   

 .دادحالت مک

سااینک زااای رو روی زمااین   اشااتم و خااودر هاام روی زمااین کنااار تخاات نشسااتم و    

اد، رااس خسااارتم رو بیشااتر صرور بااازوا رو لمااس کااردر  واکاانا منفااک نشااون نااد 

کااردر و دسااتم رو بااا حفاا  نااوازا بااه انگشااتاا رسااوندر و موبایاال رو از بینشااون    

اهمیاات بااه باارودذ نگاااها، لبخناادی   درصوردر  بر شاات و ساارد نگاااهم کاارد، بااک  

 : ری  فتمزدر و با نهایت مهارتم در عشوه

 سیااواض_
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 !هور_

 سیاوا خانض_

 بملهض_

 سیاوا  لمض_

 : فتبلند شد نشست و 

 !حراتو بزن، هک سیاوا سیاوا راه انداختک_

 :بدون اینکه لبخند و نگاه  رمم رو کم کنم،  فتم

  فتک، تمور میشد     میای زایک بخوریمضیه خانم عزیزدلم مک_

 :دوباره دراز کشید

 .میل ندارر_

اا لا از لباه تخات ده ساانت بیشاتر نباود، تاو هماون اا اله کام ب ال دساتا دراز            

 .ا  فل کردن بدنم به بدنا مانع ااتادنم شدرکشیدر و ب

 کنکضزیکار داری مک_

  . یرر یرر  صراما مکمملور نیستض دارر انریی مک_

 ذ، بمد ا ن اومدی خرر کنکضدست بردار لیال    صبرور رو بردی خلو خونواده_

  .بیا زایک بخوریم  حبت کنیم_

 :ها لی کردمثل ب ه

 .نیمنمیار، خیلک از دستت عوبا_

 :بیشتر بها زسبیدر

 !سوزمادارر میفتم، بیفتم میفتم رو لیوان زایک، مک_

 :هر دو دستا رو دو ترام اهرر بدنا کرد و  فت

 زرا به من نگفتک لباس نداریض زرا اخازه دادی اینگوری خرد بشمض_
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به خون سیاوا ابادا  واد ناراحات کردنات رو نداشاتم  صخاه باین مان و نوشاین تاا           _

ار ایاان اتفاااز ااتاااده بخااوایم لباااس همدیگااه رو بپوشاایم، البتااه  باال از    حااا  زنااد باا 

بااارداریا کااه هاام هیکاال بااودیم  بیشااتر هاام نوشااین باارا مهمونیهااای تاارف خااودا 

کارد  یاه باارر مان بارا یاه مهماونک        که زیااد هام هسات از لباساهای مان اساتفاده ماک       

  کاارا نداشاات  دوساتانه باه کمااد لباسااا دساتبرد زدر  امیاار هام ا ااال کااری باه ایاان       

کااردر کاانم  اکاار نمااکخاای ماانم راتارهااا رو بااا راتارهااای راادر و باارادرر  یاااس مااک  

اهمیاات بااوده باارا تااو اینقاادر مهاام باشااه و باعااث ناراحتیاات  زیاازی کااه باارای اونااا بااک

ای باعااث دلخوریاات دونااک زقاادر دوسیاات دارر، راسااک نیسااتم  ره بشااه  خااودذ مااک

 اراتم  ا نام تاوری نشاده،     ک ازا نماک دونساتم ناراحات میشا   بشم  به خادا ا اه ماک   

باارر بهااا رااس میاادر ماایگم تواامیمم عااو  شااده  از همااون     اااردا لباااس رو مااک 

 .روشملباسای خودر مک

 :زیزی نگفت و لیوان زاییا رو سر کشید  زهار دست و را خلو راتم و  فتم

 صشتکض_

 :با لبخند نه زندان  رمک نگاهم کرد

 ! هر نبودیم که صشتک کنیم_

 :یدماب و*سا نشستم و تو ب ل

خاای، الهااک شااکر  خیااالم راحاات شااد    دامه بمااد در خااواب ساایاوا  فااتن ماان     _

 دونم و تو    اق  خانم، مفهور شدضبگک هور، من مک

 .ب ه رررو_

 :از ب لا بیرون اومدر و زاییم رو خوردر

 میگم سیاواض_

 :با بدخنسک نگاهم کرد و  فت

 هورض_
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یناااک  خیلاااک خا اااه  دوسااات دارر یاااه دی یاااه  دوسااات دارر لبااااسس رو تاااو تااانم بب _

 .بپوشما

  !دیروشک اردا هم رسسیا مکاق  اینگا مک_

بااک هاایچ کالمااک از اتاااز بیاارون راااتم و لباااس رو روشاایدر  موهااار رو بااا کیلیااپس      

با ی سارر خماع کاردر و دمپاایک هاای راشانه بلنادر رو از تاو خاکفشاک باه راا کاردر              

تم خااودر ببناادما  بااه نازااار همونگااوری بااا تونساازیاا  رشاات لباااس باااز بااود و نمااک

 :زی  باز ریا همسرر بر شتم و رشتم رو بها کردر و  فتم

 .ببندا لطفا_

زیاا  رو بساات و بااا دساات ماان رو زرخونااد تااا لباااس رو ببینااه، زشااماا بر ااک زد و  

 : فت

عگاای لباساایه! خیییلااک خوشااگله! یااه رااا عااروس شاادی بااا ایاان لباس    حاسااریه یااا  _

 ختهضسفارشک خیاب دو

 :تو صینه نگاهک به سرتارای خودر انداختم

 .سفارشیه_

 !خیاتا رو میشناسکض برو سفارا بده براذ بدوزن_

 :یدرب و*سا رو لبخندی بها زدر و  ونه

دوزن  اوناام هم ااین لباسااک رو  بمااد هاام   ای کااه لباااس نمااک خیییگاار، یااک هفتااه _

دارر، ا اه هام    یمت این لباس رانی ساا: رایا، سیواد تاومن شاد  مان خاودر لبااس          

این رو  راتم واساه ایان باود کاه اقا  مناسای اامیال خیلاک نزدیکاه  مثال خاواهر یاا             

ا خواساته ایاان رو بپوشاه کااه اناادازه  زناداداا  خااود نوشاین واسااه عروساک ماان مااک   

 .نبوده، مگبور شده لباس خدید بده براا بدوزن    بهر حا: ممنون از لطفت

 :زیزی نگفت و منم شیر شدر و ادامه دادر
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ا ن لباسااهای ایاان ماادلک رو کرایااه میاادن، مثاال لباااس عااروس  بااه  ااو: نوشااین      _

خااوره، نااه انادازه خودشااه کااه بپوشاه نااه بااه خاااتر    وشاه کمااد ااتاااده داره خااک مااک  

کاردی هماین رو بپوشام    تونه باه کساک هدیاه باده  ا اه موااقات ماک       ا مکااز خاتره

  .خیلک خوب میشد

ه بهااا نگاااه کااردر  کمااک سااکوذ کاارد و   زشاامار رو مظلااور کااردر و از تااوی صیناا  

 : فت

  راتهض فتک نوشین هم ازذ لباس مک_

صره، بیشااتر لباسااهای مگلسااک و مهمااونک ماان رو نوشااین اون تاارف روشاایده  نااه      _

 .خورهاینکه اکثر لباسهای من کیشیه، بها مک

 :لبهاا رو به شکل دلفریبک خلو داد و  فت

محساوب نمیشاه و نخواساتن باه خااتر      کناک تاوهین بهماون    دونم  ا اه اکار ماک   نمک_

وساامیت ا توااادی ا نمااون بهمااون  ااد ه باادن، بپوشااا  خااودذ رواباا  بااین          

 .تونک حالخک کنکخودتون رو بهتر مک

 :رریدر و از  ردنا صویزونا شدر

 .ی،   عاشقتم،    مررررسکیواااای_

 

 «سیاوا»

ان نااراتم و بمااد از شاای راارتنا اااردای خواسااتگاری سااهیال، ده روزی بااه منااز: ماماا 

دونساات شاایفتهای کاااریم رو اااازایا دادر و  کااردر  مااکاقاا  تلفنااک احوالپرسااک مااک 

زباون رو بارای تولاد لایال خارج کاردر و       خورد از اینکه زارا دو تاا ساکه باک    حرص مک

دونساتم عقاد ساهیال اینقادر     اناداز نکاردر  البتاه از حاق نگا ریم، ا اه ماک       زیزی راس 

 ااراتم  امااا در کاال از کاااری کااه انگااار    نمااکزود راایا میاااد، احتمااا  مهمااونک رو   

 .دادر، رشیمون نبودر
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بمد از ده روز، باا لایال باه مناز: ماادرر راتایم  ساهیال خوناه نباود و باا ساریار بیارون             

راته باود  بماد از کلاک  لاه کاردن و اباراز دلتنگاک، ماماان روی مبال نشسات و رو باه            

 :من ررسید

 برا سهیال زک  راتکض_

 .نوز نگراتیم،  راره بگیریمسکه، البته هنیم_

 :با ناراحتک  فت

دیض سااهیال ناایم خیلااک ساابکه، زاارا  ردنبناادی کااه تولااد لاایال بهااا دادی رو نمااک   _

 .ازا خوشا اومده بود، تو زشم اامیل شوهرا هم میاد

 :یه لحظه زشمهای لیال  رد شد، با دلخوری  فتم

ماان اروختااه، بمااد  مااامااااان، زن ماان تمااار تااال و ساارویس ساارعقدا رو باارا خاااتر_

ایااه کااه ماان بااراا هدیااه تولااد  ااراتمض   ردنااکزشاام شااما دنبااا: همااون اسااقل تااو

 !وا ما که

 :سریع خودا رو خمع کرد

کااردی! وا  لاایال هاام   نااه خاای، ماایگم کااه یمنااک اینقاادر خااودذ رو ا یاات نمااک      _

تااره تااو ریشااا باشااک اینقاادر خااودذ رو صزار ناادی، تااا اینکااه بخااواد بااا اون    راسااک

 .لون بده ردنبند خو

خااا شااد و بمااد نگاااه ررسشااگرانه و منتظااری بااه همساارر انااداخت  لاایال کمااک خابااه    

 : فت

ای کاه  کانم  حتاک هدیاه   دوناه ا اه زیازی از مان بخاواد دریاغ نماک       خود سیاوا ماک _

  .خودا برار  راته و برار خیلک عزیزه

 :برای اینکه بحث رو خاتمه بدر ررسیدر

 سهیال اینا کک میانض_

 :صلود  فتزرخوند و با لحنک حرصزشمک در حد ه 
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الظااالمین اوماادن تهااران، بااا هاشااون راتااه کفااا   دوناام وا ! امااال کااه  ااور زااه مااک_

ا رو خودشااون دو تااا بخااره  یااه خریااد تااال رو اقاا  ماان باهاشااون راااتم  فااتم بقیااه

تاک خریادها اومادن  ناه اینکاه  لماونک بگیارن و زر نازنن هاا،          باشن  ایناا واساه تاک   

کااردن و ساالیقه مزخاارف خودشااون مو ااع خریااد تااال ا هااار نظاار مااکنااه! تمااار ماادذ 

خواستن به ساهیال تحمیال کانن  دو باار ساهیال  هار کارد اماا صخارا سارویس           رو مک

خواساات رو خریااد  ص  دمااا  ایاان خااواهر دومیااه سااوخته بااود،   خااواهری رو کااه مااک

صی صتاایا  راتااه بااود! واسااه صرایشااگاه هاام  یاار داده بااودن بباارنا یااه خااای         

ک، سااهیال هاام دو تااا راااا رو تااو یااه کفااا کاارد کااه ا  و بااال صرایشااگاه         مممااول

زااک کاه کااار عروساا ممرواااه بایاد باارر  خواهرهاای انتاار و منتاارا     دوناام زاک نماک 

 .هم برا خودشون همونگا و ت  راتند، البته با خیی سریار

 :لیال لبخندی زد و ررسید

تااون خباار  کوزااهراسااتک شااما از کیفیاات کااار شااینیون و میکاااپ صرایشااگاه ساار      _

داریاادض ماان تااا حااا  اقاا  واسااه اباارو ریشااا راااتم  انوااااا کااار ابااروا هاام خوبااه    

 هیچ و ت کار شینیون یا میکارا رو ندیدر  شما دیدیدض

 :مامان  د و هشتاد درخه لحنا رو عو  کرد و با مهربونک  فت

ه کنااریاازه  صدر کیااف مااکوا مادرخااان! تااو کااه ماشااا  از هاار انگشااتت یااه هناار مااک  _

خااوای بینااه! واسااه زااک مااککنااک رو مااکصرایااا و مااویک کااه باارا خااودذ درساات مااک

و اات و رولاات رو تااو ایاان صرایشااگاهها هاادر باادیض مملااومم نیساات زااه خااوری         

درسااتت کاانن! دختاار اخااری خااانم راتااه بااوده صرایشااگاه واسااه صرایااا ، کلااک هاام    

: رااو: داده بااوده، بمااد اومااده خونااه  ااورتا رو کاماال راااک کاارده خااودا از او     

 .صرایا کرده

 :لیال زیزی نگفت، اما من بالاا له  فتم
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مامااان راساات میگااه، زاارا خااای ناصشااناض باارو همااون صرایشااگاهک کااه واساااه           _

  .عروسیمون راتک! اینگوری از کیفیت کارا هم مطمئنک

 :لبخند رو زهره متمگی لیال اومد و خواب داد

 . یررزنم ازا و ت مک ک  اردا زن  مکراست مک_

باادون اینکااه سیاساات بااه خاارج بااده و حاادا ل خلااو لاایال زیاازی نگااه، دوباااره    مامااان 

 :شرو  به بد ویک از خانواده سریار کرد

خااواد بیاااد تهااران زنااد ک کنااه  تااو ایاان مااو میتک کااه ا ن اینااا   خااواهر دومیااه مااک_

دارن، دیروز باا ساریار راشادن رااتن بنگاههاای اتاراف خوناه ساهیال ایناا، خوناه بارا            

تمااار یوااه سااهیال اینااه کااه بیاااد ور دلشااونس مارمولااک هفاات خطیااه   اخاااره خواسااتن 

 .که  انک نداره  بدخور انگل زند ک این دوتاست

دادر کاارد کااه هاار صن احتمااا: مااک زده بااه مامااان نگاااه مااکلاایال زنااان متحیاار و بهاات

نتونااه تحماال کنااه و بر اارده یااه زیاازی بگااه!  باال از اینکااه کااار بااه خاهااای باریااک    

 :ای خلو همسرر بده،  فتمتک دیگهبکشه یا مامان سو

خوایااد میااوه و شاایرینک ببریاادض خودتااون بایااد ببریااد یااا بااا      باارا تااا ر کااک مااک  _

 اوناستض

  .خوشبختانه راسخ مامان به این س ا: من سوتک خدیدی در بر نداشت

 :ارداا مامان بهم تلفن زد و  فت

یار، تاو زشام بیااد      سکه نخر، تال بگیارس باا هماون راو: یاه النگاو توخاالک و رهان بگ        _

هر زاک بگیاری مهام نیسات، اقا  ساکه نباشاه کاه تاو خیای ساریار باره  تاال بگیار               

 .ما: سهیال بشه

 !بدیهک بود که زرا به من و لیال سر عقد سکه دادند
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شی  بل از تا ر و تاک خوناه اومادر لایال رو باا موهاای سشاوار کشایده در حالیکاه یاه           

ای و یااه دیاادر  یااه تاااپ صبااک، ساارمه سااری از موهاااا رو صبااک صساامونک کاارده بااود،

 .دامن خین روشیده بود و با تنازی همیشگک به ریشوازر اومد

زااک مبهااوذ نگاااها کااردر   اابال بهااا  فتااه بااودر از ایاان مااوی مااا کاارده و زااک 

 : یت شده خوشم نمیاد  با اخم و دلخوری  فتم

د ایناا  دمت  ارر، زقادر باه خواسات و نظار مان احتارار   اشاتک! تاا زناد و ات بایا            _

 رو تحمل کنمض

 :اورکتم رو ازر  رات

 خوشت نیومدض_

 :تفاوتک یه ور کردرلبهار رو به نشونه بک

موهااای خااودذ  شاانگتره! بیشااتر از اینکااه حاارام رو نادیااده  راتااک بهاام باار         _

 .خورده  انتظارا رو نداشتم

 :دست برد  ی موهاا و یه رشته از موهای رنگک رو درصورد

 !ز تو مترو خریدر  ا ن موهای خودر میشهمونوعک بود، دیروز ا_

 : و م رو مخفک کردر و فتم

 !شو  واسه تنو  خوبهعه، موهای خودذ نیستض زه خوب!     درنیار بقیه_

   راتم واسه اردا بدر صرایشگر  ی موهار ب اره، نظر تو زیهض_

 :به ترف اتاز برای تمویه لباس راتم

ا خانمهااا مشااورذ کنااک نااه ماان! امااا احتمااا    خالبااه، ایاان زیاازای زنونااه رو بایااد باا  _

 . شن  میشک   تنو  خوبیه

رااات و اات  راتااه لاایال از صرایشااگاه نزدیااک منااز: مااادرا کااه دوران مگااردی مااک 

 اارار شااد لباسااا رو هاام ببااره همونگااا بپوشااه و مسااتقیم از صرایشااگاه بباارما  بااود 

اهنا  کاردر تاا  بال     تا ر  تبقه با ی صرایشاگاه صتلیاه باود و مان باا عکااس خاانم هم       
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از تا ر زند تاا عکاس دونفاره شایک بنادازیم  و تاک لایال باا لبااس مگلساک و موهاای            

باه  ا باود و  وشاواره و    درست شاده کاه زناد تاا رشاته ماوی صباک صسامونک هام           

توخااه بااه خااانم  تااو  ردنااک توراااز صبااک صساامونک، از در رشاات صتلیااه وارد شااد، بااک    

 :لی زدر عکاس خلو راتم و دستا رو  راتم و

 .خیلک ناز شدی، یه را عروس شدی_

 :خانم عکاس خیلک راحت برخورد کرد

 اقاا   بناادرمااک رو زشاامار ک راحاات باااا  ماان  ی و*سااخااوای خانماات رو ب مااک_

 .نخوره بهم صرایشا

 فاات  اارار  خندیاادر و دساات لاایال رو  ااراتم و در روزیشاانهایک کااه عکاااس مااک      

 . راتیم و عکسهایک به یاد موندنک انداختیم

 

 «لیال »

هاا و عموهاای ساهیال کاه محاارما بودناد، دامادهاای        تو مراسم عقاد باه ییار از دایاک    

کردنااد هاام هااای سااریار کااه رودهاان زنااد ک مااک  خااانواده اساادی و دو تااا از دایااک 

حرور داشاتند  ساهیال هار زاه خلاز ولاز کارد کاه ناامحرر تاو ساالن نباشاه، خاانواده              

د خودمااون یااه اعتاارا  بااه   همساارا اهمیاات ندادنااد  حاادا ل ساایاوا زمااان عقاا   

مااادرا کاارد، سااریار کااه ماساات تااو دهاانا مایااه زده بودنااد  ساار  نااد سااابیدن و    

رارزااه رو ساار عااروس  ااراتن هاام خواهرهااای داماااد تمااار و کمااا: اختیااار رو تااو      

 انتخاااب خودشااون کااه بماادی نفاار بااه رو خودشااون خااای دساات  راتااه بودنااد و  

 از بمااد! اینااا مااا: نااه اوناساات، :مااا مگلااس انگااار کااه خااوری  دادناادمااک کردنااد،مااک

ی ساامت داماااد کااه تااو سااالن بودنااد در اماار خطیاار  نااد سااابیدن  خانمهااا تمااار اینکااه

شرکت کردناد، خاواهر ارشاد ساریار باه مان اشااره کارد تاا در خایگااه بازرگ و رار             

تمطراز  ند سااب  ارار بگیارر! دو تاا خواهرهاای دیگاه کاه زناان باه رارزاه رو سار            
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ده! مااادر سااهیال و مااادر سااریار هاام دو  ویک حاخاات مااکعااروس زساابیده بودنااد  اا 

زاویااه دیگااه رارزااه رو  راتااه بودنااد  مامااان سااهیال خاااا رو بااه خالااه داد و ماان هاام 

 .بمد از زند  انیه خار رو به هدی دادر

شااون رو دادنااد، بمااد مااادر سااهیال   بمااد از عقااد، او: مااادر و خواهرهااای داماااد هدیااه 

ی ساارویس رو دادنااد و خااواهراا هاار    شااوارهراادر و مااادر سااریار دسااتبند و  و   

کاادور یااک سااکه رارساایان  و زری خااانور یااک  ردنبنااد یااا وذ کبااود کااه  اابال بارهااا 

بااود رو هدیااه ” زشاام درصر“ ااردنا دیااده بااودر و وا مااا  یمتااک و بااه  ااو: خااودا  

خااانور ماان دسااتبندی کااه شاای  باال بااا ساایاوا خریااده بااودیم رو    داد  بمااد از زری

 .کادو دادر

ز هدیااه دادن اتاااز عقااد رو تاارک کااردر و در مااورد کادوهااای اهاادایک بقیااه      بمااد ا

کنگکااااوی نکاااردر  زودتااار از دیگاااران صراساااته و شااایک وارد ساااالن شااادر و دور  

میااازی کاااه اراناااک و صراس و هااادی نشساااته بودناااد، نشساااتم  او: از هماااه صراس  

 :ا هار نظر کرد و  فت

 .زنممو زقد خوشگل شدی  شبیه عروسا شدی_

رانااک هاام ت ییااد کردنااد و ماانم متقااابال از اونااا تمریااف کااردر و حسااابک سااه هادی و ا 

تایک به هام ناون  ار  دادیام  باا شارو  موسایقک ساه تاایک اومادیم وسا  و اناریی             

سااوزوندیم، تااا و تیکااه مااامبزرگ و خالااه هاام بااه دور میزمااون اسااااه شاادند  خالااه بااا 

اومادن عاروس و دامااد    یکااد خوناد و زمانیکاه بارای     دیدن ما بارای هار ساه ماون وان    

  حگاااب   اشااتیم و مااانتو روشاایدیم، مگاادد  ربااون  ااد ه حگاای و حیااامون رااات   

ماون خلاو راتایم تاا خلاو عاروس و دامااد شالو  باازی کنایم           به ییر از ماامبزرگ بقیاه  

ای روی لاای و هاادی شاارو  بااه کاال کشاایدن کاارد  عااروس لبخنااد بساایار مو رانااه    

زد و باا سار خاواب تبریکااذ     قیاه لبخناد ماک   داشت و باا و اار و متانات باا یک رو باه ب     

داد  تااا بااه خلااوی خایگاااه عااروس و داماااد برسااند، زری خااانور زنااد  دیگااران رو مااک
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سااری روی سرشااون، در وا ااع بااه تاارز تااابلویک رو ساار سااهیال رااو: ریخاات و باعااث   

هااا بااه دور عااروس خمااع شااوند و مثاال خوخااه هااایک کااه از زمااین دونااه      شااد ب ااه

 .ی تزئین شده رو بردارنددارند، اسکناسهابرمک

همااراه ارانااک و هاادی و زنااد تااا از دختااران همساان و سااا: سااهیال نزدیااک خایگاااه   

زدیاامس تااا عااروس و داماااد بلنااد شاادند و شاارو  بااه     ایسااتاده بااودیم و دساات مااک  

ر واایدن کردنااد  بااه محااه شاارو  ر اا ، خااواهر بزر ااه داماااد مثاال  اشااق نشسااته 

خااواهرای دیگااه داماااد هاام اومدنااد     خااودا رو انااداخت وساا  و بمااد از اون دوتااا  

ر اا  عااروس و داماااد بااه ر اا  داماااد بااا خااواهراا تباادیل شااد، زااون خیلااک زود،  

یااه خااورایک کمتاار از یااک د یقااه از شاارو  ر اا ، سااهیال بااا تااوپ راار ساار خاااا      

نشساات و سااریار بااا سااه خااواهرا مشاا و: حرکاااذ مااوزون شااد  همااه از راتااار      

و ااا زری خااانور  کسااک هاام خسااارذ  ناشایساات خااواهرا ناراحاات شااده بودنااد، مخو 

  .ت کر دادن نداشت

بااه تاارف ایلمبااردار راااتم و ازا خواسااتم از تاارف خااودا تاا کر بااده   بااو: کاارد  

و از خااواهرای داماااد خواساات بماادا هنرنمااایک کننااد، و ا ن اخااازه باادن عااروس بااا     

  .داماد بر وه

یدند و ای ناااراحتک یااا شاارمند ک بااا شااوز و  وز کنااار کشاا   سااه خااواهر باادون  ره 

برادرشااون راایا سااهیالی صتیشااک نشساات  سااریار نشساات زااون سااهیال حاساار       

 .نشد مگدد بلند شه و بر وه

خااوردیم از اینکااه زقاادر راحاات و   ارانااک و هاادی، حتااک ماان داشااتیم حاارص مااک   

کردنااد کااه انگااار تمماادی اعواااب عااروس رو خاارد کاارده بودنااد و خااوری راتااار مااک

د راشااه بر وااه، انگااار همینااا نبودنااد کااه کردناانااه انگااار  زنااان بااه سااهیال ا اارار مااک 

ر وااا رو خااراب کردنااد  ا اارار بااه سااهیال بااا خملااه مو یانااه خااواهر صخااری تمااور  

 :شد
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صخک سهیال خاون، باا ایان کفشاهای راشانه بلناد ساختته بر واکض کااا  ابال تمارین            _

 !کردیمک

 :لیوان صبک به هدی دادر و فتم

 .  یرهتونک این رو به سهیال بدیض ا ن صتیا مکمک_

 :با تمگی  فت

 خودذ زرا نمیدی بهاض_

 .خوری  تو بدی بهترههمین_

ارانااک کااه بیشااتر از هاادی از رواباا  شااکراب ماان و سااهیال مطلااع بااود، لیااوان رو از    

 .من  رات و ریا سهیال رات

تااا زمانیکااه داماااد در مگلااس زنونااه حرااور داشاات، سااهیال نگاااها نکاارد و خااودا  

: کاارد  خااواهر دومااک هاام رو دسااته کانارااه      رو بااه  فتگااو بااا دوسااتانا مشاا و    

ساالطنتک ساامت باارادرا نشسااته بااود و  ربااون  ااد ه  ااد و بااا ی رعنااای سااریار    

  .راتمک

یه لحظه که زشامم باه زری خاانور ااتااد باا دیادن اشاک تاوی زشاما، دلام بادخور            

سااوخت  ریشااا راااتم و ازا خواسااتم کنااار خالااه بشااینه و اینقاادر خااودا رو         

ه از مگلااس رااات، حگابااامون رو برداشااتیم و هاادی بااه زور    خسااته نکنااه  داماااد کاا  

سااهیال رو صورد وساا  و شاارو  کااردیم بااه زرخیاادن و ر واایدن دورا  تقریبااا ده     

رااونزده نفاار از ااااراد اامیاال و دوسااتان سااهیال بودنااد، امااا خااواهرای داماااد زااون        

 .خسته شده بودند رشت میزشون نشستند و از خودشون ر یرایک کردند

مااان و نوشااین ر اا  رو رهااا کااردر و بااه ریشوازشااون راااتم  بمااد از      بااا اوماادن ما 

اینکااه بااه سااهیال تبریااک  فتنااد، اونااا رو بااه ساامت میااز خالااه راساایه بااردر  ترمااه کااه 

هاا مشا و: باازی شاد  ماماان  بال از       هنوز نرسیده راات سارا  صراس و باا بقیاه ب اه     

بااا ر رااات و رساایدن بااه میااز بااا نهایاات  وز و شااوز یااک مااادر،  ربااون  ااد ه  ااد و 
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ی رو بااه ساامتم اااوذ کاارد  بااه نوشااین کااه بااا بدخنسااک نگاااهم  ”ااااب خیرالحااااظین“

 :کرد، نگاه کردر و  فتممک

 !سوسکم خودتک! خیلک هم دست و رار بلورینه_

 :ای با  انداخت و خواب دادشونه

 ....بر منکرا لمنت_

 :بمد  داا رو صهسته کرد و سرا رو نزدیک صورد و ادامه داد

 !از عروس تو زشم تری! دست خیاب و صرایشگرذ درد نکنه_

خالااه راساایه و هاادی و ارانااک حسااابک خلااو مامااان و نوشااین صبااروداری کردنااد و تااا  

 :تونستند همه خوره از من تمریف کردند  و در صخر خاله  فتمک

الهااک شااکر، ساایاوا خیلااک رساار ص اییااه، حقااا بااود یااه خااانواده درساات و حسااابک _

  .ما  سمتا بشهو متشخ  مثل ش

 : فتم

خالااه شااما خیلااک خااوبک! همااه کاااربنک تیکااه میناادازن، شااما کاااربنک تمریااف           _

  .کنیدمک

 :هدی یه شیرینک از توی  رف برداشت و سمن برا زدنا  فت

ماایگن همیشااه از هاار کسااک کااه  الگااوی مامااان تااو ایاان راتااار، ملکااه ویکتوریاساات  _

یاا از  ااهرا یاا از بااتنا  خال اه      کارده  حاا    راتاه یاه تمریفاک ماک    به دیدنا ماک 

 .اینکه همه ازا خاتره خوب تو  هنشون داشتند

 : فتم

الهااک شااکر تااو زمینااه ارزناادصوری ملکااه ویکتوریااا رو الگااو  اارار ندادیااد خالااه      _

 .خون

 :همه زدند زیر خنده و زری خانور ررسید

 زطور مگهض_
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 :ارانک خواب داد

تااا ب ااه صورده  سااالک یکااک!     صخااه رااونزده سااا: شااوهر داری کاارده، زهااارده       _

 .کنهمیره، بمدشم این دیگه ازدواج نمکمک شوهرا که و تک تا 

بااا شاارو  صهناا  خدیااد ارانااک و هاادی بااا نوشااین راشاادند و ر واایدند  امااا ماان      

مامااان رو تنهااا ن اشااتم و ریشااا موناادر  راسااتا ا ااه زری خااانور نبااود، نگرانااک      

 .ینک نبودند، همینطور مامان منبنداشتم  اما مامبزرگ و زری خانور  ابل ریا

لقااا بااا نزدیااک شاادن خااواهر دومااک سااریار لبخناادی زدر و مماراااه بااین مامااانم و مااه

لقااا یاه خااوری باه مامااانم خوشاامد  فاات کاه انگااار ناه انگااار      رو باه عهاده  ااراتم  ماه   

 اااحی مگلااس عقااد خونااواده عروساان نااه داماااد، رسااما خااودا رو  اااحی مگلااس  

 :مقدمه  فتوی من کنار مامبزرگ ایستاد و بکرداد  بمد روبهنشون مک

وای لیالخااون! هاازار ماشااا  هاازار ماشااا  اونقاادر ناااز و خوشااگل شاادی، دساات         _

ر واایدی دختاار داییااار اکاار کاارده بااودن تااو عااروس رو از رشاات بسااتک  داشااتک مااک

 !عروسک

یااک در ااد هاام اکاار نکااردر  وااد تمریااف از ماان رو دارهس دختاار داییاااا ساار عقااد 

د و اهمیااده بودنااد عااروس کیااه  البتااه کااه حاادا ل بااه نظاار ماان، سااهیال  حرااور داشااتن

خیلااک یلاای  و مواانوعک صرایااا شااده و خااود وا ماایا بااه مراتاای  شاانگتر از زهااره  

کاارد، ای کااه روی کانارااه نشسااته و بااه خااانواده همساارا کاام محلااک مااک  ااریم شااده

شات  بود  ولاک مطمائن باودر اقا  باه  واد تخریای ساهیال و ززونادن زری خاانور دا          

 :کرد  لبخندی زدر و  فتماز من تمگید مک

نظاار لطفتونااه، ولااک وا مااا تااو ایاان مگلااس خااز سااهیالخون کسااک شایسااته کلمااه      _

ای داریاد کاه همساری باه برازناد ک      عروس نیسات  شاکر خادا بارادر خاوا سالیقه      

ایشااون رو انتخاااب کااردن  خودتااون خااوبین، یااه عااروس مثاال خودتااونم  یرتااون      

 .کنهته رو با هم خفت مکاومده  خدا خوب در و تخ
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 :لقا لبخندی زد و رو به مامان نازی  فتمه

بایااد بااه شااما تبریااک  فاات بااا ایاان دختاار نااازنینک کااه تربیاات کردیااد    از            _

 .صشناییتون خوشحا: شدر، امال

لقااا نگاااهک بااه زری خااانور انااداختم، نگاااها رو از ماان دزدیااد و بااا      بااا راااتن مااه 

خالاااه راسااایه هااام در ماااورد شااایرینک  ماااامبزرگ مشااا و:  اااحبت شاااد  ماماااان و

 .هاشون با هم حرف زدندنوه

ساااعتک بمااد دوباااره داماااد بااه مگلااس زنونااه اومااد و دوباااره تااا عااروس و داماااد        

ای بااه ایلمبااردار  خواسااتند بااا هاام بر وااند خااواهران داماااد اومدنااد وساا   اشاااره     

داد و باا  کردر کاه از دیاد ساهیال مخفاک نموناد  ایلمباردار باا اشااره مان ساری تکاون            

 : دای بلند اعترا  کرد

 ارن  خانمااا اخااازه ماشااا  خااواهرای ص ااا داماااد یااه د یقااه برادرشااون رو تنهااا نمااک  _

بدید یه ر ا  دو نفاره ازشاون بگیارر، بماد هار زقادر دوسات داشاتید باا داداشاتون            

 .بر وید

ای کنااار کشاایدند و بااه دساات زدن رو    خااواهران سااریار بااا خوشاارویک مو یانااه    

ا اواخاار ر اا  دونفااره دوباااره بااا حرکاااذ مااوزون خودشااون رو بااه       صوردنااد  اماا 

برادرشااون نزدیااک کردنااد و باعااث شاادند ایلمبااردار مگاادد تاا کروار بااا اخاام          

 .”خانوماااا”بگه

شااموری و مااو یگری خااواهران اساادی باار همگااان واسااح و مباارهن شااده بااود و   بااک

سااهیال بااا  ونااه تااوخیهک نداشاات  خوشاابختانه بااا  ااحبتهایک کااه دوسااتان  خااای هاایچ

کارد خاودا   هاای عاروس در  ااهر بااز شاده باود و تاالا ماک        عروس داشاتند، اخام  

رو شاااد و ساارحا: نشااون بااده  مااادر سااریار هاام بااا دو تااا زنداداشاااا نشسااته بااود،  

 . راترسوند و نه خلو صزار دختراا رو مکنه صزار مک
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ی بااا رایااان خشاان و تااک باارای دور دور بمااد از مراساام سااوار ماشااین شاادیم، زر       

لقااا، بااا ماان همکااالر و زشاام تااو زشاام نشااده بااود   خااانور کااه بمااد از  ااحبتهای مااه 

 :بدون مقدمه ررسید

 لباست رو زند خریدیض_

 :به ترف  ندلک رشت بر شتم و با لبخند  فتم

  .خیلک  رون نشد_

 :مورانه ررسید

 زندض_

 !حا _

 ررسم زقدر رو: بابتا دادیضوا دارر مک_

 :سیاوا با اخم  فت

خااوان خااواب باادن   اان، و تااک خااواب سرراساات بهتااون نمیاادن، یمنااک نمااک   مااامااا_

 .ا رار باعث میشه درو  بشنوید

 :با توپ رر یرید

دادی همااین بااودض اینکااه تااو   ایاان همااه رااز همراهااک و  ااراه خااویک لاایال رو مااک    _

روز بااری کااار کنااک، خااانم هم ااین خااودا رو درساات کنااه کااه از عااروس      شاابانه

 !!منو سایع کنهض بیشتر تو زشم باشه و دختر

 : دای سیاوا بلند شد

مامان بس کن  ساهیال رو عاین م او  درسات کارده باودن ربطاک باه زن مان ناداره            _

خاواد تاا خاون دارر کاار کانم، خاانمم بشاینه خاانمک کناه، در سامن کاار            منم دلام ماک  

 .دوبله من تو این مدذ واسه خاتر هدیه سهیال بود نه لباس لیال

 :داد رو کرد به من و ادامه

 .کننتو هم اینگوری صب وره نگیر    دارن نگامون مک_
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 :بک توخه به سیاوا به ترف  ندلک عقی بر شتم و  فتم 

اینکااه خااواهر شااوهرهای سااهیال ناتوبااازی درصوردن ربطااک بااه ماان نااداره کااه ساار    _

 .کنیدمن خالک مک

 :اشکهاا  وله  وله از زشمانا سرازیر شد و  فت

دووننااد تااو زنااد یا  نبیننااد الهااک اینگااوری مااوا مااک  رس خیااربمیاارر واسااه ب ااه_

 یاری  ماا کاک بارا تاو ایان       زرذ میگن از هار دساتک بادی از هماون دسات راس ماک       

رریااد وساا   زد  راتااارا رو داشااتیمض زنیکااه، سااهیال داشاات بااا سااریار حاارف مااک      

 ....حراا، به زبون خودشون یه زیزی  فت و رسره رو برزخک کرد و رات

مااا کااک باارا تااو از ایاان راتااارا » ااوا نکااردر و تااو همااون خملااه بااه بقیااه  ااحبتهاا 

مونااادر  یمناااک مااان و ماماااان هااام تاااو زناااد ک نوشاااین صزار رساااوندیم و « داشاااتیم

ایامض همیشاه شانیده باودر کاور خاود و       کاردیم خیلاک علیهاالرحمای   خودمون اکار ماک  

  .بینای مردر، اما هیچ و ت اینگوری عمیق حسا نکرده بودر

 :  زدر به نوشین و خیلک سریع راتم سر ا ل مطلیاردای اون روز زن

خااوار ازذ یااه خواهشااک بکاانم  ا ااه سااهوا باعااث ناراحتیاات شاادر و     نوشااین، مااک _

خااوار  خاادای ماان شاااهده هاایچ و اات از  وااد نخواسااتم    رنگوناادمت ازذ عاا ر مااک 

 .ا یتت کنم

اکباار! یکّاااره زناا  زدی ماان ا یتاات نکااردرض! مگااه ماان  فااتم ا یااتم کااردیض     اب_

 زیزی  فتهضکسک 

خاوار ازذ حاللیات   نه بابا، همینگاوری  ماثال مان خیلاک خاوبم تاو خاوبک خوشاک ماک         _

 .بگیرر

 : داا خدی شد

 زیزی شدهض_

 بخشک یا بهبسخشونمتضمیگم نه، مک_
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هاااا شااوخک و تمسااخر  رااات و مثاال بااازیگران ایلمهااای صبکااک        ااداا ر ااه 

 : فت

بگااو! کااک  ااراره داراااانک  ترسااونک! ماان تااا تا رو دارر، راسااتا روداری منااو مااک_

  رو ودا  بگکض

 .زنم! اینقدر سفسطه نکننوشیییین، دارر خدی حرف مک_

 .باشه بابا  حال:، برو خوا باا  اق  بمدا بهم بگو زهت شده_

 .البته که من بمدا بها نگفتم زهم شده

 

 «سیاوا»

د اااردای خشاان بااه خواساات مامااان تنهااا بااه منزلشااون راااتم تااا در مااورد اتفا اااذ عقاا

خاردیا شاده باود، باهاار  احبت کناه و صرور بشاه  خیلاک         که بدخور باعاث اعوااب  

تااورا راار بااود  از سرویسااک کااه رااولا رو سااریار داده بااود و راادر و مااادرا هدیااه 

داده بودنااد، از اینکااه خااواهرای داماااد حرماات بزر تااری مامااان رو رعایاات نکردنااد    

مهمااان هاایچ کاااری نکردنااد و زودتاار از مااادرزن کادوشااون رو دادنااد، از اینکااه مثاال  

و مثاال میزبااان ادعااا داشااتند، از خااراب کااردن ر اا  دونفااره عااروس و داماااد، از       

و اع دور دور صخار شای،    م اینکه تاو خماع لایال رو باا ساهیال مقایساه کردناد، از اینکاه         

راادر و مااادر سااریار سااوار ماشااین عااروس و داماااد شاادند و زورشااون اومااد صیانااس   

عقااد از سااهیال خواسااته ماشااینا رو باارای شاای بااه   بگیرنااد، از اینکااه سااریار  اابح 

لقاا باده و ایشاون هام ناامردی نکارده دو تاا زارا   رماز خلاو زشام ساهیال             شوهر مه

 ...با ماشین امانتک رد کرده،

مان کاه شاای   »کاارد  زناد باار اومادر بگاام    ریخات و نفارین ماک    فات و اشاک مااک  ماک 

دتاون  فتیاد باه تاو ربطاک      برون  فاتم ایناا و اله تان ماا نیساتند، خو      خواستگاری، بله
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امااا دیاادر و تااک کااار از کااار   شااته،  فااتن ایاان   « نااداره، باارو کنااار باا ار باااد بیاااد   

 .ای ندارهحراها اایده

کارده از  ریاه   سر رر  احبت باودیم کاه در خوناه بااز شاد و ساهیال باا  اورذ راف          

 :وارد شد  مامان مرطرب و نگران بلند شد

 زک شدهض_

 :داختبا حرص خودا رو روی مبل ان

ی احماااق صسااامون خااال، باااا اون خوناااواده عوساااک و درب و دایاااونتر از    رساااره_

کنااه  خیااا: ورا داشااته، یااه بالیااک بااه ساارا بیااارر خااودا، رو ماان دساات بلنااد مااک

 ....دهاتک  دا شنه رو

 :زده  فتمبهت

 روذ دست بلند کرده، اردای عقدض_

 .صره بک همه کوس_

باادنم یااخ کاارد و اااردای عقااد خااودر رو شاانیدر  تمااار  اادای مامااان و سااهیال رو نمااک

 ....به یاد صوردر، توی ماشین

صور بیارون اومادر و باا حیارذ باه ساهیال       با تکونک کاه ماماان بهام داد از   شاته شارر     

 .نگاه کردر

 وخدان باشهضشه یه نفر اینقدر بکزیهض باورذ نمک_

 .شرف رست نامرد زیادهزرا، مرد بک_

 :ون هم خلو روذ نشسته  ررسیدرشو در د: ادامه دادرخ سر دسته

 سر زک حراتون شدض_

شاارف دهاااتک کثااااتا  بهااا اعتاارا  کااردر زاارا دیشاای اونگااوری خااواهرای بااک_

کردنااد، مااردک میگااه ) ااداا رو کلفاات کاارد( خااواهرای ماان ناموساامن  اخااازه       
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توهین نداری  این کاار رو کاردر تاا یاادذ بموناه اسام خاواهرای مناو بادون وساو باه            

 .تر از خوداست اطرذ عوسک با اون خونواده  زمیت و عوسکزبون نیاری  ر

 :مامان به صتا وخودی سهیال اوذ کرد و  فت

اردا برو مهرذ رو با ار اخارا  بباین زطاور باه  اه خاوردن میفتاه  هام خاودا هام            _

 .اون مارمولکهای همخونا

 :دستک  ی موهار کشیدر و  فتم

 رر باهاا  حبت کنمضخوای من بکنم    سهیال، مکمامان خواها مک_

کنااه    اکاار کاارده راادر کاانم ببیاانم زااه یلطااک مااکامااال نااه، تااا دو سااه روز  اابر مااک_

 .ندارر بک کس و کارر

 :از خار بلند شدر و رو کردر به سهیال

ببااین خااواهر ماان، ماان از همااون او: بااا ایاان و االت مخااالف بااودر، تااو و مامااان بهااا  _

اری و اکاار تااالز تااو ساارذ بیاااد  بااا یااه  ندادیااد  امااا ا ن نبایااد بااا یااه دعااوا، کاام بیاا 

کاانم  تااا صخاار عماار مشاااور  ااحبت کاان  ماانم رشااتتمس هاار خااور بخااوای حمایتاات مااک

هاام رو زشاامم خااا داری  هاار و اات خواسااتک بگااو ماان بیااار خلااو  اکاار نکاان راادر      

 .نداریم تنهایک  من و مامان مثل شیر رشتتیم

 :لبخند محزونک زد و  فت

یر خودمااه کااه دیاار تااو رو بااه سااریار نشااون   د: ماانم بااه تااو خوشااه داداا  تقواا _

خنبااه، اهمیااده دوسااا دارر باارا ماان    دادر، اکاار کاارده حااامک ناادارر  عوسااک بااک   

  .تا  ه با  می اره

و تک لایال در رو بارار بااز کارد باا دیادن تاک شااخه  ال سارخک کاه تاو دساتم باود،               

 :لبخندا رررن  شد و  فت

مان نیسات کاه هماین  ال رو از       باه، ساالر ص اای دکتار عزیاز، اقا  نگاو  ال بارا         به_

 .کنمعر  تو حلقت ارو مک
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 :در خونه رو بستم

 !نه عزیزر، برا خود خودته_

 من زک میشهض ب و*سصی، رس _

 :خندید و همونطور که هر دو دستا دور  ردنم بود  فت

زااک شاادهض خااواهرذ ازدواج کاارده تااو یاااد   شااته کااردیض زنااد تااا زنااد تااا         _

 کنکضمک ب و*س

 :ور  ردنم باز کردردستاا رو از د

  .اتفا ا صره، یاد بمد از محرمیت خودمون ااتادر_

 .لبخندی به زشمکم زد و کمک کرد اورکتم رو دربیارر

روی کانارااه نشسااته و راهااار رو روی میااز  اارار داده بااودر  لاایال هاام یااه ور بهاام تکیااه  

 داده و راهااااا رو روی دساااته کاناراااه   اشاااته باااود و ساااریا: تلویزیاااون رو نگااااه

کردیم  موباایلم باه  ادا دراوماد  لایال زودتار از مان خام شاد و از کناار تلویزیاون            مک

 : وشک رو برداشت

  !ناصشناست_

 . وشک رو به من داد و دوباره بهم لم داد

 .بفرمایید_

 .سالر ص ا سیاوا، سریار هستم_

  «شرفمردک عوسک دست هرز بک»

 سالر ص ا سریار، حا: شماض خوب هستیدض_

 ت شما  ار ت داری همدیگه رو ببینیمضبه مرحم_

 ا نض_

 !ا ه تایم داشته باشک_

 بسیار خوب، کگاض_
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هماهناا  کااردر و زودتاار از زمااان مااورد نظاار تااو داتاار وکااالتا حرااور داشااتم        

منشاااک انگونهاااای  هاااوه رو روی میاااز کناااار بشاااقاب بیساااکوئیتهای کرمااادار        

در کااه تااو از هی ااک تالیااک   اشاات و بیاارون رااات  بااه خااودر هشاادار داده بااو سااا ه

ییرتااک و ا اار هاام خباار نااداری، کااه ا اار خباار داشااته باشااک و تااو  وشااا نزنااک بااک 

 .ورتر کردیبزنک صتیا زند ک خواهرذ رو شمله

 :به زحمت لبخندی تونمک روی لی صوردر

 .خی، من در خدمتم_

ای رنگااک ااارو راتااه بااود، بااا تفاااخر زیااادی راهاااا رو روی رور روی مباال  هااوهروبااه

 .های مبل سرب  راته بوداخته بود و با دستا رو دستههم اند

ببینید ص ا سایاوا، یاه مشاکلک باین مان و ساهیال رایا اوماده کاه تارخیح میادر باا             _

وساتت شما حل شاه  مان تارای کاردر باا ساهیال  احبت کانم، اماا باهاار مساچ نمیشاه،             

 .شون، مادر در خریان اختالامون  رار بگیرندخواد برر خونهدلمم نمک

  «!ذ رو هم ری یده، کگای کاریضهه، خبر نداری بدبخت، مامانم نسخه»

 خیض زه کاری از من برمیادض_

 :راهایک رو که روی هم انداخته بود رو عو  کرد و  فت

باهاااا  ااحبت کنیااد  مااا تااازه یااه روزه عقااد کااردیم، نبایااد بااه ماان بگااه از رشاات   _

ز کنااه،  بااو: دارر  کااوه اوماادی، نبایااد بااه خااواهرای ماان کلماااذ ناشایساات اتااال     

راتااار کردنااد   (Emotional =خااواهرای ماان دیااروز یااه کاام ایموشاانا: )احساسااک 

امااا سااهیال حااق نااداره هاار کااالر نامتماااراک رو خلااو ماان بااه خااواهرار نساابت بااده  روز 

خواسات  باو: نکناه، حاا  کاه  باو: کارد حاق         او: دید مان شهرساتانیم، کاار صن! ماک    

 ااه شهرسااتانک بگااه، دهاااتک و یربتااک خطااابم  صمیااز بااه ماان بنااداره بااا لحاان تااوهین 

 .کنه
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باادر خااالک شاد، ا ااه ساهیال ایاان حراهاا رو بااه شاوهرا  فتااه باشاه، در اون  ااورذ       

ناراا یره  هاار زنااد حااق  اکاار راتااار کااردنا اختناااب عواابانک شاادن سااریار و بااک 

 .نداشت دست بلند کنه

ر نظاار  یااد شااکک نیسااتس امااا شااما هاام د در اشااتباه بااودن ایاان  ااحبتهایک کااه مااک _

داشاااته باشاااید  ااااهرا تاااو خشااان خیلاااک حاااا: ساااهیال رو  راتناااد و شاااما هااام از  

همساارتون حمایاات نکردیااد  بمااالوه بایااد حراهااای سااهیال رو هاام شاانید  هاار کااک      

خوایااد ماان زناا  باازنم بااه خااواهرر  اارده  مااکیکطراااه بااه  اسااک بااره، راسااک برمااک

  بیاد و خودتون دوتا در مورد مشکلتون با هم  حبت کنیدض

 :ک سریع واکنا نشون دادخیل

نااه، نااه  تاارخیح میاادر شااما باهاااا  ااحبت کنیااد  تهدیااد ماان بااه تااالز و خاادایک    _

نیساات  بااه هاار حااا: ماان حقو اادانم و   (  wisely= ایای )عا النااهراهکااار ویزلااک

ای راههااای دور زدن  ااانون و مهریااه و ایاان زیاازا رو     بهتاار از هاار شااخ  دیگااه   

 .ا رو مملور کنم  بالتکلیفی بالتکلیفبلدر  بلدر نه تالز بدر، نه تکلیف

زنااد روز  باال از عقااد بااود کااه بهااا  فااتم بیشااتر اکاار کاان، اینااا بااه درد تااو          

 :تفاوتک به خودر  راتم و  فتمخورنض!  اهر بکنمک

 فتار شما متین، البته ساهیال هام باک کاس و کاار نیسات  خادای نکارده کاار باه ایان            _

ه و اات زااه هزینااه، همااه خااوره خااور  حراااا بکشااه، خااودر میفااتم دنبااا: کاااراا  زاا 

کشاام  در ساامن ماانم مثاال شااما خیلااک بااه  ااانون اعتقاااد ناادارر، شاایوه خااواهرر رو مااک

رسااندر  دوزار بااه یااه شواارخر باادن، کااار زودتاار  یواار رو بااه ساابک ماادرن بیشااتر مااک

 .راه میفته  هرزند امیدوارر کار به اونگا نرسه

سااهیال دلااا بااا  »حااظک کااردر  ای بگااه بلنااد شاادر و خاادا  باال از اینکااه زیااز دیگااه 

تونااه سااریامه و زبااونا علیااه شااوهرا  بااه تااالز تهدیاادا کاارده در حالیکااه نمااک 

مسااتقیم بااه خونااه مامااان راااتم و بااا کمااک سانسااور  اازارا   « بااا خااودا کنااار بیاااد 
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ا رو نگااه داره و ساار هاایچ و   دادر  از سااهیال خواسااتم حرماات سااریار و خااانواده    

و رااوچ نبااود( حاارف تااالز رو راایا نکشااهس     رااوچ )هاار زنااد بااه نظاارر ا ااال هاایچ   

رویااک خوو ااا زمانیکااه اینطااور عاشااق و شاایدای همسرشااه! بایااد بااا سیاساات، خااوا 

ا  و تنااازی زنونااه، د: سااریار رو مااا: خااودا کنااه، نااه بااا درااتااادن بااا خااانواده    

 . رار شد ا ر دوباره سریار تماس  رات، خواب بده

ال و شااوهرا نداشااته باشااه، حااا  مامااان هاام مگاااب شااد کااه دخااالتک تااو رواباا  سااهی

ای  ادا زدر  اعلام  مو اع خاداحااظک ماماان رو هام باه  وشاه        زقدر اخاراا کناه، اب  

 :و  فتم

مامااان، بااه سااهیال بگااو تااو دوره عقااد دساات از رااا خطااا نکنااه، باا اره باارا بمااد از       _

عروسک  ا اه خادای نکارده کاار باه تاالز و ایان حرااا رساید، دوشایزه باشاه مشاکل             

 .کمتره

 «لیال»

الخوااوص دشاامنک بابااا همیشااه میگااه باارا همااه خیاار بخااواه، مخوو ااا دشاامنت  علااک 

که  ادرذ داره  دلایلا هام ایناه کاه ا اه دشامن زناد ک خاوبک داشاته باشاه، کااری             

به کارذ نداره، حساادتک ناداره و تاو زناد ک تاو صاات نمیشاه  اماا ا اه دزاار مشاکل            

ساوزه، اماا تاو    کاه اون ماک   خاوره  درساته  هاای صتاا زناد یا باه تاو ماک      بشه، شمله

 .مونکنویی نمکهم بک

بارون ساهیال احسااس کاردر خاانواده رساره خالای نیساتند، باه سایاوا هام            شی بلاه 

بااا  کاار مثااا: و علاات  فااتم   فاات تمااار زیزهااایک کااه  فتااک رو  بااو: دارر، خااودمم  

 .مونهبه سهیال  فتمس ولک دلا  یره و عقلا رها  این رسره صا کشک خاله

شااون بااا تمااار وخااود باارای خوشاابختیا دعااا کااردر و ساامک کااردر         مو ااع عقد

خیااا: مگلااه اهاادایک سااهیال شاادر  امااا کاادورتهای   شااته رو ارامااوا کاانم  حتااک بااک

 اااهرا توااورر در مااورد سااریار درساات بااود و سااهیال دزااار مشااکل شااده بااود و       
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مت سافانه ترکشااا هاام بااه  ااورذ نگراناک و رریشااانحالک بااه ساایاوا خااورده بااود و   

  . ک من کمانه کرده بودبه زند

دو هفتااه از عقااد ایاان دو   شااته بااود، امااا  اااهرا اااردای عقااد دزااار تاانا شااده       

بودنااد  تنشااک کااه بااا توخااه بااه راتااار خواهرهااای سااریار در خشاان، دور از  هاان      

نبااود  و ایاان کاادورذ هنااوز وخااود داشاات و بارهااا سااریار بااا سیاوشااک کااه تااا  باال از 

ون دیااده بااود، تماااس  رااات تااا بااا وساااتت   باارعقااد تنهااا یااک بااار در مراساام بلااه 

 راات اماا اارداا دوبااره هماون      سیاوا، صشتک  اورذ بگیاره  صشاتک  اورذ ماک     

ااتاااد، تاانا، تلفاان بااه ساایاوا ، احرااار،  ااحبت بااا سااهیال، صشااتکس دوباااره اتفاااز مااک

 .شدهمین زرخه تکرار مک

باارای  صخاارین بااار ساایاوا  بااو: نکاارد کااه بااه داتاار وکالاات بااره، بنااابراین سااریار 

تبااق _اولااین بااار باادون اینکااه صدرس بگیااره اتااال  داد کااه تنهااا بااه منااز: مااا میاااد    

 باال از اوماادن   _شااواهد  اابال سااهیال خونااه مااا رو بااه همساارا نشااون داده بااود       

مهمااان ناخوانااده، وسااایل راا یرایک رو روی میااز   اشااتم و بااا بااه  اادا دراوماادن       

ای خوشاااامد ویک و زنااا  در، باااه اتااااز خاااواب رااااتمس ماااثال مااان نیساااتم!  اااد   

احوالپرسااک رو شاانیدر و بمااد  داشااون صهسااته شااد، اناادکک بمااد  اادای سااریار      

بلنااد شااد و بااا لحنااک تنااد بارهااا سااهیال سااهیال کاارد  علیااریم تالشاام باارای ناشاانیده    

 راتن  احبتها، یاه لحظاه باه خاودر اومادر کاه  ی در رو صرور بااز کاردر تاا  اداها            

 !رو بهتر بشنور

 : وا رسید دای سریار واسح به 

خااودذ رو باا ار خااای ماانس خلااو خااواهر و شااوهر خااواهرر هاار زااک از دهاانا        _

دراومده بهام  فتاه  خاواهرر اوماد از مان دااا  کناه ایگاور زدن باه خاودا  راات،            

اقاا  ایگااورس هم ااین خوابونااد تااو  وشااا خلااو شااوهرا کااه ماان کاام صوردر  مثاال  
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کشااک راه  اایس و  اایس ( low level= یااه زن زیاا  و لااو لیااوه: )سااطح رااایین  

 .انداخت

لقااا، دمااا  اارر، یلاا  کاارده زنیکااه حالاات زدن بااه خااودا     زده تااو  ااورذ مااه »

 «...ییرذ هم وایستاده نگاه کرده راته، این بک

 : دای سیاوا بلند شد

خاا کارده! باه هار دلیلاک حاق نداشاته ادای زدن باه خاودا بگیاره،           خواهر شاما باک  _

تک کارده  خااواهر شاما هام بایااد    شاما هام وایساتک نگاااه کناک  ساهیال کااامال کاار درسا       

 .حد خودا رو بفهمه و تو دعوای زن و شوهر دخالت نکنه

 «...صارین سیاوا،شیر مادرذ حاللت،»

 .برو بابا، من اکر کردر تو عا لشونک  فتم با تو  حبت کنم_

 : دای سیاوا با روزخند بود

عااه   ااراتم  عااهباااور کاان ا اار اختیااار سااهیال دساات ماان بااود، تال ااا رو ازذ مااک _

عه، زطاور ییرتات  باو: کارد خاواهرذ واساه زنات شاا  و شاونه بکشاه، تاو هام از             

 !همسرذ حمایت نکنکض! مگبورا کنک خودا از خودا داا  کنهض

 : دای سریار بلندتر شد

اهمااک یساات! خااواهر خنابمااالک زد تااو  لقااا اقاا  یسااتا رو  رااات! مااک ماایگم مااه_

هازار   دونام  دوناک، مان ماک   ک ورذ اون، نه خواهر مان! ا اه تاو ممناک تموای رو نما      

توناه خاواهر مان بشاه     ای نماک تاونن زن مان بشان، اماا هایچ کاس دیگاه       نفر دیگه مک

  .به خز این سه نفر

 : دای سیاوا یه  ره نرما  رات

خیلااک خوبااه هااوای خااواهراذ رو داری، عالیااه  امااا ایاان دختاار هاام بااه امیاادی بااا تااو _

اشااتن و دوساات داشااته شاادن  بااا ازدواج کاارده، بااه امیااد حمایاات، بااه امیااد دوساات د 

ایاان راتاااری کااه شااما داری و خااواهراذ رو تااو اولویاات   اشااتک، سااهیال کاام صورده    



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

649 

 

خاواب با اره  باه خااتر نیااز       اویک رو بشانوه و باک   سهیال هم دختاری نیسات کاه زور   

  خوایضا توادی هم ازدواج نکرده، دوستت داشته  حا  از من زک مک

 .هم خدا شیم، نه خانک صمده، نه خانک راته با سهیال  حبت کن توااقک از_

 :ای سکوذ شد و بمد  دای سیاوا اومدزند لحظه

کانم مگاابا کانم    کانم و تاالا ماک   با تالز منم موااقم  حتماا باا ساهیال  احبت ماک     _

تااالز بهتاار از زنااد ک راار تنشااه   امااا در مااورد تااوااقک بااودنا شاارمنده  بمیااد         

 .دونم خواهرر به توااقک راسک بشهمک

 : دای سریار خیلک صسوده شده بود

نخااواد تااوااقک تااالز بگیااره، بایااد او: مالیاااذ مهریااه رو بااده، بمااد هاام کلااک تااایم   _

شااو بگیااره  تااا اون مو ااع موهاااا رناا    خااواد تااا بتونااه  ره  ره از ماان مهریااه  مااک

  .دندوناا شده

 :خا شد، احتما  از خاا بلند شد و ادامه داداحساس کردر  داا خابه

 .زدواج مگددا رو از دست میده، بها بگید با خودا لی نکنهسن ا_

 :زادر نمازر رو سرر کردر و اومدر بیرون

کانم  بااد باه  اوا ساهیال حرااای شاما        سالر، ببخشید ص ای اسادی مان دخالات ماک    _

رو برسااونه حاساار میشااه کاال زنااد ک و دارایاایا رو از بااین ببااره، امااا ناا اره شااما      

نقاادر کااه ا ن دوسااتتون داره، عشااقا بااه نفاارذ  راحاات بااه خواسااتتون برسااید  همو 

کاانم هنااوز دو هفتااه از ازدواختااون نگ شااته ، ایاان      تباادیل میشااه  ماان اکاار مااک    

اختالااااذ تبیمیااه  برخااورد سااهیال هاام بمااد از اتفا اااتک کااه تااو خشاان ااتاااد، تبیمیااه  

او: یه مشاوره برید بماد ایان  ادر راحات در ماورد بادترین حاال: خادا کاه باا خااری            

 .را الهک به رعشه در میاد،  حبت کنیدشدنا ع

سریار کاه ساررا ایساتاده باود بادون اینکاه تمااراا کانم دوبااره روی مبال نشسات            

 :و  فت
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کنیاد باه زباون صوردن ایان کلماه بارای مان راحتاهض ساهیال خاودا زا  و            اکر ماک _

کنااه  کوزولااو نیساات کااه یااه زیزهااایک رو راساات منااو تهدیااد بااه مهریااه و تااالز مااک

 .اهمهای مکرار به بزر تر و اامیل شوهر رو هر ب هندونه  احت

روبااه روا روی مباال نشسااتم و درحالیکااه ساامک داشااتم خااوری زااادر رو حفاا  کاانم  

 :تا خاییم مملور نشه خواب دادر

 فتااار شااما متااین، امااا بزر تاار و اامیاال شااوهر نبایااد خودشااون حااد و حدودشااون    _

وساا  ر اا ، خواهرتااون  رو بدونناادض شااما ایاان وساا  زیکااار کردیاادض روز خشاان،    

اومااد خلااو همساارتون رو و: کردیااد راتیااد بااا یکااک دیگااه ر واایدیدس عمااال خلااو همااه 

حرمتاک شاد هایچ واکنشاک نشاون ندادیادس بماد انتظاار داریاد ساهیال           به همسرتون باک 

 احترار ویژه برا شما و خواهرتون  ائل بشهض

 :ررونه، دستک در هوا تکون دادبا کسلک مثل کسک که مگس مک

 ...شده، (= old ن  ریه ما: دو هفته ریشه، دیگه اُلد ) دیمکاو_

 :وس   حبتا رریدر

مان از اتفا ااذ خدیااد کاه خباار نادارر، همااون نموناه راتااار باه  ااو: شاما  اادیمک رو        _

 ارر سااهیال حتااک از اقاا  دیاادر و  راااوذ کااردر  ماان خااای شااما باشاام ا ااال نمااک    

خاادایک  او: مشاااوره بمااد مال اااذ ماان بااا باارادرا مطلااع بشااهس زااه برسااه بااه حاارف 

 تومیم در مورد صینده    زایک میل دارید بیاررض

 :هم انداخت و به رشتک مبل تکیه دادراهاا رو روی

 !بدر نمیاد! یه کاپ بیارید ممنون میشم_

بااه صشااپزخونه راااتم و سااه تااا انگااون یااا بااه  فتااه سااریار کاااپ!!! زااای ریخااتم و     

انتر   اشااتم و ساایاوا رو  اادا زدر  کااهمااراه بشااقاب بیسااکوئیتهای نااار یلک روی  

تااا راا یرایک کنااه، خااودمم بااه اتاااز راااتم و لباااس مناساای روشاایدر و زااادرر رو         

 .درصوردر
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دوباااره کااه بااه سااالن بر شااتم اوسااا  بهتاار شااده بااود، ساایاوا و سااریار باااهم در    

 .کردندمورد کیفیت سالن ورزشک باشگاه انقالب  حبت مک

  .داحااظک کرد و راتبمد از  رف زای، سریار خیلک زود خ

با راتن ساریار سایاوا مثال کساک کاه کاوه کناده باشاه، خساته و درموناده خاودا            

  .رو روی مبل انداخت و دستاا رو  ی موهای رررشتا ارو برد

از اینکااه زمااان اختالااااذ خااودر و همساارر ن اشااتم امیاار زیاازی بفهمااه و یوااه         

ر رو روی بااازوا بخااوره خاادا رو شااکر کااردر و صرور کنااار ساایاوا نشسااتم  ساار    

 :  اشتم و  فتم

 ...همه او: زند ک از این مشکالذ دارن، زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور_

 : زرخید به ترام

خاواد مفات و مسالم تماوما کناه،      اینا زند یشاون، زناد ک بشاو نیسات  رساره ماک      _

کناک مشااور بتوناه کمکشاون      یاره خاا زد  تاو اکار ماک     اهمید سهیال ازا مهریاه ماک  

 هضکن

 .لقا رو ببرن مشاوره  اون ا یت نکنه، مشکل کمرن  میشهباید مه_

 :روزخند تلخک زد

 اینکه تخیلهس رسره واسه ندادن مهریه حرات رو  بو: کرد  باور نداریض_

  !دونمزه مک_

 :راهاا رو روی میز   اشت

  لقا رو زدهضکنک کارسهیال درست بوده مهتو اکر مک_

دوناام و تااک همساار از صدر حمایاات نکنااه، ا ااه ااارد هاام مااکدوناام  ولااک ایاان رو نمااک_

توناه بااه  از خاودا دااا  نکناه، دامااه بماد ادا باه اخاارا تبادیل میشاه  البتاه کسااک ماک         

این شکل از خاودا دااا  کناه کاه راک دعاوا و تاالز بمادا رو هام باه تانا بمالاه              
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، زاون  زنناد بینناد و در نماک  زیادند زناایک کاه تاوهین و کتاک از اامیال شاوهر رو ماک       

 .حرمتک کنهحامک ندارند  مقور سریامه که اخازه داده خواهرا بک

ا اااه تاااو هااام از روز او: هاااک خلاااو دردد: کاااردن مااان رو      »در د: اداماااه دادر 

دادی باااا صراماااا و منطقاااک باهااااذ در ماااورد ماااادر و   راتاااک و اخاااازه ماااکنماااک

نم کااردی، مااخااواهرذ  ااحبت کاانم و اینقاادر کااارای ماماناات رو باارار توخیااه نمااک   

حرمتاک اوناا رو بادر و کادورذ تاا حادی باا  بگیاره         مگبور نمیشدر خاودر خاواب باک   

کااه یکااک دو بااار تااا ااخمااه راایا بااره  کاااا تااو صموزشااهای مدرسااه و دانشااگاه و     

راایا از ازدواج یااه کاام در مااورد مسااائل ییاار خنسااک زنااد ک زناشااویک صمااوزا       

 «.دیدیممک

داد، عااروس و داماااد بااا هاام تبااق  زارشااک کااه سااهیال بااه ساایاوا و ساایاوا بااه ماان 

لقاا وارد شاده باوده     تو داتر مشاوره  ارار   اشاته بودناد کاه ساریار باا همراهاک ماه        

لقااا بااه نفمااا تمااور شااد و درخااه مااو یگری خااواهر      شااانس سااهیال، ارااولک مااه  

ای باارای مشاااور مشااخ  سااریار و ماساات بااودن خااود سااریار باادون توساایح اسااااه

شااون بااا مشاااور، روانشااناس خاادا خاادا   ره شااده بااوده   اااهرا بمااد از  ااحبت دونفاا  

لقااایک کااه اونگااا حرااور داشااته بااه اتاااز  باهاشااون  ااحبت کاارده بااود و حتااک از مااه 

دعااوذ کاارده و تخیاال ماان در اینباااره رناا  وا میاات بااه خااودا  راتااه بااوده  اینکااه 

دونام کاه ازشاون خواساته     دونام، اماا ایان رو ماک    مشاور زیا بهشون  فتاه باود رو نماک   

ک باار بهاا مراخماه کنناد  ساریار دیگاه نراات اماا ساهیال مرتای باه            بود دوهفته یا 

کاارد  تبااق شااواهد اوساعشااون خیلااک بهتاار شااده   مشاااور مخوو ااا مراخمااه مااک 

بااود، سااریار دیگااه بااا ساایاوا تماااس نگرااات و زیاار روسااتک تهدیااد نکاارد  تااو       

دیاادارهایک هاام کااه در منااز: زری خااانور بااا هاام داشااتیم، سااهیال و همساارا یااک    

 .دادندرو به خوب رو نمایا مک زوج مممولک



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

653 

 

بااا صرامااا  ااراتن زنااد ک سااهیال، رناا  صرامااا بااه زنااد ک مااا هاام بر شاات و       

 .های سیاوا رن  باختدلنگرانک

 

خاونک کاه باه در خاورد باعاث شاد باه تارف در ورودی خوناه          های کوتااه و کام  سربه

و باارر و از تااوی زشاامک راهاارو رو نگاااه کاانم  در خونااه خااانور خاماساابک باااز بااود      

خااودا بااه زهااارزوب در تکیااه داده بااود و بااا لبخنااد بااه ارتفااا  رااایینک از خلااوی در  

کاارد  در رو کااه باااز کااردر سوشاایانت نااوه سااه ساااله خااانور خاماساابک رو مااا نگاااه مااک

رشاات در دیاادر  او: بااه همسااایه سااالر کااردر و بمااد خااودر رو همقااد سوشاایانت       

 :کردر و  فتم

 سالر ص ا  خانمض_

علات نباود  تولاد اماار زماان دنیاا اوماده باود و ایان خاانواده           باک نامگ اری سوشایانت  

الزمااان اساام کودکشااون رو سوشاایانت یکااک از اسااامک   زرتشااتک بااه حرماات  اااحی 

  .مولح صخرالزمان  رار داده بودند

 سالر، ص س هسسض_

 .نه عزیزر، صراس خونه خودشونه_

 :نگاهک به مادربزر ا انداخت و دوباره ررسید

 هسسضتیمه زکض اون _

 .نه رسر خوب، ترمه هم خونه خودشونه_

 :ا کرد و  فتخانور خاماسبک با صراما رو به نوه

 .شون نیستای خونهدیدی  فتم، ا ن هیچ ب ه_

سوشاایانت اخمااک کاارد و در حااد خااودا لگاادی بااه در زد و بااه خونااه خودشااون        

 :خواهانه نگاهک بهم انداخت و  فترات  خانور خاماسبک روزا
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هاا نیساتند بااور    اس و ترماه خواسات اینگاا بموناهس بهاا هام  فاتم ب اه        به عشق صر_

 خوار ب ه نمونه   تنهایکضنکرد  ترسیدر بیشتر بگم اکر کنن مک

 .بله، نیم ساعت دیگه همسرر میاد_

  .زای  رمز در کردر، بیا با هم بخوریم  یه کمم حرف بزنیم_

کارد و همواحبت    ک ماک خانور خاماسابک عاشاق حارف زدن باود، ناه اینکاه تنهاا زناد        

کاارد بااه حاارف زدن  از همااه زیااز صورد شاارو  مااکنداشاات، تااا ماان رو تنهااا  یاار مااک

کاارد از خاااتراذ شااوهر خاادابیامرزا  راتااه تااا تاارز تهیااه مربااای  هاام  ااحبت مااک

ر رو انگااار اومااد خونمااون، ماان کارهااای صشااپزخونهبالناا    اااهک کااه تنهااا بااودر مااک

 .کرددادر ، اون هم  حبت مکمک

ساایاوا ریامااک دادر کااه بااه منااز: خااانور خاماساابک میاارر، کلیااد و موبااایلم رو     بااه 

برداشااتم و باادون اینکااه روششااک رو لباساام بناادازر، بااا همااون بلااوز داماان ساارخابک    

 .که تنم بود، وارد خونه همسایه شدر

رشاات میااز صشااپزخونه نشسااتم و دمنااوا خوشاارنگک رو کااه باارار ریختااه بااود رو بااا  

ر  سوشاایانت هاام تااو سااالن بااا عروسااکهای عگیاای و     تمااار وخااود استشاامار کاارد  

 .کردتن بازی مکیریی بن

 :خانور خاماسبک رو کرد به من و صرور  فت

اهماام ایاان کارتونهااای مزخاارف و شخواایتهای عگیاای یریاای دیگااه       ماان نمااک _

زاایسنض! زنااد تااا اسااباب بااازی خااوب و اکااری بااراا  ااراتم، ده تااا ماشااین کوزولااو  

کناه ، زسابیده باه ایان صذ صشا ا   حاا  ازا       ی نماک براا  راتم با هایچ کادور بااز   

 بپرس کک اینا رو واسا خریدهض

 :رو کردر به سوشیانت و  فتم

 زهاردستت زقدر  شنگه! کک براذ خریدهض_

 :یکک یکک موخوداتا رو نشون داد
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مامااانک خلیااده، ایاانم خلیااده، ایاانم خلیااده، ایاانم بابااایک خلیااده، اینااو خالااه نوگیااس      _

  .یده، اینو خاله نسیم خلیده، اونم دایک خلیدهخلیده، اینم خل

 «!همه رو که اامیل مادری خلیده بودن »

  :کرد، اشاره کردربه کامیونک که اونگا بود و موخوداذ رو سوارشون مک

 اون کامیون رو کک خریدهض_

 :ای با  انداختشونه

 .نئک دونم_

 :خانور خاماسبک سریع  فت

خریااد  عمااو ایاارج هاام بااراذ لباااس ارسااتاد از    اونااو عمااو اریاادون باارا تولاادذ   _

 .کانادا

 :ها انداختبازیمتفکر نگاهک به اسباب

 مامان شوزا)شهرزاد( تو هی ک واسم نخلیدیض_

 :شهرزاد خانور صهک کشید

اون ماشااین کوزولوهااای اااراری و  مبااور ینک رو ماان بااراذ  ااراتم بااا یااه شاالوار    _

 .لک

 (دونماونا که  یمیزنض نیئیدونم  )نمک_

وار شاارو  بااه یااادصوری کاارد کااه اااالن کااادو رو ماان دادر،   خااانم خاماساابک صمااوزا

 ...االن کادو رو عمو

خواساات خهاات زقاادر راحاات  هاان ب ااه رو بااه ساامتک کااه خودشااون دلشااون مااک    

دادناد! ماادر سوشایانت اقا  هادایایک کاه از تارف اامیال خاودا باود رو اونقادر            مک

ک شااده و باارعکس هاادایای ایاان بااه ب ااه یااادصوری کاارده کااه کااامال تااو  هاانا حاا  

دار شااده بااود   تاارف رو ا ااال نگفتااه بااود  کاااری کااه ا ن خااانم خاماساابک عهااده      
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اااردا ب ااه از کاادور اامیاال بیشااتر خاااتره تااو  هاانا میاااد و کاادور     مشخوااه رااس

 .ترف رو بیشتر دوست داره

خدا رو شاکر نوشاین ا اال اینطاور نیسات  در ماورد تماار هادایایک کاه باه ترماه داده            

کنااه  بارهااا از  ، و همینطااور  ردشااهایک کااه باارده میشااه یکسااان راتااار مااک     میشااه

 فات خاوا باه حالات زاه عماه مهرباونک داری باراذ         نوشین شنیدر که به ترماه ماک  

 .کنهاالن کار رو مک

ترمااه تااک تااک لباسااهایک رو کااه هاار کاادور از مادربزر هاااا خریااده بودنااد رو       

زنداداشام هایچ   »کارده باود     دونسات کاک خریادهس در وا اع نوشاین بهاا ممرااک       مک

 «.و ت در این مورد م رسانه برخورد نکرده، یادر باشه بمدا ازا تشکر کنم

امااا مامااان در »ای ازا نوشاایدر  لیااوان دمنااوا رو بااه لاابم نزدیااک کااردر و خرعااه  

مااورد مامااانه بابااا  اااهک همااین راتااار رو داشااتس بارهااا باارای ماان تمریااف شااده کااه   

ود اینکااه اولااین نااوه دختاار بمااد از شااا تااا نااوه رساار باارای دنیااا اوماادن ماان، بااا وخاا

بااودر اقاا  یااک دساات لباااس نااوزاد صوردنااد، در حالیکااه باارای دنیااا اوماادن نویااد کااه 

زهاال روز از ماان بزر تااره، باارای عمااه النگااو بردنااد    در نادرسااتک راتااار مامااانه بابااا  

بارای مان    هاا راتاار مشاابه   شکک نیسات، اماا شااید ا اه بارهاا و بارهاا ایان راتاار و ده        

شااد، ا ن احساااس ماان بااه مامااانه بابااا تااوری نبااود کااه بگاام مامااانه بابااا،  تمریااف نمااک

 «. فتم مامان بزرگمک

 : دای خانور خاماسبک من رو از تفکراتم بیرون کشید

 خوری یکک دیگه واست بریزرضمک_

 .خوررخیلک خوشمزه بود، ا ه هست صره، مک_

دوباااره راار کاارد و خلااور   اشاات، امااا تااا  بااا خوشاانودی زیاااد لیااوانم رو برداشاات و  

 :اومدر لیوان رو به لبم نزدیک کنم  فت
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نخااور مااادر خااون، اشااتباه کااردر واساات ریخااتم    اشااارذ رو میناادازه  ایاان واسااه   _

  .من خوبه برا تو میشه سم

بمااد لیااوان رو از دسااتم  رااات و تااو سااینک  راشااویک خااالک کاارد  لیخناادی زدر و   

 ردوناد خیاره شادر  ا اه ایان راتاار       ساینک رو صب ماک  به شاهرزاد خاانم کاه داشات     

شاادر و تااوهین بااه   رو مادرشااوهرر کاارده بود   اوووف    زقاادر ازا ناراحاات مااک    

کااردر  امااا در مااورد خااانم همسااایه ا ااال باادبینک وخااود نداشاات     خااودر ااار  مااک 

باید بزرگ بشام، بایاد دیاد اهم رو عاو  کانم  بایاد یااد بگیارر کاه زشامها را بایاد            

 ...ور دیگر باید دیدشست، خ

دیاادن صلبااور عکسااهای  اادیمک خااانور خاماساابک لاا تک نداشاات، امااا دیاادن  وز        

شهرزاد خاانم مو اع ممرااک اااراد تاو عکاس باه مان خاالک از لطاف نباود  بارهاا بهام              

 فته بود خوا باه حاا: مادرشاوهرذ، زاه عاروس خاوبک  یارا اومادهس و مان هار           

رشااوهرر هاام در مااورد عااروس کوزیکااه بااار خندیااده بااودر و  فتااه بااودر احتمااا  ماد

 .شما همین نظر رو داره
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کاارد نگاااه و ا هااار نظاار کنااار دساات بابااا نشسااته بااودر و بااه سااودوکویک کااه حاال مااک

 :کردر  مامان  وشک تلفن رو  طع کرد و با توپ رر رو به من و بابا  فتمک

کاات، ا ن نوشااین نگاااه کاان تااو رو خاادا، رساار باازرگ کااردر، دکتاار متخواا  ممل   _

  .ها رو تمیز کنهمیگه برا رنگشنبه خممه   اشته امیر شیشه

 :با تمگی  فتم

زاارا امیاارض نوشااین کااه باارا دو سااه روز دیگااه  فتااه بااود سااروناز بیاااد باارا خونااه     _

 تکونکض

دوناام وا س مامااانا یااادا بااه خونااه تکااونک نبااوده، و اات نگراتااه بااوده از   زااه مااک_

شاون واساه کاار  نوشاین      اره هار کساک بیااد خوناه    ماک سروناز  باباا هام حساساه، ن  

هاا رو رسار دکتار مان تمیاز      هم و ت خاودا رو داده باه ماادرا   ارار شاده شیشاه      

  .کنه، دیوارها رو هم بمد از عید بیان تمیز کنن

 :بابا عینکا رو درصورد و روی میز   اشت و ررسید

رو کاه  راتاک باده باه     خاوریض نااراحتک یاه روز از روزهاایک     حا  تو زرا حارص ماک  _

 .نوشین

 :مامان هم نان عوبک و حق به خانی  فت

خاواد باه خادماتک    عاه، راررو راررو میگاه امیار  فتاه نماک       عاه خودر سه روز کممه  عه_

 .کنم  تو خودذ رو خسته نکنها رو تمیز مکزن  بزنک، خودر شیشه

 : فتم

رای خوشااحالک بااره کااه باااینکااه خیلااک خوبااه، امیاار اونقاادر از زنااد یا لاا ذ مااک  _

نوشااین حاساار شااده خااودا ریشاانهاد همکاااری بااده  شااما بایااد خوشااحا: باشااید نااه  

 !ناراحت

 :نگاه عا ل اندر سفیهک بهم انداخت
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 !خواد شیشه راک کنهکرد، بمد ا ن مکخا نمکخونه ما که بود یه لیوان خابه_

 :بلند شدر و با خنده ب لا کردر و  فتم

 .یادتون نمکحسود کک بودید مامانک منض به_

 :با دست من رو از خودا خدا کرد

 .برو اونور نفسم  رات_

 :بابا بدون اینکه مالحظه حرور من رو بکنه خیلک عادی  فت

تکااونک کمااک خیالاات راحاات، ا ااه امیاار تنباال  شااادالدوله حاساار شااده تااو خونااه   _

کنه، مطمئن بااا نوشاین خاای دیگاه هواشاو داره  تاو هام حارص نخاور، زاون ا اال            

 .بطک ندارهبهت ر

از نوشااین دانااا و سیاسااتمدار بمیااد بااود ایاان خریااان رو  اازارا باادهس ساار خااار         

 :ور به بابار تکیه دادرنشستم و یه

 یکّاره خودا زن  زد  فتض_

نااه، ماان زناا  زدر بگاام روزی کااه کااار ر داره ترمااه رو از  اابح بیاااره اینگااا کااه     _

  فت    تو کک کار ر داریض

 :با تمگی نگاها کردر

 .تکونک ندارررنی ماهه به خونه نوساز اسباب کشک کردر، خونهتازه _

 :رور نشست و راهاا رو روی هم انداختروبه

حتااک ا ااه نیاااز نااداری بایااد کااار ر بگیااری کااه ساایاوا عااادذ کنااه  از حااا  بایااد   _

  .درست بارا بیاری

 :خندیدر

  .در شوهر خوبک تربیت کنمزشم مامان خان   و: مک_

 خرید عید راتیدض_

 :با دست لبه بر شته شلوارر رو درست کردر
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 . یریمصخیل خریدیم، میوه و شیرینک هم روز صخر مک_

 :تشر زد

 ! م ا و:! لباس و کفا رو مک_

 :ای در د:  فتم و خواب دادرخدا به خیر بگ رونه

شکر خادا هماه زاک دارر، بحاث تربیات رو میا ارر بارا ساا: بماد کاه دساتمون بااز             _

 !شد

 :تا رو بلند کردکوسن کنار دس

 ...خواد همین رو بکوبونم تو سرذ، صخهدلم مک_

 :رریدر وس  حراا و تند تند  فتم

اسفند نوفه کیساهای مان نمیاان  ااروردین هام کاه باه خااتر تمطایالذ ناوروز هار            _

دومااون درصماادمون نوااف میشااه  اردیبهشاات هاام عروسااک سهیالساات، بایااد بااریم     

همینگااوریا موناادر زیکااار بایااد بکناایمس  شهرسااتان، هزینااه ساافر و هتاال و راااتختک  

 !کنیدضشما بحث صموزا و تربیت شوهر رو مطر  مک

مامان یاک رباع تماار در ماورد سارورذ خریاد شای عیاد و التازار بار شارتک ساازی             

شاوهر از همااان باادو ازدواج مبنااک باار واخاای بااودن رکاان خریااد شاای عیااد سااخنرانک  

 : رایک ایراد کرد و دست صخر  فت

یااز درصمااد تااو خباار نااداره، سیوااد تااومن بهاات میاادر،  اااتک رولاات ساایاوا کااه از ر_

خااوامم بهاام رااس باادی  اقاا  باارو انااداز کااردی باارا صخاار اساافند  نمااککاان بگااو رااس

 .واسه خودذ خرید کن

 :تشکر کردر و  فتم

مامااان خااان، دسااتتون درد نکنااه، امااا وا مااا زیاازی  زر ناادارر  رااو: ماان و رااو:       _

خاودر بارر خریاد  زیازی  زر داشاته باشام باا         سیاوا هم نداریم کاه بخاوار باا راو:    

 .کم باید برر، ساعت زهار کیس دارر یرر     دیگه کمهمسرر میرر مک
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 :بابا سودوکویک رو که الکک دست  راته بود رو روی میز   اشت

  .رسونمت بر کن حاسر شم، مک_

 

اشاات و  باال از اینکااه از ماشااین ریاااده شاام، بابااا زنااد تااا تااراو: تااوی خیاای کاایفم    

 : فت

کنااک هاار خااور دلاات خواساات حاارف بزنااک ناراحاات میشاام   اااتک رااو: خااودذ مااک _

 .کنکهم خرخا مک

 ...اما_

 اما و زهرمار، باباذ یه زیزی میگه میگک زکض_

 :لبخندی زدر

 ...زشم  ولک صخه_

 .کوات_

 :دست بابا رو  راتم و نوازا کردر

  .بابا باور کنید نیازی نیست، خرج اسااه نکنیم حله_

 :بابا دستاا رو به نشانه شکر زاری با  صورد

 .الهک شکر  اینم ب ار کنار درصمد خودذ، منم به عنوان ردر شاد بشم_ 

 :بمد خم شد و در سمت من رو باز کرد و ادامه داد

 .برو باباخان  دیرذ میشه_

تشااکر و خااداحااظک کااردر و از ماشااین ریاااده شاادر  وارد اتااا م کااه شاادر سااریع       

و نگاااه کااردر، سیوااد و رنگاااه تااومن بااود   وز زده تراولهااا رو تااو کاایفم مبلااغ رااو: ر

  .  اشتم و کارر رو شرو  کردر

بااه خونااه کااه رساایدر، او: از همااه زهااار تااا تااراو: رو  ی کتاااب کلیلااه و دمنااه         

 .  اشتم و بمد راتم سرا  کارهای روزمره
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راتن امرااا اااردای اون روز و تااک وارد مرکااز توانبخشااک شاادر، منشااک بمااد از  اا     

مبنااک باار دریاااات هدیااه، سررسااید و کااارذ رسااتالک بهاام داد  در حالیکااه از درون     

ر زقاادره، خونساارد و صرار بااه اتااا م راااتم و بمااد از    زدر ببیاانم هدیااه بااا: مااک بااا:

بساتن در، سااریع کااارذ رسااتا: رو بااز کااردر و یااک کااارذ هدیاه بااه مبلااغ زهار ااد    

لبخنااد شااده بااودس بااا خوشااحالک بااه  تومااان زشاامانم رو نااوازا کاارد  تمااار  ااورتم  

 :سیاوا زن  زدر و  زارا دادر

 .دکتر احمدی زهار د تومن بهم عیدی داده_

 هومنض_

 صره_

 :کمک مکث کرد و ررسید

 اق  به تو دادهض_

نه بابا هر سا: باه هماه درماانگرا کاارذ هدیاه میاده، براسااس تماداد روزهاایک کاه           _

کاااه رااانی روز میااارر، زهار اااد  میاااان  رارساااا: دویسااات تاااومن بهااام داد، امساااا:

داد     وای سااایاوا خیلاااک خوشاااحالم، دیاااروز از  ی کتااااب کلیلاااه و دمناااه هااام   

زهارتااا تااراو: ریاادا کااردر  کااال ارامااوا کااردر کااک   اشااتم اونگااا  بهااا دساات     

 .نزدر همونگا بمونه  دیشی دیر اومدی یادر رات بهت بگم

 کنکض ی کتاب رو:  ایم مک_

 :خندیدر

بااک رو دیاار بااه دیاار میاارر ساارایا  خااای خوبیااه واسااه رااو: مخفااک   صره، کتاااب اد_

 .کردن

خاای، دویساات تااومن از رااو: بابااا رو وارد زنااد ک کااردر،  ااد و رنگاااه تااومن بقیااه   »

هاام وارد کیااف رااو: خااودر میشااه و خااالصس یااه کوزولااو درو  مواالحتک کااه ایااراد     

 «.نداره
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و یفااه مناه نااه   عزیاز دلام، تااو نگاران مخاارج زنااد ک نبااا  تاا مین هزیناه زناد ک       _

 .دیتوس هر زند ا ن تو داری خای من هزینه زند ک رو مک

ما با هام شاریکیم تاو هماه زاک  راس مان و تاو ناداریم  خواساتم شاادیم رو باهااذ             _

 . سمت کنم، همین

 .دونم عشقم  ممنون که شادر کردیمک_

 وشااک رو کااه   اشااتم بااا خیااا: راحاات کیساام رو  اادا زدر تااا کااالس رو شاارو       

 .کنم

 

تاا  »اردا شبا برای شار باه مناز: زری خاانور راتایم  از  ابح باه خاودر  فتاه باودر          

 .و هر لحظه منتظر بودر یه رو: ییر منتظره به دستم برسه« سه نشه، بازی نشه

خااانور بااا زنااان شااوز و  و ااک از بیاارون راااتن سااهیال بااا    سااهیال خونااه نبااود و زری 

رد و لبخنااد تواانمک کاارد کااه شااادیا بااه ماان هاام ساارایت کاا  سااریار  ااحبت مااک

 :م دبانه روی لبهار وا مک شد  سیاوا هم شاد از شادی مادرا ررسید

 اوساعشون زطورهض خوبنض_

 .الهک شکر، زرا بد باشنض ا ن راتن تیرایه برای خرید عید_

 :سیاوا سوتک کشید و  فت

رااات از دستفروشااهای تگااریا اب، تااا رارسااا: واسااه خریااد شاای عیااد مااک باریااک_

 !کرد، ا ن برند روا شدهخرید مک

 :زری خانور لحنا کمک ت ییر کرد

 .روا بودهر همیشه شیکب ه_

 :سیاوا با حسرذ، صهسته  فت

 .شممن که نتونستم امسا: خانمم رو ببرر خرید  شرمنده_

 : بل از راسخ من، مادرشوهرر خواب داد
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ه  عیااد مااا: ی زااکض ماشااااب همااه زااک دارهس زیاازی نیاااز نااداروا مااادرخون شاارمنده_

ریاازن تااو دوناان شاای عیااد تااازه خنسااای بنگاال رو مااکهاساات  و رنااه همااه مااکب ااه

ها  نه اینکه برا لیال بگماا، ناه، باه ساهیال هام مایگم هار زماان نیااز داشات خریاد            م ازه

  .کنه، اونم او: زند ک که دست صدر تنگتره

مامااانم  ای بهاام انااداخت کااه اشاااره زدر مهاام نیساات  ا ااه ساایاوا نگاااه ع رخواهانااه

ا ن اینگااا بااود، وای میشااد  از توااورا لبخناادی رو لاابم اومااد و رو بااه ساایاوا        

 : فتم

 .کنم  تالاک امسا: رو هم درمیاررمطمئن باا سا: بمد دوبله خرید مک_

 :همزمان با انشاب  فتن سیاوا، زری خانور با لحن رر حر ک  فت

واسااه عیااد و  اره شااوهرا زن زنااد ک حواسااا بااه خیاای شااوهرا هساات  نمااک _

 .ممنک تو تنگنا  رار بگیرهاین زیزهای روچ و بک

خاوردر، باا حفا  هماون لبخناد خااواب      شاناختما و از دساتا حارص نمااک   دیگاه ماک  

 :دادر

 .کامال حق با شماست_

 دای در خونه اومد و زند د یقاه بماد ساهیال تنهاا وارد خوناه شاد  باا دیادن ماا اخام           

ساارد سااالر کاارد  خلااو راااتم باهاااا    ا اسااااه شااد و خیلااک بااه زهااره برااروختااه 

دست بادر کاه باا دیادن ماانتویک کاه شای تولادر باه تان داشات ویکاک از دو صساتین              

 :خا ا راره شده بود متمگی ررسیدر

  ای وای، مانتوذ زک شدهض_

 :با بک تفاوتک نگاهک به صستینا انداخت

 !!!خیلک تو دست و رار بود،  ی یا کردر_

اینقادر کای و کولاه و زیگزا اکض! اقا  هام یاه لنگاه         ا کارده اونام   تو خیاابون  ی اک  

  !رو
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ااتحااه لباااس خونااده شااده بااود، تمااار  شاانگک مااانتو بااه صسااتینهای خا ااا بااود کااه  

ا ن یکاایا از ساااعد کوتاااه شااده بااود و انگااار درز صسااتین راااره شااده باشااه رو هااوا   

 .ولو بود

ری خاانور  لرزیاد  ز و فاه ماک  ابروهای سیاوا بهام زسابیده شاده باود و دساتاا باک      

هاام حااا: و روز بهتااری از ساایاوا نداشاات  احساااس کااردر بایااد بااررس ا ااه خونااه     

 ....راتم تو اتاز ولک اینگاخودمون بودیم، مک

 :نگاهک به همسرر انداختم و  فتم

 .من میرر به بای ه صب بدر_

ساایاوا سااری تکااون داد و مااان سااریع رااالتو روشااایدر و موبااایلم رو تااو خیااابم        

 .ماه راتم تا به بای ه بک  ل صب بدر  اشتم و تو اسفند 

 

 «سیاوا»

 :با راتن لیال، مامان با  دایک مرتما رو کرد به سهیال

 زک شدهض کار اون شوهر عوسیتهض_

ا و هفاات نساال  وری بااه رو  سااریار و خااانواده یسااهیال او: یااه کاام احااا و در  

 : بلا هدیه داد و نهایتا  فت

ور بااا مااا اومااد خریااد، دساات رو هاار ا راارا کاارد، نکباات خاااناون خااواهر ساالیطه_

خاوار  اونام باا حسااب ساریار  دو سااعت       زک   اشتم واساه خریادن  فات مانم ماک     

لقااا رسااندر رو راتاایم راسااای، سااه بااار اوماادر خریااد کاانم، عااین صمااار هاار سااه بااار مااه 

کناک تاو خریادس یاه زیاز باردار        یاری ماک  برداشت  بمد ص ا میگاه زارا اینقادر ساخت    

ا، رااات بااا  خیاار   خااانور رو کااه رسااوند در تویلااه   تمااوما کاان دیگااه  نکباات  

ساارا دستشااویک بااره، ناایم ساااعت تااولا داد  بمااد کااه اومااد رااایین  فاات مااانتوذ 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

666 

 

ساات  ماانم خااوابا رو دادر، اوناام نااامردی نکاارد رااایین     مااث لباااس زنااای هاارزه  

 .ا کردصستینم رو  رات با زا ویک که زیر  ندلیا بود، راره

 : هنم تداعک شدتولد لیال و ریامک مامان تو 

سااهیال از مااد: مااانتو خوشااا اومااده بااود، خوشااا هاام نمیومااد عااین همااون مااد:   ”

 ”رو لیال هم داشته باشه

ا ن عواابانیه »دونسااتم سااهیال متوخااه تشااابه ایاان دو اتفاااز شااده باشااه      بمیااد مااک 

 ادای  « کانم  اایده نداره، ولاک حتماا بمادا تشاابه ایان دو اتفااز رو بهاا  وشازد ماک         

 :رو خمع کرد مامان حواسم

  مگه  رار نشده بود انتر خانور رو دنبا: خودا نیارهض_

ساااهیال از داخااال یخ اااا: بطاااری صب رو برداشااات و همونطاااور کاااه داخااال لیاااوان  

 :ریخت خواب دادمک

لقاا خاودا اوماد شارکت کاه یاه و ات خادای نکارده خاا نموناه              رار شده باود، ماه  _

ا ااه سااریار خریاادا رو   عااین مااار کبااری زنبااره زده رو کیااف سااریار  بااه خاادا    

شااه  حساااب کاان زقاادر ررروئااه، بمااد از اون حساااب نکنااه، اینگااوری زیگیاال مااا نمااک

دعااوای خفنااک کااه باااهم داشااتیم دوباااره راشااده اومااده شاارکت بااا مااا بیاااد خریااد!      

کناه هماراه ماا بیااد     شوهرا هم زتربازیه کاه نظیار ناداره  بیشاتر زناا رو شایر ماک       

 .تا خرخا رو شوهر من حساب کنه

 :و به رور نشست و خطاب به من  فتر

داداا، راتاااه باااودیم هایپراساااتار خریاااد  از  واااد سااابد خااادا برداشاااتم کاااه      _

لقااا خریاادهاا رو نناادازه  ااردن مااا  تااو  ااف کااه بااودیم ساابدا رو داد دساات مااه  

کناهس بادون اینکاه کاارذ یاا      باره تاو خیاابون، باد  لقاک ماک      ا رو ماک  فت بارادرزاده 

س رنگااه تاومن خریاد خودماون شاد،  اد و هشاتاد و        رو: باده باه زناا  هی اک دیگاه     

ا برداشااته بااود، لقااا  یااه شاسااخین  نااده باارا تولااد باارادرزاده سااه تااومن خریااد مااه
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کاانم میگااه زیکااار کاانمض  رااو: اون رو هاام مااا دادیاام  بااه سااریامم کااه اعتاارا  مااک  

کنااه  بهااا ماایگم ییاارتا خاارج نمااکخواهرمااه، ا ااه ماان خاارخا نکاانم شااوهر بااک

ناک اون خاودا رو کشایده کناار  میگاه حاا  مهام نیسات، زیازی          کزون تو خارج ماک  

لقاااا و شاااوهرا و حما ااات  یااارر از زتربازیهاااای ماااهنشاااده! داداا صتااایا ماااک

سریار  حاسارر در مااه یاه راولک دساتک بهشاون باده، دسات از سار ماا باردارن، هار             

ریام دنباالمون نیاان کاه خرخشاون باهاامون حسااب بشاه  کناه زناد یمون هام            خا مک

 .بشن

وار نباشاه، اقا  نگااها    دون اینکه زیازی بگام باا تاالا سار اینکاه نگااهم شاماتت        ب

بینااک کاارده بااودر، البتااه بااا شاادذ کااردرس تمااار ایاان اتفاااااذ رو همااون روز او: راایا

 .خیلک کمتر

کااف هاار دو دسااتم رو بهاام زساابونده و روی تی ااه بیناایم   اشااته بااودر  دو سااه بااار   

 :راومدکه دستم رو با  رایین کردر، دادا د

 !دستت رو نما: به دمایت، اعوابم خرد میشه_

 :با تمگی دستم رو از روی بینیم برداشتم

ری زااک کنااک!    ریا مشاااور مااک خااوری مااکروی بینیمااه، تااوی بیناایم نیساات ایاان _

 میگهض

 :خودا رو روی مبل مقابلم رها کرد

 .زنه! یه سری راهکار که  فتنا راحته و عمل کردن بها سختزر مک_

 :های مبل   اشتم و  فتمر رو رو لبهدستا

ساار مااانتو همااین تااور نشسااتک تااا بااا زااا و صسااتینت رو راااره کنااهض هاایچ خواهشااک، _

 ...التماسک، تهدیدی

 :عوبک و هیستریک خندید
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ای نداشااتم، اون مو ااع صرور نشسااتمس اخااازه دادر یلطااا رو بکنااه، در وا ااع زاااره   _

ه شاادن از ماشاااینا، ازا  ترساایدر زااا وا بااه دسااتم بخااوره، امااا مو ااع ریاااد        

کاام  اابر کنااه، از کنااار خیااابون یااه راااره صخاار برداشااتم کوبیاادر رو       خواسااتم یااه 

 .ماشینا، ردرس  هن  کرد

 با سن  زدی رو کاروذ ماشینض_

 :ای خندیدیا با ل ذ خبیثانهیا

 .صره_

  بر کن ببینم، مگه خلو در نمک رسونتتض_

 :با تمنه و تمسخر  فت

کنااه خااودر از  ر مااکووور بزنااهس اون ساار خیااابون ریاااده   نممااع، سختشااه، باایااد د  _

 .خیابون رد میشم

عواابک دوباااره کااف دسااتار رو بهاام زساابوندر روی تی ااه بیناایم باا ارر کااه بااا دیاادن   

 : یااه مشمئزشدا منورف شدر و بالتکلیف روی راهار   اشتم

کناکض یاا اقا  رشات     کناک همینطاوری باددهنک ماک    تو با سریار هم کاه  احبت ماک   _

  یریضاین خوری تحویلا مکسرا 

 :لبهاا رو خلو داد و  فت

حالاات عااادی کااه نااه، ولااک و تااک رو اعوااابم ریه میااره اقاا  بااه خااودا ماایگم  بااه   _

 .ا بگم که س  میشه اساسکخانواده

 ب یر از اون بار بازر روذ دست بلند کردهض_

 :خم شد و با خونسردی یه سیی از روی میز برداشت

  اارداا  ال خریاد اوماد باه مما رتخواهک، مانم رااتم         نه داماه او: و صخارا شاد   _

خلااو او:  اال رو  ااراتم بمااد خوابوناادر تااو  وشااا   فااتم حساااب بااک حساااب        

خلااوا ساافت واینسااتم، نمیشااه  ا ناام کااه بااه ماشااینا خسااارذ زدر واسااه خسااارتک 
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زنام  خساارذ بزناه،    بود کاه باه ماانتور زد  بایاد بفهماه مانم عاین خودشام  بزناه ماک          

 .زنمخسارذ مک

 اینگوری که خونه میشه میدون خن ض_

 :مامان اومد خلو

 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 .بهتر از اینه که توسری خور بشه

نگهااار رو روی زانوهااار و دونسااتم کگااا ب ارمشااون  صربااا دسااتار مشااکل داشااتم، نمااک

ر   اشااتم  راحاات شاادر  الهااک شااکر لاایالی   دسااتار رو بهاام  ااره زده و زیاار زونااه  

 .ای نیستای من تا این حد کینهکینه

ذ باارا زنااد یت زیااهض اینگااوری کااه شااما دو تااا داریاان راایا میاارین کااه     برنامااه_

 .ا خن  اعوابههمه

 : بل از سهیال مامان خواب داد

کاام درساات  دیگااه  عقاال شااوهرا در همااین حااده  کاام    ایاانم شااانس سهیالساات _

   .میشن  اق  نباید از همین ا ن کوتاه بیاد

 :بمد رو کرد به سهیال

اینقادرر خلااو شااوهرذ بادزبونک نکاان، از زهشیااا میفتاک  ناا ار کااار باه دعااوا برسااهس     _

امااا ا ااه رسااید کوتاااه نیااا  مثاال همااین ا ن مااانتوتو خااراب کاارد، ماشااینا رو کااه      

 .کنه یل  اسااه کنهایون کن  دامه بمد دیگه خرأذ نمکروا حساسه د

 :سهیال به خای اینکه به مامان خواب بده رو کرد به من و  فت

کناک  بااور کان ا اه راتاار ساریار       ا ن داری تو  هنات مان رو باا زنات مقایساه ماک      _

کاردر  اماا   هم مثل تو بود منم مثال لایال کاه هاواذ رو داره، هماه خاوره حماایتا ماک        

ت شااوهر ماان  اباال مقایسااه بااا تااو نیساات  خااداییا زناات خفاات شاایا       شخواای

 .صلک هستکصورده، تو شوهر ایده

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :روزخندی زدر

ماانم بااه اناادازه خااودر باارا همساارر کاام   اشااتمس خوو ااا اوایاال ازدواخمااون  تااو از _

دوناک   کناک  تاو زناد ک ماا هام نیساتک، زیازی نماک        دید خواهرشاوهر داری نگااه ماک   

خااوا اساات، خااواهر من    لاایال تااا ا ن  ناادیل بسااته تااو    صوای دهاال شاانیدن از دور

 ....این سرما تو حیاب

 :موبایلم رو درصوردر تا باهمسرر تماس بگیرر که مامان  فت

خااوایم  ااحبت کناایم خااودا  خوشاام میاااد حواسااا هساات و تااک خااانواد ک مااک  _

  .می اره میره

خنااده و  خوشااحا: از تمریااف مامااان، لبخناادی زدر  تماااس کااه بر اارار شااد،  اادای   

 :بندا لیال بود که  فتدلبری ب ه اومد و رشت

 .من اومدر ریا ملیحه، ده د یقه دیگه میار_

کمااک بمااد اومااد رااایین و باادون اینکااه زیاازی بااه روی خااودا بیاااره، درباااره باازرگ  

  .شدن و ترز نشستن دختر ملیحه، همسایه تبقه دور مامان،  حبت کرد

 :رو کردر به مامان و  فتم

: راایا یکااک از دوسااتار یااه ساات خااا لمک و ایاان زاارذ و ررتاااا بهاام  دو سااه سااا_

دونیااد هدیااه داده بااود، خاااتم بااود، یااه کااره زمااین کریسااتالک هاام داشااتس مااک        

 .خوره ب ارر روی میز کاررکگاستض ا ن به دردر مک

 :ای با  انداختمامان شانه

 دونم، با ی کمد دیواری اتاز خودذ ن اشتکضنمک_

 لایال  دسات  ود و از باا ی کماد دیاواری اتااز خاودر ریادا شاد         حرف ماماان درسات با   

هس خااودمم زهااار  کناا و اال رو زیمبوهاااازلاام و بیاااره درا خمبااه از تااا دادمااا

صمیااز همساارر رو ی زیاار رااار رو بااه صشااپزخونه بااردر کااه  اادای خیااغ شاامف   رایااه
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شنیدر  نگااهک باه هاا: اناداختم و دیادر لایال یاه انگشاتر تاال کاه دو ساا: رایا  ام              

 .رده بودر رو از توی خمبه ریدا کردهک

 یه انگشتر ریدا کردر، تالستض_

 :اومدر خلو و انگشتر رو ازا  راتم و شاد و خوشحا:  فتم

صره، مااا: خودمااه،  اام کاارده بااودر     تااو دوره دانشااگویک بااا درصمااد مختواار و      _

ا خریادرس مو اع خریاد ماشاین هماه     اندازهایک کاه داشاتم تاالی دسات دور ماک     رس

 .روختم  حا  این اون مو ع زطور از تو این خمبه سر درصورده، اب اعلمرو ا

 :انگشتر رو تو دستم سبک سنگین کردر و به حرف لیال که  فت

 .رسهمطمئن بودر امروزر یه رو: ییر منتظره به دستمون مک_

 .لبخند زدر

 :سهیال تو اتا ا بود که مامان ریا من و لیال اومد و با خوشرویک  فت

تختاک ساهیال زاک    لهک شاکر، خیاالم بابات شاما دوتاا راحتاه     میگم سایاوا بارا راا         ا_

 .خوای بخری زودتر بگیر که ب ارر تو خهازاخوای بدیض هر زک مکمک

 :بمد رو کرد به لیال

 امیرص ا برا راتختک تو سکه داد دیگه، صرهض_

 :لیال هم بدون لبخند خواب داد

 . خون که ا ن  حبتشه بهم انگشتر دادبله نوشین بهم سکه داد  اما سهیال_

 :توخه به مامان رو به من ادامه دادبمد هم بک

کاانم بهاات ماایگم تااا زااه  وزنااا رو یادداشاات کااردر، حااا  راتاایم خونااه نگاااه مااک  _

 .حدودی باید خرید کنیم

 :مامان لبهاا رو با حرص زین داد و رو به من  فت

 ... همحواست باشه تو تنها برادرشک باید خای ردر _

 :رریدر وس  حراا
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رااای کااادو دادن کااه بیاااد وساا  میشاام تنهااا باارادر و خااای راادر، مو ااع خواسااتگاری  _

میشاام هفاات رشاات یریبااهض دساات بااردار مااادر ماان    سااهیال ده تااا مثاال ماان رو        

کناه، یاادتون کاه نراتاهض! ا اه دساتم بااز باود یاه زیازی ولاک شاما             خره و صزاد مکمک

 !اباای ب .دونککه وسمیت ما رو مک

ماماااان زاااین دور لااابا رو بیشاااتر کااارد و کنتااار: رو برداشااات و باااه مساااابقه      

 .تلویزیونک خیره شد

 

دو سه روز موناده باه عیاد، ساریار باه شاهر خودشاون راات، اماا ساهیال حاسار نشاد             

لقاا و شاوهرا  ارار    باهاا باره و تهاران موناد  دلیال ناراتنا هام ایان باود کاه ماه          

ند کاه ایان ا اال خوشاایند ساهیال نباود  بهاناه        شده بود باا ماشاین ساریار هماراه باشا     

خااواد راایا مااادرا باشااه و دو روز بمااد بااا هواریمااا ناازد  صورد کااه سااا: تحویاال مااک

  .رههمسرا مک

روز  باال از عیااد راااتم دنبااالا و دوتااایک خااواهر و باارادری راتاایم رااارک  در مااورد   

و ماااخرای لقااا مو ااع خریااد عیااد و راتااار خااودا زمااان تولااد لاایال  شااباهت راتااار مااه

 :مانتو باهاا  حبت کردر، هنوز کالمم کامل نشده بود که تورید

کنااکض کااک اینااا رو بهاات یاااد داده، ر یکااک مااکتااو منااو بااا اون خااواهر شااوهر ساالیطه_

 ....زنتض من کک دنبا: شما اومدر خریدض کک با خیی تو خرید کردرض کک

 :رحراا رو  طع کردر و دو دستم رو به نشونه تسلیم با  صورد

باشااه، باشااه  تااو درساات میگااک  ماان اشااتباه کااردر، دعااوا نااداریم    لیال ا ااال از اون  _

شای زیازی نپرساید، خاودا هام کاه راات بیارون تاو خریاان نباود کاه تاو  ااحبت              

ا نمااون رو داری میناادازی  ردنا    دوساات داشااتم یااه کاام بااا هاام  ااحبت کناایم،    

 اااهرا  ااوا شاانیدن   خواسااتم از دیااد یااه ماارد یااه زیزایااک رو بهاات بگاامس امااا   مااک

 .نداری
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 :درمونده  فت

 .بگو، اق  منو با اون سلیطه یکک نکن_

 :نفس عمیقک کشیدر و  فتم

ببااین خااواهر ماان، خیلااک و تهااا بااه خااای اینکااه باارا شااوهرذ در خااا شااا  و شااونه   _

بکشااک و تالاااک کنااک، بهتااره خشاامت رو بااه یاام تباادیل کنااک تااا دلااا رو بااه درد      

لزر ایناه کاه او: حساابک خااتو تاو دلاا باازکرده باشاک         بیاری    البته ایان  رایه مسات   

کااه از دیاادن ناراحتیاات دلااا بلاارزه  نکتااه مهمااا اینااه کااه تااو ایاان ترانااد ااااراب    

نکنک که براا عاادی و لاوث بشاه  یاه مارد ماو مک تحات تا  یر یام همسارا وا اع            

میشه کاه ایلای او ااذ اوناو شااد و شانگو: دیاده باشاه  ایان رو هام بادونس زناک تاو              

کناه کاه باه خاا راتاار کاردن رو خاوب یااد  راتاه باشاه  تاو            هرا خا بااز ماک  د: شو

ا ااه از مشاااورذ نحااوه راتااار  ااحیح بااا خااانواده همساارذ رو یاااد بگیری   کلااک از    

 .مشکالتت حل میشه

 :در سکوذ به  حبتهار  وا کرد و  فت

حرااااذ متااینس ولااک تااو خااای ماان نیسااتک ببینااک زااه خااور بااا راتاراشااون صتیشاام     _

لقاا و خاواهراا، خاود ساریار هام باال مالیاک           اهک دوسات دارر ناه تنهاا ماه    زنندمک

 .سرا بیاد، اینقدر که حر م میده

 «نرود میخ صهنین بر سن »سری به ت سف تکون دادر  
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 «لیال»

باارای اولااین بااار باادون اینکااه مهمااان داشااته باشاایم باارای شااار باارنی درساات کاارده   

راودر زده رو هام صمااده کارده باودر تاا لحظاه صخار سار           بودر! سبزی رلو! ماهیهاای  

کاانم  بااا کمااک و همفکااری ساایاوا در حااا: زیاادن ساافره هفاات سااین بااودر و خااای  

 :ماهک  رمز، تن  خالک رو   اشتم

 .ا ه تا یه ساعت دیگه ماهک  رمز نرسید، برو بخر_

 :به تمنه  فت

  عه!  راره ماهک  رمزا صیانس بگیرن بیانض_

تمااا: زیاااد بابااار برامااون میاااره  همیشااه روز صخاار میااره ماااهک      نااه خوشاامزه! اح _

ماااهک بخااره،  2aتااا ماااهک،  a خااره اونام تمااداد زیاااد  عشاقا اینااه کااه باا رااو:   ماک 

 ...صخرا هم دو سه تا اشانتیون بگیره، ا ه

تلفاان زناا  خااوردس راادرر بااود   فاات تااا یااه ربااع دیگااه برامااون راانی تااا ماااهک میاااره  

 لادون سانبل هام براماون صورد و عناوان کارد راتاه باوده          اومد و عالوه بار مااهک یاه   

بااا   اال، بیساات تااا ماااهک رو بااه  یماات هشاات تااا  راتااه، سااه تااا ساانبل رو هاام بااه    

 ! یمت یکک! عاشق زونه زدن و تخفیف  راتنه

خریاادها رو داد و باادون اینکااه داخاال خونااه بشااه، رااات  ساانبل و ماااهک هااا رو تااو      

از ساایاوا خواساات بااره و بااراا ماااهک  ساافره   اشااتم کااه زری خااانم زناا  زد و  

هااای خودمااون رو باارای    رمااز بخااره  بااه همساارر ریشاانهاد دادر دو تااا از ماااهک     

مااادرا ببااره و نگااه از کگااا اوماادهس تااا و ااتا تااو بااازار شاالو  دستفروشااهای شاای    

 .عید تلف نشه و زودتر بر رده ریشم
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یلاک  سیاوا راات اماا یاک سااعتک بر شاتا تاو: کشاید، کماک رریشاان باود کاه خ           

ریگیااری نکااردر و در  هاان بااه مشااکالذ عدیااده سااهیال رباا  دادر  بمااد از شااار زنااد  

خااواد زیاازی بگااه امااا دو د: بااودس یااک بااار هاام ازا ررساایدر   بااار حااس کااردر مااک

 .مشکلک ریا اومدهض که با لبخند تونمک انکار کرد

شاای زودتاار خوابیاادیم تااا  اابح زود بیاادار بشاام و باارای مااو سشااوار کشاایدن و        

ن کاااک داشاته باشام  تاازه از حماار اوماده باودر کاه سایاوا رو باه خاای            صرایا زما

اینکااه روی تخاات بببیاانم هم نااان روشاایده در حولااه نشسااته روی  ااندلک میااز         

 صرایشم دیدر  

 !زرا باید بهت بگم_

بااا تکااون دادن راااا و خاادا کااردن دسااتم از  ااردنا خواساات ازا اا االه بگیاارر،   

 .تکیه دادر ا رو اخرا کردر و به دیوارخواسته

خیلااک سااریع و زکشااک مثاال کسااک کااه تمااار اناارییا رو باارای ادای یااک خملااه       

 :می اره،  فت

 !اردا برا تحویل سا: باید خونه مامانم باشیم_

 :متحیر ررسیدر

 زیییکض زراض واسه زکض_

 : فت« خر کن»اومد خلو و با لحن 

 هاام مامااان خیلااک  ریااه کاارد کااه امسااا: لحظااه سااا: تحویاال ماان نیسااتم! سااهیال    _

بزر ااواری کاارده امسااا: رو بااه خاااتر مامااان مونااده  مامااان خااواها کاارد باارا سااا:  

کنااه، امسااا: خیلااک تحویاال اونگااا باشاایم  تااا سااا: بمااد بااه شاارای  خدیااد عااادذ مااک 

 .خوره ا ه ما نریمیوه مک

 :عوبک و مست  ل  فتم
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یمنااک زااکض! بااا خره کااه زااکض تااازه امسااا: سااهیال هاام هساات، سااا: بمااد کااه نبااود _

خاواد زیکاار کناهض ماا بایاد هار ساا:، ساا: تحویال باریم اونگاا کاه مامانات یواه               مک

  .نخورهض خوب مامان تو هم بگه مامانا بیاد ریشا، هیچ کدور یوه نخورن

 :صرنگا رو روی میز صرایا   اشت

 !خوادس اق  همین امسا:اق  امسا:، خودا  فت از سا: بمد دیگه نمک_

 : در اتاز راتم و با حرص  فتماز دیوار اا له  راتم و به سمت 

کانم  تنهاا بادون    باشه، دوسات داری بارو  مان تاو خوناه خاودر ساا: رو تحویال ماک         _

 !تو

 :بلند شد و به سمتم اومد و ملتمسانه  فت

ریاام اونگااا یااه ا یاات نکاان، نمیشااه کااه ماان تنهااا باارر، باادون تااو  بااا هاام  اابح مااک _

 .نه مامان توریم خوکنیمس بمد هم مکساعت هستیم، عید دیدنک مک

باشااه  بااو: ولااک  اابح ساااعت نُااه، نوااه ساااعت هفاات  اابح! ساااعت هشاات و زهاال و _

 .ریمزهار د یقه خونه خودمونیم، بمدا مک

 :هر دو دستم رو  رات

 !شکنهمن  و: دادر!  ریه کرد مگبور شدر  بو: کنم  نریم دلا مک_

 :با عوبانیت دستم رو از دستا بیرون کشیدر و داد زدر 

مانم  ریاه کانمض یاا ناه،  ریاه و د: شکساتن مان مهام نیساتض مانم دلام              خوایمک_

خواد ساا: تحویال، اونام اولاین ساا: بماد از ازدواخام خوناه خاودر باشام  دوسات            مک

 . یره  اما شرمنده من نمیارداری بری برو  کسک خلوذ رو نمک

 !کنم که بیایمن ازذ خواها مک_

ک! دوسات دارر رایا هام باشایم     کانم کاه ناری! تاو شاوهر منا      منم ازذ خواها مک_

، تااو ایاان خونااه  دوساات نااداری نباااا  باارو هاار خااا دلاات خوشااه، کنااار ماماناات اینااا  

 . یرربیشتر بهت خوا میگ ره برو  خلوذ رو نمک
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هااا بااار ایاان خمااالذ بااا کلماااذ مختلااف بیااان شااد و هاایچ   تااا ناایم ساااعت بماادا ده

 :یاوا  فتکدور راسک نشدیم به نفع دیگری کوتاه بیایم  دست صخر س

 .تو زن منک و و یفته هرخا من میگم بیایس والسالر_

 !منطقکخیلک  لدر و بک_

 : داا رو با  برد

 .همینه که هست  زودتر لباس بپوا بخوابیم_

 :ر  راته بوداز شدذ عوبانیت  ریه

دونساتک! باه مان نگفتاک کاه تفاریح صخار ساالت         خیلک ناامردی، تاو از سار شای ماک     _

 !از رل   شت بمد دستت رو رو کردی بهم نخوره  خرذ که

 :روشید  فتدر حالیکه لباس مک

 .هر خور دوست داری اکر کن_

هااا تااو هااا: دور مبلهااا بااا ساارعت راه از ناااراحتک در حااا: انفگااار بااودر و مثاال دیوونااه

راتمس اونقادر راه رااتم کاه راهاار درد  راات  سایاوا باک توخاه باه احسااس مان            مک

رریاادر  ا ان پند روی صتاایا از درون بااا  و رااایین مااک خوابیااده بااود و ماان مثاال اساا  

 . بح رو که  فتند نمازر رو خوندر و روی مبل دراز کشیدر

ساایاوا از خااواب  « شااکعزیااز دلاام، بیاادار نمااک  »صمیااز و صوای بااا تکانهااای محباات 

ممنااک بااودن لبخنااد بیاادار شاادر، زنااد لحظااه تااو: کشااید تااا ویناادوزر بااا  اومااد و بااک

ممنااک نبااود و مزورانااه  وااد خلاای رسااایت و    شاااید هاام بااک  همساارر رو اهمیاادر  

موااقاات ماان رو داشاات  رتااویک کااه دیشاای رور نبااود رو کنااار زدر و از روی مباال       

 .بلند شدر

سالر عار  شاد لایال باانو  او: ااروردین هازار و سیواد و ناود و یاک شاما بخیار و            _

 .شادی
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کااه اوماادر دیاادر تفاااوتک سااالمک  فااتم و بااه دستشااویک راااتم  بااه صشااپزخونه  بااا بااک

نااون  مثاال یااک کواادص ا میااز  اابحانه رو زیااده و لیوانهااای زااای رو صماااده کاارده       

 .داد که خیلک زودتر از من از خواب بیدار شدهسنگک تازه روی میز نشون مک

 .عگله کن، کلک کار داریم_

 :ررسشک نگاها کردر و در راسخم به موهار اشاره کرد

 خوای سشوار بکشکضنمک_

 خوریهضبرا سا: تحویل زهذ برنامه_

 .دیشی  حبت کردیم  رار شد بریم خونه مامانم_

 :لیوان زاییم رو روی میز   اشتم

  .ابدا زنین  راری ن اشتیم_

 :لبخندا رات و با تحکم  فت

حااق بااا توئااه  ماان بااه عنااوان ماارد و رئاایس خونااه تواامیم  ااراتم مااا، هاار دو مااون،  _

 !هضمو ع سا: تحویل خونه مامانم باشیم  دیگ

   یاار  تنهاا تاو خوناه خاودر باشام بهتار از ایناه         خوا اومدی، تاو بارو  مان نه    ماک    _

 .که بیار خونه یکک دیگه

 :با عوبانیت داد زد

برماات! احتراماات رو حفاا  کاان یااه  کاانم مااکاروا  خاااک بابااار، نیااای خیرکیشیاات مااک _

 .زیز میگم بگو زشم

 :با ب ه و  دای لرزان از خشم  فتم

 .کشکر امر شماست  اق  بمدا نیای مم رتخواهک و منتباشه رئیس، ام_

 :رواک کشید

 .زود باا، دیره  سشوار موهاذ مونده_

 ...ا رو ندارر نه و یفه دارر موهار روشرمنده رهئیس، نه حو له_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

679 

 

 :ررید وس  حرام

  .کشمباشه، خودر موهاذ رو سشوار مک_

نهایاات موهاار صراسااته  صور رئایس، بااا وخاود اخام و ممانماات مان در     باه لطاف زناادا  

شاادس البتااه باادون کااوزکترین رااواک! سشااوار کااه تمااور شااد از تااو صینااه نگاااهک بااه     

 : ورذ خشمگینم انداخت و  فت

صرایااا رو دیگااه خااودذ بکاان  ماان بخااوار صرایشاات کاانم شاابیه دلقااک ساایرک      _

 !میشک  بازر میل خودته

و از تاارس بااد صرایااا شاادنم توساا  ساایاوا، سرسااری صرایشااک در حااد محاال کااار ر

 : ورتم نشوندر که خودا هم متوخه شد و  فت

خاادا نکنااه نخااوای کاااری بکنک    عیاادی سااهیال یااادذ نااره  اااردا میااره شهرسااتان،   _

 .شو بها بدیمهمین امروز هدیه

دارر باا خاودر بیاارر، ناه اونگاا باه       به مان ربطاک ناداره رئایس، مان ناه زیازی برماک        _

 .کسک زیزی میدر

لااو و حاارص در وخااود حاساار شاادر و بااه  ساااعت هشاات  اابح بااا وخااود ب ااه در   

منااز: زری خااانم راتاایم  یااک دور شمسااک  مااری زد تااا بااه زنااد تااا کوزااه بااا تر      

رساایدیم  ساااک مقااوایک حاااوی کااادوی سااهیال رو در دساات  رااات وخمبااه شااکالتک   

رو کااه در دساات داشاات رو بهاام دادس ماان هاام خلااو زشااما روی کاااروذ ماشااین      

 :ایت مالتفت  فت  اشتم  زشماا رو مظلور کرد و با نه

 ...دیگه اومدیم، خرابا نکن_

ر رو کااه دیااد، سااکوذ کاارد و زناا  زد  بااا باااز شاادن در  نگاااه خواامانه و راار از کینااه

مثاال همیشااه دسااتا رو رشااتم   اشاات و تمااارف کاارد کااه زودتاار وارد بشاام  امااا بااا 

دیدن نگاه سارد و ررحارام رو سااعد دساتک کاه رشاتم   اشاته باود، ساریع دساتا           

 .رو برداشت
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خااانور در رو باااز کاارده بااود و بااا     از حیاااب رد شاادیم و وارد راهاارو شاادیم، زری   

ی خطاااب بااه هاار «خااوا اومدیااد، خیلااک خااوا اومدیااد»رویااک بساایار  شاااده و شاااد 

یدن ماان خلااو اومااد   اااف ایسااتادر و دسااتم رو باارای ب و*ساادومااون  فاات و باارای 

احتمااا   موااااحه خلااو صوردر و خیلااک سرسااری بااا نااوک انگشااتاا دساات دادر        

برخااوردر یااه نومااه از برخااورد عااروس زناادایک عشاارذ بهتاار بااود  صخااه اون حتااک      

دساات هاام نااداد! سااهیال هاام بااا شااوز و  وز خلااو اومااد و بااا دیاادن  یااااه شاایا در   

زهااار و لبخنااد سااورر مواانوعک تممدانااه ماان، اقاا  سااالر و خااوا صمدیااد  فاات و     

 .بمد از مامانا صویزون  ردن سیاوا شد

ون رو روشاایده بودنااد و حاساار و صراسااته بودنااد  ساایاوا بااه    هاار دو لباااس عیدشاا 

اتاااز خااودا رااات و کااتا رو صویاازون کااردس امااا ماان مااانتور رو درنیاااوردر و اقاا    

ر انااداختم  بمااد هاام بااه تقلیااد از عااروس زناادایک عشاارذ     شااالم رو روی سرشااونه 

موبااایلم رو درصوردر و ریامکهااای تبریااک سااا: نااو رو خااواب دادر  دساات ساایاوا     

 .ر  رار  رات بر شتم و س الک نگاها کردرور شونهکه د

 :صرور  فت

 .برو تو اتاز مانتوذ رو دربیار_

 :مادرا هم بالاا له رشت سرا  فت

 .صره مادر، یه ربع دیگه عیده، بدو برو لباست رو عو  کن_

 :با حف  همون لبخند مسخره و زینک  فتم

 .نیازی نیست، راحتم_

 .بردربمد هم دوباره سر تو  وشیم 

کشاایده شاادن موبایاال از دسااتم توساا  رئاایس باعااث شااد باادون اینکااه بااه تااراا    

بر ردر، یاا زیازی بگام باا سرصساتین ماانتور مشا و: بشام و دوبااره از نگااه کاردن            
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و همکااالر شاادن بااا خااودا و ایاال و تبااارا خااودداری کاانم  زنااد لحظااه بمااد بااازور  

  :رو  رات و رو به مادرا با خنده  فت

 .ار خوو ک با خانمم داررببخشید من یه ک_

و ماان رو مگبااور بااه همراهااک تااا اتاااز کاارد  وارد اتااا ا کااه شاادیم خواامانه بهااا    

 :خیره شدر و  فتم

 هان، زیهض_

 

ب لاام کاارد در حالیکااه مثاال زااوب خشااک سااخت و باادون انمطاااف بااودرس صرور         

 : فت

عروسااک ماان، عزیااز دلاام،  ربوناات بااررس ده دی یااه دیگااه عیااده  باااز کاان اخماااذ رو، _

  .انتوذ رو هم دربیارم

 :های مانتور رو باز کرد و مانتو رو از تنم درصوردبمد خودا دکمه

ما کاه دیگاه اومادیم  سامک کان از اتفا ااذ رایا اوماده لا ذ بباری  زهرماار بقیاه             _

 ...هم نکنک  لحظه سا: تحویل تو ااز منفک نباا

 :با حرص خندیدر

خواسااتک میشااه  تااو مااک ااااز منفااکض ااااز منفااک راایا حااس ا ناام مثباات محسااوب    _

 اباات کنااک حاارف حاارف توئااه، در وا ااع حاارف حاارف مامااان خونتااه! بااه هاادات هاام  

تاونم بااب میال حرارذ وا  بگاو بخناد کانم  دیگاران هام          رسیدی  شرمنده کاه نماک  

کردنااد  اقاا  دعااا ا ااه احساااس ماان براشااون مهاام بااود سااا: تحااویلم رو خااراب نمااک

 .ردید، واسه سهیال بشهس همینکنم همونطور که برا من کردند، برا من کمک

زود بیایااد »ای بااا  انااداخت   اادای مااادرا کااه  فاات  بااه  اااهر لبخناادی زد و شااونه

باعااث شااد دوباااره بااه سااالن بر ااردیم و روی مبلهااای راا یرایک   « یااک د یقااه مونااده

خوناد، ساهیال   دور میز هفات ساین کاه وسا  مبلهاا باود، بنشاینیم  ماادرا  ارصن ماک          
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یاوا در حالیکااه کناااره کااف هاار دسااتا رو بهاام     کاارد و ساا زیاار لاای دعااا مااک   

زسبونده بود و کال بیناک و لابا رو زیار دساتاا مخفاک کارده باود بادون هایچ اااز            

بیناه خیاره   کارد  و مان هام مثال کساک کاه اایلم ساینمایک ماک         خا ک به من نگااه ماک  

بااا نااو شاادن » فاات شااده بااودر بااه  اافحه تلویزیااون و بااه  ااحبتهای مگااری کااه مااک 

روزخنااد « هااا و باادیها رو دور بریاازیم تکااونک کناایم و کینااه خونااه سااا:، دلهااامون رو

 .زدرمک

بااا  اادای موساایقک خاااص سااا: تحویاال و اعااالر صیاااز سااا: یکهاازار و سیوااد و نااود و 

یااک، هاار سااه شااون شاارو  بااه تبریااک  فااتن بااه یکاادیگر و بااه ماان کردنااد کااه در   

ک راسخشااون اقاا  همااون لبخنااد زینااک رو تحویاال دادر باادون هاایچ کالمااک  حتاا       

تم، اقاا  از ی و*ساازمانیکااه مااادرا بمااد از ساایاوا و سااهیال بااه تاارام اومااد تااا ب   

خار بلناد شادر، تاا در صیوشام بکشاه بادون اینکاه مان ب لاا کانمس و و تاک  اورتم             

 .یدری و*سید هم متقابال  ورتا رو نب و*سرو 

ک بااا مااادر و خااواهرا بااه تاارام اومااد، زمانیکااه    ب و*سااساایاوا هاام بمااد از رو 

ک بااا زری خااانور ایسااتاده بااودر  باادون توخااه بااه    ب و*ساادیااده  هنااوز بااه خاااتر 

ساایاوا نشسااتم و موبااایلم رو از روی میااز برداشااتم و بااه مااادرر زناا  زدر و بااا       

 .لبخندی  رررر، سا: نو رو تبریک  فتم

مااادر شااوهرر از اتااا ا بیاارون اومااد و خمبااه مقااوایک کوزولااویک کااه مخوااوص تااال  

 :بود رو به سهیال داد

 .ه، ایشا  به شادی استفاده کنکمبارکت باش_

انگشااتر ساانگین یااا وذ کبااود، ساات  ردنبناادی بااود کااه روز عقااد بهااا هدیااه داده  

هاااا رو هاام تااو را شاااا بهااا میااده   وز و بااا: بااا: زدن  بااود  احتمااا   وشااواره

 :سهیال که تمور شد به سمت من اومد و دو تا تراو: رنگاهک به ترام  رات
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دونسااتم اکاار کااردر رااو: بیشااتر بااه   ذ رو نمااکلیقهعیاادذ مبااارک لاایال خااون! ساا _

 .خورهدردذ مک

تشااکری کااردر و رااو: رو  ااراتم و روی میااز   اشااتم  ساایاوا هاام  ااد تااومن       

 .عیدی  رات

خااانور، ساایاوا از تااو ساااک دسااتک مقااوایک خمبااه عطااری رو کااه بااا هاام  بمااد از زری

تشااکر و  باارای سااهیال خریااده بااودیم رو بااه خااواهرا هدیااه داد و سااهیال دوباااره     

کاارد  و بمااد شااادی کاارد  همااون عطااری رو  راتااه بااودیم کااه همیشااه اسااتفاده مااک  

بناادی کااادویک رو بااه ماان داد  تشااکر کوتاااهک کاارده و کایاا      مشااابه همااون بسااته 

کشااک رو باااز کااردر  همااون عطااری بااود کااه باارا خواهرشااوهر عزیاازر!!!  راتااه        

ر روی میااز بااودیم! حتااک حگمااا هاام همونقاادر بااود! باادون باااز کااردن خمبااه عطاا   

 .ی زیر لی  فتم«ممنون»  اشتما و 

در حااد انفگااار عواابانک بااودر  اون از ااارز   اشااتن ااااحا و حاادا ل یااک بااه راانی    

مااادرا تااو عیاادی دادنس ایاانم از خااودا کااه بااه ماان و خااواهرا مثاال هاام هدیااه    

داد  و باادتر از اون اینکااه بااه ماان بمااد از سااهیال عیاادی داد و خااواهرا رو زااه در      

ای ک در اولویاات   اشاات  البتااه احتمااا  هاار هدیااه دیگااه ب و*سااروعیاادی و زااه در 

شاادن  فااتن و بااه زور خونااه مااادرا « خیاارکیا»داد زیاار بااار منفااک هاام کااه بهاام مااک

 .شد و به زشمم نمیومدصوردن، روشا داده مک

 :مامانا با رررویک رو به سیاوا خنده خنده  فت

 .ن عطر نداررمن زک رسض اق  خانمت و خواهرذض سهیال بره دیگه م_

 :سیاوا هم با همون خنده خنده  فت

  .بارهاز زمین که به صسمون نمک_

 :بالاا له خمبه رو به ترف مادرا  راتم

 .ر رو  بل از اومدن  راتم، خوشتون اومده شما برداریدخدمت شما  من هدیه_
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 : تمارف کرد که

 .خوری  فتمنه، عیدی شوهرته، من همین_

تار میشام هام     ام  شاما بارا داریاد هام مان خوشاحا:       ی مکدونم ، ولک من خدمک_

 .رسرتون

کاارد  مامااانا ساایاوا کاماال درون مباال ااارو راتااه بااود و هاایچ ا هااار نظااری نمااک   

 :دوباره تمارف کرد

  .صخه اینگوری که نمیشه_

لبخندی زدر و موباایلم رو برداشاتم تاا باه عزیاز زنا  بازنم  باه اتااز سایاوا رااتم            

کاانم   باال از رایااان تبریااک عیااد بااه دایااک و عزیااز،      تاار بتااونم  ااحبت تااا راحاات 

 .سیاوا وارد اتاز شد

 

 « سیاوا »

ای کااه بهااا داده بااودر رو در کمااا:    در مقاباال زشاامان مبهااوذ ماان لاایال هدیااه     

رحمک به ماادرر ریشاکا کارد و بارای تمااس و تبریاک عیاد باه اتاا م راات  بماد            بک

 :از راتن همسرر رو کردر به مامان و صهسته  فتم

هااتون ب اریاد، زارا ا ارار کردیاد ماا       خواساتید اینقادر اارز تاو عیادی     شما که ماک _

سااا: تحویاال اینگااا باشاایمض  ریااه زاری دیشاابتون و ننااه ماان یااریبم بازیهاااتون واسااه 

این باود کاه خلاو لایال باه ساهیال انگشاتر خواهرتاون رو بدیادض نمیشاد بماد از عیادی             

  راتن سهیال ما بیایمض ا ن زک عایدتون شدض

 :هره مامان متمگی شد و با حیرذ  فتز

ر بخااوار لگبااازی کاانم بااا زن تااوض اخااازه ناادارر انگشااتر خااودر رو بااه مگااه ماان ب ااه_

هاا! لایال  بال از عیادی هام اخمااا تاو هام باودس ربطاک باه            دخترر بدرض عگی وسمیه

 .عیدی سهیال نداشت
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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 :با دست اشاره کردر  داا رو رایین بیاره و صرور  فتم

بلااه ناراحاات بااود زااون بااه زور صورده بااودما  دوساات داشاات سااا: تحویاال خونااه  _

 .خودمون باشیم

 :زشماا بر ک زد

 .الهک شکر یه بار یه خنمک از خودذ نشون دادی_

بااه ت سااف تکااون دادر و بااه اتااا م راایا لاایال راااتم  روی تخاات نشسااتم و       سااری 

 .بروبر نگاها کردر تا تلفنا تمور شد

 شو خلو زشم ترف مقابل بده به یکک دیگهضاین رسم ادبه که صدر هدیه_

 :با سردی بهم خیره شد

ایاان رساام ادب و زند یااه کااه صدر همساارا رو خاارکا کنااه بیاااره خونااه مااادرا  _

یاال ، بمااد خلااو اونااا بااه همساار و خااواهرا یکسااان هدیااه باادهض اوناام باارای سااا: تحو

خااواد یاد اااری از ایاان روز او: بااه خااواهرا هدیااه بااده بمااد همساارا    دلماام نمااک

زدر زمااین میشااکوندما یااا نحااس او: سااا: داشااته باشاام  بهتاار از ایاان بااود کااه مااک 

 .مینداختما تو سطل صش ا:

ک  ماان همااون عطاار رو خریاادر زااون بااین و ب ااه باشااکااردر اینقاادر کوتااهاکاار نمااک_

 .تو خوشت اومده بود

 :از روی زمین بلند شد و  فت

ماان براساااس ساالیقه سااهیال انتخااابا کااردر نااه ساالیقه خااودر  حگمااا زااکض        _

تونستک یاه اارز با اری کاه مشاخ  بشاه بمناوان همسار یاه ار اک باا خاواهرذ             نمک

 .ه باشهداررض هر زند صدر که از رئیسا نباید تو ع عیدی و هدیه داشت

  :کالاه  فتم

 .اینقدر رئیس رئیس نکن_

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :ای با  انداخت یدی شونهبا بک

 شما به عنوان مرد و رئیس خونه تومیم داری تا کک اینگا بمونیمض_

 .راست میگک، درست نیست خیلک و ته تو اتا یم، بریم_

 :به ترف در رات

 .من اتاز رو نگفتم، خونه مامان خونت رو  فتم_

 .یرون راتو از اتاز ب

کاارد  رو مباال یکنفااره دوباااره موبااایلا رو بااه دساات  راتااه بااود و ریامااک بااازی مااک

 :نشسته بود، اما من کنارا راتم و رو دسته مبلا نشستم و  فتم

 به کیا ریار دادیض_

سرد نگااهم کارد و موباایلا رو بهام داد، تاا خاودر ببیانم  بماد هام بلناد شاد و روی            

 .یا رو بدون نگاه کردن روی میز   اشتمیه مبل دیگه نشست  من هم  وش

کاارد  مشااخ  بااود هاار لحظااه منتظاار تماااس و  سااهیال مرتاای بااه موبااایلا نگاااه مااک

تبریااک همسرشااهس کااه تااا اون مو ااع هنااوز ریامااک تبریااک هاام نفرسااتاده بااود         

 .خودا تو خمع بود و روحا ارسنگها دور از خمع

 :ون اومد و با هیگان  فتمامان با دوربین عکاسک و رایه دوربین از اتا ا بیر

 !رات کنار سفره هفت سین عکس بندازیمداشت یادمون مک_

بلنااد شاادر و رایااه و دوربااین رو تنظاایم کااردر و او: زنااد تااا عکااس تکااک از سااهیال و   

 :مامان و بمد هم زند تادونفره ازشون انداختم  رو به لیال کردر

 ...عزیزر برو کنار میز_

 :ررید وس  حرام و با سردی  فت

 .خوای تو برو من ازذ بندازرمن عکس نمیندازر  مک_

 :دوباره  بل از من، مامان  فت
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وا مادرخااان! یمنااک زااک عکااس نمیناادازرض باارو زنااد تااا عکااس عشااقو نه بااا          _

 .شوهرذ بنداز، دیگه رس اردا این روزا تکرار نمیشه

 :اهمیت به حرف مادرر، رشت دوربین اومد و رو به من  فتلیال بک

 ی ازذ بندازر یا نهضخوامک_

 !یمنک عمال به مامانم  فت به تو ربطک نداره

راااتم کنااار میااز هفاات سااین و مااادر و خااواهرر رو ب اال کااردر  زنااد بااار در حالتهااای  

مختلااف  دونفااره و سااه نفااره  رنگاااه تااایک عکااس انااداختیم تااا صخاار ساار خااود مامااان 

 . فت دیگه بسّه

ویاال سااا: زناا  خااورد، باعااث شااد  وشااک سااهیال کااه حاادود هفتاااد د یقااه بمااد از تح

لبخنااد راحتااک رو لاای مامااان بشااینه و سااهیال بااه تاارف موبااایلا راارواز کنااه  هاار دو  

نگران بودند که ساریار بابات همراهاک نکاردن ساهیال لای کارده باشاه و زنا  نزناه            

با راتن سهیال به اتاا ا، مان و لایال هام بلناد شادیم و سامن تبریاک مگادد ساا: ناو            

ان ا اارار داشاات از خونااه مادرخااانمم دوباااره باارای ناهااار بااه خااداحااظک کااردیم  ماماا

شون بیایم و بماد از  هار باا هام باه خوناه بزر تارای اامیال باریم  لایال ساکوذ            خونه

 : فت، اما من مخالفت کردر و  فتمکرده بود و هی ک نمک

نه دیگه ماا از خوناه ماماان باباای لایال میاریم خوناه خودماون  بارا بماد از  هار بمادا             _

 .کنیمهم هماهن  مکبا

متوخااه شاادر کااه لاایال عطااری کااه بااراا خریااده بااودر رو برنداشاات، اقاا  دو تااا       

 _نااه داخاال کیااف رااولا _تااراو: عیاادیا رو همااون مو ااع تااو زیاا  کنااار کاایفا    

 .  اشت

سوار ماشاین کاه شادیم، لایال ساکوذ کارد و مان هام  ادای رخاا ماشاین رو بلناد             

خودمااون راتاایم  هاایچ اعتراسااک  کااردر  بااه خااای خونااه مااادر لاایال بااه ساامت خونااه   

نکاارد و بااا حفاا  همااان ساانگر سااکوذ وارد خونااه شااد  مااانتو و شااالا رو روی مباال  
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انااداخت و بااه صشااپزخونه رااات و مشاا و: مرتاای کااردن میااز و شسااتن  راهااای       

 اابحانه شااد  ماان هاام باارای خااودر زااای ریخااتم و خلااو تلویزیااون رو زمااین دراز      

 .کشیدر و کوسنک رو دو  زیر سرر   اشتم

رااس از مرتاای کااردن صشااپزخونه، ساافره هفاات سااین روی میااز راا یرایک رو کااه        

زیمبوهاااا دیشاای بااا کلااک  وز و شااوز زیااده بااود، خمااع کاارد و بمااد از حاا ف زلاام

 .رایین میز تلویزیون خاا داد

خااواب رااات و در رو هاام رشاات ساارا بساات  ده   کااارا کااه تمااور شااد بااه اتاااز  

ت دراز کشاایده، دسااتا رو روی  ای  اابر کااردر و وارد اتاااز شاادر  رو تخاا    د یقااه

ریشااونیا   اشااته و رتااو رو تااا روی ساارا بااا  کشاایده بااود  کنااارا روی تخاات     

 :نشستم و رتو رو از روی  ورتا کنار زدر

 . یره اون زیرض برا دار، حس خفگک بهم دست میدهنفست نمک_

اقاا  ساارد نگاااهم کاارد و هی ااک نگفاات  کنااارا بااه رهلااو دراز کشاایدر باادون اینکااه  

 : سبمس صرنگم رو تکیه  اه بدنم کردر و ررسیدربها ب

 ذ زیهضبرنامه_

 :ای با  انداختشونه

  .رئیس تویک! تو میگک کک کگا بریم_

 :با لبخند  فتم

  ا ه بگم امروز خونه مامانت نریم زکض_

 :بلند شد و سمن برداشتن  وشیا از توی کیفا که رایین تخت بود،  فت

  .زنم میگم رئیس دوست نداره بیایم اونگامک دیگه برار مهم نیست، یه زن _

و بمااد شااماره  رااات   باال از بر ااراری تماااس  وشااک رو از دسااتا کشاایدر و  طااع   

 :کردر

 .کنکض شوخک کردردیوونه، مملور هست داری زیکار مک_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

689 

 

 :روزخندی زد و تکرار کرد

 !شوخک_

 :از روی تخت رایین اومدر

 .راشو حاسر شو، همین ا نا هم دیر شده_

 .بک هیچ حراک بلند شد و برسک به موهاا و ریی به لبهاا زد

 .درست صرایا کن  شبیه خنازه اراری شدی_

باااز هاام زیاازی نگفاات، امااا کاااری هاام نکاارد  لباسااا رو عااو  کاارد و حاساار شااد و 

روی مباال نشساات تااا ماان هاام صماااده بشاام  از  وااد اومااده بااودر خونااه تااا لاایال رو بااا  

بااا عیااد خونااه راادرا نباارر، امااا بااه هاادام نرساایدر  اون  اااهر ساااده و ییاار متناساای 

ا رو ت ییار داد ناه اااز راتااری ساردا رو  انتظاار داشاتم باه خااتر          نه  ااهر زهاره  

کشاایم رو هام بکنااه،  دیادنک راااتن خوناه ماادرا یااه بااخک هام بهاام باده و منات       عیاد 

 .خا بوداما انتظارر بک

هاایچ  خلااو  دوباااره تااو ماشااین اقاا   اادای محساان یگانااه رخااا شااد و دیگاار        

ا   اشااتم و زشاامکک صرارتمااان راادریا  باال از زناا  زدن، دسااتم رو روی شااونه  

 :به همراه لبخند براا ارستادر  یخزده نگاهم کرد، نفس عمیقک کشیدر

 .نباا، اومدیم عید دیدنک  صبرومون میره ی و*سع _

 .نه زیزی  فت و نه حتک با حرکت سر ت یید کرد

و  اد و هشاتاد درخاه ت ییار اااز داد و باا بگاو        به محاه ورود باه مناز: رادریا، یها     

 ...ک کرد و تبریک عید  فت وب و*سو بخند با همه رو

اما کناار مان روی کاناراه ننشسات و باه هاوای لاوس کاردن خاودا بارای محمادص ا،            

 :رو دسته مبل ردرا نشست  نازی خانم اعترا  کرد که
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ری نشااه  ا ن همااه و تااک ماایگم بااریم تااو راا یرایک بشااینیم واسااه اینااه کااه اینگااو   _

وسایل ر یرایک اونگاسات، یکاک یکاک بایاد بارر از اونگاا بیااررس اینگاا هام خاا نیسات            

  که   خا که هست تو زرا اینگوری نشستکض

 :خندید

 کنمضمملور نیست دارر خودر رو برا بابار لوس مک_

  :امیر با لبخند و نگاهک که ا ال با کالما همخونک نداشت  فت

داری، بازیاااذ برمااک یم باازرگ میشااک دساات از ایاان لااوس    فتاایم شااوهرذ میااد _

 .بینم نه، زهک خیا: باتلمک

رااایین دسااتا رو دور  ااردن راادرا   اشاات و باشاایطنت ابرویااک باارای امیاار بااا     

  .انداخت

 :نازی خانم محمد ص ا رو  دا زد و امیر صرور  فت

 .رسدلحظاذ خوا عید ارا مک_

باال راادرا نشساات و محمااد ص ااا از در بااه  بااا بلنااد شاادن محماادص ا، لاایال کاماال رو م 

مااون نفااری یااک تااراو: رنگاااهک داد  و بمااد هاام رو کانارااه کنااار ماان نشساات     همااه

بمد از محمد ص اا ناازی خاانم باا یاک ساینک کاه روا شاا تاا کاادو باود وارد شاد و             

 :ای  فتبه هر کسک کادو خودا رو داد  نوشین با لحن مسخره

دونام! هدیاه لایال رو    هدیاه هایچ کاس رو نماک     توناه باشاهض مان کاه    وای یمنک زک مک_

 !دونم زیههم که ا ووال نمک

 :امیر سمن باز کردن کادوا رو به مامان نازی  فت

 باز با خانم من دوتایک راتید خریدض_

 .ای  فتنازی خانم خندید و هدیه من رو داد و در مقابل تشکر من،  ابل نداره
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شارذ شالوار   باود، بارای محماد ص اا تاک     برای من و امیار کات اساپورذ بهااره  راتاه      

خااونگک، باارای نوشااین مااانتو مگلسااک، باارای ترمااه هاام یااک عروسااک باااربک بااا کمااد 

 .لباس

 :ا رو از مادرا بگیره، نوشین  فت بل از اینکه لیال خمبه تالی هدیه

دونااام و تاااو  دو روز تماااار  اقااا  دوسااات دارر ازا تمریاااف نکناااک! مااان ماااک   _

 .تم تا از این خوشم اومدتالاروشیهای خاورمیانه رو  ش

 :لیال با خونسردی کادوی خمبه رو باز کرد

درو  کااه حناااز نیساات بپااره تااو  لااوذ، خاورمیانااه!!! راتااه از تالاروشااک ساار         _

خیااابون از بااین سااه تااا دسااتبند ایاان رو رسااندیده،    ولک انوااااا خیلااک  شاانگه،         

 .دستت درد نکنه، مامان و بابای عزیز ممنون، خیلک شیکه

ا کاارد تااا دسااتبند رو دور م ااا  فاال کنااه، زنااد بااار ساامک کاارد امااا هاار   بمااد تااال

خواساات دسااتبندا رو ببناادر، ااتاااد   اعاادتا بایااد از ماان مااکدامااه از روی م ااا مااک

تاار بااود کمااک توخااه بااه ماان از نوشااین کااه بمااد از ماان از بقیااه بهااا نزدیااکامااا بااک

 !خواست  یه  هر زیر روستک و نرر

ر زاه ناازی خاانم ا ارار کارد بارای ناهاار بمونیاد، لایال          نیم سااعتک اونگاا باودیم و ها    

 : دا شد  نگاهک بها انداختمحرف و بک بو: نکرد  تو راه بر شت دوباره بک

 رسک میشک اخم و تخمضذ ما: خونه باباته به ما که مکشوخک و خنده_

کاارد  زیاازی نگفاات و  اادای   نگاااها ساارمای شاابهای کوهسااتان رو تااداعک مااک    

خااوار  ااداذ رو بشاانور  دسااتا از روی  یشااتر کاارد  یمنااک نمااک رخااا ماشااین رو ب

 :ریچ ولور اا له نگراته بود که  داا رو مگدد کم کردر

ی د اات کااردی مامااان تااو هاام بااه دختاارا ساانگینتر از عروسااا کااادو دادض همااه  _

 .مامانا همین خوری هستند

 :برّوبرّ نگاهم کرد و با خره روزه سکوتا رو شکوند
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و داری تیکااه میناادازیض  ااراا خهاات اتااال ، بااه دختااری کااه  اام تااماان هی ااک نمااک_

تااازه ازدواج کاارده، اولااین عیااد نااوروز هدیااه ویااژه میاادن  خیالاات راحاات خونااه بقیااه  

دوناام، اامیلهااای ماان، بااریم امسااا: عیاادی      اامیاال، البتااه اامیلهااای شااما رو نمااک    

وشاین   یریم، از سا: بمد تماور میشاه  ایان دساتبند عیادی ویاژه باود، ماماان باه ن         مک

هاام عیااد او: دسااتبند داد  شاااید خیلااک ساانگینتر از ایاان  ماان و سااهیال هاار دو اولااین   

 !عید نوروزمون بود  من اعتراسک نکردر تو داری تیکه میندازیض وا ما که

 :دنده ماشین رو عو  کردر و بدون نگاه کردن بها،  فتم

دسااتا  هاا  مامااان هماین خااوری  فااتم، خواساتم تااو ناراحاات نشاک از تفاااوذ هدیااه   _

خالیااه، واسااه همااین از تالهااای خااودا بااه سااهیال داد کااه رااو: خاارج هدیااه نکنااه  در 

  .دونست از تالهای ی ور و  دیمیا خوشت نمیاد رو: دادمورد تو زون مک

 :زند لحظه مبهوذ بهم خیره شد و  فت

سااازی دونااک ااارز توساایح بااا توخیااه زیااهض توساایح رو ااارد باااور داره، شاافاف  مااک_

مقابال هام ص ااه بشاه  اماا توخیاه رو خاود اارد هام  باو: ناداره، باا              کنه تاا تارف  مک

کناه تارف مقابال رو اریای باده و بااور اشاتباه ماورد نظارا رو          این وخود تاالا ماک  

خااواد بااه دیگااران هدیااه بهااا القااا کنااه  هاار کسااک اختیااار داره هاار خااور دلااا مااک 

ظااار دارر رااس بااده، ااارز باا اره، ناا اره، تلبااک ازشااون ناادارر  امااا در مقاباال هاام انت   

اردا تاو مک ازر نداشاته باشاند، دخاالتک هام تاو هدیاه دادنام نداشاته باشاند  تاو هام             

 .خواد زیزی رو توخیه کنکس هم به شمور من توهین میشه هم خودذنمک

تار باودر! زیازی نگفاتم، لایال هام دیگاه زیازی نگفات  بارای           زدر سانگین حرف نماک 

ماادا لاایال رااات و روی تخاات  ناهااار اسااااه ساابزی رلااو شاای  باال رو خااوردیم و ب   

خوابیااد  کنااارا راااتم و دراز کشاایدر  بااه رهلااو دراز کشاایده بااود و روا بااه ساامت   

دیوار بود  نه مثال همیشاه تاو ب لام اوماد و ناه حتاک باه تارام بر شات  محتااب خلاو             

 :راتم و از رشت ب لا کردر، بدون اینکه زشماا رو باز کنه با سردی  فت
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 ضهوس زیزی کردیض  ریه تمکینه_

 :سریع اا له  راتم و  فتم

 مگه  رار نشد دیگه این کلمه رو نگکض_

 :بدون روزخند خواب داد

بلااه، یااادر راتااه بااود! هااوس زیاازی کااردیض ا ااه اخباااری هساات بگااو، و رنااه باارو  _

 .خوار بخوابماونور مک

 :سر خار نشستم

 !بلند شو، باید با هم  حبت کنیم_

 .باشه رئیس_

 :ه دادبه سه کنی تخت و دیوار تکی

 .بفرمایید_

 :رو به روا، وس  تخت نشستم

 خوای به این راتاراذ ادامه بدیضتا کک مک_

 کدور راتاراض_

 رو ماااخرا ببااین لاایال،  ااراره ساایزده روز عیااد رو وسره د: هاام بمااونیم  بخااوای ایاان     _

 !کن تموما  میره مون دو هر زشم تو دودا بدی، کا

 :روزخندی زد و با تمسخر  فت

ران دود صتیشااک هسااتک کااه خااودذ روشاان کااردیض خااودذ روشاان     عههااهض! نگاا _

 !کردی، خودذ هم خاموشا کنس رئیس

  .بینیمخاموا نشه هر دومون صسیی مک_

 :روزخندا رات و حرص و کینه به خاا اومد

ماان هاام دود صتیشاات تااو زشاامم رااات، هاام دلاام ااتاااد وساا  صتیشاات و سااوخت     _

 کضدیگه زیزی برار مهم نیست  حا  اومدی زک میگ
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 :سمک کردر صرور باشم

 .اومدر بگم تموما کن  روز او: عید   شته، دوازده روز دیگه هنوز داریم_

 :با تحقیر نگاهم کرد

بیشااتر از صدمااای احمااق، از صدمااایک کااه هاار خااا بااه نفمشااون باشااه ادعااای حما اات   _

 !کنند بدر میاد  رئیسمک

 .اینقدر رئیس رئیس نکن_

 .زششششممم رئیس_

 . رات خوابید و من هم سمت دیگه تخت خوابیدرتوخه به من بک

از خااواب کااه بیاادار شاادر لاایال رو ندیاادر  نگاااهک بااه ساااعت انااداختمس زهااار و ناایم     

بااود  بااا دساات موهااار رو شااونه زدر و از اتاااز بیاارون راااتم  هااواکا صشااپزخونه       

توخااه بااه دلخااوری   شساات  بااک روشاان بااود و لاایال داشاات  راهااای ناهااار رو مااک    

اشاات خلااو راااتم و او: کیلیااپس موهاااا رو باااز کااردر، بمااد صرور  شاادیدی کااه ازر د

اهمیاات بااه ماان بشااقاب  یدر  هاایچ واکنشااک نشااون نااداد و بااک  ب و*سااا رو  ونااه

  .صلود رو صب کشیدکف

 .بوی سوختگک میاد  بوی کای  سوخته_

تفااوتک  تونسات یاه ت ییاد یاا تکا یی بکناه  راساخا باک        ر ررسشک نبود اماا ماک  خمله

 .بود و سکوذ

کاارد ماان بیشااتر وانمااود رو  ااندلک کنااار میااز نشسااتمس هاار زااه لاایال کاام محلااک مااک 

 .کردر اتفا ک نیفتادهمک

 :با خنده  فتم

 خوای عیدی منو بدیضتو نمک_

 :هاا رو درصورد و  فتدستکا

  .واسه من عید نشده، اق  سا: عو  شده، همین_
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 :ر   اشتم و  فتمبا رررویک دستم رو زیر زونه

 .ای که از  بل برار خریدی رو بهم بده  مناسبتا مهم نیستهباشه، هدی_

 :روزخندی زد

 .ای در کار نیستشرمنده، هدیه_

 فاات کااادور رو  اابال تااو کشااو لباسااهاا    و از صشااپزخونه بیاارون رااات  درو  مااک  

دیده باودر  رااتم سار یخ اا:، زاون زیازی ریادا نکاردر بطاری شایر رو برداشاتم و            

یدر  خواساتم بطاری خاالک رو تاو ساطل زبالاه بنادازر        یه نفس تاا صخارا رو سار کشا    

که یک حگام کاادو شاده ساوخته و خایس نظارر رو خلای کارد  از تاو ساطل صشا ا:            

برداشااتما  کایاا  کااادو رو کناااری انااداختم و بااه کتاااب درونااا خیااره شاادر  یااازده 

د یقااه رااائولو کوئلیااو بااود  مرکااز تقااارن کتاااب سااوخته بااود و تقریبااا سااه د یقااه از    

 !د یقه کتاب نابود شده بود  هشت د یقه با یمونده هم خیس بودیازده 

کتااب سااوخته رو روی دسااتمالک روی کاانتر   اشااتم تااا خشااک بشاه  بیشااتر بااه ایاان    

منظااور کااه بفهمااه اهمیاادر  حااس کااردر خااودر سااوختمس خااودر خاارد شاادر و خااودر  

  .نابود شدر

را از تااو سااطل زاا خااورهزاارا برداشااتیاض ا ااه انااداختما دور یمنااک بااه درد نمااک _

 صش ا: برداشتیاض

 :بر شتم سمتا

 دادیا به یکک دیگه  زرا اینقدر نفرذ و کینهضخواستک به من بدی، مکنمک_

 :بره  با حف  لبخندی نازیبا خواب دادحس کردر از ناراحتیم داره ل ذ مک

خااودر خریااده بااودر  اهمیاادر اشااتباه کااردر و تاارف مقااابلم ارزشااا رو نااداره       _

 .زنمدرس خودر صتیشا مکرو دست کسک نمکسند حما تم 

 ارزا بدونکضیه سا: تحویل اونقدر ارزا داره که به خاترا من رو بک_

 :شمشیر از رو بسته بود، رشت میز نشست



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

696 

 

سااا: تحویاال نشااون داد ماانم واسااه تااو اهمیتااک ناادارر  البتااه تااا حااا  بارهااا نشااون    _

ه صدمااک دارر زنااد ک  داده بااودی، ماان احمااق تااالا کاارده بااودر یااادر بااره بااا زاا     

کاانم  همیشااه خواساات دیگااران بااه خواساات ماان ارخحیاات داشته    شاارمنده کااه   مااک

 .  اری نداریاهمیدر ارزا سرمایه

 : دار با  رات

  کدور دیگرانض من کک دیگران رو به تو اولویت دادرض_

 :صلود لیال هم با  رات دای حرص

دعااوای شاای تمکااین بااه   کیااکض کیااکض شاای احیااا! رساام مسااخره مادرشااوهر سااالر!  _

 ....خاتر ایلم بازی مو یانه خواهرذ! عروسک رسرداییت

دست بردار تو رو خادا از ایان نابا  بار خااتراذ منفاک! مگاه نگفتاه باودی ایناا رو           _

 اراموا کردی و   اشتک کنارض

 :با تمسخر  فت

تکشااون شاارمنده کااه ارامااوا شاادنک و کنااار   اشااتنک نیسااتند  از  اابح تااک      _

اره اومادن تاو  هانم  ا نام مان کااری بهات نادارر، ا اه تاو باه مان کاار              دوباره و دوبا 

 .نداشته باشک

 ا رسرضیمنک زکض من کلک برنامه برای تمطیالذ عید دارر، یمنک همه_

یمنااک اینکااه لاا ذ و شااادی رو همااون خااایک دنبااالا بگاارد کااه براشااون و اات        _

کاه هار و ات     کناک  نمیشاه   اری و سا: تحویال رو باه خاترشاون زهرماار مان ماک      مک

خااوای ماان بشاام نفاار او: زنااد یت، خاارذ کااه از راال   شاات    همساار و همااراه مااک 

بشاام یااه نفاار تااو حاشاایه  تااو تمااار اانتزیهااای اولااین سااا: تحویاال مشااترکمون رو از   

ریاازی باین باردیس بقیاه تمطایالذ دیگاه بارار ار اک باا بقیاه ساا: ناداره،  باد برناماه             

باریم هار خاا کاه دوسات داره  دیگاه        کرده بودی با ماادرذ باریم سافر، باریم ماوزه،     
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اختیاار داشاته باشام نمیاار  اقا  ایناو بادون         برار مهم نیسات، خبار داشاته باشام میاار     

 . یرر به تو تکیه نکنم  خودر استوار باشم بدون تکیه به تومنم دارر یاد مک

زنهاا باه و ات عوابانیت تماار خااتراذ منفاک کاه از تارف          »یه خا خوندر نوشاته باود   

کننااد و دوباااره مگمااو  تمااار اون ناراحتیهااا رنااد رو تااو  اادر  انیااه ماارور مااکمقاباال دا

 «.کنندرو حس مک

تاار از لاایال ا ن ده بااار ایاان سااریا: مزخاارف رو دیااده بااود و لحظااه بااه لحظااه عواابانک 

 باال میشااد  باادون هاایچ حراااک از صشااپزخونه خااارج شاادر و تلویزیااون رو روشاان      

کااردر خااا مااکهااای تلویزیااون رو خابااهکااردر  دساات بااه کماار ایسااتاده بااودر و شاابکه

 .که مامانم زن  زد

ناراحت بود از اینکاه سااعت رانی و نایم شاده و ماا هناوز باه دیادن ماامبزرگ و خالاه            

اومدنااد  صخااه سااهیال نااراتیم  خودشااون هاام کااه ماشااین نداشااتند، بایااد همااراه مااا مااک

ی تااو روزهااای صخاار اساافند ماشااینا رو بااا تمااار ا ساااتا اروختااه بااود تااا باارا       

 :ی تلفن رو  راتم و رو به همسرر  فتما هزینه کنه  روی دهانهخهیزیه

خااوای بگاام مااا بماادا میااریم، ماشااین مامانااه، میگااه کااک بااریم خونااه مااامبزرگض مااک_

 بدر خودشون برنض

 :دادهایک که کرده بود باعث شده بود یه کم صرور بشهانگار داد و بک

 .ا نیم ساعت دیگه حاسر میشمعید دیدنک ربطک به اختالااتمون نداره  ت_

خیلااک زود اونگااور کااه شایسااته عیااد و مهمااونک بااود حاساار شااد و راتاایم دنبااا:        

ای در سااکوذ منتظاار شاادیم تااا سااوار    مااادرر   فتااه بااود حاساارند امااا ده د یقااه    

ماشااین شاادند و حرکاات کااردیم  تااو مساایر دوباااره لاایال روزه سااکوذ  راتااه بااود و   

ماماااان و ساااهیال هااام از صخااارین راتارهاااای کااارد  هاااا نگااااه ماااکباااه تاااابلو م اااازه

کردنااد  زنااد بااار حااس کااردر لبخنااد    لقااا تمریااف مااک درصر و مزخاارف مااه حاارص

بخشااک رو لبهااای لاایال  اااهر شااده  درک اینکااه ممکنااه همساارر از  مو یانااه و مساارذ
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ناراحتک و یواه ماادر و خاواهرر لا ذ بباره بایا از انادازه بارار دردنااک باود  زناد            

عاو  کانم، اماا  اویک ساهیال و ماماان از حارف زدن دربااره          باار خواساتم  احبت رو   

 .شدند و  ود ساکت شدن نداشتندلقا و رندبازیاا تخلیه روانک مکمه

 :دونم  حبت از کگا شرو  شد که مامان  فتنمک

حااا  خوبااه ماان هاایچ و اات مااوا تااو زنااد ک عروساام ننااداختم، ا ااه کاااری کاارده   _

شاای یلاادا هاام ا ااال بااه روی خااودر   فااتم زااوب خداساات! ماان حتااک واسااهبااودر مااک

 ...نیاوردر، اینا

من و لایال باا زشامهای  ردشاده بهام نگااه کاردیم و لایال باه سامت رشات زرخیاد و             

 :با حر ک که از  بح داشت  فت

ببخشاییید! زیااه شاای یلادا رو بااه روی خودتااون نیاوردیادض مااا کااه یاه ساااعت خونااه     _

ی ر  داده کااه شااما ندیااد  کااارراادرر راتاایم، بمااد هاام اوماادیم خونااه شااما  زااه کاام   

   راتیدض

 :مامان  ری به  ردنا داد و با لحن خا ک  فت

دوناان! رساامه بمااد از عروسااک خااانواده دختاار باارا عااروس و   اینااا بهتاار مااکماماناات_

دامااد شاای یلاادایک بیااارن  صخیال و میااوه و هدیااه!  باال عروساک بااا رسااره، بماادا بااا    

 .خانواده دختر

 :اختماز توی صینه نگاهک به مامان اند

مامااان خاادا وکیلااک ایاان رساام رو از کگااا درصوردیاادض یلاادای  باال از عروسااک رو      _

 .شنورزیاد شنیدر، اما بمد عروسک رو اولین باره مک

 :سهیال خودا رو تو بحث شرکت داد

 !مامان که از خودا نمیگه،  بد از یکک شنیده_

 :مامان هم رشت بندا  فت
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ختااار شااای یلااادایک صوردن،  فاااتن صره، واساااه عاااروس شاااهین خاااانم، خاااانواده د_

 .رسممونه

لاایال بااا همااون حر ااک کااه از  اابح داشاات و ا ااال  وااد مخفااک کااردنا رو نداشاات   

 :خواب داد

شاااید خیلیااا خیلااک رسااما داشااته باشااند، نمیشااه کااه شااما از هاار شااهر و ارهناا       _

رساامهای بااه نفمتااون رو برداریااد و و تااک از تاارف مقاباال اخاارا نشااد اکاار کنیااد        

بااه رو خودتااون نیاوردیااد  مااا هاام خیلااک رساامها داریاام  اعیاااد     بزر ااواری کردیااد  

کنناد هدیاه میادن، اولااین    ما هبک خاانواده دامااد باه عاروس هدیاه میادن، را شاا ماک         

بااار میاارن خونااه عااروس داماااد هدیااه میاادن  شااما از ایاان ور هاایچ رساامک نداریااد،     

  . ردید بببینید کگا به نفمتونه رسم ریدا کنیدمک

زدر کااه بااس کنااه، محاال ن اشاات و حااراا رو بااا  اادای     هاار زااک بااه رااای لاایال   

 .مرتما از حرص و عوبانیت بیان کرد

 .از تو صینه نگاهک به مامان و سهیال انداختم و سری به ت سف تکون دادر

 :سهیال زد به تمسخر

 ااری اوه اوه، زااه تااوپ رااری! خوبااه خااای ماان نیسااتک اینگااوری داری هااوزک       _

 !کنکمک

 اادای سااب  رو تااا صخاارین حااد بلنااد کااردر و و تااک   تااا لاایال خواساات خااواب بااده،  

 :مامان اعترا  کرد

 !کما کن اون  موبو )  م هی(، کر شدر_

 : دای سب  رو کم کردر و  فتم

 .زنه  روز عیده خیر سرمونرس هیچ کس هیچ حراک نمک_
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زهااره مامااان و سااهیال در هاام بااود و لاایال اباارو  ااره زده، مرتاای رااایین لاابا رو از     

 راات  باه مناز: خالاه راسایه کاه رسایدیم، ماماان و ساهیال ماشاین رو           داخل  ااز ماک  

 :ر کشیدر و  فتمرارک نکرده، ریاده شدند  رو به لیال، دستک به ریا نداشته

 !با ییرتا کوتاه بیا، اومدیم عید دیدنک_

 .انگیزی بهم انداخت و بک هیچ کالمک ریاده شدنگاه نفرذ

الااه بااود و تفلااک اونقاادر از  اابح از    هاادی در کنااار همساارا ص اهااادی خونااه خ   

مهمونااای مااامبزرگ و خالااه راا یرایک کاارده بااود کااه خسااتگک از ساار و  ااورتا       

باریااد  مامااان و سااهیال بااا خالااه و مااامبزرگ  اارر  ااحبت شااده بودنااد و لاایال هاام  مااک

بااک هاایچ حراااک بااا لبخناادی م دبانااه روی لبهاااا بااه  ااحبتهای ماان و ص اهااادی       

دوباااره بااه عقااد سااهیال کشاایده شااده بااود و تحلیاال و داد   ااحبتهای زنونااه  اوا مااک 

 .الظالمینبررسک راتارهای  ور

 :راسیه خطاب به سهیال  فت خاله

تااو هاام اینقاادر نشااین اینااور اونااور بااد اامیاال شااوهرذ رو بگااو  حرماات شااوهر       _

 .بریخودذ رو از بین مک

 :سهیال با حرص  فت

مااه  ااوا بااه ارمااان   یااره  رساارای اامیاال خودمااون ه خالااه بااه خاادا حر اام مااک _

  .زناشون  بمد نوبت من که میشه، شوهرر  وا به ارمان اک و اامیلا

کارد یاا ناه، اماا تلخنادی کاه باه        دونم ص اهادی هم باه حراهاای ساهیال  اوا ماک     نمک

داد مثاال ماان  وشااا رو خااای لبخنااد م دبانااه رو لبهااای لاایال اومااده بااود، نشااون مااک 

 .اونطرف   اشته

 :ستا  رات و با مالیمت  فتخاله دست سهیال رو تو د

ماان همیشااه بااه هاادی ماایگم ا ااه واسااه ارانااک خیاار بخااواد و از خوشاابختیا        _

 کنه تو زند ک خودا  مطمئنا هر زند ک  خوشحا: بشه، بازتاب ریدا مک
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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

دردساارهای خاااص خااودا رو داره  مشااکالتک کااه بااه زشاام بقیااه نمیاااد و تااو زهااار   

واسااه همینااه کااه صدمهااای حساااس اقاا  مشااکالذ     مونااه زااوب خونااه مخفااک مااک  

بیننااد و صرامااا  اااهری دیگااران رو  بمااد خودشااون رو مقایسااه     خودشااون رو مااک 

و بااا بقیااه مقایسااه نکاان   کننااد ماان زقاادر باادبختم  خااودذ ر  کننااد و اکاار مااک مااک

 .بینکاینگوری صسیی مک

 :مامبزرگ با اشاره به دست سهیال ررسید

 این انگشتر زری نیستض_

 .بود!! عیدی  راتم_

 :هدی با خوشنودی رو به مامانم کرد

 !صارین خاله، سن  تمور   اشتک_

 :بار مامان رو مخاتی  رار دادد:! اینمامبزرگ ساده

 یضبه عروستم انگشتر داد_

ناه، رااولا رو دادر، لاایال تاال دوساات نااداره  باه هاار کااس اون زیازی کااه بیشااتر بااه     _

 .خوره رو دادردردا مک

خااوری بیااان کاارد کااه انگااار مماااد: رااو: انگشااتر رو بااه لاایال داده! زشاامهای همساارر 

مو ی شد و بک توخه باه اشااری کاه باه رهلاوا وارد کاردر و دعاوتم باه ساکوذ، باا           

 :تلبخند رو به مامبزرگ  ف

 .بله، منم  د تومن ازشون عیدی  راتم_

 :وار مامان رو نگاه کرد و مامبزرگ  فتهدی خندید، خاله راسیه شماتت

 .خدا خیرذ بده زری! حواست به این خوونا هست_

خبار موناده و متوخاه تبمایه      مونم ماامبزرگ از  یمات تاال زناد ساالک هسات باک       »

 «.مامان نشده

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :و به لیال  فتای رتوزانهسهیال با لحن کینه

 !دندون اسی ریشکشک رو نمیشمرن_

 :همسرر هم با خونسردی عگیبک خواب داد

 !یقینا، نه ا ن نه دو ماهه دیگه_

ت کید لیال رو دو ماهه دیگاه باه خااتر خشان عروساک ساهیال حادود دو مااه بماد باود            

بالاا االه هاام بااا ص ااا هااادی در مااورد ساااعاذ کاااری هاارز راتااه در اداراذ، موسااوعک  

 .کردیم، مش و:  حبت شدکه  بلا در مورد اون  حبت مک

در اداراذ شاارو  بااه  ااحبت کاارد و   ر اب تااهص اهااادی دوباااره در مااورد سااابطه و   

زنکاک  داد تاا همسارر کااری باه  احبتهای خالاه      بیا از من، لیال رو مخاتای  ارار ماک   

 اون تاارف راا یرایک نداشااته باشااه و شاار درساات نشااه  کاام مونااده بااود بااه لاایال بگااه  

 «.راشو خاذ رو عو  کن بیا اینور بشین نزدیک بحث نباشک»

 :بدون هماهنگک با لیال، برای ارار از خو متشنی مهمونک رو به مامان  فتم

ی لاایال بااریمض  تونیااد اینگااا باشااید، ماان و لاایال یااه عیااد دیاادنک خونااه عمااه       مااک_

بهتاون   زنام شون یه زهارراه با تره! یاه نایم سااعت، یاه سااعت دیگاه زنا  ماک        خونه

  .بیاید رایین

 باال از خااداحااظک خالااه راساایه یااه تااو  ردنااک کلیااد بااه لاایال عیاادی داد و خطاااب بااه  

 :سهیال  فت

 .ایشا  برا شما هم با شوهرذ که اومدی_

لاایال در خااا دسااتبند اهاادایک مااادرا رو باااز کاارد و کلیااد رو داخلااا انااداخت و از     

 .خاله خواست براا ببندتا

 :ا ناراحتک  فتمسوار ماشین که شدیم، ب

زناام بااه راااذ انگااار نااه انگااار  حتمااا زدر متوخااه میشاادی! هااک مااک بالهااا اشاااره مااک_

 کنند  لکضباید خواب بدیض خواب ندی اکر مک
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اهماام  تااا حااا  اکاار  کننااد خاارر، هی ااک نمااک کننااد  لاام، اکاار مااک نااه اکاار نمااک _

کاه دیادر تاو هام     کردر تاو متوخاه میشاک، راتاار بقیاه خیلاک بارار مهام نباودس ا ن          مک

 !زنکتونم ساکت بمونم  منم میشم خالهمتوخه نیستک دیگه نمک

 :مشتم رو صرور به ارمون کوبیدر

 ....کنک متوخه نمیشمس حواسم هست  اما دلیلک نداره بخوارزرا اکر مک_

 :ررید وس  حرام

کنااه، سااا: تحویاال ماان رو خااراب  بلااه دلیلااک نااداره و تااک ماماناات  ریااه زاری مااک _

همونطااور کااه تااو ماان رو بااه دیگااران اروختااک و صرامشاام بااراذ ارزشااک        نکنااک! 

کاانم  بهاااا هاام ا ااال باارار نداشاات، ماانم دیگااه بااه خاااتر صرامااا تااو سااکوذ نمااک 

 !مهم نیست

تااازونکض بابااا ببااین یااه سااا: تحویاال رو زااه خااوری علاام کااردی داری باهاااا مااک  _

همااه سااا: تحویاال تمااور شااد،   شاات، رااات! ا ن دیگااه ساااعت هشاات شاابه! ایاان    

 لحظه!  یر دادی اق  به لحظه سا: تحویلض ا ن من زیکار کنم تو کوتاه بیایض

 :خیره شد تو زشمار

ریام! تااوان خاراب کاردن عیاد مان ایناه کاه عروساک          عروسک ساهیال هایچ خاا نماک    _

 .ریمسهیال شهرستان نمک

 :لبخندی زدر

 نضی سالمنداخوای مامانم رو هم ب اریم خانهدیگه زک دوست داریض مک_

 :تمسخر من رو ندیده  رات

 .نظری در موردا ندارر  ررسیدی زیکار کنک کوتاه میار، منم راهکار  فتم_

 :لبخندر رات

خااوار هفتاااد سااا: ساایاه کوتاااه نیااای! همااین رویااه رو باارو خلااو ببااین بااه کگااا    مااک_

 .رسکمک
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 :دنده ماشین رو با حرص عو  کردر و زیر لی یریدر

 .ایلگباز کینه _

محبوبااه دوباااره نقااا یااه زوج  اارر و عاشااق رو بااازی کااردیم و بااا        خونااه عمااه  

باز شاات از خونااه عمااه دوباااره لبخنااد از روی لبهااای همساارر رااات  هنااوز از رااارک   

 :درنیومده بودر که  فتم

بااری، حیااف ماایگم تااو کااه خااوب از اختالااااذ سااهیال و خااانوده شااوهرا لاا ذ مااک _

زننااد رو از دساات مااک نیساات بخااوای خشاان عروسااک و سااد حااا یک کااه بااه سااهیال   

 بدیض

 :ای متفکر به خودا  راتزهره

راست میگک! اینا تاو خااک تایم مقابال، ساه هایچ  ال زدنادس تاو خااک خودشاون باا             _

ا رو دیاادر، یااه مسااابقه راار  اال و ناخوانمردانااه  هااایک کااه ماان نمونااه اون تماشااازک

رو نمااایا میاادن  از دساات دادنااا حیفااه! حتااک ممکنااه ایلمااک کااه شاای تمکااین       

ال در مورد اشاار خاون و  لای مامانات باازی کارد، وا ماا اخارا بشاه! اماا هار زاک             سهی

 .بینم ارزا هزینه و زحمت سفر و هتل رو ندارهکنم مکاکر مک

بااه نکتااه  شاانگک اشاااره کااردی! ممکنااه باارا مااادر عزیاازر مشااکلک راایا بیاااد،        _

ساک  دوناک کاه مان دنیاار مادرماه و محالاه ا ن کاه ص ااهم کاردی، تاو عرو          خودذ ماک 

 .تنهاا ب ارر

 :تفاوتک  فتلبخندی زینک زد و با بک

 .کنک  به  و: دامادتون براوووکار درستک مک_

دیگه  احبتک نکاردیم تاا و تاک کاه ماماان و ساهیال ساوار ماشاین شادند تاا باه خوناه              

بر ااردیم  نزدیااک یکااک از مخااازن زبالااه شااهرداری دو تااا نوخااوان مشاا و: زیاارورو  

یال ازر خواساات نگااه دارر، ماشااین رو کااه نگااه داشااتم دو هااا بودنااد کااه لااکااردن زبالااه
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عیاادتون »تااا تااراو: اهاادایک مامااانم رو از زیاا  کنااار کاایفا درصورد و بااا بیااان خملااه  

 .به نوخوونها عیدی داد« مبارک

 :زشمهای من و بقیه زهار تا شده بود  من زیزی نگفتم، اما سهیال  فت

 . وابا برسه به رو  ردرشوهرذ_

 :نازیبایک خواب داد همسرر با لحن

 بخشکضاز کیسه خلیفه مک_

باارای هاازارمین بااار در تااو: امااروز از تااوی صینااه بااه مامااان و سااهیال نگاااه کااردر       

مامان کاه دیاده باود عیادیا باه یاه نفار دیگاه داده شاده، از عوابانیت  ار  راتاه و             

 تمااار  ااورتا برااروختااه شااده بااود  وسااع سااهیال هاام بهتاار از مامااان نبااود  امااا لاایال 

ای روی لاابا اومااده بااود  رااو: خااودا بااود،      صرور شااده بااود و لبخنااد مو یانااه   

تونسااتم بهااا اعتاارا  کاانم  رااو: هاام باارای یاد اااری نیساات، باارای خاارج      نمااک

کااردن و تمااور شاادنه  بمااد از ریاااده کااردن مامااان و سااهیال، دوباااره در سااکوذ بااه     

  .خونه بر شتیم

لباااس بااه اتاااز رااات  در  یااه بسااته نا اات تااو ماااکروویو   اشاات و باارای تمااویه    

سااکوذ شااار خااوردیم، تلویزیااون دیاادیم و خوابیاادیم  زودتاار از ماان رااات خوابیااد و  

 .و تک من وارد اتاز شدر مثال خواب بود

 

 «لیال»

کنناده باود  دوسات نداشاتم تماار تمطایالذ ناوروز        صیاز سا: خیلاک مزخارف و کسال   

ا صتاا باس کانم  هام باه      کنناده باود  توامیم  اراتم مو تا     با این شیوه بگ ره  دیواناه 

ای هااای مو یانااهانگیااز نشاادن تمطاایالذ خااودر و هاام باارای اخاارای نقشااهخاااتر مااال:

 .که در سر داشتم
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میااز  اابحانه رو کااه صماااده کااردر ساایاوا رو  اادا زدرس البتااه نااه مثاال همیشااه بااا      

 .شیطنت و تنازی  ولک خیلک هم یخ برخورد نکردر

» و « دسااتت درد نکنااه »، «یگااه نااداریمض نااون د»، «اون مربااا رو بااده »عباااراتک مثاال  

بااه خااای شااوخیها و  فتمانهااای همیشااگک بینمااون رد و بااد: شااد  شاای   « نااوا خااان

 باال اهمیااده بااودر سااهیال ساااعت دو راارواز داره و مواار بااودر خااوری باارای  اابح     

برنامه عیاد دیادنک ب یانم کاه سااعت دوازده سایاوا رار باشاه و نتوناه ساهیال رو باه            

 اابحانه ازا خواسااتم باارای عیددیاادنک بااه منااز: دایاایا و  ارود اااه برسااونه  حااین

ر کااه خوشاابختانه هاار دو در شاارز تهااران  اارار داشااتند، بااریم  راا یرات و       عمااه

درساات بمااد از تماااس ماان بااا زناادایک شااوکت و اعااالر راتنمااون، مااادرا زناا  زد    

 :و تک سیاوا  فت

 .بگید صیانس بگیره، من کار دارر_

ر و بااه روی خااودر نیاااوردر  مو یانااه تااالا     شااادی و خوشاانودیم رو مخفااک کاارد   

کااردر تااا تااو زیاادن برنامااه عیددیاادنیها، اامیاال خااودر و ساایاوا رو بااا هاام در یااک   

بااازه زمااانک  اارار باادرس تااا همااراه شاادن مااادرا باهااامون منتفااک بشااه    شااته از      

اینکااه مااادر ساایاوا بااه عنااوان بزر تاار خیلااک خاهااا بایااد منتظاار میشااد تااا او: بااه     

راتاایم  بااه بمااد باره، در حالیکااه مااا بمناوان کااوزکتر بایااد زودتار مااک    دیادنا بیااان و 

تونساات همااین خاااتر خونااه عموهااای ساایاوا کااه بزر تاار بودنااد و مااادرا مااک     

کننااده شاادن عیددیاادنک، روز دور راتاایم همراهمااون بیاااد، بااا وخااود خسااتگک و کساال

ماد باه   و و تک خیالم راحات شاد کاه دیگاه خاایک نموناده تاا بتوناه همراهماون بشاه، ب          

کاام رواباا   فتاااریمون باادون  ربااون  ااد ه و     منااز: عمااو مساامودر راتاایم  کاام   

کلماااذ عاشااقانه مثاال   شااته شااد  رواباا  خساامانیمون هاام در حاادی بااود کااه سااهوا  

دادر  امااا و تااک کااه در منااز:   خااورد واکاانا منفااک نشااون نمااک   دسااتا بهاام مااک 

و دراز ا روی زمااین نشسااته بااودیم، مو ااع بلنااد شاادن خیلااک عااادی دسااتا ر  عمااه
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کرد کاه دساتم رو بگیاره و کمکام کناه، ماثال ندیادر و باا   اشاتن دسات روی زماین            

ای کااه بااه  فتااه ساایاوا از و تااک راادرا اااوذ ی عمااهاز ساار خااار بلنااد شاادر  خونااه

کرده باود، ماادرا باه منازلا نیوماده باود و هار ساا: خاودا تنهاا باه دیادن عماه              

 .راتبزر ا مک

دوناام خونااه مااک»ناا  زدر و ری ااار   اشااتمخ  همااون روز دور عیااد بااه منااز: امیاار ز  

نیسااتید و راتیااد عیااد دیاادنک ولااک بدونیااد خااواهر کوزیکااه روز دور خواسااته بیاااد      

  «.خونتون

 شاتندس بارای هار    هومن و ارانک هم که باه سافر راتاه بودناد و حادود زهاارر برماک       

 .دوشون همون روز او: ریامک تبریک ارستاده بودر

زد بااه ساایاوا و از خسااتگک یااک روز راار مهمااان  صخاار شاای و تااک زری خااانور زناا 

حاا   »نالید، باا اهمیادن اینکاه ماا خوناه عموهاا راتایم دادا دراوماد کاه          و دست تنها 

من کاک باررض باا کاک باررض تاو ا اه یاه  ره باه اکار مان باودی دنباا: مانم میومادی                 

 «... فتک یه مادر تنها هم داررمک

خناد روی لبهاار نماایا نادر، اماا شانیدن       ر رو باا لب خیلک تالا کاردر شاادی خبیثاناه   

خااانور از رشاات تلفنااک کااه ساایاوا بااا اا االه از  وشااا  اادای عواابانک و بلنااد زری

شاانیدرس ی دومتااری بااه راحتااک مااک راتااه بااود تااا صزارا نااده و ماان بااا وخااود اا االه

 .تک سلولهار تزریق کردشور و شمف رو به تک

خااوردر ه بااودر و حساارذ مااکخااودر رو ساار رر مطالمااه کتاااب تااو دسااتم نشااون داد

 ااه بخنادر و خاودر    زرا کتاب تناز برنداشاتم تاا باه هاوای لطااات مطالای کتااب  ااه         

رو رها کنم  حتاک دیادن زهاره ناراحات سایاوا کاه نتیگاه نااراحتک ماادرا باود ناه            

 .ای از شادیم کم نکردس بلکه به شکلک ناباورانه مراعفا کردتنها  ره
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دار شااایطانکهای نم شااااخکها و در الاااا دونساااتم ا ااار تاااو صیناااه نگااااه کااا   ماااک

ای در د: توخاه باه تواویر  هنایم، شاانه     بیانم  اماا باک   دیسنک رو سار و بادنم ماک   والت

 :با  انداختم و  فتم

  !خودذ شرو  کردی! رس نوا خووووونت_

تااا دو روز بمااد هاام اوسااا  رو بااه همااون شااکل ماادیریت کااردرس صشااتک باادون رواباا  

زد امااا از سااهیال هاار روز بااه مااادرا سااری کوتاااه مااک  عشااقو نه  ساایاوا در نبااود  

 فاتم  بیشاتر و تماون باه ییار از      خواسات هماراهیا کانم، مانم زیازی نماک      من نماک 

  شاات  رواباا  هاام مهمااانک راااتن بااه کتاااب خوناادن و تلویزیااون تماشااا کااردن مااک 

 .در حد خواهر و برادر

 اع حسااب کاردن    روز رنگم شایفت کااری مان باود و اخباارا باه بیمارساتان رااتم  مو        

کرایااه ماشااین یااه راکاات کااارذ تبریااک تااو کاایفم تااوخهم رو خلاای کاارد  وارد اتااا م  

کااه شاادر  باال از هاار کاااری راکاات رو باااز کااردر و مااتن درون کااارذ تبریااک رو       

 :خوندر

 لیالی عزیزتر از خانمس»

 .امیدوارر بمد از زند روز به صراما اکری و  درذ استد : رسیده باشک

ک احساساااذ کااه باعااث میشااه باارخالف میاال خااودذ و عزیااز    خااوار از تحریاانمااک

 .دلت راتار کنک زیزی بگم

خااوار از تفاااوذ دیااد اه مردونااه و زنونااه باارای بمرااک راتارهااا از خملااه خریااد   نمااک

 .هدیه بگم

خااوار بهاات بگاام اونقاادر خاااتره  شاان  بااراذ نساااختم کااه بااه حرماات اونااا یااه   مااک

 راتاری که باب میلت نبوده رو رها کنکض

 «ی مهربونیاذ، سیاوای همهادا
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 فاات، اقاا  همااون کااارذ رو تااو راکاات و راکاات رو تااوی کاایفم   اشااتم  راساات مااک 

یه تمریفک کاه از مان تاو مگلاس خواساتگاری ساهیال کارد  اد تاا از ایان اتفا ااذ رو            

 :روشا میدهس  داا دوباره تو  وشم ری ید

ب کاانم کااه خواسااتم مطااابق ارزا و شایسااتگک همساارر مهریااه انتخااا ماان ا ااه مااک»

 «.کردرباید کل دنیا رو مهرخانمم مک

از یااادصوری حاارف اون شاای ساایاوا، لبخناادی روی لبهااار نقااا بساات کااه بااا بااه     

 . دا دراومدن زن  تلفن داخلک اتا م کمرن  شد

منشک دکتر احمادی باود، ری اار داد ا اه کااری نادارر بارر باا  رایا دکتار  در اتااز             

به شاااماره موباااایلم رو رشااات در اتااااز  رو  فااال کاااردر و مثااال بقیاااه موا اااع مشاااا 

دونسااتم مریرااک از بیارون باارار بیاااد  ا اه از بیمارسااتان و دکتاار   زسابوندر  بمیااد ماک  

 .اهمیدرشد، مکاحمدی هم ارخا  داده مک

وارد اتاز دکتار کاه شادر، زناد تاا از رزیادنتها هام اوماده بودناد خهات عیددیادنک و            

مثاال بقیااه خااواب سااالر و تبریااک  ارائااه  اازارا  دکتاار خلااو رزیاادنتها خیلااک عااادی 

 :من رو داد و بمد از راتن اونا با  رمک شرو  به  حبت کرد

  به زنداداا  ل من! زطوری توض عید خوا   شته تا ا نضبه_

 تشکر، سفر زطور بودض خوب بودض_

 :به میزا تکیه داد

سااالر رسااوند  زنااد خااا صراس یااادذ کاارد  اون ماادذ کااه ریشاات بااود کلااک خاااتره  _

 .ساختک براا

 :لبخندر رررن  شد

  .ب ه مهربون و بامحبتیه  به ردر و مادرا راته_

 :از میز اا له  رات و یه ور روی مبل کناریم نشست

  سیاوا زطورهض_
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خوریاهض میریااد بیارون یااا راا یرای   تااون بارای بمااد از هار زااه  ممناون خوبااه  برناماه  _

 مهمونیدض

 :خندید

یاادار نشااده تااا شاای بایااد ریخاات و  هاایچ کاادور، دیشاای رساایدیم، هنااوز ارانااک ب _

راااا بمااد از ساافر رو خمااع کنااه  واسااه اااردا زناا  باازن از بااانوی او: دربااار و اات    

 .بگیر

 :سمن بلند شدن  فتم

 ...خی، خوشحا: شدر از دیدنتو_

 :خدی شد

 ...دونم زطور بگم که ارولک و دخالت برداشت نکنکبشین کارذ دارر    نمک_

 .راحت باشید، بفرمایید_

 :ا کشیده شقیقهدستک ب

ببااین لیالخااان، راسااتا  ااراره باارا سااه، زهااار روز دیگااه بااریم شااما:، مااامبزرگ رو _

ب اریم خوناه خاودا  ماماانم باه خالاه  فتاه، خالاه هام از سایاوا خواساته کاه شاما             

هم بیاید، همگک باا هام باریم  شاوهرذ  باو: نکارده، خالاه هام زنا  زده باه ماماان            

حبت کاان مااا هاام بیااایم  مامااان هاام از ماان  کااه تااو بیااا وساااتت کاان بااا ساایاوا  اا  

  !خواست با تو  حبت کنم که تو هم سیاوا رو مگاب کنک

 :یا خندیدریا

 .عگی نقل  و: تو نقل  ولک شد_

دوناک ا ن خالاه زقادر بابات ساهیال ناراحات       صره زنگیره شاد! حاا ! بهتار از مان ماک     _

 ...وکم اوساعا بهتر بشه و نگرانه  شاید این سفر باعث بشه یه

 :رریدر وس  حراا

 ببخشید ص ا هومن شما از عید ما خبر داریدض_
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 :وری کردخنده یه

 .عیدیض صره مامان  فت_

 .خا شدر و خریان تحویل سا: رو براا تمریف کردرسر خار خابه

 :متفکرانه نگاهم کرد

 ا ن  هریدض_

یومااد  مااون ن  یااه خااورایک ا ااال عیااد خونااه هاار نااه، ولااک صشااتک صشااتک هاام نیسااتیم_

 .ا هم به خاتر  ریه و زاری زری خانور و تحریک احساساذ سیاواهمه

 :زینک بین ابروانا ااتاد

 تو به مادرشوهرذ میگک زری خانورض_

 :خگل سرتکون دادر

تاااونم ماماااان  فاااتم ماماااان، ولاااک بمااادا دیااادر دیگاااه نماااک   اون اوایااال ماااک_

ا سااهم و اناادازه تااون خیلااک بیشااتر از بگم    ببخشااید ص اااهومن ولااک امسااا: خالااه  

ای داشاته باشاه  شااید ا اه مااخرای ساا: تحویال        برداشت داشته بادون اینکاه کاشاته   

کااردرس ولااک ا ن شاارمنده  ا ااه ساایاوا  صورد حااا  مخالفاات نمااک رو بااه وخااود نمااک 

 .هم بگه بریم من محاله بیار

 :بدون اینکه  ره ابروانا شل بشه  فت

مامااان هاام از ایاان خریااان خباار   ااال  مملکاات خااویا خسااروان داننااد! مطمئاانم   _

 .کنه ناراحتیت سر عیدیهنداره که ا رار به اومدنتون کرد  مامان اکر مک

عیاادی ا ااال ارزا ناراحاات شاادن نااداره، البتااه ا ااه مو ااع هدیااه دادن مااا بااه سااهیال _

 .نخوان دوباره اعما: نفو  کنند

سایاوا   ی دلخاواها نرساید، اماا مان از برخاورد     هومن از  احبت باا مان باه نتیگاه     

خیلااک  وز کااردر و هاازار تااا شاااررک رنگااک تااو وخااودر راارواز کردنااد و شااکل یااک  

 لاای خوشااگل رو ساااختند  بااه واحااد خااودر کااه بر شااتم در اتاااز رو  فاال کااردر و از 
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تااوی کااامپیوتر یااه صهناا  بااا  اادای صهسااته   اشااتم و بااا رورااوا ساافید رزشااکک    

وساایقک ر واایدر تااا شاارو  کااردر بااه ر واایدن و زرخیاادن  اونقاادر بااا  اادای صرور م

 .ااتادر  ABR انریی که هومن ندانسته بهم داده بود تمور شد و روی تخت

 اااه کاارده و شااماره بااه شااکم رو تخاات دراز کشاایده بااودر و هاار دو صرنگاام رو تکیااه 

 .سیاوا رو  راتم

 : داا متمگی بود

 سالر، خوبکض_

 سالر عزیزر، تو زطوریض کک بیدار شدیض_

 :تمگی  داا بیشتر شد

 وز رو تختم  مشکلک ریا اومدهضهن_

 !دلم براذ تن  شده_

 : داا رن  شمف  رات

مت  کااک ب و*ساا ربوناات باارر الهااک، د: ماانم بااراذ تناا  شااده  از راه دور مااک    _

 میای خونهض

 :راهار رو تو هوا تکون دادر

تاونک بیاای   دونام مریراک هام واسام بیااد  ماک      ساعت کاری که تمور بشاه  بمیاد ماک   _

 ار بریم بیرونضدنبالم با هم ناه

 همین ا ن میار زرا  بر کنم تا  هرض_

 :زرخیدر و تا باز شدر

 .ا یت میشک اینگوری_

 .تا باشه از این ا یتا، نه از اون ا یتا  تا یه ساعت دیگه ریشتم_

ساایاوا نپرسااید دلیاال ت ییاار راتااارر بااه خاااتر زیااه، اقاا  ب لاام کاارد و بااه  ااو:      

اااتس بااا در  فاال شااده! بمااد هاام  فاال در خااودا بااه اناادازه یااک هفتااه ازر انااریی  ر
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ای باه تحویال ساا: و عطار     رو باز کارده و باا هام  احبت کاردیم، بادون هایچ اشااره        

اهاادایک  اقاا  بهااا  فااتم بماادا بایااد مفواال درمااورد تاانا سااا: تحویاال  ااحبت     

 :کنیم تا دوباره این خریان به یه شکل دیگه تکرار نشه، ر یرات و  فت

خیااا: تحلیاال و صنااالیز اخااتالف شااو  اااردا در   رو بااکحتمااا، ولااک امااروز نااه، امااروز  _

 !امال دلم براذ تن  شده در حد  لیگا کنیم موردا  حبت مک

ای باه در خاورد و بماد از بفرماییاد  فاتن مان دکتار        نیم سااعتک   شاته باود کاه تقاه     

ک و ب و*سااانگیاازی وارد اتاااز شااد و رااس از رو  هااومن احماادی بااا حیاارذ نشاااب   

 :کک به من زد و  فتتبریکاذ سا: نو، زشم

واسااه ماان صب نداشاات، امااا اینطااور کااه بااوا میاااد واسااه ساایاوا خااوب نااون        _

 !داشته

 :خندیدر

  !دیگه دیگه_

 :ای رو به ترام  راتریرینت مقاله

ماان دارر میاارر بیاارون  اوماادر بهاات بگاام یااه نگاااه بااه ایاان مقالااه بنااداز بااه دردذ    _

 .خوره  امال مزاحم نمیشممک

  .ب به سیاوا  فت و زشمکک زد و راتمزاحم نمیشم رو خطا

از رسااتوران کااه بیاارون اوماادیم، دساات در دساات هاام شاارو  کااردیم بااه  اادر زدنس   

نه دریایک بود و ناه سااحلک، اماا مان باه خاای  ادای ویارای ماشاینهایک کاه نسابت باه             

روزهااای دیگاار سااا: تمدادشااون بساایار اناادک بااود،  اادای وزا باااد و برخااورد       

مااا  بااا تمرکااز بیشااتر، بااوی دریااا رو هاام استنشاااز        شاانیدر  احتموخهااا رو مااک 

روی و سااکوذ بااه ارااای ساابزی رساایدیم و بااه کااردر  بمااد از ناایم ساااعت ریااادهمااک

دور از زشاام بایبااان، روی زمنهااای خشااک رااارک نشسااتیم  کفشااار رو درصوردر تااا   

 :به تور کامل از زمین انریی کسی کنم  نگاهک به کفشار انداخت و  فت
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مااوااقک ا ن  ااحبت کناایم رساایدیم خونااه ررونااده ایاان ماااخرا   نظاارر عااو  شااد!  _

 بسته بشهض

  :موااقت کردر و  فت

 !خواهد د: تنگت بگوبگو، هر زه مک_

 :نفس عمیقک کشیدر و شرو  کردر

ناراحتک من اینه کاه تاو و تاک راای ماادرذ میااد وسا ، شال میشاک و درخاا حاراا            _

تاونک بارخالف میال و    تاو ماک   کناک  ا اه اقا  خاودذ باودی، حاق داشاتک        رو  بو: مک

منفمت خاودذ باه خااتر صراماا یکاک دیگاه کاه باراذ خیلاک عزیازه، احساسات رو            

ندیااد بگیااریس امااا اینگااا اقاا  تااو نیسااتک  تااو ماان رو هاام رااا بااه رااای خااودذ ندیااد    

 یری که یاه نفار دیگاه خوشاحا: بشاه  مان و تاو باا هام شاریکیم تاو زناد ک  یاه              مک

مقااابلا بااه کسااک  ااولک بااده و خااودا و   شااریک نبایااد باادون هماااهنگک بااا تاارف 

 :شریکا رو ملزر به اخرای اون کنهس دستا رو به عنوان ایست با  صورد

خواسااتم هاار زااه دیرتاار بحااث و   حاارف صخاارذ رو  بااو: ناادارر  ماان اقاا  مااک    _

خاواد عمال خراحاک سانگینک رو انگاار      مگادله بینماون رایا بیااد  مثال کساک کاه ماک       

هاک باه تمویاق مینادازه، دنباا: تای سانتک میاره،         بده، اماا باه خااتر تارس از دردا     

دوناه راه  ریازی از عمال خراحاک ناداره  مان اقا  داشاتم یاه خاورایک           در حالیکه ماک 

خریاادر واسااه خااودرس  وااد سو اسااتفاده خنسااک نداشاام  خواسااتم تبااق     زمااان مااک 

برنامااه خودمااون راایا بااریم و صخاار شاای بهاات بگاام  یااه کوزولااو هاام اکاار کااردر   

تار باه را یرا برساک  ا اه      خاوب و عاالک باشاه، راحات     ر اب تاه  شاید ا ه بمد از یاه 

حااس باادی در ایاان مااورد بهاات دساات داده، مت ساافم  در مااورد  ااو: دادن باادون       

دونسااتم ایاان کااارر خااالف ادعاهااا و  هماااهنگک حااق بااا توئااهس همااون مو ااع هاام مااک  

باورهااای خودمااهس امااا خاادای ماان شاااهده باادخور صتاایا  ااراتم و تااک مامااان           
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و ب ااه التماساام کاارد  تااو خااای ماان نبااودی متوخااه احساااس اون  اونگااوری بااا  ریااه

  .مو ع من نمیشک

 :با زمنهای زیر دستم بازی بازی کردر و  فتم

یمنااک هاار و اات مااادرذ بااا ب ااه و  ریااه زیاازی ازذ بخااواد بایااد انگااار باادی،      _

باادون درنظاار  ااراتن شاارای  خودمااونض ببخشااید ایاان رو ماایگم امااا مااادرذ تااو رو    

کنااه  ماان کااه هنااد  حربااه باارای مهااار کردناات داره اسااتفاده مااک  شااناخته، از همااین 

خگرخوار نیستم، ا اه مادرشاوهرر یاه  ادر بارار بارداره، مان ده  ادر خلاو میاار  اماا            

 بااو: کاان حتااک یااک بااار هاام باادون نیاات خاااص، خیااری بهاام نرسااوندند   بااو: دارر  

 اینکااه ماماناات تااو راتااار و عیاادی دادن و مسااائل مااادی تفاااوذ ااااحا بااین ماان و    

یکطراااه نمیشااه   ر اب تااهساهیال میاا اره، ربطااک بااه تااو ناادارهس امااا تاو هاام  بااو: کاان   

 .نمیشه از اون ور هیچ نکارند و اق  انتظار برداشت محوو: رو داشته باشند

 :با لبخند دردناکک بهم خیره شد

تونسااتک درک کنااک زقاادر باارای یااه ماارد سااخته همساار و مااادرا      کاشااکک مااک _

 .از هر ترف کشیده بشهمقابل هم باشند و مثل تناب 

 :نفس عمیقک کشید و ادامه داد

در هاار  ااورذ، ماان  ااو: میاادر تااالا کاانم دیگااه باادون هماااهنگک بااا تااو  ااولک بااه _

الشاما   ارار باده، تاو هام  او: باده مان و         کسک نادر کاه بخاواد زناد یمون رو تحات     

باه عناوان یاه ارزناد، یاه تاک رسار کاه رادرا هام ااوذ             شرای  مان رو درک کناک   

 ااایفک در مقاباال مااادرر داررس حتااک ا ااه مااادرر متقااابال بهاام راسااخ نااده،        کاارده و

 !م  فم یه سری کارها رو براا انگار بدر  درکم کن

 :ز: زدر به زشماا و  فتم

 بو:، به شرتک کاه ایان و اایفک کاه میگاک منااااتک باا حقاوز همساری مان نداشاته            _

دونااک رو ودذ مااکباشااه، منظااورر اینااه کااه ا ااه کاااری بااه نظاارذ  ااالحه و و یفااه خاا 
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بینااک انگااار بااده، امااا بااه خاااتر  ریااه ماماناات و تحریااک احساساااذ نااه  ا ااه راایا   

نشااده، مثاال شاای سااا: نااو تااو هم ااین مااو میتک  اارار  راتااک و تااو خااواب دادن       

تاار بشاان، مست  اال بااودی، باادون اینکااه بااه مشااورذ بااا ماان اشاااره کنااک کااه حساااس

 شهض  بو:ضر زک میشه  باخواب  طمک ندهس بگو ببینم برنامه

 :دستا رو به نشانه موااحه خلو صورد

 . بو:_

دونسااتم باااز هاام در صینااده ررونااده ایاان اخااتالف نظاار بااه  اااهر بسااته شااد، امااا مااک  

 .مشابها ر  خواهد داد

ساایاوا ارزنااد دلسااوز و مهربااونک هساات و بساایار احساساااتک  زری خااانور هاام        

 .ا برسهنمایک به خواستهبلده زه خوری با مظلور

 .این بود به همین که اوا ل بین این راتارها زیاد بشه هم راسک بودر وا میت

 

 «سیاوا»

انگیااز بااود، نیمااه دومااا خاا اب و   کننااده و مااال: هاار زقاادر نیمااه او: عیااد کساال  

کننااده شااد  مامااان در اعتاارا  بااه ساافر نراتنمااون بازدیااد عیاادمون رو رااس  ساار رر

د و روز بماادا همااراه  نااداد تااا یااازدهم کااه سااهیال و سااریار از شهرسااتان اومدناا     

 .دختر و دامادا برای عیددیدنک به منزلمون اومد

 : بل از اومدن مهمونا، مامان تماس  رات و یادصوری کرد

سریار ایناا باه خاواهر خیلاک بهاا میادن  یاه هدیاه درسات و حساابک باه ساهیال باده              _

 .خلو اامیل شوهرا سربلند باشه

خلاو شاوهرا عیادی بگیاره بگیاد      من که عیادی ساهیال رو دادرس ا اه باراا مهماه      _

 .همون رو کادو کنه یواشکک بدید به لیال، بها بدر

 : دای مامان دلگیر شد
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 .... یه تیکه تال بها بده  سریار واسه خواهراا_

 : دار رات با 

کنناد ربطاک باه مان ناداره! باه       کاار ماک  اینکه سریار یا امیار واساه خواهراشاون زاک    _

خوایااد خلااو اامیاال   ک رو نمیشاامرند  مااک  ااو: خااود سااهیال دناادون اساای ریشکشاا    

  .دونید رو بدید بها بدرشوهرا کم نیاره خودتون هر زک  ال  مک

 : دای مامان دلخورتر شد

 !وا ما که _

 .و تق  وشک رو  طع کرد

مهمونااا اوماادن و خیلااک  اارر و  اامیمانه زااه از تاارف ماان و زااه از سااوی لاایال          

ون مو ااع اوماادن یااک سااکه   نااوازی  ااورذ  رااات  مامااان هماا  راا یرایک و مهمااان 

رارساایان وکیااور شااده داخاال خیاابم   اشاات کااه یااک ربمااک بمااد از اومدنشااون،        

همااون رو بااا تمارااااذ و تبریکاااذ مممااو: بااه خااواهرر دادر  سااهیال وسااریار خیلااک   

عادی تشکر کردند، اما لیال بادخور تاو هام راات  زناد لحظاه بماد هام باه اتااز راات            

 :و بیشتر رو به سریار  فتای به سالن بر شت و همراه با مگله

ایاان مگلااه رو سااهیال خااون اوایاال ازدواخاام بهاام هدیااه داد، خااودا لطااف کاارده و   _

کاانم ا ن بیشااتر بااه کااار خااودا   مطالاای مهمااا رو هایالیاات کشاایده، توااور مااک   

  .میاد

سااهیال مگلااه رو نگراااتس امااا سااریار بااا دیاادن رناا  رریااده مامااان و سااهیال و زهااره  

اهمیااد مگلااه حاااوی نکتااه خا ااک هسااتس بااا نزاکاات    برااروختااه ماان، خیلااک سااریع 

زیاد مگلاه رو  راات و تشاکر کارد  ا اه نگااه ماماان و ساهیال  ادرذ داشات، در خاا            

همساارر بااه ده  ساامت مساااوی تقساایم میشااد  مااادر و خااواهرر شااوک زده سااکوذ    

اختیااار کاارده بودنااد و ماان هاام الکااک باارای بااار دور میااوه و شاایرینک تمااارف کااردر    

تااک ااااراد خااانواده  و صسااوده تکیااه داده بااود بااه مباال و حااا: تااک    لاایال هاام صرار  
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ررسااید  خیلااک زود سااهیال از خاااا بلنااد شااد و اماار بااه راااتن کاارد     سااریار رو مااک

ای بااه لاایال انااداخت و در مقاباال لبخنااد بساایااااار  رمااک رو دریاااات      نگاااه خواامانه 

الیکاه  کرد  ماماان هام مراطرب باا لبخنادی توانمک خاداحااظک کارد و ساریار در ح         

 .ی  فت و رات«سک یو لیتر»کرد مگله لوله شده رو از خودا خدا نمک

 :با راتن مهمانها نگاهک برزخک به لیال انداختم

ا ن راحاات شاادی بینشااون دعااوا انااداختکض سااهیال خااودا بااه اناادازه کااااک زمااین   _

 زنکضمک لگد بها داری کرده باز سر شتریت یکینه خورده هست، تو هم 

 :بل نشستخونسرد روی م

یااه بااار صراس و ترمااه باااهم دعواشااون شااد، ترمااه اومااد ز ااولک کاارد  فاات صراس   _

س حاا  شاده حکایات مان و ساهیال! مان مگلاه ای کاه خاودا داده          «خاودتک »بهم  فتاه  

ای مطلاای اسااااه بااه خااودا رااس دادر  یااادر نمیاااد هی و اات      بااود رو باادون  ره 

ا یاه عا رخواهک حتاک کوزولاو     ای ازا اباراز نادامت یا   بابت مگله یاا هار راتاار دیگاه    

کااردر و دیااده باشاامس کااه ا ااه دیااده بااودر یقااین باادون مگلااه رو ریااز ریااز مااک        

 .ریختم تو سطل زبالهمک

 !کنکخیلک نامردی اینگوری از مهمونت ر یرایک مک_

 :با حف  همون صراما خواب داد

ادعااای مردونگااک نکااردر، هرزنااد کااه هی و اات هاام مردونگااک از اونطاارف ندیاادر   _

ت دارر سااهیال و ماماناات یادشااون بیاااد زااه راتااارایک بااا ماان داشااتند و همااین    دوساا

بیانن، بااز هام اداماه میادن  مطمائن بااا ا اه تاو باه           ا ن هم که دارن بازتابا رو مک

  .کردردادی، منم مگله رو رو نمکخواهرذ عیدی مراعف نمک

 :داد زدر

 .ابله، سکه رو مامان داد، شایدر خودا داد_

 :ا خورد ولک سریع خودا رو خمع و خور کردیه کوزولو خ
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در هاار  ااورذ باارای خودشااون ارزا مااادی هدیااه اهمیاات داره، بااه ماان کااه         _

شارمنده سایاوا خاان، عزیزماک، خاودذ      ”  دنادون اسای ریشکشاک    ”رساه میشاه   مک

دونااک  امااا و تااک علیااریم  ااو: زنااد روز راایا کااه باادون     هاام خااوب ایاان رو مااک 

تاار حتااک از تاارف ماماناات بااه سااهیال  ی اسااااههماااهنگک بااا هاام کاااری نکناایم، کااادو 

میاادی، بایااد نگااران ایاان تیاا  برخوردهااای ماان هاام باشااک  درسااته مشااکل خودمااون 

رو حل کاردیم ولاک  فتاه باودر دوسات نادارر دو مااه بماد عروساک بیاار،  فتاک بایاد             

  .بیای  ا ن دیگه راحت شدر، تسویه حساب کردرس هم با تو، هم با سهیال

 :کرد،  فتور که میز رو خمع مکبلند شد و همون ت

 .کنمبخوای بریم عروسک سهیال من دیگه مخالفت نمک_

خااوابک شااده بااودرس خسااارذ  شاای از نگرانااک برخااورد سااریار بااا سااهیال دزااار بااک   

محلااک زناا  زدن و خباار  ااراتن رو هاام نداشااتم  هاار زااه لاایال تنااازی کاارد، بااا بااک   

کاارد، رشااتم رو خارونااد  خااواب دادر  کمااک ساارا رو روی کااتفم   اشاات، نوازشاام   

)خاروناادن رشاات یکااک از بزر تاارین ل ایاا  بشااریه، حتمااا تااو بهشاات یااه حااوری       

مسئو: رشت خارونادن صدماسات، شاک نادارر(س اماا مان خاوابک نادادر تاا خساته شاد            

در بااا اامیاال لاایال تااو رااارک تبااق  ااراری کااه از  باال   اشااته بااودیم باارای ساایزده بااه

رر  اابح زود راتااه بااود و یکااک از     یطریااه همااراه شاادیم   اادرا رساارعمه همساا    

ص زیقهای بازرگ راارک رو  راتاه باود   ابال همسارر  فتاه باود تمدادشاون تاو ایان            

رسااه  هاار کسااک ممکنااه نیااک هااا خیلااک زیاااده و تااا شواات، هفتاااد نفاار هاام مااکریااک

اامیاال همساارا رو هاام بیاااره  بااه خاااتر همااین از مااادرر خواسااته بااودر همراهمااون  

لقاا همراهاک کناه  متقاابال     خاواد ساهیال رو در کناار ماه    ماک  بیاد که  باو: نکارد و  فات   

لقاا ببیناه بارادر ساهیال رشتشاه!      مادرر از من خواسات سایزده رو باا اوناا باشایم تاا ماه       

 .که من  بو: نکردر و  رار شد تا ناهار با اونوریا باشیم، بمد بیایم ریا اینوریا
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ودر  هماان باادو ورود،  ا کارده با  ای باود کاه  ابال هام تگرباه     خماع خاوب و  امیمانه   

ساات بااا دیاادن و سااالر کااردن لاایال  ریرزنااک کااه بماادا اهمیاادر مادرشااوهر عمااه صزاده 

 : فت

 تو دختر نوراللهکض_

 .بکبله بک_

 :نگاهک به من انداخت

 شوهرتهض_

 .بکبله بک_

 :با تمار وخود لبخند زد و دستاا رو با  صورد و از ته د:  فت

خوشابخت بشاک ااساانه خاان باه حاق رانی        الهک شاکر، راس تاو هام شاوهر کاردیس       _

 !تن

 .بکممنون بک_

باک از  باک  اورذ  راات و هار داماه باک      تا  هر زناد باار ایان  فتگاو باین لایال و باک       

شااد  داد، شاااد مااکازدواج ااسااانه، ترانااه، الهااار و بقیااه اسااامک کااه بااه لاایال نساابت مااک 

همااه رو کاارد و تمااار ماادذ هاام خوشااحا: و ساارخوا بااه بقیااه ااااراد خمااع نگاااه مااک 

 .کردارزندان و بستگان نزدیک خودا توور مک

بااک کااه صلزایماار حااادی داشاات، خااانم مساان و هوشاایاری هاام در خمااع   در مقاباال بااک

اناداخت و بااا نگااه خاااص بااه خانمهاای خااوون و باادحگاب    باود کااه مرتای تساابیح مااک  

 فاات  اوج ایاان نگاااه خاااص زمااانک کنااان اساات فراب مااکنااچشااد و نااچخمااع خیااره مااک

امیاار و لاایال بااا هاام شااوخک کردنااد و امیاار باارای  ااراتن  اارف صخیاال از       شااد کااه

همساارر، بااه زور دسااتا رو ری ونااد و بمااد از داد و نالااه لاایال  اارف رو  رااات          

و تک لیال شاوخک خادی شارو  باه مشات زدن باه باازوی بارادرا کارد و امیار بارای            
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ید، همااه دساات زدنااد و  ب و*ساادلگااویک، خلااوی خمااع خااواهرا رو ب اال کاارد و    

 :شویقا کردند، اما بانوی تسبیح به دست بلند و ییر منتظره  فتت

 :امیر رو به بانوی تسبیح به دست لبخندی زد و خواب داد _

 ...ارمایشتون کامال درسته، منتها_

 :دست دور شونه لیال انداخت و ادامه داد

ه و ی و*ساااینگااا هاار کااک هااوس کاارده خااواهرا روا یاات کنااه و درنهایاات ب      _

کاااری یساات و خااواهر نااداره، بااره یقااه باباااا رو بگیااره کااه زاارا کاامبااراا مقاادور ن

 .کرده

هاای تئااتر دساتاا رو باه تارف محماد ص اا دراز کارد و باا لحاان          بماد مثال هنرریشاه   

 :دوبلورهای ایلمهای هندی  فت

 .بررصه ردر   سپاسگزارر برایم خواهری ساختک تا او را بیازارر و ل ذ همک_

 :ادمحمد ص ا هم خونسرد خواب د

 .کنم رسرر  دیگه این یه کار ازمون براومدخواها مک_

همااه بااه ایاان راسااخ محمااد ص ااا خندیدنااد و بااراا دساات زدنااد و بااانوی تساابیح بااه    

هشاادار  دساات سااری بااه ت سااف تکااون داد و دوباااره بااه  کاار  فتاانا مشاا و: شااد  

بااانو باعااث شااد بقیااه زوخهااا حواسشااون رو خمااع کننااد و راتااار ییاار ممقااولک نشااون  

امااا تااا زمانیکااه مااا در خممشااون حرااور داشااتیم بارهااا بااه دور از  وشااهای بااانو  ناادن 

کاااری یم و راادرمون کاام ی و*ساامااا ا ن هااوس کااردیم خواهرمااون رو ب   » فتنااد 

یم یااا حاارار  ی و*سااکاارده، صیااا خااایز اساات همساارمان رو بااه زشاام خااواهری ب     

و نالااه هااا زهااارزانو نشساات رو زمااین و صه و صخاارین بااار نویااد مثاال یماازده « اسااتض

همسار بایاد زاه کانمض! بارر خاای خاواهر نانم رو مااچ          خواهر و باک من بک»سر داد که 

خاوار، خاواهر!!! خادا ازذ نگا ره امیار مناو       کنم یا نناه بزر ماوض! باباا مان خاواهر ماک      

 « !به هوس انداختک
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ای ب یر از تیکه باانوی تسابیح باه دسات کاه باه ساویه خناده باد: شاد، مشاکل دیگاه            

ه ماان بااا لاایال بااه  رمااک همیشااه برخااورد نکااردر و متقااابال لاایال هاام  راایا نیومااد  البتاا

هااا شاد و بیشاتر و اتا رو باا اوناا   روناد  مان هام باا           عماه بیشتر خا ب عاروس  

 .بحثهای مردونه خودر رو سر رر کردر

 

 «لیال»

نیکهااامون بمااد از ناهاااری کااه مااا و امیاار اینااا مهمااان مامااان بااودیم و مثاال همااه ریااک 

خمااع خااداحااظک کااردیم و از رااارک  یطریااه بااه رااارک خنگلااک        لوبیااارلو بااودس از 

محلاک کارد، تاو راارک خلاو      شیان راتیم  برخالف شای   شاته کاه سایاوا بهام کام      

دیگااران خااوری وانمااود کاارد کااه کسااک متوخااه مشااکلمون نشااد  هرزنااد و تااک ازا  

خواسااتم دوتااایک بااریم  اادر باازنیم اقاا  نگاااهم کاارد و هی ااک نگفااتس و یااا زمانیکااه   

ای بااردر لبخناادزنان تشااکر کاارد و برنداشاات و راانی د یقااه بمااد کااه الناااز   بااراا زاا

زااای دور  ردونااد، یااه لیااوان برداشااتس امااا همینکااه اختالامااون تااو خودمااون مونااد و  

کننااده کسااک از روی نگاااه و راتااارمون متوخااه تاانا بینمااون نشااد، باارای ماان راسااک  

  .بود

ه  ولااک و تااک وارد رااارک محلااک عاا ابم ناادتااو ماشااین هی ااک نگفااتم تااا دوباااره بااا کاام

 شاتیم، خاودا بارای صشاتک ریشاقدر شاد و باا        ا ماک شیان شادیم و دنباا: خاانواده   

دلایلا واسااح  اناداز راه هموااحبتک رو بااز کاارد     احبت در ماورد نساابت خاانم تیکااه   

کااردر خااانواده خااودا انتظااار تاانا بااین مااا رو داشااتند و بدبینانااه توااور مااک   بااود 

ین مااا دو نفاار، خوشاانودی مااادر و خااواهرا رو بااه دونااه ناااراحتک بااخااودا هاام مااک

دونسااتم ا اار  دنبااا: داره  بنااابراین نخواسااته  اازک دستشااون بااده  حیااف کااه مااک    

ازا تشااکر کاانم رااررو میشااه، و رنااه حتمااا مراتاای سپاسااگزاری خااودر رو بهااا     

 .کردراعالر مک
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از ماشااین کااه ریاااده شاادیم، دساات هاام رو  ااراتیم  ساابد خوراکیهااایک کااه باارای ایاان 

 .رف صماده کرده بودر رو برداشت و به سمتشون راتیمت

لقاا باا   ک  ارر و  امیمانه باین مان و ماادر و خاواهرا و ماه       ب و*سا بمد از سالر و رو

لقاااا احوالپرساااک کاااردر و روی زیراناااداز کناااار  ساااریار و مگیاااد ص اااا شاااوهر ماااه 

ررساایدند زری خااانور و سااهیال زنااان حااا: ااااراد اااامیلم رو مااک  همساارخانم نشسااتم 

ای هدیاه دادر  بااز هام دلایلا واساح باودس       ه انگاار ناه انگاار دیشای بهشاون مگلاه      ک

  !باخک هستیمخککرد ما خیلک با هم خکلقا باید توور مکمه

خاوب و  رماک باا     ر اب تاه کارد کاه خلاوی خواهرشاوهرا     سهیال شدیدا تاالا ماک  

هااایک کااه زری خااانور روساات کنااده بااود همساارا داشااته باشااه  مرتاای بااراا میااوه

کاارد  نشساات و در  وشااک باهاااا  ااحبت مااک باارد یااا زفاات شااوهرا مااک و مااکر

کاارد تااا خوخااه هااای هنااوز ناهااار نخااورده بودنااد و سااریار تااازه منقاال رو صماااده مااک 

 .سیخ  راته رو کباب کنه

 :زری خانور که نزدیک من و سیاوا نشسته بود صهسته و زیر لی  فت

هاال رااوچ بااا خودشااون  زقاادر خااوب شااد دساات خااالک نیومدیااد  زن و شااوهر یااه   _

 نیاااوردن! همینگااوری عسنواار عسنواار دستشااون رو  ااراتن بااه ریششااون راشاادن اوماادن   

خوخااه رو سااریار خریااد  باارنی هاام ماان در کااردر صوردر  میااوه و صخیاال هاام ماان     

لومبااونن و بااه سااریار اُرد بسااتنک و بااال: میاادن  صدر بااه   صوردر   عااین  اااو هاام مااک 

 .این مفتخوری تو عمرر ندیدر

 :زد به مسخره بازیسیاوا 

یااه ساا ا:ض خااواهره هاام ریااا داره یااا ریااا شااوهرا باارا هاار دو شااون کفایاات   _

 کنهضمک

 :مامانا خندید و با ح  زیاد به سیاوا نگاه کرد و  فت

 !تربیتبک_
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ای هسااتند کااه صدر از دساات اونااا بااه تااو خهاانم عقربهااای خااراره»امیاار همیشااه میگااه 

شاایه بااودن بهاام دساات داده بااود  مااار    ، احساااس مااار یا «ماریاشاایه رناهنااده میشااه 

لقااا بهااا رناهنااده شااده  ب اال دسااتم نشسااته  ای کااه زری خااانم از دساات مااه یاشاایه

 :بود، دستم رو  رات و صرور نالید

ر تااا میاااد خااودا رو واسااه شااوهرا شاایرین کنااه، زنیکااه خااودا رو میناادازه ب اه _

 وساا   باارا سااریار زااایک ریخاات، زنیکااه ایااراد  رااات داداشاام زااای رررناا          

خااورهس لیااوان رو از سااهیال  رااات خااالیا کاارد رو زمااین، خااودا لیااوان رو راار   مااک

کاارد باارد داد بااه داداشااا  اوماادن دوتااایک باارن  اادر باازنن، یاار زد داداا ا ن       

  !خوای بریشلویه خای  در زدن نیست، کگا مک

اخمااک رو  ااورتم اومااد و بااه زهااار نفرشااون کااه کنااار منقاال خوخااه بودنااد و  ااحبت  

صمیاازی مثاال دوساات دختاار دوساات رساارها  اه کااردر  بااه تاارز ایاارازکردنااد نگاامااک

کاارد و دهاانا هااا رو تساات مااک صویاازون باارادرا بااود  مگیااد هاام مرتاای خوخااه   

زد اماا کاامال بارای مان مشاخ  باود زقادر داره        خنبید  سهیال به  ااهر لبخناد ماک   مک

 .خورهحرص مک

دا ل از مو ااع ناهااار همااه خوو ااا مگیااد بااه ماان و ساایاوا ا اارار کردنااد کااه حاا     

دونسااتم اکاار کاارد کااه ا اار نمااک خوخااه کباااب باارداریم  مگیااد زنااان تمااارف مااک  

کااردر خااودا خوخااه هااا رو خریااده  لحاان و راتااارا باارای نساابت دوری کااه    مااک

داشااتیم زیااادی  اامیمانه بااود  بمااد از ناهااار زری خااانور رو بااه مردهااا بااه ویااژه        

 :دامادا کرد و  فت

 !میاد تو این هوای عالک خسته شدید یه دراز بکشید، حالتون خا_

سااریار سااریع اتاعاات اماار کاارد و ساارا رو رو رااای سااهیال   اشاات و زشااماا رو  

 :لقا از توی ماشین سریار یه کوسن صورد و  فتبست  نفهمیدر کک مه

  . یره اینگوری  بیا براذ بالا صوردرداداا  ربونت برر  ردنت درد مک_
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خاواد تحمال   تاا رو زاه خاوری ماک     یه لحظه باه  هانم رساید ایان شای زاااف ایان دو       

کناهض حاا: داداا خاودا    ساتض نقاا هاوو رو داره باازی ماک     کنهض بیماره یاا دیواناه  

 . یره با این اداهاارو که بیشتر مک

 :لقا و  فتمرو کردر به مه

لقاااا خاااون، خاااوب هاااوای زنداداشااات رو داری، راااا درد نگیاااره  دمااات  ااارر ماااه_

صوردر می اشااتم داداشاام  ودر نمااکخااداییا ماان خااای تااو بااودر ا ااال بااه روی خاا     

 .خیا: زندادااحالا رو ببره، بک

 :لقا  رات و  فتسیاوا هم بالاا له بالا رو از دست مه

 ...خوره، کمرا درد  راتهدست شما درد نکنه، این کوسن به درد مامان مک_

هاار زااک اکاار کااردر نفهمیاادر کوساان و تااک خااایک باارای تکیااه دادن نیساات زااه       

رااع کمار درد زری خاانور نقاا داشاته باشاه، اماا ت ییاد کاردر و           خاواد تاو  خوری مک

ا ایاان شااد کااه زری خااانور ساار رو کوساان   اشاات و بااه رهلااو دراز کشااید    نتیگااه

سااریار و مگیااد ساار رو رااای همسرانشااون   اشااتند و اسااتراحت کردناادس ماان و        

 .سیاوا هم دست هم رو  راتیم و راتیم به  در زدن

خوردناد  زری خاانم ساریع یاه لیاوان      دناد و زاای ماک   و تک بر شاتیم هماه نشساته بو   

زااای باارای رساارا ریخاات و بااا  اارف شاایرینک بااه ساامت ساایاوا  رااات، ساایاوا 

 :زای رو برداشت و زیر لی  فت

 .مامان! لیال_

 .خورهوا مادرخان! لیال که زایک نمک_

خواساات ای بااه رهلااوی ساایاوا زدر و اشاااره کااردر مهاام نیساات  دلاام نمااک   سااقلمه

لقااا بیاااد و رااس اااردا همااون رو زماااز زری خااانور بااا ماان بااه زشاام مااه ساابک راتااار

 .کنه تو سر سهیال  بابت رو کردن مگله هم به شدذ رشیمون بودر
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من با تواور اینکاه ساکه رارسایان رو سایاوا بادون همااهنگک باا مان باه خاواهرا             

داده، کاام صوردر و سااریع واکاانا نشااون دادر  و رنااه تواامیمم ایاان بااود کااه مگلااه    

 .راره کنم و دور بندازررا 

سااریار ریشاانهاد داد والیبااا: بااازی کناایم، ر یراتااه شااد و ماان و همساارر و سااهیال در  

مقاباال سااه نفاار دیگااه بااازی رو شاارو  کااردیم  احساااس کااردر مگیااد بااه تاارز         

ای تورهااا رو باارای ماان میناادازه  حااس خااوبک نساابت بااه نگاههااا و راتااار     م رسااانه

یااه توااور از بااازی بیاارون بیااار و خمااع    خواسااتم بااه خاااتر   اارما نداشااتم  نمااک 

 دیگااه و شااده خسااته کاارد اعااالر دوسااتانه رو خااراب کاانم  امااا و تااک ساایاوا      

 دو هاار و کشاایدر کنااار بااازی از سااریع زد، اشاااره هاام ماان بااه و کنااه بااازی خااوادنمااک

 :نشستیم مادرا ریا و راتیم زیرانداز ترف به

 ا داره تاو رو ناه هماه  زارون عوساک! باه خاای اینکاه تاوپ رو نگااه ک       مردک زشام _

 .کنه، دیگه بلند نشوصنالیز مک

  .همینگا میشینم زشم، تو عوبانک نشو، باشه _

بالاا االه شااالم رو روی  ساامت خلااوی مااانتور باااز کااردر، هاار زنااد مااانتور تناا        

 :نبود  زری خانور صهسته  فت

باد  لقاا بادا میااد از ایانم     سهیال هم ازا خوب نمیگه، مان اکار کاردر زاون از ماه     _

  .میگه

 .زیزی نگفتم و با نوشیدن یه لیوان صب از  حبت درمورد مگید سر باز زدر

تاا یاک سااعت بماد کاه باه ا ارار         باز الهاک شاکر هایچ کادور از زشام مان ندیدناد        

مااادرا در اون خمااع بااودیم، اخمهااای ساایاوا بازنشااد و ماان هاام از خااار تکااون       

تقلیااد از سااریار ماان رو   کااردیم، مگیااد بااه و تااک از خمااع خااداحااظک مااک  نخااوردر 

 : فت مقدمهبک و کرد خطاب زنداداا 
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سهیال خانور  فتاه شاما تاو خااخرود یاه باا  داریاد، ایشااب داماه بماد هماین خماع             _

  .تو با  خاخرود

 :با لبخند  فتم

 .با  ما که نیست،  احی داره خودا_

 صدرسا کگاستض_

 :سیاوا دستم رو  رات و با لبخند رر حر ک خواب داد

 . ه زمانک خواستیم با شما بریم، صدرسا رو متوخه میشید      بریم عزیزرا_

سااوار ماشااین شااده بااودیم و از رااارک هاام بیاارون اومااده بااودیم، امااا هنااوز ساایاوا   

 :زدداشت یر مک

مااردک زتاار باااز عوسااک مفتخااور! بمیااد نیساات صدرس بگیااره خااودا بااره راایا    _

 ره مناعات تباع، یاه  ره یارور          سرایدار با  بگه مهماون االنایمس باره تاو  صخاه یاه      

خاااود باشاااه!   با اون نگاههاااای هیاااز و توناااه باااکعه   زقااادر یاااه نفااار ماااکعاااهعاااه

مزخااراا     یااادذ باشااه تحاات هیییاایچ شاارایطک خااایک کااه ایاان مااردک هساات رااا   

 !ن اریم     رفیوز زایارذ

 

 

 «سیاوا»

تااو مطاای  دو هفتااه ای از رایااان تمطاایالذ و شاارو  زنااد ک مممااولک   شااته بااود      

 :بودر که سهیال تماس  رات و  فت

 .یه سورررایز براذ دارر  با لیال برای شار بیاید خونه مامان_

بااه همساارر زناا  زدر و اتااال  دادر و ساااعتک بمااد هاار دو مسااتقیم از محاال کااار، بااه  

منااز: مامااان راتاایم  وارد خونااه کااه شاادیم بااا دیاادن صزیتااا حسااابک خااا خااوردر         

دار تناا  روشاایده بااود بااا شاالوار خااین   ز خلااو دکمااهحگاااب شااده بااودس یااه بلااو بااک

موهااای تالیاایا اونقاادر بلنااد بااود کااه کاماال روی نشاایمنگاه مباال رهااا شااده بااود  بااا  
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لاایال دساات داد و باباات ازدواخمااون تبریااک  فاات و صرزوی خوشاابختک کاارد  بااا ماان   

  .هم خیلک  رر و با محبت برخورد کرد

 !کک اومدیض خبر نداشتم_

 !بکض دلم براذ تن  شده بودرریروز اومدر  خو_

زیر زشمک نگااهک باه لایال اناداختم، عاادی باود  باه تارف اتاا م راات تاا لباساا رو             

صسااتینک عاو  کناه   ارر  فتگاو و احوالپرسااک باا صزیتاا باودر کاه لاایال باا تااپ حلقاه           

کااه زیاار مااانتوا روشاایده بااود، کنااارر نشساات  سااهیال بااا لحاان خا ااک رو کاارد بااه    

 :همسرر و  فت

 .ییم رو دیدی زقدر خوشگلهض مدا: تالی المپیاد ایزیک دارهدختر دا_

 :لیال با محبت به صزیتا نگاه کرد و  فت

صور بااوده، ا ناام صمریکاساات  امااا در  ساایاوا بهاام  فتااه بااود دختاار دایاایا ماادا:  _

 .الماده زهره شما زیزی نگفته بودمورد شدذ مالحت و زیبایک اوز

 :صزیتا لبخندی از روی ادب زد

 .طف دارید، سیاوا خان هم همینطورشما ل_

 :سهیال تممدی رو به لیال  فت

 داداشم بهت  فته بود صرزوا بوده با صزی ازدواج کنهض_

 :به صنک لبخندا رات و بر شت

  خداض صره سیاواض_

 :اخمک به سهیال کردر و رو به همسرر  فتم

 .مربوب به دوره ب گیمه  خیلک سا: ریا_

کاارد لاارزا دسااتهاا رو مخفااک نگااه داره، بااا حفاا  لرزیااد و تااالا مااکدسااتاا مااک

 :همون لبخند رو به صزیتا  فت

  .ماشاب شوهرر زه با سلیقه هم هست_
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 :مامان صه رر ممنایک کشید و سهیال سریع  فت

منظااور ساایاوا از خیییلااک سااا: راایا، دو سااه سااا:  بلااه  در وا ااع و تااک ماار  از    _

 .مد بیرون فس ررید و رات صمریکا، داداشم از اکرا او

  :داد زدر

 !دونک حرف نزنسهیییال! در مورد زیزی که نمک_

 :روست  اف و خوشرن  صزیتا  ورتک شده بودس رو کرد به همسرر

کنااه  از ب گااک از ایاان تیاا  شااوخک هااای صزاردهنااده       سااهیال داره شااوخک مااک  _

یاه احسااس کودکاناه باود مرباوب باه دوران        خوشا میوماد  حارف سایاوا درساته     

 .کودکک

 :سهیال خیلک خونسرد روی مبل لم داد

 کنید تو اامیل همه منتظر ازدواج شما دو تا بودندضحاشا مک_

 :رن  لیال به شدذ رریده بود، اما لبخند روی لباا بود

 تا این حدض_

 :شدذ  دای صزیتا اندکک با  رات

سااازه و بااه  وااد  تااو خاانس خواهرشااوهر خااودذ رو نمیشناسااکض از کاااه کااوه مااک  _

 .لو میادتخریی خ

 :تفاوتک  اهری راهاا رو روی هم انداختلیال با بک

شاون رو کساک باین اامیال یاا      باشه هام عگیای نیسات، اکثار ب اه هاا همسار صیناده        _

کنناد  ممکناه هماون احسااس تاا بزر ساالک هام تاداور ریادا          دوست و صشنا توور ماک 

 .کنه

 :به  ود عو  کردن ااز  فتگو با نگاه  رمک ررسیدر

 اامیلتون عاشق شخ  خا ک بودی، تو ب گکضتو هم تو  _

 :ت ییدی سر تکون داد و با خنده  فت
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از و تااک یااادر میاااد تااا دوازده سااالگک، عاشااقا بااودر  و تااک مطماائن شاادر هاایچ     _

 .راهک برای و ا: وخود نداره خیلک یوه خوردر

ساامک کااردر منطقااک باشاام و تمواابک برخااورد نکاانم، امااا باااز هاام سااربان  لاابم بااا     

 :د و عوبک شده بودرراته بو

 کک بوده تراتض_

 :برهمشخ  بود از کالاگیم ل ذ مک

 !حدس بزن_

 !نریمان،     درا،   نیما،    رسا    ککض خودذ بگو_

 !عمو مسمود_

 :با تمگی ررسیدر

 عاشق عموذ بودیض_

تیاا  بااود و مهربااون  همیشااه هاام باارار خااوراکک و  از و تااک یااادر میاااد خااوا  صره،_

ریاد  دروا اع یاادر نمیااد یاه باار دیاده باشاما، زیازی بهام ناداده            خبازی ماک اسباب

باارد باا ساالیقه خاودر باارار هدیااه   صورد یااا خاودر رو مااک باشاه  یااا یاه زیاازی باارار ماک   

ناه اینکاه مان تنهاا دختار خاانواده باودر، اونام بماد از شاا تاا رسار! ناازر               خریاد  مک

ازدواج کاانم خیلااک  و تااک اهمیاادر هاایچ راهااک نااداره بااا عمااورخیلااک خریاادار داشاات  

 ! ریه کردرس شکست عشقک خوردر

 :مامان با حسرذ صهک کشید

کاارد  ا ااه یااه  ساایاوا ماانم همیشااه رااو: تااو خیباایا رو واسااه صزیتااا خاارج مااک    _

دادا بااه صزی، بااس کااه دوسااا   خااورد مااک دادن نمااکخااوراکک خاااص بهااا مااک  

 .داشت

 «!!ای خدا من زیکار کنم از دست مادر و خواهررض»
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عشااق کااودکک، صزیتااا از داخاال کاایفا یااه خمبااه ساااعت درصورد و بااه بااا رایااان بحااث 

 :ترف لیال  رات

 . ابلت رو نداره لیال خون!  راا واسه اینکه بدونید به یادتون بودر_

همساارر م دبانااه تشااکر و خمبااه رو باااز کاارد  دو تااا ساااعت ساات مردونااه و زنونااه     

و مگاادد از بااود از یااه برنااد ممااروف  هاار دو ساااعت خدیاادمون رو دساات کااردیم     

 .صزیتا تشکر کردیم

 :سر رر  فتگو بودیم که صزیتا  فت

 .کک و ت داری یه سر بیار ریشتض اکر کنم دو تا دندون روسیده دارر_

 : بل از من مامان  فت

همااین ا ن شااار کااه خوردیااد، بماادا باارو مطاای ساایاوا  کلیاادا دساات خودشااه _

  .و ت  راتن نداره

شاد کاه باه مطای باریم  لایال هام حاسار شاد کاه           ر یراتم و بمد از شار صزیتاا حاسار   

 :سهیال با تمنه  فت

  !صارین عروس خانور، زقدر به شوهرذ اعتماد داری_

 :بر و بر به سهیال خیره شد و بر شت به سمتم و  فت

  .منم برسون خونه لطفا_

 .عمرا برسونمت خونه، دستیار ندارر، میای مطی دستیارر میشک_

 زودتار از مان تماور میشاد، میوماد باا  و در کناار خاانم         بمرک از روزهاا کاه کاار لایال    

کاارد و بااا و ااایف دسااتیار دناادان صشاانا میشااد   ااد ک دسااتیارر، کارهااار رو نگاااه مااک 

حتااک زنااد باااری کااه خااانم  اااد ک عگلااه داشاات، لاایال و ااایفا رو البتااه بااا ایمااا   

 .من، به عهده  رات

و  بااه تمریااف کاارد و  سااوار ماشااین کااه شاادیم، صزیتااا از خاااتراذ کودکیمااون شاار  

لاایال بااا لبخنااد در حالیکااه بااه در ماشااین تکیااه داده بااود و هاار دوی مااا رو خااوب        
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سارا رو خلاو صورده    و کارد  صزیتاا وسا   اندلک عقای نشساته       دیاد،  اوا ماک   مک

بااود و بااا هیگااان ماااخرای صزمااایا صتاایا انااداختن تااو شیشااه نوشااابه دارای الکاال    

 : فت، و تک به اینگا رسید که نمتک و ترکیدن شیشه تو دستاا رو مک

بااازی کااردر و شیشااه رو شااکوندرس تاا مامااان اینااا اوماادن، ساایاوا  فاات ماان صتاایا _

ساوختس ولاک کساک متوخااه    حاا  دساتهای مان زخماک شااده باود و خاون میوماد و مااک       

نشااد، مشتشااون کاارده بااودر  عمااو احمااد عواابانک شااده بااود کااه ا ااه شیشااه بااه        

قاادر عواابک شااده بااود کااه خلااو ماان  ااوا شاادید و اونخااورد کااور مااکزشاماتون مااک 

 فااتم عمااو تااو رو خاادا   کااردر مااک ساایاوا رو  رااات و ری ونااد  ماانم  ریااه مااک   

 .دعواا نکنید   ناه داره

 :لیال خندید

  .هایک بودید  خدا خیلک بهتون رحم کرده بودهرارهعگی صتیا_

 :با حسرذ  فتم

دیگااه صزمااایا خرکااک بابااا تااو انباااری زناادانیم کاارد کااه  انگااار همااین دیااروز بااود،_

 !ی ، زه زود   شتیانگار ندر  منم نگرانیم زخم دست صزیتا بود  هک

خاوری حارام رو   خنده لایال کمرنا  و محاو شاد  اهمیادر  ناد زدرس موناده باودر زاه         

 :توخیه کنم که صزیتا  فت

سایاوا تاو ب گااک همیشاه سااوررمن و حاامک مان بااود  اماا تااو بزر ساالک روحیاااذ        _

تااا صساامون بااا هاام ااارز کاارده بااود، اقاا  همدیگااه رو دوساات  ماان و ساایاوا زمااین 

داشااتیم همااین، باادون اینکااه بتااونیم خوو اایاذ اخال ااک همدیگااه رو تحماال کناایم     

مااان یاااه دختااار بلنااادررواز باااودر و هساااتم کاااه صرزوهاااار رو در ازدواج و شاااوهر   

خااواد کااه بتونااه بااراا  بیاانم  باارعکس ساایاوا یااه دختااری مااک  دیاادر و نمااکنمااک

ربیاااره و در کنااارا  لاادر بااازی کنااه و اماار و نهاایا کنااه    ا ناام    سااوررمن بااازی د

ماان ساایاوا رو تااو اامیاال از همااه بیشااتر دوساات دارر بااه خاااتر خاااتراذ  شاانگک    
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کااه باهاااا داشااتم  در وا ااع اون احساسااک کااه سااهیال روا ت کیااد داشاات نهایتااا  باال 

از بیساات سااالگک ماان از بااین رااات  هاام در ماان، هاام در شااوهر تااو! صرزوی ماان        

 .خوشبختک سیاوشهس امیدوارر حراار رو درک کنک

 .لیال کالمک نگفت و اق  سری تکون داد

بااا کمااک همساارر بااه عنااوان دسااتیار، دناادان روساایده صزیتااا رو راار کااردر و بمااد هاام 

 .به منز: دایک رسوندیما  تو مسیر بر شت لیال ساکت و تو اکر بود

 

 «لیال»

ا و صزیتااا  راتااه وا و خااانوادهخیلااک ناراحاات بااودر و حااس باادی از حراهااای ساایا 

کاردر  تاا ا ن ا اه    هاای  ریاه ماک   شادر و هاای  خواست یاه خاا تنهاا ماک    بودر  دلم مک

دونسااتم باااز  ساایاوا مااادر و خااواهرا رو بااه ماان تاارخیح داده بااود تااه دلاام مااک    

ی عاشااق منااهس ماان تنهااا عشااقا هسااتم  امااا ا ن اهمیاادر کااه  باال از ماان ایاان خونااه 

ی د: بیاارون راتااه، امااا  شااتهس مهمااونک کااه ا اار زااه از خونااه  ای داد:، مهمااان دیگااه

  باارزشااک یاد اریهاااا رو خااا   اشااته و  ااابخونه اون یاد اریهااا رو زااون شااک      

تااوی  ااندو خونه مخفااک کاارده تااا یااه و اات تااو کااوران حااوادث صساایبک نبیننااد و      

ی دلاک کاه تاوا سااکن شادر، نوسااز نیسات و        حاس ایان کاه خوناه     اراموا نشاند  

دار بااود و ا نیسااتم، دل اارکینم کاارده بااود  نفساام یوااه      اااحبخونه ماان اولااین 

 :ااسردهس وخدانم نوازشا کرد و زیر  وشم زمزمه کرد

نخااورده و صکبنااد   اشااتند مگااه همااه صدمااا  باال از ازدواخشااون دلشااون رو دساات » 

کااه تااو از ایاان بنااده خاادا تو ااع داریض اون مااو مک کااه دختاارا ساایزده سااالگک ازدواج  

ساارا هگااده سااالگک، دلشااون بکاار بااود و دساات نخااورده  ا ن مگاار     کردنااد و رمااک

اینکه ترف مشکل داشاته باشاه تاا سان باا  باه کساک عال مناد نشاه  خاودذ رو زارا            

 ااکض تااا دوازده سااالگیت خاااترخواه عمااو مساامود بااودی، و تااک از اکاارا        نمااک
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اومدی بیارون کاه را یراتک عشاق محاا: و حرامیاه  تاو دوره نوخاونک از ارهااد رسار           

مسااایه خوشاات میومااد  تااو دوره دانشااگاه از علااک حسااینک خوشاات میومااد  بااین      ه

باشااک شااده بااودی! باارای تااو ایااراد نااداره اقاا  واسااه       خواسااتگارا دیوونااه وکیاال  

 «سیاوا بدهض

 :نفسم کز کرد یه  وشه و مظلور خواب داد

صخااه هاایچ کاادور از ایناایک کااه میگااک تااو اامیال نبودنااد و کسااک از حرورشااون تااو    »

نداشاات  بمااد هاام بیرونشااون کااردر، ن اشااتم کسااک زیاازی در موردشااون  دلاام خباار 

دونسااتند  عمااال یااه خااورایک نااامزد بودنااد  بمااد ماان خلااو  بفهمااه  امااا صزیتاااس همااه مااک

 حتماا و تاک اولاین باار مناو تاو اامیلشاون دیدناد باا صزیتاا مقایساه شادر              صزیتا هی م 

 «. یررمن در مقابل اون ده از بیست رو هم نمک

 :ای به باسنم زدخلو اومد و با نوک را سربهوخدان 

خمع کان خودتاو! اااز مظلاور نماایک واساه مان برداشاته! ا اه تاو د: سایاوا صزیتاا             »

اومااد خواسااتگاریت! بمااد هاام هااومن کااه هردوشااون رو  باایا از تااو خااا داشاات، نمااک

میشااناخت واسااطه نمیشااد! تاارس تااو از اینااه کااه حریااف رو شااناختک  تااازه حریااف     

و رنااه هاار کسااک   فتااه خااودا زنااد سااا: راایا انوااراف داده  هاام نیساات، تبااق 

 «.... زند تا از این حریفها داره که

 خوای زیزی بگکضنمک_

 :از هپروذ دراومدر

 هانض_

 :ای زدلبخند عاشقانه

 !کنکض بلند بلند اکر کن منم بشنوربه زک اکر مک_

 :رهلوی زپم رو به رشتک  ندلک تکیه دادر و به تراا بر شتم
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ززونااد، امااا کااه بااودر نیمااا خیلااک هااوار رو داشاات  خااودا باادخور منااو مااک   ب ااه _

ای ا یااتم کنااه، حتااک امیاار  تااو اامیاال مااا  ااحبت ازدواج   داد کااس دیگااهاخااازه نمااک

ساات  از همااون ب گااک بااه هممااون ماایگن مثاال خااواهر و    اااامیلک کااال مطاارود شااده 

امیلک رو یااه خااورایک اامیلهااای ماان شاایمه ارتااودکس هسااتند و ازدواج ااا     برادریااد 

 نیساات یااادر خونماون،  بااود اومااده شاد،  کااه ساالا  یااک و بیساات دونناد   مکاروه مااک 

ا زااک بااودض خااایزه زنااکمااک حاادس  بااده خااایزه بهاام خواسااتمااک زیاازی زااه ساار

ا رو بهاام نشاون داد  اولاین کسااک کاه سااارا رو تاو اامیاال     عکاس دختار مااورد عال اه   

ه کااه مثاال خااواهراا  دیااد ماان بااودر  بااه سااارا هاام  فتااه بااود یااه دختاار خالااه دار   

اینااا بااا ازدواخشااون مخااالف بااودن و خیلااک ساان  خلااو راشااون     دوسااا داره  خالااه

عروسیشااون تااو ایااار    امااا  ساامت هاام شاادند و بااا هاام ازدواج کردنااد       انداختنااد 

امتحاناااذ رایااان سااا: بااود و ماان نتونسااتم بااا مامااان باارر نیشااابور   اااهرا تااو مراساام  

خالاه یاه عکاس تکاک تاو لبااس داماادی        »میگاه  خشن، نیما خلاوی خاانما باه ماماانم     

کناه و میگاه عکاس دامادیات     ر هام شایطنتا  ال ماک    خالاه « ازر بنداز مخواوص لایال  

خااوای بفرسااتکض! هی ااک دیگااه، خلااوی سااارا اینطااور نشااون میاادن رو باارا عشااقت مااک

کااه نیمااا خاااترخواه ماان بااوده و هنااوزر دوساام داره  تااا و تااک هاام کااه بااا هاام رااات و 

ر بااه هاار دلیلااک از محبتهااای بااک شااائبه نیمااا بااه ماان فتااه دخترخالااهصمااد داشااتن بااه  

کردنااد  اولااین بااار کااه سااارا رو دیاادر باادون هاایچ برخااورد و باارای سااارا تمریااف مااک

ای خاودا رو بارار  راات و باد برخاورد کارد  هار زقادر هام          ریشینه منفاک   شاته  

 تااالا کااردر بهااا بفهمااونم خریااان اون زیاازی کااه بهااا  فتنااد نیساات، اایااده     

 .نداشت، باورا نشد

کارد و باا ناوک انگشاتان دسات زاپا کاه        با اخمک ناشک از تفکر به خیاابون نگااه ماک   

 .کردا بازی مکا داده بود با زونهبه لبه رنگره تکیه

 خوای بگک از صزیتا بدذ اومدهضا ن مک_
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نیاات کاانم  تااازه اون ساار یااه سااو  خااوار بگاام احساااس سااارا رو درک مااک نااه، مااک_

 ....اهم شده بود  برای من که شما دو تادزار سو تف

 .حرام رو  طع کردر و دیگه ادامه ندادر

 !بین ما دو تا هی ک نبود، صزیتا که  فت مربوب به دوره کودکک بوده_

 :اخمک کردر

یااه احساااس کودکانااه باعااث میشااه تااو بزر سااالک همااه منتظاار ازدواختااون باشاانض   _

 !دوره نامزد داشتک  فتک یه فتک! باید بهم مکتو باید بهم مک

 :با حیرذ و تمگی  فت

 ااکض دارر ماایگم بااین مااا هی ااک نبااود  اوایاال دانشااگوییم نااامزدض!!! زاارا زاارذ مااک_

به ایان نتیگاه رسایدر کاه صزیتاا همسار مناسابک بارای مان نیسات  از اکارا بیارون             

اوماادر  بااه خااودا هاام  فااتمس اوناام  فاات کااامال درسااته، مااا بااه در ازدواج بااا هاام     

تااونم از بااین بباارر  سااهیال رو کااه خااودذ امااا حااس ب گاایم رو کااه نمااکخااوریم  نمااک

میشناسااک  خواهرشااوهر بااازیا  اال کاارده بااود خواساات از حرااور صزیتااا باارای صزار  

تو اساتفاده کناه کاه موااق هام شاد  ولاک بااور کان باه خاون خاودذ کاه عزیزتارین               

 کوساام هسااتک، بااین ماان و دختاار دایاایم هاار احساسااک بااود تااو کااودکک و نوخااونک خااا  

موند و باس  ا ن و همیشاه، زناد ک مان تاویک و باس  مان زیکاار کانم زماان ب گایم            

 !تو نبودی تا عاشقت بشمض

 :لبخندی زدر و  فتم

 !اداذ بشم اینقدر  شن  و راحت بلدی خرر کنک_

 :خندید و لپم رو کشید  کمک من من کردر و با ناز  فتم

 !سیاااواض_

 خون د: سیاواض_

 :اد کردر و  فتمدر د: تمار مموومین رو ی
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 کنک زرا مامانت و سهیال از من خوششون نمیادضتو اکر مک_

 :اخمک رو ریشونیا  اهر شد

کاااک  فتاااه از تاااو خوششاااون نمیاااادض عاااروس و زناااداداا بهتااار از تاااو کگاااا     _

خواسااتند ریاادا کنندض    اخال شااون ایاان خوریااه! یااه کاام زیااادی حسّاساان و خااود   مااک

خااوری بااا سااس شااکالتک    دسااتگاهک مااک بااین! تااو اهمیاات نده!   بسااتنک    باازرگ

 اراوونض

کنااه  همااون شاای، تااو خونااه زنااد باااری دیاادر موبایاال دستشااه و ریامااک بااازی مااک   

اس بااازیا  راتااه   ارتاارس و نگرانااک ساارایم اومااده بااود کااه نکنااه بااا صزیتااا اس    

و تک باه دستشاویک راات ساریع موباایلا رو زاک کاردر   ابال باا هام تواااق کارده             

ئاک از هام نداشاته باشایم و هار دو رماز  وشاک همدیگاه         فاک بودیم کاه هایچ زیاز مخ   

دونسااتیم  سااریع ریامکهاااا رو دیاادر، مخاااتبا سااهیال بااود! نفااس راحتااک     رو مااک

 :کشیدر و متن ها رو خوندر

 «کنک زند ک من و لیال رو به دعوا بکشونکخیلک نامردی اینگوری تالا مک»_

خااودذ صتاایا بیااار   لقااا بهتااری، تااو هاام لنگااه خواهرشااوهر     اکاار نکاان از مااه  »

ای  اقاا  ماان مثاال شااوهرذ نیسااتم کااه دربساات باااورذ کاانم  یااه لحظااه اکاار ممرکااه

 «کن که شاید مه لقا بازتاب راتار خودته

 فتااک و ای بااراذ مهاام بااودر توهماااذ خااودذ رو اینگااوری خلااو لاایال نمااک ا ااه  ره»

 « راتکبا ناراحتک اون، صراما زند یم رو نمک

 «هایک که  فتک، ناراحت کردیرو هم با یاوه نه تنها من و لیال، صزیتا »

 «کنم حسادذ عقلت رو خشک کرده اهک او اذ اکر مک »

 فات خااواهرذ اینقاادر  باباات ساورررایز امشاای وا ماا ممنااون، ا اه کسااک بهام مااک     »

 « .حسود و نفهمه باورر نمیشد

 :بمد از شا تا ریامک سیاوا دو تا ریامک هم سهیال ارستاده بود
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 «زینه زک داره که من بخوار بها حسادذ کنمضضصخه اون بو»_

دوناان شااما دو تااا همدیگااه رو خااوای زناات رو خاار کنااک، بکاان  ولااک همااه مااک مااک »

دوست داشاتید  حاا  صدر حساابت نکارد و باه خااترذ ایاران نموناد بحاثا یاه زیاز            

 «.ستدیگه

 :های بمدی از سیاوا بودریامک

شااگاه ماان از اکاار صزیتااا اوماادر    شاامور، نفهاام، همااون اوایاال دان  صخااه ا  ، بااک »_

 «بیرون  زرا اینقدر رو مزخرااذ  هنیت رااشاری داریض

خااواهر و برادریمااون  طااع بشااه بااه ایاان راتاااراذ ادامااه      ر اب تااهدوساات داری »

 «بده

کنااه، ایاانم شااانس ماساات    کننااد خواهرشااون  روشااونک مااک   مااردر نااامزد مااک  »

 «کنهخواهرمون از عال ه کودکیمون، نامزد واسمون درست مک

 «کنهدر سمن یه نگاه تو صینه بنداز، برا شناخت بوزینه بهت کمک مک»

همااون مو ااع ریااامکک از سااهیال رسااید، اقاا  خاا  اولااا رو تونسااتم بخااونم، نخواسااتم 

 :بازا کنم

 «....ییرذ بمید نیست به خاتراز تو بک »_

خااا هااای تلویزیااون رو خابااه موبایاال رو د یقااا ساار خااای  اابلا   اشااتم و شاابکه    

در  لبخنااد اتمینااان بخشااک کااه روی لبهااار اومااده بااود رو بااه  هقهااه باباات ااایلم    کاار

 :سینمایک تنز شبانه متول کردر و رو به سیاوا ررسیدر

 خوری در کنمضزایک مک_

 

 

دو شاای بمااد از مهمااونک صزیتااا، ساایاوا زناا  زد و  فاات دوباااره بایااد بااریم خونااه   

بااا  و خااای خااانم  اااد ک  مااادرا، احرااار شاادیم  کااارر کااه تمااور شااد، راااتم تبقااه 

 اارار  ااراتم تااا بنااده خاادا زودتاار بااه خونااه و زنااد یا برسااه  حاادود ساااعت هشاات 
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شی، با هام باه منزلشاون راتایم و متوخاه شادیم خالاه راسایه و ماامبزرگ هام اونگاا            

هسااتند  تااو ایاان اکاار بااودر ا ن دیگااه زااه سااورررایزی برامااون تاادارک دیدنااد،       

یاا هماون اریبناده    « خار کان  »ری خاانم باا لحان    ا رار داشتند امشای هام بیاایم کاه ز    

 :مخاتی  رارر داد

  ک یه مادری اینگا هست دلا براذ تن  میشهضکگایک توض! نمک_

زیر زشمک نگاهک باه دور و بارر کاردر، اا اله سایاوا از مان زیااد باودس هار زقادر           

هاام یااک روزه زشااماا زاا  شااده باشااه، محالااه زشاام تااو زشاام ماان بااا ساایاوا    

حراارذ هووخشااتره!  ااراره بمیاارر ایاان اینگااوری باهااار حاارف    یااا » ااحبت کنااه  

 «زنهضمک

 .شما لطف دارید، د: به د: راه داره_

 :بر شت به سمت خاله راسیه و رو به خاله  فت

خاادا رو خیلااک شاااکرر لاایال عروساام شااده، خلااو خااودا نمیگمااا، رشاات ساارا هاام  _

 !هداری تو این دوره زمونه نادر فتم  عروس به این خانمک و خانه

کاااار از حرااارذ هوخشاااتره   شاااته! نکناااه صلزایمااار  اااراتم باااه خاااای خوناااه    »

 «!مادرشوهرر اومدر خونه خانم خاماسبکض

 :سیاوا خودا رو روی مبل انداخت

 زک شده مامانض یهو راتک تو ااز مادرشوهر نمونه! خبریهض_

  .وا مادرخان! من همیشه از لیال تمریف کردر_

بیاااره  کنااار دساات ساایاوا نشسااتم و صرور   بمااد هاام بااه صشااپزخونه رااات تااا میااوه  

 :ازا ررسیدر

 زک شدهض خریان زیهض_

 !خبردونم، منم مثل تو بکنمک_
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سااهیال نبااود و همااراه سااریار بیاارون راتااه بااود  بمااد از کلااک حاارف تااو حاارف و       

 : حبتهای الکک، زری خانور  فت

وبااه خااواد بک یماات خااوبک ریشاانهاد داده، مااک  دیااروز باارای خونااه مشااتری اومااد   _

هشاات واحااده یااا شااایدر دوازده واحااده بسااازه  بمااد از راااتن سااهیال ماان یااه نفاار صدر 

خااوار زیکااارض از تراااک سااهیال هاام یااه داروخانااه نزدیااک  خونااه دویساات متااری مااک

خونااه صیناادا دیااده، ا ااه بتونااه اونگااا رو بخااره یااا حاادا ل رااو: رهاانا رو بااده و     

شااه شااه  هاام نزدیااک خونااهساارمایه خریااد دارو کنااه از شاارکت بیاااد بیاارون عااالک می

هاام ص ااای خااودا میشااه و نااوکر خااودا  تااو هاام از اخاااره نشااینک در میااای و یااه     

 .کنکذ مکاکری واسه سرمایه

داشات،  راات و هار کاس ساهما رو برماک     عالک باود!!! ا اه خوناه رادری ااروا ماک      

  !شدعالک مک

کاار نگاااهک بااه ساایاوا انااداختم، لبهاااا رو خلااو داده بااود و بااا اخاام ناشااک از تف      

 : فت

 .ب ارید من اردا برر زهار تا بنگاه،  یمت اینگا و منطقه دستم بیاد، زشم_

مشااتری هاام باارای خونااه  مگااه میشااه همزمااان سااهیال داروخانااه ریاادا کاارده باشااه،    

ا شااده اومااده باشااه و زری خااانور هاام یااک روزه راسااک و مشااتاز بااه اااروا خونااه 

د ساهیال دیاده باا راتانا از ایان       فات نباود  احتماا: زیاا    باشهض یقیناا اینطاور کاه ماک    

دناا  سااهما رو بااه داروخونااه تباادیل کنااه بهتااره، بمااد از راسااک شاادن    ۵خ۱خونااه 

ماون، در وا اع   البتاه ساود هماه    مادرا و ریدا شادن مشاتری باه ماا هام  فتاه بودناد        

  .شون، تو اروا خونه بودهمه

ساایاوا تاا صخار شای بااز هاام زری خاانور حساابک بارار مادرانااه خارج کارد و مان و           

هاار زنااد دیگااه دلیاال ایاان محبتهااا دسااتم اومااده بااود   رو یاارز بهاات و حیاارذ کاارد 

 :بمد از شار زری خانور رو به خاله کرد و  فت
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موناه  الهاک شاکر    از  دیم  فتن دختار ماا: مردماه، رسار و عروساه کاه بارا صدر ماک        _

 .منم از رسر و عروس شانس دارر و هوار رو دارن

بینااک دانشااگاه تهااران درس خوناادر، یااه منااک رو کااه مااک»تااا نااوک زبااونم اومااد بگاامخ 

کنااک زیزایااک ساارر میشااه! خناا  و خوتااو: نیسااتم کااه ایاان ایلمااا رو باارار بااازی مااک 

ای بااه زری خاانور کاارد  مااامبزرگ اشااره  امااا لبخناد زدر و زیاازی نگفاتم   « خارر کناک!  

و بمااد از راااتن مادرشااوهرر بااه صشااپزخونه، خالااه راساایه بااا زهااره و لحنااک کااه         

 :کردر برخالف میلا هست، سیاوا رو مخاتی  رار داداس مکاحس

تونیااد یااه ساااختمون مسااتقل مثاال   تااو و زری ا ااه رو تااون رو ب اریااد رو هاام مااک  _

تااون بخریااد  هاام زری تنهااا    همااین خااا بااا ابماااد کااوزکتر و متناساای بااا بودخااه      

دار بشااید از حمایاات مااادرتون برخااوردار  مونااه هاام شااما دو تااا رااس اااردا ب ااه  نمااک

 .یشیدم

 :سیاوا زیزی نگفت و من به شدذ ترسیدر و در خا  فتم

خاله خون! شاما کاه در خریاان زناد ک ماا هساتید! ماا تاا زناد مااه رایا تاو هماین              _

 ....کردیم و شرای  خوری شد که منساختمون با هم زند ک مک

 :مامبزرگ حرام رو  طع کرد

کاارد  طنتهایک مااکا ن زری دیگااه عااو  شااده، اون مو ااع سااهیال بااودس خاای یااه شاای _

  !دونه خیرخواهشکا ن دیگه زری تو رو شناخته، مک

هااا رو ساار سااهیالی بینااوا شکسااتند! ررحاارص     تفلااک سااهیال، تمااار کاسااه کااوزه   

 :خندیدر

 فتناد و یاه برخاورد    یک روزه به این نتیگه رسایدندض تاا دیاروز یاه زیاز دیگاه ماک       _

 دیگه داشتندس یهو امروز متحو: شدندض

د و زیازی نگفات  ناه ت ییاد کارد و ناه تکا یی  خالاه دوبااره مان           سیاوا نگااهم کار  

 :رو مخاتبا  رار داد
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دوناام یااه کاام اون اوایاال ا یاات شاادی، ولااک ا ن یااه ماادذ از هاام دور بودیااد     مااک_

دوناام مثاال   شااته مشااکل راایا بیاااد  هاام تااو هاام زری بمیااد مااک وسااع ااارز کاارده 

  .کلک تگربه این مدذ کسی کردید

 :ر کرده بود رها کردر و کمک به خلو خم شدرک که احاتهخودر رو از حگم مبل

خودتااون هاام  بااو: داریااد همسااایه شاادن مگااددمون باعااث تاانا زنااد ک ماان       _

کانم خودتاون هام ایان حرااایک رو کاه میگیاد رو  باو: نداریاد و          میشه  احسااس ماک  

کنیاد  ا اه باه خادایک و تاالز مان       تو رودروایسک باا ماادر و خواهرتاون ارماایا ماک     

 ...وا راسک هسو سیا

 !بس کن لیال_

 اادای اعتاارا  ساایاوا کااه بلنااد شااد، بااه عقاای بر شااتم و بااه رشااتک ماابلم تکیااه    

 :ا  فتدادر  سیاوا کالاه دستک  ی موهاا کشید و به خاله

 !اخازه بدید اکر کنیم، ببینیم زک میشه_

 :ترسیده از صخر و عا بت اکر کردنهای سیاوا رو به خاله  فتم

کناه  ایان   کنیاد، ماامبزرگ تاو یاه شاهر دیگاه تنهاا زناد ک ماک         ماک  شما تنها زناد ک _

کنناد یکایا هام خاواهر شاما  نااراحتن بیاان تاو سااختمون          همه صدر تنها زناد ک ماک  

 شما، دو تا خواهر نزدیک هم باشیدس یا تو ساختمون سهیال اینا خونه بگیرند   

 

 )1roman.ir(ساخته شده است رمانیک این کتاب در سایت 

اونگااا کااه زنااد تااا واحاادا رو باارای اااروا   اشااتن، خاای باارن راایا دخترشااون   

 .که همه خا یوشیشون سمتشه

 :سیاوا اخطاری بهم  فت

 !لیالااا_

 :حر ک  فتم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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نادارر امااا    امض خالااه خاون تاو خاوبک و خیرخااواهک شاما شاکک      لایال زاکض درو  ماک   _

ایاان ریشاانهادی کااه از زبااون شااما داره مطاار  میشااه زنااد ک مااا رو بااه مشااکل          

 .میندازه

 :بمد بدون اینکه شخوک رو مخاتی  رار بدر  فتم

همااین رریشاای ص اهانااه و تمماادی خلااوی ماان از عال ااه ساایاوا تااو ب گاایا بااه     _

ماان کشاایدند  زنااد بااار تااا حااا  علنااا  فااتن از  یااااه        فتنااد و صه مااک صزیتااا مااک 

 !خوششون نمیادس بمد یهو امشی من شدر عروس خانور و نمونه

بااه مااادرا خیااره شاادس ساایاوا « دیاادی  فااتم»خالااه دیگااه زیاازی نگفاات و بااا نگاااه 

 .هم کالاه دستا رو روی بینک و لبا کشید و به رشتک مبلا لم داد

  اشااتن سااینک زااای رو میااز،  ااحبت خونااه   بااا اوماادن زری خااانور از صشااپزخونه و 

 : شتیم سیاوا  فتدس اما شی که به خونه برمکتمور ش

ا سار باره   هاا! هار و ات ماماان حو اله     میگم ا ه تو یه مگتمع باا هام باشایم خوباه    _

 ...تونه بیاد بهمون سر بزنه، ما هر و ت کارمک

 :به رهلو به رشتک  ندلک تکیه دادر 

بااه  خالااه هدامنااد ریشاانهاد ساااختمون مسااتقل رو داد کااه بااه مگتمااع  ااانع بشاام      _

مااک شاام  بااه خااون    ااولک بااه ماارگ بگیااره کااه بااه تاای راسااک شاام  من  راسااک   نه   

خااودذ بخااوای اا االه دو تااا خونااه رو از اینااک کااه ا ن هساات کمتاار کنااک، باادخور     

کنمااس ایان دیگاه یاه لحظاه ساا: تحویال نیسات تبمااتا کوتااه باشاه  ا نام              اتک ماک 

سااهیال کااه سااهما رو  تااا مااا مشااکل ا توااادی داشااتیم حراااک از اااروا خونااه نبااود،

تااره، خیاارا خواساات بحااث اااروا راایا اومااد  مامااان تااو کااه بااا سااهیال راحاات     

ا رو هاام تااو ساااختمون سااریار اینااا باارداره کااه     رسااه، خونااه همیشااه اونااور مااک 

 .نزدیک دخترا باشه

 :با دستاا رو ارمون ماشین ریتم  راته بود تا اعوابا رو کنتر: کنه
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ز ازدواج بااا سااهیال یااه خااا باشاان، دو روزه   دونااک مامااان بخااواد بمااد ا  خااودذ مااک _

 ...زند ک سهیال به انا میره

 :رریدر وس  حراا

  .ا کردیمرهض خوبه که زند ماه تگربهاونو ت زند ک ما به انا نمک_

ب ار کالر مان منمقاد بشاه بماد خفات راا بپار وسا  حارام  نزدیکاک ماماان و ساهیال             _

 .اق  سرره، این  زینه رد شدست

 :کرد، من ادامه دادرکمک که سکوذ 

ایان  زیناه کااه بخاواد نزدیااک ماا هاام زناد ک کنااه رد شدسات  زااون  ابال امتحااان        _

 .شده و توزرد از صب دراومده

 ا ه مادر خودذ بود دلت میومد تنهاا ب اریض_

 : کامل به رشتک  ندلک تکیه دادر

 اام  اشااتم همسااایه بشاایم  ماانم نمااکزدر امااا نمااکشااک نکاان، زیاااد بهااا ساار مااک_

اا ب ار  میگم مثل ا ن باا زهاار تاا کوزاه اا اله باا هام باشایم  خاوری نباشاه تاا            تنه

خااوایم بااریم بیاارون یااا یکااک میاااد خونمااون برامااون کااارذ بزننااد    اکر از خونااه مااک

 !اروا خونه ما: یکک دیگست، تاوانا رو من باید بدر

 :ارمون رو به راست زرخوند

ی    شاااته تکااارار بشاااه  دوری و  ارر دوبااااره شااارااینقااادر نگاااران نبااااا، نماااک_

 .دوستک بهتر از نزدیکیه  اما اا له نباید زیاد باشه

 :نفس راحتک کشیدر

خاادا راادرذ رو بیااامرزه، ماانم همااین رو ماایگم  زهااار تااا کوزااه اا االه نااه تااو یااه     _

 .ساختمون

 :ریموذ رارکین  رو زد

 !حا  ب ار خونه اروا بره_
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اا االه مگاااز   دوری و نزدیکیااه  کااا ایاان تمااار نگرانااک ماان خاا   خ» در د:  فااتم 

سااتس ترساام از ایناه کااه باارای تااو همسااایه دیااوار بااه دیااوار  بارای ماان زنااد تااا کوزااه 

 «.شدن باشه

 

ساایاوا بااا زنااد تااا بنگاااه  ااحبت کاارد و  یماات خونااه راادری و     اااردای اون شاای،

هااای اتااراف مطاای  ااحبت کااردر تااا   سااهما دسااتا اومااد  ماان هاام بااا بنگاااهک  

ن خوناه بخاریم  یاک مااهک تاو: کشاید تاا ایان ارایناد          حدا ل نزدیاک محال کاارمو   

انگااار شااد و صرارتمااانک دو خوابااه کااه هنااوز کاماال ساااخته نشااده و بااه مرحلااه           

خریااد کااردیم  ساارامیک و  ااچ رساایده بااود رو در مگتممااک شاایک و بااا کااالس راایا 

تقریباا تااو: دو تاا کوزااه ممماولک بااا مطای اا االه داشات و حاادود راونزده تااا کوزااه       

ر  مااادرا هاام در همااان نزدیکااک مااا بااا زنااد  ااواره اا االه دو تااا      بااا منااز: مااادر 

صرارتمااان خریاادس یکااک بزر تاار باارای سااکونت خااودا، یکااک کااوزکتر باارای اخاااره  

 ااراتن  البتااه ساایاوا بااه اناادازه  یماات دو دناا  از صرارتمااان کااوزکتر رو ررداخاات  

ر هااای مااادرا و سااهیال، اون دو دناا  رو بااه نااا   کاارد و بااا وخااود مخالفاات و تمنااه  

کناه باه ناار     فات زاه ار اک ماک    خودا زد و حاسار نشاد باه حارف ماادرا کاه ماک       

 .من باشه یا تو  وا کنه

صلبااالویک ساایاوا بااه یااک  ۲۰۶وامهااای بااانکک تسااویه حساااب شااد و در نهایاات رااژو 

ای تباادیل شااد  هیوناادایک کااه علیااریم مخالفاات مااادرا بااه نااار ماان   هیوناادای نقااره

 :به سیاوا  فتسند زده شد  زری خانور خلوی خودر 

 !ا کم کنحدا ل ببرا محرر به  یمت ماشین از مهریه_

 : فتسیاوا هم اق  به مادرا نگاه کرد و

 دیگهض_
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کشک زری خاانم بارای یاک مااه بماد از عروساک ساهیال باود و بارای ماا حادود            اسباب

 .بندی وسایل رو داشتیمسه ماه بمدا  کامال ار ت برای بسته

ا رهاان و بیشااتر ای باازرگ در نزدیکااک خونااهداروخانااها ر ااا سااهیال هاام بااا سااهم

 .رولا رو سرمایه خرید دارو کرد

 

 

 

 

 

 

باارای عروسااک خواهرشااوهرر اقاا  مااامبزرگ همراهمااون اومااد  سااریار ا اارار        

داشت کاه باه مناز: رادریا باریم و اونگاا ا امات کنایم، کاه سایاوا مخالفات کارد             

بح بااا ماشااین خودمااون و تااو هتاال اتاااز کرایااه کاارد  یااک سااوئیت زهااار تختااه   اا   

حرکااات کاااردیم، حااادود سااااعت دوازده باااه شهرساااتان ماااورد نظااار رسااایدیم  در 

صرایشااگاهک کااه  اابال مااادر سااریار برامااون و اات  راتااه بااود، صراسااته شاادیم و بااه    

 .خشن راتیم

دوباااره خااواهر شااوهرها بااا عااروس داماااد ر واایدند و ایلمبااردار تاا کری نااداد         

 .وزری خانور حرص خورد و من خیار

هااای سااریار دساات انداختنااد  ااردن عااروس و زلاا     هااا و عمااهدین بااار خالااهزناا

اایااده کاارد، زری خااانور حاارص خااورد و  زلاا  مااازا کردنااد، سااهیال ممانماات بااک 

 .من سیی

مادر داماد باه خاای راو: رو سار عاروس دامااد نقال و ساکه مباارک بااد ریخات، زری            

 .خانور حرص خورد و من شیرینک

 :نک رو به سهیال ممراک کرد و  فتخواهر بزر ه داماد دختر خوو

  .صرزومون بود حلما خون زنداداشمون بشه،  سمت نشد_
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 .سهیال برزخک شد، زری خانور حرص خورد و من شربت

داشااتند و زاا  و راساات بااه   خواهرهااای داماااد از تااوی ساابد شاااباا رااو: برمااک     

 .دادند  زری خانور حرص خورد و من موزعروس و داماد شاباا مک

اماااد یااه کااالف ابریشاامک ساابز بااه نشااانه خوشاابختک دور  ااردن عااروس     ی دخالااه

اناداخت و هاار زااه سااهیال خلااز ولاز کاارد اخااازه ندادنااد از دور  ااردنا باارداره، زری   

 .خانور حرص خورد و من یه لیوان صب

ی کاااری هاام صخاار شاای مو ااع شااار بااود کااه زری خااانور اهمیااد تمااار رااو: و   سااربه

ای کاه ماا باه    ند رهناک کاه خاودا و نایم ساکه     هدایایک کاه خماع شاده از خملاه دساتب     

عنااوان هدیااه عروسااک داده بااودیم متملااق بااه راادرداماد هساات نااه سااریار  زری        

  .خانور حرص خورد و حرصس و من خوخه کباب خوردر با نوشابه

شاای  باال از راااتن بااه هتاال، ساایاوا مااادرا رو بااه بیمارسااتان باارد تااا در کنااار       

هاا رو بشاوره بباره راایین      خاوره، حارص  حر هایک که خاورده  ارص و شاربتک هام ب    

 .زری خانور  ر ک خوید و من صدامس

در کاال خشاان خااوبک بااود، خااوا   شاات! هاار زنااد زبااان ا االک بااود و ماان از         

 . فتگوی ااراد به زبان محلک زیزی سر در نیاوردر

 

 «سیاوا»

کاارد  مااامبزرگ نگااران حااا:  تااو مساایر بر شاات مامااان مرتاای  ریااه و نفاارین مااک  

لاایال تنهااا یااک بااار یااه لیااوان صب دساات مااادرر داد  بقیااه موا ااع یااا بااه   مامااان بااود و 

ی تفااوذ! حتاک از اینکاه هدیاه    کارد، یاا تخماه میشکسات  کاامال باک      تبیمت نگااه ماک  

مااا باارای راادر سااریار شااده هاام ا ااال ناراحاات نبااود، ا ااال بااراا اهمیتااک نداشااتس    

 . اهرا سهیال و ردرسریار برای همسرر ار ک با هم نداشتند



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

748 

 

ا راتااار مثبتااک کااه در تااو: ایاان ساافر داشاات ریشاانهاد نشسااتن مااامبزرگ روی    تنهاا

 ااندلک خلااو بااود کااه خاااا وساایمتر بااود و باارای زانااوان دردناااک مااامبزرگ بهتاار    

خااودا هاام رشاات ساار ماان نشساات و مرتاای زااای و میااوه و تاانقالذ بااه ماان و بقیااه  

 .دادمک

: کااا و  ااوس بااین راه کااه باارای راااع خسااتگک نگااه داشااتم، بااه لیالیااک کااه در حااا  

 :دادن بدنا بود به تمنه  فتم

بااا: کنااه! ا ن داری تااو دلاات بااا: داد مااکزقاادر حااس هماادردی تااو وخااودذ بااک  _

 !زنکضمک

 :ای با  انداختتفاوتک شونهبا بک

نع، از اتفا ااذ رایا اوماده تاو عروساک باه عناوان یاه زن  وز نکاردر  زاون کاامال            _

کناه عشاق و   صرزو باا کساک کاه اکار ماک      کنم و تک یه دختار باا هازار امیاد و    درک مک

کشاهس مت سافانه تگرباه    بیناه، زاک ماک   کناه و حماایتک نماک    اهشاه ازدواج ماک  تنها تکیه

تلااخ خااودر باعااث میشااه بتااونم حااا: سااهیال و همینطااور شااما رو درک کاانم  امااا         

ساایاوا خااان ماان دارر تمااار ایاان اتفا اااذ رو مثاال یااه ااایلم سااینمایک تکااراری کااه    

کاانم  زاارا اکاار کااردی از دیاادن یااه ااایلم بیتک هاام نااداره تماشااا مااکاتفا ااا باارار خاا ا

بینااک لاا ذ بااردرض تااازه  یماات بااا ی بلیاات ایاان ااایلم ناخوشااایند   کااامال  اباال راایا

 .حسابک ا یتم کرده

 !یه  ره تظاهر به همدردی بد نیست_

 :ر کشیددستا رو به  ونه

ریااد تاااوان  ناااه کااه زااک بشااهض کااه دوباااره توااور کنیااد خودتااون خیلااک خوبیااد و دا_

دیادض دسات باردار سایاوا! خاودذ، هام از احسااس مان خبار داشاتک،           نکرده رو مک

 . اشتک بیارناراحت بودی نمکهم از اتفا اتک که  رار بود اینگا بیفته  
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 بل از اومدن به عروسک، لایال بهام  فات میشاه مان نیاار و مان محکام  فتاه باودر باه            

سااخته صدر بفهمااه دو نفااری رو کااه تااا  هاایچ وخااه  دلاام باارای خااودر سااوخت! خیلااک  

حاد ررساتا دوستشاون داره، ا اال هام رو دوسات ندارناد  ماماان کاه  ابال ا اال  و            

بازیااات نیسات، امیادر باه لایال باود کاه خاودا بتوناه حاس منفاک ماماان رو تاادریگا             

از بین ببره که اونام ایان شاد! از زااه احسااس لایال تاا صخارین  طاره صب یاا خاودا            

د یاا مان باه زور صب کشایده باودر بیارون  سافره صب زیار زمیناک          برداشت کارده باو  

خشااک شااده ! مااادر ماان هاام کااه بارنااد ک نااداره  حااا  ماان زااه کاانم بااا ایاان   دیگااه 

 !خشکسالک احساسکض

 !باورر نمیشه اینقدر عو  شده باشک_

خودشااون عوساام کردنااد، البتااه بااا همکاااری تااو! در وا ااع کااار مشااترکک از خااانواده  _

 .محترر سلحشور

 :زشمار رو باریک کردر و ز: زدر تو زشماا

 هنوز تالاک سا: تحویلهض_

تونساتم نماک رو زخمشاون    خواساتم باازر تالااک کانم کاه راحات ماک       نه بابا، ا ه ماک _

تااونم ااایلم بااازی کنااه مااکتفاااوذ شاادر، همااین  ا ااه ا یتاات مااکبپاشاام  ماان اقاا  بااک

  .کنم

 :ای نگاهم کرد و ادامه دادبا لبخند رر عشوه

 ت داری ایلم بازی کنمضدوس_

 . زر نکرده_
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صخرین مریرم که راات باه تبقاه راایین رااتم تاا باا همسارر باه خوناه باریم  لایال رو             

 .با مانتویک خدید که تا اون مو ع تو تنا ندیده بودر، دیدر

 !این مانتو از کگا اومدهض ندیده بودر تا حا _

 .زن  زدر بابا برار اینو صورد برا مامانمه  لباسم خیس نگاست شد،_

 :خندیدر و  فتم

 ب ه رو   اشته بودی رو راذض_

 : رهک بین ابروهاا ااتاد

 .نه، رسره باهار لی کرد شلوارشو کشید رایین،  رات سمت منس صبیاریم کرد_

 :با تمگی بر شتم سمتا

 کنک! زند سالشهضشوخک مک_

ه هام کاه خاالک شاده، کاالس      رنی سالشه  دیدر مان کاه نگاس شادر، مثاناه ایان ب ا       _

رو اداماااه دادرس زور زد، زور زد، ترسااایدر بترکاااه کاااه باااو  ناااد کااال کاااالس رو      

برداشاات  بااا همااون وسااع خاایس کااالس رو ادامااه دادر ن اشااتم بااه هااداا برسااه،     

کالس که تماور شاد باه ماادرا  فاتم، تفلاک اونقادر خگالات کشاید  بماد بابااا باا             

یرصمیااز بااه صدر میکاانن ماایگن ساامیفه تااو  یااه  یااااه عوسااک، از اینااایک کااه نگاااه تحق 

 .خفه! اومد تو کالس هم ین نگار کرد انگار ارث ردرشو ازر تلی داره
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ساات دیگااه! خاایا رساار ب ااه تااا زهاال سااالگک حااا  تااو زاارا اینقاادر ناااراحتکض ب ااه_

 !راکه

ناراحتیم از اینه که از ماادره ررسایدر ساابقه داشاته تاو خوناه هام ایان کاار رو بکناه           _

کناه  اکارا رو بکان سایاوا!     هر و ات عوابانک میشاه ایان کاار رو ماک       فت باباا 

خلو ب اه هماه خااا رو نشاون میاده و خوناه رو نگاس میکناه تاا زناا رو صزار باده             

تونااه مرزهااای بیشااموری رو رد کاارده باشااهض اونقاادر دلاام واسااه   زقاادر یااه نفاار مااک 

ونیا خااواد ماارده رو تااو توالاات عمااومک زناادخانمااه سااوخت کااه حااد نااداره  دلاام مااک

اومااد ولااک ا ن کاانم واسااه زنااد سااا:! تااا حااا  هاام از نگاااه و راتااارا خوشاام نمااک   

 !ا د یقا شبیه الواب دهه شوتهدیگه زندشم میشه ازا   یااه

بااراا دعااا کاان هاادایت شااه  خااز ایاان کاااری از دسااتت برنمیاااد  حر اام نخااور     _

 . لم

راهاارو،  بااا منشااک خااداحااظک کااردیم و از ساااختمون بیاارون اوماادیم  تااو رااا رد      

یهااویک ب لااا کااردر و بااا تمااار وخااود باادنا رو بااو کشاایدر  سااریع از ب لاام بیاارون  

 :اومد

 !بینه صبرومون میرهکنکض یکک مکخاک به سرر، زرا اینگوری مک_

  .کسک نیست، او: مو میت رو زک کردر_

 :با ناز خندید و دستم رو  رات

 حا  زک شد یهو  لمبه محبت شدیض_

 کنمضبه محبت شدرض هیچ و ت از این کارا نمکیهو  لمممرات، بک_

 :ها راتیمدستم رو کشید و به سمت رله

 نه، تو انظار عمومک منظورمه!     مشکلک ریا اومدهض زرا ناراحت شدیض_

 :با انگشت شستم رشت دستا رو نوازا کردر
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بااه ایاان نتیگااه رساایدر ار اات بااا هاام بودنمااون نامحاادود نیسااتس اخاال خباار          _

 .کنهنمک

 : ت بهم خیره شدبا د

 حا  زک شد به این نتیگه روشن رسیدیض_

دکتاار عباادی همکااارر، رریااروز توااادف کاارده، همساارا رو در خااا از دساات         _

داده  ماایگن ساامت شااا رد ماشااین خمااع شااده  خااودا زخاام و زیلااک شاادهس امااا خاادا 

 !خواد دا  همسرا رو تحمل کنهض! وحشتناکهنویی نکنه، زه خوری مک

 !ی خدابنده خدا بها  بر بده،_

سوار ماشاین شادیم و هار دو ماون تاالا کاردیم از اااز یام و نااراحتک دکتار عبادی            

رشات زارا   رماز باودیم کاه موباایلم زنا  خاوردس دکتار عبادی باود!             بیرون بیاایم  

مبهااوذ   ااویک ماان، حااراا رو  فاات و  طااع کاارد  بمااد از ابااراز ناااراحتک و تساالیت 

 .ریم شرو  به رانند ک کردرمونده بودر و با  دای بوز ماشین رشت س

 زک شدض اهمیدر دکتر عبدی بود، زیکار داشتض_

 :با ناباوری لی زدر

 .خواست   بال بها  فته بودر بابار دستگاه ارز داشتهدستگاه ایرهز مک_

 خواست تو این مو میتضدستگاه ارز واسه زک مک_

 :هنوز مبهوذ بودر،  فتم

خااواد داشاابورد رو راااره کنااه،    مااک ا تااو داشاابورد ماشااین بااوده،   عینااک ریاابن _

 .عینکا رو برداره

 :زند لحظه با ناباوری بهم نگاه کرد و بمد زد زیر  ریه

تااون نااامردین! زنااا دیااروز ماارده ایاان بااه اکاار     ممااراتین! همااه تااون بااک همااه_

عینکشه! ککا هام نگزیاده از ماردن زناا! خااک تاو سار ماا زناا کاه دلماون رو باه             
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ا زنااا باادبختیم! خااوب شاد زنااه ماارد و ایاان  لمبااه  شاما مااردا خااوا کااردیم! زقادر ماا  

 ...عواتف شوهرا رو ندید

  .های سگه زدبمد های

 :ای کشیدر و رارک کردرماشین رو به  وشه

 دیضمن زیکارسه بیدسرض یکک دیگه راته دنبا: عینکا زرا به من  یر مک_

 :وس   ریه هق زد

تاااون باااک مااه تااو هااام لنگااه همکاااارذ! ماان بمیااارر نگاااران وسااایلت میشاااک  ه    _

 ....اینعاتفه

ای خاادا! تااو ا ن اوسااا  هورمونیاات ریختااه بهاام، حساااس شاادیس ناراحاات کییساات    _

هاام بااودی، ایاانم شااد مزیااد باار علاات کااه حسااابک  اااتک کنااک  حااا  یااه ماا کری یااه   

 کنه به من زهضیلطک داره مک

خااودر رو بااه تااراا کشاایدر و ب لااا کااردر و صرور رشااتا رو نااوازا کااردر        

 :ریختزد و اشک مکهم نان هق مک

ایشااا  عیاانکا خاارد و خاکشاایر شااده باشااه، ایشااا  بااه ده  ساامت مساااوی تقساایم   _

حاادا ل مگبااور شااه واسااه عیاانکا  کنااهشااده باشااه، ایشااا  باارا زنااا عاازاداری نمااک 

  .زمینک دان کردنعزاداری کنهس کسک نفهمه سیی

 ...خوای دمایت رو هم با لباس من تمیز کنک راحت باا، مشکلک نکمک_

 اادای زنااد سااربه بااه شیشااه ماشااین باعااث شااد سااریع لاایال رو رهااا کاانم  همساارر   

بالاا االه دسااتک بااه روسااریا کشااید و ماارتبا کاارد و از روی داشاابورد دسااتمالک    

تیاا  بااود، بااا لبخناادی مرمااوز روی لاای   سااتاری خااوا برداشاات  یااه رلاایس ریااا 

 :شیشه رو رایین کشیدر و سریع  فتم

 !باور کنید همسرمه_
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شاابتون بخیاارس دوساات عزیااز اینگااا ایرانااه، اقاا  اخااازه داریااد بااا همساارتون   سااالر _

 !کاری کنید  رواب  عاتفک  دیندر مالعار کتک

 :رلیس اهل دلک بودس لبخندی زدر

 .سالر، به روی زشم  حتما_

 :شکالتک از خیبا درصورد و به همسرر داد و رو به من خوند

هک  اادین، بااا هاام و تنهااا   صبااک دریااا  اادین، شااوز تماشااا  اادین، عشااق دو مااا     _

  ... دین،

 

 

 «لیال»

 :رو روی میز   اشتم لیوان صبمیوه

 .ممنون مامان_

 .نوا خونت_

 :رو کرد به امیر

 کنک واسه صبمیوه خوردنضخانمت ویار داره، تو ناز مک_

 :ای از صبمیوه رو نوشیدخرعه

ه ساگده  من خاای نوشاین خساته شادر از عاق و راق  دو  اشاق یا ا بخاوره باا  نیاار           _

  !شکر باید به خا بیارر

 :ا رو بخورهمامان اشاره زد زودتر صبمیوه

ا ااه زمااانک هااوس زیاازی کاارد زناا  باازن بگااو واسااا درساات کاانم  ا ن عواااره   _

 .رای مر   راتم برااس یلیظه، بگو تو ی اا بریزه بخوره  یه  ره  وذ بگیره

 :لیوان خالک رو روی میز   اشت
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اونگاا کمتار حاالا باد میشاه  سار ترماه تاا          مامانشاه   دستت درد نکناه  اماال خوناه   _

خااواد نوشااین رو خااوری بااود  ایاان ردرساوخته نمیاادونم تااا کااک مااک زهاار ماااهگک ایاان 

 .نک مامانمو مریه کردها یت کنه، ترمه هم  داا دراومده میگه این نک

 :با محبت نگاها کردر

 اسم انتخاب نکردیدض_

 :خا کردکوسن رشتا رو خابه

 . ردیم به ترمه بیاددنبا: یه اسمک مک نه هنوز،_

 :با لبخندی مو یانه  فتم

 ...ب ارید مخمل، یُریهذ، تیترون هم خوبه به ترمه میاد_

 :کوسنک رو که به سمتم ررذ کرد رو  راتم و ادامه دادر

 !خوره  ترمه، لمهلومه هم  زینه خوبیه  هارمونیکا به ترمه مک_

رو  _همیشاه زیرمیاز هسات باه خاای اینکاه رااا باشاه        کاه  _بار لنگه دمپاایک باباا   این

 :به ترام ررذ کرد

اااردا باباات عمااه بااودن بهاات احااا باادن حقتااه  بااه ترمااه هاام ماایگم  هاار زااک رااس_

 .دیگه بهت بگه عمه  خوب  اذ خبیث خودذ رو نشون دادی

 :لنگه دمپایک رو سر خاا   اشتم

بک اساامای کاانم  خااو حیفااه ماان کااه ایاان همااه  وز و ساالیقه باارا تااو خاارج مااک       _

 !ریشنهادیم اینه که صکبنده! خنسیت نداره

 :خندید

ص  ص  ص ! از اساامایک کااه رو ب ااه هاشااون میاا ارن نمیشااه خنساایت رو اهمیااد،        _

خااواد ب ااه رو بکشااونه یااه  وشااه روشااکا رو  خااوره! صدر دلااا مااکحااالم بهاام مااک

 !بکشه رایین، بفهمه خنسیت ب ه رو

 : دای مامان بلند شد
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 !ذ  نوشین منتظرتهو     راشو برو خونهصدر یل  کرده با ت_

 رر     تو رو برسونم یا سیاوا میاد دنبالتضخونه مامانشه  زشم ا ن مک_

 :وسایل روی میز رو مرتی کردر

شااار اینگاااییم  ا ااه خونااه مادرخانماات نموندیااد، بیایااد اینگااا، دلاام واسااه نوشااین و   _

 .ترمه تن  شده

 : بل از امیر، بابا  فت

د بیایااد، زناا  باازن بگااو نااازی شااار درساات نکنااه، از ااخمااک کباااب    ا ااه خواسااتی_

 .بگیرر  این ب ه کباب اونگا رو دوست داره

 : وشه زشمک نازک کردر

منم کبااب ااخماک رو دوسات دارماا! تبمایه تاا کگااض اارز   اشاتن تاا کاکض ایان             _

 بود صرمانهای سپنتای بزرگض

 :امیر که از خاا بلند شده بود خواب داد

  .ین بارداره و نازا همه خوره خریدار دارهامال نوش_

 :بابا هم رشت بندا  فت

 .هر و ت باردار شدی بمد نوبت تو میشه  امال برو کنار ب ار باد بیاد_

 !نفهمیدر زرا تمار بدنم  ر  رات و  ورتم  رمز شد
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زری خااانور را شاشااون کاارده بااود  مااا بااودیم و   یااک هفتااه بمااد از عروسااک سااهیال، 

ا کاه رانی روز بماد از عروساک اوماده بودناد       لقاا ایناا و خالاه بازر ا باا خاانواده      مه

ا سااریار مونااد ار شااده بودنااد! دو مااد: یاا ا درساات کاارده    و خونااه خااواهرزاده

هااای یاا وذ کبااود، صخاارین بازمانااده  باود بااا یلااه و ساا د  دساات صخاار هام  وشااواره   

 نداشاات،  اهمیتااک از ساارویس خااواهرا رو بااه دختاارا هدیااه داد  باارای ماان ا ااال 

باات ایاان تبماایه صشااکار عاا رخواهک با ماان از و شااد ناراحاات شاادذ بااه ساایاوا امااا

کاارد  حتااک وعااده داد در اولااین ار اات بایااد یااه ساارویس خااواهر بااه خبااران           

تالهایک که بارای مطای ااروختم، بخاریم  هار زناد مان هایچ و ات ریگیاری نکاردر            

 .و سیاوا هم تو  هنا نموند

ادرا، بااه خاااتر ص اااهک از وساامیت زشاامان مگیااد، یااه    باال از راااتن بااه منااز: ماا 

سااارااون داماان بلنااد و  شاااد روشاایدر، تمااار ماادذ مهمااانک هاام تااالا کااردر در      

زاویه دیدا نباشام  تباق تا کر همسارر، حتاک تاو را یرایک و سارو شاار هام کماک            

نکااردر، تااا بماادا نگاان  وااد خودنمااایک داشااتم و خواسااتم بااا کااارر نشااون باادر ماان    

اقاا  بمااد از رایااان یاا ا، در حاادی کااه بشااقابها و یاا اهای اسااااه رو   خییییلااک خااوبم! 

روی اراان صشااپزخونه باا ارر، مشااارکت داشااتم  البتااه ساایاوا خااودا تمااار ماادذ     

هاا  مثل یه دختر خوناه تاو صشاپزخونه حراور اماا: داشات  اماا بماد از اهادا  وشاواره          

 .به ترز کامال محسوسک، از همکاری کنار کشید و کنار دستم نشست

 باال و زااه بمااد از اهاادای  وشااواره، باارایم میااوه روساات کنااد، یاا ا کشااید، زااای زااه 

  اشاات و بااه شاادذ احتاارار ویااژه  ائاال شااد  بااه توریکااه بماادا سااریار بااه سااهیال    

 فتااه بااود زقاادر داداشاات زن  لیلااه! و زری خااانور بااا کیاساات خلااوی ماان  فتااه       

حارف رادرر   سریار رو باه سایاوا و مان منتقال کارد  البتاه سایاوا هام اساتناد باه           

 :کرد و  فت

 .مردی که زن  لیل نباشه، مرد نیست_
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 :نفسم لبا رو یه ور کرد و روزخند زد 

 « !!!هیچ کس مثل من نمک دونه زقدر سیاوا زن  لیله»

 :وخدانم زشم یره رات

 «!زشم و روبک»

باارای روز مااادر از  باال بااا نوشااین هماهناا  کاارده بااودر و دو تااا  اارف تزئینااک        

یار شااکیل، یکااک از تاارف خااودر و دیگااری از تاارف نوشااین   کریسااتا:  ااورتک بساا 

باارای مااادرر خریااده بااودر  همیشااه بااه هاار مناساابتک، ماان و نوشااین هماهناا  باااهم   

 ااراتیم و بیشاتر از مامااان، باباا از ایاان راتاار کااه اون رو    بارای مامااان و باباا هدیااه ماک   

ز شااد  باارای مادرشااوهرر هاام ا دونساات خوشااحا: مااکنشااونه اتحاااد ارزناادانا مااک 

ا بیشاتر همااهنگک داشاته باشاه      همون  ارف سابزا رو  اراتم تاا باا دکاور خوناه       

ای کاه تاو   البته کلک با خودر کلنگار رااتم تاا دلام اوماد باه خاای کاساه بشاقاب اساااه         

 .خونه بود و دوستا نداشتم،  رف کریستا: بها بدر

شاای ماایالد حراارذ زهاارا، ماان و همساارر هاار دو ساار کااار بااودیم  بمااد از اتمااار       

عت کییساام، دسااتک بااه ساار و رور کشاایدر و بااه تبقااه بااا  راااتم  منشااک کااامال      سااا

دونساات بااا اوماادن بااه بااا  او: بااه ارااای شاابیه   حرااور ماان رو ر یراتااه بااود و مااک 

 ونااه بااه صشااپزخونه میاارر و بمااد از ریخااتن دو لیااوان زااای و یااه بفرماییااد تمااارف   

ای بارای ایشاون   منشک، باه اتااز همسارر میارر  ا اه خاانم  ااد ک حراور داشات، زا          

میشااد، در ییاار اینوااورذ بااا همساار خااان در کنااار وسااایل شااکنگه دندانپزشااکک       

  .ترکوندیمنوشیدیم و  و مکزای مک

وارد اتاااز کااه شاادر، بیمااار و خااانم  اااد ک راتااه بودنااد و ساایاوا ساار رر شسااتن    

ای ارسااتاد  هب و*ساادسااتهاا بااود  از داخاال صینااه روشااویک نگاااهک بهاام انااداخت و 

ه ارااااییا رو دادر و ساااینک رو روی میاااز   اشاااتم و یاااه ور روی و*ساااب خاااواب 

 .یونیت نشستم
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 :روی  ندلک  ردانا رشت میز نشست و زد روی راا

 .بیا ب ل عمو ببینم_

حاارف  ااوا کاان شاادر و راااتم رو راااا نشسااتم  دسااتا دور کماارر بااود و دسااتم   

بااراا ا  خاام شااد و از تااوی کشااوی میااز خمبااه سااوهانک رو کااه بیمااارا دور شااونه

 :صورده بود رو درصورد

لااک بااانوی عزیاازد:، روزذ مبااارک    نااه، امااال شاابت     لااک ...خاای، خاای، خاای، _

دونااک ا ن زااک بایااد بگاام، حاارف زدناام نمیاااد      مبااارک تااا روز بشااه  خااودذ مااک   

 .نشنیده ازر  بو: کن

 :تر ببینمابه اندازه  اف کردن دستهار، از  ورتا دور شدر تا راحت

خااوار شایرین اارسااک حراااذ رو میگااک تاا بشانور  تااازه ماک      ابادا،  شان  بااه زباون   _

 .سب  هم بکنم هرررر روووووز  وا کنم

 :ا رو خاروندلبا رو به داخل کشید و شقیقه

سااخته،    من ماارد عملاام نااه حاارف     عهههااه     دوسیاات دارر بیشااتر از خااودر         _

کناااااااااارذ صراماااااااااا دارر، حتاااااااااک و تاااااااااک از دسااااااااات هااااااااام     

 .....  هووور،   ممنونم ازذ که همه خوره هوار رو داریدلخوریم    دییییگه،  

 :یهو خندید و  فت

زنااد روز راایا هاادی بهاام  فاات باارو ببااین زااه کااار خااوبک انگااار دادی خاادا بااه     _

عنااوان راااداا لاایال رو واساات ارسااتاده    کامل کااه نمیشناسساانیت! یااه زیاازی واسااه      

اریس اماا خادا رو   دونام رااداا کادور کا    خودشون میگن   هار زناد راسات میگاه، نماک     

 خوای زیزی بگکضکنم تو رو بهم داده    رررو خانور نمکشکر مک

 !خوابت رو حدود بیست روز دیگه میدر، روز مرد_

دوباااره خاام شااد و از تااه کشااویک کااه باااز مونااده بااود، خمبااه کااادویک متوساا   لبااک    

 :شکلک رو بیرون کشید
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 .تقدیم با تمار وخود، به لیلیور عزیزر_

یدر و در خمبااه رو برداشااتم  تنهااا یااک ریلاای بااین شااکالتهای  ب و*سااا رو  ونااه 

  .رنگارن  داخل خمبه به زشمم خورد  بازا کردرس  رمز صلبالویک بود

زناک، دوبااره   خاورما  دوبااره ماک   زناک، بماد مان ماک    این رو تو خونه واساه مان ماک   _

  .خورما  تا تمور بشهمک

 :ری رو به تراا  راتم

 زوبک خریدیضکلا رو یه خا بخور  خیا: کردی صبنباذ بیا یه دامه  از بزن_

 :با شیطنت بهم خیره شد

 خوای تو خمبه رو دوباره نگاه کنکضنمک_

 :خمبه رو برداشتم و شکالتها رو زیر و رو کردر

 !بازر هستض     سیااااوا!    وای،    دستت درد نکنه_

  .ه بیرون صوردرموبایل سفیدی که در  ابک زرشکک مزین شده بود رو از خمب

  .زقدر خوشگله، راسک نبودر خودذ رو اینقدر به زحمت بندازی_

خااوای رو تااوا کااردر مااکهااایک رو هاام کااه اکاار مااکشاااریا کاملااه، تمااار برنامااه_

هاااذ هاام توشاه، یااه عالمااه هاام عکاس از خااودر بااراذ   اشااتم، هااک   ریخاتم  شااماره 

 !ببینک، هک کیف کنک

 :و دستم رو تو دستاموبایل خدیدر رو روی میز   اشتم 

باوک واساه ایان باودض!     رس دیشای نوافه شای راتاه باودی تاو را یرایک راای ناوذ         _

 ....خیلک ممنونم

ای بهااا زدر  خیلااک سااریع بااا ناااراحتک  هب و*ساادسااتا رو بااا دسااتم بااا  صوردر و 

 :وا مک دستا رو کشید

هس نااه زن ب و*سااایاان زااه کاااری بااودض دیگااه نبینمااا! ماارد دساات همساارا رو مااک _

 !ت شوهرا رو! یاد خلفای عباسک ااتادردس
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 :با شیطنت  فتم

 .م  به کسک هم ربطک ندارهب و*سمن هر خا رو که دلم بخواد مک_

 :زشماا رو باریک کرد

 :ا زدرمشتک به سینه _

 .تبیت    من منظورر اون نبود  کلک  فتمبه  و: ترمه، بک_

 !نه دیگه، دست به مهره بازیه_

 :کرد  فتلباسا رو مرتی مکبلند شد و در حالیکه 

ناه دیگاه، عرسااا کماه خااا بارا مقدمااه ناداره! خونااه رو کاه ازمااون نگراتناد  شااکر        _

مکانیااه   مامانت اینااا هسااتند خاادا خودمااون مکااان داریاام، اون مااا: دوره عقااده و بااک 

 بریم اونگا یا باید زن  بزنکض

 

میراینااا شاادر  از  ااندوز عقاای ماشااین دو تااا کااادویک رو برداشااتم و منتظاار اوماادن ا 

بااا اومدنشااون کااادوی نوشااین رو بااه دسااتا دادر و امیاار هاام خمبااه شاایرینک رو بااه   

ا رو ید و هدیااهب و*سااساایاوا داد  بااا باااز شاادن در، مامااان نااازی او: نوشااین رو  

ید و صخاار از ب و*سااازا  رااات، بمااد ساایاوا، سااپس ماان و در رایااان امیاار رو     

ت و از نقاشاک  شانگک کاه باراا     همه ترماه کاه تاو ب ال باباا باود رو درصیاوا  راا        

کشیده بود، تمریاف کارد  دساته  لاک کاه امیار صورده باود رو تاوی  لادون   اشات           

دساتک و  ارف میاوه    و به تبریکاذ ماا  امیمانه راساخ  فات   بال از اومادن ماا رایا        

رو صماااده کاارده بااود، امااا باادون اینکااه تماااراک بهمااون بکنااه، رااات ساارا  کادوهااا  بااا 

ارااااذ بگااا کااادوی او: رو باااز کاارد و هییااین بلناادی کشااید و   ااحبتهای مممااو: و تم

مااثال حسااابک یاااالگیر شااد! بااا باااز شاادن خمبااه دور یاااالگیری وا مااک  ااورذ          

 راتس یه سوساک از  ی روشاالها بیارون اوماد کاه باعاث شاد ماماان باا خیاغ بنفشاک            
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باه عقای باره، نوشاین هاین بکشاه و راهااا رو خماع کناه و روی مبال دوزاناو بشااینه            

 !ای از دست من بیفته رو ارانون خامهو 

داشااتند تااا سوسااک بینااوا رو بکشااند،  درحالیکااه امیاار و ساایاوا لنگااه کفااا برمااک  

 :بابا دستا رو زیر مبل برد و مشت کرده بیرون صورد و رو به نوشین  فت

 .باباخون  راتما، نترسیا،  راتما_

ساامت مقاباال، و  بابااا  فاات سوسااک رو  راتااه ، امااا ساایاوا بااا خابااه خااا کااردن مباال

ای محکاام، سوسااک بینااوا رو رخااا زمااین کردنااد  مامااان بااا      امیاار بااا زدن سااربه 

زناادا خمبااه دسااتما: کایاا ی رو بااه تاارف امیاار  رااات تااا خنااازه سوسااک           

ای از بابااا کااه بااه همااین   بخاات رو خمااع کنااه و در خااا خااوراب کهنااه و راااره   نگااون

و ساارامیک رو تمیااز  منظاور تااو کابیناات زیاار سااینک باود رو بااا مااایع  راشااویک صورد  

کاارد و کاارد  در تمااار تااو: ایاان ماادذ هاام ترمااه بااا هیگااان مردهااا رو تشااویق مااک   

کاا شاگا  رو باه امیار     صخر سار صویازون  اردن رادر خاودا شاد و لقای سوساک        

 .اعطا کرد

 

بااه منااز: مادرشااوهرر راتاایم  شاایرینک رو ساایاوا داد و هدیااه رو ماان  خاادا خاادا     

هرر نباشااه  کااه خوشاابختانه نبااود  زری  کااردر رایااق سوسااکه تااو خمبااه مادرشااو مااک

 :تفاوذ باشه، ررسیدکرد بکخانور بمد از باز کردن کادو، با لحنک که تالا مک

 برا مادر خودذ هم وسیله خونه خریدیض_

  .بله خفت خریدر_

 :تفاوذ براندازا کرد رف رو درصورد و با نگاهک بک

 . شنگه، ممنون_

 :خطاب به مادرا  فت ر انداخت وسیاوا دستا رو دور شونه

 . ابل شما رو نداره_
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 :با روزخند به رسرا نگاه کرد و بمد رو به من  فت

ساایاوا بهاات نگفتااه ماان از وساایله خونااه بااه خااای کااادو شخوااک خوشاام نمیااادض     _

 !روز مادره نه روز خونه

 :، تالا کردر لبخندر رو ح ف نکنم«حیفه اون کریستا: واسه تو»

کاردر صخاه    فات هام بااور نماک    ه باود، البتاه ا اه ماک    نه سیاوا زیزی باه مان نگفتا   _

کااردر بااا خااوری زحماات کشاایده بودیاادس باااور نمااک شااما باارا تولاادر ساارویس  هااوه 

 .هدیه وسیله خونه مخالف باشین

 .زیزی نگفت و میوه تمارف کرد

ای بااه سااکوذ ماان، تااالا ساایاوا باارای هاام  ااحبتک بااا مااادرا و         ده د یقااه

ر   شاات کااه زناا  زدنااد و سااهیال اینااا اومدنااد    خااانوخوابهااای از ساار بااازکنک زری 

سااریع مااانتو و روسااریم رو روشاایدر کااه بااا باااز شاادن در، متوخااه شاادر اینااای سااهیال  

نیومااده و تنهاساات  تنهااا و متشاانی و عواابانک  هاار زنااد ساامک داشاات لبخنااد بزنااه و   

ساات  خااودا رو عااادی نشااون بااده، امااا کااامال مشااخ  بااود بااه شاادذ بهاام ریختااه  

ا رو داد و بمااد از باااز شاادن یااه روسااری ابریشاامک بساایار   هدیااههمااان باادو ورود 

خاانور باه خااتر بهام ریختگاک ساهیال بهام ریختاه شاده باود،           شیک نمایاان شاد  زری  

امااا بااا کوشااا زیاااد خااودا رو خوشااحا: از دریاااات هدیااه دختاارا نشااون داد،     

رو زیزی که در ماورد ماا اخارا نکارد  بادتر از اون اینکاه و تاک ساهیال  ارف تزئیناک           

 :به و زه زه کرد، به دخترا  فتبرداشت و به

 .اینو سیاوا صورده، خوشت اومده تو بردار_

سااهیال سااریع رو بااه مااادرا لاای  زیااد و بااا زشاام و اباارو متااوخها کاارد، امااا زری  

 :خانور تممد داشت خودا رو به نفهمیدن بزنه، رو کرد به همسرر

  الضتو بدر به سهیسیاوا، مادر تو ناراحت میشک هدیه_



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

764 

 

تونساات اعتاارا  خااودا رو نشااون بااده، مگاار اینکااه یمنااک مشااخ  تاار از ایاان نمااک

کوبونااد بااه دیااوار  احتمااا  اون راتااار باادتر بااود! ماان هاام کااه خلااوی مااا  اارف رو مااک

کااال بااوز ااار  شااده بااودر و انگااار ساایاوا خااانا کااادو رو خریااده بااود! شااایدر    

کماارر بااه حرکاات    ونااه رودوناام! دساات ساایاوا نااوازا تالاااک عیاادی بااود، نمااک 

 :دراومد

 .مالکیتا با شماست  اختیار دارید_

خااانور ریاارو  ااحبت همساارر، بااا لبخنااد بااه  اااهر  رمااک بیشااتر باارای اینکااه زری    

 :شو از تو خونه نیاوردر، سهیال رو مخاتی  رار دادرخراهم بشه هدیه

صدرسااا رو بهاات میاادر، ا ااه خواسااتک رنگااا رو عااو  کاان  ماان بااه خاااتر رناا  _

 .رده سبز برداشتم  صبیا رو هم داشتمبلها و ر

سااهیال رو بااه ماان تشااکری کاارد و بمااد سااکوذ شااد  اقاا   اادای مگااری تلویزیااون  

میومااد  ساایاوا زنااد بااار شاارو  بااه  ااحبت کاارد امااا مااورد اسااتقبا:  اارار نگرااات   

در صخاار ساایاوا بااا تمریااف خریااان سوسااک داخاال خمبااه خواساات هیگااان مااادرا 

 :زی بگه  یه زیزی رو  فترو برانگیخته کنه که حدا ل یه زی

 !مادر سهیال، این خمبه رو ب ار تو راهرو، توا تخم سوسکه_

 :تفلک همسرر که حسابک شرمنده شده بود رو کرد به من

 بریم خانوممض_

 : بل از من سهیال با لحنک وا مک  فت

  .خواید بریدض دلم  راته، ا ه بشه با هم بریم بیرون خیلک خوبهکگا مک_

ت کااردن از سااهیال بمیااد بااودس مشااخ  بااود باایا از حااد مگاااز     ایاان ساابک  ااحب 

 :داره  سیاوا با نگاه از من موااقت خواست و من ت یید کردریوه

 بریم دربندض_

 :سهیال اعترا  کرد
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 .نههه، ارحزاد بهتره  مهمون من بریم ارحزاد_

راتایم   بال از ساوار شادن     ساعتک بماد ساوار ماشاین باودیم و باه سامت ارحازاد ماک        

 :ر کشیدخانور و سهیال، سیاوا با نگاهک  رر دستک به  ونه زری

 ....بابت مامان _

 :حراا رو  طع کردر

 خیا:     سریار زرا نیومدهضبک_

 !دونمزه مک_

و تااک سااوار ماشااین شاادند، سااهیال شاارو  بااه دردد: کاارد و مشااخ  شااد کااه شااوهر 

لقاا  باازی و ماه  قلقاا بماد از یاه دعاوای اساساک باا همسارا راتاه باوده دنباا: رایا           مه

زناا  زده بااه باارادرا و  ریااه کاارده کااه همااه زن و شااوهرها بااا همنااد و ماان تنهاااس   

سریار هم بارای اینکاه خاواهرا یواه نخاوره  فتاه ساه تاایک باریم بیارونس ساهیال            

نپ یراتااه کااه اولااین روز زن رو بااا خواهرشااوهرا شااریک بشااه، نتیگااه هاام ایاان      

ال هاام تنهااا اومااده بااوده خونااه   شااده کااه سااریار بااا خااواهرا راتااه دربنااد و سااهی   

 !مادرا

عباارتک باود کاه سایاوا زیار لای بادون توخاه باه حراور ساهیال            “ شامور مردک بک“

  .رو هم بها اسااه کردر” نامرد نفهم”بیان کرد و من در د: 

خیلااک دلاام واسااه سااهیال سااوختس احساااس ا ن سااهیال از احساااس ماان مو ااع سااا:     

م خااودا تنهااا بااره خونااه مااادرا کااه  تحویاال باادتر بااود  اون روز بااه ساایاوا  فاات 

 بااو: نکاارد و مگبااورر کاارد همااراهیا کاانم  ا ااه تنهااا میرااات خیلااک بیشااتر خاارد   

شاادر  حاادا ل ساایاوا بااه خاااتر مااادرا روز ماان رو خااراب کاارد نااه خااواهرا، مااک

بااین ایاان دو خیلااک تفاااوذ وخااود دارهس مقااار مااادر و خااواهر  اباال مقایسااه باااهم        

ه بمااد از ازدواج! خیلااک سااخته همساار بااه خااواهر   نیساات  اوناام نااه کمتاار از دو هفتاا  

ارزا بشاه  حاس ساهیال رو باا     اروخته بشاه  خیلاک ساخته اارد در مقابال ر یابا باک       
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کااردر و امیاادوار بااودر ساایاوا و مااادرا تااو  هنشااون       تمااار وخااود درک مااک  

 . ریزی به سا: تحویل من بزنند

طااف خااودا همونطااور کااه زری خااانور داماااد عزیااز و خااواهر محتاارما رو مااورد ل  

کاارد، همساارر بااا  داد و درّ و  ااوهر نثااار رو  خودشااون و اخدادشااون مااک   اارار مااک

ی رنگااره   اشااته بااود و بااا رشاات     هااای تااو هاام صرنگااا رو روی لبااه    سااگرمه

 .کرد و حسابک دمغ و تو اکر بودانگشتا لبا رو لمس مک

 

 :به ارحزاد که رسیدیم بمد از ریاده شدن مادر و خواهرا رو به من  فت

  ا ن خیلک خوشحالک نفرینت  راتهض_

 :با ناراحتک  فتم

  زه ربطک به من دارهض_

زیاازی نگفاات و مشاا و:  فاال کااردن ماشااین شااد  هاام خوشااحا: شاادر کااه ماااخرای   

روز مااادر سااهیال رو بااه خریااان سااا: تحویاال و بازتاااب کائناااذ رباا  داده، هاام دلاام    

تفاااز دونسااته    رااات از ناااراحتک خااودا و سااهیال و اینکااه ماان رو مقواار ایاان ا      

وا میاات بااا وخااود اینکااه از سااهیال د: خوشااک نداشااتم، امااا ا ااال راسااک بااه یوااه       

  .خوردنا نبودر

ئااک کااه ازر داشاات، دسااتم رو  رااات و شاارو  کااردیم  علیااریم دلخااوری ییرمنطقااک

بااه  اادر زدن  یااه لحظااه کااه زشاامم بااه سااهیال و تمرکاازی کااه روی دسااتمون داشاات  

م رو از دسااات سااایاوا بیااارون کشااایدر و ااتااااد، از نگراناااک د: شکساااتنا، دسااات

 :صرور بها  فتم

 .برو دست سهیال رو بگیر، من خودر میار_

ای باه مان، ازر اا اله  راات و در     نتیگه ایان شاد کاه سایاوا باا لبخناد  درشناساانه       

کنار خاواهرا  اار برداشات و مشا و:  احبت باا ساهیال شاد، بادون اینکاه دساتا            
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رشاات سرشااون، در سااکوذ کنااار هاام   رو تااو دساات بگیااره  ماان و مادرشااوهرر هاام 

  خیلااک زود بااه رسااتوران مااورد نظاار رساایدیم و روی یکااک از تختهااا        اادر زدیاام 

نشستیم  حا: ساهیال خیلاک بهتار شاده باود، ولاک زری خاانور لحظاه باه لحظاه رکرتار            

دوناام رکاار شاادنا بااه خریااان دختاارا رباا  داشاات و هاار لحظااه کااه    میشااد  نمااک

امااادا میشااد یااا از اینکااه ساایاوا ا ااال    میگ شاات بیشااتر متوخااه زشااتک راتااار د  

دونسااتم ساامتا نیومااده بااود و هموااحبتا نشااده بااود، دلخااور بااود  امااا ایاان رو مااک 

 .ای باعث ناراحتیم نشده بودکه ناراحتیا  ره

ماازه ساایاوا شااار خااوردیم و سااهیال زنااد تااا عکااس  در کنااار شااوخیهای لااوس و بااک

باوک با ارهس ماثال ماا هماه باا       منظوردار باا موباایلا از خممماون اناداخت تاا تاو اایس       

 !همیم و شاد، خیلک هم بهمون خوا میگ ره، بترکه زشم حسود

صخاار شاای، بمااد از رسااوندن سااهیال بااه مناازلا، زری خااانم تااازه سااانس دور نفاارین  

لقاا راایین ناره و خیار     و ااز منفاک رو شارو  کارد کاه ایشااب صب خاوا از  لاوی ماه        

    ودر نهایاات مقایسااه زنااد ک ماان و    نبینااه از زنااد یا و خاارج دوا دکتاار بااده و    

 یااری  لیلااک ساایاوا رو سااریار داشاات و نتیگااه  ای از زنسااهیال واینکااه کاااا  ره 

ایاان مطلاای مهاام کااه زاارذ  فااتن از هاار دسااتک باادی، از همااون دساات رااس           

 بینیمض یری! رس کوض زرا ما نمکمک

ماان کااه زیاازی نگفااتم، امااا ساایاوا هاام سااکوذ کاارده بااود و یااه کااالر حراااک ناازد   

 یااری دونساات  فتاانا صب در هاااون کوبیدنااه و اقاا  باعااث خبهااه      احتمااا  مااک 

  .مادرا میشه، بدون اینکه سودی عاید کسک بشه

هااای صتشااینک کااه بااه خااودا داده بااود، بااه   مو ااع خااواب همساارر باارخالف وعااده  

 ماا  خاااموا لوسااتر اتاااز نگاااه کاارد و ماان بااه ایاان اکاار کااردر زقاادر دومینااووار   

لقااا و شااوهرا تااا  ا بهاام  ااره خااورده  دود اخااتالف مااه  زنااد ک خااواهر و برادرهاا 

 .ی ما و اتاز خوابمون هم رسیده بودخونه
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زنااد هفتااه بمااد از عروسااک، زمانیکااه راادر و مااادر سااریار بااه تهااران اومااده بودنااد و  

تار  ی ساهیال خاا خاوا کارده بودناد )صخاه خوناه رسار راحات         ای باود خوناه  یک هفته

را شااا دعوتشااون کااردر   اابلا بااا ساایاوا اتمااار    ی داماااد!( باارایبودنااد تااا خونااه

هااایک کااه تااو خونااه  حگاات کااردر کااه ا اار بخااواد هدیااه باایا از یکااک از کااادویک   

 یاارر   باال از اینکااه بخااوار بگاام ا ااه بخااواد حتااک از   داشااتم رو بااده، مهمااونک نمااک 

ترف ماادرا تاال باه ساهیال باده، بایاد بارا را شاای خاواهرا باره تاا ر رزرو کناه،             

 . ونه بحث و خدلک  بو: کردبدون هیچ 

خااانواده خالااه راساایه رو هاام بااه  ااورذ کاماال دعااوذ کااردر  تااا حاادا ل نتیگااه       

 .زحمتهایک که  رار بود بکشم برای زند نفری که دوستشون دارر هم باشه

رلااو سااوپ خااو درساات کااردر بااا زرشااک   از سااه روز  اابلا تااو صشااپزخونه بااودر   

سااا د  باارار دلمااه باارگ مااو ارسااتاد   ماار ، خورشاات اساانگون و  زانیااا  مامااان هاام 

ماکااارونک و سا دساازار، ترامیسااو، یلااه هفاات رناا  و کاارر کاراماال هاام باارای دساار    

 .نوشیدنک هم دو ، نوشابه و ما الشمیر

ر رو بااه  ااورذ کاماال تااو دساات  باارای اولااین بااار ساارویس یاا اخوری هگااده نفااره 

مواارف، بیساات و صوردر و علیااریم ا اارار همساارر بااه اسااتفاده از لیااوان یااک بااار    

 .ای نشهزهار تا لیوان ست از مادرر  راتم تا میز نوشیدنک شنبه یکشنبه

از  بح رنگشنبه، خانور خاماسابک هام راا باه راای مان تاو صشاپزخونه باود و مثال یاک            

مادر کمکام کارد  حتاک بارنی رو کاه صبکاا کاردر  ارار شاد رو  ااز همساایه باه در             

همااون داشاات ماان بااراا دساار درساات  برسااه  البتااه زنااد بااار کااه خااانم خاماساابک م 

کارده باودر، اماا انتظاار نداشااتم اونطاور مادراناه خارخم کنااه  ماماان ناازی سار هدیااه           
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ا رو روز مااادر از دسااتم دلخااور بااود  از اینکااه باارای مادرشااوهرر خفاات هدیااه       

 فات   فات باا ایان کاارر، خاودر رو سابک کاردر  ماک        خریده بودر ناراحت باود و ماک  

کنااه تااو باارای دختاارا و عروسااا یکسااان خاارج نمااک   همونطااور کااه زری خااانور ”

ا اه بمادها بفهماه کاه هدیاه خلاوی زشام        ” هااذ رو یکساان بگیاری    هم نبایاد هدیاه  

خاانم باه   خودر باه دیگاری ریشاکا شاده کاه دیگاه هی اک! خاودر رو باه خاای زری          

کنااه!  اااهک او اااذ از اینکااه بااه ساا ا ذ مامااان در  سااه  ساامت نامساااوی تقساایم مااک

همااون شاای خواسااتگاری راسااخگو بااودر و عمااال بااه مامااانم اخااازه      مااورد سااهیال از

شااادر  احسااااس تگساااس در ایااان ماااورد رو دادر خیلاااک از خاااودر عوااابانک ماااک  

شادر )شااید باه    کردر برخالف مان کاه نسابت باه مشاکالذ ساهیال ا اال شااد نماک         مک

خوشااانا هاام خاااتر همساارر( مامااان از شاانیدن مشااکالذ سااهیال یااه خااورایک خااوا 

ین خاااتر بمااد از روز مااادر دیگااه هاایچ حراااک از سااهیال راایا مامااان   میشااد  بااه هماا

لقااا و تنهااا اوماادن خواهرشااوهرر خونااه مااادرا نگفااتم و حتااک از خریااان اخااتالف مااه

  .هم زیزی نگفتم

زدر مامااان بااه خاااتر ایاان دلخااوری، بااا ارسااتادن دلمااه باارگ مااو خواسااته حاادس مااک

داشااته باشااه، باادون اینکااه  دورادور باارای   روناادن ایاان مهمااونک ساانگین هااوار رو  

کنااار دسااتم باشااهس عمااال یااه خااور اعتاارا  ناارر بااه راسااخ ناادادنها و حاارف تااو حاارف 

رایااان مامااان از سااهیال و اامیاال شااوهرا  در   صوردنهااای ماان در مااورد ساا ا ذ بااک  

  .وا ع یه خورایک خدا خانم خاماسبک رو خای مامان نازی برار ارستاده بود

ده و مرتاای شااده بااود  بااه ریشاانهاد ساایاوا دراز راایا از ساااعت راانی همااه زیااز صمااا

کشاایدر تااا  باال از اوماادن مهمانهااا تگدیااد نیاارو کاارده باشاام  ساااعت شااا و ناایم     

صماااده شاادر و و تااک حاادود ساااعت هفاات و ناایم خالااه راساایه و هاادی اینااا اومدنااد     

  .حسابک شاری و سرحا: بودر
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اوماد، اماا احسااس    با وخودیکه به ییار از عیاد، اولاین باار باود هادی باه منزلماون ماک         

 میمیتک که با خاودا و خالاه داشاتم باعاث شاد باه صشاپزخونه بیاان و باا نگااهک باه            

زقاادر زحماات کشاایدی، »  ابلمااه هااای روی  اااز و تااوی ااار از تمارااااذ مممااو: کااه  

 .استفاده کنند« خودذ رو خسته کردی،   

 ساار رر راا یرایک از مهمونااای عزیاازر بااودر کااه مااادرر تماااس  رااات   ااحبتم بااا    

مامااان کااه تمااور شااد ساایاوا بااا دیاادن زهااره متفکاار ماان، بااه صشااپزخونه اومااد و بااا 

 :نگرانک ررسید

 زک شدهض اسم نوشین رو صوردیض مشکلک ریا اومدهض_

 :ر زدرتلفن رو به زونه

نااه، مامااان  فاات بمااد از شااار ا ااه ترامیسااو اسااااه اومااد زناا  باازنم بابااا بیاااد ببااره  _

داده، نوشااین هاام  فتااه ت یاا اهای ماان رو مااک اااهرا مامااان داشااته بااه نوشااین لیساا 

 !عه! ترامیسووو

 :لبخندی زد

زاارا بمااد از شااار و اسااااه یاا اض همااین ا ن  اارف رو باا ار تااو یااه رالسااتیک، بباارر  _

 .بدر بهشون  به  و: باباذ ب ه یه بار هوس یه زیزی کرده

 .مهمون داریم! زشته بیان تو نباشک_

 .سه سوته راتم و بر شتم_

ررکها تاااو دلااام ماااانور دادناااد  اینکاااه همسااارر تاااو مهماااونک را شاااای دوبااااره شاااا

خااواهرا بااه خاااتر زنااین زیاازی از خونااه بیاارون میرااات اوج عشااق و محبااتا بااه   

 :رسوند   درشناسانه نگاها کردرمن رو مک

 .خیلک مهربونک، ممنون_

 :ر زدای به بینکسربه

 .و ت تلف نکن، زود باا_
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ای   اشاااتم   ااارف رون  ااارف دربساااتهبااارا بزر اااک از دسااار رو برداشاااتم و د

ای  اارار داده و بااه دسااتا دادر  در مقاباال ارزشااک کااه   مااورد نظاار رو داخاال کیسااه 

نوشااین باارار داشاات مهاام نبااود دساار روی میااز دساات خااورده باشااه و نااا  ! خالااه و 

کردنااد و شاادیدا مشااتاز بودنااد بدوننااد زااه اتفااا ک هادی بااا نگرانااک بهمااون نگاااه مااک 

 .دب و نزاکت داشتند که زیزی نپرسندااتاده، اونقدر هم ا

 :سیاوا  بل از راتن رو به مهمونا ع رخواهک کرد و  فت

خااوره  مامااانا ا ن بااه خااانم باارادر لاایال بااارداره، ویااار باادی هاام داره زیاازی نمااک _

لاایال  فتااه نوشااین هااوس ترامیسااو کاارده، بااا اخااازتون ماان میاارر ایاان دساار رو بااه     

  . ردر احبا برسونم سریع برمک

 :ا راتن سیاوا، خاله که کنار دستا نشسته بودر  فتب

اینکااه تااو حاساار شاادی   یااه زیاازی بهاات ماایگم ناا ار رو حساااب اامیاال شااوهری   _

دساارذ رو بااه خاااتر زنداداشاات خااراب کنااک بحااثا خداسااتس بااه رواباا  تااو و        

 اارده  حتمااا اونقاادر بهاات خااوبک کاارده کااه ایاان کااار رو بااراا   نوشااین خااون برمااک

  انوااااا خیلااک مساارده کااه ا ن راشااد رااات دنبااا: خواسااته د:  کنااک  امااا ساایاوا  مااک

تااو  اینااو یااادذ بمونااه و تااک یااه خااایک مثاال سااا: تحویاال مطااابق میلاات نبااود، بتااونک  

 . هنت رو ارخا  بدی به این خاتره، زود ببخشیا

 :لبخندی زدر

زشم خاله خاون، زشام  کاال ا اه یاادصوری خااتراذ  شان  نباشاه کاه تاو زناد ک            _

 .وی سن  بند نمیشهمشترک سن  ر

خوشاابختانه ساایاوا  باال از اوماادن مهمانااان ویااژه بااه خونااه بر شاات  تااو سااالن       

کوزااک خونااه کااه بااا کمااک  ااندلیهای میااز ناهااارخوری کااامال مبلااه شااده بااود، روی  

 ندلک کناار دسات همسارر نشساته باودر   رماک نگااهک رو احسااس کاردر، هاومن           

 :مسمودس لی زد بود  نگاها مثل امیر بود، مثل نیما، مثل عمو
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 خوبکض_

 .با باز و بسته کردن زشم خواب مثبت دادر

ساایاوا متوخهمااون بااود، لبخناادی بااه زشاامک هااومن زد و بااا ردرسااریار بااه  فتگااو 

  .مش و: شد

صراس و رومینااا دختاار هاادی بااا لگوهااایک کااه بازمانااده اسااباب بازیهااای خااودر بودنااد  

شاا و: بااازی بودنااد و از  و دراختیارشااون   اشااته بااودر، وساا  سااالن بااین مبلهااا م   

  .حرور در خمع بزر سا ن خیلک ا یت نشدند

مادرسااریار دسااتبندی رو کااه زری خااانور در عروسااک دساات دختاارا کاارده بااود     

رو بااه دساات داشاات و باعااث شااده بااود مادرشااوهرر دوباااره صتاایا بگیااره و خااون    

خونا رو بخاوره  هار زناد  ابال از سایاوا شانیده باودر ساریار باه خباران دساتبند            

خااانور، مماااد: دسااتبند،  یمااتا رو بااه سااهیال ررداخاات کاارده! امااا باااز هاام بااه    زری

 .دادر که حرص بخورهخانور حق مکزری

علیااریم نفاارذ زری خااانور از مادرشااوهر سااهیال، هاایچ حاارف خا ااک تااو مهمااونک     

 :ریا نیومدس به خز سوتک بزرگ مادر سریار

بااود و هنااوووووز  شااهال خااواهر کوزیکااه سااریار دو سااا: از ازدواخااا   شااته       

دار نشاادن نااه بیماااری بااود و نااه مشااکلک خاااص   دار نشااده بااود  دلیاال ایاان ب ااهب ااه

دار بشاان! شااهال تااو شااهر   زن و شااوهر ا ااال راایا هاام نبودنااد کااه بخااوان ب ااه     

کاارد و شااوهرا در عساالویهس در ماااه تنهااا یااک هفتااه بااا هاام   خودشااون زنااد ک مااک

 ا اری نباشاه   باازه زماانک تخماک    بودند که منطقیه این مادذ کوتااه باا هام باودن تاو      

دار نشااده باشااند  البتااه اامیاال شااوهر شااهال انتظااار داشااتند و اینااا بمااد از دو سااا: ب ااه

کااه بااارداری القااایک و از راه دور مثاال ایلمهااای تلویزیااونک  ااورذ بگیااره و بااا توخااه  

کاام  داشااون دراومااده بااود کااه شااهال هاام مثاال خااواهرا لقااا، کاامبااه نااازا بااودن مااه

 !رهاخا ا کو
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هااومن و تااک از تریااق خالااه راساایه متوخااه مشااکل ایاان دو شااده بااود، از کانااا: یکااک  

کلفتاک داشات کااری کارد شاوهر شاهال انتقاالک بگیاره و باه          از بیمارانا کاه راارتک در  

شااهر خودشااون بر اارده  شااانس خوبشااون، در اولااین ماااه شااهال باااردار و خااانواده     

  .سریار از نگرانک خارج شده بودند

را شااا، مادرشااوهر سااهیال بمااد از راسااخ بااه تبریااک اتراایااان باباات       تااو مهمااانک  

 :دار شدن شهال، با نهایت  درشناسک رو کرد به هومن و  فتب ه

ا زنیااد تااال بشااه، دختاار ماان ب ااه   ص ااای دکتاار ایشااا  دساات بااه خاکسااتر مااک   _

 !!!!دارا کردیدشما ب ه شد نمک

د، بمااد از بااارداری خااواهر شاااه  هااوه تلااخ خلااو نظاارر اوماا” باباااایتک”یااک لحظااه  یااااه 

دختاارذ »کااه زناادین شااوهر عااو  کاارده و باردارنشااده بااود بااه راادرزنا  فااتخ    

 «!ا کردر! منحامله نمیشد، من حامله

ب یاار از خااود  وینااده و مااامبزرگ بقیااه یااا دستشااون رو خلااوی دهنشااون  راتااه       

 .شون عیان نشه راتند تا خندهبودند یا لبشون رو  از مک

زد، دساتک باه دور دهاانا کشااید و صرور    نک کاه  هقهاه رو اریاااد ماک   هاومن باا زشاما   

 : فت

 !کنم، من دیگه تمار توانم رو به کار بردرخواها مک_

زنااد لحظااه بمااد هاام بلنااد شااد و بااه صشااپزخونه رااات  متمگاای از راااتن هااومن بااه    

صشااپزخونه، بلنااد شاادر و دنبااالا راااتم کااه دیاادر زیاار اراان صشااپزخونه نشسااته و بااک 

کوبااه  ساایاوا هاام رشاات ساار ماان زنااه و بااا مشاات روی راهاااا مااکه مااک اادا  هقهاا

هاای هام رو  راتاه در  وشاک     اومده باود کاه باا دیادن هاومن نشسات  هار دو شاونه        

خندیدناد  هاومن باا زشامانک کاه از شادذ خناده رار         کردناد و ماک  با هام  احبت ماک   

 :اشک شده بود رو به من صرور تشر زد

 !مهموناذ، زشتهتو زرا اینگا وایستادیض برو ریا _
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مو ااع ساارو شااار، ارانااک و هاادی و خالااه بااه کمکاام اومدنااد  ساایاوا از خونااه خااانم  

خاماسبک  ابلماه بازرگ رلاو رو صورد و بماد باه نازد مهموناا راات  باه ییار از زرشاک            

زعفاارون، رنگهااای نااارنگک، باانفا و ساابز رو  اابال باارای تاازئین باارنی صماااده کاارده    

کارد و روی میاز   ید، اراناک هام تزئینشاون ماک    کشا بودر  تا خالاه خاون رلوهاا رو ماک    

داد  همزماان یاه ساینک زرشاک رلاو و مار  و اساتگون صمااده کاردر و بارای            رار مک

  .خانم خاماسبک ارستادر

ارانااک ریشاانهاد داد کااه دساار ترامیسااو رو وساا  یاا ا بیاااریم و در خااا خودمااون       

 .ر یراته شدازا برداریم تا کسک متوخه نا   بودنا نشهس که با حدکثر صرا 

تونساات از صشااپزیم  خونااد و تااا مااک  ” وان یکاااد”تااو صشااپزخونه خالااه خااون باارار    

تمریااف کاارد  بمااد از دعااوذ ساایاوا باارای  اارف شااار، زری خااانم بااا لبخنااد         

رسااایتمندی بااه نظاااره میااز ررداخاات و بااه تااور ویااژه مااادر و راادر سااریار رو مااورد   

از زشاایدن اساانگون بااا  عنایاات خااودا  اارار داد و تمااارف کاارد  امااا مااامبزرگ بمااد

 : دای نه زندان صرامک بدون اینکه شخ  خا ک رو مخاتی  رار بده  فت

 !شیرینیا کمه_

 :احساس کردر یهو انریی بدنم نوف شد، اما زند لحظه بمد که  فت

لاایال خااون یااه ماساات و خیااار درساات نکااردیض کاااا حاادا ل ساابزی خااوردن         _

 !می اشتک سر میز

نادارر  ب اه تاو  لاور رو باا یاه لیاوان دویاک کاه          ئاک  حس کاردر دیگاه هایچ اناریی    

 .هدی بهم داد، به رایین ارستادر و سینک نوشیدنک رو به مهمانان تمارف کردر

ب یاار از مااامبزرگ بقیااه از روی ادب بارهااا عنااوان کردنااد همااه زیااز خیلااک عالیااه،      

 !زرا اینقدر خودر رو زحمت دادر، دلمه حرف نداره و اسنگون محشره

خیلااک بااه دلاام نشساات و کمااک خبااران حاارف مااامبزرگ رو کاارد،     تمریااف هااومن  

 :و تک که  فت
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من مونادر باا ایان دساتپختک کاه تاو داری زطاور سایاوا تاا حاا  اساااه وزن ریادا             _

 نکردهض

هاایچ میلااک بااه خااوردن یاا ا نداشااتم، اقاا  از اساانگون کمااک خااوردر تااا بفهماام وا مااا 

بااه دهااان بباارر، ارانااک  شاایرینیا کاام هساات یااا نااهض  باال از اینکااه بخااوار  اشااق رو

 :که ب ل دستم بود، صرور  فت

 .ستحرف مفت زد  همه زیا عالک و به  اعده_

 .و تک زشیدر دیدر راست میگه، ی ار عالک بود

  :در رایان ی ا مادرسریار مگدد تشکر کرد و از روی ادب و نزاکت  فت

 .ی اهاذ خیلک خوب و خوشمزه شده بود الماده بود همه زیز اوز_

 :ری خانم هم بالاا له  فتز

رخاات دختاارر رو بخااوری زااک میگااکض! شااما بااه ایاان میگااک خوشاامزهض! رااس دساات_

 .... ماشا  سهیال خون

شااموری مادرشااوهرر بااه شاادذ دیگااه بااه بقیااه حرااااا  ااوا نکااردر، از حگاام بااک 

عواابانک شااده بااودر  خااانم و ص ااای اساادی باایا از یااک هفتااه بااود کااه خونااه سااهیال  

عروسشااون رو خااورده بودنااد امااا هاایچ ت ییااد یااا تکاا یبک      رخاات بودنااد و دساات  

ر نکردنااد  ساایاوا بااه خبااران راتااار مااادرا، خلااوی همااه دسااتا رو دور شااونه     

 :انداخت و رو به خاله  فت

کانم  تنهاا دلخاوریم    خاله روزی  دبار هاومن رو بابات صشانا شادنم باا لایال دعاا ماک        _

 ...از لیال اینه که روز او: بهم درو   فت

 .ذ کردند و من با حیرذ بها خیره شدرهمه سکو

  .روز او: بهم درو   فت   فت من ا ال صشپزی بلد نیستم_

 :ور شده  فتهمه خندیدند و سهیال با  ورذ یه
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وا  ا اه بمااد از ایاان هماه ماادذ نتونااه زهااار ماد: یاا ا درساات کناه کااه دیگااه بایااد     _

 .کشور بره سازمان استثنایک

 :خاله حرف سهیال رو روشا داد

بااه رااای هاام ریاار شااید الهااک  همیشااه خااوا باشااید و د: مااا رو هاام شاااد کنیااد بااا    _

 .خوشیتون

بمد از شاار اراناک و هادی ا ارار کردناد تاو شساتن  راهاا کمکام کنناد کاه عمیقاا             

ازشون خاواها کاردر کوتااه بیاان و کماک کنناد تماور  راهاا رو تاو حماور ب ینایم            

صشااپزخونه، همااراه بااا سااینک تااا بماادا باارر سرو تشااون  بمااد از مرتاای کااردن  اااهر  

دار شااد و دور  ردونااد، دو هدیااه ویااژه عااروس و داماااد رو  زااای کااه ارانااک عهااده 

صوردر و بهشااون دادر  باارای سااریار یااک ریااراهن مردونااه و باارای سااهیال یااک         

ی راادرر بهاام  ااواره رارزااه مگلسااک مممااولک کااه تااو یکااک از را شاااها از تاارف خالااه 

م دباناه تشاکر کارد، اماا همونطاور کاه انتظاار        هدیه شاده باود  ساریار خیلاک  ارر و      

داشااتم سااهیال تااو  و ااا خااورد و بااا تشااکری کوتاااه رارزااه رو کناااری   اشاات و بااه 

 اااحبتا باااا هااادی اداماااه داد  یاااه لحظاااه از اینکاااه از تاااو  وز خاااوردن ساااهیال   

خوشااانم شااده بااود، از خااودر باادر اومااد  امااا سااریع بااه وخاادان لااوس و نناارر   خااوا

 :نهیی زدر

 !ک یه  وشه،  داذ هم درنمیادتمر مک_

 

 «سیاوا»

بمااد از راااتن مهمانااان بااه همساارر ریشاانهاد دادر کااه بخااوابیم و بااا ک کارهااارو         

باا اریم باارای اااردا ولااک  بااو: نکاارد و  فاات دوساات دارر زودتاار زنااد یم مرتاای     

بشه  منم کاه دیادر حارف حسااب خاواب ناداره مشا و: خاارو کاردن مناز: شادر و            

تیها رو خمااع و خااور کاارد  و تااک داشاات انگونهااا رو    لاایال هاام انگااون و راایا دساا  
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شسااات، از رشااات ب لاااا کاااردر و بابااات هماااه زحمااااتا یاااه د: سااایر        ماااک

 .یدما و بلند بلند خدا رو به خاتر داشتن زنین همسری شکر کردرب و*س

ااارداا و تااک از خااواب بیدارشاادر، صشااپزخونه رو کاماال تمیااز کاارده بااود  دو تااایک   

صیوشااک،  راهااا رو عاشااقانه بااا شااوخک و خنااده و   بااه حمااور راتاایم و بااه خااای هاام  

باازی شساتیم  باه توریکاه تاا  هار خوناه کاامال مرتای شاد و  راهاا درون بوااه             کف

 . رار  رات

روشایدر کاه   زودتر از لیال از خواب بماد از هار بیادار شادر، داشاتم لبااس بیارون ماک        

 :بانو با یه زشم باز یه زشم بسته ررسید

 صی ص ا! کگا،کگاض_

 :ر رو بستمکمربند

 .دست تنهاست بندی وسایل کمکا کنم ی مامان، تو بستهیه سر میرر خونه_

 : ی زشم دیگرا رو هم باز کرد

 دوست داری منم بیارض_

 .خوادنه  لم  این زند روز حسابک خسته شدی  نمک_

  .یدر، در رناه خدایک شنیدر و راتمب و*سخم شدر و ریشونیا رو 

 

بااه شاادذ از دسااتا دلخااور بااودر، خالااه راساایه هاام راایا  بااه ییاار از مااامبزرگ کااه

 .مامان مونده بود تا کمکا کنه

ررسااک لباسااار رو عااو  کااردر و مشاا و: کمااک شاادر        بمااد از سااالر و احااوا:   

صوردر بااه  فتگااوی بقیااه هاام   همونطااور کااه وسااایل رو از بااا ی کماادها رااایین مااک   

  .کردر وا مک

 :کردریچ مکستنک رو روزنامهمامبزرگ رو زمین نشسته بود و  راهای شک
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دیشاای ایاان زنیکااه ایکبیااری زااا بااود،  یااااه  راتااه بااودض هااک تااو  ااوا سااهیال   _

 کردضزرزر مک

 :ای بشقاب رو کنار دست مامبزرگ  رار دادمامان دسته

لقااا رو دعااوذ زااک بگاام وا ض!خااانور بهشااون برخااورده بااوده کااه زاارا ساایاوا مااه  _

م کلللال خاانواده دامااد رو دعاوذ کانن واساه       نکرده باوده   فتاه باوده ماا رسام داریا      

را شااا  سااریار مااادر داره خااواهرر داره !!! و یفااه داداشاات بااوده حاادا ل مااه لقااا کااه  

کااردن  سااهیال هاام رک بهااا  فتااه داداشاام از تاارز    تهااران هساات رو دعااوذ مااک 

لقاا خوشاا نمیااد  زنیکاه هام تاو مهماونک باه ساهیال  یار داده بااوده           نگااه شاوهر ماه   

کناه و زیار لباک باا هام      شات باا رسارخاله شاوهرا  امیمک برخاورد ماک       زطور زندادا

 !رسه ییرتک میشهضزنندس داداشت به ما که مکحرف مک

 :خمبه وسایل کناری رو رایین صوردر و  فتم

وا مااا براشااون مت ساافم  اینااا حالیشااون نیساات یااا خودشااون رو زدن بااه خریااتض     _

 ضدوننزرون یکک مکنگاه هومن رو با نگاه اون زشم

 !دونم وا زه مک_

مااامبزرگ یااه راااا رو از حالاات دراز کمااک خمااع کاارد و دسااتک بااه زانااوی دردناااکا 

 :کشید

 !کشکض عروسک  فتن ناسالمتکخواد بیاد کمک برا ا اثزن تو نمک_

 :دوباره از زهاررایه با  راتم

خواست بیاد من دیادر تفلاک باا اون هماه زحمتاک کاه ایان زناد روز کشایده هناوز           _

س، و یفموناه  ر، ساهیال دختار ایان خوناه    س، ن اشاتم بیااد  مان رسار ایان خوناه      خسته

هاار کاااری بکناایم  ا ااه همساارامون کاااری واسااه ایاان خونااه انگااار باادن  ااراا از روی 

 .ای ندارنمحبته و رنه هیچ و یفه

 :مامبزرگ انگونک که در دست داشت رو زمین   اشت و به عتاب  فت
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ایاان نساال خدیااد احتاارار بااه بزر تاار و  را عااروس و یفشااه بیاااد کمااک مادرشااوه_

 ! ور شوهر رو یادشون راته

 :خواستم زیزی نگم، اما و تک مامان هم سر به ت سف تکون داد،  فتم

یااه خااواها، میشااه ماان رو بااا و ااایف نساال  اادیم صشاانا کنیاادض دیشاای اونقاادر      _

زحماات کشاایده بااود   ده مااد: یاا ا و سااا د و راایا یاا ا و دساار درساات کاارده بااود،  

نو ات شاما خلاو همااه از یا اا ایاراد  راتیاد و  فتیااد زارا ااالن و بهماان ساارمیز          او

نیست   خورشااتت زاارا کاام و زیاااد داره، مامااان هاام کااه تمااار تالششااون رو کااردن بااا 

کوبیاادن لاایال دخترشااون رو بااا  ببرنااد! اینااه رساام نساال  اادیمض اینگااوری خلاای        

 کننضمحبت مک

 :دمامبزرگ با عوبانیت دستک در هوا تکون دا

مگااه درو   فااتمض یااه ماساات و ساابزی خااوردن ن اشااته بااود! وا  ا ااه زمااان مااا       _

شاادن! بایااد زیاار خونااواده شااوهرمونم   شااوهرا اینگااوری عبااد و عبیااد زناشااون مااک  

کااردیم و  اادامونم در نمیومااد   تازه ص ااا بااه زنااا راار و بااا: میااده کااه نیااا  خمااع مااک

 !کمک مادرر

 فتگااو دخالاات نداشااته باشااه، بااا  کاارد تااو خالااه راساایه کااه تمااار ماادذ تااالا مااک  

 :صراما  فت

مامااان! همااین راتااارا رو بااا عروساااتون داشااتید کااه ا ن هاایچ کاادور سااا: تااا سااا:    _

خاواد مثال شاما بشاه، هماین شایوه        یرناد دیگاه  زری هام ا اه ماک     سرایک ازتون نمک

خااواد عروسااا دوسااا داشااته باشااه و دلسااوزا باشااه،   رو راایا بگیااره  ا ااه مااک 

ه بااده  خاادا رو شااکر عااروس زری باشااموره   راتارا نشااونگر     بایااد ت ییاار شاایو  

  . درک با شه   محبت ببینه خوب بلده خبرانا کنه

 :در د: لبخندی زدر و ریا خودر  فتم
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موناه   هم خاواب   خاله زدی تاو خاا:   هیچ کااری رایا همسار مان باک خاواب نماک         »

 «.خوبک رو به نحو احسن میده هم خواب بدی رو

 :خاتی  رار دادخاله مامان رو م

کنناد، دیگاه باه یاه     در سمن خاواهر خاان، ا ن زناا راا باه راای مردهاا دارن کاار ماک         _

خااانمک کااه بااه حااق و حقااوز خااودا وا فااه و دسااتا تااو خیاای خودشااه نمیشااه زور  

 فاات و ازا انتظااار داشاات یکطراااه باارا اامیاال شااوهرا مایااه باا اره  اون ارهناا    

هناا  دیگااه یالبااه! حااا  شاااید تااو    زمااان مااا بااود، تمااور شااد و رااات  ا ن یااه ار    

شااهرهای دور هنااوز همااون ارهناا  باشااه، امااا اینگااا و تااو دور و بریااای مااا کااه         

 !اینطور نیست

 :مامان با دلخوری خواب داد

خیلااک خااوب تااو هاام! کاام خلااو ساایاوا ایاان حراااا رو باازن  ایاان خااودا ناازده      _

 !ر وهمک

 :زدر به شوخک و  فتم

و حسااابک براتااون اخاارا کاانم، یااه خواهشااک   باال از اینکااه بخااوار یااه ر اا  درساات  _

صمیااز  ااحبت نکنیااد   ازتااون داررس اینقاادر در مااورد خااانواده همساار سااهیال تااوهین   

بریااد، هاام بااه تااور تلااویحک بااه  هاام حرمتشااون رو راایا یریبااه و صشاانا از بااین مااک 

ا بااد  ااحبت کنااه  احتاارار   اشااتن   دیااد بااا همساارا و خااانواده سااهیال یاااد مااک 

و از دختاار خودمااونم بخااوایم، اقاا  از بقیااه تو ااع نداشااته  عااروس بااه اامیاال شااوهر ر

 .باشیم

 : بل از مامان و مامبزرگ که مخاتبان ا لک من بودند، خاله زد به بازور و  فت

 .زند باری که بهت شیشه شیر خشک دادر، حاللت باشه_
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همااون مو ااع زناا  در بااه  اادا دراومااد و بمااد از باااز کااردن در سااهیال بااا خوشااحالک  

فک وارد خونااه شااد  از شاادذ شاانگولک کاام مونااده بااود ر وااان وارد بشااه     زائدالو اا

توخااه بااه حیرتااک کااه در خمبااه شاایرینک کااه دسااتا بااود رو روی میااز   اشاات و بااک

 .دستک بیارهدیگران به وخود صورده بود، به صشپزخونه رات تا زند تا ریا

 :مامبزرگ زودتر از بقیه به خودا اومد

 بشهضخبریهض  راره زری مامبزرگ _

نااه بابااا! حااا:  ااور الظااالمین  راتااه شااده خفاان! مادرشااوهرر تااا ماارز سااکته رااات و _

 .مت سفانه بر شت

 :شیرینک در دهان   اشت و با دهن رر ادامه داد

 !لقا زن  ی ه کردهشوهر مه_

دساات کثاایفم کااه بااه تاارف شاایرینک دراز کاارده بااودر رو انااداختم و بااا تمگاای و      

 :ناراحتک تکرار کردر

 لقا زن  ی ه کردهضشوهر مه_

 :وار به خواهرر خیره شدخاله با نگاهک شماتت

اون و اات تااو خوشااحالکض از درد و یوااه زنااد نفاار دیگااه اینگااوری کبکاات خااروس  _

 خونهضمک

 :ای برداشت و سر تکون دادشیرینک دیگه

ا منااو صزار دادن و تااو زنااد یم ساان  انااداختن، تااو  لقااا و ننااها ااه اونقاادر کااه مااه _

 .ر ویدینسن  مینداختن، ا ن از خوشحالک عربک مک زند ک شما هم

 :تفاوتک ررسیدمامان با بک

 کک رو شدض امروزض_

ا  یاار داده بااود زاارا ساایاوا دختاار عنتاارا رو    و اات کااه ننااه دیشاایس همااون _

کاارده کااه شااک لقااا موبایاال مگیااد رو زااک مااکدعااوذ نکاارده، رو شااده  دیشاای مااه
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کاااری دوناام  یااه ساااعت راایا کتااکککنااه و امااروز علنااک شااده  خزئیاااتا رو نماامااک

لقااا ماانم اوماادر کاارده و صا و  ا زناا  زد بااه سااریارس اون سااه تااا راااتن خونااه مااه

ا درخشااان بااوده  بااازار صزاد و دوساات  اینگااا  تااازه ا ن اهمیاادر  اابال هاام رزومااه  

دختاار    امااا ا ن دیگااه  اای ه کاارده    و یح  نااد زده، رو زنااا هاام دساات بلنااد        

اونقاادر خوشااحالم کاه نگااو  ماان کااه نتونساتم خااودر حااا: اینااا رو    کارده  واااای مامااان 

 .شونبگیرر، الهک شکر مگید   اشت تو کاسه

 :ها نگاه کردمامبزرگ با حسرذ به شیرینک

  سهیال اینا  ندا خیلک با ستض_

نااه مااامبزرگ  اینااا شاایرینک نیساات کااه! حکاام دارو رو داره  بااا لاا ذ بخااور بااه نیاات _

 .در مشکلک ریا نیادشفا  بمدا بهت  رص می

ماان و خالااه بااا وخااود ا اارار سااهیال شاایرینک برنداشااتیم و هاار کاادور بااه ساار کااار      

هااای صماااده شااده رو  وشااه اتاااز زیاادر و رو بااه     خودمااون راتاایم  صخاارین خمبااه  

 :سهیال  فتم

لقااا تاو زناد ک تااو هام بازتااب دارهض دود ایاان صتایا تااو      کنااک مشاکل ماه  اکار نماک  _

 .کنهرو هم ا یت مک

 :ک سور رو صماده خوردن نگه داشت و خواب دادشیرین

دادن تااا دودا ا یااتم کنااه، حااا  خاادا خواسااته تااا حااا  علااف کنااار زنااد یم دود مااک_

صتاایا بگیاارن دودا بیاااد ریشاام  ماان همیشااه دود ایاان تایفااه رو بایااد تحماال کاانم   

 .حدا ل بدونم صتیا  راتن دلم خنک میشه

لقاا بارای مادذ ناامملور در مناز: ساهیال       اولین دود بمد از شااهکار مگیاد، حراور ماه    

باود  روز بماد از  هار اومادن خاواهر ساریار، ساهیال هام باه بهاناه کماک وحرااور در            

خااایک همونگااا مونااد  روز کشااک بااه خونااه مامااان اومااد و تااا دو روز بمااد از خابااه ا اااث

اسباب کشک، لیال باا االساک زاای و لیاوان یاه باار موارف و کیاک خاونگک باه مناز:            
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هااای رااک در رااک مامااان بااه دار سااهیال و تمنااهمااد کااه بااا شاانیدن لحاان ناایاراادری او

 .خواست من به خونه بر شت

هااای ا توااادی سااریار بااه نااار لقااا بااه لطااف کمااکخوشاابختانه اخاااره نامااه خونااه مااه

خودا باود  نتیگاه ایان شاد کاه مگیاد رو از خوناه بیارون کردناد و باا تماویه  فال             

گااا راتنااد تااا هااوای دخترشااون رو در  بااا:   خونااه، راادر و مااادر سااریار هاام بااه اون  

خطااراذ احتمااالک دامادشااون داشااته باشااند  دو ماااهک تااو: کشااید تااا سااریار تااالز   

مریاازاد یااا همااون باااج ساابیل تااوااقک خااواهرا رو بااا ررداخاات مبل ااک بمنااوان دساات

تاار از بااه مگیااد،  رااات و زااون زنااد ک یااک زن مطلقااه در شهرسااتان خیلااک سااخت  

لقااا تهااران بمونااه و کااار ریاادا کنااه  سااریار بااه سااهیال   تهااران هساات،  اارار شااد مااه 

ریشاانهاد داد کااه بااه عنااوان اروشاانده خااواهرا رو اسااتخدار کنااه و حقااو ا رو از    

خیی سریار بده  ساهیال دود: شاده باود کاه اینکاار رو بکناه یاا ناه، کاه ماماان کامال            

  :شو زد و  فترأی

واهر شااوهرذ رو خااردی دیاادن هاار روزه خاا زناادریاز رااو: اسااااه ارزا اعواااب _

 .نداره

لقااا اولااین دود بمااد از شاااهکار مگیااد مااو تک بااود، امااا مااوج دور دود دائمااک شااد  مااه 

ا، بااا کمااک باارادرا باادون اتااال  سااهیال، واحاادی بمااد از رایااان ماادذ اخاااره خونااه

ی ی دز هاار روزهزهاال متااری در همااان تبقااه سااریار رهاان کاماال کاارد و شااد صینااه 

ی خااانواده اساادی از  یه ایاان بااود کااه مساااارخونه  سااهیال  تنهااا بااار مثباات ایاان  راا   

لقاا ت ییار کارد  هار زناد باا اومادن ساهیال و ساریار باه           ی ماه ی سریار به خونهخونه

 !اومدندخونه، همگیشون با هم برای  رف ی ا به رستوران سهیال مک

داد  باارخالف انتظااار ماان، خااواهرر شاارای  خدیااد رو بااه شاارای   اادیم تاارخیح مااک    

ای نباود تاا کساک داخال مناز: بموناه و       ون رااتن خاودا از خوناه، بهاناه    اینکه باا بیار  

 .کشوهای کمدا رو وارسک کنه، براا کااک بود
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کارد  سهیال ناه تنهاا ریاالک از راو: خاودا رو در خوناه و زناد ک مشاترک خارج نماک          

بلکااه بااا هاار شاای هرشاای بیاارون یاا ا خااوردن، خرخهااای بیهااوده و مساااارتهای       

ا برنااده باشااه  لقااا و خااانوادهبااا مااه” هزینااه”در مسااابقه کاارد تااا صن نااانک تااالا مااک

دونساات ا ااه بخااواد هااوای خیاای شااوهرا رو داشااته باشااه و   بااه  ااو: همساارر مااک 

کننااد  رااس تااالا  ای هسااتند کااه خیاابا رو خااالک   انااداز کنااه، کسااان دیگااه  رااس

کاارد ار اات رو بااه اونااا نااده  حاساار بااود  سااطک مساااارذ دور ارورااا برنااد بااا     مااک

اناداز نکناه تاا زناد مااه بماد باا هزیناه کمتار باه هماون سافر             مت، اماا راس  دوبرابر  ی

داد رااو: ساافر رو خااانواده اساادی درخواساات و هااارولک     برناادس زااون احتمااا: مااک   

 .کنند

کمااا اینکااه زنااین اتفااا ک هاام ااتاااده بااود  رااولک کااه باارای ت ییاار دکااور و بازسااازی    

راساام شااد  و دو سااه انااداز شااده بااود، بمااد از اااوذ راادر سااریار هزینااه مخونااه رااس

ماااه بمااد کااه ارث راادری بااه خواساات داماااد ارشااد تقساایم شااد، نااه تنهااا ایاان رااو: از  

ا رث خااودا روی ارث برداشااته نشااد، بلکااه سااریار بااا تحریااک خااواهراا سااهم   

انادازا رو باه ماادرا داد تاا باه خاای مناز:  ادیمک، صرارتماانک          به اساااه تماار راس   

رارتماانک کاه باه  فتاه ساهیال بیشاتر راولا رو        نوساز و نقلاک بخاره و نگاران نباشاه  ص    

  .سریار داده بود و به نار مادرشوهرا بود

 فاات شاادر، امااا لاایال مااک اااهک او اااذ از ولخرخیهااای بیمار ونااه سااهیال ناراحاات مااک

 .کنهمن بها حق میدر  سهیال داره با زند تا هوو زند ک مک

هام باود، ساهیال بیشاتر باا      برخالف مان و لایال کاه تماار تفریحااذ و مسااارتهامون باا        

خواساات بااا رااات  زااون ا اار مااکدوسااتانا و یااا مامااان و خالااه بااه ساافر و تفااریح مااک

لقااا ساارخهازیا میشااد و مادرشااوهرا خااز   ینفااک ساافر! تنفاار شااوهرا بااره، مااه

سااهیال از خااانواده اساادی بااه حاادی بااود کااه باارای مراساام سااالگرد ردرشااوهرا بااا   



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

785 

 

م شارکت نکناه کاه باه  فتاه خاودا کاولک        دوستانا به سفر هناد راات تاا در مراسا    

 .دادنهای شوهرا رو نبینه و حرص نخوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خواب خواب بودر که دست لیال  ی موهار رات

 !یه موی سفید ریدا کردر_

 :با  ی ک از ته بریدا و ادامه داد

 .اینم کندر_

 :خمار و خواب صلود اعترا  کردر

 !رکنند سنم زیاده، با تگربهر مکنکن، واسه وخهه اختماعیم خوبه  اک_

 :زیر لی  فت

 .خوار هفتاد سا: سیاه اکر نکنن! من موی سفید دوست نداررمک_

 !رس حر م نده! موهار سفید نشه_

 :مشتک به رهلور زد

تااو اریاازر هاام باا ارمت ساانت بااا  میااره  انگااار ساافید شاادن موهاااا دساات منااه!  _

 !هاسک و دو سالته
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 :ریلتک زدر و خابه خا شد

 !سک و یک! زه ا راری داری سن منو ببری با ض_

 :ی تخت نشسترو لبه

عزیاازر رنااد بشااه بااه سااک و دو نزدیکتاار میشااه تااا سااک و یااک  ا ن تااو مدرسااه       _

 !درس ریاسک صراس اینه  شکر خدا تو بلد نیستک

خواستم خوابا رو بدر کاه تلفان زنا  خاورد، ماادرر باود کاه خواسات یاه سار بارر            

هاای اتااز خاواب رو تاو ماشاین لباسشاویک انداختاه باود و مان بایاد           شونس رارده خونه

کاردر تاا زاروک نشاه  اتاعات امار کاردر و یاک         ی خایس رو در خاا نوای ماک    ررده

 .ربع بمد اونگا بودر

 فات ا اال رارده و    و تک رسایدر، خالاه و ساهیال هام اونگاا بودناد  یاه حساک بهام ماک          

اونگااا  زااون بااا حرااور سااهیال ماشااین لباسشااویک بهانااه بااوده باارای کشاایدن ماان بااه  

هااای ساااده اتاااز خااواب رو نواای   دلیلااک نداشاات ماان از خونااه خااودر بیااار و راارده  

کاانم  حدساام کااامال درساات بااود  یااه محاکمااه بااود بااا حرااور مامااان در نقااا شاااکک،  

 .القراذسهیال در نقا دادستان و خاله در نقا  اسک

 :سهیال شرو  کرد که

زنااد تااا ساافر راتیااد، یااه بااار مامااان رو نبااردی! سااه ساااله ازدواج کااردی، بااا خانماات _

 ....از سریار یاد بگیر، ببین

اخااازه دادر یااه نفااس تفهاایم اتهااار کنااه و ماان هاام بااا خونسااردی زاااییم رو بااا رااولکک 

 :خوردر  ساکت که شد رو کردر به خاله

درسااته، بااه ییاار از عروسااک سااهیال مامااان رو مساااارذ نبااردر، امااا مگااه ریارسااا:    _

 .....ما و مامبزرگ نفرستادمشون مشهدشی عید، با ش

 :مامان  یااه  راته ررید وس  حرام



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

787 

 

خواسااتک سااا: اون واسااه ایاان بااود کااه سااا: تحویاال تنهااا نمااونم خونااه  زااون نمااک  _

 .تحویل بیای ریشم، من رو ارستادی مشهد که مثال ع اب وخدان نگیری

کااه راایا  او  کااه ماان و یفااه ناادارر سااا: تحویاال راایا شااما باشاام، ازدواج کااردر  _

همساارر باشاام نااه شااماس دوساات داشااتید تشااریف بیاریااد ریشاامون   انیااا هزینااه        

مسااااارتک کاااه باااا ساااهیال راتیاااد دوباااک رو کاااک دادض تورهاااای کاااویر وکااایا و    

 صبرود که با خاله یا سهیال میرید رو من رو: نمیدرضنمک

 :مامان با دلخوری و ب ه ساختگک  فت

خااتر مان باا شاوهرا نراات شهرساتان،        از سهیال یاد بگیار  رارساا: شای عیاد باه     _

  .موند ریشم که تنها نباشم

 :نگاها کردر و به ت سف سر تکون دادر

کنااه میاااد اینگااا  زااه دختاار  لااک! زااه ای دو روز  هاار مااکبااه خاااتر شااما هاام هفتااه_

 !دختر مهربونک

 : فت، سهیال دوباره شرو  کردخاله سکوذ کرده بود و زیزی نمک

خااواد  زاارا  کشااکض خااودذ رو مااک لاات رو بااه ر  مااک مگااه خااودا نااداره کااه رو  _

تااونک اهمااکض خااودذ بایااد ببااریا ساافر نااه اینکااه بااا ماان بفرسااتیا ساافر  مااک نمااک

 ارز این دو تا رو بفهمکض

از رشااتک مباال اا االه  ااراتم و کمااک بااه خلااو خاام شاادر و صرنگهااار رو روی زانوهااار   

 :  اشتم

ته باشاایم  و تااک ماان و همساارر میااریم ساافر کااه اسااتراحت اکااری و خساامک داشاا   _

همساار ماان یااک ساااعت اینگاساات کالمااک باارای حاارف زدن نااداره و  اام بکاام         

 میشینه، زه سفری با هم بریمض

 :دوباره سهیال  فت

 .ست و بک زشم و رومشکل زن توئه،  ربه کوره_
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خااانم بااا زشاام و رو! یااه راتااار خااوب از مامااان در مااورد لاایال بگااو، ماان بگاام  بااو:،  _

 !دید نظر کنهلیال باید تو راتارا تگ

 :رو کردر به خاله

سااا: او: ازدواخمااون، روز مااادر لاایال یااه  اارف کریسااتا: تزئینااک خیلااک شاایک،      _

خفاات هدیااه مااادر خااودا باارا مامااان خریااد، خلااو زشاام خودمااون در خااا دادا بااه  

سهیال، ساا: بماد یاه بلاوز بارا ماماان خریاد، هفتاه بماد تان ساهیال دیادیما  امساا:              

دونااک زااک بگیااری! یااه کیااف   یاارر خااودذ مااک بهاام  فاات ماان دیگااه زیاازی نمااک  

مگلسااک بااا ساالیقه خااودر باارا مامااان  ااراتم، هفتااه بمااد تااو وسااایلک کااه بااه لاایال داد   

کنیاد بارای   ببره بده به خیریاه،   اشاته باود  خاداییا شاما باشاید دیگاه ریبات ماک         

 زنین اردی هدیه بگیریدض

 :مامان اخمک کرد

 ! راته دونستم تو خریدی، اکر کردر زنتمن که نمک_

 .رواک کشیدر و اق  به خاله نگاه کردر

خاله با ت سف به ماماان خیاره شاد و ساری باه زا  و راسات تکاون داد و رو کارد باه           

 :من

ا ااه بتااونک یااه ساافر مااادرذ رو هاام همراهاات کنااک،  ااواب داره  بااا همساارذ         _

 ااحبت کاان  هاار زنااد بهااا حااق میاادر مخااالف باشااه، ولااک ا ااه خااودذ بااه زبااون   

 .اهاا  حبت کنک راسک میشهخوا، نه  لدری ب

 :مامان لبا رو یه ور کی کرد و با اااده  فت

خاوار باا رسار    حا  انگار مان خیلاک دوسات دارر باا عروسام بارر مسااارذ  مان ماک         _

  .خودر برر  حا  اونم هست خهنم درک

 :تا اومدر زیزی بگم، خاله ملتمسانه نگاهم کرد و  فت
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خونااه مااامبزرگ  ا ااه تااو و لاایال بااا زری   ااراره صخاار هفتااه بااا هااومن بااریم شااما:،  _

  .بیاید خیلک خوشحا: میشیم

 :به رشتک مبل تکیه دادر

 !در  ب ارید ببینم زک میشههیچ  ولک نمک_

 .و سمک کردر به  یااه تمسخرصمیز سهیال نگاه نکنم

 :مو ع خداحااظک ، خاله تا تو حیاب دنبالم اومد و  فت

ی،   ولک مادرتاه  هار کااری بکناه تاو حاق       کناه کاه خا   دونام زری یاه کاارایک ماک    مک_

 .نداری ب اریا کنار

 :ی در  راتمدستم رو به دستگیره

دیگااه بایااد زیکااار کاانمض همااین ا ن برخااوردا رو دیدیاادض خاادا شاااهده هاایچ       _

و اات لاایال زیاارصب مامااان رو ناازده، هاایچ و اات نگفاات خونااه مااادرذ ناارو، کاااری       

م خونااه مامااان   ولااک مامااان  بااراا نکاان  تااازه اوایاال خااودا مواار میشااد کااه بیااای  

   میار بهاا سار بازنم میگاه زاه عگای زنات اخاازه داد بیاای اینگاا  اون ساری ساه             

زهااار روز کااار داشااتم نیومااده بااودر، بمااد بااا لاایال اوماادرس بااه خااانمم  فاات خاادا ازذ  

 یاری!  دونام تاو خلاوا رو ماک    ر یاه سار بیااد سارایم، مان ماک       اری ب اه نگ ره نمک

د، راحات شاد     تاا کاک بایاد باه خااتر راتارهاای ماماان خلاو           اشک لیال رو کاه درصور 

 خانمم سرااکنده بشمض

 :ر   اشت و  فتدستا رو روی شونه

خاادا نگفتااه بااه راادر و مااادر خااوب و نمونااه اُف نگااو،  فتااه بااه راادر و مااادر اف نگااو، _

 ....هر ردر و ما

 :رریدر وس  حراا

یگاه بارو زنات رو تاالز باده      ئاک کاردرض باه خادا بهاا رو بادر م      احترامکمن زه بک_

  !بیا ور د: من دوتایک زند ک کنیم
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خاوای یاه کام    تو هم شالویا کاردی! باه هار حاا: ا اه دعاای خیار ماادرذ رو ماک          _

بااه دلااا راه بیااا  سیاساات داشااته باااا، از حرااااا تاا  یر نگیااری لاایال هاام کوتاااه     

  .میاد

ک دوباااره خااداحااظک کااردر و وارد کوزااه شاادر، ولااک خالااه بمااد از راسااخ خااداحااظ   

 :ت کید کرد

 !دعای خیر مادر برکت تو زند ک میاره_

 

باریااد و هااوا رو بااه شاادذ راااک و لطیااف کاارده بااود  بااه    بااارون ریااز و مالیمااک مااک 

ریشنهاد لایال از ایان هاوای دونفاره اساتقبا: کاردیم و باه راارک تالقاانک راتایم  باوی            

رک زیباااتر ساابزه خاایس و خاااک بااارون خااورده ارااا رو راار کاارده بااود و تبیماات رااا 

از همیشااه بااه زشاام میومااد  از اولااین سااربا یک کااه بااا  راتاایم، شاادذ بااارون بیشااتر  

شااد  زیاار درخاات بیااد مگنااونک کااه زنااد نفاار دیگااه مثاال مااا از تاارس خاایس شاادن،   

باادیل مقااابلمون خیااره شاادیم  زیاارا رناااه  راتااه بودنااد، ایسااتادیم و بااه منظااره بااک 

 :دست لیال رو در دستم اشردر

ناواز باارونس   بخاا خااک نام خاورده،  ادای  اوا      باا، رایحاه مسارذ   انداز زیزشم_

دساات یااه حااورالمین هاام کااه تااو دسااتمه     دیگااه بهشاات زااک بیشااتر از ایاان دارهض   

 !بهشت همین ا نه و همین خا

 :با تمار وخود لبخندی زد

ای بهاات هب و*سااکاااا کنااار بهشاات مااا ایاان همااه زشاام نبااود، اون و اات یااه      _

ریخ بشاه  کاال زماان باراذ باه دو بخاا تقسایم بشاهخ  بال          دادر که باراذ مبادأ تاا   مک

 .ه رارک تالقانکب و*سه رارک تالقانک و بمد از ب و*ساز 

دسااتا رو رهااا کاارده و دسااتم رو دور کماارا انااداختم و بااه خااودر اشااردماس       

 :صرور زیر  وشا  فتم
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از اون ارانسااویاا! امااال بیااا تخاایلا رو داشااته باشاایم تااو ایاان ارااا تااا بماادا تااو     _

 !المیاالمیا، نوفشت سلحشور اخراا کنیم  و فبه

دساااتا رو روی دساااتم   اشااات و هااار دو در ساااکوذ باااه  ااادای باااارون روی    

هاا  اوا ساپردیم  کماک کاه باارون سابک شاد از زیار درخات بیارون اومادیم             سبزه

 :و دوباره به  در زدن ررداختیم

 !نپرسیدی عوری راتم خونه مامان زک شد_

 !ررده رو نوی کردی دیگهمگه زیز خا ک شدض راتک _

 :کردر  فتمهمونطور که دستا رو صرور نوازا مک

خاوان    بارا صخار هفتاه هاومن ایناا و خالاه ماک       خیلک دوسات داره باا هام باریم سافر     _

نشااینک دوناام هاامباارن خونااه مااامبزرگ شااما:  دوساات داره بااا ماان و تااو بره    مااک   

 .یطا رو درک کنکخواد شراتو نک با مادرر رو دوست نداری، اما دلم مک

 :برخالف انتظارر خیلک منطقک برخورد کرد

  .ریزی کنیم صخر هفته رو بریم شما:باشه، رس برنامه_

 !کنک یری مکاکر کردر خبهه_

کانم ماادره و یاه ساری     عزیز دلم، مان کاه از  اور یااخوج مااخوج نیساتم  درک ماک       _

تااه شااد، ماان ساامک هااایک داره  حااا  ا ااه تااو ایاان دو سااه روز حراااک هاام  ف خواسااته

خیاالک تاک کان  ناه باه مان تا کر        کنم نشنیده بگیرر  تو هم ا اه زیازی دیادی باک    مک

 بده نه به مادرذ  هووورض

 «لیال»

خااانور زهارشاانبه رو هاار دو تمطیاال کااردیم و  اابح بمااد از نماااز، بااه دنبااا: زری      

راتاایم و راه ااتااادیم  ا اار زااه یااک ربمااک خلااوی در ممطاال شاادیم، امااا زااون دور از   

تظااار نبااود، ا ااال اهمیتااک ناادادیم  همااون ابتاادای ساافر کوساانک رو کااه روی  ااندلک  ان

 :عقی   اشته بودر رو بها نشون دادر و  فتم
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ا ااه دوساات داریااد بااه در تکیااه باادین و راااتون رو دراز کنیااد، کمتاار ا یاات میشااید   _

  .زای و بیسکوئیت هم خلو هست  میل داشتید بگید بهتون بدر

 .باشه، خواستم میگم_

هااومن اینااا  باال از مااا بااه تقاااتع امااار علااک و هماات کااه محاال  رارمااون بااود، رساایده  

  .بودند  با دیدن ما زرایک زدند و به دنبا: ما حرکت کردند

کااردیم، از خاااتراذ همیشااه تااو ساافر ماان و ساایاوا تمااار ماادذ بااا هاام  ااحبت مااک

کااودکک  راتااه تااا ماخراهااای مریرااامونس از د یاال  هااور داعااا در خاورمیانااه        

 راته تاا بازتااب توااان کاتریناا بار ا توااد صمریکاا  حتاک و تاک حارف بارای  فاتن             

خواسات یکااک از کتابهاایک رو کااه خوناده بااودر و    صوردیام ساایاوا از مان مااک  کام مااک 

نخونده باود رو باراا تمریاف کانم  اماا در تاو: ایان سافر هار دو ساکوذ کاردیم و            

دادیاام  تنهااا  بااه  اادای موساایقک کااه شاای  باال دانلااود کاارده بااودر  ااوا مااک       

 رااات درخواساات زااای از تاارف   فتگوهااایک کااه بااین ماان و همساارر  ااورذ مااک  

 .سیاوا بود و بفرمایید، نوا خان از ترف من

مادرشااوهرر همونطااور کااه نشسااته بااود و راهاااا رو روی  ااندلک دراز کاارده بااود،    

بااه خااواب رااات و  اادای تنفسااا  اادادار شااد  ساایاوا از تااوی صینااه نگاااهک بااه    

 :و صرور به من  فت مادرا انداخت

ر  ااک حو االهحراااکض هی ااک نمااکخیگاار تااالی ماان زطااورهض خواباات نگراتااه از بااک_

 .سر رات

  خوری براذ بریزرضزایک مک_

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه،  فت

 !خوری صره، یه لیوان بریز مشارکتکا ه تو هم مک_

ه ساامتا ی رنگااره  راتااه بااودر تااا کمااک ساارد بشااه رو باا لیااوان زااای کااه روی لبااه

 : راتم  دستا رو برای  راتن لیوان دراز کرد و  فت
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کااک  اابحانه بخااوریمض یااه زناا  بااه هااومن باازن بگااو خااای مناساای ریاادا کاارد       _

  .وایسته

 .هومن که رشت ارمونه، به ارانک میگم_

 ااحبتم بااا ارانااک کااه تمااور شااد،  ریاازی بااه خاااتراذ دوران دانشااگوییا زدس       

کااردر خاودر هاام تااو اون  باود احساااس ماک   خااتراتک کااه از باس باارار تمریاف کاارده   

 .خاتره حرور داشتم

 

انداختنااد و هااومن ریااک نیااک رو تااو از   ارانااک و خالااه داشااتند زیاار انااداز رو مااک   

تار از خااده، کناار زناد تاا درخات       صورد که ماا هام رسایدیم  کماک راایین     ماشین درمک

و اف کارده   شاد، ت که ساایه انداختاه بودناد و یاه نهار باریاک هام از کنارشاون رد ماک         

بودنااد  ساایاوا ساابد مساااارتک و  ابلمااه زاادنک مخوااوص ساافر رو از  ااندوز عقاای  

درصورد و همااراه ماان کااه االسااک زااای رو بااه همااراه داشااتم، ریششااون راتاایم         

شسااتند و خااانور و صراس داشااتند بااا بطااری صب دساات و  ورتشااون رو مااک      زری

زاااای    اشااات و خالاااهاراناااک از داخااال سااابد خاماااه و ناااون رو سااار سااافره ماااک

ای کاه صورده باودر رو سار  کاردر و     هاا و  ارزهاای خارد شاده    ریخات  سوسایس  مک

ماار  یااه  اابحانه اشاارااک صماااده کااردر  بااا شااوخک و خنااده و   بااا اسااااه کااردن تخاام

دلیاال  اابحانه خااوردیم و در رایااان زمانیکااه صخاارین خرعااه زااایم رو       شااادی بااک 

ه خنااده ااتااادر کااه دار صراس زنااان باانوشاایدر بااه خاااتر حاارف نااه زناادان خنااده مااک

 .زای به  لور ررید

 س نفسام تنا  شاده بااود و ه   زناد بااری ساراه کاردر کاه سایاوا باه رشاتم ساربه زد         

هاااا رو بیشااتر کاارد  احساااس   فااتم  شاادذ سااربه هااای کشاایده و بد اادایک مااک 

خااانور و هاساات هااوا بهاام نرساایده و دیگااه صخراشااه  اسااطراب زری کااردر د یقااهمااک

دیاادر و  اادای سااراه و  کاار  فتنهااای خالااه رو مااک ارانااک،  ریااه و وحشاات صراس
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زقاادر زود تمااور شاادس تفلااک  »ری یااد  کاان، نفااس بکااا ساایاوا تااو  وشاام مااک   

خااورن! امیر   خاادا کنااه ساایاوا مثاال اون همکااارا  مامااان و بابااار، زقاادر یوااه مااک 

ساار دو ماااه زن نگیااره! زقاادر بااد خلااو زشاام صراس ایاان اتفاااز ااتاااد! همیشااه تااو      

خاادا خواساات بااا مااا ه دوباااره لکناات بگیاارهض! یااه بااار ایاان بناادهمونااه! نکناا هاانا مااک

 «...بیاد سفر، من راتم سفر صخرذ    الهک شکر ب ه ندارر بخوار نگرا

 

 «سیاوا»

کااردر بااا سااربه زدن باعااث سااراه همساارر بشاام، هااومن رشاات درحالیکااه تااالا مااک

هااای همساارر انااداخت و ساامن ساار لاایال  اارار  رااات، هاار دو دسااتا رو زیاار سااینه 

اشااار دادن، از زمااین بلناادا کاارد، بااه توریکااه راهااای لاایال از زمااین اا االه  رااات و 

خمیااده بااه رشاات در صیااوا هااومن  اارار  رااات  اشااار مراااعفک کااه هااومن بااه       

دیاارا ما وارد کارد زناان باه ساراه اناداختا کاه زاای هماراه باا بازاز از دهان و            

 .بینک لیال به بیرون ررید و راه تنفسیا باز شد

هااا تماور شاد و    رو رهاا کارد و مان در صیاوا  اراتمنا  و تاک ساراه        هومن لایال 

توخاه باه حراور دیگاران      ورتا رو باا دساتما: تمیاز کارد تاازه زد زیار  ریاه  باک        

نوازشااا کااردر کااه خااودا از ب لاام بیاارون اومااد و بمااد از تمیااز کااردن مگاادد       

 ! ورتا از همه بابت اتفاز ریا اومده ع رخواهک کرد

دساااتم  راتاااه باااودر و لااارزا شااادید بااادنا رو حاااس دساااتا رو هم ناااان در 

توخااه بااه مااا ساافره و وسااایل رو خمااع کاارد و همااه رو داخاال   کااردر  هااومن بااکمااک

 :ماشین خودا   اشت و رو به من  فت

  .بگو یه کم دراز بکشه  ما خلوتر میریم شما بمدا بیاید_

و با رااتن هاومن ایناا، همسارر کاه باه شادذ سامف کارده باود، کناار خااده سارا ر             

ای کااه سااپری شااد، خااودا   روی رااار   اشاات و زشااماا رو بساات  زنااد د یقااه   
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بلنااد شااد و ریشاانهاد راااتن داد  داخاال ماشااین، رو  ااندلک عقاای دراز کشااید و مامااان  

 .خلو نشست  زیرانداز رو خمع کردر و حرکت کردیم

مامااان بمااد از نشسااتن در خااای لاایال شاارو  کاارد بااه یاار زدن کااه خااار تنگااه و زاارا   

یله اینگاسااتض! االسااک زااای و ساابد خوراکیهااا خلااوی صزادی راهاااا  ایاان همااه وساا

رو  راتااه بااود  تمااار وسااایل رو بااه لاایال داد کااه خلااوی  ااندلک عقاای باا اره  همساارر 

وسااایل رو مرتاای کاارد و دوباااره دراز کشااید  زمااان کودکیمااون هاام یااه خااورایک       

همینطاااوری باااود  ا اااه ماااادربزر م )مادررااادرر( همراهماااون میوماااد اون خلاااو      

نشسات، بایاد کناار رنگاره  ارار      نشست و ماماان کاه عقای رایا مان و ساهیال ماک       مک

ای کااه سااایه باشااه  در وا ااع ماان و سااهیال بایااد یااا وساا       رااات، کنااار رنگااره مااک

نشساتیم یاا تاو صاتااب  باه هماین خااتر از همراهاک ماادربزر مون همیشاه شااکک            مک

  .شدیممک

 :کمک که راتیم مامان شرو  کرد

ونسااتک اون کااار هااومن رو انگااار باادیض کااه نخااواد زناات رو ب اال  تتااو خااودذ نمااک_

 کنهض

 :سرزنشگر نگاها کردر

مااامااااان! رااای ماارگ و زنااد ک در میااون بااود  ماانم بلااد بااودر امااا اونقاادر هاال شااده  _

  .شدیمبودر که یادر راته بود  شانس صوردیم هومن بود و رنه بی اره مک

 :زشم و ابرویک اومد و  فت

 !ر اومدن من! وا ، شانس که نداریم ، یهو میگن زشم زدرحا  ن ارید س_

لیال بلناد شاد و نشسات، علیاریم صب  نادی کاه خالاه بهاا داده باود، رنگاا هناوز            

 :لرزیدرریده بود و لباا مک

کنااه  زااایک رریااد تااو  لااور، زااه ربطااک بااه زشاام خااوردن کسااک زنااین اکااری نمااک_

 !داره



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

796 

 

 :از تو صینه نگاها کردر

 بهتریض_

 .به زشم دیدما! اکر کردر دیگه همه زک تمور شد مرگ رو_

 :اخمک کردر

دیگااه بهااا اکاار نکاان  از او: تااا صخاارا یااک د یقااه نشااد، امااا زااه استرسااک        _

  .بهمون وارد کرد

ا رو ماسااای داد و اخمااک از بااا نااوک انگشااتاا بااه  ااورذ دورانااک زیاار خنااا  سااینه 

 .روی درد روی  ورتا اومد

 کنهضدرد مک_

 .کبود بشهخیلک  اکر کنم _

 :مامان نگاهک به عقی انداخت و با لحن بدی  فت

تو که بدذ نیوماد! وا  هار کاک باود از خگالات صب میشاد، تاو انگاار ناه انگاار از تاو            _

  .ب ل مرد نامحرر کشیدنت بیرون

زده خااارج شااد، ممنااا، زیاازی شاابیه هیااک سکسااکه از دهااان لاایالی بهاات اادایک بااک 

 :داد زدر

  مانضحواست هست زک میگک ما_

 :راهنما زدر و با کاها سرعت به سمت خاکک راتم و تو ف کردر

اهماااین زاااک داریااان میگاااینض یاااه خاااوری داریااان میگاااین انگاااار      وا ماااا ماااک_

 .است فراب    خوبه خودتون اونگا بودین و دیدین

 :نماییا  ل کرده بودریخت و مامان مظلوراشکهای لیال  وله  وله مک

کناک! مان مایگم هار کساک خاای لایال باود خگالات          دا  ماک وا، من که زیازی نگفاتم   _

خواسااتیم کشااید، تااو ایاان زیاازا بااراذ عااادی شااده  وا  مااا دکتاار هاام کااه مااک     مااک

 ....بریم
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 :داد زدر

 .بس کن دیگه مامان! اینقدر هسمیا نزن_

 :ای در سکوذ   شتس راه ااتادر و  فتمزند د یقه

 .م تهران ردیخای سفر بسه  برمک ردیم  تا همینبرمک_

 .به مسیر ادامه دادر تا به اولین دوربر ردون برسم

 :به د یقه نرسیده، لیال از کنار رنگره راننده سرا رو خلو صورد و صرور  فت

 .میشه بریم شما:ض خلو خاله اینا زشته بر ردیم_

ر رو صرور اشاااری داد و از تااوی صینااه کااه نگاااها کااردر، زشااماا رو شاابیه   شااونه

وابک ناادادر امااا دوربر ااردون رو رد کااردر و بااه مساایر ادامااه    ربااه شاارک کاارد  خاا 

دادر  لبخناادی زد و بااا صرامااا بااه رشااتک  ااندلک تکیااه داد  ارانااک بااا لاایال تماااس     

 رااات و بمااد از اتمینااان از بهبااود حااا: همساارر اتااال  داد کااه االنگااا منتظرمااون     

وبااره  هستند تا بااهم باه بقیاه سافر اداماه بادیم  یاک ربماک باه ساکوذ   شات تاا د            

زد کااه سااوار ماشااین مااا بشااهس  دو تااا ماشااین کنااار هاام رساایدند  صراس بااا: بااا: مااک  

کارد زقادر داره باه ماا خاوا میگا ره! از خادا خواساته نگاه داشاتم تاا            تفلک اکر مک

 .ی ماشین رو زنده و شاد کردسوار شد و با ررحرایاا ارای سرد و مرده

 

در تنهااا اتاااز خااواب خونااه   بااا رساایدنمون بااه منااز: مااامبزرگ، سااریع وسااایل رو    

  اشااتیم و مااامبزرگ و  ابلمااه باارنی رو برداشااتیم و بااه تاارف دریااا راتاایم   باال از    

رساایدنمون بااه دریااا، صراس صماااده شااده بااود و بااه محااه رساایدن بااا لاایال در ساااحل  

شاارو  بااه دنبااا: بااازی کردنااد  بااا کمااک مامااان زیرانااداز رو انااداختم و ساابد میااوه و  

و از ماشااااین صوردر  همساااارر از صراس خواساااات االسااااک زااااای و مشااااتقاتا ر

مشاا و: ماسااه بااازی بشااه تااا در صوردن وسااایل بااه مااا کمااک کنااهس کااه مامااان اخااازه   

 :نداد و  فت
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  .نه مادر تو حواست به ب ه باشه، کنار صب امنیت نداره  ما هستیم_

لیال هم با صراس شارو  باه ماساه باازی کارد تاا و تاک کاه هاومن ایناا اومدناد و صراس            

  .به ارانک تحویل داد رو

شارذ و ماایو باه دریاا راتایم و لایال و اراناک دنباا: زاوب  شاتند           من و هومن باا تاک  

و بمد از خمع کاردن مقادار زیاادی زاوب و خمباه خاالک، صتشاک روشان کردناد تاا باا            

 .اومدن صراس از دریا کنار صتیا  رر بشه

بااا مااانتو و   لاایال کنااار مامااان و مااامبزرگ نشساات بااه میااوه راارک کااردن و ارانااک     

روسری اومد ریا ماا  میاوه رارک کاردنا کاه تماور شاد، باا ا ارار و  ادا زدنهاای            

ریارک مان و اراناک و هاومن ریشامون اومادس در حالیکاه تاو یاه دساتا ساینک حااوی            

ا یااه بشااقاب ساایی و خیااار و  راانی لیااوان رالسااتیکک زااای بااود و در دساات دیگااه   

 !و کرر سد صاتاب زیادشلیل خرد شده  با عینک و دستکا و کاله حویری 

 :ای  فت بل از رسیدن لیال، ارانک با لحن و  یااه بامزه

  .ایییشششا، بدر میاد از این زنای شوهر رررو کن_

 :بمد هم خلو رات و سینک زای رو ازا  رات و رو به هومن  فت

    دیگااه بیااا عزیاازر، زااایک بااراذ صوردر، بخااوری حالشااو ببااری  اینگااا هاام دریاااااا  _

  !راحت

هااا رو بااا شااوخک او: زااای خااوردیم و لیوانهااا رو تااو سااینک   اشااتیم و بمااد هاام میااوه

و خنااده و لاا ذ زیاااد خااوردیم  صراس کااه داخاال تیااوپ باااد شااده  اارار داشاات و بااا   

خریااان صب بااا  و رااایین میشااد، بشااقاب میااوه رو روی شااکما   اشااته بااود و نقااا 

 :کردمیز رو بازی مک

تااو صب میااوه بخااوره  زنممااو خیلااک ماااهک بااه خاادا     ی! زااه حااالک میااده صدر یوای_

 .زایک هم خیلک زسبید  دستت درد نکنه
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کااردر و حااس لااک مااکهاار دو دساات لاایال رو  ااراتم و در حالیکااه روی یااک رااار لااک  

کااردر، کاام کام از هااومن و ارانااک اا االه  سابکک در صب رو بااا تمااار وخااود حاس مااک  

 : راتم و دستار رو زیر صب روی کمر همسرر   اشتم

  .زه خودذ رو روشوندی اومدی تو صب! صاتابا سوزاننده نیست_

 :لباا رو ین ه کرد و  فت

  .کنهصاتاب صاتابه! یه ساعته صدمو برنزه مک_

  .بابت زایک ممنونس بیشتر از زایک محبتت بهم مزه داد_

دسااتاا رو شااونه هااار بااود و راهاااا رو از زمااین اا االه داده بااود و یااه خااورایک تااو  

 :ودصب رها ب

 !ها  زشتهدستاذ داره هرز میره_

 !بینهض کسک متوخه نمیشهزیر صب کک مک_

 :رای راستا رو با  صورد وبا کف را به کمرر اشار صورد تا اا له رو بیشتر کنه

بینااکض ایااه رو مااکخیااا: کااردی! اینگااا همااه مت هلهااا ایاان کااارن!    اون زااادر سااورمه_

رد، کام موناده باود خاای کاف زاادر       خاو تا نیم ساعت رایا داشات تکاون تکاون ماک     

حرکات شاد و ده دی یاه بمادا ماردی بادو بادو اوماد تاو          و دیواراا عو  بشهس یهو باک 

خندیادن  یاا داشاتن ماک   صب و تمار هایکلا رو کارد زیار صب ماامبزرگ ایناا یاا      

 .بهشون  تابلو بودنا! دوست ندارر ما هم سویه بشیم

بااازی بمااد یااه نیم ااه عشااق  بااازی،صخااه کفااران نممتااه صدر بااا خیگاارا بیاااد صب  _

 یاارن ماایگن وای باار شااما!  نداشااته باشااهس اون دنیااا ساار راال  ااراب یقااه صدر رو مااک  

شاامایک کااه از اساارااکاران بودیااد و  اادر نممتهااایک کااه برشااما ارزانااک داشااتیم را       

 ....کننندانستید! رس برای مگازاذ صماده شوید! اون و ت میله دا  مک

 .بیار با ، تو صب نباشه کسک اکر بد کنهکم زرذ و ررذ بگو   دستاذ رو _

 .ب ار بکنند      خوا باا بابا_
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 اادای یااااب  فااتن هااومن باعااث شااد بااه تااراا بر ااردیم، بااا شاایطنت نگاااهمون    

 :کرد

هاار کااک زااای و میااوه صورده، خودشاام میااره  رااااا رو میاا اره تااو ساااحل   ناااه    _

 !رو دوا ما تفلکیا نکردیم که همراهتون اومدیم! هر زک بار دارید انداختین

دسااات دراز کاااردر و ساااینک حااااوی بشاااقاب و لیوانهاااای خاااالک رو ازا  اااراتم و  

 :سمن اا له  راتن از لیال، صرور  فتم

 .بر خرمگس ممرکه لمنت_

داریاان تااا مااا هاام دو نفااره لاا ذ ببااریم یااا ماانم       بشاامار    یا صراس رو نگااه مااک  _

 .کنمس انتخاب با شماستکواتتون مک

ا  راهااا رو بااه مامااان تحویاال باادر  روی ماسااه هااای دا  کنااار    بااه ساااحل اوماادر تاا 

 :زیرانداز نشستم

خوایااد خواییااد یااه رااایک بااه صب بزنیاادض همااین خااوری مااکاحااوا: حاااج خانماااض نمااک_

 بشینیدض

 :هر سه با محبت بهم نگاه کردند و خاله  فت

ای هام میشایم خوشامون نمیااد  شاما خووناا بریاد خاوا         صب برا ماها سارده، ماساه  _

  .بریمباشید ما ل ذ مک

 :ای شکوندمامانبزرگ تخمه

کاردیم   فتایم زاه خاوب بلاده زنیات نشاون باده و خاودا          ییبت خانومات رو ماک  _

  .رو تو دلت شیرین کنه

 :هر دو دستم رو کمک عقی برده و تکیه  اه بدنم کردر

 !ی  ند و نباته، خودیخودیشکالتهشه  عوارهشیرین ما: یه لحظه_

 :یدمامان صهک کش
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کاااا نوااف ایاان خودشاایرینک لاایال رو سااهیال بلااد بود    همیشااه بایااد نگااران          _

ر نااه سیاساات  واسااه تااو خیااالم    زنااد ک ایاان ب ااه باشاام     نااه شااانس داره ب ااه     

راحتااه   لیال عااروس خااوبک باارای ماان نیساات ولااک همساار خااوبک باارای توئااه  ماانم     

 .راسیم  مهم تویک که کنارا خوشحالک

ای کناار دساتم باازی باازی کاردر  خالاه مشاتک تخماه بهام          ها زیزی نگفتم و باا ماساه  

تمااارف کاارد، ماسااه هااای دسااتم رو تکوناادر و تخمااه هااا رو  ااراتمس نگاااهک بااه دریااا  

خندیدنااد  لاایال و انااداختم، هااومن و ارانااک تااو صب ساار بااه ساار هاام می اشااتند و مااک 

صراس رو ندیدر  تیاوپ صراس دسات زناد تاا ب اه باودس بلناد شادر و باا د ات بیشاتر            

بااه دریااا نگاااه کااردر، ساار زرخوناادر و تااوی ساااحل مشاا و: ماسااه بااازی ریداشااون    

هاا  کارد و صراس باا هیگاان کواتاه    هاای نمنااک کواتاه درسات ماک     کردر  لیال باا ماساه  

کارد  نزدیکشاون رااتمس باا وخاود عینکاک کاه همسارر باه زشام           رو به دریا رارذ ماک  

کااردهس صخااه  داشاات و لبخناادی تواانمک کااه روی لبهاااا بااود، حااس کااردر  ریااه     

 !بینیا کمک سر  شده بود

  ریه کردیض_

لبخناادی زد و زیاازی نگفاات  کنااار دسااتا نشسااتم و عیاانکا رو برداشتم حدساام     

 ! درست بود و زشماا نمناک

 زراض زک شدهض_

 .خوری دلم  راته بودهی ک! همین_

 :عینکا رو سرخاا   اشتم

 همین خوری که حرف نشد! زک شدهض کسک زیزی  فتهض_

دونااک ساایاوا      اابحک کااه اون اتفاااز باارار ااتاااد خیلااک ترساایدر،       مااکنهههااه! _

خاورن، زقادر دایاون میشان،    خدا نوایی      اکر اینکاه ماماان و باباار زقادر یواه ماک      

 !هیچ ردر و مادری نکنه
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نگاهک به صراس کاه باا دو دخترب اه همسان و ساالا مشا و: ماساه باازی شاده باود           

 :و به سمت همسرر ت ییر بدر  فتمانداختم و بدون اینکه خهت نگاهم ر

 ممرات! اق  مامان و باباذض رس من زکض نگران من نشدیضبک_

 :ا رو روی زانوا   اشتزانوهاا رو خمع کرد و زونه

مااادر باازرگ  ر بااکاون لحظااه خیلااک خوشااحا: شاادر کااه ب ااه نااداریم  کااه ب ااه     _

 ... واست بهخواد حنمیشه! که برای ازدواج مگددذ مانمک ریا نمیاره! که نمک

 :رریدر وس  حراا

ای داری ایاان اراخیااف ماان دیااوونم دارر بااه حراااای تااو  ااوا میاادر یااا تااو دیوونااه _

 ااکض اوماادیم ساافر اکرمااون صزاد بشااه، راتااک تااو ااااز ماارگ و میاار و نگرانااک  رو مااک

 !ی ب ه نداشتهض اکر زن  راتن منکض خیلک خری به خدابرا صینده

ا ا مشاا و: شااد  دسااتم رو دور شااونه هااای کنااار دساات سااکوذ کاارد و بااا ماسااه 

 :انداختم و  فتم

میشااه از اکاارا بیااای بیاارونض تااو او: خااواز ورود ب ااه رو بااده، بمااد نگااران          _

کناایم، ا تااو نبااود خودمااون شااو! ماان و تااو بااا هاام ب ااه هااامون رو باازرگ مااک صینااده

کنایم! بماد شاای عروساک خلااو در تاا ر صب ااوره     کناایم! دامادشاون مااک عروسشاون ماک  

کام  مثال بابااذ!      نظرذ در ماورد رادر و ماادر شادنمون زیاهض دیگاه کام           یاریم مک

  .مون باشیمباید اکر بزرگ کردن خونواده

 دار بشیمضخوای ب هکننده شده که مکزوده! مگه همین خوری براذ کسل_

 :دستا رو در دست  راتم و نوازا کردر

م بااا اخااتالف ساانک  ماان ا ن سااک و دو سااالمه! دوساات دارر دو تااا ب ااه داشااته باشاا  _

هااار نوخااوون میشاان حو االه داشااته باشاام   سااه زهارسااا:  دوساات دارر و تااک ب ااه 

باهاشااون باارر رااارک و سااینما، دوساات دارر و تااک خااوون میشاان تااوان داشااته باشاام   

باهاشااون باارر کااوه، دوساات دارر بتااونم بااه حرااشااون  ااوا باادر و درکشااون کاانم   
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احساساتشااون نداشااته باشاام   نااه اینکااه بااه خاااتر اخااتالف ساانک زیاااد هاایچ درکااک از 

زنااد ک مااا خیلااک هاام  رمااه، امااا دیگااه و تشااه  اادای زر زر ب ااه رو موساایقک مااتن   

 .زند یمون کنیم

ا تااو هاام رااات و زیاازی نگفاات  بلنااد شاادر و ساامن کمااک بااه بلنااد شاادنا    یااااه

 : فتم

 .نگفتم همین ا ن که اینگوری راتک تو لک!  فتم بها اکر کنک_

 :دامه دادرنوک بینیا رو کشیدر و ا

 .دیگه هم به  بح اکر نکن و رنه کالهمون بدخور میره تو هم_

 

 «لیال »

هااای ساایخ صتیشااک کااه درساات کاارده بااودیم بااه زیااا: نشسااته بااود  ساایاوا خوخااه 

 راتااه شااده رو روی ساانگهای اخااا ک کااه درساات کاارده بااودر   اشاات و شاارو       

ازی باود و هاومن   کرد به بااد زدن  صراس باا دوساتانک کاه ریادا کارده باود سار رر با         

هااا رو و ارانااک هم نااان مشاا و: صب تنااک  نگاااهک بااه همساارر کااه بااا خاادیت خوخااه

زد انااداختم  موهااای خااوا حااالتا کااه بااا هاار حرکاات بااادبزن بااه زاا  و    باااد مااک

راست ااشون میشد، هناوز هام بماد از نزدیاک باه ساه ساا: همگواریماون بارای مان           

و اریبنااده بااود  هااوس کااردر   مثاال روز او:، مثاال روز خشاان تبلی اااتک هااومن، زیبااا  

دیدنااد باعااث شاادند روی دسااتم رو  ی موهاااا ببااررس امااا زشاامهایک کااه مااا رو مااک 

  .هوسم درروا ب ارر

 کنکضبد نگاه مک_

 .لبخندی زدر و زیزی نگفتم

کنااه، نگااار  خاانس نگاهاات رو دوساات دارر، مثاال  ر ااک کااه بااه بااره نگاااه مااک       _

 !کنکمک
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 :ابرویک با  انداختم

 !ایض من  رگضنفست منو کشته! تو برهاعتماد به _

 :ای سرا رو با  رایین کردبا شیطنت کودکانه

هااایک هسااتم کااه دور تااا دورشااون رو بااا مخلفاااذ تاازئین کردنااد،  اتفا ااا از اون بااره_

 !ر که حد ندارهخودشون میگن خانور  ر ه بیا منو بخور! من اونقدر خوشمزه

 :های خوخه رو رشت و رو کردرسیخ

 !ار خلقتک به خداشاهک_

 : یر داد دوباره

 .کردیض زشماذ بدخور هیز شده بودخدایک به زک داشتک اکر مک_

 .خورد،  شن  شده بودموهاذ تکون مک_

 :دستک به موهاا کشید

زه اایده! زهار روز دیگاه یکاک یکاک سافید میشان تاو هام باا  ی اک اباروذ میفتاک            _

 !به خونشون  مو برار نمی اری

 سیاااواض_

 مضخان_

  میگم در مورد ب ه خدی  فتکض_

 :ا خدی شدبا وخود لبخند زهره

 !صره، خدی  فتم_

 ا ه نشد زکض_

 :زشماا مهربون شد

 زرا اکر منفکض زرا نشهض مگه مشکلک این وس  هستض_

 :ر رو روی زانوهار   اشتمزونه

 کنکضدار نشیم زیکار مکترسم    ا ه ب هدونم  نگرانم، مکنمک_
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 :ها انداخت و بدون اینکه نگار کنه  فتک به خوخهبا د ت نگاه

تکااارار و تکااارار و تکرار     تاااو اماااروز رساااما  ااااب زدیااااض! اون از اکااار ماااردن و _

نگرانااک باارای صینااده ب ااه نداشااته، نگااران ماان نیسااتک نگااران اون ردرسااوخته          

خااواد خااای منااو تناا  کنااه! ایاانم از نگرانااک اینکااه ردرسااوخته الاادنگک هسااتک کااه مااک

خااواد نیااد     ماا بهااا ویازا میادیم، عرسااه     خااواد بیااد ماک  ا اه نیاااد زاک! ماک    الادن  

داشاات از اون ور راسااپورذ بگیااره بیاااد مفاات زاانگا، عرسااه نداشاات خاااک باار       

ساارا  وا ! راادر و مااادر بااه ایاان  لااک بااه ایاان خااوبک! ب ااه ماان و تااو شاادن لیا اات    

 .خوادمک

 :یه دونه خوخه از توی سیخ درصورد و به ترام  رات

 متحان کن ببین خوبهضا_

 

بمااد از ناهااار ساایاوا و هااومن رو ماسااه هااا دراز کشاایدند و هاار کاادور کالهااک رو     

ای  ورتشااون   اشااتند و اسااتراحت کردنااد  ماان و ارانااک هاام بااا صراس کااه  ره     

احساااس خسااتگک نداشاات، مشاا و: بااازی شاادیم  کمااک کااه از بااازی   شاات مااادر و  

صب و خشااکک نشسااتم و اخااازه دادر  رساار رو تنهااا   اشااتم و رو بااه دریااا حداا اال   

ر رو دوباااره خاایس کنااه، کاف راهااار کاماال تااو صب  اماواج دریااا لباسااهای خشااک شاده  

 .شنیدرکردر و اق   دای امواج رو مکبود، به هی ک اکر نمک

 :نفهمیدر زقدر   شت که با  دای هومن به خودر اومدر

 !با خودذ خلوذ کردیض_

 بیدار شدیدض_

 :نشست  فتبا اا له مکدر حالیکه کنار دستم 

 مزاحم نیستمض_

 .کنمخواها مک_
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 :راهای دراز شدر رو خمع کردر که اعترا  کرد

 راحت باا،    در مورد اون رسر بهزیستیه،     اسما زک بودض_

 .صرا_

 صهان، صرا! زک کار کردی برااض تونستک براا خونواده ریدا کنکض_

بهزیسااتک باارای توانبخشااک شاانوایک صرا یااه رساار دو ساااله ناشاانوا بااود کااه از تاارف 

صورده بااودنا مرکااز مااا  هااومن هزینااه سااممکا رو داده بااود و ماان هاام کالسااهاا 

شانواییا عمیاق باود و محتااج کاشات حلازون  اماا        کاردر  کام  رو رایگان بر ازار ماک  

از تاارف بیمارسااتان و کمیساایون راایا از کاشاات رد شااده بااود   اااهرا  اابال زنااد       

رده بودنااد و زااون کسااک نبااوده باهاشااون کااار   مااورد کااودک ررورشااگاهک عماال کاا 

 یماات کاشاات حلاازون عمااال از بااین راتااه بااوده   خراحااک و رروتااز  اارون کنااه، عماال

کمیساایون و هیاا ذ امنااا  فتااه بودنااد او: بایااد یااه خااانواده ایاان ب ااه رو بااه ارزناادی   

بپ یره، بماد عمال انگاار بشاه  حتاک هزیناه عمال دولتاک کاشات رو هاومن و سایاوا            

ه بودنااد، اقاا  منتظاار بااودیم خااانواده ریاادا بشااه و نوباات عماال کااودک ررداخاات کاارد

 .برسه

 :خم شدر و داک رو برداشتم

نااه هنااوز، تفلااک باادخور بدشانسااه! بااا وخااود اینکااه بهزیسااتک اعااالر کاارده باارا        _

شااه بااازر نشااد بااراا خااانواده ریاادا کننااد     یااری نمااک ااراتن سرررسااتیا سااخت

کارد، بهزیساتک  فات زاون بهاایک هساتند       خانم رحمانک یاه رادر و ماادر باراا ریادا      

بهشااون ب ااه نمیااده  خااانم او دی بااه یکااک از بستگانشااون مماارایا کاارد کااه مقاایم   

کاناادا بودنااد  ایاان تاارف ر یراتنااد و موااقاات کردنااد  ساافارذ کانااادا مخالفاات کاارد،  

 فاات ا ااه  ااراره ب ااه ناشاانوا بااه ارزندخونااد ک برداریااد، از کشااور خودمااون          

خااواد و تااک از سااابقه کاام شاانوایک و تاارز  کااک هاام ب ااه مااک برداریااد  باادبختک هاار 

 !کشهتولدا میشنوه رارس مک
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 :زینک روی ریشونیا اومد

 مگه ترز تولدا زگوری بودهض ا ال زگوری ریداا کردنض_

صلااود بااوده کااه از کنااار سااطل صشاا ا: ریااداا کاارده بودنااد، نااوزاد یااک هنااوز خااون_

هاا  خواساتن  رباه  شا ا س احتماا  ماک   ساعته رو   اشاته باودن تاو کیساه زبالاه کناار ص      

 .بخورنا

 :سنگک از کناردستا برداشت و به دریا ررتاب کرد

عگاای! کمتاار کسااک حاساار میشااه ب ااه بااا ایاان وسااع تولااد رو بااه ارزندخونااد ک     _

بپ یره!    بااه ایاان خدماتیااه     اسااما زااک بااودض یااادر راته!    ساایبیالی نا اارالدین    

 ...!یکلهضشاهک دارهض! خیلک ورزیده و درشت ه

 ص ای مروذ مناض_

صره صره     بااه اوناام یااه ناادا بدیااد، ب ااه نااداره  یااه دوره ااتاااده بااود دنبااالا از        _

بهزیسااتک ب ااه بیاااره بااه خاااتر وسااع ا توااادیا بهااا ب ااه ندادنااد  بهااا بگیااد     

 !شاید یه ارخک شد

بااا اوماادن ارانااک و نشسااتنا کنااار دساات هااومن، خریااان صرا رو دوباااره از او:     

 :ر  هر خا هم یادر راته بود، هومن کمکم کردتمریف کرد

بایااد ببیناایا، ب ااه هیگااده، نااوزده ماهااه بااود ماان دیاادما اون  اادر هوشاایار بااود،  _

کاارد  یااه مااو ی  ااوا رو  تمااار ماادذ بااه در و دیااوار و تابلوهااا و وسااایل نگاااه مااک   

میزر هست، اساقلک ماو ی رو نشاون داد و باه  وشاا اشااره کارد  یمناک ایان دو تاا           

 !مند  همه کف کرده بودند از این حرکت ب ه ی یک سا: و نیمهمثل ه

 :ارانک با دلسوزی  فت

 .ی! خدا کنه زودتر براا خونواده ریدا شه  منم بین همکارار میسپرریصخک_

 :بلند شدر و رو به هردوشون  فتم

 .من میرر سیاوا رو بیدار کنم، زیاد خوابیده_
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یاات کااردنا  یااه مشاات ماسااه  ره  ره کنااار ساایاوا نشسااتم و شاارو  کااردر بااه ا  

رو بدنا ریختم تا خاارا بگیاره  زناد بااری یار زد کاه مازاحم نشاو، اماا صخار سار            

 .بیدار شد و نشست و با اخم و تخم ز: زد بهم

 !ر سر راته     راشو یه  دمک بزنیم ، یه تفریحک بکنیمراشو دیگه حو له_

 :تهدیدوار  فت

یت! تماار بادنم باه خاارا ااتااده  باا ناوک        تو بخاواب، بباین زاه خاوری میاار سارا      _

 ... کنم تاانگشت مماس با بدنت از سر تا راتو لمس مک

 :ای که برار درنظر  راته بود بازور به خارا ااتاداز توور خریمه

 !خنبه،  فتک تنم مورمور شد     راشو دیگهبک_

ابک یااه لیااوان زااایک کااه بهااا دادر، ساارحا: شااد و بااا هاام راتاایم تااو صب  صب حساا   

 رر باود و دریاا صرور  اقا   ااهک یاک ماوج مالیام و کوزاک تفااوذ دریاا میشاد باا             

وری در صب اسااتخر  ساانگینک باادنمون رو بااه صب سااپردیم و از حااس ساابکک یوتااه    

بااردیمس البتااه کااه کنااار هاام بااودن و شاایطنتهای خااوونک هاام ایاان لاا ذ رو        لاا ذ 

اشااته بااودر و رو مراااعف کاارده بااود  دسااتار رو باااز کاارده بااودر و رو سااطح صب     

 فااات و هاااای کااااریا ماااکباااه روی همسااارر  ااارار داشاااتم  سااایاوا از برناماااه 

هاا در یاک کلینیاک    خواسات  ابح  تومیماتک کاه بارای مطای  راتاه باود  اینکاه ماک       

 .وابسته به ارتا مش و: به کار بشه و اق  بمد از  هرها مطی خودا بره

در اادی  بااا مریرااای  هااا بیاااد مطاابم،خااوار بااا ایروزمکااان  ااحبت کاانم،  اابحمااک_

 .خودا

 ...اینکه عالیهههه_

ولاک خاوب  ابلا بایاد یاه دساتک باه سار و  اوا مطای بکشام و  اندلیای اتااز               _

 .انتظار رو عو  کنم
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 .کنککنک، خوب مکخوب مک_

 :رن  نگاها از خدیت به شیطنت ت ییر کرد

 !دونکض   صهان    تو زنمکتو از کگا مک_

حااراا رو رااردازا کاانمس بااه  هقهااه خندیاادر و زنااد لحظااه تااو: کشااید تااا تونسااتم 

بااا سااربه زدن بااه صب  ااورتا رو خاایس کااردر  راااا رو زیاار رااار انااداخت و باعااث 

شااد تمااادلم رو از دساات باادر و کاماال زیاار صب باارر  کالهاام از ساارر دراومااد، عیاانکم 

  اااف تونسااتم کااه محرااک بااه  ااتاااد  ااردنم دور شااالم تااو  ااورتم یااه ور شااد و  

 :کردر درست رو معینک و شا: وایستم

  مزه! حا  موهار خیس شده زیکار کنمضتا ا ن موهار خیس نشده بود، بک_

 :ای با  انداختشونه

از مماشاارذ بااا ماان لاا ذ بباار  ده بااار  فااتم رو صب بخااواب، باارو تااو تیااوپ حالشااو _

 ...ببر  فتک

 : داا رو نازک کرد و  ری به کمرا داد

ابم میااره، وای   حااا  خاایس شااد دیگااه  وای موهااار خاایس میشااه  وای کاارر ساادصات _

  .خالص

 ر کوضخیلک لوسک     وای کُالر     کاله_

دور و باار رو نگاااه کااردر نبااود   اعاادتا کاااله حواایری بایااد روی صب وایسااته، مگاار     

اینکااه تااو  ااودی کاااله صب راتااه باشااه و باعااث ساانگینیا شااده باشااه  بااا رااا همااون   

صبااک راتااه بااود و زیاار صب رو نگاااه کااردر و ساایاوا هاام زیاار محاادوده رو لمااس مااک

 .کردمک

 ااردیم بااه ساامتمون هااومن و ارانااک کااه متوخااه شااده بودنااد مااا دنبااا: زیاازی مااک  

اومدنااد و در خسااتگوی کاااله باار صب راتااه کمکمااون کردنااد  کاااله ریاادا نشااد، امااا      

تفااریح خدیاادی برامااون ریاادا شاادس صراس در حکاام تااوپ شااد و هااومن و ساایاوا بااا  
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صوردنااد و باعااث انگیاازا رو درمااک اادای خیااغ شاامف ررتااابا بااه ساامت همدیگااه

 .مون شدندنشاب همه

یااک ساااعتک کااه   شاات، عاازر راااتن کااردیم  بااه ریشاانهاد هااومن، مااا بااا بزر ترهااا   

زودتاار راتاایم و  اارار شااد هااومن اینااا ناایم ساااعت دیگااه بیااان  دلاایلا روشاان بااود،   

 خواساات ماان راحاات و باادون مماا وریت از حرااورا، از حمااومک کااه درا تااو   مااک

سااالن خونااه بااود اسااتفاده کاانم  عاشااق درک و شاامور هااومنم، در عااین شاایطنت و      

 .های  اه نابهنگار، حواسا به همه زیز هستشوخک

 

 باال از اوماادن هااومن اینااا ساایاوا بااه هااوای خریااد نااان و سوساایس و تخاام ماار      

برای شاار از خوناه بیارون راات و بماد از تمااس تلفناک باا مان و اتمیناان از وسامیت            

خونااه بر شاات  صراس باادون اینکااه شااار بخااوره، از خسااتگک خااوابا باارد  حمااار، بااه

و ساایاوا و هااومن بمااد از شسااتن  راهااای شااامک کااه ماان و ارانااک سااه سااوته       

درست کرده بودیم، ریشانهاد دادناد حکام باازی کنایم  دسات ساور باازی باودیم کاه           

زشاامار خاااج و د: رو بااا هاام اشااتباه  رااات! وساا  کااری خوناادنهای هااومن، ور هااا    

  !کشم و باید بخوابمریختم زمین و  فتم که دیگه نمک رو

  خوری بخوابیمضو یک س ا: مهم مطر  شدخ اینکه زه

 :سیاوا با رر رویک تمار  فت

بااره  امااا بااه خاااتر مواالحت خمااع     ماان ا ااه خااانومم ریشاام نباشااه خااوابم نمااک    _

  .خوابمکنم و امشی رو ریا هومن مکاداکاری مک

 :ا زدای به  ونههخاله راسیه به شوخک سرب

هااومن راایا ایاان  ل ماااز نخوابیااا! اعتبااار نااداره! یهااو دیاادی نواافه شاای دساات     _

 !انداخت دور  ردنت، مازت کرد

 :هومن کا و  وسک به بدنا داد
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 !اتفا ا منتظرر من رو با لیال اشتباه بگیره، بفهمه یه من ماست زقدر کره میده_

 :گ تشر زد بل از اینکه سیاوا بخواد خواب بده، مامبزر

 ااین  شااما دو تااا تااو حیاااب  بااس کنیااد دیگااه! هااک شااوخک شااوخک هاار زرتااک مااک  _

 !خوابید، ما هم تو خونه  حرام نباشهمک

ماان و ارانااک و صراس تااو اتاااز خوابیاادیم و بزر ترهااا تااو هااا:  هااومن و ساایاوا     

بنااد  شاای  باال از خااواب خواسااتم موبااایلم رو باارای نماااز  اابح کااوک   هاام تااو رشااه

در بااه عکااس صرا ااتاااد  عکسااا رو صوردر و بااه ارانااک نشااون   کاانم کااه یهااو یااا 

 :دادر

 !این همون رسرست که  فتم، صرا  ببین زقدر نازه_

 :موبایل رو از دستم  رات و با د ت نگاها کرد

زقاادر شاابیه ارنااازه!     شاابیه ب گیهااای خواهرمه    خوو ااا زشماا   زشااماا     _

 .همونه

 :هر زک اکر کردر ارناز رو یادر نیومد

  .من ارناز رو دیدرض اسما برار صشنا نیست_

اومااد از موبایاال و عکااس صرا د: بکنااه،  ااداا کمااک لاارزا  راتااه     دلااا نمااک 

 :بود

  .ندیدیاس زهارده سالا که بود، تو توادف مرگ م زی شد_

 :بدنم یخ کرد

  .دونستممت سفم، نمک_

 :سری تکون داد

خااای ارناااز زنااد نفاار دیگااه  خوشاابختانه مامااان و بابااا منطقااک برخااورد کردنااد، بااه  _

 .زند ک دوباره ریدا کردند

 ریوند اعراض_
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اوهور     زشااامای ایااان رساااره هماااون شااایطنت و سااارزند ک زشااامای ارنااااز رو _

 .داره

دوباااره نگاااهک بااه عکااس انااداخت و موبااایلم رو رااس داد  اونقاادر خسااته بااودر کااه    

زشاامهای  خیلااک زود خااوابم باارد، امااا تااا زمانیکااه هوشاایار بااودر دیاادر خااواب از      

 !ارانک اراری شده

 

 «سیاوا»

رشااه بنااد و رختخوابهااا رو خمااع کااردر و  وشااه ایااوون   اشااتم  یااااللهک  فااتم و       

وارد خونااه شاادر  مااامبزرگ ساافره انداختااه بااود و زااای در کاارده بااود  ساافره          

صورد  مامااان باادون  اابحانه صماااده بااود و اقاا  لناا  نااونک بااود کااه هااومن بایااد مااک  

 :ر بده  فتاینکه من رو مخاتی  را

 .لنگه  هره اینا هنوز از خواب بیدار نشدن_

 :لبخندی زدر

 !نه بابا تا  هر خیلک مونده  تازه نهه_

 !خوابهخوری بگه مملومه زنم تا لن   هر مکهمین دیگه! و تک شوهر این_

 :خاله زهار تا لیوان زای ریخت

تااونن هاار روز خاادا کلااه سااحر رااا میشاان میاارن ساارکار  یااه روز تمطیاال رو مااک      _

 بخوابن  زیکارشون داریض

 :همزمان ارانک از اتاز بیرون اومد و  بح بخیری  فت، رو به ارانک ررسیدر

 لیال خوابهض_

 .صره، برو خودذ بیدارا کن_
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از خاادا خواسااته وارد اتاااز شاادر، صراس دساات و راااا رو کاماال باااز کاارده بااود و      

رااا رو تاو شاکما خماع      تا باز خوابیده بود  لایال هام باه رهلاو خوابیاده باود و یاک       

  .کرده بود و هر دو دستا رو زیر سرا   اشته بود  خواب خواب بود

 !شکض سفره  بحانه رو رهن کردناعزیز دلم بیدار نمک_

 :خوابالود لی زد

 .ا ن را میشم، دو دی یه، دو د ه  بر کن را میشم_

دونسااتم بااه شاادذ باادا میاااد و     نااوک انگشااتم رو روی  ااورتا کشاایدر، مااک    

کاانا نشااون میاادهس همااین هاام شااد، شاارو  بااه خاروناادن  ااورتا کاارد و           وا

 :اعترا 

  .کنکض  فتم را میشم دیگهعممه، زرا اینگوری مک_

 :از رشت زیزی ااتاد رور

 ...سالر عمو  بح بخیر_

 .ا ه اینگوری نپری رو کمرر  بحم بیشتر بخیر میشه_

 :زرخیدر و صراس رو ب ل کردر

لیال خاان راشاو دیگاه    راشاو تاا هاومن نیوماده راحات         سالر باه روی مااه نشساتت       _

  .برو بیرون دست و  ورتت رو بشور

بلند شد و باا یاه زشام بساته و یاه زشام نیماه بساته ساالمک کارد و باا هماون تااپ و              

 .شلوار  ل و شادی که به تن داشت به ها: رات

ی اکااردر کااه مامااان بااا تشااک تااا شااده  داشااتم رختخااواب لاایال و صراس رو خمااع مااک 

 :صوری بهم انداخت و  فتوارد اتاز شد  نگاه ت سف

 !رختخواب خانووور رو هم تو باید خمع کنکض خدا شانس بده_

 : ونه مامان رو با دو انگشت کشیدر

 !مادرشوهر بازی درنیار، زری خانوووور_
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نکن،    د ت کردی دیاروز زقادر لایال و هاومن خیاک تاو خیاک باودنض خاوری کاه           _

ورد رااات ب اال دستشااون نشساات! تااو خااواب بااودی! تااو کااال صخاار ساار ارانااک کاام ص

 !تو هپروتک

 :لبخندر رو ح ف کردر و خدی شدر

ی زمااین هاام باشااه، ماان خیااالم راحتااه  ا ااه  مامااان!    بسّااه    لیال تنهااا اون ساار کااره_

هاااومن هااام کناااارا باشاااه دو برابااار خیاااالم راحته    اینقااادر راحااات دیگاااران رو  

هاام تمااار ماادذ بااا لاایال  اارر و  اامیمک بااود،      راااوذ نکنیااد    در ساامن ارانااک   

خاادای نکاارده ا ااه تااوهمک بااراا راایا میومااد، اینقاادر بااا لاایال خااوا و بااا          

 .کردنمک

بااا اوماادن همساارر بااه اتاااز  ااحبتمون رو خاتمااه دادر، سااالمک بااه مامااان داد و رو بااه  

 :من  فت

 .خیر دنیا و صخرذ ببینک، دستت درد نکنه کارر رو انگار دادی_

ای بااه موهااای وز داشاات تااا دسااتک بااه موهاااا بکشااه  مامااان اشاااره   برسااا رو بر

 :کرده و درهم لیال کرد و با تمنه  فت

 !خوشگل شدی_

 !بینهزشماتون خوشگل مک_

 !نفهمیدر تمنه رو نفهمید یا خودا تمنه زد

مامااان خااودا رو ساار رر مرتاای کااردن رختخوابهااا کاارد و از اتاااز بیاارون نرااات     

 :و کمک این را و اون را کرد و خطاب به من  فت همسرر لباسهاا رو برداشت

  .من میرر تو حمور لباسم رو عو  کنم_

 :مامان نگاهک بها انداخت

  .هر زک تو داری، منم دارر  اینم که شوهرته! همین خا عوسشون کن_
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روحااک زد و باادون توخااه بااه حاارف مامااان بااه حمااار تااوی هااا: رااات  بااا    لبخنااد بااک

اتاااز بیاارون رااات! دسااتک  ی موهااار کشاایدر و ماان هاام از  راااتن لاایال، مامااان هاام از 

 .اتاز بیرون اومدر

 

ساار ساافره  اابحانه لاایال کنااار دساات خالااه نشساات و  باال از اینکااه ساامت دیگاارا   

بشااینم، صراس خااای مااورد نظاار رو اشاا ا: کاارد  روبااه روا کنااار دساات هااومن        

 :نشستم و رو به همسرر  فتم

 دیشی خوب خوابیدیض_

کااردی خااودر بیاادار  شااتم رو بااالا راااتم  ا ااه بیاادارر نمااک  تااوووپ! ساارر رو   ا_

  .شدرنمک

 :هومن با دهان رر خندید و  فت

 اه تاو ریشام نباودی خاوابم نبارد، ناه باباا،         سایع شدی داداا! اکار کاردی ا ن ماک   _

 .تر هم هستند  این خانما و تک ما ریششون نیستیم راحتاز این خبرا نیست

 :ای از زایا خوردلیال خرعه

  .من دیشی خیلک خسته بودر، زود خوابم برد_

 :مامان بشقاب خیار رو نزدیک من   اشت

 دیشی رشه ا یتتون نکردض_

 .بند بودیم  هوا هم خوب بودنه، تو رشه_

 :مامبزرگ یه نون خدید وس  سفره  رار داد

خاار، مو اع خااواب رو اعوااب صدر نمیااره  ایان دو تااا    هی اک مثاال  ادای رشااه و خار   _

 .خوابهصدر راحت مک  دا نباشه

 :خاله با شوخک  فت

 خدا بیامرزه بابا رو، واسه همین بمد از اوذ بابا خوابتون درست شدض_
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 :هومن  رف عسل رو به ارانک داد

ایاام و دوستشااون داریاام، خانمااا وابسااته نیسااتند  اونقاادر کااه مااا مااردا بااه زنااا وابسااته_

  .ا همین سه تا بانونمونه

 :مامان و خاله کرد و ادامه دادای به مامبزرگ و اشاره

کاانن  راحاات و بااه  ااو: مااامبزرگ بمااد از اااوذ همسراشااون، تنهااا دارن زنااد ک مااک_

ساارخر! حاا  ا ااه بااه خاای ایاان سااه نفار، سااه تااا ص اا بااود، تااا حاا  ده بااار تگدیااد      باک 

 !اراا کرده بودن

 :لیال با تمگی ررسید

 دونیدضبمد شما اینو نشونه دوست داشتن مک_

 :و  ورذ دادا رلقمه

تونااه زنااد ک کنااه  واسااه   د یقااا، ماارد  اذ زن رو دوساات داره و باادون اون نمااک   _

کننااد، امااا خانمااا همااین مااردا بمااد از اااوذ همسرشااون خیلااک زود ازدواج مگاادد مااک 

ناه  ربطااک هاام بااه واااداری نااداره  نشاانیدی نساایم شااما: میگاهخ زن بااال باشااد بااه هاار    

  ضایبال هر ز نباشد خانهای، بککاشانه

 :لیال رو کرد به من

 .دوست باشیا! وابستگک زیاد خوب نیستخوار زیاد زنسیاوا خان نمک_

 :ارانک خیلک خدی  فت

باارای ماان مهاام اینااه کااه تااا زنااده هسااتم شااوهرر بهاام واااادار باشااه و کسااک رو بااه  _

 .حریم خونه و دلا راه نده  هر و ت مردر، ارداا صزاده بره ازدواج کنه

ی خدیادر  مان زد کاه تحویال بگیار، واکنشاک نشاون نادادر و لقماه         ای باه مامان اشااره 

 :عسل برای خودا درست کردای کرهرو در دهان   اشتم  لیال لقمه

کنااه کاانم مااردی کااه خیلااک زود ازدواج مگاادد مااک ولااک باارای ماان مهمااه  اکاار مااک _

  .ا ال زنا رو دوست نداشته
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 :هومن یه لیوان دیگه زای برداشت

دو تااا هاایچ ربطااک بهاام ندارنااد  خاادا  ساامت هاایچ مااردی    اکاارذ مزخراااه، ایاان  _

 !تر از زنهنکنه، اما تنها زند ک کردن برای مرد خیلک سخت

 :خاله اعترا  کرد

  .یشه  راتمزنید او:  بح، د:بسه دیگه هک حرف مردن مک_

 : فتم

  .یشه ندارهبحث شیرین ازدواخه  د:_

خاوری رو برداشات و رو باه لایال     ارانک کاه از لایال باه مان نزدیکتار باود،  اشاق زاای        

 : فت

 خوای اینو از ترف تو بکنم تو حلقاض بحث شیرین ازدواج یادا برهضمک_

 :لیال با خونسردی سر تکون داد

 .زحمت از رهنا باشهبک_

ساعتک بمد دوبااره کناار دریاا باودیم  مان و صراس زودتار از بقیاه زدیام باه صب، لایال           

ا و هاومن و اراناک رابرهناه باه  ادر زدن      رات دنباا: زاوب خماع کاردن بارای صتا      

در ساااحل ررداختنااد  همساارر ساار رر روشاان کااردن صتااا بااود کااه هااومن باادون    

ارانااک از ریاااده روی بر شاات و کنااار صتااا روشاان نشااده رااات و مشاا و:  ااحبت   

رسایدس یاک لحظاه حراهاای ماماان تاو       با لیال شد   حبتشون خیلاک خادی باه نظار ماک     

تردیااد باه دلاام راه ریادا کاارد  بااا دلهاره زیاار نظاار     ای شااک و هانم تکاارار شاد و  ره  

 راتمشااون کااه دیاادر لاایال بااه تاارف کاایفا رااات و موبااایلا رو صورد و بااه هااومن   

 .داد و هومن با د ت به  فحه  وشک خیره شد

کااردر تااا یاااد بگیااره همونطااور کااه حواساام بااه ساااحل بااود بااه صراس هاام کمااک مااک 

ن دکتاار سلحشااور خطااابم کاارد  روی صب بخوابااه کااه نا هااان  اادایک کااه بااا هیگااا   

باعااث شااد حواساام رو خمااع اتااراف کاانم  یااه خااانم تپلااک و باااردار در کنااار زنااد تااا   
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ا خیلااک صشاانا بااود  از خمااع  خااانم خااوون دیگااه مخاتاای  اارارر داده بااود  زهااره   

 :دوستانا خدا شد و نزدر اومد

  کردر اینگا ببینمت  زطوریض خوبکضسالاار، اکر نمک_

تما، ارشااته بااود، همکالساایم کااه ازا خواساااتگاری     از روی تاان  ااداا شااناخ   

  .تر از زهار سا: ریا شده بودکرده بودر! حدا ل سک کیلو زاز

 سالر، حا: شماضشما خوبیدض_

 کنکضممنون، کگایکض زه مک_

 :کمک که  حبت کردیم  فتم

 نراتک استرالیاض تومیمت عو  شدض_

لیا راااتم سوساانگرد  تااو  صره دیگااه  ازدواج کااردر و امااال کااه هسااتم  خااای اسااترا   _

  زکض ازدواج کردیض

خواستم همسارر رو بهاا نشاون بادر، همونطاور کاه زشام انداختاه باودر تاا لایال رو            

 :ریدا کنم،  فتم

  .صره، سه سالک هست_

 .خوشبخت باشید_

  .ممنون، شما هم همینطور_

کام خساته شاد و شارو  کارد باه       صراس که تا اون مو اع خیلاک ص اا ایساتاده باود، کام      

 :یدن دستمکش

 .ر سر راتعمو    نمیای بازیض حو له_

 :ارشته دستا رو تو صب تکون داد و  فت

  .مزاحمت نمیشم  خوشحا: شدر از دیدنت_

  .هم نین، امال_
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شاااپ زهارسااا: راایا  دور شااد و بااه تاارف صشاانایانا رااات و اکاار ماان بااه کااااک   

وردر رااات کااه ازا ار اات ا باااذ خااودر رو خواسااتم و دریااغ کاارد  زااه شانسااک ص  

اوماد  که ایان ار ات رو بهام ناداد کاه در اون  اورذ دیگاه لیالیاک تاو زناد یم نماک           

کااردر  ا ااه زهااار سااا: راایا یکااک عکسااک از و ماان خوشاابختک ا ناام رو تگربااه نمااک

کنایم،  داد کاه مان و ارشاته بااردار تاو دریاا باا هام  احبت ماک          امروز بهم نشاون ماک  

سات! زقادر راحات بار     ارشاته  شدر که ماا تاو تاالع هام هساتیم و همسارر      مطمئن مک

 !اساس یک عکس میشه  هنیت رو ت ییر داد

تااو ساااحل لاایال و ارانااک رو دیاادر کااه روی ماسااه هااا نشسااته بودنااد و  ااحبت         

زد  مااامبزرگ و کردنااد و هااومن کااه بااا اا االه از اونااا بااا موبااایلا حاارف مااک     مااک

  .زدنددختراا هم از نشستن خسته شده بودند و سه تایک  در مک

زد تااو  رااات و بمااد شاایرخه مااکهااار  اارار مااکرااات و روی شااونهازر بااا  مااکصراس  

صب  زنااد باااری کااه تکاارار کاارد همزمااان بااا راشاایده شاادن صب بااه ساار و  ااورتم از  

 :بخا صراس  دای لیال رو شنیدرهای شادیبین خیغ

بااه! عمااو باارادرزاده خااوب بااا هاام خااوا میگ رونیااد  باارای صراس یااه کیااک      بااه_

  .بخوره انریی بگیره از عموا با  میرهصوردر با شیر، 

صراس تشااکر کنااان شاایر و کیااک رو  رااات و لاایال لیااوان یااک بااار مواارف زاااییم رو  

 :ای از زای ولرر رو خوردربهم داد  خرعه

 هومن زیکارذ داشتض_

 :ای به صراس کرد و  فتاشاره

 کرد صشنا بودضحا ! خانمه که باهاذ  حبت مک_

  .صره، همکالسیم بود_

 :با زشم دنبالا  شت و  فت
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خاوری باا   زه خالی! حساب کان همیشاه رسامک همدیگاه رو دیدیاد بماد اینگاا ایان        _

  .هم مواخه شدید

 .راست میگک! خدا رو شکر تو صب بودر، مایور دیده نشد_

باا نزدیاک شادن هاومن و اراناک، صراس رو بهشاون ساپردر و باا لایال ازشاون اا االه           

 : راتم

  فتضهومن زک مک_

 .... خریان اون رسره، صرا، همون کیسم کهتو _

 :رریدر وس  حراا

 بهزیستیهض! خیض_

 خریان ریدا شدنا رو برا کسک تمریف کردیض مامانت و سهیالض_

 نه، زطور مگهض    هومن زیکارذ داشتض تو موبایلت زک بها نشون دادیض_

عکااس صرا رو   دیشاای بااه ارانااک نشااون دادر  فاات زشااماا مثاال زشاامای      _

خواسات عکاس ب اه رو ببیناه!  یاااه ب اه رو یاادا راتاه باود           ه  هاومن ماک  خواهرش

دوناه ب اه رو بادو تولاد ریادا کردناد یاا        ازر ررسید به ییار از تاو کساک تاو اامیال ماک      

 !خوان خودشون ردر و مادرا بشننهض  مونم مک

 :از شدذ تمگی ایستادر

 !!اینا که خودشون ب ه دارندض_

  .زر ک هم دارندصره، ولک  اهرا د: خیییلک ب_

 :هر دو دستم رو روی  ردنم   اشتم

 صخه یه ب ه حرومزادهض_

مگه تو اونگا باودی و دیادی ب اه بادون محرمیات باه وخاود اومادهض زارا  ان بادض            _

ماایگن ا ااه دیاادی رااوزه ساا  ماسااتک شااده و  اارف ماسااتک هاام اونگااا هساات، حااق   

حااق  نااداری بگااک ماساات نگااس شااده و ساا  بهااا دهاان زده     تااا خااودذ نبینااک   
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نااداری نتیگااه بگیری  حااا  در مااورد یااه مساائله بااه ایاان مهمااک اینقاادر راحاات اناا     

 زنکضمک

خوای خاودذ رو بزناک باه کوزاه علاک زا  یاه بحثیاه! اماا تفلاک کاه بادو تولاد،              مک_

خونک، تو کیسه زبالاه کناار ساطل صشا ا:   اشاته شاده، احتماا: ناود و ناه و ناود وناه            

  . در در د حاللزاده نیست

 :صوردریتمیک دست روی صب، موخهای کوزیکک رو به وخود مکبا حرکت 

تااو اون یااک  اادر در ااد رو در نظاار بگیر    ا ااال ب ااه زااه  ناااهک کااردهض رو       _

هاایک کاه از عقاد و  ای ه باه      ب ه راکه،  ناها  اردن بزر تراسات  حاا  انگاار ب اه     

 !وخود میان  د در  د حاللزادن

 :نگاه ررسشیم رو که دید،  فت

ن حروماه، نطفاه رااکک کاه باا ناون حارور شاکل بگیاره، هم این حاللازاده            یکیا نو_

هاساات، باادون رسااایت  لبااک هاام از صب درنمیاااد  یکااک دیگااه اا هاام ازدواج بااا ب ااه

خااود ب ااه، یااا کااال ازدواخهااای اخباااری  اونااو کااه دیگااه مطمئاانم نمیتونااه حا االا      

هاساات، ههم ااین حاللاازاده حساااب بشااه! تمدادشااون هاام خیییلااک بیشااتر از زنااازاد   

 .اما زون این یه وا میت مستتره به زشم نمیاد

  خوان رسره رو بزر ا کنندضمک_

خااوان بیااارنا خونااه باا ارنا تااو ویترین!   نگااران زااک هسااتک تااوض     پ! مااکنپ_

شاک نکاان کااه بااا تربیاات  ااحیح هاومن و ارانااک ایاان ب ااه یکااک از بهترینهااا میشااه    

 .نقا تربیت رو اراموا نکن

ای باه اسام صرا احمادی      کمتار از یاک هفتاه بماد شناسانامه     حدس لایال درسات باود   

باارای کاایس لاایال  ااادر شااد و ب ااه بااه خااانواده هااومن تملااق  رااات  صراس از اینکااه  

خواسات اسام ب اه رو     احی یاک بارادر شاده باود خیلاک خوشاحا: باود ودلاا ماک         

براساااس یااک انیمیشاان ایرانااک، صریااو ب ارنااد کااه لاایال  ااانما کاارد صرا خیلااک       
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صریااو شاابیه اساام صراس هساات  انگلیسااک هاار دو کلمااه رو بااه صراس نشااون   بیشااتر از

بیشااتر از اسااما داره، باارای کااودک  H داد و صراس  ااانع شااد اساامک کااه اقاا  یااه 

کناهض لایال ادعاا    مناسبتره  و تاک هاومن باه لایال اعتارا  کارد کاه حاا  زاه ار اک ماک           

 دوباااره از کاارد سااه ماهااه و اات   اشااتم بااه ب ااه یاااد دادر اسااما صرشااه، بمااد حااا  

 او: شرو  کنم واسه یه اسم دیگهض

واکاانا اتراایااان نساابت بااه ایاان ا اادار هااومن و ارانااک متفاااوذ بااود  خالااه راساایه   

اقاا   فاات مبااارک باشااه باادون هاایچ اعتراسااک، امااا بیشااتریا ا هااار نظاار کردنااد کااه   

خواساااتید زاارا خودتاااون ا ااادار نکردیاادض هاااومن هاام باااا لبخناااد    ا ااه ب اااه مااک  

 یااد زاارا بااه اکاار خودمااون نرساایدض تنهااا  داد راساات مااکمااک تمسااخرصمیزی خااواب

زندایک شاوکت  فات مملاور نیسات رادر و ماادر ب اه ررورشاگاهک کیاهض حاال: باوده            

یااا زنااازادهض و هااومن باادون هاایچ انمطااااک  فاات دامااه صخاار باشااه کسااک در مااورد    

 .زنه و به زبون میارهمن زنین اکری به سرا مک ب ه

من اینااا منزلشااون رو عااو  کردنااد تااا ایاان ا دامشااون بااه ریشاانهاد خالااه راسااک، هااو

سااویه در و همسااایه نشااه و تااو صینااده کااودک تاا  یر منفااک ناا اره  و بااه ریشاانهاد لاایال  

دو تااا کوزااه بااا تر از مااا خونااه  راتنااد تااا همساارر در صمااوزا کااودک بتونااه          

 .باهاشون همکاری کنه

ا مواقیاات دار شاادن صرا عماال کاشاات حلاازون هاام باا    یااک ماااه بمااد از خااانواده  

 ااورذ  رااات  در تااو: ماادتک کااه صرا باارای عماال بیمارسااتان بااود و یااا در خانااه   

کاارد    رونااد، صراس بیشااتر و ااتا رو راایا مااا سااپری مااک   دوره نقاااهتا رو مااک

البتااه بااا حرااور ترمااه  تیاارداد ارزنااد دور امیاار و نوشااین سااه زهااار ماااهک از صرا    

وناد  باا ایان وخاود باه خااتر       مکوزکتر بود و بیا از یکاک دو سااعت رایا لایال نماک     

نزدیکااک مناااز:، لاایال امیاادوار بااود در صینااده از وخااود تیاارداد باارای تماماال بااا صرا   

 .بتونه استفاده کنه
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 دسااته یااه  شاادر خااارج مطاای ماااه مبااارک بااود و ماان حاادود ساااعت راانی و شااا از  

ساار و زنااد تااا  اال شااامل کااادویک خمبااه یااه همااراه و خریاادر  رمااز رز و مااریم  اال

دونسااتم کااه  ااراره انتزی بااه منااز: راااتم  سااالگرد ازدواخمااون بااود و مااککیلیااپس ااا

با یاه خشان دونفاره یااالگیر بشام! باا بااز کاردن در، لایال روشایده در لبااس عاروس             

بااا صرایااا و شااینیون و تاااج بااه اسااتقبالم اومااد  دور از انتظااارر نبااود  سااا: او: کااه     

ه خااواها ماان  مهمااونک  رااات لباااس عروسااا رو نپوشااید، امااا سااا:   شااته باا     

 .صرایشگاه رات و دوباره عروس شد

  .یدرب و*س ل و هدیه رو بها دادر و ریشونیا رو 

دسااته  اال رو تااو  لاادونک کااه از  باال صماااده کاارده بااود   اشاات و خمبااه رو باااز     _

دونساتم  اذ هدیاه بایا از    سار  وز کارد و تشاکر  ماک    کرد و با دیادن زناد تاا  ال    

 . یمتا براا ارزشمنده

شاایطنت داشاات و بساایار هیگااانزده بااود  تااا خواساات روی رااار بشااینه زشااماا باارز 

 :اعترا  کردر

ای و بباین عزیازر بماد از ساه ساا:، هناوز مان خنباه نادارر  مثال روز او: بارار تاازه            _

ر باتاال میشااهس ا یاتم نکاان  باارو کااادور  مااونک  روزههمیشاه هاام تااازه و نااوعروس ماک  

 .رو بیار

 ، درا رو کااه برداشااتم یااه رایحااه خااوا  خمبااه کااادویک صبااک رنگااک رو باارار صورد  

شاارتک شاایک بااه همااراه یااه راکاات نامااه اااانتزی درون   مشااامم رو نااوازا کاارد  تااک 

خمبااه بااود  او: راکاات نامااه رو برداشااتم و بااا باااز کااردنا زشاامار زهارتااا شااد و      

 !تک سلولهای بدنم اومد  خواب مثبت صزمایا بارداری بودلبخندی روی تک

 :کردک به لبخند و بهت من نگاه با شادی ییر  ابل تو یف

 !مبارک باشه ص ای ردر_
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باارخالف زیاازی کااه  فتااه بااودر، زنااان هیگااانزده شاادر کااه محکاام در صیااوا         

  راتما و زیر لی خدا رو شکر کردر 

 !کردر هیگانزده بشک، نه اینقدراکر مک_

 :اشکک که تو زشمار خمع شده بود رو با رشت دست راک کردر

 دونکضوزولو دلهره داشتم    الهک شکر    تو از کک مکدونم، منم یه کنمک_

 .رنی روزی هست،  فتم هدیه سالگرد ازدواخمون بشه_

 :اخمک تونمک کردر

دونساااتک و باااه مااان  خیلاااک بدخنساااک    یاااه هم اااین زیااازی رو رااانی روز ماااک  _

 نگفتک    ببینم تو روزه  راتکض برا ب ه سرر نداشته باشهض

 :تهدیدصمیز دستا رو تکون داد

صی   صی   صی    از همااین ا ن بهاات بگمااا    بخااوای ماان رو بااه ب ااه بفروشااک دیگااه   _

 نه من نه تو   سالمتک من مهم نیست، سالمتک اینگیل مهمه براذض

 :هر دو دستا رو در دست  راتم

 !اینگیل عزیزه زون نوفیا از توئه  دیگه روزه  راتن تمطیل_

 .او: مشکلک نیستهای با دکتر  حبت کردر  فت تو این هفته_

 :یدرب و*سهیگانزده هر دو دستا رو 

وای، هنااوز باااورر نمیشااه   زه حااس  شاانگیه    بابا و مامانااا زقاادر خوشااحا: میشاان  _

 ده که رس زک شدضبفهمن    مامان من که یه مدته هک  یر مک

 :خودا رو از رهلو تو ب لم ولو کرد

ا خودمااون دو تااا باشااه  اایم  دوساات دارر شااادیا اقا  باار اماال بااه هاایچ کااس نماک  _

 .تا یه مدتک، دو سه ماه دیگه به بقیه میگیم

 :دستم رو از روی لباس روی شکم  ااا به حرکت درصوردر
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خودخااواه نباااا، راادرمادرامون هاام مثاال مااا خوشااحا: میشاان  اونااا هاام منتظاار ایاان  _

  .خبر هستن

 :خا کردخودا رو تو ب لم خابه

یگااایم، اماااا خودماااون نمیاااریم خاااار  ا یاااتم نکااان دیگه   ا اااه ررسااایدن درو  نم _

 !کشم خلو بابار و امیر   وای هومن! سریاربه خدا خگالت مک....بزنیم

  !اهمندصخرا زکض با خره که مک_

 .کنمحا  تا اون مو ع     خواها مک_

 :و تک خوابک بها ندادر،  فت

راسااتا بااین دوسااتار، دو نفاار تااو دو سااه ماااه او: سااق  خنااین داشااتند، از تاارف   _

دیگااران خیلااک مااورد عیاای و ایااراد  اارار  راتنااد و حاارف شاانیدند  زااه کاریااه         

بخااوایم خااار باازنیمض هاار و اات بشاانوند خوشااحا: میشاان  امااال نمیگاایم، خطاار سااق   

 خنین که از بین رات بمد میگیم، هووورض

 :ز: زدر به زشماا

  تاا لحظاه صخار وخاود     کشاهض   اون و ت ایان خطار ساق  خناین زناد مااه تاو: ماک        _

 !منطقهحرات بک داره 

 : اف نشست

منطااق! ییاار منطقااک دوساات دارر ایاان شااادی باارای     حااق بااا تااو، حاارف ماان بااک   _

خااوان سیساامونک بخرنااد هاام   خودمااون باشااه  حتااک بااه راادر و مااادر ماان کااه مااک     

  .خوان بکنن یم  بقیه که کاری نمکنمک

 !خودخواه_

 .سکوذ کرد

 .بخیل_

 .خوابک نداد
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   ییر منطقااک    اااردا تااو بااه مااادر خااودذ میگااک،  کنس    نااامرد    از خااود متشااکر _

 .منم به مادرر میگم، بند ان خدا کلک صرزو دارند

 .بلند شدر و به دستشویک راتم، و تک بر شتم نبود و به اتاز راته بود 

 .به اتاز راتم و دیدر لباس عروس رو درصورده و لباس خونگک روشیده

اض ا اااال زاااه خاااوری ایااان مگاااه زیاااپا رشااات نباااود، زاااه خاااوری درصوردیااا _

 روشیدیاض

 .یه  الب کوزیک که به نخک و ل بود رو بهم نشون داد و زیزی نگفت

صوردی  اولااین عکااس سااه نفااره رو مینااداختیم  حااا  ایاارادی       کاااا درا نمااک _

  .کنم بپوشیانداره، خودر کمکت مک

 کنکضخیا: سیاوا! حسا نیست  تو لباس عو  نمکبک_

 :ا  فتمرو لبه تخت نشستم و با صرام

 ا ن مثال  هر کردیض_

 اری  ر  هاار کاانمض دلخااورر از اینکااه بااه خواسااته ماان احتاارار نمااک   نااه، مگااه ب ااه _

تااونک اکاار کنااک هنااوز اتفااا ک نیفتاااده! دلیلااک نااداره بخااوای باادویک بااری بااه بقیااه مااک

 .بگک

 :هر دو دستم رو عقی بردر و تگیه  اه بدنم کردر

ناادارر،  ااراا بااه خاااتر عال ااه و عشااقک کااه  ای حرااات رو  بااو:بااا وخااود اینکااه  ره_

 اایم مگاار اینکااه خودشااون ازمااون بهاات دارر، باشااه! تااا یااه ماادذ کوتاااه زیاازی نمااک

 .بپرسند

 :لبخندی سرد زد و زیر لی  فت

  .ممنون_

 .و به هوای صماده کردن ااطاری به صشپزخونه رات

 :دوباره بر ه صزمایا رو زیر و رو کردر
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 ادضاینگیل بابا کک دنیا می _

 :از تو صشپزخونه داد زد

 .نوروز  حدود هشتم_

 !ای بابا اداا_

 

 «لیال»

از  باال باارای اااردای سااالگرد ازدواخمااون ااطاااری خونااه زری خااانور دعااوذ شااده    

بااودیم  خااواهر و باارادراا رو دعااوذ کاارده بااود بااا مااا و سااهیال اینااا رو  مااامبزرگ    

ه ورود، مااامبزرگ بااا هاام بااود  یااک ربااع  باال از ا ان بااه منزلشااون راتاایم  بااه محاا  

اشااک و  ریااه ب لاام کاارد و تبریااک  فاات و صرزو کاارد زنااده بمونااه تااا ب ااه ساایاوا 

زده خااواب تبریااک مااامبزرگ رو دادر و نگاااهک بااه همساارر انااداختم   رو ببینااه! بهاات

نگاااه ازر دزدیااد و از تاارف خااودا راسااخ تبریااک مااادربزر ا رو داد و مشاا و:     

الن شاادرس بااا هاار کسااک دساات دادر،   ک شااد  خلااوتر از ساایاوا وارد ساا  ب و*ساارو

بهاام تبریااک  فاات و باارای ارزنااد نیوماادر صرزوی سااالمتک کاارد  از زری خااانور و      

ساهیال  راتااه تااا زناادایک ناهیاد  از شاادذ ناااراحتک، عواابانیت، شارر و هاازار تااا حااس    

لرزیااد  هنااوز مزخاارف دیگااه سااربان  لاابم بااه رونوااد رساایده بااود و تمااار باادنم مااک 

و زناادایک شااوکت هاام اومدنااد  همااون باادو ورود مااامبزرگ ننشسااته بااودیم کااه دایااک 

بااا ااتخااار بااه رساارا اعااالر کاارد کااه ساایاوا داره راادر میشااه  مگاادد تبریااک و      

مگاادد ت ییاار رناا  ماان! ساافره ااطااار تقریبااا صماااده بااود  بااا بلنااد شاادن  اادای ا ان، 

زنام، باه دستشاویک رااتم و دهاانم رو      به عادذ همیشه کاه  بال از ااطاار مساواک ماک     

ئااک کااه از ساایاوا داشااتم، ب اال دسااتا نوشسااتم و اولااین خااای    تم  از ناااراحتکشساا

 .خالک که ریدا کردر، کنار زندایک شوکت و خاله راسیه نیشستم
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ای بخااورر  تونسااتم زیااز دیگااه اونقاادر از دساات ساایاوا حاارص خااوردر کااه نمااک   

اقاا  بااا نوشاایدن زااای تااالا کااردر ب رااک کااه تااو  لااور  یاار کاارده بااود رو رااایین   

کردناد روزه نیساتم   م تاا شارو  باه خوشاا نکناه  خوشابختانه زاون اکار ماک         بفرست

خیلااک بااه خااوردنم  یاار ندادنااد و اقاا  بااه ا اارار خالااه راسااک دو تااا دونااه خرمااا       

خااوردر  بمااد از ااطااار بااه دوسااتم ریامااک زدر و  فااتم زناا  بزنااه بگااه رشاات در      

 خونموناااه و بااارار کتااااب خا اااک رو صورده  هماااین کاااار رو کااارد و مااان هااام باااا   

ع رخواهک از خماع خاداحااظک کاردر و بادون توخاه باه سیاوشاک کاه بلناد شاده باود            

 .تا من رو تا خونه همراهک کنه، از صرارتمان خارج شدر

 :رشت سرر اومد و دستم رو تو دستا  رات

 .مت سفم_

 .زیزی نگفتم، اما دیگه خلوی مهار اشکار رو نگراتم

دونام زارا اینگاوری    نگاه، نماک  من اق  باه ماماان  فاتم، بهاا هام  فاتم باه کساک         _

  .شد

باااز هاام زیاازی نگفااتم، امااا دسااتم رو بااه هااوای دسااتما: برداشااتن از دسااتا بیاارون  

  .کشیدر

اماااا دیااادی زقااادر هماااه خوشاااحا: شااادندض ماماااان، مامبزرگ،   دی موااای، زااارا  _

اهمیدناادس اکاار خااودذ نیسااتک  کنااکض او: و صخاار کااه همااه مااک اینگااوری  ریااه مااک 

  .اکر سالمت ب ه باا

 .ا شنیدن خمله صخرا اشکار خوشا بیشتری  راتب

کلیااد صرارتمااان رو از تااو کاایفم درصوردر تااا در ساااختمون رو باااز کاانمس هاار کاااری      

رااات  کلیااد رو از دسااتم  رااات و در رو باااز کاارد و کااردر کلیااد تااو خااا فلک نمااکمااک

دکمه صسانساور رو زد  باا نگاه داشاتن صسانساور زودتار از مان ریااده شاد و در خوناه           

و باااز کاارد و کنااار رااات تااا ماان او: وارد خونااه بشاام  وارد شاادر و باادون  اارار دادن ر
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 کفشااار تااو خاکفشااک، بااه اتاااز راااتم و در رو رشاات ساارر بسااتمس یمنااک ماازاحم نشااو  

مااانتو و شااالم رو روی تخاات انااداختم و بااا همااون لباسااک کااه بااه تاان داشااتم رو تخاات 

ون دادر  حراهاااای  وار خاااودر رو در صیاااوا  اااراتم و تکااا    نشساااتم و  هاااواره  

دیشابا تاو  هاانم مارور شااد، از بخیال و نااامرد  فتانا تااا وعاده سااکوذ باه خاااتر        

ر تمااور شااده بااود و سااردرد شاادیدی خااایگزینا   عال ااه و عشااقا بااه ماان   ریااه  

 .شده بود

خواساات محتاااب کنااارر نشساات و یااه لیااوان شااربت سااکنگبین دسااتم داد  دلاام مااک   

را! امتنااا  کااردر و لیااوان رو نگااراتم  لیااوان رو بااا تمااار محتویاااتا بکوبااونم تااو ساا

 :بدون ا رار، روی دراور   اشتا و  فت

دونم    اینگااوری تااو خااودذ  یااه زیاازی بگااو   حراک باازن    احا بده    زااه مااک   _

 !نریز برا ب ه خوب نیست

 :دوباره با خمله صخرا، اوذ کرد به صتیا دلم! روزخندی رو لبهار اومد

نااامرد بخیاال ییاار منطقااک دوزار ارزا ریاادا  الهااک شااکر ایاان ب ااه هساات کااه ماانه   _

 !کنم

بلنااد شاادر و بااه صشااپزخونه راااتم تااا از تااوی ساابد داروهااا مسااکنک بااردارر  مثاال       

خوخااه اردک دنبااالم اومااد و بااا دیاادنم در حااا: زیاار و رو کااردن داروهااا، ساابد رو از   

 :خلو دستم برداشت

 کنهضداروی سرخود ممنوعه! یادذ راته بارداریض! سرذ درد مک_

ا ساار ت ییااد کااردر و زیاار کتااری رو روشاان کااردر تااا باارای خااودر دمنااوا درساات باا

کاانم  بااک هاایچ حراااک رشاات میااز صشااپزخونه نشساات و بااه ماان کااه بااه کابیناات تکیااه 

 .داده بودر، خیره شد

 !یه زیزی بگو_
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تااااریخ زایماااان رو اشاااتباه  ااازارا داده باااودی  ا اااه تااااریخ صخااارین رریاااود و  _

، دیگااه مهاام نیساات  زناادایک ناهیااد هشااتم رو   اا اری رو هاام خواسااتند بگااو تخمااک

 !رنگم شنیده بود

 :همونطور که نشسته بود  ندلک کناریا رو از میز اا له داد

  .بیا بشین با هم  حبت کنیم_

 :تبسمک تمسخرصمیز رو لبهار اومد

دیشی به انادازه کاااک  احبت کاردیم  موااقات کاردی یاه مادذ زیازی باه کساک            _

کااردی  ماان  فااتم دو سااه دادی و الکااک دلخوشاام نمااکنگاایم، حاادا ل بهاام وعااده نمااک

کااردر ماادذ کوتاهاات اینقاادر باشااه! ماااه نگاایم تااو  فتااک یااه ماادذ کوتاااه  اکاار نمااک

  .ا ن اق  خواخه حاا  شیراز خبر نداره و خانواده من

ماان یهااو خااو  یاار شاادر بااه مامااان  فااتم  خواسااتم خوشااحا: بشااه  بهااا  فااتم بااه _

 .ی کرد  وا ما مت سفمدونم زرا اینگورکسک نگه، نمک

ا ناام از اینکااه حاارف خونااه رو بیاارون بااردی ناراحاات نیسااتک، از اینکااه مااادرذ       _

رازدارذ نباااوده نااااراحتک! از اینکاااه دساااتت رااایا مااان رو شاااده نااااراحتک!    وز   

بااارداریم رو نااابود کااردی     مثاال همیشااه خوشااحالک مااادرذ رو بااه شااادی ماان        

مساائولیتا اااراریم  بااه خاااتر د: تااو   دونااک ماان از ب ااه و  تاارخیح دادی   تااو مااک 

حاسر شدر تاا صخار زناد یم خاودر رو رایبناد یاه موخاود دیگاه بکانمس اماا تاو اونقادر             

باارای  ااو: و  رارمااون و باارای خواسااته د: ماان ارزا  ائاال نشاادی کااه دو روز راز    

 شاانگمون رو حفاا  کنااک  ایاان کااه   شاات، امااا داماااذ مشااابهک هاام هساات خناااب   

مهاام نبااود خبااری در سااطح اامیاال رخااا بشااه، بهاات  ساایاوا خااان  هاار زمااان باارار

ماایگم  تااا مثاال خبر زاریهااای خهااانک روشااا خبااری باادیس اون و اات ماایگن زنااا       

 !لقحرف تو دهنشون بند نمیشه! دهن
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زبااون مااورد نظاارر رو در کاانم از صشااپزخونه بیاارون اوماادر و بااه  اااوباادون اینکااه  اال

ا کااردر بااه هی ااک اکاار  تااال حمااار راااتم  وان رو راار کااردر و تااوا دراز کشاایدر   

صوری هاام نبااود  حاارص خااوردن نکاانم  صبااک بااود کااه ریختااه شااده بااود و  اباال خمااع 

باایا از ایاان باارای کااودکک کااه در وخااودر بااود، صساایی رسااان بااود و خطرناااک  دلاام 

 .رات و شدیدا  رسنه شده بودرداشت سمف مک

لیااوان ای باااز شااد و ساایاوا بااا دو تااا  نفهمیاادر زقاادر   شاات کااه در حمااار بااا تقااه 

  .ی وان نشستممگون وارد شد  اق  یه لباس زیر به را داشت و رو لبه

 .ریااطار زیزی نخوردی، راشو اینو بخور، از حا: مک_

کمااک خااودر رو در وان بااا  کشاایدر واز حالاات نیمااه نشسااته بااه نشسااته ت ییاار حالاات  

ن دادر  بااک هاایچ حراااک لیااوان ممگااون رو  ااراتم و هاار دو بااا هاام شاارو  بااه نوشااید 

کردیم  تماار مادذ نگااها باه مان باود و رنا  رشایمونک داشات  اهمیتاک باه رنا              

نگاااها ناادادر و خواسااتم از وان بیاارون بیااار  کمکاام کااردس کمکااا رو رد کااردر،     

اماااا از رو نراااات  زیااار دوا در صیوشااام  راااات، دساااتاا رو از دور خاااودر بااااز  

ساامک و کااردر کااه باااز هاام از رو نرااات  مثاال همیشااه تواامیم داشاات بااا محباات خ    

زمزمااه کااردن کلماااذ عاشااقانه و  اارر، زشااتک راتااارا رو بپوشااونه  کمااک کااه در     

 :محبت زبانیا مکث کرد،  فتم

دیگااه درویاااذ ااارو  نااداره  و تتااو هاادر نااده   اون زیاازی کااه بایااد باادونم رو       _

  .اهمیدر

 !انوااکخیلک بک_

رو بااور   هااذ انوااام کاه دیگاه وعاده    دونم یاه ناامرد بخیال ییار منطقاک باک      صره مک_

 .خوار خودر رو صب بکشمندارر     برو کنار مک
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شاای مثاال همیشااه ساارر رو روی کااتفا نگ اشااتم، امااا ساایاوا دسااتا رو دور        

کماارر انااداخت و بهاام زساابید  خواساات  ااحبت کنااه کااه بهااا  فااتم دوساات ناادارر 

 . حبت کنیم

ااارداا تمطیاال بااود  خلااو ساایاوا بااه مااادرر زناا  زدر و خریااان بااارداریم رو        

توناه بااه کسااک  همونطااور کاه انتظااار داشاتم خیلااک خوشاحا: شااد و ررساید مااک      فاتم، 

 هم بگه یا نهض

  .ا ه کسک ررسید بگید_

اینااو باارا ییاار از نوشااین و محمااد ررساایدر  ایاان دو تااا رو خااودر میگم    تااو زاارا     _

زنااک!  ااداذ  تفاااوتکض انگااار در مااورد صب و هااوا داری حاارف مااک     اینقاادری بااک 

 کنمضکناراحته یا من اشتباه م

اهمیتااک بااه رااایین  ااوس دادر و بیشااتر از  وااد کااه ساایاوا    لبااار رو بااه نشااونه بااک 

 :بشنوه  فتم

دونیااد کااه از ب ااه خوشاام نمیاااد  ا ناام هاایچ احساااس خااوبک ناادارر  باارار         مااک_

ساات  یااه خااورایک ا ااه از بااین هاام بااره ناراحاات نمیشاام  رشاایمونم از     السااویهعلااک

 !اومدنا

ه ناشااکری نکاان و    و  یااااه ساایاوا کااه درهاام  اادای اعتاارا  مامااان بلنااد شااد کاا

شاد و از اتااز بیاارون راات و زناد د یقااه بماد هاام لبااس بیارون روشاایده اعاالر کاارد         

 .یه سر خونه مادرا میره

دونسااتم ا ن میااره اونگااا و بااا مااادرا ساار اینکااه زاارا رازی رو کااه خااودا       مااک

ار اهمیات نداشات    ای بار کناه  اماا  ره  نتونسته باود حفا  کناه رو خاار زده، بحاث ماک      

بمااد از راااتن ساایاوا ، ارانااک تماااس  رااات و  فاات هااومن راتااه بااوده خونااه        

مااادرا صرا رو اونگااا باا اره، کااه خباار بااارداری منااو شاانیده     و خال ااه اینکااه       
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زناا  زده بااود تبریااک بگااه و کلااک ساافارا کااه اینااو بخااور اونااو نخااور، ایاان کااارو    

 :فتبکن اون کارو نکن    و در رایان مثل مامان  

 ...تو زرا اینقدر ینبس شدیض یه  و ک   یه هیگانک_

زیااز رو تمریااف کااردر، از نااامرد بخیاال تااا وعااده سااکوذ  از      باارای ارانااک همااه 

حراهااا و تبریکاااذ مااامبزرگ و بقیااه تااا ناااراحتک ساایاوا بااه خاااتر لااو راااتن           

خبرکشااک کااه کاارده بااود  از شااوخک مااامبزرگ در خمااع کااه ایشاااب رساار اولشااون     

زایاکض از زنادایک   ا حارف زنادایک شاوکت کاه خلاو مردهاا ررساید کاک ماک         ب ه باشه ت

ناهیااد کااه تاااریخ تقریبااک کااه بااه ساایاوا  فتااه بااودر رو بلنااد و اشااتباه  فاات تااا       

 ...سریار که تو خمع به سیاوا  یر داده بود بره شیرینک بخره

 : فتم و  فتم و اشک ریختم    وا کرد و  وا کرد و صخرا  فت

سایاوا اشاتباه باوده کاه حارف خوناه رو بارده بیارونس اماا هار            خی، که زکض! کاار _

داد  بااروز اینااا کااه دساات اون بی اااره نیساات  و اات  فتااه میشااد ایاان راتارهااا ر  مااک

کنااک! او: و صخاار ایاان زرناادیاذ  فتااه میشااه! شااوخیهای   یااری مااکتااو داری سااخت

  .رسندیم اما ر  میدهسخیف و راتارهایک که ما نمک

  .ا به کنار، دیشی خلو مردا منردر از خگالتارانک، ناروی سیاو_

  تاازه خااودذ رو  لاک میاارهض    هاا رو لاک  خاود خگالات کشایدی! مگاه بقیاه ب ااه     باک _

ر اونقاادر  وز کاارده داره عمااو خااواد ا یتاات کنااه  ب ااهصماااده کاان هااومن حسااابک مااک

 !میشه

 .نه تو رو خدا! بها بگو من ناراحت میشم_

 : داا خندید

ویک     ساایاوا رو ا یاات نکاان، نااه اینکااه اون  ناااه داشااته باشااه باشااه، حااا  زااون تاا_

خااوری رو اون تفاال  ی ساانگینه  خااودذ حاارص مااک   هااا نااه، مسااتحق یااه خریمااه   

 .مموور ا ر بد می اره
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 :کالاه  فتم

بااادبختک زناااد روز دیگاااه تولدشاااه  دوساااتای دبیرساااتانیا رو از تاااو  اااروه       _

سااورررایزا کاانم  نااه رور خونااه دعوتشااون کااردر تااا تلگااراما ریاادا کااردر و ساافره

میشاه زناا  باازنم مهماونک رو کنساال کاانم ناه دلاام میاااد باا ایاان شاااهکاری کاه بااه رااا      

 .کرده براا مهمونک بگیرر

 :یا خندیدیا

دمت  ارر، زاه هدیاه  شانگک! دلات بیااد و مهماونک رو بگیار  کوتااه بیاا، باه خااتر             _

 .خودذ کوتاه بیا و تموما کن

کاانم باادون حاارص   صرور نمیشاام  ساامک مااک   ا ااه ا ن خبااران راتااارا رو نکاانم  _

   .خوردن تالاک کنم

 .زک بگمض  ال  مملکت خویا خسروان دانند_

تااپ رااتم و راههاای سانتک ساق  خناین رو سارچ کاردر تاا سایاوا تواور            سرا  لی

کنه تومیم باه ساق  ب اه دارر  بماد باا موباایلا تمااس  اراتم و  فاتم بارای خریاد            

خاوار تاا خاودا بارار بگیاره، مانم یاه لیسات از         کما رر بیرون  ررساید زاک   زیزی مک

 یاهااانک کااه تااو تحقیااق شاایطانیم بااه دساات صورده بااودر رو بهااا دادر تااا از عطاااری 

باارار تهیااه کنااه  نپرسااید ایاان  یاهااان بااا اسااامک عگیاای یریاای رو باارای زااک          

داد اهمیااده خااوایس امااا سااکوذ و ناراحاات شاادن  ااداا رشاات تلفاان نشااون مااک مااک

! شااک کاارده بااود  خیلااک زود اومااد خونااه و ساارا  لبتاااپ     همااه زیااز صرور نیساات 

خااواد خوو اایاذ  یاهااانک رو کااه بهااا دادر رو ساارچ کنااه  رااات  مطماائن بااودر مااک

کاه صخارین سارچ باود،     ” ساق  خناین باه شایوه سانتک     ”و مطمئن بودر با دیدن عناوان  

 .کنهیخ مک

باودر کاه   با اومدن سیاوا به اتااز رااتم کاه ریشاا نباشام  یاه کتااب دساتم  راتاه          

کاانم  زمااان  ااراتم و بمااد از   شاات زهااار و ناایم د یقااه در    مااثال دارر مطالمااه مااک 
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اتاز باه شادذ بااز و سایاوا رنا  رریاده وارد اتااز شاد و باا  ادایک کاه اساتحکار             

 :همیشگک رو نداشت ررسید

  ردیض با زبون روزهضکشک مکایض بمد دنبا: راههای صدرتو روزه_

 :د خیره شدر بهاکتاب رو کناری   اشتم و سر

بیاانم دار شاادن رو داریاام، ا ن مااک کااردر  ااالحیت ب ااه تااا دو روز راایا اکاار مااک _

نداریم  زحمتا باا مناه، مسائولیتا باا مناه، و تاک هماین او: کاار هایچ  و اک باراا            

ندارر ، بیااد کاه زاک بشاهض   بدو بارو باه مامانات بگاو، خبار  بلایا رو ا اال  کناه و             

 .دوباره خار بزنه

 :ا: در د:  فتمدر همون ح

 !خوار باباذ رو صدر کنمعزیز مامان تو باور نکنیا! مک_

 :ی تخت نشستاومد کنارر رو لبه

اروا  خاااک راتگاناات کوتاااه بیااا! ماان کااه عاا رخواهک کااردر! بگاام یلاا  کااردر       _

خااوای بااه خطاار بناادازیض  راحاات میشااکض سااالمت ب ااه رو ساار لگبااازی بااا ماان مااک  

ببخشااید! تاااوان اشااتباه ماان کشااتن یااه صدمااهض  و ااا رو ازذ  ااراتم، اشااتباه کااردر 

 کنکضبابا یه تناسبک بین خرر و مگازاذ هست، تو سریع حکم اعدار  ادر مک

 ااراتم و نگاااهم رو بااه  اال ملحفااه تخاات دوخااتم تااا لبخناادر عیااان   لاابم رو  اااز مااک

نشااه و شااادی از بااین بااردن شااادیا و ایگاااد اسااطراب و نگاارانیا تااو زشاامار        

 :کشیدر تا بتونم نقشم رو خوب بازی کنم مشخ  نشه  نفس عمیقک

 .هنوز که ا دار نکردر    اشته بودر برای بمد از ااطار_

 باید مرا بت باشم یه و ت کار دستمون ندیض_

 !کوتاه بیا، خان سیاوا کوتاه بیا_

ناام اشااکک کااه تااو زشااما درخشااید،  لاابم رو صتاایا زد   باال از اینکااه خااودر رو لااو 

 :در و  فتمبدر، سرر رو مظلور کی کر
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  دیگه حرف خونه رو بیرون نبر، باشهض_

 :در صیوشم  رات، سفت و محکمس زیر  وشم زمزمه کرد

 .مطمئن باا_

دیاد و مان باا خیاا: راحات لبخناد زدر، وخادانم  وشاه زشامک ناازک            ورتم رو نماک 

کناه ا اه ماد: باباا     برو خادا رو شاکر کان سایاوا، سیاوشاک راتاار ماک       »کرد و  فتخ 

داد یاا ا اه   کارد خاودا دارو شایمیایک ساق  رو بهات ماک      که تاازه لای ماک   یا امیر بود 

مد: نیما بود بدون توخاه باه سارر تانا و دعاوا بارای ب اه، یاه مشااخره اساساک راه           

کاارد و حواار خااانگک مینااداخت و دساات صخاار هاام از هاار  ونااه صزادی محروماات مااک

ک و بااه تااونک اینگااوری بااا ساایاوا راتااار کناا بریااد  شااانس داری کااه مااک بااراذ مااک

 «.هدات برسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 «سیاوا »

یاک ساااعت موناده بااه ااطااار باا نااون تااازه در دسات خلااو در خونااه باودر کااه ماشااین      

ای از ماشاین ریااده شاد  باا دیادنم باا تماار وخاود         امیر نگه داشت و باا  ارف دربساته   

تاار از همیشااه بهاام تبریااک لبخناادی زد و بمااد از دساات دادنااک محکاام تاار و ررانااریی

  .اا کردر بیاد با  که خودا  بل از تمارف من وارد شد فت  تمار

 اهرا لیال خبار داشات کاه امیار  اراره بیااد زاون ناو  روششاا متفااوذ باا همیشاه             

بااود  خلااو در امیاار  اارف رو بااه دساات ماان داد و زنااان خااواهرا رو ب اال کاارد و     
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دار میشاام  زیاار  ااوا ید کااه انگااار بمااد از ده سااا: دوا درمااون داریاام ب ااه ب و*ساا

 :واهرا صرور  فتخ

رااس خوماار کوزولااوی ماانم داره مامااان میشااه! زااه حااالک بکناایم دایااک خماارزاده!      _

  !برنامه ها دارر براشششا

 :ای به  رف تو دستم کردلیال  رمز شده بود که از ب ل امیر بیرون اومد  اشاره

 این زیهض_

 :امیر زودتر از ما رات و روی مبل نشست

خونااه خودتونااه!    خونااه خااواهر نوشااین بااودیم،   زاارا نمیشااینیدض تمااارف نکنیااد،  _

 .سوپ خو رخته بود، یه  رف هم واسه تو ارستاد  کلک هم بها اوذ کرد

 !دستا درد نکنه، لطف داره_

هاار زااک سااوره و دعااا حفاا  بااود خونااد بااه ایاان  راااه  بهااا ماایگم خاای تااو کااه    _

ا تااهخااوای دعااا بخااونک بااه کاال  ابلمااه بخااون، زاارا اقاا  بااه ایاانض میگااه مو ری مااک

  !کنهکاها ریدا مک

 :خندیدر

 حا  دعا خونده یا وردض_

 :ا متفکر شد یااه

کاوب  بمیدر نیسات  از ایان زناا هی اک بمیاد نیست    راشاو بخاور ا اه در خاا سان           _

 .اهمیم ورد بها خوندهکردی مک

 :لیال در  رف رو باز کرد و هوومک کشید و  فت

ور شااد  هنااوز زیاازی درساات  خااان زااه عطااری داره! الهااک شااکر ااطااار امشاای خاا  _

 .نکرده بودر، حسا رو هم نداشتم

 :امیر اخمک کرد ررسید

 ایضنگو که روزه_
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 :سر تکون دادن لیال رو که دید، تشر زد

 .... یرهضذ نداریض زن حامله روزه مکتو عقل تو اون کله_

 :بمد رو به من ادامه داد

 دیضرسه! تو زرا اخازه مکست عقلا نمکاین ب ه_

 :ای با  انداختمشونه

 .به من زه! میگه دکتر  فته سرر نداره_

 :رو کرد به لیال

 !دکتر یل  کرده با تو_

خااورر زاارا عواابانک  ر رو مااکامیییاار! ا یاات نمیشاام   ا ه ا یاات بشاام خاای روزه   _

 هاضمیشکض    نوشین زطورهض ب ه

 :با ت سف سر تکون داد

 !خورهو تک میگم خر کوزولو بهت بر مک_

کناار کشایده باودر و شااهد بحاث رار محبات خاواهر و بارادر باودرس لایال باا              من کامال

 :دست درخروخک خونه رو نشون داد

 !تو مگه مهمونک دعوذ نیستکض راشو برو دیگه_

امیار بلناد شاد و لاایال باه صشاپزخونه رااات تاا  ارف خاواهر نوشااین رو خاالک کناه  بااا           

 :راتن لیال، برادرا  فت

روز بااود زناا  باازن  مراعاااذ نکاان  هاار و اات شاابانها ااه یااه زمااانک کاااری داشااتک، _

 .ن ار روزه بگیره، این دایه حواسا نیست

تشااکری کااردر و امیاار بمااد از  ااراتن  اارف حاااوی شااکالذ بااه منااز: خااواهر         

 .خانما رات
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سااوپ خااو خااواهر نوشااین اولاایا بااود، از ااارداا تقریبااا هاار روز نوشااین یااا نااازی   

میااوه تبیمااک و خااونگک   بطااری صب خااانم یااه زیاازی میفرسااتادند در خونااه! از یااه    

 . راته تا شیر محلک و عسل سفارشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شای تولاادر لاایال یااه خشاان کوزولااو سااه نفاره باارار  رااات  بمااد از ااطااار هاام مامااان   

ای باارای ماان و یااه بسااته انگیاار خشااک باارای لاایال صورد و باارای ناهااار   اومااد و هدیااه

از  باال باارای ناهااار  شااون  بهااا  فااتمرااس اااردا، عیااد اطاار دعوتمااون کاارد خونااه 

خوناه  یاه کام ناراحات شاد، اماا زیازی نگفات          روز عید امیار دعوتماون کارده سافره    

همااون مو ااع نااازی خااانم زناا  زد و باارای ناهااار رااس اااردا دعوتمااون کاارد، خااودر   

و نمیشااه بیااایم  کمااک متمگاای  ااحبت کااردر و  فااتم کااه امیاار زودتاار ا اادار کاارده  

د  باا  طاع کاردن  وشاک ماماان باا لحان        شد و دعاوتا رو باه روز بمادا منتقال کار     

 :خا ک،  ویک  ند تو دلا صب شده باشه، به لیال  فت

ماماناات و نوشااین بااا هاام  هاارنض خاای امیرص ااا کااه شااما رو  فتااه بااود مامااان بابااای  _

 ! فت، بیشتر خوا میگ شتخودا رو هم مک

 :ای از لیوان شیر خرماا نوشید و  فتلیال خرعه

 .ته بودیم رارکس من و مامان و نوشین  خای شما خالکامروز سه تایک با هم را_

 .دادممنک مک” تازهشیت درصد” یه توری  فت که بیشتر ” خای شما خالک رو ”
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ا زند د یقه بماد هام تلفان رو برداشات و باه اتااز راات  باا رااتن لایال ماماان  یاااه            

 :ور کرد و  فترو یه

بفهماایم  مثاال مااا نیسااتن کااه    ارن مااااینااا بااا هاام مشااکل دارن، اقاا  زرنگاان نمااک  _

 . اهر و باتن زند یشون یکک باشه

حااا  شااما زااه ا ااراری داری بگااک بااا هاام مشااکل دارنض بماادا هاام درسااتا       _

 .خوره عالم و صدر بفهمندهمینه، کار اشتباه اینه که تا صدر به مشکل برمک

با بر شتن لیال،  احبت تماور شاد و ماماان هام زناد د یقاه بمادا خاداحااظک کارد           

 .راتو 

ای در ارحاازاد کااه امیاار صدرسااا رو باارای لاایال ارسااتاده   خونااهروز عیااد بااه ساافره 

 شاتم کاه باا دیادن خمماک از دوساتان دوره       ماک  ۲۹بود، راتایم  دنباا: تخات شاماره     

دبیرسااتانم بااه شاادذ خااا خااوردر  حسااابک از دیاادن دوسااتان  اادیمیم خوشااحا: و      

  .هیگانزده شده بودر

نوایک ماادرا زناد باار باا لایال تاو تلگارار  احبت         شا امیر دوستم به خاتر مشکل کام 

کاارده بااود   اااهرا همااین صشاانایک باعااث شااده بااود لاایال ازا بخااواد بااه مناساابت      

تلگاارار رو باادون اتااال  ماان بااه ارحاازاد  ” یااار دبسااتانک ماان”تولاادر دوسااتان  ااروه 

دعوذ کنه  کاال امیاری کاه بارای عیاد دعوتماون کارده باود، امیار ساپنتا نباود و امیار             

 !!!بود خلیلک

تولااد ماان باعااث شااد بمااد از سااالها دوسااتان همدیگااه رو ببیننااد و خااوی مثاال ااایلم    

خااتر راحتاک ماا و اینکاه مازاحم      سیاات به وخود بیااد  هماون او: کاار، لایال  فات باه      

مردونااه!  ااحبت کردنمااون نباشااه و راحاات باشاایم، روی یااک تخاات دیگااه میشااینه    

و باار روی تختااک کوزااک کااه  بااا وخااود تمااارف دوسااتان، همااین کااار رو هاام کاارد    

کااامال باار اون مشاارف بااودر، نشساات و بااه زاات کااردن بااا دوسااتان مگااازی و           

 .حقیقیا مش و: شد
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زاتاارین ساااعاذ زنااد یم    زنااد ساااعتک کااه اونگااا بااودیم از شااادترین و انااریی      

کردناد کاه خیلاک بهشاون خاوا   شاته و تاا        محسوب میشد  دوساتان هام ادعاا ماک    

زها! کلاک هام باه خااتر عال اه و محبات همسارر بهام         باشه از ایان تولادها و ساورررای   

 .تبریک  فتند و صرزوی رایداری و ازونک خوشبختک برار کردند

کاه ا ار میزباان نباودر     _هاا  بمد از  رف شاار و زاای و  لیاون سافارا یکاک از ب اه      

از  _کااردر و صداب میزبااانک خلااوی مخااالفتم رو  راتااه بااود     باهاااا مخالفاات مااک  

رو باارار بیاااره کااه بااا اشاااره بااه لاایال  فاات اون خااانم      ریشااخدمت خواسااتم ااااکتور 

 .حساب کرده

برای من ار ک نداشات مان حسااب کانم یاا لایال، اماا دوساتار هماه شارو  کردناد باه             

اب بااا ایاان همسااری کااه داری!!! و ماان نفهمیاادر کگااای   زااه کااه باریااک بااه و زااهبااه

 !اب داره! یه زند ک که دو تا خیی ندارهکار باریکاین

 شااتیم، بمااد از تشااکر از زحمتااک کااه کشاایده بااود و      کااه بااه خونااه برمااک   عواار 

دوستانم رو خمع کارده باود، ازا خواساتم باه خااتر عیاد اطار یاه سار مناز: ماادرر            

 .بریم

 : بو: کرد و  فت 

دیااروز نزدیااک بااود بااین مامااان و امیراینااا دلخااوری راایا بیاااد  شااانس صوردر       _

  اشااتباهک از دساات امیاار و نوشااین  سااریع راااتم تااو اتاااز و مامااان رو توخیااه کااردر  

 .شاکک شده بود

عااهض! رااس شااانس صوردی مساابی تاانا نشاادی    لیالااا    یادته زنااد ماااه راایا       _

دوستاذ ریشانهاد دادناد زنوناه بریاد شایراز، هماه شاوهرا موااقات کردناد، اقا  مان            

  اخازه ندادرض

 :یه دامه زشماشو ریز کرد و با دلخوری  فت
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ا خودر    باه نگاار هام اخام کاردی، خادی  فتاک دور خاانم         صره،  فتک تفاریح اقا  با   -

 ارر از کنااارر خناام بخااوره! سااویه کااردی منااو بااین دوسااتار     منااو خاا  بکااا، نمااک 

کنااک ایاان سیاوشاات کااه خیلااک دیکتاااتور و      فتنااد اینقاادر ساایاوا ساایاوا مااک   

 !زور وئه

دوسااتاذ کااه حاارف مفاات زدنااد، ماان خیلااک هاام خااوب و دمااوکراتم! ا ااه خااوب     _

  .کشیدی تا خوشحا: و یاالگیرر کنکتولدر اینگوری زحمت نمک نبودر برا

 :یه ابروا رو با  داد

 یااری کردناات از و ااایع هاام کااه حاارف  هاام خااوبک، هاام متواسااع و باخنبااه! نتیگااه _

 .نداره

 :تر شد و  فتملبخندر رررن 

بر منکارا لمنت    اماا یاه زیازی خواساتم بگام، رشایمونم کاه باه خااتر د: خاودر            _

ا دوسااتاذ بااری ساافر  ا ن کااه خااودر زهااار راانی ساااعت بااا دوسااتار بااودر، ن اشااتم باا

خیلک اناریی  اراتمس خیلاک بهام خاوا   شاته  درساته تاو هام ساالک دو ساه باار از             

راتااک خیلااک کاانم ا ااه اون مساااارذ رو مااکهااا داری، امااا احساااس مااکایاان دورهمااک

 .شدبهت خوا میگ شتس یه تگربه خالی مک

 :زشماا بر ک زد

 کنک بررض برا صخر ماه  راره با تور برن مشهد، باهاشون بررضااقت مکخدا مو_

 :اخمک کردر و ابروهار به هم نزدیک شد

ر یاا تاوض زن بااردار بادون شاوهرا راا میشاه میاره سافرض!! با ار           خنباه حا  مان باک  _

اینگیاال دنیااا بیاااد، از صب و  اال در بیاااد بتااونک تنهااا راایا ماان باا اریا، بمااد دو روز 

  .با دوستاذ برونه بیشتر 

 !خسته نباشک، اینکه میشه زهار رنی سا: دیگه_

 !کنیم برا صینده دیگهس عزیییزرریزی مکخی داریم برنامه_
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 : وشه زشمک نازک کرد و زیر لی  فت

 !ریزیت ربونم بری با این برنامه_

 :لپا رو کشیدر

تر ب ااه میاارر، اااداتم میشاام    از شااوخک   شااته ا ن نااه بااه خاااتر خااودر، بااه خااا  _

دوست نادارر تنهاا باری  ا اه دوسات داری یاه مشاهد باا هام باریم تاا ایان وروخاک              

خااواد اولااین ساافر  دساات و رااا یر نشااده  دو سااه سااالک هساات نااراتیم  دلماام مااک    

 .اینگیل مشهد باشه

 :کامل به ترام زرخیده بود

ر، بااریم کااه احتمااا  تااا ماادتها مساااارذ تمطیاال ماان کااه همیشااه باارا مساااارذ رایااه_

  .میشیم

 :هر دو دستم رو روی ارمون کوبیدر

 یرن    بایااد تااو عااه، راساات میگااک! حتااک ویاازا ساارانسیسااکو رو هاام ازمااون مااک   _

حومااه ساارانسیسااکو  ازااا ک تااردد کنیم!   کاادور خااری بااود  فاات دلااا ب ااه        

 خوادضمک

  !شدبا تمار وخود خندید و د: من شاد و شادتر 

 

ن منااازلمون، لاایال کااه بااه خواساات ماان  کشااک هااومن اینااا و نزدیااک شاادبمااد از ا اااث

بمااد از بااارداریا از مرکااز توانبخشااک بیاارون اومااده بااود، تقریبااا هاار روز، روزی دو   

کاارد  هااومن دوساات نداشاات صرا رو بااه   سااه ساااعت بااا صرا تااو خونااه کااار مااک   

مرکااز توانبخشااک خااودا ببااره و بااین درمااانگرای مرکااز اساام رساارا رو ساار زبونااا 

دونسااتند صرا خااانواده ریاادا کاارده، خزئیاااذ رو اقاا  مااکبناادازه  از بیمارسااتان هاام 

دونساتند  هاومن خیلاک ا ارار کارد کاه حادا ل روزی یاک خلساه کاالس باا لایال             نمک
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حساااب کنااه و هزینااه بااده، امااا همساارر بااه شاادذ مخالفاات کاارد و حتااک مبل ااک کااه   

 .هومن به حساب بانکیا ریخته بود رو دوباره به حسابا بر ردوند

زینااه صرا، خاارج ساانگینک رو دساات باباااا   اشااتس باارای    ایاان کالسااهای بااک ه 

خباران لطاف لاایال بادون هماااهنگک باا مااا بلیات هواریماا باارای سافر مشااهد باه همااراه         

خانواده خاودا  راات و ماا رو باه یاه مسااارذ ساه روزه مهماون کارد  تاو هواریماا            

 :همسرر بهم  فت

ز نیشاابور کندناد   راستک،  فتاه باودر نیماا اوماده مشاهدض    زناد مااهک هسات کاال ا         _

کننااد  خیلااک دلاام بااراا تناا  شااده، دو سااه سااالک هساات      و مشااهد زنااد ک مااک 

  .ندیدما

  .خی تو این دو روز یه برنامه ب ار ببینیما_

 :لباا رو متفکرانه به خلو صورد

صخااه خااانما از ماان خوشااا نمیاااد، دوساات ناادارر بااریم خونشااون  بایااد بااریم      _

  .مطبا

ن و هاومن و صراس باریم مگموعاه صباک، تاو باه نیماا        یه ریشانهاد! ااردا کاه  اراره ما     _

زناا  باازن باارو مطاای، دیاادنا  ماان کااه احساسااک بهااا ناادارر مشااتاز دیاادارا     

باشاام، تااو مشااتا ک  رااس یااه زمااانک باارو کااه بااراذ تااایم سااوخته حساااب میشااه و      

 .تونیم ریا هم باشیمنمک

 

 

 

 «لیال»

 ااو، هاام باخنبااه ب لااهالماااده بااود  هاام تناااز بودنااد و هاام ساافری بااا ارانااک اینااا اااوز

خااورد  هااومن یااک هتاال صرارتمااان دو خوابااه بودنااد و از هاار زیاازی بهشااون باار نمااک

 راته و یاک خاواب رو باه ماا داده باود  باا هام حارر راتایم، باا هام ماوزه راتایم، باا               



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

845 

 

صراس و  ر اب تااههاام تر بااه راتاایم و بااا هاام  ااردا کااردیم و خااوا   روناادیم    

 .صرا عالک بود

کاارد بااه در کوزولااوا رو داشاات و تمااار ماادذ تااالا مااک صراس حسااابک هااوای باارا

 .تقلید از من صموزشک با کودک برخورد کنه

تااو تر بااه زمانیکااه هااومن و ساایاوا راتااه بودنااد  اادر بزننااد و ماان و ارانااک کنااار   

کااردیم، هااا رااای وسااایل بااازی رسااتوران ایسااتاده بااودیم و  ااحبت مااک   دساات ب ااه

 خبر داره یا نهضارانک از زری خانور ررسید که از سفرمون 

ساایاوا از ارود اااه زناا  زد بااه مامااانا  فاات یهااویک خااور شااده و داریاام          _

ریام مشاهد  نگفات باا همایم  کاال همیشاه د یقاه ناود برناماه سافر رو باه ماادرا              مک

سااوزه کااه اتااال  میااده کااه هااوس نکنااه همراهمااون بیاااد  ارانااک! دلاام بااراا مااک   

نشاینک  کناه کاه هام   ه باار صدر ماک  تنهاست، اما بااور کان اونقادر حارف درمیااره و تیکا      

باهاااا باارار سااخت شااده  یااه ساافر صدر میاااد کااه دلااا باااز شااهس نمیشااه کااه صدر     

 .بکم بشینه که یه و ت ترف مقابل براا حرف در نیاره م

  :با تکان دادن صرار تابک که صرا روا نشسته بود، متفکرانه  فت

هااومن و  ر اب تااهکاانم   ااابون خالااه زری بااه تاان ماانم خااورده  ا ااه    درکاات مااک_

کااردر  تااو  مااک ر اب تااهی شااوهر  طااع  ساایاوا اینقاادر  اامیمک نبااود، بااا خالااه    

  .مادر رسری رو که نمیشه  طع کرد ر اب تهمگبوری! مادرهمسرتهس من نه! 

ا ن شخواایتا رو راا یراتم  دیگااه ناراحاات نمیشاام  نااه اینکااه ناراحاات نشااما،        _

کاانم  رامااوا مااکدار شاادنم کاام شااده  یااه خااورایک بااه خااوبک ساایاوا ا زمااان یوااه

البته از حق نباید   شات از اوایال ازدواخماون خیلاک بهتار شاده  حاا  یاا سایاوا باه           

 .کنه یا خودا متحو: شدهمن منتقل نمک

 :صرا رو از روی تاب بلند کرد و روی سرسره   اشت
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ماان بااارداری سااختک داشااتم و اسااتراحت مطلااق بااودر  بااا مامااان اومااد دیاادنم مااثال   _

شااون میفتااه یااا اسااتراحت مطلااق میشاان، زیااز ترایااک کااه ب ااهعیااادذ،  فاات ایاان دخ

خارابن!!!! اکاار کاان، خلااو شااوهر و مادرشااوهرر! بمااد از راتاانا اونقاادر حااالم خااراب  

  .شد که حد نداره

 .الهک، بمد از این همه سا: تو  هنت مونده_

 :دوباره صرا رو روی سرسره   اشت

داشااتم ساایاوا بااا  ره  راسااتا رو بخااوای دوسااتزخاام حاارف ا اارا از بااین نمااک_

یکااک ازدواج کنااه کااه خااود ساایاوا رو خوشاابخت کنااه، امااا هم ااین واسااه خالااه       

 .عروس بازی دربیاره، حالا سر خاا بیاد

 :یا خندیدریا

رس شااد بااا کاه باه صرزوذ رسایدی  مانم عاروس خاوبک باراا نیساتم  خاودمم            _

 .دونم  اما دلم نمیاد خوب باشممک

 !تند سریع اعتراف کنئک درصوردیض زود زه مو ی بازی_

 :از زیر شا:، دستک به  ردنم کشیدر و  فتم

مااثال اینکااه بااه خاااتر یکااک بااودن روز تولااد عمااو مساامودر بااا زری خااانور، تولااد      _

زناام و تبریااک مادرشااوهرر تااو  هاانم هساات  هاار سااا: بااه عمومساامود زناا  مااک    

 ارساتم، باه   م اماا بارای زری خاانور یاه ریاماک تبریاک خشاک و خاالک هام نماک          مک

 ام یاه سار باره     کنم  یاا اینکاه هایچ و ات باه سایاوا نماک       سیاوا هم یادصوری نمک

خااانور دوناام زریمااادرا رو ببینااه یااا مو ااع خریااد از اروشااگاه بااا وخااود اینکااه مااک 

خااررس در حالیکااه ا ااه باارا همسااایمون  اااالن  لاام کااا  رو  زر داره، امااا بااراا نمااک  

 .این مدلکباشه، حاسرر بخرر  یا یه سری راتارهای رسست 

 :ارانک با ابروهای با  راته نگاهم کرد

 !کردیضنه بابا، رس تو هم رتانسیل عروس بازی داری و رو نمک_
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 :خندیدر

 !دیگه دیگه_

 .اا رو به هم اشرد و ت ییدر کردبا شیطنت انگشت شست و سبابه

روز دور سفر، همگک باا هام باه حارر راتاه باودیم  تاو حارر اتفااز خاالبک براماون ر             

داد  خانمک سودانک کاه باه ساختک باا ایماا و اشااره و انگلیساک دسات و راا شکساته باا            

ا ارانکااه!!! ماا ارتبااب بر ارار کارده باود  یاار داده باود کاه صرا زقادر شابیه خالاه          

زااون ب ااه تااو ب اال ماان بااود، توااور کاارده بااود ارزنااد منااه و بااا توااور اینکااه ماان و   

بااود! شااباهتک کااه ماان ا ااال   ارانااک خااواهر هسااتیم، صرا رو شاابیه ارانااک دیااده   

تونسااتم ببیاانم، امااا نااه تنهااا خااانم سااودانک بلکااه بقیااه همساافرهاا هاام ت ییااد    نمااک

کردنااد کااه نگاااه و ااارر  ااورذ صرا شاابیه ارانکااه! ارانااک از خوشااحالک ایاان         

تاار رناادار، و بااا توخااه بااه ارااای خااو یر حاارر، زشااماا راار اشااک شااده بااود  خالاای 

ودا رو تااو ب اال مااادرا انااداخت و ایاان بااود کااه صرا بااا دیاادن اشااک ارانااک خاا 

رو  فاات  ص کااک کااه بماادها ” مامااان ص ک” ااورتا رو ناااز کاارد و باارای اولااین بااار  

 .سویه خنده و شیطنت هومن شد

 رارمون با مردهاا کناار صرامگااه شایخ بهاایک باود، زودتار از اوناا باه مقباره رسایدیم             

صمااوز وهااک دانااار بااه  رخوناادر، توخااههمونطااور کااه باارای شاایخ بهااایک ااتحااه مااک

صمااوز ساایزده، زهااارده سااا:  دبیرسااتانک و مسئولینشااون خلاای شااد  رساارای دانااا  

بیشااتر ساان نداشااتند و مسئولینشااون مردهااای نهایتااا سااک ساااله بااا زهااره تیپیااک      

بندنااد و رااایین   اهرالوااال  بودنااد  از اینااایک کااه یقااه ریااراهن رو تااا خرخااره مااک     

 و کنااار  از ااارز  مااه مااد: موهااا    اندازنااد  ریشااو و ه  ریااراهن رو روی شاالوار مااک  

 بااا ودا  باارای  اااهرا  داشااتند دساات در هاام تساابیح یااک نفااری  ساار روی خوابیااده

 نشسااته هاام  اارد  داشااتند رو شهرشااون بااه باز شاات  وااد و بودنااد اومااده حراارذ

وندنااد  بمااد از رایااان دعااا، یکااک از مساائولین کااه دور    خمااک رو ودا  دعااای و بودنااد
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ه بااود دیگااری رو بااا  اادای نساابتا بلنااد، خطاااب  اارار ای تیااره انداختاا ااردنا زفیااه

 :داد

 ! حسین، راشو بریم_

 :حسین تو سر زنان سگه زد

 !خوار برر! دوباره کک  سمت میشه بیار زیارذضیا امار یریی! نمک_

ای تکاارار شااد! بمااد زنااد بااار   دیگااری رو خطاااب  اارار داد و دوباااره زنااین برنامااه  

زدناد کاه یاا اماار رساا!      صماوزان ساگه ماک   داناا تکرار این نمایشانامه صموزشاک تماار    

 !دوباره بطلی ما بیایم زیارذ

و تااک اشااک همااه نوخوونهااا دراومااد، حسااین و ماارد اولااک خیلااک عااادی، باادون اینکااه  

ای از اون احساااس نمایشااک در  اهرشااون باشااه، بااه رتااق و اتااق امااور ررداختنااد    ره

 !ر راهنمایک کردندصموزان احساساتک و  ریان رو به ترف بیرون حرو دانا

 .صموزان، مردای ما هم اومدند و به خونه بر شتیمبا راتن دانا

بمااد از ناهاااری ساابک، ص ااایون بااه مگموعااه صبااک راتنااد، ارانااک و صرا مشاا و:      

اسااتراحت شاادند و ماان بااا نیمااا تماااس  ااراتم و صدرس محاال کااارا رو خواسااتم تااا  

فاات صدرس باادر، بیاااد بااه دیاادنا باارر  خیلااک  اارر، مثاال همیشااه برخااورد کاارد و   

دنبااالم  بااا ایاان توااور کااه هنااوز ساایاوا بااه مگموعااه صبااک نرساایده، باهاااا تماااس   

ناایم ” نیمااا میاااد دنبااالم ” ااراتم، کااه خااواب ناادادس با خبااار ریامااک زدر و نوشااتمخ    

ساااعت بمااد سااوار ماشااین نیمااا بااودر   بااا هاام  ااحبت کااردیم و زااون نیمااا ناهااار     

سااا د و نیمااا زلوکباااب خااورد  بااا ا اارار    نخااورده بااود بااه رسااتورانک راتاایم و ماان  

 .ای کباب که سر زنگا: زده بود رو هم خوردرزیاد نیما  طمه

کلااک در مااورد اامیاال و همساارامون  ااحبت کااردیم،  فتاایم و خندیاادیم و ساااعتک      

  .بمد هم نیما من رو به خونه رسوند
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عوااار کاااه سااایاوا و هاااومن و صراس خساااته باااه خوناااه بر شاااتند، زمااادانها رو   

 .شتیم و بمد از یک زیارذ کوتاه خداحااظک به ارود اه راتیمبردا

 

تااو سااالن انتظااار ارود اااه باارای ساایاوا تمریااف کااردر کااه نیمااا بااه دنبااالم اومااد     

 :اولین س الک که ررسید این بود

 ماشینا زک بودض_

 :ز  نگاها کردر و  فتمز 

 ادر  ک  هماین تار از ایان باه نظارذ نرسایدض شاساک بلناد باود، مشاک         وا ما س ا: مهم_

 !یادمه

 .بگو ماشینا رو نمیشناسم خالص_

 :خا کردربهکیف دستیم رو روی رار خا

 تمریف کنم براذض_

 .تمریف کن_

 :به سمتا نیم زرخک زدر و با صب و تاب  فتم

راتااایم رساااتوران، ناهاااار نخاااورده باااود  همونگاااا هااام  اااحبت کاااردیم  عکاااس _

از بااود، عااین عروسااک! مو میاات شااه، اونقاادر ناادختاارا رو بهاام نشااون داد، دوساااله

کاااریا خیلااک بهتاار شااده، صرامااا زنااد یا از و تااک اوماادن مشااهد خیلااک بیشااتر    

 !شده    ولک یه زیزی بگم   رشیمون شدر از دیدنا

 :یه ابروا با  رات

 زطورض_

ر زناا  زد بهااا، کااارا داشاات   ااحبتا کااه تمااور شااد  وساا  یاا ا دخترخالااه _

رساونه، دعاوا رایا    بگام باه  اوا ساارا ماک      فتم زرا نگفتک من ریشاتمض  فات ا اه    

خوای بگاک مان رو دیادیض  فات ناه تاو هام باه کساک نگاو! ساارا            میاد   فتم مگه نمک
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 فتاک نیاار یاا ا اه     حساسه!  فاتم ا اه حساساه کاه بایاد بیشاتر مراعااذ کناک، یاا ماک          

ساایاوا خاادا کنااه  اوماادر نبایااد مخفااک کنااک،  فاات ایاان ارااولیاا بااه تااو نیومااده    

  .ردسر نشهبمدا براا د

 ادب! به خانور من  فته ارو:ضزه بک_

 :عاشقانه نگاها کردر و خندیدر

 فات ، اعتارا  کاه کاردر  فات تاازه       ا باه دیگاران درشات ماک    تو رانناد ک هماه  _

 !دارر  اینقدرا با ادب نیستمحرمت تو رو نگه مک

 :با ی ابروا رو خاروند

خاااتر حساساایت خااانما  کنااه  اتفا ااا بااهکاااری بیشااتر دردساار درساات مااکرنهااون_

رو تااو بیشااتر بایااد د اات کنااه  یادتااه رارسااا: یکااک از خانمهااای همکااارر رو سااوار      

کااردر، در خااا بهاات زناا  زدر،  فااتمض شااانس کااه نااداریم یهااو یکااک ماان و بااا زن     

یریبه در حا: خوا و باا ببیناه و باه تاو بگاه  تاا بخاوار  ابات کانم تارف همکاارر            

ا، بااه هشاات  ساامت نامساااوی تقساایم   بااوده و خواسااتم تااا ساار خیااابون برسااونم   

 !شدر

راااارواز ساااار و اااات انگااااار  رااااات و نیمااااه هااااای شاااای رو تخاااات اتاااااز      

  .خوابیدیم خودمون 

 

 اابح بااا احساااس حااا: تهااو  از خااواب بیاادار شاادر و بااا شااتاب بااه دستشااویک راااتم  

ساایاوا بااا  اادای ناهنگااار عااق زدنهااای ماان بیاادار شااد و رشاات در دستشااویک        

 :کشیک وایستاد

 بودی، یهو زت شدض تو که خوب_

 :لرزان و رن  رریده از دستشویک بیرون اومدر
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ای باار اون سااق ساایاه هااومن   دیروز ارانااک  فاات هااومن میگااه زطااور لاایال ویااار    _

  !کنه نه حالا بد میشه  انگار نه انگارهندارهض نه زیزی هوس مک

 :دستم رو  رات

 بهتری ا نض_

  .نه، خوب نیستم  سمف کردر_

 :ر درست کرد رو خوردر و دوباره با  صوردر  نگران شده بودصب  ندی که برا

 !ذ میاد تو حلقتمن براذ زیکار کنمض اینگوری که د: و روده_

کناااار در دستشاااویک، روی زماااین نشساااتم و راهاااار رو دراز کاااردر، ب ااال دساااتم    

 :هار رو ماسای دادنشست و شونه

 خوای بریم دکترضاین شدذ حا: تهو  تبیمیهض مک_

  .خوری بودبابا، تبیمیه! نوشین هم همینصره _

 :ماسای رو از سر شونه به انگشتار منتقل کرد

 خوریضیه  ره شیر خرما براذ درست کنم مک_

  .خوار برر سرکار، دیرر میشهمک ترسم حالم بد شه مک_

کاان بااه  وشاام رسااید و   بلنااد شاادر، مسااواک زدر و حاساار شاادر   اادای مخلااوب    

ری صب مماادنک رو کااه از شاایر خرمااا راار شااده بااود بااه    ای بمااد ساایاوا بطاا د یقااه

 :دستم داد

بباار بااا خااودذ،  ره  ره بخااور  ا ااه حااس کااردی حالاات بااد شااده بااا خااودذ لاای    _

  .نکن! مرخوک بگیر

 .باشه، ممنون از ممگون_

خوشابختانه حاس باد تهاو  اقاا  تاا نایم سااعت او: بااود ، باه بیمارساتان کاه رساایدر           

هااای کوزولااو از ممگااون ر دو سااه نوباات، خرعااهکااامال ارامااوا شااد  البتااه تااو مساای 

ساز شوهر خان میال کاردر و باا اناریی باه محال کاار رسایدر  نایم سااعت بماد            دست
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ای واهااک بااه اتااا م اومااد و  از شاارو  کااار، هااومن در نقااا دکتاار احماادی بااا بهانااه   

ساامن  ااحبت بااا د اات زیاااد بااه  ااورذ و رناا  و روی ماان نگاااه کاارد و خیلااک زود  

م ساایاوا ازا خواسااته بااوده یااه خباار از ماان بگیااره تااا ا ااه هاام رااات  شااک نداشاات

 .حالم بد شده، به زور بفرستتم خونه

خاوابک شای  بال یاه کلاه خوابیادر تاا        بمد از رسیدن به خونه باه خااتر خساتگک و کام    

عواار کااه ساایاوا بااه خونااه بر شاات  بااا  اادای همساارر از خااواب بیاادار شاادر و     

 .دوباره رروسه عق و رق شرو  شد

داد  دو ساه  اارا نشساته باودر و سایاوا هام شایر عسال باه خاوردر ماک           حا: روبک

خرعااه خااوردر و همونگااا ساارر رو روی رااای ساایاوا   اشااتم و دراز کشاایدر تااا       

ساامف ناشااک از حااا: تهااو  از بااین بااره  دسااتا رو روی  ااردنم   اشااته بااود و بااا    

د کارد  لبخنادی باه نگااه  یاراا زدر و کماک بماا      نهایات مهرباانک و عشاق نگااهم ماک     

 :که حالم بهتر شد بلند شدر و نشستم

ی ماماان مان  سویاتیشاون رو    ی مامانات باریم، یاه سار هام خوناه      باید یه سار خوناه  _

  .زودتر بدیم بهترهس بمونه بیاذ میشه

 !!مگه نون بربریه بیاذ بشهض زرشک و زعفرون بیاذ شدن دارهض_

 :سرر رو رایین با  کردر

 ! اذ سویاتیا بیاذ میشه، صی کیو_

اناادکک بمااد حاساار و صماااده ،  بااراز و ساارحا: بااه منااز: مااادرا راتاایم  بااه  رمااک   

 :برخورد کرد و بابت زرشک و زعفرون تشکر

 ا یت نشدی تو مساارذض ویار نداریض_

ر انااداخت وبااا لبخنااد ماان رو بااه سااخن  فااتن ترییاای ساایاوا دسااتا رو دور شااونه

 .کرد
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ب کاه بیادار میشام، حاالم باد      تا اماروز مشاکلک نداشاتم  اماروز شارو  شاد  از خاوا       _

 .میشه

 .ذ خالک نباشهنوفه شی ساعت کوک کن یه شربت بخور،  بح ممده_

 اادای زناا  در و ریامااد اون توااویر سااهیال و سااریار روی صیفااون  اااهر شااد  تااا      

حاسر شدر اونا هام باه باا  رسایدند  روابطام باا ساهیال خاوب باود، در وا اع باد نباود              

  در حاد ساالر و علیاک و زطاوری زطاورر باود  اماا        کااری باه کاار هام نداشاتیم  اقا      

ایاان بااار باارخالف همیشااه رناا  نگاااها محقرانااه بااود! مو ااع احوالپرسااک نااه تنهااا    

لبخنااد م دبانااه رو لبهاااا نبااود بلکااه یااه حالاات زناادا بااه  ااورذ رااایین اوماادن     

نامحسوس دو ترف لابا نمایاان شاده باود! ساریار هام ماد: نگااه کاردنا باه مان            

 !و مثل همیشه محترمانه نبودت ییر کرده بود 

 :هنوز کامل روی مبلها ننشسته بودیم که سهیال رو به برادرا  فت

مشااهد خااوا   شااتض اتفا ااا شااوهر شااهال هاام مشااهد بااود  لاایال رو دیااده بااودهس    _

 !سوار یه سانتااه مشکک با یه مرد یریبه

ای تااو همااون ده سااانت نشاایمنگاهم بااا مباال اا االه داشاات کااه خشااک شاادر، لحظااه  

متماااد: موناادر و بمااد نشسااتم  ساایاوا زودتاار از ماان تونساات حاارف    زیشاان نااارو

 :خواهرا رو رردازا کنه، با  اهری خونسرد خطاب به من  فت

رااس اهمیاادی ماشااین نیمااا زیااهض سااانتااه! دیگااه نگااو شاسااک بلنااد مشااککس زشااته!   _

 !اات کالس داره

 :رو به سریار  فتم

 !ر بود  سیاوا خان در خریانهرسرخاله_

ال از برخورد سایاوا خاا خاورد، اماا تیار بمادی رو شالیک کارد، کماک باا  افحه            سهی

 : وشیا بازی کرد و به ترف سیاوا  راتا

 .رس بیا این عکسهایک که شوهر شهال انداخته رو ببین_
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سیاوا باا د ات باه  افحه  وشاک ز: زد و عکساها رو عقای و خلاو کارد  حتاک زناد            

شاایدر تااو  وشااک، عکسااهای تااو  باااز زور کاارد رو عکااس و باازر ا کاارد  ساارک ک 

رساتوران باود، زمانیکاه نیماا باا زنگااا:  سامتک از کباابا رو باه تارام  راتاه بااود و           

تاار از دهااانم بااود در  ا اارار داشاات بااردارر  تااو عکااس زنگااا: بااه ساامت رااایین     

حالیکااه تااو وا میاات بمااد از تمااارف نیمااا بااا زنگااا: خااودر کباااب رو از ساار زنگااا:    

 .در   اشته بودرنیما خدا کرده و تو  رف سا 

 :کرد،  فتهمونطور که عکسها رو عو  مک

  نیما زقدر زاز شده     تو سا د سفارا دادیض    کدور رستوران بردذض_

 :ای زیر لی  فتزری خانور با  دای نه زندان صهسته

 !ییرتت! خااااکخاک بر سر بک_

کاارد ساایاوا بااا لبخناادی تواانمک، در حالیکااه بااا مشاات کااردن دسااتاا تااالا مااک   

 .لرزششون رو مخفک کنه، موبایل سهیال رو روی میز   اشت

خاادا رو باباات  زارشااهایک کااه بااه همساارر داده بااودر، شااکر کااردرس امااا باادنم از       

شاادذ ااااز منفااک خمااع و تاارز توورشااون در مااورد خااودر رو ویبااره  اارار  راتااه     

 .بود

 :سهیال رو به سریار کرد و با لحنک تمسخرصمیز  فت

ر روشاانفکرهض کیااف کااردیض شااوهر شااهال رو بگااو اکاار کاارده دیاادی داداشاام زقااد_

کنااه، کارا اااه بااازی درصورده بااوده و بااود همااین خااوری کسااک حااراا رو باااور نمااک 

 ....از لیال و دوست مردا عکس

 :اریاد سیاوا به همراه خودا، بلند شد

 ....شوهر شهال یل  کرده با تو   شوهر شهال  ه خورده با تو_

ه تاارف سااهیال حملااه کاارد و خااواهرا رو بااا ساارب بااه   ساامن  فااتن ایاان حراااا باا 

ای عقاای هاال داد، سااهیال ابتاادا دسااتاا رو خلااو  ااورتا سااربدری  رااات و لحظااه  
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بمااد بااه  ااردن ساایاوا زناا  زد  سااریار خااودا رو وساا  خااواهر و باارادر           

انداختااه بااود و ص اساایاوا، ص ااا ساایاوا مااک کاارد و زری خااانور خیااغ خیااغ راه         

یاوا رو  راتاه باود  اماا ساهیال کوتااه بیاا نباود و ایان         انداخته بود  ساریار خلاوی سا   

بار اون به سایاوا حملاه کارد  نتیگاه ایان شاد کاه سایاوا و ساهیال مثال دو کاودک            

دادنااد و حاارف  دبسااتانک از تااراین سااریار بااه یکاادیگر مشاات و لگااد حوالااه مااک     

 !درشت

 :بلندشدر و همزمان با نزدیک شدن به سیاوا  داا زدر

 ...   سیاوا خان، خواهسیاوا، صرور باا  _

 ... ک تو این وس ض    همه صتیشا از  ور تو بلند میازک مک_

راار دردی بااه خاااتر سااربه ساایاوا بااه  ااورتا ناااتمور     ” ص ”خمااالذ سااهیال بااا  

مونااد  و تااک دساات سااهیال خلااوی دهااانا رااات و خااونک کااه از  اااز  ااراتن زبااانا  

 .زری خانور بلند شد ”هاشمیا  مر بنک”ایگاد شده بود رو نشون داد، صوای 

 

زنااد لحظااه زااالا مااانکن بر اازار شااد و بمااد از اون سااهیال زد زیاار  ریااه و ساایاوا 

عواابانک رو بااه ماان داد زد کااه راشااو بااریم  سااریع بلنااد شاادر و یااه خااداحااظک کلااک   

 . فتم و از خونه بیرون اومدیم

 ریاااده بااه خونااه بر شااتیم، ساارعت راه راااتن ساایاوا بااه خاااتر عواابانیت تناادتر از  

تونسات صرور راه باره  مرتای باه عقای      حالت عادی شاده باود  یاه خاورایک ا اال نماک      

خواسات ساریمتر راه بیاار  باا وخاود اینکاه راه رااتن مان باه           شت و از مان ماک  مکبر

هرولااه بیشااتر شااباهت ریاادا کاارده بااود تااا  اادر زدن! وارد خونااه کااه شاادیم زیاار لاای 

حرااااا واسااح نبااود، امااا  شاارو  کاارده بااود بااه یاار زدن و خاا  و نشااون کشاایدن    

زنااد تااا دشاانار صب نکشاایده بااین حرااااا شاانیدر کااه باعااث شااد بااا زشاامای  اارد   

 .شده بها نگاه کنم
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ماااردک مزخااارفی      ایااان شاااوهر خواهرهاااای ساااریار هااام یکاااک از اون یکاااک   _

 ....شرفیترن     بکخفن 

تونساات بااک هاایچ حراااک زیاار کتااری رو روشاان کااردر  احتمااا  یااه زااای تااازه در مااک 

ومااا کنااه  باادن خااودمم بااه خاااتر حراهااای سااهیال و دعااوایک کااه شاااهدا بااودر صر

هنوز از لارزا نیفتااده باود  سایاوا هار  وناه دمنوشاک رو بارای مان  ادین کارده            

ای بارای باارداری براشاون ریادا     بود، حتاک دمنوشاهایک کاه باا سارچ اینترنتاک عارساه       

دمناااوا  نکااارده باااودر  اقااا  اخاااازه نوشااایدن شااایر داشاااتم و صب  زقااادر دلااام  

الطیای و لیماو عماانک! باه نازاار یاه لیاوان شایر تاو          خواسات باا سانبل    اوزبون ماک  ل

ماکروار   اشاتم تاا باا شایره تاوذ ترکیای کانم و کناار زاای سایاوا بارای خاودر             

 .بیارر

 

 

 

 «سیاوا »

ناایم ساااعتک از بااه خونااه رساایدنمون   شااته بااود  خیلااک صرور شااده بااودر  لاایال هاام    

الن و بهمااان  از شااوهر شااهال انتظاااری نداشااتم امااا از  هی ااک نگفاات کااه خااواهرذ ااا 

خااواهرر انتظااار داشااتم اینقاادر راحاات تهماات نزنااه، خوو ااا و تااک بهااا ماایگم        

دونااه زااون اخااازه میاادر  ییاارذ مااکخااودر در خریااانم  مامااان کااه کااال ماان رو بااک   

ا دیاادار داشااته باشااه! وباارای زناادمین بااار، اینبااار علنااا ایاان   همساارر بااا رساارخاله

لااو خمااع بهاام  فاات  در اولااین ار اات بایااد باهاااا  ااحبت کاانم و ممنااای لفاا  رو خ

  .ییرذ رو براا باز کنم

 :تو اکر بودر که  دای هراسان همسرر از دستشویک رو شنیدر

 خانمض_

 یه لباس زیر با یه رد بهم میدیض_
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 :ا انداختمرریدهدر دستشویک رو باز کردر و نگاهک به زهره رن 

 خونریزی داریض _

هااای اااامیلک بااه ایاان راار اشااک شااد و ساار تکااون داد  هاایچ و اات تااو خمااع زشااماا 

تیاا  حراهااای زنونااه  ااوا نکاارده بااودر، تااو دانشااگاه هاام صناااتومک و ایزیولااویی    

بینااک تااو دوره بااارداری  دونسااتم خااونریزی و لکااه ااردن بااه بااا  خونااده بااودر  مااک 

ا صوردر دونسااتم  زیزهااایک کااه خواسااته بااود رو بااراخطرناکااه، امااا شاادتا رو نمااک

 .و سریع حاسر شدیم و به بیمارستانک در نزدیکک منزلمون راتیم

سااوار ماشااین کااه شاادیم، و تااک باارای دومااین بااار دسااتما: کایاا ی برداشاات تااا        

 :اشکا رو راک کنه،  فتم

خواساتک سار باه نیساتا کناک، حاا        تو که خیلک از ب اه خوشات نمیااد  خاودذ ماک     _

 دار شدیضزک شده مهم شده و یوه

 :رو با  کشید ابینک

 .اون مو ع اندازه دونه کنگد بود، ا ن اندازه لیمو ترا شده_

 :بازی که دلنگرانیا یادا برهاز  ود زدر به مسخره

ذ هاام بیشااتر میشااه  بمااد ایاان رونااد رشااد   رااس ا ااه اناادازه هندونااه بشااه، عال ااه _

محبات اداماه داره تاهفااده هگاده سااالگک ب اه، رشادا کااه متو اف بشااه، محبات تااو        

 !حد نهایک خودا رسیده به

 سیاااواض! تو میگک سالمهض_

 :ماشین رو رارک کردر

کنااه  یااک دهاام   شااک نکاان  اینگیاال ماان دو دسااتک زساابیده بهاات، ولاات نمااک      _

وابسااتگک ماان رو بهاات داشااته باشااه، بایااد بااه زور بیاااریما بیاارون، بااه زبااون خااوا 

 .دنیا هم نمیاد، زه برسه به سق 
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ا: ررسااید تااا علاات احتمااالک خااونریزی رو حاادس  دکتاار  باال از مماینااه زنااد تااا ساا  

بزنه از خمله زمین خوردن، عوابک شادن یاا بلناد کاردن باار سانگین کاه باا ت ییاد ماا            

دلیاال خااونریزی رو اشااار و شااوک عواابک اعااالر کاارد و نتیگااه  طمااک رو بااه بمااد از   

انگااار سااونو رااک موکااو: کاارد  از لاایال خواساات رو تخاات مماینااه دراز بکشااه تااا      

رو انگااار بااده  رااروپ رو روی شااکم همساارر بااه حرکاات درصورد و        سااونو رااک

 دایک شابیه  ادای یورتماه اسای کاه  فتاه شاد  ادای ساربان  لای خناین هسات             

به  اوا رساید  از شانیدن  ادای  لای ارزنادر بارای اولاین باار، زشامار رار اشاک             

شااد و بااا لبخناادی عمیااق بااه زهااره همساارر خیااره شاادر  کمااک خیااالا راحاات شااده  

 .ا بیشتری به خای اسطراب یکساعت  بل تو  ورتا نشسته بودبود و صرام

 :ای از همسرر ررسیددکتر با لبخند مو رانه

  شنویدضاولین باره  دای  لبشو مک_

  .نه، زهار روز ریا شنیدر_

 :داد تا ی: روی شکما رو راک کنه،  فتهمونطور که دستمالک به لیال مک

  .ستسربان  لبا رسرونه بهتون  فتند احتما  ب ه رسرهض  دای_

 ...بله  فتند هفتاد در د رسره_

بااه بقیااه  فتگااو ا ااال د اات نکااردر   اارار بااود لاایال تااو بیمارسااتان خودشااون ررونااده  

تشااکیل بااده، امااا اینکااه سااربان  لاای و حاادس خنساایت ب ااه رو از ماان مخفااک کاارده 

بماد از   کنناده باود! اقا  منتظار باودر از مطای خاارج بشایم  دکتار         باشه برار ناراحات 

هااای تکمیلااک اتمینااان داد کااه امااال خنااین در   هااا و ساا ا:سااونو و مماینااه و بررسااک 

سااالمت کاماال هساات و تو اایه کاارد همساارر یکااک دو روزی اسااتراحت کنااه و کااار    

 :در رایان به من نگاه کرد و  فت سنگین هم انگار نده 

 .مهمتر از همه اینکه در صراما کامل باشه و عوبک نشه ص ای ردر _

 :به محه بیرون اومدن از مطی با دلگیری بها  فتم 
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دسااتت درد نکنااه    زطااور دلاات اومااد یااه هم ااین زیاازی رو بهاام نگااکض زطااور      _

راسک شادی اقا  خاودذ  ادای  لای ب اه رو  اوا کناک و باه مان نگاکض مان کاه              

 !ا زیهرسر رسر نکردر ولک هر مردی دوست داره زودتر بفهمه خنسیت ب ه

 :خیلک عادی خواب داد

او  احتما ، ناه یقیناا! تاا زهارمااهگک  طماک مشاخ  نمیشاه  دوماا دوسات نداشاتم           _

دونساتم بهات بگام باه بهاناه خوشاحا:       یه خبر ییار  طماک رو بباری رخاا کناک، ماک      

دویاک میاری بهاا بگاک، در کمتار از نوافه روز هام خبار در ساطح          شدن ماادرذ ماک  

بایاد از هماون   کشاوری رخاا میشاه  راس بارای خلاو یری از نشار اخباار خوو اک،          

 .ابتدا خلوا رو  رات

 :اق   فتم

 .خیلک نامردی    من که ع رخواهک کردر_

صره عزیااز دلاام، او:  ااو: دادی زیاازی نگااک، بمااد هاام کااه  فتااک عاا رخواهک         _

کااردی  ماان ا ااال دوساات ناادارر شااوهر  لاام مگبااور بااه عاا رخواهک کااردن بشااه،     

در اختیااارا واسااه همااین مااواد  زر خهاات یااه دهاان لقااک و اخااتالف مگاادد رو         

 . اررس تا این اخالز از سرا بیفتهنمک

 .بمد هم صویزون بازور شد و خیلک عشقو نه همراهم به سمت ماشین اومد

خواساات  باال از اینکااه ماشااین رو روشاان کاانم موبااایلم زناا  خااورد، مامااان بااود  مااک 

ییاارتیم در مااورد لاایال سرزنشاام کنااه   باال از اینکااه    باباات راتااارر بااا سااهیال و بااک  

 :و  ناراحتیا رو بگه، با اشاره از لیال موااقتا رو  راتم و  فتممشر

امااال بااه لطااف دختاار  رامااک شااما و بلبشااویک کااه بااه رااا کاارد، اوماادیم بیمارسااتان    _

خااانمم دزااار خااونریزی شااده  مامااان، دعااا کنیااد تااوریا نشااه کااه در اون  ااورذ   

  .بینهسهیال بدخور بد مک

 :دادر  بل از اینکه بخواد زیزی بگه، ادامه
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  .من کاردارر، امال_

موبایاال رو  طااع کااردر و در د: خاادا رو شااکر کااردر خطااری همساار و ارزناادر رو     

 .کنهتهدید نمک

تا ارداا حا: لایال خیلاک بهتار باود و خاونریزی تاا حاد لکاه بیناک خیلاک کام رسایده             

بود اما به تو یه دکتار دو روز تاو خوناه موناد تاا مشاکل کامال برتارف شاد  باه ییار            

 .ای نداشتیمر شدید حا: تهوعک که داشت، دلنگرانک دیگهاز اشا

 

زنااد روز بمااد تنهااا بااه منااز: مااادرر راااتم و اتمااار حگاات کااردر کااه ا اار یااک بااار    

 اراا باه خاااتر اینکاه صزادیهاایک کاه باه همسارر میاادر        _ییارذ رو  دیگاه عناوان باک   

از  ییاارذ روبهاام اتااالز کنااه، اون و اات ماانم ممنااای بااک _از دیااد ایشااون  زر نیساات

  یاره نماک  ماادرا  از خبار  ساا:  باه  ساا:  کاه  میشاه   فتاه  ارزنادی  به که_دید خودر 

 .کنممک اخرا کما: و تمار  _

 :مامان رو ترا کرد و  فت

باشه روشنفکر! راتاار تاو باا زنات باه خاودذ مربوتاه، اماا زارا رو خاواهرذ دسات            _

و  بلنااد کااردیض حااا  اون یااه زیاازی  فاات، تااو بایااد خلااو شااوهرا اونگااور خااوار     

 کردیضخفیفا مک

رار مان ریاداا نشاه کاه باد از دساتا عوابانیم  دیگاه          مامان به سهیال بگاو اقا  در  _

  .خوار ریختا رو ببینمنمک

 :مامان ب ه کرد که

مگااه ماان زنااد تااا ب ااه دارر کااه عینهااو ساا  و  ربااه بااه خااون هاام ااتادیاادض یااه     _

کااه شااما دو تااا اتفااا ک ااتاااد، یااه حراااک زده شااد، تمااور شااد دیگااه! صرزوی ماان اینااه  

 ....خواهر و برادر رشت هم باشید،

 :کلک حرف زد و صخر سر  فت
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کانم  باه روی خاودذ نمیااری و میاای  نا ار یاه        برای خمماه خفتتاون رو دعاوذ ماک    _

 .دونه خواهرذ از دستت رنگیده باشه

 :از خار بلند شدر

یاه  دوناک واساه زاک  بال از اومادن زنا  زدرض واساه اینکاه         حراشم نزن مامان  ماک _

و ات اشااتباهک بااا سااهیال روبااه رو نشاام  شاما هاام بهتااره حا حا هااا اکاار صشااتک دادن   

 .ما دو تا رو از تو  هنتون بیرون کنید

 

ای داره به مامان  فتم که نمیاایم اماا باا لایال  احبت کاردر کاه ماادرر زناین خواساته          

 ....و به خاتر مادرر

 :به حراار  وا کرد و در نهایت  فت

شااون باارو  ولااک ماان دوساات ناادارر بااا  ه هاار دلیلااک بااری خونااهتااو دوساات داری باا_

  .سهیال روبه رو بشم  کم تهمتک بهم نزده

 .ریماولویت زند ک من تویک  تو دوست نداشته باشک ما هم نمک_

دیگه حراوری در ایان ماورد  احبت نکاردیم، اماا بماد از خمماه کاه ماماان زنا  زد            

فاات، باارای همساارر تااو تلگاارار هاار و  ریااه و زاری کاارد و دوباااره همااون حراااا رو  

زااک خملااه در مااورد   شاات و بزر ااواری از دیااد اههای مختلااف ماا هبک، عراااانک،   

اخال ااک،    از امااار علااک و کااوروا کبیاار تااا مهاتمااا  اناادی و لئااو تولسااتوی ریاادا        

ارسااتادر تیااک خااورد و در نهایاات  کااردر، ارسااتادر  یکااک یکااک ریامهااایک کااه مااک   

 :برار نوشت

شاادن انسااان از یااک سااورا  ، نااه نشااانه   شاات و اااداکاری ااارد،  زنااد بااار  زیااده»

  .بلکه نتیگه حما ت و بالهت اوست

 «لیال سپنتا
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ایاان شااد کااه از اکاار دیاادار و صشااتک بااا سااهیال بیاارون اوماادر و ت ییاار شاارای  رو بااه   

 .  شت زمان موکو: کردر

 

تااال  ای از مساااارذ مشااهد   شااته بااود  لاایال باهااار تماااس  رااات و ا  دو سااه هفتااه

ی مااا هسااتند   اااهرا خالااه ارانااک  هااای هااومن خونااههااای امیاار و ب ااهداد کااه ب ااه

راتناادس حااا  اینکااه ساااعت بیمارسااتان بسااتری بااود و هااومن اینااا بایااد باادون ب ااه مااک

هاشااون نیومااده بودنااد مال اااذ راانی تمااور میشااه و اینااا تااا ساااعت هفاات دنبااا: ب ااه  

هااا رو  م خواساته شاده باود ب اه    خای بساک سا ا: باود  باه خااتر صراس، از امیار ها       

بیاره خونماون  یقیناا اونام از خادا خواساته تاو هاوا حارف رو  راتاه و عملایا کارده            

ی مااا بیااان و بااود  همساارر بااا ا اارار زیاااد از ارانااک خواسااته بااود باارای شااار خونااه  

 رار شد مان ناون با ات خریاده، باه خوناه بارر  زودتار از هاومن و اراناک باه خوناه             

 .رسیدر

تااک تااک تااکی اردک تااکینکااه وارد خونااه بشاام،  اادای صواز سراساار نکتااه باال از ا

اردک عمورورناا  بااه  وشاام رسااید و  اادای خیااغ و داد تیاارداد  در زدر و ترمااه و     

صراس بااا  فااتن عمااو اومااد، عمااو اومااد، بااه تاارف در دویدنااد و در رو باارار باااز         

ازی کردنااد  لاایال کنااار کوزولوهااا نشسااته بااود و داشاات بااا حیااواذ باهاشااون باا         

کاارد  باادون اینکااه مثاال همیشااه بااه اسااتقبالم بیاااد از همونگااایک کااه نشسااته بااود، مااک

سااالر و خسااته نباشاایدی  فاات و حیواناااذ رو بااه دو  ساامت تقساایم کاارد و بااه هاار    

 و رااات صشااپزخونه بااه کاادور تماادادی حیااوون داد تااا تااو دهنشااون بکننااد! بمااد هاام  

 .ریخت زای برار

ترمااه و صراس بااا کارتهااای  اافاذ مترااادی  دسااتار رو کااه شسااتم و بر شااتم دیاادر  

کنناد  صراس کاامال کارتهاای تاو دسات ترماه       که همسرر درست کارده باود باازی ماک    

انااداخت کااه ترمااه  اافت مترااادا رو داشاات و دیااد و از  وااد کااارتک رو مااکرو مااک
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شااد، صراس تونساات باارا داره! و تااک ترمااه از خفاات کااردن کارتهااا شاااد مااک    مااک

باخاات تااا ترمااه برنااده و شاااد زد  تمماادی مااکلبخنااد مااکهشاات ساااله بااا تمااار وخااود 

بشاااه  نگااااهک باااه راتاااار عاشاااقانه صراس اناااداختم و یااااد کاااودکک خاااودر ااتاااادر   

تاار از راتااار مردونااه صراس، راتااار ترمااه بااود و تااک کااه از تااوی بشااقاب         شاان 

داد و کااارد و باااه صراس ماااکبیساااکوییت باااا  وحشاااک، خوشاااگلهاا رو خااادا ماااک 

ر  رااات و تااک زنااد بااار رشاات ساار  خااورد  خناادها رو مااکخااودا حیواناااذ زشاات

 :هم  فت

 .این خوشگله، بیا تو بخور_

بااا اوماادن هااومن و ارانااک و تمارااااذ مممااو:، صرا بااه ارانااک زساابید و از ب لااا  

” ی اال”رااایین نیومااد، تیاارداد هاام بالاا االه دسااتاا رو بااه تاارف لاایال بااا   رااات و  

د و باه صیاوا همسارر رنااه بارد  باا       خواست  هر کااری کاردر حاسار نشاد ب لام بیاا      

اوماادن امیاار و نوشااین، خیلااک ا اارار کااردیم باارای شااار بموننااد کااه ابتاادا  بااو:        

تااو رو خاادا، تااو رو  ”نکردناادس امااا و تااک صراس و ترمااه دسااتای امیاار رو کشاایدند و     

 فتنااد، لاایال بااک هاایچ کالمااک بااا زشاامایک شاابیه زشاامهای  ربااه شاارک بااه      ” خاادا

 .م به امیرس نهایتا موااقت کردند بمونندنوشین نگاه کرد و نوشین ه

 

در کنااار ماار  ریااا شااده و  ااارچ و الفاال خاارد شااده، زنااد تااا سوساایس هاام          

 :  اشتیم و شار خوردیم  سمن شار هومن از لیال ررسید

 اسم انتخاب کردیدض_

 ااردیم کااه بااا سااین شاارو  بشااه و بااا ر تمااور نااه هنااوز، دنبااا: یااه اساام اارسااک مااک_

 !شه، به سلحشور بیاد

 :زشمای امیر رن  بدخنسک  رات
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باارای ب ااه ماان یریذ و تتاارون ریشاانهاد داده بااودی، یادتااهض! حااا  و اات تالایااه!      _

 ...سوسمار، سر سیلندر، سرایدار

 :هومن هم با خنده  فت

 ...سمندر، سرررستار_

در میااان خنااده لاایال، نوشااین اسااامک سااحر و سااایر رو ریشاانهاد داد کااه هااومن          

 :اعترا  کرد

خوایاد اسام دخترتاون باه سلحشاور بخاوره اقا         ایر باه سلحشاور میاادض ماک    صخه س_

روداباااه و تهمینه   ببینیاااد زاااه اُستُقساااداره! تهمیناااه سلحشور   ا اااال بااادون  ااارز   

  .نمیشه توورا کرد

رااچ کردنااد و  ریشاانهاد ارانااک سااا ر بااود کااه هااومن و امیاار در  ااوا هاام رااچ       

اد داد کااه لاایال ساار بااا  انااداخت خندیدنااد! دوباااره نوشااین سااردار و سااپهر رو ریشاانه

 .و  بو: نکرد

یااار، ساانتور، ساایگار، ساازار، سااماور و     نامهااای ریشاانهادی بماادی سااامیار، سااپند    

  .سرکار ر بود که باعث نشاب و خنده خمع شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 «لیال »

خااا و درنهایاات خاااموا کااردر  مامااان اعتاارا   هاادف کانااا: تلویزیااون رو خابااه بااک

 :کرد که
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ی وزوز تااو خونااه باشااه، زیکااار بااه تلویزیااون داریض    راتااک سااونوض باا ار یااه  اادا _

 زک شدض

اشاااره زدر خلااو امیاار زیاازی نگااه، کااه نوشااین بااا زشاامهایک کااه دو تااا  لاای ازا      

 :بیرون زده بود با هیگان ررسید

 زک شدض دختره یا رسرض_

 ! فتند رسره_

 :رو کرد به مامانم و  فت

م خطااا نااداره  همااون ماااه او: لاایال رو دیااد  دیدیااد  فااتم! سااونو رااک صنالیاان مامااان_

 !رسره  فت ب ه

 :امیر با تمسخر نگاهک به همسرا انداخت

 !عزیزر مامانت مدرکا رو از دانشگاه ممتبری نگراته_

 :بمد رو کرد به من

 !تو بخور  سرد شد هوه_

ای نخااورر  دلاام لااک زده باارا ساایاوا خواسااته ب یاار از شاایر و صب نوشاایدنک دیگااه_

 اااوزبون، امااا ااسااوس و  ااد ااسااوس کااه شااوهر خااان خیلااک لطیااف   ن  االیااه لیااوا

  . دین ارمودند

 :ا رو تمسخرصمیز کرد یااه

دار خوبااه ص ااا دندانااه و اینقاادر متااه بااه خشااخاا میاا اره  بمااد ده سااا: کااه ب ااه     _

  .کنهنشدید اینگوری مک

بااا  نوشااین اشاااره زد کااه بااس کاان و دخالاات نداشااته باااا ، امااا امیاار از رو نرااات و   

 :همون لحن ادامه داد

ایاا عکاس خناین    ببینم اوماد تاو اتااز ساونو اایلم ب اه رو نگرااتض مثال ایان عقاده          _

 رستا: نکردضرو کارذ
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هار کااس یااه مدلااه! اتفا ااا اونقاادر هیگاانزده بااود کااه یااادا رااات از دکتاار ااایلما   _

داد  امااا سااونو رو بهمااون مااک   فتاایم ساایو شااده رو بگیااره  بماادا  فاات کاااا مااک  

 .و بریده   اشته برای  فحه او: صلبور کودکعکسا ر

 :نوشین رو به امیر  فت

  وز باشهضیاد بگیر   خوبه عین تو بک_

 :امیر به خای نوشین به من خواب داد

تااون  یااه اتفا ااا اونقاادر  وز دارر تااو اینترناات دنبااا: اساام س دار  شااتم باارا ب ااه   _

! حااا  خیلااک مهمااه مااورد اکااازیون ریاادا کااردر یااه ص ااا دکتااری ازا خوشااا اومااده 

صخاارا ر باشااهض ایاان صخاارا ر نااداره، وسااطا داره! امااا از نظاار ممنااک خیلااک بااه     

 !سلحشور میاد

 :با ل ذ به هیگان برادرر نگاه کردر

 خی، زک هست حا  ض_

 .خوادسورنا    سورنا سلحشور  اامیلک خنگاور یه اسم د ورانه مک_

یاا اره ببینااه بااه دوره میانسااالک باباا تبااق عااادذ همیشااه کااه او: یااه حااج کنااار اساام م  

 :میاد یا نه، زیر لی زند بار تکرار کرد

 !حاج سورنا سلحشور   حاج سورنا سلحشور   نمیاد_

 :شو لی زدنوشین  هوه

کناایم حاااج  اب   ااداا مااک کنااه میاا اره ااارج  اون مو ااع اسااما رو عااو  مااک  _

 .اب سلحشورارج

 :مامان کنار دست امیر نشست

ونااک کااه، بمااد از ریااروزیا باار کراسااوس، محبااوبیتا خیلااک زیاااد  دیمگینااه     مااک_

 !راا کردشد، ارد کله

 :امیر ز  ز  به مامان نگاه کرد
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راااا نکارده بااود، احتماا  تااا   از دو هازار و  اد سااا: رایا تااا ا ن ا اه ارد هاام کلاه     _

 .موندحا  زنده نمک

 :بزنه مامان از اسم سپهر خوشا میومد و سمک داشت زیرصب اسم سورنا رو

رااا کااه کراسااوس اسااپارتاکوس رو کلااه دونااکداری میناادازه!    مااکصدر رو یاااد باارده_

  .کرد  سورنا هم کراسوس رو

 :خندیدر

داریض از اونااور حساااب کنیااد کراسااوس بااا ساازار ر یاای   زااه ربطااک داره بااه باارده _

   .راترا بیفتیمسیاسک بوده، سزار هم با کلوراترا بوده  رس باید یاد کلئو

 :ر رو کرد به نوشین و مو یانه  فتامی

نامااه تاااریخک اساام رو ای اوماادیض شااگرهکنااک تااو زااه خااانواده ارهیختااهکیااف مااک_

 .کشیم بیرون  خسرو ممترد باید بیاد خلو مادر و خواهر من لن  بندازهمک

بااا وخااود اینکااه اساام سااورنا صخاارا ر نداشاات، امااا بااه خاااتر صوا و تاریخ ااه           

 راااات و و تاااک باااه سااایاوا از تااارف خاااودر    د وریاااا ماااورد رساااندر  ااارار 

 .ریشنهادا دادر، با اتمینان ر یرات

بااا مشااخ  شاادن اساام ب ااه، شاایرینک خریاادیم و بااه منااز: مادرشااوهرر راتاایم  زری 

خااانور در کمااا: ادب و متاناات از اساام سااورنا و شااباهتا بااه اااامیلک سلحشااور کااه     

دعااا کاارد کااه نشااونه بااا ساالیقگک رساارا بااود، کلااک تمریااف کاارد و رو بااه ساایاوا  

 !ایشاب دامادیا رو ببینک! ایشاب خوشبختیا رو ببینک

  تمار ااماا: رو مفارد باه کاار بارد، اماا بارخالف همیشاه ا اال بارار باار منفاک نداشات             

ساایاوا زنااد بااار خملااه مااادرا رو درساات کاارد کااه ایشااا  خوشاابختیا رو ببیناایم! 

فاارد   اشااتن اامااالا امااا مااادرا متوخااه نشااد، یااا شااایدر متوخااه شااد و تممااد رو م

 :داشت  در صخر هم رو به من  فت
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اهماک و تاک شای تاا  ابح زحمات رسارذ رو بکشاک و یاه          حا  رسار دار میشاک ماک   _

 !شبه یه دختر زهل و رنی کیلویک بیاد و رسرذ رو تواحی کنه زه حسک داره

دوساات نداشااتم خااوابا رو باادر، بنااابراین سااکوذ کااردر و بااه همااون لبخنااد محااو    

 . ناعت کردر

 :اما سیاوا خای من خواب داد

کشااند و در نهایاات  د یقااا همااون حسااک کااه یااه عماار زحماات دخترشااون رو مااک     _

خاار لناادهور کااه بهااا زور بگااه و تاان و باادنا رو   کننااد بااه یااه نااره تقاادیما مااک

  .خر لندهور هستم نه لیال دختر زهل و رنی کیلویک بودبلرزونه  البته نه من نره

موسااو   ااحبت رو عااو  کاارد  ولااک و تااک بااه    زری خااانور دیگااه زیاازی نگفاات و 

کاان رو هاام صورد و دودصشااپزخونه رااات تااا زااای مگاادد باارای رساارا بیاااره، اسااپند 

دور شااکم نداشااته ماان و ساار ساایاوا زرخونااد  ساامک کااردر ناراحاات نشاام و          

اهمیتااک باارای کااارا  ائاال نشاام امااا ساایاوا بلنااد شااد و بااا دساات مااادرا، اسااپند   

ا شایطنت بااه سابک خالاه راساایه،  الواذ ارسااتاد     دودکان رو دور سارر زرخونااد و با   

 .و بهم اوذ کرد

خندیااد و مثاال یااه اسااپنددودکن کاربلااد، دود رو بااه تاارام اااوذ ساایاوا تمماادی مااک

کاارد، امااا ماان علیااریم لبخنااد  اااهری روی  ااورتم ا ااال از کااارا شاااد نبااودر   مااک

رو زنااد بااار تکاارار کااردر و در  « ااادای ساارر، مهاام نیساات »تااو دلاام  کاار ممااروف  

 .نهایت به همین نتیگه رسیدر که وا ما ادای سرر، ا ووال مهم نیست

 

 

 

 

 

زدر و تلگاارامم  ره لاایس مااکمااریه نداشااتم  لواشااکک بااه دساات  راتااه بااودر و  ره

کاردر  همکاارر هام مثال مان سارا تاو موباایلا باود  در کلینیاک           رو با  رایین ماک 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

869 

 

شاد  باا دیادن مان کاه رو      ای بهاا خاورد و دکتار احمادی وارد اتااز      باز بود کاه تقاه  

خااوردر لبخنااد رررنگااک رو هااا لواشااک مااکور نشسااته بااودر و مثاال ب ااه  ااندلک یااه

 ااورتا اومااد و ازر خواساات ناایم ساااعت با یمونااده رو مرخوااک ساااعتک بگیاارر تااا   

همااراها بااه خونااه باارر و نخااوار از ساارویس بیمارسااتان اسااتفاده کاانم  حاادس زدر   

نبااا: ار ااتیه باارای  ااحبتک هدامنااد بااا دلیاال نیساات و هااومن بااه دایاان همراهااک بااک

من  تبق مممو: باه سایاوا زنا  زدر کاه اتاال  بادر هماراه هاومن باه خوناه میارر            

 .که  وشیا رو خواب نداد و به نازار براا ریامک زدر

سااوار ماشااین کااه شاادیم، تااا و تااک از بیمارسااتان خااارج نشااده بااودیم، هی ااک نگفاات  

 :مقدمه شرو  کردبک

اسااما رو هاار زااک دوساات داری باا ار، یااه خااواها ازذ     یااه رررویااک، دخالاات، _

  .دارر

 :کامل به تراا بر شته بودر

  .بفرمایید، ا ه در توانم باشه به روی زشم_

  .مانع صشتک سیاوا و سهیال نشو_

 :زند لحظه نه من حراک زدر نه هومن  خودا سکوذ رو شکوند

زدناد باه تیا  و تااپ     دونام زاک بینتاون اتفااز ااتااده کاه سایاوا و ساهیال         من نمک_

دوناام کااه ا ن خالااه باادخور داره رو مااخ ساایاوا کااار میکنااه همدیگااه  اقاا  اینااو مااک

رو باارا صشااتک  ساایاوا هاام میگااه تااا خااانمم متقاعااد نشااه ماان بااا سااهیال روبااه          

نمیشم    ببین لیالس شاوهرذ کوتااه اوماده، اقا  ا ن باه حرمات تاو میگاه ناه  احتماا:           

دونااک ساایاوا زقاادر  کنااه  بهتاار از ماان مااک کزیاااد تااا زنااد هفتااه دیگااه صشااتک ماا   

مهربااون و خااانواده دوسااته  هااارذ و راااورذ زیاااد داره، بااه همااون نساابت هااام         

مهربااون و احساساااتیه  اینکااه تااا ا ن بااا خااواهرا  هاار مونااده و روی مااادرا رو      
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کانم و  بال از   زمین انداختاه خاای تمگباه! خاای تاو باشام خایگااه خاودر رو حفا  ماک          

  .صشتک کنه، خودر مگوز صشتک رو میدر اینکه سیاوا خودا

 :به حرکت سر عروسکک که روی داشبورد بود، نگاه کردر

 میگید بها بگم بریم با خواهرذ صشتک کنض لوث نیستض_

به ماماان مایگم یاه مهماونک بگیاره باا هام روباه رو بشاید  باه روی خاودذ نیاار کاه              _

ورد کن    خااودذ اونگااا هاام مثاال همیشااه باهاااا برخاادونااک سااهیال هاام هساات  مااک

 کنهضموشک عمو زطورهض ا یتت نمکزطوریض موا

 :کشیدر، لبخندی زدر و  فتمدیگه خگالت نمک

 .ممنون، خوبیم_

 اارد بااا ویفرهااای شااکالتک در دساات، بااین  رشاات زاارا   رمااز بااودیمس خااانمک دوره  

کارد  هاومن  اداا زد و شاا تاا ویفار       زرخیاد و خنساا رو تبلیاغ ماک    ماشینها ماک 

  .در خا یکیا رو باز کرد و داد دستم ازا خرید 

ذ صسایی  هر و ت دیدمت یاا صلوزاه دساتت باود یاا لواشاک  یاه ویفار بخاور مماده          _

  .نبینه

ویفاار رو از دسااتا  ااراتم و  اااز زدر  زشااماا لبخنااد شااد و خاام شااد و از تااوی     

 :داشبورد ماشین یه بسته تمرهندی درصورد و داد دستم

 .کنکنمکه  ا ن نخور سمف مکاینو ارانک دیشی براذ  رات، بک_

 :ناخدا اه  فتم

 !ص  خون_

 .ا رو که شنیدر،  رمز شدر دای  هقهه

 

خالااه راساایه بااه خااودر زناا  زد و باارای شاای خممااه دعوتمااون کاارد   باال از           

سهیالاینا به خونه خالاه رسایدیم  باا اومادن اوناا مثال همیشاه خلاو ناراتیم، اماا ساهیال            
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خیلاک ممماولک احوالپرساک کاردیم  بماد از مان باا         خلو اوماد و باا هام دسات دادیام و     

ساایاوا دساات داد و خااودا رو تااو ب اال باارادرا انااداخت و ساایاوا از خاادا         

تونسااتم تا   کااامال مااک ی و*سااید و اخااازه داد بب و*سااخواسااته خااواهرا رو  

حااس کاانم زقاادر همساارر از دیاادن خااواهرا بمااد از زهااار ماااه خوشااحا: شااده       

 علناک باود  کساک باه روی خاودا نیااورد کاه ماا         خوشحالک زری خانور هم کاه کاامال  

   .با هم مشکل داشتیم  همه زیز صرور بود و ما خیلک خوشبخت بودیم

سااهیال باادو ورود خمبااه شاایرینک بزر ااک در دساات داشاات کااه بااه خالااه داد و  فاات    

امال نیارناد و تاو هاوای سارد باالکن ب ارناد تاا و تیکاه خاودا بگاه  بماد از شاار، از             

 .داخل خمبه رو بیاره هدی خواست کیک

خااودا رااات و راایا سااریار نشساات  ماان و ارانااک تااو صشااپزخونه بااودیم کااه       

هاادی کیااک رو از داخاال خمبااه بیاارون صورد و بااا حیاارذ نوشااته روی کیااک رو         

 :خوند

 .بگو زندر ماهه   صخه کوزولو تو راهه_

 :با تمگی به من نگاه کرد

 ستضبرا تو سفارا کیک دادهض یا خودا حامله_

 :ارانک هم شمر رو خوندیم،  فتممن و 

دونام بارا مان باشاه، از ترااک صدر خبار باارداریا رو کاه نمیااد اینگاوری           بمید ماک _

 .بگه

 : بل از ا هار نظر ارانک سهیال با هیگان داد زد

 هدی خون، کیک رو نمیاریض_

دسااتک و زنگااا: هاادی کیااک بااه دساات وارد راا یرایک شااد  ماان و ارانااک هاام راایا  

 .لا راتیمبرداشتیم و دنبا
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سااهیال کیکااک رو کااه هاادی صورده بااود رو بااا ااتخااار بااه خمااع نشااون داد و ازا         

 :خواست نوشته رو بلند بخونه  هدی با حیرذ بلند خوند

 !بگو زندر ماهه   صخه کوزولو تو راهه_

زند لحظه ساکوذ شاد و بمادا سایل تبریکااذ باود کاه باه سامت ساهیال و ساریار            

لاای بااودر کااه زطااور روا شااد اینگااوری    ساارازیر شااد  هنااوز تااو بهاات ایاان مط   

ایااه کااه ایاان اینگااوری المااادهخبررسااانک کنااه و ا ااال مگااه باااردار شاادن اتفاااز خااارز

 :کنه، که ارانک ب ل  وشم  فتمک

خواساتن  نمکاک تاو   ماونم ایناا خیلاک و ات باوده ماک        نه به شوری ساهیال، ناه باه باک    _

لااو هااوا کااردن بااا  شاادن  واسااه همااین اکاار کااردن صرو  دار بشاان و مواااق نمااک ب ااه

  .دار شدنشونب ه

 :ای با  انداختمدونم شونهبه ممنای نمک

 .خبر ندارر  ایشاب دوره خوبک رو بگ رونه_

 

 «سیاوا»

کاام داشااتم بااه ایاان وارد خونااه کااه شاادر لاایال رو ب ااه کاارده و ناراحاات دیاادر  کاام  

 کااردر  هاار روز یااه بهانااه مسااخره باارای  ریااه داشاات  زناادزهااره خدیااد عااادذ مااک

ساایاوا ” سااوزونهدیگااه خورشااید زشااماتو نمااک   ”روزی بااود کااه مرتاای صهناا     

کارد  و تاک تماار اایلهاای ایان تراناه       هاای  ریاه ماک   داد و هاای  میشک رو  اوا ماک  

تااااپ و الشاااا رااااک کاااردر و  ساااما دادر دیگاااه  رو از  وشاااک و تبلااات و لااای

” ربااوی  نااد”دانلااودا نکنااه، صهنگهااای داریااوا رو خااایگزینا کاارد و رابااه رااای   

ریخت  بادبختک تاو همساایگیمون هام یاه ص اای خاوون کاه خاانما راا باه مااه             اشک 

بااود اااوذ کاارده بااود و همساارر باادون اینکااه درددلااک بااا ماان بکنااه یااا زیاازی بگااه،   

 !کردریشرات کرده بود و بدون صهن   ریه مک
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 :روی مبل نشستم و با دست اشاره کردر رو رار بشینه

 زک شده صب وره  راتکض بیا ب ل عمو  ببینم امروز دیگه_

 :رو رار نشست و سرا رو تو ب لم  ایم کرد

 !کنکر مک م، مسخرهنمک_

 :ا   اشتم و به  ورذ یمگینا نگاه کردردست زیر زونه

دوناک یااه دلیاال مساخره باعااث یوااه اماروزذ شااده! بگااو! دوساات    راس خااودذ مااک _

 .دارر بدونم

کاردر، هار زاک اکار     گااه ماک  باازی ب اه هاا رو از رشات رنگاره ن     امروز داشاتم تااب  _

کااردر ارمااو: حرکاااذ نوسااانک یااادر نیومااد!!! هی    اایا یااادر نمیاااد ساایاوا!     

ایااه، ماان ایزیااک نااود در ااد زدر بمااد ا ن ارمااو:   صخااه ایاان زااه زنااد ک مسااخره 

حرکاات نوسااانک رو یااادر راتااه، رااس اااردا هاام بقیااه زیاازا رو یااادر میااره  باارا زااک    

 ....داریم تالا

 :ر رو که دید، با  ریه  فتااتاد و خنده ارو خوردهزشما که به  یااه من 

 .کنکر مکدونستم مسخرهمک_

 :ر زسبوندرسرا رو به سینه

در   ایاان ت ییااراذ هورمااونک تااو داره دهاان مااا رو   حالاات خااوب میشااه،  ااو: مااک  _

 .زنککنه  ااسرد یت زیاد شده، خودذ هم داری بها دامن مکسرویس مک

 :لی ورزید

  .تم، دارر وا میت  را میشممن ااسرده نیس_ 

وا میت  ارا یاا راوچ  اراض صهنگاایک کاه  اوا میادی همشاون اااز یمگاین شادن،             _

خااونک! بابااا راشااو کتاااب هاام کااه زدی بااه عهااد د یااانوسس کااکااا و  ااادز هاادایت مااک

 ...روی،ریاده برو  بخون هز: و تنز کتاب بر  ، صهن  شیا و هشت ب ار، 

 :ررید وس  حرام
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 ندهضبا این شکم  _

 :دستم رو روی شکما   اشتم

 امروز اوتبا: بازی نکردهض_

 :ای زیر دستم احساس کردر،  هقهه زدرهمزمان سربه

کناه  ایان از اوناا میشاه کاه تاا دو د یقاه باا هام          ردرسوخته، زه زود اعاالر وخاود ماک   _

 .رره وس  خلوتمونخلوذ کنیم خفت را مک

 :از روی رار لیز خورد و روی مبل نشست

ای کاه باه خواسات تاو بیمارساتان رو هام   اشاتم کناار،         شادر، ایان دو هفتاه    خسته_

  !  ر زمان خیلک کند شده  کک میشه این ماه صخر هم تمور بشه و راحت شم

دردسار تاا ا ناا رو   رونادی  تفلاک ساهیال کاه از مااه         برو خدا رو شاکر کان باک   _

رزشااهایک کااه  ا خونااه مامانااه  تااو بااه خاااتر و   او: اسااتراحت مطلااق شااده و همااه  

ذ رو هاام درساات کنااک، عااالک میشااک! دوساات  کااردی باادنت  ویااه  ا ااه روحیااه مااک

 خوای من مطی نرر بمونم ریشتضداری زند روز بری خونه مامانتض یا مک

 .تررخوار  خونه خودر راحتنمک_

 :یدرب و*سسرا رو از رهلو به خودر تکیه دادر و صرور روی سرا رو 

یس از و تااک مدیتیشاان رو کنااار   اشااتک ااکااار منفااک کاارد بالهااا مدیتیشاان کااار مااک_

 خوای از امشی را به راذ بیارضبهت هگور صورده  مک

  ر کنکضتا دوباره مسخره_

 :خندیدر

میفااتم، خااو یر ” ماارد هاازار زهااره”ری تااو حااس، یاااد دساات خااودر نیساات، تااا مااک_

 !شده بود راته بود تو هوا

 :مشتک به رهلور زد
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کانمس   اک از امشای دوبااره شارو  ماک     بیاای  ولاک راسات ماک     زر نکرده راا باه راار    _

 !ولک بدون تو

زناا  صیفااون بااه  اادا دراومااد و توااویر مااادرر  اااهر شااد  ماادتها بااود کااه باادون      

تماس  بلاک خونماون نیوماده باود  تاا خاییکاه خبار داشاتم خوناه ساهیال راتاه باود تاا              

امااان، لاایال بااه ا باشااه  تااا اوماادن متکااونک شاای عیااد با ساار کااار ر خونااه در خونااه

اتاااز رااات و یااه سااارورذ مشااکک زیاار سااارااون کوتاااها روشااید  ترکیاای سااارااون 

 .باات یاسک رنگا با سارورذ  شنگتر شده بود

در رو کاه باارای مامااان باااز کااردر، اهمیاادر زیااادی عواابانیه و دنبااا: یااه خفاات  ااوا  

ت رااا اارده تااا خااودا رو تخلیااه کنااه  مممااو  هاار و اات خونااه سااهیال مااک شاانوا مااک

رسااید دوز عواابانیت ایاان بااار بیشااتر از  شااد، امااا بااه نظاار مااک دزااار ایاان حالاات مااک 

همیشااه بااوده  تمااارف کااردیم و روی مباال نشساات  او: یااه کوزولااو بااه لاایال  یاار داد  

ذ سارما  که تاو ایان هاوای سارد یاه لبااس صساتین بلناد زیار ساارااونت بپاوا، ب اه            

المااک بااه اتاااز رااات و کااال   کنااه! لاایال لبخناادی زد و باادون ک خااوره و  ااولنی مااک مااک

  .لباسا رو عو  کرد و یه ریراهن بارداری صستین کوتاه روشید

دساتک خلاوی ماادرر    تا اومدن لایال  ارف میاوه رو صمااده کاردر و همونطاور کاه رایا        

 :می اشتم، ررسیدر

 سهیال زطور بودض خوب بودض_

م بهاام کاانن حااال خباارا ب ارن    اونقاادر رساار رساار دارن مااک  ا ااه ایاان از خاادا بااک  _

ا خاودا ساه تاا دختار زاییاده، یاه رسار   یار داده         خورد  حاا  خوباه نناه واموناده    

ذ رو رو رسارذ با اری  هناوز خنسایت ب اه      که بایاد اسام باباای  اور باه  اور شاده       

مملااور نشااده اینااا اساام بااراا   اشااتند  سااهیال هاام بااه سااریار  فاات یااا خااودذ     

ناه مااه بایاد باار شیشاه رو       کناک یاا مان خاوابا رو میادر  ساهیال      مادرذ رو ساکت مک

  .خوان براا اسم ب ارنتحمل کنه، اون نکبتا مک
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 :ناراحت سر خار نشستم

 سریار زک میگهض_

هی ااک، اقاا  میگااه تااو حاارص نخااور باارا ب ااه خااوب نیساات  زبااون نااداره بااه ناانا  _

 .بگه زر نزن، تن و بدن زن حامله رو نلرزون

 :لیال خیلک محتاب  فت

ای اده همسارا از ایناایک بودناد کاه سار تولاد هار ب اه        یکک از همکاارای مان خاانو   _

کردنااد خااواب دیدنااد و بایااد اااالن اساام ماا هبک رو ب ااه   اشااته بشااه     عنااوان مااک

همکارر هام همزماان باا عناوان شادن باارداریا،  فات خاواب دیاده و اسام ب اه رو            

 اه تاا هماه یااالگیر بشان  دیگاه کساک        تو خاواب بهاا  فتناد! ایانم باه کساک نماک       

 !ا خواب ندید، و تک ب ه دنیا اومد اسما رو   اشتند رومیناب هبرا اسم 

 :ررتقالک رو که روست کنده بودر رو به مامان و لیال تمارف کردر و  فتم

 حا  اسم ردرا زک هستض_

  !لطفملک_

 :خندیدر

ااااز  تااو اون باا اره، لطفملااک رو اب ااه اساام خیالاات راحاات مامااان، محالااه سااریار _

 !کنهزان اسم انتخاب مکرایان و الورا و سو

ا  امااروز کااه سااهیال کااار  شااموری خااانواده یااره از بااکزااک بگاامض! حر اام مااک _

داشاات یااه ساار نیوماادن باازنن، ولااک دیشاای شااار اونگااا بااودن  درسااته سااریار از      

بیاارون یاا ا  رااات، امااا بااا خره ریخاات و راااا ناادارهض یااه  ره مالحظااه ناادارن        

ن بااا شااکم باااردار، اسااتراحت  عوساایا! هاار شاای هاار شاای اونگااا رالساان! دختاار ماا   

مطلااق، بایااد مرتاای از اینااا راا یرایک کنااه  دوزار بااه اکاار نااوه خودشااون باشااند! ا ااال  

 .بینهسهیال هیچس نوه خودشون، برادرزاده خودشون صسیی مک
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منتظاار بااودر لاایال راهکاااری رو کااه  اابال بااه ماان  فتااه بااود رو بگااه  امااا و تااک سااکوذ 

 :همسرر رو دیدر،  فتم

ک کااه از شهرسااتان مهمااون میاااد، یااه هفتااه ده روز هاار شاای  باال از     ا ااه و تهااای _

لقااا، شااار خودشااون رو اونگااا بناادازن، ایاان   اوماادن سااریار خااودا بااره خونااه مااه  

 .عادذ از سرشون میفته

 :سری به ناراحتک تکون داد

خااواد حتاک دو د یقااه بادون اخبااار   زاک بگامض اونقاادر از ایان تایفااه متنفاره کااه نماک     _

تم یاااه کاااار ر دائماااک بگیااارهس خاااانم سااارایدار سااااختمون  ببینتشاااون  بهاااا  فااا

خااوار یکااک کنااه  ولااک مااکب لیشااون هاار روز میاااد ریخاات و راشااهای اینااا رو خمااع مااک

باشااه خلااو زشاام اینااا، بفهمنااد رااو: رسرشااون داره حیااف میشااه شاااید مزاحمتشااون   

 رو کمتر کردند     بگ ریم، شماها زطوریدض ب ه خوبهض

 :نداختمدستم رو دور شونه همسرر ا

کنااه! خیلااک شاایطونه  ربااونا باارر  بااا ارکااانس یااه لگااد در د یقااه اعااالر وخااود مااک_

  .هایک میشه که از دیوار راست با  میرناز اون ردرسوخته

بااا محباات بااه لاایال نگاااه کاارد و شاارو  کاارد بااه تو اایه کااه مواارف یاا اهای نفااا  رو 

گااوری نخااواب حاا ف کاان و ساابزیگاذ و یاا اهای ملااین رو بیشااتر اسااتفاده کاان  این 

و اونگاوری بخااواب  تمااار بادنت رو مرتاای بااا رویاان زیتاون ماسااای بااده و خااودذ رو    

 !!!بپوشون تا سرما نخوری
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راتنااک زیاازی بااه سااا: تحویاال نمونااده بااود  لاایال بااا یااه لباااس بااارداری بااامزه، بااا راه 

ا شاابیه اردک بااه تاارام اومااد و کنااار دسااتم نشساات  کمااک ورر کاارده بااود و حلقااه 

تارا کارده باود، هار زناد باه  او: خاودا         رات  تپل شادن خوشاگل  تو دستا نمک

ااتحه هیکلا خوناده شاده باود  مثال هار ساا: ماماان زنا  زده باود و خواساته باود            

شااون و مثاال هاار سااا: ماان  فتااه بااودر شااما تشااریف باارای سااا: تحویاال بااریم خونااه

ییار از    )باه بیارید و باز مثل هار ساا: هار کساک ساا: تحویال رو خوناه خاودا موناد         

  .سا: او:( البته مامبزرگ هم ریشا بود و  رار بود ارداا به خونه دایک بره

یدیم و انگشااتر ب و*ساابااا صیاااز سااا: هاازار وسیوااد و نااود و زهااار همدیگااه رو      

برلیااانک کااه بااا ساالیقه مااادرا خریااده بااودر رو بهااا هدیااه دادر، همونطااور کااه       

ی شارایطک کاه داشات  کیاف راولک      زدر تنا  باود و ییار  ابال اساتفاده بارا      حدس مک

کااه باارار  راتااه بااود رو بااا کیااف  بلاایم عااو  کااردر و بمااد از انااداختن صخاارین       

 .نفره مستتر ساعت سه نوف شی راتیم و خوابیدیمعکسهای سه

ااارداا اقاا  خونااه دو تااا مادرهااا راتاایم و خیلااک زود بااه خونااه خودمااون بر شااتیم    

گاا باه شادذ رریاده باود و بادنا        بل از رسایدن باه خوناه، همسارر در حالیکاه رن     

شاارو  بااه لرزیاادن کاارده بااود ازر خواساات ساااک ب ااه کااه از  باال صماااده کاارده بااود 

رو بااردارر و بااه بیمارسااتان بااریم  خااودا از ماشااین ریاااده نشااد و تااا خاییکااه شااکم  

داد بااه خلااو خاام شااده و ساارا رو روی داشاابورد   اشااته باازر ا بهااا اخااازه مااک

 .بود

در کااه باادون اینکااه نیاااز باشااه ریمااوذ در رارکیناا  رو    اونقاادر دسااتپازه شااده بااو 

 !زدر، در حالیکه ماشین خلو در بود

 :سوار شدر و سمن خارج شدن از رارک  فتم
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  .ریم بیمارستانیه زن  بزن به مامانت! بگو داریم مک_

خواد، کاری کاه از دستشاون بار نمیااد  میاان اونگاا الکاک تاو هاو: و و  میفتناد            نمک_

 .د هم هست، مطمئنا ا ن مهمون دارند  ا ه کاری داشتیم، زن  بزنروز او: عی

 

بااا اتفاااز هاام بااه بیمارسااتان راتاایم  بااا وخااود تمطیلااک روز او: عیااد، خیلااک سااریع     

کااارمون انگااار شااد و لاایال رو بااه بخااا منتقاال کردنااد و حاادود سااه ساااعت بمااد هاام  

کارده باود تاا سااعتک      سورنا به دنیا اومد   بال از دنیاا اومادن ب اه و تاک دکتار ا هاار       

دیگااه همساارر اااار  میشااه باادون توخااه بااه روز او: عیااد و شاالویک خونااه مامانااا، بااه  

هر دوشاون زنا  زدر و اتاال  دادر  حاق باا لایال باود ناازی خاانم و محمادص ا شادیدا            

 .کردرو نگوا مک« ربمیرر برا ب ه» مرطرب بودند و محمدص ا مرتی زیر لی 

یادر کاه ب اه رو باین دو سااز رااا   اشاته بودناد و باه          و تک لایالی زرد و نازار رو د  

بردنااد، از توااور راادر شاادن در  تاارف اتاااز خوو ااک کااه بااراا  راتااه بااودر مااک   

 نگیاادر  ساار برانکااارد رو  ااراتم و ساامن کمااک بااه ررسااتار،    روساات خااودر نمااک 

 :لبخندی به همسرر زدر  راسخ لبخندر رو داد و اشاره کرد به رایین

 !و هشتاده دیدیاض سه کیلو و  د_

 .حا  و ت برا دیدن ب ه هست  خسته نباشک  لم_

 :خونک زدلبخند کم

  .ست  خیلک کوزولوئهمثل ب ه  ربه_

هااا هاام اومدنااد و دیگااه نتونسااتم بااا همساارر  وارد اتاااز کااه شاادیم خیلااک زود مامااان 

ریخاات   ولااه اشااک مااک  مااادر ماان کااه از  وز مااادربزرگ شاادن  ولااه خلااوذ کاانم

کاارد  محمااد ص ااا خیلااک کوتاااه اومااد، تبریااک بااه لاایال رسااید ک مااکنااازی خااانور هاام 

 . فت، ب ه رو دید و به راهرو رات تا مزاحم دخترا نباشه
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بمااد از نگاااه کوتاااه اولیااه بااه سااورنا، ار اات ریاادا کااردر و بااا تمااور وخااود ب لااا     

کااردر و بوئیاادما  دوساات نداشااتم خااوری برخااورد کاانم کااه  ااویک سااورنا باارار      

! رناا  خوشااحالیم بااا همیشااه ااارز داشاات  در صیااوا کشاایدن   تاار از لیالسااتمهاام

نظیااری بااود  سااورنا رو موخاودی راااک و مموااور از خانس خااودر و عشااقم تگربااه باک   

ی تخاات نشسااتم  زشااماا بسااته ور رو لبااهدر صیااوا همساارر   اشااتم و خااودر یااه

 .بود و انگشتهای کوزیکا دور انگشت بزرگ و زمخت من ری یده شده بود

کااردر و زقاادر بااد بااود حرااور تااک ساالولهای باادنم حااس مااکتااک خوشاابختک رو بااا

 !!!مامانا! مانع بروز احساساذ من شده بودند

کلک باا خاودر کلنگاار رااتم تاا باا خره د: باه دریاا زدر و خلاو زشام هار دو ماماان،             

 .یدرب و*سسر همسرر رو 

 :نازی خانور رو کرد به من و  فت

 .ن  دار بزنیدمن میرر تو راهرو ریا محمد، کاری داشتی_

با راتن نازی خانور یه نگااه باه ماادرر اناداختم، یمناک تاو هام بارو دیگاه! ولاک ماماان            

بااه روی خااودا نیاااورد و اومااد تاارف دیگااه تخاات و سااورنا رو از تااو ب اال لاایال        

 !برداشت و شرو  کرد به  ربون  د ه راتن ب ه

 :اخم لیال تو هم رات و نگاهک به من انداخت، رو کردر به مامان

 رسرر رو تنها ب اریدضمادربزرگ خانور عزیز د:، میشه من و خانمم و  ل_

بااا اکااراه  بااو: کاارد و سااورنا رو تااو تخاات مخوااوص نااوزاد   اشاات و از اتاااز         

بیاارون رااات  بااا راااتن مامااان، رشاات ساارا راااتم، در رو بسااتم و دوباااره راایا لاایال  

دسااتا رو در  یدر  هاار دوب و*سااا رو بر شااتم و ایاان بااار بااا تمااار وخااود  ونااه  

 :دست  راتم

 هنوزر درد داریض_

 نه، حالم خوب خوبه!   سورنا رو میدی ب ل کنمض_
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 :دوباره ب ه رو از تو تخت برداشتم و به ب لا دادر

 !نباید بها شیر بدیض یه ساعتک هست دنیا اومده_

ا   اشاات  بااا اولااین میکااک کااه ب ااه زد،     کمکااا کااردر و ب ااه رو زیاار سااینه    

  .ا از شدذ درد در هم راتزهرهدستهاا مشت شد و 

 درد دارهض_

 .وحشتناکه .ر میکشه بیرونهای بدنم رو از سینهانگار رگ_

تااا زنااد د یقااه او: زهااره مماا ب و دردمنااد همساارر کااه بااا هاار بااار میااک زدن ب ااه، 

اومااد  سامفا بیشاتر میشاد، خیلااک نااراحتم کارده بااود  کااری هام از دسااتم بار نماک         

 :سا  بهتر شد و خودا  فتدو سه د یقه که   شت، او

 !اون درد وحشتناک داره تمور میشه، ا ن دیگه  ابل تحمله_

کاارد و ماان هاام بااه هاار  ا درد داشاات، امااا بااا لبخنااد بااه رساارمون نگاااه مااک  زهااره

هاااا ور ریشااا نشسااته بااودر و صرور شاارو  بااه ماسااای دادن شااونه    دوشااون  یااه 

 .کردر  تو لباس  ورتک بیمارستان خیلک ناز شده بود

ای بااه در خااورد و باعااث شااد سااریع از کنااار همساارر بلنااد شاام  ررسااتاری وارد   تقااه

شااد و بمااد از دیاادن همساارر کااه مشاا و: شاایر دادن بااود، کمااک ب ااه و مااادر رو       

 .بررسک کرد و رات  با اومدن ررستار دو تا مادرها هم وارد شدند

لااور نشااه، ا انداختااه بااود تااا باادنا مملاایال رتااوی نااازک باااات سااورنا رو روی سااینه

توخاه باه مما ب باودن لایال رتاوی ناازک رو از رو بادن همسارر کناار زد           اما مامان باک 

و شیر خاوردن ساورنا رو نگااه کارد و مگادد شارو  کارد باه  رباون  اد ه راتانا             

ا لاایال زنااد لحظااه زاا  زاا  مامااان رو نگاااه کاارد و دوباااره رتااو رو روی سااینه       

 :انداخت  مامان اعترا  کرد

 !کنمر نگاه مکب ارا کنار، دار_

 : بل از لیال خودر با اخم  فتم
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  .ایلم سینمایک که نیستس دوست نداره کسک ببینتا که رارزه انداخته_

مامااان زشااماا رو باریااک کاارد و از اون نگاااه هااایک بهاام انااداخت کااه ا اار ده ساااله  

کااردرس امااا زااون ده ساااله نبااودر، بااودر خااودر رو باارای یااه کتااک حسااابک صماااده مااک

 .انداز روی بدن لیال رو نمایشک درست کردربر نگاها کردر و رو منم بر و

 

 :نازی خانم رو به هر دو مون کرد

  .نوشین اینا دارن میان_

 :لیال کامال خوری که به در بگه دیوار بشنوه، رو به مادرا  فت

 .مامان خیلک خوابم میاد  یه خوری به امیر بگو که زیاد نمونند، زود برن_

هااومن و ارانااک اومدنااد  البتااه هااومن داخاال اتاااز نیومااد تااا همساارر      باال از امیاار،

مماا ب نشااه  اقاا  ارانااک وارد اتاااز شااد  ماان هاام از اتاااز بیاارون اوماادر و راایا     

هااومن و محمااد ص ااا ایسااتادر  زنااد د یقااه بمااد هاام امیاار و نوشااین اومدنااد و امیاار     

 .عک کردزنان با عشق و محبت به سورنا نگاه کرد که تولد تیرداد رو برار تدا

 :لیال در  وا ارانک زیزی  فت و ارانک مو ع خداحااظک رو به مامان  فت

  .خون، ما داریم میریم  شما هم تشریف بیارید با هم بریمخاله_

ا بمونااه! امااا هااومن مامااان رو  خااواد راایا نااوهمامااان  بااو: نکاارد و  فاات کااه مااک 

 :بیرون  دا زد و  فت

خاواد اساتراحت کناه،    هض ا ن ماادر ب اه ماک   ر بماونم خالا  خاوار رایا ناوه   زک مکزک_

  .باید دورا خلوذ بشه

وا! مگااه ماان خلااو اسااتراحتا رو  ااراتمض زیکااار بااه لاایال داررض لاایال هاام حااالا      _

خااواد نگاارانا باشااک! اتاااز خوو ااک بااراا  خوبااه، انگااار نااه انگااار زائیااده! تااو نمااک 

 !!! راتیم که ریشا بمونیم

 :امان نشون بده، رو به هومن  فتم بل از اینکه کسک واکنشک به حراای م
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 .رسونم خونه  تو برودستت درد نکنه، خودر نیم ساعت دیگه مامان رو مک_

همزمان با هومن بقیه هام راتناد و اقا  مان مونادر و دو تاا ماماناا  ماماان کناار تخات           

کاارد  نااازی خااانم هاام رشااتک و  ا نگاااه مااکسااورنا ایسااتاده بااود و بااا لاا ذ بااه نااوه 

کارد  زشامهای لایال یارز خاواب باود و بارای سااعتک زارذ          مرتای ماک  بالا لیال رو 

 :کرد  دستا رو نوازا کردر و با عشق نگاها کردرزدن التماس مک

 زرا اینقدر خوابت میادض دیشی که خوب خوابیدیض_

 :به خای اینکه خوابم رو بده،  فت

 !برو خونه استراحت کن، خسته شدی_

 :سرا رو خلو صورد و در  وشم  فت

ا کثیااف باال از راااتن بااه ررسااتار بگااو باارار لباااس و ملحفااه خدیااد بیاااره، همااه     _

  .شده

 کااک شااما رااس” ساار تکااون دادر و از ررسااتار لباااس و ملحفااه  ااراتم و در مقاباال     

 زشاامک ”!باشااه بخااا تااو نبایااد ماارد! شااده تمااور مال اااذ و اات بریاادض خوایاادمااک

 .دادر خانور نازی به رو ملحفه و لباس و بر شتم   فتم

 :و به مامان  فتمر

  .کنندذ مادربزرگ خانور! زودباا ا ن بیرونم مکد: بکن از نوه  راسه_

 !مونمتو برو! من ریا ب ه مک_ 

 :خلو راتم و خیلک خدی نگاها کردر

در اونقاادر ب ااه رو تنهااا ریشاات ا ن و ااتا نیساات مامااان! بیااا بااریم خونااه!  ااو: مااک_

  .ب اریم، خودذ خسته بشک

ورنا د: کنااد و از لاایال و مااادرا خااداحااظک کااردس ماانم نگاااهک بااه     بااه اخبااار از ساا 

 .رسرر انداختم و با همسرر و مادرا دست دادر و راتیم
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تااا رساایدن بااه خونااه، مامااان باااز هاام  ربااون  ااد ه سااورنا و عکااس تااو موبااایلا     

 :رات و خواست در نبود همسرر ریشا برر  نپ یراتم و  فتم

ر  دیشاای هاام واسااه سااا: تحویاال تااا سااه   هروز راار استرسااک داشااتم، خیلااک خساات _

نوااف شاای بیاادار بااودر، ا ن شاادیدا نیاااز بااه خااواب دارر  هاایچ خااا هاام مثاال تخاات   

  .خودر برار راحت نیست

ااارداا کااه بااه بیمارسااتان راااتم، لاایال و  مامااان هاام دیگااه اعتراسااک نکاارد و رااات   

ماان،  ساورنا تاارخی  شاادند و همااراه نااازی خااانور باه خونااه بر شااتیم  باارخالف میاال  

بارای دو تاا ناوه  بلاک هام خاودر هزیناه  وسافند  رباانک          ”محمدص ا با ایان بهاناه کاه    

ای، ررورشااگاهک،  وساافند رو بااده بااه یااه خیریااه   رو دادر، تااو دوساات داری هزینااه 

ا  وساافندی داد کشااتند و مامااان اسااپنددودکن رو  ، خلااو رااای دختاار و نااوه ”خااایک

ت سااربتک انگشااتا رو بااه   دور ساار سااورنا زرخونااد و در نهایاات در یااک حرکاا     

اسااپند سااوخته صیشااته کاارد و بااه روی ریشااونک سااورنا کشااید  بااا بر شااتن مامااان بااه 

صشپزخونه، لایال ریشاونک ب اه رو باا اشامئزاز رااک کارد و مساتقیم باه حماار راات  از            

حمار کاه بیارون اوماد، ناازی خاانم ساورنا رو باه حماور بارد و تاا حاد کیساه کشایدن              

ا ب ااه رو تااو بیمارسااتان بااا دسااتما: خااوری تمیااز   ب ااه رو شساات  بااه  فتااه خااود 

 !!!کنند که تمیز نکنند بهترهمک

 

 

 

 

 

 

 «لیال»

صلااود ک خزئااک از وخااودر زهاال روز از تولااد سااورنا   شااته بااود  خسااتگک و خااواب  

شااده بااود  هاار دامااه شاایر دادن بااه سااورنا بااین سااک تااا زهاال و راانی د یقااه زمااان     
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نا حاادود یااک ساااعت بااود  همیشااه  باارد و اا االه بااین هاار دو بااار شاایر خااورد مااک

 شاات  کارهااای خونااه مونااده بااود، ساایاوا در  دهاانا باااز بااود و دنبااا: سااینه مااک 

کاارد، امااا اونگااور کااه ماان  تمیااز کااردن و انگااار کارهااای خونااه خیلااک همکاااری مااک  

کشاید، اماا دری اه هاای  ااز کاه روا       دوست داشتم نباود  ماثال  ااز رو دساتما: ماک     

کشاید اماا بماد از تاک کشایدنا      د  یاا زماین رو تاک ماک    ساابی روین رریده بود رو نماک 

خاورد  صخارین بااری کاه صرایشاگاه      هنوز لکاه هاای کثیفاک روی زماین باه زشام ماک       

راتااه بااودر روز  باال از تولااد سااورنا، باارای سااا: نااو بااود   ااورتم راار شااده بااود و      

 .ابروهار ا ر زه هفتگک تمیزشون کرده بودر، اما از مد: خارج شده بودند

دیااد )کااه زد و ا اار اهمااالک در کارهااای خونااه ازر مااک ر روز بهاام ساار مااک مامااان هاا

کاارد و خااودا کااار مااورد نظاار رو انگااار تمامااا اهمااا: بااود( شاارو  بااه سرزنشاام مااک

دادر کاااری بااه کارهااای خونااه نداشااته باشااه ولااک مرتاای    دادس البتااه تاارخیح مااک مااک

ر هاام هاار روز داری نوشااین رو تااو ساارر نزنااه  زری خااانوسرزنشاام هاام نکنااه و خونااه

کارد و ا ار خاواب باود اونقادر      زدس ا ار بیادار باود باهااا باازی ماک      به سورنا سر ماک 

 .کرد تا بیدار بشه و باهاا بازی کنهانگولکا مک

یااک بااار کااه متوخااه شااد بااه خاااتر ساایق و اات ساامن راه راااتن روی تردمیاال بااه      

 :دادر، به شدذ سرزنشم کرد و  فتسورنا هم شیر 

وزنااک نااداره، زهااار روز دیگااه کااه وزنااا بیشااتر شااد، اونو اات  ذ ساابکه وا ن ب ااه_

از کت و کاو: میفتاک بخاوای دائام ب لاا کناک، ب اه رو با ار زماین بماد ورزشات رو            

بکااان  یاااا ا اااال ورزا نکااان  نتااارس هفااات، هشااات کیلاااو اساااااه وزن از هیکااال  

 !ننداختتت

هااای شااکمم و کوزااک شاادن شاالوارهار   شاااید حااق بااا زری خااانور بااود امااا زربااک   

داد کااه حاساار بااودر هاار مشااقتک رو البتااه ب یاار از زمااان خااواب    نقاادر عاا ابم مااک او
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تونساتم  نوفه نیمه متحمل بشام و باه هیکال  ابلم بر اردر  از رییام یا اییم کاه نماک         

 .کردرکم کنم، رس باید با ورزا اوسا  رو مدیریت مک

نه خواسات باا سایاوا باود، اماا مت سافا      صرور کردن سورنا مو اع  ریاه ا ار شایر نماک     

همیشه حسان ختاار  ریاه هاای ساورنا شایر خاوردن باود و در نتیگاه مان هام راا باه              

 .موندررای سیاوا باید بیدار مک

هااا و دیاادن لباسااهای  باال از بااارداری کااه باارار تناا  شااده بااود،  اادای  ریااه        

هااای ریااارک وکماار درد هااای باانفا سااورنا، شاای بیااداری بااه خاااتر شاایر دادن  خیااغ

ن و شاایر دادن در کنااار ت ییااراذ هورمااونک باعااث    ناشااک از نیمااه نشسااته خوابیااد   

کاان تباادیل بشاام و بااه هاار خااردشااده بااود بااه یااه موخااود مزخاارف ااساارده اعواااب 

دلیلک یا ررخاشاگری کانم و یاا  ریاه  خاودر از دسات خاودر خساته شاده باودر، زاه            

برسااه بااه ساایاوا  همساارر علیااریم تمااار مهربونیاااا  اااهک در مقاباال ررخاشااگری  

کاردر  بارد  بماد مان  ریاه ماک     کارد و اونام  اداا رو باا  ماک     ل ماک من، مقابله به مث

کشااید  کااال زنااد یمون تااو یااه  شااد و باادون ااااز مثباات نااازر رو مااک و اون کالاااه مااک

ی ممیااوب ااتاااده بااودخ  ریااه سااورنا، ررخاشااگری ماان، داد زدن ساایاوا،      زرخااه

 . ریه من، کالاگک سیاوا و دوباره  ریه سورنا

یر خوابیاادن و بیاادار شاادن باادون هشاادار  ریااه ب ااه!    صرزور شااده بااود یااه د: ساا  

روزی نبود که بابات ماادر شادن باه خاودر باد و بیاراه نگام و از اینکاه زناد ک راحات            

دردسارر رو باه خااتر عال اه سایاوا باه رادر شادن از دسات داده باودر، خاودر            و بک

 .رو سرزنا نکنم

عاار  شاده باود     بدتر از تماار اینهاا احسااس سامف بیناایک و شانوایک باود کاه بهام          

کاردر تاا متوخاه بشام      هاای تلویزیاونک رو بایاد باا د ات نگااه ماک       زیرنویسهای شبکه

ای باارار ساامیف شااده بااود  از  و بااه ییاار از  اادای  ریااه سااورنا هاار  اادای دیگااه   

کاااردر  اادای موتاااور یخ اااا: کاااه  ااابال صزاردهنااده باااود و ا ن ا ااار د ااات نماااک  
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یهااای رااارک رو بااه روی منااز: کااه شاادر  راتااه تااا  اادای  ار ااار کالا نمااکمتوخااه

شاادر و یااک روز متوخااه شاادر خیلااک   اابال  اابحها بااا  داشااون از خااواب بیاادار مااک  

 .و ته  دای کالیها رو نشنیدر

مثاال تمااار زهاال روز   شااته بااه سااه کاانی تخاات و دیااوار تکیااه داده بااودر و سااورنا    

یاه  خورد  زشامار بساته باود تاا از ساکوتک کاه باه خااتر  ادای همیشاگک  ر          شیر مک

ب ااه تااو  وشاام بااه زیباااترین ترانااه تباادیل شااده بااود، نهایاات لاا ذ رو بباارر  حرااور  

دیاادر ساایاوا رو کنااار دسااتم احساااس کااردر، باادون اینکااه زشاامار رو باااز کاانم مااک

 .زنهکنه و لبخند مکسیاوا با عشق به شیر خوردن رسرمون نگاه مک

  .زیر اکا رو ماسای بده، خسته میشه از میک زدن_

رو باااز کااردر و  ااراا باارای اینکااه حااراا زمااین نیفتااه، اخااراا           ی زشاامار 

  .کردر

خااوان بااا ب ااه هااا باارن  البگیااری کاشااان  یااه ار داده مااکامیاار خلیلااک، دوسااتم، رااک_

 یه سری مگردی میان، یه سری هم خانواد ک، میای بریمض روزه 

 :بر و بر نگاها کردر

خااوره رو داره شاایر مااک روز بیساات و زهااار ساااعتا ماان بااا نااوزادی کااه از شاابانه _

 کگا راشم بیارض

بااا عشااق بااه زشاامای سااورنا نگاااه کاارد و خااوری کااه انگااار مخاااتبا سورناساات نااه  

 :من،  فت

 !خورر، مامانکمگه ما: توئهض ما: بابای خودر رو مک_

 :ز  ز  نگاا کردر

 .ما: باباا   است فراب_

 :خودا با همون نگاهک که به سورنا داشت، در ادامه حرام  فت
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امااال راتااه تمطاایالذ خزایاار  نگرهااانس  ویاازای ساارانسیسااکوا مو اات باتاال     _

 !مونهمونه بابایکض! نه، نمکمونهض مکشده، اما همیشه که تو تمطیالذ نمک

 :نگاها رو از سورنا به  ورذ من داد

من وا ما خسته شادر، خیلاک و تاه خاایک ناراتیم  یاه روزه باریم کاشاان باا ب اه هاا             _

 وز بها کمکک بدیمضخوای یه رمک

تاونم  ای میادن کاه ماادرا شایر نداشاته باشاه  مان نماک        دیگه زکض کمکاک باه ب اه   _

 اک بمرایا مگاردی میاانض خای تاو تنهاا بارو  باا دوساتاذ بهات            بیار، ولاک مگاه نماک   

  .خوا میگ ره ، یه روز هم از دست یریرای من راحت میشک

 :د داددستا رو روی  ردنم کشید و تا کنار  ورذ سورنا امتدا

 یریراذ هم  شنگه،    خدی برر تو ناراحت نمیشکض_

 .نه، برو از خمع دوستانه انریی بگیر بیا زند روز بتونک به  یردادنار  یر ندی_

خودر براا کیاف کولاه رشاتیا رو صمااده کاردر و باا راتانا، مان هام سااعتک بماد            

شااتم  بااه منااز: مااادرر راااتم  صخاار شاای هاام  باال از بر شااتن همساارر بااه خونااه بر 

خیلاااک بهاااا خاااوا   شاااته باااود و کلاااک از ایااان سااافر یاااک روزه و خااااتراذ و 

 .های مردونه دوستانا تمریف کرد فتگوها و شوخک

 بح زند بار خاودر بیادار شادر و باا دیادن خاواب باودن ساورنا لبخناد رساایتک زدر           

کاارد یااک و مگاادد خوابیاادر  شاارتک شااده بااودر، حتااک ا ااه سااورنا هاام  ریااه نمااک   

رریادر  از اون تارف مناک کاه همیشاه مو اع خاواب بایاد         ز خاواب ماک  ساعت یاه باار ا  

شاامردر و بااه راهکارهااای مختلااف هاار موسااوعک اکاار       یااک  لااه  وساافند مااک   

تونسااتم  هاانم رو عاااری از هاار زیاازی کاانم و کااردر، در کمتاار از یااک د یقااه مااکمااک

 .به مرحله زهارر خواب برسم  و این شانس بزر ک بود

دادر، ساار رر  رد یااری و رو تااو ب اال تکااون مااک ونگااهمونطااور کااه سااورنای وناا  

خاانور زنا  زد و اوماد باا   تقریباا هار روز میوماد یاک سااعتک          کردن بودر کاه زری 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

889 

 

خواساتم تاو ایان اا اله باه کاار خوناه برسام،         داشات و ا ار مان ماک    سورنا رو نگه مک

البتااه ” کااار خونااه همیشااه هساات، باارو اسااتراحت کاان!” فاات کاارد و مااکمخالفاات مااک

دو سااه بااار کااه در حااا: ماارگ باارای خااواب بااودر تنهاشااون   اشااتم و بااه   ماان اقاا 

کااردر یااا ریشااا  اتاااز راااتم  در بقیااه موا ااع یااا بااه کارهااای خونااه رسااید ک مااک    

کاردر و باا وخاودی کاه ابادا عال اه       نشساتم و باه  رباون  اد ه راتنااا نگااه ماک       ماک 

د امااا رساایبااردر  بااه نظاار ماان نمااکخا ااک بهااا نداشااتم از لاا ذ بااردنا، لاا ذ مااک

دیدنااد  مااادر زری خااانور و اامیلهااای ساامت ساایاوا سااورنا رو شاابیه ساایاوا مااک   

 : فتمن هم اعتقاد داشت سورنا به من راته و امیر مک

یکااک از ممگاازاذ الهااک اینااه کااه از دو تااا صدمااک کااه هاایچ شااباهت  اااهری بااه هاام   _

ه هااایک از شااباهت بااه هاار دوشااون رو میشاا ای بااه وخااود میاااد کااه ر ااه ندارنااد، ب ااه

 .درا دید

ای راات باه ساک و خاارده   کارد مااک خال اه اینکاه زری خاانم و تاک سااورنا رو ب ال ماک      

داد  البتاه ایان تاا زماانک باود کاه ب اه        سا:  بل، حس و حا: خاوونک بهاا دسات ماک    

 .دادا تا صروما کنمکرد  با شرو  ون  و ون  ب ه، به خودر مک ریه نمک

کاارد ماان هاام زد و بااازی مااکرف مااکاون روز همونطااور کااه زری خااانور بااا سااورنا حاا

رشااتک خااین ساایاوا رو روی زمااین، تااو هااا:، کنااار مااادربزرگ و نااوه نشسااتم و کولااه

هااای مختلاف کولااه  یکاک زیا   خاالک کاردر تااا تاو ماشاین لباسشااویک بنادازما  یکااک     

رو باااز و وارسااک کااردر  و از هاار کاادور خودکااار، کایاا ، رااو: و کااارذ عابربانااک       

 .درصوردر

کااه باااز کااردر دو تااا بسااته صلومینیااومک حاادودا سااه در زهااار بااا یااه  از صخاارین زیپااک 

هااا و لباااس زیاار  زیرزنونااه ساارخابک بیاارون ااتاااد  ماااذ و ناباااور بااه کاناادور   لباااس

 !خیره شدر و نفسم  طع شد
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دونم زقادر زماان   شات و مان مبهاوذ باه بااروذ تاو دساتم خیاره شاده باودر             نمک

ر و رشاات بناادا  ریااه سااورنا بااه  ی زری خااانو” یااا خاادا”کااه بااا نااوای راار وحشاات  

خودر اومادر  مادرشاوهرر باا حساک باین هاراس و اساطراب همونطاور کاه ساورنا رو           

هااای تااوی داد، سااربه صرومااک بااه  ااورتم زد و ماان نگاااهم رو از ممنوعااه  تکااون مااک

 .دستم به زشمهای رر از ترس و نگرانیا دادر

دونسااتم نمااک دزااار برهااوذ اکااری شااده بااودر  هی ااک تااو  هاانم نبااود  هی    ااک!

صوردر و مثال کباک ساارر رو   زاه واکنشاک بایااد نشاون بادرس بایااد باه روی خاودر نمااک      

کااردرض انااداختم و صبروریاازی مااککااردر یااا اینکااه داد و هااوار راه مااک زیاار باارف مااک

دادر یاا باه خااتر    رااتم و درخواسات تاالز ماک    اناداختم خلاوا و ماک   باید ب ه رو ماک 

سااختم و باا   ساوختم و ماک  ار ایان سارزمین ماک   سورنا مثل هازاران زن تاو  وشاه و کنا    

تواااور  ناهکاااار باااودن و اهماااا: از تااارف خاااودر، بااایا از   شاااته باااه خاااودر   

 ااراتمضضض باایا از راانی ماااه بااود  ااراتمض تحااویلا مااکرساایدر و تحااویلا مااکمااک

کااه بخاااتر رروسااه بااارداری و زایمااان، ساایاوا بااه  ااو: خااودا تااارک دنیااا شااده    

زاه تقوایری داشاتم کاه تاا و تاک سایاوا بیادار باود و          بود! من که مقور نباودر! مان   

شاد و بماد از باه خاواب     کارد، ساورنا باه شایر خاوردن مشا و: ماک       تلی مماشاقه ماک  

راتن سورنا، سیاوا هم ناکاار باه خاواب راتاه باودض مان زاه تقوایری داشاتم و تاک           

خااوابک و باادخوابک شاابانه، رمااق و اعوااابک باارار نگ اشااته بااود و تحماال        کااه کاام 

هاای همسارر رو نداشاتمض مگاه تقوایر مان باود کاه هار و ات           و ناوازا  ه هاب و*س

 کردضون  مک رات، سورنا شرو  به ون صیوشک مکسیاوا تومیم به هم

خااانور باارار درساات کاارده بااود رو خااوردر و خیلااک عااادی  لیااوان صب  ناادی کااه زری

کارد باا تکاون    کارد و مادرشاوهرر تاالا ماک    تشکر کردر! ساورنا هم ناان  ریاه ماک    

ادنااا، صرومااا کنااه  بلنااد شاادر و سااورنا رو ازا  ااراتم  روی مباال نشسااتم و      د

توخااه بااه حرااور مادرشااوهرر، شاارو  بااه شاایر دادن کااردر  باادون اینکااه مثاال     بااک
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خااانور بااا نهایاات  همیشااه حیااا کاانم و باادنم رو بپوشااونم  سااورنا صرور شااد، امااا زری  

 :صراما و مهربونک  فت

  .یشهخوا نده به ب هس زهرمارا ممادر شیر_

کشااه تااا یوااه و اسااترس ماان،   و ماان بااه ایاان اکاار کااردر زقاادر زمااان تااو: مااک    

هورمااونک ترشااح کنااه و اون هورمااون وارد شاایری کااه از  باال صماااده شااده بااوده        

ااتااه  شاااید ایاان  برسااه و مسااموما کنااهض یقینااا بااه ایاان زودی ایاان اتفا اااذ نمااک    

بااه مااادر  در! تااا دو سااالگک رساار ب ااه رو صخاارین شاایری باشااه کااه بااه رساارر مااک   

ی خاون ماادر رو  راات میشاه ماا: بابااا! ساورنا رو باا خاودر          میدنض بمد کاه شایره  

تاونم  ریاه شابانه نشانیدنا رو     ببررض یاا بنادازر تاو ب ال خاودا و ممشاو اض! ماک       

  تونم! زرا نتونمضتحمل کنمض صره مک

خااوری ر کشااید و سااریع بااا  اشااق زااای و تااک مااادر ساایاوا ب ااه رو از زیاار سااینه  

 نااد بااه خااای شاایر داد و صرومااا کاارد، اهمیاادر میشااه مااادر رو از ب ااه    بهااا صب 

خدا کارد و ب اه هام از زشایدن یاه ماایع شایرین بایا از شایر خاوردن لا ذ بباره!             

  !کردها مکو ا ال نفهمه تا حا  یه کارخونه شیرسازی ت  یه

لباساام رو درساات کااردر و باادون کالمااک هاار دو صرنگاام رو روی زانوهااار  اارار دادر    

 اااه  ااورتم کااردر  نفهمیاادر کااک   ه خلااو خاام شاادر ودسااتهار رو اهاارر و تکیااه  و باا

خااانور ب ااه رو تااو اتاا ا، روی تخاات   اشاات و کااک  ساورنا خااوابا باارد و کاک زری  

ر   اشااات  مثااال کساااک کاااه از کماااا کناردساااتم نشسااات و دساااتا رو روی شاااونه

دراومااده خمااوا و مبهااوذ بهااا نگاااه کااردر کااه  اادای رااای ساایاوا و کلیااد        

 !نا در  فل در باعث شد خهت نگاهم به در ورودی خونه ت ییر کنهانداخت

 اادا در رو باااز کاارد و بااا دیاادن مااا کااه   ساایاوا مثاال روزهااای   شااته صرور و بااک 

 :کردیم، سالر تو دهنا ماسیدرن  رریده و ساکت بها نگاه مک

 سسل   کسک توریا شدهض کسک اوذ کردهض_
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در و زیازی نگفاتم، اماا زری خاانور     من همونطاور باک حرکات باه رشاتک مبال تکیاه دا       

به استقبالا راات و و تاک روباه روا  ارار  راات، زناد  انیاه باا نفارذ بهاا نگااه            

ای بااه  ااورذ رساارا زد    کاارد و در مقاباال زشاامهای متحیاار ساایاوا کشاایده     

سایاوا کااه انتظااار سااربه سایلک رو نداشاات، کمااک بااه تارف مقاباال تلااو تلااو خااورد و    

 :با تمگی به مادرا نگاه کردا   اشت و دستا رو روی  ونه

 !!کنند، بمد مگازاذ!    خریان زیهض    دوربین مخفیهضاو: تفهیم اتهار مک_

زری خااانم بااا خشااونت بااازوی رساارا رو  رااات و بااه تاارف میااز هااو: داد و          

 :وسایل روی میز رو نشونا داد

 اینا زیهض توسیح بده، اینا زیهض_

روی میااز خیااره شااد و خیلااک زود  بااا همااون حیرتااک کااه تااو نگاااها بااود بااه وسااایل 

هااا و لباااس زیاار زنونااه شااد، برشااون داشاات و زیاار و روشااون کاارد،   متوخااه کاناادور

شااد  ای ازشااون برداشاات مااککاارد زیااز دیگااهانگااار ا ااه بیشااتر بهشااون د اات مااک 

 :رنگا به شدذ رریده بود و و تک مادرا  فت

 کنهضرشتک تو زیکار مکاین وسایل تو کوله_

 :رها کرد  کالاه دستک  ی موهاا کشید و رو کرد به من خودا رو روی مبل

  دونم اینا از کگا اومده تو کولهضبه خون خودذ من از هی ک خبر ندارر  نمک_

، امااا زبااونم ن رخیااد  انگااار خااواب راتااه بااود  همااه ”بااه خااون خااودذ”خواسااتم بگاام 

  .دست و راشون خواب میره، منم زبونم کرخت میشه

یاااه دادساااتان زبردسااات، بماااد از تفهااایم اتهاااار شااارو  باااه اماااا زری خاااانور مثااال 

 : یری کردا رار

 دونک از کگا اومدهضعهض!! نمک_

 :رشتک رو به ترف سیاوا ررذ کرد و  فتکوله
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یااادذ راتااه بااود ص ااار خاارر رو راااک کنااکض تااو زیاا  کولااه   اشااته بااودی!           _

 نکضکهانض   زرا رنگت رریدهض ا ه وا ما خبر نداشتک زرا داری سکته مک

 :ترسا رو رشت اریادا مخفک کرد

زنیاد! هماین ا ن بیاان باه شاما دساتبند بزنناد باه خارر دزدی،          کم تهمتاک بهام نماک   _

 بازیدضخودتون رو نمک

 :رو کرد به من

دونام  ماون اشاتباه شادهس مان نماک     لیال به خدا  سام، باه خاون خاودذ، باه خاون ب اه       _

کان  مان اهال خیانات نیساتم  بیاا       رشاتک مان  بهام اعتمااد     این از کگا اومده تاو کولاه   

هاااایک کاااه دیاااروز باهاشاااون باااودر بپااارس  باااه خاااون خاااودذ کاااه بااارار از ب اااه

عزیزترینک دیروز تماار مادذ تاو خماع ب اه هاا باودر  عکساها رو کاه دیادیض میشاه            

از اون خمع خدا شد و راات دنباا: کثااتکااری اونام تاو یاه شاهر دیگاهض ا اال باه مان            

 نکضمیاد این اکرا رو در موردر بک

 :به خای من زری خانور  فت

 !!!ذنگو کسک باهاذ دشمنک داشته و اینا رو   اشته تو کوله_

سیاوا مثل ماهک زناد باار دهانا رو بااز و بساته کارد و نهایتاا زیازی نگفات  زناد           

ای بااه سااکوذ   شاات  خاام شااد و لباااس زیاار رو از روی میااز برداشاات و         انیااه

 :بازا کرد و رو به من  فت

ا اه کساک یلطاک کارده باشاه لبااس کثیاف بایاد تاو           سات  تفاده نشاده ببین ایان اسا  _

 .کیفا باشه نه تمیز   این یکیا هم همینطور

باارای   فاات! دلیلااک نداشاات لباااس زیاار تمیااز تااو کولااه ساایاوا باشااه    راساات مااک

تونساته ایان وساایل رو    ای به این اکر کاردر کاه ییار از سایاوا زاه کساک ماک       لحظه

 داخل کوله ب ارهض
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رشااتک اسااتفاده نشااده بااود، صخاارین بااار کگااا ازا     ک بااود از ایاان کولااه یااک سااال 

خااانور اسااتفاده کاارده بااودیمض    سااهیال! صخاارین بااار سااهیال و سااریار از خونااه زری   

تواامیم  راتنااد بااا دوسااتان سااهیال باارن ا اافهان و مااادرا زناا  زد بااه ساایاوا و    

خونااه و  ازا خواساات یااه کولااه باارا خااواهرا ببااره تااا سااهیال مگبااور نشااه بر اارده 

 .لقا هم بخواد همراهشون بشه  خدا کنه برا سهیال باشهمه

 :نطقم باز شد و رو کردر به زری خانور و  فتم

کشایدض یاه عکاس از ایان لبااس بندازیاد تاو تلگارار بفرساتید واساه           یه زحمتاک ماک  _

  سهیال، ازا بپرسید ما: اونه یا نهض

واذ ارسااتادن، عکسااک زری خااانور همونطااور کااه زیاار لاای شاارو  کاارده بااود بااه  اال

 از رشت لباس زیر کاه تار  یاه دساته  ال رو داشات و باا ا هام نوشاته شاده باود           

my flowers        انااداخت و همزمااان بااا موبایاال دختاارا تماااس  رااات   باال از

 :بر راری تماس  فتم

 .زیزی از کوله نگید، بگید تو کمد ریدا کردید_

و خیلااک سااریع رااات  سااری تکااون داد و همزمااان شاارو  کاارد بااه  ااحبت بااا سااهیال 

 :سر ا ل مطلی

باارو تلگراماات رو باااز کاان، یااه لباااس زیاار تااو کمااد ریاادا کااردر عکسااا رو           _

 ارستادر، ببین ما: توئهض

تااا سااهیال عکااس رو لااود کاارد یااه سااا: بهمااون   شاات  وساا  لاای خنبیاادن زری      

 :خانور لبخندی رو لبا اومد و دکمه اسپیکر رو زد و  فت

 !دوباره بگو_

 : دای سهیال اومد

 میگم حدا ل یه سا:  ما کرده بودر و متوخه هم نشده بودر  کگا بودض_
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ب راک کاه تااو  لاور خاا خااوا کارده باود بااه اشاک تبادیل شااد و رو  اورتم خاااری          

کارد و نگااه باا محباتا رو باه      شد  زری خانور همونطاور کاه باا دختارا  احبت ماک      

تااک کشااید و ماان دوختااه بااود از روی میااز دسااتمالک بااه دسااتم داد  ساایاوا نفااس راح

ا رو بسااات  باااا بااه رشاااتک مبلاااک کاااه نشساااته باااود تکیاااه داد و زشااامای خساااته 

خااداحااظک کااردن زری خااانور، باارای بدر ااه کااردنا بلنااد شاادر، امااا ساایاوا         

باااه ”بااارخالف همیشاااه باااه روی خاااودا نیااااورد و همونطاااور نشساااته، زیرلااای    

 .ی  فت و دوباره زشماا رو بست  باهار  هر کرده بود”سالمت

وااان و شااادان خلااو  ااورتم شاارو  بااه حرکاااذ مااوزون کاارد و بااه ساابک  وخاادانم ر 

های دهاه شوات شاونه لرزوناد  هاک باه خلاو و عقای خام و راسات شاد و صخار             ر  

 :سر با سرخوشک  فت

خااوری ازذ حمایاات  دیاادی مادرشااوهرذ زطااور هااواذ رو داشااتض دیاادی زااه     _

  .کردض حا  تو هک کرر بریز و ردرسوخته بازی دربیار

 :شمک نازک کردنفسم  وشه ز

خااواد اینقاادر شاالن  تختااه بناادازی  هاار روز رااا میشااه میاااد اینگااا خوبااه خوبااه! نمااک_

بااه سااورنا ساار بزنااه، ماان زیاازی  فااتمض حرکاات ناشایسااتک انگااار دادر کااه اینگااوری 

 !القمر که نکردهمیگکض حا  یه بارر حمایت کرد! شق

ن داد و تااا بااه تاارف نفساام تکااو ” خاااک باار ساارذ” وخاادانم دسااتا رو بااه نشااونه  

 :اومد با من حرف بزنه،  فتم

دوستان شما دو تاا باا هام دعواهااتون رو بکنیاد، بمادا نتیگاه رو باه مان بگیاد  اماال            _

  !برر دلخوری رو از د: شوشو خون در بیارر

بااا یااه لبخنااد از تااه د: و البتااه بااا همااون  یااااه شیااندیررهندیری بااه اتاااز راااتم، داشاات    

م نگااه هام نکارد، خلاو رااتم و ایان باار مان بارای          کرد  حتاک بها  لباسا رو عو  مک

رحمااک دسااتار رو از دور  اادر شاادرس امااا بااا نهایاات بااک  در صیااوا کشاایدنا راایا 
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 ااردنا باااز کاارد و از اتاااز بیاارون رااات  بااه روی خااودر نیاااوردر و در عااو          

دسااتک بااه باارس بااردر و بمااد از ماادتها ری لبااک روی لبهااار نشااوندر  دساات و  ااورذ  

 .ت و تلویزیون مزخرف رو روشن کردشسته به ها: بر ش

دو تااا زااای ریخااتم و خواسااتم کنااار دسااتا بشااینم کااه دیاادر رو مباال تکااک نشسااته!  

کاارد، ا ن کااه داد و راهاااا رو دراز مااکنشساات و لاام مااکحااا  همیشااه رو کانارااه مااک

خاوار خاودر رو لاوس کانم، خلاو راههاای لاوس شاد ک رو  راتاه          دونست من ماک مک

 .بود

تکااک نکااردر و بااا رررویااک تمااار رو دسااته مباال نشسااتم و خااودر رو  تااوخهک بااه مباال 

ا رو متمااادلک کااه داشااتم،  ونااهبااه تااراا انااداختم و بااا همااون حالاات سااخت و نااا 

 :یدرب و*س

 .سیاااوا!!! من خیلک دوست دارر  ببخشید_

 :انگار سینک روی میز رو با من اشتباه  راته بود، نگاها به سینک بود

 .ومده بارر کرده ، بمد میگه دوسیت داررهر زک از دهنا درا_

 :زشمار  رد شد

 !دیگه کوتاه بیا! من که ا ال حرف نزدر_

 :بر شت ترام، ریشرات کردر و مخاتبا  رار  راتم

همااون حاارف نزدناات کلااک حاارف داشاات! بااه زااه حقااک بهاام شااک کااردیض ا ااال    _

ری زطااور بااه خااودذ اخااازه دادی بهاام شااک کنااکض تااا حااا  زیاازی ازر دیاادی، راتااا 

 ازر دیدی که در موردر اکر منفک کردیض

 : ردنم رو کی کردر و با ناز  فتم

 !ببخشید دیگه، حق با توئه، رووووزششا_

 : ری  فتمخوابم رو نداد، مگدد صویزون  ردنا شدر و با نهایت عشوه



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

897 

 

سیاااوا!    شااوهر  لم!    همساار خوبم!    ا ااه دوسیاات نداشااتم کااه باارار مهاام        _

 !ر که نگران شدرنبودی، دوسیت دار

 :یه کم نرر شد و با لحنک مممولک خواب داد

 !خود کردی نگران شدیبک_

 هر زک تو بگک، حا  صشتکض_

خاوابک نادادس سارا رو باا دسات باه سامت خاودر زرخونادر،  وشاه زشاماا زاین             

 :کردااتاده بود و داشت من رو ا یت مک

 !سک! خندیدی رس صشتکسک_

کماارر  اارار  رااات  خااودر رو تااو ب لااا خااا کااردر  خااوابم رو نااداد، امااا دسااتا دور

 :و و تک خیالم راحت شد که صشتک کرده،  فتم

خاوری باا مان  احبت میکناک! ایان باار   شات کاردر          در سمن، داماه صخرتاه ایان   _

خااوری بااا ماان حاارف بزنااک، بااا ا ن میشااه  و زیاازی بهاات نگفااتم، یااه بااار دیگااه ایاان 

 .دوبار

 !ب ه رررو_

 !خودتک_

 

 «سیاوا»

ان  احبت کاردر و  الیاه کاردر کاه زارا اینقادر خشان باهاار برخاورد کارد و            با ماما 

 :ار ت داا  بهم نداد  خوابا خیلک خالی بود

کنااک بخااوای بااه زناات خیاناات کنااک، دومااا ا ااه ماان همااراه لاایال    خااا مااکاو  تااو بااک_

شاادر، ا ااه خاادای نکاارده، خاادای نکاارده حدساامون درساات از صب درمیومااد،     نمااک

راات  امااا و تاک باهاااا هماراه شاادر و حر ااا رو    وناد، مااک ملایال دیگااه ریشات نمااک  

دادر کااه بماادا رااادرمیونک کاانم و ساار تااو خااالک کااردر، ایاان ار اات رو بااه خااودر مااک
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یکاک باه مایخ بازنم و یکاک باه نمال و نگهاا دارر  ولاک  فتاه باشام، بخاوای رااذ رو              

کاانم  مااردی کااه بااه زنااا خیاناات کنااه رو بایااد   کاای باا اری شاایرر رو حاللاات نمااک 

 .اارس خوراک کوسه ها بشهخت تو خلییاندا

ای کاه  رشاتک باه خیار و خوشاک تماور شادس علیاریم سایلک ناخوانمرداناه         رروناده کولاه  

خااوردر از تبماااذ ایاان سااو تفاهم کااه محباات و عال ااه لاایال بااه مااادرر بااود، راسااک      

تاار شااد و صمیاازتاار و محبااتبااودر  برخااورد لاایال بااا مااادرر بمااد از اون روز خیلااک  اارر

شااد  دیگااه بمااد از زهارسااا: اخااالز   حراهااای خاااص مامااان ناراحاات مااک  کمتاار از 

ماادرر دسااتا اومااده باود و اهمیااده بااود بیشااتر حراااا از ساار بدخنسااک نیساات، از    

 .سیاستیهسر بک

هااا و شاای بیااداریهای سااورنا،  اابر و حو االه لاایال هاام بیشااتر   بااا کمتاار شاادن  ریااه

باا تر راتاه باود و برصیناد     شده باود  البتاه میازان درک و را یرا مان هام از اوساا         

ایاان راتارهااا ورود بااه مرحلااه خدیاادی از زنااد یمون و  اا ر از تمااار اون کالاگیهااا و   

  .تر کرده بودکسالتها رو راحت

راتایم  روی ماک با  رر شدن هوا،  ااهک او ااذ، شابها ساه نفاری باا کالساکه باه ریااده         

رو باه لبهاای مان    کارد و لبخناد   و سورنا کوزولو تمار مادذ شارو  باه  داساازی ماک     

 .دادو همسرر هدیه مک

اواخاار تیرماااه، بااا مااادرر و خااانواده هااومن بااه رااارک بزر ااک در نزدیکااک منزلمااون    

سااان و ساااالهای راتااایم  صراس و صرا در زماااین باااازی مشااا و: تمامااال باااا هااام  

اناادازی در نزدیکیشااون نشسااته بااودیم  مامااان  خودشااون بودنااد و مااا هاام روی زیاار 

 کاارد توخااه نااوهو بااه زمااین بااازی باارده بااود و تااالا مااک  سااورنا رو ب اال کاارده بااود

کاردیم و  نارد باازی ماک   هاا خلای کناه  مان و هاومن تختاه      اسقلیا رو باه باازی ب اه   

رایااانا باباات روشاایدن یکااک از  لاایال هاام بااا  وز زیاااد باارای ارانااک از شااادی بااک   

 .کردشلوارهای خین  دیمیا  حبت مک
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یک مثال سااایر کودکااان سااه سااا: و نیمااه   فتاار صرا بااا وخااود دو سااا: سااابقه ناشاانوا 

بود  یاه  فتاار شایرین کودکاناه باا تلفا  اشاتباه خیلاک از کلمااذ  از باین کلمااتک کاه             

” انماو ”باود کاه صرا   ” زنمماو ”تارینا بارای ماا کلماه     کارد، تاو زشام   اشتباه تلف  مک

کرد و ا رار داشات دو ساه مرتباه رشات سار هام لایال رو خطااب کناه و بماد           بیان مک

خااورد و زد، صراس حاارص مااکو بزنااه  هاار دامااه کااه لاایال رو انمااو  اادا مااک حااراا ر

کارد عباارذ   ، اراناک تاالا ماک   «وماو  زنمماو! صرا درسات بگاو زن   »کارد  ت کید ماک 

  : فتلیالخون رو خایگزین زنممو بکنه و هومن با خنده مک

خااوره، خااودا باا ار بااه زبااون خااودا بگااه بخناادیم  ا ااه هاام لاایال بهااا باار مااک  _

  !کنه، به ما زهدرستا 

 :یه بارر ریشنهاد داد

تاونیم بهاا یااد بادیم بهات بگاه خالاه! خاودذ         حا  ا اه زنمماو دوسات ناداری ماک     _

  انتخاب کن کدوما رو دوست داریض

 اشات، هایچ و ات ندیادر همسارر      با وخاودی کاه هاومن خیلاک سار باه سار لایال ماک         

یار بااه انمااو  فااتن ای کنااه و یااا روتاارا کنااه  امااا و تااک مامااان یااا سااهیال و ساار  لااه

داد و اخماااا  فتنااد دوباااره بگااو، کااامال واکاانا نشااون مااکخندیدنااد و مااکصرا مااک

رااات  یااه خااورایک بااا اخاام کااردنا تاارف مقاباال رو بااه انگااار مگاادد    تااو هاام مااک 

 .کردراتارا تشویق مک

زند باار خواساتم باه ماماان بگام اینقادر از صرا تکارار کلماه زنمماو رو نخاوان، اماا             

باارر و لاایال الکااک حساااس شااده، رااس  از شاانیدن ایاان کلمااه، لاا ذ مااک دیاادر شخوااا 

اهمیتک ندادر  هر زناد خاودر هام بااور داشاتم حادا ل ساهیال باا یار  و مار  ایان            

 .کنهراتار رو مک

 :اون شی و تک که صرا شکایت کنان ریا لیال اومد و  فت
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نااک رو بااده کانمو   انمو    انمااو     بااه ای خایااه یااه زیاازی باادو دیااده، بهااا میاادر ناا _

ناک رو باده بهام    ده ) باه ایان خالاه یاه زیازی بگاو دیگاه، بهاا مایگم ناک          ئاک بهم، نک

 (سضنک خالهنک خایسض )مگه نکنمیده  ( مده نک

 :و من و هومن خندیدیم، مامان بها بر خورد و ناراحتک کرد

 خندینضست متوخه تلفظا نیست، شما دو تا زرا هر هر مکصرا ب ه_

 : له  فتهومن هم بالاا

خندیدیااد  د یقااا بااه همااون  بااه همااون دلیاال کااه تاحااا  شااما بااه انمااو  فتاانا مااک  _

 .دلیل

ماماان اوماد خاواب هاومن رو بااده کاه موباایلا زنا  خااورد و باا دیادن اسام سااهیال           

ا رو بااه صینااده وا اا ار کاارد و بااه خاااا خااواب موبااایلا رو داد  راسااخ خااواهرزاده

بیمارسااتان تماااس  راتااه، لاایال و سااورنا  و تااک اهمیاادر سااریار بااا  وشااک خااواهرر از

رو راایا هااومن   اشااتم تااا بااا ماشااین اونااا بااه خونااه بر ردنااد  از همااه خااداحااظک   

 .کردیم و مامان رو به بیمارستان رسوندر

 فتااه بودنااد زااون ب ااه درشااته، بهتااره سااهیال ساازارین بشااه و تاااریخ دو روز دیگااه    

اساادی باارای دنیااا اوماادن منتظاار رو باارای عماال داده بودنااد امااا  اااهرأ خناااب بردیااا 

خااواز رزشااکها نمونااده و ساارا رو انداختااه بااود رااایین کااه هاار زااه زودتاار وارد       

 .دنیای خدید بشه

و تک که ماا رسایدیم ساهیال رو بارده بودناد اتااز عمال و خاواهر و ماادر ساریار هام            

 .در حا: صماده باا تو سالن بیمارستان حرور داشتند

نتقااا: سااهیال بااه اتاااز خوو ااک کااه سااریار از  باال    بمااد از باادنیا اوماادن بردیااا و ا 

بااراا  راتااه بااودس مااادرر و مااادر سااریار و رشاات سرشااون مااه لقااا بالاا االه           

خودشون رو به مادر و نوزاد رساوندند  مان هام باا یاک حاس خاان دایاک مآباناه یاک           

دیاادار کوتاااه از سااهیال و ترب ااه نقلاایا کااردر و بمااد از  فااتن تبریااک بااه همااه، در   
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ک بااودر کااه مااادرر بااا حالاات شاااکک ازر خواساات کااه بیاارون اتاااز      حااا: خااداحااظ 

 .منتظرا باشم

تا اومدر بیرون، ماادر هام رشات سار مان اوماد بیارون و باا یاک  ادای صهساته ولاک             

 :عوبانک  فت

کشااه اینااا دارنااد  ایاان ب ااه داره درد مااکاینااا اینگااا هاام دساات از ساار سااهیال برنمااک_

رو خلااو سااهیال و سااریار، علااک  اادا  میخااوان شاای اینگااا بمونناادض! دائاام هاام ب ااه   

  .زنند که یمنک اسما علک هست نه بردیامک

سااری بااه ت سااف تکااون دادر و زیاازی نگفااتم   اااهرا همااون شاای سااهیال خلااوی       

 :مادرشوهر و خواهرشوهرا به سریار  فته بوده

اروا  خاااک بابااار، بخااوای ییاار از اساام بردیااا کااه توااااق کااردیم اساام دیگااه ای رو   _

کانم   این ب اه بگا اری، ناه بهاا شایر میادر ناه روشاکا رو عاو  ماک          تو شناسنامه 

  .کنمدونک که این کار رو مکمک

سریار هم صروما کارده باود و باه ماادر و خاواهرا  فتاه باوده کاه  ابال سار اسام            

 .شون بردیاستبا خانما توااق کردند و اسم ب ه

یال  هاار زنااد اون شاای خااانم اساادی باارای نگهااداری از ب ااه مونااد و مامااان باارای سااه

کارد خاانم اسادی تاا  ابح عاین خارس خوابیاد و خرنااس کشاید و باا            مامان ادعا ماک 

 اادای  ریااه بردیااا حتااک بیاادار هاام نشااد  خااودا هاام هااوای سااهیال را داشااته و هاام 

ب ااه روس نااه تنهااا یااک لحظااه زشاام رو هاام نگ اشااته، بلکااه از  اادای خرناسااه خااانم   

اه از اینکااه شاای زایمااان همساارر اساادی هاام سااردرد  راتااه بااوده!!! بمااد از زهااار ماا 

 :نگ اشتم شی تو اتاز بمونه ازر تشکر کرد و  فت

مونادر خاودر رو سابک    ا ن که سهیال رو دیادر زقادر مما ب باود اهمیادر ا ار ماک       _

کاارده بااودر  البتااه ماان کگااا، ننااه سااریار کگااا! حااا: لاایال و سااهیال هاام  اباال مقایسااه  
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ر تاا در  ابح اقا  نالاه کارد      فلاک ب اه  نیست، لیال ا ال نفهمید کاک ب اه دنیاا اوماد، ت    

 .و درد کشید

اااردای روز زایمااان، خااانواد ک راتاایم مال اااذ سااهیال، هاار زنااد ماان و سااورنا داخاال   

ماشااین موناادیم و لاایال بااه تنهااایک بااه دیاادن سااهیال رااات  از خاادا خواسااته راااتم        

 ندلک عقی رایا ساورنا نشساتم کاه بماد مادتها بتاونیم زهاار کلماه حارف مردوناه            

رساری بازنیم کاه از شاانس خاوب ماا، ص اا در خاواب نااز بودناد  البتاه باد هام              ردر و 

نشااد ا اار بیاادار بااود، ممکاان بااود بهانااه لاایال رو بگیااره  بمااد از بر شااتن همساارر کااه 

اکاار نکاانم کاال زمااان مال اااتا یااک ربااع شااده بااود، ماان بااه خایگاااه خااودر رشاات    

عقاای کنااار  ارمااان در نقااا ص ااای راننااده بر شااتم  لاایال بااه محااه اینکااه  ااندلک   

 :سورنا نشست در حین بستن کمربند با  وز خا ک  فت

شااون رو دیاادیض خیلااک شاابیه توئااه! حتااک بااه زشاام ماانم اومااد! ماایگن ب ااه     ب ااه_

  .حاللزاده به داییا میره، اینگا  دز کرده

 :از تو صینه نیم نگاهک کردر و ررسیدر

 کک مرخ  میشنض_

  مادرشااوهرا ا اارار داشاات   اااردا  باال از دوازده!  ااراره بیااان خونااه ماماناات     _

تاارر  خااانم اساادی هاام خونااه خودشااون برنااد، امااا سااهیال  فاات خونااه مامااانم راحاات 

 فاتا ماان سااختمه! تفلاک ماماناات تمااارف کارد شااما هاام تشاریف بیاریااد  اوناام رو     

خاواد از دسات ایناا اارار کناه، ایناا هام عاین ساریا          هوا  رات  بنده خدا ساهیال ماک  

 .بها زسبیدند

 :روزخندی زدر

 ! فت دیشی ا ال نخوابیده از دردالا زطور بودض  بح مامان مکح_

راات هاوا! مامانات هام خیلاک خساته باود         ا ماک خاورد نالاه  خوب نبود! تا تکون مک_

  .اونم دیشی ا ال نخوابیده
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 :رشت زرا   رمز تو ف کردر و به عقی بر شتم

  !نارنگیهخواهر منم خیلک سوسو: و نازک_

 :ز  نگاهم کردز 

کنااک و خااودذ رو واسااه ماان دی تااا دو روز نالااه مااکت رو بااا زااا و خااراا مااکدساات_

 !کنک! بمد سهیال نازک نارنگیهضلوس مک

 !خی حا _

خوشاابختانه مااادر سااریار همااون روز بااه خونااه رااات تااا اسااتراحت کنااه، سااهیال و      

مامااان هاام نفااس راحتااک کشاایدند و بااا توخااه بااه   شاات زمااان و کمتاار شاادن درد     

 .کمک تو بیمارستان استراحت کرد سهیال، مامان هم

روزی کااه سااهیال تاارخی  میشااد، خممااه بااود و ماان تمطیاال بااودر  راایا از اوماادن     

مامان، به لایال  فاتم میارر خوناه ماماان رو یاه نگااه بنادازر ا اه ناامرتبک داره،  بال از            

 .اومدن مهمونا مرتی کنم

 .بر خالف تو مم لیال نگفت منم میار، منم ازا نخواستم که بیاد

وس  خاارو بر اک کشایدن ماماان زودتار از بقیاه از بیمارساتان اوماد و و تاک دیاد کاه            

 :لیال نیامده شرو  کرد به  الیه کردن که

کاااا لاایال یااک دهاام محبتااک کااه بااه زنداداشااا داره رو بااه خواهرشااوهرا         _

داشاات  ا ااه ا ن خااای سااهیال نوشااین اااار  شااده بااود، از کلااه سااحر میومااد، همااه خااا 

  .کرد، ناهارر می اشتمکرو تر و تمیز 

 :خارو بر ک رو خاموا کردر

  .اتفا ا ناهار   اشته،  فت بهتون بگم درست نکنید_

مامااان دیگااه زیاازی نگفاات و رااات صشااپزخونه  ماان هاام سااریع بااه اتاااز راااتم و بمااد 

توناه ناهاار بارا ایناور درسات کناه  اونهام        از تماس باا لایال ازا خواساتم کاه ا اه ماک      

  .ظری ر یراتبدون هیچ س ا: و ن
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لقااا کااه از عیااادذ  باال از اوماادن سااهیال خواهرشااوهرا بااه خونااه مامااان رسااید  مااه 

دیااروز لاایال از سااهیال اتالعااک نداشاات بالاا االه بمااد از  فااتن یااک تبریااک کوتاااه بااه  

خاااتر راادر شاادن و همینطااور دایااک شاادنم در اا االه کوتاااه، بااا لحاان خا ااک   ماان بااه

 :ررسید

هااتون کاه نزدیکاه،    کاه باا شاما نیوماده اینگااض خوناه       لیالخون با سهیال مشاکلک داره _

 !زددو  در راه هم که بیشتر نیست  خی میومد به خواهرشوهرا یه سر مک

 :ز: زدر تو  ورتا و بدون حس خا ک  فتم

 !زایتون رو بفرمایید_

 .اتر ب ه سرا  و شد ساکت ه  ”خفه شو، زر زیاد نزن”اهمید منظورر 

ه خالاه راسایه، لایال ا ار زاه باه  ااهر باا ساهیال ساالر و           بمد از مااخرای مشاهد و خونا   

 ااحبت نمیشااد  برخااوردا بااا سااهیال  ااد و هشااتاد   کاارد، امااا اباادا هاام علیااک مااک

درخااه متفاااوذ بااا برخااورد نوشااین بااا خااودا بااود  البتااه یااه خااورایک بهااا حااق      

خواساات بیشااتر در مااورد تنهااا خااواهرر   شاات داشااته باشااه،  دادرس امااا دلاام مااکمااک

  .هری که از ترف اامیل همسرا هم خوب باهاا راتار نمیشهتنها خوا

رلااو مریااک کااه صماااده کاارده بااود رو بااه خونااه  باال از  هاار بااه خونااه راااتم و زرشااک

 :مامان صوردر و خودر ریا لیال بر شتم  بمد از  هر مامان زن  زد و  فت

ررسااتار بااه لاایال بگااو صب دستشااه باا اره زمااین، بیاااد اینگااا! بردیااا داره زرد میشااه،   _

مو ااع تاارخی   فتااه بایااد شاایر بخااوره تااا زردی از باادنا بااره بیاارون  سااهیال         

  .تونه بیاد اینگاشیرا کمه و ب ه خون نداره  بگو ا ه مک

 .ستض که لیال اشاره زد زیزی نگو و  بو: کناومدر بگم مگه خانم من دایه

 : وشک رو   اشتم و  فتم

ملاور نیسات ررساتار زاک بهشاون      هااض! راس ااردا رشایمون نشاکض م     ب ه سهیالسات _

   . فته اینا اینگوری برداشت کردند



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

905 

 

 :لباسا رو عو  کرد

سات  خادای نکارده رو  شار م از      روباین باا  یمناک زاکض ااخماه     دوناک بیلاک  تو ماک _

شاانوایک بااده بااا کاشاات حلاازون هاام بااره  ا ااه کاامرسااوب کنااه، حااس رو از بااین مااک

  .درست نمیشه

یاار رناا  میااده  خیلااک مونااده تااا خطرناااک بشااه     ایاان هنااوز زرد نشااده، داااره ت ی _

 !ب ارنا تو انکیباتور درست میشه

 :خلو صینه رات و شالا رو مرتی کرد

نباید ب ارن کار باه اونگاا برساه  نتارس یاه  ره ساورنا کمتار شایر بخاوره باه خاایک            _

 .خورهبر نمک

 

 «لیال»

صمااده کارده    خاانور   اشاتم و خاودر باه اتاا ک کاه بارای ساهیال        سورنا رو رایا زری 

بودنااد راااتم  بردیااا رو ب اال کااردر و بهااا شاایر دادر  تفاال مموااور اونقاادر ناااز       

شرو  باه شایر خاوردن کارد کاه خاودر لا ذ باردر  انگاار زهارمااه رایا ساورنا رو             

شااد  رساار سااهیال ر در مقاباال بردیااا باازرگ محسااوب مااکارامااوا کاارده بااودر  ب ااه

محبات خا اک رو در مان ایگااد     بیا از ارزناد مان شابیه سایاوا باود  و ایان  رایه        

کرده بود  شیر خاوردن بردیاا کاه تماور شاد، ساورنا  رسانه شاده باود و نایم سااعت            

بمااد از خوابیاادن سااورنا، دوباااره بردیااا شاایر خواساات  تمااار باادنم از یااک مااد:         

نشستن درد  راتاه باود و با خباار تاو اتااز سامن شایر دادن باه بردیاا شارو  باه راه            

 .ن درد نشمراتن هم کردر تا دزار بد

زمانیکااه نشسااته بااودر، دو سااه بااار خااانم اساادی بااا شااوز و  وز شااا: رو باادنم رو     

راایس  ویااان دور ساار رسااریا خیااره شااد و راایسکنااار زد و بااه شاایر خااوردن نااوه  

ب ه اوذ کارد  و مان باه ایان اکار کاردر کاه زقادر بمراک خانمهاا خا اند و درکاک             
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اساادی باارار  اباال راا یرا   از ممنااای حااریم خوو ااک ندارنااد  البتااه برخااورد خااانم  

 _امیاار همیشااه میگااه شااوخک نیمااک از خدیااه _لقااا کااه بااه شااوخک بااود، امااا حاارف مااه

 :بهم  فت

 !ماشااب  او اینقدر شیر نداره_

ر کارد، هار زناد  اراا باه خااتر ب اه باه         هااا صزرده و لبخند ساهیال وسا  صه و نالاه   

 .روی خودر نیاوردر

بهتاار شااد و بااا کمااک شاایر دادنهااای    دو روز کاماال راایا سااهیال موناادر تااا حااالا  

ا نواافه و نیمااه اون دو روز بااه بردیااا تونساات خااودا کاام کاام از رااس نیاااز ب ااه    

کاارد و مرتاای صبمیااوه و شاایر و بربیاااد  زری خااانور بااه ماان مثاال سااهیال رسااید ک مااک

صورد تاا بادنم تحلیال ناره  اماا ایان وسا  سایاوا بایا از ساورنا ناق            خگر بارار ماک  

اونگااا راحاات نیسااتم و زودتاار بااریم خونااه  و تااک بااه خونااه زد کااه خسااته شاادر و مااک

خاوابک، انگااار بادنم بهااا عاادذ کاارده بااود و    خودماون راااتم، باا وخااود دو شای کاام   

دیگااه ا ااری از اون کسااالت روزهااای او: بااه دنیااا اوماادن سااورنا نبااود  شاااید هاام       

صمیاز همسارر هار  وناه کساالتک رو      وخود داشت، اماا صیاوا  ارر و خماالذ محبات     

 .ن برداز بی

 شاتم، اماا سایاوا خیلاک     مرخوک زایمانم تماور شاده باود و بایاد باه سار کاار برماک        

 :محکم و  اتع  فت

خاواد سار   و تاا زمانیکاه بتاونیم با اریما مهاد کاودک نماک        تا دو ساله شادن ساورنا  _

 .کار بری

ولااز کااردر، هاار زااک خااواها و تمنااا کااردر، موااقاات نکاارد ب ااه رو    هاار زااک خلااز

و تاک اعتارا  کاردر کاه  رارماون ایان نباود        ”  نممماع ”یاه کاالر    ریا مادرر ب اریم 

 :و تو داری دبه درمیاری،  فت
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 فااتم کااه ا ن ب ااه نداشااتیم! مگبااور شاادر اریباات باادر، باارا         ا ااه بهاات مااک  _

زنااد یمون  زر بااود  مااا کااه نیااازی بااه درصمااد تااو نااداریم، رااس بشااین تااو خونااه       

  .د، برو به کارذ برسا که شد ب ارا مهرسرمون رو بزرگ کن  دو ساله

 :با حالت بهت و دلخوری  فتم

او  اون مو ااع دیگااه کااارر رو از دساات دادر، بمااد هاام نیاااز کااه اقاا  ا توااادی        _

 .برر، ارسا میشمنیست، من از کارر ل ذ مک

 :زشماا یکهو شیطون شد و با خنده  فت

 .ای ل ذ ببری و ارسا بشککنم از زیز دیگهخودر کمکت مک _

 .... دیکتاتور     درویگوکار  دیل_

 :خیلک خونسرد را رو را انداخت و  فت

 . گری متحگر رو یادذ رات_

بااا اسااتفاده از راهکارهااای مختلااف علیااریم میاال باااتنک ساایاوا مااوااقتا رو باارای   

یااک روز در هفتااه کااار زهااار ساااعته در مرکااز توانبخشااک هااومن  ااراتم و بااا شااا   

ادرر یااک روز در هفتااه راا یرای   ماهااه شاادن سااورنا و صیاااز یاا اخور شاادنا، ماا     

 .ا شد و من هم با انریی و ل ذ مش و: به کار شدرنوه

نزدیک باودن خوناه ماادرر ، محال کاار و مناز: خودماون امتیااز بسایار بزر اک بارای            

رااتم  و تاک ساورنا بماد     من بود  هار زناد هماون مسایر کوتااه رو هام باا ماشاین ماک         

 بااا: بااا: _خااوردن شاایر باارای وا ااع در_ از زهااار ساااعت دوری باارای صیوشاام    

   شاات و زنااد ک شادن  روزمااره بااا اماا  شاادر،ماک  رشاایمون راااتن کاار  ساار از زد،ماک 

 محاای   از ساااعته  زنااد دوری و راااتن  کااار ساار  بااه اشااتیاز  دوباااره هفتااه،  یااک

  .کردمک رر رو وخودر ب ه و خونه همیشگک

 اات سااهیال شاایر دادن بااه بردیااا اقاا  بااه دو روز او: منتهااک نشااد  از اون روز هاار و   

خااانور بردیااای رااات، زریرساارا رو خونااه مااادرا می اشاات و دنبااا: کاااری مااک   
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صورد تااا بهااا شاایر باادر و صرور بشااه  حتااک یااک  رساانه و  ریااان رو راایا ماان مااک

بااار کااه سااهیال باارای هااایالذ کااردن موهاااا زناادین ساااعت تااو صرایشااگاه ممطاال    

ا حریااره شااده بااود، مادرشااوهرر، ب ااه رو راایا ماان صورد و خااودا بااه سااورن        

داد و در بادومک کاه صمااده کارده باودر رو داد  البتاه ساورنا واکانا منفاک نشاون ماک          

راااتم و از خلااو زشااما کاارد، امااا و تااک بااه اتاااز مااکحااد تااوان خااودا اعتاارا  مااک

 .دید، بهتر میشدشدر و بردیا رو نمکدور مک

ت و بااا وخااود اینکااه سااریار و سااهیال اعااالر کاارده بودنااد اساام کودکشااون بردیااا هساا

حتااک شناساانامه هاام بااا همااین نااار  راتااه بودنااد، خااانواده سااریار بااا  سااتاخک و       

توریکاه ب اه باه هار دو ناار واکانا       زدناد  باه  شموری تمار بردیا رو علک  ادا ماک  بک

داد  ایاان راتارشااون نهااا: تنفاار رو تااو د: سااهیال باایا از راایا صبیاااری    نشااون مااک

ا در رای ساایاوا و خااانوادهکاارد و کاااری کاارده بودنااد کااه اساام زیبااای علااک باامااک

 .حد اسم  لک تنز: ریدا کرده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه زهار روزی بود که سایاوا باه ماادرا سار نازده باود  باه هماین خااتر و تاک از           

ا رو هاام خااانور نااوهمااادرا تااا زریمطاای اومااد ازر خواساات سااه تااایک بااریم خونااه

  .ببینه
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خریااد بیاارون راتنااد و بردیااا  و تااک رساایدیم متوخااه شاادیم، سااهیال و سااریار باارای  

ا ماهااهکاارد بااه نااوه شااا خااانور تااالا مااکرو راایا مااادربزر ا   اشااتند  زری

خاورد  سایاوا   زد و یا ا نماک  حریره بادور باده، اماا بردیاا از شادذ  ریاه ساگه ماک       

ا رو ب اال کاارد و خواساات صرومااا کنااه، و تااک مست  اال شااد از ماان     خااواهرزاده

صرور کااردن ب ااه اسااتفاده کاانم  باارای     خواساات از شاایوه ساانتک شاایر دادن باارای   

ا بااه اتاااز راااتم تااا حساساایت سااورنا تحریااک نشااه و بردیااا همونگااا انگااار خواسااته

 .تو ب لم در حا: شیر خوردن خوابا برد

 باال از اینکااه خااوابا ساانگین بشااه و بتااونم روی تخاات باا ارما، سااهیال و سااریار   

ز شااد  مثاال زنااک کااه  ای بمااد هاام سااهیال بااا تااوپ راار وارد اتااا  زناا  زدنااد و د یقااه

هااووا رو دیااده بهاام نگاااه کاارد و در خااواب سااالمم ساار تکااون داد و ب ااه رو از      

ب لاام بیاارون کشااید  بردیااا بیاادار شااد و شاارو  کاارد بااه نااق زدن کااه سااهیال سااریع    

بهااا شاایر داد و رو کاارد بااه ماان و بااا  اادای بلنااد توریکااه همااه کسااانیکه بیاارون    

 :بودند بشنوند با لحن تندی  فت

واهشااا، التماسااا دیگااه بااه رساار من    شاایر    نده! بابااا مااا یااه یلطااک کااردیم لطفااا، خ _

روز او: نیاااز داشااتیم از تااو کمااک خواسااتیم  زیااه زرذ و زرذ بااه ب ااه ماان شاایر      

 میدیض زه هداک داریض

 .هن  کردر، زند لحظه تو: کشید تا تونستم حراا رو رردازا کنم

 :لرزید و تک که  فتم دار مک

 !شید، هدف خا ک نداشتم، خواستم ب ه صرور بشه، همینحق با توئه  ببخ_

  :زری خانور وارد اتاز شده بود و با عوبانیت رو کرد به سهیال

زشاام و رو! اون مو ااع کااه بااه هااوای زنداداشاات بردیااا رو می اشااتک راایا ماان و  بااک_

ذ یا ا بادی او    تاونک باه ب اه   میگفتک ببرا ریا لیال، خاوب باود! ا ن کاه دیگاه ماک     

 ! فتربهشدهض  
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ساایاوا هاام بالاا االه بمااد از مااادرا، باادون  ااراتن اخااازه وارد اتاااز شااد و ساامن  

 :روشوند، داد زددادن مانتو وشالم، رو به سهیال که داشت خودا رو مک

 !تر از تو به عمرر ندیدر  خیلک عوسک هستکلیا تبک_

 :بمد رو کرد به من و با حرص داد زد

نض ماان خااواهر خااودر رو میشناساام  خاارا همااون روز او: بهاات نگفااتم کمااک نکاا_

 !ررونک  حا  خوردیض نوششا خونتکنه به خفتکاز رل بگ ره، شرو  مک

خااانور یااک خااورایک کاسااته شااد  تشاار از تلخاک برخااورد سااهیال، بااا  وز حمایاات زری 

ساایاوا هاام علیااریم  اااهر تلخااا، ا ااال تلااخ نبااود  سااریع حاساار و از اتاااز خااارج  

زرخیاد و باا دیادن مان باا      ااه داشات دور خاودا ماک    شدر  ساریار بادبخت هام کال   

 :حالتک صویزون، سالر کرد و مست  ل  فت

 .ببخشید زنداداا  سهیال با من حراا شده بود سر شما خالک کرد_

 :رو  لبار رو به نشانه لبخند کا دادرسرد و بک

 .مهم نیست  شبتون بخیر_

حمایاات همااه خانبااه   کننااده بااود، امااا نااو  برخااورد سااهیال خیلااک عگیاای و ناراحاات  

اتراایان باعاث شاد بار خاالف لحظاه اولیاه، ا اال ناراحات نباشام  سایاوا همونطاور            

کااه سااورنا رو درصیااوا  راتااه بااود، دسااتم رو بااا مهربااانک زیاااد  رااات و بااه خونااه  

 :راتیم و بابت راتار سهیال از من ع رخواهک کرد!!!! که در خوابا  فتم

رای ساهیال کااری نکارده باودر کاه ا ن باا       ا ال نیاازی باه عا رخواهک نیسات  مان با      _

ایاان حرااااا رشاایمون بشاام  شاااید ا ااه بااه   شااته بر ااردیم، ب یاار از بااار او:،        

کاردر  اماا بابات داماه او:، ابادا رشایمون نیساتم  ا اه         های بماد رو کمکاا نماک   دامه

 ار عوساک هام باود مان هماون کاار رو بارای         به خاای ب اه ساهیال ، ب اه یاه شاکنگه      

خاواد ناراحات   زاون ا اال تارف حساابم ماادر ب اه نباود  خال اه نماک         کاردر،  ب ه مک

 .باشک زون من ناراحت و رشیمون نیستم
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ااارداا زری خااانور بااه خااودر زناا  زد و مثاال ساایاوا باباات راتااار سااهیال ازر        

عاا رخواهک کاارد!!! اونقاادر خرکیااف شااده بااودر کااه یااه لحظااه در مقاباال دختاارر،       

 : فتمدخترر  فتنهای زری خانور ، ناخودص اه 

 مهم نیست مامان خان!!!! خودتون زطوریدض_

کلمااه مامااان خااان کااه از دهااانم خااارج شااد، تااازه اهمیاادر بمااد از زهااار، راانی سااا:    

کااردر کااه مامااان خطااابا کااردر! تااا اون مو ااع همیشااه رو در رو باهاااا  ااحبت مااک

نخوار  داا بازنم  زری خاانور هام یاه لحظاه مکاث کارد و بماد باا لحناک کاه بساک             

 :اد نرر شده بود خواب دادبسیار زی

 .ها ربانت، منم خوبم به خوبک شما ب ه_

شاای بمااد از شااار، زری خااانور زناا  زد و  فاات بااا سااهیال اینااا یااه ساار میااان            

مااون  خوشاابختانه خونااه خمااع و خااور بااود و اقاا  تورهااای رنگااک و اساافنگک     خونااه

ا خیلاک  کاردیم  ساورن  سورنا تو ها: رخاا و راال باود کاه داشاتیم باهاشاون باازی ماک        

کاارد اوناا رو راارذ کناه کااه   راات و تااالا ماک  راا دنبااا: تورهاا مااک  وساریع زهاردساات 

توخاه  شاد  باک  البته نهایات تالشاا منگار باه ااتاادن تاوپ در ده ساانتک خاودا ماک         

بااه تورهااای تااو اتاااز،  اارف میااوه و زااای رو صماااده کااردیم و منتظاار اومدنشااون        

  .شدیم

ماان داد و بمااد از نشسااتن اشاااره ای سااریار، خمبااه شاایرینک کااه دسااتا بااود رو بااه  

زد بااه سااهیال و بااه  ااحبت کااردن تاارییبا کاارد  سااهیال بااا لبخناادی کااامال مواانوعک 

 :رو به من  فت

 !خوبک لیال خونض با زحمتهای ما_

 !کنم، زه زحمتکضخواها مک_

 :زند لحظه سکوذ شد و دوباره خودا با اکراه ادامه داد
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ار شاایر بااده، ماایگن کسااک بااه ب ااه باباات دیشاای مت ساافم  راسااتا دوساات ناادارر _

  .ب ه شیر هر کک رو بخوره اخال ا هم مثل اون میشه

ساار تکااون دادر و زیاازی نگفااتم، امااا ساایاوا کااه از همااون باادو ورود شمشاایر از رو  

 :بسته بود با روزخندی  فت

ذ بااه لاایال شااباهت راتاااری داشااته باشااه  زطااور اون مو ااع از خااداذ هاام باشااه ب ااه_

 گران شباهت اخال ک نبودی، ا ن یادذ اومدهضکه نیاز داشتک ن

 :سهیال خیلک سرد به هر دومون نگاه کرد و  فت

رااو: شاایری کااه بااه ب ااه ماان دادی زقاادر میشااهض بگااو بهاات باادر ولااک دیگااه         _

اراموا کان باه ب اه مان شایر دادی  دوسات نادارر راس ااردا بردیاا اکار کناه مان              

 !براا کم   اشتم

 :دارند که سریار زیر لی زمزمه کرد مونده بودر خمالتا زه ربطک بهم

 !خگالت بکا   رارمون این نبود_

خااانور بینااوا شاادیدا نگااران بااود کااه مبااادا دوباااره بااین دو ارزناادا اخااتالف و    زری

دعوا ریا بیااد  باا حاالک مست  ال و اقا  بارای اینکاه حارف رو عاو  کناه، شارو             

تمااوما و لحظااه زااک کاارد بااه  ربااون  ااد ه راااتن دو تااا نااوه  اال و باااهوا و همااه 

ای ماان بااه ایاان اکاار ااارو راااتم کااه علاات ایاان راتااار عگیاای سااهیال شاااید ناشااک      

البتاه ایان راتاارر باه واساطه شاباهت بردیاا باه          کاه  بردیاساتس  باه  مان  زیاد محبت از 

 .سیاوا و همینطور زند بار شیر دادنم، حدا ل به نظر خودر تبیمک بود

ور سااریار بااه سااهیال  فتااه بودنااد ولااک بماادها اهمیاادر زنااد بااار زری خااانور و همینطاا

لااایال حاااق ماااادری  اااردن بردیاااا داره  و باااا شاااناختک کاااه از ساااهیال داشاااتم، ایااان 

میتونساات باعااث ایگاااد یااک حااس منفااک در سااهیال نساابت بااه ماان بشااه  شاااید         

 .برخورد نسنگیده اون روزا هم ریشه در این حس ناخوشایند داشت
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و حتاک نگااها هام نکانم و      در هر  اورذ توامیم  اراتم دیگاه سامت بردیاا نارر،        

یدنا  اانی نااره و ارامااوا کاانم بردیااایک وخااود  ب و*ساادلاام باارای ب اال کااردن و  

 .داره

 

 

داشاتنک، از مرکاز توانبخشاک مساتقیم باه مناز: ماادرر        هاای دوسات  مثل بقیاه دوشانبه  

ایناا و ساورنا رو ببیناه  زناان باا ساورنا باازی        راتم  امیر تنها یه سار اوماده باود ماماان    

خناده رسار    داد کاه  ادای  هقهاه   زرخوناد و تااب ماک    اه رو تاو هاوا ماک    کارد و ب مک

 .رسیدر از راهرو ساختمون هم به  وا مکیازده ماهه

خیاا: نمیشاد و باا زحمات زیااد راا       نفاس زدن ااتااده باود، اماا ساورنا باک      امیر به نفاس 

صورد و یااه زیاازی تااو میشااد، بااه شاالوار امیاار صویاازون میشااد و دسااتاا رو بااا  مااک  

کاارد  یمنااک دوباااره باهااار بااازی کاان  وروخااک خااوری     بل ااور مااک « اودس»هااای  مایااه

 .سر رر بازی بود که حتک متوخه اومدنم نشد

باارادرر مگاادد زنااد بااار بااه بااا  راارتا کاارد و صخاار ساار یکااک زد در باساانا و        

  : فت

  .خونت  خسته شدر دیگه دایک خونبدو برو ریا نون_

راار از شااگفتک  فاات و زشااماا باارز « اودس»سااورنا تااازه متوخااه حرااور ماان شااد و یااه  

ما، ی و*ساازد و زهاردساات و رااا بااه تاارام اومااد  تااا ب لااا کااردر و خواسااتم ب     

 :صویزون یقه لباسم شد و کشیدا  امیر با دیدن حرکت سورنا خندید و  فت

بینااه  بقیااه  کنااه  اقاا  یااه عرااو رو مااک   ذ ا ااال حسااابت نمااک خوشاام میاااد ب ااه _

شه    راشااو خااواهر ماان، راشااو باارو عواارونه   وخااودذ هاام حواشااک عرااو مااورد نظر 

 .این ترب ه رو بده و بیا

 :راتم که ادامه دادداشتم به اتاز مک
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تااونم خلااو زشااما بااا ایاان وروخااک تیاارداد باادخور بااه سااورنا حساااس شااده، نمااک_

بااازی کاانم  امااروز یهااو حااس کااردر دلاام هواشااو کاارده،  فااتم تااا اینگااایین بیااار       

 .ببینما

خااورد و بمااد از اینکااه بااه  ااو: بابااار مااواد مخاادر  زمااه بااه   ای شاایرسااورنا ده د یقااه

بااادنا رساااید، مثااال ماشاااین کنترلاااک، زهاردسااات و راااا از  ی در بیااارون راااات و 

دوباااره صویاازون دایاایا شااد و دای دای کنااان نظاارا رو بااه خااودا خلاای کاارد      

  .یدا و بازی رو دوباره شرو  کردب و*سامیر هم 

کااردر کااه مامااان بااا لحاان  اهرزاده نگاااه مااکبااا محباات و عشااق بااه بااازی دایااک و خااو 

 :خواد ز ولک کنه رو به بابا و امیر  فتکسک که مک

شااون دیاادر ب ااه رو   اشااته تااو ساافره، دو تااا  اارف خاکشاایر   دیااروز راااتم خونااه_

هم داده دستا، هاک کاساه باه کاساه کناه  بهاا مایگم مگاه خاکشایر وسایله بازیاهض            

رو درصورد( ایاان خاکشاایر حکاام    میگااه ) ااداا رو نااازک کاارد و مااثال ادای ماان     

  !ماسه بازی رو برای ب ه داره

 :امیر نگاه ت سف باری بهم انداخت و با زندا  فت

 تااو و دارن خااوره از ایاان مامانااایک کااه ادعااای روشاانفکری  اوه اوه اوه    حااالم بهاام مااک_

 یاااد رو حگاام ممنااک کااه اینااه هاام هاادات  بااد    کردن روشاان مهتااابک خام زیشااون

 !بگیره

خناادی زدر و زیاازی نگفااتم  همااین خاکشاایر بااازی کااه از دیااد مااادر و باارادرر        لب

مسااخره بااه نظاار رساایده بااود، و تااک مادرشااوهرر دیااده بااود بااه شاادذ از ابتکااارر     

خطار باه خاای ماساه کاه خاوردنا باعاث بیمااری         بابت خایگزین کاردن خاکشایر باک   

و داخاال میشااه، خوشااا اومااده بااود و زقاادر از لاا ذ بااردن سااورنا زمانیکااه  راااک ر 

شااده بااود  حتااک در نظاار داشاات بااه سااهیال کاارد، خوشااحا: ای خااالک مااک اارف دیگااه

 .بازی یک کیلو خاکشیر برای بردیا بگیرههم ریشنهاد بده که به عنوان اسباب



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

915 

 

 :ولک بابا هم نظر مامان و امیر رو داشت و در تکمیل  حبت بقیه اسااه کرد که

اماا بایاد یااد بگیاره هار زیازی بارا         ذ از ایان باازی خوشاا اوماده،    درسته که ب اه _

  .بازی نیست  صخه خاکشیر که وسیله بازی نیست، باباخان

ا ال باا نظرشاون مواااق نباودر، اماا از اونگاییکاه بحاث یاک باه ساه حما ات محراه،             

 .تکون دادر و زیزی نگفتم” دونمزه مک”سری به ممنای 

 راات   از مان نماک   تا و تک امیار اونگاا حراور داشات، ساورنا خا با باود و سارایک        

بااا راااتن امیاار، انگااار تااازه اهمیااد مااادری هاام داره  اومااد بااه ساارایم تااا ایاان بااار ماان 

 ساایاوا و امیاار مثاال ماان کااه دونساات باهاااا بااازی کاانم  البتااه دیگااه خااوب مااک  

 اقا   مان   باشام  داشاته  باراا  رو شاهربازی  حکام  و بگیارر  کشاتک  باهااا  کاه  نیستم

 هاار  کااردرمااک دنبااا: رو هااداک هاام ازیباا هاار از و کااردرمااک بااازی باهاااا نشسااته

  اارار تمسااخرا مااورد شاادیدا  فااتممااک ساایاوا بااه رو بااازی از هاادام ا اار زنااد

 . راتممک

باارای ساایاوا اینکااه ب ااه  اادای ببمااک و هااارو رو بتونااه تقلیااد کنااه و ماارتب  بااا       

حیوون ماورد نظار بدوناه ا اال ارزا محساوب نمیشاد، ایان ارزا باود کاه بتوناه باا            

وپ زهااار دساات و رااا بااره و بگیاارتا  اینکااه دسااتا رو بااه خااایک  ساارعت دنبااا: تاا

تاار بااود از اینکااه بتونااه دساات و رااا و   بگیااره و بلنااد شااه و راه بااره خیلااک لاا تبخا  

 .اعرای  ورتا رو به درستک به من نشون بده

 در زمینااه بااازی بااا کااودک، ساایاوا تااو تاایم خااانواده ماان بااود و ماان تااو تاایم زری    

ا تمریااف زیاااد باارای دیگااران از هااوا سرشااار نااوه   خااانور بااا  وز  خااانور  زری

کرد کاه و تاک بهاا مایگن راهااذ کاوض راهااا رو نشاون میاده! انگاار هایچ ب اه             مک

  !ای این توانایک رو نداره و تنها رسر ما این  ابلیت رو دارهدیگه

مااون نداشااتیم و اخااازه   ای رو ب ااهباارعکس ماان و ساایاوا کااه حساساایت ویااژه     

باهاااا کشااتک بگیرنااد و یااا تیاارداد و صرا زیاار نظاار       دادیاام امیاار و هااومن  مااک
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شااون ای رو ب ااهخودمااون باهاااا بااازی کننااد، سااهیال و سااریار حساساایت ویااژه     

داشتند و کساک اخاازه نداشات باه رسرشاون دسات بزناه  حتاک و تاک بردیاا رو رایا            

کردنااد کاه بناده خادا مادرشاوهرر همیشااه     خاانور می اشاتند اونقادر سافارا ماک     زری

 .بود که نکنه رشه ب ه رو لگد بزنهدلوارس این 

رااات تااا زمانیکااه بردیااا خونااه مادرشااوهرر تنهااا بااود، ساایاوا بااا شااوز و  وز مااک   

ب لااا کنااه و حااس دایااک بااودن و بااا خااواهرزاده بااازی کااردن رو تگربااه کنااه، امااا     

داد کااه بااه خااانور متاا  ر از حساساایت سااهیال و سااریار، بااا نگرانااک  سااما مااک  زری

ه، امانتااه! اون و اات ساایاوا بااا حاارص،  ااویک باارادر ماان    ب ااه کاااری نداشااته باشاا 

 : فتکنارا حرور داره، مک

تااونم بااه کنااک! اون و اات ماان نمااک امیییییاار!! کواتاات بشااه بااا ب ااه ماان بااازی مااک  _

 !ر دست بزنمخواهرزاده

دونسااتم در نهایاات ساایاوا بااه ایاان  فتگوهااا بارهااا و بارهااا تکاارار شااده بااود و مااک 

تاار و یااا نااه بااه شاایوه امیاار و هااومن، خیییلااک مالیاام    دور از زشاام مااادرا، بااا برد 

راات  اماا   کناه  اوایال مانم دلام بارای ب ال کاردن بردیاا  انی ماک          تر باازی ماک  محتاب

 .ای نسبت بها نداررکم به خودر  بولوندر که هیچ حس ویژهکم

خااانور بردیااا رو احساسااک تااا خااایک ریشاارات کاارد کااه یااک بااار زریایاان نمااایا بااک

 :انک خیلک بامزه شده بود به ترام صورد و با لحنک کودکانه  فتکه با لباس ملو

 خوای ب لم کنکضزندایک بببین زقدر ناز شدر! نمک_

 :اما من رو احساسم را   اشتم و تنها  فتم

 !صره هزار ماشااب خیلک ناز شده_

ای  راات  و تاک هار    هاا ، مشاکالذ باین ماا و ساهیال رنا  دیگاه       با بزر تر شدن ب اه 

بااازی متملااق بااه کردنااد، ا ااه اسااباببااازی بااا هاام دعااوا مااکساار یااه اسااباب دو ب ااه

 : فتا مکسورنا بود، سهیال به برادرزاده
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ناک بادیض تاو بزر تاری!     عزیز د: عمه، میشه یه کوزولاو ایان اساباب باازیتو باه ناک      _

 !باید هوای کوزولوها رو داشته باشک

داد، زنااین حااالتک ر  مااکراا یرات، کااه همیشااه کاارد و نمااکو ا ااه سااورنا  ریااه مااک

  اشاات  امااا ا اار وساایله    رااات و داخاال کمااد مااک  وساایله رو از هاار دوشااون مااک  

 :کردمتملق به بردیا بود، اون مو ع با سورنا  حبت مک

بااازی بردیاساات  شااما بایااد ازا اخااازه بگیااری، ا ااه   عزیااز د: عمااه، ایاان اسااباب _

  !اخازه داد بمد برا داری

 : فتو بمد خطاب به بقیه مک 

 .روانشناسا میگن به ب ه باید ممنای مالکیت رو یاد بدیم_

شادرس زااون و تاک ب اه بااودر، مو اع دعااوا     اوایال از ایان برخااورد ساهیال ناراحات نمااک    

بااازی از هردومااون  راتااه  ر، همیشااه اسااباب بااازی بااا نویااد رساارعمه  ساار اسااباب 

باور و    اماا همیشاه یاک ماد: راتاار باود، یاک        شادیم میشد و هر دوماون محارور ماک   

دو هوا نباود! ولاک و تاک زناد باار ایان تناا ه راتااری رو دیادر، توامیم  اراتم مان             

باااازی رو از هااام هماااین شااایوه رو در رااایا بگیااارر  یکباااار و تاااک ساااهیال اساااباب 

هردوشااون  رااات و تااو کمااد   اشاات، بالاا االه بلنااد شاادر و از تااو کمااد برداشااتم و 

 :دست سورنا دادر و رو به سهیال  فتم

 .میگن ممنای مالکیت رو از ب گک باید صموزا بدیمروانشناسا _

هرزنااد و تااک ب ااه و  ریااه بردیااا رو دیاادر، رشاایمون شاادر و اخبااارا خااودر رو تااو   

بااازی دو تااا ب ااه انااداختم تااا سااه نفااری از بااازی لاا ذ ببااریم  تبااق یااک  ااراداد       

بااردیم خاانور مااک  ااراتیم و خونااه زریبااازی ماک هااا خفاات، اساباب نا فتاه، باارای ب اه  

خااانور هماه خفاات شاده بودنااد    کمتار دعواشااون بشاه  اسااباب بازیهاای خوناه زری    تاا  

 .بازی وخود داشتالبته باز هم دعوا و بحث سر اسباب
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کردنااد و شااانس صورده بااودیم کااه بردیااا و سااورنا مو ااع دعااوا، اقاا  داد داد مااک      

کشاایدند  هاایچ کاادور مثاال تیاارداد اهاال  اااز    وساایله رو بااه زور از دساات هاام مااک  

مثاال صرا اهاال زدن نبودنااد  خثااه بردیااا بااا وخااود زهارماااه کااوزکتر        ااراتن یااا 

تاار و زورا بیشااتر بااود  همیشااه بردیااا تااو زورصزمااایک      بااودن، از سااورنا درشاات  

شااد  زنااد بااار کااه زنااد دامااه رشاات ساار هاام، در حااق   تواااحی وساایله، برنااده مااک 

سااورنا اخحاااف شااد، ساایاوا تااو دعواشااون دخالاات کاارد و ن اشاات بردیااا وساایله رو  

حی کنااه، خااودا رو تااو بااازی انااداخت تااا نااه دعااوا بشااه و نااه بحااث  اادرتنمایک توااا

 : فتریا بیاد  این خور و تا سهیال مک

هااا دخالاات کاارد  خودشااون بایااد یاااد بگیرنااد حقشااون رو    نبایااد تااو دعااوای ب ااه _

 .بگیرند

صورد و بااا بدخنسااک کودکانااه   امااا زمانیکااه سااورنای سااه ساااله تااو دعااوا کاام مااک      

ای کاه باعاث   باازی ماورد عال اه بردیاا و  ااهک وسایله       اه یاا اساباب   خوراکک مورد عال

 :کرد کهکرد، سهیال اعترا  مکاختالف شده بود رو خراب مک

  !تون بگید دیگهیه زیزی به ب ه_

راااتمس زاارا کااه ا مااکو ماان علیااریم اخاام و تاا کر بااه رساارر تااه دلاام  ربااون  ااد ه

 .کردد یقا مشابه خودر راتار مک

یک باار کاه امیار ناوزده سااله خونادن کتااب خا اک از کتابخوناه نیماا رو           بیاد داشتم، 

باارار  اادین کاارد و وساا  مطالمااه، کتاااب رو ازر  رااات و  فاات مناساای ساان تااو      

هاایچ حراااک خاازوه ایزیولااویی عمااومیا رو  اام و  ااور کااردر! یااا        نیساات، بااک 

زمانیکااه مامااان بااه دلیلااک ارامااوا شااده تنباایهم کاارد، حلقااه ازدواخااا  اام شااد و    

از زناد هفتاه کاه خلاز ولازا رو دیادر خیلاک اتفاا ک از  ی مبال راحتاک ریاداا             بمد

 !کردر
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هااا تماملشااون بااا هاام روز بااه روز بهتاار میشااد و تااا خوشاابختانه بااا باازرگ شاادن ب ااه

  .شدکردند خیلک با هم حراشون نمکو تک بزر ترها دخالت نمک

ارهس باا ایان وخاود    کارد باین دو ناوه اارز نا      ماک خانور هام در ایان میاون تاالا     زری

بارهااا از تاارف ساایاوا و سااهیال مااتهم بااه ااارز   اشااتن شااد! سااهیال ادعااا داشاات    

بااا خره ب ااه ”انااداخت کااه مااادرا هااوای نااوه رسااریا رو داره و ساایاوا تیکااه مااک

 ”سو لیتونه، خگر خگره و د ر د ر

 :خانور دادا بلند میشد کهخور و تها زریاین

هااتون  تاا زاه تااخک باه سارر زدیاد کاه ب اه        صخه مان زاه ار اک   اشاتمض شاما دو      _

 بزنندض

ای هفات روز ساهیال   کاه ساهیال اونگاا باود ) کاه هفتاه      کارد ماادامک  بنده خدا سامک ماک  

داد کاه  خواساتیم باریم اتاال  ماک    اونگاا باود( ماا رو دعاوذ نکناه و ا اه خودماون ماک        

 .اینا هم هستندسهیال

رو دوسات داشاتند و بارهاا     نکته خالای ایان باود کاه ساورنا و بردیاا شادیدا همدیگاه        

کردنااد بااه د یقااه  راایا اومااده بااود بمااد از دعواهاشااون ا ااه بزر تاارا مداخلااه نمااک   

شاادند  بااا ایاان وخااود رگ بااازی مااککردنااد و دوباااره هاامنرساایده بااا هاام صشااتک مااک

کاردر هار زاه کمتار ایان دو تاا ب اه        بدخنسک من کامال  لمباه شاده باود و تاالا ماک     

داری سااهیال باعااث خبا اات ماان   ساساایت و خاناای راایا هاام باشااند  یااه خااورایک ح  

 .داشتمای که برخالف اشتیاز ب ه خودر  در برمکشده بودس به  ونه

شاد   ااهک رایا میوماد ساورنا      هاا، دعواهاشاون کام و کمتار ماک     با بزر تر شدن ب ه

زریااا تااا بااا بردیااا بااازی کنااه و از اون کاارد کااه باا ارر بااره خونااه مامااانالتماااس مااک

زد و همااین درخواساات رو داشاات  برخااورد سااهیال بااا    تلفاان مااک تاارف هاام بردیااا  

  شااته متفاااوذ شااده بااود و تااالا داشاات در نبااود مااادرا، بردیااا رو خونااه مااا       
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شااون بااود و نزدیاک بودنااد  هاار زناد ماان هاایچ   لقااا کااه همساایه بفرساته تااا خونااه ماه  

 : فتخانور به نقل از سریار مکدادر اما زریاشتیا ک نشون نمک

دوناام بااه رساارر حسااابک هاام خیااالم باباات خااود ب ااه راحتااه، هاام مااک خونااه ساایاوا_

 .خوا میگ ره

سااایاوا باااه خااااتر ماهیااات همخاااونک و حاااس بااارادری، مااااخرای شااایر دادن رو  

خواساات ارامااوا کاانم، امااا ماان کااه  اتااا صدر  ارامااوا کاارده بااود و از ماان هاام مااک

دوبااره  کاردر تاا     شاتک نیساتم، مرتای اون حاوادث رو بارای خاودر یاادصوری ماک        با

تونسااتم احساساام بااه بردیااا رو کااامال    اادمک باارای سااهیال برناادارر  هاار زنااد نمااک   

نادیااده بگیاارر و بارهااا راایا اومااد زمانیکااه هاایچ بزر تااری نبااود، برخااوردر بااا رساار  

سااهیال رناا  عاااتفک مادرانااه بااه خااودا میگرااات  تفلااک اهمیااده بااود در نبااود       

 .یه یریبه تبدیل میشممادرا من زندایک خوبک میشم و در حرور دیگران به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «سیاوا»

خواساات باادون شاانیدن  اادای زناا  موبایاال از خااواب   روز تمطیاال بااود و دلاام مااک 

بیاادار بشاام  حو االه باااز کااردن زشاامار رو نداشااتم، همونطااور زشاام بسااته رو بااالا 

دساات کشاایدر تااا لاایال رو ریاادا کاانم  حگمااک کااوزکتر از لاایال کنااار دسااتم بااود! کااامال 

 !وابیده بود، سرا رو رای لیال بود و راهاا نزدیک  ردن منمورب بین ما خ
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 :زیر لی یر زدر

 ...ای بر اون ردرذ_

خاااودر رو خلاااو کشااایدر و دساااتم رو بیشاااتر خلاااو صوردر و روی  اااردن همسااارر   

 :  اشتم  زشم بسته، با لحنک مهربون و خوابالو ررسید

 .بیدارشدیض  بحت بخیر_

  این کک اومد اینگاض_

 :از کرد ی زشما رو ب

کنااه باا ارر بینمااون ناایم ساااعتک میشااه  انگااار تخاات مااا حاخاات میااده  التماااس مااک  _

  .برهای خوابا مکبخوابه  میاد اینگا دو د یقه

کاانم بااره اتاااز خااودا بخوابااه  شاای کلااک باااج ازر   ماان بیشااتر از اون التماااس مااک _

ه وساع  بیانم اینگاسات  ایان کا    سرخر بخاوابیم، بااز  ابح راا میشام ماک       یره که بکمک

 !نشد

 :زشماا رو بست تا خواب ازشون ارار نکنه

 کنکض یه نون تازه هم بگیریضزیر کتری رو روشن مک_

با خبار بلناد شادر و بماد از باز شات باه خوناه باا لایالی تر ال ور ال مواخاه شادر              

 !میز  بحانه حاسر و صماده بود اما سورنا هنوز بیدار نشده بود

  .ل  بحانه رو دور هم بخوریمکنکض یه روز تمطیبیدارا نمک_

 :دونستم ا ن میگهمک

 !زیکارا داریض ب ار بخوابه ب ه_

 فتگوهای تکاراری هار هفتاه باود و نهایتاا خاودر باا شاوخک و باازی ساورنا رو بیادار            

کااردر تااا یااک روز در هفتااه، خااانواد ک  اابحانه بخااوریم! از و تااک سااورنا دو      مااک

هااا سااورنا رو حاساار  بر شاات، خااودر  اابح  شااد و لاایال دوباااره بااه بیمارسااتان  ساااله
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رااتم  ممماو   ابحانه هام یاک      رساوندر و بماد باه مطای ماک     کردر و باه مهاد ماک   مک

 !ر وعده ی ایک  بحانه نداشتخورد با یه کیک! دروا ع ب هلیوان شیر مک

 :زند بار هم که اعترا  کردر  فت

ناایم  خاای تااو و سااورنا هاام مثاال ماان ساااعت شااا و ناایم راشااید، نااه هشاات و        _

 !!!تونم که مثل تو ساعت ده برر سرکارنمک

   اااهرا یکااک از شااون هاار مااادر لاایال زناا  زد و باارای عواار دعوتمااون کاارد خونااه  

دوسااتان  اادیمک خانواد یشااون  اارار بااود بیاااد منزلشااون و خواسااته بااود لاایال و امیاار  

هاام بیااان تااا همااه رو یااه خااا ببینااه! همساارر حسااابک هیگااانزده بااود و مثاال همااه        

بااه زرخیااد و وسااایل رو خااادلیاال دور خااودا مااکیک کااه هیگااانزده میشااهس بااکو تهااا

کاارد  در حااین اینکااه داشاات  لاادان تزئینااک رو از روی میااز تلویزیااون روی   خااا مااک

 همینطااور و یاد اااری میااز روی رو کااانتر روی  یااالک سااماور و   اشااتمااک کااانتر 

 اشااتیاز بااا! کاارد مااک منتقاال تلویزیااون میااز روی بااه رو یاد اااری میااز روی عکسااهای

 :اک خانواده حاتمکممر به کرد شرو 

خیییلااک ماهنااد! مااادر خااانواده، دبیاار ادبیاااذ دوره دبیرسااتان مااادرر بااوده و اونقاادر  _

بااا کااالس و متشخوااه کااه حااد نااداره  همیشااه یااه دسااتکا تااوری مشااکک دسااتا    

مونااه، منحواار بااه ااارده  مثاال راه راتاانا، یاا ا       میکنااه کااه مثاال امراااا مااک    

  همیشااه واسااه ماان مظهاار   بت کااردنا، ساات لباااس روشاایدنا،    خااوردنا،  ااح 

 .روشک و با کالسک بودهشیک

 :ابرویک با  انداختم

 هر کک دستکا توری مشکک دستا کنه با کالسهض_

 :توخه به تمسخر من ادامه دادبک

اولین بار که دیدما زهاار سااله باودر  یاه دامان  رماز تنا  و کوتااه روشایده باود           _

همااون رناا   بااا صرامااا خا ااک رااا رو رااا انداختااه بااود و ساایگار     بااا یااه خلیقااه بااه 



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

923 

 

کشااید  موهاشاام تالیااک کاارده بااود و ریختااه بااود دورا! سیاوا!    دسااتم رو     مااک

کااردر  ر، تمااار ماادذ مهمااونک حرکاااتا رو سااب  مااک      اشااته بااودر زیاار زونااه  

صرزور ایاان بااود کااه یااه لباااس اون ماادلک بپوشاام، موهااامم تالیااک کاانم و ساایگار        

 !ا همون یستبکشم ب

 :ابرور این بار وا ما با  رات

 زشمم روشن، دیگهض_

ر شااد همیشااه یااه بلااوز داماان تناا   رمااز تااو کمااد لباسااار    از و تااک رااونزده ساااله_

بااوده، ساایگار رو کااه متنفاار بااودر و از تااو لیساات صرزوهااار راااک کااردر، موهااامم کااه  

نم، تونسااتم رناا  کاانم، بمدشاام کااه تااو دوساات نداشااتک رناا  کاا     اون مو ااع نمااک 

خیااا: شاادر  امااا لباااس  رمااز و اون یساات نشسااتن    باااورذ میشااه هنااوزر هاام    بااک

 روشم همون حس و حا: باکالسک بهم دست میدهضخوری لباس مکو تک اون

 :سری به ت سف تکون دادر و زیر لی  فتم

 !تو رو خدا ببین با کیا شدیم هشتاد میلیون نفر خممیت_

شااکااتن هسااته اتاام بااوده، حااا  صرزوی  نااه کااه صرزوی تااو، تااوی ساان زهارسااالگک  _

 !من مسخره به نظرذ میاد

 ااک ا ناام حااس بااا کالسااک بهاات دساات میااده یمنااک تااو   زن حسااابک! تااو داری مااک_

 !همون دوره زهارسالگیت موندی

 : وشه زشمک نازک کرد

  .ا ال حیف من که دارر از صرزوها و احساساتم برا تو میگم_

 :و تاب  فت زند لحظه سکوذ کرد و دوباره با صب

زهاااار تاااا رسااار داره، مگیاااد، محماااد، مسااامود و مهااادی  مگیاااد و محماااد خیلاااک _

ساان امیااره و بااه د یلااک امیاار شاادیدا ازا باادا میاااد  مهاادی  بزر نااد  مساامود هاام

هاام دو سااا: از ماان کااوزیکتره  ت کیااد داره اسااما مسهاادی هساات نااه میهاادی! هاار     
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مثاال اسااپند رو ” کمییتاا”خواساات حر ااا رو دربیاااره بهااا میگفاات  و اات امیاار مااک

 !رریدرایین مک صتیا با 

 :راهار رو روی میز دراز کردر 

 زرا امیر ازشون بدا میادض_

خواساات زدنااد  مامااان همیشااه مااکباارای اینکااه خیلااک مساامود رو تااو ساار امیاار مااک _

امیااار مثااال مسااامود درساااخون و منراااب  باشاااه  همیشاااه باااا صب و تااااب اخباااار    

 فاات یاااد داد و صخاارا بااه امیاار مااک مااک مواقیتهااای مساامود رو تااو خونااه  اازارا 

بگیاار، مساامود بایااد سرمشااق تااو باشااه! امیاار تااا زمااان کنکااورا هاام برنامااه کااودک  

بااردس البتااه همااین ا ناام رااا بااه رااای ترمااه و تیاارداد   کاارد و ازا لاا ذ مااکنگاااه مااک

کنااه! بمااد همااون مو ااع مساامود در مااورد نظریااه     کارتونهااای خدیااد رو نگاااه مااک  

کاارد! یااا الساافه از دیااد اه هگاال و نی ااه رو بررسااک     کخهانهااای مااوازی بحااث ماا  

کاارد! یااه بااار مامااان بالاا االه بمااد از خودنمااایک الساافک مساامود، صرور بااه امیاار    مااک

نظاار شااما در مااورد هاااچ زنبااور عسال و رلناا   ااورتک زیااهض زااه تاا  یری در  ” فاتخ  

زدی بااه امیاار خااونا  تااو اون لحظااه ا اار زااا و مااک   ” ارتقااا اکااری شااما داشااتندض  

کاارد بااا خااانواده حاااتمک روبااه اومااد از عواابانیت  بمااد از اون دیگااه تااالا مااکدرنمااک

کاارد یااه خااوری مساامود رو سااایع کنااه   مااک رو نشااه  ا اار هاام روبااه رو میشااد ساامک 

تونسات حرااک بارای  فاتن داشاته باشاه  اماا        صخه مسامود اقا  در  الای تئاوری ماک     

ه نااوعک در کارهااای عملااک و تگربااک بااه شاادذ ساامیف بااود  شاااید بشااه  فاات باا      

زند یا تک بمادی باودس اقا  درس و السافه  یاه باار باا مهادی تاو اتااز مشاترکا            

کااردیم کااه تااوپ خااورد بااه مهتااابک، و مهتااابک از  ااابا   بااا مساامود تااوپ بااازی مااک 

کاردیم کاه خاودر بارر درساتا کانم،       دراومد! داشتیم  ندلک و میاز رو خاباه خاا ماک    

، بمااد بااا دسااتپازگک رااات ” کااهکنیااد، خطرناوای زیکارداریااد مااک”کااه اومااد و  فااتخ 

 !سرا  ردرا که از اون درخواست کمک کنه
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 حا  صخرا زک  بو: شدض_

رتبااه کنکااورا دو ر مااک شااد! متخواا  ارتوردیااه  امااا همااین ا ناام بااه  ااو:         _

مامااانا توانااایک یااه  ماا  عااو  کااردن رو نااداره! ده بااار تااا حااا  نااامزد کاارده،       

زنااک رو هاام نااداره، شاادیدا ه یااه مااخدختااره نااامزدی رو بهاام زده  مهاادی میگااه عرساا

سات  باه  او: امیار هماین ا ناا هام ب یار از رزشاکک حرااک بلاد نیسات             کنندهکسل

 .بگه

 :بمد از اتمار ممراک د یق خانواده حاتمک از ترف لیال، خیلک مو یانه  فتم

 زنک شدیضد ت کردی خدیدا زقدر خاله_

وسااک رولیشااک کااه بااه   و بالاا االه  ااورتم رو بااا رشاات دسااتهار روشااوندر تااا عر    

 .ترام ررذ کرده بود، بهم نخوره

مااا  باال از خااانواده حاااتمک بااه منااز: مادرخااانمم رساایدیم  امیاار نیومااده بااود و خیااا:  

رریاد کاه زنا  در باه  ادا      هم نداشت که بیااد  هناوز ساورنا داشات باا  و راایین ماک       

هاااا شااادیم  اقااا  خاااانم حااااتمک و دراوماااد و هماااه باااه خااا  منتظااار ورود مهماااان

ساارکوزکا مهاادی اومااده بودنااد  بمااد از ممراااک و تمارااااذ اولیااه، همساارر بااه     ر

دور خااانم حاااتمک یااک زاار  کاماال زد و شاارو  کاارد بااه تمریااف از  ااد و بااا  و تیاا  

و روشااا ایشااون و بیااان اینکااه  اابح بااه  اابح باارا خودتااون اسااپند دود کنیااد،         

ال خندیااد و  ربااون  ااد ه لاای  یااا مااک زشاامتون نزننااد! خااانم حاااتمک هاام یااا    

راات  حاق باا لایال باودس ایشاون کاام  شایک و مرتای بودناد  راالتوی کوتااه یاساک              مک

کااه بااا یااک روسااری کوزیااک ساافید بااا  لهااای درهاام باارهم همرناا  رااالتو، کاماال    

 از نشااونک رناا ، ساافید کوزیااک شااده بااود، بااه همااراه یااک کیااف دسااتک اااانتزی    

 نااوعک بااه لاایال کااه دستکشااهایک البتااه  داشاات ساااله هفتاااد بااانوی ایاان ساالیقه حساان

 .کرد خلی رو نظرر که بود زیزی اولین دونست،مک حاتمک خانم شاخوه
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همااون باادو ورود روسااری و رااالتوا رو بااه نااازی خااانم داد و بااا تااونیکک بااا تاام        

اخرایااک و بااا تبساامک دلنشااین روی مباال نشساات و رااا روی رااا انااداخت و عاشااقانه بااه  

 .لیال و سورنا خیره شد

مریااف از موهااای هایالیاات شااده و سشااوار کشاایده شااده    لاایال دوباااره شاارو  بااه ت  

 :ایشون کرد که مهدی رو به من با خنده  فت

  !!!خوارضکنکض    دختر هم اینقدر رازهزه خوری تحملا مک_

 :ای بها انداخت و با حالتک تهدید صمیز  فتهمسرر یه نگاه بامزه

 ! ویا ریشونیتون کامل خوب شده خناب هری راترض_

لخااتا رو کااه روی ریشااونیا ریختااه بااود، کنااار زد و ا اار یااه زخاام    مهاادی موهااای

 : دیمک رو بهم نشون داد و با حالتک مظلومانه  فت

 !شاهکاره عیالته_

 :من هم سریع از ار ت استفاده کردر و به شوخک  فتم

 .ببین دیگه زه به سر من میاره  من هم که مظلورس خیکم هم در نمیاد_

 :رو کرد به خانم حاتمک و  فت لیال با یک روزخند کوزولو

 .ببینید اینها هنوز با هم صشنا نشده، علیه من تیم تشکیل دادند_

 :خانم حاتمک رو به خمع با حالت یک خانم نا م از همسرر داا  کرد

 .ستدونند دخترر یک ارشتههمه مک-

زن تااو ایلمهااا، زنااد بااار تندتنااد و رشاات   بهاامهااای لااوس و دولاایال مثاال دختاار ب ااه 

هم رلاک زد کاه رادر خاانمم بارگ برناده ص اایون رو، رو کارد و خطااب باه خاانم            سار 

 :حاتمک  فت

 ! د در  د! البته عزرائیل هم از ارشتگان مقرب الهیه_

همااه در حااا: شااوخک بااودیم کااه سااورنا دساات از بااازی کشااید و رریااد تااو ب اال        

 :مادرا و با اخم  فت
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 !مامان من خیلک هم دختر خوبیه _

همااه حااراا رو بااه نااوعک ت ییااد کردنااد و ماان از لاایال خواسااتم کااه  بااا خملااه سااورنا، 

خریااان ریشااونک مهاادی رو تمریااف کنااه  لاایال بااا یسااتک ریروزمندانااه شاارو  بااه         

 تمریف کردس

ایاه کاه ا ن دسات سورناسات،  ابال ماا: مان باود  اون مو اع تاک           اون اسی  هاواره _

ر مهاادی شااا  بااود، یااه شااا  تیااز داشاات کااه زنااد بااار خطرساااز شااد  صخاارین بااا     

سااوارا شااد کااه تمااادلا رو از دساات داد خااورد زمااین، شااا  خااورد بااه ریشااونیا، 

 !زخمک شد! بابا هم شاخا رو کند

 :زد،  فتای که خنده و مو یگری رو اریاد مکمهدی با زهره

 بگم کک تمادلا رو بهم زدض بگمض بگمض_

تقواایر خااودذ بااود بااس کااه لااوس و نااازک نااارنگک و مزخاارف بااودی! هنااوزر       _

 !کهست

 :رو به من ادامه داد

ترساید  مانم نشاوندما رو اسای، خاودر رشاتا        فاتم ساوار شاو، ماک    هر زاک ماک  _

نشسااتم کااه ترسااا بریاازه، و تااک حسااابک تاااب خااوردیم و خوشااا اومااد، از تاارک  

دونساات، تماادلا رو از دساات داد و بااا اساابه  اسای لیااز خااوردر رااایین، ایانم کااه نمااک  

 !راتر شدیشد  عوسا شبیه هریدو تایک کله مملق زدند، ریشونیا اوف 

 :مهدی دوباره خطاب به من  فت

 !خدا بهت  بر بده_

 :که باز سورنا بها برخورد و خیلک خدی  فت

  !زقدر بگمض مامانم خیلک دختر خوبیه_

 :ابروی مهدی به ریشونیا زسبید

  !بله عزیزر، حتما همینطوره که تو میگک_
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در مااورد تراماا  و تحااریم و تااورر  بمااد از ایاان شااوخک هااا و کمااک راا یرایک، مهاادی 

وحشااتناک و  یماات د ر ساایزده هزارتااومنک خواساات  ااحبت کنااه کااه محمااد ص ااا     

خیلااک خاادی ازا خواساات خااو شاااد مهمااونک رو خااراب نکنااه و باا اره زنااد ساااعت   

 .به دور از مشکالذ ا توادی روز خاممه زمان بگ رونند

رد و از خاانم حاااتمک  ناازی خاانم هام بالاا االه موساو  بمادی رو بارای  ااحبت رو کا       

کشیشااون ررسااید  خااانم  درباااره منااز: خدیاادی کااه ساااکن شااده بودنااد و اسااباب    

 :کشک کردحاتمک هم با یک صه بلند، شرو  به تمریف از مشقاذ اسباب

کاانم تمااور نمیشااه، دیااروز کمااد دیااواری رو مرتاای کااردر، دیگااه    هاار کاااری مااک _

اااه رو زیاادر، کتابااا  شیشااه رو دسااتما: بکااا، ماشااین لباسشااویک رو نواای کاان، بو  

 ...رو ب ین، ارشا رو بنداز

 :ای که تو کالما بود رو به محمدص ا و نازی خانم  فتمهدی با همون ته خنده

نداشاات رو ماان بینااوا  « ماایم»ا ن اامااا: رو متوخااه شاادیدض املهااایک کااه صخاارا    _

  !انگار دادر که ایشون داخل لیست زحماذ خودا، خدمتتون ارائه نمودند

  شات، مهادی   خندیاد و بهاا خاوا ماک    در حالیکاه باا تماار وخاود ماک      نازی خاانم 

 :رو مورد خطاب  رارداد

کناک  کناه زقادر تاو حارف  اوا     کناک هار کاک ندوناه اکار ماک      یه خوری  حبت مک_

  .و مادرذ هم زقدر زور و و دیکتاتوره

 !نازی خانم من تو کره شمالک بزرگ شدر! شما خبر نداری_

 :هم کشیدای در لیال به شوخک  یااه

تونسااتید بااا  دساات بااردار  خونااه شااما همیشااه صزادی و دموکراسااک بااوده  مااک       _

هاااتون خمااع نمیشااد! تااازه بااازیصبرناا  بااازی کنیااد، تااو ایااار سااا: تحواایلک اسااباب 

 !کردییادمه تابستونا هم موهاذ رو بلند مک

 :با تمگی  فتم
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 مگه صبرن  خزو موارد ممنوعه بودهض_

 :ز  راتبا حالتک نمایشک لبا رو  ا

  !کنهعه عه عه، حرف زشتض اسم صبرن  لباس رو کثیف مک_

 :مهدی ریرو حرف لیال  فت

تو این خوناه ا اه دمپاایک باه نیات دستشاویک خریاده میشاد، ناازی خاانور باه کساک             _

بناادی بهااا دساات بزنااه! نگااس بااود!!!   داد حتااک از روی مشاامای بسااته اخااازه نمااک

دی شاادند تااا همااین زنااد سااا: راایا بااه ا ن خونااواده خانماات روشاانفکر و دور خااردا

 .دادندرهبر کره شمالک خ  مک

 :دا  دلا تازه شده باشه با سوز و  داز  فت یهو انگار

کلااک رو مااخ بابااار کااار کاارده بااودر کااه اخااازه بااده باارر تمریناااذ کشااتک، امااا از      _

شااانس بااد ماان د یقاا  شاای  باال از  باات نااار اوماادیم اینگااا، نااازی خااانم  فاات زااه    

 !!دو تا مرد لخت به رر و رای هم بپی ندضممنک داره 

نااازی خااانم بااه حاارف مهاادی واکنشااک نشااون نااداد و ایاان بااار خااانم حاااتمک رو         

 :مخاتی  رار داد

بیانم  حا  تواور کان باا اون تمیازی و رعایات نگاس رااکک کاه مان داشاتم، ا ن ماک           _

بناادی کااه بسااته باارای صشااپزی، کنااه  بااا همااون راایادختاارر هی ااک رو رعایاات نمااک

داره باارا روشااویک! کااابینتا رو ره از تااو حمااور  ااابون مواارف شااده رو باار مااک  میاا

خورمااا ساات! رو میزتلویزیااونا خاااک نشسااته! حاارص مااک    بیاانم، راار از لکااه  مااک

  .خوررا و میار تا یه هفته سر درد داررس بس که حرص مکحرص! میرر خونه

هفتگاایا  شااما کااه حاادا ل دو روز در میااون میایااد بازدیااد، خاای  ” از دلاام   شااتخ 

 ”!کنید کمتر سردرد بگیرید
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نگاااه مهاادی بااه تکااون خوردنهااای تنااد و ریااز رااای همساارر باعااث شااد اشااار صرومااک 

باه دساتا وارد کانمس ساریما حرکات رااا       ” مهم نیسات، ایان نیاز بگا رد    ”به ممنای 

 .رو  طع کرد و لیوان زای نوفه من رو لی زد

 :ی خانم و  فتمسمک کردر لبخند رو سمیمه حرام کنم، رو کردر به ناز

 .ما مممو  مرتی و تمیزه کنیدس خونهانوااک مکبک_

 :انگار حرام رو نشنید، زون به  فتگوا با خانم حاتمک ادامه داد

یاه اساتخر بااادی   اشاته باود  وشااه را یرایک، متاوخهک  وشااه اتااز راا یرایک!!! دو        _

باهااا  سطل ماسه   اشته بود باا یاه بطاری صب و یاه ساری  ارف مارف کاه ساورنا          

خاورد و صخار   هاای کثیاف و ییار بهداشاتک وو: ماک     بازی کنه  بمد ایان ب اه تاو ماساه    

بااردا حمااور   حمااور رو بااه  نااد    کاارد مااک ای ب لااا مااک ساار همونگااور ماسااه  

دونااک هاار دامااه زشاامم بااه ایاان اسااتخر بااادی میفتاااد زااه کشااوند!!! وایییااک! نمااکمااک

 .خوردرحر ک مک

هااای دور و باار شااده بااود  بااه ییاار از سااورنا، اسااتخر ماسااه نماااد خونااه مااا باارای ب ااه

ماا   بردناد و باه عشاق ماساه باه خوناه      بردیا و صرا هم خیلک از ماساه باازی لا ذ ماک    

اومدنااد  البتااه زااون تیاارداد از خاناای نوشااین اخااازه دساات زدن بااه ماسااه رو       مااک

نداشاات، همیشااه  باال از اوماادن امیراینااا، لاایال اسااتخر و متملقاااتا رو بااه بااالکن        

کارد  از و تاک از سافر تبریاز بر شاتیم، اساتخر خماع شاد و اتااز را یرایک           منتقل ماک 

 .به شکل رسمک خودا بر شت

 :محمد ص ا رو کرد به همسرا و  فت

تو کاه هار کااری دلات خواسات کاردی، ماساه هاا رو هام سارخود بادون همااهنگک             _

 ها ریختک دور! دیگه  زارا دادنت زیهضبا ب ه

کااردر لاایال خااودا اسااتخر رو خمااع کاارده! کاار مااکماان از ایاان اتفاااز خباار نداشااتم، ا

ای رو خیلااک کاام صورده بااودر، توااور ایاان اناادازه دخالاات کااه باادون اتااال  مااا وساایله 
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دور بندازنااد، هاار زنااد بااه نظاار خودشااون اون وساایله مزخاارف باشااه باارار  اباال        

تحماال نبااود! از ساافر تبریااز کااه بر شااتیم زیاادمان خونااه رو ت ییاار داده بودنااد،        

بال زنااد بااار ریشاانهاد داده شااده بااود و هاار دامااه لاایال رد کاارده بااود   زیاادمانک کااه  اا

و تااک بمااد از ده روز وارد خونااه شاادیم، خیلااک باایا از اینکااه باباات تمیاازی خونااه      

خوشااحا: بشاایم، از ت ییاار دکااور خونااه تااو  و مااون خااورده بااود  لاایال اولااا کمااک    

کاارد کااه خااانم تلفنااک اعتاارا  شااوکه شااد و بااا حااس عواابانیت اروخااورده بااه نااازی

موخاای دلخااوری مااادرا شااد  همااون شاای بااا وخااود خسااتگک ساافر، زیاادمان خونااه  

رو به شاکل  بال درصوردیام  اون شای اونقادر اکرماون در یار ایان اتفااز شاده باود            

 .که کال نبود استخر ماسه رو اراموا کردیم

 :زده شده بود، زون مهدی صرور ازر ررسیدر خیلک بهت اهرا  یااه

 ا ن اهمیدیض_

 :از راسخ مثبتم، سورنا با ب ه و ناراحتک رو به مادرخانمم  فت بل 

هااار رو دور ریختااکض خوبااه ماانم اون مگساامه زشااته رو    مامااان نااازی! زاارا ماسااه  _

 !شومینه رو بندازر دورض! بگم من دوسا ندارر، رس صش الهض

 :لیال سریع خواست اوسا  رو کنتر: کنه و ن اره سورنا از مادرا دلگیر بشه

ها کثیاف شاده باود واساه ایان دور ریختاه شاد  بماد هام تاو کاه            م اون ماسهرسر  ل_

کنااک، حااا  ا ااه دوساات داشااتک راتاایم شااما:    دیگااه خیلااک و تااه ماسااه بااازی نمااک  

 .دوباره ماسه میاریم

هااا کااار بااا زیرکااک اماال مگهااو: بااه کااار باارد تااا مشااخ  نشااه دور ریخااتن ماسااه    

ای مااادرا رو خیلااک  شاان  خودشااه یااا مااادرا  همیشااه همینطااور بااود، خرابکاریهاا

کاارد  بارهااا دیااده بااودر نااازی خااانور باادون اینکااه زیاازی  زر داشااته   ماسااتمالک مااک

باشااه، در یخ ااا: رو باااز و اقاا  داخاال یخ ااا: رو ورانااداز میکاارد! ا ااه مرتاای بااود    

که هی ک، ا ه نامرتی باود باا شاماتت باا دختارا برخاورد میکارد  یاا بادون نیااز باه            
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ری رو باااز کاارده و زنااین برخااوردی رو از خااودا نشااون   ای، در کمااد دیااواوساایله

میااداد  هاار دامااه لاایال لاابا رو بااا ناااراحتک  زیااده ولااک زیاازی بااه روی خااودا       

اخاازه در کماددیواری رو بااز کارد و     نیاورده باود  اماا یاک باار کاه ماامبزرگ مان باک        

 :خواست ارولک کنه، لیال خیلک خدی و بدون نرما ازا ررسید

 .بفرمایید من بهتون بدرزیزی  زر داریدض _

تونسات نااراحتیا   دادر، باه هار حاا: ماادرا باود  ناه ماک       یه خورایک بهاا حاق ماک   

تونساات بااا دخالتهاااا کنااار بیاااد  اقاا      رو از انتقاااد شاانیدن تحماال کنااه، نااه مااک    

 .باهاا   ران کنه” دار و مریزکی”تونست مک

کاارد و شاارو  یااک بااار نااازی خااانم خلااوی نوشااین کشااوی  اشااق و زنگالهااا رو باااز   

داریاهض زارا ایان کشاو نامرتباهض      ایان زاه وساع خوناه    ”کرد به سارزنا همسارر کاه    

اون مو اع لایال تنهاا اخام کارد و زیازی نگفاتس           ” اق  بلادی باه  ار و اارذ برساک!      

اما بمد از راتن امیرایناا باه ماادرا  لاه کارد کاه زارا خلاو نوشاین بهاا سارکوات            

دار ماادرا رو شانیدر کاه    اماا  ادای ب اه   زدهض من به اتااز رااتم تاا شااهد نباشام،      

 فات کاه زارا دلساوز زناد ک دخترشاه! خاوری راتاار کارد          به خودا بد و بیراه ماک 

 :من یریبم بازی درصورد که لیال علنا  فتو ننه

  .یل  کردر مامان، هر زک شما بگید  اق  این حراا رو نگید و  ریه نکنید_

و اارداا باا خمباه شایرینک راتایم      ماون راات   صخر سر هام ماادرا باا  هار از خوناه     

 .دادر ازا ع رخواهک کنهشون تا لیال بابت زیزی که کامال بها حق مکخونه

 دای خنده بلناد مهادی کاه داشات سار باه سار ساورنا می اشات باعاث شاد حواسام             

رو دوبااره بااه خمااع حاساار باادر  لاایال خماع رو تاارک کاارده و بااه بهانااه ریخااتن مگاادد   

  ناازی خاانم و خاانم حااتمک سار رر  احبت در ماورد        زای باه صشاپزخونه راتاه باود    

شناختمشااون و محمااد ص ااا هاام کانالهااای تلویزیااون رو      اااارادی بودنااد کااه نمااک   

  .کردخا مکخابه
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شااه، امااا مهاادی تااوخهم رو بااه مهاادی و سااورنا دادر، رساارر ا اارار داشاات زهارساااله 

 : فتکرد و مکا یتا مک

ار سااالگیت رو اااوذ نکااردی، رااس تااو سااه سااالته، نااه زهااار سااا:  هنااوز شاامع زهاا _

هنااوز اونقاادر باازرگ نشاادی کااه دساات بااه زااا و بزنااک  ماان بااراذ ررتقااا: روساات    

 .کنممک

کاارد کااه یااه  ره مونااده تااا عیااد رااس زهارسالشااه و    سااورنا هاام مگاادد ت کیااد مااک  

 .خودا باید ررتقا: روست بکنه

تماه  نازی خاانم باه بحاث مهادی و ساورنا باا دادن یاه بشاقاب ررتقاا: رارک شاده، خا           

 :داد و مهدی رو به محمد ص ا ررسید

 رن  تو رارکین  هنوز رابرخاستضمیز رین _

باا شانیدن راسااخ مثبات محمادص ا، ماان رو باه یااه مباارزه دوساتانه دعااوذ کارد و لاایال         

 .با صوردن راکتها از داخل کمد اتاز خودا، همراه ما به رارکین  اومد

 :ها مهدی رو کرد به لیال و  فترلهتو راه

هاای زیااد ماماناامون تاو ب گاک باعاث       ای شادی! ساختگیری  و هام عاین مان عقاده    ت_

ذ اساتخر ماساه   اشاتک،    شده از اون ور باور بیفتایم  تاو، تاو اتااز را یرایک بارا ب اه        

ماانم ا ن بااا سااک و یااک سااا: ساان تااازه دارر کااالس نقاشااک و موساایقک میاارر  از       

کتاااب بخااونم    کتاااب متنفاارر زااون تااو ب گااک مگبااور بااودر شاابک رنگاااه  اافحه     

ای کااه تااو ساان دوازده سااالگک خوناادر و هی ااک ازا ساار درنیاااوردر، یااا    بربادراتااه

ترساایدر و مگبااور بااودر بخااونم و    ویرشاات نتااردار کااه از عکااس رو خلاادا مااک   

تونساات باارار لاا تبخا باشااه، شااو باارای مامااان تمریااف کاانم  زیاازی کااه مااکخال ااه

 .ارستمر رو ا ال مدرسه نمکصور بود  احتما  ب هع اب

کاردیم، لایال   همونطور که توپ باین مان و مهادی رد وباد: میشاد باا هام  احبت ماک         

زرخاه باازی ساورنا نگااه     هم به ساتون کناار میاز تکیاه داده باود و باه باازی ماا و ساه         
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کرد  نکته خالی توخاه ایان باود کاه ساورنا مهادی رو باه خاای عماو، دایاک خطااب            مک

بماد از ساه زهاار باار عماو شادن، یکاک        کرد و مهدی هم کلاک  وز کارده باود کاه     مک

بها  فته دایاک! کاال مردهاا بارای ساورنا )ب یار از مان و محماد ص اا کاه باباا باودیم(             

به سه دساته دایاک باا مقاار عااتفک بسایار باا ، عماو باا مقاار عااتفک متوسا  و هی اک              

شاد  حتاک  ااهک او ااذ     شادند کاه هار کساک تاو دساته او:  نگوناده نماک        تقسیم مک

 . فتخای عمو، دایک مک به هومن به

مهاادی حقااوز خونااده بااود و ماادتک هاام ارانسااه تحواایل کاارده بااود  تااازه بااه ایااران   

بر شااته بااود و تواامیم داشاات بمااد از عیااد دوباااره بر اارده ارانسااه  صرزوا ایاان     

  شاات و تبااق تماااریف بااود کااه  اسااک داد اااه  هااه بشااه! دو سااا: از ازدواخااا مااک

باارد  ساار  از زنااد یا لاا ذ مااک  خااودا همساارا رو خیلااک دوساات داشاات و     

 : فتدردد: کردنا باز شده بود و از مشکالتک که با مادرا داشت مک

امنیساات بااودن مامااان باارار ممراال شااده  از و تااک یااادر میاااد مرتاای بهمااون         _

داد کاه تاو خوناه بایاد باه همسارتون کماک کنیاد  زن و مارد ناداره، هار            صموزا ماک 

 بابااار اباادا اهاال کمااک کااردن نبااود، د،  دو بایااد یاا ا درساات کنیااد،  راهااا رو بشااوری

  کاارد، مامااان هاام همیشااه از ایاان  راایه شاااکک بااود خااا نمااکیااه لیااوان خااالک رو خابااه

دونساتم، هام   منم با هماین دیاد اه تاو زناد ک خلاو اومادر  ولک،   ولاک   هم مان نماک         

شاون باا   کناه  خنباه  مامان اراموا کرده بود که نساخه زناد ک صدمهاا بااهم اارز ماک      

رز داره  یااه روز بااه خااودر اوماادر دیاادر تااا زمانیکااه ماان  راهااا رو نشااورر،    هاام ااا

موناه و اقا  بهاا اساااه میشاه! انگاار شساتن         راهای کثیف همونگاا تاو ساینک ماک    

تاور اتاو زدن لباساها، مرتای کاردن       راها و یفه مان شاده باود ناه لطاف مان! هماین       

ار نوشاتیم مثال   خونه، ی ا درسات کاردن و خیلاک کارهاای دیگاه  نشساتیم تقسایم کا        

دو تا شاریک ا تواادی ناه دو تاا همسار و ایان ممرال رو حال کاردیم  اوساا  خاوب            

یاره راتنااا شارو       زشام بود تا و تک ماماان بارا یاه دوره ساه ماهاه اوماد خونماون       
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بابااا! کاماال یااه شااد و نواایحت کااردنا کااه اااالن و بهمااان  همااه مامااان دارن مااا زن  

دونیااد  ماان خودتااون مااک”بمااد هاام  فااتخ اارد و خاااک تااو زنااد ک مااا بااه رااا کاارد و 

هاای زناد ک خاودا    خاواد بارعکس تماار کام و کاساتک     دلاا ماک  ” کانم  دخالت نمک

رو تو زند ک ما ببیناه  هار زاک بهاا مایگم ماادر مان، زناد ک ماا خراحاک رالساتیک            

بااریم و بااه ماارور زمااان خااواد و مااا بااا همااین نوا وااک کااه داره ، داریاام لاا ذ مااکنمااک

زناه یاه   ره  میااد یاه ور رو خراحاک زیباایک کناه ماک      تا نماک کنایم تاو کوا   درستا ماک 

کنااه  صخاارا هاام میشااه حکایاات ایاال شااهر  وااه  هی یمااون خااا دیگااه رو نااا   مااک

 .به هی یمون نمیاد

 : فتم

خاونگک ماداور باا یاه بزر تار ناخودص ااه باعاث میشاه تارف باه خاودا            سه ماه هم_

خوناه مخات  خاودا هسات      اخازه ا هار نظر تو روابا  و  اوانین خا اک کاه تاو هار      

 .رو بده، سخت نگیرس این نیز بگ رد

 :مهدی با سر حرام رو ت یید کرد و با یک حالت کالاه ادامه داد

صخه اکر میکنناد هناوز ماا ب اه ایام و بایاد باه سالیقه اونهاا زناد ک و روابطماون رو             -

شااکل باادیم  ا ااال یااک نگاااه بااه زنااد ک مشااترک خودشااون بندازنااد! ص ااا وا ماا        

زناشاااویک خودشاااون باااک عیااای و نقواااهض میخاااوان کمبودهاااای زناااد ک    زناااد ک

 .خودشون رو با عو  کردن شکل زند ک ب ه هاشون خبران کنند

یااادر بااه اوایاال زنااد ک خودمااون ااتاااد و دخالتهااای مختلااف مااادرر و نااازی خااانم تااو  

زنااد یمونس حااا  هاام زنااد ک ایاان بنااده خاادا کااه اون ساار دنیاساات هاام از دساات      

  .وار ایرانک در امان نیستای خاله خرسهاینگور دلسوزیه

 «لیال»
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ساار میااز شااار نشسااته بااودیم  تبااق مممااو: همیشااه بیشااتر سااا د خااوردر تااا یاا ا     

سورنا با حالت خا ک باه بشاقاب یا ای مان نگااه کارد و بماد از زناد باار بااز و بساته            

 :کردن لباا، د: به دریا زد وبا حالتک خواها  ونه  فت

 اد ی ا بخوریضمامان لیال، میشه زی_

 :متمگی ررسیدر

 زراض زیاد ی ا بخورر که زاز میشم، تو مامان زاز دوست داریض_

 :زشماا برز زد

صره، دوساات دارر مااث مامااان کیانااا )یکااک از دوسااتانا تااو مهااد( زاااز بشااک و        _

 !شکمت  نده بشه، بمد برار داداا بیاری

مااون خونااواده ساایاوا رقااک زد زیاار خناادهس ماادتها بااود کااه  یاار داده بااود و تشااه    

 تر بشه و منم  فته بودر زشم، امر دیگهض سترده

 :در خواب سورنا  فتم

خواسااتک یااه زیاازی! صخااه دادااض دور و برمااون     دادااض حااا  باااز خااواهر مااک   _

 !شده راد ان، همه رسرن

 :با هیگان خیالبااک کرد

 ....یه داداا داشته باشم باهاا کشتک بگیرر، مچ بندازر، شله زرد بازی کنم_

 !شوذ یه سرب_

 !صره، همون، بمد بها بگم اتا م رو خمع کنه، کفشامم ب اره تو خاکفشک_

 :ردستم رو   اشتم زیر زونه

 .خوایخوای، نوکر مکرس داداا نمک_

 !کنهعلک یه داداا داره میگه اتا ا رو اون تمیز مک_

ورنا ساایاوا از ار اات اسااتفاده کاارد و تااالا کاارد تااا بااا اسااتفاده از احساساااذ ساا   

 :من رو تحت ت  یر  رار بده، رو کرد به رسرمون و  فت
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اون و ااات حاساااری اتا ااات رو باااا داداشااات یاااا باااا خاااواهرذ  سااامت کناااکض     _

  بازیهاتوضاسباب

 :سورنا تندتند سر تکون داد و سیاوا با بدخنسک تمور  فت

کاانم باشااه بابااایک، تااو دعااا کاان ماماناات  بااو: کنااهس اون و اات یااه کاااری بااراذ مااک  _

 !ونکارست

شای تاا سایاوا خواساات شارو  کناه باه  ااحبت در ماورد خواساته ساورنا و ممایاای          

 :ارزندی و   ،  فتمتک

 !نمممع! به هیچ عنوان_

مااا  باال از ازدواج بااا هاام ساار ایاان موسااو   ااحبت کااردیم،  اارار شااد دو تااا ب ااه   _

 !داشته باشیم

 :با مو یگری  فتم

تک، خواسااتم اریباات خواسااتم اریباات باادر! نااه اینکااه صا خیلااک دهاان سااوزی هساا _

ا زاااک بااادر باهاااار ازدواج کناااک! خاااودذ مگباااورر کاااردی، بااارایه، صصص، بقیاااه    

 .بود  زر زند یمون برای اومد، یادر بودضصهان 

 :با زشمهایک که به نشانه تفکر ریز شده بود، نگاهم کرد

 زنک، ولک یادر نمیاد خریان زیهضداری تمنه مک_

 !دن سورناموسو  سر کار راتنم بمد از دنیا اوم_

 : یااه  رات و دستک در هوا تکون داد

اووووه! هاازار بااار بگاام تااو سااا د صب ااوره بیشااتر از صبلیمااو دوساات دارر تااو  هناات  _

 .مونهس اما واسه این تالاک کردناذ  هنت حسابک باز و اراخهنمک

 :خندیدر

 !دیگه دیگه_

 :به رهلو دراز کشید و صرنگا رو تکیه  اه سرا کرد
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خاواد از دسات مان و تاو     ر کن، باه زماانک کاه ساورنا بازرگ شاده و ماک       به صینده اک_

 .....ا سر میرهبا یکک دردد: کنه  تو خونه تنها حو له

 :ا تکیه دادر و  فتمسرر رو به سینه

خااودذ رو خسااته نکاان  تمااار حرااااذ رو  بااو: دارر، ولااک نمممع    رروسااه ویااار و   _

از خایا  اراتنا هام باه کناار، باا       زایمان به کناار، ساختک از شایر  اراتن و زحمات      

تااونم کنااار بیااار  تااازه یااه ساااله دارر نفااس راحاات      شاای بیااداریهاا دیگااه نمااک  

 کشم دوباره خودر رو بندازر تو زاه ویلضمک

  ک زاه ویلضزاه ویلض!!! عزیزر بهشت زیر رای مادرانه، اون و ت تو مک_

 .اون هم ارزونک شما_

نااد ماااه   شااته بااین مااا ر  داده بااود و     مشااابه ایاان  فتگااو بارهااا و بارهااا تااو ز    

دونستم که باز هم ر  خواهاد دادس اماا موامم باودر کاه ایان باار باه خاودر احتارار           مک

 .ب ارر و خواسته منطقک سیاوا رو به خواسته خودر برتری ندر

 

اوایاال اساافند بااود کااه سااهیال و سااریار بااه خاااتر شاارکت در مراساام خااتم خااواهر     

روزه بااه شهرسااتان برنااد  شاای  باال از راتنشااون   خااانم اساادی تواامیم  راتنااد دو  

  .خانور همدیگه رو دیدیمخونه زری

هاا بسایار عاالک باود و حتاک باا وخاود دخالات بزر ترهاا یااد  راتاه بودناد             رواب  ب ه

خااوان بااا هاام بااازی کننااد، خودشااون رااای مامااان و باباشااون رو وساا  دعااوا   ا اار مااک

 شااته بساایاااار عااالک شااده بااود  خااانور هاام نساابت بااه  نکشااونند  رواباا  ماان و زری

البتااه هنااوز هاام ب یاار از  ااحبتهای کلااک صب و هااوا و  ااوا سااپردن بااه نقااد           

 .ای نداشتیممحتوای تلویزیونک که ا ال ندیده بودر، حرف دیگهسریالهای بک

تااا صخاار شاای سااریار دنبااا: بلیاات هواریمااا بااود و و تااک مطماائن شااد بلیاات ریاادا       

ون بااه مراساام خااتم برنااد  از تراااک هاام   نمیشااه، تواامیم  رااات بااا ماشااین خودشاا  
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 اارار بااود اااردای اون شاای بردیااا تااو خشاان رایااان سااا: مهااد کااودکک کااه بااا سااورنا  

ساین رو باازی کناه و باا تواور سورراساتار       راتناد نقاا سایر سافره هفات     مشترک مک

بااودن نقشااا در نمااایا، ا اارار داشاات کااه راایا مااا بمونااه و همراهشااون نااره       

ردیااا و حمایاات سااورنا، سااریار و سااهیال  بااو:      مساااارذ  خال ااه بااا رااشاااری ب   

کردنااد کااه خودشااون دوتااا بااه ایاان ساافر دو روزه برنااد و بردیااا ایاان دو روز رو بااا     

  .سورنا باشه

مونااد، در تااو: شااا ماااه   شااته ی مااا مااکاولااین باااری نبااود کااه بردیااا شاای خونااه 

 بیا از ساه زهاار باار رایا اوماده باود کاه باه د یال مختلاف شای رایا ماا موناده              

بااود و بااا سااورنا حسااابک بااازی کاارده بااود  صخاار شاای بردیااا بااا خوشااحالک از راادر و   

مادرا خداحااظک کارد و هماراه ماا شاد  ساهیال بار خاالف دامااذ   شاته تاا لحظاه            

 :که کرد رو بردیا سفارا سیاوا صخر به 

 !لقا ندیاموا با باا، یه و ت دست مه _

ون رو بااا شاامر ممراااک  روز بمااد در خشاان مهاادکودک، و تااک ساایر و ساایی خودشاا   

ساین نشسااتند، مان و ساایاوا از راایین ساان براشاون یااا     کردناد و تااو سافره هفاات  

و ساامف راتاایم و زنااان باباات اخاارای ساانگین و مواقشااون  وز کااردیم کااه انگااار     

خلسااه دااعیااه از تااز دکتراشااونه! یکااک از مااادران مهمااان کااه نزدیااک ماان و ساایاوا  

 :رسیدنشسته بود با لبخند رر حیرتک از سیاوا ر

  های شمانض خدا حفظشون کنه، دو لو هستندضاین دو تا کوزولو ب ه_

شااد سااورنا و بردیااا رو دو  لااوی ییرهمسااان در نظاار  رااات، تااه شااباهتک بهاام    مااک

ی اولااک نبااود کااه کسااک زنااین داشااتند  تاام و صوای اسمهاشااون هاام شاابیه بااود! دامااه 

ی ماان اهمیاات  کاارد، ایاان موسااو  باارا   توااوری رو در مااورد بردیااا و سااورنا مااک    

زنااادانک نداشااات اماااا سااایاوا و ماااادرا از ایااان اشاااتباه دیگاااران خیلاااک کیاااف   

  .کردندمک
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بمد از رایاان اخارا، باه خااتر رار شادن تماار  اندلیها بردیاا رو راای مان و ساورنا رو             

رااای راادرا نشساات  ساایاوا یااه عکااس زهااارنفره ازمااون انااداخت و در کنااار         

 .، برای سهیال تلگرار کردا  راته بودایلمک که از اخرای خواهرزاده

بالاا له ساهیال باه موباایلم زنا  زد و بماد از تشاکر از لطفاک کاه باه بردیاا داشاتم!!!            

زده  وشااک خواساات بااا رساارا  ااحبت کنااه  بمااد از اتمااار  حبتشااون بردیااا  وز   

 :رو بهم رس داد و  فت

کنااه امشاای   ردنااد  تیاارای مااک زناادایک، مامااان ساالیال میگااه همااین امشاای برمااک   _

  .دندبر ر

 :لبخندی به سلیال و ترای  فتنا زدر

  .کنه امشی بر ردندکنه امشی بر ردند، خوبه که سمک مکتالا مک_

تاا  یر سااریار دامنااه وای ااانا ت ییاار کاارده بااود و بردیااایک کااه تااو سااهیال هاام تحاات

تونسات درسات تلفا  کناه     شاد در حالیکاه هناوز ساهیال رو نماک     اون خوناه بازرگ ماک   

 .کرد  تو  فتارا استفاده مکاز ترای و رلک و  

 :زد کهها سر رر درست کردن ریراشکک  وشت بودیم، سیاوا یر مکبا ب ه

هااا، مااثال شاااممونه هااا، کثیااف میشااهس ای  خمیاار بااازی نیساات کااه دادی دساات ب ااه _

 !بابا

 :ها انداختمنگاهک با شوز و  وز به ب ه

بااین میاارهس سااه،   یااک، دستاشااون رو شسااتندس دو، تااو رویاان دا  هاار میکروبااک از   _

 .کنندبرا خودشون درست مک

  !زهار، شمارا اعداد بلدی، اهمیدر بابا اهمیدر_

خااانور زناا  زدر و  فااتم شااار مهمااون   هااا، بااه زری باال از ساار  کااردن ریراشااکک 

ها هساتیم و دوسات داریام ایشاون هام باشاه! باا خوشاحالک را یرات و تاو مادذ            ب ه

 .کوتاهک اومد ریشمون
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ای شاادر  دلاام شاادیدا سااابقه  شااار بااه یکباااره دزااار دلهااره بااک نمیاادونم زاارا، وساا 

زد مثاال زمانیکااه خباار زلزلااه رو بااه صدر میاادن و شاادذ باازر یا رو        شااور مااک 

 ان! مثال مار  ررکناده صرور و  ارار نداشاتم  شاار زهرماارر شاده باود از شادذ            نمک

 اسااطراب! از خمااع عاا رخواهک کااردر و تلفاان رو برداشااتم و بااه اتاااز راااتم  او: بااه   

مااادرر زناا  زدر و احوالپرسااک کااردر  شااکر خاادا هردوشااون حالشااون خااوب بااود     

 یاار  بااه موبااایلا زناا  زدر، خااواب بمااد بااه خونااه امیاار زناا  زدرس رااات رو ری ااار 

ناداد  باه موبایال نوشاین زناا  زدر خااموا باود   لابم اومااده باود تاو دهانم  اشااکار           

 .ه موبایل امیر زن  زدردلیل سرازیر شده بود و دوباره و دوباره و دوباره ببک

یک ربماک رشات سار هام باه امیار زنا  زدر و اشاک ریخاتم تاا صخار سار  وشایا              

 :رو با  دایک صهسته خواب داد

 خانم لیالض_

 :با شنیدن صراما  داا، اشک و اسطرابم به اریاد تبدیل شد

 زنمضکگایک توض یه ساعته دارر زن  مک_

 :بپرسه  ونهنوبت امیر بود که دلنگران بشه و نگوا

 زیزی شدهض مشکلک ریا اومدهض_

 :با حرص  فتم

دیاادض موبایاال نوشااین کااه    نخیییاار! کگاییااد شااما دو تااا  وشااک رو خااواب نمااک     _

کنااک یکااک کااارتون داشااته باشااه، نگااران دی! اکاار نمااکخاموشااه، تااو هاام خااواب نمااک

 میشهض

 :با لحنک عوبانک نگوا کرد

تئااااتر  رو ساااایلنت باااود  خیلاااک ببخشاااید از علیامخااادره اخاااازه نگاااراتم اومااادر _

  یریضنشنیدر، حا  زته اینگوری رازه مک

 :هق کردراز خوشحالک اشتباه بودن تفکراذ منفیم، هق



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

942 

 

 !مردر از استرسنگرانتون شده بودر  داشتم مک_

  !دییییوانه_

 :بمد هم  وشک رو  طع کرد  لبخندی به  وشک تو دستم زدر و  فتم

 !دتک ربونت برر الهک، دیوونه هم خو_

زننااد، ماان همیشااه بااه  لخونااه  کننااد و بااا خاادا حاارف مااک همااه رو بااه  بلااه دعااا مااک 

زناام  کاانم و بااا خاادا حاارف مااککااوزکک کااه روی دیااوار اتاااز خااوابم هساات نگاااه مااک

 :ای به بر های شفلورا زدر و در د:  فتمهب و*س

  !ممنون که حالشون خوبه_

 حالت خوبهض_

 :کردربه ترف سیاوا بر شتم و زشمار رو راک 

 .ا ن دیگه خوبم_

 : ورتم رو داخل حمار تو اتاز شستم و ریا مادرشوهرر بر شتم

  .دلیل بودببخشید تنهاتون   اشتم، یهویک دلشوره  راته بودر، شکر خدا بک_

 !صشوب دارر،    سیاوا اون تلفن رو بدهعه، منم د:_

ا زناا  زد، امااا تلفاان رو برداشاات و بااه سااهیال زناا  زد  زنااد بااار بااه دختاار و داماااد

 !هر دو موبایل خاموا بود

ریخاات  ساایاوا باادون خااانور شرشاار عاارز مااک دمااای اتاااز مممااولک بااود، امااا زری 

توخه به ساعت نه و نایم باودن شای، باه دامااد ارشاد خاانواده اسادی زنا  زد و بماد           

از اینکااه اهمیااد سااهیال و سااریار، بمااد از یااک مشاااخره بااا خااواهرای سااریار، شااار    

تهااران حرکاات کردنااد، رنگااا رریااد و بااا رلاایس راه تماااس       نخااورده بااه تاارف  

 . رات

اساااس نبااود  ماشااینک بااا مشخواااذ ماشااین سااریار بااه  هااای مااا بااکمت ساافانه دلهااره

دلیاال ساارعت بااا  و برخااورد بااا  اردریاال خاااده، از مساایر خااارج شااده و زاا  کاارده  
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نااد  باود و سرنشااینان ماشاین کااه یاک خااانم و ص اا بودنااد هام در خااا تماور کاارده بود      

خااانور کااه در شاارف از حااا: راااتن    زریشااماره رااالک ماشااین سااریار رو نداشااتیم 

بااود و ساایاوا در حالیکااه تمااار باادنا رو ویبااره  اارار  راتااه بااود و رناا   ااورتا 

  .راه مورد نظر برهمثل رو  شده بود، سوئیچ رو برداشت تا به ایستگاه رلیس

باااره سااایلنت کاارده بااود و   هااومن ایااران نبااود، امیاار تئاااتر بااود و  وشاایا رو دو    

راادرر ماادیریت بحاارانا خااوب نبااودس مونااده بااودر زااه کسااک رو همااراه ساایاوا     

کاانم کااه  وشاایم زناا  خااورد و در کمااا: تمگاای اساام مهاادی حاااتمک  اااهر شااد      

خاادایک خواساات ساا ا: بپرسااه کااه    نفهمیاادر در مااورد سااممک باارای کاادور بنااده   

د ساایاوا تااو  حااراا رو  طااع کااردر و ازا کمااک خواسااتم  بیساات د یقااه بماا      

ی مااا  مامااان بااه زری خااانور رسااید ک  ماشااین مهاادی بااود و مامااان و بابااار تااو خونااه 

 .زده و هراسون رو ب ل کرده بودرکرد و من بردیای وحشتمک

 :های شی مهدی زن  زد و  فتنیمه

  .مت سفانه ماشین توادف کرده، همون ماشین مورد نظر شما بوده_

کااک بردیااایک کااه بااه زور خوابونااده بااودما    نفهمیاادر کااک زری خااانم سااگه زد و   

دونسااتم بااا مااادری کااه ارزناادا رو از دساات داده    بیاادار شااد و  ریااه کاارد  نمااک  

هماادردی کاانم یااا ارزناادی کااه مااادرا رو از دساات داده، صرور کاانم  درک نکااردر    

هااا رو مختاال کاارده و متوخااه نشاادر کااک    اادای مواایبتمون خااواب راحاات همسااایه 

  .ها به منزلمون اومدنده راسیه و دایکلقا، خالامیر و نوشین، مه

کردناااد و خالاااه راسااایه و ماماااانم خوناااه امیااار و مهااادی مراسااام رو مااادیریت ماااک

خااانور رو ساااماندهک  ن اشااتم بردیااا تااو مراساام خاکسااپاری حرااور داشااته         زری

ااتااد، هام خسام ب اه رو تاو      باشه  تاا زشام زری خاانور و خاانم اسادی باه بردیاا ماک        

ریشااا موناادر خونااه و رااا بااه راااا اشااک  و هاام روحااا رو  کردناادب اال م الااه مااک

ریخااتم، امااا ن اشااتم خنااازه زخمااک و درب و دایااون راادر و مااادرا رو بببینااه، البتااه    
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لقااا هاام کمکاام کاارد  تمااار سااه روز او: مراساام رو مثاال نااوزاد زنااد روزه بهاام      مااه

 خواسااتند ب لاااهااا و یااا مااادربزر ا بااه زور مااکزساابیده بااود، حتااک زمانیکااه عمااه

داد  کاارد  اقاا  صیااوا دایاایا رو بااه ماان تاارخیح مااک    کننااد، دسااتم رو رهااا نمااک  

سیاوا هم کاه در تاو: ساه روز ، باه انادازه ده ساا: ریار و شکساته شاده باود  زیار            

زشااماا  ااود ااتاااده بااود و موهاااا شاابیه موهااای انیشااتین شااده بااود  تمااار ماادذ   

خوابیدنااد  ور ماک خااانرایا ماادرا بااود و حتاک شاابها هام بااا خالاه راساایه خوناه زری      

خاانم اساادی و خاواهرای سااریار هام خونااه ساهیال بودنااد  بردیاا شاابها هماراه سااورنا       

کااردر تااا بااا کمااک ترمااه و تیاارداد     خوابیااد و روزهااا تااالا مااک   راایا ماان مااک  

ساار رما کاانم تااا دیرتاار ااخمااه نبااود راادر و مااادرا رو درک کنااه  باارای مسااگد   

بشام و بردیاا رو هام بیااارر      روز ساور نوشاین صمراناه ازر خواسات تاو مگلااس حاسار      

 فات اینگاوری کاه تاو هایچ کگاا نیساتک دیگاران اکار          حسااب نباود، ماک   حراا باک 

کااردر کننااد مااردن خواهرشااوهرذ ا ااال بااراذ مهاام نیسااتس و ماان اکاار مااک     مااک

صرامااا رو  و روان بردیااا واخبتااره یااا حاارف و تمنااه دیگاارانض! در تااو: اون سااه     

و سااهیال راتاایم کااه هاار بااار بااا دیاادن    خااانورروز اقاا  زنااد بااار کوتاااه منااز: زری  

زدنهااای هاار دو مااادربزرگ انگیااز دیگااران نساابت بااه بردیااا و سااگه برخااورد تاارحم

دایدیااده رشاایمون شاادر و بااه خونااه بر شااتیم  خااواهرای سااریار زنااد بااار ساامک      

شااون رو از ماان بگیرنااد و راایا خودشااون نگااه دارنااد کااه هاار بااار  کردنااد باارادرزاده

 .کرد که بریم خونه خودمون رات و التماس مکمکبردیا با  ریه دستم رو 

کااردخ البتااه ا ااه ماان هاام خااای بردیااا بااودر و تااک شااهال بااا اشااک و  ریااه شاایون مااک 

از اون ” کااس شاادی!علااک عمااه بمیاارر بااراذ یتاایم شاادی! بمیاارر بااراذ تنهااا و بااک   ”

 .کردرخمع ارار مک
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  رو  اندلک  روز مسگد ساورنا رایا امیار تاو مردوناه راات و بردیاا رایا مان موناد           

عزاهااا کنااار مااادر شااوهرر نشسااته بااودر  خوشاابختانه بردیااا تااو    مخوااوص  اااحی

 .دیدب لم خوابا برده بود و نگاههای رر ترحم دیگران رو نمک

دستم سار شاده باود، اماا دلام نیوماد ب اه رو از خاودر دور کانم تاا و تاک کاه خاواهر              

ب ااه رو بهااا   باازرگ سااریار دساات دراز کاارد و بردیااا رو ازر  رااات  با خبااار     

دادر اماااا بردیاااا بالاا اااله بیااادار شاااد و دوبااااره  ریاااه و زاری راه اناااداخت و        

  .کرد” زندایک، زندایک” کنان التماس

 بال از رایاان مگلااس خاتم، ب ااه باه ب ال مسااگد رو تارک کااردر و وارد حیااب شاادر         

 زشم  ردوندر تاا سایاوا یاا امیار و یاا باباا رو ببیانم کاه امیار رو هماراه باا سایاوا            

و سااورنا ریاادا کااردر  ازا خواسااتم مااا رو بااه خونااه برسااونه،  بااو: کاارد و بمااد از     

 .هماهنگک با نوشین به همراه سورنا و بردیا راتیم خونه

 باال از رساایدن بااه درب منااز:، امیاار ازر ررسااید کااه صیااا حااالا رو دارر زنااد لحظااه  

تادن کوتاااه، داخاال خونااه بااا هاام  ااحبت کناایمض بمااد از باااز کااردن در خونااه و ارساا  

 :ب ه ها تو اتاز ازا ررسیدر

 اتفا ک ااتادهض _

هاا شارو  باه    امیر با نیم نگااهک باه ب اه هاا ازر خواسات، درب اتاا ک کاه در اون ب اه        

بااازی کاارده بودنااد رو ببناادر تااا موسااوعک رو مطاار  کنااه  کمااک نگااران شاادر، بااا      

بستن درب اتااز ساریع رایا امیار بر شاتم و باا زشامان منتظار بهاا خیاره شادر             

 :رادرر کمک به ترف من خم شد و با لحنک صرور  فتب

 !ذ زیهض بردیا رو میگمبرنامه_

 در زه موردض_

ببااین لاایال، ساایاوا و مااادرا بااه هاایچ عنااوان راسااک نیسااتند ایاان ب ااه رو بسااپرند  _

دست خانواده اسادی، از ترااک هام از عال اه تاو باه بردیاا و وابساتگک بردیاا باه تاو و            
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م شاارای  نگهااداری و باازرگ کااردن یااک ب ااه رو     سااورنا ص اهنااد  زری خااانم هاا  

 تونک ازا نگهداری کنکضدیگه نداره  تو این شرای ، مک

حااس عگیاای و تمهااد ساانگینک بااود، راا یراتن مساائولیت همااه خانبااه ارزنااد کااس     

کاردر، درسات مثال ساورنا  از ترااک هام ایان ب اه         ای  بایاد باراا ماادری ماک    دیگه

 :به ما نیاز داشت  زیر لی زمزمه کردر

دونم  ا اه بقیاه موااقات کنناد مان مشاکلک باا نگهاداریا نادارر  اماا ب اه ماا:             نمک_

 !دونم بدنا به منخانواده ردریه! اینم تنها نوه رسریه و بمید مک

هاار دو صرنگااا رو روی زانوهاااا   اشااته بااود و بااا دسااتانک مشاات کاارده زیاار       

 : فتزونه به کفشهای روی هم ااتاده بردیا و سورنا نیم نگاهک کرد و 

 فات زاون رادربزرگ و عماو ناداره، باین نسابتها تفااوتک بارای حراانت           مهدی ماک _

وخااود نااداره و ا ااه زنااد نفاار تمایاال بااه حرااانت داشااته باشااند، نهایتااا داد اااه باار      

رساه  تاو و سایاوا هام کاه      کناه ب اه باه کاک ماک     اساس  الحیت اااراد مشاخ  ماک   

شماساات، بهتااون  در وابسااتهای رو کااه اینقااایااراد خا ااک نداریااد  دلیلااک نااداره، ب ااه 

 اااردا رااس سهیالساات، ب ااه بردیااا  نگیاار تواامیم احساسااک زیاازی، یااه اقاا  ندنااد! 

 ماادیون ییاره،  و خریاادن هدیاه  تاو  راتااار، تاو  نگااه،  تااو با اری،  اارز  ب ااه تاا  دو باین 

ده  ناا اری، ااارز ا ن  یااریم  مااادرا و راادر و بردیااا و خااودذ ماادیون  هااامیشااک

کناک،  ور کاه رسار زهاارده سااله خاودذ رو ب ال ماک       تاونک همونطا  سا: دیگه زکض ماک 

زساابه، بردیااا بردیااا رو هاام ب اال کنااکض اخااازه میاادی همونطااور کااه سااورنا بهاات مااک 

 هم بهت ب سبهض

 :لبخندی زدر

او: اینکاه بردیاا باه مان محرماه، اکار کانم بایا از حاد رسااعک بهاا شایر دادر               _

 . یررر مکدونک که من همه این زیزها رو در نظبمدشم خودذ خوب مک

 :با دهن باز بهم خیره شد و بمد از زند لحظه  فت
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 !!!رس خود خدا از  بل اکر اینگا رو هم کرده_

  :به رشتک مبل تکیه زد و ادامه داد

 فاات ا ن از تاارف داد سااتری رو ارث و دارایااک ارزنااد یتاایم نظااارذ   مهاادی مااک_

اخااره خوناه ب اه    میشه، مثل   شاته نیسات کاه بشاه راو: یتایم رو باا  کشاید  حتاک          

ز  وااد خلااو دامادهااا  کننااد کااه  اایم ب ااه بااا  نکشااه  اینااا رو ا   اا یر رو کنتاار: مااک 

 فاات کااه بفهماان دنیااا دساات کیااهض! اکاار کااردر اقاا  بااه نظاار ماان رساایده ، امااا   مااک

مهادی هاام نظاارا ایاان باود کااه دو تااا دامادهااا شادیدا بهکّاان و زترباااز هسااتند  نقطااه    

 !مقابل سیاوا

 :تلخندی زدر

تمااار هزینااه هااای مراساام خاکسااپاری، از خریااد  باار و رااو: ناهااار و مسااگد  تااا حااا _

خااانور ررداخاات   راتااه تااا مااابقک هزینااه هااا رو، بااه تااور کاماال ساایاوا و زری       

  .کنندتراشند  دست تو خیبشون هم نمککردند  اینا اق  اُرد میدن و خرج مک

 :به نشانه ت یید سر تکون داد و  فت

دی خوشاام اوماادس روز تشااییع خنااازه، باارای ناهااار مااا   ایندامااه از ایاان حرکاات مهاا _

خوخااه ساافارا دادیاام، داماااد بزر ااه اومااد  فاات ساالطانک ساافارا بدیااد، ناادار کااه   

کنیادض نادار نیساتند، اماا     نیستند! مهدی هام  فات شاما از خیای خودتاون حسااب ماک       

هر زاک هسات بارای بردیاسات و کساک اخاازه دخال و توارف تاو ارث ایان ب اه رو            

رو مااا بااه اختیااارداری از تاارف ص اساایاوا  ااراتیم بااا هزینااه ایشااون!     نااداره  اینااا 

رساندی، دسات بکان تاو خیای خاودذ و حسااب کان  ماردک دیگاه           شما سلطانک ماک 

 : شاد و راات کنااار  بماد دیادیم بااه  ارساون ب یار از ماساات و ساا د کاه خودمااون         

 .سفارا داده بودیم، یله هم سفارا داده

د و ااااکتور یلااه رو داد دسااتا  بااه ماادیر  مهاادی هاام خیلااک  شاان  رااات  ااداا ز 

 .خواد خودا سفارا بدهرستوران هم  فت ایشون ا ه یله مک
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 :خندیدر و  فتم

خاادا خیاارذ بااده دادااس شاای دور، زنااد تااا ااااکتور ده تااومن، بیساات تااومن باارا     _

خریااد صرد و شااکر صورد داد بااه ساایاوا! حساااب کاان مامااان زنااد سااری حلااوا رو     

عفاارونا رو از تااو خونااه برداشاات  اینااا هزینااه صرد و  درساات کاارد، رویاان کااره و ز 

شااکر رو حساااب کردنااد! بمااد هاام خااواهر بزر ااه سااریار همااون شاای حلااوا رو       

عااو  تشااکر  ” هاام زربااه!!! زعفاارونا کمااه، خیلااک ” خااورد و رو بااه مامااان  فاات   

 .کردنشون

 :ر   اشتدستا رو روی شونه

اینکاه هار زقادر هام      زناک باازی رو با اریم کناار  خال اه مطلای      این حرااای خالاه  _

نظااارذ  ااانون وخااود داشااته باشااه، باااز یااه راه در رو داره  ا ااه  اایم ب ااه دنبااا:        

کنااه  ا ااه نگااران ارث و صینااده بردیااا    هااارولک کااردن باشااه، راهااا رو ریاادا مااک    

هااای بماادا هسااتک، محکاام حرااانتا رو  بااو: کاان، رااک زحماات و حاارف و حاادیث 

  .و وابسته خودذ نکنرو هم به تنت بما:  و رنه اینقدر این ب ه ر

 

 «سیاوا»

صخاار مراساام خااتم سااور بااود  خسااته از عاازاداری، زنااد ساااعت ایسااتادن و شاانیدن    

تاار، بااه در ماشااین تکیااه دادر تااا  حراهااای تکااراری و راسااخگویک حراهااای تکااراری 

هااای راا یرایک رو بیارنااد و مسااگد رو تحویاال باادیم  رارسااا و      زودتاار اسااااه رااک  

کردنااد  محساان  سااااه حلااوا و خرمااا بحااث مااک  هااار در مااورد ا محساان رساار دایااک 

رو بادیم   فات بباریم هماین راارک روباه     خواسات هماه رو خوناه بیااره، رارساا ماک      مک

 :اب  محسن به شوخک  فتخلق

 های داف و رلن  ااتحه خوندن بلدنضصخه این  یااه_

 :رارسا زشمکک زد و با خنده خواب داد



                 
 

 

 لیال حمید| ازدواج من  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

949 

 

 !!!ن ن  زحمت رخشا هم با میه دمت  رر که مک_

وار رارسااا روی لاابم اومااد،  باال از بمااد از سااه روز لبخناادی باباات نیاات رلیااد و شااوخک

اینکااه بخااوار خااوابک بهااا باادر، دامادهااای خااانم اساادی بااه تاارام اومدنااد و           

 :ررسیدند

 خی، ص ای دکترس برنامه زیهض_

 :تر از اونک بودر که بخوار مماشاذ کنمخسته

 !کنهودا استراحت مکای نداریم  هر کک میره خونه خبرنامه_

خاانور، در ماورد یکساری مساائل     رس با اخازتون، ما هام یاه سار میاایم خوناه حااج       _

  .باید زودتر  حبت کنیم

زدیام،  باو: کاردر و سااعتک     ای هام نباود، بایاد حارف ماک     حو له نداشاتم، اماا زااره   

  .بمد خونه مامانم، با خانواده اسدی هم  حبت شدیم

هام نشساته بودناد، خالاه راسایه ساینک زاای رو روی میاز         مامان و خاانم اسادی کناار    

 :  اشت و خطاب به هر دو شون  فت

هااای خفتتااون رو رحماات کنااه  ماارگ و زنااد ک دساات خداساات و هاایچ    خاادا ب ااه_

کس از ارداا خبار ناداره  شااید زود باشاه بارا  فاتن ایان حارف، اماا باا خره ماایک            

بااه ییاار از اون ب ااه، شااما دو کااه شواات رو رد کااردیم دیگااه صاتاااب لاای بااومیم  ا ن 

خوایااد ببخشااید، ا ن و تشااه  انشااااب عمرتااون    بریااد، ا ااه مااک  نفاار هاام ارث مااک  

تو نک باشاه، اماا بماد از هار کادومتون زناد نفار دیگاه میاان وسا  و    خای، باه هار              

  .تون ببخشید زودتر ا دار کنیدخواید سهمتون رو به نوهحا: ا ه مک

 :زیزی بگن، خواهر بزرگی سریار  فتها  بل از اینکه مادربزرگ

تونااه خااانور داراساات و مااک صورا رو از دساات داده، ماشااااب زری مااادر ماان نااون _

سااهما رو ببخشااه  مااادر بی اااره ماان، هاام رساارا رو از دساات داده، هاام منبااع       
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درصمادا رو  ولاک باا ریشانهادتون ماوااقمس زودتار انحواار ورا ات بشاه و ماماان هام            

 .سهما بکنه بهترهبتونه یه اکری برای 

خالااه دیگااه زیاازی نگفاات و کنااار دساات ماان نشساات  شااهال هاام بااا ت ییااد حاارف      

 :خواهرا ادامه داد

در مورد بردیا، درست نیسات ب اه تاا ایان انادازه باه خاانمتون وابساته بشاه  باه هار            _

ایاد رایا ماا بیااد  تاا هماین خاا هار زقادر          ب و رساه ماک  رادری  خاانواده  حا: ب ه باه  

 !، کاایهخانمتون لطف کرده

همااین امااروز، مهاادی کااه حقااوز خونااده بااود درمااورد ایاان  راایه بهاام ص اااهک داده    

 :بود

کنیااد، بااا توخااه بااه عاادر وخااود عمااو و اقاادان خااد راادری، ار ااک بااین    اشااتباه مااک_

نساابتها نیساات  داد اااه باارای سرررسااتک ب ااه حکاام میااده  ماان بااا خااانمم هنااوز        

خااه بااه وابسااتگک بردیااا بااه   ااحبت نکااردر و از نظرشااون مطماائن نیسااتم، امااا بااا تو  

کانم نفاع بردیاا در باودن کناار ماا باشاه  ا ار شاما و یاا خواهراتاون            همسرر، اکر ماک 

  .هم مایل به حرانت ب ه باشید باید از داد اه و  انون کمک بگیریم

 :هنوز حرف من کامل تمار نشده بود که خانم اسدی با نگاهک تند به من  فت

درس خااودر باازر ا هااا نمااکمااو دساات یریبااه ا ووااال، حراشاام نزنیااد  ماان ب ااه _

  .کنممک

ا بهاا باود، صرور رو   لقایک کاه ساهیال د یقاه ناود زناد یا نگاران ساپردن ب اه        مه

 :به مادرا  فت

مامااان! احساسااک اکاار نکاان  تااو بااا هفتاااد سااا: ساان و زانااو درد و هاازار تااا درد      _

  خوای از رس نگهداری یک ب ه زهار ساله بربیایضخوری مکزه

هااا! باک کاس کاه نیسات با اریم رایا خاانواده ماادری بموناه! ا اال            ناه، عماه  من _

 !خود تو! مگه همیشه صرزوذ مادر شدن نبودهض کک بهتر از ب ه سریار
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 :لقا زهره در هم کشید و  فتمه

ماماان باک خیاا:س مان بادون همسار تنهاایک ب اه بازرگ کانمض اون و ات بردیاا هاام             _

ای داوتلاای ته باشااهض ا ااه کااس دیگااه همیشااه حساارذ یااه خااانواده کاماال رو داشاا  

ر بااود کااه ازا نگهااداری کاانم  امااا نگهااداری از بردیااا نبااود، بلااه، اونو اات ماان و یفااه

 .کنما نضضض نه، من بها  لم نمک

صمیاازی بااه دختاارا انااداخت و رو بااه دو دختاار دیگااه و    خااانم اساادی نگاااه ت سااف 

 :داماداا  فت

  ن نم کشیدهضلقا شراتوشماها زکض ییرذ دارید یا مثل مه_

سیاسااتک تمااور هاار دو داماااد بالاا االه اعااالر صماااد ک کردنااد و داماااد بزر ااه بااا بااک  

 : فت

در مونااه  کااارر رو انتقااا: مااک خااودر نوکرشاام! رساار سااریار مثاال رساار خااودر مااک  _

  .خوریمتهران  خونه که هست، یه لقمه نونک هم که درمیاد همه دور هم مک

 :روزخندی زدر و  فتم

 از خونه، خونه بردیاست دیگهض درست اهمیدرضمنتظورتون _

 باال از اینکااه بخااواد خااوابک بهاام بااده، از خااار بلنااد شاادر و بااه اتاااز راااتم و بااا لاایال    

 :تماس  راتم و زود راتم سر ا ل موسو 

 عزیزر تو موااقک بردیا رو برای همیشه نگه داریمض_

  .مطمئنم خوریم، ولک درست میشهسشک نکن  یه کم با سورنا به مشکل مک_

 :لبخند رسایتک رو لبم اومد و  فتم

 !رس مامان و بابا شدن مگددمون مبارک _

خااودر از مبااارکک کااه  فااتم دلاام  رااات و لبخناادر رااات  راایا خمااع بر شااتم و      

 : فتم
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با همسرر  احبت کاردر، ایشاون هام کاامال باا  باو: حراانت بردیاا موااقاه  هماین            _

هام ا اه تمایال باه حراانت داریاد، ا ادار         کنایم  شاما  اردا از لحااج  اانونک ا ادار ماک    

کنیااد تااا داد اااه تکلیااف رو مشااخ  کنااه  البتااه مااا بااه ریااالک از ارث بردیااا دساات     

 .کنیم، مثل سورنازنیم و از خیی خودمون براا هزینه مکنمک

لقااا خااانم اساادی ا اارار کاارد کااه تااا اون مو ااع بردیااا بااا اونااا باشااه، کااه دوباااره مااه   

 :صروما کرد

ترسااه از ص ااای وای نااوه خااودذ رو صزار باادی بااا ایاان کااارض بردیااا مااکخاامامااان! مااک_

کنااهس از دساات دادن دکتاار و لاایال خااون اا االه بگیااره، میااای ب لااا کنااک  ریااه مااک  

راادر و مااادرا باعااث شااده تاارس از دساات دادن ایاان دو نفاار رو هاام داشااته باشااه!    

ود خااوری نااابخااوای بیاااریا راایا خااودذ تااا زمااان داد اااهض ب ااه ایاان بمااد تااو مااک

 !مونهمیشه! دیگه زیزی ازا نمک

 :تا خواهراا اومدن اعترا  کنند،  داا رو بلند کرد

دوناام واسااه زااک زشاامتون شااما دو نفاار خواهشااا دهاان منااو باااز نکنیاادس ماان کااه مااک_

 !دنبا: حرانته، عمرا ب ارر به هداتون برسید

رو خاا  لقاا  زند د یقاه بماد تایم مقابال زماین باازی رو باه نشاونه اعتارا  تارک و ماه           

 .  اشتند

 :لقا رو به من و مامان کرد و  فتبمد از راتنشون، مه

ر رو داریااد  سااریار صشاانا تااو داد سااتری زیاااد داشاات     ممنااون هااوای باارادرزاده _

ور سااا: تکلیااف داد اااه و حرااانت و انحوااار    کاانم ریداشااون کاانم، ایاان  ساامک مااک 

 .ورا ت مملور شه  اینگوری به نفع هممونه

هاا خریادر و باه خوناه راااتم      اس خاونگک خفات بارای ب اه    هماون شای دو دسات لبا     

ها از داشاتن لبااس خفات باه شادذ  وز کردناد، اماا اولاین ساختک حراور بردیاا            ب ه

رو همون شی باه محاه ورودر باه خوناه حاس کاردر  همیشاه اقا  ساورنا باه ب لام            
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کارد و خلاوتر از رسارر باه      ااه لایال ا یاتا ماک    ای نباود   اه  ررید و کاودک دیگاه  مک

  .کردتقبالم میومد و به سورنا شوخک شوخک دهن کگک مکاس

امااا اون شاای و تااک سااورنا بااه ساامتم دویااد و بردیااا یااک  اادر دورتاار از سااورنا         

وایسااتاد، اهمیاادر ااارز ن اشااتن بااین ایاان دو ب ااه کااار راحتااک نیساات  رو زمااین زانااو 

 .زدر و هر دو شون رو همزمان ب لم کردر

زد،  ااهک  لایال باه خاای زنادایک  ادا ماک       رو ماماان بردیا  اهک به تقلیاد از ساورنا لایال   

 فاات  بااه ییاار از مااا دو نفاار بقیااه زناادایکس امااا بااه ماان هم نااان دایااک مااک هاام مامااان

لقاا باه ریاروی از بردیاا عماه      کارد، ساورنا هام باه ماه     نسبتها رو از زبان سورنا بیان ماک 

 ههدیاا هردوشااون باارای خفاات همیشااه لقااا هاام   فاات و از حااق نگ شااته، مااه  مااک

 باهاشااون اونقاادر لاایال و ماان شاابها  ناا اره ااارز بینشااون کااردمااک تااالا و  راااتمااک

 کااردیممااک تااالا  بااردمااک خوابشااون ن اشااته بااالا رو ساار کااه کااردیممااک بااازی

اخازه اکار کاردن و یواه خاوردن باه بردیاا رو نادیم  باا ایان وخاود بمراک شابها باا              

واساات  ایاان خااور و تهااا خرریااد و مامااان و بابااای خااودا رو مااک ریااه از خااواب مااک

بینناد و  لیال باا بیاان اینکاه ماماان و بابااذ همیشاه رایا تاو هساتند، دارناد تاو رو ماک            

  .کردخورند، صروما مکاز یوه خوردنت، یوه مک

 :هوا ازر ررسیدیک بار وس  ماشین بازی بک

 دایکس راستک راستک دیگه مامان بابای خودر نمیانض_

وابا رو باادر، و همساارر زودتاار از ماان بهااا  بااه خاااتر ب ااه تااو  لااو نتونسااتم خاا 

 :راسخ داد

رشااتهای نینگااا، اسااتاد اسااپرینتر راتااه بااود یااه    یادتااه یااه  ساامت از کااارتون  ک  _

 سیاره دیگه، بمد دروازه بسته شده بودض یادتهض

 :کودکانه  فت

 یمنک باید منتظر شیم دروازه دوباره باز بشهض_
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 :ب لا کرد و بردیا رو روی راا نشوند

سات  ماماان و بابااذ رااتن یاه سایاره دیگاه، راه        ا یاه ترااه  عزیاز دلام، دروازه   نه_

ریاام ریششااون  هاار و اات دروازه هااا مااکبر شاات هاام نااداره  امااا ماان و تااو هاام بمااد 

 !ریم به همون سیارهبرامون باز شد، ما هم مک

 دایک هم باهامون میادض سورناض_

 :ا رو کشیدبا خنده بینک

بااه اون ساایاره  رااس دیگااه بهااا اکاار نکاان تااا و تااک  ریاامصره هممااون صخاارا مااک_

 !دروازه باز بشه

نزدیااک عیااد بااود، امااا هاایچ ا ااری از رایااان سااا: و شاارو  سااا: خدیااد تااو خونااه مااا   

هااا بااه رااارک نبااود  مثاال هاار سااا: خونااه تکااونک انگااار نشااده بااود، امااا هاار روز ب ااه 

ه بخاااتر راتنااد و بماادا هاام تااو خونااه برنامااه ساااخت کاردسااتک داشااتیم  البتاا   مااک

 .شدای صماده مکشد و یا عگلهنبود و ت، بیشتر شبها ی ا یا از بیرون  راته مک

 اهر اتااز را یرایک زنادان مرتای نباود، اماا اساتخر ماساه باه کماک دوسات شامالک             

هاا سار رر شاده بودناد  در ایان مادذ کوتااه، یاک         دار شاده و ب اه  لیال دوبااره ماساه  

ه سارزمین عگایای راتاه بودناد و زناد ساری       بار به  لمه ساحرصمیز و یاک باار هام با     

 !بر ک سوار شده بودندهم تو ایستگاه مترو یک ساعت تمار رله

ا اومااد و بمااد از اهاادای دو خااوراکک   لقااا بااه دیاادن باارادرزاده  دو سااه باااری مااه  

یکسان به هار دو، بردیاا رو تنهاا باه راارک بارد  را یرا ساورنا عاالک باود  بارخالف            

دن حگاام تفریحاااذ از حرااور دائمااک بردیااا بااه شاادذ توااور مااا بااه خاااتر بیشااتر شاا

کرد  زناد بااری هام دعواشاون شاد، اماا ساریما لایال تنهاا باهااا  احبت            استقبا: مک

 :کرد که

 !مون میره، اون و ت دیگه داداا نداریا ر با بردیا نسازی، از خونه_

 :یک بار سورنا با  ستاخک تمار  فت
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 !خوارخی بره، من ا ال داداا نمک_

و تااک بالاا االه لاایال بردیااا رو بااه خونااه مامااانم باارد، زد زیاار  ریااه و بااه یلاا       امااا 

کااردن ااتاااد! البتااه بااه بردیااا  فتااه بااود تااو اینگااا باااا تااا سااورنا رو بباارر خونااه       

 .نازی ب ارر و زودی بیارمامان

لقااا در داد سااتری ریاادا کاارده بااود، ی صخاار اساافند بااه کمااک صشاانایانک کااه مااههفتااه

و حرااانت کااودک بااا توخااه بااه تمایاال شاادید و وابسااتگک بردیااا  داد اااه تشااکیل شااد 

ر، باه ماا داده شاد  ماماان باه خاای ارث، وساایل ساهیال رو برداشات          به مان و خاانواده  

و بااه خیریااه بخشاایدس مماااد: سااهم ا رث خااانم اساادی از خونااه و داتاار کااار رساارا، 

ساااب از رااو: رهاان و ساارمایه داروخانااه سااهیال بهااا داده شااد و مااابقک بااه یااه ح     

 .ارزی منتقل شد تا ماه به ماه اخاره این دو مکان هم بها اسااه بشه

مو ااع سااا: تحویاال خااود لاایال ریشاانهاد داد بااه منااز: مااادرر بااریم و تنهاااا ناا اریم!!! 

باااوری بااه نماااد عاازاداری بااا رناا  مشااکک، و همینطااور  ماان و همساارر بااه خاااتر بااک 

دیم و از هماون لباساهای   هاا، تاو ایان مادذ سایاه نپوشایده باو       احساس ناامطلوب ب اه  

ای بااا کااردیم   باال از سااا: نااو لاایال یااه بلااوز داماان سااورمه همیشااگیمون اسااتفاده مااک

هاا مو اع   ر باا ا ارار همسارر و ب اه     لهای سفید بارای ماادرر خریاد و ماادر دلمارده     

ای تمااویه کاارد، امااا  اابح روز او: تحویاال سااا: لباااس مشااکک رو بااا لباااس سااورمه 

صور مشااکک رو انگیااز و مااال:ا دوباااره همااون لباااس یاام عیااد،  باال از اوماادن مهموناا 

 .روشید

داری سااپری شااد و روز سااور بااا ا اارار هااومن و امیاار همااراه بااا    دو روز بااه مهمااون

  .ردر و مادر لیال به شما: راتیم

هااومن و امیاار بااه  ااورذ اتفااا ک همکااار شااده بودنااد و دو روز در هفتااه در یااک       

شاد   حاک هاومن زیار نظار امیار انگاار ماک       بیمارستان خوو اک، بیهوشاک بیمااران خرا   

ایاان همکاااری در کنااار صشاانایک  باال، باعااث دوسااتک خااانواد ک ایاان دو شااده بااود و    
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کردنااد  یقینااا  مسااتقل از مااا کااه نقطااه اتوالشااون بااودیم بااا هاام رااات و صمااد مااک     

تاا  یر مطلااوب تیاارداد و صرا و همینطااور ترمااه و صراس در ایاان میااون بااک  ر اب تااه

 .نبود

 

ی خشااک و صاتاااب خااورده نشسااتیم و بااه موخهااای صرور و زیبااای      هاااروی ماسااه 

 ایمپلنااتا رروتاز  دریاا در ساکوذ خیاره شاادیم  ساورنا، بردیاا، تیارداد و صرشااک کاه        

 نزنااه، بهااا صساایبک دریااا رتوباات تااا بااود   اشااته مخوااوص رالسااتیک داخاال رو

تکاه   باا  صراس و ترماه  تار تارف اون کماک   بودناد   اودا:  کنادن  و باازی ماساه  سر رر

نوشااتند!!! مامااان و نااازی  کشاایدند و یاد اااری مااک هااا نقاشااک مااک زااوبک روی ماسااه 

کردنااد  محماادص ا ساار رر روشاان کااردن زدنااد و  ااحبت مااکخااانم بااا هاام  اادر مااک

صتا باود و امیار و هاومن باا همسرانشاون هار یاک بارای  ادر زدن باه سامتک راتاه             

 .بودند

 :لیال از رهلو بهم تکیه داد و  فت

زهااارنفرهس همونطااور کااه تااو دوساات داشااتک! کااک اکاارا رو    مااون شااد خونااواده_

 مون  سترده بشهضخوری خونوادهکرد اینمک

 :سنگک رو به ترف دریا ررتاب کردر

 ...ممنونتم که به خاتر من_

 :حرام رو  طع کرد

هاا باه را یرا زناد ک خدیادمون رسایدند  د ات        هی ک نگاو!    خادا رو شاکر ب اه    _

ا باه تاو داره بیشاتر میشاهض مانم کاه از ماماان زنادایک         کردی صماار باباا  فتنهاای بردیا    

  !کال استمفا دادر و شدر مامان لیال

 :رب   فتمبک
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تمامل باا بردیاا خیلاک ساخته! بخاوایم بابات کاار اشاتباهک دعاواا کنایم هماه اکار             _

کننااد زااون ب ااه خودمااون نیساات، بهااا محباات نااداریم، نخااوایم هاام زیاازی      مااک

  .کنهبها بگیم تربیتا ایراد ریدا مک

 :ها برددستا رو زیر ماسه

خیااا: حاارف مااردر! هاار کاااری درسااته بایااد انگااار باادیم  خودمااون باااور داشااته  بااک_

 !باشیم بردیا و سورنا ار ک برامون ندارند، درست میشه

ای بااه هب و*سااای بااودنا هااا درصوردر و علیااریم ماسااه دسااتا رو از زیاار ماسااه 

 :روا زدر

   د اات کااردی مامااان تااو یااک ماااه   شااته    یااه درخواساات دیگااه هاام ازذ دارر!  _

زقاادر دایااون شاادهض لاارزا دسااتا داره دائمااک میشااه، تمااار ماادذ داره زانوهاااا   

ترساام     هفته راایا بااردما زکاااپ، وسااع     رو ماسااای میااده از درد    خیلااک مااک   

 .... لبا هم خوب نیست

 :ررید وس  حرام

کنااه، هاام  بایااد بااراا ررسااتار بگیااریم  یکااک کااه هاام تااو کارهااای خونااه کمکااا   _

  .باهاا حرف بزنه و ن اره خونه تو سکوذ باشه و تو اکر و خیا: بره

 :دستا رو بین هر دو دستم مخفک کردر

دوناام تگربااه میشاه بااا هام زنااد ک کنایمض یااه خونااه دو ساه تبقااه مثال  اادیم!    ماک      _

خاوبک از زنااد مااه زنااد ک تاو یااه سااختمون نااداری    اما،   ببین شارای  عااو  شااده،      

ساااختمون شاادنمون نیاااز داره  توااور کاان  اابحها کااه میااری      ن بااه هاام مامااان ا 

هااا باارن رااایین راایا مادربزر شااون  زنااد سااا: راایا هاار دومااون  بیمارسااتان ، ب ااه

ب ااه بااودیم، نااه از نظاار ساانک از نظاار تگربااه زنااد ک مشااترکس ا ن مااا دیگااه باازرگ  

م باه خاای   هاا ها  خاوری راتاار کناه  ب اه    شدیم، مامان هم همینطاور  اهمیاده بایاد زاه    

خاادا کنناادس هاام اون بنااده اینکااه برنااد مهااد کااودک راایا مادربزر شااون بااازی مااک  
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هااا       بو: کنااک بهاام لطااف کااردی،  بااو: هاام نکنااک درکاات بااره هاام ب ااهلاا ذ مااک

 !کنممک

 :زند لحظه سکوذ کرد و بمدا  فت

  .کنمدر موردا اکر مک_

 :با خنده  فتم

  .بقه برامون ریدا کنهرس من به بنگاه میسپارر که یه خونه دو ت_

 :روزخندی زد

 !خیلک رررویک!    من که هنوز موااقت نکردر_

 

 «لیال»

کاردر باه   شاته و هشات ساا: رایا رااتم         همونطور که به موخهاای دریاا نگااه ماک    

هاااا و خاااردکن، دخالتهاااا و اراااولیها، تاااناهاااای اعوااااباختالاااااذ و ساااو تفاهم

تک و زحماات مسااتقل شاادن،     در  هااا، کااارذ زدنهااای ورود و خااروج، سااخ  ناااراحتک

کنااار ایاان مااوارد، دخالاات در تربیاات ارزنااد و ااارز   اشااتن ییاارارادی بااین دو نااوه  

ای نبااود کااه بشااه بااه راحتااک ازا بااه خاااتر وساامیت خاااص بردیااا، اینااا مااوارد ساااده

 .  شت

 اادای راادرر کااه مخاتاای  اارارر داده بااود باعااث شااد متوخااه زمااان و مکااان املاایم   

خاایک کاه تاا زناد د یقاه  بال سایاوا نشساته باود          سات، هماون  بشم  کنار دساتم نش 

  .ها راته بود و با اونا سر رر بازی شده بودو ا ن ریا ب ه

 :لبخندی به روی ردرر زدر

 احوا: بابایکض خوا میگ رهض_

 :راسخ لبخندر رو داد

 زیادی تو اکری باباخان! زیزی شدهض_
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 :تبسمم کمرن  شد

 !مادرا تو یه ساختمون زند ک کنیم سیاوا تمایل داره دوباره با_

 :روزخندی زد

، اماا مان   ”کناه باه مارده کاه رو بادی کفانا رو نگاس ماک       ” فات  ا ه ناازی باود ماک   _

 کنمس ا ن  د در  د مخالفک یا دو دلکض کدور یککضحالا رو درک مک

 :بازی کردرهای زیر دستم بازیبا ماسه

 !نود در د مخالفم! دو د: یمنک رنگاه رنگاه_

 :دید و صرور زد رشتمخن

  !نگرانک مشکالذ او: زند یت دوباره تکرار بشهض_

 :با سر ت یید کردر و ادامه داد

خواساتید یاه خاور    ا ن با اون مو اع خیلاک اارز کاردهس اون مو اع هار کادومتون ماک        _

حیطاه  ادرذ خودتااون رو باه ر  بکشااید، اماا ا ن دیگااه زناین زیاازی نیسات  حیطااه       

داریااا تااه شااده  مااادر شااوهر تااو اولااین تگربااه عااروس اادرذ هاار کاادومتون ر یرا

خواسااته همااون ساابک زهاال سااا: راایا رو در راایا بگیااره  تااو و ساایاوا بااوده، مااک

علااام و درایااات زناااد ک مشاااترکتون مثااال ا ن نباااوده، تگرباااه و رختگاااک ا ن رو    

کاانم ا ااه یااک سااا: او: زنااد ک مشااترک، عااروس و داماااد   نداشااتید  ماان اکاار مااک 

همنشااین بشااند اوساعشااون خیییلااک متفاااوذ از اینااه کااه از     مسااتقل باشااند و بمااد  

 ابتدا همنشین باشند! متوخهک زک میگمض

 :ی  حبتا رو  راتت ییدی سر تکون دادر که دنباله

حا: سایاوا رو درک کان، حاا: مادرشاوهرذ رو هام همینطاور  باه ایان اکار کان           _

یااان خااوان باارن مدرسااه، ساااعت یااک، یااک وناایم م هااا مااکدو سااه سااا: دیگااه ب ااه 

  !رسک خونهخونه، در حالیکه تو ساعت سه، سه و نیم مک

  .کنماینا که مهم نیست! حا  تا اون مو ع یه کاریا مک_
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زهاال رسااوند  امااا باااز هاام دلاام    _ده بااه شواات  _حراهااای بابااا تردیاادر رو از نااود 

 .خواست خطر کنم و صراما املیم رو از دست بدرنمک

ازیشاون شارکت کاردر  دو تاا  اودا: باا اا اله        هاا اومادر و مان هام تاو ب     به کنار ب ه

کردناد بادون تخریای  ودالهاا از زیار بهام نقای        سک سانت کناده بودناد و تاالا ماک    

بزننااد  بمااد از مواقیاات و اتمااار عملیاااذ حفاااری، بااا سااطل تااوی یکااک از  ودالهااا صب 

ریختند که باعاث شاد دیاواره هار دو  اودا: نشسات کناه و عماال رارویه ناابود بشاه             

 !ای کندندها شادی کردند و دوباره  ودا: دیگهنابود شد، اما ب هررویه 

 خوشااحا: از شااادی هاار زهااار ب ااه، ساانگینک نگاااهک رو روی خااودر حااس کااردر      

خااانور رو بااا لبخناادی برلاای و زشاامانک نمناااک در حااا:       زشاام  ردوناادر و زری 

 :نظاره خودر دیدر  خواب نگاه مهربونا رو دادر و ریشا راتم

 رید براتون بریزرضخوزایک مک_

 خوار  حو له داری با هم حرف بزنیمضنه مادر، زایک نمک_

 :دزار دلهره شدر

 .بله، حتما_

خااانم در ساااحل شاارو  بااه  اادر زدن    هااا رو بااه مامااان سااپردر و همااراه زری   ب ااه

روی راار سااکوتمون   فااتس کمااک کااه از ریاااده  کااردیم  ساااکت بااود و زیاازی نمااک   

 :  شت، یادصوری کردر

 !تید با هم  حبت کنیمخواسمک_

 !صره_

هااا رو کناده درختااک کااه اونگااا ااتاااده بااود، نشسات  بااه نازااار رو بااه روا روی ماسااه  

 :نشستم

 در مورد بردیاست و سفارا و این زیزاض_
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 !نه_

دیگااه زیاازی نگفااتم و اقاا  منتظاار نگاااها کااردر، دوباااره سااکوذ کاارده بااود، ماان  

بااراا خیلااک سااخت بااود    هاام  وااد شااکوندنا رو نداشااتم   اااهرا شاارو  مکالمااه  

 :اما با خره د: به دریا زد

سهیال خیلک به احماد وابساته باود، مایگن دختارا باباایک هساتند ایان در ماورد احماد           _

و ساهیال زناد برابار حالاات عاادی باود  بماد از اااوذ رادرا، سایاوا خاای احمااد رو          

ا رو خریااد، کارهااای متفر ااه مناساابت باارای سااهیال هدیااه مااک  بااراا  رااات  بااک 

داد، حتااک در مااورد نااازکک و کلفتااک ابروهاااا و رناا  و مااد: لباسااهاا    ار مااکانگاا

شاون عاالک باود    ر اب تاه کال داشاتند، دعاوا و مشااخره داشاتند، اماا       داد  کال نظر ماک 

کااه تااو اوماادی  تااو کااه اوماادی تمااور ساایاوا رو تواااحی کااردی و ماان و    تااا و تااک

ای هام باود،   یگاه سهیال هر دو ماون کام صوردیام  شااید ا اه باه خاای تاو هار دختار د          

سااهیال باااز هاام دزااار همااین احساااس میشااد  اون ا ااال دوساات نداشاات ساایاوا زن   

تاونم بگام یاک  ادر تاو      بگیره! بمد هم کاه باا ساریار ازدواج کارد و باه خارأذ ماک       

زد احساااس خوشاابختک نکاارد  حتااک اینکااه ساایاوا تااو رو عزیاازر و عشااقم  اادا مااک 

کاارد، عقااده شااده بااود بااراا  و سااریار سااهیال رو خااانم یااا همااون سااهیال خطاااب مااک

کاارد و هدیااه شااد، و ات می اشاات، اکاار ماک  اینکاه ساایاوا بارای تااو ارزا  ائاال ماک   

خریادس درمقابال ساریار کاه باا یاه کاارذ هدیاه عیادی و تولاد رو از سار خاودا             مک

کاارد! تااو بااه سااهیال بااد نکااردی، امااا دختاارر رو تااو حساااس بااود و ایاان        باااز مااک 

 ...حساسیت باعث شد که   باعث شد که

 :حراا رو  طع کرد و بمد از زند لحظه دوباره شرو  کرد

خاوبک باا زنداداشات ریادا      ر اب تاه بها حاق باده  تاو هام ا اه خاای ساهیال باودی         _

هاا رو خونادر کاه بگام ساهیال دیگاه دساتا از ایان دنیاا          کردی    همه این روساه نمک
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د، کوتاه شاده، ببخشاا! زناد باار تاو زناد یت ناخ اوماد، هار زناد باه هاداا نرسای             

 .اایده بودن کاراا، ببخشااما تو به خبران بک

خااانور  اااه باادنم کاارده بااودرس باایا از زری  دساات راسااتم رو عقاای باارده و تکیااه  

دونسااتم کااه ماانم زنااد بااار خلااو سااهیال از  وااد نمااایا خوشاابختک بااازی کاارده   مااک

ریخاتم،  بودر تا حر اا رو دربیاارر  در وا اع مان روی هیازر خماع شاده بنازین ماک         

کشاید  راس مان هام مقوار باودر! لبخنادی باه روی ماادر دایدیاده           ریت مکسهیال کب

 :زدر و  فتم

بااه شاارتک کااه شااما هاام ماان رو کاماال ببخشااید، هراتفاااز ناخوشااایندی کااه بینمااون  _

 حساب بشیم   بو:ضحسابه بکتا ا ن ااتاده اراموا بشه! بک

 .دست دراز شدر رو در دست  رات و محکم دست داد

و بااا دیاادن تبساام سیاوشااک کااه بااا بردیااا و سااورنا ساار رر    هااا بر شااتمراایا ب ااه

دلیال خوشابختک رو باا تماور وخاودر حاس کاردر  دوسات         کایت هوا کاردن باود، باک   

داشااتم اون لحظااه رو مثاال عطاار تااو شیشااه  خیااره کاانم و هاار و اات دلاام خواساات     

رایحااه دلنشااینا رو استشاامار کاانم  ساایاوا بااه تاارام بر شاات و بااک هاایچ کالمااک   

ا خونااد  بااه تااراا راااتم، دسااتم رو در دساات  رااات و اشاارد   ماان رو ناازد خااود

 :ای  فتمبدون هیچ تفکر و اندیشه

  .ساختمون میشیم بو:، هم_

 :کنم، با لبخندی دلنشین  فتدونست  بو: مکمتمگی نشد، یقینا مک

نهااا: خرمااالویک کااه روز عقااد کاشااتیم رو یادتااهض دیگااه درختااک شااده باارا خااودا   _

و بهااا اااروختیم داره میااره خااارج از کشااور، خونااه رو     اونااک کااه خونااه راادری ر   

خااوری ازا اسااتفاده شااده،   اشااتتا باارا     خااراب نکاارده و ایاان ماادذ همااون    

خااریم  راااییز امسااا: از خرمالوهااای    ااردیم همونگااا رو دوباااره مااک  اااروا  برمااک 

  .خوریمدرخت خودمون مک
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