
 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 1@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 2@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 اشتنتد دوباره ویایر

 به قلم ماهابانو

 کاربر انجمن برتر ماه سان 

 

 تو این دنیای بی خبری تو رفتم

 .و خودم رو درگیر نبودت کردم

 اش زمان به عقب بر می گشتک

 فتم.بیشتر و عاشقانه تر در آغوش می گر را تا تو

 

 

بدون  ،باز هم مثل هر دفعه تنها بودم. صدای جیغ و داد از بیرون از دادگاه هم قابل شنیدن بود

 دم.ابا دست و پای لرزون وارد دادگاه شدم و یک گوشه وایس .هیچ پشت و پناهی

 باز هم منتظر کسی بودم که یه روز تمام دنیای من بود.

 .ماهم. جلوی پدرم و مادرم، خانوادادیه روز به خاطرش جلوی یک دنیا وایس کسی که

بردم. عاشق چه کسی شدم؟ پی می مبیشتر به حماقت ،مثل هر دفعه با فکر کردن به سرنوشتم

 چرا عاشق شدم؟

 مدم.وبا صدای مجد به خودم ا

 مجد گفت:

 خوبین خانم ملکی؟ _
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 بدن؟ امروز حضانت بچم رو بهمممنون خوبم. آقای مجد امکان داره  _

 ه.باید واقع بین باشیم خانم ملکی. امکان هر چیزی امروز هست. شاید امروز برد با ما نباش _

می برای چند لحظه دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد. اگه دستم رو به دیوار نگرفته بودم حتماً

  فتادم.

 مجد یه لیوان آب جلوم گرفت و گفت: 

 االن نوبت دادگاه ما هستش. ،ملکی مبخورین خان _

 مجد دوباره گفت:

امکان داره که حضانت به شما واگذار نشه. هم این که ممکنه همسر شما سابقه افسردگی  _ 

 شما رو به عنوان مدرک به دادگاه نشون بدن.

 با نگرانی گفتم:

 خوره؟ آخه سوابق پزشکی من به چه درد دادگاه می _

 مجد گفت:

ولی در هر صورت یک مدرک هست که را ؛ما فکر می کنید به درد بخور نیستدرسته که ش _

 تونه عوض کنه.ی دادگاه رو می

 .وکیلش و اون زن مکارش وارد سالن دادگاه شدن و کنار ما ایستادن ،بعد از ده دقیقه امیرعلی

نفرت عشق وگن که بین راست می واقعاً .قدر نامهربانانه نوشته شده بوده داستان زندگی من چ

 س.افقط یک قدم فاصله

فق االناما  ؛کسی که یک روز بعد از خدا همه کسم بود و حسم بهش چیزی فراتر از عشق بود

 ط ازش متنفر بودم.

 .کردمبا همه ی بدی هایی که در حقم کرد باز عاشقانه هام رو تقدیم وجودش می
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 !ت یا برد؟باخ .ساختم و آخرش رسیدیم به این مرحله از زندگی، موندم

ولی مادر بودنم بهم انگیزه داد تا عاشقانه بمونم پای و؛ جنگیدمشاید اگه ضعیف نبودم االن می

 جودم، دخترم.

 .دختر من ،ناز من دلنازم .. .ولی مادر کسی شدم که جزئی از وجودم شد ؛شاید از خونم نبود

 (بعد ی چند لحظه)

 نوبت ما بود. حس بدی داشتم.  

روی صندلی ننشستم و امیر علی هم با چند صندلی فاصله سمت راست نشسساکت و مغموم 

 ت. 

 قاضی بسم اهلل الرحمن الرحیم زیر لب زمزمه کرد و گفت:

عمادر واقدادگاه بعد از بررسی مدارک و دادخواست طرفین، حضانت دلناز احمدی به پدر و _ 

 گیرد.ی او تعلق می

 خارج شد و مردم. وح از بدنمر برای چند لحظه احساس کردم

 ولی آخر باز هم من موندم و تنهایی هام. ؛یم رو پای امیرعلی و دخترش گذاشتمونجو

 گذاشت وابسته بشم. عادت کنم، بشه جزئی از قلبم. بعد ازم گرفتش.

 بلند و با صدای رسا گفت: ،مجد با عصبانیت

سال قبل دخترشون رو پشت  ۴آقای قاضی این عادالنه نیست. خانوم سوگل ناصری، حدود  _

 آقای احمدی گذاشتن.ی در خونه 

 کردن. درخواست تجدید نظر دارم. مدت خانم ملکی با جون ودل این دختر رو بزرگ تمام این

نگران مجد بو کم کم صداهای اطرافم برام کم و کمتر شد. آخرین چیزی که دیدم. چشم های

 د و بعد تاریکی مطلق.
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 (فلش بک)

م رو اهحسابی دیرم شده بود. سریع از روی تخت بلند شدم و لباس فرم مدرس ،وقتی بیدار شدم

 پوشیدم .

خوردم زمو رو برداشتم و به سمت در حیاط دوییدم. وسط حیاط پام پیچ خورد  با عجله کیفم

 ین.

با هر تکون جون از بدنم در  .تونستم خودم رو تکون بدم نمی درد عجیبی تو پام پیچید، اصالً 

 یومد. با درد بلند گفتم:یم

 آخ پام. بابایی جونم بیا که مردم از درد. دختر نازت مرد. ،بابایی بیا _

 یومد. خندید و گفت:سهیل رو دیدم که با عجله به سمتم می

 ی؟راه بر بار شد تو درست یک از؟خوردی زمین ب ،ای دست و پا چوبی _

جیغم در اومد.  ،پام خورد هحسابی ورم کرده بود. دستش که ب پام ،وقتی که شلوارم رو باال زد

 کرد.خیلی درد می

 با درد گفتم:

 کنه. سهیل فکر کنم شکسته. آخه خیلی درد می _

 تا بریم بیمارستان.و صدا زدم. با کمک بابا و سهیل تونستم بلند بشم ردوباره بابا 

 ز مسیر طوالنی باالخره رسیدیم.بعد ا 

کردم. درد پام بی اندازصندلی های آبی بیمارستان منتظر نشسته بودم و از درد گریه می یرو 

مد کنارم نشست وشد که بخورم . بابا اگرفته بود. کاش یه مسکن می ه بود و آروم و قرار رو ازم

 با همون مهربونی ذاتیش گفت:، و دستی به سرم کشید

 کنی؟ خوبی بابایی؟ چرا گریه می ،دختر گل من _
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 تونم تحمل کنم.نمی کنه. اصالًبابا پام خیلی درد می _

 صبر کن بابا. تا چند دقیقه دیگه نوبتمون میشه . _

 طاقت فرسا باالخره پرستار با هزار فیس و افاده صدامون زد. ی بعد از ده دقیقه

 پدرم دست داد و گفت:با احترام با ،رود ما بلند شدپشت میز یه دکتر جوون نشسته بود که با و

 ؟دیاچه کمکی از دست من بر می _

 امروز صبح خورد زمین و پاش ورم کرده. _

 دکتر یک نگاه بهم کرد و گفت:

 شه شلوارش رو تا بزنی.می _

 . بعد از یک مکث کوتاه دکترشد قطعاًمن بود اون روز از درد بی هوش می اگه هر کسی جای 

 گفت:

 ولی به احتمال زیاد مو برداشته.؛ باید عکس بگیریم _

 به بابا گفت:

 برین بخش رادیولوژی تا عکس از پاش بگیرین. بعدش عکس رو برام بیارین.  لطفاً _

 بابا گفت:

 .حتماً، ممنون آقای دکتر _

خروج ما از  دم. سهیل پشت در اتاق منتظر نشسته بود. باومکمک بابا لنگیده لنگیده بیرون ا با

 مکم کرد تا روی ویلچر بشینم.کاتاق اومد، زیر بغلم رو گرفت. 

 

 هاگه درد داشته باشی اون وقت
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 .یبرپی می که به کندی لحظه ها

 

 پرستار اسمم رو صدا زد برای عکس برداری.، بعد از سه ربع ساعت

 .خانم سها ملکی _

 ولی پرستار نذاشت داخل اتاق بیاد و گفت:  ؛سهیل ویلچر رو به سمت اتاق برد

 همراه خانم ندارین؟  ،خانم ملکی _

 گقت: سهیل

 ممکنه من بیام؟ . نه _

بیرون بمونین. یه  لطفاً .برای سالمتی همراه ضرر داره هفقط برای کمک پرسیدم. اشع، یرخ _

 تخت بخوابم .ی کمک کرد روو داخل اتاق رد من رو ب، چشمک به سهیل زد

مد واد . پرستار ایکردم که حس جونم داره در میدرد کشیدن خسته شدم. کم کم حس می از

 و عکس رو دست بابا داد. سهیل هم ویلچر رو به حرکت درد آورد. 

 ولی مو برداشته.؛ دکتر بعد از دیدن عکس گفت که نشکسته

 لرزیدم.رس میاز است ،اتاقی که قرار بود پام رو گچ بگیرنی ود تبر رو بابا دوباره من

 .هم درد جا انداختن رو چشیده بودم خیلی استرس داشتم. آخه قبالً

یک  ،بودرفته بود. چون باید حجره میبابا هم تخت منتظر دکتر بودم. سهیل کنارم بود و ی رو

 قرار کاری داشت.

 مد. ودکتر با یک میز چرخ دار که وسایل رو توش چیده بود ا

 گفت:
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 ؟در چه حالی ،کوچولو مخب خان_

 سال سن بچه باشم. ۱۷.۵فکر نکنم با  _

 با تخسی خندید و گفت: 

 االن خوبه؟ مخان. ی فرمائیدم درست، بله بله  _

 دم.درد سر تکون دا با

د. اول کمی ومدوباره جریان گرم زیر پوستم به حرکت ا ،وقتی دوباره دستش پام رو لمس کرد

اومتا به خودم . محکم بغل کردرو  سهیل من ایلحظهپام چرخوند که از درد آخی گفتم. برای 

ام حس کردم و جونم از تنم بیرون رفت. بی حال ی پردی شدید تو، دخواستم بپرسم چراو م د

گرم شد و از شدت درهام کم کم چشم، تو بغل سهیل ولو شدم. حتی انرژی نداشتم حرف بزنم

 د بی هوش شدم.

 ولی پام تکون نخورد. ؛خواستم تکون بخورم. کجام ونستمدنمی، ام رو باز کردمهوقتی که چشم

 با تعجب به پام نگاه کردم که دیدم پام تا زانو توی گچ بود.

 ... .همه و همه .دکترو گچ  ،ومد چی شده. صبح، زمین خوردن، بیمارستانیتازه داشت یادم می

 در باز شد و دکتر وارد شد .  که اتاق رو نگاه کنم مدونچشم چرخ

تپش قلبم برای چند لحظ. دفعه گر گرفتمیه سنگینی کرد و  امهسینی قلبم برای لحظه ای تو

شنیگه صداش رو دکتر می. اداشتم از خجالت میمردم. ه به قدری بود که خودمم تعجب کردم

 رفت .می ابروم قطعاً ؟شدد چی می

 ؟احساس ضعف یا سر گیجه نداری ؟در چه حالی ،خب خانم غشی _

 گفتم: با اخم

 .خیر _
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کنم یک هفته نبااکید می، تتا یک هفته. تونی مرخص بشیپس می، ه خوبیک خب مثل این_

ید راه بری و بعد اونم تا سه هفته باید از عصا استفاده کنی. خداروشکر نشکسته پات فقط ترک 

از کردن ی، ماه بعد باید بیای برای بشاگه فشار نیاری یا حرکت نکنی زودتر خوب می ،برداشته

 .گچ پات

 د.ایی بودم که از همون لحظه دین و ایمونم رو به باد داهن محو اون چشمو مزداون حرف می

 ایی به سیاهی آسمون خدا و مژه هایی بلند مشکی.هچشم

راهی بیم اشمن به شوق دیدن دوباره و ردم تموم شدکچیزی که فکر می یک ماه زودتر از اون

 ارستان شدم .

 گنجیدم.از شوق دیدنش تو پوست خودم نمی 

نگاری . ااش هر لحظه رو به روم بوده. یک ماه بود که هر شب چشم..شاید عشق باشه حس من

 جدی جدی خل شدم و خبر ندارم.

 نداره؟ ؟ ن داره. زدونم کی هستنه می ،شناسمآخه من نه اون رو می 

 .ا نهخد، من عاشقشم .یرمیماگه زن داشته باشه من م 

 مدن دکتر شدم.اوصندلی نشستیم و منتظر ی با کمک سهیل رفتم داخل، رو

لی نیومد و یک دکتر دیگه به جاش ؛ ودنش بودماومشم انتظار . چیه ربعی بود که منتظر بودم 

 .گرفتم و رفتیم داخل اتاق م روهابه هر طریقی بود جلوی ریزش اشک اومد.

 دکتر گفت:

 اد؟یبر می چه کمکی از دست من ب،خ _

 سهیل گفت:

 گچ پاش باید باز بشه. _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 10@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

ی هاواستم اون دکتر مهربون با اون دستخمن فقط می. نه می دیدم ،شنیدمانگاری من نه می

 گرم و جادوییش باشه.

وقت  م،رفتن. حسابی مشغول درس و مدرسه بودیومدن و میمی روزهای معمولی پشت سر هم

 واسه سر خاروندن نداشتم.

 کالس طراحی معلم گفت:سر 

 ه.گیرآخر ترم نمره کامل رو می ،شه و اول بشهاهر کسی بتونه یه نمونه بکشه که خوب ب _

 گفتم:

 گیرم.سوگل اگه من اول بشم؟ نمره کامل رو می _

دو ساله از تو بهتر میی شی؟ بچه کنی، اول میآخه تو با اون طراحی های داغونی که می _

 شه.ک

 یدم چی؟اگه من خوب کش_

هر چی که خ ،هار. اگه تو نمره کامل رو گرفتیایام خونتون نمی ،گرفتماگه من نمره کامل رو _

 واستی.

 پیشنهادش خوب بود. گفتم:

نکمی یام خونتون هر چی که من دوست داشتم برام درستیرفتم، مگ من نمره رو پری اگه _

 ی.

 .قصر نیستمولی اگه آخرش باز بیمارستان رفتی من م ؛باشه _

ونم چه دردی بود که توی جونم افتاداسم بیمارستان که اومد، یاد اون دکتر جوون افتادم، نمی

 ام بود.هچشم یده بود؟ هر لحظه چهرش جلو

 شد که مهرش به دلم بیفته؟میآخه با یک دیدار کوتاه چه طور  



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 11@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 ازش پرسیدم:

 خوایی بکشی؟چی می _

 دونم.نمی فعالً _

مژه و ابروهایی کموبا دوتا چشم سیاه ، سیاه قلم رو دستم گرفتم و بدون اینکه بخوام b6مداد  

 ی اصلی صاحبش بشه.هاسعی کردم به هر نحوی شده شکل چشم .ن کشیدم

فقط یک دفعه دیگه ببینمش. برخواست . دلم میشددل منم زیر رو رو می ،با هر حرکت مداد 

که بخواد تکون ون اینبد کشیده.  فقط دوتا خط کشیده بود.گشتم سمت سوگل تا ببینم چی 

 بخوره تو فکر بود.

 سوگل چرا تو فکری؟  _

 نه نیستم. _

 چرا ناراحتی دوستم؟ .خورممن اگه تو رو نشناسم به درد نمی _

 دونی؟ه میرو کاجرای من و امیر م _

 اتفاقی افتاده؟ .خودت گفتی، آره _

 ت:شک گفاز ایی پر هابا چشم _

 فکر کنم این رابطمون آخرشه.  _

 .چرا؟ چه طور این قدر مطمئنی؟ شما که خیلی هم دیگه رو دوست داشتین هی _

 هامون نصفه موند. ا صدای دبیر حرفب

سر کالکه ستید نیمتوجه  انگاری اصالً ،کنینمیساعته پچ پچ ها چه خبره؟ اون عقب یکمخان

 .س درسین

 نگرانی گفتم: با دل
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 ببخشید.  _ 

 یواش توی گوش سوگل گفتم:

 امروز بیا خونمون حرف بزنیم. _

 باشه. _

 .دقیقه طاقت فرسا، باالخره زنگ آخر هم خورد و تعطیل شدیم۲۰بعد از 

 حین جمع کردن وسایلم گفتم:

 ؟هامیر چه جور پسری ،سوگل مگمی _

 چه طور؟ _

کم  س؟ بابا یکهاشکلیه؟ چه جوری عزیزم چه ستنباید بدونم عشق دو ،خوب من دوستتم _

 حسابی کنجکاو شدم.  ،بگو درباره اش

ولی فکر کنم اون  ؛دست و دل بازو  خوب، مهربونه. خیلی پسر ماهی .من عاشقشم ،وای سها _

 کنه. درباره من این طوری فکر نمی

 بغض کرد و چشم هاش پر از اشک شد.  

طاقت ناراحتیش رو ، جای خواهر نداشتم بود شد.دلم خون می، کردوری بغض میج وقتی این

 .نداشتم

 خبر دارن؟ اتهوادانیگه رو دوست دارین. سوگل خد هم، باالخره عاشقته _

 :با گریه بیشتر سرش دو تکون داد و گفت

 بفهمن که االن این جا زنده نبودم. نه. _

اگه حرف به گو مسائل حساسن؟ در روی اینه قپدر و مادرت چ سوگل مگه فراموش کردی _

 .کشتتش پدرت برسه می
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 با گریه گفت: 

 یچ کس به فکر من نیست.، هخیلی بدبختم _

 وان.خصالحت رو میو خیر ها ت باشی؟ باید از دید مثبت نگاه کنی، شاید اونبخچرا بد _

 با لجبازی سری تکون داد و گفت:

ایهر جور بشه به دستش میخوام. فهمم. زندگی بدون عشقم رو نمیسها من خودم بهتر می _

 .رم

ش گوش بده اها و نصیحت های خانواده ا بود که بخواد به حرفهسوگل کله شق تر این حرف

 دنده و خود رای بود. یک

 سوگل گفت:

 پارک؟ یای بریممی _

 آخه به مامانم خبر ندادم.  ،نه _

 باش.قدر بچه ننه نباش. استقالل داشته  جون هر کسی دوست داری این _

ولی دوس ؛درسته بابام تو رفت و آمد من سخت گیر نیس. کن منم درک لطفاً ،سوگل جون _

 م.راون جایی ب ی ت هم نداره بدون اجازه

 نقی گفت: عسوگل با بد

لم بر. دسوگل حسابی تو فکر بود ،راه رفت به خونه یشما. توی س بریم همون خونه ، پخب _

عاشق کسی شده بود و نمی تونست کنارش باشه. برام جای سوال بود که چرا  ،اش می سوخت

 کنن موضوع رو؟علنی نمی، اگه هم رو دوست دارن

 ؟نینکچرا علنی نمی، سوگل شما که این همه هم رو دوست دارین _
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ق امیر با همه اخال. خواد رو نداره. خیلی استرس دارمدرست و حسابی که می رِآخه هنوز کا _

کدر فکر کردم دیگه نمیق این. نهکچندتا عادت بد داره که ته دلم رو خالی می، ای خوبشه

 شم.

 یعنی چه عادت هایی؟ _

 ضیبع .خیلی هم عجوله ،به یه چیز قانع نیسه. نزهر چیزی دلش رو زود می ه،دمدمی مزاج_

کنم اینم م. فکر میگه باید مستقل بشهم می ایی داره.  فعالًج ی بیهاهم از من انتظار هاوقت

 از بدبختیمه. 

 عزیزم کی گفته بدبختی؟ _

 این نبود؟   عماگه نبودم که اوضا _

کمی ص ،می بینه که گره کارت رو باز کنهح نخدا صال در مطمئنی؟ شاید فعالًق از کجا این _

 .نهکگاهی فاصله رابطه ها رو محکم تر می .خیلی پیگیرش نباش. بر داشته باش. بهش گیر نده

 ر روز همه ونم.تولی نمی؛ وام انجام بدمخاین هایی که تو گفتی رو منم میی باور کن همه  _

 همارمولکی یکه. از اون هفت خط های روزگار هم تشدوس ون، اره خونه مجردی دوستشمی

 ترسم رفیق بد از راه به درش کنه .می .که لنگه نداره

 .نیست سوگل .ای وای _

 ؟چی نیست _

 باز فراموش کردم. ت،ید هام نیسلک _

 .خوب زنگ در رو بزن، ای بابا _

 شکر عزیز جون خونه بود. رو خدا، ه به من مهلت بده زنگ در رو زدک بدون این

 بله؟ _
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 مردیم از خستگی . .در رو باز کنین ،منم سوگل عزیز جون _

 .عزیز جون خندید و در رو باز کرد

 .روی اولین صندلی انداخت خودش رو، سوگل که حسابی خسته بود

 عزیز جون گفت:

 ظهر بخیر. ،سالم دخترها _

 سوگل با خودشیرینی گفت:

 ؟خوبی عزیزم .سالم مادربزرگ جون  _

 ره.ذااگه این درد پام ب خوبم، ای خداروشکر _

 گفتم: 

 خوبین شما؟ ،جونم سالم عزیز جون _

 مدرسه خوب بود؟ ،مادر فدای تو دختر نازم بشم. خوبم _

 .خوب بود، خداروشکر بد نبود _

 ار بخوریم.ناه تون رو بشورینهاسریع دست ها،دختر _

 عزیز جون منتظر بقیه نمی مونیم؟ _

 دانشگاه داشت. س، پدرت هم که حجرشه و سهیل همامادرت که مدرسه .نه دخترم _

 ر ؟اهان محاال چی داری ،امروز حسابی به زحمت افتادین _

 عزیزم. کته با کباب دیگی _

 رسیدم:پ فتم طرف اتاقمرهمین جوری که می

 ؟با کره فراوون دیگه_
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 ه مادر، با کره فراوون. آر _

آخه از اون سوگل تنبل بخار .آشپزخونه کمک عزیز جونی سریع لباس عوض کردم و رفتم تو

 .ی بلند نمی شد. سریع یه ساالد درست کردم و میز رو چیدم

 . گفتم:سوگل خود به خود پیداش شد 

 بدبخت شوهرت. ، واقعا خیلی تنبلی سوگل _

 مگه من نوکرشم؟  _

 ولی همسرش چرا.؛ نوکر نه _

 کنیم.ذات رو بخور. تا اون موقع یه فکری به حال تنبلی منم میغ بیخیال عزیزم، _

 عزیز جون گفت:

ی رو هم جوون... کردنپچ پچ می هاکنین. زمان ما اگه دخترپچ میقدر پچه چ هاوای دختر _

اما پیر که بش ؛درد نداری، مید داریا شما ها دارین، قدر این بهار رو بدونین. جووون که باشی

 ین... .

قدر دوست داشتم که آب از لب و لوچم راه افتاده بود.  این من عاشق کته های عزیز جون بودم

 هاستم تو خونه اوندونخورد. میانگاری از قحطی اومده بود، دو لپی می .بدتر از من سوگل بود

محبت رو پدر و مادر سوگل توی یاد دادن بیش از حد مسائل دینیت. از این غذاها خبری نیس

 به بچشون بود. ها، رفتن به مسجد، سفره های مذهبی و تکرار هر روزه این

  خیلی خوشمزه بود.، دستت طال مادربزرگ _

 نوش جونت مادر. _

ظرف های کثیف دست خودت ، ار خوردی و چتر شدیاهجایی که ن خب سوگل جون از اون _

 سه.*می بو رو
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 کشید.ره برام خط و نشون میس از پشت سر سوگل عزیز جون یک

 من هم با بی خیال گفتم: 

ر اندازه ای که خورذاغریبه نیست، بکه سوگل . شهمی شیرت خشک ،حرص نخور عزیز جون _

 ده بشوره. 

 :عزیز حسابی جوش آورد و گفت واقعاً هاین دفع

 سوگل مهمون ماست. ،دخترم هزشت _

 ار بشوره.ذبد، نیست عزیزم. خودش خودش رو مهمون کر _

 :گفت هامسوگل که دید عزیز ناراحت شده از حرف

 شورم ظرف ها رو .می خودم اشکال نداره، ای بابا مادربزرگ _

کنم که گوشم کشیده  نروش زیون رویخواستم تلومی .مدم بیرونومنم بی خیال از آشپزخونه ا

 شد .

 زشته مهمون ماست. ؟یگفتطفل معصوم  خجالت نکشیدی اون حرف ها رو به اون _

، جلوی خودم رو گرفته بودم تا نخندگرفته بود امهطفل معصوم خند ی من که حسابی از کلمه

 م که عزیز جون گفت:

 شو برو کمکش کن. پا ،زشته دخترم _

 جبار عزیز مجبور شدم که برم کمک سوگل. به ا

با غرغر و صدای بلند جوری که سوگل بشنو .رو نداره یکار هیچ عرضه ی تنبل اصالً ی خترهد

 ه گفتم:

خوشحال بودم که یک روز الزم نی، مجبورم امروز هم ظرف بشورم، خدا لعنتت کنه سوگل _

 ظرف بشورم. تس
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 خوام بخوابم.می ،ماهسابی خستبیا دوست عزیزم، ظرف ها رو بشور. ح _

 خواد حسابی بخوابم.دلم می ،ماهگی منم خستراست می _

 نامزد خیالیش. و فکرم رفت سمت سوگل

 سوگل جونم اگه یه سوال بپرسم ناراحت نمی شی؟ _

 نه بپرس. _

 با نامزدت چه جوری آشنا شدی ؟ _

 برای چند لحظه ساکت شد و بعد گفت :

 دوست داری بدونی؟_

 م رو به هم زدم و گفتم:هابا هیجان دست

 گی به من؟ می اقعاًو _

 .یگونم تو به کسی نمیدون میچ ه.آر_

 .پس زود باش بگو _

اتاقت برات ی ار ظرف ها تموم بشه بریم توذبم. شه اگه سر و صدا کنیادربزرگت اذیت میم _

 کنم.تعریف می

ه. آخرین بشقاب رو هم شستم و شیر آب خواد تعریف کندلم نبود بفهمم که چی میی دل تو

 :رو سوگل گفتم .رو بستم

 کرد گفت:می هاش رو خشکسوگولی بریم؟ حین این که دست _

 اگه هله هوله داری بردار بریم حرف بزنیم. _

 جایی؟ به مامانت گفتی این _
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 ؟مگه همه چی رو باید بهش بگم. ول کن بابا _

 که نگران نشه.نه مادرته. بهش بگو ومعلومه دیو _

 بینه.می رمخوب شب می_

 ی همه ،تنها دخترشی. رهدلش هزار راه می. شهگران می، نبهش بگو .خیلی کله شقی دختر _

 .کمی اونم درک کن .امید زندگیشی

 صلوات این ،سفره ،قرآن ی کنه. همش جلسهنمی درک رو اونه که من. من درک کنم ،درک _

اون موقع کجا بود  ،داشتم نیازمنم مادر ؟ خواستم پیشم بوددر میکی وقتی من ما. جا جا، اون

 و با گریه به سمت اتاق من رفت.

 ناخواسته دست گذاشتم روی نقطه ضعفش. ،دلم براش سوخت

دم در اتاق ا. گذاشتم اول کمی سبک بشه بعد برم پیشش ،بعد از ده دقیقه منم رفتم دنبالش

 م:دیستادم و صداش کر

 ؟داخل سوگل بیام _

 :با صدای ضعیفی گفت

 بیا تو. _

 کرد.روی تخت نشسته بود و هنوز گریه می

بازم هیچ فرقی به حا ،اگه تو گریه کنی .بابا جمع کن خودت رو ؟نیکسوگلی تو هنوز گریه می

با و ریه شروع به خندیدن کرد گ میون .بگی قرار بود از اون برام، ل تو نداره. حاال تو از امیر بگو

 :گفتذوق 

 خیلی دوستش دارم.. تکه ،ماه. عاشقشم، وای سها _

 .دونم دوستش داریمیرو  این، خب کامل از اول تعریف کن _
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رفته بودم بیرون که یه از خدا بی خبر کی. دیدیم رو ماه پیش هم 6امیر خیلی اتفاقی  و من _

زمین. وقتی ا ید روکشی رو من اون هم، گرفته بودممنم کیفم رو محکم .فم رو از شونم کشید

بعدش دیگه یادم  .کوچه خورد ی صورتم روی زمین کشیده شد و سرم به سنگ گوشه، فتادم

 نیس.

. سرم خیلی دمتو یه اتاق غیر از اتاق خودم بود .دونستم کجامنمی ،ام رو باز کردمهوقتی چشم

یه تر .آشنا بود برامب نا یولی عح ؛روی تخت نشستم و کمی به دور و بر نگاه کردم .کردرد می

 .ام هنوز تنم بودهخداروشکر لباس، م نگاه کردمدنسریع به ب .می دلس عجیب افتاد تو

ولی ؛ به خرج دادم و از روی تخت بلند شدم اتخدایا من کجام؟ کمی جر، با خودم می گفتم

م وومثل تم. کرددلهره داشت نبودم می .سرم گیج رفت و مجبور شدم دوباره روی تخت بشینم

دادم. ب یاد کیف عزیزم که دزد برده بودش پام رو تند تند تکون می ،یی که استرس دارمهاقت

موبایلم  لطفاً ،من کیفم رو خیلی دوست داشتم. وای موبایلم خدا جون. نهادم بلند شد ،افتادم

با تعجب دوبا .سریع دستم رو سمت جیب شلوارم بردم و لمسش کردم. جیب شلوارم باشهی وت

ولی مراعات این رو کردم که  ؛واستم جیغ بکشمخحالی میشاز خو .موبایلم بود ،لمس کردم ره

 خونه خودمون نیستم.   

 :د و گفتایک پسر جوون توی چهارچوب وایس و خواستم به مامان زنگ بزنم که در باز شدمی

 بیدار شدی؟ _

 با استرس جواب دادم:

 .بله _

  .شدیبعد از یک روز بیدار ! چه عجب _

 مثل فنر از جا پریدم و گفتم:

 ت؟اهآوردی خونرو  چرا من .شهکمیمن رو وای خدا بابام ! چی؟! یک روز _
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باید ممنون باشی که جونت رو نجات  ،کار باشی عوض این که با عصبانیت حرف بزنی و طلب _

 دادم.

شه و با دوتا کمی رو ببینه من وقتی بابامکه چه فایده  ؛ ولیمرسی که جونم رو نجات دادی _

 ؟کسی بهم زنگ نزد .م محکم کوبیدم به سرم و رو روی تخت نشستمهادست

 نه. _

 :مثل فنر از جام بلند شدم و گفتمه. دیدم خاموش ،به گوشیم نگاه کردم

 من باید برم. _

 ت.آخه هنوز حالت خوب نیس ؟کجا _

ا استرس به طرف در خروجی رفتم و از خو. ببی توجه بهش شالی که روی تخت بود و برداشتم

 .آدرس خونه رو دادمو نه زدم بیرون. دستم رو برای اولین تاکسی تکون دادم 

درسته سر و پیشونی زخمیم ؟ گم کجا بودم؟ بتمام راه به این فکر کردم که چه جوابی باید بدم

 جوشید.سرکه میثل سیر و م دلم .ولی اگه باور نکن چی چه جوابی بهشون بدم؛ گواه بود

 گوشم.ی پیچید تو مصدای کوکب خان .با ترس و لرز زنگ رو زدم

 ؟بله _

 .منم ،باز کن کوکب خانم _

 گفت:  و مدوبا عجله ا در حیاط باز شد و کوکب خانم

 .دلم هزار راه رفت؟ کجا بودی از دیروز _

 من پولی ندارم.؟ شه پول تاکسی رو بدینمی _

 ه مادر.آر _

 .بغلم کرد د وومبعدش ا
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 :با مهربونی گفت

 .نگفتی عزیز دلم _

 :غلش شروع به گریه کردم و گفتمی بتو .دیگه خود داری بس بود

 تا االن بیمارستان بودم . ،منم افتادم بیهوش شدم .دزد کیفم رو زد _

 .ول نداشتیپ تو که ؟چه جوری مرخص شدی _

 : گفتموالبا هول و  _

 دونم.میکی رو ن، خب... گفتن حساب شده .خب.. _

 ؟. مامانم کو؟ نفهمید که نیومدمبرگشتم خونهبا عجله  ،دموموقتی هم که به هوش ا

 .رفتن رشت ، دوشبهنه دخترم نفهمیدن _

وقعی که الزم بود کنارم بام سها اون. رفتم سمت اتاقم. خیلی ترسیده بودمو خداروشکر گفتم 

یک قرص مسکن خوردم و خ .نصف شده بود انگار از وسط .ردکسرم خیلی درد می ،نبودن شن

 وابیدم.

هر چی  .ولی موبایلم رو پیدا نکردم؛ صبح روز بعدش از صبح تا شب همه جای اتاقم رو گشتم

 ؟آخه کجا بود .د شده بودرحسابی اعصابم خ. نتیجه ای نرسیدم کردم بازم به هیچفکر می

، تو اتاق اون پسره ،وای یادم اومد ؟کجا دیدیش آخرین دفعه .فکر کن ،فکر کن سوگل .لعنتی 

 تختش جا گذاشتم. کناره میزی رو

وبعد از چند دقیقه بوق خوردن صداش ت. رو گرفتم مموبایلی شماره ، سریع به کنار تلفن رفتم

 گوشم پیچید:ی 

 بله بفرمایین؟ _

 پیش شما جا موند. موبایلم ،من همونیم که دیروز خونتون بودم. سالم _
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 نکرد. هم دختر بی ادبی هستی ک یه تشکر خشک و خالی  پس تو همون _

 ون رو انجام دادین.تانسانی ی ولی وظیفه ؛متاسفم _

 خوای؟ خیلی خب چی می .اوم که این طور _

 موبایلم رو. _

 .خب بیا ببرش _

 .ارمذیه پسر غریبه نمی ی خونهی من پام رو تو _

 صدف تا بهت پس بدم. ی امروز عصر بیا کافه .باشه _

 ؟حاال کجا هست این کافه _

 من. ی خونهی نزدیک پارک سر کوچه  _

 .من کافه نمی تونم بیام _

 .بی گوشی ،پس گوشی _

واال باید  .ا نبودنهخداروشکر که مامان این، آخرش هم مجبورم کرد قبول کنم .خیلی کنه بود

 .اوردمیهزار تا بهانه می

وا ده سر قرار. موقعی که خواستم برم کوکب خانماوموشیدم که نگه انگار یه مانتو شلوار ساده پ

 :د دم در گفتم

 ؟ی عزیزمریم کجا _

 .رم بیرونمی _

 .ونین که دوست ندارن شما تنها برین بیروندمی ؟بیان چی ماگه خان _
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مامان ر تا ذاب ؟خسته نشدی .گیو میر هر دفعه که خواستم برم بیرون همین ،کوکب جون _

 .نیومده برم

کافه نرو  کارها نکرده بودماین تا حاال از ،داشتم  یبا تاکسی رفتم سر قرار با امیر. هیجان خاص

 استرس داشتم که گند نزنم. .فته بودم

که کنار دیوار روی یه  دمامیر رو دی .موجی از باد خنک به صورتم خورد ،داخل کافه که شدم

 به میز نزدیک شدم و یواش سالم کردم.. بود گوشیی صندلی نشسته بود و سرش تو

 .و نگاه کردر به آرامی سرش رو باال آورد و من

  .بی ادب مسالم خان _

 .ولی از لجش هیچی نگفتم و ساکت روی صندلی رو به روی امیر نشستم ؛باز این شروع کرد

 ؟خوریچی می _

 موبایلم رو بده برم. ، برای خوردن نیومدم _

 .نفسی تازه کنحاال بشین یه  _

کافیه به گو .ا گذاشتمهخیلی چیز یجام پا رو باور کن من االنش هم که این ،ببین آقا پسر _

 اون وقته که بدبخت بشم. ،ش بابام برسه

 پس شمارت رو بده داشته باشم. _

 .دلیلی نمی بینم _

 دم.نمیموبایلت رو  پس منم _

حس  ، یهدر بهم توجه نکرده بودق کسی اینز سماجتش خوشم اومد. تا حاال ، اخیلی سمج بود

 داد. آخرش هم مجبورم کرد که شماره ام رو بدم.خوب قلقلکم می

 .یاداشت کن _
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 .رو بده برم م. حاال هم موبایل..۰۹۱۲ _

 .بیا بد اخالق _

 با تاکسی به خونه رسوندم. سریع وخودم ر . کل راهدمومسریع از کافه بیرون ا، بعد از تشکر

 .کشتو میر با اون اخالقش من قطعاً ،بابام می فهمید گها

 ولی باز هم زود برمی گشتم خونه. ؛کردمواستم میخرسته که همیشه هر کاری مید

 .جاش رو به ماه دوم داد و یک ماه بدون هیچ اتفاقی تموم شد

ه رفاول از متن های معمولی شروع شد که هر شب یک ناشناس برام می فرستاد و کم کم رفت

هر دفعه خواستم براش  اس،هت همون پسرگفیه حسم می .ته به عاشقانه و عارفانه تبدیل شد

 ولی جرئت نکردم.؛ بنویسم شما

از اون طرف یه . بودم عچیزی که همیشه ازش من ،از شروع یه رابطه با یک غریبه هراس داشتم

 کرد که جوابش رو بدم.وادار می رو حس دیگه من

 .در جواب یک پیام شروع شد ؟!ما از یک شما شاید شروع رابطه

هاعقایدخیلی من با امیر از . جوری که حتی نمی تونی تصورش کنی ،عالی بود یسالها اون روز

 .م گذشتم و یاد گرفتم حتی دروغ بگم

 کنم.ولی به خاطر عشق به امیر باز هم تحمل می ؛مگد که دورغ مییامی گاهی از خودم بدم

 ت.دیگه ای نیس چیزی ،همین بود

 .شیدونی که بیچاره میمی؟ اگه دروغ بگه و بدبختت کنه چی .سوگل گول نخور _

 ران نباش.. نگولی خوبه ؛با این که اخالق بد داره. ولی امیر اقاس ؛اره _

ولی کمبود محبت  ؛خیلی برام عزیز بودو سوگل تنها دوست من بود  .نگران بودم ولی من واقعاً

 شد سمت امیر کشیده بشه.اعث میچیزی که ب .داشت
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 (زمان حال)

 

شد حدس زد که بیاز شکل اتاق می .کسی کنارم نبود و تنها بودم ،ام رو باز کردمهوقتی چشم

 جایی که ازش نفرت داشتم.، مارستان بودم

 .پشت سرش هم مجد، در اتاق باز شد و پرستار وارد اتاق شد

 .خیلی خوش خوابی ها .مدیوبینم به بهوش امی _

 :ال خندیدم و گفتمح بی

 ؟قدر خواب بودمه مگه چ _

 یک روزه که خوابی. ،حسابی همه رو ترسوندی. وقتی که آوردنت فشارت روی هفت بود _

یادم نبود چرا  اصالً .ش رو پاک کرده بودناانگاری حافظه، یک روز خواب بودم؟ مغزم خالی بود

 :گفتم و مبه مجد نگاه کرد .امج این

 ام؟ ج چرا این _

 ت؟ی هیچی یادتون نیسعنی _

 .تمغزم خالیه یادم نیس .هیچی، نه _

 گفتن تو دادگاه حالتون بد شده و بیهوش شدید. _

 چرا دادگاه؟ یه دفعه یادم اومد دادگاه، حضانت، دلناز، سوگل و امیر علی.

 بدبختی هام یادم اومد. از مجد پرسیدم:

 دادگاه چی شد ؟ ی نتیجه _
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در و مادر واپولی رای دادگاه به نفع ما نبود و حضانت بچه به ؛ ملکی مگم خانمتاسفم که می _

با توجه به این که شما چند سال مادر دلناز بود. یادیهیچ کاری از دست ما بر نم. قعیش دادن

 ش دلناز باشین .پی تونینهفته ای یک بار می ،ین

 ی طالق چی شد؟هاکار _

 رو مهریه تون .دینرین محضر برای طالق و بعدش هم دلناز رو به آقای احمدی میفردا می _

 گیرین.هم می

 احساسم. ی آوار شدم زیر زلزله .مردمشو شکستم از بی عدالتی دنیا 

گریه کردم برای از د دم ورای همین پتو رو روی صورتم کشی، بنخواستم جلوی مجد گریه کنم

امشب این لح. ولی تونستم دوباره سرپا بشم ؛خیلی وقت بود باخته بودم من. ست دادن دخترم

 .از فردا تنهای تنها بودم، دلنازم دیگه نبود. امشب شب آخر بود. کمرم خم شد، ظه شکستم

مروز . اای مجد گوش ندادمه به حرف .بعد از مرخص شدنم سریع راه خونه رو در پیش گرفتم

آخساعت های . شدپام سست میاز فکر کردن بهش دست و .ساعت های آخر من و دخترم بود

 چرا ساعت این قدر عجله داشت؟ قی مونده بود.ازمان ب دهر لحظه یاد آور گذشت زو ،ر

 به خونه که رسیدم نفهمیدم چه جوری ماشین رو پارک کردم و خودم رو دلناز رسوندم.

 مدی؟وا ،مانیما سالم _

عروسک دستش جلوم ایستاده بود. یعنی امشب شب آخر بودختر نازم با دوتا موی خرگوشی و 

اگه بتر ؟گفتکرد لباس بپوشه؟ کی براش قصه مید؟ فردا شب کی براش آخر شب کمک می

 سه گریه کنه چی؟

 دم مواظب دلنازم باش. سخته لحظه های آخر.سمت میق خدایا؟ خوابهکی پیشش می

 ؟خوبی فدات بشم .مامانی سالم _
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ره مامان؟ آ ت،دوستی چرا دیر اومدی؟ خاله سارا ) پرستارش( گفت رفتی خونه  ،بله مامانی _

 بدون من رفتی؟

 ببخش مامانت رو. ،فدات بشم شیرین زبونم _

 :م کرد و گفتهبا مهربونی نگا

 ری؟خولی چی برام می؛ باشه _

 عروسک دوست داری؟  _

 از خوشحالی جیغ کشید و گفت:

 دوست دارم. آره.ه آر _

خرش هم طاقت نیاورد و پر. آکردگوشه ایستاده بود و به رفتار پر از حسرت من نگاه میسارا 

 سید: 

 کجا بودی؟ ، دیر اومدی سها چیزی شده؟_

 روز آخره سارا. _

 یعنی چی؟! منظورت چیه؟! _

 .شهلعنتی و پر از درد من تموم می ی فردا برای همیشه این پرونده _

 یک طوری حرف بزن منم بفهمم. _

ش تنهایی رو برام گذاجاحضانت دلناز رو ازم گرفت و به . امیر علی آخر کار خودش رو کرد _

 .شت

 گفت کاری به شما دو نفر نداره .آخه چرا؟ مگه اون نمی _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 29@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

موزمار بچه داری بلده؟ فقط برای  مگه اون. فقط اون دختره رو می بینه اون، اون احمق فعالً _

بکشه که به هدفش ر . خواست من رو به خاکخواستت رو میاین که من رو اذیت کنه حضان

 .سید

 ور راضی شد جدا بشه و دخترت رو جدا کنه؟ه طاون امیر دیوونه چ _

 دستم رو به سمت گلوم بردم و گفتم:

خواد به دلم می .شهکنم دست و پام سست میوقتی به دلناز نگاه می .شم سارادارم خفه می _

 .خواد باز تکرار بشهتم دلم نمیفلی وقتی یاد بدبختی هام میو؛ تمفپاهای امیر بی

حروم دخودت رو . دی، کمی هم واسه خودت زندگی کنرو انجام می یری کار خوب دااتفاقاً _

 ترش نکن.خ

 ولی پاره تن منم که هست.  ؛درسته به دنیا نیاوردمش یا شیرش ندادم .اون دختر منم هست _

فر وسایلش رو جمع کن ،برو ساک دلناز رو ببند .ا رو نکنهولی االن این فکر ؛کنمدرکت می _

 دا صبح نمی تونی. 

 .امشب شب سختیه _

 یای.م بر میه ولی تو از پس این ؛درسته _

های آخر رو ثموقع خواب دلناز یک لحظه هم چشم ازش بر نداشتم، دوست داشتم این لحظه

 م رو ببینم. اهبچونه کی بذاره من دخدا می. بت کنم

حسی که تا االن باهاش غریبه . س غریبی رو تجربه کردم، حوقتی تا صبح توی بغلم خواب بود

 .من بدون دخترم پوچ بودم .حس پوچیم، بود

 .با صدای دلناز بیدار شدمد، نفهمیدم کی خوابم بر

 .مامان من گشنمه _
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 .بخوریمونه حبرو دست و صورتت رو بشور بیا تا صب .باشه عزیزم _

 :کردم گفتمکه حاضرش می حین این، نهحوبعد از صب

م زود زدولی قول می؛ خواد بره مسافرتمامان می .ی پیش بابارمامان از امروز تو می، دلنازم _

 ود بیام پیشت.

 ؟ری مامانچرا می _

 .اذیت نکنی قول بده دختر خوبی باشی و بابایی رو. کار دارم عزیزم _

 باشه مامانی. _

بعد از حاضر شدن و برداشتن وسایل دلناز به سمت محضر راه افتادیم. خیلی خوشحال بودم 

 دوست نداشتم تو همچین روزی تنها باشم. ، که سارا هم قرار بود بیاد

 دقیقه به محضر مورد نظر رسیدیم. بعد از پارک ماشین رفتین داخل. ۳۰بعد از 

 سوگل و مادر و خواهرش بودن.، امیرعلی

رسیدیم به آخ .من و امیر علی شدیم دو غریبه ،ی مربوطههاطالق و امضا ی خوندن صیغهبعد 

 دوباره شدیم من و اون.. جایی برای ما دیگه نبود، ر خط

 گفت:حاج آقا 

هنوز برای برگ ،بازم فکر کنین. شما هنوز هم زن و شوهر هستید ،شب ۱۲دخترم امشب تا  _

 شت وقت هست.

ندان ، زخوشحالم که از منجالب ولی من واقعاً ؛که به فکر من هستین ممنون حاج آقا از این _

 .و اسارت راحت شدم

 با عصبانیت گفت:

 اسارت؟ زندگی با من برات اسارت بود؟  _
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 معلومه. _

وقتی لجش می گرفت و ، عادتش بود. دونستم لجش گرفتهمی .یه پوزخند زد و از کنارم رد شد

 .زدپوزخند مینمی تونست کاری کنه فقط 

باید دلم رو به دیدار های هفته  .ولی سعی کردم خودم رو قوی نشون بدم؛ لحظه های آخر بود

 کردم.به هفته خوش می

 .امیر علی قدمی به سمتم برداشت و دست دلناز رو توی دستش گذاشت

 زم.ریمی ترو هر ماه به حساب اتمهریه _

 به پول تو ندارم.  من احتیاجی ،پولت رو نگه دار برای خودت _

 ده زنم کار کنه.غیرتم اجازه نمی _

تو اگه غیرت داشتی برای لجبازی  دوماً .زن سابقت و کارهام ربطی به تو نداره مدیگه شد اوالً _

 کردی.نمیبا من دخترم رو از من جدا 

 .تولی بحث دلناز جداس ؛خوای اصراری براش نیستگه مهریه نمی. ااوکی _

 یام دنبال دخترم.یم من آخر هفته _

 .باشه بیا _

 .با اون عوضی هم هماهنگ کن _

 .سها درست صحبت کن _

 گرفت.ملکی هستم. دست دلناز روم من از االن فقط برای تو خان. ملکی مخان _

 دوباره به سمت امیر برگشتم و گفتم:
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یادت باشه به کره هم حساسیت داره  .شب ها نذار اتاقش تاریک باشه و توی تاریکی بخوابه _

مادر و خواهرش سوار ماشین شد و رفت، ی توجه به من و حرف های من با سوگل. بندی بهش

. 

 ؟چه کسی گفته که من تنهایم

 م.بغض و اشک همیشه با همی، خاطرات، سکـوت، من

 بگذار تنهایی از حسودی بمیرد.

 .چشمان عروسکم رو می گیرم

 .ببیند و حسرت بکشدمثل من هم نمی خوا

 می ترسم بهانه گیر شود.

 

بی و حال و خسته خودم رو به ماشینم رسوندم. حتی  ،که دیگه ماشینی نبودوایسادم اون قدر 

 .خواستم رو میاهدلم خانواد ،فراموش کرده بودم سارایی هم بوده. از تنهایی خسته بودم

اش همو. کاولم ی دوباره برگشتم به خونه سال ۴بعد از  .پدرم رفتم بدون هیچ فکری به خونه 

 ادم.دسال قبل به حرفشون گوش می ۴ن 

از خجالت روم نمی شد که از ماشین پیاده ب .ماشین بودم یشد که دم خونه تومی یدو ساعت

دونم نمی .روزی بود که چیزی نخورده بودم ۲. هام یخ کرده بودسرم سنگین بود و دست. شم

 ولی من. ؛دداجای من بود جون میدم. هر کسی مرچرا نمی

در  پیاده شدم و به سمت خونه رفتم. چند دفعه خواستم زنگ با بی حالی و سرگیجه از ماشین

خراب کرده و ل های پشت سرم ری پمن همه ؟ ا چه رویی زنگ میزدم. بولی روم نشد؛ رو بزنم

ا این فکر و مشکالت چ. ببودشارم پایین . فم دیگه نمی دید و تمام تنم می لرزیدهاچشم. بودم
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سم رمواستم ب. خعقب گرد کردمو خرش بازم نتونستم زنگ بزنم . ذند روزه چیز عجیبی نبود

 .ونه باز شددر خ که ت ماشین

 ه بودم.وایسادبی حرکت فقط  م،ت این که به عقب برگردم رو نداشتاجر

 اومدم.با صدای مامان به خودم 

 ؟کاری داشتینم ، خانمخان _

 .شد حجم درد و ناراحتیش رو فهمیدصداش هم می از لحن .قدر شکستهه ولی چ؛ بودخودش 

 کاری داشتین؟، با شما بودمم خان _

 اش نگاه کردم.هبی صدا فقط تو چشم ،تو یه تصمیم آنی برگشتم سمت مامان

بکو ر خدا من .یه دختر ناالیق داشتن ،ره خبآعنی من باعثش بودم؟ ، یقدر پیر شده بوده چ

زندگیم رو به گند  ،خدا امیر و سوگل رو هم لعنت کنه .من خودم کردم، خدا لعنتم کنه. شه

  .کشیدن

 زیزم خودتی؟، عدخترم _

 مامان. _

 .نبودی که ببینی چی کشیدیم؟ کجا بودی عزیزم؟ جانم دخترم _

 .مامان _

 .بیا بریم داخلم، ربونت برم عزیز. قای فدای تو بشم دخترم _

 .اصرار نکنشه. نمی روم ،نه مامان _

این خونه هم  .هر چی بشه یا هر اتفاقی بیفته تو دختر منی ؟شهروم نمی، یامیی چی نمعنی _

 که رنگ و روت حسابی پریده. خودته. بیا بریمی خونه 

 دید.هام تار میبا کمک مامان رفتم داخل و روی اولین مبل نشستم. خیلی ضعف داشتم، چشم



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 34@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 جان؟خوبی مامان  _

دونم چه قدر گذشته بود؛ وهام روی هم افتاد. نمیکم کم صدای مامان برام گنگ شد و چشم

 شد.لی صداهای اطرافم برام کم کم داشت واضح می

. کنهیومد. سرم رو چرخوندم، دیدم مامان با تلفن صحبت میصدای صحبت مامان با کسی می

 یواش صداش زدم. 

 مامان؟ _

 اومد و گفت:مامان سریع به سمتم 

بهوش اومدی؟ تو که نصف عمرم کردی. چرا این طوری شدی مامان؟ نیومده بیهوش شدی.  _

 ؟اصالً چرا تنهایی؟ کو دخترت و شوهرت

با اومدن اسم دلناز، دوباره یاد بخت بدم افتادم. گربه کردم برای خودم، تنهاییم و جوونی که ح

 .روم شد

 گرفتش از من. _

 گرفت؟ یعنی چی گرفت؟ کی _

از امیر علی جدا شدم، همین امروز. دلنازم رو ازم گرفت. دیگه تنها شدم، برگشتم سر خونه  _

فهمم اون عشق هیچ چیزی جز عذاب برامیات مامان؟ االن دی به خونهی اولم. من رو راه می

ی به جا نذاشت. با یه دل شکسته که هیچ چیزی نمی تونه مرحم زخمم بشه و یه شناسنامه  م

 ام خراب شد.سیاه. بدبخت شدم مامان، بیچاره شدم. خونه

 مادر. چرا آخه یه دفعه طالق؟ برات بمیرم  _

 زن گرفته.  _

 مثل برق گرفته ها سریع نشست و گفت: 
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چی؟! زن؟ خبر مرگش بیاد. چرا؟ مگه چی کم داشتی زن گرفته؟ حاال کی هست؟ چرا کوتاه  _

 ه برای هر چیزی باید طالق گرفت.اومدی زندگیت رو به باد دادی؟ مگ

سال پا سوز شدم به خاطر اون، تو روی شما و بابا وایسادم  ۴تو از هیچی خبر نداری مامان.  _

خیلی پشیمونم مامان. ب .یام به خاطرش؛ ولی خودش خواست جدا بشیمتا ثابت کنم کنار می

 بخشم که به حرفت گوش ندادم. عشق کورم کرده بود، عیب رو ندیدم.

هاسبخشمت. دخترمی، پاره ی تنمی. بلند شو قربونت برم، االنخدا ببخشه دخترم، منم می _

ت که بابات برسه خونه. تو هم برو یه آب به دست و صورتت بزن و بیا. بابات این جوری ببینت

 کنه.ت، با این وضع چشم و صورت باد کرده سکته می

 آیفون رو شنیدم، دلم ریخت.شستم که زنگ توی دستشویی داشتم صورتم رو می

 هزار تا اگه اومد توی سرم که اگه بابا مثل مامان برخورد نکنه چی؟

نداشتم. ربع ساعتی همون تو موندم که صدای ضربه ی یواشی رو جرات این که بیرون بشم رو

 شنیدم.

 سها مادر کجا موندی؟  _

 یام مامان. االن می _

 .در بیرون گذاشتمتوی دلم بسم اهلل گفتم و پام رو از 

چرا موهای سرش همه ؟ ردمککمرش خم شده بود یا من فکر می. ه بودوایسادبابا پشت به من 

 خدایا من با حماقتم چه بالئی سرشون آوردم. ؟سفید شده بود

 رست رو به روی من.، دزد برگشت به عقبمامان حرف میبا که ی همین جور

 هم کرد.حرفش رو ادامه نداد و خیره فقط نگا

 ردارم رو نداشتم.ش بکه قدم به سمت قدرت این
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 بود به سمتش قدم برداشتم و گفتم: سختی کهبا هر  .خدایا کمکم کن

 بابا؟ _

 ه جوابم رو بده یا حتی نگاهم کنه گفت:ک بدون این

 رم بیرون زهرا خانم.می من _

 سریع به سمتش رفتم گفتم:  و سریع پا تند کرد و به سمت حیاط رفت.

 خدا.و رو نرو، بابا ت _

 :با عصبانیت برگشت و بهم گفت

کتاب خدا نوشته که به جای احترام به پدر و مادر باید  .یارهببین کی اسم خدا رو می ؟خدا _

 ؟ادوایستو روشون 

نذار . دخترم رو باختم، امروز زندگیم رو. بابا باختم .و بزرگی کن و ببخش. تبابا اشتباه کردم _

وقت دیگه  اون، و از خودتون برونین دیگه تموممر ه شما هم من. اگاز دست بدم شما رو هم

 .تسهایی هم نیس

مامان دنیاو بدون شما  .چوبش رو خوردم .بچگی کردم، سال پیش اشتباه کردم ۴ .ببخشم بابا

 دیگه زندگی ندارم و انگیزه هم ندارم.، هت گرفت بابا. آی من جهنم بود

 دنیای بدون تو و مامان نباشم.ی خوام تومنم می ،بخوای نباشی کنارماگه من رو نبخشی و 

 مامان گفت:

اگه اشتباه  ه؟سال قبل ۴گل ی انصافت کجا رفته؟ ببینش این همون دختر دسته  ،آخه مرد _ 

 پدرشی.  ،تو ببخش .جوونی کرده، کرده

 :بابا با قدم های نا منظم به سمت کوچه رفت و گفت

 ا باش.ج مینه، گردمشب برمی _
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شاید احساس عذاب وجدان کمتری دا. کار کنم دونستم چیبعد از رفتن بابا از خوشحالی نمی

 ...ز طرف دیگه باباو ا از یک طرف فکر دلناز .شتم. تا شب فکر و خیال ولم نمی کرد

 .ه حالیه دختر کوچولومچدونه االن تو خدا می، فکر کردن به بابا راحت بود تا به دلناز

 .قدر استرس داشتم که نتونستم بیشتر از دو لقمه بخورم ام اینسر ش

 مامان گفت:

 چرا نخوردی دخترم؟ _

 .چرا خوردم مامان، مرسی بهترین غذایی بود که تو این چهار سال خوردم _

رم ظرف بشورم از سر میز شام بلند تو آنی چشم های مامان پر از اشک شد و با گفتن من می

 .رفت شد و به آشپز خونه

 گفتم:

 بابا؟ _

 بله؟ _

 رو؟ بخشیدی من _

 قهر که نبودم. _

ولی ساکت  ؛وای بگوخهر چی می و و بابا، کتکم بزنر زن منب ؟نیزپس چرا باهام حرف نمی _

 زنه.یش میرو آت سکوتت من. نباش

 .جا نبود انگاری این، بابا ساکت بود و به گوشه ای خیره بود

احساس آدمی رو داشتم که چند لحظ و امیدم کم تر شده بود .ترما یواش ؛ ادوباره صداش زدم

 ه به اعدامش مونده.
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 رو، اما شکستی من؛ نه مادرت ،ه من. نسال نبودم ۴هیچ وقت تو این ، من قهر نبودم دخترم _

کردم عاقلی، جوری ترفکر می .من روی تو یه حساب دیگه ای باز کرده بودم .تموم باور هام رو

تموم تربیت و جوی ولی تو تیشه زدی به ریشه ؛ احترام بزرگ تر رو حفظ کنی بیتت کردم که

ولی متوجه بودیم که کمبود نداشته باشی. ا ؛ونی من و مادرت. درسته همیشه کنارت نبودیم

ا ؟ بیه القبا ارزشش رو داشت که بعد از این همه سال برگردی سر خونه اولت ی اون پسره صالً

 ؟سیاه و خط خورده ی یه شناسنامه

 .من حماقت کردم ،حرف هاش درست بود .کردم به خاطر حماقتمگفت و من گریه میبابا می

 .بی ارزش شدمو خودم رو نابود کردم 

 ببخش بابا. _

کردکمرم رو خم ،با پشت کردن به من و انتخاب اون من رو شکستی .و شکستی دخترمر من _

 ی.

 م تیره و تار شد.هادنیا جلوی چشم .داشتاین حرف بابا برام حکم مرگ رو 

 صدای آب و جیک، یه دشت سر سبز و پر از گل. ولی انگاری یه دشت بود ؛کجا بودم دونمنمی

 داد.جیک گنجشک ها گوشم رو نوازش می

دوید و به از دور می د.دشت بوی دختر بچه ای در حال بازی تو؟ این دشت کجا بود ؟کجا بودم

 ومد.کردم که صدایی اداشتم اطراف رو نگاه می. خیلی ناز بود. ومدیسمتم می

 

 

 [۱۵نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ* الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَلَی رَبِّهِمْ یتَوَکلُونَ]
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امور امید به خدا بسته اند، بسیار خوب ا ی پاداش انسان های پرتالش صابر که همواره در همه

 ست.

 

 ممکنه خدا من، کردمسره گریه می تکرار شد که بیدار شدم. یک گوشم یسره تو این آیه یک

ببخش خدایا که به خاطر  رو من .انجام دادم که از گناه کبیره ای ؟ز من بگذره؟ اهم ببخشه رو

 عشق از پدر و مادرم گذشتم. 

م اهاون قدر گری .که در اتاق باز شد و مادر و پدرم وارد اتاق شدن همچنان در حال گریه بودم

 .شدید بود که قدرت حرف زدن ازم گرفته شده بود

 :گفتمامان که ترسیده بود سریع کنارم نشست و

 ؟نیکرا گریه می؟ چچی شده مادر _

به ه، مدمن بد کر .نیدش من رو ببخشیدکتو روخدایی که هر روز سجده می. و ببخشیدر من _

 خشید.من رو بب .به خدایی که قبولش داشتم ،بیشتر به شما .مه

 :نشست و دستی به سرم کشید و گفت بابا کنارم

 سال قبل تو رو بخشیده بودیم.  ۴ما همون  _

 

 (دوماه بعد)

 گوشه خیره شدم.نشسته بودم و به یک  تاقمی امثل هر روز تو

توی خواب آرامش نداشتم، هر شب سوگل و امیرعلی رو . کردیم نمفکر گذشته لحظه ای رها 

 خندن.میدیدم که بهم می
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مددیهر شب این دو ماه کنارم بودن، صدای خنده هاشون کابوس روز و شبم بود. هر شب می 

 ن.همون پوزیشینی که دیده بودمشو یتو شون که روی تخت خواب من کنار هم خوابن، دقیقاً

خوابیدنمی یک ساعت هم از ترس کابوس هام شب ها مثل روح سرگردون شده بودم، روی هم

 .م

 کرد.خیالشون نابودم کرده بود، مامان هر لحظه پا به پام گریه می

 احساس بدی داشتم، اعتماد به نفسم صفر شده بود.

 کردم.همش جلوی آیینه به خودم نگاه می ، یایا در حال گریه بودم

 این دوماه از اتاقم بیرون نرفته بودم و دخترم رو ندیده بودم. یتو

بعد از اون دعوای شدید من و امیرعلی که به خاطر د .کرده بودن م ممنوعچون دیدنش رو برا 

 یدن دلناز بود، مشکالت روحیم بیشتر از قبل شد. 

تا جایی که مامان و بابا دنبال یه دکتر خوب و کار درست بودن برای مشاوره. با کلی پرس و ج

 و باالخره دکتر مورد نظر رو پیدا کردن.

 .ین جلسه مشاوره با بابا به مطب دکتر برمامروز هم قرار بود برای اول 

 مامان فت:

 .بابات منتظرته؟ حاضر شدی ؟چی شد دخترم _ 

 ام مامان. یاالن می _

شمش به من افتاد شروع به شکایت کرچ تا مامان .مشکی از اتاق بیرون رفتمبا یه تیپ سر تا پا

 د. 

 اداری؟ زیه پوشیدی؟ مگه عچ آخه این _

 زادار زندگی از دست رفتم.ره مامان. عآ _
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 هیچ استرسی نداشتم، مگه باالتر از سیاهی هم رنگی بود؟ .با بابا به سمت مطب دکتر رفتیم 

 م.ومدبا صدای بابا به خودم ا

 تشنه نیستی؟ ، سها دخترم _

 ای بی فروغم نگاهش کردم و گفتم:هبا چشم

 نه بابا مرسی. _

 .مسافت کمی رو با بابا پیاده روی کردیم تا به مطب رسیدیم 

 ترجیح دادم با آسانسور برم تا پله. .سوم یک ساختمان معمولی بودی مطب دکتر طبقه 

 ک ساعتی معطل شدیم. یولی حدوداً ؛. مطب نه شلوغ بود نه خلوتحوصله نداشتم راه برم اصالً

بیچاره بابا چند دفعه خواست سر صحبت رو باز  .مک ساعتی که فقط به در و دیوار نگاه کردی

 ولی باز سکوت کرد.؛ کنه

 اد.دبردم از سکوتم، بهم احساس آرامش میلذت می

 منشی دکتر با کلی افاده اسمم رو صدا زد.

 نوبت شماست خانم ملکی. _

 داشتم. رمیب همراه بابا با قدم های لرزون به سمت اتاق قدم

مس رو منکردم تا بشینم دکتر هم فکر می. ردمکاحساس پوچی می. شدمبا استرس وارد اتاق 

 گه خیلی احمق بودم که از بهترین دوستم رو دست خوردم.ی، منهکخره می

 ساله بود که با ورود ما بلند شد. ۳۰ ون حدوداًجو مدکتر یک خان

 .سالم بفرمائید _

 گفت: بابا
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 م.سالم خان _

 خودمم نشنیدم چه برسه به اون دکتر بیچاره. هک گفتم منم زیر لبی یه سالم

 دکتر شروع کرد به صحبت کردن.

 اد؟یبر می خب چه کمکی از دست من _

 بابا گفت:

بعد از جدایی  .دوماه پیش از همسرش جدا شد دخترم حدوداً، د خانمیراستش رو بخوا بخ _ 

شروع افسردگیش بود  ی مینه، زش رو ببینه و این جدایی و ندیدناهدیگه نتونست دختر خوند

اس و روز به روز بیشتر شد. البته دخترم از لحاظ روحی و عاطفی خیلی صدمه دید. شب ها یک

 سره سرگردونه. خوابه و روزها یکنمی عت هم

 ه .شروز به روز داره بدتر می، نگران حالشیم من و مادرش واقعاً

 ببخشید آقای؟ _

 ملکی هستم. _

 من با دخترتون خصوصی صحبت کنم؟ امکانش هستبله آقای ملکی،  _

 نتظرت هستم. م . سها بابا من بیرونمالبته خان _

 رفت و در رو بست. بیرون قاز اتابعد 

 سکوت تمام اتاق رو پر کرده بود.

 تونم اسم کوچیکتون رو بپرسم تا گفتگومون از حالت رسمی در بیاد؟می ،ملکی مخان بخ _

 یواش زمزمه کردم:

 سها هستم. ،ه البتهبل _
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 معنیش چیه؟. سها! خیلی اسمت قشنگه _

 یعنی ستاره. تقریباً _

 ؟دوست داری از کجا شروع کنیم، مثل خودت قشنگه اسمت هم _

 دونم.نمی _

 دیگه رو بشناسیم. بیا اول از معرفی هم دیگه شروع کنیم تا بیشتر هم بخ _

یه برادر  ،کنمبا پدر و مادرم زندگی میو در حال حاضر از همسرم جدا شدم  .سالمه ۲۲سها  _

 دارم.

 منم سپیده هستم.، خب عزیزم _

 .خوشبختم _

 منم همین طور.  _

 من از ترحم بیزارم. ،ببینید خانم دکتر _

کسلی و بی  که کمک کنم حالت از اینا هستم ج من این. عزیزم قرار نیست بهت ترحم بشه _

تونیم راحت با همن هستی، می ی جایی که تو آخرین مراجعه کننده از اون بحالی در بیاد. خ

با خیال راحت از او. ولی فقط برای خودمه؛ کنممن صحبت هات رو ضبط می .م صحبت کنیم

جداییت و خیلی چی، ز االنتو روز قبل تا االن و دلیل حال . ال بگو هر چیزی که دوست داری

 زهای دیگه.

 ناختمش. شانگار سال ها بود می .ولی یه حس اعتماد تو وجودم تزریق شد ؛دونم چی شدنمی

ون قدر گرم حرف زدیم شدیم که متوجه ن. ااول کمی براش از خودم و آشنایی با سوگل گفتم

 شدم کی ساعت پنچ شد.

 .ذاره. منشی برات نوبت میتموم شد. بقیه حرف ها باشه برای فردا وقتمون هم بخ _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 44@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 باشه، مرسی که به حرف هام گوش دادین. _

 .بینمتفردا می، منه عزیزمی وظیفه  _

 بعد از خداحافظی از اتاق بیرون اومدم.

 خوند. بابا رو دیدم که روی صندلی نشسته بود و روز نامه می

 فتم و گفتم:به طرف منشی ر

 آخرین وقت باشه. ولی ترجیحاً؛ خواستمیه نوبت برای فردا می _

 .حتماً _

 کامپیوترش گفت: یبعد از چند دقیقه نگاه کردن تو

 خوبه؟ه. بعد از ظهر ۴آخرین وقت فردا ساعت  _

 . هره خوبآ _

 ببخشید خانم؟ _

 ملکی. _

 جا باشید. این ۴شما فردا یک ربع به ، خب خانم _

 .خداحافظ ،یمرس _

مطب دکتر بیرون اومدیم. توی مسیر برگشت به خونه تمام حرف هایی رو که به سپیداز با بابا 

رو چه ح. ریخته بودم کردم، از یاد آوری گذشته دوباره به همفکرم تکرار می یه گفته بودم تو

 ؟سابی با زندگیم قمار کردم

 بابا گفت:

 خوبی دخترم؟، سها _
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 من نباشه به دروغ گفتم:برای این که نگران 

 ه خوبم بابا.آر _

 د خونه.یاسهیل می ،امشب هسخت _

آخه داداش . این دوماه نیومده بود یتو ،بدنم یخ بست از رو به رو شدن با سهیل. می ترسیدم

 گلم سربازی بود و نبود. 

 چی؟ قبول نکنه یا مامان و بابا پشیمون بشنرو  اگه من .ام می لرزیدهاز استرس دست

 بابا گفت:

 .تو فکری ؟چیه دخترم _

 نه بابایی. _

 بگو هر چی توی دلته.، من تو رو بزرگ کردم _

شما من رو  ،شما باشم ی خونه یبعدش نخواست من تو ...اگه، اگه امشب سهیل اومد و بعد _

 کنین؟بیرون می

سرشون رو به من ترز جواب بابا می ترسیدم که پ. امردم و زنده شدم تا این چهار کلمه رو بگم

 جیح بدن.

 کنی؟چرا همین چین فکری می _

خجالت شما و مامانم. خیلی بدی در حق شما کردم. ماشین رو گوشه  ی خب من مایه، خب _

 گفت:د از خیابون پارک کرد و به سمتم چرخیای 

وظیفه ی من و ماد ،حاال اگه یه خطایی هم بکنی .من و مادرت هستی دختره .تو دختر منی _

 شه که تا تو و سهیل یک اشتباه بکنین مننمی، هر کسی فرصت جبران داره .رتِ که ببخشیم

یاد، مهم یمهم نیس چی پیش م د.ایامشب هم سهیل می مادرت شما رو از خودمون برونیم. و
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ادی اون بدی زی رسم.به موقع هم حساب اون نامرد رو می فقط تویی و شرایط روحیت عزیزم.

 صدمه های جبران ناپذیری رو بهت وارد کرد. ،بهت کرد

در حالی که صورتش رو سمت دیگه ای چرخوند که من اشک چشم هاش رو  ،بعد از این حرف

 نبینم به راه افتاد.

راه هر دو ساکت و گرفته به مسیر چشم دوخته بو یحدود نیم ساعت بعد به خونه رسیدیم. تو

 .دیم

باالخره قرار بود بعد از دوسال گل پسرشون رو ببی .و شوق عجیبی داشتنمامان و بابا یه ذوق 

فتم. مامان از صبح درن بیشتر تو الک خودم می، مشدیمنن. هر چی بیشتر به شب نزدیک می

کاری اتاق سهیل بود و بعد از عصر هم درگیر درست کردن غذای مورد  تمیزرگیر گردگیری و 

 ش. اعالقه

. صدای آیفون به گوشم رسید ،کردمل نشسته بودم و به مامان نگاه میطور که روی مب همین

 .فقط از روی مبل تونستم بلند بشمو  . پاهام به زمین چسبیده بودومدپس باالخره ا

بوبغلش گرفت و می یو تورگل پسرش ، مامان با یه شور و حال عجیب به سمت در پرواز کرد

این دو ماه هم حتی به این اندازه خو یحال نشد؟ تودر خوشق و که دید اینر سیدش. چرا من

 شحال نبود.

شدم، ندیده گرفته از طرف خودم تحقیر می مهر لحظه بیشتر از قبل به خاطر انتخاب اشتباه

 .زد به ریشه وجودم و روحمشدن و پس زده شدن هم از طرف بقیه بیشتر تیشه می

 مدم.وبا صدای بابا به خودم ا

 ؟سها دخترم _

 بله بابا؟ _

 خوای جواب بدی؟سهیل باهات احوال پرسی کرد. نمی _
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 سهیل گفت:

 خوبی؟ م،سالم آبجی خان _

 ؟تو خوبی .خوبم مرسی _

پس  ؟که چشم انتظارن مادری هم داریباالخره یادت اومد یه پدر و ،مرسی. چه عجب واال _

 کو شوهرت؟ اونی که ما رو به خاطرش ترک کردی.

با من من خواستم جوابش رو  .خبر نداشت من جدا شدم ههش بگم؟ اون کخدایا من االن چی ب

 .بدم

 خب. ...خب _

 بابا فرشته نجاتم شد و گفت:

فقط سرپا وا خوایمی، همه مدت اومدی بعد از این ت.نیومده، خواهرت تنهاس. ولش کن بابا _

 راهی.ی خسته ، پسرم ؟ برو بشینییس

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد. !خدایا

 کرد. از این بیشتر نمی تونستم بشینم.بغض داشت خفم می

 .سمم که صدای سهیل باعث شد وایربه سمت اتاق خواب ب تا تو یه حرکت ناگهانی بلند شدم

اتا یی تورحاال هم که اومدی می، نه که زیاد می بینیمت .کجا با این عجله آبجی؟ بیا بشین _

 ق.

 .شب همه خوش، رم استراحت کنممی _

چرا باید من رو دوست داشته باشه؟ منی که اون همه ه ،معلومه بحتی مامان نیومد دنبالم. خ

 .م کاری هام رو خوردمونمشون رو عذاب دادم. خسته شدم بس که چوب ند
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؛ دوموتاه اولی بیشتر از مامان. کسی که تو این دو ماه شاید ک؛ کارم گله داشتم و دنیا ،خودم از

 کنه.دونم باز هم ته ته اون دل نازکش خیلی چیز ها سنگینی میولی می

قدر گریه کردم و ع ون. اسرم رو که رو بالشت گذاشتم بدون هیچ کنترلی شروع به گریه کردم

 برد.  مکه خواب کس دلناز رو بوسیدم

ولی فقط صدای داد  ؛تادهکه چه اتفاقی اف دونستمی. نمصبح با صدای داد و بیداد بیدار شدم

 بعد در اتاقم به شدت باز شد و سهیل با صورتی سرخ وارد اتاق شد.، سهیل میومد

چرا جدا شدی؟ واسه همینه که شوهرت دیشب نبود؟ فکر آبروی ما رو هم کردی وقتی دا _

 شدی؟شتی جدا می

 ار توضیح بدم.ذداداش ب _

زندگی به اون خوبی  .ی زده بوده زیر دلتچه توضیحی ها! چه توضیحی غیر از این که خوش _

فقط یک دلیل بیار برا ،یک دلیل؟ خیلی دوست داشتی مطلقه بشی؟ رو ول کردی که چی بشه

 .تویی که به خاطر اون حتی از ما گذشتی. م

 کردن.بابا و مامان با نگرانی ما رو نگاه می

ه چیزی بگم به بیروک برای همین بدون این .بی فایده بود، ی سهیلی که عصبانی بودراتوضیح ب

 دستم از پشت کشیده شد و سهیل با عصبانیتی چند برابر سرم داد کشید. .ن اتاق رفتم

 مگه من با تو نیستم؟ _

 قدر ظرفیت داشتم؟ه مگه چ. تحمل این مشکل رو بیشتر از این نداشتم ،ام پر اشک شدهچشم

 تو همین حین بابا مداخله کرد و گفت: 

هر  .این مدل حرف زدن درست نیست، اون خواهرته .برای من گنده الت بازی در نیار سهیل _

سها و جدا  از مشکل .نداری باز هم تو حق دخالت اونم بعد از دوماه ،که افتاده باشه اتفاقی هم

او ،کردش رو انتخاب میاهشکل از ما بود که وقتی اون باردار بود و باید پدر بچت. مشدنش نیس
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خودمون رو قانع کردیم  ما هم. ن رو تو دو راهی قرار دادیم و مجبورش کردیم طرف اون بره

شرایط خوبی نیس یون االن تو، اشیکدیگه سر خواهرت داد نمی. که سها از ما دست کشیده

 کنید. بهتره تو و مادرت اون رو بیشتر درک .ت

ان ساکت بود و ، مامکه من رو حمایت کرد بابا بود بعد هر سه نفر از اتاق بیرون رفتن. باز هم

 رد. کنگاه می و در دلش شکسته بود که همش ساکت بوده قچ. فقط نگاه کرد

تاقم. تصمیم داشتم ی اتو ساکت کمی خوردم و بعد از تشکر دوباره برگشتم موقع صبحونه هم

دور خودم که ه ای زمان کافی بود برای پیله ای ردخو فکر کنم دوماه ، دوباره برگردم سر کار

دندون زندگیش رو  و همون سهایی که با چنگ .دمشمی بسته بودم. باید از امروز دوباره خودم

 ه.نگه داشت تا طالق نگیر

دادم. سر و سامون می ید زودتر به زندگیم. باشد و من فقط دور خودم چرخیده بودم ۱۱ساعت 

 .بودآه و گریه دیگه بس 

دافتم خونه رو تحویل صاحب خونه میرمی. باید برای شروع باید دنبال یه کار جدید می گشتم

 پیش وکیل و بعد پیش روانشناس. رفتمذاشتم به حسابم، بعدش هم میدم و پولش رو می

 در کار داشتم.ه قچ، ی خداوا

 ید و گفت: رو د حاضر شدم و به طرف حیاط رفتم که سهیل من

 ؟که بگی ی بدون اینرداری میکجا  _

 .بیرون کار دارم _

 ؟خب کجا _

بعد از گفتن این حرف در حیاط رو بستم و بیرون . فکر کنم سنم از جواب پس دادن گذشته _

 زدم.ول باید بنزین می، ارفتم
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ساعت رو  دووندم که اون ، مبعد از این که بنزین زدم. تا بنزین بزنمفتم به اولین پمپ بنزین ر

 ر کنم.کا چی

مه مدت این هپس سوار ماشین شدم و بی درنگ از اون محیط دور شدم. دلم خواست بعد از 

 .هر چی بود از تنهایی و فکر و خیال بهتر بود، خودم رو به یک قهوه دعوت کنم

با دیدن اولین کافی شاپ ماشین رو پارک کردم. با قدم های موازی به طرف کافی شاپ قدم بر

هوای مطبوع با موزیکی که گوش هر شنونده ای رو نوازش می ،یط کافه بودمشق مح. عاداشتم

 دنج نشستم و باز شروع به فکر و خیال کردم.ی داد. یه گوشه 

 اومدم.زد به خودم می با صدای کسی که صدام

 خانم؟  _

 با گیجی بهش نگاه کردم و گفتم:

 بله؟ _

 چی میل دارین؟ _

 .معجیب قهوه با کیک هوس کرده بود

 ه.قهوه تلخ نباش لطفاً ،قهوه با کیک شکالتی _

 چشم خانم. _

 ممنونم.  _

خدیگه چه احتیاجی به تل .تلخ بودی هر چند زندگیم خودش قهوه  ،تلخ ی متنفر بودم از قهوه

 ؟ی بیشتر بود

 که بابا زنگ زد. ردمخوتوی فکر بودم و قهوه ام رو می

 سالم بابا؟  _
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 سالم دخترم کجایی؟  _

 .خواستم خونه نباشم، صبح با سهیل بحثم شد .کافی شاپ هیی تو _

 یای دخترم؟یکی م _

 منتظرم نباشین.، ونم بابادنمی _

 گی... .اگه به خاطر سهیل می _

 بین حرفش گفتم:

تا کی طول بکشه. دوست دارم کمی تنها با تدکتر دارم و معلوم نیس وقت ۴ ساعت. نه بابا _

 .شم

 ی بابا جان.دوست داری هر جور _

 کنین.می مرسی که درکم _

 سها بابا؟ _

 جانم بابا؟ _

 مواظب خودت باش.  ،هیچی عزیزم _

 ابا. بحتماً _

سارا روی دلم رو به دریا زدم و شماره  .شد، کمی مکث کردم بعد از این که صحبتم با بابا تموم

 .بعد از پنج بار بوق خوردن آخرش جواب داد .گرفتم

 بله؟ _

 سارا. سالم _

 ؟!خودتی ،وای سها عزیزم _
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 ره خودمم. خوبی؟ آ _

 .هرچی زنگ زدم جواب ندادی ؟کجا بودی تو این دوماه .مرسی _

 خوب نبود.  شرمنده، حال روحیم اصالً _

 کنم عزیزم، االن چه طوری؟ درکت می _

 رم. مشاوره می بهترم، خوبم _

 خوبه؟ ؟خوبه. دلناز چه طوره _

 خبر ندارم.  _

 ش.یعنی چی؟! قرار بود هر هفته بتونی ببینی _

 .ذارهسوگل نمی _

 .آخه رای دادگاه هم همین بود _

 خوب نبود. واقعیتش حال روحیم اصالً، منم پیگیر نشدم .اجازه نداد ی بهم؛ وله خبآر _

 تو کجایی؟ _

 االن بیرونم. _

 بعدش بیا که ببینمت. _

 پیشت. امیدا میامروز تا آخر وقت بیرونم. آدرس بده فر _

 قول؟ _

 .تو که جایی رو نداشتی ؟سارا االن کجایی .قول _

 عدش هم خوابگاه پیدا کردم.. برفتم مسافرخونه، منم بعد از این که تو رفتی _

 .خوابگاه یامفردا پس می _
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 عالیه، تا فردا؟ _

 تا فردا. _

  کردم.حروت و به سمت مطب  رفتم از کافه بیرون بعد از حساب کردن

 .زودتر از ساعتم نوبتم شد ،مثل اون روز مطلب خلوت بود و مراجعه کننده ای نداشت

 رسید:پ مثل دفعه قبل با مهربونی حالم رو رو به روی سپیده نشستم و اون باز هم

 طوره عزیزم؟ه حالت چ ،خب _

 مرسی خوبم. _

ت رو با همسر سابقت برام ینایآش ی امروز قراره نحوه، سر اصل مطلب ماگه اشکالی نداره بری _

 تعریف کنی.

 چشم هات رو ببند و هر چیزی که دوست داری رو بگو.اول روی اون کاناپه دراز بکش و آروم 

 ام رو بستم و رفتم به گذشته.هچشم .رفتم و روی تخت نشستم

 

 "فلش بک  "

 

مادربزرگ  ،زیز جوندیگه ندیدمش. تا این که یک روز ع ،بعد از این که گچ دستم رو باز کردم

دو .من و مادرم بردیمش دکتر برای همین ست،گفت که حالش خوب نیی. مپدریم مریض شد

 .میز نشسته بود همون طور متشخص و آقا پشت همون ،باره باز هم مثل چند ماه قبل دیدمش

ازچه صدای گوش نو .وقتی وارد اتاق شدیم از روی صندلی بلند شد و با صدایی رسا سالم کرد

 مردونه. بم و ،رم؛ گی داشت

 مامان گفت:
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 .سالم آقای دکتر _ 

 دکتر گفت:

 اد؟یکمکی از دست من بر می چه م.سالم خان _

ه ی نفس تنگی شدید دارن و قفس ت.چند روزه که حالشون خوب نیس راستش مادرشوهرم _

 .کنهشون هم درد میاسینه

 بیماری خاص دیگه ای هم دارن؟ _

 ن.بله دیابت هم دار _ 

 امیر از روی صندلی بلند شد و به سمت تخت معاینه رفت و به مامان گفت: 

 جا بشینن؟ کنین این شه کمکمی _

 با کمک مامان زیر بغل عزیز جون رو گرفتیم و روی تخت نشوندیمش. 

رو هم آز ند لحظه نچ نچی کرد و قندشچبعد از . اول باید فشارتون رو بگیرم ،خب مادرجان _

 .مایش کرد و باز نچ نچ کرد

 برگشت رو به مامان و من گفت: 

همین امروز از دارو خو ،نویسمهم قندشون. براشون قرص می ت،ایشون هم فشارشون باالس _

هفته بعد هم مجدد بیان تا دوباره کنترل  .شننه تهیه کنین و مصرف کنن. ایشااهلل که بهتر می

 .البته دفعه بعد باید پیش متخصص برین ،بشن

 مامان گفت:

 .ممنون ،قای دکتر آحتماً _

 .کنمخواهش می _
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خوب ن اصالً هااین روز .ا کمک مامان عزیز رو بلند کردیم و رفتیم. نگران حال عزیز بودمببعد 

 گوشه گیر شده بود.و رد کیشتر روز رو استراحت مید، ببو

ی من خیلی نگران عز؛ ولدونمنمیمامان رو. مان ساکت بودیمما هم و هم من ،توی راه برگشت

 .خواستم عزیز رو از دست بدمانگاری می، یه نگرانی خاصی داشتم .یز بودم

ش رو بدون این که من بهامامان هم داشت اشک چشم. از هم خواب بود، ببه عزیز نگاه کردم

 .رو داشتشاید مامان هم حس و حال مشابه من  .کردبینم پاک می

 .یواش صداش زدم

 ؟مامان _

 .برگشت و بی صدا نگاهم کرد

 ؟مگه نه .شهحالش خوب می _

 انگاری بغض داشت و نمی تونست حرف بزنه.. با درد خندید و فقط سرش تکون داد

من همون جا کنا .ده مین بعد رسیدیم خونه و یواش یواش عزیز رو بردیم روی کاناپه گذاشتیم

ی سفید و چروکیده اش رو توی دستم گرفتم. مامان هم رفهاو دست رش روی زمین نشستم

زهارو .مادری کرده بود مبرا ،سر کوچه بخره. عاشق عزیز بودم ی ت تا داروهاش رو از داروخونه

 .سهیل بود و اون پیش من ،رفت شرکت و نبودی که مامان میی

قدر خوابیده ه برد. نمی دونم چخوام. همون جا کنارش خوابم خدایا از خودت سالمتیش رو می

د سر ومکه حالم ابه بدنم دادم ولی با درد کمرم بیدار شدم. اول یه کش و قوس حسابی  ؛بودم

 .صورتش کبود شده بود و حسابی عرق کرده بود ،بعد به عزیز نگاه کردم .جاش

 و مامان رو صدا کردم: مچه جوری جیغ زد نفهمیدم

 مامان. ،عزیز .مامان بیا _

 با دیدن عزیز جیغ زد و گفت:. دوممان پا تند کرد و اما
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پاشو چرا خ. زنگ بزن اورژانس ،اشو سها. پبده، همین دو دقیقه قبل که خوب بودخدا مرگم  _

مدم و سریع شماره اورژانس وفریاد دیگه کشید که به خودم ا م پاشو. یکگهت می؟ بشکت زده

 .رو گرفتم

 .هرادربزرگم داره از دست می، متورو خدا یکی به دادمون برسه _

 .زود تر خودشون رو برسونن هاکار آدرس رو بگین تا هم لطفاً مخان _

 خیابان...، احمدآباد .بله _

لحظه های بد .خیلی سخت نیس می کشید. بدون خداحافظی قطع کردم و به طرف عزیز رفتم

با پای لخت و بدون هیچ پوششی به طرف در دویدم و  ،همین که صدای آژیر رو شنیدم .ی بود

 .در رو باز کردم

 مریض کجاست؟  _

 مک کنید. کلطفاً ،حالش خیلی بده. داخله _

 .جاییم ما برای همین این _

و بعد کمی برسی گفتن سکته کرده و سریع به بیمارستان نزدیک خونه ان نبه طرف عزیز رفت

 .تقال دادن

 .یامب صبر کن منم ،مامان _

 تو هم خونه بمون.  .زنگ بزن بابات بگو بیاد بیمارستان _

 اره به طرف مامان دویدم که دوباره داد کشید:دوب

 زنگ بزن به بابات و سهیل. تو هم خونه بمون. _

 سریع سوار آمبوالنس شد و رفت. 
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وای خ .شدمیطوریش گه زبونم الل عزیز . اهای های گریه کردم. پشت در سر خوردم و افتادم

 .خودت رحم کن !دایا

 .بلند شدم و شماره سهیل رو گرفتم

 دارم خواهری؟  ، کاربگو _

 سهیل؟  _

 کنی عزیزم؟!چرا گریه می ؟چی شده سهاحسین. یا  _

 .عزیز حالش بد شد و بردنش بیمارستان ،سهیل عزیز _

 ریم.یا خدا! االن با بابا می _

 ؟یاییدنبال منم م _

 بشین خونه. ؟تو رو کجا ببرم ،آخه عزیزم _

 ت.رم تا بیمارستان راهی نیسخودم می .یامیمنم م _

 .گوش کن، سها _

 رم بای.من می _

راهی بیمارستان شدم. تمام طول راه رو ذ وتلفن رو قطع کردم  ،ه مهلتی بهش بدمک بدون این

 .کر می گفتم برای سالمتی عزیز

 .سریع به بخش اورژانس رفتم ه رسیدم به بیمارستان ویقدق ۳۰بعد از 

 .دوتا پرستار مشغول صحبت با هم بودن. از یکی پرسیدم

 ؟کدوم بخش بستریش کردن. وردنآ جا چند وقت قبل مادربزرگم رو این م،ببخشید خان _

 :برگشت و بهم گفت
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 ؟اسمشون _

 .ربابه منصوری _

 .ای سی یو بستری شدن _

 :با دلهره و نگرانی بیشتر دوباره پرسیدم .پام شل شدبا شنیدن ای سی یو دست و

 کجاست؟ _

 چی؟ _

 خوب معلومه ای سی یو.. من ی عمه م،ای بابا خان _

 :پشت چشم برام نازک کرد و گفت

 رو.راه ی انتها، سومی طبقه  _

برای چند لح. لی خبری از راه پله ها یا آسانسور نبود؛ وبدون تشکر فقط به انتهای راه رو رفتم

 اون همه دل نگرانی فقط دور خودم چرخیده و آخرش هم مجبور شدم از یکی بپرسم:ظه با 

 آسانسور از کدوم طرفه؟، ببخشید _

 .همچین بهم نگاه کرد که انگار آدم فضایی هستم و یه چیز عجیب پرسیدم

 .پشت سرتونه. این رو گفت و رفت _

فت و ری یو مامان راه میپشت در ای س. به ای سی یو رسوندم روجوری خودم ه نفهمیدم چ

 .کرد. سریع به طرف مامان پا تند کردم و صداش زدمگریه می

 مامان؟  _

 برگشت طرفم و گفت:

 .دیومتو که ا _
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 توقع نداشتی که خونه بمونم. دکتر اومد چی گفت؟ _

دلم  .بابا عجیب پریشون بود ی تا خواست جواب بده بابا و سهیل سریع وارد سالن شدن. چهره

 .مادرش بود باالخره عزیز جون ،براش سوخت

 بابا با دلهره پرسید:

 چرا حال عزیز جون بد شد؟ ؟زهرا چی شده _

 مامان گفت:

ظهری دکتر . قند و فشار باال همزمان با هم ،چند روز بود حالشون خوب نبود. واال دونمنمی _

 .ولی همه چیز به هم ریخت ؛دارو هاشون رو گرفتم ،بودیم

محوی تو دمامان رو بر سهیل هم .با پریشون تر از اول به دیوار تکیه داد و به زمین خیره شدبا

 با صدای دکتر به خودم امدم:  .طه که هوایی بخوره

 همراه خانم ربابه منصوری کیه؟  _

 .همزمان من و بابا به طرف دکتر رفتیم

 منم. _

 :به بابا نگاه کرد و پرسید

 ؟هبیمار چیا نسبت شما ب _

 پسرشون هستم.  _

 ؟ببین آقای .بله _

 ملکی هستم.  _

ولی خب فکر کنم هیچ چیز بهتر از واق ؛ونم به شما امیدواری واهی بدمتمیملکی. بله آقای  _

شار باال و قند باال مادر شما ، فبا توجه به کهولت سن و همچنین در چند روز اخیر .عیت نیست
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م ،به خاطر شرایط بحرانی ایشون اس.هی قلبشون بستهااز دریچه  دچار سکته شدن و دوتا هم

 .کاری نمی تونیم انجام بدیم و باید تا بهتر شدن شرایط صبر کنیم ا فعالً

 سهیل پرسید:

 ؟تا کی باید صبر کنیم آقای دکتر _

 دکتر با تاسف سری تکون داد و گفت:

 .شاید کاری بشه انجام داد، هر وقت که وضعیت نرمال بشه .براشونید عا کن. دمنم نمی دونم _

 م.با اجازه من برم به بقیه مریض ها سر بزن

 .یره شد به زمینو خبابا با سری پایین افتاده روی صندلی نشست  ،بعد از رفتن دکتر

تنها دلخوشی اون بود.  ،اون فقط همین یه مادر رو از دار دنیا داشت. رای بابا می سوختم بدل

 خبری ازشون نبود.وز فامیل هایی که تا دیرساعتی بعد بیمارستان پر شد 

گریه های الکی. در هرحال که هستیم شکر خدا رو به جا ببار عمه هام و عموهام با بچه هاشون

ماز خونه تا دو رکعت نماز برای سالمتی عزیز م نیم که خدا هم درهای رحمتش رو باز کنه، رفت

سالمتی  .م دادم که ما رو فراموش نکنهجون بخونم. سر نماز خدا رو به بزرگیش و جاللش قس

 .و آرامش عزیز رو از خودش خواستم

ون سه ی اولی همچنان حال عزیز جون بد بود و هیج تغییری نکرده بود. تو؛ سه هفته گذشت

شد تا کل تاخواست زودتر عزیز جون خوب میهفته کارم شده بود رفتن به بیمارستان. دلم می

 .رف بزنیم و اون برام از جوونی هاش بگهح .بستون رو کنارش بگذرونم

ردم. با صداکیک روز توی حیاط بیمارستان روی صندلی نشسته بودم و به عزیز جون فکر می

 .دمومی کسی به خودم ا

 ؟جا بشینم ونم اینتمی _

  .یه دختر جوون بود
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 .البته _

 عد پرسید: و بیه چند لحظه ساکت بود 

 ؟در ساکتیق همیشه این _

 شم.وقتی فکر دارم ساکت می ،همیشهنه  _

 با هیجان برگشت طرفم و گفت: 

 و.خوب اگه دوست داری بگ _

خواه و دوست داره ور کرد منسوگلی که ادعا می .و یاد سوگل انداختر من ،خیلی فضول بود

 . گفتم:و حتی یک زنگ هم بهم نزده تیک ماهه که خبری ازش نیسن ولی اال؛ رشم

 وی؟چی دوست داری بشن _

 ؟چرا ساکتی بخ _

 .فکرم مشغوله _

 .بگو یک کلمه ب،ای بابا این قدر طفره نرو خ _

 ؟دونستیخیلی عجولی می _

 .گنهم همیشه می هامبرادر، گیاولین نفری نیستی که بهم می آره. _

ه بنگرانم که اصالً .ولی خوب نشده اس؛سه هفته شده، مادربزرگم ای سی یو بستری .هیچی _

 تر نشه.

  :با چهره ای که خیلی متاثر شده بود گفت

 عزیزم . ایشااهلل که خدا مشکلت رو حل کنه به زودی.  _

 .مرسی _
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 :منم تحت تاثیر کنجکاویش شدم و پرسیدم

 ؟جایی چرا این ،تو بگو بخ _

 .م پیش برادرمومدا _

 ؟پس چرا تو محوطه نشستی خب _

 .تو هم فضول شدی ،انگار فضولی هم واگیر داره _

 بعد هم دوتایی خندیدیم. دوباره پرسید:

خودت رو سریع و تند  ،زود .دونمولی من حتی اسمت رو هم نمی ؛حاال این همه حرف زدیم _

 معرفی کن.

تغاری خونه. یه دونه داداش دارم.  و تهکامپیوتر  ی رشتهآخر سال . سالمه ۱۷.۵ ،سها ملکی _

 خوبه؟

هم رشته ای هستیم. . سالمه ۱۹ه احمدی، منم ریحان بخ .البته که کافیه .خوشبختم عزیزم _

ی آمالبته خیلی خوشبخت و مسرور شدم که با همچین خان منم ته تغاریم.، دوتا داداش دارم

 .شنا شدم

 تو لطف داری. رو شرمنده نکن من ،تورو خدا ریحانه جون _سها

 :بوسید و گفت، بغل کرد رو با مهربونی من

 .النه که شیفت داداشم تموم بشه. ام کم باید برممن ک ،سها جون عزیزم بخ _

 .گمرپیش مادربزمنم باید برم .م راحت باششمزاحمت نمی _

 بعد از خداحافظی از هم خدا شدیم که دوباره صدام زد.

 ؟سها جون _

 برگشتم طرفش و گفتم: 
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 ؟جونم _

 تونم دوباره ببینمت؟ کی می _

 پیش مادربزرگمم. م، هر روز بیمارستان _

 بای بای.، مرسی گلم _

 بای. _

 .صحبت کردن با ریحانه کلی روحیم رو عوض کرد بود. منم رفتم بخش ای سی یو

اون روز هم بدو. زیر اون همه دستگاه و حس بدی داشت ،عزیزترین کسم از پشت شیشه ندید

ر ره تقریباً .بعدش هم مثل اون روز تموم شد ی ور که هفتهون طهم .ن هیج امیدی تموم شد

زدیم. خوش حال بودم که حداقل یک دوسیدم و ساعتی رو با هم حرف میدوز ریحانه رو می

 ت جدید پیدا کردم.

 .بود هصحبت کردن با ریحانه کلی روحیم رو عوض کرد

اما اتاق دیگه م؛ پرواز کردمریحانه پا تند کردم و به طرف اتاق عزیز جون با بعد از خداحافظی 

اتاق بودن. دستگاه بی انصاف همچنان بی رحمی کلی دکتر و پرستار تو .ثل هر روز خلوت نبود

 صاف به نمایش می ذاشت.ه روی مانیتور رو انه خطوط

اتاق تالش داشتن ی ه همگی تویقدق ۵ردم. کهمین طور فقط به دکتر ها نگاه می. شدم خشک

 ردونن.که مریض رو برگ

 .ک رو بیارید سریعوزد دستگاه شمی شنیدم که داد میصدای دکتر رو

 هشدیدم که بحرف بزنی. عزیز رو می ینگار زیر آب باشی و بخوا. امی پیچید سرمی صداها تو

 .دشدن و اون با جسمی بی جون فقط باال و پایین میشک می

که باز هم با اون همه شک نتونست دووم بیاره رفت. رفت و ما ر بمیرم برای عزیزجون مظلومم

سفید رو روش کشیدن و اتاق  ی پارچه ،وقتی که کاری از دست کسی بر نیومد .و تنها گذاشت
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ت که پارچه بکشن روی عزیزهاجلوی چشم رگ عزیزهاتموره آقدر زجر ه رو خلوت کردن. چ

 مرگ.یعنی پایان،  عنیی. ت

 د بیرون و گفت: ومدکتر با ناراحتی از اتاق ا

 .و کاری از دست ما بر نیومد ولی بیمارتون ایست قلبی کردن؛ متاسفم دخترم _

 ؟چی ایست قلبی عنیی، ین حرف توی سرم پیچید. اایست قلبی ،ایست قلبی

 :با عجز پرسیدم

 ؟ی چی آقای دکترعنایست قلبی ی _

 ؟دخترم _

 ؟تموم عنیی _

 :سرش رو تکون داد و گفت

 خدا بهتون صبر بده.، نی تموم. یعدخترم آره _

 .سفید روش ی زیز و پارچه، عرفت سمت اتاقدوباره نگاهم دکتر ازم دور شد. 

تصمیم گرفتم به ؟ حاال چه طوری به بقیه خبر بدم .وی اولین صندلی نشستمرتلو تلو خوران 

 .کس سهیل بود بهترین ،بزنم سهیل زنگ

 بعد از چند بوق سهیل جواب داد: 

 کار دارم؟، زود بگو _

 با بغض گفتم:

 سهیل؟ _

 ن پرسید: وهراس، همیده بود که اتفاقی افتادهفکر کنم ف دامص با شنیدن
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 ؟شدهچیزی سها  _

 سهیل؟  _

 مگه مامان پیش تو نبوده؟ ءکسی اذییت کرده ؟جانم خواهری _

برو خونه لباس سیا. دیاگفت زود می ،یشپ مامان رفت خونه یک ساعت ل.سهیم نه من خوب _

 ه بپوش بیا بیمارستان. 

چید و بعد بوق های متعدد رو شنیدم و به عزیز بی جوون صدای وای گفتن سهیل تو گوشم پی

 .خیره شدم

گمد کنارم وو ا اتاق انداخت یوی تبه جنازه  نگاه همه ی و گاه به من، یه نپرستاری که رد شد

 فت:

 خبر بده.  اتها برو به خانوادج عزیزم پاشو از این _

 :و گفتمم سوالی نگاهش کرد

 چی؟ _

 .ا نشین عزیزمج این _

ولی یه دفعه ؛ بلندم کرد ،ه شدموکفکر کنم خودش فهمید ش. ولی من فقط گیج نگاهش کردم

 ؟نی تموم شدعی، ردمکباور فقط اتاق رو نگاه می. ناروی دوتا زانوهام افتادمو زیر پام خالی شد 

آمه یه سرم بهم زد و ی. اتاقی تو دو برر پرستار با کمک دو نفر دیگه زیر بغلم رو گرفت و من

 خش هم داخل سرم زد تا بخوابم. ب ول آرامپ

 آروم آروم بودم.. م بسته شد و خوابم بردهاشمچ کم کم

 نمی شد فهمید دم صبحه یا دم غروب.  .هوا تاریک بود ،قدر خوابیده بودمه نمی دونم چ

 یا صبح؟ هی شبعنبود ی ۷ساعت  ،یه نگاهی به ساعت روی دیوار کردم
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 ده.وابش برو خصندلی نشسته  همامان کنارم روی یمدم بلند بشم که دیدم وا

 .داش کردمص ومآرخیلی 

 ؟مامان _

 :بغلم کرد و گفت .اش رو دیدم که توش پر از نگرانی بودهچشم

 خوبی دخترم؟ _

 چرا سیاه پوشیدی؟ ؟ ییجا چرا اینم. مرسی خوب _

 ت؟یادت نیس .خوبم_

 خودم دیدم. ،عزیز رفت ومد.یادم؟ چرا یادم ا

 عزیز برای همیشه رفت.  ،دمه مامانیا _

 :جواب داد با گریه

 .ه رفت و ما رو تنها گذاشتآر _

 ؟اییج این از کی _

 .بریم دخترم خونه کلی کار داریم. بعد از این که زنگ زدی به سهیل _

 بریم. _

ریحانه و رتاده. با مامان رفتیم بیرون. توی راهفانگار هیچ اتفاقی نی، گریه نمی کردم .آروم بودم

 با ناراحتی گفت: . پیشم و بغلم کرد ومدمتوجه من شد ا قتی که. ورو دیدم

 غم آخرت باشه عزیزم.  .گم سها جونتسلیت می _

 :آهسته گفتم

 مرسی.  _
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 .برگشت و به مامانم نگاه کرد، با جواب دادنم انگار شوکه شد

 مامانم یواش بهش گفت: 

 .حتی گریه هم نکرده ،که شدهوش _

 ؟ولی حتی نا نداشتم که پرسم چرا وای ؛وایی که گفت رو شنیدمصدای 

م یدو تا صدا تو .ولی اون که مرده ؛قلب من زنده بود یعزیز جونم تو. کردممن نباید گریه می

فت باید گریه گیکی می؛ ولی اون گریه نکنو ت اسهگفت که عزیز جون زندیکی می، غزم بود

 .کنی

 .توجه اطرافم نبودم ماصالً

فرومدن و مییی میهایاون .ومدییکی می، رفتیکی می .خونه غلغله بودی روز از صبح تو اون

یاد مادرشون نمی صدای گریه های عمه هایی که تا دیروز اصالً. تن که تا االن ندیده بودمشون

منکرده بودن ه رفت. نوه هایی که تا االن یادی از مادربزرگکردن تا هفت کوچه اون ور تر می

به حال خدابیا شناختمشون می گفتم خوشجماعت شده بودند که اگه من نمی چین همرنگ

افسوس و صد افسوس که اشک هاشون فقط ا. کننمرز که این همه نوه هاش براش گریه می

 تمساح بود. شک

شوهر عمه هام در حالی که و سهیل  ،پدرم .آقایون به طرف در چرخیدملی اهلل با صدای ال اله ا

عمه هام بلندتر ی دن. صدای جیغ و گریه ومبوت رو روی شونه هاشون گذاشته بودن داخل اتا

روپارچه ترمه دوزی قهوه ای رنگ  که یهشد. به تابوت که روی شونه ی آقایون بود نگاه کردم 

 ش بود.

 زد.زیادی توی ذوق می، های سیاهرنگ قهوه ای پارچه و لباس

تصویر محو و صداهای گنگ. سرم سنگین  هفقط ی ت.نیس یادماز اون روز چیز زیاد دیگه ای 

 شد و بعد فقط سیاهی مطلق.
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ا ،دیدم. مردن کسی که برام خیلی عزیز بودسوختم و کابوس میتوی تب می وممی تهفته  هی

ات و هعزیز جلوی چشمه ی خارج از حد و تصورم بود. دیدن مرگ هامونم درست جلوی چشم

 شتش بیشتر از حد و توانم بود.تالش دکتر برای برگ

 

 (حال)

 

 سپیده گفت:

 خوبی عزیزم؟  _

 .یزمرمیفقط با یاد آوردی اون روزها به هم .خوبم آره _

 ؟دوست داری ؟گیش رو میاکنم. ادامهدرکت می _

 ی،کوفت ی گذشته که شده راحت بشم. خالص بشم از این خوام برای یک دفعه هممی آره. _

توی بدتری. ی مادرم هم خبری نداره ازشون. من خیلی تنها بودم سپیده جونچیزهایی که حت

روزهایی که من از تنهایی  ی اونتو. کسی شریک دردهام نبود ،ن شرایط هم کسی کنارم نبود

زندگیش کار ،همیشه نبود مادرم .مادرم نبود، می ترسیدم و مجبور بودم توی خونه تنها باشم

 .ش بود

االن  کردمو فکر می می ترسیدم. دمشجا خیره می هشب ها تا صبح فقط به یبعد از اون اتفاق 

 ولی هیچ کس دردم رو نفهمید.؛ روح وارد اتاقم بشه هیره و یبمیکی دیگه 

 

 ک(فلش ب)
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روز به روز با ریحانه  صمیمیت من هم. مدم و حال روحیم بهتر شدوکم کم منم با شرایط کنار ا

معجزه بود ه بودن ریحانه کنارم برام مثل ی ،های تاریک و پر از ترسشد. توی اون روزبیشتر می

 و همون معجزه هم باعث آشنایی من با امیرعلی شد.

قرار بود سهیل ما رو برسونه کتاشروع شد. من و امیر علی از همون روز ی اولین قرار عاشقانه 

رادرش خواست تا ما رو د نشد و برای همین ریحانه از باومولی چون براش کاری پیش  ؛بخونه

 تا کتاب خونه برسونه.

 به ریحانه گفتم:

 د؟ریحانه حاال اگه خودمون می رفتیم نمی ش _

مهم گفت تا یه مسیری ما رو ، اونم خودش همون طرف ها کار داشتب ولی خ ؛شدچرا می _

 .رسونهی

 ذاشتی به کارش برسه.می. خیلی زشت شد _

 عمیقی بهم کرد و گفت:امیر علی از داخل آیینه نگاه 

 ؟از این که من قراره شما رو برسونم ناراحتین _

 .خودمون می رفتیم، فقط نخواستم مزاحم شما بشیم. نه آقای دکتر _

 :ریحانه خندید و گفت

 ؟ راحت باش. هیمارستانب جا هم آقای دکتر؟ مگه این _

 جوابش رو بدم امیرعلی گفت:  تا خواستم

جا هیچ معذوریتی ندارین که  ولی این ؛بیمارستان دکترمی ه. من فقط توگمی ریحانه راست _

همون امیر علی بگین کافیه و دوباره با اون چشم های گیراش گرمی و محبت رو . دکتر بگین

 بهم تزریق کرد.
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 .باشه _

 :امیر علی با شیطنت خندید و گفت

 چی باشه؟ _

 علی چپ و گفتم: ی ه کوچهم بمنم خودم رو زد

 آقای دکتر نگم. که _

 گفت:زد و  هلومپ ریحانه سقلمه ای به

گم خاطرخوهمیشه جدیه. من که می، وری شوخی نکرده بودهج باور کن تا االن با کسی این _

ومش باشه؟ تا فهمید تویی ی ددفعه  ،کتاب خونه برده که این دفعه یال من رو کِ. وااهت شده

 .رسونتمونپشت خط گفت بگم که می

 :ولی با جدیت گفتم؛ دشقند آب می ی کارخونه توی دلم

 .جوری نگو ریحانه این _

 .تا از چیزی مطمئن نباشم حرفی نمی زنم باور کن _

 و دوست داشت؟ چه رویای شیرینی! حتی اگه دروغ باشهر یعنی من

 د.آوربه خودم  رو ش منداغرق بودم که ص امهتوی رویاهای دخترون

  م؟سها خان _

 زد.صدا می رو مچه شیرین اسم

 ؟بله آقا امیر _

چشم های زیبا و جذ. اش غرق شدمهولی توی چشم ه؛رو بپرس شمنتظر نگاهش کردم تا سوال

 اب مشکیش قلبم رو به لرزه در می آورد. 
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 چشمک زد.ه موافقین بعد از کتابخونه بریم کافی شاپ؟  ی _

ترسیدم صداش رو ریحانه که بود  این چه حسیه که دارم؟ اون قدر ضربان قلبم زیاد! خدای من

 که کنارم نشسته بشنوه.

 .دمومبا صدای ریحانه به خودم ا

 ما خودمون برمی گردیم.  ،داداش تو برو _

 ؟قدر کار دارهه ه یه کتاب گرفتن از کتابخونه چمگ _

 :نشون داد و گفترو  ریحانه با سر من

 داداش؟ _

 باشه؟ت دومی فعه ، دفتی که این دفعهیی رهمین که گفتم. ریحانه کی تا حاال تنها جا _

 .واد غیرت نداشتت باد کنهخحاال نمی، باشه داداشی _

 توبیخ گر گفت:

 .تنیس دیگه مثل االن ی ی. دفعهگمواظب باش چی می _

با سیاست پیش رفت و اتمام حجت  .نه فریادی، نه دادی .قدر جذاب عصبانی شد! چه وای خدا

 کرد. 

 امیر گفت:

 .نیم ساعت دیگه همین جا منتظرم ،نم بریناال _

 و ریحانه با عجله از ماشین پیاده شدیم و به طرف کتابخونه رفتیم.  من

خواستم هیچ آتویی به عنمی .دوباره به سمت ماشین رفتیم، بعد از این که کتاب رو پیدا کردم

 نوان بی نظمی یا بی توجهی به حرفش بهش بدم.
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ریحانه دلخور از برادرش و من هم کسی نبود باه. سکوت گذشتی وتموم راه برگشت به خونه ت

با آشنا بودن کوچه فهم. ترجیح دادم سکوت کنم و به بیرون از پنجره نگاه کنم. اش حرف بزنم

 یبا اون چشم های گیرا رو ن. میدم که رسیدیم خونه. جلوی خونه نگه داشت و برگشت عقب

 :مشکیش نگاه کرد و گفت

 .رسیدیم _

رمنده که از کا شواقعاً .خواستم مزاحم شما بشممی، نزحمت کشیدید. خیلی ممنون آقا امیر _

 رتون هم عقب موندید. 

همنشینی با شما سعادت بود. بعد از ، برام زحمتی نبود. خوش گذشت، کنمخواهش می. نه _

 .گفتن این حرف برگشت و جلو رو نگاه کرد

 .شرمنده، اذیت شدی. ببخش ریحانه جون _

 نه گلم، دشمنت شرمنده باشه.  _

 رمایید داخل؟ بف _

 ریحانه گفت:

 گلم. یامییه وقت دیگه م _

 .قدمت سر چشم عزیزم _

خر برگشتم به طرف ی آبرای دفعه  .ه شدم. با قلبی ماالمال از شوق با کلید در رو باز کردمپیاد

 ماشین و دست تکون دادم برای هردوشون.

به در ت .منم رفتم داخل حیاط و در رو بستم د.آف از جا کنده ش همون لحظه ماشین با تیک

 د تر از هر لحظه ای.، تنزدلبم تند می. قروی قلبم گذاشتمرو ستم و دکیه دادم 

 .مدموزدم که با صدای مامان به خودم اتوی مرور خاطرات غرق بودم و لبخند می
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 شی.میقدر ذوق زده  بیای این و کتابخونه بری هونستم یدنمی_

چنان دردی . آتکه کتاب صاف افتاد روی پاموایسادم با شنیدن صدای مامان هول کردم و صاف 

 .قبل همش پرید ی توی پام پیچید که خوشحالی چند لحظه

 مامان گفت:

 کار کردی؟ گه چیی. مخواد هول بشحاال نمی _ 

 به لکنت افتادم:  رو بگیرننگار حین ارتکاب جرم مچت . احاال دیگه بدتر از قبل رنگم پریده بود

 .دیمومقط رفتیم و ا. فهیچی... هیچ... هی_

 با سوءضن نگاهم کرد و دوباره پرسید: 

 .آخه خیلی مشکوکیسها؟ طمئن باشم فقط کتابخونه بودی م _

 .ن ثابت کنه که من فقط کتابخونه بودمم مشکوکحاال یکی بیاد به مامان  .وای

 :ی مظلوم کردم و گفتمبرای رفع اتهام قیافم رو خیل

 ؟مامان مگه به دخترت شک داری _

 ستفاده نکنن.ا از سادگی تو سوءتا ولی به همه شک دارم  ؛به تو نه _

 .که من هنوز همون دختر خوب براش هستم توی دلم خداروشکر گفتم

 می.افتخار بزرگی نصیبم شده که امروز ظهر رو کنار همان چما _

 کارکنان هم مرخصی داشتن. و شرکت تعمیرات داشت امروز. مزه نریز سها _

 دید؟شما کی این وقت روز خونه بو، واال مگمی_

 .برگشت به طرفم و همچین نگاهم کرد که در جا فرار رو ترجیح دادم
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روی تخت دراز کش. ار رفتم توی اتاقم تا کتابی که از کتابخونه گرفته بودم رو بخونماهبعد از ن

 حس خوندن رفته بودم که صدای پیامک گوشیم رو شنیدم. ییده بودم و حسابی تو

 .ریحانه بود، نگاه کردمبه صفحه ی گوشی 

 "هش بدم؟، بخواستت رو میاهسها امیر علی شمار"

 !من؟ ی شماره میر علی؟ا ی درست دیدم؟؟ یعنچی

 یهن از شروع م. رابطه رو شروع کنمه وام یخنمی. م رو به امیرعلی بدم، نه نه نهاهاگه من شمار

 رابطه بدون مشورت با خانوادم بیزارم.

 .برای ریحانه تایپ کردم

 "یعنی چی؟ ،شم ریحانهتوجه نمیم"

 ؟خوادن رو میی منی امیرعلی شماره عی. هنگ بودم کالً

 ریحانه نوشت:

 ".واد برای آشنایی بیشترخرو می ارهامیرعلی شم .وجه نداره گلممت"

تایپ کردمه برای ریحان. خوادم رو میاهبی کس و کارم که شمار انگاری من .حرصم گرفت ازش

. 

 "ولی من هیچ عالقه ای به آشنایی ندارم.؛ شرمنده عزیزم "

 دو دل بودم که جواب بدم یا نه. ،بعد از دو دقیقه ریحانه زنگ زد

 .جواب دادم آخرش هم

 .سالم ریحانه جون _

 ؟خوبی. سالم عزیزم _
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 تو خوبی؟ . قربونت مرسی _

شمارت رو م، رهسره امیر داره رو مخم اسکی می ههر تا االن یازظبعد . ازنه واال خوب نیستم _

 خواد.ی

 دوست ندارم با کسی آشنا بشم. ولی همون طور که بهت گفتم واقعاً؛ ناراحت نشی عزیزم _

 ه به ریحانه گفت: ک صدای امیرعلی رو شنیدم

 .گوشی رو بده _

 تراض کنم که حرفی برای گفتن ندارم، ریحانه بهش گفت:اع تا خواستم

 ؟شنیدی چی گفت، نمیر برو اون طرفا _

 نه.ده به من ریحاب _

خبا در دلق خودمم نفهمیدم کی و چه جوری این. کردنوازش دلم رو گرم می دلصدای گرم و 

 .منی که فقط چند بار فقط دیدمش .شدم اشته

 دم؟ب قدر ن؟ ایوای با من آشنا بشی؟ چرا آخهخگه؟ نمیچی می هریحان؟ سها _

دوست ندارم با پسری  لی من اصالً؛ ومتاسفم من واقعاً. من جوابم رو به ریحانه گفتم، امیر آقا _

هر کدوم از این ها آخرش به خو. دوست باشم یا حتی برای آشنایی ارتباط تلفنی داشته باشیم

 .و درک کنینر امیدوارم که من .درست نیست، شهبی ختم نمی

 ؟وای بگی اگه من بخوام باهات حرف بزنم هوسهخمی_

 .خودتون این حرف رو زدین .ن همچین حرفی نزدمم _

 .چند دقیقه به حرفم گوش بده _

 .قطع کنم مخوادیگه مزاحم نشین. االنم می طفاً! لهظحید یه لبگ _

 .کشملی من کنار نمیو _
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 .ایی ندارید که بخواین کنار بکشینج _

 .بس که تپش قلب داشتم، زنه بیرونم میاهردم االن قلبم از سینکاحساس می. طع کردمق 

تم فکرش بودم. جوری توی فکر بودم که اصالًی ه چند روزی ازش خبری نداشتم، حسابی توی

 رکز نداشتم.

 .درسه تعطیل بودو مدرس  واال کالً ،کردم که تابستون بودخداروشکر می

اگه از اول تا .شپزی ثبت نام کنمآصمیم گرفتم برم کالس ، تخونهی ایی توبعد از چند روز تنه

می دهشم و تحویل جامعه داتنبل بی عرضه می هی کار باشم تا آخرش حتماً بستون بخوام بی

 کالس باشم برای خودم. هنبال یو د بیرون رمب، گرفتم حاضر بشم م. پس تصمیمش

کمد تصم یه گشتن تویقدق ۱۵بعد از . کل رو داشتمهمیشه این مش ،مونده بودم چی بپوشم 

کمی آرایش کرد .یم گرفتم یک شلوار لی آبی تیره با مانتو رنگ روشن و شال آبی تیره بپوشم

 .یینه در کوچه رو بستم و با قدم هایی منظم سمت خیابون رفتمی آم و بعد از یک نگاه کلی تو

 جا.   ولی خب اون این ؛خدای من! امیرعلی بود. رگشتم سمت صدامدد ببا صدای بوق های مت

قدر  خیابون این یبه چه حقی اسمم رو تو. با عصبانیت نگاهش کردم .چند بار بلند صدام زد

 ؟گفتبلند می

برای همین بدون هیچ توجهی راهم رو در پیش گرف .ترین جواب براش همون بی محلی بودبه

 .که دستم به عقب کشیده شدداشتم و قدم زنان برای خودم قدم برمیم ت

 با عصبانیت گفتم: .بردکشید و به سمت ماشینش میامیرعلی بود دستم رو می

 ری؟بکجا میرو  من _

 ینی؟بنمی_

 .بریو کجا میر منمی پرسم  برای همین دارم. بینممی چرا دارم _
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 .جایی حرف بزنیم هی ریمدارم بوست د _

 و دوباره گفتم:بیارم ر سعی کردم دستم رو از توی دستش د

بعدش تو با چه حقی  .وری نیستج لی انگاری این؛ وردم محرم و نامحرم سرت بشهکفکر می _

 .همچین کاری نداریی اجازه  اصالً ؟گرفتی رو دست من

ولی بی فا ؛ی مردونه و پر قدرتش در بیارمها دوباره به زور سعی کردم دستم رو از توی دست

 .یده بود

 عصبانیت غرید:زیر لب با 

 .زاد کنیآتا وقتی من نخوام نمی تونی دستت رو ن. از این بیشتر عصبانی نکرو  سها من _

 منم با عصبانیتی چند برابر از قبل گفتم: 

 ول کن. رو گم دستمدارم با زبون خوش بهت می ،هی آقا _

 با تخسی گفت:

 شه؟اگه با زبون خوش نفهمم چی می _

 بی فایده بود. پس جیغ کشیدن، پرنده هم پر نمی زد .یک نگاه به اطراف کردم

 ار کنم؟کخدایا چی .امیر علی کردم به گاهه ندوباره ی 

خوام شرمنده بودانگاری می ،م به پاییندسرم رو خم کر .ه خودشه. آربهم چشمک زدستش د

امیر علی سعی داشت د .م دستش رو محکم گاز گرفتمزن رو جلوه کنم و بعد با دندون های تی

دادم که احساس کردم موولی من محکم تر دندون هام رو فشار می ؛ستش رو از ذهنم در بیاره

 .هام کنده شد و سرم به عقب رفت

 .دستم رو داغون کردی ؟ار کردیک دختره احمق چی _

 .حقت بود م،متاسف نیست_
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 خب احمقی._

 خب مثل توام._

 ماشین. ی بشین تو _

ساعت نقاشی کنم تا خوب متو خوای روی اون یکی دستت هممی .ب متوجه نشدیانگار خو _

 شم.نمی... غریبهه... ی ماشین... سوار...... جه بشی که من

 من غریبه نیستم. _

 اد هیچ نسبتی نداریم. یمی تا جایی که یادم _

خر .خب کاری نداره عزیزم ؟خواددلت نسبت می !چه زود حرف رو پیش کشیدی. ای کلک _

 .سته گله که اونم فدای سرته دجعبه شیرینی و یه ی شج

 و براش تکون دادم و گفتم:رسرم 

 پیش دکتر برو. حتماً .خوب نیست حالت اصالً _

 .خودم دکترم عزیزم _

 .و، تو... تتو _

 چی عزیزم؟رو  نم _

که بیشتر حرصی شدم و ترجیح دادم کمتر باهاش دهن به  حالت مسخره عزیزم رو گفته با ی

 دهن بشم. 

 م تو رو با من ببینن درست نیست. اهاگه خانواد .کنم مزاحمم نشوخواهش می _

ولی اون بی توجه به موبایلش دستم ؛ دن کردر موبایلش شروع به زنگ، تا خواست جوابم رو بده

 ماشینش بشم. رکشید تا سوارو می

 .بار زنگ خوردن آخرش مجبور شد جواب بده بعد از سه
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 .بله مامان _

_ ... 

 .مادر من بیرونم _

_ ... 

 .بنویسین و پیامک کنین بله برام _

_ ... 

 .خداحافظ ،شمچ _

 امیر گفت:

دیگه به این آسو ی دفعه. کردمولت می واال عمراً اومد؛حیف سها که کاری برام پیش ، حیف_

 دلم.کنم عزیز ولت نمیها نی 

 شد و رفت. ماشین سوار عدب

 و برگشتم خونه.م دیگه حسی برای پیدا کردن کالس یا سرگرمی نداشت

 

 (حال)زمان 

 سپیده گفت:

 برای امروز کافیه.  ،خب عزیزم _

 نویسم که باید بخوری.سها عزیزم برات چندتا قرص می

 اشه.ب _
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برو توی اجتماع  .پیچیدی بیرون بیایپیله ای که دورت  باید از این .این سکوت خوب نیست _

 وقت بگذرون.  هاتبا دوست

 .حتماً_

 با کلی انرژی مثبت و امید به آینده. ،بعد دوست دارم سرحال تر از امروز باشیی دفعه  _

 ام گوش دادین.ه سپیده جون. ممنون از این که به حرف حتماً _

 کنم عزیزم.خواهش می_

موندن ر حس و حال بیرون ،تصمیم گرفتم مستقیم برم خونه مدموبعد این که از مطب بیرون ا

 و نداشتم.

به مردمی که در حال رفت و آمد  .ردمکنگاه می تموم طول راه توی تاکسی از پنجره به بیرون

 .بعضی ها غمگین ،عضی ها خوشحال؛ ببودن

 .با صدای راننده از پنجره چشم گرفتم و به آیینه خیره شدم

 له؟ب _

 م.خانرسیدیم  _

 منون.م _

و فشار ر زنگم خواستن. تاکسی پیاده شدم و چند قدمی رو برداشتم بعد حساب کردن کرایه از

 .بدم که کسی صدام زد

 سها؟ _

دلم نم ولی اصالً؛ من این صدا رو از حفظ بودم ،نبود ازی به حدس زدن. نیونستم کی بوددمی

 .یگه ببینمشی دی خواست حتی یک لحظه 

 به حرفش خواستم زنگ رو فشار بدم که دوبار گفت:بدون توجه 
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 کنی؟  حتی الیق این نیستم که نگاهم _

 که خودت جواب خودت رو دادی. هبوخ_

 کن دوست من. همحداقل برگرد و نگا _

دو رو نیستم. تو بدتری تویِ هدر ضمن من دوست ؟با چه امیدی یا دلخوشی ای؟ نگاهت کنم _

زن دادا هدفعه هم نگفتی یه ردی حتی یکی که باید کمکم میموقع .ن کار رو در حقم کردی

شوهر بی غیرت و بوالهوسش رو ی خواد بچه بدون پشت و پناه چه جوری می .ش بدبخت دارم

تو .تو توی هیچ کدوم از لحظه های سخت من نبودی ؟بینیمی ؟کجا بودی ریحانه ؟کنه بزرگ

دونی چهار سال چی کشیدمی .گرفتی نبودیین روزهایی که باید دست من بی پناه رو می او

بعد از ای. من الیق اون همه بدبختی نبودم م.ش از همه چی گذشتاهبه خاطر داداشت و بچ؟ م

من حتی یک روز هم احساس خوشحالی نکردم. االن هم همون جور ،ن که امیر تنهام گذاشت

 .وام ببینمتخدیگه نمی، مدی برووی که ا

  :د بیرون و رو به ریحانه گفتومدر خونه باز شد و سهیل مثل ببر زخمی ا، تا خواست جلو بیاد

 جا؟  ی ایناومدچرا  _

 :ریحانه با بهت به سهیل گفت

 .بینمت یم شه دوباره دارمنمیم اورب سهیل، سهیل _

مگه قرار نبود دور و بر خونه پیدا ؟جایی چرا این .ت ریحانههاس کاراهخیلی مسخر .هه؟ باور _

 ؟ت نشه

 نگران سها بودم.  _

واخانمن پیش ه برو. خواهر ،ده ای دلیلی ندارهخربعد از دو ماه و هم اون  ا.نگران سه ،نگران _

ی خونتون و دیگه هیچ وقت رآسایش داره. در ضمن همین االن می و راحته ،ش جاش امنهاده

 یای.این دور و بر نمی
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 ریحانه گفت:

 گناه من چیه که دوستت دارم؟ .کنیساله داری اذیتم می ۴ .خودت نرون رو از سهیل من _

اگه  .کسی که این وسط از همه بی گناه تر بود .که گناه بقیه رو پای سها نوشتی هگناه تو این _

تو و اون احساس تا ،من نه من و نه خواهرم. .تقصیر برادر خودت بود ،من و تو هم مایی نشدیم

فراموش کن سهیل نامی توی زندگیت م ،م همین کار رو بکنیبهتره تو ه .زه رو فراموش کردم

 ی شناختی.

 .تو نمی تونی این کار رو با من بکنی _

ونی و در آخر سها رو هم فراموتیم پس تو هم .من فراموشت کردم ،می تونی امتحان کنی _

، ده. پرونده آشنایی ما هم بسته شفراموش کن کسی رو به این اسم حتی می شناختی .ش کن

گ این مدت هم زمان خوبی بود برای فراموش کردن. به سهیل نزدیک شد و .سال قبل ۴اونم 

 :فت

 تو رو خدا با من این کار رو نکن.  سهیل، سهیل _

سال  ۴خواستگاری که  هتو برای ی. نه به تو قولی دادم و نه وعده ای. من هیچ کاری نکردم _

ه من دوست ندارم. تو هم سعی کن ،نیزیش میقبل کنسل شد این همه خودت رو به آب و آت

 مین کار رو بکنی. 

 رو کرد به طرفم و گفت: 

هنوز صدای هق هق ریحانه رو می شنید ،رفتیم داخل دون مخالفت با هم. ببریم داخل سها _

 زندگی خودش بود. ، این تصمیم خود سهیل بود .ت مخالفت نداشتماولی جر ؛م

منم با تموم احسا، بعد چند روز سهیل بغلم کرد .لحظه احساس کردم خدا دنیا رو بهم داد هی

 .ه گاهم تنگ شده بودکیبرای ت مدل .سم بغلش کردم و بوسیدمش

 بمیرم از خدا دیگه هیچ گله ای ندارم. اگه االن ؟ه، آربخشیدیم. الهی فدات بشم داداشم _
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هیچ کسی از تو برام  .روز خون به دلت کردم هاین یی که تو ور هیس خواهر نازم. ببخش من_

 .خودم نوکرتم عزیزم. ببخش که اشتباه فهمیدم با ارزش تر نیست.

  .ببخش به خاطر من از دوست داشتن ریحانه دست کشیدیرو.  تو ببخش من، نه سهیل _

 گرفت و گفت: هاشصورتم رو بین دست

امن هم بود و بی عاشق خانواده ، اشق من بوداگه اون ع .من عاشقش نبودم و نیستم، هیس _

همچین آدم های دو رویی الیق دوست داشتن  .کردید به خاطر عشق من باخواهرم بهتر تا می

  :یشونیم رو بوسید گفت. پنیستن

اما لیات؛ لذت و محب، مثل عشق مون هدیه کنیم.فای اطراه خیلی چیزها به آدم یمنوتا میم _

چون تو .کدومش رو نداشت ریحانه لیاقت هیچ. تونیم بهشون بدیمما نمی ها رو قت داشتن این

 .سختی ها دستی رو نگرفت و فقط رها کردی 

دیرم  .صبح با عجله حاضر شدم تا برم پیش سارا رفتیم داخل خونه. با هم دوش به دوش هم

 :فقط به مامان گفتم. مد رو پوشیدموشده بود، اولین لباس هایی که دستم ا

 م.رامان، من میم _

 مادر؟ ریکجا می _

 نهار هم نمی یام.  ن.بز با سارا قرار دارم، کاری داشتی بهم زنگ _

 خداحافظ. ، برو مادر _

سریع دستم رو برای اولین تاکسی تکون دادم و بعد از گفتن آدرس سرم رو به شیشه تکیه داد

 .از غرق فکر شدم. بم

ولی نمی تونستم کاری ؛ شده بودم که حد و اندازه نداشتدر دلتنگ دلناز ق مدت این این یتو

 .رو پیش ببرم

 .دمومبا صدای راننده به خودم ا
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 م.رسیدیم خان _

 شد؟ . چه قدرمرسی _

 تومن.  ۴۰ _

 تومن؟ ۴۰چه خبر آقا  _

 تومن کمه. ۴۰ یاین ترافیک و گرونوی ت .جا کلی راهه از احمدآباد تا این ،واال خانم _

 یحساب کردم و جلو فقط کرایه رو. بحث نکنم و م حرفی نزنمدترجیح دا .بود بحث بی فایده

 وایسادم. خوابگاه منتظر

 .مد بیرونوقه سارا اقیبعد از دو د

 خوبی؟ .سالم عزیزم _

 تو خوبی؟ .مرسی _

 :رد و جواب دادک مغلمحکم ب

 .خوبم هم من ،بینم خوبیو رو که میت _

 م؟ب کجا بریم سارا خانخ _

ح ،مین نزدیکی یکی هست. هنیمزشینیم و حرف میمی ،کافی شاپ ار فکر کنم. بریمذب ،اوم _

 کنی؟ وصله داری پیاده روی

 ره بریم.آ _

کنعنی کجا زندگی می؟ یاالن کجایی .فقط کنجکاوم ،هافضول نیستم ؟سها یه سوال بپرسم _

 نی.کمی زندگی کجا االن که نگفتی هیچی بهم هآخ ی؟

ا روی ولی ؛رفتم خونه مادرم .حالم خیلی بد بود ،محضر رو که خوب یادته روزی که رفتیم _  

ا آنی تصمیم یه توی. رو نشستم ساعتی ماشین یه چند توی .نداشتم رو نزدیکشون برم که ین
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داخل خونه و طلب  منم رفتم .زد باز کرد و صدام حیاط رومادرم هم درکه  شدم پیاده ماشین ز

نن آشتی ک امشدن باهقدر حالم بد بود و ضعف داشتم که راضی  هم این بعدش. بخشش کردم

 جام.  االن اون و

ه حساب کنصفیرفتی با صاحب خونه ت؟ چی اتنهولی سها خو ؛برات خوشحالم، االن راحتی _

 ی؟

بخشش ی ده بود دم خونه واسه ومدیشب ریحانه انبود. خوب  اصالً محال ،مرهمین روزها می _

 کلی دلم خنک شد. ،تحویلش نگرفت ولی سهیل اصالً ؛و هم سهیل رو ببینه

 .شهقدر باهام بد بودن و بد تا کردن که هیچ وقت دلم باهاشون صاف نمی این

دخ گرما پختم ینی اداخل که تو بیا بریم ،این حرف ها رو ول کن .بهش فکر نکن، به درک _

 کنه.اون گرما مغز آدم هنگ می یتو ،گو ادامه حرفت روحاال بر. ت

 .بپرس که بگم _

 ؟چرا دخترت رو ندیدی _

ولی اون گفت سوگل اجاز ؛یام دلناز رو ببرمیچند روز بعد از محضر بابا زنگ زد به امیر که م _

 .هذرگمتوجه نبودم چی دور و برم می در بد بود که اصالًق اون روزها حالم این .دهه نمی

 ؟ی ببینیشردیگه نمی _

حاال من  ،کسی توی اون زندگی به فکر من نبود .خودم رو کوچیک کنمخوام نمی .مرنه نمی _

خوام خودم رو از اون زندمی، کنهمی م بزرگ بشه درکه اون. ماششوهرم ب هبه فکر دختر بیام

لحظه هم فکر حال  هتا کی غصه بخورم و کسی حتی ی .تا کی بشینم و فکر کنم .گی جدا کنم

 روح داشتم و مرده نداره. فقط من ،تا چند روز پیش مثل مردها بودم نباشه. و روز من

 :بعد پرسید ی لحظهچند و به میز خیره شد و  رو توی هم گره زد شاهدست

  ؟ت چیهابرنامه. خب ،خب_
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 رنامه ای هم ندارم.ولی ب ؛خودم هیچ نظری ندارم ،نمی دونم _

مگه  پس باید همین اول کار رو پای خودت وایسی. نشون بده به همه که شکست نخوردی. _

 ؟تو دیپلم نداری

 برای چی؟ ،ب چرا دارمخ _

 .هدکودک کار پیدا کنیه متونی توی یمی، تو دیپلم داری _

 :با صدای بلند گفتم

 چی؟! _

 .ننکمیهمه دارن نگاه ، یواش حرف بزن .کوفت چی _

 .تشون به ماسههمه نگا، دیدم بله و نگاه به دور و بر کردم هی

 ؟خوای تا فردا فکر کنیمی ؟سها چی شد _

اسهیک محیط زنون بهدکودک هم خ. ممن عاشق بچه هام .گیج شدم اقعاً، وسارا نمی دونم _

 .برای من عالیه ،

اسم که از قضا دنبال مرجای مطمئن می شن هی ؟کنیدر دست دست میق چرا پس این بخ _

 .تماشا هم فال و هم، گردنبی می

 ولی من که سابقه کار ندارم؟ _

 گی؟شاید طرف قبول کرد. حاال چی می، حاال تو برو ه.یک جای تازه تاسیس _

خواست قبول می طرف دلمه از ی .سوسه کننده هم بودو شه گفتفکرش همچین بد نبود و می

 .کنم و از طرف دیگه نه

 که دوباره گفت:  دفکر کنم فکرم رو خون
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چی . شاید شانس باهات یار بود و شد .شهببین چی می نسها حاال تو بیا برو مهد صحبت ک_

 یام. خوبه؟ یمنم باهات م ،شک داری هم هنوزاگه  ؟گیمی

 .غزم هنگه مکالً ،دونمنمی _

 .پس پاشو تا زودتر بریم مهد حرف بزنیم 

 بدون برنامه ریزی. ،هنگی چه جوریآخه االن بدون هما _

 .من رو دست کم نگیر _

 ؟!سارا _

 ؟جانم عشقم _

 .آخرش به من گفتی ،انجام دادیرو  تهاکار ی همه .خیلی لوسی _

 .جا باشیم اون باید ۱۱:۳۰ه. پاشو تا دیر نشد ،پاشو _

 !وای سارا؟ _

 خب پاشو دیر شد.  _

می تونم رن ه احساس کردم که دیگهیقدق ۵بعد از  .و کشید و تند تند قدم برمی داشتردستم 

 .سارا کشیدمدست دستم رو از توی  اس.هتوی هوای گرم بخوای تند تند راه بری فاجع ،اه برم

 .کشیدممیفقط تند تند نفس 

ه ایقدق ۱۵یم ربا تاکسی می بخم، هنوز یک ساعت وقت داری ؟سارا مگه کسی دنبالت کرده _

 .صبر کن .ی می رسیم

  :مثل بچه ها لب برچید و گفت

 ه.باش _

 .همشون پر بودن ،ولی هیچ به هیچ ؛دستم رو برای تاکسی تکون دادم
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 .طول کشید تا رسیدیم یقهدق ۲۰حدود  .ه ایستادن باالخره یک تاکسی پیدا شدیقبعد از ده دق

بسم ا. کمی استرس داشتم. بعد از حساب کردن کرایه پیاده شدیم و به سمت مهد راه افتادیم

 هلل الرحمن الرحیم رو زیر لب زمزمه کردم و به سمت مهد رفتیم.

 کردم.توی اتاق با سارا نشسته بودیم و به در رو دیوار نگاه می

یز زینت خاصی به آوبا پرده حریر  و شدپنجره اش توی حیاط باز می متری که ۱۲یک اتاق 

یز کار و ره مپر از پرونده بود با ی هاشی قفسهکنار پنجره یک کمد بود که تو .شکلش داده بود

 .میز بودوبه روی میز کار هم دوتا صندلی با یک

زمان من و سارا به طرف در  هم. دومکه در باز شد و مدیر مهد داخل ا در حال رصد اتاق بودم

 آقا باشه.ه اال این که مدیر مهد ی توقع هر چیزی رو داشتم .چرخیدم

 :با صدایی رسا گفتمیز نشست و  د و پشتوما

 .شرمنده بابت تاخیر _

 سارا گفت:

 .کنممی شنه خواه _

 ...شربت یا ؟چی میل دارین ،خانوم ها بخ _

 :سارا سریع و با عجله گفت

 .هوا عجیب گرمه ،س دو تا شربت خنکپ _

 .حسابی ساکتش کردمی چشم غره  هبا ی

 :گره داد و گفت رو توی هم هاشدست

 .نوید علی پور هستم ،ی کنمفمعر حضوره که اول خودم روی الزمه  .حتماً _

 سر رشته رو گرفت و شروع کرد.، سارا دوباره بدون این که محلتی بهم بده
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 .رویی سارا گرد شده بود و در آخر هم سارا تیر آخر رو زدرم از این همه پهاچشم

 تی جون بزنم.به کی سره م یرمیو ارم ذیها متن شما رو با هم، خب آقا نوید _

پایین بود و به زمین خیره بودم سرم ،ام سرد شده بودهاز استرس دست .سارا اتاق رو ترک کرد

. 

 ؟ملکیخانم  _

 .سرم رو بلند کردم و منتظر نگاهش کردم

 فت:گ گرفت و دستش رو دراز کرد و برگه ای رو به طرفم

 م.کنمی تبعدش صحب، پر کنینرو اول این فرم  _

چیزی رو جا ن کهنگاهی سر سری بهش انداختم ، مشغول پر کردن فرم شدم. وقتی تموم شد 

 شیدم.ن کنداخته باشم و در آخر با امضا کردن پایین صفحه دست از نوشت

 تموم شد؟ ب،خ _

 ید. یبفرما. لهب _

 شد.مشغول خوندن برگه . دستم رو به طرفش دراز کردم و برگه رو بهش دادم

 .با صداش دوباره بهش نگاه کردم. ادمداسترس پام رو تکون میم از ه من

 مطلقه هستید؟  _

 با ترش رویی جواب دادم: و م بر خورد از سوالش به

 مشکلی داره؟  .لهب _

 علی پور گفت:
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خب با توجه به سن کمتون برام تع، متاسفم اگه ناراحت شدین .جسارت نداشتم. قصد خیر _ 

 جب برانگیز بود.

اونم وقتی دید جوابی بهش ندادم دوباره مشغول خوندن شد. بعد از ده دقیقه  .رو ندادمجوابش 

 سرش رو بلند کرد و گفت: 

 ونین به طور موقت مشغول به کار بشین.تشما می ،خانم ملکی بخ _

 ممنون.  _

 بعد، تا یک ماه موقت مشغول باشین هکار راحت و آسونی .ونین کمک معلم بشینتاز فردا می _

 .گمجواب قطعی رو بهتون می

 ممنونم آقای علی پور. _

 .نمکخواهش می _

 از روی صندلی بلند شد و دوباره گفت:

 .امیدوارم موفق باشین _

به آرامی دستم رو فشار داد و بع، دستم رو توی دستش گذاشتم. دستش رو به طرفم دراز کرد

 مدم.وی سرسری بیرون امنم سریع کیفم رو برداشتم و با خداحافظ .د بیرون کشید

سرش رو توی گوشی برده بود و تند تند چت میکرد. که روی صندلی نشسته بود مسارا رو دید

. 

سارا تا حاال ساکت بود و ه .دیماومدوشادوش با هم از مهد بیرون  .صداش زدم و گفتم که بریم

کردم که حاال  رد. با خودم فکرکم میکه درک مقدر ممنونش بوده ی نپرسید و من چوالیچ س

ولی خ؛ من بود تنهایی نمی شد تصمیم گرفت مهمونهم خب از اون جایی که سارا  ؟کجا بریم

 گفتم:برای همین  ،مدیر و صمیمیتش ازش بپرسمی ب اول کنجکاو بودم درباره 

 بپرسم؟!ی سوال، یه سارا _
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 ه بپرس.آر _

 ین.آخه خیلی صمیمی بود ؟ناسیشمی تو این مدیر مهد رو _

 گفت: کرد وهم ه جوری نگای

 ؟مهمه چرا؟ _

 بد برداشت نکنه گفتم: ن کهبرای همین به خاطر ای ،منظورش رو فهمیدم

 به شک انداخت.رو  میمیتت من. صنه بابا _

رذامتنفر بودم از این که کسی سوالم رو بی جواب ب .اال انداخت و بی خیال به راه افتادای بشونه

 ش برسم.تندتر راه افتادم تا به ،ه

  .دستش رو کشیدم و دوباره پرسیدم

 .سارا جوابم رو بده _

 : انداخت و گفتالبا بی خیالی دوباره شونه ای با

 خوای برسی؟ از این سوال به چی می _

 :با بدخلقی گفتم .دیگه حسابی کفری شدم

به من  به خاطر توو  وام زیر دین کسی باشمخنمی که منظور من از اون سوال فقط این بود _

 یاد.ین بودن بدم مواز مدی ،کار بده فقط همین

رفطور بی هدف راه رفتم. صدای پاهاش رو می شنیدم که تند تند راه می همین، پا تند کردم

 فتم که بهم نرسه.رم با لجبازی تندتر راه میه من ،ت تا بهم برسه

 .دستم رو کشید

 دختر؟ ه مگه کسی دنبالت _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 92@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 .تو آره، _

دیرش ی. منکنی مدیون . نگفتم به خاطر این که با خودت فکرگمبهت می ،بخشیدب اشهب خب _

 مه.دوست داداش

وقتی گیالن  .برای همون خبر دارم ،بودم هااون ی تا قبل از این که پیش تو زندگی کنم خونه

 خیلی صمیمی بودیم. ،ردن همسایه بودیمکزندگی می

 ؟دیبرای چی به من توضیح می بخ _

 ؟عزیزم ؟سها گلی _

 ؟بله _

 .سها نباش دیگه _

 م؟اشنب چی _

 .قهر _

 !سارا؟ د کسی سوالم رو با سوال تحویلم بده.یامیبدم  ، فقطقهر نیستم _

 .جونم عزیزم _

 خوری؟بگو نهار چی می _

 :دستش رو روی شکمش گذاشت و گفت

 هبریم همین نزدیکی ی .هونده روده بزرگه روده کوچیک رو بخورم کم، خوب شد گفتی ها. آه _

 کوچیک از این ساندویچ کثیف ها داره. ی مغازه

 :از صورت درهمم به خنده افتاد و گفت .با قیافه ای در هم نگاهش کردم

 .نگو که تا االن نخوردی _
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 .فعه هم نخوردمه دباور کن تا االن ی _

 امتحان کن. ، تومزش عالیه .پس واجب شد همین امروز بخوری _

 :فقط نگاهش کردم که خندید و گفت قیافه همونبا 

 دفعه هم بیا این مدلش رو امتحان کن.  هی .این قدر نازک نارنجی نباش ،ای بابا سها _

  .جا بخوریم اون رو هار، نامای خونه  بیا بریم صالًا آخه، آخه _

بی خیال  .وای ببریخهم میرو  االن من ،یربه مامانت گفتی نمی .ساعت رو نگاه کن سها _

 شی.می حاال فوقش مسموم، بیا بریم

 :چپ چپ نگاه کردم که گفت

 بریم؟  ،بی خیال عشقم _

 رد.قانع ک رو آخرش هم منو  حرف زدن با سارا بی فایده بود

 سکوت راه رفتیم تا برسیم.ی ه ای تویقدق ۵

 با تاکسی مستقیم رفتم خونه. کردم و خداحافظیناهار از سارا بعد 

 واست برم و استراحت کنم.خدلم فقط می .داشتم روز طوالنی

و از فکر و خیال بیرون کشر صدای پیامک من. ار شدم و توی فکر و خیالم غرق شدمک باز بی

 .پیام از بانک بود .وردم و نگاهی بهش انداختمآید، گوشی رو از توی کیفم بیرون 

پیامک و داشت یا واریزش کنمآخه من که هیچ پولی نداشتم که بخوام بر ؟بانک. تعجب کردم

 ؟ی وجه انتقالی برای چی بودعنی د.ش بهم بیا

برای همین به بانک زنگ زدم تا بپرسم وجه واریز شده از طرف کیه و برای ، پیامک واضح نبود

 چیه.

 .و برداشترکنار میز ی باالخره یکی اون گوشی خاک خورده  ،بعد از چند بوق
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 بفرمایید؟  ...بانک _

 .وقتتون بخیر م.انسالم خ _

 ممنون بفرمایید؟  _

ه مبلغ زیادی از یک حساب به حساب ک مده با مضمون اینوپیامکی از بانکتون به گوشیم ا _

 .شخصی من واریز شده

 ؟شه اسم و شماره حسابتون رو بگید تا توی سیستم نگاه کنمببخشید می _

 ...شماره حساب بانکی، البته. سها ملکی _

 ملکی گوشی خدمتتون. ملحظه خان هی _

 .چشم _

 بعد چند دقیقه گفت:

 ؟ملکی مخان _

 .بله _

 وجه واریزی از حساب آقای امیر علی احمدی بوده. _

 چرا باید به حسابم پول واریز کنه.، توی شک حرفش بودم !امیرعلی

 .مدموبا صدای کارمند بانک به خودم ا

 ؟ملکیم خان؟ ملکی مخان _

 ؟بله _

 !دارین؟ سوال دیگه ای هم _

 .خداحافظ .نه ممنون _
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 خداحافظ. _

تصمیم انی  هتو ی ؟آخه بعد از دو ماه و نیم این پول برای چی بوده. فکرم حسابی مشغول شد

 .امیرعلی رو گرفتم ی شماره

همون صدای گرم و گیرایی که یک روز براش میمر ،بعد از چند بوق صداش توی گوشم پیچید

 ه.بین عشق و نفرت یک قدمی فاصله که ن گراست می واقعاً دم.

 .وای ساکت باشیخنکنه تا صبح می _

 .نخیر _

 .بگو بخ _

 ؟برای چی به حسابم پول واریز کردی _

 اته.پول مهریه _

 پولت ارزونی خودت.، من الزمش ندارم _

این پول هم برای ه ،ت قسط بندی شدهاهمهریه. ولی خب حقت ؛خودمم همچین راضی نبودم _

 ه و ماه پیشه. مین ما

چی  .موقعی که باید پول می دادی یا نمی دادی یا با کلی حرف می دادی ،ساهمسخر واقعاً _

 دفعه؟ هشد ی

 نیستی. مپولریال اون هونی که تو الیق یدمجبورم واال می _

 مثل خودش عوضیم. انگار من .نمک به حروم ،پست هعوضی

 :برای این که حرصش رو در بیارم گفتم

خانوم دکترهاس  ،پرستار ،از زحمت شبانه روزی الس زدنت با بیمار پول شما حاصل ،لومهمع _

 و روابط اجتماعی باالت. 
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 ازی؟ندبه من تیکه می _

 ؟گفته ینه ک _

 تو چی؟. گه که خودش قدیسه باشهیکی به کسی می _

وجدانم و وجودم ارزش قائلم. به پاس اون همه زحمتی که برای خودت و د ،من برای خودم _

 .باید تا ریال آخر مهرم رو بدی ،خترت کشیدم و جوونی که به پات حروم شد

 با حرص خندید:

 دیگه چی؟ ،نه بابا _

و ا تت خوب نیساا ببینن واسههباالخره دختر .یام محل کارتبه با مامور شونی که میدمی _

مال اون که کل زند ،من کمهی مهریه شه؟ باز چی میدونی که می، گوش سوگل برسه هگه ب

بهتره با من بازی نکنی چون من چیزی برای از دست دادن ندارم و  ،فالکت باره بدبخت ته.گی

 هر لحظه ممکنه منفجر بشم. .مثل انبار باروتم

 کنی؟تهدید می رو من _

 .کن ههر جور میلته بهش نگا _

 قطع کردم. خداحافظی بدون

واست جیغ بکشم. با اون اعصاخدلم می. هم ریخته صدای نحسش رو شنیدم و تمام اعصابم ب

انگار هر لحظه جونم داد. میتوی ترافیک بودن بهم احساس خفگی دست  ردی که داشتم،ب خ

 .قرار بود در بیاد

قدر اون روز خوشحه چ. مبدرو بهش روزی که قرار بود خبر پدر شدنش  ،رههیچ وقت یادم نمی

فه، شاید اون روزها بین اون همه مشکالت. ردمکسیر می هااز احساس خوشی روی ابر .ال بودم

 .شم بهترین خبر بودمیدن این که دارم مادر می
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 (فلش  بک)

 

دادن این همه خوشحال نبودم. این میقدر که اگه همه دنیا رو بهم  خیلی خوشحال بودم. اون

 اون همه بی وفایی و خیانت های کم و زیادش ،بود که بین اون همه مشکالت بهترین خبری

 .شنیده بودم

این که قرار بود مادر بشم و بچه ای رو توی بطنم رشد بدم. موجود کوچولویی که االن شاید اند

رو  حدودی و و غرق شادی ای وصف ناپذیر کرد که حتی نمی تونم اندازهر من ،لوبیا بود هازه ی

 .اش تخمین بزنمبر

خواست ردم. دلم میکداشتم حس می روحس خوب مادر بودن  ،دستم رو روی شکمم کشیدم

 از خوشحالی داد بزنم.

بعد رفتم میوه فروشی و خرید کرد .سر راه اول رفتم شیرینی فروشی و کیک و شیرینی خریدم

ماشی . سوارسفید هدوتا گل رز قرمز و ی ،خریدم زگل ر شاخهم و در آخر هم گل فروشی و سه 

 م.دل توی دلم نبود تا امیرعلی زودتر سوپرایز کن. ن شدم

. کردم ر بیاد. ماشین رو توی پارکینگ پارکت امروز قرار بود زود .دیشب شیفت بود و خونه نبود

و داخل  ه در باز شدقیقو به طرف آسانسور رفتم و بعد از یک د مخرید ها رو از صندوق برداشت

خانمی که طبقه ی پنجم رو اعالم کرثانیه با صدای  ۳۰رو فشار دادم. بعد از  ۵ی کمه . درفتم

رم تا با کلید در رو باز کنم. ذاسعی کردم خرید ها رو روی زمین ب .دموماز آسانسور بیرون ا د،

برای چتوی طبقه صدای فریاد و آه و ناله به گوش می رسید که حدس زدن این که این صداها 

 :با خودم گفتم .ی هست کار مشکلی نبود

اونم با این همه سروصدا که حتی تا به بیرون از ا، این وقت آخه ای!چه آدم های بی مالحظه -

 پارتمان بیاد. 
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هاس و داره اون فیلماهباز امیر خون حتماً .مدیودر رو به آهستگی باز کردم، صدای آه و ناله می

. پالستیک ها رو از روی زمین برداشتم و بردم روی کانکنهد نگاه میکوفتی رو با صدای بلن ی

 .همین که توی پذیرایی برگشتم روی زمین لباس های امیر پخش بود .تر گذاشتم

هر کدوم رو از . خواسته شوخی کنه، شلخته بازیش گل کرده باز حتماًکه با خودم زمزمه کردم 

ارذخواستم ب. دونه ای دیگه رو برداشتم ،در آخر بدون این که نگاه کنم و گوشه جمع کردمه ی

لبا. لی همین که چشمم بهش افتاد مکث کردم؛ ولباس هایی که روی دستمهی م روی بقیه 

تمام سا .دور رو بر کردم بهنگاه ه ، یمبرای چند ثانیه بی حرکت موند. س زیر زنانه ی قرمز بود

طرف  هو در آخر کفش های پاشنه دار شرابی رنگ که هر کدوم ی ونهلباس های زن از لن پر بود

 .پرت شده بود

خوب اگه برا .جا نبود ن، ایحدس آسونی بود. حتی اگه مال من هم بود، برای من نبود این که

 ؟ردککار می چی امهپس توی خون، ی من نبود

که صدای آشنای زنی به گو اتاق بودم نزدیک .لباس ها رو دنبال کردم. شک افتاد توی وجودم

 د.رسیشم 

 عشقم؟، امیر _

 فدای تو و این همه لوندیت بشم.  _

 .شتر، بیامیر. هآ _

 .چشم عزیزم _

 .امیر .هآ _

 ولی اون که االن باید بیمارستان باشه. ؛این صدای امیر بود

احساس بد کرد.ک هام یکی یکی صورتم رو خیس می. اشزن آورده خونه .اون... اون.. .خونه بود

 خیانت رو حس کردم. و نفرت ،مان عشقز هم. ی داشتم
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امیرعلی و . یدم باور نمی کردمدچیزی رو که می .با دست های لرزون در رو هل دادم و باز شد

شوهرم و دو .توی بدترین حالت ممکن در حال رابطه بودن ،روی تخت خواب من سوگل باهم

مرد زندگیم با  رو روی چشمم گذاشتم تا نبینم. نبینمم ها دست .برام غیر قابل باور بود. ستم

ولی خوب اون طوری احمق تر جلوه پیدا م ؛رو ببندم و برم دربهترین دوستم... اولش خواستم 

 :و داد زدم شدم لحظه از کنترلم خارج هآخرش هم توی ی .کردمی

 یر؟!ام _

 :با ترس از روش بلند شد و گفت

 ی؟ومدتو... تو. کی ا ،سها عزیزم. س...هه...ا _

با بدن لختش حالم به هم خورد و عق . پا روی زمین گذاشت که به طرفم بیاد. سریع بلند شد

همون ج .اون قدر عق زدم که دیگه انرژی نداشتم .زدم و سریع خودم رو به دستشویی رسوندم

داد. از برخورد دستش هم آهسته آهسته کمرم رو ماساژ می ا افتادم و به دیوار تکیه دادم و امیر

دیگه رو لمس کرده االن به بدن  سدستی که تا چند لحظه قبل بدن کَ . باشد مبا بدنم چندش

 .زنه. دستش رو پس زدممی من

 شه.لختی چندشم می ،برو لباس بپوش _

 ؟تا حاال لخت ندیدی رو مگه من _

 .خیلی وقیح بود

 با هر*زه ها. طهنه تو راب .ولی فقط تو حریم خودم ؛ه دیدمآر _

 توهین نکن. _

 .خدا هر دوتاتون رو لعنت کنه ،خدا لعنتتون کنه .چون حق دارم، کنمتوهین هم می _

  .لحظه گوش بدهه ی؟ سها خانمم ،سها _

 زندگیم رو به گند کشیدی. .خدا لعنتت کنه .خفه شو خیانت کار _
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 .ردکتوی راهرو رو نگاه میویی رولی سوگل همچنان لخت روی تخت بود و با بی شرمی و پر

 .رو به امیر کردم و توی صورتش داد زدم

 .بهم خیانت کردی، خیانت کار _

 سها. _

 خائن، هر*زه ی عوضی. .بهم خیانت کردی _

 هاش رو روی شونه هام گذاشت و گفت: اومد نزدیک تر و دست

 خانمم بد برداشت نکن. بذار برات توضیح بدم. _

گیرهاش خودم رو بیرون بکشم. آخرش هم وقتی دیدم آروم نمیین دستکردم که از بتقال می

 م گفت:

 عزیزم یه لحظه گوش بده. _

 با حالت هستریک جیغ کشیدم.

 بهم دست نزن. کثیفی دست نزن. _

 دست هاش رو باال برد و گفت:

 باشه، باشه. آروم، آروم. _

 آروم گفتنش من رو عصبی کرد و دوباره داد زدم.

رو خراب کردین. خدا هردوتاتون رو لعنت کنه و با درک. خدا لعنتون کنه، زندگیم برین به  _

گریه روی زمین افتادم. گریه کردم به حال خودم، زندگی خراب شدم، بچه ی بیچارم و اعتماد 

 .از دست رفتم

ملحفه گرفته بود دورش، اومد بیرون  اومد کنارم نشست و سوگل هم با وقاحت در حالی که یه

 ز اتاق.ا
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 امیرعلی دوباره سعی کرد حرف بزنه. 

 سها جان گوش بده یه لحظه.  _

خوای توضیح بدی؟ خودم دیدم. خیانت کار عوضی، خیلی پستی. هچی ها؟ چی چی رو می _

 ر*زه ی زن باز. ازت متنفرم.

 ساکت باش و حدت رو بدون. _

 شناسی؟ ازت متنفرم، دروغگو. مگه تو خودت حد می _

فهمی؟ اونم زنمه. صیغمه، مثل تو. چیزی که شنیدم توی فکرم نمی سها. زنمه میخفه شو  _

 گنجید که دوستم با همسرم یه روزی هم چنین کاری رو در حقم بکنن.

 

 حال((

 

 .صدای راننده من رو از اون رویای عذاب آور بیرون آورد

 خانم رسیدیم.  _

توی کیفم دنبا. برداشتمقدم خونه  سمت بهآروم  آروم و شدمبعد از دادن کرایه از ماشین پیاده

 ل کلید می گشتم؛ ولی نبود. با خودم زمزمه کردم:

 خدای من، کلیدها کجاست؟ یعنی بازم کلیدها رو فراموش کردم؟ -

یادآوری این مو بابعد از چند ثانیه یادم اومد که کلید رو صبح روی عسلی اتاقم فراموش کردم. 

خودم به  بیشتربه جای این که بخوام در رو باز کنم، ا پام محکم کوبیدم به در حیاط. ضوع ب

 صدمه زدم.

 که زنگ آیفون رو بزنم تا در رو برام باز کنن.مجبور شدم آخرش هم 
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 بله؟ _

 .صدای سهیل بود

 .سهیل در رو باز کن _

 کنم.تون رو تقدیم میاببخشد االن شب نیست. نیمه شب تشریف بیارید ماهیانه _

دا نگه معطلحیاط گرم پشت در هوایاون توی که من رو گرفت لجم  همبود، گرفته هم خندم

 اعتراض گفتم:شته. با 

 سهیل؟! در رو باز کن. _

 من هم که به شما گفتم سر ماه تشریف بیارید و آیفون رو قطع کرد. _

باز مسخره بازیش گل  در رو باز نکرد. حسابی عصبانی بودم سه باره زنگ رو زدم؛ ولی و دوباره

 موقع روز من رو توی کوچه نگه داشته. دوباره و سه باره زنگ رو فشردم. کرده و این

 این قدر زنگ رو پشت هم زدم که در رو آخر باز کرد.

 ) یک ماه بعد(

د کودک، خودم رو سریع تر ابعد از یه روز پر از مشغله و کلی سر و کله زدن با بچه ها توی مه

می گشتم. سرم رو خم کرده بودم تو ز همیشه به خونه رسوندم و طبق معمول باز دنبال کلیدم

 کردم که خیال صدای دلناز به گوشم رسید.ی کیفم رو نگاه می

 مامانی؟! _

ل برای چند ثانیه دستم همون طوری که توی کیف بود ثابت موند. جرات این که برگردم و دنبا

 :دوباره گفت .اون صدای ظریف بگردم رو نداشتم

 .مامان سها؟ مامانی _
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دلنازم با  ،درست توی پنج قدمیم .وردم و به سمت صدا برگشتمآو از توی کیفم بیرون ردستم 

کوچولوم رو ببینم. پس  بار دیگه دختره باورم نمی شد که ممکنه ی اصالً. امیرعلی ایستاده بود

کردم جلوی اشک هام رو با ذوق و در حالی که سعی می .ده بودومدخترم ا رویا نبود وو  خیال

 بگیرم گفتم:

 .بیا بغل مامان دخترم _

منم نتونستم بی حرکت بمونم و به طرفش . د پایین و به سمتم پا تند کردوماز بغل امیرعلی ا

و  ه دلتنگی*سبو هی. ه زدم*سختر کوچولوم رو بغل کردم و تمام وجودش رو بو. دپا تند کردم

 .ای هم را با عشقه*سبو

 .سها سالم _

 .از گوشه چشمم نگاهش کردم

 سالم آقای احمدی. _

 خواستم باهات صحبت کنم.می همو  رد آوردمش که ببینتتکدلناز خیلی بی قراری می _

 :خیلی سرد جوابش رو دادم

 .ممنون بابت دلناز _

 غرق شدم. بودنم ادرم رویای توی دوبارهو  ه بارون کردم*سدوباره دخترکم رو بو

شدم که دوماه و خرده ای ازش محروم رد و من غرق لذتی میکدلنازم با صدای نازش صدام می

 بودم. 

 .سها_

 امیرعلی.و  دلناز، من؟ کنهنی االن چه فکری میعی سهیل بود. ،وای

 صدای سهیل رو شنیدم که گفت:
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سال پیش به ۴فکر کنم  ؟رای چی باز این طرف ها پیدات شدب. قای همیشه دردسر! آبه به _

 ت خوب فهموندم که این طرف ها پیدات نشه.

تا حاال پیش نیومده بود که در مقابل هر چیز .امیر علی فقط ساکت بود و این برام عجیب بود

 ی سکوت کنه.

 خوبیت نداره با یک مرد غریبه توی کوچه دیده بشی. ،سها سریع برو تو _

 :وتش رو شکست و گفتسک

 من شوهرشم  _

 سهیل پوزخندی زد و سرش رو تکون داد: 

 .شوهر سابق. برو داخل .البته ،البته _

 .داداش ،سهیل _

 .برو تو _

 !دلناز چی؟ ،ولی داداش _

بر .کنههمون کار رو می االن هم ؟این مدت همین کار رو نکرد یگه تو. مشتبده پدرش ببر _

 :تر اضافه کرد یواش .و خواهر خوبم

 به خاطر من برو تا حاج بابا نیومده.. زنیمحرف می ممدوبرو داخل ا _

 :لحن غمناکی گفتم با. رفتحاال نیومده باید دوباره باید می .پر غم شد ه دفعهجودم یو

 .باشه _

دییاز قبل توی بغلم فشردم، بوسیدمش و بوتر  با درد چشم روی هم گذاشتم و دلناز رو محکم 

 سخت تر از هرچیزی. ،دل کندن ازش سخت بود. مش
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اما دختر ؛دراز کرد و سعی داشت دلناز رو ازم جدا کنه رو اشهد و دستاومامیرعلی به طرفم 

توی گردنم گذاشته بود تا از  و سرش رو هم اش رو محکم دور گردنم حلقه کرده بودهکم دست

 .نمن جداش نکن

م هگاهی نبودن بعضی ها مر زد.فقط بیشتر به دخترم آسیب میاین مقاومت من  .ترفباید می

 ه.درد

 .ببین رو من ،عزیز من. گلمدختر _

 :سرش رو از داخل گردنم بیرون کشید و سوالی نگاهم کرد

 م دوباره به زودی بیام و ببینمت.دمن بهت قول می ،اگه االن با بابات بری _

 گی.داری دروغ می _

 گم. حاال برو بغل بابات.وقت دروغ نمیمن به دخترم هیچ  _

 !مامانی؟ _

 مامانی.گفت میهم د وقتی بشقلبم همیشه پر از حس خوب می

 ؟جونم دخترکم _

 قول بده زود بیای پیشم. _

 حاال برو با بابات. ،هدمامان بهت قول می _

هم. چسبیده بود رد و بهمکولی دلناز همچنان مقاومت می ؛مد تا بچه رو بغل کنهوتر اامیر جلو

 .ردکزد و گریه میمیش جیغ 

 .مامان، مامان. مامانی نرو .نه ،نه _

 

 یشت.پ میاتو امشب برو من زود می .مامانی گریه نکن ،دلناز دخترم _
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 توجهی نکردم.  به صدا زدن های دلناز هم و از بغلم جداش کردم و دادم به امیر

 گفت:و می دزصدام میشد که می دای جیغ هاش توی گوشم اکوص

صداش کم و  .امان سها، ممامان .وامخمامانم رو می. ولم کن؟ مامانی. مامانی بیا بریم .مامان _

و سهیل حتی د دخترم رو بر .رفت تر شد و در آخر هم صدای استارت ماشینش رو شنیدم. کم

م اشه بایدب ودم همحتی اگه به خاطر خ ه دارم.نگ دقیقه بیشتر دخترم رو توی بغلم ۵نذاشت 

وز ها. رخدا اون رو توی روزهای نا امیدیم بهم داد .دل سیر بغلش کنم و ببوسمش هاشت یذی

 درد بود. ه جای اون هیچ کس فقطو بیی که هیچ کس نبود 

با رفتن دخترکم تموم خوشیم پر زد و  .شون بودصدای جیغ الستیک های ماشین گواه از رفتن

د داخل ومسهیل با عجله ا. دمزبودم که بدون هیچ کنترلی فقط جیغ میاون قدر ناراحت  .رفت

 حیاط و با چشم دنبالم گشت که کجا نشستم.

 ؟سها. ننزیم االن همسایه ها به پلیس زنگ .ساکت باش .یغ نکش، جسها جان خواهرم _

دفعه با سیلی محکمی که سهیل به گوشم زد  هم که یزدگوش من بدهکار نبود و فقط جیغ می

 مدم. وبه خودم ا

کردم و توی دلم به بختم مثل ابر بهار گریه می .هام راه باز کردناشک ،بعد از تموم شدن جیغم

 لعنت می فرستادم.

 اون قدر گریه و هق. توی بغل گرفته و اجازه داد سبک بشم رو سهیل هم بدون هیچ حرفی من

 د.رش توی بغلش خوابم برآخکردم که  هق

بین خواب و بیداری بودم که در اتاقم باز شد و تونستم صدای حرف زدن مامان و بابا با سهیل 

 داد که چی شده.براشون توضیح می .رو بشنوم

 گفت: بابا
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که اون دفعه  مثل این. دوباره دخترم رو ناراحت کرد. فردا باید برم و دوباره باهاش حرف بزنم _

بو، تونه درک کنه میکه نباید با دخترش دور و بر دخترم پیداش بشه. سها ن متوجه نشدخوب 

 سونه.ردن اون ها توی زندگیش چه آسیبی هایی رو بهش می

شگفتم االن هنجرش االن پاره می .دزخوب شد نبودی مامان که ببینی چه جوری جیغ می _

 ه.

کسایی که کنارش بودن فقط بهش آ ی ههم د.بمیرم برای دخترم که یک روز خوش هم ندی _

 سیب رسوندن. 

 بلند شدم یان،وقتی مطمئن شدم که داخل نمی. عد فقط صدای بسته شدن در اتاق رو شنیدمب

 امروز روز گندی بود و پر از اتفاق های ناراحت کننده. .روی تخت نشستم و

وی مهد بود. خن تکرد )روانشناسم( و کار فتن پیش سپیدهر خوشیم توی این روزها تنها دل

 از فکر کردن دیگه بیزار بودم. م.خواست بازم بخواب بخوابسته بودم و دلم می

 و دوباره خوابم برد. سرم رو روی بالشت گذاشتم

حسابی سر حال بودم و دوست داشتم از امروز فقط خ. از خواب بیدار شدم الرمآصبح با صدای 

ز امرو. اتموم این چند ماه من فقط توی گذشته بودم م.اشم و فقط برای خودم زندگی کنب ودم

 سال قبل. ۵ ههمون دختر ،ز تصمیم گرفتم فقط خودم باشم

 بعد شستن صورتم برگشتم اتاقم.. از روی تخت بلند شدم و رفتم دستشویی

ولی چیزی که مد نظرم بود رو پیدا ن؛ تا کمر توی کمد خم بودم و دنبال یک لباس می گشتم

 کردم.

 .ه عقب رفتم و از فاصله ی دور مشغول نگاه کردن به کمدم شدمکمی ب
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دوباره از اول تا  .شمزرد موز می. وامخکرمی نمی .صورتی لوسه اس.هسبزه تیر. خوامآبی رو نمی

ونی که مد نظرم مه، خودش بود. افتادم سفیدی چشمم به مانتو هد چشم چرخوندم کمآخر ک

 سفید جلو باز.ی مانتو ه ی. بود

شلوار سفید و ، رفتم جلوتر و از داخل کمد بیرون آوردمش و با یک زیر سارافونی گلبهی رنگ

 م از تیپ امروزم که خداروشکر تکمیل شد.ه این .شال سفید گلبهی

 کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.، آرایش مختصر هبعد از پوشیدن لباس هام و ی

شید بدنش رو کدرحالی که خمیازه می. مد بیرونویل هم ادنم از اتاق سهومهمزمان با بیرون ا

خیره خیره نگاهم کر .ولی تا چشمش به من افتاد خشک شد و سر جاش ایستاد ؛به باال کشید

  :سال قبل به شوخی بهش گفتم ۵د، دوباره رفتم توی حس و حال سهای 

 .م کردافهببند دهنت رو بوش خ _

دوقتی مطمئن شد که بو نمی. دهنش گرفت و ها کرد بعد دستش رو جلوی. اولش نگاهم کرد

 ست انداختمش.که ده فهمید 

 :توی اتاق مامان انداختم و جیغ کشیدم رو ولی من تندی خودم ؛خیز برداشت تا بگیرم

 ؟مامان _

ا صدای جیغ من از ه. ببوسیدشاشت میو دمامان رو محکم بغلش کرده ، بابا؟ وای چی دیدم

آن چنان ج کرد و نگاه به پشت سرم که سهیل بوده نگاه به من و ی هی مامان هم. م جدا شدن

 .یغ کشید که صداش تا هفت محله اون ور تر هم رفت

 .ور پریده ها .رید بیرونب _

اون قدر خندیدیم . کی بخند، حاال نخند .در اتاق رو بست. بیرون دسهیل دستم رو کشید و بر

 .که مامان باز دوباره فریاد کشید

 ساکت شین ذلیل مرده ها. _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 109@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

ور افتاده با اشک هام پاک شد و سهیل هم ی ممن که دیگه اون قدر خنده بودم که تمام آرایش

 ۸ربع به  هساعت االن ی. ده بودش دیرم .ت محکم کوبیدم توی سرمع. با نگاه کردن به ساه بود

 ردم.کربع به هشت باید شروع به کار می هبود و من هم ی

  :لوم به سهیل نگاه کردم که گفتبا صورتی مظ

 .میامی هم ن، مبرو توی حیاط _

 .با خوشحالی نگاهش کردم

  .مرسی ،فدات بشم داداش _

 دم.بهت می هر چی خواستی ،تو فقط بخند .برو تو حیاط _

 جون رفتم.ه آخ توی هوا پریدم و با گفتن ی

پا تند  .سهیل از ماشین پیاده شدم باخداحافظی سریع . بعد از یه هدم و ربع رسیدم ۸ساعت 

ی متاسفانه پشت پنج؛ ولو نبینهر امیدوار بودم که آقای علی پور من .کردم و سریع رفتم داخل

 و دید.ر ره بود و من

  :اشاره کرد و گفتش مچی ه ساعتب و با انگشتش پنجره رو باز کرد

 شه.قتون کسر میاز حقو و نیم ساعت تاخیر داشتید. ملکی مصبح بخیر خان .سالم _

 بست و پرده رو کشید. روپنجره ، ت عقبرف

  :گفتم و سرم رو تکون دادم .کردم مردونه صدام رو، شدم رفتهوقتی که مطمئن 

 شه.از حقوقتون کسر می و نیم ساعت تاخیر داشتید _

و پمین که برگشتم اومدم. هروز من دیر  هحاال میمیردی همون رو نگی. حاال ی .نچسب اَه اَه،

علی پور پشت پنجره . من توش دفن بشم ودلم خواست زمین باز بشه  ،گاه کردمن شت سرم رو

خندید و سری تکو ،کنممتوجه که شد دارم نگاهش میوقتی  .کردو نگاه میر بود و داشت من
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حرصم گرف رو انجام دادم مقانهکه چرا اون حرکت اح از این ن داد. با سر تکون دادنش بیشتر

 ت.

زودتر از همیشه از مهد  .رفتمظهر باید پیش روانشناسم می .روز از خجالت بیرون نرفتم تمام

. مدم ماشین نداشتم و مجبور شدم تا مسیری رو پیاده برموبا سهیل ا صبح چون بیرون اومدم.

 رو رفتم تا زودتر بپرسم مطب. صدای بوق های متعدد منسریع راه می سرم پایین بود و نسبتاً

 م آورد.به خود

 .که ممکنه مزاحم باشه به راهم ادامه دادم ینبه فکر ا

 ؟ملکی مخان _

پور رو زدم باز هم سرسختانه به راهم ادامه دادم و تو جا هم توهم آقای علی با فکر این که این

چون نزدیکم بود تر و شدت ترمز گرفت فعه ماشینی کنارم باه دی. جهی به بوق ماشین نکردم

دیونه باز علی پور ر هولی به جای ی ؛یت برگشتم ببینم کدوم آدم دیوانه ای بودهبا عصبان .سیدم

 .و دیدم

 مشکلی ندارید؟  اًشما احیان ،پورلیع ایآقببخشید  _

 ومده؟مشکلی پیش ا! چرا؟ _

 ؟ین مشکلگبعد می، کردیدو با آسفالت یکی میر شما داشتید من _

 .د برسونمتونیجایی می ر _

 .ش پیشکشاهقی، ببا آسفالت یکی نکنید کافیه رو ه منک همین .ممنون _

 ه.شجا تاکسی پیدا نمی ساعت روز این . اینبهتره سوار بشین _

زشته من  بولی خ؛ نهزهیچ پرنده ای این اطراف پر نمی ه،نگاهی به دور و بر کردم و دیدم بل

 سوار ماشین رئیسم بشم.

 ه.شتاکسی پیدا میه باالخره ی ،پورممنون آقای علی _
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 .شهاین ساعت روز تاکسی پیدا نمی ،بهتره سوار بشین !در لجبازیده قشما چ _

 آخه... آخه... _

 .جبازی نکنین و سوار بشین لطفاً. لآخه نداره _

 .ه بودمبا کلی استرس سوار ماشینش شدم، آخه تا به حال سوار ماشین غریبه ای نشد

  :گفتاز توی آیینه نگاهی کرد و 

 کجا باید برم؟ _

 .پاستور ،بادآ احمد _

 باشه. _

 (نیم ساعت بعد)

 .توجه نشدمه مک قدر باز غرق فکر بودم اون .ماومدبا ایستادن ماشین باز به خودم 

 :گفتم. با کمی مکث ین رو باز کردم و پیاده شدمشدر ما

 .لطف کردید، ممنون _

 .روز شما بخیر. کنم خانمخواهش می _

 .ز شما هم بخیر، روممنون _

م چون دیرم شده بود سریع خودم رو به مطب سپیده که طبقه ده تیک آف سریع رفت. من با

 وم بود رسوندم. 

 رو به منشی کردم و گفتم: چون دیرتر رسیده بودم

 .سالم _

 .دییسالم بفرما _
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 نوبتم رو به کسی دیگه دادید یا نه؟ .ه گذشتهیقولی ده دق ؛وقت داشتم ۱۵ساعت  _

 تا مریض قبلی تموم بشه. یدشامنتظر ب تونیدنه می _

 .ممنون _

کردکار نشسته بودم و در و دیوار رو نگاه می دقیقه ای بی ۵. خداروشکر که شانس آوردم! اوف

ب رو ترک د و بعد از خداحافظی از منشی مطاومم. در اتاق باز شد و بیمار قبلی از اتاق بیرون 

 کرد. باالخره نوبتم رسید و رفتم داخل.

های کفشم سره ا صدای پاشن. بسپیده سرش پایین بود و مشغول نوشتن چیزی روی برگه بود

 گفت: مهربونش ش رو باال آورد و با صدای گرم و

 .بشین ،سالم عزیزم _

 مرسی. .سالم _

 ؟رتب بیای مشاورهمگه قرار نبود میای. یه مدتی هست که نمیم، سها خانب خ _

 .رم سرکارکه می یهمدته یک .شرمنده _

 . خب بریم سر اصل مطلب، تعریف کن.به سالمتی، چه خوب _

 .شبا جزئیات ریز و درشت، روی تمام اتفاقات م رو بستم تا تمرکز کنمهاچشم

 

 (فلش بک)

 

د بدون ززنگ می داد یاهر دفعه پیام می. ماهی رو با نخواستن های من برای دوستی سر شددو

از طرفی هم ریحانه خیلی اصرار داشت که رابطه ای این وسط شکل بگیره. با ا. موندجواب می

یم مم دوست داشتنوولی این مدل رابطه رو دوست نداشتم و پا روی تم ؛ین که عاشقش بودم
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دن ترس و استرس به خاطر برمال شبدون  ،اشتم. دوست داشتم تمام و کمال مال خودم باشهذ

 مخفی.ی رابطه 

که ت کردیمبا مامان روی مبل نشسته بودیم و فیلم نگاه می .عصر آخرین روزهای تابستون بود

ار من جواب ذمامان با گفتن ب. این وقت روز کسی رو نداشتیم زنگ بزنه .لفن خونه زنگ خورد

 .بلند شدبدم 

 ؟بله _

_ ... 

 .مرسی ،ممنون .سالم _

_ ... 

 !خیر؟ امر _

_ ... 

 .خونهو درس می هآخه دختر من هنوز کوچیک _

_ ... 

 الن دوره عوض شده.، اواال اون زمان ما و شما بود _

_ ... 

 .چی بگم واال _

_ ... 

 .قدمتون سر چشم! فردا شب؟ _

_ ... 
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 .بزرگوارید. خداحافظ ،نمکخواهش می _

 .دستش خیره موند توی به تلفن

 ؟!مامان تلفن کی بود _

 :گفت با بهت برگشت و

 !چی؟ _

  ؟چی گفت؟ تلفن زنگ خورد کی بود مگمی _

 .خواستگار بود _

 ؟برای کی بود حاال خواستگار _

 .برای من _

 .دمومش چشم ابرو ابرا خندیدم و

 آخه از شما که سنی گذشته.؟ جدی برای شما _

 رای تو دیگه.؟ بادیخواستگار برای کی می بخ ؟نیکمسخره می رو دختر من _

 :ک زده گفتموش. چیپسی که دستم بود افتاد روی زمین و همش خالی شدکاسه 

  .لی من که خیلی کوچیکم؟ وچی من _

 .من هم سن تو بودم تو و داداشت رو داشتم _

مامان موضوع رو برای اون دو نفر هم تعر ردندن. حین شام خوومابا و سهیل هم اب شب شد و

 .یف کرد

 گفت: سهیل

 .اول باید درسش رو تموم کنه. ونهخو درس می هسها هنوز کوچیک؟ آخه چرا اجازه دادین _
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 ادامه داد: بابا

دخ هم دن ما هم بگیم بفرمایید اینوما ین کهکه همت الزم نیس. سهیل صبر داشته باش بابا _

 ؟رین فردا شب بیان ببینیم کی هستنذاحاال ب .دختر پل و مردم هم رهگذر. بریدو ببردارید  ،تر

 گیریم.اون وقت تصمیم می ؟پسرشون چه آدمیه

آخه اولین باری بود که  .نه فکر کنمو در استرس داشتم که نه تونستم شام بخورم ق من که اون

با شرمندگی می شت تلفنپ همونرو خواستگارهای قبلی  .بود بیان دادهمامان به کسی اجازه 

 ولی این دفعه...؛ نیان هفت کگ

ولی غافل از این که قراره تمام  ؛شهردم که فردا چی میکمیاین فکر به شدم و پهلو به پهلو می

 که دارم همین امشب تموم بشه. یآرامش

 .بح با صدای مامان بیدار شدم. صی خوابم بردک آخرش هم نفهمیدم

 .همون داری، ملنگ ظهر شد .سها بیدار شو _

از  امهبه قیاف. و درجا روی تخت نشستمیاد مهمون های امشب افتادم  ،مهمون با شنیدن اسم

خودم از خودم بدم ا .موهای بلندم هر کدوم مثل موهای تارزان شده بود. توی آیینه نگاه کردم

این حرف رو بزنم دیگه واکه خودم  ؟واد بیاد خواستگاری منخآخه اون با چه امیدی می .مدو

 ی به حال بقیه.

در رو باز کرد و من رو با دهن باز و موهایی مثل تارزادر حال خندیدم به خودم بودم که مامان 

 :سری تکون داد و با حالت گریه گفت. ن دید

ران این رو ببینن که مییایی که امشب میهاگه اون ،ببینش؟ خه این هم شد دختر! آخدایا _

حداقد، ساعت ده ش. پاشو کمی به خودت برس، کنن. سها مادرن و پشت سرشون رو نگاه نمی

 .و از دست تو راحت کننر من و دلشون برام بسوزهل 

 ؟!مامان _
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 پس پاشو. _

ولی همچنان مشغول ساییدن تنم بودم.  ؛نیم ساعتی گذشت. با کسلی بلند شدم و رفتم حموم

 .مد پیشت در حموم و محکم کوبید به در و داد زدومامان ا

و رفت. م تهامشب خواستگاری .بیا کمکم ،ساعت رو نگاه کن ؟ای بیرونیذلیل مرده چرا نمی _

 سریع تر خودم رو شستم.هم  ن

زنگ  ۷ساعت . دقیق رخیدمچاون قدر استرس داشتم که فقط دور خودم می .بود 6:۵۵ساعت 

با صدا آیفون درجا خشک شدم و از استرس دست و پام شروع به لرزیدن  .خونه به صدا درآمد

 :و دید به شوخی گفتر سهیل که من .کرد

ی اری باید مواظب باشی از استرس چایی رو روی پایکه چایی می بعداً .نداشته باش استرس _

 .بیشتر شد مپسره نریزی. با این حرفش استرس

 مدن داخل.وه مهمون ها اک با صدای صحبت بابا متوجه شدم

 :مامان صدام زد .ام از استرس می لرزیدو پدست  ،روی صندلی نشسته بودم

 .ی بیار مادرچای، سها جان دخترم _

سینی رو برداشتم و رفتم. سر به زیر وارد پذیرا .چند استکان چای داغ ریختم و بسم اهلل گفتم

 یی شدم و آهسته سالم گفتم.

  .سالم عروس گلم _

 .سالم دخترم _

 .ایین بود و سینی رو به طرف داماد بردمپ هنوز سرم. سر به زیر چایی رو تعاریف کردم

  یید.بفرما _

  .ممنون _
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 :و زیر لب یواش جوری که من بشنوم گفت

 .مرسی عزیز دلم _

چیزی رو که دیدم باور نم. باال تر آوردم میسرم رو ک .انگار یکی چنگش زد. دلم یه جوری شد

چرخوندم و بعد از  گهه طرف دیرو بسریع سرم  .ترسیدم کسی متوجه نگاه کردنم بشه. مکردی

مگهکنار سهیل نشستم و با سری پایین مشغول بازی با انگشت هام بودم.  ،اتمام تعارف چایی

 ف زدن بودن.حری همچنان مشغول 

 گفت: بابای امیرعلی

 ؟اجازه هست. بریم سر اصل مطلب ،آقای ملکیب خ _

 بابا گفت:

 .البته اختیار دارین _

زو یمخواستمی .مدیم تا دختر گلتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیومجا ا امشب ما این _

ولی خب با توجه به فوت حاج خانم صالح نبود و صبر کردیم  ؛دتر از این ها مزاحم شما بشیم

 .چهلم خدابیامرز تموم بشه و مدتی هم بگذره تا بیایم

 دا رحمت کنه حاج خانم رو .خ _

 خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. .ممنون _

از خودش خونه و ماشین هم به ا. شغول به کارهاالن م پسرم درسش تموم شده ،آقای ملکی _

 گیره.ندازه ای که وسعش برسه می

 ه.خوشبختی دخترم مطرح ت،مطرح نیس برای من خونه و ماشین _

حرفی بزنن برای  یها ه زنیم بچها حرف میج احسنت آقای ملکی. حاال اجازه هست تا ما این _

 ؟شروع آشنایی
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 حرف بزنین.ه امیرعلی برین حیاط کالبته. سها باباجان با آقا  _

امیر علی . از روی مبل بلند شدم و به طرف حیاط رفتم، با پاهایی که از استرس زیاد می لرزید

روی دوتا صندلی رو به روی هم نشستیم. من همچنان ساکت و سر به زیر . مدوشت سرم اپ هم

 نشسته بودم. 

 وای حرف بزنی؟خنمی _

 ا ببینمت.ج انتظار نداشتم این .که شدمومن ... من خب ش _

جا کشوند. حرفی نمی این ور بینی دلم منولی می؛ م انتظار همچین روزی رو نداشتمه من _

 خوای فقط ساکت باشی؟نی و میز

 رو.ولی پر ؛دوباره شدم همون دختر سر به زیر

مامانم به مامن که  .گهنه و از انتظاراتش میزخب کسی که تصمیم به ازدواج داره حرف می _

 مانت گفت دخترم هنوز سن مناسب ازدواج نیست.

ر دیوذان .وری. دیونم کردیخره داری مثل ماهی از دستم سر میه سی. سها با من بازی نکن _

من خیلی دو .به من و دل عاشقم رحم کن. نه بشم. از روزی که دیدمت خواب و خوراک ندارم

م هر کاری بکنم. همون ضردنت حاآوربرای به دست  .گمبهت راست میرو  این ،ستت دارم سها

بابام هم که فکر  .دستم به دهنم می رسه. شهخونه هم جور می ،طور که بابام گفت ماشین دارم

بهترین زندگی ر .دمکنم ریحانه بهت گفته نمایشگاه ماشین داره. هر چیزی که بخوای بهت می

 وست داشته باشی.د رو کنم به شرطی که تو هم منو برات درست می

 ش و ادامه داد:اهبعد دستم رو که روی میز بود گرفت توی دست های بزرگ و مردون

تو تنها کسی هستی که من دوستش دارم. آرزومه که زندگیم رو با تو شروع کنم  ،سها عزیزم _

نقدر خواسته دونی امشب با این لباس چسوزم. نمیت میالحظه هتا پیر بشم. من تو حسرت ی

 دی.چرا کمی به من حق نمی .شدی ی
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 .امیر لطفاً _

واد تا قیامت فقط تو صدام کنی. نظر خمی زنی که دلمقدر قشنگ صدام می اون ؟جان امیر _

عشق  .عزیز دلم .نمزسوزم و دم نمیش خواستن تو میآتی ماهه تو تو درباره من چیه؟ سها چند

 خاطرت عوض کنم.ار دنیا رو به ذب ،من. رفتیم بگو جوابت مثبته

 . نه که به زور بگی بیا زنم شو.ما قرار بود حرف بزنی. مکنمامیر خواهش می _

 ؟مگمگه دروغ می _

 بیا منطقی حرف بزنیم.  لطفاً _

 .مدتو بپرس من جواب می .چشم، چشم _

م. کالً ونم توی حرفت هستدمیها نی شیفت شب و اینعی. من با کارت مشکلی ندارم ببین _

زندگیم برام ا ،تا توی زندگیم رعایت بشه ۴اگه همون  .تا اصل ۴روی  ،کنمآسون زندگی می ن

 .تز بهشت کمتر نیس

 ؟خب اون چهار تا چی هست _

 احترام به نظرم.و  ایمان، صداقت ،اعتماد _

دیگه . حتماً ،چشم .گیطومار می گفتم االن من .ساهمثل خودت صاف و ساد عزیزم اصولتم _

 ؟چی

اد مرد میمی کاری تو. بدم بدون تنش یا مشکالت ،دوست دارم زندگی آرومی داشته باشم _

 شکالت کاریش رو خونه بیاره.

 .چشم ،چشم _

، منع نکنه. دوست دارم روزه بگیرمرو  دوست دارم کسی من، من عقاید خاص خودم رو دارم _

  ...نمازم رو بخونم و
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 ن باره بحث کنه.کنه با شما در ایکسی اشتباه می _

 دوست دارم مستقل زندگی کنم. _

 . حرف دیگه ای هم هست؟استقالل رو دوست دارممن خودمم  ،صد البته _

 .نه هیچی _

 بریم؟  _

 .بریم _

 ...جوا .سها _

 :گفتمپریدم و بین حرفش 

 به زمان احتیاج دارم. قطعاً _

 .با سری پایین باشه ای گفت و زودتر از من وارد پذیرایی شد

 :وقتی وارد شدم مادرش گفت

 دهنمون رو شیرین کنیم؟  ؟کار کنیم عروس خانم چی بخ _

 زمان بدین. سه روز بهم لطفاً _

 .عروس گلم حتماً _

 بعد از چند دقیقه همگی بلند شدن تا برن. 

 رو به من گفت: مامان امیر

 دخترم ما منتظر جوابت هستیم. _

 چشم. _
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با صدای بسته  .بعد همه رفتن، سرش رو پایین انداخت و رفتچشمک ه حین رفتن امیر با ی

ا گرفتارم ام از استرس و دلههنوز دست .شدن در حیاط اوف بلندی گفتم و روی مبل نشستم

طرف داشت دلم رو تخ هاز ی .ونمداین چه دردی بود رو نمی .رزیدلمی ز محبت حرف های امیر

خیلی سخته عالقه ای که بهش دارم ر. زدگره میکرد و از طرف دیگه دلم رو به دلش ریب می

 ؟وری به این دلم بفهمونمجچه  .و نادیده بگیرم و با منطق جلوم برم

 توی این دنیا نبود. جوری که اصالً، بابا توی فکر بود

 گفت: مامان

فکری شروع  و تو از تفاوت فرهنگی .نظرت چیه؟ این خانواده با ما خیلی فرق دارن ،خب سها _

براشون حجاب و مسائل مذ، ادنآزا هاون ت.ما دو تا خانواده از هم جداسی دنیا .کن برو تا آخر

رو من از ها این ت.مهمونی ها و دور همی ها مهم نیسدوستی دختر و پسر وت. هبی مهم نیس

انتخاگم که با چشم باز ا رو بهت میهاین .امشب گفت رشرو ماد، همش گم دخترمخودم نمی

ی دخترم با چشم باز انتخا؛ ولنه مخالف چون این زندگی خودته و ب کنی. من خودم نه راضیم

 ازدواج برای یک روز یا دو روز نیست. .ب کن

فکرهاتون نزد، ه برای تحقیق. امشب صحبت کردینرابات هم فردا می. بگفتم م روهامن حرف

 ؟یک هم بود

اش رمامان ادامه داد و جمله .کردمبازی میشالم ی وشه با خجالت سرم و پایین انداختم و با گ

 و کامل کرد:

اگه خودت راضی هستی ک من به فکر کا. جوابم رو ندادی ؟مادر وصلت هستی راضی به این _

 که کسی معطل نشه. هچون کلی کار داریم، اگه ن. ات باشم دخترمهر

 .دونم ماماننمی _

 یا نه؟ره . آونم که نشد جواب دخترمدنمی _

 .هر چی شما بگین ،خب من حرفی ندارم ب...خ _
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 بعد دوباره از خجالت حرفم سرم رو پایین انداختم. 

 

 )سه روز بعد(

 

مدن و تا االن چیزی وحله ام چیزی جز این که تازه به این ،بابا با تحقیقی که از همسایه ها کرد

 ازشون ندیدیم گیرش نیومد. 

توی خواستن و  هم من .قلب عاشقم و تموم وجودم ،خودم. ممن راضی بود .دل توی دلم نبود

 .سوختمعشقش می

مون برای اهقرار بود شب بیان خونو  میر گفته بودی امامان صبح جواب مثبت رو به خانواده 

 خواستن بیان.هم می مه و عمومم، عدایی ،خاله .صحبت های آخر و بله برون خانوادگی

به خودم توی آیینه خیره بودم. خودم رو توی این . اده بودمبود و من کماکان آم 6:۳۰ساعت 

کفش . آدم دیگه بودم هانگار یشناختم. نمی پیراهن زرشکی و موهای فر شده و آرایش مختصر

 مد.اوزنگ خونه به صدا در ، با دل کندنم از آیینه .های پاشنه دار سیاه رو پوشیدم

م ماهجوری که با خودم گفتم االن قلبم از سین. دلم ریخت و قلبم با شدت شروع به تپش کرد

دصدای کفشم همه برگشتن و نگاهم کر . با. خرامان خرامان به طرف پذیرایی رفتمنه بیرونزی

چشم ها فقط دو چشم  ونی این همه و بره بین گرفته بودذو زیر ر چشم من ۵۰همزمان  ن.

 رد.کرصد می از باال تا پایین با لذت رو سیاه بود که من

 گفت: مامان امیر

 بیا و کنارم بشین.  ،بیا .دی عروس گلمومخوش ا _

آهسته آهسته و با قدم هایی شم. تایید کرد شبرگشتم و به بابا نگاه کردم که با بستن چشم ها

 رده رفتم و کنارش نشستم.
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اعنیم س .کردمسرم پایین بود و با ناخن های بلندم که روش الک صورتی خورده بود بازی می

ا حرف های بقیه ، یدادمحرف های مامان امیر گوش میو یا به تی بود که درجا نشسته بودم 

 :بابا به سهیل گفت .که با صدای زنگ آیفون همه آروم شدن

 مدن.وپسرم در رو باز کن حاج آقا ا _

منظور بابا محضرد دن حاج آقا فهمیدمومولی با ا ؛امیر باشه حاج آقا شاید پدربزرگحدس زدم 

 ار بوده. 

 گفت: بابای امیر

 اشو کنار امیر بشین که حاج آقا صیغه رو بخونن.پ دخترم _

 هم ادامه ی حرف بابای امیر رو گرفت و گفت: بابا

 .پاشو دخترم _

روی سرم اندرو د و چادری سفید وممامان امیر ا .با پاهایی لرزون بلند شدم و کنار امیر نشستم

 آقا شروع کرد.اخت و حاج 

حاج آقا با صدایی ر .مداومن هنوز آماده نبودم که این صیغه پیش  .حسابی فکرم مشغول بود

  .خوندمحرمیت رو می ی سا صیغه

 ؟قَبِلتُ دخترم _

 .بله _

 ؟پسرم لتُبِقَ _

 .بله _

 .صیغه رو بدم آقا داماد ی دفترم تا برگه یدا مبارکی و میمنت انشااهلل. فردا بیاب _

 شم.چ _
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  .قرمز کوچولو داد به امیری جعبه  همد و یومامان امیر ا ،با رفتن حاج آقا

 حلقه ها پسرم. _

 یام.یاز خجالت عروس گلم در م بعداً، ساب باشهالح یاین حلقه ها عل _

 ممنون. _

 .پسرم حلقه رو دست زنت بنداز _

 بود که زنش باشم. زومآروز نهایت . یه ربا این حرف مادرش قند توی دلم آب شد ،زنت

 گرفت و حلقه رو دستم انداخت.  اشهر مردونگ میون دست های بزرگ و حمایت رودستم 

 گفت: مامان

 تو هم حلقه رو دست آقا امیر کن. ،سها دخترم _

با تموم شدن مراسم همه دست زدن.  .با دست هایی لرزون حلقه رو برداشتم و دستش انداختم

 د و مامان گفت:ی داابابا به مامان اشاره

 پاشو اتاقت رو به آقا امیرعلی نشون بده. ،دخترم _

ش کبود شد و سرش راهچشم های امیر با این حرف برق زد و سهیل به خاطر غیرت قلمبه شد

توی چهارچوب در اتاقم بودم که دستم  .سریع مهلکه رو ترک کردم با خجالت .و پایین انداخت

توی آغوش گرم مردی غیر از پدر چی شده برای اولین بار مد بفهمموبه عقب کشیده شد و تا ا

محکم تر از قبل توی آغوش. و داخل اتاق کشیدر م حلقه کرد و منورهاش رو ددست .م رفتم

 د.زسه های ریز می*فشارم داد و روی سرم بو ش

 گذاشت قه ای گذشت که دستش روقیده د .کردممن هم با لذت عطر تنش رو وارد ریه هام می

 با .و وادارم کرد نگاهش کنم امهزیر چون

 :فتگ خندید و امهدیدن صورت قرمز شد
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 ؟در قرمز شدهق چرا این عزیزم _

 :ویی گفتمربا پر

 آخه خجالت کشیدم. _

 شی.آب می تماً؟ حیشمی ها چه طوراون کار ی واسه، قرمز بشی آغوشماگه برای  ن.و*ج _

 .رو پایین انداختم از بی حیاییش هینی کشیدم و دوباره سرم

 .کردو وادارم کرد که روی پاش بشینم. توی سکوت فقط نگاهم می دو و به طرف تختم برر من

 .کشمخجالت می ؟ خبنیکیم در نگاهمق امیر چرا این _

 تخیالم پیشم بودی که االن توی واقعیی قدر تو این ،ونیدمی .دوست دارم زنم رو نگاه کنم _

 !ی؟دمی اجازه،رو باور ندارم. سها عزیزم 

 !چه اجازه ای؟ ؟:اجازه _

م در حال نوسان بود و چشم هاش کم کم با نزدیک شدن هاب*چشم هاش بین چشم هام و ل

هاش ب*لحظه ای بعد گرمی ل .بم آورد*نزدیک ل رو ش*بشد و ل بسته هامب*سرش به ل

چشم هام خیره ش ه باز کرد و مستقیم تویچشم هاش رو دوبار. هام حس کردم*برو روی ل

آهسته و نرم  هام نشست. *باش روی لهب*آهستگی بست و ل هدوباره چشم هاش رو ب و د

م کم کم یخم باز شد و با خجاه ولی خب من ؛من در حال آب شدن بودم. دزمی سه*فقط بو

 .سه ای کوچیک رو بهش هدیه کردم*لت بو

 .حیرت چشم هاش رو باز کرد و نگاهم کرد با

 ه.شورم نمی. باشهباورم نمی _

 ؟شهچی باورت نمی _

 ؟سها _
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 ؟جانم _

 .خ من فدای تو بشمآ _

ه من .سیدنم شد*روی تخت خوابوند و سریع تر از قبل مشغول بو رو حرکت سریع من هتوی ی

درسته که همیشه  .عشقم بود .شوهرم بود .دادمواب میج سه هاش رو*احساسم بو ومم با تم

 ولی توی دلم عاشقانه دوستش داشتم. زدم؛پسش می

 عاشق کرد.رو  دوست داشتن االنش رو مدیون دستی بودم که درد شکستنش من

با صدای د .سید*پیچید و محکم تر و سریع تر می بودست هاش ال به الی موهای فر شدم می

 کشیدیم. سیدن هم*ر هر دو دست از بو

 ؟دخترم سها _

 .م رو تمیز کردم و در باز کردم*بسریع دور ل

 ؟جانم مامان _

 خونه شلوغه راحت نیستین. .اضر شو و با شوهرت برین بیرونح _

 .باشه _

ست دروی تختم دراز کشیده بود و  .در اتاق رو بستم و برگشتم سمت امیرعلی ،مامان که رفت

صانه *خیره وجب به وجب بدنم رو حری .انداخته بودهم روی رو  هاش زیر سرش بود و پاهاش

 رد.کنگاه می

با خجالت برگشتم به طرف کمد لباسم تا لباس مناسبی پیدا . از نوع نگاهش خجالت کشیدم

 کنم.

کیف و کفش سبز  ،با شلوار مشکی، مانتوی سفید جلو بازم رو که با نوار سبز دوخته شده بود

وند عوض کردن لباس هام، تا مفقط می کرد.کامل رو ی تیپم تنسا ست کردم و در آخر روسری
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چشم دوخته بود. سریع د فتاد که مشتاقانه بهما دستم رفت سمت زیپ پیراهنم چشمم به امیر

 ایین آوردم و با هول گفتم:پ ستم رو

 .برو بیرون _

 :از حرفم تعجب کرده گفت

 ؟!چی _

 ؟شه بری بیرونمی ،چیزه _

 کن.خب همین جا لباس هات رو عوض  _

 رو بیرون. بلطفاً ب.کشم خامیر خجالت می _

موهای روی صورتم رو با دست  .درست رو به روم ایستاد ،مد طرفمواز روی تخت بلند شد و ا

شر ل*بمبا  .م کشید*بش رو چند بار روی لستش صورتم کشید و انگشت بهکنار زد و دستی 

 :ام خیره شد و گفتهتوی چشم .وع به بازی کرد

ها بگذرم و از این در ب*از این ل ،خوای از این تن و بدنتو چه طوری می .ی انصافبی سها  _

با خشونتی  .در حال آب شدن بودم. دیگه این حرف هاش خارج از حد و توانم بود؟ بیرون برم

و کمی متمارسرش  .به دیوار پشت سرم کوبید و دست هاش رو دو طرفم گذاشترو  نسبی من

  :لحنی متفاوت گفت یل به پایین کرد و با

 .تیش اضافه نکنآقدر هیزم به این  این. ش من تنده سهاآتی _

 .من که کاری نکردم ...من _

 :و گفت ، کمی بهم نزدیک تر شددستش رو از روی دیوار برداشت

بدن و از من نخواه از تو. نمکست که تحمل میاهچون فقط تا اون موقع ،مواظب خودت باش _

 .ت بگذرم و صبر کنم
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 عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد.

هام گذاشتم و به حرف هاش فکر کردم. خدا به حالم  *ببا رفتنش با گیجی دستم رو روی ل

و ،این زمان صیغه باشه .تیشش بی نهایت تند بودآ .خودم ی ا شکم قلمبه نرم خونه، برحم کنه

همزمان تجربه می حس شیرینی از خواستن و هم حس ترس رو با هم .ای به حال بعد عقدم

حاضر شدم و رفتم بیرو .با دیدن عقربه های ساعت سریع بلند شدم ،کردم. به ساعت نگاه کردم

 ن.

ریحانه از دور برام چشم کی زد و به امیر اشاره کرد. بعد از خداحافظی خواستم برم بیرون که م

 :شش و گفتمپی رفتم. داد اشاره امان بهم

 

 ؟جونم مامان _

 :من بشنوم گفت یواش جوری که

 مواظب خودت باش.  .فقط صیغه هستین، سها مادر _

در جا قرمز شدم و با سری پایین گفتم چشم و از جلوی چشم مامان غیب شدم. امیر توی ما

 زد.فرمون ضربه میرو روی داد دستش ریتم آهنگی که گوش میبا شین نشسته بود و 

 .ماشین پخش بود ومبوی ادکلنش توی تمعطر خوش بدنش با رایحه خنکی از ، شدمکه سوار 

ردم. من کی این قدر کبا لذت نفس های عمیقی می کشیدم و ریه هام رو پر از عطر تنش می

 م.بود خودمم گیج؟ عاشق بودم

ز رو ردکب موزیکی که گوش می*ش گرفت و زیر لاهدست های بزرگ و مردون توی دستم رو

 :ردکمزمه می

 .و دارمر من آمارت. دار و ندارمه شدی ک دونیمی رو این

 .آرومه جونم مزندگی آخه اومدی توی .آخه با تو پر از حسه قشنگه عاشقونم
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 .دار گهرو ن همیشه توی قلبت عشقه من .تویی تو تنها دلدار، آره عاشقم یار

 .یه آدمِ جدیدم ،از وقتی تو رو دیدم. تویی تنها امیدم  آره عاشقم یار

 .نگو دیگه خیلی زوده .نگاه حالمون چه خوبه ،بازم نزدیک غروبه

 .من نبودهی تو واسه  لو بگم که مث وای باشی کنارمخمی

 .همین عاشقه دیوونه. ونه یه روزم تنها بمونهتنگو دیگه نمی

 .دار نگه رو عشقه من، همیشه توی قلبت .تویی تو تنها دلدار ،آره عاشقم یار

 .یه آدمِ جدیدم ،وقتی تو رو دیدم ز. اتویی تنها امیدم ،آره عاشقم یار

 ؟امیرعلی _

 ؟جانم _

 !؟ریمکجا می _

 .هر جا تو بگی _

  .جای خلوته ه نظرم بریم ی. بنمی دونم _

 خلوت دوست داره. مخانم .ون*ج _

 منظورم نبود. من اون خلوت .بی حیا _

 ؟ هولی مگه خلوت چند معنی دار؛ ونم عزیزمدمی _

 نمی زنم.من دیگه حرف  اصالً _

 راه دوختم. دم و چشم به بزرگونبا ناز ازش رو برگرد
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اون وقت جواب این همه نازی که می  م،جا وایس هار یذب .خرم عزیزمنازت رو هم می، ناز کن _

 دم.ریزی رو می

جای ساکت و خلوت، پرنده هم پر نمی زه ی .جنگلی وکیل آباد ه بعد رسیدیم به پارکیقدق ۳۰

کرد و آهسته با اون صدای گرم و دلنشینوش کرد و صدای موزیک رو هم کمد. ماشین رو خام

 .ش صدام زد

 ؟سها _

 ؟بله _

 ؟سها جان _

  ؟جانم _

 .م جای خلوته این .جونت سالمت _

 ؟ر بی حیاییقد چرا این. که زنت شدم تامیر هنوز سه ساعت نیس _

حاال کم  ،شمم خیلی تندهآتی .بی حیام بعدش من کالً .دختری، جونم هنوز زن نشدی گلم _

 .تا برام خیلی مهم نیسهاین چیز کنی. کالًکم عادت می

 .ما تازه هنوز نامزدیم ،این همه حرف ت؟اسهآخه االن هم وقت این حرف _

 عزیزم عادت کن. _

 زنه.طه برای اون حرف اول رو می*اش همون موقع می فهمیدم که رابک

د و ضامومخودش هم کمی به سمت من ا .خودش کشیدکمی سمت رو  دستم رو کشید و من

 خودش رو. مالصندلی من رو خوابوند و بعد . ن رو کشید

انگار  .کردیمنگاه می ی صندلی ماشین دراز کشیده بودیم و به هموروی هم ر هر دو رو بهحاال 

 باور نمی کردم که من االن بیدارم و خواب نیستم. اصالً .خواب بودم



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 131@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 .امیر انگار خوابم _

 داریم. بیتو بیدارِو من  ،بیداری عزیزم _

 زنم تا هر چه زودتر عقد کنیم.من امشب با بابا حرف می

 ت؟زود نیس _

 لحظه دوری از تو رو ندارم. همن طاقت ی .دیر هم هست ،نه عزیزم _

 .دست هام رو روی صورتم گذاشتم

 کشم.من خجالت می ،نباش قدر بی حیا این _

 .سه ای روی پیشونیم زد*هام رو از روی صورتم کنار زد و بوبه آهستگی دست 

چون م .عادت کن پس لطفاً، دوست دارم از همین اول با زنم راحت باشم .من با تو بی حیام _

 دوست دارم تو هم برای من بی حیا باشی. و ن خیلی راحتم

تاش این بو ۵رف کمی بعد امیر شروع کرد از عالیق و خواسته هاش حرف زدن که از هر ده ح

 من طاقت ندارم. و د که زودتر عقد کنیم

 با تمام خوشی هاش تموم شد.اون شب هم 

 

 (دوماه بعد)

 

 امشب شب عروسیم بود. ،بعد از دوماه نامزدی با بهترین روزها

بعد از اصالح عر .رو به روی آیینه قدی آرایشگاه ایستاده بودم و به دختر توی آیینه خیره شدم

ب قرمز کل*ش و شنیون کلی تغییر کرده بودم و توی اون لباس سفید رنگ و رژ لوس و آرای

 دیگه بودم.ی سهایه . انگار ی تغییر کرده بودم
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 گفت: ریحانه

اونی که باید بپسنده اون بیرون داره ضع .به خدا خوشگلی .زن داداش از اون آیینه دل بکن _

 .ها منتظرنمهمون  ،بیا شنلت رو بپوش بریم. ره براتف می

 گفت: رایشگرآ

 ده.اومآقا داماد  ،عروس خانم _

 یراهنم رو گرفتم.ی پچرخیدم طرف در و با دستم دو گوشه . کرد تپشقلبم شروع به 

عاشق دل و داد چشمکی زدمیگل به دستم ه ی میشه در حالی که دستاز هامیر خوشتیپ تر 

 :راش ضعف رفت. یواش گفتم ب

 شدی توی این لباس.قدر ناز ، چه عزیزم _

 مرسی. _

 ست به دست به سمت ماشین رفتیم.د

تامشب چه شبیس گفتمی. تمام طول راه امیر با آهنگ پشت فرمون رقصید و خوشحالی کرد

 شم.دارم داماد می، امشب. شب عروسیم است شب مراد ؟

 شدم.من هم با توجه به منظور نهفته و نگفته کالمش از خجالت قرمز می

. مکمکم کرد پیاده بشم .امیر سریع پیاده شد و در رو برام باز کرد. بعد رسیدیم آتلیه ده دقیقه

 اد بشه.آزسختی گوشه ی لباسم رو گرفته بودم تا کمی جلوی پام ه ب ن هم

توی ماشین به امیر اجا. کمی هیجان داشتم .باز شد یامیر زنگ آیفون رو زد و در با صدای تیک

 رقصه... اون نزده مین.کنه و االزه ندادم که خیلی نگاهم 

 گفت: عکاس

  .دینومخوش ا، و آقا داماد مسالم عروس خان _
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 گفت: امیر

 .مرسی _

 ام.یدیگه می یقهدق ۱۰تا  هم من ،برو داخل اون اتاق رو به رو آماده شو مخب عروس خان _

 .چشم _

  :د و کنار گوشم گفتومامیر هم پشت سرم ا

 ؟کمکت کنم _

 :فتمبا کم رویی گ

 .شنلم رو در بیار ،هآر _

سرم و این قدر امیر امروز به شب اشاره کرده بود که از خجالت نمی تونستم سرم رو باال بگیرم 

 چسبیده بود. امهن*سره به سی یک

، بو*سدست های امیر دور کمرم حلقه شد .با کمکش شنل رو در آوردم و روی کاناپه گذاشتم

 ه ی محکمی روی گرد*نم نشوند.

 .زاد کردمآار دست هاش صکمی خودم رو از ح

 .امیر نکن _

 .عزیزم من کاری نکردم _

 .شهگردنم کبود می و یادیاالن عکاس م _

 .سها سخت نگیر _

 .هر کاری و هر چیزی توی وقت و زمان خودش .االن آخه جاش نیست _

 :چشم هاش برقی زد و با لودگی گفت
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ازم دور شد در باز شد و دوتا دختر جوون وارد اتاق چشم به وقتش. همین که کمی ، چشم _

 شدن.

به لنز دوربین نگاه د. د و به عقب برگردییکنار دیوار وایس لطفاً ،و آقا داماد مخب عروس خان _

 کنید.

گرداد و یکی هم پشت سر هم تند تند عکس میهر دفعه برای هر مدل چندین بار توضیح می

 فت.

 .هر دو سریع دوباره رفتنن و وقت استراحت دادی مک. یک ساعت اول تموم شد

 ها امیر گفت: با رفتن اون

 سها بیا کنارم بشین چندتا سلفی بگیرم.  _

خوشحال از پیشنهاد خوبش، رفتم کنارش روی کاناپه نشستم. بعد از تنظیم کردن گوشی، د

گذاشتیم و سوستش رو دور شونم حلقه کرد و سرش رو به سرم چسبوند. دومی برای هم شاخ 

از هم. تا تونست آتیش سوزوند و می رو که خواست بگیره، دوربین رو روی حالت فیلم گذاشت

 اون لحظه ها فیلم گرفت. ی ه

دوباره مجبورمون کردن دویست مدل ژست بگیر. ده دقیقه گذشت و زمان استراحت تموم شد

 یم که چندتا از اون ها ژست امیرکش بود.

ده بودیم و من داایسو وی شاسی بزنن. رو به روی همر ه قرار بودرین عکس، عکسی بود کآخ

و امیر صورتش رو نزد گذاشته بودم و سرم به پایین کج بود گلم رو پشت سرم، روی کمرم سته

 . یک صورتم آورده بود

 خب عکس ها تموم شدن. ایشااهلل خوشبخت بشین. _

 تاالر رفتیم.بعد از تشکری کوتاه سوار ماشین شدیم و به طرف 

 .کردمتمام راه امیر خوشحال بود و من روی ابر ها سیر می
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فرا رسید. شبی که من  کردماه بهش فکر میم به تاالر رسیدیم و باالخره شبی که تمام این دو

اولین قدم های مشترکمون رو بردار ست به دست همدلباس سفید بپوشم و امیر کت شلوار و 

 یم.

در حال پخش قاطی شد. دا صدای بلند آهنگ ب صدای جیغ و دست سوت ،با ورودمون به تاالر

 کردم. از ورودی تاالر تا نصفه سالن از هر دو طرف آتیش روشن بود.اشتم عشق می

توی اون فضای تاریک و رمانتیک، روشن بودن آتیش های سرد، خیلی فضای زیبایی رو ایجاد 

 کرده بود. 

 سیدیم و نشستیم.باالخره به جایگاه عروس داماد ر

 سه زد بهش.*گرفت و بو اشهامیر دستم رو بین دست های مردون

خ نعاقد شروع به خوند. با ورود عاقد به سالن همه ساکت شدن و صدای موزیک هم قطع شد

 عقد کرد. ی طبه

دو هفته ای بود که دوباره سوگل رو دید ،دو تا از دخترخاله های من، زن دایم و سوگل دوستم

و ریحانه هم  سفید رو گرفته بودنی  دو طرف پارچهه بودم، و برای امشب دعوتش کرده بودم 

 سابید.باالی سرمون قند می

سها ملکی، آیا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم آقای امیرعلی ا مدوشیزه محترمه، سرکار خان _

آیا بنورم؟ بیا معدان درش دو سکه بهار آزادی و یک جفت آیینه وو هفتاد  ی حمدی، با مهریه

 ده وکیلم؟ 

 سوگل گفت:

 عروس رفته گل بچینه. _

 عاقد دوباره گفت:

 می پرسم آیا بنده وکیلم؟ ، برای بار دوممعروس خان _
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 ریحانه با صدای بلند گفت:

 عروس رفته گالب بیاره. _

 عاقد گفت: 

 آیا بنده وکیلم؟  .برای بار سوم می پرسمم، عروس خان _

 گفت: زن دایی

 واد.خعروس زیر لفظی می _

 امیر یک جعبه مخملی سبز رنگ رو روی پام گذاشت و لب زد:

 بگو بله. ،زود باش عزیزم _

 با اجازه پدر و مادر، بله. _

 با صدای بله گفتنم، همه دست زدن و دوباره عاقد با صدای رسا برای امیر علی خطبه رو خوند

 گفت. و امیر هم همون دفعه اول بله رو

 .گذاشتبود  از رفتن عاقد، دی جی هم اولین آهنگ رو که آهنگ انتخابی من برای رقص بعد

 به افتخار دو کبوتر عاشق امشب. _

 پر کرد.سالن رو  صدای سوت و دست

 .و فقط نورپردازی قسمت رقص روشن بود نور های سالن خاموش شد

 شروع به رقصیدن کردم. من هم دلبرانه ،با شروع آهنگ

که آخرش امیرعلی طاقت نیاورد و جلوی همه کمرم رو گرفت و ب عقب  بری کردماون قدر دل

 یدم.*خم شد بوس
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باالخره دل کند و . شددست هم بیشتر میو امیر، صدای سوت  ی سه*با ادامه پیدا کردن بو 

 عقب رفت.

 مشغول خداحافظی بودن.  و پدر و مادر هامون جلوی در خونه ایستاده بودن. آخر شب بود

مادر امیر . کردمی پاک سره با دستمال اشک هاش رو مامان گلوله گلوله اشک می ریخت و یک

 ه بود.وایسادکنار همسرش  ایاما خندون گوشه

 فت:گی. مکردزد و به استرسم اضافه میره حرف میس یک اما ریحانه کنار گوشم

 ره امشب.ه میحجلی امشب داداشم تو. امشب هامیر شب مرادِ ست؟امشب چه شبی _

 بسه ریحانه، زبون به دهن بگیر. _

 مدم باید برام مو به مو تعریف کنی.او فردا صبح که .ن*جو _

 چشم، دیگه چی؟ _

 من دوست دارم عمه بشم.. به کار بشین دست زودتر هیچی، فقط لطفاً _

 .ساکت باش ،دهنت سرویس _

 گفت:  ،گذاشت توی دست امیر و گرفت روو دستم  مداوبابا چند قدمی رو به طرفم 

 مواظبش باش. . اما از امشب هم دختر منه، هم زن تو ؛تا امشب فقط دختر دست گل من بود _

 چشم پدر جون.  _

 فت:گ مامان یواش بعد از این که همه رفتن توی گوشم

 تا صبح بیدارم، اگه کاری داشتی. _

 بعد از خداحافظی همه رفتند، من موندم و امیر علی. 

 از باال تا پایین رو نگاهی کرد و گفت:  زد،می با چشم هایی که خباثت توش موج 
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 که کار دارم باهات. شقمع بریم _

 د.وایسالبم ق با این حرفش

 دوباره امیر گفت:

 چشم هات رو ببند.گلم، اول خب  _

 رو بست. و داخل خونه برد و درر من، با کلید در رو باز کردهام رو بست. با پارچه ای چشم

که سرش رو کنار گوشم آورد و ز ام تا پارچه رو از روش بردارمههام رو بردم سمت چشمدست 

 :مزمه وار گفت

 .خانمی، صبر کن هنوز زوده _

دو با خودش برر با این حرفش دلم هری ریخت و دست هام یخ کرد. دست هام رو گرفت و من

. 

 ز کرد و گفت: دوباره دری رو با. فتمربا چشم بسته راه می 

 بیا جلوتر و چشم هات رو باز کن. _

 .دست بردم و پارچه رو از روی چشم هام برداشتم ،قدمی به جلو برداشتم

 دیدم باور نمی کردم.با حیرت به اتاق نگاه کردم، چیزی رو که می

 تموم کف اتاق پر بود از گل برگ های قرمز.

 ت سرم و گفت:شد پاومروی تخت قلبی از گلبرگ درست شده بود. امیر 

 ؟خوشت اومد عزیزم _

 و گفتم:  با خوشحالی به طرفش برگشتم

 خیلی خیلی رمانتیک و خوشگله.. معلومه عزیزم، عالیه _
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 نگاه کرد و گفت: چشم هامبه با عشق 

 تو عزیزم.از نه خوشگل تر  _

 رفتم.  اشصدقه با این حرفش، توی دلم کلی قربون

ور که خیره توی چط ، دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و هموندوباره کمی نزدیک تر شد

 گفت: کردام نگاه میهشم

 !واد لباست رو عوض کنی؟خدلت نمی _

 .رنگ از صورتم پرید

 با لکنت گفتم:

 ؟س ..ا. ...ی لب ...چ _

 خوام که بخورمت، گفتم فقط لباست رو عوض کن.نمی ؟آره عزیزم، چرا ترسیدی _

 تا لباسم رو عوض کنم. بیرونخب تو برو  _

 دنم گذاشت و گفت:*اش رو روی گرهلب

 ت رو باز کنی، بشین تا برات باز کنم.هاولی اول باید مو ؛کنمخودم برات عوض می _

 نیم ساعتی طول کشید تا تموم موهام از شر گیره و کش خالص بشه.

 امیر گفت:

چشمک اضاه خستگیت کم بشه و با یتا  عزیزم برات لباس و حوله گذاشتم، برو دوش بگیر _

 فه کرد:

 چون تا صبح بیداری، باید انرژی داشته باشی. _

 .خیلی لوسی _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 140@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

 در دلبری نکن. ق ورمت ها این*خ، می*نجو _

 .رو بخور سرد شد اتتو برو، قهوه _

 ؟ثل تو دارم چرا قهوه بخورمم شیرین و عسلی تا هلوی _

 شدم. خیالش بی حرف زدن فایده نداشت، پس

هیچ جوری نمی تونستم تنهایی زیپ لباس رو باز کن .ودموایساده بپشت در حموم بال تکلیف  

 اهر شد.ظ میگ جلوم مثل میگ امیر رو صدا زدم و اون هم سریع جباراً. ام

 با نیش باز گفت:

 جونم عزیزم؟ _

 .رسهنم، دستم به پشت کمرم نمیونمی ت واقعاً ؟شه زیپ لباس رو باز کنیمی _

 چشم، شما جون بخواه. _

سریع خودم رو داخل . م از قبل پیش بینی رفتارش رو کرده بودمه من. سریع زیپ رو باز کرد

 حموم انداختم و در رو قفل کردم.

، با دیدن ساعت زد بیدار شدم. ساعت رو نگاه کردمم رو میهاکه چشم صبح با نور خورشیدی

 قدر خوابیده بودم.ه چ. ساعت دو بعد از ظهر بود .توپ فوتبال شدی م اندازه هاچشم

ز دوش مختصری رفتم آشپزخوا یواش جوری که امیر بیدار نشه از روی تخت بلند شدم و بعد

 ار مختصری درست کردم.اهنه و ن

داشتم ضعف می .هار بخورماتا زودتر ن رو هم بیدار کنم تصمیم گرفتم امیر .م بودنحسابی گش

 کرد.فجیع درد می کردم، دلم به طور

 دفعه شد آنه چون ی. امیر شدم ی همین که خواستم از آشپزخونه بیرون برم، سینه به سینه

 کوچه پیچید.  ۷چنان جیغی کشیدم که توی 
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 رو گرفت و گفت: من دهنم امیر برای ساکت کردن

دونن تازه عروکه می مخصوصاً، کنیمکار می ما چی کننمی همه فکر االن؟ زنیجیغ میرا چ _

 .س و دامادیم

 محور می چرخه. هفکر تو که همش توی ی _

 شم.حالی به حالی می ینم کالًبمی تو رو که. قصیر خودتهت هم خوب این _

 زنی.حرف زدن با تو فایده نداره، تو حرف خودت رو می کالً _

 .مامان امیر بودی خونه ه ی شمار ،با صدای تلفن بلند شدم تا جواب بدم

 ؟الو _

 ؟خوبی .سالم زن داداش _

 ؟تو خوبی .مرسی _

 حالت خوبه؟ . نه به خوبی شما _

 .ارثیه نه؟ خوبم مرسی شمای بی حیایی تو خانواده  _

 خب تعریف کن. یم.برما خانوادگی بی حیایی رو از هم دیگه ارث می _

 رو؟ چی _

 ؟!ار کردک داداشم باهات چی. از دیشب دیگه زن داداش جونم _

 فتم: گ با تخسی خندیدم و

 مجردی.. شرمندهشه بهت بگمولی نمی؛ واال کارهای خوب _

 وا چرا؟ بگو دیگه! _

 حاال بعد.  ،جاس امیر این _
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 باشه. گوشی رو بده به داداشم، مامانم کارش داره. _

 :تلفن رو بردم توی آشپزخونه و دادم به امیر گفتم

 .مامانته _

 ی؟خوب. مامان گلم سالم _

_ ... 

 :نگاه به من کرد و گفت هامیر ی

 مرسی. ،باشه .خوبه ،مرسی _

_ ... 

 خداحافظ. ،نه _

_ ... 

انگار یه خواب بو .سپری شدشتم دو ماه از بهترین روزهای عمرم، در کنار کسی که دوستش دا

 د این خوشی. 

که  برای این. رفته بودم سر اهم تنها حوصله من. و شیفت بود امیر خونه نبود. صبح پاییزی بود

 .زنگ زدم به سوگل از تنهایی در بیام

 ؟خوبی .سالم سوگلی _

 تو خوبی؟  .خوبمم، مرسی، عروس خان _

 اره ای؟ه کامروز چ .مرسی _

 ه طور؟کارم چ بی _

 ما.ی م تنهام، پاشو بیا خونه ه من _
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 ؟ نیست؟ ستشوهرت کجا _

 شیفته.، نه نیست _

 م.یا، میباشه _

و تنها بودم م رما بود و برای منی که بیشتر وقتی سوگل بیشتر وقت رو خونه ، ماهدوتوی این 

 .نعمت بزرگی بود

یه . دم که تلفن زنگ خوردکرروی مبل نشسته بودم و سریال نگاه می .اواخر آذر بود و هوا سرد

قطع  ار زنگ خوردنب بعد از چند. چشمم به تلویزیون بود و یکی دیگه در جست و جوی تلفن

خه هیچ وقت سر شیفت به م. آتعجب کردم، امیر بود .شد و موبایلم شروع کرد به زنگ خوردن

 .دزنمی زنگن

 :جواب دادم

 خوبی؟، سالم عزیزم _

 :با عجله گفت

 پاشو یه تاکسی بگیر بیا بیمارستان. _

 :با ترس از روی مبل بلند شدم و گفتم

 ه؟چی شد _

 پاشو بیا. ،کردنتصادف  پدر و مادر دوستت _

 پدر و مادر کی؟  _

 با عصبانیت جواب داد: 

 .ین نکن، پاشو بیا بیمارستانج سین رو این قدر من _

 یا به من مهلت حرف زدن بده قطع کرد. زنهحرف دیگه ای ب که بدون این
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سریع اولین لباس هایی که توی کمد بود رو پوشیدم و به تاکسی زنگ زدم. تمام طول راه استر

بعد از فوت عزیز از هر چی بیمارستان بود متنفر  .خبر ناگوار بشنومه داشتم، انگار قرار بود یس 

 شده بودم.

 گفتم:. سمت پذیرش ند کردمرو تهام و قدم تاکسی که وایساد، سریع کرایه رو حساب کردم

 .مببخشید خان _

 بفرمایید؟ _

 خانم و آقا آوردن، تصادف کرده بودن.  هامروز ی _

 مشون؟ اس _

 .یومد اسم هاشونیادم نمی که اصالً در استرس داشتمق این

 سوگل بود. ، برگشتم. و به پرستار بگم یکی صدام زدر تا خواستم همین

 با شدت خودش رو توی بغلم انداخت و شروع به گریه کرد. ومد.ا تند کرد و به طرفم اپ

 کرد.گریه میولی اون همش ؛ سعی کردم آرومش کنم. دلم براش سوخت

 گفتم:

 .سوگل خواهرم، عزیزم گریه نکن _

 هق گفت: با هق

 شدید بوده.  خیلی فت تصادفشونگ سها دکتر _

 االن پدر و مادرت کجان؟ .باید قوی باشینکن.  عزیزم به این چیزها فکر _

 .اتاق عمل _

 دوباره شروع به گریه کرد.
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ماسک رو از روی دهنش برداشت و  اومد.یرون دکتر با لباس های سبز رنگش ب .در اتاق باز شد

 گفت: 

 همراه بیمارهای تصادفی شما هستین؟  _

 سوگل با لکنت گفت:

 طور بود.ه چ... چه... عمل... عمل. بله آقای دکتر _

 سرش رو تکون داد و گفت:

. بودن آسیب های شدیدی دیده ،تصادف شدید بوده .تالشمون رو کردیمی ما همه  .متاسفم _

 .آخرتون باشه غم

 ا سری پایین رفت.ب

سوگل بعد از شنیدن این حرف دکتر چند قدم به عقب رفت، دست هاش رو روی دهنش گذا

 کرد. و نگاهر من ناباورو  شت

 قدمی رو به طرفش رفتم و گفتم:

 سوگل خوبی؟... سوگل _

 با گیجی گفت:

 چی؟ _

 خوبی؟ _

 خندید و گفت:

 دفعه بی هوش شد و افتاد. هولی ی؛ خندید و قدمی به عقب رفت !خوب ه؟ هخوب _

 چهل روز به سرعت گذشت. 
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 نقطه خیره بود.  هفقط به ی و بود چهل روزی که سوگل با حال بد گوشه ای نشسته

دونستم کسی رو نداره و می .لحظه هم تنهاش نذاشته بودیم هتمام این مدت امیرعلی و من ی

کسایی که یک روز مثل مگس ه ومتم. سوخت یتوی این شهر تنهاس. دلم برای بی کسیش م

ای از زبار هم نیومدن تا بخوان گوشهه ای مزاحم دور و بر خانواده بودن، توی این چهل روز یک

 حمت هایی که اون دو خدابیامرز براشون کشیدن رو جبران کنن. 

 می ترسوند. ن روسوگل هم آروم تر بود و این م ،وقتی امیر بود

شب تنها خونه بودم، امیر شیفت بود. بیشتر موقع ها بین دوازده الی یک بیشتر طول نمی هی

اون شب تا دو کارش طول کشید و موبایلش هم خاموش بود. دلواپس بودم، تصمیم کشید؛ ولی

آخه کشی؟ همکارهاش بپرسم که چرا کارش طول کشیدهاز بیمارستان تا  زنگ بزنم هگرفتم ی

 ک بیشتر نبود.ک اورژانس تا ی

 با زنگ ششم باالخره یکی جواب داد:

 بفرمایید؟ ...بیمارستان _

 شب شما بخیر. .سالم خانم _

 بفرمایید؟ ،ممنون _

گوشیشون خاموش بود، موفق نشدم باهاشون تماس ب .همسر دکتر امیرعلی احمدی هستم _

 هنوز شیفت هستن؟ .گیرم

 حظه صبر کنید داخل سیستم رو نگاه کنم.ه لی _

 گفت: چند لحظه بعد

 خانم احمدی؟ _

 بله؟ _
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 . آقای دکتر امروز تا عصر شیفت بودن _

یعنی بهم دروغ گفته بود که شیفته؟ اگه بیمارستان  .د. هنگ بودموایساقلبم برای چند لحظه 

 نیست پس کجاس؟

 خانم احمدی پشت خط هستید؟ _

 .مبله. خیلی ممنون خان _

 میکنم، شب بخیر. خواهش _

 ون، همچنین.ممن _

تلفن رو روی میز گذاشتم و همون جا روی زمین نشستم. سرم رو روی پاهام گذاشتم. مغزم ق

فل کرده بود. چرا امیر بهم دروغ گفته بود که شیفته؟ اگه بیمارستان نیست، پیس کجاست؟ م

 دونستم که خونه ی پدرش هم نرفته. کجاست پس؟ خدایا!ی

 ر کردم کههمون جا خوابم برد.نشسته بودم کنج خونه، این قدر فک

که شاید ا با فکر این. صبح بود ۴به ساعت نگاه کردم، با صدای زنگ خط خونه از خواب پریدم. 

 میر باشه سریع تلفن رو برداشتم و گفتم:

 الو امیر؟ _

 منزل آقای احمدی؟  _

 ؟ییدبفرما ،بله _

زنم خانم، چند ساعت قبل همسر شما رو با چند نفر دیگه در حالی که زنگ می ...از کالنتری _

 سند بیارین تا با قید سند آزاد بشن. لطفاً. پارتی دستگیر کردن یه مست بودن، توی

 ممنون. ،باشه _
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شد؟ چرا بیدار نمچرا صبح نمی !خدای من ؟مشروب و مستی؟ امیر ؟امیر و پارتی .شوکه شدم

 دیدم؟آدمی که شریک زندگیم بود رو می ی شتم روی دیگهشدم؟ چرا دای

سریع ح. سند خونه رو برداشتم و صندوق رفتم به طرف گاو .با بدبختی از روی زمین بلند شدم

 اضر شدم و به طرف کالنتری رفتم.

تا حاال همچنین جاهایی نیومده بودم که به لطف شوهرم پام به این جور جاها باز شد و باالخره 

 به جمالشون روشن شد. چشمم

و ها باال و پارحیرون و سرگردون توی راه. ولی باز هم کالنتری شلوغ بود ؛صبح بود ۵که  با این

 و بود. گگرفت و نه کسی جوابمی نه کسی پی کارم رو. رفتمیین و می

چ. کردماحساس بدبختی می. ام گرفتمهصندلی نشستم و سرم رو بین دست یبا درموندگی رو

ه توی تخت خواب گرم و نرمم باشم، باید توی کالنتری و ک را باید این وقت صبح به جای این

 ؟چرا این وقت صبح باید توی بازداشتگاه باشه بودم که حتی نمی دونمدنبال آزادی شوهری می

دونستم بامی. ندیگه مغزم کشش نداشتو  تمام شب رو با استرس گذرونده بودم .خسته بودم

ولی دیگه ؛ خوابه دونستممی. کار کنم. با یک تصمیم بدون فکر شماره سهیل رو گرفتم ید چی

 نمی کشیدم.

  :با صدای خواب آلود جواب داد

 بله؟ _

 داداش، سهام. _

 صداش نگران شد و پرسید:

 زدی خیر باشه؟ اتفاقی افتاده؟ آبجی تویی؟ این وقت صبح زنگ _

 گفتم: دآگاهوقدر تحت فشار بودم که ناخ اون

 ترسم.جا تنهایی می من این .بیا داداش _
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 .دیگه پیشتمی دقیقه  ۲۰برام آدرس رو بفرست تا  .یام عزیزممی _

هر  ،گذشتها به سختی میثانیه .براش آدرس رو پیامک کردم و روی صندلی منتظرش نشستم

 ثانیه برام یک ساعت بود.

دیدمش که همراه بابا با عجله وارد سالن  ای بود که منتظر سهیل بودم، باالخرهبیست دقیقه

همین که  .رفتمش از روی صندلی بلند شدم و به طرف .چرخوند تا من رو پیدا کنه چشم. شد

 بهش رسیدم بغلش کردم. آغوشش برام منبع آرامش بود.

 بابا گفت: 

 سالم دخترم، چی شده؟  _

 گفتم: سرم رو از توی آغوش سهیل به طرف بابا کج کردم و با من من

پام . امیرعلی رو توی پارتی گرفتن. سریع بعد از گفتن این حرف سرم رو انداخت.. خب..ب.خ _

 .یین تا تعجب توی صورتشون رو نبینم

 سهیل با حیرت پرسید: 

 کجا؟! _

 با شرمندگی گفتم: 

 پارتی. _

 پارتی! مطمئنی؟ _

 آره. _

 نقطه خیره بود. لحظه ای بعد بابا گفت: هابا ساکت بود و فقط به یب

 خوره.ن ما به درد نمیوایسادن جا . ایبهتره بریم _

 اتاقی که درش باز بود رفت. به طرف ز گفتن این حرفاد بع
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 د و گفت: ومای بعد ادقیقه ۱۰

 سند رو بده. _

 سند رو به طرف بابا گرفتم و گفتم:

 چیزی نگفتن. _

 دوباره رفت داخل اتاق و درش رو بست.. دادط سری تکون فق هیچی نگفت و

 ده بودم.وایسابالتکلیف وسط راهروی کالنتری  هم من

 : گفتسهیل دستم رو کشید و برو کناری 

 آخه چرا خشکت زده. .این جا بیا _

 با گنگی بهش نگاه کردم و گفتم: 

 چی؟ _

اشتباه ش شاید اصالً ،ادکنی؟ صبر کن تا بابا بیقدر خود خوری می آخه چرا این سها خوبی؟ _

 ده باشه.

 با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم: 

ببین امشب ربط داره، حاال   بهاین روزها اون یک مرگش بود که حتماً .امکان نداره ؟اشتباه _

 کی گفتم.

 امیرعلی رو به طرف اتاقی که بابا توش بود برد. انوسر

وقتی دید نگاهش نکردم  .ندادم برم طرفشاون قدر ازش دلگیر بودم که حتی به خودم زحمت 

 سرش رو پایین انداخت و رفت توی اتاق.
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 (یک ساعت بعد)

 

امیرع .دن؛ درحالی که بابا اخم بزرگی روی صورت داشتومبابا و امیرعلی با هم از اتاق بیرون ا

 شاید هم خجالت زده. و لی شاید بی تفاوت

ما هم چون امیرع .احافظی کردن و رفتن خونهبابا و سهیل همون جا توی کالنتری باهامون خد

 لی ماشین نداشت با تاکسی برگشتیم خونه.

 اهاش حرف نزدم. ب تمام طول راه رو ساکت بودم و یک کلمه هم

 مثل انبار باروت منفجر شدم و گفتم:  پام رو که داخل خونه گذاشتم

خجالت نک واقعاً؟ ن بی خبر بودمم و ! دست مریزاد! تو از این پارتی ها می رفتیآفرین واقعاً _

 شیدی آبروم رو جلوی بابام و داداشم بردی؟

 با لحنی کشیده گفت: 

عشقم کشید، چیه  .دونی چیه؟ دوست داشتممی .واستا با هم بریم ؟یردر تند میه قچ وه.ا _

 حرفی داری؟

گرفتم مینمیخدای من! دنیا جلوی چشم هام تیره و تار شد و اگه به موقع دستم رو به دیوار 

 تادم.یف

وقتی دیدم حرف زدن باهاش فایده نداره، راه اتاق رو در پیش گرفتم و سعی کردم حداقل استر

 شد اون موقع تصمیم گرفت.زئی از روز خدا بود و میج چند ساعت بعد هم .احت کنم

 برد.نمی خوابم؛ ولی شدم و خمیازه می کشیدممیپهلو  پهلو به اون از این همش

 خوابم.ن فکر زیاد و نور خورشید هم دست به دست هم دادند تا من
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، تا حداقل اگه نخوابیدم کمی آخرش هم به اجبار بلند شدم و راه آشپزخونه رو در پیش گرفتم

 به اوضاع خونه رسیدگی کنم.

از اتاق بیرون آمد. با دیدنش یاد دیشب و کاکشید یامیر در حالی که خمیازه م. ساعت سه بود

 سریع روی برگردوندم و خودم رو مشغول نشون دادم.. رهاش افتادم

 امیر گفت: 

 سالم عزیزم. _

 توی دلم گفتم: 

 سالم و زهرمار. -

 نیاوردم و فقط یواش گفتم: د رو به زبونمبو توی دلم اونی رو که

 سالم. _

 شنید یا نه.هم  در یواش گفتم که خودمم شک کردم که آیا اونق اون

 داریم؟  نهار چی _

 هیچی. _

 ؟!هیچی _

 بله هیچی، نکنه توقع دارین با کار دیشبتون برات االن کباب بره بیارم. _

 پارتی. رم.بوده که می مگه دفعه اولم .بابا بی خیال _

 چنان سریع به طرفش برگشتم که احساس کردم مهرهای گردنم جا به جا شد.

 با تعجب پرسیدم: 

 اولت نبود؟!ی دفعه  _
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 ای باال انداخت و گفت: اوت شونه بی تف

 تو هم بهتره عادت کنی.، رمن همیشه پارتی می. ممعلومه که نه _

رفت و روی مبل ن، خشکم زده بودو ه بودم وایسادی تفاوت به منی که از حرفش همون طور ب

پاهاش رو روی هم انداخت و کنترل رو برداشت مشغول نگاه کردن مستند حیات وح .شست

 ش شد.

رفتم توی اتاق خوابم و در اتاق رو قفل ، م بعد از چند لحظه وقتی دیدم بی تفاوتِ براشه من

ویی امیرعلی برام عجیرپر واقعاً .کردمکردم. روی تخت دراز کشیده بودم و به خودمون فکر می

اول بود. شاید از امروز بود که زندگیم عو ی دفعه گفت نگهمیب بود که با صراحت تمام بهم 

یا وقتی هم که بود ب، یا نبود .بحث. دیگه خسته شده بودمو  هر روز دعوا، هر روز قهر. شدض 

ن به دودم آخرش کارمکریوقتی هم که اعتراض م. شیدکرد و سیگار میخویی پروا مشروب م

 شید. کعوا و جر بحث می

دید و قهر هته. یدمد هر روز یک روی جدیدش رو می. سه ماه بود که زندگیم شده بود جهنم

کنایه های خانواد .هر لحظه از هر طرف تحت فشار بودم. برو برام نمونده بود. آاددم جواب نمی

 ش و این اواخر هم سرد شدنش نسبت به من.اخودم، بی تفاوتی خانواده ی ه

م زندگیم فقط وتم .منی وجود نداره نگار که اصالً. اها بود که فراموش کرده بود زنی دارههفته

 شد.چیز ختم می هیبه 

اون قدر ه .روز حالت تهوع داشتم ومسرگیجه داشتم و تم .چند روزی بود که حالم خوب نبود

گرف م گیج نبودم که شک نکنم چرا ممکنه این عالئم رو داشته باشم. یک روز آخرش تصمیم

 تم برم و برای اطمینان تست بدم.

از خوشحالی توی پوست خ، مایش مثبتهوقتی مستدی آزمایشگاه گفت جواب آز. شدباورم نمی

 .گنجیدمودم نمی

 دادم.عشقم رو داشتم توی وجودم پرورش می ی مره، ثام رومن مادر بودم؟ بچه
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 )فلش بک(

 

 وقتی اومدم خونه کنار مبل روی زمین نشستم و کم کم همون جا روی زمین خوابم برد.

ساعت شش و نیم بعد از ظهر بود. خونه ساکت تر از همیشه  ،وقتی که چشم هام رو باز کردم

کسی نیست. چون توی یک حالت خوابیده بودم بدنم خشک شده بود و س انگار که اصالًو بود 

 عی کردم کمی بدنم رو بکشم تا از اون حالت خشکی در بیاد.

 زمان بگذره.و سعی کردم تا شب خودم رو مشغول کردم 

هیچی نتونسته بودم بخورم. روی مبل نشسته بو و ع امونم رو بریده بودحالت تهو .حالم بد بود

دای چر. صکشیدم تا حالت تهوعی که داشتم رو کمتر احساس کنمدم و نفس های عمیق می

 میر در خونه رو باز کرد و با خستگی وارد خونه شد.اومد، اخش کلید 

 گفتم:

 مدی.وخوش ا _

 ممنون. باید صحبت کنیم. _

 چی؟ی درباره  _

 حاملگیت. _

 خب؟ _

 مد کنارم نشست و گفت: وا
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ما هنوز زمان زیادی . و برای بچه دار شدن زوده ما هنوز زمان زیادی نیست که ازدواج کردیم _

ریم تا زودتر خیافردا می ،برات از یک دکتر خوب وقت گرفتم. این بچه نباید به دنیا بیاد ،داریم

 لتم راحت بشه.

 :با بهت گفتم

 کار کنم؟!  چی _

 لخته خونه فقط.ه سقط کنی، هنوز ی _

 ید وار جلوش تکون دادم و گفتم:هدبا عصبانیت نگاهش کردم و دستم رو ت

تا کار بکنی و من نفهمم،  رو گول بزنی و خامم کنی و پشت سرم هزار مناگه تونستی  ،ببین _

گوشت و خون خودته راگه تو این بچه رو که از . تونم چشمم رو روی همش ببیندممیهم  من

با تموم جون و دلم و تو هم نمی تو، وامخلی من این بچه رو می؛ ومن مشکلی ندارم ،و نخوای

 من تصمیم بگیری. ی زندگی بچهی نی درباره 

 ت رو از کجا آوردیش؟ ا؟ بچهواقعاً _

 خوام. من قاتل نیستم.و میر که من اونه مهم این ،از کجا آوردمش تمهم نیس _

 ی من قاتلم؟گتو می یعنی _

 یک نگاه به سر تا پاش انداخت و گفتم:

 شخص نیست؟! مهه _

چرا   نمکمن خودم این بچه رو سقط می؟ دونی چیهمی اصالً. کنیدیگه داری زیاده روی می _

 ؟بریم دکتر

ای تا .رفتم عقب ترمی من یک قدم ،یومد جلوقدم میه هر چی اون ی. با ترس بهش نگاه کردم

 به دیوار.آخرش خوردم  ن که
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 د جلوم وایساد و گفت: ومامیر ا

 خیلی وقته که تمکین نکردی، فکر کنم وقتشه کمی هم به شوهرت برسی. _

 با جیغ گفتم:

 م.احامله ،نمکمن تمکین نمی _

 پر از خباثت گفت: یبا لحن

 بمیره.نمت که یا تو یا اون بچه زقدر می واال اون .مجبوری ،کنیتو تمکین می

 این .نه اون نبود؟ مردی که من دوستش داشتم؟ این مرد شوهر من بود .با بهت نگاهش کردم

 ش.اهمرد نه شوهر من بود و نه پدر بچ

بخواد کاری کنه که ب از این اگه واقعاً. ز جدیتش ترسیدمد. ادستم رو کشید و به طرف اتاق بر

 .سقط بشه ترسیدم امهچ

 رو محکم کشید و روی تخت پرت کرد. کردم. دستمو هم گریه میلرزیدم می از ترس هم

از نبودن اون لخته خونی که هنوز چند ساع. ترسیدم ،از شدت پرت شدن زیر شکمم تیر کشید

سیدراز اون امیری که االن مثل اژدها شده بود تم. ت بیشتر نبود که حسش کرده بودم ترسید

 گفت:یر دستم رو گرفت و خواستم فرار کنم برم بیرون که اممی م.

 خوای بری؟کجا می _

 رم همون جایی که تو بگی.می اصالً .هر جا _

 ی؟رمی، م برو قبرستونگمن می ...ار فکر کنمذخب ب ؟ن! مهه _

 .امهولی با بچ ؛مرهر جایی که تو بگی می، مرمی _

 وم خیمه زد و گفت: ر ومدا
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خو، ی جایی که این بچه رو دفن کردیرمی .بریبدون بچه، تو حتی قبرستون هم باید تنها  _

 دوست دارم تنها باشی. ،در دوستت دارمه قخری. ببین من چقبر میه دت کنارش ی

 کردم.با این حرفش دلم رو آتیش زد و من با شدت بیشتری گریه می

 امیر از روم بلند شد و گفت:

 ات رو در بیار.هباسدونی؟ وقت تمکینه، سریع لدونی وقت چیه؟ نمیاالن می بخ _

 التماس وار گفتم: 

 امیر تو رو خدا. _

 زود باش عشقم.، قرارته دلم بی. لخت شو ،زود باش _

 کنم.امیر خواهش می _

 تو هم زود باش لباس هات رو دربیار. ،یارمیمن دارم لباس هام رو در م عزیزم ببین _

 گفتم:  مبا تحک

 یارم.من در نمی _

 با شرارت گفت:

 یارم.خودم برات همش رو در می ،کنی؟ خودم نوکرتمعشقم داری برام ناز می _

 با ترس جیغ کشیدم: 

 نزیک من نیا. ،برو امیر _

 شم.سر و صدا نکن که وحشی تر می هیس، هیس. _

 امیر تو رو خدا. _
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ا در دوستت دارم، به اونه قدونی من چتو می خوامت. اصالًمی خیلی هم ،وامتخزنمی، می _

 خوام ازت لذت ببرم.ندازه دوست داشتن هم می

کشید. با مقاورفت و زیر شکمم هم تیر میسرم گیج می .لذت ببرم توی ذهنم اکو شد ی کلمه

 ای رفت.ای بهم زد که نفسم برای لحظهچنان کشیده ،مت من برای رابطه

اون همه خو . از دیدنپاهام جاری بود رد و خون از بینکشکمم درد می .ام رو باز کردمهچشم

 با ترس دستم رو روی شکمم گذاشتم، اگه...؟ م دیگه نبوداهم... بچاهیعنی... بچ .ن شوکه شدم

ولی چ ؛کرد. خواستم از روی تخت بلند بشم تا دوش بگیرمحتی فکر کردن بهش هم اذیتم می

 از شدتش به هق هق افتادم. نان دردی توی کمرم و زیر شکمم پیچید که

بعد دی دقیقه  ۱۰. ره روی تخت جنین وار دراز کشیدم و دستم رو دور شکمم حلقه کردمدوبا

آروم آروم قدم  .نم رو برید. با بدبختی از روی تخت بلند شدم و ملحفه رو دورم پیچیدممورد ا

 ودم رو به موبایلم رسوندم.و خ برداشتم

 د و گفت: خره جواب داگرفتم. بعد از چند بوق باال مامانم رو ی مارهش

 سالم دخترم. خوبی مامان؟  _

 با هق هق گفتم:

 ؟مامان _

 با نگرانی گفت:

 جانم دخترم. اتفاقی افتاده؟ _

 یمیرم.مامان سریع بیا. حالم خیلی بده، دارم از درد م _

 داد گفت:  و با نگرانی

 کنم.سها چی شده؟ یه چیزی بگو. دارم سکته می !یا خدا _
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 مامان. خونریزی دارم، زود بیا _

 همین که در رو باز کردم، بلند گفت: . مدوای گذشت تا مامان ادقیقه ۲۰

 یری.ممی روزیه؟ پاشو حاضر شو بریم دکتر. االن وخدا مرگم بده، این چه حال  _

 مامان؟ _

 جانم دخترم؟ _

 تونم تکون بخورم.هام رو بیاری؟ حالم بده  نمیشه بری لباسمی _

 آره مامان. _

 دوباره گفتم:، با یادآوری خونریزی که داشتم .به سمت اتاق رفت بلند شد و

 پد بهداشتی هم بیاری؟ ه از داخل کمدم برامشمی _

 گنگ نگاهم کرد و گفت: 

 چرا؟ _

 خونریزی دارم. _

اون شوهر ذلیل شد .یریمیگی؟ تو که داری میمی بکشه االن رو خونریزی داری؟! خدا من _

 ت کجاست؟

 ه بابا زنگ زده. بتماًح می شنیدم. حدس زدم اتاق. صدای صحبتش با تلفن روسریع رفت توی 

پد رو گذاشت. د مد و کمکم کرد تا لباس بپوشم. خودش براموبعد با لباس و پد ا ی پنج دقیقه

 ولی مامان لباس زیر و شلوار خونیم رو نبینه. ؛واست بمیرمخلم می

 برداشته بود. با تعجب نگاهش کردم و گفتم: کمکم کرد که بلند بشم. ساک کوچیکی هم

 مامان اون ساکت چیه دستت؟  _



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 160@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

و تا مرز سکته برده. ر کافی دیدن تو، حال و روزت و وضعیت اتاق، منی  حرف نزن. به اندازه _

 ار کمی آروم بشم تا بتونم تصمیم بگیرم و فکر کنم.ذب

حال میکرد. کم کم داشتم بیترجیح دادم که ساکت باشم. حرف زدن من دردی رو دوا نمی

تونستم باز نگه دارم. آخرش هم همون طوری که روی صندلی ماشین نهام رو نمیشدم. چشم

 شسته بودم، خوابم برد.

 هوش شدم. دونم شاید هم بینمی

 کرد.دونستم کجام. تمام بدنم درد میم رو باز کردم، نمیهاچشم

 دن داخل. ومهمراه دکتر ا سهیل و مامان به، در اتاق باز شد. بابا

 دکتر با روی خوش گفت:

 خوبی دخترم؟ _

 خوب؟ اگه اسمش خوبه، آره خوبم. _

 سری از روی تاسف تکون داد و گفت: 

 خوام وضعیت جنین رو چک کنم.لباست رو کمی بزن باال، می _

سمی لباسم رو از روی شکمم کنار زدم و دکتر ژل رو روی شکمم ریخت و دک بی هیچ حرفی

 تگاه رو روی شکمم به حرکت در آورد

 چند لحظه بعد گفت:

ولی به جفت ضربه وارد شده، کمی از د؛ خداروشکر دخترم، وضعیت جنین خیلی بد نیست _

یواره رحم جدا شده. باید استراحت مطلق باشی. حداقل یک ماه بدون هیچ حرکتی. اگه تحرک 

 سقط خواهی داشت. خوره و متاسفانهداشته باشی، دوباره جفت تکون می

 بشی. و چک ید دوباره بیایبا ماه هم بعد از یک
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 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 ممنون.، باشه _

 دکتر گفت: 

 م یادت نره. فقط استراحت مطلق.هاکنم وظیفمه. فقط حرفخواهش می _

 مامان گفت: 

 خودم مواظبشم. _

رگ بین دست های گرم و حمایت وی تخت نشست و دستم رور بابا اومد کنارم ،دکتر که رفت

 گرفت و گفت: ش

 .راستش رو بگو طفاً؛ لپرسمیک سوال می، سها دخترم _

 واست بپرسه گفتم:خدونم چی میمی

 چشم بابا. _

 دخترم به من بگو چرا حالت بد بود؟ اتفاقی بین تو و امیر افتاده؟ کتکت زده؟  _

 .بابا _

 بگو دخترم. ،جان بابا _

 ...که... که دیروز فهمیدم _

 که چی دخترم؟ _

به. ولی اون گفت که باید سقط بشه و این بچه رو نمی خواد ؛به امیر هم گفتم ام.هکه حامل _

  لی اون...؛ ومکنخودم بزرگش می، خوامشش گفتم اگه نخواد من می

 :هق هق ادامه دادم با
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 گفت یا تو باید بمیری یا اون بچه یا هر دو. من رو زد و _

 ر جا از عصبانیت قرمز شد و گفت:بابا د

 ازش شکایت می کنم. .میارمردتیکه پدرش رو در می ،غلط کرده _

 مامان گفت: 

 تو االن باید به من بگی؟ _

 سهیل به مامان گفت:

 زده خواهرم رو آش و الش کرده.، یارمیم و پدرش رو در مرمن می _

 امان نذاشت و گفت:، مهمین که خواست به طرف در بره

 ار بابات بره.ذب _

نامرد  دری من از اونه پا. یج اون وقت بابا تنها بره اون ،جا بشینم مگه من بی غیرتم که این _

 در بیارم.

 توی یک چشم به هم زدن کتش رو برداشت و رفت.

 .زدن خواب آلود بودم. ترجیح دادم بخوابممی به خاطر آرام بخش هایی که بهم هم من

 

 (سه هفته بعد)

 

 سه هفته بود که نبود. نه زنگ زده بود و نه پیام داده بود. 

صبح بود و همگی سر میز صبحانه نشسته بودیم صبحانه می خوردیم. موبایلم زنگ خورد. با ی

 ک ببخشید از سر میز بلند شد تا جواب بدم.
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 با تردید دکمه سبز رو زدم و گفتم: ، شماره ناشناس بود

 الو؟  _

 ؟لکیم سالم. خانم _

 خودم هستم. بفرمایید؟ _

همراه با یک خانم دیشب توی پارتی دستگیر  روشم. شوهر شما ون میتمزاحم ...از کالنتری _

 شریف بیارید کالنتری. تلطفاً، کردن

 شم.بی آبرو می وای خدا بازم؟ نه این دفعه قطعاً

 ؟ م؟ خانمخان _

 بله؟ _

 سریع تر تشریف بیارید. لطفاً _

 منونم.، مباشه _

 ن اومد و گفت: وبا بی حالی افتادم روی مبل. مامان هراس

 خدا مرگم بده، چی شده؟ تلفن کی بود؟ چی گفت؟ _

 اومده بودن کنارم. حاال بابا و سهیل هم

 گفتم: 

 از کالنتری بود. _

 مامان و سهیل با تعجب گفتن:

 کالنتری؟! _

 با خجالت گفتم:
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 رتی گرفتن.دختر توی پاه دیشب باز امیرعلی رو با ی _

 تا این کلمه رو گفتم سهیل مثل ببر زخمی از جاش پرید و گفت:

مادرش رو به . زن**باز ی مرتیکه. کشم. آشغال هر*زهمن این نامرد عوضی رو این دفعه می _

 شونم. عزاش می

 بابا با عصبانیت گفت:

 مودب باش سهیل. _

 با عصبانیت گفت:

محالم از خودم به هم ،بینموقتی حال خواهرم رو می ؟خوایین آروم باشمچه طور از من می _

 خوره.ی

 با دستش به من اشاره کرد و دوباره گفت:

کجاست اون لبخندهای ؟ که روز اول زن اون مرتیکه شد یههمون دختر نگاهش کنید. این _

 یرم.مقشنگش؟ دارم از عذاب وجدان می

 بلند شدم و به طرفش رفتم. بغلش کردم و گفتم:

 نیست.  هم، مباش داداشم آروم _

 با ناراحتی گفت:

 چه طوری آخه؟ چه طوری؟ _

 مامان گفت:

 به جای این حرف ها سریع برو لباس بپوش بریم کالنتری.، سهیل پسرم _

 قبل دوباره کالنتری. دوباره همون انتظار خسته کننده. ی مثل دفعه باز هم
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ومد و پشت میزش نشست. در حالی که توی اتاق نشسته بودیم. در باز شد و سرهنگ داخل ا

 کرد، گلویی صاف کرد و گفت: به پرونده روی میزش نگاه می

 خانم ملکی؟ _

 بله؟ _

ی همراهشون ممتاسفانه دیشب همسر شما رو دوباره توی یک پارتی دستگیر کردن که خان _

خواب های و کنن که توی یکی از اتاقبوده. خوب هر دو نفر رو زمانی نیروهای ما دستگیر می

 یال بودن. متوجه هستید که؟

 بلعید. با سری پایین گفتم:شد و من رو میواست زمین باز میخدلم می

 بله جناب. _

 دوباره ادامه داد و گفت:

ی که باهاش بوده رو فرستادیم پزشک قانونی و با توجه به جواب نامه پزشک مصبح خان ب.خ _

 رو به عقد خودشون در بیارن متاسفانه.م خانقانونی، همسر شما مجبور هستن که این 

ا م.اهدادم. آبروم رفت جلوی خانواددستم رو که روی میله صندلی گذاشته بودم محکم فشار می

 دفعه آبروم کامل رفت. ین

 مامان گیج. و  سهیل عصبانی، بابا ساکت بود

 سرهنگ بلند گفت:

 سروان امینی؟ _

 حترام کرد و گفت: در باز شد. سروان امینی محکم ادای ا

 بله قربان. _

 خانم ناصری و آقای احمدی رو بیار. _
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 دوباره سروان ادای احترام کرد و گفت:

 چشم قربان. _

در رو بست و رفت. با شنیدن فامیل ناصری رنگم پرید. حدسم درست از آب اومد، امیر و سوگ

 ل با سرهایی پایین وارد اتاق شدن.

ولی همچنان مسر بودم که خودم رو بی خیال نشون بدم ؛رفتسرم گیج می و فشارم افتاده بود

. 

هر دو نفر اون روز بی نهایت نفرت انگیز بودن. متاسف بودم برای خودم و انتخابم. برای او واقعاً

 های زندگی من ساخته بود. ارکه زندگیش رو روی آو ن دوستِ گرگ صفت توی لباس میش

 :و به سرهنگ گفت بابا از روی صندلی بلند شد

هیچ  ام وهشرمنداً لی من واقع؛ واز شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید من واقعاً _

 نواده هاشون زنگ بزنین.اه خ بیاد. لطفاًبرای این دو نفر بر نمی کاری از دستم

 کرد گفت: سرهنگ انگار بابا رو درک می

 کنم. می نفرمائید جناب. من شما رو درک _

 بابا گفت:

 ممنونم. _

 رو به مامان کرد و گفت:

 جا کاری نداریم. دیدنی ها رو دیدیم، شنیدنی ها رو هم شنیدیم. بلند شو بریم. ما این مخان _

 پاشو دخترم. پاشو پسرم.

د وما ،تونم بلند بشمکردم. بابا که دید نمیحس نمی ولی پاهام رو اصالً ؛خواستم بلند بشممی

 بردنم توی ماشین. و و هر دو نفر زیر بغلم رو گرفتن امیگهد و سهیل هم طرفیک طرفم 
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فهمیدم. نه نمی ولی من حالم رو اصالً؛ توی ماشین هر سه نفر از عصبانیت در حال انفجار بودن

خنثیِ خنثی. انگار دورم هوا نباشه و توی خالء باشم. بین ز ،هیچی .نه ناراحت، خوشحال بودم

 مین و آسمون باشم.

سوخت. امیر من رو نابود کرد. سوزوند و خااون قدر ترحم برانگیز بودم که دلم برای خودم می

 .کستر کرد

تقصیر من چی بود این وس ؟کردممن توی این سن باید این همه مشکالت رو با هم تجربه می

 این که عاشق بودم، عاشقی کردم.ط؟ جزء 

زنم . ساعت ها باهاش حرف میامهمشکالت تنها دل خوشیم شده بچ همه این این روزها و بین

 گم.و از مشکالتم بهش می

 ردم. ونی کرو توی اتاق زند طول روز خودم تمام

 جیبی به اونولی باز هم کشش ع؛ خواست کسی رو ببینم. آرامش از زندگیم رفته بودمین دلم

ش رو کرده بود. چیزی که روزها بود ازاهکار داشتم. دلم هوای خودش و آغوش مردون خیانت

 زدن. های بدنم تک به تک صداش میسلول ش بی نصیب بودم.

شد. جوری بی قرارش بودم و میبه خاطر حاملگیم هورمون های بدنم بیشتر از قبل ترشح می

 یومد.ام نمیهه چشمب شدم که حتی خواب هم

ها ارا ما زن چاز این حس نیازم بهش متنفر بودم. چرا که یک ضعف من در مقابلش بود. واقعاً

کنیم شیم، باز هم کشش داریم؟ شاید ما فکر نمیمی ین قدر عاشقیم؟ وقتی این همه خرد هم

 که این قدر عاشق باشیم.

 دو روزی بود که نرفته بودم.  ،تصمیم گرفتم برم حموم

وی آیینه ت ه خودمک ب بودم روی تخت نشسته بودم و مرتب ساعت بعد در حالی که تمیز یک

 این قدر ضعیف و بدون امید؟  ؟کردم. این دختر توی آیینه من بودم واقعاًنگاه می
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به خاطر فشار پایینم پریده بود و پو گود رفته بود و زیرش کبود شده بود. رنگم هامدور چشم

 کرد. دیوونه می رو زیبا بودم. یک سوال داشت من ولی باز هم؛ ودستم سفید شده ب

 کم داشتم؟ چرا امیرعلی به من خیانت کرد؟ مگه من چی

 یومد.می هامامیرعلی و سوگل جلوی چشم ی هر لحظه تصویر رابطه

هم بوسید، سوگل رو همرو می. یعنی جوری که امیرعلی من هام گذاشتمهام رو روی لبدست

 بوسید؟ن طور میو

 کرد؟لمس می و همر کرد، اونهمون طور که من رو لمس می

کردکشیدم. کارم به چه جایی رسیده بود؟ هیچ وقت فکر نمی چارگی و بدبختی آهی از سر بی

 و ذلیل بشم. رداین قدر خ م

 تخت نشستم. با صدای تق تق روی

 نشست و گفت:در باز شد و مامان اومد داخل اتاق و روی تخت 

از صبح تنها توی این اتاق نشستی بَسِت نیست؟ پاشو موهات رو خشک کن و بیا پیش ما. آ _

شی. اون نامرد مگه به فکرته. بگو گور خودش و کنی دیوونه میخرش این قدر فکر و خیال می

 خواست که اون نداشت.باباش. به جهنم. تو رو داشتن لیاقت می

 با عجز گفتم: 

 مامان. _

 با مهربونی گفت:

 مامان؟ جان _

 بودم براش. من کم _
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زیاد بودی. به این چیزها فکر نکن. پاشو موهات رو خشک کن و بیا پیش ما. پا از سرش هم _

 شو مادر.

بعد از این که موهام رو خشک کردم، لباس مرتبی پوشیدم و رفتم روی مبل کنار سهیل نشس

 تم.

ام رو کرده  ام سر رفته بود. دلم هوای خونه جیب حوصلمهر کسی مشغول به کاری بود و من ع

کشیدم و برنامه مورد عالبودم تا راحت روی کاناپه دراز می می امبود. دوست داشتم االن خونه

 کردمام رو نگاه میقه

صدای زنگ خونه بلند شد. انگاری یکی انگشتش روی دکمه گذاشته باشه و یک سره زنگ زن

 گ می زد.

 با نگرانی گفت:مامان 

 سهیل پسرم، پاشو ببین کیه؟ _

شنیدم؛ ولی قابل تای بعد صدای خفیفی از بحث سهیل رو میسهیل رفت توی حیاط. لحظه

. حاال صدای بحث سهیل واضح شنیده شخیص نبود. کم کم صداها نزدیک تر و نزدیک تر شد

توی اتاقم، در پذیرایی به شد شد. خدای من امیرعلی اومده بود. تا خواستم بلند بشم و برممی

 ت باز شد و سهیل و امیرعلی وارد شدن.

 سهیل با داد گفت:

 خواد تو رو ببینه.  نمی نیا. اون بهت گفتم _

 امیرعلی با عصبانیت گفت:

 گم تو دخالت نکن.بهت می دارم _

 بابا از روی صندلی بلند شد و گفت:

 آقا امیرعلی. راه گم کردی؟ سالم _
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 ی گفت:امیرعل

 شدم. اومدم دنبال سها. سالم. ببخشید مزاحم _

 سرش رو به طرف من چرخوند و گفت:

 پاشو حاضر شو بریم خونه. _

 مامانم گفت: 

 یاد. سها با تو هیچ جا نمی _

 امیرعلی گفت:

 با تموم احترامی که برای همتون قائلم؛ ولی دخترتون باید با من بیاد. _

 سهیل با مداخله گفت:

ماهه  است، باید بهش توجه کنم. یکواقعاً؟ توی این یک ماه کجا بودی؟ گفتی زن من حامله _

 که به امون خدا ولش کردم.

 امیرعلی گفت:

 می ریم خونه. سها برو حاضر شو _

گفتن یک دفعه مامان و سهیل با هم از عصبانیت منفجر شدن و هر کدوم یک چیزی بهش می

 بود.؛ ولی بابا هم چنان ساکت 

 اولش امیرعلی ساکت بود؛ ولی آخرش با عصبانیت گفت:

ریم؛ ولی اگه نیومدی دیگه نیا. من دیگه نه برای اون بچه پدری میاگه اومدی بریم که می _

 گیرم.شم، نه براش شناسنامه می

 کنه؟شوکه نگاهش کردم. یعنی چی که هیچ مسئولیتی رو در قبال من و بچه قبول نمی
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 ه من و نگاهی به بقیه کرد و گفت: بابا نگاهی ب

 دخترم؟ _

 با صدای لرزون گفتم:

 بله بابا. _

 دخترم ازت یک سوال دارم.  _

 بله پدرم. _

 دوست داری این جا بمونی یا این که با شوهرت بری؟ _

 با لکنت گفتم:

ه ی بی پدر و م... شناسنامه. من باید برم بابا. من بچامن... خوب... من. اگه من این جا... بچه _

 شناسنامه چه طور بزرگ کنم. بدون

 بابا سری تکون داد و گفت: 

 برو حاضر شو دخترم. _

 مامان گفت:

 من نمی ذارم. _

 بابا با تحکم گفت: 

 بسه خانم بذار دخترمون بره. _

سهیل با عصبانیت خونه رو ترک کرد. امیرعلی با یک لبخند مسخره که روی لبش بود، منتظرم 

 وایساده بود.گوشه ای 



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 172@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

بعد از جمع کردن لباس هام از اتاق بیرون اومدم. مامان و بابا کنار هم روی مبل نشسته بودن. 

 امیرعلی هم همون جا کنار دیوار وایساده بود. 

هاشون ارفتم جلوی مامان و بابا زانو زدم، دست های هر دو نفر رو گرفتم بوسیدم. توی چشم

 تالش می کردن خودشون رو قوی نشون بدن. گفتم:شک جمع شده بود؛ ولی باز هم 

 مامان، بابا ببخشید که این مدت مزاحمتون بودم و اذیتتون کردم. _

 مامان با صدای لرزون گفت:

 زنی دخترم. تو فرزند مایی. رحمتی، مزاحم چیه؟این چه حرفیه که می _

ن رو توی بغلش گرفت و بابا م سه ای به سرم زد. بعدش هم*بعد من رو توی بغلش گرفت و بو

 یواش گفت:

برو و از ای ات. جای هر زنی کنار شوهرشه. حاال همگردی خونهمی کنی که برکار خوبی می _

 ن بیشتر شوهرت رو معطل نکن.

 یواش گفتم:

 شما بهترین بابای دنیایی. _

 بابا خندید و گفت:

 برو پدر سوخته. _

قدر سخته دلت بخواد و دنیا نخواد که زندگی بر وهمین االن نرفته دلم براشون تنگ شده. چه 

 فق مراد باشه.

موندم، دل بدون نگاه کردن دوباره به هر دونفر سریع از خونه بیرون رفتم. هر چی که بیشتر می

 شد برام.کندن سخت تر می



 

 

 کاری از ماها بانو کاربر انجمن برتر ماه سان | رویای دوباره داشتنت

 mahsan_forum 173@  منبع: انجمن برتر ماه سان             جهت دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه فرمایید.    

 

توی ماشین نشسته بودم. خودم بودم و فکرم در حال پرواز بود. خسته بودم از این همه کشمک

مه شد. دل سرد شده بودم. تنها چیزی که برامز این که کنارش نشسته بودم حالم بد میش. ا

 ام بود.م بود بچه

 صداش افکارم رو به هم ریخت. با تمسخر گفت:

 خوش گذشت خونه ی بابات؟ _

 من هم به لجش گفتم:

 هامون عالی بود.به کوری چشم دشمن _

 دوباره با همون لحن گفت: 

 چه طوره؟ات حال بچه _

 عالی. _

ای بینمون زده نشد. رسیدیم خونه. از ماشین پیاده شدم و در رو با کلید خودم باز حرف دیگه 

کردم. با سری پایین وارد خونه شدم. کیفم رو کناری گذاشتم و رفتم تا روی مبل بشینم. چیز

 کردم. روی مبل خونه ی من سوگل هم نشسته بود.دیدم رو باور نمیی رو که می

لجم گرفت. اون بی چشم رو چه طور وارد خونه ی من شده و روی مبل خونه ی من نشسته. آ

 خواست همون جا روی مبل سرش رو گوش تا گوش ببرم و روی سینش بذارم.خ که دلم می

 با لحن پر از تمسخر گفت:

 خونه ی بابا جونت خوش گذشت؟ _

 رو بهش گفتم و ادامه دادم:دوباره همون جواب رو که توی ماشین به امیرعلی گفتم 

کردم که تو یک روز این قدر عوضی و فاراستی بازداشت خوش گذشت؟ هیچ وقت فکر نمی _

 *ح*ش*ه باشی.
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 در جا قرمز شد.

 دلم خنک شد. بلند شدم برم توی اتاقم که سوگل گفت:

 امیر بهت نگفت؟ _

 بی تفاوت نگاهش کردم و گفتم:

 چی رو به من نگفته؟ _

 به بعد من هم با شما زندگی می کنم. که از این _

 خدای من همین یکی رو کم داشتم. با لحن بی تفاوت تر از قبل گفتم: 

نه نگفته. حاال چه فرقی به حال من داره؟ قبالً یک سگ کثیف توی خونه داشتم، حاال فرض  _

 کنم دوتا سگ کثیف دارم.می

 صورتش قرمز شد و من دلم شدیداً خنک شد.

مثل جهنم بود. دعوا و گفت و  هم گذشت. دو ماهی که هر روز و هر ساعتش برام دو ماه دیگه

 گو با امیر از یک طرف و از طرف دیگه ازدواج امیرعلی با سوگل.

 بود، هیچ کس نبود.توی اون روزهای سخت که باید کسی کنارم می

فتن خوب امیر یک تنهای تنها بودم. پدر و مادر امیرعلی وقتی خبر ازدواج دومش رو شنیدن گ

مرده، براش عیب نیست دوتا زن بگیره. با همین حرفشون اون رو برای ازدواج مجددش مصمم 

 کردن.

تنهای تنها بودو پدر و مادر من هم رفت و آمدشون کم و کم تر شد. حاال هیچ کس رو نداشتم 

 م.

تاق باز شد و سوفرستادم که در اطبق هر روز توی اتاقم نشسته بودم و به بخت بدم لعنت می

 وی اتاق.اومد تگل 
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 کرد. با عصبانیت بهش گفتم:حتی دیدنش هم حالم رو بد می

 چرا اومدی؟ _

 کارت دارم. _

 خب بگو؟ _

 .. خب.ب.خ _

 قدر خب خب نکن. حرفت رو بگو. این _

 زد و گفت: سرش رو کمی باال آورد و توی صورتم نگاه کرد. توی چشم هاش ترحم موج می

 .... خب... اونامیرعلی  _

 بی حوصله تر از اونی بودم که بخوام به حرف هاش گوش کنم.

 گفتم:

 کنی.بگو دیگه. چه قدر مِن مِن می _

 سریع گفت:

 امیرعلی رفته داد خواست طالق داده. _

 با بهت گفتم: 

 چی؟! _

 طالق. _

درش تا تکلیف ی پرفتم خونه با عصبانیت بلند شدم و لباس هام رو عوض کردم. امروز باید می

 کردن.می روشنمن رو با پسرشون 
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اما او ؛حیرت زده کرده بود رو به صدا کردن های سوگل هم توجهی نکردم. این کار سوگل من

پام سر خور. ن قدر فکرم مشغول اون داد خواست لعنتی بود که متوجه نشدم جلوم پله هاست

کرد. دردی توی تنم پیحالم رو بد میم بدنم خیس بود. بوی خون وتم تا پله افتادم. ۲۰د و از 

 چید. خون از بین پاهام به راه افتاد.

دونستم که این جا آخرشه. همون جهنمیِ که ازش هراس داشتم. حالم بد بود و جیغ های می

ولی صدای همهمه دور رو برم رو به  ؛شد که ببینمسوگل هم کر کننده بود. چشم هام باز نمی

 شنیدم.خوبی می

 گفت این آمبوالنس کجاست؟خواست. یکی میزد و کمک میمییکی داد 

 ر شد.ت تر و کم کم صداها برام کم کم

ولی  ؛هام رو باز کردم نمی دونستم کجام. تمام اتاق سفید بود. خواستم بلند بشموقتی چشم

 فشارش دادم.، سرم گیج رفت. کسی پیشم نبود. یک دکمه قرمز باالی تختم بود

 ستاری جوون وارد اتاق شد و گفت:چند لحظه بعد، پر

 خوش خواب. چه عجب بیدار شدی؟م سالم خان _

 من چرا این جام؟ _

 یعنی یادت نیست؟ _

 مغزم خالی بود. گفتم:

 یاد.هیچی یادم نمی _

 با مهربونی گفت:

به خاطر ضربه ای که به سرت خورده چیزی یادت نیست. متاسفانه بچه سقط شد عزیزم. خ _

 .آوردن االن زنده نبودیاگه تو رو هم دیرتر می، ددا بهت رحم کر
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م رو از دست اه. حاال هم بچآوردمیومد که چه بالئی سر خودم و زندگیم کم کم داشت یادم می

 هم زندگی مشترکم رو.و داده بودم 

 رسید. ن ر عمر خوشی های من کم بود. هیچ کدوم به یک سال همه قدچ

 تونستم برای بخت بدم و بچه ی از دست رفتمتر می راحت پرستار بعد چند لحظه رفت. حاال

حظه غفلت از دل ن حفظ کنی و با یکورو با چنگ و دند اتقدر سخته که بچهه گریه کنم. چ

 ستش بدی.

 )زمان حال(

 اومدم. سوالی نگاهم کرد و گفت:  با صدای سپیده به خودم

 نگفتی؟  _

 چی رو؟  _

 ل از سقط.اتفاقات اون دو ماه رو. قب _

 رم.آو دردی با این حرفش دوباره رفتم توی خیال گذشته 

 )فلش بک(

اد قتی برگشتم خونه دو روز بعدش، امیرعلی با سوگل عقد کرد و هیچ کسی هم نتونست جلوو

خودش نخواست دخالت کنه. همه کنار ی کسی از خانواده  رش بشه. البته شاید بهتر باشه بگم

 زندگی کنه.مد تا با ما وکشیدن. ا

 من توی اتاق مهمون بودم و اون با زنش توی اتاق من و تخت من بود. 

 و عشق بازی هاشون بودم. هاخوشی های اون من هم هر شب شاهد
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کسی نبود کنارم باشه.  بودم ر شد. جوری که وقتی بیمارستانت کم و کم امهرابطه ام با خانواد

 باشم. م ترجیح دادم توی تنهایی هام غرقه من

متری، خو ۴۰گرفت. یک اپارتمان  میرعلی یک خونه دیگه برام، ااز بیمارستان که مرخص شدم

شب ها با کو و ترسیدمدش هم رفت تا با اون یکی زنش زندگی کنه. اوایل خیلی از تنهایی می

ی رفته رفته عادت کردم. برای فرار از تنهایی توی یک مه؛ ولشدمچیک ترین صدایی بیدار می

ولی برای من که هیچ خرجی نداشتم کافی بو؛ هر چند حقوقش کم بود .د کودک پرستار شدم

 د.

 کی؟ داداشم. هم بود که از ریحانه شنیدم قراره براش خواستگار بیاد. اونها همون روز

قدر گرفته بود که حد  سهیل رو به من ترجیح دادن. دلم این ها متعجب و سر خورده بودم. اون

بی تفاوتی هاشون جدا کرد اا من رو از عشقم بهخواستم همون طور که اوننداشت. میو اندازه 

. برای همین زنگ زدم به مامانم. بعد از چند تا بوق باالخره جواهمون کار رو بکنم هم ن، من

 ب داد و گفت:

 بله؟ _

 سالم مامان. سهام.  _

 گفت:

 ت خوبن؟اوبی؟ شوهرت و بچه، خسالم دخترم _

در ازم بی خبر بود که حتی خبر نداشت تا دو قدمی مرگ رفتم و اومدم. با لحن ه ق؟ چهه بچه

 سردی گفتم:

 ممنون. بابا و سهیل خوبن؟ _

 مرسی.  _

 واین برای سهیل برین خواستگاری.خشنیدم می _
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 ؟یایم. تو هم با شوهرت میری. انشااهلل فردا شب میآره _

. فقین مدت از من بی خبر بودی که از هیچی خبر نداریتو اون قدر توی ا ،ونی ماماندمی _

هرو  ریحانه. اون وقت دیگه هیچ وقت رنگ من هم اون ،برین خواستگاری ینط مامان اگه بخوا

 بینین.م نمی

 چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ _

 با لحن بی تفاوتی گفتم: 

فراموش کنین دختری به ا مگه برای شما مهمه؟ من که برای شما مردم. از این به بعد هم _

خوام از تهران برم. به همه سسم سها داشتین فکر کنین مرده. دنبال من هم نگردین چون می

 الم برسونین. خداحافظ.

کلی پشت تلف . روز بعدش ریحانه زنگ زد وقطع کردم و رفش رو بزنهی ححتی نذاشتم ادامه 

رن خواستگاری. عجیب دلم خنک شده ب ها چون فهمیده بود که من نذاشتم اون ،ن دعوا کرد

 بود. 

ح شوهرم بود رو صطالبار هم صدای مردی که به اک حتی ی .های تنها بودمو تن نه ماه گذشت

 نشنیده بودم.

 شد رسیده بود.حساب بانکی که ماه به ماه پول بهش واریز می فقط از شوهرم به من یک

 گفت:زنگ زد و  بعد از مدت ها امیر صبح زود بهم

 سالم کجایی؟ _

 خونه ام. فعالً؟ خوای باشمکجا می _

 ت کارت دارم.اهام خونیهمون جا باش و جایی نرو. می _

 جم گرفت گفتم:ل گفتاز این که داشت بهم زور می
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 رم سرکار.ارم می، دمتاسفم _

 با خواهش گفت:

 کنم.خواهش می، لطفاً _

 خب باشه. زود بیا. _

 اون جام. ی دیگهتا ده دقیقه _

 ای گذشت. ده دقیقه

 در خونه باز شد و امیر علی وارد خونه شد گفت:

 سالم. _

 با بهت گفتم: 

 ر رو باز کردی؟ی دچه طور ... توتو _ 

 ریلکس روی مبل نشست و گفت:

 زنم رو نداشته باشم.ی توقع نداشتی که کلید خونه  _

 پوزخندی زدم و گفتم:

 زن تو فقط اون عفریتس.؟ ون خدا ولش کردیزنت؟ کدوم زن؟ همونی که به ام _

 با تشر گفت:

 ها.س _

 بله؟ _

 درست صحبت کن. _

 با خونسردی گفتم:
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توقع نداری که باور کنم برای این که بخوای به من صحبت کردن رو یاد بدی این جا اومدی.  _

 گم؟درست نمی

 برام بکنی.کاری  خب راستش رو بخوای نه. اومدم ازت کمک بگیرم. باید یک _

 چه کاری؟ _

 .اسهراستش سوگل حامل بخ _

 با تعجب گفتم:

 چی؟ _

 .اسههیچی حامل _

 و مواظب نبودی، جورش رو من باید بکشم.؟ تبه من چه بخ _

 جدی باش. حاال که شد.  _

 خوای؟حاال که شد. از من چی می! چه جالب _

 سقط بشه. راضی کنش که بیاد و بریم _

 با عصبانیت گفتم:

خوای؟ روزی که خودم حامله بودم تن به این حرف ها ندادم و قافهمی از من چی میتو می _

 ش بکنم؟ متاسفم.اهبچ خوای که بیام و هووم رو راضی به مرگحاال تو از من می، تل نشدم

 خوام.من اون بچه رو نمی _

 ؟به من چه بخ _

 یک دفعه بلند گفت:

 فهمیدم. _
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 چی رو؟ _

 چند وقت قبل سقط کردی و بچه هم دوست داری. بیا و این بچه رو تو بزرگتو که همین  _

خوای تا آمجددش برای تو ندارم. تو که نمی کن. چون من متاسفانه عالقه ای به درست کردن

 خر عمر بدون بچه باشی؟

 با ترش رویی گفتم:

 خوام.مین عالقه ای به رابطه با تو ندارم. اون بچه رو هم هم من _

 بین دندون هاش غرید و گفت:  از

 چی؟ _

 دوباره تکرار کردم و گفتم:

خومی همه من هم هیچ عالقه ای به رابطه با تو ندارم. ازت سرد شدم. حالم از دیدن بدنت ب _

 ره.

 :گفتکشید و سمت اتاق برد  دستم رو. با عصبانیت بلند شد

 کنم.میخوره، که سرد شدی. خودم درستت می که حالت به هم _

 هاش رو در آورد و اومد به طرف من. لباس

. معاشقش بود مردونه دلم ضعف رفت. هنوز هم از دیدن اون استایل و بدن هم من ؟دروغ چرا

 زنه.با دیدنش قلبم هزار برابر می هنوز هم

کشید. حس نیازم که به صفر رسید، تازه عمق پشتش به من بود و داشت نفس های عمیق می

 کرد. ش رواو درک کردم. من تنم رو دوباره براش به حراج گذاشتم. اومد و استفادهفاجعه ر

برای کم شدن عصبانیتم به خاطر حماقتی که کردم، چند تا نفس کشیدم. با یادآوری کاری که 

 امیر کرده بود، سریع از کشوی کمد کنار تخت قرصی برداشتم و خوردم. 
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 ماجرا باز کنم. ای موجود بی گناه دیگه ای رو به اینخواستم دوباره با ندونم کاری پنمی

 چرخید طرفم و گفت:

 هست. امیدوارم که قبول کنی، چون به نفع خودت هم _

 با عصبانیت روی تخت نشستم و گفتم:

انگار باورت نشده که دیگه من اون عا بگی کجای این داستان به نفع منه؟ واقعاً شه دقیقاًمی _

 شق سینه چاکت نیستم. تو با درخواست لعنتی، من و عشقم رو کشتی.

 چشم هاش مثل گربه وحشی درخشید و با لحن موزی گفت:

گذره. اگه قبول نهم روزهات می یای وگم، هم از تنهایی در میبدبخت به خاطر خودت می _

خودکشی با قرص یا تصادف با یک ماشین. این ج . مثالًکنی ممکنه با یک مرگ طبیعی بمیری

 کنه.وری کسی حتی به من هم شک نمی

خواست با چاقو تیکه تیکه بکنمش. چه طور یک آدم محس نفرتم ازش چند برابر شد، دلم می

 تونه این قدر زود عوض بشه. آخه مگه ممکنه؟ی

 با لحن خسته ای گفتم:

بار هم بعد از گر و خط بکشی. حتی یکر ولی باید دور من؛ شهبا، انگار چاره دیگه ای ندارم _

ها بچه پیش ما نیای. اگه خواستی بچه رو ببینی باید قبلش هماهنگ کنی و خیلی شرط نفت

 نیست بدونی.  الزم ی دیگه که فعالً

 چون سریع قبول کرد.، دیگه ای نداشتی انگاری چاره 

 هش گفتم:ره بدوبا

 برنگرد. من برو بیرون و هیچ وقت همی حاال هم از خونه  _

 گفت:
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 ات نیستم که بمونم.  کشته مرده، رممعلومه که می _

چه طور می .از روی تخت بلند شد تا لباس بپوشه. دلم از دیدن اون هیکل مردونه ضعف رفت

ن کارها رو بکنه یا که او تونه با کسی که زنشه اینتونه این قدر بی رحم باشه؟ مگه کسی می 

 رو تهدید به مرگ بکنه؟

ولی من هنوز همون طور روی تخت دراز کشیده بودم و به ساعتی قبل ف؛ لباس پوشید و رفت

دونستم که دیگه محاله همچین رابطه ای رو دوباره تجربه کنم. سهم من از عکردم. میکر می

 شقم عطر تن به جا مونده اش روی تختم بود. 

کنه بره از این که عطر تن عشقم رو سوگل هر لحظه حس می ولی یادم ؛خواست بمیرممی دلم

 شه.و اون با اون دست ها لمس می

 .حموم تمرفم و بعدش بلند شدم رامروز نمی گفتم مهد و اول زنگ زدم 

پتوی صورتی پیچیده  کوچولو که توی یک ناز و ی ده ماه بعد از اون روز امیرعلی با یک بچه

 لباس و وسیله های الزمه اومد و گفت:اک بزرگ ، سشده بود

 امیدوارم براش مادری کنی. _

 شم، جوری که همه حسرت بخورن.براش بهترین مادر می _

وسا ومبه اسم خودت براش شناسنامه گرفتم. تم ه.ش هم توی ساکااسمش دلنازِ. شناسنامه _

بگیر برای  ین کارت رو همموقع گذاشتم توی اتاق و ا یل هایی که الزم بود رو هم گرفتم، اون

 بگو. س. هر چه قدر هم بیشتر الزم بود فقط بهمابچه

 من برو بیرون و هرگز به عنوان شوهرم برنگرد. ی باشه. حاال هم از خونه _

 امیرعلی رفت و هرگز به عنوان شوهرم برنگشت. فقط گاهی به دیدن دلناز می اومد. بعد از اون

به یک خونه جدید تر اسباب کشی کردم و با سارا که دانشجو ، دهماجرا و خاطرات ناراحت کنن

 بود و دنبال خونه بود آشنا شدم. برای این که از تنهایی در بیام با هم همخونه شدیم.
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دادگاه هم  .چهار سال بعد سوگل به یاد دختر فراموش شده اش افتاد و درخواست حضانت داد

 و دخترم رو از من گرفت و به مادرش واقعیش داد.  ، فهمید که مادرش نیستمبا بررسی مدارک

ا طالق توافقی از هم جد، بدلنازی م از تنهایی و بالتکلیفی خسته شده بودم. بعد از ماجراه من

 برگشتم. امها شدیم و من دوباره پیش خانواد

 حداقلش اگه مطلقه شدم دیگه بالتکلیف نیستم. خوشحالم االن دیگه من آزادم.

 

 سپیده گفت: 

 تونی دوباره زندگی کنی. الم دیگه کابوس گذشتت تموم شده. از امروز میحخوش _

 با خوشحالی گفتم: 

 خیلی کمکم کردی. ،ممنونم _

 با مهربونی گفت:

حرف بزن من کاری نکردم. هر وقت دوست داشتی بیا تا با هم ،همش تالش های خودت بود _

 یم.

 ش رو ترک کنم گفتم:همون طور که بلند شدم تا اتاق

 .حتماً _

 م.عد از خداحافظی کوتاهی اون جا رو ترک کردب

 (سال بعد ۲ )

 

هاش. بهترین روزهای عمرم رو توی این دو سال تجربه کر باال و پایین ومبا تم؛ دو سال گذشت

 دم. داداش گلم و سارا با هم ازدواج کردن. 
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ربی مهدکودک شدم. زندگیم حسابی افتاد درسم رو به طور فشرده ادامه دادم و االن م هم من

 روی غلتک. 

 بی صبرانه منتظر به دنیا آمدن سهیل هستم.  االن هم

خواهر امیرعلی تصادف کرد و ، توی این دو سال، خیلی اتفاق های ناراحت کننده افتاد. ریحانه

بخشولی من  ؛مرد. با شنیدن خبر مرگش خیلی ناراحت شدم. درسته بدی هایی در حقم کرد

 یدمش. 

خنثی بودم. نبخشیدمش و امیدوارم یک روز بتو، نه خوشحالو  از خبر مرگش نه ناراحت شدم

 باعث آشنایی بیشتر من و امیرعلی شد. نم از گناهش بگذرم، چرا که اون

 با صدای جیغ سارا از فکر گذشته بیرون اومدم. 

 دیدم تعجب کردم.ترسیده به طرف سالن دویدم. از چیزی که می

 .کردتمام کف زمین پر از خون آبه بود و سارا هم داشت گریه می

کترش رو گرفتم و بعد از گفتن مشکلش، گفت که باید هر چه زودتر بری دوقفه شماره  بدون

مانتوش رو با لباس  . سریع رفتمباال بود ی شون طبقههسونمش بیمارستان. خداروشکر که خون

 و رفتم پایین. مبچه برداشت تمیز، به همراه ساک

 سارا با گریه گفت:

 زود باش سها. _

 با استرس گفتم:

 هولم نکن. مانتو رو بپوش بریم. _

نشست،  با درد مانتو رو پوشید. کمکش کردم و تا کنار ماشین بردمش. وقتی که مطمئن شدم

ماشین رو رخونه و ساک لباس بچه رو برداشتم و سوار ماشین شدم و با عجله  با عجله برگشتم

 وشن کردم.
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 داد.شده بود روی شکمش و دست هاش رو از درد توی هم فشار می سارا خم

 گفتم:

 کی درد داری؟ از _

 از دیشب. _

 با تعجب گفتم: 

 از سرشب؟! سهیل کجا بود؟ متوجه نشد؟ _

 نه. وقتی که اومد خسته بود، سریع خوابید. _

 با عصبانیت گفتم:

یومد چی؟ تو می . اگه زبونم الل مشکلی برات پیشخیلی بی درکه هم این داداش من واقعاً _

 یومدم پیشت.چرا به من نگفتی؟ ها؟ من گردن شکسته می

 با گریه گفت: 

 چه قدر نازک و نارنجیِ. نشد. گفتم شاید بگی آخه روم _

 آخه من به تو چی بگم؟ من همچین آدمی هستم؟  _

 .نه _

وارد پارکینگ شدو لرزید. با دیدن بیمارستان سریع راهنما زدم م میپا اوف از استرس دست و

 م.

سریع ساک رو برداشتم. رفتم یک ویلچر آوردم و کمکش کردم روی ویلچر بشینه. دزد گیر ما

 شین رو زدم و به طرف ویلچر رفتم. کیف رو روی دستش آویز کردم و به طرف زایشگاه رفتم.

دکترش دوست مادرش بود، به من اجازه داده بود زمان زا چون. م پیشش باشمه قرار بود من

 یمانش اون جا باشم.
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م توی این مدت به مامانم و مامانش خبر داه سارا رو ماما برد تا لباس هاش رو عوض کنه. من

دم و به مامان گفتم خودش به سهیل بگه زودتر با اولین پرواز از تهران برگرده. یکی نیست به ا

 ؟رفت تهرانهمین امروز باید می ین برادر من بگه

 بعد از پوشیدن لباس های مخصوص رفتم پیش سارا.

کرد. با اولین تماس اش میپایین نشسته بود و معاینه روی تخت زایمان خوابیده بود و دکتر هم

 دست دکتر چنان جیغی زد که درجا پریدم.

 دکتر گفت:

 از کی درد داری گلم؟ _

 من سریع جواب دادم:

 دیشب.از  _

 سانت باز شده. باید بره اتاقِ زایمان.  ۹دهانه رحمش  _

 رو کرد به پرستار کنار تخت و گفت:

وصل کن و آمپول فشار هم همین االن بهش رو مومنی ببرش اتاق بغل، بهش انژکت م خان _

 بزن.

 سارا با استرس دستم رو فشار داد و گفت: 

 ترسم سها.می _

 ولی با این حال گفتم:  ؛ترسیده بودمبا این که خودم هزار برابرش 

 یاد.ینترس. عشق عمه سریع به دنیا م _

 ه بودم و دستش رو توی دستم گرفتم.ادم کنارش و ایسه پرستار بردش اون اتاق. من
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درد هاش کم شده بود و به شدت بی طاقت شده بود. دستم رو هر بار که درد داشت ی فاصله 

 .دادمحکم فشار می

 . دکتر بعد از معاینه دوباره گفت: دن داخل اتاقومدوتا ماما ایک دکتر و 

 ده سانت باز شده باید سریع تر به دنیا بیاد. ،زور بزن. زود باش _

 با گریه گفت: 

 .تونمنمی _

 دکترش با مهربونی گفت: 

 .تو می تونی ،زودباش عزیزم _

 رو روی دوتا دسته صندلی گذاشت و گفت:  پاهاش

 زود باش. _

 کتر کالفه نوچی کرد و گفت: ، دساعت و نیم بعد یک

 زور بزن. ،یاد زود باشیات سرش داره مدخترم بچه _

 سارا با بی حالی گفت:

 تونم.نمی _

 دکتر داد زد:

 .گمزود باش بهت می _

 فشار داد. خودش رو انداخت روی شکمش و محکم

 نوزادی سکوت اتاق رو شکست. ی ده دقیقه بعد صدای گریه
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ه ذاشت روی سینگ در کوچولو بود. بچه روه قچ. توی دست دکتر نگاه کردمی با حیرت به بچه 

ظریف و نازش ی هوش بود. صدای گریه بی قدر درد کشیده بود که تقریباً اما سارا این؛ سارای 

تونستم چنین حس خوبی رچشم هام پر از اشک شد. شاید یک روز من هم می ،که شنیدم رو

 نم.و تجربه ک

 دکتر دوباره سارا رو تکون داد و گفت:

خدا. کمی دیگه باید زور بزنی تا بیاد. با بی حالی سری تکون داد ،دخترم جفت هنوز نیومده _

روشکر جفت هم سریع خارج شد. پرستار که بچه رو برد، دکتر سارا هم سریع بخیه زدش و گ

 فت: 

 گم.تبریک می _

 الی گفتم:حبا خوش

 خوبه؟ممنونم. سارا  _

 با مهربونی گفت:

 شه بخش.منتقل می االن هم فقط چون زایمان اولش بود مشکل شد.، البته که خوبه _

 سارا رو پرستار برد چکاپ و بعد هم بردنش به بخش. من هم رفتم بیرون، حسابی خسته بودم.

( بیرون اتاق نگرادر رو که باز کردم و از اتاق بیرون رفتم. مامان و بابا و گلی خانم )مامان سارا 

 پرسید. مدن و هر کسی یک سوالی میورفتن. وقتی من رو دیدن سریع به طرفم ان راه می

 کالفه گفتم:

دارم پس م ،د استراحت کنمذارییارنش بخش. بچه هم خوب بود. بیحال سارا خوبه. االن م _

 فهمید. صبور باشین.ی دیگه می. جنسیتش رو هم تا چند دقیقهفتمی

 بچه سوپرایز بود. جنسیت
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 با یادآوری نبودن سهیل دوباره گفتم:

 سهیل کجاس؟ _

 بابا سریع گفت:

 اس که برسه.هاالن، دو ساعت قبل فرودگاه بود _

رفتم که خورسری تکون دادم و به طرف محوطه خروجی رفتم. سرم پایین بود و داشتم راه می

 دم به کسی، سریع گفتم:

 شرمنده، متوجه نشدم. _

 گفت:

 نم.کخواهش می _

 سریع سرم رو باال آوردم. با حیرت گفتم:، صدا برام آشنا بود

 تو؟! _

 با ناراحتی گفت: 

 کنی؟ا چی کار میج آره من. این _

 با خوشحالی گفتم: 

 زن داداشم زایمان کرده. _

 م. دختره یا پسر؟گتبریک می _

 کنی؟پسر. تو این جا چی کار می _

 با ناراحتی گفت:

 یه.وگل خوب نیست. بیمارستان بسترحال س _
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 خداحافظ. ام.هخدا شفا بده. من باید برم خست _

 خواستم سریع اون جا رو ترک کنم که گفت: 

 سها؟ _

 بله؟ _

 تونیم حرف بزنیم؟می _

 ی؟درباره _

ولی خب چون خونتون رو عوض کردی ؛سوگل. چند وقتی هست که دنبال آدرسی ازت بودم _

 کنم.نتونستم پیدات  ن

 بریم اون جا.ه پایین یک کافی شاپ همین _

. من سرم رو پایین انداخته بودم و به میز خیره شده بودم. هنوز هنشسته بودیم رو به روی هم

 کردم.ما سنگینی نگاهش رو حس می؛ ام تاب نگاه کردن به چشم هاش رو نداشتم

 گفتم:

 برای هیچی گفتی بیاییم حرف بزنیم؟ _

  آرومی گفت: هب

 در عوض شدی؟ه قچ _

 با عصبانیت گفتم: ،با این حرفش آرامشم به هم ریخت

 من عالف تو نیستم. ،حرفت رو بگو _

 گفت:
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اول فقط گوش بده و هیچ سوالی نپرس.  شی. لطفاًباشه. من که چیزی نگفتم که عصبانی می _

 وام از اول بگم.خمی

دکتر ها ازش قطع امید کر ومعمرشه. تمروزهای آخر و سرطان داره میره. سوگل داره می ،سها

ک بدی به هوریحانه ش دن. همین روزهاس که اون هم من و دخترم رو ترک کنه. بعد از مرگ

پدرم  ،چند ماه بعدش که بهتر شد .خانواده وارد شد. مادرم سکته کرد و زمین گیر شدی مه 

چشم و امیدم به سوگل و دلناز  تنها تر شدم. اون روزها تموم ،به ترکیه مهاجرت کرد. تنها بودم

 ی وجودم. خواستم از بین ببرمش شد همهبود. جالبه نه؟ بچه ای رو که یک روز می

های ناگهانی، خون دماغ شدن. شک کرده بودپارسال بود که مشکل سوگل شروع شد. سرگیجه

ر و از روی حدس و گمان چیزی گفت. وقتی که رفت دکت دشولی خب نمی ؛م از روی عالئمش

دون هیچ درمانی. اه. بخون داری مشخص شد که سرطان پیشرفته ، جواب آزمایش هاش اومد

دوکه تو رو دوباره ببینه و ازت حاللیت بگیره. میه الن هم روزهای آخرشه و تنها خواستش اینِ

این ر. بذار کنم بیا و بهش بگو حاللش کردی. حتی شده به دروغخواهش می ،نم تو قلبت پاکه

 تری دست و پنجه نرم کنه. آخر با عذاب وجدان کم وزهای

 یای؟می .کنمکنم، التماس میخواهش می

 ن سریع قبول کردم.یبرای هم، در ظالم نبودمق خب من اون

 چشم هاش از خوشحالی درخشید و گفت: 

 ممنونم. تا عمر دارم مدیون تو و خوبی هاتم. _

اون پو، بود. حسابی الغر و ضعیف شده بوددیدن دوستم توی اون حالت خیلی دردناک  واقعاً

 زد. رنگ صورتش رنگ صورت مرده ها بود. ست سفیدش به زردی می

کمی جلو رفتم و یواش سالم کردم. چشم های بی فروغش رو باز کرد و نگاهم کرد. وقتی متوج

 چشم هاش پر از اشک شد و با صدایی لرزون گفت:  هستم، ه شد من

 ی.یادونستم میدی؟ میوما _
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 م. باالخره دوستم بودی.ومدآره ا _

 م بالهایی که سرم اومد حقمه.وتم .دونی حقمهخیلی رِقَّت انگیز شدم نه؟ آره خب، می _

 رو کرد به امیر و گفت: 

 شه تنهامون بذاری؟می _

 امیر سری تکون داد و گفت: 

 البته. _

و دستم رو بین دست هاش وقتی که مطمئن شد امیر رفته، دست های لرزونش رو جلو آورد 

 چون خنده ای بی حال کرد و گفت: ، گرفت. دست هاش سرد بود. انگار فهمید چه فکری کردم

 نترس نمردم. _

 هنوزم دیوونه ای. _

 مگه شک داشتی؟ _

 هرگز. _

خوبه. سها من رو باید ببخشی. من بدی های زیادی بهت کردم، زندگیت رو تباه کردم. من ر _

 . هر جوری دوست داشتی مناولش برات بگم، بعد هر چیزی که خواستی بگو و ببخش. بذار از

 قضاوت کن. رو

شناختم. امیرعلی همون دوست پسر من بود. کسی که دمن امیرعلی رو از خیلی قبل تر ها می

دید. یک مدت خواستم بی خیالش ولی اون فقط من رو سرگرمی می ؛یوانه وار دوستش داشتم

وقتی که دوباره دیدمش موقع ازدواجتون بود. از همون موقع بود که خوا ولی خوب نشد.؛ بشم

 ه.هم بهت گفته بودم که اون خیلی دمدمی مزاج ستم امیرعلی رو دوباره برای خودم کنم. قبالً

سیر مونی نداره و به یکی راضی نیست. همون نقطه ظعفش اون رو به طرف من کشوند و تا پا
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لی وقتی پلیس ما رو دستگیر کرد، مجبور شد؛ وبود پنهانی باشه ی رابطه رفتیم. همه چی قرار

 یم عقد کنیم و همه چی علنی شد.

ک خونه هستیم و ی یتو باز هم ساکت بودی. هر کاری کردم تا اعتراض کنی به این که چرا تو

خوادرگیر حاملگیت بودی. می و سرت توی الک خودت بود .ولی تو ساکت بودی ؛کنار همیم

تصمیم گرفتم کاری کنم که خودت بری. تا این که اون دروغ  ،فقط برای خودم باشه ستم امیر

 رو بهت گفتم که امیر درخواست طالق داده و از پله ها افتادی. 

ش امیر خوندم که برات یک خونه جدید بگیره تا وتوی گ ،مرخص شدی وقتی که از بیمارستان

میرعلی عاشقت بوده و ه، اکنی نیستدی و میکرتنها زندگی کنی. اون طور هم که تو فکر می

زد. تصمیم گرفتم حامله بشم تا جا پام رو محکم سها صدام می ،ست. همیشه به جای سوگل

م رو اهکه از به دنیا اومدنم پشیمون بشم. بچ ولی وقتی خبر حاملگیم رو شنید کاری کرد؛ کنم

چرا که من ل ؛نوز مادرش تویی، هنکردمدلناز رو عوض ی داد به تو تا بزرگش کنی. شناسنامه 

ها دردی رو از من دام سوء استفاده کردم. گفتن این حرفیاقت مادر بودن رو ندارم. من از بچه

 لی من ازت سه تا خواهش دارم.؛ وکنهوا نمی

 .بگو _

اول من رو ببخش. دوم بعد من مادر خوبی باش برای دلناز و گناه های من رو به پای دخترم  _

 .متاسفم امیرعلی رو هم ببخش و بهش یک فرصت دوباره بده. من واقعاً .ویسنن

 روع کرد به گریه.ش

ولی سوگل با همون دست های لرزون ؛ درک همه چی برام مشکل بود. بلند شدم تا برم بیرون

 و بی جونش دستم رو گرفت و گفت:

رم و شوهرم راحت باشه. بگو خیالم از بابت دختم. بذار بدون عذاب وجدان بمیر، قول بده سها _

 کنی؟حاللم می
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سها؟ تو رو به دوستی که داشتیم قسم بگو و بذار راحت جون بدم. هر شب به امید این که فردا

تو رو به بزرگی و راحت کنه رو کنم حاللم کن. به خدا بگو منخوابم. خواهش مییی نباشه می

 ش قسم، نذار دخترم بعد از من درد یتیمی بکشه.

بذار توی ذهن دخترم قهرمان .کوچیکه. هیچ وقت نذار بفهمه که مادرش چه کاری کرده هنوز

 ش باشم، هر چند که الیقش نبودم و نیستم.

 بغض داشتم، گفتم: 

 حالل کردم. ، باشه _

 کنم، گفت: ه بود. من رو که دید گریه میوایسادامیر پشت در اتاق  .کردم سریع اتاق رو ترک

 کنی؟ یه میچی شده؟ چرا گر _

 رم. هیچی. من می _

 برم پیش سارا که با مِن مِن گفت: مخواست

دونستم مهربون تر از این حرف هایی، با کار امروزت من رو بیشتر شرمنده کردی. می تومی _

 ت رو داشته باشم؟اهنم شمار

 اگه بگم نه؟ _

 اگه خواهش کنم؟ _

 خوای؟برای چی می _

 شاید این روزها الزم شد. _

 ری ادامه داد:ت ا صدای آرومب

 خوام دوباره گمت کنم و از دستت بدم. نمی _

 ولی خودم رو زدم به نشنیدن و گفتم: ؛شنیدم
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 باشه یادداشت کن. _

 سریع به طرف زایشگاه رفتم. 

اقت موندن کنارش رو نداشتم. به اتاق سارا که رسیدم در رو آهسته باز کردم که متوجه سهط

خم شد پیشونی زنش رو بوسید. با  .بچه رو هم بغل گرفته بود و ا نشسته بودیل شدم، کنار سار

نابی رو تجربه نکردم.  ی دیدن این صحنه ناخودآگاه اشکم چکید. من هیچ وقت همچین لحظه

 سالش بود.  6بود االن شد، اگه میاین روزها بیشتر دلم برای بچه از دست دادم تنگ می

 ش توی گوشم پیچید:که صدا کردمآهسته هق هق می

 متاسفم عزیزم. من واقعاً _

چ! برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. خدای من .خدای من امیرعلی بود؟! انگار باور نداشتم

 دیدم؟بود یا من اشتباه می شم هاش پر از اشک

 دوباره گفت:

 لی نبودیم.؛ وباشیم تونستیم کنار هممتاسفم برای روزهایی که می واقعاً _

 ته گفتم:آهس

 دیگه مهم نیست، هر چی بوده تموم شده. _

 خوام برات گذشته رو جبران کنم.می _

 خواست جبران کنه؟می

 گفتم: 

 که نباشی کافیه. همین _

 رفتم داخل اتاق و گفتم:  

 . خسته نباشی گلی.مبارک نو رسیده قدم گم،میتبریک  _
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 سارا گفت: 

 مرسی عزیزم. ممنونم که کنارم بودی. _

 خم شدم و گفتم:، م گذاشتماهدستم رو روی سین

 کنم.عشقم هر کاری میی من واسه  _

 هر دو با تعجب گفتن:

 عشقت؟! _

 خونسرد گفتم: 

 خوام عشقم رو ببینم.بله عشقم. حاال هم برید کنار می _

 گرفتم گفتم:عمه به فداش اون قدر ناز بود و خوردنی. همون طور که بغلش می

 که تو این جایی؟بقیه کجان  _

 سهیل با خنده گفت: 

 به پرستار رشوه دادم تا گذاشت بیام. _

 خندیدم و دوباره پرسیدم:

 عشق من اسم نداره؟ _

 سارا گفت: 

 البته که داره، آرسین. _

 بشه. مادرش بزرگ پدر وی هلل که زیر سایه ء اشان ا _

 هر دو گفتن:

 ممنون. _
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 تونست از اون بیشتر بمونه.نمیدیگه  و چون آخر شب بود ،سهیل رفت

خداحافظی کردم تا برم خو ،ده تا پیشش بمونهاومم وقتی دیدم سارا خوابه و مامانش هم ه من

 نه.

 کشوند.ولی یک نیروی نامرئی من رو به طرف بخش سوگل می ؛خواستم به طرف خروجی برم

رفت. پا تند کردم و راه میسره  امیر هم پشت در اتاق یک .توی اتاقش پر از دکتر و پرستار بود

 به طرفش رفتم.

 با نگرانی پرسیدم:

 چی شده؟  _

 دونم.نمی _

بیرون. امیر سریع به طرف دکتر رفت و  ومدپنج دقیقه ای گذشت. دکتر در اتاق رو باز کرد و ا

 پرسید:

 چی شد؟ حالش خوبه؟ _

 گفت:  دکتر عینک رو از روی چشم هاش برداشت و

 خدا بهتون صبر بده. ،خیلی متاسفم _

من آورد. بدون مالحظه شروع به گر ی ولی ندید چه به روز مرد دیروز و گذشته ؛گفت و رفت

که  ولی باز هم راضی نبودم؛ رو شکسته بودن کرده بودن و دلمیه کرد. هر چه قدر که ناراحتم 

 کنه. تیم بزرگی ی یکی بمیره و یکی دیگه هم بخواد بچه

 ش گذاشتم و گفتم:اهستم رو روی شونکنارش و د رفتم

 پاشو برو پیش دخترت. االن بیشتر از هر زمانی بهت احتیاج داره. _

 کرد. با گریه گفت:ش دلم رو خون میاهگریه و هق هق مردون
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چی بگم؟ اگه پرسید کو ما دلنازحاال من به  ببینه بعد راحت بشه. انگار منتظر بود تو رو هم _

 مان؟ خدایا من طاقتش رو ندارم.

 دلم براش سوخت. پرسیدم:

 االن کی پیش دلنازِ؟ _

 تکون داد و گفت:  سری

 پرستارش.  _

 با ناراحتی گفتم:

 .امهخیلی خست. فردا باید برم سرکار ،خدا بهت صبر بده. من باید برم _

 از روی زمین بلند شد و گفت:

 سها؟ _

 طرفش و گفتم:  مبرگشت

 بله؟ _

 حرکت سریع من رو بغل کرد و گفت: توی یک

 ممنونم. از این که کنارم بودی. _

دست هام رو که همون طور کنارم آویز بود رو دورش حلقه کردم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 : 

 .دادشه با بدی من کاری نکردم. جواب بدی رو نمی _

قدمی به ع ،ه ای زد و سریع ازم جدا شد*سی سرم رو بومحکم من رو به خوش فشار داد و رو

 قب برداشت. دستی توی موهاش کشید و با پشیمونی گفت:
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 زدم.، نباید بهت دست مییدببخش _

خواست باز هم من رو بغل کنه و مولی دلم می ؛به پا شد. خیلی احمقانه بود زلزله ای توی دلم

تا کار ناشایستی ازم  دوباره ببوسمش؛ ولی ترجیح دادم شاید هم .ن هم عطر تنش رو بو کنم

 خداحافظی سریع از مهلکه فرار کردم. ا رو ترک کنم. با یکج سر نزده اون

 امیر و دلناز بود.پیش  ولی دلم ؛تمام طول روز سرکار بودم

 که گفت: با صدای علی پور به خودم اومدم

 خوبین؟ _

 بله، چه طور؟ _

 مرکز ندارین.امروز ت _

 فکرم مشغوله.، آره _

 یک سوال بپرسم؟ تونممی _

 البته. _

 جوابم رو ندادید. _

 بابت؟ _

 خواستگاری. _

 پاک فراموش کرده بودم. گفتم:

جواب من منفیه. فکر نکنین فقط به شما منفیه نه، برای هر کسی که بیاد خواستگاری منفی _

 ه.

 یعنی قصد ازدواج ندارین؟ _
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 نه. _

 کنین؟هنوز بهش فکر می _

 به کی؟ _

 همسر سابقتون. _

 کنین این سوال کمی خصوصی باشه؟فکر نمی _

 بفهمم. شاید شانسی داشته باشم. ی خواستم؛ ولدونمچرا می _

زدواج ندارم. این موضوع هم ربطی به فکر کردن یا نکردن من نداا ولی من کال قصد ؛متاسفم _

 ره.

 شانسم رو امتحان کنم. خوامخانواده ام برای آشنایی بیام، می ارید من با بذپس لطفاً _

 ذارید یک مدت بعد.، بازه زایمان کردهت همسر برادرم _

 

 (روز بعد )

دونسنرفتم. می امروز خاکسپاری سوگل بود. خودم رو توی اتاق حبس کرده بودم. سرکار هم 

تم امشب شب سختی رو پیش رو داره و قراره برای تک تک کارهاش جواب پس بده. از امشب 

 کفن سفیدش، سفید به رنگ قرار بود تختش بشه دیوار خاکی قبرستون و ملحفه و لباسش هم

مرگش. از امروز اون دس از همون شب قبل ،رگز نپوشید. بخشیده بودمشاس سفیدی که هلب

کرد. چشم هام از گرنمی کم تش قرار بود از این دنیا کوتاه بشه و نبخشیدنش دردی رو از من

 شد.یه باز نمی

رفت و همه چیزهایی رو که با سختی  ونمن رو ازش گرفت. ا شاید خدا هم این طوری انتقام

 داد. میده بود رو از دستبه دست آور
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 در اتاق باز شد و سارا وارد اتاق شد. با دیدن چشم های قرمز و دماغ باد کردم گفت: 

 کنی؟ چیزی شده؟چرا گریه می _

 سارا؟  _

 بله؟ _

 ری؟ چرا با این حالت راه می .بیا بشین _

 چشه؟ بگو چته؟ مگه حالم _

 شبی که تو زایمان کردی امیرعلی رو دیدم. _

 هینی کشید و دست هاش رو روی دهنش گذاشت و مشتاقانه گفت: 

 خب؟ _

 واستگاری علی پور.ی خه اضافه ، بم ماجرا رو براش تعریف کردموبعدش... . تم _

 بعد از چند دقیقه سکوت گفت:

 خب؟ _

 خب به جمالت. _

 بگو حرف دلت رو.، من رو سیاه نکن _

 با اعتراض گفتم: 

 تونم از تو چیزی رو قایم کنم.من چرا نمی .اِ _

 سها بگو. _

 گم.تو بپرس من می _

 ؟از مرگ سوگل چه حسی داری _
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همه تالش و خالصه  برای این که با اون همه جوونی و زیبایی آخرش هم مرد. اون. ناراحتم _

ولی سارا آخر ؛اون شب که توی اون حال دیدمش بخشیدمش .همه چی؛ ولی من بخشیدمش

 تونم بهش عمل کنم.ین حرفش چی؟ من نمی

 حرف دلت رو بگو.، شناسممن تو رو می _

به بازم دارم، من خیلی احمقم که بعد از اون همه تحقیر و مشکالت و زجر هایی که کشیدم _

 لرزه.می کنم و دلم براشش فکر می

 رو توی بغلش گرفت و گفت: ا مهربونی منب

 که تو این قدر دوستش داری. باید قدر بدونه. خوش به حالش _

ه مگه این دخگمی دونم چی خوبه و چی بد. هر کسی که بشنوه بهمگیجم سارا. دیگه نمی _

 .تر عزت نفس نداره یا غرور نداره

فقط خودت رو پی .مهم تویی که دوست داری نیست. مهم، خواد بگهبذار هر کی هر چی می _

هیچ کس م .سختش نکن که فرار کنه ولی خیلی هم ؛ن به دستت بیارهنذار آسو، شکشش نکن

مادر جون و پدر جو، مهم تویی و دلت. اگه پا پیش گذاشت برای خواستگاری دوباره ،نیست هم

 ن و سهیل با من.

 و گفتم:  محکم بغلش کردم

 مرسی سارا. _

 با صدای گریه آرسین بلند شد و رفت تا بهش شیر بده.

 

 (گذشتسه ماه  )
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سر خاک سوگل. سر تا پا مشکی پوشیدم  خوام برمسه ماه گذشت و امروز برای اولین دفعه می

 و با برداشتن کیفم از خونه بیرون رفتم.

خه سوگل عاشق رز سفید بود. بعد راه افتادم ، آگل رز خریدم گل فروشی و سر راه اول رفتم

 سمت بهشت رضا.

وغ. سریع ماشین رو پارک کردم و بعد از برداشتن گل ها از شل روز جمعه بود و بهشت رضا هم

کسی که یک روز رفیق روزهای . جا خوابیده و نیست شد که اینماشین پیاده شدم. باورم نمی

 االن ریز خروارها خاک خوابیده. نشستم کنار قبرش و براش فاتحه خوندم.، خوب و بدم بود

 کسی شدم. ی سینه به سینه ،مین که برگشتمه. ها رو روی قبرش گذاشتم و بلند شدم گل

 ببخشید. _

 کنم.خواهش می _

 م از دیدن من تعجب کرد و گفت: ه امیر بود. اون! خدای من

 این جا؟  ؟تو _

 ولی جلوم رو گرفت و گفت: ؛ عقب گرد کردم که برم، جوابش رو ندادم

 کجا؟  _

 نگاهی به سر تا پاش کردم و گفتم: 

 شما؟  _

 دستی توی موهاش کشید و گفت: 

 باید حرف بزنیم.  _

 وقت ندارم. ،متاسفم _

 حتی نیم ساعت؟ _
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 دونم چرا ولی برای این که بسوزونمش گفتم:حتی نیم ساعت. نمی _

ولی وقت ندارم ؛رم، کلی کار دارم شرمندهبرای همیشه از ایران می باید برم. هفته دیگه دارم _

. 

 خوام برم.حاال خوبه برای تفریح میشه، دروغ که حناق نمی

 دو قدمی رو رفت عقب و گفت: 

 کنی. داری شوخی می _

 گفتم: با بی خیالی شونه ای بابا انداختم و

 تونی بیای فرودگاه.رم. میشنبه می ۵یگه ی دهفته  _

 صورتش در یک آن واحد قرمز شد و گفت: 

 حرف بزنیم. باید با هم _

 متاسفم. _

و نشوند و خودش هم سریع ر ت و به طرف ماشینم برد. در جلو رو باز کرد و مندستم رو گرف

 نشست پشت فرمون و دستش رو دراز کرد طرفم و گفت: 

 سوئیچ؟ _

 چی؟ _

 زود باش. ،سوئیچ _

با ترس سوئیچ رو به طرفش گرفتم. سریع ماشین رو روشن کرد و زد به دل جاده. با ترس گف

 تم: 

 یواش برو.، پلیس راههجلوتر . تو رو خدا _
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ماشین رو توی یک کوچه خلوت نگه  ،بدون هیچ حرفی سرعتش رو کم کرد. کمی که گذشت

 داشت و برگشت طرفم.

 گفت: 

 خوای بری؟ کجا می _

 دبی. _

 چرا؟ _

 مشخصه. مهاجرت، از اسمش هم _

 من چی؟  _

 مگه من مادرتم. ،هیچی _

 مادر دلناز که هستی. _

 فراموش کردی.بودم. انگار  _

 کنم.من هیچ وقت ناراحتی هام رو فراموش نمی _

 میرم برات چی؟ من بدون تو هیچم.سها اگه بگم هنوزم عاشقتم و می _

 بهت نگفتم نه؟ _

 با تعجب گفت: 

 چی رو؟ _

 م.ربا نامزدم می دارم _

 کشید. رمز شده بود و تند تند نفس می، قگفتم االنه که سکته کنه

 ن هاش غرید: از بین دندو
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 کی؟ _

 با لبخند گفتم: 

 نامزدم. _

 گوشم پاره شد. ی چنان دادی زد که پرده

ذارم دست کنمی، اولین هات با خودم بوده ومذارم. تو مال منی. تو تمداغت رو به دلش می _

 سی دیگه بهت بخوره.

 ه.روغد م بگمه توی دلم غوغایی به پا بود. خدا کنه بگه غلط کردم که من

 ونمون رنگم پرید و با لکنت گفتم:ی خدیدن کوچه  با

 جا... اومدی؟ ...چرا... این _

 آیفون رو زد. بدون حرف زنگ

 پیچید: صدای بابا توی گوشم

 کیه؟ _

 امیرعلی هستم حاج آقا. _

 گرفت و دنبال خودش کشید. روبابا مکثی کرد و در رو باز کرد. دستم 

کردن. فمن و امیرعلی و دست های توی هممون نگاه میک زده به ودر خونه باز بود و همه ش

 همگی چشمکی بهم زد. قط سارا بود که دور از چشم

 بابا گفت: 

 ؟خیر باشه _

 سرش رو پایین انداخت و گفت:
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 کنم.ه صحبت کنیم. خواهش میشمی _

 بیا داخل. _

 یک ساکتی بود که بابا و امیرعلی داخل اتاق بودن. 

خوامی ،و هنوز هم حرف هاشون تموم نشده بود. دل توی دلم نبودیک ساعت شد دو ساعت 

 مدن بیرون.وستم پاشم بدم آب بخورم که در باز شد و هر دو نفر ا

 باشه پسرم. _

 با پسرم گفتن بابا چشم هام گرد شد.

 بابا گفت: 

 دخترم؟ _

 از روی مبل بلند شدم و گفتم: 

 بله بابا؟ _

 بپوش. لباس تمیز سفید  پاشو برو یک _

 با تعجب گفتم: 

 چی؟ چرا؟  _

ام برو لباسات رو عوض کن، نوه شه تو همخواییم بریم حرم. زود باش. پسرم تا حاضر میمی _

 رو بیار که زودتر بریم حرم. توی کار خیر وقفه جایز نیست. 

 ک زدم گفت: وبابا که دید ش

 کمک کن. راسارا جان بابا برو به سا _

 ه سارا گفتم: توی اتاق که رفتم ب
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 شه. سارا باورم نمی _

 با خوشحالی بغلم کرد و گفت: 

 زود حاضر شو. حاال همم. باورت بشه عروس خان _

کردم. صبح فکرش رو نمی جوری که اصالً ،قدر سریع اتفاق بیوفته نمی شد همه چی این باورم

 کجا بود و االن کجا.

 گذاشت و گفت:  قبل دست هامون رو توی دست همی پدرم دوباره مثل دفعه 

 هات باش.مرد باش و سر حرف این دفعه آخره. مواظبش باش. لطفاً _

 ذارم. امیدوارم پشیمون نشید.چشم حاج آقا. این دفعه شرافتم رو گرو می _

 بردن. با خودشون بعد از روبوسی همه خداحافظی کردن و رفتن. دلناز رو هم

 انگار هنوز توی خواب بودم. ،شدنمی باورم

 تندتر زد. سرش رو کنار گوشم آورد و گفت: وقتی دستم رو گرفت تمام بدنم داغ شد، قلبم

 حیف که حرم هستیم. _

 ام جواب بدی.هاول باید حرف بزنیم و به تموم سوال _

 چشم. _

 .شهاین اتفاقات سخته. من صبح کجا بودم و االن کجام باورم نمی ومتم درک _

 فت:گ د ووایساهام رو گرفت و رو به روی گنبد طالیی دست _

خورم تا آخر عمرم یک لحظه ازت غافل نشم و هیچ کدوم از اشتباهات گذشتم رو می قسم _

گذش ساله توبه کردم، دیگه آدم تکرار نکنم. من اگه تو رو دارم از برکت امام رضا بوده. من یک

 ته نیستم.
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 امیدوارم. _

 رفتیم.   و گرفت و ساکت به طرف ماشینر دستم

طبقه  ۵آپارتمان  کردم. جلوی یکشد گوش میتوی ماشین به آهنگ بی کالمی که پخش می

 در رو با کنترل باز کرد و وارد پارکینگ شد. فضای باز و زیبایی بود.، نگه داشت

 دستش رو به طرفم گرفت و گفت:

 بریم؟ _

 هیچ شک و تردیدی گفتم: بدون

 بریم.، البته _

سوار آسانسور شدیم. دکمه چهار رو فشار داد و خودش رو بهم نزدیک کرد. دستش رو انداخت 

 گرفت. اشهدور کمرم و من رو توی آغوش مردون

 انگار تازه متولد شده باشم.. روم آروم بودم. آولی االن.. ؛م وجودم تا قبلش پر از آشوب بودوتم

 با هم وارد شدیم.در خونه رو با کلید باز کرد و 

 اده بودم.وایسمن هم همون طور  .مبل انداختی امیر کتش رو در آورد و روی دسته 

 گفت:

 عزیزم. بیا بشین _

 خوام بخوابم. می _

 ریم.می باهم باشه. اصالً _

ش قفل کرد، به طرف اتاق رفتامد کنارم و دستم رو بین انگشت های مردونهوا .سریع بلند شد

 یم.
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تخت و پرد، طوسی و رو تختی زغال سنگی و کمدی یه رنگ ی اتاق ساده با تخت دونفره یک

 یومد.میگیر بودن رنگ اتاق به چشم نگاه اول فقط دلی تو ه هایی تیره.

 نشست روی تخت و گفت: 

 لباس هات رو برو عوض کن. _

 من که لباس ندارم. _

 . جمع کرده بودداداشت برات یک ساک کوچیک  زن _

ه؟ ولی خب چه فاید؛ توی اتاق کناری تا لباس عوض کنم خداروشکری گفتم و رفتم توی دلم

 هایی که سارا گذاشته بود یا باال نداشت یا پایین.لباس ومتم

م جمع کردم و رفتم وهام رو هم باالی سر. مپوشیدم و از بین همش یک تاپ و شلوار برداشتم

 توی اتاق.

شلوارک عوض کرده بود و روی تخت منتظر من بود. وقتی  هاش رو با یکلباسامیرعلی هم 

 مدم توی اتاق به کنارش اشاره کرد و گفت:وکه دید ا

 بیا کنارم. _

آغوشش گرفت و سرش رو هم روی گردنم ی رفتم کنارش نشستم، چرخید طرفم و من رو تو

 ذاشت. ه های ریزی روی گردنم می*سگذاشته بود، بو

 م دورش کردم و گفتم:از خود

 که قرار بود بهم توضیح بدی؟ مثل این _

 م؛شناختم، شاید از همون روزی که موبایلش رو بهش دادمن سوگل رو از خیلی قبل تر می _

اون روزها من یک آ .هوسه و ه حس بین ما اسمش عشق نیستک ولی خب رفته رفته فهمیدم

دلم رو زد، رفتم دنبال یکی دیگه. خودم رو  یک مدت بعد سوگل .دم عوضی و تنوع طلب بودم

اری هام کردم، اون قدر توش غرق بودم که... گذشت و من با تو آشنا شدم. بدون ک غرق کثافت
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ول ؛بودی دوست داشتم و عشقم اون روزها بهترین روزهای عمرم بود. تو رو واقعاً، مگاغراق می

ولی باز هم نفهمیدم. تو رو ش ؛آبروم رو برد کرد.اشتباهاتم من رو از تو دور  .نادونی ار ی امان

 ؛متوجه نشدم و نفهمیدم ام شدم. تو رو ول کردم. باز همبهت خیانت کردم. قاتل بچهو کستم 

ولی پارسال از خواب زمستونی که رفته بودم بیدار شدم و فهمیدم که چه کارهایی که انجام ندا

بیماریش شدم. دکتر گفته بود بیماریش پیشرفت  خواستم از سوگل جدا بشم که متوجهدم. می

 کرده و هیچ درمانی هم نداره.

رفتن من فقط  .سوخت، کسی رو نداشت که توی اون روزهای سخت کنارش باشهبراش می دلم

 زد.بیشتر بهش آسیب می

ه شرمنده بودم. توبه کردم. دور امهبیماری اون من رو هم از خواب بیدار کرد، از کارهای گذشت

ر چی مشروب و پارتی کثافت کاری بود خط کشیدم. خودم رو به خدا نزدیک تر کردم. نخواس

کردم استعفاء دادم و جایی دیگه مشغوتم کسی بگه توبه گرگ مرگه. از بیمارستانی که کار می

با زن داداشت آمده بودن بیمارستان برای چ ،ل به کار شدم. همون روزها اتفاقی پدرت رو دیدم

 کاپ. 

 پدرت و باهاش حرف بزنم. پیش رمهمون جا تصمیم گرفتم که یک روز ب

با دست دست کردن من چیزی درست نمی، چند روز بعد باالخره تصمیمم رو گرفتم که برم

دادم. تو به من بهشون حق می .حتی نخواست باهام حرف بزنه، شد. اول که پدرت من رو دید

 ار کردم؟ آبروت رو بردم و ولت کردم.ک ولی من چی ؛خاطر من عوضی جلوی همشون وایسادی

رخالصه هر چی که بود و نبود رو به پدرت گفتم و ازش طلب بخشش کردم. یک مدتی رو می

بارها هم تو رو از پد وپیش پدرت تا بهم اجازه بده. یک سالی هست که منتظر امروز بودم  فتم

 رت خواستگاری کردم.

 با تعجب گفتم:

 شه.باورم نمی _ 
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 با مهربونی سرم رو توی آغوشش گرفت و گفت:

 باورت بشه عزیزم. _

 دوباره گفت:

 سها؟ _

 بله؟ _

تونم اون گذشمتاسفم بابت تموم کارهایی که کردم. هیچ وقت نمی من رو ببخش. من واقعاً _

به جون دلناز ، خورم به جون خودمولی قسم می ؛پاک کنم تسیاه رو از ذهنت و خاطراتی ته 

 بخشی؟ که برات آینده رو بهشت کنم. من رو می

 ولی هیچ وقت حرف هات و قول هات یادت نره. ؛بخشممی _

 حساب اون مرتیکه رو هم رسیدیم. _

 با تعجب پرسیدم: 

 کدوم مرتیکه؟ _

 مدیرت. ،همون بچه سوسول قرتی _

 ار کردی؟ک تو چی. وای امیر _

به  م زنگ زدمه رو از زندگیت بکشم بیرون. دعوا کردیم و من که پام ده بود محل کارماوم _

 ،یومدی پیش منخواستی باید مید بهش گفت اگه تو دخترم رو میومپدرت. وقتی که پدرت ا

 نه پیش کسی که هیچ نسبتی با دخترم نداره.

 بعد از چند سال با خیال راحت خوابیدم. و بدون وقفه خودم رو توی آغوشش انداختم
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اتفاقات  ومکه بیدار شدم امیر کنارم نبود. با ترس روی تخت نشستم. با فکر این که تم صبحش

خواست حتی اگه خواب هم بود بیدامی دیروز فقط یک خواب بوده، دلم پر از ناراحتی شد. دلم

 شدم.ر نمی

 در اتاق باز شد و قامت امیر پدیدار شد. وقتی من رو در حال گریه دید با نگرانی گفت: 

 چی شده عزیزم؟ _

 بیدار شدم دیدم نیستی، فکر کردم که خواب دیدم که دوباره پیش همیم. _

 د کنارم نشست و گفت:وما

 خوای کاری کنم که باور کنی بیداری؟ می _

 تربیتی. خیلی بی _

 مگه من منظورم اون بود. _

 حاال هر چی. _

مامانت و اال جوری بیدار ی خونهخواد. حیف که وقت نداری و باید بریم دلت می خودت هم _

 کردم که نتونی راه بری.ت می

 خیلی بی حیایی. _

 جا باشیم.  هار باید اوناپاشو برو دوش بگیر. برای ن _

 ساعت االن چنده؟ _

 دوازده. _

 جا باشیم؟ ما کی باید اون _

 ساعت یک. _
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 با جیغ گفتم: 

 تو االن باید این رو بگی. _

 شستم و بیرون شدم.  خودم رو سریع رفتم وسریع حموم 

، به سرعت نور لباس پوشیدم و حاضر شدم. بعد از چند سااومدمبعد از این که از حموم بیرون 

 بدون هیچ مشکلی و از این بابت خدا رو شاکر بودم.، ل دوباره کنار هم بودیم

وسی رفتم مامان برامون اسپند دود کرد و همگی دست زدن و بعد از روب، وارد خونه که شدیم

 م:ادکه روی مبل بشینم که با صدای دخترم سر جام وایس

 ؟مامان _

 خدای من خانم شده بود دخترکم. .به طرفش برگشتم

 من رو بغل کرد و گفت:  ،سریع به طرفم اومد

 ؟مامانی _

 دخترم.، عزیزم؟ جان مامان _

 بوسیدمش.ریختم و میبی محابا اشک می

 مامان گفت: 

 بچه رو چلوندی.سها دخترم بسه.  _

 بابا گفت: 

 درست بوده، ان شاء اهلل که همیشه خوشحال باشین کنار هم. مخوشحالم که تصمیم _

 محکم بغلش کردم و گفتم:، به طرف پدرم رفتم

 برای همه چیز ممنونم. ،ممنونم بابا _
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 کنم.برای خوشحالی تو من هر کاری می _

 بهترین بابای دنیایی. _

 مامان گفت:

 چی؟پس من  _

 بغل کردم و گفتم:  بعد از بابا، مامان رو هم

 بهترین مامان دنیایی. تو هم _

 بهترین دختر دنیایی. تو هم _

 سارا با خنده گفت: 

 فقط بیا برو سیاهی های دور چشمت رو بشور. شبیه زامبی ها شدی. ،تو خوب _

 امیر گفت:

 هست. به زن من هیچی نگو سارا خانم. خانمم همه جوره خوشگل _

 سهیل گفت:

 گم.اماده بهش هیچی نمیدکنم ها، چون تازه مراعاتش رو می سها به شوهرت بگو دارم _

 مامان با خنده گفت: 

 بیایید غذا بخوریم.  ،بچه ها بحث کافیه _

زن و  ی مثل همه رفت، هر روز خوشحال تر از دیروز بودم. من و امیر همیومد و میروزها می

کردیم که تعداد خوشی هامون بیشتر از ناراحتی و ولی سعی می ؛تی داشتیمشوهرها قهر و آش

 غصه هامون باشه.

 اال دیگه مثل مادر و دختر واقعی بودیم.. حرابطه ام با دلناز بهتر از قبل بود
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خواست که یک شب به یاد ماندنی برامون بشه. دلناز رو بردم می امشب تولد امیرعلی بود و دلم

پر نور کردم و پیراهن زرشکی پوشیدم و در آخر با زدن  شمعخونه رو با وم امانم. تمی مخونه 

یک رژ لب زرشکی همه چی رو تکمیل کردم. صدای موسیقی بی کالم سکوت خونه رو شکست 

 و فضا رو شاعرانه ترش کرد.

 د. سرش پایین بود و متوجه تزئینات نبود.ومبود که امیر ا ۸دقیق ساعت 

 صدام زد: 

 سها خانمی. _

 روی مبل نشسته بودم و پاهام رو روی هم انداخته بودم و گفتم:

 زیزم.ع سالم _ 

 با دیدن من و خونه دهنش باز موند. با خنده گفتم:

 ببند مگس رفت توش. _

 با تعجب گفت: 

 چه خبره؟ _

 تولد عشقمه. _

 عشقت فدات با این ایده های نابت. _

 :و دور گردنش حلقه کردم و گفتمبا ناز به طرفش رفتم و دست هام ر

 تولدت مبارک عزیزم. _

 مش  رو تنهایی انجام دادی؟! ها کردههببین چه کار ممنخا ی.مرس _

 البته. _
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 کنم؟ هاتچه طوری جبران زحمت  _

 گفتم:  

 وای جبران کنی؟خمی _

 .خوام هر چیزی که تو بخوای رو برات برآورده کنمالبته. من می _

 خندیدم و گفتم:

 مگه غول چراغ جادو هستی؟ _

 چشمکی زد و گفت: 

 .آره _

 چه غول جذابی. می تونم هر چیزی رو آرزو کنم. _

 آره. _

 خوام.ن بچه می، مای غول چراغ جادو _

 امیر با تعجب گفت:

 چی؟ _

 .بچه _

 همین جا؟ _

 بده. ام رو. فقط زود بهم بچهتنیس مکان مهم _

 برد.دستم رو کشید و به طرف اتاق 

 داد زدم:

 کنی؟جوری می چرا داری این _
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 خوام بهت بچه بدم.می _

انداخت رو رو من رفتم. در اتاق رو باز کرد و شخواستم دنبالم خوشحال از چیزی که میه من

 ی تخت و سریع لخت شد.

 گفت: با تخسی

 من عاشق عملیات بچه درست کردنم و همچنین جیغ های تو. _

 امیر. _

 ه.شونم شیطون میمهون نشو که بچشیط ؟ن*جو _

 شه شام بخوریم؟اول نمی _

 دونم.من که شامم تویی. تو رو دیگه نمی _

 با جیغ گفتم: 

 امیر ولم کن. _

 اگه ولت کنم. عمراً، دی سمتمومبعد از مدت ها خودت ا _

 

------------------------------ 

 

 امیر و دلناز به همراه خانواده ی من اومده بودیم بهشت رضا.  ،امروز سالگرد سوگل بود. من

قبرش رو با گل های سفید و شمع های سیاه تزیین کرده بودم. روی صندلی نشسته بود سنگ

خوندم. امیر و دلناز رفته بودن حلوا ها و خرما ها رو بین مردم و برای آرامش روحش قرآن می

رفتن. بابا هطرف می ه دنبال آرسین از این طرف به اونیک سر م پخش کنن. سارا و سهیل هم

 م رفته بود سر خاک عزیز جون.
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 مامان گفت: 

 حاال که تنهاییم یک سوال بپرسم؟ _

 البته. _

 خوشبختی؟ ناال _

 از ته دل گفتم:

خوشبخ کنه که من رو خوشبخت کنه. من واقعاًرو می شم سعیوامیر تم .خوش بختم واقعاً _

 تم.

 شکر.خدارو _

 وقتی بابا اومد گفت: 

 بهتره بریم خونه.، شههوا داره تاریک می _

سریع وسایل رو جمع کردن. به سختی از روی صندلی بلند شدم. هیچ کاو همه موافقت کردن 

 ری رو ب تنهایی نمی تونستم انجام بدم. همین که خواستم قدم بردارم. امیر علی داد زد:

 . تیفیالن می، اراه نرو وایسا _

 مد دستم رو گرفت و کمکم کرد که راه برم. با بغض گفتم:وا

 ولی پا دارم.، کنی؟ درسته که حامله امچرا این طوری می _

 یواش توی گوشم گفت:

 وظیفمه که مراقبتون باشم. .حق بده تو و پسرم جون منین بهم ، ولیدونم خانمممی _

 دلناز با ناز گفت:

 پس من چی؟ _
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 امیر با مهربونی گفت: 

 تو پرنسس منی. من که تو رو از همه بیشتر دوست دارم. _

 حتی بیشتر از مامان و داداشی. _

 چشمکی زد و گفت: ، به من نگاه کرد

 امانت و داداشت.از محتی بیشتر  _

 با این حرفش خندیدیم و سوار ماشین شدیم. هر کسی به طرف مقصدش راه افتاد.

 

 .حکایت همچنان باقیست ر،دفتاین به پایان اومد 

 

 .پایان

 

 . (کنم به تمام زنان عزیز سرزمینم)رمانم رو تقدیم می

 

 د. (به امید روزی که هیچ مادر و فرزندی دور از هم نباشن )

 mahsan_forum@جهت دانلود رمان بیشتر به کانال برتر ماه سان مراجعه فرمایید.  


