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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 :خالصه

 سادگی فقط من اشتباه تنها سادگی؟ اشتباه؟ عشق؟ بذارم، چی رو اسمش دونمنمی

 با. شد شروع کذایی شب اون از من بدبختی یهمه! گناه شایدم بود، عشق فقط بود،

 چیز همه عقایدم، اعتقاداتم، باورام، شد؛ رو و زیر چیز همه زندگیم، توی اون ورود

 مندعالقه بهش کردم اشتباه شاید کردم، باورش که کردم بچگی شاید. شد عوض

 !بسپارم تقدیر دست رو مآینده رو، حالم رو، خودم تونممی فقط شدم،

 

 

 دانلود رمان زمستان پر ماجرا

 های شیطونزاده دانلود رمان اشراف

 دانلود رمان به شیرینی یک رویا

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81%e2%80%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7/


                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

4 

 

 .شمرممی رو هامقدم

۱، ۲، ۳، ۴، ۵ 

 !گوشمه توی هاشونخنده صداهای

۶، ۷، ۸، ۹ 

 گفتناش، دارم دوست صدای

۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ 

 !دروغ به حتی بود؟ کی دارم دوست گفت بهم که باری آخرین

۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ 

 !باشه؟ داشته دوستم که بینهمی رو من اون مگه اصال

۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ 

 !بود پیشم مامانم کاش سردمه، خیلی

۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ 

 !شده تنگ براش دلم من ولی نکرد؟ طردم اون مگه کجاست؟ مامانم اصال

۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ 

 اسمش. رممیا در جیبم توی از رو اون کنه،می پاره رو افکارم یرشته گوشیم صدای

 دوسش من که نیست اسمی همون مگه این شه،می روشن و خاموش صفحه روی

 !رویاهام؟ قاتل نه، یا رویاهام، مرد اسم! داشتم؟

۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ 
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 .میشه قطع تماس

۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ 

 چیزی اون مگه این. ذارممی شکمم روی رو دستم خوره،می شکمم به که لگدی با

 چیزی همون مگه این کنه؟می شماری لحظه براش ایملهحا زن هر که نیست،

! ندارم؟ بهش حسی هیچ من چرا ولی کنه؟می ذوق براش حامله زن یک که نیست،

 !چرا؟! کنم؟نمی ذوق براش هازن بقیه مثل چرا

*** 

 :زنممی داد خورهمی صورتم به که آفتاب نور

 .بکش رو هاپرده مامان، -

 :زنهمی داد همیشه مثل مامانم

 !خوابی تو وقت اون میان، وخواهرت بابات االن کن کمکم بیا! ظهره لنگه پاشو دختر،-

 :میگم میرم، دستشویی سمت به که حالی در

 .کنممی کمکت میام االن خانوم، مامان چشم -

 .میاد در صداش باز که بوسممی رو مامانم میرم بعدش

 خدا، ای! نبوس رو کسی خیس صورت با گفتم بهت دفعه هزار! رو من کن ول دختر،

 بخور، رو تصبحونه بشین...! بشه بزرگ خوادنمی وقت هیچ! دختر این دست از

 .کن درست رو ساالد هم بعدش

 .خانوم مامان چشم-
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. بگیرم ایدقیقه ده دوش یک که دارممی بر رو محوله رممی میشه، تموم که ساالدم

. میاد آیفون صدای که گوشیم متس رممی میشه تموم که موهام کردن خشک

 :گفت مامانم

 .برگشته خواهرت حتما کیه، ببین برو سحر،-

 .دارمبرمی رو افاف

 کیه؟ -

 .منم -

 .کنممی باز رو در

 .اومدم من سالم، -

 !اومدی خوش آجی، سالم -

 کو؟ مامان عزیزم، مرسی

 :میاد در مامان صدای حین این در

 سحر؟ کیه -

 .کمک بیام و کنم عوض رو هاملباس رممی مامان، منم سالم، -

 .جونمه بابا دفعه این میاد، در آیفون صدای بازم

 .نباشی خسته بابایی، سالم-

 .نباشی درمونده بابا، دختر سالم-

 .نباشی خسته حاجی، سالم: مامان
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 .خانم باشی سالمت-

 .دخترم بیار چایی بابا برای سحر: مامان

 من. رممی فکر توی بیاد، جوش که ذارممی رو کتری. رمبیا چایی بابا برای که رممی

 خواهرم ندارم، بیشتر خواهرم یک. امنتیجه منتظر و دادم کنکور تازه و سالمه هجده

 من. دارهخونه مامانم و کنهمی کار بنگاه توی پدرم معماریه، یرشته دانشجوی هم

 صدای با زمانهم کتری صدای. خوشبختیم هم خیلی و هستم مخونواده عاشق

 .میاد در مامان

 چایی؟ این شد چی سحر، -

 .مامان اومدم-

*** 

 ایدقیقه10 کنم، استراحت کمی که اتاقم توی میرم و شورممی رو هاظرف ناهار بعد

. میرم فرو خواب به و گیرهمی خوابم هم بعدش کنم،می چت هامدوست با تلگرام توی

 .پرممی خواب از ترس با! هلرز می داره زمین تمام کنممی احساس

 :میگه که میاد ساناز صدای

 خبرهای که بشین تو اصال خوابی؟می قدر چه شیشه، ساعت تنبل، خرس پاشو-

 !دارم برات زیادی

 .بشنوم رو تو خبرهای خوامنمی بخوابم، بده اجازه! کن ولم ساناز اه -

 الله نامزدی جشن هفته آخراین که بدونی بخوای هم تو شاید گفتم! دانی خود-

 !کرده دعوت هم رو تو و دوستمه
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 .پرممی جا از فنر مثل

 مهمونیش حتما ندارم، شب لباس که من سانازی، وای میگی؟ راست! سحر؟ مرگ  -

 نه؟ یا مختلطه راستی! بزرگه

 هااین مامان ولی مختلطه، آره. میشی حالخوش همه این دونستمنمی! چته مرض،-

 قبول نیست معلوم! بابا از نگرفتیم رو شاجازه هنوز که ما هم تازش! ها بفهمن نباید

 .نه یا کنه

 .زنیممی حرف باهاش بیاد که امشب! خواهرم نداره غصه که این-

 .اوکی-

 .زنممی صدا رو بقیه و چینممی رو سفره میاد، بابا که شب-

 بابایی؟-

 بابا؟ جونم-

 بخوام؟ چیزی یک میشه-

 .بابا بگو-

 بریم؟ که دینمی اجازه سانازه، و من دوست نامزدی جشن هفته آخراین

 کیه؟ توندوست: مامان

 .مامان ستالله: ساناز

 :میده جواب بابا

 .نکنید دیر که شرطی به ولی باشین، خوش برین باباجان شهبا-
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 :گیممی هم با ساناز و من

 .بابا چشـــــم-

*** 

 توی چرخش از بعد کنیم، بازارخرید بریم که ساناز دنبال برم پنج ساعت بود قرارشده

 :میگم ساناز به بازار

 !بخرم چی دونمنمی ساناز وای -

 کردیم، رو و زیر رو بازار کل خب، بکن رو خریدهات زود نمونده، برام جونی! دختر-

 .نخریدی چیزی تو ولی

 !ببین رو مشکیه پیرهن اون ساناز، وای-

 !تو؟ بپوشی رو این خوایمی-

 مگه؟ داره اشکالی چه خب، آره-

 سرت؟ به زده تو! که نیست بیشتر پارچه مترنیم که این کردی، غلط تو-

 !دیگه خوبه همین خدا، رو تو نشو مامان مثل نده، گیر ساناز، اه-

 چیه؟ نظرت! دیگه ندازممی شال هم روش پوشم،می شلواری جوراب زیرش ببین-

 .بکن خوایمی کار هر دونم،نمی من -

 .خونه گردیممی بر و خرممی رو لباس اون رممی

*** 
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 رو لختم بلند موهای بیرون، میام حموم از و میگیرم دوش میرم که هست سه ساعت

 هم رو لباسم دم،می انجام مالیم خیلی آرایش یک میذارمشون، باز و کنممی خشک

 که وای فرستم،می س*و*ب یک خودم برای زنم،می آینه جلوی چرخی یک. پوشممی

 .تو رممی و زنممی در ساناز، اتاق طرف میرم! شدم خوشمل قدر چه

 .مآماده من سانازی -

 .بریم رو بپوشم رو مانتوم فقط م،آماده تقریبا هم من-

 و مادر و پدر. مهمونی ریممی و گیریممی تاکسی مامان، هایسفارش کلی از بعد

 بیش و کم تو، ریممی کنن،می الاستقب خوبی به ما از بودن، ایستاده در دم برادرالله

 راهنمایی اتاقی یک به رو ما و جلو میاد سفیدپوش خانم یک. بودن اومده هامهمون

 سالن، گردیممی بر بعدش کنیم،می رو هامونلباس یممی لباس، تعویض برای کنه،می

 هم ساناز و من کنن،می تعارف شربت بهمون. بودن اومده هامهمون یهمه تقریبا

 .میشه بلند صداها و سر و میان هم دوماد و عروس حین، این در. داریمبرمی

 یک توی میشم، هستن رقص پیست توی که جمعیتی به کردن نگاه مشغول هم من

 خوب تاریکه، کمی چون شنوم،می قشنگی و گیرا صدای یک که هستم ایدیگه عالم

 .ببینم رو قیافش تونمنمی

 .برقص و برو خب کنی؟می نگاه داری چرا-

 .ندارم رقص به ایعالقه-

 !شه؟می مگه رقص، به نداره ایعالقه میگه دختری شنوممی که باره اولین-

 !شده که حاال-

 بشیم؟ آشنا هم با بیشتر تونیممی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

11 

 

 :میدم رو جوابش سرد خیلی

 .نیست نیازی -

 هارقصیدن لمد این به هم باز یا میدی، رو من با رقص افتخار! خشنی خانم چه! اوه-

 نداری؟ ایعالقه

 .رقصمنمی هاغریبه با من ولی متاسفم،-

 که بشیم آشنا هم با بیشتر بده اجازه حداقل ولی راحتی، جور هر اوکی،! طور این که-

 .نیایم حساب به غریبه دیگه

 !ریخته دختر همه اون بشی؟ آشنا خوایمی چرا-

 .اومده خوشم تو از من ولی درست،-

 چی؟ که خب-

 خانم فعال درخدمتم، من بشیم، آشنا هم با دونستی صالح وقت هر منه، کارت این-

 !خشن

 قشنگی قامت چه کنم،می فکر خودم پیش و کنممی نگاه قامتش به دارم! رهمی و

 که این از قبل سانازه، که بینممی میام، خودم به تا! کلم پس زنهمی یکی که داره،

 .کیفم توی مکنمی قایم رو کارت بشه متوجه

 :میگه ساناز

 گفت؟می چی بود؟ کی یارو -

 .رفت دمنمی محلش دید! پرت و چرت دونم؟می چه-

 .بهتر-
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 .شام بریم-

 گردممی بر ببینم رو غریبه اون هم باز که این بدون من و شهمی تموم هم شب این

 .برهمی خوابم و تخت روی افتممی لباس با که مقدرخسته این خونه،

*** 

 آب به گلی دست چه ببینم برم که میشم آماده دارم. بدن رو کنکور نتایج قراره مروزا

 روش افته،می کارت یک به چشمم که کنممی رو و زیر رو کیفم توی وسایل دارم دادم،

 یعنی جونم، خدا وای! کردم کف. رادیولوژی متخصص دادفر، امیر دکتر. خونممی رو

 !باشه دکی که خوردنمی بهش اصال پزشکه؟ اون

 خنده خیلی بشیم؟ آشنا هم با بیشتر که بود داده پیشنهاد من به پزشک یک یعنی

 فکر از رو من مامانم صدای! خبره چه کرده فکر و خورده رو ظاهرم گول شاید داره،

 :میکنه خارج

 .شهمی دیرت برو دختر؟ موندی سحرکجا -

 .کردممی جمع رو وسایلم داشتم مامان، اومدم-

 .کنممی رفتن عزم و بوسممی رو مامانم و کنممی پام رو کفشم و در دم رممی

 :میگه مامان

 .برگردی خوب خبرهای با که انشالله یاورت، و یار خدا، سالمت، به برو-

 .مامان کن دعام-

 .عزیزم خواهرتم و تو دعاگوی همیشه -

 .خداحافظ خوشگلم، مامان من برم قربونت -
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 .مادر سالمت به -

 به فکر جور هزار کنم،می هم رو کار همین و برم پیاده رو جایی یک تا گیرممی میمتص

 تو رممی! ایستادم نت کافی جلوی که بینممی میام، خودم به تا و کنهمی خطور ذهنم

 :ومیگم

 .بگیرم رو کنکور ینتیجه اومدم نباشین، خسته سالم،-

 :میگه جااون مسئول

 .لطفا ملی تکار  شماره و فامیل و اسم-

 .سحرسلطانی-

 وقتی! شهمی هم همین و باشم شده قبول که کنممی خدا خدا و لرزنمی هامدست

 در صدام که گیرممی دهنم جلوی رو دستم بینم،می رو مرتبه و دهمی بهم رو برگه که

 :اومد آقایی یک صدای که کنممی بدو بدو بیرون، زنممی مغازه از تشکر بدون. نیاد

 !سلطانی خانم... سلطانی مخان-

 !نته کافی مسئول همون گردم،می بر

 جناب؟ افتاده اتفاقی بله-

 !نکردین حساب ولی شدین، حالخوش که کنممی درک خانم-

 .پیشونیم روی زنممی محکم

 شه؟می قدر چه! نبود حواسم اصال ببخشید، وای -

 .نداره قابلی -
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 .کنممی خواهش نه -

 .گردمبرمی و گیرممی پیش در رو مسیرخونه و دممی رو پولش میگه، رو مبلغ

 و زنیممی حرف هم با کمی رم،می ساناز اتاق سمت به سفره کردن جمع از بعد من

 بخیر شب -: میگم و کشممی خمیازه بخوابم، برم گیرممی تصمیم کنیمومی شوخی

 .خواهری

 !نمیشی بزرگ وقت هیچ تو! سحر اه-

 .هترهب بمونم طورهمین -

 کیفم سمت رممی همه از اول اتاقم، توی رممی و میدم سر ایمستانه یقهقهه بعد

 بهش نگاهی یک و میارم درش افته،می کارت به چشمم که بیارم، در رو گوشیم که

 واقعا! نه میگه حسی یک و بدم پیام بهش که دهمی قلقلکم حسی یک ندازم،می

 خودم با. نیمه و یازده ساعت ندازم،می عتسا به نگاه یک کارکنم، چی دونمنمی

 میگم

 .ساعت این خوابه حتما! بابا خیالبی -

 :میگم خودم به دوباره ولی

 !خوابه؟می ساعت این کی آخه؟ تو میگی چی اه -

 :میدم پیام بهش و زنممی دریا به رو دلم

 هستین؟ خوب سالم -

 :نویسممی ارهدوب و کنممی حذفش کنم، سند رو پیام که این از قبل

 .شدم مزاحم شب وقت این ببخش بخیر، شب سالم،-
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 رمانم کتاب. ذارممی کنار رو گوشی و کنممی سند رو پیام بشم، دل دو که این از قبل

 .میاد گوشیم پیام صدای که خوندن، به کنممی شروع و دارمبرمی رو

 :کنممی باز رو پیام و دارممی برش زودی

 شما؟ کنممی خواهش سالم -

 !خشن یغریبه همون-

 دادی؟ پیام که شد چی بودم، منتظرت غریبه؟ خوبی-

 !دونمنمی-

 !غریبه بگم همش که شهنمی بدونم؟ رو اسمت تونممی! طوراین که-

 .سحره اسمم-

 دونی؟می که منم اسم سحرخانم، بختمخوش-

 .دونممی بله،-

 بشیم؟ آشنا بیشتر تونیممی:-

 بشی؟ آشنا من با خوایمی چرا-

 پرسی؟می رو سوال همین دفعه هر چرا-

 دکتر؟ آقای ندین جواب سوال با رو من سوال شهمی-

 !دکتر آقای نه امیر، بگو من به اوه،-

 .بخیر شب ،دکتر آقای کنممی رو خودم سعی-

 .سحرخانم بخیر شبت امیرم،-
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 پیش طورینهم تونمنمی ولی! شیرینیه خیلی حس بگم دروغ هم خودم به تونمنمی

 گوشیم! دمنمی پیام بهش دیگه! کنهمی قلفتی رو پوستم بفهمه مامان اگه وای، برم،

 .خوابممی و کنممی کوک رو

 گیرم،می ایدقیقه ده دوش یک رممی شم،می بیدار خواب از گوشیم صدای با صبح

 نجی شلوار و ایسرمه مانتوی و کشممی سشوار رو بلندم و لخت موهای هم بعدش

. بیرون زنممی خونه از صبحونه بدون و پوشممی رو مشکیم یمقنعه و مشکی

 که هستم، غرق خودم افکار توی برم، پیاده رو مسیری یک تا که بودم گرفته تصیمیم

 و خاموش دکتر اسم ندازم،می صفحه روی اسم به نگاهی خوره،می زنگ گوشیم

 قطع که این از قبل! بزنه نگز  نداشتم انتظار چون کنممی تعجب شه،می روشن

 :کنممی برقرار رو تماس بشه،

 !بله؟ -

 نبودی؟ که خواب خانم، بخیر صبح سالم -

 گرفتین؟ تماس ساعت این افتاده اتفاقی بیدارم، نه -

 صبحونه هم با داری وقت اگه بگم زدم زنگ! مگه؟ باشه افتاده اتفاقی باید حتما! نه -

 بخوریم؟ رو

 کنجکاوی حساب به بذارین شما دادم، پیام شما به کردم شتباها من! دکتر آقای -

 تماس دیگه هم شما بدم، پیام بهتون دیگه نیست قرار! ایدیگه چیز هر یا دخترونه

 !خواهشا نگیرین

 این به چرا و کردم پیدا حسی چه لحظه در دونمنمی. کنممی قطع خداحافظی بدون

 سایلنت رو گوشیم دم،نمی حس ینا به اهمیتی کارم؟ از شدم پشیمون سرعت
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 که کارم. دممی تکون دست ماشینی یک برای و کیفم توی کنممی پرتش و کنممی

 هم رو کار همین و بزنم پگاه به سری یک گیرممی تصمیم شه،می تموم مشاور پیش

 .زنممی رو زنگ. کنممی

 کیه؟ -

 .خاله سحرم -

 .تو بیا خاله، اومدی خوش -

 بینممی رو ایستاده من منتظره در دم که پگاهی بندم،می سرم پشت رو در و تو رممی

 :گهمی پگاه و

 !بزنه سر بهش باید که داره دوستی یک اومد یادش خانم عجب چه -

 !زنیمی سر خیلی تو که نه -

. پگاه اتاق توی رممی خاله با پرسی احوال بعد تو، ریممی و بوسیممی رو دیگههم

 :گممی بهش

 مدت؟ یک زده غیبت که کجایی ببینم بگو ب،خ -

 !کار و کار و کار همش اومده، در پدرم نگم برات سحری، وای -

 .گذرهمی نداره اشکال -

 خبر؟ چه بگو، خودت از تو -

 .بگم برات که بشین بیا زیاده، که خبرها -
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 نیمکمی بازی و شوخی و زنیممی حرف دری هر از و هستم پگاه پیش ظهر، از بعد تا

 میز ساناز و من میاد بابا تا شینم،می وی تی پای کمی خونه، گردممی بر وقتی... . و

 :گهمی بابا بیان، تا زنممی صدا رو بابا و مامان چینیم،می رو شام

 کردی؟ کار چی بابا سحرجان، خب -

 .خوادمی چی خدا ببینم تا حاال داد، مشاوره بهم مشاور پیش رفتم -

 .دخترم خیره که شاءهللاان -

 توی رممی عذرخواهی یک با امخسته زیادی چون و شورممی رو هاظرف شام از بعد

 دکتر از پاسخبی تماس تادوازده کردم، شصفحه به نگاهی گوشی، سمت رفتم. اتاقم

 !پیام تاچهار و

 :1پیام

 !ندارم مزاحمت قصد من نشه، سوءتفاهم سحرخانم -

 :2پیام

 .بده ابجو کنممی خواهش -

 جواب تاملی هیچ بدون لرزه،می دستم توی گوشیم که کنم باز رو سه پیام خواهممی

 :دممی

 !بله؟ -

 :میاد دکتر صدای

 !کردی جونم نصف که تو دختر -

 .بود سایلنت گوشیم -
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 بزنی؟ حرف تونیمی سرت، فدای -

 .بله -

 خواستم فقط ارم،ند هم رو وقتش اصال و ندارم مزاحمت قصد اصال من سحر، ببین-

 !زیادیه؟ یخواسته خیلی ببینمت،

 ببینیم؟ رو دیگههم داره دلیلی چه -

 .بزنم حرف باهات خواممی -

 .بکنم رو فکرهام باید دونم،نمی -

 فردا صورت هر در کارکنی؟ چی قرار مگه! که خوادنمی کردن فکر دخترخوب، -

 .ونیز یکافه نه ساعت

 ...این اما -

 .بخیر شب فردا تا نداره، اگر و اما -

 به و کشممی دراز. شنوممی رو بوق صدای فقط! نداد من به رو خداحافظی فرصت

 چه به اصال بزنه حرف من با قراره مورد چه در که این به کنم،می فکر هاشحرف

 از آفتاب نور با صبح. برهمی خوابم کی دونمنمی که بودم فکر توی بیرون؟ برم ایبهونه

 نشون رو دقیقه پنج و پنجاه و هشت ساعت کنم،می ساعت به نگاهی پرم،یم خواب

 بیرون میام. گیرممی ایدقیقه پنج دوشی و حموم توی رممی شم،می پا بدو بدو! دهمی

 مشکیم جین شلوار و مانتو بندم،می اسبی دم کنم، خشک که این بدون رو موهام و

 رو صورتیم رژلب و گیرممی دوش عطرم با. کنم،می سرم آبی شال یک و پوشممی رو

 به آینه توی رو آخر نگاه. ریمل از کمی طور همین زنم،می ازش کمی و دارممی بر
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 اتاق از! نیمه و نه ساعت! اوه کنم،می ساعتم به نگاهی! شدم عالی ندازم،می خودم

 بیرون

 :زنممی صدا رو مامن و زنممی

 !خــانم؟ مامان... مـــامـــان-

 سرخیابون، تا و زنممی بیرون خونه از! بهتر چه نیست، خونه کسهیچ که این ثلم

 :گممی و شممی سوار گیرم،می تاکسی و رممی پیاده

 .ونیز یکافه رممی آقا -

 هم خودم! باشه نرفته که کنممی خدا خدا شم،می پیاده و کنممی حساب رو کرایه

 به نگاه یک و تو رممی! باشه مونده منتظرم و هباش نرفته که مهمه برام چرا دونمنمی

 و کنممی نگاه رو سرم پشت نشستن، آقایی و خانم یک. خلوته ندازم،می کافه

 :گممی و جلوتر رممی گوشیشه، توی سرش! بینمشمی

 .سالم -

 .اومدی خوش! شدممی ناامید داشتم کمکم دیگه-

 .داشتم کار کمی شد، دیر ببخش-

 . نبشی سرت فدای-

 .مرسی-

 خوری؟می چیزی-

 .شیر با قهوه-

 !گارسون-
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 قربان؟ بله: گارسون

 .شیر با قهوه یک-

 .میارم االن بله،:.گارسون

 .شنوممی خب-

 داری؟ قشنگی هایچشم گفته بهت کسی حاال تا-

 .بود نگفته کسی نه ممنون،-

 باشیم؟ هم با شهمی. سحر،-

 چی؟ یعنی-

 .بیام در فکرت از تونمنمی مهمونی شب از واقعا! دیگه بشیم دوست هم با-

 ...من اما-

 .رهمی و ذارهمی رو قهوه مونه،می نصفه حرفم میاره، رو سفارشمون و میاد گارسون

 ترسی؟می چیزی از ذاری؟می راهم سر مانع همه این چرا چی؟ اما-

 !تونمنمی من-

 !چرا؟-

 جوراین که شدم بزرگ ایهخونواد توی من یعنی! بفهمن مخونواده ترسممی چون-

 !عیبه هارابطه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

22 

 

 از اگه و بشم آشنا باهات خواممی! نیست مزاحمت قصدم گفتم که من سحر-

 میون در هاخونواده با رو چیز همه اومد خوشت یعنی اومد، مونخوش دیگههم

 هوم؟ بذاریم،

 .کنم فکر باید دونم،نمی-

 !ها باشه مثبت وابتج فقط! بانو فکرکن خوایمی قدر چه هر اوکی،-

 .گیرممی تماس باهات شده دیرم برم، خواممی هم االن -

 .رسونمتمی-

 .خداحافظ رممی خودم ممنون، نه-

 زنممی که همین. شممی خارج جااون از بدم، بهش اعتراضی فرصت که این قبل

 اسم کنم،می شصفحه به نگاهی میارم، درش کیفم از خوره،می زنگ گوشیم بیرون

 بهش من بدم جوابی چه! کجایی بپرسه زده زنگ حتما! خدا وای روشه، مامان

 :کنممی برقرار رو تماس بشه قطع اینکه آخه؟قبل

 .مامان سالم-

 کجایی؟ هست معلوم سالم علیک-

 .گردنمی بر زود بهتره، نمونم منتظر گفتم نبودین هم شما مامان، خونهکتاب اومدم-

 میای؟ کی خب خیلی-

 .همرا توی-

 .باش خودت مواظب-

 .خوشگلم مامان چشم-
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 به راه توی گم،می بهش رو خونه مسیر و شممی تاکسی سوار و کنممی قطع رو تماس

 شم،می اذیت خیلی که دونممی باشم باهاش بخوام اگه. کنممی فکر امیر هایحرف

 که االن هم بعدش رفتن؟ بیرون برای بگم دروغ مخونواده به باید طور همین یعنی

 هم طرفی از! شممی غافل درس از زندگیم، توی بیاد اون اگه و شدم قبول دانشگاه

 اون بودم، صمیمی ساناز با کاش! ترسممی ولی کنم تجربه رو حس این دارم دوست

 بابا و مامان فهمیدن بفهمه اون اگه! نه ولی کنم مشورت اون با تونستممی وقت

 ؟!اخه دادی قرار من راه سر رو اون چرا کنم، کار چی دونمنمی واقعا! خدا ای! حتمیه

 .رسیدیم خانم:راننده

 ندازممی رو کلید. کنممی ساعت به نگاهی شم،می پیاده و کنممی حساب رو کرایه

 .دماغم به خورهمی مامان فسنجون بوی کنم،می باز رو در تو،

 !گشنمه قدر چه که دونینمی مامان، وای مامانی، اومدم من-

 دختر؟ کار چی خونهکتاب رفتی -

 .دیگه بودم رفته کتاب خرید برابی خب! وا -

 کتاب؟ کو پس! نبودی دروغ اهل که تو -

 :گممی و شینممی و کنممی پرت کاناپه روی رو کیفم خیالبی و بازمنمی رو خودم

 .بخرمش نتونستم و بودن کرده تموم خواستممی که کتابی خب -

 االناس که بشور هم رو صورت و دست کن، عوض رو لباست شوپا! تو دست از -

 .میان پدرت و خواهر

 !مامانم چشم -
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 ب**ل زیر زمانهم و هستم مانتوم هایدکمه کردن باز مشغول اتاقم، توی رممی

 .کنهمی جلب رو توجهم گوشیم پیام صدای که خونممی آهنگ

 رسیدی؟ خانوم خوشگل:پیام

 میام، خودم به تا ولی بزنم؛ لبخند که شهمی باعث چی دونمینم خونم،می که رو پیام

 زود که کرده خودش پیش فکری چه این اه،! شینهمی لبخندم جای غلیظی اخم یک

 روی کنممی پرت رو گوشی! ها ندادم بهش جوابی هنوز خوبه! شه؟می پسرخاله

 رو ساعتی که گیرممی تصمیم ناهار، خوردن از بعد. رممی کمد طرف وبه تخت

 .کنممی هم رو کارهمین و کنم استراحت

 رو خودش بده، جواب رو گوشیت! پاشو خوابیمی قدر چه! دختر پاشو سحر:ساناز

 دکتر تو هایدوست حاال تا کی از کیه؟ دکتر ببینم بگو... خورد زنگ که بس کشت

 !خبرم؟بی من شدن مکتر

 بدون کشم،می دستش از رو گوشیم. پرممی جام از فنر مثل ساناز هایحرف باشنیدن

 .کنممی ریجکت معطلی هیچ

 ندادی؟ جواب چرا اصال. دادممی بهت خودم گفتیمی خب! روانی؟ چته -

 جز نیسن کسیهیچ هم این کنم؟می دخالت کارات تو من مگه ساناز؟ چه تو به -

 تگذاش رو دستش ساناز. کردم سیوش دکتر شده قبول پزشکی یرشته چون! دوستم

 :گفت و چونش زیر

 مخملیه؟ هامگوش یا طوسیه رنگم سحر -

 .بخوابم خواممی بیرون، برو پاشو هم االن! دوش هر -

 .کشممی خودم روی رو پتو و تخت روی ندازممی رو خودم هم بعدش
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 .مونخونه بیاد ریحانه یعمه قرار که پاشو چنده؟ ساعت دونیمی هیچ! پاشو -

 !ندارم حوصله اصال خدا، وای -

 که دونیمی! شهمی ناراحت خیلی که رو حرف این نزنی بابا جلو وقت یک! ها زشته -

 داره؟ عالقه ریحانه عمه به قدر چه

 .شممی پا االن! بابا خب خیلی -

 .مامان کمک رممی من اوکی، -

 زنگ گوشیم که بشورم و صورتم و دست برم که شممی بلند بیرون، رهمی که ساناز

 :دممی جواب باال بره صداش که این قبل کنم،می شصفحه به نگاهی. خورهمی

 !بله؟ -

 دی؟می جواب تماس چندین بعد و هستی مدلی این چرا تو -

 داشتین؟ کاری -

 .بدونم رو جوابت زدم زنگ -

 .نکردم فرصت یعنی نکردم، رو فکرام هنوز من اما -

 این از بیشتر تونمنمی واقعا نچو دم؛می وقت بهت فرداشب تا من! خب خیلی اوم -

 .کنم صبر

 !خداحافظ فردا تا پس! باشه مثبت جوابم که نباشین امیدوار هم زیاد -

 آسونی این به باش مطمئن! بشه مثبت تا زنممی زنگ و رممی و میام قدر این -

 .بانو خداحافظ شم،نمی خیالتبی
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 من ساناز صدای. نممومی جملش درحیرت دست به گوشی من و شهمی قطع تماس

 :کنهمی خارج فکر از رو

 سحر؟ خوابی هنوز -

 .بیدارم -

 .بیرون زنممی اتاق از و جیبم توی ذارممی و کنممی سایلنت رو گوشیم -

 یک کنم،می باز رو کابینت در کارکردنن، سانازمشغول و مامان آشپزخونه، توی رممی

 .شینممی کانتر روی میرم ریزم،می چایی خودم برای و دارممی بر فنجون

 نشستنه؟ جای جااون آخه! بشی؟ بزرگ خوایمی کی سحر،تو:مامان

 !دیگه گیرنده مامان -

 هامهمون جلوی مدلی این خوایمی. بکش صورتت و سر به دستی یک پاشو:ساناز

 بشی؟ ظاهر

 نیست؟ ایدیگه امر. رممی شه تموم چاییم بذار خانم، آجی چشم -

 .زمعزی نه: ساناز

 رم،می اتاقم سمت به سرجاش، ذارممی و شورممی رو فنجونم شهمی تموم که چاییم

 امیر یاد آب زیر. گیرممی ایدقیقه ده دوش. حموم رممی و دارمبرمی رو حولم

 بدم، بهش جوابی چه باید واقعا دونمنمی! شدم صیمیمی زود چه اوه افتم،می

 موهام اتاقم، سمت رممی بیرون، میام حموم از. کنم مشورت پگاه با گیرممی تصمیم

 انتخاب آبی رنگ به زانو سر تا تونیک یک هاملباس بین از. کنممی خشک رو

 بیرون. بیرون رممی کنممی سرم هم سفید شال یک. سفید ساپورت با کنم،می
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 که این مثل کنه،می باز رو در مامان شه،می در زنگ صدای با زمانهم اومدنم

 :شهمی بلند سحر صدای اومدن، هاونمهم

 .اومدن هامهمون بگو بابا به برو سحر -

 رو بابا و تو رممی بفرمایید شنیدن از بعد زنم،می در و بابا اتاق سمت رممی هم من

 :گممی بینم،می دست به قرآن و سجاده

 .اومدن اینا عمه که بگم اومدم باشه، قبول بابایی -

 .دخترم یامم االن اومدن، خوش -

 .رممی هامهمون سمت به و بندممی هم رو در بیرون رممی

 .اومدین خوش سالم -

 .دادن رو جوابم همه

 هم زنگ یک که تو شده، ذره یک برات دلم که ببوسمت بیا عمه، دل عزیز بیا: عمه

 !زنینمی عمت به

 .کنممی روبوسی باهاش و عمه سمت رممی

 !شدم حالخوش خیلی شدی، قبول گاهدانش شنیدم عزیزم، بشین: عمه

 .عمه ممنون: من

 .سحرجان باشی موفق: امیدآقا

 .عمو ممنون -

 .سحرخانم باشی موفق: پرهام و پندار
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 .چنینهم مرسی-

 که پنجمه سالل پندار. سالشونه چهار و بیشت و قلوان دو هایبرادر پرهام و پندار

 نیست، درس اهل زیاد هم هامپر . آزمایشگاهیه علوم رشتش و خونهمی درس داره

 :میاد بابا صدای که هستم افکارخودم توی.سربازی رفت و کرد ول نصفه

 .اومدین خوش خیلی سالم -

 بیرون، زنممی اتاق از آوردن چایی بهونه به دونم،نمی جایز رو نشستن دیگه که من

 از پیام م،میار  درش لرزه،می جیبم توی گوشیم که هافنجون توی ریزممی چایی دارم

 :دکتره طرف

 !جانم؟ گویینمی تو و خوانمتمی وقتی شود،می فلج ذهنم-

 بدم جواب که کنممی فکر این به دارم زنم،می نامحسوس لبخند یک پیام، خوندن با

 توی ذارممی رو گوشی ببینه رو پیام که این قبل آشپزخونه، توی میاد ساناز که نه، یا

 :گهمی سحر موقع همون جیبم،

 !دختر؟ دیمی لفتش همه این چرا! ها بیاری چایی رفتی سحر-

 چته؟ خب، اومدم -

 من کنه، تعارف و ببره که ساناز دست دممی و ریزممی چایی هم هافنجون بقیه توی

 :میاد حرف به امیدآقا که شینممی شونپیش رممی هم

 بدی؟ تحصیل ادامه خوایمی ایرشته چه توی سحرجان، خب -

 .عموجان التوک -

 .باشی موفق که امیدوارم خوبیه، یرشته! احسنت -
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 .عمو ممنونم -

 ریم،می در دم تا همه کردن بدرقه برای کنن،می رفتن عزم همه شام صرف بعد شب

 :گهمی و ه*س*بومی رو من بره خوادمی که عمه

 معروس خوادنمی دلم هیچ بده، مشقت و درس به رو حواست عزیزم، باشی موفق-

 .باشه دارخونه

 :گفتم و خندیدم حرفش این به

 .خوامنمی شوهر حاالها حاال من چیه؟ عروس! ها خوشه دلت عمه -

 .خواستگاری میایم موقع همون بخوای، که وقت هر -

 اتاقم، توی گردمبرمی من و بیرون رهمی عمه خداحافظی، از بعد! حرفیه هم این

 :دممی پیام پگاه به و دارممی بر رو گوشیم

 .دارم کارت پیشم؟ بیای سر یک تونیمی ای؟کاره چی فردا پگاهی، سالم -

 :کنممی بازش پگاهه، ازطرف میاد، گوشیم پیام صدای دقیقه 5 بعد

 .میام10ساعت اوکی سالم -

 دونمنمی رمان، خوندن به کنممی شروع کنار، ذارمشمی و کنممی سایلنت رو گوشیم

 شم،می بیدار مامان صدای با صبح. هبر می خوابم کی و چطور

 توی رممی شم،می بلند. میده نشون رو نیم و نه کنم،می ساعت به نگاهی

 صبحونه خودم برای و آشپزخونه توی رممی صورتم، و دست شستن بعد دستشویی،

 :گهمی و آشپزخونه توی میاد مامان که خورممی دارم ذارم،می

 بری؟ جایی خواینمی که تو کنم، یدخر  بیرون رممی دارم من سحر -
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 .جااین بیاد قراره پگاه نه -

 !ها کنی پذیرایی دوستت از -

 .مامان چشم -

 هدفبی ویتی پای و کنممی جمع رو صبحونه هایظرف شم،می پا رهمی که مامان

 :دارممی بر رو اف اف زنن،می رو زنگ یهو کنم،می رو و زیر رو هاکانال و شینممی

 کیه؟ -

 بازکن: پگاه

 .کاناپه روی شینیممی و بوسیمبمی رو دیگههم. تو میاد پگاه و کنممی باز

 بیارم؟ برات خوریمی چی-

 .بیار خنک پرتقال آب برام دختر، جهنمه بیرون وای -

 هم اون شینم،می ذارم،می جلوش و ریزممی شربت براش و آشپزخونه توی رممی

 .کشهمی سر نفس کی و دارهمی بر رو لیوانش

 .چسبید گرم دمت! اخیش -

 .وجودت گوارای -

 کشوندی؟ دنیا سر اون از رو من که چیه کارت ببینم، خب -

 :حرفم توی پرهمی پگاه بزنم، حرفی خواممی تا کشم،می عمیق نفس یک

 .بگو خب! جدیه قضیه که این مثل کشی،می عمیق نفس اوه، -

 !گممی چشم بدی اجازه عالیجناب اگه -
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 :گهمی و ذارهمی چونش زیر رو دستش ندازه،می پا روی پا و شنهمی صاف پگاه

 .گوشم پا و سر بگو، -

 .بگم برات اول از بذار اصال شم، دوست باهاش که داده گیر بهم نفر یک پگاه -

 که هاامحرف امروز، به تا دیدارمون و تماس و گفتن مهمونی روز از کنممی شروع و

 :میاد حرف به پگاه شهمی تموم

 باهاش بگم تونمنمی داری تو که ایخونواده این با! بگم چی دونمنمی سحر، خب -

 بابا! دکیه که هم طرف نیست، بد تجربه برای کنی احتیاط بتونی اگه ولی شو؛ دوست

 !خورده تورت به دکی که حالت به خوش

 .بدم بهش جوابی چه که اینه مهم! نیست مهم اینش پگاه-

 ببینم باشم، باهات مدتی یک تا خواممی بگو بهش برو کن، کاری یک خوایمی خب-

 هوم؟ گیرم؛می تصمیم وقت اون حالجی؟ مرده چند اصال

 :گممی بهش گه،نمی هم راهبی بیبنممی و کنممی فکر یکمی

 .کنممی رو کار همین خوبیه، فکر این آره -

 بر. کنممی شبدرقه در دم تا هم من کنه،می تنرف عزم وقتی شینه،می دیگه یکم پگاه

 :شنوممی رو مامان صدای که اتاقم، توی گردممی

 مادر؟ سحر،کجایی -

 :گممی و بیرون زنممی اتاق از

 .نباشین خسته مامان، جاماین -

 .کانتر روی ذارممی و گیرممی ازش رو خریدها
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 هنوز؟ نیومده کو؟ پگاه-

 .شرفت و اومد مامان چرا -

 .دخترم خب گرفتیشمی ناهار برای زود؟ همه این چرا! وا -

 .بمونه تونستنمی مامان، داشت کار -

 .مادر کن پاک رو هاسبزی نداری کاری اگه خب، خیلی... آها-

 .مامان باشه -

 صدای که ناهاره کردن درست سرگرم هم مامان ها،سبزی کردن پاک به کنممی شروع

 :میاد ساناز

 .خودم کشزحمت هایخانم دوتا به سالم -

 :گهمی ساناز دیم،می رو جوابش من و مامان

 !گشنمه خیلی آخه مامان؟ آمادس ناهار بیام و بگیرم دوش که برم من تا -

 .بگیر رو دوشت برو عزیزم، آمادس -

 .اوکی -

 ساناز تا بچینم رو سفره و بشورم رو دستام تا شممی پا کنم،می تموم که رو سبزی

 با 4 ساعت. کنممی هم رو کار همین و بزنم چرتی که اتاقم توی رممی ناهار بعد اد،بی

 سبز فلش بندازم، نگاهی شصفحه به که این بدون پرم،می خواب از گوشیم صدای

 :زنممی رو

 بله؟ -
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 خوابی؟ -

 .بودم خواب بله -

 .دونستمنمی ببخش، -

 داشتین؟ کاری نیست، مهم -

 رفت؟ یادت رو قرارمون -

 قرارمون؟ -

 .بدی رو مثبتت جواب بهم امروز بود قرار -

 !مثبت گیمی که مطمئنی ازخودت خیلی -

 .جورایی یک -

 .بگم بهتون تلفنی تونمنمی من صورت هر در -

 ببینیم؟ رو هم که داری آزاد وقت کی اوکی -

 .5 ساعت امروز -

 ونیز؟ همون کجا؟ -

 .فعال پس ونیز، همون باشه -

 دنبالت؟ بیام دینمی آدرس -

 .خداحافظ میام، خودم نیست، نیازی -

 10دوش یک شم،می بلند. کنممی قطع بدم خداحافظی فرصت که این بدون

 شلوار و شال با کنم،می انتخاب رو سبزم مانتوی هاملباس بین از و گیرممی ایدقیقه
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 ندازممی هم رو هامچتری بندمش،می اسبی دم کنم،می خشک رو موهام مشکی،

 هم رو چشم خط زنم،می لبم به و دارممی بر رو صورتیم ب**ل رژ پیشونیم، روی

 اتاق سمت رممی بیرون، زنممی اتاق از. کنممی رفتن قصد و کشممی چشمم داخل

 :گممی مامن به و تو رممی شنوم،می رو تو بیا صدای که این بعد زنم،می در مامان،

 گردممی بر زودی خرید، مر می پگاه با من مامان-

 نرفتین؟ صبح همون چرا خریدکردنه؟ وقت چه االن -

 داره؟ اشکالی چه خب ریممی االن داشت، عجله صبح که بگم بار چند خب -

 هم خودت مواظب نکنی، سایلنت رو گوشیت! ها برگردی زود زبونت، دست از -

 .باش

 .فعال مامان چشم -

 تاکسی سوار بیرون، زنممی خونه از و کنممی پام رو امهکتونی و بیرون زنممی اتاق از

 نگاه! راهم توی که ساعته ربع چیه؟ دلیلش دونمنمی دارم، استرس همش شم،می

 بود خلوت قبل یدفعه مثل کافه تو، رفتم و کشیدم عمیقی نفس بود، 5 کردم ساعتم

 شینم،می و کنممی انتخاب رو میزها از یکی بود، نیومده هنوز شازده که این مثل و

 بله ندازم،می در به نگاهی میاد، در صدا به در یزنگوله که امنشسته کامل هنوز

 !زده تیپی چه خدا، وای. بود خودش

 به! گرفته رو کافه کل عطرش بوی سفید، کت و مشکی پیرهن و مشکی جین شلوار

 .اومد سمتم

 نکردم؟ دیرکه بانو، سالم-

 .رسیدم ناال همین هم من نه، سالم -
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 :پرسهمی نشستن بعد

 خوری؟می چی -

 قهوه -

 زیاد؟ شیر با -

 بله -

 و گیرهمی رو هامونسفارش و میاد هم اون ده،می تکون دست گارسون برای امیر

 .رهمی

 خوبی؟ خب.-

 خوبی؟ شما مرسی-

 .خوبم بله تو، بشم اگه-

 .زنممی رنگیکم لبخند حرفش به

 !نکن دریغش وقت هیچ داری؛ قشنگی لبخند-

 .رهمی هم بعدش و میاره رو هامونسفارش گارسون

 نشده؟ باز روت هنوز یا حرفی کم سوال، یک-

 .حرفم کم-

 .شنوممی سحرخانم خب! مشترک ینقطه اولین... اوم-

 .رسیدم نتیجه یک به تنها و کردم فکر خیلی حاال تا دیشب از-

 ...خب-
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 !امتحانی ولی شممی دوست شما با-

 .خندهمی صدابی و پایین دهمی ور  سرش

 خندین؟می چی به ببخشید،-

 فعال من خواستگاری؟ بیام فردا همین قرار مگه چیه؟ امتحان خوب دختر آخه-

 هم با امتحانی رو مدت یک این نیست حرفی باشه، ولی! بشیم آشنا هم با خواستم

 هوم؟... باشیم

 .باشه-

 .چیزی یک فقط -

 چی؟-

 .نزن صدا جمع لفع با رو من دیگه-

 .کنممی رو خودم سعی-

 .بگو خودت از هم یکم خب... بخور رو تقهوه حاال خوب، دختر آفرین-

 :گممی و میام حرف به میذارم، میز روی رو فنجونم که طورهمون

 قبولم که دادم کنکور امسال دارم، خواهر یک هستم، خونواده دوم یبچه من خب -

 !همین رشتم، انتخاب منتظر و شدم

 بری؟ خوایمی ایرشته چه-

 .وکالت -

 کنی؟می زندگی کجا ،.عالی هم خیلی -
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 .کامرانیه -

 جایی؟ چه اوه -

 .بگو ازخودت هم تو یعنی... شما خب-

 :گهمی و ذارهمی چونش زیر رو دستش -

 که این و دونیمی که هم شغلم دارم، برادر یک و امخونواده دوم یبچه هم من -

 کار بیمارستان توی هاصبح من کارمه، محله نزدیک و تجریشه منهخو مستقلم،

 .مطبم توی هاظهر از بعد و کنممی

 باشم؟ نشده کارتون مزاحم وقت یک -

 ...شممی دنیا خیالبی کال سهله، که کار تو خاطر به مراحمی، همیشه تو عزیزم -

 خور،همی ساعتم به چشمم که خندممی حرفش این به و پایین ندازممی رو سرم

 !شد دیرم خدا وای هفته، ساعت

 .برم باید من! شده دیرم ولی ببخش-

 .بریم باهم که کنم حساب بذار پس اوکی -

 .رممی خودم ممنون نه -

 .رسونمتمی خودم بذارم، محاله -

 وقت؟ یک نباشم مزاحم -

 !ابدا -
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 بیرون، ریممی هم با دوتایی بعدش کنه،می حساب هم امیر میارن، رو حساب صورت

 صدای میاد، در حرکت به ماشین که همین شیم،می سوار اش،bmw ماشین سمت

 .شهمی بلند هم موزیک

 عالقه کالمبی موزیک به که باشی هاییآدم دسته اون از تو یعنی... نه شما کنم فکر -

 نه؟ دارن،

 :دهمی رو جوابم بعد خندهمی اول امیر

 .بدم گوش ترانه میاد پیش کم، دم،می شگو کالمبی همیشه من آره، -

 .خوبه-

 چی؟ تو -

 .باکالم بیشتر ولی هردو، تقریبا -

 .عالیه -

 سحر؟ کارس چی بابات -

 .داره امالک بنگاه -

 .طوراین که -

 شی؟نمی دلخور بپرسم سوال یک -

 .کنممی خواهش! نه -

 من با دوستی برای وقت اون بودی، قیافه و شکل اون با تو مهمونی توی شب اون -

 اجازه پدرت یعنی ممکنه؟ طور چه مخالفن؛ هارابطه جور این با مخونواده گفتیمی
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 دوست پسری با دهنمی اجازه ولی مختلط، مهمونی توی بیای تیپ اون با دهمی

 هوم؟... بشی

 اگه چون مختلطه؛ مهمونی که نگفتیم هم بابام به بود، خواهرم دوست نامزدی اون -

 .بده اجازه که بود محال یدفهممی

 !ها نکردی درستی کار! بد دختر گفتی دروغ پس -

 :پایین ندازممی رو سرم زدهخجالت

 ...خب ولی توئه، با حق بله -

 مختلطش نوع از نه ولی مهمونی، ریمی خودم با بعد به این از گذشت، خیالبی -

 .عزیزم

 .خندممی حرفش این به

 بگم؟ رو یچیز  یک تونممی آقاامیر -

 :گهمی دهمی تکون رو سرش زمانهم و دهمی سر بلندی یامیرقهقهه

 !سحرخانم بگو -

 :گممی متعجب

 !خندی؟می چی به -

 بگو االن سختته؟ خیلی! امیر بگو گفتم عزیزم؟ چیه آقاامیر زدنت، حرف مدل به -

 !بگو... امیر

 .امیر -
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 حاال خب چسبونی؟می اسمم به چیزی یک هی که داشت، مشکل کجاش! باریکال -

 .بگو رو چیزت

 :گممی میکنم بازی انگشتام با که حینی در

 نیستم، دخترا بقیه مثل من بگم خواممی یعنی.... دونیمی خب... چیزه... من -

 برم تا حداقل تابستونه که هم االن بیرون، برم خواست دلم که هروقت یعنی راحتم

 !سختمه کمی دانشگاه

 سرت فدای اوردی؟ فشار خودت به همه این مسئله این خاطر به ه؟همین مشکلت -

 هوم؟ مهر تا کنممی صبر ولی سخته ندیدنت درسته عزیزم،

 ...مرسی -

 برم؟ سمت کدوم از بگو حاال خانمی، نیست تشکر به نیازی -

 .گذرهمی سکوت توی راه یبقیه دم،می بهش رو آدرس

 .ببینه کسی ترسممی کن پیاده رو من ترپایین کوچه یک امیر-

 .اوکی -

 :گممی و گردممی بر امیر طرف به بشم، پیاده میخوام رسیدیم،

 .مرسی -

 .بود وظیفه کردم هرکاری کنممی خواهش -

 ...خب ولی تو بیای کنم تعارفت خواستمی دلم -

 .رسیممی هم جاهاشاون به خوشگلم، نباش نگران -
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 .خداحافظ -

 کشدارش و ناگهانی یه*س*بو با. گیرهمی رو مچم امیر که مکن باز رو در خواممی

 ه،*س*بومی رو پیشونیم که همین ولی شد، منتقل بهم حسی چه دونمنمی

 جدا پیشونیم از رو لبش که وقتی شه،می بسته لحظاتی برای خود به خود هامچشم

 .میشیم خیره هم هایچشم تو کنه،می

 .باش خودت مواظب بری، تونیمی حاال -

 به تند هایباقدم شم،می پیاده ماشین از سرعت با و دونمنمی جایز رو موندن دیگه

 و کنممی رو هامکفش تو، رممی کنم،می باز رو در و ندازممی کلید.رممی خونه سمت

 و آینه جلوی رممی. اتاقم توی رممی بدو بدو ببینن، رو من ساناز یا مامان که این قبل

 صدای که ذارممی پشیونیم روی رو دستم و زنممی لبخند آینه توی تصویرخودم به

 :کنهمی خارج خیال و فکر از رو من مامان

 !کردی دیر قدر چه مادر؟ تویی سحر -

 .بود شلوغ چون خب مامان، آره -

 قبل خوره،می زنگ گوشیم خواب موقع شب کنممی هاملباس کندن به شروع بعدش

 :کشممی رو سبز فلش بیرون، بره صداش که این

 بله؟ -

 .بانو سالم-

 .سالم -

 نبودی؟ که خواب -
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 !بودم خواب شرف در -

 کردی؟ دیر که این خاطر به نگفت چیزی بهت کسی خونه برگشتی خبر چه -

 .نگفت چیزی کسی نه -

 .شده تنگ برات دلم سحر -

 !بودم پیشت پیش ساعت 3 که من -

 !نمیشه شسر زمان که دلتنگی خب -

 ...خب رهآ-

 سحر؟ -

 .بزنه صدا رو من طور همون خوادمی دلم! قشنگه چه اون زبون از اسمم شنیدن

 ببینمت؟ بیام االن شهنمی -

 !ممکنه غیر این! شدی دیوونه نه وای -

 .نداریم ممکن غیر کنم،می هرکاری تو دیدن برای من -

 کجایی؟ -

 .طبم رفتم کردنت پیاده بعد خونه، اومدم که ساعته یک -

 .نباشی خسته -

 بمونم؟ خسته و بشنوم رو سحرخانم صدای شهمی مگه -

 .کنممی آرومی یخنده

 ...صدات ناز جان ای -
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 ...شیمی مشکل دچار بعدها! نکن لوسم قدر این -

 مشکل دچار هم وقت هیچ کنم،می لوس رو سحرم بخوام که قدر چه هر من -

 .شمنمی

 ...کنم قطع باید من امیر -

 .بخیر شب بخوابی خوب عزیزم؛ شهبا -

 .بخیر شب -

 که کنممی فکر امیر قشنگ هایحرف به و کشممی دراز و کنممی قطع رو تماس

 رممی بدو بدو پرم،می خواب از در زنگ صدای با صبح برهمی خوابم طور چه دونمنمی

 :دارممی برش و آیفون سمت

 کیه؟ -

 ؟پایین بیایید شهمی خانم، هستم پیک -

 یک مرد اون کنم،می سالم کنم،می باز که رو در پایین، رممی و سرم ندازممی چادر

 !کیه؟ طرف از پرسممی متعجب.! دستم دهمی رو رز گل دست

 .خانم خبرمبی من-

 .ممنون-

 :گردونممی بر رو کارت روی ، باال رممی و گیرممی رو گل

 به من... توست تنگیدل صوت از پر شاحنجره گاه،صبح این در احساساتم یپرنده -

 (امیر... )من زیبای بخیر صبحت... خواند خواهم را تو دیدار اشتیاق نسیم، همراه
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 طرفش، رممی سرعت به میاد در گوشیم صدای که مونم،می مات دست به کارت

 !بود خودش

 .سالم-

 .بانو بخیر صبح -

 !کردی؟ تو که کاریه چه این امیر وای -

 مد؟او خوشت -

 نیاد؟ خوشم شهمی مگه وای -

 .عزیزم اومده خوشت که حالمخوش -

 :زنهمی صدام امیر که کنممی سکوت

 ....الو هستی؟ سحر، الو-

 .خوبی خیلی تو امیر -

 .خانم خودته از خوبی -

 .گیرممی تماس باهات شد تموم که کارم عزیزم برم باید من سحر -

 .تماستم منتظر برو باشه -

 .ظخداحاف -

 .خداحافظ -

 تخت زیر رو هاناو ها،گل وقته سر رممی و شورممی رو صورتم و دست رممی بعدش

 :اتاق بیرون رممی شنوم،می رو در صدای که کنممی قایم
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 بودی؟ کجا مامان سالم-

 شدی؟ بیدار کی خرید رفتم دخترم سالم -

 .شهمی ساعت ربع -

 خوردی؟ صبحونه -

 .هنوز نه -

 .عزیزم ربخو برو -

 .مامان چشم -

 بعد. بیان بابا و ساناز که ناهار موقع تا مامان، کمک رممی صبحونه خوردن بعد

 رو ساعتی یک گیرممی تصمیم اتاقم توی رممی سفره کردن جمع و ناهار خوردن

 دونمنمی! بخوابم که ذارهنمی امیر فکر یعنی بخوابم، نشد کردم کار هر ولی بخوابم؛

 خیر از. کنه خیر به خدا فقط! کنه؟ پیدا ادامه کی تا یا بشه چی رابطه ینا توی قراره

 بعد زنم،می رو اتاقش در. ساناز پیش برم کمی یک گیرممی تصمیم و گذرممی خواب

 :گممی و تو رممی صداش شنیدن از

 خوای؟نمی مهمون -

 بخوابی؟ خوایمی گفتی که تو نخوابیدی؟. تو بیا... چرا -

 بپرسم؟ سوال یک شهمی ساناز. نبرد خوابم کردم کار هر -

 ...بپرس -

 رو؟ منظورم فهمیمی دادی؟ راه زندگیت توی رو کسی حاال تا -

 .فهمممی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

46 

 

 خب؟ -

 پرسی؟می چرا چطور،... آره -

 !کنجکاویه برای بدونم، خواممی بگو، برام خب -

 ...سحر ندونی بهتره -

 خب؟ چرا وا، -

 نیست باشه باید که طوری اون فهمیدم رابطه، اون توی وندمگذر  رو بدی روزهای -

 کنم، تمومش بهتره گفتم هم من نیومد در آب از خوب پسره، یعنی

 ...پیشه سال 4 مال عزیزم، نیست االن مال موضوع این اما

 .فهمیدی که بهتر همون ولی کردی ناراحتم! بد چه وای -

 .شدم اعتمادبی جورایی یک کنم، شتجربه نخواستم هم دیگ عزیزم آره -

 .بشی اعتمادبی داری حق -

 دونمنمی بودش، هم اون که کردم احساس الله نامزدی جشن توی سحر، دونیمی -

 .بود اون شبیه کسی شاید

 داره؟ نسبتی الله با مگه طور، چه -

 .مادرش دایی ینوه شهمی آره، -

! نشدین رو در رو هم با که اینه مهم ...هم بود اگه حتی! رو راه همه این بره کی اوه، -

 .نکن فکر بهش دیگه بیخیال

 .بخوریم عصرونه بیرون بریم توئه؛ با حق آره-
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 .آجی بریم-

 :گهمی ساناز که زنیممی بیرون اتاق از

 کنم؟ دم چایی برم من تا نیومد مامان ببین برو سحر-

 .چشم-

 ولی تو، میرم و کنممی باز رو در! نمیاد صدایی ولی زنممی در مامان، اتاق طرف رممی

 .آشپزخونه طرف میرم! نبودش مامان

 .نیومده هنوز مامان آبجی، -

 .عزیزم باشه: ساناز

 هدفبی. اتاقش تو میره سانازم شینم،می وی تی جلوی میرم عصرونه خوردن از بعد

 .میاد گوشیم پیام صدای که کنممی پایین-باال رو کاناال

 .کنممی بازش. امیره طرف از پیام نم؛کمی نگاه شصفحه به

 چطوره؟ سحرم: امیر

 خوبی؟ تو. خوبم-

 خبر؟ چه خوبم؛ قربونت-

 شد؟ تموم کارت. سالمتی-

 .مطب رممی دارم بله، بیمارستان توی-

 .عزیزم نباشی خسته-

 کجایی؟ تو جان، ای -
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 .خونه-

 .فعال گیرم،می تماس باهات بعدا فرمونم، پشت من عزیزم، اوکی -

 رو سرم خوندن، رمان به کنممی شروع اتاقم، توی رممی و جیبم توی ذارممی رو گوشی

 عسلی روی رو کتاب بندم،می رو رمان! شده تاریک بیرون بینممی و گیرممی باال

 :گممی بهش بود، اومده بابا بیرون، رممی و ذارممی

 .سالم-

 .دخترم سالم -

 کجان؟ ساناز و مامان-

 .ونهآشپزخ توی -

 .کمک برم هم من آهان،-

 .دخترم برو -

 !گشنمه خیلی چیه؟ شام مامان-

 !کمک نیای وقت یک. سالم علیک -

 !ندارم حوصله نده، گیر مامان اوه،-

 !اتاقت؟ توی شینیمی همه این شینمی خسته دختر؟ داری رو چی یحوصله تو -

 !جایی رمب دیننمی اجازه که بابا و شما کنم؟ کار چی ولی خب، چرا-
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 و کوچه توی گردیول بری مونده مونهمین روشن، حاجی و من دل و چشم -

 کاری و کسبی مگه! بیارن در حرف سرمون پشت محل اهل فرداپس فردا که خیابون،

 دختر؟ تو

 یا کار و کسبی بیرون میره کی هر یعنی گفتم؟ چی من مگه کنی،می شلوغش چرا -

 !گرده؟ول

 .بگیره رو جلوش نداره رو کسی چون آره،-

 فقط خوبه حاال! کردین داستانش شما گفتم، چیزی یک من! من مادر خیالبی-

 !میشه؟ چی برم اگه کردم، گلگی

 .بخوره شام بیاد بزن صدا رو بابات برو پاشو! زنیمی حرف زیاد-

 رو کتاب خونممی که یکم. رمانم سراغ میرم بازم اتاقم، تو میرم شام از بعد شب اون

 آهنگ تا گوشم تو ذارممی رو هدفون. 11.30 ساعت کنم؛می ساعت نگاه و بندممی

 :میدم جواب خوره؛می زنگ گوشیم که بشنوم

 .سالم-

 .ببینمت خواممی شده، تنگ برات دلم سحر. عزیزم سالم: امیر

 !االن؟-

 .خب آره: امیر

 !بیرون رمب خواست دلم که وقت هر تونمنمی بودم گفته که من سرت؟ به زده-

 !بیا قایمکی نذارن؛ یا بذارن که بگیری اجازه کسی از نیسا قرار االنم: امیر

 !ترسممی من بکنم، کاری همچین محاله یعنی بتونم؛ عمرا! شدی دیوونه تو وا،-
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 .نمیشه متوجه کسی بیا، پشتی در از من؟ عزیز چی از: امیر

 .ینمتبب بیام فردا که میدم قول بشی؟ بیخیال نمیشه حاال-

 !ببینمت االن که اومدم همین برای سحرجان، نمیشه: امیر

 .بکنم تونممی چیکار ببینم بذار دونم؛نمی-

 .منتظرتم اوکی،: امیر

. اتاقاشونن تو همه اینکه مثل تاریکه؛ جا همه و نبود هیچکس ولی بیرون میرم

 چادرم. کشممی پتو رو روشون ذارم،می بالشت چندتا تخت روی اتاقم، تو گردمبرمی

 چراغ برام که بینممی رو امیر ماشین که بیرون میرم پشت در از و کنممی سرم رو

 .زدمی

 سوار و کنممی باز رو شاگرد در طرفش میرم بدو بدو ببینه، رو من کسی اینکه از قبل

. گیرهمی جلوم رو آب بطری حرفبی امیر که بودم زدن نفس نفس درحین. میشم

 :میگم آب خوردن از بعد. درمیاره حرکت به رو ماشین که گیرممی ازش رو بطری

 !برم جایی تونمنمی من ساعت؟ این بری خوایمی کجا وای-

 از یکی نمیگی بمونم؛ جااین که تونمنمی دخترخوب، آخه دوما سالم، اوال: امیر

 !میگن؟ چی ببینن من ماشین تو رو تو بیرون بیاد هاهمسایه

 !میگی راست وای-

 .گردهبرمی من طرف به و کنهمی پارک تاریک و خلوت پارک ویجل

 نشدی؟ مواجه مشکل با ببینم، بگو خانم خب: امیر

 .برگردم باید زود ولی خداروشکر، نه-
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 جلوی ذارهمی جلو میاد بعدشم کنهمی نوازش رو بیرون ریخته که موهام از تره یه

 .شبینی

 !بوانخوش خیلی موهات امم: امیر

 :میگم و گیرممی پایین رو سرم زده خحالت

 .مرسی-

 .جلو کشهمی رو وچادرم تو میده رو موهام بعدشم

 :میگم و میام حرف به پس میاد؛ یادم یهو که گیرممی باال رو سرم

 امشب؟ اال گفتی و ببینمت بیام فردا تونمنمی چرا که نگفتی راستی-

 .مونممی جااون رچقد نیست معلوم و شیراز میرم دارم فردا چون: امیر

 بمونی؟ چندماه داره احتمال چیکار؟ میری-

 کسهیچ پیش چندهفته تا درسته،!بمونم چندروز که بیکارم مگه دخترخوب، نه: امیر

 گردمبرمی وقت اسرع در هستی؛ تو االن ولی برگردم زودی خاطرش به که نداشتم رو

 .عزیزم

 نری؟ شدنمی حاال خب-

 !دراومده صداشون نزدم؛ سر مخانواده به که ماهه6. عزیزم نمیشه-

 نیستن؟ تهران اونا مگه-

 .شدم موندگار دیگه که شدم قبول جااین دانشگاه شیرازیم، من نه: امیر

 میری؟ ساعتی چه فردا. آهان-
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 :میگه و زنهمی محوی لبخند یه امیر

 خانمی؟ کنی رد قرآن زیر از رو من و کنی بدرقم بیای خوایمی-

 !نه که چرا شدمی اگه خب-

 .عزیزم کنممی حرکت 8 ساعت. نمیشه که حاال:امیر

 که بخوابی بری توام که بری برسونی منو بهتره االن باش، خودت مواظب خب خیلی-

 کمی نگهدار راه بین نکنیا، رانندگی سره یه. نبره خوابت نکرده خدایی راه تو

 ...بعد کن استراحت

 داشت که کردم نگاهش یهو. نبود امیر به حواسم و زدممی حرف داشتم نفس یه

 .خندیدمی صدابی

 کنم؟می تعریف جک دارم مگه خندی،می چی به! وا-

 و مهربون مادربزرگای عین زنیمی رو حرفا این وقتی ولی. عزیزم نه: امیر

 نگرانی جای پس باهامه رفیقمم نیستم، تنها من درضمن! میشی داشتنیدوست

 .اون به میدم رو مجا شدم خسته اگه. نیست

 !شد دیرم برگردیم دیگه. عالیه-

 .عزیزم باشه: امیر

 :میگم بشم پیاده اینکه از قبل خونه، رسونهمی رو من امیر

 .منتظرتم بزن زنگ بهم رسیدی که جااون. باش خودت مواظب نکنم سفارش دیگه-

 .باش خودت مواظب توام کنم،می خبرت عزیزم چشم: امیر

 .برم من دیگه خب-
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 اینکه از قبل و گردمبرمی سمتش به! گیرهمی رو دستم مچ امیر که برم خواستممی

 .ه*وس*ب می رو صورتم بزنم، حرفی

 به بدو بدو و شدم پیاده کوتاه خداحافظی یه با و شدم جدا ازش و اومدم خودم به یهو

 .رفتم خونه طرف

 نشستم و بستم رو ودر قماتا تو رفتم آهسته بعدشم. تو رفتم و کردم باز رو در آهسته

 رو گذاشتم رو انگشتم. م*با*ل رو اومد لبخند که بودم ه*س*بو فکر تو. در پشت

 !لحظه اون بود شیرین خیلی! بم..ل

 .کردم بازش اومد، گوشیم برای پیام که کردممی فکر ه*س*بو به داشتم

 .خانمی بخیر شبت ه،*س*بو بابت ممنون-

 فکر نبودنش و امیر رفتن به داشتم و کشیدم دراز تختم رو بدم، جواب اینکه بدون

 !برد خوابم کی دونمنمی که کردممی

 که بشورم رو صورتم و دست تا میرم دستشویی طرف به میشم بیدار خواب از صبح

 .کشممی رو سبز فلش و کنممی نگاه صفحش به. خورهمی زنگ گوشیم

 بله؟-

 !دختر؟ تو خوابیمی چقدر. عزیزم سالم: پگاه

 کنم؟ چیکار نخوابم-

 امروز؟ ایچکاره سحر. هیچی: پگاه

 چطور؟ کاره،هیچ-

 !رفته سر محوصله منم کتابخونه، بریم بیا خب: پگاه
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 .کنممی خبرت بگم مامان به بذار دونم؛نمی-

 .منتظرم اوکی: پگاه

 .بینممی غذا پختن حال در رو مامان. آشپزخونه تو میرم و کنممی قطع رو گوشی

 .بخیر صبح مسال-

 .ماهت روی به سالم: مامان

 برم؟ هست اجازه کتابخونه؛ بریم هم با که زد زنگ پگاه مامان-

 !برگردیا زود ولی! خوریمی رو مخم که ندم اجازه: مامان

 .قشنگم مامان چشم-

 .کارممی شگونه رو ه*س*بو یه و کنممی بغلش پشت از پرممی بعد

 !کنن لوس رو خودت خبه خبه: مامان

 :درمیاد مامان صدای که میرم اتاقم طرف به

 !برو بعد بخور رو تصبحونه حداقل-

 .خوریممی پگاه با چی یه راه تو-

 .نمیاد مامان صدای دیگه

 آرایشی هیچ بدون. مآبی روسری با پوشممی رو مشکیم شلوار-مانتو کمدم طرف میرم

 تو. بیرون میرم کنممی داحافظیخ یه مامان هایتوصیه از بعد. بیرون زنممی اتاق از

 .میام دارم من که میدم پیام پگاه به راه

 .افتیممی راه و کنممی پرسیاحوال و سالم. بینممی رو پگاه که رسممی کوچه سر
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 مون؟قصه شاهزاده با کردی چیکار ببینم بگو سحر خب: پگاه

 .شیراز رفته هیچی، فعال-

 داری؟ن ازش عکسی ببینم. اینطور که: پگاه

 .ببینیش تو که بفرسته برام میگم ولی چی؟ عکس خوشه، دلت بابا نه-

 .اوکی: پگاه

 باالخره گشتن، کلی از بعد. کتابخونه به رسیدن تا نشد ردوبدل بینمون حرفی دیگه

 .خریدم رمان دوتا

 .بیرون زدیم کتابخونه از و بود کرده رو خریداش پگاهم

 وریم؟بخ بیرون رو ناهار بریم میای: پگاه

 ناهار قبل دادم قول بهش! حساسه زیادی شناسیمی که رو مامان. تونمنمی پگاه نه-

 .برگردم

 !خاله دست از بابا ای: پگاه

 هوم؟ ما، خونه نمیای چرا اصال. دیگه خب-

 .کنم استراحت کمی خونه برم بهتره منم. نمیشم مزاحم عزیزم نه: پگاه

 .راحتی هرجور عزیزم اوکی-

 .شیممی جدا دیگه هم از و کنیممی فظیخداحا هم با

 نگاه. نه یا بزنم زنگ بهش که بودم امیر فکر تو. برم پیاده رو خونه تا گیرممی تصیمیم

 .بود 2 ساعت کردم، ساعتم
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 .میده جواب بوق تا دو از بعد گیرم،می رو شاشماره و میارم در رو گوشیم

 خوبی؟ سحرم سالم -

 ی؟خوب تو مرسی عزیزم، سالم -

 !میاد ماشین بوق صدای کجایی؟ خبر؟ چه قربونت، -

 .خونه گردممی بر دارم هم االن خونه،کتاب بودم رفته-

 .باش خودت مواظب آهان، -

 کردی؟ حرکت کجایی؟ تو چشم،-

 .شیرازیم 8 هایطرف تقریبا آره، -

 خودت مواظب. منتظرم کن خبرم رسیدی وقتی شم،نمی مزاحمت پس عزیزم، باشه-

 .شبا

 .فعال گیرممی تماس باهات حتما -

 .سالمت به -

*** 

 دلتنگش خیلی! ندارم ازش خبری هیچ و گذرهمی مونتماس آخرین از هفته یک

 رو صداش باری چند روز در که عادت یک برام بود شده انگار دونمنمی هستم،

 !بشنوم

 !خبرم؟بی خودم که بودم شده صداش عاشق من کی از اصال
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 دروغ به هم من اتاقتی، توی همش چرا و چته که میدن گیر همش نازسا و مامان

 !خونممی رمان که گممی

 به و ایستممی پنجره کنار رممی. شده رفیقم بهترین روزها این که چیزیه دروغ

 :گممی و کنممی نگاه امیره، هایچشم رنگ هم عجیب که سیاه آسمون

 !شده تنگ برات دلم تنگتم؟دل که کجایی! امیر اخ-

 :کنممی زمزمه بعد

 !ترسممی ولي،! شود تميـــز قلبم از فاصله غبار تا بريزم اشک قدر آن خواهممی-

 بدون پرم،می خواب از گوشی صدای با صبح. بخوابم گیرممی تصمیم دقیقه 10 بعد

 .دممی رو جوابش بسته هایچشم با کنم صفحه به نگاهی که این

 .پرونهمی جا از رو من امیر شاد صدای

 خانم؟ تنبل خوابی-

 .رفت راه هزار دلم بودی کجا! امیرتویی؟ وای-

 هم رو دیروز کل. بهم دادنش دیروز کنن؛ تعمیرش دادم شکست، گوشیم عزیزم -

 نگرانت که شرمنده شارژ، به زدم امروز تا شد؛ تموم هم باتریش شارژ. بودم راه توی

 !کردم

 .برگشتی و سالمی که اینه مهم! سرت فدای-

 ببینمت؟ که بیای ظهر از بعد تونیمی آره، -

 !کنممی خبرت بگیرم، اجازه بذار-

 .منتظرم اوکی، -
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 .فعال-

 .بشورم رو صورتم و دست که بیرون رممی اتاق از کنار، ذارممی رو گوشی

 .آشپزخونه توی رممی شستن بعد

 .شنمی ساکت من ورود با زنن،می حرف دارن و نشستن که بینممی رو مامان و ساناز

 .دنمی رو جوابم هم هااون و کنممی سالم

 دانشگاه؟ نرفتی چرا! سانازخانم خیره-

 !برم پاشم کجا من رسمیه، تعطیل امروز عزیزم -

 !دونستمنمی واقعا؟-

 :گممی مامان به و ریزممی چایی خودم برای

 بابا؟ کو پس مامان-

 .مادر محله مسجد رفت -

 .پگاه طرف رممی ناهار بعد من انمام آهان،-

 کار؟ چی ریمی -

 .برم پیشش گفت زد زنگ هست، تنها اون! طوریهمین-

 :گفت ساناز

 !جااین بیاد اون خب-

 .مونهمی خالی شونخونه که، شهنمی-

 .آهان -
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 :گفت مامان

 .برگرد هم شب قبل! ندی طولش ولی برو، خب خیلی-

 .مامان چشم -

 .بیام تونممی که دممی پیام امیر به اتاقم توی رمیم چایی، خوردن بعد

 !خورهمی زنگ گوشیم بالفاصله

 :دممی جواب

 جانم؟-

 میای؟ چند ساعت -

 خوبه؟ ناهار بعد -

 .باشیم باهم رو ناهار نه -

 .قبوله باشه -

 دنبالت؟ بیام یا میای -

 کجا؟ بگو فقط میام خودم نه-

 .امخونه -

 چی؟ برای خونت! چــی؟-

 چون کنم؟ دعوتت بخوام که این برای باشم داشته دلیل باید حتما! طوریهمین -

 شیممی خیالبی تونینمی اگه! جااین بیای گفتم ندارم، رو رفتن بیرون وحال امخسته

 هوم؟. بیرون ریممی
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 :وگفتم زدم دریا به رو دل پس حرفم، از شد ناراحت کردم احساس

 !خوبه اتخونه همون نه،-

 .فرستممی برات رو آدرس پس اشه،ب -

 !فعال. بینمتمی اوکی،-

 از گیرم،می ایدقیقه 10 دوش یک رممی. کنممی قطع باشم، منتظرش اینکه بدون

 .بیرون میام حموم

 .کنممی شونجمع کلیپس با و کنممی خشک رو موهام

 .دممی انجام مالیم آرایش یک صورتم، توی اندازممی هم رو هامچتری باالی

 صورتی شال همراه رو مشکی شلوار و مشکی مانتوی رم،می هاملباس کمد سمت به

 رممی اتاق از و گیرممی دوش عطرم با پوشیدم، که رو هاملباس. کنممی انتخاب

 .بیرون

. باشم پیشش ناهار گفته پگاه که دممی توضیح براش و کنممی خداحافظی مامان با

 .کنهمی قبول هم مامان

 .شممی تاکسی سوار. زنممی بیرون خونه از

 راننده که بگم، رو چیز همه ساناز به بهتره که کردممی فکر این به داشتم راه توی

 :گفت

 !خانم رسیدیم-

 .شدم پیاده طبقه 17 مجتمع یک جلوی کرایه، کردن حساب از بعد

 .اومد امیر صدای که زدم، رو 10 واحد زنگ رفتم
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 .باال بیا اومدی، خوش -

 .شدم آسانسور سوار رفتم کردم باز رو در اینکه بعد

 .رسیدم پنجم یطبقه به کرد اعالم که اومد خانمی صدای

 دیدم، رو امیر که شد باز آسانسور در

 به و گرفتم رو دستش هم من! بگیرم رو دستش یعنی که کرد دراز طرفم به رو دستش

 .زدم لبخند رویش

 .بانو اومدی خوش -

 خوبی؟ مرسی-

 !شدم عالی دیدم که رو تو بودم، خوب -

 .شهمی ترعمیق لبخندم حرفش این با

 .کردی حالمخوش! خوب چه-

 .عزیزم تو بریم -

 .نشیمن طرف به کنهمی راهنماییم امیر تو، ریممی هم با

 خوری؟می چی عزیزم، بشین برو -

 .ندارم میل هیچی-

 :گهمی و شینهمی مبل روی رومبهرو میاد امیر

 .بکن رو لباست عزیزم، باش احتر -

 .دارممی بر سرم روی از رو شالم فقط
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 :گهمی و میاد حرف به امیر

 .گردمبرمی االن-

 : گهمی و شینهمی کنارم میاد صورتی رنگ به دستی ساک یک با امیر دقیقه 1 بعد

 !نداره رو قابلت-

 !چیه؟ این-

 .سوغاتی گفت شهمی -

 کشیدی؟ زحمت چرا! مرسی وای،-

 میاد؟ خوشت ببین کن بازش ست،وظیفه عزیزم؟ چی زحمت -

! بود نبض پالک با گردنبند یک کردم، باز رو درش و آوردم در توکیفش از رو جعبه

 :گفتم حیرت با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 !امـــــیر-

 امیر؟ جون -

 !گرونه خیلی حتما کاریه؟ چه این خدا، وای! قشنگه خیلی این-

 :گفت و گذاشت شسینه روی رو سرم دستش با و کرد بغل ور  من امیر

 اومد؟ خوشت. خوشگلم هست هااین از بیشتر تو ارزش! نگو هیچی هیس،-

 !مرسی واقعا خیلـی،-

 میاد؟ قشنگت گردن به ببینم ببندمش بده-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

63 

 

 باز رو موهام گردنبند، بستن بعد بنده،می برام هم اون دستش، دممی رو گردنبند

 .ریزهمی دورم و کنهمی

 !قشنگه خیلی موهات سحر-

 .کنهمی استشمام دل ته از و دستش گیرهمی رو موهام از طره یک بعد

 !هست هم بوخوش طورهمین! اوم-

 :گهمی و شهمی دقیق هامچشم توی بعد

 !ها بذاری باز باید رو موهات بودی، من پیش وقت هر سحر،-

 .شممی اذیت بلنده زیادی! که شهنمی! وا-

 : گهمی و کنهمی تصنعی اخم امیر

 !گفتم که همینی! نباشه حرف-

 : گممی و دممی سر ایمستانه یخنده

 .بگی تو چی هر باشه،-

 : میگه و زنهمی لبخند هم امیر

 .دختر آفرین-

 ایه*س*بو و رسونهمی حداقل به را فاصله درخشیدمی تحسین از نگاهش که امیر

 بر ریخته موهای یطره که حالی در حال همان در. شونهمی پیشونیم روی عمیقی

 : گهمی کنه،می هدایت گوشم پشت به رو پیشونیم روی
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 باورم هنوز که... کردی پیدا قلبم توی رو، جات زود قدر اون و اومدی یهویی قدر اون-

 که قلبی. داشتم شک باشم داشته هم قلبی اینکه به اومدنت قبل تا چون! شهنمی

 یک که سرتق و سرسخت دختر یک برای جز نکوبید، تند و نشد تنگ کسهیچ برای

 !داره آینه مثل صاف و شفاف قلب

 : زنممی ب**ل آهسته و ذارممی شسینه روی بر تابانهبی را سرم

 خوبمی؟ کار کدوم پاداش تو! امیر-

 ستدو رو ریتمش قدر چه من و گوشمه زیره آهنگی هر از زیباتر قلبش کوبش صدای

 کمرم دور رو دستاش یحلقه و دهمی قرار سرم روی بر رو صورتش طرف یک اون! دارم

 : گهمی مطمئن و کنهمی ترتنگ

 !سحر دارم دوست-

 : گفتم اون از تبعیت به هم من

 !دارم دوست هم من-

 رو من و گیرهمی باال رو سرم و گیرهمی رو مچونه شاشاره و شست انگشت دو با

 .آوردن رو غذاها حتما-: گهمی امیر. ه*س*بومی

 توی رهمی کردن، حساب و غذا گرفتن از بعد. کنهمی باز رو در و شهمی بلند امیر

 : گهمی و آشپزخونه

 کنی؟می نگاهم طوری این چرا چیه؟-

 !بخورم رو خودت پختدست امروز قراره کردم فکر خب-

 : گهمی و دهمی سر ایقهقهه امیر
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! نکردم درست چیزی قهوه و چایی جز عمرم توی من! آخه؟ کردی ریفک همچین چرا-

 !سازچای و سازقهوه با هم رو هااون

 درست غذا برات کی کنی،می زندگی تنها که سال همه این پس! تو تنبلی قدر چه-

 آره؟ خوری،می بیرون از حتما کنه؟می

 : گهمی و خارونهمی رو پیشونیش دارخنده اخم یک با امیر

 و خونه توی بشینم ندارم رو وقتش اصال من که اینه بحث! خانم نیست تنبلی بحث-

 من نیست، بینیمی که هم االن. کنهمی درست اون دارم، مستخدم! کنم درست غذا

 .دادم مرخصی بهش

 .ندادی عادت بیرون غذاهای به رو خودت حداقل! نیست بد هم این-

 دهنمی اجازه که کنم کمکش خواممی رم،می آشپزخونه طرف به و شممی بلند جام از

 : گهمی و

 .بشین فقط تو! کنممی آماده خودم رو چیز همه پس کردم، دعوتت من! دیگه نشد-

 !معذبم من شه،نمی که طوری این آخه-

 این خاطر به خوایمی نزنی؟ حرف آقاتون حرف روی که نگرفتی یاد هنوز تو دختر،-

 کنم؟ تتنبیه کارت

 !نزد حرف وقتهیچ که شهینم خب-

 کنم؟ تتنبیه خوایمی پس-: گهمی و شینهمی رومروبه و کشهمی صندلی یک امیر

 !گیرمنمی پس هم رو حرفم ولی نداره، دوست رو کردن تنبیه کسهیچ! نه-

 !بشی تنبیه باید پس-
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 آقا؟ چیه متنبیه حاال-

 !ببوسی رو من باید-

 جدا ازش سریع و بوسمشمی و هاشچشم توی شممی خیره بزنم، حرفی اینکه بدون

 : میاد حرف به امیر. پایین ندازممی رو سرم خجالت از. شممی

 !نیست قبول این نه-

 !خب نکن اذیت امیر-

 .پایین ندازممی رو سرم خجالت از بعدش

 : گهمی و دهمی سر بلندی یقهقهه امیر

 !گشنه که هم من و شییم خجالتی که وقتی شیمی خوردنی قدر چه که اخ-

 : گهمی و ه*س*بومی رو پیشونیم زنم،نمی حرفی بینهمی که وقتی

 .کرد یخ بخوریم ناهار بهتره دیگه، خب-

 که شینممی نشیمن توی رممی اون از بعد! شهمی خورده امیر هایلودگی با هم ناهار

 .میاد بیرون رنگیه قرمز مایع توش که جام یک و لیوان تا دو با امیر

 ببینیم؟ فیلم هستی پایه-

 .آره-

 شسینه روی رو سرم شینه،می کنارم میاد بعد و دستگاه توی ذارهمی فیلمی یک امیر

 و دارمبرمی رو لیوان و شممی خم. موهام با کردن بازی به کنهمی شروع و ذارهمی

 : گممی
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 چیه؟ این-

 !عزیزم طبیعیه شربت -

 جاش سر رو لیوان و خورممی نفس یک رو شهمه مبپرس ایدیگه چیز اینکه بدون

 : گممی و ذارممی

 !تلخه خیلی بود؟ چی این اه-

 تخت روی خوابونهمی رو من و برهمی پی حالتم به امیر! گیره؟می خوابم چرا دونمنمی

 رو سرش. رو هامچشم هم بعد ه،*س*بومی رو پیشونیم و کنار زنهمی رو هامچتری و

 : میگه و هگیر می باال

 سحر؟ چته-

 !گرفتم سرگیجه اینکه هم گرفت، خوابم هم دونمنمی-

 : گهمی و زنهمی خبیثی لبخند یک امیر

 !پرونممی سرت از رو خواب من االن! نداره اشکال-

 بلند جام از تونستمنمی حتی! بود شده چم دونمنمی لحظه اون. دهمی سر ایقهقهه

 .خواب اتاق توی برهمی و کنهمی بغل رو من امیر! بخوابم خواستمی دلم فقط بشم

 !شده دیرم! خونه برم باید من بری؟می کجا رو من-

 : گهمی و تخت روی ذارهمی رو من و کنهنمی اعتنایی حرفم به امیر اما

 !بشه تموم تو با من کار اینکه بعد ولی! خوشگلم رسیمی هم خونه به-

*** 
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 چیز همه! روشه کیلویی 100 یوزنه یک کنممی اساحس! شده سنگین سرم چه! اه

 .بینممی تار رو

 .کنممی نگاه برم و دور به کنه،می درد جور بد سرم. پرممی خواب از گوشیم صدای با

 چنده؟ ساعت اصال! وای نیست؟ من اتاق که جااین کجام؟ من-

 درد که شممی بلند جام از ده،می نشون رو شب 8 ساعت کنم،می ساعت به نگاهی

 ظهر، اتفاقات تمام و کمرم روی ذارممی رو دستم! کمرم! اخ! پیچهمی کمرم توی بدی

 خبری ولی بیرون، رممی کجاست؟ امیر! شدم سر بر خاک! خدا وای! رهمی رژه جلوم

 :زنممی صداش! نیست امیر از

 کجایی؟ امیر امیر؟-

 .بیرون میاد اتاق یکی اون از

 کنه؟نمی درد جاییت ببینم بگو! شدی؟ بلند جات از چرا عزیزم؟ جانم -

 .چرخهمی سمتم به گیرم،می رو بازوش و سمتش رممی

 اتاق؟ توی بردی رو من چرا اصال! نبود؟ تنم هیچی چرا افتاده؟ اتفاقی چه! امیر -

 :گممی و باال رهمی صدام

 !نیفتاده اتفاقی که بگو! سالمم هنوز که بگو لعنتی ساکتی؟ چرا! بزن حرف خب-

 حق! پایین بیار رو صدات-: گهمی و کنهمی اخم یهو ده،می سر بلندی یقهقهه امیر

! چه؟ من به! بود خودت خواست به چیز همه هم، بعدش! بزنی داد من سر نداری

 !کردم؟ زورت مگه
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 اون خوردن بعد دقیقا! دادی بهم رو زهرماری اون تو چون برد؛ خوابم من! نگو دروغ-

 !گرفت خوابم زهرماری

 خوردی؟ چرا تو دادم، من-

 روی و ذارممی رو هامدست. شنمی هقهق به تبدیل هامگریه و زنممی زانو زمین روی

 گه بگم؟ چی بابامحاج به! شدم روسیاه! شدم چارهبی! خدا وای-: گممی رو صورتم

 من؟ کردم غلطی چه! کن راحتم! بکش رو من خدا! مطمئنم کنه،می سکته بفهمه

 :گهمی و دارهمی بر صورتم روی از رو هامدست و شینهمی رومروبه زانو روی هم امیر

 هیچ هم تو کن باور ولی! دادم نوشیدنی بهت که بود من تقصیر دونممی! سحر-

 من! خواستی هم خودت بدونی، گناهکار رو من نباید پس! من عزیز نکردی اعتراضی

 !باشه دومم بار این که نبودم کسی با زور به وقتهیچ

 !شدم چارهبی فهمی؟می رو این نیستم، سالم دیگه من! نیست مهم هااین! امیر-

 برممی رو تو و زنممی حرف همکارهام از یکی با من خب، خیلی همینه؟ مشکلت-

 هوم؟ پیشش

 :گممی و شممی بلند جام از

 عمل یک با چیز همه کنیمی فکر که راحته برات قدر چه! خیلی! امیر پستی خیلی-

 !هان؟! شه؟می درست

 :گهمی و شهمی پا من با هم امیر

 بعدش میاد؟ سرش بال این که هستی دختری اولین تو مگه! دیگه کن تمومش! اه-

 .شهمی حل مشکل عمل یک با هم
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 کار این که مجبوری یعنی! دائم عقد که هم بعدش! باید! امیر کنی مصیغه باید تو -

 کنممی بگی کاری هر بعد کن، مصیغه فقط حداقل کنی،نمی عقدم هم اگر! بکنی رو

 ...اگه حتی! کنممی بگی که کار هر! کنممی التماست بفهمه کسی نذار فقط برات،

 صورتم روی رو دستم سوزه،می صورتم چپ قسمت که نکردم کامل رو مجمله هنوز

 در وبه هم تو رهمی هاشاخم امیر. شهمی خیس هاماشک از صورتم کل و ذارممی

 :گهمی و کنهمی اشاره

 عاشق من! باشی آدمی همچین کردمنمی فکر وقتهیچ! بیرون گمشو من یخونه از-

 عشق حساب به من هم رو کارمون این! داری فرق بقیه با کردم فکر شدم، پاکیت

 خواستم؟می هوس برای رو تو من کنیمی فکر تو سحر! ایدیگه چیز نه فقط، ذارممی

 :گهمی و باال برهمی رو صداش

 گرفتی؟ اللمونی چرا! بده رو جوابم ؟!آره-

 و زنممی در چی هر. بیرون کنهمی پرت شخونه از رو من و گیرهمی رو بازوم میاد

 ساعت به نگاهی و میارم در کیفم از رو گوشیم. کنهنمی باز رو در کنم،می التماس

 :دهمی جواب که بود نخورده اول بوق هنوز زنم،می زنگ اهپگ به. بود کم ربع نه کنممی

 زد زنگ بهم مادرت دی؟نمی جواب رو گوشیت چرا دختر؟ تو کجایی! سحر وای-

 اومده، آره گفتم دروغ به هم من پیشت؟ اومده! پگاه پیش رممی گفته سحر گفت

 !تو؟ کجایی! ساکتی؟ چرا سحر

 .باال رهمی هقمهق صدای

 چته؟ بگو بگردم دورت آجی کنی؟می ریهگ داری سحری-

 !شدم بیچاره خونه، برم تونمنمی پیشت، میام دارم پگاه-
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 !منتظرم بیا-

 پارکینگ یدکمه و شممی آسانسور سوار جیبم، توی ذارممی و کنممی قطع رو گوشی

 یهمه و بود شده سیاه هامچشم زیر آینه، توی کنممی خودم به نگاهی. زنممی رو

 خانمی یک صدای. شدن قرمز بودم کرده گریه که بس هامچشم بود؛ ریخته مریمل

 و کنممی باز رو پارکینگ در و بیرون زنممی آسانسور از رسیدم، کنهمی اعالم که میاد

 رو پگاه یخونه آدرس. شممی سوار و کنممی بلند تاکسی برای رو دستم. رممی

 .ریزممی اشک فقط هم من و گذرهمی سکوت توی مسیر یبقیه دم،می

 :گهمی که میام خودم به راننده صدای با

 .رسیدیم-

 میاد سر به چادر پگاه که زنممی رو زنگ رممی. شممی پیاده کنم،می حساب رو کرایه

 :گهمی و کشهمی ایخفه جیغ من دیدن با. بیرون

 بودی؟ کجا وضعیه؟ چه این! دختر وای-

 !ببینه رو من کسی اینکه قبل داخل، بریم بذار-

 جفتم میاد. کنهمی قفل رو در اتاقش، توی ریممی صدا و سر بی و گیرممی رو دستم

 گریه قدر اون. کنممی گریه سیر دل یک و بغلش توی ندازممی رو خودم شینه،می

 هم اون کنم،می تعریف پگاه برای رو چیز همه. میرن سیاهی هامچشم که کنممی

 !شهمی متعجب

 !شه؟می چی بفهمن اینا خاله اگه دونیمی کنی؟ کار چی خوایمی حاال-

 !بکنم؟ باید غلطی چه که دونمنمی رو این ولی! دونممی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

72 

 

 .خدا بنده فکره تو کردم گم رو گوشیم بگو بزن، زنگ مامانت به چیز هر از اول-

 .بده رو گوشیت باشه،-

 رو بابا نگران صدای بوق دوتا از بعد گیرم،می رو خونه یشماره گیرم،می رو گوشیش

 : شنوممی

 بله؟-

 کنممی گریه دارم نفهمه اینکه برای گیره،می شدت گریم شنوممی که رو صداش

 : گممی و کشممی عمیق نفس چندتا

 !بابا سالم-

 بابا؟ افتاده اتفاقی دی؟نمی جواب رو گوشیت چرا کجایی؟! تویی؟ بابا سحر-

 سحرت! شدم چارهبی باباجونم، آره بگم، و پاهاش روی رمبذا رو سرم تونستممی کاش

 !نیست پاک دیگه سحرت! کرد سیاهت رو

 : گممی و کنممی پاک رو اشکام

 .کردم گم کجا دونمنمی هم رو گوشیم پگاه پیش اومدم من! بابا حاج نه-

 .گیرممی رو بهترش یک برات خودم تارموت، یک فدای! شکر رو خدا خب-

 بکنم؟ خواهشی یک تونمیم باباحاج-

 .عزیزم بگو-

 بمونم؟ پگاه پیش رو امشب میشه-

 بابا؟ چرا-
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 .تنهاست هم اون شیفته امشب مامانش-

 .نکنم توصیه دیگه باشین، خودتون مواظب بابا، باشه-

 .بخیر شب بابا چشم-

 .دخترم بخیر شبت -

 : گممی پگاه به رو. کنممی قطع رو گوشی خداحافظی بدون

 .بگیرم دوش خوامیم پگاه-

 .بیارم حوله برات تا حموم توی برو تو عزیزم، حتما-

 زود چه. زنممی پوزخند خودم تصویر به و ایستممی آینه رویروبه و حموم توی رممی

 !شد تموم دخترونگیم هایخوشی دنیای

 و کنممی دل آینه توی تصویرم از! زدمی عشق از دم که کسی زد پسم راحت چه

 سرد آب زیر قدر چه دونمنمی. کنممی باز رو سرد آب و شینممی دوش یرز  رممی

 .میاره در فکر از رو من پگاه صدای که نشستم

 تو سحر! بدی؟ انجام ایاحمقانه کار نکنه دختر! رو در این کن باز شدی؟ چی سحر-

 .کن باز رو در عزیزیت جون رو

 .مکنمی باز رو در و در سمت به رممی شم،می بلند

 : گهمی و دهنش جلوی ذارهمی رو دستاش من دیدن با پگاه

 رو هاتلباس بذار! آب زیر رفتی لباس با که مریضی تو! سرم توی خاک! هیـــــن-

 !روانی خوریمی سرما االن بکنم،



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

74 

 

 تنم رو تمیز هایلباس و کنهمی باز رو هامدکمه تکتک و جلو میاره رو دستش بعد

 اون و شینممی تخت روی بیرون، برهمی حموم از رو من و گیرهمی رو دستم. کنهمی

 .زنهمی غر جونم به طورهمین و موهام کردن خشک به کنهمی شروع

 جواب من بشی مریض اگه نگفتی! ها؟! نیستی؟ خودت فکر چرا سحر! احمقی تو-

 !بدم؟ چی رو بابات و ننه

 : گهمی و تخت تاج به زنهمی بعدش

 !ذاشتنمی مزنده ننت گرنه و! جونت از دور !نکنه خدا وای-

 که همونطور! کنیمی عمل ریمی خب! خری خیلی! ها؟ گرفتی ماتم چرا تو اصال-

 !عزیزم نداره ناراحتی که این! فهمهنمی هم کسی! گفت اون

 کنی؟ خاموش رو چراغ شهمی. بخوابم خواممی-

 .کشممی خودم روی رو پتو و کشممی دراز بعدش

 .بزن صدام داشتی الزم چیزی بیرونم، من! بکپ شهبا -

. رسمنمی اینتیجه به ولی ریزم؛می اشک و کنممی خیالی و فکر جور هر صبح خود تا

 رو گوشی و شممی منصرف بگیرم رو امیر شماره که گوشیم سمت رممی که بار هر

 برم که شممی آماده برگرده، مادرش و بشه بیدار پگاه اینکه قبل صبح. کنممی پرت

 و چسبونممی آینه به رو اون و نویسممی پگاه برای یادداشت یک رفتنم قبل. خونه

 هیچ. تو رممی و ندازممی کلید رم،می پیاده خونه تا رو مسیر یهمه. بیرون رممی

 رو در و اتاقم توی رممی! بهتر نیست، خونه توی کسهیچ اینکه مثل نمیاد، صدایی

 تصمیم و کشممی دراز تخت روی بیرونیم هایلباس همون با و بندممی سرم پشت

 و میارم در رو گوشیم بشم پشیمون اینکه قبل. بگیرم تماس امیر با که گیرممی
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 ولی شه،می خورده هم بوق آخرین و بوق، سه بوق، دو بوق، یک. گیرممی رو ششماره

 رو گوشی عصبی. خورممی بسته در به هم باز و زنممی زنگ هم باز! جواب از دریغ

 !امیره طرف از پیام دارم،برمی رو گوشی میاد، پیام صدای که کنممی پرت

 پس! نکردی قبول هم تو و گذاشتم روت جلوی راه یک من! نزن زنگ بهم دیگه -

 ...!نداری رو چیز هیچ لیاقت تو چون نداره؛ ربطی من به دیگه

 .کوبممی دیوار به شدت با رو گوشی

 !عوضی خورهمی بهم ازت حالم! زندگیم به زدی گند لعنتی! لعنتی -

 میاد، در صدای که کنممی گریه قدر چه دونمنمی. گریه زیر زنممی و ترکهمی بغضم

 !بفهمه و ببینه مامان اینکه قبل البته شورممی رو صورتم و رممی بدو بدو

*** 

 کال اینکه تا دهنمی جواب نمز می زنگ امیر به چی هر گذره،می ماجرا اون از ماه یک

 مدام و شدن بدم حال متوجه بابا و مامان! بده خیلی حالم کرد؛ خاموش رو خطش

 روز اون از بعد. کنممی شونساکت دروغی یک با بار هر من و کننمی پیچم سوال

 دعوت عمه یخونه بار دو. نرفتم جایی هیچ بلکه پگاه، فقط نه! نرفتم پگاه پیش دیگه

 مامان و باباحاج بدجور موضوع این و رفتمنمی ایبهونه یک به بار هر من لیو شدیم

 شاید دانشگاه، برم باید من و شهمی شروع پاییز اول دیگه روز 4. بود کرده ناراحت رو

 دیگه پس! نیستم دختر دیگه که من ولی باشه؛ من سنهم دخترهای همه آرزوی این

 هنوز، چرا پس نیست؟ هفتم و بیست مگه زامرو راستی! ندارم شوقی و شور هیچ

 !شدم؟ بدبخت نکنه! خدا وای

 .میده نشون رو 4 ساعت کنم،می ساعت به نگاهی ؟!ممکنه غیر این
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 بیرون؛ زنممی خونه از بدم اطالعی کسی به اینکه بدون و شممی آماده میرم بدوبدو

 .تو میرم داروخانه، طرف میرم

 .خواستممی چکبیبی سالم -

 باز رو در آروم. خونه رممی و شممی خارج داروخانه از سرعت با و خرممی چکیبیب

 دستشویی، سمت میرم سرعت به. هستن هاشوناتاق توی همه تو، رممی و کنممی

 توی زنممی محکم کنممی نگاهش که وقتی. کنم قفل و ببندم رو در رفت یادم

 سر هاسرامیک روی. شهمی اشک خیس صورتم کی و چطور دونمنمی صورتم،

 و کسهیچ به حواسم. اوفتهمی دستم از چکبیبی و شینممی زمین روی و خورممی

 که بینممی رو مامانم و گیرممی باال رو سرم! بمیرم خوادمی دلم فقط. نیست جاهیچ

 :گهمی

 !شدیم بدبخت! ابوالفضل یا -

 .میاد هم ساناز مامان صداهای با

 :گفت و برداشت مینز  رو از رو چک بیبی

 زنی؟می ضجه چرا کیه؟ مال این مامان-

 :میگه و شینهمی من روبروی بعد

 !خبره چه جااین بگه من به هم یکی خب بابا ای برده؟ ماتت چرا تو سحر-

 .کردم عصبی و هیستیریک خنده

 حاج جونش، مامان بشه قراره مامانم! خاله بشی قراره تو یعنی! هستم حامله من-

 بدون باید یعنی! نیست خوب بابا بدون ولی نه؟ مگه خوبه بچه. میشه دارنوه بابام
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 دانشگاه، برم خواممی تازه هنوز زوده؛ زیادی سالمه 18 هنوز من ولی کنم؟ بزرگش اون

 .کنم حل رو مردم مشکالت بشم وکیل بخونم درس

 :گممی ناله با و کنممی سکوت یهو

 آجی؟ کنم لح رو خودم مشکل تونمنمی چرا پس-

 :گممی و کنممی شکمم نگاه بعد

 نه؟ داره خنده بشینم سرکالس برم بزرگ شکم با کن فکر ساناز، وای-

 .زنممی بلندی یقهقهه بعد

 .بگیر خون خفه! شو ساکت سحر، بسه گهمی چی هر ساناز

 تازه ذارم،می صورتم رو دستمو. سوخت صورتم چپ سمت اینکه تا دادمنمی گوش

 !شده خبر چه فهمممی و میام خودم به

 بفهمه بابا! خدا وای نیست؟ تو مال این بگو! دروغه همش بگو خدا رو تو سحر: ساناز

 کردی؟می غلطی همچین داشتی وقتی نبودی ما فکر احمق میره،می

 :زنممی صداش. شده زمین نقش که بینممی رو مامان

 ببین مامان! بیدارشو خوشگلم مامان! مامانم خدا، رو تو مامان بیدارشو، مامان-

 کنم؟ چیکار بگو بهم شو بیدار مامان. شد روسیاه سحرت

 .زدمی صدا رو مامان اسم کرد،می گریه هم ساناز

 .بود بسته رو چشمش راحت داد،نمی جوابی مامان ولی

. بیرون زنممی خونه از دو با و میشم بلند جام از ساناز و مامان حال به توجه بی

 .میدم رو آدرس میشم، سوار میدم، تکون تاکسی برای دست
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 .باشه مطب که کردممی خدا خدا فقط مطبش خود تا

 :گهمی که میاد راننده صدای

 !رسیدیم خانم-

 .توساختمان میرم باسرعت و کنممی حساب رو کرایه

 .زنممی رو 2 شماره میشم آسانسور وارد

 .رسیدم کنهمی اعالم که میاد خانمی صدای

 .بیرون زنممی انسورآس از

 .میشم اتاقش وارد منشی به توجهبی و اجازه بدون مطب، تو میرم

 :گهمی و میاد سرم پشت هم منشی

 !نکردن توجهی دارین مهمون شما گفتم چی هر دکتر آقای-

 .برید تونیدمی شما خب، خیلی: امیر

 .بیرون رهمی منشی

 :گهمی کنهمی اشتد امیر به خاصی شباهت که آقاهه اون به رو امیر

 .میام شد تموم کارم هم من برین شما خونه، کلید این بابا-

 !باباشه این پس

 :گممی و میام حرف به بده انجام حرکتی یا بزنه حرفی پدرش اینکه قبل
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 همین به بری؟ در کردی که کاری از خواستیمی کردی؟ خاموش رو گوشیت چرا-

 با یا! تختن مهمون شب هر که هستم هاییهمون از یکی هم من کردی فکر! راحتی

 کارش؟ پی رهمی شهمی تموم چیز همه فرستادی که مسخره،ای پیام اون

 :گممی و میز رو زنممی محکم

 روز در که تو ساکتی؟ چرا دکتر؟ آقای وسط این شهمی چی من بابای حاج آبروی پس-

 نپیچوندی؟ ما برای چرا پیچونیمی نسخه نفر ده برای

 گه؟می چی امیر؟ کیه این: امیر یبابا

 !نیست جاش جااین. گیرممی تماس باهات خودم برو، سحر: امیر

 خودم خب خیلی کشی؟می خجالت نمیگی؟ بابات به رو چیز همه چرا برم؟ کجا-

 !گممی

 :گهمی و زنهمی داد امیر کنم، باز دهن اینکه قبل و کنممی پدرش به رو

 !برو اجاین از و کن تمومش سحر-

 :گهمی باباش

 .بزنه رو حرفش بذار امیر، ساکت-

 :گهمی من به رو بعد

 .رو حرفت بزن-

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام

 همه از خبر بی ساده، هم من. ببینمت خواممی مخونه بیا گفت زد، گولم شما پسر-

 ...داد نوشیدنی بهم اون ولی رفتم؛ جا
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 .پایین انداختم رو سرم زده خجالت

 :گفت باشبا

 !دخترجان بده ادامه-

 .ریختممی اشک بود، پایین سرم که طورهمون

 االن! خواستی خودت گفت کرد، انکار رو چیز همه شدم بیدار وقتی گرفت، رو پاکیم-

 وقتی. عمل برای بری که کنممی هماهنگ همکارم با من نیومده، پیش مشکلی هم

 خاموش رو گوشی که هم بعدش رون؛بی کرد پرت خونه از رو من نکردم قبول که هم

 !باردارم فهمیدم که االن تا کرد

 .میزدم حرف نفس یه

 .داد دستم آب لیوان یه پدرش چرمی، مبل روی افتادم حالبی شد تموم که حرفام

 :گفت امیر که خوردممی رو آبم داشتم

 ...بارداری اینکه برای ولی! دارم قبول کامال گرفتم رو پاکی اینکه-

 :گفت مکث کمی با

 کی بچه نیست معلوم! احمق نوشته پیشونیم رو ها؟ کردی من به راجع فکری چه تو-

 بندازی؟ من گردن اومدی نکرده قبولش پدرش و شکمته تو

 :گفتم و گوشش تو زدم و روشروبه ایستادم گذاشتم، میز روی رو لیوان

 یا بودم؟ وستد نفر چند با من مگه! اندازه این به نه فطرتی، پست دونستممی-

 ها؟ زنیمی حرفی همچین که هستم؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

81 

 

 دونستیمی که تو حسابی مرد آخه اومد؟ سرم بالیی چه ماه یه این تو دونیمی هیچ-

 چه رو اصال زنی؟می رو حرف این حاال چرا پس! بودی شاهد تو هستم، پاک من

 زنی؟می حسابی

 !بشه ثابت که بدیم آزمایش بریم تونیممی هست؟ تو بچه نداری باور-

 !کنیمی سقطش میری! کنممی قبول هم این خب خیلی: امیر

 :میگه و زنهمی صدا رو امیر اسم بلند صدای با باباش

 بزرگت جوری بده؟ رو من جواب ساکتی چرا آره؟ کردم بزرگ طوراین رو تو من امیـر-

 پزشک ثالم تو پسر؟ آره نکنی قبول رو اشتباهت کنی؟ آبروبی رو مردم دختر که کردم

 نرفتی؟ حاللش راه از چرا بکنی غلطی همچین خواستیمی که تو مملکتی؟

 ...من بابا: امیر

 این آبروی که شد راحت االن خیالت کشی؟نمی خجالت رو، دهنت ببند: امیر بابای

 مردونگی مگه! تمردونگی به تف ت؟مردونگی هست این کردی؟ دارلکه رو دختر

 که نکردی فکر درصد یه هستی؟ کی پسر تو رفته یادت پسر؟ سیبله و ریش به فقط

 که من دادن تربیت به لعنت! پسرم نکنه درد دستت ها؟ بدم چی رو مردم جواب

 !بسازم مرد تو از نتونستم

 :گهمی و کنهمی من به رو بعد

 !دارم کار نفرتون دو هر با جااین بیا بشور، رو صورتت و دست برو دخترم-

 آبی یه و ایستممی آینه جلو. رممی بهداشتی سرویس طرف به و زنممی بیرون اتاق از

 .زنممی صورتم به
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 که امیر اتاق به بیرون، رممی بهداشتی سرویس از و سپارممی خدا به رو خودم

 .زنممی در رسممی

 .بندممی سرم پشت رو در و داخل رممی بفرما شنیدن بعد

 :گهمی امیر بابای

 .دخترم بشین بیا-

 :زدن حرف به کنهمی شروع اون و شینممی رویشروبه میرم

 بره، خونواده تا دو آبروی شده باعث گناهتون این! شدین گناه مرتکب دو هر شما-

 خونه، گردیمی بر االن شما دخترجان. بشه بسته مردم دهن که کنید کاری باید پس

 !خواستگاری میایم شب فردا ما

 .میاد در امیر صدای

 !بابا اام: امیر

 :گفت و کرد بلند سکوت معنای به رو دستش باباش

 حداقل نبود؟ مهم برات چیز هیچ ببری؟ لذت خواستیمی فقط نداره، اگر و اما-

 سنی هنوز اون دختر؟ این چرا! حسابی مرد باشه اهلش که رفتیمی کسی دنبال

 !که نداره

 راهش ازدواج اصال کنید،می اشتباه دارین کنید باور ولی! بابا امشرمنده من: امیر

 ما بین سنی تفاوت چقدر که دونیدمی هست؟ سالم چند من دونیدمی نیست

 هست؟

 :وگفت زد پوزخند حرفاش به باباش
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 میزت پشت وقتاون نیست؟ راهش ازدواج گیمی هستی؟ ایشرمنده جور چه تو-

 لذت یداشت که وقتی! خورهنمی بهم سنمون زنی؟می حرف منطق از برام نشستی

 .دیگه نباشه حرفی گفتم که همینی کردی؟ رو منطق فکر بردیمی

 :گفت و کرد من به رو بعد

 خبر موضوع این از خانواده راستی! باشی رفتن آماده بهتره وقته، دیر دخترجان-

 دارن؟

 .خواهرم و مادر فقط-

 !مـادرم خد وای

 .نیاوردم رو وشیمگ لعنتی اه! گشتم جیبام تو بود، کرده غش اون امدنم از قبل

 افتاده؟ اتفاقی: امیر بابای

 دارم هم االن. بیرون زدم خونه از زود منم کرد، غش مامانم جااین به اومدنم قبل آره-

 همراهم اینکه مثل ولی اومده؟ هوش به ببینم بزنم زنگ که گردممی گوشیم دنبال

 !نیست

 .رسونمتمی من کن عجله پس باشه، بابا ای: امیر بابای

 هستین؟ خواستگاری برای حرفتون سر شما یعنی چیزه فقط رم،می خودم ممنون نه-

 .نشنیدم من که کرد زمزمه رو چیزی ب**ل زیر و زد پوزخند حرفم به امیر

 هم خیالت فردا، برای بزنم حرف هم مادرت با خواممی کنی؟می تعارف چرا: امیر بابای

 !ایخونواده این عروس دیگه تو راحت

 :گفت ب**ل رزی بعد
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 !عروسی چه هم اون-

. افتادم راه سرش پشت اون از تبعیت به هم من. بیرون زد اتاق از و برداشت رو سویچ

 .بودیم کرده سکوت دو هر مسیر تو

 .دادم بهش رو خونه آدرس فقط

 .بود باز خونه در رسیدیم که در جلوی

 صدا رو مامان که اومدمی ساناز جیغ صدای. بودن ریخته خونه تو هاهمسایه همه

 .زدمی

 : گفتم آروم

 !هاشم قمربنی یا-

 زمین روی برانکارد روی مامان تو، رفتم. زدم کنار رو جمعیت و شدم پیاده ماشین از

 ...ساناز و ریختمی اشک دست به تسبیح و نشسته مبل روی بابا و دیدم

 :گممی و کشممی وارنوازش صورتش رو دستم و رممی مامان سمت به

 بری؟ خوایمی کجا شو بیدار قشنگم مامان! مامان-

 .بردن خودشون با کردن بلند رو مامان و اومدن سفیدپوش آقای تا دو

 :نالیدم

 !هست زنده اون نبرین رو مامانم-

 :گهمی و گیرهمی باال رو سرش شنوه،می که رو صدام ساناز

 !کشتی رو اون تو. نیست تو مادر اون! آشغال بیرون گمشو-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

85 

 

 .رممی ساناز طرف به و کنممی پاک رو کاماش

 :گممی شینممی زانو دو روی

 ببین اصال. نیستم راضی مامان مرگ به وقتهیچ من نکردم، رو کار این من آجی نه-

 ...قرار باردارم من گفتم رفتم بودم پیشش االن

 .موند تموم نیمه حرفم خورد صورتم چپ سمت به که ایکشیده با

 !دیدم رو بابا رفتم،گ باال رو سرم

 :گهمی و گیرهمی نشونه در طرف به رو اشاشاره انگشت

 !ندارن جایی خونه این تو تو، امثال! بیرون برو من خونه از-

 برم؟ که دارم رو کجا! بابایی دخترتم من اما-

 پاشو یاال اومدی، ازش االن که جاییهمون برو! نیستم بابات من بابا، نگو من به: بابا

 !برو

 :گهمی و جلو میاد دادفر آقای

 .بود دوست باهاش دخترتون که همونی هستم، امیر پدر من! جناب گممی تسلیت-

 :گهمی عصبی بابا

 جا؟این اومدین رویی چه به شما-

 .شدم روروبه بدی صحنه با متاسفانه ولی کنم، حل رو مشکل که اومدم من: دادفر

 عیالم مرگ باعث پسرتون کار اینکه کنید؟ لح خواینمی دقیقا رو مشکل کدوم: بابا

 شده؟ دخترم ناپاکیه باعث اینکه یا شدم؟ دارلکه آبروی یا شده؟
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 ولی برگردونم اولش روز مثل تونمنمی رو هااین از یک هیچ من متین، حرفاتون: دادفر

 !ازدواج برای بگیرم رو دخترتون اجازه اومدم

 :گهمی و زنهمی پوزخندی بابا

 اما نداره، ازدواج قصد حاالها حاال هم اون ندارم بیشتر دختر یه من جناب! ؟دخترم-

 خونه تو و نیست من دختر دیگه اون کنم، راحت رو خیالتون که اینه؟ منظورتون اگه

 !نداره جایی من

 .کنیم عقدش تا کنید صبر حداقل شه،نمی که اینطور اما: دادافر

 جایی من خونه تو کرده دارلکه رو من برویآ و شده عیالم مرگ باعث که کسی: بابا

 !محترم آقای نداره

 .کنید عقدش فردا و خودتون خونه ببرید رو اون تونیدمی

 یه که نیست درست هم این. نیست محرم من پسر به دخترتون آقا حاج اما: دادفر

 !کنه زندگی نامحرم پسر یه با دختر

 .شدمی منفجر عصبانیت از داشت بابا

 گینمی حاال نکردن، رو بودن نامحرم فکر کردنمی اضافی غلط داشتن که وقتی-

 !اشتباهه؟

 .کشید عمیقی نفس عصبی دادفر

 .کنید بزرگی و بیایید شما کردن بچگی ولی درست، شما حرف -

 خوای؟می چی من از االن: بابا

 !خواستگاری مراسم تا دارین نگه خونه تو رو دخترتون: دادفر
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 :گهمی زنهمی داد بابا

 رو دختر این زنید؟می خواستگاری از حرف شما وقتاون کرده، فوت تازه من عیال-

 !برین جااین از ببرین،

 ...اما: دادفر

 !گفتم که همین نداره، اگر و اما: بابا

 .کرد من به رو بعد

 !ندارم سحر اسم به دختری من بعد به لحظه این از-

 ایخانواده کن فراموش همیشه برای! برو جاینا از کن، جمع رو وسایلت همه برو: بابا

 برای اما! عنوان هیچ به نکن، حساب ما روی بودی شرایطم بدترین تو اگه حتی داری؛

 .بدم امضا بیام که کنید خبرم عقدت

 .نشست نشیمن توی رفت و زد تنه بهم هم بعدش

 !کنهمی گریه فقط و کرده کز گوشه یه اندازم،می ساناز به نگاه یه

 ...ولی کنیم گریه هم با و کنم بغلش برم خواستمی دلم

 .میاره در فکر از رو من دادفر آقای صدای

 !بریم که کن جمع رو لباسات برو: دادفر

 .بندممی سرم پشت رو در و رممی اتاقم طرف به امید نا

 .دارممی بر لباس دست چند میارم، در تخت زیر از رو ساک

 .دارممی بر کفش و شال ،شلوار کیف، مانتو، تا چند
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 .کنممی باز و کشو طرف رممی

 .دارمبرمی رو مشناسنامه و ملی کارت

 .کنممی نگاه مامان به دارم؛می برش خورد، خانوادگیمون عکس به نگاهم

 !لبخندش روی کشممی دست

 .افتهمی عکس قاب روی اشک قطره به

 : گممی و کنممی پاک رو اون

 !شدم مرگت باعث که ببخش !مامان ببخش رو من-

 .بود خوش بیرون به رفتن و مادرم چادر گوشه گرفتن به دلم بودم که بچه

 که خواهممی چادرش؛ گوشه گرفتن برای نه خواهم؛می را مادرم ام،شده بزرگ اکنون

 !کنم پاک را هایماشک چادرش گوشه با

 !شودنمی دانممی شود، خوش دلم که این نه

 .مادرم چادر خوش بوی با بگیرد آرام شاید

 .بندممی رو اون و ساک تو ذارممی رو عکس و بوسمشمی هم بعد

 .بیرون رممی دارم،می بر رو گوشیم

 :گممی رممی بابا طرف به

 !خواستمنمی من نکردم؛ رو کار این خودم خواست به من، ببخش باباجونم-

 :گهمی میاد، حرف به بابا
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 حرفی هم االن زدم رو حرفام هم من خوای،نمی چی خوایمی چی تو نیست مهم-

 !سالمت به مونه،نمی

 .بیرون رممی ساناز به کردن نگاه بدون و میدم قورت رو بغضم

 در بیرون، رممی شکسته قلب با و ندازممی خونه به نگاه یه ببندم رو در اینکه از قبل

 .بندممی رو

 .ماشین تو ذارهمی دارهمی بر رو ساک طرفم، میاد دیدنم با دادفر آقای

 .گیرممی گاز را زبانم! ممیبند را چشمهایم! گیرممی را گوشهایم

 !شدن طرد است دردناک قدر چه! نمیشوم افکارم حریف ولی

 فقط را زندگیش بلندی پستی تمام ،ماشین آینه به آویزان عروسک حال به خوش

 !رقصدمی

 جوان عشق یک رخداد در گاهآن آمدیم،می دنیا به پیر ،بود اول به آخر از زندگی کاش

 !شدیممی

 !بردیممی آرام مادر نوازشهای با شبی نیمه در ،میشدیم معصوم کودکی سپس

*** 

 (امیر)

 

 .کردم ویزیت هم مریض آخرین

 طرف به بیرون زدم اتاق از برداشتم؛ رو کیفم و دادمی نشون رو 10 کردم ساعت نگاه

 :گفتم و رفتم منشی
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! کنید تعطیل دیگه هم شما مطب، نمیام کنید کنسل رو فردا هایمریض ههم خانم-

 !بینمتونمی وقته دیر

 .بیرون رفتم خداحافظی بدون

 برم باید فردا اینکه کردممی فکر بابا حرفای به داشتم شدم، آسانسور سوار

 !خواستگاری؟

 چیه؟ درست کار دونستمنمی ولی

 دیوانگی این! بودم تربزرگ سال 8 که دختری با هم اون ازدواج، برای زوده خیلی هنوز

 !بود محض

 .درآورد فکر از رو من رسیدم پارکینگ به کرد اعالم که خانمی صدای

 خونه طرف به گاز تخت. شدم سوار. رفتم ماشینم طرف به و شدم خارج آسانسور از

 .گذاشتم پارکینگ تو رو ماشین. رسیدم دقیقه 5 عرض در رفتم

 !اومدنمی صدایی بازکردم، رو در باال رفتم

 .زدم صدا رو بابا

 نیستی؟ خونه! سالم بابا-

 .اومدمی اتاق تو از صداش

 !هستم جااین چرا: بابا

 !پرید سرم از برق سحر و اتاق در جلوی ساک دیدن با رفتم اتاق سمت به

*** 
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 (سحر)

 

 .موند ثابت نم رو نگاهش بعد انداخت ساک به نگاه یه اتاق، تو اومد امیر که وقتی

 !فهمید رو چیزی نگاهش از شدنمی

 :گفت و اومد حرف به باالخره

 جا؟این آوردینش چرا خواستگاری؟ بریم فردا نبود قرار مگه بابا-

 :گفت و کرد من به رو باباش

 !زنممی صدات شام برای کنی، استراحت یکم بهتره دخترم-

 !بخوابم خواممی فقط ندارم میل ممنون-

 شب بزن صدامون داشتی الزم چیزی هستیم، بیرون ما پس خب خیلی: رامی بابای

 .بخیر

 !بخیر شب-

 .بستن رو در و بیرون رفتن

 :گفتمی پدرش به اومد،می امیر صدای

 جا؟این آوردیش چرا بابا؟ جااین خبره چه-

 !گممی برات آشپزخونه تو بریم پسر؛ آرومتر هیس: امیر بابای

 !شهمی قطع کال اینکه تا شهمی کمتر و کم صداهاشون

 .کشممی خودم رو پتو و کشممی دراز تخت روی
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 !افتممی مامان یاد دوباره

 جونم؟ خدا کردم کار چی من

 کنم؟ شرکت مامان سپاری خاک مراسم تو ندارم اجازه حتی

 زندگیم مرد ترینمهربون که اون شده؟ سنگدل همه این کی از من بابای حاج راستی؛

 !بود

 !برد خوابم کی دونمنمی که بودم غرق خودم فکارا تو

*** 

 !پریدم خواب از هاگنجشک صدای با صبح

 .دادمی نشون رو 7 ساعت کردم ساعت نگاه

 مثل بود سکوت جا همه. بیرون رفتم و سرم رو انداختم شال یه شدم، بلند جا از

 اومدم و شستم رو صورتم و دست دستشویی، تو رفتم! بودن خواب هنوز اینکه

 .بیرون

 پشت از که. سرکشیدم رو اون نفس یه کردم، پر آب لیوان یه و آب شیر سمت رفتم

 تیکه هزار و هاسرامیک رو افتاد دستم از لیوان نبود حواسم چون اومد صدایی سرم

 .شد

 !دیدم سینه به دست رو امیر برگشتم،

 ...لیوان نبود حواسم من ببخشید سالم-

 !نیست مهم: امیر

 !کنممی جمعش ناال: من
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 زباله سطل تو رو هااون کنم،می جمع رو لیوان هایتیکه شینم،می هاسرامیک رو بعد

 .اندازممی

 !کردمی نگاهم امیر مدت این همه

 شدی؟ بیدار زود همه این چرا: امیر

 !نداره خاصی دلیل-

 .کنممی آماده رو صبحانه میز االن: امیر

 !کنممی کمکتون-

 :گفت و برگشت کردمی روشن رو کتری زیر داشت که طورهمون امیر

 !بشینی تونیمی بکنم، رو اینکار تونممی خودم نکرده الزم-

 :گممی و شینممی

 !مرسی-

 .اومد باباش صدای بود، آمد و رفت حال در که کردممی امیر نگاه داشتم

 .بخیر صبح سالم، -

 .سالم-

 :میگه و شینهمی صندلی روی باباش

 .کنیمی خودشیرینی تآینده همسر جلوی داری شاید! شدی کدبانویی عجب -

 :میگه و ریزهمی چایی هالیوان توی امیر

 دنبالش؟ برم که میاد کی مامان -
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 :میگه باباش

 .میرم خودم بری، تو نکرده الزم. ئه 12 تا 9 ساعت پروازش -

 :میگه و شینهمی صندلی روی امیر

 .میرم خودم خب چرا؟ -

 !ها کنی عقد باید امشب تو! بدین آزمایش برین باید که رفته یادت اینکه مثل -

 منتظر پارتی بدون و دیممی آزمایش امروز خب چیه؟ برای عجله همه این! من پدر -

 .کنیممی عقد هم هفته آخر فردا، تا مونیممی جوابش

 به و یزم روی ذارهمی رو نونش گیره،می لقمه خودش برای داره همونطورکه پدرش

 :امیرمیگه

 ببری رو آبروم خوایمی کنی؟ عقدش بری بعد باال، بیاد شکمش خوایمی نکنه -

 !االلله هللا ال... بشه پسرش محرم اینکه قبل فرخ عروس بگن همه که فامیل؟ جلوی

 :میگه و کنهمی نگاه من به چشمی زیر و کنهمی سکوت بعد

 نوبت محضر از من بدین، آزمایش برین و بخورین رو تونصبحونه! گفتم که همینی -

 .گیرممی

 که میشم پا جام از هم من. اتاقش توی میره و میشه بلند جاش از صبحونه بدون

 :میگه امیر

 کجا؟ تو -

 .میشم آماده و میرم -

 .شو آماده برو بعد بخور رو تصبحونه -
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 .ندارم میل ممنون، -

 رو ساکم. اتاقم توی میرم و میشم خارج آشپزخونه از بزنه حرفی بدم اجازه اینکه قبل

 آرایشی هیچ بدون و پوشممی میارم در رو مشکی شال و شلوار و مانتو و کنممی باز

 به نگاه یک. بیرون میاد اتاقش از آماده و حاضر هم امیر زمانهم که بیرون زنممی

 میرم. زنممی رو آسانسور یدکمه و بیرون میرم کنه،می اشاره در به و میکنه لباسم

 خارج آسانسور از. زنهمی رو پارکینگ یدکمه و میاد من از بعد هم امیر توش،

 در دم گذره،می سکوت توی مسیر طول. شیممی امیر ماشین سوار ریممی و شیممی

 .شیممی پیاده و کنهمی پارک آزمایشگاه

 :میگه امیر

 .بیام تا بشین جا همین -

. بابا به کردم،می فکر مامان به داشتم. شینممی هالیصند از یکی روی میره، امیرکه

! بدم ازدواج قبل آزمایش اومدم من و سپاریتهخاک مراسم دیگه ساعت چند مامان،

 خداحافظی باهات حسابی و درست و بزنم حرف باهات سیر دل یک نتونستم حتی

 اون اگه بخشم،نمی هیچوقت رو خودم من! زود خیلی قشنگم، مامان رفتی زود! کنم

 :دراورد فکر از رو من امیر صدای. اوفتادنمی هااتفاق خیلی کردمنمی رو کار

 .بدیم آزمایش بریم پاشو -

 امیر کار. گیرهمی خون من از پرستار و صندلی روی شینممی اتاق توی ریممی هم با

 زا که بینممی رو امیر که شینممی صندلی روی و بیرون میریم میشه، تموم که هم

 هامانگشت با کردن بازی سرگرم رو خودم و کنمنمی توجهی. بیرون زنهمی آزمایشگاه

 کنم،می نگاهش و گیرممی باال رو سرم. شینهمی جفتم کسی کنممی حس که کنممی

 :میگه و گیرهمی طرفم به رو آبمیوه. بود امیر
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 .گرفتن ازت زیادی خون بخور، -

 .ندارم میل ممنون، -

 !ندارم میل میگی بخور، میگم که چیزی هر کال گرفتی؟ روزه تو -

 .شده کور اشتهام ولی نیستم، روزه نه، -

 :میگه و کنهمی آبمیوه با بازی مشغول رو خودش و اندازهمی پایین رو سرش -

 .بخور اون خاطر به حداقل! نفری دو االن تو که نره یادت -

 مهمه؟ برات نگرانشی؟ -

 .دومون هر بیایم کنار باهاش باید دیگه، شده خب ولی! نداره امبر  اهمیتی هیچ! ابدا -

 .شده مادرم مرگ باعث چون نمیام، کنار وقتهیچ من ولی -

 ...ولی متاسفم من سحر، -

 حاضر وقتهیچ بفهمی اینکه خاطر به زدم رو حرف این! باشی متاسف خوادنمی -

 .بیام کنار بچه این با نیستم

 میره و میشه بلند جاش از هم امیر. زننمی صدا رو اسمم زنهب حرفی امیر اینکه قبل

 :شنوممی رو امیر صدای که کردممی بازی هامانگشت با داشتم. گیرهمی رو هاجواب

 .داریم کار خیلی که خونه بریم پاشو. مثبته جوابش-

 باز رو در هم من. میشه ماشین سوار میره و اوفتهمی راه من از جلوتر اون که میشم پا

 خوره،می زنگ گوشیش که میاره در حرکت به رو ماشین امیر. میشم سوار و کنممی

 :کنهمی برقرار رو تماس
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 امروز نه،... خوبی؟ تو قربونت،!.... بود شلوغ سرم ببخش اخ... خوبی؟ عزیزم سالم-

 باشه،!... دادم توضیح تو برای که من! خواهشا نکن شروع... نمیرم هم مطب نرفتم،

 .خداحافظ... گیرممی تماس باهات بعدا فرمونم، پشت فعال من

 که اوفتممی دانشگاهم یاد یکهو. میده ادامه رانندگیش به و کنارش ذارهمی رو گوشی

 :میگم و کنممی امیر به رو. نیستم آماده هنوز ولی برم، دیگه روز 2 باید

 .کنم نامثبت برم باید دیگه روز 2 -

 خب؟ -

 .برم باید! دیگه نداره خب -

 .نیست کار در بایدی -

 !چی؟ یعنی-

 !تعطیل دانشگاه و درس یعنی -

 !کنم کار و دانشگاه برم که کشیدم زحمت همه این من سرت؟ به زده چـــــی؟ -

 کنی؟ کار خوایمی چی برای -

 .نباشم کسی محتاج هیچوقت اینکه و دارم دوست چون -

 .میشی محتاج نخوای چه بخوای چه تو -

 !بدم ادامه رو درسم باید من! چی هر بخ -

 .خوامنمی من ولی -

 بخوای؟ باید تو مگه -
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 .شوهرت بشم قراره چون آره، -

 !هنوز نشدی ولی -

 بکن؛ خوادمی دلت کار هر نیست، مربوط من به خب، خیلی همینه؟ مشکلت پس -

 .نرفته مشناسنامه توی اسمت که وقتی تا ولی

 از که بزنم حرفی خواستممی میشم، خیره بهش و حرفش این از کنممی تعجب

. رسیدیم اینکه مثل کنم،می اطراف و دور نگاه و میام خودم به. میشه پیاده ماشین

 یک با که کنممی امیر نگاه. آسانسور توی میرم امیر دنبال به و شممی پیاده هم من

 .کنهمی سقف نگاه دخترکشی ژست

 :میگه امیر

 شد؟ تموم -

 :میگم تبه با من

 چی؟ -

 توی اندازهمی کلید امیر. میشم پیاده من هم بعدش میشه، خارج آسانسور از امیر که

 خانمی صدای که داخل میریم. تو برم من که کنار، میره و کنهمی باز رو در و قفل

 .کنهمی جلب رو توجهم

 داریم؟ محضر قرار شب گفتی زدی؟ حرف پدرش با-

 .میاد گفت هم اون گفتم، هشب درشون دم رفتم خانم، بله-

 .کرد سکوت من دیدن با

 ایستادی؟ اونجا چرا دخترجان، سالم-
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 :میگه که میاد امیر صدای بزنم، حرف اینکه قبل

 .اومدی خوش مامان، سالم-

 باباش به و میشه جدا مادرش از بعد کنه؛می بغل رو اون و میره مامانش طرف به بعد

 .میکنه سالم

 کردی؟ چیکار پسرم، سالم-

 کردین؟ چیکار شما مثبته، آزمایش جواب-

 .باشیم محضر باید 7 ساعت گرفتم، نوبت هم من-

 :میگه و میاد حرف به مامانش

 امیر؟ کنی معرفی خواینمی

 .کنم معرفیت مامان به که جلوتر بیا ایستادی؟ اونجا چرا سحر! رفت یادم پاک... آخ-

 :میگم و ایستممی امیر کنار جلوتر میرم

 .خیر به رسیدن المس-

 :میگه و میکنه نگاه رو پام تا سر از بااکراه امیر، مامان

 چیه؟ اسمت ممنون،-

 .سحر-

 سالته؟ چند خوبه، -

-18. 

 :میگه امیر بابای
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 رو وضعیتش که هم رو سحر. رسیدن راه از تازه ن،خسته هابچه جان،شکوفه-

 برو سحرجان،. بشین ناآش هم با بعدا تونیدمی کنه، استراحت باید دونی،می

 .محضر وقت تا کن استراحت

 .اجازه با پس ممنون،-

 روی و کنممی رو شالم و بندممی رو در. میرم اتاق سمت به و نمیشم منتظرجواب

 انگار که میزد حرف من با جوری! خدا ای! اونجا شدممی خفه داشتم. شینممی تخت

 !سبنچ یزنیکه! کردن جمع خیابون و کوچه از رو من

 دارم،برمی رو محوله پس بگیرم؛ دوش برم گیرممی تصمیم و میشم زدن غر خیالبی

 یک. توشه حموم که اینه اتاق این خوبیه. اتاقمه گوشه که دری سمت به میرم

 مشکی تیشرت یک میرم، ساکم طرف به و بیرون میام و گیرممی ایدقیقه 10دوش

 آینه جلوی میرم. کنممی تنم و رممیا در مشکی خونگی شلوار یک بلندو آستین

 تموم که کارم. کنممی گیسش هم بعد کنم،می خشک رو بلندم موهای و ایستممی

 میگم و سرم اندازممی شال یک زنن،می رو در که کشممی دراز تخت روی میرم میشه

 :میگه و تو میاد جوونی خانم یک. بفرمایید

 .خانم سآماده ناهار -

 ندیدمش، که حاال تا دیشب از بود؟ کی این. بندهمی رو در و ونبیر  میره هم بعدش

 نشسته میز دور همه نشیمن، توی میرم و میشم پا جام از. باشه مستخدم شاید

 پوزخند یک فقط مادرش اما میدن جواب پدرش و امیر. کنممی سالم من بودن،

 خودم برای. دنبو خوردن مشغول همه. شینممی هاصندلی از یکی روی میرم. زنهمی

 بشقاب به نگاهی و میز روی ذارممی رو لیوان کشم،می سر نفسیک و ریزممی آب
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 کاش! خدا نیست آدما این بین من جای! برم جااین از میشد کاش. کنممی خالیم

 :میاره در فکر از رو من امیر بابای صدای! کاش! برم میشد

 خوب؟ دختر کشینمی غذا خودت برای چرا -

 .ندارم میل ولی ون؛ممن -

 :میگه امیر

 تعارف بهت که رو چیزی هر! دادی؟ قورت ندارم میل ممنون قرص امروز تو میگم -

 .میگی رو همین کنیممی

 :میگه امیر مامان

 !میارین؟ فشار بهش چرا! بخوره نخواد دلش شاید چه؟ شماها به! بابا ای -

 :میده جواب امیر

 .کنهمی فرق عیتشوض سحر مامان، بیارم فشار باید -

 :میگه هم امیر مامان

 !کنهمی فرق وضعیتش میگین میگم که رو چیزی هر! خبه خبه -

. خوردن به کنممی شروع و کشممی سوپ کمی خودم برای. نمیگه چیزی کسی دیگه

 پا هااون از تبعیت به هم من میشن، پا میز روی از خورن،می رو شونغذا که بقیه

 به چشمم که تخت روی شینممی. بندممی هم رو در و میرم ماتاق سمت به و میشم

 یخونه جایی هیچ کنم،می نگاهش و میارم در رو اون. اوفتهمی مونخونوادگی عکس

 که شکهنه یرفته رو و رنگ   در از. دهمی رو هاتبچگی بوی که جایی. شهنمی پدری

 و بندیمی رو هاتچشم. شنویمی رو بچگیت هایبازی و خنده صدای شی،می وارد
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 و حیاط هایگوشه توی که شنویمی رو کودکی صدای. گیریمی جون خاطراتت توی

 ذوق هاتبچگی شبیه یخنده با و خندهمی کنه،می باشکقایم هادرخت پشت

 غذای متفاوت   عطر میشه مگه نبود؟ شاد و بود جایی چنین میشه مگه. کنیمی

 بشینی، مادرت کنار میشه مگر اصال نباشی؟ حالشخو و کنی استشمام رو مادرت

 دنیا یگوشه بهترین نکنی؟ بختیخوش احساس و بنوشی اجباری چای   استکان چند

 هم رو دنیا کاخ بهترین. کشهمی نفس شباغچه هایگُل توی هاتکودکی که ایهخونه

 امانم! شده تنگ براتون دلم! نمیشه پدریت یخونه کجا هیچ بسازن، برات که

 ولی بشه؛ عروس خوادمی دخترت و خوابیمی ابدیت یخونه توی امشب قشنگم،

 باشه که تونهنمی یعنی نیست، حالخوش

 قشنگم، مامان. کرد دارلکه رو باباش حاج آبروی چون. شد مادرش مرگ باعث چون

 اون به هیچوقت کاش! برگرده پیش ماه 2 به زمان کاش. ندارم دوست رو جااین

 من. زننمی رو در که جاش سر ذارممی رو عکس! کاش! رفتمنمی کذایی یمهمون

 جفتم میاد. بندهمی رو در هم سرش پشت و تو میاد امیر. میدم ورود یاجازه

 .کشممی عقب رو خودم یکمی که شینهمی

*** 

 (امیر)

 :میگم و زنممی پوزخند حرکتش این به

 ترسی؟می من از -

 :میگه و اندازهمی پایین رو سرش

 داشتی؟ کاری -
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 :میگم و گیرممی باال رو شچونه و کنممی دراز رو دستم

 بترسی، خوادنمی هم االن. بگیر باال رو سرت زنممی حرف باهات دارم که وقتی هر -

 .بزنیم حرف باهم که اومدم فقط. ندارم کاریت

 :میگه سحر

 رو خواست دلت که کاریهر  تو بترسم، که نداره دلیلی دیگه یعنی نترسیدم؛ من -

 .کردی

 :میگم کوتاهی مکث از بعد و اندازممی پایین رو سرم شرمنده

 بگم خواستممی. میشیم شوهر و زن دیگه ساعت چند تا. گذشت دیگه خیال،بی -

 تنت مشکی عروسی نمیشه که دونیمی خرید؟ بریم باید یا داری مناسب لباس

 .کنی

 :همیگ و زنهمی پوزخند حرفم این به

 باعث تو هوس که مادری! کردم تنم رو مادرم مرگ سیاه که من نمیشه؟ چرا! عروس -

 چی میدونی تو مگه اصال! نیست؟ خوب میگی نشستی االن وقت اون! شد مرگش

 .بیارم در تنم از رو مشکی نیستم حاضر من ولی متاسفم، بد؟ چی خوبه

 .امشب؟ حداقل-

 !امشب حتی -

 :یگمم ب**ل زیر و کنممی پوفی

 !کنممی آدمت خودم -
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 پیش نشیمن توی میرم. کنممی ترک رو اتاق حرفبی و اندازممی سحر به نگاهی بعد

 :میگه مامان شینم،می بابا و مامان

 بکنه؟ رو لباسش گفتی بهش -

 .نکرد قبول ولی گفتم؛ -

 !همه جلوی میره آبروم کردم، دعوت مهمون من! نکرد؟ قبول چی؟ یعنی -

 :میگه بابا

 مرگش بانی و باعث هم پسرت کرده، فوت مادرش دیروز! نکنه که داره حق خانم -

 مادرش که میگم پرسید، هامهمون از کسی اگرم گیری؟می سخت همه این چرا! بوده

 .کرده فوت

 :میگه و میده رو جوابش مامان

 مچهل تا نکردین صبر چرا نمیگن زنی؟می که حرفیه چه این خوبه؟ حالت! فرخ وا -

 مادرش؟

 :میگم عصبانیت با

 بگه، خوادمی دلش چیزی هر کسی هر دادین؟ گیریه چه! منه مادر! دیگه بسه اه، -

 .کارش پی بره بشه تموم هم عقد این خواممی فقط! نداره اهمیتی هیچ برام

 اتاقم، توی میرم و میشم بلند جام از باشم، مامان طرف از جوابی منتظر اینکه بدون

 اولین. کنممی روشن سیگار یک و ایستممی پنجره جلوی میرم. بندممی هم رو در

 فکر وقت هیچ. کنممی فکر سحر به و کنممی دودش نگاه گیرم،می ازش عمیق رو پک

 یک دنبال فقط من! کنم عقد رو اون روزی بخوام و بکشه جااین به کارم کردمنمی
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 خواستممی! رفت پیش برعکس چیز همه اما اون؛ فراموشی برای بودم ساده دوستی

 سطل توی رو اون میشه، تموم سیگارم. اما خواستگاری بریم بعد کنم راضی رو مامان

 .حموم میرم و دارمبرمی رو محوله و اندازممی زباله

*** 

 سحر

 

 وارد تا مونده ساعت 2 فقط و میده نشون رو 5ساعت کنم،می ساعت به نگاهی

 ساعت 2! دونمنمی بختیم؟خوش یا بدبختیم تا هموند ساعت 2. بشم جدیدی دنیای

 بدی درد که بودم فکر توی. جدیدی هایآدم با بشه شروع جدیدی یقصه تا مونده

 اتاق از و کنم تحمل تونمنمی. پیچممی خودم به درد شدت از پیچه،می شکمم توی

 ولمشغ که بینممی رو مستخدم. میرم آشپزخونه طرف به مستقیم و بیرون میرم

 :میگه و کشهمی کار از دست من دیدن با و آشپزیه

 خانم؟ دارین الزم چیزی -

 میگمک و شینممی صندلی روی

 .گرفتم دردشکم گشنگی شدت از بخورم؟ بدی داری چیزی -

 .ذارممی غذا براتون االن خانم، بله -

 ماست اب و کشممی برنج کمی خودم برای. غذاها انواع از میشه پر میز دقیقه 2 توی

 اتاقم؛ توی میرم و کنممی تشکر خوردنم از بعد خورم،می
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 پیچیدممی خودم به درد شدت از! میشه هم زیاد و شهنمی کم هیچی دردم از ولی

 تکیه در چارچوب به امیر و میشه باز در بدم ورود اجازه اینکه بدون. زننمی رو در که

 توی من دیدن با. گیرهتدس روی شدیگه دست یک جیبشه توی دستش یک. میده

 :میگه و کنهمی جمع رو صورتش وضع، اون

 خوبه؟ حالت -

 داری؟ الزم چیزی... خوبم -

 .بریم باید کمکم بشی آماده که بگم اومدم -

 .شممی آماده االن خب، خیلی -

 بلند جام از سختی به. بندهمی سرش پشت رو در و بیرون میره امیر حرفم این بعد

 یک با رو شلوارجینم با دارمبرمی حریررو مشکی مانتوی میرم، ساکم فطر  به و میشم

 رو موهام و ایستممی آینه جلوی میرم پوشم،می که رو لباسم. مشکی روسری

 از آرایشی هیچ بدون و کنممی سرم رو روسریم و کنممی جمع سرم باالی ایگوجه

 :میگه مادرش دیدنم با. بینممی آماده رو مادرش و پدر و امیر که بیرون زنممی اتاق

 عزا؟ میریم داریم مگه -

 :میگه امیر

 !بشین موضوع این خیالبی کنممی خواهش مامان -

 :میگه و کنهمی امیر به رو باباش بعد

 محضر؟ میره آریا -

 .جااون میره آره -
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 :میگه امیر بابای

 .نشده دیر تا بریم بهتره خب، خیلی -

 و بیرون میره هااون دنبال به هم امیر بیرون، زننمی خونه از امیر مادر و خودش بعد

 که خانمی صدای با. شیممی آسانسور سوار نفر 4هر. میرم سرشون پشت هم من

 :میگه امیر و بیرون میاییم آسانسور از رسیدیم، میگه

 .بیا دنبالم -

 رو دستش شینم؛می ماشین توی که همین. شیممی ماشینش سوار و میرم دنبالش

 خیره جاده به کنم،می نگاه امیر رخنیم به. هم توی میره هاماخم و ذارهمی شکمم روی

 .نیست من به حواسش و شده

 امیر؟ -

 بله؟-

 میاد؟ هم بابام-

 کنم؟ عقدت اون بدون میشه-

 !دارم استرس ولی... خب نه-

 بشی؟ من زن قراره اینکه خاطر به یا ببینی؛ رو بابات قرار اینکه برای-

 .ببینم رو ابامب-

 .دارم استرس هم من... چرا دروغ-

 !چرا؟ تو-
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 .دونمنمی رو العملشعکس. ببینمش باراولین برای قراره چون خب،-

. شیممی پیاده رسیم،می محضر در دم. زنهنمی حرفی هم اون نمیدم، بهش جوابی

 که انگار. بینممی رو بابام ورودم با شیم،می دفتر وارد هم با و ایستممی امیر کنار من

 :میگم دلم توی. ستخمیده ماسطوره قامت! شده پیرتر اون و شتهگذ صدسال

 دلم بابایی. کنم عوض رو چیز همه تونستممی کاش بابایی. رو من ببخش باباجونم -

 !آغوشت برای شده، تنگ برات

 .جلوتر میرم و کنممی پاک رو اشکام

 .باباجونم سالم -

 .سالم -

 کنار صندلی روی میرم هم من شینه،می میزش پشت میاد عاقد بابا مسال از بعد

 سرش عاقد که میگه، گوشش در رو چیزی و عاقد کنار میره امیر بابای. شینممی امیر

 :میگه و کنهمی بابام به رو بعد. میده تکون رو

 که کنید امضا رو جااین بیارین تشریف. دارین عجله اینکه مثل پدرعروس، -

 .نگیریم رو تونوقت

. امضاکردن به کنهمی شروع و شینهمی عاقد رویروبه و میشه پا و کنهمی تشکر بابام

 طرفم، به نگاهی ترینکوچک بدون و کنهمی تشکر عاقد از کارش اتمام از بعد

 :میگم ب**ل زیر و لحظه اون شکنهمی دلم. میره و میکنه خداحافظی

 .باباجونم سالمت به -
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 یک و جلو میاد امیر مادر. میشه رخمنیم به امیرخیره و نگفتم زیرلب نکهای مثل ولی

 :میگه و میده دستم چادر

 !کن سرت رو این حداقل -

 باز رو بقره یسوره که میده دستم رو قرآن بعدش کنم،می سرم و گیرممی ررو چادر

 .کنهمی شروع عاقد. شینهمی جاش سر میره هم بعدش کنم،می

 آیا سلطانی، سحر خانم سرکار مکرمه؛ محترمه دوشیزه الرحیم، الرحمان هللا بسم -

داق به امیردادفر آقای همیشگی و دائم زوجیت و عقد به را شما وکیلم بنده  و ص 

 یمهریه و نبات شاخه یک شمعدان، و آینه یک مجید، هللا کالم جلد یک مهریٔه

 بیاروم؟ در آزادی بهار تمام سکه14

 عروس بگوید و بسابد قند است نایستاده سرم باالی کسهیچ. ودب قرآن به نگاهم

 !بچینه گل است رفته

 یهمه و بدهد بهاگران لفظی زیر من به داماد و خواهدمی لفظی زیر عروس بگویند یا

 .برود اشآینده داماد صدقه قربان مادرم و بمانند دهان به انگشت جمع هایخانم

 وکیلم؟ بنده آیا -

 !بله بزرگترها، هاجاز  با -

 :گویدمی عاقد

 .صلـــــوات محمد آل و محمد بر! باشه مبارک -

 .فرستیممی صلوات همگی

 .محمد وآل محمد علی صلی اللهم -
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 :گویدمی عاقد بعد

 مهریه این بر پدرشان اذن به را سلطانی سحر دوشیزه خود یموکله دائم عقد به -

 .آورممی در دادفر امیر آقای خود وکلم دائم عقد به توافق، مورد و شده معین

 .شودمی خارج اتاق از و گویدمی تبریک هم دوم بار عاقد

 یک من به و گویندمی تبریک امیر مادر و پدر. جایش سر گذارممی و بوسممی را قرآن

 .دهندمی طال سکه

 !اومدی خوش ما خانواده به. دخترم گممی تبریک: امیر بابای

 :گویممی من

 .دادفر آقای نونمم -

 :گویدمی و زندمی ایقهقهه امیر بابای

 !دادفر آقای نه! بابافرخ یا بابا بگو من به -

 :گویممی و اندازممی پایین را سرم زده خجالت

 .بابافرخ چشم -

 از امیر من آمدن با. است ایستاده امیر پیش که روممی امیر مادر طرف به بعد

 .رفت پیشمان

 سرم شودمی باعث امیر مادر صدای که کردممی بازی سکه با داشتم و بود پایین سرم

 .بگیرم باال را

 اما شدی؛ بزرگ ایخانواده چه تو و هستی کی دونمنمی! دخترجان ببین: امیر مادر

 بگم خواستم! شکمته تو هادادفری ینوه و هستی ما عروس االن تو که دونممی رو این
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 تونینمی و بشی ماها از یکی تونینمی هم باز کنی کاری ره تو! برنداری دور که بهتره

 کردم قبول آبرومون حفظ برای فقط من! بمالونی شیره من سر هاتحرف با فرخ مثل

 من برای تو بینم؛نمی خودم عروس چشم به رو تو وقتهیچ من اینکه و بشی عروسم

 !هستی دخترخیابونی همون

 .شودمی دور من زا بزنم حرفی بدهد اجازه اینکه بدون

 را هایماشک نفهمد چیزی کسی اینکه برای. شد خیس اشک از صورتم کی دانمنمی

 .کردم پاک

 شکمم درد هم باز که کردممی مرتب را آن داشتم و برداشتم سرم روی از را چادر

 .شد شروع

 .نشینممی صندلی روی درد شدت از و گذارممی شکمم روی را دستم

 !یهمصیبت چه خدا ای -

 را هایماشک اتاق، داخل بیاید اینکه از قبل. زندمی صدایم که آیدمی امیر صدای

 .کنممی پاک

*** 

 (امیر)

 

 !سحر؟ نمیایی چرا -

 و کنارش روممی پیچید،می خودش به داشت که حالت اون توی سحر دیدن با

 :گویممی
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 کردی؟ گریه چرا کنه؟می درد جاییت خوبه؟ حالت تو -

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از ختیس با سحر

 !کنهمی درد کمی شکمم فقط خوبه حالم من. نه -

 :گویممی و کنار روممی راهش جلو از تعجب با

 داری؟ درد حد این در یعنی کنی؟می گریه همین خاطر به -

 :گویدمی و گذاردمی شکمش روی دست سحر

 .بریم بهتره. نیست مهم نه -

 به سحر نگاه. کشممی خودم طرف به را او و گیرممی را بازویش که داردبرمی قدم یک

 :گویممی و دارممی بر را دستم. ماندمی دستم

 !دکتر بریم بهتره هم حاال! خواممی سالم رو اون من! شکمته توی مبچه نره یادت -

 .بریم که کنممی خبرت شد بیشتر اگه! برم نیست الزم. گممی جدی-

 :گویممی و کشممی موهایم توی را هایمانگشت

 !نمیاد خوشم هیچ لجباز هایآدم از من و لجبازی خیلی که باشه حواست-

 .روممی بیرون اتاق از هم بعد

*** 

 (سحر)

 

 .رودمی بیرون اتاق از امیر
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! کنم؟ زندگی باهاشون عمر یک چطوری! هستن هم لنگه چه پسر مادر جونم، خدا -

 !کن کمکم خودت

 بابافرخ من، آمدن با. بودند من منتظر انتظار سالن داخل همه. روممی یرونب اتاق از

 :گویدمی

 !منتظرن هامهمون بریم بهتره دیگه، خب -

 .شویممی ماشین سوار امیر و من هم بعد. روندمی بیرون ما از قبل مادرش و پدر

 :گویممی و شکنممی را ماشین سکوت

 میری؟ کجا داری -

 !پدرم یخونه -

 .کننمی زندگی شیراز هااون بودی گفته -

 !نگفتم هم دروغ خب، -

 چی؟ بریم خوایممی که ایخونه این پس -

 تو؟ نظر از داره اشکال. شیراز هم دارن خونه جااین هم خب -

 .بود سوال فقط! اصال! نه -

 مشکم روی را دستم گاهی فقط. نشد بدل و رد بینمان حرفی امیر پدر خانه تا دیگر

 جاده به امیر حواس خداروشکر که شد،می جمع صورتم درد شدت از و کشیدممی

 .دیدنمی را من حرکات و بود

 .کرد پارک ویالیی یخانه یک در جلوی
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 .شو پیاده -

 من طرف به و شودمی پیاده هم او. مانممی امیر منتظر در جلوی و شوممی پیاده

 .شوممی خانه وارد دنبالش به هم من. درومی داخل و کندمی باز را در. آیدمی

 بهش که برم تند شکمم درد این با تونمنمی که دارهبرمی قدم تند انقدر ماشالله -

 !برسم

 :گویدمی و آیدمی یادش چیزی ناگهان که رسیممی ورودی در جلوی

 چرا پرسید کسی اگه. کرده دعوت مهمون مامانم! رفتمی یادم داشت راستی! آها -

 بودیم گرفته محضر قرار قبل از چون و کرده فوت مادرم که بگو کردی، تنت هسیا

 !اوکی؟. کنیم کنسل شدنمی

 !میگم رو هاهمین. باشه -

 .تو بریم حاال! خوبه -

. زنندمی دست و شوندمی بلند ما دیدن با همه. رویممی داخل و گیردمی را دستم

 .کند اآشن بقیه با را من امیر که جلوتر رویممی

 .آقایون سمت رویممی

 دایی هم ایشون. هستن بنده عموی تنها و فرهاد عمو ایشون. کنممی معرفی خب، -

 .برادرم گل آریای هم این. شاهینم

 .کنممی تشکر هم من و گویندمی تبریک من به همه

 .هاخانم قسمت رویممی بعد
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 از که عاطفه؛ و عسل شونگل هایدختر هم هااین. هستن لیال عمو زن ایشون خب، -

 .هستن ثریا دایی زن هم ایشون. داداشمزن میشه عاطفه قضا

 .کنممی تشکر هم من و گویندمی تبریک من به هاخانم یهمه

 عاطفه که نشینممی روممی. کندمی راهنمایی نفره تک مبل یک به را من امیر بعد

 :گویدمی و آیدمی حرف به

 عزیزم؟ کمکم میای جان عسل! بخورین شیرینی با که بیارم چایی برم من خب -

 :گویدمی عسل

 !عزیزم البته -

 من به رو امیر عموی زن. رودمی عاطفه دنبال به و شودمی بلند جایش از هم بعد

 :گویدمی و کندمی

 !کردی تنت سیاه نداره شگون عروسی تو! عزیزم سحرجان، -

 :گویممی و اندازممی پایین را سرم

 !هستم مادرم پوش سیاه ولی! متین حرفتون. هبل-

 :گویندمی همگی

 .بیامرزتش خدا -

 .بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا -

 همه به و بیرون آیدمی آشپزخانه از چایی سینی یک با عاطفه حرفم، اتمام از بعد

 .کردمی تعارف شیرینی سرش پشت هم عسل. کندمی تعارف چایی
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 و گیردمی رویمروبه را شیرینی ظرف عسل. دارمبرمی اییچ فقط رسیدند که من به

 :گویدمی

 !داره خوردن حسابی که بخور رو شیرینت! عروس-

 .شدم منصرف شیرینی خوردن از داشتم که دردی شکم با

 :گفتم و زدم لبخند یک

 .نیستم خورشیرینی من ولی! عزیزم ممنون -

 !نیستی؟ خورشیرینی چی یعنی! وا -

 :گویدمی عاطفه

 !بکشی رو نازش باید فقط که هست آدمایی دسته اون از زنت اینکه مثل امیرخان، -

 !مادرش و امیر جز. خندندمی عاطفه حرف به همه بعد

 !بخوری هاشیرنی این از نیست قرار دیگه که بخور! جون جاری بخور -

 .کنممی تشکر و دارمبرمی کوچکی تیکه یک شدن خالص برای

 چیدند، که را میز. بچینند را شام میز که روندمی عسل و عاطفه چایی، خوردن بعد

 روی را دستم و شینممی امیر کنار هم من. نشینندمی شام میز سر روندمی همه

 .گذارممی شکمم

 ها؟مهمون جلو نره آبروم! خدا وای -

 .کنممی جمع را صورتم درد شدت از

 :گویدمی امیر
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 خوبه؟ حالت سحر، -

 :گویممی و دهممی را جوابش تیسخ به

 !نیست چیزی. خوبم -

 چیزی میگی وقتاون! میشی هالک درد از داری کنی؟می لج کی با داری تو -

 !نیست؟

 :گویدمی و دهدنمی من به را دادن جواب فرصت عاطفه

 امشب آخه. بگیره جون کمی! بخوره غذا دولقمه خوشگلمون عروس بذار شادوماد -

 !بشه کشیده کار زشا کلی قراره

 به رو امیر که اندازممی پایین را سرم زدهخجالت من و خندندمی همه حرفش این با

 :گویدمی و کندمی آریا

 !میشم کار به دست خودم وگرنه بگیری رو خانمت زبون جلوی بهتره داداش، خان -

 :گویدمی و خوردمی را آبش لیوان از کمی آریا

 غذاش عروس بده اجازه! خب نزده ربطیبی حرف هم من مخان! کنیمی جابی شما-

 .بخوره رو

 :گفت عمویش که بزند حرفی خواستمی امیر

 .کنید شروع هللا بسم! کرد یخ غذا! دیگه بسه هابچه -

 توانستم فقط من اما. کردند خوردن به شروع همه و نیامد در کسی از صدایی دیگر

 .بخورم سوپ

 :گفتم آروم و کردم امیر به رو. شد طاق طاقتم دیگر. بود هبرید را امانم شکمم درد
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 بریم؟ زودتر میشه. نیست خوش حالم امیر، -

 :گفت و کرد جمع به رو دید، که را روزم و حال هم امیر

 !کنیممی زحمت رفع ما دیگه، خب -

 :گفت و آمد حرف به بابافرخ

 کجا؟ -

 :گفت امیر

 !کنید قبول رو ما عذر اینکه. نیست خوب کمی سحر حال -

 :گفت و کرد من به رو بابافرخ

 دخترم؟ دکتر ببرمت خوایمی -

 :گویممی و دهممی را جوابش سختی به و ایستممی پا سر

 .میشم بهتر کنم استراحت کمی! بابافرخ نه -

 :گفت بابافرخ

 .همراتون به خدا! برین باباجان. خب خیلی -

 .رویممی و کنیممی خداحافظی دو هر جمع روی به رو بعد

 :گویدمی و آیدمی عاطفه صدای که بشویم خارج در از خواستیممی

 !شو بیخیال رو امشب حداقل دکتر، آقای -

 بیرون و کندمی باز را در و گیردمی را دستم بدهد، را جوابش اینکه بدون امیر

 .رویممی
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. گرددبرمی من طرف به و کندمی باز برایم را در. رودمی ماشین سمت به بدو بدو امیر

 اینکه از قبل. کمرم پشت هم را دستش یک و زانوهایم پشت گذاشت را دستش یک

 :گفتم و زدم جیغ تقریبا بکند، بلندم

 !میام خودم بذار امیر! نه -

 :گفت امیر

 !کنم بلندت بذار اینکاراست؟ وقت حاال -

 :گویممی و گیرممی فاصله ازش

 .بیام ونمتمی خودم! نکرده الزم! نه -

 شکمم روی را دستم که شودمی باعث و شودمی شدیدتر دردم حرفم، این از بعد

 .بگذارم

 :گفت امیر

 !بیای؟ رو راه همه این خوایمی چطور! کشیمی درد داری احمق-

 .بریم زودتر فقط میام، کم کم! تونممی -

 که آیدمی طرفم به امیر هم باز و آیدمی در آخم صدای دارم،برمی که را اول قدم

 :گویممی

 !نکن بلندم! میام خودم شده جور هر خدا رو تو امیر، -

 ترسی؟می من از چرا؟ خب -

 .اندازممی پایین را سرم
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 :گفت امیر

 !کن من نگاه سحر؟ آره -

 :گویممی و گیرممی باال را سرم

 ...من وقتاون روشنه لباست رنگ دونی،می... یعنی... چیزه! نه -

 .رسدمی خون به تا گیردمی را اهمنگ رد

 :گویدمی و کشدمی اشمشکی موهای داخل را هایشانگشت

 !لعنتی -

 .کندمی بلندم بکنم، اعتراضی اینکه از قبل و آیدمی من طرف به بعد

 !لباست -

 !منی؟ لباس فکر تو وقتاون! نه یا سالمه بچه نیست معلوم! نگو هیچی... هیش-

 گاز تخته و نشیندمی فرمون پشت هم خودش. ماشین داخل ذاردگمی را من بدو بدو

 .رودمی بیمارستان طرف به

 که گرفتم گاز انقدر. گرفتممی گاز را لبم و کشیدممی درد فقط بیمارستان، راه توی

 .کردم حس را خون شوری

 .رسیدیم باالخره

 به بیمارستان لداخ رفتیم و گذاشت آن روی را من و آورد برایم ویلچر و رفت امیر

 .اورژانس بخش سمت
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 دیدن با بود؛ جوان نسبتا خانم یک که دکتر. برد پزشک اتاق سمت به را من امیر

 .آمد ما طرف به و برداشت چشمش روی از را عینکش امیر

 !افتاده؟ اتفاقی دکتر، -

 !کرده خونریزی همسرم اینکه مثل بله، -

 :گفت و انداخت نگاهی چیدمپیمی درد شدت از خودم توی داشتم که من به

 .کنیممی معاینشون االن -

 .کرد راهنمایی اتاقش به را ما بعد

 آمد هم دکتر. معاینه تخت روی گذاشت و کرد بلند را من امیر. اتاق داخل رفتیم

 .سرم باالی

 :گفت و کرد امیر رووبه

 !دکتر باشیم تنها باید دونید؛می بهتر که شما ولی شرمنده، -

 :گفت و آمد خودش به دکتر خانم هایحرف شنیدن با امیر

 .منتظرم پشت این من! بله بله آها، -

 .کردنم معاینه به کندمی شروع دکتر خانم. پرده پشت می،رود بعد

 !باشه خوشگل همه این شونخانم قضا از و هستن متاهل دکتر آقای دونستمنمی -

 شودمی تمام که اشمعاینه. نمک اکتفا لبخند یک به توانستممی فقط درد شدت از

 .رودمی بیرون و زندمی کنار را پرده بزند حرفی اینکه بدون

 :گویدمی که شنوممی را امیر صدای
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 دکتر؟ شدچی -

 :گفت دکتر

 !بهتر زودتر چه هر. بشه کورتاژ باید همسرتون و رحمه از خارج بچه دکتر، آقای -

 !نکارشی به دست هستین؟ چی معطل. خب خیلی -

 :گویدمی و سرم باالی آیدمی و زندمی کنار را پرده امیر بعد

 شنیدی؟ رو حرفامون -

 قطره. گذارممی شکمم روی را دستم و گردانمبرمی را رویم بعد. دهممی تکان را سرم

 :گویممی دلم توی و کنممی پاک را آیدمی پایین که اشکی

 !نیست وقتش االن! نه االن -

 :گفت امیر

 .میشی راحت شرش از داری که هم االن! خواستیشنمی که تو! گریه؟ چرا -

 :گویممی و دهممی قورت را بغضم

 .کنمنمی گریه اون برای -

 !چی؟ برای پس -

 بذاری؟ تنهام میشه -

 !نمیشه نه -
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 سکوت در من و زندنمی حرفی دیگر امیر. کن سکوت خواهشا فقط. نرو خب خیلی

 که دلی درد بلکه کورتاژ قبل درد نه. نفهمید کسچهی و کشیدممی درد فقط

 .شکسته

 و باشه سرم باال مادرم باید که االن اینکه برای کنهمی درد! جونم خدا کنهمی درد دلم

 فقط جاش به و نمیده که بده داریم دل و کنه نازم شوهرم باید که االن! نیست

 .کنهمی سرزنش

 .گردانممی بر را رویم پرستار صدای با

 .کورتاژ برای ببریم رو همسرتون باید دکتر، آقای -

 :گویدمی و رودمی کنار امیر

 !حتما بله، -

 روی روممی و بیرون آیممی اتاق از هاپرستار کمک به. رودمی بیرون اتاق از امیر

 .گذارممی شکمم روی دست. زایمان اتاق داخل رویممی. خوابممی برانکارد

 دنیا به عمرت که شانسی خوش خیلی بگم تونممی فقط! پسر یا دختری دانمنمی -

 !نیست

 دهم انجام توانستممی که کاری تنها درد از من و. کندمی شروع را کارش دکتر خانم

 بردند را من. کارشان اتمام از بعد. گرفتممی گاز را لبم و کنم پاک را اشکایم تند تند

 :گفتم و کردم پرستار به رو که کشیدم دراز تخت روی. دیگری اتاق داخل

 میشم؟ مرخص کی -

 :گفت و گرفت باال را سرش من حرف با که بود چیزی نوشتن مشغول پرستار
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 .عزیزم فردا -

 بزنید؟ صدا رو همسرم میشه -

 !ندارن تشریف دکتر آقای -

 :گفتم تعجب با

 !رفت؟ کجا! چی؟ یعنی -

 :گفت و برداشت نوشتن از دست پرستار

 .زنننمی حرف کسی با کارهاشون مورد در وقتهیچ دکتر آقای -

 را هایمچشم. شکسته دل یک و مانممی من و کندمی ترک را اتاق حرف این از بعد

 .سپارممی خبریبی دنیای به را خودم و بندممی

*** 

 دیدم را خانم یک و کردم اطرافم و دور به نگاه. پریدم خواب از بچه هایگریه صدای با

 .دادمی شیر اشبچه به داشت که

 چنده؟ ساعت خانم -

 صبحه 7 ساعت -

 .ممنون -

 زمین روی. بودم شده خون خیس. روممی دستشویی به و شوممی بلند جایم از بعد

 :گویممی و نشینممی
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! نیاردم لباس و وسیله خودم با حتی شده؟ نازل سرم که بالییه چه این! خدا ای -

 !مونده جا خونه توی گوشیمم

 و آیدمی طرفم به خیسم لباس دیدن با پرستار که روممی بیرون لباسم شستن از بعد

 :گویدمی

 سرما االن خیسه؟ لباستون چرا وضعیه؟ چه این! دادفر خانم عالم خاک! وای

 !خورینمی

 :گویممی و پایین اندازممی را سرم زدهخجالت

 !بشورمش شدم مجبور. بود خونی لباسم -

 .دیگه بپوشید رو خودتون لباس بهتره! نداره الاشک. بابا ای-

 .پوشممی االن -

 خوایین؟می کمک -

 .شده کثیف تخت مالفه... چیزه فقط. ممنون نه -

 .کنن عوضش بیان میگم! عزیزم نیست مشکلی -

 :پرسممی شود دور من از اینکه از قبل. کندمی رفتن قصد و

 !نیومدن؟ همسرم. ببخشید -

 شما جااین میان بشه تموم کارشون. دارن تشریف رادیولوژی بخش توی دکتر. چرا -

 .بشین آماده که بدم اطالع بهتون که گفتن. برنمی رو

 :گویممی و زنممی لبخند
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 !ممنون -

 سفید مالفه. شودمی خارج نهادم از آه و کنممی تختم به نگاه. اتاق داخل گردمبرمی

 .قرمز رنگ است شده

 که گذردمی نشستنم از ساعت ربع. نشینممی صندلی روی و نمکمی عوض را لباسم

 :زندمی حرف پرستار با که شنوممی را امیر صدای

 کجاست؟ خانمم نباشین، خسته. سالم -

 !اتاقن توی خانمتون. همچنین. ممنون. دکتر سالم -

 .ممنون -

 موهایش و بود تنش سفید روپوش. شد نمایان در توی امیر قامت که بود در به نگاهم

 :کردم زمزمه ب**ل زیر. بود مرتب همیشه مثل

 !عزیزم میاد بهت روپوش این چقدر -

 !عزیزم؟

 :گویدمی و کندمی پاره را افکارم رشته و دهدنمی بهم بیشتری فرصت امیر

 نداری؟ درد خوبه؟ حالت. سالم -

 :گویممی و شوممی بلند جایم از

 !ندارم دردی هیچ نه. خوبم سالم، -

 .دیگه بریم پس. خوبه -

 !بخرم باید نیاردم، همراهم یعنی. دارم الزم چیزی یه قبلش اما میریم، -
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 هست؟ چی خریم؛می راهمون سر میریم االن. باشه خب -

 :گویممی و کنممی مشت را مانتویم و گیرممی پایین را سرم

 ...میدونی یعنی. خب... چیزه -

 کشی؟می خجالت چی از بگو خب؟ چیه -

. کنممی تخت به نگاه و نتوانستم ولی. بزنم حرفی خواستممی. گیرممی باال را سرم

 :گویدمی و گیردمی را نگاهم رد امیر

 اصال نخواستی؟ هاپرستار از چرا! دختر تو دست از وای مدت؟ همه این تو! سحر -

 نگرفتی؟ تماس من با چرا

 !گذاشتم جا خونه توی رو گوشیم خب -

 :گویدمی و کشدمی موهایش توی دستی فگیکال با امیر

 !گیریممی راه سر. شد دیرمون بریم خب، خیلی -

 .روممی سرش پشت هم من. زندمی بیرون اتاق از هم بعد

 شویم،می خارج که آسانسور از. شویممی آسانسور سوار پرستار با خداحافظی از بعد

 :گویدمی و کندمی من به رو امیر

 .بیام هم من تا برو پارکینگه؛ توی ماشین، ئیچسو این. بگیر -

 و کنممی باز را درش. روممی ماشین طرف به و گیرممی را سوئیچ حرفی هیچ بدون

 آیدمی که امیر. بندممی را هایمچشم و شیشه روی گذارممی را سرم. نشینممی

 .کنممی باز را هایمچشم

 :گفت امیر
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 میاد؟ خوابت -

 .بستم رو هامچشم طوریهمین! نه -

 و گرددبرمی. کندمی خرید رودمی و کندمی پارک داروخانه یک جلوی امیر راه توی

 :گویممی و پایین اندازممی را سرم زدهخجالت هم من. دهدمی دستم به را پالستیک

 !ممنون -

 مباه دو هر و کندمی پارک در جلوی را ماشین. کندمی اکتفا سرش دادن تکان به امیر

 رسیدیم، کردمی اعالم که خانمی صدای با و شویممی آسانسور سوار. شویممی پیاده

 هم من. رودمی بیرون من از قبل و کندمی باز را در امیر. شویممی خارج آسانسور از

 .روممی بیرون آسانسور از او از بعد

 بیرونم هایاسلب همان با و روممی اتاقم داخل مستقیم هایم،کفش آوردندر از بعد

 خودم دور را امحوله گرفتم، حسابی دوش یک اینکه از بعد. حمام توی روممی

 مشکی کوتاه آستین بلوز یک و ساکم سمت روممی. روممی بیرون حمام از و پیچممی

 .کنممی تنم و آورممی در مشکی شلوار یک و

 تخت روی روممی شود،می تمام که کارم. بافممی را هاآن موهایم کردن خشک از بعد

 .دارمبرمی را امگوشی و نشینممی

 را پیام اولین خواستممی. بود پگاه طرف از تایش 3. هایمدوست طرف از پیام تا چند

 :گویممی. زنندمی در به ضعیفی صدای با که کنم باز

 !بفرمایید -

 داخل گذاردیم را دستش یک و دهدمی تکیه در چارچوب به و کندمی باز را در امیر

 :گویدمی لبش یگوشه پوزخند یک با. جیبش
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 !باشه عافیت -

 !ممنون -

 بزنی؟ زنگ کسی به خواستیمی -

 :گویممی و کنارم گذارممی را دستم توی گوشی

 .نه -

 !بزنم حرف باهات اومدم! خوبه -

 .بزن رو حرفات. خب خیلی -

 !منی زن یعنی رفته، من یشناسنامه تو اسمت االن -

 بگم خواستممی. نکردم قبول من و گفتی بهم درموردش دیروز که دانشگاه برای: اوال

 !کن فراموش کال رو درس

 سکوت ناچار به. آوردمی باال سکوت عالمت به را دستش که بزنم حرفی خواستممی

 .کنممی

 یرفت من اجازه بدون بفهمم روز یه اگه! غیرممکنه من اجازه بدون رفتن بیرون: ثانیا-

 !کنممی برخورد باهات شدت به بیرون،

 .گیرممی ازت رو داری دستت که هم همینی. دستت گیرینمی گوشی: ثالثا

 !کنی دخالت من هایکار تو نداری حق شرایطی هیچ تحت: رابعا

 از دور ولی! هستیم واقعی شوهر و زن مردم جلوی ما اینکه ترمهم همه از و: خامسا

 !ایمخونه هم فقط بقیه چشم
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 :گویممی و شوممی بلند جایم از. دادممی گوش هایشحرف تمام به تعجب با

! ذاری؟می مزخرفی شرایط همچین چرا! کنم زندگی جهنم تو قراره دونستمنمی -

 به زدی گند جا همین تا نیست بس! کنی دخالت من کارهای تو نداری حق تو اصال

 !بزنی؟ گند امآینده به خوایمی هم حاال زندگیم،

 :گفت امیر

 بدونی رو خودت مرز و حد که بهتره! نیستما آروم همیشه من! باش مودب... ا ا ا ا -

 !کوچولو خانم

 :گفت و برگشت که بیرون برود خواستمی و چرخید پا پنجه روی بعد

 .رفتمی یادم داشت! آخ -

 .داردبرمی را گوشی و تختم سمت رودمی بعد

 داشتی الزم هرچی بیرون، میرم دارم من! دمشمی بهت دونستم الزم وقت هر -

 !میگی اون به هستش سمیه

 :گویدمی و گرددبرمی دوباره که داردبرمی قدم یک و

 !قشنگ چشم میاد بهت خیلی مشکی رنگ درضمن -

 .آیممی خودم به در بستن صدای با که بود برده ماتم اتاق وسط

*** 

 تهران کل به تراسش از که هست این خونه این خوبی. نشینممی تراس توی روممی

 .نشینممی صندلی روی. داری دید

 .مادرم فوت از طورهمین و گذردمی ازدواجم از که است ماه یک
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 !بودی پیشم کاش. شده تنگ برات خیلی دلم مامان -

 بشوم بیدار اینکه قبل زود صبح. نزدیم هم با حرفی هیچ امیر و من شب اون از بعد

 و زندمی رونبی خانه از

 و است تراس همین امتنهایی همدم تنها. هستم خواب من که آیدمی وقتی هم شب

 را توجهم مردی صدای که بودم غرق خودم افکار توی. هایشآدم و شهر به کردن نگاه

 .کندمی جلب

 کنی؟می شونبارونی نیست قشنگ هایچشم این حیف -

 :مگویمی و گردمبرمی صدا طرف به تعجب با

 !شما؟ -

 !هستم ابراهیمی. تونمهمسایه

 :گویممی و گوشم پشت فرستممی را موهایم از کمی

 !هستم سلطانی. خوشبختم -

 :گفت ابراهیمی

 کنی؟می زندگی تنها جااین -

 .همسرم و من! نه -

 :گویدمی و پردمی باال ابرویش یک ابراهیمی

 !دانشجویین کردم فکر من. ندارین سنی که من نظر به! متاهلین؟ واقعا شما -

 :گویممی و پایین اندازممی را سرم
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 !نیستم دانشجو من نه، -

 :زندمی حرف سیمه با که آیدمی امیر صدای حرفم، اتمام از بعد

 !یخه خونه بازه؟ تراس در چرا سمیه -

 .نشستن تراس تو خانم آقا، -

 !جااون رفته کرده غلط خانم -

 :کشدمی عربده بعد

 !رســح -

 :گویدمی امیر صدای شنیدن با ابراهیمی

 !عصبیه خیلی آقاتون اینکه مثل -

 که داخل بروم ببیند را ابراهیمی و بالکن توی بیاد امیر اینکه از قبل خواستممی

 عصبانیت شدت از ابراهیمی و شال بدون من دیدن با و آمد خودش و نداد فرصت

 !بود شده سرخ

 :غرید ب**ل زیر

 !تو برو -

 .سرم پشت اومد بالفاصله هم اون. تو رفتم تعلل بدون هم من

 :گفت و جلو آمد سمیه ببندد، را در امیر اینکه از قبل

 ندارین؟ الزم چیزی خرید، میرم دارم من آقا -

 .پریدیم جا از سمیه و من که کوبید بهم را تراس در محکم
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 !بری تونیمی! نه -

 آمدمی من سمت به اون که قدمی هر. اومد سمتم به و کرد من به رو رفت، که سمیه

 .رفتممی ترعقب قدم یک هم من

 !هـا؟! میخندی و میگی و شینیمی آقا یه با و حجاب بدون اونم تراس، تو میری -

 :گویممی و پرممی جایم از شداد با

 ...آقا اون من خدا به -

 !آره؟! داری شوهر و متاهلی رفته یادت اینکه مثل! شـو خفه -

 اومد آقا اون که تراس توی رفتم. بود رفته سر حوصله،م فقط خدا به. نرفته یادم نه -

 .هستم سلطانی گفتم هم من. کرد معرفی رو خودش و

 دونینمی مگه هم بعدش! اصال؟ زدی حرف باهاش حقی چه به! کردی غلط تو -

 !کنی؟ سرت چیزی نباید بیننت؟می شهر همه و تراسه جااون

 :گویممی و دهممی أتجر بخودم

 با بخوام که چیه اشکالش! کردم؟ جرم مگه! زدم حرف باهاش خواست دلم -

 !بشم؟ آشنا مهمسایه

 قحط همسایه! سحر؟ بشی آشنا خوایمی این با گرفتی؟ اللمونی چـــرا! ایـــــن؟ با -

 !بود؟

 یه با !خودتن؟ مثل همه کردی فکر! بقیه مثل آدمه یه هم این چشه؟ این مگه -

 ...رو طرف آشنایی
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 روی را دستم ناباورانه. سوخت چپم سمت یگونه بشه، کامل حرفم اینکه از قبل

 .کردم امیر نگاه و گذاشتم امگونه

 :گفت و آورد باال تهدیدوار را اشاشاره انگشت

 هرچی! شوهرتم االن من که نره یادت! سرم تو زنیمی رو چیز اون باشه آخرت بار -

 خودت خواست با! نزدم گولت وقتهیچ من هم بعدش. بود گذشته مال هشد و بوده

 یدفعه! تراس توی میری باشه آخرت بار درضمن،! باشه یادت رو این! کردم رو کار اون

 !کنممی رو گورت تراس همون تو تراس، توی ببینمت بعدی

 دل اب. پرممی جا از در کوبیدن صدای با که مانممی هایشحرف مبهوت و مات

 دارمبرمی را امونخانوادگی عکس. نشینممی تخت روی و اتاقم داخل روممی شکسته

 .کشممی دست رویش و

 گناه لذت تو داشتم که موقعاون کاش. خوبم خواهر عزیزم؛ بابای قشنگم؛ مامان -

 و فهمیدیمی کاش قشنگم، مامان! کنید آگاهم که گفتممی بهتون شدم،می غرق

 شما به کاش عزیزم، بابای! گرفتیمی رو اتفاقات این همه جلوی و کردیمی دعوام

 .کردینمی نصیحتم دیگه هایپدر همه مثل نشستینمی و گفتممی

 کاش و گفتینمی چیزی بهم مهمونی اون درمورد وقتهیچ کاش خوبم، خواهر

 !شناختمنمی رو امیر وقتهیچ

 نه و بشه زنده من شدن پشیمون با مامان قراره نه! نداره سودی پشیمونی دیگه ولی

 .بشم جدا امیر از من قراره

 بشکنه که دلت"

 !آورندرمی را اشکت هاحرف ترینساده
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 !نیست پیچیده... دلشکستنی

 ...خورده ترک آرزوهای بغض یک آسمان، یک دل، یک

 !سادگی همین به

  هستم روزهایی دلتنگ اما،... است خوب حالم

 !بخندم دل ته از توانستممی که

 ...برممی حمام دوش زیر را هایمشکسته دل

 ...میدترکانم داغ آب شر شر زیر را هایمبعض

 ...!است حمام کردن دم از چشمانم قرمزی کنند فکر همه تا

 ..."ندارد معنا دارد، درد شکستگی دل

 .کنممی پاک را هایماشک و سرجایش گذارممی را عکس

 کردن جا به جا مشغول آشپزخانه داخل و بود گشتهبر  سمیه. بیرون روممی اتاق از

 کانال هدفبی و کنممی روشن را تلویزیون و روممی نشیمن طرف به. است هاوسیله

 .می،کنم پایین باال رو

 به را من سمیه صدای. است دیگری جای حواسم اما است تلویزیون صفحه به نگاهم

 :آوردمی خودم

 خانم؟ خانم؟ -

 داشتی؟ یکار  سمیه؟ بله -

 مونید؟می آقا منتظر یا بکشم. ستآماده شام خانم -
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 :گویممی و دهممی باال را ابرویم

 خوره؟می غذا خونه توی هم اون مگه آقا؟ -

. خوردنمی خونه توی رو شونشام کنه ازدواج شما با اینکه از قبل چرا؟ دروغ خانم -

 !دیگه نه االن اما

 !مونمنمی نتظرم. بکش رو شام برو خب، خیلی -

 حرکات نگاه و نشینممی و کشممی عقب را صندلی و آشپزخانه توی روممی بعد

 ماست با و کشممی برنج کمی خودم برای. آمده و رفت حال در که کنممی سمیه

 بلند جایم از تشکر از بعد. خوردم تا کردم بازی غذایم با بیشتر واقع در. خورممی

 یک از بعد. زنممی زل سقف به و کشممی دراز. روممی اتاقم طرف به و شوممی

 تخت روی و شوممی بلند جایم از و شوممی خسته سقف، به زدن زل ساعت

 :زنندمی را اتاقم در که نشینممی

 !بفرمایید -

 :گویدمی و کندمی باز را در سمیه

 ندارین؟ الزم چیزی میرم، دارم من که بگم اومدم. شدم مزاحمتون ببخشید -

 !بری تونیمی. نباشی خسته ممنون، -

 .خانم بخیرشب -

 :گفتم که بستمی را در داشت

 !خانم نگو من به دیگه سمیه، -

 :گفت متعجب سمیه
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 !خانم؟ بگم چی پس -

 !سحر بگو -

 :گویدمی و صورتش روی زندمی سمیه

 صداتون وچیکک اسم با نمیده اجازه ایشون کنن؟ اخراجم آقا خواینمی! خانم وای -

 !کنم

 :گویممی و باال اندازممی را امشونه خیالیبی با

 صدا اسم با رو من گفتم بزن؟ صدا اسم با رو اون گفتم مگه داره؟ ربطی چه آقا به -

 !میدم رو جوابش من زد حرفی هم اگر! نداره ربطی هم آقا به. عزیزم بزن

 .ساسنح خیلی چیزا این به آقا! نمیشه که طوراین آخه -

 .نشده دیرت تا برو االنم. بده انجام خواستم ازت که چیزی فقط. نباشه کاریت تو -

 .حر... س... بخیرشب پس -

 :گویممی و دهممی تکان را سرم و خندممی ریز

 .سالمت به برو. بخیر هم تو شب -

 کردن درست مشغول و آشپزخانه توی روممی و شوممی بلند هممن رود،می که سمیه

 .شوممی قهوه

 هست؟ هم من برای -

 :گویممی و گذارممی امسینه روی را دستم. پرممی جایم از

 !نفهمیدم؟ من که اومدی چطور و کی تو-
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 عقب صندلی خودش برای و آشپزخانه داخل آیدمی و دهدمی باال را ابرویش امیر

 :گویدمی و نشیندمی سینه به دست حالت به و کشدمی

 اینکه از نمیشی خسته تو دونمنمی من! بودی اتاقت توی جنابعالی که وقتی اون -

 گذرونی؟می دیواری چهار اون توی رو روزت نصف

 جلویش را اشقهوه و نشینممی روممی و ریزممی هافنجون توی. آیدمی جوش قهوه

 .گذارممی

 :گفتم کردممی بازی فنجانم با که طورهمان

 !امزندایی دیواری چهار این تو من که هماه یک روز؛ نصف فقط نه -

 :گویممی و گیرممی باال را سرم بعد

 !شوهر؟ جناب نیست طوراین -

 :گویدمی و کندمی اشمزه مزه و داردبرمی را فنجونش ریلکس امیر

 تقهوه... اوم! بشه عوض چیزی نیست قرار. کن فکر کنی، فکر خوایمی که هرطور -

 !ستخوشمزه هم

 :گویدمی لبخند یک اب بعد

 .خودت مثل دقیقا -

 .خورممی را امقهوه از مقدار یک و دهمنمی جوابی

 :گفت امیر

 کالس؟ بری خوایمی -
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 :گویممی و گیرممی باال را سرم ذوق با

 کالسی؟ چه -

 .کالسی هر! کردی ذوقیم چه! اهوع -

 .دونمنمی خب... اوم -

 داری؟ عالقه چی به -

 .برم نشد فرصت خب، ولی. دارم خاصی یالقهع نقاشی به خب -

 رو خودم اول که شرطی به ولی. نویسممی رو اسمت میرم فردا. اوکی! خوبه خیلی -

 !هوم؟! بکشی

 و پایین اندازممی را سرم و خندممی حرکتش این به. زندمی چشمکی هم بعد

 :گویممی

 !نیست بد شروع برای -

 :گویممی و گیرممی باال را سرم آیدمی یادم چیزی اینکه از بعد

 ثبت هاآموزشگاه اون از یکی تو بریم تونیممی. شناسممی رو جا چند خودم راستی -

 !کنیم نام

 :گویدمی و کندمی اخم امیر

 مطمئنم حداقل. داره آموزشگاه اون. دوستم خانم پیش برمتمی! نیست الزم

 !نیست مختلط

 :گویممی و کنممی تعجب حرفش از
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 .جاهمون ریممی باشه، ولی! غیرت همه این نمیاد بهت -

 .بخیر شب. امخسته. کنم استراحت اتاقم تو میرم من! اوکی -

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از

 !قهوه بابت ممنون -

 .شودمی محو دیدم از تا کنممی نگاه آنقدر. کنممی نگاه رفتنش به

 ولی. بد روز یک خوب، روز یک! هستی یآدم جور چه که بشناسمت تونمنمی واقعا

 !زندگیم اشتباه ترینبزرگ بمونی خوب همیشه کاش

 کارم. هاآن شستن به کنممی شروع و سینک داخل گذارممی و دارمبرمی را هافنجون

 روممی و کنممی خاموش را هاچراغ و کنممی خشک را هایمدست شود،می تمام که

 .اتاقم داخل

 از. بود 10 ساعت کردم، ساعت به نگاه. شدم بیدار خواب از صورتم به نور خوردن با

. آشپزخانه داخل رفتم و شستم را صورتم و دست. دستشویی رفتم و شدم بلند جایم

 .نیست خدا وقتهیچ که هم امیر. خرید رفته حتما نبود؛ سمیه

 روممی و ریزممی لیوان یک توی و آورمدرمی را پرتقال آب و کنممی باز را یخچال در

 یادداشت یک که بردارم میز روی از را کنترل خواستممی. نشینممی نشیمن توی

 :دارممی بر را آن. کندمی جلب را توجهم

 (امیر. )قشنگ چشم دنبالت میام باش آماده 2 ساعت. بخیرصبح سالم، -

 تلویزیون تماشای مشغول و زنممی لبخندی. نشیندمی دلم به عجیب لقب این

 .شوممی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

141 

 

. اتاقم داخل رفتم. کردم خاموش را آن تلویزیون، کردن تماشا ساعت یک از بعد

 .بیرون آمدم و گرفتم ایدقیقه 10 دوش یک حمام؛ توی رفتم و برداشتم را امحوله

 در را امحوله. بود نیامده هنوز اینکه مثل ولی. زدم صدا را سمیه و نشستم تخت روی

 با که بودم زدن کرم مشغول. کنممی پاهایم و دست زدن کرم به شروع و آورممی

 .پریدم جایم از امیر صدای

 !وقتهیچ نکن، استفاده کرم این از وقتهیچ دیگه -

 :گویممی و پیچممی دورم و دارمبرمی را امحوله. آیممی خودم به

 اومدی؟ کی تو -

 !اومدم که میشه ساعتی ربع یه -

 نیستم؟ مناسبی وضعیت توی که بینینمی! اتاقم تو میای چرا خب -

 طرفم دو را دستش دو هر اون و چسبممی دیوار به و آیدمی ترجلو و زندمی پوزخند

 :گویدمی و گذاردمی

 !بودم؟ دیده رو چیز همه قبال که من کنی؟می پنهون رو چی -

 :گویممی و بازمنمی را خودم

 همچین و دارم االن اما. نداشتم وشیاریه من که بود وقتی مال اون دیدی، که دیدی

 !نمیدم بهت ایاجازه

 :گویدمی و اندازدمی باال را ابرویش امیر

 !رفته یادت رو نسبتامون اینکه مثل نمیدی؟ رو اجازه این حقی چه به وقتاون! واقعا؟

 :گویممی و پایین اندازممی را سرم
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 !بپوشم لباس برم خواممی کنار برو -

 :گویدمی و گیردمی باال را سرم اشاره انگشت با

! همیشه بگیر باال رو سرت بزنی حرف کسی با خوایمی که وقتی میگم؛ دوم بار برای -

 !منتظرتم ماشین تو

 :گویممی طوالنی مکث با و شوممی خیره صورتش توی حرفش این با

 !نیستن تو هایمچش ولی پاکه دریا ندازه؛می دریا یاد رو من. هاتمچشم رنگ عاشق -

 :میگه و کنهمی نوازش رو صورتم شستش انگشت با

 ناپاک؟ میشم ببینم زنمه که رو کسی خواممی اینکه-

 .دادم دست از را تکلمم قدرت بینمون، مرز برداشتن با که بدم رو جوابش خواستممی

 .شودمی جدا من از اشگونه روی اشکی قطره افتادن با ولی گذشت چقدر دانمنمی

 :گویدمی و آیدمی خودش به

 !منتظرتم ماشین توی -

 و نشینممی تخت روی. شنوممی را در صدای و شودمی خارج اتاق از سرعت با بعد

 :کنممی زمزمه خودم با و گذارممی هایمب**ل روی را دستم

 ...اما شیرینه هم ته*س*بو -

*** 

 (امیر)
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 با و آوردم در جیبم از را آن. خورد زنگ امگوشی که بشم ماشین سوار خواستممی

 :دادم جواب تعلل بدون صفحه روی اسم دیدن

 .سالم -

 :گفت علیسام

 بینی؟نمی رو ما گذرهمی خوش عزیزم، سالم -

 !بگو رو کارت -

 !چته؟! بابا ترآروم -

 تحویلم پرت و چرت زدی زنگ اگه ندارم؛ حسابی و درست معصاب اعصاب علی -

 !کنی عقط که بهتره بدی

 کجایی؟ تو مطبتم، من بگم زدم زنگ بابا، خبخیلی -

 !بشی معطل یکمی قراره چون نداری که خاصی کار! نبود یادم اصال اه، -

 !روش اینم توام، معطل رو عمرم همه که من! داداش سرت فدای -

 .فعال... دارم کار هم االن ش،دادا کنممی جبران -

 توی گذاشتم را گوشی و کردم قطع را تماس بدهم زدن حرف اجازه اینکه از قبل و

 .شد سوار و کرد باز را ماشین در سحر که جیبم

 :گویممی و کنممی اخم. ریزدمی بهم بیشتر منداشته اعصاب

 وضعیه؟ و سر چه این -

 :گویدمی و گیردمی باال را سرش متعجب سحر
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 وضع؟ و سر کدوم -

 !کردی؟ ایشآر  چرا! بیرونن؟ موهات همه چی برای -

 :گویدمی و شودمی خیره جلو به سحر

 چیز بیرونه، همیشه هم موهام! همین... کنم آرایش گفتم بود، روحبی مقیافه -

 !نیست جدیدی

 .رودمی باال صدایم خود به خود و فرمون روی زنممی محکم

 فرق اعاوض االن اما! نبودم زندگیت تو من که بود زمانی مال اون! نکن کفری رو من -

 !فهمیـدی؟! میکنه

. انگشتاش با کردن بازی به کرد شروع و شد جمع خودش توی سحر زدم، که دادی با

 .طرفش گیرممی و آورممی در دستمال جیبم توی از

 !رو صورتت به زدی که چی هر کن پاک! بگیر -

 را موهایش هم بعد کند،می پاک را صورتش و گیردمی را دستمالم حرفبی هم سحر

 .داخل دهدمی

 :گویممی و کشممی عمیق نفس یک

 !نشه تکرار دیگه. خوب دختر آفرین -

 و کردمی تماشا را بیرون پنجره از سحر مسیر، طول در. شوممی خارج پارکینگ از

 روشن را ماشین ضبط. رفتمی رژه مخم روی بدجور ماشین سکوت. زدنمی حرفی

 .گذاشتم الیت موزیک یک و کردم

 :گویممی و کنممی پارک آموزشگاه در جلوی
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 !شو پیاده -

*** 

 (سحر)

 

 کنار آیدمی و شودمی پیاده هم امیر. مانممی امیر منتظر و شوممی پیاده ماشین از

 داخل رویممی دیگر هم با و گیردمی را دستم بیافتیم راه اینکه از قبل. ایستدمی من

 .آموزشگاه

 :گویدمی و شودمی دبلن جایش از ما دیدن با منشی

 .هستن منتظرتون جهانی خانم! دکتر آقای اومدین خوش -

 از بعد. زندمی را اتاقی در و کشدمی خودش دنبال به را من تشکر یک با هم امیر

 .بندممی سرم پشت را در و داخل رویممی بفرمایید، شنیدن

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از جوانی نسبتا خانم

 رو قیافت که ندیدیمت سهند و من که انقدر کن باور! معرفتبی آقای! به به -

 .کردیم فراموش

 :گویدمی و کندمی سالم هم امیر

 !گیرید؟نمی ما از سراغی چرا شوهرت و تو! قبول. معرفتبی من -

 :گویدمی و خنددمی هم جهانی خانم

 کنی؟ معرفی خواینمی. هاحرف این از بگذریم -
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 هل جلو به را من کمی و گذاردمی کمرم پشت را دستش و زندمی لبخندی امیر

 :گویدمی و دهدمی

 .هستن آموزشگاه این مسئول جهانی خانم ایشون و بنده همسر سحر! البته -

 :گویدمی و دهدمی دست من به جهانی خانم

 !جان سحر خوشبختم -

 :گویممی و زنممی محوی لبخند هم من

 .جهانی خانم همچنین -

 :گویدمی و نشیندمی میزش پشت رودمی و کندمی ول را دستم جهانی خانم

 !خورین؟می چیزی! عزیزم سولماز بگو من به... آه-

 :گویدمی و نشیندمی چرم مبل روی امیر

 .قهوه من -

 :گویممی و نشینممی کنارش هم من

 !آب فقط -

 .گذاردمی را گوشی بعد .دهدمی منشی به را سفارش و داردبرمی را گوشی سولماز

 :گویدمی و کندمی ما به رو

 رفتی؟ هم کالسی حاال تا ببینم بگو جان، سحر خب -

 .خوردمی زنگ امیر گوشی بزنم، حرفی اینکه از قبل

 .رودمی بیرون اتاق از خواهیمعذرت یک با و آوردمی در جیبش از را گوشی
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 :گویممی و زنممی لبخند. کنممی سولماز به رو هم من

 !نرفتم کالسی هیچ حاال تا! متاسفانه نه -

 آن فرم، تکمیل اتمام از بعد و کنممی پر را دهدمی بهم که فرمی الزم توضیحات بعد

 .گذارممی میز روی را

 :گویدمی و اندازدمی آن به کلی نگاه یک هم او

 .باش کالس 10 ساعت صبح. عزیزم میشن شروع هاتکالس فردا از -

 امیر از نه ولی. کنممی نگاه را سالن داخل. روممی بیرون اتاق از خداحافظی زا بعد

 .منشی از نه و هست خبری

 ماشین طرف به. بینممی مکالمه حال در ماشین توی را امیر که بیرون روممی سالن از

 تماسش خداحافظی بدون امیر من آمدن با. شوممی سوار و کنممی باز را در و روممی

 .کندمی طعق را

 :گویدمی تعجب با

 کارت؟ شد تموم -

 !اینجام که شد تموم -

 میشن؟ شروع کی از هاتکالس! آها -

 .10 ساعت صبح فردا -

 .گرفتم راننده برات. خوبه -

 :گویممی تعجب با که هست من نوبت حاال
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 چالقم؟ خودم مگه چی؟ برا! راننده؟ -

 :گویدمی و اندازدمی هرا را ماشین و نشیندمی جایش سر صاف امیر

 !نیستی چالق! نخیر -

 گرفتی؟ راننده چرا خب -

 !جنابعالی یراننده بشم نیستم بیکار بنده چون -

 !برم تاکسی با تونممی که خودم! نشو خب-

 :گویدمی و کندمی اخم امیر

 .بیاد و بره تاکسی با زنم ندارم خوش هیچ -

 ...اما -

 !گفتم که همینی! نداره اگر و اما -

 !میگی زور همش داری تو آخه -

 !نزن حرفی موردش در هم دیگه! هستن من هایعقیده اینا! نیست زور اینا -

 را امپایینی ب**ل خوردن حرص شدت از. پنجره سمت کنممی را رویم عصبانیت با

 .جوممی

 .آوردی در رو پدرش! بابا کن ولش -

 :گویممی تعجب با

 !رو؟ کی پدر -

 :گویدمی و کندمی ایامزهب اخم امیر
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 !چی نه، کی -

 !چی؟ خب -

 :گویدمی و زندمی شیطانی لبخند

 !رو تخوشمزه لبای -

 .پایین اندازممی را سرم و شوممی سرخ خجالت از

 :گویدمی و زندمی بلندی یقهقهه من یقیافه دیدن با امیر

 شدی؟ سرخ همه این که مگه گفتم چی بابا -

 :گویدمی و کندمی پارک ورانرست یک جلوی بعد

 !کوچولو خانم شو پیاده -

 :گویممی بشود پیاده امیر اینکه از قبل

 !جا؟این اومدیم چرا -

 :گفت و انداخت من به سفیه اندر عاقل نگاه یک امیر

 !بخوریم غذا که -

 !کرده درست غذا حتما سمیه. خونه بریم خب -

 !نیست کار در ایسمیه دیگه -

 :گویممی و افتیممی راه هم کنار و شوممی پیاده هم من. شودمی پیاده ینماش از بعد

 !چرا؟! وا -

 !بیاد تونهنمی دیگه خب -
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 افتاده؟ اتفاقی -

 :گویدمی و چرخدمی طرفم به. ایستاد جایش سر امیر

 که اینه مهم! نیافتاده یا افتاده اتفاقی که چه ما به آخه پرسی؟می سوال چقدر -

 .کارش پی رفت و کردم حساب ویهتس باهاش

 میشی؟ پیگیر همه این چرا -

 وارد هم با. روممی سرش پشت ناچار به هم من. دهدمی ادامه راهش به بعد

 .شویممی رستوران

 و کندمی انتخاب را میز آخرین و رودمی رستوران انتهای به امیر. بود خلوت تقریبا

 .نشینممی و کشممی عقب را رویشروبه صندلی هم من. شیندمی

 مشغول. رودمی و گیردمی را هاسفارش و دهدمی دستمان به را منو و آیدمی گارسون

 .شوممی هایمناخن با بازی

 بهت؟ ندادن خرید لیست -

 :گویممی و گیرممی باال را سرم تعجب با

 !چی؟ خرید -

 :گویدمی و کندمی ریز را هایشچشم و گذاردمی اشچونه زیر را چپش دست امیر

 ...حاال اما. نبودی خنگ شناختمت که اوایل -

 :گویممی عصبی و پرممی حرفش توی

 !نیستم خنگ من! خنگ نگو من به -
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 :گویدمی خونسرد امیر

. نیستی خنگ تو خب، خیلی! نگفتم چیزی که من میشی، عصبی زود چه! اوه اوه-

 !پرتیحواس کمی فقط

 !نیستم هم اون -

 .رودمی و چیندمی میز روی و آوردمی را هایمانرشسفا گارسون

 :گفت امیر

 رو اینکار عمد از که گیریممی نتیجه صورت این در! خنگی نه و پرتیحواس نه پس -

 !هوم؟! کنیمی

 ریز امیر. هایمب**ل جون به افتممی و خورممی حرص فقط. دهمنمی جوابی هیچ

 :گویدمی و خنددمی

 .کرد یخ بخور، رو غذات. نکن شروع !بابا خبخیلی -

 شودمی باعث جوانی خانم صدای که خوردن به کنممی شروع و دارمبرمی را قاشق

 .بگیرم باال را سرم

 !کنی؟می چیکار جااین تو! امیر وای -

 و دهدمی دست دختر آن به و زندمی لبخند یک و شودمی بلند جایش از امیر

 :گویدمی

 چیکار؟ اومدم جااین نیست معلوم! چطوری؟! سالم -

 :گویدمی و خنددمی ریز خانم

 !شده؟چی حاال بودی، نیومده هاییرستوران همچین وقتهیچ تو ولی معلومه، چرا -
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 :گویدمی و کشدمی دهانش دور را دستش امیر

 !نیستی کجایی؟ خبر؟ چه تو! خوبه تنوع برای -

 :گویدمی و کندمی ریز را هایشچشم دختر

 !جنابعالی؟ یا نیستم من -

 :گویدمی و کندمی من روبه بعد

 کنی؟ معرفی ما به رو خوشگله خانم این خواینمی ببینم. بگذریم -

 :گویدمی و کندمی من به رو امیر

 !هستن آشناها از یکی. خانم سحر -

 نگفت چرا! آشنا بگوید باید چرا! عصبی طورهمین و کردم تعجب جدیدم نسبت از

 م؟همسر 

 .همکارم طورهمین و دانشگاهم دوران دوست مارال، هم ایشون خانم سحر -

 :گویممی و زنممی زورکی لبخندی

 !خوشبختم -

 :گویدمی و زندمی لبخندی هم او

 .عزیزم همچنین -

 :گویدمی و کندمی امیر به رو بعد

 .نمیشم مزاحم دیگه جون، دکی خب -

 !بری؟ خوایمی -
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 !برم خواممی هم االن. شد تموم که داشتم کاری یک جاینا مدیر با. آره -

 .سالمت به برو. باشه آها -

 .فعال. عزیزم باشی سالمت -

 من اما. غذا خوردن به کرد شروع حرفی بدون و نشست جایش سر امیر اون، از بعد

 .کردممی بازی غذایم با داشتم فقط مدت تمام

 :پرسیدم را سوالم بود پایین سرم که رطوهمان. بگیرم را خودم جلوی نتوانستم

 !همسرتم؟ من نگفتی چرا -

 و کشید خوردن از دست متعجب. ببینم را العملشعکس که گرفتم باال را سرم بعد

 :گفت

 !بفهمن؟ رو نسبتمون بقیه که مهمه برات خیلی -

 :گویممی و کنممی ریزی اخم

 !خواهشا نده جواب سوال با رو من سوال جواب -

 :گویدمی و اندازدمی باال را ابرویش امیر

 !مشکلیه؟! زنمی بفهمه نخواست دلم -

 :گویممی و زنممی عصبی لبخند یک

 !زنتم؟ بفهمن هاتدوست نداری دوست که هست ایرادی و عیب من تو! چرا؟ خب -

 :گفت کردمی تمیز را لبش دور دستمال با که طورهمان امیر

 !بیارن رو حساب رتصو بگم خوردی رو ناهارت اگه -
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 :گویممی دادنش جواب از ناامید هم من

 !کردم تموم آره -

 سوار و رویممی بیرون رستوران از و کندمی حساب امیر. آورندمی را حساب صورت

 و داردمی نگه در جلوی امیر. گذردمی سکوت در مسیر طول. شویممی ماشین

 :گویدمی

 !بسالمت هم حاال کلید، اینم بگیر -

 :گویممی و گیرممی را کلید

 !نمیای؟ تو -

 .مطب برم باید! نه -

 .شوممی پیاده ماشین از و کنممی خداحافظی

*** 

 (امیر)

 

. کشممی پایین را دستگیره. کنممی منتقل چپ دست به راست دست از را کیفم

 و دهممی را جوابش. کندمی سالم و شودمی بلند جایش از دیدنم محض به منشی

 :شنوممی را صدایش که روممی اتاقم طرف به

 .مریضتونه اولین نوبت دیگه یدقیقه 20 -

 دادی؟ نوبت نفر چند به -
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 .نفر 6 -

 :گویممی و اندازممی ساعت به نگاهی

 کجاست؟ جعفری دکتر فقط. اوکی -

 :گفت منشی

 تونباها که گفتن و برن شدن مجبور کشید طول کارتون شما چون ولی بودن، جااین -

 .گیرنمی تماس

 و نشینممی میز پشت روممی و بندممی سرم پشت را در و اتاقم داخل روممی

 .آورممی در را امگوشی

 .گردممی الناز اسم دنبال و مخاطبین لیست توی روممی

 .شودمی برقرار تماس و کشممی انگشت اسمش روی

 .دهدمی جواب بوق تا 5 از بعد

 !نزن؟ زنگ دیگه نگفتم مگه! زنی؟یم زنگ من به چی برای -

 !شده تنگ برات دلم الی -

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس الی

 هم از راهمون ما! میدی؟ عذاب رو من هم رو خودت هم چرا! کنممی خواهش امیر، -

 بکنم؟ رو زندگیم من ذارینمی چرا خوشیت؛ دنبال رفتی تو! گرفتی زن تو جداست،

 !ببینمت خواممی الی -

 !چی؟ برای -
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 .بزنم حرف باهات باید -

 !مخونه بیا شب خب، خیلی -

 .فعال... بینمتمی اوکی، -

 در که کشو توی گذارممی را آن و کنممی سایلنت را امگوشی و کنممی قطع را تماس

 .داخل آیدمی مریضم اولین و زنندمی

*** 

 (سحر)

 

 اتاق و کنممی روشن را آباژور. ودب تاریک جا همه. پرممی خواب از تشنگی شدت از

. کنممی روشن را هاچراغ. بیرون روممی اتاق از و شوممی بلند جایم از. شودمی روشن

 که ظهر. بود 7 ساعت کنم،می ساعت نگاه آب خوردن از بعد. خورممی آب روممی

 و رفتم شوفاژ سمت به. بود کرده یخ خانه کنم، روشن را سوفاژ رفت یادم آمدم

. زدم کنار را پرده و رفتم تراس طرف به. شدمی گرم داشت کم کم خونه. کردم روشنش

 .کردم بیرون نگاه در پشت از. بیرون بروم نکردم جرات امیر آمدن ترس از

 زندگی زندگیم، توی امیر آمدن از بعد کردممی فکر. شده تنگ چی همه برای دلم

 .نشد طوراین ولی گیره؛می معنا روحمبی

 !امیر اومدینمی زندگیم تو وقتهیچ کاش -

 :کنممی تکرار را اسمش بار چند

 ...امیر امیر، -
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 داشتن باشه دختری هر آرزوی شاید. تقیافه طورهمین دارم،دوسش قشنگه، اسمت

 .شدی و نداشتم من ولی شوهری؛ همچین

 .نبود رضا رابطه این به موقع همان از دلم رابطه، این از ترسیدممی

 فوت مادرم کاش گرفتی،نمی رو امپاکی کاش! شدنمی طوراین کاش شد؛ ولی -

 !شدنمی طوراین تو اخالق اتفاقات این یهمه از بعد حداقل کاش کرد،نمی

 :گویممی و نویسممی را اسمش پنجره روی

 !زندگیمی اشتباه ترینتلخ و ترینبزرگ تو امیر، -

. شنوممی را در تو کلید چرخش صدای که ایستممی پنجره جلوی هم دیگر یکم

 :گویممی ب**ل زیر وضع و سر اون با امیر دیدن با و در سمت چرخممی

 وضعیه؟ و سر چه این -

 :گویدمی و آوردمیدر را کفشش سختی به امیر

 !چه؟ تو به-

 بر عقب به قدم یک ترس با. کنممی حس را کل**ال گند بوی که شودمی من نزدیک

 :گویممی و رمدامی

 !خوردی؟ نوشیدنی تو -

 :گویدمی و داردبرمی جلو به قدم یک هم او

 هم اون! بیرون انداخت خونش از رو من عشقم چون! خوردم؟ چرا دونیمی! آره-

 رو اون نتونستم چون! کردم نت*یا**خ بهش چون! کردم ازدواج تو با اینکه خاطربه

 !گرفتم رو چیز همهبی توی اومدم و برسونم اشخواسته به
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 :گویدمی بلندی صدای با و اشسینه تخت به زندمی دست کف با بعد

! رفتمنمی کاش ولی ببینمش رفتم امروز! فهمی؟می! گیرهمی آتیش داره اینجام -

 !فهمـی؟می! آینده شوهر نام به ست،دیگه یکی بغل تو عشقم دیدم رفتم

 داد سرم و فهمدمی که دارمبرمی قدم یک آهسته. کندمی احاطه را وجودم تمام ترس

 :گویدمی و زندمی

 زندگیم توی عوضی تویه اگه کنی؟ فرار خوایمی که شدن تموم هامحرف مگه! کجا؟ -

! کردی خراب رو چیز همه و اومدی تو ولی! باشم عشقم با تونستممی من نبودی،

 آتیش زندگیم به تو که طورهمون! کشونممی آتیش به رو زندگیت متنفرم، ازت سحر

 !زدی

 را موهایم امیر. افتممی زمین روی ضربه شدت از. گوشم توی زندمی محکم بعد

. کند ول را موهایم که کنممی التماسش و گیرممی گاز را لبم درد شدت از ،کشدمی

 !نبود بدهکار گوشش ولی

 !امیر کندی رو موهام! کن ول رو موهام خدا رو تو امیر، -

 :گویدمی و زندمی بلندی یقهقهه امیر

 !کشیمی عذاب داری که وقتی کنممی عشق! کن التماس بیشتر -

 سیاهی هایمچشم درد شدت از. گوشم توی زندمی دوم بار برای و کشدمی را موهایم

 .کنممی حس را خون شور یمزه و روندمی

 :گویدمی و نشیندمی رویمروبه امیر

 !کنی پر برام رو الی جای قراره تو امشب! دارم رکا خیلی باهات امشب -
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 گریه با و اشسینه روی گذارممی را دستم. کنممی وحشت حرفش این شنیدن از

 .کردن التماس به کنممی شروع

 !کنممی خواهش! کنممی التماست امیر! باش نداشته کاری من با خدا رو تو امیر -

 .زندمی قهقهه طفق و شنودنمی را صدایم امیر انگار ولی

*** 

 خودم به امیر صدای با که خوردممی را امچایی داشتم و بودم نشسته میز پشت

 .آمدم

 :گفت امیر

 .سالم -

 !سالم -

 :گویدمی و کشدمی رویمروبه صندلی

 شده؟چی صورتت-

 :گویممی و گیرممی باال را سرم

 !نمیاد؟ یادت رو شاهکارت -

 :گویدمی و کندمی ریز را هایشچشم امیر

 !منه؟ کار این -

 :گویممی و گذارممی میز روی را هایمدست دوتا و دهممی هول جلو به کمی را فنجونم

 نیست؟ یادت هیچی بگی خوایمی مثال -
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 روی ندارم یاد به ولی کردم، رویزیاده اینکه و خوردم نوشیدنی دیشب که یادمه چرا -

 !باشم کرده بلند دست تو

 :گویممی و پایین اندازممی را سرم

 !کردیمی نباید که کردی رو کاری نکردی؛ بلند دست فقط نه، -

 :گویممی و گیرممی باال را سرم ناگهان بعد

 !میدی؟ قولی یک بهم امیر -

 قولی؟ چه -

 سرت تااز خونه نیا بعدش بخوری، خوایمی هم اگر! نخور نوشیدنی وقتهیچ دیگه -

 !بپره

 :گویدمی و اندازدمی ینپای را سرش امیر

! نشدم حد این تا هیچ،وقت یعنی! بشه طوراین خواستمنمی اصال ام،شرمنده من-

 دونمنمی بعدش اما کنم فراموش که بخورم کمی خواستم. بود خرد اعصابم دیشب

 !شدچی

 :گویدمی و کندمی کوتاه مکث یک بعد

 این با بری خوایمی چطور !داری کالس امروز تو راستی! نوشم نمی دیگه باشه -

 !نری؟ رو امروز خوایمی! قیافه؟

 :گویممی آویزان یلوچه و ب**ل با

 میشه؟ -

 :گفت امیر
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 هوم؟! میری بعد جلسه میگم زنممی زنگ! نشه چرا -

 .ممنون -

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از و خوردمی پنیر و نون لقمه یک امیر

 نداری؟ زمال چیزی سرکار، میرم دارم من -

 .مرسی نه -

 .خداحافظ پس -

 !سالمت به -

 جلوی روممی و کنممی جمع را صبحانه هایظرف و شوممی بلند امیر رفتن از بعد

. رودمی سر امحوصله. کنممی پایین و باال را هاکانال هدفبی. نشینممی تلویزیون

. اتاقم داخل روممی و کنم تمیز را خانه گیرممی تصمیم و اندازممی خانه به نگاه یک

 و بیرون آیممی اتاق از و کنممی جمع سرم باالی را موهایم و دارمبرمی کلیپس یک

 .شودمی تمام کارم ساعت، دو از بعد. خانه کردن تمیز به کنممی شروع

 .برد خوابم کی دونمنمی و کشممی دراز کاناپه روی کوفته و خسته

 تلو تلو شدم، بلند جایم از. بود تاریک جاهمه. ریدمپ خواب از اذان صدای شنیدن با

 یعقربه. کردم ساعت به نگاه. شد روشن خانه کردم؛ روشنش و رفتم پریز طرف به

 .دادمی نشان را 6 ساعت

 نزده چیز هیچ به ب**ل االن تا صبحانه از. بود افتاده قور و قار به شکمم گشنگی از

 .کنم درست خوشمزه شام یک گرفتم تصمیم بودم؛
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. پلو زرشک پختن به کردم شروع و درآوردم فریزر از را مرغ و آشپزخانه داخل رفتم

 و رفتم اتاقم طرف به بیرون، زدم آشپزخانه از. شد تموم کارم ساعت، یک از بعد

 را امحوله و گرفتم ایدقیقه ده دوش یک حمام؛ توی رفتم و برداشتم را امحوله

 رنگترکم صورتم کبودی. ایستادم آینه جلوی همه از اول. اتاق داخل رفتم و پوشیدم

 .زدم هاکبودی روی کمی و برداشتم را پودرم کرم. بود شده

 .کردم پیدا هم خوب دوست یک. بود خوب خیلی. رفتم را کالسم جلسه اولین امروز

 !بود پیشم االن کاش شده، تنگ پگاه برای دلم چقدر -

 .تولدی جشن نه و کادو نه. نکردم کاریهیچ براش نم ولی بود، امیر تولد امشب

 از! دارم وقت هم هنوز پس. دادمی نشان را 3 ساعت عقربه،. کردم ساعتم به نگاه

 ولی گردممی کیک وسایل دنبال. روممی آشپزخانه سمت به و شوممی بلند جایم

 .کنمنمی پیدا چیزی متاسفانه

 .زنممی بیرون خانه از و پوشممی را اممانتو. دخری بروم راننده با که گیرممی تصمیم

 یک برایش که روممی هم بعدش. خرممی را دارم الزم که چیز هر و سوپری روممی

 آیدمی یادم ناگهان. کندنمی خطور ذهنم به چیزی کنممی فکر چی هر. بگیرم کادو

. خرمب شیک فندک یک برایش گرفتم تصمیم پس. دیدم دستش سیگار بار یک که

 پیرهن یک. گشتم خودم برای لباس یک دنبال به و دیگری پاساژ داخل رفتم هم بعد

. آمدمی بهم خیلی کردم؛ پروش مغازه، توی رفتم. گرفت را چشمم بدجور کوتاه بندی

 پختن به کردم شروع و رفتم خانه طرف به. شدم خارج مغازه از و خریدم را همان

 .شام و کیک
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 را امحوله. اتاقم طرف به رفتم و کردم مرتب را آشپزخانه یم،کارها اتمام از بعد

 آمدم و کردم تنم را امحوله و گرفتم حسابی دوش یک. حمام داخل رفتم و برداشتم

 کردن خشک به کردم شروع و زدم لوسیون بدنم تمام به و نشستم تخت روی. بیرون

 کردم مالیم آرایش یک. تمنشس آینه جلو و کردم تنم و رفتم لباسم سراغ به. موهایم

 .بیرون رفتم و

. بود 8:30 ساعت کردم، ساعت به نگاه کارم اتمام از بعد. میز چیدمان به کردم شروع

. زدم زل دادمی نشان که ایبرنامه به و کردمروشن را تلویزیون و نشستم کاناپه روی

 جایم از و مکردخاموش را آن. تلویزیون یصفحه به نگاهم و ستدیگری جای فکرم

 .دیدم را امیر ماشین که کردم نگاه را بیرون و رفتم پنجره طرف به. شدم بلند

 را هاشمع. کردم خاموش را هاچراغ تمام و کردم روشن را موسیقی دستگاه بدو بدو

 شنیدن با و کردم روشن هم را کیک شمع. رفتم آشپزخانه طرف به و کردم روشن

 .ایستادم در جلوی رفتم و برداشتم را کیک قفل توی کلید چرخیدن صدای

*** 

 (امیر)

 

 در و داخل رفتم. شدمی دیده شمع نور فقط و بود تاریک جا همه. کردم باز که را در

 سحر صدای با که کردم تعجب رویم جلوی فرد دیدن از. گرفتم باال را سرم بستم، را

 .آمدم خودم به
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 تا مطمئنم. نشد خب، ولی! بگم ریکتب بهت که باشم من نفر اولین داشتمدوست -

 رو شمعت کردن فوت شد من سهم اینکه مثل ولی. گفتن تبریک بهت هاخیلی االن

 !باشی نکرده فوت رو سالگیت 30 شمع االن تا اگه البته. ببینم

 :گفت و زد نماییدندان لبخند یک هم بعد

 !عـزیزم مبارک تـولدت -

 :گویممی و زنممی کمرم به را هایمستد دوتا و گذارممی زمین روی را کیفم

 تولدمه؟ امروز که گفت بهت کی ولی. مرسی -

 :گویدمی و زندمی لبخند سحر

 !اومد؟ خوشت! کردم فضولی یکمی خب، -

 نوازش. گیرممی را موهایش از کمی و اندازممی کیک به نگاه یک و جلوتر روممی

 :گویممی و کنممی

 !نیاد؟ خوشم میشه مگه -

 :گفت حرس

 !کن فوت رو شمعت و کن آرزو حاال. خب خیلی -

. گفتم را کردمی خطور ذهنم به که آرزویی تنها دلم توی و زدم لبخندی حرفش این با

 طرف که این آن و

 .ببینم شاد همیشه را مقابلم

 .کردم فوت را شمع هم بعد
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 :گفت سحر

 !دکتر بشی ساله 100! مبارکه -

 !بچشیم؟ هم رو شمزه بدی خواینمی حاال! مرسی -

 .کیک بعد شام، اول ولی! چرا چرا، -

 .بکش رو شام هم تو کنم عوض رو لباسم برم من تا پس. خبخیلی -

 !باشه -

 داخل گردمبرمی و شورممی را صورتم و دست و روممی دستشویی طرف به بعد

 .آشپزخانه

 :گویممی و کنممی تعجب بود، چیده که میزی دیدن با

 !چیدی؟ من برای رو قشنگ میز ینا -

 :گویدمی و نشنیدمی میز پشت سحر

 !البته -

 و دهانم توی گذارممی لقمه یک و کشممی غذا خودم برای. نشینممی هم من

 :گویممی

 !عالیه پختت دست... اوم -

 !جونت نوش -

 آمد سرم پشت هم سحر. نشستم نشیمن داخل رفتم و کردم تشکر غذا اتمام از بعد

 :گفت و گرفت جلویم را شده کادوپیچ یجعبه یک و نشست کنارم و
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 !!باشه مبارکت -

 !کشیدی؟ زحمت چرا! دارم؟ هم کادو! وای -

 !بیاد خوشت که امیدوارم! ستوظیفه نیست، زحمتی -

 و کنممی حیرت نقره فندک دیدن با و کنممی بازش و گیرممی را کادو حرفبی

 :گویممی

 !عمرمه کادوی بهترین این ولی نشه باورت شاید! قشنگه خیلی! تالعادسفوق این -

 .کردمی بازی روانم و روح با بدجور موهایش بوی. کنممی بغل را سحر بعد

 را دستم و گرفتیم فاصله هم از کمی ناچار، به پس. خواستمنمی را نزدیکی همه این

 :گفتم و گذاشتم اشگونه روی

 ولی! نشناختم رو تو و خوردم جا لحظه یک دیدم، رو تو و خونه اومدم که امشب -

 سرم از رو عقل که شبی همون مثل شدی دقیقا! شناختمت زدی حرف که وقتی

 توی هایدختر همون مثل هم تو کردممی فکر! واقعا خواستمت شب اون! پروندی

 و پیشت اومدم وقتی ولی! کنیمی موافقت من با ب**ش یک به و هستی مهمونی

 باهات خواستممی همین برای. اومد خوشم ازت. خوردم جا بودی، سرسخت ههم اون

 ...زنم شدی ولی بشم؛ دوست

 .کردمی نگاهم فقط و بود ساکت سحر مدت تمام

 :گویممی و کنممی لمس انگشتم با را هایشب**ل
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 حق و هست زیادی خواسته دونممی! باشی؟ من مال شب**ام میشه سحر، -

 مثل امشب ولی! سیاهه پیشت پروندم! شوهرتم اینکه با ارمند رو چیزی همچین

 !کردم پیدا ش*.کش بهت عجیب شب همون

 .بردم بین از را بینمان یفاصله و کرد اعالم را رضایتش هایشچشم بستن با سحرم

*** 

 (سحر)

 

 در را خودم و شدم بیدار خواب از که باری اولین. موهایم کردن نوازش به کرد شروع

 دیگر که فهمیدم! شدم خراب خانه که فهمیدم. کردم وحشت دیدم، وضع آن

 .بنازم امی*پاک به توانمنمی دیگر که فهمیدم کرد، کاری شودنمی

 از بعد. شدم متنفر تو از هم و خودم از هم لحظه اون! باختم رو چیز همه که فهمیدم

 بیرون، نداختیا تخونه از رو من! شدم خرد شدم، داغون زدی، بهم که حرفایی اون

! لعنتی ب..ش همون از شد، خراب چیز همه و. کنی فکر عواقبش به اینکه بدون

 !عمرم؟ شب بهترین یا عمرم شب بدترین! بذارم؟ رو اسمش چی باید واقعا دونمنمی

 :گهمی و دهمی گوشم پشت رو موهام از ایطره امیر

 به رو چیزها خیلی قول که اشوهر  یبقیه مثل کنم تضمین برات رو چیزی تونمنمی -

 اتفاقی چه که قراره و کجام االن دونمنمی هم خودم واقعا چون! دنمی همسرهاشون

 توی اومدی اینکه از ناراحتم گمنمی. خواستمنمی رو زندگی این من واقعا! بیوفته؟

 دونممی که چیزی تنها فقط! نیستم هم حالخوش ولی نیستم، ناراحت! نه! زندگیم

 .ت*خواممی عجیب امشب که اینه
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*** 

 نه هفته این توی. رممی رو کالسهام مرتب هم من. گذرهمی امیر رفتن از هفته یک

 مون،خونه برای شده، تنگ براش دلم ؟!چرا دروغ! من با اون نه مزده حرف امیر با من

 یک حتی مادرم، فوت از گذرهمی ماه 3. چیدممی براش که اینفره چهار میز اون برای

 روز دو. شده تنگ هم ساناز و بابا برای دلم. برم بشه کاش! نرفتم خاکش سر هم بار

 شدم پیاده ماشین از رفتم بابا، یخونه ببره رو من که گفتم راننده به کالسم بعد پیش

 :اومد مردی صدای ثانیه چند از بعد. زدم رو زنگ و

 بفرمایید؟ -

 !کیه؟ آقا این کنم،می تعجب

 انی؟سلط منزل -

 .رفتن جااین از مدتیه ایشون نه -

 کیفم لحظه اون. چرخهمی سرم دور دنیا تمام کنممی احساس حرفش شنیدن با

 دممی تکیه دیوار به بکنه، مخفه که نزدیکه بغض. کنهمی سنگینی کتفم روی بدجور

 :گوشمه توی آقا اون صدای خورم،می سر زمین روی و

 .رفتن جااین از مدتیه ایشون...نرفت جااین از مدتیه ایشون -

 :گممی و گیرممی دستم دو با رو سرم

 بگردم؟ توندنبال کجا کنم؟ پیداتون چطور -

 :میام خودم به راننده صدای با

 شنوین؟می رو صدام خانم خوبه؟ تونحال خانم افتاده؟ اتفاقی خانم -
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 :گممی و گیرممی باال رو سرم

 !میشهه برای هم اون رفتن، اونا -

 رفتن؟ کیا -

 .رفتن بدن خبر بهم اینکه بدون -

 !بزنم؟ زنگ آقا به! نیست خوب تونحال خانم -

 !بردم؟ رو آبروشون من بگن من به باید چرا اصال -

 و گیرهمی آرنج از رو دستم ببخشید، یک با من خودبی هایازحرف خسته راننده

 برام رو در و ماشین سمت برهمی رو من شممی بلندکه بشم، بلند که کنهمی وادارم

 اشک و میشم خیره بیرون به رو مسیر تمام. نشستن برای کنهمی کمکم و کنهمی باز

 شون،ببینم شده که هم بار یک برای شدمی کاش! شدم فراموش راحت چه! ریزممی

 دلخوره، من از اون ولی بیاد، خوابم به مامان کاش! کنم بخشش طلب فقط حداقل

 در صدای ؟!نمیاد هم خوابم به حتی یعنی! کرد عاقم اون شدم، مرگش باعث من

 .زنهمی بهم رو افکارم یرشته

 .بفرمایید -

 .بزنم صداتون گفتن خانم ست،آماده شام خانم -

 .میام االن -

 بدک کنم،می خودم به نگاهی و ایستممی آیینه جلوی رممی خدمتکار رفتن بعد

 و پدر و کنممی سالم ورودم با رم،می سالن طرف به و ونبیر  زنممی اتاق از. نیستم
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 کشممی برنج کمی خودم برای شینممی و کشممی صندلی یک. دنمی رو مادرجوابم

 .گیرممی باال رو سرم امیر مادر باصدای که شم؛می خوردن مشغول و

 برسی، ضعتو و سر به کمی که بهتره. ببینن رو تو خوانمی بیان، دوستام قراره فردا -

 داری؟ کالس فردا

 .ندارم نه -

 .کنیمی خرید ریمی راننده با خب، خیلی -

 :گهمی و کنهمی نگاهم اکراه با بعد

 .بره آبروم دوستام جلوی خوامنمی -

 :گممی و ندازمنمی وتاتک از رو خودم

 .خرید برم نیست نیازی و دارم لباس من ولی -

 نزنی؟ حرف ترتبزرگ حرف روی ندادن یادت -

 نیازی و دارم مناسب لباس که برسونم رو منظورم خواستممی من منتها! چرا -

 .کنم الکی خرج نیست

 .کنیمی رو گفتم که کاری ناراحتی؟ که بدی خودت جیب از خوایمی مگه -

 ...اما -

 :گهمی و شهمی عصبی امیر، مادر

 کنی؟می لجبازی چرا -

 :گهمی و کنهمی مداخله امیر پدر
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 اگه کنه؟ خرید بره چی برای داره که وقتی خب! باش آروم کنممی خواهش خانم -

 !خب کردمی قبول حتما نیست مناسب لباسش دونستمی

 :گهمی و کشهمی عمیقی نفس امیر مادر

 دختر عین بینی؟نمی رو پوشیدنش لباس طرز تو مناسبن؟ هاشلباس رو چیچی -

 باآبرو و خوب لباس تیکه دوتا نتونسته باباش یعنی! پوشهمی لباس گشنه و گدا های

 خواستنمی فقط انگار بینیممی داریم ما که چیزی این با بذاره؟ دخترش چمدون توی

 !شن راحت ازش

 جلوی تونمنمی دیگه! شهمی منفجر آن هر و شده فوران درونم آتش کنممی احساس

 :گممی و کنممی مشت رو هامدست و شممی بلند جام از و بگیرم رو خودم

 بدونید رو این ولی! زنمنمی حرفی امیرین مادر اینکه و باالتون سن احترام به فقط -

 مجبورتون هم من! بیارین تونزبون به رو من یخونواده اسم ندارین حق اصال شما که

 پدر! بره آبروتون نکرده خدایی که بدین آشناهاتون و دوست نشون رو من که نکردم

 راه پسرتون رو آبروریزی اون وقتی و گذاشته اختیارم در رو امکانات رینبهت من

 .برو و کن جمع رو داری چی هر گفت بندازه تف صورتم توی اینکه بدون انداخت،

 رو موندن دیگه. کردن خیس رو صورتم تمام هم اشکام زدممی حرف که مدتی تمام

 و شینممی در پشت و اتاقم توی رممی و کنممی ترک رو سالن سریع و دونمنمی جایز

 :کنممی زمزمه آروم. کنممی خالی رو خودم

 توان از آدما این تحمل ست،خفه خیلی خونه این هوای! برگردی زودتر کاش امیر، -

 ...برگردی زودتر کاش! خارجه من
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 خطور ذهنم به فکر هزارجور کشم،می دراز تختم روی رممی و شممی بلند جام از

 .برهمی خوابم که بودم حالت اون در قدر چه دونمنمی! کنهمی

*** 

 مجبور بودم، خونه توی تنها چون خوره؛می زنگ تلفن که خورممی صبحونه دارم

 .بدم جواب شممی

 .بله-

 تویی؟ سحر -

 گیری؟نمی تماسی هیچ چرا... خودمم -

 خوبی؟ خبر؟ چه! کالسی یا خوابی یا ولی گیرم،می -

 گذره؟می خوش ی؟خوب تو خوبم، -

 .نیستم بد -

 امیر؟-

 بله؟ -

 برگردی؟ زودتر شهنمی -

 شدی؟ تنگمدل -

 ...تنگیدل بحث -

 .مونهمی تموم نیمه حرفم زدمی حرف خارجی که خانمی صدای شنیدن با

 .گیرممی تماس بعدا برم، باید من سحر -
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 سر ذارممی رو گوشی امید نا. شهمی قطع تماس بده زدن حرف فرصت اینکه قبل و

 و هستم غرق خودم افکار تو زنم،می زل بیرون به و ایستممی پنجره دم رممی و جاش

 مخاطبش من که امیر مادر صدای با که مونممی حالت اون توی قدر چه فهممنمی

 .میام خودم به هستم

 نیستی؟ حاضر چرا -

 .شممی آماده زودی االن ندارم، خاصی چیز

 بین رم،می کمدم طرف. رممی اتاقم سمت به و کنممی ترک رو سالن اجازه، با یک با و

 و میارم درش گیره،می رو چشمم کوتاه صورتی پیرهن یک و گیردممی هاملباس

 ذارم،می باز رو موهام و کنممی آرایش یکم و شینممی آینه جلوی رممی. پوشمشمی

 زنممی آینه جلوی چرخی کی و گیرممی دوش عطرم با و پوشممی رو صورتیم صندل

 .بیرون رممی و

 و دارمبرمی مجله یک و شینممی کاناپه روی رممی اومد،نمی صدایی سالن تو

 یک امیر مادر دیدن با گیرم،می باال رو سرم کفش صدای شنیدن با. شممی مشغول

 خیلی بار این ولی بودم؛ دیده تیپخوش و مرتب رو اون همیشه! خورممی جا لحظه

 رنگ به شلواری و کت. باال کرده جمع رو موهاش کرده، پررنگی آرایش یک! کرده فرق

 به نگاه یک امیر مادر! زیباست که الحق! میاد بهش رنگ این چه کرده، تنش آبی

 :گهمی پوزخند با و اندازهمی پام تا سر

 !مناسبت؟ لباس بود این-

 :گممی و کشممی یقیعم نفس! گردهمی شر دنباله شهمه زن این! خدا وای

 چیه؟ مشکلش بله،-
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 :گهمی و کنهمی نگاهم تمسخر با امیر مادر

 بود زمانی مال پوشیدن لباس مدل این شدی؟ کیا عروس نیست یادت اینکه مثل تو-

 !کنهمی فرق چیز همه جااین! بودی پدرت یخونه که

 .کنم سکوت شهمی باعث آیفون صدای که بدم رو جوابش خواممی

 !نکنم سفارش دیگه اومدن، مهمونا کن، تمومش -

 هم من ره،می در سمت به امیر مادر. تو میان هامهمون و کنهمی باز رو در خدمتکار

 یم. ایستممی کنارش و رسممی در دم اوفتم،می راه سرش پشت اون از تبعیت به

 :گهمی و تو میاد مالیم آرایش و بلوند موی با خانمی

 .نجاشکوفه سالم -

 :گهمی و کنهمی روبوسی باهاش امیر مادر

 .لیداجان اومدی خوش -

 .گیرممی رو دستش و زنممی لبخند هم من ده،می دست من به بعد

 .عزیزم گممی تبریک -

 .ممنون -

. پذیرایی تو رهمی و گهمی تبریک بهم سپروانه اسمش فهمیدم که خانمی اون، بعد

 رو شالش و کت جلو، میاد غلیظ آرایش و شرابی موی با دختری یک هم بعدش

 :گهمی و دستم دهمی و کنهمی

 !نشن چروک که بذار جوری -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

175 

 

 لبخند یک بینممی و اندازممی امیر مادر به نگاه یک! خورممی جا حرکتش از

 :گممی و بازمنمی رو خودم. لبشه روی پیروزمندانه

 دوستای همچین فهشکومامان کردمنمی فکر اصال! عزیزم اومدی خوش -

 !داره شخصیتیبی

 :گممی امیر مادر به و کنممی رفتن قصد و زنممی لبخند یک بعد

 سالن طرف به و ندارین نگه پا روی رو عزیزتون مهمون که بهتره شکوفه،مامان -

! شکوفهمامان به بدی رو لباست تونیمی دیگه، چیز یک! آهان... کنید شونراهنمایی

 که بذارین کجا رو لباستون که دوننمی بهتر ایشون و سخونه خانم اون که دونیمی

 !نشه چروک

 و شینممی نفرهتک مبل یک روی و رممی سالن طرف به و کنممی رو پشتم بعد

 :گممی

 .اومدین خوش -

 .شیننمی من رویروبه میان دختره اون و امیر مادر بزنن، حرفی اونا اینکه قبل

 :گهمی لیدا

 ماشالله هزار ماشالله! باشه سلیقه خوش همه این امیر کردمنمی فکر اصال! وای -

 .جانشکوفه ماهه قرص یک عروست

 :گممی و زنممی لبخندی

 .دارین لطف -
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 اسمش فهمیدم که دختر، همون پذیرایی بعد. کنهمی پذیرایی ازشون و میاد خدمتکار

 :گهمی و خورهمی رو شقهوه از قلوپ یک و اندازهمی پا روی پا رهاس

 حده؟ درچه تحصیالتت ببینم بگو سحرجان، خب -

 :گممی لبخند یک با و بازمنمی رو خودم هم من

 .دیپلمم -

 :گهمی و خندهمی ریز

 !باشه کم حد این در شونعروس تحصیالت که بعیده دادفر یخونواده از! وا -

 :گممی و میام حرف به بزنه حرفی اینکه قبل و زنهمی لبخند معذب امیر مادر

 تابع باید همیشه هم زن خب. نداره خوش بدم، ادامه ندادن اجازه همسرم خب -

 گم؟نمی درست باشه، شوهرش

 :گهمی لیدا

 .بشه پیدا دختری همچین زمونه دوره این تو کردمنمی فکر واقعا! اومد خوشم نه، -

 :گهمی امیر مادر که بزنم حرفی خواممی

 ! وضوعم این خیالبی -

 :گهمی رها به بعد

 عزیزم؟ نیومد مامانت چرا ببینم بگو رهاجان، خب -

 نیست یادم هم خودم کن باور که داره مشغله اونقدر! جانشکوفه واال بگم چی-

 .دیدمش حسابی و درست کی بار آخرین
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 :گهمی پروانه

 لندن؟ یگردبرنمی دیگه رهاجان؟ کنیمی کار چی تو دردسریه، یک این! بابا ای -

 !اومده لندن از خانم این پس! اوه

 .جان پروانه نه فعال -

 :گهمی و زنهمی خبیثی لبخند من به بعد

 چی ببینم بعدش تا حاال نکردم، شونتموم هنوز که دارم کار سری یک جااین -

 .شهمی

 :گهمی شکوفه

 .هاییبهترین الیق تو! !عزیزم باشی موفق -

 .جانشکوفه قربونت -

 ترک رو سالن بخوام که زشته ولی خواممی رو اتاقم دلم ندارم، رو جمع اون یهحوصل

 باال رو سرم امیر مادر صدای با که خوردن به کنممی شروع و دارمبرمی رو مقهوه. کنم

 .گیرممی

 بچینن؟ رو میز بگی ریمی عزیزم، سحرجان -

 .البته-

 سر. بچینن رو میز که گممی و رممی آشپزخونه طرف به و شممی بلند جام از بعد

 غذا به میلی هیچ کنم،می بازی غذام با فقط من من، جز به زننمی حرف همه سفره

 جااون از خوادمی دلم. شهمی بد حالم بدجور قهوه اون خوردن از بعد ندارم، خوردن
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 رنمی ناهار بعد. شده مرگم چه دونمنمی سنگینیه، خیلی جو! کنم فرار برم و پاشم

 .کنممی بهونه رو ناخوشم حال من و نشیمن توی

 خوابم کی دونمنمی زنم؛می زل سقف به و کشممی دراز میرم و برممی پناه اتاقم به

 که چیزی هر و دستشویی توی رممی بدوبدو و پرممی خواب از تهوع حالت با. برد

. افتهمی دوران به سرم اتاقم، توی گردمبرمی حالبی. میارم باال رو نخوردم و خوردم

 جلوی میرم! کرد منقلب رو من همه این که بود چی کوفتی یقهوه اون توی دونمنمی

 !کنممی وحشت خودم دیدن از آینه،

 .ریخته ریملمم زرد، صورتم ریختن، بهم موهام

 اینکه مثل ولی پایین رفتم حسابی دوش یه بعد حموم، تو رفتم و برداشتم رو محوله

 .دنبو خونه کسی

 تا و بکشن غذا برام که گفتم رفتم، آشپزخونه طرف به. کردمی قاراقور بدجور شکمم

 از قبل و دهنم تو اومدن رودم و دل تمام کردم احساس خورد دماغم به فسنجون بوی

 :گفتم و بیرون زدم آشپزخونه از بیوفته اتفاقی اینکه

 .خورمنمی شدم، پشیمون -

 .کردم پایین و باال رو کاناال و نشستم وی تی جلو رفتم

 اینکه مثل پریدم، جا از ماشین صدای شنیدن با که بودم حالت همون تو ساعتی یک

 سرعت به همین برای بشم، روروبه باهاشون خواستمنمی. اومدن امیر مادر و پدر

 رو مونخانوادگی عکس و شینممی تخت رو میرم. بستم رو در و اتاقم توی رفتم

 .سینم قفسه رو ذارممی رو عکس بعد. بوسممی رو تکشون کت صورت دارمبرمی

 .کردن عوض رو جاشون خبربی اونا! کردن چیکار ساناز و بابا حاج دیدی مامانی-
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 خوابم به چرا شده، تنگ برات دلم مامانی برم؟ کجا بیاد سرم بالیی اگه مامانی-

 آخرش تا میرم دارم هک رو راهی این کنممی احساس زنه،می شور دلم مامانی نمیای؟

 از مامانی... ولی کردم بد دونممی مامانی کنی؟نمی دعام چرا مامانی... نیست خوشی

 گفتناش، سحر برای شده، تنگ براش دلم پنهون؛ چه تو از نیست، پنهون که خدا

 دلم مامانی! غیرتش برای ترمهم همه از و گاهش به گاه مهربونیای برای حرفاش، برای

 این نباید شاید! شیرینیه حس کنهمی خرج برام رو غیرتش که قتیو میره ضعف

 دوستش مامانی شوهرمه اون ولی شد؛ مرگتون باعث اون چون بزنم شما به رو حرفا

! آدم؟ دوم خدای میشه آدم شوهر نمیگن مگه تره،محرم بهم آدمی هر از اون. دارم

 نیست، مهم ولی دگیشه؛زن تو ایدیگه کس و نداره دوستم اون که مطمئنم من ولی

 !برگرده زودتر کاش... دارم دوسش هردوتامون اندازه به من

 سراغ میرم و میشم بلند جام از و کنممی پاک رو اشکام و سرجاش ذارممی رو عکس

 بلند جام از و کشممی کشیدن از دست کوفته و خسته. میشم مشغول و طراحیم

 هیچ. بیرون زنممی اتاق از. میده نشون رو10 ساعت کنم؛می ساعت نگاه شم،می

 و دارمبرمی موز یه کنم،می باز رو یخچال در آشپزخونه تو میرم نیست، سالن تو کس

 .خوردن به کنممی شروع و روش شینممی و کشممی صندلی یه

 بدو بدو و گیرممی تهوع حالت بازم که بیرون زنممی آشپزخونه از میشه تموم که موزم

 روی حالبی. میارم باال رو نخوردم و خوردم چی هر و میرم بهداشتی سرویس طرف به

 برم کالس قبل باید حتما فردا نیست، طبیعی هاتهوع حالت این. شینممی زمین

 .اتاقم تو میرم. دکتر

*** 
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 دو جوابش دادم، آزمایش و دکتر رفتم کالس قبل صبح. خونه گردمبرمی کالس از بعد

 چرا دونمنمی!دارم بدی حس یه زنه؟می شور دلم راچ دونمنمی. ستدیگه روز

 !بیوفته بدی اتفاق قراره کنممی احساس

 !دیگه کشمنمی واقعا چون باشه، توهم همش که امیدوارم

 صداش تونستممی کاش. ازش خبرمبی همچنان من و گذرهمی امیر رفتن از ماه یک

 !بشنوم رو

 من پیش و کنی فرار من از خواستیم دلت فقط انگار! معرفتیبی چقدر امیر اخ

 !نباشی

 !بپرس رو حالم و بگیر تماسی یک حداقل المصب

 همون موندی،می شدم عاشقش که امیری همون و شدینمی عوض وقتهیچ کاش

 چرا؟ شد؟ طوراین چرا شدی؟ عوض چرا! رویاهام مرد بود شده که امیری

 .پرممی جا از امیر پدر صدای با

 پیشمون؟ اومدیمی عزیزم، ستینش جااین چرا -

 :میگم و میشم بلند جام از احترامش به

 .اومدین خوش-

 .دخترم باش راحت -

 .شینهمی رومروبه و میاد

 نداری؟ کسری و کم چیزی میره، پیش خوب چیز همه دخترم، خبر چه-

 .ندارم الزم چیزی ممنون نه-
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 امیر؟ و تو اینکه منظورم نرفتی؟ تخانواده دیدن به دیگه -

 :میگم و ندازممی پایین رو سرم

 .نبودن ولی تنها؛ منتها رفتم، چرا-

 !نبودن؟ چی یعنی -

 !کجا دونمنمی رفتن، خبربی اونا-

 طرفشون؟ رفتی کی بابا، ای -

 .پیش ماه یک-

 باشن؟ ارتباط در اونا با شاید که نداری ایخاله ای،عمه خب-

 .ببینه رو من بخواد کسی منکن فکر قضیه اون از بعد ولی دارم چرا-

 :میگه و زنهمی ایپدرانه لبخند و ذارهمی دستم روی رو دستش فرخ بابا

 که درسته! داری رو ما تو ولی غیرممکنه، این چون کن شونفراموش بگم تونمنمی-

 حساب ما روی تونیمی شرایطی هر تحت هو باز ولی کرد پر نمیشهرو خونواده جای

 گرم کانون به هم تو و بشه درست چیز همه که انشاهللا نباش، ناراحت! عزیزم کنی

 عروس چشمای ندارم خوش هیچ که کن پاک رو اشکات هم حاال. برگردی خونوادت

 .ببینم بارونی رو خوشگلم

 :میگم و کنممی پاک رو اشکام و زنممی لبخندی زحمت به

 .تونقشنگ حرفای خاطر به ممنون-

 .خوریمی سرما سرده هوا داخل، بریم پاشو هم ناال. عزیزم بود موظیفه -
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 :میگه و میده دستم به رو جواب پرستار که وقتی

 !بـاردارین مبارکه_

 صندلی اولین روی نیوفتم اینکه برای! شده آوار سرم روی دنیا تمام کنممی احساس

 این یه؟مصبت چه این! خدا وای. کنممی آزمایش برگه نگاه هزارم بار برای و شینممی

 بالسرم همه این که شدم مرتکب گناهی چه خداجونم، بذارم؟ دلم کجای دیگه رو

 دونی،می که تو خداجونم، شدم؟ حامله من که معناداره زندگیم کجای آخه میاد؟

 زنممی آزمایشگاه از و شممی بلند ازجام حالبی بیوفته؟ اتفاق این گذاشتی چرا پس

 .میرم ماشین طرف به و بیرون

 و بندممی رو هامچشم. میدم تکیه شیشه به رو سرم و شینممی و کنممی باز رو رد

 پیاده ماشین از میام، خودم به راننده صدای با میدم، باریدن یاجازه هاماشک به

 رو لباسم. میرم اتاقم سمت به! بهتر نیست، سالن توی کسهیچ تو، میرم و شممی

 شنیدن با که مونم،می دوش زیر قدرچه دونمینم سرد، آب دوش زیر میرم و کنممی

 که کنممی باز رو در بیرون، میرم و کنممی تنم رو محوله. پرممی جام از در صدای

 :میگه که بینممی رو خدمتکار

 .سآماده ناهار -

 دراز تخت روی میرم حوله همون با. خوردم چیزی یک بیرون و ندارم میل که میگم

 .برهمی خوابم کی دونمنمی و کشممی

*** 
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 نمیدونم بگم که نمیتونم یعنی نگفتم تاحاالبهش ومن مونده امیر برگشت به هفته 3

 چیه؟ موضوع این به نسبت والعملش واقعاعکس

 روز به روز داره شکمم بخوابم، میخواد دلم دارم،همش تهوع وحالت سرگیجه مدام

 شد وبزرگترمی بزرگ

 دل ازته باردارم میفهمیدم وقتی که داشتم وآرومی طبیعی زندگی یه منم کاش

 .باش نداشته هراسی ازهیچکسی گفتنش وبرای میشدم خوشحال

 بقیه مثل بود،یامادرشوهرم مواظبم مادرا بقیه ومثل بود کنارم مادرم کاش ای

 کنه درست میخوادبرام دلم روکه غذایی وهر بود مادرشوهرا

 ...کاشه ای فقط این همه ولی

 دروبازمیکنم که میرم،همین خونه طرف به میشم وپیاده میام خودم هب ماشین باتوقف

 به خودمو و بیام خودم به اینکه قبل دهنم تو اومده رودم و دل تمام کردم احساس

 باشنیدن کشممی گند به رو جا همه و باالمیارم همونجا برسونم بهداشتی سرویس

 متحیرمیشن فضاحت این یدنباد در دم میان بدو بدو مادروپدرامیر زدنام عق صدای

 ای؟ توحامله سحر آره..نکنه! خدا وای:شکوفه مامان

: میگم زحمت وبه میکنم پاک دهنمو دور دستمال وبایه میدم درتکیه به بیحال

 جلوی نتونستم دماغم بوبه باخوردن ولی بشه اینطور نمیخواستم ببخشیدمن

 خودموبگیرم

 برو دخترم سرت فدای: ومیگه بخندمیزنهل یه روم به و خدمتکاروصدامیزنه فرخ بابا

 بشور وصورتتو دست
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 سالن طرف وبه بیرون ومیام وصورتمومیشورم ودست میرم بهداشتی سرویس طرف به

 ببخشید:میگم وبازم مادروپدرمیشینم روی روبه میرم

 امیرخبرداره؟:شکوفه مامان

 بگم بهش نشد فرصت نه:ومیگم ندازم می سرموپایین زده خجالت

 چندماهته؟:شکوفه مامان

 دکتر برم نشد آزمایشگاه،فرصت رفتم آزمایش برای فقط نمیدونم_

 این بابت دخترم،وممنون باشه مبارک:ومیگه میز روی ذاره می امیرفنجونشو بابای

 خبربدم باباش به پاشم حاالم!قشنگت هدیه

 نـه:ومیگم سرموباالمیگیرم سرعت به

 نـــه؟:گنمی وهردوباهم میکنن نگاهم پدرومادرمتعجب

 بدونه نمیخوام چیزه یعنی نه:ومیگم میکنم بازی وباانگشتام میندازم سرموپایین

 !کنم سوپررایزش میخوام تابرگشتش

 همینه درستشم جان بابا باشه شماجوونا، ازدست:ومیگه میکنه ریزی پدرامیرخنده

 رینبایدزیرنظربهت دکتر میریم فرداباهم:ومیگه برمیداره قهوهشو فنجون مادرامیر

 دکترباشی

 نداری رو به رنگ بروناهاربخورکه االنم

 میرم آشپزخونه طرف وبه میکنم ترک سالنو بااجازه وباگفتن شم بلندمی ازجام

 تخت وروی میرم اتاقم سمت به ببلعمشون بزورتونستم غذاکه چندلقمه بعدازخوردن

 میسپارم خبری بی دنیای وخودموبه میکشم دراز
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 تواتاق میریم ومامان من بفرمایید شماست نوبت همیگ که منشی باحرف

 اینجاست کی ببین به به:ومیگه بلندمیشه ماازجاش بادیدن پزشک،پزشک

 همینطور بامنم میکنه روبوسی شکوفه بعدبامامان

 عزیزم پیشت عروسموآوردم:ومیگه شینه می صندلی روی امیر مامان

 جون؟ شکوفه کنی وتمدع اومدمی زورت خبر؟ بی چرا ولی اومدین خوش:دکتر

 ها بچه ولی حرفیه چه این عزیزم نه:ومیگه میزنه لبخندی معذب شکوفه مامان

 .بود محضر درحد فقط و نگرفتن جشنی

 بیام که برودرازبکش حاالم عزیزم مبارکاباشه:ومیگه کنهمی من به رو دکتر خانم

 .کنم معاینت

 .همینکارومیکنم منم

 چندسالته؟:دکتر

 کنم باز مانتومو که میکنه شارهبعدا

 19:میگم ودرازمیکشم مانتوموبازمیکنم همونطورکه

 !کمه سنش مامانمون پس الهی:دکتر

 :ومیگه میذاره شکمم روی رو ودستگاه میماله شکمم به مانندو ژل بعدمایع

 نیومدی؟ چراباامیرخان-

 رفته کاری مسافرت_
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 بشوبشنوی؟صداقل ،میخوای هفتته11نرماله چیزیش وهمه سالمه بچت:دکتر

 میدم سرموتکون آروم

 .شدم خوشحال میتپه آروم آروم که قلبش صدای باشنیدن

 عمرشنیدم توکل که صداییه قشنگترین دادن،این دنیاروبهم تمام کردم احساس_

 صدارومیشنیدی این وتوام بودی پیشم امیرکاش_

 شمبلندمی وازجام.دادشکمموتمیزکردم دکتربهم که وبادستمالی میکنم اشکموپاک

 پایین میام ازتخت مانتومومیبندم

 عزیزم کنی حتمابایدمصرفشون که مینویسم داروبرات سری یه:دکتر

 جان؟ میترا نرماله چی همه:شکوفه مامان

 آره:ومیگه میزنه میکردلبخندی یادداشت برگه روی چیزی داشت دکترهمونطورکه

 کنید داروهاروتهیه زودتراین هرچه ،فقط نرماله همچی عزیزم

 بیرون ومیریم میکنیم وخداحافظی روازدکترمیگیرم خهنس_

 تواتاقم میرم میشم که پیاده میگذره سکوت توی مسیر تمام میشیم سوارماشین

 که کارمیشم طراحی،اونقدرگرم به میکنم وشروع میشینم طراحیام پای لباسامومیکنم

 میدم زمانوازدست

 خانم:ومیگه ارمیادتوخدمتک بفرمایید:ومیگم میام خودم دربه صدای باشنیدن_

 .بزنم صداتون گفت

 میام االن باشه_
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 سالم میرم سالن طرف وبه بیرون میرم وازاتاق بلندمیشم ازجام میره خدمتکارکه

 میشینم نفره تک مبل وروی میکنم

 .امیرفردابرمیگرده:شکوفه مامان

 فردا؟:ومیگم سرموباالمیگیرم متعجب_

 میاد؟ داره که ناراحتی فردا، آره -

 :گممی و زنممی لبخندی بمعذ

 فردا گفتین که شما اونوقت میاد، دیگه ماه سه گفت اون یعنی... چیزه... خب نه -

 !کردم تعجب

 .برگرده خوادمی کرده تموم زودتر رو کاراش چون خب! آهان -

 .خورممی رو حرفم دسآماه شام میگه که خدمتکار اومدن با ک بزنم حرفی خواممی

 شب اون. شممی بلند جام از حالخوش هم من میرن، میز سمت به امیر پدر و مادر

 رو خستگی غذا، خوردن بعد. خورممی رو غذام یهمه کامل اشتهای با ماه دو از بعد

 شکمم روی دست و کشممی دراز تخت روی و میرم اتاقم طرف به و کنممی بهونه

 :گممی و ذارممی

 نشون العملیعکس چه بشه باخبر وجودت از هک وقتی دونممی... میاد بابات فردا -

 تنهام نداره حق دیگه و تنگشمدل قدرچه که بگم بهش خواممی بیاد که وقتی. میده

 این اصال دونمنمی نه؟ یا شده من تنگدل مدت این توی هم اون دونمنمی ولی. بذاره

 وقت هیچ کاش! خوردمی رقم ایدیگه جور تقدیرم کاش چطورگذرونده؟ رو ماه دو

 برای دیره دیگه هستن، کاش ای فقط هااین ولی! کردیمنمی ازدواج هم با اینطور
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 سازممی رو زندگی بهترین بعد به این از میدم قول بهت مامانی، ولی! خوردن افسوس

 .بشم اذیت این از بیشتر خوامنمی دیگه برات،

 حموم میم شممی بیدار که صبح. برد خوابم کی دونمنمی که هستم، خودم افکار توی

 بین و میرم کمدم طرف به بیرون، میام که حموم از. گیرممی حسابی دوش یک و

 آستین کوتاه پیرهن یک به چشمم که گردممی مناسبی لباس دنبال هاملباس

 انجام هم مالیم آرایش یک کنم،می تنم و میارم درش. اوفتهمی رنگ لیمویی ایحلقه

 که کارم گیرم،می دوش هم عطرم با. شونذارممی باز و زنممی روغن رو موهام و دممی

. شینممی شکوفه مامان کنار سالن توی رممی و بیرون زنمی اتاق از شهمی تموم

 :گممی و شینممی کنارش مبل روی. نشد من اومدن متوجه و بود مطالعه مشغول

 .سالم-

 .کنهمی سالم و اندازهمی پام تا سر به نگاه یک و گیرهمی باال رو سرش

 میاد؟ ساعتی چه امیر -

 .شهمی پیداشون دیگه االن دنبالش، رفت باباش -

 کنم،می روشنش و گیرممی رو وی تی کنترل که شهنمی بدل و رد مونبین حرفی دیگه

 چی؟ نکنه قبول رو بچه امیر اگه. کنهمی سیر ایدیگه جای فکرم و ویهتی به نگاهم

 سقطش باید بگه نکنه وای میده؟ نشون العملیعکس چه فهمهب که وقتی اصال

 که شکوفه مامان صدای با! باشم مبچه قاتل و اوفتهبی اتفاق این خوامنمی! کنم؟

 برای ایستممی در دم رممی و شیممی بلند جام از و میام خودم به اومدن، گهمی

 .اومدنمی در طرف به باهم پدرش و امیر. استقبال
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 کنه،می بغل رو مادرش همه از اول! الغرتر کمی ولی ومرتب؛ تیپخوش یشههم مثل

 و گیرهمی رو دستش فرخ بابا. شهمی جدا ازش مادرش طرفش رممی شوق با هم من

 :میگه

 !خانمی من بیابغل حاال -

 لبخند و رممی امیر طرف به هم من رن،می سالن طرف به و گیرهمی رو دستش بعد

 :گممی و زنممی

 .اومدی خوش سالم، -

 :میگه و کنهمی رو کتش امیر

 خوبه؟ حالت مرسی -

 من از حد این در یعنی! ؟ایه*س*بو نه بغلی نه همین؟! سالن توی رهمی هم بعد

 برام دلش کلی حتما االن گفتم که بگو رو احمق من نکردی؟ هم بغلم حتی که زاریبی

 و کنممی پاک رو افتاده چشمم هگوش از که اشکی! من خیالمخوش چه! شده تنگ

 با من و زدنن حرف مشغول هااون. شینممی نفرهتک مبل روی سالن، توی گردمبرمی

 .کنممی بازی هامانگشت

 : میگه بابا

 جااون رفتی تو برگشته اون که االن بودی، مجنونت قراربی همه این که تو عروس-

 چی؟ که کردی اخم و نشستی

 :میگم و مزنمی لبخندی معذب

 .نشستم روشروبه هم االن خب -
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 :میگه امیر

 آریا؟ ز خبرا چه مامان، -

 :گهمی و کنهمی ساعتش به نگاهی مامان

 برای عاطفه و من گفت هم اون میای داری شنید که همین میشه، پیداشون االن -

 .میاییم ناهار

 :گهمی و شهمی بلند جاش از امیر

 .بیا هم تو سحر کنم، عوض رو مهالباس برم من اومدن، خوش -

 :میگم و شممی پا اون از تبعیت به هم من

 .اجازه با -

 :میگه و شینهمی تخت روی امیر. بندممی سرم پشت رو در و اتاق توی میرم

 کردی؟ کارهایی چه نبودم من خبر؟ چه -

 :گممی و شینممی روشروبه صندلی روی

 .رفتممی رو هامکالس فقط... هیچ -

 .نبودن اینکه مثل ولی بابات؛ یخونه رفتی شنیدم -

 .گیرممی باال رو سرم متعجب

 .رفتن جااون از... آره! گفت؟ بهت راننده -
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 بلند جاش از هم اون. کنممی بازی هامانگشت با و اندازممی پایین رو سرم بعد

 میاد دست به حوله دقیقه چند بعد ره،می بهداشتی سرویس طرف به و شهمی

 :گممی کنهمی پاک رو صورتش همونطورکه بیرون،

 .محامله من -

 :میگه و دارهبرمی قدم یک و کشهمی صورتش کردن پاک از دست

 کنی؟می شوخی داری -

 :گممی و شممی بلند جام از

 !خدا به نه -

 :میگه و میاد من طرف به و کنهمی پرت تخت روی رو حوله

 !غیرممکنه ین ای؟احامله که چی یعنی میگی؟ چی حالیته -

 :میگم و اندازممی پایین رو سرم

 ...تو غیرممکن؟مگه چرا -

 :میگه نره باالتر صداش کنهمی سعی همونطورکه و پرهمی حرفم وسط

 م؟حامـــله میگی و اومدی اونوقت! بود حواسم -

 :میگم و گیرممی باال رو ناباورسرم

 همیشه چرا تو قبل؟ یدفعه مثل زنیمی تهمت بهم داری هم باز! امیر؟ آره هم؟ باز -

 بدبینی؟ همه این من به نسبت چرا خرابیم؟ آدم من کنیمی فکر

 :میگه عصبی و موهاش توی برهمی رو هاشپنجه امیر
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 !نبود وقتش االن! شد؟می درست چیز همه داشت که وقتی چرا حاال؟ چرا! لعنتی -

 :گممی و کنممی پاک رو اشکم

 کیه؟ وقتش پس -

 :میگه و زنهمی کمرش به رو دستاش

 در سخت ولی افتاده؟ اتفاق این که نیومده هم بدت عالیجناب اینکه مثل! نه -

 !شهمی خفه نطفه توی و نمیاد دنیا به بچه این! اشتباهی

 :میگم و کنممی نگاهش متعجب

 !چیه؟ منظورت -

 .دکتر ریممی وقت اول فردا! کنیمی سقطش-

 تکیه دیوار به ناباور. بندهمی محکم رو در و بیرون میره اتاق از حرف این گفتن از بعد

 .زمین خورممی سر و میدم

 چرا. دممی هامچشم به رو باریدن بیشتر یاجازه و ذارممی شکمم روی رو دستم

 به رو مبچه من نیست قسمت وقتهیچ یعنی اوفته؟می اتفاق این بار هر چرا خدا؟

 رو قلبش تپش صدای حتی من! خداجونم کنم؟ شخفه نطفه توی دبای بیارم؟ دنیا

 هیچ چرا باشه؟ ظالم تونهمی حد چه تا آدم آخه آخه؟ تونممی طورچه! شنیدم هم

 مقصره؟ وسط این کی خداجونم خداجونم؟ رهنمی پیش خواممی که اونطوری چیزی

 شممی پا جام از و کنممی پاک رو هاماشک میاد، در صدای سرنوشت؟ امیر؟ خودم؟

 :گممی و

 .بفرمایید -
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 :گهمی و تو میاد خدمتکار

 .ستآماده ناهار -

 حموم، توی رممی. ریخته ریملم و سرخن هامچشم ایستم،می آینه جلوی رممی

 :گممی خودم با و کنممی نگاهی خودم به آینه توی و شورممی رو صورتم و دست

 شدی باعث تو! بمیره مامانم شدی باعث تو! تیهس بالها این تمام باعث تو! امیر -

 قاتل حتی تو... باورهام و آینده به زدی گند تو... بشه دارخدشه بابام و من آبروی

 قاتل هم بار این که دمنمی اجازه دیگه! بســه دیگه ولی! لعنتــی بودی هم مبچه جون

! کردی خراب و دیکر  دخالت چی هر بسه چیزی، هر بلکه بچه، فقط نه! باشی مبچه

 !بســـــه

 صدای رم،می سالن طرف به و بیرون زنممی اتاق از و کنممی مرتب رو لباسم

 شهمی بلند جاش از من دیدن با عاطفه کرده، پر رو سالن کل آریا و عاطفه هایخنده

 :گهمی و

 !جاستاین کی ببین! وای -

 .کنیممی روبوسی هم با و میاد طرفم به بعد

 آریا اینکه تا دارم، هم ایجاری رفتمی یادم داشت کمکم! تو معرفتیبی قدر چه -

 !زنش و امیر دیدن بریم گفت و اومد امروز

 :گممی و زنممی لبخندی معذب

 خونه توی شهمه هم من نبود، امیرکه ولی ببخش، بزرگیت به! عزیزم داری حق -

 .شرمنده نرفتم جایی و بودم
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 .دمکر  شوخی گلم، سرت فدای -

 ناهارخوری میز طرف به و شنمی بلند جاشون از همه و کنممی سالم آریا به بعد

 بازوم پشت از کسی که دارمبرمی قدم یک و چرخممی پا یپاشنه روی هم من رن،می

 دهمی فشار رو بازوم و کنهمی نگاهم عصبی که بینممی رو امیر گردمبرمی گیره،می رو

 :گهمی و

 هان؟ وضعیه؟ و سر چه این -

 :گممی و دممی فشار هم روی رو هامدندون کنهمی وارد دستم به که فشاری شدت از

 !داره درد کن، ول رو دستم! اخ -

 :گهمی و دهمی فشار ترمحکم

 بپوشی؟ بهتری لباس تونستینمی میاد، داره آریا دونستیمی تو! بده رو من جواب -

 :گممی و دمفشارمی رو هامچشم درد از

 داره اشکالی چه برادرته، اون ولی دونستم،می آره کن، ول رو دستم خدا رو تو امیر -

 بپوشم؟ لباسی همچین

 خوردیم رو ناهار که همین و کن عوض رو لباست برو سریع! داره اشکال خیلی -

 !خونه ریممی

 رو هامسلبا و رممی اتاقم سمت به ناچار به هم من ره،می و کنهمی ول رو بازوم بعد

 و شینممی امیر کنار و سالن توی گردمبرمی و کنممی عوض ساپورت و تونیک یک با

 خوردن غذا حین در و خورنمی اشتها با رو غذاشون همه. کشممی برنج خودم برای

. کنممی بازی غذام با فقط و فهممنمی هاشونحرف از هیچی من ولی زنن؛می حرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

195 

 

 تحکم با که کنممی نگاهش و گیرممی باال رو سرم ،ذارهمی گوشت ظرفم توی امیر

 :گهمی

 !بخور رو همش -

 با. برممی دهنم نزدیک و دارمبرمی تیکه یک چنگالم با و دممی تکون رو سرم فقط

 اینکه قبل و دهنم توی میاد داره ممعده کنممی احساس دماغم به بوش باخوردن

 جام از تند و گیرممی دهنم جلوی رو دستم بکشم، گند به رو جا همه و بیفته اتفاقی

 باال رو نخوردم و خوردم که چیزی هر و رممی بهداشتی سرویس طرف به و میشم بلند

 .میارم

 صندلی تریننزدیک روی و بیرون زنممی جااون از حالبی و شورممی رو صورتم

 :گهمی و شینهمی کنارم امیر. شینممی

 خوبه؟ حالت-

 مهمه؟ برات مگه پرسی؟می چرا-

 دکتر؟ بریم خوایمی پریده، رنگت-

 .طبیعیه چیزها این بارداری دوران توی! نکرده الزم-

 .شیمی خالص چیزها این از فردا نداره، اشکال-

 سعی که صدایی با و شممی بلند جام از سرعت به و شممی عصبی حرفش این از

 :گممی نره باالتر کنممی

 به زدی گند چی هر بسه! کن فرو گوشت توی خوب رو این کشم،نمی رو مبچه من-

 اگه! کنه اعتراض نداره حق هیچکس و میاد دنیا به بچه این! زورگفتی بهم و زندگیم
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 رو مبچه. بده طالقم اومد، دنیا به که بچه کن، صبر زایمانم تا ناراحتی، وضع این از

 !نبودم هیچوقت انگار که رممی جوری بیرون، ندگیت از رممی و برممی

 گردمبرمی و شممی رد کنارش از و ذارممی بهت توی رو امیر شدن، تموم ک هامحرف

 :گممی و اندازممی پایین رو سرم و شینممی صندلی روی رممی. سالن توی

 .نیست خودم دست ببخشید، -

 :گهمی و دهنش روی ذارهمی رو دستش عاطفه

 شدم حالخوش خیلی خدا، وای نگفتی؟ من هب چرا! نکردی کاری که تو! دیوونه -

 .باشه مبارکت! عزیزم

 :گممی و زنممی لبخندی. کنهمی بغل رو من و میاد سمتم به و شهمی بلند بعد

 .عزیزم ممنون -

 :گهمی آریا

 !داداشزن مبارکه -

 .مرسی-

 :گهمی و کنهمی نگاهی سرم پشت به آریا حرفم این بعد

 !عزیزم دادیمی مهلت خودت به یکم! شدی کار به دست زود قدر چه داداش-

 :گهمی و شینهمی کنارم میاد امیر

 !شد دیگه-

 :گهمی و دهمی قورت رو دهنشه توی که ایلقمه بابا
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 .بابا گذشته ازتون سنی شماست، نوبت باشه هم نوبتی دیگه، خب -

 :گهمی و جاش سر شینهمی رهمی عاطفه

 .خوامنمی بچه نشده تموم درسم که وقتی تا من! اجونباب خدا رو تو نگین وای -

 :گهمی مامان

! بگیری دیگه مدرک یک باید که میاد یادت سال هر تو! عزیزم شهنمی که اینطوری-

 .وقتشه دیگه کردین، عروسی ساله 6 االن

 :گهمی آریا

 غیر در دم،می وقت بهت امسال تابستون آخر تا فوقش من گه،می راست مامانم -

 !کنممی فراش تجدید من صورت این

 :گهمی عاطفه

 ولی عزیزم، بکنی رو کار این هم االن همین تونیمی نیست، حرفی خب، خیلی -

 !بابام یخونه بفرست رو من قبلش

 :گهمی بابافرخ بزنه، حرفی آریا اینکه قبل

 از امیر ولی کردم؛می سیر ابرها روی بشم، داربچه که قراره فهمیدم وقتی یادمه -

 باباجان؟ چرا شده، ناراحت بدجور فهمیده که وقتی

 !نبود دنیا این توی انگار امیر

 :گهمی عاطفه

 سیسمونی؟ فکر توی رفته االن از یعنی-
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 :گهمی و میاد خودش به که زنممی دستش به. خندیممی حرفش این به همه

 چیه؟-

 .زنهمی حرف باهات داره بابا-

 :گهمی و کنهمی باباش به رو بعد

 بابا؟ جانم -

 افتاده؟ اتفاقی عزیزم؟ ناراحتی چرا -

 :گهمی و اندازهمی پایین رو سرش امیر

 .راهم یخسته فقط نیفتاده، اتفاقی نه -

 :گهمی من به بعد

 .بیفتیم راه کمکم که کن جمع رو وسایلت پاشو، سحر -

 :گهمی مامانش

 که کاریه چه! شهنمی مزاحمت هم کسی کن استراحت اتاقت توی برو خب! وا -

 خونه؟ برین

 !ترمراحت خودم یخونه من ولی مامان، ممنون -

. کنممی جمع رو وسایلم و اتاق توی رممی و شممی پا جام از حرفش این از بعد

 راننده با. کنممی خداحافظی همگی از و بیرون رممی شه،می تموم کارم دقیقه 10بعد

 سوار و شیممی پیاده ماشین توقف با گذره،می سکوت ویت مسیر طول خونه، ریممی

 کفشم و تو رممی تو، برم من که کنار رهمی و کنهمی باز رو در امیر. شیممی آسانسور

 !شممی کوبمیخ جام سر امیر حرف با که رممی اتاقم طرف به و کنممی رو
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 .دکتر پیش ریممی ظهر از بعد -

 :گممی و گردمبرمی طرفش به

 .بشه عوض نظرم نیست قرار و زدم رو هامحرف من ولی -

 :گهمی و شینهمی کاناپه روی رهمی و زنهمی تنه بهم امیر

 !غیرممکنه که چیزی یک خوای؟می من از چی فهمیمی نیست؟ چراحواست -

 :گممی ایگرفته صدای با

 آخه؟ غیرممکن چرا -

 و زنهمی کمرش به رو هاشدست و ایستهمی رومروبه میاد و شهمی بلند جاش از امیر

 :گهمی

 داربچه یاجازه ما وضع نظرت به! بنداز زندگی و خونه این و مونجفت به نگاه یک -

 ها؟ ده؟می رو شدن

 خب...خب اینطوریه؟ مونزندگی که هستیم هاییآدم اولین مگه ولی! درسته حرفت-

 .شهمی درست چیز همه و میاد دنیا به بچه

 :گهمی و کنهمی عصبی یخنده امیر

! سحر کردی؟ فراموش رو هامونحرف اینکه مثل بودی؟ چیزی همچین منتظر پس -

 تمام پرسیدی خودت از هیچ! بفهمی؟ خواینمی چرا! ندارم بهت ایعالقه هیچ من

 رفته چیزی چه برای دونیمی اصال نگرفتم؟ باهات تماسی هیچ چرا رو ماه دو این

 خانم فهمیدم و اومدم ولی کنم، ازدواج خواممی بگم بهت که مبرگشت من بودم؟
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 محامله من گیمی باشه من با کرد قبول الناز و شد درست چیز همه که حاال! بارداره

 کنم؟نمی سقطش و

 :گممی و زنممی زل بهش ناباور سوزه،می اشک شدت از هامچشم

 گند به رو زندگیم هوست با م؟زندگیت کجای من چی؟ من پس... پس کنـی؟ ازدواج -

 گیمی اومدی االن وقت اون! مبچه همینطور شدی، مادرم مرگ باعث! کشیدی

 !امیر؟ آره! کنی؟ ازدواج خوایمی و نداری دوستم

 :گهمی و کنهمی پشت بهم امیر

! نباشه حرف هم دیگه دکتر، ریممی ظهرم از بعد کنم، ازدواج خواممی! آره! آره -

 !کار این به یمجبور  یعنی

 در پشت و اتاقم توی رممی هم من. بندهمی محکم رو در و اتاقش توی رهمی هم بعد

 و نشستم جااون قدر چه دونمنمی. دممی هامچشم به باریدن یاجازه و شینممی

 .برد خوابم که کردم گریه

 کنم،می هنگا رو دوروبرم یکم گنگه، برام چیز همه! پرممی جا از در صدای شنیدن با

 پا جام از. دهمی رونشون 5 ساعت کنم،می ساعت به نگاهی میاد، یادم چیز همه

 :شنوممی رو امیر صدای که بهداشتی سرویس توی رممی و شممی

 .گرفتم نوبت 6 ساعت برای شو، آماده سحر -

 شالم! شدن سرخ زیاد یگریه از هامچشم آینه، جلوی رممی و بیرون زنممی حموم از

 گوشیش با داره کانتر کنار امیر. بیرون رممی دارم،برمی رو کیفم و سرم اندازممی رو

 :گممی و جلوتر رممی کنه،می بازی

 .مآماده من -
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 و گیرهمی باال رو سرش من صدای شنیدن با امیر. کنممی پام رو کفشم رممی بعد

 :گهمی

 .بریم -

 من کشه،می سیگار و شهمی خیره جاده به امیر کنیم،می سکوت دو هر ماشین توی

 و شممی پیاده. رسیدیم که فهمممی ماشین توقف با. کنممی بازی کیفم بند با هم

 مطب وارد. داریمبرمی قدم دیگههم با و شهمی پیاده هم اون شم،می امیر منتظر

 :گهمی و شهمی بلند جاش از ما دیدن با منشی شیم،می

 .اومدین خوش سالم -

 اومدن؟ دکتر ممنون، -

 .هستن منتظرتون بله، -

 .ممنون -

 شهمی بلند جاش از ما دیدن با دکتر اتاق، توی ریممی هم با و گیرهمی رو دستم بعد

 :گهمی و

 .پسرم اومدی خوش -

 شما؟ خوبین دکتر، خانم ممنون -

 .پسرم قربونت -

 دکتر میز روی ور  مپرونده امیر. دممی رو جوابش هم من پرسه،می رو حالم

 خوندن اتمام بعد خوندنش، به کنهمی شروع و دارهبرمی رو پرونده ذاره،دکتر،می

 :گهمی و گیرهمی دستش رو خودکارش
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 داری؟ هم رو شسابقه قضا از و کنی سقط خوایمی که شنیدم عزیزم، خب -

 .دممی تکون رو سرم

 .کنم تمعاینه که بکشی دراز بری تونیمی عزیزم خب، خیلی -

 هم امیر کردنم، معاینه به کنهمی شروع و سرم باالی میاد دکتر کشم،می دراز و رممی

 کاش. کنممی پاک رو چکیده چشمم یگوشه از که اشکی. ایستهمی سرم باالی میاد

 :گهمی دکتر! کاش!مامانی دارم نگهت تونستممی

 .امیرجان باالست جنین رشد -

 چی؟ یعنی -

 !کرد سقط هشنمی یعنی -

 .شد نابود امیدم زد، امیر که حرفی با ولی شدم؛ امیدوار دکتر حرف با

 !بیاد دنیا به نباید بچه این! کار هر بکن، رو تونیمی که کاری هر دکتر، -

 و شینهمی میزش پشت رهمی شه،می بلند جاش از و دهمی دستمال من به دکتر

 :گهمی

 و پزشکی شما همسرتونه، ایشون اینکه از جدا! امیرجان بعیده تو از هاحرف این -

 کار همین هم بیمارهات با یعنی! معنیهبی زور نام به ایواژه پزشکی علم توی دونیمی

 هم رو مادرش بلکه دی،می دست از رو بچه فقط نه بشه سقط اگه االن! کنی؟می رو

 !دیمی دست از

 :گهمی و کنهمی دکتر به نگاهی ناباور امیر
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 خوادمی که کسیه اولین من همسر مگه! زنینمی منطقی غیر هایحرف دارین کترد -

 کنه؟ سقط

 سقط یسابقه بار یک تونخانم که جاییاون از ولی نزدم؛ حرفی همچین من! نه -

 هاشلوله از یکی تونخانم که فهمیدم خوندم، رو شپرونده همونطورکه االن و داشته

 !ماهشه 3 اون چون غیرقانونی، و گناهه عیشر  نظر از و داده دست از رو

 !شهنمی که اینطوری آخه -

 .بکنم کاری همچین تونمنمی من متاسفم، من حال هر در -

 میز طرف به رممی هم من بیرون، رهمی خداحافظی یک با و شهمی بلند جاش از امیر

 :گممی و زنممی لبخندی و دارمبرمی رو مپرونده و

 !کتردخانم ممنون -

 مطب از منشی، از کوتاه تشکر یک با و بیرون زنممی اتاق از خداحافظی یک با

 سیگاری امیر،. شممی سوار و کنممی باز رو در رم،می ماشین طرف به و بیرون زنممی

 کنممی بازی کیفم بند با همونطورکه. میاره در حرکت به رو ماشین و کنهمی روشن

 :پرسممی

 بکنی؟ کاری چه خوایمی حاال -

 و زنهمی شونه رو موهاش چپش دست با و بیرون کنهمی پرت رو سیگارش امیر

 :گهمی

! کردم رو زندگیم حماقت ترینبزرگ دونممی فقط! دونمنمی هیچی! دونمنمی -

 حماقت! کنم اون جایگزین رو تو خواستم و طرفت اومدم که وقتی کردم، حماقت
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 بعد! بشی نزدیک من به و کنی امنیت حس تو که کردم رفتار خوب باهات کردم

 :گهمی و فرمون روی زنهمی محکم

 ...!جوره هیچ! کنم درستش تونمنمی جوره هیچ و کردم حماقت! فهمیمی -

 .نیست جاده به حواسش رونه،می رو ماشین فقط هدفبی امیر

 :گممی ضعیفی صدای با

 ریم؟می داریم کجا شدیم، خارج شهر از امیر، -

 :گهمی و کنهمی نگاهم میرا

 .بدم نشونت چیزی که جایی ببرمت خواممی -

 تاریک هوا... شهمی متوقف ماشین اینکه تا شهنمی بدل و رد مونبین حرفی دیگه

 .ببینم رو اطراف تونمنمی و شده

 !شو پیاده -

 میاد. شممی پیاده اون از تبعیت به هم من شه،می پیاده خودش حرفش این از بعد

 :گهمی و ایستهمی کنارم

 .داره زیاد اندازدست هم جااین. تاریکه بده، رو دستت -

 شیم،می ترنزدیک چی هر داریم،برمی قدم هم با و ذارممی دستش توی رو دستم

 و کنهمی باز رو در امیر. رسیممی چوبی اتاق یک به. کنهمی عادت تاریکی به چشمم

 شومینه کنار زمین روی و جلوتر رهمی امیر کنه،می روشن رو هاشچراغ و تو ریممی

 خانمی هایعکس از پر هستم، دیوارها به کردن نگاه مشغول هم من. شینهمی

 .میام خودم به امیر صدای با! بود خوشگل واقعا بود، خوشگل
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 رفیقم بودکه شده تموم درسم تازه شدی؟ خوشگلیش محو هم تو نه؟ خوشگله -

 شب همون برای هم من. شدم دعوت هم من گرفت، جشن رو التحصیلیشفارق

 دوست بود، هامرفیق بهترین از یکی مهمونی چون ولی داشتم؛ پرواز شب 11 ساعت

 برای شب اون ولی نشه باورت شاید. رفتم و شدم آماده پس کنم ناراحتش نداشتم

 بودم، هامرفیق پیش! کنم ت.س**م که درحدی نه ولی زدم الکل به ب**ل بار اولین

 به خواممی بیا، من با چندلحظه امیر که گفت و اومد رفیقم که بودیم صحبت گرم

 مهمی شخص یک با قراره فکردم من. رفتم باهاش هم من و کنم معرفیت نفر یک

 لباس اون توی دیدنش با ولی! مخالف جنس نه باشه، خودم جنسهم و کنه آشنام

 یا آدمه رومروبه شخص بودم وندهم واقعا! پروند سرم از رو عقل رنگشمشکی

 محو اونقدر شدیم، آشنا هم با النازه، اسمش روم جلوی شخص که فهمیدم! فرشته؟

 1 ساعت کردم، ساعت به نگاهی که وقتی! رفت یادم کال رو پروازم که بودیم زدن حرف

 رفتن عزم هم من رفتن،می داشتن کمکم هانمهمو کرد، کاری شدنمی دیگه. بود

 هم روی چشم نتونستم صبح خود تا شب اون. گرفتم رو ششماره قبلش ولی ؛کردم

 الی. گذاشتیم قرار هم با و زدم زنگ بهش فرداش. بود سرم توی فکر جور هزار. بذارم

. بگیره طالق خوادمی و متاهله که فهمیدم قرار اولین با بود، صادق باهام اول همون از

 از و دادم انجام رو مطبم کارهای ماه یک این توی هم من گرفت، طالق ماه یک بعد

 یخونواده یک از الناز. کردم قبول که بودن داده کار پیشنهاد بهم بیمارستانی یک

 اون بشم، آشنا شهخونواد با خواممی که گفتم الی به. بود تهرانی اصیل و سرشناس

 شب اون کردن، من از گرمی استقبال هااون شونخونه رفتم که وقتی کرد، قبول هم

 همین برای. کنی آشنا تخونواده با رو من که توست نوبت االن گفت بهم الناز

 همه و رفتم شیراز طرف به که گذشتمی الی طالق از ماه 6. شیراز برم گرفتم تصمیم

 کردم فکر. سمطلقه و سرشناسیه یخونواده از که گفتم بهشون الی مورد در رو چیز
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 تو رو پام هم من کردن، مخالفت هااون ولی کننمی قبول گمب رو چیز همه که وقتی

 برو باشه که گفت راحت خیلی هم بابام! کس هیچ یا الی یا که کردم کفش یک

 دیگه و کنممی پاک مشناسنامه از رو اسمت ولی نیست، حرفی و کن ازدواج باهاش

 !ندارم امیر اسم به پسری

 من وقت اون بود؟ کرده بدرقه امیدی چه اب رو من الی! خردشدم! شکستم لحظه اون

 مخالفت از حرفی ولی تهران، برگشتم هفته یک بعد پیشش؟ گشتمبرمی رویی چه با

 موندوستی از سال یک! بزنم حرفی مورد این در نشد فرصت گفتم و نزدم مخونواده

 نارمک همیشه الی! شدممی ترعاشق و تروابسته دیروز از بیشتر روز هر من و گذشت

 ولی باشه، قانونیم زن خواستمی دلم! بودیم هم صیغه کرد،می زندگی من با بود،

 من و بگو تخونواده به رو چیز همه و شیراز برو که دادمی گیر بار هر الی! شدنمی

. کردممی بهونه رو بیمارستان و مطب بار هر من و باشم؛ قانونیت زن خوادمی دلم

 تهران، اومدن مادرم و پدر بودم، گرفته جشن براش من و بود الی تولد که شب یک

 اون.اومدن هااون که بودیم خونه توی تنها هم الی و من دارن، کلید اونا نبود خاطرم

 در دهنش از چی هر مادرم! گذشت سخت بهم خیلی! بود عمرم شب بدترین شب

 خونه از بزنه رفیح اینکه بدون هم الی! بزنم حرفی تونستمنمی من و کرد الی بار اومد

 اینتیجه درشون دم رفتم و گرفتم تماس باهاش که چی هر روز اون بعد. بیرون زد

 خواب از روز یک! زدمنمی حرف باهاشون تمام ماه 3 شد، دعوام مخونواده با ندیدم،

 سیگار بود شده کارم جااون. شمال رفتم خبربی و کردم جمع رو ساکم شدم بیدار

 روز 6. بیمارستان رسوند رو من و سراغم اومد آریا ماه 3 بعد! لالک مصرف و کشیدن

 2! شناسروان پیش بردن رو من مرخصیم بعد ولی نشه؛ باورت شاید. بودم بستری

 دنبالش رفتم کرد، هندوستان یاد فیلم دوباره ولی شدم خوب بودم، درمان تحت ماه

 !نداشتم رخب رو کی با و کجا! خارج بود رفته! دیگه نبود اون ولی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

207 

 

 حسابی و درست جواب کسهیچ ولی گرفتم، رو سراغش غریبه و دوست و آشنا از-

 ولی دنبالش، رفتممی نباید افتاد که اتفاقی همه اون بعد بگی شاید داد،نمی بهم

 به همش ولی گشتم دنبالش تمام دوماه  ! شد؟می شد،نمی سرم منطق و بودم عاشق

 !الناز قبل زندگی به مبرگشت کمکم خوردم،می بسته در

 هر فراموشیش برای! خونه مطب، بیمارستان، آور،مالل روح،بی و سرد زندگی یک

 رو کسی زد سرم به که این تا! نشدم موفق هم باز ولی کردم، بگی که رو کاری

 بود، خوب چیز همه شدم، دوست تو با که وقتی! کردم کارم همین و کنم جایگزینش

 زمانی تا فقط شد، رنگکم حدودی تا... ولی کردم فراموشش که گمنمی! بودم خوش

 ...و مخونه اومدی تو که

 .افتاد اتفاق اون و-

 با. ترشد تازه داغم و پیداکردم رو الناز که نحس شب اون از گذشت می روزی چند-

 اتفاق اون که! کنم ازواج باهاش هست که هرشرایطی تحت که بستم عهد خودم

! دممی طالقت بعدش کنممی عقدت ماه چند مدت به که تمگف خودم پیش افتاد،

 رو چیز همه هامکاری ندونم با هم باز... تو ولی کنم اقدام برگشتم که وقتی شد قرار

 !شد آب بر نقش هامنقشه و کردم خراب

 رومروبه اومد، من سمت به و شد بلند جاش از که، بودم مونده هاشحرف مات

 : گفت بلندی صدای با و ایستاد

 و ساختمش خودم! عشقمه کلبه این! ببین خوب رو دیوارش! ببـین رو جاایـن -

 کار این چرا ســحر؟ چرا! داد پـس منروبه کلبه این تو، اومــدن با ولی! کردم تقدیمش

 به نباید همه این با و ندارم ایعالقه بهت من دونستیمی که تو لعنتی آخه روکردی؟

 !لعنتــــــی! لعنتـــــی! اومدی من پایپابه تو ولی! دادییم ایاجازه همچین من
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 :گممی و ندازممی پایین رو سرم

 ...من... امیر-

 :گهمی بلندی صدای با امیر

 جاتبی اعتماد با تو! بیوفته اتفاقات این یهمه شدی باعث تو چی؟ تو هـا؟ چی تــو -

 اومدی؟ من پایپابه چرا تو اما کردم، اشتباه من! قبول. دوتامون هر زندگی به زدی گند

 چـــــرا؟ باتـــــوام دادی؟ ادامه رو اشتباه این چرا

 :گممی و کنممی پاک رو اشکام

 خواد؛می دلت که هرکسی با بری تونیمی بعدش صبرکن، زایمانم تا گفتم بهت -

 !تازایمانم فقط

 و کنممی باز رو ینماش در و بیرون رممی کلبه از و کنممی بهش رو پشتم بعد

 میاره، در حرکت به رو ماشین و شینهمی و میاد دقیقه چند از بعد هم امیر. شینممی

 یحوصله شم،می پیاده حرفبی و کنممی باز رو در! شهنمی زده حرفی خونه تا

. تو رممی و ندازممی رو کلید.رسممی باالخره و باال رممی هاپله از نداشتم، رو آسانسور

 به و کردن گریه به کنممی شروع و ذارممی شکمم وی رو دستم و شینممی در شتپ

 :گممی شکمم توی یبچه

 دوتامون هر یاندازه به من! نداره اشکالی اما نداره، دوست رو ما بابایی! مامانی-

ت  توی مردی هیچ محتاج که کنم بزرگت جوری دممی قول بهت! مامانی. دارم دوس 

 که دهنمی اجازه مامانی اما مردش، از شکست دلش مامان! مامانی !نباشی زندگیت

 .بشکنه تو دل
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 و کنممی رو هاملباس اتاقم توی رممی شم،می بلند جام از و کنممی پاک رو اشکام

 و بیرون میام حموم از گرم، آب دوش یک بعد. حموم توی رممی و دارممی بر رو حولم

. آشپزخونه توی رممی بیرون، رممی اتاق از خیس موی با پوشم،می رو هاملباس

 تخم و یخچال سمت رممی! بخورم نتونستم هم رو ناهار کنم،می گشنگی احساس

 رممی و شورممی هم رو هاظرف غذا خوردن با کنم،می درست نیمرو و دارممی بر مرغ

 !دبر  خوابم که گذشت قدر چه دونمنمی کشم،می دراز تخت روی اتاقم، توی

 به و شینممی پنجره جلوی رممی شم،می بلند جام از و میز روی ذارممی رو فنجونم

 مرتب شده، تربزرگ شکمم گذره،می محاملگی از ماه 5. کنممی نگاه بیرون یمنظره

 برای برم خواستم که پیش ماه یک. کنممی چک رو بچه وضعیت و دکترم پیش رممی

 و گفتم بهش رفتم باشه، پیشم هم امیر استخومی دلم جنین، جنسیت تشخیص

! نیست من یبچه این و ندارم کردنت همراهی به ایعالقه گفت راحت خیلی هم اون

 هم چون! خیلی شدم، حالخوش دختره، مبچه که فهمیدم رفتم، تنهایی هم روز اون

 سح زندگیم، توی بچه این اومدن با ولی رو، خواهرم هم دادم، دست از رو مامانم

 قراره دنیا، به اومدنش با کنممی احساس ولی دونمنمی. داهمی دست بهم خوبی

 خورهمی که هرتکونی با و شدن زیاد خیلی هاشتکون! بشه عوض چیزها خیلی

 قبل امیر مادر! شیرینیه حس خیلی دادن، بهم رو دنیا یهمه کنممی احساس

 کم خیلی رو امیر. بود دهمون هفته یک و مونخونه بود اومده شیراز به رفتنش

 توی همش و نباشم چشمش جلوی کردممی سعی بود، خونه هم وقت هر دیدم،می

 فردا! شهمی درست دعوایی طریقی هر به پیشش میام که وقت هر چون بودم؛ اتاقم

 بیاد، باهام که داشتم رو کسی کاش! تنهایی ولی کنم، خرید دخترم برای برم قراره

 توی رفتم سریع و اومدم خودم به قفل، توی کلید چرخیدن صدای شنیدن با! کاش

 شروع و دارممی بر میز روی از رو کتابم نشستم، تختم روی رفتم و بستم رو در و اتاقم
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 در امیر بفرمایید، گفتن با شه،می زده اتاقم در ساعت ربع از بعد. خوندن به کنممی

 و دستگیره روی ذارهمی رو دستش یک و دهمی تکیه در چهارچوب به و کنهمی باز رو

 :گهمی بهم جیبش، توی ذارهمی رو دستش یک

 کنی؟می فرار ازم چرا -

 : گممی و میز روی ذارممی و بندممی رو کتاب میخورم، جا حرفش از

 !اتاقم توی اومدممی داشتم من اومدی تو که موقعی اون فقط! که نکردم فرار-

 .مسافرت رممی دارم فردا -

 .سالمتی به بخ-

 :گهمی امیر کنم،می بازی هامانگشت با و پایین اندازممی رو سرم بعد

 .شیراز بری باید -

 :گممی و گیرممی باال رو سرم سرعت به حرفش شنیدن از

 چـــــی؟ -

 :گهمی و زنهمی پوزخند امیر

 !سمه حامله زن برای هیجان که دونیمی! کوچولو مامان ترآروم -

 :گممی و رسونممی بهش رو خودم محکم قدم دو با و شممی لندب جام از

 شیراز؟ برم باید چرا من مسافرت، بری خوایمی تو -

 :گهمی و کنهمی اشاره پام تا سر به انگشتش با تمسخر با امیر

 بمونی؟ تنها جااین خوایمی وضعت این با-
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 :گممی جناب به حق و بازمنمی رو خودم

 با هم اون مونم،می تنها که هستم نفری اولین من مگه! داره؟ کالیاش چه! خب آره -

 !وضعیت؟ این

 :گهمی و دارهمی بر رو اول قدم کنه،می رفتن قصد و کنهمی من به رو پشتش امیر

 .ریممی 2 ساعت فردا کن، آماده رو خودت! بمونی تنها شهنمی نچ،-

 :گممی و اوفتممی راه سرش پشت

 !کنی زورم چیزی به نداری حق! رمنمی جا هیچ من ولی-

 :گهمی و چرخهمی طرفم به عصبی امیر

 !ها؟ نداده، بهم رو حق این کی -

 :گممی و اندازمنمی تا و تک از رو خودم

 !من خب -

 :گهمی و زنهمی پوزخندی امیر

 !بپرسم؟ رو نظرت بخوام که بینممی رو تو من مگه اصال! تـو؟ -

 :گممی و کنممی بازی هامانگشت با و ندازمامی پایین رو سرم

 اوفته،نمی اتفاقی کن باور بمونم، جا همین بذار جا،اون برم ندارم دوست من خب-

 !هستم خودم مواظب

 :گهمی و کشهمی محکم و موهاش توی کنهمی رو هاشپنجه دوتا امیر

 !بمونی شهنمی خیر، نه-
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 :گممی و شینممی روشروبه و رممی رشس پشت شینه،می کاناپه وروی رهمی بعد

 کسی هر اصال جا،اون برم نمیاد خوشم من اوفته،نمی اتفاقی کن باور شه؟نمی چرا -

 !نرم جایی من ولی پیشم، جااین بیار خواستی که رو

 به رو دستش یک و پاش روی ذارهمی رو دستش یک و دهمی تکیه پشتش به امیر

 :گهمی و دهمی تکیه مبل یدسته

 !مثال؟ بیارم رو کی-

 جایی، برم من که نگو کنممی خواهش فقط نظرته، مد که کسی هر! دونمنمی -

 !نیستم راحت نمیتونم،

 .پیشت بیاد مامانم گممی! خب خیلی -

 :گممی و شممی بلند جام از حالخوش

 !کردی قبول که مرسی -

 داری؟ عالقه خونه این به حد این تا دونستمنمی -

 :گممی و شینممی نارشک

 .راحتم جااین فقط من که اینه بحث! نیست عالقه بحث نه، -

 صفحه به کردن نگاه بدون خوره،می زنگ گوشیش بزنه، حرفی امیر که این قبل

 :دهمی جواب

 راحتم شد، خوب واقعا؟خیلی... شد؟ چی خب... دادی؟ لفتش همه این چرا سالم، -

 دستت خب، خیلی! خوبه آها،... ره؟می کی حاال! تمنداش رو شحوصله اصال کردی،

 .خداحافظ کنم،می جبران داداش، نکنه درد
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 رم،نمی دیگه شد، کنسل گهمی و شهمی بلند جاش از و کنهمی قطع رو تماس بعد

 رو من و بره جایی نیست قرار که این از شدم حالخوش. رهمی اتاقش طرف به بعدش

 شام، پختن به کردم شروع و رفتم آشپزخونه طرف به خندزنانلب! بذاره تنها مادرش با

 .بیرون رفتم و شستم رو هامدست شد تموم که کارم

 .بیرون میاد اتاقش از هم امیر زمان هم

 کردی؟ درست چی -

 که؟ خوریمی کوکوسبزی،-

 .نمیاد بدم -

 .کنممی آماده رو میز االن خب، خیلی-

. تو میاد هم امیر میز، چیدن به کنممی شروع و گردممی بر آشپزخونه طرف به بعد

 پشت هم من شهمی تموم که چیدمانم شینه،می و کشهمی صندلی یک خودش برای

 .خوردن به کنممی شروع و کشممی غذا خودم برای و شینممی میز

 ماهته؟ چند: امیر

 :گممی و گیرممی باال رو سرم سوالش از متعجب

 .6 توی رممی دارم تقریبا، 5 -

 دختره؟ گفتی -

 :گممی و زنممی لبخند

 .دختره آره -

 کردی؟ انتخاب اسم براش -
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 :گممی گیرممی لقمه خودم برای طورکه همون

 .نکردم انتخاب اسمی هنوز نه،

 :گهمی کنهمی بازی غذاش با طورکه همون امیر

 !آشوب -

 افتم،می سرفه به و پرهمی گلوم توی آب امیر، حرف شنیدن با که خورممی آب دارم

 گردهبرمی گیرممی که آروم. زدن پشتم به کنهمی شروع و شهمی بلند جاش از امیر

 :گممی متعجب من و جاش سر

 آخه؟ اسمیه چه این... آشوب؟-

 نیست؟ زندگیم آشوب مگه -

 خوردن به و کنممی سکوت پس! نه یا زد رو حق حرف دونمنمی بزنم، ندارم حرفی

 رهمی غذا خوردن بعد امیر شه،می تموم سکوت توی شام یبقیه. دممی ادامه غذام

 کردن جمع بعد هم من شه،می فوتبال تماشای مشغول و شینهمی وی تی جلوی

 بپرسم، رو سوالم طور چه دونمنمی. شینممی کنارش و رممی هاظرف شستن و سفره

 حس رو شوری یمزه کندم رو لبم پوست که بس! واکنشش از ترسممی واقعیتش

 :گهمی امیر. کردم

 نکن؟ رو کار این دیگه نگفتم مگه -

 :گممی و امیر طرف کنممی رو روم

 کاری؟ چه -

 نیست؟ ب**ل این حیف کنی؟می رو لبت پوست چرا -
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 .آهان-

 .رو حرفت بزن -

 حرف؟ کدوم-

 !لبت جون به افتادی خاطرش به که حرفی -

 !نیست مهمی چیز... بیخیال-

 .بدونم خواممی رو نبودنش مهم من بخ -

 کنی؟نمی دعوام بپرسم اگه یعنی... دونیمی... چیزه آخه-

 .بگو... نه -

 دی؟می قول-

 بگو دم،می قول... اوهوم -

 کنی؟ ازدواج باهاش خوایمی هنوز یعنی هستی؟ دختره اون با هنوز تو -

 :گهمی و کنهمی کوتاهی یامیرخنده

 !فقط بمونم دخترم و تو با خواممی کنم، ازدواج اشباه خوامنمی نه -

 :گممی و کنممی ریز رو هامچشم

 !کنیمی صبر زایمانم تا گفتی که تو چی؟ زدی که هاییحرف اون پس -

 .شد عوض نظرم ولی... گفتم آره -

 :گممی و بندممی رو هامچشم موهام، کردن نوازش به کنهمی شروع هم بعد

 !مرسی-
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 شروع و شینه*س روی ذارهمی رو سرم و کنهمی لم**بغ و شهمی نزدیکم هم امیر

 لحظه اون خوادمی دلم! شممی لذت غرق کارش این با موهام، کردن نوازش به کنهمی

 مرد غل**ب توی بمونم، بغلش توی بخواد، دلم که وقت هر تا من و بشه متوقف دنیا

 !زندگیمه اشتباه ترینبزرگ دمکر می احساس همیشه که مردی بغل توی زندگیم،

 امیر؟-

 جانم؟ -

 !اسـت مــن هــای نفـس تمـدیــد تـو گفـتن جان

 بدی؟ قولی یک بهم شهمی -

 قولی؟ چه -

 باشی؟ کنارم همیشه شهمی-

 .دممی قول سحرم، دممی قول بهت -

 امیر؟-

 !جانم -

 نری؟ جایی شهمی میرم،می تو بدون من-

 .خوشگلم شهمی -

 کنیم؟ بزرگ رو دخترمون دیگههم با تا ونیممی-

 .خانمم آره باشه، مهربون و خوشگل سحرش مامان مثل هم آشوبم اگه -
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 چشمم یگوشه از که اشکی کنم،می هاشچشم به نگاهی و گیرممی باال رو سرم

 :گهمی و کنهمی پاک انگشتش با رو چکید

 سحرم؟ -

 !دلم جون-

 دی؟می قولی یک من به هم تو -

 ...دممی-

 .نبینم بارونی رو هاتچشم دیگه که بده قول بهم -

 :گممی و زنممی لبخند

 نیستن خودم دست هاماشک دیگه نباشی اگه باشی، کنارم که دممی قول زمانی تا -

 ...بارنمی و

 و رو مگونه بعدش ه،*س*بومی رو هامچشم و زنهمی لبخند حرفم این به هم امیر

 .رو پیشونیم

*** 

 امیری همون شد تغییرکرد، خیلی شب اون از بعد امیر! ماهگی هفت توی رفتم امروز

 برای و بازار رفتیم دیگه باهم دیروز. کردم انتخابش و پرستیدمشمی جون و دل با که

 .شد کامل اتاقش تقریبا کردیم، خرید دخترمون

 که داد هادپیشن بهم امیر شه، تکمیل مونزندگی که اومدنش دنیا به مونده فقط

 شروع که ماه یک هم االن کردم، موافقت میل کمال با هم من بدم، ادامه رو درسم

 یک. کنممی شکر چیز همه برای رو خدا دم،می کنکور زایمانم بعد خوندن، به کردم
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 از خواستم بشم، آماده که رممی و شممی بلند جام از. دارم دکتر نوبت دیگه ساعت

 :کنممی برقرار رو تماس و رممی طرفش به خوره،می زنگ فنتل که بیرون بزنم خونه

 چطوره؟ کوچولومون مامان -

 :گممی و خندممی داده بهم هاتازگی که جدیدم لقب این به

 چطوری؟ تو خوبم، -

 کلی! بیام همراهت تونمنمی تم،شرمنده بگم بهت زدم زنگ عزیزم، خوبم هم من -

 .کنم شونکنسل تونمنمی و دارم مریض

 !چیزی یک فقط میرم، خودم عزیزم سرت فدای-

 .بگو عزیزم؟ جانم -

 .گردممی بر دیر کمی خونهکتاب رممی مطب بعد-

 بگیری تماس من با خونهکتاب بعد خوایمی باش، خودت مواظب فقط عزیزم، باشه -

 دنبالت؟ بیام

 .کنممی خبرت شد تموم کارم نه، که چرا-

 .خانمی اوکی -

 .خداحافظ-

 .سالمت به -

 از شم،می آسانسور سوار و بیرون زنممی خونه از و جاش سر ذارممی رو تلفن

 رو ماشین در من دیدن با راننده. بیرون زنممی پارکینگ در از و شممی پیاده آسانسور

 .شینممی و کنممی تشکر کنه،می باز برام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

219 

 

 ماشین توقف با بزنه، ارونب قراره که این مثل ابریه، هوا کنم،می آسمون به نگاهی

 طرف رممی. رممی مطب طرف به و شممی پیاده ماشین از رسیدیم، که فهمممی

. شینممی هاصندلی از یکی روی و رممی مدفترچه دادن با و کنممی سالم منشی،

 من مثل هابعضی ولی بودن، اومده همسرهاشون با هابعضی بود، شلوغ کمی مطب

 از الزم توضیحات و معاینه از بعد و دکتر اتاق توی رممی اسمم دنشنی با. بودن تنها

 و رممی. بود کرده باریدن به شروع بارون. رممی ماشین طرف به بیرون، زنممی مطب

 راننده به شممی پیاده که ماشین از ریم،می خونهکتاب طرف به و شممی ماشین سوار

 ساعتی دو تقریبا خونه،کتاب توی رممی. دمگر می بر خودم من و بره تونهمی که گممی

 هوس خونه، برم پیاده خودم که گیرممی تصمیم شه،می تموم که کارم. مونممی جااون

 رو امیر ماشین ناباورانه رسیدم، که در دم. بودم کرده رو بارون زیر کردن رویپیاده

 .تو رفتم و کردم باز رو آسانسور در! باشه خونه ساعت این ممکنه غیر دیدم،

 واحد از کنممی فکر خوره،می گوشم به آهنگ صدای شه،می باز آسانسورکه در

 شه،می ترواضح آهنگ صدای شممی ترنزدیک مونخونه در به چی هر ولی بغلیه،

 رممی و کنممی باز رو در! کرده زیاد حد این تا رو آهنگ صدای امیر که عجیبه برام

 صدای شنیدن با ولی رممی خواب اتاق طرف به! یستن نشیمن توی امیر ولی تو،

 صدا این دونمنمی دارم، شک هامگوش به! شممی کوبمیخ جام سر دختری یخنده

 با و رسونممی اتاق بازنیمه در به رو خودم و دارمبرمی قدم چند! واقعیه؟ یا ضبطه از

 دیوار به رو مدست نکنم سقوط که این برای! کنممی کف روم جلوی یحنه.*ص

 حس رو شوری یمزه فقط! چرخهمی سرم دور دنیا تمام کنممی احساس زنم،می

 !کنممی

 ...که جالبه خیلی این! ایالعادهفوق تو! امیرجونم وای-
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 رو حرفش نذاشت بهش، دهنمی اجازه امیرجونش چون مونه؛می تموم نیمه حرفش

 غریبه اون امیرجون کی نبود؟ من یرام اون مگه ببینم، اصال! امیرش چون کنه کامل

! زدن قهقهه به کننمی شروع کرد؟می کار چی من اتاق داخل غریبه اون اصال شد؟

 بیرون، زنممی خونه از و دارمبرمی رو کیفم بمونم، جااین این از بیشتر تونمنمی

 هاکوچه توی بارون زیر هدفبی. پایین رممی هاپله از باشم، آسانسور منتظر تونمنمی

 کنممی گریه و زنممی قدم لعنتی شهر این هایکوچهپس و

 .شمرممی رو هامقدم

1.2.3.4.5 

 !گوشمه توی هاشونخنده صداهای

6.7.8.9 

 گفتناش، دارم دوست صدای

10.11.12.13 

 !دروغ به حتی بود؟ کی دارم دوست گفت بهم ک باری آخرین

14.15.16.17 

 !باشه؟ داشته دوستم هک بینهمی رو من اون مگه اصال

18.19.20.21 

 .بود پیشم مامانم کاش سردمه، خیلی

22.23.24.25 

 !شده تنگ براش دلم من ولی نکرد؟ طردم اون مگه کجاست؟ مامانم اصال
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26.27.28.29 

 اسمش میارم، در جیبم توی از رو اون کنه،می پاره رو افکارم یرشته گوشیم صدای

 دوسش من که نیست اسمی همون مگه این ،شهمی روشن و خاموش صفحه، روی

 !رویاهام؟ قاتل نه؛ یا رویاهام، مرد اسم! داشتم؟

30.31.32.33.34 

 .میشه قطع تماس

35.36.37.38 

 چیزی اون مگه این. ذارممی شکمم روی رو دستم خوره،می شکمم به که لگدی با

 چیزی همون مگه این کنه؟می شماری لحظه براش ایحامله زن هر که نیست،

! ندارم؟ بهش حسی هیچ من چرا ولی کنه؟می ذوق براش حامله زن یک که نیست،

 ! چرا؟! کنم؟نمی ذوق براش هازن بقیه مثل چرا

*** 

 آخرین میام، خودم به کنهمی بازی هاشعروسک با داره که آشوب هایخنده باصدای

 شونه هامپنجه با رو بلندش موهای شینم،می کنارش رممی و شورممی هم رو ظرف

 :گهمی بهم کارم،می موهاش روی ه*س*بو یک و کنممی

 قشنگه؟... بستم گیس رو موهاش! کردم کار چی رو عروسکم ببین! مامانی -

 :گممی و زنممی لبخند روش به

 مامان؟ خوشگل ببندی گیس گرفتی یاد کی از شد، قشنگ! عزیزم آره -
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 به آیینه از بندی،می گیس من برای که وقتی گرفتم، یاد تو از مامانی، وقته خیلی -

 .گرفتم یاد و کردممی نگاه هاتدست حرکت

 :گممی و بوسممی رو دخترم

 .خوردنه غذا وقته که بشور رو هاتدست پاشو حاال عزیزم، آفرین -

 .مامانی چشم -

 .کشممی غذا براش شممی پا هم من ره،می که آشوب

*** 

 قبل سال6

 آخر ندادم، جواب رو هاشتماس از یک هیچ ولی بود، گرفته تماس مباها خیلی امیر

 مشناسنامه خوبم شانس از مسافرخونه، توی رممی! کردم خاموش رو گوشیم هم سر

 هستم، مسافرخونه توی هفته یک مدت به شم،نمی مواجه مشکل با و کیفمه توی

 آگهی یک روزنانه توی هک این تا گشتم،می کار دنبال و ننشستم کاربی مدت این توی

 با مسنی خانم یک رم،می آدرس همون به. گردنمی خدمتکار دنبال که بینممی

 .کنندمی زندگی هاشنوه و پسر و عروس

 اتفاقی که دادم اطمینان بهشون وقتی ولی میکنن، مخالفت اول وضعم خاطر به

 به کنممی شروع و دنمی اتاق یک بهم کنن،می قبول خبرمبی شوهرم از و اوفتهنمی

 نون لقمه یک و بود سقفی سرم باالی که همین ولی نیست، بد حقوقش. کارکردن

 !بکنم شکر رو خدا باید دادنمی بهم

 *** 
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 نکردم، روشن وقتهیچ دیگه رو گوشیم نشد، امیر از خبری ولی گذشت؛ دوماه

 تربزرگ و بزرگ روز به روز دخترم. اومد دنیا به هم آشوب دخترم و کردم هم زایمان

 دارن بابا مهد، توی هامدوست یهمه چرا که گیره،می رو پدرش سراغ بار هر و شهمی

 و سفر رفته اون که پچونمشمی دادن، جواب از قاصر بار هر من ندارم؟ من ولی

 رو آشوب کردم سعی باری چند سال 6 این توی! گردهبرمی وقتی چه نیست معلوم

 به دور از و رممی که بار هر ولی بدم، فرصتی یک دوتامون هر به و ببرم پدرش پیش

 ماه یک شب اون از بعد. گردمبرمی پشیمون، شینم،می بختیشخوش تماشای

 دوباره! شکستم هم باز خانم، همون دیدن با ولی کارش، محل رفتم که گذشت

 یشمنش از که رفتم هم باز زایمانم از بعد! برگشتم پشیمون هم باز و! خردشدم

 سرم روی دنیا یهمه کردم احساس خبر، این شنیدن با! عسل ماه رفته که فهمیدم

! اون بدون کنم، زندگی دخترم و خودم برای فقط گرفتم تصمیم روز همون از شد، آوار

 تو با تو، بی بود، این من عاشقی هنر! فهمیدنمی رو چیزها این عاشقم قلب ولی

 هم باز ولی خیانتش، و بدی همه اون و د،دا بهم که عذابی همه اون با. بودم

 باید که جایی تنها! دارمت قلبم خیالم، هام،نوشته دنیام، توی تو! امیرم! تنگشمدل

 !است کنارم ندارمت، و باشی

َــــدر آن هایــم، دلــــتنـگی ِ حجــم گاهــی  وسعتشِ تمام با دنیــــا که شود،می زیـاد قــ

 که من به روزگــــارش، گردش کــه کسی تنـــــگدل تنــگـم،دل! شودمی تنگ برایـَم

 !بیندنمی دیگر را هایمتنگیدل که کسی تنگدل! ایستـاد حرکـت از رسیــــد؛

 .میام خودم به دخترم صدای با

 کنی؟می فکر چی به داری مامانی -

 .بیارم رو غذات تا بشین. عزیزم کنمنمی فکر چیزی به -
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 کمکش و جلوش ذارممی رو غذاش ظرف هم من شینه،می صندلی روی آشوب

 .بخوره رو غذاش که کنممی

 خیلی که آقایی یک که، بودم شما منتظر مهد در دم شدم، تعطیل که امروز مامانی -

 من به قدش چون و ایستاد کنارم اومد و شد پیاده ماشین از بود؛ خوشتیپ

 .کرد سالم بهم و زد زانو زمین روی رسیدنمی

 :گممی دهنش توی ذرممی رو لقمه که طور همون

 بزنی؟ حرف هاغریبه با نداری حق نبودم نگفته من مگه -

 :گهمی دهمی قورت که رو شلقمه

 .مدیرمونه شوهر! نیست غریبه اون مامانی، نه -

 گفت؟ بهت چی -

 مامانم گفتم هم من پرسید، رو اسمم! هستی خوشگلی کوچولوی خانم چه گفت -

 گفت هم اون بگم، رو اسمم تونمنمی پس کنم صحبت هاغریبه با دهنمی هاجاز 

 سوار هم با و اومد مدیرمون خانم بعد. دیمی گوش رو مامانت حرف که تو به آفرین

 .کرد خداحافظی من با هم رفتن قبل رفتن، و شدن ماشین

 !نزن حرف ایغریبه هیچ با دیگه خب، خیلی-

 .مامانی چشم -

 .بخور رو غذات حاال! مامان خوشگل بالبی چشمت-

*** 

 امیر
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 :گهمی رهمی ور گوشیش با که طور همون الی

 دنبالم؟ اومدی تو که شده چی -

 خانمم؟ دنبال اومدم کردم بد -

 گفتم! کردم تعجب کنینمی کارها این از وقتهیچ تو که این فقط! نکردی بد نه -

 !خبریه؟ شاید

 دختربچه این الی دنبالت، بیام گفتم شد، تموم ودز  کارم! نیست خبری عزیزم نه-

 کیه؟

 کیه؟ چی یعنی -

 چیه؟ اسمش که اینه منظورم -

 پرسی؟می چرا -

 !کنجکاوی محض طوری،همین... دونمنمی-

 :گهمی و کنهمی نگاهم مشکوک الی

 ...که اینه منظورت -

 !همین... شدم کنجکاو فقط... نزدم حرفی همچین من! خواهشا نکن شروع! الی اخ-

 بر دخترت و سحر که این امید به خوایمی کی تا احمقم؟ من کنیمی فکر تو امیر، -

 کنی؟ شونفراموش خواینمی چرا کنی؟ زندگی گردنمی

 منتظر اصال. شدم کنجکاو فقط،... کنمنمی فکر بهش اصال من! خواهشا خیالبی-

 !رو دخترش نه خوام،می رو خودش نه... نیستم برگشتش
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 من امیر! دیگه چیز یک کارهات ندیگه چیز یک هاتحرف! گیمی راست تو آره، -

! نیست؟ بس!؟ کنیمی زندگی سحر نبود با داری سال 6نیس بس! شدم خسته دیگه

 رو اسمم! بینیمی رو سحر زنیمی حرف من با! بینیمی رو سحر خوابیمی من با

! بدم انجام باید من دادمی انجام برات اون که کاری هر! سحر گیمی بزنی صدا بخوای

 رو من اصال... رسیدم خط ته به کنممی احساس! واقعا کشمنمی دیگه امیر

 سحرت! رفت سحرت کن، فراموشش! فقط... بینیمی رو لعنتی اون فقط! بینینمی

 یا رفت هرزگیش دنبال نیست معلوم! رفت کجا کرد ول وضعش اون با نیست معلوم

 ...هر یک اون! خوشه کی با نیست معلوم هم االن! کرد ولت که خوادتنمی اون! چی

 کنم،می که کاری تنها فقط! نیست دارم جلو هیچی دیگه میاد، جوش به خونم

 : گممی و گیرممی صورتش جلوی تهدیدوار رو دستم و دهنش توی زنممی محکم

 اسم نداری حق تو! کن فکر بازکنی، اراجیفی هر گفتن به رو دهنت که این از قبل -

 پاکیش به من! ترهپاک اومده؛ دنیا به تازه نوزاد یک از سحر بیاری، زبونت به رو سحر

 طریقی، هر به بار هر و! ندونستم رو قدرش احمق، من خر، من ولی! خورممی قسم

 من ولی بود؛ پاک من به عشقش بود، صادق باهام جوره همه اون! شکوندم رو دلش

 رو اون که فهمیدم وقتی بود، شده دیر خیلی که... که فهمیدم هم یوقت. نفهمیدم خر

 .دادم دستش از

 بند جایی به دستم دیگه ولی! دادم دست از رو گوهری چه که فهمیدم رفت وقتی -

 الی نه شم؟می موضوع این پیگیر همه این که خودمه دست کنیمی فکر تو... نیست

! اونه به مطلق وجودم یهمه نیست، مخود دست هیچی! شدی متوجه اشتباه! خانم

 تو الی! کردم تحمل رو درد! بدترین کشیدم، رو عذاب بدترین سال شش این توی

 گفتیمی که هم هاوقت اون کنی، درکم بخوای که نکردی تجربه رو عشق وقتهیچ
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 خواستی،می رو من درصد یک اگه و بودی عاشق اگه تو! بود کشک همش عاشقتم؛

 حسرت توی سال همه این ذاشتینمی و رسوندیمی آرزوم به رو من سال 6این توی

 ...تو! بمونم مرده یا سزنده دونمنمی که دختری

 و چسبونممی فرمون به رو هامدست و کشممی عمیق نفس یک و دمنمی ادامه دیگه

 .ذارممی هامدست روی رو سرم

 خودت از اصال کنم؟ بچه پر رو خونه و بشم مادر خوادنمی دلم من کنیمی فکر -

 مروحیه بینممی رو هااون که هروز باشم، هابچه با که زدم؟ مهد چرا که پرسیدی

 کردن، جوابم دکترها تمام! بشم؟ داربچه تونمنمی که کنم کار چی ولی شه،می عوض

 عاشق من داری، حق تو آره،! زنیمی زخم بهم دفعه هر تو ولی! دونیمی هم خودت

 و موندم پیشت هنوز ولی! کنم درکش تونمنمی چیه، عشق دونمنمی الاص نشدم،

! کنی درک رو من تونینمی وقتهیچ تو امیر کردم تحمل رو عذاب و درد این یهمه

 خودت به طور چه فهممنمی! میاد سرم بالیی چه سحر، گیمی الی جای به که وقتی

 عشق دونستمنمی اگه من نتیلع آخه! کنینمی درک رو عشق تو میگی! دیمی اجازه

 بهم که موقعی همون باید کردم، بد من ولی. موندمنمی پات به سال همه اون که چیه

 چون! نشد اما کردم؛ سعی... نتونستم ولی زندگیت، از رفتممی کردی نت*یا**خ

 تونیمنمی ما بشیم، جدا که بهتره امیر... تو ولی زندگیم، یهمه شدی تو عاشقم،

 .بدیم مهادا باهم

 :گممی و دارممی بر فرمون روی از رو سرم ناباور

 چی؟ زنیمی دم ازش که عالقه همه اون پس سادگی؟ همین به بشیم؟ جدا چی؟-

 ...هاتازحرف نگذشته دقیقه چند هنوز

 :گهمی بلندی صدای با و پرهمی حرفم توی
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 اما منه؛ با سمشج فقط که کنم زندگی آدمی با تونمنمی اما! نگذشته آره، آره -

 !رو جسمت فقط نه خواممی رو تو یهمه من امیر س،دیگه یکی برای روحش

 :گممی و بده ادامه ذارمنمی

 بشیم جدا که خوایمی خب، خیلی! بشنوم چیزی خوامنمی! دیگه کن تمومش -

 .بشیم جدا ندارم حرفی من باشه،

 از حرف بدون الی. خونه تا رمیم گاز تخته و ندازممی راه رو ماشین حرف این از بعد

 توی برممی رو ماشین رم،می مطب طرف به من و بندهمی رو در و شهمی پیاده ماشین

 رممی شم،می پیاده آسانسور از رم،می آسانسور طرف به شم،می پیاده و پارکینگ

 پرت چرمی مبل روی رو کیفم و رممی اتاقم طرف به! نیومده هنوز منشی. مطب توی

 .میارم رو سحر عکس و میارم در رو گوشیم. شینممی میزم پشت رممی و کنمیم

! شده تنگ برات دلم پایبندی؟ عشقت به م هنوز حالی؟ چه در کجایی؟ سحرم-

 روز هر! سحرم... کنه مخسته همه این دوریت کردمنمی فکر وقتهیچ! کردم حماقت

 من از هم رو همون تو... ولی !تماست یک امید به کنم،می شب رو روزم یادت، با

 بسازمش، خواستممی! پاشید هم از زندگیم یهمه تو، رفتن بعد! سحر! کردی دریغ

 چرا بپرسم ازت و ببینمت باردیگه یک بتونم کاش! نتونستم یعنی! نشد... ولی

 ...کاش! رفتی؟

 که هم آشپزی. دیدنم تدارکات مشغول صبح از من و مهمونیه عمارت توی امشب

 آشوب و تو بردم در الی از رو سرم کردم باز رو در آروم و رفتم اتاقم طرف به شد، متمو

 کمی. بود شده خیره نقاشیش یصفحه به متفکر و بود کرده کج سر که دیدم رو

 شممی داشتنیشدوست صورت به خیره هم من. شینممی روشروبه و رممی جلوتر

 :گممی و کنممی نوازش رو موهاش انیهث چند از بعد. کنهمی رو و زیر رو دلم که
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 ؟ چطوره مامان کوچولوی نقاش -

 :گهمی و ذارهمی شسینه یقفسه روی رو دستش و شهمی بلند جاش از سرعت به

 !که ترسوندیم! مامانی وای-

 این برای دم،می فشارش محکم و کشممی بغلم توی رو اون و شممی نزدیکش

 .رفت ضعف دلم شیطنتش

 !رگوشکمخ ببخش-

 کشیدی؟می چیا داشتی-

 جلوی دارهبرمی رو دفترش و شینهمی جاش سر و کشهمی بیرون آغوشم از رو شخود

 و بود کشیده ایدختربچه یک. کنممی نگاهش و گیرممی ازش رو دفتر گیره،می روم

 انگشت   با و ذارممی پام روی رو دفتر متعجب! چهره بدون آقایی یک و خانم یک

 :گممی و گوشش پشت زنممی رو موهاش اشارم،

 کشیدی؟ رو کی اصال عزیزم؟ نداره چهره چرا آقا این پس! وا -

 !نکشیدمش ندیدم رو بابا قیافه چون کشیدم، رو خودمون -

 و بکشم نفس تونممی زور به شه،می مچاله قلبم کنممی احساس حرفش شنیدن از

 .نبازم رو خودم

 یست؟ن تگشنه خانمعروسک ببینم-

 .گشنمه مامانی چرا -

 .کنممی آماده رو غذات هم من بشوری رو دستات بری تو تا عزیزم خب، خیلی -

 .شورممی رممی االن مامانی، چشم -
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 رممی و شممی بلند سرش پشت هم من. بیرون زنهمی اتاق از و شهمی بلند جاش از

 ظرف. شینهمی میز پشت و ،میاد غذاش کشیدن به کنممی شروع و آشپزخونه توی

 هامیوه چیدن مشغول هم من خوردن، به کنهمی شروع و ذارممی جلوش رو غذا

 .شممی

 .بود مزهخوش خیلی نکنه، درد دستت مامانی -

 .عزیزم جونت نوش-

 کنم؟ بازی تاب کمی باغ توی برم تونممی مامان، -

 .بپوش گرم لباس فقط عزیزم، برو -

 .مامانی چشم -

 ذارم،می میز روی نشیمن توی برممی رو هامیوه و شممی پا هم من رهمی که آشوب

 رو در رم،می آقا اتاق طرف به و کنممی باز رو در شه،می بلند آیفون صدای زمانهم

 توی گردممی بر. اومدن هامهمون که گممی و تو رممی اجازه کسب بعد و زنممی

 .مشمی قهوه کردن درست مشغول و آشپزخونه

*** 

 امیر

 فلشک و باغ توی رممی و کنممی ترک رو سالن ببخشید یک با خوره،می زنگ گوشیم

 :گممی و کشممی رو سبز

 الی؟ بله -

 کجایی؟ -
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 چطور؟ بیرونم، -

 میای؟ شام برای که اینه منظورم کشه؟می طول کارت -

 .بخور رو شامت تو دعوتم، بیرون-

 !دعوتی؟ کجا -

 همکارم خونه-

 .نکنی دیر یاوک-

 .خداحافظ-

 ذارم،می جیبم توی رو گوشی کنم،می قطع بدم خداحافظی فرصت که این قبل و

 سمت به کنه،می جلب رو توجهم ایبچه دختر یخنده صدای که کنممی گرد عقب

 پرکالغی بلند موی با بینممی تاب روی رو دختری یک رسم،می باغ ته به و رممی صدا

 .زنهیم حرف باعروسکش که

 خب موشی؟خیلی بدم هلت و تاب روی بذارمت تنهایی داری دوست:دختر

 ذارمتمی

 جا بینممی که رو شقیافه. ذارهمی رو عروسکش و شهمی بلند تاب روی از بعد

 چه ساسان با این ولی دیدمش مهد توی روز اون که همونیه دختر، این خورم،می

 :گممی و جلوتر رممی قدم چند آخه؟ داره نسبتی

 .کوچولو سالم-

 گهمی و گیرهمی باال رو سرش سرعت با

 ساسانید؟ عمو مهمون شما شمایید؟... سالم-
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 :گممی و زنممی زانو روش جلوی و جلوتر رممی

 داری؟ نسبتی چه عموساسان با تو بدونم تونممی فقط اونم، مهمون عزیزم، آره-

 کنه،می درست غذا مامانم و کنیمیم زندگی جااین فقط ندارم، نسبتی عمو با من-

 .ندیدم جااین رو شما حاال تا میاییداینجا؟من باره اولین شما! خوشمزه خیلی غذاهای

 .کم ولی میام عزیزم، نه-

 نخوردی؟ رو مامانم غذاهای پس -

 حد چه در که بگم برات و بخورم امشب که دممی قول ولی نخوردم، خانمخوشگل نه-

 .سخوشمزه

 .بگی رو راستش بده قول فقط باشه،-

 خانم؟خوشگل بدونم رو اسمت تونممی حاال گم،می رو راستش چشم-

 گهمی و دهمی تکون دوطرف به رو سرش محکم

 .بزنم هاحرفغریبه با نباید گفته مامانی چون... تونیدنمی نه -

 اسمت نمببی بگو حاال! دیگه نیستم غریبه که من ولی دونم؛می هم خودم که رو این-

 .امیره عمو من اسم چیه؟

 !دادم قول مامانیم به من آخه -

 داری دوست قدر چه رو مامانت عزیزم، زنینمی قولت زیر که خوبه این... اوم-

 کوچولو؟

 .دنیا تمام یاندازه به خب-
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 چی؟ رو بابات-

 !ندیدمش االن تا و مسافرت رفته یعنی! ندارم بابایی من-

 !کوچولو بگو رو اسمت بحث، از نشیم دور خب خیلی خوبه،... اوم-

 بلند ازجام آشناست، برام خیلی که میاد خانمی صدای بیاد حرف به که این قبل

 .شهمی متوقف دنیا یهمه انگار برگشتنم با گردم،برمی سرم پشت به و شممی

 از گلی شاخه با تو و ایستادم تنگیدل یجاده یلبه که وقتی زیباست، چه انتظارت-

 !آییمی عاشقانه هایبهانه

*** 

 (سحر)

 ...سرده هوا تو، بریم بیا مامانی، آشوب -

 برای کنممی احساس دیدم،می نباید که بینممی رو چیزی اون و گیرممی باال رو سرم

 برام کشیدن نفس شه،می تنگ نفسم شده، آوار سرم روی دنیا یهمه دوم بار

. گرفته آتیش درونم که کنممی احساس ونزمست یچله توی! ممکنه کار ترینسخت

 از که کنننمی یاریم پاهام چرا بزنم؟ حرفی تونمنمی چرا کنم؟ حرکت تونمنمی چرا

 چرا؟ کنم؟ فرار جااون

 دیدن هاثانیه گذاشتن سر پشت از پس رسیم،می دیروز آرزوهای به امروز ما و)

 از آرزویی زیبایت انچشم حضور در احساست صدای شنیدن... زیباست تو لبخند

 من قراربی دل این محرم سیاهت، چشمان آن نقش و است، من آبی هایخیال

 ...ماست تنهایی یخانه آرامش قراری، بی این یسرشعله... است
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 تکیه خیال، حوض آن ب**ل بر بنشینم دوباره و باد آغوش بر بگشایم پر خواهممی

 میهمانی به دوباره و هافاصله نای از ترسنگین سنگینت، هایشانه بر کنم

 ...(را آرزوهایم یکلبه و بیایم هایتخواب

. امیره عمو هم اسمش مدیره، شوهرخانم گفتم بهت که آقاییه همون این مامانی -

 !امیر؟ عمو

 :زنهمی صدام و کشهمی رو دستم دخترم

 جونم؟ مامان شدی؟ ساکت چرا شدی؟ چی مامانی-

 مهر از ایبچه که نیست این از بدتر هیچی! عموش هه. رفت عموش طرف به بعد

 !عمو بزنه صداش و باشه روش جلو پدرش و بشه محروم پدر

 خب؟ شد چتون شدین؟ ساکت چرا شما عموامیر -

 :گممی بهش و ایستممی آشوب کنار رممی و میام خودم به

 !ها خوریمی سرما سرده هوا. عزیزم تو برو مامانی-

 ؟تو نمیای شما مگه-

 .برو تو میام، االن عزیزم چرا-

 .برم و کنم خداحافظی عمو با بذار فقط چشم، -

 :گهمی و رهمی امیر طرف به بعد

 شنیدین؟ رو اسمم-

 :گهمی و زنهمی زانو کنارش امیر
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 !کوچولو آشوب قشنگه خودت مثل هم اسمت عزیزم، آره-

 کردین؟ گریه شما عمو -

 :گهمی و کنهمی ریزی یدهخن و کشهمی دست هاشچشم به امیر

 .شدن اشک خیس هامچشم سرده هوا چون عزیزم نه-

 ندارین؟ بچه شما عمو، راستی. نخوری سرما که تو بریم بیا هم شما خب! آها -

 :گهمی و ندازهمی پایین رو سرش امیر

 .نازه تو مثل که دختری یک دارم، عمو خوشگل چرا-

 خودت؟ با یاریشب شهمی اومدی که بعدی یدفعه خب -

 !نخوردی سرما تا تو برو و بده س*و*ب یک عمو به هم حاال میارمش، عزیزم باشه -

 عمارت طرف به و کنهمی خداحافظی باباش با دخترم و ه*س*بومی رو شگونه امیر

 و گردمبرمی طرفش به! گیرهمی رو دستم امیر که کنممی رفتن قصد هم من ره،می

 :گممی

 !کارمه محل جااین. شهمی بد بینهمی رو ما یکی ن،ک ول رو دستم-

 ...زنمی کردیم؟ جرم مگه ببینه، خب -

 :گممی و کشممی دستش از محکم رو بازوم

 همه امشب شد؟ پیدات سال همه این بعد دونی؟می رو واژه این معنی اصال زنت؟-

 هاشب گرفتم یاد دیگه شه؟می باورت... آرومه... آرومه چیز همه راهه به رو چیز

 هم رو دنیا این توی رفتن راه! گرفتم یاد رو چیز همه! نشو نگرانم تو تو، یاد با بخوابم

 هق هق که گرفتم یاد! کنم گریه صدابی چطوری که گرفتم یاد! گرفتم یاد تو بدون
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 یاد! گرفتم یاد رو چیز همه! نباش نگرانم تو! کنم صدابی بالشتم با رو هایمگریه

 یاد به و تو بدون بکشم نفس... گرفتم یاد! باشی تو که اینبی باشم تو با رچطو گرفتم

 خاطرات با رو خالیت جای و بودن تو با رویای با رو نبودنت طور چه که گرفتم یاد! تو

 گرفتم یاد! کنم بزرگ رو مبچه تو بدون گرفتم یاد... نشو نگرانم تو! کنم پر بودن تو با

 !ترهشنگق راست از چون بگم؛ دروغ

! بکشی خواستیمی که ایبچه ببری؟ رو تبچه که اومدی اومدی؟ چی واسه حاال-

 براش عموامیر همون بهتره پس! امیر عمو میگه بهت که دیدی شناسه،نمی رو تو اون

 االن! بسه کردی خراب رو من زندگی! نکن خراب رو ساختم براش که باورهایی! بمونی

 کنار رو زندگیت و برو! دخترت هم مردم، من هم کن فکر اصال برو، جااین از هم

 ... ! برو خدا رو تو! نبودی وقتهیچ انگار که برو جوری برو، امیر. بده ادامه تمعشوقه

 :گفت و موهاش توی برد رو هاشپنجه امیر

 بزنم؟ حرف دینمی فرصت من به چرا خوب؟ دختر ریمی قاضی به طرفه یک چرا-

 دوست رو زندگیم من سحر، ولی کارم،نت*یا**خ که دونممی کردم، بد دونممی

 نفری اولین من برم قربونت ولی قولم، زیر زدم دونممی کردم، اشتباه دونممی! داشتم

 آره! کشیدم چی سال6 این تو دونینمی تو! کنهمی اشتباهی همچین که نیستم

 خوشم، ممعشوقه کنار در تو قول به و کردم ازدواج و دارم رو زندگیم که درسته حرفت

 دم ازش که عشقی اون! نداشتم خوش روز یک سال6 این تو! اشتباه همه این نه ولی

! تویی فقط ذهنم و قلب یملکه تنها االن! شد دود همش بالیدممی بهش و زدممی

 بسته در به بار هر ولی نگشتم که نمونده هتلی ترمینالی، بیمارستانی، سال6 این توی

 امید به سال6 این توی دخترم گیمی که طور همون. نشدم ناامید بازم ولی خوردم،

 امروز که این امید به منم کنه،می صبح رو شبش سرش، باال بیاد صبح باباش که این
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. شممی پا خواب از ببینم رو تو قراره الناز جای به و خونه گردمبرمی کارم اتمام از بعد

 اسم با! بینممی رو تو شممی نزدیک بهش که هروقت. بینممی رو اون بار هر ولی

 نشد اون هم باز ولی! کردیمی تو که بکنه رو کارهایی گفتم زنم،می صداش سحر

 هر و لحظه هر ولی! نه یا آوردیش دنیا به که دونستمنمی هیچ که آشوب. سحرم

 که برگرد !عزیزم برگرد کنم، زندگی تو بدون تونمنمی سحر. کردم زندگی تو یاد با ثانیه

 رو سال6 این هایسختی و هادوری یهمه که برگرد! کنم گلستون برات رو دنیا یهمه

 برگرد! نکن ترممجنون مجنونم که اینی از و برگرد. کنم جبران مونآشوب و تو برای

 !آوردم کم خیلی تو بدون که برگرد بشم، قربونت

 :میگم و کنممی پاک رو هاماشک و ندازممی پایین رو سرم

 دیگه گرفتم، یاد رو بودن تو بدون من امیر نمیشه، صاف باهات دیگه دلم. تونمنمی-

 از ست،بچه آشوب بببین. بیوفته اتفاق این بازم و بدم ادامه رو بودن تو با تونمنمی

 بعد و بشناسه رو تو اگه ولی کنم، قانعش دروغی یه با تونستم. ندیده رو تو تولد بدو

 !تونمنمی چون برگردم که نخواه امیر دیگه، تونمینم بری مدتی از

 .دارم ازت خواهش یه فقط جا؛این از برو هم حاال

 !وقتهیچ نشو، سبز دخترم جلوی وقتهیچ دیگه

 و کردم باز رو در. رفتم عمارت طرف به بدو بدو و ندونستم جایز رو موندن دیگه

 آینه تو خودم به. بستم مسر  پشت رو در و رفتم بهداشتی سرویس طرف به مستقیم

 !لعنتی اه بودن؛ سرخ چشمام کردم، نگاه

 باشن؟ سرخ باید چرا-

 .صورتم به زنممی آب مشت یه
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 کی؟ خاطر به-

 .دوم مشت

 داره؟ ریختن اشک ارزش مگه-

 .سوم مشت

 دونه؟می رو اشکا این قدر مگه-

 .چهارم مشت

 دیدن با ساسان آقا. کردم باز رو در و کردم خشک رو صورتم میام، خودم به در زدن با

 :گهمی و شهمی گرد چشماش من

 خوبه؟ حالت-

 :میگم زده خجالت و ندازممی پایین رو سرم

 دارین؟ الزم چیزی آقا بله،-

 :میگه و کنهمی ریز رو چشماش

 خوبی؟ که مطمئنی-

 .آقا بله-

 .کن آماده رو شام بگم خواستممی خب، خیلی: ساسان

 .چینممی رو میز االن چشم-
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 میز چیدمان به کنممی شروع و آشپزخونه توی میرم منم آقاساسان، رفتن از بعد

 شام میگم نباشم دید تو که جوری و نشیمن طرف میرم شد تموم که کارم. شام

 .حاضره

 که میگه آشوب، دنبال میرم که هربار ولی گذره،می امیر با دیدارم آخرین از هفته یه

 خونه تو. میشه وابسته بهش داره کم کم آشوبم. زده حرف باهاش و سراغش اومده

 !نبود کاش ولی عموامیره؛ فقط صحبتش تنها

! نبودم کاش ولی دلتنگشم و دارم دوسش! شدنمی سبز راهمون سر وقتهیچ کاش

 ...منم داره رو زندگیش االن اون

 دمبو کرده فراموشش حدودی تا و کنممی رو زندگیم دارم که چراوحاال خداجونم-

 برگشت؟

 حداقل ندارم؛ رو دوباره شکست توان دیگه قسم بزرگیت به ولی برم بزرگیت قربون

 ...خوامنمی کنم تکرار رو اشتباهم دوباره خوامنمی هست، آشوبم االن! دیگه نه االن

 !باشه پیشش که داره حق دخترشه، اون ولی-

 !کنم تحمل رو دوریش تونمنمی که من ولی-

 ...اونم اما-

 خدا، وای. بیرون رفتم شدم بلند جام از و اومدم خودم به آشوب هایخنده نیدنباش

 !اومد بازم اینکه

 :میگم و میرم آشوب طرف به

 مامان؟ آشوب-
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 :میگه و گردهبرمی طرفم به زده ذوق دخترم

 ولی خواستممی که عروسکیه همون این! خریده برام چی عموامیر ببین بیا مامانی-

 !بخریش واسم تونستینمی شما

 :میگم و زنممی زانو روشروبه

 بگیری؟ چیزی نباید هاغریبه از بودم نگفته مگه-

 :میگه و کنهمی اخم دخترم

 !نیست غریبه که عموامیر ولی-

 :میگم و کنممی نوازش رو موهاش

 !ترهنزدیک برات همه از اون عزیزم، نیست آره-

 .لبشه روی محویی لبخند یه که کنممی نگاه امیر به بعد

 مامانی؟ چی یعنی-

 میاد؟ بابایی روزی یه گفتم یادته مامانی آشوب-

 میاد؟ کی ولی خب، آره: آشوب

 .امیره عمو اون... عزیزم اومده اون-

 :میگه و کنهمی نگاه باباش و من به سرعت با دخترم

 بابامه؟ ستغریبه گفتی شما که آقا این یعنی مامانی؟ چی یعنی-

 و شینهمی جام میاد امیر و میشم بلند جام از بریزن، چشمام از کاماش اینکه از قبل

 :میگه
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 .باباتم من بابا، خوشگل آره-

 .موهاش بوییدن به کنهمی شروع و کنهمی بغل محکم رو دخترش بعد

 نیست؟ زنت اون مگه چی؟ مدیر خانم پس خب: آشوب

 بدیم، جوابی چه دونستیمنمی! کردیم کف تعجب از دومون هر زد که حرفی از

 و میشه جدا امیر از آشوب بزنیم، حرفی اینکه از قبل. خورد گره توهم نگاهمون

 :میگه

 داری؟ هم دیگه دختره یه من، جز به یعنی کردی؟ ازدواج هم من مامان با یعنی-

 :میگه و کنهمی من به رو بعد

 کنه؟ ازدواج دونفر با آدم میشه مگه مامانی-

 :میگم و کنممی نوازش رو موهاش و شینممی دخترم رویروبه

 میگم، بهت رو چیز همه شدی که بزرگ کمه، خیلی سنت هنوز مامان دل عزیز-

 .نداره ایبچه هیچ تو جز به اون بودی؛ تو امیر بابا منظور که بدون رو این فقط

 :میگه و کنهمی امیر به نگاه یه دخترم

 خره؟می برام بخواد دلم که چی هر بابامم؟ عزیزدل و دردونه نازنین مثل منم یعنی-

 برای بود قرار که باربی خونه اون با خره؟می رو خواممی که عروسکایی اون برام حتی

 بگیری؟ تولدم

 :میگه و شینهمی کنارش امیر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

242 

 

 چی هر بلکه خرم،می برات خوایمی که رو باربی خونه و عروسکا اون فقط نه-

 جدیدمون یخونه تو هم تازش. خرممی برات رو هست دنیا تو که خوشگلی عروسک

 !منتظرته عروسک پر و قشنگ و بزرگ اتاق یک

 :میگه و زنهمی بهم رو هاشدست زده ذوق دخترم

 .شونببینم که بریم زودتر بذار پس... جون اخ-

 :میگه و کنهمی من به نگاهی یک امیر

 بیاد، باهامون که نیک راضی رو مامانی باید قبلش ولی... ریممی که رو رفتن عزیزم-

 !بریم تنهایی که شهنمی

 :گممی و گیرممی رو آشوب دست و رممی ترنزدیک

 بابایی و من... اتاق توی برو االنم. االن نه ولی بینی،می اتاقتم میری وقتش به عزیزم-

 .بزنیم حرف هم با باید

 طرف به دم،ش مطمئن رفتنش از که وقتی. میره اتاقش به و چشم میگه ناامید آشوب

 :میگم و گردمبرمی امیر

 تو آشوب برای ولی... کنیم اقدام طالق برای که بهتره! گردمبرنمی وقتهیچ من امیر-

 .ببینیش خوادمی دلت که وقتی هر تونیمی پدرشی،

 :میگه متعجب امیر

 من! خوام؟می رو تو آشوب خاطر به یا بدم؟ طالقت خواممی من گفته کی سحر-

 .خودم یخونواده با کنم، شروع نو از خواممی. خواممی تو با رو آشوب

 :میگم و کنممی سینه به دست رو هامدست
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 .داری رو خانم الناز! ما نه ولی داری رو تخونواده تو نیست، حرفی باشه خب-

 .شیممی جدا هم از داریم ما شده، تموم بوده که چی هر الناز و من بین: امیر

 :گممی متعحب

 !آخه؟ چی واسه شین؟می جدا دارین! ی؟چـــ-

 !بود اشتباه هم اولش از مونازدواج که این واسه -

 امیر؟ آره کردی؟ رو کاراین من خاطر به نکنه-

 هم با اصال ما گرفتیم، رو تصمیم همین کنم پیدات که این از قبل! اصال نه نه: امیر

 و کنم پدری دخترم برای بذار باشیم، هم کنار بذار برگرد سحر نبودیم، بختخوش

 !خونه دوریت از بدجور دلم که برگرد... همسری تو برای

 همه این من امیر. باشم تو با دیگه تونمنمی یعنی همونه، حرفم من ولی متاسفم-

 و کنم فراموش رو چیز همه روزه یه بخوام سختمه پس اومدم، کنار دوریت با سال

 آشوبم دیدن برای حتی... برو خواهشا. برو ندیده رو تو و نیومده کسی تا االنم. برگردم

 .خداحافظ ببینش؛ مهد همون جا،این نیا

 .گیرممی آسمون به رو سرم و میدم تکیه در به. بندممی رو در و تو میرم

 چرا؟ برگشت؟ باشم کنارش تونمنمی دیگه که االن چرا! حاال؟ چرا خداجونم-

 داخل، رفت شدم مطمئن اینکه از بعد و کالسش سر بره که کردم بدرقه رو دخترم

. زنهمی صدام فامیلی به که شنیدم رو خانمی صدای که برم که چرخیدم پا پنجه روی

 وقتهیچ کاش! شدمی متوقف زمان لحظه اون کاش! گشتمبرنمی کاش... و برگشتم

 !دیدمشنمی وقتهیچ کاش! شدنمی باز مهد اون به پام
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 بگیرم؟ رو وقتتون دقیقه چند تونممی سلطانی خانم: الناز

 کرده؟ ایجاد مشکلی آشوب افتاده؟ اتفاقی. بله-

 !چرا مادرش ولی نه؛ آشوب: الناز

 .نمیشم متوجه-

 کنیم؟ صحبت و بشینیم اتاقم تو بریم میشه: الناز

 .البته-

 من و شینهمی میز پشت اون. کارش اتاق تو میریم و داریمبرمی قدم دیگه هم کنار

 .روشروبه

 کنید؟می میل چی: الناز

 .سرکار برم باید من مطلب، اصل سر برین زودتر کنید لطف. هیچی-

 شناسین؟می که رو من خانم سحر. کنممی شروع وقت اتالف بدون خب خیلی: الناز

 .میدم تکون رو سرم نامحسوس

 .بزنم حرف باهات امیر مورد در که زدم صدات من: الناز

 موفق مشترکمون زندگی متاسفانه و شیممی جدا هم از داریم ما که داری خبر حتما

 کنم، گلگی و کنم دعوات که نزدم صدات! شمایید چیز این بانی که دونیمی و نبوده

 دوتون هر به البته بده، دیگه فرصت یه بهش بگم بهت که زدم صدات... اصال نه

 وقشمعش واسه که آدمیه جور چه دیگه این بگی خودت پیش شاید. بده فرصت

 چه تو دوری که کنممی درکش و عاشقم من سحرجان ولی! کنهمی پیدا معشوقه

 به من خاطر به که حدی در... خیلی داشت، دوستم امیر! آورده سرش بالیی
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 وقتهیچ اون. کرد فرق چیز همه زندگیش توی تو اومدن با ولی! کرد پشت شخانواده

 که سالی6 این تو دونمنمی! شدی دور ازش که زمانی تا عاشقته، که بفهمه نتونست

 خیلی رو چیز یه ولی کردی، بزرگ رو دخترت و کردی زندگی چطور بودین دور هم از

 اول دوماه تا رفتی که وقتی. شد اذیت خیلی امیر که اینه اونم و... دونممی خوب

. نذاشتم تنهاش هم لحظه یه دوماه این تو من. نکرد پیدات و گشت دنبالت خیلی

 تخونه خانم رو خودم کردم سعی کمکم! همیشه برای اونم رفتی، کردممی رفک منم

 فکرم بهت دیگه و نداره امیدی برگشتت به دیگه گفتمی امیر. شد همینم و کنم

 ...من چشم از دور ولی خندیدمی من پیش! بود حرف فقط اینا ولی کنه؛نمی

 شب همون از من ختیایبدب چون! کردیمنمی کاش ولی کردیم؛ عقد ماه5 از بعد

 و زنم منم خب ولی داشتم؛ چنانی اون انتظار و مدوشیزه من که نمیگم. شد شروع

 مثل باهام شب اون داشتم دوست بازم ولی بودم، امیر با که نبود اولم بار که چند هر

! بود تو اسم آورد زبون به که چیزی اولین شب اون! نکرد ولی کنه؛ رفتار هاملکه

 :گفت و کرد باز رو موهام و نشست جفتم اومد بودم، کرده جمع سرم االیب رو موهام

 !نکن جمع رو موهات وقتهیچ سحرم-

 لبخند روش به زورکی و نکردم رو ولی شکستم ممکن شکل بدترین به لحظه اون 

 شب اون. آورده زبون به اشتباهی رو اسمت و ستخسته که این پای گذاشتم! زدم

 این شد؛نمی خالصه شب همون تو امیر خستگی ولی ت،گذش بدش و خوب با هم

 کننده خسته خیلی زندگیم سال دو از بعد! شد زندگیم گیرگریبان سال 6 خستگی

 شده مونمکالمه تنها که حدی در! شدمی سردتر روز به روز امیرم و من رابطه و شد

 و بود دور هادورهمی از همیشه که امیر ولی نشه باورت شاید! خداحافظ و سالم بود

 عیاش   آدم یک بود شده نبود، رفیقاش با گذرونیخوش و سفر اهل وقتهیچ
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 رفیقام با که گفتمی بهم! هاشهگذرونی خوش و خودش فکر فقط که مسئولیتبی

 بر ت.س**م شب به شب و دعوتم، مهمونی امشب یا مسافرت، برم خواممی

 خودش به و بشه تنبیه بلکه تم،رف و کردم ترک رو خونه باری چند. خونه گشتمی

 زنگ حتی!گزیدنمی هم ککش امیر چون! کردممی بدتر رو کار رفتنم، با ولی بیاد،

 داربشمبچه گرفتم تصمیم! دیدنمی رو من اصال حالی، چه در و کجایی بگه زدنمی

!... نازایی گفتن همشون ولی دکتر پیش رفتم کنه، فراموش رو تو و بشه درست بلکه

 هم باری چند و عکس و آزمایش و دکتر هم باز کردم، اقدام هم باز نشدم، دناامی

 هر که این از شدم خسته دیگه سال 2 بعد خوردم،می بسته در به بار هر ولی! عمل

 وقتهیچ امیر ولی شدم، افسرده خیلی مدت اون توی... خوردممی بسته در به بار

 گریه خون و گفتممی دکترا از براش و پیشش نشستممی که بار هر نبود، پیشم

 مهم براش اصال اتاقش، توی رفتمی و شدمی بلند پیشم از تفاوتبی خیلی کردم،می

 خودش حال به بذارم گرفتم تصمیم! چیز همه از بودم شده خسته دیگه! نبودم

 کمی و کنم فراموش رو مونمشکالت کمی بلکه کردم، افتتاح رو مهد این اومدم باشه،

 آشوب فهمیدیم که این تا گذشت،می عادی خیلی زندگیم. کنم زندگی دمخو برای

 گفت بهم اومد...! کرد هندوستان یاد فیلش و زد امیر سر به جنون باز که! دخترته

 پیدا از وذوقی شوق چه با دونینمی پرسیدم، رو دلیلش وقتی جدابشیم، که بهتره

! داری دوسش هم تو دونممی ،شیممی جدا ازهم داریم ما سحر...! گفتمی کردنت

 هم باز اون دل نکنه که ناراحتم این از شم،می جدا دارم که این از نیستم ناراحت من

 توی بره هم خار یک حتی خوادنمی دلش وقتهیچ عاشق یک... دونیمی! بشکنه

 فرصت یک دوتاتون هر به! سحر! بشکنه دلش که این به برسه چه ش،معشوقه پای

 .هستین خوب زندگی یک الیق اون، هم تو، هم! یزمعز  بده دیگه

 .بشه بزرگ پدر، بدون نذار! آشوب خاطر به حداقل-
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 زدم،می رو هامحرف باید ولی گرفتم، رو وقتت ببخش کن، فکر خوب هامحرف به-

 ...!نمیتونم باشم، عذابش شاهد تونمنمی

 کنم،می ترک رو اقات کوتاه تشکر یک با پس بمونم، این از بیشتر نتونستم دیگه

 به کنممی گریه. دممی باریدن یاجازه هامچشم به شدم خارج اتاقش از که همین

 رینخوشبخت کردممی فکر همیشه که النازی خاطر به. کشیده امیر که زجری خاطر

 پدر مهر از دور که کوچولوم دختر برای کنممی گریه! خودم حال خاطر به دنیاس، زن

 خیابون کنار خیس جدول روی رمقبی بارون، زیر رفتن راه از خسته. رسید سن این به

 شینمی رد کنارم از سرعت به مردم کنم،می بغل رو خودم سرما شدت از و شینممی

 دیدمنمی رو چیز هیچ من زنن،ولیمی بوق هاماشین! سدیوونه خانم این که گنمی و

 :شدیم اکو سرم توی الناز یجمله تنها،! شنیدمنمی و

 فرصت یک دوتاتون هر به و برگرد!... بده دیگه فرصت یک دوتاتون هر به و برگرد-

 !بده دیگه

 :گیرممی باال رو سرم آقایی صدای شنیدن با

 که فهممنمی اما، زنهمی حرف داره... دیگه یکی هایچشم تو گردم،می تو دنبال به -

 تو دنبال به! نیست حالت و نگاه همون اما، چشات رنگ چشاش! گهمی چی

 از بشم عاشق خواممی من، جنونم مرز ب**ل! نیست نت*یا**خ وفادارم گردم،می

 شاید شاید! اینه دیوونگی شاید تو، شبیه یکم یکی هستم، تو دنبال همش... نو

 م،زنده خاطره لطف به... باشه زندگی دلیل گشتن، تو دنبال شاید! باشه افسردگی

 رو ماه تموم تا، دیدممی باید رو تو !هاشونترینشیرین همون

 رو فردا بخوام تا، دیدممی باید رو تو! فهمیدممی بیشتر کمی کمی رو، دنیا زیبایی تا

 مرز ب**ل پاشم، سحر هر عطرت با بشناسم، رو خواب عطرت با عطرت با. باشم هم
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 کمی یکی یکی هستم، تو دنبال ولی... نو از بشم عاشق خواممی من، جنونم مرز

 خوبه؟ تونحال خانم... شنوین؟می رو صدام خانم! تو شبیه

 :گممی و شممی بلند جام از و کنممی پاک رو اشکام

 آژانسین؟ یراننده شما. خوبم آره، -

 تون؟برسونم جایی خوایینمی بله، -

 :گممی و زنممی لبخندی

 .همسرم پیش برم خواممی آره، -

 : گهیم و دهمی تکون رو سرش راننده

 .تونبرسونم که شین سوار! خوب خیلی-

 رانندگی سرعت به که گممی و دممی رو امیر مطب آدرس و شممی سوار سرعت به

 :گفت راننده که گذشت قدر چه دونمنمی. کنه

 .رسیدیم -

 که در دم رفتم، مطبش سراغ به و شدم پیاده سرعت به کرایه، کردن حساب بعد

 .تو رفتم و کشیدم آسودگی سر از فسن یک بود، باز درش رسیدم

 و رفتم منشی طرف به! کردن نگاهم متعجب وضعم و سر دیدن با منشی و هامریض

 :گفتم

 دکترهستن؟-

 .برسه توننوبت تا بشینید تونیدمی! بله -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر fatemeh137500|  زندگیم اشتباه ترینشیرین رمان

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

249 

 

 منن؟ قبل نفر چند-

 .نفر 4 -

 .مونممی منتظر خب، خیلی-

 قرن دو مدت به انگار که انتظار کمی از بعد شینم،می هاصندلی از یکی روی و رممی

 سالن توی کسی منشی و من جز به بود، خالی هم مطب. رسید من نوبت گذشت،

 سمت رفتم و شدم بلند جام از منتظرمه، دکتر گفت که منشی حرف با نبود، انتظار

 .بستم آروم رو در و شدم وارد امیر زبون از بفرمایید شنیدن از بعد و زدم در امیر، اتاق

 آروم تمیز، و مرتب همیشه مثل کرد،می یادداشت رو چیزی داشت و بود پایین سرش

 .ایستادم روشروبه و رفتم برداشتم، قدم

 :گهمی پایینه سرش که طور همون

 چیه؟ تونمشکل بفرمایید، -

 :گممی و کنممی پاک انگشت با رو شهمی سرازیر چشمم از که مزاحمی اشک

 دکتر؟ کنی درمانش تونیمی... دلتنگیه مشکلم-

 :گهمی و شهمی بلند ازجاش من دیدن با و گیرهمی باال رو سرش متعجب

 کار؟چی اومدی جااین یعنی! جا؟این... تو! سحر؟-

 :گممی و کنممی ظریفی اخم

 اومدم؟ که شدی ناراحت-

 :گهمی و استهمی کنارم و بیرون میاد میزش پشت از
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 سرما که طوری این خیسی؟ چرا ولی! بشم؟ ناراحت شهمی مگه! نه که معلومه -

 !خوب دختر خوریمی

 :گممی و کنممی پاک رو اشکم

 جام؟این چرا بدونی خواینمی نیست، مهم-

 :گهمی و دهمی تکون رو سرش سرعت به امیر

 .بدونم خواممی چرا-

 امیر؟-

 امیر؟ جون-

 باشی؟ سرم یسایه خوایمی هم هنوز-

 :گهمی و کنهمی اهیکوت یامیرخنده

 !خواممی که البته-

 کنی؟ پدری مونآشوب برای خوایمی هم هنوز-

 !خواممی که آره-

 !شوهر آقای اومدی خوش دخترت و من زندگی به پس: گممی و زنممی لبخند

 .کنهمی ه*س*بو غرق رو صورتم و کنهمی بغلم محکم و میاد سمتم به ناباور امیر

 قولخوش وقت هیچ من! دادی بهم ایدوباره فرصت که نممخا مرسی سحرم، مرسی-

 بهت خواممی که قولیه این گروی شرفم بدم، مردونه قول خواممی بار این ولی نبودم

 .خوشگلم ذارمنمی تنها رو مونآشوب و تو دیگه امزنده که زمانی تا لحظه این از. بدم
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 یک خواممی امیر. نرم پیشت از خبربی وقت هیچ دیگه که دممی قول بهت هم من-

 گفتم که باری آخرین... نگفتم بهت ساله خیلی که چیزی یک بگم، بهت رو چیزی

 ساعت چند ولی کردم، سبکی احساس گفتم که وقتی بود، مونآشنایی اوایل همون

 دلم ته از و ندامتی، هیچ بدون بگمش خواممی االن ولی... شدم پشیمون بعدش

 !زندگیم اشتباه ترینشیرین رمدا دوست بگم، خواممی

 :گهمی و ه*س*بومی رو پیشونیم عمیق امیر

 !زندگیم اتفاق بهترین دارم دوست هم من -

 

 بودن رویای مثل اند،شیرین همیشه اما نشوند؛ تعبیر هرگز شاید که هست هاییرویا

 !تو

 پایان

 

 

 https://forum.1roman.ir/threads/41410/:  تایپ منبع

 رمان مرجع مانر  یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

https://forum.1roman.ir/threads/41410/
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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 Ailar.D|  جنون رستاخیز رمان

 Peyman_Behzadnia|  بسته چشمان با زندگی رمان

 نوروزی افسانه|  دَردْمآن

https://forum.1roman.ir/threads/70702/
https://forum.1roman.ir/threads/74782/
https://forum.1roman.ir/threads/69649/

