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 ییزی پا  یرمان: روزها  نام

  یانیم ابراه ی: هست یسندهنو نام

 : عاشقانهژانر

 

 :رمان خالصه

  یراد عشِق آراد و ه  ینکه ب  ی دختر یلدا یب،همراه با رق  یعشق  داستان
تنگاتنگ،   یبرنده دارد.عشق  یکعشق فقط   ینا یکرده است؛ ول   یر گ

ه فرنگیس نامج رن رمان  رمان مهــرگان  ده و ده دقیقهرمان    
اـمه رار  در هنـگ ــتر  ی ـی  دـی ـخاسسـ

حقایق از پِس فرجام آتشــی موه،د   
اه سییر مواا از فلی   برمی خیزنر. ـش

ــی می گیرد و در مـیان  آـگاـهان پیشـ
ی ی   رحاانههای ـصری  و بیتیقین

ـ ی ـرـه،ر ـمی ــی  . ـسنــرـمـن در ـتششـ
ان ـهای  ـنافرـجام برای ه ی سردن نـه

ای خیر  ان پی  و خم اختـل درون  مـی
شــ،د و آهی  و شــر  جانی گرفته می

گیرد. خاطرات در ِحرمانی محض  می
دهنر و ماضــی را به آتی  ریشــه می
های دهنر تا ســران ام با پی،نر می

 .ی  فرشته را رو به پرواز س،ق دهنر

رگی مردی ه روایتگر زـن از  ده و ده دقیـق
ــ  ســه خ،بینی  دودمــاِن تلــاخر اســ
وج،دش را اـحاـطه سرده. ـناـگه ـبا اتـلاقی 
ــاو  و دقیـقه ای فیر منتظره در ی  سـ

ــ،د.  هاــه زیز برایم منح،م می شـ
اش فروب و شــس ســیه نرگیآفتاب ز 

ــگی خانه ــ،د.  اش میمهاان هایشـ شـ
ایم را پر می ـیام اامـیری دنـی ر و  وـن سـن

او  ها و دقیقه ها انزجار می  از تاام ـس
ان تـاام ـنامشیـا  ـها پرت،ی  ـیاـبر. در مـی

ــراـزه اخ،اـنره سـ ان ـن اش پر ـقررت مهـا
گیرد و  شـــ،د و جای قیرگ،نی را میمی

ـــل  د  انـگـیزی در ده و ده  طـی،  صـ
 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ه و  این رنج  ـناـمه پر از دردـهای نگلـت
ــسین اســـ . زخم رون تسـ ای ـب ـه
ــرن م زن  نای دانم  تینگر بــاز شــ

دردها سـرن،شـ  ب،د یا زیز دیگر   
ــر می س سـ اهی قـی ا ـگ اب  اـم ر و ـت زـن

آورد و از موضشت ی  زنرگی پر نای
ی فرنگیس   ـناـمهگ،ـیر. رنجاز رنج می

اوی و درگیری انی اجتـا ـــت ای  داسـ ـه
ا اق پییس ـب اـز رر را در بر   ـق م،اد مـ 

ـگـیرد  زنــرـگی ـپر از ـپـی  و ـخم ـمی
ج،ان  خلرنگار ی داغفرنگیس سـ،هه

دانر این باال سـی زه میشـ،د. سمی
ها  های روزگار و موـضشت آدمپایینی

 .سشانررا به س ا می

 دانی،د دانی،د دانی،د

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%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
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%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3/
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صاحب عشق و   ی . چه کس یجان، مرگ و در آخر خوشبخت   یال تا پاجد
 شود؟یسرد خاک م  یهادانه  یسهم چه کس

 

 »یم اهلل الرحمن الرح بسم«

 

 یمارستان از ب  یشهگ مرخص مبابابزر  ی: مامان مطمئن یلدا

 یزمعز یشهلبخند کمرنگ بهم زد و گفت معلومه که مرخص م یه  مامان
ها   یز چ  ینو امتحان تو بده ، فکر ادانشگاه  راحت برو  یال....تو هم با خ 

  هم نباش 

مامانم برم    یاو گرفتم تا با زانت   یفملبخند گرم به مامانم زدم و ک یه
  دانشگاه

 و روشن کردم و راه افتادم  ماشین

  یتقه به در زدم که اقا یهو گرفتم تو دستم و طبقه باال رفتم و  کیفم
 :استادمون گفت یصالح 

  : بله صالحی

 :گفت  یغو با ج  یداز بچه ها کل کش  یکی هک
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  مبارک بادا  یشاهللمبارک بادا ا  یار 

  یشدماز خجالت اب م داشتم 

 . م نشستم یصندل  یبود بهش گفتم و رفتم رو  یراهبدوب  یهرچ دلم  تو

بود. اسمش   یسشسال تدر یناستادمون بود که تازه اول یصالح   اقای
  و هشت سالش بود  یمحسن بود و س

  .یوندمن اصال ازش خوشم نم  یا اخالق بود ولب  و  خوشتیپ

که داشت به بچه ها    یصالح  یاقا  یفکرا بودم که با صدا  ین هم تو
  به خودم اومدم ید عنوان تقلب نکن یچبه ه فتیگم

  شروع کردم یمبرگه رو گرفتم و با بسم اهلل الرحمن الرح 

  پاسخ دادمارمان و به سوال ها  یلدانوشتم  یمنام و نام خانوادگ جلوی

  یگرفتمم ینظر خودم نمره خوب  از 

  یدمگفتم و برگه رو به استاد دادم و سر جام نشستم  که د  یاعلی  یه
 . یکردکه کنارش نشسته بود داشت تقلب م  یوسفی  یبهاره از اقا

  متاسف شدم یوونهدختره د  ینا یبرا واقعا
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بلند   یل یداشت که خ  ییخرما  یبود موها یباییدختر ز  یماز حق نگذر اما
  یر و همه اجزابلند حالت دا  یرنگ و مژه ها  یاب  یبود با چشا

 .یومدصورتش بهش م 

که به    یم ربع که وقت استراحت بود  منو بهاره وارد سالن شد یه بعد
 :بهاره گفتم

بچه ها   یاز رو برگه  یکه سر امتحان داشت   یترسیدی واقعا نم   بهاره
 یکردی؟تقلب م

دوست   یخوانقدر خاطر منو مه بچه ها انماشاهلل هم یزم: نه عز بهاره
 بدن به من چه دارن بهم تقلب 

 !: اره جان عمت همشون یلدا

 : خب اکثرا  بهاره

سرجامون   یکی یبا صدا  یهوکه   یکردمبهاره خنگ بحث م  ینبا ا داشتم 
 (یم)بسم اهلل الرحمن الرح یمشد یخکوبم

  یادره م مون بود دا  یپسره که همکالس یه یدمکه برگردوندم د  رومو
  بود یش سامان   یلیسمت بهاره فکر کنم فام

 :بهاره و بهش گفت یشرفت پ 

  تقلب خوش گذشت  یزمعز-
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  یلیبود ارامش خودشو حفظ کرد و خ  یدهکه ترس  ین هم با ا  بهاره
 :گفت  یلکس ر

  عشقم  یندازی گردن من م   یدار   یخودت تقلب کرد یزمعز یهچ-

 :بهش گفت  یپوزخند حرص دار  یههم با  پسره

  یو نگاه کنن م  ینکه بهشون گفتم برن دورب   یقم اون موقعباشه عش-
 یزممممم عز یفهم

 یاره و کش دار گفت تا حرص بهاره رو در ب  عزیزم

 یههم که تا اون موقع متوجه من نشده بود رفتم سمتش و  پسره
  گوشش  یر خوابوندم ز  یلیس

اشتم  رفت با تعجب د ید ببخش یهبهم زل زد و با  یهم  با ناراحت  پسره
بهش نگاه چپ بکنه تا آخر   یکینبود که  ی اخه ادم یکردمش نگاه م به

  یهزده بودم اما بهم   یلیعمرش عذاب ش نده اون وقت من بهش س
 اصال  یکردمگفته بود و رفت داشتم هنگ م  یدببخش

 یکرد نگاه م م یلبخند قدرشناسانه ا یهنگاه به بهاره انداختم که با  یه

حاضر   یتا سر کالس بعد یمم و با هم رفت رفتم و دست ش و گرفت منم
 یم ش

  یم از کالس به سمت خونه حرکت کرد بعد
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  یهر کار  یکردمم  ینرو تمر  یاضیاتاقم بودم و داشتم مبحث ر توی
استراحت کنم و بعد حلش   یکمکردم   یسع یرفتتو مغز م نم یکردمم

  ن مامان باز شدکه برم سمت تختم که در با هل داد  یستادمکنم ا

چه کنم چه   یگفتم یرفتراه م  یکه مامان ه   یکردم ب نگاش م عجت با
  ینگفت برو رو تختت بش  یدمتعجب منو د ی نگاه ها  یکنم که وقت 

 نشست و گفت  یصندل  یمنم رو تخت نشستم و مامانم  هم رو  و

  یان)لندن( بودن دارن م یس که انگل  ینبابا که مثل ا  یکه دختر خاله  
که   یمافتاد  یمهمون  یهجوون   م اخگفت   ی منم با خوش حال که  ینجاا

  یهگر  یر مامان زد ز

   :که گفت  یکردمو البته تعجب داشتم به مامان نگاه م   ینگران  با

  ینبه بابات ا ی چه طور یستن یگه بابابزرگت رفت بابابزرگت د  یلدا-
 .یمخبر و بد

که    یکردمهنوز تو شوک بودم و داشتم با ترس به مامان نگاه م من
 و رفت تا درو باز کنه یدکش   یزنگ خونه اه   یمامان با صدا

اقاجونم زنده نباشه خودشون بهم   یشدداشتم باورم نم یبی عج سردرد
 .یشهگفته بودن حالش خوبه و امروز مرخص م
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که گرفتم    یا یجهتحمل نداشتم و با سرگ  یگهد یکردداشت خفم م بغض
  .از حال رفتم

 .....ردم ودکتر و پرستار چشامو باز ک یالکل و صدا  یبو با

نگاه   یرونبه ب  یرهدکتر چشانو باز کردم و خ یالکل و صدا  یبو با
که داره به سمتمون    یدمبابا رو د یدختر خاله   یکه ساره بچه   یکردمم
  یادم

ام ربط به بابابزرگم  باب یبراتون سوال باشه که چطور دخترخاله  شاید
  یدند و برا داره خب چون پدربزرگ و مادربزرگم دخترخاله پسرخاله بو

 .هردو طرف با هم نسبت داشتند  یها  یلهم فام ینهم

بابام به خودم اومدم که   یدست ساره بچه دخترخاله  ی تکون ها با
 :گفت

  اومده یینپا یلی فشارت خ  یگفتدختر دکتر م ی تو که ما رو کشت -

  رو به ساره لب زدم یدیببخش  یه با

  بابا و مامانم کجان-

  ساره گفت  که

و    یخورهدستت به گلدون م یره م یج سرت گ یتو وقت ه ک  ینمثل ا-
  ی که بره در و برا  ینشکستن قبل از ا یبا صدل یشکنهمادرتمم یوفتهم
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و تو همون زمان به بابات  هم    یشدهکه چ   ینه تو رو بب  یادبابات باز کنه م 
که   ین مثل ا یرهم یمارستانو بابات به سمت ب یگهم یتتسل یههمسا یه

  یهم هستند ول یگهبودند و دو تا عمه د ارستانمیعموت ب تاهر چهار 
اصرار داشت   یلیمامانتم خ یادکه ب  یرهبگ  یطعمه ارزو داره از المان بل 

ش کردم  که    یاس راض خواهش و التم یبمونه اما من با کل  یشتپ
به اراد )  داداش   ی بمونم و هروقت هم خوب شد یشتبزاره من پ 

  مراسم  ببرهما رو   یادساره( بگم که ب 

 رو به ساره گفتم  منم

که اول منو ببره خونه تا لباسمو عوض کنم    ید به اقا اراد بگ  یشهاگه م-
  یشهالبته  اگه م

  از غم بود گفتهم با لبخند که به خاطر مرگ اقاجون پر  ساره

  جان  یلدا یشهچرا نم-

 .شد یر از گوشه چشمم سراز یبه خاطر اقاجون اشک  منم

شدم و ساره هم رفت تا به اراد  اره بلند  با کمک س یقهاز چند دق بعد
 .                                                                   زنگ بزنه

مد دنبالمون و منو ساره هم سوار  او  ینشکه با ماش   یم اراد بود منتظر 
  یمشد
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دادم که اونم مثل   یسالم یهلب   یر جلو نشست و من پشت و ز ساره
 .ابمو دادم جوارو ینطور من هم 

داخل خونه تا لباسمو عوض کنم به اراد و ساره هم گفتم که تو    رفتم
  منتظرم بمونند که اونا هم با لبخند قبول کردن یا یقهده دق یه ینماش

زانوم بود و    یینکه تا پا  یمانتو بلند مشک  یهبا  ی شلوار مشک  یه
بستم  زدم و با کش ییموهامو هم باال یدمهم کلوش بود پوش ینشاست
  هم سرم گذاشتم  ی شال خاکستر  یه

به   یلیخ یمطوس یخوب شده بودم مخصوصا که اون چشما خیلی
  .و درکل فوق العاده شده بودم  مدیوشالم م 

  اراد شم  ینگرفتم و رفتم تا سوار ماش   کیفمو 

که همه لباسامون پر اشک شده   یکرد م  یبا غم مداح  یجور  یه مداح
  بود

بود   یریناسمش شدخترعمو م هم که   ها رو پخش کردم و شیرینی
 .ها رو پخش کرد  ییچا

خونه مادربزرگ م بمونه که مامان بزرگم   یادپدرم ب  یبود دخترخاله   قرار 
اصرار هم   یمرگ شوهرش و منو مامانم با کل  ینداشت برا یحال خوب 

دو هفته   یکی ین که ا  یمکرد  ی بابا هم مامان بزرگ و راض یدخترخاله  
  برن المان یخواستنبابام م  یچون باز دخترخاله رو خونه ما باشن  
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هم داشتيم هم ما   ینسبتا خوب  یمون دوبلکس بود و وضع مال  خونه
 .یلهم کل فام

 شدم  یدار ب  6ساعت  صبح

و چون اراد هم   ینقره ا  یشرتگشاد به همراه ت  ی شلوار مشک  یهرفتم  و
 .بود مجبور بودم شال سرم کنم

و صورتمو شستم و رفتم تا  شتم گذا  یشال نقره ا  یه ینهم  برای
 .                               صبحونه بخورم

*** 

  یگهد  یلیو آروم لب زدم آراد که با س  یکردمداشتم به جلو نگاه م   ناباور 
 .هم که رو صورتم زد ، دهنم بسته شده بود یا

همون   یرو به سامان   ینهم  یبرا یفم فکر کنه من ضع خواستی نم  دلم
و رام و گرفتم برم خونه که   یخوامگفتم معذرت م   کردم و  خودمون یر ام

رو رو خودم حس کردم و با   یادیش فشار زبا گرفتن بازوم توسط دست
بهم   ی ، دست منو ول کن ، به چه حق  ی کرد  یداد بهش گفتم چه غلط 

 !!!، هان ؟ ی دست زد

  ینو هلم داد انداخت تو ماش ید بازوم و محکم تر کش یشخندن یهبا  که
لحن   یهبا  یکردم یکه همونطور که رانندگ   یروندداشت م سرعت  و با

  گفت  یمسخره ا 
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برم به کارام برسم که خاله بهم گفت، دخترم دانشگاه، امروز   استم یخوم-
  خاله یاریشب یبر یشهم  یمباهاش بد برخورد کرد یلیخ

من عشق و   یبله خانم داره برا یدمکه د  ینجاقبول کردم و اومدم ا منم
  یکنهم  یعاشق 

  یبود که زودتر برا ینا یسر صبحانه ات برا یپس بگو رفتارها  یگهد آره
و    یارینخودتون ب  یبچه هم برا  یهو پس فردا  یریبگ ی خودت عروس

  ینو مجنون بش   یلیل

  دفعه داد زدم  یهو   یکردمتعجب داشتم بهش نگاه م  با

همه مثل   یفکر کرد یزنیدر مورد من حرف م ی ، دار یکنیم یغلط  چه
  واقعا برات متاسفم  یانح یتو ب 

 

فکر کرده بود   یخودش چ  یششدم. پ یادهپ  ینشگرفتم و از ما  یفمو ک   و
 الدنگ  یپسره 

مو گرفتم تو دستم و اهنگ با من قدم بزن و انتخاب کرده بودم  گوشی
به بعد   ینباشه از ا  یادم یدبودم با یاوردههم همرام ن یهندزفر  یه

  یارمهمرام ب
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  : آتش مهران

  من قدم بزن با

  یمن قدم بزن حاال که با من با

  ام یکه بغض  حاال

  یکه سهمم  حاال

  دست و پام یلرزهمن قدم بزن م با

  یام؟تو کجا ب یتو کجا برم ، ب  بی

 

خونه شدم و محکم در و بستم و رفتم تو اتاقم در اتاقمم با شدت   وارد
  بستم یاد ز

 : یگهو م یزنهم  مادرم داره در  یدمد یقهدو دق   یکیاز  بعد

. خب باالخره حال و  یمصبح باهات بد حرف زد  یدخب ببخش   دخترم
  یمکه مارو ببخش بد حرف زد  یم ندار یروز خوب 

  دلخورم  ینااز دست ا یکنهمادر ما رو باش فکر م هه
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مامان آراد   یخواستمرو تو دلم نگه دارم و م   یزینبودم چ یکه ادم   منم
 : گفتم  ردم صدام وبلند تر ک ینهم یهم بفهمه برا 

نه به   یالبته هستما ول یستممن از دست شما ناراحت ن مامان یر نه خ-
  یادب  یو فرستاد  یتشخص  یآدم ب   یهکه   ین خاطر امروز صبح به خاطر ا

  دنبالم 

  مادر یگیکه پر از تعجب بود  گفت : آراد و م  یی با صدا مامانم

م آره مامان  م کردم و گفترو به مامان  یهبار با گر یندر و باز کردم و ا منم
  یتوشخص یاون پسره ب  یگمم آراد و 

امروز عموتم به   شنونی دارن م یناهم گفت : زشته دخترم خاله  مامان
حرفات ناراحت ترشون   ین با ا یمارستانه خاطر اقاجون سکته کرد و ب

  نکن

که از سکته کردن عمو تعجب کردم اما همون بحث خودم و ادامه   منم
 دادم 

 بشنوه یدبگم مامان بزار خاله بشنوه اصال باوم تر چرا آر _

  با داد گفتم ینهم  برای

  ی کار کرد جلو  ی چ   یدونیبار اومده مامان م  یکه پسرش چ   ینه بب یدبا_
 بهم زد مامان ابروم و برد  یلی، س ید دانشگاه بازوم و کش
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مادر ، آراد اصال دسته بزن   یگیم یزد تو صورتش گفت : چ   یکی امانمم
  نداره

  هم داره  یلیاروم تر کردم و گفتم : داره مامان ، خ  یکمصدام و  منم

 .یستادمبه سمت اتاقم برم که با زنگ در سر جام ا اومدم

  یرفت تا در و باز کنه ، منم خواستم برم تو اتاقم که دختر خاله   مامان
 یگم به بعد اسمش که سارا هست و م  ینکه از ا  بابا

  یادگفت : صبر کن تا اراد ب  

 اخه به من چه  هووووففف

بسته شدن در اتاق رومو به طرف در   ی با صدا یقهدق 10از حدود  بعد
اون در نظر گرفته   یچند وقته برا  ین که ا  یاراد وارد اتاق  یدمکردم که د

  .شده بود ، رفت

مسئله    یناز اراد و ا یحرف  یگهکه گفت : د  دم یستامامان ا  یشپ  رفتم
  یزنینم

  مامان ، اخه اون یچ   یعنیتم :رسا گف ییبا صدا منم

که پر از تحکم و داد بود    یی نزاشت حرفم و کامل کنم و با صدا مامانم
 گفت 
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از   یگهد ینمکرد تو هم برو و تو اتاق ت و نب  یمعذرت خواه  یگهبسه د-
 ی حرفا بزن  ینا

اون فکر چرت   یعنیمحکم در اتاقم و بستم و وارد اتاقم شدم پس  منم
 .مامان  یلوج یاورد شو به زبون ن

  یوقت بود منتظر بودند تا همه چ   یلیخ  یادقرار بود عمه آرزو ب  امروز 
قرار بود امروز ناهار   یومدند امروز داشتند م ینهم  یبرا  یانجور شه و ب 
 . یگهساعت د یکحدود  یعنی یادعمه آرزو ب 

 تا حاضر شمم  ینها  یدوش گرفتم و اومدم جلو   یه ینهم  برای

و   یدمپوش یاهس ی جوراب شلوار یهبا   یوپ توپکت دامن قرمز رنگ ت  یه
  رنگ مو سرم کردم یموهام و به حالت باال زدم و شال مشک 

خط چشم   یههم  یمطوس یچشما  یر رژ قرمز رنگ کمرنگ زدم و ز یه
  کردمنگاه   ینهو خودم و تو ا یدمکش 

  قشنگه یلیخ  یقشنگ شدم اخه ست قرمز مشک  یلی نظر خودم خ  از 

*** 

  بعد یقهو پنج دق  ساعت و چهل  یک
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زنگ در مامان رفت در و باز کنه منم   یکه با صدا   یم مبل نشسته بود رو
مامان   یمرفت  یبلند شدم و همراه مامان و ساره و اراد به سمت در ورود

  یومدکه خواب بود تا دم در ن  ینبزرگ هم به خاطر ا

دلم   ییل خ  یدماومدم و به در هال نگاه کردم که عمه رو د یرونفکر م ب از 
 بغلش کنم براش تنگ شده بود بدو بدو به سمتش رفتم تا 

) پسر عمه ام ( رو مبل   یراد و خوش و بش عمه آرزو و ه   یاز روبوس بعد
  . نشسته بودند

و حرف مامان و    یکردسر بلند م یبود و گه گاه  یسر ش تو گوش هیراد
 دمامان و عمه هم. که غرق در صحبت کردند بودن  یکردم  ییدعمه رو تا

...  

 

و آروم   یکش یلیآراد خ ین اکه   یختم ر یم  یوانرو تو ل ییداشتم جا منم
  نشست یراده یشو رفت پ   یزدقدم م 

  کالستون به خوره فرق سرتون  اه

  کنم  یعپسره آراد و ضا  ینکه ا  ینا یبرا منم

جان حتما   یلداو اومدم ببرم که مامان گفت :   یختمنر ییاون چا برای
 ر و باز کن خاله ساره ست برو د 
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تونم پسرشو  یکه نم  ین ا ی جلو  یگهد یچیآالن وقت اومدن بود ، ه  اه
 یزمبر ییآراد هم جا  یکنم ، مجبورم برا  یعضا

 هوووفف 

  یگهمامان حواست کجاست برو در و باز کن د یلدا:  مامان

  و گفتم  یرونمنم از فکر اومدم ب 

  به سمت در رفتم یعمامان ، االن و سر باشه

  ین؟به خوخال سالم

  دخترم، خوبم یمرس_

  :اروم بهم گفت و

  ست؟ یناعمه ا یبرا  ینگهکه تو پارک   یاهه س ین ماش این

  گفتم  منم

  خاله جون اره

  یکردکه داشت بند کفش شو باز م   ینطور هم  و

  لب گفت پس اومدن زیر 

مون   یکفش شو در اورد و جلو تر از من وارد خونه شد و منم در ورود   و
  مبل نشستم یتم رو و بستم و رف 



 

 
19

یانیم ابراه  ی | هست  ییزیپا یرمان روزها  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

  یکنندانقدر صحبت م یشنخسته نم  هوففف

هم با هم....  یرادو اراد و ه   یزدندو مامان و خاله که با هم حرف م  عمه
 تنها  یفقط من مانده ام تنها

  ینهم  یر عمه بچه افتادم دخت یاناک  یادفکر بودم که   یتو همینجور 
  پس کو؟ یانابلند گفتم عمه جون ک  یرادعمه ارام و خواهر ه

  که رفته دانشگاه  ین گفت مثل ا  عمه

  تعجب گفتم دانشگاه،  دانشگاه که جمعه بسته ست با

  هم گفت عمه

  یرهبار بهش گفتم،  حرف من که تو کله ش نم یستدو   یدونم،م اره

  دختر ینرفته ا  یبه ک  نمیدونم

  یا  یلهشکستن وس  یواال که صدا  یدونمبگم نم  اومدم  با خنده ممن
  اومد

  ی که من با نگران   یگشتند داشتن با تعجب دنبال مکان صدا م  ینا ا مامان
به سمت اتاق مامان بزرگ  یعو ترس بلند گفتم مامان بزرگگگگ و سر

 ... رفتم که



 

 
20

یانیم ابراه  ی | هست  ییزیپا یرمان روزها  
 

  یستاون مامان بزرگ ن نههه

که    ید و گلدون تخت افتاده بو یور  یهوشک ب   یترس به مامان بزرگ  با
 .شدم یرهتوسط ضربه دست مامان بزرگ افتاده بود خ

*** 

  ی جا شلوغ بود مامانت رفته بود به اورژانس زنگ زد تو غش کرد همه
  یمارستانب  یمتو رو اورد  یممن و اراد اومد

من و تو هم که همراه اورژانس   یبابا  یکرد داشت عمه تو اروم م   هیراد
   ستانیمار رفتند ب

بعد از تموم شدن حرف   یدادمساره گوش م یشتم به حرف ها دقت دا با
  رو مو کردم طرف ساره و گفتم  یماشک یساره با چشا 

سرمم و بکنه نگاه کن   یبه دکتر بگ  یشهساره حال من خوبه م ببین
  تموم شده

  رفت یرونگفت و به ب  یهم باشه ا  ساره

  تمنشس یمارستانصاف کردم و رو تخت ب خودمو

 یلی که فام   یکردمخداروشکر م  یشهبود واقعا هم یچه دوست خوب  ساره
 . مثل ساره داشتم

  یکنمفکر م   ینامامان بزرگم مرده دارم به ا  یم،حاال بگذر خب
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  .....شد یر از چشمام سراز  یدر پ یپ  ییمامان بزرگ اشک ها یاد با

*** 

  سال بعد یک

 

  مو در آوردم و انداختم رو مبل  مقنعه

  سته شدمخ  یلی، خ  آخ

تر و   یشرفتهپ  یلیدانشگاه خ   یگذشت درس ها  ی که م  ی روز هر 
  اومدم یرون مامان از فکر دانشگاه ب   یبا صدا  یشدتر م یشرفتهپ

  یلبگم ، تا وسا  یرو مبل آخه من بهت چ  یباز تو مقنعه تو انداخت  یلدا_
  یممهمون دار یامشبناهار بخور ی حق ندار ی تو تو اتاقت مرتب نکرد

  یفباز همه جا رو کث  یایاون وقت تو م یمیرمم یخستگ   رم از دا  من
تازه من انقدر خسته شدم وقت نکردم ناهار درست کنم ،    یکنیم

بزن   یزیچ ی، املت  یتخم مرغ  یه یا ب  یمرتب کرد  تاقتلباساتو که تو ا
 . بخور یر بگ

ترو خدا ، اوال سالم ، بعد   یر زبون به دهن بگ یقهدق   یهمامان  یوا  ±
  یناهار برا یهستند که اصال وقت نکرد   یشم ، و مهمون ها ک شم چ

  یدختر خسته ات درست کن
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  یناعمه ارزوت ، عمو هات و ساره ا_

 تازه امروز بهت گفتن  یانب یخوانهمه ادم م  ینا ±

اون ها هم ساعت ده و   یدی زود خواب  یشبنه امروز نگفتن ، تو که د _
امروز م   یانب یخوانهم م یناا گ زدند گفتند البته عمه ت گفت کهزن یمن

  که بهت بگم که  یدمتدانشگاه ، من اصال ند  یکه صبحانه نخوردن رفت 

  خودتون مرتب کنم یلباس ها مو به گفته   یرم، خب باشه من م  اها±

  یم به من کمک کن  یکمکه   یاباشه فقط زود تر ب_

 باشههه ±

و سرم و   بگم بهت کل کمرم یمامان آخه من چ دلم  ییکمرم ، وا  آخ
  کردم  یز بدنم درد گرفت از بس همه جا رو تم ی جا   یمه دلم ، ه

  یگهد  یدیدستمال کش  یشهش یه ی کار کرد  یخبه خبه ، دختر تو چ _

  که  ی من خسته نشد مثل 

املت   یههمه کار کردم   غذا هم  ین، ا یکردمم یدکار با   یچ   دیگه±
 نخوردم که  یشتر ب

حاضر شو که مهمون ها   یعرو سرباشه دختر م اصال من اشتباه کردم ب_
 یرسن م
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  ی حاضر ش  یریاما مگه خودت هم نم یرممن م باشه±

 حاضر شم  یرمسر بزنم  بعد م یه یمهنه من برم به ق _

  ، خب باشه آها±

  حاضر شم یدکه وقت حموم رفتن ندارم پس فقط با  االن

و    یخوردبه مخمل م یش تا زانو م بود و کم ی بلندکه   یخاکستر  یز بل یه
 .یدمپوش ی شلوار مشک  یهاه همر 

رنگ   یشال مشک   یهکردم   یسشفرق وسط گرفتم و از پشت گ موهامم
  خوب شدم  یلیهم عطر زدم از نظر خودم که خ  یم انداختم سرم و کم

رفتم   یفونکه زنگ و زدن به سمت آ   یرمم و از اتاق بگ  یلموبا اومدم
 .و عمه هستن  یراده  یدمد

ها    یمهمون   یلی، خ   یرانوندگار شدن اامن  یرادیکه ه  یچند وقت  ینا تو
 .یومدندما م یخونه   یلیخ  یناشد و مخصوصا عمه ا یاد ز

  یمیصم یلیخ  یهم رابطه   یل فام  یحت  یپسر یجبا ه  یادکه ز  ین ا با
  یها  یخوب شده و شوخ  یلیرابطه م خ  یراداما با ه  کردمی برقرار نم 

 یکنیم با هم م  یاد ز

 مامان به خودم اومدم   یصدا  با

  ان ؟ ی، ک  یکنیچرا در و باز نم  ییمامان کجا دایل_
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  یکنم هستند مامان ، االن باز م یناعمه ا ±

  باشه دخترم _

  یعمه جون خوب  سالم±

  یدمنم خوبم شما خوب یعمه جان  ، تو خوب باش  یارزو = مرس عمه
 {ن } مادرمهجا یممر

  ، یستادیددر ا  یش، چرا پ  یمارزو جان ما هم خوب ی= مرس مامانم
  ؟ یستندجان ن  یراده یتو  ، راست  ییدفرماب

تو گفت :   یادکه ب  یکردارزو همونطور که داشت بند کفش شو باز م  عمه
  یکنهو پارک م  ینچرا اومده ، داره ماش

مرتب کردم تا برم پخش کنم ، همه اومده   ینیها همه رو تو س فنجون
و هنوز   نیرااومدن ا یهبودند به جز شوهر ،  عمه ارزو چون چند وقت 

رو   یهفته ا  یهکارش   ی برا ینهم ی نصف  کارهاشون تو لندن مونده برا
  یگرده رفته لندن و پس فردا بر م 

  ها رو پخش کرد یرینی ها رو پخش کردم و ساره هم ش  ییچا ی همه

  یانابود و من و ساره و ک یدختر خونگرم یلی}خواهر  آراد { هم خ  کیانا

 یم شد یمیبا هم صم  خیلی

  ور ینم نشسته بود و ساره هم ا ی اون ور صندل یرادم هشا موقع
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  یراداما خب مثل ه  یمبهتر شده بود یبا هم کم یهو بعد اون قض   آراد
  نبودم یمیباهاش صم

 ینداخت م  یبه رو به روش نگاه  یرو به رو و نشسته بود گه گاه  آرادم

داشت کدوم مون و نگاه    یدونمهم کنارم نشسته بود نم  یاناک   چون
  دیکر م

  : آروم کنارم گفت هیراد

  ینهبش یهکنار من که خال  یاد ب یبگ  یانابه ک  یشهجان ، م یلدا  ببخشید

  زدم و گفتم آره باشه حتما  یلبخند یرادرو به ه منم

  لبخند جواب مو داد متوجه منظورش شدم یهاونم با  که

ن  شده بود چو یعصبان  یکردرو نگاه م   یاناکه اراد داشت ک  ینکنم از ا  فکر 
 .داشت یرتغ یلی خ رو خواهرش 

  رو  یاناک   یا  یکردداشت منو نگاه م   یدونمخود من نم  البته

 

 

..... 

  به امشب فکر کردم یدمتم رو تختم دراز کش رف یلبا فام  یخداحافظ  بعد
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  ییجورا یهدعوا کرده بودم اما خب   یلیکه خب با آراد قبال خ  ین ا با
 . کرده بودم  یدا و پ ییمهرش به دلم نشسته بود و بهش حس ها

همش به من نگاه   یاناک   ی امشب به جا یخواستدلم م   ینمهم  برای
  یکردم

  یکردداشت به من نگاه م   یدشا یدونمخودمم نم البته

  یلیخ یرادکه با ه  ین چرت خودم کالفه شدم با ا یفکر ها   ینا از 
 .دوست داشتم  یلیبودم اما من آراد و خ یمیصم

  ساعت چنده مامان وای ±

 یازده _

  یر د  یدم، امروز با یگهد  یدمخواب یر د   یشبشد ، د یر آخ دانشگاهم د ±
  مامان  ینکردم  یدار کنمچرا تو ب   یکار شم آخه من چ یدار ب

امروز پنجشنبه ست خب تو که کالس   یزنی هوف دختر چقدر غر م_
  یندار

افتاد   یادمفکر که   یا یهحرف مامان به خودم اومدم و بعد ثان   ینا با
  یدمکش  یاز  سر آسودگ  ی جشنبه ست نفسواقعا امروز پن

، من که داشتم دغ    یزودتر بگ   یشدم  یزیتخب مامان جان چ ±
  یکردمم
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  یزنیحرف م  یدار  یز ر یه یدیخب دختر تو که امان نم  _

اومدم و موها م و   یرون ب یبهداشت  یساز شستن صورت م از سرو بعد
  بستم

  ینمبب یقیاز طر یدمهر وقت که اراد و د  یخواستمامروز به بعد  م از 
 نه  یااونم منو دوست داره 

**** 

رو دوست داره    یکه کس   یست کنم بهاره ، دست خود آدم ن  یکار چ  خب
  یادخود به خود به وجود م یگهنه که عشقه د یا

فکر کن   ی عاشق بش یخوره چرت و پرت نگو دختر ، آخه اصال بهت نم _
  یاد، به خدا که اصال بهت نم یتو عاشق بش 

 

  یبهاره ، با هزار شور و شوق اومدم بهت گفتم دار یبد  یلی خ ±
  یکنی ه ام م مسخر 

گفتم خو    یفدات شم ، حاال خوبه مگه چ  یددلم ، ببخش یز باشه عز _
  ش چطوره یافهو ق یپ رو ول کن ، ت یناآخه  حاال ا

که اومدن    یل اوا یدونیخب م  یقشنگه  ول  یلیاوم ، از نظر من که خ ±
  یمعوا داشت با هم د یلیخ یرانا
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  یجلو یر پسره امبا اون  یکه گفت   یهنکنه همون کس ینیمصبر کن بب _
  دانشگاه دعوا کرد

  اومممم آره خب خودشه ±

  ینمشبب  یدطور خب پس حتما با ینپس ا _

به  یسر یهحرف زدن با بهاره تلفن و قطع کردم و رفتم    یاز کم بعد
 .درسا م بزنم آخه پس  فردا امتحان داشتم

شدم چشام و با دستام مالش دادم و   یدار ب  یمزنگ گوش  یاصد با  صبح
  رو گرفتم تعجب کردم ، آراد بود  ی بهتر شد ،رفتم گوش یدمکم که د  یه

  یهبودم حسم نسبت بهش چ یدهاسترس گرفتم ، چون تازه فهم یکم
  بود جواب دادم یبا هر سخت  یول یکشیدماز خودمم خجالت م  یحت 

 الو ±

 !خوبن ؟ ینا ؟ خاله ا نی= سالم  ، خوب  آراد

 شده ؟  یزیخوبن ، سالم دارن چ  یمرس ±

  بشه یزیچ ید =خداروشکر که خوبن نه چرا با اراد

شده   یزیچ یدگفتم شا  ید باره به من زنگ زد ینها ، خب آخه اول ±
  باشه
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آوردم خب   یر که شماره تو از کجا گ  ی = اوم خب اگه ناراحت شد آراد
هت زنگ  شو گم کرده من ب یگوش  نداشتم ساره بهم گفت  یمنظور بد 

  بزنم چون شماره تو حفظ بود منم گرفتم و بهت زنگ زدم

، ناراحت نشدم شماره مو   یستید ن یبهکه غر  یستشما ن  ینطور نه نه ، ا ±
شده که زنگ   یزیموقع صبح چ  ینکم تعجب کردم که ا  یه فقط   یدگرفت 

 ید زد

 

  اومده باشه گفت یادش یز چ یهکه انگار تازه    آرادم

بگم ما   یخواستمزنگ زدم م  یبرا چ   یرفتم یادماصال داشت  ی:  وا  آراد
  ی مسافرت چند روز یمبر یخوایم، البته فقط جوونا م یلفام ی بچه ها

 یایدشمال ساره گفت به شما هم  بگم ب 

 

  حرفش ناراحت شدم یناز ا خیلی

که ساره بهش    یگفت و نم  یکردخودش منو دعوت م  یشدم ی چ  مثال
 نگ بزنهگفته به من ز 

  اومدم یرونآراد از فکر م ب یصدا با

 یاین؟ شد م ی= الو چ  آراد
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از خانواده م اجازه   یدوقت بود شمال نرفته بودم اما خب با خیلی
  گفتم  ینهم  یبرا یگرفتمم

بعد به   یگیرماز خانواده م اجازه م یوقته نرفتم ، ول  یلیاوم ، خب خ  ±
  یدمم  ساره جان اطالع 

 شده باشد برم  یرم ، من د یدندار ی خب کار  یدراحت = باشه هرطور  آراد

 اه  یاآ  یشهم یزیوقت تو بده به من چ  یقهزد تو ذوقم خب دو دق بازم

 خداحافظ  یدنه ممنون از لطف تون به ساره سالم برسون ±

   یدسالم برسون یناشما هم به خاله ا  یرسونم م یتونو= ممنون  ، بزرگ آراد
  خدانگهدار

*** 

ساره   یلند ها هستند ، همه فام یک   بزار برم مگه  مامان ترو خدا ±
بچه   یناو م  یوانهست تازه ک  یرادهست ، آراد هست ، ه یاناهست ، ک 

و    یوانساره قبال بهم گفته بود که ک یانچونب یخوانعمه سانازم م  یها
 یم هم بر که همه با  ینند بچ  یبرنامه ا یه یخوانم  ینام

  یدونیدت م  خوحاال یده از نظر من که بابات اجازه نم _

 یره کردم مامان و که به بابا زنگ بزنه و اجازه شو بگ   یهزار اصرار راض  با



 

 
31

یانیم ابراه  ی | هست  ییزیپا یرمان روزها  
 

خونه خودت   یادتو خب صبر کن بابات ب یچقدر هول یگفت م  یه  مامان
  بهش بگو

خره  ش کردم تا خودش زنگ بزنه و بگه باال یبا هزار تا اصرار راض منم
شد بعد چند تا   ینمو هم   یکردقبول م   یشتر بابام حرف مامان مو ب

 بابا قرار شد منم برم  یها   یحتنص

گرفتم غروب بشه و بعد    یم که نگن چقدر زود اجازه داد تصم   ین ا برای
  یامبه ساره بگم که م 

*** 

  یساره جان خوب  سالم±

بار من و ساره جان   یهو شما  یمخانم ، چه عجب ما نمرد  یلدابه به  _
  یصدا کرد 

  بهت یگم م  یراهدارم بد و ب هر روز انگار   یگیجور م   یه،  واه±

 از اون بد تر  _

خبر خوب   یهها رو ولش کن .....   ین تو ، حاال ا یهست  یچه آدم  ±
 دارم برات 

  یچه خبر_

 یام اوم خب مامان و بابام اجازه دادن ب ±
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  که از تو صداش معلوم بود گفت  ی هم با تعجب هسار 

 !!!!؟ یگیواقعا راست م_

 اره خب مگه چشه ±

  یستین یکه انگار خودتم اصال راض   یگفت م یجور  یه یراد ه واال_

... 

  (یستمن  یگفتم راض  ی دروغ گو من ک  یوا پسره  )

مامان و بابا رو به   ی ، فقط اجازه  یستم ن  یگفتم راض  ینه بابا من ک  ±
   گرفتم   یسخت 

 دورت بگردم  یایکه م   ینهواال ، حاال مهم ا  یدونمچه م_

 خدانکنه  ±

 ؟  یریمم یک   راستی

  صبح 6فردا ساعت _

  به نظرت یستزود ن یلیخ  یریمم یما با هواپ یموا مگه دار ±

 نه بابا ، کجا زوده اتفاقا مزه اش به همون صبحشه _

 یم بر یخوایم م ی خب چه جور ±
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و    یناو م   یوانک  یریم آراد م   ینمن و تو و ارام با ماش  یشیمدو دسته م _
  یرادهم با ه یاناک

  یادب یخوادلوس ارام هم م  ی دختره   ینمگه ا  ینم صبر کن بب ±

  یگهم  یه عمه سانازم که وقت عمه ساناز بود یکه خونه   ینآره بابا مثل ا_
  یاد که ب  یگه منم چند وقته مسافرت نرفتم عمه سانازم م یگهو م   یشنوهم

بدون رو در   ینجوریهم یشهدختره که اصال تعارف سرش نم  ینا وای ±
  یدونهخدا م  یمتحمل کن ید با یرجو چه ینوا یامب یخوامم  یگهم  یستیبا

  داره   یکار چ ینم جان برم بب یلدا  یزنهآراد صدام م _

  باشه قربونت ، سالم برسون خداحافظ  ±

  ، تو هم سالم برسون  یسالمت باش_

  خداحافظ

فردا جمع کنم    یها مو برا   یلاز قطع کردن تلفم با ساره رفتم وسا بعد
دختره خواهرزاده شوهر عمه   یناز ذوقم کم شده بود به خاطر ا یکم

  بود یو پر عشوه ا  یاز ناز ن ی دختره  یساناز بود که حساب 

اوقات   یشتر با ما نداشت اما انقدر پرو بود که ب یلیکه نسبت فام  ین ا با
سفر   ینتو ا ینوا ید با ی چه جور یستمعلوم ن  یکردتو جمع ما شرکت م

 تحمل کنم 
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  یندار یمامان کار ±

 ی؟ لت و گرفت خودت باش کت جان مواظب  یلدانه _

  مامان گرفتم دستت درد نکنه اره±

 یمه و ن  6، االن که   یانم  6 یناساره ا یمگه نگفت  یکنمخواهش م_

 

 که ، ممکنه بخوان  یان م 6حاال نگفتند راس ساعت  یدونم نم ±

  در خونه اومد یحرفم تموم نشده بود که صدا  هنوز 

 رفتم مامان و بوس کردم و گفتم سریع

  مامان یندار کاری±

  زنگ بزن ها یدیمواظب خودت باش ، رس  یزمنه عز_

  نرفت حتما  یادمباشه اگه  ±

کردم و رفتم  در و باز    یاز مامان خداحافظ  یعدوباره در سر  یصدا با
  کردم

  ینبه سمت ماش  یعدست ساره رو گرفتم و سر  یزدنم نم بارون م  هوا
  یمآراد حرکت کرد

  نشستساره هم جلو   ارام نشستم و  یشپ  ینماش پشت
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کردم که آراد و ساره بهم سالم کردن و ارام هم اول چپ چپ    میسال
  نگام کرد که تعجب کردم

  با ناز گفت بعد

 یای ب  کردمی، فکرشم نم  یجون خوب  یلداسالم _

  با طعنه گفتم منم

چه برسه   یرو داشته باش یانتظار هر کس یدبا یخودت اومد یوقت  ±
 خانواده ام  نیبه من که خودم تو ا

  شد و گفت ی حرص اونم

  شم یاده پ ی اگه ناراحت _

  جواب شو بدم که آراد گفت اومدم

  یگهد  یلدا بسه

که از من    ینا یناراحت شدم من عاشقش بودم و اون به جا  خیلی
 که حق با من بود   ین با ا یکنهم  یداره طرفدار ینکنه ، از ا   ی طرفدار

  بهم کرد و لب زد ی نگاه  ینهاز ا ساره

  جان  یلداببخش _

 زد و به حالت قهر روش و اونور کرد   یهم پوزخند آرام
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اول سفر ما رو زهر   ینفرهنگ نگاه هم یب  یاه دختره  یکه قهر کرد   بهتر 
  مار کرد ، رفت 

ارام که   یپر عشوه  ی صدا ها  یخواستممو اون ور کردم چون نم رو
 و بشنوم  یکردم یآراد دلبر یداشت برا

 

رفت   یادم یوا  یستن  یدمکه د  یارم ر ب د  یفماز ک و ر   یهندزفر  خواستم
  یارمب

  ساره گفتم به

 یادممن   یبد یکنیلطف م  ی، اگه آورد یآورد  یساره جان هندزفر ±
  یارمرفت ب 

 شو به طرفم گرفت و گفت  ی گشتن هندزفر   یهم بعد از کم  ساره

  یزمعز یاب _

 رو زدم گوشم و به خواب رفتم  یتشکر کردم و هندزفر ازش

 شدم نگاش کردم که با لبخند گفت  یدار ساره  از خواب ب یصدا با

حاال هم پاشو و   ی که تا االن خواب بود  یخواب داشت   یلیمعلومه که خ _
 داخل   یمتا با هم بر یر رو بگ  یکه آورد   یی ها یلوسا
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شدم اومدم برم چمدونم و از تو   یادهپ ینبه روش زدم و از ماش لبخندی
 یرم صندوق بگ

کردآراد از اون ور داد زد    یدن شد و شروع به بار یدشدعه  دف  یهبارون  که
  یدزود باش  یارم هاتون و م   یلداخل من وسا ینبر یلداساره، خودتو 

 ید شد یسخ

 داد ی مخاطب قرار م یکبود که آراد منو به اسم کوچ  یبار  یناول  این

لب هام اومد و به  یاز سر شوق رو  یزده لبخند نیجا کارش ه  ین ا از 
 دفعه بلند تر گفت   ینکه آراد ا  فکر فرو رفتم 

 یگه د برو تو د  یخوریسرما م  یلداپس  کنینی م  چیکار 

 یم حرکت کرد  یالهم دست مو گرفت و با دو سمت و ساره

صورتم   یرو  یقیبود که سرما نخورم لبخند عم  ینکه آراد نگران ا  ین ا از 
 اره گفت نشست که س 

 بچه ها اونجان  یق، تو آالچ یم بر یاب یلدا_

 گفتم و راه افتادم   یا  باشه منم

 گفت   یراد که ه   ینمبش یاناک  یشهمه سالم کردم و رفتم همراه ساره پ به

 ین جا بش ینا یاب یلدا_
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 تعجب نگاش کردم که گفت  با

 لطفا _

کارش تعجب کردم اما رفتم کنارش نشستم آخه چرا من    ین از ا  بازم
 ینم اون بش  یشپ  یدبا

هم   یشا پ دختر جا  یناما خب ا یم بود یمیبا هم صم درسته
  یدو طرفه بود که اون ور صندل  یز م  یهو پسرا کنار هم چون   نشستیمی م

و اون ور   یمنشست  یم یدو من با  یناو م   یاناو ساره و ک  هاش آرام 
  یرادو آراد و ه  یوانکها هم    یصندل

  که آراد هم اومد  یکردمها فکر م ینبه ا داشتم 

  طعنه گفت با

که اشتباه    یناما خب جا رو مثل ا میگو م ینخانم شرمنده ا یلدا_
براتون سخته   یراداز آقا ه  یحاال اگه دور  ینید اون ور بش  یدبا یناومد

  یدتحمل کن یدبار و با یه ین ا یگهد

 یید حرف شو تا یکال یشزد و با حالت دستش به نما  یهم پوزخند ارام
  کرد

  گفت  یبا شرمندگ  ساره
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دلش    یدبا ی چ  یبرا  دالیاخه  ی چ  یعنیحرف ها   ینا یاراد معن _ 
  خجالت بکش ینهجان بش یراد ه  یشبخواد پ

  گفتم   یحرف شو ادامه بده که با ناراحت  اومد

  یبد یحتوض  یشتر ب یخوادبسه ساره نم  ±

  یکردکردم که داشت با آراد دعوا م   یرادیطرف ه  رومو

و    یوانو ک   یاناک   یبلند شدم و بدون توجه به صدا زدن ها  یمرو صندل از 
  بچه ها اون جا رو ترک کردم یهبق ساره و

 طرفه  یهکه فقط خودمم و خودم عشق   ی بود عشق  یچه عشق  ینا اخه

  یکنهو اون فکر م  یکنمخودم به اون فکر م  یهر روز دارم به عالقه  من
  و دوست دارم  یرادمن ه 

 به تو آراد لعنت به تو لعنت

  صبر کن  یلدا _

 : گفتبار بلندتر    ینو ندادم که ا یراد ه جواب

 ، جون من صبر کن   یگهصبر کن د  یلدا

 رو مو برگردوندم   یراده  یاما با صدا یرفتمبه سمت اتاق م داشتم 
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که    ی حرف بزنم اما به سبب ارزش یکه دوست نداشتم االن با کس   ین ا با
  برام داشت رو مو برگردوندم تا حرف شو بزنه

  نداشتم یمنظور بد  ینطورشها یخواستواقعا دلم نم _

واکنش   یعسر  یارزش یب   یز هر چ  ی، مقصر خود منم که برا  نم یدوم ±
ازک  چرا انقدر ن  یداجد یدونمنم یست ، دست خودم ن یدمنشون م

  شدم ینارنج 

  و شرمنده ام یخوامبگم ، بازم معذرت م یچ  یدونمواقعا نم _

 ، دشمنت شرمنده  یهچه حرف ینا ا_

  هوا گفت  ی دفعه ب   یهبرم که.  اومدم

  تنگ شدهبرات دلم    یلیخ یراست _

.... 

  رفت یعسر و

اگه اون منو دوست داشته باشه    ینرو داشتم به جز ا یهر حرف  انتظار 
بهم گفته باشه  ینطوری ممکنه ، خب ممکنه هم  یستطور ن یننه اصال ا

  یندلم برات تنگ شده هم

مسئله فکر کنم و رفتم طبقه باال تا   ینبه ا یگهد یخواستدلم نم  واقعا
  مخصوص دخترا بوده ک  یبرم تو اتاق 
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  یبرا  یمبا هم باش  یخواستاتاق داشت اما خب دلمون م یادجا ز این
  ینهم

اتاق   یهدختره آرام هم قرار شد تو   ینا ینطور هم  و  یاناو ساره و ک   من
 اتاق  یهو پسرا هم با هم تو   یمباش

 

اتاق با هم باشند فکر   یهتو  یخوانم  یو آراد چه جور  یراد ه  یدونهم خدا
   هم جدا بخوابند  کنم از 

دختره آرام همه اش بهم    ینرو فراموش کنم اما ا یهکردم اون قض  سعی
 ینداخت م  یکهت

 در حقش کردم که فقط با من مشکل داشت   یبد چه  نمیدونم

که داشت لباس    ینا صبح بود به جز م   یمو نگاه کردم هشت و ن ساعت
 تو اتاق نبود   یکس  کردی شو عوض م

 ی جان خوب   یناسالم م ±

 یر صبحت بخ یزمسالم عز _

 بچه ها کجان  ینهمچن ی،مرس ±

 یا تو هم ب  یرممنم دارم م  یزمعز یخورندارن صبحانه م_
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 یام لباس مو عوض کنم م یزمباشه عز ±

 باشه قربونت، فعال_

  یاش تا زانوم بود همراه شلوار خاکستر ی که بلند   یمشک  یکتون یه
سرم کردم و از    یشال نقره ا یهتنم کردم موهامم فرق وسط گرفتم و 

 بچه ها برم یش اومدم تا پ یرون اتاق ب 

 ا نشستم بود که منم اون ج  یخال یصندل یه یناو م  یاناک   وسط

 یر بخ یصبح همگ  ±

 یزمعز یر = صبح تو هم بخ کیانا

 یرخانم، صبح شما هم بخ  یلدا=  به به  کیوان

 یشی؟ م  یدار ب  یر انقدر د یشههم یزمعز یر ظهر بخ  ی= بهتره بگ  ارام

 یهمشکل   یشم،م یدار ب یر انقدر د یشههم  یزمآره عز ±

  یپوزخند زد و روشو اونور کرد اه دختره   یهحرف و که زدم ارام  این
 چندش 

 یم بخور یمکباب درست کن  یادر یمامروز بر یه= بچه ها نظرتون چ کیوان

 موافقت شونو اعالم کردن که گفتم  همه
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رو به   یلیتعطهفته  یه ین اوم،. خب من دانشگاه درس دارم هم ±
 درس مو بخونم  ینم بش  یدبا ینهم ی گرفتم برا  یسخت 

 که زورت نکرد   یکس   یومدی،نم ی اگه دوست داشت   یزمز= خب ع آرام

شما رو زور کرد   یدوما مگه کس  یز از شما نظر نخواست عز یاوال کس ±
 ی که اومد 

 اومد جواب مو بده که اراد گفت  آرام

 یگهآرام ول کن د ینامگه بچه  ین. سرمو بردیگه،بسه د  یوا _

  یلیبود بسه  خ که آراد از من دفاع کرده بود و به ارام گفته  ین ا از 
  که زدم  باز هم مثل قبل شد  یخوش حال شدم اما با حرف 

 کجاست ؟   یراد بچه ها ه یراست  ±

 یدمش واال ، من که اومدم ند یدونم= نم  مینا

عجله  ا ب یلی، بعد خ یزدداشت با تلفن حرف م ی= اول صبح  کیوان
  رفت

  کار مهم دارم  یه، فقط گفت   یریگفتم کجا م  ی چ  هر 

  پوزخند گفت یه که آراد با   یزد نگرانش شدم ، دلم بدجور شور م خیلی

  کجا رفته  ین زنگ بزن بب یه ینگران  یلی= شما اگه خ آراد
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  گفتم  منم

شما و   ی به خدا خسته شدم از بس حرف ها یتمومش کن یشهم ±
و    یدونمبرادر نداشته خودم م  یو جا   یرادمن ه ارام رو تحمل کردم 

تو   ینتمومش کن و بزار ا ینلطفاهم  یاناهم منو مثل خواهر ش ک  رادیه
  سفر به همه  مون خوش بگذره ، خواهشا ینا

  یدزنگ بزن ید نگفتم که گفتم اگه نگرانش یخاص یز = باشه ، منم چ آراد
  ینهم

  بحوقت ص ینزنگ بزنم آخه ا یدبله فکر کنم با ±

  اپن بود زنگ خورد یحرفم تموم نشده بود که تلفنم که رو  هنوز 

 یه ک  ینم بلند شدم و رفتم جواب بدم بب یمصندل   یرو از 

  بود یراد مو نگاه کردم ه تلفن 

  الو ±

  یکار   یاومده برا یشبرام پ  یمشکل یه ینبب یجان  خوب  یلداسالم  _
  ینم ماش یکو الست  هیزنخارج از شهر اما هوا داره برف م   یاممجبور شدم ب

 پنجر شده 
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با جعبه آچار ،   یاریدبرام ب  یکالست یه  یوانهمراه ک یتونیندارم م  زاپاسم
تر   یعسر یدشده با یر سوز داره و منم کارم د یلیتر هوا خ یعفقط سر

  برم

 باشه حتما فقط آدرس و اس ام اس کن  ±

دور و    ینا یرمتشکر کنم ، خودم م م یه جور چ یدونمواقعا ، نم  یمرس _
  کنم  یدا پ  یزیچ  یتونمم  ینیمبرا بب

  که باشه پس فعال خداحافظ   یستن ی ، کار یکنم خواهش م  ±

  جان یلداخداحافظ _

  ییچون تنها یمبا هم بر  یادبگم ب یوان صبحانه که به ک یز سمت م رفتم
  یدمو ند انیوگشتم ک   ی مرد الزم بود اما هر چ  یهبرم و  یتونستمنم

  کجاست  یوانبچه ها ک  ±

بهش زنگ زد داره   یکنهم  یهاش که شمال زندگ  یقاز رف یکی=  ساره
  یدار  یکار و چ   یوانحاال تو ک ینتشبب یرهم

  نگام کردن که گفتم یهم با کنجکاو  بقیه

زده گفته   یخ یچارهب یزنهش پنچر شده وسط راه برفم م   یکالست  هیراد
 یم ببر  یکالست یهبراش   یوانمنو ک
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که    یوانک   کشهی م یداداشم چ  یچاره م بخاک به سر  ی وا  ی=  ا کیانا
  یمکن  یکار حاال چ یست ن

  به من کرد و گفت ینگاه  آراد

تو هم   یرممن م  ینگهتو پارک ینماش یبرمت= خب حاضر شو من م آراد
  یاب

  گفت  یانا گفتم و خواستم برم حاضر شم که ک  یا باشه

  یامب یخوامنم م م ی= پس من چ  کیانا

  یخواستحتما نم  یگفتمبهت م یداصال من نبا یایم تو چرا ب یز نه عز ±
  نزده یختر برم تا  یعتو رو نگران کنه به من گفت االن منم سر

 ید تروخدا زود تر بر ی= باشه ول  کیانا

 حتما  یزمباشه عز ±

و سرم    یاهمشال س یدمپوش یو شلوار خاکستر  یمانتو مشک  یه سریع
  کردم

  افتادم راه  یراده  ینتلفن مو گرفتم و به سمت ماش  

  مزاحم شما شدم یدببخش  ±

  هم با لبخند گفت آراد
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  یدندار یحرکت کنم ، کار یکنم، خواهش م  ینه بابا ، چه زحمت  _

 ید نه ممنون ، حرکت کن  ±

کنم که آراد با من خوب باشه   یبه بعد کار  یناز ا یخواستم م  دیگه
رادم  اگه آ  یشدم  یچ  یم عاشقش بودم اما کال با هم دعوا داشت  یناسالمت 

 منو دوست داشت 

 ینم تو بده آدرس و بب یلجان ، موبا   یلدا _ 

  یدباشه بفرمائ  ±

 یداو بخونه و راه و پ یرادمو به سمت اراد گرفتم تا اس ام اس ه  موبایل
 کنه

  که آراد گفت  یکردمداشتم به آراد فکر م  یمتو راه بود یا یقهدق چند

  یکنیفکر م   یبه چ  _

  یچیاوم ، ه ±

  یکنیکر م ف  یچیبه ه _

  نه ، خب فکر درس و دانشگاهم ±

  تو یچقدر درس خون _

  خنده اش یکرد دلم ضعف رفت برا  یدلبرانه ا  یو گفت و خنده  این
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  اگه اون مال من بود یشدم  چی

شدم که آراد   یدار بودم تازه ب  ید خواب  یت راه که کمساع یکاز  بعد
  گفت

 یدیم شو رس  یادهجان پ  یلدا _

  آها ، باشه ±

 بشم ؟  یادهپ  یدبا ی چ  ی من برا طفق

تونم برم اون ور آخه   ینم یلیهاون ور جاده رو نگاه کن ، شدت برف خ _
  یشهاگه م یکنهخودش حرکت م   ینپدال بر دارم ماش ی پامو که از رو

  روخودت ب

  یدم؟ آخه من ند یدیو خر  یکآها ، باشه فقط الست ±

  یکنمالن بازش م تو صندوقه ، ا  یدمخر یکه خواب بود  یاون موقع_
 یر بگ

 باشه حتما  ±

اون ور   یدمو د  یراددور و بر و گشتم که ه  یکم یکاز گرفتن الست بعد
  دفعه بلند تر صداش کردم ینا یدجاده بود صداش زدم نشن 

 یرادددد ، ه  یراده ±
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ور کرد که بلند    ینمن روشو ا ی، با صدا یزدمرده حرف م یهبا  داشت
  گفتم

 ازم  یر وسط جاده بگ یا ب  یلیجلو خ یامتونم ب ی، نم یادهشدت برف ز ±

  هم بلند گفت  هیراد

  یادم ینجان مواظب باش ، ماش  یلداباشه _

  یلیخ  یرادبرداشتم و حرکت کردم برم بدم به ه ینزم یو از رو   الستیک
  یدمنگران آراد و شن  ینرفته بودم که صدا 

  اون ور و  نگاه کن یلدا _

سمت   یاد داره م  یادبا سرعت ز ینماش یه یدمور و که نگاه کردم د  اون
  کنترل مو از دست دادم  یراد منو ه

دفعه    یهاما  یخورهبهم م یناالن ماش یدونستمو بستم چون م  چشام
  شدن بهم دست داد یدهحس کش

  یدمشن ینمتوسط ماش یافتاده شدن فرد ی صدا  اما

  ینمو بب  ی چشام و باز کنم تا اتفاق بد یخواستنم  دلم

  یدمآراد و د  یاشک  یچشام و که باز کردم چشما  یکردمز م با  یدبا  اما
  یچ   یرادبهم نخوره اما پس ه ینبود تا ماش  یدهپس آراد منو کش



 

 
50

یانیم ابراه  ی | هست  ییزیپا یرمان روزها  
 

  ی که رو  ی زخم  یرادهن ور کردم تا وسط جاده رو نگاه کنم که ه مو او رو
باشه پس اون   یرادشد اون ه یبرف افتاده بود و نگاه کردم باورم نم 

  دزده بو یرادبه ه ینماش

  شده بود یر از چشمام سراز اشک

که    ینا یرو تو کمرم حس کردم برا ی که درد بد  یراد برم سمت ه اومدم
شده بودم کمرم درد   یده صادف نکنم چون کشبود تا ت یدهآراد منو کش 

 زخم شده بود  یو دست و صورتم هم کم  یکردم

توجه نکردم و   یشدم  یشتر و ب یشتر که هر لحظه شدت ش ب   یبه درد  اما
افتاده بود و   ینزم   یرو یکه با صورت خون   یرادیا دو رفتم سمت هب

 که دورش جمع شده بودن   ی مردم

بگه اما   یز چ  یه یخواستبرف نشسته بودم م یرو   یراده  پیش
 یتونست نم

  نشده بود یهوشکردم که ب  خداروشکر 

  گفتم  بلند

که شما زنگ    یرهبم یکی یدحتما با  یگهاورژانس خبر کنه د یکید  ±
  یدبزن

  گفت  یزدتوش موج م یکه نگران   ی با لحن آراد
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  من زنگ زدم االن هاست که برسن آروم باش یلدا بسه  _

  بدبخت مرد یننکرده ا ییکه خدا  یبرسن وقت  یخوانم  یک  ±

  بود گفت یستادهکه اون جا ا  یاز مرد  یکی

  دخترم باهاش حرف بزن نزار چشماشو ببنده _

  گفتم و رو به آراد کردم  یا باشه

 یار اب بخر ب یهآراد برو  ±

  یکردمصدا م یکبود که آراد و به اسم کوچ  یبار  اولین

  باشه_

  یخوا یم  یچ  یاب برا  فقط

  اب بپاشم رو صورتش که  چشماش بسته نشه یکم یخوامم ±

  گفت و رفت  یباشه ا آراد

  نفس نفس زدن گفت یصدام زد بعد از کل   یرادلحظه بود که ه همون

 _ ل_دا  ی _

  گفتم  یعم سرمن 

 جانم ؟  ±
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که    یبستتونست داشت چشماشو م یبگه اما نم   یزیچ  میخواست
  گفتم

  نبند چشماتو یرادنه ا ±

  که گفتم  یشدنداشت داشت چشماش بسته م  یا فایده

 

 جان من نبند  یرادنبند ه  یلدا  جان±

  یراده  یدوباره   ی که چشماشو نبسته بود با صدا   ینکردم از ا  خداروشکر 
 ومدم به خودم ا

 _د_ا یل _

  یلدا جان  ±

  م_ن ، من_

بند  بگو ، فقط چشماتو ن یخوایم  ی؟ بگو ، هر چ  یراده  یتو چ  ±
  یاداورژانس نم ینچرا ا یدونمنم

  تو -م_ن یلدا، _

 ، بگو  یراده یبگ  یخوایم  چی±

  من تو رو دو ، دو_س_ت داار__م_
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  یگهمنم مثل خواهرت د  یمنم تو رو دوست دارم تو مثل  بردارم خب±
 !مگه نه ؟

 ی _ک_ن ی_ل_دا با من ازدواج م ی   _

بگو بگو فقط من مثل خواهرتم بگو د   یگیدروغ م ی بگو دار  یراده نه
  بگو

  یکار بر من آخه د من چ  یمنو دوست داشت وا  یراد، ه یشدنم باورم
  من آراد و دوست دارم لعنت به من  ، لعنت به تو آراد یکنم م

 آراد به خودم اومدم  یصدا با

  یزنمهزار باره دارم صدات م یلداتو  ییکجا_

اورژانس بردتش و من   یعنینبود  یرادبه اطراف نگاه کردم ه  یگنگ   با
شون اب   یشتر که ب   یی متوجه نشدم به خودم نگاه کردم وسط برف ها

  جاده نشسته بودم به آراد نگاه کردم  یشده بود رو

  یاومد  یر چرا انقدر د ±

آخه من   یدطول کش  یکنم کل   یدار مارکت پ شرمنده واقعا رفتم تا سوپ_
  یگهوقتم و گرفت د ی م که کلصاحب مغازه ه  یستمجا آشنا ن ین که با ا

  یمارستانب یمبر یا شد ب یر د  ینهم  یبرا
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خداکنه حالش خوب شه   یکنن بدم سکته م یلخبر و به فام  ینمن ا اگه
  یراد ه  یشپ یمزود تر بر یاتو هم ب

  آراد حرکت کردم ینماش دادم و به سمت  ی مو تکون  لباس

دادمهنوز هضم نکرده بودم که   یهتک  یشهو بستم و سرم و به ش کمربندم
 تو  یچقدر نفهم   یلدامنو دوست داشت اخ   یراده

خورد نگاه کردم ،    یبود و داشت زنگ م ین رو داشبورد ماش موبایلم
  نگران شده یرفت بهش زنگ بزنم حتما کل  یادم ی مامان بود وا

  گرفتم  رو یگوش  سریع

 رفت زنگ بزنم  یادممامان سالم به خدا  الو±

  یادم یگیتازه م  یمنو منتظر گذاشت  یروز خانم  بله بله از د یلداسالم _
  یکردمخبر تو گرفتم وگرنه سکته م  یانااز ک یرفت دختر شانس آورد

 یمردم م

  یدا خدانکنه ، ببخش ±

  یاد م ین ماش  ی، صدا یی االن کجا_

تعجب منو   آراد با یکردمم  یهادم و بلند بلند گرافت یراده  یاددفعه  یک
  نگاه کرد

 : یگفتم یبا نگران  ی هم از پشت تلفن ه  مامان
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  یکنیم  یهگر  یشده چرا دار  یمامان چ  یلدا_

  گفت  یکنم م  یهدارم گر ینجوریو هم یدمجواب شو نم  یدد  وقتی

رم  القل ب یدیتو که جواب نم یمیرمم  یمامان من که دارم از نگران  یلدا _
  بپرسم  یناا یانااز ک 

 : با ترس گفتم یعسر یانااسم ک یدن شن با

  زنگ نزن یانا مامان ترو خدا به ک نه±

 : که معلوم بود تعجب کرده گفت   یی صدا با

  زنگ نزنم؟! خب چرا_

 !!{..... یرادمامان ه ±

 (!) یلدا یچ   یراده_

  بخش بخش گفتم یکردمم یهداشتم گر چون

بد   یلیخ  _مار_ستانه مامانیف کرده االن م ب _راد ، تصادیمامان ه_  ±
  یشهم ی _نم چ یدو تصادف کرد نم

  با ترس گفت مامان

 !؟ ییتصادف کرده تو کجا ی چ  یبرا  یلدا یده خاک بر سرم کنن چش _
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  ینگ  یبه کس یدونهکسم نم   یچه یمارستان رم ب  یمن با آراد دارم م ±
  ها

وقتتون و    یدنم باشتو فقط آروم باش مواظب خودتو یگم نم  یلدامباشه _
  مامان جان خداحافظ یگیرمنم

  خداحافظ مامان ±

  یمارستانداخل ب   یمو بستم و همراه آراد هم قدم با هم رفت   ینماش در 

  کدوم بخشه  ی سامان  یراد خانم ، ه یدببخش  ±

  داخل  کشو کرد و گفت  یبه فرم ها ینگاه  یه زنه

 ش خورده بود االنم کماست به سر  یبد  یضربه _

زدم   یوار بد شده بود دستم و به د یلی حالم خ  ی چ  یمام رضا کما برا ا یا
  اومد کنارم و گفت یکنم آراد با نگران   یریتا از افتادنم جلوگ 

  حالت خوبه یلدا_

مگه چه ضربه   یراده ینبرو بب یلدا، آره من خوبم......{! ترو جون   اره±
 به سرش خورده که االن کماست  یا

 کنم   یدادکترش و پ  یرمروم باش ، من االن م باشه ، باشه تو فقط آ  _

 یم نه آراد ، صبر کن با هم بر ±
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  یگم، خبر که گرفتم بهت م  یرمآخه تو حالت بده خودم م_

  یگهد  یامنه ترو خدا بزار منم ب ±

  یدار   یجهسرگ یا  یفتیم یدار   یاگه حس کرد یاباشه ، فقط آروم راه ب_
 حتما بهم بگو 

 یگه م  یدکتر ش چ  ینمرفتم تا بب   گفتم و همراه آراد  یا باشه

از مغز به علت تورم و فشار بر طرف   ییها  یهدر ال  یزیخونر  ینیدبب _
که به سرش خورده متاسفانه    یبد یمغز به خاطر ضربه  یدهد  یبآس

  موجب کما شده 

که بتونه عمل و    یم رمتخصص مغز دا  یمارستانب  ین تو ا خداروشکر 
  انجام بده

  یشونعمل کردن ا  یبرا یترضا یو فرم ها   نیاب یدخب خانواده با ولی
هست که برنگردند و ضربه   ینو پر کنند و امضا بزنند چون احتمال ا

 رو به سر وارد کنه که موجب مرگ بشه  یفشار 

وسط عمل    یرادممکنه ه یعنی یگهها رو م  ینشد دکتر داره ا ینم باورم
  بود که سرمون اومد  ییچه بال یننه ، نه آخه ا یرهمب

بود آراد رو شو   یدهگاه به آراد کردم که اونم مثل من رنگش پرن یه
  سمت دکتر کرد و گفت
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  دکتر ید= ببخش  آراد

  هستم ی= رمضان  دکتر 

  یمکه خانواده شو خبر کن   یمفرصت دار ی تا ک  ی=  دکتر رمضان آراد

  ینهم  ی، برا یره صورت بگ   یهر لحظه ممکنه هر اتفاق  ینید = بب  دکتر 
 یم وقت ندار  یاد ن زچو  یدلطفا عجله کن

  آراد ؟ یمکن  یکار حاال چ ±

  یم؟کن   یکار رو چ  یچ _

  بگم  یانابه ک یتونممن نم   یرادهه  منظورم±

وقت و هدر   یاد ز یمتون ینم  یمکن   یکار تونم بگم اما چ یخب منم نم_
  یموقت ندار  یادفت ز گفت گ   یکه دکتر چ   یدی د  یمبد

 ؟  یگیاوم ، خب تو م  ±

 بگم ؟  یبه ک _

  بگه یانا بگو اون به ک یوان به ک ±

  یرمبه اون چرا بگم خودم م _

 تر عمل شه   یعسر یرادتا ه یاناالن برو که ب ینباشه  ، فقط هم ±

 (-: یایتنها برم ؟!(مگه تو نم_
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  ینم حال اون ها هم بب  یامب  یادشم اشکم داره در م  ینجورینه من هم ±
  ، تحمل ندارم

   ها ینر یرونب جا باش   ینباشه ، فقط مواظب خودت باش هم_

  یایتا ب  یمونممنتظر م یستمباشه ، بچه که ن ±

 پس فعال خداحافظ  _

 خداحافظ ±

حال بچه ها بد نشه    ینمشد آراد رفته بود همه اش نگران ا ی ساعت  نیم
  یراده  یادبخوابم که  یکم یو دستام گرفتم ، خواستم رو صندلسرم و ت

  افتادم

بهش بگم من آراد و   تونم یبگم بهش نم  یبهوش اومد ، چ  وقتی
 ..... دوست دارم هه تازه آرادم منو دوست نداره

طرف  یهخودت کمک کن از   یاخدا یکشهداره سوت م  یگهد مغرم
که بهوش    ینمطرف نگران ا یهاز  یادتر بهوش ب یعسر  یرادمنتظرم که ه

  بگم یاومد چ 

  یرونها اومدم ب ین فکر ا از 
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که از اون طرف    یکی  ی یله  نا یاستراحت کنم که با صدا یکم خواستم
و    یانارومو اون طرف کردم که روم و اون طرف کردم که ک  یومدسالن م 

 یرند که دارن به سمت بخش م  یدم ارام رو د

  یچارهبراش، ب  یرمبم  یزدو صدا م   یرادو بلند اسم ه  یکرد که ناله م   کیانا
 !(....یکشهم  یچ 

 !...عاشق هم بودند، رفتم سمت شون یرادو ه این

پوزخند منو کنار زد و   یهکه بغلش کنم اما با   یاناو بردم سمت ک م دست
 : رو  به آرام کرد و بهش گفت 

 ازش بپرس کجاست_

 کرد   ینکاروهم هم آرام

 !کجاست؟ _

  (ست؟کجا  ی چ  ±_

اتاقش کجاست، ميخوايم   یگهو ميگيم د یرادمن، د خب ه یعمه  _
  !(ینیمشبب

که   یننامه شو امضا کن یترضا ین بر یدداره با یدنپرس ینخب ا .±
  !...(تر عمل شه یعسر

  (!…یوارهلم داد به سمت د یکی یدماومد جواب مو بده که د آرام
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هم   یگهدست د یهبود.....دست شو گذاشت رو شونه هامو  کیانا
 ید بهم توپ  یو عصب  یوار گذاشت رو د

  یهچ  یگههان؟؛ اتاق عمل د ی کرد  یکار ، داداش منو چ   یکرد   یکار د تو چ _
  یادبهوش م یگهد  یقهکه گفت چند دق   اراد

حقم داشت ،   یچارهعمل شه ، خب ب یدآراد بهش نگفته با یعنی وای
 یکشت که همه مون و م   یگفت، اگه م یکنهم  ینجوریداره ا   یانانگفته ک

  که به دستم زد به خودم اومدم  یضربه ا  با

  جواب منو بده_

 دمگفتم و حرف ز   یکه به دستم زد اخ   یخاطر ضربه ا به

  یستماتفاق هم من ن یناتفاق که مسبب ا یهجان تصادف  یاناک   ببین ±
  که شما حال تون بد  ین ا ی....آقا آراد برا  یومده...(! االنم ، االنم بهوش ن

  یدتون یپنهون ش کرد که نم یشهخب نم  ی و گفته ...« ول  یننشه ا
  ینیدو بب   یراده

سر ش خورده   به ی بد ی ضربه  یستدر کار ن یاصال بهوش اومدن  چون
تر ،   یع که عمل شه ..! فقط سر  ید عمل شه ، خب ؟!( فرم و امضا کن یدبا

که دکتر گفت    ینکه ، خب ا  ینا یگهد یز چ  یهشده و  یر چون االنم د
  یکمه نگران نباش  یلی ممکنه وسط عمل زنده نمونه البته احتمالش خ

 «!... ها
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  م برداشتشونه ها یدست شو از رو  یاناحرف ها رو که زدم ، ک  این

که اومد به سمت    ید نکش  یهقدم برداشت اما به چند ثان  یگهطرف د به
که به گلوم    یمن و دست هاشو دور گردنم گذاشت ، از شدت فشار 

 ...! داشتم ی، حس خفگ  یاوردم

  گفت   کیانا

  ی سرش آورد ییسر ، چه بال یر خ  یدختره  _

  بود یدبع  یاناالفاظ از ک ین ا بردن

نزن که بعدا   یاحترام خودت و نگه دار ....! االن حرف جان لطفا  یانا ک ±
 ..(  و ی بش ن یموپش

 : حرفم و  قطع کرد گفت 

عمل شه    یداالن داداشم با یول  یداداش منو کمک کن ی شو ، تو رفت  خفه
بود که   ینبود کمکت کمکت ا ین زنده بمونه ا یستمعلوم ن  یگیم

 «! ی داداش مو به کشتن بد

  و محکم تر فشار دادحرف و زد و گردنم   این

  یتونستمحرف بزنم ، نه م  نستمیتونه م  یشدم،واقعا داشتم خفه م دیگه
 (!... نفس بکشم
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، چشامو   یدادبه گردنم م  یشتر و ب  یشتر که هر لحظه ب   ی شدت فشار از 
 ... بستم تا دردشو کمتر حس کنم

اومد و اون و از من جدا   یاناکه به طرف منو ک  یکس   ی قدم ها  یصدا با
 ، چشام و باز کردم کرد 

رو از من جدا کرده بود ! آراد بود که داشت با    یانابود آراد بود که ک آراد
  یاناآراد و ک ی گردن مو ماساژ دادم و به حرف ها   یکرد بحث م یاناک

 !«توجه کردم 

 ...!؟  یلدا، هان؟!مگه مقصر  یکنیم یدار   یهچه کار ینا_

  ینمبب یگهر دبا  یهتو حواست هست فقط  یکردیخفه اش م  داشتی
هم    یفکر زدن کس  یگهکه د  یکنم م  یکار   یهبلند بشه ،  یلدا یدستت رو 

  به سرت نزنه

 : هم گفت کیانا

نامردا....!داداش من رو   ین یف، همه تون ، کث  ینتون مثل هم  همه
من از   یحاال برا یستن  یالتونخ  ینشما ها ع  یدهخواب  یمارستانتخت ب

با هم دعوا  یلداو   ینا یشهکه هم   یکس   ؟! آراد  یاونم ک  یکنهدفاع م  ایلد
 «!تو و آراد هست ؟  ینب  یزی، هوم؟( نکنه چ یهداشتند نه ، نکنه خبر
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اره من آراد   یارهرو به زبون ب  یمزخرفات  ین همچن  یاناک   کردمی نم  فکرشم
حرفش تو   ینو دوست داشتم اما فقط من دوست داشتم ، نه آراد ا

  بد بود یلی، خ یتموقع  ینا

 به خودم اومدم  یتوپیدم  یاناداد آراد که داشت به ک  یصدا یا

  برات متاسفم یفهم  یواقعا برات متاسفم ، م  یانادهنت و ببند ک  _

  حرف شو بلند تر تکرار کرد یگهبار د یه

  ما بود یبودند رو  یمارستانکه ب  یی از آدم ها یعضب چشم 

داتون  ص  یگهها بار د یمارستانهجا ب ینگفت : چه خبرته آقا ا  پرستار 
  یرونب یندازتتونبلند بشه حراست م

  هم دست ارام و گرفت و از اون جا دور شد کیانا

شده بود ساره   یر برن فرم عمل و امضا کنند آخه د یخواستنکنم م  فکر 
 نشوند  ی .. دستم و گرفت و من و رو صندل یشماومد پ 

  یرون فکر کنم با آراد کار داشت چون بهش اشاره زد که برن ب  خودشم
 (!؟  یادبهوش م یشهم یچ  یراده یعنیبت کنند !( صح

بهوش   یوقت   یرادفکر کردم اگه ه  یناز فرستادن چند تا صلوات به ا بعد
 ( سوال شو تکرار کرد  یگهبار د یهاومد 
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  یادبهوش ن یراداگه ه   یشمم یوونهخدا دارم د یبگم بهش !؛ وا  چی
ه چشم  خب من ب  یکنم ؟!( درسته اونم من و دوست داشت ول  یکار چ

 (!-:...دوسش داشتم  یبرادر

رو   یازهزنده موندنش ن یکه برا  یزیاالن حاضرم هر چ ینهم حتی
  بزنم تا زنده بمونه یونداگه الزم باشه قلبم رو هم پ یانجام بدم حت 

سراسر اشوب سرم و تو دست هام گرفتم ، تا   یها  یالفکر و خ  ینا از 
  درد سرم کمتر بشه

، حواسم    یکردم  ی نشسته بود و خودزن  ینزمکه رو    یاناک   ی با صدا ولی
  به اون طرف سالن جلب شد 

شده   یچ   یدونستمنم  یاتاق  هیتو  یبرندو م یراده یعها داشتند سر دکتر 
که امروز با هم دعوامون شده    ینبا ا یانارفتم سمت ک   یعسر ینهم  یبرا

شده باالخره غرورم له بشه بهتر   یازش بپرسم که چ  یخواستمم  یبود ول
 .... که سرگردون باشم  ینهااز 

 یکنی؟ م  یهگر  یشده ؟!( چرا دار  یچ  یانا ک ±

  یدهترس  یلیخ یاناحالت ک  ینحرف بزنه از ا یتونستنم یکردم یهگر  انقدر 
  باشه یومدهن یرادسر ه ییکه بال  یننگران از ا ینبودم و همچن
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  سوالم و تکرار کردم یگهام اومده بود بار د یهخودمم هم گر حتی

 !شده ؟ ی ترو خدا بگو ، بگو چ  ا یانک ±

  یراده  یلدا یراد _را ه ی_ه یه _

  رو نگاه کردم یاناک   ی نگران  با

  یانا ک  یدهچش ±

 !یشده؟_چیچ   هیراد

 خودم و کنترل کردم یعرفت اما سر  یجزد ، سرم گ  یاناکه ک   یحرف  با

 شده نفسش بند اومده  یهوشکامال ب  یراد گفت ه   یرادگفت که ه   کیانا

 یمردم من م یومدم  یرادسر ه ییاگه بال یدنشوک مها هم دارن   دکتر 

 دو به سمت بخش حرکت کردم با

 : یگفتنکه م  شنیدمی آراد و ساره رو م یاون ور صدا ها  از 

 یفتی مواظب باش م  یست، حالت خوب ن یلدااروم  یلدا _

  ینرفت و ا  یجقدم تند تر برداشتم که سرم گ یهنکردم  یمن توجه ا اما
 افتادم ینکنترل کنم و رو زم  بار نتونستم خودم و

آوردند چشام  ی و ساره بودند که با دو به طرف من مبار آراد   ینا حاال
  شدم یهوشو ب  یداطراف و تار د یگهد
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  ی ....!( آراد با نگران  یدمرو د  یناو م   یوانو که باز کردم آراد و ک   چشام
  یخوب   یلداگفت :    یشمنگاهم کرد و اومد پ

  بود یراده  یر احوالم شدن فکر و ذهنم کال درگ اییهم جو یوانو ک   ینام و

 : گفتم  ینهم یشدم برا یاز حرف هاشون و متوجه نم  هیچی

 کجاست ؟   یرادبچه ها ه ±

 : حرف و که زدم آراد گفت این

  یگهبسه د یاز حد نگرانش  یشب  یکنی فکر نم   یلدا_

  یرونو گفت و در و محکم بست و رفت ب  ینا آراد

 بهم کرد و گفت  ینگاه ارام بخش  مینا

  نگران نباش یزمخوبه عز_

 ....!! بهوش اومده ؟ینمش؟بب یتونمم یعنی،  ینام یچ  یعنیخوبه  ±

  خب ، خب_

  ینام  یخب چ  ±

  خب متاسفانه هنوز نه _

  یچ  یعنی جان ترو خدا واضح حرف بزن ، هنوز نه  ینام ±

 : بهم کرد و گفت ینی بار اشکان نگاه غمگ این
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شد ،   یهوشدفعه ب  یکبود اما خب  یز آم  یتموفق خداروشکر عمل ش _
  یگفتدکتر م   یکنند که زنده بمونه ول  ی تونستند با دستگاه شوک کار

االن ، االنم   یادهز یلی احتمال مرگش ، راستش خب احتمال مرگش خ 
 کماست 

  بود سرمون اومد ییچه بال ینزهرا ا یفاطمه   یا ±

  وب بشهممکن هم هست خ  یعنیدکتر گفت احتمالش هست  _

 رو مو اون ور کردم تا بخوابم  ینهم یاشتم ، برافضا رو ند  ینا تحمل

 (!.... بود  یراد ه  یر ذره خواب همه ش فکرم درگ یهاز  یغدر اما

   یخوردم  35که سنش به   یدکتر خانم  یههم ساره با   یقهاز چند دق بعد
  اومد تو

 ،   یا یجه= سالم ، خب حال تون چطوره منظورمه سرگ دکتر 

 (... آراد بود یدمدر زد و اومد تو! د یکیحرف ش  وسط

 ... که اون جا بود نشست  یسمت تخت من اومد و  رو صندل به

 ؟  یندار یزی، چ ی، سردرد  یا یجهگفتم ، سرگ  ی= خب داشتم م دکتر 

 بخوابم یتونماصال نم یکنهدرد م   یلینه خوبم فقط سرم خ ±

 (؟  ی= خب پس فقط سردرد دار دکتر 
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  بله ±

 بهت مسکن بده یادب  یگمبه پرستار م یزم= باشه عز دکتر 

 !بلند شم ؟ یتونمممنون ، فقط م  ±

صبر کن تا سرمت تموم شه ، بعد اگه     یا یقهچند دق  یه=  دکتر 
 یبر  یتونیم یزم، آره عز ینداشت  یجهسرگ

 قدم شو به سمت در برد که بره  دکتر 

  خانم یدببخش_

 : سمت من کرد و گفت روشو

  یزمعز= جانم  دکتر 

 (!چطوره ؟ یسامان  یرادحال ه یدونیدم  یدببخش  ±

  زد  یحرفم آراد پوزخند  ینا با

هست که من متخصص    یحتما تو بخش  یشناسم، نم یزم= نه عز دکتر 
  داشته باشم یضیمر ین همچ یکنمچون فکر نم یستم ش ن

  باشه ، ممنون ±

  دلم  یز برم عز یندار یدکتر = اگه کار  

  دینه ، ممنون بفرمائ  ±
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  یرونزد و از اتاق رفت ب  لبخندی

 اتاق سراسر سکوت بود یمتو اتاق بود یناو آراد و ساره و م  من

 (!... اراد شکسته شد  یلزنگ موبا  یسراسر سکوت بود که با صدا اتاق

 ! رفت یروناز اتاق ب یعشو گرفت و سر موبایل

  تا بکنه  یادبه پرستار گفت ب  ینام تموم شده بود ، م سرم

 !....سرم م و کند مپرستار 

. چند  یمرفت  یروناز اتاق ب  ینااز تخت بلند شدم و همراه م یناکمک م  با
که ساره زد انگار    ینشسته بودم که با حرف  یرو صندل  یشدنم یا   یقهدق 
 رو بهم داده بودند  یادن

که ساره زد ،    ینشسته بودم که با حرف  یرو صندل یشدنم  یا یقهدق چند
 .ه بودندرو بهم داد  یاانگار دن 

  بهوش اومده یراد بچه ها ، بچه ها ه _

 (!... با دو سمت بخش رفتم  یشدنم باورم

   یانامن و ک  یقهدق ۵هزار خواهش و تمنا ،  پرستار گذاشت فقط  با
 (!....ینیمبب یشهو از پشت ش  یراده
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فقط    ینهم  یسرش و حرکت بده ، برا ونستیتعمل کرده بود ، نم  چون
 ... یبستچشماش و م یهر ازگاه   یا یکردم  اتاق و نگاه یسقف باال 

*** 

  ...هفته بعد یه

 !بهوش اومده بود یراد که ه  یشد م ی هفته ا یه

نرفتم اخه اون   یگهکه رفتم مالقاتش د  یش به جز همون هفت روز پ منم
 ... روز دوباره سوال شو تکرار کرده بود 

من   یول  یامکه ب  یکردند اصرار م ی ، کل یرفتندو بابام هر وقت م   مامان
بود   یلاخه دانشگاه هم تعط یکردمرو بهونه م یضیمر یههمه اش 

 ! دانشگاه رو بهونه کنم   یتونستمچون تابستونه و من نم

من بازم    یمالقات ش ول یرنمرخص بشه ....همه م  یرادقراره ه  امروز 
  ی...هر کس  یهبهش بگم که جواب م بهت منف یتونم برم اخه نم یخوامنم

 !(ازم ناراحت بشه یرادکه ه  یخواستاما دلم نم  میگفت بهش م  یعبود سر

 !( اومدم یرونبابا از فکر ب یصدا با

 (!ی؟ جان بابا چرا حاضر نشد یلدا _

 به بابام زدم و گفتم  لبخندی

 !حاضر شم؟ یچ  برای±
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  دخترم  یگهد یراد ه یش پ  یمارستانب یمبر یخوایمخب م _

  ی بابا ول  شرمنده±

  بابا  یلداو اما نداره    یول_

 ....یینپا یاید)مامانمه( ب  یمو روشن کنم همراه مر ین من ماش  تا

 ....گفتم و رفتم که حاضر شم  ی ناچار چشم به

تنم   یشلوار مشک  یهتا زانوم بود همراه  یشکه بلند  ی مشک  یمانتو  یه
 .... کردم

که    یدم خط چشم هم کش یههم سرم گذاشتم و  یشال طوس یه
 ....معلوم تر باشه یمطوس یچشما

  یکرم  یفمو به همراه ک  یلهم تنم کردم . موبا یبلند قهوه ا یلتوپا یه
  یناومدم و سوار ماش یرونگرفتم و به همراه مامان از خونه ب  یز م  یاز رو

 ! یمبابا شد

بود ، هر از   ی طوالن  یراه کم  و یراد ه  یشمال برا یرفتیم م  یدبا چون
  یموشهم با گ یو کم  یدادممامان و بابا گوش م  یبه صحبت ها یگاه 
  یرفتمور م 

 .... شدم یدار ب  ینماش  یستا یکه با صدا   یدمهم خواب یکمی

 (! رفتم یرادشدم و همراه مامان و بابا به سمت اتاق ه  یادهپ ین ماش  از 
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  یکاتاق که نزد  ی رفتم گوشه  گفتم و  ی سالم اروم یهاومده بودند ،  همه
 ! یستادم پنجره بود ا

طعنه هاشو   یدوگرنه بازم با افتاب بود ....خداروشکر ارام نبود هوا
 ...( یکردمتحمل م

نگاه   یمفقط ساکت بود  یراد! من و ه یزدندداشتند با هم حرف م همه
  یرادو رو خودم حس کردم سرم و که بلند مردم متوجه ه  یکس  ی  یرهخ

 ... یششبه روم زد و با دستش بهم اشاره کرد که برم پ یشدم ، لبخند

زدم و رفتم    یمنم متقابال لبخند  ینهم  یزشت بود برا یرفتم نم اگه
  یستادمکنارش ا

 !خانم ؟ یلدا یگیری خبر نم _

 ... زدم یفقط لبخند  ینهم  ینداشتم بگم برا چیزی

  ها جوابم لبخند نبود  یدمسوال پرس _

  اوم ، شرمنده درس داشتم ±

 .... شد یده سمت ما کش  یناکرد که نگاه اراد و م   یخنده ا   هیراد

  جان  یلداتو تابستون  _
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  یناراحت بشه برا یرادبزنم که ه ینداستم اون جا بمونم و حرف  دوست 
دستم و   ینستا یراده  یزدم و اومدم که برم ول یبازم لبخند  ینهم

  گرفت و مانع رفتنم شد

  یلدا یکنیچرا ازم فرار م  _

انداختم ....اراد اومد   یینشرمنده سرم پا ینهم  ینداشتم بدم برا جوابی
  سمت مون

  جان یرادشده ه یزیچ _

 

 : هم گفت  هیراد

 یلدا من و  ین ب یهمشکل شخص  یه _

 : زد و گفت   یپوزخند اراد

 باشه یلما یلدافکر نکنم   یول _

  زد و گفت یهم لبخند تلخ   هیراد

  نداره اراد جان یبه شما ربط  _

 .... به من کرد و رو شو اون ور کرد ینینگاه غمگ  یه
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اومدم معذرت   ینهم  ی، برا و ناراحت کنم   یراده  یخواستنم  دلم
 یم کردند تا بر  یکنم اما مامان و بابا اومدند و خداحافظ   یخواه 

*** 

  هفته بعد   دو

باهام تماس   ی چند بار  یرادمکه سردرگم بودم ، ه  یشد م  یهفته ا   دو
 .... گرفته بود ، اما جواب شو ندادم

  یچه ها و .... همون ب یناو م یرادقرار بود من و ساره و اراد و ه   امروز 
 !(یمپارک خوش بگذرون  یمبر یشگی هم

امروز   یهبگم که جوابم منف  یرادبه ه یخواستمو گرفته بودم م تصمیمم
کرده    یادتر استرس مو ز ینمو هم  یزد بگم !؛دلم بدجور شور م  یخواستمم

 ... بود

 ! تنم کردم ی همراه شلوار مشک  یمانتو و شال کرم یه

 . مو گرفتم تا برم پارک یلوباو م  یفکردم و ک   یتبه باال هدا موهامم

 .... دربست گرفتم و به پارک رفتم  یتاکس یه

و ارام و    یاناو ک ینا م  یکردداشت کباب درست م یواناومده بودن ک  همه
نشسته   یمکت م  یو اراد هم رو  یراده  یکردندم  یساره هم بسکتبال باز

  یزدند بودند و داشتند حرف م
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 شدند  یمیانقدر با هم صم ینمیب باره که دارم م  ینکردم ، اول  تعجب

 خوش حال شده بودم صداش زدم  یلیکه با هم خوب شدند خ  ین ا از 

 یراد ه ±

  شد  یدهسمت من کش  یراداراد و ه  نگاه

  بهش گفتم یکندمکه داشتم پوست دستمو م   همینطور 

  ، کارت دارم یایلحظه ب یه یشهم ±

 زد و اومد سمتم  یتلخ  لبخند

  بهت بگم یدبا  یزی چ  یهمن  ±

 بهم لبخند زد  بازم

کردم که جوابم بهت نه    ی فکر کردم هرکار یلیخ  یرادمن ، من من ه  ±
  یخوب  یلی شرمنده ام تو پسر خ  یلیترو خدا من و ببخش خ نباشه نشد 

اصال خودم برات   یکنندر جا قبولت م یمطمئن م هر جا بر  یهست 
 ی خاستگار یرمم

  بهم لبخند زد بازم

سردرگم نگاه ش کردم   یزنهش لبخند مداره همه  یچ   یبرا  نمیدونستم
 : که باالخره لب باز کرد و  گفت
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تو هم من   یدونمدوست دارم !( م یلی و بدون خ  ینجان ، ا  یلدا ینبب _ 
که تو من و مثل برادرت دوست    ینهخب فرق ش ا یول  یو دوست دار 

  یدوارمدوست دارم ام یلیخ  یگم، بازم بهت م یکنم درکت م  یدار
 یا دن  یلدای  ینبهتر ی خوشبخت بش

  ینیرفت ، رفت وسط جاده و ماش  یرفتداشت به عقب م  همینطوری
  ، بهش خورد یومد که با سرعت داشت م

  بند اومده بود نفسم 

  یلبخندشو بهم زد و چشماشو بست ، برا  یندو رفتم سمتش ، اخر با
  یشههم

  یزد نم نبضش

 (!....یکشیدنم نفس

 شهی هم  یمن رفته بود ، مرده بود برا  هیراد

**** 

 روز بعد  5ماه و   دو

 !گرفته بود  یلیخ  حالم
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فقط   یراده  یبود ، نگاه کردن عکس ها یندو ماه فقط کارم ا  ینا توی
تو اتاق و عکس    یگشتم و بازم بر م  یخوردماز اتاقم ناهار م  یرونب  یرفتمم

  یدیدمو از اول م  یراده  یها

کنار خانواده    بود که یبودم دو ماه   یدهو ند  یرونبود که رنگ ب یماه   دو
 ..... بود ینکردم دو ماه  یهبود که گر یدو ماه   یدمنخند یگهام د

  یخواستمامان مو م یهم گرفته بود دلم بغل ها  یلیگرفته بود خ   دلم
نماز   یهدلم خوندن   یخواستدلم صحبت کردن با بچه ها رو م

  یخواستم

 ... و چادر نمازم رو هم سرم کردممو گرفتم  وضو

کنم ! بعد دو ماه ارامش    یه، بعد دو ماه تونسته بودم گر  یشدم نم باور 
 ...( گرفتم

 !بود ییز روز پا ین امروز اول  یرونبرم ب یخواستم  دلم

رنگ مو تنم   یقهوه ا  یمانتو  یخواست و م   یرونب  یبدجور هوا  دلم
 ... کردم

 ... رفتم یرونو به ب  یدمپوش هم سرم کردم و کفش هامو یمکرم   شال 

هنوز   ی!( زندگ یرونداشت بعد مدت ها اومدم ب  ینیدلنش  یلیخ هوای
  هاشو داشت یهم قشنگ 
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  یدماز پشت شن صدایی 

 !ی؟ خودت  یلدا _

  یشدنم باورم

براش تنگ شده   یلیخودش بود! (دلم خ یارادم بود ...اره صدا  صدای
  بود

 شد  یر قطره اشک از چشمم سراز  یهکرده بودم ،    بغض

  یلدام، اره خودمم  اره±

 ... راد کردم و قفل چشاش شدممو طرف ا رو

  یقدم زدن باهاش تو روزها  یناز صحبت کردن با اراد و همچن  بعد
  ، االن تو اتاقم نشسته بودم ییزیپا یندلنش 

 یشد جمله ش تو سرم اکو م  ینش ا همه

  یهچ  یدونیبگم، م  رو بايد بهت یزیچ  یه ینبب یلدا_

مانع شد فکر    ز یچ  یهوقته عاشقتم هر بار اومدم بگم  یلیمن خ  ببین
  یرادیعاشق ه یکردمم

نشسته بودم بهم گفت که تو رو    یرادبا ه  یمکتروز رو ن ینآخر یادته
که من    یدهگفت فهم  ی تو مثل برادرت دوسش دار ی دوست داره ول
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بهم گفت تو هم   یشهباورت نم  یلداگفت   ی بهم چ  یدونیعاشقتم م 
  یشپ یان دن حتما او  یبود ول یفبود، ح  یپسر خوب  یلی خ  ی،دوسم دار 

ازت  یسوال یهراحته حاال منم اومدم    یالشبابابزرگ و مامان بزرگ خ
 یشی م  یمزندگ  یکبپرسم شر

 ....بعد دو ماه تو خلوتم لبخند زدم باالخره

و مامان بزرگ بود و   بودم ، کنار بابابزرگ یده د یرادمخواب ه  دیشب
 .خوش حال بود یلیخ

*** 

  سال بعد ۵

 

 ، مثال خواهرته ها  یکنیم یتو اذ سمنیاارمان ، مامان چرا  ±

 ی مقصر خودشه مامان  _

  زنگ در رفتم تا در و باز کنم یزدم و  با صدا  یرینمبه ارمان ش لبخندی

  شد یر روم سراز  یبرف شاد یکه باز کردم ، کل   وقتی 

  یو ساره  و ارام کردم ...چند وقت   یوانو ک  یاناو ک  ینااد و مبه ار  نگاهی
تازه   یومدارامم هم م  یحت  یمهم خوب شد که مثل قبل با  یشدم

 یه که چه دختر خوب  یدمفهم
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ازدواج کرده بودند و   یکردنامزد م یگه که دو ماه د   یناشون به جز م  همه
  یلیبهتر بود و خ یلیخ یکردمکه فکر م  یزیبچه داشتنداراد از اون چ 

در کنار بچه هام و اراد   ینبهتر از ا  یخوشبختم کرده بود و زندگ 
 تم یخواسنم

براشون خوندم و همراه ساره   یفاتحه ا  یه یرادمامان و بابا و ه  یاد به
  یمندور بز   یرونب یمبچه ها رفت یهو بق یناا

هوا م   یلیو خ  گرفتی و برام م  یدیدو م   یومدکه خوشش م  ی هر چ  آراد
 .شکرت یاو داشت خدا

 

 پایــــان 

 

 

 :یسندهنو سخن

 ید مون کرد یاری و    یدبود دلم که تا آخر رمان همراهمون یزایعز مرسی

 !یخوامبود واقعا عذر م یکم و کاست   اگه

 ...هستند یعیها طب  ینرمانم بود و مطمئنا ا  یناول  این



 

 
82

یانیم ابراه  ی | هست  ییزیپا یرمان روزها  
 

که   یننکته هم بگم ا یهعاشقانه نباشه  یار رمان بس ینکردم قالب ا   سعی
  ینطور هست و هم یطنز  یار رمان بس ینویسمکه دارم م  ی رمان  ین دوم 

 یره گ  یقرار م  یتدر سا  یعاشقانه به زود 

 ید و رمان دومم رو هم خوانا باش   یدکن   یم که همراه  یشم م  خوشحال

 .یدموفق باش  یدوارمممنونم و ام  بازم

 

 
 

طراوت باران رمان به   هرف رمان   میانلر به تلاهی رمان    
وت باران  داستان وشقی اس   به طرا

ــه ـما   ـسه در د  طراوت  دختر  قهـ
قی نابهج،انه می تان وـش جا  زنر. داـس

ــانـــه ــابـــهو در زمـ  !جـــا ای جـ
ــاد س،دسی اش   طراوت در دوران شـ

ای تیخ به جا احساساتم را در حادثه
ــ . حادثه ـــته اسـ ای سه تـاام گذاشـ

ره ا  قرار داده  آیـن ـــو اش را تـح  شـ
اییـس  سه  اـس . ـشرو  داـستان از ج

ات،انم در   طراوت  هاراه مـادرش ـن
رگی ه زـن ه آرامی  ـی  خـاـن اش را ـب

ـــلس تـاام می ـگذراـنرک ـسه ـناگـهان مسـ
شـ،د    دوباره راهر میهایمبرب تی

انرازد بر آرامم نهـــله  و ســـایه می
 . ...اشنیاه

ـــتاوی ـبه ون،ان ،ـیس ِاسـ ــِ   سـ
یِی ی  پرونره ن،ِن اـص ی  مـض

ر   ه حلِس اـب س  محس،م ـب قـت
ــ،د. دهمی ــا  بور از   شـ سـ

ــایث  محس،می   نیییث اس
در صـــرد آن اســـ  سه در  

ی خ،د به ون،ان  اووین پرنره
،ـیس را   گـناهیوسـیس  بی ــِ سـ

ــیی را   اثـلات سـنر و قاتس اصـ
 .ی زنران سنرروانه

ه  ــهری ـس ه ددنجشـ ترین  متویق ـب
ــقـان  ب،د  حـا  در  جـای وـاشـ

ــیاهی محض ف،طه ور اســ  و س
بیوـر.  گنـاهـان را در خ،د میبی

گناه اس  آنیا  یسی از این افراد بی
سـاوه  سه به دام این تو،یذ زنرین

ه افـتر و ـپای ـخان،اده می اش هم ـب
،م باز می ،د. در این ماجرای ـش ـش

ــسنه  ب،ی  ــهر  خاوی از س این ش
ــ  ــام خ،ن خـش ــره ـبه مشـ   شـ

رسـر و دویس اصـیی این ماجرا  می
در د  شــ م م ه،  داســتان  

 .خ،ردخا  می

 مطاووه  مطاووه  مطاووه 

https://forum.1roman.ir/threads/102416/
https://forum.1roman.ir/threads/8437/
https://forum.1roman.ir/threads/156696/
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 دانلود رمان یک رمان ، مرجع  

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می  
زار موبایل ساخته و  خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم اف

منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس  
 .بگیرید

 

 
 

 

بان،ی قهه  ستاب ستاب اوپا   ستاب وطر خیا  
ــیر دختر  ــ  سه خ،رش ج،انی اس

قرار اـس  به ون،ان اووین امرادگر 
های پزشـسی در یسی از زن ف،ری 
نشانی در تهران های آتمایـستگاه 

مشـغ،  به سار شـ،د اما در اووین  
یر با ـش ـهی به  روز ساری  خ،رـش

ام امیربهـادر روبرو می ــ،دـن  …شـ
ـــنای ـقریای ـسه ـحافـظه ی  ـی  آشـ

یز از دس  داده و دیرنم خ،د را ن
خ،رشـــیر مای، از ســـ،ا  و برای  

ابهام اس  و او را به ش،سی وایق 
برد و ماجراهای سـتاب رقم فرو می

 …خ،ردمی

ه  دختِر خـان،اده  محترم و  یتراـن
ــ آبرومنــر از  یسیســه در  یســ
 یزنرگ یس،ز  ســاحی  یشــهرها

سـه برخشف  یا. خـان،اده سنـریم
ــرت ـبه زن ـراهر م،ـجه ش ـبه شـ

دزار اســ ک تا  یضو تلو یســاالر
ا رر   ییـج ررت و نقم ـپ ه خش ـق ـس

 یخان،اده  در ن،ج،ان یااتدر تها
ه مرِدج،ان  ــتن او ـب ث دولسـ اـو ـب

ه اـن ــ،دیم روییروب یـخ . مرد شـ
ــس،ِ    یج،ان ـسه بـور از مرِ  مشـ

ــ  ــرپرـس اش   ـخان،اده ـپررش سـ
 اس .

ــرا  اتر و صـ ازیگر تـا هاراز دختر ـب
ـس  سه با گذـش  ای م،فق اپیـشه
ها از مر  خ،اهرش هن،ز بر ســا 

هایم با ســـر دیرار با خ،اهر زاده 
ــ . اـما ـپرربزر  آن ـها درگیر اسـ

هـاه زیز ـبا ورود وا،ی ـتازه وارد 
ه ا تغرر میبـچ اـن  و ـه ر. مـت سـن

دیر مثل  هاراز به زنرگی در سنار 
ـحاــایــ  و آراـمم حــاـمی ـقرار 

همی ی این گیرد. هاراز بان،ی قـه
ای سه زنرگی اســـ . رابطهرابطه  

ـهاــه را ـتحــ  تــاـثـیر ـخ،د ـقرار 
 .دهرمی

 خریر  خریر  خریر 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87/
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