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 نودهشتیا انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 خونه زوا تاپام شدم اماده وسريع بلندشدم باشه نرفته سرويس خداکنه شدم ديربیدار دوباره واي

 اين مدارس بعداز هرسال داشتم رودوست کالسا اين رسیدهمیشه سرويسمم بیرون گذاشتم

 همیشه بعدمثل کردم سالم بود راننده که تواني اقاي وبه شدم شدسوارسرويس مي تشکیل کالسا

 ي کالسا که رسیديم اي مدرسه به ساعت ربع بعداز نشستم ديدم که صندلي ترين نزيک

 بايددنبال که مدارس مثل شدم مدرسه ووارد شدم پیاده سرويس شداز دراونجااجرامي تابستانه
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 شتمدا دبیرستان چهارم باشه نوشته روش که بگردم دري تادنبال افتادم راه گشتیم مي کالس

 گذروندم هاروازنظرمي نوشته

 يخال کالس شدم واردکالس دبیرستان چهارم کردم دبیرستان،اهاپیداش ،سوم دبیرستان دوم

 وشیمصداگ که کردم مي نگاه کالي هاي وکناره گوشه به داشتم بود نرسیده بودهنوزهیچکس خالي

 بودنوشته داده اس بم تیام همیشه مثل انداختم بش ونگاهي دراوردم ازجیبم بلندشدمبايلم

 ؟ بودکجايي

 توراهم ؟نوشت توکجايي رسیدم نوشتم

 ؟ کجايي که میدادم اس بش يامن داد مي اس بم داشتیم کالس باهم که صبحايي همیشه تیام

 ؟ يانه میرسي؟میاي کي

 مي گاهون کالس همینطورداشتم بوديم تاحاالباهم راهنمايي از بودکه دوستام ازبهترين يکي تیام

 اي محله هم وباران بودمن ازدوستامون ديگه يکي شدبارانم داخل باران دربازشدو ديدم که کردم

 بوديم باهم ودبیرستان توراهنمايي بازم ولي رفتیم محله ازاون پیش يکسال ولي بوديم

 هبچ باران تپل ويکذره سفید وپوستي روشن اي قهوه رنگ به درشت باچشماني دختري باران

 دخترشادوشنگول مابیشتر ي بودندازهمه کرده ازدواج که داشت بوددوتاخواهربزرگ خانواده اخريه

 بود ريايي والبته

 ینع هم تیام ومدرن هیکل خوش سفید وپوستي اي قهوه رنگ به بودباچشماني دختري هم تیام

 داشت خودش تابرادبزرگتر سه باران برخالف ولي بود خانواده اخري بچه باران

 ؟ چطوري باراني سالم: من

 خوبم ايسان سالم: باران

 اي؟ گرفته چته:  من

 نیومده هنوز بردتیام نمي خوابم.  نخوابیدم اصال میادديشب خوابم:  باران

 وشنیدم تیام صداي که نه بگم اومدم

 سالاااااااااامممم:  تیام
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 نشستیم هم جفت و وداديم هردوجوابش

 اومدن هم بقیه کم کم

 پارسانمیاد؟ شه مي شروع داره کالس: وگفت تیام به روکرد باران

 ماروسرکارگذاشته مونده خواب خانم همیشه مثل نه: تیام

 یزديمم صداش پارسا داشت فرق باهممون بودکه ازدوستامون ديگه يکي هم پريسا کشیدم پوفي

 تريدخ داشت که بخواطراخالقي بلکه ياقدواينجورچیزا خانواده لحاظ از نه بود باحالي دخترخیلي

 بود خوابیدن عاشق داد مي اس دوستامون پسربه عنوان به همیشه پسرونه ورفتاري بامزه باصورت

 یادب تابستون که داد مي قول مدارس پايان بود کالفه ازدستش مديرمون بود غايب اوقات بیشتر

 موند مي نمیومدخواب اخرم

 استاداومد هاساکت بچه:  بودگفت اومده تازه که ها بچه از يکي

 السواردک گذشت مي خوش خیلي سرکالسش بود استادرباتیک داشتیم مرعشي بااقاي اول زنگ

 مداو جونم مرعشي جون اخ: گفت مابشنويم فقط که طوري ارومي به باران نشست سرجاش شدو

 پدرتون ونام اسمتون يکي يکي گفت ها بچه وبه برداشت اي برگه دادو سالمي مرعشي اقاي

 مهه بعدشم کردند مي وانتخاب کالس دوم نفراول اخردوره همیشه بودم کالسا اين عاشق وبگید

 کناردوستام که اين براي منم میومدند اردوش براي باران و تیام بردن مي چندروزه هاي اردو به رو

 تو شدم نفراول پارسال باالخره ولي دادن سکه ربع اول نفر به شدم نفردوم سال پري باشم

 برگشتم داد استادونشون وابرو باچشم که انداختم تیام به زدنگاهي بم تیام که فکربودم

 نام:استاد

 نیاوش آيسان: من

 پدر نام:  استاد

 فرهاد:  من

 بود نفتي شرکت پدرش تیام بوديم دوخته تیام دهن به چشم وباران من بود تیام نوبت بعدازمن

 بود کرده نام ثبت کالسا تواين برادرش کار وازطريق

 نام: استاد
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 سرافراز تیام:  تیام

 پدر نام: استاد

 توفان:....  تیام

 بود وگفته برادرش نام پدرش اسم جاي به تیام بو گرفته خندمون وباران من

**************** 

 بشیم هگرو گروه گفت وبمون کارکرد بامون مکالمه که داشتیم استادزبان عباسي باخانوم دوم زنگ

 بسازيم ومکالمه

 اقايي حاج اون جاي به که بوديم نیازي منتظرخانم همیشه بودمثل احکام همیشه اخر زنگ

 اصول هاي کتاب کردو معرفي و خودش وحضورغیاب سالم بعداز نشست صندلي واردشدوروي

 وداد اول درس که بعدازاين گذاشت وجلومون دين

 بپرسید؟ تونید داريدمي سوالي اگه خانوما: اقا حاج

 وبپرسه تاسوالش کرد وبلند دستش باران

 بفرمايید؟: اقا حاج

 صداش ياجوون باشه پیر کرد نمي فرق کنه صحبت بامردي میخواست هروقت داشت عادت باران

 گناهه؟ واهنگ اقاچرارقص حاج:کردوگفت ک وناز صداش عادت به بنا کرد مي نازک و

 کرد شروع دوباره باران: گفت ودرگوشم کرد نزديک من رابه خودش تیام

 که دادم تکون و سرم

 گناه نیز ونامحرم محرم درمقابل نیز ورقص حرامه اهنگ بله: اقا حاج

 اقا؟ حاج شوهرچي براي:  باران

 است حالل بخواهد خودش که درصورتي شوهر براي: اقا حاج

 ي کلمه روي وقتي کردند مي دفاع خودشون ازجنس همیشه که اقاهايي حاج از میومد بدم همیشه

 نبودم اهلش اصال که سوالي براي بردم وباال دستم کردعصبي تاکید شوهر
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 دل وبراي تنها که رقصي پس حرامه نامحرم وهم محرم دربرابر رقص گفتید ببخشیدشما: من

 چي؟ باشه خودمون

 تمنیس رقصیدن اهل اصال من که دونستند مي هردو انداختند من به باتعجب نگاهي وباران تیام

 براي زن رقص فقط که میگم وبازم بعدي گناهان براي اي مقدمه ولي باشه گناه فکرنکنم:اقا حاج

 حالله شوهر

 شوهر همش که نداشتیم انگارخانواده شدم عصبي بیشتر من که تاکیدکرد موضوع اين سر دوباره

 .کرد شوهرمي

 شید شوهروبیخیال اين فعال اقا حاج: من

 ؟ چرا: اقا حاج

 داريم خانواده فعال: من

 هنگا همیشه ولي نبود رقص زياداهل هم تیام ياد نمي خوشم اصال موضوع اين از دونست مي تیام

 وخوشم کالم بي هاي موسیقي وفقط نداشتم اهنگ به چنداني ي عالقه من دادولي مي گوش و

 میومد

 بود جشناپايه تو وهمیشه بود رقصیدن عاشق باران مادوتا برعکس ولي

 رسیدم خونه به شدو تموم هم امروز کالس خره بال

 کردم مي وبايدتحمل وارين ايدين صداي دوباره واي

 صداشون هرروز دبستان دوم وايدين بود راهنمايي دوم ارين بودن کوچیکم برادراي وايدين ارين

 ونهخ میام خونه وقتي بود مونده دلم به يعني ودرمیوورد ايدين صداي ارين همیشه بود رواعصابم

 بردم گورمي به بايد ارزو اين ولي باشه اروم

 خوابیدم بخورم غذا که اين بدون که بودم اينقدرخسته اتاقم تو رفتم

 داده اس بم تیام ديدم که کردم ونگاه مبايلم بیدارشدم خواب از بودکه عصر شش ساعت

 بیداري؟مي
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 زنگ تک يا داد مي يااس بزنه حرف میخواست همین براي خوابم مي ظهرا اوقات بیشتر دونست

 يانه؟ بیداري زدکه مي

 ترپاکامپیو نشستم وبرداشتم ولباسام دادم وسروسامون اتاقم کمي که اين از بعد بلندشدم

 .بدم تغییر فتوشاپ ي وسیله وبه بود گذاشته فلش تو دوستم که تاعکسي

 روشون اثري هیچ تذکردادم بشون چندبار بودم شده کالفه بود گوشم تو وايدين ارين صداي

 . کشیدم روشون ودادبلندي بلندشدم نداشت

 نهک اناروساکت که اين جاي به بود اينطوري وضع همیشه داري چکارشون شد بلند بابام صداي که

 . زد مي حرف من به

 ودرم واتاقمت درفتم بو طرفدارپسراش همیشه دعواداشتم بابام توبیشترکارا نداشتم کل کل حوصله

 .بستم

 شستهن اتوبوس تو همه سواراتوبوساشديم تودستمون باچمدوناي همگي فرارسید اردو روز باالخره

 . کرديم مي وسرگرم خودمون مبايل و زدن وباحرف بوديم

 ارانب شديم وواردخوابگاه شديم پیاده ازاتوبوسا رسیديم اصفهان به که بود ونیم ده ساعت شب

 .مابود راست سمت هم تیام بودم پايیني ومنم گرفت باالرو تخت سريع

 تپل دختر بود سوگند شون يکي بامابودنداسم توتاق نداشتیم اشنايي باشون که هم نفرديگه سه

 که بود فاطمه اسمش بوددومي گروه هاي مراقب ازاعضاي يکي که هم مادرش بود وخوشکلي

 ومي وخودش داشت سردي خیلي رفتان که بود مرواريد اسم به دختري سومي بود بامزه خیلي

 . گرفت

 يعکس ي صدقه قربون وهمش بود شده خیره مبايلش ي صحفه به بودو ودراورده گوشیش فاطمه

 گاشن باتعجب داشتیم که کرد نگاه ما وبه گرفت وازمبايلش چشماش رفت مي بود توگوشیش که

 . کرديم مي

 قربونش ي وا خوامش مي بیشتر داداشام ساالرازبقیه اسمش داداشمه عکس اين ها بچه:فاطمه

 . رفتن صدقه قربون به کرد شروع دوباره برم

 تاعکس باران بود خواستني واقعا ابي وچشماي گندمي جو ي موها با داشت خوشکلي داداش

 ؟ بگیري زن براداداشت خواي نمي فاطمه: گفت روديد فاطمه داداش
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 .کن وضبط دادصداش اشاره تیام که دادم مي گوش باران حرفاي به داشتم

 ؟ براچي نه:فاطمه

 وقت ازش بده وبم شمارش فداکنم وبراش جونم حاظرم من بگیري خواستي گفتم: باران

 . بگیرم خواستگاري

 کنه نمي نگاتم ديگه بفهمه پدرام برسرت خاک: وگفت باران سر تو زد يکي تیام

 . شناسم نمي پدرام اسم به کسي کیه؟من پدرام: باران

 روش هن گفت بود برنگشته من هنوزطرف که باران نه؟ شناسي نمي که گفتم و اودم وباال گوشیم

 ديد ودستم گوشي که کرد من وطرف

 کن پاکش کشمت مي ايسا: باران

 میکنم بعدپاکش بدم نشون پدرام بذاربه: من

 بود سالش 62 پدرام بودن همديگه عاشق هردوشون بود باران هاي پسردايي ار يکي پدرام

 بود وخوشکلي قدبلند پسري

 ؟ کنه چراپاکش شناسي ونمي پدرام که تو: تیام

 ردوک فاطمه وطرف بعدروش خودمه خوشکل پسردايي پدرام شناسمش نمي من گفته کي:  باران

 نشینه من پاي به ندارم ازدواج قصد من بگو داداشت به جان فاطمه گفت

 . بود گرفته خندشون کارباران از همه

 . کن پاکش آيسا حاال: باران

 بعد بشي تنبیه بايد اول نه:  من

 .کنم فداکاري خواستم من ترشه مي داره داداشم گفت بم فاطمه چکارکنم من خب: باران

 گفتم؟؟ من: فاطمه

 ارهههه: باران

 باران:  وفاطمه وتیام من
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 تسلیم باشدباشد:  گفت بردو باال تسلیم عالمت به و دستاش باران

************** 

 همه بخريم سغاتي براخانوادهامون تابتونیم خريد ببرنمون قراربود بود اردو روز اخرين امروز

 چیزي يه از مغازه اين بیاين ساالر تولد ديگه ي هفته گفت فاطمه که بوديم کردن خريد درحال

 شديم واردمغازه اومده خوشم

 کنید نگاه گفت دادو نشون مون وبه سمتي بادست فاطمه

 اون روي خرسي که داشت تابي دکه بو چوبي کوچک ي خونه کردم نگاه گفت مي که سمتي به

 ودخ دور به ها پرنده کردي مي کوک رو خونه وقتي که بود پرنده چند سقفش وباالي بود نشسته

 بود قشنگي چیز رفت مي وپايین باال وتاب خیدند چر مي

 ؟ نیست بچگونه کمي ولي قشنگه:  تیام

 خوبه همین نه:  فاطمه

 اومديم بیرون مغازه واز خريدش وقتي

 بگیرم ش واز پول بعد باشه يادم کنم خرجش اينقدر نداشت ارزش ديگه ساالر:  فاطمه

 ارقر حرکته شش ساعت بودن گفته بوديم چمدونامون کردن جمع مشغول همه رسیديم که شب

 بیدارکنه شش ساعت هممون که کنه تنظیم شو مبايل شدسوگند

 يگوش زنگ صداي شديم بیدار خواب از خراشي گوش باصداي يکدفعه که که بوديم خوابیده همه

 در چشمام. خوابیديم دوباره گفتن بیراه بدو باکلي بود کرده تنظیم پنج روي ساعت خانم بود ن بارا

 بلند بالشتم بوديم شده زده خواب همه شد بلند فاطمه گوشي صداي دوباره که بود شدن بسته حال

 . بود خورد اعصابمون همه کردم پرتاب طرفش به و کردم

 مهه خريد برن با بودامروز قرار بوديم ونخريده مون فرم لباس هنوز مدرسه به بود مونده هفته سه

 شديم پريسا برادر سپهر ماشین سوار

 شديم مزاحمت ببخشید سپهر سالم: من
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 است وظیفه بابا نه:  سپهر

 کرد گل خودشیرينیت دوباره تو: پريسا

 بود باران که نبود خودشیرين اين:تیام

 ديگه معروفه چیز يه به هرکي: وگفت کرد نازک چشمي پشت باران

 بگي هنرات از خواد نمي خوبه خوبه: من

 وبارهد نري پريسا:  وگفت پريسا به روکرد بعد رسیديم گفت ما وروبه داشت ونگه ماشین سپهر

 مدرسه بري ذارم نمي خودم ايندفعه بخريا ه کوتا مانتو پارسال عین

 عالیه برم نذاري خواي مي واقعا جون آخ: پريسا

 نرفتن مدرسه عاشق شناسي نمي و توخواهرت سپهر: تیام

 . بري مدرسه ذارم مي بگیري کوتاه مانتو پريسا نبود يادم اصال گیا مي راست: سپهر

 برم ذاري نمي بگیرم بلند اگه يعني: پريسا

 ديگه برو شدم کالفه دستت از پريسا واي: سپهر

 مي حانامت رو لباسا داشتیم گرفتیم رو ولباسا گفتیم و سايزمون شديم مغازه وارد خنده با هرسه

 شد بلند ن بارا صدا که کرديم

 دن مي نشونم چاق خیلي لباسا اين کنید ه نگا ها بچه اه:باران

 حساسي زيادي تو دن نمي نشونت چاق زياد نه:  من

 پريسا نه مگه خوبه نظرم به حساسي گه مي راست: تیام

 رونديديم پريسا که انداختیم اطراف دور به نگاهي

 ؟ کوش پريسا: من

 بله کرديم انجارونگاه هردو کنید نگاه اونجارو ها بچه: گفت دادو ونشون طرفب بادست باران

 کنه تنگ وبراش لباس بگه که بود ايستاده ط خیا پیش خانوم

 کنه ومي خودش کار میره خانوم شیم مي غافل تاازش: تیام
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 اورديمش بیرون مغازه واز رفتیم پريسا طرف به کنه تاحساب داديم ن بارا به لباسارو

 شده؟ چي:سپهر

 گرفتیمش کرد مي و کارخودش داشت خواهرت: تیام

 شيفرو کیف مغازه پیش سپهر شديم ماشین سوار اومد هم باران داد تکون باتاسف سري سپهر

 انتخاب يکي خره تاباال بوديم داخل ساعت نیم فقط بخريم جور يه همه داشتیم تصمیم داشت نگه

 رسوند هامون خونه وبه هممون سپهر وبعد سرزديم افزار نوشت تا سه دو به بعد کرديم

 مدرسه حیاط تو همه دوم روز نريم مدرسه که بود کرده هماهنگ بامون پريسا مدارس اول روز

 هي هرکس بوديم جداشده هم از همه بودکه بار اولین براي ها بندي توکالس پیداکرديم همديگرو

 .رفتم رضايي خانم بودپیش افتاده کالس

 رضايي خانم ببخشید:من

 ؟ امدي جداافتاديد که اين حتمابراي نیاوش بله:رضايي خانم

 .نیستیم باهم کدوممون هیچ کالس يه کي هر خانم اره:من

 و ديد نمي اهمیت درس به باهمید وقتي ولي زرنگید هرچهارتاتون بهتره همین:رضايي خانم

 همديگرراببینید تونید مي ها تفريح زنگ تو جداباشید زدنیدبهتره حرف مشغول

 ها همدرس به امدنمون هفته يه رفت خودش کالس به هرکي وبعد برگشتم ها بچه پیش باناراحتي

 دهش مدرسه ي کتابخانه مسول باشیم بیشترباهم بتونیم که اين براي ها وبچه من گذشت مي

 بوديم

 رفتیم نمي کالس کتابخونه تمیزکردن ي بهانه به ها وقت بعضي

 تونیمتاب گشتم مي روکیفاشون وپريسا وتیام باران هابودم بچه کیف گشتن مامور من که هرروز

 بیاريم گوشي

 دوممونک هیچ زديم مي زنگ فامیل پسرا به مزاحمي وتوکتابخونه اورديم مي موبايل بیشتراوقات

 کنیم وامتحان تاپسرافامیل شديم مي مزاحم چنددقیقه فقط پسرنبوديم دوست اهل

 ادد مي اس جاپسراجامیزدوبشون وبه خودش مدام شد مي خودمون دوستا مزاحم فقط پريسا ولي
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 مي ذوق ديدند مي پسرخوشکل يه دخترا عین که اين جاي به داشت فرق دخترباهممون اين

 ولي نداشت براش کردنداهمیتي

 ودب شده حتي ماهه چقدر کن نگاه ايسان واي کرد مي وديوونه ادم ديد مي خوشکل دختر يه وقتي

 قربون خودمون براجنس ولي نداشت اهمیتي باران جز به براماهم کنم اونجادورش از بزورکي

 رفت مي پريسا که رفتیم نمي صدقه

 بود اورده جديدگیر سوژه باران که گذشت هامي مدرسه از چندماهي

 خبرمهم يه ها بچه واي:باران

 ؟ شده چي: تیام

 یکهت چه دونید نمي واي اومده خوشم خیلي شون ازيکي اومدن چندتادانشجو خونمون پیش:باران

 عضله سپر سینه ايه

 اخ وخوردي مردم پسره سرت تو خاک: وگفتم توحرفش پريدم

 عضله:گفت ودراورده باران اداي هم تیام

 خواستم براشما ودارم پدرام که من توذوقم هازديد بچه اه: باران

 لطفابرامابکني اين خواداز نمي ومیکنم کلت ها وبدي شمارمون نزنه سرت به وقت يه باران: من

 ومي کرد مي تعريف خونشون پیش مدند میو که دانشجوهايي ازون همش بودکه چندروز باران

 گفت

 شده ورد کرده پاره روجلوچشش شماره هم بودوباران داده شماره بش يکیشون که

 مگفتی کرد مي تعريف برامون که وشوقي ذوق بااين انداختیم هم به تعجب از نگاهي وتیام من

 سوديمح تیام يا باران به وقتا بعضي بود کرده عمل عاقالنه بار اولین براي خانم ولي گرفته حتما

 چي اماپدرمن کردن مي تعريف پدراشون از لذتي وباچه داشتن صمیمي خانواده شدکه مي

 يادم هک ازوقتي نداره من به توجهي وهیچ بینه ومي پسراش فقط پدرمن گفتم مي بشون گفتم مي

 بوده پسراش طرفدار همیشه میاد
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 . بابام وخودشیرين خبرچین همیشه وايدين

 جاي به اون حداقل که باشم داشته بزرگتري برادر داشتم دوست همیشه نبودم بزرگه کاش اي

 ي همه محرم مادرم چون بودم نکرده وحس کمبودخواهري هیچوقت باشه خواهرش مواظب پدر

 . بود حرفام

 اعتماد بم وقت هیچ بود گفتن زور درحال وهمیشه نداشت وقت من براي هیچوقت پدرم ولي

 کرد مي ناراحتم اعتماديش بي اين همیشه نداشت

************ 

 داشتیم درپیش سختي خیلي امتحال بود امتحان روز اخرين وامروز گذشت هم ها مدرسه کم کم

 یشتربراامتحاناب فقط نه بود لرزيدين حال در دستام داشتم شديدي استرس شدم بلند که ازصبح

 اکسيب وقتي يا شدم مي بلند که صبح يا تخته با کرد مي صدام معلم وقتي بودم اينطوري جاها

 شد مي دعوام

 شد مي برگزار توسالن اخرمون امتحاناي

 انداختم برگه به نگاهي گذاشت جلومون رو ها برگه معلم که بوديم نشسته امتحان سرجلسه

 يساپر به نگاهي دادم جواب رو همه وقتي نوشتم مي برگه جواباراتو تندتند بودم بلد سواالروهمه

 ادميب لپاشو موند مي روسوالي وقتي داشت پريساعادت کرده وگیر سوالي بود معلوم که انداختم

 کرد مي بیرون دهنش هواواز کردو

 وش برگه همیشه مثل هم باران خواست مي کمک معلما از يکي از داشت که کردم نگاه تیام به

 داد ومي برگش سري دقتي کردوبي نمي وچک سواالش وقت هیچ بود داده همه زودتر

 يم برگه تو و جواب داشت بودوتندتند وگفته جواب بش معلما از يکي که کردم پريسانگاه به

 .نره يادش تااز نوشت

 نمي خونديم مي درس ديگه هرروزباهم کنکور موند مي فقط حاال شد تموم امتحانات بالخره

 مي جمع ها بابچه اوقات بیشتر همین براي بخونم پرسروصدادرس که خودمون ي درخونه تونستم

 خونديم مي جادرس يه شديم
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 وعین تهنشس ل خیا بي که کردم پريسا به نگاهي مون سپهراومددنبال کنکورداشتیم امتحان امروز

 از داشت هم وتیام زد مي حرف جونش باپدرام داشت که کردم نگاه باران به نیست خیالشم

 شیشه

 نگینيس سکوت ماشین توي داشتم بیشتراسترس ستاشون از همیشه مثل کرد مي ونگاه بیرون

 نیدک چک روخوب برگه نديد کنیدزود دقت که کردن نصیحت به کرد شروع سپهر بود شده حاکم

 .بديد تحويل بعد

 يه ونمتابت بود تنهاشانسم امتحان اين رفتیم امتحان برگزاري محل وبه کرديم ازسپهرخداحافظي

 وايسم خودم پاهاي روي تونسم مي اينطوري کنم زندگي ومستقل دربیام ديگه شهر

 منتظرمونه که وديدم تیام شدم خارج سالن از رودادم برگه که بعدازاين

 طوردادي؟ چه: تیام

 چي؟ تو ترسم مي خیلي ازنتیجه دوم نمي: من

 باشم داده خوب فکرکنم: تیام

 اومدن هم پريساوباران موقع همون

 کردم خراب ها بچه:پريسا

 پايین روبه متوسط عالي نه دادم خراب نه:باران

 ناتامتحا حاالکه شیم مي قبول هممون که دارم اطمینان شديم خالص ازامتحانا نداره اشکال:تیام

 باشد؟ بگرديم بريم ظهر بعداز بیاين داديم

 شه مي بهتر حالمونم اينطوري فکرخوبیه:من

 سپهراومد بیاين ها بچه:پريسا

 سپهرشديم سوارماشین همه

 داديد؟ چطوري:سپهر

 يمداد ییییییییيعالیییی:وگفت توحرفمون پريد پريسا که سپهروبديم جواب خواستیم
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 زد بمون چشمک يه پريسا که بود رو روبه به سپهرحواسش کرديم مي نگاش باتعجب همه

 خوبه: سپهر

 خلوته سرت بعدازظهر سپهر: پريسا

 چطورمگه؟ اره: سپهر

 بیرون بريم خوايم مي ها بچه با شده امتحاناتموم اخه: پريسا

 شه مي عوض وحواتونم حال اينطور خوبیه فکر:  سپهر

 سپهر ممنون:من

 خواهش:سپهر

 وديد تامن چطوردادم خبربدم بش بود رفته يادم ديدم ونگران مامانم که رسیدم خونه به

 چطوردادي؟:گفت

 نباش نگران دادم خوب: من

 مهم هديگ نکن و فکرش عزيزم شدي خسته خیلي شي مي قبول حتما کشیدي زحمت يلي: مامانم

 .نیست

 باش: من

 کردن سالم بعداز شدم سوارماشین سپهراومددنبالم عصربود

 ؟ کجابريم درخدمتم خانومامن خب:سپهرگفت

 موافقین؟ شهربازي:يسا پر

 موافقیم: ومن وباران تیام

 دخترا شما از امان: خنديدوگفت سپهر

 شديم پیاده همه ريسیديم بازي شهر به خره بال

 هم تیام بیرون بندازه شال واز فرش وموهاي بپوشه ابي داشت عادت همیشه ابي باتیپ باران

 بود انداخته روسرش کمرنگي بنفش وشال بود پوشیده بنفشي مانتوي
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 بلوز شبیه ربیشت مانتو بگم تونم نمي البته بود پوشیده اي سورمه مانتو همیشه عادت به هم پريسا

 الهوک کرد مي کوتاه وپسرونه موهاش همیشه کنه سرش شال نداشت عادت وقت هیچ تامانتو بود

 میزد

 زا وقت هیچ که منم کرد مي پريساکارخودش ولي خورد مي حرص ازدستش همیشه سپهربدبخت

 بود سفید سیاو همش نمیومدتیپم خوشم روشن رنگاي

 وسوارشیم اين بريم بیاين ها بچه: باران

 انبار کرد مي سکته ادم بودکه ها بازي اين از واي انداختم داد نشونمون باران که بازي به نگاهي

 همشون از من دونستن مي همشون انداختند من به نگاهي میومدهمه خوشش هاخیلي بازي ازاين

 ترم ترسو

 . ترسید نمي شد مي همراه بايکي اگه تیام

 اينجاهستم من شمابريد:سپهر

 بهتره نیام ديگه دونید مي بريدمنم اره:من

 مامیريم پس:پريسا

 رفتن ها بچه

 سپهرچرانرفتي؟:من

  نداشتم دوست:سپهر

 وبهر وپريساکه زد مي وجیغ بود وبسته چشاش ترس از تیام کرديم مي نگاه ها بچه به شتیمدا

 میزد جیغ هیجان از هم باران بود گرفته خندش تیام حالت از بود تیام روي

 نیفته تازمین بود وگرفته تیام پريسادست بودن اومدن پايین درحال ها وبچه ايستاد حرکت از بازي

 گرفتم و وبازوش رفتم کنارتیام به

 خوبه؟ حالت تیامي:من

 بهترم: تیام
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 کرد مي ونگاه پريسادوروبرخودش

 کردي؟ گم پريساچیزي:من

 کوش؟ سپهر پس:پريسا

 بود همینجا دونم نمي: گفتم و انداختم اطراف به نگاهي

 اينجام من: سپهر

 بود ايستاده جلومون دست به بستني سپهرانداختیم به نگاهي

 داد بمون يکي ويکي گرفته هارو وبستني سپهررفته طرف پريسابه

 سینمارفتیم وبعدبه کرديم ديگه چندتابازي بهترشد تیام حال که بعد چنددقیقه

 ل درحا ههم ولي نبود زيادترسناک يومدفیلم نمي واضح فیلم صداي که بوديم اخرنشسته رديفاي

 بودم زدن جیغ

 وناهما اينطوريه وضع ديدن که هم وباران تیام بوديم نفهمیده فیلم از وهیچي بوديم فیلم وسطاي

 ودب گرفته خندشون کارشون از خودشونم کشیدن جیغ الکي کردن وگرفتندوشروع هم دستاي

 بالشت وبه وتاسرم رفتم اتاقم به برگشتیم هامون خونه به خورديم غذاروبیرون که بعدازاين

 برد خوابم گذاشتم

 بعد دوماه

 فتادها روش باران عکس که انداختم مبايلم ي صفحه به نگاهي بیدارشدم خواب از گوشي باصداي

 بود

 رافشاردادم دکمه

 صبحي؟ اول چته:من

 دختر يازدههه ساعت چیییییییي:باران

 میاد خوابم بگوو:من

 بگم تا صورتت به بزن برواب ادم مثل ورزشیت اخالق شرمنده:باران
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 کنما مي قط باران:من

 قدربداخالق اين مملکتم وکیل:باران

 ايستادم پريدوصاف ازسرم خواب يکدفعه

 گفتي؟ چیي:من

 شدي قبول ايسان اره:باران

 ؟ کجاافتادم دانشگاه گي مي راست واي:من

 همینجا:باران

 ونستمت نمي ديگه افتادم مي دانشگاهاينجا اگه کنم سکته بود نزديک بودم شنیده که باچیزي

 .شد نابودمي ارزوهام و بشم مستقل براخودم

 وشنیدم باران صداي که افتاد مي ازدستم داشت بودگوشي شده شل دستم

 ؟آيسانن اي کردم،آيسازنده ايساشوخي:باران

 کجاافتادم دانشگاه و راستش باران:من

 اي؟ هنوززنده:باران

 باراااننننننننننن: من

 افتادي تهران: باران

 واقعا؟: من

 اره: باران

 باي مرسي: من

 آيساوايساآيسا:باران

 يدمپر پايین باال تخت وروي شدبلندشدم نمي باورم کردم وغط وگوشي نکردم باران به توجهي

 اتاق دويیدتو مامانم من باسروصداي
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 شده؟ چي:مامان

 شدم قبول مامان:من

 اي؟ رشته چه:مامان

 حقوق معلومه خب:من

 وارس شید اماده شید بلند شد ديرمون ها بچه گفت سوگند که بوديم کردن پرت بالشت ل درحا

 رسیديم هامون خونه به که بود شب شديم اتوبوس

 نیورد خودش روي به نبودولي راضي شدم قبول که اي زيادازرشته مادرم

 يانه؟ شدن قبول اوناهم ببینم داشتم دوست افتادم ها يادبچه تازه

 وگرفتم تیام ي وشماره وبرداشتم مبايلم

 توچي؟ تهران دانشگاه افتادم شدم قبول تیام سالم:من

 دراومدم تهران منم گفت بم باران دونم مي اره:تیام

 ؟ چي ها بچه افتاديم باهم عالیه:من

 افتادند باهم هم پريساوباران:تیام

 .افتاديم مي باهم همه کاش شد حیف:من

 خواسته شدتقديراينطوري واقعاحیف اره:تیام

 باي ديگه برم من کرد شه نمي کاريشم اره:من

 باي:تیام

 مي مبخون دادوکالت تااجازه وکشتم خودم که رشتم براي براتهران کنم وراضي بودبابام حاالمونده

 وکالت يتون مي دايیت پیش خارج بري کني قبول اگه نیست مناسبي شغل زن براي توايران گفت

 بمونم توايران داشتم دوست امامن بشي وقاضي بخوني

 مانياپارت که قرارگذاشتن تیام دادباباي اجازه تعجب باکمال شدم قبول تهران فهمید وقتي بابام

 کنند اجاره وتیام من براي
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 نمتابتو بگردم کار دنبال تهران وگذاشتم تاپام ودومي تهران برم بود شده برداشته قدم اولین

 وپوالش بابام گذاشتناي ازمنت

 . بشم راحت

 براهممون برن خواستن که روزي بدن وانجام تاکاراشون مشهدرفتن مابه زودتر پريساوباران

 بوديم جداشده هم باراز اولین براي چندسال بودبعداز سخت

************ 

 کرديم خودخداحافظي هاي خانواده از توفرودگاه بوديم گرفته خودرادردست هاي هردوچمدون

 شديم وسوارهواپیما

 . رفتیم خريدن اپارتمان برامون دراونجاباباهامون که ادرسي به رسیديم تهران به

 گريودي ازاتاقاابي يکي بود بوددوخوابه وخوشکلي نقلي ي خونه شديم خونه ووارد کلیدانداختم

 منم یومدم خوشش خیلي سبز ازرنگ تیام برداشت تیام بودو اي پسته که اتاقي بود اي پسته سبز

 وبرداشتم بود ابي رنگ که اتاقي

 يانه رسیديم کنم خبرش بود رفته يادم بود مامانم خورد زنگ مبايلم

 مامان الوسالم:من

 نیومد؟ پیش براتون مشکلي رسیديد سالم:مامانم

 نیست مشکلي ارهرسیديم:من

 خداحافظ بزن اومدزنگ پیش مشکلي:مامانم

 خداحافظ: من

 انداختیم هم به هردونگاهي راشنیديم خونه زنگ که ذاشتیم مي توکمد و لباسامون داشتیم

 باشه؟ تونه مي کي يعني:تیام

 دونم نمي:من
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 چطوراجازه بابام بودم فهمیده تازه بود روم روبه که کسي باديدن ودروبازکردم دررفتم سمت به

 سالبوديک ايستاده روم روبه بابام دوستاي بهترين از يکي پناهي اقاي اينجا بیام تامن بود داده

 بودند بارکرده تهران به پیش

 هستید خوب پناهي اقاي سالم:من

 ترمدخ کن خبرم داشتي کاري اگه کنم مي زندگي دوم ي طبقه من خوبم دخترم سالم: پناهي اقاي

 حتما بله:من

 خداحافظ ايد اومديدخسته تازه نشم مزاحمتون ديگه من:پناهي اقاي

 خداحافظ:من

 اومدم وداخل دروبستم

 بود؟ کي: تیام

 بابام دوستاي از يکي پناهي اقاي:من

 اره؟ دادبیاي اجازه بابات براهمین پس:تیام

 بپاگذاشته برام اعتمادنداشت بم اينجاهم اره:من

 کنیم وسايالراجمع بیابريم نیست مهم: تیام

 بريم باش:من

 رفتم تیام اتاق سمت به و شدم بلند خواب تخت از وبازکردم چشام

 نمايشگاه بلندشوبايدبربم تیام:من

 بیام تامن حاضرشو برو باش:تیام

 خوابه هنوز ديدم که سرزدم تیام اتاق به شدم واماده اتاق تو رفتم

 تیااااااااااامممممممم:من

 ايستاد پريدوصاف خواب از دفعه بوديه ترسیده دادمن از که تیام
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 ؟ شده چي:تیام

 کرد نگاه من به وبااخم برگشت تیام بودکه گرفته خندم تیام حالت از

 وببند نیشت: تیام

 .بريم حاضرشو بدو باش:من

 

 من يمبخر تاماشین حسابامون تو بودن ريخته پول پدرامون ديروز شديم ماشیپن نمايشگاه وارد

 ماشینا تیمداش تابعد ومیومدم رفتم مي باتیام فعال بخرم ماشین خواستم نمي داشتم ونیاز پول که

 اومد خوشش سفید وشش ديويست يه بالخره تیام که کرديم مي نگاه رو

********* 

 سريپ که نشستیم هم اخرجفت رديفاي رفتیم کالسمون سمت هردوبه فرارسید دانشگاه اول روز

 پسري که بوديم نشسته سرکالس اي دقیقه ده نشست تیام پیش شدواومد واردکالس

 .استادنشست واردشدودرجاي

 ديبسیارج کارم توي باشیم داشته باهم خوبي ترم امیدوارم هستم انديش نیک من سالم:پسر

 لدنب خوشمزگي که کساني پس پذيرم ونمي وشلوغي نظمي بي سرکالس وجه هیچ به هستم

 نگیريد وشل ترم اين پس دم نمي نمره هم ها اسوني اين به که واين دارن نگه بیرون براي

 یکت مشغول کنه وبلند سرش اين بهدونه اسامي خوندن به کرد وشروع کرد وباز دفترحضورغیاب

 بود زدن

 نکويي سامان

 وحاضرگفت گفته وباال بوددستش نشسته تیام جفته که پسري

 کردم وبازوبسته چندبارچشمام بود بازشدن درحال اهستگي به که افتاد درکالس به نگاهم

 سانازنکويي

 درقرارگرفت درچهارچوب بازشدودختري درکامل
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 حاظراستاد:دختر

 نداشت خنديدن توانايي انديش نیک باوجوداخماي کس هیچ بودولي گرفته خندشون همه

 یدکن مي باز درو درزدن بدون میايد،هم دير هم: وگفت سانازانداخت به نگاهي باغیظ انديش نیک

 شید مي واردکالس اجازه بدون همم

 نشدم واردکالس هنوز که استادمن: وگفت انداخت انديش نیک به اي بامزه سانازنگاه

 . صبرکنید اهايکدقیقه

 ازسان وبعددوباره دراومد صداي که کرديم مي نگاش باتعجب داشتیم همه ودروبست رفت بیرون

 نمبشی برم تونم مي االن زدم استاددرهم: کردوگفت انديش نیک روبه شد واردکالس کردو دروباز

 ديگه

 بودن وگرفته خندشون جلوي بزورکي همه

 .دم مي ذکرت که اخره بار بذاريد کالس وبیرون گیتون بفرمايیدبشینیدخوشزه:گفت انديش نیک که

 استادکه به زد وزل نشست بود من کنار که خالي وتنهاجاي شد کالس ووارد زد لبخندي ساناز

 وقتي

 توجهم کسي اينکه بدون ساناز که کرد نگاه ساناز وبه برگشت کرد احساس روخودش نگاهي استاد

 .رفت غره چشم براش انديش نیک که دراورد شکلکي انديش نیک براي بشه

 کردم مي نگاه دختر به باتعجب

 وشنیدم اسمم که

 نیاوش آيسان خانم

 تموم کالس باالخره. راخوند ها اسم بقیه کنه نگاه که ااين بدون که وحاضرگفتم بردم وباال دستم

 .رفت بیرون کالس از انديش نیک که اين بعداز شد

 یامت پیش که پسري وبه هستم سانازنکويي من سالم:گفت کردو نگاهي وتیام من به ساناز

 .نکويي سامان من قله اينم:کردوگفت اي اشاره بود نشسته
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 کرد مانگاه وبه برگشت وشنید خودش اسم که سامان

 سرافرازهستم تیام منم جون ساناز سالم: تیام

 هستم نیاوش ايسان منم:من

 خوشبختم اشنايیتون از سرافرازونیاوش خانم حضورهستم معرف که هم من: سامان

 همچنین: وتیام من

 برديم مي لذت باش زدن باحرف که بود ومهربوني شوخ دختر ساناز

 نمي توافق به موضوعي سرهیچ ولي بود سبز ساناز رنگ به بودوچشاش پسرمتواضعي هم سامان

 کردن مي بحث تاصبح ذاتینشون مي رسیدند

 . رفتیم تیام ماشین سمت وبه کرديم خواحافظي وساناز سامان از

 ديشان نیک تعجب درکمال که شديم مي پیاده داشتیم کرديم ساختمون پارکینگ وارد ماشین

 شد پیاده ماشینش از که وديديم

 سمت به باشه جواب منتظر که اين کردوبدون سالمي کنه ماتوجه به که اين بدون کالس داخل مثل

 .اسانسوروزد ي ودکمه رفت آسانسور

 که نیورديم خودمون روي با ماهم مارانشناخته اصال که بود معلوم شديم سوارآسانسور هرسه

 . وزد چهارم ي طبقه استادمونه

 .ما روي شدروبه مي دقیقا که رفت واحدخودش سمت به رسیديم که چهارم ي طبقه به

 شديم واردخونه

 نبود انديش استادنیک اين گم مي: تیام

 بود خودش اره:من

 مارانشناخت اصال: تیام

 ؟ باشه ماراديده خواي مي جلو گنده وچندتاهیکل بوديم نشسته اخر رديف ما اره:من

 .بود خوردباران زنگ تیام گوشي
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 ؟ کیه:من

 باران:تیام

 . وبشنويم صداش ايفون بذارروي:من

 ؟ خوبي باراني سالم:تیام

 خوبید؟ شما خوبیم ما ممنون:باران

 پريساراشنیديم صداي چون ايفون سر بود وگذاشته مبايلش هم باران که اين مثل

 عالیم خوبم اونورتر يکم من نزن حرف من قول به الکي:پريسا

 زني؟ مي شنگول چته پريسا:تیام

 شي يم عالي من عین ببینیشون اينجاهستن خوشکلي دختراي چه تیام دوني نمي وااي: پريسا

 .وبردي ابرومون توسرت خاک: گفت که وشنیديم باران صداي

 خنديديم مي ها بچه حرفاي به داشتیم

 گرفتي؟ سکوت ي روزه آيسا:باران

 نه:من

 چطوربود؟ دانشگاه اول هاروز بچه: باران

  بود خوب: ومن تیام

 خبر؟ چه پدرام از ان بار راستي:تیام

 بیام نبود راضي زنه مي حرف سرسنگین بام فعال هیچي:باران

 جنبه مي توسروگوشت داره حق:من

 من؟:باران

 اومدي وخوب اين آيسا:پريسا

 دخترا پیش بره مي کشه ومي من همش پسري نزديک بريم ذاره نمي ساکت تويکي:باران
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 باش مراقبش افرين پريسا:تیام

 گفتیم ما همش خبر چه شما از راستي:پريسا

 ريم نمي وضعف براپسراغش باران دختراياعین تودنبال عین شناسید مي ماراکه:من

 پايینه سرشون همش شناسي نمي را گرامي خواهران اين پريسا:باران

 .کرديم خداحافظي وبعد کرديم صحبت ديگه چنددقیقه

 میان سمتمون به که وديديم وسامان ساناز شديم که دانشگاه حیاط وارد بود دانشگاه روزدوم

 ختراخوبید؟ د سالم: ساناز

 خانوما سالم:سامان

 مرسي سالم: من

 ممنون سالم: تیام

 :وگفت ساناز به روکرد ساما که رفتیم مي کالسا سمت به هرچهارنفرداشتیم

 بیرون ندازد مي کالس از حتما ايندفعه نکنیا اذيت ودوباره متین ساناز

 متین؟:تیام

 . ديگه ومیگه انديش نیک استادمتین همین:ساناز

 صمیمي؟ چه:وگفتم انداختم بش مشکوک نگاهي

 .دبودخور اعصابش همین بودبراي اومده پیش براش شرکت تو مشکلي ديروز پسرخالمونه:سامان

 . چیه جريان اورد درمي ساناز که هايي وشکلک ها خنده اون بودم فهمیده تازه

 نشستیم هم وجفت شديم واردکالس

 کردن حضورغیاب کردبه شروع سالم شدوبعداز واردکالس انديش نیک

 انداخت مي دانشجوها گذرابه خواندونگاهي اسمارامي يکي يکي

 سرافراز تیام خانم
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 نکويي سامان

 سانازنکويي خانم

 نیاوش ايسان خانم

 بردم وباال دستم

 .شد تالقي باچشماش چشمام که انداخت بهم نگاهي

 کردم مي حس وروخودم نگاهش هنوز ولي انداختم وپايین وسرم اومدم خودم به تازه

 راخواند ها اسم بقیه اومدو خودش به ها بچه از يکي باصداي

*********** 

 . بوديم شده صمیمي خیلي باسانازوسامان گذشت مي کالسا از اي دوهفته

 . میرفت پیش خوبي به چیز همه

 بود شده طوريش يه انديش نیک فقط

 کردم مي حس خودم وروي نگاهش همش سرکالساش

 نداشتم باش برخوردي مارانشناخت ساختمون توي که روزي بعدازاون

 .کالسا تو فقط

 بودند هاشده نگاه اين متوجه نیز وسانازوسامان تیام

 المس داشتیم سرقرارحاضربوديم همه.بريم کوه به قرارگذاشتن بامون سانازوسامان شنبه پنج

 یليخ برام کردماشین پارک اينا ساناز ماشین اومدوجفت هم ماشیني که کرديم مي پرسي واحوال

 .انداختم ماشین صاحب به اشنابودنگاهي

 .رفتن مي ماشین سمت به داشتن سانازوسامان که

 . اندايش استادنیک که اين:تیام

 بود حضورمانشده متوجه هنوز.ديرکرده زدکه غرمي انديش نیک به داشت ساناز
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 .کرد مانگاه وبه برگشت تیام سالم باصداي که

 استاد سالم:من

 بینید؟ مي کالسي اينجا نیاوش خانم سالم:متین

 نه:من

 صداکنید ومتین من اينجا نه استادهستم کالس تو من: متین

 نيک صدام م تیا شم مي خوشحال منم متین سالم:استادگفت حرف بوداز اومده خوشش که تیام

 . کرد نگاه تیام به زدو لبخندي متین

 بودم شده خسته بودوحسابي باراولم کندتربودم ازهمه من بوديم کوه به رفتن باال درحال

 . شنم همینجامي شمابريدمن بیام تونم نمي ديگه: من

 مونم ايسامي پیش بريدمن:تیام

 همینجاهستم شدم خسته بفرمايیدمنم شما هستم من:متین

 اما:تیام

 هستم من تیام:متین

 . رفت ها بچه سمت وبه گفت اي باشه تیام

 بودي؟ نیومده کوه تاحاالبه: نشستوگفت سنگي تخت روي متین

 بود شده پسرخاله اينطوري بودکه خودمون بداخالق استاد همون اين کردم نگاه بهش باتعجب

 .بودم نیومده تاحاال نه:من

 ديمش تیام ماشین وسوار کرديم خداحافظي ها ازبچه نشد زده حرفي برگردن ها بچه تاوقتي ديگه

 . رسید ساختمون به همزمان ماومتین ماشین

 . يامتین ببره داخل وتیام ماشین اول بوديم مونده
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 ماماشین اول کردکه بردواشاره وعقب ماشینش متین که کرديم مي متین به نگاه داشتیم

 .بذاريم وداخلپارکینگ

 .قرارگرفتن پارکینگ داخل هردوماشین

 شمابوديد ديدم پیش چندهفته که خانومايي اون پس:ماوگفت سمت اومدبه متین

 خونه برم خواستم مي فقط که بودم اونروزاينقدرخسته ببخشیدبجانیاوردم

. 

 . میادديگه پیش:تیام

 

 :متین اززبان

 کردم عبورمي سیاه چشماي ازاون داشتم وقتي وخوندم آيسان اسم کالس توي که روزاولي

 اين پشت که مريم ي زده يخ نگاه مريم مشکي چشماي همون آيسان چشماي. وايسادم

 .بود ومهرباني يخاهزارتاحرف

 مرگش ي درموقعه حتي ونداشت غم اون مريم بودکه ايسان درچشاي غمي ولي

 . گرفت شکل برام مريم خواطرات دوباره

 عمرم روزاي ترين سخت مريم مرگ شم مي داغون افتم مي يادشون وقتي که خاطراتي همون

 .کنه کاري نتونست کس شدوهیچ پرپرمي جلوم داشت مريم که بودروزايي

 بگه ساناز به که خواستم ازسامان کوه برم خواستم مي وساناز باسامان وقتي

 . کنه دعوت هم وايسان تیام

 قتيو بکشه زيرزبونم از تونه نمي نگم تاخودم دونست مي ولي انداخت بم مشکوکي نگاه سامان

 کنه صدام متین مريم عین داشتم دوست کنه صدام متین گفتم کوه توي

 ردکهک ترمي ومصمم بودومن مريم شبیه همه ،صداش ،نگاش چادرسرکردنش مثل بیشترکاراشم

 . بشم نزديک بیشتربهش

 . بیرون وبريم وايسان تیام بزنن زنگ که کردم ومجبورمي سانازوسامان اي هربهانه به هرهفته
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 تااعتمادي بود مريم شبیه اونم ولي ترباشه راحت بام بکشم حرف وبه آيسان کردم مي سعي

 زد مي حرف راحت باهاش ايسان که شد مي حسوديم سامان به نبود راحت باش پیدانکنه ازکسي

 .بود سرسنگین بامن هنوز ولي

 

 .بفهممو توچشماش که غمي دلیل تونستم نمي هنوز ولي برقرارکنم ارتباط باش تونستم کم کم

 هنوزعلتش ولي دربیاد جاديگه يه دانشگاه کرده تالش خیلي ايسان بودم شنیده ازتیام

 . رانمیدونستم

 . فهمیدن ونمي واصرارام رفتارام اين دلیل بودن شده مشکوک بهم سانازوسامان

 ينم بام همکاري به راضي سانازوشامان کرد مي بیشترکالفم واين بودم ونديده ايسان دوروزه

 .شدن

 . بود واحدمن روي روبه درست واحدايسان که بود اين شداينم مي خوشحالیم باعث چیز يه فقط

 رفتارازتیام اين وردشد گفت سالمي سرسري کردو وديداخم تامن که ديدم واتفاقي ديروزتیام

 . نفهمیدم و اخمش منظوراين اصال شد مي کالم هم ترآيسان راحت بعیدبودچون

 ودب خالي جاش ولي گشتم مي آيسان دونبال باچشمم انداختم ها بچه به نگاهي شدم واردکالس

 هب باسانازبودنگاهي زدن حرف بودومشغول سانازنشسته پیش تیام انداختم اطراف به نگاهي

 شروع وچطوري کالس دونم نمي تانداخ وباال هاش شونه که کجاست ايسان که انداختم سامان

 .بگذره سريعتروقت خواستم مي فقط کردم

 ازکالسابودن شدن هادرحالخارج شدبچه تموم کالس بالخره

 سرافرازلطفابمونید خانم:من

 منم ارهد چکارش يعني که کرد اشاره بم سامان کردن نگاه من به برگشتن سانازوتیام حرفم بااين

 کردوگفت وتوهم اخماش تیام شدن خارج سانازوسامان وقتي وباالانداختم شونم خودش عین

 دارم؟ استادبفرمايیدعجله:
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 ازم ؟کاري کني مي برخورد چرااينقدررسمي تیام شده چي:وگفتم انداختم دوروبرم به نگاهي

 کني؟ مي اخم بیني ومي تامن که سرزده

 بود همین کارتون نیفتاده هم خاصي اتفاق سرنزده ازتون کاري خیر:تیام

 چراامروزنیومد؟ آيسان طورباشه همین که امیدوارم:من

 رفت توهم تیام اخما ايسان بااسم دوباره

 برم؟ تونم حاالمي سرماخورده داشت کسالت: تیام

 . درخدمتم داشتي کاري بري توني مي بله:من

 زدم مي آيسان به سري رفتم امروزبايدحتمامي شد خارج کالس از سرعت دادوبه وتکون سرش

 .ودروزدم درشون دم ورفتم خريدم آيسان براي چندتالیموشیرين عصربود شش ساعت

 دهش پاچه دست حسابي من باديدن دروبازکردکه ايسان نکشیدکه بیشترطول اي چنددقیقه

 ببره داخل بودبیرون زده ازشالش وکه کردموهاش مي بودوسعي

 آيسان سالم:من

 شده؟ چیزي متین سالم:بودگفت اومده خودش به تازه که آيسان

 گم؟ مي داخل بیام بدي واجازه بگیري ايناراازدستم اگه:من

 بفرمايید نبود حواسم ببخشید:آيسان

 داوم تیام صداي که شدم خونه وارد کرد راهنمايي داخل وبه ومن گرفت راازدستم ها شیرين لیمو

 کیه؟ ايسان:تیام

 اومده متین:ايسان

 متین؟ شده چیزي: کردوگفت من روبه بعدآيسان

 سربزنم بت اومدم نیست خوب حالت فهمیدم بیوفته خاصي بايداتفاق مگه:من

 نبودم زحمت به راضي: گفت کردو اي اشاره ها شیرين لیمو به آيسان
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 زحمتي چه کنم مي خواهش:من

 ازمبالنشستم يکي وروي ودادم سالمش جواب گفت سالمي وبااخم واردشد هم تیام حین درهمین

 نبود الزم گه مي راست:گفت تیام که

 حرفاچیه اين تیام بابا نه:من

 ديگه؟ بهتره حالت آيسان: وگفتم کردم آيسان روبه

 بهترم اره:آيسا

 به بباتعج بلندشد گوشیم صداي که خونه برگشتم کردم بعدخداحافظي اونجابودم ساعتي ربع

 افتاده اتفاقي يعني بودم پیششون تازه که امامن تیام کردم مي نگاه گوشیم روي اسم

 شده؟ چیزي تیام الو:من

 ؟ داري وقت فرداکي دارم کارمهمي بزنم حرف تونم زيادنمي نه:تیام

 بینمت مي میريم ها بابچه همیشه که پارکي توي بگي هرموقع باشه:من

 موندم کردمن وغط گوشي بزنم اي ديگه حرف که ازاين قبل نه تافرداساعت باش: تیام

 . باهزارتاسوال

 شد پیداش که بودم منتظرتیام پارک توي

 تیام سالم:من

 زدم مي حرف امروزحتمابايدبات سالم:تیام

 سرپاگوشم:من

 شو وبیخیال آيسان متین نیستم چیني مقدمه اهل من: تیام

 شو خیال وبي ايسان چي چیي؟يعني:من

 کني نزديک وبش خودت نکن سعي ديگه پس چیزانیست اين اهل آيسان که يعني:تیام

 مي من حرفارابه اين که بود فکرکرده چي من درباره اين کردم مي نگاه تیام به داشتم مات

 بود فکرکرده من ي درباره اينطوري که بودم شده کیم؟واقعاناراحت من کرد زدفکرمي
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 خدا واي آيسان خوام مي فکرکردي؟فکرکردي چي من درباره تیام:من

 دخترابي هب کني بادختراچطوررفتارمي همیشه اخالقاتوراديدم من نفهمم من کني فکرمي متین:تیام

 ليو ندارم توکاري به من کني؟ببین نزديک آيسان وبه خودت کني مي سعي چراداري ولي توجهي

 ؟ همواربشي مشکالتش روي توهم ندارم دوست داره زيادي مشکالت آيسان مهمه برام دوستم

 درست آيسان براي مشکلي خوام نمي من دوستتي نگران حالم وخوش دارم وقبول حرفات:من

 . کنه حساب هم من کمک وروي کنه اعتماد بم کنه راحتي احساس بام خوام مي فقط کنم

 . پیداکني اي دخترديگه توني چراآيسان؟مي:تیام

 میندازه مريم ويادخواهرم من آيسان گم مي بت ؟باش چراآيسان بدوني خواي مي تیام:من

 ره مي ازبین چطورداره خواهرم که میديدم داشت سرطان مريم خواهرم وبهترين تنهاخواهرم

 بود فرشته يه مريم شديم داغون همه بعدازمريم شدورفت تموم طاقتش باالخره

 یامپرپرشدت چطورجلوچشام که يادمريمي افتادم يادمريم وديدم آيسان چشاي وقتي کالس توي

 بدم راازدست ديگه مريم يه خوام نمي بشم براآيسان برادرخوبي تابتونم کن کمکم

 ازير خوام مي قدم اولین براي کنم مي کمکت:بازشدوگفت اخماش کم کم حرفام باشنیدن تیام

 که دادم وتکون سرم ي خانواده ي بزرگه بچه آيسان که دوني مي بگم بت وايسا من بین وکه

 بوده خواهرش هم دوستش هم ومادرش گفت مي مادرش وبه بیشترحرفاش دادآيساهمیشه ادامه

 باشه راحت نتونست وقت هیچ نکردباپدرش وحس برادربزرگ يه حامي وجوديه وقت هیچ اما

 اشيب براش برادرخوبي واقعابتوني گفتي همینطورکه امیدوارم نکرده حس پدرش ازطرف ومحبتي

 ردرگمس کرده تغییر صدوهشتاددرجه يکدفعه واقعاازرفتارتوکه چون بگي وبش بايدراستش ولي

 .اعتمادکنه بت تونه مي بهتر اينطوري بگو وبش بروراستش

 ردمک اضافه شوخي وبعدبه گم مي حتمابش تیام ممنون:گفتم شدم واقعاخوشحال تیام ازحرفاي

 بشم؟ توهم داداش خواي مي

 خداحافظ ديگه برم من کافیه برام تادارم سه خودم درنکنه دست نه:تیام

 خداحافظ:من

 آيسان اززبان
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 مه شدتیام نمي حالیم ازکتاب هیچي چکارکنم بودم مونده داشتم سخت خیلي امتحان فردايه

 برادراش ورفت گرفت مرخصي هم تیام خونه ن بود اومده چندروز برادراش اينکه مثل اينجانبود

 یشپ دوروز سرافرازهم خانم بودن کشوررفته خارج به تحصیل ادامه براي تیام دوتاازبرادرا وببینه

 . ورفت گرفت فردابلیط برا سريع هم تیام اومدن برادراش گفت تیام به زد زنگ

 مچکارکن بايد دونستم نمي واقعا نمیان وامتحان نیست مهم براشون گفتن هم سانازوسامان

 رامب بگم بش برم شد نمي اماروم بود متین داشتم که حلي تنهاراه چرخیدم مي دورخودم درمونده

 .بده توضیح

 بااين دبو مسافرت هم پناهي آقاي. برم گرفتم تصمیم باالخره رفتم کلنجارمي باخودم داشتم هي

 ربازد که نکشید دقیقه يه وزدم زنگ رفتم. کرد مي کالغ چهل کالغ يه زياد ولي بود خوبي مرد که

 وزدم زنگ االن همین که من کردچقدرسريع مي ونگاه من بودو دروايساده درچهارچوب ومتین شد

. 

 بدي اختصاص من وبه وقتت از چنددقیقه توني مي شدم ببخشیدمزاحمت متین سالم:من

 فردا؟ امتحان بخواطر حتما تو بیا مراحمي مزاحمتي چه سالم:متین

 ؟ گفت بت کي اره:من

 يجمال استاد کالس وبیشتراوقات داري برنمي جزوه اصال تو چون گفت. گفت بم ساناز:متین

 .غايبي

 ليو ديده سرکالسش متین دارمم برنمي جزوه که اين حاال گفتي چیزو همه که بمیري ساناز اي

 ستادايا از استادجمالي گفته سرکالسش بازيامم خنگ يعني غايبم جمالي سرکالس بگه که اين

 همیشه منم سختگیريه

 ي نمره گاهي کالسم متوسطه عنوان کالسابه ي درهمه کنم مي چیزوفراموش همه سرکالسش

 . دم مي جواب وپرت چرت افتضاح جمالي سرکالس ولي.  بد گاهي خوب

 هک پسرايي کردم فکرمي همیشه زد مي برق تمیزي واز مرتب جا همه شدم متین خونه داخل وقتي

 . جاافتاده يه وهرچي ريخته بهم خونشون کنن مي زندگي مجردي
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 کنیم وشروع تادرس بیارم چیزي يه برات بشین خب: متین

 ....نیستم زحمت به راضي ممنون:من

 رفت آشپزخونه سمت به بعدهم بیام تامن بشین زحمتي چه: گفت و بدم وادامه حرفم نذاشت

 .بود فهمیده حرکاتم واز اين متین بودم معذب واقعا

 نشست روم به ورو رفت خودشم بعد داد من وبه ولیوان برگشت شربت لیوان بايه متین

 بزنیم؟ حرف چنددقیقه نم تو مي بخونیم درس بشینیم که اين از قبل آيسان:متین

 البته:من

 هک ازوقتي کني قضاوت دربارم بعد فکرکني خوب حرفام ي درباره اول خوام مي من آيسان:متین

 ......میندازي مريم کسم ويادعزيزترين من ديدم کالسم توروتوي

 مريم:پريدم حرفش توي

 هم مريم افتادم يادمريم توروديدم بودوقتي رازهام محرم که ،تنهاکسي تنهاخواهرم آره: متین

 يم حرف کمتر بود خودش حال توي مريم بود چندروز کردنش نگاه ، اخالقش توبود شبیه درست

 ردهک تعجب گیريش گوشه ازاين همه کرد مي گريه سروصدا وبي بود اتاقش توي بیشتراوقات زد

 مي رفح بادوستش گريه با داشت وشنیدم صداش شرکت رفتم مي داشتم روز يه که تااين بوديم

 و کردم نزديک اتاق وبه خودم شنیدم و گريش صداي وقتي ولي وايسم گوش که نبودم آدمي زد

 فتگ مي دوستش به بودوداشت دستش وگوشي وبود نشست کنارپنجره مريم کردم باز درو آروم

 ريمم يکدفعه که دادم مي گوش حرفاش به باتعجب ؟داشتم نکنم گريه بگم؟چطوري بشون چطور

 اشتمد کنم ناراحتشون ندارم دوست دارم سرطان که گم نمي بشون گم نمي بشون من نه نه:گفت

 داشته سرطان ممکنه مريم شد نمي باورم ،سرطان سرطان کردم مي مرور ذهنم وتوي مريم حرف

 رطانس که چي ؟يعني گي مي داري چي: گفتم مريم وبه دادزدم وبگیرم جلوخودم نتونستم باشه

 ودب شده قرمز گريه از چشاش افتاد ازدستش کردگوشي نگاه من وبه برگشت من ؟باصداي داري

 داداش گفت آروم

 ؟ داري توسرطان وبده جوابم گفتم

 بزورکي بده ادامه تونه نمي ديگه کردم احساس گه مي من به ايناراداره چرامتین دونستم نمي

 .بود شده جمع توچشاش اشک بود وگرفته اشکش جلوي
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 ..........متین:من

 رفتمگ درآغوشش شدمحکم نزديکم مريم داد ادامه بگم بايد آيسان نه گفت وبزنم حرفم نذاشت

 ريمم گفتم نگو کسي به بابا ارواح به توروخدا داداش:گفت کد مي گريه داشت که همینطور مريم

 نبی فقط داداش بفهمه کسي خوام نمي نه نه: گفت شي مي درمان شي مي خوب تو گي مي چي

 به اومدو بیرون سريع که بود درآغوشم هنوز بشم درماني شیمي خوام نمي من داداش خودمون

 گفت که اومد ؟صداش شده چي مريم وگفتم دروزدم رفتم دنبالش به رفت دستشويي سمت

 ونخ مريم ازبیني که فهمیدم بود شده خوني که رفت لباسم به حواسم لحظه يک هیچي هیچي

 که فهمیدم مرگش بعداز ولي دارم خبر مريم سرطان از خودم فقط کردم فکرمي بود اومده

 ههم مريم بعدازمرگ چیزوفهمیده وهمه بود بیدار آبتین هستن خواب همه کردم فکرمي اونروزکه

 برادرنداشتت عنوان وبه من خوام مي بود لباش به خنده همیشه که آبتین حتي شديم افسرده

 ي دهز يخ چشاي ياد افتادبعدازدوسال بت چشمم کالس توي وقتي عزيزي برام مريم عین بدوني

 وروم بدوني وبرادرخودت من دارم دوست باشي سرد بام ندارم تودوست عین درست افتادم مريم

 . کني حساب

 وگفتم متین به زدم زل بود کرده خودش عاشق اينقدربرادراش که بود شده حسوديم مريم به

 اين که ازاين قبل میدوني گفتي من به و خواهرت وجريان اعتمادکردي من به که حالم خوش متین:

 تريپدرودخ ي رابطه نتونستم وقت هیچ من دوني مي متین اعتمادنداشتم بت بشنوم حرفاراازت

 دردودل باش نتونستم وقت وهیچ ياپوالش بینه ومي ياپسراش همیشه بابام باشم داشته وبابام

 شناختم ونمي اماکسي باشم داشته حامي يه بزرگتر برادر يه آرزوداشتم همیشه کنم

 رامب نگات فهمیدم ونمي رفتارات دلیل کردي رفتارمي بام خودموني خیلي ديدم مي وقتي متین

 لمث برادري که شم مي خوشحال متین نبودي توکالس وخشن فردجدي بودتواون عجیب خیلي

 رفت وقتمون از کلي که کنیم وشروع درس بیا ديگه خب:گفت زدو لبخندي متین. باشم توداشته

 نبیاد؟متی قراربود کسي:وگفتم کردم متین روبه شد بلند زنگ صداي که بوديم درس وسطاي

 واردشدن سانازوسامان چنددقیقه بعداز کنه دروباز که دادورفت نشون نه عالمت وبه سرش

 .شد ازکجاپیداشون پس نمیايم اينانگفتن مگه بودم کرده تعجب ازديدنشون

 خرخون خانوم سالم:ساناز

 خوبي؟ نخون درس خانم سالم:من
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 عالیي:ساناز

 . بخونید درس بشینن اومديدبیاين که حاال:متین

 به دادن گوش بودوماهنوزدرحال گذشته دوساعتي نشستن گفتن اي هردوباشه وساناز سامان

 يکساعت خوندنم درس کل مردمم مي من بود دادن توضیح ريزدرحال يه بوديم متین توضیحات

 ينم مخمون بسه من داداش:گفت سامان که انداختیم هم به ازعجز نگاهي وساناز من شد نمي هم

 مي سعي که طوري بود گرفته خندش حالتمون از متین داد وسانازاشاره من خبره؟وبعدبه چه کشه

 . کافیه د نبو حواسم اصال ببخشید: گفت کنه وکنترل خندش کرد

 توي هک پفکي و چیپس زدم حرف باتیام که بعدازاين بودم خسته خیلي خونه اومدم که اين بعداز

 شد تموم یلمف که بود فیلم حساس جاهاي وببینم عالقم مورد سريال ونشستم برداشتم بود کابینت

 واي کردم وخاموش تلوزيون شد مي تموم سريال هیجاني جاهاي همیشه بود اينطوري همیشه

 يکي دمدي که داشتم وحشت وتاريکي تنهايي از همیشه نیست پیشم کس هیچ نبود حواسم اصال

 . بود خوردساناز زنگ مبايلم کنم دروباز برم که ترسیدم روزد خونه زنگ

 بله:من

 دروبازکن ترسو خانم:ساناز

 وزدي؟ توزنگ:من

 بود اقاگرگه نه: ساناز

 کردم ودروباز دررفتم طرف به

 ؟ اينجا تو ساناز:من

 ديمش مي اماده داشتیم هم وسامان من بعدازيکساعت رفتي متین ي خونه تواز که بعدازاين:ساناز

 اينو ازتنهايي آيسا چرا؟گفت گفتم پیشت بیام تونم مي اگه زدوگفت زنگ تیام که بريم که

 . ترسه چیزامي

 ترسم؟ مي باشي گفته ومتین سامان جلو نکنه ساناز واي:من

 پیش گفت مه سامان فکرخوبیه گفت هم بعدمتین پیشت بیام توتنهايي گفتم بشون بابا نه: ساناز

 .مونه مي متین
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 ودنب گرفته تصمیم هم سامان سانازو امتحان براي داشتم استرس دوباره بیدارشدم که صبح

 امانس سوارماشین باساناز نداشت کالس متین امروز نبود مهم براشون زيادنمره بیان براامتحان

 . شديم

 ها رگهشدوب استادوارد که بوديم نشسته سرجلسه رفتیم کالس به رسیديم دانشگاه به وقتي

 .کرد پخش رابینمون

 که سانازانداختم ي برگه به ونگاهي رونوشتم همه بود غنیمت همینم جزيکي بلدبودم و سواال همه

 انداختم سامان به نگاهي وبعد نوشتم وجواباراتوش دراوردم دستمالي بود بیشترننوشته دوتاسوال

 لندب سامان صداي کنم مي چکاردارم بود فهمیده اينکه مثل کرد مي نگاه من کاراي به داشت که

 ببخشیداستاد؟ شد

 استاددادم رابه وبرگه شدم بعدبلند.  دادم ساناز به و دستمال سريع رفت سامان طرف استادبه

 .شدم خارج ازکالس زد لبخند درجوابم که انداختم سامان تشکربه ازروي نگاهي

 نگاه سرم پشت وبه برگشتم کردم واحساس کسي هاي تندنفس صداي رفتم مي بوفه سمت به

 نفسم ؟ ري مي دختر؟چرااينقدرتندراه افتاده دنبالت کسي:وگفت رسوند وبم خودش بود کردمساناز

 کني؟ لمنتق برگه به هارا نوشته ؟تونستي چکارکردي امتحان:گفتم حرفاش به توجه بدون بنداومد

 دست واقعا شدم مي وزنده مردم مي داشتم دادي رابم برگه آيساوقتي واي نوشتم ااره:ساناز

 دردنکنه

 چي؟ من دست:سامان

 کرديم نگاه سامان وبه هردوبرگشتیم سامان باصداي

 شديم حساب بي ديگه االن داشتم ازتوطلب که من: ساناز

 داشتن؟ ازمن طلبي چه جنابعالي بعداونوقت:سامان

 ..که گم بابامي به رفتیم که خونه پس باش رفت يادت:ساناز

 . خوادتشکرکني نمي اومد اومديادم ساناز: بده وادامه حرفش سانازونذاشت پريدتوحرف سامان

 کرد؟مگه مي چکارت میديد اگه دوني ؟مي دختر داري شجاعتي ايساچه:کردوگفت من روبه بعد

 اوردي؟ ؟واقعاشانس باتولجه اين دوني نمي
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 .بريم بیاين گذشت بخیر که فعال:من

 نهمی زشته که گفت مي بش هرچي دانشگاه بردم مي متین همش نبود تیام که هفته يک توي

 مهه بیشترروزاهم نیست مهم براش گفت دادمي نمي گوش حرفام به کن پیادم دانشگاه نزديکیا

 .متین پیش رفت مي هم سامان موندتانترسم مي من سانازپیش شباهم خورديم مي باهم

 فتمر آشپزخونه سمت وبه بلندشدم شدم بیدار اومد مي آشپزخونه از که سروصداهايي زودبا صبح

 نشده من متوجه خنديدندهنوز مي بلند وباصداي بودن زدن حرف مشغول که وسانازوديدم تیام

 بودن

 صبحي؟ اوله خبرتونه چه:من

 خوابالو خانم سالم: برگشتن من طرف هردوبه وساناز تیام

 اومدي؟ کي تیام بخوابم ذاريد نمي خبرتونه چه سالم:من

 کرد دروباز برام ساناز اومدم شش ساعت:تیام

 ؟ رفتن برادرات:من

 بعدمن اوناپروازداشتن اول اره:تیام

 ياخم خندن مي بم دارن سانازوتیام ديدم که بودم خوردن صبحونه مشغول میزنشستم پشت

 چتونه؟ وگفتم کردم

 هک انداختم خودم به نگاهي کرد اشاره من به کنه وکنترل کردخودش مي سعي که درحالي تیام

 اخمي شدم متوجه تازه خورم مي خالي نون دارم وهمش کشیدم خودم وسمت نون تمام ديدم

 بلند بلند و وبگیرن جلوخودشون نتاونستن وسانازديگه نبودتیام حواسم بخنديد روآب:وگفتم کردم

 خنديدن

 ديگه بسه: من

 .بینمتون مي شب برم بايد من ها بچه: کردوگفت ساعتش به سانازنگاهي

 خداحافظ باش: من

 خدانگهدار:تیام
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 اريد حوصله تیام:وگفتم تیام به روکردم کرديم میزوجمع تیام باکمک رفت ساناز که بعدازاين

 . بزنیم حرف

 شده؟ چي اره:تیام

 مي گفت مب متین که وبپرسم اشکاالم که متین پیش رفتم داشتم امتحان که بود دوشنبه تیام:من

 بزنه حرف خوادبام

 به؟ بت اينقدرزود کردم فکرنمي دونم مي اره:تیام

 ینمت به تونم مي نظرت به تیام: گفتم که داد وتکوم سرش ؟تیام دوني ومي خواهرش جريان:من

 اعتمادکنم؟

 خوبي حس بشه صمیمي کردبات مي سعي همش متین اوالکه آيسا ؟ببین نه چراکه اره:تیام

 پسرخوبیه متین گفت وبم جريان که تااين کردم مي اخم همش ديدمش مي وقتي نداشتم

 . دارن قبولش خیلي هم سانازوسامان

 باتوئه حق:من

 شد پاشوديرمون: وگفت اخت اند ساعت به نگاهي تیام

 چي؟:من

 برااستخدام تست بايدبري امروز بودي نگفته ساناز به مگه:تیام

 اي خسته اومدي تازه توکجا ولي اوردي يادم خوبه اره واي:من

 .بريم بود کجا خسته بابا نه:تیام

 ريگ منشي براي تاببینم شرکت رفتم مي امروزبايد تاحاضرشم رفتم اتاقم وبه بلندشدم

 اخرم مدي خبرمي بتون گفتن مي همي رفتم بودهرجامي امیدم اخرين اين يانه کنند مي استخدامم

 . کارمیده ديپلمه يه به زمونه دوره تواين کي اخه ردي گفتن مي

 شديم مزاحم اگهي براي وگفتم رفتم منشي طرف به شديم واردشرکت باتیام

 اسمتون؟ بله:منشي

 نیاوش:من
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 منتظرتونن مدير اقاي ديرکرديد دقیقه ده: منشي

 بفرمايید باصداي دروزدم رفتم داخل دادبرم اشاره من وبه نشست ها صندلي از يکي روي تیام

 شدم وداخل کردم دروباز

 سالم:من

 بشینید بفرمايید علیکم سالم:مدير

 ممنون:من

 تحصیالتتون؟ نیاوش خانوم خب:مدير

 ديپلم:من

 ؟ هستید دادن ادامه بعددرحال:مدير

 بله:من

 داره؟ نیاز وقت تمام منشي يه به که طوريه شرکت اين ولي متاسفم:مدير

 يااينکه وقت تمام يامنشي اينطوري رفتم مي هرجا شدم خارج دفتر از وسريع کردم تشکري

 ديپلمه

 .نپرسید چیزي وديگه چیزوفهمید همه چهرم باديدن تیام

 که بوديم خوردن ومشغول بوديم نشسته دورهم همه کرد دعوت شام براي را ها بچه تیام شب

 کني؟ کارپیدا تونستي آيسا راستي:گفت ساناز

 راباالانداخت ابروانش از کشیدويکي ازغذاخوردن دست متین که بزنم حرف خواستم مي

 کار؟؟:وگفت

 کنم وامتحان راه دومین بايد نشد ام ايندفعه ولي کار اره:من

 پدرت؟ دوباره نداري مشکلي که ؟تو چي براي:متین

 بذاره سرم منت بابام بذارم تونم نمي ديگه اره:من

 کني؟ رفتار تونبايداينطوري بگه هم هرچي پدرته ايسااون:متین
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 يانه؟ وايسم روپاخودم واخربايد اول شدم خسته متین ولي پدرمه اره:من

 پاداره يه خانم مرغ ولي شه منصرف که کردم صحبت باش خیلي بیخیال متین:تیام

 کاري؟؟ چه:کردوگفت متفکرنگاهم متین

 نمک خوام مي چکار بفهمه متین نداشتم دوست انداختم وپايین وسرم گرفتم متین واز نگاهم

 هم يگر منشي شه پیدامي کار برلیسانسا بزورکي روزاهم اين است فعالديپلمه که خانم:تیام

 جورکارا اين از وخدمتکاري پرستاري بره خواد مي حاال سرزدنشد چندجا

 کردم وخم سرم بیشتر تیام باحرف واي

 ودمخ شرکت توي گي نمي که هم قدرغريبه اين من:وگفت انداخت من به دلخوري با نگاهي متین

 بت شتوشرکت بگي برادرت به تونستي نمي وبده ها؟جوابم باشم برادرت قرارنشد مگه کاربدم بت

 کاربده؟؟؟

 ارک خودم خوام مي من ولي بدي کاروبم بهترين توني مي بگم تابت دونم مي متین ببین:من

 ندارم دوست پیداکنم

 من همگ کن وولش ها؟اصالشرکت من شرکت تو بیاي میشه چي مگه:وگفت توحرفم پريد متین

 موضوع اين دم مي بت خودم نیازداشتي پول هروقت مردم ي خونه کلفتي بره خواهرم ذارم مي

 . بیرون زد خونه از کردو رها دربشقاب قاشق عصبانیت با میشه تموم همینجا

 بت گهم هستید صمیمي خیلي هستیدوباهمم باهم دوترمه خوره برمي بش ديگه گه مي راست:تیام

 ؟ باشه پشتت وهمیشه بمونه برادرت خوادمثل مي نگفت

 تونبايداينکاروکني گه مي راست تیام:ساناز

 بام خیلي متین شب ازاون بستم ودرو رفتم اتاقم سمت وبه بلندشدم بزنم حرفي که اين بدون

 ناراحته ازم هنوز بود معلوم بود شده سرسنگین

******** 

 اخم حوصله هیچ خونه برم متین با بود قرار نداشت کالس تیام امروز بیرون اومدم دانشگاه از

 مي گاهدانش پارکینگ از داشتم برم اتوبوس ايستگاه سمت به گرفتم تصمیم ونداشتم وتخمش
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 گشتمبر گذشتم ازکنارش کنم توجهي اينکه بدون منتظرمنه توماشین ديدم متین که گذشتم

 خلوت خلوته ايستگاه. ورفت وگرفت شدوگازش سوارماشین بااخم ديدم که کردم ونگاش

 دوگفتاوم سمتم به شدو پیاده توش از پسري کرد ترمز جلوم ماشیني که بودم بودمنتظراتوبوس

 ؟ برسونمت ري مي جايي خوشکله خانم:

 ورد به نگاهي باترس کنم خارج و دستم که بودم درتالش وگرفت دستم مچ که نذاشتم محلش

 ستد باش متین ديدم که کردم ونگاه برگشتم کرد وول دستم پسره کردم احساس انداختم وبرم

 . شده يقه به

 ماشین بروتو:متین

 نماشی بروتو گم مي بت:گفت که کردم مي ونگاش بودم وايساده ماست نبودعین حواسم اصال

 نیست حواسش شدتاديدمتین بودپیاده توماشین که پسري ماشین تو رفتم وسريع اومدم خودم به

 دورشدن سرعت وبه شدن ماشین هردوسوار داد وهل متین

 رفيح ولي بودم متین طرف از منتظرحرفي هرلحظه کرد وروشن شدوماشین اومدسوارماشین متین

 شدم بودخسته فرماشده حکم درماشین که سنگیني ازسکوت زد نمي

 خونه؟ هنوزنرسیدم ازکجافهمیدي:من

 اقا هک بوديم خونه نزديکاي زد جلوزل به بعددوباره شو ساکت يعني که انداخت بم ترسناکي نگاه

 .اومد حرف به

 که مديد تیام خونه رسیدم وقتي داشتم مونده چندتاکارعقب شرکت رفتم بعدازدانشگاه:متین

 کجاي؟؟ آيسا پس:وگفت طرفم اومد بانگراني

 نه:؟؟گفت هنوزنرسیده مگه دونم نمي: گفتم

 هب اين از وگفت انداخت بم بعدنگاهي. شدن مزاحمت آشغاال اون ديدم که دونبالت اومدم بعدشم

 ومیارمت برمت مي خودم نیست تیام که هايي بیادموقع پیش بینمون هم بعدهردعواومشکلي

 يانه؟ فهمیدي گفت بعدباداد

 بعدبه دادم وتکون سرم ارومي به نشدم ناراحت همین براي دادبکشه سرم که دادم مي حق بش

 اومدي المدنب که ممنون کنم مي ناراحتت ببخشیدهمش ازت ممنونم متین:وگفتم برگشتم طرفش
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 کنم وول خواهرم تونستم نمي بود وظیفم:گفت نبود هم تو اخماش ديگه برگشت طرفم به متین

 یربگ ازخودم نیازداشتي پول هروقت که يااين من ياتوشرکت گفتم من که هموني کارهم درباره

 حالت به واي گرديا کارمي دنبال داري دوباره نفهمم

 دنبال هنوزيواشکي ولي بردم مي حساب ازمتین درسته بفهمي که ذارم نمي فهمي نمي گفتم تودلم

 . بشم ديگه سرباريکي خواستم نمي کاربودم

 باسرووضعي تیام که دروزدم رفتم خودم واحد سمت وبه تشکرکردم ازمتین رسیديم خونه به

 کرد دروباز آشفته

 تاحاالکجابودي؟:تیام

 گم مي داخل بذاربیام:من

 بگو حاال گفت دوباره که شدم داخل درکناررفت ازجلوي

 دختر بده محلت يکدقیقه:من

 کنم مي تعريف برات بیابشین گفتم خوردم آب که بعدازاين رفتم اشپزخونه سمت به

 گفتم ماجراوبراش تمام نشست مبل روي کرد مي نگام هنوزبااخم که درحالي

 کشت مي بفهمه اگه متین آيسا واي:تیام

 فهمن نمي تونگي اگه:من

 فهمید اگه:تیام

 کني مي وخالي دلم ته ديگه بدنزن دختراينقدرنفوظ:من

 ردمک راضي وسانازهم تیام که بود چندروزي دانشگاه کاريا يادنبال بود شده تکراري روزام دوباره

 برگشتم کرديم حس خودمون وروي نگاهي که زديم مي حرف کار ي درباره داشتیم کنن کمکم

 کنه مي نگامون داره سامان ديدم

 شه مي عصباني خیلي بفهمه متین اگه گردي دردسرمي دنبال:سامان

 هک ازپولي خوام نمي نیازدارم پول به دانشگاه براپول من بگي چیزي بش نداري حق سامان:من

 کنم استفاده ريخته توحسابم بابام
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 ده؟ مي بت خواستي هروقت نگفت متین مگه:سامان

 کنم مي خواهش سامان کنم تالش خودم خوام مي صدبارگفتم سامان:من

 باش:سامان

 هک گفتن ومي زدن مي اونازنگ بیشتراوقات بود رفته يادم کل خوردپريسابودبه زنگ مبايلم

 دادم روفشار کرديددکمه وماروفراموش زنیم نمي زنگ چرابشون

 پريسا سالم:من

 ؟ گیريد نمي پیداکرديدماراتحويل جديد دوست وزهرمار سالم:پريسا

 کار موضوع کجابودهمون دوست بابا نه:من

 پیدانکردي؟ هنوز:پريسا

 کارکجابود؟ نه:من

 قول نساما:وگفتم سامان طرف بعدبرگشتم تیام به ودادم وگوشي کردم صحبت ديگه چنددقیقه

 داديا

 شه مي ناراحت خیلي بفهمه اگه باش مطئن ولي باش:سامان

 .شد دلخورمي واقعاازم متین نداشت جوابي راست حرف نگفتم چیزي

 که یدموشن سانازوسامان صداي که گشتم مي تیام دنبال دانشگاه حیاط توي بیرون اومدم ازکالس

 کردند مي جروبحث باهم داشتن

 نگم براچي:ساناز

 بفهمه ايسانبايدچیزي نه يعني نه گم مي ساناز:سامان

 عدشمب بهتر که باشه خودمون نزديک اگه خدمتکارمیشه جاديگه يه میره نگم ؟منم چرانگم:ساناز

 بهتر ازآيسان کي بااعتمادباشه که گرده مي کسي دوباره خاله

 برگشتن من طرف هردوبه من ي سرفه باصداي

 ببین آيسا:سامان
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 پیداکنید؟؟ تونستیدبرام میگه سانازچي سامان:من

 نه ساناز:گفت سامان کردکه باز دهن ساناز

 تهخواس مامانم از گرده خدمتکارمي دونبال مادرمتین يعني خالم: سامان به توجه بدون ساناز ولي

 ره مي اونجا کم خیلي متین چون توروپیشنهاددادم منم بگه داره وسراغ کسي اگه

 عالیه خیلي که اين:من

 دوزيد بريدومي مي براخودتون چي چي:سامان

 وبه مزد لبخندي شه مي نزديک بمون داره که وديدم متین اونطرفتر کمي کرديم نگاش هردوبااخم

 زنید مي جرقه رسید مي هم تابه همش خوبید باهم کي شما واي:گفتم سامان

 ربطي چه آخه داشتن بدبختاحق کردن مي نگاه من به دراومده ازحدقه باچشمايي هردوداشتن

 .وفهمیدن من تغییرحرف متین باصداي داشت

 چکارکرده؟ ساناز بازدوباره:متین

 ،مظلومي آزاري بي اين به من؟؟من:ساناز

 ؟؟ تومظلومي خودت جون اره:سامان

 آلههه:کردوگفت وغنچه لباش ها بچه سانازعین

 بکش خجالت وسالت تروخدادخترازسن کن نگاه:سامان

 ؟ داري کارش چه:من

 کرد اشاره ساناز سمت وبه يااين من:سامان

 ...ديگه ،ام ،گلي،مظلومي خوبي اين به اجي معلومه:من

 ،خانومي ،مهربوني خوشکلي:ساناز

 گفت ساناز همیناکه:من

 ؟؟ آقاسامان ديدي:ساناز

 بگو؟ چیزي تويه متین تسلیم بابا باش: سامان
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 نکن وباخانوماطرف من جان سامان متاسفم:گفت خنديد مي که درحالي متین

 بريم آيسا:اومد تیام موقع درهمون

 .رفتیم تیام ماشین سمت وبه کرديم خداحافظي ها بچه از

 خاله سالم:دادزد بلند باصداي ساناز شديم خونه وارد باساناز. مادرمتین پیش بريم قراربود امروز

 مااومديممممم جون

 اومدي خوش عزيزم سالم:مادرمتین

 گفتم که دوستمه همون اين خاله:ساناز

 خوبه؟ حالت دخترم سالم:مادرمتین

 ممنون:من

 تودوس گردي کارمي ودنبال هستي متوسطي ي خانواده توي که گفت بم ساناز دخترم:مادرمتین

 ؟ درسته باشي داري

 بله: بگم چي که م بود کرده هماهنگ باساناز قبال

 خواهرزادوخواهرم حرف چون ولي کنم نمي استخدام ضامن وبدون کسي من دخترم:مادرمتین

 جدااز يکیش که تاپسردارم سه من مونه مي که اي تنهامسئله فقط کنم مي اعتماد بت سنده برام

 نداري؟؟ مشکلي که موضوع بااين کنند مي زندگي بامن پسرام دوتااز کنه مي زندگي ما

 کليمش هستن خوبي پسراي بودوگفت کرده صحبت بام متین برادراي ي درباره ساناز قبال چون

 . نداشتم

 خانم نه:من

 بگه بت تو وظايف که گم سمیرامي فردابه پس خوبه: مادرمتین

 اومديم بیرون باساناز و کردم تشکري

 .بود برخوردي خوش خانم بود اومده خوشم خیلي مادرمتین از
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 بره قرارداد بستن براي بايد کردوگفت خواحافظي ازم متین پیش دوروز بود کارم اول روز امروز

 انوادمخ ورفتم گرفتم مرخصي بگه بش تیام برگشت وقتي قراربود بودم خوشحال خیلي. آلمان

 . وببینم

 بم راسمی هم يکي من دوتاخدمتکاربوديکي. کردم مي زندگي اينا متین ي بعدبايدخونه به ازاين

 ابهج کارامون درمیون يکي وقراربود کرديم تقسیم خودمون کاراوبین. چکاراکنم بايد که گفت

 . جابشه

 . پیشش میره گفت ساناز که موند بايدتنهامي که بودم ناراحت براتیام فقط

 متین

 شماره بودمش نديده هم تودانشگاه ايساسربزنم به بودم نرفته هنوز بودم بودازسفربرگشته دوروز

 جواب گرفتم ومي سراغش که هم بودازسانازوسامان شده حذف مبايلم نبوداز حواسم مبايلشم

 کرد دروباز تیام که واحدشون دم رفتم ديگه امروز دادن مي سرباال

 ورا؟ اين از عجب چه خوبي متین سالم:تیام

 هستش؟ ايسا خوبم: من

 تو؟ میاي:تیام

 سربزنم بش اومدم نبود آيسا از خبري کاردارم نه:من

 وببینه خانوادش آيسارفته نه اها:تیام

 متین:زد صدام تیام که برم خواستم کردم خداحافظي ازش

 بله: وگفتم برگشتم

 خداحافظ هیچي:کردوگفت مکث کمي تیام

 خداحافظ:من

 انهآيس ي بوددرباره معلوم ولي نگفت چرا دونم نمي بگه چیزي خواست مي تیام که بودم مطمئن

 دشخانوا بره بخواد اينقدرناگهاني آيسا که بود شده جوردرنمیادچطور چیزي يه کردم مي احساس

 جوردرنمیاد؟؟؟ هیچي تیام حرف يا سانازوسامان سرباالي جواب ؟؟ وببینه
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 بودم هشنید تیام از فقط بود نشده متین از هنوزخبري. رفت مي پیش کارم خوبي به چندروزبودکه

 کردن يم اينجازندگي ودوتابرادراش مادرمتین وفقط بود کرده فوت سالهاپیش پدرمتین. برگشته

 .قلوهه سه برادراش با متین که بودم فهمیده.

 هتوکارخودش وسرش آرامي پسره رامتینه هم وسطي اومده دنیا زودتربه دقیقه ده که بزرگه متین

 پسرشاديه. رامتینه رواعصاب همیشه شرخانواده پسر آبتین هم آخري میاره زودجوش ولي

 . میزنه موج خاصي شیطنت وتوچشاش

 . تمتفاو کامال قلوهاي نیستند،سه هم شبیه اخالق از ونه ازقیافه نه قلوهستند سه که بااين

 وارداتاقش اومدکسي نمي خوشش داد نمي کسي وبه اتاقش به ورود ي اجازه وقت هیچ رامتین

 ارشباب آدم که موند مي بازارشام مثل آبتین اتاق درعوض ولي کرد مي وتمیز اتاقش خودش بشه

 . شد مي گم

 خونوادشون اعضاي عین وبرادراش مادرمتین کارپیداکردم خانواده تواين بودم خوشحال

 . کردن مي رفتار باخدمتکارا

 .بیار برام آب لیوان يه زحمت بي آيسان: اومدم خودم به آبتین باصداي

 حتما:من

 دمبر پذيرايي به ريختم لیوان ودرداخل برداشتم را بشکه يخچال واز رفتم آشپزخونه طرف به

 بفرمايید:من

 ممنون:آبتین

 یاريب هیچي برام خوام نمي ديگه اينطوربگي اگه:گفت آبتین که تابرم برگشتم بود وظیفه:من

 گفتم؟؟ چي:من

 بزني حرفا اين نمیاداز خوشم بود وظیفه چي يعني: گفت بادلخوري آبتین

 .رفتم اتاقم وبه خنديدم
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 وبعداز دمش بلند.اينجامستقربشم که م بود گرفته مرخصي هفته يه رفتم مي دانشگاه بايدبه امروز

 میشهه رامتین کنم وآماده رامتین ي تاصبحانه رفتم آشپزخونه به کردم وجمع خوابم رخت که اين

 . بره شرکت تابه شد بیدارمي بقیه زودتر

 . شم آماده که برگشتم اتاقم به دوباره وبه گذاشتم میز راروي صبحانه

 نداريد؟ کاري بامن برم خوام مي من:من

 بريم:اومد من طرف وبه بلندشد سرجاش وبعداز دارم وايساکارت:رامتین

 نخورديد؟ که چیزي:من

 نبند جمع صدبارگفتم چندنفرم من: رامتین

 ديگه برم من:من

 رسونمت مي:رامتین

 رم مي خودم نه:من

 دارم کارت رسونمت مي گفتم: رامتین

 بفرمايید:کرد باز کردودرجلو پیشروي سريع رامتین که بشینم عقب خواستم

 نبود باغ تو اصال ولي داره چکارم بگه رامتین که منتظربودم بوديم راه توي

 داريد؟ کارم گفتید:من

 گفت من چیزوبه همه سامان ديروز: رامتین

 هب همینطورتودلم داشتم خوره نمي خیس تودهنش آلو ها لقه دهن سامان اين گفت بم ساناز واي

 شنوي؟ مي:گفت رامتین که گفتم مي بدوبیراه سامان

 نگید چیزي متین به کنم مي خواهش ولي بله:من

 ونهم ابرنمي پشت وقت هیچ ماه که واين شناسم مي همه وبهتراز متین من آيسان ببین:رامتین

 ؟ شه مي چي بفهمه متین اگه وکردي فکرش
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 تینم به کاري من. داري مريم به زيادي توشباهت داره حق متین دوني مي:گفت که نگفتم چیزي

 مه اش تجربه حتي ها راه از بعضي ولي بگیري تصمیم براخودت توني ومي شدي توبزرگ ندارم

 هک تاجايي کن حساب منم کمک راي بشه نگرانت که دم مي حق متین به لهاظ اين از خطرناکه

 .اينجايي تو بشه متوجه متین ذارم نمي باشه داشته امکان

 کمکتون از آقاممنون:من

 رامتین آقانه پس: رامتین

 . دانشگاه نزديک نگهداريد جا همین لطفا کنم مي سعي:من

 امروزبامتین شدم واردکالس رفتم دانشگاه سمت به کردم خداحافظي رامتین از که بعدازاين

 . داشتم کالس

 باالو دستم که خوند اسمم کردن حضورغیاب کردبه شروع کردن سالم شدوبعداز کالس وارد متین

 . بودم سوم دررديف افتادکه من به وبلندکردونگاش سرش بردم

 بوديد؟؟ نیومده دوجلسه نیاوش خانم:گفت باغیض رفت توهم اخمامتین کم کم

 .بیام نتونستم بود اومده پیش مشکلي استاد بله:من

 چندروز دادم مي حق بش ودلخوره شاکي ازم خیلي فهمیدم بااخماش نگفت هیچي ديگه

 .بزنم زنگ بش نتونستم بودوخودمم خاموش بودگوشیم

 صبرکنید نیاوش خانم:متین شد تموم کالس که اين بعداز

 . شدن خارج کالس واز انداختن بم باترس نگاهي وتیام ،سامان ساناز

 نگیري؟؟ ازم خبري ؟؟هیچ کني میادنگرانم خوشت:اومدوگفت سمتم به متین

 . ندارم جوابي متین:گفتم وفروببرم بغضم کردم مي سعي که باصدايي

 چیزديگه يه وساناز چیز يه سامان خانوادت پیش رفتي گه مي تیام نیست ازت خبري هفته يه:متین

 نداري؟؟؟ جوابي پرسم مي ت از که هم حاال گه مي

 شد جاري درصورتم دارم نگرشون کردم مي سعي که اشکايي متین داد باصداي

 کني؟؟ مي چراگريه حاال دي نمي وکه جوابم:جلواومدوگفت شد گريم متوجه وقتي متین
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 من متین کردم پیداش ديروز همین بودم کرده وگم مبايلم..  متین... م:من

 اصال بزنم داد سرت خواستم نمي. نکن گريه فقط خوادبگي آيسانمي باشد: وگفت پريدتوحرفم

 . خوبه حالت اينه مهم کجابودي نیست مهم

 فتهر ببخشیديادم دخترخوب آفرين کن وپاک بیااشکات حال: کردوگفت دراز سمتم بعددستمالي

 . گیره مي گريت زود بودکه

 شکاما سريع کوچیکي براهرچیز ولي باشم استواري دختر کردم مي سعي بوددرسته بامتین حق

 .شد مي جاري

 که متاسفم متین:من

 .خونه بريد باتیام بروکه حاال نیست مهم برام که گفتم:وگفت وبزنم حرفم نذاشت دوباره

 اعتمادداري بم که ممنون متین:وگفتم زدم لبخندي بگم دروغ مجبوربودم بودم ناراحت بدجوري

 خداحافظ شه مي بروديرت: متین

 خداحافظ:من

 گفت؟؟ چي متین:گفت تیام که شدم سوارماشین

 .ورفت نگهداشت خونه جلوي کردم تعريف چیزوبراش همه راه توي

 بود سوزونده آتیش دوباره آبتین بود اومدمعلوم مي رامتین داد صداي شدم که واردخونه

 شده؟ چي:خانم

 مادرمن آقابپرس اين از:رامتین

 نکردم کاري من: بود شده قايم مادرش پشت کوچیک هاي بچه عین آبتین

 من مخان گم مي بش هرچي سیريش ي دختره يه به داده و من مبايل شماره بگوچکارنکرده:رامتین

 میاد لتد هاني میگه نشید مزاحم خانم گم مي نمیاد ويادت من ديگه االن هاني میگه نیستم آبتین

 . کنه وکنترل خندش کرد مي بودوسعي گرفته خندش خانم
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 یزبرداشتخ آبتین سمت به رامتین. کنم ثواب خواستم مي بده:گفت جانبي به حق ي باقیافه آبتین

 . ودروبست تواتاقش رفت دويد سريع آبتین که

 شد وارداتاق رامتین که کردم مي ومرتب آبتین اتاق داشتم عصري

 وتمیز تاقتا گفتم پسره اين به وصدبار آبتین اتاق کني خوادتمیز نمي کن تواينجايي؟؟ول ا:رامتین

 کشه مي طول ساعت يه فقط اتاقش ده نمي که گوش کن

 خدمتکارم يه اينجا من همینه اينجا من ي وظیفه:من

 دوست موني مي برام مريم عین شم مي واقعاناراحت چون نکن تويادآوري اينقدروظیفه:رامتین

 فتگ که کردم نگاش باتعجب نشو خارج اتاقت بیارواز اي بهانه يه امروز راستي. بشي اذيت ندارم

 اينجاست ديگه ساعت تانیم متین

 دادي اطالع بم که ممنون:من

 کنم مي خواهش:رامتین

 تواتاقم مبر تونم مي نیست خوب حالم که وگفتم رفتم خانم اتاق شدبه تموم آبتین اتاق که وقتي

 بري توني مي وکنه کارات گم سمیرامي به گفت اونم که

 اومدمم من سالااااااامم:اومد متین صداي که بودم تواتاقم بودکه دقیقه ده

 عزيزم اومدي خوش:خانم

 داشتن قصدرفتن اينکه مثل بودم نگران بودخیلي نرفته هنوزمتین بودکه يازده ساعت طرفاي

 يصدا که درباشه پشت متین توسیدم مي بودم ترسیده خیلي اومدم خودم به دراتاق باصداي

 منم کن دروباز آيسان:وشنیدم رامتین

 باش مراقب اينجاست امشب متین آيسان:شدوگفت وارداتاق کردم ودروباز دررفتم سمت به

 .رفت بیرون اتاق از بمونه منتظرجواب که اين از وقبل وگفت اين.نیاي بیرون

 متین

 که پیشش رفتم مي وقتي ولي داد مي وجواب گوشي که زدم زنگ آيسان به دوبار روز بعدازاون

 .....، هاست بچه از يکي ،خونه خريد رفته آورد مي بهانه تیام بزنم حرف باش
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 .شدم مي نگرانش واقعاداشتم ديگه

 بزنم رس بشون نتونستم بودم اومده که وقتي از خونمون برم چندروزي بودم گرفته تصمیم امروز

 آبتین هک بوديم نشسته غذا سرمیز همه بود بیرون هنوز شدآبتین خوشحال خیلي ديدم وقتي مادرم

 آيسان:دادزد در دم ازهمون شد واردخونه

 ؟؟ کیه آيسان: وگفتم مامان به روکردم

 .دادم استراحت کردبش مي درد امروزسرش خدمتکاراجديده از يکي:مامان

 حرفم هب ممکنه اينجاباشه؟يعني آيسان اگه ولي. اسمیه تشابه نه افتادم يادآيسان آيسان بااسم

 باشه؟؟ نداده گوش

 انهسرمیزصبح. کالس رفتم بايدمي امروز هارابکشم بودپرده رفته يادم نورخورشیدمیزدتوچشم

 يم دستابلندصحبت از رامتین کردم مي احساس نشت روم اومدوروبه هم رامتین که بودم نشسته

 . اينجام من نفربفهمه کردتايک

 به چشش وقتي زد مي حرف بلند داشت طور همین ،رامتین بلندرامتین صداي از بودم کرده تعجب

 .کشید سرآسودگي از نفسي کردم افتاداحساس سمیرا

 تاينجاس آيسان کردم باورمي داشتم کم ،کم آيسان ،اسم رامتین اومداخالق جوردرنمي چیزي يه

. 

 

 آيسان

 ردورفتک پیادم دانشگاه نزديک رامتین ديروز مثل دانشگاه برم شدم آماده رفت متین که بعدازاين

 .سرکار

 . اومدن سمتم به سانازوتیام که شدم وارددانشگاه

 سالم:من

 نديدت؟ که متین سالم:ساناز

 کرد کمکم رامتین نه:من
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 چکارکني؟؟ خواي چندروزومي حاالاين:تیام

 بمونه؟؟ چندروز قراره مگه:من

 وآبتینه ورامتین متین تولد هم اخرهفته اره:ساناز

 کنم توسرم خاکي چه حاال واي:من

 .االن نه کردي فکرمي دربارش بايد اونموقع رس خاک: ساناز

 روز داشت ادامه بازي باشک قايم روز سه.بودم راحت جهت ازاين نداشتیم کالس بامتین امروز

 راگرفتم ،شماره متین از پاسخ بي تماس تا ده کردم وبعدازدوروزروشن گوشیم چهارم

 متین سالم:من

 سالم:متین

 شده تموم بودشارژم رفته يادم ببخشیدمتین

 مي که هم ازتیام خاموشه گوشیت زنم مي زنگ بت هروقت میره يادت که کني چکارمي:متین

 شم مي نگرانت دارم وواقعاديگه میاره بهونه هي کجايي پرسم

 مي هم هروقت کردم نمي پیداش گشتم مي کتاب يه دنبال گرفتاربودم چندروزخیلي اين متین:من

 .نبودي زدم مي درواحدتو اومدم

 . باشي حتما دارم دوست داريم جشن يه شنبه آيسا باش:متین

 جشني؟؟ چه:من

 .باشي حضورداشته دارم دوست ساده جشن يه: متین

 میام تونستم اگه باش:من

 .کرد وقط وگوشي خداحافظ میاي نداريم اگه:متین

 دورهم همه که شدم واردپذيرايي نباشه معلوم تاصورتم جلوکشیدم وتاتونستم شالم خانم باصداي

 مي حبتص ورامتین باآبتین من به توجه بدون که انداختم متین به نگاهي زيرچشمي بودن نشسته

 .کرد
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 خانم بله:من

 وامخ مي سپارم مي خودت چیزوبه همه بگیرم خوام مي جشن تولدپسرامه که فردا پس براي:خانم

 .شدي خسته اتاقتامروزخیلي به بري توني حاالمي ببیني تدارک خوب

 يکس کردم احساس که کنم ومرتب تااتاقش اتاقش داخل سرکاررفتم رفت متین وقتي عصري

 کیه؟؟ ببینم برگشتم سرمه پشت

 کنه مي نگاه من به نشسته خون به باچشمايي داره متین ديدم که

 من..مم.. متین... م:من

 شتيگ مي کتاب ها؟دنبال نگفتم کاربگردي؟؟مگه دنبال نداري حق نگفتم هان؟مگه توچي:متین

 لعنتي وبده جوابم کردي؟؟د پیداش

 رسوند اتاق وبه خودش رامتین فريادمتین باصداي

 ؟؟ چته متین:رامتین

 .ببند درم بروبیرون ؟؟گمشو نگفتي هیچي من وبه دونستي تومي وزهرمار متین:متین

 متین:رامتین

 گمشو گم مي بت:متین

 فتور دروبست متین باداد ولي نره که کردم مي التماسش باچشام انداخت من به نگاهي رامتین

 فهمیدي ري مي خونه اين از االن ،همین حرفم به نمیدي ،چراگوش حالت به واي کني گريه:متین

 آيسا؟؟

 تو ي باخواسته اينجاکه تونیومدم ي باخواسته متین:گفتم نلرزه صدام کرد مي سعي که درحالي

 برم

 کنه گاهن بم که اين وبدون وگفت اين. کردي شروع وبام بدي بازي آيسا شد با نه؟ نفهمیدي:متین

 .شد خارج اتاق از

 .ودب راحت خیالم جهت اين از وبشنوه متین داد که نبود خونه کسي ورامتین خداراشکرجزمتین
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 کاريم که بودم خوشحال نذاشت نکردومحلم بم اصالتوجهي ديگه شب بودازاون امروزروزجشن

 .نداره

 بود اماده چیز همه

 آيسا:زد صدام آبتین

 بزني صداش اسم به نداري وحق کلفت يه:وشنیدم متین صداي که بدم جواب خئاستم مي

 ولي:آبتین

 آبتین:رامتین

 خدمتکارلطفا:گفت اي گرفته باصداي آبتین

 چه؟؟ يعني لطفا:بلندشد متیت داد دوباره که

 بگم چي بفرمايید جنابعالي:وگفت متین روکردبه بااخم آبتین

 خواهش نه خدمتکاربايددستوربدي به: متین

 سرکارت خوادبفرما نمي:گفت بود حدخوردشده از بیش اعصابش که آبتین

 ايستادم متین باصداي که برم خواستم

 کجا؟:متین

 برم آقاگفت:من

 يانه؟ دارم کاري آيابات که کردي مي سوال بايد منم از نگفتم که من گفت آبتین:متین

 داريد کاري آقابامن:وگفتم فشاردادم هم وبه دندونام باخشم

 اتوبزني بايد هست روتختم لباس تا چند بله:متین

 کجا؟؟:بلندشد متین صدا دوباره که برم اومدم

 ديگه واتوبزنم لباساتون برم:من
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 مامان تعجبم:وگفت آبتین بعدروکردبه. بگیري اجازه بايد بري خواي مي ازوقتي:متین

 کنه؟ مي اينارااستخدام

 برم تونم مي اقا:من

 بري توني مي اهااالن: متین

 یارمب طاقت تونم مي تاکي دونستم بودنمي شده شروع متین بازي دورشدم پذيرايي از باسرعت

 کنم مي وتموم بازي اين ولي

 متین    

 

 غرور اين اينجورکاراولي سراغ نره بودم کرده خواهش قدرازش اومدچه جامي آيسانبايداين

 اروکنک اين دن مي دستور بش وبرادرام مادرم بینم مي وقتي چکارکنم باش دونم ،نمي لعنتیش

 .شم مي ديوانه کاروکن اون

 پیش بیادتوشرکت که اين جاي به خنگ ي دختره نکردم شوخي باش بفهمونم بش بايد ولي

 .... کنم کمکش بتونم که خودم

 باليي نبودچه معلوم بود ديگه جاي اگه کرد معرفي جارابش اين ساناز حداقل بودم حال خوش

 رفت مي ديگه جاي فهمه مي بگیرم سخت چندروزبش داشتن باش رفتاري اومدوچه مي سرش

 .ايسان مثل دختري بايه اونم کنن مي باش رفتاري چه

 مين کس هیچ رسوند مي انجام وبه کردکارش مي لج وقتي هم مريم بود مريم شبیه سرکشیش

 . وبگیره جلوش تونست

 يم داشت سامان. اومدن وتیامم سانازوسامان آمدندباالخره مي مهمانا يکي ويکي بود شده شب

 شپی رامتین بود کرده تعجب رفتارم از ن ساما. رفتم ديگه طرف به کردم وکج رام که طرفم اومد

 .کرد مي نگاه من به باناراحتي سامان چون گه ومي ماجراامروز داره که فهمیدم رفت سامان

 اومدن سمتم به بود شده گیرشون دست چیزايي يه که وساناز تیام

 متین:ساناز
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 که اين هن بگید باشیدوخبراروبم قراربودمراقبش انتظارنداشتم ديگه ازشما نکن صحبت بامن:من

 کنید مخفي کنیدوازم کمکش

 بگیم بت زيچی بوداگه گفته بمون کنیم منصرفش تونیم جورنمي هیچ شناسي آيساومي توکه:تیام

 ... نزنه حرف بامون ديگه

 تمهماناشرب وبه شد وارد دست به سیني خدمتکاري بالباس آيسان بازشدو درسالن موقع همون

 کرد مي تعارف

 سمت تابه برگشتن آيساوديدن وسانازوقتي تیام م بود شده آيسادقیق کاراي به عصبانیت با

 وگرفتم جلوشون که اونابرن

 کجا؟:من

 آيسان پیش بريم خوايم بروکنارمي:ساناز

 کنن صحبت تونن نمي باخدمتکارامون مهمانامون متاسفم:من

 نه سا آي فهمي مي آيسانه خدمتکار گي مي که اوني حرفیه چه اين متین:تیام

 میشه وراست خم آدم کلي جلوي داره ندادواالن گوش حرفم به که همون فهمم مي اره:من

 نداريد حق گفتم که دادهمین انجام خواست دلش هرکاري

 شده؟ چي:رامتین

 بگیرن باخدمتکارگرم برن خوان مي هیچي:من

 داري چکارشون بکش خجالت: رامتین

 اباشهنمیاداينج خوشم تواتاقش آيساوبفرست کنه کمک بیاد کن سمیراوصدا بیابرو رامتین:من

 حرکات هب باعصبانیت کنه تعارف شربت که اومد آيسانزديکمون کنه حرکتي رامتین که اين از قبل

 اي اآرهآيس. گفت آيساچیزي به ارامي به بود آيسا به همه تر نزديک که تیام کردم مي نگاه آيسان

 هک برداشتن يکي يکي همه باايساونداشت زدن حرف جرئت درحضورم کس هیچ. گفت لب زير

 وشمخ بروتواتاقت سريع گفتم کنم بودتوجه جلوم که سیني به که اين رسید،بدون من نوبت

 م آنجادورشد واز وگفتم ،اين سمیراوبفرست نمیاداينجاباشي
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 آيسان

 مي عيبودس کرده مهماناروانیم ترحم دوستام،نگاه ،نگاه متین عصباني نگاه شدم واردسالن وقتي

 ي قیافه متین به توجه بدون شدم هانزديک بچه به وقتي نکنم چیزاتوجهي اين به کردم

 برم ازسالن گفت متین وقتي بودم ترسیده خونسربدجوري چهره اين اماپشت گرفتم خونسردي

 کنم فضاوتحمل اون تونستم نمي ديگه خودمم شدم خوشحال خیلي

 

 شدن وارد سانازوتیام که دروبازکردم دروشنیدم صداي که بودم اتاقم داخل

 ذاره نمي اينجايیدزندتون ببینه متین:من

 فهمید؟ طور چه کن ولش: ساناز

 ؟ چکارکني خواي مي االن: گفت تیام که کردم تعريف ماجراوبراشون

 دم مي ادامه هیچي:من

 اي دخترتوديوونه: ساناز

 واي:زدوگفت هم رابه هايش دست ،سانازباهیجان بلندشد آبتین خوندن اهنگ صداي موقع همون

 . آبتینه نوبت امسال خونه مي شون يکي شون تولد براي هرسال محشره آبتین صداي

 . دادن مي گوش آبتین صداي به هردوبالذت

 ....دختراااا:من

 پارازيت:ساناز

 چیه؟؟:تیام

 متین اتاق بريم يواشکي میاين توسالنن همه که حاال خريدم براتولدمتین هديه يه من ها بچه:من

 .میزش روي وبذارم اين من

 بیايم؟ بايد براچي بروماديگه خودت: ساناز

 .نیاد باشیدکسي مراقب:من
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 بريم باش: تیام

 دمش وارداتاق دروايسادن جلوي وساناز تیام رفتیم باال ي طبقه وبه اومديم بیرون اتاق از هرسه

 .شدم خارج اتاق از وسريع گذاشتم متین میز وروي وبسته

 بريم:ساناز

 اره:من

 .رفتیم اتاق سمت وبه اومديم پايیت باال ي ازطبقه هرسه

 متین

 آيسان پیش نداريد حق بودم گفته شون ،به ونديدم سانازوتیام انداختم دورواطراف به نگاهي

 مزيرنظ وسامان رامتین شم خارج سالن از که گشتم مي اي بهانه ودنبال ندادن گوش ولي بريدا

 شده؟ چیزي:اومدوگفت سمتم به کردم رامتین به اي اشاره. نرم بیرون که داشتن

 جان ژمانپ کنم معرفي بت نشد وقت که کالسیام هم از يکي آشنابشي باپژمان خواستم مي نه:من

 . رامتین برادرديگم اينم

 نیست من به وحواسشون شدن غرق زدن توحرف ديدم وقتي بود ماپیوسته جمع به هم سامان

 . شدم خارج سالن از سريع

 يم پايین باال ي طبقه از که تادختروديدم سه ي سايه که خدمتکارابرم اتاق طرف به خواستم

 گفت که سانازوشنیدم ،صداي وآيساوديدم وتیام ساناز که شدم قايم سکوها از يکي پشت اومدن

 کنه؟ چکارمي ببینه متین اگه نظرت به:

 دونم نمي:آيسا

 .آشغال سطل ندازش مي که نظرمن به:تیام

 به دنش دور که ،بعدازاين کنه چکارمي ببینه متین چي يعني آوردم سردرنمي دختراچیزي ازحرفاي

 ...شدم وارداتاقم رفتم باال ي طبقه

 کردم وبازش وبرداشتم ونامه رفتم میز طرف به قرارداشت اي وجعبه نامه میزم وير

 مبارک تولدت جان متین}}
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 بايدبراخودم من ولي ندادم گوش حرفت به که وببخشي بیادومن خوشت م سلیقه از امیدواروارم

 ناي داري خواطرخودم به میدونم نیستم ناراحت اصال کردي شروع بام که هم بازي از کنم تالش

 .کني کارومي

 {{آيسان تو داره دوست

 شمخو خیلي زدازساعت مي برق جعبه در زيبايي ساعت کردم راباز وجعبه گذاشتم راسرجاش نامه

 نمي دست که باباش حساب به رفته جاش هم زيادي پول بود معلوم زيبايي اين به ساعت اومد

 . جاساعت وداده کارش ماه اين پول تمام پس زنه

 یليخ امروز بذارم آيساودختراراراحت گرفتم تصمیم چکارکنم خواستم مي بود رفته يادم کل به

 ادمي شناختمش مي که جايي تااون کرد سکوت بدخالقیام ي همه ودرمقابل بودم کرده اذيتش

 .دش نمي دادآروم ونمي تاجوابش گفت زورمي بش کسي اگه کنه سکوت حرفام درمقابل که نبود

 .دادم مي هنوزادامه بايد نبود کافي هنوز ولي

 بودي؟ کجارفته:اومد پیش رامتین که برگشتم سالن به دوباره

 بودم، اتاقم:من

 . کنیم هارافوت بايدشمع بوديم منتظرت:رامتین

 سما مقابل مابود از يکي اسم هرکدام که تاکیک سه بودن آن هاروي کیک که رفتم میزي سمت به

 گذاشت سرم روي وکوچکي مسخره کاله آبتین که بودم ورامتین آبتین وسط.خودوايسادم

 دار برش چیه اين:گفتم

 تولد کاله:آبتین

 تولد کاله میدونم:من

 چیه گفتم بت االن همین که من خرگوش:آبتین

 ..ابتین:من

 جونمم: گفت خنديد مي که درحالي آبتین

 نمیاره کم زبون از شناسي مي وکه اين متین:رامتین
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 .زنه مي پرپر داره عشقم که کنیم اينارافوت بیاين يک دوبه نامردا:آبتین

 . کرديم هارافوت شمع سامان سه دو بايک بود گرفته خندمون آبتین حرفاي هردواز

 ذيراييپ که ببرن آشپزخونه هارابه کیک خواستن مي برداشتیم کیک روي هارااز شمع که اين بعداز

 خودمه مال عشقم نخیر:وگفت برداشت بود خودش اسم که کیکي آبتین که. کنن وشروع

 کردن تقسیم خودش براي کرد شروع وبعد

 بکش خجالت آبتین:رامتین

 نیست خوب نقاشیم دوني مي توکه من داداش:آبتین

 کنید بس:من

 . کشیده يک بشربه نبوداين معلوم بود آبتین فردشادخونه تنها ما بین شد مي حسوديم آبتین به

 یزم طرف به رفتیم سالن سمت وبه اومديم بیرون اتاق از هرسه برم کمک براي زدکه سمیراصدام

 به شممچ بود مهمانا از پذيرايي مشغول وسمیرا ذاشتم مي ودربشقاب کیک هاي تیکه داشتم رفتم

 اگه ودب گرفته حرصش آبتین دست از رامتین خنديدو مي آبتین کاراي به داشت که افتاد متین

 . ونديده من متین هنوز بود ،معلوم برادرن باهم کرد فکرنمي اصال شناخت اينارانمي کسي

 تريخ پراز سالني با مونديم وسمیرامونده من بودن رفته همه که بود ونیم ده دواز ساعت ساعت

 . وپاش

 . وابهبخ بود رفته که شد مي ساعتي سمیراربع شد تموم کارمون که کشید طول تقريبادوساعت

 رفتم يم اتاقم سمت به داشتم ظرفارافردابشورم بودگذاشتم مونده هم هنوزظرفا بودم خسته خیلي

 شد پیداش متین دوباره که

 کجا؟؟:متین

 . ديگه بخوابم برم خوام مي وکجا ،مرگ شجاع عمو خونه گفتم تودلم

 اتاقم برم خوام مي بااجازتون:من

 بري توني نمي ظرفارانشستي تاوقتي متاسفم:متین
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 بش نگاهي که اين وبدون فشاردادم هم وروي دندونام باعصبانیت کرد شروع اين دوباره واي

 شروعو رفتم ظرفشويي سمت به شد آشپزخونه وارد دنبالم به متین رفتم آشپزخونه به بندازم

 .شد تموم ظرفا ساعت ازنیم بعد ،باالخره شستن ظرف به کردم

 نمک توجهي که اين بدون.کرد مي ونگاه من بروبرداشت آقاهم نداشتم ايستادن ناي ازخستگي

 .دراومد صداش دوباره که اتاقم برم که برگشتم

 ؟؟ کجا:متین

 ردک وتکرار حرفش دوباره که گفتم مي بدوبیراه بش همینطورداشتم تودلم ، کجاودرد،مرض اي

 اتاقم: گفتم کنم نگاش که اين بدون چکارکنم اين ازدست من واي

 وبده وجوابم کنه نگاهم زنم مي حرف بات دارم وقتي:متین

 رتس کنم وچندبارتکرار حرف يه میاد بدم گفتم چي نشنیدي:گفت که دادم وتکون سرم دوباره

 يانه؟ فهمیدي وبده جوابم بگیرودرست وباال

 فهمیدم بله:وگفتم ريختم نگاهم وتو خشمم تمام

 اجازه بايد شي مي خارج واخروقتي باراول براي چیزي يه فقط بري توني مي االن خوبه:گفت

 بگیري

 فهمیدم بله:من

 وچشم نه بله:متین

 از. میده ازارم هي حاال میاد بدم چشم ي کلمه از من دونه ،بیشعورمي متین کنه چکارت خدابگم

 اتاقم تسم به وباعصابانیت گفتم لب زير چشمي بشکنن بود نزديک وفشاردادم دندونام که بس

 .رفتم

 کیه: پريدم خواب از در باصداي صبح

 داخل بیام تونم مي:بود رامتین صداي

 بفرمايید:من
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 ومي نمتی ولي بیداربودي تاصبح ديشب دونم مي کردم ببخشیدبیدارت:شدوگفت داخل رامتین

 فتمگ بدي صبحونه بش بري که کنه بیادبیدارت خواست مي خودش کنه مي لج کنه لج شناسي

 . میرم خودم

 میام باشداالن:من

 بش امبی منتظربودمن روصندلي بود آقانشسته شدم،بله خارج اتاق واز وپوشیدم لباسام سريع

 .بدم سرويس

 رايب براصبحونه خوره مي چي متین بودم مونده کنم پسراراآماده ي تاصبحانه شدم واردآشپزخونه

 قیافش گذاشتم وجلوش وبردم گذاشتم سیني رادر صبحانه مودغذايي ي همه گیرنده که اين

 چي گفتهن بم فهمیدکه خودش فکرکنم بعد ولي کرد مي نگاه میز به شده گرد بودباچشمايي ديدني

 هبقی بذاري راجلوم همه اين نیست الزم ديگه خورم مي وکره عسل صبحافقط من:گفت خوره مي

 گرسنمه خیلي ندار شون بر نه:شنیدم سرم وپشت صدايي که دارم برشون رابرداراومدم

 هنوز ودب معلوم بود بسته هنوز چشاش شده بارسحرخیز اولین براي که کرديم نگاه آبتین به همه

 نشست ومتین رامتین میاداومدوسط خوابش

 قرارداري؟ شده آقاسحرخیز عجب چه:رامتین

 کیه فضولش ببینم خواستم مي:آبتین

 :فضول گي مي من به:رامتین

 شروع حيصب اول آبتین:گفت متین بزنه بخوادحرفي رامتین که اين از دادقبل وتکون سرش آبتین

 بخوري توني نمي ايناراکه همه بیابعدشم بعد وبشور وصورتت دست برو بلندشو کردي

 کارداريم کلي که بريم بذاربخوريم گیرداديا من داداش:آبتین

 بلندشدي؟ صبح اول که داري قرار کي با ديگه ايندفعه:رامتین

 شرکت بیام خوام مي قرارندارم:آبتین

 وشرکت؟؟ تو:رامتین

 سررفت حوصلم اره:آبتین
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 .برام ذاري نمي اعصاب صبحي اول کار چه شرکت بیاي:رامتین

 گفتم تازه:آبتین

 باشم گفته خودت تودفتر میري اومدي آبتین:رامتین

 راروي صبحانه قبل روال به منم کرد مي راجمع صبحونه خودش رامتین داشتم دانشگاه هروقت

 .شم اماده که برگشتم اتاقم وبه گذاشتم میز

 شدم ردمي متین جلوي از بايد بیرون به رفتن براي

 اي اشاره خوردن شیر حال در ورامتین بود خوردن صبحانه درحال که آبتین انداختم شون به نگاهي

 چکارکنه بايد فهمید که دادم رامتین به

 متین گم مي:رامتین

 به بودکه نمونده چیزي بودم شدن رد درحال آروم آروم کرد نگاه رامتین وبه وبلندکرد سرش متین

 .يکدفعه که برسم در

 میري داري خداحافظي بدون آيسان:آبتین

 ینآبت که انداخت آبتین به خشمگیني نگاه ورامتین شد جلب من به متین نگاه جمله بااين

 کني مي نگام چرااينجوري:گفت

 کردي؟ وکاله کجاشال:متین

 دانشگاه:من

 نداري رفتن ي اجازه نکردي میزوجمع که تازماني:متین

 راحت:فتکردوگ آبتین روبه باعصبانیت ،رامتین شدورفت بلند سرمیز از بگه چیزي که اي بعدبدون

 شدي؟؟

 نبود ياينطور متین آيسان متاسفم واقعا:گفت من روبه.و نکردوبرگشت رامتین به توجهي آبتین

 . کنه مي میزوجمع ورامتین برسونمت تونم مي من جبران براي
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 کنم مي جمع برومن:گفت رامتین شد خارج در از بمونه رامتین منتظراعتراض که اين از وقبل

 نباش چیزي نگران

 مبپرس ازت سوال يه خوام مي آيسا:گفت آبتین که بوديم توراه شديم ماشین سوار ابتین با

 بپرس:من

 يوباکس باشه اينقدربداخالق که نیست کسي شناسم مي خوب خیلي متین آيسامن:آبتین

 افتاده اتفاقي متین توو بین نديديم ازت بدي هیچ حاال تا که باتو اونم کنه اينطوررفتار

 جابرم اين از که کنه مي رفتار بام اينطوري خودم خواطر به متین:من

 بدي توضیح بیشتر میشه:وگفت انداخت بم باتعجب نگاهي آبتین

 خوام مي فهمید وقتي متین. منه استاداي از يکي متین که واين منه واحد روي روبه واحدمتین: من

 بیام فتگ ساناز که تااين گشتم کارمي دنبال پنهاني منم شد خورد عصابش خیلي خدمتکاري برم

 .فهمه نمي متین اينجااينطوري

 کردي؟ عصبانیش حسابي پس اه اه:آبتین

 اره:من

 میدونه رامتینم فهمیدم که اينطور دونستم نمي من فقط فکرکنم:آبتین

 نگهداررسیديم لطفا دونم مي اونم اره:من

 . شدم وپیاده کردم تشکري ونگهداشت ماشین

 درکالس روي روبه داد نمي رام کالس تو زيادمتین خیراحتمال تا دقیقه پنج کردم نگاه ساعت

 دمش کالس وارد متین وبابفرمايید ،دروزدم ؟؟خداياامیدتو يانه دروبزنم بودم مردد بودم ايستاده

 . بیام زودي اين به انتظارنداشت کرد مي نگاه من به باتعجب متین

 من بعداز کسي بودم داده تذکر نیاوش خانم:کردوگفت وتوهم اومدوابروهاش خودش بعدبه ولي

 .دم نمي راش بیاد

 استادبااجازه بله:من
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 مي ازهاج وبتون ايندفعه نديدم نظمي بي حاال تا چون:گفت متین که بشم خارج کالس از خواستم

 .سرکالس بیاين دم

 السک وقت لطفا:گفت که کردم مي نگاش باتعجب داشتم کنم تعجب که بود من نوبت ايندفعه

 .ونگیريد

 نشستم تیام وجفت شدم کالس ووارد اومدم خودم به

 شدم خارج کالس از وساناز تیام همراه شد خارج کالس از متین شد تموم کالس وقتي

 ؟؟ بگیري مرخصي هفته يه توني مي ببین:تیام

 چي؟ براي:من

 اينجا میان هفته وپريسايک باران:تیام

 بگیرن؟؟ مرخصي تونستن ؟؟چطور گي مي جدي:من

 بگیره چطورمرخصي بلد شناسي پريساونمي:تیام

 هايي بهانه بشه غايب چندروز خواست مي وقتي هم ها مدرسه تو ها موقع اون بوديادم تیام با حق

 . کرديم مي باور هم ما حتي که اورد مي ومعاون ناظم براي

 کین؟؟ پريساوباران ببینم وايستید:ساناز

 وپريسا باران مشهددراومدن دانشگاه وآيسادوتاديگمونم من چهارنفريم دراصل ما ساناز:تیام

 بگیري؟ مرخصي بتوني باوجدمتین آيسافکرنکنم:ساناز

 بگم بايد چطور دونم نمي متینه منم مشکل اره:من

 ستمتون مي بودم متین کردن راضي درفکر همش بدم گوش درس به نتونستم اصال بعدي کالس

 وبارهد خواستم نمي شد مي ناراحت خیلي فهمید مي متین وقتي ولي وبرم بگیرم اجازه مادرش از

 . اومدم خودم به استاد نباشید باخسته کنم اذيتش

 ودب متین تودفتر سامان از بگیرم جزوه رفتم که تازه:گفت تیام که شم خارج کالس از خواستم

 .برت مي خودش بعد دفترش بري گفت متین
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 رم مي االن باش:من

 شدم متین دفتر ووارد درزدم

 ريم مي باهم میشه تموم کارم بشین چنددقیقه:متین

 بیاي تا مونم مي منتظر بیرون بینه مي يکي زشته:من

 میشه تموم کارم االن بشین نیست زشت:متین

 شد تموم متین کار خره باال که نشستم ساعتي ربع

 شديم هردوسوارماشین

 بموني؟ اونجا خواي مي هنوز:متین

 اره:من

 م؟ خود پیش بیاتوشرکت نکن آيسالجبازي:متین

 دارم که کاري اين از راضیم من متین:من

 تخوش اينقدر که چیه خدمتکاري راضیي؟؟اخه:کناروگفت وزد کردوماشین ترمز متین من باحرف

 میادها؟؟

 کن تمومش کنم مي خواهش متین:من

 خب خیلي:متین

 ممنون:من

 بگیري مرخصي خواي ومي هفته اين گفت مي تیام:متین

 اره: وگفتم کردم نگاه متین به باترس

 کنم مي صحبت بامامان:متین

 میزد داد داشت متین که کردم فراموش دقیقه يک

 متین واقعاممنون ؟عالیه گي مي راست واي:من
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 بخشیدي؟؟:گفتم که نگفت چیزي متین

 نچ:زدوگفت لبخندي وباشیطنت برگشت من طرف به متین

 متین ا:من

 فعهد باشم گفته ولي آره کارکني توخونمون خواي وهنوزمي ندادي گوش حرفم به که بااين: متیم

 .توکارنیستا بخششي ديگه ي

 مرسي:من

 ؟ خواي مي براچي مرخصي ببینم بگو حاال خب:متین

 نگفت؟؟ تیام مگه:من

 بگیري مرخصي توبتوني که بام کرد صحبت اومد فقط نه:متین

 بیان قراره صمیمیمون دوستا دوتااز:من

 ندارن؟ دانشگاه ؟مگه ترم وسط:متین

 بگیره مرخصي چطور پريسابلده چراولي:من

 رفت مي آپارتمان سمت به داشت کرد مسیروعوض متین ديدم

 کجامیري؟؟ متین:من

 مگ سمیرامي وبه وسايالت شرکت میرم ظهرکه بعداز خودم تیام پیش خونه رسونمت مي: متین

  کنم مي صحبت هم بامامان نباش نگران میارم برات کنه جمع

 ولي مدربیار کلیدوازتوش که کردم مانتوم جیب داخل دستم کردورفت پیادم آپارتمان جلوي متین

 وزدم واحدمون زنگ مونده اينا متین ي خونه کلید که افتاد يادم نبودتازه گشتم هرچي

 بله:تیام

 کن دروباز تیام:من

 آيساتويي؟؟:تیام

 اره:من
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 یامت که شدم وواردخونه رفتم باال ي طبقه بااسانسوربه رفتم داخل شدوبه درباز تیک باصداي

 سبزشد جلوم

 ؟؟ کني دخترتواينجاچکارمي:تیام

 گیره رامي اجازه خودش گفت رسوندم متین:من

 خوبه:تیام

 نشد؟؟ خبري ها بچه از:من

 دنبالشون فرودگاه بريم يازده ساعت شب گفت باران چرا:تیام

********** 

 زد زنگ متین که فرودگاه بريم که شديم حاضرمي بودداشتیم نیم ده ساعت

 سالم:من

 خوبي؟ سالم:متین

 مرسي:من

 میشه ديرمون آيسابدوديگه دراومد تیام صدا که بودم صحبت درحال بامتین

 برين خواين مي جايي:متین

 دنبالشون فرودگاه ريم مي رسن مي يازده ساعت ها بچه اره:من

 دنبالتون میام خودم وايسید جا همون:متین

 ريم مي خودمون خواد نمي:من

 درم دمه ديگه دقیقه ده:متین

 کرد وقط گوشي باشه من از منتظرحرفي که اين از وقبال

 بیاديگه:تیام

 برمون مي متین در دمه بريم:من
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 منتظرباران فرودگاه تو ساعت نیم رفتیم فرودگاه سمت وبه شديم متین ماشین سوار

 پیداشد سروکلشون که بوديم وپريسانشسته

 اوناهاشون:تیام

 که تینم به باتعجب وپريساداشتن باران کرديم نگاه کرد مي اشاره متین که سمتي به ومتین من

 همديگرودرآغوش حضورمتین به توجه بدون مارسیدن به وقتي کردن مي بودنگاه کنارماايستاده

 وديمب شده حضورمتین متوجه تازه متین ي سرفه باصداي کرديم مي وبش خوش وباهم گرفتیم

 گفتم بت وپريساکه باران اينم ،متین متین ها بچه کنم معرفي رفت يادم:من

 ها بچه چمدوناي ودادمتین سالمشون جواب ومتین کردن سالم متین هردوبه وباران پريسا

 کرد حرکت ماشین سمت مابه وجلوتر رابرداشت

 گفتید مي که متین اين واي:باران

 چطور اره:تیام

 چه واي:کنیم مي ديدچطورنگاش وقتي باران دوختیم باران وبه مشکوکمون نگاه هرسه تیام باحرف

 گفتم طوري ؟؟همین تونه

 . متین پیش جلو منم نشستن عقب باران وپريساو تیام شديم متین سوارماشین هرسه

 اشتگذ پارکینگ وداخل ماشینش متین ديدم که شديم پیاده همه رسیديم آپارتمان به بالخره

 خونه؟؟ ري نمي: من

 نه: متین

 اخلد وسايالشون ،پريساوباران افتاديم راه به واحدمون سمت وبه کريم خداحافظي متین از همگي

 . تابخوابیم اتاقامون تو رفتیم گرفت دوش يکي يکي که اين وبعداز گذاشتن اتاق

 باماباشن مهمان دانشجو عنوان به پريساوباران وقراربود داشتیم کالس بامتین صبح امروز

 فتمر تیام اتاق به وبیدارکردم باران ووقتي وامادکردم وسايالم که اين وبعداز شدم بلند زودترهمه

 . پريساوبیدارکنم تاتیام
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 سرد بآ لیوان وبايه رفت آشپزخانه به باران پريساوبیدارکنه کرد مي سعي بیداربودوداشت تیام

 بخوابه خواد مي کن ولش بروکنار تیام:گفت تیام به برگشت

 دهنت قربون آي:گفت بسته وچشاي حال بي باصداي پريسا

 نداره قابل:وگفت پريساريخت وبرروي وآب پريسارفت سر باالي باران

 کشمت مي باران: فتگ شده سرخ پريسابلندشدوباچشمايي

 اورد پريساوبیشتردرمي حرص خنديدو مي باران دويد باران دنبال وبعدبه

 باشید پايین ديگه دقیقه ده پايین رم مي من بسه بازي وگربه موش:من

 رفتیم دانشگاه سمت وبه شديم تیام ماشین سوار همگي

 يم بیدارش صبحي اول کارداري وچه بدبخت اين: وگفت باران به پريساروکرد که بوديم راه توي

 کني؟؟

 داد اس بم خودش:باران

 عقدتونه حاالکي:تیام

 نداريم آمادگي هردومون نیست هنوزمعلوم:باران

 ؟؟ براچي آمادگي:تیام

 حاال:زدوگفت چشمکي باران

 سامان رو راه توي رفتیم کالس سمت وبه کرديم وپارک ماشین رسیديم دانشگاه به باالخره

 اومدن سمتمون مابه باديدن که ديديم وساناز

 سالم:وسامان ساناز

 وداديم سالمشون جواب همگي

 ارانب وروبه ،وبعدبرگشت باران پريساو کنم مي معرفي:کردوگفت وپريسااشاره باران به تیام

 وسانازوسامان:وپريساگفت

 خوشبختم: وساناز سامان
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 همچنین:پريساوباران

 ننداخته وبیرون هممون تامتین سرکالس رسدبريم مي پايان به آشنايي مراسم خوب:من

 شه مي شروع کالس ديگه دودقیقه بريم: وگفت انداخت ساعت به نگاهي تیام

 اين دازبع حضورغیاب کردبه وشروع شد کالس وارد متین نشستیم هم وجفت رفتیم سرکالس همه

 اومديد خوش: وپريساگفت باران روبه شدمتین تموم حضورغیاب که

 کرد دادن درس به وبعدشروع

 ره مي ويبره داره گوشیم ديدم که بوديم درس وسطاي

 پیش يمشکل نیاوش خانم:گفت بودم زده زل گوشي ي صفحه به بانگراني که شد من متوجه متین

 اومده

 بیرون برم تونم مي خیراستاد:من

 بفرمايید:متین

 دادم بودجواب افتاده روش آرين ي شماره که وگوشیم شدم خارج کالس از سريع

 شده؟؟ چي آرين الو-

 کردن مي توصحبت ي درباره داشتن تواتاقشون وباباديروز آيسامامان-

 گفتن مي چي شنیدي-

 زدن مي حرف عادلم عمو ي درباره اره-

 پناهیه آقاي منظورت عادل عمو-

 اره-

 سرکالس بگوبايدبرم بم فهمیدي چیزي باش-

 خیلي لمباشه؟؟د گفته ممکنه چي پناهي يعني بودم شده نگران خیلي کردم قط گوشي که بعدازاين

 نشستم وسرجام شدم وواردکالس زددروزدم شورمي

 رفتیم خونه به نداشتیم اي ديگه کالس چون بعدازکالس
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 متین ي وشماره وبرداشتم گوشي خبربدم متین بودبه بودوگفته کرده دعوت شام رابراي همه تیام

 وگرفتم

 متین سالم:من

 آيساخوبي؟ سالم:متین

 دعوتیدمیاي؟ ورامتین باآبتین ب خوبم،متین مرسي:من

 خبر؟ چه:متین

 دورهمي:من

 میام شد تموم کارم:متین

 شب تا باباي باش:من

 باي:متین

 اومد اتاق از تیام صداي که کردم وقط گوشي

 خبردادي؟ متین به:تیام

 اره:من

 وشيگ ي صفحه خوردبه زنگ دوباره گوشیم که ها بچه کمک وبرم بذارم وتواتاقم گوشي خواستم

 بود افتاده روش بابام ي شماره کردم نگاه که

 الو:من

 الوآيسان:بابام

 بله:من

 گه مي چي عادل:بابام

 فهمم ونمي منظورتون:من

 ديده توروتوماشینش که کیه پسره فهمي؟؟اين نمي:بابا
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 برسونم خواست بودازم مريض تیام که روز چند استاددانشگامونه انديش نیک آقاي:من

 نداري؟؟ ماشین توخودت مگه:بابا

 بود شلوغ سرم بخرم نکردم وقت هنوز:گفتم بودم داده سوتي روپیشونیم زدم بادست

 داري بودي؟؟معلومه برنداشته پولي چرا کردم وچک حسابت:نیوردوگفت خودش روي بابابه

 کني؟؟ چکارمي

 پیدانکردم احتیاج پولتون به هنوز خونم مي درس:من

 گیرم ومي انتقالیت اومدي عیدکه:بابا

 براچي؟؟:من

 باشه خودم پیش دخترم خوام مي:بابا

 تمنداش کل کل ي حوصله, ديگه بگواعتمادنداري يکدفعه معلومه اره:گفتم وتودلم زدم پوزخندي

 گفتم همین براي

 خداحافظ:من

 خداحافظ:بابا

 رييادآو اين از کرد مي يادآوري وبم اعتماديش بي همیشه بودبرام نذاشته اعصاب بابام زدن زنگ

 دايص با که بودم فکر کردتوي مي قضاوت توضیح وبدون کرد مي شک بم حرف بايک بیزاربودم

 اومدم خودم پريسابه

 بیاکمک ايسا:پريسا

 میام االن:من

 مس اس باپدرام داشت هنوز باران تابیان شديم ها منتظربچه کرديم راجمع خونه که بعدازاين

 کرد مي بازي

 سوال؟ يه باران:پريسا

 بپرس:بودگفت توگوشي سرش طورکه همون باران
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 میاد؟ چقدر مبايلت قبض:پريسا

 هشتادتومان پیش ماه:باران

 خبره؟؟ چه: تیام

 دم ونمي پولش که من: باران

 پدراممممم:گفتیم وباهم انداختیم هم به نگاهي هرسه باران باحرف

 اره:باران

 وبقیه دروبازکنم که ورفتم دورشدم ها بچه از صدادراومد دربه زنگ که بزنه حرف پريسااومد

 پريساونفهمیدم حرفاي

 هب پريساوباران ومعرفي پرسي احوال سالم بعداز شدن خونه وارد همه بودن اومده نفرشون هرپنج

 دادم مهه به برگشتم شربت وباسیني رفتم آشپزخونه به نشستن ها مبل روي ورامتین آبتین

 نشستم تیام وپیش برداشتم وخودمم

 خبررفتي؟ آيسابي:آبتین

 شد اي يکدفعه اره:من

 فتگ کردوببخشیدي ونگاهي مبايل ي خوردصفحه پريسازنگ مبايل که بوديم صحبت مشغول

 عزيزم سالم:گفت کلفتي پريساباصداي بده وجواب مبايلش وبلندشدکه

 بود دورشدن درحال که پريساانداختن به نگاهي باتعجب همه

 کرد؟؟ طوري واين چراصداش: ساناز

 زنه مي حرف دخترش بادوست داره:تیام

 کردن مي مارانگاه باتعجب هاهنوزداشتن بچه خنديديم وباران من تیام باحرف

 چي؟؟ يعني:آبتین

 بذاره وسرکار همکالسیاش داره پريساعادت: من

 کرد يم پريسانگاه به باتعجب هنوزداشت پريسابرگشت،ابتین که شديم زدن حرف مشغول دوباره
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 شده؟ چیزي:وگفت آبتین طرف به برگشت کرد حس خودش راروي آبتین نگاه پريساوقتي

 خیر:گفت حالت باهمان آبتین

 وپسرا مونديم ما ورفتم کردن خداحافظي همین براي بودن دعوت جايي سانازوسامان شام بعداز

 مي تفادهاس همديگه ازتجربیات پیش وپريسا ،ابتین بزنه حرف باپدرام تا رفت اتاقش به که باران

 . بوديم زدن حرف درحال هم ورامتین ،متین ،تیام ،من کردن

 افتاده؟ اتفاقي: متین

 گفته باباآيسان وبه ديده وتوماشینت آيسان پناهي اره:تیام

 گفت؟ چي پدرت:کردوگفت من روبه متین

 گیره ومي انتقالیم عید گفت هیچي:من

 کنه مي اشتباه پناهي نگفتي چرابش:متین

 کنم مي فکري حاالتاعیديک باخودشه حق همش کنه فکرمي کنه نمي قبول بگم هرچي متین:من

 کنیم زحمت رفع ماديگه خب:وگفت انداخت ساعت به نگاهي رامتین

 بوديدحاال:تیام

 بريم بايد ديگه نه: متین

 باشن نگران:گفت شود درخارج از که اين از قبل متین رفتم مي بیرون به وداشتن بلندشدن همه

 کنیم مي فکري يک

 متین

 مي ايدب دانشگاهم کنه کمکم اينجانبودکه هم رامتین بود ريخته کارتوسرم کلي شرکت توي امروز

 کرد نمي ريکا هیچ شرکت تو آبتین که بااين کنه کمکم بیاد بزنم زنگ ابتین به مجبوربودم رفتم

 . کرد مي بررسي خوب حساباراخیلي ولي

 نري آبتین ومیام دانشگاه ،میرم کن چک ايناراخوب: وگفتم گذاشتم تااومدحساباراجلوش آبتین

 .خدا امان به اينارابسپاري
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 رفتم دانشگاه به شد راحت آبتین از خیالم که بعدازاين

 خورد زنگ گوشیم که شدم مي واردکالس داشتم

 بله:من

 بیمارستان بدوبیا متین:گفت مي باگريه داشت که سانازوشنیدم صداي

 باشي توکالس نبايداالن ؟؟مگه شده چي:گفتم بانگراني

 کن آرياعجله بیابیمارستان بدو فقط متین:ساناز

 شد قط گوشي بزنم اي ديگه حرف که ازاين قبل

 دکر مي گريه داشت بیمارستان رو درراه که سانازوديدم رسوندم بیمارستان وبه خودم باعجله

 شده؟؟ چي:من

 زدزيرگريه وبعددوباره خاله متین:ساناز

 ؟؟ شده چي مامانم:من

 نستونتو گرفت وروقلبش دستش خاله يکدفعه که زديم مي حرف داشتیم بوديم خونتون: ساناز

 . يو سي سي کرد منتقل دکترخاله دکتر اورديمش سريع که بکشه نفس

 اومد دکتربیرون موقع همون

 میشه؟ خوب شد؟حالش چي دکتر اقاي:من

 هستید؟ انديش نیک خانوم بستگان شمااز:دکتر

 هستم پسرشون بله:من

 دارن؟ قلبي ناراحتي دونستیدمادرتون شمامي:دکتر

 بله:من

 ؟ اومده پیش درخونتون مشکلي روزا اين: دکتر

 خیر:من
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 طول قیقهد ازچند بیش که باشد مي سینه قفسه مرکز در ناراحتي شامل قلبي حمالت بیشتر:دکتر

 احتي،نار مانند احساسي تواند مي بیمار. گردد مي بر دوباره و رود مي بین از درد اينکه يا کشد مي

 میکنه شنگران چیزي يا ناراحتي مادرتون معلومه اينطورکه.باشد داشته درد يا پري سنگیني، فشار،

 مضر نبراشو ناراحتي هرگونه چون باشید مراقبشون خیلي بايد دم مي بشون مطلق فعالاستراحت

 .هست

 موندم توبیمارستان وخودم خونه وفرستادم ساناز خبردادم ورامتین آبتین به که بعدازاين

 که مکرد فکرمي باخودم بود؟؟داشتم شده مامان ناراحتي باعث چیزي چه يعني بودم نگران خیلي

 دم افتا پیش ي يادهفته

 نبدو مامان رفتیم اتاقش به ،هرسه بزنه حرف بامون خواست ومي زد وصدا مون هرسه مامان

 ستبی که اين از وقبل میشه سالمون ونه بیست داره وگفت مطلب اصل سراغ رفت چیني مقدمه

 ستدو کلي که آبتین انداختیم هم به نگاهي هرسه بگیريم زن بايد بشه تموم سالمون وهشت

 تبودشکس سالش پنج بیست وقتي هم بگیره،رامتین زن خواست نمي وقت وهیچ دخترداشت

 ينا وبه بود کارخودم تو سرم همش که بود،منم شده گرفتن زن خیال بي بودوديگه خورده عشقي

 يکي فامیل دختراي از ياخودش گیريم مي زن میريم بودياخودمون گفته ،مامان کردم چیزافکرنمي

 سانازبا باره اين در قبال((ساناز)) دونستیم مي من وبراي انتخابش اولین هرسه کنه مي وانتخاب

 براي انتخاب دومین ازدواج براي نه خواستیم ومي هم فامیل عنوان هردوبه بودم زده حرف

 براي وسومین زدن همديگروباتیرمي وسايه نبودن خوب ديگه اصالباهم که((الناز))رامتین

 خواهرالناز((نازي))آبتین

 . داشت سبکي رفتارخیلي که

 اعتس موند يم بايدتوبیمارستان امشب ؟؟ماما باشه شده نگرانیش باعث بوداين ممکن يعني

 بیمارستان اومدن ورامتین ابتین که بود شب دوازده

 چطوره؟؟ مامان:رامتین

 قراردادوبستي ، بهتره:من

 راحت خیالت اره:رامتین

 اينطورشد؟ شد چي:ابتین
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 کرده نگرانش موضوعي گه مي دکتر:من

 موضوعي؟ چه:رامتین

 دونم نمي:من

 داشتم هم مس دوتااس آيسان از پاسخ بي تماس پنج انداختم گوشیم به نگاهي

 نیومدم؟ بودچراکالس نوشته اولي

 یدهوپرس مامان وحال فهمیده ازساناز االن بود بودنوشته پیش ساعت نیم مال که کردم وباز دومي

 . بود

 پسرابرگشتم پیش زدم زنگ ايسان به که بعدازاين

 هستم من بروخونه بلندشوباآبتین:رامتین

 بريد شما مونم مي من:من

 هستم من اي خسته:رامتین

 نذار خبرم بي باش:من

 .برگشتیم خونه وبه شديم خارج بیمارستان از آبتین وبعدهمراه

 گفته مامان سرکاررفتم وبه رسوندمش خونه به شد مرخص ازبیمارستان ن ماما که اين بعداز صبح

 . کنه صحبت خوادبامون مي چون خونه برم بودشب

 ینرامت بدم وانجام موندم عقب تاکاراي رفتم شرکت بعدبه. مامان پیش تابره زدم ساناززنگ به

 بود قراردادرفته براي صبح اول بود شده خسته خیلي ديروز کنه تااستراحت خونه وفرستادم

 بود توبیمارستان تاصبح که هم شب اصفهان

 آيسان

 چندروزي بود نیافتاده خاصي اتفاق مادرمتین وجز گذشت مي بابام با من زدن ازحرف دوروزي

 ديگه جاي وحواسش بود خودش توي همش. شده عوض تیام رفتار کردم مي بوداحساس

 زبونش زا تونیم جورنمي هیچ بزنه حرفي نخواد تیام تا دونستیم بودهردومي شده متوجه ،پريساهم

 بکشیم
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 هیچ وجزدانشگاه بودن بوداينجا روزي سه پريساوبارا ،چون بیرون بريم ها عصرقراربودبابچه

 . بودند جانرفته

 برداشتم گوشي ي صفحه به نگاه زدبدون زنگ گوشیم که شديم مي اماده داشتیم

 بله:من

 آيسا:بابام

 شدم نگران ؟؟خیلي زده زنگ بودکه شده ،چي بابام

 الوو:بابام

 اومدم خودم به بابام باصداي

 ؟؟ افتاده اتفاقي:من

 خونه گردي برمي اخرهفته کن واماده وسايالت:بابام

 .....الوووو.....؟؟ بابا....براچي؟؟:من

 وگرفتم آرين شماره ،سريع کرده وقط گوشي شدم متوجه بوق باصداي

 شده؟ چي آرين:من

 دونم نمي:آرين

 شدم تیام متوجه شد تموم تماسم که بعدازاين

 شده؟؟ چي:تیام

 وبگیره انتقالیم خواد بابامي. گفته چي پناهي نیست ،معلوم دونم نمي:من

 عید نگفت مگه:تیام

 شده عوض چراحرفش دونم نمي چراولي:من

 بیرون اومدن اتاق وپريسااز باران

 بريم:پريسا
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 شمابريد نیست خوب حالم من:من

 شمابريد؟بلندشوببینم چي يعني:باران

 نمیام شمابريدمن شديددارم سردرد:من

 ريم نمي ماهم نیاي:تیام

 خوب خیلي: وگفتم کردم پوفي

 فتیم، ر شهربازي به ها باپیشنهادبچه شديم ماشین سوار همه

 بزنیدببینیدکجاهستن؟ بشون زنگ يه:پريسا

 زدن زنگ خودشون خواد نمي:من

 متین سالم:من

 کجايید؟ سالم:متین

 پارک ورودي:من

 میايم االن باش:متین

 اون ميک هم وباران بگیرن بلیت بودن وپريسارفته آبتین شديم شهربازي ايناوارد متین بااومدن

 شده؟؟ چیزي:گفت متین که نشستیم نیمکت روي زد مي حرف باپدرام ورترداشت

 وبگیره آيسان خوادانتقالي مي باباآيسان:تیام

 عید؟براچي نگفت مگه:متین

 چکارکنم بايد دونم نمي برگردم اخرهفته گفت فقط دونم نمي خودمم:من

 گفته؟ چیزي پناهي:متین

  فکرکنم:من

 تاجمعه مونده ديگه ؟چهارروز بادگرفتي غم االن همین از:متین
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 بي دوباره ندارم دوست...، برگردم خوام نمي من متین....کنم؟ تونم چکارمي موقع تااون:من

 امخو نمي.... خوام نمي من....بکشه رخم وبه پولش دوباره خوام نمي..، وببینم بابام هاي عدالتي

 ...بذاره منت روسرم دوباره خوام نمي.....کنم تالش خودم براي خوام مي...برگردم

 کنم مي پیدا حل راه يه برسه جمعه که اين از قبل دم مي قول بت باش آروم آيسا:متین

 شد محو لبهاشون از خنده وديدن حالمون وقتي ماپیوستن جمع به نیز ،پريساوباران وآبتین رامتین

 شده؟ چي:رامتین

 خونه برگرديم بهتره هیچي:متین

 .برگشتیم خونه وبه ماشینارفتیم سمت وبه کرديم موافقت همه

 داشتم وقت جمعه تا ديگه دوروز فقط بودومن گذشته دوروزي

 يوقت. بزنه حرف خوادبام مي چون رسونم مي خودش دانشگاه بودبعداز بودوگفته زده زنگ متین

 .رفتم متین ماشین سمت وبه کردم دختراخداحافظي شداز تموم کالس

 کجابريم؟ خب:متین

 کنه نمي فرقي:من

 شديم رستوران ووارد شديم هردوپیاده. نگهداشت رستوراني جلوي متین

 رفت گارسون که اين بعداز

 اشتهد حرفام از بدي برداشت خوام بگیرنمي وبعدتصمیم کن گوش حرفام به خوب اول آيسا:متین

 .باشي

 داد وادامه نذاشت متین که بزنم حرف خواستم

 واز اي ديگه مريم ندارم ودوست عزيزي برام وخیلي مريمي مثل برام گفتم بت که آيساهمونطور

 تباب نگراني نگفتم ولي... نگراني از گفتم بت..... بدشد حالش مامان که چندروز.... بدم دست

 ...چي

 داد ادامه که کردم وتايید حرفش
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 وفراموش موضوع اين مامان که کرديم فکرمي هرسه کنیم ازدواج بايد بودکه گفته بمون مامان

 دختراي از بگیريم،واگرناخودش زن ما که گرفت قول ازمون شد مرخص که اين بعداز ولي.... کرده

 وآبتین ینورامت من کنیم قبول کنیم قبول اي بهانه هیچ بدون ومابايد کنه مي انتخاب برامون فامیل

  نبود بودمشکلي ازدواج فقط قضیه اگه وردکنیم مامان ي خواسته تونیم نمي

 بودمشکلي ازدواج فقط قضیه اگه وردکنیم مامان ي خواسته تونیم نمي وآبتین ورامتین من

 يسانآ. گذاشت پامون وبه وجوانیش عشق تمام چون وردکنیم مامان ي خواسته تونیم نبودمانمي

 . رفت ازدنیا دنیاآورد وبه مريم وقتي ما ،مادرواقعي مانیست مادرواقعي مامان

 بالیلي نشیم بزرگ مادر بي که خواطرما بودبه زنش عاشق که بااين ،بابام مامان مرگ بعداز

 .کرد بودازدواج بابا و ما عاشق که دختردايیش

 و موضوعات اين داره اول که بگه؟؟ چي بم خواست مي يعني بود زده زل چشام به متین مدت تمام

 کردم کپ متین حرف باشنیدن گه؟؟که مي من به

 يبگیر تصمیم وبراخودت آزادباشي توبتوني که رسید ذهنم به که حلي راه تنها آيسا:متین

 !!!ازدواجه

 ؟؟؟ کارمه همه شوهره دوباره که گییي؟؟اينطوري مي چي فهمي مي متین:من

 تنیس اينطور باطلن ولي وشوهريد زن همه درظاهره کني ازدواج يارامتین بامن تو آيسااگه:متین

 توراحت هم اينطوري خودشه کارا مسئول وهرکس کنید مي زندگي خواهروبرادردرکنارهم وعین

 نباشي پدرت ونگران بگیري تصمیم براخودت توني مي

 بابامو بگیرم تصمیم آزادانه براخودم تونم مي ديگه کنم ازدواج اگه گه نمي بدم فکرکردم باخودم

 کارکنم تونم ومي سرم بذاره منت ديگه تونه نمي

 فکرکنم بايد:من

 بريم باش:متین

 بريم:من

 افتادم يادچیزي که بوديم توراه شديم هردوسوارماشین
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 سپ واوردي رامتین خودتو کنیدتواسم ازدواج خواسته تاتون ازسه تون مامان توگفتي متین:من

 چي؟؟ آبتین

 کنه مي ازدواج دختراش ازدوست يکي از فوقش ،میگه سرش به زده کامل که آبتین:متین

 مرفت اتاقم ،به خوابیدن همشون ديدم که اتاقاسرزدم بودبه ساکت ساکته ،خونه شدم واردخونه

 افتاد ازدستم وکتاب ترسیدم پريسا باصداي که ذاشتم مي وسرجاش وسايلم داشتم

 اومدي؟؟ کي:پريسا

 بیدارشدي؟؟ ،باسروصدامن ترسیدم واي:من

 نه:پريسا

 اومدم تازه:من

 گفتي؟؟ چي متین درجواب آيسا:پريسا

 دونه؟؟ مي کي دونستي؟؟ديگه تومي:وگفتم برگشتم سمتش به باتعجب

 دادي بش جوابي ،چه دونم مي من ،فقط گفت بم بیرون رفتم باآبتین که صبح اره:پريسا

 گفت چي بت ،آبتین بايدفکرکنم بش گفتم:من

 باشیال گفت باکي؟اونم جدي ،گفتم کنه خوادازدواج مي که گفت:پريسا

 شناسیش شیالکیه؟توازکجامي:من

 که بدي چادرتوبم واسرارکردم بزنم قدم برم خوام مي گفتم بت پیش چندروز هست:پريسا

 ديراومدم

 خب اره:من

 بیرون بريم باهم که قرارداشتم نبینیدباآبتین که گرفتم وچادرتو پسرزدم تیپ ديگه هیچي:پريسا

 نآبتی آويزونه همش آشناشدم جاباش ،شیالواون نگو که داره وجغي دخترااجق دوست آيسايه واي

 بود

 سپهرودورديدي؟ چشم دوباره باز پريساتو:من
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 ديگه خیال بي:پريسا

 جاخوردم پريسا باحرف که شدم مشغول کارم وبه نگفتم چیزي

 شم زنش حاظرم بگم آبتین به خوام مي من آيسا:گفت مقدمه بي

 کني؟ مي شوخي مثالداري االن کنم باورنمي تو ،جدي شوخي پريساديگه:من

 کنم ازدواج باآبتین خوام مي گم مي راست آيسادارم نه:پريسا

 به دل به که نیستي ادمي دونم مي که جايي براچي؟تااون: وگفتم کردم پريسانگاه به شکوکانه

 ببندي کسي

 وعاشقي عشق به وچه من بابا نه:پريسا

 خب:من

 مخوا مي من،فقط عین درست هم آبتین نیستم ازدواج اهل هیچ من دوني مي آيساتوکه:پريسا

 کنم کمکش

 شوبگو؟ راست باورکنم تونم پريسانمي:من

 گم شومي راست:دزديدوگفت وازم نگاهش

 گفت بت ابتین چیه؟نکنه پريساجريان:من

 خونه هم ارقر فقط که گه شیالمي به میره گفت فقط نگفت،ابتین هیچي بدبخت آبتین نه:پريسا

 ابتین به کنم مي هم کمکي يه بهتر اين از چي ديدم چیزديگه؟منم نه شن

 کني خراب تو زندگي خواي ؟پريساچرامي گي مي هذيون واقعاداري که اين مثل نه:من

 ؟؟ خرابي چه:پريسا

 کنیم مي صحبت باهم بیدارشدي هروقت خوابي ،االن پريسابروبخواب:من

 خواست پريسامي بود؟؟که شده چي يعني زدم بیرون اتاق پريسااز از منتظرجوابي بدون

 .پیداکنم براش دلیلي نتونستم فکرکردم اينکاروکنه؟؟هرچي

 .بینن مي فیلم دارن نشستن که وديدم پريساوباران اومدم بیرون ازاتاق بیدارشدم عصرکه
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 کجاست؟؟ تیام:من

 بیرون رفت پیش يکساعت:باران

 وبه لندشدمب ونداشتم کردن نگاه فیلم حوصله. گذاشت ديگه فیلم يه دوباره شدباران تموم تافیلم

 .رفتم اتاقم

 لشممباي به به هرچي شدم مي نگرانش داشتم کم نبودکم خبري تیام وهنوزاز بود شب نه ساعت

 تادروبازکنه دررفت سمت پريسابه در زنگ دادباصداي نمي جواب زديم مي زنگ

 شد پیداش اشفته وسروضع قرمزشده چشماي تیام که

 شده؟؟ چي:پريسا

 دي؟؟ نمي وچراجواب گوشیت:باران

 کجابودي؟؟:من

 ودروبست رفت اتاق مابه سواالت به دادن جواب بدون تیام

 گه مي بخوادبمون خودش اگه بذارتنهاباشه:پريساگفت که بره اتاق به خواست باران

 داوم بیرون اتاق از تیام که کرديم مي دروديوارنگاه به حرف وبدون بوديم نشسته ساعت نیم

 شده چي بگي خواي نمي:پريسا

 آريابرگشته: تیام

 برگشتیم عقب به سههر تیام باحرف

 چیییي؟؟کییي؟؟:من

 میشه چهارروزي سه:تیام

 گفتن چي ،بابات مامان:پريسا

 بايدبرگردم شد تموم ترم اين:تیام

 چکارکني خواي مي االن:باران
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 بزنم هم وبه ازدواج اين که کنم مي هرکاري:تیام

 یشهمجبورم تیام دونستیم مي همه انداختیم هم به نگاهي ازترس هرچهارنفرمون تیام جدي بالحن

 ود،قرارب پدربزرگ ومحبوب بودن نوه هردوآخرين چون بود تیام پسردايي کنه،آريا آرياازدواج با که

 وباپدربزرگش خودش مخالفت تیام وقتي. کنند ازدواج باهم برگشت خارج آريااز که اين بعداز

 . کرد اعالم

 ازازدواج قبل تا بود داده وقت تیام ،به درمیانه ديگه يکي پاي کرد فکرمي که پدربزرگش

 کند باآرياازدواج بايد صورت کنددرغیراين باآرياازدواج

 کردي؟؟ باآرياصحبت:من

 نداد گوش کنه صحبت باپدرجون گفتم بش ،هرچي اره:تیام

 چرا؟؟:باران

 دارم دوست میگه:زدوگفت پوزخندي تیام

 داره دوست گه مي برگشته حاال کرده غلطا اونورچه نیست معلوم االغ ي پسره:پريسا

 کارکنم چه حاال:گفت پريسا حرف به توجه بدون تیام

 کرد مي نگاه وبعدتیام من به پريساهي

 چیه؟؟: گفتم زيرلب

 پیشنهادمتین: گفت اروم

 نهه: وگفتم پريسابرگشتم سمت به باناباوري من

 اره:پريسا

 نه:من

 آره:پريسا

 اومديم خودمون به تیام باصداي نبودکه وتیام باران به اصالحواسمون

 شده؟؟ ،چي آره،نه چي: تیام
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 متین ي درباره نظرت:گفت تیام وبعدروبه انداخت بم نگاهي باشیطنت که پريساانداختم به نگاهي

 چیه؟؟ يارامتین

 منظور؟؟:پريساکردوگفت به وسپس من به نگاهي مشکوکانه تیام

 کنه مي ،شوخي داره هیچي:من

 ؟؟ گي مي چرادروغ:پريسا

 پريسااااا:من

 داده پیشنهادازدواج ورامتین خودش طرف از متین:زدوگفت لبخندي پريسا

 داده؟؟چطورممکنه؟؟ پیشنهادازدواج ورامتین خودش ازطرف اومده چیییییییییي؟؟متین:تیام

 . بابام ازاسارت من ازادي پیشنهادبراي بگیم بهتره. نه واقعي ازدواج:من

 ؟؟چشم ؟؟باحالي گلي اين کرده؟؟بابابه کارت چه ،انگار اسارت گي مي همچین اووههه:پريسا

 خواي؟؟ کي چي ديگه رنگي

 خواي؟؟ مي کتک پريساجان:من

 کنه؟؟ خوادکمکت مي تیام براچي:تیام

 بدشد؟؟ مادرش حال يادته پیش چندروز:من

 ،خب آره:تیام

 بگیرن زن کرده اجبارشون ديگه هیچي:من

 دادي؟ بش جوابي چه:تیام

 خبرمیدم بش کنم ومي فکرام گفتم:من

 شن مي چي ديگه ي دوتا اون کني ازدواج شون بايکي اگه: تیام

 باآبتین هک ،منم يارامتین کنه ازدواج يابايدبامتین که آيسان:پريساگفت بزنم حرف که ازاين قبل

 پريساااا:من
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 توبراچي؟؟:تیام

 ؟؟ کني ازدواج خواي مي براچي نداري دردي که بگوتو بش.سرش بادخورده:من

 من بخ:کردبلندشدوگفت قط صحبت چنددقیقه وبعداز برداشت زد پريسازنگ گوشي موقع همون

 بايدبرم ديگه

 زنیم مي حرف کجا؟؟داريم:من

 گم مي بش ،امشب بیرون برم خوام مي باآبتین:پريسا

 ؟؟ کني ازدواج خواي کي ،چرالکي نیستن چیزاشوخي اين پريسا:تیام

 کمککک کن فرض:پريسا

 پريساا:تیام

 فعال زنیم مي حرف بعدا:پريسا

 شد درخارج از ما حرفاي به توجه وبعدبي

 کني؟؟ حاالچکارمي:تیام

 ترندارم بیش فرصت روز يک ذارم قرارمي فردابامتین:من

 میام بات فردامنم خوبه:تیام

 مطمئني؟؟:من

 آره: تیام

 نیست باران از خبري بود افتاده يادم تازه

 کجارفت باران:من

 آيسا؟ تواتاق رفت خورد زنگ گوشیش زديم مي حرف داشتیم وقتي: تیام

 بله؟؟:من
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 هخواست ازش آبتین ؟ممکنه کنه نمي ازدواج آبتین به کردن کمک خواطر به فقط پريسا:تیام

 باشه؟؟

 مي فيمخ وداره چیزي يه پريسا نظرمنم به کنه ازدواج شیال اسم به خوادبادختري مي آبتین نه:من

 کنه

 بذار قراراباش بزن متین به زنگ يه بلندشو:تیام

 وگرفتم متین ي وشماره وبرداشتم گوشي

 متین سالم الو:من

 خوبي؟؟ سالم:متین

 جا اين بیاين ورامتین باآبتین فرداشب مرسي،متین:من

 باشد:متین

 اپدرامب بودوداشت نشسته تخت روي باران رفتم اتاق سمت وبه بلندشدم بامتین خداحافظي بعداز

 زد مي حرف

 شد؟؟ چي نتیجه:باران

 اينجا میان وآبتین بارامتین فردامتین: من

 نآبتی همراه قراربودمتین امشب گشتم برمي فرداشب هابودم بچه پیش که بود اخري روز امروز

 .بیان ورامتین

 . فهمیم مي خودمون امشب ،گفت گفتي چي آبتین به ازپريساپرسیديم هرچي

 .کرد ودروباز دررفت سمت به باران زنگ باصداي

 زدن حرف کردبه شروع متین نشستن همه وقتي

 کیه؟ گرفت؟پروازت تماس بابات:متین

 شب فردا آره:من

 گه؟؟ مي راست آبتین پريسا:پريساوگفت روکردبه رامتین
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 آره:وگفت باالانداخت اي شانه پريسابابیخیالي

 کاروکني؟؟ اين خواي مي براچي:متین

 يکاف ي اندازه اينابه: کردوگفت وتیام من به اي گیرنديدوبعداشاره شماديگه برادرمن:پريسا

 گیردادن

 گرفتي؟؟ و تصمیمت:گفت من وروبه نگفت چیزي متین

 اره:من

 شي؟؟ مي ازداداشام يکي کدوم زن داداش زن:کردوگفت اي اشاره ومتین رامتین به آبتین

 شه؟؟ مي چي مونه مي باقي که نفرتون يک اون:من

 هب بلندشدتیام تیام گوشي صدا که بزنه حرف خواست متین انداختن هم به نگاهي برادر هرسه

 کیه؟؟:وگفتم کردم نگاهش گري پرسش باحالت انداخت آن به ونگاهي رفت گوشیش سمت

 آريا:تیام

 دي؟ نمي چراجواب:پريسا

 نشست مبل کردوروي رها میز روي مبايل زد تو قط ي دکمه تیام

 شده؟؟ چیزي تیام:گفت تیام اخم باديدن متین

 . دن مي شوهرش بزورکي دارن فقط نه:پريساگفت بزنه حرفي تیام که اين از قبل

 چیه؟؟ جريان:رامتین

 کنیم مي وقبول پیشنهادتون وتیام من:من

 مطمئني؟؟ تیام:متین

 آره:تیام

 باکیه؟؟ حاالکي: آبتین

 دونیم نمي:وگفتیم انداختیم هم به نگاهي وتیام من
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 چطوره؟؟ بارامتین هم تیام آيسابامن پس:متین

 کنه نمي فرقي:وتیام من

 براخواستگاري زنه مي زنگ من مامان بعدش دوروز تورفتي که فرداشب خب:متین

 ازش ه،فکرکن نشه راضي مامانت شايد کردم کارمي خدمتکارخونتون عنوان به من متین راستي:من

 کردم سواستفاده

 نیست اينطوري مامان نه:متین

 رهبگی صورت ترخواستگاري ،تاسريع فرداباآيسابرگرده اي بهانه يه بايدبه هم تیام:رامتین

 نده مرخصي شايددانشگاه:تیام

 روازپ فرداشب هم شما:پريساوگفت وبعدروکردبه کنم مي درستش ايسابرومن فرداهمراه:متین

 داريد؟؟

 بوديم نگرفته بیشترمرخصي هفته يک آره:پريسا

 مي رخصيبرام جورکن بهانه يه دوباره بعدش ي هفته دانشگاه برگشتي وقتي نیست مشکلي:متین

 که توني

 نداره کاري آره:پريسا

 بحص بگذره وقت ومنتظربوديم بوديم وکرده کارمون همه فرودگاه رفتیم ديگربايدمي ساعت يک

 . میاددنبالمون خودش گفت متین. بوديم کرده خداحافظي هم باسانازوسامان

 بريم زد زنگ متین ها بچه:من

 . رفتیم فرودگاه وبه شديم متین وسوارماشین رفتیم بیرون به هرچهارنفرمون

 .شديم سوارهواپیما وماهم ماجداشدن از پريساوباران بامتین بعدازخداحافظي

 . برگشتیم خانه به خانوادهايمان هردوبا فرودگاه به رسیديم که بعدازاين

 متین
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 داشتن داليلي آيساوتیام بگیم فردابش که اينارفتم مامان ي خونه به دخترارارسوندم که بعدازاين

 . نه پريسا ولي براازدواج

 هک ديدم نمي دلیلي هیچ. بودم شده شوکه کنه ازدواج خوادباش پريسامي گفت ابتین وقتي

 باحرف ،ولي باشه شده ابتین پريساعاشق ترسیدم مي. کنه بخوادازدواج پريسابخواطرش

 . دونست پريساونمي دلیل کس هیچ.بود شده راحت ايساخیالم

 شدن وارداتاق سرم پشت وآبتین رامتین که شدم اتاقم وارد

 رفتن؟؟:رامتین

 آره:من

 گیم؟؟ مي مامان به کي: آبتین

 شديم واقعاعاشق فکرکنه مامان کنیدکه صحبت بايدطوري باشه يادتون گیم فردامي:من

 بدم جوابش چي بودم مونده ومنم ايساوگرفت سراغ امروز مامان راستي:رامتین

 ؟؟ آخرش:من

 میاد شنبه گفتم:رامتین

 میشه؟؟ پیداش فردا بعدتوگفتي برگشت آيساامروز چي:من

 بگیم بش قراره ،فرداکه بگم بش چي دونستم نمي خب:رامتین

 ذاريم مي درمیون وبامامان خواستگاري جريان فرداکه میگه راست:آبتین

 بخوابید بريد حاالديگه:گفتم بیرون نداختمشون مي اتاق از که بعددرحالي. . . . . باش:من

 مي مامان براي بايد که وحرفايي خوابیدم تخت روي کردم خاموش وچراغ دروبستم که بعدازاين

 کردم واماده زدم

 بیرون اقات از وپوشیدم لباسم که وبعدازاين بلندشدم. انداختم ساعتم به نگاهي بیدارشدم ازخواب

 . اومدم

 .نشستم صندلي وروي رفتم میز سمت به بود بیدارشده زودترهمه رامتین همیشه مثل
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 شد وارد باسروصدا مامان همراه آبتین که بوديم خوردن صبحانه هردومشغول

 بخیررر ،صبح سالممممممم:آبتین

 . اومدن سرمیز هم وآبتین مامان

 اينجاباشه بود قرار زود هنوزنیومده؟؟صبح آيسان:مامان

 نزديک که آبتین.افتاد سرفه گیرکردوبه توگلوش بودلقمه خوردن مشغول که رامتین مامان باحرف

 الم ،ايناهمش من بخوربرادر يواش:گفت زدوباخنده کمررامتین به بودبادست رامتین به ترهمه

 .خودتن

 . شد خوردن مشغول رامتین به توجه بدون آبتین که رفت آبتین به اي غره چشم رامتین

 .بود منتظرجواب که افتادم يادمامان تازه

 شهرش برگشته آيسا:من

 اومده؟؟ پیش براش چرامشکلي:مامان

 داد اطالع من زدوبه ،زنگ بله:من

 رفت اتاقش به مامان بعدازصبحانه

 گیم؟؟ مي کي:آبتین

 بهتره بره ترپیش سريع کاراهرچه:من

 شديم وارداتاق درزدن وبعداز رفتیم مامان اتاق طرف به وبعدهرسه

 بزنیم؟؟ حرف باتون چنددقیقه تونیم مي:من

 نفراينجايید؟؟ هرسه که مهمیه حتماموضوع:مامان

 مهمیه موضوع اره:رامتین

 سرپاگوشم:مامان

 کنیم ازدواج خوايم مامي مامان:گفت آبتین بزنیم حرفي بخوايم ورامتین من که اين از قبل
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 رچيه گفتید خودتون:گفت مابشنويم که طوري آروم آبتین که کرديم نگاه آبتین به هردوبااخم

 تربهتر سريع

 بگیريد زن خواين مي باهم هرسه که کرديد خوشحالم خیلي:بودگفت شده خوشحال که مامان

 کیاهستن؟؟ حاال

 اومده خوشم ازش بشه اينجامشغول که ازاين قبل هستم استادآيسان من مامان راستش:من

 دارم دوسش که فهمیدم اينجاديدمش که اين بودبعدکه

 وشما؟؟:گفت ورامتین آبتین وروبه خت اندا مون تک تک به نگاهي مامان

 سانازوآيسان مشترک دوست بود مونم تولد تو تیامه اسمش:رامتین

 ...... خونه نمي اينجادرس پريسا: آبتین

 نیست؟؟ رنگارنگت ازدوستاي زياد احتمال: گفت مامان که بده وادامه حرفش خواست

 جوردوستیانیست اين اهل من ي پريسا خیر:وگفت خودگرفت به جانبي به حق حالت آبتین

 شد مي پیشه هنر بايد آبتین که حقا وبود گرفت خندمون آبتین وحالت حرف از ورامتین من

 شتال خودش وبراي خوبیه دخترخیلي دونم ومي میشناسم وکه آيسان:وگفت من روکردبه مامان

 کنه مي

 دخترعاقلیه رسه نظرمي وبه اشناشدم باش جشن توي هم تیام:داد وادامه رامتین به وروکرد

 ببینم بايد کني مي توانتخاب وکه دختري ولي:داد وادامه برگشت آبتین طرف وبعدبه

 ؟ چرا... ا:کردوگفت اخمي شوخي به آبتین

 دارم ايمان ورامتین متین ي سلیقه به چون:گفت آبتین حالت باهمان هم مامان

 ماماننننن: آبتین

 يامان: مامان

 .خنديديم مي وآبتین مامان جروبحث به به ورامتین من

 بینم مي دامادي وشماوتولباس رسم مي ارزوم به دارم که خوشحالم خیلي: مامان
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 زني مي زنگ فردا پس مامان:من

 باش:مامان

 ترسیديد مي هي شما دارم گلي مامان چه ديديد:وگفت برگشت ورامتین من سمت ابتین

 :وگرفتم ن آيسا ي وشماره وبرداشتم گوشي

 خوبي؟ سالم:من

 شد؟ چي مرسي:آيسا

 زنه مي زنگ فردا مامان شد درست:من

 عالیه:آيسا

 کردم وقط وگوشي کردم خداحافظي آيسا با زدن حرف بعدازکمي

 

 آيسان

 کرد مي صحبت باتلفن داشت که وشنیدم مامان صداي که رفتم مي هاپايین پله از داشتم

 بفرمايید بله-

- 

 شما؟ بله-

- 

 حبتص بامامان داشت که وشنیدم متین مادر صداي وبرداشتم وتلفن رفتم اتاق سمت به سريع

 کرد مي

 هستم انديش نیک-

 امرتون؟؟-

 بشم مزاحمتون امرخیر براي بديد اجازه اگه خواستم مي-
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  شم نمي منظورتون ي متوجه من ببخشید-

 نبودم آرين ي متوجه اصال دادم مي گوش متین ومادر مامان حرفاي به داشتم

 ماماننننننن:آرين

 رفتم آرين طرف وبه گذاشتم وسرجاش گوشي

 کني؟ چکارمي:من

 گناهه؟ السمع استراق دوني نمي:آرين

 نداره ربطي تو به:من

 کنه شومشخص ربط گم مي مامان به رم مي االن گي مي راست:ارين

 بزني حرفي نداري حق:من

 گمم مي: آرين

 تانگي؟ خواي مي چي:وگفتم کشیدم پوفي

 بده وبم پدت آي.... اممم:آرين

 نداري؟؟ خودت مگه:من

 سوخت:آرين

 دم مي بت کنم مي پیداش اساسامه تو باش:من

 رفتم اتاقم سمت وبه اومدم بیرون ازاتاق بمونم اي ديگه حرف منتظر که اين از قبل

 شد اتاقم وارد مادرم که بودم نشسته اتاقم توي

 ؟ شناسي ومي انديش نیک: مامان

 چطور؟ آره:من

 خواستگاري براي بودن زده زنگ:مامان

 آهان:من
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 دونستي؟؟ نمي بگي خواي مي يعني: مامان

 چطورمگه نه:وگفتم راه اون به وزدم خودم

 کرده؟ خواستگاري ازت پسرش گفت مادر ولي:وگفت انداخت بم مشکوکي نگاه مامان

 اره:من

 دونستي؟؟ چطورنمي پس:مامان

 داده تیام فکرکنم روندادم خونه شماره من ولي کرد خواستگاري ازم انديش نیک آقاي:من

 چطورپسريه؟:مامان

 دونم نمي......اممم:وگفتم زدم لبخندي

 دادم جوابشون چي بدوني خواي نمي يعني: مامان

 :گفتم بااشتیاق کنم بازي نقش بايد که رفت يادم لحظه يک

 .......بدون خوام مي که معلومه

 ريز ريز که انداختم مامان به مونگاهي وگرفت دهنم جلوي سريع گم مي دارم چي فهمیدم تازه

 خنديد مي کارام به داشت

 بمون توخماري داداالنم کاردستت کنجکاويت اخرحس:مامان

 رفت بیرون اتاق از من غرغرا به توجه وبدون

 هممبف متین طريق از اخرمجبورشدم. نگفت گفت چي متین مامان به بگه خواستم مامان از هرچي

 .خواستگاري براي بیان قرارامشب کرده موافقت باخواستگاريش بابام که

 اومده متین فهمیدم زنگ باصداي

 مهمونارفتم استقبال به وبابا مامان ه همرا اومدم بیرون ازاتاق

 داشت تن به رسمي لباس که وبعدمتین شد داخل مادرمتین همه از اول

 شیدک طول چقدر دونم ،نمي کرد مي سواالتي متین از وباباداشت بويم نشسته پذيرايي توي همه

 کن راهنمايي اتاق وبه انديش نیک اقاي دخترم:باباگفت که
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 :گفتم شوخ وبه مردم باز دراتاق رفتم باال ي طبقه به متین وهمراه بلندشدم

 انديش نیک اقا بفرمايید-

 نشست تخت شدوروي اتاق خنديدووارد متین

 کجايند؟ گفتي مي که شري برادراي-

 نکنن ابروريزي که خاله خونه فرستادشون مامان-

 هب وکاراهرکسي بشي پسرهمخونه وبايدبايه ريسکه برات ازدواج اين دونم مي آيسان:متین

 ي وکار باشي داشته اعتماد وبم کنیم مشورت باهم هرکاري از قبل خوام مي ولي مربوطه خودش

 ندي فکرانحام وبي

 هي متین. کردم نمي وقبول مسلحتي ازدواج اين نداشتم اعتماده بت اگه باش مطئن متین:من

 کاري خدمت حتي کنم مي هرکاري باشه الزم کارکنم دارم دوست من دارم ازت دارم خواهش

 وبدي وخرجیم باشم سربارت ندارم دوست

 رماهه پولي خودم ولي خودته دست اختیارت که هستم سرحرفم هنوز:کردوگفت کوچکي اخم متین

 وهرش موقع اون که درسته نیستي سربارم وقت هیچ تو باش ومطمئن واين گیرم درنظرمي برات

 روم برادر يه عنوان به حداقل نداري شوهرقبولم يه عنوان به اگه خوام مي اما شم نمي واقعیت

 . کن حساب

 نمک تالش براخودم خودم دارم دوست وبدي توخرجیم ندارم دوست من متین:گفتم باعصبانیت

 کنم

 کن بروکار وگرفتي مدرکت بعدکه بگیر فعالازم گم مي ايسان کارنکن گم نمي من:متین

 بگیرم پول ازت االن همین از خوام نمي باشم مستقل خوام مي.م. خوا. مي. ن من متین:من

 ينم پول ازم گي نمي ؟؟مگه خدمتکاري حتي کارپیداکني خواي مي گي نمي مگه باش: متین

 دم مي حقوق بت منم کارکن خودمون ي توخونه باشدقبول گیري؟

 گفتم تودلم
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 نیست معلوم پیداکنم هم کارش اگه وتازه کاربگردم دنبال مجبورنستم اينطورديگه ها گه نمي بدم

 يانه باشه خوبي جاي

 اومدم خودم به متین باصداي

 گي؟ مي چي:متین

 کرد مي نگام بااخم که اناختم متین به نگاهي

 فکرخوبیه:من

 پاببن بريم باش:کشیدوگفت هم رادر ترابروانش بیش متین

 رفتیم پذيرايي سمت وبه اومديم هاپايین ازپله هردو

 کنیم وشیرين دهنمون خانوم عروس:متین مامان

 کنن مي بالبخندنگاهم ديدم که انداختم وبابا مامان به نگاهي

 عالمت تسکو:گفت مادرمتین دوباره که رابگم بله کشیدم خجالت مثال انداختم وپايین سرم الکي

 رضاست

 مبارکه: بابام

 کرد مي نگاهم بااخم داشت که انداختم متین به ونگاهي اوردم وباال سرم ارامي به

 اجازه رامتین به وحتي نبودن خواطرارياراضي به اوايل پدر،مادرتیام. نامزدبوديم هرسه بودکه يکماه

 امتینر يکبار تاحداقل کنه وراضي ،مادرتیام پدر تونست م تیا پدربزرگ ولي ندادن خواستگاري ي

 . وببینن

 بايد اموتی کنه مي ورد اون. باشه داشته رامتین هم کوچکي مشکل اگه بود گفته تیام به پدرتیام

 . عقدکنه بااريا مستقیم

 کردن قبول تیام براي رامتین پافشاري رامتین، ديدن هردوبعداز ولي

 ازودهپريس براي که اعتقادداشتن پدر،مادر.بگیروبرگرده مرخصي دوهفته بعداز تونست پريساهم

 تحقیق ابتین ي درباره بودو پريسانگران براي سپهرخیلي.شد حل هم مشکل سپهراين باکمک ولي

 .کرد وپدرمادرپريساوراضي کرد
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 عروسیه ، بگیرن کوچیک جشن يه که کرديم وراضي خانوادمون زدن حرف بعدازکلي باالخره

 . بوديم خريد مشغول وهمه بود باهم هرسه

 خريد براي اومد مي دنبالم امروز متین

 ؟؟ کجاي سفیدم شال مامان:من

 جابايدباشه همون:مامان

 نیستش:من

 میام االن وايستا:مامان

 کني نمي باز وکه ،چشمات بیاايناهاش:مامان

 اومدم بیرون وازخونه بوسیدم ومامان وگرفتم شال

 شدم متین سوارماشین

 چراديرکردي؟؟:متین

 گشتم مي شالم دنبال ببخشیدداشتم:من

 خورد زنگ گوشیش که بزنه حرف خواست متین

 بله-

- 

 کجايید؟-

- 

 میرسیم ماهم جاوايستیداالن همون-

- 

 خداحافظ باش-

 هابودن بچه:شدگفتم تموم تماسش که بعداراين
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 ماهستن منتظر اره-

 

 اينا؟ کجايندپس:متین

 هاراببینیم تابچه کريم مي نگاه اطرف وبه بوديم وايستاده بود اي دقیقه ده

 ؟؟ کجايي آبتین الو:متین

- 

 منتظريم باش-

- 

 خداحافظ-

 شد؟ چي:من

 میان االن:متین

 رفتیم لباس مزون طرف به ها بابچه هاراپیداکرديم بچه که بعدازاين

 بپوشیم عروس بايدلباس حتما:پريسا

 وشلواربپوشیم کت توعروسیمون که گیانمیشه مي چیزي پريسايه:تیام

 بپوشم لباسا ازاين بیام االن نپوشیدم دامن توعمرم من:پريسا

 پوشیدي؟؟ مي جشناچي تو پس:وگفت پريساانداخت به گنگي نگاه ابتین

 وشلوار کت:گفت پريسابابیخیالي

 گي واينجورچیزاومي وکراوات وشلوارمردونه کت انگار وشلوار کت میگي جوري يه:ابتین

 آبتین گه چیارامي کردي فکر پس:من

 نمیگه؟؟ که جدي:وگفت پريسابرگشت سمت به باتعجب ابتین

 میگه جدي هم اتفاقاخیلي:جوابداد پريساتیام جاي به
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 فامیلي جشناي حتي پريسا:رامتین

 اره:پريسا

 ومدا وپريسا من سمت به تیام که کرديم مي لباسارانگاه وداشتیم شديم مزون نفروارد هرشش

 چطوره؟؟ اين نظرتون به: وگفت

 کم یليخ بودنه پف خیلي نه دامنش بود زيبايي لباس کردم نگاه کرد مي اشاره تیام که سمتي به

 بود وشیکي ساده لباس درکل

 منتظرتايیدبود که انداختم تیام به نگاهي

 خوشکله خیلي: من

 مکردي مي نگاه بقیه به وداشتیم بوديم نکرده هنوزانتخاب وپريسا ومن رفت پرو براي تیام

 وببین بیااين آيسا:متین

 بازه؟؟ خیلي که اين: وگفتم رفتم متین سمت به

 سري پشت نه اون: متین

 بود يرحر باشه پف که جايي به دامنش فقط تیام مال بودشبیه لباسي انداختم لباس به نگاهي

 کنم پروش تا ودربیاره لباس خواستم فروشنده از

 ومدا طرفمون به پريسا که رفتم ورامتین پريساومتین طرف به اومدم بیرون ازاتاق که بعدازاين

 ....جاي به نمیادنمیشه لباساخوشم ازاين هاهیچ بچه:پريسا

 پريسااااااا: تیام

 کنید انتخاب برام خودتون بیاين حداقل نمیشه فهمیدم باش:پريسا

 گرفت خندمون وتیام من که گفت رااينقدرعاجزانه جمله پريسااين

 کنید کمکم نخواستم:کردوگفت پريسااخمي

 اومديم کني باشدچراقهرمي:من
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 گرفت مي ازش ايراد يه میداديم پريسانشون به که هرلباسي

 کرديم انتخاب براش وتیام خودم لباس بین اخرسرلباسي

 چطوره؟؟ يکي پريسااين:تیام

 بدنیست:پريسا

 خوبه کردم شوخي:گفت که نداختم بش خشمناکي هردونگاه

 وسوارماشیناشديم اومديم بیرون کردن پسرالباساراحساب که بعدازاين

 گرفتم طرفش به. اوردم در پول اي بسته شد سوارماشین متین وقتي

 چیه؟ اين:وگفت برگشت طرفم به متین

 برالباس دادي داخل که پولي:من

 بذارتوکیفت:متین

 بدهکارباشم کسي به نمیاد خوشم متین نه:من

 وداد زدواجا پیشنهاداين بت کي بدهکارنیستي من توبه آيسا:وگفت انداخت بم ترسناکي نگاه متین

 تو:من

 کنم وحساب جشن اين ي همه بايد خودم پس:متین

 کن قبول وازم لباس پول يانه؟؟حداقل کردم قبول منم ولي گفتي تو که درسته متین:من

 آيسا:متین

 طفال متین کنم وحساب پول من هستي وقتي خوره برمي بت زشته گفتم اونجاندادم متین:من

 دوخت جاده رابه نگاهش بااخم دردستمه که وپولي من به توجه بدون متین

 .ونداد جوابم کردم صداش هرچي

 

 . رفتیم پاساژ سمت وبه شديم هردوپیاده. ايستاد ماشین
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 .شدند داخل وپريسا وابتین تیام که وشلوارابود کت به کردن نگاه درحال متین

 ..پیوستند متین به نیز ورامتین ابتین

 

 هوب امديم بیرون پاساژ از لباس کردن حساب از بعد. کردند انتخاب هم مثل رلباسي براد هرسه

 .هارفتیم ماشین سمت

 . زد نمي وحرفي بود درهم ابروانش هنوز که انداختم متین به نگاهي

 .اومدم خودم به گوشیم باصداي

 سالم الو:من

 بامتیني؟ عزيزم سالم:مامان

 کرد مي نگام چشمي زير که انداختم متین به نگاهي

 اره:من

 ؟ وکردين خريداتون:مامان

 خريم مي میريم وتیام پريسا با بعدا که مونده چیزا خورده فقط اره:من

 خونه؟ میاين داري:مامان

 اره:من

 بگي بشون نره يادت هادعوتن بچه آيسابه:مامان

 باشدخداحافظ:من

 خداحافظ:مامان

 .وبستم وچشمام دادم تکیه صندلي وبه کردم وقط گوشي

 بوديم نرسیده که هنوز کردم ونگاه دوروبرم کردم وباز چشمام ايستاد ماشین کردم احساس

 ايستادي؟ چرا:من
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 شو پیاده بايستیم شهربازي گفت زد زنگ رامتین بودي خواب:متین

 باش:من

 .رفتیم شهربازي سمت وبه شديم پیاده ماشین هردواز

 ..اومدن سمتمون مابه باديدن بودن منتظرمون پارک داخل ها بچه

 متین

 

 دعوتید ماهمگي خونه:ايساگفت که بروند رستوران به خواستند مي ها بچه بعدازشهربازي

 هممون؟:تیام

 کرده ودعوت همه مامان اره:ايسا

 متین مادرزن سوي به پیش همگي:آبتین

 نديمبخ ابتین حرفاي به که اين بدون که بوديم وايسا من فقط شدند سوارماشین هاباخنده بچه

 شديم سوارماشین

 .نهک مي اخم من براي اين بعد عصبانیم خانوم دست از من کرده اخم چي ايسابراي دونستم نمي

 بالمدن به شدو پیاده سرم پشت ايساهم. شدم وپیاده نگهداشتم جلوخونه رسیديم که ان بعداز

 اومد

 .شدند پیاده ماشین هااز ايستادوبچه يکي هايکي بچه ماشین

 .شديم خونه وارد همگي

 کرد راهنمايي پذيرايي رابه امدگفتوهمه خوش همه اومدوبه لبخندپیشوازمون با نیاوش خانم

 . رفت اتاقش به خونه ورودبه محض ايسابه

 شده رفتارمون متوجه مادرايسا کردم مي احساس

 .نبود کسي ودوتابرادراش مادرش بودوجز شرکت پدرايسا
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 حرف غولومش بود نشسته رامتین کنار هم تیام بودو وايدين ارين سرگذاشتن سربه مشغول ابتین

 . بود زدن

 مادرجان:گفتم بنابراين کنم بازي وخوب نقشم کردم سعي

 بله:نیاوش خانم

 ايسا پیش برم نداريد کاري اگه:من

 برو ندارم کاري پسرم نه:نیاوش خانم

 بفرمايید:گفت که ايساوشنیدم صداي وزدم ودراتاق رفتم باال طرف به

 بذاره که اين بدون ذاشت مي کمدش وداخل کیفش بودوداشت من به پشت ايسا شدم وارداتاق

 . زدن حرف به کرد شروع بزنم حرف

 ادباممی بدم شوخي از من دونست نمي متین باال اومدي سريع که نشده چیزي برم قربونت:آيسا

 ببخشیدترسوندمت همین شدم بودناراحت کرده شوخي

 کرد مي وتوجیح خودش بودوداشت گرفته اشتباه وبامامانش من ايسا

 ؟؟ کردم شوخي من:من

 کرد هم وتو شداخماش مسلط بهخودش که بعدازاين کرد نگاه من به وباتعجب ايسابرگشت

 کن ونگاه اخماش:گفتم باخنده

 کني؟؟ اينجاچکارمي:کردوگفت رادرهم ترابروانش ايسابیش

 .بگیرم اجازه بايد زنم اتاق بیام بخوام مگه:من

 بروبیرون ندارم حوصله متین:ايسا

 رم نمي نچ:وگفتم باال ودادم ابروم باشیطنت

 رون بي متین:اومدوگفت طرفم به ايساباعصبانیت

 شاکیي تو اونوقت باشم شاکي ازدست بايد من:من

 نکرديم؟ صحبت باهم ماقبال متین: وگفت نشست تخت روي ايسابااخم
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 چرا:من

 کني؟ نمي وقبول پول چرا پس:ايسا

 هک اولت سرخونه برگشتي دوباره:وگفتم نشستم پیشش تخت روي رفتم کردم کوچکي اخم

 راتکون پاهايش از کرديکي شروع همیشگي عادت وبه انداخت راپايین وسرش نزد حرفي ايسا

 به وامخ نمي من متین:رابلندکردوگفت سرش بوديم نشسته ساکت هردو که چنددقیقه بعداز دادن

 بدهکارباشم کسي

 . بدهکاري بم که گفتم کي من میذاري تودهنم ايساچراحرف:من

 درزد به کسي که بزنه ايسااومدحرف

 بله:من

 شام حاظربیاين هاشام بچه: نیاوش خانم

 میايم االن چشم:من

 ساتواي کنیم مي جاتموم همین موضوع:وگفتم ايسابرگشتم طرف به مادرايسارفت که بعدازاين

 وبازکن اخمات حاال مونه نمي حرفي ديگه نیستي بدهکارمن اصال

 رسید نظرمي به ناراحت هنوز که انداختم ايسا به نگاهي

 وانجام رعايت راهم همه تاحاال کردم راقبول تو شرطاي ي وهمه هستم سرحرفم ايسامن:من

 . دادم

 يانه کني؟درسته حساب تويامن ريم مي بیرون بیرون باهم هروقت که نکردي شرط

 . کنم مي واضافه شرط اين من پس:دادم کردادامه وباسرتايید ايساحرفم که بعدازاين

 نم بايدمال توهم کردم توراقبول هاي شرط تمام ايسامن:گفتم زنه نمي حرفي ايسا ديدم وقتي

 .کني وقبول

 .مرفتی پايین به هردوباهم اومد بیرون ازاتاق دنبالم ايسابه اومدم بیرون وازاتاق بعدبلندشدم

 :ماراديدگفت وقتي نیاوش خانم بودن خوردن ومشغول بودن سرمیزنشسته همه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

111 

 

 .بشینیدغذاسردشد

 نمیارن پدرتشريف مادر:گفتم نشستیم هردوسرمیز که بعدازاين

 .مجبورشدبمونه اومده پیش مشکلي توشرکت پسرم نه:نیاوش خانم

 .برسونن خونه وبه بلندشدندتاپريساوتیام ورامتین ابتین بعدازشام

 کجامیري؟ االن پسرم راستي:گفت نیاوش خانم برم خواستم وقتي

 ،خداحافظ اونجا ريم مي کنه مي اينجازندگي عموهام از يکي:من

 کن وهمراهي آيسابیااقامتین:نیاوش خانم

 رم مي خودم خواد نمي نه:من

 يم وخوب دخترم من....که نمیشه... يادبگیره االن همین از بايد چه خواديعني نمي:نیاوش خانم

 يادبگیره تا بگیري سخت بش بايد شناسم

 چشم:وگفتم خنديدم

 سالمت به جان متین:گفت مادرش اومدوبالحن سمتمون ايسابه

 بروديگه:گفت کنم مي نگاش ديدباخنده وقتي

 ايساااا:گفت وباعصبانیت گرفت وگاز لبش نیاوش خانم

 بله:کرد نگاه مادرش وبه ايسابرگشت

 .کنم همراهیت در تادم بیا شوهرعزيز....باشد...باشد:گفت راديد مادرش درهم ابروان وقتي

 کشاند خود دنبال وبه ومن رفت بیرون به مادرش هاي غره چشم به توجه وبي

 کردم مي نگاش باخنده داشتم هنوز

 نخنديا:گفت کنم مي نگاش باخنده ديد ايساوقتي

 مي مامانتم بودي،پس دارشده چقدرخنده کني همراهیم در دم تا که صدازد مامانت وقتي واي:من

 نمیاد کاراخوشت اين از دونه
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 باهم وقتي از دوني نمي متین واي نمیاد بازياخوشم لوس اين از دونه دونه،مي مي متاسفانه:ايسا

 میده يادم شوهرداري چه نامزدشديم

 مثال:من

 به ردهگ سرکاربرمي از خسته شبها شوهرت وقتي زندگیت سرخونه رفتي وقتي میگه مثال:ايسا

 همسخر اين اينقدراز متین ،واي بیاري اب براش بگیري دستش واز وکیفش بري استقبالش

 .میاد بازيابدم

 به.گفت مي وخشني خشک حرفاوبالحن اين دادم مي گوش ايسا حرفاي به باخنده داشتم

 .اومد مي پايین خودش ياشخصیت...شه پرومي ه شوهر کارا بااين نظرايسا

 براي بودولي ودستوربیزار زور حرف از شدت به که بااين داشت عجیبي واقعاشخصیت ايسا

 .خدمتکاربشه حاظرشد هدفش

 ازدواج اون نظر به باشه داشته وتعهدي کنه خوادواقعاازدواج نمي وقت هیچ بود معلوم ازحرفاش

 اومدم بیرون افکارم ايسااز باحرف اسارت يعني

 کنم مي وقبول بالاجبارشرطط متین راستي:ايسا

 خداحافظ: وگفتم خنديدم

 خداحافظ:ايسا

 آيسان

 

 حتراميا يکجوربي نظرم به بود نیومده بابام که اين از بودم ناراحت خیلي رفتم اتاقم به بعدازمتین

 .رفت شمارمي به

 .نداشتم رابابابام ديگه بحث به ي حوصله نزنم حرفي دادم ترجیح ولي

 بده جازها بودتا کرده صحبت وتیام من باباباي مادرمتین تهران گشتیم مي برادانشگاه دوباره فردا

 بود دهش مشخص عید براي هم عروسي تاريخ. نريم خودمون اپارتمان وبه کنیم اونازندگي ماپیش
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 ادهد هديه بمون مادرمتین که اي طبقه سه اپارتمان توي کرديم ازدواج هرسه که بودبعدازاين قرار

 مي دفمه به دارم باالخره شد نمي باورم شديم مي همسايه باپريساوتیام يعني. کنیم زندگي بود

 . رسم

 .پريدم خواب از مبايل زنگ باصداي صبح

 دادم رافشار دکمه بود صفحه روي متین اسم انداختم مبايل ي صفحه به نگاهي

 الو:من

 الود خواب خانوم سالم:متین

 بخوابم خوام مي بگو تندسريع زود متین:من

 ها؟؟ واجبه سالم جواب:متین

 میاد خوابم کنم قط نداري کاري متین:من

 کوه بريم خوايم مي شو بلند:متین

 بخوابم خوام مي رفتن کوه وقت چه:من

 برمي باهم همه فرداهم کوه بريم قرارشدامروز اومدن وسامان ساناز سه ساعت ديشب:متین

 .گرديم

 باي باشید خوش خب:من

 خداحافظ اونجاهم ديگه ساعت باشید؟تانیم خوش چي چي:متین

 کرد وقط گوشي باشه من از منتظرحرفي که اين از وقبل

 وبیرون موپوشید لباسام وصورتم دست شستن بعداز رفتم دستشويي سمت وبه بلندشدم باغرغر

 .رفتم

 بود صبحانه کردن اماده مشغول مامان

 بخیر صبح:من

 عجله؟ کجابااين بخیر صبح:وگفت انداخت بم نگاهي مادرم 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

113 

 

 !!کوه:من

 رفتي؟؟ نمي کوه وقت هیچ توکه:وگفت انداخت بم نگاهي تعجب با مامان

 گفته متین:من

 بخوربعدبرو صبحونه:مامان

 خداحافظ خوريم مي توراه:من

 اومد هاپايین پله از پدرم موقع همون

 سالمتي؟؟ کجابه:بابا

 کوه میريم بامتین:گفتم رفتم مي در سمت به که همونطور اومد صدادر به در زنگ

 بريم؟:وگفتم کردم دروباز

 عدميب کنم عرض بخیري ،صبح سالمي يه بذار حاال به نه بیاي خواستي نمي که اين به نه:متین

 .ريم

 خوادبريم نمي:من

 رفت بابا سمت مامان به کردن سالم وبعداز رفت حال طرف به من حرف به توجه بدون متین

 کرد پرسي واحوال

 شیني؟؟ جلونمي مگه:گفت متین که کردم وباز درعقب رفتیم ماشین طرف به

 بخوابم يکذره خوام مي اونجا تا نه:من

 وخوابیدم گذاشتم سرم زير بالشت عنوان وبه کیفم کردم وبعددروباز

 بیدارشدم خواب از متین باصداي بودکه گذشته چنددقیقه دونم نمي

 ايسابلندشورسیديم:متین

 رسیديم زود چه: گفتم باتعجب شدم بلندمي که درحالي

 بود داشته نگه بنزين پمپ جلوي انداختم بیرون به نگاهي
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 کرد مي نگاه بم باخنده داشت که برگشتم متین طرف به بااخم

 ....خیلیییییي خیلي: گفتم باعصبانیت

 گلم خیلي میدونم:گفت باخنده متین

 متیننن: گفتم باجیغ

 جانم: متین

 بیشعوري خیلي:گفتم باحرص

 شدي بامزه خیلي:گفت باخنده متین

 . شدم مشغول بیرون تماشاي وبه برگشتم شیشه طرف قهربه حالت به

 بوديم ومااخري بودند رسیده همه انداختم بیرون به نگاهي داشت ونگه ماشین متین رسیديم وقتي

 به وهک پسراانتخاب پرسي واحوال سالم بعداز هارفتیم بچه سمت وبه شديم پیاده ماشین هردواز

 کرد وانتخاب بلندترين فکري هم بدون وپريسا ماگذاشتن عهده

 عالیه نوردي کوه براي اين:پريسا

 کرديم نگاه پريسا به باز بادهان همه

 شي نمي خسته يعني:ابتین

 عالیه همین نه:گفت بالجاجت پريسا

 نمیام من بگم االن همین از:من

 چرا؟؟.... ا:ابتین

 نوردي؟؟ کوه بیام حاال رم نمي تاسرکوچه روي پیاده من تونم نمي:من

 گه مي وراست اين:تیام

 گرده برمي شد خسته هرکي ريم مي جايي يه تا خوبه کرد پريساانتخاب که همیني:رامتین

 . افتاديم وراه کرديم موافقت رامتین باحرف همه
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 .يومد نمي خوشم نوردي کوه از وقت هیچ فرسابود بودواقعاطاقت بارم اولین که من براي

 من به وبده دستت:اومدوگفت سمتم به متین رفتم مي باال سختي وبه بودم همه تر عقب

 . دادم ادامه وراهم نکردم بش توجهي

 . دارم وحشت بلندي از بودکه افتاده يادم تازه

 بديد ادامه راهتون شمابه مونم جامي همین من: وگفتم هارسوندم بچه وبه خودم

 هستم پیشش من نترس:گفت متین که بزنه حرفي خواست تیام

 ینمت به توجه وبدون نشستم سنگي تخت روي.داد ادامه خود راه به ها بچه زدوهمراه لبخندي تیام

 .کردم مي پرتاب پايین وبه داشتم رابرمي ها ريزه سنگ

 .....شدي؟؟يا خسته:وگفت نشست کنارم متین

 ياچي:وگفتم برگشتم طرفش به

 ترسي؟؟ يامي:کردوگفت راريز چشمانش متین

 شدم خسته:من

 باشي شده خسته اينقدرزود شه نمي باورم:متین

 شم مي وزودخسته باراولمه گفتم که من:من

 . نزد حرفي ديگه متین

 باماشین بود قرارشده کردم اماده فردا وبرا ووسايلم گرفتم دوش رسیدم خونه به که بعدازاين

 .بوديم تهران شب کرديم مي حرکت صبح اگه بريم

 . رفتیم ماشین سمت وبه کرديم خداحافظي بابا ازمامان دنبالم اومد متین که اين بعداز صبح

 . وتیام رامتین با وپريساوابتین بامابودن سانازوسامان

 .داره نگه براصبحانه گفت متین به رامتین بوديم توراه که بعدازدوساعتي
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 ماشین عقب صندوق رااز صبحانه ووسايل شديم پیاده همه داشت ونگه ماشین که بعدازاين

 دراورديم

 نابتی.گذاشتیم اون روي وسايل کردوماهم پهن زيراندازي درخت ي سايه زير تپه باالي رامتین

 زد مي بلندي سوت وامدبودندبادست دررفت که هايي کامیون بودوبه رفته سنگ ترين باال روي

 بزنند بوق که داد مي عالمت بادست وبشون

 بیابشین بازياچیه بچه اين ابتین:متین

 نمیام:زدوگفت وزمین هاپاش پسربچه عین ابتین

 در وروي یدکش مي راپايین شیشه ابتین رفتیم مي که توتونل افتاديم راه به دوباره بعدازصبحانه

 تونل داخل میزدند بوق همراهیش براي ها هاوماشین زدوکامیون مي وسوت شست مي ماشین

 .بود شده سروصدايي

 نلتو تو نیست درست ايمني لحاظ از که داد هشدارمي ابتین وبه خورد مي حرص بدبخت رامتین

 .بدهکارنبود گوشش ابتین ولي وجودداره ريزش امکان بشه سروصدا

 کرد روشن وضبط وزد ماشین کشیدوکولر راباال ها شیشه متین شديم رد ها ازتونل که بعدازاين

 .کردم مي همراهیشون بادست نبودم بلد چون ومن خوندن مي ضبط همراه وسانازومتین سامان

 . خريد بستني وبراهمه داشت ونگه ماشین رامتین نزديکاتهران

 رفتیماينا متین خونه وبه ورسونديم سانازوسامان رسیديم که تهران به بودکه ونیم يازده ساعت

 .اومد استقبالمون به بالبخند انیش نیک خانم

 پیاده نماشی سراز به دست بوديم گرفته شديدي سردرد بوديم ماشین تو بس وپريسااز وتیام من

 . شديم

 .کنند غذاواماده که دادوگفت مسکن بمون واينطورديد حالمون وقتي مادرمتین

 که داد پسرااشاره به انديش نیک خانم بوديم شده خسته وحسابي اشتهانداشتیم تامون سه

 . کنن همراهي بود کرده اماده برامون که تاقايي ا وماراتا کنن کمکمون

 . بردم اتاق کردوبه کمکم متین
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 گفت خوابیدم تخت لباساروي باهمون ديد وقتي

 کني؟ نمي وعوض لباسات-

 بخوابم خوام مي فقط نه-

 بهترمیشد حالت گرفتي مي دوش يه حداقل-

 .شم مي خوب بخوابم خوام نمي-

 . امدم بیرون اتاق واز بیدارشدم خواب از زود صبح

 رسيپ احوال باش نتونستم بدبودکه حالم اينقدر ديشب بود صبحانه کردن اماده مشغول سمیرا

 .وبچینه صبحانه میز که کردم کمکش پرسي احوال وبعداز رفتم سمتش به کنم

 نفربود اولین رامتین همیشه مثل

 بخیر صبح سالم:رامتین

 خوري مي بخیرصبحانه صبح: وگفتم زدم لبخندي

 بیدارشدن همه وقتي بذار:رامتین

 بزرگ درجايگاه هم انديش نیک وخانم نشستیم صبحانه سرمیز بیدارشدن همه که بعدازاين

 پريساوابتین واخري ورامتین ،تیام ومتین من بعدش خانواده

 کار؟ سر ري مي امروز:وگفتم متین به روکردم

 کنیم کارارسیدگي به بايد نبوديم کدام هیچ چندوقته اره:متین

 بريزم چايي برات عزيزم:وگفت تیام به کرد رو بود دستش فالکس که حالي در رامتین

 اومد خودش به که پاش به زدم باپا کرد نگاه رامتین به زده شوک چندلحظه تیام

 عزيزم نه:زدوگفت لبخندي تیام

 شک مونب انديش نیک خانم که رفتارکنیم طوري بايد بود گفته متین افتادکه يادم متین باحرف

 . نکنه
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 یارهب ابتین روي به که طوري کرد مي نگاه رامتین به باخنده داشت که انداختم ابتین به نگاهي

 خواي؟؟ نمي چايي گلم چي تو:پريساوگفت به روکرد

 ممنون نه: وگفت زد ابتین به اي غره چشم پريسا

 نفر ماسه مونديم رفت اتاقش به يش اند نیک سرکاررفتندوخانم پسرابه بعدازصبحانه

 چکارکنیم؟؟ خب:تیام

 دونم نمي: وگفتم انداختم وباال هام شونه

 باران:وگفت انداخت مبايلش صفحه به نگاهي خوردپريسا زنگ پريسا گوشي موقع همون

 وزد اتصال ي وبعددکمه

 دلکنديد نامزدتون از عجب چه خانوم سالم-

- 

 ينجاهستندا اره-

- 

 خداحافظ من طرف از باش-

 ماگرفت سمت وبه وبعدگوشي

 . رفتیم پريسا اتاق به ،به کرديم صحبت باباران که اين بعداز

 پسراگرفتم از عکس چندتا هاباگوشي بچه: دراوردوگفت کیفش واز تابش لب پريسا

 براچیته؟؟:تیام

 وداري؟؟ سازيت چهره هنوزبرنامه آيسا:وگفت من به برگشت تیام به توجه بي پريسا

 میارم برات االن فلشمه تو اره:من

 تمبرگش پريسا اتاق به ودوباره بودوبرداشتم توکیفم که فلشي رفتم اتاقم وبه بلندشدم

 .شد کردن کپي ومشغول گرفت ازم پريسا
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 ؟؟ چکارکني خواي مي:من

 کنیم؟؟ شروع ازکي اول خب کنم وعروس شوهرامون خوام مي:پريسا

 رامتین اول:زدوگفت هم وبه دستاش تیام

 کرد برنامه کردووارد بودباز گذاشته درپوشه وکه رامتین عکس پريسا

 کن ابي متین وعین رامتین چشاي اول:من

 رتصو وبلندکردوبه بودن کوتاه که رامتین موهاي کرد وابي رامتین چشاي پريسا که بعدازاين

 که بیادبعدازاين چشماش رنگ تابه زد ابي رنگ به اي بعدسايه.زد روشن ايه دادوقهوه فرحالت

 . وباالاورد ابتین عکس کردو وسیو رامتین عکس وزد رامتین رژلب

 هزدوبعدساي موهاش به سري وبلندکردوگل موهاش کردو سیاه بودن خرمايي وکه ابتین موهاي اول

 .زد صورتي رنگ به وبعدرژلبي بیاد چشماش سبززدتابه رنگ به اي

 دش تغییردادنش اوردومشغول صحفه روي متین عکس شد تموم هم ابتین عکس که بعدازاين

 هک بعدازاين.زد به اسماني ابي رنگ به اي سايه کردوبعد اي بلندکردوقهوه وکمي متین موهاي

 . کرد انتخاب رويايي اي زمینه قراردادوپست عکساراکنارهم شد تموم هم کارمتین

 .بودن شده خوشکل شون واقعاهرسه

 وبست تاب لب سريع پريسا دراتاق باصداي خنديديم چقدربشون خدامیدونه

 بفرمايید؟؟:پريسا

 شدن وارد وابتین ورامتین متین بازشدو در

 وخنديديم انداختیم هم به نگاهي اومدتوذهنمون دخترونشون عکس پسرا باديدن

 .کردن مي مانگاه به گیجي پسرابا

 اومديد؟؟ االن:تیام

 کرديد چکارمي میشه ساعتي ربع نه:رامتین

 ديديم مي فیلم:من
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 میومد؟؟ ن صداتو بودکه دار اينقدرخنده:وگفت انداخت بمون مشکوکي نگاه ابتین

 اره:پريسا

 کنیم نگاه ش بذار کمديم فیلما عاشق من: آبتین

 خوره پسرانمي بدرد:من

 شدن؟؟ ،مونث مذکر فیلما تاحاال کي از اه:متین

 خوره تونمي سن بدرد اينه منظورخاله پسرم:مادربزرگاکردوگفت وشبیه پريساصداش

 ببینیم شد واجب پس:خودراباالدادوگفت ابروي رامتین

 نشد ديگه نه:تیام

 ديم نمي بتون بستني نديد ونشونمون فیلم تا: آبتین

 زنید؟؟ مي گول بچه:وگفتم خنديدم

 ديگه نکنید اذيت:متین

 بخورم تنيبس رفتم من کنید نگاه بیايد باشد:دادوگفت وتکون سرش که انداختم پريسا به نگاهي

 منم:تگف تیام کنه راباز وپوشه وبگیره تاب لب ابتین که اين از قبل رفت بیرون اتاق از وسريع

 اتاقم تو میرم

 کردن مي کارامانگاه به نبودوداشتن تاب لب به حواسشون پسرا

 اومدم بیرون اتاق وبادواز بخورم بستني میرم منم.... چیزه.... اممم:من

 پسرا اصد که بود نگذشته اي چنددقیقه بوديم کرده ودرقفل بوديم شده قايم تیام اتاق تو هرسه

 بلندشد

 نرسه بتون دستم اگه کنید مي مارامسخره حاال:رامتین

 بدم نشونتون کمديي فیلم يه.. که بیرون میاين اتاق ازاين:متین

 ابتین صداي با که داديم مي گوش پسرا صداي به باترس داشتیم
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 . کنید درست طوري وهمین من بتونید داريداگه پیشم ماچ يه هرکدامتون افرين: ابتین

 کردند مي نگاه ابتین وبه برگشتن تعجب پسرابا

 گي؟؟ مي چي فهمي مي:گفت باعصبانیت رامتین

 بودم شده کش پسر چقدر ديدي رامتین بودم شده ماه اره:ابتین

 تهگرف خندمون ابتین حرف از داديم مي پسراگوش حرفاي به وداشتیم بوديم وايساده در پشت

 .نداشتیم خنديدن بودوجرئت

 بوديم ستهنش اتاق تو که بود دوساعتي نشنیديم صدايي ديگه ابتین با ومتین رامتین بعدازدعواي

 .نداشتیم اومدن بیرون وجرئت

 وشنیديم ابتین اروم صداي که تااين

 بیايدبیرون تونید مي شده خطررفع:ابتین

 ستهنش مبل روي ما به پشت پسرا رفتیم پايین ي طبقه به اومديم کردوبیرون دروباز اروم تیام

 بودن کردن نگاه تلوزيون ومشغول بودن

 دارن گناه شوهراتون پیش دخترابیاين:انديش نیک خانم

 رفت توهم واخماشون مابرگشتن طرف به ومتین رامتین انديش نیک خانم باحرف

 نمببی بشین خودم بیاپیش عزيزم اره:زدوگفت امیزي لبخندشیطنت متین بعدازچنددقیقه

 عزيزم میام دارم:گفتم رفتم مي سمتش به که درحالي ندم ونشون ترسم کردم سعي

 برات دلم اومدي کي عسلم:وگفت رفت رامتین طرف اوردوبه بدست شو روحیه من باحرف تیام

 بود شده تنگ

 

 .نشستیم وکنارشون رفتیم ورامتین متین سمت هردوبه

 کني؟؟ مي شوخي بامن حاالديگه:کردوگفت گوشم ونزديک سرش متین

 من؟ کي؟:بدم نشون ومتعجب خودم کردم سعي
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 رديک عکسارادرست خودت نوددرصد احتمال به باشه تونه نمي اي کارديگه ياپريسا غیرازتو:متین

 اون چرااسم باشه تیامم کار ممکنه تازه کنم مي چیزادرست ازاين دوني ازکجامي تو:من

 ونیاوردي؟؟

 پاورپینت،چهره وبیشترکاراي نداره اي اينجورکاراعالقه به تیام فهمیدم اينطورکه اخه:متین

 .دي مي وتوانجام سازي ،انیمیشن سازي،فتوشاپ

 دوني؟؟ توازکجامي:من

 داده ونشونم کارات ارين:متین

 فعهايند ولي گفتي درست بکشه، سرک تابم لب تو بايد همیشه کشم ومي ارين اين اخرمن:من

 کرد درست و اون پريسا به رادادم برنامه من اشتباهه حدست

 حس خودش وروي نگاهم وقتي کرد مي صحبت بارامتین اروم داشت که انداختم تیام به نگاهي

 وامانه امن راحت خیالت يعني زد چشمکي کرد

 بودي؟؟ شده خوشکل چه ديدي:گفتم نشنیدم صدايي وقتي شدم متین از حرفي منتظر

 نشدي؟؟ ادم هنوزتو دادم خرج به جذبه همه اين:وگفت انداخت بم نگاهي کردو کوچکي اخم متین

 ادب بي ا:من

 زد صدامون انديش نیک خانم موقع همون

 غذا هابیاين بچه:انديش نیک خانم

 کنم مکک سمیرا تابه رفتم آشپزخونه وبه بلندشدم سريع بمونم متین جواب منتظر که اين بدون

 شديم غذاخوردن ومشغول نشستم میز پشت گذاشتم میز روي وسايل بعدازاين

 ؟؟ خوري نمي چراخورشت آيساجان:متین

 برنجم روي ووريخت خورشت نصف بزنم حرفي من که ازاين قبل

 خورشت وقت هیچ بود کرده پر کرفس وخورشت بیشترش نصف که کردم بشقابم به نگاهي

 نداشتم دوست کرفس
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 زد لبخندي عصبانیتم ودرجواب کردم نگاش باعصبانیت وبلندکردم سرم

 رفتیم اتاقم بادخترابه سمیرا به کردن بعدازغذاوکمک

 هک اسمي با کردم وباز وايمیلم کردم وروشن تاب لب هابودم بابچه زدن حرف مشغول که همونطور

 زد خشکم بود تاب لب ي صفحه روي

 !!اشکان

 خوبه؟؟ ايساحالت:اومدوگفت سمتم به زنم نمي حرفي ديد که تیام

 

 . شدم خیره تاب لب ي صفحه به که انداخت بم نگاهي پريسا

 شده؟؟ آيساچي:وگفت انداخت تاب لب به نگاهي

 دارم اشکان از پیام يه ها بچه:من

 چیه؟ ببین کن بازش خب:تیام

 کنم بازش: گفتم بااکراه

 هستي؟ منتظرچي اره:پريسا

 شد باز پیام بعدازدوثانیه کردم کلیک پیام وروي زدم موس وبه دستم

 هخاموش زنم مي زنگ مبايلت به هرچي ببینمت خوام مي کردي؟ نامزد که راسته آيسان سالم}

 {کن مشخص وبرام قراروساعت محل وديدي پیام هروقت

 خودشبرا يانه کنم مي قبول من اصال بدونه که اين بدون سردوجدي همیشه مثل فکرکردم باخودم

 . متنفرم اخالقا همین از قشنگ ذاره قرارمي

 اومدم بیرون فکرم از تیام باصداي

 میري:تیام

 که معلومه:گفتم خونسرد کردم مي وخاموش تاب لب که ودرحالي انداختم وپريسا تیام به نگاهي

 .رم نمي
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 طور اين همیشه لرزيدن به کرد شروع بدنم دوباره رفتم بیرون وبه هابلندشدم بچه از توجه بدون

 دنمب شدم مي ياعصبي ناراحت چیزي از وقتي بودولي لرزش درحال همیشه خدايي که دستم بودم

 . لرزيدن به کرد مي شروع

 . رفتارا،پدربزرگم ،همون توهینا همون اومد،دوباره يادم نیاوش خانواده اخالق دوباره

 .....اگه... اگه نرسم هدفم به وقت يک اگه باشم مسلط اعصابم به کردم سعي

 سوااليي چکارکنم بايد من.... برگشته اشکان چرادوباره میارن هجوم صورتم به مزاحمم اشکاي

 .گذره مي ذهنم از مرتب که

 کردم؟؟ بايدچکارمي شدم خیره دمپايیام وبه بودم نشسته حیاط تو

 اومدم خودم متین باصداي

 خوبه؟؟ حالت آيسا:متین

 خوبم:وگقتم برگشتم طرفش به

 کردي؟؟ چراگريه:وگفت رفت هم در افتادابروهانش چشام به نگاش وقتي متین

 توچشم رفته خاک نکردم گريه ،من گريه:وگفتم کشیدم چشمام به دستي

 کردي؟؟ گريه چي براي نگو دروغ من آيسابه:متین

 بذار تنهام لطفا متین:من

 بگي خواستي خودت هروقت ذارم مي گي مي دروغ دونم مي که اين با:متین

 .رفت داخل وبعدبلندشدبه

 متین
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 یاتح سمت به داشت گرفته صورت با که افتاد ايسان به نگام که زدم مي حرف رامتین با داشتم

 .رفت مي

 . خوادتنهاباشه مي گفت که وپرسیدم گريش ودلیل رفتم ودنبالش بلندشدم

 .دنکر مي صحبت باهم بااخم داشتن که وپريساافتاد تیام به چشمم. برگشتم داخل به دوباره

 ؟ شده چیزي:وگفتم رفتم سمتشون به

 .هنگ چیزي کرد اشاره وابروبش باچشم تیام که بزنه حرفي خواست مي کرد وباز پريسادهنش

 مي خواست ومي وحرفي کرد نمي توجهي اصال که موند مي خودمون ابتین عین هم پريسا ولي

 کاربود مواردمحافظه ي درهمه زدولي

 .چرااينطورشد دونیم نمي دقیقا ماهم واال:پريسا

 شد پذيرايي وارد ايسا که گذشت سکوت در اي چنددقیقه اوردم دختراسردرنمي حرفا از اصال

 بهترشدي؟: وگفتم رفتم سمتش بالبخندبه

 اره:دادوگفت وتکون سرش

******* 

 .بود نیفتاده خاصي اتفاق چندروز وتواين گذشت بودمي ناراحت آيسان که ازروزي چندروز

 .رفتم بیرون وبه کردم وعوض لباسام وصورتم دست وبعدازشستن بلندشدم ازخواب

 .بودن نشسته صبحانه هاسرمیز بچه

 منتظرم توماشین من:بلندگفتم

 ؟ خوري نمي صبحانه متین:وشنیدم مامانم صداي که رفتم درمي سمت به داشتم

 نه:من

 .شدم وسوارماشین رفتم دربیرون از

 شدوآيسااومدداخل درباز ديدم که بود نشده اي دقیقه پنج
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 سالم:آيسان

 وخوردي؟؟ صبحانت سالم:من

 بريم اره: آيسان

 . فتر ساناز سمت وبه شد آيساپیاده رسیدم دانشگاه به وقتي کردم وحرکت کردم وروشن ماشین

 زنگ یمگوش که رفتم مي اساتیددفتر سمت به داشتم کردم وقفل ودرماشین شدم پیاده ازماشین

 .خورد

 ندهز برام ،دبیرستان ،دانشگاه خدمت خاطرات اشکان بااسم انداختم گوشیم ي صفحه به نگاهي

 .داشتیم خاطراتي چه شدبااشکان

 .رازدم دکمه وسريع نشست لبام روي لبخندي

 

 کردي؟؟ فقیر،فقرا از يادي عجب چه:من

 

 شماسرورمايي اختیارداري:اشکان

 برگشتي؟؟ ؟؟کي خوبي:وگفتم خنديدم

 ببینمت خوام مي برگشتم پیش ،دوهفته خوبم ممنون:اشکان

 تهراتي؟؟ مگه:من

 اره:اشکان

 کجايي؟؟ اومدي؟؟االن کي:من

 هتلم االنم رسیدم ديروز: اشکان

 میام کالسم بعداز کن مس واس هتل واسم ادرس باش:من

 بینمت مي ممنون: اشکان
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 همچنین کنم مي خواهش:من

 .رفتم کالس سمت به دفتروبرداشتم که وبعدازاين ووارددفتراساتیدشدم کردم قط گوشي

 .شدم بلندواردکالس باسالم

 بهو رسوندم خونه وبه آيسان کالس شدن اينابعدازتموم باآيسان اونم داشتم کالس يک امروز

 .بودرفتم کرده مس اس وبرام آدرس اشکان که هتلي طرف

 هخست:وگفتم رفتم پذيرش سمت وبه شدم واردهتل رفتم هتل سمت وبه شدم پیاده ازماشین

 .کارداشتم باآقانیاوش نباشید

 اسمشون:مرد

 نیاوش اشکان:من

 صبرکنید چندلحظه:مرد

 گرفت اي وشماره رابرداشت مردتلفن

 شماراببینه اومده کسي نیاوش آقاي-

- 

 چشم بله-

 میان االن:گفت من وروبه وگذاشت وبعدگوشي

 ردمک افتاداصالباورنمي اشکان به چشم که بودم ومنتظراشکان بودم نشسته بودکه اي دقیقه ده

 . اشکانه وايساده جلوم که کسي

 خودتي؟؟ اشکان:من

 پ نه پ:اشکان

 ؟ پسرچقدرتغییرکرديا:من

 اونجا بیابريم بغله همین شاپ کافي يه:اشکان

 نشستیم میز وپشت شدبم شاپ هردوواردکافي
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 کني؟؟ چکارامي کن تعريف خب:من

 خوام مي االنم بودم واونجااستاددانشگاه برگشتم پیش دوهفته گفتم طورکه همین:اشکان

 .بدم وادامه اينجاکارم

 گردي؟؟ برنمي ديگه:من

 نه:اشکان

 يانه؟؟ کردي ؟؟ازدواج دخترعموت جريان شد چي راستي:گفتم افتادم يادچیزي تازه

 بزنم حرف بات خوام مي مسئله همین ي درباره:وگفت انداخت بم غمگیني نگاه اشکان

 داره؟ من به ربطي چه دخترعموت ي درباره:من

 يعني؟؟...... آيسان اشکان دخترعموي...وآيسا، اشکان فامیل افتادم چیزي ياد وزدم حرف تااين

 .... نگوکه:وگفتم انداختم اشکان به نگاهي

 اره:وگفت انداخت وپايین سرش اشکان

 آيسافامیلته دونستم واقعانمي من من،اشکان خداي:من

 ومدما موضوعي براي فقط من دونستي نمي دونم مي شناسم مي تورابهترخودم من متین:اشکان

 شنوم مي:من

 داري دوسش که اينه منظورم ؟؟يعني خواي وواقعامي آيسان:اشکان

 خوام ايساومي وجودم باتمام:گفتم وقاطع محکم بالحني

 باتوهم اگه حتي میدوني.... کنه مي ازدواج باتو داره ايسان حداقل که خوشحالم متین:اشکان

 کنه ازدواج بامن شد حاظرنمي وقت هیچ... کرد نمي ازدواج

 چرا پس...بود پسرخوبي شناختم ومي اشکان که تااونجايي فکررفتم به اشکان باحرفاي

 ينچراا ولي اجراکنه بااشکان را صوري ازدواج اين تونست مي کنه ازدواج بااشکان ايساحاظرنشد

 انايس به نبودکه اي مسله وقت هیچ بود ايسان عاشق اشکان دانشجوبوديم ازوقتي...کارونکرد

 .نشه کشیده
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 نکرد؟؟؟؟؟ ازدواج عاشقشه که باکسي واقعاچراايسا ولي

 اومدم ازفکربیرون اشکان باحرف

 ....ده ميون جوابم اون ولي ببینمش خوام مي که فرستادم پیغام برگشتم ازوقتي راستش: اشکان

 دادي؟ پیام بش کي دقیقا:وگفتم حرفش تو پريدم

 ... پیش چهارروز:اشکان

 از ممکنه ؟يعني بود اينقدرناراحت پیش چندروز ؟؟چراايسان فهمم مي االن اشکان باحرف

 بود؟؟ کرده چکارش اشکان چي؟؟مگه باشه؟؟امابراي شده ناراحت پیغامااشکان

 اکيب بفهمه خودش که اين بدون باشم داشته باايسامالقاتي بدي اجازه اگه خوام مي متین:اشکان

 قرارداره؟؟

 برگرده خواي ببینیش؟؟مي خواي مي چي براي:من

 .کنم سوتفاهمارابرطرف خوام مي فقط نه:اشکان

 سوتفاهما؟؟:من

 گه مي بت خودش ديد صالح اگه آيسان.... بگم چیزي تونم نمي من:اشکان

 مي ناهگ احساس دوستم بهترين دربرابر چون فقط باشي داشته باايسامالقاتي ذارم مي باشد:من

 باشي داشته مالقات باش دم مي اجازه بت که باريه واخرين اولین اين باش مطمئن ولي کنم

 ممنون:زدوگفت لبخندي اشکان

 . رفتم ماشین سمت وبه اومدم بیرون ازکافه کردم خداحافظي بااشکان که بعدازاين

 آيسان

 بچه بود توخودش همش زد مي گیج بودخونه اومده که ازوقتي بودکه شده چش متین دونم نمي

 . بود شده حاکم سنگیني سکوت. زدن نمي وحرفي بودن شده موضوع اين هامتوجه

 .رفتم اتاقم ظهربخیربه وباگفتن بلندشدم

 درراشنیدم صداي که انداختم تخت روي ودراوردم شالم
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 کیه؟-

 متینم-

 انداختم سرم روي طورنامنظمي وبه وبرداشتم انداختم تخت روي که شالي سريع

 بیاتو:من

 نشست صندلي روي شدو اتاق وارد متین

 شده؟؟ چیزي:من

 بزنم حرف بات خواستم مي:متین

 دم مي گوش:وگفتم نشستم تخت روي

 بیرون بريم باهم داري عصروقت:متین

 کجا اره:من

 گم عصرمي:متین

 گم مي هاهم بچه به پس باش:من

 خودمون فقط نه:متین

 باش:من

 .رفت بیرون اتاق از باش اماده شش بلندشدوباگفتن متین

 فقط گفت که کجاببره خواست مي نبودچشه؟؟يعني میزدا،معلوم مشکوک خیلي امروز اين

 خودمون؟

 برد وخوابم قراردادم هم وروي وپلکام فکرنکنم چیزي به کردم سعي

 

**** 

 شد وارد درزدن بدون پريسا که بودم شدن آماده تندتنددرحال
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 دربزني يه توني نمي بمیري:من

 نه:گفت پريساباشیطنت

 نکمه:من

 کجابري؟ خواي کي:پريسا

 کجاست؟؟ تیام... بیرون میرم بامتین:من

 خريد رفت بارامتین اونم:پريسا

 فتیمر مي تنهايي باشوهرامون نکنه شک بمون انديش نیک خانم که اين براي که افتاد يادم تازه

 نبارامتی که هم ،تیام رفتن مي وپارتي جشن به اي بهانه به همیشه که بیرون،پريساوابتین

 یمرفت اينامي باتیام يا خورديم مي دوري يه رفتیم مي بامتین منم.... ياخريد پارک يامیرفت

 شهربازي

 ببخشیدديرشد:وگفتم شدم متین سوارماشین

 کنم مي خواهش:متین

 ه کوتا هاي پاسخ با بکشمش حرف به کردم مي سعي قدر هرچه توراه...کرد وروشن وبعدماشین

 توفکره بودهنوز دادمعلوم ومي جوابم

 ريم مي کجاداريم متین:من

 فهمي مي:متین

 شده؟ چیزي:من

 نه:متین

 شو پیاده:وگفت داشت نگه شاپي کافي جلوي متین

 شدم شاپ واردکافي متین وهمراه شدم پیاده
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 ینمت دادنگاه وتکون دستش کسي کردوبراي اونورونگاه ور اين متین شديم شاپ کافي تاوارد

 متین دادن تکون دست درجواب بودو نشسته صندلي روي که رسیدم پسري وبه کردم ودنبال

 .زنه اشنامي پسرخیلي ي چهره کردم مي احساس بود لبخندزده

 نمتی وقتي پسره کردم پسربردحس طرف وبه شدوبودگرفت خارج ازدستش وکه دستم متین

 .کرد اخم فت وگر دستم

 !!بود اشکان راشناختم پسره بوديم ترشده نزديک وقتي

 اومده سراغم به بودوهزارجورفکروخیال زده خشکم اشکان باديدن کرد اينجاچکارمي امااشکان

 .بود

 ايسان؟؟ايسا؟؟:متین

 کنه؟؟ اينجاچکارمي.. اين... اين.... متین:اومدم خودم به متین باصداي

 گفتم بش من:متین

 شناسي؟؟ ومي اشکان...تو...تو:گفتم زده حیرت متین باحرف

 بشین اول اره:کشیدوگفت عمیقي نفس متین

 من هوب نگاهش زده غم باچشايي ،اشکان اشکان روي روبه نشستم میز پشت متین وبعدباکمک

 .بود دوخته

 بود نشسته کنارم هم متین

 سالم:زدوگفت تظاهرلبخندکوچکي به اشکان

 کني؟ اينجاچکارمي:گفتم سالمش به توجه بي

 واورده من متین که کارکردي چه:وگفتم ندادم بش زدن حرف محلت که بزنه حرف خواست مي

 گفتي؟؟ بش دروغايي اينجا؟؟چه

 ذارم مي تنهاتون:بلندشدوگفت متین موقع همون

 کجا؟:وگفتم برگشتم متین طرف به وحشت با
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 ومیام میزنم دوري يه نترس:زدوگفت بخشي لبخندارام

 شد ازدرخارج باشه من از منتظرجوابي که اين از وقبل

 خواي؟ مي چي:وگفتم برگشتم اشکان طرف به باعصبانیت

 رزهل مي دستات شي مي وناراحت عصبي وقتي هنوزم:وگفت زده بم وناراحتي مهربون نگاه اشکان

 اينجا؟ نیومدي حرف اين براي مطمئنن:من

 ؟ وندادي ايمیلم چراجواب... درسته:اشکان

 دوني؟ نمي بگي خواي مي يعني: وگفتم زدم پوزخندي

 فرض اونا وجدااز من توني نمي وقت چراهیچ بیني مي خانوادم وبا من توهمیشه آيسان:اشکان

 چرا؟ کني

 هستي چون:من

 نبودم وقت ،هیچ نیستم: اشکان

 ببیني؟ خواستي ومي چرامن گفتم حرفش به توجه بي

 یشترب فرشاد با که ازاين بودم ناراحت همیشه:گفت حرفم به توجه زدوبدون لبخندغمگیني اشکان

 من وقت هیچ....بود اون داشتي قبول که تنهاکسي نیاوش ي توخانواده... بودي صمیمي همه

 همیشه.... نیاوشايکین ي همه کني فکرمي که خواطراين به.... خواطرچي به.... کردي وباورنمي

 .....اعتمادداشتي اون چرابه بودپس نیاوش فرشادهم بودکه سوال برام

 واقعامردبود اون.... نکن وبانیاوشايکي فرشاد:وگفتم حرفش تو پريدم

 ....اون مثل.... وداري هواش هنوزم:اشکان

 نداشت ترس باباهامون پدر حرفاي از بودکه فرشادتنهاکسي باشم نداشته ي خوا مي پس:من

 .داد ومي جوابشون م وبااحترا وراحت

 .....تووفرشاد ولي ذاشتیم مي احترام جلوش مافقط....بابات پدر گي مي اقاجون به هنوز:اشکان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

134 

 

 خوشم هیچ کني تمومش دارم خواهش ازت.... داره حدي ،احترام ونذاراحترام ترس اسمه:من

 برام بشه ياداوري نمیاد

 نیاوشي هنوزيک توهم که اين ياداوري از....گذشته ازياداوري ترسي مي ازچي:اشکان

 نیستم:گفتم بادادا

 باش اروم.....باشدنیستي.... باشد: اشکان

 گفتي؟؟ بش چي شناسه چطورتورامي وبگومتین راستش:من

 نگفتم متین به چیزي من بعدشم.... بوديم همخوابگاهي وباهم همخدمتي ومتین من:اشکان

 يبرا دونم مي.... بامتیني حداقل که خوشحالم.... گي مي بش بدوني صالح خودت هروقت گفتم

 که دماوم باشه پشتت همیشه که هست کسي بدوني خوام مي ولي.... ديره خیلي گذشته برگشت

 کني حساب روکمکم داشتي احتیاج کمکي به وهروقت باشي داشته قبولم فرشاد عین منم حداقل

 گردي؟ برنمي مگه:من

 نه:گفت قاطع

 افتاد يادم چیزي تازه

 نامزدمه متین ؟چطورفهمیدي وپیداکردي چطورمن:من

 فرشاد است ساده خیلي: اشکان

 ودمب درتماس باش وچت ايمیل ازطريق من که کسي تنها نرسید فکرخوم چرابه گفت مي راست

 بود فرشاد

 يم خندت هم عشق ي کلمه از توحتي میاد يادم که جايي اشناشدي؟تااون چطوربامتین:اشکان

 شدي نامزد بامتین که شد چي گیرفت

 شباور هنوزه که بودهنوزم معنیي بي ي کلمه برام عشق ي کلمه همیشه گفت مي راست اشکان

 دانشگاهمه استاد متین شدم عاشق بیني مي که فعال:گفتم دروغ به ندارم

 اهان:اشکان
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 متینه ديدم که دربرگشتم طرف به شاپ کافي در باصداي

 نشست اومدودرکنارم سمتم به متین

 شد تموم حرفاتون:متین

 اره:گفتم بزنه حرفي اشکان بذارم که اين از قبل

 کرد اضافه اي زده غم نگاه وبعدبا برم بايد ديگه من خب:بلندشدوگفت ازسرجاش اشکان

 .خدانگهدار بشید خوشبخت امیدوارم

 .رفت بیرون مابده به سخني ي اجازه که ازاين وقبل

 پسرعمومه؟ اشکان دونستي مي تو متین:من

 توراببینه خواست ازم که فهمیدم صبح نه:متین

 بدم توضیح براش خواستم خودم اگه وگذاشت نپرسید چیزي ازم متین که بودم خوشحال

 بريم:متین

 بريم بهتر اره:من

 رفتیم خونه سمت وبه اومديم بیرون شاپ کافي از متین همراه

 شینما روي دستي وديدم وابتین رامتین ماشین که شدم بودشدم حیاط پشت که واردپارکینگ

 .بودن رسیده بودتازه معلوم بودن هردوداغ که گذاشتم

 . گذاشت و ماشینش متین که بعدازاين

 اومد فرود روم بافشارزياد اب يکدفعه که شديم واردحیاط

 شبودمو شده خودم عین درست که انداختم متین به ونگاهي برداشتم بود روصورتم وکه دستام

 کشیده اب

 سخی باسرووضع ها وبچه بود ابتین دردست اب شلنگ که برگشتم روم روبه به خنده باصداي

 .خنديدن مامي به داشتم
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 قطف دعاکن:گفت ابتین روبه باعصبانیت بود شده خیس بود دستش که هايي پرونده که متین

 . رفت ابتین سمت وبه نرسه بهت دستم

 ابو رفت شلنگ سمت پريسابه يکدفعه که خنديد مي متین عصبانیت به دويدو مي ابتین

 فتهبی زمین وبه بخوره لیز آبتین لیزبشه زمین شد باعث که گرفت پايین طرف رابافشاربه

 زن ديش مي بیوه که مردم مي من اگه:کردوگفت نگاه پريسا وبلندکردوبه سرش باگیجي آبتین

 ندادم طالقت ،اگه

 بشي بیوه ذارم ،نمي درست دستت:گفت پريسا وروبه اومد مي آبتین طرف به باخنده داشت متین

 گیرمت مي خودم

 خورهب لیز هم شدمتین وباعث گرفت متین طرف وبه بارآب اين پريسا که نبود زمین به حواسش

 بیفته زمین وبه

 بدي درخواست شوهردار زن به کني مي توغلط:گفت شوخي کردوبه ظريفي اخم پريسا

 داداش کردي حال:گفت باخنده ابتین

 اليق هرچه خاليق:گفت عصبانیت با متین

 کردم وعوض لباسام که وبعدازاين باالرفتم ي طبقه به

 بگم متین وبه واقعیت بودم گرفته تصمیم رفتم متین اتاق سمت به

 دروزدم

 بیاداخل:متین

 شدم ووارداتاق کردم دروباز

 شده؟ چیزي: متین

 کنم صحبت بات داري وقت اگه خواستم مي نه:من

 بگي؟؟ خواي مي اشکان ي درباره:متین

 ازکجافهمیدي؟:من
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 ؟؟ بگي بم خواي مي همین براي عصابانیم ازدستت من کني مي فکر که اين براي:متین

 بدوني باره دراين توهم دونم بهترمي نه:من

 شنوم مي باش:متین

 یشههم بابام....بودن شريک باهم سرشرکتي وعموم بابام....بزرگمه پسرعمو اشکان راستش:من

 يبوفر بابام عموم اينکه تا بزنه حرف سرشون پشت کسي داد نمي واجازه داشت وقبول برادراش

 ناو.....بابامه باشه هرچي خب ولي ندارم خوشي دل ازبابام که درسته...کشید وباال پول دادوتمام

 بودکه اين هم بدترازهمه.... ناروزده بش برادرش کرد بودوباورنمي داغون خیلي هابابام موقع

 زدم پوزخندي...بود قائل زيادي احترام براپدرش چون بابام...وکرد عموم اومدطرفداريه پدربابام

 ترسیدن مي ازپدربابام همه....احترام نه ترس بگم بهتره:وگفتم

 ...يا پدربزرگته منظورت پدربابات:متین

 ارهند اعتراز جرئت جلوش کس هیچ هنوزه که هنوزم...گفتم مي داشتم.... واقعیمه پدربزرگ نه:من

 ديدن خودشون وطرف پدرشون که وپسراش عموم ها موقع اون.....

 ها موقع ،اون ديده پسري وبايه من بودکه زده تهمت بم مادراشکان حتي زدن بمون تهمته هرچي

 پسرش دوست ساله نه ي بچه اخه بگه نبودبش يکي اخه.... بیشترنداشتم سال ،ده نه

 تاريک يکبارتواتاق يادمه کردن مي اذيتم عموم پسراي وشايان هااشکان موقع اون...کجابود

 اين باوجودديدن پدرم.... دادن مي ازارم خیلي خالصه..... خنديدن مي وبلندبلند بستن دروروم

 دهش ايناقط بااشکان رابطمون کم کم بود کرده حفظ وباپدرش وهنوزرابطش گفت نمي چیزاچیزي

 سالم هفده.... پانذاشتم پدربابام ي خونه وقت هیچ بابام باوجودتهديداي.... جابارکرديم ازاون

 تیمرف خالصه....بايدبیام منم دعوتا پدرش خونه امشب فامیل ي همه کردکه مجبورم بابام بودکه

 همه....جا اون

 ....وفرشاد باديدن پدربابام که بوديم نشسته همه هابودن ها،عموهاونوه عمه

 ...فرشاد:متین

 ي همه دوني مي اخه.... کنم فرشادومعرفي رفت يادم من طوالنیا خانواده اينقداين... آه:من

 خیلي بوده کوچیک که زماني که بزرگمه فرشادپسرعمه دارن داستان کلي هام وعمه عموهام

 وعموحمید خوشبختا خداراشکراالن کرد ازدواج باپسرعموش اجبارباباش کشیدوبا سختي
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 ردهک زودازدواج بودوخیلي کشیده سختي خیلي کوچیکي عمم خب ولي بیهواقعامردخو شوهرعمم

 درباره همه جلوي پدربزرگم شب اون خالصه... داره پدربزرگم از پري دل خودم عین فرشادهم بود

 .وداديم جوابش بااحترام همه وفرشادجلوي نزدومن درستي وفرشادحرفا من ي

 با ههمیش رفتم اتاقم وبه نیاوردم خودم روي به من کردولي دعوام خیلي بابام رفتم خونه که شب

 نمي سموتشون وقت هیچ افتادم مي ياداذيتاشون شد بدمي حالم وشايان اشکان ديدن

 موقع ونا ولي نظربرسه به غیرمنطقي اشکان درخواست نکردن قبول براي ازنظرتو شايداين..رفتم

 ردهک خواستگاري بابام واز من بعدافهمیدم که.... بودن بچه بگم من که نبوده کوچیک سنشون ها

 پدربابامگفته گفت بابام که تااين گذاشته خودم عهده وبه جواب اين بابام بودم حال خوش

 اشکان دوني مي اخه گفته پدرباباش ماجرارابه اقارفته اشکان فهمیدم کنم ازدواج بااشکان

 خوام ونمي اشکان که کردم بلنداعالم خواستگاري تومراسم که تااين.بود اش نوه بهترين

 خودت گهدي بقیشم وندارم اشکان لیاقته من وگفت بیادسراغم اشکان نذاشت ديگه وپدرباباهامون

 شد پیداش بعدازچندسال دوني مي

 ندادي حرف ي اجازه چرابش:متین

 گمب يکي بودوبه مونده تودلم که چیزايي که گفتم وبت اين بیاد يادم گذشته ندارم دوست:من

 جزتوپیدانکردم وکسي

 همیشه اتاقت چراچراغ حاالفهمیدم... نباش هیچي نگران:زدوگفت بم بخشي لبخندارام متین

 خیلي اون ولي يادنداري به خوبي چیز ازاشکان دونم مي... کني نمي وشباخاموشش روشنه

 .... وببخشش کن وفراموش تنفرت.... شده کاراش ي ومتوجه تغییرکرده

 بود نبودتغییرکرده وسابق اشکان اون ديگه..... ديدمش که امروز دونم مي:من

 کرد مي صدام که وشنیدم تیام صداي

 کنه مي صدام تیام برم من:گفتم متین روبه

 شدم خارج وازاتاق وبعدبلندشدم

 عید اول کرديم مي اماده عروسي وبراي خودمون بودوداشتیم مونده عید به ديگه روز يک

 . بود عروسیمون
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 اهارايشگ دنبال تیام. بوديم عروسي تدارکات مشغول همه. بگیريم وتهران بودعروسي قرارشده

 رايتاب کردن مي رااماده خونه وسايل ومتین رامتین و پريسا به رقص دادن اموزش درحال آبتین....

 . باشه وروداماده

 . بودن رسیده همه هامون خانواده

 وباباهامون بودن صحبت مشغول ومادرامون انديش نیک خانم بوديم نشسته سالن توي همه

 . زدن مي گپ باداماداشون داشتن

 بودن حیاط تو هم وآيدين ارين بود زدن حرف مشغول برادرتیام توفان با سپهربرادرپريسا

 رسونن مي خودشون فردا بودن گفته هم بقیه

 ايبر درسته داشتیم استرس فردا براي همه بوديم همیديگرنشسته جفت وتیام وپريسا من

 بشه خراب چیز بیادوهمه پیش اتفاقي هرلحظه ترسیديم مي خب نبودولي ماواقعي

 کارداريد فرداکلي بخوابید بريد ها بچه: انديش نیک خانم

 رفتیم اتاقمون طرف به وهرکدام داديم تکون سري وپريسا وتیام من

 نمفکرنک چیزي به کردم وسعي وبستم چشمام کشیدم دراز تخت وروي انداختم تخت وروي شالم

. 

 بهو وبرداشتم بودمبايلم نبرده بودوهنوزخوابم شب يک ساعت انداختم مبايلم ساعت به نگاهي

 {بیداري} دادم مس اس تیام

 بلندشد گوشیم صدا بودکه نگذشته اي دقیقه ده

 

 {حیاط بیاتو بلندشو اره}

 و بودنورمبايل جاتاريک مهه اومدم بیرون وازاتاق انداختم سرم وروي وشالم بلندشدم ازتخت

 .گرفتم وجلوم کردم روشن

 يکدفعه که شدم واردحیاط

 پخخخخخخخ:وگفت پريدجلوم پريسا
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 چجورترسوندنه اين گرفت قلبم پريسا اخ: من

 نزد پريساخنديدوحرفي

 اونجاهستن وپسراهم تیام ديدم که حیاطرفتم پشت پريسا همراه

 نمیاد خوابتون شماهم:من

 نه:گفتن پسراباهم

 براچي؟ شماديگه:من

 خواطرفردا به:رامتین

 چکارکنیم؟ حاال: آبتین

 کنیم بازي ياحقیقت جرئت بیاين ها بچه:پريسا

 شب يکه گیرآوردياساعت حوصله پريساتوهم:من

 چیه مگه اره:پريسا

 بعدبريم کنیم بازي ساعت نیم گه مي راست:آبتین

 کردن موافقت همه آبتین باحرف

 يا دقیقه چهل کردم نگاه مبايلم ساعت به بوديم بازي ومشغول بوديم نشسته کنارهم هممون

 بلندشید یدبلندش: گفتم حوصلگي وبابي بلندشدم بود نیفتاده من سمت به تاحاال بشکه بودم شده

 کارداريم فرداکلي بخوابیم بريم

 خوابیدم تخت وروي رفت اتاقم سمت به وجلوترهمه

 متین

 ودمب نشسته حال تو آماده آيسا اومدم وپايین شدم اماده تند وتند بلندشدم مبايل زنگ باصداي

 بود من منتظر

 بريم موندم ببخشیدخواب-من

 نداره اشکال نه-ايسا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

141 

 

 افتادم وراه کردم وروشن ماشین شديم هردوسوارماشین

 بود انگارنگران که آيساانداختم به نگاهي

 شده؟؟ چیزي:من

 ونشنیده بوداصالصدام معلوم زنه نمي حرفي آيسا ديدم که بودم منتظرجواب

 ،آيسا آيسا:من

 ،بله ها:آيسا

 شده؟ چیزي پرسیدم:من

 نه نه:آيسا

 چیي؟؟ نگران وبگو راستش:من

 مترس ماجرامي اين ازسرانجام ترسم مي متین:وگفت انداخت بم نگراني سرشاراز آيسانگاهي

 هستم سرحرفم من باش مطمئن ترسي مي ازمن يعني: من

 ينا هرگز شناختم نمي اگه باش مطمئن شناسم تورامي من متین کني مي اشتباه نه نه:آيسا

 نگرانم ديگه ازچیز من کردم ونمي ريسک

 مثال:من

 که نباشه چیزي واون نرسم ارزوهام به ترسم مي ترسم ماجرامي ازاين دارم تازه متین:آيسا

 .کردم فکرمي

 براي توش میريم داريم که ماجرايي اين باش مطمئن داري اطمینان من به که مرسي ايسا:من

 گها باشم پشتت برادر وعین کنم کمک تونم مي توهم به میشه راحت ازمامان خیالم من همینه

 بت اييوپريس تیام نگران اگرم باشه راحت خیالت کرديم صحبت باهم ماقبال کاره مسئله منظورت

 . نباش چیزي نگران باشي خوادنگرانشون ونمي راحت خیالت برادرامم ازلحاظ بگم

 براي يول داره نگراني لبخندهنوز اين پشت دونستم مي نزد وحرفي زد لبخندي ايسا من حرفاي به

 .باش وخداحافظي ايسا بعدازرسوندن نمیزنه حرفي نگم چیزي من که اين
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 ابشت بردم مي وبعدازکارواش ماشین بايد کارداشتیم کلي امروز. افتادم راه به کارواش سمت به

 . عروس دنبال سرم اخره گل دست دنبال وبعدشم سلماني رفتم مي بايد ورم وازاون بزنن گل

 رفتم ودمب گفته بش که دوستام از يکي سلمانیه به و سپردم فروشي گل وبه ماشین بعدازکارواش

 شدم واردکه

 اينه تو من وهردوباديدن موهاش کردن کوتاه درحال بودودوستم صندلي روي که وديدم ابتین

 برگشتن من طرف به

 شادوماد سالم به:دوستم

 کارواش يدبا االن کني چکارمي اينجا تو:وگفتم برگشتم آبتین طرف وبعدبه سالم: گفتم باتعجب

 کوش؟ باشي؟رامتین

 هم رامتین اينجا اومدم سپهرخودمم دست ودادم ماشین وقتاگذاشتن همین وبراي زن برادر:آبتین

 کارواشه توراه االنم وبردارايشگاه وتیام شرکت پارفت توک يه

 .شه تموم کارش منتظرموندم نگفتم چیزي

 کجاي؟ هببین رامتین بزنه زنگ گفتم ابتین وبه نشستم صندلي بودروي من نوبت بعدازابتین

 رفتیموماشیناراگ گال دسته ورامتین ابتین همراه. کشیدبعدازسلماني تقريباچقدرطول دونم نمي

 . بردار فیلم دنبال بودن رفته وسپهروبرادرتیامم

 . بیاد تا ايستاديم بردارگفت فیلم که جايي

 چکارکنیم بايد که داد مي توضیح يکي واون گرفت مي فیلم يکیشون بودن دوتاخانوم

 یرهوبگ گل دسته وابتین کنه پرت ابتین طرف به سپهردادوگفت وبه گل دسته خانوما از يکي

 هک تازماني گیره ومي گل دسته که زماني ازابتین دادکه اشاره خواهرش وبعدبه شه وسوارماشین

 بگیره فیلم میشه سوارماشین

 کناروايساديم همه

 کنه شروع دادکه سپهراشاره به خانومه
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 ازدستش بودگل نزديک و دراورد بازي مسخره ابتین که انداخت ابتین طرف وبه گل سپهردسته

 بارسپهرانداخت شش خالصه بندازه دوباره گفت سپهردادو وبه گل برداردوباره فیلم بیوفته

 شد وسوارماشین وگرفت وگل دست ابتین تاباالخره

 . بريم عروس دنبال که شديم سوارماشین وازسپهرگرفتیم گل هم ورامتین من که بعدازاين

 .گرفت مي سپهرشدوازمافیلم سوارماشین فیلمبردارهم

 برم من اول کردکه اشاره من برداربه فیلم که رسیديم ارايشگاه به

 بیاد ايسان اول بودکه شده هماهنگ قبال وزدم وزنگ رفتم وجل

 تدرقرارگرف درچهاچوب وديد صورتش شد نمي بلندکه سفیدوشنلي بالباسي ايسان دربازشدو

 لمفی که بودم مونده روايسامات نشه کثیف که بودن وگرفته لباسش پشت هم وباران مامانم

 وبگیرم ودستش بدم وبش گل کرددست برداراشاره

 . سوارشه که کردم ايسان وکمک کردم دروباز بردم ماشین طرف وبه وگرفتم ايسان دست

 بريم بودبعدازعروسي قرار تاالررفتیم سمت به وپريسارااوردن تیام هم وابتین رامتین که بعدازاين

 . زدن مي بوق بودن سرمون پشت مهمانا اتلیه

 اخودشب وداره نگرانه هنوز دونستم بودمي انداخته وپايین سرش که انداختم ايسان به نگاهي نیم

 وصامخص گذاشت تاثیرمي ايندمون روي بوديم کرده انتخاب که راهي اين داشت حقم. کلنجارمیره

 .براايسا

 ايسان ودست کردم وباز ودرماشین رفتم ايسا سمت وبه شدم پیاده ازماشین رسیديم وقتي

 شود پیاده که کردم وکمک راگرفتم

 . تاالرشويم وارد کردتا امدوکمک سمتمون با نیاوش خانم

 . کنه کمک عروسش کدام به دونست نمي وسط اين هم مامان

 . نشستیم شده تازيین هاي مبل روي ترتیب به همه

 . مهمونا وبقیه وبعدمامان گفت اومدوتبريک سمتمون به نیاوش خانم

 خوبي؟: وگفتم بردم ايسان ونزديک سرم
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 عاقد که انداختم ورودي به نگاهي داد تکون اره معناي وبه بودسرش پايین سرش طورکه همون

 نشست واردشدوسرجاش پدرخانومامون همراه

 سابید قندمي ومامان گرفتن سرمون راباال نازک ي پارچه وساناز باران

 دادن مي وگوش شدن ساکت اقاهمه حاج صداي با

 آيسان

 فرزندجناب نیاوش آيسان خانم سرکار مکرمه ي محترمه ي دوشیزه:پرسم مي بارسوم براي-

 جفت ،يک...ا جلدکالم يک معلوم ي رابامهريه شما که دهید مي وکالت بنده ايابه فرهادنیاوش

 معصوم چهارده نیت به بهارازادي تمام ي سکه وچهارده واحدمسکوني باب يک ، وشمعدان ايینه

 اياوکیلم؟ دراورم انديش نیک ارش اقاي ولد انديش نیک متین جناب دايمي عقدوازدواج به

 ومتین کردم مي نگاه متین به تعجب وبا کردم مي تکرار عاقدوتوذهنم حرفاي داشتم هنوزم

 چرااينکاروکردي؟:گفتم زيرلب کرداروم مي نگاه بودوبامحبت زده لبخندي نگاهم درجواب

 يناراداريا بیشتراز لیاقت:گفت بوددرپاسخم شنیده ولي باشه وشنیده صدام متین کردم فکرنمي

 ....اما:من

 بدي جواب خواي نمي:متین

 کردم مي سعي که وباصدايي مهمانادوختم وبه گرفتم وازمتین نگاهم بودم اومده خودم به تازه

 !!بله:گفتم نلرزه

 . کردم اکتفا وخالي خشک ي بله يه به که بودم اينقدرتوبهت

 ورامتین تیام عقدوبراي خطبه عاقد که بعدازاين گفتن وتبريک اومدن سمتمون به همه

 . وبعدازتبريک خوند وپريساوابتین

 وبه دمکر راتعقیب نگاهش بود سفیدشده رنگش بودو کسي روي نگاهش که افتاد تیام به نگاهم

 تردخ لیاقت امیدوارم:گفت وايساده رامتین روي امدوروبه جلو برلب باپوزخندي اريا. رسیدم اريا

 .باشي ماراداشته ي عمه
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 تونه جزاريانمي کسي ايستاده جلوش که بودشخصي وپوزخنداريافهمیده تیام بانگاه که رامتین

 باشه

 کنم ومي تالشم ي همه:وگفت گرفت اريا سوي خودرابه زدودست لبخندي

 امیدوارم:گفت رامتین درپاسخ آريا

 اومد خودم مهمانابه باصداي گرفت هافاصله وازان

 بلندشین:ساناز

 بادستو کرد حلقه دورکمرم به را دستش متین اهنگ باصداي رفتم وسط وبه بلندشدم متین همراه

 زيادي ي فاصله ومعذب بودم متین اغوش در بود باراول کرد وباخودهمراه راگرفت دستم ديگرش

 مي بودوهي دستوردادن درحال مرتب بردارهم فیلم انداختم راپايین سرم وناخدااگاه نداشتیم باهم

 ديمجداش ازهم سريع اهنگ شدن باقطع نفهمیدم هیچي ازرقص کاروکنید اون کاروکنید اين گفت

 .بود شده سرخ صورتش اونم که انداختم تیام به نگاهي رفتیم سرجايمان وبه

 وله نابتی پاي دوبار رقص بودودرحال وسط نبودوهنوز هم خیالش عین که دوختم پريسا رابه نگاهم

 .زد اولبخندمي پريسابه کردو مي کوچکي اخم هربار بودوابتین کرده

 بود برداردراتاق فیلم شدوفقط خلوت سرمون باالخره شام صرف موقع

 هک بعدازاين بذاره دردهنم وبرداره دادقاشق اشاره متین برداربه فیلم که گذاشتن میز غذاهاراروي

 هک وبعدازاين وپريسارفت تیام طرف به وبعدازچنددستورديگه شد من کاروکردنوبت اين متین

 شد خارج ازدر دادن انجام اوناهم بود ماگفته به وکه کارهايي نهمو

 نداشت شخصي لباس به عادت وقت کردهیچ شل را رادراوردوکرواتش کتش ابتین فاصله باال

 اخیش:ابتین

 شدم خسته خیلي هامن بچه:پريسا

 دقیقا:تیام

 بريم هم آتلیه بايد خانوماتازه:رامتین

 نه واي:من
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 بگیريد انرژي يکذره وبخوريد غذاتون فعال نداريم هم ديگه ي چاره:متین

 شديم خوردن مشغول وبه داديم وتکون تايیدسرمون عالمت به همه

 شديم وارداتلیه رفتیم اتلیه وبه شديم سوارماشین دامادا همراه دوباره بعدازتاالر

 شديم بودهردوداخل ومتین من نوبت اول

 جامبودوان گفته که کاري باتعجب ديواربچسبم به که خواست کردوازمن راتنظیم دوربین عکاس

 رادورکمرم ديواربزندوديگري رابه هايش ازدست يکي خواست کردوازمتین متین وبعدروبه دادم

 کند حلقه

 چشمان هب راباالبگیرم سرم بردارگفت فبلم که انداختم راپايین سرم داشتیم که زيادي ازنزديک

 کنم نگاه متین

 امديم خودمون هردوبه دوربین چیک باصداي که بوديم شده خیره هم به هردو

 . جداشدم ازمتین که بعدازاين

 ودورگردن کرددستم اشاره من وبه کنه حلقه ودورکمرم دستش خواست ازمتین عکاس دوباره

 . شد تموم گرفتن عکس ژست بعدازکلي خالصه کنیم نگاه ديگه هم وبه کنم حلقه متین

 انهمزم شويم خارج اتاق تااز کرد کمکم بیاره روم به که اين بدون ومتین دزديدم وازمتین نگاهم

 شده سرخ خودم هین که انداختم تیام به نگاهي شدن خارج هم ورامتین تیام من شدن باخارج

 مخوش پريسا خونسردي همه ازاين همیشه. شدن خارج که بودن وپريسا نفرابتین اخرين. بود

 .بود حرف درحال باابتین راحت بیاره خودش روي به که اي بدون میومد

 . رسیديم اپارتمان به که وبعدازاين سوارماشیناشديم همه

 . اومدن سمتمون به وباباها مامان

 سرم که جلواومدوبعدازاين بابام بعدازمامانم گرفت ودراغوش اومدومن سمتم به مامانم

 .ورفتن کردن وخداحافظي گفت متین درگوش وبوسیدوچیزي

 . شديم واردخونه وهمگي انداخت کلید متین بعدازپدرمادرا
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 ازدور رفتیم واحدخودمون سمت به کرديم خداحافظي ورامتین وپريساوتیام ابتین با که بعدازاين

 شب اي غره چشم زد بم چشمکي بشن متوجه ديگران که اين بدون که انداختم پريسا به نگاهي

 .شدم واردخونه متین وهمراه رفتم

 بوديم کرده امادش خودم براي قبال که اتاقي به حرف وبدون کردم خارج متین وازدست دستم

 اراباه گیره که بعدازاين و شدم وارداتاق. بودم مشکي رنگ عاشق سیاه بادکوراسیون اتاقي رفتم

 يینهتوا يودم گرفته کمک ازباران پوشیدنش براي که افتادم يادلباس. دراوردم ازسرم هزارمکافات

 که ساييلبا کنم وباز لباس زيپ تونستم خره باال بالباس وررفتن ساعت بعدازربع انداختم نگاهي

 . ارانب از پاسخ بي تماس چهارتا انداختم گوشیم به نگاهي بپوشم بودم گذاشته کمد تو ازقبل

 .بوذد شده اذيت خواطرمون به خیلي امروز چاره بي

 وموهام اينقدرلباس. شدم خارج وازاتاق انداختم سرم وروي وشالم گذاشتم وسرجاش گوشي

 ردمک وباز ودريخچال رفتم اشپزخونه سمت به بخورم وراحت غذام بودم نتونسته کردکه مي اذيتم

 ازقبلو بوديخچال رفته نبوديادم تويخچال هیچي بوديم خريده که کلوچه چندتا و اب بشکه يه جز

 .بگم متین به باشه يادم پرکنم

 خوردم چیزي به که برگردم واومدم وبستم ودريخچال دراوردم پالستیک از کلوچه دوتا

 کردم نگاه بودم خورده بش که متین وبه گرفتم وباال سرم

 ري؟خو مي: وگفتم گرفتم سمتش رابه ها ازکلوچه يکي کنم چکارمي بشم متوجه که اين بدون

 خوبه؟ حالت:بودگفت گرفته خندش شدنم وهول زدنم حرف ازحالت که متین

 .خوبم اره... ها: بودم اومده خودم به تازه متین باحرف

 . رفتم اتاق سمت وبه شدم خارج ازاشپزخونه بگم اي ديگه چیز بدون

 کردم زوبا وپیام رفتم گوشي سمت بلندشدبه مبايلم مس اس صداي اتاقم به شدن باوارد همزمان

 پريسابود از

 {سفیده؟؟ وضعیت}

 نوشتم براش سريع گرفت بودخندم نوشته که ازچیزي
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 {توچي؟ وضعیت اره}

 بلندشد گوشیم صداي دوباره بودکه نگذشته پیام ازفرستادن دودقیقه

 {خوش شب سفیده منم شدمال راحت خیالم ديگه خب}

 رفتم خواب به خستگي وازشدت گذاشتم هم وروي هام وپلک خوابیدم تخت روي

 شیمگو ساعت به نگاهي وتاکردم لحاف که وبعدازاين بیدارشدم ازخواب تشنگي احساس با صبح

 .شدم خارج وازاتاق انداختم سرم وروي شالم انداختم

 کرد مي صحبت باتلفن داشت که وشنیدم متین صداي که شدم واردپذيرايي

 خوابه ايسا-

- 

 گفت من باديدن متین کرد مي صحبت بامامانم داشت فهمیدم ازحرفاش

 گوشي؟ آيسابیدارشد-

 گرفتم دستش رااز وگوشي فتم طرفش به گرفت من طرف وبه وبعدگوشي

 الو:من

 دخترم خوبي جان آيسا الو:مادرم

 خوبم اره:من

 نداري؟بهتري؟ دردکه: مادرم

 درد؟:وگفتم انداختم متین به نگاهي باتعجب

 شدم منظورمادرم متوجه زدکه پیشونیش به بادست متین

 ممنون خوبم نه اهاا-

 خداحافظ برم قربونت شم نمي مزاحمت ديگه خداراشکرمن خب-

 خداحافظ باش-
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 با وکمي رفتم اشپزخانه سمت به بیارم خودم روي به که اين وبدون گذاشتم وسرجاش گوشي

 نهک مي نگاه بم خنده مي که چشمايي با داره متین هنوز ديدم که شدم خارج اشپزخونه از خوردم

 چیه؟:وگفتم کردم ظريفي اخم

 نهک خوادپاگشامون مي مامانم شو اماده هیچي: گفت کنه وکنترل خندش کرد مي سعي که درحالي

 شدم خارج اتاق از شدم اماده که بعدازاين رفتم اتاقم سمت وبه دادم تکان سري متین درجواب

 شنیدم سرم پشت رااز صدايش که گشتم متین ودنبال

 خوري؟ نمي صبحونه:متین

 بريم؟ ندارم عادت نه:من

 اشپزخونه فطر دادوبه دستم وبه وبعدکلید میام من توماشین بري وبپوشي کفشات تاتو باش:متین

 رفت

  شدم وسوارماشین وزدم ريموت رفتم ماشین طرف وبه وپوشیدم کفشام

 که نیريپ شدنون سوارماشین متین که بودم باگوشیم وررفتن ودرحال بودم نشسته ماشین توي

 نکني بخورضعف:وگفت گرفت طرفم بودبه کرده لقمه برام

 پريساايناکجاهستن؟ راستي... مرسي:من

 زودترمارفتن:متین

 ايسا:وگفت وگرفت دستم متین که شم پیاده ازماشین خواستم اينارسیديم متین ي خونه به

 کن وجمع حواست نکنما سفارش

 باش:من

 ديگه هست حواسم متین باش:وگفتم برگشتم طرفش يه زد صدام دوباره که بشم پیاده خواستم

 چیه؟

 کو؟ حلقت....هست حواست معلومه:متین

 رفت يادم گي مي راست واي:من
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 بیا:وگفت گرفت طرفم رابه حلقه متین

 ممنون:من

 .شد باز تیک صداي ودربه وزد زنگ متین رفتیم خونه سمت وبه شديم پیاد ماشین هردواز

 اومد استقبالمون بالبخندبه انديش نیک خانوم که شديم هردوواردخونه

 خوبي؟ گلم عروس سالم:انديش نیک خانم

 ممنون بله:گفتم زدم لبخندي

 علیکم سالم:گفت کردو اي سرفه متین بودکه من از پرسي احوال درحال انديش نیک خانوم

 خوبي؟ شما هستم خوب ممنون

 السالم علیکم:گفت اومدکه ازپشت ابتین صداي که بزنه حرف خواست انديش نیک خانم

 المثل ضرب يه عروساش سمت رفت يکراست نگرفت تحويل هم ما نخورمادر غصه شاددوماد

 ...گن مي که هست

 ...شه مي کهنه بازار به میاد که نو:گفت شد مي نزديک متین به که درحالي رامتین

 ازار دل: گفتن باخنده هرسه

 داخل بريم بیاين... بسه.... بسه:کردوگفت کوچکي اخم انديش نیک خانم

 نشستیم شوهرامون وپیش شديم سالن وارد باخنده همه

 گذشت خوش ديشب:کردوگفت نزديک وبم سرش اروم پريسا

 زهرمار: گفتم اروم

 بیاين دخترايکدقیقه:زدگفت صدامون ازاشپزخونه انديش نیک خانوم

 رفتیم اشپزخونه طرف وبه بلندشديم هرسه

 بله؟:تیام

 خوبه براتون بخوريد دخترااينو:دادوگفت دستمون به لیواني نیک خانم
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 مي خجالت ازچي:داد وادامه حرفش انديش نیک خانم که کرديم نگاه هم به باتعجب هرسه

 نیدک درکشون بايد خب ولي باشن بايد مادراتون االن دونم مي بدونید مادرتون وعین کشیدمن

 .شد خارج وبعدازآشپزخونه تاپسرانیومدن بخوريد زود حاالهم

 وبعدلیوان کرده خیاالتي چه بیچاره:گفت بشنويم وتیام من فقط که طوري ارامي به پريسا

 .وسرکشید

 اخ:گفت تیام که سرکشیدم ه بااکرا

 بريم بهتره بسه:من

 . نشستیم شوهرامون پیش ودوباره اومديم بیرون ازاشپزخونه هرسه

 . نشست مبل وروي اومدو پايین چندبسته با انديش نیک خانم

 بیاد خوشتون امیدوارم که داره قابل چیز هاچندتا بچه راستش: انديش نیک خانم

 . داديم مي گوش انديش نیک خانم حرفاي به نفر هرشش

 گرفت طرفم وبه اي بسته انديش نیک خانم

 هاراگرفتن بسته ترتیب به وپريساهم تیام کردم وتشکري راگرفتم بسته

 .پسراگرفت سمت رابه پاکتي انديش نیک خانم سپس

 به پسکردوس بودنگاه پاکت داخل که سندي به کردوباناباوري راباز وآن راگرفت پاکت باشک متین

 اين...مانما:وگفت مادرش سندروکردبه بودباديدن نشسته درکنارابتین که دادآبتین رامتین دست

.... 

 ناقابله:زدوگفت لبخندي انديش نیک خانم

 یمکن وقبول اين تونیم ومانمي شماهست مال امااين:وگفت گرفته مادرش طرف سندرابه متین

 شماست حق اين بله:رامتین

 که من بعدشم دن نمي راپس هديه وقت هیچ:زدوگفت لبخندي انديش نیک خانم

 شم مي ناراحت نکنیدواقعاازتون اگرقبول وندارم اي ديگه جزشماودختراکس
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 انداختن وپايین وسرشون نزدن حرفي پسراديگه

 ستهب بابازکردن کردم ان کردن باز به شروع آرامي به بودانداختم دردستم که اي بسته به نگاهي

 شاندي نیک خانوم به نگاهم ياسي اي زمینه ريزورنگ هاي باگل بسیارزيبايي ي پارچه وديدن

 .بود شده جمع اشک درچشمانش که افتاد

 بودن دهسپر بم بودکه امانتیايي همه دادم که اينايي:کشیدوگفت عمیقي نفي انديش نیک خانم

 بشید خوشبخت درکنارهم امیدوارم بدم بتون

 رفت اتاقش وبعدبلندشدوبه

 چیه؟ جريان:وگفت پسرابرگشت طرف به تیام

 رايب که مريمه مال داددرواقع بتون مامان االن که هايي پارچه اين:گفت اي گرفته باصداي رامتین

 امانم که سندي واين ماراببینه عروسیه تابتونه داشت ذوق همیشه بودمريم خريده داداشاش زن

 مامانو رسیده ارث به بش پدربزرگمون بعدازفوت که تنهاچیزيه خودشه مال که دادسندباغیه بمون

 .باغه عاشق

 بود فرماشده حکم بینمون سنگیني وسکوت بوديم شده ساکت همه رامتین باحرفاي

 متین

 

 

 به بودمن برگشته خودش عادي روال به مون وزندگي گذاشت مي ازعروسي هفته يک

 الزم هک تاوقتي بوديم گرفته ،تصمیم رفت مي کالس به صبحا وآيسان رفتم مي سرکارودانشگاه

 .کرديم ازدواج باباهم نفهمن واساتید دانشگاه هاي بچه باشه

 . اهدانشگ رفتم مي بايد امروز رفتم وبیرون وپوشیدم ولباسام بیدارشدم خواب از مبايل بازنگ

 . کردنه اماده صبحونه مشغول ايسان ديدم که شدم وارداشپزخونه

 بخیر صبح:زدوگفت لبخندي من باديدن

 بخیر صبح:من
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 رفت خروجي سمت به وشست دستاش که اين بعداز ايسا که نشستم میز پشت

 کجا؟:من

 خوردن صبحونه به ندارم عادت من نکن شروع شم،متین اماده میرم:ايسان

 میريم بعدباهم خوري مي تو صبحونه شیني مي ايسا:من

 .شد گرفتن لقمه به شروع وباحرص نشست کردوروصندلي ظرفي اخم

 شم اماده رم مي من:خوردبلندشدوگفت چندتالقمه که بعدازاين

 راتويخچال ووسايال بلندشدم.شد خارج اشپزخونه از سريع باشه منتظرحرفي که ازاين وقبل

 . گذاشتم وسرجاشون وشستم ظرف ودوتا گذاشتم

 توبرو متین:اومدگفت مي اشپزخونه سمت به که اومدودرحالي بیرون ازاتاق ايسا موقع همون

 ...میزوجمع من کن وروشن ماشین

 لتقو میدم انجام اينارامن متینن؟گفتم:کردوگفت اخمي میزومن باديدن بودکه زدن حرف درحال

 نرفته يادت که

 .سرجاشه قولم نبودبعدشم چیزي دوتاظرف ايسا:من

 بگیرم ازت واينطوري حقوقم تونم نمي من کني کمکم بخواي هي متین:آيسا

 بريم بهتره:گفتم ايسا حرف به توجه وبي کردم پوفي

 انجام کاري راحت ذاشت اصالنمي هفته يه تواين اومدم بیرون وازخونه وبرداشتم ريموت سريع

 ي چاره جزاين خب کردولي مي ياداوري وبم بودم داده بش که قولي همش کنم ياکمکش بدم

 دونم مي کنه قبول ازم قرض عنوان به پولي حتي حاظرنیست که قدرلجبازه اين نداشتم اي ديگه

 ايسا يوقت. کنه پیدامي نیست مناسبش که کاري اجازم بدون میره دوباره ندم گوش حرفش به اگه

 رفتیم دانشگاه سمت وبه کردم وروشن اومدماشین

 

 زد خشکم اشکان باديدن که وارددفتراساتیدشدم

 اومد سمتم زدوبه لبخندي من باديدن اشکان
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 سالم:اشکان

 کني؟ چکارمي اينجا سالم:من

 کنم مي اينجاتدريس همکارا از يکي جاي ازامروزبه:اشکان

 شدم حال خوش کالس برم بايد من:گفتم انداختم مي ساعتم به نگاه که درحالي

 چه ديد ومي اشکان اگه افتادم يادايسان تازه رفتم کالس سمت وبه اومدم دفتربیرون از وسريع

 شدم غیاب حضور مشغول دادم که وبعدازسالمي شدم دادواردکالس مي نشون العملي عکس

 بودن شدن خارج درحال ها بچه بعدازکالس کردم وشروع وتدريس

 بمونید لطفا نیاوش خانم:من

 خارج کالس از ها بچه که بعدازاين.داد وتکون وسرش انداخت بم نگاهي من باصداي آيسان

 بله؟:وگفت اومده سمتم به ايسان شدن

 اينجائه اشکان چیزي يه فقط شرکت میرم دارم ندارم کالس امروز ديگه آيسامن:من

 کنه؟ اينجاچکارمي اشکان:ايسا

 داري؟ کالس وثوقي توبااقاي:من

 چطور؟ ديگه دوروز اره:آيسا

 اينجائه وثوقي آقاي جاي به فعال اشکان:من

 نه واي:گفت ايسابانگراني

 خداحافظ نباش هیچي نگران اومده براتدريس فقط نباش نگران بايدبرم ديگه من:من

 خداحافظ باش:آيسا

 قايا که کمدگذاشتم داخل وکتاب دفتراساتیدرفتم وبه شدم خارج کالس باايسااز بعدازصحبت

 خوان کردمي اعالم که بوديم شده همکاراجمع همه بشیم جمع خواست ازمون محبي

 .باشیم وبرااردواماده ببرن ردوا يه دانشجوهارابه

 دادم وجواب وگوشیم کردم خواهي معذرت خورد زنگ گوشیم که بوديم دادن گوش مشغول
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 الو:من

 قرارداد بستن براي برم بايد من بیاديگه الومتین:رامتین

 کجائه؟ ابتین میام دارم:من

 خداحافظ وبرسون خودت سريع دونم نمي:رامتین

 . رفتم خونه سمت به سمت به شرکت بعداز

 ماعال نوع يه زنگ درواقع شدم وبعدباکلیدواردخونه واحدوزدم زنگ اول همیشه مثل رسیدم وقتي

 حجاب جلوم هنوز ولي شدم مي محرمش بانوعي بااينکه اومدم من بشه متوجه ايسا که حضور

 .داشت

 .کردنه درست ساالد ايسامشغول ديدم که شدم واردخونه

 خواي؟ نمي کمک سالم:من

 است وبشوربیاغذااماده برودستات نه:ايسا

 فتمر اشپزخونه سمت به شستن ودست لباس بعدازتعويض.رفتم اتاق وبهسمت دادم تکان سري

 نمیزنیا؟ چیزي به دست متین:ايسا

 نشستم میز وپشت وسايلوسرمیزچیدم ايسا حرف به توجه بدون

 ونوشتم برااردواسمت ايسا راستي:من

 بیام خوام نمي من متین:اومدوخونسردگفت من سمت به ايسا

 چرا؟ انوقت:وگفتم وباالدادم ابروم تاي يه

 نیستم بیرون زياداهل دوني مي خودتم نداره خاصي دلیل:آيسا

 نهخو شوهرش بدون زن داره معني چه:گفتم ايساودربیارم حرص خواستم م درحالیکه باشیطنت

 میاي بامن توهم تنهابمونه

 داري؟؟ توبروچکارمن متین:وگفت انداخت بم نگاهي حرص آيسابا

 نمیشه که بموني خونه خواي مي همش میاي گفتم که همین نمیشه:من
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 شد خوردن نزدومشغول ايساحرفي

********** 

 بلندشد خونه زنگ صداي بودکه تواتاق وايسانم بودم کردن نگاه تلوزيون بعدازغذامشغول

 واردشدن ورامتین وپريساوتیام ابتین که دروبازکردم سمت وبه بلندشدم

 :پريساگفت که بوديم نشسته توحال همگي

 ايساکجاست؟-

 تواتاقشه:من

 که تمانداخ آبتین به نگاهي رفتن ايسا ق اتا سمت وبه انداختن هم وپريسانگاهي تیام من باحرف

 بود ناراحت همیشه برعکس

 شده؟ چیزي:وگفتم ابتین به روکردم

 گم مي خداراست به نخندين بم واي بگم چیزي يه خوام مي ها بچه:آبتین

 برگشتیم ابتین طرف وبه کرديم نگاه هم به ورامتین من ابتین جدي بالحن

 شده؟ چي:رامتین

 نیستم وعاشقي وعشق اهل اصال من دونیدکه شناسیدمي مي وکه من:آبتین

 خب؟:من

 من يول کرديم مسلحتي ازدواج همگي هدفامون برا فقط دونم مي چکارکنم دونم خدانمي به:آبتین

 تونم نمي من...

 ...نگوکه آبتین:رامتین

 اين به تونم نمي من متاسفم:وگفت انداخت وپايین وسرش انداخت بمون اي زده غم نگاه آبتین

 کنم ،پريسازندگي باعشقم خوام مي بدم ادامه بازي

 ؟؟؟؟؟گي؟ مي چي داري فهمي مي:بادادگفت رامتین يکدفعه که کردم مي نگاه آبتین به باناباوري

 اومدن بیرون اتاق دخترااز بادادرامتین
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 شده؟؟ چي:آيسا

 ومیايم بیرون مامیريم هیچي:گفتم بگه چیزي رامتین بذارم که ازاين قبل

 بتینا که ،بعدازاين اومدن ازواحدبیرون سرم پشت بلندشدن هم وآبتین ورامتین بلندشدم ازجام

 . دروبست

 .وبازکنه درواحدش که دادم اشاره واحدش به

 نشستیم همه که بعدازاين. شديم خونه وارد درهمه بعدازبازکردن

 شنويم مي خب:وگفتم آبتین روکردبه

 کرد مي نگاش باعصبانیت که انداخت رامتین به اوردونگاهي وباال سرش آبتین

 تگرف تماس باش يکي اونشب يادتونه ايناديديم ايسان ي وخونه بارپريسا اين اول: آبتین

 خصوصیات وبااين بوددختري اومدباراول پريساجالب برام روز کرد؟اون ومردونه صداش وپريسا

 ديدم مي

 وبام جشن برم خوام مي که زدم زنگ بش وفرداش وگرفتم شمارش بودکه جالب حرفاش برام

 ....بیاد

 بیادکه نازوافاده دخترام دوست.... ي همه مثل کردم فکرمي:داد وادامه انداخت بمون نگاهي آبتین

 میاد هک وگفت....کرد قبول راحت پريسا ولي بیان عشوه مثال که حرفا.... ازاين نداره لباس براشب

 وسوارماشین..... شد باچادرپیداش ديدم که بودم منتظرش.... بوديم گذاشته که سرقراري

 خودش پريسا....شد نمي باورم ديدم مي که ازچیزي....ري؟ چرانمي:ودراوردوگفت شدوچادرش

 .....عادتمه:گفت درجوابم.....؟ چرااينطوراومدي پرسیدم ازش وقتي.....بود کرده پسرادرست وعین

 ازاخالق قطتوف نیست عشق گي مي که اينايي آبتین:پريدوگفت ابتین حرف وسط رامتین يکدفعه

 . همین اومده پريساخوشت ي پسرونه

 بودفقط ساده ي عالقه يه هافقط موقع اون:تگف کنه توجه رامتین حرف به که اين بدون آبتین

 مي اي هانههرب به بیشتربشناسمش.... بودم گرفته تصمیم ديگه چیزه نه..... میومد ازپريساخوشم

 مي هک گفت بم يکدفعه پريسا که....بود اومده پیش ازدواجمون مسئله که تااين بیرون بردمش

 که گفت وخواستم دلیلش ازش وقتي.... کردم تعجب بودخیلي زده که ازحرفي کنه ازدواج بام خواد
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 ادهد پیشنهادخوبي متین وگفت.... کنه خوادازدواج نمي وقت وهیچ کنه ازدواج بايد خره باال يکروز

 شب دارم فهمیدم کم وکم نامزدبوديم يکماباهم خالصه...... کنیم برادروخواهرزندگي عین همه که

 کنیم ازدواج کرد نمي قبول گفتم مي بش اگه بگم بش ترسیدم...... شم مندمي عالقه

 زيادي راههاي هفته يه تواين..... يانه داره ودوست پريسامن که بدونم خواستم مي بعدازازدواج...

 تمذاش قرارمي دخترم بادوست يکروز..... کردم استفاده خودم به نسبت پريسا توجه جلب وبراي

 ازکنارهمه توجه پريسابي ولي..... رفتم بگي که ازهرراهي خالصه خونه میومدم دير يکروز

 حساس بهش نسبت روز به روز من.... کنه توجه من به اون که اين جاي به درعوض....ايناگذشت

 ودشخ قول به پوشیدن پسرونه ولباس بودنش راحت مثل حجابش مثل ازکاراش بعضي شم ترمي

 فاوتيت هیچ مجرديش بادوران متاهله انگارکه انگارنه بگذرم ازشون تونم نمي داشتن دختر دوست

 .نداره

 بذاريم که بوديم قرارگذاشته بادختراهمین ازاول... شده مرگت چه آبتین:گفت باعصبانیت رامتین

 ...ابتین بوديم گفته بهت.... باشن ازاد

 يه اين طفق گفتید گفتید بم ارههههه ارهههه:وگفت رامتین پريدتوحرف باعصابانیت اينبارابتین

 کروزي خودت قول به... دبگوچکارکنم... چکارکنم من گي مي االن امارامتین بازيه يه فقط قراراين

 ..کني نمي ودرک چراحالم بودي عاشق

 مشتمو:وبادادگفتم رفتم سمتشون به که خیزبرداشت ابتین سمت به رامتین ابتین باحرف

  کنید مي بدترش گم نمي کنیدهرچي

 وديمب زده حرف بات ماقبال گفت رامتین همونطورکه ابتین:گفتم بودن شده هردواروم که بعدازاين

 يانه؟؟ درسته

 ..اما درسته: گفت باناراحتي ابتین

 ....خودت به سپارم مي خودته زندگي اين ابتین:وگفتم بده ادامه نذاشتم

 متین: وگفت پريدتوحرفم رامتین

 راستش کني خواست دلت هرکاري نه خودته زندگي:دادم وادامه باالبردم سکوت عالمت وبه دستم

 ازندگيباپريس بازوربخاي که اين نه بگیره تصمیم دربارت پريسا ذاري ومي بگي پريسا به وبايد

 يانه؟ فهمیدي میذاري احترام خواستش به گرفت هرتصمیمي کني
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 ونخواست من اگه:ابتین

 شي جدامي ازش: رامتین

 کردم وتايید رامتین حرف که انداخت من به نگاهي بااشفتگي ابتین

 دوربشه ازم پريسا خوام نمي من گم نمي چیزي پريسا به من: ابتین

 کن وعوض احساست پس:رامتین

 .ابتین شدبارفتن وازدرخارج انداخت ورامتین من به نگاهي باعصبانیت ابتین

 اعاشقهواقع يعني طورببینم واين ابتین يکروز کردم نمي فکر:وگفت برگشت سمتم به رامتین

 کنه وپیدا راهش بايد خودش:وگفتم زدم لبخندي

 رفتیم واحدخودمون سمت وبه بلندشديم رامتین با صحبت کمي بعداز

 ابتین؟ پس:ماگفت پريساباديدن

 میاد االن بیرونه:من

 ؟ بريم: وگفت تیام روکردبه رامتین

 آيسااردومیاي؟ راستي:دادوبلندشدوگفت تکان سري تیام

 میاد اره:گفتم بزنه حرفي ايسان بذارم که ازاين قبل

 توچي؟:گفت تیام وبه رفت بم اي غره آيساچشم

 میام:تیام

 به روکرد آبتین به توجه بدون تیام شد پیداش هم آبتین موقع همون

 پريساتواردومیاي:پريساوگفت

 نمیاد نه:گفت آبتین بزنه حرفي خواست تاپريسا

 کردن نگاه آبتین وبه برگشتن دختراباتعجب

 چرا؟:پريسا
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 بره؟ جايي همسرش بدون زن داره معني چه:کردوگفت پريسانگاه به بادستپاچگي آبتین

 

 ايسا هب بودنگاهي گفته بودم زده ايسا به وکه حرفي برعکس دقیقا بود گرفته خندم ابتین حرف از

 کرد مي نگام مشکوک داشت که انداختم

 رم مي من ابتین:پريسا

 ري نمي:کردوگفت اخمي دوباره ابتین

 میان من همراهاي عنوان به ورامتینم ابتین ريم مي همه:گفتم بزنه حرف کسي بذارم که ازاين قبل

 نیست مشکلي پس:کردزدوگفت مي نگاش باحرص داشت که پريسا به لبخندي ابتین

 شدم مشغول تلوزيون ديدن به ومنم برگشت اتاقش به دوباره هاايسا بچه بعدازرفتن

********* 

 دخترابوديم منتظر باکالفگي هرسه بودن دخترانرسیده وهنوز کنه حرکت خواست مي اتوبوس

 بشه هامون رابطه متوجه کسي خواستن نمي دن مي گوش مگه ولي بودن بامااومده کاش

 چرانیومدن؟ پس:رامتین

 اوناهاشون: دادوگفت نشون وبمون سمتي ابتین موقع همون

 سواراتوبوسا بیارن روخودشون به هک اين دخترابدون که کرديم مي دخترانگاه به بااخم هرسه

 شدن

 سوارشیم بريم:من

 یستن اشکان اون متین گم مي:وگفت برگشت سمتم به رامتین که بوديم نشسته تواتوبوس

 چراخودشه: وگفتم کردم اخمي ناخوداگاه اشکان باديدن

 کنه؟ چکارمي اينجا پس:بودگفت دادن گوش درحال که آبتین

 استاددانشگاست:من

 کیه؟ نشسته جفتش که اوني:رامتین
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 ارشونهقدبلندوچه پسري بودانداختم زدن حرف بودومشغول نشسته کناراشکان که کسي به نگاهي

 زد مي خودمون همسن تقريبا

 دونم نمي:من

 ي دختراراگوشه که شديم رستوران وارد شديم پیاده ازاتوبوس که بوديم نفراي ناهاراخرين براي

 داديم ارشوغذاسف نشستیم پیداکرديم که جايي اولین بريم پیششون شد نمي حیف ديديم سالن

 اومد سمتمون بودبه همراهش که وپسري اشکان که

 هست اجازه:اشکان

 بفرمايید البته:رامتین

 دنبالو اصالاينجانبودنگاهش حواسش که انداختم پسره به نگاهي نشستن پیشمون وپسره اشکان

 بود زده زل پسره به باتعجب ايساهم رسیدم ايسا به که کردم

 برگشتم پسره سمت وبه کردم اخمي

 کني نمي معرفي اشکان:من

 شوهرآيسا متین ،فرشاد پسرعمم فرشاد:اشکان

 کرد مي تعريف آيساازش که فرشاديه همون اين پس فکرکردم فرشادکمي بااسم

 ديدار مشتاق شمايید متین پس:زدوگفت فرشادلبخندي

 همچنین:من

 فرشادگفت کردوروبه اشاره ورامتین ابتین به اشکان

 اقامتین برادراي وابتین رامتین هم ايشون-

 خوشبختم:فرشاد

 کردن مي وفرشادنگاه واشکان من به هنوزباگیجي ورامتین ابتین

 ايسانه ي پسرعمووفرشادپسرعمه اشکان:من

 خوشبختیم:وگفتن فرشادبرگشتن طرف به ورامتین آبتین
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 باشه گفته چیزي من ي درباره ايسا کردم فکرنمي:زدوگفت فرشادلبخندي

 گفته کرديدبرام براش که وکارايي ها ازبرادري: وگفتم زدم لبخندي

 بشید خوشبخت:بودخنديدوگفت شده برادري روم عمداتاکیدم متوجه که فرشاد

 بوديد فرانسه دونم مي که جايي تااون:غذارااوردگفتم خدمت پیش که بعدازاين

 گردم وبرمي ايران میام چندهفته هرسال بله:فرشاد

 خانومانشستید چراپیش:اشکان

 نشه ارتباطات متوجه کارمتین تومحل کسي داديم ترجیح: رامتین

 ...داديديا ترجیح خودتون: اشکان

 کن تمومش اشکان:گفت وباجديت بده وادامه حرفش اشکان فرشادنذاشت

 شد مشغول غذاش خوردن وبه فرشادانداخت جدي صورت به نگاهي اشکان

 اتوبوسارفتیم سمت وبه بلندشديم بعدازغذاهمه

 هک برگشتم طرفشون به زدن زل بم بدجوري وابتین رامتین ديدم که بودم نشسته تواتوبوس

 منتظريم:گفت رامتین

 منتظرچي؟:من

 ديگه بگو متین اوف:ابتین

 بگم چي:من

 وفرشاد اشکان جريانه:گفتن خوردي بااعصاب ورامتین آبتین

 واستشوايسانخ بوده خواستگارش قبال که آيسانه پسرعموي اشکان نداره جرياني:وگفتم خنديدم

 آيسا وفردمورداعتمادوحامي پسرعمه فرشادم

 میشه رقیبت يکجورايي اشکان پس:گفت باهیجان آبتین

 آيسان
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 ؟؟ فرشاد کردم مي بودنگاه وايستاده کناراشکان که کسي به تعجب به

 بخنديل من فرشادباديدن رفتن اينامي متین میز طرف به ديدم که بودم شده خیره همونطوربشون

 .نشست متین روي روبه زدو

 اومدم خودم به پريسا باصداي

 کنه؟ اينجاچکارمي اشکان آيسا:پريسا

 اشکان؟اينجا؟:وگفت پسراانداخت میز به نگاهي تیام پريسا باحرف

 وثوقي اقاي جا به استاددانشگاست گفت متین:من

 نميو اشکان ردکردن واقعي دلیل کدومشون هیچ ولي بودم وپريساوباران باتیام سالها که بااين

 دانستن

 بت چراهي نشسته متین روي روبه که پسري آيسا:وگفت پسرانداخت میز به دقیق نگاهي تیام

 کنه مي نگاه

 یامت بدم دخترانشون فرشادوبه بودکه نیومده پیش فرصتي وقت هیچ شناختنش نمي بايدم

 وببینن کنم مي صحبت دربارش من که فرشادي داشتن دوست همیشه وپريساوباران

 

 پسرفرشاده اون:من

 فرشاد؟؟؟:وگفتن برگشتن من سمت به وسانازباتعجب پريساوتیام

 ينا سانازبراي وتعجب فرشاداينجاباشه کردن باورنمي بودکه خواطراين وپريسابه تیام تعجب

 کیه؟ فرشاد دونست نمي بودکه

 پسرعمو واشکان فرشادپسرعممه:سانازگقتم وبعدروبه اومده کاري براي احتماال اره:من

 سوارسرويس بلندشیدبايدبريم ها بچه:پريسا

 شديم وسواراتوبوس ازپسراگذشتیم وساناز پريساوتیام وهمراه دادم تکان سري
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 یمباش واينجا چهارروزي قراربود تفريحي مجتمع رسیديم علي آب به ساعتي بعدازنیم خره باال

 يکوجک هاي خانه دوروش که بود بزرگي بزرگي حیات انداختم دوروبرم به نگاهي شديم پیاده همه

 بود ودرخت گل پراز حیاط هاي بودوکناره پرکرده کاشانه اسم به

 ويژهاي هاي اينجاهستیدبرنامه که درچهارروزي اومديد خوش:اومدوگفت سمتمون به مسئول

 چهارنفره جمعیت علت به ولي هستن خوابه هاسه کاشانه اين از هرکدام درنظرگرفتیم براتون

 .زمین نفرروي ويک نفرروتخت سه يعني میشه چهارنفره

 تینم ي کاشانه جفت طوراتفاقي به بوديم ديرکرده چون هارفتیم کاشانه سمت به بااومدپريسا

 گرفتیم ايناقرار

 گذاشتیم میز وروي ووسايالمون شديم هرچهارنفرواردکاشانه

 ظهربخیر:پريدوگفت اون کشیدوروي وپايین تخت سريع پريسا

 ربراچي؟؟ظهربخی چي:گفت کردپريسارابلندکنه مي سعي که ودرحالي رفت پريسا سمت به تیام

 داريم وقت خوابیدن

 میمیرم ازخستگي دارم تیام:پريسا

 بلندشو: سرپريساکشیدوگفت واززير بالشت تیام

 وبیدارکرديم تیام بدبختي باکلي باالخره

 نپوش وديگه ايساچادرت:تیام

 بهتره باچادربیام بپوشام دوباره ندارم حوصله مانتوهم کوتاهه استینش لباسم:من

 اومدن سمتمون وبه اومدن بیرون پسراهم باما همزمان که اومديم بیرون ازکاشانه ساناز همراه

 نبود غیرازمابیرون به کسي انداختم دوربرم به نگاهي

 چراديرکرديد؟ صبح:کردوگفت اخمي متین

 بود شده تصادف توراه:من

 بزنید؟؟ زنگ تونستیديه نمي:آبتین
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 بود خاموش گوشیم خب:پريسا

 بودن خاموش مبايالتون که تاتون بودسه خاموش گوشیش يکیتون:گفت باعصابانیت رامتین

 !!نداشت جواب که حق حرف نگفتیم وچیزي پسرانداختیم به نگاهي هرسه

 ذاريد مي خبرمون بي باشه اخرتون ي دفعه:گفت وقاطع باجديدت متین

 دخترعمه؟؟ خوبي:فرشاد

 بودند وايستاده کنارهم فرشادواشکان برگشتم سرم پشت به باتعجب

 گفتم رفتم فرشادمي طرف به که بالبخنددرحالي به کنم توجه اشکان به که اين بدون

 کجا؟؟ ؟؟توکجااينجا فرشادخوبي سالم واي-

 اردو بیام گفت واشکان سربزنم بابااينا به اومدم خوبم-

 میاي؟ داري که نگفتي من به بودچرا شده يکذره برات دلم-

 کنم سوپرايزت خواستم مي که واين طور همین منم:زدوگفت فرشادلبخندي

 ودب رفته يادم ها بچه کلي به بودم وپسراشده متین متوجه تازه هام شانه روي دستي باانداختن

 آبتینو ورامتین بامتین احتماال دونم مي که جايي تااون:وگفتم فرشادانداختم به بالبخندنگاهي

 کردم وسانازوپريسامعرفي تیام به اشناشدي؟سپس

 خوشبختم:فرشاد

 همچنین:وپريساوساناز تیام

 بود عصباني هنوزازدستم که انداختم متین به نگاهي

 میاد کسي االن کاشانه داخل بريم بهترنیست:تیام

 گفت فرشادچیزي درگوش که انداختم اشکان به نگاهي

 کارداريم شمابفرمايیدماجايي:دادوگفت تکان فرشادسري

 هردوازمادورشدن وسپس
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 نشستیم وروتختا شديم واردکاشانه همگي

 گذاشتن اي برنامه چه عصري: پريسا

 میرسه؟؟ کي سامان:سانازگفت روبه وسپس کابین تله بادانشجوابريم قراره:متین

 شب:ساناز

 ي رهدربا فرشادهم حتي:کردوگفت نزديک رابم باماديدخودش صحبت ومشغول همگي متین وقتي

 نگفتي؟ بش که چیزي نبايدبدونه ازدواج بودن مصلحتي

 کردم نگاه متین به وباترس دادم وقورت دهنم اب

 بش؟؟ گفتي:کردوگفت ودرهم اخماش دوباره متین

 ....راستش.... متین:من

 بدونن چیزي زندگیمون ي درباره همه که قرارنیست توچکارکنم ازدست من ايسااا:متین

 ....بش من نیست همه فرشادکه خب:من

 شب نبايد باشي اعتمادداشته بش هرچقدرهم ولي اعتمادداري بش دونم مي:وگفت پريدتوحرفم

 گفتي مي

 خوام مي معذرت:من

 کیاگفتي؟؟ به ديگه:دادوگفت تکون ازتاسف سري متین

 فرشادگفتم به فقط نباش نگران-

 گفتي نبايدمي همونم به:متین

 دوختم زمین وبه ونگاهم نزدم حرفي

 وايستید يکدقیقه:گفت پريسا که داشتن باپسراپسراقصدرفتن صحبت ساعت بعدازنیم خره باال

 بريد تونید مي نیست کسي:وگفت انداخت بیرون به کردونگاهي بلندشدودروباز وازجاش

 شديم ها بابچه پانتومي ومشغول ودراوردم چادرمم پسرا بارفتن
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 هکشیدک چونش به دستي ازهمه اول دربیاره ازبازيگرارا يکي بلندشدتااداي سانازبودکه نوبت

 داره ،ريش پسره:گفت تیام

 ردک مي اشاره چشامون طرف وبه ماگرفت طرف وبه وبعددستش اره يعني دادکه تکان سانازسري

 کردبمون مي سعي بااشاره بدبخت وساناز فهمیديم سانازونمي منظور زديم مي حدث هرچه

 فهمیدم:پريساگفت يکدفعه که بفهمونه

 هیزه سرهپ اينه خالمنظورش:گفت بنفس بااعتماد پريسا که کرديم نگاه پريسا به باامیدواري همه

 زيرخنده وزديم انداختیم هم به نگاهي وتیام من پريسا باحرف

 شمچ تابفهمیدطرف وکشتم خودم چیه هیزه اهه:کردوگفت پريسا به نگاهي گردشده سانازچشايي

 رنگیه

 .بیشترشد خندمون ساناز باحرف

 وارشدنوسانازس پريساوتیام شديم سوارمي نوبتي ونوبت رفتیم کابین تله سمت هابه بچه همراه

 ادهموفرش اشکان که شدم سواربعدي شدم بعدي منتظر نفربود سه ظرفیتش کابین تله وچون

 .کرد حرکت کابین وتله شدن همراهم

 کنه نمي اذيتت که ؟متین خوبه زندگیت:گفت حضوراشکان به توجه فرشادبدون

 خوبه خیلي هم متین چیزخوبه همه نه:من

 شد راحت خیالم:کشیدوگفت راحتي فرشادنفس

 بشه میشه بذارهرچي میکنه سرخودعمل که شه؟خانم راحت خیالت چرابايد فرشادتو: اشکان

 يه مچش به وديگه ايسا بهتره کني تموم انداختنت تیکه بهتره کرده ازدواج ايسا اشکان:فرشاد

 کني نگاه ساده دخترعمو

 عالمت هب بودسري وفهمیده منظورم گفتي؟فرشادکه بش چیزي يعني که فرشادانداختم به نگاهي

 داد تکون نه

 باباايناسرزدي؟ به:فرشادگفتم روبه
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 اونجابودم تهران بیام که ازاين قبل اره:فرشاد

 پله روي متین که رفتم ها پله سمت وبه شدم پیاده کابین تله از سريع رسیدم کوه باالي به وقتي

 چرابادخترانیومدي؟:گفت اومدوباعصابانیت سمتم به من باديدن متین. دبدم ها

 سوارشدن وفرشادواشکانم تاسوارشدم که برم بابعدي گفت محبي اقاي جانبود:من

 نکرد؟ ؟ناراحتت نگفت چیزي اشکان:متین

 متین فرشادنذاشت ولي خواست مي نه:من

 بله:متین

 کنن فکرمي چي هادربارمون بچه االن سمتم میومدي نبايد متین:من

 باتم خودمم تنهابري دارم بعدنمي به ازاين نیست مهم برام:متین

 ......امامتین:گفتم بااعتراض

 راحتم نمیشم نگرانت اينقدرمن ديگه همسرمي بفهمن همه اگه گفتم که همین:گفت باعصبانیت

 باشم مواظبت تونم مي

 ازتیام انداختم دوروبرم به نگاهي.شدم رستوران وارد متین وهمراه نگفتم چیزي

 نبود خبري وسامان ورامتین وپريساوسانازوابتین

 تمدس حضوردانشجواومسئوال به توجه بدون متین که برم سالن ي میزگوشه طرف به خواستم

 بودرفت منارپنجره که میزي طرف وبه وگرفت

 سرم چکارکنم بايد دونستم نمي. زدن نمي وحرفي بودن مادوخته وبه نگاشون باتعجب همه

 . ونداشتم ودوستام ها بچه به کردن نگاه وجرئت بودم انداخته وپايین

 وبهر که وشنیدم کناري پسره سه صدا بودکه پايین سرم هنوز ومن نشستیم میز هردوپشت

 گفتن بودمي مذهبي خیلیم که همکالسیم مهرداد

 ....استقفرال زده استادوگول چطور کن نگاه زدي مي حرف ازش که دخترپاکداني بفرمااينم-

 به واي ديگه اينطوريه چادريه که اين میگه راست ارسالن:مهردادبودگفت دوست که يکي بعداون

 بقیشون حال
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 گن مي ي ببین خواستي ومي همین:گفتمو انداختم متین به باناراحتي نگاهي

 کیا؟:متین

 ادهد گوش اونا حرفاي به کمي بود شده کناري متوجه تازه که متین کردم رواشاره روبه به باچشم

 رفت مهردادودوستاش میز طرف وبلندشدوبه انداختم من به عصباني ونگاهي

 ؟ اقايون:متین

 برگشتن متین طرف به ودانشجوا مهردادودوستاش متین باصداي

 داشتید استادکاري بله:گفت متین روبه مهردادباپوزخند

 گراندي شخصیت ي درباره نظردادن بدونیدکه زنیدبايداينم مي ازمسلموني حرف که شما:متین

 گناهه

 .... واضهه خیلي که چیزي فهمم ونمي استادمنظورتون:ارسالن

 ولق ديگه ي دفعه بزنیدچون حرف اينطوري خانومم ي درباره نشنوم ديگه واضح اگر پس:متین

 رفتارکنم اينقدباماليمت دم نمي

 خانومتون؟:مهرداد

 بله:متین

 طرف بلندشدوبه محبي اقاي که برگشتن من سمت به باتعجب بودن متین شاهدگفتگوي که همه

 شاهدوماد؟ کوشیريني پس:وگفت رفت متین

 شیريني بفرمااينم:ابتین

 پشت یاموت شدوپريساورامتین داخل بدست شیريني که برگشتم ابتین طرف به ابتین باصداي

 شدن داخل سرش

 تاعروسي سه شیرنیه اينم اقا حاج:رامتین

 تا؟ سه ازمسئوالبودگفت ديگه يکي که سبحاني خانم

 بنده همسر رحماني خانم بله:ابتین
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 همسربنده هم سرافراز خانم:رامتین

 برگشت سرجاش زدوبه لبخندي متین

 .... باهم ما کردي؟متین کارومي اين نبايد:من

 بتونمراق ازنزديک تونیم مي وهم پیدانمیشه خواستگار تاتون سه برا هم بهتره اينطوري:متین

 باشیم

 کرده؟ خواستگاري ازتیام سپهري ازکجافهمیدي:من

 کالغا:متین

 شم غذامشغول خوردن وبه کنم سکوت دادم ترجیح نمیزنه حرفي متین ديدم وقتي

 ديمش خارج ازرستوران وخوردن وسانازغذاشون وتیام وپريساوسامان ورامتین ابتین که يعدازاين

 برگرديم تفريگاه به تا رفتیم کابین تله سمت وبه

 اشانهک دخترابه همراه رسیديم که نشاندبعدازاين کابین درتله وکنارخودش وگرفت دستم متین

 خوابیديم حرف وبعدازکمي بازگشتیم

************************** 

 . تابرگرديم بوديم وسواراتوبوساشده اخراردوبود روز

 هک اتفاقي تنها بودفقط مورد بي من بودنگراني نکرده کاري اشکان مدت تواين بودم خوشحال

 بودوهروقت اومده ازفرشادخوشش ساناز بودو شده دوست بافرشاد متین که بود اين بود افتاده

 که بعدازاين اينا ومتین سواراتوبوساشديم همگي شد مي وسفید سرخ شد مي ازفرشاد صحبت

 شدند سواراتوبوس شد راحت ما ازسوارشدن خیالشون

 کناراقاي اشکان.رفتیم غذاخوري سمت وبه شديم پیاده کردوهمگي توقف اتوبوس ناهار براي

 متینو ومن کنارهم وپريساوسانازوسمان وآبتین وتیام بودورامتین ودوتاازاستادانشسته محبي

 .کنارهم وفرشادهم

 نیازدارم کمکتون هابه بچه:فرشاد

 ومدها خوشم ازيکي من راستش... راستش:داد فرشادادامه که انداختیم فرشاد به نگاهي ومتین من
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 کیه؟ حاالطرف مبارکه:زدوگفت لبخندي متین

 شآيساهست ودوست بامونه وتواردو خوبیه دخترخیلي... گم مي دارم حرفم وسط نپري اگه: فرشاد

 ... مونه مي طورفقط همین پريساهم متاهله دوني مي که تیام من دوست:من

 کرد نگاه فرشاد به ساناز؟؟وبااخم:متین

 اره:وگفت انداخت وپايین وديدسرش متین اخم که فرشاد

 برمیاد؟ ازدستمون کمکي چه:بودگفت درچهرش که اخمي باهمون متین

 ... خب:وبلندکردوگفت سرش فرشاد

 مد مي آيسااجازه به نه من نه متاسفم کنیم صحبت باش جات به مابريم خواي مي اگه:متین

 وخودشون مقتدرباشن میادکه خوشش ادمايي از ساناز شناسم سانازومي من اگه اينکاراکنه

 ببرن پیش کاراشون

 مي چکارم االن گفتم کردي اخم يکجور:فرشادگفت که دادم تکان سري متین ها گفته درجواب

 زمنبپرسیدا منظورازساناز غیره بايد فقط شما دم مي انجام خودم وکه وگفتن کني؟خواستگاري

 يانه اومده خوشش

 باش:زدوگفت فکرکردوبعدلبخندي کمي متین

 .تنشس اومدوکنارم ساناز که بودم نشسته تواتوبوس. برگشتیم اتوبوسا به دوباره بعدازغذا

 اينقدرخوشحالم؟ ساناز واي: وگفتم زدم يکدستي

 چرا؟:گفت باتعجب ساناز

 گیره مي زن داره داداشم خره باال:من

 .اند کوچیک که داداشت؟داداشات:ساناز

 فرشاده منظورم نه گفتم باشیطنت

 نیست توزندگیش کسي گفتي توکه.... فرشاد آقا:ساناز

 بود سفیدشده رنگش که سانازانداختم به نگاهي
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 اومده هااردوخوشش ازبچه ازيکي گفت بمون فرشاد امروز تازه نه:من

 راديدي؟ ؟تودختره کي:ساناز

 ونازوخانومه خوشکله اينقدر دومیاست ازسال يکي دختره واي اره:من

 جاي. خوبیه واقعاادم فرشاد اقا. فرشادونداره اقا لیاقت باشه هرکي ولي:کشیدوگفت سانازاهي

 عالیه ايده پسره برادري

 ؟ برادري؟مطمئني جاي:گفتم باشیطنت

 مه برادري جاي اگه برادري جاي معلومه.... ها:گفت ودستپاچه بودهل شده منظورم متوجه سانازکه

 نه؟؟ نداره فايده ديگه نبوداالن

 نماطمینا بودکه مونده ديگه چیز يه فقط میاد فرشادخوشش از ساناز بودم شده مطمئن که حاال

 صددرصدبشه

 میاد؟؟ خوشت سانازتوازکسي راستي وکرده انتخابش فرشاد ديگه اره:من

 نه ديگه ولي اره:کشیدوگفت اهي سانازدوباره

 چي؟ براي:گفتم بدم نشون ومتعجب خودم کردم مي سعي که درحالي

 کرده ازدواج طرف:ساناز

 خوشش ازکسي فرشاد گفتم فقط فرشادمن بودبدبخت گرفته خندم بود ساناززده که ازحرفي

 بودرفت کرده متاهلش بعدساناز اومده

 متین

 

 که تمانداخ ايسا به نگاهي.  بشن پیاده ازاتوبوس که دختراشديم ومنتظر شديم پیاده ازاتوبوس

 فتمر سمتشون به ايسا حال باديدن شد مي پیاده بودازماشین گرفته ودردست سرش که درحالي

 وپرسیدم

 شده؟ چي:من
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 معمول طبق:تیام

 بشه پیاده اتوبوس از که کردم کمکش و رفتم ايسا طرف وبه کردم پوفي

 زشته ها بچه جلو متین:گفت حالي بابي ايسا

 بدي تکیه من به کن سعي نباش چیزا اين فکر به:من

 ايسا:گفتم جديت با که بزنه حرفي خواست

 میامد سمتمون به داشت که گرفتم رامتین طرف وبه بعدکلیدماشین

 داره سردرد دوباره:گفت گرفت مي کلیدوازدستم که درحالي رامتین

 توپارکینگه ماشین اره:من

 نماشی رامتین که بعدازاين. رفت قرارداشت ماشین که جايي سمت وبه داد تکان سري رامتین

 شديم خونه ووارد تشکرکردم رامتین از رفتیم خونه به و شديم سوارماشین همگي اورد

 طرف بهو برگشتم ابي ولیوان وباقرص رفتم اشپزخونه سمت به سريع و نشوندم مبل راروي ايسا

 گرفتم ايسا

 ممنون:گفت و گرفت وازدستم آيسالیوان

 خواي نمي اي ديگه چیز:گفتم بانگراني گرفتم ازدستش لیوان که بعدازاين

 اتاقم برم کني کمکم شه مي فقط نه: آيسا

 پوشیده هنوز وکه چادرش بردمش اتاق طرف وبه بلندشو ازمبل کردم وکمکش وگرفتم دستش

 متین نه:وگفت وگرفت دستم حالي بابي که رادربیاورم اش مقنعه خواستم و بوددراوردم

 محرمتم من کنم مي آيساخواهش:گفتم باکالفگي

 شونه روي لختش موهاي شد باعث که کردم راباز وکلیپسش دراوردم ازسرش را مقنعه واروم

 هک میشي طوري اين زياد خیلي:گفتم کردم مي وباز مانتوش هاي دکمه که درحالي بريزند هايش

 ؟ دونه مي ازکجا معمول؟رامتین طبق گفت تیام

 گفته بش تیام البد دونم مي چه: گفت خوابوندمش مي تخت روي که درحالي
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 ؟ شي مي اينطور چندوقته ؟ دونستم مي نبايد بعدمن چشه؟ من زن دونن مي همه:گفتم بااخم

 بزنیم حرف باهم مفصل بعدبايد کني استراحت بهتره

 برمخ داشتي کاري اينجام من:گفتم میشدم ازدرخارج که ودرحالي کردم رااويزون وچادرايسا مانتو

 . کن

 مي اينجابودوهمه جالب شه مي طور اين چندوقته نبود بودمعلوم خورد خیلي ازايسا اعصابم

  دونستم نمي هیچي شوهرشم اصطالح به که ومن دونستن

 مادهآ صبحونه رامشغول آيسا تعجب وباکمال رفتم آشپزخونه سمت وبه بیدارشدم خواب از صبح

 سالم:زدوگفت لبخندي من باديدن آيسا ديدم کردن

 بهتره کني؟حالت چکارمي اينجا حالت بااين تو سالم:وگفتم کردم کوچکي اخم

 خوبه حالمم کنم آماده صبحونه برات اومدم:آيسان

 صبح اول نکرده الزم:گفتم شوندمش مي میز پشت که ودرحالي وگرفتم ودستش رفتم طرفش به

 يم جلوش رو صبحانه ووسايل نشستم مي کنارش خودمم که ودرحالي... بیدارشي من خاطر به

 . خوري ومي همش:گفتم گذاشتم

 ....من متین: آيسا

 هیچي توديشب خوري مي االن ولي.... خوري نمي صبحانه تو دونم مي اره:وگفتم کردم پوفي

 . وبخوري همش بايد کني مي ضعف نخوري االنم نخوردي

 شد خوردن ومشغول انداخت بم نگاهي بانارضايتي آيسا

 هرمظ پیشت دخترابیان زنم مي سرکارزنگ برم بايد من:گفتم وخورديم صبحانمون که بعدازاين

 بدي توضیح سردردات خواطر به برام بايد بعدشم گیرم مي خودم کني درست غذا خواد نمي

 است ساده سردرد يه هم سردادم کنم مي درست غذاراخودم:آيسا

 که همون ،غذاهم بدي توضیح برام رابايد ساده سردرد همون ،باشد ساده:وگفتم زدم پوزخندي

 گیرم مي خودم گفتم

 . شدم خارج وازدر وبرداشتم ريموت بمونم آيسا جواب منتظر که اين وبعدبدون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

175 

 

 کارديدم ومشغول رامتین شدم وداخل کردم دروباز رفتم دفترم سمت وبه شدم واردشرکت

 کوش؟ آبتین سالم:نم

 ....جو زنم مي زنگ هرچي کجاي نیست معلوم سالم:رامتین

 به وکوتاهي واردشدوبعدازسالم غلیظي اخم با آبتین دربلندشدو شدن کوبیده صداي موقع همون

 رفت میزش سمت

 خبرته؟ چه سالم:وگفتم کردم اخمي

 شید من خیال امروزبي داريد ودوست کي هر جون:وگفت انداخت دوتامون به نگاهي آبتین

 تو؟ چته شید من بیخیال چي يعني:رامتین

 ؟؟ آندرستند د ي کن لم و: آبتین

 شده؟ دعوات باپريسا شده ؟چي آندرستند ن:وگفتم رفتم آبتین سمت به

 خوامش مي که کنم ثابت بايد چطوري ديگه دونم نمي شم مي ديوونه دارم متین:آبتین

 داري؟ دوسش که گفتي بش مگه:رامتین

 تونم نمي هن زبوني ولي واردشدم بفهمونم بش بتونم که ازهرراهي ولي بابا نه:گفت باکالفگي ابتین

 کنه ترکم ترسم مي

 ادمد نشون عملي شد مي که ازهرراهي بش گي مي نیست روشن باخودتم تکلیفت توکه:رامتین

 گنه مي ترکم بگم تونم نمي زبوني گي بعدمي

 شدم ديوونه خودمم دونم مي چه:آبتین

 .رفتم خونه سمت وبه اومدم بیرون شرکت کارهااز شدن بعدازتموم

 آيسا که نکشید طولي. وزدم وزنگ واحدرفتم سمت به کردم وپارک وماشین رسیدم خونه به وقتي

 شدم وواردخونه کرد دروباز

 کردن وسالم بلندشدن باديدنم وپريسا تیام

 اومديد که ممنون سالم:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

176 

 

 رانداريم حرفا اين ماکه: پريسا

 کنید؟ چکارمي باشوهراتون ،خوبید درسته:وگفتم زدم لبخندي پريسا درجواب

 سوزيم مي:تیام

 سازيم مي:پريسا

 کرديد چکارمي مارانداشتید ،شما شما ازدست امان:وگفتم خنديدم

 بگیريد وتحويل خودتون کم:پريسا

 باري؟ کاري بريم بايد ماديگه خب:تیام

 حاال؟ بوديد:آيسا

 غذاگرفتم کجا:من

 ستشونرود ،حیفه میگه راست:گفت گرفت مي وازدستم پالستیک که اومدودرحال سمتم به پريسا

 شه مي خراب مونه مي

 وشوهرت خودت سهم اينم:گفت داده تیام دست دراوردوبه ان از ودوپرس

 بااجازه فعال وابتین من مال اينم:وگفت برداشت وبعددوتاديگه

 . شد خارج وازدر

 خداحافظ غذاممنون تباب:تیام

 خداحافظ رانداريم حرفا اين ماباهم پريسا قول به:من

 رفتم اتاق سمت به. رفت آشپزخونه طرف وبه راگرفت وغذاها اومد سمتم به آيسا بعدازتیام

 برگشتم آشپزخونه به لباس وبعدازتعويض

 . شدم خوردن ومشغول نشستم روآيسا روبه

 کجا:گفتم که رفت مي اتاقش سمت به وداشت ظرفاراشست آيسا بعدازغذا

 اتاق:آيسا
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 بیابشین:وگفتم کردم رواشاره روبه مبل به

 نشست روم روبه داد تکان سري

 ؟ خب:من

 خب؟ چي:آيسا

 ايسا؟:گفتم بااخم

 سردرد يه سردردم گفتم که طور همون:وگفت انداخت بم وبعدنگاهي... گم مي االن باش:آيسا

 به بوده زياد فشارروم روزا واين دارم خوني کم من کرده شلوغش الکي فقط تیام. ست ساده

 سردردداشتم هفته اين همین خاطر

 بدي وتکون وسرت کني حرکتي توني نمي که قدرشديده اين همیشه:من

 بیشتراوقات اره:آيسا

 واينا؟ اهن ؟قرص خوري مي قرص:من

 نچ:گفت واروم انداخت وباال وابروهاش انداخت بم نگاهي آيسا

 دکتر ريم مي فردا براطمینان. گیري مي سردرد طور اون خوري همینارانمي:وگفتم کردم اخمي

 داروخونه ريم مي ور ازون بعدشم

 خورم نمي من متین اخ:آيسا

 خوري مي:وگفتم انداختم بش خونسردي نگاه

  رفتم اتاقم سمت وبعدبه

 

 خود غذاي. گذاشت غذاخوري میز راروي و ابتین غذاي که وبعدازاين شد واردخونه پريسا

 .رفت اتاقش سمت وبه رابرداشت

 واردشد شدوابتین زده اتاق در که بود نشسته دراتاق

 اومدي؟ نه؟کي چیزيه خوب اجازهم:پريسا
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 بخوري؟ غذا اي نمي االن:آبتین

 خوردم که بیني مي:کردوگفت اشاره خالي ظرف به پريسا

 شد مي خارج اتاق از که درحالي بود شده ناراحت خودش به نسبت پريسا اهمیتي بي از که ابتین

 غذابخورم میادتنهايي بدم من بخوريم باهم وايستا ديگه ي دفعه:گفت

 شد خارج اتاق از بمونه پريسا از منتظراعتراضي که ازاين وقبل

 خارج اتاق واز غذارابرداشت وظرف گذاشت راکنار تاب لب. تاب کاربالب ساعت نیم بعداز پريسا

 نابتی به نگاهي نیم که اين وبدون گذاشت شويي ظرف در را وظرف رفت اشپزخانه طرف به شد

 .شد خارج اشپزخانه از بندازد

 بهو گذاشت دريخچال را نخورده دست غذاي و زد میز به اي ظربه پريسا توجهي بي باديدن آبتین

 .گذاشت هم راروي هايش خوابیدوپلک تخت وروي رفت اتاقش

 تااين شد نمي باورش داد مي رانشان شش که انداخت ساعت به نگاهي بیدارشد ازخواب وقتي

 بیدارمي زود اومد مي پريسا ازاتاق که بلندي هاي اهنگ صداي با همیشه بود برده خوابش موقع

 .امد نمي بارصدايي اين اما شد

 بريخ که.رفت پريسا اتاق طرف به بلندشدوباسرعت ازتخت باشد افتاده اتفاقي اينکه فکر به

 ريساپ که رفت وپذيرايي حال طرف به باشد ياپذيرايي درحال پريسا فکراينکه نبودبه ازپريسا

 . رانديد

 .دارفتص طرف بلندشدبه پريسا مبايل صداي که پريساراگرفت ي وشماره رفت مبايلش سمت به

 يافت پريسا دراتاق را مبايل

 وجاگذاشته مبايلش لعنتي-

 کرد هاراچک وپیغام رفت مبايل طرف به

 .شود تیکه چند مبايل شد باعث که کوبید برزمین رامحکم مبايل پیدانکردباعصابانیت چیزي وقتي

 . بود رفته کجا يعني
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 وتیام ساآي نگراني باعث بودکه حرفي دنبال به.شد خارج ازدر باشد آيساياتیام پیش که بافکراين

 نشود

 رافشارداد وزنگ رفت وتیام واحدرامتین سمت به

 کرد درراباز رامتین نکشیدکه طولي

 سالم-

 رفته؟ شماهم برقا رامتین-

 هستن همه که برقا خوبه حالت آبتین-

 خداحافظ نبود حواسم اصال گي مي راست اره-

 اهمج آن پريسا فهمید که وبعدازاين رفت اينا متین واحد طرف به دروبست رامتین که بعدازاين

 .برگشت واحدش به بانگراني نیست

 گذاشت کفشي جا رادر هايش کفش. شد خونه کردووارد دروباز پريسا که بود شب دوازده ساعت

 بودي؟ کجا موقع تااين:ظاهرشدوگفت جلويش آبتین که رفت اتاقش سمت وبه

 بیرون:پريسا

 جاک بیرون پريسا:گفت شمرده شمره کند خودراحفظ خونسردي کرد مي سعي که درحالي آبتین

 بودي؟ رفته

 جشن بودم رفته تو چته آبتین:پريسا

 سروضع؟ بااين:کردوگفت پريسا ي پسرونه سرووضع به نگاهي آبتین

 ندارم بروکنارحوصله ها میشه چیزيت تويه امشب آبتین:پريسا

 و گرفت رامحکم پريسا دست مچ آبتین که برود اتاقش طرف به زدوخواست راکنار آبتین

 نیست؟ شبانه ،پارتي جشن از منظورت:گفت

 کن وول دستم آبتین: پريسا

 وبده جوابم:واردکردوگفت پريسا دست به بیشتري فشار بتینآ
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 دارمن حوصله اصال که کن ول و دستم حاال نداره وصبحانه شبانه ،پارتیه پارتي ابتین: پريسا

 اديدنب ودربست رفت اتاقش سمت راکشیدوبه خود دست سريع پريسا آبتین دست شدن باشل

 رفت آبتین اتاق سمت اومدوبه بیرون اتاق از زمین روي مبايلش هاي تکه

 اجازه چه هب:گفت بود گرفته رادردستانش بودوسرش نشسته تخت روي که ابتین روبه باعصبانیت

 شدي؟؟ وارداتاقم اي

 به یازن زنم اتاق به رفتن براي کردم نمي فکر:گفت ظاهري کردوباخونسردي رابلند سرش آبتین

 .باشم داشته اجازه

 هان؟ توهم زن من گفته کي:گفت پريساباعصبانیت

 مني زن وقانونا شرعا تو پريسا:وگفت وايستاده پريسا روي بلندشدوروبه ابتین

 ممثالشد که بودم ابروت چشم عاشق کردي نخورده؟؟فکر جايي به سرت احتماال آبتین:پريسا

 .زنت

 اتاقت تو بیام کني مي تايین برامن شو؟؟که زنم بیا نگفتم که چي؟؟من پس:گفت باعصبانیت آبتین

 داشتیم؟؟ باشیم چطور بعدازازدواج که نداشتیم باهم هم ؟؟قراري يانه

 چیه؟؟ حرفا ازاين منظورت آبتین:پريسا

 ؟ کني رفتار من خواسته به باتوجه بايد شوهرتم من که يعني:آبتین

 مثال؟؟:زدوگفت خندي پوز پريسا

 رمقابلد که وظايفي وبايد مني توزن مثال:زدوگفت لبخندخونسردي پريسا پوزخند درجواب آبتین

 بدي وانجام داري شوهرت

 بخیر شب نکردي انتخاب وبراشوخي خوبیه وقت ولي بود اي بامزه شوخیه آبتین: پريسا

 مي اراييک که کنم ثابت بت نذار پريسا:پريساگفت حرف به توجه شدبي نزديک پريسا به آبتین

 بدم انجام تونم

 مين غلطي هیچ:دادوگفت هل عقب واورابه گذاشت آبتین ي سینه راراي دستانش پريساباخشم

 کني توني
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 کنیم مي امتحان باشد:گفت باعصبانیت ابتین

 ديگه؟؟ غلطي هیچ:گفت انداخت تخت راروي پريسا که ودرحالي

 اطراتخ باياداوري پريسا يکدفعه که کرد پريسانزديک صورت رابه خمارصورتش باچشماي آبتین

 کن ولم عوضي...نامردي خیلي: زد فرياد توان باتمام کرد مي تقال که درحالي گذشته

 کنم مي خواهش سهند.... سهند تروخدا...تروخدا...

 اشک که پريساانداخت به جداشدونگاهي وازپريسا امد خودش سهندبه اسم باشنیدن آبتین

 بود شده جاري صورتش روي هايش

 یرتقص....کردم اعتماد بت که وبگو احمق من.. عوضیي اون مثل توهم:گفت هق وهق باگريه پريسا

 .. اعتمادکردم شماها جنس به دوباره که تقصیرخودمه... خودمه

 نيسنگی درذهنش متداومي هاي بودسوال شده خیره که پريسا بودوبه وايستاده زده شوک آبتین

 بود؟؟ باشه؟؟پريساراچکارکرده تونست مي سهندکي کرد مي

 متاسفم:شدوگفت نزديک پريسا به آرام پريسا حال باديدن آبتین

 چشمان رابه نگاهش اشکي وچشمان باتعجب آوردو راباال سرش آبتین حرف باشنیدن پريسا

 گوش رابه وسرش گرفت اورادراغوش بااحتیات پريسا شدن ارام باديدن آبتین. دوخت ابتین

 اينطوربشه خواستم نمي متاسفم:کردوگفت نزديک پريسا

 اون ثلم تو بود وحشتناک خیلي شب اون آبتین:وگفت گذاشت ابتین ي شانه راروي سرش پريسا

 نامردي اون مثل توهم نذارفکرکنم نباش

 حالت اگه پريسا:گفت کند راکنترل کردخودش مي سعي که کردودرحالي مشت را دستانش آبتین

 .... بگي خواد نمي نیست خوب

 هنوز بتینآ داشتم نگه تودلم و لعنتي ي خاطره اين ازبس شدم خسته بگم بايد بگم بايد نه:پريسا

 . چشمامه جلو وحرفاش نگاهاش هنوز بشه پیداش عوضي اون ترسم مي

 ديش خسته هرجا فقط باش:گفت خوابید خواباندوکنارش تخت راروي پريسا که درحالي ابتین

 بعد واسه بذار
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 ايدش نبود بیشتر سالم هفده ها اونموقع من آبتین:کرد صحبت به دادوشروع تکان سري پريسا

 بگم بايد درواقع. آشناشدم باسهند که تااين دونستم ومي حدخودم ولي کردم مي پسرارفتار عین

 که بگم اينم بودم سهنددوست با که بود يکماه.  شدم عاشق زندگیم عاطفي ي دوره بهترين تو

 وقتي ردمک قبول منم کرد دعوتم جشني يه به سهند که اين تا. بودم واينانرفته پارتي حاال تا اصال

 نجش اون به وقتي. سهندشدم ماشین سوار و اومدم بیرون ازخونه يواشکي خوابیدن خونه ي همه

 کو پس سهند:گفتم.بود خالي خالیه خونه نبود کس هیچ. شديم وارد گفت مي سهند که الکیي

 يم سهند از بارکه اولین براي. میان عزيزم:زدوگفت لبخندزشتي اونم گفتي مي که نايي مهمو

 باترس منم ودربیاري لباسات خواي نمي وگفت طرفم اومد سهند:داد ادامه باگريه. ترسیدم

 نمیاد کس هیچ امشب: شدوگفت نزدي سهندبم بعد اومدن مهمونا هروقت:گفتم

 .....کرد مي ترونزديکتر نزديک وبم خودش سهند خوردم ديوار به که کشیدم وعقب خودم

 هیچ دانست مي است پريسانبوده تقصیر دانست مي بود زده زل پريسا به وحشتناکي باخشم آبتین

 نداشته نقشي حیله دراين يش پريسا دانست مي کند شک نبايد پريسا به وقت

 ليو است سخت آبتین براي دانست مي داد وادامه انداخت آبتین قرمز چشمان به نگاهي پريسا

 گفت مي بايد

 اون کارم بااين..... دادم حولش من ببوسه و من خواست اون... اون: داد ادامه گريه با پريسا

 هک انداخت آبتین به نگاهي پريسا ورشد حمله بم تمام گري وحشي با اون... اون... شد.... وحشي

 داد مي رافشار اش شد مشت دست بودو بسته رامحکم چشمانش

 سهند به بودم شده مچاله خودم تو که من وضعیت وباديدن واردشده سپهر موقع همون:پريسا

 کنه سهندوول سپهرخواستم از وباالتماس شدم سپهرنزديک به گرفتش ولگد مشت کردزير حمله

 هب سوخته دلم فکرنکن:وگفت سهنددوخت وبه نگاهش وبعد انداخت من به عصبي سپهرنگاه

 کشتم مي بايد تورا مثل عوضیي نه وگر خواهرمم ابروي نگران ندادم تحويلت پلیس

 رفط به خودش همراه و وگرفت کردودستم ومرتب لباسم بندازه بم نگاهي که اين بدون بعدسپهر

 وکج راش و کرد مي اخم بم ديد ومي من هروقت نداشت کاري من به چندروزي بعدتا برد ماشین

 کرد مي
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 هر اما زنمب باسپهرحرف گرفتم تصمیم بوديم تنها خونه وسپهرتو ومن نبودن اينا ماما وقتي يکروز

 هرسپ کردم دروباز بزنم در که اين وبدون رفتم اتاقش به.بیرون نیومد موندم منتظرش قدر چه

 رونبی برو گفت کردوباعصابانیت اخمي من باديدن بود پروژه چندتا مشغول بودو میزش پشت

 رومخش اينقدر خالصه. رم نمي دربیرون اين از چته نگي وقتي تا رم نمي گفتم بش بالجاجت

 بگو نم سپهرجون:گفتم سريع بیرون بندازم تا وگرفت اومدوبازوم طرفم به باعصابانیت که رفتم

 ولو بازوم بود حساس جونم به بگم که اين به سپهر زني؟؟همیشه نمي حرف بام ديگه ؟چرا چته

 بال چه بودم نرسیده اگه دونستي ؟مي بیرون بري نبايد غريبه پسره بايه دونستي تونمي:وگفت کرد

 بدوني خواستي نمي مگه ديگه وبده نفهمیدي؟؟جوابم سنت بااين ؟؟اخه اومد مي سرت يي

 گم مي خدا امان به کنم مي ول و خواهرم که غیرتم بي چقدر ببیني خواستي نمي چمه؟؟مگه

 .... نرم دنبالش هرجايي اشنابشه بااجتماع خودش بذارم نکنم اذيتش فهمه مي خودش

 حرفش تو پريدم کنه فکرسرزنش بي من خواطر وبه سپهرخودش اين بیشتراز خواستم نمي

 ... تو نه بود ازمن اشتباه خوام مي معذرت سپهر: وگفتم

 اي گرفته زدوباصداي رنگي کم لبخند کردم نگاه وبش اوردم وباال سرم زنه نمي حرفي ديدم

 شده اشتباهش متوجه خواهرکوچولوم که حالم خوش:گفت

 بیش ولي سابق سپهر شدهمون شدو خوب بام ازسپهر،سپهر شنیدن نصیحت کلي بعداز خره باال

 اشتمد تودلم ترسي همیشه ولي بود کنارم در سپهرهمیشه که باوجوداي بود بم حواسش قبل تر

 . بود گذاشته تاثیر روم خیلي اتفاقات اون

 ايسا مخ رو اينقدر داد ايسا دوبه پیشنها اون متین فهمیدم وقتي:وگفت انداخت ابتین به نگاهي

 تيخواس مي کنه ازدواج بات چجوردختري کنه نمي فرقي برات تو ديدم وقتي کردو قبول که رفتم

 اتب کمک عنوان به خوام مي گفتم بت خودم کني ازدواج کردباش وقبول پیشنهادت که هردختري

 وقت وهیچ باشم راحت تونم مي اينطوري گفتم باخودم بود خودم براي دراصل ولي کنم ازدواج

 هک وهمین بشم سپهرراحت نگران هاي نگاه از هم تونم مي باتو ازدواج با تازه گفتم نکنم ازدواج

 یمن کار فکرنکني درضمن نشدم وابروت چشم عاشق فهمیدي حاال بدم ادامه کارام به تونم مي

 . کني اينطوري نداري حق ديگه کردما وفراموش پیشت ساعت

 نديدي؟؟ سهندوديگه:گفت پريسا حرف به توجه بي ابتین

 نه:پريسا
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 نه اخراش بودولي درست من راجب جايي يه تا حرفات پريسا:آبتین

 چي؟؟ يعني:پريسا

 کنم ازدواج باش کرد وقبول درخواستم هرکي خواستم مي فقط من ها موقع اون درسته: آبتین

 . کرد چیزاتغییر خیلي زندگیم توبه باورود ولي نداشت معنیي ازدواج برام

 نکنه وعوض تصمیمت زنم مي بت که حرفايي اين بده قول:وگفت انداخت پريسا به نگاهي ابتین

.... 

 واقعا امشب آبتین:گفت وشوخي خنده بالحن اومده وجود به وضعیت کردن عوض پريسابراي

 ترسم مي ازت دارم کم کم شدي عجیب

 دهب قول پريسا: وگفت انداخت پريسا به دلخوري نگاهه شد پريسا قصد ي متوجه که آبتین

 قول باش:  پريسا

 چهب دختر عین وتو ديدمت عروسي بالباس شب اون که تااين میومد خوشم ازت فقط اوايل: آبتین

 باال اومدي مي جذاب واقعا نظرم به شب اون. زدي مي غر وهي زدي مي زمین وبه پات لوس هاي

 ليو اومد مي خوشم وبیشترازت شدم مي کشیده سمتت تربه بیش روز به روز بعدازعروسي خره

 تا که نبااي سرکردنات کاله پوشیدنت لباس مثل نداشت خوشي حالت برام کم کم ازکارات بعضي

 سريباپ که نديدم نداشتیم هم به تعهدي وهیچ رفتیم باهم که تومهمونیايي حتي وقت هیچ حاال

 اعثب ناخودااگاه پوشیدنت لباس ولي داشتم اطمینان بت کامل جهت اين از. يابرقصي بدي دست

 ....شد مي توجه جلب

 که گيب خواي نمي چیه حرفا اين از منظورت آبتین:پريدوگفت ابتین توحرف باعصابانیت پريسا

 .... باشي داشته بم حسي اگه خدا به دادم شرح وبرات شرايطم االن همین ؟؟خوبه داري دوستم

 يچ من تر محرم برام ازهمه و زنمي تو داره اشکال ؟؟چه شه مي چي باشم داشته ؟؟اگه چي:ابتین

 باشم وداشته اي عاشقانه زندگیه بازنم نبايد که کمتردارم بقیه از

 و رايطمکردوش مي تعريف وبرات زندگیم داشتم ساعت انگارنیم انگارنه کن تمومش ابتین: پريسا

 . اولت سرخونه برگشتي تو قت اونو گفتم بت
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 .وسالم م...ر....دا....ست... دو من فهمي مي پريسا:  آبتین

 جازدوا بات وابروت چشم خاطر به خوامت نمي گم مي من گي مي چي فهمي مي تو آبتین: پريسا

 . دارم دوست گي مي بعدتو نکردم

 . شیم جدامي ازهم يا کني مي وعوض حست يا ابتین:کرد اضافه وجدي قاطع بعدبالحن

 وابتج وايستا کجا:وگفت وگرفت دستش آبتین که بره اتاقش به بلندشدوخواست تخت وبعداز

 ....شم نمي جدا ازت من برو وبگیربعد

 کني مي وعوض حست پس:کشیدوگفت ابتین وازدست دستش پريسا

 شد خارج اتاق وبعداز

 زد راصدا اومدورامتین بیرون اتاق از تیام که بود خوندن نامه روز مشغول رامتین

 بله:رامتین

 ینیمب مي همديگرو کم خیلي وقته چند براشام اينجا بیان کني رادعوت ها بچه بري میشه:تیام

 بزنم هاراصدا بچه میرم من کني رااماده چیزا تو تا باش: دادوگفت تکان سري متفکر رامتین

 گذاشت زنگ راروي ودستش رفت واحدمتین سمت شدوبه خارج وبعدازخونه

 داشتي؟ کاري رامتین سالم:گفت رامتین کردوباديدن باز دررا آيسا

 ...خوا مي سالم:رامتین

 کیه؟ ايسا:درمیامدگفت سمت به که درحالي متین

 رامتین:آيسا

 اومده؟ پیش داشتي؟مشکلي کاري سالم:دادوگفت دست رامتین با متین

 کنم مي عرض بدي اجازه اگه:رامتین

 بفرما:متین

 ما واحد بیاين براشام:رامتین
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 خبريه؟:متین

 دورهمي نه: رامتین

 تیام کمک میرم اجازتون با من پس باش: آيسا

 بديم خبر آبتینم به بريم بیا:گفت متین روبه رامتین آيسا بارفتن

 رفتند واحدابتین سمت به رامتین دادوهمراه تکان سري متین

 اومديد باهم خبريه؟دوتايي سالم:گفت دوبرادرش باديدن آبتین

 باال بیاين باپريسا براشام نه:رامتین

 ديگه وقت يه... ايشال داداش دردنکنه دست: آبتین

 کرد اومدوسالم در کنار پريسا موقع همون

 باال بیاين براشام پريسا:گفت ابتین حرف به توجه بي رامتین

 باش: پريسا

 ممنون ريم نمي جايي ما:کردوگفت اخمي آبتین

 نگفت وچیزي انداخت آبتین به عصابانیي نگاه پريسا

 ؟ توبگو شده؟پريسا چي باز:متین

 کرد مي اونگاه به خیالي بابي که انداخت آبتین به نگاهي پريسا

 صورت در کنم نمي تمکین ايشون از من که اومده احضاريه برام دادگاه رفتن آقا هیچي:پريسا

 برقصم اقا اين ساز به مجبورم هم فعال شم مي مجازات من نکردن تمکین دوباره

 چکارکردي؟؟ تو آبتین:گفت باناباوري پريسا حرف باشنیدن رامتین

 میايم باآبتین ما بادخترا توبروباال پريسا: متین

 پريسا:گفت ابتین که شود خارج خونه از خواست زدو لبخندي پريسا

 انداخت نگاهي برادر سه به ايستادو خود درجاي پريسا
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 آبتین،لطفا:گفت باعصابانیت متین

 برادر روي که بود نشده وقت هیچ کند مي نگاهش باعصابانیت که انداخت متین به نگاهي ابتین

 بود قائل برايش خاصي احترام اومد مي يادش بندازدازوقتي رازمین بزرگش

 برو:وگفت پريساانداخت به نگاهي

 شد واردخانه ورامتین متین وبعدهمراه

 متین

 

 

 زدن رفح به شروع آبتین بزنیم حرفي يارامتین من که ازاين وقبل بوديم نشسته روهم روبه هرسه

 نداشتم اي چاره اما نکردم انتخاب زندگیم کردن درست براي و درستي راه شايد دونم مي: کرد

 .... نکرد قبول پريسا ولي بگم وبش احساسم گفتید خودتون مجبوربودم

 بگیري؟؟ تمکین عدم بري ماگفتیم:رامتین

 ودميب خواطرخودپريسا به گرفتم که تمکیني عدم است ديگه چیز قضیش تمکین عدم:آبتین

 که میدهخبرن بمم تازه نیست خونه يااصال ديرمیادخونه بیشتراوقات بیاد سرش باليي ترسیدم

 مسئولیت تايکذره کاروکردم اين خواطرخودش به.  خداخاموشه همیشه خب مبايلشم کجامیره

 لشحداق يانه داره من دربرابر وظايفي خب ولي مصلحتیه نظراون به ازدواجمون درسته پذيرباشه

 فرق مجرديش بازمان کمي زندگیش بايد ولي باشه ازاد گفتیم درسته میره کجا بده خبر بم اينه

 نیستید شمپی همیشه ولي بوديد پیشم داشتم نیازتون هروقت خوايد ونمي بديم دونم يانه؟؟مي کنه

 وامخ مي بسازم وخودم زنگیم خوام مي دارم خواهشي يه ازتون کنید کمکم تونید نمي که همیشه

 .... بدم سروسامون مصلحتیه پريسا نظر به که ازدواجي اين خودم

 آبتین به رمتفک که انداختم رامتین به نگاهي انداخت من وبعدبه رامتین به شدونگاهي ساکت آبتین

 نیمک نمي دخالتي ورامتین من باش:وگفت انداختم آبتین به امیزي تحسین کردنگاه مي نگاه

 ببري وپیش زندگیت بازور نداري حق باشه يادت فقط ذاريم مي خودت عهده وبه تصمیم

 ممنون:آبتین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

188 

 

 الموس مابلندشدن دختراباديدن شديم وداخل رفتیم رامتین واحد سمت به رامتین و آبتین همرا

 بودو رتوفک که ايساانداختم به نگاهي نشستم صندلي روي رآيسا کنا غذا شدن بعدازاماده. کردن

 شده؟؟ چیزي وگفتم کردم نزديک وبش سرم رفت برمي باغذاش داشت

 تهاانداخ بچه به کشیدونگاهي وعقب ايساخودش بود اومده وجود به بینمون که کمي نزديکي از

 گم مي بعدا:وگفت

 .شدم مشغول خوردن وبه دادم تکان سري آيسا درجواب

 ام خسته رم مي ديگه من ها بچه:بلندشدوگفت آيسا هم دوره نشستن وکمي بعدازغذا

 شتپ اومدي وقتي که کنم نمي قفلش برم مي کلید من متین:وگفت برگشت من طرف وبعدبه

 درنموني

 میام االن منم وايستا:گفتم شدم بلندمي که درحالي

 دروبستم و شدم آيساواردخونه همراه

 افتاده اتفاقي:من

 شد بحثم بابابام معمول وطبق توکارداري گفتم اونجامنم بريم بود زده زنگ مادرم نه:آيسا

 چرا؟:متین

 بريم بايد وببینه دامادش خواد مي باباش گه مي هیچي:آيسا

 ريم مي خب:وگفتم نداختم باال اي شانه

 معلوم وببینه دامادش خواد مي بعد ونداره من ديدن چشم پدربابام بريم چي؟؟چرابايد: آيسا

 ومي حدخودم من بعدشم کشیدن من کردن خراب براي اي ديگه ي نقشه چه هام عمه نیست

 .... زنت ي خانواده مثال براي بريم و راه همه اين بلندشي من بخواطر الکي خوام نمي دونم

 هيتوج اساسم بي حرف چندتا به شناسم تورامي که من ترسي مي چیه؟ازچي حرفا اين ايسا:من

 فتينگ من تربه چرازود ببینتت بخواد داره حق مادرت اينجايي چندماه دوني مي بعدشم کنم نمي

 نیاوردي؟ توچراياد کردم فکري بي من ديدنشون تابريم
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 پردمس وآبتین رامتین وبه شرکت و گرفتم مرخصي ازدانشگاه برانرفتن آيسا هاي مخالفت باوجود

 و

 ازديدنمون ايسامادرش هاي اخم برعکس رفتیم خانوادش ديدن به آيسا وهمراه کردم وجور بلیط

 بود نیومده خونه هنوز پدرش شد حال خوش خیلي

 کردم اماده وبراتون اتاقت ايسا:نیاوش خانم

 دمبر اتاقش به گرفتم ايسا دست ووسايالرااز کردم تشکري زنه نمي حرفي ايسا ديدم وقتي

 کوش؟ ارين مامان:ايسا

 ؟ خورديد چیزي است مدرسه: نیاوش خانم

 بیا يکدقیقه ،آيسا دردنکنه دستتون ممنون:من

 شد وارداتاق دادوهمراهم تکان سري آيسا

 داشتي؟ کاري:گفت درهم باابرواني آيسا

 مي اخم اينطوري بعدتو ديديد وقته بعدازچند مادرت گرفتي خودت به اي قیافه چه اين اره:من

 نزديم حرف ماباهم کني؟مگه

 وبريدي دوختي خودت براي خودت میاد يادم که تااونجايي زديم حرف ماکي:ايسا

 بیاي؟ راه باروبامن اين توني نمي حاال.... خب خیلي:وگفتم کردم پوفي

 بار اين فقط باش:فکرکردوگفت کمي ايسا

 .رفت پايین ي طبقه وبعدبه

 کرديم صرف ايسا ودرکنارخانواده غذا اومدو خونه ايسا پدر شب

 ختس براتون کاروبارچطوره؟حتما:گفت من روبه پدرايسا يکدفعه که بوديم نشسته توحال همگي

 سپردي؟ کي وبه ؟شرکت اومدن بوده

 سپردم برادرام دست به چرخه مي اي خوبه کارها:گفتم زدم لبخندي

 باشید قرارنذاشته جايي امیدوارم دعوتیم پدرم ي خونه همه فردا:نیاوش اقاي
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 میاريم تشريف حتما گفت ايسابم:من

 ومي پدربزرگت عادت:وگفت انداخت بودنگاهي نشته درکنارم که ايسا به متعجب نیاوش اقاي

 باش زدنت حرف مواظب پس دوني

 وکنم مراعتش تونم نمي که دوني مي بزنه دربارم حرفي کسي جلوي اگر بابا: ايسا

 رفت درهم ابروهانش که انداختم نیاوش اقاي به نگاهي

 لطفا:وگفتم اوردم ايسا بدست فشاري ارام

 کنید استراحت بريد بهتره ايد خسته:نیاوش اقاي

 نريم دافر شد مي کاش متین:گفت ايسا که شديم وارداتاق رفتیم اتاقش بلندشدوبه ايساهمراهم

 ست هخانواد بزرگه پدربزرگت گه مي راست ،پدرت باتم من نترس بريم بايد وحتما فردا اتفاقا:من

 خوادبگه مي چي هر حاال کني ورعايت احترامش وتوبايد

 خوابم مي پايین منم بخواب توباال:گفت من حرف به توجه دادوبي رابیرون نفسش ايسا

 مي نپايی من بخواب توباال خواد نمي:گفتم مینداختم زمین وروي بالشت که ودرحالي کردم اخمي

 .خوابم

 کشید دراز انداخت بم نگاهي ايسا

 راحتي؟ متین:ايسا

 اره:وگفتم نهادم هم راروي هايم پلک

 کردم راباز چشمانم زمین روي بالشت افتادن صداي که بود نگذشته اي دقیقه ده

 داشت ازم زيادي ي فاصله و انداخت مي ديوار ي گوشه زمین راروي بالشتش که درحالي ايسا

 زمین روي وديگري بخوابم نرم جاي ندارم عادت منم:گفت

 راسفت اش گره کردو مرتب سرش بودروي افتادن درحال که را شالش خوابیدو زمین روي

 زهنو ولي بودم محرمش که بااين دادو مي اهمیت خیلي حجاب به ايسا نداشت تعجب جاي.ترکرد

 فامیل جلوي تظاهر براي کردوفقط مي حفظ وباهم فاصلش کردوهمیشه مي رعايت حجاب جلوم

 داد مي دستم وبه دستش
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 بخواب بگیر بروروتخت راحتم من ايسا:من

 تونم واقعانمي متین:آيسا

 اعتمادنداري؟ من ترسي؟به مي ؟توازچي شم مي خفه جاتودارم به من ودربیار شالت حداقل:من

 ترم راحت اينطوري نیست وترس اعتماد موضوع:ايسا

 .کرد نمیشد کارش کردديگه مي لج وقتي نگفتم چیري کردم پوفي

 .ايجادشد توصورتم نوري کردم احساس که بودم خوابیده پهلو طرف به

 عسري آيسا خفیف جیغ صداي از میاد؟که نورازکجا اين تابفهمم کردم باز حالي وبابي چشمام

 .بلندشدم ازجام

 خوبه؟ ؟حالت شده چي:من

 من به عجببودبات روقلبش دستش درحالي آيسا بودو کناربالشتش که آيساافتاد نورمبايل به نگاهم

 کردم وتکرار سوالم بود؟؟دوباره شده کردچش مي نگاه

 هیچي.....هي...ه:.بودگفت گرفته لکنت که درحالي آيسا

 زدي؟؟ ترسونديم،چراجیغ خوبه؟؟ دخترحالت:وگفتم نشستم کنارش

 کردي بازو چشمات تويکدفعه که يابیدار خوابي ببینم خواستم مي:گفت که شنیدم را آيسا صداي

 .اومدتوذهنم وحشتناکي ي قیافه لحظه يک بودبراي تاريک که هم اتاق بعد

 بیدارم؟؟ ببیني خواستي مي چي براي:وگفتم کردم وريز چشمانم

 گها ببینم خواستم همین براي ترسم ومي بددارم ي خاطره ازتاريکي گفتم که دوني مي:آيسا

 کنم وروشن چراغ خوابي

 يم فکري چه وببینن نوراتاق وقتي ،بابات مامان باشه روشن چراغ اگه فکرکردي اين بعدبه:من

 .کنن

 ......دارم مشکل خاموشي باچراغ من دونن مي همشون کنن فکرمي چي:گفت تامل بدون آيسا

 .گه مي داره بودچي فهمیده خودش انداخت ندادوسرش وادامه حرفش
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 کنه مي فرق خیلي بامجرديت شرايطط ازنظرديگران بودي نکرده ازدواج توهنوز اونموقع:من

 کنم روشن پتو وزير مبايل نور میشه: ...ايسا

 فردا مونده ؟؟بعدکم پتو زير بري بلندوکلفتت استین ولباس شالت بااين:وگفتم کردم اخمي

 سرمابخوري

 چکارکنم؟؟ من حاال:گفت آيساباناراحتي

 پیشتم من بگیربخواب:وگفتم وکنارآيساکشیدم بالشتم

 ..متین:وگفت انداخت مرددبم نگاهي آيسا

 بخواب:گفتم خوابوندمش مي بالشت روي که ودرحالي گذاشتم ايسا هاي شونه وروي دستام

 .وجودبیاد به بینمون نزديکي ي فاصله بود شده باعث که خوابیدم کنارايسا

 .باشیم نداشته باهم بیشترشودوتماسي فاصله کردتا راجمع خودش کمي ايسا

 يعني بود معذب بودودرکنارم نکرده عادت حضورمن به هنوز مدت همه چرابعدازاين دونم نمي

 ونداشت؟؟؟؟؟؟ باشه داشته بايدبم که اعتمادي هنوزاون

 گرفت ديوارچسبوندبیشترفاصله رابه بیشترخودش آيساکمي

 مي اينقدرازم بخورمت خوام نمي که کني؟من مي چرااينطوري:وگفتم کردم نگاهش بادلخوري

 . اعتمادي بي وبم ترسي

 که بخاطراين فقط دونم مي دارم اعتماد بت خدا به متین:گفت که ديد چي نگام و ايسان دونم نمي

 ....ولي.... خوابیدي کنارم بخوابم راحت من

 ....و مردي تويه باالخره... ولي:داد وادامه گرفت وازم نگاهش

 شب نيببی اراده واينقدربي من کردم فکرنمي... فهمیدم:وگفتم ايساانداختم به نگاهي باناراحتي

 بخیر

 ...من متین:ايسا

 خیر به شب:گفتم شمرده
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 خوابیدمپهلو وبه نموندم ايسا جواب منتظر

 پتورادورخودش بودوازترس خواب هنوز که ايساانداختم به ونگاهي بیدارشدم ازخواب صبح

 بود افتاده صورتش بودوروي زده بیرون شالش از وموهايش سرش زير بودودستش پیچانده

 ازعرق صورتش کامل.بودراکنارزدم افتاده صورتش برروي راکه موهايش ارام بردم راجلو دستم

 بود شده خیس

 نگاهم سريع هاش پلک خوردن تکان وباديدن انداختم ايسا ي چهره به نگاهي باعصابانیت

 .نهادم ودرکمدديواري کردم وجمع وجام بلندشدم وازسرجام وازاوگرفتم

 بخیر صبح گفت بلندشدوارام ازسرجايش ايسا

 .راندادم وجوابش کردم نگاهش باعصابانیت

 عوضو کجا؟؟برولباست:گفتم شودکه ازدرخارج رادزديدوخواست ديدنگاهش عصابانیم نگاه وقتي

 خوري سرمامي االن کن

 ...اخه:ايسا

 بیاپايین کن وعوض لباسات سريع بیرون رفتم من:من

 .شدم خارج ازاتاق بمونم منتظرجوابي که اين وبدون

 چه ديگه باهم زدن سروکله ومشغول بیدارن وايدين ارين ديدم باتعجب ديدم که شدم واردحال

 .دوتا اين ان خجسته

 بیدارنشده؟ ايسان جان متین:نیاوش خانم

 میاد چرااالن:من

 بیاد بخورتاايسا بیاصبحونه پس باش: نیاوش خانم

 نیستش نیاوش بودآقاي افتاده يادم تازه دونبالم وآيدينم وآرين رفتم آشپزخونه سمت به

 کجارفت؟؟ بابات آرين:گفتم آرين روبه

 آيسا قول يابه پدربزرگ خونه اومدمیريم بعدکه سربزنه شرکت رفت صبح اول:آرين
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 پدربابايي نیاوش حسین:آيسارادراوردوگفت اداي

 ادهد گوش حرفم به که انداختم بش واردشدنگاهي بااخم آيسا که خنديدم مي ارين اداي به داشتم

 .بود کرده وعوض ولباساش بوده

 نشست باتظاهرکنارم ايساهم نشستم میز پشت مادرايسا بااومدن

 ارين اب بودومنم زدن حرف مشغول بامادرش وايسا بوديم توخونه که میشد دوساعتي بعدازصبحونه

 شدربغل وکنترالرا کنیم وعوض اي شبکه نمیذاشت ايدين.کردن نگاه کارتون مشغول وايدين

 دوخته ايدين رابه نگاهش بااخم هم ارين.بزند هادست ان به کسي ذاشت بودونمي گذاشته

 .کنترالبود گرفتن بودومنتظر

 بريم فرهادمیادکه االن شو آمده جان متین:خانم

 ودمب توساکم لباس دنبال پیرهن همونطوربدون رادراوردم لباسم شدم اتاق ووارد دادم تکان سري

 خارج ازاتاق کشیدوسريع جیغي من لخته ي باالتنه باديدن شدو وارداتاق درنزده آيسا که

 .شدودربست

 نشدي؟؟ توچراهنوزاماده شده؟؟پس آيسامادرچي:گفت که وشنیدم نیاوش خانم يصدا

 بشم اماده میرم االن ديدم موش فکرکردم:آيسا

 میشه دير میرسه بابات بدومادراالن: نیاوش خانم

 بود انداخته وپايین سرش وايندفعه شده وارداتاق دوباره باالجبار آيسا

 تواتاقي دونستم نمي خوام مي معذرت:بودگفت پايین سرش همونطورکه

 رفتم حمام طرف وبه وبرداشتم وشلوارم وپوشیدم آيسالباسم به توجه بدون

 هکرد عوض کي بود بودومنتظرمن ايستاده حاظرواماده که ايساراديدم اومدم بیرون ازحمام وقتي

 خانم که شديم واردسالن هردوباهم شد خارج ازاتاق وهمراهم رابرداشت کیفش من بود؟؟باديدن

 .پايین اومدبريم فرهاد ها بچه:گفت انديش نیک

 ايسادستش.جلوبشینم خواست ازم انديش نیک خانم که رفتیم ماشین طرف به ايسا همراه

 . نشست عقب وايدين وارين نیاوش خانم همراه کشید بیرون راازدستم
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 برمي قدم ودرکنارم امدوارام کنارم آيسا. شديم پیاده ايساازماشین پدربزرگ ي خونه به بارسیدن

 من:موگفت اوانداختم به امیزي اطمینان کردنگاه نگاهم باتعجب که گرفتم رامحکم دستش داشت

 .باتوهستم

 .بوددوخت شدن باز درحال که دري رابه زدونگاهش لبخندکمرنگي

 بفرمايید:کردوگفت درراباز مردپیري

 .بود پردرخت دورواطرافش که بزرگي عمارت افتاديم راه به عمارت سمت وبه شديم داخل همگي

 مانمه را بودواطرافش نشسته وسط بااليي سن مرد که شديم واردسالني عمارت به شدن باداخل

 .بودند هافراگرفته

 ینااونيق بودانداختم نشسته سالن وسط که مردي به نگاهي. مابرگشت به ديگران مانگاه باورود

 . باشه تونست نمي آيسا جزپدربزرگ فردکسي

 ميرس سالم جلورفتن وايدين وآرين دادن وسالم جلورفتن انديش نیک وخانم انديش نیک آقاي

 .کردن

 آيساجلورفتم وهمراه زدم لبخندي رسید ما به نوبت

 خوبه؟ حالتون سالم:من

 کرد سالم کردواروم اخمي که آيساانداختم به نگاهي

 باشي؟ توبايدمتین پس:آيساگفت به توجه آيسابي پدربزرگ

 درسته بله:من

 مردها بودن دورترازبقیه ها زن انداختم بقیه به نگاهي داد نشستن ي نزدواجازه حرفي ديگه

 المبالبخندس افتادکه فرشاد به نگاهم کرد مي مانگاه به وباسکوت بودند نشسته کنارآقابزرگ

 . کرد اشاره کنارش وبه گفت زيرلبي

 کنارفرشادنشستم ومنم رفت خانوما میان کردبه راخارج آيسادستش

 خوبي؟:فرشاد

 بینم ونمي اشکان اره:من
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 کنارپدربزرگ مردي اون کنم معرفي وبت بذارجمع میشه پیداش ديگه ساعت نیم يه:فرشاد

 ترازهمهبیش پدربزرگ که وشايان اشکان پدر درواقع ايسا وعمو ايرجه دايي بیني؟اون ومي نشسته

 زدواجا که ونسترن نسرين دخترداره دوتا که اسد دايي نشسته کنارش که بعديم داره وقبول اون

 .... کردن

 وشباخ واردشدو دربازشدواشکان که کردم مي نگاه گفت فرشادمي که کسايي تک تک به بادقت

 خودشیرين گفت اروم که آيساانداختم به نگاهي وبوسید پدربرگش ودست جلورفت رويي

 بگي؟؟ ششدقراربودب چي ساناز راستي:وگفتم کردم يارومي خنده

 همیدف وقتي دادولي جوابم بعدازدوروز اونم و گفتم بش:وگفت گرفت غم فرشادرنگ نگاه يکدفعه

 جدابشه ازخانوادش حاظرنیست:گفت کنم زندگي خارج خوام مي ومن خارجه کاروزندگیم تمام

 چکارکني؟؟ خواي مي حاال:من

 ايدازب کنم ولشون اگه خارجه من زندگي تمام ؟؟متاسفانه کنم تونم مي کاريم نظرت به:فرشاد

 .بايدبرگردم هم ديگه دوروز تازه تونم نمي ومنم کنم صفرشروع

 سانازواقعاعاشق هم ديگه طرف ازيه کنم ازصفرشروع تونستم نمي بودم منم گفت مي راست

 نداشتم جوابي بود خانوادش

 هک انداختم ايسا پدربزرگ به نگاهي شد خوردن غذا ومشغول نشست کنارم ايسا شام ي موقعه

 نپايی وسرش خورد رامي غذايش ارام او به توجه بي آيسا. کرد واخمي ايساانداخت به نگاهي نیم

 . بود

 تیام

 ظاهرشدلبخندي صفحه روي رامتین مس اس که کردم وروشن مبايلم و اومدم بیرون ازدانشگاه

 يه گها حاال گفتم باخودم{اينا مامان خونه بريم تاباهم بیاشرکت}کردم بازش نشست لبانم روي

 .مردي مي گفتي مي ،جانمي عزيزمي

 خیليو نداشتم رامتین مشکلي خداراشکرتاحاال افتادم راه به شرکت سمت وبه کردم وقفل گوشي

 ولي نمک زندگي باش وبتونم باشه مهربون رامتین کردم فکرنمي وقت هیچ. ساختیم مي باهم خوب

 بود وراتمتص برعکس وکامال نیست داشتم ازش که تصوراتي اصالشبیه ديدم کرديم که باازدواجي

 . بودم کرده عادت بش
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 داشتم شدم شرکت وارد ان کردن وبعدازقفل شدم پیاده ازماشین رسیدم درشرکت جلوي

 بودم ديده دختروکجا اين خدايامن ديدم اشنايي ي باچهره که شدم مي رد شرکت ازپارکینگ

 شدفهمید مي افتاده که اي رودازسايه مي شخصي طرف دختربه ديدم بودم فکرکردن ؟درحال

 .پسره طرف

 ؟؟ عشقم اومدي:گفت که دختروشنیدم صداي

 ترسوارشي سريع بهتره:گفت که راشنیدم پسره صداي

 داختمشدان مي تر ونزديک نزديک نزديک که پسري به نگاهي!!رامتین شناختم مي صداراخوب اين

 . بود خودش

 .شد خارج ازشرکت شدو سوارماشین دختره اون همراه رامتین که شدم قايم ماشیني پشت

 رارتک برام دوباره ها صحنه شداين نمي باورم بود شده خیس ازاشک صورتم اومدم خودم به وقتي

 ...اما... اما نبودم رامتین عاشق درسته شه

 چرا؟؟چراهمیشه بود شده زنده برام دوباره خاطرات کردم وروشن وماشین شدم سوارماشینم

 نزديک بم مختلف هاي بابهانه اريا احساس دراوج بود شده سالم شانزده که زماني من؟درست

 وزر يه که تااين گفتم نمي نه روحرفش و پرستیدمش مي عاشقاه.  کرد خودش وعاشق شدومن

 کردم شوتعقیب گرفتم تاکسي شد سوارماشینش که وديدم دختري يه کنم سورپرايزش رفتم که

 . بود گرفته براش عمو تازه بودکه خودش ي خونه شناختم مي وخوب داخلش رفتن که اي خونه

 .بره بین از دربارش تفکراتم تمام رامتین کردن تعقیب با ترسیدم مي ترسیدم مي

 اسن وديدن گوشیم باصداي که کنم خارج بدوازذهنم فکرهاي کردم مي سعي رانندگي درهین

 بوق وباصداي انداختم صندلي وروي مبايل افتادم بودم ديده تازه که چیزي ياد دوباره رامتین

 .............و دادم جاده وبه نگاهم

 

 رامتین
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 ردمک وپیدا اتاق رفتم اونجا به تیام اتاق وبعدازفهمیدن رسوندم بیمارستان وبه خودم سرعت به

 يمیامدوم سمتم به باعصبانیت داشت که وشنیدم پرستاري صداي که شم وارداتاق وخواستم

 بینید؟؟ تابلورانمي ؟؟مگه ورودنداريد ي ؟؟اجازه کجا اقا:گفت

 وبه مگرفت ازدرفاصله{ورودممنوع}بود نوشته وبعدپايینش{عمل اتاق} انداختم بلو تا به نگاهي

 پرستاربرگشتم سمت

 بايدمنتظردکتربمونید-چطوره؟؟ همسرم حال خانم:من

 اقا:ورسوندوگفت خودش سريع من همسرازدهن ي کلمه شنیدن با بود وايستاده دور که مردي

 ؟؟ کرده تصادف که هستید خانومي اين شماهمسر

 گرفتید تماس بامن شما بله:من

 همه ردک تصادف خانومتون باماشین ماشیني ديدم که گذشتم مي خیابون ازاون داشتم من بله:مرد

 لطفابه کرداقا بودفرار زده بشون که اي راننده که چطوره خانومتون حال ببینن بودن شده جمع

 بکبا کنم صواب اومدم ريخته سرم گرفتاري کلي برم من بذارن نکردم کاري من بگید سروان

 .شدم

 وگفتم رفتم سمتش اومدبه بیرون ازاتاق پزشک مرد ورفتن من ي بعدازاجازه

 چطوره؟؟ دکترحالش اقاي-

 بابیمارداريد؟ نسبتي چه:وگفت انداخت بم دکترنگاهي

 همسرشم؟-

 بیايد همراهم:دکتر

 لطفابنشینید؟: وگفت میزنشست دکترپشت شدم وارداتاق پزشک وهمراه دادم تکان سري

 چطوره؟؟ زنم تروخدابگیدحال-

 میدم توضیح براتون االن باشیدبنشینیدمن اروم-

 . دکتردوختم دهان وبه ونگاهم نشستم صندلي روي باکالفگي
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 کمارفتن به واردشده بشون که وفشاري خورده سرشون به که اي ضربه دراثر همسرشما:دکتر

 .... راستش

 کما؟؟:گفتم زده شوک

 بعد به اج ازاين ولي کرديم تالشمون ماتمام و کماگرفته دروضعیت همسرشما متاسفانه بله:دکتر

 هوشیارياش که است بیماري حقیقت در میرود، کما به که فردي ببینین کنیم تونیم نمي کاري ديگه

 .برد مي سر به بیهوشي در و شده مختل

 به پاسخي هیچ و خوابیده تخت روي بسته چشماني با رفت کما به تصادف اثر بر بیماري وقتي

 صدا تولید دردناک تحريک با توانند مي بیماران از برخي اگرچه دهد نمي ها محرک

 .ببرند درد موضع سمت به را دستشان يا کنند باز را چشمهايشان.کند

 قرارداره؟ موقعیت درکدام االن همسرمن:من

 است بسته چشمانش و رفته خوابي به درواقع اول موقعیت:دکتر

 نیست؟؟ همسرم دربهبودي امیدي هیچ يعني:وگفتم کشیدم برپیشانیم دستي

 .....Gcs ي وسیله به ما کرده پیشرفت علم امروزه:دکتر

 .....Gcs:دکتروگفتم توحرف پريدم

 میزان سنجش براي معیاري ند ا رفته کما به ضربه و تصادف اثر بر که بیماراني بله:دکتر

 .کنیم مي ياد GCS نام با را آن که داريم هوشیاريشان

 .کند مي تقسیم 51 تا 3 از را هوشیاري سطح سیستم اين

 است بیدار او دهد نشان را 51 عدد بیماري GCS اگر بنابراين است؛ 51 انسان در بیداري معیار

 مرگ به او شرايط و دارد را هوشیاري میزان کمترين باشد 3 او GCS که فردي آن، مقابل ودر

 اطرافیان صداي تواند نداردامامي حرکتي که درسته ستGCS 15شما هسر و. است نزديکتر

 .کند خودتالش موندن زنده وبراي رابشنود

 یاممت وقت هیچ شد نمي باورم رفتم تیام اتاق سمت وبه اومدم بیرون بادکترازاتاق زدن بعدازحرف

  کردم فکرمي تیام مردن به نبايد نه..بودتیام ممکن يعني ببینم وضع رادراين
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 آبتین

 !!دوصبح انداختم ساعت به ونگاهي ارشدم بید ازخواب تلفن زنگ باصداي

 وبرداشتم باشه؟؟گوشي تونست مي کي يعني رفتم تلفن سمت به بانگراني

 الو-

 شناسید؟؟ مي منش کي پريسا اسم به شماخانمي شم مي مزاحمتون ازکالنتري سالم-

 افتاده؟؟ اتفاقي بله:گفتم سريع پريسا اسم باشنیدن

 بیاريد تشريف ادرس اين به لطفا اينجاهستن همسرتون-

 . کرد وقط وبعدتلفن

 کرد؟؟ چکارمي ؟؟پريسا؟؟؟پريساتوکالنتري بودم توشوک هنوز

 مادها بانگراني بازبود که رفتم درخونه سمت به او بانديدن رفتن پريسا اتاق سمت به سرعت به

 رفتم کالنتري وبه شدم

 که شدم اتاق وارد کردن راهنمايیم اتاقي به ازپريسا گرفتن بعدازسراغ شدم کالنتري وارد

 ؟؟ دهستی منش کي خانم همسر شما:وبلندکردگفت بودسرش نشسته میز پشت که سرگردي

 بله:من

 رابیارن پريسا که زد صدا ازسربازارا يکي کردو اخمي من باتايید

 کردم بازو وبستم چشمام ه کوتا پسرونه بالباس پريسا باديدن در شدن وباباز دردوختم وبه نگاهم

 .رسیدهت که بود معلوم بودوکامال انداخته وپايین سرش پريسا زدم زل پريسا به سرخ وباچشماي

 برگشتم سرگرد طرف به سرگرد باصداي

 ونچ بوديد ناگاه موضوع شماازاين که مشخصه وکامال گرفتیم پارتي يه توي و ايشون: سرگرد

 ....که يااين کنیدوببريدشون راامضاء برگه اين تونین مي اينجاندارن اي وپرونده بوده باراولشون

 کنم؟؟ امضاء کجارابايد:وگفتم کردم فوت بودم کرده حبس وکه نفسم
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 سمت به و اومديم بیرون کالنتري از پريسا همراه ازکالنتري اومدن وبیرون کردن بعدازامضاء

 رفتیم ماشین

 ......من ابتین:گفت وارومي مانند بغض باصداي پريسا

 شو خفه فقط:وگفتم بردم باال سکوت عالمت وبه دستم

 ماس وديدن مبايلم زنگ باصداي کردم مي رانندگي اوري سرسام وباسرعت شديم سوارماشین

 دادم جواب سريع صبح موقع اين رامتین

 الو-

 بیمارستان؟؟ بیاي توني مي موقع اين کردم بیدارت ببخشید ابتین الو-

 شده؟؟ چي: وگفتم کردانداختم مي نگام بااظطراب که پريسا به نگاهي

 بیمارستان اين بیابه فقط:رامتین

 کرد وقط گوشي بمونه منتظر که اين وبعدبدون

 

**************** 

 رامتین

 

 به ظرمنت وهممون بودن ازسفربرگشته وآيساهم متین و گذشت مي تیام کمارفتن از اي هفته يک

 امتی بانبودن کردم فکرنمي وقت هیچ شدم مي ناامیدتر روز به روز ومن بوديم تیام اومدن هوش

 پريسامي ي ودرباره آبتین حرفاي انگارتازه باشه شده تنگ براش دلم اينقدر چندروز دراين

 .فهمیدم

 لفنت باصداي بود تیام م فکر همش نبود دلم تو دل هنوز ولي برگشتم هاخونه بچه اصرار به امروز

 تینرام:پیچید درگوشي پريسا پرهیجان صداي دادم وجواب تلفن حالي وبابي اومدم ازفکربیرون

 بیمارستان بیا بدو

 افتاده؟؟ تیام براي ؟اتفاقي شده چیزي:گفت بانگراني رامتین
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 بدوبیا اومده هوش به تیام آره:پريسا

 کرد راقطع باشدگوشي ازمن منتظرحرفي که ازاين وقبل

 بودبين نیودکه کردم نگاه بودمش؟؟هرجا کجاانداخته گشتم کلید دنبال وباچشم وبرداشتم کتم

 درسا و شدم ماشین سواراولین رفتم جاده سمت وبه اومدم بیرون ازخونه وسريع شدم کلید خیال

 .وگفتم بیمارستان

 ا؟؟کج اقا:زد داد راننده که افتادم راه به بیمارستان سمت وبه شدم پیاده سريع رسیديم وقتي

 بله؟؟:وگفتم برگشتم باگیجي

 وبديد پول رفت يادتون:راننده

 بگم؟؟؟؟؟؟ بش چي االن نیست همرام بودپول افتاده يادم تازه راننده باحرف

 کاردارم بدو آقا:راننده

 چقدره؟؟ پولتون اقا:گفت که وشنیدم متین صداي

 .بگو گفتم بش سرم دادن باتکان انداخت من به نگاهي راننده

 ؟؟نبودي پرت اينقدرحواس تو؟؟توکه چته:اومدوگفت سمتم کردبه وحساب پول متین ازاين بعد

 خوبه؟؟ حالش چطوره تیام:گفتم متین به توجه بدون

 

 خوبه:متین

 ديگه بريم توچرااينجاوايستادي پس:من

 بگم بت چیزي يه بايد بريم که ازاين قبل وايستا رامتین:متین

 سريع فقط باش:من

 .... فقط خوبه حالش تیام:متین

 چي؟؟ فقط:من
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 نمیاد مارايادش فقط:متین

 گرفته؟؟ فراموشي تیام که نگو... نمیاد؟؟منظورت مارايادش چه ؟؟يعني چي:من

 نمیاد مارايادش ولي اينايادشه ايسا ببین فراموشي وگذاشت اسمش شه نمي:متین

 نمیاد مارايادش ويادشه وپريسا آيسا چه يعني:من

 تیام تشراس چطوررفتارکني باشه حواست داخل رفتیم که االن رامتین ببین:کردوگفت پوفي متین

 جورچیزارايادش واين ودانشگاه صوري ازدواج اين واصال ويادشه سالگیش ،شونزده پونزده تا

 .نمیاد

 ميو تیام رفتار خودم باچشماي بايد من اومدنه نمي يادش چیزي هیچ تیام يعني شد نمي باورم

 وگرفت بازوم متین دوباره که برم خواستم ديدم

 بازچیه؟؟:من

 هست؟؟ هم ديگه چیز يه:متین

 ؟؟؟؟ چي:من

 راآورد اريا اسم اومد بهوش وقتي تیام:متین

 آريااا؟؟؟:گفتم وبااخم برگشتم متین سمت به باتعجب

 را اه پیشه عاشق نقش روزوکلک باهزار اريا ها موقع اون گفتن آيساوپريسا اونطورکه اره:متین

 یامت نفهمید کس بعدهیچ ولي گه مي ايسا عاشقشه کرده فکرمي کردوتیام مي بازي تیام براي

 .خارج اريارفت شدو چراازاريازده

 . تیام اتاق سمت به و رفتم بیمارستان سمت به سريعا متین حرفاي باشنیدن

 ....رامتین:وگرفت جلوم آبتین که شم اتاق وارد خواستم

 هست حواسم:وگفتم توحرفش پريدم

 کردن يم نگاش اشک و بودن نشسته کنارتیام وآيسا پريسا شدم ووارداتاق وکنارزدم آبتین وبعد

 برگشتن من طرف به هرسه من باواردشدن
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 کیه؟؟ اقا اون:تیام

 بذاريد؟؟ تنهامون تونید مي:گفتم که بزنه حرفي خواست آيسا

 متس دربه شدن بابسته شد خارج ازاتاق پريسا دادوهمراه تکان کردبعدسري پريسانگاه به آيسا

 کشید وپس کردودستش اخمي که وبگیرم دستش وخواستم رفتم تیام

 .... آقا:تیام

 د؟؟میان ويادت اصالشوهرت نکني؟؟؟يعني اقا اينقدراقا میشه:گفتم وباکالفگي توحرفش پريدم

 هسالم شونزده تازه من براخودت گي مي چي چي؟؟شوهر؟؟اقا:گفت بلندي نسبتا باصداي تیام

 .کرديم ازدواج ماباهم که میشه چهارماهي سه ويه سالته 65 تواالن تیام:من

 ...اريا پس نداره امکان اين:تیام

 نداره بات اي ديگه فامیلیه نسبت وهیچ ارياپسردايیته:وگفتم توحرفش پريدم

 شد داخل پرستاره که بزنه حرف خواست تیام

 میشه مرخص خانومم ببخشیدکي:من

 وببريد خانومتون تونید مي ديگه يکساعت احتماال:پرستار

 جانمیام هیچ شناسم نمي که باکسي ؟؟من چي؟؟خانومم چي: تیام

 اتاقکردواز وچک تیام وضعیت العملي عکس هیچ بدون که پرستارانداختم به نگاهي تیام باحرف

 شد خارج

 شي آماده کنن کمکت زنم مي وپريساراصدا آيسا االن گفتم که همین:من

 مرفت متین سمت به برن تیام پیش خواستم وپريسا ازايسا که وبعدازاين شدم خارج وازاتاق

 گفت؟؟ دکترچي:من

 ويادش چندسال اين وخاطرات باعکس کنیم بايدسعي گفت داره فراموشي فهمید وقتي:متین

 بکشه طول تیام فراموشي چقدر نیست معلوم که واين بیاريم

 بدم انجام و ترخیصش کارا رم مي من پس باش:من
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 توجهي کشید عقب که کنم کمکش که رفتم سمتش به تیام شدن اماده و کاراترخیص بعداز

 . بشه متین سوارماشین کردم وکمکش رفتم سمتش به ودوباره نکردم

 شینم مي تیام پیش من بیاجلوبشین رامتین:وديدگفت رفتارتیام وقتي آيسا

 ودمونخ باماشین ما داداش:گفت اومدو سمتمون به آبتین که نشست کنارتیام وآيسا جلونشستم

 . رفت ماشینش سمت وبه خداحافظ فعال ريم مي

 زد؟؟ حرف باش شه نمي شده؟؟اصال چش ديگه يکي اين:متین

 دونم نمي:من

 تیام که بود معلوم کامال بودو باتیام زدن حرف مشغول ايسااروم که انداختم عقب به نگاهي

 . داد مي آيساگوش حرفاي به بودوبادقت شده شوکه آيسا ازحرفاي

 ميتوران چون من بیادپیش تیام ذاري مي رامتین:گفت اروم اومدو آيساکنارم خونه به بارسیدن

 .کنه مي غريبي و شناسه

 .....خودم بده اجازه اما نگرانشي دونم مي آيسا:من

 ازهاند به چون نگو هیچي صوري ازدواج ي درباره فقط باش:زدوگفت ولبخندي توحرفم آيساپريد

 شده شوکه کافي

 رفط به وبعد گفت او به چیزي واروم رفت تیام سمت به باشه ازمن جوابي منتظر که ازاين وقبل

 رفت واحدش

 آيسان

 وکه مارمش داشتي کاري شوهرته رامتین نترس برم بايد ديگه من تیام:وگفتم رفتم تیام سمت به

 باش روبروتونه قشنگ واحدمونم بگیر تماس بام حفظي

 ديگه؟؟ رويه روبه هین واحدتون:وگفت انداخت رامتین به نگاهي مردد تیام

 ديگه؟؟ برم من اره:من

 ممنون برو اره:زدوگفت لبخندي تیام
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 کردن عوض وبعداز رفتم اتاقم سمت وبه واحدشدم وارد رفتم واحدمون سمت وبه زدم لبخندي

 که نمتی باديدن که گذشتم مي ازحال داشتم رفتم اشپزخونه سمت وبه شدم خارج ازاتاق لباسام

 ردهک ازدواج باهم که ازوقتي کردم بودتعجب نشسته حال تو پوش زير و شلوارک با بار اولین براي

 پوشید مي لباس توخونه اينطوري که بود باري اولین اين بوديم

 شده؟؟ چیزي:گفت کنم مي نگاش ديد وقتي

 ،نه ها:من

 رفتم اشپزخونه سمت وبعدبه

 زد صدام متین که بودم نشسته دراشپزخونه

 شد شروع بیاسريال ايسا:متین

 مشغول و نشستم مبل روي بندازم متین به نگاهي که اين بدون و اومدم بیرون ازاشپزخونه

 . شدم سريال تماشاکردن

 کجا:گفت متین که برم اتاقم به خواستم سريال شدن بعدازتموم

 ديگه اتاقم:وگفتم برگشتم متین طرف به

 خوام يم بشین تواتاقت ري مي سريع میشه تموم تاکارت داره توچي اتاق اين دونم نمي من:متین

 بزنم حرف بات

 ردوگفتک اشاره کنارخودش ،وبعدبه نه اونجا:گفت دوباره متین که بشینم قبلیم سرجاي خواستم

 اينجا:

 اودوختم وبه منتظرم ونگاه نشستم کنارمتین بافاصله

 کني؟ چکار جداشديم که بعدازاين فکرکردي:متین

 ازجدابعد که بودم نکرده فکر اين به من گفت مي راست متین فکررفتم به زد متین که باحرفي

 ؟ وزد حرف اين چرامتین ؟؟اصال چکارکنم بايد ازمتین شدن

 اومده پیش سوال برام فقط ايسا:بودگفت خونده وازتوچشام سوالم خودش انگارکه
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 من کردي پیدا و توهمسرايندت که بعدازاين دم مي ادامه زندگیم به چکارکنم خواستي مي خب:من

 . بیرون رم مي اززندگیت

 نمي ازدواج باتو که کنم ازدواج مامان وحرف داشتن ودوست باعشق خواستم مي اگه من:متین

 . وکردم

 وبگو؟ منظورت واضح لطفا متین:من

 ومونبراهرد ممکنه اتفاقايي چه ازهم بعدازطالق که فکرکردم موضوع اين به خیلي من ايسا:متین

 ما مروزيا توجامعه ايسا بوديم فکرنکرده بعدطالق اصالبه کنیم ازدواج خواستیم ماوقتي بیوفته

 .شه مي زده سرت پشت وتهمت حرف خیلي دونن مي مطلقه زن يه تورابعدازطالق

 دربرابر و بدم گوش مردم حرف به که نیستم کسي من اما گي مي چي دونم مي من متین:من

 ابهج همین. گردم برنمي خانوادم پیش من هم بعدازطالق بشینم ساکت پدريم خانواده تهمتاي

 دم مي ادامه وکارم درسم

 تیمگذاش قرار باهم که منوال همین ونپذيرفتي پیشنهادم اگرهم پیشنهاددارم يه ايسامن:متین

 ديم مي ادامه

 شنوم مي:من

 دمش خسته.  کنم نمي سوءاستفاده خودم منافع براي دوني ومي شناسي ومي من خودت:متین

 خواطراين به کني مي سعي همش و کني مي سرت روسري توخونه همش من خواطر به که ازبس

 سخت وبراخودت شرايط مدام زني نمي من وبه حرفات راحت باشي تواتاقت باشم راحت من که

 که يپیشنهاد اين باشیم راحت بزنیم حرف ترباهم راحت که شديم محرم هم به کني،ايساما ترمي

 بااين دررابطه خیلي من کنیم زندگي بهتربتونیم که دوتامونه راحتي براي فقط بدم بت خوام مي

 ونطورا بعدازجدايیمون که توهم نیستم منتظرکسي و ندارم ودوست کسي که من فکرکردم موضوع

 مي ولي کرديم ازدواج باهم چي بودوبراي چي قرارمون دونم مي. نداري ازدواج قصد گفتي که

 يانه؟ داريم ازهمديگه شناخت کمي ماحداقل کنم وعوض قرار اين خوام

 اره:من

 عنوان به تواصال چون بذاريم کنار گذاشتیم قرار باهم که وبرادري خواهر خوام مي ببین:متین

 هک توومن کني مي مخفي تواتاقت و خودت هستیم خونه وقتي وهمش کني نمي حساب برادرروم
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 عنوان به هن ولي داريم نداريم همديگرودوست بگیم که نیست سنگ قلبامونم متنفرنیستیم ازهم

 وشوهراي زن ي همه مثل باشیم داشته عادي بعدزندگي به ازاين خوام مي من. ياهمسر عشق

 يمد مي ادامه زندگیمون به خب داشتیم خوبي زندگي باهم و رسیديم تفاهم به ديديم اگه ديگه

 باخودته؟ تصمیم شیم جدامي ازهم قبلیمون قرار طبق نه اگرم

 کنم فکر بايد:من

 فکرکني توني مي بخواي که تاهروقت:متین

 دم مي وبت بعدجوابم پس:گفتم رفتم مي اتاقم به داشتم درحالي و بلندشدم ازسرجام

 و مشدي مي مند عالقه هم به متین قول به شايد اينطوري گفت مي راست متین شايد دونم نمي

 ظاهرکنم حفظ جلوش همش نبودمنم الزم ديگه کرديم مي زندگي باهم

 رازدم ودکمه انداختم گوشیم ي صفحه به ونگاهي بیدارشدم ازخواب مبايلم باصداي صبح

 آيسا الوسالم-

 شده؟ چیزيش تیام خوبید؟ رامتین سالم-

 بذارم وتنها تیام ترسم سرکارمي برم خوام مي تیام پیش بیاي توني مي فقط خوبیم-

 اونجاهم ديگه دقیقه ده تا باش-

 صبحانه میز سريع بايد اومدم بیرون ازاتاق و کردم راسرم شالم بارامتین کردن بعدازصحبت

 . میرفتم تیام وپیش کردم مي راآماده

 متوجه متین باصداي که اوردم مي بیرون يخچال از هارا خوردني وتندتند رفتم يخچال طرف به

 شدم حضورش

 کني؟؟ مي عجله ؟چرااينقدر نداري کالس که امروز:متین

 تیام پیش برم بايد ندارم اره:من

 سرکار رم مي خورم مي خودم برو:گفت امد مي سمتم به که درحالي متین

 بیام بعدخودم که ظرفارانشور فقط مرسي:وگفتم زدم لبخندي
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 برو خب خیلي:کردوگفت پوفي متین

 وزدم وزنگ رفتم وتیام رامتین واحد سمت وبه اومدم بیرون ازخونه بامتین بعداخداحافظي

 میاد ديگه چنددقیقه تا هم پريسا خوابه هنوز تیام اومدي که ممنون:کردوگفت دروباز رامتین

 هب نگاهي ودروبستم شدم واردخونه هارفت پله طرف به بمونه من منتظرجواب که اين وبعدبدون

 رفته؟؟ کجا خوابه؟؟پس نگفت رامتین مگه ونديدم تیام که انداختم تیام اتاق

 مکنهم يعني گفتم ؟؟باخودم خوابیده اونجا تیام ديدم که کردم وباز رامتین و تیام ک مشتر اتاق

 بلق خواست مي اگه رامتین براخودم گم مي چي... کنه؟نه استفاده سو، تیام فراموشي از رامتین

 دمکر ودروباز رفتم در طرف وبه اومدم بیرون ازفکر زنگ باصداي تونست مي هم تیام ازفراموشي

 رفت؟ تینرام آيسا سالم:وگفت برگشت من وبه گرفت وازپريسا عصبانیش نگاه من باديدن آبتین

 اره سالم:من

 داد دستم واومدوکلیدوبه سمتمون اومدوبه بیرون ازواحدمون متین که بزنه حرفي خواست آبتین

 بريم؟ ،آبتین بود رفته يادت:متین

 نهاييت نذاري دنبالش بعدمیام خودم پیشتون ذارم مي هم پريسا:کردوگفت من اره،بعدروبه:آبتین

 ها بره

 تاپله دوسه اين تونم مي خودمم سپاري مي ايسا وبه من که ام بچه من مگه:بلندشد پريسا صداي

 رابرم

 مي فتمگ که همین:کردوگفت اخمي پريسا باحرف رفت مي پايین بامتین داشت که درحالي ابتین

 .بیام من تا وايستي

 شد واردخونه اورد درمي و آبتین اداي که حالي در پريسا

 شده؟؟ عبوس و خشک خیلي آبتین برگشتیم ما که چیه؟؟ازوقتي جريان:من

 بم که هم اعتمادي يکذره اون ديگه حتي آبتین که کردم کاري يه آيسا:کشیدوگفت آهي پريسا

 نداره ديگه داشت
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 موضوع و ندادم وادامه حرف همین براي بزنه حرف دربارش نداره دوست پريسا کردم احساس

 کردم وعوض

 فیلم هي من پريسا گم مي:وگفتم انداختم پريسا به نگاهي ره سرمي دوتامون حوصله ديدم وقتي

 کنیم نگاه میاي اوردم

 هنديه؟ فیلم که نگو:کردوگفت راريز چشمانش پريسا

 لکهب پريسا تنها نه نمیاد خوشش هندي ازفیلم پريسا دونستم مي دادم وتکون سرم و خنديدم

 بودم هندي هاي فیلم عاشق که بودم من اومدفقط نمي خوششون هندي ازفیلم هم تیام و باران

 کنه؟؟ مي بازي توش پدربزرگت هم حتما:پرسا

 به اومد مي خوشم ازشخصیتش خیلي من که بود خان سلمان هندي ازبازيگر پريسا منظور

 .پدربزرگم گفتن مي بش ها بچه باالش خاطرسن

 اره:من

 کنیم نگاه بذار ديگه کارکنیم چه:پريسا

 وشنیدم تیام صداي که رفتم سیدي دستگاه سمت به

 کنید؟ چکارمي بخیراينجا صبح:تیام

 کرد مي بودونگامون زده کمرش به و دستش که انداختم تیام به نگاهي

 نباشي تنها پیشت بیايم گفت رامتین:من

 داشتم ازتون سوال چندتا کرديد کاري خوب:تیام

 کن بارونمون سوال بعد بشي بیدار بذار:پريسا

 ردم؟نک باارياازدواج من کجاي؟؟چرا آريا:وگفت نشست پريسا کنار پريسا حرف به توجه بي تیام

 ...............هستن کجا شدم؟؟خانوادم آشنا بارامتین چطور

 يکي يکي خبرته چه عزيزم استاپ... استاپ:پريسا
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 فتيگ ولي کردي ول اريا که شد چي که دونیم نمي خودمونم ما کني رافراموش اريا توبايد تیام:من

 خواستي تونمي ولي کنید ازدواج باهم که خواست پدربزرگت خوريد نمي هم بدرد توواريا

 ديمش اشنا باش متین وماازطريق استادماست که متینه برادر رامتین.... کردي وراضي وپدربزرگت

 .سرجااولشونن وخانوادهامونم... کنن مي زندگي تهران االن ما

 شد طورچ اصال عاشقشم هنوز من آيسا خوام اريارانمي بگم تونستم چطور من:گفت باناراحتي تیام

 کردم ج ازدوا بارامتین که

 شوهرداري تواالن شدورفت تموم کردي ولش اينطوريه ديدي توهم بود دخترباز اريا تیام:پريسا

 بهترينه اريا نگو اينجوري اريا ي درباره پريسا:تیام

 کرد باورنمي اريا ي ودرباره کس هیچ حرف که همون ساله شونزده تیام همون بود شده دوباره

 شوهرت تر محم وازهمه ومهربونیه پسرخوب رامتین تیام: من

 وديدم اخمش فقط من تاحاال ؟؟ازديروز مهربونه کجاش:تیام

 رابزنه ديگه کس حرف زنش نمیاد وخوشش داره غیرت اونم باالخره خب:من

 ...با مصلحتي اگه حتي گه مي وراست اين خدايي:پريسا

 کرد وقط حرفش شدو منظورش متوجه تازه که انداختم پريسا به نگاهي بااخم

 مصلحتي؟؟:تیام

 يگهد باشه واقعي اگه حاال شد مي غیرتي طرف بود الکیم ازدواج اگه که اينه رم منظو بابا:پريسا

 بدتر

 به نگز صداي که کرديم مي صحبت فیلم ودرحین بوديم کردن نگاه فیلم ودرحال بوديم نشسته

 ینرامت باديدن تیام داد سالم همگي واردشدوبه رامتین کردم ودروباز دررفتم سمت به دراومد صدا

 گفت ارومي کردوسالم اخمي

 ريم مي وپريسا من ديگه خب:من

 بیاد خودش ات بموني گفت ابتین پريسا:وگفت پريسابرگشت طرف ،بعدبه نکنه درد دستتون:رامتین

 نشست کردوسرجايش پوفي پريسا
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 خداحافظ رم مي ديگه من:گفتم و زدم لبخندي

 .رفتم واحدمون طرف وبه اومدم بیرون وازخونه کردم خداحافظي

 غذا ي حوصله اصال رفتم اشپزخونه طرف به و اومدم بیرون ازاتاق لباسام کردن بعدازعوض

 کردن سرخ مشغول و وازفريزردراوردم اي لقمه کباب ي بسته همین براي ونداشتم کردن درست

 . شدم کبابا

 .بخوابم کمي تا رفتم اتاقم طرف وبه وگذاشتم درظرف کبابا کردن بعدازسرخ

 ازخواب در باصداي که گرفتن مي قرار ديگه روهم داشتن هام پلک کم وکم بودم خوابیده روتخت

 بله؟:وگفتم گذاشتم روسرم نامرتبي صورت وبه شالم پريدم

 بودي؟؟ خواب:وگفت انداخت بم شدوونگاهي داخل متین

 اره:من

 داري؟ خوبه؟سردرد حالت:متین

 ام خسته خورده يه فقط خوبم نه:من

 کن استراحت باش: متین

 . بود پريده ازسرم خواب ديگه که خوابیدم تخت روي دوباره متین بارفتن شد خارج وازاتاق

 طمئننم بودم نکرده فکر بش جدي طور به هنوز افتادم بود داده بم ديشب متین که پیشنهادي ياد

 وظايفو نقش بايد ومن کرد مي تغییر بااالن خیلي زندگیم کردم مي وقبول متین پیشنهاد اگه

 ترسیدم ومي نداشتم مشترک ازاززندگي درکي هیچ هنوز من ازطرفي و کردم اجرامي و همسريم

 ندگيز منوال همین به عمر تااخر تونستیم نمي ما گفت متین که طور همون کردم نمي قبول اگرم

  باشیم تفاوت بي هم به ونسبت بگیريم همديگروناديده واحتیاجات کنیم

 پريسا

 

 هم اهينگ حتي بودوديگه شده اعتماد بي بم ديد وضع وبااون ومن کالنتري اومد آبتین که ازشبي

 ردک مي وساپرت من هم ياتیام آيسا خونه تا حتي و بود شده سرد سرد رفتاراش انداخت نمي بم
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 اينقدر و من سپهر هم، سهند بعدازجريان ها موقع اون. بودم شده خسته اعتمادياش بي از ديگه

 .کنه مي آبتین که کرد نمي نبالد

 تاخودش مبمون گفته آبتین گفت رامتین که برم خواستم رامتین بااومدن که بودم اينا تیام ي خونه

 ردوک ودروباز دررفت طرف به رامتین زنگ باصداي. بودم شده خسته شکاکیاش ازاين ديگه بیاد

 زد وصدا من

 اومد بیاشوهرت پريسا:رامتین

 نداري؟؟ احتیاج چیزي تو اومد آبتین:وگفتم رفتم تیام سمت به

 مرسي نه:تیام

 ؟توحاال؟ نمیاي چرا:گفت که وشنیدم رامتین صداي دررفتم سمت به و کردم خداحافظي ازتیام

 میام ديگه ي دفعه: آبتین

 میاد؟؟ کي ديگه ي دفعه اين بگي ،میشه ديگه ي دفعه گي مي گم مي بت هروقت:رامتین

 میام حتما ديگه ي ،دفعه ديگه گیرنده داداش:آبتین

 مي انجام پرتي باحواس همش که شرکت ازکاراي آبتین؟؟اون شده چت دوهفته اين: رامتین

 وسرووضعت؟؟؟ زدن ازحرف دي؟؟اينم

 داحافظخ رامتین:وگفتم دررفتم طرف به پرسید مي سوال تونست مي تا گذاشتي مي و رامتین اگر

 تینآب طرف وبه کرد ومختصري خداحافظي من ديدم با بود ازابتین جوابي منتظر هنوز که رامتین

 فعال:گفت آبتین که برگشت

 .کشاند خودش دنبال وبه گرفت محکم و دستم وبعد

 نگفتي؟ چیزي که رامتین به: گفت که اومديم مي پايین ها ازپله داشتیم

 نه:من

 ؟؟راستي بشن مطلع غیرتیم ازبي داداشام نذاشتي که کردي کاربزرگي چه ، افرين:آبتین

 . شد رومي جلوداداشام عرضگیم بي من فقط کرد نمي فرقي که براتو چرانگفتي؟؟
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 ... آبتین:وگفتم کردم اخمي:من

 ازت نتمکی عدم دوباره درصورت من اگه دونستي ،مي آبتین دردو:وگفت پريدتوحرفم باعصابانیت

 باريک ،فقط ندي گوش حرفم به ديگه يکبار ،فقط فقط شد؟؟؟پريسا مي چي کردم مي شکايت

 دم مي تذکر بت که اخريه بار ،فهمیدي؟؟؟؟؟اين بیني مي بد کني عمل حرفم برخالف ديگه

 نمي چیزا نبااي من ، کني تمومش بهتره آبتین:وگفتم کشیدم بیرون وازدستش دستم باعصابانیت

 تيلعن ازدواج بعدازاين شد قرار و بودم طوري همین مصلحتي ازدواج ازاين قبل من ،بعدشم ترسم

 رفته؟؟؟؟ يادت باشم طوري همین هم

 فراموشو چیزي تويک اينکه مثل ،ولي نرفته يادم نه:  کردگفت مي دروباز داشن که درحالي آبتین

 فهمي؟؟من مي.  شد تموم مصلحتي ازدواج اين عاشقتم گفتم بت که شبي اون ،من کردي

 موکرد ومراعاتت رودادم بت زيادي االنم تا کني رفتار من هاي خواسته به باتوجه بايد و شوهرتم

 . کنم رفتار چطور بات دونم مي بعد به ازاين

 .کرد باز باشدت وبعددرو

 براخودت طور همین داري ؟؟تو ياتو رودادم زيادي تو به من:گفتم و شدم خونه وارد عصبانیت با

 حست اگه گفتم بت میاد يادت.. ودادم جوابت شب همون منم رفته يادت...  دوزي ومي بري مي

 ....... بشیم جدا ازهم بايد نکني وعوض

 رديک حاال توتا که باگندکاريايي کاري؟؟ کجاي خانوم: زدوگفت پوزخندي باعصابانیت آبتین

 ... نیستم پیش يکماه احمق آبتین من ها؟؟؟؟نخیر عاشقتم هنوز فکرکردي...

 همون ديگه طوري ،اين بودم شده حال خوش نبود عاشقم ديگه که ،ازاين ابتین حرف باشنیدن

 . داشتم و خودم آزاديه ومنم داشت ادامه مصلحتي ازدواج

 هبش متوجه آبتین که ازاين قبل و بود ظاهرشده درصورتم خود به خود که و لبخندم کردم سعي

 . نموند دور ازچشمش که کنم جمع

 نیستم رتاختیا وصاحب شوهرت که ،نگفتم نیستم عاشقت ديگه گفتم نشو حال خوش زياد:  آبتین

. 

 ؟؟؟ منظور: وگفتم کردم اخمي
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 نوازش و صورتم دستش اومدوپشت جلو خونسرد بزنه لبخندي که بود آبتین اينبارنوبت

 وبايد هستي من زن ،تو کن بیرون ازذهنت و سريت خود و مصلحتي ازدواج که يعني:کردوگفت

 کني رفتار من باقانون

 آشغالي خیلي: وگفتم زدم وپس دستش باشدت

 شوهرت به که باشه اخرت بار اول قانون: وگفت گرفت محکم و چونم اوردو وباال دستش آبتین

 عزيزم؟؟ فهمیدي:گفت فشاردادو و چونم تر محکم ،وبعدکمي دي مي فحش

 بیرون وازدستش صورتم شد شل آبتین دستاي کمي تا اومد درمي داشت اشکم کم کم ديگه

 . دويدم اتاقم سمت وبه کشیدم

 تیام

 ؟؟ چطوره من خانم:گفت زدو گونم رو اي بوسه و اومد سمتم به رامتین پريسا و آيسا بارفتن

 ردهک ازدواج باهم چندماهي که بااين چرا دونم ،نمي بودم غريبه کرد مي رامتین که رفتاري با هنوز

 روز هي بعد نبوده، طور اين ازفراموشیم قبل و باره اولین رامتین ي بوسه کردم مي احساس بوديم

 تینرام و باشم داده ترجیح آريا به و رامتین که شد نمي باورم هنوز بودم ها بچه حرفاي شوکه هنوز

 باشم کرده وانتخاب

 فتگ و گذاشته گاز روي غذارا رفت آشپزخونه طرف به نزدو حرفي دم نمي جوابي ديد وقتي رامتین

 غذا بیا تیام: 

 رفتم اتاق طرف وبه نکردم رامتین حرف به توجهي

 شد اتاق وارد رامتین شدو درباز که بودم اتاق تو که بود نشده اي دقیقه ده

 غذابخور بیا بلندشو تیام: رامتین

 خورم نمي مرسي:من

 اتب من مگه: گفت کرد مي بلندم وازتخت گرفت مي و دستم که ودرحالي اومد سمتم به رامتین

 ببینم بلندشو خورم نمي مرسي گي مي که دارم تعارف
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 گذاشت غذاراجلوم رامتین نشستم میز وپشت شدم آشپزخونه وارد رامتین اجبارهمراه به

 نشست کنارم وبعدخودش

 . رفتم اتاقم طرف وبه غذابلندشدم خوردن بعداز

 . زدن زنگ کردبه شروع همزمان گوشیمم اتاقم به شدن باوارد

 ؟داشت؟ چکارم يعني. زد خوشکم مبايلم ي صفحه روي اريا اسم باديدن و رفتم مبايل طرف به

 من وقته ليوخی نیستیم درارتباط باهم ديگه واريا من بودن نگفته مگه افتادم وپريسا ايسا حرف ياد

 ؟؟ کرد مي ايناراثابت ي گفته ف خال اريا زدم حاال؟؟زنگ اما ندارم برخوردي بااريا ديگه

 نمي چراجواب: گفت دردستم گوشي وباديدن شد اتاق وارد رامتین ،که يانه بدم جواب بودم مردد

 اومد سمتم دي؟وبه

 مبايل نرامتی وکه رفت دکمه روي دستم انداختم بود دردستم که مبايل به سپس رامتین به نگاهي

 کیه؟:وگفت گرفت وازدستم

 نداختا بم عصبي نگاه اريا اسم باديدن که کرد نگاه گوشي ي صفحه به دم نمي جوابي ديد وقتي

 داد وجواب وگوشي

 بله-

- 

 داري؟ چکارش نیستش-

- 

 نداره ربطي توهیچ به:گفت رامتین که گفت بش چي خط پشت اريا دونم نمي

 کرد وقط وبعدگوشي

 بودي؟؟ زده زنگ بش تو:رامتین

 نه:گفتم باتعجب
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 نگز بت بعدازفراموشیت حاال که نداشت حرفي تو با که اين:کردوگفت راريز چشمانش رامتین

 بزنه؟

 دمز گوشیم به دست امروز تازه اومدم ازبیمارستان که ديروز بعداز ؟؟من دونم مي چه: گفتم بااخم

 مونهب من دست گوشیت ؟؟فعال شي مي چراعصبي باش: وگفت انداخت بم مشکوکي نگاه متین

 بخرم کارت سیم يه برات که تابعد

 . رفت بیرون ازاتاق بمونه من جواب منتظر که اين وبعدبدون

 بااريا من کرد فکرمي ؟؟يعني خونسرديش به نه پیش چنددقیقه عصبانیت به نه گفتم تودلم

 بود؟؟؟؟ گرفته تماس چرابام درارتباطم؟؟اصالاريا

 متین

 بذارم فشارش تحت خواستم ،نمي بود نداده بم جوابي آيسا هنوز بودو گذشته هفته يک

 . وبگیره تصمیمش خودش خواستم مي

 طرف به و بلندشدم. نشد ازآيسا خبري که بودم صبحانه خوردن ومشغول بودم آشپزخونه تو

 سمتش به. خوابیده هنوز خانوم وديدم شدم وارداتاقش. نشنیدم صدايي درزدم و رفتم اتاقش

  دادم تکونش واروم رفتم

 ديرشد دانشگات بیدارشو آيسا:من

 یامم شم مي آماده االن بروبیرون باش:وگفت رفت پتو زير من کردوباديدن راباز چشمانش آيسا

 همیشه مثل نکنم تامجبورش دونستم مي رفتم آشپزخونه سمت وبه شدم خارج آيسا ازاتاق

 گذاشتم پالستیک ودر کردم لقمه وپنیري نان. خوره نمي صبحانه

 بدوديرشد آيسا:من

 اومدم:گفت اومدو بیرون ازاتاق کرد مي راسرش چادرش که درحالي: آيسا

 . رفت جاکفشي سمت به شدو آماده دقیقه ده درعرض همیشه مثل

 . رفتیم ماشین طرف به آيسا همراه و رابرداشتم ريموت
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 ابازر کمربندماشین آيسا و کردم پارک دانشگاه وتوپارکینگ ماشین رسیديم دانشگاه به وقتي

 وايستا:گفتم شودکه پیاده ازماشین کردوخواست

 کرد نگاه من به وباتعجب برگشت آيسا

 بله؟؟:آيسا

 نخوري اگه حالت به واي:گفتم تهديد حالت وبه گرفتم طرفش رابه پالستیک

 شینازما. رفت کالس سمت شد،به پیاده ازماشین باتشکري و گرفت راازدستم پالستیک آيسا

 به و مبرداشت کمد دفتررااز باهمکارا، وعلیک وبعدازسالم رفتم اساتید دفتر سمت به و شدم پیاده

 .افتادم راه به آيسا کالس سمت

 هارامي اسم طور همین کردم غیاب حضور به شروع بادانشجوها بعدازسالم و شدم واردکالس

 رفتم مي بعدي سراغ وبه خوندم

 نکويي ساناز-

 سابقه. انداختم ساناز خالي جاي به نگاهي و کردم وبلند سرم نمیاد ساناز صداي ديدم وقتي

 به نغمگی باچشماي که انداختم سامان به نگاهي باشه حضورنداشته سانازدرکالسم که نداشت

 بود؟؟ افتاده اتفاقي چه يعني کنه مي نگاه من

 دربلندشد صداي که بزنم غايب ساناز براي وخواستم جلوبردم و دستم

 بفرمايید-

 گرفت درقرار درچهارچوب خسته و سرخ باچشمايي دربازشدوساناز

 استاد؟؟ هست اجازه-

 کنیم وشروع درس خوايم مي بنشینید نکويي خانم-

 . رفت سرجايش وبه دروبست ساناز

 .بود زده زل زمین به اطراف به توجه بي ساناز و بودم تدريس درحال که شد مي دقیقه چهل

 اآيس به نگاهي و گرفتم وازسانازوسامان نگاهم.  کرد مي نگاه خواهرش به باناراحتي هم سامان

 گاهن دانشجوها به يکي يکي.  بود نقاشي مشغول برداشتن جزوه جاي به معمول طبق که انداختم
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 براي:گفتم ها دانشجو اوضاء ،باديدن درس اال بردن مي سر به وهوايي درحال هرکدوم که کردم

 . ببريد تشريف تونید مي کافیه امروز

 

 رفتم سانازوسامان سمت به ها بچه بارفتن. شدن خارج کالس از يکي ويکي بلندشدن همه

 شده؟؟ چیزي ساناز: وگفت نشست صندلي روي ساناز کنار آيسا

 ،من ترف آيسا:گفت ناراحتي و بغض با ساناز شود جاري ساناز هاي اشک بودتا تلنگري آيسا حرف

 ...آيسا نمیاد ديگه گفت ،رفت بینمش نمي ديگه

 . اونداد رابه زدن حرف ي واجازه شکست بغضش

 رفت؟؟ ؟؟کي گي مي چي ببینم بزن حرف درست: آيسا

 فرشاد،فرشادرفت:کردگفت مي گريه که درحالي ساناز

 يرارو دستش و برگشت ساناز طرف به دوباره و ماانداخت به نگاهي فرشاد اسم باشنیدن آيسا

 نمیاد؟؟ ديگه گفت ؟؟خودش خارج برگشت ،فرشاد ساناز:وگفت سانازگذاشت ي شانه

 اره گفتم منم همونه نظرت زدگفت زنگ بم صبح امروز:کرد صحبت به شروع هق باهق ساناز

 . نمیام ايران ديگه گردم برمي دارم من کن حالل ديدي بدي خوبي گفت ؟؟بعداونم

 . کرد وقط گوشي بده بم صحبت ي اجازه که ازاين وقبل

 ايران میاد بار يه سالي ،همیشه فرشاد نداره امکان اين: ايسا

 گرده برنمي ديگه گفت بم ،خودش گفت خودش نه:ساناز

 .بمونه بعدي خوادکالس نمي. خونه سانازوببر سامان: وگفتم انداختم سامان به نگاهي من

 خواهري بلندشو:وروگفت رفت سمتش به رانداشت خواهرش اشکي نگاه طاقت ديگه که سامان

 . خونه برسونمت ،بلندشو

 نیاد؟ ايران فرشادديگه ممکنه يعني متین:گفت آيسا سانازوسامان، بارفتن

 خبررفت؟؟ اينقدربي بره؟؟چرا خواد مي که بود؟؟نگفت نگفته توهیچي به فرشاد:من
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 .شه بدمي خیلي نمیاد ديگه که باشه گفته راست اگه ولي اره:کشیدوگفت آهي ايسا

 دربرگشتیم سمت به ازدانشجوها يکي احمدي باصداي

 کالس کهاين مثل نیاوش خانم:کردوگفت آيسا روبه بعد و توحرفتون پرم مي ببخشید استاد:احمدي

 . نمیشه تشکیل هم بعدي

 نیومده؟؟ استاد مگه:آيسا

 رفتن اومده پیش کاري براشون ولي چرا:احمدي

 کرديد خبرم که ممنون: آيسا

 ببخشید بازم استاد:وگفت برگشت من طرف وبعدبه کنم مي خواهش: احمدي

 شد خارج وازکالس

 خونه بريم کن جمع و وسايالت شد منتفي کالسم اين خب:من

 برو:فتموگ گرفتم آيسا طرف وبه ماشین کلید اومد دنبالم به و گذاشت کیفش هاراداخل برگه آيسا

 وبیام دفتراساتید برم تا توماشین

 رفت پارکینگ طرف وبه گرفت دستم رااز کلید

 گپارکین سمت وبه شدم خارج ازدفتر خداحافظي از بعد و گذاشتم کمد دفتروتو و شدم دفتر وارد

 .رفتم

 .رفتم خونه طرف به آيسا وهمراه کردم وخاموش ماشین

 صداي که بودم لباسام کردن عوض ودرحال رفتم اتاق طرف به. شديم وواردخونه کردم دروباز

 دراومد صدا دربه

 بله؟؟:من

 کنم؟؟ صحبت بات داري وقت متین:آيسا

 میام االن وايستا:من
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 نشسته رومبل آيسا رفتم حال سمت به و شدم خارج ازاتاق لباسام کردن بعدازعوض

 نومش مي خب:وگفتم نشستم کنارش است پاچه دست کمي که کردم احساس.بود بودومنتظرمن

 داب تا تونیم مانمي گفتي که طور وهمین باهستش حق نظرم به موافقم من... من متین:آيسا

 .کنیم اينطورزندگي

 نکني؟؟ قبول توني مي گفتم که همونطور مطمئني؟؟ آيسا:من

 ...من فقط...،فق مطمئنم نه:آيسا

 فکر چي من ي تودرباره ، دخترخوب: وگفتم خنديدم حرفش شدن قط و آيسا شدن باسرخ

 . رم نمي جلوتر ازحدخودم من کردي؟؟تاتونخواي

 زدم آمیزي شیطنت لبخند آيسا وهواي حال کردن عوض براي. پايینه سرش آيسا هنوز ديدم وقتي

 !!اول شروع براي واما: وگفتم

 اليودرح بردم روسريش ي گره سمت وبه کرد،دستم نگاه من به باتعجب رابلندکردو سرش آيسا

 بپوشوني وخودتو کني رعايت حجاب من جلوي نداري حق ديگه: گفتم کردم مي راباز گره که

 فهمیدي؟؟

 نگفت دادوچیزي راتکون سرش آيسا

 خوشم. گي مي بم نبود خوب ياحالت کنه دردمي سرت وقتي بعدم به ازاين راستي:دادم ادامه

 من جز دونستن مي همه بودم شوهرت من ،مثال بگي بم تا باشي موت روبه اوندفعه نمیادمثل

 ديکر قرض ازساناز وقتي شدم ناراحت خیلي گي مي بم داشتي احتیاج هم چیزي پولي واينکه

 ... نگه کس هیچ قراربودبه فهمیدي؟؟ساناز توازکجا:گفت باتعجب آيسا

 ديدمتون دانشگاه توحیاط نگفت سانازبم:من

 بشي ناراحت کردم فکرنمي متاسفم: آيسا

 کن درست غذاحاظري يه گلت شوهر براي بلندشو ،حاال آفرين: من

 کردي؟؟ وفراموش چیزي شمايه متین آقا نچ:زدوگفت آيسالبخندي

 چي؟:من
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 رايب قرارمون ديگه که ،حاال بانو به کمک:کردوگفت اشاره خودش زدوبه امیزي آيسالبخندشیطنت

 کنید کمک من به داريد وظیفه شما شده تموم من کارکردن

 بانو؟؟؟:وگفتم خنديدم

 دوبهبلندش آيساهم رفتم مبايلم طرف وبه بلندشدم خورد زنگ گوشیم که بده جواب خواست آيسا

 .رفت آشپزخونه

 آرياوکجاگذاشتي؟؟ شرکت ي پرونده متین الوسالم:رامتین

 اونجانیست؟ آبتین مگه باشه آبتین رومیز کنم فکر سالم:من

 خداحافظ فعال رفت پیش دوساعت نه:رامتین

 خداحافظ-

 رفتم آشپزخونه طرف وبه گذاشتم میز وروي گوشي

 داشتید؟؟ الزم کمک شما بانو:من

 گفت؟ مي چي رامتین وبخور غذات خوادبشین نمي:آيسا

 خواست شرکتارامي از يکي ي پرونده: من

 کرد مي بازي باغذاش داشت که افتاد آيسا به چشم که بودم خوردن غذا مشغول

 خوري؟؟ چرانمي:من

 متین؟ گم مي.. خورم مي:آيسا

 هوم؟:من

 هابگیم؟ بچه به نظرت به:آيسا

 میگیم بشون بهتربشه تیام بذار....اره:وگفتم فکرکردم کمي

 اينجانبودن االن نبود من بخاطر اگه نگرانم خیلي پريساوتیام برا:آيسا

 ....ردنک وقبول صوري ازدواج اين خودشون ،پريساوتیام آيسا:وگفتم گذاشتم رادربشقاب قاشقم
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 ريساشوهرپ جورايي يه آبتین ،درسته صوري ازدواج گي مي خودتم متین:وگفت آيساپريدتوحرفم

 ونمیذاره پريسا دنبال وهمش کنه مي روي زياده داره خیلي ديگه آبتین میاداما حساب به

 بخوره جم پريساازپیشش

 تونن يم خودشون ببینیم ،بذار باشي نداشته کاري وابتین پريسا به فعال خوام مي آيساازت:من

 . میاره وبدست حافظش کم کم هم ؟؟تیام يانه بربیان زندگیشون ازپس

 مي. بود مشغول غذاش خوردن نزدوبه حرفي که آيساانداختم به نگاهي حرفام شدن بعدازتمام

 . پريساوتیامه نگران هنوز دونستم

 آبتین

 

 نبود ممه برام. بود نکرده راآماده صبحونه پريسا دوباره رفتم آشپزخونه طرف وبه بلندشدم صبح

 ريساپ به خواستم مي ولي. شرکت رفتم ومي خوردم مي خودم همیشه.يانه باشه آماده صبحونه که

 هک گذره مي اي هفته يک روز ازاون. بده وگوش تاچیزيه گرفتم مي سخت بش بايد بگیرم سخت

 .دم مي ازارش وبادستورام دم مي دستور بش دارم همش

 نداشتم اين جز اي چاره ولي شدم مي پريسا ناراحتي باعث که فرستادم مي لعنت خودم به

 .شد بدترمي خانم رفتم پیش درست و بامهرباني هرچي

 ريسا،پ پريسا:وگفتم دادم راتکون پريسا شدم اتاق ووارد کردم ودروباز رفتم پريسا اتاق طرف به

 تو؟ دوباره باز هم:کردوگفت راباز چشمايش حالي بابي

 ببینم دشو،بلن کني مي راآماده صبحونه بلندشي صبح گفتم ديشب:وگفتم کشیدم رادرهم ابروهايم

 . چه من به بروديگه بخور کوفتي يه خودت:کردوگفت اخم

 کنم بلندت ياخودم شي بلندمي: گفتم پريسا حرف به توجه بي

 تا دمش پريسا ومنتظر نشستم صندلي روي. رفت آشپزخونه طرف به بلندشدو باغرغر پريسا

 . رابیاره صبحانه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

224 

 

 ناز ازخواب که که کنه گیر گلوت تو الهي: گفت اروم ذاشت مي وجلوم چايي که درحالي پريسا

 کردي بیدارم

 بخور صبحونه بشین کجا: گفتم کردم ودرهم ابروهام کنم وکنترل خندم کردم سعي

 بخوابم برم خوام مي: گفت باغیظ

 مي روخدات آبتین. رونرفته از هنورم گیرم مي سخت بش دارم هفته ؟؟يه کیه ديگه اين گفتم تودلم

 بیني؟؟

 سرجات بشین:گفتم باتحکم

 زد زل من به وبااخم روم روبه ونشست کرد اخمي

 يم واماده صبحونم شي بلندمي زود بعدصبح به ازاين:گفتم خوردم رامي ام صبحونه که درحالي

 هن ساعت.خوري ومي صبحونت کنارم شیني مي کني بازي بااعصابم که اين بدون بعدهم. کني

 ....... ارايشگاه میري دنبالت میاد ساناز شو اماده

 ندارم ارايشگاه به نیازي من:وگفت توحرفتم پريد

 که انداختم پريسا ابروان به ؟نگاهي نداري نیازداري چي به تو نپرسیدم سوال ازت من:من

 .بود کرده راحفظ اش دخترانه ي چهره وهنوز بود رابرنداشته ابروهايش ديگه عروسي بعدازشب

 .کني رفتار شرايطت با بايدمتناسب و متاهلي زن تويه:دادم ادامه

 دوخت میز وبه گرفت راازم نگاهش بااخم

 کرد سالم شدو ساناز سوارماشین به بااخم پريسا

 نکنما، سفارش دوباره ساناز:وگفتم رفتم ساناز ي شیشه طرف به

 دوخت چشم من به وبلندکردوباعصابانیت سرش پريسا من باحرف

 .....کنه کوتاه نه بزنه رنگ نه بزنه دست نیست الزم و موهاش:دادم ادامه

 گي مي چندبار باش:سانازخنديدوگفت

 پريسا دونبال بیام خودم بزن زنگ شد تموم کارش باش:من
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 .رسونمش مي کاريه؟؟خودم چه:ساناز

 جايي بريم بايد نه:من

 خداحافظ باش: ساناز

 رفتم شرکت سمت وبه شدم ماشین سوار باساناز بعدازخداحافظي

 سالم: گفت بلندشدو من باديدن منشي

 شده؟ شروع جلسه سالم:من

 جلسه بريد تااومديد گفتن برادرتون شده شروع هست ساعتي ربع بله: منشي

 نمي دمزن ومتین رامتین ديگه بار اين بودم کرده دير دوباره رفتم سالن سمت وبه دادم تکان سري

 .ذارن

 رفتم صندلي طرف به بوداروم دادن توضیح مشغول من به پشت متین شدم وواردسالن درزدم

 . نشستم رامتین وکنار

 رااوردي؟ پرونده: کردوگفت نزديک وبم سرش رامتین

 کردم کاملش ديشب اره:من

 هک گفت توگوشش وچیزي داد رادستش پرونده و رفت متین طرف به و راگرفت پرونده رامتین

 .بشه دادن توضیح مشغول ودوباره بندازه بم گذرا نگاهي متین شد باعث

 رانمي پرونده اگه دوني مي:اومدوگفت سمتم به باعصابانیت متین سالن شدن خالي و بعدازجلسه

 شد؟ مي چي اوردي

 اوردم که االن:گفتم باپرويي

 داديم؟؟ بت کي را پرونده اين دوني مي کشیدي زحمت:رامتین

 ديگه باشد:من

 پريسا
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 ينجاستا جالب بعد بودبیاددنبالم سانازگفته به هماهنگي بدون آبتین که بود خورد اينقدراعصابم

 ادمد مي جوابش باداد گفت مي هرچي سانازبیچاره که بودم کفري اينقدر. ده مي نظر صورتمم برا

 پايینه آبتین: کردوگفت من روبه باخنده ساناز شد تموم کارم که ازاين بعد

 ینماش باديدن و رفتم پايین طرف به و وپوشیدم ومانتوم وکالهم کردم اخمي ساناز خنده درجواب

 . وسوارشدم رفتم ماشین سمت به آبتین

 ؟؟ بريم خوايم مي کجا:گفتم کردن سالم بدون

 خريد ريم ،مي بگیر ،بعدگارد برسي ازراه بذار: آبتین

 دارم چي همه خريد؟؟؟من: من

 داري؟ چي همه چطور وتنگ کوتاهن همش هاتم مانتو ،تازه نداري شال تويه: آبتین

 چي؟ يعني:من

 . کنار بذاري و پیراهنات درواقع کوتاه مانتو و پسرونه ورفتار کاله بايد اينکه يعني:آبتین

 بینم نمي تغییر به نیازي من:گفت باعصابانیت

 بینم مي امامن:وگفت برگشت طرفم به باخونسردي آبتین

 رامتین

 اوردم تبابدس ترسیدم مي.  کنیم صبر بايد گفت مي بودودکتر نیاورده وبدست حافظش هنوز تیام

 ازدواج ي درباره که دروغي به اينکه براي.  وبفهمه گفتم بش تااالن که دروغايي همه حافظش

 شهب ثابت بش که اين ي برا شد مرخص ازبیمارستان که اول شب ازهمون نکنه شک گفتم بش

.  نهک وعوض جاش نداره حق بخوابه مشترکمون اتاق تو همیشه مثل گفتم بش نداره وجود اريايي

 . کرد مي وحفظ بودوفاصلش معذب خوابید مي شباکنارم که بااين

 داشت که باوضعیتي اورد رامي اريا اسم شد مي بودهرچي کرده ديونم اريا بااسم که اول دوروز

 ندوباپیشو اسمم و کنه مي صحبت راحت بام ديگه که میشه روزي دوسه.دانشگاه بره ندادم اجازه

 بنده نمي وجمع زنه نمي صدا

 !!کندي به اما کنه مي عادت شرايط و من به داره کم کم کنم مي احساس
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 اتاق طرف به ونديدم وتیام انداختم وپذيرايي حال به نگاهي.  شدم وواردخونه انداختم کلید

 . بود عروسیمون البوم ديدن ومشغول بود نشسته روتخت که رفتم مشترکمون

 اومدي؟ کي سالم: زدوگفت لبخندي کرد وبلندکردونگاهم سرش من سالم باصداي

 خوبي؟ االن:وگفتم رفتم طرفش وبه زدم لبخندي

 رامتین؟.. مرسي:تیام

 بله؟:من

 .. شناسم نمي توعروسیمونن که افرادو ازاين چندتا من رامتین:تیام

 کنم مي ومعرفي شناسي نمي که يي اونا میام بعد کنم وعوض لباسم بذار:من

 شد مشغول عکسا ديدن به دوباره دادو تکون سري

 خب: وگفتم نشستم کنارش لباس بعدازتعويض

 کیه؟ آقا اين: کردوگفت اشاره بود وايستاده کنارم پدرام که عکسي راروي دستش تیام

 باران پسرعموي نامزدو: من

 زد مي حرف ازش همیشه باران که همونیه پدرامه پسره اين پس واي:گفت باشوق

 اومده؟ يادت چیزي: گفتم حالي خوش با

 نه... ها:تیام

 ...وگفتي واوردي پدرام اسم تازه خودت:من

 بودمش نديده حاال تا ولي بود پدرام عاشق دبیرستان ازاول باران اخه نه: تیام

 بعدي؟ خب... آهان:وگفتم کردم پوفي

 کیه؟ داداشمه بغل تو که کوچیکه بچه اين:تیام

 برادرت بچه:من

 شدم هم عمه من پس وايي: گفت باذوق دوباره تیام
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 ودوبار نه يکبارم تازه اره:من

 شدم؟ دوبارعمه تاحاال من گي مي راست وايیییي:تیام

 اره:من

 ادهبرادرز حتي من که بده خیلي:گفت باناراحتي شدو تبديل غم به تیام شاد چشمان لحظه يک

 .نمیارم ياد به هامم

 اين وبا خودت نیست ،الزم میاري وبدست حافظت کم کم عزيزم:وگفتم راگرفتم دستش

 .کني چیزاناراحت

 فکرمي اماهرچي اشناست خیلي وايستاده؟قیافش پريسا کنار کیه پسر اين راستي گم مي: تیام

 نمیاد يادم کنم

 سپهره:وگفتم کردم کردنگاه مي اشاره تیام سپهرکه عکس به

 شده آقايي چه سپهره اين وايي:گفت باشوق دوباره تیام

 غذابخوريم بلندشوبريم بسه:وگفتم گرفتم وازتیام البوم

 ومشغول ذهنم خیلي که سوالیه يه رامتین:گفت تیام که بودم خوردن ومشغول بودم نشسته سرمیز

 کرده

 بگو:من

 داشتیم؟؟ رابطه.. باهم... ما.... ما:تیام

 رسیدم؟پ بدي سوال:دادوگفت دستم ابي تیام افتادم کردن سرفه وبه غذاپريدتوگلوم تیام باحرف

 کنه؟ ومشغول بايدذهنت سوالي ،چراهمچین نه: من

 يانه؟ دخترم هنوز....هنوز بدونم که مهمه برام:وگفت باالانداخت اي شونه تیام

 يانه؟ داشتیم نظرخودت به کرديم ازدواج باهم چهارماهه سه مااالن:وگفتم کردم راريز چشمانم

 نگهگ برام توداشتم به نسبت گي مي تو که عشقي هنوز من نده جواب وباسوال سوالم رامتین:من

 مي ولي کرديم ازدواج گفتي چهارماهه سه که دونم يانه؟؟مي بودم عاشقت واقعا دونم نمي هنوز
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 ايبر من بوده چطور رابطمون رفتیم تاکجاهاپیش گي تومي که اي ماهه چهار سه اين بدونم خوام

 بوديم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،خوشبخت بوديم خوشحال باهم بودي؟؟؟اززندگي چي من بودم،توبراي توچي

 ..... ،نداشتیم نه: گفتم وباکالفگي گذاشتم ودرظرف قاشقم

 خواستیم؟ ماهمديگرومي گفتي بوديم؟توکه ماعاشق گفتي توکه چرا؟:وگفت پريدتوحرفم

 هم تو کردم خواستگاري و اومد خوشم ازتو من... ،من داشتیم سنتي ازدواج يه وتو من تیام:من

 نداشتیم رابطه ولي شديم همديگه عاشق کم کم کرديم ازدواج باهم که بعد دادي مثبت جواب

 تااون چهارماه سه اين تو ما... بدم فرصت بت خواستي و نداشتي امادگیش وت چون... چون...

 . نداشتیم مشکلي باهم میاد يادم که جايي

 من اچر ي چیز يه ،ولي گذاشتي احترام خواستم به که ازت ممنوننم باشه اينطور واقعا اگه: تیام

 ...چرا ونداشتم آمادگیش

 بگم؟؟؟؟؟ وچي يکي اين حاال بقیش اينم گفتي دروغ بفرما گفتم باخودم

 يم دونم نمي من خواستي تونمي اينکه درباره نداره وجود ودروغي حقیقته گفتم که اينايي:من

 سوالي همین ،براي کردم ازدواج بات چیزا اين براي من کني فکر وتو بپرسم ازت ترسیدم

 نپرسیدم

 مرسي: تیام

 وبخور غذات ديگه حاال:من

 آيسان

 

. دمش مي نگران براش داشتم کم کم بود نشده پیداش متین بودوهنوز گذشته شب ده از ساعت

 . بود خاموش مبايلشم.  خبرنداشتن ازش آبتینم و رامتین

 رفتم راهرو طرف به و دربلندشدم باصداي

 شد واردخونه آبکشیده سرووضع با متین

 سالم:متین
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 بودي؟؟ کجا خوبي؟؟ سالم: من

 ديرشد تابیام بودن بسته خاطربارون به ها راه بعدم بود شده تصادف کردم ببخشیدنگرانت: متین

 دادي؟ نمي وجواب گوشیت چرا: من

 شد خاموش:متین

 ذارم غذارامي من بگیري دوش يه تاتو خب خیلي:من

 باش:متین

 زد صدام متین که بودم غذاتواشپزخونه وصرف متین گرفتن بعدازدوش

 ايسا:متین

 بله:من

 کنیم نگاه اوردم فیلم بیايه:متین

 فیلمیه؟؟ چه:گفتم رفتم مي حال به که درحالي

 ترسناکه:گفت و برگشت سمتم متین

 خوره مي خودت درد به:من

 چرا؟... ا:ِمتین

 یداربمونمب بايد صبح تا که وببینم اين خوابم مي باهزاربدبختي شب طور همین: وگفتم کردم اخمي

 . تنهايي ده نمي حال اينجورفیلما بیاديگه:متین

 اعتراف؟ يه متین:من

 چي؟:متین

 .نذارم وهمر چشم صبح تا بايد وببینم فیلم اين بعداگه.  ترسوام خیلي من باشه خودمون بین:من

 خوابم مي پیشت خودم شب من کوچوي بیا:کردوگفت وباز دستاش متین

 متین.. اِ :وگفتم کردم اخمي
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 .نخوابي جدا ديگه که خوبیه بهانه اصال... نداره اِ:متین

 هنوز اما: گفتم باترديد

 .کني عادت بايد ديگه کم کم نداره واگرم اما ، خورمت نمي که من آيسا:  متین

 نکنیا؟ اعتراض بخوابي نذاشتم شب اگه ،ولي خودته میل باشد: وگفتم کردم پوفي

 شد بیاشروع: کردوگفت اشاره خودش کناره به متین

 فیلما ازاين وقت هیچ پريسا برعکس بود پیش سال سه بودم ديده ترسناک فیلم که باري اخرين

 جن ي درباره فیلم بود درست حدسم شدم کردن نگاه ومشغول نشستم کنارش. اومد نمي خوشم

 . برد نمي خوابش ازترس وشب انداخت مي هیجان وبه ادم که بود فیلمايي بودازاون ارواح و

 ورتص باديدن. شد مي تر ونزديک نزديک دختره به داشت طور هین سايه فیلم بهر تو بودم رفته

 دستي شد باعث که کشیدم جیغي فیلم دختره باجیغ بود دخترايستاده روي روبه که وحشتناکي

 . بکشه خودش وسمت ومن بشه حلقه کمرم دور

 اينجام من:کرد زمزمه گوشم کناره اروم متین

 . بودم شده حضورش متوجه تازه متین باحرف

 سايه که جاهايي کردم اينبارسعي ولي دوختم تلوزيون وبه نگاهم دوباره و گرفتم محکم و دستش

 . بگیرم وازتلوزيون نگاهم میشه نزديک وروح

 . شد بدتموم باپايان فیلم مکافات باکلي باالخره

 مي عيس که درحالي ازفیلم قبل حرفش بايادآوري نشستم متین توبغل ازترس که افتاد يادم تازه

 بخیر شب: گفتم و بلندشدم ندم بودنشون تووجودم هنوز که ترسم کردم

 ي تهدربس و اتاق تو باواردشدنم. رفتم اتاقم به سريع باشم ازمتین حرفي منتظر که ازاين وقبل

 اتاق

 االح کشیدم خودم راروي پتو و نشستم تخت روي رفتم تخت طرف و کردم نگاه اطرف به باترس

 ؟؟؟ تواتاق بخوابم چطور امشب من

 پیچوندم خودم دور رابیشتر پتو مرده ترسناک وقیافه فیلم بايادآوري
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 بله؟؟: گفتم در باصداي

 نیومد شدوصدايي درزده دوباره

 ترسم مي خدا به نکن اذيت تويي اگه متین:گفتم باترس

 ، سوخت دلم که حیف:کردوگفت دروباز باخنده متین

 ترسم مي گفتم که من ديگه نکن مشخره: گفتم بابادلخوري

 دتشريفشی بلندمي شما جدابخوابه زنم بعد به ازاين نمیاد خوشم گفتم منم:شدوگفت جدي متین

 خوابید مي خودمون تواتاق میاريد

 مفیل موقع که خوام مي معذرت. ترسم مي واقعا نبودمن بهانه خدا به زدم که حرفي اون متین:من

 نمک قالب وبت خودم ترسیدم اينکه بخاطر که اينجورفکرکني دربارم خوام نمي بودم بغلت تو

 گفتم نم کنم فکرنمي اينطوري وقت هیچ من چیه حرفا اين:وگفت نشست وکنارم کرد اخمي متین

 هچیه؟؟مگ براي خواهي معذرت اين بعدشم.  قالب نه کني عادت بم کم کم که خوبیه ي بهانه اين

 بلندمي بخوابه جدا شبازنم نمیاد خوشم منم ، کنیم زندگي ديگه هاي خانواده عین کم ماقرارنبودکم

 حرفاراباهم واين خجالت اين شوهرتم من درضمن. خوابي مي خودمون تواتاق میاري تشريف شي

 .  نداريم

 . کردم حفظ باش وفاصلم خوابیدم متین کنار تخت روي خجالت با

: فتگ کنارگوشم و کرده حلقه کمرم رادور دستش کردو وکمتر فاصلش خجالتم به توجه بدون متین

 .کني عادت کم کم بايد

 . نهادم هم راروي چشمانم و نزدم حرفي بودم معذب هنوز که بااين

 تخابان مشغول درکمد که انداختم متین به ونگاهي بیدارشدم ازخواب تخت خوردناي باتکون صبح

 . بود لباس

 کردم؟ ،بیدارت متاسفم:گفت من باديدن

 دانشگاه؟ ري مي سبکه خوابم من نه: من

 شرکت برم بايد نه:متین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

233 

 

 خوري؟ مي صبحونه:من

 نرفتیم چندوقته مامان ي خونه بريم کن هنگ هاهما بابچه اومدم وقتي شده ديرم نه:متین

 باش:من

 مبايلم ايصد که نشستم تابم لب پاي خونه وجورکردن جمع بعدازکمي و بلندشدم متین بعدازرفتن

 دادم جواب سريع باران اسم باديدن بلندشد

 پیداشدي؟؟ کم خانوما خانوم سالم:من

 !گیريد نمي تحويل شوهرکرديد ازوقتي شما سالم:باران

 ؟؟؟؟؟ من: من

 کنم دعوتتون براعروسي زدم ،زنگ بیخي: گفت خنديدو باران

 شد؟؟ رسمي گي؟؟باالخره مي راست واي: من

 .میشه ماهي يک اره:باران

 بگي؟؟ بايد بعدتواالن:من

 خاموشه؟؟ چراخطشون وپريسا تیام ايسا بودراستي شلوغ سرم: باران

 داده راازدست اش حافظه که میشه اي چندهفته تیام بود شلوغ سرمون ماهم راستش:من

 نمیاد يادش هیچي ؟؟يعني چي:باران

 نمیاد يادش هیچي بعد وربه ازاون اما ويادشه سالگیش تاشونزده نه:من

 گفت؟؟ چي دکتر:باران

 ه کماي شايد فردا شايد بیاره وبدست تاحافظش کشه مي چقدرطول نیست معلوم دکترگفت:من

 بیشتر ياحتي

 پريساچي؟ پس نداده وازدست حافظش ي همه حداقل خوبه:باران

 لج دنده روي افتاده فعال پريسا واال: من
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 باکي؟آبتین: باران

 میزنیا ،حرفا بامن نه: من

 بگو بشون ،پس ها افتاده اتفاقاتي چه نبودم من:باران

 باش:من

 بگو سانازوسامانم به: باران

 خداحافظ حتما:من

 خداحافظ: باران

 ساوپري وتیام رامتین همراه اومدو دنبالم متین خونه کردن وجور وجمع باباران زدن حرف بعدازکمي

 .رفتیم مادرش ي خونه سمت به وابتین

 کرد راهنمايیمون پذيرايي سمت به و کرده استقبال ازمون باخوشحالي انديش نیک خانم

 خواستیدبريد مي جايي مامان:گفت مادرش بودن آماده باديدن متین

 ومريم پدرتون زهراسرقبر بهشت برم خواستم مي اره: انديش نیک خانم

 گرفت غم رنگ چشماشون لحظه يک براي که پسراانداختم به نگاهي

 کیه؟ مريم ببخشید:تیام

 خواهرمونه مريم عزيزم: رامتین

 ريم مي باهم همگي بلندشید:  وگفت انداخت جمع به نگاهي متین

 افتاديم راه زهرابه بهشت سمت به وهمگي کردن استقبال متین ازحرف همه

 ینهجلوبش خواستم انديش نیک ازخانم زياد وبااصرار نشستم عقب انديش نیک خانم احترام به

 . رفتیم وسرقبر شديم پیاده زهراهمگي بهشت به بارسیدن

 بودم اومده بامتین ازعروسي قبل يکبارم میومدم که بود باردومي
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 بیهش من گفتن مي وآبتین ومتین رامتین چرا بودم فهمیده بودم وديده مريم عکس که بعدازاين

 تدرش مريم وچشماي بودن ريز من چشماي که تفاوت بااين بودم مريم شبیه خیلي من.  مريمم

 . من تره زيبا تروالبته

 غولمش وتیام وپريسا. بود زده سنگازل به آبتین و کردن ريختن گالب به شروع ورامتین متین

 .بودن فاتحه خوندن

 .ودب باشوهرش نجوا مشغول لب زير بودوبالبخندو نشسته شوهرش سرقبر انديش نیک خانم

 وقت یچه انديش نیک وخانم وببینه انديش نیک خانم ي گريه که نشده وقت هیچ گفت مي متین

 مي انديش نیک خانم گفت مي نريخته هم اشک اي دانه حتي پدروخواهرش مرگ بعداز اونها جلو

 . بشن ناراحت ومريم پدرتون ما ي باگريه خوام نمي گفت

 فتگ سمیرا به انديش نیک وخانم برگشتیم انديش نیک خانم ي خونه به دوباره يکساعت بعد

 .کنه غذارااماده

 . بوديم خوردن ومشغول بوديم نشسته میز سر همگي

 مي بزرگ مادر کي من نگفتید: گفت ها بچه وهواي حال کردن عوض براي انديش نیک خانم

 شم؟؟

 ینکردوابت سرفه به شروع افتادوپريسا پريسا گلوي تو غذا انديش نیک خانم ناگهاني باحرف

 امتینر به نگاهي تیام. کرد مي اونگاه به رادربیاره پريسا حرص اينکه براي شیطاني بالبخندي

 . انداخت وپايین وسرش گرفت رامتین واز نگاهش سريع رامتین نگاه وباديدن انداخت

 دادم ادامه غذام به بندازم متین به نگاهي اينکه بدون من که ومتین موندم من

 منتظرجوابما من: کردوگفت ريزي ي خنده انديش نیک خانم

 امافعال نمبرسو ارزوتون رابه شما ازخدامه من مامان: وگفت پريساانداخت به شیطاني نگاهي ابتین

 خواد نمي پريسا

 نزد کردوحرفي نگاه ابتین گردبه باچشمايي پريسا

 هنوززوده حرفا اين براي مامان: متین
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 زوده؟؟؟؟؟ هنوز!  گذشته ازعروسیتون چهارماهه تقريبا: اندش نیک خانم

 نداريم قصد فعال ما اما دونم ونمي آبتین و متین: رامتین

 داريم وقت هنوز و کرديم ازدواج باهم نیست وقت ماخیلي اره: متین

 زوده است بچه پريسا فعال ازشوخي جدا: آبتین

 دنش اونقدربزرگ پسرام که حالم خوش: زدوگفت لبخندي انديش نیک خانم تصوراتم برعکس

 . شمارابسنجم خواستم مي فقط حرفم بااين من ، بربیان زندگیشون ازپس تونن ومي

 و خودتون ساختن روي تمرکزتون فعال خوام مي اش موقع امابه باشم داشته نوه دارم دوست من

 . باشه احساساتتون

 یمدوخت اوچشم به وباتعجب برگشتیم انديش نیک خانم طرف به همه انديش نیک خانم باحرف

 

 .کرديم نگاه انديش نیک خانم به وباتعجب برگشتیم همه

 .شد خوردن خنديدومشغول حرفي بدون انديش نیک خانم

 ؟؟ باشه وفهمیده چیز همه بود ممکن يعني

 .بود خوردن غذا مشغول متفکر که کردم نگاه متین وبه برگشتم

 برگشتیم خونه وبه کرديم خداحافظي نشستن بعدازغذاوکمي

 وفهمیده؟؟ صوري ازدواج جريان مادرت نظرت به: وپرسیدم برگشتم متین طرف که بوديم توراه

 فکرنکنم:کردگفت مي رونگاه جاده که طور همون متین

 .شديم خونه وارد ها بچه همراه. رسیديم خونه به که بعدازاين

 بارانه عروسي ديگه ي اخرهفته:وگفتم وپريسانشستم کنارتیام

 ياپدرام؟:تیام

 اره:من
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 کرد خرش باالخره:پريسا

 کرد پريسانگاه به ومشکوک برگشت بود راشنیده پريسا حرف که آبتین

 چته؟؟:کردوگفت اخمي پريسا

 شد هامشغول ان به صحبت وبه برگشت برادرانش طرف کردوبه پريسااخمي درجواب ابتین

 بده؟ اجازه فکرنکنم:وگفت انداخت ابتین به گذرا نگاهي پريسا

 چرا؟:گفت جا خبرازهمه بي تیام

 کرده پیدا مشکل باابتین چندروزه:من

 خودته، تغصیر:وگفتم برگشتم پريسا طرف به

 .... يا مني تودوست: پريسا

 ، بش پريدي خودت نداشت کاريت االن مثال بده حق ولي تو دوست: وگفتم حرفش تو پريدم

 ايسا اوف: پريسا

 میادبات راه باش خوب باش نرو وروعصابش چندروز اين: من

 .... گم مي ؟؟بت خواهرمن زني ومي خودت حرف بازدوباره:شدوگفت پريساعصبي

 ولش اصال: گفت ندادو راادامه حرفش خبره بي عروسي بودن ازصوري که تیام باياداوري پريسا

 .کنید

 نیاوردي؟ خاطر وبه چیزي توهنوز تیام:من

 فقط؟ نه:گفت باناراحتي تیام

 چي؟؟ فقط:پريسا

 نیست درست چیزا بعضي کنم مي احساس چرا دونم ،نمي دونم نمي: تیام

 مثال:من

 . کنه مي فرار ازسواالم ازبعضي کنم مي احساس رامتین رفتارهاي مثال:تیام
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 میشه درست چیز همه اوردي وبدست حافظت وقتي... ايشال فکروخیاله همه اينا: پريسا

 شايد:تیام

 تیام

 . بود نیومده يادم چیزي هنوز ومن گذشت مي ها روز

 بتونه هک باشه چیزي شايد وبگردم باوکمداتاق کشو کم گرفتم تصمیم رامتین رفتن بعداز امروز

 .کنه کمکم

 . نکردم پیدا بخوري بدر چیز تاشون سه تو که کشوبارفتم سمت به اول

 اآيینهج که بودم گشتن مشغول طور همین پیدانکردم چیزي هم اونجا که لباسارفتم کمد سمت به

 بودم نکرده دقت کمد چپ سمت به تاحاال بود يادم که جايي کردتااون وجلب نظرم اي

 عنيي کشیدم آن برروي ودستي رفتم قرارداشت کمد درپهلوي که متوسطي نسبتا آينه طرف به

 کنه؟؟؟؟؟؟؟؟ کمک حافظم به که باشه آينه پشت چیزي ممکنه

 کسع قاب قرارداشت عکسي قاب اينه ،درپشت کناررفت کشوبي دري مانند ،آينه اينه باکشیدن

 . برگردوندم خودم طرف به را قاب و رورابرداشتم به پشت

 .بود قاب دردون زيبا دختري عکس بودو شکسته قاب ي شیشه

 کرد؟ مي چکار اينجا دختر اين بودمش؟؟عکس ديده آمد،کجا مي اشنا خیلي دختر ي چهره

 تمشگذاش رو به پشت اينه پشت دوباره و گذاشتم درجايش را قاب سريع رامتین صداي باشنیدن

 . رابستم اي درآينه و

 دي؟ نمي جواب زنم مي صدات هرچي کني؟؟چرا مي چکار:شدوگفت وارداتاق رامتین

 کردم مي عوض لباس ببخشیدداشتم: من

 ومبايلت کارت سیم اينم: وگفت گرفت طرفم به کارتي سیم رامتین

 مرسي:من

 دي مي مطمئن وادماي همکالسیات به فقط شمارتم وسوزوندم يکي اون: رامتین
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 ديگه امر چشم:وگفتم کردم اخمي

 خواهشه نیست امر: خنديدوگفت من اخم باديدن رامتین

 دانشگاه؟ برم تونم مي دوازده ساعت رامتین:من

 دانشگاه؟:رامتین

 شد تموم بودهم گرفته برام متین که اي مرخصي شدم خسته اره:من

 رسونمت مي خودم شو آماده باش:رامتین

 رم مي باماشینم ،خودم برسونیم تو نگفتم من:من

  برمت مي خودم: کردوگفت اخمي باررامتین اين

 . بستم درومحکم و شدم ماشین سوار بابدخلقي

 . کرد وروشن ماشین و انداخت بم خونسردي نگاه رامتین انتظارم برعکس

 برم؟ خودم شد مي چي حاال: من

 ، وبیارمت ببرمت خودم بهتره فعال ولي شد نمي چیزي: رامتین

 . دوختم جاده وبه نگاهم و کردم اخمي رامتین خونسرد ي چهره به

 هک اي بدون و شدم پیاده سريع کنم خداحافظي ازرامتین که اين بدون دانشگاه به بارسیدن

 .رفتم دانشگاه طرف به سريع بندازم نگاهي

 هب کنم؟؟؟؟دستم وپیدا کالسم چطور ،حاال کردم غلطي چه فهمیدم تازه رامتین از شدن ازدور بعد

 ! گذاشتم جا رامتین ماشین وتو گوشي افتاد يادم که بردم کیفم طرف

 برگشتم عقب طرف به اسمم باشنیدن بودم آشنايي ي چهره دنبال کردم رايواش هايم قدم

 ؟ دي ونمي جوابم زنم مي صدات هرچي چرا تیام: اومدوگفت طرفم به پسري

 {کیه؟؟ ديگه اين خدايا} 

 نبود حواسم ببخشید: من
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 ! گوشیت اينم بیا: پسر

 يم چکار اين دست بود رامتین ماشین تو که گوشیم کردم نگاه شد دراز طرفم به که دستي به

 کنه؟

 کنه؟ مي چکار شما دست من گوشي بپرسم تونم مي ببخشید: من

 حافظت نبود يادم اصال:کشیدوگفت پیشونیش به دستي چیزي باياداوري انداخت بم پسرنگاهي

 ديدم و رامتین دانشگاه پارکینگ ،تو کالسیت هم و رامتین ي خاله پسر سامانم من دادي، وازدست

 .بدم بت وداد گوشي که

 ؟ بديد ونشونم کالس ،میشه مرسي: وگفتم وگرفتم گوشي

 منتظرتن دخترا بريم بیا اره:  سامان

 دخترا؟: من

 .ديگه وساناز آيسا:  سامان

 نشستم وکنارش رفتم طرفش به ايسا باديدن شدم کالس وارد سامان با

 سانازه؟ برادر گفتي که همونیه سامان اين ،آيسا سالم: من

 کردي؟ قدردير اين چرا اره:آيسا

 نمیاد يادم که دوني مي: من

 ؟ بامونه هم پريسا گفتي يادمه که جايي تااون: وگفتم انداختم وبرم دور به نگاهي

 کالساش بعضي ولي بامون اره: آيسا

 بامن که ناي از قبل ،رامتین آيسا: وگفتم برگشتم آيسا سمت به ديدم اتاق تو که عکسي بايادآوري

 نامزدي؟ دختري دوست اينه منظورم بود؟يعني کنه،باکسي ازدواج

 قبل القب فقط نه ،نامزدم نبودونیست دختر دوست اهل رامتین دونم مي من که جايي تااون نه:آيسا

 نرسیده شب که خواسته ومي کسي بوده سالش وسه بیست ودو بیست ،وقتي اشنابشه باتو ازاينکه

 پرسیدي؟ که شد ،چي
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  يانه بوده رامتین زندگي تو کسي ازمن قبل بدونم خواستم مي طوري همین:من

 پريسا

 

 بابا هن داره؟ دوستم بود گفته راست يعني کردم؟ مي فکر ابتین کاراي وبه بودم نشسته وان تو

 تو ؟ ره نمي جشن ديگه ؟ شده اينطوري رفتاراش چرا ،پس نیست عاشقم ديگه که گفت خودش

 عاشق هک باورکنم گرده؟يعني وبرمي شرکت ره مي زير سربه ؟ نمیشه پیدا دختر يه اسم مبايلش

 آبتین گي؟ مي چي پريسا وگفتم زدم پیشونیم به ،محکم برداشته ازکاراش ودست شده

 باشه عادي زنگیش داره دوست که متاهلیشه بخاطر فقط گفت که طور همون وعشق؟؟؟؟؟شايد

 ؟؟ باشه درخدمتش جور همه ،زنش باشه آماده غذاش خونه میاد وقتي

 شدم مي خل داشتم کم کم موندم خونه تو که ازبس اومدم بیرون وازوان کردم پوفي

 باديدن کردم وباز کمدم و شدم اتاق داخل. رفتم اتاقم طرف به و پیچیدم خودم دور را حوله

 کردم باز ودوباره وبستم کمدخالي

 بود خالي که انداختم اتاق به ؟؟؟نگاهي کجان خودم لباساي پس کردم اخمي

 نیست نگرد: آبتین

 من لباساووسايالي کني؟ مي چکار تواينجا: برگشتم طرفش به و کشیدم جیغي آبتین باصداي

 کجاين؟؟

 نشست تخت وندادوروي جوابم آبتین

 کجاين؟ لباسام ، باتوام آهاي:من

 اتاقمون تو: وگفت انداخت سرتاپام به نگاهي باخونسردي ابتین

 اتاقمون؟؟؟؟؟؟ چي يعني: گفتم کنم کنترلش کردم مي سعي که باعصابانیتي

 وشما من اتاق يعني:  ابتین

 ؟ کجاين جديده؟وسايالم شوخیه:  گفتم داشتم که موقعیتي به توجه بي

 ...مون.... ق.... تا....  ا:  آبتین
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 ي نفره يک تخت جاي به رفتم ابتین اتاق طرف به نداشت فايده اقا بااين کردن بحس نخیر

 من هاي وعطر ها اسپره که وجودداشت میزي اتاق ي گوشه و قرارداشت دونفره تختي همیشگي

 .بودن اون روي واون

 رنگارنگ لباساي باديدن کردم درراباز رفتم کمد طرف به وجودداشت ديگري کمد کمدش کنار

 بود کرده وحفظ خندش که برگشتم ابتین طرف به بااخم

 چین؟؟؟ اينا:من

 لباس معلومه: آبتین

 کجا من ايلباس زنم مي يخ دارم کم کم لطفا آبتین: گفتم کنم کنترلش کردم مي سعي که باخشمي

 هستن؟؟؟؟

 ديگه اينان بیني؟؟ نمي مگه: آبتین

 خودم؟ لباساي منظورم:من

 انداختمشون: آبتین

 زدي؟ دست من ي وسايال به اي اجازه چه به اصال ؟ انداختمشون چي يعني: من

 رانداريم حرف اين ماباهم تازه بینم نمي اجازي به نیازي: آبتین

 رماتاس ايناراگرفتم جاش به. رفت انداختم و پسرونت لباساي تمام: گفت که بزنم حرفي اومدم

 .وبپوشي يکیش بهتره نخوردي

 رفت بیرون ازاتاق باشه من از حرف منتظر اينکه وبعدبدون

 . یدموپوش کردم وانتخاب يکیشون حوصله بي انداختم بشون ونگاهي لباسارادراوردم يکي يکي

 . شدم خارج سشوارازاتاق جاي پرسیدن وبراي بستم سرم رادور حوله

 رفت توهم اخماش من باديدن بود تلوزيون تماشاکردن بودومشغول نشسته مبل روي آبتین

 کن وخشک موهات برو:آبتین

 خوام نمي:گفتم تباشیطن نشستم مي که ودرحالي کردم اخمي
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 خوري مي سرما کن وخشک موهات پريسا: ابتین

 خوام نمي:من

 وبه واروسش نشست کنارم برگشت دست به سشوار و رفت اتاق سمت به بلندشدو باعصابانیت

 ونشوندم وگرفت دستم که بلندشم خواستم زد برق

 بشین-

 .نشستم وسرجام ترسیدم ابتین صداي تحکم از بار اولین براي

 برگرد:وگفت کشید بیرون دستم رااز دستش ابتین

 . اونشستم به وپشت دادم وگوشت حرفش بزنم حرفي که اين بدون

 . شد موهام کردن خوش دراوردومشغول بودو توسرم که اي حوله

 چي تو به من اخه دختر: کردگفت مي خشک بودوموهام گرفته دردستش سشوار که درحالي ابتین

 مريض خوام؟فردا تورانمي بدي که کني؟؟من مي لجبازي بامن خوام مي و صالحت بگم؟چراوقتي

 باش خودت فکر به نیستي من فکر به اخه چکارکنم؟ من شدي

 .بدم بش نداشتم جوابي کردم نگاه ابتین وبه برگشتم

 .رفت اتاق سمت به کشیدو بیرون وازبرق بودبلندشدوسشوار فهمیده خودش که انگار

 بود شده خیره ديوار به بودو نشسته تخت روي ابتین رفتم اتاق سمت وبه بلندشدم

 ازابتین ديگه ناراحته وقته خیلي دونم مي بود نشده من متوجه که غرقه فکر تو قدر اين

 مي چي من اما باشم اورده وجود به من را ناراحتیا اين شدتمام نمي باورم نبود خبري شادوسرزنده

 میشه؟ طوري اين ابتین زندگي به باواردشدن دونستم

 ابتین:من

 بله:وگفت انداخت بم نگاهي نیم ابتین

 .زنم مي ش صدا چراالکي ندارم جوابي وقتي آخ

 نداري؟ شرکت امروز... چیزه: من
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 واومدم رفتم:گه ومي میزنه پوزخندي

 اومدي؟ کي رفتي؟ کي... ا: گم مي باتعجب

 بودي حموم اومدم وقتیم رفتم بودي خواب جنابعالي وقتي: ابتین

 خبري؟ بي شوهرت از که هستي زني جور توچه گه مي فهمم ومي پوزخندش منظور حاال

 ....،من قتملیا بي ، مسئولیتم بي ،من بردي تو ابتین باشد:گم ومي شینم مي تخت روي باناراحتي

 زبسا شدم خسته ، ام خسته زندگي ازاين من ابتین: گم مي و دوزم مي ابتین چشماي وبه نگاهم

 قيتواف طور به بیا لطفا...لطفا کنیم مي تحمل بزور ،همديگرو سازيم نمي ،باهم بديم باهم که

 ...ازهم

 رونبروبی نگفتم بت تاچیزي پريسا:  گه ومي ده مي فشار وروهم چشماش باعصبانیت ابتین

 ... ابتین ببین نه:گم مي حرفش به توجه بي

  بیرون گمشو ونبستم دهنت تا:گه ومي توحرفم پره مي ابتین

 آبتین

 خواب از کردم،صبح فکر امروز اتفاقات وبه گذاشتم هم وروي هام پلک پريسا رفتن بابیرون

 تو اپريس فهمیدم آمد مي ازحموم که آب صداي باشنیدن وبرگشتم رفتم شرکت به و بیدارشدم

 بردم خودم اتاق طرف به و درآوردم خريدم براش که و لباسايي رفتم ماشینم طرف به حمومه

 ي پسرونه لباساي وبیشتر بردم اتاقم کارگرطرف کمک به و بودم داده سفارش که کمدوتختي

 .کردم منتقل اتاقم وبه شخصیش ووسايل انداختم وبیرون پريسا

 . کنم امتحان هم راه اين خواستم مي اما.  شه مي پا به جنجالي امروز بودم مطمئن

 و خودم خیلي رفت ضعف براش دلم کمرش دور ي وحوله خیس باصورت پريسا اومدن بابیرون

 . نگیرم درآغوشش و نرم سمتش به که کردم کنترل

 .بود شده بامزه واقعا غلیظش اخم و حالت دراون

 تپش لبخندم و کردم اخمي بودم خريده براش که لباسي باديدن ازاتاق پريسا اومدن بابیرون

 کن وخشک بروموهات: وگفتم کردم مخفي عصابانیم ي چهره
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 زابروانشا ويکي نشست کنارم ريلکس بده نشون واکنش پريسا بودم منتظر که انتظارم برخالف

 خوام نمي:وگفت انداخت راباال

 بودم کرده راحفظ خود ي چهره هنوز که درحالي بود وخواستني عجیب چیش همه دختر اين

 . برگشتم باسشوار و رفتم اتاق طرف وبه بلندشدم

 بشین: گفتم بود بلندشدن درحال پريساکه به وباتحکم زدم برق وبه سشوار

 . نشست کن گوش حرف مقاومتي هیچ بدون پريسا

 روي وکوتاهش تیکه تیکه موهاي شد باعث که درآوردم را بود پیچونده سرش دور که اي حوله

 .بیفتند صورتش

 . شدم کشیدن سشوار مشغول و زدم کنار راازصورتش موهايش بالطافت

 پريسا کنار در که حسي همچین وقت هیچ ولي بودند دوروبرم زيادي رنگارنگ هاي شايددختر

 .نداشتم تجربه کدوم باهیچ راداشتم

 رادگرگون آوردوحالتم مي هجوم ذهنم به مختلفي هاي احساس نزديکي همه اين و پريسا تن بوي

 .کرد مي

 اين توانستم مي تاکي کشیدم دراز تخت وروي رفتم اتاق طرف به و کشیدم راازبرق سشوار سريع

 باشم؟ وصبور بگیرم ازپريسا چشم تونستم مي ؟تاکي کنم راتحمل وضعیت

 .کردم رابازوبسته هايم وپلک کشیدم عمیقي نفس اتاق به پريسا شدن داخل با

 واستمخ وبافرياد شدم عصاباني بیاره زبون به خواست مي پريسا که اي وکلمه پريسا باحرفاي ولي

 .بره بیرون ازاتاق

 فهمیدم نمي

 کند مراتحمل تواند نمي که هستم وحشتناک ؟اينقدرمن اصرارداره طالق اينقدربه چرا فهمیدم نمي

 مي اورا هنوز پريسا نداشتن ؟چراباوجوددوست خوام مي و زندگي اين من ها اين چراباوجود

 .بود عاجز ها ان ازدادن هم قلبم که هايي خواستم؟جواب

 متین
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 .مکنی عوض هم به نسبت وديدمون حس کرديم مي وهردوسعي خوابید مي کنارم آيسا شب ازاون

 و يديد تونستم کم کم اما بیام، کنار باخودم تونستم ونمي افتادم مي مريم ياد آيسا باديدن اوال

 کردم مي هتوج که حاال. نیفتم يادمريم آيسا ديدن با ديگه و بدم وتغییر داشتم آيسا به نسبت که

 .وجوددارد وآيسا مريم بین زيادي هاي فرق ديدم مي

 عضيب بشه متوجه خودش که اين بدون اما نکنه رفتار گذشته عین ديگه کنه مي تالش داره ايسا

 .ره مي رواعصاب کاراش از

 فاصلش خوابم مي کنارش وقتي شبا ، رفتنه وطفره کردن فرار حال در مدام کنم مي احساس

 ینهش مي ،کنارم کنه مي نگاهم وقتي کرده تغییر رفتاراش. ره فرومي خودش تو و کنه مي وحفظ

 .خجالتي و معذبه...  گیرم ومي ،دستش

 . شدم وواردخونه کلیدوانداختم

 شنیدم اشپزخونه واز ايسان صداي اوردم ودرمي کفشهام که درحالي

 . است اماده غذا کني وعوض تالباسات متین:ايسا

 هشوک ديدم مي که ازچیزي.  رفتم اشپزخونه طرف به لباس بعدازتعويض و رفتم اتاق طرف به

 !وشلوارک تاپ با آيسا شدم

 و بود کرده جمع سرش باال وباکلیپس ،موهاش ديدم مي وشلوارک تاپ رابا ايسا که بود باراول

 ريشروس فقط نکنه حجاب خونه تو ديگه قرارشد که ازاين بعد بود پوشیده اي تیره وشلوارک تاپ

 يادش هک غذابوده سرگرم اينقدر پوشیدمطمئنا مي بلند آستین لباساي چنان هم اما بود وبرداشته

 . کنه وعوض لباساش رفته

 کردم خودم حضور رامتوجه ايسا سالم باگفتن و زدم لبخندي

 زوداومدي؟ علیکم سالم: زدوگفت لبخندي دراشپزخونه درچهارچوب من وباديدن برگشت ايسا

 اومد زود رامتین امروز: گفتم رفتم مي سمتش به که درحالي

 نم ببخشید واي: وگفت گرفت وازم نگاهش سريع بود شده سرووضعش ي متوجه تازه که ايسا

 میام االن
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 کجا؟؟؟: گفتم شیطنت وبا کشیدم خودم سمت وبه وگرفتم لختش بازوي

 باکالفگي کنه خارج دستم واز بگیروبازوش وازم نگاهش کرد مي سعي که درحالي

 کنم عوض و لباسام...برم.. سردمه...سر...س:گفت

 تري داغ ازمنم که تو: گفتم شیطنت وبا گذاشتم سرخش صورت وروي دستم

 شینب خواد نمي: گفتم و نشوندمش کنارخودم بدم بش اي ديگه اعتراض فرصت اينکه بعدبدون

 . وبخور غذات

 . اورد نمي باال بودو انداخته وپايین سرش مدت تمام

 آيسا: من

 بله..ب:گفت کنه وکنترل بغضش کرد مي سعي که درحالي ايسا

 ي چانه طرف وبه ودستم کردم کج خودم طرف روبه ايسا صندلي و گذاشتم بشقاب روي و قاشق

 . اوردم وباال وسرش بردم ايسا

 نمي خجالت همسرش از که ،آدم شوهر براي نه اما خوبه خجالت خانومي:  وگفتم زدم لبخندي

 .کشه

 .......من......مم.....م:گفت بابغض و انداخت من به نگاهي آيسا

 و اشارم انگشت باخنده شدند جاري صورتش روي هايش واشک شکست آيسا بغض يکدفعه

 نبودي؟ خجالتي اينقدر که تو...  هیسس: گفتم و گذاشتم بینیش روي

 دوخت پايین به و گرفت راازم نگاهش ايسا من باحرف

 وارام کردم نزديک گوشش ي الله به را سرم گرفتم واورادراغوش ندادم بش حرفي ي اجازه

 نگیر ازم و نگات وقت هیچ:گفتم

 کرد پرواز تلفن سمت جداشدوبه ازم سريع ايسا تلفن بازنگ

 مامان سالم: ايسا

- 
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 هردوخوبیم ممنون-

- 

 میايم اره-

 کرده درست صبح آيسا که شربتي وپارچ کردم وباز ودريخچال گذاشتم درظرفشويي را ظرفا

 . ودررابستم نهادم يخچال رادر پارچ و ريختم ودرلیوان اوردم بیرون بودوازيخچال

 .گرفتم طرفش رابه لیوان و بودرفتم بامادرش صحبت مشغول هنوز که ايسا سمت به

 . کرد تشکري لب وزير گرفت ازدستم راارام لیوان

 بتيشر لیوان کردم مي اونگاه به که درحالي و نشستم رويش وروبه دادم تکان سري ايسا درجواب

 نوشیدم مي ارام وارام دادم مي راتکان بود دردستم که که

 برسون سالم: من

 میرسونه سالم متین: وگفت انداخت بم نگاهي ايسا

 وباکالفگي انداخت من به نگاهي نیم دوباره ايسا که گفت چي انديش نیک خانم دونم نمي

 خداحافظ باش:گفت

 گرفت وازدستم خالي لیوان اومدو سمتم به ايسا تلفن کردن قط با

 شده؟ چیزي:من

 میايم کي بدونه خواست مي نه:گفت ارام رفت مي اشپزخونه سمت به که درحالي ايسا

 : وگفتم دادم نشان تفاوت رابي خودم راحتیش براي معذبه هنوز دونستم مي

 باران؟ عروسي برا

 اره:گفت ارامي به نکنه نگاهم کرد مي سعي که کشیددرحالي عمیقي ايسانفس

 هست کي:من

 جمعه:ايسا

 حرکت شنبه چهار کنم مي هاهماهنگ بابچه است دوشنبه امروز:وگفتم فکرکردم کمي
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 آيسا

 

 

 . بود خواب هنوز که انداختم متین به ونگاهي بیدارشدم ازخواب

 ردمک مي گرما احساس شدت به ديشب. دوختم متین رابه ونگاهم کشیدم آهي ديشب اوري باياد

 درست مشغول وبعد کردم اويزون لباسي چوب به و ودراوردم ام ومقنعه مانتو خونه تارسیدم که

 .خونه تراومد زود انتظارم برخالف ومتین دررفت ازدستم زمان که غذاشدم کردن

 بپوشي لباس تا متین: گفتم بپوشم لباس برم که اين جاي به دروشنیدم صداي تا بود اينجا جالب

 !است اماده غذا

 کنه؟ فکرمي چي من ي درباره االن خدايا

 .کنم هنگا توروش چطور دونستم نمي ديگه نامناسبم وضع آوري ياد و درآشپزخونه متین باحضور

 . بود شده سرخ صورتم ازخجالت مطمئنا

 م؟ر مي کجا پرسید وازم گرفت و بازوم متین برم اتاق وبه کنم وجورش جمع جور يک تاخواستم

 .سردمه بگم که بود رسیداين ذهنم به اونموقع که اي کلمه تنها

 دوربشم ازاونجا بتونم که است بهانه يه فقط بوداين فهمیده متینم

 مي چطور شدم مي اب داشتم واقعا ديگه وبخورم غذام که وخواست نشوندم صندلي اجبارروي به

 . غذابخورم و بشینم جلوش وضعیت بااون تونستم

 متین از نم شد جاري روصورتم اشکام کنم وکنترل اشکام نتونستم ديگه متین صدازدن با بعد که

 نم اما.  وکناربذارم خجالتم من که اينه خاطر به فقط وحرفاش خندها دونستم مي نبودم ناراحت

 جبتع باعث براش مطمئنا بشم اذيتش باعث باکارام خواستم نمي بودم ناراحت ازخودم من اما...

 . بشم ظاهر جلوش اونطور گیرم مي فاصله ازش همش که مني بود

 اونم من نادرست وضعیت.  نداشت معنايي شوهر درمقابل زن خجالت که گفت مي راست متین

 هنوز من براي ولي نداشت اشکالي متین ازنظر شايد متین درمقابل انگاري وازسرسهل ندونسته
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 ودکهب وضعیتي بدترين لحظه دراون نظرمن اما نیست چیزي وشلوارک تاپ بگید شايد بود سخت

 اومدي؟ زود سالم:  بگم بالبخندبرگردم رويي باچه اونم باشم داشته تونستم مي من

 .کنم وخفه خودم دارم دوست افتم مي ديشب ياد که دوباره واي

 لحظه دراون تلفن صداي واقعا بود شده کامل زدنم سکته ديگه گرفت درآغوشم متین وقتي

 .بود صدا بهترين

 کشیدم متین موهاي به دستي

 ؟؟؟؟ کنم نگاه توروش تونستم مي چطور

 .بلندشدم وازجام کشیدم وعقب دستم سريع متین خوردن باتکون

 نشست تخت بلندشدوروي ازجاش بیاره خودش به اينکه بدون متین

 بخیر صبح: متین

 بخیر صبح: گفتم بستم ومي موهام که ودرحالي وايستادم آينه روبه

 رفتگ بغلش تو من کردو حلقه کمرم ودور دستاش ازپشت واومدو سمتم بلندشدوبه ازجاش متین

 کن ولم کني؟ مي چکار متین: گفتم کردم مي تقال که درحالي

 مي خجالت هنوز خانومم: کرد زمزمه گوشم کنار کردو وتوموهام سرش حرفم به توجه بي متین

 کشه؟

 کن ولم متین واي: گفتم و کشیدم وعقب سرم

 . میشي خواستني چقدر میشه سرخ هات گونه وقتي دوني نمي آيسا: خنديدوگفت متین

 . کردم نگاه متین به وباتعجب برگشتم گفت؟ چي االن اين

 ببینم کن خوبه؟ولم حالت متین: من

 عالیم: گفت رفت درمي سمت به که وبوسیدودرحالي گونم متین

 بود گونم روي ودستم بودم وايستاده رواينه روبه دراومدم ازبهت تازه متین بارفتن

 ؟ بود شده چش اين خدايا
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 اومدم بیرون وازاتاق وبستم موهام ازکارمتین باکالفگي

 صبحانه بیا آيسا: متین

 خورم ينم چندباربگم من متین:  گفتم بندازم متین به نگاهي اينکه وبدون رفتم اشپزخونه به

 عدب به اين از: گفت جدي لحن نشوندوبا صندلي روي خودش وکنار من حرفم به توجه بي متین

 .بخوري بايد

 کردن حس با متین. دوختم متین وبه نگاهم خوردم مي اروم واروم شیرم که درحالي و نزدم حرفي

 .شدم مشغول شیرم خوردن به و گرفتم وازش نگاهم سريع کرد نگاهم اوردو وباال سرش نگاهم

 یزم پشت دوباره. بزنه حرف بام خواد مي گفت متین که بلندشم خواستم صبحانه بعدازخوردن

 دوختم میز وبه نگاهم و نشستم

 آيسا:  متین

 بله:من

 نگاه نم به لطفا.کني مي نگاه میز به زنه نمي حرف بات که میز دختر خب. وبده جوابش میز: متین

 کن

 دوختم متین وبه ونگاهم وبلندکردم سرم

 بله: من

 کنیم؟ وفراموش قراردادمون نشد قرار مگر آيسا: متین

 بله:من

 کنیم؟ نگاه زندگي شريک چشم به همديگروديگه نشد مگرقرار: متین

 بله:من

 ؟ مني زن وتوهم شوهرتم من که داري قبول پس: متین

 دادم تکون متین جواب ودر سرم و کردم وبسته راباز هايم چشم

 داري؟ قبول:متین
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 اره:....من

 نه؟ ديگه داري قبول: متین

 دارم قبول آره: گفتم باکالفگي

 چي ايبر بگي برام توني مي داري قبول که حاال: گفت و برگردوند خودش طرف به و صندلیم متین

 کنیم زندگي ديگه هاي خانواده تمام مثل عادي گرفتیم ماتصمیم

 کردم وسکوت نزدم حرفي سوالش درمقابل

 آيسا:متین

 و کنیم دگيزن تر راحت بتونیم که وگرفتیم تصمیم ،اين اين مابراي: گفتم و گرفتم وازمتین نگاهم

 هم هاي استه وخو بزنیم حرف خجالتي هیچ بدون باهم بتونیم تا کنیم حساب روهم چیز همه روي

 ..و کنیم وبرآورده

 عوض و مون تصمیم ما ايسا... دي مي وانجام وبرعکسش دوني اينارامي ي همه: گفت متین

 و يبکش خجالت... میشه چیزي تايه و بگیريم وازهم نگاهمون که... کنیم بدتررفتار که نکرديم

 وزهن که قبولدارم من.... ديگه چیزاي وخیلي کني فرار من وباديدن..... نزني من رابه حرفا خیلي

 مهه و همه.... وسفیدشدنت ،خجالتات،روگرفتنت،سرخ رفتارات.... سخته برات جديد شرايط قبول

 یمتربش نزديک هم به... اينکه جاي مابه و گذشته يکماهه االن اما....  باشه طبیعي هردختري براي

 نم کني رفتار درست و.... کناربیاي باشرايط کني مي سعي داري دونم مي. ....  شديم دورتر ازهم

 مي چکار داري وبدوني باشي کارات ي متوجه خوام مي اما.... کنم نمي مجبورت کاري هیچ به

 نم باشیم وداشته قبل شرايط خواي مي... اگه حتي مهمه برام تو وصالح راحتي فقط من.... کني

 ....ندارم حرفي

 يزن مي خودم خاطر رابه حرفا اين همه خواي ومي صالحم دونم مي متین: وگفتم حرفش تو پريدم

 درسته شیم مي دور بدترازهم بلکه کنیم پیدانمي احساسي هم به تنها نه باکارام گي مي توراست

 رايطش تونیم نمي ماديگه دوني مي خودتم ولي نکرديم پیدا هم به حسي ماهنوز يکماه تواين که

 مين تو اگه شايد اوردي خودم وبه من باحرفات مرسي تونم نمي من ياحداقل باشیم وداشته قبل

 . شدم نمي کارام و دورشدن اين متوجه من گفتي
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 امکناربی باخودم که.... کني کمکم خوام مي ازت کن کمکم متین: دادم وادامه انداختم بش نگاهي

 کن باور ولي....  نشم ازکارام خیلي متوجه ممکنه من.... سخته راهم اول.... هنوز که من براي

 نداشت معنايي خجالت من براي ولي.... نکني باور شايد....  نیست دونستن ازروي قصدو ازروي

 همچین...  تو ،درآغوش.. درکنارتو... ، تو درمقابل چرا دونم نمي ولي....  نبودم خجالتي ادم ومن

 اما رهب بین از ها فاصله اين خوام مي منم... بگیرم وازت روم میشه باعث که...  کنم مي پیدا حسي

 نیستم وبلد راهش اما...

 به فقط کردم فکر کردي وقبول ام خواسته که بعدازاين: زدوگفت بخشي اطمینان لبخند متین

 ازروي هات دوري کردم فکرمي. بیاري نه درجوابم و کني وناراحت من نداري دوست که اينه خاطر

 .باشي کرده وقبول حرفم ازسراجبار وتو باشم کرده مجبورت چیزي به من انگارکه نخواستن

 روعش ازنو تابتونیم کنیم کمک هم به بايد دومون هر... هردومون:  داد وادامه گرفت دستانم متین

 .کنیم

************** 

 شده ديرمون که شو بلند خانمي: متین

 چند؟ ساعت: گفتم آلودگي باخواب و کردم راباز هايم پلک متین باصداي

 بلندشو بدو هفته االن کرديم مي حرکت بايد شش ساعت: متین

 فتمر حیاط طرف وبه پوشیدم و کردم آماده سفر طول براي که را وشلواري مانتو و بلندشدم جام از

. 

 .نبود وپريسا تیام از خبري و بودن ماشین کردن چک مشغول پسرا

 .دنش توماشین وسايال گذاشتن مشغول دوباره و گفتن بخیر صبح من باديدن آبتین و رامتین

 باشي نذاشته جا چیزي ببین کن نگاهي يه آيسا: متین

 عقب صندوق بذاري که دادم بت ديشب وهمون چي همه کردم چک بیرون بیام که ازاين قبل: من

 اومد بیرون واحدشون از بدست گوشي تیام موقع همون

 نداري؟ کاري جان مامان باش:تیام
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 خداحافظ چشم: تیام

 کوش؟ پريسا سالم: تیام

 ،پريسا آبتین: گفتم آبتین وروبه انداختم باال اي شونه

 میاد ن اال جاگذاشت و گوشیش: آبتین

 رسیم مي کي کنیم حرکت االن: وگفتم کردم پسرا روبه

 رسیم مي يازده ده کنیم حساب اينا و راه تو دن ايستا با: رامتین

 میاين کي گه مي ساناز ها بچه: اومدوگفت سمتمون به بدست گوشي پريسا

 درخونشونیم ديگه دقیقه ده بگو: متین

 سامانو ساناز دنبال بريد وتیام تو ريم مي ماشین دوتا با رامتین: وگفت رامتین به روکرد سپس

 .ماشین بايه هم پريسا و وآبتین وآيسا ،من

 اشینم شیشه رامتین کرد وباز درحیاط و دررفت سمت به آبتین و شدن سوارماشین وتیام رامتین

 . رفت زدو بوق منتظرتونم اصلي جاده: کشیدوباگفتن پايین

 گذاشت توماشین و گرفت وازش وساک رفت پريسا سمت به آبتین

 . عقب پريسا ومن جلونشست آبتین. کرد وروشن شدوماشین ماشین سوار متین

 .کنن مي جريمه وببنديد کمربنداتون شديم خارج ازشهر:وگفت مابرگشت سمت به آبتین

 تیپ: تموگف برگشتم پريسا طرف به. جاده به وحواسشون بودن صحبت مشغول جلو متین و آبتین

 زدي؟ جديد

 کاربیشعورشه: وگفت انداخت آبتین به نگاهي باحرص پريسا

 . طوريه همون اوضاعتون هنوز: گفتم حتي بانارا

 بگیرم طالق خوام مي: پريسا

 . يعني: وگفتم برگشتم پريسا طرف به باتعجب
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 ينم که بفهمونم بش زبوني چه ،به بسازم باش تونم نمي ديگه من آره:وگفت توحرفم پريد

 خوامش؟

 دوباره ودب بامتین صحبت مشغول که انداختم آبتین به ونگاهي کردم اخمي پريسا حرف باشنیدن

 گفته؟؟ چي بت آبتین: وگفتم پريسا سمت برگشتم

 يم زن يه خواد مي همسر يه عنوان وبه من نیست برادري خواهر ،حسش احساسش میگه: پريسا

 فهمي؟؟ مي خواد

 ..تورا میگه ؟؟يعني چي میگي؟؟يعني چي بگوببینم درست:من

 رتچ اين از کنه زندگي تونه نمي من بدون میگه داره ودوست من که میگه ،هي دونم نمي:پريسا

 وپرتا

 ختهري دورش که وبارنگي رنگ دختراي ،باوجود باشه ادمي همچین آبتین کردم نمي فکر اصال: من

 تو به گیرداده

 ؟ دوني تونمي مگه: وگفت سمتم به برگشت پريسا

 چي؟؟:من

 برداشته دست ازکاراش ديگه که وقته خیلي آبتین: پريسا

 خوبه؟ که اين:وگفتم ارومترشدم کمي

 من ؟؟فکرکردي برداره ازکاراش دست بايد کرده ازدواج که ؟؟چرااالن فهمي چرانمي آيسا:پريسا

 رمس سپهرباالي مثل کسي که اين براي باشم ازاد که اين براي کردم ازدواج باآبتین چي براي

 نباشه

 به آبتین که کن فکر اين ؟به کن وامتحان ؟شانست دي نمي فرصت چرابش پريسا:من

 ؟؟ برداشته ازکاراش خاطرتودست

 نفهم يه نه دارم همپا يه باآبتین باازدواج کردم فکرمي من ، جاست همین دموضوع:پريسا

 ليخی مابه پريسا ازشوخي جدا.باشه شده تو تاعاشق باشه نفهم اال گي مي راست وکه اين: من

 یمباش وداشته خودمون شرايط بودبعدازازدواج قرار که ،درسته بوديم فکرنکرده ازازدواج قبل چیزا
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 اين به که باشه ادمي ابتین کردم فکرنمي اصال ،من نیست درست ديگه خیلیاي ازنظر اين اما

 دهب فرصت بش داره دوست میگه که االن افتاده اتفاق اين که حاال.. حاال ولي بشه عاشق آسونیا

 ميو تواون هم کردي زندگي باش چون آبتینه کس بهترين کني ازدواج قراربشه روزي اگه کن باور

 پشتتیم جوره همه وتیامم من جداشو صورت دراون.. توني نمي ديدي اگه اون هم شناسي

 !فرصت يه فقط باش: وگفت انداخت آبتین به نگاهي چشمي پريسازير

 . شیم پیاده خواست وازمون داشت نگه رستوراني جلوي ناهار براي متین

 ستمنش میز پشت رومتین روبه. شديم واردرستوران اينا رامتین وبعدازاومدن شديم پیاده همگي

 .دادم غذا وسفارش

 پکري؟ شده چي: متین

 بدي خیلي متین: وگفتم کردم اخمي

 چرا؟: وگفت انداخت راباال ابرويش متین

 نگفتي من به وهیچي باخبربودي وپريسا ابتین ازجريان تو مطمئنم:من

 نشي وجدان دچارعذاب الکي که نگفتم بت ولي دونستم مي اره:متین

 اين بادونستن هستن مهم برات خیلي دوستات دونم مي:داد وادامه شد گنگم نگاه ي متوجه

 پريسا و ابتین دارم دوست ديگه ازطرف دونستي مي ومقصر وخودت شدي مي عصبي موضوع

 غذات ،بهتره نداريم حضور توزندگیشون همیشه ،ماکه کنن حل مشکلشون ما دخالت بدون

 وبخوري

 سوار دوباره غذا بعدازخوردن شدم مشغول غذا خوردن وبه دادم وتکون سرم متین درجواب

 .کنارش جلو ومتین نشست فرمون پشت آبتین دفعه اين که تفاوت بااين شديم ماشین

 . رسیديم اينا بابام خونه به بودکه ونیم يازده ساعت باالخره

 رادراورديم وچمدونا شديم پیاده ماشین از

 باال بفرمايید: وگفتم کردم آبتین روبه

 منتظرمونه عزيزم زن مادر ممنون: وگفت انداخت پريسا به نگاهي باشیطنت آبتین
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 کن رانندگي درست وببر ماشین: گفت خنديدو متین

 خداحافظ باش: آبتین

 اوباب بامامان پرسي واحوال ازسالم وبعد شديم کردوماواردخونه دروباز ،آرين آبتین بعدازرفتن

 کردرفت اشاره بش مامانم که اتاقي به برداشت چمدون متین

 بخوريد غذا بیايد کنید عوض و لباساتون آيسا: مامان

 باش: من

 بیا لحظه يه آيسا: متین

 رفتم اتاق طرف وبه بلندشدم ازجام متین باصداي

 ؟ بله:من

 املباس بم دروزدم باش اتاق تو لطفا نداره اويز اتاق حمومه اين بگیرم دوش برم خوام مي: متین

 وبدي

 کرده آماده غذا برامون مامان بگیر دوش سريع باش:  من

 وبعدازتعويض دراوردم وازچمدون ولباسام سشوار.  رفت حمام دادوبه تکان سري درجوابم متین

 . زدم پريز وبه سشوار لباس

 گذاشتم اتاق ي گوشه وچمدون وبستم ودرچمدون دراوردم وازچمدون متین ولباساي حوله

 .دادم وبدستش لباساش يکي يکي متین زدن در باصداي

 دراومد ازحموم کرد مي خشک وباحوله موهاش داشت که درحالي متین

 کن وخشک موهات زدم برق سشواروبه بزارم بند رو ببرم رابده حوله من:من

 حیات متس راگرفتموبه حوله کنم مي خواهش باگفتن منم داد دستم رابه کردوحوله تشکردي متین

 .رفتم

 اينا انممام خونه سمت وبه کرديم پیاده ازعموهاشون يکي وخونه وساناز سامان رسیديم وقتي تیام

 رفتیم
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 ندوص از و ووسايالمون وکیف. شد کردوپیاده پارک پارکینگ تو و ماشین طاها راهنمايي با رامتین

 . برد باال اتاق وبه دراورد عقب

 رفتم داداشم وزن مامانم سمت به بودن اينا مامانم خونه باخانوادش نیز بزرگم برادر طاها

 . وبوسیدم لپش بار چند سرشوق واز کردم وبغل زادم هابرادر آن با وبعدازروبوسي

 فکر هندون وکشتیش،هرکي بچم بده: گفت شوخي وبه گرفت وازدستم بچه اومدو سمتم به برادرم

 راديدي بچه اولته بار کنه مي

 وديدم عکسش فقط اره: گفتم پرتي باحواس

 .کردن نگاه من به وباتعجب برگشتن همه من باحرف

 خوبه؟ حالت جان تیام: پدرم

 زنهب حرفي رامتین که ازاين قبل دونن نمي چیزي من فراموشي از خانوادم بودکه افتاده يادم تازه

 کردم مي شوخي داشتم خوبم که معلومه بابايي اره: گفتم باخنده

 مبود مطمئن کرد مي نگاه من به باشک طاها ولي نزدن حرفي بودن شده قانع کمي که پدرمادرم

 . بود شده طاها متوجه که کردم رامتین به نگاهي. وباورنکرده حرفم

 طاها ازنگاه فرار براي منم شد بازي مشغول بانوش بابامم و رفتن آشپزخونه به داداشم وزن مامانم

 .بردم پناه اتاق به

 اردو رامتین که بودم کردن مرتب درحال گذاشتم ورومیز موردنیازم وسايالي کردم وعوض لباسام

 شد

 میام االن منم کشیدن غذا اينا مامانت برو-

 بودن ما ومنتظر بودن کشیده غذا اينا مامان شدم حال ووارد شدم خارج ازاتاق

 رامتین؟ تیام: مامان

 میاد وبشوره دستاش-
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 افظيح خدا اينا طاها بعدازغذا پیوست ما جمع به رامتین بعد دقیقه پنج نشستم مامان کنار وبعد

 تخت وير رامتین برگشتم اتاق وبعدبه کردم مامان بااصرارکمک منم برگشتن خونشون وبه کردن

 بود اي کننده خسته روز امروز: وگفتم خوابیدم کنارش کرد مي بودونگاهم کشیده دراز

 يادنیاوردي؟ وبه چیزي توهنوز تیام: گفت حرفم به توجه بي رامتین

 نه:وگفتم کردم نگاهش باناراحتي

 چیزي زندگیمون ازدواجمون ي درباره اگه.. اگه اومد يادت چیزي اگه بده قول: کشیدوگفت اهي

 .بشنوي ازخودم بايد که چیزاهست بعضي بگي بم اومد يادت

 وت کنم مي افتاده؟چرااحساس اتفاقي چه ازتصادفم قبل ترسوني ومي من توداري رامتین: من

 نیستید صادق بام کنم مي احساس کنید مي مخفي ازم وداريد چیزايي يه آيسا پريسا

 ات بگي بم اومد يادت اززندگیمون چیزي اگه خوام مي فقط توراندارم قصدترسوندن من: رامتین

 دي؟ مي قول بیاري وبدست حافظت طورکامل تاسريعتربه بگم برات باجزئیات من

 گم مي بت اومد يادم چیزي اگه باش:من

 بخیر شب:زدوگفت لبخندي رامتین

 بخیر شب: من

 چهره يدنباد جلوتررفتم بودکمي ايستاده رامتین ماشین پیش دختري رفتم مي جلوتر جلو داشتم

 زنگ گوشم تو صداش کرد مي چکار اونجا شکسته وقاب ،شیشه عکس بودهمون همون دختر ي

 متوگوش بودصداش رامتین کردم نگاه کرد مي نگاه دختر که کسي طرف به عشقم؟ اومدي زد مي

 شدن سوارماشین هردو ديدن ودخترونمي انگاررامتین.  سوارشي سريعتر بهتره پیچید مي

 شدن ج خار وازپارکینگ

 هک بودم رانندگي درحال رفتم ماشین سمت وبه اومدم بیرون ازپارکینگ من اونا شدن بعدازخارج

 .....افتاد جاده به نگاهم تازه ماشیي باصداي

 ،تیام بیدارشو عزيزم ،تیام جان تیام: رامتین

 کردم نگاه اطرافم وبه کردم وباز چشمام باوحشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

261 

 

 ديدي؟ کابوس خوبي؟: رامتین

 ؟ بدي اب بم کمي میشه..میش آره...آر...آ: من

 نبود يسنت بارامتین ازدواجم شد زنده برام خواطرات کم کم رفت بیرون به بلندشدو ازتخت رامتین

 تنهامن نه کنم ازدواج رامتین با مجبورشدم من چي ؟؟براي بود اجباري ؟؟چه بوداجبار اجبار يه

 يسا،آ من بوديم همه بودکه ذهنم تو اي خونه. بودن وگرفته تصمیم اين چرا اونا وآيسا چراپريسا

 چي براي اما. کرديم مي بحث صوري ازدواج ي درباره داشتیم وبرادراش ،رامتین ،پريسا

 ازدواجمون اگه بودپس توذهنم متداومي هاي کاروکنیم؟؟سوال اين خواستیم مي ؟؟چراهرسه

 ...؟؟ کردم مي چکار کناررامتین روتخت بودمن صوري

 داد دستم وبه اومدولیوان سمتم به رامتین

 کردم تشکري لب زير و گرفتم وازدستش لیوان

 اومد؟ يادت چیزي ديدي؟ کابوس: رامتین

 چه نرامتی رفتاراي فهمیدم مي بايد بگم رامتین به چیزي نشدم مطمئن تاازچیزي خواستم نمي

 بود؟؟ چي بعدازتصادف رامتین ؟؟رفتاراي بود دخترکي اون داشت معنايي

 کردم بیدارت ببخش ديدم بد خواب فقط نه: من

 بیدارم من بخواب خواهش: رامتین

 گفتي؟ دروغ من به تاحاال تو رامتین: وگفتم خوابیدم تخت روي دوباره

 ؟پرسي مي سوالي چراهمچین: شدوگفت مثلط خودش به سريع ولي پريد رنگش کردم احساس

 اومد ذهنم به طوري همین: من

 اومده؟ يادت چیزي تیام: گفت ومشکوک طرفم به برگشت رامتین

 کني؟ مي فکري چراهمچین نه: من

 بخواب هیچي:رامتین

 وندادي جوابم: گفتم مصمم
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 بشنوي؟ چي خواي مي: کشیدوگفت صورتش به دستي کالفه رامتین

 واقعیت: گفتم صادقانه

 .بخواب راحت فکرنکن چیزي ،به نداره وجود دروغي هیچ: نهادوگفت هم راروي هايش پلک رامتین

 . فکرفرورفتم وبه نزدم حرفي

 رامتین

 که ؟؟من شد مي چي میاورد ياد چیزوبه همه تیام اگر.نمیاد چشم به خواب امشب چرا دونم نمي

 وروي دستم تیام هاي ناله باصداي که بودم فکر ؟؟تو بدم ادامه دروغام به عمر تااخر تونم نمي

 زدم وصدايش گذاشتم اش شونه

 ديدي؟؟ کابوس خوبي؟ تیام:من

 برگشتم آب وبالیوان رفتم آشیزخونه به سريع خواست آب وبالکنت داد وتکون سرش تیام

 ونوشید آب که بعدازاين

 اومد؟؟ يادت ؟چیزي ديدي کابوس:گفتم بانگراني

 کردم بیدارت ببخش بدديدم خواب نه:تیام

 بیدارم بخواب خواهش:من

 گفتي؟ دروغ بم تاحاال رامتین:تیام

 دميرسی سوال ازش باشه؟وقتي اومده يادش چیزي ممکنه شدم شوکه کردتقريبا که سوالي با

 . اومد ذهنم به که گفت

 قتو هیچ نه: گفتم وديدم مصممش نگاه وقتي.بود منتظرجواب مصمم که کردم تیام به نگاهي

 دروغ ناي به تونستم مي کي تا کشیدم عمیقي نفس گذاشت هم وروي چشماش تیام که بعدازاين

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بدم ادامه

××××××××××× 
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 رفتم دستشويي طرف وبع بلندشدم نبود تیام انداختم کنارم به نگاهي و بیدارشدم ازخواب صبح

 .زد مي صدايم صبحانه براي که وشنیدم تیام صداي شستن وصورت بعدازدست

 .نشستم وکنارتیام گفتم بلندي نسبتا بخیر وصبح رفتم آشپزخونه طرف به

 ؟؟ نزدن هازنگ بچه: وگفتم تیام به روکردم

 بخريم لباس بعدازظهربريم کرديم چرابادختراهماهنگ: تیام

 شدم مشغول صبحونه خوردن وبه نزدم حرفي

 ازش که هرسوالي کرد سردرفتارمي يکجور شده عوض تیام اخالق کردم مي چراحس دونم نمي

 بهو چیز همه تیام بود ممکن کرد مي نگران وخیلي من اين داد ومي جوابم وسرد سرباال کردم مي

 بايد گفتم بش من که دروغايي بااين ولي بودم روزي همچین منتظر خودم? باشه ياداورده

 کرديم ازدواج باهم ماچجوري که بگم بش اول روز همون تونستم نمي چکارکنم

 . خريد بريم تا بودم ومنتظرتیام بودم نشسته توماشین

 دادم جواب بود ناشناس شماره انداختم موبايلم به بلندشدنگاهي گوشیم زنگ صداي

 الو:من

 نکن قط کنم مي خواهش رامتین!الورامتین-

 رفت درهم اخمام ستاره باصداي

 ؟ گرفتي تماس بام چرادوباره:من

 بگم وبت اي مسئله بايد من رامتین:ستاره

 جديدته؟ ي بهانه: وگفتم زدم پوزخندي

 همسرته موضوعه خدا به نه:ستاره

 بشه؟ مربوط تیام به که داره وجود اي مسئله تیام؟؟چه:گفتم باتعجب

 تهراني؟ تواالن: گفت حرفم به توجه بي ستاره

 میشه؟؟ مربوط تیام به که ايه مسئله چه ؟ وبزن حرفت ستاره: گفتم باداد
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 دادنزن فقط باش.. باش:ستاره

 بگو:وگفتم دادم بیرون وباحرص نفسم

 بعدتوپارکینگ وديدم تیام عکس روزتودفترت...روز..اون.. شرکتت اومدم که روز اون..اون:ستاره

 ...که ديدم و تیام... من... م... بودم منتظرت که

 بش که روزي همون بود کرده تصادف تیام بودکه روزي همون روز اون شدم شوکه ستاره باحرفاي

 نه واي زد وبهم چیز همه بااومدنش ستاره که روزي همون. بريم باهم شرکت بیا گفتم

 اومدم خودم به ستاره ي گريه باصداي

 پست هانداز تااين کردم نمي فکر وقت ؟؟هیچ بگي رابم چیزا اين بايد االن تو: گفتم باعصابانیت

 ؟ باشي شده

 نمي بخدا.. اومده سرهمسرت باليي چه شنیدم ازهمکارت متاسفم...م... من.. م... رامتین: ستاره

 ...بود شده چم موقع اون دونم..

 شده واضح برام چیز همه کردم وقط وگوشي بده ادامه حرفاش به ستاره نذاشتم تیام باديدن

 بود ديده شديم مي سوارماشین که درحالي وباستاره من بودتیام

 ؟؟ کني نمي چراحرکت رامتین:تیام

 نبود حواسم: وگفتم کشیدم صورتم به دستي

 دراومد حرکت به وماشین کردم وروشن وبعدماشین

 ترقبل زود کاش.. بود ماراديده بودتیام شده اضافه بم هم ديگه مشکل يه بردوروغام عالوه حاال

 . کردم مي تعريف تیام چیزوبراي همه افتاد مي اتفاقات اين که ازاين

 شدم وپیاده کردم خارج جاش از کلیدو. رفت سمتشون شدوبه پیاده تیام ها بچه به بارسیدن

 . ماشین کردن وبعدازقفل

 . رفتیم پاساژ سمت به همگي

 کنارهم هم وابتین پريسا و بودن لباس دادن نظر درحال ايسا و متین

 نديدي؟وپس کدوم: وگفتم رفتم کنارش به بود دوخته ويترين رابه نگاهش افتادکه تیام به نگاهم
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 براقه ابي اون: گفت بندازه نگاهي بم که اين بدون

 بازه کمرشم پشت کوتاهه خیلي: وگفتم کردم اخمي لباس باديدن

 دي مي نظر برامن که خواستم ازتونظر من: وگفت انداخت بم تمسخرامیزي نگاه تیام

 چي يبپوش بايد لباسي چه بايدبگم امامن ونخواستید نظرمن سرکارخانوم خیر:گفتم باجديت

 نپوشي؟

 رفتارکنم جنابعالي ي وسلیقه میل بايدبه که برده يا گرفتي زن کردي فکر: تیام

 کن انتخاب ديگه چیز يه گفتم که همین:من

 کنم مي صحبت باتو چرادارم من اصال: تیام

 شدم وارد همراهش شد پاساژ وبعدوارد

 بفرمايید؟: فروشنده

 منم پروشد وبعدوارداتاق بیارن براش وخواست توويترن لباس همون تیام که بزنم حرفي خواستم

 . بست دوباره کردو دروباز لحظه يک تیام که وايستادم اتاق کناره!! چقندر اونجابرگه

 ؟ خواي مي چیزي:وگفتم درزدم به

 ببندي؟ برام میاي نمیرسه زيپ به دستم... رامتین....ر: تیام

 بدم جوابي که ازاين قبل

 ورابج يه کوتاهشم دامن ي برا داره کت لباس میاداين بدم باز ازلباساي منم: درگفت ازپشت تیام

 پوشم مي زيرش ساپرتي يه شلواريي

 زيپ هک بود من به پشتش بودو انداخته وپايین سرش تیام وواردروشدم زدم لبخندي تیام باحرف

 . وببندم

 ممنون:گفت اروم تیام

 دمکشی باال و زيپ دستم يکي وبااون گذاشتم داغش ي شانه وروي ازدستام ويکي ندادم جوابي
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 لجبازي مردت غیرت امتحان براي وقت هیچ: وگفتم کردم نزديک گوشش ي الله وبه سرم وبع

 !! نکن

 شدم خارج ازاتاق باشم ازتیام منتظرحرفي که ازاين وقبل

 

 آيسان

 بهو اومدم بیرون لباسامون کردن بعدازعوض رفتیم رختکن سمت وبه تاالرشديم دختراوارد همراه

 . انداشتر گذشته ديگرشادابي بود فرشادرفته ازوقتي انداختم ساناز به نگاهي.  رفتم متین سمت

 .زدند دست بلندشدندوبرايشان ازجايشان همگي داماد عروس باورود

 رفتیم باران سمت به متین همراه

 پدرام اقا گم مي تبريک:  گفتم پدرام وروبه کردم روبوسي باباران

 .گفت دادوتبريک دست پدرام به مردونه هم متین

 .سانازوسامان همراه به ورامتین تیام سرشان بودندوپشت وپريسا ابتین بعدازما

 زبقیها تبعیت به وپريساهم ابتین.رفتن وسط به اصرارمهمانا به وپدرام باران اهنگ شدن باشروع

 .رفتن وسط به

 شمچ زمین به سامان غرغراي به توجه بودوبي نشسته صندلي روي که انداختم ساناز به نگاهي

 کيي از سامان دونستم مي. داشتم سامان مثل نگراني ودل بزرگ برادر هم من کاش اي.بود دوخته

 .بود کرده سکوت خواهرش ووضعیت روحیه خاطر به امداما مي خوشش دانشگاه دخترهاي از

 اومدم خودم به متین باصداي

 بروپیشش:متین

 و ردنرابلندک سرشان هردو من باصداي رفتم سانازوسامان سمت وبه تشکرکردم ازمتین بالبخند

 کردن نگاه من به

 زنم مي حرف باساناز متین،من پیش برو سامان:من
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 . رفت متین طرف به زده غم بانگاه حرف بي

 .کردم ونگاهش نشستم ساناز کنار

 ! اشتباهه کارت:من

 خانوادتم خودت بر عالوه چون اشتباهه کارت: دادم کردادامه نگاهم رابلندکردوباتعجب سرش

 ؟؟چراهمش توخودتي همش که چته خوادبدونه مي مادرت میگه ،متین کني نابودمي داري

 تو ينیست خانوادت چرامتوجه. فراريه خونه از همش مامانت به نگفتن دروغ براي تواتاقتي؟؟برادرت

 .کني مي اذيت داري اوناهم خودت بر عالوه

 درتماسي باش هنوز: گفت حرفام به توجه بي ساناز

 ؟؟فرشادومي گم مي چي من فهمي بنداز؟مي برادرت به نگاه يک:وگفتم کردم نگاهش باناباوري

 دادي؟؟ چرامنفي خواستي

 اصال واالن گفتي نه خانوادت درکنار موندن توبراي: دادم ادامه دوخت من رابه سانازنگاهش

 .. نیست خانوادت به حواست

 رست موندن ازتنها داشتم ترس ور ازاون برم بافرشاد کردم؟؟نمیتونستم چکارمي گي مي:ساناز

 .کشورغريب امااينجانه باشم بافرشاد دارم دوست داشتم

 اون هک حاال کن فرشادوفراموش ولي سخته برات دونم مي:وگفتم انداختم ساناز به نگاهي باتاسف

 .کناربیاي بانبودش کن سعي فکرنکن بش ديگه رفته

 .شد خیره زمین وبه انداخت وپايین سانازسرش

 اين: فتوگ وگرفت ودستش سانازرفت سمت به کنم کاري سانازفهمیدنتونستم حال باديدن متین

 رقصه؟ مي باما خواهرما

 متین بیخیال: گفت سانازباناله

 .برد ووسط سانازوگرفت دست نداره راه باگفتن متین

 میشه تر افسرده روز به روز: وگفت نشست کنارم باناراحتي سامان

 میشه تموم روزاهم اين: وگفتم زدم لبخندي
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 میدوني؟ چیزي تو:  کردوگفت نگاهم مشکوکي حالت به سامان

 حاال:وگفتم زدم چشمکي

 خبريه؟ متین جون:سامان

 ايدهمینش بدي بش الکي امیدواري خوام نگیانمي هیچي ساناز به:وگفتم انداختم سامان به نگاهي

 بیاد فرشاد روزا

 ... وبره کن ترازاين سانازوداغون دوباره بیاد خواد مي کرده غلط: کردوگفت اخمي سامان

 ربخاط فرشادداره نیست ادمي همچین من پسرعمه باشا زدنت حرف مواظب:گفتم غلیظي بااخم

 کنه وبیادازصفرشروع کنه وول کشید چندسال اين که تالشايي سانازتمام

 گل شما ي پسرعمه میشي چراعصباني بابا باش: سامان

 افرين اها:من

 رفتم متین طرف وبه بلندشدم ازجام متین سانازو بااومدن

 پیوستند جمعمون به وتیام رامتین وپريساو ابتین

 . فرداتوراهیم بخوابیم بايدزود ديگه بريم آمادشید خانوما: متین

 گرديم؟ فردابرمي: تیام

 .نیست کاراوارد به تنهاست دست مامان اره:آبتین

 تهران به فردا تا کرديم راآماده ووسايال برگشتیم خونه وبه کرديم خداحافظي باران از همگي

 .برگرديم

 بعد ماه يک

 وزندگي بدم پايان ومتین خودم هاي وترديد شک به خواستم مي مرد بودوروز علي تولدامام فردا

 میامد رت ودير بود شلوغ بودسرش گرفته تازگي به که اي پروژه خاطر به متین باشم داشته ارومي

 بود ختس که بااين کنم خودم ي وشیفته متین ترديدي هیچ بدون بار اولین براي خواستم مي خانه

 رفتم بیرون تیام و پريسا همراه و وپوشیدم مانتوم کنم امتحان خواستم مي اما
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 بخريد؟ چي رامتین و براآبتین خواين مي: من

 چتونه؟؟: وگفتم هردوانداختم تفاوت بي ي چهره به نگاهي

 ...وا ما ازدواج چته آيسامعلومه: کردوگفت نگاهم باتعجبي پريسا

 قرارداده ويه نسیت ماواقعي ازدواج بگه خواست مي بگه چي خواست مي پريسا فهمیدم

 چي:گفت شدوبااخم نگاهم متوجه تیام نزنه حرف جلوتیام که کردم اشاره بش وابرو باچشم

 ..دونم ومي چي همه من انکار همه ازاين شدم کنید؟؟خسته مي پنهان وداريدازمن

 چـــــي؟ همه:فريادبودگفت تقريباشبیه که صدايي پريسابا

 من دوستاي يعني شما تظاهر همه اين ،بسه الکیه ازواجامون دونم ،مي دونم مي اره:  تیام

 يه مچش به رامتین گذاتیدبه بمونم خودم نفهمیه تو گذاشتیدمن نگفتید هیچي من بوديدوبه

 کنم همسرنگاه يه همدم يه چشم به کار خیانت اون گذاشتیدبه کنم شوهرنگاه

 کني؟؟ مي صحبت چي ي خیانتکار؟؟درباره:من

 وئس من ازاحساسات ارياکه ،مثل اريا شدمثل رامتین ماشین سوار که دختروديدم اون من: تیام

 شمب عاشقش که کرديد کاري کرديد همکاري بارامتین کرديداما کمکم برااريا شما کرد استفاده

 !!!!کار خیانت يه عاشق فهمید مي

 بشي اروم بخور: وگفت گرفت تیام طرف وبه ابش بشکه پريسا بود افتاده گريه به تقريبا تیام

 وسرکشید گرفت پريسا رااز بشکه تیام

 ؟ اومد يادت چي همه ازکي: من

 موفهمید چي همه کامل پیش تادوهفته نبود مفهوم اما ديدم ومي چیزايي يه پیش يکماه: تیام

 شد مي ماشین سوار داشت که ديدم وبادختري رامتین دم کر تصادف من که اونروز

 ت.س.د بت نبود درستي ادم اگه کنه؟؟رامتین مي خیانت بت داره رامتین که دوني ازکجامي: پريسا

 دهکر وسوارماشینش دختري يه چون نمیشه دلیل نیست ادمي همچین رامتین کرد مي ي.ز.ا.ر.د

 داره سروسحري بااون

 ديدم دختروتواتاقش اون عکس من: تیام
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 خوشبختي مافقط تیام تويیم طرف ما نباشه ياحتي اينطورباشه اگرم ولي نمیشه دلیل بازم:  پريسا

 . جداشیم ومتین ازآبتین وتیام من اگه حتي خوايم تورامي

 جداشیـــم؟؟ چي يعني:من

 داشتیم که خاطرداليلي به مون هرسه ؟؟ هستي کي توطرف: کردوگفت نگاهم پريساخصمانه

 از رهخ باال وگرفتم تصمیم که من آيسا نبود وعاشقي عشق ما نانوشته قانون تو کرديم ازدواج

 بزنه نزبو زخم چقدربت کنه خاطرماسرزنشت به چقدر متین ممکنه دوني مي بعد جدامیشم آبتین

 ؟؟

 چکارکنید؟ خواين مي: گفتم باترس

 شیم جدامي راحت خیلي: گفت تفاوتي بابي پريسا

 کرد مي نگاه پريسا به بادودلي که انداختم تیام به نگاهي

 مپسرابگی به گرفتیم که تصمیمي ي درباره تا بودن ما ي خونه همه امشب دخترا پیشنهاد به

 دمب وادامه داشتم بامتین زندگي داشتم ؟؟دوست کاروکنم اين خوام مي رويي باچه دونم هنوزنمي

 باابتین وتیام پريسا که بودم شده باعث من يجورايي بودن مهم برام دوستامم ازطرفي اما

 . بشم تر مصمم گرفتم که تصمیمي رو من میشد باعث واين کنن ازدواج ورامتین

 کنموغافلگیر متین مرد روز بامناسبت خواستم مي داشتم امشب که فکرايي براي کشم مي آهي

 ...اماحاال ،مصلحتي قرارداد از ازدواجي بدون کنیم شروع هردوازنو

 . اندازيم مي بهم نگاهي بادلهره افتدهرسه دخترامي به درنگاهم زنگ باصداي

 مي وارد بالبخندوسالم برادر هرسه. کنم مي دروباز رم مي در طرف وبه کشم مي عمیقي نفس

 .شوند

 . دم مي جواب متین هاي نگاه به جوني بالبخندکم

 کنم مي صدا را وپسرا میکشم میز روي وپريسا تیام کمک به غذارا

 رمب اشپزخانه طرف تابه شم بلندمي وجاگذاشتم اب پارچ میفته يادم میز پشت بانشستن

 ري؟ کجامي:متین
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 وبیارم اب رم مي: گفتم بندازم متین به نگاهي نیم اينکه بدون کنم نگاه بش تونستم مي چطور

 میرم خودم بشین: متین

 ديگه بلندشدم نمیخواد: من

 برمیدارم و اب پارچ رم مي اشپزخونه طرف به باشم منتظرجوابش که اين بدون

 ؟؟ افتاده اتفاقي پرسید مي ازدخترا که شنوم ومي به متین صداي حال از

 چطور؟ نه: تیام

 هیچي: متین

 شینم مي کنارمتین ودوباره ذارم مي میز وروي پارچ

 تیامو پريسا به نگاهي بودن صحبت ومشغول بودن نشسته هم کنار درپذيرايي پسرا بعدازشام

 .بود موقش انداختم

 یدمکش خفیفي جیغ سرم پشت کسي کردن باحس برداشتم راازکمد وپوشه رفتم اتاق طرف به

 برگشتم شخص طرف وبه

 خوبه؟ حالت ببخشید: متین

 ؟ خواي مي چیزي.. آره..آ: من

 دنبالت اومدم دادي نمي جواب زدم صدات نه:متین

 تواتاق ما بعد باشن پذيرايي تو زشته میام االن ها بچه پیش برو ونشنیدم صدات: من

 رفت بیرون ازاتاق بیا سريع باگفتن متین

 اومدم بیرون ازاتاق بودوبرداشتم افتاده زمین روي که اي پوشه

 رامتین روي روبه تیام متین، روي روبه من بوديم ا پسر روي روبه هرسه نشستم وتیام پريسا کنار

 . آبتین روي روبه وپريسا

 . دادن وخاتمه بحثشون برادر هرسه کرد ما متوجه پسرارا گرامي برادران باگفتن پريسا

 . کرد تبعیت باترديدازپريسا تیام و گذاشت رومیز راباارامش پوشه پريسا
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 وير متین روي راروبه پوشه نلرز کردم مي سعي که وبادستي بودوفشردم دردستم که اي پوشه

 قراردادم میز

 يچ ها پوشه اين تونیدبفرمايید يم خواهرگرامي: وگفت انداخت تکمون تک به نگاهي:رامتین

 هستن

 کنید نگاه تونید مي: گفت تیام بزند حرفي پريسا که ازاين قبل

 اوردن رابیرون احضاريه برگه و هارابرداشتن پوشه هرسه تیام باحرف

 نداشتم بیارم وباال سرم اينکه جرئت اما کردم مي حس وروخودم متین سنگین نگاه

 طالق کرف:وگفت انداخت میز روي را برگه باعصابانیت داد نشون واکنش بودکه کسي اولین آبتین

 نیستم بده طالق من بکش بیرون ذهنت واز

 شد خارج ازخونه وبعدبلندشدو

 ؟؟ آوردي وبدست حافظت نگفتي ؟؟چرا چرانگفتي: وگفت انداخت تیام به نگران نگاهي رامتین

 . بودم متین واکنش منتظر هرلحظه

 بالشدن بري بهتر:  گفت پريسا بلندشدوروبه ازسرجايش متین بزنه حرفي تیام که ازاين قبل

 گها نزديد حرف منطقي نداديدوباهم فرصت بهم وقت هیچ دونم مي دارم ازتووبرادرم که باشناختي

 نرسیديد نتیجه به

 وبگیري طالقت کنم مي کمکت: کردوگفت مکس کمي متین

 ؟ نیستي برادرت پشت چرا: گفت پريسا

 نبود معلوم اش چهره از چیزي هیچ کردم نگاه متین به دزدکي

 برودنبالش ذارم وتنهانمي برادرام وقت هیچ من کني مي اشتباه:  گفت وارامش جديت با متین

 .رفت آبتین دنبال بلندشدوبه حرفي هیچ بدون پريسا

 اوردي وبدست حافظت که خوشحالم: وگفت تیام به روکرد پريسا بارفتن
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 بشو زدي بم وکه حرفايي همون بروخونت وبگیر تیام بلندشودست:  کردوگفت رامتین بعدروبه

 بگو

 برو: گفت مهرباني کردوبالحن تیام روبه وبعددوباره

 شد خارج رامتین همراه حرفي هیچ بدون تیام

 چراغ حرفي هیچ بدون متین اما بودم ازمتین وسرزنشي منتظرواکنش هرلحظه ها بچه بارفتن

 رفت اتاق طرف کردوبه وخاموش

 چراغ حرفي هیچ بدون متین اما بودم ازمتین وسرزنشي منتظرواکنش هرلحظه ها بچه بارفتن

 رفت اتاق طرف کردوبه وخاموش

 اشمب داشته وحشت العملش عکس بوداز شده باعث متین يانه؟سکوت اتاق سمت برم بودم مردد

. 

 خوابیده تخت روي متین کردم وروشن خواب چراغ و رفتم اتاق سمت به لرزان هاي باقدم

 نوزه فهمیدم نامنظمش کشیدن نفس صداي از شدم نزديکش بود بسته وبادستمال بودوسرش

 .بیدارِ

 داري؟ سردرد متین: گفتم آروم

 کن وخاموش چراغ: گفت رابازکند چشمهايش که اين بدون

 بیارم قرص برات خواي مي باش:گفتم رفتم مي چراغ سمت به که درحالي

 نه: متین

 برگشت ديوار طرف به من به توجه بي متین درازکشیدم تخت روي و رفتم تخت سمت به لرزان

 . نهادم هم راروي هايم وپلک دادم رافرو بغضم

******** 

 تیام

 راه بندازم بش نگاهي نیم که اين بدون بستم سرم وپشت ودر شدم خونه وارد سررامتین پشت

 . گرفتم ودرپیش اتاق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

273 

 

 تیام: رامتین

 ختت وروي وشالم کیف. کوبیدم سرم ودروپشت رفتم اتاق سمت به رامتین صداي به توجه بي

 . بلندشد در ازپشت رامتین صداي نشستم تخت وروي انداختم

 شنوي ومي صدام ؟تیام تیـــام:  رامتین

 خواي؟؟ مي چي: وگفتم وبلندکردم صدام

 بدي گوش حرفام به خوام مي: رامتین

 بودم بازيچه يه برات فقط مدت اين تمام مونده؟؟من حرفیم: وگفتم وبلندترکردم صدام

 فکر ذارب فهمه نمي که دختر اين گفتي هم نبودتو حالیم هیچي ديگه اره: وگفتم کردم عصبي خنده

 .. صاحبشم شوهرشم کنه

 مي که خدايي اون به گم مي وبت چي همه بده اجازه فقط تو تیام: وگفت توحرفم پريد رامتین

 نیست اينطوري پرستي

 میکنم وباور حرفت گفتي که بادروغايي کني مي فکر: زدم داد باعصبانیت

 بت اول روز همون تونستم نمي که من بود خودت شرايط براي فقط گفتم که دروغايي اون: رامتین

 . کرديم ازدواج ماباهم چي براي بگم

 ادامه مسخره زندگي اين به خوام نمي هم ديگه اومد يادم ديگه که حاال باشد:  گفتم باحرص

 بود همین قرارمونم.بدم

 . باشه توزندگیمون دادي قرار خوام نمي ديگه من.. امامن بود همین درست: رامتین

 که هاحضاري داريم تفاهم يکي تواين خوبه: وگفتم دوختم رامتین چشمان رابه ونگاهم دروبازکردم

 شیم مي جدا ازهم توافقي کن اقدام دستته

 تفاهمي؟؟ دنبال:وگفت گرفت روم راروبه برگه

 تفاهمم؟؟ دنبال وضعیت تواين کردم نگاهش وعصبانیت باتعجب

 فاهمت يکي اين تو متاسفانه خیر: گفت کردباخونسردي مي پاره را برگه که درحالي تعجب درکمال

 نداريم
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 کني؟؟ مي کار چه ديوونه: من

 کنیم مي زندگي درکنارهم تفاهم يافتن براي واضح: رامتین

 .رفت اتاقش طرف به توجه وبي

 گاهمن سريع اش برهنه ي تنه باال باديدن رفتم اتاقش به زمین روي کاغذ هاي تیکه به توجه بي

 .م اووايستاد به پشت وگرفتم

 گیرم مي وازت طالقم من:  گفتم

 .بامردِ طالق وحق ايرانه اينجا رفته يادت اينکه مثل خانوم تیام:  رامتین

 ! کنه مي تغییر چیزا خیلي مرد خیانت کردن باثابت اما بامردِ طالق حق بله: وگفتم زدم پوزخندي

 کردو حلقه کمرم دور را دستش شنیدم مي آمد مي سمتم به راکه هايش قدم صداي ازپشت

 گذاشت ام شانه راروي سرش

 کني؟؟ مي چکار: گفتم باترس

 انونق باشه طور اين باز اگر تازه کردم؟ خیانت بت من کني ثابت خواي مي چطور ؟ خیانت: رامتین

 گناهه؟ کجاش اين کردم صیغه رفتم نمیکنه تمکین ازم زنم آقا میگمِِ  من سمت

 اش رهنهب تن به توجه بي برگشتم طرفش وبه زدم راپس دستانش تصوري قابل غیر نیت باعصبا

 !باريکال بابا نه کردي وصیغه تون ستارخانوم پس: گفتم

 بامن.. بودبامن چطورتونسته بود شده سخت برام کشیدن بودونفس کنند خفه برام اتاق فضاي

 کاروکنه؟ اين

 تمدس مچ شوم خارج ازاتاق تر سريع تاهرچه برگشتم.. برگشتم رانداشتم اتاق در موندن تحمل

 کن ولم: گفتم مانندي جیغ بافرياد برگردوند خودش طرف به ومن وگرفت

 ودستانم دوخت چشمانم رابه نگاهش ، زد زانو روم روبه نشاندو تخت روي مرا حرفم به توجه بي

 اين عزيزي برام که خودت جون به. باشم کرده صیغهِ   فرضا گفتم من تیام: گفت راگرفت

 ندارم کاري باستاره ديگه وقته خیلي من کارونکردم
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 اشب وقته خیلي گي بگو؟؟مي بم ها؟؟خودت..کنم چطورباورت.. چطور: وگفتم گرفتم وازش نگاهم

 يادشي هنوزبه...اتاقته تو عکسش قاب هنوز...؟هن درارتباطي باش هنوز ولي...ول... نداري کاري

 ..هنوز...

 کن نگاه من به ؟؟تیام يادشم به من گفته کي: کردوگفت وقط حرفم رامتین

 . کردم نگاهش ناخداگاه صداش باتحکم

 قاب يه خاطر به درارتباطم باش کني مي فکر يادشم؟؟چرا به کني مي چرافکر گم مي بت:داد ادامه

 ؟؟ عکس

 ابق اين داشتن نگه براي دلیلي هیچ اين؟؟من خاطر به وازکمددراوردوگفت عکس بلندشدوقاب

 کردم مي جاسازي وتواتاق وسايالم داشتم وقتي بودم کرده فراموشش فقط نداشتم عکس

 عدتوراهب که کمد پشت گذاشتمش نکني فکرخوب دربارم ببینیش ترسیدم ديدمش تووسايالم

 . رفت اماازيادم بندازمش شرکت

 راانداخت وآن رفت اتاق زباله سطل سمت به رامتین

 تشرک توپارکینگ ازتصادف قبل ديدمتون خودم عکسه؟؟من قاب اون من مشکل کردي فکر: من

 يادت هرچي قرارشد نگفتي ولي بگي بم اوردي وبدست حافظت بودي داده توقول تیام: رامتین

 برگه يه چکارکردي نگفتم؟؟درعوض من که پرسیدي توازم کنم تعريفشون تابرات بگي اومدبم

 ي دوره خالیه تو عشق يه فقط ستاره. توضیح هیچ بدون بده طالقم گي مي جلوم گذاشتي

 ستاره که بودم.... کارخودم تودفتر من.... دادي وازدست حافظت اونروزکه.... بود دانشگاهم

 ستاره....تو به دادن مس بعدازاس دقیقه پانزده درست... اومدداخل منشي اجازه بدون... باچمدون

 ردمک ازدواج گفتم بش من... برگشته ازخارج من بخاطر بودبگه اومدِ .... کنه برگشت اعالم اومدبود

 ارهست خواستم نمي.... افتادم فرستادم برات که يادپیامي.... داد نمي گوش اما وباتوخوشبختم

 بره گفتم... بزنیم حرف بیرون بهتره که اين بهانه به... روبشه باتوروبه نذارم که اين براي.. راببیني

 گفتمو فرودگاه بردمش... شديم خارج وازشرکت شديم سوارماشین بعدکه... بیام من تا پارکینگ

 ...بودي که جا همون برگرد

 ؟؟ کنم باورت چطور گفتي بم که دروغايي ي باهمه: من
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 حافظت بودکه اي موقع گفتم بت وکه دروغايي ي همه من:وگفت انداخت بم عاجزي نگاه رامتین

 از ،توقبل وبگم راستش کني مي سوال هرچي اول روز ازهمون تونستم نمي بودي داده وازدست

 اومدبگو يادت که هرچیزي گفتم بت چي براي بودي؟؟من شنیده من از دروغي کاريت فراموش

 دوستت اگه خواستمت نمي اگه من فهمي چرانمي بود،آخه موقع اين براي دم مي توضیح برات

 .دادم مي طالقت دادگاه رفتم مي راحت بدم توضیح برات اومدم نمي نداشتم

 یچه کردباشم بزرگش اينقدر را مسئله شد نمي باورم دادم مي گوش رامتین حرفاي به درسکوت

 روغد شرايط دراون منم شايد بود بااو حق فکرنکردبودم مسئله اين ي درباره منطقي طور به وقت

 اما خوادو مي دارِومن دوستم که بود کرده اعتراف رامتین بودم خوشحال قلبم ته گفتم مي

 .. وپريسا آيسا بايادآوري

 ديروز. تنبیف طالق فکر به دخترا شدم باعث من تونم نمي من رامتین:وگفتم پايین وانداختم سرم

 من که پرسید بخرِ،ازم هديه برامتین علي امام تولد مناسبت به خواست ومي بود خوشحال آيسا

 ... خیانتت بافکر منم بخرم برات خوام مي چي

 بیفته نوابتی خودش ياد هم پريسا شد باعث که گفتم بشون چیزو همه: وگفتم انداختم بش نگاهي

 .. وگفت

 نه؟ جداشیم بريم همه گفت: زدوگفت پوزخندي رامتین

 نزدم وحرفي پايین وانداختم سرم

******************************* 

 پريسا

 تینازآب شدم خونه ووارد کلیدانداختم کرد؟؟ مي کمکم واقعا داشت تعجب خیلي برايم متین حرف

 وگرفتم وشمارش رادرآوردم گوشیم اوردباشه سرخودش باليي ديوونه پسري نکنه نبود اثري

 . بود شب يازده ساعت انداختم ساعت به نگاهي کردبود خارج وازدسترس گوشیش

 . وبگیرم متین ي تاشماره وبرداشتم گوشي

 ي پاچه کشیدم جیغي ابتین باديدن رفتم در سمت وبه دويدم سريع کلیدانداختن باصداي

 ريخت مي زمین خونروي بودوقطرات شده ازخون خیس شلوارش
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 خوابیدن مردم خبرته چه: گفت باخشم آبتین

 چکارکردي؟؟ توباخودت..ت: وگفتم کردم اشاره شلوارش به

 شد؟ اينطور کي اين:گفت وزيرلب انداخت اش پاچه به نگاهي باتعجب

 . دروايستا جادمِ  همون..هم:من

 .وآوردم وتشت وچهارپايه رفتم حموم طرف به سريع

 تشت توي بذار زخمیتم پاي روچهارپايه بشین: وگفتم روگذاشتم چهارپايه

 بازآ پالستیکي اي وکاسه تمیز اي وباکهنه رفتم آپزخونه طرف به داد وانجام گفتم که کاري

 . ودرآوردم مزاحمم وشال نشستم روش روبه برگشتم

 پاي مچ سمت به را کهنه لرزون وبادستي زدم آب به را وکهنه زدم باال راآروم شلوارش ي پاچه

 .شدم دورزخم کردن تمیز به شروع بردم آبتین

 .نشده چیزي حولي چرااينقدر پريسا:  آبتین

 بشن جاري شداشکام باعث حرفش

 سرخودت باليي همچین بخاطرمن که داشتم ارزش بودها؟؟من کاري چه نشده؟؟اين چیزي:من

 ؟؟ کاربزني اين به دست حاضري که خواي مي من آبتین؟؟چرااينقدر ؟؟چرا آوردي

 . بیارم سرخودم باليي خواستم نمي اصال ،من پريسا باش اروم: آبتین

 چي؟ پس: وگفتم بردم وعقب دستم باتعجب

 .تصادف: گفت باآرامش آبتین

 بیمارستان؟؟ چرانرفتي شده؟؟اصال زخمي پات مچ فقط مطمئني: گفتم بانگراني

 شده زخمي مچم فقط: گفت باکالفگي آبتین

 دکترببینت بیمارستان بريم بايد اينطورنمیشه نخیر: گفتم بااخم

 ديگه ؟؟خوبم چي براي دکتر:آبتین

 بريم ،بايد فهمي نمي گرمي االن: من
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 .خوبــــم گم اوردي؟؟مي گیر حوصله: آبتین

 دکتر بريم کن وعوض شلوارت برو بدو: وگفتم بستم پاش مچ دور بانداژ سريع

 نیست طوريم گم مي هرچي: گفت رفت مي اتاقش طرف به که بلندشدودرحالي ازجايش آبتین

 .نمیفهمه

 وسايال انداختم سرم وروي برداشتم بود افتاده قالي روي راکه وشالم زدم نشنیدن وبه خودم

 نشستم راننده صندلي روي شدم خارج وازخونه وبرداشتم ماشبن کلید. گذاشتم راسرجاش

 .شدم آبتین ،منتظر کردم خارج وازخونه وماشین

 .کردم حرکت بیمارستان سمت به آبتین بااومدن

 . رفتیم بیمارستان سمت به و شديم پیاده هردو. داشتم ونگه ماشین بیمارستان بارسیدن

 بعداز. بود آبتین ي معاينه مشغول ودکتردراتاق بودم نشسته صندلي روي بیمارستان درسالن

 .شديم خارج بیمارستان از آبتین ازسالمتي اطمینان. سونو و اسکن تي وسي آزمايشات

 چته؟: گفتم باکالفگي کردم مي حس خودم راروي آبتین سنگین نگاه رانندگي درهنگام

 .سردرنمیارم ازکارات: کشیدوگفت دادواهي تکیه صندلي به

 نگراني؟؟ ؟؟اين احضاريه چیه؟؟اون ضدنقیض رفتاراي اين مهمم برات اگر:داد کردوادامه نگاهم

 نداشت مفهومي متاهلي من تودنیاي نداشتم براش جوابي من اما جوابمه منتظر دونستم مي

 یليخ وبه وجاش میشد خراب داشت داشتم که دنیايي آبتین باوجود شايد بودم سردرگم خودمم.

 .بودم گريزان ازاون و خواستم ونمي اين ومن داد مي جديد هاي ازباور

 .نخواي ،چه وبخواي من چه نمیدم طالقت من رفتارا اين باهمه: شدوگفت خسته ازانتضار آبتین

 .خودخواهیه اين: وگفتم کردم اخم

 مي شتال فهمیدم ،مي فهمیدم مي ومن کردي مي تالش زندگي اين براي تو اگه نیست نه:  آبتین

 تمخود ندادي اما دي مي فرصت من به توگفتي.بود خودخواهي موقع اون توني نمي بازم ولي کني

 تالش کنار وگذاشتم کارام ي خاطرتوهمه وبه دارم دوست من که اين دونستنا ي همه باوجود
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 الشت تونم نمي تو به وفرمان نفرِوبااخم يک ،من ببندي دل زندگي اين به نکردي تالش، نکردي

 . کنم

 دوفريا کردن لج به ونیازي گفت مي وارامش ارومي به را حرفا اين ي همه ابتین نزدم حرفي بازم

 نمک باور خواستم نمي. بودم هافراري ازآن من باز ولي نبود حقیقت جز چیزي ابتین حرفاي. نبود

 .میزد سرباز خوشیا اين ي ازهمه که بود وجودم در ترسي

 متین

 براي خودش خیال به رامتین. زدم نمي حرف آيسان با ومن گذشت مي شب اون از هفته يک

 وقتي شب همون. دونستم مي وازاول چیز همه من دونست نمي وبودو گفت وبم چیز همه وساطت

 کردبامن مي کردوسعي مي فرار من ازنگاه هرلحظه آيسا وقتي گذاشتن میز راروي پوشه هرسه

 کاروانجام اين احساس و وجدان ازروي وفقط نیست خودش واقعیه خواسته فهمیدم رونشه روبه

 . داده

 دردمي سرم الکیش نگرانیاي از وقتا بعضي.مقصرمیديد وپريسا تیام وبراي خودش که اين براي

 راحتي باربه اين. ذاشت مي درمیون وبامن وموضوع شد مي اشتباهش متوجه خودش بايد. اومد

 وحل مشکالتشون بايد خودشون دوستاش و برادرام که بودم تذکرداده بش. اوومدم نمي کوتاه

 ... من حرف به توجه بي اما کنن

 یشوکمترپ بود کرده گرم وباکتابا سرخودش وآيسا شد مي شروع داشت دانشگاه امتحانا کم کم

 . رفت مي وپريسا تیام

 بلندبلندمیومد،آيسادر کارتوني مجري صداي بودو روشن تلوزيون پذيرايي در.  شدم خونه وارد

 وزيونتل به توجه وبي بود داده تکیه مبل به بودو نشسته زمین روي تلوزيون روي رويه پذيرايي

 . بود ريخته دورش کتاباش و جزوه. زد مي راورق کتابي

 مي وروشن تلوزيون خونه نبودن ساکت براي ترسید مي بودو تنها هروقت دونستم مي

 خواند؟؟اما مي درس چطور وسروصدا شلوغي تواين بودم مونده واقعا.کرد مي وزياد کردوصداش

 .بود کرده عادت سروصدا اين به پرسروصداش دوبرادر وجود با نداشت تعجبي

 گفت سالمي آرام رابلندکردو سرش کردم حضورم متوجه را آيسا تلوزيون کردن باخاموش

 .شد هاش برگه کردن جمع ومشغول
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 خندم اقات باديدن بود گرفته اشتباه مطالعه وبااتاق اتاق آيسا. رفتم اتاقمون سمت وبه نزدم حرفي

 گل روشون نويساهم چک نصف بود شده پخش تخت روي نويس وچک جزوه کلي بود گرفته

 ي خونه بشه تموم تاامتحانا فکرکنم اورده ازکجا رو برگه همه اين موندم خدايامن بود کشیده

 . شده ماپربرگه

 اونگاه هب ومنتظر گرفتم خود به جدي اي قیافه و بستم بود بازشده خنده به راکه لبم آيسا بااومدن

 .کردم

 کنم مي جمعشون االن بود رفته يادم:آيسا

 دافر کرد مي نگرانم داشت آيسا جهت خودوبي بي هاي استرس. رفتم حمام طرف وبه نزدم حرفي

 .بود نگران شدت به بودوايسا امتحان اولین

 .اومدم بیرون ازاتاق موهام کردن خشک و لباس وبعدازپوشیدن اومدم بیرون ازحمام

 .بود درس خوندن مشغول وخودش بشه گرم بود بعدازظهروگذاشته غذاي آيسا

 .بکشي خودت برا کافیه فقط کردم گرم را غذا متین:گفت من باديدن

 .وبخورِ بیادغذاش بکنه دل ازکتابا بلکه شدم ومنتظرآيسا غذاراکشیدم

 شده غرق درکتاب انداختم آيسا به ونگاهي اومدم بیرون بودازاشپزخونه شده ساعتي ربع تقريبا

 .بود دررفته ازدستش وزمان ساعت بودو

 انداختم ساعت به نگاهي بود نخورده هیچي خوودوصبحم نمي غذا درست دوروزِ  نمیشد اينطوري

 ؟؟ نخورده هیچي موقع تااين چطوري بود شب نه ساعت

 یشيبلندم:گفتم وباجديت گرفتم وازش کتاب بندازم بش نگاهي که اين وبدون رفتم طرفش به

 خوري ومي غذات میاي

 .خوردم چیزي يه توبیاي که ازاين قبل: ايسا

 .است نخورده دست خوردي؟؟غذاکه چي: گفتم وباعصابانیت دوختم چشماش به و نگاهم

 .وبده کتاب حاال خوردم وسبزي نون لقمه يه: وگفت گرفت راازم نگاهش ايسا

 .نکردم وپاره کتاب تااين غذابخور برو بلندشو:  گفتم باتحکم
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 وارد سرش پشت و انداختم زمین وروي کتاب. رفت آشپزخونه سمت بلندشدوبه ازجاش باناراحتي

 . شدم آشپزخونه

 غذاش من نگاه وزير نگراني بادل آيسا. شدم خوردن مشغول و نشستم میز پشت روش روبه

 . کتابارفت سمت به دوباره وخوردو

 ينم اما بودم عصباني احضاريه سرجريان دستش از درسته شدم مي عصاباني داشتم کم کم

 دتش به آيسا بودکه ازدرسايي يکي داشت فردا که امتحاني.بره پیش اينطوري بذارم تونستم

 داري؟ اشکال هاش کجا: گفتم جديت وبا نشستم روش روبه رفتم.زاربود بي ازش

 اشکال که جايي و گرفت سمتم به را جزوه باخوشحالي گذشت چشمانش در برقي لحظه دريک

 . دادم توضیح به شمردشروع وشمرد دادباحوصله ونشونم داشت

 يادگرفتي؟: من

 دردنکنه دست اره: ايسا

 داري؟ اشکال کجا ديگه: وگفتم کشیدم اسوده نفسي

 لح دادم تمرين چندتا ازيادگرفتنش اطمینان وبراي دادم توضیح وبراش ازاشکاالش ديگه دوتا

 بخوابي بايد بلندشو شد تموم خب: وگفتم انداختم برگه خودکارراروي. کنه

 بخوابم يک دم مي قول بزنم دوره يه بذار باش: آيسا

 .بلندشو بسه خوندي هرچقدر: وگفتم کردم اخمي آيسا لبخند درجواب

 ...اما:گفت بانگراني

 اومدي ديگه دقیقه ده تا اما بي اما: گفتم رفتم مي اتاق سمت به که درحالي

 .شد هاش برگه کردن جمع به شروع بلندشودوباغرغر ازجاش

 ونگاهي کردم وباز چشمانم تخت خوردن باتکان نهادم هم روي را چشمانم و خوابیدم تخت روي

 بود مبايلش رمز کردن وارد مشغول بودو گرفته رادردست مبايلش انداختم آيسا به

 کني؟ چکارمي: من

 .کنم مي وهشداروتنظیم زنگ دارم: آيسا
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 ؟ روچند:من

 کردم روچهارتنظیمش: آيسا

 بذارروشیش حداقل زوده خیلي چهار: گفتم نمیشه راحت نکنه وديوونه من امروز اگه دختر اين

 بخونم دوساعت حداقل خوام مي من ديره شیش: آيسا

 .بخوني هیچي وتواصالنبايد امتحانه روز فردا زياده دوساعت: من

 کنم مي وخراب امتحان فردا لطفا متین: آيسا

 بخوابم منم بذار بخواب بگیر کني نمي خراب نه:من

 ..احضاريه بايت متین:آيسا

 کنیم مي صحبت باهم بعدازامتحانات:وگفتم توحرفش پريدم

 . کشید دراز کنارم و گذاشت سرجاش و گوشي باناراحتي

 . بیدارشدم آيسا آرام ي زدنا صدا که بودم خوابیده چندساعت دونم نمي

 بله؟:بودگفتم روهم هام پلک که طور همون

 رفته يادم چیز همه بدي اينارايادم شي بلندمي متین: راشنیدم آيسا آلود بغض صداي

 چنده؟ ساعت: وگفتم کردم راباز هايم پلک

 پنج: آيسا

 .نشستم تخت وروي بلندشدم پريد ازسرم خواب

 چندبیداري؟ بخواب؟؟ازساعت بگیر نگفتم مگه من:من

 سه:آيسا

 .داري اشکال چي ببینم بیار برو: وگفتم کردم پوفي توچشاش اشک باديدن

*** 

 برسونمتون شو پاشوآماده: وگفتم انداختم ساعت به نگاهي
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 .وببره وتیام من رامتین بريمون؟؟قراربودامروز تومي: آيسا

 شو آماده بش،بلندشو زنم مي زنگ االن آره:من

 . عقب وتیام جلونشست آيسا رفتیم ماشین طرف به وآيسا تیام همراه

 یامت به. زدم راصدا آيسا.رفتن دانشگاه ورودي سمت وبه شدن پیاده هردوازماشین رسیدم وقتي

 .اومد سمتم وبه گفت چیزي

 بله؟:آيسا

 . بفرست صلوات رفت يادت چیزيم رابلدبودي همه باشه نداشته استرس الکي:من

 .رفت دادو تکان سري درجواب نداشت درستي حال بود معلوم

 هروب کالسي. بروم سرکالس مراقب عنوان به خواست دادوازم دستم اي پوشه دانشگاه مسئول

 .وتیام آيسا کالس روي

 آيساکیه؟ کالس مراقب تاببینم ايستادم بشم واردکالس که ازاين قبل

 من آوردوباديدن راباال اومدسرش مي کالس سمت به زد مي راورق پوشه که درحالي اشکان

 سرکالس؟ ري چرانمي:گفت باتعجب

 کالسي؟ اين ؟مراقب کیه برادرم وزن آيسا مراقب ببینم خواستم مي:من

 اره:اشکان

 سرکالس رم مي من:وگفتم دادم تکان سري

 نمي فکر کرد مي فرق وآيسا باتیام رشتش چون جاخوردم پريسا باديدن که شدم کالس وارد

 وپايین سرش سرخوشي زدوبا لبخندي من باديدن برپريسا. باشه داشته امتحان امروز کردم

 ريساپ بودم شنیده ازآيسا.کني تقلب بذارم عمرااگه:گفتم ودردل زدم لبخندي درجواب منم.انداخت

 .نمیده وازدست تقلبي فرصت وقت هیچ

 کنید وخاموش گوشیاتون لطفا واقايون ها خانم:من
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 دانشجوها میز هاراروي برگه يکي يکي. گذاشتم میز راروي وپوشه دراوردم راازپوشه ها برگه

 کنم يم کمکتون خودم:گفتم ذاشتم مي میز راروي برگه که درحالي اروم رسیدم پريسا به قراردادم

 .کن بیرون وازذهنت فکرتقلب

 .انداخت سواال به نزدونگاهي حرفي

 شد شروع وقتتون: وگفتم انداختم ساعت به نگاهي

 .زدم مي يکسربش حتما بايد بود کرده نگران منم ايسا نگرانیاي

 به نگاهي بودن امتحان به دادن جواب درحال دانشجوها بودو گذشته امتحان شروع از ساعت نیم

 ليمشک داد مي راجواب برگه بادقت ايسا اگه بودم کارکرده وباآيسا همشون انداختم سواالت برگه

 .زد مي شور دلم چراهنوز دونم امانمي نداشت

 !آبتین انداختم صحفه به نگاهي گوشیم زنگ باصداي

 بله؟:دادم وجواب وگوشي انداختم دانشجوها به کلي نگاهي

 ازجانم؟ عزيزتر برادر خوبي:آبتین

 ِِ . خبري مطمئنن بعیده ازآبتین زدن اينطورحرف

 شده؟ چیزي:من

 کنم ازبرادرم يادي من که بشه چیزي بايد حتما:ابتین

 بتینآ که اين بايادآوريه گرفت مي تماس بامن ضروري کار براي فقط آبتین کردم شک حرفاش به

 بله مدوخت پريسا وبه ونگاهم کردم وقط گوشي خداحافظ باگفتن هستم امروزدانشگاه دونست مي

 . بودم دادن مس اس بودومشغول دستشون مبايلشون خانوم

 نم متوجه بودواصال توبرگه سرشون همه انداختم ها بچه به نگاهي رفتم سمتش وبه بلندشدم

 من به وبده گوشي اون:پريساگفتم روبه نبودن

 کرد نگاه من وبلندکردوبه سرش باتعجب پريسا

 چي؟:پريسا

 من به بدش:من
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 یزم روي و گوشي و نشستم میز پشت.گرفت خودکارودردست و دستم وداد گوشي خونسردي با

 پیام و زنمب دست گوشي به که اين بدون. ابتین انداختم صفحه به نگاهي گوشیش باوببره گذاشتم

 دمباخو{.خواي؟ ومي سوال کدام ديگه دستمه کتاب} ظاهرشد صفحه باالي پیام وبازکنم گوشي

 .يومدن مي هم به ازهرنظر وابتین پريسا فکرکردم

 شکانوباا جام نداره مشکلي کسي ديدم ووقتي کردم کمک وپريسا ها بچه به کمي ايسا باياداوري

 .رفتم آيسا کالس طرف وبه کردم عوض

 جاک آيسان پس نبودن نفربیشتردرکالس دوسه دوختم دانشجوها وبه ونگاهم شدم کالس وارد

 يدمد که کردم،بعدازاين وراهنمايیش رفتم سمتش به ازدانشجوها يکي بلندکردن بود؟؟بادست

 استرس بوداينقدر چکارکرده يعني بودم آيسا هنوزنگران.نشستم صندلي روي نداره مشکلي کسي

 .کرد منتقل منم به که داشت

 ودادن هاشون ورقه همه بیا:دادوگفت دستم رابه واردشدوپوشه دست به پوشه اشکان

 وداد؟؟ ورقش کي آيسا ممنون:من

 بود؟ خونده آيسا گم مي. کرديم وعوض جاهامون که موقع همون:اشکان

 ومي سوال رابلدبود،چرااين همه کردم تمرين باش دستشه کتاب روزِهمش سه االن آره: من

 پرسي؟؟

 برگش بااشک کرد مي وکنترل گريش سختي نبودبه خوب حالش اصال:اشکان

 الاص اما داره اشکالي چه ببینم سرمیزش رفتم بود زده زل برگه به همش سرامتحانم.ودادورفت

 . ايستادم سرش نشدباال متوجه

 ي؟ پوشه تو ،برگش کنم مي خراب گفت مي همش داشت استرس ازديشب راستش:من

 تسم به دادسپس دستم راپیداکردوبه آيسان ي برگه و برداشت میز راازروي اش پوشه اشکان

 .ازدانشجوهارفت يکي

 دهدا جواب چهارتاوکامل آيسا بودکه سوال دوازده کلي بودانداختم دردستم که اي برگه به نگاهي

 .ودب آخرونداده بودجواب ورفته حل راه تمام که يااين نصفه ام بودبقیه نداده جواب واصال بودويکي

 . رابرداشتم ام پوشه گذاشتم اشکان درپوشه را برگه
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 بري؟ خواي مي: اشکان

 .خونه برسونمش کجاست آيسا ببینم برم اره:من

 وايستا لحظه يه:اشکان

 بله؟:من

 بیادخونتون بگو دخترخالت به اي بهانه يه به امشب: اشکان

 ساناز؟چرا؟: گفتم باتعجب

 بزنه حرف باش خوادبیاد مي فرشاد سانازخانوم اره: اشکان

 برگشت؟ فرشاد؟کي:من

 .میشه دوروزي:اشکان

 خداحافظ باش: گفتم رفتم درمي سمت به که درحالي

 . رفتم دانشگاه محوطه سمت به سپس دادم راتحويل وپوشه دفتررفتم به

 ادافت يادم که بزنم زنگ تیام به خواستم بود خاموش راگرفتم آيسا ي وشماره ودرآوردم گوشي

 .بیرون برن تاباهم میاددنبالش بودخودش گفته رامتین

 برداشت بادوبوق که سانازوگرفتم ي شماره

 آيساپیشتونه؟ ، ساناز الو:من

 آره: ساناز

 کجايید؟:من

 پارکینگ سمت ريم مي داريم:ساناز

 میام دارم وايستید ماشین پیش:من

 کردم کج پارکینگ سمت به وراهم کردم وقط گوشي
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 يدنباد سامان.بود آيسا کردن آرام سانازمشغول بودن ايستاده ماشین کنار وآيسا سانازوسامان

 کرد اومدوسالم سمتم به من

 خونمون بیاين ساناز با شب سالم: من

 چرا؟: سامان

 گم مي برات بعدا: گفتم رفتم مي آيسا سمت به که درحالي

 . گفت سالم وآرام برگشت طرفم به قرمز باچشمايي آيسا

 . ماجداشدن از باخداحافظي و منتظرنايستادن سانازوسامان

 وازدانشگاه شدم سوارماشین شد ماشین سوار حرف بودن ايسا که کردم خارج وازقفل ماشین

 .شديم خارج

 داري؟ مشکلي چه ببینم بیام نوايسادي چرامنتظرمن:من

 کني؟ بم تونستي مي کمکي توچه رفت رايادم همه فايده چه: آيسا

 دي مي خراب کردي مي تلقین خودت به هي ندادي گوش بخواب شب گفتم بت هرچي: من

 .نداشت بودکشش خسته بیاذهنت

 وبیوفتم درس اين اگه واي: گفت کرد مي گريه که شدودرحالي شديد گريش آيسا

 شيوبک خودت نمیشه که بادرس مهمه سالمتیت ازهمه اول عزيزمن نیست مهم: گفتم بامهرباني

 چکارکنم بیفتم اگه متین: آيسا

 مي صحبت بااستاد خودم که شه مي پايین يکخورده نمرت فقط افتي نمي کردم ونگاه برگت:من

 کنم

 . کرد مي گريه اي خفه باصداي بودو ترشده آرام باحرفم که انداختم آيسا به نگاهي

 رستوران؟ بريم خواي مي:من

 خونه بريم نه:ايسا
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 هب باناراحتي ايسا شديم خونه وارد و شديم هردوپیاده کردم حرکت خونه سمت وبه گفتم باشدي

 رويو کرد بودباز رابسته موهايش باآن که کلیپسي.کرد راآويزان اش چادرومقنه و رفت اتاق سمت

 دبو خسته خیلي بودو نخوابیده ازديشب.خوابید تخت روي مانتو شلوارو وباهمان گذاشت میز

 بخوابي راحت کن وعوض بلندشومانتوت: وگفتم رفتم سمتش به

 دبر مانتوش ي دکمه سمت رابه جونش بي هاي ودست نشست تخت شدوروي بلند حالي بابي

 اولین. کنه وباز لباسش هاي دکمه کردم کمکش آيسا نخواستن توجه وبي زانونشستم روي.

 براي ونبود خودم دست حالم کنم توصیفش تونم نمي اصال...امروز اما کردم مي کمکش بارنبودکه

 گرفتمو نگاهم بود پوشیده رنگ آبي تاپ يه مانتوش زير.بود پیش تردفععات قوي بارحسم اولین

 تاپش همرنگ وشلواري رفتم کمدش سمت به. کردم وآويزان درآوردم جونش بي راازتن ومانتو

 بگیرم دوش برم منم کني تاعوض:وگفتم دادم دستش وبه درآوردم

 اتاتفاق به داشتم هنوز رفتم ان زير و کردم باز سردرا اب. رفتم حمام طرف وبه رابرداشتم لباسم

 يکشش شد مي خوردوباعث مي دستانم به آيسا گرم هاي نفس کردم فکرمي پیش چنددقیقه

 شمدرآغو بودوهمیشه پیشم ايسا که بیشترازاين هیچوقت باشم داشته ايسا سمت تربه قوي

 مبار اولین که من فهمیدم خودرانمي حال اصال..اماامروز میافتم آرامش همیشه خواستم بودنمي

 شمانتو کردم کردکمکش دردمي سرش پیشم ي دفعه کردم مي راباز ايسا مانتو دکمه که نبود

 يساا غیراز اي ديگه چیز به کنم دور فکراوراازذهنم کردم ؟؟سعي اينطورنشدم چرااونموقع ودربیاره

 .فکرکنم

 بودو لحاف زير آيسا.رفتم اتاق سمت به موهام کردن وبعدازخشک شدم خارج ازحمام بعدازدوش

 راازرويش ولحاف خوابیدم کنارش.است گريه درحال میشدفهمیدهنوز هايش شانه خوردن تکان از

 آن و بردم موهايش طرف رابه دستم.بیفتن صورتش روي لختش شدموهاي باعث که کشیدم

 يمبازو راروي وسرآيسان پهلوخوابیدم وبه کشاندم خودم سمت رابه آيسا. کنارزدم هاراازصورتش

 .کن وفراموش امتحان اين:گفتم کردم مي بازي باموهايش ديگرم بادست که ودرحالي نهادم

 ..اما کردم تالش خیلي تونم نمي: آيسا

 نمي خسته باذهن خوابیدي مي وشب دادي مي گوش حرفم به اگه ولي خوندي خیلي درست: من

 .سرجلسه رفتي
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 :گفتم وهوادرآوردم حال اوراازاين که اين وبراي شوخي وبه زدم راکنار هايش اشک باسرانگشتم

 !کني نازمي هي اومده گیرت خوب شوهر ديدي

 همچین من:گفت راکنارزدوباناراحتي دستم رفت درهم هايش واخم کرد نگاهم باتعجب کمي

 بودم ناراحت ازامتحان فقط نداشتم قصدي

 خوشيتو چه توناراحتي چه درکنارتم وهمیشه مني توخانوم: وگفتم زدم اش بیني روي باانگشتم

 برات دارم خوش خبر يه که بیابیرون ازفکرامتحان حاال. نکني وچه نازکني ،چه

 خبري؟ کنم،چه مي سعي:آيسا

 بزنه حرف میاداينجاتاباساناز فرشاد امشب: وگفتم زدم برپیشونیش اي بوسه

 .خبرنداداومده من به اصال بدجنسه خیلي فرشاد ،ولي براشون حالم خوش خیلي:آيسا

 .خداکريمه تاشب بخوابیم بگیريم. باشه داشته دلیلي شايد: من

 آيسان

 

 ادفرش باديدن سامان بزنه حرف باش فرشاد داد اجازه غافلگیرشدو فرشاد ازديدن ساناز شب اون

 . شد حل مشکل اين سامان با متین زدن وحرف باوجودمتین کردولي شدومخالفت عصباني

 هخانواد فهمیدم اينطورکه بیادو خواستگاريش به خانواده همراه فرشادبه داد اجازه ساناز باالخره

 . دونستن ومي چیز همه سانازازاول

 شنج ويه کنن عقد بعدازامتحانا قرارشده فرشادفهمیدم از ولي حضورنداشتیم خواستگاري شب

 .عسل ماه وبرن بگیرن کوچیک

 .بود خواهرش تدارکات مشغول بودو نکرده معرفي کسي وبه دخترموردعالقش هنوز سامان

 متوجه چندروزه. بودن وامتحانا مشغول سخت وهمه گذشتن مي ازديگري پس يکي امتحانا

 فهمين وبه خودم منم.کرد مي فرار ازم وقتا وبعضي ديرمیامدخونه شبا شدم متین عجیب اخالقاي

 .زدم نمي وحرفي بودم زده

 .امتحان بودبعدازاخرين کرده موکولش بودو نزده حرفي وطالق احضاريه ازماجراي هنوز متین
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 عین دادوهرروز نمي اهمیت خستگیش بودبه میامدوخسته خونه به هروقت اينا ي همه باوجود

 مي توضیح کردوبرام مي کار بام وباآرامش نشست مي پیشم ده مي درس شاگردش به که معلمي

 .کرد مي ورفع دادواشکالتم

 که ودب کارکرده بام متین اينقدر نداشتم استرس اصال قبل امتحاناي برعکس بودو امتحان اخرين

 شب.آسونه گفت مي بودومتین کرده طرح واشکان سواالت برگه طرفي از بودم کرده پیدا اطمینان

 . کرد قايم وازدستم گرفت وازم وکتاب نذاشت کنم کلي ي دوره ويه کتاب خواستم که

 باش همینجا يازده ساعت: وگفت داشت نگه دانشگاه ورودي جلو متین

 حرف بام خواست آخربودومي روز امروز رفتم دانشگاه سمت وبه کردم خداحافظي

 اشکان که گذشتم مي ازراهرو داشتم. رفتم کالسم سمت وبه اومدم ازفکربیرون.بزنه

 ربدهگی بم میامد کم خیلي بودو بهترشده فرشادخیلي بانصیحتاي اشکان.ديدم وفرشادوتوراه

 . گفتن وسالم زدن لبخندي من هردوباديدن.

 کني؟ فرشاداينجاچکارمي:وگفتم کردم سالمي

 گفت شوخي کردوبه وقط حرفش من باديدن فرشاد که زدن مي داشتن حرفي چه نیست معلوم

 عرفتمم بي اين بگیرم وازاشکان مهم سواال امتحان از قبل که گه رامي بله درصورتي گفته ساناز:

 .زنه نمي حرفي که

 هبعدب ، بدي نزديکت فامیل به بايد اول بدي خواي رامي سواال پسرعمو افرين:گفتم باشوخي

 ها غريبه بعدبه:وگفتم کردم اشاره فرشاد

 .خنديد من ازحرف اشکان

 من زن ناال متحدشديد باهم حاال به نه زديد مي وباتیر هم سايه قبال که اين به نه بله:گفت فرشاد

 .خانوم آيسان باشه است غريبه

 میشه شروع االن امتحان سرجلسه برو: وگفت انداخت مچیش ساعت به نگاهي اشکان

 سمت وبه کردم اونجاراترک دارن حرف باهم فرشادواشکان شدم متوجه بودوهم شده ديرم هم

 رفتم جلسه
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 وازکالس دادم مراقب رابه وبرگه بلندشدم ازجايم دادم پاسخ سواال به باخونسردي سرجلسه

 مي که چیزي اون باديدن خورد گوشم به آشنايي ي خنده صداي دانشگاه درحیاط. شدم خارج

 . بست نقش برلبانم لبخند ديدم

 گاهاون به باعشق زدواشکان مي حرف براش باهیجان دختر آن و بود نشسته دختري پیش اشکان

 ديگرغرق دردنیايي ديگران به توجه هردوبي. خنديد مي دختر دار خنده حرفاي به دل کردوازته مي

 .بودن شده

 .برگشتم عقب به باترس ام برشانه کسي گذاشتن بادست

 دانشگاه توحیاط راحت اينطوري استادي کدام آخه:کردوگفت ها آن به بالبخندنگاهي متین

 خنده؟ مي بادختري

 دونستي؟ تومي: من

 بريم بهتره.وپیداکرده گمشدش شده؟؟اشکان خوب بات اشکان براچي فکرکردي آره: متین

 کردم فکرمي اشکان به همش توماشین. شدم خارج ازدانشگاه متین وهمراه دادم تکان سري

 فکرنمي من بودکه ازکسايي نبود؟؟؟اونم نیاوش يه هم مگرآن اما بودم حال خوش خیلي براش

 .ببخشمش وقت هیچ کردم

 .شديم واردرستوران متین وهمراه اومدم ازفکربیرون ماشین داشتن بانگه

 .ممید گوش خب: کردوگفت قالب رادرهم هايش دست متین گارسون ورفتن سفارش بعدازگفتن

 فموواقعامتاس فکرکردم خیلي کارم به من بگم بايد ازهرچیزي اول: وگفتم پايین وانداختم سرم

 مي فاقاات اين تمام مقصر خودم ؟ازطرفي کنم کمک وپريسا تیام بايدبه چطور دونستم نمي من..م.

 .ردبشم ازکنارشون تفاوت بي نداشتم ودوست دونستم

 نه؟ بگي من به تونستي تومي اما: متین

 مي رفک که تیام هاي گريه رسیدازطرفي نمي مغزم به راهي هیچ امااونموقع گفتم مي بايد آره: من

 تیام ايحرف ي بهانه به پريسا کردکه مي ومشکل گیري تصمیم برام کرده خیانت بش رامتین کرد

 متین..مت گفت...گف.جدابشیم گفت ازابتین جداشدن آسونتر براي

 گفتم؟؟؟؟ مي بايد شدم وساکت کردم نگاهش
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 چي؟؟ متین:متین

 تو.... توخطاکاري که گه مي بت هي متین... باشي تو وفقط بشیم ماجدا اگه فردا گفت:من

 الوهع کرداينطوري فکرمي نداشت منظوري پريسا خدا به... حرفا ازاين آشناکردي اينارابابرادرام

 .خوبیم ماهم خودش برجداشدن

 نمدو ومي شناسم ومي شوخیه؟؟پريسا يه وطالق منطقم بي اينقدرمن فکرکردي آيسا:متین

 شک ندکههرچ ومیشناسي ومن توبامني کنن نمي زندگي بامن که ياتیام پريسا اما نداشت منظوري

 !باشي وشناخته من دارم

 مه پريسا. نیست ازخیانت وخبري شدن خوب باهم دوباره که ورامتین کجاهستن؟؟تیام االن اونا

 ماجراها ازاين وقبل قراردادي ازدواج وتو من داره فرق باهمشون تو قضیه اما بیاد خودش به بايد

 اشتباه ناي و دونستي مي تو ولي دونستن ونمي موضوع اين وتیام رفت؟؟پريسا يادت کشیديم خط

 .کردي

 پشیمونم هم واقعا و. دونم مي: من

 يساآ سپارم مي فراموشي روبه احضاريه وبرگه طالق گذرم مي خطات ازاين شرطي به فقط: متین

 يبگ وبم چیز همه خوام بعدمي به ازاين.کني عمل بايد ايندفعه اما گفتم بت هم قبال هرچندکه

 باشد؟؟ نگیري وسرخودتصمیم

 حتما:وگفتم انداختم متین به نگاهي حالي باخوش

 ايستادم آينه روي وروبه کردم وتنم پوشیدم باران براعروسي وکه لباسي

 پوشیدي دوستت عروسي برا که نبود لباسي همون اين:کردوگفت نگاهم واردشدوبادقت متین

 همینه آره:من

 گرفتیم مي رفتیم مي گفتي مي:متین

 مبعدش ديدن لباس وبااين من ها بچه فقط بگیرم جديد لباس هرجشن براي نیست نیازي: من

 .جديدِ نوعي به پس نبودن که باران مهماناي هستن مهموني تواين که کسايي

 حجابي وبقولي شیکه مدلشم تازه میاد بت خیلي لباس اين گي مي درست: متین
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 ومي جوراباش که ودرحالي نشست تخت روي متین کردم وسکوت زدم لبخندي متین درجواب

 پدربزرگت حتي هستن همه ايساامشب:پوشیدگفت

 نمیاد پدربزرگم:گفتم کردم مي مرتب سرم راروي چادرم که درحالي

 چرا؟:متین

 ازهت هاش نوه به برسه چه نکرده شرکت هاشم بچه ازعروسیه کدام توهیچ تاحاال کني باورمي:من

 نیومد ماهم عروسي

 ؟؟ اي آماده:متین

 بريم آره: من

 .تاالررفتیم طرف وبه شديم سوارماشین

 واردشديم هم کردوهمراه وقفل ماشین پارک جاي کردن بعدازپارک متین

 بزرگ اگه کوچیک جشن گفت خوبه:گفتم متین گوش وکنار انداختم جمعیت به نگاهي

 بودچندنفربودن؟؟

 مجداشد ازمتین پرسي واحوال بعدازسالم.کرد حلقه ودوردستش خنديدودستم من باحرف متین

 .نشستم وکنارمادرم

 مامان سالم:من

 وچکارکردي؟ خوبي؟امتحانات دخترم سالم: مادرم

 کرد کمکم خیلي متین دادم راخوب همه: من

 کردم دعا برات چقدر میدونه خدا: مادرم

 بودن؟ چطور ؟امتحاناش چکارکرد آرين:من

 حانامت همیشه کاش گفت مي بابات بودکه ساکت خونه اينقدر امتحانا موقع داد خوب اونم:  مادرم

 باشه داشته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اماندا | آيسان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

294 

 

 ساناز رفتیم سمتشون به وداماداومدن عروس کردن اعالم که بوديم صحبت درحال بامامان

 هردودرجايگاه. کردم وکمکش رفتم کمکش به ودب افتادن درحال بلندش بالباس هرلحظه

 .کنه راجاري تاخطبه اومد داخل وعاقد نشستن مخصوص

 

 تیام گفتن مي وتبريک رفتن مي سمتشون به يکي يکي مهمانا وساناز فرشاد شدن بعدازمحرم

 سمتم به متین بودکه ما درآخرنوبته.گفتن وتبريک رفتن سمتشون به هم وآبتین ،پريسا ورامتین

 خوشبختي آرزوي براشون وجود وباتمام حالي باخوش. رفتیم جايگاه سمت به هم اومدوهمراه

 يا باگريه ساناز.داد سانازقرار درآوردودردست وازجیبش بود خريده که اي سکه نیم متین کردم

 انتظارنداشتم ازت:گفت وبابغض گرفت دراغوش رابرادران متین ازشوق

 

 تورانداره قابل:اومدوبالبخندگفت سانازبیرون ازآغوش متین

 سپارم تومي وبه خواهرم:وگفت برگشت فرشاد طرف به جدي بالحن سپس

 مراقبشم چشمام مثل:فرشاد

 .غذا وآوردن گفتن تبريک بعداز

 .برگشتیم خونه وبه کرديم خداحافظي

 لهحو بعدازحمام همیشه عادت به.رفتم اتاق حمام سمت به لباسام وبعدازبرداشتن شدم وارداتاق

 کردن خشک مشغول وباسشوار نشستم تخت شدموروي خارج وازحمام پیچوندم خودم رادور

 طنتشی لبخندي من سرووضع باديدن متین حضورداره دراتاق نبودمتین حواسم اصال شدم موهام

 .زدوخنديد آمیز

 بود بودوکارازکارگذشته ديرشده اماديگه بلندشم خواستم

 .نداشتم سربلندکردن جرئت بودم شده سرخ ازخجالت

 شید..بخ...ب:من

 .ببینم وبلندکن میکشه؟سرت خجالت ازمن من خانوم وايستاببینم:متین
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 بودم راگرفته حوله بادستم وسفت کردم نمي نگاهش هنوز ولي وبلندکردم سرم

 آيسا؟:متین

 بله..ب:من

 توهستم دنیابراي تواين کس ترين محرم ؟من ترسي مي ازچي: متین

 چهشدنه؟ مي شروع ازجايي بايد باالخره کردم نگاه متین چشمان وبه وبلندکردم سرم ناخداآگاه

 . خواستم ومي متین وجود باتمام بودومن شوهرم متین داشت اشکال

 میشي؟ خانومم:گفت ديدکه چي توچشمام متین دونم نمي

 . کردم واعالم خودم رضايت چشمام زدن باپلک ومن

 رامتین

 بود هشد ازسرگرفته دوباره زندگیمون. ما هردو واعتراف من وتوضیح تیام ي حافظه بعدازبرگشتن

 . کرديم مي وهمديگررادرک دونستیم رامي هم هردواحساس حاال

 تیام خوام مي ديدم اومدم خودم به وقتي اما شد زندگیم وارد سنتي ازدواجي حالت تیام درسته

 ديمنکر شروع وباعشق زندگیمون ازاول. دنیامهمه تواين برام که دختري وتنها باشه من مال فقط

 . بستیم دل هم به مرور به اما

 . شديم هم واردزندگي وچطور گذشت چي نیست مهم کنیم رافراموش گذشته خوايم هردومي

 ازخدا نهايت بي ومن کنیم وهمديگروخوشبخت وبسازيم زندگیمون خواستیم مي اماازحاال

 هاي باگل گلي ودست رفتم فروشي گل سمت به.قرارداد وسرراهم تیام که سپاسگزارم

 . افتادم راه به خونه سمت وبه خريدم قرمزوصورتي

 پريسا

 

 يونم اماجاش جايي بريم باهم شم آماده بود گفته بودو زده زنگ داره چکارم متین دونستم نمي

 .کردن مخالفتي بیرون ببره خواد ومي من فهمیدمتین وقتي اعتمادداشت متین به ابتین. دونم

 اومدم پايین ها ازپله ابتین از وبعدازخداحافظي شدم اماده
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 .نمیاد آيسا: گفتم وباتعجب جلونشستم.بود بودومنتظرمن نشسته توماشین متین

 نه: متین

 شد خارج کردوازخونه وروشن ماشین سپس

 وببري؟ من خواي مي کجا:وگفتم برگشتم طرفش به

 .يفهم مي وگفت گازگذاشت وروي پاش باخونسردي متین

 وکجاببره؟ من خواست داشت؟مي کاري چه بامن متین بود عجیب خیلي

 .دوختم اطراف وبه نگاهم ماشین باايستادن

 شو پیاده: متین

 . کردم مي حرکت سرش وپشت شدم پیاده همراهش

 .شديم موادمخدر هردوواردکمپ

 آوردي؟؟ وکجا من متین:وگفتم کردم اخمي

 .بدم ونشونت يکي خوام بیامي دنبالم: متین

 ازپرستارتشکرکرد اي پوشه پرسیدوبعدازگرفتن ادرسي ازپرستارا ازيکي متین

 . ايستاديم رواتاقي روبه

 کن نگاه:کردوگفت اشاره اتاق شیشه متین

 خسته قدري به قیافش بودکه نشسته تخت روي دختري کردم ونگاه اتاق داخل باکنجکاوي

 بافريادبه دختر و دختررفت اتاق داخل پرستاربه شدفهمیدمعتاده مي گودداشت وچشماني

 . خواست مي هروئین دادوازش مي پرستارفحش

 اوردي؟ واينجا من چرا: وگفتم برگشتم متین طرف به

 معتادبه ساله 65 صديقي سمیه: زدگفت مي ورق داشت که اي پوشه داشت که حالي در متین

 ...بستريه درکمپ دوماه هروئین

 بود؟؟ وسرازاينجادراورده بود اومدچطورمعتادشده نمي بش اصال دخترانداختم به نگاهي دوباره
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 داشت دوست سمیه حساس رودخترشون و بودن مذهبي خانواده يه سمیه خانواده:داد ادامه متین

 هوب خودش. ي توخونه شدن زنداني براي فقط کرددختر فکرمي باشه داشته آزادي برادراش عین

 .رفت مي مختلف هاي پارتي به مخفیانه آورد پسرادرمي شکل

 یشهم متوجه ازپسرا يکي يکروز اينجانوشته که برچیزي بنا:وگفت داشت ونگه اي صفحه متین

 .میده قرارش وموردآزار کنه مي تزريق مواد دختروبش سمیه

 بريم بهتره: وگفت وبست وپوشه انداخت بم نگاهي متین

 .رفتم ماشین سمت وبه شدم خارج ازکمپ همراهش درسکوت

 ناينارابخو داد دستم درآوردوبه روزنامه چندتا شدوداشبردوبازکردو وخم نشست درماشین متین

 کرده وتباه زندگیش جووني اين بودچطوردختربه سخت برام بودم نشده بیرون سمیه ازشوک هنوز

 .بود

 ......دخترپسرنماو شدن ،مفعود قانوني درپزشک جسددختري گزارش انداختم ها روزنامه به نگاهي

 بدي؟ ونشونم چي خواي مي متین: وگفتم انداختم پام هاراروي روزنامه

 .توفکرته که چیزي همون:  گفت باآرامش متین

 میشه؟؟ اينا عین من سرنوشت کني مي چرافکر: گفتم بانگراني

 نيک دخترانگاه اين سرنوشت به خوب خوام مي فقط کنم نمي فکري همچین من پريسا: متین

 ! بودآزادي چیز يک همشون اما داشتن مختلفي هدفاي همشون

 مين فرقي. خبردارم افته مي جامعه تواين که وازاتفاقاتي وکیلم يه ؟؟من درآوردن سرازکجا اماآخر

 . دخترونه وباظرافتاي دختري تويه بازم پسراکني وشبیه خودت کنه

 فکرمي يکروز سمیه همین. کرده تیز دندون دخترايي همچین وبراي زياده جامعه تواين گرگ

 ؟؟.دربیاره اينجا کردسراز

 خیاالت خاطر به ولي داري عالقه شوهرت توبه دونم ومي اين ولي. ندارم برادرام به کاري اصال من

 وجودداره؟؟؟ چي ازادي سراين پشت کني فکرمي.کني مي وخراب زندگیت داري ممکن غیر
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 ازشوهرت نداره برگشتي راه هیچ بیني مي شي مي واردش وقتي اما شیرينه روياي ازدوريه

 وت قول به کردي فکر چیز يک به توفقط.نمونده برات کس هیچ. کردي وترک خانوادت جداشدي

 يوم کنن مي الوده هرگناهي وبه چیه؟؟خودشون ديگه توفکرکساي ازادي اين دوني مي ولي ازادي

 هچ نبودن اينا اگه فکرکردي.بودن هردومواظبت ابتین سپهربودواالن ازابتین قبل.ازاديم ما گن

 میومد؟؟؟؟ سرت باليي

 ازواقعیت چیزي وکه متین حرفاي نداشتم بودودوست شده کننده خفه برام ماشین فضاي

 که اازاديب قبال بودم فکرنکرده اين چرابه.ابتین سپهربودواالنم بودهمیشه بااون حق. بودباورکنم

 وممعل رسید نمي دادم سپهربه شد؟؟اگه چي اخرش اما شدم دوست باسهند درسته کردم مي فکر

 میاد؟؟ سرم به باليي نبودچه

 هب نگاهي شدن جاري صورتم روي اشکام شدم متوجه تازه گرفت صورتم وجلوي دستمالي متین

 کردم وپاک وچشمانم گرفتم وازش دستمال.کرد مي نگاهم بامهرباني که انداختم متین

 خونه وبرسون من متین:من

 نگاه هک چیزايي اون به خواستم فقط کنم مي کمکت جداشي ازآبتین بخواي ازمب اگه پريسا: متین

 . بندازي نگاه کردي نمي

 خونه وبرسون من لطفا متین:من

 ويدمد ها پله سمت وبه شدم پیاده خونه به بارسیدن.کرد حرکت خونه سمت زدوبه لبخندي متین

 فشاردادم زنگ روي را ودستم

 خوبه حالت:گفت قرمزم ي ها چشم دروبازکردوباديدن آبتین

 بده قول نذاري،تروخدا تنهام بده قول ،آبتین خوبم: وگفتم انداختم امنش رادرآغوش خودم

 خوبه؟؟ حال گي مي چي فهمي مي پريسا: فشردوگفت رادرآغوشش پريسا آبتین

 ذاري نمي بخورتنهام بخور،قسم قسم: نالیدم

 .........کرده ؟؟چکارت گفته چي بت ،متین خورم مي قسم پريسا: آبتین
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 يرام آبتین امن آغوش فقط من. فشردم اش سینه راروي سرم آبتین مداوم سواالي به توجه بي

 .آبتین فقط خواستم

 

 آيسان

 

 .گفت پريسا به چیزايي چه متین اونروز نفهمید کس وهیچ گذره مي اخیر اتفاقات از دوسال

 .وخوشبخت بودن خوشحال هردو بودم حال خوش وتیام پريسا براي

 بودبه تهبرگش دوباره ؟؟آبتین ايراني بانوي يه وبشه تغییرکنه اونقدر پريسا کرد ومي فکرش کي

 . وسرحال شوخ آبتین همون

 . بودن خانوادشون جديد عضو اومدن دنیا منتظر وسرزنده حال خوش ورامتین تیام

 که وردما شانس بینم مي کنم مي فکر که باخودم. داشتم درکنارمتین زيبايي زندگي ،منم من واما

 فقط کنم مي اعتراف وترديدي شک هیچ وبدون کامل بااطمینان االن.قرارداد وسرراهم خدامتین

 .کنه وتوجیه من منطقیش وباداليل کنه خودش وعاشق من تونست مي متین

 !!متین کنم مي نگاه گوشي ي صفحه وبه میام بیرون فکر از مبايل باصداي

 متین جانم:دم مي وجواب زنم ومي اتصال ي دکمه

 منتظرتم در شودمه آماده سريع:متین

 .شم مي ماشین وسوار رم مي وپايین شم مي آماده اي دقیقه پنج

 ري؟ مي کجا بگي خواي نمي سالم:من

 فهمي مي صبرکن ، سالم: زدگفت لبخندي متین

 نتباشیط کرد مي نگاهم ماشین ازشیشه هي نزدفقط حرفي بزنه حرف متین کردم هرکاري توراه

 .خنديد مي

 .رسیديم:وگفت داشت ونگه ماشین متین
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 رفت باال ها ازپله. رفت اي چهارطبقه ساختمان سمت به افتادم راه وهمراهش شدم پیاده سريع

 . داشت نگه دفتري روي وبه

 دفترکیه؟ اينجا:گفتم باتعجب

 .بخوني خودت توني مي گفت کردو اشاره در روي ي نوشته به

 {نیاوش آيسان خانم دفتروکالت}افتاد نوشته به نگاهم

 . کردم نگاه نوشته وچندباربه زدم هم به را هايم پلک

 باشه مبارکت عزيزم: متین

 ادشي متین کردم نمي فکرم کارکنم تونستم ومي بودم وگرفته مدرکم بود رفته يادم خودم من

 .باشه مونده

 ـــمعاشقتـــــ متین واي:کردم حلقه متین گردن دور را ودستم کشیدم خفیفي جیغ ازخوشحالي

 

 پايان

 

 آماندا 63:52: ساعت 63/3/5333

 

 گفتم چیزي زدم حرفي اگه کرديد وتحمل من رمان درطول بوديدو همراهم که ممنون دوستان

 .کنید حاللم شده ناراحتي باعث

 . نتونستم اومد پیش برام که مشکالتي بخاطر شداما مي زودترتموم بايد رمان

 تینورام متین مثال. بدم ونشون مختلف هاي شخصیت خواستم مي فقط من شخصیتا ي درباره

 .متفاوت بااخالقي اماهرکدام بودن برادر سه وآبتین

 يطوالن والکي رمان خواستم نمي ومن داشت زيادي خانوادگي مشکالت بايدبگم ايسا ي درباره

 . وگفتم ازمشکالتش کوچیکي خیلي بخش وفقط کنم
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 يکنزد واقعیت بیشتربه رمان کردم سعي و ونداشتم رمان کردن اي همخونه قصد وجه هیچ به من

 !رويا تايه باشه
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