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 که ماه شد یدزد خانم

 چشمانت  یآوا 

 گمشده  مهیعشق ن یب

 خانم فداکار تیمامور 

 پولدار  دروغ

 مرد خشن من  دو

 عشق مشترک   تاوان

 عشق ما سه نفر چرخه

 ی کن عاشقم اعتراف

 

رمانو داده بودن   ن یرمانکده که درخواست جلد دوم ا ت یسا   زیخواسته کاربران عز به
داشته   یجلد دوم خواستمیجلد دومش خلق کنم نم یهم برا   یشکرخدا تونستم داستان

کارو بکنم اگه   نی گرفتم که ا  میداده بودن تصم شنهادو یپ نی ا ایلیباشه اما خب چون خ
داستان   د یشیمتوجه نم یزیچون چ  دیاصال نخون  لدوج نیا  دیرمانو نخوند نیجلد اول ا 

  دوارمیمتفاوت تره که ام  یجلد اول کم  طیبا مح طشیامه جلد اوله محاد  قایرمان دق
   دیجلد اول دوست داشته باش  نی جلدوهم ع نیا

 از جلد اول:(   یکوتاه خالصه

  شهیبا آرسام آشنا م یکه از پدرش متنفر و مدام ازش درحال فرار بود به طور اتفاق آرام
بود اما خب برحسب   طونیمخالف آرام ش  قای دق تشیبود که شخص یآرسام هم مرد 

تا بتونه از دست پدرش راحت   دهیم یازدواج سور هی شنهادیآرام به آرسام پ یاتفاقات
)علت    کنهیقبول م شنهادوی پ نیپدر آرام بود ا  بهبشه آرسام هم که هدفش ضربه زدن 
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  شهی به پدر آرام زده م یآرام و آرسام ضربه بزرگ یجلد اول هست(با نقشه ها  یتنفر تو 
  نیدر ا شهی م  نیو خونه نش کنهیسکته م ادی که سر شرکتش م یکه با اونهمه ظرر یطور

عاشقانه  شونو یسور   جازدوا رنی گیم  میو تصم بازنی هم آرسام و آرام دلشونو بهم م نیب
(و معشوقه اول آرسام  تا ی که عاشق آرسامه)آرم یدختر نیب نیادامه بدن در ا   یابد

و سرراه   گردهیبرم رانی به ا رهی م کایو به آمر کنهی م انتیاما بهش خ  دشیمحسوب م
به   زنهیاونم پسش م گهی و از عشقش به آرسام م زنهیباهاش حرف م رهیگی آرسام قرار م

  یکنه آرسامو از آرام دور کنه تو یتصادف کار هیکه با  کشهی م ینقشه ا  تای آرم نیخاطرهم
تا   شهی آرام م یخبر مرگ آرسام باعث افسردگ  دهیتصادف آرسام حافظشو از دست م

  شهیمتوجه آرسام م  رهیجشن تولد م هی(که به ری)همسرام انایبعد از دوسال به زور ک نکهیا
اشکان باور کنه    نکهیا  یبرا یاد یآرسام نبود اشکان پاکنژاد بود آرام تالش ز  گهیاما اون د 

کرده پاشو عقب    ینامزد تای با آرم نکهیو ا  نهیبیاونو م  یسرد   یوقت اما  کنهیکه آرسامه م
 افته:(  یم  فتهیب دیکه نبا  یاتفاق کهو یاما   کشهیم

 

 ست یاو عشق من ن  گفتن

 من باور نکردم  اما

 عشقت نباش    یدر جست و جو گفتن

 نشدم  میمن تسل اما

 فراموش شدنت قابل امضا نبود  حکم

 قابل انکار نبود  تی نبودنها هضم

 ی شو  دایپ یروز  دیماندم تا شا  دمویجنگ

 شدنت سخت ماند  دایکردنت زمان برد اما پ دایپ

 ما نبود:( یبرا  یهست اما روزگار میگر یبود د یکیبود سرانجام عشقمون   نیا  و
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 )آرام( 

 ستم؟ ی ن ایخراب شده هستم   نیا  سی _من رئ

 د ی فرمایم یعامل شکسته نفس ریخانوم مد  هیچه حرف  نی_بال به دور ا ری ام

مونده   یباق  ادی شرکتمون خراب شدس م کنهیباور م یآرومتر آرام االن شهردار کمی_اشار ی
 م یشیبدبخت م کنهیهاشو جمع م

بهتون   یز ی چ هیمن  ی... وقتدیاعصاب من راه نر  یرو  نقدری_بسه...بســـــــــــــه...ا
حرف بشنوم فقط    دینبا ایتو در دی تونو بنداز خود گمیم  یچشم وقت د یبگ دیبا  گمیم

 اطاعت 

از سرجاش بلند شد به   ریام کهویو از شدت خشم نفس نفس زدم   زی رو م دمیکوب محکم
 رفت که با خشم به سمتش اشاره کردمو داد زدم:  یسمت در خروج

 ؟ یری م نی پا ی _کجا سرتو انداخت

  ادیبدبخت شنا  گفتیهمش بهم م امرز یآرسام خدا ب ن یا  رمی بگ ادیشنا   رم ی _دارم مری ام
 گفت ینم راهیب ادم یز  دیدیم  روی روزا نیهمچ هی   خورهیبدرد م ریبگ

گذاشتمو   زیم  یآوار شدم آرنجمو رو  استم ی ر یصندل  یهام گرفتمو رو قهی به شق دستمو
  یلیمن االن خ فهمهیکردم نم یهم بستمو ناله ا   یدستام گرفتم چشمامو رو  ن یسرمو ب

 :/ دارهی کردن برنم یکنه اونوقت دست از مسخره باز  یباهام شوخ د ینبا میجد

 ه؟ ینیر یش یبرا  یهمه اعصاب خورد نیا   فهممی_من نمری ام

  یپوف دویبه سرش کش  یدستام بلند کردمو بهش نگاه کردم که دست نی حرص سرمو از ب با
به   یچشم غره ا   دویکتش کش به یهمچنان نگاه خونخوارم روشه دست  دیفهم یکرد وقت

 رفت  اشاری
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 نکرده  زمونیبنال تا حلقه آو  یزیچ هی_ ری ام

از پسش   میتونی نم رترهی از شوهرش سخت گ نیندارم بهت گفتم ا  ی_من کاراشار ی
 م یکن شیراض می تونیدختربچس م هی  یتو گفت می ایبرب

راستمو    ی به سمتم برگشت ابرو عی بود سر ستادهیهول کرد هنوز وسط اتاق ا   کمی ری ام
موهاش   ی تو  یدست شدیکم کم داشت کالفه م کهیباال دادمو بهش نگاه کردم اونم درحال

 دیکش

به   شونی ا  شهیم  یشلوغ بود حاال چ ینگام نکن...خب صف نون خامه ا  ینطوری_اری ام
 ؟ ی بخور ینخود ینون خامه ا  یجا

 ـــــــــــــــر؟ ی ام  ی؟نخووووووودی _نخود

   رسوالیرفت ز  میبابا تموم مردونگ  ینزن آرام...ا غی_جری ام

من   لی اونهمه مهمونو وک  یکل سهام شرکتو به آرسام منتقل کنم اونوقت جلو  دی_امروز با
 ؟ ید یخر ینخود یدوست داره تو رفت یبدرک اصال آرسام نخود نایبذارم؟ا ینخود

نون   هی  یفروش ینیر یتو ش برم یم  رمیگی خودم دستشو م میسهامو منتفل کرد   ی_وقتری ام
به  یلیخ یباور کن نخود  یحرص بخور نهمهیا  ستین یاز یاالنم ن  رمی گی براش م یخامه ا 

 رم ی بگ یخونمون فقط نخود انیکه م ییمهمونا  یگرفتم برا  میصرفه تره من از االن تصم

نشسته بودم و داشتم با حرص به   زی و به سمتم اومد پشت م ختی آب برام ر  کمی ری ام
فاصله گرفت   زیاز م کمی  ریام کردم یبود نگاه م زمی م یکه رو  یرنگ یمشک  یجا چسب

رفتارش سرمو   نی از ا  یجلوم گذاشت که باعث شد سوال وانویکش آوردو ل یدستشو حساب
 ارم یباال ب

 ی آروم ش کمیآبو بخور  نیشد ا کتینزد  دینبا  یتو االن خطرناک  ه؟خبی_چری ام
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و مرتب وارد اتاق شد    دهیآرسام که اتو کش دنیاتاق که باز شد به سمتش برگشتم با د در
وسط   یجذاب و جد شهیبلند شدم آرسام مثل هم یصندل  یاز رو  عی جا خوردمو سر  کمی

 باال انداخت   ییابرو اشاریروبه   ستادیاتاق ا 

 د؟ یباش  یاالن تو دفتر حقوق دی نبا دی نجای_شما که هنوز اآرسام 

 م یکنیکنترل م رعاملوی حرص خوردن خانوم مد می دست گل به آب داده دار  ری_باز اماشار ی

  یاز ماجرا   یزیآرسام چ دیبه سمتش رفتم نبا عیکرد که سر  ینگاه منظوردار ری به ام آرسام
 حساس بود   یلیخ زا یجور چ نیا  یرو  شدیوگرنه شر م د یفهمیها م ینیریش

 م؟ یه انی خودشون م م؟اونام یمنو تو بر  ستی_بهتر ن

...اصال ادینم ادمی یگیکه تو م  ییزا یچ  نیاز ا یچی من ه  گمی_آرام من بازم مآرسام 
 شرکت بزرگ باشم  ن ی ا  سیمن رئ شهیچه طور م  فهممینم

  ایبود   اوردهینگاهمو ازش گرفتم آرسام هنوز کامل حافظشو به دست ن دمو یکش یهوف
صدام   یاونطور  کهویقبرستون هم که  ی بود:/ اون روز تو اوردهیاصال به دست ن میبهتر بگ

 ست ی زد ماجرا داشت که االن اصال وقتش ن

 د؟ یدیخر  یچ وهی _مآرسام 

 ب یار،سیمو،خی _موز،پرتغال،لری ام

که فکر کنم    یدنیسر نوش مونهیباشه م  یهم که قرار بود نون خامه ا ین یری_خوبه...شآرسام 
 قهوه باشه  م یدیبه تفاوق رس

 ...ینفهم تو به من گفت ری_قهوه؟اماشار ی

  یزیچ  هیدهنش گذاشت و  یرفت دستشو رو  اشاری زدو به سمت  یجست عی سر ری ام
وسط فقط   ن ینگاه کرد و ا ر یدر گوشش گفت که اونم چشماش گرد شدو به ام یواشکی

نزده باشه به سمت آرسام برگشتم   یا  گهی فقط گند د دوارمی:/اممیمنو شوهرم نامحرم بود
قدر خوشحال بودم که همسرم کنارم بود    هچ کردی که مشکوک داشت به اون دوتا نگاه م
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آرسام حلقه کردم که   یبازو یدستمو تو  دمیکش یداشتم نفس م یواقع یاالن به معن
 من بود   یایلباش نشست که تموم دن  یرو  یلبخند مردونه ا  مچهی توجهشو بهم داد ن

 م؟ یبر  می _آقا

 زم یعز  می_بر آرسام 

 نینینب ر ی خ یزنن،ایباهم حرف م یچه طور نیماست،بب   ی_سگ شدناشون فقط برا ری ام
  کمیبا من   تونهیمنداره ن میکه حافظه درست و حساب زم،االنمیدفعه به من نگفت عز  هی

 خوب حرف بزنه 

تکون دادو درو برام باز کرد که باعث شد ازش   یسر  ری ام  یتوجه به غرغرها  یب آرسام
 روبهش گفت:  یبرگشت و با لحن جد  ری خارج بشم بعد خودش به سمت ام

 د ی ای نره ب ادتونی...شب نمتونیبیم ی_تو اتاق حقوق آرسام 

راحت   الت یخ می ای بره حتما م ادمی  شهیقراره شام مفت بهم برسه مگه م  ی_وقتری ام
 م یخونتون زم یاصال از همون عصرونه منو همسر عز 

بازوش حلقه کردم   یتکون دادو از اتاق خارج شد دستمو تو  دی به نشونه تا یسر  آرسام
وسال  د  نی ا  یتو میها بود رفت  لیکه محل قرارمون با وک یو باهم به سمت اتاق حقوق

  نکهیدور از جونش مرده اما ا کردنیچون خبر مرگ آرسام پخش شده بود همه فکر م
شد و همه مطلع شدن که آرسام زندس جا   دا یشرکت پ یسروکلش تو   ییکهوی امروز 

هنوز قابل هضم نبود حق داشتن ما خودمون هنوز هضمش   ایبعض یبرا  یخوردن حت
ه بودن و االن که آرسام خودش زنده بد اما  پسرا سهام آرسامو به اسم من زد  مینکرده بود

 گردوندم  ی بهش برم دینداشت با  یخبر چیکه داره ه یسهام و ثروت  نهمهیاز ا

 عجله الزم بود آرام؟  نهمهی_ا آرسام 

 ی وقف بد   طی کم کم خودتو با شرا  دی زم،بای_آره عز 

 کار کنم  ی چ دیبا  دونمیو اصال نم ادینم ادمی یز ی_اما منکه به شما گفتم هنوز چآرسام 
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 کنن یکنارتن کمکت م اشاری   روی _آرسام جان ام

 کنه ینگرانم م شتر یب نی _همآرسام 

  تیبزنه که جذاب ییکردم که باعث شد خودشم لبخند مردونه دندون نما  یخنده ا  تک
به  مینشست زیهردومون کنارهم پشت م میمردونش چندبرابر شد باهم وارد اتاق شد

تا خود صبح تو   روز ی ه قدر دلتنگش بودم درسته دشدم چ رهیسمتش برگشتم و بهش خ
که   یدوسال  نیدلتنگش بودم تمام ا  نوز بغلش بودمو خودمو بهش چسبونده بودم اما ه

نبودش ماتم   یموضوع برا  ن یخبر از ا یکردم اون زنده بود و من ب ی من فقط وقت کش
 گرفته بودم 

 نگاهاس؟  نیبال؟االن وقت ا   طونیش هی_چآرسام 

 کرد  رییزدم که حالت چشماش تغ  یمحو  لبخند

 خوشحالم که خدا تورو بازم بهم برگردوند  یلیدوست دارم آرسام...خ یلی_خ

اما نسبت بهت حس خوب   شناسمی تورو کامل نم ی حافظم برنگشته و حت  نکهی_با اآرسام 
 مثل تو دارم  یاز دستش بدم خوشحالم که همسر خوادیدارم که دلم نم یو قشنگ

االن   یازدواجتو فراموش کرد   لیآخه خاطرات اوا  یگی نم نویرگرده اصال ا _حافظت ب ری ام
 یشی م  مونیحرفت پش ن یمدت بگذره از ا  هی به خصوص آرام بذار   دیهردوتون گرم

خنده آرسام هم اولش تک خنده   ری زدن ز  اشارینگاه کردم که همراهه   ری چپ به ام چپ
سرمو   یه سمتم کش آوردو رو کرد بعد به سمت من برگشت خودشو ب یکوتاه مردونه ا 

   دیبوس

 کرده اما هنوزم دوسش دارم فی همشو برام تعر دونمی _مآرسام 

ها هردومون از   لی وک  دنیبا د میچندنفر به اون سمت برگشت یقدمها  یصدا   دنیشن با
 م ینشست زیو هممون دور م میکرد  کیباهاشون سالم عل  می سرجامون بلند شد 
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بهم خبردادن گفتم تا با چشم خودم   ین،وقتیشما زنده هست شهی_هنوزم باورم نملی وک
 کنم یباور نم نمینب

که فوت شده بودن من   یدوسال نیا  یل،تو ی زنده هستن جناب وک شه یهم شون ی_اری ام
االن   نکهیسر پروژه ها ا شهیقلبم زنده بود هم یتو  ادوخاطرشونی به شخصه مدام  یکی
 درخاطرم بود یکه چرا هنوز فالن کارو نکرد  زننیباز غر م شونیشرکت و ا  رمیم

  تونستی نم ری ام  نیا  دمیکش  یدستشو باز کرد پوف یکردو پرونده جلو  ی تک خنده ا لی وک
 اون دهنشو ببنده   قهیدق هی

شرکت به اسمتون برگرده   یسهام هشتاد درصد نکهیا  یها برا ی_خب همه کاغذباز لی وک
 ی لیراد و وک ونی و شهادت آقا  نی طرف ی سر امضا نه موی آمادس فقط م

که   یخم شد با لحن کمیجلو داد  نشو یراست شدو س کمیاسمش وسط اومد   یوقت ری ام
 گفت: میبشنو  میمنو آرسامو خودش بتون

  دیاون برگرو امضا کنم با یشهادت بدم و پا ییخوا ی_ آرسام همونطور که گفتم اگه مری ام
 که نرفته  ادتی  ی ده درصد از سهمتو بهم بد هی

 کش آوردو کنار گوشش گفت:  ری ام  نیخودشو ع  کمی لکس یر  آرسام

 زم یعز  ینرفته بهتون گفتم غلط کرد  ادتی_شمام که هنوز آرسام 

 با حرص بهش نگاه کرد  ری ام

 ...آقا کجارو امضا کنم؟ شعوریپسره گند دماغه ب شمیم  زمیجور مواقع عز نی_اری ام

 بهم نگاه کرد  یکه کنار دستم نشسته بود به سمتم برگشتو سوال اشاری

خودت بود  یده درصدش که برا  ی؟ولیبرگردون ییخوای_همه هشتاد درصدو ماشار ی
 ماجراها بهت داده بود  نیآرسام قبل از ا 

 نزن یاشار،حرفی بمونه  ری منو تو ام نیبفهمه قرار بود ب یزیچ  خوامی_ششش نم
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شدم بهش نگاه کردمو نفس  تی پرونده به سمت من هدا ریو ام اشار ی  یاز امضا بعد
 یلبخند خاطرجمع کردیبه سمت آرسام برگشتم که داشت بهم نگاه م دمیکش یقیعم

جلو   گهیچندتا برگه د  هی اشاری بهش زدم که اونم خودکارشو بهم داد برگرو که امضا کردم 
ن لحظه خدمه شرکت  همو   میکردیامضا م مدست منو آرسام گذاشت که همزمان باه

برگه   یاما منو آرسام فقط توجهمون فعال رو  دنی چ زیم  یرو  روی رای پذ لی اومدن و وسا
 ها بود 

 ی امضا کن دی تو با  نجاروی_ا آرسام 

 امضا کنم  نویلحظه صبر کن ا   هی_باشه 

  لمونیو دو وک  اشاریشروع کرد به دست زدن پشت سرشم   ری امضآها که تموم شد ام کار
برگشتمون   میو به همه نگاه کرد   میهم زد  یبه رو یهم دست زدن همراهه آرسام لبخند 

  ریافتادن همانا آرسام با تعجب به سمت ام  ییرا ی پذ لی همانا و چشممون به وسا
هارو   یجعبه نخود عی لباشو حفظ کرده بود سر  یکه هنوز لبخند گنده رو  رهم یبرگشت ام

 جا خورده بودن  یاهم حسابرفت اون  لهامونیبرداشت و به سمت وک

  نیر یکه فقط دهنتون ش میدیخر  ینخود نیخاطرا   د،بهیکن نیر یدهنتونو ش دی _بفرماری ام
 بشه نه شکمتون 

 نی به نشونه تاسف تکون دادو سرشو پا  یگذاشت سر  زیم  یآرنج راستشو رو آرسام
 انداخت و چشماشو بست 

 خدا آبرومون رفت  ی_وا آرسام 

 من پشت توام   ندفعهیا  سی_هنوز مونده جناب رئاشار ی

توش   یخوشگل  ییطال  یکه فنجون ها  ینیبه سمت س ری ام  یاز تعارف کردن نخود بعد
اما نگران بودم چون   نمیتوشو بب  اتیمحتو   تونستمی ها گرفت نم لی بود رفت به سمت وک

ها    لیوک کردینبود آرسام منتظر داشت به اونا نگاه م یراض ادیموضوع ز   نیهم از ا   اشاری
 گرد شد به سمت هم برگشتن   شماشونچ  وانیداخل ل ات یمحتو  دنیبا د
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بازم هست خودم شخصا براتون سرو   دیخواست شهیآدم م یباعث تشنگ ی_نخود ری ام
 کنم یم

داخلش  اتی محتو  دنیبعد به سمت ما اومد و فنجونارو جلو دستمون گذاشت با د و
اون حالتش چه  نمیحد ممکن گرد شد به سمت آرسام برگشتم بب ن یچشمام تا آخر

  الیخیخودشو ب کردیم یکه سع ری به ام یرچشمیبهم فشرده داره ز  یبا لبا دمیکه د  هیطور
 حفظ ظاهر بزنم به سمتشون برگشتم   یراب یکردم لبخند  یسع کنهینشون بده نگاه م

راد گل کرده االن براتون قهوه سفارش   یآقا  یازتون...امروز شوخ طبع  خوامیعذر م یلی_خ
 دم یم

  ب یعج گهید زایچ ن یا  دنید یتهران  یزنده بودن آقا  دنیبعد از شن ستین یاز ی_نه نلی وک
 م یرفع زحمت کن گهیما د   ستین

  میبه نشونه احترام بدرقشون کرد  میها که بلند شدن هممون از سرجامون بلند شد  لی وک
  عیکه اونم سر  میبرگشت ری درو بست به سمت ام اشاریرفتن و   رونی از اتاق ب کهیهمن
 درآوردو کنار گوشش گذاشت  بشیج یاز تو  لشویموبا

 ی...چشم چشم حتما...کارامی م  عی...باشه قربونت برم االن سر انا؟ی _جانم کری ام
 ...مراقب خودتو عشقمون باش خدافس ؟یندار

اشاره کردمو   لش یبه موبا  یدار یبا حرص بهش نگاه کردم با لحن معن نهیبه س دست
 گفتم:

 _همسرتون بودن؟ 

 امشب لباس بخره   یبرا  خوادیبله...دستور داد که فورا برگردم خونه م می_اری ام

 ی ریم یرجا خواست بعد ه ید یپس م رویکه راه انداخت یزی آبرور نی_اول حساب ا آرسام 

بار بذار آب باشه   هیقهوه سرو بشه   شهیکه هم د ینبا یزیبابا چه آبرور ؟نهیزی _آبرورری ام
 خب 
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 گفت؟ یم  یوسط چ  نیا  ی_که آب باشه آره؟نخود آرسام 

به  فهممینگاه تورو م نی اما زبون ا  فهممیاصال نم هارویمن زبون نخود دونمی_نمری ام
 اتاقو ترک کنم   نیزودتر ا دمیم  حیترج نیخاطرهم

دور   زاروی تا م دیرفتن که اونم عقب رفت همون لحظه دو  ری به سمت ام اشاریو    آرسام
با   ری انداختن ام  رشی نقششو خوندن و از دو طرف گ ری طرف در که آرسام و ام ادیبزنه ب

   دیکش  یحرص پوف

  ینخود  تونی کی  ذارمیبخورم،به جون خودم نم د ی خوردن کتکشو من با ی_اونا نخودری ام
چون   دی...لطفا آروم بزنمیخوری م  مینیشیم  انایخونه با ک برم یم دارمیبخوره اون جعبرو برم

 ترم  فیآرام ضع ن یاز ا  دینگاه نکن کلمیه نی...به افمیدرد داره...من نح

  کردنو یلبام نقش بست و به اون سه تا که داشتن باهم بحث م  یرو  ییصدا یب لبخند
شده   جانیباز پر از خنده و ه میشکرت که زندگ  ای نگاه کردم خدا زدنی هم م  روی ام نشیب

 بود

 

 )آرسام( 

که آرام   یهمه به خونه ا   نطوریشدم اونم هم  رهیخ انای هم انداختم و به ک یرو  پامو 
  یاومده بودن هرچ آوردمینم اد یازش به   یزیخونه مشترک منوتوهه اما هنوز چ گفتیم

قبلشو اما   یماجراها  یحت ارمیدرباره اون تصادفو به خاطر ب یزیچ شدینم کردمیتالش م
همسر وفادار   هیداشتم و اضافه کنم  یخوب و موفق یبودن دوست ها  یراض میاز زندگ

روبه روم   نهیابروشو باال داد که منم همون کارو کردم دست به س  هی انایک طونیو ش
 به اون سمت برگشتم  یآشپزخونه سوال یاعتراض آرام از تو  یصدا  دنیا شننشسته بود ب

 کنه یم  وونمی شوهرتو صدا بزن داره د نی ا  انای بابا ک ی ا ی_دست نزن پسره موز 

  نویسوخت،به جان خودم اگه من ا  ایدختره لجباز،ب سوختیکن داشت م یو خوب  ای_بری ام
 اه  رمیگردن بگ
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 بود  یاما من نگاهم جد  دن یخند  زیزری ر انایو ک   اشاری اومد  رونیبعد از آشپزخونه ب  و

 ؟ ی کنیم تی زنمو اذ  نقدری_چرا ا 

 کنه؟ یم  تی منو اذ نقدری_چرا زن تو ا ری ام

 _چون حقته 

 گفت:  یالیخی باال انداختو با لحن ب ی هم شونه ا ری ام

 وسط  نی نشه ا  یکه ناحق دمی_خب اونم حقشه دارم حقشو مری ام

که بهم داده شده بود   یبود طبق اطالعات دهیفا یپسره ب  نی جروبحث با ا دمیکش یپوف
بود  لشیموبا   یمجرد بود که همش سرشم تو  اشاری وسط فقط   نیبود ا ری همسر ام انایک

که باعث شد   میشد  رهیهردومون باز بهم خ نطوریرفت اونم هم انای ک یدوباره نگاهم پ
اصال قصد گرفتن نگاهمونو از هم   انایمنو ک دید یبهمون نگاه کنه بعد وقت یسوال ری ام

 که آرام بتونه بشنوه گفت:  یبلند یبا صدا  میندار

 چه خبره    نیبب ایب یکنیمرغ سرخ م یخبر که دار یآرام ب ی_اری ام

 یپشت ی تر کرد دستشو رو  ک ی نزد انایهم خودشو به ک  ریبرگشت ام  ری به سمت ام انایک
 صورتشو عقب برد  کمیخم شد که اونم   انا یبه سمت ک کمیمبل گذاشتو  

 ه؟ ی_چانایک

 ه؟ یرتیشوهرم غ یگ ی؟نمی شیم رهی_چرا به مرد مردم خری ام

 نم ی_برو ببانایک

 اشاره کرد  انا یچشماش گرد شد با همون حالتش به سمت من برگشت و به ک ری ام

   ؟ی دی_جون من جوابشو شنری ام
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به هممون   یاومد به سمت من اومدو کنارم نشست بعد سوال  رونیاز آشپزخونه ب آرام
 بود اما مخاطبش آرام گفت:   لشیموبا  یکه سرش تو  اشارینگاه کرد  

جز چرتوپرت   یزیباشه چ ری هاش ام ندهیاز گو  ی کیکه   ی_من گشنمه آرام هر بحثاشار ی
 هدر نده  ی برو غذاتو درست کن وقتتو الک ستین

حرف   یدرباره چ دیداشت کشهیسرخ کن برنج هم که داره دم م  ی_مرغو گذاشتم توآرام
 خبرم؟  یب یچ د؟از یزد یم

جا   کمی روبه روم نشست که باعث شد  یعسل  زیم  یبلند شد به سمتم اومد رو  انایک
 شد همزمان گفت: رهیچونش گذاشت بعد بهم خ  ریبخورم دستشو ز 

  ییرا ییچه تغ افشیق  شهیزنده م کهویبعد از دوسال   رهیمی که م یکس  نمیبب خوامی_مانایک
 جهنمو؟  ای  ی دیبگو آرسام بهشتو د  کنه،راستشویم

کرد رفت زن گرفت و از   انتیبه من خ نکهیفقط به خاطرا دهی_صد در صد جهنمو دری ام
 دونه یاونورم قدر منو اصال نم

  کردینگاه م لشیلبخند که داشت به موبا   هیبا  اشاریاما    دیهم خند انای خنده ک ری زد ز  آرام
خودشو   ر یام میمتاهل بش نکهیبودم که قبل از ا ده یبه نشونه تاسف تکون داد شن یسر

همون   خواستیدلم م کردنی م فی ون موقع که داشتن برام تعر:/ا دونستیعشق من م
 مرده بودم:/ 

 ن یکدومشو،من که نمرده بودم فقط تصادف کردم هم چی_ه

موندم تو که حافظت برنگشته چه طور آرامو   زیچ  هیآرسام من هنوز تو کف   ی_راستری ام
 ؟ ی آورد ادیبه 

 که آرام همسرمه  ستین ادمیهنوز   یحت اوردمین ادی _من آرامو به 

بهش  تونستمی بهش نگاه کردم نم د یبه موهاش کش ینگاهشو ازم گرفت دست کمی  آرام
  ری گفت بلند شدو کنار ام یآهان انای ک ارمی ب تونستمی نم ادشی دروغ بگم اما هنوز واقعا به 
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کنار   لشویموبا  اشاری برداشت و شروع کرد به پوست کندن  زیم  یاز رو  بیس هینشست  
 شد  رهیوک بهم خگذاشت و مشک 

زنتو به   یطور نتونست دم،چهیبود اما حرفارو خوب شن لمی_درسته حواسم به موبا اشار ی
 ؟ ی بهشت زهرا و اونو صدا زد  یرفت روز ید  کهی درحال یاریب ادی

قاچ   شمیداد بق  ریقاچشو به ام هیو پوست کند   ب یس  یبود که وقت انایرو دست ک نگاهم
که معلوم بود هنوز تو کف حرفام مونده اصال   ری قاچ بهمون داد ام هی ی کرد و بلند شد نفر

نبود بهش گفت   طون یکه شوخو ش یبرگشت و با لحن انایاما به سمت ک گفتینم یزیچ
بود به  نی سرش پا  یآرام برگشتم که با ناراحت سمتپوست بکنه به  گهید یکیکه 
  یخوشگلش ناراحت و حت یچشما  دیکه به سمتم چرخدستمو سمت سرش بردم  یآروم

 بغض دار بود 

 فهممینم توی ناراحت نیعلت ا  می_باهم دربارش حرف زده بود

 ؟ یچ یاریب ادیگذشتتو به   یوقت نتون  چی_اگه هآرام

 ه یکنار خونوادمم برام کاف نکهیهم ارمین ادش ی کار بذار به  یچ  خوامی_گذشتمو م

صورتاشون    کمیهم   اشاری  روی اشک تو چشماش حلقه زدو نگاهشو ازم گرفت ام آرام
 توهم بود و ناراحت بودن 

 شانسمونه  نیکنارمونه بزرگتر  نکهیهم گهی نگران نباش،آرسام راست م ارهی م ادی _به ری ام

همون آرسام   خوامیباشم...من عشق همسرمو م ی راض تونمینم  نی_اما من فقط به اآرام
به   روی دختر یوقت  ستیدست خودشم ن کنمیچشماشو حس م  یتو  یگذشته من سرد

 دوسش داشته باشه   تونهیچه طور م ارهینم ادی

 _من ازت فرصت خواستم آرام،گفتم بهم وقت بده  

  دیشد  گهی رابطه د هیبه خودت بفهمونش که با آرسام وارد  ینجوریا  ییطورا  هی_اشار ی
 بشه یگذار هیدوباره عشق توش پا دیو با   دهیکه جد  یرابطه ا
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  چیه دیاعتقاد ندار  دیزنیکه م ییبه حرفا  د،خودتونمیزنیدرباره آرسام حرف م دی_دارآرام
 دیدرکم کن  دیتونیکدومتون نم

 کنمی_من درک مانایک

برگشت بعد به  ریاما اون با غم به سمت ام می برگشت انا یهممون به سمت ک همزمان
 سمت آرام 

تحمل کنم اما همه ما   تونمینم  ذارمیسخته،خودمو جات م یلیزن خ هی  ی_سخته،برا انایک
بود گفت خودش بخواد و ماهم   نی که دکتر خوشب ید ید میکنیبهش کمک م میهست

 گرده یحافظش برم  میکمکش کن

برداشتم  زیم  یاز رو  یدستمال کاغذ  هیاشکاشو با دست پاک کرد   دیکش یپوف آرام
  کردیم تمیکه داشت اذ  شیاشک   یبه سمت خودم برگردوندم به چشما  یصورتشو به نرم
  ششینشه و هم آرا  تی که هم اذ کردمی چشماشو پاک م یبه آروم  کهینگاه کردم درحال

 خراب نشه گفتم:

آرام بهت قول   کنمی م موینکن لطفا،من تمام سع هیشم،گر یم  تیاذ یکنیم  هیگر  ی_وقت
 مرد قوله   هیدادم قول  

چشمات   دن یافته آرسام گذشته هم با د  یداره کم کم راه م ینیبینشونه اول،م نمی_اری ام
 سختش نکن  ادی آرام ز  ستیحس ن ی نسبت بهت ب ادمی پس ز  شدیم  تی اذ

تکون داد بلند شدم به سمت آشپزخونه  دی به نشونه تا یسر دوی باال کش شوینیب آرام
به سمت   ختمیآب براش ر وانی ل  هی خچالیاز  یوقت ارم یآب براش ب وانی ل هیرفتم تا  

کردو آروم مشغول آب خوردنش شد منم   یبه سمتش گرفتم تشکر وانویسالن برگشتمو ل
 ستادم ی ا نهیهمونطور دست به س

 ؟ یکن فی تعر  ییخوا ی_نمری ام

 ست یخوب ن ادیکه فعال حال آرام ز  دینی بی م کنمیم  فی_تعر 
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 کن  فی _نه من خوبم تعرآرام

بلند تا بتونم تو آشپزخونه  کممیکن آرسام   ف یتو تعر  زنمیسر م  هی_من به غذا  انایک
 بشنوم 

اخم کردم انگار که   کمیکنار آرام جا گرفتمو   میقبل یبه نشونه باشه تکون دادم سرجا  یسر
 کردن همه ماجرا  ف یبه تعر  گذشته فرو رفته باشم شروع کردم ی تو

دختروپسر   هیبهوش اومدم  یکه من تصادف کردم و وقت دیدونیهمتون م  نجاشوی_تا ا
  تا یکردن باهم خواهربرادر بودن و آرم یو رضا معرف تایباال سرم بودن که خودشونو آرم

اومد اما   ینم ادمیاز گذشتم به  یزی بهم گفت که قرار بوده باهاش ازدواج کنم من چ
  زدیحرف م دمیدی خودم م ی که تو  قیعال یسر  هی باره باهام بود در  تایهمش آرم  یوقت

 گه ی م قتوی که داره حق دمیفهمیم

داشتن   یهمه سکوت کرده بودنو جد   کردیآرام نگاه کردم که با غم داشت بهم نگاه م به
هم که کارش تموم شده بود وارد سالن شدو به جمعمون   انایک کردن یبهمون نگاه م

 ملحق شد 

منم   کردیآرام اون بود که مدام بغلم م م ینکرد  یکار تای بار با آرم هی خدا شاهده  ی_ول
  یاز رو  دمید یدلخور شدناشو م یاما وقت  کردمینم یکار چ یبهش نداشتم اولش ه یحس

فقط   تای منو آرم  یشدنا کینزد  تمام نیفقط هم کردمی اجبار منم دستمو دورش حلقه م
 بود  نیهم

  کردمیاشکاش روون بشه احساس م   لیهم بست که باعث شد س  یچشماشو رو  آرام
 زننی قلبمو دارن چنگ م

زودتر عقدش کنم شناسناممو بهم نشون داد اشکان پاکنژاد   دیکه با  آوردی_بهم فشار م
بعد اما   ارمیب ادیبودم همش عقب انداختم بهش گفتم که اجازه بده اول حافظمو به  

 کرد یسرشم باهام دعوا و قهر م  یهمش ساز مخالف زد حت

 دستم بهش نرسه  ،اگهی_دختره عوضری ام
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 خارج شده  انری از ا رسهی _متاسفانه فعال دستمون بهش نماشار ی

بهش عشق بورزم چون واقعا   تونستم ینم کردمیسال وقت خواستم هرکار م هی_ازش  
ازدواج کنم اون   یکس نیهمچ  هیسخت بود با   یلینداشتم خب برام خ یبهش حس

من حافظم  دمید یچون م میدوماه قبلش نامزد کرد  میکه گرفته بود میجشن تولد
  یکوتاه اومدم وقت نیخاطرهم هب شهیم  تیاذ یلیداره خ تای آرم نورمیو از ا گرده یبرنم

جا   هی  نکهیحس مثل ا  هیآرام فقط   دنیبهتون نداشتم اما با د یحس  دمیشمآهارو د
کفش   هیبعد از رفتن شما پاشو تو   تایبهم دست داد اما بازم برام مهم نبود آرم دمش ید

و رسما عقدش   میکن یعروس  گهیماه د هیقرار بود   میکن  یهفته عروس  نیهم  یکرد که تو
 بگم خوشبختانه نشد  تونمیاتفاقا افتادو م ن یاما خب ا کنم

 ؟ یارینم  ادشیبه  ی آرام واقعا زنته وقت یدی...از کجا فهممونهی م زیچ  هیوسط    نی_ا انایک

دوروبرم باشه و من اشکانم نه آرسام   خوادینم گهی _اون روز که آرام اومد و بهم گفت که د 
  یا له یدروغ و ح تونستینم یمظلومو اشک ی شد اون چشما  جادی تنم ا یتو  یلرزش

قفسه    یاون عالمتو رو ستادیروبه روم ا  یکار کنم وقت یچ دونستمیتوش باشه اما بازم نم
دستمو   ن یادامه بدم به خاطرهم دیکه تهشو من با  گفتیحس بهم م  هی دیکش نمیس
حرکتم   نی بود بردم و انتهاشو ادامه دادم ا  دهیکش انای که ک یخط ضربان شکل یانتها   یرو

خواست باهام حرف   تایبا رفتنش آرم رونیاز خونه بزنه ب عی باعث شد آرام بشکنه و سر
و کالفه بودم که   داغونبه سمت اتاقم رفتم اونقدر حالم   عیبزنه اما من نذاشتم سر 

آروم کردن آرام   ینجات خودم و هم برا  یگرفتم هم برا  میاعصابم دست خودم نبود تصم
  مویهفته بعدش ازدواج کن هیعقد کنم و    تاروی اون روز آرم ادیکنار ب تیواقع  نیکه با ا

  تای آرم یاومدم متوجه حرفا  رون یاز اتاقم ب  یبود وقت نیآخه برناممون هم سیانگل میبر
 کرد  رییتغ  یو رضا شدم اونجا بود که همه چ

 ؟ ی عقدش کن یخواستی_واقعا ماشار ی

  گهیآرام د  نکهینجات بدم و هم ا  تاروی عقدش کنم تا هم خودمو آرم خواستمی_آره م
 دروبرم نباشه تا باور کنه من اشکانم نه آرسام اون 



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

20 
 

ه بودو داشت به  داد  هیآرام نگاه کردم که اشک تو چشماش حلقه زده بود به مبل تک به
   کردیروبه روش نگاه م زیم

 ؟ ی دیشن ی _چآرام

اگه من   گفتیم  سیانگل  میکنه زودتر عقدش کنم بر یکار هی  دیبه رضا گفت که با تای_آرم
منو نسبت به   یاون دختره که منظورش آرام بود موفق بشه حس ها  ای حافظم برگرده 

رضا هم گفت که دلم   خورهی بهم م تای آرم یوسط تمام نقشه ها  نی خودش برگردونه ا 
دروغا باور کنه از   نیبه ا  دیکنه و با یکار تونهیاما نم نهیبیکه شوهرشو م سوزهی آرام م یبرا 

آرام   یدروغ بوده و حرفا دمیدوسال شن نی ا  یکه تو ییتمام حرفا دمیاونجا بود که فهم
بوده اما ساده از کنارشون گذشتم خودمو   تی واقع نیع دمیاون چند روز شن  یکه تو

کردم به سمتم اومد تا برام   اهنگ  تایجا خوردن سرد به آرم دنمیبهشون نشون دادم با د
و از خونه زدم   خورهیبهش زدم و گفتم حالم ازت بهم م یلیس هیبده اما من   حیتوض

قبرم تا بهم  یرو  میبار همراهه آرام رفته بود هیبه سمت بهشت زهرا رفتم   رونیب
  یاشکاش با خنده برا  نی اونجا رفتم متوجه آرام شدم که داشت ب ینشونش بده وقت

خوشحال بودم   یلیخ دمشی دی اونجا م  نکهیاز ا زد ی بود حرف م دهیخواب ری ز  اونکه  یکس
 شمام  شیصداش زدم و االنم پ نی به خاطرهم

 ن کرد بهمو  می_هوف خدا چه رحمری ام

 ؟ ی حس دار  تایآرم  نی_به منم عآرام

تحمل کنم و بهت عشق   تونمی بودن تورو م ادینم  ادمی  یزیچ نکهی_نه گفتم که با وجود ا
 نبود   ینطوریبرام ا تایبورزم اما آرم

به  یهمه چ  نهیمهم ا  میشاممونو بخور میتموم بشه بر گهی بحث د ن ی_خب بهتره اانایک
 غذارو بکشم آرام جون با اجازت  رم ی ...من منی تموم شده هم یروخوشیخ

 کمکت کنم  امی _منم مری ام

 دستامو بشورم  رمی_منم ماشار ی
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بهم نگاه کرد   دوی باال کش شوینیبهونه بلند شدن و منو آرامو تنها گذاشتن آرام ب هیبا   همه
  ی کوچولو یدستا  یگرفت که باعث شد به نرم ی شد دستامو به آروم کیبهم نزد  کمی

 رم ی بزرگ مردونم بگ یدستا یدخترونشو تو 

 وقت  چیآرسام،ه یذاریتنهام نم  گهی_قول بده د آرام

 تحمل کن  کمی   طویشرا  نیکنارتم فقط لطفا ا  شهیآرام من هم دمی_قول م

بغلش کردمو به خودم فشردمش با آرامش چشمامو   دیآغوشم خز یتو یبه آروم آرام
حس آرامش    یواقع یبه معن  کردمیبغلش م یفشردم وقت ی بستم و سرشو به خودم  کم

 شد یم قیبهم تزر

 خوام یازت م نو یتو فقط باش فقط هم کنمیم  کنم،تحملی_تحمل مآرام

ه کردم خم لبخند محو بهش نگا   هیآغوشم باال گرفت که با  یمظلومانه سرشو از تو   آرام
 زد  یکه چشماشو بستو لبخند  دمیبوس شوینیشدم نوک ب

 شه؟ یوقت نشد اما فکر کنم امشب بشه...م  شبی_د آرام

کردمو   یموهاش مخف  نیکردم خم شدم سرمو ب ی که گرفتم تک خنده مردونه ا منظورشو
   دمیباز خند

 شهی ...بعد از رفتن مهمونامون مشهی...مزمی عز شهی_م

 ا ی _قول دادآرام

 آشپزخونه می_قول دادم آرامم بوس آقاتو بده بر 

بهم زدو خودش زودتر ازم جدا شدو به   یچشمک  دیگونمو بوس دویخودشو باال کش  آرام
گونم گذاشتم چشمامو بستم کاش حافظم    یرو ی سمت آشپزخونه رفت دستمو به آروم

 سخت بود  یلیکردن خ یزندگ  ینطوریا  گشتیبرم
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 سال بعد(  هی)

 ام( )آر

  اشاریبشم که  ادهی پ نیباال نره خواستم از ماش می گر  ی جلو دهنم گذاشتم تا صدا دستمو
 به سمتش برگشتمو سرش داد زدم: یزد در قفل شد عصب موتویفورا ر 

 ــــــــــــــرو ی _باز کن در لعنت

 گفتم حالش خوبه یکن ی نطوری_آروم باش آرام قرار نبود ااشار ی

کنترل صدامم از دستم   یداشبورد حت یرو دمید محکم کوباشکام دست خودم نبو کنترل
 در رفته بود

  شروی به خدا ش یبازش نکن نمشیبرم بب خوامی...درو باز کن مدی گفت  نوی_اونبارم هم
 شکونـــــم یم

  مارستانی شدم به سمت ب ادهیپ نیاز ماش  عیزد که سر  موتویر دیکش یکالفه پوف اشاری
شدم سرووضعم اصال درست    وونهی د کردی فکر م خورد یکه چشمش بهم م یهرک دمیدو

  رونیمانتو  وشال چنگ زدم اومدم ب  هیبه  یچه طور  دمیبهم خبردادن نفهم ینبود وقت
افتاد خودمو    یبراش م  یاتفاق  نباریبشه ا رارباز اتفاقات گذشته برام تک  خواستمینم
 نکهیگشتم هم رشیدنبال پذ ها وونهید نی شدم ع مارستانیوارد ب عی سر   کشتمیم
  سوختی دلشون برام م ایبعض کردنیبه سمتش هجوم بردم مردم بهم نگاه م دمش ید

  چکدومیاما من به ه کردن یمسخرم م ایبعض دادنویبه نشونه تاسف تکون م یسر ایبعض
 آوردم یازش سردرم ع یسر   دینداشتم مهم اوضاع شوهرم بود که با یجهتو

تصادف کردن...اتاقش   شی ساعت پ هی...ی...آرسام تهرانیتهران ی...آقادی_خانوم ببخش
 کجاست؟ 

به  یسرچ کرد کالفه منتظرش بودم تا جواب بده دست   وترشی کامپ  یپرستار تو خانوم
  نکهیفکر ا  دیچکیگونم م  یو با استرس بهش نگاه کردم اشکام تندتند رو دمیچشمام کش
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شد دستمو گرفتو   داشیپ اشاریظه  همون لح کردی م وونمیآرساممو از دست بدم داشت د 
 منو دنبال خودش کشوند 

 _بدو من بلدم اشار ی

  انایوارد سالن اتآقا که شدم چشمم به ک  میبه طبقه سوم رفت دمیپا به پاش دو دنبالش
  دیمن آب پر  دنی با د دمیبه سمتش دو عی سر خوردیافتاد که داشت از آب سردکن آب م

 ستادم ی سرفه کرد روبه روش با استرس ا کمیتو گلوشو  

 آرسام کو؟  انای...کانای_ک

 ه یچه سرووضع نی _اونجاست...تو اون اتاق...اانایک

به   یحساب د یبا طیشرا  نیسرووضعم؟مگه تو ا ی چ یعنیحرفاش گوش ندادم  هیبق به
وارد اتاق شدم    دمیکش نی پا ررویدستگ عیاومدم؟با ترس سر  یبعد م دمی رسی خودم م

تخت نشسته   یکه رو  دنشی که کنار آرسام بود همزمان باهم به سمتم برگشتن با د  ری ام
  یباندا یشدن نگاهم پ ریاشکام بدتر سراز  بودداده  هیبودو به بالشش که پشتش بود تک

 دهنم گذاشتم یدور سرش رفت دستمو جلو 

 _آرام؟ آرسام 

سمتش رفتم خودمو تو بغلش انداختم دستاش دورم حلقه شد محکم دستامو دورش   به
چه قدر خوشحال بودم که زنده بود که سالم بود که  هیگر   ریزدم ز  یبلند یگرفتمو با صدا 

 نشده بود ش یزیچ

 کشتم ی...خودمو..مشدی...متی زی_اگه...چ

 دف کردم حرفو...نگفتن که مردم گفتن تصا  نی_آروم باش...نشنوم اآرسام 

شد آرسام تو اون   ری سراز  یباال گرفتم که دستاشو دور صورتم گذاشت اشکام حساب سرمو
  رونیاز اتاق ب اشاری و  انایهمراهه ک ری شصتش اشکامو پاک کرد ام یحالت با انگشت ها 

 م یرفتن و حاال منو آرسام باهم تنها بود 
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 _آرسام...

داغون   ینطور یا  یزیهر چ یبرا  دینبا شهیتکرار نم  گهی_آرام بهت گفتم اون اتفاقا دآرسام 
  یبش

 ی دفعه هم تصادف کرد  ؟اونیفهمی دوباره از دستت بدم چرا نم خوامی_نم

 نی_االن زندم...ببآرسام 

دستمو سمت سرش بردم که آرسام تک   ختمیر یاشک م  کردمویم  هیبه شدت گر کهیدرحال
 کرد  ی خنده آروم

 شده؟   ی_سرت...سرت چ

  ادم یباز نگرفتم تورو   میکه خوبم فراموش ینیبیضربه کوچولو بود م هی_نگران نباش  آرسام 
 آقاشو بغل کنه  دیبزرگ که االن با ی آرام رستگار همسر آقا آرسام تهران ادیم

با تمام وجود  دمیآغوشش خز  یدوباره بغلش کردمو تو  عی دستاشو از هم باز کرد سر  بعد
هم   یپر کردم چشمامو رو   مینیب ینشو تو ت یبو  دمویآغوشش کش یتو  یقینفس عم

آرسام اشکام بند اومده بود به  یبا نوازش ها  دم یکشیبسته بودمو با آرامش نفس م
  رمیتخت جا بگ  یتا رو د یکنار کش خودشو  کم یپاهامو باال آوردم آرسام هم  یآروم

آغوشش بودمو پاهامو   یبه بالشش بود منم کنارش تو شی همونطور که نشسته بودو تک
 خودم جمع کردم  ی تو

 ه؟ یچه شلوار  نی_گربه کوچولوم اآرسام 

  موینیآغوشش پنهون کردم ب یندادم و همچنان سرمو تو  تی اهم میصورت  یشلوار گلگل به
 گفتم: یکردنم بود با تخس  هی گر ری که تحت تاث ییبا صدا دمیباال کش

 هست  کهینی_هم

 به خودش فشار داد  شتریو منو ب د یمردونه خند  آرسام
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 تصادف کردم؟  کردمی داشتم به تو فکر م یدونستی _مآرسام 

زدو اشکامو باز   ی آوردم با تعجب بهش نگاه کردم که لبخند رونیآغوشش ب یاز تو   سرمو
 د یسرم جلو کش  یشالمو رو   یپاک کرد موهامو مرتب کردو به آروم

 ؟ ی گفت ی_چ

  یکه تو  نهیمهم ا   ستیمهم ن گردهیحاال که حافظم برنم  کردمیفکر م نی _داشتم به اآرسام 
 گهی د یشد  میسال باز من عاشقت شدم دوست دارم نفسم بهت بنده تموم زندگ هی  نیا

  هیخونه باهم درباره   گردمی برم یوقت  خواستمی ارم؟میب ادیداره گذشتمو به   یچه لزوم
 سه نفره بشه   عمونجم نکهیحرف بزنم مثال ا یزیچ

 خم شد اروم  گفت:   یشدم آرسام به آروم رهیبهش خ خنگ

 هیمن کاف  ینداره فقط از تو باشه برا  یدخترپسرش فرق  خوادی_دلم بچه مآرسام 

شدن بعد از اون خبر وحشتناک که سه   ریمقابل هم قرار گرفت اشکام باز سراز  صورتامون
اشکمو    ینطوریزود ا یشده بودم هر اتفاق   فیضع ینطوریبهم دادن ا  شیسال پ

 شد یبه خصوص اگه مربوط به آرسام م آوردیدرم

 خواد؟ ی_آقام بچه م

 رها میدختر که اسمشو بذار  هی_آره  آرسام 

 نداره؟  یدخترپسرش فرق ی_مگه نگفت

 مینداره فقط داشته باش  یاما دختر دوست دارم پسرم باشه اشکال  گمی_بازم مآرسام 

 ؟ یکنه نذاره بخواب  هیبچه که هرشب گر هی_

کنه ناز کش داره خب  هیخودشو مامانش هستم بذار گر اری_من دربست در اختآرسام 
  م یکشیباهم نازشو م

 ه؟ ی...نظرت چمشی خوابونیخودمون م نی_ب
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ش توجه  راست شدو ازم فاصله گرفت که باعث شد به کمیکرد   رییحالت چهرش تغ  آرسام
 کنم

  ییا یتو م یعنیاونور   مشیذاری م  برهیمن خوابم نم ینشد،شما بغلم نباش گهی_نه دآرسام 
 وسط  

 _امکان داره قل بخوره آرسام 

 فکر نکنم نوزاد قل بخوره آرام  میذاری_کنارش بالشت مآرسام 

 هم بستم   یچشمامو رو   دموی آغوشش خز یکردم باز تو  یخنده ا  تک

 ؟ یخریبرام م ی_اگه بچه دار بشم چ

 ...کدومش؟ کنمیصدتا بوست م  یی؟کاکائو؟بخوای ن؟خونه؟ترشی_طال؟ماشآرسام 

که آرسام    ستادمیزانوهام ا  یرو  دیابروم باال پر  هیسرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم    آروم
شونه هاش   یدستمو رو  نهیسرشو باال گرفت تا بتونه منو بب یداد کم هیبه تخت تک

 شد  رهیاشتم منتظر بهم خگذ

 _صدتا بوس؟واقعا؟ 

 کنم یصدتا بوست م  میشماری _آره باهم مآرسام 

 دوتاشو انتخاب کنم دیبا میبچه دار شد  ایزود نی_خب اگه به ا 

 د یمردونه خند  آرسام

 _باشه آرسام 

 ادامه دادم یبدجنس با

 سه تاشو انتخاب کنم  دی_و اگه االن بچه دار بشم با

 گفت:  دو یباز خند آرسام
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 ست ین  ی_باشه حرفآرسام 

باشه جا خورد با دهن باز بهم   دهیحرفمو فهم یچشماش گرد شد انگار تازه معن کهوی
 باال دادم  یطونینگاه کرد که ابروهامو ش

 ی کنیم شون یبرام ته یریاالن م نی...کاکائو...همی_صدتابوس...ترش

 گه؟درسته؟ ید یکن یم  ی_شوخآرسام 

گرد شده   ی دادم اما آرسام همچنان با چشما ه یاومدم بهش تک نی ازانوهام پ یرو از 
 کرد ی داشت بهم نگاه م

خواب   دمیباشه شا  یکه امروز صبح گرفتم الک یش یجواب آزما  دیشا  دونمی_اوم خب نم
 دم ید

دستامو از هم باز کردم   دمویپاهاش دراز کش ی در نگاه کردم که بسته بود راحت رو  به
هوا تکون دادمو   یها دستامو تو  وونهید نیشده بودم ع رهیبه سقف اتاق خ کهیدرحال

 شروع کردم به خوندن: 

...اتل  شهی ...آرام خوشبخت مشهیبابا م ی_اتل متل توتوله...آرسام جونم چه جوره...آرسام
 شه یم ه ر یخ ییقربون بره...بابا  یبچه کلوچه...مامان هیبچه... هیمتل 

شد هنوز نتونسته بود باور کنه به  رهیادامه بدم منو نشوندو بهم خ شوینذاشت بق آرسام
 دم یخند  یبلند یبا صدا  نیخاطرهم

 زم ی عز  ستی بردار ن یشوخ نایآرام...ا ستین یبامزه ا  یاصال شوخ  نی_ببآرسام 

 یلیخ  نمیامشب تدارکات بچ یبرا  خواستمیباور کن...من باردارم...م  ستین ی_شوخ
بهت  ینطوریا  ختیبهم ر روی همه چ  یتصادف لعنت نی بهت خبر بدم اما خب ا کی رمانت
 گفتم
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  یبه شکمم نگاه کرد چشماش سوال دو یبه موهاش کش یاولش کوپ کرد بعد دست  آرسام
نگاهشو   کردمیتا خندشو پنهون کنه با ذوق داشتم بهش نگاه م دیبه لباش کش یشد دست

 د یموهاش فرو بردو باز خند  یهردو دستاشو تو  دیصورتم خند  دن یال آورد با د که با

 شم یدارم بابا م شهی خدا...باورم نم شهیباورم نم  ی_وا آرسام 

  یحد خوشحال بشه وا   نیتا ا شدیشدن باورم نم ریشوقم سراز  یاشکا دم یذوق خند با
 خدا نگاش کن آرسام منو محکم به خودش چسبوند  

 ...من قربون هردوتون بشم  شهی مادر م ی_اتل متل توتوله...فسقلآرسام 

که آرسام مهمونم کرد   یهم بستم با بوسه ا یباال گرفتم که خم شد چشمامو رو  سرمو
  مویشونی پ دمی من اونو بوس  نباریلبام نشوندم آرسام که ازم جدا شد ا  یرو  یلبخند گنده ا 

 زد  یشکمم گذاشتو لبخند یبهش چسبوندم دستشو رو

کنسل   کتو یرمانت یبرنامه ها  ستی االن جاش ن ام ی _شب از خجالت هردوتون درمآرسام 
   شمیمن عصر مرخص م ینکن

 کار دارم  یبرگردم خونه کل دی_پس با 

 که در اتاق باز شد دیبا ذوق باز خند  دیچشماش درخش  آرسام

   خندنیدوتا هرهرهر دارن م نیا  میکنیسکته م  میدار ینگراناز   رونیب ن ی_ما اری ام

 سرت... گفتیم  ریآرسام؟ام ی_خوباشار ی

سکوت کرد مشکوک بهشون نگاه کردم به    اشاریزد  اشاری به شونه  ریکه ام  یضربه آروم با
 رفت  اشاری به  یچشم غره ا  دمیسمت آرسام برگشتم که د

 شده؟  ی_سرت؟سرت چ

 به حرف اومد  ع یسر   ری بگه که ام یز یخواست چ آرسام

 که سرش خورده  هی باندا و ضربه کوچولو نی _منظورش همری ام
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 اونو گفتم   گهی_راست ماشار ی

  هیاما رو لباش لبخند بود آرسام با  زدیهم مشکوک م انایبه همشون نگاه کردم ک مشکوک 
 به سمت اون سه تا برگشتو گفت:   یذوق مردونه خاص

 و شدنتون مبارک و اضافه کنم خاله شدنتون به کنار...عم نای_ا آرسام 

حرفان   ن یکه معلوم بود خنگ تر از ا  اشاری  رویجا خورد اما ام انایاشاره کرد ک انایبه ک بعد
 دن یکش یپوف

بخرم پوشک   رخشکیش دیصدسال عمو بشم همش با  خوامیچنده؟نم  ییلوی_عمو کری ام
 بخرم  یلیبخرم بآقال

 ...گفت عمو نگفت بابا ری_امانایک

 کنه؟ یکارارو نم  نینفر عمو بشه ا هی یعنی؟ یچ یعنی_بابا؟ ری ام

 پدر بچس فهیوظ  نایا  زم ی_نه عز انایک

  کردمیمن فکر م  ادیشوهرت نم بیکه اصال به ج  میما فعال بچه دار نش  زمی _پس عزری ام
  یوسط ک  نیخب حاال ا  دنی آرسام باشه م اشاروی عموهاش که  ناروی و ا   رخشکیپول ش

 بچه دار شده که من عمو شدم؟ 

 برگشت که باعث شد چشماش گرد بشه  اشاری مشکوک به سمت  بعد

نگو   لهی موبا  یمدته تو  هیسرت  یزنی که تو مشکوک م گفتمیم  نای_من همش به ا ری ام
  امی خودم م  مانتیوقت زا   زمیجانم مبارکه عز  ی؟ا ی بچه دار شد  یکرد ی م ییکارا  هی یداشت

 شت یپ

به سمت منو آرسام که با تعجب و   یبا لحن مسخره ا ری با حرص بهش نگاه کرد ام اشاری
 برگشت  میکرد یبهش نگاه م میلبخند داشت
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سر   می ا ی حامله باشه م اشاری اگه   رسوالی ز  رهیم ی و پزشک  کی زیف نی _خب تمام قوانری ام
 تو که...

برگشت که با ذوق داشتن لبخند   اشاریو   انایباال داد به سمت ک ییساکت شد ابرو  کهوی
 د یپشت گردنش کش یدست ری ام  زدنیم

 از طرف آرسام من عمو بشم   رممکنهی_غری ام

 ممکنه  رجونی _ممکنه ام

دستشو از    هینگاه بهمون کرد بعد  هیفرو برد  بشی ج یبه سمتم برگشت دستاشو تو  ری ام
 درآوردو به آرسام اشاره کرد  بشیج ی تو

 ... یعنی  نی...اانایعمو؟...خاله شدن ک_تو؟...بچه؟...من...ری ام

و شونه   میخنده همراهه آرسام با خنده بهم نگاه کرد  ریکه چشماش گرد شد زد ز  همزمان
 دست داد اشاری با  ریافتاد ام  شیاالن تازه دوهزار  میباال انداخت یا

عموهاش...قربونش برم انشاهلل   یپول برا روبرکتوی_آقا مبارک باشه...قدمش پر از خری ام
 به خودم بره 

 ی با آرسام دست بد دیبا  وونهی _دانایک

سکه رو سر خودشو   دی آرسامه...با آرسام دست بدم با ندهیخودمون نما اشاری  نی_نه ا ری ام
 زم یعز  یخبر دار  بمیج تیخودت که از وضع زمیزنش بر

 به سمت منو آرسام اومد  بعد

بغلم داداش انقدر که خوشحالم انگار خودم   ایکنار ب ذارمیم  روی باز  سی بارو خس نی_اری ام
   شمیدارم بابا م
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  دی بهم زدو خند یآرسام همو بغل کردن آرسام چشمک رویتخت آرسام بلند شدم ام  یرو از 
با ذوق همو   میبه سمتم اومد همو محکم بغل کرد انای هم به سمتشون رفت ک  اشاری

 م یفشار داد

 مامان کوچولو   ادی ز  یلیخوشحال شدم خ یلی_خانایک

 ممنونم  زمی خودت عز یبرا  شاهللی _ا

  ذاشتنی که داشتن سربه سر هم م میبه سمت اون سه تا برگشت انایهمراهه ک همزمان
 تخت نشسته بود  یهم رو  ری بودو ام ستادهی کنار تخت آرسام ا اشاری

  دمیم ینیر یشرکتو شآرسام منم کل  یمفصل بهمون بد  یلیخ ینیریش  هی  دی_خب با ری ام
 اومد  ایبه دن سیکه بچه جناب رئ

   دهیها به خوردت م یآرسام هم از همون نخود رجانی _آره اماشار ی

 دارن  فی تشر سیخس سیرئ گمی م دمیم  ی _باشه منم به همه شرکت نخودری ام

  نیبخر ب ینیر یجعبه ش هیحاال تو بلند شو   دمیم  ینیری خب حاال باشه بهتون ش یلی_خ
 پخش کن   مارستانیپرسونل ب

 بچه دار هم شدن  نی اون ب کهویکه   هیتهران  یتصادف آقا یبه سالمت  گمی م دنی_پرسری ام

ازش فاصله گرفت چشمش که به من   دویخند ریبزنه که ام  رو ی دستشو باال برد تا ام آرسام
 دست به بغل  بهم نگاه کرد  ستادیافتاد به سمتم اومد روبه روم ا 

 ؟ یی دا ای  شمی _من االن عموش مری ام

 ی _هرکدوم که خودت دوست دار

 یبغلت کنم بچلونمت فسقل  خوامیباشه چون االن م ییدا  دمی م حی_خب ترجری ام

  نیزم یکه پاهام از رو  یل کرد طورگرد شد همون لحظه خم شد محکم منو بغ  چشمام
 دن یخند یبلند یهرسه تاشون با صدا   اشاریو   انای بلند شد آرسام و ک
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بچه  نی ا  گمیاالن م نیاندازشو بگم...از هم تونمینم دیخوشحالم...باور کن یلی_خری ام
 عروس خودمه  ایدوماد  

 کو بچت؟  یندار یزی_تو که هنوز چ اشار ی

   میکنی...اقدام مقیرف میکنی_اقدام مری ام

  ری ام نی بذارش زم گمی ...د دارم مادیبه بچم فشار م نیبذارش زم ی_زنمو خفه کرد آرسام 
    شمیبه خدا بلند م

 دن ینخند ری اما آرسام و ام مید یگذاشت همراهه بچه ها خند  نی زم یمنو رو  ری ام

 ادیب اینبذار به د کنهیم ینشده چه بچم بچم یچی هنوز ه نیبدبخت...بب دیبد دی _ندری ام
 جناب پدر ادی دستت م ایدن یباش رخشکیمدام در رفت و آمد پوشک و صف ش

 

 )آرسام( 

 به سمتش برگشتم   ستادی که ا اشاری

   ی_ممنون که منو رسوند

  رمیالزم بود من هستم حاال ام  یزیچ یداداش...کمک فسیوظ هی چه حرف نی_ا اشار ی
 درخدمتتون باشم تونمیوسط من مجردم م نی سرش شلوغ باشه ا  کمی  دیمتاهله شا 

 داد  لمیتحو  یبهش دادم که لبخند مردونه ا  یفیشونش گذاشتمو فشار خف یرو  دستمو

آرامو   یدوسال هوا  نیا  یکه تو  ونتونمی مد  نجاشمیروتون حساب کردم تا هم شهی_هم
 ن یداشت

شو که خانومت منتظرته خودتم دل تو   ادهیپ قیرف یبحثو بکن نیا گهی_قرار نبود د اشار ی
 ست یدلت ن
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  یبودمو دستم گرفتم ازش خدافس دهیکه خر ین یر یکردمو گلو ش یخنده مردونه ا  تک
 رسونهیگفت که منو م   اشاریکه مرخص شدم   مارستانیشدم از ب ادهیپ ن یکردمو از ماش

د که کل  گرفته بو جانیاونقدر ه ری هم باهم برگشتن خونه ام  انایک  روی ام  ینطوریا
  نکهیروشو به سمتم کرده بود خوشحال بودم از ا  باز خدا  نکهیداد از ا  ینیری ش مارستانویب
که حاال داشت سه نفره   ی خونواده ا  نیهمچ  هی  نکهیعمر دوباره بهم داده بود از ا هی
سنگ فرش شده    ریبودم مخلصتم خدا مس ونشی مد یبهم عطا کرده بود حساب شدیم

درش   بمیج یزنگ خورد از تو  لمیدر بودم که موبا  یاصل  یورود کی کردم نزد  یباغو ط
 بود ریآوردم ام

 ر؟ ی _بله ام

گوسفند   ایگاو   ای بگم شتر سر ببرم  دمی_بله و زهرهالهل جناب پدر...بگو جانم...زنگری ام
 اسب هم دارن نجایا

 آرام  شیخونه پ رمیدارم م ری_ام

 شود یفراموش م ری آرام خانوم باشن ام  یقت_بله خب وری ام

 بذار کنار  روی_شوخ

   میبد  یقربون می گرفت میتصم  اشاریهمراهه  کنمینم ی_نه به خدا شوخری ام

 ؟نه؟ ی بد یمهمون  ییخوا ی_تو که نم

 ماست   یپا  شیکه قربون یبود یتو قراره مهمون زمیعز  ی_درست در اشتباهری ام

   دمیکش یپوف

هنوز  مید یبزرگ م یمهمون هی ادیب ای...بذار به دنریشلوغش کنم ام ادی ز  خوامی_نم
 مشخص نشده  تشمیجنس

اطالع دادم که به همه شرکت ها و   مونیبه منش ستین میحرفا حال  نی_من ا ری ام
  ادهیز  مونی چون دعوت م یریگیتاالر م  هیهفته بعد دعوتشون کنه  یبده برا  لی میشرکامون ا
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بفهمه من دارم عمو   ایدن دی صدقه دادم با  یکور شدن چشم حسود هم امروز کل یبرا 
 بزرگ  بچه دار شده  یو تهران شمیم

به   مینداشت ی چاره ا گهیبه همه خبرداده بود پس د  یاز طرف امیاز پسش برب تونستمینم
  بمیج یتو  لویحرف زدن تماسو قطع کردم موبا کم یگفتمو بعد از  یباشه ا  نیخاطرهم

کل   نیاسمی  یانداختم و وارد خونه شدم بو  دیدر کل یردوندم و به سمت در رفتم توبرگ
تق تق  ی بودم صدا نی اسمی  یعاشق بو  دمیکش  یقیعم سخونرو پر کرده بود با لذت نف

آرام که لباس قرمز   دنیباعث شد به سمتش برگردم با د شدی م کی که بهم نزد  ییکفشا
 زدم  یقیاومد لبخند عم  یتنش بودو خرامان خرامان به سمتم م  ییبایز 

 زم یعز  ی_خوش اومد آرام

که   یپاشنه بلند  یکتم گرفت با وجود کفشا یلبه ها  یدستشو رو   ستادیروم که ا  روبه
بلند شد و بوسه   کمیپاهاش  یرو  نیبود به خاطرهم دهیپاش بود قدش هنوز بهم نرس

 اما ازم فاصله نگرفت   لمیتحو یزیر

 ؟ ی_خوبآرام

 شم ینم نی _بهتر از ا

کرد اما من فقط محو   یاز دستم گرفت با لبخند به دسته گلش نگاه روینیر یگلو ش آرام
 صورتش بود شدم  یمورد پسند من رو   شی آرا هیکه حاال   یاون صورت ناز 

 دوست دارم  یلیکه خ هی ...ممنونم چه خوشگله همون گال؟ید یمن خر   ی_برا آرام

 تر شد  ظی غل لبخندم

هم هست توت   یکه روشون توت فرنگ ییاز اون مدال سهیخ هیشکالت شمینیری _تازه ش
  یبودم چون روش توت فرنگ دهیخر  سیبار شکالت خ هی  ادمهی مهمه   یلیروش خ یفرنگ

 برم عوضش کنم  ینداشت مجبورم کرد 
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و  تاب من یبود که قلب ب یخاص یخندش با دلبر ی صدا یحت دیخند ی بلند  یبا صدا  آرام
   کردیم  یا  گهی تاب تر از هر موقع د یب

 خاطره... نکهیا  نمیبب سای وا یمهمه...ول یلیخ ی _آره توت فرنگآرام

فاصلرو جبران کردم روبه روش   یقدم ازم فاصله گرفت اما من اون کسر هی  دیلرز   آرام
  ی چشما یکمرش گذاشتمو به خودم چسبوندمش اشک تو  یدستمو رو هی ستادمی ا

 لبخند آروم گفت:  ه ینازش حلقه زد با  

 _ضربه کار خودشو کرد نفس آرسام...حافظم برگشت  

  یهم نبود با لحن پچ پچ مانند  لی م هیصورتمون    نیکه فاصله ب یتر شدم طور خم
 گفتم:

 _مامان شدنت مبارک عروسکم 

 بره  نیصورتامون هم از ب  نیفاصله ب  لیم  هیبود تا همون  یحرف کاف  نیا  و

 

 )هفت ماه بعد( 

که دستمون بود از   ییپروژه ها  نوریاز ا   کردمیشرکت نشسته بودمو داشتم کارامو م ی تو
ازدواج نکرد    نهمهی:/ااشاری طرف هم عقد  یکی  نیبچه دار شدنم از ا یطرف هم ماجرا  هی

شش   نیا ی گرفت که ازدواج کنه شکرخدا تو  میکه سر هممون شلوغه تصم یموقع  قایدق
  یآرام تموم یها یریبهونه گ دادیباهم رخ م یهمه چ  قطبود ف فتادهین یماه اتفاق بد 
تو خونه تنها باشم:/منم با   خوامیم گفتیکرد م رونیشب منو از خونه ب هی  ینداشت حت

بار   هیدرنج تر شده بود بدجورم زو یعصب  کمیموندم   نیتا صبح تو ماش کلمیقدوه  نیا
تو قابلمه گفت   ختیخودم ظرفمو برداشت ر یشده جلو ینطوریبهش گفتم چرا برنجت ا 

  نایا گفت یم  انایبودم ک دهیکش یسخت یلیمدت خ  نیخالصه ا  یغذا بخور یحق ندار
  گرفتمیم  گهید میتصم هی دیعوارضش خبرداشتم شا  نیواال اگه من از ا  هیعوارض حاملگ

 در اتاقم که باز شد سرمو باال گرفتم  
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 ی گانیبده به با  نارمیگلنار...ا ی_خوب شد اومد 

نشون دادم   رمی ام اشارویبه  دیبکن شی نگاه هیآوردم   نارمی_باشه آقا آرسام...فقط اگلنار
 د یشما بکن دیبا  روی نها هید ی گفتن تا

بدون   کردم ی م شی رسبهش نگاه کردم همزمان که داشتم بر کمیهارو ازش گرفتمو   برگه
 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیا

 ی ندار یفرق چیه انایبا ک یهمون آرسام صدام بزن یتونی...مستی_آقاش الزم ن

  شدیم  یبهم زد گلنار سه ماه یدخترونه ا  زهیم  زهیهارو به سمتش گرفتم که لبخند ر برگه
دختر باهوش و آروم که اصال به   هیعقد کرده بود کارمند شرکت خودمون بود   اشاریکه با 

آرومو   نمونیاومد چون فقط گلنار بود که ب یما نم  طونیخونواده پر جنب و جوش و ش
 بود  یهم پسر آروم   اشاریصدا بود هرچند  یب

 کنم؟  دی تا ناروی_باشه پس من اگلنار

 ی کردم تو شرکت د؟تعجبیخر  دیا بر_اوهوم...قرار نبود امروز همراهه دختر

و آرام    انایدادم من نرم ک حیگرفتم ترج یمرخص  یاد یز  کمیمدت    نی _خب من اگلنار
 خودشون رفتن  

 یبر ی تونی االنم م ییخوا ی م  یخونواده ا نیاز ا یتوهم جزو  ستین یاز ین ی_مرخص

 رفتم   دی_کارامو بکنم شا گلنار

  ی _باشه هرجور راحت

انگار آب شده بود رفته  تایول کردم آرم   زیم  یاخم کردمو خودکارمو رو  کمیرفتن گلنار  با
دوروبر خودم و   گهید  خواستمیخوشحال بودم نم  یلیموضوع خ نیکه البته از ا   نیتو زم
  داشیپ خواستم یاما م شدمی به خصوص االنکه داشتم صاحب بچه م نمشیبب میزندگ
دوسال از عمرمو به خاطر حماقت ها   ادی دستش ب  اربهش بدم که حساب ک یدرس هیکنم 

و اون ضربه به سرم   کردمیو عشق مسخره اون هدر دادم اصال اگه من اون تصادفو نم 
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از   یچیادامه بدم که ه یبه زندگ خواستمیم یچه طور گشتیو حافظم برنم شدیوارد نم
نباشه  ند یا خوش ادی اگرهم ز  یبدون گذشته حت  یاوقات زندگ ینبود گاه ادمی گذشتش 

  ادمیاز گذشتم   یزیکه کنار آرام بودم و چ یسال ه یاون  نیع  شدیسخت و طاقت فرسا م
گفتمو تماسو   یکه زنگ خورد به سمتش برگشتم آرام بود بسم الله لمیاومد موبا  ینم

 برقرار کردم 

 _جانم خانوم؟ 

 ؟ ی_سالم شوهرپرمشغلم...شرکتآرام

 زم ی _پس کجا باشم عز 

 خرم یخرتوپرت م د،دارمی _خوبه منم اومدم خرآرام

نشونه  شه یکه داره از حسابم کسر م ییمتایق نی ا  ادیام اساش داره برام م  دونم،اسی_م
 ستا ین یری گی خرتوپرت م نکهیا

تر بود   یبود دوست داشتن ینطور یا  یبزنم وقت یکه باعث شد لبخند مردونه ا   دیخند آرام
 یتا اون آرام لجبازو عصب

 ی قفونت بشم اله زم یعز  یی_آقا آرام

 دم یکش یپوف

 یینشده پول بخوا  یشده باز آرام؟حساب که هنوز خال  ی_چ

  یاز خستگ  میمرد  انای کن منو ک ؟باورییا یتوهم ب شهی نم گمیم  ستی _نه بحث پول نآرام
 م یگرام زویمرد عز  کنمیخواهش م

سبکو   یدا ی خر میبخر  یسمونیس  میری که باهم م یدفعه ا  یبرا  دیبذار نویسنگ یدا ی_خر
 خب دیبکن
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که رفته   گه ی خرتوپرت د یلباس و کل  شهیسبک م  یدایبابا آرسام خب همون خر  ی _اآرام
 نظر بده   ای بخرم ب نیماش یپسرم کل  یبرا  خوام یم   شهیم  نیسنگ شهی م ادی رفته رو هم ز 

 دم یموهام کش  یتو یدست

 از کارام عقب افتادم  ی لیدرک کن خ طموی شرا کمی_آرام لطفا  

 از کوره در رفت با حرص غر زد  آرام

با   دیخر م یبر  ییا یخودت باهام ب نکهیا  یبه جا شعور یپسره ب ییای_اصال به جهنم نمآرام
براش    ییتنها  ینطوریا  دیاومدم اصال من خرم که مادر بچه تو شدم که با   ییتنها انایک

 کنم حتما دو روز...  دیخر

 ...آدرسو بفرست امی..مامیآرام...م هیخب...کاف  یلیخب...خ یلی_خ

 گفت:  ی کرد با خوشحال رییبود لحنش تغ  دهیکه به هدفش رس آرام

...االن  زمیحساب کنم عز   شهیروت هم تونمیکه م  دونستم یخودم...م ییآقا  ولی _اآرام
 ی بابا  بوسمتیم  فرستمیبرات م نویشیلوک

خربزه   یمرتبش کردم هرک دمویکتم کش ی به لبه ها یبلند شدم دست میلصند   یرو از 
  ای  یکم بود که بچه خواست تی منه آخه بگو چ تی حکا   گهید نهیشیلرزشم م یپا  خورهیم
محل آرام که برام ارسال شد با سرعت به اون    نیشی:/لوکیزن گرفت نکهیکم قبلتر ا هی

  نیکردم تحمل کنم به خاطرهم ریچرا د  نکهیسر ا و آرام  یغرغرها  خواستمیسمت روندم نم
پارک   نگیپارک یتو  نو یماش دم یکه رس یکه زودتر برسم به مجتمع طبقات دادمیم حیترج

که گفت طبقه دوم   تماس با آرام گرفتم هیشدمو سوار آسانسور شدم همزمان   ادهی کردم پ
کردم   دایپ  رویباز  ابوارد طبقه دوم که شدم مغازه اسب   یفروش یاسباب باز  یتو   میهست

  هیاما  رون ی ب انیب انای در باز شد توقع داشتم آرام و ک کهویخواستم به سمتش برم که  
اومد چشمام چهارتا شد    رونیخودم ازش ب کلیبزرگ اندازه قدوه  دی سف یعروسک خرس

کمر   کهیدرحال یعقب گذاشتم و با تعجب به پشت خرسه نگاه کردم پسرجوون یقدم
  ی ها  افهی با ق انا یاومد پشت سرشم آرام و ک  رونیداشته بود ب گهخرسرو به زحمت ن
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با دست   دیاومدن پسره درحال نصف شدن بود بدبخت،آرام تا منو د  رون یشادو خندون ب
 و روبه پسره گفت: به من اشاره کرد 

 آوردن  فی _دستتون درد نکنه آقامون خودشون تشرآرام

  خواستی به من انداخت انگار م یاون عروسک پشمالو نگاه  ریاز ز  ی مکافات  هیبا  پسره 
  یزیبزنه تا مقصد چه قدر راه مونده چند قدم به سمتم اومد دهن باز کردم چ نیتخم

هم از   رویکنم دست غول هفتصد متر عروسک که چه عرض   هی ریخودمو ز  کهویبگم که 
خدا  فتهین نیدو طرف عروسکو گرفتم که زم عی پشت بسته بود به خودم اومدم و سر

بزرگ   یادی که اندازه منه:/ز  ن یا  هیمخف نیدورب کردم یاالن؟من فکر م  دنی خر نو یا  یلیوک
بهم  یبا ذوق بچگونه ا  ستادی آرام که کنار دستم ا نمیجلومو بب تونستمیکه نم یبود جور
 نگاه کرد  

 کنه یباز  ن یبچه هرکوله که بخواد با ا ؟مگهید یخر  هیچ نی _آرام ا

منو خرسه که بغلم بود در گردش بود لبخند دندون    نیهمونطور که نگاه مشتاقش ب آرام
 زد  یینما

    شهیاندازه تو م  کلشیبچه توهه قطعا ه زمی _عزآرام

که شاهد همه ماجرا بود   انای کرد ک نی شو برام باال پاحرص بهش نگاه کردم که ابروها با
 خندش گرفته بود روبه من گفت:

دکور   یخرسرو برا  نیا  دهیدرضمن آرسام خان از شما بع شهی _خب بچه بزرگ مانایک
خوشگله   یلیخ خرنیخرس گنده ها م نی گوشه اتاقش االن همه از ا  میکه بذار مید یخر
 میکن  دایپ نویا  میتا تونست میگشت یکل

 گفت:  یو با تخس  انایوسط حرف ک  دیآرام پر  کهوی

 نه؟  ای اتاقش باشه   یاز پدرش تو  ینماد  هی  دی_باآرام

 اتاق پسرت:/  یبه نماد پدر تو  یهست حت ی_من قربون تو بشم که حواست به همه چ
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 ادامه دادم:   یخم شدم  با لحن آروم یبه آروم بعد

 خونه که...دارم برات   میگردی _برم

 راست شدمو روبه هردوشون گفتم: بعد

 د ینر یدور  ادی ز  یجا  گردمیبرم  نیغولو ببرم بذارم تو ماش نی _من ا

و   نمیشدم تا بتونم جلومو بب  رهی از بغل خرسه به روبه روم خ یگرد کردم و با سخت عقب
کرد   یباز  شه یم  نیا  ست؟بایکردن ن یباز  ینخورم من نمفهمم مگه عروسک برا یبه کس

  نتشیب یم  کهویشب   ستی بچه اصال مناسب ن هیروح یخرسه برا  نیاصال؟به نظرم ا
تا   دمیبودم به قدمام سرعت بخش کی نزد نمیاششدم به م نگی:/وارد پارکترکهیزهرش م

باز کردم و عروسکو با   نویدر ماش یمکافات  هیخالص کنم با  نیزودتر خودمو از دست ا 
ابعادشم فکر نکنم تو جعبه   ن یبا ا  شدیعقب المصب مگه جا م یحرص چپوندم صندل

به کمرم زدم   یو دست ستادمی چند لحظه صاف ا شدیلنگش جا نم ک یعقب جا بشه  
کردم با تمام زورم   یاومد دوباره خم شدم و سع  یعرق شده بودمو نفسم باال نم سیخ

 جاش کنم  نهینب یبی که عروسک هم آس

 گه یتو گور پدرت المصب برو تو د ی_ا 

بستم چندتا نفس  نویدر ماش عی رفت عقب سر کمیسر با زانوم فشارش دادم تا   آخر
  یعروسک برا دی از بابا شدن ما و خر نمیا  دمیبه کتوشلوارم کش  یدست  دمویکش قیعم

 یخنده دار شده بود نگاه کردم با اونهمه زور نیپشت ماش از   افشیبچمون به خرسه که ق
شده   لی متما  نی بود دماغش روبه پا دهیشه چسبیکه من زده بودم صورتش کامال به ش

چه    انارویحاال آرام و ک خت یریاز پاهاشم کنار صورتش بود عروسک غول تشن ب یکی بودو 
آورده نفس  نیخودش ماش انای افتادم که ک نی ا  ادی  کهویجا بدم:/   نی ماش  یتو یطور
وانت    هی د یراحت شد وگرنه با المیدادمو به سمت آسانسور رفتم خ رونی ب یراحت

  نکهیچشم چشم کردم تا ا  کمیخرسرو برسونه خونه:/به طبقه دوم که رفتم   نیا  گرفتمیم
به   دادنیم بودنو نظر  ستادهیلباس بچگونه ا   کیبوت هی یشدم که جلو   انای متوجه آرام و ک

بره   رونیاز تنم ب  میزد که باعث شد خستگ یلبخند قشنگ دنمیسمتشون رفتم آرام با د



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

41 
 

بازوم حلقه کرد خودشو به بازوم چسبوندو به    هیستادم دستاشو دور  یکنارش ا  نکهیهم
 نوزاد اشاره کرد  ی چندتا از لباس ست ها

 اونارو،به نظرت کدومش خوشگله؟   نیبب ی_آرسامآرام

 ؟ یو دوست دار_خودت کدومش 

اگرم پسند  میتا بخر  یکنی پسند م نویاگه ا  می پسند کرد نویا  انایمنو ک ن ی_خب ببآرام
 :/ خرمیم نویمن بازم ا  یکنینم

  یچه طور  نی بب دمیکش یپوف زد یلبخند و ذوق حرف م هینگاه بهش کردم که داشت با   هی
به اطراف نگاه کردم   کمیدرحال حرف زدن بودن   انای :/آرام و ککنهیم یداره از من نظرخواه 

دست    دنشینفر افتاد با د  هیچشمم به   کهوی هست که  ییچه مغازه ها  گهید نمیبب
  دنمیبهش کردم با د یهم فشردم و نگاه خطرناک   یراستم ناخواسته مشت شد لبامو رو

مان اونم  بود شد به سمت آرام برگشتم که همز  کشیکه نزد  یمردونه ا   کیوارد بوت  عیسر 
 به سمتم برگشت 

 داره  ایمغازش چ  یتو مینیبب م یر یم  انای_منو کآرام

فکر نکنم   ستیکه ن یدارن مشکل یکراوات چ نمیبب یبغل کی بوت نیهم  رمی_باشه منم م
 یداشته باش از یبه کمکم ن

 جون  انایک می بر اینداره ب یبرو اشکال زمی_نه عزآرام

مردونه    کی در کنترلش داشتم به سمت بوت یکه سع  یتیکه جدا شدم با عصبان ازشون
از    کردمیفکر م کرد؟منیکار م ی چ نجایکنه اصال ا ب یرفتم چه طور جرات کرده بود منو تعق

 هینکردم به  دایپ تارویگشتم اما آرم  کمیکه شدم  کی خارج شده باشه وارد بوت رانی ا
داشتم   یحتما وقت   یرفتم اما اونجا هم نبود لعنت اشتمند دیکه بهش د کی سمت از بوت

 زده اه  رونیاز مغازه ب زدمی با آرام حرف م

 



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

42 
 

 

صفحه  یالبته نگاهم رو  کردم یمبل نشسته بودمو داشتم مستند پرندگان نگاه م  یرو
دو بود معموال تو   یرو  ونیز یتلو  یصدا  گهیجا د هیبود اما توجه و حواسم  ون ی زی تلو

 بدون صوتو داشت   یری تصو  شگری نما هیحکم   ونی ز یخونمون تلو

  نترنتیا  یخوشگل بودن البته تو  یلیکه خ می دید  یبچگونه ا یزهای آو هی_آرسام آرام
 کنم  دایگشتم نتونستم از اونا پ یهرچ

آرام که   ی و به حرفا   کردمینگاه م ونی زی که دست به بغل با اخم داشتم به تلو همونطور
 دادم ی گوش م زدیکه بتونم بشنوم حرف م یآشپزخونه بودو با لحن ی تو

 ی دادیسفارش م ینترنت ی_خب همون ا

  یک رویسمون ی گفتن س ی...راستمیباهم سفارشش بد  امی آماده کنم م ناروی_آره بذار اآرام
 ارن؟ یم

 نگران نباش خودمم هستم  گهیهفته د هی_

  یاز رو لموی به سمتش خم شدم موباروشن شد دستامو از هم باز کردم و  لمیموبا  صفحه
 باز کردم  امکوی شماره ناشناس اخم کردمو پ هی اومده بود اما از   امیبرداشتم برام پ زیم

برام به ارمغان نداشته کاش از بودنهات  یا گهید ز یمدت جز کابوس چ نی "نبودنات ا
 پدر"  ی آقا بردمی بهره م شتریب

انداختم آرام مشغول کارش بود معلوم   یبود به آشپزخونه نگاه تاینداشتم که آرم  شک
 زدم  امیبا اخم براش پ میبخور ونی ز یتلو یتا جلو  کنهیآماده م یبود داره خوراک 

 دنبالتم"  هیسا  نینشه چون ع  لی تبد ت ی کابوس ها به واقع نی"مراقب باش ا 

 برام ارسال شد  امیجواب پ دهینکش قهی دق هیبراش ارسال کردم به  امو یپ
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  نیع یدنبالم باش هیسا   نیع ستین یاز یامروز،ن نی ع دمیخودمو بهت نشون م یی"بخوا 
 روحم درونم باش" 

باهاش حرف بزنم که فکر کنه   خواستمیخاموش کردم نم لویکردم و صفحه موبا اخم
  طمونیشرا  نیاون االن حامله بود و اصال ا  کردیآرام بهم شک م د ینبا  یاز طرف هیخبر

 باز کردم  امشویزده بود پ امیباز پ دی دستم لرز  یتو لی خوب نبود موبا

  یبرا  یزی چ گهیچون د دیهر واکنشت آمادم شا ی شرکت برا  امیفردا م نمتیبب خوامی"م
 از دست دادن ندارم" 

مبل گذاشتم به  یو کنارم ر لمویآرام موبا یقدما یصدا   دنیتوهم بردم با شن  اخمامو
باعث   نیبزرگ شده بود که هم  کمیسمتش برگشتم که با لبخند به سمتم اومد شکمش  

 برام بانمک تر بشه   شدیم

 خانومم   اری _به خودت فشار ن

  یداد به آروم هیگذاشت به مبل تک زیم  یرو  لوینشست و ظرف کاکائو و پاست کنارم
  یسرمو به آروم  دیخند زی زریترش کردم که ر کی دستمو دور کمرش انداختمو به خودم نزد

 بود ر ی نظ یعطر موهاش بودم ب یعاشق بو   دم یموهاش پنهون کردمو نفس کش نیب

  شمی م  تی_نکن اذ آرام

  یآوردم اما هنوز دستم دورش بود دستشو رو رونیموهاش ب  یسرمو از تو یآروم به
 د یبازوم کش یبا ناخوناش رو  یمدستم گذاشتو به آرو 

 ی سر سفره شد   یکوفته قلقل هی_شب

 با حرص به سمتم برگشت که باعث شد بخندم با غرغر گفت:  آرام

 دارم  شتریازت ب  لویدرعوض چندک ینداره چاق شد یبگه اشکال ستین یکی_ آرام
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کاکائو   هیخم شدم  دمیخند یبلند یروشو ازم گرفت با صدا  یدست به بغل  با تخس بعد
ظرف برداشتم به سمت دهنش بردم که تو همون حالت صورتشو با قهر ازم   یاز تو 

 دوباره شکالتو به سمت دهنش بردم  دمویگرفت خم شدم گونشو بوس

  یماکارون هیشب گهی اومد د ا یبودنتم دوست دارم پسرمون که به دن ی کوفته قلقل نی_هم
 ی شیم

 اه کرد اما من همچنان حالت خودمو حفظ کردم مشت شده بهم نگ  یحرص و دستا  با

 آرسام  ی کنیدهنمو باز م یخودت دار  نی _ببآرام

 ذارم یشکالتو تو دهنت م نیمنم ا  ینطوری_بازش کن تخس کوچولوم ا

 ن ی _ببآرام

   یبازم دردونه دل خودم یکوفته قلقل ای  یباش یتو ماکارون  نی_نه تو بب

  یاالن پسرکوچولو  نکهیزدم حس ا یلبخند محو  دمو یشکمش کش یرو  یشدم دست خم
 خت یری به دلم م یشکم همسرم باشه ذوق مردونه خاص یهفت ماهم تو 

 شه یجغله بهمون اضافه م هیچون   شهیم شتریب تامی به بعد مسئول نی_از ا 

به تو نره   شیچیکه ه کنمی روزو شب دعا م یعن یاز توهه    شتریمن ب یتا ی_مسئولآرام
 گندتو به ارث نبره  یاخآلقا   نیا  گهیفقط قدو باهوش بودنش د

  ی حرکت از رو هیمبل بلند شدم با   یبهم نگاه کرد از رو  یطونیباال دادم که با ش ییابرو 
 بلند شد غشیج یمبل بلندش کردم که صدا 

 ــــــــن ی...بذارم زمشعوری ب نی _بذارم زمآرام

 گفتم:  الیخیبه غرغرها و دستو پا زدناش ب توجه یسمت اتاقمون رفتم و ب به

 م یدی_هنوز به مقصد نرس 
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 فعال بخوابم   خوامی...من نمنی _بذارم زمآرام

همه که مثل تو    برهیتو بغلم نباشه خوابم نم میبخوابم و عروسک قلقل  خوامی_اما من م
 شن یلنگه ظهر پا نم

تخت   یرو  یبه آروم گفتینم یزیچ  گهیپا در اتاقمو بستم آرام آروم گرفته بودو د با
 با حرص غر زد:  کردمیداشتم دکمه لباسمو باز م کهیگذاشتمش درحال

 که نفهمن میفهمیکه ماهم م فهمنیعده آدم هستن که نفهمن اما نم هی_

  یلحن خواب آلود  هم بستمو با یبغلش کردم چشمامو رو  یبه آروم دمو یدراز کش کنارش
 گفتم:

 ولشون کن   یخوری_تو چرا حرصشونو م

 ی از نفهم بودن از پشت بست رویآرسام به جون خودت دست ام یشعوریب یلی_خآرام

مدت ادبت کنم تا بچم   هی  دیبا یستی مودب ن  یمامان هم شد  یبهت بگم وقت  ی_چ
 ادب نشه بخواب کوچولوم   یتو ب نیع

 بخوابم  خوامیبابا اصال من نم یبرو اونور ا  کمی _آرسام ولم کن  آرام

سروصدا باش...نکن بچه مظر...عه دارم    یمشکل توهه خب نخواب فقط ب گهی د نشی_ا
 بابا باز شروع شد  ی نکن...ا گمیم

 خودشو شروع کنه و نذاره بخوابم:/  طنتیآرام باز ش نکهیا   یبود برا یحرفم کاف  نیا  و

 

 ............... 

وقت بود    یلیکه خ یبا آرامش لکسیر  خوردمیشرکت نشسته بودم و داشتم قهوه م ی تو
 یکنم فقط اخم کردم ک  یبهش توجه نکهیواقعا نداشتم در اتاقم که باز شد بدون ا 

 ر؟ ی خر وارد اتاق من بشه جز ام نیع تونستیم
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 خودم یگرام  زوی عز  رعاملی _سالم بر مدری ام

 ادی م یمرخص ی_بو 

 ی به سالمت یدار می زی _چه شامه تری ام

اتاقم   یرنگ تو  دیسف ی گذاشتم بلند شدم و به سمت مبل ها زیم  یقهومو رو   فنجون
دستامو تو هم   کمیباال دادم و   ییهم روبه روم نشست ابرو ری نشستم ام نکهیرفتم هم

 قالب کردم 

  یخبر دار خودت که از اوضاع آرام  ادیب شیپ یمن هر لحظه کار  یامکان داره برا   ری_ام
 ی کن یدگیبه کارا رس  یباش نجا یا  دیتو با 

 که هست   اشاری_خب  ری ام

   شهیسرگرم نامزد باز  ینیبی_اونو که م

امروز سالگرد   کنهیم  چارمیب انای_آرسام من اگه امروز سر موقع نرسم خونه کری ام
 مونه ی نامزد

 به پاش زد  یهم ضربه آروم  ریام دمیبه موهام کش  یدست  دمویکش یپوف

برم دنبال   دیبا  نیکنم به خاطرهم زش ی سوپرا  خوامیم دمیامشب برنامه چ ی_برا ری ام
  یباش یخودت مراقب همه چ  ستمیبرنامه هاش اومدم بهت خبر بدم که من شرکت ن

 _باشه برو خوش بگذره  

 _قربونت آرام چه طوره؟ ری ام

 کمتر شده  هاشیریبهونه گ کمی_اونم خوبه 

  نی اومد من از ا ایباشه به دن اشاری  نی بچه منو تو که هم یوقت ینست_قدر منو ندوری ام
 نازا برات کردم؟ 
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بهش  یفیشونم گذاشت فشار خف یبلند شدو دستشو رو  دیگرفته بود خودشم خند خندم
 گفت:  ی داد با لحن مهربون

 یلینگی به نظرم چون کم کم ف قیخوشحالم رف ی لیخ نمیبیم  تویخوشبخت نکهی_از اری ام
  گمیمثال من به پسرت نم می و گذشترو فراموش کن  میبهتره آدم باش شه یبهمون اضافه م

منم االن    مونهیم  یمنو تو تا ابد باق  نیراز ب هی نی ع یو زن گرفت  یکرد انتیکه به من خ
 گردم یفردا برم اام رمیو شرکتت م یاز زندگ

به   یرفت سر رونی من در امون باشه از اتاق ب ی از فحش ها  نکهیا  یبرا  دویبعد خند و
خودش باال   نیع  واریبچه دار بشه بچش از درود نینشونه تاسف تکون دادم مطمئنم ا 

در اتاقم باز   کهویمبل بلند بشم   یخواستم از رو  نکهیپوف خدا بهمون رحم کنه هم رهیم
 اخم کردم  دنشی د اشد با تعجب به سمتش برگشتم ب

با شما هماهنگ کنم گوش    دیمن بهشون گفتم قبلش با  دیباور کن س ی ناب رئ_جیمنش
 نکردن  

برام مهم   یزیکه پش دیبار یو غم م یشدم اما اون از چشماش دلتنگ  رهیاخم بهش خ با
 گفتم:  میکه نگران بود برگشتم با لحن محکم و جد ینبود به سمت منش 

 شه وارد اتاقم ن یلطفا کس  یخانوم احمد  دیبر  دیتونی _م

 _چشم  یمنش

دخترونشو   یها تیبرگشتم هنوز جذاب تایرفت به سمت آرم رونی که از اتاقم ب یمنش
بود که چه  دهیانگار فهم  ییطورا هیداشت اما چشماش شوروشوق گذشترو نداشت  

 از دست داده   روی کرده و چ یغلط

  یحرف نیاما گفتم بهتره با ترسم روبه رو بشم ا  امیشدم که ب مونی_امروز صبح پشتا یآرم
 ی زدیم شهی بود که خودت هم 

  نجایزودتر بزن و از ا یکه دار یهر حرف ارمینم ادیبه  رویکه تو توش باش ی_من گذشته ا 
 گورتوگم کن 
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با   نکهیا  یاشتباه عاشق شد   یبدون نکهیه؟ا یچ  ایحس دن  نیدردناک تر  یدونی _متا یآرم
به دست آوردنت حاظر به انجام   یمن برا   یقتو از دست بدخودت عش یها   یخودخواه

 بودم  یهرکار

  یحت  تای آرم یدونی م یکرد  یچند نفر باز  یبه خاطر خودت چه طور با زندگ دمی_آره د
 یب نیهم  سوزونهی از فحش م شتر یکه آدمارو ب  یزیبه نظرم چ یانتقام هم ندار اقتیل

 کردنا و سرد گذشتناس  یمحل

تفاوت رومو   یشدن اما ب ریانداخت اشکاش از اطراف چشمش سراز   نی سرشو پا  تایآرم
 نشستمو خودمو به کارم مشغول کردم  زی رفتم پشت م میازش گرفتمو به سمت صندل

نداره    چکسی نه پول برام مهمه نه غرور حس منو ه گهی که د دمی رس یی _به جاتا یآرم
 دم یکش یی ها   ین چه سختم   یدونی آرسام تو نم

باهات   ی که من چه طور ید یخودت بود وگرنه د یهات به خاطر حماقت ها   ی_سخت
که دارم ازش بچه دار  یزن ییخوا یم تا؟نکنهیتو آرم ی هست یدنبال چ کردمی رفتار م

 تو؟  شیپ ام یعاشقشم ول کنم ب شمویم

حرفامو باور   خوام یکنم فقط م تتیاذ  خوامیانتظارو داره اما عقلم نه نم نی _قلبم اتا یآرم
 یکن

 ندارم  یباور چی _من به حرفات ه

شد روبه روم   کی بهم نزد تا ی شدم آرم قیجلو دستم دق یازش گرفتمو به کاغذها  رومو
 شد  دهیتوهم کش شتریاما من فقط اخمام ب  ستادی ا

 آرسام دروغ بگه  تونهیحالو روزم نم  نی_ا تا یآرم

نقاب عوض کنن به نظرت عوض کردن   توننیم  یدوروبرمن که به راحت ییآدما ی_وقت
 باشه؟ تونهی م یگرو مکار  لهیکه ح ییتو  یبرا   یحالو روز کار سخت

 زخم خورده هست  یباهام حرف نزن قلبم به اندازه کاف ینطوری_ا تا یآرم
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چشماش بغضو   یاما باز تو د یترس کمیبهش نگاه کردم   تیسرجام بلند شدم با عصبان از 
 رفت یاون آروم عقب م  شدمی م کی غم لونه کرد همونطور که من بهش نزد 

آرام   یجا  یهر زن یدونیکرد؟میکار م یمن بود چ ی جا ی ا  گهیاالن هر مرد د یدونی_م
 یاز زندگ  ؟دوسالی سرمون آورد یچ یدونیداد؟مینشون م یبود چه عکس العمل 

وقتا    یبعض گفتی م ریام   یوقت یدونیداشت م یدوسال زنم افسردگ یکرد  محرومم
  وونهید نیزنت ع گفتیم  یتوق  یدونیشدم؟میم یمن چه حال   زدی خودشو تا حد کشت م

 دم؟ یکشیم یمن چ میکرد یم  داشیوقتا شبا رو قبر تو پ  یها شده بود بعض

 _بسه نگو...توروخدا تا یآرم

چه   گشتیحافظم برنم رن؟اگهی گیلجن هم عذاب وجدان م  ی_چرا نگم؟هــــا؟کثافتا 
که به خاطر   یکن یزندگ یعمر کنار مرد هی  یخواستی طور م ؟چهی ریآروم بگ یتونستی طور م

که   تای آرم یحد لجن شد   نیطور تا ا   ده؟چهیتو حافظشو از دست داده زنش به جنون رس
آدما عوض   گنیم یباش ی حد عوض نی تا ا کردمیوقت فکرشو نم  چیمتوجه نشدم؟ه

 ی که جلو روم یینمونه بارزش تو  شنیوقت آدم نم  چیها ه یاما به نظرم عوض  شنیم

که بهت   یکردم به خاطر خودم بود به خاطر آرامش خودم به خاطر عشق ی_هرکارتا یآرم
باهات بودم به خاطر   تی و اجتماع  یظاهر تیبه خاطر موقع لی اون اوا  دیداشتم آره شا

  ریدلمم بهت باختم د دمی ازت جدا شدم فهم یاما وقت یکرد یکه برام خرج م ییپوال
 عوض شـــــــــــدم  ری د دمیفهم ریبرگشتم د رید دمیجنب

باهام   ی بلند  یبا صدا ختوی ری به شدت اشک م  تای از شدت خشم مشت شد آرم دستام
 م یکردیخونخوار بهم نگاه م میداشت مویبود ستادهی هم ا ی روبه رو زدیحرف م

  کشیت هیشده   کهیقلبم دو ت ی دونیاما م  خوامتی _من هنوزم دوست دارم هنوزم متا یآرم
  خوادیآرسام نه اون زن داره اون خودش عاشقه اون تورو نم گهیآرسام اونورش م گهیم

 ادی نصفه قلبم به حرف م هیباز اون  کهویاما    دمیوقتا به حرفش گوش م یبعض
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که به آرام و بچه تو   یمن نصف نشده از عشق گه؟قلب ی م یقلب من چ یدونیما م_ا 
  هیبشه  دی خونوادش تهد  یمرد وقت  هی  تای آرم ریفاصله بگ میراهم دارم شک ندارم از زندگ

 خط قرمزام خونوادمن  ین یخوابات بب یتو  یبشم که نتون  ینذار مرد شهیم  گهیمرد د

 ادیباشه بابا شدن بهت م ؟مبارکیشیبچه دار م ی_دارتا یآرم

 د یبه چشماش کش یدست دویباال کش شوینیبهش نگاه کردم که ب مشکوک 

 چیه  فهممیم  کنمیبه خودم نگاه م یاما وقت اد ی_فکر کنم مامان شدن به منم بتا یآرم
 مادر بشم چون ازدواج نخواهم کرد   خوامیوقت نم

   یبر انجیاالنم بهتره از ا   ستی به من مربوط ن گهی د نشی_ا

 ؟ یمنو ببخش یتونی_نمتا یآرم

 بخشمت یوقت نم چی ه یکه سر آرام آورد  یی_به خاطربالها 

 بخشم ی_اما من م

آرام که صورتش   دنیبا د میحرفو زده بود برگشت   نی که ا یهردومون به سمت کس کهوی
کار   یچ  نجایهم جا خورده بود آرام ا تایاز اشک شده بود چشمام گرد شد آرم سیخ
 ! م؟یدیوارد اتاق شد که ما نفهم  یک کرد؟اصالیم

برو...توروخدا برو...خواهش   مونی...فقط از زندگبخشتتی...آرسام هم مبخشمتی_مآرام
 ازت   کنمیم

خواهش   تهی عفر نیکنه و از ا  هیگر ینطوریاومد ا  یخوشم نم چیتوهم بردم ه  اخمامو
 ه دادادام هیبگم که آرام با گر  یزیاصال خواستم چ یچ یعنیکنه 

دارم   ی چ یفهمیم یبهم بخوره...درک کن...خودت زن میباز آرامش زندگ خوامی_نمآرام
  تمونیاذ مینذار زجر بکش می شیپسردار م میدار م یشی بچه دار م می...منو آرسام دارگمیم

 یزن ی خودتو گول م یدار تایآرم ستیتو عشق ن یکارا  ن ینکن ا
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 لب زد  یشدن به سخت ری اشکاش سراز   تایآرم

 د؟ یشی پسردار م د ی_پسردار؟دار تا یآرم

   میشیپسردار م می_آره دار آرام

  دیپشت سرش چسب واریانداخت آرام به د نی هم بستو سرشو پا یچشماشو رو   تایآرم
سردشو گرفتم که با    یدستا  یاز اشک شده بود به سمتش رفتم به آروم   سیصورتش خ

 بهم نگاه کرد  شی اشک یچشما 

  خوام ینم  نمیباز داغ بب خوامیباز عذاب بکشم به خدا دوسال کم نبود نم خوامی_نمآرام
مدت همش   نیکنه آرسام ببخشش تا ولمون کنه توروخدا آرسام ا  دمونیتهد یزیچ

باز   دی تا شا  گرفتمینم ادیبهت بهونه ز  نیهمش نگران بودم به خاطرهم  دمید یکابوس م
 افته  یب یاتفاق رونیب ی اون دفعه نزن نیع

نکن آرامم برات   هیگر  شنی وقت تکرار نم چینکن اون روزا ه هیمن گر  زیباش عز  _آروم
 ست یخوب ن

از اشک داشت بهمون نگاه    سیخ یبرگشتم که با صورت تای به سمت آرم تیعصبان با
حجم فشار    نیآرامو گرفته بود نگاه کرد ا  یکوچولو  یبا حسرت به دستام که دستا  کردیم

بچه تو   ای خودش  یآرام خوب نبود اون حامله بود امکان داشت برا  یو استرس برا 
 فتهیب یراهمون اتفاق

 نه؟  ا ی  تایآرم  یشیگم م نجای_از ا 

جا به جا کرد به سمتمون اومد   کمیشونش بود   ی که رو فشویک دیباال کش شوینیب تایآرم
شد به سمتم   یخیسردو  تایآرم یچشما  ستادی ا  کردی م هیآرام که داشت گر  یروبه رو 

 برگشت  

فراموشت کنم اما آثار   دیکشور تا شا نیشهر از ا  نیاز ا  نجا یاز ا  تی از زندگ رمی _متا یآرم
 مونه ی به جا م تیزندگ یرفتنم بدجور تو 
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سرد به سمتش برگشت آرام   تا ی بازوشو گرفت آرم ع ی خواست بره که آرام با ترس سر تایآرم
 لب زد: یکه اشکاش بند اومده بود به سخت

 ؟ ی کار کن یچ ییخوا یه؟م ی_منظورت چآرام

تو   یندار رو یخوشبخت نیا  اقتیندارم اما تو ل یبرنامه ا  چیکنم ه یکار   خوامی_نمتا یآرم
 ی فهمیزود م ا ی  ری د نویا  یبودن با آرسامو ندار اقتیل

 :دمیبا خشم آروم غر دندونام  یمشت شد از ال دستام

 ی _خفه شو عوض

فکر   یخودت چ شی ...اصال تو پیبا من حرف بزن ینطوریا  ی_تو حق ندارآرام
دلت بخواد  یهر کار  یکرد شه؟فکریم  ییبخوا یهرچ  یکرد  ؟فکریفکر کرد  ی؟ها؟چی کرد

به من به   ذارمی...نمیبهم بزن  مویباز زندگ ذارمی...نمذارمیمن نم ندفعهیا  ؟نهیبکن یتونیم
...که کارات... آخرش...دامن  یهست فیکث  تهیفرع  هیتو   یبش کی به شوهرم نزد گمیزند

 شه ی...خودت مریگ

خوردنش بشم از درد   نیخم شدم و گرفتمش تا مانع زم عیپاهاش سست شد سر  آرام
بغلشو گرفتمو   رینشست ز  نی زم یبهش نگاه کردم که رو  یصورتش توهم رفت با نگران
وقت از دست   هی  شوی اریبه صورتش زدم تا هوش ی ضربه ا یبه خودم چسبوندم به آروم

 نده

 _آرام...آرام 

 هم فشرد  یکردو چشماشو رو   یدرد ناله ا از 

 ی ــــــــــی_بچم...آرسام...بچم...توروخدا...آآرام

زدمو   یکس به اندازه آرام برام مهم نبود نعره ا  چی رفت اون لحظه ه  رونی از اتاق ب  تایآرم
با   دیآرام با ترس لرز  دنیوارد اتاق شدو به سمتم اومد با د  عیصدا زدم که سر   روی احمد 

 خشم بهش نگاه کردمو داد زدم 
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 _آمبوالنس خبر کن احمق 

  دادیرفت به سمت آرام برگشتم از شدت درد محکم بازوهامو فشار م رونی که ب یاحمد 
آرام   ت یوضع  دنی وارد اتاق شدن با د یبا هول اشاری  رویام کردیناله م دویکشیکتمو م

آرامو تکون دادو دستشو فشار   یبه آروم ر یبه سمتم اومدن ام عیچشماشون گرد شد سر 
 داد

 ؟ ینشست نجایچرا ا مارستانی_آرام...بلندشو ببرش بری ام

 _آمبوالنس خبر کردم 

 د زود باش  فتهیب یامکان داره اتفاق ادی _خودت ببرش تا آمبوالنس باشار ی

به خودم فشارش دادم   دمی دو یدستم بلند کردمو به سمت در خروج یآرامو رو  عیسر 
دکمرو   دوی زودتر از من به آسانسور رس اشاری هم به سرعت دنبالم اومدن  اشاری  روی ام

 گفت:  یفشار داد بعد با هول 

 ی رسیجلو شرکت نگران نباش به موقع م ارمی م نو یماش نگ یپارک رمی _ماشار ی

  یبا هول ستادیدرگاه ا  یتو  ریآسانسور که باز شد ام دیبعد خودش به سمت پله ها دو  و
 گفت:

خودشو زود برسونه   گمیم  انایهست به ک یحواسم به همه چ  نجای_نگران نباش من اری ام
 کنارش باشه مارستانیب

دکمه بسته شدن درو فشار دادم آرام از شدت   یبه نشونه باشه تکون دادمو با هول یسر
به خودم فشارش بدم به  شدیکه باعث م خوردیدستم وول م یرو  یحت  دینالیدرد م
اومد که   یاز خودم بدم م  زد یتا آرومش کنم از درد زجه م  زدمیکنار گوشش حرف م یآروم

 دردش باشم ی رو یابر  یکنم و مرهم یبراش کار تونستمینم

 فتهیب یاتفاق  ذارمینم زمینگران نباش عز شهینم  شیز یبچمون چ رسونمتی _به موقع م
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اومدم به سمت    رونیازش ب  عی آسانسور که باز شد سر دیمحکم کتمو چنگ زدو کش  آرام
که همون لحظه   رونی ب دمیبرام باز شد دو  یا شهیش یلیشرکت رفتم که در ر یدر ورود

عقب   یصندل   نهینب یبیکه آرام آس یطور اطیترمز زد با احت  یپام محکم رو ی جلو اشاری
با سرعت حرکت کرد به سمتش برگشتمو   اشاریگذاشتمشو خودمم کنار دستش نشستم 

چشمامو بستم   دمی بوسیسرشو م ی رو دمویکشیبغلش کردم به بازوش دست م یبه آروم
از   گهیکرده بود د  رییحرکاتش تغلب اسم خدارو آوردم تا به زنم آرامش بده آرام   ریز 

 رانگا  ییطورا  هی دیکشیلباسمو م  زدیبه بازوم چنگ م دیکشی شدت درد کتمو نم
  نیکه هم شد یم  شتریخودشو آروم کنه انگار دردش هرلحظه داشت ب ی نطوریا  خواستیم

تحمل   رقابلیزجش برام غ ینگران بشم به خودم فشارش دادم صدا   شتریب شدیباعث م
 بود

 تندتر  کم ی اشاری_

 تهران معجزس   یابونای خ یتندتر اونم تو ن ی_داداش از ااشار ی

  کردیاس نگاه م یپ یداشت به ج کهیدرحال یعصب  اشاری لب زمزمه کردم که   ریز  یلعنت
 گفت:

هست جادش خلوته ببرمش   کمون یآزاد نزد مارستانیب هی شهی م کی_بلوار داره تراف اشار ی
 اونجا؟ 

 م یبرو فقط زود برس یری م ییهر جا   اشاری  ستی_مهم ن

 _آر...آرسام...ب...بچم...بچمون...آرام

 شه ینم شیچی...تو نترنس...هشهینم شیچی_ه

تا    دمیدو  مارستانی به سمت ب ع ی درو باز کردم آرامو بغل گرفتمو سر  عیسر  ستادی که ا اشاری
کرد آرام از    نشیبرام برانکارد آوردن دکتر باال سرش اومد معا عیسر  دن ی حالو روز آرامو د
 هرلحظه کالفه ترو نگران تر از قبل بشم شد یکه باعث م دیچی پیدرد به خودش م

 مانشهیوقت زا  دی_اتاق عملو آماده کندکتر 
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االن؟آرام فقط هفت ماهش بود اصال وقت   مان؟اونمیتعجب به دکتر نگاه کردم زا  با
 نبود  مانشیزا

به سمتم برگشت و توجهشو   نکه یبردن به سمت دکتر رفتم و صداش زدم تا ا عی سر راموآ
 بهم داد

 ست؟ یزود ن مانیزا  ی_خانوم دکتر خانوم من هفت ماهشه برا

  دیبر نش یبه موقع رسوند   د ینگران نباش دیاز بچه عجولتون بپرس د یبا  گهید  نوی_ا دکتر 
   دیخانومتونو بکن یکارا رشیپذ

 زد ی حرف م یکی رفتم که کالفه داشت با  اشاریسمت   به

 برسون فکر نکنم بذارن آرسام بره تو  انارویفقط زودتر ک  فرستمی_آدرسو برات م اشار ی

 کاراشو بکن من برم دنبالش   رشیبرو پذ  ایب اشاری_

 زنهی حرف م  ریاز گوشش فاصله داد معلوم بود داره با ام لو یموبا  یکم اشاری

 کنم ینگران نباش کاراشو خودم م _باشه داداش تو برواشار ی

که آرامو برده بودن رفتم خواستم   یبه سمت عی که راحت شد سر رشی پذ یاز کارا  المیخ
 بهش نگاه کردم  تیبه پرستار جلومو گرفت با عصبان ع یوارد اون بخش بشم که سر 

   دیبخش وارد بش نی به ا دیتونی_نم

 _شوهرشم 

 کنن  شی همراه  توننی اونا م  دیخواهرش بگ ای به مادر  توننی_شرمنده فقط خانوما م

موهام    یتو  یچنگ یحرص بهش نگاه کردم دستام از شدت خشم مشت شد عصب با
کار   ینشستم حاال چ یصندل ی زدم رو  واریبه د یازش فاصله گرفتم کالفه مشت   دمویکش

 ادیم  اید که بچه نه ماهه به دندکترش گفته بو مینداشت یما اصال آمادگ  کردمیم
که داشت به سمتم   ییقدما یدا ص فتهیب یپسرمون اتفاق  ای خودش  یبرا دمیترسیم
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  کمیبلند شدم  عی دوشش بود سر  یرو  یساک آب هیکه   انای ک دنیبا د دمیشن دویدو یم
 نفس نفس زدو بهم نگاه کرد 

 _کجاست؟بردنش تو؟ انایک

 لطفا باشه؟  انایک یمن برم تو،برو مراقبش باش ذارنی_آره نم

 _باشه باشه تو نگران نباش من کنارشم انایک

  یبه سمتم اومد به آروم ریام   دمیموهام کش یتو  یدست یرفت تو با نگران عی سر انایک
 بازوم گذاشت  یدستاشو رو 

 گفت؟  یتورو آروم کنه نگران نباش دکتر چ دیبا  یکی_آروم باش پسر ری ام

 نگران هردوشونم ر یام ادیب ایقرار نبود هفت ماهه به دن نشیموقع رسوند _گفت به

خود آرام هم هفت   انیم ا یاز بچه ها هفت ماهه به دن یلیافته خ  ینم ی_اتفاقاشار ی
 اومده   ایماهه به دن

 از توام سالمترم  نی اومدم بب ای_منم هفت ماهه به دنری ام

موهام فرو    ینشستم دستمو تو مارستانیگوشه سالن ب یها  یصندل  یرو دمویکش یپوف
ضرب گرفتم دستام از شدت خشم مشت شد اگه اون   نیزم یبا پام رو  یبردمو به آروم

اخم کردو کنارم   کمی  ری ام شدینم  ینطوریا  خوردیاومد و زنم چشمش بهش نم ینم یلعنت
 نشست 

 ؟ بود یزن تو اتاقت بوده ک  هیقبل از آرام   گفتیم  ی_احمدری ام

 تا ی_آرم

کردم که باعث شد   فیهردوشون جا خوردن مختصر ماجرارو براشون تعر اشاری  روی ام
 اخماشونو توهم ببرن  یهردوشون حساب

 ارم یم که یزن نیسر ا  ییبال  هی_من آخرش  ری ام
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 اد؟ یبه گلنار هم بگم ب گمی _ماشار ی

نشده نکنه خونوادش   تی _فکر نکنم بذارن دونفر همراه داشته باشه اونکه هنوز زن رسم
   ادیخوششون ن

  نی من با ا گفتیمن عقدش کردم داداش به خاطر آرام که م  ستی ن امی نطوری_ا اشار ی
اون دختره االن مال منه نه   میعقب انداخت مونویتو مراسمت عروس امیشکم نم

 خونوادش 

 باباشو اون سه تا داداشاش بگو  یجلو یت داراگه جرا نو ی_اری ام

  نیاونم کنارم نشست و هرسه نفرمون منتظر ا  دیخند  دویپشت گردنش کش یدست اشاری
 و بهمون خبر بده    رونیب ادیاز اون در ب یکی که  میبود

 د؟ یبذار  یچ دی خوای_حاال اسمشو م ری ام

 فعال ادی ب ای_بذار به دناشار ی

دختروپسر باهم ازدواج نکردن اسم بچه هاشونم انتخاب   ستین ینطور ی_االن که اری ام
 کردن 

 گفتم: یسمتش برگشتمو به آروم به

 دوست داره   یلیاسمو خ نی آرام ا نیرام میاسمشو بذار می خوای_م

 نی نکن...رام نی...رامنمیبب نجایا  ای عمو ب نی ...رامهیخوبه اسم قشنگ قشمی _سلاشار ی
 چرخه ی به زبون م ...نهزهیاونو نخور ج نی...رامنیبش

  نی...راماشارو؟ی  ای  یمنو دوست دار  نیبابات؟...رام ای  یمامانتو دوست دار  نی_رامری ام
 چرخهی ...آره به نظر منم م؟یکنی کار م یچ ن ی؟رامی خوریم یچ

 ...مهندس نمونه یتهران نی_راماشار ی

 بخواد دکتر بشه  دی_شا ری ام
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 _خب دکتر نمونهاشار ی

 خوره ی_اگه بخواد کارگر بشه اصال اسمش بهش نمری ام

 د ی ابروش باال پر هی   کنمیدارم بهش نگاه م دید  یبرگشتم که وقت ریسمت ام به

  نی داره هم از ی که همه بچه ها مهندس دکتر بشن مملکت به کارگر هم ن دیه؟نبا ی_چری ام
 اونجا کار کنه خودمم هواشو دارم   تونهی خودمون م یساختمونا 

وجودم بود به   یکه تو  یرومو ازش گرفتمو با نگران دیچپ بهش نگاه کردم که خند چپ
 بافهیداره باز چرتو پرت بهم م نیشدم من نگرانم اون وقت ا  رهی خ دیکف سالن سف

_پدرش مهندس مادرش روانشناس اونوقت بچه کارگر بشه؟اونم بچه آرسام؟نوچ  اشار ی
 اد یاصال با عقل جور در نمنوچ 

 آقازاده مفت خور دراومد هی میاونقدر لوسش کرد   دی_شا ری ام

  ندهیآ  یتو نگران بچه ها میکنینم تی ترب  یبچه ا  نیافته منو آرام همچ  یاتفاق نم نی _ا
 خودت باش 

  یاز تو چه پنهون من بچه دار بشم از همون هفت سالگ ستی_از خدا که پنهون نری ام
هم مفت   ارهی هم خرج خودشو در م ادیار کنه هم با جربزه در مخودش ک فرستمشیم

   ادیخور در نم

 ؟ ی_اگه دختر در اومد چاشار ی

 باباشه   یپا  یرو  شهیجاش هم گهی اون که د  کنهیدختر فرق م هی_قضری ام

 کشتت یم  انای_ک

  اشاریاما   میعاشق دختر بود ریکردم منو ام یخودمم تک خنده ا  دن یخند اشاری  روی ام
  نیاول  خواستیبرعکس ما عشق پسر بود هرچند من پسر هم دوست داشتم اما دلم م

اما حاال که    شدیباعث عالقه من م نی بودن که هم ییبابا  شتر یبچم دختر باشه دخترا ب
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پشتوانه مادرش و   یبچمون سالم بود و از طرف نشاکر خدا بودم چو   میپسردار شده بود
 :( شدیشرکت من م

کارو    نیتا بچرو بندازه اونقدر ا ترسونمی شب زنمو م هیبچم پسر بشه    نی_من اگه اولری ام
 شهی پسر توهم دومادم م ینطوریآرسام؟ا هیتا بچم دختر بشه نظرت چ کنمیم

 یش یعاشق پسر م ادیب  ایمن به دن یبذار کاکل زر یکنیکارو نم  نی_مطمئن باش ا 

دکتر   میبه سمت دکتر رفت موی بلند شد  عیکه همون لحظه در اتاق باز شد سر  دیخند ری ام
 بهمون نگاه کرد  یما سه تا چشماش گرد شد سوال دنیبا د

 د؟ ی_کدومتون پدر بچه ادکتر 

 از من به حرف اومد   عتریسر ری بگم من که ام خواستم

 _من عمو بچه هستم بچمون سالمه؟ ری ام

  کمیاما چون  هیخوشگل ماشاهلل هزارماشاهلل چشماشم رنگ ی پسرکوچولو هی_بله دکتر 
 اومده  ایکه بچش به دن دیمدت مهمون ما باشه به پدرش خبر بد ه ی  دیعجله داشته با 

 چه طوره؟  ؟حالشونی_من پدرشم خانومم چ

 جابه جا کرد  شوینیب  یرو  نکیشده بود ع جی گ کمیکه   دکتر

 کالم هردوشون سالمن   کیدر  دی _حال خانومتونم خوبه نگران نباشدکتر 

 دستگاه بمونه؟  یتو دیداره که با  یخاص ی_ناراحت

 ه یفقط   ستین یمهم ادی ز  یناراحت یول م یفهمیم  میکرد  نشی معا  یوقت  نوی_ا دکتر 
 که امکان داره قلبش سوراخ باشه   میزد  یاتی حدس

هاشون نگران شده بود از درون   افهی ق یم حسابه  اشاری  روی بهش نگاه کردم ام یناباور با
   دمیلرز 
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 سوراخ باشه؟   ؟قلبش؟قلبشی_چ

فعال بهتره به   ادی ب شاشی جواب آزما دیبا میحرفو بزن نی ا تیبه قطع میتونی_نمدکتر 
 د ینگ یزیمادرش چ

نبود فشار آرام   یلعنت تایاگه اون آرم دمیموهام کش ی تو یرفتن دکتر کالفه دست با
  نیا  ادوی ب ایکه بچه زودتر از موقع به دن خوردیحرص نم  ینطوریا  رفتیباال نم ینطوریا

 اد یبال سرش ب

 حدسه   هی_گفتن فقط ری ام

 ؟ یباشه چ  ی_اگه واقع

 که بچت سالمه تازه آرامم حالش خوبه  یخوشحال باش دی_خدا بزرگه پسر تو فعال با اشار ی

االن گفته   نی بابا از هم یدلم آب شد ا  مشین یما بب ارنی م رونیب  یجغلرو ک نی_اری ام
 گم یخودمم تو گوشش اذان م کنمینفر بغلش م نیباشم آوردنش من اول

 ؟ یاذان بد ی _تو اصال بلد

 گرفتم   کردمو رومو ازش یبا حرص بهم نگاه کرد که تک خنده مردونه ا  ری ام

 بخرم به گلنار هم خبر بدم   ینیر ی_من برم شاشار ی

 

 )آرام( 

توپولوم نگاه   یداشتم به پسر کوچولو  یاشک  یبودمو با چشما ستادهیا  شهیش پشت
 یرنگ ی چشما رم ی جلوشو بگ کردمیم  یگلوم بود که همش سع خیب ی بغض بد کردمیم

 شدن  ری گذاشتم اشکام سراز  شهیش یدستمو رو یخوشگلشو بسته بود به آروم

 ...مامان نی _رام



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

61 
 

  یگونم روون بشه آرسام به آروم یاشکام رو   لیهم بستم که باعث شد س یرو  چشمامو
آغوشش فرو رفتمو هق هق کردم قلب پسر کوچولوم سوراخ بود درسته   ی بغلم کرد تو

 خونه  مشی فعال ببر ذاشتنی نم نینبود اما به خاطرهم یجد هیقض

 یمنه...منه لعنت ر یتقص  نای_همه ا 

 خورد  ریکه خوب ش یدیحرفو نزن نفس من...حالش که خوبه نگاش کن...د  نی_ا آرسام 

 د یبوس مویشونیپ یاشکامو پاک کرد رو  یآوردم آرسام به آروم رونیاز تو آغوشش ب  سرمو

 تنهاش بذارم  نجای ا  تونمی آرسام؟من نم میکارش کن ی_چ

نگاش   دهی نباش خانوم من،االنم خواب م،نگرانشیبمون  نجایا  ذارنی_دکتر گفت که نمآرسام 
 شش،باشه؟ یپ می ایکن،بذار دوباره فردا م

 بره ی_من امشب خوابم نم

من   زی عز  یآرام سه شبه خواب ندار میندار نی جز ا  یچاره ا  ی_منم نگرانشم ولآرسام 
  ادی که پسرمون م گهیدو روز د یکن تی خودتو تقو دیتو با  یشد فی چه قدر ضع نیبب

 زت ی هم به شوهر عز  یهم به اون برس یخونه بتون

  گفتی آرسام راست م دمیباال کش  موینیچرخوندمو ب نینگاهمو به سمت رام یآروم به
 خم شد اروم گفت:   یآرسام به آروم کردمیم  تی خودمو تقو  دی کم بود با رممیش

حواسم هستا نکنه نو که   یکرد ادیز  یمدت به پدر پسرتون کم محل  نی_درضمن اآرسام 
 شه یبه بازار شوهر فراموش م ادیب

 نسبت بهش پنهون کنم مو ینگران تونمیحرفو نزن خب نم نی _ا

  ششی پ ارمتی خونه فردا خودم م میبرگرد  ایدلم ب زیبشم عز  تینگران ی_من فدا آرسام 
 باشه؟ 

 م ی_باشه بر 
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که  نیسوار ماش میخارج شد مارستانیم همراهه آرسام از بنگاهو که بهش کرد نیآخر
قرار بود   م یداشت جانیاومدنش چه قدر ه ایبه دن یبرگشتم برا  رونیشدم به سمت ب

اونا خونه ما    ایباشه   انای روکیام  شیپ نیرام ای شباش  هیما باشه اما بق  شیشب پ نیاول
گلوم نشست حس گرفتن   خی ب یبود بغض بد  دستگاهحاال بچم تو اون  یتلپ باشن ول

  یدستاش گرفته بودو جد یهم ببندم آرسام دستمو تو   یدستام باعث شد چشمامو رو
منه   ریتقص نایکه همه ا  کردی باهام بحث م کمی  خواستیدلم م کردی م  شویداشت رانندگ

منو هم   یحت  گفتینم یچیه  یول  شدیدوشم کمتر م یاز بار عذاب وجدان رو  ینطوریا
 دونست یصر نممق

   رمی پسرمونو بگ یهنوز چشم روشن  د؟نتونستمیخر  می_بر آرسام 

 بود؟  یچ ی_پس اونهمه شکالت و ترش

هوا   هیتا هم  میخریخودت م  لی باب م یزیچ هی  میری االنم باهم م کردی_اونا فرق مآرسام 
آرام   خوامینم گهیاز فردا د ییا یب رونی حالو هوا ب ن یاز ا نکهیبه کلت بخوره و هم ا

 باشه  ینطوریا طونمیش

 کنن؟ ی_فردا مرخصش م

چرا   میگرفت  یبمونه بهتره آرام جان براش پرستار خصوص گهی_دکتر گفت دو روز دآرسام 
که در   دنیو مراقبشن کم پول بهشون نم رسنیکه خوب بهش م ی د ی؟دینگران نقدریا

 تفاوت باشن  یقبال پسرمون ب

 خودم کنارش باشم   خواستمی_اما من م

با   دمیقلبم کش یبه رو  یشدم دست رهیخ رونیرومو ازش گرفتمو به ب دیکش یپوف امآرس
 زمزمه کردم  یبغض به آروم

 نه اون  شدی _کاش قلب من سوراخ م

دستاشو به سمتم   ستادی ا  ابونیآرسام گوشه خ هیگر  ری صورتم گرفتمو زدم ز  یجلو  دستامو 
وقت خودمو   چیشد ه شتریآغوش مردونش که رفتم شدت اشکام ب   یآوردو بغلم کرد تو 
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شد وگرنه پسرم قرار بود سالم به   ینطوریمن بود که مراقبش نبودم ا   ریتقص دمیبخشینم
 قلب سوراخ  هینه با  ادیب ایدن

 

 )آرسام( 

  تونستی کس نم چیدر آروم کردنم داشتن اما ه ی سع د یزدم که تن همشون لرز  یا  نعره
 وبه پرستار مسئول پسرم نعره زدم ر  تیبا عصبان

 ســـــــــــت ی بچم ن یچ یعنی_

ازم فاصله گرفت از شدت خشم   کمیبود  ده یهول کرده و ترس  یکه حساب پرستاره
  زیم  یدستش دستامو محکم رو ری آب برام آورد که محکم زدم ز  کمینگهبان   دمیلرز یم

 روش خم شدم  دمو یکوب

سرتون خراب   یرو  مارستانو یب  نیا  دینکن داشیپ د یکن دایبچمو پ دی_چهارساعت وقت دار
 کنــــــــــــم یم

  یچهرش که سع  یتوهم بردم تو شتریاخمامو ب مارستانیب سیاتاق باز شد با ورود رئ در
با خشم به سمتش رفتم روبه   زدی موج م  یباشه و بتونه منو آروم کنه نگران یعاد  کردیم

 داد زدم  ستادموی روش ا

پاسخگو بچه گمشده   یهان؟ک یکنترل ندار یز یچ یکه رو  یهست  یسی_تو چه جور رئ
 ــــــــــــد یفهمیمنه؟بچم فقط ده روزشه م

و    میخبر داد سیبه پل میاز موضوع مطلع شد نکهیما هم یجناب تهران دی_شما آروم باش
 فتهیب یاتفاق  نیهمچ ه ی م یمام نخواست می با شما تماس گرفت

  یبچه منو از تو  انی بخش اون موقع که م نیآره؟اصال پرستار مسئول ا نی_که نخواست
 یبا هزار زورو بدبخت اوردمیمادرشو م   یبوده؟چه طور وقت یکدوم گور دارنیدستگاه برم
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تو اتاق؟...من از   ادیب تونهیم  یبه راحت بهیغر هیاونوقت   نهیبره تو بچشو بب دی ذاشتیم
 د یکار دست داشت ن یا  یتو  نهمتو کنمیم  تی همتون شکا

پشت سر   یبا هول عیهم سر   اشاری  رویورود مامور با اخم به سمتشون برگشتم ام با
 یدادن ماجرا شدن عصب حی مشغول توض هیمامورها وارد اتاق شدن مسئول بخش و بق

که   دادمی به آرام خبر م یچه طور داشتمیاتاق قدم برم  یتو  دمو یموهام کش  یتو  یچنگ
 گفتم؟ یبهش م د یبا  شده؟اصالکه گم  گفتمی هش مب یطور  دن؟چهیبچتو دزد 

 اصال؟   ادیحرف با عقل جور درم  نیآخه؟ا یچ یعنی_ ری ام

  یلبامو محکم رو دمویلرز یاز شدت خشم م گنیم  یدارن چ نمیسمتشون برگشتم بب به
 آروم بشم   کمیخفه کنم تا   رویکی  خواستیدلم م دادم یهم فشار م

برگشتم بچه تو دستگاه نبود  رونیچند لحظه رفتم ب گمی_آقا به خدا من دروغ نم
 ندارم  ینقش چیه هیقض  نیا ی فورا خبر دادم من تو  دمیفهم نکهیهم

نکنم  داشیپ خورمیم رم؟قسمیبگ روی ک قهی د ی_االن بچه ده روزه من گم شده من با
 دینیب یحاال م  شونمیم  اهی همتونو به خاک س

 م ید یکردن بچتون انجام م دایپ یما همه تالش خودمونو برا  دی_آقا آروم باش

  یها اطالع رسان یو مسافربر  مایهواپ ی ها انهی به پا ستی_جناب سروان بهتر ناشار ی
 خارج کنن رانی از ا یحت   ایبخوان بچرو از تهران   دید؟شایکن

 بحث قاچاق  ایوسطه   یشخص ضهی غر  ای احتماال  میموردا داشت  نی_ما از ا 

دست   قایدق  د یهم بستم چرا بچه من آخه؟چرا با  یموهام زدمو چشمامو رو  یتو  یچنگ
  یاومدن بچه منو از تو  یحتما م دیدستگاه بود با  ینوزاد تو نهمهیبچه من بذارن؟ا  یرو

 اوردن؟ یم  رونی دستگاش ب

خصومت و   نی وسط باشه بحث هم یشخص  ضهیآرسام احتماال غر  گهی _راست مری ام
 حرفا  ن یم اانتقا
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 فهموندیبه من م  ییزا یچ هیداشت   نیبهش نگاه کردم که اخماش توهم بود ا  مشکوک 

 ه؟ ی_منظورت چ

 تا ی _آرماشار ی

منو اون    نیقدم عقب رفتم مامورها مشکوک نگاهشون ب هیبهش نگاه کردم   یناباور با
  ک ی به بچم نزد ادی حد جرات نداره که ب  نیتا ا  گهیامکان نداره نه د نی دوتا در تبادل بود ا
 افتاد   یدردسر م ی خودش تو  ینطوری بشه و اونو بدزده ا 

 ده؟ یاون اومده بچمو دزد  نهی_منظورت ا 

رفته؟دوسال مارو به عذات نشوند   ادتیخودتو   ستین دیبع کهیاز اون زن یچی _هری ام
 نداره  یبچه براش کار هی  دنیدزد گهید

 د؟ ی مضنون هست یکس د؟بهیزنیحرف م دیدار  ی_شما درباره چ

از   لموی زدمو موبا  رونیاز اتاق ب  عی دادن ماجرا سر حی شروع کردن به توض اشاریو   ری ام
زده بودو گرفتم اما   امیکه اون دفعه باهاش بهم پ تارویدرآوردم شماره آرم بمیج ی تو

دستام از   کردم و دوباره تماسو گرفتم اما باز جواب نداد یجواب نداد دندون قرچه ا 
با   د یلرز  لم یگذاشتم که همون لحظه باز موبا  بمی ج یتو لویشدت خشم مشت شد موبا

  لی گوشه سالن نشستم موبا  یها  یصندل  یهم بستمو رو   یاسم آرام چشمامو رو  دنید
 نکهی رد تماس بزنم نه ا  تونستم یاعصابم بود نه م یو صداش رو   دیلرز یدستم م ی تو

  شیز یکه چ دادمیبهش خبر م یچه طور گفتم؟اصالیم یجوابشو بدم بهش چ
هنوز داخل بودو داشت    ریبه سمتم اومدو کنارم نشست ام اشارینشه؟تماس قطع شد 

 زد ی باهاشون حرف م

 کنه یبفهمه سکته م م؟اونیبه آرام خبر بد  ی_چه طوراشار ی

  یزنگ خورد به سمتم برگشت تو چشماش نگران اشاری  ل یهم فشار دادم موبا  یرو  لبامو
 زد یترس موج م  یو حت
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 _آرامه...جواب بدم؟ اشار ی

 به تو زنگ زده  نهی_زنگ زد به من جوابشو ندادم حتما به خاطرهم

توهم بود   یکه حساب ییبرگشتو با اخما اشاری به سمت  ستادیدرگاه اتاق ا  یتو ری ام  کهوی
 گفت:

کار داره من   یچ نیجوابشو بدم تو بهش زنگ بزن بب_آرام بهم زنگ زد نتونستم ری ام
   زنمیدارم باهاشون حرف م

تماسو برقرار کرد بغض   اشاریدوباره وارد اتاق شد   ری صورتم گرفتم ام یجلو  دستامو 
تازه پسرمو از  کردمیاحساس م  دادمیگلوم بود اما اجازه به شکستنش نم خی ب یمردونه ا 

 همسرمم از دست بدم   ذاشتمیم د یدست دادم اما نبا

  ری ...نه امگمیجلسس...فدات باشه بهش م یتو ستیبچه کوچولو که ن زمی _آره عزاشار ی
  امیب تونمیمنم نم   زهیحاال؟...چ  ینگران نقدریتو چرا ا دهیحتما صداشو نشن  رونیهم رفته ب
 مارستان یب ارمتی دنبالت ب

نبود بهش گفته بودم   ادمی  یهول کرده بود وا  کمیبرگشتم که   اشاریبه سمت   کهوی
 زنگ زده بود نهیحتما به خاطر هم مارستانیب ارمشیدنبالش ب رمیساعت ده م

بازم   رونیدنبالت آخه من به گلنار قول داده بودم ببرمش ب ادی خودش م زهی_خب چاشار ی
 ...باشه حتما خدافس ؟یندار یشرمنده آرام...کار

 تماسو قطع کرد کالفه به سمتم برگشت   اشاری

  یتونیبهش بده که نم یزیچ یام یپ هیدنبالش   یر ی آرسام بهم گفته ده م گهی _داره ماشار ی
   نجایا  ادیم شهی دنبالش وگرنه خودش بلند م یفعال بر

از سرجامون   اشاریمامورها همراهه    روی اومدن ام رونیموهام زدم با ب  یتو  یچنگ یعصب
درحال حرف زدن بود درخواست چک   ری و ام  مارستانیب سیمامور با رئ میبلند شد

 مداربسترو داده بودن  به سمتشون رفتم مامور به سمتم برگشت   یها  نیدورب
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  تی شکا هی  یآگاه دی ایراد با ما ب یآقا ای االنم شما  میکنی م داشیپ دی_نگران نباش
 ادیبهتره پدر بچه ب دیکن میتنظ

  انیب تی شکا یاز طرف من برا   شون یا  شهیراد دوستم هستن م ی_من پدرش هستم آقا
 ماجرارو به همسرم بگم؟  یطور هیمن برم منزل 

  داشیپ م یامشب تونست نیتا هم  د یشا دینگ یز ی _به نظرم بهتره فعال به همسرتون چ
 بهتره   دی ایشما ب میکن

باهم باشن خودم بهش زنگ  کمیآرام   شیپ  فرستمیم اناروی_تو برو آرسام من کری ام
  یری خونه عصر م یبرگرد  یتونیکه چند تا جلسه برات جور شده فعال نم گمی م زنمیم

 دنبالش 

 رون یب ادیامکان داره خودش بلندشه ب ؟هرلحظهینشد چ دای_اگه تا عصر پ

از من خواست برم   نهینداره آرسام به خاطرهم یاوضاع خوب کنهیکارو نم نی_ا اشار ی
 اد یدنبالش مطمئن باش خودش نم

 

 )آرام( 

پکرو   افشیآرسام که ق دنیبه سمتش برگشتم با د ع یخونه که باز شد با استرس سر  در
 بود چشمام گرد شد   یعصب

  برام یدار  ینطوریا  مارستانیب  یمنو ببر  یتونینم ی خسته ا ه؟نکنهیا افه یچه ق گهی د نی _ا
 ؟ یی ای نقش م

 به اطراف نگاه کرد بعد دوباره به سمت من برگشت  کم ینگاهشو به سمتم آورد  آرسام

 نجا یاومده ا گفتیم  ریکو؟ام انای_کآرسام 
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 م یر یم  ییا یرفت خودم فرستادمش گفتم االناست تو ب شیپ  قهیچند دق  نی_هم
  کنمیخودمو آماده م عی االن سر  مارستانیب

که  آرسام زد خشکم زد با تعجب به سمتش  یبه سمت پله ها برم با حرف خواستم
 برگشتم 

 می بر  میتونی_نمآرسام 

 _چرا اونوقت؟ 

 گفتن وقت مالقات تمومه  مارستانی_زنگ زدم به بآرسام 

ساعت   ؟اوندفعهی بدم مالقات چ ری بهش ش دی_وقت مالقات؟آرسام من مادر اون بچم با
 نبود   ینه خوباصال بهو ششیپ  میده شب بود رفت

  کردمیاحساس م ستادی به سمتم اومدو روبه روم ا د یموهاش کش  یتو یکالفه دست  آرسام
  خواستهیامروزش اونطور که م ینگرانو کالفس حتما جلسه ها  نطوریافتاده که ا یاتفاق هی

 جلو نرفته 

 ؟ یبا اون شرکته قرارداد ببند ینتونست می _آقا

چونه مردونش   ری تر شدم دستمو ز  کی بهش نزد یبود به آروم نی هنوز سرش پا   آرسام
که   دمیگونشو بوس یرو  یبردمو سرشو باال آوردم صورتمو به سمت گونش بردمو به نرم

 پر از غم شد شتریچشماش ب

  دیخدا بزرگه با رهی م رونیاز تنت ب تی خستگ ین یبیم  نویخوردن رام ر یش م یری _االن که م
  بردن یمنتتو م میلیخ

 بهت بگم   یزیچ  هی دی_آرام...باآرسام 

 ؟ یراه بهم بگ  یتو  شهی دلم؟نم زیعز  ی_چ

 ...نیرام یعنی_بچمون...آرسام 
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هم بستو بازش کرد بعد    یرو  یدهنمو با ترس قورت دادم که آرسام چشماشو به آروم آب
 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد 

 شی جواب آزما گفتیم  زدمی امروز با دکترش حرف م مینیبب میتون ی نم نوی_رامآرسام 
از دستگاه هم خارج   دیمادرشو بخوره نبا ریش  دیمدت نبا  نیا  گسی دومش چند روز د

 داره   ری تاث ششیروند جواب آزما  ی بشه تو

من...من دلم براش تنگ شده    میکنینگاهش م شهیاز پشت ش  میری_خب...خب م
  شهیفقط از پشت ش  رمیگی بغلش کنمو نم نکهیباور کن بهونه ا  میآرسام...لطفا بر

درک کن   می گرد یبرم مویر یم یالک  دونمیم  میبه اون بخش بر ذارنی_گفتم که...کال نمآرسام 
 سالم سالم   یخودمون ول شیاونوقت همش تو بغل خودته پ  شهیروزا تموم م نیآرام ا 

  یجد  ادیز  یگیمگه نم  ستین شی زی..اون چیگی م شهی_پسر من سالمه خودت هم
  ادیتا عملش کنن؟دوستت گفت ز  سیانگل  شیبر یسه سالش شد م  ینگفت ست؟مگهین

 کنم یخودش عملش م سی انگل نشیار یب ستین یجد

 ی نگرانش بش ست ین یاز ی تو ن گمی _آره هنوزم مآرسام 

  یدسته مبل نشستم آرسام به سمتم اومد مقابلم رو  یشدنو رو ری کردم اشکام سراز  بغض
دستاش   یزانوهاش خم شد دستشو به سمت چشمام بردو اشکامو پاک کرد دستامو تو 

 گرفت  

 شیپ ی بر یمنو نم ادی ...چه طور دلت میظالم شد نقدریآرسام...چرا ا یبد شد یلی_خ
  یمسافتو رانندگ نهمهیا  یحوصله ندار  یچرا چون خسته ا  یاریبرام بهونه م یبچم؟دار

...من  میفقط بر  دمیماساژت م ییتا هروقت بخوا  میبه خدا برگشت م ی...توروخدا بر ؟یکن
 نمیباز اون چشماشو بب ستیدل تو دلم ن

حالم   ختمی هم بستمو اشک ر   یمبل نشست چشمامو رو   یبغلم کردو رو  یبه آروم آرسام
 کرد؟ یمثل آرسام که شوهرم بود درکم نم  یبد بود چرا کس یلیخ

 م؟ ی_شام بخور آرسام 



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

70 
 

 کنم یبرات گرم م ستی_من گشنم ن

 مینیباهم بش امیبعد م رمیگ ی دوش م هی رمیم ست یمنم گشنم ن نمیبی_حاال که مآرسام 
 ه؟ ینظرت چ مینیبب لمیف

نافذش   یمشک یاون چشما   کردمی شدم چرا احساس م رهیبهش خ میاشک  یچشما  با
بهم زدو  ینیلبخند غمگ دیبه صورتم کش یدست کنن؟آرسامیازم پنهون م روی زایچ هیدارن 

 زمزمه کرد   یبه آروم

 مگه نه؟  میمنو تو کنار هم نهیمهم ا  شهیباآلخره تموم م ی_هر سختآرسام 

 هست خب ؟اونمی_پس..پس پسرمون چ

 _اونم هست...اونم تو قلبمونه آرسام 

 کنارمون نه تو قلبمون  یبگ د ی؟بایترسونیبا حرفات منو م ی_چرا دار

 خونه  گردونمیپسرمونو برم دمی_سه روز...تا سه روز تحمل کن قول مآرسام 

 ؟ یچ یعنی_

  ادیب ششی گفتن جواب آزما ذارن یچون نم مارستانی_تا سه روز ازم نخواه ببرمت بآرسام 
 برش گردونم خونه تونمیم

 پشت گوشم زد  دویبه موهام کش یدستکه آرسام  دمیباال کش موینیب

 نمش؟ یسه روز بب نی ا  یتو دینبا  یعنی_

 دلم،نه خانوم خونم،نه زی_نه عز آرسام 

 ؟ یا  ختهیکالفه و بهم ر نقدری_چر ا

 ن ی_خستم...فقط همآرسام 
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 )آرسام( 

هم که اوضاع بهتر از    اشاری  رویدر اتاقو باز کردمو وارد اتاقم شدم پشت سرم ام یعصب
آرام رد   ی از عوارض میو تونست مید یبحث کارو جلو کش یمن نداشتن اومدن تو با بدبخت

نشده انگار آب شده رفته تو    دایاما بچم هنوز پ گذره ی تو اتاق چهار روزه م می ایب مویبش
   نیزم

 هیچه وضع نیا  کنهیکن آرام شک م مراعات  کمی_اشار ی

 شهی نم ینطوریبه آرام بگم ا دیتحمل کنم با  تونمی نم گهی_من د 

 صبر کن گهی د کمی_ ری ام

 _صبر کنم؟چه قدر هرشب بهش دروغ بگم؟ها؟چه قدر؟ 

انگار آب شده   ستیازش ن ینشون نداده رد  یزی مدار بسته ها چ نیدورب بهی_عجاشار ی
 شه یآخه مگه م نی رفته تو زم

 _تازه بچم از دستم رفت 

آروم   میکرد ی م  یهم کنارم نشست سع  ریپام زدم ام  یرو  یمبل نشستم ضربه ا   یرو کالفه
صدامونو بشنوه    تونستیبود نم نی نفهمه هرچند اون طبقه پا یزیتا آرام چ میحرف بزن
 شرط عقل بود  اطی اما احت

 ست یکه ن یالک  نطوریهم میکنیم   داشیخدا بزرگه پحرفو نزن    نی_اری ام

   شهیغوز باال غوز م ینطوریبفهمه ا د ی_فعال آرام نبا اشار ی

 بهش بگم خدا ی_چه طور

 کنهیسکته م دنی بفهمه بچرو دزد  میبزن  یحرف  دی_نبا ری ام
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  ورشی که از پشت در بلند شد باعث شد بلرزم به سمت در  یزیشکستن چ یصدا   کهوی
  د یلرز  کرد یکه از دستش افتاده بود نگاه م ینیبودو داشت به س  نی بردم آرام سرش پا

 بهش نگاه کردم  یسرشو باال آورد چشماش گرد شده بود با نگران  دمیلرز 

 ...آوردم یی...چاکی_براتون...کآرام

 کنمین خودم جمع مسرت دست نز   یفدا  زمیعز  ستی_مهم ن

که  یاز کنارم به داخل اتاق خم شد به اون دوتا نگاه کرد با لحن مبهوت  یبه آروم آرام
 قطره از گوشه چشمش گفت:   هی دنی همزمان شد با چک

 ...اون..اون جملتو..تکرار کن گهیبار د هیبار... هی...ری _امآرام

ها رد شدمو   شهیش یاز رو  یهول کرده بود برگشتم به آروم یکه حساب ریسمت ام به
 د یلرز  کردیعقبش بردم آرام با ترس بهم نگاه م کمی

 غوی...نذاشتن جنمشیبب خوامیسه روز اما شد چهار روز...م ی...گفتمارستان یب می_برآرام
 تحمل کنم تونم ینم گهی...دمی...برذارنیم کنمیداد م

 م یرف بزندربارش ح  د ی _آرام آروم باش با

 ؟ ی دیفهم  نمیامروز بچمو بب دی اما تو راه من با میزن ی_باشه حرف مآرام

  ستادی روبه روم ا تیآرام با عصبان دم یموهام کش  یتو  یچنگ یکه زد عصب  یداد با
 برد که باعث شد به سمتش برگردم   قمیدستشو سمت  

هرجور شده من امروز  بخشمتیوقت نم چیه  خورمیقسم م مارستانی برم ب ی_نذارآرام
 یر یجلومو بگ یتونیو توهم نم نمیبی پسرمو م مارستانیب رمیم

 گفتم:   عیبرگشت که بره سر  آرام

 ست ین  مارستانیب نی _رام
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اومدنو کنارم    رونیهم ب  اشاری  رویخشکش زد اما هنوز به سمتم برنگشته بود ام دیلرز   آرام
  یبه آروم د یلرز یبودو م ده یبه سمتم برگشت رنگش پر دیسکوتمو د   یوقت  ستادنی ا

 خودشو به نرده ها گرفت آب دهنشو قورت داد

 کجاست؟  ست؟پسی _نآرام

 _آرام...

 _بچم کجاست آرسام؟ آرام

 لب زد  یبه سخت ری ام دمیبه سروصورتم کش یدست

 م یکنیم  داشیپ دمیقول م م یکنیم  داشی_پری ام

 قدم عقب رفت  هیشدنو   ری بهش نگاه کرد اشکاش سراز  یبا ناباور آرام

 ...مگه گم شده؟...اون...اون فقط چهارده روزشه...چه طور گم شده؟ ؟ ی کنیم  داشی_پآرام

به سمتش رفتم که با ترس بهم  نگاه کرد روبه روش   یچشماشو بست به آروم ری ام
 گفتم:  یدستمو دور بازوهاش گذاشتم با لحن آروم یبه آروم ستادمی ا

 _تو نگران نباش...نترس باشه؟ 

 من گم شده؟  ن ی _گم شده؟رامآرام

 لب زدم:  یسخت به

 دنش ی_دزد

گرفتمشو به   عی جون افتاد که سر یرفتو ب یاهیاولش جا خورد کم کم چشماش س آرام
چشمم با   یهم بستم حس نم اشک تو   یخودم چسبوندمش زانو زدمو چشمامو رو

قطره اشک مردونه از گوشه   هی تر شد   ی بسته آرام قو یو چشما دهیصورت رنگ پر  دنید
که  اشاری  رویقرمز شده بود به ام که ییسرمو باال گرفتمو با چشما  ن ی پا دیچشمم چک

 نگاه کردم   دنی کشیدست به صورت و موهاشون م
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 پر یپر...پسر تهران نی...مدتش فقط نه روز بود...تموم شد...رامومدی_بابا شدن بهم ن

  یهم بستم لبامو به رو   یعروسک به خودم فشردمو چشمامو رو هی  نیمو عآرا  یآروم به
 بد خم شد یلیکمرم خم شد خ لرزهیسرش چسبوندم کم کم احساس کردم شونه هام م

 _داداش لطفا...اشار ی

تخت    یآرامو بلند کردم به سمت اتاقمون رفتم رو یباز کردمو به آروم چشمامو
با پشت دستم   یسمت صورتش بردمو به نرم دستمو دمیخوابوندمشو مالفرو روش کش

 گونشو نوازش کردم 

 م یکنیم  داشی_پری ام

  چینشده ه  دهیدزد  یبچه ا چیانگار ه   گفتیگفت...م  یکه مامور امروز چ یدی...دشهی_نم
  دهیپسرمو دزد کهیاون میدونینم  یحت یچی،هی،سرنخینشونه ا  چیوجود نداره ه  یمدرک
  زیپول بر  نقدریبگن ا لمایف نیا  نیبهم زنگ بزنن ع کردمیزن همش دعا م ایمرده  

 نشده  یاما خبر میحساب تا بچتو برگردون

دور آرام باشن   توننیم ینطوریا  میو گلنار هم بگ  انای_فکر کنم وقتش باشه به کاشار ی
 آرومش کنن 

  شهی نداره آرام فعال آروم نم یا  دهی_فاری ام

 

 سال بعد....آرام(  هی)

 کنم ی_اول من بغلش مآرسام 

 برو کنار پسره زورگو من باباشم گمشو اونور  ایبابا ب ی_اری ام

نفر من بغلش   نی گفتم اول نکهیهم کنمیم  چارتینفر بغلش کنم ب نیاول ینذار ر ی_امآرسام 
 کنم یم
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 کنمی نفر بغلش م نیمنم سوم  زانی عز دی_اصال دعوا نکن اشار ی

  نیرفته تو اتاق عمل ا  انای که ک یاز وقت  زیر هیرفتن بودم   سهی شدت خنده در حال ر از 
صاحب   شد یداشت بابا م ریام   کننیدارن بحث م رهیاول بچرو بغل بگ  یک نکهیدوتا سر ا

و تخس که   طونیپسر ش هی شد یم  ریلنگه دوم ام  میپسر کوچولو هممون شک نداشت هی
  یجانیعالوه بر ه ریبلند شدم به سمتشون رفتم ام ودعنوان قابل مهار شدن نب چیبه ه

  ینم یاتفاق  دونستمینگران بودم اما م کمینگران بود حق داشت منم  کممیکه داشت 
بهش گفتن بچش پسره   یآرسام عاشق داشتن دختر بود اما وقت نیهم ع ری افته ام

به   ریام دنمون ادشی آرسام عالقش به دختر  نی اونقدر خوشحال بودو ذوق داشت که ع
 که باعث شد توجهم به سمتش جلب بشه دی پشت گردنش کش ی سمتم اومدو دست

 نه؟  اوردمی...ساک بچمو نگمی_مری ام

 اره ی رفت ساک بچشو ب ادشیبه روش زدم اونقدر هول کرده بود که  یلبخند

 ارمش یبده من م چویسوئ ییخوا یم یجاش گذاشت نی_نه تو ماش

 وقته اون توهه  یلیهرچند خ انیب رونیب ایزود نی فکر نکنم به ا  رمی _نه خودم مری ام

 ارمش یبده من برم ب ییخوا ی_داداش ماشار ی

که  ینیدرآورد در همون ح  بش یج ی از تو چویبه نشونه باشه تکون داد سوئ یسر ری ام
  پشویبرش داشته ز  ینطوریببنده هم پشویکه حواسش نبوده ز  زدیحرف م اشاریداشت با  

اومد   رونیبچه بغلش بود ب  هی  کهیدر اتاق باز شد پرستار درحال ارتشیببنده و مرتب ب
زد دستشو سمت   یلبخند ستادیپرستار ا  یروبه رو عیر تر بود س  کی آرسام که به در نزد
  هیبردو  بشیج یهم دستشو تو ن یاز بغلش گرفت درهمون ح یبچه بردو به آروم

 با حرص بهش نگاه کرد  دیبه سمت آرسام دو عیسر  ری خوب دست پرستار داد ام ینیریش

  تشیچه خوشگله...جذاب نیخدا پسرمو بب ی...واشعوری_آخرش کار خودشو کرد پسره بری ام
 دن یکه دخترا براش جون م شهیاالن معلومه از اون دسته پسرا م نیبه خودم رفته از هم 
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  میکه تو بغل آرسام بود جمع شد  ییپسرکوچولوسمتشون رفتم هر چهارنفرمون دور  به
 زدم  یتوپولو و قرمزش بردمو لبخند ی دستمو سمت گونه ها

 جانم خدا حفظش کنه چه خوشگله  ی_ا 

 بهم نگاه کرد  دیبوس  شویشونیپ یخم شد به نرم دیدرخشیکه چشماش م  آرسام

 ؟ یبغلش کن ییخوا ی_مآرسام 

دستم گذاشت به خودم  یآروم بچرو رو  اطیذوق دستمو سمتش بردم که با احت با
با انگشت اشارم گونشو لمس   یها رفتمو نشستم به آروم یچسبوندمش به سمت صندل

زدم که چشماشو باز کرد معلوم بود گشنشه چون دهنشم باز کرد   یکردمو به روش لبخند
چشمام حلقه زده بود  ی تو  یشحالخوکه از شدت  ییرفتارش ضعف کردم اشکا  ن یاز ا
بغلم بود اونم   یدوستم تو   نی شد چه قدر خوشحال بودم که بچه بهتر یگونم جار یرو
 یپسر خوشگلو خوردن نی همچ هی

 خدا جون  نیتو...چشماشو بب ی_چه قدر ناز 

 کنارم نشست منتظر بهم نگاه کرد   ری ام

 منم بغلش کنم؟  شهی_مری ام

 نفر من بودم  ن یوم_اصال حرفشو نزن داداش س اشار ی

نگاه کردو   اشاریبا حرص به  ر یبچرو ازم گرفت ام  یزود خودشو جلو انداختو به آروم بعد
 دی مشغول ناز دادنش شدو خند  اشاری  ستادی بلند شد کنارش ا

 خب بسه بدش به من  یلیساعتش نشده عه...خ  هیآرومتر  کمی_ ری ام

همش تو بغل   نی تو بغلم بمونه بعد از ا کمیبچس بذار  هینباش  سی خس  نقدری_ا اشار ی
 گه ی د اناسیتو و ک

 من باباشم   یدق کردم ناسالمت اشاری  رمیلحظه بغلش بگ هی_ ری ام
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 اشاری  میکردینگاه م  ری به له له زدن ام میبودمو داشت  ستادهیلبخند کنار آرسام ا  با
رسام  پشت کردو بچرو ناز داد به سمت آ  ریآغوشش بود به ام یهمونطور که بچه تو 
 ی لبش بود به سمتم برگشت چشما   یلبخند مردونه که رو هی برگشتم که اونم با 

 میاورد ینم یکیبه خاطر اون  خودمون  یبه رو  ادی هردومون پر از غم بود اما ز 

 ؟ ی خوشحال شد  ینطوری_اون روز توهم ا 

مدت بچه   هی میوضع راض  نی االنم از ا یبهم دادن ول اروی_اون روز انگار تموم دنآرسام 
 خودمون   شیپ میار یم  روی ام

اما هنوز    گذشتی م نمیشدن رام دهیاز دزد یسال  هیکردمو رومو ازش گرفتم  یخنده ا  تک
حالو    انایخبر حامله بودن ک دنی با شن میشده بود  د یشدنش ناام داینشده بود از پ داشیپ

  میگرفت میبچشون پسره تصم  م ید یفهم یمنو آرسام وقت  یهممون عوض شد حت یهوا 
  م ینداشت یبچه ا  گهی ما د  خوردی بدرد ما که نم میبد ونابه ا  مید یخر نی رام یکه برا  یهرچ

پسر خودمون   یبچشونو جا  میخواستیرسما م ینطوریا میکه براش اتاق داشته باش
 م یداشته باش

 بسه بدش  کشمتیم شی ند اشاری  نی_ببری ام

 ا یخب ب یلی_خاشار ی

که خواست بچرو   اشاریاومدو به سمت اون دوتا رفت    رونیلحظه پرستار از اتاق ب  همون
 از دستش گرفت   یبذاره پرستار به آروم ری تو بغل ام

 بخوره  ریش دی _بچه با

به سمتش رفتو روبه روش   ریام عی چشماش گرد شد پرستار به سمت در رفت که سر ری ام
 ستاد ی ا

 دش یبغلش کنم بعد ببر دی_من هنوز بغلش نکردم لطفا بذار ری ام

 مهم پدر بچس که بغلش کرده  دیبغلش کن دیتون یخورد م رشوی_ش
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  دشیببر  ذارمیبود من نم نایهنوز بغلش نکردم همش بغل ا  دی_پدر بچه منم باور کنری ام
 بغلش کنم  دیبا

خنده دار شده بود  یلیخ  ری ام افهی خنده ق ریز   میزد  اشاری همراهه   د یکش یپوف پرستار
بود   دهیگذاشت اونم که بآلخره به هدف خودش رس ری بغل ام یبچرو تو  یپرستار به آروم

 زد یآروم گرفتو لبخند

درخشان در    نده یآ  هی دونمیاالن م نیخودمه...از هم  نیجانم ع ی_اری ام
ما فقط تو   ن یخودش چشماش همرنگ توهه آرسام ب یبرا شهیم یرپسر یانتظارشه...ش

   هیچشمات مشک

به  یبغلش بود دست یرفت همونطور که بچه تو  ریزد به سمت ام  یلبخند محو   آرسام
چشماشو پنهون   یحسرت تو  کردیم  یچشمام پر از حسرت شد آرسام سع دیگونش کش

 پنهون کنه که عاشق داشتن بچه بودو  یحس  تونستینم شدیموفق نم ادی کنه اما ز 

 د؟ یبذار یاسمشو چ  دیدی_باآلخره به توافق رسآرسام 

 کان یدراومد...آ انایاز اسم منو ک یبی_آره ترکری ام

 لباش نشست   یرو یظیکج کردم آرسام لبخند غل یزدمو سرمو به آروم یلبخند

 عمو  ی کوچولو به جمعمون خوش اومد  کانی...آادی_بهش مآرسام 

  یکه کنار دستم بود دست به بغل به آروم اشاری دی بوس شویشونیپ یبعد خم شد به نرم و
 خم شد کنار گوشم گفت:

 ینیر یاما آرسام ش دادیم  ینیر یش دیبا  ری کنترل کنه ام جانشویه تونهی_نماشار ی
 د یفکر کن گهید یکیبه نظرم به   یول دید یترس دونمیداد...م

 د ی پشت گردنش کش ی برگشتم که دست اشاریسمت   به

 هردوتون تشنه بچه یآرسام نی _خودتم که عاشار ی
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 بال سرمون اومد  نیا  میبار بچه دار شد هی می جراتشو ندار  گهی_د

 بشه  ینطوریشد بازم ا   ینطوریبار ا هیچون   ستی_قرار ناشار ی

بچرو به پرستار داد که اونم رفت   ر یگرفتمو به سمت اون دوتا برگشتم ام اشاریاز   رومو
 یوارد بخش بشم چون مشکل تنفس تونستمیبود من نم  انایک شی نار داخل اتاق پگل

  یم یکی  د یامکان داشت حالمو بد کنه اونوقت با  گهید  یزایو چ یضدعفون یداشتم بو 
 به روم زد  یلبخند  اومدواومد منو جمع کنه آرسام به سمتم 

 گهی چندماه د هیخودمون البته   شیپ مشیار یمدت م هی  میدیبه توافق رس ری _با امآرسام 

نگاه   ه یکردم  یچیدستور داد منم سرپ نیا  مید یما اصال به توافق نرس  گهی_دروغ مری ام
  ن ی خطرناک کرد بعد گفتم غلط کردم هم

کل   ر یآرسام و ام میخنده که با تذکر پرستارا ساکت شد ریز  می چهارنفرمون زد  هر
که باز حالمون خوب شده بود هرچند   دادن چه قدر خوشحال بودم  ینیری ش مارستانویب

منم مامان شدم اما نذاشتن مامان   نکهیحسرت بزرگ ا   هیدلم بود   یرو  یحسرت بزرگ
جانم   یسالش شده ا   هیزندس؟االن  ست؟اصالاالن پسر کوچولوم کجا  یعنیبمونم   یباق

کردم با قورت دادن آب دهنم خودمو آروم کنم من به آرسام قول   ی بغض کردم اما سع
رفتارا   نی اونم با ا  د یدربارش فکر نکنم پس نبا گهی نکنم قول دادم د هیگر   گهیدادم د

 ناراحت کنم 

 

 )شش سال بعد....آرام( 

و رها نگاه کردم که داشتن با    کانیبه آ بافتمیتارارو م یبا لبخند داشتم موها  کهیدرحال
انگار دوقلو بودن اما از نظر   ریبه پدرش بود به قول ام  هیکامال شب کانی آ کردنیم یز هم با

حواسش به    میحساب زدیبودو بزرگونه حرف م یجد شهی به آرسام بود هم هیرفتار کامال شب
 هفت سالش بودو تارا و رها هم پنج سال  کانیتارا و رها هم بود آ ادهدو دختر خونو

 یبکش ینطوریا  دینه با ینطوری_نه ا کانیآ
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  ادیمهرکودک بهمون   یمدرسه اما تو   رمیتو نم  نینکن درسته ع ی_دستمو خط زد رها
  میآدم بکش یدادن چه طور

   هیآدم درست کار سخت هی دنیکش   ستی ن یآدم کار سخت دنی_کشکانیآ

نگاه کردم به سمت آرسام   زدیحد بزرگونه حرف م  نیکه داشت تا ا  کانیتعحب به آ با
و با غرور    ظیلبخند غل  هیهم با  ری نگاه کرد ام ریبه ام  دویبه لباش کش یبرگشتم که دست

 کرد یداشت به پسرش نگاه م

 ازش انتظار داشت  نی کمتر از ا دی...نباگهی_پسر منه دری ام

 زنهی پسرش حرف درست م گه یپدرش مزخرف م  یهرچ یعنی_آرسام 

رفت و دوباره به   ر یبه ام  یچشم غره ا ری خنده ام ری م زدم ز حرف آرسا  نیا  دنیشن با
تشکر   د یتارارو که بافتم با ذوق برگشت گونمو بوس  یو رها برگشت موها  کانیسمت آ

رها بلند شدو به   کنن یکار م ی و گلنار دارن چ انایک نهیکردو به سمت آشپزخونه رفت تا بب
 آرسام از هم باز کرد  یسمت آرسام رفت دستاشو جلو 

 _بغلم کن بابا رها

که نشونه  یپاهاش نشوند لبخند  یبلند کردو رو  نیزم ی خم شد رهارو از رو آرسام
لبام نقش بست عاشق دختر کوچولوم بود که خدا به منو آرسام   ی بود رو میخوشبخت

صورت گرد با    دویداشت پوست سف یآب یکه چشما  یدختر نازو خوردن هیداده بود   هیهد
   زدی م  یهم به صورت اوقت یوقتا قرمز بودو بعض یلیکه خ ییلبا 

 ؟ ی_دختر بابا سرماخورد آرسام 

مبل نشسته بودو رها    یآرسام که رو یپا  یبلند شدو به سمتشون رفت جلو  عی سر کانیآ
دستمال    هی دیکش شینیبه ب یانگار نگران رها شده بود رها دست ستادیپاش بود ا  یرو

اغوش   یپاک کردم که سرشو خم کردو رو  شوینیب  یبرداشتمو به سمتش رفتم به آروم
 آرسام گذاشت 
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 اد یازش آب م مینی_برها

 د یتو آب اما تو تارا به حرفم گوش نکرد  د ی_من بهتون گفتم نرکانیآ

بود به سمتمون اومد هر سه   لی مشتش پر از پاست  کهیاز آشپزخونه درحال  عیسر   تارا
 هیگرفت که اونم   کانیو ژله بودن مشت کوچولوشو به سمت آ  لی تاشون عشق پاست

 برگشت  ادیبرداشت تارا به سمت رها که معلوم بود خوابش م  لی پاست

 بردار یکیتو هم  ایوردم بآ یچ نی _ببتارا

لبه مبل گذاشت    یبرداشت تارا پاشو رو لی پاست هیخم شد دستشو سمت تارا برد  رها
که   اشاریهمون لحظه سروکله   دنیخند ری زور زد بره بغل آرسام اما نتونست آرسام و ام

به   عی زور زدن تارا چشماش گرد شد سر دنیشد با د دا یتازه تماسشو تموم کرده بود پ
 نگاه کرد   ری امسمتش رفتو با حرص به آرسام و 

 ن؟ ی آورد  ری دخترم زور بزنه عه...مظلوم گ دیبذار ینطوریا  ادی _چه طور دلتون ماشار ی

 تعارف کرد  لی پاش گذاشت تارا به باباشم پاست ینشستو تارارو رو اشاری

 بخور  لی بابا پاست ای _بتارا

 کوچولوت برم خودت بخور بابا   یاون دستا  _قربوناشار ی

 نداره  اقتیبده عموت بابات ل لی دونه پاست هی_عشق عمو بدو ری ام

 نگاه کرد  ری چپ چپ به ام  اشاریرفت   ریرفتو به سمت ام نی پا اشاری  ی پا ی از رو  تارا

 _بذار خودش بخوره  اشار ی

 برد  کانیدونه هم موند که تارا به سمت آ هیبرداشت  لی دونه پاست هی ری ام

 ی خودت بخور تو نخورد  رو ی کی_نه اون کانیآ

 یدوست دار لیتو پاست رم یگیاز مامانم م  رمینداره بازم م ی_اشکالتارا
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 اومدو به سمتشون رفت   نی آرسام پا یپا  یاز رو  رها

 نصفشو بده به من  می_نصفش کنرها

 بود نصفش کنن:/  چه قدر لهیگرد شد مگه اون پاست چشمام

باهم  دیار یالبته تو ظرف ب  ریبگ لی _مامان جان برو آشپزخونه از زن عمو گلنار پاست
 د یبخور

 نصفش کن  کانیزودباش آ خوام یم  کانهی که تو دست آ ینی_نه من از ا رها

 به سمت رها گرفت  لویپاست کانیآ

 با دندونات نصف کن   ای _بکانیآ

 بخورم   رو ی کس یدهن دی_مامانم گفته نبا رها

 کنمیخودته منکه نصفش نم ی_دهنکانیآ

گرفت   کانیشده بود:/ از آ یدستمال  یکه حساب لویبلند شد به سمتشون رفت پاست آرسام
  یکیداد اون  کانینصف شد نصفشو به آ لهیپاست نکهیداد تا ا چشیپ دشویکش کمی

 نه با حرص به آرسام نگاه کرد صح  نیا  دنیبا د اشارینصفشو به رها داد  

 ؟ ی_پس دختر مظلوم من چاشار ی

بلند کرد   نی زم یداشت از رو  یمظلوم و ناز  افهیمادرش ق نیتارارو که ع لکس یر  آرسام
 برگشت  اشاری دوتا هووف...آرسام به سمت  نیبود اما ا  ی دختر آروم شهیهم

کاسه   هی  می...بررهی گیم  هیهد  لی کاسه پاست  هیبه خاطر دل بزرگشون   شونی_ا آرسام 
 ی د ینم یدونشم به کس هیعمو   ز یعز  میبردار  لی پاست

 خورنیغصه م کانی_آخه رها و آتارا

 زد: غیسرش ج کانویزد تو سر آ  یکیرها  کهوی
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 :/  رونیتوف کن ب لویزودباش پاست یتارارو خورد  لی _تو پاسترها

  ی دستا کردیم یاونم همش سع  کانیآ  یموها دنیشروع کرد به کش  دمیبا تعجب د بعد
به سمت   ری گذاشتو همراهه ام ن یزم یتارارو رو  ع ی آرسام سر تونستی رهارو باز کنه اما نم

  دنیاومدن که با د رونیهم از آشپزخونه ب  انایبچه ها گلنارو ک ی اون دوتا رفت از سروصدا
 زد  کانیمشت به آ  هیگرد شد رها  نصحنه روبه روشون چشماشو

 زودباش..زودباش توفش کن  یبخور الشوی ستپا  ذارمی_نمرها

 ی من موهاشو کند  زی _ولش کن عزری ام

کنن اون دوتارو از هم جدا کنن رها   یبدون خشونت کار کردن یم یکه سع  ری و ام  آرسام
دستشو باال بردو تو صورت رها زد هممون با تعجب به  کهوی  کانی دستاشو برداشت آ

آرسام کوپ کرده بود حتما هضمش براش سخت بود   میشد  رهیصحنه روبه رومون خ
رفت آرسام اخم کرد رهارو بغل کردو   رشتو بغل پد کانیتو صورت دخترش بزنه:/آ  یکی

 نگاه کرد   کانیشدن اما با حرص به آ ریبلند شد رها اشکاش سراز 

 هان؟  یمنو زد   یو به چه حق_ت رها

 خونمون  ییایب یحق ندار  گهید نجایا  ییایب  خوامینم گهی_برو از خونمون...دکانیآ

   هیچه حرف  نی_عه پسرم ا ری ام

به   یدست یبه سمتشون رفت به آروم انایبلند کرد به سمت مبل رفت ک کانویآ ری ام
 اشکاشو پاک کرد  دوی کش کانیصورت آ 

 ه؟ یچه حرف  نی؟ا ی _مگه تو رهارو دوست ندارانایک

 زشت  غویج غیدختره ج رسهیمن زورم بهش نم  کنهیفکر م زنهی_اون منو مکانیآ

بره که آرسام اجازه   کانیدوباره به سمت آ  رونیاخم کرد خواست از بغل آرسام بره ب رها
 عقبش بردو اخم کرد  عی نداد سر 
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 ی چ یعنیزشت بود... یلی_بسه رها...رفتارت خآرسام 

 ؟ ی کالس رزم  شیذار یتوهه اصال...چرا م ری_تقصری ام

اون دفعه که باهم   رهینم ادمیهنوز   رهینم یمنه؟نه که پسر تو کالس رزم  ری_تقصآرسام 
 به دخترم زد  یچه مشت  کردنیم  نیتمر 

   رهیگی _رها خودش گفته بود محکم بزنه دردش نمری ام

 باشه دوسال از دختر من بزرگتره   یکارو بکنه؟هرچ نیا  دیبا  کانی_اونوقت آ آرسام 

 چه  وضعشه  نی ا   دیپریبهم م دی_بسه عه...شمام که دار

 کنه؟  هیگر  ینطوریا  شون یپسر ا یدختر من سر رفتارا دی _چرا هربار با آرسام 

 د یدختر شما بود که اول زد تو سر پسر منو موهاشو کش یآرسام خان ول دی_ببخشانایک

 توهه  رید؟آره؟همش تقصراحت ش التی_خرها

   شهیم  ینطوریا  ید یبه حرفم گوش نم یخودته وقت ریمن؟تقص  ری_تقصکانیآ

 تو ظرفش بود به سمت رها رفت    لیظرف پاست هی کهی درحال تارا

 دعوا نکن   میبخور  لی پاست مینیرها بش ای _بتارا

اما آرسام اخماش توهم بود  رهیازش اجازه بگ خواستیبه باباش نگاه کرد انگار م رها
 گفتم:  یروبه رها با لحن جد 

 کن    ی_رها زودباش معذرت خواه

 گفت:  یدست به بغل  با تخس رها

 نکردم که معذرت بخوام مامان  ی_من کاررها

 معذرت بخواه   کانیزودباش از آ  ی_تو اول دعوا کرد 
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اومد   نی ش پابابا یپا ی از رو   کانیآ دیبه صورتش کش یبه رها نگاه کرد دست آرسام
 از دست تارا گرفت بعد به سمت رها برگشت  لویظرف پاست

 بخور  لیپاست ایتوهم ب  یکشیموهامو نم  گهی_اگه دکانیآ

خوردن شدن رها مظلوم به باباش نگاه کرد   لی خودشو تارا هم نشستن مشغول پاست بعد
 هیگذاشتش به سمتشون رفت مظلوم کنارشون نشست بعد  نیزم ی آرسام هم آروم رو 

 د ی باال کش شوی نیبرداشتو ب لی پاست

 م؟ یهنوز دوست کانی_آ رها

 تو دهنش گذاشت   لیپاست هی کانیآ

 که زدم تو صورتت  دیببخش می_آره هنوز دوستکانیآ

 کنمیکارو نم نی ا  گهید دمیکه موهاتو کش  خوام ی _منم معذرت مرها

 _منم دوستتونم؟ تارا

به سمت هم برگشتنو باز  ریامخنده آرسام و  ری ز  میسوال هممون زد   نیا  دنیشن با
داشت   کهیهم درحال کانی هم تکون دادن آ ی به نشونه تاسف برا  یبعد سر دنیخند
 گفت:  خوردیم  لی پاست

 زنمیم  یفروش لی مغازه بزرگ پاست  هیبزرگ شدم  ی _وقتکانیآ

 بخورم؟  التیاز پاست امیمنم ب یذاری_متارا

مغازشو   شه یش زنمیدرو به رومون ببنده با مشت م میدار یبرم میر ی_نذاره خودمون مرها
 ن ی پا ارمیم

 دیپشت گردنش کش یحرص به سمت آرسام برگشتم که دست با

 آرام؟  هینظرت چ میرها بکن یکالسا   ینظر تو  دیتجد  هی  دی _فکر کنم باآرسام 
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بگذرونه بزرگ   ریکار کنه خدا بخ ینظر آرسام بود که رها بره رزم نی ا  دمیکش یپوف
 شدنشونو  

 

 )شانزده سال بعد...آغاز ماجرا:( 

 )رها( 

  شمیم قی به چشمام دق ندازمیم یبودم به خودم نگاه ستاده یا نهی آ  یکه جلو  همونطور
به مژه هام زدم چشمام به مادرم   گهید  کمیبرداشتم و  لویمی کار داره ر گهید کم ینه انگار 

  هی  ستی ن یمعمول  یشما دوتا آب یرنگ چشما  گفت ی بود بابام م یاون آب   نیرفته بود ع
کردم بابا که   دیرژ لبمو تمد  گهی د کمیزدم   ملیر ی که حساب اهمویس ی خاصه مژه ها  یآب
به خودم   ی چشمک کنمیکمرنگش م کمی  یبرگشتن فهمهیبده تو اتاق کارشه نم ری گ ستین

رفتم   یدوشم انداختم به سمت در خروج یرو  فمویبرداشتمو ک لمویزدم موبا نهی آ یاز تو 
رفتم با    کردیوصل م نی طبقه پا بهکه سالن باالرو  ییدرو که باز کردم به سمت پله ها 

چون    رونیبرم ب تونمیاومدم امروز از اون روزاست که راحت م نی از پله ها پا  یخوشحال
 بده:(  ریگ  ستین یکس

 _کجا؟ 

خاک به سرم بابام بود بدون    ی د؟وایشن یچشمام گرد شد گوشام اشتباه ستادمی ا  کهوی
 به سمتش برگردم گفتم:  نکهیا

 با تارا قرار دارم  رونی ب رمی _م

 حاال؟   یگرد ی_چرا برنمبابا

 ...خدافس باباجون ینطوریهم م ی_ا

هم بستمو آروم   ی دو قدم برنداشته بودم که بابام محکم صدام زد چشمامو رو هنوز 
 نداشت اه:/  ر یسخت گ  یبه اندازه من بابا یدختر چی ه یعنیبازش کردم  
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 نمت ی_برگرد بببابا

   شهیم  رشی _آرسام بذار بره دمامان

 ام؟ یب ای رها   یگردی بره برم یی جا  ذارمینم نمی_من تا صورتشو نببابا

  هیچشماشو بست خسته به مبل تک دنمی به سمتش برگشتم مامان با د دمویکش یپوف
اخم کرد کم   کمی  دنمیبابا با د میرو دار شیپ یجروبحث طوالن هیبود  دهیداد انگار فهم

 ام یبه حرف ب عیکم اخماش محکم تر شد که باعث شد سر 

  نیببرم ع نمویشما  تونمی_باباجون لطفا بذار برم...تارا منتظرمه...به لطف شما منکه نم
  نقدریغرغراشو تحمل کنم که چرا ا  دیدنبالم با   ادی شدم تارا م هیدخترکوچولوها تنب نیا

 منتظرش گذاشتم 

  یاز سرجاش بلند شد که باعث شد با ترس آب دهنمو قورت بدم بابا دستاشو تو  بابا
ماشاهلل بابام هم قدش    ستادی عقب دادو روبه روم ا یشلوارش برد شونه هاشو کم بیج

 کمی   کردیاخم م ینطوری ا  یوقت نیپر بود به خاطرهم کلشیبلند بود هم ه یحساب
 شدی ترسناک م افشیق

 دختربابا؟  ستیپررنگ ن کمی_رژت  بابا

 کنم یچشم کمرنگش م یبابا جون ول هی نطوریرنگش ا نی _ا

 م؟ یم؟هیموردا بحث کن نیسر ا   دی_رها منو تو چه قدر بابابا

  هاشیری سخت گ  نیدوسش داشتم اما ا  یلیخ  کردمیهنوز بهش نگاه نم  دمیکش یپوف
   کردیم  تمیاذ  کمی

 _نگام کن رها بابا

   دیابروش باال پر  هیسرمو باال آوردم مظلوم بهش نگاه کردم که   آروم

 اون باشه نویکنه تو چشم ا شیآرا  ادیدختر خوشگلم ز  ادیکه خوشم نم یدونی_مبابا
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 نکردم  شی آرا ادی ..منکه ز زهی_خب چ

   یکن شیآرا  نهمهیا  ستین یاز ین یخوشگل می_شما همونطور عادبابا

 خودمو خم کرد  کمیروبه عقب   یصورتم خم شد که با نگران یرو  کمی بابا

 ترم معدلت خوب شده   نی ا  دهی_از اون باال باآلها بهم خبر رسبابا

هوا گرفتو روبه روم   یخوشگلمو تو  نیماش  چیدرآوردو سوئ بشیج یبعد دستشو از تو  و
 تکون داد 

 ی خودت بر نی با ماش یتونی_مبابا

 ی عاشقتم بابا مرس ی_وا

دستاشو دورم گرفتو دو   یمحکم بغلش کردم که به آروم دمیاز دستش گرفتم پر  چویسوئ
 ضربه آروم به شونم زد

 یتونین بعد مرژتو کمرنگ ک دمیم ر یبهت گ نهیرها به خاطرهم ینیبب ی بیآس خوامی_نمبابا
 یبر

 یی ایدن یبابا  نیتو بهتر  ی_چشم قفونت بشم اله

برداشتم و روبه   یدستمال کاغذ هی دمیبه سمت مامانم رفتم گونه اونو هم بوس عیسر 
 هوا تکون دادم  یپدرم تو 

تا   دینکن یطونیش دیباباجون...مراقب خودتون باش کنمیکمرنگش م  نیماش نهی آ ی_تو 
 گردم یبرم

 نکن یزبون دراز  نقدری_برو ابابا

به   ستادموی رفتم اما با به حرف اومدن مامانم ا یبه سمت در خروج دمویذوق خند با
 سمتشون برگشتم  
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  ذارمیمن نم   ندفعهیا یبش مهی جر نبارمی...به خاطرسرعت ا ــــای_رها آروم بر مامان
 گفته باشم   یببر نتویماش

  موتویخوشگلم پرواز کردم ر  نیمت ماشبا ذوق به س رونیگفتمو از خونه زدم ب یچشم
  شدی باعث م نیکه هم شدمی م  مهیمدام جر   کردمیم یزدمو سوار شدم چون تند رانندگ

انگار من   رونی برم ب نیوقتا نذاره با ماش ینگرانم بشن و بابا بعض یپدرومادرم حساب
زدم که محل  امی:/به تارا پکردمی م یرانندگ شتمدا یبچم حاال خوبه از پونزده سالگ

روشن   نویسرعتمو باال بردم پخش ماش  کمی  امی دارم م ن یقرارمون منتظرشم خودم با ماش
 کردم  ادیصداشو ز  کمیکردمو  

 

 کرد که ساعت نگذره  یکار شهینم

 واسم راحت تره  یتو همه چ کنار

 خوب کن حالمو  ایکن حالــــــمو...ب خوب

 ببرم رو ابرا  ری منو بگ  یدستا 

 زن از اون حرفا کن و بازم ب  بغلم

 

زدمو همراهش شروع کردم   ی کردم لبخند  شتریصداشو ب  یکم دیآهنگ که رس ینجا یا به
 به خوندن 

 

 بمونم با تو تا تهش  خوامیم  من

 بگو نگو وللش  یدوسم دار بگو

 تو  بغلش  شهی هست که هم یکی
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 ی آروم بمونـــــــ یتونیم

 بشم  داریتو ب یدارم با صدا  دوست

 پر از آرامشم  یتو انگار کنار

 کن حالمو...دلمو به تو دادمــــو  خوب

 باند...خوب کن حالمو( 25)

 

  کمی  دمو یبه شالم کش یشدم دست  ادهیپ نی شاپ که توقف کردم از ماش یکاف یجلو
رژمو کمرنگ   یکم نیبزنم به خاطرهم نیحرف پدرمو زم  خواستمیموهامو مرتب کردم نم

هرچند من فقط   شدی تو چشم تر م یلیواقعا خ ش ی آراکردم پدرم حق داشت صورتم با 
  نی تو چشم باشم از ماش شدیباعث م  شمامرژلب اما به خاطر رنگ چ  هیزده بودمو  مل یر
چشم  کمیبعد از فشار دادن به سمت کافه برگشتم وارد شدم   موتو یشدم ر  ادهیپ

 لبخند اما خانومانه به سمتشون رفتم  هیچشمم به بچه ها افتاد با  نکهیگردوندم تا ا 

 _سالم دردونتون اومد

به روم   کانیلبخند کنار تارا نشستم که آ   هیبه سمتم برگشتن با  کانیتارا و آ  همزمان
دادم که اولش جا خورد اما بعدش خندش گرفت   لش یلبخند گنده تحو هیزد منم   یلبخند
 شد  دنشیمانع از خند دوی به لباش کش یدست

 به تومن؟  ای به دالر حساب کنم  یکرد  ریساعت د   می_نکانیآ

 بهش نگاه کردم  ی گذاشتمو سوال زیم  یرو  فمویک

 رو؟ ی_چ

 رکردنتون ید  مهی_جرکانیآ
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هوامونو    یکه دوسال از منو تارا بزرگتر بود حساب کانیگفتم آ  یکردمو آهان یخنده ا  تک
اما من    زدی وقتا داداش صداش م یدوست داشت که بعض کانوی داشت تارا اونقدر آ 

دوستانه بود   یعالقه معمول  هی ینبود از رو  یعالقه خواهر برادر یدوست داشتنم از رو 
  نیا یو حت  میوقت خاطرات قشنگ کودک چی دوست که ه هیدوست بود  هی کانیآ

  میباهم راحت بود  یلیبود خ ی می صم یلیرابطمون خ کردمیدورانمم باهاش فراموش نم
 م یهر سه نفرمون باهم بود میرفتیهرجا که م

 ؟ یکن مهی جر رویعادتونه هر خالف شهی_جناب سرگرد شما هم

وقتا   یبعض یو حت یپسر جد  هیکرد که خندم گرفت درسته  یراست شد اهم کمی  کانیآ
از  یلیبود خ گوشیباز   طونویپسر ش هیوقتا    یلیاخمالو بود اما همراهه منو تارا خ

  طنتیبود که از ش ری مثل عمو ام یباباش کس نکهیپدرم بود با وجود ا  نیرفتاراش ع
به عمو    هیاون نبود فقط ظاهرش کامال شب نیدست منو تارارو از پشت بسته بود اما ع

   ریباطن پسرش آرسامه و ظاهرش ام انای بود به قول زن عمو ک ری ام

که قدر خونوادتو   کنمیورو بازداشت ممدت ت  هی_بازم با عمو بحثت شد؟آخرش من کانیآ
 یبدون

   دهی م ریگ کم یعاشقشونم هستم بابام فقط  دونمی م ادی ز  یلی_شازده من قدر خونوادمو خ

 نمیکنار دستت بش کنمیمن جرات نم یری_خب حق داره رها واال اونقدر تند م تارا

  کمی شدیپاک نم کانیآ یلبا   یلبخند محو رو   دمیبا ناز خند دمویبه موهام کش  یدست
 تکون داد  دی به نشونه تا یسرشو کج کرد و سر 

  شیماسمال  یطور هیکه   یشد مهیچه قدر جر  نباریچه خبر؟ا  دیجد مهی _خب از جرکانیآ
 م؟یکن

  نیشماره ا ییخوا یگرو بابا بود از امروز گوش به زنگ باش م نی مدت که ماش نی _ا
 وسط  ن یا  یفتیزحمت ن یتو تو   گهید دمی دوستتو بده به من خودم بهش خبر م

 گفتم:  یدار یباال داد که من هردو ابروهامو باال دادم با لحن معن ییابرو  کانیآ
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هم قراره به   گهی د یکیمحض اطالع امروز  یول یحساس  کمیرفته بود شما  ادمی_آها  
 جمعمون اضافه بشه 

مشکوک داشت   کانیروبه روش سرگرم کرد آ کی ش لکیهول کرد خودشو به م کمی  تارا
که   شدیم  یطور هیجور موقع ها   نیا  افشیکرد ق زی چشماشو ر کمی   کردیبهمون نگاه م

 شد یازش م ی رویآدم مجبور به پ

 اونوقت؟  ی_ککانیآ

 _سالم 

زدم   یحولبخند م   دنشیبا د  میبود برگشت زمونی نفرمون به سمت آرتام که کنار م هرسه
همراهه تارا از سرجامون   کرد یبودو داشت بهش نگاه م دهیابروش باال پر هی  کانیاما آ

 کرد  کیجوابمونو دادو باهامون سالم عل  ییکه با خوشرو  میبهش سالم کرد  میبلند شد

 ست؟ ی پ میآخه؟مگه قرار نبود بر  نجایا  ییایب د یجا با  نهمهی_اآرتام

 و به منو تارا با اخم نگاه کرد   دیابروهاش باال پر کانیآ

 باشن؟  یک شونی_اکانیآ

 تارا و رها  ینکردم من آرتام نامدار هستم هم کالس یخودمو معرف دی _ببخشآرتام

  تیکه با جد یدار یاز سرجاش بلند شدو باهاش دست داد بعد با لحن معن کانیآ
 گفت:  زدیداشت باهاش حرف م

 رها؟  و  د؟تارای_ببخشکانیآ

 دوست منو تاراس  ستین  بهیغر  کان،آرتامی_آ

 موضوع غافل بودم؟  نی _اونوقت من چرا از اکانیآ

 برادر تارا و رها   میبهتر بگ ا یدوست تارا و رها   دیباش کانیآ  دی_شما باآرتام



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

93 
 

کرد براش از   یبهش نگاه م یمی لبخند صم هیبا حرص  به آرتام نگاه کرد اما اون با   کانیآ
برام بعدا دردسر   نینگفته بودم که هم کانیآ  یگفته بودم اما خب از آرتام برا  کانیآ
و   میآب دهنمونو قورت داد می:/همزمان همراهه رها و تارا به سمت هم برگشتشدیم

   میبرگشتدوباره به سمت اون دوتا 

   دیشکردن اشتباه نکنم سرگرد با فی از شما تعر  یل ی_رها و تارا خآرتام

_هنوز سرگرد نشدم در آستانه سرگرد شدنم...درضمن اشتباه به اطالعتون رسوندن  کانیآ
پسر   هی رابطشون با   ی گفت پسرعموشونم که به راحت شهیم  ستمیدوتا ن  نیمن برادر ا 

 هضم کنم تونمیمثل شمارو نم

لبخند که بتونم ماجرارو تموم کنم    هیبود اشاره کردمو با  کانیکه کنار آ  یصندل هیبه   عیسر 
 روبه آرتام گفتم:   

 م یحرف بزن  شتریب نیبش ای_ب

داده بودم به   حیتوض کانیآ  ینشست بهش درباره رفتارا  کانیگفتو کنار آ ی باشه ا آرتام
لبخند    هیجا نخورده بود آرتام با  کانیآ  یرفتار خشک و جد نیاز ا ادی االن ز  نیخاطرهم

 من نشسته بود گفت:   یکه روبه رو

 ن؟ ید یتو راهه نقشه براش کش  ی_پروژه استاد محمودآرتام

  یبزرگ سکیپروژه از کاراشو بسپاره به من که البته ر  هیبا پدرم حرف بزنم   دی_نه هنوز با 
 هم هست 

شرکت   یاز پروژه ها یک یداره  ی_منم با مادرم حرف زدم گفت که چه اشکالآرتام
 بردار  خودمونو

 می فتیگروه ب هی  یمنو رها تو   دوارمی_امتارا

 _انشاهلل 

 _درباره دانشگاهه؟ کانیآ
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مدت    هی یبرا  ییطورا  هی میسی گزارش بنو  میروش کار کن دیپروژه هست که با هی_آره  تارا
 می کن تشیر یمهندس با تجربه مد  هیکنار 

  ریشد تقص مهی که رها جر یدفعه ا  ن یآخر نیبدهکارم ا کان یتشکر هم به آقا آ هی_ آرتام
  نیداشتن هم ا  یپارت د یحلش کن دیخوشحالم چون گفت شما تونست یمن شد ول

 داره   ارویمزا 

به سمتم برگشت   کانی نگفته بودم آ کانیموضوعو به آ نی خدا من ا  یهول کردم وا  کمی
ع  جم  یداده برا  یسوت دیهول کرده بود آرتام که فهم کمیبهم نگاه کرد تارا هم   یو سوال

 گفت:   عیکردنش سر 

 ؟ یشما با من دعوا دار کانی کنار بابام نشستم آ کنمیبابا احساس م ی_ا آرتام

گذاشتو دوستانه   کانیشونه آ  یدستشو رو  دیبا حرص بهش نگاه کرد که آرتام خند کانیآ
 زد  یبهش لبخند

 ؟ ی سرعت هست هیداشته باشم پا سیدوست پل هی  کردمیوقت فکر نم چی_هآرتام

به نشونه آره تکون داد آرتام لبخند   یکردو سر  کی کت چرمشو بهم نزد  یلبه ها  کانیآ
 لباش نشست و به سمت منو تارا برگشت   یرو ییدندون نما

 ؟ ید؟چهارنفریهست یابونیکورس خ هی_پاآرتام

   شهی م یداره سه نفر نیاومد دنبالم اما رها ماش کانی آ اوردمین نی _من ماشتارا

  دهیشام م هیبه بق دینفر رس نی آخر یهرک میذاری_قبوله پس تا بام شهر کورس مکانیآ
 قبوله؟ 

نفر به سمتمون   هیداد که  یعالمت هیدستشو باال برد  کانیقبوله آ  میهممون گفت همزمان
 مسئول گرفتن سفارشاس   دمیکه نگاه کردم فهم  پشیاومد به ت

 ؟ یخوری م ی _آرتام چکانیآ
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 ک یبا ک یتوت فرنگ کی ش لکیممال شما  نی _از همآرتام

 برگشتمو گفتم:  ارو ی به سمت  عیسر 

 د یاری بزرگ ب یشکالت یبستن  هیمنم   ی_برا 

 ست ین ی ا  گهی_چشم امر د 

 _نه ممنون کانیآ

داشت به تهش  گهیکه د کمیش  لکیاز م  کمیرفتنش هر سه تاشون به سمتم برگشتن  با
 باال داد  ییابرو  کانیخوردم آ  دیرسیم

 ؟ ی همشو بخور یتونی_مکانیآ

بخشش واسه   هیشدس اصال  یمعدش طبقه بند  شونیداداش ا کانی_آ آرتام
به  خورهیراهرو دست چپ هم م ی،انتهایدنی آب و نوش یبرا  شی غذاس،طبقه بعد 

که   یبه مخزن بستن یخوریو هله هوله حاال شما از راهرو دست چپت برو باال م  لی پاست
   هیخال

 یبود و از همه عالقه هام خبر داشت پوف یم ی آرتام با من صم نقدریا  نکهیاز ا  کانیآ
  یکردمو چشمک ن ی براش باال پا یطونینگاه منظوردار بهم کرد که ابروهامو با ش هی دیکش

خودمم   دنیتارا و آرتام خند دی به لباش کش یبهم رفت و دست یبهش زدم که چشم غره ا 
 شد  شتریه شدت خندش بنثار آرتام کردم ک یشعوریخندم گرفته بود اما ب

بابام   ای کان یحرف نداره هروقت همراهه آ  نجایا  یها  ید؟بستنیخوری نم ی_شمآها بستن
 بار اومدم نه؟  هیتارا با توهم   یراست مید یسفارش م ی بستن نجا یا  می ایم

   نجای_نه من تازه اومدم ا تارا

 نه؟  ای  دیخور یم  دی_خب نگفت

 عرضم به حضورت... زمی _عزکانیآ
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 خاروندو روبه من گفت:  شوینیب کمیبا نوک انگشتش  بعد

توش   میز یر یم  رویکه همه چ م یبشکه دار  هیرسما   ستی ن ی_ما معدمون طبقه بندکانیآ
بخور که  تویزودتر بستن ی پرش کن دیبشکه پره پره واسه تو طبقه داره و با  ن یاالن ا

 م یبگرد   ادی ز  شهیفرصت نم

 به نشونه تاسف تکون داد   یرس  دوی خند آرتام

 باهات رها  خورمیهستم م یبستن  هی_من پاآرتام

 

  یصندل  یهم باهم رو  کانیبخرن منو آ لی هممون پاست یو تارا باهم رفته بودن برا   آرتام
 یلیخ  میاما فعال قصد رفتن به خونرو نداشت شد ی م کی هوا داشت تار مینشسته بود 

اول شد من   کانیآ میشاپ تا بام شهر کورس گذاشت یبهمون خوش گذشته بود از کاف
  یری بام شهر از اون مس یکایآخر شد چون نزد ن ی طرادوم و آرتام سوم البته آرتام به خا

به  میگرفت میکه به خاطر تصادف بود خورد تصم نی سنگ کی تراف هیاومد به    یکه اون م
آرتام هم دوست   میبود  لیعاشق پاست   کانینو تارا و آبخره م لی شام برامون پاست یجا

 منو بچه ها نبود  نیداشت اما عالقش ع 

 ؟ یپسر دوست  هیبا  ی_چرا بهم نگفت کانیآ

به   یبود  تی مدت هم که تو مامور  نیشد ا  ینبود کم کم جد یرابطمون جد ادیز  لی_اوا 
 هی نگفتم پسر خوب یزی بهت چ نیخاطرهم

 فهمم یگرم گرفتناتونو باهم نم ادی_اوهوم منم ازش خوشم اومد فقط ز کانیآ

 بهت بگم؟  یزیچ هی  کانی_آ

شد   لی گذاشتو به سمتم متما   یصندل یلبه پشت یبه سمتم برگشت دستشو رو  کانیآ
اون    زدمی دربارش باهاش حرف م دیمنم به سمتش برگشتمو آب دهنمو قورت دادم با 

 دوسش داشتم  یلیخ گفتمیبهش م وم یمحرم اسرارم بود همه چ شهیهم
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 ی زیچه قدر برام عز  یدونیخودت م زنم یحرفامو به تو و تارا م  شهی_من هم

 د ینیزتری من عز  یشما دوتام برا  دونمی_مکانیآ

 درباره آرتام باهات حرف بزنم تونمی_خب پس راحت م 

 تر شد  ینگاهش جد کمی  دیابروهاش باال پر کانیآ

 آرتام؟  ی_خب؟درباره چکانیآ

  هیپا زنهیهاش تو ذوق نم یگوشی اما باز   گوشهیباز   کنهیپسرا فرق م هیآرتام با بق  یدونی_م
  میهم بود  بیمنو آرتام رق لی هم هست اون اوا  ی پسر مودب و واقعا موفق هی هیهمه چ

 م یباهم دوست شد ینطوریاون کم کم ا  ای من اول بودم  ای  شهیهم

 رها؟  یبگ یی خوا یم  ی_چکانیآ

 بشه   پمونیآرتام هم وارد اک  یبگم اگه تو بذار خوامی_م

برگشت اما من   رپامونیبه سمت شهر ز  دویکش  یکرد پوف ریی حالت چشماش تغ کانیآ
برخالف آرتام چشم و   کانیجذابش بود آ غیت شی صورت ش یهمچنان منتظر نگاهم رو 

 داشت   یرنگ ی و چشما یبود اما آرتام ابروهاش مشک  یابرو مشک

 ؟ یکنینم پمونیمن نذارم اونو وارد اک  یعنی_ کانیآ

مورد قبول هر    شهیسه نفرمون م پی وارد اک  یبود هرکس  نی_نه خب از اولم قرارمون ا 
 سه نفرمون باشه 

پسررو چه قدر  نینشه تو ا  پمونیجزو اک  ی جزو قرارمون بود که هرکس نمی_اکانیآ
 ما بشه؟  یوارد جمع خونوادگ ییخوا یکه م یشناسیم

 بیخونواده پولدار داره اما وابسته به ج هیما   نیع نکهی_آرتام تک فرزنده با وجود ا 
هرسه   نی ادامه بده ع مینطوریا  خوادیخودشه م ی پا  یکه رو   هیپسر ه ی ستیخونوادش ن

 هست  یهمه کار  هینفرمون درسخون و پرتالشه پا
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 ی العات دارازش اط نقدری_چه قدر خوبه که اکانیآ

   دیموهاش کش  یتو یکالفه دست کانیخجالت رومو ازش گرفتم آ  با

نگاه اشتباه ازش   هیحرکت   هی  یول  ستین یباشه حرف  دی خوای_اگه تو و تارا مکانیآ
 باشه پمونیتو اک  دمیاجازه نم  گهید نمیبب

  دنیبهش نگاه کردم که روشو ازم گرفت همون لحظه تارا و آرتام هم سررس یخوشحال با
  دهیکه خر  یلیپاست کی آرتام که کنار دستم بود پالست مینشست یصندل  ی هرچهارنفرمون رو

 من گذاشت   یپا  یبودو رو 

   دیدوست دار کانیتو و آ  گفتیتارا م مید یترش هم خر  لی_پاستآرتام

اخماش توهم بود معلومه تو فکره    کمیبود برگشتم  دستم  یکی  نیکه ا  کانیسمت آ  به
سمت   یک یکه داده بود رها اون  یبه اجازه ا  دمی شا  ای  کردی حتما داشت به حرفام فکر م

  لیباال انداختمو مشغول پاست  یشونه ا  خوردنیم لی نشسته بودو باهم پاست کانیآ
 شماره نگاه کردم بابام بود    هزنگ خورد ب لمیخوردنم شدم که موبا

 _الو بابا جونم؟ 

 شهیم  کی خونه؟هوا داره تار  دیبرگرد دی خوای رها؟نم ی_تو مگه فردا امتحان نداربابا

 هم باهامونه پسر مورد اعتمادتون  کانیآ میستی_تنها که ن

  یبه سمتم برگشت انگار متوجه لحن طعنه دارم شده بود رومو ازش گرفتم وقت کانیآ
منو تارا تنها    نکهینداشت اما هم یمشکل میگشتیهم برم  روقتیهامون بود دبا کانیآ
 بود  ال یخونه واو گهید میگشتیبرم روقتی د میبود یم

 د؟ یمونی م رونیخب...باشه...شام ب یلی_خبابا

   میگرد یشام برم ی_نه برا 

 باشه بابا؟  ی...رها آروم بروندی_مراقب خودتون باشبابا
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 _چشم باباجون خدافس

   دمیکش یکه قطع کردم پوف تماسو

 خونه؟  میبرگرد ییخوا ی_مآرتام

 باهامونه کوتاه اومد  کانی آ دی_نه بابا تا فهم

 ؟ ی _حاال چرا ناراحتکانیآ

راحته اما   الشونیخ یتو کنارمون یچرا وقت خورمی م نویفقط حرص ا  ستمی_نه ناراحت ن
 م یرا دختر بچه ا انگار منو تا  ستی ن نطوریا  میتنها باش

   ستی_اطرافتون ناامنه بحث بچه و بزرگ نکانیآ

   ستیدوتا دختر ن ییتنها ی برا  یدرست یمثل تهران جا  یشهر گهیراست م  کانی_آ آرتام

 ه؟ ینظرتون چ میخوری م المونویپاست هیتو راه بق می_برگرد تارا

  دیتونی م  نیگرد یباهم برم کان یچون تو و آ  مینصف کن  المونوی پاست دی_منو آرتام که با 
 اما منو آرتام نه دی باهم بخور

بهش  یگره زد و انداخت تو بغلم که سوال  یبه آروم کویاز سرجاش بلند شد پالست  آرتام
 نگاه کردم 

 چون جونمو دوست دارم   ستی به نصف کردن ن یاز یتو،ن ی_همش برا آرتام

  نیآخر دم یفهمیرکتشو مح ن یسرجام بلند شدم بازوشو با حرص گرفتم خوب منظور ا  از 
با اخم  کانیباهم دعوامون شده بود آ میکن مشی تقس نکهیسر ا  میدی خر لیکه پاست یبار

  یزی بهش نکردم خواستم چ یآرتامو گرفته بودم نگاه کرد اما من توجه  یبه دستم که بازو 
 بامزه گفت:  نلح  هیبا  عی بگم که آرتام سر

...خاک تو سرت دست نزن به پسر مردم مادرت بهت نگفته پسر  نییییی_هآرتام
 پسر با پسر دختر با دختر  گفتنیبهمون نم  میمگه ما بچه بود زه؟اصالیج
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 گفت:  یحالت متفکر به خودش گرفتو و با لحن جد  هی بعد

کودکانمونم پر از فساد   یها یباز  میکنیهم که بهش نگاه م یا  هی_البته از هر زاو آرتام
 ؟ یچ یعنیبود پسر با پسر   یاخالق

 ؟ یاری مزخرفو از کجات درم  یحرفا  نی_کم چرت و پرت بگو ا 

 کنمیمراعات سن و سالتونو م یهم هست ول گهید  یالبته جآها بمی_از تو جآرتام

  زیخنده آرتام هم خودش ر ر ی خنده از طرف تارا منم زدم ز  کیگرد شد اما با شل چشمام
به نشونه تاسف تکون دادو لبخند   یسر کانیشلوارش فرو برد آ  یدستاشو تو  دویخند زیر

  سهی از شدت خنده ر  ستادویزد از سرجاش بلند شد که دنبالش تارا هم کنارش ا  یکوتاه
 رفت 

 ی کار ننداخت توی متر ست یکه زبون ب یکرد یرو م کانی_فکر کنم تمام مدت از آتارا
 ی بلبل زبون شد یدرسته؟دم رفتن

آدم ازش   کنه یرفتار م یطور هی  یداداشتون حاال هرچ قتونی عموتون رفپسر نی_واال ا آرتام
مخلصشونم هستم چون اصال    برمیمنکه خودم به شخصه ازشون حساب م  برهیحساب م

 برم آب خنک بخورم  خوادیدلم نم

مرتکب بشن هنوز نتونستم ازت  ی آب خنک بخورن که جرم رنیم یی_معموال کساکانیآ
 ارم یبه چنگ ب یزیچ

  کردی م یشده بود آرتام هم سع ینگاهش سردو جد  ستادیآرتام ا  یروبه رو کانیآ
 زد یلبخندشو حفظ کنه اما معلوم بود داشت زور م

کنن   کی کنن خودشونو به رها و تارا نزد  یکه سع یی_آب خنک به خورد دادن آدما کانیآ
 یباش ان ی گفتم که در جر  نوینداره ا  یبرام کار

 زد  یآرتام پوزخندروشو از آرتام گرفت  کانیآ
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  ک یندارم شکر خدا عادت ندارم خودمو به دختر نزد  ییداداش من با تو دعوا نی _ببآرتام
 قم ی کنم من با اون دوتا فقط رف

...بهتره زودتر راه  نیبود هم یبحثم کل یکنی م کی _منم نگفتم که خودتو بهشون نزدکانیآ
  میفتیب

به سمت آرتام برگشتم که هنوز با اخم  کردنو رفتن  یو تارا ازمون خدافس  کانیرفتن آ  با
 کرد ینگاه م کانیرفتن آ ر یداشت به مس

 _آرتام؟ 

 _جانم؟ آرتام

   ستینداره دست خودشم ن ی با تازه واردا رابطه خوب کمیناراحت نشو   کانیآ  ی_از حرفا 

 باشه مورد قبول تو و تاراس   یکنم چون هرچ یاحترام   یبهش ب خوامینم دونمی_مآرتام

بهم  یقشنگ یحس ها   هیبهم زد کنارش  یانداختم که لبخند مردونه جذاب نی پا سرمو
انگار    یحس دوست داشتن  هینبودم  یاونطور  یا  گهیپسر د  چیکه کنار ه دادیدست م

 شناسمش ی هزاران ساله که م

  شهیمدت باهاش بگردم بهتر م  هی_من ناراحت نشدم آرتام

 ؟ یت که نگفت _به مادر

 ؟ ینگو منم نگفتم تو گفت ی_تو گفتآرتام

 حساسه    کمیبابام  یدونیبگذره آرتام م  کمی_منم هنوز نگفتم بذار 

باشه  بودمیروش حساس م ینطوریدختر مثل تو داشتم ا هی_حقم داره منم آرتام
 ؟ ی درباره عالقمون بهم گفت کانیزمان به آ یپا مشیذار یم

رفتار   رییتغ  نینگاهمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که خودش از ا  ع یکردم سر   هول
 جا خورد  میناگهان



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

102 
 

 بفهمه  یزیچ دی نبا کنهیاون بفهمه شر به پا م  اریاصال ن کانویآ  ؟اسمی_چ

بود حقم داشت اما   ومدهی حرفم خوشش ن نی شد انگار از ا  ینگاهش جد کمی  آرتام
 باارزش بود  یلیبرام خ کانیآ

 ؟ ینگفت  یزیهنوز به خونوادت چ کانهیداره؟نکنه به خاطر آ ی_به اون چه ربطآرتام

 میباهم باش یچهارنفر کمی بذار  نمیبیجور نم طشو یفعال شرا  ستی _نه به خاطر اون ن
داشته باشه آخه  ریپدرم تاث  یری گ میرو روند تصم تونهی باشه م یمیکه باهات صم  کانیآ
 مدته باهات بوده   هی کانیآ یقی رف کانیبهش بگم که تو با آ  خوامیم

 قبول داره؟  کانو یپدرت آ  نقدری_اآرتام

 دم یزدمو خند یاخم کرد لبخند کمیبه نشونه آره تکون دادم که   یسر

 تو؟  یبود ی_حسود ک

 به توچه دختره زبون دراز  شعوری_بآرتام

 _به من نونو کلوچه به شما پوشک بچه 

خودشم تک   دمیخند یبلند یفرار کردمو با صدا  عی برد که سر  زیتم خبه سم کمی  آرتام
 کرد  یخنده مردونه ا 

 دوست داشته باشه شتریب  کانیکنم پدرت منو از آ یکار دی _دومادتون که شدم باآرتام

دوماد   تونهی نم یهر مرد  یحرفو نزن به راحت  نی _هفت خان رستم جلو پاته اصال ا
 بشه یخونواده تهران

هول کردمو خودمو به   کمیگفتم   یچ دمیبعد که فهم دیابروش باال پر  هیاولش    آرتام
زدمو فرار کردم   یغیبرد که ج زی سرگرم کردم همون لحظه آرتام به سمتم خ نمیماش  چیسوئ

  گهیاز هروقت د  شدیخنده هامونم مخلوط شد که باعث م یصدا  غمیکم کم همراهه ج
 ساس کنم خوشبخترم اح   یا
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 )آرسام( 

 تکرار نکنم آرسام باشه؟  گهی_د آرام

 ام یبه موقع م زم یهر هزار بارم گفتم چشم عز  ید یسوالو هزار بار پرس نی _ا

  شیپ ادیکتابخونه بعد م رهیسر م هی_خوبه به رها هم زنگ زدم گفت بعد از دانشگاه  آرام
 هنوز؟  ومدهیتو ن

 نگفت  ی زی _نه به من که چ

اصال   یعنیاومد خودتو بزن به اون راه که  یوقت نی کنه بب زتی سوپرا خواستهی_حتما مآرام
 باشه؟ ادیم  یخبر نداشت

 باشه تکون دادم  یبه معن یکردمو سر یخنده مردونه ا  تک

 خانوم؟  یندار یکار زمی_باشه عز 

 _نه آقا خدافس آرام

ذاشتم و مشغول کارم  گ زم یم  یرو  لمویشد موبا  ظتریکه قطع کردم لبخند محوم غل تماسو
 تماسو فشار دادم  یدکمه برقرار نیشدم تلفن اتاقم زنگ خورد به خاطرهم

 ؟ ی_بله خانوم احمد 

 آوردن   فی دخترتون تشر  سی _جناب رئی احمد 

 داخل  د یکن شونی _راهنما

 _چشم ی احمد 

زدم و از سر جام بلند شدم   ی رها لبخند  دنیکه در اتاقم باز شد با د  دینکش هیسه ثان به
مهندس    هیخودش  یشده بود برا  یخانوم هی بزرگ شده بود  یدختر خوشگلم حساب
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لبخند وارد اتاقم شد پشت سرش    هیبود رها با  سانسشی توانمند که درحال گرفتن فوق ل
 به خودم مسلط شدم  عیشد چشمام گرد شد اما سر  اققدبلند که وارد ات  ی پسر دنیبا د

 ی خسته نباش ییابا _سالم برها

 ی _سالم دختربابا توهم خسته نباش

با  ستادی بودمش کنار رها ا دهیپسره که تا حاال ند ستادی روبه روم ا ی با خوشحال رها
 دستشو سمتم دراز کردو باهاش دست دادم  ییخوشرو 

 خوشوختم یلیمن آرتام نامدار هستم از مالقاتتون خ ی_سالم عرض شد جناب تهران

 اوردم یاما به جا ن  دی_لطف دار

از من جلوتره   یچندترم هیمن هستن البته درشرف گرفتن دکتران  یهمکالس  شون ی_ارها
 شده   یکیها   سانسی چندتا از واحداش با فوق ل هیاما 

 دارن  فی _به به پس دکتر تشر

 مهندس  کنمیم  ی_هنوز دکترامو نگرفتم در محضر شما بنده شاگرد آرتام

داره با   دمی شدم مشکوک به سمت رها برگشتم که د یجور هی ختنشیزبون ر نهمهیا از 
به خودش اومدو   عیسر  کنمی دارم بهش نگاه م د ید  یوقت  کنهیلبخند به منو آرتام نگاه م

 قدشو راست تر کرد  کمی

مثل   یی شرکت ها  میبر نکهیبهمون داده شده ا تیفعال هی_بابا از طرف استادمون  رها
و   میکنارشون باش  ای  میخودمون جلو ببر ایحاال   میری بگ لی پروژه تحو  هیازشون   نجایا

  میگروه افتاد  هی ینامدار هم تو  ی بودن منو آقا  نترنیمثل ا  ییطورا   هی میگزارش رد کن
شرکت    می ای سر ب  هیدارن گفتم اول  یساختمان ساز  تما شرک  نی مادرشون ع  شونیا

 نه ا ی  دیبهمون بد ی تیمامور نیهمچ  هی  دیدونیم قی مارو ال  مینیشما بب
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داخل اتاقم رفتم بهشون تعارف کردم که هردوشون   یباال دادم به سمت مبل ها  ییابرو 
  هیهم انداختم   یرو  شهی مبل روبه روشون نشستم پاهامو مثل هم یکنار هم نشستن رو 

 پام قرار دادم  یدستمو رو  یکی دسته مبل گذاشتم و اون   یدستمو رو 

به خصوص   یکارو دار نیا یبه نظرم آمادگ  یکارو انجام بد ن یروز ا هی  دیباشه با  ی_هرچ
 که از تو چند ترم باالتره  یهمراه دار   هی نکهیا

  هیکه داشت  یو ته چهره ا   یرنگ یاون چشما   دنی چرا با د دونمی زد نم یلبخند  آرتام
  ییجا  کردمی فکر م یاما هرچ دمیجا د  هیاون چشمارو   کردمیشده بودم احساس م یطور

که اصال ازش   ضی بود و هم آشنا دو حس ضدونق  بهیهم برام غر یعنی  د یرسیبه ذهنم نم
 اومد  یخوشم نم

  اتیبود که از تجرب نیهدف منو دخترتون ا تشی راس یجناب تهران دی _شما لطف دار آرتام
  میشما بزرگوار استفاده کن

 ؟ ی پروژرو به عهده گرفت تی_شما تا حاال مسئول 

 بله  ی_دو سه بارآرتام

 چندتا پروژرو به اتمام رسونده   هی نجایو هم ا  هینامدار هم ترک ی_بابا آقا رها

 باال دادم  ییابرو 

 د یندار یاز یمن ن ات یبه تجرب گهی پس د نی_آفر 

   دی _نفرماآرتام

  ری هستن با عمو ام یاردی لیبزرگ و چند م یوژه دستمونه پروژه ها چندتا پر  هی_خب 
 ینباشه و هم ب نیکه هم سنگ کنهیم  یاز پروژه هارو بهتون معرف  یکیحرف بزن اون  

 ارزش نباشه  

 د؟ یپروژه بهمون بد  ه یخودتون   ستیبهتر ن ر؟نهی _عمو امرها
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 شده؟  یزی _چرا؟چ

 شده باشه   ی _نه باباجون چرها

شما   یبه نظرم اونجا برا  دی)...(بزنیسر به پروژه ساختمون تجار هی دیتونی_باشه پس م
اون پروژه شما   یرسما مهندس ها  ینطوریا  ذارمیم  ارتونی در اخت اتشویبهتره تمام جزئ

 د یشیم

  توننیبهتر از من م  شونیبه نظرم ا  دینامدار ثبتش کن ی به اسم آقا شهی_بابا اگه مرها
 رم یگی م ادی م ازشون کار باشن من یرو

خواستم که  یگفتم و از منش یرفتم باشه ا   زمی مبل بلند شدم و به سمت م  یرو از 
کردن   یبهشون نگاه کردم که با ذوق بهم نگاه  ی چشم ریز  ارهیپرونده اون پروژرو برام ب

  یبه خرج نده آرسام اونا فقط همکالس تینگاهشونو از هم گرفتن حساس عی بعد سر
 بذار کنار اتوی پس منحرف باز  یبود رتو که روشنفک ستین نشونیب میز یهمن چ

 ؟ ی ریخودت م ایخونه  یگرد ی_با من برم

 ه؟ یک دیدونیشما م م یمهمون دار گفت یمامان م  رمی _نه خودم مرها

 تارا بهت گفته باشه کردمیفکر م انی_آره خونه عموهات م

 خبر باشه  یبهم نگفت درواقع اونم فکر کنم ب ی زی_نه تارا چرها

 داره؟ یاز شرکت ما پروژه برم  کنه؟اونمیکار م یاون چ ی_راست

  شی داده که از شرکت اونا استفاده کنن همگروه شنهادیبهش پ شی_نه تارا همگروه رها
 کاراس  نیداره که تو ا  ییدا هی

 پروژه برداره   نجایاز ا  تونهی _به هرحال اونم م
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بلند شدم و پروندرو ازش گرفتم به سمت اون دوتا رفتم که هردوشون   یورود منش با
پروندرو به سمتشون گرفتم که آرتام از دستم گرفت   ستادن یباهم بلند شدن و روبه روم ا 

 شد  رهیدستش خ یتر شدو به پرونده تو   ینگاهش جد کمیو بازش کرد 

 پروندس  نیاون مسئول ا  دی با مهندس راد حرف بزن شتریب اتیجزئ ی از پرونده برا   نمی_ا

 آب دهنشو قورت داد رها

 زنمی خودم حرف م ری _شب با عمو امرها

  هی بزرگ یلیخ یپروژه تجار هی ن ینظرم ا م؟بهیسر به پروژه هم بزن هی  شهی_مآرتام

از  دی شروع کن نیبا هم د یبردار بلند ی پله ها دیتجربه کسب کردن به نظرم با  ی_برا 
 د ی ایپسش برم

 مینکن دتون یناام دوارمی_چشم امآرتام

   نطورهی_هم

دوشش انداخت که باعث شد توجه منو آرتام به سمتش جلب   یبرداشتو رو فشو یک رها
 لبخند روبه هردومون گفت: هیبشه با 

کن   یخوب بررس اتویبمون جزئ  نجایبه مامانم کمک کنم شمام ا کمیبرگردم  دی_من با رها
   میبردار  نویبده که اگه صالح بود هم حیبه پدرم توض

 روزخوش  ستین  ی_باشه مشکلآرتام

 _مراقب خودت باش دخترم خدافس 

لخت و    یبهش نگاه کردم موها  میمبل نشست  یرفتن رها همراهه آرتام رو  رونیب با
حس    هیچرا  دونمیو قد بلند نم دهیورز  یکلیبا ه  ینگر یداشت چشما  یرنگ یمشک
 شناسمشی م نکهیمثل ا   ییحس آشنا هیبهش داشتم   یخوب
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 یشوخ هیارد یلیپروژه چند م هی نی د؟ایکنیم  سکی راحت ر نقدریا  شهی_شما همآرتام
 ی جناب تهران ستین

از  دیتونیبه نظرم م یبه دل کار بزنه شمام کنارش ینطوریدخترم نترسه و ا خوامی_م
 ...نکهیمگر ا دی ای پسش برب

 د یمطمئن باش میتونی_نه مآرتام

 ؟ ی_چند ترمه که با دخترم همکالس هست 

 شه یم  یپنج ترم هی بای_تقرآرتام

 باال دادمو مشکوک بهش نگاه کردم   ییابرو 

 باشم  دهیدور شمارو د  ادی نه ز  ییجا هی  کنمیبرام آشناس احساس م افتونی_ق

   کنمیم  ارتی بارمه شمارو ز   نی_اما من اولآرتام

نکردم آرتام دوباره   یتکون دادم و اصال به هول شدنش توجه دی به نشونه تا یسر
کردم   یدگیخودم رس ینشستم و به کارا  زمی مشغول مطالعه شد منم بلند شدم پشت م

 دم یجا د  هیرو  پسر نی من مطمئنم ا  ارمی آخرش سر از ماجرا درم یول

 

 )رها( 

لبام نشوندم    یرو  یبه سمت سالن رفتم لبخند  داشتمیهارو برم یاسموت ینیس  کهیدرحال
 یباهم سپر  یشادو محشر یفضا  هیاومدن خونمون   یعموهام م یوقت شهیهم

   شدمی خوشحال م یلیخونشون خ میما بر  ای  ان ی قراره ب دمیشنیم  یکه وقت میکردیم

 کار ساختش تموم نشد؟  یعمو اون برجه که قولشو داده بود  ی_راستکانیآ

 خب  یگرفتی_نه هنوز،از پدرت سراغشو مبابا
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مهندس    نیمن از ا کنهیفکر م  دونهیفقط عمو آرسامشو مهندس م شونی_اری ام  عمو
 صدقه بهش مدرک دادن  یکه از رو   امیقالب

 ه یچه حرف  نی_عه بابا اکانیآ

   ره ی گیکه خندم م دیحرفارو نزن  نیا یمن  ی_شما عمو مهندس جون جونتارا

 واقعا مدرکتو صدقه بهت داده باشن   دی_از کجا معلوم شا اشاری  عمو

  الیخیبده اما با اومدن من ب  اشارویگرفتم که خواست جواب عمو   ریعمو ام  یبرا  رو ینیس
 زد  یبردو لبخند یاسموت وانیشد دستشو سمت ل 

شب   ای من چپ شده  یچشم ها  دونمینم ی_به به چه خوشرنگ هم هست ولری ام  عمو
 عصاره اژدها؟  ایاالن   هی چا  نیگرفتم ا  یکور

که کنار دست عمو بود  کانیآ  دنیخند ریحرف ام   نیا  دنیکردم همه با شن یخنده ا  تک
 خودش برداشت همزمان روبه پدرش گفت:  ی برا وانی ل هی

 یطالب  ی،اسموتیاسموت گنی نه عصاره اژدها بهش م هی نه چا  نی_باباجون ا کانیآ

   چسبهی_هوا گرمه م

  یاز صدقه سر  نارویا تونهیحال یلیخ دیدستتون درد نکنه فکر نکن یعال  میلی_خری ام  عمو
 شاپ نبود قهوه خونه بود  یواال زمان ما کاف دی بلد دیر یکه م ییشاپا یکاف نیا

  زی م یرو  روینیخنده س ریلنار زدن ز چشماش گرد شد مامانمو زن عمو گ انایعمو ک زن
 کردم   ینشستم تک خنده ا   کانی گذاشتمو کنار آ

  یکاف م یرفتی وقتا م یلیمنو بابات خ گفتی_مگه شما چند سالتونه عمو؟اتفاقا مامانم م
 کردن ی مردم مراعات م  ی جلو ینطوریتا باهم دعواشون نشه ا  میزد ی شاپ حرف م

باهم بحث   یلیپدرومادرم خ لی مزه مزه کرد اون اوا   شیاز اسموت کم ی دویخند بابا
برن   دادنیم  حیحرف بزنن ترج  یزیدرباره چ خواستنیم یوقت نیبه خاطرهم  کردن یم
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واقعا روده    کردنی م فی ازدواجشونو برام تعر  لیخاطرات اوا  نشستنی م  یشاپ وقت یکاف
 بامزه بود  یلیخ شدمیبر م

شاپ باهاشون   یکاف یخودمم تو  زیر عزهمس  نیهم  نیفرما ی_مادرتون درست مری ام  عمو
بهش  ادیب  پیپسر جنتلمن خوشت هیبود   نی آشنا شدم کنار مامان تو نشسته بود منتظر ا

 ازدواج بده  شنهادیپ

وقت قسمت من    چیمتاسفانه ه  پیپسر جنتلمن خوشت نیا  گهی راست م زمی _آره عزانایک
 نشد هنوز تو حسرتش موندم 

  میبا لبخند به سمت اون دوتا برگشت موی همزمان به سمت هم برگشت کانیتارا و آ منو
 یعکس العملش چ ننی نگاه کردن بب ریخنده و به عمو ام ر یو بابا زدن ز  اشاریعمو  

 شت برگ اشاری شد بعد به سمت بابا و عمو  یجد  کمینگاهش   ریباشه عمو ام  تونهیم

 ازت بچه دارم    فیسوال ح  ریز  برهیم یسال چه طور نهمهیمنو بعد ا  دینی_ببری ام  عمو

 زم یهمسر عز  کنمیدارم تحملت م  نهی_منم به خاطرهمانایک

 یبساز تا بسوز  نطوری _دست شما درد نکنه پس همری ام  عمو

  کانی به سمت آ دیزن عمو هم خودش خند  یحت  دنیبه خند می شروع کرد  هممون
 گفتم:  کانیبزرگترا به آ یتوجه به حرفا  یبرگشتم و ب

 د؟ یکنی بحثا تو خونه هم م نیمامانتو دوست داره از ا  یلی_عمو خ

من نه بچه بابامم نه مامانم از تو    دمیفهم شی چند روز پ نی_تا دلت بخواد همکانیآ
 شدم:/  دایجوب پ

 ی بوده باشه که تو توش جا شد  یجوب بزرگ  د ی_باتارا

 ی _دارم برات فسقلکانیآ
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هاشونو    یهمه اسموت بایگذاشت تقر  زیم  یشدشو رو  ی خال یاسموت وان یل  دویخند تارا
خورده بودن مامان همراهه زن عموها بلند شدن رفتن آشپزخونه تارا هم بلند شد 

که حرفاشون توجهمو جلب  زدیداشت حرف م اشار ی جمع کرد بابا همراهه عمو  وانارویل
 کرد 

 داره   یهم بگو چه اشکال  ری _نه به اماشاری  عمو

 کرد؟  دای_تارا پروژه پبابا

قراره جور کنه منم اتفاقا   شی_اتفاقا امروز دربارش باهام حرف زد گفت همگروه اشاری  عمو
خراب کنه خسارت   رویز یچ هی  ترسهیدادم قبول نکرد گفت م شنهادیخودمونو پ یپروژه ها 

 به شرکت وارد بشه یادیز 

باهاش حرف بزن اگه   میمراقب میخودمونم کنارشون ستی مهم ن ادی_به نظر من که ز بابا
 سراغ شرکت خودمون  ادی نکرد ب دایپ

 د؟ یزنی حرف م یراجب چ دی_دار ری ام  عمو

 صدا زدم  رو یوسط حرفشونو عمو ام  دمیپر عیسر 

 عمو جون قراره من راجبش باهاتون حرف بزنم یچی...هیچی_ه

وقتا که   یبعض دیابروشون باال پر  هیهمزمان به سمتم برگشتن هردوشون   کانیو آ  عمو
 کنمینگاه م ری عمو ام ی ها  یدارم به جوون  کردمیاحساس م کردمینگاه م کانیبه آ

 گوشم با توهه  زم ی_بگو عزری ام  عمو

توجهش به  کانینشسته بود نشستم آ  ری عمو امزن عمو که کنار  یقبل   یشدم و جا  بلند
استرس گرفته بودم   کمیهم توجهشونو دادن به ما   اشاری سمتمون جلب شد بابا و عمو 

نشون   ی قرار بود چه عکس العمل  دیفهمیم یوقت  دونستمیبود نم کان ی درواقع علتش آ
 بده 
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  میری بگ لی پروژه تحو  هی  دیبهمون دادن که با تیفعال  هی...ما از طرف دانشگاه  زهی_عمو چ
   میمدت سرپرستش باش هی  موی گزارش براش رد کن

  شهی من سبک م  یکارا  ینطوریمارو بردار ا  یاز کارا  یکیخوبه  یلیخ  نکهی_خب اری عموام
 زنم یخودمو باد م زمیپشت م کمی

 )..(بهشون دادم که دست توههی_پروژه ساختمون تجارآرسام 

 د؟ ی ایاز پسش برب دیتونیم هینیخوبه پروژه سخت و سنگ یلی_خری ام  عمو

پسر که از من چند ترم باالتره هم کنارم هست اون تجربه   هی  ستمیمن تنها ن  تشی _راس
 کار داره   نیا  ی تو

 حرفم جا خورد مشکوک بهم نگاه کرد   نیاز ا  کانیآ

 ؟ یگی م توی_همگروهری ام  عمو

 _بله مهندس نامدار 

وگرنه فورا عکس العمل نشون   دونستیآرتامو نم یلید فامنگاهش مشکوک تر ش کانیآ
 بود زیت یلیچون بابام خ ز یبه همه چ زد یگند م ینطوریا  دادیم

ثبت شده    یشرکت یاسم نیهمچ هیدرسته؟فکر نکنم به   هی_حتما مهندس جوونری ام  عمو
 آرسام؟   گمی باشه درست نم

 ن ی_نه از خودش شرکت نداره مادرش شرکت داره اون فقط مهندس پروژه هاست همبابا

خب از نظر   رسهی بعد از مادرش اون شرکت به پسرش م کنهی م ی_خب چه فرقری ام  عمو
سامانه ثبت کنم    یتو  دیخودمم هواتونو دارم فقط پروژرو با  ستین ی من که اصال مشکل

 م؟ یپروژرو راه ببر  یبه اسم ک

 رت دادم خواستم لب باز کنم که بابام زودتر از من به حرف اومد دهنمو قو آب
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هم بهش بده البته خودتم حواست بهش باشه پسر    اراتوی_آرتام نامدار همه اختبابا
باال   یالک نطوریکه دستم اومد هم دادیم  ینظرات هی و   د یپرسیم ییسواال   هیامروز  هیکاربلد

 اسم مهندس برازندشه ومدهین

اسم آرتام به سمتم    دنیبود که با شن کانیآ  یفقط نگاهم رو دمیشنینم ادیبابارو ز  یحرفا
 دونمیناراحت بهش نگاه کردم من نم کمیو  یشد با نگران رهیبرگشت و سرد بهم خ

 یبحث هی رونیب میباهم بر شدیدوتا قرار م ن یهربار ا  ساختیچرا با آرتام نم کانیآ
 اومد   یم  شیپ نشونیب

که  یبچه باز  میپروژرو به اسمش انتقال ند  یبه راحت نطوری_به نظرم هماشاری  عمو
 بره   یرآبی ز  دیشا  ستین

که بتونه   ی شناسیم  رویکس قاتی رف نیبابا ب کانی آ کشهی پسرم زحمتشو م نوی_اری ام  عمو
  ای خالفکار  هیسامانتون اسمش به عنوان   یتو  نه یبب ره؟مثالیپسررو برامون بگ نیآمار ا 

 نه ا یشده باشه هست   ت یو ازش شکا  کنهیکاره پروژرو ول م مهیکه ن یکس

 گفت  یتوهم رفت نگاهشو از پدرش گرفت و چشم شتریاخماش ب کانیآ

 ست ی ن یطور آدم  نی ا  دمیکه من امروز د یپسر نی_ابابا

  ینطوریا  نکهیلبام نشست از ا   یرو یظیبه سمت بابا برگشتم ناخواسته لبخند غل عیسر 
از آرتام خوشش اومده    کردیم فی نفر تعر  هیاز   ای مهندس   هیمثل بابام که سخت از  یکس

 بود خوشحال بودم 

   ادهیعمو گرگ ز  دیاعتماد نکن  ی_به راحتکانیآ

برگشتم که نگاهش سردو   کانیبه نشونه آره تکون داد با اخم به سمت آ  یسر بابا
 خشک شده بود 

 د یها چک کن یسابقه کار  یبهتره خودتونم تو  یول رم یگی_من آمارشو م کانیآ

 د؟ یکنیم ییبحث و جنا د ی_چرا دار



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

114 
 

 ؟ یکنیراحت بهش اعتماد م نقدریا  ی_تو چرا دارکانیآ

همه  شهینم لی دل یسی تو به همه مشکوک باشن چون پل نینداره همه ع ی_لزوم
 خودت آدم درستکار  یکالهبردار باشن دوستا  یشناس یکه نم  ییآدما

 ی خودت ندهیپس مسئول مشکالت آ _باشه کانیآ

رفتنش نگاه کردن همه   ری با حرص بلند شدو جمعو ترک کرد همه با تعجب به مس کانیآ
جمعو ترک   شهیمنو خودش هم نی ب یخاتمه دادن به بحث ها یبرا کانیآ  دونستنیم
  ینگاه جد هیعادت داشت بابا به سمتم برگشت    یاز همون بچگ  نویتا دعوا نشه ا  کردیم

 بهم کرد 

 دو سال از تو بزرگتره   کانید؟آیکن یباهم بحث م نقدریچرا ا  دیبزرگ شد  گهی_رها شما دبابا

 بگم چشم آره حرف تو درسته   گهیم  یچون هرچ شهینم لی _دل

  نکهیا  ای می اعتماد ندار تی به همگروه نکهی؟ایدلخور ی_عموجون االن تو از چاشاری  عمو
 کاراس؟  ری گیپ کانیآ

که   ستین لش یدختره منه فام هیاون پسره فقط همگروه دی_بحث و لطفا بزرگ نکنبابا
ساز    ساختنیهم باهم نم یدوتا از بچگ نیحساس باشه ا   ییزای چ نیهمچ هی  یرو

 نه یا  لیدل  زدنیمخالف همو م

 کو؟  کانی_آانایک

 باز قهر کرد رفت  تون ی_پسر ناز ناز 

 ی _حتما باز سربه سرش گذاشتآرام

 بلند شدم خسته روبه همه گفتم:  می صندل  یاز رو کالفه

 ر یخستم شب بخ  خورمی_من شام نم
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به سمت اتاقم رفتم اه پسره نفهم  عی بزنه سر یاجازه بدم حرف ی به کس نکهیا  بدون
  ن یاز ا  یکی  یو نفهم بودنشون اعتراف کن شعوریبه ب دی عده آدم هستن با هی شعوریب

کارارو   نیا  نیپره به خاطرهم یدلش از چ دونمیموزماره من که م کانیآ نیآدما هم
درباره آرتام حرف   ینطوریارث باباشو خورده ا انگارپسره خرفت شبمو خراب کرد اه   کنهیم
 :/ زنهیم

 

 )آرسام( 

آرتام   میبود ستادهی اختش بودن اکه درحال س یکاره ا  مهین یساختمون تجار یرو  روبه
  دادی رها هم کنارشون بودو با دقت به حرفا گوش م زدیحرف م ییداشت با مسئول اجرا 

  یبود وقت ریام نیباعث شد به سمتش برگردم ماش نیماش  هیتوقف   یصدا  نیدر اون ب
 شد به سمتمون اومد  ادهیپ ن یاز ماش

 اومدم   یمن نم گه ید  یینجایتو ا دونستمی_عه اگه مری ام

 یبهتره با آرتام آشنا بش ی _نه خوب شد که اومد

  زدویآرتام که داشت حرف م  دنی که اشاره کرده بودم برگشت با د یبه اون سمت ری ام
 د یابروش باال پر هی کرد یم  ینقشرو بررس

 ست؟ یجوون ن  یاد یز  شونهی_پس مهندس نامدار اری ام

 و شش سالشه ستی_ب

 _آقازادس؟ ری ام

 ده یبا پول خودش خر  گفتی رها م سیاون مشک نشمیداره ماش ی_آره خونواده پولدار 

سن بخره به نظرم پسر با جربزه   ن یا  یتونسته سوناتا با پول خودش اونم تو   ی_وقتری ام
 ه یا



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

116 
 

 هم به سمتم برگشت و منتظر بهم نگاه کرد  ری ام د یابروم باال پر  هیبرگشتم  ریسمت ام به

 ادته؟ ی  میکرد سی سالمون بود اون شرکتو تاس  کی  ستوی ب اشاری_منو تو و  

االن    کردیفرق م کمیدورو زمونه ما   یاز طرف  میاما ما سه نفر بود  قیرف دونمی_مری ام
پسره معلومه کار   نی اما ا یاقتصاد  ط یشرا  نیسخت تر شده اونم با ا  کمیشرکت زدن  

 بلده 

 سمت   نیا  انی نکن از خودش در بره دارن م فیازش تعر  نقدری_باشه ا 

 دم ی_باشه االن بهش فحش مری ام

حرص بهش نگاه کردمو رومو ازش گرفتم رها و آرتام به سمتمون اومدن هردوشون   با
 ستادی سرشون بود آرتام نقشرو لوله کرد و روبه روم ا د یسف یمنیکاله ا 

 کنم یم  یپروژرو سرپرست نیبه بعد من ا  نی از ا  دی_مهندس اگه اجازه بدآرتام

  نیا میتونیم  یبه راحت دیبهمون داد رویپروژه ا  ن یهمچ هی_بابا استادم اگه بفهمه رها
 م یترمو پاس کن

 بردو باهاش دست داد  ری شده بود دستشو سمت ام ری که تازه متوجه ام آرتام

 درسته؟  دیمهندس راد باش  دیا _من آرتام نامدار هستم شما بآرتام

 _بله از مالقاتت خوشبختم ری ام

 د یممنونم که درخواستمونو قبول و بهمون اعتماد کرد  یلیخ ن ی_همچنآرتام

بهت اعتماد داره منو   یبا دختر نداشته خودم نداره وقت یفرق چیرها ه تشی_راسری ام
   میکنیپدرشم بهت اعتماد م

  میاورد یبه دست ن یبه راحت مونو یاز شرکت ما به دور از انتظاره سابقه کار   یکار نی _همچ
 د یازش استفاده کن یبه خوب دوارم یهم که براتون باز شده ام یریمس  نیا
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 بابا  دی_شک نداشته باشرها

 میکنی نم دتونی_ناامآرتام

 

 )رها( 

محکم    موی ال آورد دستمونو با ی به سمت آرتام برگشتم با خوشحال ریرفتن بابا و عمو ام با
اونم از   دمیبود خند ختهیبه دلم ر ریکه از اتفاقات خوب اخ یقد هم با ذوق  میزد

 دیگنج  یتو پوست خودش نم  یخوشحال

 کنم ی_فکر کنم کم کم دارم توجه باباتو به سمت خودم جلب مآرتام

 د یپشت گردنش کش یکردم که دست یخنده ا  تک

  یکارم ول یخوب تمومش کنم رها شده شب و روز خودم باال  دی پروژرو با نی _اآرتام
 ینطوریشانس بزرگه که خدا به من داده ا  هی ن یا  فتهیب یاتفاق نی تر  کی کوچ ذارمینم
 دوماد شدنشو دارم   اقتیخودمو به بابات ثابت کنم که ل تونمیم

ختم که  اندا نی گرفتمو سرمو پا یلباش نشوند دل ضعفه خاص  یرو  یبعد لبخند گنده ا  و
  یچونم بردو به آروم ریز  یتر شد دستشو به نرم  کی قدم بهم نزد   هی دیآرتام هم خند 
 سرمو باال آورد 

اما صبر   جنگمیبه دست آوردنت م یرها شده برا دمیوقت از دستت نم چی_هآرتام
 که زمان مارو بهم برسونه  کنمینم

به ما   یکس دید  یبه اطراف نگاه کرد وقت کمی دستمو گرفت   یزدم که به آروم یلبخند
 سرخ شدمو رومو ازش گرفتم   یکه حساب دیدستمو باال آوردو روشو بوس کنهیتوجه نم

هم باعث    رمیدل ضعفه بگ شهی بشم که هم باعث م دنتیخجالت کش نی _قربون اآرتام
 ره ی خندم بگ شهیم
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رفت   نشی بهم زدو به سمت ماش یچشمک دیچپ بهش نگاه کردم که خودشم خند چپ
عقب انداختو به سمتم   یصندل   یسرشو همراهه نقشه لوله شدرو رو   یرو  یمنیکاله ا 

 برگشت 

 مامانم شیپ  میبر  دینرفته با  ادتی_قولمونو که  آرتام

 استرس دارم  کمینرفته فقط  ادمی_نه 

آب   یکه چند تا بطر یدیاز مال من سخت تر نبود د _استرس نداشته باش کارت کهآرتام
 شرکت با پدرت روبه رو بشم امیسرد خوردم تا تونستم خودمو آروم کنم اون روز ب

 ن یآفر  یخوب حرف زد  یلیخ ی_ول

 گرفتم   ادیحرف زدنو   ینطوریسرچ کرده بودم تا ا  نترنتیتو ا  ی_شب قبلش کل آرتام

 _خوبه پس مالقات با پدرم باعث شد مطالعت باال بره 

 پروفسور شده باشم   هیمن  میکه بچه دار شد یتا وقت ی_فکر کنم زنم بشآرتام

  یصندل  یسرم برداشتمو رو   یخودم رفتم منم کالهمو از رو  نیبه سمت ماش دمویخند
 عقب انداختم در جلورو باز کردمو با ناز بهش نگاه کردم 

 نه ای  کنهیپسندم م نمیامانت ببم  شیپ می_پس بر 

 یکار کن  ینره چ ادتی شهی_باشه مثل هم آرتام

   ی_اوک

حرکت چرخوندم پشت سرمم آرتام    هیکه شدم دنده عقب گرفتمو فرمونو با  نمیماش سوار
  یزدم از تو ی داخل گوشم وصل کردمو لبخند یتماس آرتامو به هندزفر  عی راه افتاد سر 

 م یزد یباهم حرف م یموقع رانندگ  شهیپشت سرم بود هم جلو بهش نگاه کردم که نهی آ

بهش نشون   ندشویعروس آ  یی خوا یم یبهش گفت نکهیدرباره ا شبی_خب حاال مادرت د
 گفت؟  یچ یبد
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 داشت   جانیه یلیامروز خ   یخوشحال شد برا یلی_خآرتام

 ستم یجلو من که آدرس شرکت مامانتو بلد ن فتی_تو ب

 _باشه آرتام

  هیباال برد  کمیجلو چشمشو   یدود  نکیزدم که ع یکنار دستم افتاد بهش لبخند آرتام
کرد و جلوم افتاد    شتریسرعتشو ب  کمیچشمش گذاشت  یجلو  نکشوی چشمک بهم زدو ع
بود   گهیطور د هیدوسش داشتم کنارش  یلیبزنم خ یکاراش لبخند  ن یکه باعث شد به ا 

 نبودم  نطوریا  کانیکنار آ  که کردمیم  افتی ازش در یب یعج یحس ها  هی

 _هوا اون پشت خوبه؟ آرتام

 _محشره هوا جلو چه طوره؟ 

 نمینگاه کنم بب نتیبه ماش ن یداخل ماش نهی آ ی از تو   دیهمش با  ست یبد ن ادی_ز آرتام
 نه  ای  یپشت سرم

 شرکت بابام  ییا یکردم که ب تی راض یبا بدبخت  ستمی تو ن نیکه فرار کنم ع ستی_قرار ن

 حد استرس نگرفته بودم  نی به عمرم تا ا یعنی دمیترسیه م_خب حق بد آرتام

آرتام هم   میاتوبان افتاده بود یکردم چون تو   شتریسرعتمو ب کمیکردمو   یخنده ا  تک
 کرد    شتریسرعتشو ب

 توهه   لی باب م نجای_اآرتام

 داشته باش حاال  روی_اوهوم رانندگ

همون لحظه اونم   کنهیآرتام سکوت نم دونستم ی کردمو ازش سبقت کردم م شتریب سرعتو
چون هم سرعتمون باال بود  کردمیکردو کنار دستم افتاد بهش نگاه نم  شتریسرعتشو ب

 حواسمو پرت کنه   خواستمینم نکهیخطرناک بود هم ا 
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  یولرمعم ی غ کمی میهم هیشب یلیمنو تو خ کنمیوقتا با خودم فکر م یبعض یدونی_مآرتام
 ست؟ ین

 گه ید  نینطور یهم ا  ی گمشده ها مهی_خب ن

  هی  کنمیوقتا که بهش فکر م  یبعض میهست  یرمعمولی غ یادیز  کم ی_نه آخه ما  آرتام
 حد تشابه؟  نی برام ترسناکه آخه تا ا ییطورا 

  ییزا یچ ی هامون،رفتارامون حت  قهیدمون،سلیطرز عقا   گهیبهم م نویهم شهی _تارا هم هم
 م یشیهم م یبرا  یخوب  یجفت روح می که بهش عالقه دار

 یهنوز آقاتو نشناخت یدی _تازه کجاشو دآرتام

من   یهمه راهو فعال هفت خان رستمو بگذرون بعد خودتو آقا  نی ا  رهیم  ی_اوه اوه ک
 فرض کن 

 دست راست   چیکه،اتوبان تموم شد بپ یمن ی_اولو آخرش برا آرتام

کم   میشدیم  کی نزد یچون به جاده شهر میآورد  نی پاسرعتامونو  کم یگفتمو    یا باشه
  شدی کم داشت شلوغ م

 دم؟ یپروژه تو دست باباشو دزد  د یچه خبر؟فهم  کانی_از آآرتام

  یگرفته شد از اون شب  کمیچهرم ناراحت و  دیلبم ماس یلبخند رو  کانیافتادن آ   ادیبه  با
  دهینه همو د  میداشت یباهم نه تماس گذشتیم ی سه روز   بایکه باهم دعوامون شد تقر 

 سابقه بود   یواقعا ب  نیکه ا  میبود

 د ی_آره فهم

 _خب عکس العمل؟ آرتام

 _دعوامون شد  

 _سر من؟ آرتام
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 م یساز یباهم نم کمی  کانی_نه کال منو آ

 د؟ ی نکرد ی_خب هنوز آشت آرتام

 _نه

به تارا هم   ذارمیقرار م  هیفردا عصر باهاش  یبرا  زنمی_پس من امروز بهش زنگ مآرتام
 چه طوره؟  کنمیدعوتش م زنمی خودم زنگ م

 بدونه شتریمدت ازم دور باشه تا قدرمو ب هی _نه ولش کن بذار 

 کشم یدارم نفس راحت م شیآخ  گهی م کنهیتو فکر نم  نیع نطوری_به نظرم اون االن ا آرتام

   شعوری_ب

 خودمم خندم گرفته بود   دی خند آرتام

 زم ی دارم رها قطع کن عز  ی_پشت خطآرتام

 ی _باشه فعال با 

 ؟ ی احساس یب نقدریچرا ا بوسمت ی_بگو مآرتام

   یحرفا فعال زوده همون فعال با نی ا  یبرا ری_نخ

 بچسبون تنگش خب  یزمیعز  هی_ آرتام

 نره جناب مهندس  تی_پشت خط

کردم همونطور که  میزدمو حواسمو جمع رانندگ  یتماسو قطع کردم لبخند  دمو یخند بعد
  دهیبه کجا کش کانیمنو آ   نیکه واقعا ته رابطه ب  کردمیفکر م نیدنبال آرتام بودم به ا

با آرتام   کانی رابطم با آ شه؟برعکسیبحث و جدال به کجا ختم م نهمه یا  شه؟آخرشیم
  میکرد یهم فکر م ن یع میزد یهم حرف م  نیوقتا ع  یلینکه خیبه خاطرا  دینبودم شا  نطوریا

به  میهم بود  هیشب یلیمنو اون خ  گفتی آرتام راست م میکرد یهم رفتار م نیع یو حت
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 دیچیآرتام پ دم یبود به خودم که اومدم د  یخوشبخت شدنمون کاف یبرا  نینظرم هم
  نیکنار ماش  نمویاشم  دمویچیکه معلوم بود متعلق به شرکت مادرشه منم پ نگیپارک ی تو

شد اما    اده یپ نیبرداشتم آرتام هم از ماش فموی شدمو ک ادهیپ نیاون پارک کردم از ماش
 زنه یمعلوم بود داره حرف م

زنگ  یکار...باشه کمک الزم داشت  یچ ییخوا یخودت راش بنداز منو م  گهی_نه د آرتام
 فعال  نمتیبیخب پس م یل ی...آها خ؟یکنیکار م  یمامان تو چ شی بزن...نه اومدم پ

دکمه   میسوار شد   مویکه قطع کرد به سمتم اومد باهم به سمت آسانسور رفت تماسو
 بسته شدن درو که فشردم به سمت آرتام برگشتم 

 استرس دارم صورتم خوبه؟   کمی_

 صورتش برام چند برابر بشه  تی بهم زد که باعث شد جذاب یلبخند  آرتام

   زمنیصورتت خوب بوده عز   شهی_تو همآرتام

 ره؟ ی_مادرت سخت گ

  یکنیکه فکر م  ییاز اون خانوم مهندسا یشیعاشقش م شینیمهربونه بب  یلی_نه خآرتام
 ست ین

همه به آرتام    میوارد شرکت که شد  میشد ادهیباهم از آسانسور پ دمی به شالم کش یدست
جنتلمن   هی  نیع شهیآرتام هم دادیم  ییاونم جواب همشونو با خوشرو  دادنیسالم م
  یرسم پیاما برخالف پدرم ت هیکارش جد  یمهندس که کامال تو   هی  نیع دکر ی رفتار م

که هردوش    زدیاسپرت م  پیت شهیاومد هم ی م شیکم پ یلیاما خ زدیم یعنی  زدینم
 اومد   یبهش م

 مادرم داخل هستن؟  یخ ی_خانوم مشاآرتام

 تو منتظرتون هستن  دی _بله مهندس بفرما 
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که معلوم بود   یبهم زد به سمت در اتاق یبخش نان یبه سمتم برگشت و لبخند اطم آرتام
در اتاق مادرشه رفت درو برام باز کرد و تعارفم کرد که برم داخل وارد اتاق که شدم با  

چشماش   دنمیزدم مادر آرتام با د یمادرش که سرشو باال آورده بود لبخند  دنید
 به سمتمون اومد  یبلند شدو با خوشحال زشیم  شتزد از پ یظی لبخند غل دویدرخش

 زم یعز  یخوش اومد   ییپسرمو جلب کرده تو ری که نظر پ یآرتام_پس دختر مادر

 گفت:  یبا لحن بامزه ا دادیتکون م دی به نشونه تا یدست به بغل  سر کهی درحال آرتام

 نداشت مامانم  یفرق چیه یتیکردنت با ترور شخص فی...تعرفی تعر ی_مرسآرتام

  نیمنم هم  دیگونمو بوس یبغل کرد رو  یآرتام منو به نرم یتوجه به حرفا  یآرتام ب مادر
بازوهام   یتر شد دستاش رو ظی بهش زدم که لبخندش غل ی کارو کردم لبخند خجوالنه ا

 بود  ستادهی خودش ا   یبودو منو روبه رو 

 _ماشاهلل خانوم مهندس برازندتهمادرآرتام

 خانوم نامدار دیدار_ممنون شما لطف  

 _اسمت رها بود درسته؟ مادرآرتام

 _بله 

 هستن  قهی خوش سل یلیمعلومه پدرومادرت خ یدار یآرتام_اسم قشنگ مادر

 اسمو برام انتخاب کرده    نی_پدرم ا 

حرفم تکون داد آرتام به سمت مادرش رفتو   دی به نشونه تا یزدو سر یآرتام لبخند مادر
خم بشه آرتام روبه من با   کمی رش بلندتر بود باعث شد بغلش کرد که چون قدش از ماد

 چشم و ابرو به مادرش اشاره کردو گفت:

 لنگه نداره    ایخودش که تو دن یبرا  هیعشق  هیمنه باور کن   گریج شونی _اآرتام
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دوست   یل یبهش زدم معلوم بود مادرشو خ یزیخودمم لبخند محبت آم دیخند مادرآرتام
 داره 

  دیکه به ام یینفرشم شما  نی که تو بغلمه دوم شونهیکه عاشقش شدم ا یزن نی_اولآرتام
 دیشی خدا در فاصله نه چندان دور همسرم م

 خنده آرتام باالتر بره   یانداختم که باعث شد صدا  نی با خجالت پا  سرمو

 خودش فرض کنه  یکه دوست داشته باشرو جلو جلو برا  ییزا یعادتشه چ نی آرتام_ا مادر

 مامان جون  ینیبیباور کن حاال م ستیفرض ن  ن ی_نه اآرتام

 زم ی عز یچه قدر کم حرف دینیبش دی ای آرتام_ب مادر

برداشتو گازش زد   زیم  یاز رو  بیس  هی نشستیمبل م  یزودتر رفته بود رو  کهی درحال آرتام
 گفت:  یالیخیهم انداختو با ب یپاهاشو رو 

 من  کل یباز نشده مامان زبون داره قد ه خشی_هنوز آرتام

پسره   رهیبهش رفتم که باعث شد مادرش خندش بگ یروش نشستم و چشم غره ا  روبه
 :/ برهی مادرش م یمنو جلو   یچه طور آبرو دارید نی تو اول نیبب شعوریب

 زبونش شدم   نیق هماول عاش  ی_ولآرتام

 د؟ یآرتام_هم ترم هست مادر

 مشترک افتاده  ا ی دوتا از درسامون با ترم باال یکی_نه 

بهتره کم کم دست   نهیا  ؟منظورمی تو با خونوادت حرف زد  زمیآرتام_آها خب حاال عز مادر
 میبه کار بش

که همون   ختیخودش ر یآب برا  کمیهول کردم آرتام هم معلوم بود هول شده   کمی
و کاکائو آورد بعد از    کسیم ی داره برامون کاف روی آقا که معلوم بود حکم آبدارچ هیلحظه 

 مرتبش کردم   کمی  دمویبه شالم کش یرفتنش آب دهنمو قورت دادم دست رونیب
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 ؟ دیشد  ینطوریا  کهویآرتام_شما دوتا چرا   مادر

 ...آخه... می_ا

 بگم یز یمنم هنوز نتونستم به پدرش چ یعنی_رها هنوز با خونوادش حرف نزده  آرتام

  میما امروز سر پروژه با پدرم حرف زد  کرد یصورتش دمغ شد انگار فکر م کمیآرتام   مادر
هردومون از  مینبود  شونیا  شی االن که پ م یزد ی نبود درواقع اگر حرف م نطوریاما ا 

 کرده بود:/  ممون یتقس یپدرم به قطعات مساو  مو یشده بود  نزو یساختمون آو 

 دکترام سخت تره:)  یاز درسا یعنی رو دارم   شیپ روی_مامان کار سختآرتام

 گه یمن با مادرت حرف بزنم؟اونم به پدرت م د ی خوایآرتام_م مادر

 بهتره   ینطوریخودم باهاشون حرف بزنم ا  دی_نه با

رفتار پدر   یخونه با خونوادت حرف بزن یامروز که رفت نی بهتره هم زمی آرتام_خب عز مادر
 رها جون باهات چه طوره آرتام؟ 

مردونه    یمزه مزش کرد از ژست ها کمیبرداشتو   زیم  یخم شد فنجونشو از رو  آرتام
اومد نگاهشو باال آوردو به   یخوشم م یلیکه فقط مختص به خودش بود خ یخاص

 سمت مادرش برگشت  

گفت نه روزه باهاش داشتم تونستم اعتمادشو   شهیکه م یچند برخورد   نیا  ی_تو آرتام
تفاوت   ینه سردو ب یمیگرمو صم ادیرفتارشم خوبه نه ز  کنهیجلب کنم روم حساب م

 کنهیباهام رفتار م یمعمول

گفتن کار سخت تر و   یبگذره برا شتر یزمان ب یکه هرچ  دیفکر کن نی به ا دیآرتام_با مادر
مدت با   نی بفهمه تمام ا یپدرت وقت ادیم شیپ ی شتریجواب بله گرفتن مشکالت ب یبرا 

 ی پس بهتره زودتر بهشون بگ شهیم  یعصبان یکرد  یو ازشون رابطتو مخف  یپسرم بود

  نی از ا ی آرتامو پس بزنه از طرف ایبابام مخالفت کنه   دمیترسیدهنمو قورت دادم م آب
  یاما من حت  یبعد به فکر ازدواج باش یبهتره درساتو تموم کن گفتیپدرم مکه  دمیترسیم
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رسما   یعنی  نیمونده بود بعد از اونم سه سال دکترا:/ا   یسال هیهنوز فوقمو نگرفته بودم  
 :)گه ی چهار پنج سال د

 رها؟  یتونی _مآرتام

انداختم کوتاه    نی من نگران بود نگاه کردم سرمو پا ن یباال آوردم و به آرتام که ع نگاهمو
 بازش کردم  یهم بستمو به آروم یچشمامو رو 

 کنمیخودمو م ی_سع

 

 

هم   یآب خوردم چشمامو رو  وانی تندتند چند ل دمویبه موهام کش یاسترس دست با
  یفقط قراره بر ستیکه ن ی رها کار سخت یتونی تو م  دمیکش قیبستم و آروم نفس عم

برم   خوام یباهاش م یکه بگ ستیقرار ن نیهم  یریازش اجازه بگ  یباهاش حرف بزن
 داره آخه یلیترس چه دل نهمهیخونسرد باشم ا  دی خارج آره با

 _رها؟ 

خندش گرفته بود به سمتم اومدو دستشو   افمیق  دنی سمت مادرم برگشتم که با د به
 سمت موهام آوردو پشت گوشم زد 

 ؟ یبهش بگ شما شهی_نم

   یاسترس داشته باش نهمهیا  ستین یاز یبهتره...ن یخودت باهاش حرف بزن  زمی_نه عزآرام

 ...آخه... یدونی_م

 باشه؟  ایب  یبابات توهم زود  ش یپ رمی_من مآرام

 _مامان توهم باهاش حرف بزن 
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 تو دلته  ی معلومه چ ی_باشه...قربون اون چشمات بشم که حسابآرام

پدرومادر  نی زدم بهتر یمشامم پر کردمو لبخند  یتنشو تو   یآروم بغلم کردم بو مادرمو
 شهیبودم هم یخونواده ا   ن یهمچ  هیداشتم چه قدر خوشحال بودم که صاحب  ارویدن

  تونستمیبودن نم میپشتم بودنو پناه زندگ شهی هم دادیم  یآغوش پدرومادرم منو تسل
 دم ی پرست یقلبم م  یاندازه تو  هیبه  وردوشون دوست دارم چون ه شتریبگم کدومشونو ب

 صدا نزنم بابات دوست داره قهوش تلخ باشه تلخ درستش کن   گهی_د آرام

 باشه چشم  دونمی_م

فنجون    ی کردن قهوه ها تو  یرفتن مامان به سمت قهوه سازمون برگشتم بعد از خال با
  ونی ز یاومدم به سمتشون رفتم بابا داشت تلو رونیاز آشپزخونه ب  دموی کش یقینفس عم

خانومانش کم نشده بود با ناز  یها تیاز جذاب  یزیمامان هم که هنوز چ  کردینگاه م
 هنوز متوجه من نشده بودن  دیچیپیم تره از موهاشو دور دستش    هیداشت 

 _رها تو آشپزخونس؟ بابا

 _اوهوم مامان

  ی بشه؟دار  یکه چ یچی پیدور انگشتت مموهاتو  ی نشست ینطوریمن ا  ی_االن روبه رو بابا
 ؟ ی کنیبرام ناز م

به نشونه آره تکون   یسر یسمتش انداختو با لوند   هیزد پاهاشو  ی لبخند محو مامان
 به بابا زد  یدادو چشمک

 ی دیقبل جواب نازامو نم نی که ع نمیبی_ممامان

 ست ی درست ن میبدم اما خب دختر بزرگ تو خونه دار خوامیکه م روی_جواب دادنبابا

منو آرتام هم   دوارمیزدم ام یناخواسته لبخند  نشونیب یاز رفتارا  دیخند ز یر زیر بعد
   دیبچمون وقت ازدواجش رس  یوقت یحت میعاشق هم بمون نطوریهم
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 قبل؟  نی ؟عید یاگه دخترمون خونه نباشه جواب م یعنی_آها  مامان

  دیکه نبا ی کار شمیچون بلند م یمن ناز نکن یبرا   نقدریحاالم بهتره ا قبل خانوم  نی _عبابا
 کنمی بکنمو م

زدو نگاهشو به سمت    یبابا هم لبخند  دیکه داشت خند  یخاص تیبا جذاب مامان
کردمو به سمتشون رفتم که توجه هردوشون به سمتم جلب شد   یبرد اهم ون ی زی تلو

 هم تعجب کرده بود کمیهردو با لبخند بهم نگاه کردن اما بابا 

 اره؟ ی پدرومادرش م یتا حاال دختر لوس من قهوه برا  ی_از کبابا

فنجونو   هیگذاشتم  زی م یرو  روینیبابا نشستم س کی مبل نزد   یکردمو رو یخنده ا  تک
به قهوه    دوی ابروش باال پر هی مامانم گذاشتم بابا    یفنجونو جلو یکی اون بابام و   یجلو

 نگاه کرد بعد نگاهشو به سمتم آورد 

 ؟ یبخر گهی د یکی  ییخوا یدلتو زده م نهیماش ؟نکنهیی خوایم  یمقدمه بگو چ  ی_خب ببابا

لبخند   هیمزه مزش کرد به سمت مامان برگشتم که با  کم یدستشو سمت قهوه بردو  بعد
هم تاب دادم بابا   یدلگرمم کرد دستامو تو  کم یتکون داد لبخندش  دی به نشونه تا یسر

 د یابروش باال پر  هیرفتارام بود   ن یکه متوجه همه ا 

 _درباره دانشگاس؟ بابا

 یی جورا هی_

جامو اونجا   دیکم کم با  گهید ؟چون ی تو شرکت کار کن ییا یب ییخوای...مشنومی_خب مبابا
 خانوم مهندس  یریبگ

گذاشت آب دهنمو قورت   زی م  یاسترس موهامو پشت گوشم زدم که بابا فنجونشو رو با
چرا   دونمی اما نم  زدمیباهاش حرف م یبا پدرم راحت بودم درباره همه چ شهیدادم هم

 استرس گرفته بودم  نقدری بود ا  یموضوع که اصل کار  هی  نیسر ا

 _خاستگار برات اومده؟ بابا
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تر   ینگاهش جد  کمیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که   کهویگرد شده  یچشما  با
 که از تعجب مبهوت بود گفتم:  یشده بود آب دهنمو قورت دادم و با لحن 

 بابا؟  ی دی_از کجا فهم

تو   نیع ی نطوریمسائل ا نیباشه و باباشو دق بده سر ا  طونی_دختر هرچه قدر هم شبابا
 شنوم یخب م شهیم یخجالت

بابا به سمت   کردمیخودم حس م یبا خجالت ازش گرفتم هنوز نگاهشو رو نگاهمو
 کرد  یمامان برگشتو تک خنده مردونه ا 

 دخترم ازم خجالت بکشه نگاش کن  شهی_باورم نمبابا

مامان    یاهش که روکه باعث شد بابا رنگ نگ دیزدمو سرمو باال آوردم مامان خند یلبخند
 کنه  رییبود تغ

 که باشه بحثش جلو اومد   ی_باآلخره هرزمانمامان

 ست؟ یزود ن کمی رها به نظرت  ینگرفت سانستوی_اوهوم...تو هنوز فوق لبابا

 میو باهم درموردش حرف بزن  رمی ...گفتم از شما اجازه بگدونمی_نم

...ثروت پدرومادرت که یکه دار یخاص یها  تیرها...جذاب  یستین ی_تو دختر معمول بابا
پسر گول   هی  شهیباعث م نای همه ا  رپاتیز  نیهمون ماش رسهی بعد از ما همش به تو م

منو مادرت دربارش تموم بشه بعد اجازه دارن   قاتیتا تحق یبهش دل ببند دیبخوره نبا 
   انیب

 ...یعنیما شرکت دارن   نیپولدارن اونام ع یلی_نه نه بابا...آرتام خودشون خ

حرفمو بخورم لب   هیتر شد که باعث شد بق یرنگ نگاهش جد  دیابروش باال پر   هی بابا
متعجب بود و هم    کمیبابا که هم  ینگاه جد  یگاز گرفتم و همچنان نگاهم رو  موینی پا
کرد انگار   ی پوف دویکش ش یشونیبه پ یدست  ینگاه کردم مامان به آروم یعصبان کمی

 بود گند زدم  دهیفهم
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 آرتام شد برات رها؟  یزود نی_آرتام؟به ا بابا

  یبحثو عوض کنه با لوند  نکهیا  یخدا مامان برا یهول کردم اوف گند زدم ا  کمی
 گفت:  کردیموهاشو نوازش م  کهیدرحال

 اسم دارم...آرتام  نیبه ا یاسم شوهرمه حس خوب  کی اسمش نزد   ندمی_دوماد آمامان

به من   دی بعد آخر سر اومد  دی گرفت میرد نکنه خودتون تصمد ندم؟دستتونی_دوماد آبابا
 د؟ یبگ

  ادیعکساشو بهم نشون داد بهش م شهی_رها امروز دربارش باهام حرف زد همکالسمامان
با تو حرف بزنم  د یمن به خودشم گفتم با می نگرفت یمیباشه هنوز تصم یپسر خوب

 بعد میمشورت کن

 م یریبگ  میهمراه شما تصم میگفت مینگرفت می بابا جون...ما هنوز تصم گهی_راست م

و    یپاهاش رو به جلو اخم شد نگاهش جد یرو کم یبه نشونه باشه تکون داد   یسر بابا
افتاده باشه به سمتم   یزیچ ادی انگار   کهویکه آورده بودم بود  ی قهوه ا  یفنجون ها  یرو

 نداد  یریی تغ تشیموقع یبرگشت اما تو 

 ینظورت از آرتام همون پسرس که به عنوان هم گروهنکنه م نمیبب سای _آرتام؟وابابا
 د؟ ی ری پروژه از شرکت بگ هیتا   د یاومد

 انداختم که بابا با حرص دستاش مشت شد  نی خجالت سرمو پا  با

االن   دیآره؟اونوقت منو مادرت با  دیمدت باهم در ارتباط بود  نهمهی_پس ابابا
 بوده  ن یا دی شرکت خودمونو انتخاب کرد نکهیهدفتون از ا  م؟پسیبفهم

سنگ   می شرکت اونو انتخاب کن ای شرکت ما  نکهیما سر ا  دیبابا باور کن ستین نطوری_ا
 من بردم شرکت مارو...   میکرد یچیکاغذ ق

 انداختم  نی توهم پدرم سرمو پا یحساب  یاخما دنید با
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 بود اما...  میشانس میمنصفانه انتخاب کرد  ینطوری...درواقع ا زهی...چیعنی_

 ...دیرها؟دختر من با مونهیهم م   یی_اما؟امابابا

 _آرسام مامان

به   ستادیبلند شدم که ا  عیاز سرجاش بلند شد سر  دو یموهاش کش یتو  یکالفه دست بابا
بابا بهم نگاه نکرد اخماش به شدت توهم   ستادمی سمتش رفتمو با خجالت روبه روش ا 

  نکهینده از ا   تی رضا  یخاستگار ن یبابام مخالفت کنه و به ا  نکهینه از ترس از ا  مدیبود لرز 
 دوستم نداشته باشه  گهی د ای اعتمادشو از دست بدم 

چه   دونمی...اصال نمخورمینکردم...قسم م انت یوقت به اعتمادتون خ چی _باباجونم...من ه
دانشگاه   یهمه کارا  یتو  دمیفوقم شروع شد د یکالسا   یشد به خدا از وقت یطور

  کانیکه به آ یاونطور یعنی   ستمی تفاوت ن یکه نسبت بهش ب دمی کم کم فهم میباهم
   کنمیبه اون نگاه نم کنمینگاه م

 اخماش محکم تر شد  بابا

نظرت اون دوتا باهم   ؟بهیکن یم سهی مقا   کانیمثل آ  یاون پسررو با کس  کان؟توی_آ بابا
  یسع دمی د ینم یکنیم  اد؟فکریخوشم م یلیمن از اون پسره خ  یفکر کرد  اسن؟تویقابل ق

کت و شلوار تنش کنه چون   ی بازوشو پنهون کنه؟حتما تو بهش گفت ی رو یخالکوب کردیم
 ادی خوشم م یرسم پیمن از ت  یدونستیم

 نبود برچسبه به خدا  ی_بابا اون خالکوب

 ی _هرچــــبابا

 _آرسام...لطفا مامان

 یهستم از دست توهم عصبان  یاز دستش عصبان  ینگو به اندازه کاف ی زی_آرام شما چبابا
 یکنی م فی ازش تعر ید یعکسشو د  یهستم که نشست
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کردم؟شما   سهی مقا  کانیآرتامو با آ نکهیا  ای د؟ی هست ی_شما از دست منو آرتام عصبان
   دیپسرداشته باش خواستیدلتون م شهیچون هم  نمیبیخوب م نویا د یدوست دار  کانو یآ

دو موضوع   نینزن رها ا  یدختر داشته باشم حرف الک خواستیدلم م شهی_من همبابا
 بهم ندارن  یربط چیه

 هیخوب یلی_به خدا آرتام پسر خ

 ش؟ها؟ یش؟پولش؟چیرنگ ی تش؟چشمای؟جذابی خورد شوی_گول چبابا

ربزه باشه باج نکهیداره ا   دویکه شما دوست دار یی_من گول نخوردم بابا اون موردا 
به   شونی داشته باشه خونواده دار باشه سطح خونوادگ یخوب یو شغل یاجتماع تی موقع

 یلیخ  دیکنیکه شما فکرشو م هیز یمردتر از اون چ  دیداره باور کن می خوب افهی ما بخوره ق
 کارش تبحر داره  ی تو

 ؟ ی اون شرکت بش رعامل یقراره مد  ی_بهش گفتبابا

 ما هستن  نینشده گفتم که خودشون پولدارن ع کی _اون به خاطر پولم بهم نزد

فقط    میکه فورا جواب مثبت بهشون بد  ستی قرار ن یحساس  یادی ز  کمی_آرسام مامان
طرف شرکت ساخت و ساز داره    شهیرو م زایچ یل یتو اون شب خ یخاستگار  انیقراره ب

 م یری گیم میاونوقت تصم یکن قیدربارش تحق یتونیم

مامان   شهیهم ستادی بابام ا  یمامان کنارم روبه رو  دیموهاش کش یتو  یکالفه دست بابا
 کنه  یبابارو راض تونستیبود که م

 دختر شوهر بدم  خوام ی...بگو نمرینگ ی_بهونه الکمامان

 _اون هنوز بچس بابا

بذار   شی خاستگار  ادیکه بهش عالقه داره ب یو چهارسالشه آرسام...بذار کس  ستی _بمامان
 ...پسره خوشگله من ازش خوشم اومد هیدخترمون چ قهیسل مینیبب
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 به سمت من برگشت  دویبا حرص به مامان نگاه کرد که مامان با ناز خند بابا

 ؟ ی رفت رونی _باهاش بمامان

  نی بود جواب ا دهیانداختم که بابا با حرص بهم نگاه کرد انگار فهم نی خجالت سرمو پا  با
 ه یسوال مادرم چ

 _چندبار؟ بابا

 باهامون اومد  کان یالبته چند بار هم آ میرفت رون ی_با تارا باهاش بمامان

 چندبار؟  دمی_پرسبابا

بارم   هی  میوقت باهم تنها نبود چیه م ینکرد  یبه خدا کار اشتباه یبابا ول دونمی_نم
 هم بوده کانیهمراهه تارا آ  ای تارا باهامون بوده  ای  شهیهم می نرفت رونیب یدونفر

 هم خبر داشته  کانی_پس آ بابا

 دوست منو تاراس  کنهیخبر نداره فقط فکر م  یچیاون از ه دیاونو وسط نکش  ی_پا

لحظه احساس کردم ترس از دست دادن    هیهم فشردو روشو ازم گرفت  یلباشو رو  بابا
 کردم یم  شیراض دیبا رهی بگ میبابا عجوالنه تصم ذاشتمیم  دیآرتام تو دلم نشست نبا

  خورنیبدرد هم م ننیبب رفتنی م  رونیب دی_به نظرم دورو زمونه عوض شده...خب باامانم
 بعد با خونواده هاشون حرف بزنن تازه تنها هم نبودن 

 خونواده؟  شدیمرحله م نی آخر  یعنی_آها بابا

 بابا دی_اون موقع ها دوستانه بود باور کن

 زنم یمن باهاش حرف م  یتو برو تو اتاقت،باشه مطرحش کرد  زمی _عزمامان

انداختم به سمتش رفتم کنارش آروم نشستم   ن ی مبل نشست سرمو پا  یکالفه رو بابا
 د یکه دستشو عقب کش دمیبوس یدستمو سمت دستش بردم به آروم
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 ست ی کارا ن نی_نکن رها...الزم به ابابا

 ستم ین یه...من دختر بد مهم ی لیمن خ  ینظر شما برا دی_بابا باور کن

از دستم    نکهیکه باعث شد بغض کنم با وجود ا دی بوس مویشونیپ  یرو  یبه آروم بابا
 باهام قهر باشه  ای  نهیغممو بب تونستیاما نم ی دلخور بودو عصبان

 دختر من فرشتس  دونمی _برو تو اتاقت مبابا

ازشون باال رفتم   یکیازش جدا شدم به سمت پله ها رفتم و دوتا   عی کردمو سر بغلش
پله ها نشستم مامان کنار بابا نشست   یآروم خم شدمو رو دمی پله ها که رس یباال

شونش به حرکت درآورد  یدستشو سمت شونه بابا بردو آروم دوتا انگشتاشو رو
 هکنیاستفاده م   ییاز چه راه ها  نیزدم بب یناخواسته لبخند محو

 ه یدردت چ دونمیخوردن،من که م  ،حرصیالک یها   تیردادن،حساسی _گمامان

غذا درست   هی ستیو چهارسالشه...اون بلد ن ستیفعال ازدواج کنه آرام...ب خوامی_نمبابا
 شوهر کنه؟  خوادیکنه اون وقت م

مهندس بشه  د یکه با یتو گوشش کرد یه یدرس بوده از بچگ ی_خب سرش تومامان
 دانشگاهش بوده  یردونه اونم فقط تمرکزش رو شرکتتو بتونه بگ 

هاشو   یاز رفتارا و بچه باز  یل یکه رها فعال بچس خ یدونیآرام تو خودتم م دونمی_مبابا
قهر کنه برگرده   نیبهش بگه ا  یزی چ هیتحمل کنه به نظرت اون پسره  تونهی شوهر نم

به دختر من   شونمیاجدادشو به عزاش م  کنم؟آبادوی خونه من در برابر اون پسره سکوت م
 بگه تو 

زدمو سرمو به نرده ها چسبوندم  یلبخند دیکش   یاما بابا با حرص پوف  دیخند مامان
داره به    نی نشده بب یچیحساس بود هنوز ه یل یروم خ کردمیبابارو درک م یها ینگران

 کنهیمفکر   یچ

 گرفتم  ادیبلد بودم غذا درست کنم؟تو خونه تو   یلیخ ست؟منین ادت ی_منو  مامان
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درباره پسره خوب   دیبا هی آرام،رها دختر حساس کردیمنو تو باهم فرق م ی_ماجرا بابا
 دم یاخآلقاش به دخترم نخوره اجازه نم  هیبفهمم چه جور آدم دیکنم با  قیتحق

 ادیباهاش ازدواج کنه گفت ب خوادیگفت نگفت که م  نوی_اون بدبخت هم هممامان
 ن یهم یخواستگار

دوسش دارم   گهی نشده دلشو بهش باخته؟داره م یچیبه ه یچی هنوز ه  یدی_ند بابا
 گرفتمی م تمو ی عصبان یفقط داشتم جلو  یعن یبهش عالقه دارم 

روزارو   نیا  یردار شدنو ندارگفتم تو جنبه دخت ادته؟بهتیاومد   ایرها به دن ی_وقتمامان
 دم یدیم

  کنهیداشته باشم؟دختر فرق م تی روش حساس ی نطوریا  ی_پسر داشتم انتظار داشتبابا
 اون ورورس   میموجود زندگ نی بعد از تو باارزش تر

 نجاس یترکمون کنه مطمئن باش هرهفته ا ستی_آرسام قراره ازدواج کنه قرار نمامان

  انیب دمی م  تیاون نزن فقط رضا   یحرفا جلو  نی ندادم پس از ا  تی _من هنوز رضابابا
پس خواهشا   یدونی حساسم آرام خودت بهتر م  زایچ نیا  یمن رو   نیهم یخاستگار
 درکم کن

دستشو دور کمرش گذاشت مامان سرشو   یبه سمت بابا خم شد بابا به آروم کمی  مامان
 شونه بابا گذاشتو چشماشو بست  یرو

  تونمی دوسش دارم منم نبودشو نم یلیمنم باارزشه خ  ی_منم حساسم...رها برامامان
  میهم داشت گهی بچه د هیکاش   شی زندگ یبره پ دی تحمل کنم برام سخته اما خب اونم با 

 موندم یمن تنها نم   ینطوریا

 د یسرشو بوس یمامانو نوازش کردو رو  یموها  یبه آروم بابا

نداره من وتو   ی مسافرت ناراحت  میر ی_شرکتو به رها بسپارم همش کنارتم اصال باهم مبابا
   میجوون یلیهنوز خ
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 هم بود   ن ی_کاش راممامان

 د یموهاش کش یتو   یبغض کرد بابا کالفه دست مامان

 پسر بزرگ داشتم  هیاالن  ینطوری_امامان

 _رها هم پسرمونه هم دخترمون بابا

شده اونم  یچه شکل نمیبب خوامیم نمشیبارم شده بب  هی یبرا   خوادی_دلم ممامان
 بود   ادته؟سبزیبود   یچشماش رنگ

   ی_قرار بود دربارش فکر نکنبابا

  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیشد که بابا آروم بغلش کرد  ریاشکاش سراز  مامان
سر مامان گذاشت   یشدم بابا سرشو رو  رهی بهشون خ دمویباال کش موی نیب یبه آروم نی پا

  شیده روزگ یداداش داشتم که تو هی  امیب ایمن به دن  نکهیبودم دوسال قبل از ا دهیشن
  هیافتاد االن من  یاتفاق نم نی اگه ا دزدنشیعموم م قولبه  ای کننی پدرومادرم گمش م

 دلم بود یکه حسرتش واقعا تا االن رو  یز یداداش داشتم چ

 کنه؟ یم  یپسرمونه چه فرق  نی عهم  کانی_آ بابا

 هم باشن درسته؟  یو رها برا  کان یآ خواستی_دلت ممامان

 تونمینداره نم یعالقه ا کانیدخترم به آ  ی سوالت ندارم وقت ن ی ا  یبرا ی_جواببابا
 مجبورش کنم 

 ی_پس دوست دارمامان

پله ها بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم در اتاقمو آروم بستمو به سمت تختم رفتم   یرو از 
بود  طونی پسر اخمالو ش هیمن اون   یکان؟برا یشدم آ رهیبه سقف خ دموی روش دراز کش

همراهه تارا   شهیهوامو داره هم یلیداشته باشم درسته خ یکه بهش عالقه ا  ینه کس
وقت   چی درسته من ه میاز هم جدا بش  میتونیه نمک میدر انگار سه خواهربرا م یباهم بود

  نیوقتم به ا چ یوقتم به چشم برادر بهش نگاه نکردم اما ه  چینگفتم داداش ه کانیبه آ
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که بابا   یاما نه اونطور  ادیز  ی لیفکر نکردم که بهش عالقه داشته باشم دوسش داشتم خ
ش کش آوردم حالل  سمت  بهبود خودمو  امکینشون از پ لمیموبا  برهیو  یصدا  خواستیم

 زادم بود 

 بهت زنگ بزنم؟  ی_وقت دارکانیآ

  یوقت شهیاالن؟هم میآشت یعنی  نیزده ا  امکیبهم پ کان یتعجب داشت که آ  یجا برام
  یبود که کوتاه م کانیآ ن یوقتا ا یلیاومد که خ یکوتاه م مونیکیباآلخره   شدیدعوامون م

نبودم   یا   نهیمنم ک میبکش رویکیمنت اون    میبر  میکدوممون حاظر نبود  چیاومد چون ه
جوابشو   نکهیبدون ا ارمیبه روش ب یحت ای بحثو ادامه بدم  خواستمینم نی به خاطرهم

 جواب داد دهیبوق نکش هی شمارشو خودم گرفتم که به  عی بدم سر

 خودم بهت زنگ بزنم  خواستمی_مکانیآ

 ؟ یحاال خوب کنهیم  ی_سالم عرض شد...چه فرق

 ؟ یا  ؟خونهی_ممنون تو چه طورکانیآ

دارم به سقف   یبود دهی تولدم خر یکنار همون خرسه که برا  دمی_اوهوم رو تختم دراز کش
 زنمیمملکت حرف م  سی و با پل  کنمینگاه م

هم بستم   یزدمو چشمامو با آرامش رو  یزد لبخند محو یلبخند کان یکردم آ  احساس
 اص مردونه،نرم،خ ی صدا   هیصداشو واقعا دوست داشتم  

شربت   هیمامانم  یبرگشتم جات خال گاهیاتاقمم تازه از پا  ی_خوبه...منم توکانیآ
  نیسر بهم بزنه نصفشو خورد و رفت و با خوشگلتر  هیبهارنارنج برام آورد که بابام اومد  

 زنم یهم دارم حرف م ایدختر دن

 گم ی_به تارا م

 خودمم که لنگه ندارم  نتونیجذاب ب  یول دی_خب اونم خوشگله هردوتون خوشگلکانیآ

 د یکردم که خودشم خند یخنده ا  تک
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 خونس؟   م؟عمویدور بزن میدنبالت بر امی _بکانیآ

 ییا یبه نظرم بهتره ن ختهیاعصابش بهم ر کمی  ی_آره خونس ول

 شه؟ یم ی عصبان میبر  رونیمنو تو ب  نکهیتا حاال عمو از ا ی_از ککانیآ

 گسید ز یچ هی_نه از 

 بال؟  طونیش یبه آب داد یدسته گل ؟چهی لوله کرد   نیشده باز ماش ی_چکانیآ

  دمیچیاز موهامو دور انگشتم پ یبا ناز تره ا  ستادمی ا نهی آ یبلند شدم روبه رو  دمویخند
که   دادمیم  حیو من ترج دیشنی م  یباآلخره که چ ی داشتم ول دیترد  کمیگفتن حرفم  یبرا 

 گه ید یکی از خودم بشنوه نه 

کرد بهم گفت که با پدرومادرم حرف   یامروز آرتام ازم خاستگار  ستیحرفا ن  نی_نه بحث ا 
 یخواستگار انی رسما ب م یمشخص کن  خی تار  هیبزنم خودشم با مادرش حرف زده که  

مشکوک صداش زدم که احساس کردم صداش   دی رسیاز پشت تلفن به گوشم نم ییصدا 
 کرد  رییتغ

 _آرتام؟ کانیآ

 _آره همون پسر چشم سبزه 

 اجازه داد؟  ؟عموی خاستگار  ادیب خوادی_مکانیآ

شد اما خب رو   یاونم درسته عصبان دهیکوچولو براش لرز  هی_آره چرا نده؟بهش گفتم دلم  
 نزد   یحرف تنها دخترش حرف

که   دیاز پشت خط به گوشم رس یزیشکستن چ  یشد صدا ینفساش تندو عصب کانیآ
 صداش زدم که جواب نداد یباعث شد چشمام گرد بشه با نگران

 بود؟  یچ یشد؟اون صدا  یچ کان ی... آکان؟ی_الو آ 
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 بهتره برم  زنهی از دستم افتاد...مامانم صدام م وانمیل ست ین یزی _چکانیآ

 ؟ ی_خوب

نلرزه خانوم کوچولو شب   ادیمراقب دلت باش ز  شمینم نیخوبم بهتر از ا  یلی_آره خکانیآ
 ریبخ

  زی م یرو  لویموبا  دمویکش ی آوردم پوف نشی گرد شده پا  یکه قطع شد با چشما تماس
 ادی ز  کانیآ  کردمی نداشتم احساس م یهم بستم حس خوب  یگذاشتم چشمامو رو شمیآرا

چرا خوشحال   کنمی دارم اشتباه فکر م دمیکه بهش دادم خوشحال نشد شا یاز خبر
باال   یشونه ا  ادینفر خوشش ن هیبه  ماز عالق ست ینداره اون که دشمنم ن یلینشه؟دل

اومدم به سمت کتابخونه اتاق بابا به راه   رونی انداختمو به سمت در رفتم و از اتاقم ب
راه   یمربوط به رشتمو برداشتمو به سمت اتاقم برگشتم که تو   یچندتا از کتابا   هیافتادم 
 : گفتخواستم از کنارش رد بشم که   دم یازش خجالت کش کمی خوردم  به بابا

اجازم    نیاما ا   یخاستگار ان ی ب توننی ...فردا باهاش حرف بزن ممی _با مادرت حرف زد 
 دادم   تیکه به ازدواجتون رضا  ستین ن ینشونه ا

بغلش کردم که اولش کپ کرد محکم به خودم فشارش   یاز دستم افتاد با خوشحال کتابا
 کرد  یکه تک خنده مردونه ا دادم 

 ییا یدن یبابا نی_بهتر 

نه به  دنش ینه به خجالت کش کنهیم  میچه ذوق ن ی_برو تو اتاقت تا نکشتمت ببآرسام 
 رفتاراش  نیا

بهش زدمو با حال خوب به   یبرداشتم چشمک ن ی زم یخم شدم کتابامو از رو  دمویخند
سمت اتاقم رفتم با ذوق خودمو همراهه کتابا پرت کردم رو تخت چشمامو با آرامش  

   نمیبهتر یکه هست یشکرت،مرس ای هم بستم خدا  یرو
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 )آرسام( 

دخترم    شدیباورم نم دمیموهام کش ی تو یاتاقم نشسته بودم کالفه دست  یاخم تو  با
  رهی سروسامون بگ  خواستیدرسته دلم م  ادیتگار ببزرگ شده باشه که براش خاس  نقدریا

منو مادرش    یفعال دختر کوچولو  خواستم یازدواج کنه م  خواستمینم  یزود ن یاما نه به ا
داشت درباره اون پسره حرف   یافتم که چه طور ین میا  ادی  یبمونه اما خب...وقت یباق
وقت   چی ه  گفتیبود که بهم م ییهمون دختر کوچولو  نیا   خوردمیخون خودمو م  زد یم

  دهیسن دلش لرز   نیاونوقت االن تو ا  مونهی تا ابد کنار منو مادرش م کنمی شوهر نم
آرام باشه    دمیدر اتاقم باعث شد به سمتش برگردم معلوم بود باز رهاس شا یبود:/صدا

ر اتاق که باز شد قامت  د ارهیبرام گرم کنه ب ریش کمیتو اتاقم   رمی آخه بهش گفته بودم م
ساعت شب اومده    نیا  نکهیتعجب کردم از ا یکم  دنشیشد با د  انیدرگاه نما  یتو کانیآ

  زمیانداخته بود از پشت م نی نگران شدم اخماش توهم بودو سرشو پا کمی  نجایبود ا
 ستادم ی اتاق ا  سطبلند شدمو و

 _سالم عمو کانیآ

 تو  ایب ی_سالم خوش اومد 

 سوال بپرسم  هیفقط...فقط خواستم   رمیوقتتو بگ ادی ز  ومدمی _نکانیآ

 میتا باهم حرف بزن ای_درو ببند ب

کرد   یآرام سع  دنی با د کانیشد آ  دایخواست درو ببنده که آرام پشت سرش پ کانیآ
 شده بود  یزیچ هیبزنه تا آرام از حالش خبردار نشه پس  یلبخند

 زن عمو  یدی_چرا زحمت کشکانیآ

 خونهیرها هم تو اتاقشه داره درس م  دینیتو سالن بش  دیبر دی ایب  هیچه حرف نی _اآرام
   دیحرف بزن دینی بش ستی ن یصندل نجا یا  نمی منم که پا
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  ینیآرام جلوتر از ما به سمت سالن رفت و س می اومد   رونیباهم از اتاق ب کانیآ همراهه
هم   کانیزد آ یلبخند  کانیآ یگذاشت آرام به رو  ز یم  یبود رو  کی گرمو ک ری ش یکه محتو 

 د یآرامو بوس یشونیخم شدو پ

 درسته زن عمو؟  دیخوشحال ینطوریکه ا  دهی خبر خوب بهتون رس هی_معلومه کانیآ

با غم نگاهشو گرفتو به   کانیو ازمون فاصله گرفت آ  دیبهش زدو خند یچشمک آرام
تنها   کانیاه کردم تو خونواده ما آسمتم اومد کنارم نشست به سمتش برگشتم و بهش نگ 

  هیانگار دوتا دخترو  کرد یبا تارا و رها نم یبود درواقع فرق زی برام عز  یلیپسرمون بود خ
گذاشته بودم که ده روزه ازم گرفتنش به  ین یرام یجا  کانویوقتا آ  یلیپسر داشتم خ

 برخوردار بود  یخاص گاهیکنارم از جا نیخاطرهم

 دعوات شده؟  ر ی_با ام

 دعوام نشده  ی_نه عمو با کس کانیآ

 ؟ ی کالفه و ناراحت نقدری_پس چرا ا 

  ادیآرتام ب دیداد تیگفت که شما رضا  زدمی با رها حرف م شی چندساعت پ نی_همکانیآ
 درسته؟  شی خواستگار

 داشت  قتیپس حق شناسهیآرتامو م کانیرها گفته بود که آ دیابروم باال پر  هی

 ش؟ یشناسی_م

بهتر بگم وارد   ییطورا  هیاونم بود   رونیبا دخترا که رفتم ب یچندبار هی رادور آره.._دوکانیآ
 شده  پمونیاک 

 به نظرت؟  هی _خب چه طور پسر 

  تونستمیاما نم  کردمینگاهو خوب درک م نیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد جنس ا  کانیآ
 کنم   یبراش کار
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 د یهست ی_پس شما هم راضکانیآ

 م ینداد یجواب قطع  شناسمشیآره هنوز نم یخاستگار ادی ب نکهی_به ا

شد مشکوک بهش نگاه کردم   ره یتکون دادو به اطراف خونه خ شویساعت مچ کمی  کانیآ
 بودمش  دهیند ختهیو بهم ر یعصب ی نطوریوقت ا  چیه

 _رها دوسش داره؟ کانیآ

 کنهینم یاگه من نذارم کار دونمیعالقه زود گذر باشه م هی د ی_شا

 مهمه  یلیدخترتون براتون خ ی _شمام که عالقه هاکانیآ

که دوسش داره منم   یکس یباشه اون دختر منه و منم پدرشم قطعا برا  نطوریا  دمی_با
 شم یارزش قائل م

 بود  گهی د زیچ  هیمنو شما  ن ی_عمو قرار بکانیآ

 شد   رهیبهم خ ینگاه جد هیبا   کانیبردم آ  رمیش وانی زدمو دستمو سمت ل یپوزخند

مجبور   ستین یکه راض یزیکه من دخترمو به چ ی دونی نرفته اما خوب م ادمی نوزم _آره ه
 کنمینم

 ست؟ ین یراض دیدونی_شما از کجا م کانیآ

 دوست داره   گهی جور د هیاون تورو  شهیحالتاش عوض نم  ادیاسم تو م  ی_چون وقت

 عمو  دی_قرار بود کمکم کنکانیآ

 ؟ ی_باهاش حرف زد 

 _نه هنوز کانیآ

 درسته؟  ید یجلو اومده ترس یخاستگار نی _پس بحث ا

 کم ندارم  یچی_من از اون پسره هکانیآ
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 اونم عالقه و توجه رهاس   یکم دار زوی چ هی_اشتباه نکن 

دست    د یموهاش کش  یتو  یدست یانداخت عصب نی چشماشو بستو سرشو پا کانیآ
 دیکش  قیراستش مشت شدو چندتا نفس عم

به   یحت  دیدونیموضوعو هم فقط شما م ن یعمو ااز دستش بدم  خوامی_نمکانیآ
 پدرومادرم نگفتم 

به زور به عقد تو   ییخوا ی؟می خاستگار ادینذارم ب ییخوا یکان؟میآ ییخوا یم ی_از من چ
رها تنها بچمه   کنمیکارارو نم نیکدوم از ا  چیکه ه  یدونی خوب م  ارم؟خودتیدرش ب

 نهیبب  یبیآس خوامیچه قدر حساسو زودرنجه نم یدونیخودت م

 پسم بزنه   ترسمی م دیفقط خواستم باهاش حرف بزن دی_ازتون نخواستم زورش کنکانیآ

 کارو بلدن  نیخوب ا ینظام ی ...مردایهست ینظام هی...تو  کانی_با ترست روبه رو شو آ

 کان؟ ی_آ

زد به سمتمون اومد   یلبخند کان یآ دنیکه با د می همزمان به سمت رها برگشت هردومون
 دستش   یک یکتاب دستش بود و مدادش اون   هی

  دونستمینم دیسوال بپرسم ببخش  هیازت   امیاومدم،بابا خواستم ب ی_فکر کنم وقت بدرها
 د یهست   کانیبا آ

 ن یتوهم بش ای نداره ب ی_نه اشکال

اشت  گذ  زی م یکتابش گذاشتو کتابو رو  نیاز مبل ها نشست مدادشو ب یکی  یرو  رها
 ازش خورد   کمی من که تا نصفه خورده بودم برد   ریش وان یدستشو سمت ل

 مامان حرف نداره   ی ها  روعسلی _شرها

 یسهم باباتم بخور  یخواست دنیبه بهونه سوال پرس ی_حتما مال خودتو خورد کانیآ

 د یزدو خند  ی چشمک کانیگرفته بود رها به آ خندم
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   ی خوب عادتامو بلد ولی _ارها

خودش که دست نخورده بود برد به سمت رها گرفتو به  ری ش وانی دستشو سمت ل کانیآ
 زد یروش لبخند مهربون 

   زهیر یمعدمو بهم م  کمیبخورم   ریش  دیتو من شبا نبا ی _مال من براکانیآ

 رم یبخورم م نارویمن ا دی_به نفع من شد...خب شما حرف بزن رها

  کیک رو یدختر بچه داشت ش هی  نیکردمو بهش نگاه کردم که ع یخنده مردونه ا  تک
خودم بهش نگاه   دیکه از د  دمیفهمیفقط من م نویبچه ا یلیهنوز بچه بود خ خوردیم
شبا من    یبعض یحت  دیخوابیمنو مادرش م نیاومد ب  یم  دیترسیم  یهنوز وقت  کردمیم
مادرش بود تو خواب    نیرها ع دیخوابیم ادرش اون کنار م  دمیخوابیتو اتاق اون م رفتمیم
  هیآرام بود  نیهاش همشون ع طنتیهاش ش ی لجباز  هاشیبچه باز  خوردیوول م ادیز 

خانومانه رو  نمیبب کنمیشرکت در اتاقشو باز م  رم ی م نکهیبار آرزو به دل موندم قبل ازا 
 ور بود:/  هیبدنش  یهر کدوم از اعضا  دمشیدیاما هربار که م  دهیتخت خواب

 ؟ ی زد _با آرتام حرف کانیآ

به من نگاه   یرچشمیهول کرد ز  کمی برگشت  کانی به سمت آ دویدست از خوردن کش رها
 خورد  رشیاز ش  گهید  کمیکرد بعد 

 شدن   یدادم که خونوادم راض امی_بهش پرها

 گفت؟   ی_اون چ

منم به مامان گفتم اونم   انی فردا شب ب یکرده بهم گفت که برا  ی_اونم مادرشو راضرها
من شماره خونرو بهشون    گهی...دمیندار یبرنامه ا نمیبب زنمیگفت که با پدرت حرف م

 دادم تا زنگ بزنن  

 ندارم ی_منکه برنامه ا
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نگاه کردم که دستاش مشت شده بود   کانیزدو مشغول خوردنش شد به آ یلبخند  رها
 در پنهون کردنش داشت   یاما سع

 کان؟ یآ یزنب یحرف  ییخوای_نم

 یکه حرف بزن خوان یبعد ازت م کننیبرام نمونده آدما اللت م ی_حرفکانیآ

 دنت ی د امیفردا ب خواستمیکان؟میشده آ  یزی _چرها

 گاه؟ ی_پا کانیآ

 یی ا یتا تو ب موندمی منتظر م  نایاومدم خونه عمو ا  ی_نه خب فوقش مرها

 گفت: یزد با لحن طعنه دار یپوزخند کانیآ

 ی تیخونه اون موقع شمام تو مراسم خاستگار  گردمی _من شبا برمکانیآ

 از سرجاش بلند شد به سمت من برگشت  کانیآ

خانوم   ری عمو...شب شمام بخ ریمزاحم شدم...شب بخ  خوامی_بازم معذرت مکانیآ
 مهندس 

 تعجب کرده بود  کانی رفتار آ  نی به سمتم برگشت انگار از ا یرفتنش رها سوال  با

 بابا؟  چش بود  نی_ارها

 از تو بپرسم    دیمن با نویا  دونمی_نم

بکنه شما   یکار هینشدم تا ازش بخوام برام    مهیباز جر  دی_از من؟من چرا؟باور کنرها
 ینفهم

 ی فهمیم یدقت کن  شتریب کمی_

 کنه  ر یموضوعو ختم بخ  نیمبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم خدا ا   یرو از 
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 )رها( 

 _مامان خوشگل شدم؟ 

 دیچشماش درخش دنمیاسترس گرفته به سمتم برگشت با د کمیکه معلوم بود  مامان
 د یگونمو بوس اطیلباش نشوندو به سمتم اومد با احت  یرو یلبخند بزرگ

 من مامانتم   یوقت  یخوشگل باش دمی_بامامان

 از خودت؟  ای  یکرد   فی_االن از من تعر 

 دن ی فهمن من مامانتم فورا جواب مثبت مب نکهی_هردوش مطمئن باش هممامان

زده بود وارد آشپزخونه شد با   یرسم پیت شهیبابا که مثل هم  دیخودشم خند دمیخند
  یاز رو  قشوی  کمی زد به سمتش رفتمو  یلبخند دنمیلبخند به سمتش برگشتم که با د 

بود که عاشقش شدم   یمرد  نی عطر مردونش بودم بابا اول یمرتب کردم عاشق بو   ضمیغر
 دمش ی پرستیبا جونو دل م

 من؟  دنیبه خاطر د ای درخشش چشات به خاطر اون پسرس  نی _خوشگل بابا ابابا

 دیخودمو کج کردم که خند  کمیشونش گذاشتم با ناز  یکردمو دستمو رو  یخنده ا  تک

که   یمرد   نیجمله دخترتون هرگز فراموش نشه اول نیباباجونم ا  یخود دار  ی_شما جا 
 اگه ازدواج کنم یحت مونمی و عاشقتونم م دی عاشقش شدم شما 

 م؟ یه  یهمزمان عاشق دو مرد باش  ییخوای_حتما مبابا

 پم یخوشت زویپدر عز یبه خصوص برا  ذارم ی_براشون کم نم

 زد  یبهمون لبخند ستادویتکون داد مامان هم کنارمون ا  یسر بابا

   زمیوسط کشک پاستور  نی_منم ا مامان

 زم یهمسر عز  ی_شما تاجبابا
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 نزد مگه نه بابا؟  یبهتره دربارت حرف گهیشما د  یی_دردونه دل منو بابا 

   می تو ونی مد  مونویخوشبخت نیکه ا یهست ی_با دخترم موافقم تو کسبابا

 نگاشون کن دارم براتون _باشه باشه مامان

هول   کمی منو مامان    میبرگرد فونیباعث شد هرسه تامون به سمت آ  فونیزنگ آ یصدا 
  نی رفتو دکمه باز شدنو فشار داد که ا فونیبه سمت آ  شی ذات  یاما بابا با خونسرد  میکرد

 منو مامان شد  یرفتارش همزمان باعث گرد شدن چشما 

 ؟ ی درو باز کرد ی نطوریهم  یگفتیم  یزی چ هی دی ؟بای _چرا جواب ندادمامان

شمام   گهیخودشونن د هیری تصو  فونیآ کنمیکارو م ن یهم انی هم م اشاری  رویام   ی_وقتبابا
   زمیحساس نباش عز ادیز 

که به   ستادمی مامان به سمت آشپزخونه رفت به سمت بابا رفتمو کنارش ا  دمیکش یپوف
   ستی ن یراض ادیز  نکهیا  فهمونهیبهم م زویچ هیرفتاراش    نیسمتم برگشت ا 

 د یهست یکه انگار ناراض دیرفتار نکن ی_لطفا بابا طور

 دادم   تیبه خاطر تو رضا  می_واقعا ناراضبابا

 د ی_خب به خاطر منم امشب مراعات کن

چه  نمیحاال بب  ذارمیاحترام م  قتی به مادرتم گفتم به سل کنمیکارو م ن ی_رها دارم همبابا
 کنمیرفتار م ینطوریاما من هم  میزنیدربارش حرف م نیجور خونواده ا

دستش بود   ینیر یگل و ش کهیآرتام با لبخند درحال م یکه اومد به سمتشون برگشت مامان
  ی مردونش چند برابر شده بود موها  تیتنش بود که جذاب  یکت و شلوار نقره ا هی

اصش ضعف رفته  خ تیجذاب  نهمهیا  یکجش کرده بود دلم برا  کمیلختشو باال زده بودو 
 نشون ندادم  مویذوق زدگ ادی بود اما ز 

 _سالم آرتام
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بهش کرد و بهش خوش آمد گفت با لبخند   ینگاه جد هیبا پدرم دست داد پدرم  آرتام
 شدم  رهیبهشون خ

 ن؟ یآورد فی_تنها تشر بابا

گفت   دادیجواب م دیزنگ خورد با  لشیپارک کرد موبا نشویماش نکهی_نه مادرم همآرتام
 اومد   دی ...بفرماادیاونم االن م امیمن فعال ب دیشما منتظر نمون نکهیا  یبرا 

  نیکه ع با یزن ز  هیزدم  یلبخند   دنشیبا د میتامون به سمت مادر آرتام برگشت   هرسه
ما کوپ کرد که باعث شد چشمام    دنیکم نداشت اما اون با د تیاز جذاب  یزیمادرم چ

مادر آرتام کوپ کردن به سمت    نیاونام ع دمیم که دگرد بشه به سمت پدرومادرم برگشت
اونم داره با تعجب و مشکوک به اون   دمیخبر داره که د یزیاون از چ  نمیآرتام برگشتم بب

 شده بود  رهیبه پدرم خ یمادر آرتام با ناباور  کنهیسه تا نگاه م

 ...خوابه درسته؟ شهی آرتام_باورم نم مادر

مادر آرتام    دنیهم فشرد مادرم با د  یلباشو محکم رو دمیسمت پدرم برگشتم که د به
 د یبه لباسش کش ی جا خورده بود با استرس دست یحساب

 م؟ینیبش  ستی_بهتر نآرام

 ست یدر کار ن ی_نشستنبابا

بود مادر   دهیبابا به شدت اخماشو توهم کش میآرتام با تعجب به سمتش برگشت همراهه
همو   یعنی؟ ی چ یعنیرفتارا  نی شد ا رهیشو توهم بردو با حرص به پدرم خآرتام هم اخما

 شناسن؟ یم

  یتو پدر دختر دونستمیم نشستم؟اگهیاومدم م  یزنت گفت منم م  ی_فکر کرد مادرآرتام
 نجا یا ذاشتمیپامو نم اهیصد سال س خوادش ی که پسرم م یهست

 نمتون یدوروبر دخترم نب گهی د یبر نجایاز ا  یری_پس بهتره دست پسرتو بگبابا

 ...دیلطفا اجازه بد  یتهران ی_آقا آرتام
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 د یخوش اومد کنمیتکرار نم گهی د دیبگ یزیچ  ستین یاز ی_نبابا

شدم به سمت مادر آرتام    رهیبهشون خ یبعد خودش زودتر جمعو ترک کرد با نابارو  و
 : دیسرش غرروبه پ تی اونم بدون وقفه با عصبان دمیکنم که د  یبرگشتم تا ازش عذرخواه

 ی اری خونوادرو نم نیاسم ا  گهیآرتام د می_برمادرآرتام

رفتنش چشمام پر از اشک شد به سمت آرتام برگشتم که به سمت مادرم رفت ازش   با
زدو دنبال مادرش رفت   رونیاز خونه ب عی نگاه کوتاه به من کردو سر هیکرد   یعذرخواه
سرراهمون هست به   یاد یمشکالت ز  دونستم ی بودم اما م اوردهیسر در ن  یزیهنوز از چ

و ناراحت بود با بغض صداش زدم که بهم  گرانن یحساب   افشیسمت مادرم برگشتم که ق
من   یشب خاستگار یعنین؟یبه سمت آشپزخونه رفت هم یحرف چ یه ینگاه کرد ب هی
  روی قض دیبا شدی نم ینطوریبرگشتم ا چیمارپ ی سمت پله ها  د؟بهیرس انیبه پا  ینطوریا
  تاقبه سمت ا یازشون باال رفتمو بدون معطل دم یبه سمت پله ها دو عی سر   دمیفهمیم

باعث شد قلبم مچاله   شیعصب  ینگرفتم بازم در زدم که صدا  یپدرم رفتم در زدم جواب
 بشه

 حرف بزنم یبا کس  خوامی_نمبابا

و در اتاقشو باز کردم بابا   دمیکش  ن ی پا رروی برم دستگ یدست خال ینطوریهم تونستمینم
 به سمتم برگشت   تیبا عصبان

 تو؟  یگفتم؟چه طور بدون اجازه اومد  یچ ید ی_نشنبابا

قطره اشک از    هیدادم  هیپدرم بود به در تک یبستم همچنان نگاهم رو  یبه آروم درو
  میشب خاستگار نی اول کردمی وقت فکرشو نم چی ه  دیگونم چک  یگوشه چشم راستم رو

 ه بش ینطوریا

رفتار   ینطور یچرا با مادر خاستگار دخترت ا یبگ ییخوا یبابا؟نم یبزن یحرف  ییخوای_نم
 ؟ ی کرد
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باهم   دی حق ندار گهی سر پروژه د ادی حق نداره ب  گهی نشونم د گهی_اسم اون پسررو دبابا
  دیباش

 ؟ ی _چرا؟به خاطر چه جرم

رها مفهوم   یاریخونه ن نیا ی اسم آرتامو تو گهید دمی_به عنوان پدرت بهت هشدار مبابا
 بود؟ 

 

 )آرتام( 

من به اون   ستیبرات مهم ن یعنیگم؟یدارم م یکه چ ستیذره مهم ن  هی_چرا برات 
 دختره عالقه دارم؟ 

خونه راه رفت دستاشو دور سرش گرفتو   ی تو  یکالفه موهاشو مرتب کردو عصب مادرم
 چشماشو بست 

که جوابش   یزنی مسئله حرف م  هیدرباره  یدار ز یر هیوزه  ...سه ریواااااا   یوا   ی_وا مامان
 بهت بفهمونم؟  یهربار نـــه چه طور 

دوست داشت   یلیکه بابا تورو خ نو؟همونطوریا ی فهمی_من رهارو دوست دارم مامان م
 منم رهارو دوست دارم 

 پره یمدت دوروبرت نباشه هواش از سرت م هی_ مامان

دلم   یعاشق نشدم که هواش از کلم بپره با دلم عاشقش شدم هوا   اد ی ز  یخوش ی_از رو 
 ؟ها؟ یچ

مبل جا    یروبه روش رو  یمبل نشست منم عصب  یبهم نگاه کرد کالفه رو یعصب مامان
  گفتیمخالفتشو بهم نم لیاما دل   کردیرفتاراشو هضم کنم مخالفت م تونستمیگرفتم نم

خونواده ها باهم  ین شب وقتچون او  شدی که باشه مربوط به خونواده ها م یهرچ
هم    یروبه رو نکهیانگار اصال انتظار ا   یطور هینبود  یهاشون عاد افهی رودرو شدن اصال ق
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متعجب   یو حت   یمادرم نگاه عصب  یباشنو نداشتن اون حرفا نگاه تندو خشن پدر رها رو 
 شناسن یاونا همو م نکه یبود ا زیچ هینشونه  نایمادرم همه ا 

دختر    ؟اسمی دیفهم یباهاش باش نمینب گهی...دیاری نم گهی_اسم اون دختررو دمامان
 آرتام  یاری من نم ی جلو  گهی د رویتهران

  ؟چرا یاریبرام نم یلیچرا دل ارمیاسمشو نم گهی_چرا؟به من بگو چرا مامان تا بگم چشم د
 بود؟  یرفتار اون شبتون چ لیدل یگیبهم نم

 ه یمن در هر صورت منف  ؟جوابیچ ؟هــــا؟کهیبفهم ییخوا یم روی _چمامان

رها شده بودم   نیهم بستم منم ع یچشمامو رو   یعصب دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
برم   تونستمینم یحت زدن ینم  یحرف  انی تا خونواده هامون به حرف ب میکرد یم یهرکار

بند نبود و   ییجا چیدستم به ه نکهیرها چون اجازه ورود نداشتم از ا یشرکت بابا 
 قرار گرفته بودم  یسخت  طی کنم حرصم گرفته بود تو شرا  یکار تونستمینم

  خوامیدختررو م نیمن ا   امیکوتاه نم  ایراحت نیکه به ا یدونی_مامان من پسر خودتونم م
 کنمیم  یبه دست آوردنش هر کار یو برا

 بهم نگاه کرد از کوره در رفت داد زد:  تیبا عصبان مامان

 ؟ ییخوا یاونوقت دخترشو م شینیبب  یبر یحت  ستین ی _پدرش راضمامان

شدم اونوقت   شی اردیلی_تا قبل از اون شب پدرش باهام خوب بود مسئول پروژه چند م
 رها و شرکت پدرش بسته شد  یبه رو میارتباط   یبعد اون شب همه راه ها  قایدق

 یاون دختررو فراموش کن  دی که با م یریگیم   جهی_پس نتمامان

 مامان؟  یفهمیم کنمیکارو نم  نی_اما من ا 

موهام زدمو شروع کردم به راه رفتن مامان    یتو یاز سرجام بلند شدم چنگ  تیعصبان با
  یزیه واقعا چناگفته ک یحرفا هیچشماش بود   یتو  ییزا یچ  هیبود هم نگران  یهم عصب

 دم ی فهمیازشون نم
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که دل پسرت   یکس یو شش سال برا   ستیبعد از ب ینطوری؟ا یکنی_مامان چرا درکم نم 
 ؟ ی شیارزش قائل م دهیبراش لرز 

اگه بذارم اسمش    ستمین تایآرم یبا اون وصلت کن ذارمیمن نم هی_اون دختره تهرانمامان
 تو شناسنامت  ادیب

مامان با اخم بهم  ستادمی روبه روش ا عیاز سرجاش بلند شد خواست بره که سر  مامان
 نگاه کرد 

 ه؟آره؟ ینطوری_ا

  هینطور ی_آره ا مامان

 ی شیعقدش کردم متوجه م ی_وقت

تو و اون دختره به وجود   نیب  ی؟عقدی دیاحمـــق فهم یکنینم یغلط نی_تو همچمامان
 ره یگصورت ب   نتونیب تونهینم یچون اصال عقد ادینم

  دیتعجب بهش نگاه کردم مامان با غضب بهم نگاه کرد با انگشت اشارش چندبار کوب با
 به بازوم 

  یتا داشته هاتو از دست ند ری از اون خونواده فاصله بگ کنمیتکرار م گهی بار د هی_ مامان
 چه از نظر خونواده هاتون  یچه قانون یچه شرع دیباهم ازدواج کن دیتونی تو و رها نم

 دم یمشکوک پرس  عیخواست بره که سر  مامان

 عقدش کنم؟  تونمینم ی شرع ؟چرای _شرع

 نزد خواست بره که باز صداش زدم   یاما حرف  ستادیا  مامان

 ؟ یکنیپنهون م یدار روی_چ

 ست یپنهون کردن ن ی برا یزی _چمامان
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 باشه؟ تونهی م ی_رابطه تو و خونواده رها چ

 م یهست یتجار بیرق هیر رها  _منو پدمامان

 داشته باشه؟  تونهیم یبه منو رها چه ربط نشی_ا

  شناسمشینم کردمیشده بود احساس م یطور  هیبه سمتم برگشت چشماش  مامان
 لب زد   یاشک تو چشماش جمع شد به سخت

 ی ریدخترشو بگ  ذارمیزجر داده نم یلیاون منو خ میبهم زد یاد یز  ی_ضربه ها مامان

 نه؟ یمخالفتاتون ا  لیه؟آره؟دل یکار  یدعوا  ه ی ی فقط برا یعنی_

 یلیبحث خ کردمیبشم احساس م یجور هیشد که باعث شد  ریاشکاش سراز  مامان
 حرفاس   نیاز ا   تریجد

 نهمهی سال مادرتو زجر دادن؟ا  نهمهیکه ا یوصلت کن  یبا خونواده ا  ی_تو حاظرمامان
ازدواج کردم که   یبزرگ کردم با کس یسال تورو با بدبخت نهمهیا  دمیکش یسال آوارگ

 یدوسش نداشتم اما فقط به خاطر تو که بابا داشته باش

 گفتم:  یتوهم بردم با لحن محکم و جد   اخمامو

پدرم   امیم  ایمن به دن ی وقت  نکهیبه پدر رها داره؟ا یچه ربط ومرثی_ازدواج تو با ک
تا دست خونواده پدرم بهت نرسه به   یکنیدا فرار مبه کانا یداریتو منو برم نکهیا  رهیمیم

من پدر داشته باشم و شناسنامه برام   نکهیا  یاونجا فقط برا   نکهیداره؟ا یچه ربط یتهران
داره؟چرا واضح حرف   یبه تهران یچه ربط یکنی ازدواج م ومرثی صادر بشه با ک

  نیسال ا  نهمهیرام ا ب لشی دل یوقت  تهیآوارگ لی کار کرده که دل یبا تو چ ی؟تهرانیزنینم
 بوده که مادرم به خاطر داشتن من آواره بوده 

تحمل اشکاشو نداشتم   دیلرز یاما صداش نم شدیم  ری سراز   شتریاشکاش هر لحظه ب مامان
 کردم یکه بود تحملش م یبه هر سخت دی بود با یاما چاره چ
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  میگرد ی کن باهم برم رونی_حرفمو گوش بده مامان...فکر اون دختررو از سرت ب مامان
 کانادا 

 خوام یموضوعو روشن کنم من رهارو م  نیا  فی تکل دیبا  امی نم یی_من جا

 دن یمنم اجازه بدم اونا دختر به تو نم  گمیدارم بهت م ی _تو غلط کردمامان

  هی کنم یم  یآوردنش هرکار به دست یبرا  ارمیدر ن هیقض نی اگه سر از ا ستمی_مرد ن
بجنگ و   تی باارزش زندگ یزا یبه دست آوردن چ یبرا  دیسرم فرو کرد  ی تو  شهیجملرو هم

 جنگم یبه دست آوردن رها م یمنم برا 

دستم گرفتم   یتو  رروی رفتم دستگ یاز کنارش رد شدم به سمت در خروج  تیعصبان با
 خواستم درو باز کنم که مادرم با بغض صدام زد 

 از دستت بدم   خوامی_آرتام نممامان

 اخم به سمتش برگشتم  کمیبا   یآروم به

 مامان   یدیکم کم از دستم م  یرفتارات دار  نی_با ا 

شدمو به سرعت   نمیسوار ماش عی سر رون یدرو باز کردمو از خونه زدم ب یحرف چیه  بدون
 نامعلوم روندم  یا ج هیبه سمت  

 

 )رها( 

 _گفتم نـــــــــهبابا

مامان با    ستادمی بلند شدم روبه روش ا عی مشت شد بابا خواست بره که سر دستام
  هیسه روز اونقدر گر نی ا  یبگه اما من نذاشتم تو یزی بهمون نگاه کرد خواست چ ینگران

 لرزوند یتنمو نم  گهیبودم که د دهیشن ادایدادو فر  نیکرده بودمو از ا

 بود دوست دارماتون؟  نی؟ا ی راحت نینه؟به هم دی_نه؟گفت
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 _رها تمومش کنبابا

_تمومش کنم بابا؟مگه من شروعش کردم تا من خاتمه دهندش باشم؟چرا جواب سوالمو  
 د؟ ید یمنو نم یکدومتون جواب سواال  چیه د؟چرایدینم

 شه یکه به تو مربوط نم یپرسیم  یی_چون سواال بابا

  دیرفتار کن  یبا مادر خاستگارم اونطور میشب خاستگار  نکهیا  شهیبه من مربوط م _اتفاقا
اجازه وصلت با اونارو   نکهیتو شرکتتون ا  ادیآرتام ب دینذار  یحت دهی به صبح نکش نکهیا

  شهی پس؟نکنه به تارا مربوط م شهیمربوط م یبه ک یدیبهم نم

من دختر به اون خونواده    گمیبار م نیکمیصدو  یجوابتو دادم برا   ید ی_صدبار پرسبابا
 دم ینم

به سمت   دیموهاش کش یتو  یبابا کالفه دست  ستادمی خواست بره که باز جلوش ا بابا
 د یغر یمادرم برگشت عصب 

 شهیم  زیداره صبرم لبر  گهی بهش بگو د یز یچ  هی_آرام تو بابا

  دمیسوال ساده پرس  هی ترسم ی اد زدناتونم نمد نیشده بابا از ا  زیوقته لبر  یلی_صبر من خ
 ؟ ی چرا از اون خوانواده متنفر

دست اون   ری که ز  یپسر  ستین یآدم درست کهی_جوابشو زودتر بهت دادم اون زنبابا
 بزرگ شده باشه از خودش بدتره 

قضاوت   ینطوریمهربونو خونگرمه چرا ا  یلیخ هی تازه مادرشم زن خوب هی_آرتام پسر خوب
 د؟ ی و بهم ضربه زد تونهیتجار  بیرق نکهی ا  یبرا  ؟فقطیکنیم

 رممکنه یدو خونواده غ ن یا  نیوصلت ب ی مسئلرو تموم کن نی _رها بهتره امامان

 بفهمه  نویا  یکی  خوامیخونواده ها؟من آرتامو م نیجنگ ب ی_چرا؟فقط برا 
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  یدستمو رو یکه بابا زده بود کج شد به آروم یصورتم سوخت سرم به سمت گوشه
صورتم گذاشتم اشک تو چشمام جمع شد مامان با تعجب به بابا نگاه کرد نگاهمو به  

 شدن  ری هم فشرده بود برگردوندم اشکام سراز   یسمت بابا که لباشو رو

 ی اریاسمشو ب ی حق ندار گهی _دبابا

  یحرف حق زدم وقت  هی یسال وقت همهنیبابا...بعد ا ی_تا حاال روم دست بلند نکرده بود 
 ی حرف دلمو زدم تو صورتم زد 

 ی دیاونجا درستو ادامه م  سیانگل یبر  کنمی_کاراتو مبابا

 رم یجا نم چ یروشن نشه من ه هیقض  نیا  فیتا تکل  رمی نم یی_من جا

 رم یقدم ازش فاصله بگ هی شد که باعث شد من  کی قدم بهم نزد   هی  تیبا عصبان بابا

 ؟ یسی من وا   یتو رو  یکنی _مگه دست توهه؟چه طور جرات مبابا

داشت بهم نگاه   تی روبه بابا که با عصبان ستادیمنو پدرم ا  نی به سمتمون اومد ب مامان
 گفت: کردیم

 _بسه...توروخدا...رها برو تو اتاقت مامان

تا   دیکه حقم نبود خوردم پس با یلیس هیاشکامو پاک کردم حاال که  ستادمیا  ییپرو  با
 خورم یم  گهید یلیس ه یفوقش  فتهیتونه ب یم  یچه اتفاق نیاز ا   شتریتهش برم ب

و چهار سال    ستیحرفو بزنم بابا اما دخترتون بعد از ب  نیا  کردمیوقت فکرشو نم چی_ه
  خوامیمن آرتامو م  دیشیمانعش م  دیدار  تونی اما شما با خود خواه دی لرز   یکی  یدلش برا

براتون مهم  نایا  یبشم اما حت یا  گهی عاشق پسر د تونمیوسش دارم بعد از اون نمد
   ذارمیم  زایچ یلیخ یپا رو  یمنم به راحت  یتو گوشم زد یدست بلند کرد  یبه راحت ستین

 : دیغر  تیبرم که پدرم با عصبان خواستم

 ؟ یچ یعنیحرفا    نی_ابابا
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 گفتم:  دمویباال کش موینیبرم ب نکهیبهشون کردمو پشت کردم قبل از ا  ینگاه مین

    دیسه روزه که دخترتونو از دست داد یعنی_

خاستگار که از   نهمهیا  ختهیپسر برات ر نهمهیرو اعصاب من راه نرو ا نقدریرها ا نی_بببابا
 اونوقت... یزن یبهترن تو پسشون م یلیاون پسره خ

 خوام ی _من فقط آرتامو م

 _خفه شــــــــــــــو بابا

 _رها برو تو اتاقت فورا مامان

چه قدر سنگدلو   شناسمیپدرومادر خودمم نم کردمیبغض بهشون نگاه کردم احساس م با
 رحم شده بودن  یب

 _براتون متاسفم 

پتوم مچاله شدم چشمامو    ریاتاقم انداختمو ز  ی دو به سمت پله ها رفتم خودمو تو با
اومدم من   یکوتاه نم ای راحت نیدهنم گرفتمو زجه زدم من به ا  ی بستم دستامو جلو 

که زنگ  لمیموبا  دادمیمحال بود آرتامو از دست م  دمیجنگ یو براش م  خواستمیآرتامو م
اسمش شدت اشکام   دنیشماره نگاه کردم آرتام بود با د هاومدم ب رونیپتو ب ری خورد از ز 

اون    دیباهاش حرف بزنم شا  خواستمیم یجوابشو بدم اما از طرف تونستمی شد نم شتریب
کالفه مردونش باعث شد به   یکنه تماسو برقرار کردم صدا یتونسته باشه مادرشو راض

 ببرم  یعمق فاجعه پ

 _الو رها؟ آرتام

 _آرتام؟ 

 ؟یکنیم  هیگر  ی_دارآرتام

 ؟ یی _کجا
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اتفاق دور باشم   نیاز ا   کمی خوامیم  نمیکه فعال مادرمو نب  ییجا هی  رمی دارم م رونمی _بآرتام
 بتونم درست فکر کنم 

 شده باشه مونیشد نکنه بره نکنه جا بزنه نکنه پش شتریب بغضم

 ؟ ی بر ییخوای_کجا م

 دم یبهت خبر م دمیرس دونمی _خودمم نمآرتام

 فرستادم نشی دهنمو قورت دادم بغض کردم اما محکم پا آب

 ام ی_منم م

 وونه ی د ییایب  ییخوای_کجا مآرتام

  هیخودم  ایاز خونوادم دور باشم باشه ن خوام ی منم م ست یمهم ن م ی_منو با خودت نبر
 خدافس  رمی م ییجا

 باشه؟  نمتیبی_صبرکن صبر کن باشه فردا دم دانشگاه مآرتام

 بود   دهیهم بستم اشکام امونمو بر یرو  چشمامو

 هفت خان جلومونه  ینکن رها مگه نگفت هی_گرآرتام

 ست یهزار خانم ن نی هفت خانه؟ا نی _ا

به سرت نزنه فردا   یفکر احمقانه ا  میراه سست نش نیا  یکه تو  می _مهم منو توآرتام
 م یافت  یباهم راه م

 _قبوله منتظرتم 

داشتم  از ین یهم بستم منم به دور یچشمامو رو  دمو یپتوم خز ر یقطع کردم ز  تماسو
قدرمو دونستن    شتریب ینطوریا  دیداشتن شا  از یفاصله از من ن  کمیرومادرمم به پد یحت

 شدن ی ارزش قائل م ماتمیتصم یو برا
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 )آرسام( 

خواست مانعم بشه اما من زودتر از اون   یغضب به سمت در اتاقش رفتم منش  با
 بودم درو به شدت باز کردم وارد اتاق شدمو داد زدم:  دهیکش  ن ی پا رروی دستگ

 _دخترم کجاســـــــــــــــت 

  ستادمویبلند شد با غضب روبه روش ا  زشی جا خورده بود از پشت م  دنمیکه از د  تایآرم
هنوز  تای رفت و درو بست آرم رونی از اتاق ب دیصحنرو د ن یکه ا یبهش نگاه کردم منش

 کم کم به خودش اومد  دویزدم از جا پر زش ی م یکه رو   یممتعجب بود اما با ضربه محک

 _با تـــــــــــوام 

 ؟ یکنیم یچه غلط  نجای_ا تا یآرم

 دخترم کجاست؟  دمی با من درست حرف بزن پرس ی_ه

 ؟ یری گی_دختره توهه سراغشو از من متا یآرم

  نهمهیا  یتو ستادم یرفتم روبه روش ا  زشی دور زدم و به پشت م زشویمشت شد م  دستام
  ییطورا هی  شیکرده بود طرز پوششش طرز آرا  یاد ی ز  راتییتغ تا یکه گذشته بود آرم یلسا 

که  یز یکرده بود چ تیمثل آرتام ترب یخودش زده بود پسر یآدم شده بود شرکت برا 
 اصال ازش انتظار نداشتم

سرت   یتو  یچه نقشه ا  ؟باز یی خوایم  یه؟چیشده؟چ دایپ می_چرا باز سروکلت تو زندگ
 یدار

پسرم قرار گرفته   یدختره توهه که جلو  نیا  ستمین  تی _محظ اطالعتون من تو زندگتا یآرم
 خوادش  یم  نقدریکار کرده که پسر من ا  یچ ستیمعلوم ن

 باال رفتم یکنترل صدا  یغضب بهش نگاه کردم کنترل خشمم دست خودم نبود حت با
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اون پسره    یعوض یفهمیبهم م یدار هیچرت و پرتا چ نینفهم ا کهی_درست حرف بزن زن
 نبود ینطوریاز راه بدرش کرده وگرنه دختر من ا  ینطوریترت ا  یاز خودت عوض

 کنم  مونتیحرفت پش نینکن از ا  یکار یزنیدرباره پسر من حرف م یدار نی_ببتا یآرم

به جون   تا یآرم نی...ببیبرام بخور ییخوا یم  یبنال چه گوه ؟ها؟دیکنیم  ی_مثال چه غلط
بشه  نی از ا ریغ چیشد که ه داشیپ گهی که دارم اگه تا دوساعت د  یهمون تک دختر
خط قرمز    یپاتو رو یدار یکه حز کن ارمیبه سر خودتو اون پسرت م  ییبرنگرده خونه بال

 ی ذاریمن م

 چینامحترم من از دختر تو ه یجناب تهران اریدر ن یمن شلوغ باز   یبرا  نقدری_ا تا یآرم
 گردم  یباشم خودمم دارم دنبال پسرم م رشیگیکه پ  ستیندارم اونقدر برام مهم ن یخبر

کنار رفت وسط   زشی ازم گرفتو از پشت م یروشو با کالفگ تایجا خوردم آرم کم یحرفش  از 
  دویبه سرش کش یاز مبل ها رفتو خسته روش نشست دست  یکیبه سمت  ستادیاتاق ا 
نبودو آرومتر شده بود   تیتوش عصبان گهیکه د ی داد با لحن هیشو به دسته مبل تکآرنج

 گفت:

 یخودش بهم زنگ ینه حت دهیندارم نه جواب تماسامو م یازش خبر  روز ی _از دتا یآرم
 زنه یم

 هرجا که حدسشو زده باشم گشتم اما نبود  ستیجا ن چیه  نطوری_رها هم هم

 دانشگاه هم نرفته  روز ی _دتا یآرم

 بهش نگاه کردم  ک مشکو

 نطور ی_رها هم هم

آب   ستادی من ا  یمبل بلند شدو روبه رو ی از رو ی به سمتم برگشت با نگران تا یآرم کهوی
 دهنشو قورت داد 

 ...یعنی...یعنی_تا یآرم
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 مثل پسر تو   یدختر من فرار نکرده به خصوص با کس ری_نخ

 باهم باشن  زنمی_من حدس م تا یآرم

 : دمیغر  تایاز شدت خشم مشت شد لبامو بهم فشردم و تو صورت آرم دستام

   برمیچون سر هردوشونو م  میهردومون منتظر خوردن حلوا باش دیباشه با  نطوری_اگه ا 

درصد هم احتمال ندادم   ه ی  یروز حت هی  نیا ی رفتم تو  یغضب به سمت در خروج با
 دونمیمم با اونه و فرار کرده من مرها فرار کرده باشه به خصوص با اون پسره اما اگه بفه

شد با   دهینکنم خواستم درو باز کنم که بازوم به عقب کش داتیبا اون رها دعا کن فقط پ
 بود  دهینگران و ترس یحساب  افشی که ق برگشتم تایبه سمت آرم تیعصبان

 مگه نه  یکنینم یکار نی_تو همچتا یآرم

 ن یبب نوی_بش

 پسرو دارم  ه ی_من همون تا یآرم

 تره  زیدخترو دارم که از جونمم برام عز  هی_منم همون 

 اونا پس بدن؟  د ی_تاوان رابطه اشتباه منو تورو با تا یآرم

 اشتباه عاشق شده   نکهیو دخترمم تاوان ا  دهیپس م رویتو مادرش نکهی_نه پسرت تاوان ا 

 نداشته باش  شونی کار  یآرسام ول میکنیم  داشونی_پتا یآرم

 به روش زدم  یز یآمتمسخر پوزخند

 چه طوره؟   دمیم  بیمراسم ترت  هیبه مناسبت برگشتشونم  کنمی_باشه ازشون تشکر م

 اشک تو چشماش جمع شد   تایآرم

بهت کمک   دمیبهش نزن من قول م یبی_من جونم به آرتام بستس توروخدا آستا یآرم
 یکن  داشونیکنم که پ
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و بعدش   امیندارم دستم به پسرت برسه از خجالتش در م یاز ین  ی_من به کمک کس
 دخترمم که روشنه با من طرفه ف یتکل دمیقانونش م لی تحو

بلند از شرکتش خارج شدم   ی اومدم با قدما  رونی باز کردم و از اتاقش ب تی با عصبان درو
دستام فشردم باورم   یشدم و با سرعت به سمت شرکت روندم فرمونو تو  نمیسوار ماش

کارش من از   نیفکر کرده با ا  ی عنیکرده باشه  رویبچه باز  نی پسر ا هی  یکه رها برا  شدینم
از کار   یراحت  نیبه ا  دیهردوتون کور خوند دیکور خوند گردم؟ههی که گرفتم برم یمیتصم

آرام بود تماسو   دمیموهام کش یتو  یکه زنگ خورد کالفه دست لمیموبا  گذشتمیرها نم
 کالفه برقرار کردم 

 زنم یشد بهت زنگ م ی_جانم آرام؟مگه نگفتم خبر

جواب    زنمیزنگ م یهرچ  کنمیدارم دق م نجایدرسته؟آرسام من ا   ینکرد  داشی_پآرام
 ده ینم

 خودمم بود اما جنسش پدرانه بود یکه تو  یپر از بغض و ترس مادرانه بود حس صداش

 نه ای کنه  داشونی پ تونهی م نمیبب دهیخبر م  انک یحرف زدم گفت به آ ر ی_با ام

 ه؟ یجد ه یحد قض نی ا  ؟تایبگ  سیبه پل ییخوا یم  نهی_منظورت ا آرام

  یکه برا   ارمیسرشون م ییدارم؟آرام فقط دعا کن دستم بهشون نرسه بال یا   گهی_چاره د
 هفت پشتشون بسنده باشه 

نه  ییگرفته مقصرش تو  مویتصم نی االن رها ا نکهیتوهه آرسام ا  ر یتقص نای_همه ا آرام
  رویباز شده اگه بهش همه چ مونیکه باز پاش به زندگ یلعنت  تایتنها تو بلکه اون آرم 

 کرد ینم  ینطوریا  یگفتیم

که   یمادر پسر  گمیکردم بهش م  داشیمن شده باشه پ  ریتقص ی_آره خب االن همه چ
 عشق سابق من بوده  یدوسش داشت

  ی_خفه شو عوض آرام
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که   میبهش بگ نمیا  ییخوا یم   م؟حتمایبهش بگ تارو یواقع یگیاومد؟مگه نم ه؟زورتی_چ
 چیپدرت به خاطرهمون زن از سنگ شده بود عاشق ه میکرد  یمنو تو باهم ازدواج سور

من تصادف  نکهیسال اتفاق افتاد ا  هیمنو مادرت بعد از  نیعشق ب نکهیا  شدیکس نم
چه   میبهش بگ نارمیا  تاسیآرم  ریبالها تفص نیاهمه    نکهیکردم حافظمو از دست دادم ا

 طوره؟ 

 ... یلی..خیلی_خآرام

من تنها   دمی تو گوش نم  یبه حرفا  گهی دفعرو د نیا  نی؟ببیچ یلی؟ها؟خیچ یلی_خ
و پس  بندازم زندان تاوانش ییپسررو به جرم آدم ربا  نهیکردنشون فقط ا  دا یپ یهدفم برا 

نظاره گر   ینی...مام بهتره فقط بشنیهم ارمی سرش ب خوامویکه م ییبده دخترمم بال 
 گرفته  وچشمش یکه بدجور خون جلو  یشوهرت باش

توهم و   یبا اخما  نیشرکت پارک کردم از ماش  نگیپارک یتو نویقطع کردمو ماش تماسو
شماره رهارو   دمیموهام کش یتو  یشدم سوار آسانسور شدم کالفه دست ادهیپ یعصبان

لب گفتمو از آسانسور خارج شدم   ری ز  یبار هزارم گرفتم اما باز هم جواب نداد لعنت یبرا 
  کانیو آ  اشاری  رویواردش شدم با ورودم متوجه ام  هحوصل یبه سمت اتاقم رفتم و ب

 شدم 

 _سالم داداش اشار ی

 ؟ نشد ی شد؟خبر ی_چری ام

 از همه خودم    شتری ب مینشستم هممون نگران بود زی و خسته پشت م کالفه

 بگو  یزی چ هی_د اشار ی

 بودم؟االن به جرم قتل تو زندان بودم  ینطوریشده بود من االن ا ی_به نظرت خبر

 داده   بیجست و جو ترت میت هی  کان یآ ستیحرفا ن  نی_االن وقت ا ری ام

   کنمیم  داشونیمن پ دی_عمو نگران نباشکانیآ
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هم بستم و   یچشمامو رو  دم یبا انگشتم مال کردی هامو که درد م قهی زدمو شق یپوزخند
 فشارشون دادم 

 ن یکن هم داشونینداره فقط پ یمردشون برام فرق ای _زنده 

 عمو؟  یچ یعنی_ کانیآ

  شنی زندم بودن توسط من کشته م یکرد  داشونیپ یوقت یعنی_

 شماهاست    ریتقص نایرفته همه ا  ادتی _نکنه ری ام

  دیپسر ازدواج کنه با هینذاره دخترش با  یهر پدر یعنیعمو؟اون چرا؟   ری_تقصکانیآ
 دختره با پسره فرار کنه؟ 

  کان یخبر نداشت آ یزیحق داشت اون از چ  کانی آ دیموهاش کش یتو  یکالفه دست ری ام
 و اخمالو شده بود    یجد یهم عصبان

شما نگران   ذارمیخودمم حق اون پسررو کف دستش م کنمیم داشون ی_من پکانیآ
 عمو...فعال با اجازتون  دینباش

 به سمتم برگشت  یعصب ری ام کان یرفتن آ رونیب با

 ی _از اولشم راه اشتباهو انتخاب کرد ری ام

 حرفاتو ندارم  نیحوصله ا  ر ی_بسه ام

اون وقت پرو   دنیآرسام تاوان گذشتتونو اون دوتا دارن پس م گهی راست م ری_اماشار ی
 کشمشون یم یگیم   یدار یپرو نشست

 نگاه کردم اخمامو توهم بردم  اشاریباال گرفتمو به  سرمو

  هیچرا؟تارا اگه با  یکیکه درکم نکنه چون خودش دختر نداره اما تو   دمیحق م  ری _به ام
 ؟ یکنیم   یلحظه شماربرگشتش  ی؟برا یکنیکار م یپسر فرار کنه چ
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  کشمیکه کرده نم یبخوام دخترمو بابت اشتباه که نه حماقت نکهیا می تصم ی_نه ولاشار ی
 بهش زدم  یلیس هیاون تهم    دیحاال شا   کنمیمشکلو حل م  زنمیباهاش حرف م

باشه که ندونم  ییدخترم جا نکهیشم؟ا یخنک م  یلیس  هینظرت من با  ؟بهی لی_هه س
 بزنـــــــــــــــــم  یلیس هینامحرم تهش  بهیپسر غر  هیکجاست اونم با  

 به خدا یکنی_داد نزن بسه آرسام...سکته مری ام

  گهی عمل کنم رها د خوامیکه خودم م یاونجور نبار یا  دیبذار  دی_به جهنم...بدرک...ولم کن
   رمی گیآروم نم زمیمن خونشو نر  شهی من دختر نم یبرا 

 

 )رها( 

  میشد  رهیدادم و به منظره روبه رومون خ هیآغوش آرتام فرو رفتم بهش تک یتو یآروم به
  ی سرسبز ی بو گرفتمیاز حضور آرتام م  مویکه پر بود از آرامش اما آرامش اصل یمنظره ا 

صورتمو    دیوز ی که م یمی مال   مینس خوردیکه از دور به گوشمون م  ایقشنگ در یصدا 
چه   میفرار کرد دنیفهم نکهی االن خونواده هامون از ا   نکهیبه ا خواستمینم دادیقلقلک م

اطرافمون   یشده آدما  یفکر کنم که االن پدرم چه قدر عصبان نیبه ا مخواستمین نیحال
  ارنی سرمون م  ییکنن چه بال  دامونیپ نکهیاز ا یحت   ایچه قدر به جنب و جوش افتادن  

تنها بودنامون تنها زمان   مدت نی ا  دیاشم شاکنار آرتام آروم ب خواستمیفکر کنم فقط م
 آرامشمون باشه 

 ؟ یکه ساکت یکنی فکر م ی_به چآرتام

 شه یم ی تهش چ نکهی_به ا

  شهی مامانم عذادار تنها پسرش م کشهیبابات منو م کننیم  دامونی...پیچی_هآرتام

 مطمئنم  کشنی_منم م
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خدا اجازه داد باهم   ایاون دن میرفت دیشا میشی بهتره باهم کشته م  ینطوری_خب اآرتام
 میباش

 چشمام جمع شد   یسرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم اشک تو   آروم

 میشی خوشبخت م کردمیبشه آرتام...فکر م  ینطور یا  خواستم ی_نم

 د یبوس مویشونیپ یزد خم شد به آروم یمردونه ا  زهیم  زهیلبخند ر  آرتام

 نترس  یزیرها...مطمئن باش از چ میشی _خوشبخت مآرتام

 م یریکمک بگ یکیاز   دی_با

 مثال؟  ی_از کآرتام

   کانیاز آ ی حت ای _مثال از تارا 

 ده ی نزن اون االن به خون من تشنس صد در صد لومون م  کانوی_اصال حرف آ آرتام

  گفتی رومو ازش گرفتمو به سمت منظره قشنگ روبه روم برگشتم راست م یآروم به
 میفرار کرده بود روز یبابام بود از د نیاالن به خون هردومون تشنه بود اونم ع کانیآ

به  میتونستی کدوممون نم چ یآرتام درواقع ه یاز دوستا  یکی  یال یشمال و میاومده بود
کنن به  یسرکش  ایداشت بفهمن  احتمال  نچو  میخودمون بر  یخونوادگ یالها یو

بود مادر آرتام حسابشو مسدود کرده بود  ختهی برنامرو ر نیاز قبل آرتام ا نیخاطرهم
از دوستاش   ی کیآرتام با  نیاونور آب به خاطرهم  میکه نکنه فرار کن دهیبدبخت حتما ترس

از    فرستهی م  رامونکارت ب  هیبود حرف زد اونم گفت که نگران نباشه امروز  الیکه صاحب و 
به صفحش نگاه کنم   نکهیبار زنگ خورد بدون ا نی هزارم یبرا  لم یموبا  میاون استفاده کن

اما   سوختی مامانم م یفقط دلم برا  ن یب نیکه هست بذار باشه ا ی رد تماس زدم هرک
 اونم تو دسته بابام بود

 

 ( کانی)آ
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 بهم اعتماد کن رها"  دم یبهت قول م کنمیبمو بده نترس من کمکت م"جوا

باغ شروع کردم به راه رفتن به   یهم بستم تو   یبراش ارسال کردم چشمامو رو  امو یپ
که باهم به ستاره ها نگاه   یبار  نی آخر ادی شدم   رهی سرمو باال گرفتم به آسمون خ  یآروم
 افتادم   میکرد

   یومهست که کنارش آر  یکی  شهی"رها_هم

   یدوسش دار یل یکه خ یکی_اوهوم  

 سخت کنارته   ی ها  طی تو شرا  شهیو هم کنهی _درکت مرها

 سخت   یها  طی شرا  یتو یکنارتم رها حت شهی_من هم

 " ی مرد مغرور نظام کنمی روت حساب م شه یهم  دونمی_مرها

کنار اون   نکهیدستام گرفتم از نبودش از فکر ا   نیتاب داخل باغ نشستم سرمو ب یرو
 شدم یم وونهی ندارم داشتم د یپسرس و ازش خبر 

 ی وقت دستت بهم نرسه ظالم زورگو عوض  چیکه ه ییجا ه ی  رمی بار م هی" رها_

 شودی م ی_رها عصبانتارا

 کنم یم  داتیپ ی_هرجا بر

 شودی م ری جوگ کانی_آ تارا

 انداختو گفت:  نی که سرشو مظلوم پا می و من همزمان به سمت تارا برگشت رها

 " دیگو ی را وداع م ی_تارا دار فانتارا

 کان؟ ی_آ

به   ستادی سمت بابا که صدام زده بود برگشتم به احترامش بلند شدم که روبه روم ا به
 شد  رهیخ  ختمیدستم نگاه کرد بعد به صورتم که معلوم بود نگران و بهم ر  یتو لی موبا
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 ؟ ی_منتظر تماسشبابا

 _آره 

 جواب تارارو هم نداده  یحت  دهی _اون جواب پدرومادرشو نمبابا

 تو مامان تنهاس   دیجواب داد شما بر دیشا  کنمی_خب منم دارم امتحان م

هواتو    ام یب یاون پشت مشتا مواد بزن ی_اتفاقا منو مامانت فرستاده گفت نکنه بربابا
 م؟ یبزن یپسرم باهم دونفر یوبالت ندارتو دست  یزی داشته باشم حاال چ

تاب نشست کنارش نشستم بابا   یزدو رو  یزدم که خودشم لبخند خسته ا  یمحو  لبخند
حفظ کرده بود هنوز    شویازش گذشته بود اما هنوز شوخ طبع  یسنو سال هی  نکهیبا وجود ا

 یلیخ  یکال بابا  کردیم تشی اذ ذاشتیسربه سر مامان م کردیم یخاص  یها  طنتیش
 داشتم   یباحال

دوست آرام بود   اوردمیخودم نم یبه رو  لشیعاشق مامانت شدم اوا  یوقت  یدونی_مبابا
رابطه  ونی مد  نمیا  میکنار هم بود یبهونه ا  هیبود هربار به  گوشیباز  طونویآرام ش نیع

 م یآرسام و آرام بود 

همه مهمونا رفتن    یقتعمو آرسام و یوچهارسالگ ی بابات شب تولد س گفتی_مامان م
اصال تو چه کاره    گهیکه تهش مامان م ادی م شی پ نتونیبحث ب هی د یدور هم جمع شد

 شم یشما م یخب حاال من ک دیگیتهش م دویکنی م یازش خاستگار کهویشمام  یمن

اون دوران فرو رفته باشه لبخند دندون نماش از   یکرد انگار تو  یتک خنده مردونه ا بابا
 شدی لباش پاک نم  یرو

ثمره    یبه خصوص وقت میخوشحالو راض ممی_آره مادرت کپ کرده بود اما خب از تصمبابا
 بهت افتخار کردم و افتخار هم خواهم کرد  شهیهم یازدواج منو مادرت تو هست

لبخند بهم   هیبابا همچنان داشت با   دم یبه موهام کش یزدم دست  ی مردونه ا  یلبخند
 کرد ینگاه م
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  شناسمینگاهارو خوب م  نیمن جنس ا  یکنیچشمات پنهون م ی من عشقو تو نی _عبابا
 آرسامه  نیرفتارته ع ن یمنه اما ا   نیکامال ع تی ظاهر ی ها یژگ ی باشه تو و یهرچ

فشارش داد که باعث شد   فیدستشو سمت شونم آوردو خف  یهول کردم بابا به آروم کمی
 رها منو دوست نداره  دونستمیم یبفهمه به خصوص وقت خواستمی بهش توجه کنم نم

  دمیوقته فهم یلیخ نویمتفاوته ا یلی_جنس نگاهت به رها با جنس نگاهت به تارا خبابا
 یخودت باهام حرف بزن خواستمینگفتم چون م یزیاما چ

حرف زدن    یمناسب برا  طی بگم اما نشد همش دنبال جور کردن شرا  استمخو ی_درواقع م
کنم بعد پا جلو   شیخودم ته  خوامیبا رهارو م یزندگ  یکه برا یزیهرچ  خواستمیبودم م

 بذارم اما...

 دختره از دستت رفت درسته؟  ید یجنب ری _دبابا

 انداختم نی پا سرمو

چون خونواده ها   شهیاما کنار اون پسره خوشبخت نم خوامیاونو م  ی_من خوشبخت
   ستنین یراض

 شد؟ یبودن خوشبخت م ی_اگه راضبابا

 داد یهم بستم فکر کردن بهش آزارم م یرو  چشمامو

 خوشحال کرده  رویکی خته یماجرا که همرو بهم ر نی _پس ابابا

 ستم یل نمن اصال خوشحا  شم یم  تیشما اذ  یبابا منم دارم پا به پا  ستی ن نطوری_نه ا

 شهیپسره رد م  یعموت صد در صد از رو  گهی چون د  یخوشحال باش دیبا ی_ولبابا
 کنهیکارو نم نیا  دونمیدخترش داره اما م یهم برا  ییهرچند فکرا 

 رسم یبزنه اما اون پسررو خودم حسابشو م  یبی به رها آس ذارم ی_نم
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از راه درستش    یاحساسات به عشقت برس  نیحرفاس نذار با ا  نی_عشق پاک تر از ابابا
 به رها برس بابا 

 تکون داد  یزدو سر یبه سمتش چرخوندم که لبخند سرمو

نگران نباش خدا   شهیم یچ  مینیهم کنارتم بب  هیقض نی ا  یپشتتم تو شهی_من همبابا
 بزرگه  یلیخ

 بزنه مگه نه؟  یبیعمو به رها آس یذاری_شمام نم

بزنه  یبی به رها آس تونهیهم هست اون نم اشاری دختر منو  _رها نه تنها دختر آرسامهبابا
   ذارنینم گشید  یچون دوتا باباها 

 گرم بود منم بلند شدم به سمتم برگشت   یلیتاب بلند شد دلم به حضورش خ یاز رو  بابا

دختر دو   نی _برم تو مادرت تنهاست نکنه دست گل به آب بده ماشاهلل هزار ماشاهلل عبابا
 همش حواست بهش باشه  دیسالس با 

  عیسر   نیبابا عقب گرد کرد که بره به خاطرهم دمیخند دمویپشت گردنم کش یدست
 صداش زدم 

 بفهمه  یزیفعال مامان چ خوامیخودمون باشه نم نیبحث ب نی_بابا لطفا ا 

 تو   ایب  گهید کمی نگران نباش  کنمیخودمون محفوظ م نیمردونرو ب یشه حرفا _بابابا

 ر ی_چشم شب بخ

   ری _شب توهم بخبابا

اسم رها چشمام تا   دنیبه صفحش نگاه کردم با د دیدستم لرز  ی تو  لیکه رفت موبا  بابا
 گفته  یچ نمیباز کردم بب امشو یپ عی حد ممکن گرد شد سر  نیآخر

  یفرق چ یه  روزمی اما اعتماد االنم بهت با د کنهی فرق م روزمیروزام با ترس د  نی"ترس ا 
 نداره" 
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شمارشو لمس کردم از ساختمون   عی زدم سر ی هنوز بهم اعتماد داشت لبخند نکهیا از 
باآلخره جواب داد  نکهیمتوجه صدام نشه چند بوق خورد تا ا یفاصله گرفتم تا کس 

هم  ی حبس شده بود چشمامو با آرامش رو   نمینفسم تو س میهردومون سکوت کرد
 شدم یم  ینطوریبستم چرا ا

 ؟ یمن به خاطر آرامش سکوت کرد  نی _تو هم عرها

 یروان وونهی_د

  م یبود  یروان وونهید  شهی_منو تو همرها

 ؟ ی_حالت خوبه رها؟خوب

که حالم از جام برات   دهینشون م  نیخوشحالم ا یلیخ ییکجا ید ینپرس نکهی_از ارها
 مهمتره  

 ی _جاتم برام مهمه خوشحالم که جواب تماسمو داد

من تازه   کانیبگم آرومم آ  تونمیم  یبگم افسرده حت تونمیبگم خوبم م تونمی_مرها
 سوختم 

 می من همه پشت تو  یبابا  اشاریباور کن عمو   میحرفو نزن ما همه کنارت نی _ا

منو آرتام    نکهیشده نه؟از ا ینطوریه اک ی؟خوشحالی هست یپشت ک ؟توی _تو چرها
 ؟ ی خوشحال می باهم باش میتونینم

 قدم زدم  کمیبه موهام زدمو   ی دست دمی تو هم کش  اخمامو

 ن؟ ی_هم خوشحالم هم کالفه،باهم

 _آره نگران نباش جام امنه رها

 هم فشرده شد  یرو  لبام
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 ؟ یی _کجا

 ؟ ید ی_باآلخره پرسرها

 بپرسم؟  د ی_نبا

 کجام؟  گمیبهت م ی_فکر کرد رها

 ؟ ی _پس چرا جوابمو داد

با تو حرف   یهر سخت نیح  شهیحرف بزنم آرومم کنه هم  یکیبا  نکه یا  ی_فقط برا رها
 زدم؟ یبه تو زنگ م شدی با پدرومادرم دعوام م ای  شدیهربار نمرم بد م ادتهی  زدمیم

 شت یپ ام یب خوامی_م

 نکن  یباز  نیا  ریخودتو درگ شهی_نمرها

 رها  خورمیقسم م  گمی جاتو نم چکس یمامانم به ه_من کنارتم به جون 

 دیباال کش شوینیب یبه آروم دیصداش لرز  رها

 ترسم ی_مرها

 بزنه یبی بهت آس یکس ذارمی هستم نم شهی_نترس من هستم هم

مثل تورو نداره که   یمن...کس نی برسه...اون...اون ع یبی_آرتام...نذار اونم بهش آسرها
 بهش پناه ببره 

دخترونش داشت قلبمو   ی هق هق ها ش یگر  یهم بستم صدا   یرو یبه آروم چشمامو
 لب زدم   یبه سخت اوردیبه لرزه در م

 نکن  هی_باشه..مراقب اونم هستم گر 

 ی کنیکار م یچ دونمیدستت بهش برسه خودم م یگی_دروغ مرها

 افتم   یاالن راه م  نی_رها جانم آدرسو برام بفرست هم
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 کان ی_آ رها

 کان؟ ی_جان آ 

وقت   چی..هگهی...دیاریب ی ...با خودت کسیبگ ی...جامو به کسی_اگه منو بفروش رها
 بخشمت یوقت...نم چی...هزنمیباهات...حرف نم

 عه  اوردمی...به جون مادرمم قسم خوردم..مادرمو که از سر راه نوونهی _قسم خوردم د

 آدرسو    فرستمی_باشه..مرها

 نمت یبیم  ی_اوک

به سمت خونه رفتم وارد که شدم به سمت پدرومادرم که کنار   عیکه قطع کردم سر  تماسو
هردوشون به سمتم   دنمیرفتم با د کردن ینگاه م ونی زیو تلو   زدنیهم داشتن آروم حرف م

 تن برگش

 ن یبب لم یتوهم باهامون ف ای _بمامان

 یدار ی زد به پدرم نگاه معن یکه به روم لبخند دمیبوس قیسمتش رفتم گونشو عم به
 کردمو گفتم:

 گاه یبرم پا عی سر  دیاومده با  شیکار پ  هی_برام 

 _االن؟ساعت دوازده شبه  مامان

 شبو روز نداره  نایکار ا  یدونی_خانوم شما که مبابا

 بهم نگاه کرد بعد چشماش پر از حرص شد یبا ناراحت مامان

 یشمی پ نقدریهم یرینداره زنم بگ یفرق چیه  یزن داشته باش نکهی_االنت با ا مامان

هارو هم ازمون   هیچند ثان هی  نی هم کنهیاوضاع فرق م گهیکه د  رهیزن بگ  زمی_نه عز بابا
 کنه یم غیدر
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 تاقم رفتم همزمان گفتم: کردم به سمت ا یخنده ا  تک

 ارم یبرگشتم از دلت در م رم،مامانی_لباسامو عوض کنم م

براشون    یدل گهی که د ارمی_تو برو پسرم خودم در خدمتش هستم چنان از دلش در ببابا
 نمونه

رها بهم  نکه یزدم از ا یناخواسته لبخند دیخنده مامان بلند شد بابا هم خند یصدا  بعد
راحت تر بود  یلیخودمم خ الیخ ینطوریا  شیاعتماد کرده بود خوشحال بودم آخ

 بودم:/  ششونیخودمم پ

 

 )رها( 

 ؟ یکار کرد  ی_تو چآرتام

 _بهم اعتماد کن آرتام 

  ی؟برا یفهم یم سهی پل هی_من به تو اعتماد دارم اما به اون پسره اعتماد ندارم اون آرتام
 ده یبه پدرت لو مهم که شده جامونو  ینیریخودش

   ستین یآدم  نیهمچ  کانی_آ

 یک یهوا تکون داد و اون   یدستشو تو  هی  د یموهاش کش  یتو یدست یعصب آرتام
 راه رفت  یدستشو به کمرش گرفت و عصب

 من ماست چه قدر کره داره  هی ی فهمیجامونو لو داد م ی_حاال وقتآرتام

چند سال به   نیا  یتو  شهینگران بودم اما من هم کمیمبل نشستم    یرو دمویکش یپوف
  هی ا ی کنه  بشیتعق یکس نکهیاما از ا گهینم ی به کس دونستمیاعتماد داشتم م کانیآ

 فکر کنم که بعدش چه خواهد شد تونمیداشته باشه نم قتیدرصد هم حرف آرتام حق

 ؟ ی بهش خبر دار ی_از کآرتام
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 شه یم یساعت  هی_

 م یری م  نجای_خوبه پس بلندشو از ا آرتام

 م؟ یکجا بر ییخوا یم؟م یر یم  رویچ ی_چ

 کان ی بهمون نرسه به خصوص آ یکه دست کس ییجا  هی  میری _مآرتام

که تا   میتونینم میگرفت میعجوالنه تصم  میمنو تو اشتباه کرد کنهی _آرتام اون به ما کمک م
 میابد فرار کن

 م یکنار هم بودن مجبور ی_برا آرتام

 ست یمانع منو تو ن  کانی_آ

 _آره ازشون کامال معلومه آرتام

و پرتقال برداشتم و به   بیس  هیباز کردم   خچالویحوصله در   یسمت آشپزخونه رفتم ب به
  خچال یبعد داخل  میشستیهامونو م وه ی عادتمون بود همه م شهیسالن برگشتم ما هم

برشون   خچالی  یتو از  یبر یمثل االن به راحت  ییوقتا   شدیباعث م ن یکه هم م یذاشتیم
ببرم   نیاز ب  وهی با پوست کندن م موینگران کردمیم ی سع  کهیمبل نشستم درحال ی رو یدار

 به سمت آرتام برگشتم

 نگران نباش  میبخور وهی باهم م ای_ب

تو چه   یدونینم یخبر ندار  یچی_چه طور نگران نباشم رها؟فکر کنم تو اصال از هآرتام
 م یهست یاوضاع

 اعتماد دارم   کانیمثل آ  ی...اما به کس دونمی_م

قاچشو به سمتش گرفتم خسته بهم   هیکه پوست کندم   بو یکالفه کنارم نشست س آرتام
 نگاه کرد قاچو ازم گرفت اما نخوردش درعوض نگاهشم ازم نگرفت 

 ی کنارم باش شهیهم  خوامیاز دستت بدم م  خوامی_نمآرتام
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 م یجنگیم  میدار  نیهم ی_برا 

 ین یبب بیآس ذارمیکه شد نم  ی_هرچآرتام

بود تماسو   کانیبرداشتم آ  لمویگذاشتم و موبا زی م  یرو  ورویزنگ خورد ظرف م لمیموبا
 برقرار کردم 

 کان؟ یآ ید ی_رس

 درخته درسته؟   هیهست کنارش  می د،برقی_در سفکانیآ

 _آره خودشه 

کشنه  ی عنیدوتا؟ ایدرخته   هی ؟کنارشیفهمینم دویکرم و سف نی_تو هنوز فرق بکانیآ
 مرده آدرس دادنتم 

 ی در یجلو نه یدو درخت مهم ا ا ی درخت  هیحاال  کنهیم  ی_خب چه فرق

 کنه یدرو باز نم یدرم اما کس یجلو  نهی_آره خب مهم اکانیآ

  موتویبلند شدم به سمت اپن آشپزخونه رفتم ر  عی به خودم اومدم هول کردم سر کهوی
 چشماشو بست  دویموهاش کش  یتو  یچنگ یفشارش دادم آرتام عصب  یبرداشتم وقت

 ی _درو برات باز کردم خوش اومد 

حالش خوب بشه   نکهیا  ینگران بود برا  افشیقطع کردم به سمت آرتام رفتم که ق تماسو
 بهش زدم  یلبخند کوتاه

 _نگران نباش باشه؟ 

به سمت در رفتم و  تکون داد  یسر   دویکش شرتشی به ت یاز سرجاش بلند شد دست  آرتام
هوا موند بهم نگاه کرد   ی زنگ بزنه تو نکهیا  یبرا  کانیبازش کردم که دست باال رفته آ 

  هیخوشحال بودم اما چهرم فقط   دنشی و اخماش توهم بود اما من از د  ینگاهش جد 



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

177 
 

کرد حدس   ت یهدا   گهیسمت د  هیاز من به  نگاهشو  کان یلباش داشت آ یلبخند کوتاه رو 
 گرفته بود  افشی اخماش توهم بود اما ق  کانی آ  نیرم باشه اونم عزدم آرتام پشت س 

 ؟ ی اوردی_دوستاتو نآرتام

 ندارم  از ی کردنت به دوست ن  ر یدستگ ی_برا کانیآ

 یی ا یاز پسم برب ینفر هیچون فکر نکنم  یداشته باش دی_گفتم شا آرتام

 رسم یبعدا حسابتو م ی_از پس گنده تر از توهم بر اومدم بچه خوشگل ولکانیآ

 ی حتما خسته ا   کانیتو آ  ایاالن وقت جروبحث کردنه؟ب  دی_پسرا بس کن

  نویفک ا  نکه یمانع ا   میساعت پشت فرمون بودم اما خستگ هی_خسته که هستم  کانیآ
 شه ینم نی پا ارمیب

 بهت  نمفهمویوگرنه م  ی_بهتره حرف دهنتو بفهمآرتام

هردوشون با  دنیپر یبهم م یخروس جنگ ن یحرص به هردوشون نگاه کردم که ع با
  نارویخدا حوصله ا ی وا دمیکش میشونیبه پ یدست  کردمیداشتن بهم نگاه م تیعصبان

 واقعا نداشتم 

حرف    یدار ییبدونم با چه رو  خوامیم  ؟ها؟نهی حرف بزن شهی_چه طور روت مکانیآ
 ی زنیم

 چیموضوع هم به تو ه ن ی مثل تو باشم ا ینکردم که بابتش شرمنده کس  ی_کارآرتام
 نداشت  یربط

از کنار من به   کانیآ ستادمی ا  نشونیب عی شد که سر  ک یقدم نزد  هیبه آرتام   یعصبان کانیآ
 : دیغر  تیآرتام اشاره کردو با عصبان

  نیا  یاالن تو   نکهی؟ایدی به رها مربوط بشه به منم مربوطه فهم ی هرچ  نی_ببکانیآ
 مثل توهه   یعوض ریمخمصه افتاده و پدرش دربه در دنبالشه تقص
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   پ ی خوشت کنمیم  یبه دست آوردن رها هرکار یمن برا   شهی_گفتم که به تو مربوط نمآرتام

و   نی پا کمیبازوش گذاشتم که نگاهشو   یبا حرص دستش مشت شد دستمو رو  کانیآ
 کرد تیبه سمتم هدا 

 ...لطفا کانی_لطفا آ 

 گم ینم یچی_به خاطر تو هکانیآ

به آرتام زد و  وارد خونه شد با   ی تنه ا دیکش رونی دستم ب یاز تو یبعد بازوشو به آروم و
 نگاه کردم  کردینگاه م کانیاخم به آرتام که داشت با حرص به آ 

 _آرتام...اون به ما لطف کرده که اومده 

 ی بهمون بکنه تو خواست ی لطف نی همچ هی خواستمی_من نمآرتام

 م؟ ی هردومون باهم تو دردسر افتاد یوجودداره وقت  یی_منو تو 

   میوسط آره منو تو دار ادی ب کانی_بحث آ آرتام

بستم  درو  دمویکش ینگاهشو ازم گرفتو به سمت سالن رفت پوف یحرف  چیه یبعد ب و
من    یمبل روبه رو یبا اخم نشست آرتام هم رو  کانیمنم دنبالشون به سمت مبال رفتم آ

حواسم به نگاه ها و    شتریخود من اما ب یفکر بودن حت ی نشست هردوشون کالفه و تو
 اون دوتا بود  یرفتارها 

 نقشه احمقانه فکر کدومتون بود؟  ن ی_اکانیآ

 _هردومون 

   دیهردوتون احمق م یریگیم   جهی_پس نتکانیآ

 بهم نگاه کرد  یعصبان کانیانداختم آ نی پا سرمو
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  ؟بهیکنیهمرو داغون م نکهیا ؟بهی به عواقبش فکر کرد  یگرفت مویتصم نیا  ی _وقتکانیآ
 ؟ ی فکر کرد ادیکه پشت سرش در م ییبه حرفا  ؟اصالیکنیهمرو نگران م  نکهیا

  یخودمون درسا  خیتوب ای یکن مونی مارو از کردارمون پش  ینیبش نجایا   ستین یاز ی _نآرتام
  می اخالقمونو پاس کرد 

 یچه غلط دی خوایحاال م د ی_آره خب کامال از نقشتون معلومه چه طور پاس کرد کانیآ
   ارهی سرتون م ییکنه چه بال داتون یعمو آرسام پ د یفهمیم چید؟هیکن

  یبه موهام زدم بغض کردم اما سع یبا ترس دست دیموهاش کش یتو   یکالفه دست آرتام
   ارمین ادیخودم ز  یکردم به رو

   ارهیب ییبال  ذارمی_سر من آره اما سر رها نمآرتام

 حرفا بود  نی به آرتام زد آرتام کالفه تر از ا یلبخند مسخره ا کانیآ

ران قبلش  ته میبرگرد  میفتیفردا راه ب نیهم دی...باشهیعاشق پ ی آقا ی بذار دمی_نباکانیآ
 کنه  یعمو آرسام کار ذارنیکه عمورو آروم کنن اونا نم دمیو بابام خبر م  اشاریبه عمو  

 گفت:  یدار یزد به سمت من برگشت و با لحن معن یپوزخند  آرتام

حرف    ؟واقعاید ی...نقششونو شننهیبکنه ا تونهی نم یکار چیه گمیم   ی_بفرما...وقتآرتام
 میبدبخت ش میر ینداره رسما م

نکنه  کنهیم  یعصب شتری کردنت اونارو ب ؟فراری فرار کن ییخوایم  ی_احمق تا ککانیآ
 که بحث آبرو رها هم وسطه؟  ستیحواست ن

 م یتا تهش بر  دیو با میشد یباز  نی_ما وارد اآرتام

 تا منم کمکتون کنم ه؟بگوی_تهش چکانیآ
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  د ی سکوت آرتامو د  یوقت کانیمبل چسبوند آ یچشماشو بست سرشو به پشت یعصب آرتام
  ییکهو ی یکرده بودم چرا همه چ  یشدن عجب غلط ری به سمت من برگشت اشکام سراز 

 شد  یعجله ا  ختو یبهم ر ینطوریا

 ه؟ ی_تو بگو تهش چکانیآ

 م یبرگرد میتونیباشه نم ی_تهش هرچ

 با مردنمون  هی برگشتمون مساو  گهی _رها راست مآرتام

 فته یب یقاتفا میذارینم می_گفتم که هممون هستکانیآ

 قبول کن  کانیآ  ستیخوب ن ادی_نقشت ز آرتام

با   دیبا شهیحل نم یزیچ ینطور یاما ا   دیترسیو م دیهردوتون نگران  کنمی_درک مکانیآ
 دی ترستون روبه رو ش

اخم کرد بلند شدو کنارم نشست با    کانیکالفه از سرجاش بلند شدو رفت تو اتاقش آ آرتام
  یبه آروم شی به سمتش برگشتم دستاشو جلو آوردو با همون نگاه جد میاشک یچشما 

 اشکامو پاک کرد 

 نترس  نجامی_من اکانیآ

 ترسم ی_از بابام م

 ی کرد  شینطوری_خودت ا کانیآ

 فته یکدوممون ب چیه  یبرا یاتفاق  یذارینم ی_تو گفت

 گمی _االنم مکانیآ

 نه فقط من  نویمنو آرتام...باهم...بفهم ا یمراقب هردومون باش  دی_تو با

 شد  ری بدتر سراز  اشکام 
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 کشمیبشه من خودمو م شی زی_من بهش وابسته شدم اون چ

از صورتم فاصله گرفت    یبه آروم دیکرد دستش لرز  ری تغ کانیکردم حالت چهره آ  احساس
آغوشش  یخودمو تو  عی داشتم سر از یبه آغوش مردونش واقعا ن ارم ی نتونستم دووم ب

بعد به خودش اومد به   کمی  کانی پرت کردم دستامو دورش حلقه کردمو هق هق کردم آ
موهامو نوازش   یسرم گذاشت به آروم  یرو ودستش یکیدستشو دورم گرفتو اون  یآروم
 کرد 

 از دست بدم   تورم خوامی_نم

 راه کنارتم نیتا ته ا  ید یوقت منو از دست نم  چی_تو هکانیآ

 _کنارمون 

 خب...کنارتونم  یلیخب رها...خ یلی_خکانیآ

 اد؟ ی _ازش بدت م

 _تمومش کن کانیآ

 سر به تنش نباشه؟  یی خوا یم ؟چرایازش متنفر کان؟چرایکارت کرده مگه آ ی_چ

 د یازم دزد شدوی مال من م  دیکه با  زی چ هی_چون کانیآ

ازم جدا شد به سمت    کانیبود؟آ یکه گفت چ ین یکه زد جا خوردم منظورش از ا  یحرف از 
 رفت همزمان گفت:  یدر خروج

 شه یحل م یهوا بخوره به کلم...برو بخواب نگران نباش همه چ کمی  رمی_مکانیآ

  یخودم جمع شدم دستمو جلو  یمبل تو   یبغضم شکست رو  یبسته شدن در خروج با
 ختم یصدا اشک ر  یرفتمو با بغض بصورتم گ
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 )آرسام( 

 اد؟ یحرفت اصال با عقل جور در م  نی ؟ایچ یعنی_ آرام

 گم ینم یز یکردم جاشونم بلدم اما به شما چ یمن هردوشونو مخف ی_نکنه فکر کرد تا یآرم

 ادی برم یکار هرکار لهی_از توهه ح

چرا فقط به فکر   ستیوسط پسر منم ن  نیمنم به اندازه شما داغونم ا  دینی_ببتا یآرم
 د؟ یخودتون

پاش خم شد   یدستاش گرفتو رو نیمبل نشست صورتشو ب  یشد رو  ری اشکاش سراز  آرام
کرده بود که فکر کنم تا ده    هیمدت آرام اونقدر گر  نی ا  دمیموهام کش  یتو یکالفه دست
 باشه  لیتکم  شی گر تی سال ظرف

 خدا  هیچه سرنوشت  نیبچمو هم از دست بدم آخه ا یکی   نیا  وامخ ی_نمآرام

رفت کنارش نشست با   دویباال کش شوینیرنگ نگاهش عوض شد به آرام نگاه کرد ب تایآرم
  یدستشو گرفت آرام سرشو باال آورد با چشما   یبه آروم دمیاخم بهش نگاه کردم که د

 نگاه کرد  تایبه آرم یاشک

  چیشما از ه نیمنم ع  خورمی قسم م گفتمی کجان بهتون م دونستم ی_به خدا اگه م تا یآرم
 ندارم  یکدومشون خبر

 کنه  داشونیپ تونهیاون م کردمیفکر م تی هم رفته مامور کانیوسط آ  نی _اآرام

دستم    نکهیاون دوتا نشستم از ا   یمبل روبه رو ی رو دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
باز   شدوی روز م گذشتیشبها م نطوریهم  خوردمیدمو م داشتم خون خو دیرسی بهشون نم

  یرد  یحت ای کنم  داشونیاونوقت من هنوز نتونسته بودم پ دادیروز جاشو به شب م 
 رم یازشون بگ

 خوام یمنه واقعا معذرت م ریهمش تقص نای_ا تا یآرم
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 هممونه  ری تقص ستی تو ن  ری_تقصآرام

جا خوردن   کمیاولش   تایآرم دنیبا اخم وارد اتاق شدن با د اشاری  روی اتاقم باز شد ام در
 شد  دهی توهم کش شتریاما بعدش اخماشون ب

 کنه؟ یکار م یچ نجایا  کهیزن نی_اری ام

 ن یبش ای_ب

 ؟ یدوباره برگشت یی_با چه رواشار ی

 پسرا  ستیحرفا ن  نی_االن وقت اآرام

 ه؟ یاالن وقت حرف زدن نباشه پس ک  نهیاز دست ا میکش یم  ی_د هرچری ام

انداخت مظلوم تر از قبل شده بود   نی سرشو پا  یبه آروم دینگاهشو از همه دزد تایآرم
 نگفت  یچیه  دویباال کش شوینیب  یبغض کرد به آروم

 بود یارتباط هم اتفاق   نیا  زمی بهم بر رویکس یزندگ  ومدم ی_نتا یآرم

 ی تخیهممونو بهم ر یزندگ ی زد  ی_آره اتفاقری ام

سر راه دختر    یپسرتو از عمد بذار نکهینباشه؟ا  دتی_از کجا معلوم باز نقشه جداشار ی
 آرسام 

  زرویبهم بر  ینطوریا  مونی که باعث شده زندگ رویمی قد  یحرفا  نی...ادی_بس کنآرام
 د یکشش بد دی خوایدور چه قدر م نیبنداز 

اومد   یم  یعنیاومد  یبرام نم یمدت سکوت کرده بودم و فقط نظاره گر بودم حرف تمام 
چند روز از نبود رها واقعا دلو رمق رفتن به خونرو   نی زدنش نداشتم ا یبرا یاما توان

صداشو چند    نکهیافتاد از ا  یاسم دخترم روش نم خوردیزنگ م لمیموبا  نکهینداشتم ا 
 شدم یم  یا گهید تهروق خسته تر از  دمیروزه که نشن
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بهم  یخروس جنگ  نیکجاست اونوقت ع میدونیوسط دختر من فرار کرده نم نی _اآرام
 د یپر یم

منم   کنمیفقط ازتون خواهش م دینیبیوقت مارو نم چیه  گهیکنم د دای _پسرمو که پتا یآرم
فقط   کنمیآرتامه فقط اونو دارم بهتون کمک م می من همه زندگ  دیکاراتون بذار انیدر جر

 د یکن دا یپسرمو پ

هارو بهشون   ت یهمه واقع د یبا میکرد داشونیپ  یوقت یول تا یآرم میکنیم  داشونی_پآرام
 میبگ

 

 )تارا( 

هر روز داغون تر   یزن عمو آرام چه طور دمیدیم  یچشمام حلقه زده بود وقت یتو  اشک
  تونستمینم  نکهیو کالفه تر از گذشتش از ا یعمو آرسامم چه قدر عصب دمیدیم  ای  شدیم

  دهیکه فهم  شدیم یاومد دو روز   یکنم و همچنان سکوت کرده بودم از خودم بدم م یکار
سرش داد زدم   یزنگ زده بودم کل کانیبار که به آ  هی واقعبودم رها و آرتام کجا هستن در

بهم گفت که   تی بال اون دوتا باشه رفته ماموردن  نکهیا  یبه جا  یری و  یریه نی ا  یکه تو
نگم بابا خسته تر از   یزیچ یسکوت کنم و به کس   دیکرده و کنارشونه منم با  دایجاشونو پ
همه   روز ی د  یگذاشته بود وقت اثرهممون   یزندگ  یکارشون رو  نیبود ا یا  گهیهروقت د 

اومد    هیبود با گر تای رمو مادر آرتام که اشتباه نکنم اسمش آ میخونه عمو آرسام جمع بود 
سرش داد زد  یرحمیدلم براش سوخت عمو با ب میازمون التماس کرد که کمکش کن

عمورو آروم    کردیم یزندان زن عمو سع ندازهیبهش گفت که پسرشو م یکرد حت  دشیتهد
اون دوتا بود اونوقت اونا راحت   ری ها تقص تی جنگ و عصبان نیهمه ا شد یاما نم نهک

 شیضی مر  نیداشت درواقع ا  یقلب یناراحت کمیبابام   گذروندنیشمال بودنو خوش م
مدت   نی ا  بودیمراقب خودش م یلیخ دیبا  نیبه خاطرهم شی به دوران کودک گشتیبرم

شده اما از منو مامانم پنهون   شتر یب صاشکه تعداد قر  دم ید یهم حالش بدتر شده بودو م
خودمو گرفته بودم همه   میشدم تصم ادهیپارک کردمو ازش پ نگیپارک یتو   نویماش کردیم
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همه   گذشتی م شتریب یهرچ کردمی مسخررو تموم م  یباز  نیو ا  گفتمیبه عمو م رویچ
  اتاقشدم به سمت  ادهیاز آسانسور که پ  کردمی بهشونم کمک م ینطوریا  شدیبدتر م یچ

  یلبخند  شی منش دنینشه با د یعصبان ادمیکه ز  گفتم یبهش م یطور  هی  دیعموم رفتم با 
 زدم 

 _سالم عموم داخلن؟ 

 تو  دیببر فی تشر د یتونی _بله می احمد 

 _ممنون 

  دنمیکه از طرف عموم صادر شد درو باز کردمو وارد شدم عمو با د یکه زدم با اجازه ا  در
 دادم  لی بهش تحو  یزد اما من درعوض لبخند شاد  یلبخند کوتاه خسته ا 

 ی خسته و گرفته باش نطوریا نمی_سالم عمو جونم نب 

 خانوم گل  یدلم خوش اومد  زی_سالم عز عمو 

با   دیکه از سرجاش بلند شد اونم خم شد نرم گونمو بوس  دمیسمتش رفتم گونشو بوس به
 داخل اتاقش بردم   ی ذوق بازوشو گرفتم و به سمت مبل ها

 حرف دارم   یکه برات کل ای_ب

 ؟ یهست  یانرژ پر نقدریشده ا ی_چعمو 

  کمیشدو بهم نگاه کرد منم  لیعمو آرسام به سمتم متما  میمبل نشست  هی یرو  باهم
  کی لبخند کوچ  کردیم یشروع کنم عمو سع یچه طور  دونستمیدست دست کردم نم

 مردونش گوشه لبش حفظ بشه 

 بهتون بگم  روی زیچ ه یاومدم   تشی _راس

 تارا جان  شنومی_معمو 

 دیشی نم یعصبان دیقبلش قول بد  دی_خب با
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نگران    کمیتر کرد که باعث شد   کی خودشو بهم نزد کمیلبش رفت    یلبخند از رو   عمو
 نشد رمی دستگ یخاص ز ی نافذش چ یمشک ی شده بود از چشما   یبشم نگاهش جد 

 رها کجاست؟  ی_خبر دارعمو 

نم بردو  چو  ریدستشو ز  ینداد به آروم تشیوضع ی تو  یرییانداختم عمو تغ  نی پا سرمو
  یافتاده باشه درخشش خاص  یسرمو باال آورد بهش نگاه کردم تو چشماش انگار نور

 بود یشد اما همچنان اخمالو و جد  جادیا

 _بگو...بهم بگو کجان عمو 

 یندار  شونیعمو کار ی بهم قول بد دی_با

 بهت بدم  رو ی قول نیهمچ تونمی که نم یدونی_معمو 

 بهتون بگم  تونمی _منم نم

 نکن لطفا بهم بگو کجان   می_تارا جان عصبان عمو 

  موننی کارشونم پش ن یندارن حماقت کردن واقعا از ا یری_عمو به خدا اون دوتا تقص
 از بابتشون راحت باشه التونیخ ششونهیهم پ کانیبشه اما شد آ ینطوریا  خواستنینم

از گرفتم  آروم گ  موینی جا خورده بود لب پا یحرفم حساب نی چشماش گرد شد از ا عمو
 گندو زدم  نی فکر کنم اول

 نبود؟  ت یمگه مامور  کان؟اونی_آعمو 

  تی اون شب که به اصطالح رفت مامور یعن یاونا... شیبهونه رفت پ نی_خب..به ا
 کنه دایتونست جاشونو پ

 شد  رهینگاهشو ازم گرفت دست راستش مشت شدو به روبه روش خ تی با عصبان عمو

کلمه  هی...رسم ی نگفته...حساب اونم به وقتش م یز ی _پس تمام مدت خبر داشته و چعمو 
 تارا بگو اونا کجان؟  خوامیم
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 ( کانی)آ

 د یخند یبلند یکردم آرتام هم به دنبالم با صدا  یخنده مردونه ا  تک

 شعور ی_مرد شورتو ببرن پسره ب

 تو بود عه برو کنار حاال  ری _تقصآرتام

اومد با   یم  رونی داشت از اتاقش ب کهیآرتام هم درحال دم یبه کتم کش یدست دمیخند باز 
 داد زد  یبلند  یصدا 

 رهـــــــــــــا  امی خطر بنگ بنــــــــــــگ دارم م ری_بنگ بنـــــــــگ آژ آرتام

 شنوه ی م  ی_آرومتر هم بگ

 گذارتره داداش  ر یتاث  نطوری_نه اآرتام

اما    رهیه باعث شد من خندم بگ کرد ک یباز شد با حرص به آرتام نگاه کهویاتاق رها   در
 رم یخودمو بگ یجلو

   گهی ربع د هیرو سرت؟گفتم  ی_چته صداتو انداخترها

 شد  ری د می،بریگی م  یکه تو ه میهست یربع نیچهارم یاالن تو   زمی_عز آرتام

 بابا  یا  شمی_بذار دارم آماده مرها

 گفت:  یدار  یبه سمتم برگشت با لحن معن آرتام

کرده هم لباساش   شی هم آرا  نکهیا  شنیحاظر م  ری د نقدریچرا دخترا ا  یلی_خدا وکآرتام
 تنش بود آمادم بود 

 گفتم:  یبردمو با لحن خونسرد بمیج یتو  دستامو 
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که   دونم،منیآمادن مطمئن بشن حتما،نم نکهیچند دور به خودشون نگاه کنن از ا  دی_با
 کنم یفکر م نطوریا

  یدست  ف یک کهیاومد درحال رون یز اتاقش بلحظه در اتاق رها دوباره باز شد و ا  همون
 گفت:  نداختیشونش م یرو دشویسف

 من آمادم   می_خب بر رها

  یزنگ خورد بابام بود پوف لمیکه همون لحظه موبا میرفت یبه سمت در خروج باهم
و تماسو    ستادمی مدت از پس بهشون دروغ گفته بودم ا  نیخسته شده بودم ا  دمیکش

 نرن و منتظر به سمتم برگردن  رونی باعث شد اون دوتا هم ب نیبرقرار کردم به خاطرهم

 _جانم بابا؟ 

بعد به منو   یخوشگذرون یشمال پ یمدت رفت نی _بابا و زهرمار پسره دروغگو تمام ابابا
 بارت آوردم؟  ینطور یآره؟ا  تیمامور   رمیم  یگیمادرت م

کرد چون   رییتغ  افممیجا خوردم فکر کنم ق کمی   شیو لحن عصبان  دمیکه شن یحرف از 
 نگران بشن  کم یباعث شد اونام  

 بابا  شمی_منظورتونو متوجه نم

 آره؟  میفهمیآخرش نم یکردیفکر م یمتوجه بش دمی_نبا بابا

 باشن نگران از اون دوتا پشت کردم تا سکته نکنن   دهیکه فهم یزیچ از 

 شده بابا؟  ی_چ

البته قبلش فاتحه اون دوتارو بخون که   یفاتحه خودتو بخون دیکه با گم ی _فقط بهت مبابا
 اونجا  ادی آرسام داره م یششونیپ

بابام داشت باهام   دمیشا  ایخوابم  کردمیحدممکن گرد شد احساس م ن یتا آخر چشمام
 باشه  یکیدر تار یر یت کردویم یشوخ
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 نجا؟ یا اد یداره م ؟عموی_چ

 آرتام هم کوپ کرد   دیکش ینیه رها

  ییبال هی د یراه افتاده که اگه جلو دستش باش یوضع هیبا   ادیهم نم ی _اونطور معمولبابا
  دیفعال از اونجا بر دیبکن یکار  هیبهتره  کان یهم خبر کرده آ سیبا خودش پل ارهی سرتون م

 رم یگی که آروم شد باهاتون تماس م کمی  گهید ی جا هی

 راه افتاده؟   ی_باشه بابا فقط ک

مدت با اون دوتا    نهمهیکه پسرت ا دیبهم توپ یکل تیبه من زنگ زد با عصبان ی_وقتبابا
 ادی کله خرابه با سرعت داره م یشناسیکرده عموتو که م یبوده اونوقت ازمون مخف

 زنگ زده   شهیم ی ساعت میسمتتون ن

بعد به شما زنگ   گهی د یجا هی   برمیمن رها و آرتامو م  دیه بابا شما نگران نباش_باشه باش
 زنم یم

 د ی_باشه مراقب خودتون باشبابا

بود برگشتم خودمم   دهیکه قطع کردم به سمت اون دوتا که رنگ هردوشون پر تماسو
 نگران بودم  یحساب

 ده؟ ی_از کجا فهمآرتام

 م؟ ی بر  نجایاز ا  دیبا  ستیمهم ن  نای_االن ا 

 حالتش جا بخورم  نی از ا کمی بهم نگاه کرد که باعث شد   یعصب آرتام

 ؟ یکه لومون بد  گهید  یجا  هیم؟یبر م؟کجا ی_برآرتام

 _من لوتون ندادم  

و االنم   یکثافتت بهشون خبر داد م؟خودی نجایما ا  دونستیم یاز ما سه نفر ک ری _غآرتام
 یی ا یبرامون نقش م یدار
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داشتم   زدی بهم تهمت م یبه راحت ینطوریداشت ا  نکهیبهش نگاه کردم از ا تیعصبان با
 گفت:   عیسر  میکن یفکر  هیو   میآروم باش نکهیا  یرها برا خوردمیخون خودمو م

 م یبر نجایاز ا   دی ایحرفارو فعال ب نی ا  دی_ول کنرها

 نی بدو  ستین بیکه تحت تعق میر یمن م  نی_موافقم با ماش

منو آرتام عقب نشست با استرس   نی رها ب میسوار شد عی سر   میدیدو  نمیسمت ماش به
  نیبود آرتام هم ع دهیرنگش پر دویلرز یهردومون گذاشت از ترس م ی صندل یدستشو رو 

روندم پشتش  یروشن کردم به سمت در برق نویماش عی بود سر یمن کالفه و عصب
شد   ان ی عمو پشتش نما نیفشردم که همون لحظه با باز شدن در ماش موتویو ر ستادمی ا

عمو که   نیچشمامون فقط شده بود ماش مید یهامون چسب یهر سه تامون به صندل
 نطوریکمربندمو باز کردم آرتام هم هم  ینشسته بود به آروم تیپشت فرمون با عصبان

 گفتم: میکن  یحرکت  نکهیبدون ا

 دیجا باش  نی_شما هم

 ام ی ه منم م_نآرتام

 کشتت یم  ی_تو بررها

شدن   ادهیشدم که همزمان شد با پ ادهیپ  نیاز ماش  ختیر یبه شدت اشک م رها
باز شدن در باعث شد توجه منو عمو به   یبهم نگاه کرد همون لحظه صدا کم یعمو،

اخماش    یعیشدن عمو به طرز فج ادهیمن جلب بشه آرتام و رها هم پ  نیسمت ماش
  لشویموبا  یرها برد بعد به آرتام نگاه کرد که به آروم یتوهم بود نگاهشو از من به رو 

 من انداخت  نیماش ی تو

 کردم  دای_جمعتون جمعه خوبه هر سه تاتونو باهم پعمو 

  دمیسمتش رفتم تا باهاش حرف بزنم اونم به سمتمون اومد اما با کمال تعجب د به
  یه کرد با دست پسم زدو به سمت اون دوتا رفت با نگرانسرد بهم نگا  دیبه من رس یوقت

  یغیتو صورت آرتام،رها از ترس ج دیمشتشو باال بردو محکم کوب کهوی بهش نگاه کردم که  
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گرفتو محکم شروع کرد به زدنش   قشوی مشت قانع نبود   نیزدو عقب رفت عمو به ا
از پدرش خواهش    زدیزجه م دویلرز یرها از ترس م نیبه ماش دیسرشو محکم گرفتو کوب

به خودم اومدم و به سمتشون رفتم آرتام   ع یاما جرات جلو رفتنو نداشت سر  کردیم
که  بودشده  یپدر عصبان می تسل  کردیاز خودشم دفاع نم یحت گفتینم یچی ه چارهیب
 بکشتش  خواستیم

  ی...فکر کرد؟ی ...منو خر فرض کرد ؟یدزد یآره؟...دختر منو م یکنی_با دختر من فرار معمو 
 ـــــــدم؟ ی م تی رضا  یکارارو کن نیا

آرتام   دیبه کتش کش ی دست تی که بود عمورو از آرتام دور کردم عمو با عصبان یهر سخت با
به   دیدی آرتام م یرهارو برا  ی زجه زدنا  یعمو وقت کردیخم شده بودو سرفه م نیزم یرو

به سمتش   عیتو صورت رها زد سر  یلیس هی ام یبرد تا اومدم به خودم ب زیسمتش خ
که متوجه شد اونم با درد خودشو به سمتشون   آرتامعمو بشم  یتا مانع لگدا  دمیدو

اما لگداش هنوز به رها که   شدم یو مانعش م دمیکشیعمورو م یبازو یکشوند به سخت
آرتام خودشو رسوند و مانع برخورد لگدا به رها شد اما در  نکهیتا ا خوردیم  زدیم غیج

  ادیز  یل یخ شعوض خودش خوردنشون بود باآلخره موفق شدم که عقبش ببرم عمو زو
  کردیواقعا سخت بود رها به شدت سرفه م ییا یاز پسش بر ب ییبخوا  ییتنها  نکهیبود ا

 خودشو خفه کنه تا رهارو نترسونه  یسرفه ها   کردیم یآرتام سع

 _ر...رها آرتام

 _خ...خوبم رها

به سمتشون   اره یهم فشرد دو قدم راه رفت نتونست باز دووم ب یلباشو محکم رو   عمو
جلوشو گرفتم آرتام   عی برسه سر یبتونه دستش به کس نکهیدفعه قبل از ا نیبرد اما ا  زیخ

چسبوندو صورتشو    نیفاصله داد به ماش کمیرهارو  یکه داشت به سخت یبه خاطر درد 
 باال گرفت 

 _نگام کن...نگام کنآرتام

 _به دختر من دست نــــــــــــــــزن عمو 
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 د؟ یفهمیچرا نم ستی_حالش خوب ن آرتام

 کان ی شمام دارم آقا آ  یبرا کنمیهردوتونو چال م نجای_به جهنم...خودم امروز همعمو 

همش   نایا  د یاریسرم ب دی خوای م  ییاصال هر بال دیمنو کتک بزن  دی _هرچه قدر بخواآرتام
نداشته    یمن بود فرار نقشه من بود من رهارو مجبور کردم توروخدا باهاش کار  ریتقص
 دیباش

 _خفه شو...خفه شو عمو 

که فرصت هر عکس   کردی رفتار م یغضب عویبرد عمو اونقدر سر  زی باز به سمتش خ و
م حمله برده بود متوجه عمو باز به آرتا امیتا اومدم به خودم ب گرفتیاز آدم م  روی العمل

به سمتش رفتم بغلش کردم که از درد   عی ضدوخورد اون دوتا بود سر   کیرها شدم که نزد 
 د ینال

 ست ین یز ی...چستین یزی_چ

 ... آر...تام...تورو...خدا کانی...آی_آ رها

 بشه تو نترس  شیز یچ ذارم ی_نم

 یحت کردینم یدفاع چیرها که مطمئن شدم به سمت اون دوتا رفتم آرتام ه  یجا از 
هم قد منو عمو بود اما بازهم    بایداشت قدش تقر   میدرشت کلیدرسته ه گفتی نم میزیچ

 خورد یداشت کتک م یبه راحت

 بسه عمو  نشیبسشه...کشت  کنمی_بسه عمو..خواهش م

که بود ازش فاصله دادم عمو نعره   یتعمورو با هزار بدبخ دیچیخودش پ یاز درد تو   آرتام
 زد:

  نی...تمام اکشمیم  خودممی آرتام...نه تنها تورو اون دختره عوض کشمی _من تورو معمو 
نفس   ایراحت نیبه ا  ذارمیسوال رفت...شرف و آبرو برام نموند...نم  ریز  میمدت مردونگ

  ذااااااارم ی...نمدیبکش
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 _عمو آروم باش...لطفا

قلبش گذاشتو    یدستشو محکم رو دیچیخودش پ ینفس نفس زد از درد تو  آرتام
 شد   ریاشکاش بدتر سراز  دیصحنرو د   نیکرد رها که ا  یچنگش زد ناله ا 

 _آرتام...آرتام رها

  یبه سمت رها رفت که سع دیبه حد انفجار رس تشیرها عصبان ی صدا زدنا دنیبا د عمو
اما واقعا مونده بودم به   کردیدردش داشت نگرانم م  ییطورا هیآرتام   رمیکردم جلوشو بگ
 آرتام  ای داد رها برسم 

 مــــــــــــــــــن   یجلو ؟اونمیزنی م ؟صداشی زنیحرف م یباز دار ی_توهه عوضعمو 

 عقب عقب رفت هق هق کردو زجه زد نی زم یاز ترس رو  رها

داروهاشو بهش بدم...اون   نیاز تو ماش دیداره بابا...توروخدا بذار  یقلب ی_ناراحترها
 یکه بگ  ی...هرکارامیم ی...هرجا بگکنمیقلبش سوراخه بابا توروخدا التماست م ضهیمر 
فقط   یتو بگ ی...چشم...چشم هرچیشما بگ یهرچ  کنمی...باشه باهاش ازدواج نمکنمیم

از   ریا تنها بچه مادرشه توروخدا مادرش غداره...باب یقلب یجونشو نجات بده اون ناراحت
 نداره  روی اون کس

عمو افتاد که باعث   یجلو اومد به پا کردیم هی رها به شدت گر  ستادی باال سر رها ا عمو
 رم یشد چشمامو ببندم رومو ازش بگ

  یکتکم بزن ول ییخوایتوروخدا...هرچه قدر م افتم یبابا...به پات م کنم ی_التماست مرها
 بشه...بابا ش یزی نذار اون چ

  یرفتم از تو  نیبه سمت ماش عی سر   دمیبهم کرد منظورشو خوب فهم ینگاه یعصب عمو
شده بود قرصاشو خورد    ینطوریکه ا شمیچند روز پ ادمهی داشبورد قرصاشو برداشتم 

به سمتش   ع یداره واقعا خبرنداشتم سر  یقلب یگذاشت همونجا اما بهم نگفت که ناراحت
شده بود    یخم شد صورتش خون یبا ناتوان شدآرومتر   کمیرفتم و قرصو بهش دادم که 

 با غم بهش نگاه کردم آروم گفتم: 
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 ق ی_من کنارتم رف

 _رها...باشه؟ آرتام

 تورم دارم ی_باشه..باشه هواشو دارم...هوا 

 اونم داشته باش  ی _مامانم...هوا آرتام

 کنه یاثر مآروم باش االن قرصات  یشی_تو خوب م

عمو    کردینگاه م هیپدرش داشت بهمون با گر یسمت رها برگشتم که از کنار پا  به
پشتش بهمون بود به سمت آرتام   زدینم یحرف خوردیبود تکون نم ستادهیهمچنان ا 

هم بست معلوم   یداد چشماشو رو  هیتک  نینشستو به ماش نیزم یبرگشتم که با درد رو 
 گفت ینم یچی بود درد داره اما ه

 _دستت شکسته؟ 

   ستیمهم ن  دهی_ضرب د آرتام

باعث شد چشمام گرد بشه رها با وحشت به پشت   سی پل ریآژ ی لحظه صدا   همون
زد به سمتش  ینیسرش برگشت اشکاش خشک شده بود آرتام لبخند خسته غمگ

 برگشتم 

 _رها...و...مادرمو...دادم...دستت آرتام

 رون ی ب ارمتین نباش منگرا  کنمیم  یافته من عمورو راض ینم ی_اتفاق

 برام  شهی ..همه جا مثل زندون مدنیرهارو بهم نم گهی د رونیب امی...بستی_مهم نآرتام

  نیبلند کردن به سمت ماش  نیزم یآرتامو از رو   یکه به سمتمون اومدن به آروم سایپل
 بردن اما قبلش آرتام به سمت عمو برگشت 

...لطفا کنمیوقت فراموش نم چی...کتکتونو هیتهران  یآقا دیدار ی نی_دست سنگآرتام
 نداره   یگناه گه یاون د  دم ی...من دارم تاوان کارمو مدینکن تی دخترتونو اذ 



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

195 
 

بلند شد خواست به سمتش بره که عمو جلوشو گرفت رها   نیزم  ی از رو  عی سر رها
 شدن اما عمو هنوز به سمتمون برنگشته بود  ری اشکاش به شدت سراز 

 _مراقب خودت باش آرتام

 _آرتام...رها

رفتن   رونیخارج شدن عمو با ب الیو  اطیعقب گرد کردنو از ح  نایکه سوار کردن ماش آرتامو
که آرتامو سوار کرده بودن   یکه هنوز داشت به سمت ییآوردو به رها  نی نگاهشو پا نایماش

بشه واقعا شرمندشون شده بودم حتما تارا   ینطور یا  خواستمینگاه کرد نم کردینگاه م
 گفته بودم  رو ی قض نیگفته چون من فقط به اون ا  رویهمه چ وکرده به عم ی دهن لق

 _بابا...رها

 م ی_مرد...برعمو 

بلندش کرد و   نیزم یدستش گرفتو از رو یرهارو تو یخم شد بازو تی با عصبان عمو
 سوار شد   یاعتراض  چیبرد رها بدون ه نیهمراهه خودش به سمت ماش

 _عمو آرسام؟ 

 ستادم یبه سمتش رفتمو روبه روش ا  عی اما به سمتم برنگشت سر ستادی ا  عمو

 د ینکن شی _لطفا کار

 _به خودم مربوطهعمو 

 د یبش مون یپش دینکن ی...کارکنمی_عمو...ازتون خواهش م

 بهم نگاه کرد با دست پسم زدو سرد گفت: تی با عصبان عمو

 برگرد خونه یبود  کی توهم باهاشون شر نمتیبب خوام یبهت اعتماد ندارم نم گهی_د
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شده از   دهی بهم نگاه کرد رد اشک چک تیسوار که شد دنده عقب گرفت رها با مظلوم  عمو
  یکار  هی  دیبا دمیموهام کش یتو  یم کالفه دستشد یطور هی  دمیگوشه چشمشو که د 

 شه ینم ینطوریکنم ا

 

 )آرسام( 

اتاقش    یرهارو تو کردمیشرکت نشسته بودمو داشتم کارامو م  یتوهمم تو  یاخما  با
  هیخودم بود که مادرش   شیپ دشمیکل ادیب رون ی که ب ذاشتمیکرده بودم و نم یزندون

تا آدم   کردمیم هش یمدت سخت تنب هی  ششیوقت به سرش نزنه درو براش باز کنه بره پ
قشنگ ازم کتک خورد که به زور   گهید دست  هیخونه  میبرگشت  یهرچند وقت شدیم

برسه که دخترمو کتک بزنم برام   یروز  شدیمادرش ولش کردم باورم نم  یالتماس ها
واقعا طاقت    یدست بلند کن ی دادی م که براش جون یدختر یرو نکهی سخت بود تحمل ا 
کرد   لی تبد یمهربونشو به پدر وحش  یخودش بود خودش بابا  ری فرسا بود اما تقص

هم    یبالشت گذاشتم راحت چشمامو رو یمدت راحت سرمو رو نهمهیا  از بعد  شبید
  شیبود بق یبرام کاف نیدخترم تو اتاقشه و جاش امنه هم دونستمیم  نکهیبستم از ا

  تای آرم دنیبدرک در اتاقم به شدت باز شد اخمامو محکم تر کردم و سرمو باال آوردم با د
بلند به  یشد درو بست با قدما دتریبود اخمام شد  سیچشماش خ  هیکه از شدت گر

 خم شد  کمیگذاشتو   زی م یدستشو رو  ستادیسمتم اومد روبه روم ا 

 کرده؟  یی...پسر من آدم ربا؟یی _آدم ربا تا یآرم

 ش اعتراف کرده _خود

  دنیو دزد  ییبه جرم آدم ربا  ی به دخترت نزن یبیتا تو آس  گهی_خودش داره دروغ متا یآرم
 ؟ یلعنت   کننیکارش م یچ  یدونیم یکرد  تی دخترت ازش شکا 

 کردم یشده بودم که فکرشو م ی زیتر از اون چ رحمیتفاوت رومو ازش گرفتم ب یب

 ست ی_برام مهم ن
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 بچرو دارم  هیمن مهمه من فقط همون   ی_اما برا تا یآرم

 ست ی برام مهم ن نمی_ا

اونم ازم    ییخوایم  اسیدن نیا  یانصاف نباش...نامرد اون تنها کسه من تو  ی_بتا یآرم
 ؟ یریبگ

 شد دایمنو دخترم سروکلش پ  یزندگ یبا پسر تو نداشتم پسر تو تو  ی_من کار

سال   نهمهیا  کننیم  چارشینذار پروندش بره دادگاه اونجا ب رونیب ادیبده ب  تی_رضا تا یآرم
 آرتامه آرسام  میدرس نخونده تو زندون باشه تنها دلخوش

که از شدت اشک و ترس قرمز شده   ییو سرد به چشما  لکسیبلند شدم ر زمی پشت م از 
بالهارو پس   نیتقاص همه ا   دیبرام مهم نبود با شونشیبود نگاه کردم حالو اوضاع پر 

 داد یم

 یعنیمثل من   یپدر یبرا  نیا  یدونی...متای_رو تنها دخترم دست بلند کردم آرم
ز  دخترم تا صبح ا شبی...دستی برام مهم ن یزیچ  گهیو د دمیبه ته خط رس یعنی...؟یچ

باال سرش بودم دردش برام مهم نبود  گرفتیساده م یسرماخوردگ ه یکه  یمن  دیدرد نال
بچه دختر که براش   هیبچه دارم  هیپسر تو بسوزه؟منم  ی دلم برا م؟حاالی؟هی کنیدرک م

 د یبرد  نیهمشو از ب زتیهمه چ یآرزو داشتم اما تو و اون پسر ب یکل

  گهیامکان داره به هزار راه د انیآرتام به زندان باز بشه هزار بال سرش م ی_پا تا یآرم
 نذار آرسام...توروخدا نذار  فتهیاتفاق ب نی اگه ا کشمیبشه خودمو م دهیکش

 دی نالیاز درد م  یمگه وقت دادیدستوپام جون م ری دخترم ز  ی_چرا نذارم؟...مگه وقت
 یکه نذار  یکه نزنمش تو بود کردی التماسم م

سرش   یی بال هی  دونستمیپسرم بودم به خدا نگران رها هم بودم م یکارا ری گی_پتا یآرم
 ی اریم
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دوست   یکه توش بودن برا  ییالی اون و  یدونستی...مینکرد  یاما باز هم کار یدونستی_م
داره توهم باهاشون   یدوست نیهمچ هیپسرت  یدونستیتو م یعنی  نیآقازادتونه؟ا 

   یهمدست

اوناست من اصال    یال یداره اما خبر نداشتم که تو و  یدوست نیهمچ هی  دونستمی _متا یآرم
 نشد  دهیاونجا باشن کش  نکهیذهنم به ا

 نه دختر من  ی_تو فقط نگران پسر خودت بود 

 نه پسر من  ی_همونطور که تو فقط نگران دختر خودت بود تا یآرم

  یرو  فشوی ک دیشباال ک شوینیب  ستادی روبه روم ا یاشک  یبا چشما  تایزدم آرم یتلخ پوزخند
 نکردم  یگذاشت اما من بهش توجه زم یم

 یقلب یاون ناراحت  دهیدست راستش به شدت ضرب د یبد کتکش زد یلی_ختا یآرم
 داشت نامرد 

شکمش بدجور به  ی نه تو کردمیم  ادهیاز عمد ضربه هامو رو قلبش پ  دونستمی_اگه م
 چون دخترمو ازم گرفت   تایخون پسرت تشنم آرم

 ست؟ یبرات بس ن شه یم ی_زندانتا یآرم

  هی  دیگرفته با  شیدل آت نی ا  یول  شهیم یچ نمیبب رمی م رویباشه فعال تا ته قض د ی_شا
 خاموش بشه  یطور

 نو یبفهم ا شهیتباه م  ندشی_آتا یآرم

 کنارش سرد رد شدم  از 

   ستی_برام مهم ن

که زد باعث شد از شدت  تعجب خشکم بزنه و   ی از اتاق خارج بشم که با حرف خواستم
 کپ کنم
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 اگه پسر خودت باشه؟  ی_حتتا یآرم

  یآونگ بود که تو  هی  نیع دهیچیسرم پ یکه تو   یشد فکر جادیتنم ا یتو   یخاص لرزش 
پاک   یبرا  یاما تالش   دیبار یبه سمتش برگشتم اشکاش به شدت م شدی سرم محکم زده م

 گفتم: ینداشت با لحن متعجب و مبهوت و آروم کردنش

 ؟ ی بگ ییخوا یم ی_چ

 روشو ازم گرفت چشماشو بست آروم لب زد: یبه سخت تایآرم

 _پسر گمشدت...پسرمن...آرتامه تا یآرم

به نشونه نه تکون دادم خندم    یقدم عقب گذاشتم و سر هیشدم   رهیبهش خ یناباور با
بودم پوزخند تمسخر   دهینداشتم بدجور ترس دنیخند  یهم برا  یتوان  یگرفته بود اما حت

 لبم نشست   یرو  یزیآم

   یگی_مزخرف م

 دمی_اون...اون شب...من...من پسرتو...دزدتا یآرم

هم بستمو سرمو   ی گرفتم چشمامو رو  واریکردم توان از پاهام رفت دستمو به د حس
دختر من   یعنیبودم  دهیمدت پسر خودم کنارم بودو نفهم  نیانداختم تمام ا نی پا

خبر از    یعاشق برادرش شده بود به خاطر بودن با اون از من کتک خورد خودشو بگو ب
پسر خودمه اونهمه کتکش زدم قلبش...قلب سوراخش...پسر منم قلبش سوراخ بود   نکهیا

 ست ینه ممکن ن ی...ول یبود...ول یآرتام رنگ نهیچشماش ع

  یپسر خودم بزرگش کردم اونقدر عاشقت بودم که پسرتو جا نیسالها ع نی _تمام اتا یآرم
اسمشو گذاشتم   کنمیانگار دارم به تو نگاه م کردم یخودت گذاشتم هربار بهش نگاه م

به کانادا فرار   زدمیوقتا آرسام صداش م یبعض یباشه حت  خواستمیاسم تو م  هیآرتام شب
نداشته باشه ازدواج کردم   یخوشبخت بشه و شناسنامه جعل پسرم  نکهیا  ی کردم اونجا برا

  یکردم اما وقت یآرتام شناسنامه گرفت ده سال باهاش زندگ یطرف به اسم خودش برا
 نکهی تاا  کردیم  یکنجکاو   زایچ یلیآرتام ده سالش شد مرد آرتام که بزرگ شد درباره خ



 2بال  طون یبرج زهرمار و دخترش

200 
 

بهش گفتم که   نطوریا  ییا کینه آمر  میهست یرانی و ما ا  ستیپدر خودش ن ومرثیک دیفهم
دست خونواده پدرش بهمون نرسه من   نکهیا  یآوردم پدرش مرده برا  ایاونو به دن  یوقت

نکنن   دامونیفرار کردم ازدواج کردم و با اسم شوهر دومم براش شناسنامه گرفتم تا پ
 خوشبخت بودم  یلیدروغمو باور کرد توروهم فراموش کرده بودم چون کنار آرتام خ

 با غم ادامه داد دیباال کش شوینیب تا یبه نشونه نه تکون دادم آرم یسر یورنابا  با

کارو نکن   نیکه پسر خودته اما ا  یفهمیم یریبگ  ی ان ا  یازش تست د   یتونی _متا یآرم
و شش سال بهش    ستیب نی ا  ی و تو  ستمین شی من مادر واقع فهمهیآرتام م ینطوریا

  کنهیتردم م ی نطوریدروغ گفتم ا 

که  یی کم از شدت خشم دستام مشت شد به سمتش رفتم اونم با ترس و اشکا  کم
 عقب رفت   ختیر یم

پسرمو   نکهی...دوسال در حسرت ایتو شد دمیکه کش ییها و زجرها   ی_باز مصبب سخت
  یجرات بچه دار شدنو نداشت بعد تو به راحت گهیکه زنم د یطور می دیزجر کش دنیدزد

 ی کردیعشقو حال م یداشت

 یلیبرسونم خ نجایآرتامو به ا نکهیا  ینبود برا  ی راحت نیبه ا  دمیکش ادیز  ی_سختتا یآرم
  یکمبود شی نذاشتم تو زندگ خورمیکردم...قسم م یآرسام...اما براش مادر دمیزجر کش

 داشته باشه 

  کی دوتا دستامو نزد ستادمیپشت سرش خورد روبه روش با غضب ا  واریبه د  تایآرم
 به سمتش خم شدم  یچسبوندم با ترس بهم نگاه کرد به آروم واری صورتش به د

...چه طور شه؟یاز کجا بهت الهام م یطانیافکار ش نهمهی...ا؟یخوابی_چه طور شبا م
...کم بال سرمون  ؟یبچه ده روزه که قلبش ناراحت بود از مادرش جدا کن هی یتونست

 ؟ یآورد 
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 یوارد عمل بشم اما وقت  یورنطیا  خواستمی نم رمیانتقام بگ خواستمی_فقط متا یآرم
فقط   کنمی م یبگ یهرکار  کنمیشدم آرسام التماست م بیبچتون پسره ترغ دمیفهم

 ر ی پسرمو ازم نگ

  یزیاز خواهرش خوشش اومده چ یدیفهم یپسرت؟چرا وقت  یگی م  ی_پسرت؟باز دار
احساساتشون بهم درست   نی ا  یکنن؟نگفت یامکان داره کار  یز؟نگفتی همه چ یب ینگفت

 ـــــــــــــرس ی گناه کب ستین

 شد  شتریاشکاش ب زشیهم بست شدت ر  یبا ترس چشماشو رو تای که زدم آرم یداد با

حرفو نزن اون   نی ا  یبگ ینتونست زدی دم از عقد رها م یآرتام به راحت  ی_وقت
 از دست دادن پسر منو؟  ؟ها؟ترسیداشت روی خواهرته؟...ترس از دست دادن چ

 _اون...اون پسر...منم هست تا یآرم

 _خفه شــــــــو...آرتام پسر منو آرامه کثافت آشغال 

 باال بردم تا بزنمش که با التماس دستشو باال آوردو گارد گرفت  دستمو

بهت نگفتم   نوی...آرسام اریکه کردمو بگ یسال مادر نهمهی_نزن...لطفا نزن...حرمت ا تا یآرم
بشه اونوقت   ینذار پروندش دادگاه یحفظ کن  ندشویبهت گفتم که آ  شیر یکه ازم بگ

 اد یاز دستت برنم  یکار گهید

...اونقدر ازت متنفرم که صدبارم  تایکنم آرم دایکردنت پ فی توص یبرا  یکلمه ا  تونمی_نم
   ستین یباز برام کاف یو زنده ش یجلو چشمم اعدام بش

دستشو جلوم   ستادی روبه روم ا دویبازومو کش دی به سمتم دو  عیسر سمت در رفتم که  به
 گذاشتو مانع خارج شدنم از در شد با خشم بهش نگاه کردم 

 اد ی...چه قدر زار بزنم تا دلت به رحم بی_چه قدر التماست کنم که آرتامو بهم ببخشتا یآرم

 کرده  یزندگ  یک شیسال پ  نهمهیبفهمه ا دی_با
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 کنه ی_تردم متا یآرم

 باشه شتیلحظه پ هی  ذارمیخونواده خودش نم شی برگرده پ  دی _به جهنم اون با

هاتو با اون   یمحل یسالها نبود تو و ب نی ...من تمام ارشیکارو نکن...ازم نگ نی_ا تا یآرم
آرسام   رشی گذاشتم...من جونم به آرتام بستس...ازم نگ یهمه چ یجبران کردم...اونو جا 

 رش ی فقط ازم نگ کنمی م یهرکار بگ ریمو ازم نگ..پسررشیازم نگ  کنمیالتماست م

هم بستم هق هقش بدجور قلبمو داشت به  یچشمامو رو  دمو یبه صورتم کش یدست
   دادیغم و ترس مادرانه م ینبود بو یالتماس عاد هیآورد لحنش  یرحم م

 نکهیخودم خفه کردم کابوس ا یسالها ترس از دست دادنشو تو  نی _تمام اتا یآرم
به   ادیز  یسخت  دهیسن رس  نیاز شبا همراهم بود آرتام تا به ا یلیخ یبفهم تاروی واقع

 کنهی منو بغل م ادی سنشم زود زود م نی اونم به من وابستس باور کن تو ا دمیپاش کش
 نباش  مردمن به آغوش پسرم عادت کردم آرسام نا

و چه طور  ...ت؟یکرد  ی...تو چه طور نامرد یاز آغوش پسرش محروم کرد  ؟اونوی_آرام چ
پسر   خواستیچه قدر دلش م یدونستی؟می چه طور تونست یدلت اومد؟تو که زن بود

 م؟ یبذار نیاسمشو رام میخواست یم یدونیپشتش باشه؟آره؟م شهی داشته باشه تا هم

 سرپا موند  یشد توان تو پاهاش نبود اما به سخت ری سراز  شتریاشکاش ب  تایآرم

 سخت  یلی...ختایآرم رمی گی_انتقامشو سخت ازت م

زانوهاش خم شدو مقابل پام افتاد خواستم برم اما اجازه نداد پامو گرفت   یرو  تایآرم
حد    نیبه خورد شدن غرورش تا ا  یهم بستم رومو ازش گرفتم راض یچشمامو محکم رو 

 نبودم دستام مشت شد احساس کردم چشمام سوخت 

...توروخدا  ریبکن اما پسرمو ازم نگ  ییخوایم  ی...هر کاراری سرم ب ییخوا ی م  یی_هر بالتا یآرم
آرسام اگه ازم جداش   رمیمیآرسام...من به بودن پسرم کنار خودم عادت کردم...به خدا م 

  غمیدر زشیمحبت آم ی آغوش و بوسه ها ...نذار ازم سرد بشه...نذار ترکم کنه...نذار از یکن
 یچ  یعنیپسر  یبفهم ی ستین درکنه...تو ما
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 یعن ی یدست رو دختر بلند کن نکهی...ایچ  یعنیدختر  یبفهم  یستی_تو هم پدر ن
شرمنده دخترمم که به ناحق کتک خورد به ناحق فحشش دادم باورت   نیب نی...ایچ
پس  ییخوا یم یچه طور نارویا  ؟تاوانیچ یعنی   یفهمیگفتم  م یبهش همه چ  شهیم

 بگذرم ببخشمتو ساده از کنار کارات  ییخوا یطور م ؟چهیبد

 کن ی_تو مردونگتا یآرم

 دم یبرات د ییچه خوابا نی بب نی نکنم فقط بش یبرعکس مردونگ خوام یم نباری_اتفاقا ا

چشممو با دستام پس   یزدم حس نم اشک تو  رون ی از اتاق ب  عیمقابلش رد شدمو سر  از 
 ادامه دار بشه نی از ا شتر یب تمی شکا ذاشتمیم  دیاونجا نبا  رفتمیم  عی سر دیزدم با 

 

 

مقابلم  یصندل ی باز شد آرتامو که دستاشو دستبند زده بودن به سمتم آوردن رو در
رفتنش درو   رونیکه آرتامو آورد با ب یسرباز   کردیبودو بهم نگاه نم  نی نشست سرش پا

بدون   یبود چون تونستم حضور دیواقعا برام مف  کانیمثل آ  یهم بست داشتن پارت
آب دهنمو قورت   دمیحس کردم لرز   دنشیا دب نهیمقابلم بش نمشیبب یزیپشت چ نکهیا

و قدو قوارش به من رفته بود    کل یداشت ه یپر کل یبود آرتام ه نی دادم هنوز سرش پا 
به  رو یرنگ یبود چرا اون چشما  یداشت که برام دوست داشتن یمردونه خاص تیجذاب

  یا وهم  میبود هردومون سکوت کرده بود نی نشناختمش هنوز سرش پا اوردم؟چرا ین ادی
  شدیباعث م نیبود لباس زندان تنش بود که هم ختهیبهم ر کمیلخت خوش حالتش 

چشم چپش کبود شده بودو دست چپش آتل   ریبشم گوشه لبش زخم بود ز  تی اذ شتریب
  تونستیفقط خدا رحم کرده نشکسته م دهیبدجور ضرب د گفتی م کانی بهش زده بودن آ

کارو    نیکارو نکرد حتما به خاطر رها ا نیکنه اما ا  ت یازم شکا  یبکنه و حت هیدرخواست د
کتکش   رحمانه ی کرده بود چه طور تونسته بودم رو پسر خودم دست بلند کنم؟چه قدر ب

 زدم 
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گفتن شما    یمتعجبم..وقت یلیخ  دیآروم هست نقدری روبه روتون نشستم و شما ا نکهی_از ا 
دستم حوله   نیا  نی آست ریردم ز آماده ک گهیکتک د  هیخوردن   یمالقاتم خودمو برا  د یاومد

  ارمیاونم در م دی بخوا دسینزنه آخه ضرب د ب یگذاشتم که ضربه هاتون به دستم آس
 ست ین یمشکل

  یبشکنه به آروم ذاشتمیگلومه اما نم  خیب یحس کردم بغض بد دمیازش دزد نگاهمو
 فرستادم  نشی پا

 دعوا کنم اومدم باهات حرف بزنم ومدمی_ن

  شتریدلم براش ب شدی باعث م نیبود که هم ن ی سرش پا  کردیهنوز بهم نگاه نم آرتام
 ضعف بره 

  رونیب امیب  نجایفراموششون کردم از ا گهیکه د ؟گفتمی _درباره دخترتون؟خانوم تهرانآرتام
 کانادا گردمی باشه همراهه مادرم برم امیزود  نیکه فکر نکنم به ا

و هنوز    گهیداره دروغ م دونستمیهم فشار داد خوب م یرو  کمیبستو لباشو  شماشوچ
از خودش    یبهش بگم رها خواهرشه چه عکس العمل یعنینتونسته رهارو فراموش کنه 

 ده؟ ینشون م

 درسته؟  دی_کتکش زد آرتام

 بهت گفت؟  کانی_آ

 بشم یطور هیکه باعث شد   دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی  آرتام

 منکه مرد بودم نالم در اومده بود حاال اون... دهیدرد کش یلی_حتما خآرتام

 هستش   یتو دختر قو نی_رها هم ع

 ستادی مرد تا آخرش ا  هی نیاون بود که ع  ی_قو آرتام

 کاراته  ری گیپ یحساب  کانی_آ
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و رها بهم   کانیآ ادی نه تا شما ازش بدتون نکارو نک نی _بهش گفتم اآرتام
 ادی ...از رها...خوشش مکانی...آخه...آانیم

قلبم مچاله شد چه قدر داشت   کردیم  انی داشت جمالتشو ب یحد به سخت  نیتا ا  نکهیا از 
 بود که عاشقش شده   یبدبخت خبر نداشت برادر کس دیکشیزجر م

هم   کانیبه آ برنی...بهش گفتم کم برام مستیحالش خوب ن کمی_مادرم...مادرم  آرتام
 د یبگ نویگفتم شمام بهش هم نویهم

 ؟ ی_آرتام مادرتو چه قدر دوست دار

 رم ی میبشه منم همراهش م شی زیچ دونمیدوسش دارم که م ی_اونقدرآرتام

 برات بوده  ی_پس مادر خوب

داشته باشم اما من..من   یسالها نذاشته کمبود ن یا  ی_هم مادرم بوده هم پدرم تو آرتام
 دادم یبه حرفش...گوش م دی...جوابشو دادم...باینطوریا

اشکشو پاک کرد   دیکه دستبند بهش زده بودن باال آورد به چشم راستش کش دستاشو
بود اما من همچنان نگاهم روش بود و   اوردهیگذاشت هنوز سرشو باال ن زی م یدستشو رو 

 اره یرم سرشو باال بپس  نکهیمنتظر ا 

حماقت محظ بود...اشتباه خودم    هیظالمه...ما آدما ظالم تر ازش...کارم  یلیخ ای _دنآرتام
 هم واردش کردم  رویبود که خانوم تهران

 همون رهاس؟  ی_منظورت از خانوم تهران

 نمیسرشو باال آورد که باعث شد تازه بتونم صورتشو بب  یجا خورد به سخت کمی  آرتام
سبز    یتو چشما یمی باز همون حس قد د یتن مردونم لرز  دی قلبم لرز  دمیچشماشو که د
 شدم  رهی خوشرنگش خ

 _من...من فراموشش کردم آرتام
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 خواهرشو فراموش کنه؟  تونهیآدم م هی_

  یشدن به سخت ر یهم بست از هردوطرف چشماش اشکاش سراز  ی چشماشو رو  آرتام
 لب زد 

به بعد حکم خواهرمو داره چون اگه   نیاز ا  دیگیفراموش کنه...راست م  تونهی _نه نمآرتام
  نجامیا ی کارا   ستمیدوروبرشون ن گهیهرچند من د شهیازدواج کنه زن داداشم م  کانیبا آ

 رم یم  نجایاز ا رم ی گیتموم بشه و حبسمو بکشم گفتم که دست مادرمو م

 نکن پسرم  هی_گر

قطره اشک مردونه از گوشه چشمم    هیاز حرفم جا خورده بود  کمیچشماشو باز کرد   آرتام
 که باعث شد چشماش گرد بشه نی پا دیچک

به   یبچه منو آرام بود اونقدر برا نی پسر داشتم اول هی شیو شش سال پ ست ی _من ب
بودم اما آرام  من عاشق دختر   یتصورش کن یتونیکه نم  میداشت جانی اومدنش ه ایدن

لحظه دختر داشتنو فراموش کردم    هیپسره   تشیبهم گفتن جنس  یعاشق داشتن پسر وقت
بچم پسر   نی سالم باشه تازه پسرم خوبه اول چمب  نهیمهم ا کنهیم یبا خودم گفتم چه فرق

  یمن مردم هوا  یوقت تونهی پسرم م ینطوریبچم اگه خدا بخواد دختر ا نیدوم شهیم
 ه باشه مادرو خواهرشو داشت

 هم بستمو کوتاه بازش کردم   یچشمامو رو  یکردم به آروم  سکوت 

 سرش اومد؟   یی_چه بالآرتام

اومد   شیمشکالت پ  یسر هی براش  نیاومد به خاطرهم ای_پسرمون هفت ماهه به دن
 بود قبلش سوراخ بود  نیمشکالت ا  ن یاز ا  یکیکه خب 

 من...منم قلبم سوراخه   نی_عآرتام

  شدیم  نیا  دادیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم آرتام داشت به حرفم گوش م یآروم به
 من پدرتم و توهم پسرم   نکهیاعتراف ا  مونی گپ پدر پسر  نیاول
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  یهمش با آرام م نی رام میدستگاه بمونه اسمشو گذاشت یمدت تو  ه ی  دی_دکترا گفتن با 
اون    دنیعاشق د شهیو من هم دادیم ریبه پسرش ش آرام میزدی بهش سر م میاومد

و صحنه ملق زدن   دهیم  ریبه پسرش ش نکهیآرام سر ا یصحنه بودم صحنه دوق کردن ها 
باز   یوقتا هم با چشما  یبسته بعض یچشما وقتا با  یچشم سبزم که بعض یپسر کوچولو

 دادیدست کوچولوش تو هوا تکون م خوردیم ریش

 من بوده  هی_پسرتون چه قدر شبآرتام

 _اوهوم 

 شد؟  ی_خب بعدش چ آرتام

دستگاه برداشته بود   یاونو از تو  یکی  دنی_ده روزش بود که بهم اطالع دادن بچمو دزد
خودشو ادامه داد اما   تی فعال یقاتیتحق میسال ت هیتا   یکل شهرو دنبالش گشتم حت

  یتهران  نیبه اسم رام یال نوزادکنن انگار که اص   دایپ توننینم یسرنخ چیه دن ید  یوقت
بچه دار   یآرام برا  دیرس ی دیبه ته ناام دامونیهمه ام دمتوقف ش قاتی وجود نداره تحق

   میصاحب شد گهیبچه د هی اما خدا خواست و ما    دیترسی شدن م

 _رها؟ آرتام

 ...خواهر تو میبهتر بگ ای_آره...

گرد شده بهم نگاه کرد چشماش چهارتا شده بودو    یحرفم با تعجب و چشما  نی از ا  آرتام
به نشونه نه تکون داد بعد  ی سر یبا ناباور دیچسب شیصندل یاز شدت تعجب به پشت

 د یلباش نشست و خند   یرو یکم کم لبخند کوتاه 

 ...من پسر شما...یتهران ی_اشتباه شده آقاآرتام

 مادرت بود   دیدزد شیو شش سال پ  ستیکه پسر منو ب  ی_کس

 کنه؟  یکار ن یهمچ هی  دیامکان نداره...مادر من چرا با نی ؟ای_چآرتام

 لب زدم:  یازش گرفتمو به سخت نگاهمو
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معشوقه هم   میباهم بود  ادیب  میآرام تو زندگ نکهیانتقام از من...منو مادرت قبل از ا   ی_برا 
کردو رفت خارج بعد از  انتیمن دوسش داشتم اما اون قدرمو ندونست بهم خ میبود

 بهم ضربه زد با گرفتن پسرم   ینطوریشدو ا  داشیسالها پ

مادرم منو    دیداشته باشه اگه بحث انتقام باشه با  قتیحق تونهیحرفاتون نم  نی_اما اآرتام
  نیاما تمام ا کردیبزرگ م زایجور چ نیو ا  یکتک زدنو سخت  دونمیچه م یبدبخت ریز 

 کنه یبچش م یبرا یکرد که هرمادر  میمنو خوشبخت  یبرا  ییسالها کارا

از من داشت    ادگاری  هیهم به من ضربه زد و هم  ینطوریا  دیتورو دزد تا ی_درسته آرم
 د یورز یبهت عشق م نی من گذاشته بود به خاطرهم  یطبق گفته خودش تورو جا 

 موهاش فرو بردو چشماشو بست    یدستاش گرفت هردو دستشو تو نیسرشو ب  آرتام

مدت من عاشق خواهرم    نیتمام ا  یعنیخوابه.. هی نیباور کنم اصال ع تونمی_نمآرتام
بهم نگفته چه   یچیاز خواهرم خوشم اومده اونوقت مادرم سکوت کرده و ه یعنیبودم..

 همه سال...بهم دروغ...بگه نیطور تونست ا 

شونش گذاشتم سرشو   یدستمو رو  ستادم یشدم به سمتش رفتمو کنارش ا  سرجام بلند از 
قطره   هیبلند شد به سرتاپاش نگاه کردم   شیصندل ی از رو  یبه سمتم چرخوند به آروم

 نی پا دیاشک مردونه از گوشه چشمم چک

  نی...که رامیبازم خوشحالم که مقابلم هست طیشرا  نیا  ی و تو می نجایا  نکهی_با وجود ا 
 کردم   دایپگمشدمو 

بغلش کردم آرتام دستاشو که دستبند بهش وصل بودو باال برد دور گردنم  یآروم به
هم فشار   ی رو  شتریبه خودم فشارش دادم و چشمامو ب یانداخت و منو بغل کرد به آروم

خبرو   نیآرام اگه ا نمیو شش سال تونستم پسرمو بب  ستیشکرت که بعد از ب ایدادم خدا 
 کرد ی قش م  یبشنوه از خوشحال

 باور کنم واقعا برام سخته  تونمینم ستی_هنوز برام قابل هضم نآرتام

   شهیراحت م المونیخ ینطوریا  مید یم  یان ا  ید  شی آزما هیآوردم  رونت ی که ب نجای_از ا 
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 شم یاز...خونواده شما م ی ...من جزوی نطوریا  یعنی_ آرتام

 زدمو با آرامش چشمامو بستم  یلبخند

 پسر ارشد من   شهیم یتهران لتی_اوهوم...رسما فام

 

 )رها( 

  نی ا نیباز کردم اونقدر درد داشتم و بدنم ع  یدرد سرمو چرخوندمو چشمامو به آروم با
  ییجا  تونستمینم تونستممیتکون بخورم هرچند م تونستمی نم یفلج ها شده بود که حت

اومد پشت در    یوقتا م یمامان هم بعض یدر اتاقمو قفل کرده بود از طرف ای برم چون با
المپو روشن کنم  تونستمی کردم نه شب شده بود نم اهبه ساعت نگ میزدیباهم حرف م

جسد   هی ن یع نیضعف داشتم به خاطرهم نکهیچون هم توان بلند شدن نداشتم و هم ا
آرتامه و   یکارا ریگیپ یحساب   کانیتختم افتاده بودم مامان بهم گفته بود که آ یرو

و کمکم    ارهین شخود یبه رو ادی ز  خواستینگرانش نباشم مامانم ازم دلخور بود اما م
که خوردم بازم عاشق بابام    ی...با وجود اونهمه کتکدمیفهم  یکنه اما خب از رفتاراش م

مدت باهاش    هیتا  دیشا  یبودم حت یبودم دوسش داشتم اما االن ازش دلخور و عصبان
  کردنیطرفه قضاوت نم هی دیبد بود اما خب با  یلیکارم خ دادم یحرف نزدم بهش حق م

  یکارا  ر ی گیمرد بود پ  نقدریا   نکهیزمزمه کردم از ا کانویاسم آ   یبه آروم رلب ی ناخواسته ز 
ازش    دمید یبار آخر آرتامو م یبرا تونستمیخوشحال بودم کاش م  یلیآرتام بود خ

چشمامو    عی بابام برگشته سر  یعنی ن یا  دمی لرز  دیدرگاه چرخ یتو  دیکل  کردمیم  یخدافس
نخوردم تختم به  یباز شد اما من تکون یبستم و خودمو به خواب زدم در اتاق به آروم

نکردم دست مردونه   یاما توجه  دیچیپ مینیب یتو یبیعطر غر   یشد بو نی باال پا یآروم
لمس و نوازش سرم با نوازش   وه ی سرم نشست که باعث شد از درون بلرزم اما ش ی رو یا

به  دخوردم المپارو روشن نکرده بو  یه؟تکونی ک یعنی  نیپس ا  کردیپدرم فرق م ی ها
 لب زد   یآروم

 _سالم 
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حد ممکن گرد شده بود حتما گوشام زنگ زده   نیچشمام تا آخر  دمیصداش لرز   دنیشن با
 اونم تو اتاق من باشه   نجاین ا که او  شدیچون باورم نم

 من شد   ریبالها تقص نی_شرمندم خانوم کوچولو همه ا 

 _من...من خوابم...آره...آره خوابم 

 دلم  زی عز ستیخوابم اما خواب ن کنمی_منم احساس م

خوابه من  هی  نیاتاقم باشه؟ا   یشدن چه طور امکان داشت آرتام تو ری سراز  اشکام 
 اد یمطمئنم اصال با عقل جور در نم

 نگرانت بودم  یلیخ  ی_دلم برات تنگ شده بود فسقلآرتام

 ؟ یهست ی_تو واقع

 ؟ یری بگ شگونمین ییخوا ی_مآرتام

از بازوش گرفتم که مردونه اما   یشگونیدستمو تکون دادم و به سمتش بردم ن یآروم به
   نمشیبب تونستمیفرو رفته بود خوب نم   یکیتار یصورتش تو  دی صدا خند یب

 ممکنه   ی_چه طور

 ممکنه  ی_همه چآرتام

 نداره  دیکل یاز بابام...کس ری_بابام...به غ

 _بابات بهم داد آرتام

خم شد  دویبه سرم کش یبهش نگاه کردم که دست یچهارتا شد با ناباور چشمام
 د یبوس مویشونیپ

 کشتت یم  نتتی_برو آرتام...برو بابام بب
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باهاش حرف بزن بعد باهم    کمی  ششیداد گفت برو پ داروی_گفتم که...بابا بهم کلآرتام
 دکتر   متیببر

 ؟ یچ یعنیحرفا   نی ؟ا ی گیم  یدار ی_چ

تخت بلند کردو نشوند   یاز رو یدستاشو پشت شونم بردو منو به آروم یبه آروم آرتام
قلبش گذاشت   یمنو بغل کردو سرمو رو   یکردم که به آروم یزیتخت از درد ناله ر یرو

 آغوش مردونه بودم  نیبو ا   نیدم چه قدر دلتگ ا بغض کردم چه قدر دلتنگ صداش بو

 م یری می_منو تو م

 _از لحظه لذت ببرآرتام

 ادیز  یلیدوست دارم آرتام...خ یلی_خ

 خواهر کوچولوم  شتریب یلیخ یل ی_من از تو خآرتام

اشکام   دنیشدن ازش جدا شدمو بغض کردم با د ریاشکام سراز  دمیآغوشش لرز  ی تو
 خواست پاکشون کنه اما محکم دستاشو پس زدم 

 خواهر ها؟  یبهم بگ یتونی_ولم کن...چه طور م 

جور   هی ا ی  یهست یتهران نیبهتر بگم شما خواهر رام  ای  ی_چون واقعا خواهرم هستآرتام
 بگم خواهر آرتام نامدار  گهید

شت گردنش  پ یکه دست کردمی خنگا فقط بهش نگاه م نیشدم ع رهیو منگ بهش خ جیگ
باره   نیبهش در ا  یزیچ دونست؟منکهیاون از کجا اسم برادر ده روزمو م  دیخند دویکش

مادرم با   م ینگفته بودم همون لحظه المپ اتاق روشن شد هردومون به سمت در برگشت
به آرتام نگاه کرد پشت سرشم بابا وارد   تعجبکه اشک توشون حلقه زده بود با  ییچشما 

  یزی چ خواستمیآرتام زدم با ترس بهش نگاه کردم م یبه بازو  یا چنگباب  دنیاتاق شد با د
 بگم که مامانم بغضش شکست آرتام ازم جدا شد به سمتش رفت  

 ...مننی_پسر...پسرمن...را...راممامان
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گرد شده بهشون نگاه کردم آرتام مادرمو بغل کردو به خودش فشرد مامان تو   یچشما  با
زد بهم نگاه کرد وبه سمتم   یکرد بابا لبخند محو   هیگر  یبلند  یآغوشش فرو رفتو با صدا 

 دم یبه سمت عقب خز کمیاومد که با ترس 

 ...تو اتاقم...تو اتاقم بودم زهی_من...من به خدا...چ

هم بسته شد  یبغلم کرد که باعث شد خشکم بزنه کم کم چشمام رو  یبه آروم بابا
خ و سرد مردونش که عاشقش بودم از  تل  یبو کردیم  ادهی موهام پ یکه رو  یینوازش ها 

آرتامو   ی نه حرفا دمیشنیمادرمو م ی ها هیگر  یکه نه صدا  یکرده بود طور خودمیخود ب
 کردم یحضورشونو درک نم  یحت

 بابا  ی_شرمندتم دختر کوچولوبابا

 شدن  ریسراز   اسکام

 که در حقت کردم شرمندتم  ی_بابت ظلمبابا

 _نگو بابا...کارم اشتباه بود

 شدنت مبارک دختر نازم  ی_آبجبابا

گرد شده به بابام نگاه کردم اشکامو پس زدم من   یتعجب ازش جدا شدم با چشما  با
 دم یشنیم  بیشاخدار و عج ی کتک خورده بودم چون مدام حرفا یاد یفکر کنم ز 

 شدنم بابا؟نکنه مامان بارداره؟  یچ ی_چ

 ی شد  یاز طرف من آبج ری _نخآرتام

 خنگا گفتم:  نی ا  نیتعجب به سمتش برگشتم ع با

 نش؟ یگرفت یآرتام دومادتون بشه اونوخت به فرزند خوندگ یذاشتی_بابا تو نم

آغوش آرتام   یبشم مادرم که تو  جی گ شتریخنده که باعث شد من ب  ریو آرتام زدن ز  بابا
 زدو لب زد: یبهم نگاه کرد با ذوق لبخند یاشک  ی بود با چشما
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 رها  تهیادر واقع _آرتام برآرام

حجم اونهمه   کنهیلبخند داره بهم نگاه م هیبا   دمی کردم به سمت پدرم برگشتم که د کوپ
 مطلق   یاهی رفتو بعدش س یاهیهضم بود چشمام س رقابلی خبر و شوک برام غ

 

 )آرام...سه ماه بعد( 

 ت یخاص  یپسره گنده ب نم ی_بکش کنار ببرها

 ؟ یراست کنار من بکپ هی د یجا با  نهمهی_اآرتام

 با من درست حرف بزن بابا بابا  نی_ببرها

 پشتت باشه  خوادی م  یک یاونو صدا نزن یبابارو صدا بزن دم ی_آره خب با آرتام

  هیخونه فقط بابا جونمه که پشتمه تو و مامان خانومتون تو   ن ی_بله خب تو ا رها
 د یگروه

سرم در حال منفجر   یعنیم  کم کرد  رشویز  کمیخورشتمو مزه مزه کردمو   دمیکش یپوف
   ذاشتنیدوتا باهم خونرو رو سرشون م ن یتا خود شب ا کردی خدا روز م یشدن بود از وقت

 شده؟  ی_چتونه باز چ آرسام 

 ؟ یبگ شهی به پسرت م یزیچ هی_ رها

 ینطوری...نوچ نوچ نوج...من دختر اخورهیپسرت آدم بهش برم گهی م یطور هی_ آرتام
 تو دهنش  زنمی داشته باشم با پشت دست م

 م یشام بخور دی ای ب دیسر به سر هم نذار  نقدری_ا آرسام 

 خورم یمن غذا نم  یکف دستش نذار نوی_تا حق ارها
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  زی بعد پشت م دیگونمو بوس یخم شد رو  دیخند ز یزر یاومد ر   یبه سمتم م کهی درحال آرتام
 نشستو به سمت رها برگشت 

 م یخوریبا بابا م میکنیم  _خب بهتر سهمتو نصفآرتام

 دست رهارو گرفت به سمت آشپزخونه آورد دو یخند  آرسام

 خونمون  یفنچ کوچولو   ای_ببابا

   رونیب میو تارا قراره بر  کان یرها امروز با آ ی_راستآرتام

  یبا ذوق بهش نگاه کرد انگار دعوا  دیکشی آرتامو عقب م یروبه رو  یصندل   کهیدرحال رها
 فراموش کرده بود نشونویب

 دم؟ یمن نفهم  دیقرار گذاشت ی_واقعا؟کرها

 ی خواب بود ی_وقتآرتام

 _ آرتام رها

زنگ زد منم به تارا زنگ زدم که   کانیمن تو شرکت بابا بودم آ  گمی_به خدا راست مآرتام
 اول به تارا زنگ زده:/   کانی قبلش آقا آ  دمیفهم

 با طعنه گفت:  دیکشیخودش برنج م یداشت برا  کهیدرحال رها

 بعد به خواهر خودت ید ی_بله خب شمام اول به تارا خبر مرها

رها   یبرا ختویخودش نوشابه ر یبرا  کمی دیبهشون نگاه کردم که آرتام خند مشکوک 
 درآورد  ییادا

 گه ید گفتمیبهت م  دمیدی خونه م یکوچولو تورو تو  ؟خبیکنی م ی_حسود آرتام

 باز به من گفت کوچولو  ن یرها_ا 

 م یآرامش غذا بخور یامروزو تو  هیفقط   ستی_بچه ها بهتر نآرسام 
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 م یخوریبردن ما با آرامش غذا م فشونویخونه تشر نیزن گرفت از ا  نی _هروقت ارها

  یتونیبا آرامش م  چیوهر کنه هش  شونیا  میهم دار گهید نهیگز  هی_البته باباجون  آرتام
 شه یم یبا آرامش ط تی زندگ یکل ساعتا یغذا بخور

که باعث شد رها با حرص به هردوشون نگاه کنه تک   دیخنده آرسام هم خند  ریزد ز  بعد
مرتب و آروم شده بود آرتام به لطف    یسه ماه شکر خدا همه چ  نیا  یکردم تو  یخنده ا 
  نیسال ب  نهمهیکه انگار ا ی تو خونوادمون جا افتاده بود طور یآرسام حساب یرفتارها 

همه   دهیکه شکرخدا به دو هفته نکش  میخودمون بزرگ شده نگران رابطش با رها بود 
  یمیحرفا بودن آرسام اونقدر با آرتام صم  نیبا درکو شعورتر از ا یل یمرتب شد خ یچ

باهم    کردنویاز کاراشونو باهم م یلیخ یحت کردنیم  یباهم شوخ ی شده بود که حساب
بود   دهیرسحسرتشو داشت حاال بهش  شهیکه آرسام هم یزیچ کردنی م تی ری شرکتو مد

راحت به دستش  الیشرکت کمکش کنه و بتونه با خ یکارا  یپسر که تو هیداشتن 
وقتا   یبودم بعض دهیاما فهم نهیمادرشو بب مدت حاظر نشده بود نی بسپاره آرتام تمام ا

بهم زنگ  تا یآرم روز ی د دهیدیم  رونیب زده یشرکت و مادرشو که از شرکت م رفتهیدورادور م
کارو   نی ازم خواهش کرد که من ا  نهیبار آرتامو بب نی آخر  یبرا  خوادیم نادا زد که قراره بره کا

مدت واقعا مراقب پسرم    نیا  نکهیازش نداشتم اما هم یبراش بکنم درسته دل خوش
  دمیکشیاالن بحثشو جلو م نی بود بهتر بود هم یکرده بود برام کاف  یبودو در حقش مادر 

 خبر نداشت  نمهرچند عکس العمل آرسامو هم داشتم چون او

 م یمهمون دار آرتام جان چون امروز  ی_بهتره برنامه امروزتو کنسل کن

  کمیبه خوردنم ادامه دادم آرسام  لکسیبه سمتم برگشتن اما من ر  ی تاشون سوال  هرسه
 که باعث شد ازش تشکر کنم  خت یخورشت برام ر 

 هست؟   ینبودم خانوم حاال ک انی _در جرآرسام 

 _مادر آرتام 

و به سمتم برگشتن آرسام و آرتام اخماشونو   دنیسه تاشون دست از خوردن کش هر
 کرد ینگران بودو به آرتام نگاه م کم یاما رها   دنیکش توهم
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 _جانم؟ آرتام

کرده   یمدت ازت نگهدار  نی کرده اما تمام ا  یبد یلیدر حقمون خ تا ی_پسرم درسته آرم
 حکم مادرتو داره  

مدت چه طور مراقبم    نیچون شاهد بودم تمام ا برمیسوال نم ریز   شوی_حق مادرآرتام
سالها بهم دروغ گفت و منو از    نیتمام ا  نکهیازش دلخورم ا  زیچ هیاز   یبودو بزرگم کرد ول

من عاشق خواهرم   شدینم ینطور یا  کردی کارارو نم نیخودم جدا کرد اگه ا  یخونواده اصل
  دمیچش یم  مویمحبت پدرومادر واقع  کردیخواهرم دست بلند نم  ی پدرم رو شدمینم

 کرد مامان  غ یازم در  نارویاما اون همه ا   شدمی واهرم بزرگ مهمراهه خ

فکر کنم   نتت یبار بب نیآخر  یبرا  خوادیکانادا م گردهیبرم تایآرم دمیبهت حق م دونمی_م
 داشته باشه آرتام  نویحق ا 

 شدم دستتون درد نکنه ر ی_من سآرتام

شدم   رهی رفتنش خ ری رفت با غم به مس رونیبلند شدو از آشپزخونه ب زی بعد از سر م و
 غذاش بود یآرسام که اخماش توهم بود تمام مدت سکوت کرده بودو نگاهش رو

 آرام؟  ی_چرا سرخود دعوتش کردآرسام 

 کشه یم یداره چه زجر دونمیم کنمی_من درکش م 

 ده؟ یجواب اونو م ی؟کی سال خودمون چ نهمهیا  دنی _پس زجر کشآرسام 

 رمون االن کنار خودمونه  _جواب داده شده چون پس

   رهیگی م ری آرتام از شما تاث کنهیقبول م ی_بابا شما باهاش حرف بزنرها

بلند شد بهش نگاه کردم که با   ز یقاشق چنگالشو ول کرد از سر م  دویکش یپوف آرسام
 بهم کرد  یتوهمش نگاه خاطرجمع یاخما 

 به خاطر تو  تای ...اما نه به خاطر آرمزنمی_باهاش حرف مآرسام 
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داشت ساالدشو   کهی رفت رها با لبخند درحال رونیبهش زدم که از آشپزخونه ب یلبخند
 با دهن پر گفت: خوردیم

 بشه  بمیبابام نص نیشوهر ع هی_خدا کنه منم  رها

 دیسمتش برگشتم که خند به

 عموت  هی شب افهیبه باباته فقط از نظر ق هیکامال شب هیخوب نهیخودمونم گز کانیآ  نی_هم

  یهول کرد ساالدشو قورت دادو از رو  کمیشد   یجور هی کانیاسم آ  دنیبا شن رها
 بلند شد  شی صندل

 ممنونم من برم درس بخونم  یخوشمزه بود مامان جون یلی_خرها

به رها   کانیبه نشونه تاسف تکون دادم متوجه عالقه آ یزدمو سر یرفتنش لبخند با
 یچ مین یاومدن حاال بب یشک داشتم هرچند بهم م کمیشده بودم اما نسبت به رها  

 شه ی قسمت م

 

 )آرتام( 

به جونم افتاد   یبد  یمثل دلتنگ  یشدم حس یجور هی  مینیب یعطرش تو ی بو دنیچیپ با
  گفتمیسال م  نهمهیکه بهش ا ینکنم زن رفتار یکردم کنارش بزنم تا احساسات  یاما سع

بغلم کرد   یبه آروم  ستادی مامان اما مادرم نبود به سمتم اومد بهش نگاه نکردم روبه روم ا
به نشونه  یمامان آرام که سر  دنیسرمو چرخوندم با د  یختنکردم به س یاما من حرکت

دورم حلقه  تکون داد به سمتش برگشتم سرشو تو اغوشم گذاشته بودو دستاشو  دی تا
هم بستم هرچه قدرم   یدستمو دورش بردمو بغلش کردم چشمامو رو   یکرده بود به آروم

 آغوشو و عشق توشو کتمان کنم نیا  تونستمی نم کردمی انکار م

 پسر گلم  نمتیبی_چه قدر خوشحالم که متا ی آرم مامان

 تر شد  نیلبش غمگ   یزدم که لبخند رو یپوزخند
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 _پسرم؟ 

اما من تورو همچنان پسر خودم   یدونیمنو مادر خودت نم گهید دونمی_متا ی آرم مامان
 سالهارو دووم آوردم   نیکه کنارش تموم ا  یکس دونمیم

   یظلم کرد  یلی_در حقم خ

 شرمنده نگاهشو ازم گرفت  مامان

که حق اونا بود  یز یسالها از چ  نی_نه تنها در حق من در حق خونوادم...تمام ا
   یمحرومشون کرد 

کردم اما   یمعذرت خواه یل یحاللم کرد از آرسام هم خ  دیدرت منو بخش_ماتا ی آرم مامان
از  دیروز تو خلوت خودش منو بخش هی دی رفتم شا رونیکه کال ب شیاز زندگ   دیمنو نبخش

  چیبه نظرم ه یبالها سرش اومد درواقع معذرت خواه نیکه ا  خوام ی رها هم معذرت م
 ی درست کن روگذشت یتونینم ینداره وقت یارزش

  یوجه قشنگ معذرت خواه یدرست کن  ندتویآ یتون ی آرام_اما م مامان
 قشنگ  ندهی..جبران...جبران گذشته و ساخت آنهیهم

 تکون داد یمامان آرام زدو سر یبه رو  یاشکاشو پاک کرد به زور لبخند  تای آرم مامان

  گهید نهیمشکل ا   کنهیکه کارو سخت م نجاستیهم یدونی_درسته...اما متا ی آرم مامان
  گهید کنم یم یخوشبخت یمن وجود نداره براتون آرزو  ی برا یعنیوجود نداره   یا  ندهیآ

  نیهاش محکم تر از ا  ه ینباش آرام جون پا   تی نگران زندگ دینیب یوقت منو نم چیه
 کنم  تتونی منم وجود ندارم که اذ  گهیحرفاس د 

تو   شتری اخم بهش نگاه کردم اما ب  کمیشد با   ری سمت من برگشت اشکاش سراز  به
 چشمام غم نهفته بود 
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  یشد یخوشبخت تر م یپدرومادر خودت بود شی اگه پ دونمی_منو ببخش متا ی آرم مامان
مامان    یمامان صدا زد  یازت ممنونم منو مادر کرد  ی سال کنارم بود نهمهیکه ا  ن یاز ا

 توام  ونیمد   نارویشدم پسردار شدم همه ا 

 مظلوم بهم نگاه کرد:   دویباال کش یبه آروم  شوینیکرد بسکوت   تای آرم مامان

 بار صدام بزن آرتام  نیآخر  یبرا  شهی _اگه متا ی آرم مامان

  تایانداختمو به سمت راست گردوندم مامان آرم  نی ازش گرفتم سرمو پا کمی  نگاهمو
کرد بغضشو   یزد سع یتلخ نی منتظر بود تا صداش بزنم اما دهن باز نکردم لبخند غمگ

 موفق نشد کمیپنهون کنه تا صداش نلرزه اما  

 تون ی...خدافس همگزمینداره عز  یخب...باشه اشکال ی_حق دارتا ی آرم مامان

ه قطره اشک مردونه از گوش  هیبه سمتم برگشت  دیگرد کرد که بره صداش زدم لرز  عقب
سال برام    نهمهیشاهد بودم ا  ی پسش بزنم وقت یبه راحت  تونستمینم ن ی پا دیچشمم چک

 که نکرد  ییچه کارا 

 _مامان 

 _جان مامان مامان

 _من هنوز دوست دارم  

اما هنوز    دیبه صورتش کش  یشدن کامل به سمتم برگشت دست ریسراز  شتریب اشکاش
 شدم   کی قدم بهش نزد  هیاشکاش روون بودن 

درست بزرگ بشم بودم تو مادر   وی خوشبختم کن نکهیا  یهات برا  ی _شاهد همه سخت
 حسرت مادر به دلم نموند   یبرام بود  یخوب

 نشد  جادی صدام ا ی تو یرییشدن اما تغ  ریخودمم سراز  یبه هق هق افتاد اشکا مامان
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خواسته    ستیخواسته من ن  نیبمون ا  نجای_هنوز دوست دارم مامان برنگرد کانادا هم
 خونوادمم هست 

جا خورد مردد به سمت پدرومادرم برگشت منم به سمتشون برگشتم   یکم تای آرم مامان
اخم  کمیبه نشونه آره تکون داد بابا هم درسته   یزدو سر یمامان آرام لبخند دمیکه د

 کرد ینگاه م  تای مامان آرمداشت اما داشت به 

حرف آرام منم   ی...به خاطر آرتام و برا یکرد   رییتغ  نکهیغافل از ا  ی_مدام ترد شد بابا
 اما... یمادرش باش یتونیقبل همچنان م  نیکنارش باش ع یبمون خوامیم

...من دور ازتون  ارمیبه وجود نم ییوجود نداره آرسام...چون من اما   یی_اما تا ی آرم مامان
تا بتونم  ذارمیقرار م  تونی خونوادگ ط یاز مح  رونی وقتا با آرتام ب یفقط بعض مونمیم
 ن یعشق وجود داره اونم عشق به آرتامه هم هی دلم فقط  ی...تونی ...فقط همنمشیبب

هم    یهم بغلش کردو چشماشو رو  تای آرام به سمتش رفتو بغلش کرد مامان آرم مامان
داشت به صحنه  ین نگاه کردم به سمت پدرم برگشتم که راضبست با لبخند بهشو

 کرد یمقابلش نگاه م

   تای آرم میخونواده ا   هیآرام_حاال   مامان

 ونتم یمثل تورو دارم تا عمر دارم مد  ی_خوشحالم که دوستتا ی آرم مامان

 چه طوره؟  میحرفو نزن بهتره گذشترو فراموش کن ن یآرام_ا مامان

 و سرکوفت نزنه  ارهی ن ادمیموافقم البته اگه آرسام دوباره به   لی _با کمال متا ی آرم مامان

 گفت:  یال ی خ یباال انداختو با لحن ب ی آرام به سمت بابا برگشت بابا هم شونه ا مامان

 ی خوری_نگران نباش از طرف من سرکوفت نمبابا

دوتا مامان هام کنار هم بودن خوشحال بودم چه قدر   نکهیاز ا  میدی باهم خند هممون
 :( یدوتا ناز کش داشت ینطوریا  یخوب بود دوتا مامان داشته باش
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 )رها( 

 ومد یداداشم ن  نیشد به خاطرهم  ینطوریا  گهی _آره د

 اومد   یکه آرتام هم م گهی روز د هی مینداختی_خب کاش متارا

 شما غصه نخور می ایدفعه بعد با اون م گهی _خب قسمت نبوده دکانیآ

گرفته   میبا خنده رومو ازشون گرفتمو به سمت روبه روم برگشتم باهم تصم  د یخند تارا
دستمو گرفته   کانیآ میکن یرو  اده یو خودمون پ  میکوه بذار نی پا نامونویکه ماش میبود

 نیدستاش بود ب یدست تارا هم تو  نهیلبام بش یرو  یلبخند محو   شدی بود که باعث م
 م یکردی م یاده رو یپ میهردومون بودو باهم داشت

 مثل منو تارا تو دستته؟   یکه دست دوتا دختر خوشگل و ناز مامان یدار ی_چه حس

 م یکرد یبهش نگاه م یبا کنجکاو  م یفکر کرد همراهه تارا داشت کمی  کانیآ

همراهه   کننینم یگوشیراحته که باز  المیخ ینطور یداره آخه ا ی_خب حس خوبکانیآ
 ان ی م راه مخود

از   نیماش  هیهمون لحظه  دیخودشم خند  کانیآ میکرد  یتارا تک خنده ا  همراهه
 گفت:  کانیآوردو روبه آ رونیسرشو ب   نیماش شهی رد بشه پسره از ش  خواستیکنارمون م

 خوش به حالت   یکه دوتا دوست دختر دار هیچ تتی_اوف داداش راز موفق

  ریز  میو زد  میبعد با سرعت گذاشتو رفت همزمان هر سه نفرمون به سمت هم برگشت و
برام خنده دار بود ما   میمنو تارا دوست پسر مشترک داشته باش نکهیتصور ا  یخنده حت
 :/ میحاال دوست پسر مشترک داشته باش  شدیباهم دعوامون م لی سر پاست

 میشته باشدوست پسر دا هیتارا تو فکرشو بکن منو تو   ی_وا

 شعور ی_بکانیآ
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 شد یبعد همش دعوامون م یگی_راست متارا

دست منو از تو   دویبه سمت خودش کش کانویدست آ  ستادیا  کانیبا ناز روبه  آ بعد
  کمیروبه من که  ی تر کرد بعد با لحن بامزه ا  کیبه خودش نزد  کانو یآورد آ  رونی دستش ب

 رفتاراش تعجب کرده بودم گفت: ن یاز ا

 ی ری دست دوست پسرمو بگ یحق ندار  گهیزشت د دی_دختره چشم سفتارا

گرفتمو   کانویدست آ  یکی چشماش گرد شده بود منم به سمتشون رفتم و اون  کانیآ
 تعجب کنه شتریکه باعث شد بدبخت ب دمیکش

 س قی ات نی ولش کن دوست پسر کمه ا  دهی ند ری_اول دوست پسر من بود خ

  کانیآ  دنیبه خند م یقد همو شروع کرد میزد  میهمراهه تارا دستاشو ول کرد کهویبعد  و
 به نشونه تاسف تکون داد ی کردو سر یخودشم تک خنده مردونه ا 

 تر از شما دوتا وجود نداره   وونهید یعنی_ کانیآ

 هست؟  یزی چ یدکه ا یکوه سوپر ریمس  یباال یکانی_آ تارا

 ؟ ییخوا یم  یزیآره چ یجاده اصل ی_روکانیآ

 بخرم   لی پاست کمی  خوامیداشتن م لی_اوهوم اگه پاست تارا

کردمو دنبالش   یدوباره دست هردومونو گرفتو به سمت باال رفت تک خنده ا  کانیآ
دراقع نسبت   گسی جور د هی  کانیاحساساتم نسبت به آ   کردمیاحساس م  میشد دهیکش

  هیرفتارش رو من  یعنینبود  نطوریکه ا  ردمکی تفاوت نبودم اونم احساس م یبهش ب
 نبود ینطوریتارا ا   یبود که برا یجور

 بخر  یخوراک  کمیپول برو از اونجا  نمیا  ای _خب تارا بکانیآ

 د؟ یخور یم یچ  یدنی_باشه نوشتارا

 من همون آب  ی_برا 
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 ر یمنم آب بگ ی_برا کانیآ

 _باشه پس من رفتم  تارا

هردومون کنار هم غرق   میبه سمت منظره روبه رومون برگشت کانیرفتن تارا همراهه آ با
  دونمیباهاش حرف بزنم اما نم خواستیدلم م  میکه پر از حرف بود شده بود  یسکوت
 اومد  ینم شیپ یبحث

سال از من بزرگتره اما رفتارامون    هیاون  میدار یسال اختالف سن  هی_منو آرتام  کانیآ
 من از اون بزرگترم   انگار  هیطور

 گفت  نوی خونه آرتام هم هم  میگشتی_اوهوم اتفاقا اون دفعه که برم

 برادر دارم  هیبه بعد   نیخوشحالم که از ا هی_آرتام پسر خوبکانیآ

 زدمو به سمتش برگشتم  یمحو  لبخند

 حسرت برادرو داشتم  شهیخوشحالم هم یلی_منم خ

 زد  یکردو لبخند ریی به سمتم برگشت حالت چشماش تغ کانیآ

 ؟ ی کرد یوقت به چشم برادر به من نگاه نم چیه یعنی_ کانیآ

 گفتم:   عیباال انداختمو سر  یا شونه

  طی شرا یهمراه کنار خودم تجسم کردم که تو  هیدوست  هی نیع شهیتورو هم  وونهی_نه د
   دهیبه دادم رس شهیسختم هم

 تر شد انگار از حرفام خوشش اومده بود ظی لبخندش غل کانیآ

 خوب   قیرف هی_االن هم خواهر دارم هم برادر هم 

 همسر خوب   هی دمی_شاکانیآ
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خجالت    کهویبه سمتش برگشتم که باعث شد لبخند مردونش برام جذاب تر بشه   کهوی
 حرفو بزنه  نی انتظار نداشتم ا  یانداختم وا  نی سرمو پا  دمویکش

مربوط به زمان اومدن   یحت  ستی مدت ن  نیاحساسات من مربوط به ا یدونی_مکانیآ
  هیکه  ه یحسم بهت حس دمیسالم بود فهم ستی که ب هیمربوط به وقت ست ی آرتام هم ن

احساسات    یسر هی  ایرفتارامون باهم  دنیمرد نسبت به عشقش داره اما هربار با د
با عمو   نیه خاطرهمشدم ب ئن و دو سالم شد مطم ستیدرون خودم دلسرد شدم ب

 گذاشتم... ونیآرسام درم

که از شدت تعجب اندازه دوتا توب فوتبال که چه عرض کنم اندازه توب   ییچشما  با
بود   یکه نشونه تعجب و شوک یغیج غیج یبسکتبال شده بود بهش نگاه کردم با صدا

 نزنم گفتم: غیکه ج کردمیکه داشتم کنترلش م 

 ؟ یبابام گفت ؟بهی _چـــــــــــــ

  یشد دستشو تو  رهیزد روشو ازم گرفتو به منظره روبه روش خ  یلبخند محو کانیآ
 فرو بردو گفت:  باشیج

داره منم بهش  یسخت طی شرا  ی ری_آره بهش گفتم اونم گفت که دختر از من بگکانیآ
پول بابام بود که  کنم البته با پول خودم اگه با هیاون بگرو ته یز یقول دادم که هرچ
   شدیم هیهمون روز برام ته

 تالش به خاطر من بود؟  نهمهیکار...ا نهمهی...اتی مامور نهمهی_پس ا 

 تر شد به سمتم برگشت که باعث شد ضربان قلبم باالتر بره  ظی لبخندش غل کانیآ

  ی_باهوش هست کانیآ

 بود؟  نی آرتام به خاطرهم ی رو  تاتی شدنات حساس یرتی_پس غ

نزدم گذاشتم   یحرف یبهش عالقه دار یچه طور دم یدیم  ی_آره اما به خاطر تو وقتکانیآ
 حل کنه  رویمرور زمان همه چ
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ضربان قلبم باالتر از حد ممکن درحال زدنه   کردمیرومو ازش گرفتم احساس م یآروم به
سرمو به سمت خودش چرخوند با    یبه آروم کانی لبام نشست آ   یرو  یا  زهیم  زهیلبخند ر
 گفت: دادی دونش که روحمو نوازش ملحن مر 

 خانوم کوچولو؟  یکنی_باهام ازدواج مکانیآ

هم    یهست یتموم  یبا تو ازدواج نکرد تو پسر همه چ شهیمگه م کنمی _البته که ازدواج م
منم   یدار  یخارج نی هم قد بلند هم جذاب هم ماش  یکلیهم ه پی هم خوشت یپولدار
 کان؟ یآ م یبر میاالن ازدواج کن نی هم ایاصال ب کنمیالبته که ازدواج م دیبد دیکه ند

هم   کانیبرگشتم آ  زدیمن داشت حرف م  یگرد شده به سمت تارا که به جا یچشما  با
حرف زدنش تموم شد با حرص بهمون نگاه   یجا خورد وقت کمیچشماش گرد شده بودو  

 : دیدستشو بهمون نشون دادو غر  ی تو یدا یکرد خر 

سر شما   یبال  هیمن  یاه؟ا یدنبال نخود س دی فرستی منو م  دهیرس یی_حاال کارتون به جاتارا
 کارا  انتیخ  کنمیم لی به عزاتون تبد  تونویشب عروس ارمیب لی دوتا زگ

 ؟ ی گیم  یدار یکار؟تارا چ انتی_خکانیآ

 ؟ ی از من نکرد  یکرد ی_مگه منم دوست دخترت نبودم چه طور از اون خاستگارتارا

به سمت تارا برگشت   عیبه سمت من برگشت بعد سر  یچشماش گرد شد با هول کانیآ
  الیکه کنارمون بود رفت و روش نشست بعد با خ یمکتیبه سمت ن یالیخیتارا هم با ب

 گفت:  خوردیازش م  کهیدرآوردو باز کرد درحال لشویراحت بسته پاست

  یکی یزندون  گهید شون یاما ا دمی_البته خوبم شد چون من به مجرد بودنم ادامه متارا
  یمدام کهنه بچه بشوره غذا درست کنه غرغر شوهر تحمل کنه پوف رها  دی بعد با شهیم
   چارهیب

از سر    ینفس کردهیاشاره م شیپ قهیچند دق هی بود تارا داشته به قض دهیکه فهم کانیآ
دو طرف تارا   کان یبامزه شده بود همراهه آ یلیخ افش ی خندم گرفته بود ق دیکش ی آسودگ
 پاهاشو تکون داد کمیزدو   یتارا لبخند  میبرداشت لشیو باهم از پاست  مینشست
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  یهمراهه آرتام برم وا   دیبا دی برم خر  تونمیهمراهه شما که نم  میافتاد  یعروس ولی _اتارا
 بگردم  نترنتیتو ا  یامشب حساب دیباشه؟با   یظرت چه مدلبخرم رها؟به ن یچه رنگ

خم شدم تارارو بغل کردمو گونشو   دیبرگشتم که مردونه خند کانی لبخند به سمت آ  با
 عاشق دختر ساده کنار دستم بودم  دیکه خند دمیبوس

 دوست دارم   یلی_خ

 با شما بود  کانی_آقا آ تارا

 دوست دارم  یلی_خکانیآ

 با شما بود کان ی_رها جون آ تارا

 د یخند دویتارارو بوس یشونیخم شد پ کانیآ

 ی منظور هردومون تو بود ی کنی_اشتباه مکانیآ

تا بخورتشو   بردیکه داشت به سمت دهنش م یل یبا تعجب بهمون نگاه کرد بعد پاست تارا
 عقب برد 

 ه؟ چرا به من آخ دیاالن بهم ابراز عالقه کن دیها شما با  وونهی _من؟دتارا

   گهید  شهیم  ینطوریا ینداز ینخود دنبال خودت راه م ی _وقتکانیآ

 ی بذار نتون ی_به خصوص اگه نخودو ب

  کهیبهش جلب بشه درحال کانی بلند شد که باعث شد توجه منو آ نمونیبا لبخند از ب تارا
 گفت:  گرفتیازمون فاصله م  کمی

لطفمم   نیا  دیحرف بزن دیکه...باهم خلوت کن شهینم نتونمیمن ب  یگی _راستم متارا
   دیفراموش نکن

 یدور نش  ادی _ز کانیآ
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 _باشه  تارا

به سمتم برگشت منم به  کانیبزنم آ یازمون فاصله گرفت که باعث شد لبخند کمی  تارا
 انداختم نی سرمو پا  دمویخجالت کش کمی دنش یسمتش برگشتم که ناخواسته با د 

 دوست دارم  یکه فکرشو کن یزیاز اون چ شتریباورت نشه اما ب دی_شاکانیآ

 دوست دارم   یلیخ یگفت نویاالن به تارا هم  نی_هم

خواهرشو دارم اون به تو عالقه   یبدبخت من جا یحسود   نقدری_خاک تو سرت که اتارا
 داره  

ازمون فاصله   گهی د کمی کهیهول کرد بعد درحال  کم یکه   میتعجب به سمت تارا برگشت با
 گفت:  گرفتیم

 د یکم بود...شما ادامه بد  کمی_فکر کنم فاصلش تارا

 برگشتم که بهم نگاه کرد کانیخودمو گرفتم به سمت آ  یگرفته بود اما جلو خندم

 ؟ یدوسم دار ی_تو چکانیآ

 _من...راستش...

 شم ی_راستشو بگو رها...ناراحت نمکانیآ

از ته دلت    یوقت  هیچ یناز برا  نهمهیا  گهی د میربکن ب ری _د زودتر جوابشو بده قال قضتارا
 ش ی خوایم

بلند شدو   شی صندل  یاز رو کانی آ نباریا  میبه سمتش برگشت کانی همراهه آ همزمان
بندازه و در بره از ته   نیزم الروی بزنه بسته پاست یغ یدنبالش کرد که  باعث شد تارا هم ج

شدم   رهی بود خ مونیکه خدا شاهد خوشبخت یبا عشق به آسمون دمویدلم بهشون خند
 ی نیخدا تو بهتر یهوامونو دار شهی که هم یمرس
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درواقع دو    گفتمیم  رویبهش همه چ زدم یبا پدرم حرف م دیخودمو گرفته بودم با  میتصم
ازم خواسته بود با پدرومادرم حرف بزنم من به مادرمو   گذشتیم  کانی آ  یروز از خاستگار

بکنم   رویامروز قال قض گهید خواستمیآرتام گفته بودم اما فقط مونده بود به بابا بگم که م
دوست داشت اومده بودم شرکت   یلیو خ کانیچون آ دادیم تی رضا ا تموم بشه قطعا باب 

 و که باز کردم واردش شدم بهتر بود تا بتونم باهاش خلوت کنم در اتاقش  نجایا

خانوما   یخودم که همه منها  یو جذاب جوون گوگول  پیخوشت  زوی _سالم بر پدر عز
   دهیبوستون جون م  یکه برا  کتونمیعاشقشن منم طرفدار درجه 

  دنیبا د کهو ی برگشتم تا با ناز به پدرم نگاه کنم که  زدمیکه با ادا داشتم حرف م همونطور
با تعجب داشت بهم نگاه   کانیشدمو کپ کردم آ  رهی گرد شده بهش خ یبا چشما  کانیآ
 آبروم رفت  یخدا حساب یوا  کردیم

 ده؟ یسالم م  ینطوریا  شهی_عمو همکانیآ

 زد   یآبرومند یحرفا  نباریشکر خدا ا  یدیند  گشوی د ی_سالم کردنا بابا

 زدو بهم نگاه کرد   یبابا هم لبخند مردونه ا  دیخند نکا یآ

 ی _سالم دختر بابا خوش اومد بابا

  کانی به سمت آ عیافتاده باشم سر   یزیچ هی  ادیخجالت بهش نگاه کردم اما انگار   با
نه من بهش گفتم به خونوادم گفتم اما   یکنه؟وا  یبرگشتم نکنه اومده منو خاستکار

 بابام:/  ینگفتم منها 

 کان؟ یآ یکنی کار م یچ نجای_ا

 _اومدم با عمو حرف بزنمکانیآ

 هردوشون گرد شد  یصورتم که چشما   یترس زدم تو  با
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  یاالن منو از بابام خاستگار ؟تو یچ یعنیبه بابام نگفته بودم هنوز... ؟منی_چ
االن بابام باز  شهیکه نم ینطوریا  یگفتیعد تو مب گفتمیاول من م یذاشتی؟می کرد

 ده ی رخ م گهید یماجرا   هیو   شهیم یعصبان

  ینگاهش جد کمیحرفام جا خورد    نیگرد شده بهم نگاه کرد بابا از ا  یبا چشما  کانیآ
  کمی دی به موهاش کش یهول کردو دست یهم حساب کان یشدو به هردومون نگاه کرد آ

 انداخت نی سرشو پا دوی نگاهشو از بابا دزد

 زم یعز ی_من اومده بودم درباره کار با عمو حرف بزنم رها نه درباره اون...گند زدکانیآ

 گفتم:  یبا زار دمویکوب  میشونیقدم عقب رفتم محکم به پ هی

 چه وضعشه آخه نیکردنه متنفرم ا  یخاستگار یخدا اصال من از هرچ ی_ا 

 ؟ ی کرد  یمن خاستگار_شما از دختر بابا

به من کرد بعد به سمت بابا    ینگاه میکرد بهش مسلط بشه ن یهول کردنشو سع کانیآ
 بود  دهیبرگشت که ابروهاش باال پر 

که نه...من...من گفتم با خونواده   دیکنیکه شما فکر م یاونطور یعنی عمو...  زهی _چکانیآ
من   یعنیبا شما حرف...  می ایالبته قبلش نظر رهارو بپرسم...بعدب یعنیخدمتتون.. می ایب
 باهاتون حرف بزنه که...  ادیبا شما حرف..نه نه قرار بود رها ب امیب

  شهیکه هم کانیمثل آ   یبود پسر بیشده بودم واقعا برام عج رهیهول شدنش خ نیا به
جذبه بابام   ونی مد نمیاهول کرده بود که  ینطوری االن چرا ا   زدی بودو محکم حرف م یجد

 هیبق  کانیآ  زشی با بلند شدن پدرم از پشت م ذاشتیم ر یتحت تاث روی بود که هرکس
کرد منم آب دهنمو قورت دادم چشمامو بستمو   گاهبه پدرم ن یحرفاشو خوردو با نگران

بعد به سمت   کنهیبابا داره بهم نگاه م دمیفوت کردم که د کانیخوندم دور آ دیسوره توح
 م فوت کردمو خجالت زده گفتم: بابا ه

  یبرا  خواستم یشد م کانیسمت آ  ی چشمامو بستم جهت فوت کردنم اشتباه ست ی_ن
 شما فوت کنم 
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 تا خندشو پنهون کنه   دیبه لباش کش یدست کانیگفت آ  یآهان بابا

 جلو؟  اریب فی _شما تشربابا

 گفتم: یبه اطرافم نگاه کردم بعد به سمت بابام برگشتمو با خنگ  کمی

 باباجون؟  ی_با من

 جلوتر  ا ی_اره ببابا

بهمون   نهیکه دست به س  ستادمیپدرم ا  یروبه رو کانی جلو رفتم کنار آ کمی ینگران با
 م یو بعد به سمت پدرم برگشت  مینگاه بهم کرد هی یشد با نگران رهیخ

   تونیدرواقع از همون بچگ  دیشیشما آخرش قسمت هم م میدونستیم  ری _منو امبابا

  زشی بابا عقب گرد کرد به سمت م میانداخت نی من سرمونو پا   یجا خورد حت کمی  کانیآ
 نمی بب ارهیمنو به خودم ب  شیمنش  یرفت دکمه تلفنشو فشار داد که باعث شد صدا 

 بهش بگه یچ خوادیم

 اتاقم  ارنیب فی تشر دیراد بگ یبه آقا ی _خانوم احمدبابا

 _چشم مهندس ی احمد 

از  یداره ول  یعنیخبر نداره   یزی اون از چ دیعمو؟باور کن  دیکار دار ی_با پدرم چکانیآ
 دونه ینم ی زیکردم چ یمن از رها خاستگار  نکهیا

   شهی _روشن مبابا

جا خورد درو بستو به سمتمون اومد مثل   کمی د یاتاق باز شد با ورود عمو که مارو د  در
 زد   یلبخند  شهیهم

شده؟باز دسته گل به   یچ ی_به به جمعتونم که جمعه گلتون کمه جانم مهندس تهرانعمو 
 آب دادن؟ 
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 ن یاریدست گل به آب ندادن دسته گل قراره برامون ب ندفعهی_ابابا

 عه  یگل بخردسته  یتون یم  یخودت پول دار میاری _دسته گل؟دسته گل چرا بعمو 

بابا و عمو   نینگاهش ب گرفتیم  ییها جهینت هیکه کم کم داشت   کانیگرفته بود آ خندم
 در تبادل بود 

 ؟ ی_منظورمو نگرفت بابا

با دسته گل   یجواب کوتاه ک  هیسوال    هی کنمیکنترل م موی_گرفتم اما دارم ذوق زدگعمو 
 م؟ یخدمت برس

 نگاه بهم کرد بعد به سمت عمو برگشت  هی بابا

 د یار یب فی تشر  دیتونی _امشب مبابا

به سمت بابا رفتو بغلش کرد بابا هم بغلش کرد با لبخند به  دیزد بعد خند یلبخند  عمو
 داد  لمیتحو یبهم زدو لبخند جذاب یبرگشتم که چشمک کانیسمت آ

  یهم برا  م یخریدسته گل م هی  گهی د یآرسام جان خودت که خبر دار اده ی ها ز  نهی_هز عمو 
   رهی که عروس خانوم دستشون بگ میکنی استفاده م شونیعروس یهم ازش برا  یخاستگار

 که اونم خندش گرفته بود برگشت  کانی به سمت آ دیگرد شد بابا خند چشمام

 دم یدختر بهت نم یباش سیبابات خس  نی _عبابا

 خورنی مشترک م یزندگ ه یقشنک بدرد   یعنی دخترت  نی ولخرجه درست ع نی_ا عمو 

 قیعم  مویشونیبه روم زد به سمتم اومدو پ یعمو به سمتم برگشتو لبخند  دیخند بابا
 بهش نگاه کنم  یکه باعث شد با خوشحال دیبوس

 رتونه یپ یپدرا  یآرزو نی هم زانمی عز دی_خوشبخت باش عمو 

 ی ریازم نگذشته خودت پ  ی_من هنوز سنبابا
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 بگم  یسنش حساسه آخه من بهش چ  یدخترا رو  نی ا  نیع نی_ببعمو 

 ر ی _اماباب

مناسب سنشون    ستادنی نگو،بچه ها ا  یزیخب حاال باشه،چ یلیزم؟خ ی_جانم عز عمو 
   ستین

خنده عمو هم   ری ز  میزد کهوی  میبه سمت هم برگشت کانیتعجب همزمان همراهه آ با
  دادیعمو تکون م یبه نشونه تاسف برا  یتک خنده مردونه که سر  هیاما بابا با   دیخند

 بسنده کرد 

 م یشیم  لی فام  میمنو آرسام دار ینی بی_کار خدارو معمو 

 _آره متاسفانه بابا

هفته هشت روزشو نوه هام خونه  هی  یتو  گمی االن م نیدلت بخواد از هم میلی_خعمو 
 منن 

سرخ   کنهی لبخند به پدرش نگاه م  هیداره با  دمینگاه کردم د کانیگرد شد به آ  چشمام
 کنن ی نشده دارن سر بچه بحث م یچی خاک به سرم هنوز ه یشدم وا

  انیب اینوه هام به دن نکهیزده بشه هم یحرف من حرف  یرو دینبا ی دونی_شما که مبابا
 بابابزرگشونه که من باشم  یپا  یجاشون رو  شهیمطمئن باش هم

 _منم بابا بزرگشونم خبعمو 

  ایحرفاس؟شما ب   نیاالن وقت ا ری ام یکنیباز م  یدهن منو دار  نی _باشه حاال بببابا
 اصال دخترمو به پسرت ندادم عه   دیشا  یخاستگار

 عمو با حرص به بابام نگاه کرد  دیپشت گردنش کش یدست کانیآ

خواهر   گهی د ندفعهیدوتاس که فرار کنن ا نیراه بنداز حاال نوبت ا  گهی د یدعوا  هی_عمو 
 ستاده ی چون باباش جلوت ا ان یبرادر از آب در نم
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بابا هم   د یخند یبلند  یبا صدا  دویبرد که عمو خودشو عقب کش زیسمت عمو خ  به بابا
 بهم زد  یبه نشونه تاسف تکون داد بعد به سمتم برگشتو چشمک یسر  دویخند

 کار دارم  کمیدوتا   نیخونه من با ا  ی_قربون دختر خوشگلم برم شما بهتره بربابا

خدا به منو پسرم رحم   یباباتو اصال نشنو یدها ی _آره دخترم تو برو خونه بهتره تهدعمو 
 کنه 

 

 

 .......... 

هم   کانیشدم آ کانیکه مخلوط حرکاتم بود وارد اتاق مشترک خودمو آ  یشرم خاص با
  یدادو بهم نگاه کرد رو هیپشت سرم وارد اتاق شد و با شونه راستش به چارچوب در تک

و فقط بهم    گهینم یزیچ کانیآ  دمیکردم د یباز  یبا انگشتام باز  کمیو    لبه تخت نشستم
با لحن مظلوم و شرم   دمیقرمز شده بود باال کش کم ی  هیکه به خاطر گر مو ینیب کنهینگاه م
 گفتم: یزده ا 

 م؟یکار کن یچ دی_االن با 

بعد  م یاول بخواب  ای میبعد بخواب می_انتخاب با توهه...اول لباسامونو عوض کنکانیآ
  می لباسامونو عوض کن

از چارچوب گرفتو به سمتم اومد روبه   شویتک کانیآ دمیبه تور لباس عروسم کش یدست
سرمو باال    یمردونش گرفت به آروم یدستا  یزانوهاش خم شدو دستامو تو  یروم رو

داد که باعث شد قلبمم به حضورش گرم تر   لمی تحو  ی دم که لبخندآوردمو بهش نگاه کر 
قرار بود من زنش باشم و   گهی که د یکس ودباشه اون از امشب همسر من ب یبشه هرچ

و فقط بهم   میعاشق هم بمون میکه قرار بود تا آخر عمرمون کنار هم باش یاون مردم کس
   مینگاه کن
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وقت   چیکه ه یاونقدر کنمیها...خوشبختت مدادم ر یکه به پدرت چه قول ید ی_شنکانیآ
 اضافه هاش از چشات نچکه در حد تعادل

 ... زهی_من...من چ

 ؟ ی_بهت کمک کنم موهاتو باز کنکانیآ

 دیخند دو یبوس موینینوک ب  یرو  یبه سمتم خم شدو به آروم کانی باال آوردم آ نگاهمو

   یهلو شد  نیسرخ شدنت بشم که ع ن ی_قربون اکانیآ

 لب زدم:   کردمیم یبا دستام باز  کمی کهیدرحال دمیکش  یانداختمو پوف نی پا سرمو

 دوم  نهی...گززهی_چ

  یبه سمت المپ رفتو خاموشش کرد کمکم کرد با لباس عروس تنم رو دیخند کانیآ
امشب    م یشده بود ریهردومون به سقف خ دیتخت دراز بکشم خودشم کنارم دراز کش 

وجودم   ین  یبا ن رویازدواج کردم خوشبخت اهامی که با مرد رو یشب عمرم بود شب نیبهتر
    کردمیحس م

 ؟ یبخواب ینطور یشب با لباس عروس اونم ا  هی یکرد ی_فکرشو مکانیآ

 م؟ یروز باهم ازدواج کن هیمنو تو  یکرد ی_نه تو فکرشو م

روز بهش  هیداشتم که  مانیکنارم تجسمت کردم بهش ا  اهامیرو  یتو شهی_همکانیآ
   دمی و بهشم رس رسمیم

شب برق   یکی تار یتو شیمشک  یکارو کرد چشما   نی به سمتش چرخوندم اونم هم سرمو
 زد

 ؟ ی_خوشحال

 خانوم گلم  یکه فکرشو کن  یزیاز اون چ  شتری_بکانیآ
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هم    یشد که باعث شد چشمامو رو کی بهم نزد یبه آروم کانیبه روش زدم آ یلبخند
کنارم   می همه مراحل سخت زندگ  یتو شهیبسپارم که هم یببندم وخودمو دست مرد 

منم دوسش   یدوسم داره و حت نکهیتوجه بود غافل از ا  یبودو پناهم شد اما من بهش ب
  دنیامشب عالوه بر شب رس کردمینمبهش نگاه  یبه چشم برادر  ن یدارم به خاطرهم

کرد که اونطور   یچون آرتام رسما از تارا خاستگار  بهم شب آرتام و تارا هم بود کانیمنو آ 
  تا یآرم م یخونواده بود هیهممون کنار هم  میفتیب گهید  یعروس هیقراره   ادیکه بوش م

  کتمراسممون شر  یامشب هم تو   یشده بود حت مونی خانوم هم وارد جمع خونوادگ
دلم   شهی که هم بود که قرار بود کنار مرد آرزوهام  ی مهمتر امشب شب  نایداشت از همه ا 

 میکن  یبابام باشه مال اون بشم و تا ابد عاشقانه زندگ نیهمسرم ع خواستیم

 _رها کانیآ

 _جانم؟ 

 تونم یم یبهت نشون بدم اما ثابت کردن تونمی _دوست داشتنتو نمکانیآ

 ؟ ی _چه طور

 دم یم هیکه از بودنم بهت هد  ی_با خوشبخت کردنت...با آرامشکانیآ

 کان یدوست دارم آ یلی_خ

 زم ی که من تورو دوست دارم همسر عز ی_نه به اندازه ا کانیآ

لبام نشست از کجا   یاز ته دلم رو  یهم بسته شدو لبخند  یچشمام رو  کانیحرکت آ  با
 یزندگ ن یادامه دادن ا  یباشه برا  ییهم ماجرا   کانیازدواج منو آ  ی ماجرا دیمعلوم شا 

 رمان:(  نی داستان و ا نیا

 

 )آرام( 
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  یشدم که کتشو از تنش درآوردو با لبخند به سمتم اومد کنارم رو  رهیلبخند به آرسام خ  با
 نوازشم کرد  یدستشو سمت موهام بردو به آروم دویتخت دراز کش

 از دخترمون که رفت خونه بخت  نمی_ا آرسام 

مردونش    غیت شیگونه ش ی رو یبه سمتش برگشتم با انگشت اشارم به آروم یآروم به
 نوازشش کردم  دمویخط کش

 خونه بخت  رهیهم پسرمون م گهی _دو روز د

 تو  مونموی_اوهوم...بعد من مآرسام 

 بره؟  شیپ ینطوریا  مونیزندگ یکرد ی_فکرشو م

 هامون    دهیمون ندها  جهیخانوم نازم نوه هامون نت  میدار  یاد یز  ی_هنوز ماجراها آرسام 

 ؟ینیهمشونو بب ییخوا ی_م

 چرا که نه ی_اگه تو کنارم باشآرسام 

  یشد با عشق به چشما  رهی شدو به چشمام خ  کی بهم نزد کمی دیزدم که خند  یلبخند
 شدم  رهیمرد جذابم خ

 وقت بود بهت نگفته بودم برج زهرمار یلی_خ

 خودم  یبال  طونیش  ستمی برج زهرمار ن گهی_آخه دآرسام 

 زشته؟  میداشته باش گهی بچه د  هی_ آرسام به نظرت منو تو االن 

 شد  زیآم طنتی لبش ش یجا خورد لبخند رو  کمی  آرسام

و چهارساله فکر    ستیو شش ساله و دختر ب ست ی پسر ب هیبا داشتن  یدونی _مآرسام 
 که نوه هم دارن تازه بچه دار شدن  شناسمی م  روی زشت باشه من کسا ادمینکنم ز 

 کردمو آروم گفتم: یبا ناز باز  قشیدکمه   با
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 خوادیم  گهیبچه د هی...من دلم  یدونی_م

 تر بشه ظیتر شد که باعث شد لبخند محوم غل کی بهم نزد آرسام

 که عاشقشم سه تا بچه داشته باشم یاز برج زهرمار خوامی_م

 ؟ یشی بعدشو خودت متقبل م ی_حرفا آرسام 

 _باهم 

 ؟ ی حوصله بچه بزرگ کردن دار  یول  ستین  ی_باشه حرفآرسام 

 گفتم:  عی شده باشم سر مونیشدم بعد انگار که پش یطور هی  کهوی

پسر   هیدخترو   هی میهمون بهتره دوتا داشته باش نمیبیم  کنمیحاال که فکرشو م گم ی_م
 مگه نه؟   کنهیم  تیکفا  گهید

ترم شد که باعث شد بخندم    کی که مختص به خودش بود نزد یاصخ طنتیبا ش آرسام
خندم  ی دهنم بذارم تا صدا  یموهام پنهون کرد که باعث شد دستمو جلو  نیسرشو ب

 یبه چ ی کیتار  یبابا مامانم تو  گهیم  شهیم دارینره پسرم متوجه بشه زشته االن ب  رونیب
 :/ خندنیم

 خوام یم گهیبچه د هی خانوم من  ی_تازه تو سرم انداختآرسام 

 ارنی بچه هامون برامون م گهی _دو روز د

 شن یاونا نوم م خوامی_اما من بچه خودمو مآرسام 

دستشو جلو آوردو با   یلباش نشست به آروم یرو  ی زدم که خودشم لبخند یثیخب لبخند
 گفت:  یلحن آروم

  طونیبهت بگم دوست دارم خانوم ش خوامیبچه سوم اما قبلش م یبرا  می_پس بر آرسام 
 بالم 
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از تو دوست دارم    شتریب یلی بهت بگم خ خوام یبچه سوم منم قبلش م  یبرا  می_باشه بر 
 برج زهرمارم  

 

 

 

 شکرت بابت آرامش قلبامون  ایخدا

 مون یبابت آرامش زندگ                            

 بابت خوشبخت شدنمون                                                 

که با  یپاک  یاها یو بابت رو                                                                   
 شدم  کشیشر کمیشر

 

 

 "صلوات" 

 

 بهمن زاد انای:کسندهینو

 پر طرفدار: یرمان ها  سندهی رمانکده(نو تیعاشقانه)سا  یانجمن رمان ها   سندهینو

 1بال طونیزهرمار و دختر ش برج 

 به رخم نکش  پولتو

 دنده  هیپناهان   یب
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 ه یترک یعشق مجردها چرخه

 که ماه شد یدزد خانم

 چشمانت  یآوا 

 گمشده  مهیعشق ن یب

 خانم فداکار تیمامور 

 پولدار  دروغ

 مرد خشن من  دو

 عشق مشترک   تاوان

 عشق ما سه نفر چرخه

 ی کن عاشقم اعتراف

 

منتشر    یرمان هام به زود   هیبق ن یرمان هم ع  نیا  یا ه تیشخص  عکــــــــــــس
 خواهد شد:( 

 2بال طونیزهرمار و دخترش ج بر
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