
 



2برج زهرمار و دخترشیطون بال  
 نویسنده:کیانا بهمن زاد

به خواسته کاربران عزیز که درخواست جلد دوم این رمانو 

 داده

 بودن

شکرخدا تونستم داستانی هم برای جلد دومش خلق کنم 

 نمیخواستم

جلد دومی داشته باشه اما خب چون خیلیا این پیشنهادو داده 

 بودن

تصمیم گرفتم که این کارو بکنم اگه جلد اول این رمانو 

 نخوندید این

جلدو اصال نخونید چون چیزی متوجه نمیشید داستان رمان 

 دقیقا

ش با محیط جلد اول کمی متفاوت تره کهادامه جلد اوله محیط  

 امیدوارم این جلدوهم عین جلد اول دوست داشته باشید

 :(خالصه کوتاهی از جلد اول

 آرام که از پدرش متنفر و مدام ازش درحال فرار بود به طور

 اتفاقی با آرسام آشنا میشه

آرسام هم مردی بود که شخصیتش دقیقا مخالف آرام شیطون 

 بود



حسباما خب بر  

اتفاقاتی آرام به آرسام پیشنهاد یه ازدواج سوری میده تا بتونه 

 از

 دست پدرش راحت

بشه آرسام هم که هدفش ضربه زدن به پدر آرام بود این 

 پیشنهادو

 قبول میکنه )علت

تنفر توی جلد اول هست(با نقشه های آرام و آرسام ضربه 

 بزرگی

 به پدر آرام زده میشه

که سر شرکتش میاد سکته میکنه  طوری که با اونهمه ظرری

 و

 خونه نشین میشه در این

بین هم آرسام و آرام دلشونو بهم میبازن و تصمیم میگیرن 

 ازدواج

 سوریشونو عاشقانه

 ابدی ادامه بدن در این بین دختری که عاشق آرسامه)آرمیتا(و

 معشوقه اول آرسام

محسوب میشد اما بهش خیانت میکنه و به آمریکا میره به 

رانای  

 برمیگرده و سرراه



آرسام قرار میگیره باهاش حرف میزنه و از عشقش به آرسام 

 میگه

 اونم پسش میزنه به

 خاطرهمین آرمیتا نقشه ای میکشه که با یه تصادف کاری کنه

 آرسامو از آرام دور کنه توی

 تصادف آرسام حافظشو از دست میده خبر مرگ آرسام باعث

 افسردگی آرام میشه تا

اینکه بعد از دوسال به زور کیانا)همسرامیر(که به یه جشن 

 تولد

 میره متوجه آرسام میشه

اما اون دیگه آرسام نبود اشکان پاکنژاد بود آرام تالش زیادی 

 برای

 اینکه اشکان باور کنه

که آرسامه میکنه اما وقتی سردی اونو میبینه و اینکه با 

 آرمیتا

 نامزدی کرده پاشو عقب

یکهو اتفاقی که نباید بیفته می افتهمیکشه اما  :) 

 گفتن او عشق من نیست

 اما من باور نکردم

 گفتن در جست و جوی عشقت نباش

 اما من تسلیم نشدم



 حکم فراموش شدنت قابل امضا نبود

 هضم نبودنهایت قابل انکار نبود

 جنگیدمو ماندم تا شاید روزی پیدا شوی

ماندپیدا کردنت زمان برد اما پیدا شدنت سخت   

و این بود سرانجام عشقمون یکی بود دیگریم هست اما 

 روزگاری

 :(برای ما نبود

 (آرام)

 من رئیس این خراب شده هستم یا نیستم؟_

امیر_بال به دور این چه حرفیه خانوم مدیر عامل شکسته 

 نفسی

 میفرماید

 یاشار_یکم آرومتر آرام االن شهرداری باور میکنه شرکتمون

ی موندهخراب شدس میاد باق  

 هاشو جمع میکنه بدبخت میشیم

بسه...بســـــــــــــه...اینقدر روی اعصاب من راه نرید... _

 وقتی

 من یه چیزی بهتون

میگم باید بگید چشم وقتی میگم خودتونو بندازید تو دریا نباید 

 حرف

 بشنوم فقط



 اطاعت

محکم کوبیدم رو میز و از شدت خشم نفس نفس زدم یکهو 

 امیر از

بلند شد به سرجاش  

سمت در خروجی رفت که با خشم به سمتش اشاره کردمو داد 

 :زدم

 کجا سرتو انداختی پاین میری؟_

امیر_دارم میرم شنا یاد بگیرم این آرسام خدا بیامرز همش 

 بهم

 میگفت بدبخت شنا یاد

بگیر بدرد میخوره یه همچین روزایرو میدید زیادم بیراه 

 نمیگفت

تمو روی صندلی ریاستم آوار شدم دستمو به شقیقه هام گرف

 آرنجمو

 روی میز گذاشتمو

 سرمو بین دستام گرفتم چشمامو روی هم بستمو ناله ای کردم

 نمیفهمه من االن خیلی

جدیم نباید باهام شوخی کنه اونوقت دست از مسخره بازی 

 کردن

 :/برنمیداره

 امیر_من نمیفهمم این همه اعصاب خوردی برای شیرینیه؟



و از بین دستام بلند کردمو بهش نگاه کردم که با حرص سرم

 دستی

 به سرش کشیدو پوفی

 کرد وقتی فهمید همچنان نگاه خونخوارم روشه دستی به کتش

 کشیدو چشم غره ای به

 یاشار رفت

 امیر_یه چیزی بنال تا حلقه آویزمون نکرده

یاشار_من کاری ندارم بهت گفتم این از شوهرش سخت 

 گیرتره

 نمیتونیم از پسش

 بربیایم تو گفتی یه دختربچس میتونیم راضیش کنیم

 امیر یکم هول کرد هنوز وسط اتاق ایستاده بود سریع به سمتم

 برگشت ابروی راستمو

باال دادمو بهش نگاه کردم اونم درحالیکه کم کم داشت کالفه 

 میشد

 دستی توی موهاش

 کشید

ای شلوغ  امیر_اینطوری نگام نکن...خب صف نون خامه

 بود حاال

 چی میشه ایشون به

 جای نون خامه ای نخودی بخوری؟



 نخودی؟نخووووووودی امیـــــــــــــــر؟_

 امیر_جیغ نزن آرام...ای بابا تموم مردونگیم رفت زیرسوال

امروز باید کل سهام شرکتو به آرسام منتقل کنم اونوقت _

 جلوی

 اونهمه مهمونو وکیل من

رک اصال آرسام نخودی دوست داره تو نخودی بذارم؟اینا بد

 رفتی

 نخودی خریدی؟

 امیر_وقتی سهامو منتفل کردیم خودم دستشو میگیرم میبرم تو

 شیرینی فروشی یه نون

خامه ای براش میگیرم االنم نیازی نیست اینهمه حرص 

 بخوری

 باور کن نخودی خیلی به

 صرفه تره من از االن تصمیم گرفتم برای مهمونایی که میان

 خونمون فقط نخودی بگیرم

امیر یکم آب برام ریخت و به سمتم اومد پشت میز نشسته 

 بودم و

 داشتم با حرص به

جا چسبی مشکی رنگی که روی میزم بود نگاه میکردم امیر 

 یکم

 از میز فاصله گرفت



دستشو حسابی کش آوردو لیوانو جلوم گذاشت که باعث شد 

 سوالی

 از این رفتارش سرمو

 باال بیارم

امیر_چیه؟خب تو االن خطرناکی نباید نزدیکت شد این آبو 

 بخور

 یکم آروم شی

در اتاق که باز شد به سمتش برگشتم با دیدن آرسام که اتو 

 کشیده و

 مرتب وارد اتاق شد

یکم جا خوردمو سریع از روی صندلی بلند شدم آرسام مثل 

 همیشه

 جذاب و جدی وسط

انداختاتاق ایستاد روبه یاشار ابرویی باال   

 آرسام_شما که هنوز اینجاید نباید االن تو دفتر حقوقی باشید؟

یاشار_باز امیر دست گل به آب داده داریم حرص خوردن 

 خانوم

 مدیرعاملو کنترل میکنیم

آرسام به امیر نگاه منظورداری کرد که سریع به سمتش رفتم 

 نباید

 آرسام چیزی از ماجرای



شیرینی ها میفهمید وگرنه شر میشد روی این جور چیزا 

 خیلی

 حساس بود

 بهتر نیست منو تو بریم؟اونام خودشون میان هیم؟_

آرسام_آرام من بازم میگم من هیچی از این چیزایی که تو 

 میگی

 یادم نمیاد...اصال

 نمیفهمم چه طور میشه من رئیس این شرکت بزرگ باشم

فتم آرسام هنوز کامل حافظشو هوفی کشیدمو نگاهمو ازش گر

 به

 دست نیاورده بود یا

بهتر بگیم اصال به دست نیاورده بود:/ اون روز توی 

 قبرستون هم

 که یکهو اونطوری صدام

 زد ماجرا داشت که االن اصال وقتش نیست

 آرسام_میوه چی خریدید؟

 امیر_موز،پرتغال،لیمو،خیار،سیب

خامه ای باشه  آرسام_خوبه...شیرینی هم که قرار بود نون

 میمونه

 سر نوشیدنی که فکر کنم

 به تفاوق رسیدیم قهوه باشه



 ...یاشار_قهوه؟امیر نفهم تو به من گفتی

امیر سریع جستی زدو به سمت یاشار رفت دستشو روی 

 دهنش

 گذاشت و یه چیزی

یواشکی در گوشش گفت که اونم چشماش گرد شدو به امیر 

 نگاه

 کرد و این وسط فقط

نامحرم بودیم:/امیدوارم فقط گند دیگه ای نزده منو شوهرم 

 باشه به

 سمت آرسام برگشتم

که مشکوک داشت به اون دوتا نگاه میکرد چه قدر خوشحال 

 بودم

 که همسرم کنارم بود

 االن به معنی واقعی داشتم نفس میکشیدم

 آقایم بریم؟_

 آرسام_بریم عزیزم

هم امیر_سگ شدناشون فقط برای ماست،ببین چه طوری با

 حرف

 میزنن،ای خیر نبینین

یه دفعه به من نگفت عزیزم،االنم که حافظه درست و حسابیم 

 نداره



 نمیتونه با من یکم

 خوب حرف بزنه

آرسام بی توجه به غرغرهای امیر سری تکون دادو درو 

 برام باز

 کرد که باعث شد ازش

 خارج بشم بعد خودش به سمت امیر برگشت و با لحن جدی

 :روبهش گفت

سام_تو اتاق حقوقی میبینمتون...شب یادتون نره بیایدآر  

امیر_وقتی قراره شام مفت بهم برسه مگه میشه یادم بره حتما 

 میایم

 خیالت راحت

 اصال از همون عصرونه منو همسر عزیزم خونتونیم

 آرسام سری به نشونه تاید تکون دادو از اتاق خارج شد

با وکیل ها بود  و باهم به سمت اتاق حقوقی که محل قرارمون

 رفتیم

 توی این دوسال

چون خبر مرگ آرسام پخش شده بود همه فکر میکردن دور 

 از

 جونش مرده اما اینکه

امروز یکهویی سروکلش توی شرکت پیدا شد و همه مطلع 

 شدن که



 آرسام زندس جا

 خوردن حتی برای بعضیا هنوز قابل هضم نبود حق داشتن ما

 خودمون هنوز هضمش

نکرده بودیم پسرا سهام آرسامو به اسم من زده بودن و االن 

 که

 آرسام خودش زنده بد اما

 از اینهمه سهام و ثروتی که داره هیچ خبری نداشت باید بهش

 برمی گردوندم

 آرسام_اینهمه عجله الزم بود آرام؟

 آره عزیزم،باید کم کم خودتو با شرایط وقف بدی_

وز چیزی یادم نمیاد و اصال آرسام_اما منکه به شما گفتم هن

 نمیدونم

 باید چی کار کنم

 آرسام جان امیرو یاشار کنارتن کمکت میکنن_

 آرسام_همین بیشتر نگرانم میکنه

تک خنده ای کردم که باعث شد خودشم لبخند مردونه دندون 

 نمایی

 بزنه که جذابیت

مردونش چندبرابر شد باهم وارد اتاق شدیم هردومون کنارهم 

 پشت

نشستیم بهمیز   



 سمتش برگشتم و بهش خیره شدم چه قدر دلتنگش بودم

 آرسام_چیه شیطون بال؟االن وقت این نگاهاس؟

 لبخند محوی زدم که حالت چشماش تغییر کرد

خیلی دوست دارم آرسام...خیلی خوشحالم که خدا تورو _

 بازم بهم

 برگردوند

 آرسام_با اینکه حافظم برنگشته و حتی تورو کامل نمیشناسم

 اما

 نسبت بهت حس خوب

و قشنگی دارم که دلم نمیخواد از دستش بدم خوشحالم که 

 همسری

 مثل تو دارم

 امیر_حافظت برگرده اصال اینو نمیگی آخه خاطرات اوایل

 ازدواجتو فراموش کردی االن

 هردوتون گرمید به خصوص آرام بذار یه مدت بگذره از این

 حرفت پشیمون میشی

ردم که همراهه یاشار زدن زیر خنده چپ چپ به امیر نگاه ک

 آرسام

 هم اولش تک خنده

 کوتاه مردونه ای کرد بعد به سمت من برگشت

آرسام_میدونم همشو برام تعریف کرده اما هنوزم دوسش 



 دارم

با شنیدن صدای قدمهای چندنفر به اون سمت برگشتیم با دیدن 

 وکیل

 ها هردومون از

یک کردیم و هممون سرجامون بلند شدیم باهاشون سالم عل

 دور میز

 نشستیم

وکیل_هنوزم باورم نمیشه شما زنده هستین،وقتی بهم 

 خبردادن گفتم

 تا با چشم خودم

 نبینم باور نمیکنم

امیر_ایشون همیشه زنده هستن جناب وکیل،توی این دوسالی 

 که

 فوت شده بودن من

یکی به شخصه مدام یادوخاطرشون توی قلبم زنده بود همیشه 

 سر

ه ها اینکه االنپروژ  

 میرم شرکت و ایشون باز غر میزنن که چرا هنوز فالن کارو

 نکردی درخاطرم بود

وکیل تک خنده ای کردو پرونده جلوی دستشو باز کرد پوفی 

 کشیدم



 این امیر نمیتونست

 یه دقیقه اون دهنشو ببنده

وکیل_خب همه کاغذبازی ها برای اینکه سهام هشتاد 

 درصدی

 شرکت به اسمتون برگرده

 آمادس فقط میمونه سر امضای طرفین و شهادت آقایون راد و

 وکیلی

امیر وقتی اسمش وسط اومد یکم راست شدو سینشو جلو داد 

 یکم

 خم شد با لحنی که

 :منو آرسامو خودش بتونیم بشنویم گفت

امیر_ آرسام همونطور که گفتم اگه میخوایی شهادت بدم و 

 پای اون

ضا کنم بایدبرگرو ام  

 یه ده درصد از سهمتو بهم بدی یادت که نرفته

آرسام ریلکس یکم خودشو عین امیر کش آوردو کنار گوشش 

 :گفت

آرسام_شمام که هنوز یادت نرفته بهتون گفتم غلط کردی 

 عزیزم

 امیر با حرص بهش نگاه کرد

امیر_این جور مواقع عزیزم میشم پسره گند دماغه 



 بیشعور...آقا

ضا کنم؟کجارو ام  

یاشار که کنار دستم نشسته بود به سمتم برگشتو سوالی بهم 

 نگاه

 کرد

یاشار_همه هشتاد درصدو میخوایی برگردونی؟ولی ده 

 درصدش

 که برای خودت بود

 آرسام قبل از این ماجراها بهت داده بود

 ششش نمیخوام چیزی بفهمه قرار بود بین منو تو امیر بمونه_

 یاشار،حرفی نزن

مضای یاشار و امیر پرونده به سمت من هدایت شدم بعد از ا

 بهش

 نگاه کردمو نفس

عمیقی کشیدم به سمت آرسام برگشتم که داشت بهم نگاه 

 میکرد

 لبخند خاطرجمعی

بهش زدم که اونم خودکارشو بهم داد برگرو که امضا کردم 

 یاشار

 یه چندتا برگه دیگه جلو

یکردیم دست منو آرسام گذاشت که همزمان باهم امضا م



 همون

 لحظه خدمه شرکت

 اومدن و وسایل پذیرایرو روی میز چیدن اما منو آرسام فقط

 توجهمون فعال روی برگه

 ها بود

 آرسام_اینجارو تو باید امضا کنی

 باشه یه لحظه صبر کن اینو امضا کنم_

 کار امضآها که تموم شد امیر شروع کرد به دست زدن پشت

 سرشم یاشار و دو وکیلمون

ت زدن همراهه آرسام لبخندی به روی هم زدیم و به هم دس

 همه

 نگاه کردیم برگشتمون

همانا و چشممون به وسایل پذیرایی افتادن همانا آرسام با 

 تعجب به

 سمت امیر

برگشت امیرهم که هنوز لبخند گنده روی لباشو حفظ کرده 

 بود

 سریع جعبه نخودی هارو

ابی جا خورده برداشت و به سمت وکیلهامون رفت اوناهم حس

 بودن

امیر_بفرماید دهنتونو شیرین کنید،به خاطراین نخودی 



 خریدیم که

 فقط دهنتون شیرین

 بشه نه شکمتون

آرسام آرنج راستشو روی میز گذاشت سری به نشونه تاسف 

 تکون

 دادو سرشو پاین

 انداخت و چشماشو بست

 آرسام_وای خدا آبرومون رفت

 یاشار_هنوز مونده جناب رئیس ایندفعه من پشت توام

بعد از تعارف کردن نخودی امیر به سمت سینی که فنجون 

 های

 طالیی خوشگلی توش

بود رفت به سمت وکیل ها گرفت نمیتونستم محتویات توشو 

 ببینم

 اما نگران بودم چون

یاشار هم از این موضوع زیاد راضی نبود آرسام منتظر 

 داشت به

نگاه میکرد وکیل هااونا   

 با دیدن محتویات داخل لیوان چشماشون گرد شد به سمت هم

 برگشتن

امیر_نخودی باعث تشنگی آدم میشه خواستید بازم هست 



 خودم

 شخصا براتون سرو

 میکنم

و بعد به سمت ما اومد و فنجونارو جلو دستمون گذاشت با 

 دیدن

 محتویات داخلش

سمت آرسام برگشتم  چشمام تا آخرین حد ممکن گرد شد به

 ببینم

 اون حالتش چه

طوریه که دیدم با لبای بهم فشرده داره زیرچشمی به امیر که 

 سعی

 میکرد خودشو بیخیال

نشون بده نگاه میکنه سعی کردم لبخندی برای حفظ ظاهر 

 بزنم به

 سمتشون برگشتم

خیلی عذر میخوام ازتون...امروز شوخ طبعی آقای راد گل _

 کرده

قهوه سفارش االن براتون  

 میدم

وکیل_نه نیازی نیست بعد از شنیدن زنده بودن آقای تهرانی 

 دیدن



 این چیزا دیگه عجیب

 نیست ما دیگه رفع زحمت کنیم

 وکیل ها که بلند شدن هممون از سرجامون بلند شدیم به نشونه

 احترام بدرقشون کردیم

 همنیکه از اتاق بیرون رفتن و یاشار درو بست به سمت امیر

شتیم که اونم سریعبرگ  

 موبایلشو از توی جیبش درآوردو کنار گوشش گذاشت

امیر_جانم کیانا؟...باشه قربونت برم االن سریع میام...چشم 

 چشم

 حتما...کاری

 نداری؟...مراقب خودتو عشقمون باش خدافس

 دست به سینه با حرص بهش نگاه کردم با لحن معنی داری به

 موبایلش اشاره کردمو

 :گفتم

_ رتون بودن؟همس  

 امیر_ایم بله...دستور داد که فورا برگردم خونه میخواد برای

 امشب لباس بخره

آرسام_اول حساب این آبروریزی که راه انداختیرو پس میدی 

 بعد

 هرجا خواستی میری

امیر_آبروریزی؟نه بابا چه آبروریزی نباید که همیشه قهوه 



 سرو

 بشه یه بار بذار آب باشه

 خب

 آرسام_که آب باشه آره؟نخودی این وسط چی میگفت؟

امیر_نمیدونم من زبون نخودیهارو اصال نمیفهمم اما زبون 

 این

 نگاه تورو میفهمم به

 خاطرهمین ترجیح میدم زودتر این اتاقو ترک کنم

آرسام و یاشار به سمت امیر رفتن که اونم عقب رفت همون 

 لحظه

 دوید تا میزارو دور

در که آرسام و امیر نقششو خوندن و از دو بزنه بیاد طرف 

 طرف

 گیرش انداختن امیر با

 حرص پوفی کشید

امیر_اونا نخودی خوردن کتکشو من باید بخورم،به جون 

 خودم

 نمیذارم یکیتون نخودی

 بخوره اون جعبرو برمیدارم میبرم خونه با کیانا میشینیم

 میخوریم...لطفا آروم بزنید چون

..به این هیکلم نگاه نکنید از این آرام درد داره...من نحیفم.



 ضعیف

 ترم

لبخند بی صدایی روی لبام نقش بست و به اون سه تا که 

 داشتن

 باهم بحث میکردنو

بینش امیرو هم میزدن نگاه کردم خدایا شکرت که زندگیم باز 

 پر

 از خنده و هیجان شده

 بود

 (آرسام)

مینطور همه پامو روی هم انداختم و به کیانا خیره شدم اونم ه

 به

 خونه ای که آرام

 میگفت خونه مشترک منوتوهه اما هنوز چیزی ازش به یاد

 نمیآوردم اومده بودن هرچی

تالش میکردم نمیشد چیزی درباره اون تصادفو به خاطر 

 بیارم

 حتی ماجراهای قبلشو اما

از زندگیم راضی بودن دوست های خوب و موفقی داشتم و 

 اضافه

 کنم یه همسر وفادار



و شیطون کیانا یه ابروشو باال داد که منم همون کارو کردم 

 دست

 به سینه روبه روم

نشسته بود با شنیدن صدای اعتراض آرام از توی آشپزخونه 

 سوالی

 به اون سمت برگشتم

دست نزن پسره موزی ای بابا کیانا این شوهرتو صدا بزن _

 داره

 دیوونم میکنه

تره لجباز،بیا امیر_بیا و خوبی کن داشت میسوخت دخ

 سوخت،به

 جان خودم اگه من اینو

 گردن بگیرم اه

و بعد از آشپزخونه بیرون اومد یاشار و کیانا ریزریز خندیدن 

 اما

 من نگاهم جدی بود

 چرا اینقدر زنمو اذیت میکنی؟_

 امیر_چرا زن تو اینقدر منو اذیت میکنه؟

 چون حقته_

 :امیر هم شونه ای باال انداختو با لحن بیخیالی گفت

امیر_خب اونم حقشه دارم حقشو میدم که ناحقی نشه این 



 وسط

پوفی کشیدم جروبحث با این پسره بی فایده بود طبق 

 اطالعاتی که

 بهم داده شده بود

 کیانا همسر امیر بود این وسط فقط یاشار مجرد بود که همش

 سرشم توی موبایلش بود

باره نگاهم پی کیانا رفت اونم همینطور هردومون باز بهم دو

 خیره

 شدیم که باعث شد

امیر سوالی بهمون نگاه کنه بعد وقتی دید منو کیانا اصال 

 قصد

 گرفتن نگاهمونو از هم

 :نداریم با صدای بلندی که آرام بتونه بشنوه گفت

 امیر_ای آرام بی خبر که داری مرغ سرخ میکنی بیا ببین چه

هخبر  

 کیانا به سمت امیر برگشت

 کیانا_چیه؟

 امیر_چرا به مرد مردم خیره میشی؟نمیگی شوهرم غیرتیه؟

 کیانا_برو ببینم

امیر چشماش گرد شد با همون حالتش به سمت من برگشت و 

 به



 کیانا اشاره کرد

 امیر_جون من جوابشو شنیدی؟

آرام از آشپزخونه بیرون اومد به سمت من اومدو کنارم 

دنشست بع  

 سوالی به هممون

 نگاه کرد یاشار که سرش توی موبایلش بود اما مخاطبش آرام

 :گفت

یاشار_من گشنمه آرام هر بحثی که یکی از گوینده هاش امیر 

 باشه

 چیزی جز چرتوپرت

 نیست برو غذاتو درست کن وقتتو الکی هدر نده

 آرام_مرغو گذاشتم توی سرخ کن برنج هم که داره دم میکشه

اره چی حرفداشتید درب  

 میزدید؟از چی بی خبرم؟

کیانا بلند شد به سمتم اومد روی میز عسلی روبه روم نشست 

 که

 باعث شد یکم جا

بخورم دستشو زیر چونش گذاشت بعد بهم خیره شد همزمان 

 :گفت

کیانا_میخوام ببینم کسی که میمیره بعد از دوسال یکهو زنده 

 میشه



 قیافش چه تغییرایی

آرسام بهشتو دیدی یا جهنمو؟میکنه،راستشو بگو   

امیر_صد در صد جهنمو دیده فقط به خاطراینکه به من 

 خیانت کرد

 رفت زن گرفت و از

 اونورم قدر منو اصال نمیدونه

آرام زد زیر خنده کیانا هم خندید اما یاشار با یه لبخند که 

 داشت به

 موبایلش نگاه میکرد

بل از اینکه سری به نشونه تاسف تکون داد شنیده بودم که ق

 متاهل

 بشیم امیر خودشو

عشق من میدونست/:اون موقع که داشتن برام تعریف میکردن 

 دلم

 میخواست همون

 /:مرده بودم

 هیچ کدومشو،من که نمرده بودم فقط تصادف کردم همین_

امیر_راستی آرسام من هنوز تو کف یه چیز موندم تو که 

 حافظت

 برنگشته چه طور آرامو

 به یاد آوردی؟



من آرامو به یاد نیاوردم حتی هنوز یادم نیست که آرام _

 همسرمه

آرام یکم نگاهشو ازم گرفت دستی به موهاش کشید بهش نگاه 

 کردم

 نمیتونستم بهش

دروغ بگم اما هنوز واقعا به یادش نمیتونستم بیارم کیانا آهانی 

 گفت

 بلند شدو کنار امیر

ه پوست نشست یه سیب از روی میز برداشت و شروع کرد ب

 کندن

 یاشار موبایلشو کنار

 گذاشت و مشکوک بهم خیره شد

یاشار_درسته حواسم به موبایلم بود اما حرفارو خوب 

 شنیدم،چه

 طور نتونستی زنتو به

یاد بیاری درحالیکه دیروز رفتی بهشت زهرا و اونو صدا 

 زدی؟

نگاهم رو دست کیانا بود که وقتی سیب و پوست کند یه 

 قاچشو به

د بقیشم قاچامیر دا  

کرد و بلند شد نفری یه قاچ بهمون داد امیر که معلوم بود 



 هنوز تو

 کف حرفام مونده اصال

 چیزی نمیگفت اما به سمت کیانا برگشت و با لحنی که شوخو

 شیطون نبود بهش گفت

 که یکی دیگه پوست بکنه به سمت آرام برگشتم که با ناراحتی

 سرش پاین بود به

بردم که به سمتم چرخید چشمای آرومی دستمو سمت سرش  

 خوشگلش ناراحت و حتی

 بغض دار بود

 باهم دربارش حرف زده بودیم علت این ناراحتیتو نمیفهمم_

 آرام_اگه هیچ وقت نتونی گذشتتو به یاد بیاری چی؟

 گذشتمو میخوام چی کار بذار به یادش نیارم همینکه کنار_

 خونوادمم برام کافیه

زدو نگاهشو ازم گرفت امیرو  آرام اشک تو چشماش حلقه

 یاشار

 هم یکم صورتاشون

 توهم بود و ناراحت بودن

 امیر_به یاد میاره نگران نباش،آرسام راست میگه همینکه

 کنارمونه بزرگترین شانسمونه

آرام_اما من فقط به این نمیتونم راضی باشم...من عشق 

 همسرمو



 میخوام همون آرسام

کنم دست خودشم گذشته من سردی توی چشماشو حس می

 نیست

 وقتی دختریرو به

 یاد نمیاره چه طور میتونه دوسش داشته باشه

 من ازت فرصت خواستم آرام،گفتم بهم وقت بده_

یاشار_یه طورایی اینجوری به خودت بفهمونش که با آرسام 

 وارد

 یه ارتباط دیگه شدید

 ارتباط ای که جدیده و باید دوباره عشق توش پایه گذاری بشه

دارید درباره آرسام حرف میزنید،خودتونم به حرفایی آرام_

 که

 میزنید اعتقاد ندارید هیچ

 کدومتون نمیتونید درکم کنید

 کیانا_من درک میکنم

همزمان هممون به سمت کیانا برگشتیم اما اون با غم به سمت 

 امیر

 برگشت بعد به

 سمت آرام

کیانا_سخته،برای یه زن خیلی سخته،خودمو جات میذارم 

 نمیتونم



 تحمل کنم اما همه ما

هستیم بهش کمک میکنیم دیدی که دکتر خوشبین بود گفت 

 خودش

 بخواد و ماهم

 کمکش کنیم حافظش برمیگرده

آرام پوفی کشید اشکاشو با دست پاک کرد یه دستمال کاغذی 

 از

 روی میز برداشتم

به سمت خودم برگردوندم به چشمای صورتشو به نرمی 

 اشکیش

 که داشت اذیتم میکرد

نگاه کردم درحالیکه به آرومی چشماشو پاک میکردم که هم 

 اذیت

 نشه و هم آرایشش

 :خراب نشه گفتم

وقتی گریه میکنی اذیت میشم،گریه نکن لطفا،من تمام _

 سعیمو

 میکنم آرام بهت قول

 دادم قول یه مرد قوله

اول،میبینی داره کم کم راه می افته آرسام امیر_اینم نشونه 

 گذشته



 هم با دیدن چشمات

اذیت میشد پس زیادم نسبت بهت بی حس نیست آرام زیاد 

 سختش

 نکن

آرام بینیشو باال کشیدو سری به نشونه تاید تکون داد بلند شدم 

 به

 سمت آشپزخونه

رفتم تا یه لیوان آب براش بیارم وقتی از یخچال یه لیوان آب 

شبرا  

 ریختم به سمت

سالن برگشتمو لیوانو به سمتش گرفتم تشکری کردو آروم 

 مشغول

 آب خوردنش شد منم

 همونطور دست به سینه ایستادم

 امیر_نمیخوایی تعریف کنی؟

 تعریف میکنم میبینید که فعال حال آرام زیاد خوب نیست_

 آرام_نه من خوبم تعریف کن

ن آرسام یکمم بلند کیانا_من به غذا یه سر میزنم تو تعریف ک

 تا

 بتونم تو آشپزخونه

 بشنوم



سری به نشونه باشه تکون دادم سرجای قبلیم کنار آرام جا 

 گرفتمو

 یکم اخم کردم انگار که

 توی گذشته فرو رفته باشم شروع کردم به تعریف کردن همه

 ماجرا

تا اینجاشو همتون میدونید که من تصادف کردم و وقتی _

 بهوش

راومدم یه دختروپس  

 باال سرم بودن که خودشونو آرمیتا و رضا معرفی کردن باهم

 خواهربرادر بودن و آرمیتا

بهم گفت که قرار بوده باهاش ازدواج کنم من چیزی از گذشتم 

 به

 یادم نمی اومد اما

وقتی همش آرمیتا باهام بود درباره یه سری عالیق که توی 

 خودم

 میدیدم حرف میزد

 میفهمیدم که داره حقیقتو میگه

به آرام نگاه کردم که با غم داشت بهم نگاه میکرد همه 

 سکوت

 کرده بودنو جدی داشتن

بهمون نگاه میکردن کیانا هم که کارش تموم شده بود وارد 



 سالن

 شدو به جمعمون

 ملحق شد

ولی خدا شاهده یه بار با آرمیتا کاری نکردیم آرام اون بود _

 که

میکرد منممدام بغلم   

 حسی بهش نداشتم اولش هیچ کاری نمیکردم

آرام چشماشو روی هم بست که باعث شد سیل اشکاش روون 

 بشه

 احساس میکردم

 قلبمو دارن چنگ میزنن

بهم فشار میآورد که باید زودتر عقدش کنم شناسناممو بهم _

 نشون

 داد اشکان پاکنژاد

ل حافظمو بودم همش عقب انداختم بهش گفتم که اجازه بده او

 به یاد

 بیارم بعد اما

 همش ساز مخالف زد حتی سرشم باهام دعوا و قهر میکرد

 امیر_دختره عوضی،اگه دستم بهش نرسه

یاشار_متاسفانه فعال دستمون بهش نمیرسه از ایران خارج 

 شده



ازش یه سال وقت خواستم هرکار میکردم نمیتونستم بهش _

 عشق

 بورزم چون واقعا

برام خیلی سخت بود با یه همچین  بهش حسی نداشتم خب

 کسی

 ازدواج کنم اون

جشن تولدیم که گرفته بودیم دوماه قبلش نامزد کردیم چون 

 میدیدم

 من حافظم

برنمیگرده و از اینورم آرمیتا داره خیلی اذیت میشه به 

 خاطرهمین

 کوتاه اومدم وقتی

شمآهارو دیدم حسی بهتون نداشتم اما با دیدن آرام فقط یه 

لحس مث  

 اینکه یه جا

دیدمش بهم دست داد اما بازم برام مهم نبود آرمیتا بعد از 

 رفتن شما

 پاشو تو یه کفش

 کرد که توی همین هفته عروسی کنیم قرار بود یه ماه دیگه

 عروسی کنیم و رسما عقدش

 کنم اما خب این اتفاقا افتادو میتونم بگم خوشبختانه نشد



کجا فهمیدی آرام واقعا کیانا_این وسط یه چیز میمونه...از 

 زنته

 وقتی به یادش نمیاری؟

اون روز که آرام اومد و بهم گفت که دیگه نمیخواد _

 دوروبرم

 باشه و من اشکانم نه آرسام

لرزشی توی تنم ایجاد شد اون چشمای مظلومو اشکی 

 نمیتونست

 دروغ و حیله ای

توش باشه اما بازم نمیدونستم چی کار کنم وقتی روبه روم 

ادایست  

 اون عالمتو روی قفسه

 سینم کشید یه حس بهم میگفت که تهشو من باید ادامه بدم به

 خاطرهمین دستمو

روی انتهای خط ضربان شکلی که کیانا کشیده بود بردم و 

 انتهاشو

 ادامه دادم این حرکتم

باعث شد آرام بشکنه و سریع از خونه بزنه بیرون با رفتنش 

 آرمیتا

 خواست باهام حرف

بزنه اما من نذاشتم سریع به سمت اتاقم رفتم اونقدر حالم 



 داغون و

 کالفه بودم که

اعصابم دست خودم نبود تصمیم گرفتم هم برای نجات خودم 

 و هم

 برای آروم کردن آرام

که با این واقعیت کنار بیاد اون روز آرمیتارو عقد کنم و یه 

 هفته

 بعدش ازدواج کنیمو

همین بود وقتی از اتاقم بیرون  بریم انگلیس آخه برناممون

 اومدم

 متوجه حرفای آرمیتا

 و رضا شدم اونجا بود که همه چی تغییر کرد

 یاشار_واقعا میخواستی عقدش کنی؟

آره میخواستم عقدش کنم تا هم خودمو آرمیتارو نجات بدم _

 و هم

 اینکه آرام دیگه

 دروبرم نباشه تا باور کنه من اشکانم نه آرسام اون

نگاه کردم که اشک تو چشماش حلقه زده بود به مبل به آرام 

 تکیه

 داده بودو داشت به

 میز روبه روش نگاه میکرد



 آرام_چی شنیدی؟

آرمیتا به رضا گفت که باید یه کاری کنه زودتر عقدش کنم _

 بریم

 انگلیس میگفت اگه من

یا اون دختره که منظورش آرام بود موفق بشه  حافظم برگرده

 حس

به های منو نسبت  

خودش برگردونه این وسط تمام نقشه های آرمیتا بهم میخوره 

 رضا

 هم گفت که دلم

برای آرام میسوزه که شوهرشو میبینه اما نمیتونه کاری کنه 

 و باید

 به این دروغا باور کنه از

اونجا بود که فهمیدم تمام حرفایی که توی این دوسال شنیدم 

 دروغ

 بوده و حرفای آرام

روز شنیدم عین واقعیت بوده اما ساده ازکه توی اون چند   

 کنارشون گذشتم خودمو

بهشون نشون دادم با دیدنم جا خوردن سرد به آرمیتا نگاه 

 کردم به

 سمتم اومد تا برام



توضیح بده اما من یه سیلی بهش زدم و گفتم حالم ازت بهم 

 میخوره

 و از خونه زدم

م رفته بیرون به سمت بهشت زهرا رفتم یه بار همراهه آرا

 بودیم

 روی قبرم تا بهم

نشونش بده وقتی اونجا رفتم متوجه آرام شدم که داشت بین 

 اشکاش

 با خنده برای

کسی که اون زیر خوابیده بود حرف میزد از اینکه اونجا 

 میدیدمش

 خیلی خوشحال بودم

 به خاطرهمین صداش زدم و االنم پیش شمام

 امیر_هوف خدا چه رحمیم بهمون کرد

نم عین آرمیتا حس داری؟آرام_به م  

نه گفتم که با وجود اینکه چیزی یادم نمیاد بودن تورو _

 میتونم

 تحمل کنم و بهت عشق

 بورزم اما آرمیتا برام اینطوری نبود

کیانا_خب بهتره این بحث دیگه تموم بشه بریم شاممونو 

 بخوریم



 مهم اینه همه چی به

خیروخوشی تموم شده همین...من میرم غذارو بکشم آرام 

 جون با

 اجازت

 امیر_منم میام کمکت کنم

 یاشار_منم میرم دستامو بشورم

همه با یه بهونه بلند شدن و منو آرامو تنها گذاشتن آرام 

 بینیشو باال

 کشیدو بهم نگاه کرد

 آرام_قول بده دیگه تنهام نمیذاری آرسام،هیچ وقت

_ ام من همیشه کنارتم فقط لطفا این شرایطو یکم قول میدم آر

 تحمل

 کن

آرام_تحمل میکنم،تحمل میکنم تو فقط باش فقط همینو ازت 

 میخوام

 آرام_دیشب وقت نشد اما فکر کنم امشب بشه...میشه؟

 منظورشو که گرفتم تک خنده مردونه ای کردم

 باز خندیدم

 میشه عزیزم...میشه...بعد از رفتن مهمونامون میشه_

 آرام_قول دادیا

 قول دادم آرامم_



 به

سمت آشپزخونه رفت دستمو به آرومی روی گونم گذاشتم 

 چشمامو

 بستم کاش حافظم

 برمیگشت اینطوری زندگی کردن خیلی سخت بود

 (یه سال بعد)

 (آرام)

دستمو جلو دهنم گذاشتم تا صدای گریم باال نره خواستم از 

 ماشین

 پیاده بشم که یاشار

د در قفل شد عصبی به سمتش برگشتمو سرش فورا ریموتو ز

 داد

 :زدم

 باز کن در لعنتیــــــــــــــرو_

یاشار_آروم باش آرام قرار نبود اینطوری کنی گفتم حالش 

 خوبه

کنترل اشکام دست خودم نبود محکم کوبیدم روی داشبورد 

 حتی

 کنترل صدامم از دستم

 در رفته بود

_ میخوام برم ببینمش اونبارم همینو گفتید...درو باز کن 



 بازش نکنی

 به خدا شیشرو

 میشکونـــــم

یاشار کالفه پوفی کشید ریموتو زد که سریع از ماشین پیاده 

 شدم به

 سمت بیمارستان

 دویدم هرکی که چشمش بهم میخورد فکر میکرد دیوونه شدم

 سرووضعم اصال درست

نبود وقتی بهم خبردادن نفهمیدم چه طوری به یه مانتو وشال 

گچن  

 زدم اومدم بیرون

نمیخواستم باز اتفاقات گذشته برام تکرار بشه اینبار اتفاقی 

 براش

 می افتاد خودمو

میکشتم سریع وارد بیمارستان شدم عین دیوونه ها دنبال 

 پذیرش

 گشتم همینکه

دیدمش به سمتش هجوم بردم مردم بهم نگاه میکردن بعضیا 

 دلشون

 برام میسوخت

بعضیا سری به نشونه تاسف تکون میدادنو بعضیا مسخرم 



 میکردن

 اما من به هیچکدوم

 توجهی نداشتم مهم اوضاع شوهرم بود که باید سریع ازش

 سردرمیآوردم

خانوم ببخشید...آقای تهرانی...آرسام تهرانی...یه ساعت _

 پیش

 تصادف کردن...اتاقش

 کجاست؟

فه منتظرش خانوم پرستار توی کامپیوترش سرچ کرد کال

 بودم تا

 جواب بده دستی به

چشمام کشیدم و با استرس بهش نگاه کردم اشکام تندتند روی 

 گونم

 میچکید فکر اینکه

 آرساممو از دست بدم داشت دیوونم میکرد همون لحظه یاشار

 پیداش شد دستمو گرفتو

 منو دنبال خودش کشوند

 یاشار_بدو من بلدم

سوم رفتیم وارد سالن اتآقا که دنبالش پا به پاش دویدم به طبقه 

 شدم

 چشمم به کیانا



افتاد که داشت از آب سردکن آب میخورد سریع به سمتش 

 دویدم با

 دیدن من آب پرید

 تو گلوشو یکم سرفه کرد روبه روش با استرس ایستادم

 کیانا...کیانا آرسام کو؟_

 کیانا_اونجاست...تو اون اتاق...این چه سرووضعیه

ش ندادم یعنی چی سرووضعم؟مگه تو اینبه بقیه حرفاش گو  

 شرایط باید حسابی به

خودم میرسیدم بعد می اومدم؟با ترس سریع دستگیررو پاین 

 کشیدم

 وارد اتاق شدم

امیر که کنار آرسام بود همزمان باهم به سمتم برگشتن با 

 دیدنش که

 روی تخت نشسته

بودو به بالشش که پشتش بود تکیه داده بود اشکام بدتر 

ازیرسر  

 شدن نگاهم پی باندای

 دور سرش رفت دستمو جلوی دهنم گذاشتم

 آرسام_آرام؟

با صدای بلندی زدم زیر گریه چه قدر خوشحال بودم که زنده 

 بود



 که سالم بود که

 چیزیش نشده بود

 اگه...چیزیت...میشد...خودمو..میکشتم_

آرسام_آروم باش...نشنوم این حرفو...نگفتن که مردم گفتن 

 تصادف

ردمک  

سرمو باال گرفتم که دستاشو دور صورتم گذاشت اشکام 

 حسابی

 سرازیر شد آرسام تو اون

حالت با انگشت های شصتش اشکامو پاک کرد امیر همراهه 

 کیانا

 و یاشار از اتاق بیرون

 رفتن و حاال منو آرسام باهم تنها بودیم

 ...آرسام_

آرسام_آرام بهت گفتم اون اتفاقا دیگه تکرار نمیشه نباید برای 

 هر

 چیزی اینطوری داغون

 بشی

نمیخوام دوباره از دستت بدم چرا نمیفهمی؟اون دفعه هم _

 تصادف

 کردی



 آرسام_االن زندم...ببین

 درحالیکه به شدت گریه میکردمو اشک میریختم دستمو سمت

 سرش بردم که آرسام تک

دخنده آرومی کر  

 سرت...سرت چی شده؟_

 آرسام_نگران نباش یه ضربه کوچولو بود میبینی که خوبم

 فراموشیم باز نگرفتم تورو یادم

 میاد آرام رستگار همسر آقا آرسام تهرانی بزرگ

به آرومی پاهامو باال آوردم آرسام هم یکم خودشو کنار کشید 

 تا

 روی تخت جا بگیرم

ش بودهمونطور که نشسته بودو تکیش به بالش  

 آرسام_گربه کوچولوم این چه شلواریه؟

 به شلوار گلگلی صورتیم اهمیت ندادم ،بینیمو

باال کشیدم با صدایی که تحت تاثیر گریه کردنم بود با تخسی 

 :گفتم

 همینیکه هست_

 آرسام مردونه خندید

 آرسام_میدونستی داشتم به تو فکر میکردم تصادف کردم؟

 چی گفتی؟_

فکر میکردم حاال که حافظم برنمیگرده آرسام_داشتم به این 



 مهم

 نیست مهم اینه که توی

این یه سال باز من عاشقت شدم دوست دارم نفسم بهت بنده 

 تموم

 زندگیم شدی دیگه

چه لزومی داره گذشتمو به یاد بیارم؟میخواستم وقتی 

 برمیگردم

 خونه باهم درباره یه

 چیزی حرف بزنم مثال اینکه جمعمون سه نفره بشه

گ بهش خیره شدم آرسام به آرومی خم شد اروم گفتخن : 

آرسام_دلم بچه میخواد دخترپسرش فرقی نداره فقط از تو 

 باشه

 برای من کافیه

صورتامون مقابل هم قرار گرفت اشکام باز سرازیر شدن بعد 

 از

 اون خبر وحشتناک که سه

 سال پیش بهم دادن اینطوری ضعیف شده بودم هر اتفاقی زود

شکمواینطوری ا  

 درمیآورد به خصوص اگه مربوط به آرسام میشد

 آقام بچه میخواد؟_

 آرسام_آره یه دختر که اسمشو بذاریم رها



 مگه نگفتی دخترپسرش فرقی نداره؟_

آرسام_بازم میگم اما دختر دوست دارم پسرم باشه اشکالی 

 نداره

 فقط داشته باشیم

 یه بچه که هرشب گریه کنه نذاره بخوابی؟_

دربست در اختیار خودشو مامانش هستم بذار گریه آرسام_من 

 کنه

 ناز کش داره خب

 باهم نازشو میکشیم

 بین خودمون میخوابونیمش...نظرت چیه؟_

آرسام حالت چهرش تغییر کرد یکم راست شدو ازم فاصله 

 گرفت

 که باعث شد بهش توجه

 کنم

آرسام_نه دیگه نشد،شما نباشی من خوابم نمیبره میذاریمش 

 اونور

 یعنی تو میایی

 امکان داره قل بخوره آرسام_

 آرسام_کنارش بالشت میذاریم فکر نکنم نوزاد قل بخوره آرام

 تک خنده ای کردم

 اگه بچه دار بشم چی برام میخری؟_



 آرسام_طال؟ماشین؟خونه؟ترشی؟کاکائو؟بخوایی...کدومش؟

آروم سرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم یه ابروم باال پرید 

 روی

هام ایستادم که آرسامزانو  

 به تخت تکیه داد کمی سرشو باال گرفت

 صدتا ؟واقعا؟_

 آرسام_آره باهم میشماریم صدتا رو

 خب اگه به این زودیا بچه دار شدیم باید دوتاشو انتخاب کنم_

 آرسام مردونه خندید

 آرسام_باشه

 با بدجنسی ادامه دادم

_ مو اگه االن بچه دار بشم باید سه تاشو انتخاب کن  

 :آرسام باز خندیدو گفت

 آرسام_باشه حرفی نیست

یکهو چشماش گرد شد انگار تازه معنی حرفمو فهمیده باشه 

 جا

 خورد با دهن باز بهم

 نگاه کرد که ابروهامو شیطونی باال دادم

صدتا...ترشی...کاکائو...همین االن میری برام تهیشون _

 میکنی

 آرسام_شوخی میکنی دیگه؟درسته؟



ام پاین اومدم بهش تکیه دادم اما آرسام همچنان از روی زانوه

 با

 چشمای گرد شده

 داشت بهم نگاه میکرد

اوم خب نمیدونم شاید جواب آزمایشی که امروز صبح _

 گرفتم

 الکی باشه شایدم خواب

 دیدم

به در نگاه کردم که بسته بود راحت روی پاهاش دراز 

 کشیدمو

 دستامو از هم باز کردم

اق خیره شده بودم عین دیوونه ها دستامو درحالیکه به سقف ات

 توی

 هوا تکون دادمو

 :شروع کردم به خوندن

اتل متل توتوله...آرسام جونم چه جوره...آرسامی بابا _

 میشه...آرام

 خوشبخت میشه...اتل

 متل یه بچه...یه بچه کلوچه...مامانی قربون بره...بابایی خیره

 میشه

وندو بهم خیره شد هنوزآرسام نذاشت بقیشو ادامه بدم منو نش  



به نتونسته بود باور کنه  

 خاطرهمین با صدای بلندی خندیدم

آرسام_ببین اصال شوخی بامزه ای نیست آرام...اینا شوخی 

 بردار

 نیست عزیزم

شوخی نیست باور کن...من باردارم...میخواستم برای _

 امشب

 تدارکات بچینم خیلی

رمانتیک بهت خبر بدم اما خب این تصادف لعنتی همه چیرو 

 بهم

 ریخت اینطوری بهت

 گفتم

آرسام اولش کوپ کرد بعد دستی به موهاش کشیدو به شکمم 

 نگاه

 کرد چشماش سوالی

شد دستی به لباش کشید تا خندشو پنهون کنه با ذوق داشتم 

 بهش

 نگاه میکردم نگاهشو

ید هردو دستاشو توی که باال آورد با دیدن صورتم خند

 موهاش فرو

 بردو باز خندید



 آرسام_وای باورم نمیشه خدا...باورم نمیشه دارم بابا میشم

با ذوق خندیدم اشکای شوقم سرازیر شدن باورم نمیشد تا این 

 حد

 خوشحال بشه وای

 خدا نگاش کن

آرسام_اتل متل توتوله...فسقلی مادر میشه...من قربون 

 هردوتون

 بشم

گرفتمسرمو باال   

آرسام_شب از خجالت هردوتون درمیام االن جاش نیست 

 برنامه

 های رمانتیکتو کنسل

 نکنی من عصر مرخص میشم

 پس باید برگردم خونه کلی کار دارم_

 آرسام چشماش درخشید با ذوق باز خندید که در اتاق باز شد

 امیر_ما این بیرون از نگرانی داریم سکته میکنیم این دوتا

میخندنهرهرهر دارن   

 ...یاشار_خوبی آرسام؟امیر میگفت سرت

با ضربه آرومی که امیر به شونه یاشار زد یاشار سکوت 

 کرد

 مشکوک بهشون نگاه کردم به



 سمت آرسام برگشتم که دیدم چشم غره ای به یاشار رفت

 سرت؟سرت چی شده؟_

 آرسام خواست چیزی بگه که امیر سریع به حرف اومد

و ضربه کوچولویه که سرش امیر_منظورش همین باندا 

 خورده

 یاشار_راست میگه اونو گفتم

مشکوک به همشون نگاه کردم کیانا هم مشکوک میزد اما رو 

 لباش

 لبخند بود آرسام با یه

 :ذوق مردونه خاصی به سمت اون سه تا برگشتو گفت

 آرسام_اینا به کنار...عمو شدنتون مبارک و اضافه کنم خاله

 شدنتون

اره کرد کیانا جا خورد اما امیرو یاشار که بعد به کیانا اش

 معلوم

 بود خنگ تر از این حرفان

 پوفی کشیدن

 امیر_عمو کیلویی چنده؟نمیخوام صدسال عمو بشم همش باید

 شیرخشک بخرم پوشک

 بخرم بآقالیلی بخرم

 کیانا_امیر...گفت عمو نگفت بابا

امیر_بابا؟یعنی چی؟یعنی یه نفر عمو بشه این کارارو 



 نمیکنه؟

 کیانا_نه عزیزم اینا وظیفه پدر بچس

امیر_پس عزیزم ما فعال بچه دار نشیم که اصال به جیب 

 شوهرت

 نمیاد من فکر میکردم

پول شیرخشک و اینارو عموهاش که یاشارو آرسام باشه 

 میدن خب

 حاال این وسط کی

عمو شدم؟ بچه دار شده که من  

بعد مشکوک به سمت یاشار برگشت که باعث شد چشماش 

 گرد

 بشه

امیر_من همش به اینا میگفتم که تو مشکوک میزنی سرت یه 

 مدته

 توی موبایله نگو

داشتی یه کارایی میکردی بچه دار شدی؟ای جانم مبارکه 

 عزیزم

 وقت زایمانت خودم میام

 پیشت

ن مسخره ای به یاشار با حرص بهش نگاه کرد امیر با لح

 سمت



 منو آرسام که با تعجب و

 لبخند داشتیم بهش نگاه میکردیم برگشت

امیر_خب تمام قوانین فیزیک و پزشکی میره زیرسوال اگه 

 یاشار

 حامله باشه میایم سر

 ...تو که

یکهو ساکت شد ابرویی باال داد به سمت کیانا و یاشار 

 برگشت که

 با ذوق داشتن لبخند

پشت گردنش کشید میزدن امیر دستی  

 امیر_غیرممکنه از طرف آرسام من عمو بشم

 ممکنه امیرجون ممکنه_

امیر به سمتم برگشت دستاشو توی جیبش فرو برد یه نگاه 

 بهمون

 کرد بعد یه دستشو از

 توی جیبش درآوردو به آرسام اشاره کرد

 ...امیر_تو؟...بچه؟...من...عمو؟...خاله شدن کیانا...این یعنی

چشماش گرد شد زد زیر خنده همراهه آرسام با  همزمان که

 خنده

 بهم نگاه کردیم و شونه

ای باال انداختیم االن تازه دوهزاریش افتاد امیر با یاشار دست 



 داد

 امیر_آقا مبارک باشه...قدمش پر از خیروبرکتو پول برای

 عموهاش...قربونش برم انشاهلل

 به خودم بره

بدیکیانا_دیوونه باید با آرسام دست   

امیر_نه این یاشار خودمون نماینده آرسامه...با آرسام دست 

 بدم باید

 سکه رو سر خودشو

 زنش بریزم خودت که از وضعیت جیبم خبر داری عزیزم

 بعد به سمت منو آرسام اومد

امیر_این بارو خسیس بازیرو میذارم کنار بیا بغلم داداش 

 انقدر که

 خوشحالم انگار خودم

 دارم بابا میشم

روی تخت آرسام بلند شدم امیرو آرسام همو بغل کردن از 

 آرسام

 چشمکی بهم زدو خندید

 یاشار هم به سمتشون رفت کیانا به سمتم اومد همو محکم بغل

 کردیم با ذوق همو

 فشار دادیم

 کیانا_خیلی خوشحال شدم خیلی زیاد مامان کوچولو



 ایشاهلل برای خودت عزیزم ممنونم_

همزمان همراهه کیانا به سمت اون سه تا برگشتیم که داشتن 

 سربه

 سر هم میذاشتن

یاشار کنار تخت آرسام ایستاده بودو امیر هم روی تخت 

 نشسته بود

امیر_خب باید یه شیرینی خیلی مفصل بهمون بدی آرسام منم 

 کل

 شرکتو شیرینی میدم

 که بچه جناب رئیس به دنیا اومد

رسام هم از همون نخودی ها به خوردت یاشار_آره امیرجان آ

 میده

امیر_باشه منم به همه شرکت نخودی میدم میگم رئیس 

 خسیس

 تشریف دارن

خیلی خب حاال باشه بهتون شیرینی میدم حاال تو بلند شو یه _

 جعبه

 شیرینی بخر بین

 پرسونل بیمارستان پخش کن

امیر_پرسیدن میگم به سالمتی تصادف آقای تهرانیه که یکهو 

 اون



 بین بچه دار هم شدن

آرسام دستشو باال برد تا امیرو بزنه که امیر خندیدو ازش 

 فاصله

 گرفت چشمش که به من

افتاد به سمتم اومد روبه روم ایستاد دست به بغل بهم نگاه 

 کرد

 امیر_من االن عموش میشم یا دایی؟

 هرکدوم که خودت دوست داری_

میخوام بغلت کنم امیر_خب ترجیح میدم دایی باشه چون االن  

 آرسام و کیانا و یاشار هرسه تاشون با صدای بلندی خندیدن

امیر_خیلی خوشحالم...باور کنید نمیتونم اندازشو بگم...از 

 همین

 االن میگم این بچه

 دوماد یا عروس خودمه

 یاشار_تو که هنوز چیزی نداری کو بچت؟

 امیر_اقدام میکنیم رفیق...اقدام میکنیم

ه کردی بذارش زمین به بچم فشار میاد...د آرسام_زنمو خف

 دارم

 میگم بذارش زمین امیر

 به خدا بلند میشم

امیر منو روی زمین گذاشت همراهه بچه ها خندیدیم اما 



 آرسام و

 امیر نخندیدن

امیر_ندید بدید بدبخت...ببین هنوز هیچی نشده چه بچم بچمی 

 میکنه

 بذار به دنیا بیاد

صف شیرخشک باشی دنیا  مدام در رفت و آمد پوشک و

 دستت

 میاد جناب پدر

 (آرسام)

 یاشار که ایستاد به سمتش برگشتم

 ممنون که منو رسوندی_

یاشار_این چه حرفیه وظیفس داداش...کمکی چیزی الزم بود 

 من

 هستم حاال امیرم

 متاهله شاید یکم سرش شلوغ باشه این وسط من مجردم میتونم

 درخدمتتون باشم

ذاشتمو فشار خفیفی بهش دادم که لبخنددستمو روی شونش گ  

 مردونه ای تحویلم داد

همیشه روتون حساب کردم تا همینجاشم مدیونتونم که توی _

 این

 دوسال هوای آرامو



 داشتین

یاشار_قرار نبود دیگه این بحثو بکنی رفیق پیاده شو که 

 خانومت

 منتظرته خودتم دل تو

 دلت نیست

تک خنده مردونه ای کردمو گلو شیرینی که خریده بودمو 

 دستم

 گرفتم ازش خدافسی

کردمو از ماشین پیاده شدم از بیمارستان که مرخص شدم 

 یاشار

 گفت که منو میرسونه

اینطوری امیرو کیانا هم باهم برگشتن خونه امیر اونقدر 

 هیجان

 گرفته بود که کل

باز روشو به سمتم کرده بیمارستانو شیرینی داد از اینکه خدا 

 بود

 خوشحال بودم از اینکه

یه عمر دوباره بهم داده بود از اینکه یه همچین خونواده ای 

 که حاال

 داشت سه نفره

میشد بهم عطا کرده بود حسابی مدیونش بودم مخلصتم خدا 



 مسیر

 سنگ فرش شده

 باغو طی کردم

 بله امیر؟_

..زنگیدم بگم امیر_بله و زهرهالهل جناب پدر...بگو جانم.

 شتر

 سر ببرم یا گاو یا گوسفند

 اینجا اسب هم دارن

 امیر دارم میرم خونه پیش آرام_

 امیر_بله خب وقتی آرام خانوم باشن امیر فراموش میشود

 شوخیرو بذار کنار_

امیر_نه به خدا شوخی نمیکنم همراهه یاشار تصمیم گرفتیم 

 قربونی

 بدیم

 تو که نمیخوایی مهمونی بدی؟نه؟_

میر_درست در اشتباهی عزیزم تو قراره مهمونی بودی کها  

 قربونیش پای ماست

 پوفی کشیدم

 نمیخوام زیاد شلوغش کنم امیر...بذار به دنیا بیاد یه مهمونی_

 بزرگ میدیم هنوز

 جنسیتشم مشخص نشده



امیر_من این حرفا حالیم نیست به منشیمون اطالع دادم که به 

 همه

 شرکت ها و

ده برای هفته بعد دعوتشون کنه یه تاالر شرکامون ایمیل ب

 میگیریم

 چون دعوتیمون زیاده

برای کور شدن چشم حسود هم امروز کلی صدقه دادم باید 

 دنیا

 بفهمه من دارم عمو

 میشم و تهرانی بزرگ بچه دار شده

نمیتونستم از پسش بربیام از طرفی به همه خبرداده بود پس 

 دیگه

 چاره ای نداشتیم به

باشه ای گفتمو بعد از یکم حرف زدن تماسو قطع خاطرهمین 

 کردم

 موبایلو توی جیبم

برگردوندم و به سمت در رفتم توی در کلید انداختم و وارد 

 خونه

 شدم بوی یاسمین کل

خونرو پر کرده بود با لذت نفس عمیقی کشیدم عاشق بوی 

 یاسمین



 بودم صدای تق تق

کفشایی که بهم نزدیک میشد باعث شد به سمتش برگردم با 

 دیدن

 آرام که لباس قرمز

زیبایی تنش بودو خرامان خرامان به سمتم می اومد لبخند 

 عمیقی

 زدم

 آرام_خوش اومدی عزیزم

 روبه روم که ایستاد دستشو روی لبه های کتم گرفت با وجود

 کفشای پاشنه بلندی که

یده بودپاش بود قدش هنوز بهم نرس  

 آرام_خوبی؟

 بهتر از این نمیشم_

آرام گلو شیرینیرو از دستم گرفت با لبخند به دسته گلش 

 نگاهی

 کرد اما من فقط محو

 اون صورت نازی که حاال یه آرایش مورد پسند من روی

 صورتش بود شدم

آرام_برای من خریدی؟...ممنونم چه خوشگله همون گالیه که 

 خیلی

 دوست دارم



تر شد لبخندم غلیظ  

تازه شیرینیشم شکالتیه خیسه از اون مدالیی که روشون _

 توت

 فرنگی هم هست توت

فرنگی روش خیلی مهمه یادمه یه بار شکالت خیس خریده 

 بودم

 چون روش توت فرنگی

 نداشت مجبورم کردی برم عوضش کنم

آرام با صدای بلندی خندید حتی صدای خندش با دلبری 

 خاصی بود

 که قلب بی تاب منو

 بی تاب تر از هر موقع دیگه ای میکرد

آرام_آره توت فرنگی خیلی مهمه...ولی وایسا ببینم اینکه 

 ...خاطره

 :با یه لبخند آروم گفت

 ضربه کار خودشو کرد نفس آرسام...حافظم برگشت_

 با لحن پچ پچ مانندی

 :گفتم

 مامان شدنت مبارک عروسکم_

 (هفت ماه بعد)

کارامو میکردم از اینور توی شرکت نشسته بودمو داشتم 



 پروژه

 هایی که دستمون بود از

یه طرف هم ماجرای بچه دار شدنم از این یکی طرف هم 

 عقد

 یاشار/:اینهمه ازدواج نکرد

دقیقا موقعی که سر هممون شلوغه تصمیم گرفت که ازدواج 

 کنه

 شکرخدا توی این شش

نه ماه اتفاق بدی نیفتاده بود فقط همه چی باهم رخ میداد بهو

 گیری

 های آرام تمومی

نداشت حتی یه شب منو از خونه بیرون کرد میگفت میخوام 

 تو

 خونه تنها باشم:/منم با

 این قدوهیکلم تا صبح تو ماشین موندم یکم عصبی تر شده بود

 بدجورم زودرنج یه بار

بهش گفتم چرا برنجت اینطوری شده جلوی خودم ظرفمو 

 برداشت

 ریخت تو قابلمه گفت

حق نداری غذا بخوری خالصه این مدت خیلی سختی کشیده 

 بودم



 کیانا میگفت اینا

عوارض حاملگیه واال اگه من از این عوارضش خبرداشتم 

 شاید یه

 تصمیم دیگه میگرفتم

 در اتاقم که باز شد سرمو باال گرفتم

 خوب شد اومدی گلنار...اینارم بده به بایگانی_

ارم آوردم یه نگاهیش بکنید بهگلنار_باشه آقا آرسام...فقط این  

 یاشارو امیرم نشون دادم

 گفتن تایدیه نهایرو باید شما بکنید

برگه هارو ازش گرفتمو یکم بهش نگاه کردم همزمان که 

 داشتم

 بررسیش میکردم بدون

 :اینکه بهش نگاه کنم گفتم

آقاش الزم نیست...میتونی همون آرسام صدام بزنی با کیانا _

 هیچ

 فرقی نداری

رگه هارو به سمتش گرفتم که لبخند ریزه میزه دخترونه ای ب

 بهم

 زد گلنار سه ماهی میشد

که با یاشار عقد کرده بود کارمند شرکت خودمون بود یه 

 دختر



 باهوش و آروم که اصال به

خونواده پر جنب و جوش و شیطون ما نمی اومد چون فقط 

 گلنار

 بود که بینمون آرومو

هم پسر آرومی بود بی صدا بود هرچند یاشار  

 گلنار_باشه پس من اینارو تاید کنم؟

اوهوم...قرار نبود امروز همراهه دخترا برید خرید؟تعجب _

 کردم

 تو شرکتی

گلنار_خب من این مدت یکم زیادی مرخصی گرفتم ترجیح 

 دادم

 من نرم کیانا و آرام

 خودشون رفتن

مرخصی نیازی نیست توهم جزوی از این خونواده ای _

یمیخوای  

 االنم میتونی بری

 گلنار_کارامو بکنم شاید رفتم

 باشه هرجور راحتی_

با رفتن گلنار یکم اخم کردمو خودکارمو روی میز ول کردم 

 آرمیتا

 انگار آب شده بود رفته



تو زمین که البته از این موضوع خیلی خوشحال بودم 

 نمیخواستم

 دیگه دوروبر خودم و

م صاحب بچه میشدم زندگیم ببینمش به خصوص االنکه داشت

 اما

 میخواستم پیداش

کنم یه درسی بهش بدم که حساب کار دستش بیاد دوسال از 

 عمرمو

 به خاطر حماقت ها

و عشق مسخره اون هدر دادم اصال اگه من اون تصادفو 

 نمیکردم

 و اون ضربه به سرم

وارد نمیشد و حافظم برنمیگشت چه طوری میخواستم به 

 زندگی

ازادامه بدم که هیچی   

گذشتش یادم نبود گاهی اوقات زندگی بدون گذشته حتی اگرهم 

 زیاد

 خوشایند نباشه

سخت و طاقت فرسا میشد عین اون یه سالی که کنار آرام 

 بودم و

 چیزی از گذشتم یادم



نمی اومد موبایلم که زنگ خورد به سمتش برگشتم آرام بود 

 بسم

 اللهی گفتمو تماسو

 برقرار کردم

 جانم خانوم؟_

 آرام_سالم شوهرپرمشغلم...شرکتی؟

 پس کجا باشم عزیزم_

 آرام_خوبه منم اومدم خرید،دارم خرتوپرت میخرم

میدونم،اس ام اساش داره برام میاد این قیمتایی که داره از _

 حسابم

 کسر میشه نشونه

 اینکه خرتوپرت میگیری نیستا

آرام خندید که باعث شد لبخند مردونه ای بزنم وقتی اینطوری 

ودب  

 دوست داشتنی تر بود

 تا اون آرام لجبازو عصبی

 آرام_آقایی عزیزم قفونت بشم الهی

 پوفی کشیدم

 چی شده باز آرام؟حساب که هنوز خالی نشده پول بخوایی_

آرام_نه بحث پول نیست میگم نمیشه توهم بیایی؟باور کن منو 

 کیانا



 مردیم از خستگی

 خواهش میکنم مرد عزیزو گرامیم

_ ینو بذارید برای دفعه ای که باهم میریم خریدای سنگ

 سیسمونی

 بخریم خریدای سبکو

 بکنید خب

آرام_ای بابا آرسام خب همون خریدای سبک میشه لباس و 

 کلی

 خرتوپرت دیگه که رفته

رفته رو هم زیاد میشه سنگین میشه میخوام برای پسرم کلی 

 ماشین

 بخرم بیا نظر بده

 دستی توی موهام کشیدم

_ یکم شرایطمو درک کن خیلی از کارام عقب افتادمآرام لطفا   

 آرام از کوره در رفت با حرص غر زد

آرام_اصال به جهنم نمیایی پسره بیشعور به جای اینکه 

 خودت

 باهام بیایی بریم خرید با

 کیانا تنهایی اومدم اصال من خرم که مادر بچه تو شدم که باید

 اینطوری تنهایی براش

 ...خرید کنم حتما دو روز



خیلی خب...خیلی خب...کافیه آرام...میام..میام...آدرسو _

 بفرست

آرام که به هدفش رسیده بود لحنش تغییر کرد با خوشحالی 

 :گفت

آرام_ایول آقایی خودم...میدونستم که میتونم روت همیشه 

 حساب

 کنم عزیزم...االن

 لوکیشینو برات میفرستم بابای

های کتم کشیدمو از روی صندلیم بلند شدم دستی به لبه 

 مرتبش

 کردم هرکی خربزه

میخوره پای لرزشم میشینه دیگه حکایت منه آخه بگو چیت 

 کم بود

 که بچه خواستی یا

یه کم قبلتر اینکه زن گرفتی/:لوکیشین محل آرام که برام 

 ارسال شد

 با سرعت به اون

سمت روندم نمیخواستم غرغرهای آرامو سر اینکه چرا دیر 

 کردم

 تحمل کنم به خاطرهمین

ترجیح میدادم که زودتر برسم به مجتمع طبقاتی که رسیدم 



 ماشینو

 توی پارکینگ پارک

 کردم پیاده شدمو سوار آسانسور شدم همزمان یه تماس با آرام

 گرفتم که گفت طبقه دوم

هستیم توی اسباب بازی فروشی وارد طبقه دوم که شدم 

 مغازه

 اسباب بازیرو پیدا کردم

تم به سمتش برم که یکهو در باز شد توقع داشتم آرام و خواس

 کیانا

 بیان بیرون اما یه

عروسک خرسی سفید بزرگ اندازه قدوهیکل خودم ازش 

 بیرون

 اومد چشمام چهارتا شد

 قدمی عقب گذاشتم و با تعجب به پشت خرسه نگاه کردم

 پسرجوونی درحالیکه کمر

پشت سرشم خرسرو به زحمت نگه داشته بود بیرون اومد 

 آرام و

 کیانا با قیافه های

 شادو خندون بیرون اومدن پسره درحال نصف شدن بود

 بدبخت،آرام تا منو دید با دست

 :به من اشاره کردو روبه پسره گفت



 آرام_دستتون درد نکنه آقامون خودشون تشریف آوردن

پسره با یه مکافاتی از زیر اون عروسک پشمالو نگاهی به 

 من

میخواست انداخت انگار  

تخمین بزنه تا مقصد چه قدر راه مونده چند قدم به سمتم اومد 

 دهن

 باز کردم چیزی

بگم که یکهو خودمو زیر یه عروسک که چه عرض کنم 

 دست

 غول هفتصد متریرو هم از

پشت بسته بود به خودم اومدم و سریع دو طرف عروسکو 

 گرفتم

 که زمین نیفته خدا

میکردم دوربین مخفیه این  وکیلی اینو خریدن االن؟من فکر

 که

 اندازه منه/:زیادی بزرگ

بود جوری که نمیتونستم جلومو ببینم آرام که کنار دستم ایستاد 

 با

 ذوق بچگونه ای بهم

 نگاه کرد

آرام این چیه خریدی؟مگه بچه هرکوله که بخواد با این _



 بازی کنه

آرام همونطور که نگاه مشتاقش بین منو خرسه که بغلم بود 

 در

 گردش بود لبخند دندون

 نمایی زد

 آرام_عزیزم بچه توهه قطعا هیکلش اندازه تو میشه

با حرص بهش نگاه کردم که ابروهاشو برام باال پاین کرد 

 کیانا که

 شاهد همه ماجرا بود

 :خندش گرفته بود روبه من گفت

کیانا_خب بچه بزرگ میشه درضمن آرسام خان از شما بعیده 

 این

 خرسرو برای دکور

 خریدیم که بذاریم گوشه اتاقش االن همه از این خرس گنده ها

 میخرن خیلی خوشگله

 کلی گشتیم تا تونستیم اینو پیدا کنیم

 :یکهو آرام پرید وسط حرف کیانا و با تخسی گفت

 آرام_باید یه نمادی از پدرش توی اتاقش باشه یا نه؟

من قربون تو بشم که حواست به همه چی هست حتی به _

 نماد پدر

 /:توی اتاق پسرت



 :بعد به آرومی خم شدم با لحن آرومی ادامه دادم

 برمیگردیم خونه که...دارم برات_

 :بعد راست شدمو روبه هردوشون گفتم

من این غولو ببرم بذارم تو ماشین برمیگردم جای زیاد _

 دوری

 نرید

با سختی از بغل خرسه به روبه روم خیره  عقب گرد کردم و

 شدم

 تا بتونم جلومو ببینم و

 به کسی نخورم من نمفهمم مگه عروسک برای بازی کردن

 نیست؟با این میشه بازی کرد

اصال؟به نظرم این خرسه برای روحیه بچه اصال مناسب 

 نیست

 شب یکهو میبینتش

دم بهزهرش میترکه/:وارد پارکینگ شدم به ماشینم نزدیک بو  

 قدمام سرعت بخشیدم تا

زودتر خودمو از دست این خالص کنم با یه مکافاتی در 

 ماشینو

 باز کردم و عروسکو با

حرص چپوندم صندلی عقب المصب مگه جا میشد با این 

 ابعادشم



 فکر نکنم تو جعبه

عقب جا بشه یک لنگش جا نمیشد چند لحظه صاف ایستادم و 

 دستی

 به کمرم زدم

ودمو نفسم باال نمی اومد دوباره خم شدم و خیس عرق شده ب

 سعی

 کردم با تمام زورم

 که عروسک هم آسیبی نبینه جاش کنم

 ای تو گور پدرت المصب برو تو دیگه_

آخر سر با زانوم فشارش دادم تا یکم رفت عقب سریع در 

 ماشینو

 بستم چندتا نفس

عمیق کشیدمو دستی به کتوشلوارم کشیدم اینم از بابا شدن ما 

 و

 خرید عروسک برای

بچمون به خرسه که قیافش از پشت ماشین خنده دار شده بود 

 نگاه

 کردم با اونهمه زوری

من زده بودم صورتش کامال به شیشه چسبیده بود دماغش  که

 روبه

 پاین متمایل شده



 بودو یکی از پاهاشم کنار صورتش بود عروسک غول تشن

 بیریخت حاال آرام و کیانارو چه

ماشین جا بدم:/یکهو یاد این افتادم که کیانا طوری توی 

 خودش

 ماشین آورده نفس

راحتی بیرون دادمو به سمت آسانسور رفتم خیالم راحت شد 

 وگرنه

 باید یه وانت

میگرفتم این خرسرو برسونه خونه:/به طبقه دوم که رفتم یکم 

 چشم

 چشم کردم تا اینکه

بچگونه  متوجه آرام و کیانا شدم که جلوی یه بوتیک لباس

 ایستاده

 بودنو نظر میدادن به

سمتشون رفتم آرام با دیدنم لبخند قشنگی زد که باعث شد 

 خستگیم

 از تنم بیرون بره

 به

 چندتا از لباس ست های نوزاد اشاره کرد

 آرام_آرسامی ببین اونارو،به نظرت کدومش خوشگله؟

 خودت کدومشو دوست داری؟_



آرام_خب ببین منو کیانا اینو پسند کردیم اگه اینو پسند میکنی 

 تا

 بخریم اگرم پسند

 :/نمیکنی من بازم اینو میخرم

یه نگاه بهش کردم که داشت با یه لبخند و ذوق حرف میزد 

 پوفی

 کشیدم ببین چه طوری

داره از من نظرخواهی میکنه/:آرام و کیانا درحال حرف 

 زدن

اه کردمبودن یکم به اطراف نگ  

ببینم دیگه چه مغازه هایی هست که یکهو چشمم به یه نفر 

 افتاد با

 دیدنش دست

راستم ناخواسته مشت شد لبامو روی هم فشردم و نگاه 

 خطرناکی

 بهش کردم با دیدنم

سریع وارد بوتیک مردونه ای که نزدیکش بود شد به سمت 

 آرام

 برگشتم که همزمان اونم

 به سمتم برگشت

نا میریم ببینیم توی مغازش چیا دارهآرام_منو کیا  



باشه منم میرم همین بوتیک بغلی ببینم کراوات چی دارن _

 مشکلی

 که نیست فکر نکنم

 به کمکم نیاز داشته باشی

 آرام_نه عزیزم برو اشکالی نداره بیا بریم کیانا جون

ازشون که جدا شدم با عصبانیتی که سعی در کنترلش داشتم 

 به

 سمت بوتیک مردونه

رفتم چه طور جرات کرده بود منو تعقیب کنه اصال اینجا چی 

 کار

 میکرد؟من فکر میکردم از

ایران خارج شده باشه وارد بوتیک که شدم یکم گشتم اما 

 آرمیتارو

 پیدا نکردم به یه

سمت از بوتیک که بهش دید نداشتم رفتم اما اونجا هم نبود 

 لعنتی

 حتما وقتی داشتم

غازه بیرون زده اهبا آرام حرف میزدم از م  

روی مبل نشسته بودمو داشتم مستند پرندگان نگاه میکردم 

 البته

 نگاهم روی صفحه



تلویزیون بود اما توجه و حواسم یه جا دیگه صدای تلویزیون 

 روی

 دو بود معموال تو

خونمون تلویزیون حکم یه نمایشگر تصویری بدون صوتو 

 داشت

م که خیلی خوشگل آرام_آرسام یه آویزهای بچگونه ای دیدی

 بودن

 البته توی اینترنت

 هرچی گشتم نتونستم از اونا پیدا کنم

همونطور که دست به بغل با اخم داشتم به تلویزیون نگاه 

 میکردم و

 به حرفای آرام که

توی آشپزخونه بودو با لحنی که بتونم بشنوم حرف میزد 

 گوش

 میدادم

 خب همون اینترنتی سفارش میدادی_

آرام_آره بذار اینارو آماده کنم میام باهم سفارشش 

 بدیم...راستی

 گفتن سیسمونیرو کی

 میارن؟

 یه هفته دیگه نگران نباش خودمم هستم_



صفحه موبایلم روشن شد دستامو از هم باز کردم و به سمتش 

 خم

 شدم موبایلمو از روی

 میز برداشتم برام پیام اومده بود اما از یه شماره ناشناس اخم

 کردمو پیامکو باز کردم

نبودنات این مدت جز کابوس چیز دیگه ای برام به ارمغان "

 نداشته

 کاش از بودنهات

 "بیشتر بهره میبردم آقای پدر

شک نداشتم که آرمیتا بود به آشپزخونه نگاهی انداختم آرام 

 مشغول

 کارش بود معلوم

 بود داره خوراکی آماده میکنه تا جلوی تلویزیون بخوریم با

 اخم

 براش پیام زدم

مراقب باش این کابوس ها به واقعیت تبدیل نشه چون عین "

 سایه

 "دنبالتم

پیامو براش ارسال کردم به یه دقیقه نکشیده جواب پیام برام 

 ارسال

 شد



بخوایی خودمو بهت نشون میدم عین امروز،نیازی نیست "

 عین

 سایه دنبالم باشی عین

 "روحم درونم باش

موبایلو خاموش کردم نمیخواستم باهاش اخم کردم و صفحه 

 حرف

 بزنم که فکر کنه

خبریه از طرفی نباید آرام بهم شک میکرد اون االن حامله 

 بود و

 اصال این شرایطمون

خوب نبود موبایل توی دستم لرزید باز پیام زده بود پیامشو 

 باز

 کردم

میخوام ببینمت فردا میام شرکت برای هر واکنشت آمادم "

 شاید

دیگه چیزی برایچون   

 "از دست دادن ندارم

اخمامو توهم بردم با شنیدن صدای قدمای آرام موبایلمو کنارم 

 روی

 مبل گذاشتم به

سمتش برگشتم که با لبخند به سمتم اومد شکمش یکم بزرگ 



 شده

 بود که همین باعث

 میشد برام بانمک تر بشه

 به خودت فشار نیار خانومم_

پاستیلو روی میز گذاشت به کنارم نشست و ظرف کاکائو و 

 مبل

 تکیه داد

 آرام_نکن اذیت میشم

 شبیه کوفته قلقلی سر سفره شدی_

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

 :گفت

آرام_یکی نیست بگه اشکالی نداره چاق شدی درعوض 

 چندکیلو

 ازت بیشتر دارم

بلندی بعد دست به بغل با تخسی روشو ازم گرفت با صدای 

 خندیدم

 خم شدم یه کاکائو

از توی ظرف برداشتم به سمت دهنش بردم که تو همون 

 حالت

 صورتشو با قهر ازم

 گرفت، دوباره شکالتو به سمت دهنش بردم



همین کوفته قلقلی بودنتم دوست دارم پسرمون که به دنیا _

 اومد

 دیگه شبیه ماکارونی

 میشی

با حرص و دستای مشت شده بهم نگاه کرد اما من همچنان 

 حالت

 خودمو حفظ کردم

 آرام_ببین خودت داری دهنمو باز میکنی آرسام

بازش کن تخس کوچولوم اینطوری منم این شکالتو تو _

 دهنت

 میذارم

 آرام_ببین

نه تو ببین تو ماکارونی باشی یا کوفته قلقلی بازم دردونه _

 دل

 خودمی

ی روی شکمش کشیدمو لبخند محوی زدم حس خم شدم دست

 اینکه

 االن پسرکوچولوی

 هفت ماهم توی شکم همسرم باشه ذوق مردونه خاصی به دلم

 میریخت

از این به بعد مسئولیتام بیشتر میشه چون یه جغله بهمون _



 اضافه

 میشه

آرام_مسئولیتای من بیشتر از توهه یعنی روزو شب دعا 

 میکنم که

 هیچیش به تو نره

قط قدو باهوش بودنش دیگه این اخآلقای گندتو به ارث نبرهف  

ابرویی باال دادم که با شیطونی بهم نگاه کرد از روی مبل 

 بلند شدم

 با یه حرکت از روی

 مبل بلندش کردم که صدای جیغش بلند شد

 آرام_بذارم زمین بیشعور...بذارم زمیــــــــن

دستو پا  به سمت اتاقمون رفتم و بی توجه به غرغرها و

 زدناش

 :بیخیال گفتم

 هنوز به مقصد نرسیدیم_

 آرام_بذارم زمین...من نمیخوام فعال بخوابم

اما من میخوام بخوابم و عروسک قلقلیم نباشه خوابم نمیبره _

 همه

 که مثل تو

 لنگه ظهر پا نمیشن

با پا در اتاقمو بستم آرام آروم گرفته بودو دیگه چیزی 



 نمیگفت ولی

 :با حرص غر زد

یه عده آدم هستن که نفهمن اما نمیفهمن که ماهم میفهمیم که _

 نفهمن

 با لحن خواب آلودی

 :گفتم

 تو چرا حرصشونو میخوری ولشون کن_

آرام_خیلی بیشعوری آرسام به جون خودت دست امیرو از 

 نفهم

 بودن از پشت بستی

چی بهت بگم وقتی مامان هم شدی مودب نیستی باید یه _

 مدت

چمادبت کنم تا ب  

 عین تو بی ادب نشه بخواب کوچولوم

 آرام_آرسام ولم کن یکم برو اونور ای بابا اصال من نمیخوام

 بخوابم

اینش دیگه مشکل توهه خب نخواب فقط بی سروصدا _

 باش...نکن

 بچه مظر...عه دارم

 میگم نکن...ای بابا باز شروع شد

و این حرفم کافی بود برای اینکه آرام باز شیطنت خودشو 



 شروع

 /:کنه و نذاره بخوابم

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

توی شرکت نشسته بودم و داشتم قهوه میخوردم ریلکس با 

 آرامشی

 که خیلی وقت بود

واقعا نداشتم در اتاقم که باز شد بدون اینکه بهش توجهی کنم 

 فقط

 اخم کردم کی

ارد اتاق من بشه جز امیر؟میتونست عین خر و  

 امیر_سالم بر مدیرعامل عزیزو گرامی خودم

 بوی مرخصی میاد_

 امیر_چه شامه تیزیم داری به سالمتی

فنجون قهومو روی میز گذاشتم بلند شدم و به سمت مبل های 

 سفید

 رنگ توی اتاقم

رفتم همینکه نشستم امیر هم روبه روم نشست ابرویی باال 

 دادم و

تو همیکم دستامو   

 قالب کردم

امیر امکان داره برای من هر لحظه کاری پیش بیاد خودت _



 که از

 اوضاع آرام خبر داری

 تو باید اینجا باشی به کارا رسیدگی کنی

 امیر_خب یاشار که هست

 اونو که میبینی سرگرم نامزد بازیشه_

 امیر_آرسام من اگه امروز سر موقع نرسم خونه کیانا بیچارم

الگردمیکنه امروز س  

 نامزدیمونه

پوفی کشیدمو دستی به موهام کشیدم امیر هم ضربه آرومی به 

 پاش

 زد

 امیر_برای امشب برنامه چیدم میخوام سوپرایزش کنم به

 خاطرهمین باید برم دنبال

 برنامه هاش اومدم بهت خبر بدم که من شرکت نیستم خودت

 مراقب همه چی باشی

 باشه برو خوش بگذره_

م چه طوره؟امیر_قربونت آرا  

 اونم خوبه یکم بهونه گیریهاش کمتر شده_

امیر_قدر منو ندونستی وقتی بچه منو تو که همین یاشار باشه 

 به

 دنیا اومد من از این



 نازا برات کردم؟

خندم گرفته بود خودشم خندید بلند شدو دستشو روی شونم 

 گذاشت

 فشار خفیفی بهش

 :داد با لحن مهربونی گفت

شبختیتو میبینم خیلی خوشحالم رفیق به امیر_از اینکه خو

 نظرم

 چون کم کم فینگیلی

بهمون اضافه میشه بهتره آدم باشیم و گذشترو فراموش کنیم 

 مثال

 من به پسرت نمیگم

که به من خیانت کردی و زن گرفتی عین یه راز بین منو تو 

 تا ابد

 باقی میمونه منم االن

 از زندگی و شرکتت میرم اما فردا برمیگردم

و بعد خندیدو برای اینکه از فحش های من در امون باشه از 

 اتاق

 بیرون رفت سری به

 نشونه تاسف تکون دادم مطمئنم این بچه دار بشه بچش از

 درودیوار عین خودش باال

میره پوف خدا بهمون رحم کنه همینکه خواستم از روی مبل 



 بلند

 بشم یکهو در اتاقم باز

ا دیدنش اخم کردمشد با تعجب به سمتش برگشتم ب  

منشی_جناب رئیس باور کنید من بهشون گفتم قبلش باید با 

 شما

 هماهنگ کنم گوش

 نکردن

با اخم بهش خیره شدم اما اون از چشماش دلتنگی و غم 

 میبارید که

 پشیزی برام مهم

نبود به سمت منشی که نگران بود برگشتم با لحن محکم و 

 جدیم

 :گفتم

_ لطفا کسی وارد اتاقم نشه میتونید برید خانوم احمدی  

 منشی_چشم

منشی که از اتاقم بیرون رفت به سمت آرمیتا برگشتم هنوز 

 جذابیت

 های دخترونشو

داشت اما چشماش شوروشوق گذشترو نداشت یه طورایی 

 انگار

 فهمیده بود که چه



 غلطی کرده و چیرو از دست داده

با آرمیتا_امروز صبح پشیمون شدم که بیام اما گفتم بهتره 

 ترسم

 روبه رو بشم این حرفی

 بود که خودت همیشه میزدی

من گذشته ای که تو توش باشیرو به یاد نمیارم هر حرفی _

 که

 داری زودتر بزن و از اینجا

 گورتوگم کن

آرمیتا_میدونی دردناک ترین حس دنیا چیه؟اینکه بدونی 

 اشتباه

 عاشق شدی اینکه با

ن برای به خودخواهی های خودت عشقتو از دست بدی م

 دست

 آوردنت حاظر به انجام

 هرکاری بودم

آره دیدم به خاطر خودت چه طور با زندگی چند نفر بازی _

 کردی

 میدونی آرمیتا حتی

لیاقت انتقام هم نداری به نظرم چیزی که آدمارو بیشتر از 

 فحش



 میسوزونه همین بی

 محلی کردنا و سرد گذشتناس

طراف چشمش سرازیر آرمیتا سرشو پاین انداخت اشکاش از ا

 شدن

 اما بی تفاوت رومو

ازش گرفتمو به سمت صندلیم رفتم پشت میز نشستمو خودمو 

 به

 کارم مشغول کردم

آرمیتا_به جایی رسیدم که دیگه نه پول برام مهمه نه غرور 

 حس

 منو هیچکس نداره

 آرسام تو نمیدونی من چه سختی هایی کشیدم

_ د وگرنه دیدی سختی هات به خاطر حماقت های خودت بو

 که من

 چه طوری باهات

رفتار میکردم دنبال چی هستی تو آرمیتا؟نکنه میخوایی زنی 

 که

 دارم ازش بچه دار

 میشمو عاشقشم ول کنم بیام پیش تو؟

آرمیتا_قلبم این انتظارو داره اما عقلم نه نمیخوام اذیتت کنم 

 فقط



 میخوام حرفامو باور

 کنی

 من به حرفات هیچ باوری ندارم_

رومو ازش گرفتمو به کاغذهای جلو دستم دقیق شدم آرمیتا 

 بهم

 نزدیک شد روبه روم

 ایستاد اما من فقط اخمام بیشتر توهم کشیده شد

 آرمیتا_این حالو روزم نمیتونه دروغ بگه آرسام

وقتی آدمایی دوروبرمن که به راحتی میتونن نقاب عوض _

 کنن به

 نظرت عوض کردن

تویی که حیله گرو مکاری میتونهحالو روز کار سختی برای   

 باشه؟

آرمیتا_اینطوری باهام حرف نزن قلبم به اندازه کافی زخم 

 خورده

 هست

از سرجام بلند شدم با عصبانیت بهش نگاه کردم یکم ترسید 

 اما باز

 توی چشماش بغضو

 غم لونه کرد

 میدونی االن هر مرد دیگه ای جای من بود چی کار_



آرام میکرد؟میدونی هر زنی جای  

 بود چه عکس العملی نشون میداد؟میدونی چی سرمون

 آوردی؟دوسال از زندگی

 محرومم کردی دوسال زنم افسردگی داشت میدونی وقتی امیر

 میگفت بعضی وقتا

خودشو تا حد کشت میزد من چه حالی میشدم؟میدونی وقتی 

 میگفت

 زنت عین دیوونه

دیم من چیها شده بود بعضی وقتا شبا رو قبر تو پیداش میکر  

 میکشیدم؟

 آرمیتا_بسه نگو...توروخدا

چرا نگم؟هــــا؟کثافتای لجن هم عذاب وجدان میگیرن؟اگه _

 حافظم

 برنمیگشت چه

طور میتونستی آروم بگیری؟چه طور میخواستی یه عمر 

 کنار

 مردی زندگی کنی که به خاطر

تو حافظشو از دست داده زنش به جنون رسیده؟چه طور تا 

 این حد

ی آرمیتا کهلجن شد  

متوجه نشدم؟هیچ وقت فکرشو نمیکردم تا این حد عوضی 



 باشی

 میگن آدما عوض

میشن اما به نظرم عوضی ها هیچ وقت آدم نمیشن نمونه 

 بارزش

 تویی که جلو رومی

آرمیتا_هرکاری کردم به خاطر خودم بود به خاطر آرامش 

 خودم

 به خاطر عشقی که بهت

طر موقعیت ظاهری و داشتم آره شاید اون اوایل به خا

 اجتماعیت

 باهات بودم به خاطر

پوالیی که برام خرج میکردی اما وقتی ازت جدا شدم فهمیدم 

 دلمم

 بهت باختم دیر

 جنبیدم دیر برگشتم دیر فهمیدم دیر عوض شـــــــــــدم

دستام از شدت خشم مشت شد آرمیتا به شدت اشک میریختو 

 با

 صدای بلندی باهام

حرف میزد روبه روی هم ایستاده بودیمو داشتیم خونخوار 

 بهم نگاه

 میکردیم



آرمیتا_من هنوزم دوست دارم هنوزم میخوامت اما میدونی 

 قلبم دو

 تیکه شده یه تیکش

 میگه آرسام اونورش میگه آرسام نه اون زن داره اون خودش

 عاشقه اون تورو نمیخواد

باز اون یه نصفه بعضی وقتا به حرفش گوش میدم اما یکهو 

 قلبم به

 حرف میاد

اما میدونی قلب من چی میگه؟قلب من نصف نشده از _

 عشقی که

 به آرام و بچه تو

راهم دارم شک ندارم از زندگیم فاصله بگیر آرمیتا یه مرد 

 وقتی

 خونوادش تهدید بشه یه

مرد دیگه میشه نذار مردی بشم که نتونی توی خوابات ببینی 

 خط

 قرمزام خونوادمن

 آرمیتا_داری بچه دار میشی؟مبارک باشه بابا شدن بهت میاد

مشکوک بهش نگاه کردم که بینیشو باال کشیدو دستی به 

 چشماش

 کشید



 آرمیتا_فکر کنم مامان شدن به منم بیاد اما وقتی به خودم نگاه

 میکنم میفهمم هیچ

 وقت نمیخوام مادر بشم چون ازدواج نخواهم کرد

_ نیست االنم بهتره از اینجا بری اینش دیگه به من مربوط  

 آرمیتا_نمیتونی منو ببخشی؟

 به خاطربالهایی که سر آرام آوردی هیچ وقت نمیبخشمت_

 اما من میبخشم_

یکهو هردومون به سمت کسی که این حرفو زده بود برگشتیم 

 با

 دیدن آرام که صورتش

خیس از اشک شده بود چشمام گرد شد آرمیتا هم جا خورده 

 بود

اینجا چی کارآرام   

 !میکرد؟اصال کی وارد اتاق شد که ما نفهمیدیم؟

 آرام_میبخشمت...آرسام هم میبخشتت...فقط از زندگیمون

 برو...توروخدا برو...خواهش

 میکنم ازت

اخمامو توهم بردم هیچ خوشم نمی اومد اینطوری گریه کنه و 

 از

 این عفریته خواهش

م با گریه ادامه کنه یعنی چی اصال خواستم چیزی بگم که آرا



 داد

آرام_نمیخوام باز آرامش زندگیم بهم بخوره...درک 

 کن...خودت

 زنی میفهمی چی دارم

میگم...منو آرسام داریم بچه دار میشیم داریم پسردار میشیم 

 نذار

 زجر بکشیم اذیتمون

نکن این کارای تو عشق نیست آرمیتا داری خودتو گول 

 میزنی

ختی لب زدآرمیتا اشکاش سرازیر شدن به س  

 آرمیتا_پسردار؟دارید پسردار میشید؟

 آرام_آره داریم پسردار میشیم

آرمیتا چشماشو روی هم بستو سرشو پاین انداخت آرام به 

 دیوار

 پشت سرش چسبید

صورتش خیس از اشک شده بود به سمتش رفتم به آرومی 

 دستای

 سردشو گرفتم که با

 چشمای اشکیش بهم نگاه کرد

آرام_نمیخوام باز عذاب بکشم به خدا دوسال کم نبود نمیخوام 

 باز



 داغ ببینم نمیخوام

چیزی تهدیدمون کنه آرسام ببخشش تا ولمون کنه توروخدا 

 آرسام

 این مدت همش

کابوس میدیدم همش نگران بودم به خاطرهمین بهت بهونه 

 زیاد

 نمیگرفتم تا شاید باز

افته عین اون دفعه نزنی بیرون اتفاقی بی  

آروم باش عزیز من گریه نکن اون روزا هیچ وقت تکرار _

 نمیشن

 گریه نکن آرامم برات

 خوب نیست

با عصبانیت به سمت آرمیتا برگشتم که با صورتی خیس از 

 اشک

 داشت بهمون نگاه

میکرد با حسرت به دستام که دستای کوچولوی آرامو گرفته 

 بود

 نگاه کرد این حجم فشار

م خوب نبود اون حامله بود امکان داشت و استرس برای آرا

 برای

 خودش یا بچه تو



 راهمون اتفاقی بیفته

 از اینجا گم میشی آرمیتا یا نه؟_

آرمیتا بینیشو باال کشید کیفشو که روی شونش بود یکم جا به 

 جا

 کرد به سمتمون اومد

روبه روی آرام که داشت گریه میکرد ایستاد چشمای آرمیتا 

 سردو

تمیخی شد به سم  

 برگشت

آرمیتا_میرم از زندگیت از اینجا از این شهر از این کشور تا 

 شاید

 فراموشت کنم اما آثار

 رفتنم بدجور توی زندگیت به جا میمونه

آرمیتا خواست بره که آرام با ترس سریع بازوشو گرفت 

 آرمیتا

 سرد به سمتش برگشت آرام

 :که اشکاش بند اومده بود به سختی لب زد

چیه؟میخوایی چی کار کنی؟ آرام_منظورت  

آرمیتا_نمیخوام کاری کنم هیچ برنامه ای ندارم اما تو لیاقت 

 این

 خوشبختیرو نداری تو



 لیاقت بودن با آرسامو نداری اینو دیر یا زود میفهمی

 :دستام مشت شد از الی دندونام با خشم آروم غریدم

 خفه شو عوضی_

.اصال تو آرام_تو حق نداری اینطوری با من حرف بزنی..

 پیش

 خودت چی فکر

کردی؟ها؟چی فکر کردی؟فکر کردی هرچی بخوایی 

 میشه؟فکر

 کردی هر کاری دلت بخواد

 میتونی بکنی؟نه ایندفعه من نمیذارم...نمیذارم باز زندگیمو بهم

 بزنی...نمیذارم به من به

زندیگم به شوهرم نزدیک بشی تو یه عفریته کثیف 

 هستی...که

 کارات... آخرش...دامن

 گیر...خودت میشه

 آرام پاهاش سست شد سریع خم شدم و گرفتمش تا مانع زمین

 خوردنش بشم از درد

صورتش توهم رفت با نگرانی بهش نگاه کردم که روی 

 زمین

نشست ،به آرومی ضربه ای به صورتش زدم تا هوشیاریشو 

 یه



 وقت از دست

 نده

 آرام...آرام_

 از درد ناله ای کردو چشماشو روی هم فشرد

 آرام_بچم...آرسام...بچم...توروخدا...آیــــــــــی

آرمیتا از اتاق بیرون رفت اون لحظه هیچ کس به اندازه آرام 

 برام

 مهم نبود نعره ای زدمو

احمدیرو صدا زدم که سریع وارد اتاق شدو به سمتم اومد با 

 دیدن

 آرام با ترس لرزید با

 خشم بهش نگاه کردمو داد زدم

_ احمق آمبوالنس خبر کن  

احمدی که بیرون رفت به سمت آرام برگشتم از شدت درد 

 محکم

 بازوهامو فشار میداد

کتمو میکشیدو ناله میکرد امیرو یاشار با هولی وارد اتاق 

 شدن با

 دیدن وضعیت آرام

چشماشون گرد شد سریع به سمتم اومدن امیر به آرومی 

 آرامو



 تکون دادو دستشو فشار

 داد

برش بیمارستان چرا اینجا نشستی؟امیر_آرام...بلندشو ب  

 آمبوالنس خبر کردم_

خودت ببرش تا آمبوالنس بیاد امکان داره اتفاقی بیفته _یاشار

 د زود

 باش

سریع آرامو روی دستم بلند کردمو به سمت در خروجی 

 دویدم به

 خودم فشارش دادم

امیرو یاشار هم به سرعت دنبالم اومدن یاشار زودتر از من 

 به

یدو دکمروآسانسور رس  

 :فشار داد بعد با هولی گفت

یاشار_میرم پارکینگ ماشینو میارم جلو شرکت نگران نباش 

 به

 موقع میرسی

و بعد خودش به سمت پله ها دوید آسانسور که باز شد امیر 

 توی

 درگاه ایستاد با هولی

 :گفت



امیر_نگران نباش من اینجا حواسم به همه چی هست به کیانا 

 میگم

سونهخودشو زود بر  

 بیمارستان کنارش باشه

سری به نشونه باشه تکون دادمو با هولی دکمه بسته شدن 

 درو

 فشار دادم آرام از شدت

درد مینالید حتی روی دستم وول میخورد که باعث میشد به 

 خودم

 فشارش بدم به

آرومی کنار گوشش حرف میزدم تا آرومش کنم از درد زجه 

 میزد

 از خودم بدم می اومد که

نستم براش کاری کنم و مرهمی برای روی دردش باشمنمیتو  

به موقع میرسونمت بچمون چیزیش نمیشه نگران نباش _

 عزیزم

 نمیذارم اتفاقی بیفته

آرام محکم کتمو چنگ زدو کشید آسانسور که باز شد سریع 

 ازش

 بیرون اومدم به سمت

در ورودی شرکت رفتم که در ریلی شیشه ای برام باز شد 



 دویدم

 بیرون که همون لحظه

یاشار جلوی پام محکم روی ترمز زد با احتیاط طوری که 

 آرام

 آسیبی نبینه صندلی عقب

 گذاشتمشو خودمم کنار دستش نشستم

زیر لب اسم خدارو آوردم تا به زنم آرامش بده آرام حرکاتش 

 تغییر

 کرده بود دیگه از

د شدت درد کتمو نمیکشید به بازوم چنگ میزد لباسمو میکشی

 یه

 طورایی انگار

میخواست اینطوری خودشو آروم کنه انگار دردش هرلحظه 

 داشت

 بیشتر میشد که همین

باعث میشد بیشتر نگران بشم به خودم فشارش دادم صدای 

 زجش

 برام غیرقابل تحمل

 بود

 یاشار یکم تندتر_

 یاشار_داداش از این تندتر اونم توی خیابونای تهران معجزس



ه کردم که یاشار عصبی درحالیکه داشت لعنتی زیر لب زمزم

 به

 جی پی اس نگاه میکرد

 :گفت

یاشار_بلوار داره ترافیک میشه یه بیمارستان آزاد نزدیکمون 

 هست

 جادش خلوته ببرمش

 اونجا؟

 مهم نیست یاشار هر جایی میری برو فقط زود برسیم_

 ...آرام_آر...آرسام...ب...بچم...بچمون

_ .هیچیش نمیشههیچیش نمیشه...تو نترنس..  

یاشار که ایستاد سریع درو باز کردم و سریع به سمت 

 بیمارستان

 دویدم تا

حالو روز آرامو دیدن سریع برام برانکارد آوردن دکتر باال 

 سرش

 اومد معاینش کرد آرام از

درد به خودش میپیچید که باعث میشد هرلحظه کالفه ترو 

 نگران

 تر از قبل بشم

ید وقت زایمانشهدکتر_اتاق عملو آماده کن  



با تعجب به دکتر نگاه کردم زایمان؟اونم االن؟آرام فقط هفت 

 ماهش

 بود اصال وقت

 زایمانش نبود

آرامو سریع بردن به سمت دکتر رفتم و صداش زدم تا اینکه 

 به

 سمتم برگشت و توجهشو

 بهم داد

 خانوم دکتر خانوم من هفت ماهشه برای زایمان زود نیست؟_

اید از بچه عجولتون بپرسید نگران نباشید بهدکتر_اینو دیگه ب  

 موقع رسوندینش برید

 پذیرش کارای خانومتونو بکنید

 به سمت یاشار رفتم که کالفه داشت با یکی حرف میزد

یاشار_آدرسو برات میفرستم فقط زودتر کیانارو برسون فکر 

 نکنم

 بذارن آرسام بره تو

 یاشار بیا برو پذیرش کاراشو بکن من برم دنبالش_

یاشار کمی موبایلو از گوشش فاصله داد معلوم بود داره با 

 امیر

 حرف میزنه

 یاشار_باشه داداش تو برو نگران نباش کاراشو خودم میکنم



خیالم از کارای پذیرش که راحت شد سریع به سمتی که 

 آرامو برده

 بودن رفتم خواستم

بشم که سریع به پرستار جلومو گرفت با  وارد اون بخش

 عصبانیت

 بهش نگاه کردم

 نمیتونید به این بخش وارد بشید_

 شوهرشم_

شرمنده فقط خانوما میتونن به مادر یا خواهرش بگید اونا _

 میتونن

 همراهیش کنن

با حرص بهش نگاه کردم دستام از شدت خشم مشت شد 

 عصبی

 چنگی توی موهام

تم کالفه مشتی به دیوار زدم روی کشیدمو ازش فاصله گرف

 صندلی

 نشستم حاال چی کار

میکردم ما اصال آمادگی نداشتیم دکترش گفته بود که بچه نه 

 ماهه

 به دنیا میاد

میترسیدم برای خودش یا پسرمون اتفاقی بیفته صدای قدمایی 



 که

 داشت به سمتم

میدویدو شنیدم با دیدن کیانا که یه ساک آبی روی دوشش بود 

عسری  

 بلند شدم یکم

 نفس نفس زدو بهم نگاه کرد

 کیانا_کجاست؟بردنش تو؟

 آره نمیذارن من برم تو،برو مراقبش باشی کیانا لطفا باشه؟_

 کیانا_باشه باشه تو نگران نباش من کنارشم

کیانا سریع رفت تو با نگرانی دستی توی موهام کشیدم امیر 

 به

 سمتم اومد به آرومی

 دستاشو روی بازوم گذاشت

امیر_آروم باش پسر یکی باید تورو آروم کنه نگران نباش 

 دکتر

 چی گفت؟

گفت به موقع رسوندینش قرار نبود هفت ماهه به دنیا بیاد _

 امیر

 نگران هردوشونم

یاشار_اتفاقی نمی افته خیلی از بچه ها هفت ماهه به دنیا میان 

 خود



 آرام هم هفت

 ماهه به دنیا اومده

نیا اومدم ببین از توام سالمترمامیر_منم هفت ماهه به د  

 پوفی کشیدمو روی صندلی های گوشه سالن بیمارستان نشستم

 دستمو توی موهام فرو

بردمو به آرومی با پام روی زمین ضرب گرفتم دستام از 

 شدت

 خشم مشت شد اگه اون

لعنتی نمی اومد و زنم چشمش بهش نمیخورد اینطوری نمیشد 

 امیر

 یکم اخم کردو کنارم

 نشست

امیر_احمدی میگفت قبل از آرام یه زن تو اتاقت بوده کی 

 بود؟

 آرمیتا_

 امیرو یاشار هردوشون جا خوردن مختصر ماجرارو براشون

 تعریف کردم که باعث شد

 هردوشون حسابی اخماشونو توهم ببرن

 امیر_من آخرش یه بالیی سر این زنیکه میارم

 یاشار_میگم به گلنار هم بگم بیاد؟

فکر نکنم بذارن دونفر همراه داشته باشه اونکه هنوز زن _



 رسمیت

 نشده نکنه خونوادش

 خوششون نیاد

یاشار_اینطوریام نیست من عقدش کردم داداش به خاطر آرام 

 که

 میگفت من با این

شکم نمیام تو مراسمت عروسیمونو عقب انداختیم اون دختره 

 االن

 مال منه نه

 خونوادش

داری جلوی باباشو اون سه تا داداشاش  امیر_اینو اگه جرات

 بگو

یاشار دستی پشت گردنش کشیدو خندید اونم کنارم نشست و 

 هرسه

 نفرمون منتظر این

 بودیم که یکی از اون در بیاد بیرون و بهمون خبر بده

 امیر_حاال اسمشو میخواید چی بذارید؟

 یاشار_بذار به دنیا بیاد فعال

روپسر باهم ازدواج نکردن امیر_االن که اینطوری نیست دخت

 اسم

 بچه هاشونم انتخاب



 کردن

 :به سمتش برگشتمو به آرومی گفتم

میخوایم اسمشو بذاریم رامین آرام این اسمو خیلی دوست _

 داره

 یاشار_سلیقشم خوبه اسم قشنگیه...رامین عمو بیا اینجا

 ببینم...رامین نکن...رامین

میچرخه بشین...رامین اونو نخور جیزه...نه به زبون  

امیر_رامین مامانتو دوست داری یا بابات؟...رامین منو 

 دوست

 داری یا یاشارو؟...رامین

چی میخوری؟رامین چی کار میکنی؟...آره به نظر منم 

 میچرخه

 یاشار_رامین تهرانی...مهندس نمونه

 امیر_شاید بخواد دکتر بشه

 یاشار_خب دکتر نمونه

هش نمیخورهامیر_اگه بخواد کارگر بشه اصال اسمش ب  

به سمت امیر برگشتم که وقتی دید دارم بهش نگاه میکنم یه 

 ابروش

 باال پرید

امیر_چیه؟نباید که همه بچه ها مهندس دکتر بشن مملکت به 

 کارگر



 هم نیاز داره همین

ساختمونای خودمون میتونه اونجا کار کنه خودمم هواشو 

 دارم

و با چپ چپ بهش نگاه کردم که خندید رومو ازش گرفتم

 نگرانی

 که توی وجودم بود به

کف سالن سفید خیره شدم من نگرانم اون وقت این داره باز 

 چرتو

 پرت بهم میبافه

 یاشار_پدرش مهندس مادرش روانشناس اونوقت بچه کارگر

 بشه؟اونم بچه آرسام؟نوچ

 نوچ اصال با عقل جور در نمیاد

 امیر_شاید اونقدر لوسش کردیم یه آقازاده مفت خور دراومد

این اتفاق نمی افته منو آرام همچین بچه ای تربیت نمیکنیم _

 تو

 نگران بچه های آینده

 خودت باش

امیر_از خدا که پنهون نیست از تو چه پنهون من بچه دار 

 بشم از

 همون هفت سالگی

د هم خرج میفرستمش خودش کار کنه هم با جربزه در میا



 خودشو

 در میاره هم مفت

 خور در نمیاد

 یاشار_اگه دختر در اومد چی؟

امیر_قضیه دختر فرق میکنه اون که دیگه جاش همیشه روی 

 پای

 باباشه

 کیانا میکشتت_

امیرو یاشار خندیدن خودمم تک خنده ای کردم منو امیر 

 عاشق

 دختر بودیم اما یاشار

هم دوست داشتم  برعکس ما عشق پسر بود هرچند من پسر

 اما دلم

 میخواست اولین

بچم دختر باشه دخترا بیشتر بابایی بودن که همین باعث 

 عالقه من

 میشد اما حاال که

 پسردار شده بودیم شاکر خدا بودم چون بچمون سالم بود و از

 طرفی پشتوانه مادرش و

 (:شرکت من میشد

ا امیر_من اگه اولین بچم پسر بشه یه شب زنمو میترسونم ت



 بچرو

 بندازه اونقدر این کارو

 میکنم تا بچم دختر بشه نظرت چیه آرسام؟اینطوری پسر توهم

 دومادم میشه

مطمئن باش این کارو نمیکنی بذار کاکل زری من به دنیا _

 بیاد

 عاشق پسر میشی

امیر خندید که همون لحظه در اتاق باز شد سریع بلند شدیمو 

 به

 سمت دکتر رفتیم دکتر

سه تا چشماش گرد شد سوالی بهمون نگاه کردبا دیدن ما   

 دکتر_کدومتون پدر بچه اید؟

 خواستم بگم من که امیر سریعتر از من به حرف اومد

 امیر_من عمو بچه هستم بچمون سالمه؟

دکتر_بله یه پسرکوچولوی خوشگل ماشاهلل هزارماشاهلل 

 چشماشم

 رنگیه اما چون یکم

ه به پدرش خبر بدید عجله داشته باید یه مدت مهمون ما باش

 که

 بچش به دنیا اومده

 من پدرشم خانومم چی؟حالشون چه طوره؟_



 دکتر که یکم گیج شده بود عینک روی بینیشو جابه جا کرد

دکتر_حال خانومتونم خوبه نگران نباشید در یک کالم 

 هردوشون

 سالمن

 ناراحتی خاصی داره که باید توی دستگاه بمونه؟_

کردیم میفهمیم ولی ناراحتی زیاد  دکتر_اینو وقتی معاینش

 مهمی

 نیست فقط یه

 حدسیاتی زدیم که امکان داره قلبش سوراخ باشه

با ناباوری بهش نگاه کردم امیرو یاشار هم حسابی قیافه 

 هاشون

 نگران شده بود از درون

 لرزیدم

 چی؟قلبش؟قلبش سوراخ باشه؟_

دکتر_نمیتونیم به قطعیت این حرفو بزنیم باید جواب 

 آزمایشاش بیاد

 فعال بهتره به

 مادرش چیزی نگید

با رفتن دکتر کالفه دستی توی موهام کشیدم اگه اون آرمیتا 

 لعنتی

 نبود فشار آرام



اینطوری باال نمیرفت اینطوری حرص نمیخورد که بچه 

 زودتر از

 موقع به دنیا بیادو این

یادبال سرش ب  

 امیر_گفتن فقط یه حدسه

 اگه واقعی باشه چی؟_

یاشار_خدا بزرگه پسر تو فعال باید خوشحال باشی که بچت 

 سالمه

 تازه آرامم حالش خوبه

امیر_این جغلرو کی بیرون میارن ما ببینیمش دلم آب شد ای 

 بابا

 از همین االن گفته

باشم آوردنش من اولین نفر بغلش میکنم خودمم تو گوشش 

 اذان

 میگم

 تو اصال بلدی اذان بدی؟_

امیر با حرص بهم نگاه کرد که تک خنده مردونه ای کردمو 

 رومو

 ازش گرفتم

 یاشار_من برم شیرینی بخرم به گلنار هم خبر بدم

 (آرام)



پشت شیشه ایستاده بودمو با چشمای اشکی داشتم به پسر 

 کوچولوی

 توپولوم نگاه

عی میکردم میکردم بغض بدی بیخ گلوم بود که همش س

 جلوشو

 بگیرم چشمای رنگی

خوشگلشو بسته بود به آرومی دستمو روی شیشه گذاشتم 

 اشکام

 سرازیر شدن

 رامین...مامان_

چشمامو روی هم بستم که باعث شد سیل اشکام روی گونم 

 روون

 بشه ،هق هق کردم قلب پسر کوچولوم سوراخ بود درسته

ال ببریمش قضیه جدی نبود اما به خاطرهمین نمیذاشتن فع

 خونه

 همه اینا تقصیر منه...منه لعنتی_

آرسام_این حرفو نزن نفس من...حالش که خوبه نگاش 

 کن...دیدی

 که خوب شیر خورد

 چی کارش کنیم آرسام؟من نمیتونم اینجا تنهاش بذارم_

آرسام_دکتر گفت که نمیذارن اینجا بمونیم،نگرانش نباش 



 خانوم

 من،االنم خوابیده نگاش

وباره فردا میایم پیشش،باشه؟کن،بذار د  

 من امشب خوابم نمیبره_

 آرسام_منم نگرانشم ولی چاره ای جز این نداریم آرام سه شبه

 خواب نداری عزیز من

ببین چه قدر ضعیف شدی تو باید خودتو تقویت کنی دو روز 

 دیگه

 که پسرمون میاد

 خونه بتونی هم به اون برسی هم به شوهر عزیزت

به آرومی نگاهمو به سمت رامین چرخوندمو بینیمو باال 

 کشیدم

 آرسام راست میگفت

شیرمم کم بود باید خودمو تقویت میکردم آرسام به آرومی خم 

 شد

 :اروم گفت

آرسام_درضمن این مدت به پدر پسرتون کم محلی زیاد 

 کردی

 حواسم هستا نکنه نو که

 بیاد به بازار شوهر فراموش میشه

_ نزن خب نمیتونم نگرانیمو نسبت بهش پنهون کنماین حرفو   



آرسام_من فدای نگرانیت بشم عزیز دلم بیا برگردیم خونه 

 فردا

 خودم میارمت پیشش

 باشه؟

 باشه بریم_

آخرین نگاهو که بهش کردم همراهه آرسام از بیمارستان 

 خارج

 شدیم سوار ماشین که

در شدم به سمت بیرون برگشتم برای به دنیا اومدنش چه ق

 هیجان

 داشتیم قرار بود

اولین شب پیش ما باشه اما بقیه شباش یا رامین پیش 

 امیروکیانا

 باشه یا اونا خونه ما

تلپ باشن ولی حاال بچم تو اون دستگاه بود بغض بدی بیخ 

 گلوم

 نشست حس گرفتن

دستام باعث شد چشمامو روی هم ببندم آرسام دستمو توی 

 دستاش

 گرفته بودو جدی

دگیشو میکرد دلم میخواست یکم باهام بحث میکرد داشت رانن



 که

 همه اینا تقصیر منه

اینطوری از بار عذاب وجدان روی دوشم کمتر میشد ولی 

 هیچی

 نمیگفت حتی منو هم

 مقصر نمیدونست

 آرسام_بریم خرید؟نتونستم هنوز چشم روشنی پسرمونو بگیرم

 پس اونهمه شکالت و ترشی چی بود؟_

د االنم باهم میریم یه چیزی باب میل آرسام_اونا فرق میکر

 خودت

 میخریم تا هم یه هوا

به کلت بخوره و هم اینکه از این حالو هوا بیرون بیایی از 

 فردا

 دیگه نمیخوام آرام

 شیطونم اینطوری باشه

 فردا مرخصش میکنن؟_

 آرسام_دکتر گفت دو روز دیگه بمونه بهتره آرام جان براش

 پرستار خصوصی گرفتیم چرا

نقدر نگرانی؟دیدی که خوب بهش میرسن و مراقبشن کم ای

 پول

 بهشون نمیدن که در



 قبال پسرمون بی تفاوت باشن

 اما من میخواستم خودم کنارش باشم_

آرسام پوفی کشید رومو ازش گرفتمو به بیرون خیره شدم 

 دستی به

 روی قلبم کشیدم با

 بغض به آرومی زمزمه کردم

_ نکاش قلب من سوراخ میشد نه او  

دستامو جلوی صورتم گرفتمو زدم زیر گریه آرسام گوشه 

 خیابون

 ایستاد دستاشو به سمتم

 آوردو شدت اشکام بیشتر شد هیچ وقت خودمو

نمیبخشیدم تقصیر من بود که مراقبش نبودم اینطوری شد 

 وگرنه

 پسرم قرار بود سالم به

 دنیا بیاد نه با یه قلب سوراخ

 (آرسام)

نعره ای زدم که تن همشون لرزید سعی در آروم کردنم 

 داشتن اما

 هیچ کس نمیتونست

 با عصبانیت روبه پرستار مسئول پسرم نعره زدم

 یعنی چی بچم نیســـــــــــت_



پرستاره که حسابی هول کرده و ترسیده بود یکم ازم فاصله 

 گرفت

 از شدت خشم

زدم زیر دستشمیلرزیدم نگهبان یکم آب برام آورد که محکم   

 دستامو محکم روی میز

 کوبیدمو روش خم شدم

 چهارساعت وقت دارید بچمو پیدا کنید پیداش نکنید این_

 بیمارستانو روی سرتون خراب

 میکنــــــــــــم

در اتاق باز شد با ورود رئیس بیمارستان اخمامو بیشتر توهم 

 بردم

 توی چهرش که سعی

کنه نگرانی موج میزد با  میکرد عادی باشه و بتونه منو آروم

 خشم

 به سمتش رفتم روبه

 روش ایستادمو داد زدم

تو چه جور رئیسی هستی که روی چیزی کنترل نداری _

 هان؟کی

 پاسخگو بچه گمشده

 منه؟بچم فقط ده روزشه میفهمیــــــــــــد

شما آروم باشید جناب تهرانی ما همینکه از موضوع مطلع _



 شدیم

 به پلیس خبر دادیم و

ا شما تماس گرفتیم مام نخواستیم یه همچین اتفاقی بیفتهب  

که نخواستین آره؟اصال پرستار مسئول این بخش اون موقع _

 که

 میان بچه منو از توی

دستگاه برمیدارن کدوم گوری بوده؟چه طور وقتی مادرشو 

 میاوردم

 با هزار زورو بدبختی

ی میذاشتید بره تو بچشو ببینه اونوقت یه غریبه به راحت

 میتونه بیاد

 تو اتاق؟...من از

 همتون شکایت میکنم همتون توی این کار دست داشتید

با ورود مامور با اخم به سمتشون برگشتم امیرو یاشار هم 

 سریع با

 هولی پشت سر

مامورها وارد اتاق شدن مسئول بخش و بقیه مشغول توضیح 

 دادن

 ماجرا شدن عصبی

برمیداشتم چه طوری  چنگی توی موهام کشیدمو توی اتاق قدم

 به



 آرام خبر میدادم که

بچتو دزدیدن؟چه طوری بهش میگفتم که گم شده؟اصال باید 

 بهش

 میگفتم؟

 امیر_یعنی چی آخه؟این حرف با عقل جور درمیاد اصال؟

به سمتشون برگشتم ببینم دارن چی میگن از شدت خشم 

 میلرزیدمو

 لبامو محکم روی

و خفه کنم تا یکم آروم بشمهم فشار میدادم دلم میخواست یکیر  

آقا به خدا من دروغ نمیگم چند لحظه رفتم بیرون برگشتم _

 بچه تو

 دستگاه نبود

همینکه فهمیدم فورا خبر دادم من توی این قضیه هیچ نقشی 

 ندارم

 االن بچه ده روزه من گم شده من باید یقه کیرو بگیرم؟قسم_

 میخورم پیداش نکنم

 همتونو به خاک سیاه میشونم حاال میبینید

آقا آروم باشید ما همه تالش خودمونو برای پیدا کردن _

 بچتون

 انجام میدیم

یاشار_جناب سروان بهتر نیست به پایانه های هواپیما و 



 مسافربری

 ها اطالع رسانی

 کنید؟شاید بخوان بچرو از تهران یا حتی از ایران خارج کنن

_ اشتیم احتماال یا غریضه شخصی وسطه ما از این موردا د

 یا بحث

 قاچاق

 چنگی توی موهام زدمو چشمامو روی هم بستم چرا بچه من

 آخه؟چرا باید دقیقا دست

روی بچه من بذارن؟اینهمه نوزاد توی دستگاه بود باید حتما 

 می

 اومدن بچه منو از توی

 دستگاش بیرون میاوردن؟

خصی وسط باشه امیر_راست میگه آرسام احتماال غریضه ش

 بحث

 همین خصومت و

 انتقام این حرفا

مشکوک بهش نگاه کردم که اخماش توهم بود این داشت یه 

 چیزایی

 به من میفهموند

 منظورت چیه؟_

 یاشار_آرمیتا



با ناباوری بهش نگاه کردم یه قدم عقب رفتم مامورها 

 مشکوک

 نگاهشون بین منو اون

دیگه تا این حد جرات دوتا در تبادل بود این امکان نداره نه 

 نداره

 که بیاد به بچم نزدیک

 بشه و اونو بدزده اینطوری خودش توی دردسر می افتاد

 منظورت اینه اون اومده بچمو دزدیده؟_

امیر_هیچی از اون زنیکه بعید نیست خودتو یادت 

 رفته؟دوسال

 مارو به عذات نشوند

 دیگه دزدیدن یه بچه براش کاری نداره

_ دارید حرف میزنید؟به کسی مضنون شما درباره چی 

 هستید؟

امیر و یاشار شروع کردن به توضیح دادن ماجرا سریع از 

 اتاق

 بیرون زدمو موبایلمو از

توی جیبم درآوردم شماره آرمیتارو که اون دفعه باهاش بهم 

 پیام

 زده بودو گرفتم اما

جواب نداد دندون قرچه ای کردم و دوباره تماسو گرفتم اما 



 باز

نداد دستام از جواب  

شدت خشم مشت شد موبایلو توی جیبم گذاشتم که همون لحظه 

 باز

 موبایلم لرزید با

دیدن اسم آرام چشمامو روی هم بستمو روی صندلی های 

 گوشه

 سالن نشستم موبایل

توی دستم میلرزید و صداش روی اعصابم بود نه میتونستم 

 رد

 تماس بزنم نه اینکه

جوابشو بدم بهش چی میگفتم؟اصال چه طوری بهش خبر 

 میدادم که

 چیزیش

نشه؟تماس قطع شد یاشار به سمتم اومدو کنارم نشست امیر 

 هنوز

 داخل بودو داشت

 باهاشون حرف میزد

 یاشار_چه طوری به آرام خبر بدیم؟اون بفهمه سکته میکنه

 لبامو روی هم فشار دادم موبایل یاشار زنگ خورد به سمتم

 برگشت تو چشماش نگرانی



 و حتی ترس موج میزد

 یاشار_آرامه...جواب بدم؟

زنگ زد به من جوابشو ندادم حتما به خاطرهمینه به تو _

 زنگ

 زده

یکهو امیر توی درگاه اتاق ایستاد به سمت یاشار برگشتو با 

 اخمایی

 که حسابی توهم بود

 :گفت

زنگ امیر_آرام بهم زنگ زد نتونستم جوابشو بدم تو بهش 

 بزن

 ببین چی کار داره من

 دارم باهاشون حرف میزنم

 دستامو جلوی صورتم گرفتم امیر دوباره وارد اتاق شد یاشار

 تماسو برقرار کرد بغض

مردونه ای بیخ گلوم بود اما اجازه به شکستنش نمیدادم 

 احساس

 میکردم تازه پسرمو از

 دست دادم اما نباید میذاشتم همسرمم از دست بدم

آره عزیزم بچه کوچولو که نیست توی جلسس...فدات یاشار_

 باشه



 بهش میگم...نه امیر

 هم رفته بیرون حتما صداشو نشنیده تو چرا اینقدر نگرانی

 حاال؟...چیزه منم نمیتونم بیام

 دنبالت بیارمت بیمارستان

یکهو به سمت یاشار برگشتم که یکم هول کرده بود وای یادم 

 نبود

 بهش گفته بودم

میرم دنبالش بیارمش بیمارستان حتما به خاطر  ساعت ده

 همینه

 زنگ زده بود

یاشار_خب چیزه خودش میاد دنبالت آخه من به گلنار قول 

 داده

 بودم ببرمش بیرون بازم

 شرمنده آرام...کاری نداری؟...باشه حتما خدافس

 یاشار تماسو قطع کرد کالفه به سمتم برگشت

میری دنبالش یه پیامی  یاشار_داره میگه آرسام بهم گفته ده

 چیزی

 بهش بده که نمیتونی

 فعال بری دنبالش وگرنه خودش بلند میشه میاد اینجا

عصبی چنگی توی موهام زدم با بیرون اومدن امیرو 

 مامورها



 همراهه یاشار از سرجامون

بلند شدیم مامور با رئیس بیمارستان و امیر درحال حرف 

 زدن بود

 درخواست چک

بسترو داده بودن به سمتشون رفتم مامور به دوربین های مدار

 سمتم

 برگشت

نگران نباشید پیداش میکنیم االنم شما یا آقای راد با ما بیاید _

 آگاهی

 یه شکایت

 تنظیم کنید بهتره پدر بچه بیاد

من پدرش هستم آقای راد دوستم هستن میشه ایشون از _

 طرف من

 برای شکایت بیان

 من برم منزل یه طوری ماجرارو به همسرم بگم؟

به نظرم بهتره فعال به همسرتون چیزی نگید شاید تا همین _

 امشب

 تونستیم پیداش

 کنیم شما بیاید بهتره

امیر_تو برو آرسام من کیانارو میفرستم پیش آرام یکم باهم 

 باشن



 خودم بهش زنگ

تونی میزنم میگم که چند تا جلسه برات جور شده فعال نمی

 برگردی

 خونه عصر میری

 دنبالش

اگه تا عصر پیدا نشد چی؟هرلحظه امکان داره خودش _

 بلندشه بیاد

 بیرون

یاشار_این کارو نمیکنه اوضاع خوبی نداره آرسام به 

 خاطرهمینه

 از من خواست برم

 دنبالش مطمئن باش خودش نمیاد

 (آرام)

 در خونه که باز شد با استرس سریع به سمتش برگشتم با

 دیدن

 آرسام که قیافش پکرو

 عصبی بود چشمام گرد شد

 این دیگه چه قیافه ایه؟نکنه خسته ای نمیتونی منو ببری_

 بیمارستان اینطوری داری برام

 نقش میایی؟

آرسام نگاهشو به سمتم آورد یکم به اطراف نگاه کرد بعد 



 دوباره به

 سمت من برگشت

 آرسام_کیانا کو؟امیر میگفت اومده اینجا

_ ین چند دقیقه پیش رفت خودم فرستادمش گفتم االناست هم

 تو بیایی

 میریم

 بیمارستان االن سریع خودمو آماده میکنم

خواستم به سمت پله ها برم با حرفی که آرسام زد خشکم زد 

 با

 تعجب به سمتش

 برگشتم

 آرسام_نمیتونیم بریم

 چرا اونوقت؟_

مهآرسام_زنگ زدم به بیمارستان گفتن وقت مالقات تمو  

وقت مالقات؟آرسام من مادر اون بچم باید بهش شیر بدم _

 مالقات

 چی؟اوندفعه ساعت

 ده شب بود رفتیم پیشش اصال بهونه خوبی نبود

آرسام کالفه دستی توی موهاش کشید به سمتم اومدو روبه 

 روم

 ایستاد احساس میکردم



یه اتفاقی افتاده که اینطور نگرانو کالفس حتما جلسه های 

 امروزش

ونطور که میخواستها  

 جلو نرفته

 آقایم نتونستی با اون شرکته قرارداد ببندی؟_

 آرسام هنوز سرش پاین بود

 چشماش بیشتر پر از غم شد

االن که میریم شیر خوردن رامینو میبینی خستگیت از تنت _

 بیرون

 میره خدا بزرگه باید

 خیلیم منتتو میبردن

 آرسام_آرام...باید یه چیزی بهت بگم

 چی عزیز دلم؟نمیشه توی راه بهم بگی؟_

 ...آرسام_بچمون...یعنی رامین

آب دهنمو با ترس قورت دادم که آرسام چشماشو به آرومی 

 روی

 هم بستو بازش کرد بعد

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد

آرسام_رامینو نمیتونیم ببینیم امروز با دکترش حرف میزدم 

 میگفت

 جواب آزمایش



گس این مدت نباید شیر مادرشو بخوره دومش چند روز دی

 نباید از

 دستگاه هم خارج

 بشه توی روند جواب آزمایشش تاثیر داره

 خب...خب میریم از پشت شیشه نگاهش میکنیم من...من دلم_

 براش تنگ شده

آرسام...لطفا بریم باور کن بهونه اینکه بغلش کنمو نمیگیرم 

 فقط از

 پشت شیشه

ارن به اون بخش بریم میدونم الکیآرسام_گفتم که...کال نمیذ  

 میریمو برمیگردیم درک کن

 آرام این روزا تموم میشه اونوقت همش تو بغل خودته پیش

 خودمون ولی سالم سالم

پسر من سالمه خودت همیشه میگی..اون چیزیش نیست _

 مگه

 نمیگی زیاد جدی

 نیست؟مگه نگفتی سه سالش شد میبریش انگلیس تا عملش

زیادکنن؟دوستت گفت   

 جدی نیست بیارینش انگلیس خودش عملش میکنم

 آرسام_آره هنوزم میگم تو نیازی نیست نگرانش بشی

بغض کردم اشکام سرازیر شدنو روی دسته مبل نشستم آرسام 



 به

 سمتم اومد مقابلم روی

زانوهاش خم شد دستشو به سمت چشمام بردو اشکامو پاک 

 کرد

 دستامو توی دستاش

 گرفت

_ رسام...چرا اینقدر ظالم شدی...چه طور خیلی بد شدی آ

 دلت میاد

 منو نمیبری پیش

بچم؟داری برام بهونه میاری چرا چون خسته ای حوصله 

 نداری

 اینهمه مسافتو رانندگی

کنی؟...توروخدا بریم به خدا برگشتیم تا هروقت بخوایی 

 ماساژت

 میدم فقط بریم...من

 دل تو دلم نیست باز اون چشماشو ببینم

تم حالماشک ریخ  

خیلی بد بود چرا کسی مثل آرسام که شوهرم بود درکم 

 نمیکرد؟

 آرسام_شام بخوریم؟

 من گشنم نیست برات گرم میکنم_



آرسام_حاال که میبینم منم گشنم نیست میرم یه دوش میگیرم 

 بعد

 میام باهم بشینیم

 فیلم ببینیم نظرت چیه؟

با چشمای اشکیم بهش خیره شدم چرا احساس میکردم اون 

 چشمای

 مشکی نافذش

دارن یه چیزایرو ازم پنهون میکنن؟آرسام دستی به صورتم 

 کشید

 لبخند غمگینی بهم زدو

 به آرومی زمزمه کرد

آرسام_هر سختی باآلخره تموم میشه مهم اینه منو تو کنار 

 همیم

 مگه نه؟

_ خبپس..پس پسرمون چی؟اونم هست   

 آرسام_اونم هست...اونم تو قلبمونه

چرا داری با حرفات منو میترسونی؟باید بگی کنارمون نه _

 تو

 قلبمون

 آرسام_سه روز...تا سه روز تحمل کن قول میدم پسرمونو

 برمیگردونم خونه



 یعنی چی؟_

آرسام_تا سه روز ازم نخواه ببرمت بیمارستان چون نمیذارن 

 گفتن

 جواب آزمایشش بیاد

م برش گردونم خونهمیتون  

بینیمو باال کشیدم که آرسام دستی به موهام کشیدو پشت گوشم 

 زد

 یعنی نباید توی این سه روز ببینمش؟_

 آرسام_نه عزیز دلم،نه خانوم خونم،نه

 چر اینقدر کالفه و بهم ریخته ای؟_

 آرسام_خستم...فقط همین

 (آرسام)

امیرو  عصبی در اتاقو باز کردمو وارد اتاقم شدم پشت سرم

 یاشار

 هم که اوضاع بهتر از

من نداشتن اومدن تو با بدبختی بحث کارو جلو کشیدیم و 

 تونستیم

 از عوارضی آرام رد

بشیمو بیایم تو اتاق چهار روزه میگذره اما بچم هنوز پیدا 

 نشده

 انگار آب شده رفته تو



 زمین

 یاشار_یکم مراعات کن آرام شک میکنه این چه وضعیه

_ ونم تحمل کنم باید به آرام بگم اینطوری نمیشهمن دیگه نمیت  

 امیر_یکم دیگه صبر کن

 صبر کنم؟چه قدر هرشب بهش دروغ بگم؟ها؟چه قدر؟_

یاشار_عجیبه دوربین مدار بسته ها چیزی نشون نداده ردی 

 ازش

 نیست انگار آب شده

 رفته تو زمین آخه مگه میشه

 تازه بچم از دستم رفت_

ای روی پام زدم امیر هم کنارم کالفه روی مبل نشستم ضربه  

 نشست سعی میکردیم آروم

 حرف بزنیم تا آرام چیزی نفهمه هرچند اون طبقه پاین بود

 نمیتونست صدامونو بشنوه

 اما احتیاط شرط عقل بود

امیر_این حرفو نزن خدا بزرگه پیداش میکنیم همینطور الکی 

 که

 نیست

  غوز میشهیاشار_فعال آرام نباید بفهمه اینطوری غوز باال

 چه طوری بهش بگم خدا_

 امیر_نباید حرفی بزنیم بفهمه بچرو دزدیدن سکته میکنه



یکهو صدای شکستن چیزی که از پشت در بلند شد باعث شد 

 بلرزم

 به سمت در یورش

بردم آرام سرش پاین بودو داشت به سینی که از دستش افتاده 

 بود

 نگاه میکرد لرزید

لرزیدم سرشو باال آورد چشماش گرد شده بود با نگرانی بهش 

 نگاه

 کردم

 آرام_براتون...کیک...چایی...آوردم

 مهم نیست عزیزم فدای سرت دست نزن خودم جمع میکنم_

آرام به آرومی از کنارم به داخل اتاق خم شد به اون دوتا نگاه 

 کرد

 با لحن مبهوتی که

وشه چشمش گفتهمزمان شد با چکیدن یه قطره از گ : 

آرام_امیر...یه بار...یه بار دیگه...اون..اون جملتو..تکرار 

 کن

به سمت امیر که حسابی هول کرده بود برگشتم به آرومی از 

 روی

 شیشه ها رد شدمو

 یکم عقبش بردم آرام با ترس بهم نگاه میکرد لرزید



آرام_بریم بیمارستان...گفتی سه روز اما شد چهار 

 روز...میخوام

نمش...نذاشتن جیغوببی  

 داد میکنم میذارن...بریم...دیگه نمیتونم تحمل کنم

 آرام آروم باش باید دربارش حرف بزنیم_

 آرام_باشه حرف میزنیم اما تو راه من باید امروز بچمو ببینم

 فهمیدی؟

با دادی که زد عصبی چنگی توی موهام کشیدم آرام با 

 عصبانیت

 روبه روم ایستاد

د که باعث شد به سمتش برگردمدستشو سمت یقم بر  

 آرام_نذاری برم بیمارستان قسم میخورم هیچ وقت نمیبخشمت

 هرجور شده من امروز

 میرم بیمارستان پسرمو میبینم و توهم نمیتونی جلومو بگیری

 :آرام برگشت که بره سریع گفتم

 رامین بیمارستان نیست_

یرو آرام لرزید خشکش زد اما هنوز به سمتم برنگشته بود ام

 یاشار

 هم بیرون اومدنو کنارم

 ایستادن وقتی سکوتمو دید به سمتم برگشت رنگش پریده بودو

 میلرزید به آرومی



 خودشو به نرده ها گرفت آب دهنشو قورت داد

 آرام_نیست؟پس کجاست؟

 ...آرام_

 آرام_بچم کجاست آرسام؟

 دستی به سروصورتم کشیدم امیر به سختی لب زد

ل میدم پیداش میکنیمامیر_پیداش میکنیم قو  

آرام با ناباوری بهش نگاه کرد اشکاش سرازیر شدنو یه قدم 

 عقب

 رفت

 آرام_پیداش میکنی؟...مگه گم شده؟...اون...اون فقط چهارده

 روزشه...چه طور گم شده؟

امیر چشماشو بست به آرومی به سمتش رفتم که با ترس بهم 

 نگاه

 کرد روبه روش

بازوهاش گذاشتم با لحن آرومی  ایستادم به آرومی دستمو دور

 :گفتم

 تو نگران نباش...نترس باشه؟_

 آرام_گم شده؟رامین من گم شده؟

 :به سختی لب زدم

 دزدیدنش_

آرام اولش جا خورد کم کم چشماش سیاهی رفتو بی جون 



 افتاد

 ،چشمامو روی هم بستم حس نم اشک توی چشمم با

دیدن صورت رنگ پریده و چشمای بسته آرام قوی تر شد یه 

 قطره

 اشک مردونه از گوشه

چشمم چکید پاین سرمو باال گرفتمو با چشمایی که قرمز شده 

 بود

 به امیرو یاشار که

 دست به صورت و موهاشون میکشیدن نگاه کردم

بابا شدن بهم نیومد...مدتش فقط نه روز بود...تموم _

 شد...رامین

پسر تهرانی پرپر...  

 ...یاشار_داداش لطفا

 چشمامو باز کردمو به سمت اتاقمون رفتم روی تخت

 خوابوندمشو مالفرو روش کشیدم

 امیر_پیداش میکنیم

نمیشه...دیدی که مامور امروز چی گفت...میگفت انگار _

 هیچ بچه

 ای دزدیده نشده هیچ

مدرکی وجود نداره هیچ نشونه ای،سرنخی،هیچی حتی 

 نمیدونیم



 اونیکه پسرمو دزدیده

مرده یا زن همش دعا میکردم بهم زنگ بزنن عین این فیلما 

 بگن

 اینقدر پول بریز

 حساب تا بچتو برگردونیم اما خبری نشده

 یاشار_فکر کنم وقتش باشه به کیانا و گلنار هم بگیم اینطوری

 میتونن دور آرام باشن

 آرومش کنن

شهامیر_فایده ای نداره آرام فعال آروم نمی  

 (یه سال بعد....آرام)

 آرسام_اول من بغلش میکنم

امیر_ای بابا بیا برو کنار پسره زورگو من باباشم گمشو 

 اونور

آرسام_امیر نذاری اولین نفر بغلش کنم بیچارت میکنم همینکه 

 گفتم

 اولین نفر من بغلش

 میکنم

 یاشار_اصال دعوا نکنید عزیزان منم سومین نفر بغلش میکنم

در حال ریسه رفتن بودم یه ریز از وقتی که  از شدت خنده

 کیانا

 رفته تو اتاق عمل این



دوتا سر اینکه کی اول بچرو بغل بگیره دارن بحث میکنن 

 امیر

 داشت بابا میشد صاحب

یه پسر کوچولو هممون شک نداشتیم لنگه دوم امیر میشد یه 

 پسر

 شیطون و تخس که

به سمتشون رفتم  به هیچ عنوان قابل مهار شدن نبود بلند شدم

 امیر

 عالوه بر هیجانی

 که داشت یکمم نگران بود حق داشت منم یکم نگران بودم اما

 میدونستم اتفاقی نمی

افته امیر هم عین آرسام عاشق داشتن دختر بود اما وقتی 

 بهش گفتن

 بچش پسره

اونقدر خوشحال بودو ذوق داشت که عین آرسام عالقش به 

 دختر

 یادش نموند امیر به

سمتم اومدو دستی پشت گردنش کشید که باعث شد توجهم به 

 سمتش

 جلب بشه

 امیر_میگم...ساک بچمو نیاوردم نه؟



لبخندی به روش زدم اونقدر هول کرده بود که یادش رفت 

 ساک

 بچشو بیاره

نه تو ماشین جاش گذاشتی میخوایی سوئیچو بده من _

 میارمش

یرون بیان امیر_نه خودم میرم فکر نکنم به این زودیا ب

 هرچند

 خیلی وقته اون توهه

 یاشار_داداش میخوایی بده من برم بیارمش

امیر سری به نشونه باشه تکون داد سوئیچو از توی جیبش 

 درآورد

 در همون حینی که

 داشت با یاشار حرف میزد که حواسش نبوده زیپشو ببنده

 همینطوری برش داشته زیپشو

پرستار درحالیکه یه  ببنده و مرتب بیارتش در اتاق باز شد

 بچه

 بغلش بود بیرون اومد

آرسام که به در نزدیک تر بود سریع روبه روی پرستار 

 ایستاد

 لبخندی زد دستشو سمت

بچه بردو به آرومی از بغلش گرفت درهمون حین هم دستشو 



 توی

 جیبش بردو یه

شیرینی خوب دست پرستار داد امیر سریع به سمت آرسام 

 دوید با

ه کردحرص بهش نگا  

امیر_آخرش کار خودشو کرد پسره بیشعور...وای خدا 

 پسرمو ببین

 چه خوشگله...جذابیتش

به خودم رفته از همین االن معلومه از اون دسته پسرا میشه 

 که

 دخترا براش جون میدن

به سمتشون رفتم هر چهارنفرمون دور پسرکوچولویی که تو 

 بغل

 آرسام بود جمع شدیم

پولو و قرمزش بردمو لبخندی زدمدستمو سمت گونه های تو  

 ای جانم خدا حفظش کنه چه خوشگله_

 آرسام که چشماش میدرخشید

 آرسام_میخوایی بغلش کنی؟

با ذوق دستمو سمتش بردم که با احتیاط آروم بچرو روی 

 دستم

 گذاشت به خودم



چسبوندمش به سمت صندلی ها رفتمو نشستم به روش لبخندی 

 زدم

م بود گشنشه چون دهنشم باز کردکه چشماشو باز کرد معلو  

از این رفتارش ضعف کردم اشکایی که از شدت خوشحالی 

 توی

 چشمام حلقه زده بود

روی گونم جاری شد چه قدر خوشحال بودم که بچه بهترین 

 دوستم

 توی بغلم بود اونم

 یه همچین پسر خوشگلو خوردنی

 چه قدر نازی تو...چشماشو ببین خدا جون_

منتظر بهم نگاه کردامیر کنارم نشست   

 امیر_میشه منم بغلش کنم؟

 یاشار_اصال حرفشو نزن داداش سومین نفر من بودم

بعد زود خودشو جلو انداختو به آرومی بچرو ازم گرفت امیر 

 با

 حرص به یاشار نگاه کردو

 بلند شد کنارش ایستاد یاشار مشغول ناز دادنش شدو خندید

امیر_یکم آرومتر یه ساعتش نشده عه...خیلی خب بسه بدش 

 به من

یاشار_اینقدر خسیس نباش یه بچس بذار یکم تو بغلم بمونه 



 بعد از

 این همش تو بغل

 تو و کیاناس دیگه

امیر_یه لحظه بغلش بگیرم یاشار دق کردم ناسالمتی من 

 باباشم

زدن امیر با لبخند کنار آرسام ایستاده بودمو داشتیم به له له 

 نگاه

 میکردیم یاشار

همونطور که بچه توی آغوشش بود به امیر پشت کردو بچه 

 رو

 ناز داد به سمت آرسام

 برگشتم که اونم با یه لبخند مردونه که روی لبش بود به سمتم

 برگشت چشمای

هردومون پر از غم بود اما زیاد به روی خودمون به خاطر 

 اون

 یکی نمیاوردیم

_ ینطوری خوشحال شدی؟اون روز توهم ا  

 آرسام_اون روز انگار تموم دنیارو بهم دادن ولی االنم از این

 وضع راضیم یه مدت بچه

 امیرو میاریم پیش خودمون

تک خنده ای کردمو رومو ازش گرفتم یه سالی از دزدیده 



 شدن

 رامینم میگذشت اما هنوز

 پیداش نشده بود از پیدا شدنش ناامید شده بودیم با شنیدن خبر

 حامله

 بودن کیانا حالو

هوای هممون عوض شد حتی منو آرسام وقتی فهمیدیم 

 بچشون

 پسره تصمیم گرفتیم

هرچی که برای رامین خریدیم به اونا بدیم بدرد ما که 

 نمیخورد ما

 دیگه بچه ای نداشتیم

که براش اتاق داشته باشیم اینطوری رسما میخواستیم بچشونو 

 جای

 پسر خودمون

 داشته باشیم

میر_ببین یاشار ندیش میکشمت بسه بدشا  

 یاشار_خیلی خب بیا

همون لحظه پرستار از اتاق بیرون اومدو به سمت اون دوتا 

 رفت

 یاشار که خواست بچرو

 تو بغل امیر بذاره پرستار به آرومی از دستش گرفت



 بچه باید شیر بخوره_

امیر چشماش گرد شد پرستار به سمت در رفت که سریع 

 امیر به

رفتو روبه روش سمتش  

 ایستاد

امیر_من هنوز بغلش نکردم لطفا بذارید بغلش کنم بعد 

 ببریدش

شیرشو خورد میتونید بغلش کنید مهم پدر بچس که بغلش _

 کرده

امیر_پدر بچه منم باور کنید هنوز بغلش نکردم همش بغل اینا 

 بود

 من نمیذارم ببریدش

 باید بغلش کنم

دیم زیر خنده قیافه امیر پرستار پوفی کشید همراهه یاشار ز

 خیلی

 خنده دار شده بود

پرستار به آرومی بچرو توی بغل امیر گذاشت اونم که 

 بآلخره به

 هدف خودش رسیده بود

 آروم گرفتو لبخندی زد

امیر_ای جانم عین خودمه...از همین االن میدونم یه آینده 



 درخشان

 در

انتظارشه...شیرپسری میشه برای خودش چشماش همرنگ 

 توهه

 آرسام بین ما فقط تو

 چشمات مشکیه

آرسام لبخند محوی زد به سمت امیر رفت همونطور که بچه 

 توی

 بغلش بود دستی به

گونش کشید چشمام پر از حسرت شد آرسام سعی میکرد 

 حسرت

 توی چشماشو پنهون

حسی که عاشق داشتن کنه اما زیاد موفق نمیشد نمیتونست 

 بچه

 بودو پنهون کنه

 آرسام_باآلخره به توافق رسیدید اسمشو چی بذارید؟

 امیر_آره ترکیبی از اسم منو کیانا دراومد...آیکان

لبخندی زدمو سرمو به آرومی کج کردم آرسام لبخند غلیظی 

 روی

 لباش نشست

آرسام_بهش میاد...آیکان کوچولو به جمعمون خوش اومدی 



 عمو

رومی گفتبه آ : 

 یاشار_نمیتونه هیجانشو کنترل کنه امیر باید شیرینی میداد اما

 آرسام شیرینی

 داد...میدونم ترسیدید ولی به نظرم به یکی دیگه فکر کنید

 به سمت یاشار برگشتم که دستی پشت گردنش کشید

 یاشار_خودتم که عین آرسامی هردوتون تشنه بچه

_ شدیم این بال سرمون  دیگه جراتشو نداریم یه بار بچه دار

 اومد

یاشار_قرار نیست چون یه بار اینطوری شد بازم اینطوری 

 بشه

رومو از یاشار گرفتمو به سمت اون دوتا برگشتم امیر بچرو 

 به

 پرستار داد که اونم رفت

گلنار داخل اتاق پیش کیانا بود من نمیتونستم وارد بخش بشم 

 چون

 مشکل تنفسی

دیگه امکان داشت حالمو بد  داشتم بوی ضدعفونی و چیزای

 کنه

 اونوقت باید یکی می

 اومد منو جمع کنه آرسام به سمتم اومدو لبخندی به روم زد



آرسام_با امیر به توافق رسیدیم یه مدت میاریمش پیش 

 خودمون

 البته یه چندماه دیگه

امیر_دروغ میگه ما اصال به توافق نرسیدیم این دستور داد 

 منم

هسرپیچی کردم یه نگا  

 خطرناک کرد بعد گفتم غلط کردم همین

هر چهارنفرمون زدیم زیر خنده که با تذکر پرستارا ساکت 

 شدیم

 آرسام و امیر کل

بیمارستانو شیرینی دادن چه قدر خوشحال بودم که باز 

 حالمون

 خوب شده بود هرچند

حسرت بزرگی روی دلم بود یه حسرت بزرگ اینکه منم 

 مامان

 شدم اما نذاشتن مامان

باقی بمونم یعنی االن پسر کوچولوم کجاست؟اصال 

 زندس؟االن یه

 سالش شده ای جانم

بغض کردم اما سعی کردم با قورت دادن آب دهنم خودمو 

 آروم کنم



 من به آرسام قول

دادم دیگه گریه نکنم قول دادم دیگه دربارش فکر نکنم پس 

 نباید

 اونم با این رفتارا

 ناراحت کنم

 (شش سال بعد....آرام)

درحالیکه با لبخند داشتم موهای تارارو میبافتم به آیکان و 

 رها نگاه

 کردم که داشتن با

 هم بازی میکردن آیکان کامال شبیه به پدرش بود به قول امیر

 انگار دوقلو بودن اما از نظر

رفتار کامال شبیه به آرسام بود همیشه جدی بودو بزرگونه 

 حرف

حواسش بهمیزد حسابیم   

دو دختر خونواده تارا و رها هم بود آیکان هفت سالش بودو 

 تارا و

 رها هم پنج سال

 آیکان_نه اینطوری نه باید اینطوری بکشی

رها_دستمو خط زدی نکن درسته عین تو نمیرم مدرسه اما 

 توی

 مهرکودک بهمون یاد



 دادن چه طوری آدم بکشیم

آدم درست کار آیکان_کشیدن آدم کار سختی نیست کشیدن یه  

 سختیه

با تعحب به آیکان که داشت تا این حد بزرگونه حرف میزد 

 نگاه

 کردم به سمت آرسام

برگشتم که دستی به لباش کشیدو به امیر نگاه کرد امیر هم با 

 یه

 لبخند غلیظ و با غرور

 داشت به پسرش نگاه میکرد

 امیر_پسر منه دیگه...نباید کمتر از این ازش انتظار داشت

سام_یعنی هرچی پدرش مزخرف میگه پسرش حرف آر

 درست

 میزنه

با شنیدن این حرف آرسام زدم زیر خنده امیر چشم غره ای 

 به امیر

 رفت و دوباره به

سمت آیکان و رها برگشت موهای تارارو که بافتم با ذوق 

 برگشت

 تشکر

کردو به سمت آشپزخونه رفت تا ببینه کیانا و گلنار دارن چی 



 کار

ا بلند شدو بهمیکنن ره  

 سمت آرسام رفت دستاشو جلوی آرسام از هم باز کرد

 رها_بغلم کن بابا

آرسام خم شد رهارو از روی زمین بلند کردو روی پاهاش 

 نشوند

 لبخندی که نشونه

خوشبختیم بود روی لبام نقش بست عاشق دختر کوچولوم بود 

 که

 خدا به منو آرسام

ه چشمای آبی داشت هدیه داده بود یه دختر نازو خوردنی ک

 پوست

 سفیدو صورت گرد با

لبایی که خیلی وقتا قرمز بودو بعضی وقتا هم به صورتی 

 میزد

 آرسام_دختر بابا سرماخوردی؟

آیکان سریع بلند شدو به سمتشون رفت جلوی پای آرسام که 

 روی

 مبل نشسته بودو رها

 روی پاش بود ایستاد انگار نگران رها شده بود رها دستی به

یش کشید یه دستمالبین  



 برداشتمو به سمتش رفتم به آرومی بینیشو پاک کردم

 رها_بینیم ازش آب میاد

 آیکان_من بهتون گفتم نرید تو آب اما تو تارا به حرفم گوش

 نکردید

 تارا سریع از آشپزخونه درحالیکه مشتش پر از پاستیل بود به

 سمتمون اومد هر سه

تاشون عشق پاستیل و ژله بودن مشت کوچولوشو به سمت 

 آیکان

 گرفت که اونم یه

 پاستیل برداشت تارا به سمت رها که معلوم بود خوابش میاد

 برگشت

 تارا_ببین چی آوردم بیا تو هم یکی بردار

رها خم شد دستشو سمت تارا برد یه پاستیل برداشت تارا 

 پاشو

 روی لبه مبل گذاشت

ل آرسام اما نتونست آرسام و امیر خندیدن زور زد بره بغ

 همون

 لحظه سروکله یاشار که

تازه تماسشو تموم کرده بود پیدا شد با دیدن زور زدن تارا 

 چشماش

 گرد شد سریع به



 سمتش رفتو با حرص به آرسام و امیر نگاه کرد

 یاشار_چه طور دلتون میاد اینطوری بذارید دخترم زور بزنه

ین؟عه...مظلوم گیر آورد  

 یاشار نشستو تارارو روی پاش گذاشت تارا به باباشم پاستیل

 تعارف کرد

 تارا_بیا بابا پاستیل بخور

 یاشار_قربون اون دستای کوچولوت برم خودت بخور بابا

امیر_عشق عمو بدو یه دونه پاستیل بده عموت بابات لیاقت 

 نداره

 تارا از روی پای یاشار پاین رفتو به سمت امیر رفت یاشار

 چپ

 چپ به امیر نگاه کرد

 یاشار_بذار خودش بخوره

امیر یه دونه پاستیل برداشت یه دونه هم موند که تارا به 

 سمت

 آیکان برد

 آیکان_نه اون یکیرو خودت بخور تو نخوردی

تارا_اشکالی نداره بازم میرم از مامانم میگیرم تو پاستیل 

 دوست

 داری

شون رفترها از روی پای آرسام پاین اومدو به سمت  



 رها_نصفش کنیم نصفشو بده به من

 :/چشمام گرد شد مگه اون پاستیله چه قدر بود نصفش کنن

مامان جان برو آشپزخونه از زن عمو گلنار پاستیل بگیر _

 البته تو

 ظرف بیارید باهم

 بخورید

 رها_نه من از اینی که تو دست آیکانه میخوام زودباش آیکان

 نصفش کن

رها گرفت آیکان پاستیلو به سمت  

 آیکان_بیا با دندونات نصف کن

 رها_مامانم گفته نباید دهنی کسیرو بخورم

 آیکان_دهنی خودته منکه نصفش نمیکنم

آرسام بلند شد به سمتشون رفت پاستیلو که حسابی دستمالی 

 شده

 بود/: از آیکان گرفت

یکم کشیدشو پیچش داد تا اینکه پاستیله نصف شد نصفشو به 

 آیکان

 داد اون یکی

نصفشو به رها داد یاشار با دیدن این صحنه با حرص به 

 آرسام

 نگاه کرد



 یاشار_پس دختر مظلوم من چی؟

آرسام ریلکس تارارو که عین مادرش قیافه مظلوم و نازی 

 داشت

 از روی زمین بلند کرد

 همیشه دختر آرومی بود اما این دوتا هووف...آرسام به سمت

 یاشار برگشت

ون به خاطر دل بزرگشون یه کاسه پاستیل هدیهآرسام_ایش  

 میگیره...بریم یه کاسه

 پاستیل برداریم عزیز عمو یه دونشم به کسی نمیدی

 تارا_آخه رها و آیکان غصه میخورن

 :یکهو رها یکی زد تو سر آیکانو سرش جیغ زد

رها_تو پاستیل تارارو خوردی زودباش پاستیلو توف کن 

 :/بیرون

شروع کرد به کشیدن موهای آیکان اونم  بعد با تعجب دیدم

 همش

 سعی میکرد دستای

 رهارو باز کنه اما نمیتونست آرسام سریع تارارو روی زمین

 گذاشتو همراهه امیر به سمت

اون دوتا رفت از سروصدای بچه ها گلنارو کیانا هم از 

 آشپزخونه

 بیرون اومدن که با دیدن



مشت به صحنه روبه روشون چشماشون گرد شد رها یه 

 آیکان زد

 رها_نمیذارم پاستیالشو بخوری زودباش..زودباش توفش کن

 امیر_ولش کن عزیز من موهاشو کندی

 آرسام و امیر که سعی میکردن بدون خشونت کاری کنن اون

 دوتارو از هم جدا کنن رها

دستاشو برداشت آیکان یکهو دستشو باال بردو تو صورت 

 رها زد

 هممون با تعجب به

ه رومون خیره شدیم آرسام کوپ کرده بود حتماصحنه روب  

 هضمش براش سخت بود

یکی تو صورت دخترش بزنه/:آیکان تو بغل پدرش رفت 

 آرسام

 اخم کرد رهارو بغل کردو

بلند شد رها اشکاش سرازیر شدن اما با حرص به آیکان نگاه 

 کرد

 رها_تو به چه حقی منو زدی هان؟

م بیایی اینجا دیگه حق آیکان_برو از خونمون...دیگه نمیخوا

 نداری

 بیایی خونمون

 امیر_عه پسرم این چه حرفیه



امیر آیکانو بلند کرد به سمت مبل رفت کیانا به سمتشون رفت 

 به

 آرومی دستی به

 صورت آیکان کشیدو اشکاشو پاک کرد

 کیانا_مگه تو رهارو دوست نداری؟این چه حرفیه؟

ش نمیرسه آیکان_اون منو میزنه فکر میکنه من زورم به

 دختره

 جیغ جیغو زشت

رها اخم کرد خواست از بغل آرسام بره بیرون دوباره به 

 سمت

 آیکان بره که آرسام اجازه

 نداد سریع عقبش بردو اخم کرد

 آرسام_بسه رها...رفتارت خیلی زشت بود...یعنی چی

 امیر_تقصیر توهه اصال...چرا میذاریش کالس رزمی؟

آرسام_تقصیر منه؟نه که پسر تو کالس رزمی نمیره هنوز 

 یادم

 نمیره اون دفعه که باهم

 تمرین میکردن چه مشتی به دخترم زد

 امیر_رها خودش گفته بود محکم بزنه دردش نمیگیره

آرسام_اونوقت آیکان باید این کارو بکنه؟هرچی باشه دوسال 

 از



 دختر من بزرگتره

_ م میپرید این چه وضعشهبسه عه...شمام که دارید به  

آرسام_چرا هربار باید دختر من سر رفتارای پسر ایشون 

 اینطوری

 گریه کنه؟

کیانا_ببخشید آرسام خان ولی دختر شما بود که اول زد تو 

 سر پسر

 منو موهاشو کشید

 رها_خیالت راحت شد؟آره؟همش تقصیر توهه

 آیکان_تقصیر من؟تقصیر خودته وقتی به حرفم گوش نمیدی

طوری میشهاین  

تارا درحالیکه یه ظرف پاستیل تو ظرفش بود به سمت رها 

 رفت

 تارا_بیا رها بشینیم پاستیل بخوریم دعوا نکن

 رها به باباش نگاه کرد انگار میخواست ازش اجازه بگیره اما

 آرسام اخماش توهم بود

 :روبه رها با لحن جدی گفتم

 رها زودباش معذرت خواهی کن_

تخسی گفترها دست به بغل با  : 

 رها_من کاری نکردم که معذرت بخوام مامان

 تو اول دعوا کردی زودباش از آیکان معذرت بخواه_



آرسام به رها نگاه کرد دستی به صورتش کشید آیکان از 

 روی پای

 باباش پاین اومد

 ظرف پاستیلو از دست تارا گرفت بعد به سمت رها برگشت

پاستیل بخور آیکان_اگه دیگه موهامو نمیکشی توهم بیا  

بعد خودشو تارا هم نشستن مشغول پاستیل خوردن شدن رها 

 مظلوم

 به باباش نگاه کرد

 آرسام هم آروم روی زمین گذاشتش به سمتشون رفت مظلوم

 کنارشون نشست بعد یه

 پاستیل برداشتو بینیشو باال کشید

 رها_آیکان هنوز دوستیم؟

 آیکان یه پاستیل تو دهنش گذاشت

ز دوستیم ببخشید که زدم تو صورتتآیکان_آره هنو  

رها_منم معذرت میخوام که موهاتو کشیدم دیگه این کارو 

 نمیکنم

 تارا_منم دوستتونم؟

با شنیدن این سوال هممون زدیم زیر خنده آرسام و امیر به 

 سمت

 هم برگشتنو باز

خندیدن بعد سری به نشونه تاسف برای هم تکون دادن آیکان 



 هم

 درحالیکه داشت

یل میخورد گفتپاست : 

آیکان_وقتی بزرگ شدم یه مغازه بزرگ پاستیل فروشی 

 میزنم

 تارا_میذاری منم بیام از پاستیالت بخورم؟

رها_نذاره خودمون میریم برمیداریم درو به رومون ببنده با 

 مشت

 میزنم شیشه مغازشو

 میارم پاین

 با حرص به سمت آرسام برگشتم که دستی پشت گردنش کشید

ام_فکر کنم باید یه تجدید نظر توی کالسای رها بکنیم آرس

 نظرت

 چیه آرام؟

پوفی کشیدم این نظر آرسام بود که رها بره رزمی کار کنه 

 خدا

 بخیر بگذرونه بزرگ

 شدنشونو

 (:شانزده سال بعد...آغاز ماجرا)

 (رها)

همونطور که جلوی آینه ایستاده بودم به خودم نگاهی میندازم 



 به

یشمچشمام دقیق م  

نه انگار یکم دیگه کار داره ریمیلو برداشتم و یکم دیگه به 

 مژه هام

 زدم چشمام به مادرم

رفته بود عین اون آبی بود بابام میگفت رنگ چشمای شما 

 دوتا آبی

 معمولی نیست یه

آبی خاصه مژه های سیاهمو که حسابی ریمل زدم یکم دیگه 

 رژ

 لبمو تمدید کردم بابا که

اتاق کارشه نمیفهمه برگشتنی یکم کمرنگش نیست گیر بده تو 

 میکنم

 چشمکی به خودم

از توی آینه زدم موبایلمو برداشتمو کیفمو روی دوشم انداختم 

 به

 سمت در خروجی رفتم

درو که باز کردم به سمت پله هایی که سالن باالرو به طبقه 

 پاین

 وصل میکرد رفتم با

روزاست که خوشحالی از پله ها پاین اومدم امروز از اون 



 راحت

 میتونم برم بیرون چون

 :(کسی نیست گیر بده

 کجا؟_

یکهو ایستادم چشمام گرد شد گوشام اشتباهی شنید؟وای خاک 

 به

 سرم بابام بود بدون

 :اینکه به سمتش برگردم گفتم

 میرم بیرون با تارا قرار دارم_

 بابا_چرا برنمیگردی حاال؟

 ایم همینطوری...خدافس باباجون_

قدم برنداشته بودم که بابام محکم صدام زد چشمامو هنوز دو 

 روی

 هم بستمو آروم

بازش کردم یعنی هیچ دختری به اندازه من بابای سخت گیر 

 نداشت

 :/اه

 بابا_برگرد ببینمت

 مامان_آرسام بذار بره دیرش میشه

بابا_من تا صورتشو نبینم نمیذارم جایی بره برمیگردی رها 

 یا بیام؟



متش برگشتم مامان با دیدنم چشماشو بست پوفی کشیدمو به س

 خسته

 به مبل تکیه

داد انگار فهمیده بود یه جروبحث طوالنی پیش رو داریم بابا 

 با

 دیدنم یکم اخم کرد کم

 کم اخماش محکم تر شد که باعث شد سریع به حرف بیام

 باباجون لطفا بذار برم...تارا منتظرمه...به لطف شما منکه_

رم عیننمیتونم ماشینمو بب  

این دخترکوچولوها تنبیه شدم تارا میاد دنبالم باید غرغراشو 

 تحمل

 کنم که چرا اینقدر

 منتظرش گذاشتم

بابا از سرجاش بلند شد که باعث شد با ترس آب دهنمو 

 قورت بدم

 بابا دستاشو توی

جیب شلوارش برد شونه هاشو کمی عقب دادو روبه روم 

 ایستاد

 ماشاهلل بابام هم قدش

حسابی بلند بود هم هیکلش پر بود به خاطرهمین وقتی 

 اینطوری



 اخم میکرد یکم

 قیافش ترسناک میشد

 بابا_رژت یکم پررنگ نیست دختربابا؟

 این رنگش اینطوریه بابا جون ولی چشم کمرنگش میکنم_

 بابا_رها منو تو چه قدر باید سر این موردا بحث کنیم؟هیم؟

دم خیلی دوسش داشتم اما پوفی کشیدم هنوز بهش نگاه نمیکر

 این

 سخت گیریهاش

 یکم اذیتم میکرد

 بابا_نگام کن رها

آروم سرمو باال آوردم مظلوم بهش نگاه کردم که یه ابروش 

 باال

 پرید

بابا_میدونی که خوشم نمیاد دختر خوشگلم زیاد آرایش کنه تو 

 چشم

 اینو اون باشه

 خب چیزه..منکه زیاد آرایش نکردم_

ر عادیم خوشگلی نیازی نیست اینهمه بابا_شما همونطو

 آرایش کنی

بابا یکم روی صورتم خم شد که با نگرانی روبه عقب یکم 

 خودمو



 خم کرد

بابا_از اون باال باآلها بهم خبر رسیده این ترم معدلت خوب 

 شده

و بعد دستشو از توی جیبش درآوردو سوئیچ ماشین خوشگلمو 

 توی

 هوا گرفتو روبه روم

 تکون داد

میتونی با ماشین خودت بریبابا_  

 وای عاشقتم بابا مرسی_

بابا_نمیخوام آسیبی ببینی رها به خاطرهمینه بهت گیر میدم 

 رژتو

 کمرنگ کن بعد میتونی

 بری

 چشم قفونت بشم الهی تو بهترین بابای دنیایی_

سریع به سمت مامانم رفتم گونه اونو هم بوسیدم یه دستمال 

 کاغذی

 برداشتم و روبه

ی هوا تکون دادمپدرم تو  

توی آینه ماشین کمرنگش میکنم باباجون...مراقب خودتون _

 باشید

 شیطونی نکنید تا



 برمیگردم

 بابا_برو اینقدر زبون درازی نکن

با ذوق خندیدمو به سمت در خروجی رفتم اما با به حرف 

 اومدن

 مامانم ایستادمو به

 سمتشون برگشتم

اینبارم جریمه  مامان_رها آروم بریــــا...به خاطرسرعت

 بشی

 ایندفعه من نمیذارم

 ماشینتو ببری گفته باشم

چشمی گفتمو از خونه زدم بیرون با ذوق به سمت ماشین 

 خوشگلم

 پرواز کردم ریموتو

زدمو سوار شدم چون تند رانندگی میکردم مدام جریمه میشدم 

 که

 همین باعث میشد

پدرومادرم حسابی نگرانم بشن و بابا بعضی وقتا نذاره با 

 ماشین

 برم بیرون انگار من

بچم حاال خوبه از پونزده سالگی داشتم رانندگی میکردم/:به 

 تارا



 پیام زدم که محل

قرارمون منتظرشم خودم با ماشین دارم میام یکم سرعتمو باال 

 بردم

 پخش ماشینو روشن

 کردمو یکم صداشو زیاد کردم

 نمیشه کاری کرد که ساعت نگذره

 کنار تو همه چی واسم راحت تره

 خوب کن حالــــــمو...بیا خوب کن حالمو

 دستای منو بگیر ببرم رو ابرا

 بازم بزن از اون حرفا

به اینجای آهنگ که رسید کمی صداشو بیشتر کردم لبخندی 

 زدمو

 همراهش شروع کردم

 به خوندن

 من میخوام بمونم با تو تا تهش

 بگو دوسم داری بگو نگو وللش

 یکی هست که همیشه

 میتونی آروم بمونـــــــی

 دوست دارم با صدای تو بیدار بشم

 کنار تو انگاری پر از آرامشم

 خوب کن حالمو...دلمو به تو دادمــــو



 (باند...خوب کن حالمو)

جلوی کافی شاپ که توقف کردم از ماشین پیاده شدم دستی به 

 شالم

 کشیدمو یکم

 موهامو مرتب کردم نمیخواستم حرف پدرمو زمین بزنم به

 خاطرهمین کمی رژمو کمرنگ

کردم پدرم حق داشت صورتم با آرایش واقعا خیلی تو چشم 

 تر

 میشد هرچند من فقط

ریمل زده بودمو یه رژلب اما به خاطر رنگ چشمام باعث 

 میشد

 تو چشم باشم از ماشین

به سمت کافه برگشتم  پیاده شدم ریموتو بعد از فشار دادن

 وارد شدم

 یکم چشم

گردوندم تا اینکه چشمم به بچه ها افتاد با یه لبخند اما 

 خانومانه به

 سمتشون رفتم

 سالم دردونتون اومد_

همزمان تارا و آیکان به سمتم برگشتن با یه لبخند کنار تارا 

 نشستم



 که آیکان به روم

اولش جا خورد  لبخندی زد منم یه لبخند گنده تحویلش دادم که

 اما

 بعدش خندش گرفت

 دستی به لباش کشیدو مانع از خندیدنش شد

 آیکان_نیم ساعت دیر کردی به دالر حساب کنم یا به تومن؟

 کیفمو روی میز گذاشتمو سوالی بهش نگاه کردم

 چیرو؟_

 آیکان_جریمه دیرکردنتون

 تک خنده ای کردمو آهانی گفتم آیکان که دوسال از منو تارا

 بزرگتر بود حسابی هوامونو

 داشت تارا اونقدر آیکانو دوست داشت که بعضی وقتا داداش

 صداش میزد اما من

 دوست داشتنم از روی عالقه خواهر برادری نبود از روی یه

 عالقه معمولی دوستانه بود

 آیکان یه دوست بود یه دوست که هیچ وقت خاطرات قشنگ

 کودکیم و حتی این

موش نمیکردم رابطمون خیلی صمیمی بوددورانمم باهاش فرا  

 خیلی باهم راحت بودیم

 هرجا که میرفتیم هر سه نفرمون باهم بودیم

 جناب سرگرد شما همیشه عادتونه هر خالفیرو جریمه کنی؟_



 آیکان یکم راست شد اهمی کرد که خندم گرفت درسته یه پسر

 جدی و حتی بعضی وقتا

وقتا یه پسر شیطونو اخمالو بود اما همراهه منو تارا خیلی  

 بازیگوش بود خیلی از

رفتاراش عین پدرم بود با وجود اینکه باباش کسی مثل عمو 

 امیر

 بود که از شیطنت

دست منو تارارو از پشت بسته بود اما عین اون نبود فقط 

 ظاهرش

 کامال شبیه به عمو

امیر بود به قول زن عمو کیانا باطن پسرش آرسامه و 

 ظاهرش

 امیر

ازم با عمو بحثت شد؟آخرش من یه مدت تورو آیکان_ب

 بازداشت

 میکنم که قدر خونوادتو

 بدونی

شازده من قدر خونوادمو خیلی زیاد میدونم عاشقشونم هستم _

 بابام

 فقط یکم گیر میده

تارا_خب حق داره رها واال اونقدر تند میری من جرات 



 نمیکنم

 کنار دستت بشینم

دم لبخند محو روی لبای دستی به موهام کشیدمو با ناز خندی

 آیکان

 پاک نمیشد یکم

 سرشو کج کرد و سری به نشونه تاید تکون داد

آیکان_خب از جریمه جدید چه خبر؟اینبار چه قدر جریمه 

 شدی که

 یه طوری ماسمالیش

 کنیم؟

این مدت که ماشین گرو بابا بود از امروز گوش به زنگ _

 باش

 میخوایی شماره این

م بهش خبر میدم دیگه تو توی زحمت دوستتو بده به من خود

 نیفتی

 این وسط

آیکان ابرویی باال داد که من هردو ابروهامو باال دادم با لحن 

 معنی

 :داری گفتم

آها یادم رفته بود شما یکم حساسی ولی محض اطالع _

 امروز یکی



 دیگه هم قراره به

 جمعمون اضافه بشه

تارا یکم هول کرد خودشو به میلک شیک روبه روش 

 سرگرم کرد

 آیکان مشکوک داشت

بهمون نگاه میکرد یکم چشماشو ریز کرد قیافش این جور 

 موقع ها

 یه طوری میشد که

 آدم مجبور به پیروی ازش میشد

 آیکان_کی اونوقت؟

 سالم_

 هرسه نفرمون به سمت آرتام که کنار میزمون بود برگشتیم با

لبخند محوی زدم دیدنش  

 اما آیکان یه ابروش باال پریده بودو داشت بهش نگاه میکرد

 همراهه تارا از سرجامون

بلند شدیم بهش سالم کردیم که با خوشرویی جوابمونو دادو 

 باهامون

 سالم علیک کرد

آرتام_اینهمه جا باید بیایی اینجا آخه؟مگه قرار نبود بریم 

 پیست؟

به منو تارا با اخم نگاه کرد آیکان ابروهاش باال پرید و  



 آیکان_ایشون کی باشن؟

 آرتام_ببخشید خودمو معرفی نکردم من آرتام نامدار هستم هم

 کالسی تارا و رها

آیکان از سرجاش بلند شدو باهاش دست داد بعد با لحن معنی 

 داری

 که با جدیت

 :داشت باهاش حرف میزد گفت

 آیکان_ببخشید؟تارا و رها؟

_ ریبه نیست دوست منو تاراسآیکان،آرتام غ  

 آیکان_اونوقت من چرا از این موضوع غافل بودم؟

بهتر بگیم  آرتام_شما باید آیکان باشید دوست تارا و رها یا

 برادر

 تارا و رها

آیکان با حرص به آرتام نگاه کرد اما اون با یه لبخند صمیمی 

 بهش

 نگاه می کرد براش از

رای آیکان نگفته بودم که آیکان گفته بودم اما خب از آرتام ب

 همین

 برام بعدا دردسر

 میشد/:همزمان همراهه رها و تارا به سمت هم برگشتیم آب

 دهنمونو قورت دادیم و



 دوباره به سمت اون دوتا برگشتیم

آرتام_رها و تارا خیلی از شما تعریف کردن اشتباه نکنم 

 سرگرد

 باشید

..درضمن آیکان_هنوز سرگرد نشدم در آستانه سرگرد شدنم.

 اشتباه

 به اطالعتون رسوندن

من برادر این دوتا نیستم میشه گفت پسرعموشونم که به 

 راحتی

 رابطشون با یه پسر

 مثل شمارو نمیتونم هضم کنم

سریع به یه صندلی که کنار آیکان بود اشاره کردمو با یه 

 لبخند که

 بتونم ماجرارو تموم کنم

 :روبه آرتام گفتم

_ بزنیمبیا بشین بیشتر حرف   

آرتام باشه ای گفتو کنار آیکان نشست بهش درباره رفتارای 

 آیکان

 توضیح داده بودم به

خاطرهمین االن زیاد از این رفتار خشک و جدی آیکان جا 

 نخورده



 بود آرتام با یه لبخند

 :که روبه روی من نشسته بود گفت

 آرتام_پروژه استاد محمودی تو راهه نقشه براش کشیدین؟

نه هنوز باید با پدرم حرف بزنم یه پروژه از کاراشو _

 بسپاره به

 من که البته ریسک بزرگی

 هم هست

آرتام_منم با مادرم حرف زدم گفت که چه اشکالی داره یکی 

 از

 پروژه های شرکت

 خودمونو بردار

 تارا_امیدوارم منو رها توی یه گروه بیفتیم

 انشاهلل_

 آیکان_درباره دانشگاهه؟

یه پروژه هست که باید روش کار کنیم گزارش  تارا_آره

 بنویسیم یه

 طورایی برای یه مدت

 کنار یه مهندس با تجربه مدیریتش کنیم

آرتام_یه تشکر هم به آقا آیکان بدهکارم این آخرین دفعه ای 

 که

 رها جریمه شد تقصیر



 من شد ولی خوشحالم چون گفت شما تونستید حلش کنید پارتی

 داشتن هم این

رو دارهمزایا  

یکم هول کردم وای خدا من این موضوعو به آیکان نگفته 

 بودم

 آیکان به سمتم برگشت

و سوالی بهم نگاه کرد تارا هم یکم هول کرده بود آرتام که 

 فهمید

 سوتی داده برای جمع

 :کردنش سریع گفت

 آرتام_ای بابا احساس میکنم کنار بابام نشستم آیکان شما با من

 دعوا داری؟

ا حرص بهش نگاه کرد که آرتام خندید دستشو روی آیکان ب

 شونه

 آیکان گذاشتو دوستانه

 بهش لبخندی زد

 آرتام_هیچ وقت فکر نمیکردم یه دوست پلیس داشته باشم پایه

 سرعت هستی؟

آیکان لبه های کت چرمشو بهم نزدیک کردو سری به نشونه 

 آره

 تکون داد آرتام لبخند



سمت منو تارا برگشت دندون نمایی روی لباش نشست و به  

 آرتام_پایه کورس خیابونی هستید؟چهارنفری؟

تارا_من ماشین نیاوردم آیکان اومد دنبالم اما رها ماشین داره 

 سه

 نفری میشه

 آیکان_قبوله پس تا بام شهر کورس میذاریم هرکی آخرین نفر

 رسید به بقیه شام میده

 قبوله؟

برد یه عالمتی  همزمان هممون گفتیم قبوله آیکان دستشو باال

 داد

 که یه نفر به سمتمون

 اومد به تیپش که نگاه کردم فهمیدم مسئول گرفتن سفارشاس

 آیکان_آرتام چی میخوری؟

 آرتام_از همین مال شما میلک شیک توت فرنگی با کیک

 :سریع به سمت یارو برگشتمو گفتم

 برای منم یه بستنی شکالتی بزرگ بیارید_

 چشم امر دیگه ای نیست_

 آیکان_نه ممنون

با رفتنش هر سه تاشون به سمتم برگشتن یکم از میلک شیکم 

 که

 دیگه داشت به تهش



 میرسید خوردم آیکان ابرویی باال داد

 آیکان_میتونی همشو بخوری؟

آرتام_آیکان داداش ایشون معدش طبقه بندی شدس اصال یه 

 بخشش

 واسه

دست غذاس،طبقه بعدیش برای آب و نوشیدنی،انتهای راهرو 

 چپ

 هم میخوره به

 پاستیل و هله هوله حاال شما از راهرو دست چپت برو باال

 میخوری به مخزن بستنی که

 خالیه

آیکان از اینکه اینقدر آرتام با من صمیمی بود و از همه 

 عالقه هام

 خبر داشت پوفی

کشید یه نگاه منظوردار بهم کرد که ابروهامو با شیطونی 

 براش

کیباال پاین کردمو چشم  

بهش زدم که چشم غره ای بهم رفت و دستی به لباش کشید 

 تارا و

 آرتام خندیدن خودمم

 خندم گرفته بود اما بیشعوری نثار آرتام کردم که شدت خندش



 بیشتر شد

شمآها بستنی نمیخورید؟بستنی های اینجا حرف نداره _

 هروقت

 همراهه آیکان یا بابام

ارا با توهم یه بار میایم اینجا بستنی سفارش میدیم راستی ت

 اومدم

 نه؟

 تارا_نه من تازه اومدم اینجا

 خب نگفتید میخورید یا نه؟_

 ...آیکان_عزیزم عرضم به حضورت

 :بعد با نوک انگشتش یکم بینیشو خاروندو روبه من گفت

آیکان_ما معدمون طبقه بندی نیست رسما یه بشکه داریم که 

 همه

 چیرو میریزیم توش

ه واسه تو طبقه داره و باید پرش کنی االن این بشکه پره پر

 زودتر

 بستنیتو بخور که

 فرصت نمیشه زیاد بگردیم

 آرتام خندیدو سری به نشونه تاسف تکون داد

 آرتام_من پایه بستنی هستم میخورم باهات رها

آرتام و تارا باهم رفته بودن برای هممون پاستیل بخرن منو 



 آیکان

 هم باهم روی صندلی

داشت تاریک میشد اما فعال قصد رفتن به  نشسته بودیم هوا

 خونرو

 نداشتیم خیلی

بهمون خوش گذشته بود از کافی شاپ تا بام شهر کورس 

 گذاشتیم

 آیکان اول شد من

دوم و آرتام سوم البته آرتام به خاطراین آخر شد چون 

 نزدیکای بام

 شهر از اون مسیری

که اون می اومد به یه ترافیک سنگین که به خاطر تصادف 

 بود

 خورد تصمیم گرفتیم به

جای شام برامون پاستیل بخره منو تارا و آیکان عاشق پاستیل 

 بودیم

 آرتام هم دوست

 داشت اما عالقش عین منو بچه ها نبود

 آیکان_چرا بهم نگفتی با یه پسر دوستی؟

_ کم جدی شد این مدت هم اوایل زیاد رابطمون جدی نبود کم 

 که تو



 ماموریت بودی به

 خاطرهمین بهت چیزی نگفتم پسر خوبیه

آیکان_اوهوم منم ازش خوشم اومد فقط زیاد گرم گرفتناتونو 

 باهم

 نمیفهمم

 آیکان یه چیزی بهت بگم؟_

آیکان به سمتم برگشت دستشو روی لبه پشتی صندلی گذاشتو 

 به

 سمتم متمایل شد

و آب دهنمو قورت دادم باید دربارش منم به سمتش برگشتم

 باهاش

 حرف میزدم اون

 همیشه محرم اسرارم بود همه چیمو بهش میگفتم خیلی دوسش

 داشتم

من همیشه حرفامو به تو و تارا میزنم خودت میدونی چه _

 قدر

 برام عزیزی

 آیکان_میدونم شما دوتام برای من عزیزترینید

_ حرف بزنم خب پس راحت میتونم درباره آرتام باهات  

 آیکان ابروهاش باال پرید یکم نگاهش جدی تر شد

 آیکان_خب؟درباره چی آرتام؟



میدونی آرتام با بقیه پسرا فرق میکنه بازیگوشه اما _

 بازیگوشی

 هاش تو ذوق نمیزنه پایه

همه چیه یه پسر مودب و واقعا موفقی هم هست اون اوایل 

 منو

 آرتام رقیب هم بودیم

م یا اون کم کم اینطوری باهم دوست همیشه یا من اول بود

 شدیم

 آیکان_چی میخوایی بگی رها؟

 میخوام بگم اگه تو بذاری آرتام هم وارد اکیپمون بشه_

 آیکان حالت چشماش تغییر کرد پوفی کشیدو به سمت شهر

 زیرپامون برگشت اما من

همچنان منتظر نگاهم روی صورت شیش تیغ جذابش بود 

 آیکان

 برخالف آرتام چشم و

ابرو مشکی بود اما آرتام ابروهاش مشکی و چشمای رنگی 

 داشت

 آیکان_یعنی من نذارم اونو وارد اکیپمون نمیکنی؟

نه خب از اولم قرارمون این بود هرکسی وارد اکیپ سه _

 نفرمون

 میشه مورد قبول هر



 سه نفرمون باشه

آیکان_اینم جزو قرارمون بود که هرکسی جزو اکیپمون نشه 

 تو

چه قدر این پسررو  

 میشناسی که میخوایی وارد جمع خونوادگی ما بشه؟

آرتام تک فرزنده با وجود اینکه عین ما یه خونواده پولدار _

 داره

 اما وابسته به جیب

خونوادش نیست یه پسریه که روی پای خودشه میخواد 

 اینطوریم

 ادامه بده عین هرسه

 نفرمون درسخون و پرتالشه پایه همه کاری هست

 آیکان_چه قدر خوبه که اینقدر ازش اطالعات داری

با خجالت رومو ازش گرفتم آیکان کالفه دستی توی موهاش 

 کشید

آیکان_اگه تو و تارا میخواید باشه حرفی نیست ولی یه 

 حرکت یه

 نگاه اشتباه ازش

 ببینم دیگه اجازه نمیدم تو اکیپمون باشه

همون با خوشحالی بهش نگاه کردم که روشو ازم گرفت 

 لحظه تارا



 و آرتام هم سررسیدن

 هرچهارنفرمون روی صندلی نشستیم آرتام که کنار دستم بود

 پالستیک پاستیلی که خریده

 بودو روی پای من گذاشت

آرتام_پاستیل ترش هم خریدیم تارا میگفت تو و آیکان دوست 

 دارید

به سمت آیکان که این یکی دستم بود برگشتم یکم اخماش 

 توهم بود

ومه تو فکرهمعل  

حتما داشت به حرفام فکر میکرد یا شایدم به اجازه ای که 

 داده بود

 رها اون یکی سمت

آیکان نشسته بودو باهم پاستیل میخوردن شونه ای باال 

 انداختمو

 مشغول پاستیل

خوردنم شدم که موبایلم زنگ خورد به شماره نگاه کردم بابام 

 بود

 الو بابا جونم؟_

متحان نداری رها؟نمیخواید برگردید بابا_تو مگه فردا ا

 خونه؟هوا

 داره تاریک میشه



 تنها که نیستیم آیکان هم باهامونه پسر مورد اعتمادتون_

آیکان به سمتم برگشت انگار متوجه لحن طعنه دارم شده بود 

 رومو

 ازش گرفتم وقتی

 آیکان باهامون بود دیروقت هم برمیگشتیم مشکلی نداشت اما

نهاهمینکه منو تارا ت  

 میبودیم دیروقت برمیگشتیم دیگه خونه واویال بود

 بابا_خیلی خب...باشه...شام بیرون میمونید؟

 نه برای شام برمیگردیم_

 بابا_مراقب خودتون باشید...رها آروم برونی باشه بابا؟

 چشم باباجون خدافس_

 تماسو که قطع کردم پوفی کشیدم

 آرتام_میخوایی برگردیم خونه؟

_ مید آیکان باهامونه کوتاه اومدنه بابا تا فه  

 آیکان_حاال چرا ناراحتی؟

نه ناراحت نیستم فقط حرص اینو میخورم چرا وقتی تو _

 کنارمونی

 خیالشون راحته اما

 تنها باشیم اینطور نیست انگار منو تارا دختر بچه ایم

 آیکان_اطرافتون ناامنه بحث بچه و بزرگ نیست

ران جای درستی آرتام_آیکان راست میگه شهری مثل ته



 برای

 تنهایی دوتا دختر نیست

 تارا_برگردیم تو راه بقیه پاستیالمونو میخوریم نظرتون چیه؟

منو آرتام که باید پاستیالمونو نصف کنیم چون تو و آیکان _

 باهم

 برمیگردین میتونید

 باهم بخورید اما منو آرتام نه

آرتام از سرجاش بلند شد پالستیکو به آرومی گره زد و 

نداخت توا  

 بغلم که سوالی بهش

 نگاه کردم

آرتام_همش برای تو،نیازی به نصف کردن نیست چون 

 جونمو

 دوست دارم

 از سرجام بلند شدم بازوشو با حرص گرفتم خوب منظور این

 حرکتشو میفهمیدم آخرین

باری که پاستیل خریدیم سر اینکه تقسیمش کنیم باهم دعوامون 

 شده

 بود آیکان با اخم

به دستم که بازوی آرتامو گرفته بودم نگاه کرد اما من توجهی 

 بهش



 نکردم خواستم چیزی

 :بگم که آرتام سریع با یه لحن بامزه گفت

آرتام_هییییین...خاک تو سرت دست نزن به پسر مردم 

 مادرت

 بهت نگفته پسر

جیزه؟اصال مگه ما بچه بودیم بهمون نمیگفتن پسر با پسر 

 دختر با

 دختر

حالت متفکر به خودش گرفتو و با لحن جدی گفت بعد یه : 

آرتام_البته از هر زاویه ای هم که بهش نگاه میکنیم بازی 

 های

 کودکانمونم پر از فساد

 اخالقی بود پسر با پسر یعنی چی؟

کم چرت و پرت بگو این حرفای مزخرفو از کجات _

 درمیاری؟

ات آرتام_از تو جیبم البته جآهای دیگه هم هست ولی مراع

 سن و

 سالتونو میکنم

چشمام گرد شد اما با شلیک خنده از طرف تارا منم زدم زیر 

 خنده

 آرتام هم خودش ریز



ریز خندیدو دستاشو توی شلوارش فرو برد آیکان سری به 

 نشونه

 تاسف تکون دادو لبخند

کوتاهی زد از سرجاش بلند شد که دنبالش تارا هم کنارش 

 ایستادو

 از شدت خنده ریسه

 رفت

تارا_فکر کنم تمام مدت از آیکان رو میکردی که زبون 

 بیست

 متریتو کار ننداختی

 درسته؟دم رفتنی بلبل زبون شدی

 آرتام_واال این پسرعموتون رفیقتون داداشتون حاال هرچی یه

 طوری رفتار میکنه آدم ازش

 حساب میبره منکه خودم به شخصه ازشون حساب میبرم

 مخلصشونم هستم چون اصال

میخواد برم آب خنک بخورمدلم ن  

آیکان_معموال کسایی میرن آب خنک بخورن که جرمی 

 مرتکب

 بشن هنوز نتونستم ازت

 چیزی به چنگ بیارم

آیکان روبه روی آرتام ایستاد نگاهش سردو جدی شده بود 



 آرتام هم

 سعی میکرد

 لبخندشو حفظ کنه اما معلوم بود داشت زور میزد

مایی که سعی کنن آیکان_آب خنک به خورد دادن آد

 خودشونو به

 رها و تارا نزدیک کنن

 برام کاری نداره اینو گفتم که در جریان باشی

 آیکان روشو از آرتام گرفت آرتام پوزخندی زد

آرتام_ببین داداش من با تو دعوایی ندارم شکر خدا عادت 

 ندارم

 خودمو به دختر نزدیک

 کنم من با اون دوتا فقط رفیقم

آیکان_منم نگفتم که خودتو بهشون نزدیک میکنی بحثم کلی 

 بود

 همین...بهتره زودتر راه

 بیفتیم

با رفتن آیکان و تارا ازمون خدافسی کردنو رفتن به سمت 

 آرتام

 برگشتم که هنوز با اخم

 داشت به مسیر رفتن آیکان نگاه میکرد

 آرتام؟_



 آرتام_جانم؟

_ ازه واردا ارتباط از حرفای آیکان ناراحت نشو یکم با ت

 خوبی

 نداره دست خودشم نیست

آرتام_میدونم نمیخوام بهش بی احترامی کنم چون هرچی 

 باشه

 مورد قبول تو و تاراس

سرمو پاین انداختم که لبخند مردونه جذابی بهم زد کنارش یه 

 حس

 های قشنگی بهم

دست میداد که کنار هیچ پسر دیگه ای اونطوری نبودم یه 

 حس

انگار دوست داشتنی  

 هزاران ساله که میشناسمش

 آرتام_من ناراحت نشدم یه مدت باهاش بگردم بهتر میشه

 به مادرت که نگفتی؟_

 آرتام_تو گفتی نگو منم نگفتم تو گفتی؟

منم هنوز نگفتم بذار یکم بگذره آرتام میدونی بابام یکم _

 حساسه

آرتام_حقم داره منم یه دختر مثل تو داشتم اینطوری روش 

 حساس



یبودم باشهم  

 میذاریمش پای زمان به آیکان درباره عالقمون بهم گفتی؟

هول کردم سریع نگاهمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که 

 خودش از

 این تغییر رفتار

 ناگهانیم جا خورد

چی؟اسم آیکانو اصال نیار اون بفهمه شر به پا میکنه نباید _

 چیزی

 بفهمه

حرفم خوشش نیومده  آرتام یکم نگاهش جدی شد انگار از این

 بود

 حقم داشت اما

 آیکان برام خیلی باارزش بود

 آرتام_به اون چه ربطی داره؟نکنه به خاطر آیکانه هنوز به

 خونوادت چیزی نگفتی؟

 نه به خاطر اون نیست فعال شرایطشو جور نمیبینم بذار یکم_

 چهارنفری باهم باشیم

م گیری آیکان که باهات صمیمی باشه میتونه رو روند تصمی

 پدرم

 تاثیر داشته باشه آخه

میخوام بهش بگم که تو با آیکان رفیقی آیکان یه مدته باهات 



 بوده

 آرتام_اینقدر پدرت آیکانو قبول داره؟

 سری به نشونه آره تکون دادم که یکم اخم کرد لبخندی زدمو

 خندیدم

 حسود کی بودی تو؟_

 آرتام_بیشعور به توچه دختره زبون دراز

 به من نونو کلوچه به شما پوشک بچه_

آرتام یکم به سمتم خیز برد که سریع فرار کردمو با صدای 

 بلندی

 خندیدم خودشم تک

 خنده مردونه ای کرد

آرتام_دومادتون که شدم باید کاری کنم پدرت منو از آیکان 

 بیشتر

 دوست داشته باشه

 هفت خان رستم جلو پاته اصال این حرفو نزن به راحتی هر_

 مردی نمیتونه دوماد

 خونواده تهرانی بشه

آرتام اولش یه ابروش باال پرید بعد که فهمیدم چی گفتم یکم 

 هول

 کردمو خودمو به

سوئیچ ماشینم سرگرم کردم همون لحظه آرتام به سمتم خیز 



 برد که

 جیغی زدمو فرار کردم

کم کم همراهه جیغم صدای خنده هامونم مخلوط شد که باعث 

 میشد

قت دیگهاز هرو  

 ای احساس کنم خوشبخترم

 (آرسام)

 آرام_دیگه تکرار نکنم آرسام باشه؟

این سوالو هزار بار پرسیدی هر هزار بارم گفتم چشم _

 عزیزم به

 موقع میام

آرام_خوبه به رها هم زنگ زدم گفت بعد از دانشگاه یه سر 

 میره

 کتابخونه بعد میاد پیش

 تو نیومده هنوز؟

_ تنه به من که چیزی نگف  

آرام_حتما میخواسته سوپرایزت کنه ببین وقتی اومد خودتو 

 بزن به

 اون راه که یعنی اصال

 خبر نداشتی میاد باشه؟

 تک خنده مردونه ای کردمو سری به معنی باشه تکون دادم



 باشه عزیزم کاری نداری خانوم؟_

 آرام_نه آقا خدافس

تماسو که قطع کردم لبخند محوم غلیظتر شد موبایلمو روی 

 میزم

 گذاشتم و مشغول کارم

شدم تلفن اتاقم زنگ خورد به خاطرهمین دکمه برقراری 

 تماسو

 فشار دادم

 بله خانوم احمدی؟_

 احمدی_جناب رئیس دخترتون تشریف آوردن

 راهنمایشون کنید داخل_

 احمدی_چشم

به سه ثانیه نکشید که در اتاقم باز شد با دیدن رها لبخندی 

 زدم و از

 سر جام بلند شدم

دختر خوشگلم حسابی بزرگ شده بود یه خانومی شده بود 

 برای

 خودش یه مهندس

توانمند که درحال گرفتن فوق لیسانسش بود رها با یه لبخند 

 وارد

 اتاقم شد پشت سرش



با دیدن پسری قدبلند که وارد اتاق شد چشمام گرد شد اما 

 سریع به

 خودم مسلط شدم

 رها_سالم بابایی خسته نباشی

 سالم دختربابا توهم خسته نباشی_

رها با خوشحالی روبه روم ایستاد پسره که تا حاال ندیده 

 بودمش

 کنار رها ایستاد با

 خوشرویی دستشو سمتم دراز کردو باهاش دست دادم

سالم عرض شد جناب تهرانی من آرتام نامدار هستم از _

 مالقاتتون

 خیلی خوشوختم

 لطف دارید اما به جا نیاوردم_

ا_ایشون همکالسی من هستن البته درشرف گرفتن دکتران ره

 یه

 چندترمی از من جلوتره

 اما یه چندتا از واحداش با فوق لیسانس ها یکی شده

 به به پس دکتر تشریف دارن_

آرتام_هنوز دکترامو نگرفتم در محضر شما بنده شاگردی 

 میکنم

 مهندس



از اینهمه زبون ریختنش یه جوری شدم مشکوک به سمت 

 رها

 برگشتم که دیدم داره با

لبخند به منو آرتام نگاه میکنه وقتی دید دارم بهش نگاه میکنم 

 سریع

 به خودش اومدو

 یکم قدشو راست تر کرد

رها_بابا از طرف استادمون یه فعالیت بهمون داده شده اینکه 

 بریم

 شرکت هایی مثل

اینجا ازشون یه پروژه تحویل بگیریم حاال یا خودمون جلو 

ریم یابب  

 کنارشون باشیم و

گزارش رد کنیم یه طورایی مثل اینترن بودن منو آقای نامدار 

 هم

 توی یه گروه افتادیم

ایشون مادرشون عین ما شرکت ساختمان سازی دارن گفتم 

 اول یه

 سر بیایم شرکت

شما ببینیم مارو الیق میدونید یه همچین ماموریتی بهمون بدید 

 یا نه



سمت مبل های داخل اتاقم رفتم بهشون ابرویی باال دادم به 

 تعارف

 کردم که هردوشون

کنار هم نشستن روی مبل روبه روشون نشستم پاهامو مثل 

 همیشه

 روی هم انداختم یه

دستمو روی دسته مبل گذاشتم و اون یکی دستمو روی پام 

 قرار

 دادم

هرچی باشه باید یه روز این کارو انجام بدی به نظرم _

 آمادگی این

داری به خصوصکارو   

 اینکه یه همراه داری که از تو چند ترم باالتره

 آرتام لبخندی زد نمیدونم چرا با دیدن اون چشمای رنگی و ته

 چهره ای که داشت یه

 طوری شده بودم احساس میکردم اون چشمارو یه جا دیدم اما

 هرچی فکر میکردم جایی

دو حسبه ذهنم نمیرسید یعنی هم برام غریبه بود و هم آشنا   

 ضدونقیض که اصال ازش

 خوشم نمی اومد

آرتام_شما لطف دارید جناب تهرانی راسیتش هدف منو 



 دخترتون

 این بود که از تجربیات

 شما بزرگوار استفاده کنیم

 شما تا حاال مسئولیت پروژرو به عهده گرفتی؟_

 آرتام_دو سه باری بله

رها_بابا آقای نامدار هم ترکیه و هم اینجا یه چندتا پروژرو 

 به

 اتمام رسونده

 ابرویی باال دادم

 آفرین پس دیگه به تجربیات من نیازی ندارید_

 آرتام_نفرماید

خب یه چندتا پروژه دستمونه پروژه های بزرگ و چند _

 میلیاردی

 هستن با عمو امیر

معرفی میکنه که حرف بزن اون یکی از پروژه هارو بهتون 

 هم

 سنگین نباشه و هم بی

 ارزش نباشه

 رها_عمو امیر؟نه بهتر نیست خودتون یه پروژه بهمون بدید؟

 چرا؟چیزی شده؟_

 رها_نه باباجون چی شده باشه



باشه پس میتونید یه سر به پروژه ساختمون _

 تجاری(.)..بزنید به

 نظرم اونجا برای شما

میذارم اینطوری رسما  بهتره تمام جزئیاتشو در اختیارتون

 مهندس

 های اون پروژه شما

 میشید

رها_بابا اگه میشه به اسم آقای نامدار ثبتش کنید به نظرم 

 ایشون

 بهتر از من میتونن

 روی کار باشن منم ازشون یاد میگیرم

از روی مبل بلند شدم و به سمت میزم رفتم باشه ای گفتم و 

 از

 منشی خواستم که

ام بیاره زیر چشمی بهشون نگاه کردم پرونده اون پروژرو بر

 که با

 ذوق بهم نگاهی کردن

بعد سریع نگاهشونو از هم گرفتن حساسیت به خرج نده 

 آرسام اونا

 فقط همکالسی

 همن چیزیم بینشون نیست تو که روشنفکر بودی پس منحرف



 بازیاتو بذار کنار

 با من برمیگردی خونه یا خودت میری؟_

میگفت مهمون داریم شما میدونید رها_نه خودم میرم مامان 

 کیه؟

 آره خونه عموهات میان فکر میکردم تارا بهت گفته باشه_

رها_نه تارا چیزی بهم نگفت درواقع اونم فکر کنم بی خبر 

 باشه

راستی اون چی کار میکنه؟اونم از شرکت ما پروژه _

 برمیداره؟

 رها_نه تارا همگروهیش بهش پیشنهاد داده که از شرکت اونا

ستفاده کنن همگروهیشا  

 یه دایی داره که تو این کاراس

 به هرحال اونم میتونه از اینجا پروژه برداره_

با ورود منشی بلند شدم و پروندرو ازش گرفتم به سمت اون 

 دوتا

 رفتم که هردوشون

باهم بلند شدن و روبه روم ایستادن پروندرو به سمتشون 

 گرفتم که

 آرتام از دستم گرفت

یکم نگاهش جدی تر شدو به پرونده توی دستش  و بازش کرد

 خیره



 شد

اینم از پرونده برای جزئیات بیشتر با مهندس راد حرف _

 بزنید

 اون مسئول این پروندس

 رها آب دهنشو قورت داد

 رها_شب با عمو امیر خودم حرف میزنم

 آرتام_میشه یه سر به پروژه هم بزنیم؟به نظرم این یه پروژه

 تجاری خیلی بزرگیه

برای تجربه کسب کردن به نظرم باید پله های بلند بردارید _

 با

 همین شروع کنید از

 پسش برمیاید

 آرتام_چشم امیدوارم ناامیدتون نکنیم

 همینطوره_

رها کیفشو برداشتو روی دوشش انداخت که باعث شد توجه 

 منو

 آرتام به سمتش جلب

 :بشه با یه لبخند روبه هردومون گفت

دم یکم به مامانم کمک کنم شمام اینجا رها_من باید برگر

 بمون

 جزئیاتو خوب بررسی کن



 به پدرم توضیح بده که اگه صالح بود همینو برداریم

 آرتام_باشه مشکلی نیست روزخوش

 مراقب خودت باش دخترم خدافس_

با بیرون رفتن رها همراهه آرتام روی مبل نشستیم بهش نگاه 

 کردم

 موهای لخت و

مای رنگی با هیکلی ورزیده و قد بلندمشکی رنگی داشت چش  

 نمیدونم چرا یه حس

 خوبی بهش داشتم یه حس آشنایی مثل اینکه میشناسمش

آرتام_شما همیشه اینقدر راحت ریسک میکنید؟این یه پروژه 

 چند

 میلیاردیه شوخی

 نیست جناب تهرانی

میخوام دخترم نترسه و اینطوری به دل کار بزنه شمام _

 کنارشی

تونید ازبه نظرم می  

 ...پسش بربیاید مگر اینکه

 آرتام_نه میتونیم مطمئن باشید

 چند ترمه که با دخترم همکالس هستی؟_

 آرتام_تقریبا یه پنج ترمی میشه

 ابرویی باال دادمو مشکوک بهش نگاه کردم



قیافتون برام آشناس احساس میکنم یه جایی نه زیاد دور _

 شمارو

 دیده باشم

مه شمارو زیارت میکنمآرتام_اما من اولین بار  

 سری به نشونه تاید تکون دادم و اصال به هول شدنش توجهی

 نکردم آرتام دوباره

 مشغول مطالعه شد منم بلند شدم پشت میزم نشستم و به کارای

 خودم رسیدگی کردم

ولی آخرش سر از ماجرا درمیارم من مطمئنم این پسررو یه 

 جا

 دیدم

 (رها)

برمیداشتم به سمت سالن رفتم درحالیکه سینی اسموتی هارو  

 لبخندی روی لبام نشوندم

همیشه وقتی عموهام می اومدن خونمون یه فضای شادو 

 محشری

 باهم سپری

میکردیم که وقتی میشنیدم قراره بیان یا ما بریم خونشون 

 خیلی

 خوشحال میشدم

آیکان_راستی عمو اون برجه که قولشو داده بودی کار 



 ساختش

 تموم نشد؟

 بابا_نه هنوز،از پدرت سراغشو میگرفتی خب

عمو امیر_ایشون فقط عمو آرسامشو مهندس میدونه فکر 

 میکنه من

 از این مهندس

 قالبیام که از روی صدقه بهش مدرک دادن

 آیکان_عه بابا این چه حرفیه

تارا_شما عمو مهندس جون جونی منی این حرفارو نزنید که 

 خندم

 میگیره

لوم شاید واقعا مدرکتو صدقه بهت داده عمو یاشار_از کجا مع

 باشن

سینیرو برای عمو امیر گرفتم که خواست جواب عمو یاشارو 

 بده

 اما با اومدن من بیخیال

 شد دستشو سمت لیوان اسموتی بردو لبخندی زد

عمو امیر_به به چه خوشرنگ هم هست ولی نمیدونم چشم 

 های من

 چپ شده یا شب

عصاره اژدها؟ کوری گرفتم این چایه االن یا  



تک خنده ای کردم همه با شنیدن این حرف امیر خندیدن 

 آیکان که

 کنار دست عمو بود

 :یه لیوان برای خودش برداشت همزمان روبه پدرش گفت

 آیکان_باباجون این نه چایه نه عصاره اژدها بهش میگن

 اسموتی،اسموتی طالبی

 هوا گرمه میچسبه_

کنه فکر نکنید خیلی عمو امیر_خیلیم عالی دستتون درد ن

 حالیتونه

 اینارو از صدقه سری

این کافی شاپایی که میرید بلدید واال زمان ما کافی شاپ نبود 

 قهوه

 خونه بود

زن عمو کیانا چشماش گرد شد مامانمو زن عمو گلنار زدن 

 زیر

 خنده سینیرو روی میز

 گذاشتمو کنار آیکان نشستم تک خنده ای کردم

_ عمو؟اتفاقا مامانم میگفت منو بابات مگه شما چند سالتونه 

 خیلی

 وقتا میرفتیم کافی

شاپ حرف میزدیم تا باهم دعواشون نشه اینطوری جلوی 



 مردم

 مراعات میکردن

بابا خندیدو یکم از اسموتیش مزه مزه کرد اون اوایل 

 پدرومادرم

 خیلی باهم بحث

میکردن به خاطرهمین وقتی میخواستن درباره چیزی حرف 

 بزنن

میدادن برن ترجیح  

کافی شاپ وقتی مینشستن خاطرات اوایل ازدواجشونو برام 

 تعریف

 میکردن واقعا روده

 بر میشدم خیلی بامزه بود

عمو امیر_مادرتون درست میفرماین همین همسر عزیز 

 خودمم

 توی کافی شاپ باهاشون

آشنا شدم کنار مامان تو نشسته بود منتظر این بود یه پسر 

 جنتلمن

بهش خوشتیپ بیاد  

 پیشنهاد ازدواج بده

کیانا_آره عزیزم راست میگه این پسر جنتلمن خوشتیپ 

 متاسفانه



 هیچ وقت قسمت من

 نشد هنوز تو حسرتش موندم

منو تارا و آیکان همزمان به سمت هم برگشتیمو با لبخند به 

 سمت

 اون دوتا برگشتیم

عمو یاشار و بابا زدن زیر خنده و به عمو امیر نگاه کردن 

 ببینن

 عکس العملش چی

میتونه باشه عمو امیر نگاهش یکم جدی شد بعد به سمت بابا 

 و

 عمو یاشار برگشت

عمو امیر_ببینید منو بعد اینهمه سال چه طوری میبره زیر 

 سوال

 حیف ازت بچه دارم

 کیانا_منم به خاطرهمینه دارم تحملت میکنم همسر عزیزم

ا بسوزیعمو امیر_دست شما درد نکنه پس همینطور بساز ت  

هممون شروع کردیم به خندیدن حتی زن عمو هم خودش 

 خندید به

 سمت آیکان

 :برگشتم و بی توجه به حرفای بزرگترا به آیکان گفتم

عمو خیلی مامانتو دوست داره از این بحثا تو خونه هم _



 میکنید؟

آیکان_تا دلت بخواد همین چند روز پیش فهمیدم من نه بچه 

 بابامم

 نه مامانم از تو

 :/جوب پیدا شدم

 تارا_باید جوب بزرگی بوده باشه که تو توش جا شدی

 آیکان_دارم برات فسقلی

تارا خندیدو لیوان اسموتی خالی شدشو روی میز گذاشت 

 تقریبا

 همه اسموتی هاشونو

خورده بودن مامان همراهه زن عموها بلند شدن رفتن 

 آشپزخونه

 تارا هم بلند شد

اهه عمو یاشار داشت حرف میزد لیوانارو جمع کرد بابا همر

 که

 حرفاشون توجهمو جلب

 کرد

 عمو یاشار_نه به امیر هم بگو چه اشکالی داره

 بابا_تارا پروژه پیدا کرد؟

عمو یاشار_اتفاقا امروز دربارش باهام حرف زد گفت 

 همگروهیش



 قراره جور کنه منم اتفاقا

یهپروژه های خودمونو پیشنهاد دادم قبول نکرد گفت میترسه   

 چیزیرو خراب کنه خسارت

 زیادی به شرکت وارد بشه

بابا_به نظر من که زیاد مهم نیست خودمونم کنارشونیم 

 مراقبیم

 باهاش حرف بزن اگه

 پیدا نکرد بیاد سراغ شرکت خودمون

 عمو امیر_دارید راجب چی حرف میزنید؟

 سریع پریدم وسط حرفشونو عمو امیرو صدا زدم

_ ره من راجبش باهاتون حرف هیچی...هیچی عمو جون قرا

 بزنم

عمو و آیکان همزمان به سمتم برگشتن هردوشون یه 

 ابروشون باال

 پرید بعضی وقتا که

به آیکان نگاه میکردم احساس میکردم دارم به جوونی های 

 عمو

 امیر نگاه میکنم

 عمو امیر_بگو عزیزم گوشم با توهه

ته بود بلند شدم و جای قبلی زن عمو که کنار عمو امیر نشس

 نشستم



 آیکان توجهش به

سمتمون جلب شد بابا و عمو یاشار هم توجهشونو دادن به ما 

 یکم

 استرس گرفته بودم

 درواقع علتش آیکان بود نمیدونستم وقتی میفهمید قرار بود چه

 عکس العملی نشون

 بده

عمو چیزه...ما از طرف دانشگاه یه فعالیت بهمون دادن که _

 باید

 یه پروژه تحویل بگیریم

 گزارش براش رد کنیمو یه مدت سرپرستش باشیم

 عموامیر_خب اینکه خیلی خوبه یکی از کارای مارو بردار

 اینطوری کارای من سبک میشه

 یکم پشت میزم خودمو باد میزنم

 آرسام_پروژه ساختمون تجاری.(.)بهشون دادم که دست توهه

نیه میتونید از عمو امیر_خیلی خوبه پروژه سخت و سنگی

 پسش

 بربیاید؟

 راسیتش من تنها نیستم یه پسر که از من چند ترم باالتره هم_

 کنارم هست اون تجربه

 توی این کار داره



 آیکان از این حرفم جا خورد مشکوک بهم نگاه کرد

 عمو امیر_همگروهیتو میگی؟

 بله مهندس نامدار_

وگرنه  آیکان نگاهش مشکوک تر شد فامیلی آرتامو نمیدونست

 فورا

 عکس العمل نشون

 میداد اینطوری گند میزد به همه چیز چون بابام خیلی تیز بود

عمو امیر_حتما مهندس جوونیه درسته؟فکر نکنم به یه 

 همچین

 اسمی شرکتی ثبت شده

 باشه درست نمیگم آرسام؟

 بابا_نه از خودش شرکت نداره مادرش شرکت داره اون فقط

 مهندس پروژه هاست همین

امیر_خب چه فرقی میکنه بعد از مادرش اون شرکت به عمو  

 پسرش میرسه خب از نظر

من که اصال مشکلی نیست خودمم هواتونو دارم فقط پروژرو 

 باید

 توی سامانه ثبت کنم

 به اسم کی پروژرو راه ببریم؟

آب دهنمو قورت دادم خواستم لب باز کنم که بابام زودتر از 

 من به



 حرف اومد

مدار همه اختیاراتو هم بهش بده البته خودتم بابا_آرتام نا

 حواست

 بهش باشه پسر

کاربلدیه امروز یه سواالیی میپرسید و یه نظراتی میداد که 

 دستم

 اومد همینطور الکی باال

 نیومده اسم مهندس برازندشه

 حرفای بابارو زیاد نمیشنیدم فقط نگاهم روی آیکان بود که با

 شنیدن اسم آرتام به سمتم

و سرد بهم خیره شد با نگرانی و یکم ناراحت بهش  برگشت

 نگاه

 کردم من نمیدونم

آیکان چرا با آرتام نمیساخت هربار این دوتا قرار میشد باهم 

 بریم

 بیرون یه بحثی

 بینشون پیش می اومد

عمو یاشار_به نظرم همینطور به راحتی پروژرو به اسمش 

 انتقال

 ندیم بچه بازی که

 نیست شاید زیرآبی بره



عمو امیر_اینو پسرم زحمتشو میکشه آیکان بابا بین رفیقات 

 کسیرو

 میشناسی که بتونه

آمار این پسررو برامون بگیره؟مثال ببینه توی سامانتون 

 اسمش به

 عنوان یه خالفکار یا

کسی که نیمه کاره پروژرو ول میکنه و ازش شکایت شده 

 باشه

 هست یا نه

از پدرش گرفت و آیکان اخماش بیشتر توهم رفت نگاهشو 

 چشمی

 گفت

 بابا_این پسری که من امروز دیدم این طور آدمی نیست

سریع به سمت بابا برگشتم ناخواسته لبخند غلیظی روی لبام 

 نشست

 از اینکه اینطوری

کسی مثل بابام که سخت از یه مهندس یا از یه نفر تعریف 

 میکرد

 از آرتام خوشش اومده

 بود خوشحال بودم

ی اعتماد نکنید عمو گرگ زیادهآیکان_به راحت  



بابا سری به نشونه آره تکون داد با اخم به سمت آیکان 

 برگشتم که

 نگاهش سردو

 خشک شده بود

آیکان_من آمارشو میگیرم ولی بهتره خودتونم توی سابقه 

 کاری ها

 چک کنید

 چرا دارید بحث و جنایی میکنید؟_

ی؟آیکان_تو چرا داری اینقدر راحت بهش اعتماد میکن  

لزومی نداره همه عین تو به همه مشکوک باشن چون _

 پلیسی دلیل

 نمیشه همه

آدمایی که نمیشناسی کالهبردار باشن دوستای خودت آدم 

 درستکار

 آیکان_باشه پس مسئول مشکالت آینده خودتی

آیکان با حرص بلند شدو جمعو ترک کرد همه با تعجب به 

 مسیر

 رفتنش نگاه کردن همه

برای خاتمه دادن به بحث های بین منو  میدونستن آیکان

 خودش

 همیشه جمعو ترک



میکرد تا دعوا نشه اینو از همون بچگی عادت داشت بابا به 

 سمتم

 برگشت یه نگاه جدی

 بهم کرد

بابا_رها شما دیگه بزرگ شدید چرا اینقدر باهم بحث 

 میکنید؟آیکان

 دو سال از تو بزرگتره

_ آره حرف تو درسته دلیل نمیشه چون هرچی میگه بگم چشم  

 عمو یاشار_عموجون االن تو از چی دلخوری؟اینکه به

 همگروهیت اعتماد نداریم یا اینکه

 آیکان پیگیر کاراس؟

بابا_بحث و لطفا بزرگ نکنید اون پسره فقط همگروهیه 

 دختره منه

 فامیلش نیست که

روی یه همچین چیزایی حساس باشه این دوتا از بچگی هم 

 باهم

زنمیساختن سا  

 مخالف همو میزدن دلیل اینه

 کیانا_آیکان کو؟

 پسر ناز نازیتون باز قهر کرد رفت_

 آرام_حتما باز سربه سرش گذاشتی



 :کالفه از روی صندلیم بلند شدم خسته روبه همه گفتم

 من شام نمیخورم خستم شب بخیر_

بدون اینکه به کسی اجازه بدم حرفی بزنه سریع به سمت اتاقم 

 رفتم

 اه پسره نفهم

بیشعور یه عده آدم هستن باید به بیشعور و نفهم بودنشون 

 اعتراف

 کنی یکی از این

 آدما همین آیکان موزماره من که میدونم دلش از چی پره به

 خاطرهمین این کارارو

میکنه پسره خرفت شبمو خراب کرد اه انگار ارث باباشو 

 خورده

 اینطوری درباره آرتام حرف

 :/میزنه

( مآرسا ) 

روبه روی ساختمون تجاری نیمه کاره ای که درحال ساختش 

 بودن

 ایستاده بودیم آرتام

داشت با مسئول اجرایی حرف میزد رها هم کنارشون بودو با 

 دقت

 به حرفا گوش میداد



در اون بین صدای توقف یه ماشین باعث شد به سمتش 

 برگردم

 ماشین امیر بود وقتی

ومداز ماشین پیاده شد به سمتمون ا  

 امیر_عه اگه میدونستم تو اینجایی دیگه من نمی اومدم

 نه خوب شد که اومدی بهتره با آرتام آشنا بشی_

امیر به اون سمتی که اشاره کرده بودم برگشت با دیدن آرتام 

 که

 داشت حرف میزدو

 نقشرو بررسی میکرد یه ابروش باال پرید

 امیر_پس مهندس نامدار ایشونه زیادی جوون نیست؟

_ یست و شش سالشهب  

 امیر_آقازادس؟

آره خونواده پولداری داره ماشینشم اون مشکیس رها _

 میگفت با

 پول خودش خریده

امیر_وقتی تونسته سوناتا با پول خودش اونم توی این سن 

 بخره به

 نظرم پسر با جربزه

 ایه

به سمت امیر برگشتم یه ابروم باال پرید امیر هم به سمتم 



 برگشت و

گاه کردمنتظر بهم ن  

منو تو و یاشار بیستو یک سالمون بود اون شرکتو تاسیس _

 کردیم

 یادته؟

امیر_میدونم رفیق اما ما سه نفر بودیم از طرفی دورو زمونه 

 ما

 یکم فرق میکرد االن

شرکت زدن یکم سخت تر شده اونم با این شرایط اقتصادی 

 اما این

 پسره معلومه کار

 بلده

_ از خودش در بره دارن میان  باشه اینقدر ازش تعریف نکن

 این

 سمت

 امیر_باشه االن بهش فحش میدم

 با حرص بهش نگاه کردمو رومو ازش گرفتم رها و آرتام به

 سمتمون اومدن هردوشون

کاله ایمنی سفید سرشون بود آرتام نقشرو لوله کرد و روبه 

 روم

 ایستاد



 آرتام_مهندس اگه اجازه بدید از این به بعد من این پروژرو

 سرپرستی میکنم

رها_بابا استادم اگه بفهمه یه همچین پروژه ایرو بهمون دادید 

 به

 راحتی میتونیم این

 ترمو پاس کنیم

آرتام که تازه متوجه امیر شده بود دستشو سمت امیر بردو 

 باهاش

 دست داد

آرتام_من آرتام نامدار هستم شما باید مهندس راد باشید 

 درسته؟

بختمامیر_بله از مالقاتت خوش  

آرتام_همچنین خیلی ممنونم که درخواستمونو قبول و بهمون 

 اعتماد

 کردید

امیر_راسیتش رها هیچ فرقی با دختر نداشته خودم نداره 

 وقتی

 بهت اعتماد داره منو

 پدرشم بهت اعتماد میکنیم

همچین کاری از شرکت ما به دور از انتظاره سابقه _

 کاریمونو به



 راحتی به دست نیاوردیم

مسیری هم که براتون باز شده امیدوارم به خوبی ازش این 

 استفاده

 کنید

 رها_شک نداشته باشید بابا

 آرتام_ناامیدتون نمیکنیم

 (رها)

 با رفتن بابا و عمو امیر به سمت آرتام برگشتم با خوشحالی

 دستمونو باال آوردیمو محکم

زدیم قد هم با ذوقی که از اتفاقات خوب اخیر به دلم ریخته 

 بود

 خندیدم اونم از

 خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید

آرتام_فکر کنم کم کم دارم توجه باباتو به سمت خودم جلب 

 میکنم

 تک خنده ای کردم که دستی پشت گردنش کشید

آرتام_این پروژرو باید خوب تمومش کنم رها شده شب و 

 روز

 خودم باالی کارم ولی

شانس بزرگه که خدا نمیذارم کوچیک ترین اتفاقی بیفته این یه 

 به



 من داده اینطوری

 میتونم خودمو به بابات ثابت کنم که لیاقت دوماد شدنشو دارم

و بعد لبخند گنده ای روی لباش نشوند دل ضعفه خاصی 

 گرفتمو

 سرمو پاین انداختم که

 آرتام هم خندید

آرتام_هیچ وقت از دستت نمیدم رها شده برای به دست 

 آوردنت

 میجنگم اما صبر

میکنم که زمان مارو بهم برسونهن  

لبخندی زدم که به آرومی دستمو گرفت یکم به اطراف نگاه 

 کرد

آرتام_قربون این خجالت کشیدنت بشم که هم باعث میشه دل 

 ضعفه

 بگیرم هم باعث

 میشه خندم بگیره

چپ چپ بهش نگاه کردم که خودشم خندید چشمکی بهم زدو 

 به

 سمت ماشینش رفت

کاله ایمنی روی سرشو همراهه نقشه لوله شدرو روی 

 صندلی



 عقب انداختو به سمتم

 برگشت

 آرتام_قولمونو که یادت نرفته باید بریم پیش مامانم

 نه یادم نرفته فقط یکم استرس دارم_

 آرتام_استرس نداشته باش کارت که از مال من سخت تر نبود

 دیدی که چند تا بطری آب

خودمو آروم کنم اون روز بیام شرکت  سرد خوردم تا تونستم

 با

 پدرت روبه رو بشم

 ولی خیلی خوب حرف زدی آفرین_

 آرتام_شب قبلش کلی تو اینترنت سرچ کرده بودم تا اینطوری

 حرف زدنو یاد گرفتم

 خوبه پس مالقات با پدرم باعث شد مطالعت باال بره_

آرتام_فکر کنم زنم بشی تا وقتی که بچه دار شدیم من یه 

روفسورپ  

 شده باشم

 خندیدمو به سمت ماشین خودم رفتم منم کالهمو از روی سرم

 برداشتمو روی صندلی

 عقب انداختم در جلورو باز کردمو با ناز بهش نگاه کردم

 پس بریم پیش مامانت ببینم پسندم میکنه یا نه_

 آرتام_باشه مثل همیشه یادت نره چی کار کنی



 اوکی_

قب گرفتمو فرمونو با یه حرکتسوار ماشینم که شدم دنده ع  

 چرخوندم پشت سرمم آرتام

راه افتاد سریع تماس آرتامو به هندزفری داخل گوشم وصل 

 کردمو

 لبخندی زدم از توی

آینه جلو بهش نگاه کردم که پشت سرم بود همیشه موقع 

 رانندگی

 باهم حرف میزدیم

خب حاال مادرت دیشب درباره اینکه بهش گفتی میخوایی _

 عروس

یندشو بهش نشونآ  

 بدی چی گفت؟

 آرتام_خیلی خوشحال شد برای امروز خیلی هیجان داشت

 تو بیفت جلو من که آدرس شرکت مامانتو بلد نیستم_

 آرتام_باشه

 آرتام کنار دستم افتاد بهش لبخندی زدم که عینک دودی جلو

 چشمشو یکم باال برد یه

 چشمک بهم زدو عینکشو جلوی چشمش گذاشت یکم سرعتشو

 بیشتر کرد و جلوم افتاد

که باعث شد به این کاراش لبخندی بزنم خیلی دوسش داشتم 



 کنارش

 یه طور دیگه بود

یه حس های عجیبی ازش دریافت میکردم که کنار آیکان 

 اینطور

 نبودم

 آرتام_هوا اون پشت خوبه؟

 محشره هوا جلو چه طوره؟_

به  آرتام_زیاد بد نیست همش باید از توی آینه داخل ماشین

 ماشینت

 نگاه کنم ببینم

 پشت سرمی یا نه

قرار نیست که فرار کنم عین تو نیستم با بدبختی راضیت _

 کردم

 که بیایی شرکت بابام

 آرتام_خب حق بده میترسیدم یعنی به عمرم تا این حد استرس

 نگرفته بودم

تک خنده ای کردمو یکم سرعتمو بیشتر کردم چون توی 

 اتوبان

 افتاده بودیم آرتام هم

 سرعتشو بیشتر کرد

 آرتام_اینجا باب میل توهه



 اوهوم رانندگیرو داشته باش حاال_

سرعتو بیشتر کردمو ازش سبقت کردم میدونستم آرتام 

 سکوت

 نمیکنه همون لحظه اونم

سرعتشو بیشتر کردو کنار دستم افتاد بهش نگاه نمیکردم 

 چون هم

 سرعتمون باال بود

هم اینکه نمیخواستم حواسمو پرت کنهخطرناک بود   

آرتام_میدونی بعضی وقتا با خودم فکر میکنم منو تو خیلی 

 شبیه

 همیم یکم غیرمعمولی

 نیست؟

 خب نیمه گمشده های هم اینطورین دیگه_

آرتام_نه آخه ما یکم زیادی غیرمعمولی هستیم بعضی وقتا که 

 بهش

 فکر میکنم یه

حد تشابه؟طورایی برام ترسناکه آخه تا این   

 تارا هم همیشه همینو بهم میگه طرز عقایدمون،سلیقه_

 هامون،رفتارامون حتی چیزایی

 که بهش عالقه داریم جفت روحی خوبی برای هم میشیم

 آرتام_تازه کجاشو دیدی هنوز آقاتو نشناختی



اوه اوه کی میره این همه راهو فعال هفت خان رستمو _

 بگذرون

 بعد خودتو آقای من

 فرض کن

رتام_اولو آخرش برای منی که،اتوبان تموم شد بپیچ دست آ

 راست

باشه ای گفتمو یکم سرعتامونو پاین آوردیم چون به جاده 

 شهری

 نزدیک میشدیم کم

 کم داشت شلوغ میشد

 آرتام_از آیکان چه خبر؟فهمید پروژه تو دست باباشو دزدیدم؟

ت و با به یاد افتادن آیکان لبخند روی لبم ماسید چهرم ناراح

 یکم

 گرفته شد از اون شبی

که باهم دعوامون شد تقریبا سه روزی میگذشت باهم نه 

 تماسی

 داشتیم نه همو دیده

 بودیم که این واقعا بی سابقه بود

 آره فهمید_

 آرتام_خب عکس العمل؟

 دعوامون شد_



 آرتام_سر من؟

 نه کال منو آیکان یکم باهم نمیسازیم_

 آرتام_خب هنوز آشتی نکردید؟

 نه_

آرتام_پس من امروز بهش زنگ میزنم برای فردا عصر 

 باهاش یه

 قرار میذارم به تارا هم

 خودم زنگ میزنم دعوتش میکنم چه طوره؟

نه ولش کن بذار یه مدت ازم دور باشه تا قدرمو بیشتر _

 بدونه

آرتام_به نظرم اون االن اینطور عین تو فکر نمیکنه میگه 

 آخیش

 دارم نفس راحت میکشم

 بیشعور_

 آرتام خندید خودمم خندم گرفته بود

 آرتام_پشت خطی دارم رها قطع کن عزیزم

 باشه فعال بای_

 آرتام_بگو چرا اینقدر بی احساسی؟

 نخیر برای این حرفا فعال زوده همون فعال بای_

 آرتام_یه عزیزمی بچسبون تنگش خب

 پشت خطیت نره جناب مهندس_



ی زدمو حواسمو جمع بعد خندیدمو تماسو قطع کردم لبخند

 رانندگیم

 کردم همونطور که

دنبال آرتام بودم به این فکر میکردم که واقعا ته ارتباط بین 

 منو

 آیکان به کجا کشیده

میشه؟آخرش اینهمه بحث و جدال به کجا ختم میشه؟برعکس 

 رابطم

 با آیکان با آرتام

اینطور نبودم شاید به خاطراینکه خیلی وقتا عین هم حرف 

 میزدیم

 عین هم فکر میکردیم

و حتی عین هم رفتار میکردیم آرتام راست میگفت منو اون 

 خیلی

 شبیه هم بودیم به

نظرم همین برای خوشبخت شدنمون کافی بود به خودم که 

 اومدم

 دیدم آرتام پیچید

توی پارکینگ که معلوم بود متعلق به شرکت مادرشه منم 

 پیچیدمو

 ماشینمو کنار ماشین



از ماشین پیاده شدمو کیفمو برداشتم آرتام هم  اون پارک کردم

 از

 ماشین پیاده شد اما

 معلوم بود داره حرف میزنه

آرتام_نه دیگه خودت راش بنداز منو میخوایی چی 

 کار...باشه

 کمک الزم داشتی زنگ

بزن...نه اومدم پیش مامان تو چی کار میکنی؟...آها خیلی 

 خب پس

 میبینمت فعال

سمتم اومد باهم به سمت آسانسور  تماسو که قطع کرد به

 رفتیمو

 سوار شدیم دکمه

 بسته شدن درو که فشردم به سمت آرتام برگشتم

 یکم استرس دارم صورتم خوبه؟_

آرتام لبخندی بهم زد که باعث شد جذابیت صورتش برام چند 

 برابر

 بشه

 آرتام_تو همیشه صورتت خوب بوده عزیزمن

 مادرت سخت گیره؟_

ربونه ببینیش عاشقش میشی از اون خانومآرتام_نه خیلی مه  



 مهندسایی که فکر میکنی

 نیست

دستی به شالم کشیدم باهم از آسانسور پیاده شدیم وارد شرکت 

 که

 شدیم همه به آرتام

سالم میدادن اونم جواب همشونو با خوشرویی میداد آرتام 

 همیشه

 عین یه جنتلمن

 رفتار میکرد عین یه مهندس که کامال توی کارش جدیه اما

 برخالف پدرم تیپ رسمی

نمیزد یعنی میزد اما خیلی کم پیش می اومد همیشه تیپ 

 اسپرت

 میزد که هردوش بهش می اومد

 بهش می اومد

 آرتام_خانوم مشایخی مادرم داخل هستن؟

 بله مهندس بفرماید تو منتظرتون هستن_

شت و لبخند اطمینان بخشی بهم زد به سمت آرتام به سمتم برگ

 در

 اتاقی که معلوم بود

 در اتاق مادرشه رفت درو برام باز کرد و تعارفم کرد که برم

 داخل وارد اتاق که شدم با



دیدن مادرش که سرشو باال آورده بود لبخندی زدم مادر آرتام 

 با

 دیدنم چشماش

با درخشیدو لبخند غلیظی زد از پشت میزش بلند شدو 

 خوشحالی به

 سمتمون اومد

مادر آرتام_پس دختری که نظر پیر پسرمو جلب کرده تویی 

 خوش

 اومدی عزیزم

آرتام درحالیکه دست به بغل سری به نشونه تاید تکون میداد 

 با لحن

 :بامزه ای گفت

 آرتام_مرسی تعریف...تعریف کردنت با ترور شخصیتی هیچ

 فرقی نداشت مامانم

به حرفای آرتام منو به نرمی بغل کرد مادر آرتام بی توجه 

 روی

 گونمو بوسید منم همین

کارو کردم لبخند خجوالنه ای بهش زدم که لبخندش غلیظ تر 

 شد

 دستاش روی بازوهام

 بودو منو روبه روی خودش ایستاده بود



 مادرآرتام_ماشاهلل خانوم مهندس برازندته

 ممنون شما لطف دارید خانوم نامدار_

رها بود درسته؟ مادرآرتام_اسمت  

 بله_

مادر آرتام_اسم قشنگی داری معلومه پدرومادرت خیلی 

 خوش

 سلیقه هستن

 پدرم این اسمو برام انتخاب کرده_

مادر آرتام لبخندی زدو سری به نشونه تاید حرفم تکون داد 

 آرتام

 به سمت مادرش رفتو

بغلش کرد که چون قدش از مادرش بلندتر بود باعث شد یکم 

 خم

ام روبه من بابشه آرت  

 :چشم و ابرو به مادرش اشاره کردو گفت

آرتام_ایشون جیگر منه باور کن یه عشقیه برای خودش که 

 تو دنیا

 لنگه نداره

مادرآرتام خندید خودمم لبخند محبت آمیزی بهش زدم معلوم 

 بود

 مادرشو خیلی دوست



 داره

آرتام_اولین زنی که عاشقش شدم ایشونه دومین نفرشم شمایی 

 که

 به امید

 خدا در فاصله نه چندان دور همسرم میشید

سرمو با خجالت پاین انداختم که باعث شد صدای خنده آرتام 

 باالتر

 بره

مادر آرتام_این عادتشه چیزایی که دوست داشته باشرو جلو 

 جلو

 برای خودش فرض کنه

 آرتام_نه این فرض نیست باور کن حاال میبینی مامان جون

شینید چه قدر کم حرفی عزیزممادر آرتام_بیاید ب  

آرتام درحالیکه زودتر رفته بود روی مبل مینشست یه سیب 

 از

 روی میز برداشتو گازش زد

 :پاهاشو روی هم انداختو با بیخیالی گفت

 آرتام_هنوز یخش باز نشده مامان زبون داره قد هیکل من

روبه روش نشستم و چشم غره ای بهش رفتم که باعث شد 

 مادرش

یره پسرهخندش بگ  



بیشعور ببین تو اولین دیدار چه طور آبروی منو جلوی 

 مادرش

 :/میبره

 آرتام_ولی اول عاشق همین زبونش شدم

 مادر آرتام_هم ترم هستید؟

 نه یکی دوتا از درسامون با ترم باالیا مشترک افتاده_

 مادر آرتام_آها خب حاال عزیزم تو با خونوادت حرف

دست زدی؟منظورم اینه بهتره کم کم  

 به کار بشیم

یکم هول کردم آرتام هم معلوم بود هول شده یکم آب برای 

 خودش

 ریخت که همون

لحظه یه آقا که معلوم بود حکم آبدارچیرو داره برامون کافی 

 میکس

 و کاکائو آورد بعد از

بیرون رفتنش آب دهنمو قورت دادم دستی به شالم کشیدمو 

 یکم

 مرتبش کردم

را یکهو اینطوری شدید؟مادر آرتام_شما دوتا چ  

 ...ایم...آخه_

آرتام_رها هنوز با خونوادش حرف نزده یعنی منم هنوز 



 نتونستم به

 پدرش چیزی بگم

مادر آرتام یکم صورتش دمغ شد انگار فکر میکرد ما امروز 

 سر

 پروژه با پدرم حرف زدیم

 اما اینطور نبود درواقع اگر حرف میزدیم االن که پیش ایشون

مون ازنبودیم هردو  

ساختمون آویزون شده بودیمو پدرم به قطعات مساوی 

 تقسیممون

 /:کرده بود

آرتام_مامان کار سختیرو پیش رو دارم یعنی از درسای 

 دکترام

 ):سخت تره

مادر آرتام_میخواید من با مادرت حرف بزنم؟اونم به پدرت 

 میگه

 نه باید خودم باهاشون حرف بزنم اینطوری بهتره_

عزیزم بهتره همین امروز که رفتی خونه بامادر آرتام_خب   

 خونوادت حرف بزنی رفتار پدر

 رها جون باهات چه طوره آرتام؟

آرتام خم شد فنجونشو از روی میز برداشتو یکم مزه مزش 

 کرد از



 ژست های مردونه

 خاصی که فقط مختص به خودش بود خیلی خوشم می اومد

 نگاهشو باال آوردو به

 سمت مادرش برگشت

آرتام_توی این چند برخوردی که میشه گفت نه روزه باهاش 

 داشتم

 تونستم اعتمادشو

جلب کنم روم حساب میکنه رفتارشم خوبه نه زیاد گرمو 

 صمیمی

 نه سردو بی تفاوت

 معمولی باهام رفتار میکنه

مادر آرتام_باید به این فکر کنید که هرچی زمان بیشتر 

 بگذره

 برای گفتن کار سخت تر و

جواب بله گرفتن مشکالت بیشتری پیش میاد پدرت برای 

 وقتی

 بفهمه تمام این مدت با

 پسرم بودی و ازشون رابطتو مخفی کردی عصبانی میشه پس

 بهتره زودتر بهشون بگی

آب دهنمو قورت دادم میترسیدم بابام مخالفت کنه یا آرتامو 

 پس



 بزنه از طرفی از این

تموم کنی بعد به فکرمیترسیدم که پدرم میگفت بهتره درساتو   

 ازدواج باشی اما من حتی

هنوز فوقمو نگرفته بودم یه سالی مونده بود بعد از اونم سه 

 سال

 دکترا/:این یعنی رسما

 ):چهار پنج سال دیگه

 آرتام_میتونی رها؟

نگاهمو باال آوردم و به آرتام که عین من نگران بود نگاه 

 کردم

 سرمو پاین انداختم کوتاه

هم بستمو به آرومی بازش کردمچشمامو روی   

 سعی خودمو میکنم_

 با استرس دستی به موهام کشیدمو تندتند چند لیوان آب خوردم

 چشمامو روی هم

بستم و آروم نفس عمیق کشیدم تو میتونی رها کار سختی که 

 نیست

 فقط قراره بری

باهاش حرف بزنی ازش اجازه بگیری همین قرار نیست که 

 بگی

 باهاش میخوام برم



 با

 خارج آره ید خونسرد باشم اینهمه ترس چه دلیلی داره آخه

 رها؟_

به سمت مادرم برگشتم که با دیدن قیافم خندش گرفته بود به 

 سمتم

 اومدو دستشو

 سمت موهام آوردو پشت گوشم زد

 نمیشه شما بهش بگی؟_

آرام_نه عزیزم خودت باهاش حرف بزنی بهتره...نیازی 

 نیست

اشیاینهمه استرس داشته ب  

 ...میدونی...آخه_

 آرام_من میرم پیش بابات توهم زودی بیا باشه؟

 مامان توهم باهاش حرف بزن_

آرام_باشه...قربون اون چشمات بشم که حسابی معلومه چی 

 تو دلته

مادرمو آروم بغلم کردم بوی تنشو توی مشامم پر کردمو 

 لبخندی

 زدم بهترین پدرومادر

دنیارو داشتم چه قدر خوشحال بودم که صاحب یه همچین 

 خونواده



 ای بودم همیشه

آغوش پدرومادرم منو تسلی میداد همیشه پشتم بودنو پناه 

 زندگیم

 بودن نمیتونستم

بگم کدومشونو بیشتر دوست دارم چون هردوشونو به یه 

 اندازه

 توی قلبم می پرستیدم

هوش تلخ باشه تلخآرام_دیگه صدا نزنم بابات دوست داره ق  

 درستش کن

 میدونم باشه چشم_

با رفتن مامان به سمت قهوه سازمون برگشتم بعد از خالی 

 کردن

 قهوه ها توی فنجون

نفس عمیقی کشیدمو از آشپزخونه بیرون اومدم به سمتشون 

 رفتم

 بابا داشت تلویزیون

نگاه میکرد مامان هم که هنوز چیزی از جذابیت های 

 خانومانش

بود با ناز کم نشده  

داشت یه تره از موهاشو دور دستش میپیچید هنوز متوجه من 

 نشده



 بودن

 بابا_رها تو آشپزخونس؟

 مامان_اوهوم

بابا_االن روبه روی من اینطوری نشستی موهاتو دور 

 انگشتت

 میپیچی که چی بشه؟داری

 برام ناز میکنی؟

 مامان لبخند محوی زد و چشمکی به بابا زد

عین قبل جواب نازامو نمیدیمامان_میبینم که   

بابا_جواب دادنی رو که میخوام بدم اما خب دختر بزرگ تو 

 خونه

 داریم درست نیست

 بعد ریز ریز خندید از رفتارای بینشون ناخواسته لبخندی زدم

 امیدوارم منو آرتام هم

همینطور عاشق هم بمونیم حتی وقتی بچمون وقت ازدواجش 

 رسید

مون خونه نباشه جواب میدی؟عین مامان_آها یعنی اگه دختر

 قبل؟

بابا_عین قبل خانوم حاالم بهتره اینقدر برای من ناز نکنی 

 چون

 بلند میشم کاری که نباید



 بکنمو میکنم

 مامان با جذابیت خاصی که داشت خندید بابا هم لبخندی زدو

 نگاهشو به سمت

تلویزیون برد اهمی کردمو به سمتشون رفتم که توجه 

 هردوشون به

متم جلب شدس  

 هردو با لبخند بهم نگاه کردن اما بابا یکم هم تعجب کرده بود

بابا_از کی تا حاال دختر لوس من قهوه برای پدرومادرش 

 میاره؟

تک خنده ای کردمو روی مبل نزدیک بابا نشستم سینیرو 

 روی میز

 گذاشتم یه فنجونو

جلوی بابام و اون یکی فنجونو جلوی مامانم گذاشتم بابا یه 

 ابروش

 باال پریدو به قهوه

 نگاه کرد بعد نگاهشو به سمتم آورد

 بابا_خب بی مقدمه بگو چی میخوایی؟نکنه ماشینه دلتو زده

 میخوایی یکی دیگه بخری؟

بعد دستشو سمت قهوه بردو یکم مزه مزش کرد به سمت 

 مامان

 برگشتم که با یه لبخند



سری به نشونه تاید تکون داد لبخندش یکم دلگرمم کرد 

 دستامو

 توی هم تاب دادم بابا

 که متوجه همه این رفتارام بود یه ابروش باال پرید

 بابا_درباره دانشگاس؟

 یه جورایی_

بابا_خب میشنوم...میخوایی بیایی تو شرکت کار کنی؟چون 

 دیگه

 کم کم باید جامو اونجا

 بگیری خانوم مهندس

استرس موهامو پشت گوشم زدم که بابا فنجونشو روی میزبا   

 گذاشت آب دهنمو قورت

 دادم همیشه با پدرم راحت بودم درباره همه چی باهاش حرف

 میزدم اما نمیدونم چرا

سر این یه موضوع که اصل کاری بود اینقدر استرس گرفته 

 بودم

 بابا_خاستگار برات اومده؟

 آوردمو بهش نگاه کردم با چشمای گرد شده یکهو سرمو باال

 که

 یکم نگاهش جدی تر

شده بود آب دهنمو قورت دادم و با لحنی که از تعجب مبهوت 



 بود

 :گفتم

 از کجا فهمیدی بابا؟_

بابا_دختر هرچه قدر هم شیطون باشه و باباشو دق بده سر 

 این

 مسائل اینطوری عین تو

 خجالتی میشه خب میشنوم

ز نگاهشو روی خودم حسنگاهمو با خجالت ازش گرفتم هنو  

 میکردم بابا به سمت

 مامان برگشتو تک خنده مردونه ای کرد

 بابا_باورم نمیشه دخترم ازم خجالت بکشه نگاش کن

لبخندی زدمو سرمو باال آوردم مامان خندید که باعث شد بابا 

 رنگ

 نگاهش که روی مامان

 بود تغییر کنه

دمامان_باآلخره هرزمانی که باشه بحثش جلو اوم  

بابا_اوهوم...تو هنوز فوق لیسانستو نگرفتی رها به نظرت 

 یکم

 زود نیست؟

نمیدونم...گفتم از شما اجازه بگیرم و باهم درموردش _

 حرف بزنیم



 بابا_تو دختر معمولی نیستی رها...جذابیت های خاصی که

 داری...ثروت پدرومادرت که

ا بعد از ما همش به تو میرسه همون ماشین زیرپات همه این

 باعث

 میشه یه پسر گول

بخوره نباید بهش دل ببندی تا تحقیقات منو مادرت دربارش 

 تموم

 بشه بعد اجازه دارن

 بیان

نه نه بابا...آرتام خودشون خیلی پولدارن اونام عین ما _

 شرکت

 ...دارن یعنی

بابا یه ابروش باال پرید رنگ نگاهش جدی تر شد که باعث 

 شد بقیه

 حرفمو بخورم لب

مو گاز گرفتم و همچنان نگاهم روی نگاه جدی بابا که هم پاینی

 یکم

 متعجب بود و هم

یکم عصبانی نگاه کردم مامان به آرومی دستی به پیشونیش 

 کشیدو

 پوفی کرد انگار



 فهمیده بود گند زدم

 بابا_آرتام؟به این زودی آرتام شد برات رها؟

 یکم هول کردم اوف گند زدم ای خدا مامان برای اینکه بحثو

 :عوض کنه گفت

مامان_دوماد آیندم اسمش نزدیک اسم شوهرمه حس خوبی به 

 این

 اسم دارم...آرتام

بابا_دوماد آیندم؟دستتون درد نکنه خودتون تصمیم گرفتید بعد 

 آخر

 سر اومدید به من

 بگید؟

د همکالسیشه مامان_رها امروز دربارش باهام حرف ز

 عکساشو

 بهم نشون داد بهش میاد

پسر خوبی باشه هنوز تصمیمی نگرفتیم من به خودشم گفتم 

 باید با

 تو حرف بزنم

 مشورت کنیم بعد

راست میگه بابا جون...ما هنوز تصمیم نگرفتیم گفتیم _

 همراه شما

 تصمیم بگیریم



بابا سری به نشونه باشه تکون داد یکم روی پاهاش رو به 

اخمجلو   

 شد نگاهش جدی و

 روی فنجون های قهوه ای که آورده بودم بود یکهو انگار یاد

 چیزی افتاده باشه به سمتم

 برگشت اما توی موقعیتش تغییری نداد

بابا_آرتام؟وایسا ببینم نکنه منظورت از آرتام همون پسرس 

 که به

 عنوان هم گروهی

 اومدید تا یه پروژه از شرکت بگیرید؟

پاین انداختم که بابا با حرص دستاش مشت  با خجالت سرمو

 شد

بابا_پس اینهمه مدت باهم در ارتباط بودید آره؟اونوقت منو 

 مادرت

 باید االن

بفهمیم؟پس هدفتون از اینکه شرکت خودمونو انتخاب کردید 

 این

 بوده

اینطور نیست بابا باور کنید ما سر اینکه شرکت ما یا _

 شرکت

 اونو انتخاب کنیم سنگ



قیچی کردیم من بردم شرکت ماروکاغذ  ... 

 با دیدن اخمای حسابی توهم پدرم سرمو پاین انداختم

یعنی...چیزه...درواقع اینطوری منصفانه انتخاب کردیم _

 شانسیم

 ...بود اما

 ...بابا_اما؟امایی هم میمونه رها؟دختر من باید

 مامان_آرسام

بابا کالفه دستی توی موهاش کشیدو از سرجاش بلند شد 

ریع بلندس  

 شدم که ایستاد به

 سمتش رفتمو با خجالت روبه روش ایستادم بابا بهم نگاه نکرد

 اخماش به شدت توهم

 بود لرزیدم نه از ترس از اینکه بابام مخالفت کنه و به این

 خاستگاری رضایت نده از اینکه

 اعتمادشو از دست بدم یا دیگه دوستم نداشته باشه

_ اعتمادتون خیانت نکردم...قسمباباجونم...من هیچ وقت به   

 میخورم...اصال نمیدونم چه

طوری شد به خدا از وقتی کالسای فوقم شروع شد دیدم توی 

 همه

 کارای دانشگاه

باهمیم کم کم فهمیدم که نسبت بهش بی تفاوت نیستم یعنی 



 اونطوری

 که به آیکان

 نگاه میکنم به اون نگاه نمیکنم

 بابا اخماش محکم تر شد

بابا_آیکان؟تو اون پسررو با کسی مثل آیکان مقایسه 

 میکنی؟به

 نظرت اون دوتا باهم

قابل قیاسن؟تو فکر کردی من از اون پسره خیلی خوشم 

 میاد؟فکر

 میکنی نمیدیدم سعی

میکرد خالکوبی روی بازوشو پنهون کنه؟حتما تو بهش گفتی 

 کت و

 شلوار تنش کنه چون

یادمیدونستی من از تیپ رسمی خوشم م  

 بابا اون خالکوبی نبود برچسبه به خدا_

 بابا_هرچــــی

 مامان_آرسام...لطفا

بابا_آرام شما چیزی نگو به اندازه کافی از دستش عصبانی 

 هستم

 از دست توهم عصبانی

 هستم که نشستی عکسشو دیدی ازش تعریف میکنی



شما از دست منو آرتام عصبانی هستید؟یا اینکه آرتامو با _

 آیکان

سه کردم؟شمامقای  

آیکانو دوست دارید اینو خوب میبینم چون همیشه دلتون 

 میخواست

 پسرداشته باشید

بابا_من همیشه دلم میخواست دختر داشته باشم حرف الکی 

 نزن

 رها این دو موضوع

 هیچ ربطی بهم ندارن

 به خدا آرتام پسر خیلی خوبیه_

بابا_گول چیشو خوردی؟جذابیتش؟چشمای 

؟رنگیش؟پولش؟چیش؟ها  

من گول نخوردم بابا اون موردایی که شما دوست داریدو _

 داره

 اینکه باجربزه باشه

اجتماعی و شغلی خوبی داشته باشه خونواده دار  موقعیت

 باشه

 سطح خونوادگیشون به

ما بخوره قیافه خوبیم داره باور کنید مردتر از اون چیزیه که 

 شما



 فکرشو میکنید خیلی

 توی کارش تبحر داره

هش گفتی قراره مدیرعامل اون شرکت بشی؟بابا_ب  

اون به خاطر پولم بهم نزدیک نشده گفتم که خودشون _

 پولدارن

 عین ما هستن

مامان_آرسام یکم زیادی حساسی قرار نیست که فورا جواب 

 مثبت

 بهشون بدیم فقط

قراره بیان خاستگاری تو اون شب خیلی چیزا رو میشه 

 طرف

 شرکت ساخت و ساز داره

دربارش تحقیق کنی اونوقت تصمیم میگیریممیتونی   

بابا کالفه دستی توی موهاش کشید مامان کنارم روبه روی 

 بابام

 ایستاد همیشه مامان

 بود که میتونست بابارو راضی کنه

 مامان_بهونه الکی نگیر...بگو نمیخوام دختر شوهر بدم

 بابا_اون هنوز بچس

مامان_بیست و چهارسالشه آرسام...بذار کسی که بهش عالقه 

 داره



 بیاد خاستگاریش بذار

ببینیم سلیقه دخترمون چیه...پسره خوشگله من ازش خوشم 

 اومد

بابا با حرص به مامان نگاه کرد که مامان با ناز خندیدو به 

 سمت

 من برگشت

 مامان_باهاش بیرون رفتی؟

بابا با حرص بهم نگاه کرد  با خجالت سرمو پاین انداختم که

 انگار

 فهمیده بود جواب این

 سوال مادرم چیه

 بابا_چندبار؟

مامان_با تارا باهاش بیرون رفتیم البته چند بار هم آیکان 

 باهامون

 اومد

 بابا_پرسیدم چندبار؟

نمیدونم بابا ولی به خدا کار اشتباهی نکردیم هیچ وقت باهم _

 تنها

 نبودیم یه بارم

ن نرفتیم همیشه یا تارا باهامون بوده یا همراهه دونفری بیرو

 تارا



 آیکان هم بوده

 بابا_پس آیکان هم خبر داشته

پای اونو وسط نکشید اون از هیچی خبر نداره فقط فکر _

 میکنه

 دوست منو تاراس

بابا لباشو روی هم فشردو روشو ازم گرفت یه لحظه احساس 

 کردم

 ترس از دست دادن

اید میذاشتم بابا عجوالنه تصمیم بگیره آرتام تو دلم نشست نب

 باید

 راضیش میکردم

مامان_به نظرم دورو زمونه عوض شده...خب باید بیرون 

 میرفتن

 ببینن بدرد هم میخورن

 بعد با خونواده هاشون حرف بزنن تازه تنها هم نبودن

 بابا_آها یعنی آخرین مرحله میشد خونواده؟

_ بابااون موقع ها دوستانه بود باور کنید   

مامان_عزیزم تو برو تو اتاقت،باشه مطرحش کردی من 

 باهاش

 حرف میزنم

 بابا کالفه روی مبل نشست سرمو پاین انداختم به سمتش رفتم



 کنارش آروم نشستم

 بابا_نکن رها...الزم به این کارا نیست

بابا باور کنید نظر شما برای من خیلی مهمه...من دختر _

 بدی

 نیستم

پیشونیمو بوسید که باعث شد بغض کنم با بابا به آرومی روی  

 وجود اینکه از دستم

دلخور بودو عصبانی اما نمیتونست غممو ببینه یا باهام قهر 

 باشه

 بابا_برو تو اتاقت میدونم دختر من فرشتس

 به سمت پله ها رفتم و دوتا یکی ازشون باال رفتم

باالی پله ها که رسیدم آروم خم شدمو روی پله ها نشستم 

مانما  

 کنار بابا نشست

دستشو سمت شونه بابا بردو آروم دوتا انگشتاشو روی شونش 

 به

 حرکت درآورد

ناخواسته لبخند محوی زدم ببین از چه راه هایی استفاده 

 میکنه

مامان_گیردادن،حساسیت های الکی،حرص خوردن،من که 

 میدونم



 دردت چیه

بابا_نمیخوام فعال ازدواج کنه آرام...بیست و 

 چهارسالشه...اون بلد

 نیست یه غذا درست

 کنه اون وقت میخواد شوهر کنه؟

مامان_خب سرش توی درس بوده از بچگی هی تو گوشش 

 کردی

 که باید مهندس بشه

شرکتتو بتونه بگردونه اونم فقط تمرکزش روی دانشگاهش 

 بوده

م میدونی که رها فعال بچس خیلی ازبابا_میدونم آرام تو خودت  

 رفتارا و بچه بازی هاشو

شوهر نمیتونه تحمل کنه به نظرت اون پسره یه چیزی بهش 

 بگه

 این قهر کنه برگرده

 خونه من در برابر اون پسره سکوت میکنم؟آبادو اجدادشو به

 عزاش میشونم به دختر من

 بگه تو

دی زدمو سرمو مامان خندید اما بابا با حرص پوفی کشید لبخن

 به

 نرده ها چسبوندم



 نگرانی های بابارو درک میکردم روم خیلی حساس بود هنوز

 هیچی نشده ببین داره به

 چی فکر میکنه

مامان_منو یادت نیست؟من خیلی بلد بودم غذا درست کنم؟تو 

 خونه

 تو یاد گرفتم

بابا_ماجرای منو تو باهم فرق میکرد آرام،رها دختر حساسیه 

 باید

ه پسره خوبدربار  

 تحقیق کنم باید بفهمم چه جور آدمیه اخآلقاش به دخترم نخوره

 اجازه نمیدم

مامان_اون بدبخت هم همینو گفت نگفت که میخواد باهاش 

 ازدواج

 کنه گفت بیاد

 خواستگاری همین

بابا_ندیدی هنوز هیچی به هیچی نشده دلشو بهش باخته؟داره 

 میگه

 دوسش دارم

ط داشتم جلوی عصبانیتمو میگرفتمبهش عالقه دارم یعنی فق  

مامان_وقتی رها به دنیا اومد یادته؟بهت گفتم تو جنبه 

 دختردار



 شدنو نداری این روزارو

 میدیدم

 بابا_پسر داشتم انتظار داشتی اینطوری روش حساسیت داشته

 باشم؟دختر فرق میکنه

 بعد از تو باارزش ترین موجود زندگیم اون ورورس

زدواج کنه قرار نیست ترکمون کنه مامان_آرسام قراره ا

 مطمئن

 باش هرهفته اینجاس

بابا_من هنوز رضایت ندادم پس از این حرفا جلوی اون نزن 

 فقط

 رضایت میدم بیان

 خاستگاری همین من روی این چیزا حساسم آرام خودت بهتر

 میدونی پس خواهشا

 درکم کن

مامان یکم به سمت بابا خم شد بابا به آرومی دستشو دورش 

 گذاشت

 مامان سرشو

 روی شونه بابا گذاشتو چشماشو بست

مامان_منم حساسم...رها برای منم باارزشه خیلی دوسش 

 دارم منم

 نبودشو نمیتونم



تحمل کنم برام سخته اما خب اونم باید بره پی زندگیش کاش 

 یه بچه

 دیگه هم داشتیم

ری من تنها نمیموندماینطو  

بابا_شرکتو به رها بسپارم همش کنارتم اصال باهم میریم 

 مسافرت

 ناراحتی نداره من وتو

 هنوز خیلی جوونیم

 مامان_کاش رامین هم بود

 مامان بغض کرد بابا کالفه دستی توی موهاش کشید

 مامان_اینطوری االن یه پسر بزرگ داشتم

 بابا_رها هم پسرمونه هم دخترمون

ان_دلم میخواد برای یه بارم شده ببینمش میخوام ببینم چه مام

 شکلی

 شده اونم

 چشماش رنگی بود یادته؟سبز بود

 بابا_قرار بود دربارش فکر نکنی

مامان اشکاش سرازیر شد ، یه قطره اشک از گوشه چشمم 

 چکید

پاین به آرومی بینیمو باال کشیدمو بهشون خیره شدم بابا 

 سرشو



تروی سر مامان گذاش  

شنیده بودم دوسال قبل از اینکه من به دنیا بیام یه داداش داشتم 

 که

 توی ده روزگیش

پدرومادرم گمش میکنن یا به قول عموم میدزدنش اگه این 

 اتفاق

 نمی افتاد االن من یه

 داداش داشتم چیزی که حسرتش واقعا تا االن روی دلم بود

 بابا_آیکان هم عین پسرمونه چه فرقی میکنه؟

_دلت میخواست آیکان و رها برای هم باشن درسته؟مامان  

بابا_جوابی برای این سوالت ندارم وقتی دخترم به آیکان 

 عالقه ای

 نداره نمیتونم

 مجبورش کنم

 مامان_پس دوست داری

از روی پله ها بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم در اتاقمو آروم 

 بستمو

 به سمت تختم رفتم

ه شدم آیکان؟برای من اون روش دراز کشیدمو به سقف خیر

 یه پسر

 اخمالو شیطون بود



نه کسی که بهش عالقه ای داشته باشم درسته خیلی هوامو 

 داره

 همیشه همراهه تارا

باهم بودیم انگار سه خواهربرادریم که نمیتونیم از هم جدا 

 بشیم

 درسته من هیچ وقت

به آیکان نگفتم داداش هیچ وقتم به چشم برادر بهش نگاه 

اما نکردم  

 هیچ وقتم به این

فکر نکردم که بهش عالقه داشته باشم دوسش داشتم خیلی 

 زیاد اما

 نه اونطوری که بابا

میخواست صدای ویبره موبایلم نشون از پیامک بود خودمو 

 به

 سمتش کش آوردم حالل

 زادم بود

 آیکان_وقت داری بهت زنگ بزنم؟

برام جای تعجب داشت که آیکان بهم پیامک زده این یعنی 

 آشتیم

 االن؟همیشه وقتی

دعوامون میشد باآلخره یکیمون کوتاه می اومد که خیلی وقتا 



 این

 آیکان بود که کوتاه می

اومد چون هیچ کدوممون حاظر نبودیم بریم منت اون یکیرو 

 بکشیم

 منم کینه ای نبودم

ادامه بدم یا حتی به روش  به خاطرهمین نمیخواستم بحثو

 بیارم

 بدون اینکه جوابشو

بدم سریع شمارشو خودم گرفتم که به یه بوق نکشیده جواب 

 داد

 آیکان_میخواستم خودم بهت زنگ بزنم

 سالم عرض شد...چه فرقی میکنه حاال خوبی؟_

 آیکان_ممنون تو چه طوری؟خونه ای؟

_ ای اوهوم رو تختم دراز کشیدم کنار همون خرسه که بر

 تولدم

 خریده بودی دارم به سقف

 نگاه میکنم و با پلیس مملکت حرف میزنم

 احساس کردم آیکان لبخندی زد لبخند محوی زدمو چشمامو با

 آرامش روی هم بستم

 صداشو واقعا دوست داشتم یه صدای مردونه،نرم،خاص

آیکان_خوبه...منم توی اتاقمم تازه از پایگاه برگشتم جات 



 خالی

ربتمامانم یه ش  

بهارنارنج برام آورد که بابام اومد یه سر بهم بزنه نصفشو 

 خورد و

 رفت و با خوشگلترین

 دختر دنیا هم دارم حرف میزنم

 به تارا میگم_

آیکان_خب اونم خوشگله هردوتون خوشگلید ولی جذاب 

 بینتون

 خودمم که لنگه ندارم

 تک خنده ای کردم که خودشم خندید

ر بزنیم؟عمو خونس؟آیکان_بیام دنبالت بریم دو  

آره خونس ولی یکم اعصابش بهم ریخته به نظرم بهتره _

 نیایی

آیکان_از کی تا حاال عمو از اینکه منو تو بیرون بریم 

 عصبانی

 میشه؟

 نه از یه چیز دیگس_

آیکان_چی شده باز ماشین لوله کردی؟چه دسته گلی به آب 

 دادی

 شیطون بال؟



ستادم با ناز تره ای از خندیدمو بلند شدم روبه روی آینه ای

 موهامو

 دور انگشتم پیچیدم

برای گفتن حرفم یکم تردید داشتم ولی باآلخره که چی میشنید 

 و من

 ترجیح میدادم که

 از خودم بشنوه نه یکی دیگه

نه بحث این حرفا نیست امروز آرتام ازم خاستگاری کرد _

 بهم

 گفت که با پدرومادرم حرف

ه که یه تاریخ مشخص کنیم بزنم خودشم با مادرش حرف زد

 رسما

 بیان خواستگاری

پشت تلفن به گوشم نمیرسید مشکوک صداش زدم  صدایی از

 که

 احساس کردم صداش

 تغییر کرد

 آیکان_آرتام؟

 آره همون پسر چشم سبزه_

 آیکان_میخواد بیاد خاستگاری؟عمو اجازه داد؟

آره چرا نده؟بهش گفتم دلم یه کوچولو براش لرزیده اونم _



 درسته

 عصبانی شد اما خب رو

 حرف تنها دخترش حرفی نزد

آیکان نفساش تندو عصبی شد صدای شکستن چیزی از پشت 

 خط

 به گوشم رسید که

باعث شد چشمام گرد بشه با نگرانی صداش زدم که جواب 

 نداد

_ دای چی بود؟الو آیکان؟... آیکان چی شد؟اون ص  

آیکان_چیزی نیست لیوانم از دستم افتاد...مامانم صدام میزنه 

 بهتره

 برم

 خوبی؟_

آیکان_آره خیلی خوبم بهتر از این نمیشم مراقب دلت باش 

 زیاد

 نلرزه خانوم کوچولو شب

 بخیر

تماس که قطع شد با چشمای گرد شده پاینش آوردم پوفی 

 کشیدمو

 موبایلو روی میز

چشمامو روی هم بستم حس خوبی نداشتم آرایشم گذاشتم 



 احساس

 میکردم آیکان زیاد

از خبری که بهش دادم خوشحال نشد شایدم دارم اشتباه فکر 

 میکنم

 چرا خوشحال

نشه؟دلیلی نداره اون که دشمنم نیست از عالقم به یه نفر 

 خوشش

 نیاد شونه ای باال

تانداختمو به سمت در رفتم و از اتاقم بیرون اومدم به سم  

 کتابخونه اتاق بابا به راه

افتادم یه چندتا از کتابای مربوط به رشتمو برداشتمو به سمت 

 اتاقم

 برگشتم که توی راه

به بابا خوردم یکم ازش خجالت کشیدم خواستم از کنارش رد 

 بشم

 :که گفت

 با مادرت حرف زدیم...فردا باهاش حرف بزن میتونن بیان_

 خاستگاری اما این اجازم

ین نیست که به ازدواجتون رضایت دادمنشونه ا  

 کتابا از دستم افتاد اولش کپ کرد

 بهترین بابای دنیایی_



آرسام_برو تو اتاقت تا نکشتمت ببین چه ذوقیم میکنه نه به 

 خجالت

 کشیدنش نه به

 این رفتاراش

خندیدمو خم شدم کتابامو از روی زمین برداشتم چشمکی 

 بهش

 زدمو با حال خوب به

رفتم با ذوق خودمو همراهه کتابا پرت کردم رو سمت اتاقم 

 تخت

 چشمامو با آرامش

 روی هم بستم خدایا شکرت،مرسی که هستی بهترینم

 (آرسام)

با اخم توی اتاقم نشسته بودم کالفه دستی توی موهام کشیدم 

 باورم

 نمیشد دخترم

 اینقدر بزرگ شده باشه که براش خاستگار بیاد درسته دلم

 میخواست سروسامون بگیره

اما نه به این زودی نمیخواستم ازدواج کنه میخواستم فعال 

 دختر

 کوچولوی منو مادرش

باقی بمونه اما خب...وقتی یاد این می افتم که چه طوری 



 داشت

 درباره اون پسره حرف

میزد خون خودمو میخوردم این همون دختر کوچولویی بود 

 که بهم

 میگفت هیچ وقت

کنم تا ابد کنار منو مادرش میمونه اونوقت االن تو شوهر نمی

 این

 سن دلش لرزیده

بود/:صدای در اتاقم باعث شد به سمتش برگردم معلوم بود 

 باز

 رهاس شایدم آرام باشه

آخه بهش گفته بودم میرم تو اتاقم یکم شیر برام گرم کنه بیاره 

 در

 اتاق که باز شد قامت

دنش کمی تعجب کردم از آیکان توی درگاه نمایان شد با دی

 اینکه

 این ساعت شب اومده

بود اینجا یکم نگران شدم اخماش توهم بودو سرشو پاین 

 انداخته

 بود از پشت میزم

 بلند شدمو وسط اتاق ایستادم



 آیکان_سالم عمو

 سالم خوش اومدی بیا تو_

آیکان_نیومدم زیاد وقتتو بگیرم فقط...فقط خواستم یه سوال 

 بپرسم

_ یا تا باهم حرف بزنیمدرو ببند ب  

آیکان خواست درو ببنده که آرام پشت سرش پیدا شد آیکان با 

 دیدن

 آرام سعی کرد

لبخندی بزنه تا آرام از حالش خبردار نشه پس یه چیزی شده 

 بود

 آیکان_چرا زحمت کشیدی زن عمو

آرام_این چه حرفیه بیاید برید تو سالن بشینید رها هم تو 

 اتاقشه

 داره درس میخونه

 منم که پاینم اینجا صندلی نیست بشینید حرف بزنید

 همراهه آیکان باهم از اتاق بیرون اومدیم آرام جلوتر از ما به

 سمت سالن رفت و سینی

که محتوی شیر گرمو کیک بود روی میز گذاشت آرام به 

 روی

 آیکان لبخندی زد

آیکان_معلومه یه خبر خوب بهتون رسیده که اینطوری 



 خوشحالید

زن عمو؟ درسته  

آرام چشمکی بهش زدو خندید و ازمون فاصله گرفت آیکان با 

 غم

 نگاهشو گرفتو به

سمتم اومد کنارم نشست به سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم 

 تو

 خونواده ما آیکان تنها

 پسرمون بود خیلی برام عزیز بود درواقع فرقی با تارا و رها

 نمیکرد انگار دوتا دخترو یه

وقتا آیکانو جای رامینی گذاشته بودم که ده پسر داشتم خیلی 

 روزه

 ازم گرفتنش به

 خاطرهمین کنارم از جایگاه خاصی برخوردار بود

 با امیر دعوات شده؟_

 آیکان_نه عمو با کسی دعوام نشده

 پس چرا اینقدر کالفه و ناراحتی؟_

 آیکان_همین چندساعت پیش با رها حرف میزدم گفت که شما

 رضایت دادید آرتام بیاد

 خواستگاریش درسته؟

 یه ابروم باال پرید رها گفته بود که آیکان آرتامو میشناسه پس



 حقیقت داشت

 میشناسیش؟_

آیکان_دورادور آره..یه چندباری با دخترا که رفتم بیرون 

 اونم بود

 یه طورایی بهتر بگم وارد

 اکیپمون شده

 خب چه طور پسریه به نظرت؟_

باال آوردو بهم نگاه کرد جنس این نگاهو خوب  آیکان سرشو

 درک

 میکردم اما نمیتونستم

 براش کاری کنم

 آیکان_پس شما هم راضی هستید

 به اینکه بیاد خاستگاری آره هنوز نمیشناسمش جواب قطعی_

 ندادیم

آیکان یکم ساعت مچیشو تکون دادو به اطراف خونه خیره 

 شد

 مشکوک بهش نگاه کردم

ی عصبی و بهم ریخته ندیده بودمشهیچ وقت اینطور  

 آیکان_رها دوسش داره؟

شاید یه عالقه زود گذر باشه میدونم اگه من نذارم کاری _

 نمیکنه



 آیکان_شمام که عالقه های دخترتون براتون خیلی مهمه

بایدم اینطور باشه اون دختر منه و منم پدرشم قطعا برای _

 کسی

 که دوسش داره منم

 ارزش قائل میشم

_عمو قرار بین منو شما یه چیز دیگه بودآیکان  

پوزخندی زدمو دستمو سمت لیوان شیرم بردم آیکان با یه 

 نگاه

 جدی بهم خیره شد

آره هنوزم یادم نرفته اما خوب میدونی که من دخترمو به _

 چیزی

 که راضی نیست مجبور

 نمیکنم

 آیکان_شما از کجا میدونید راضی نیست؟

_ اش عوض نمیشه اون تورو یه چون وقتی اسم تو میاد حالت

 جور

 دیگه دوست داره

 آیکان_قرار بود کمکم کنید عمو

 باهاش حرف زدی؟_

 آیکان_نه هنوز

 پس بحث این خاستگاری جلو اومده ترسیدی درسته؟_



 آیکان_من از اون پسره هیچی کم ندارم

 اشتباه نکن یه چیزو کم داری اونم عالقه و توجه رهاس_

پاین انداخت عصبی دستی توی آیکان چشماشو بستو سرشو  

 موهاش کشید دست

 راستش مشت شدو چندتا نفس عمیق کشید

 آیکان_نمیخوام از دستش بدم عمو این موضوعو هم فقط شما

 میدونید حتی به

 پدرومادرم نگفتم

 از من چی میخوایی آیکان؟میخوایی نذارم بیاد_

 خاستگاری؟میخوایی به زور به عقد تو

 درش بیارم؟خودت خوب میدونی که هیچ کدوم از این کارارو

 نمیکنم رها تنها بچمه

 خودت میدونی چه قدر حساسو زودرنجه نمیخوام آسیبی ببینه

آیکان_ازتون نخواستم زورش کنید فقط خواستم باهاش حرف 

 بزنید

 میترسم پسم بزنه

 با ترست روبه رو شو آیکان...تو یه نظامی هستی...مردای_

ی خوب این کارو بلدننظام  

 آیکان؟_

هردومون همزمان به سمت رها برگشتیم که با دیدن آیکان 

 لبخندی



 زد به سمتمون اومد

 یه کتاب دستش بود و مدادش اون یکی دستش

رها_فکر کنم وقت بدی اومدم،بابا خواستم بیام ازت یه سوال 

 بپرسم

 ببخشید نمیدونستم

 با آیکان هستید

_ توهم بشیننه اشکالی نداره بیا   

رها روی یکی از مبل ها نشست مدادشو بین کتابش گذاشتو 

 کتابو

 روی میز گذاشت

دستشو سمت لیوان شیر من که تا نصفه خورده بودم برد یکم 

 ازش

 خورد

 رها_شیروعسل های مامان حرف نداره

آیکان_حتما مال خودتو خوردی به بهونه سوال پرسیدن 

 خواستی

 سهم باباتم بخوری

ه بود رها به آیکان چشمکی زدو خندیدخندم گرفت  

 رها_ایول خوب عادتامو بلدی

آیکان دستشو سمت لیوان شیر خودش که دست نخورده بود 

 برد به



 سمت رها گرفتو به

 روش لبخند مهربونی زد

آیکان_مال من برای تو من شبا نباید شیر بخورم یکم معدمو 

 بهم

 میریزه

من اینارو بخورم رها_به نفع من شد...خب شما حرف بزنید 

 میرم

تک خنده مردونه ای کردمو بهش نگاه کردم که عین یه دختر 

 بچه

 داشت شیرو کیک

میخورد هنوز بچه بود خیلی بچه اینو فقط من میفهمیدم که از 

 دید

 خودم بهش نگاه

میکردم هنوز وقتی میترسید می اومد بین منو مادرش 

 میخوابید

 حتی بعضی شبا من

میخوابیدم اون کنار مادرش میخوابید رها  میرفتم تو اتاق اون

 عین

 مادرش بود تو خواب

 زیاد وول میخورد بچه بازیهاش لجبازی هاش شیطنت هاش

 همشون عین آرام بود یه



 بار آرزو به دل موندم قبل ازاینکه میرم شرکت در اتاقشو باز

 میکنم ببینم خانومانه رو

تخت خوابیده اما هربار که میدیدمش هر کدوم از اعضای 

 بدنش یه

 /:ور بود

 آیکان_با آرتام حرف زدی؟

رها دست از خوردن کشیدو به سمت آیکان برگشت یکم هول 

 کرد

 زیرچشمی به من نگاه

 کرد بعد یکم دیگه از شیرش خورد

 رها_بهش پیام دادم که خونوادم راضی شدن

 اون چی گفت؟_

درشو راضی کرده بهم گفت که برای فردا شب رها_اونم ما

 بیان

 منم به مامان گفتم اونم

گفت که با پدرت حرف میزنم ببینم برنامه ای نداریم...دیگه 

 من

 شماره خونرو بهشون

 دادم تا زنگ بزنن

 منکه برنامه ای ندارم_

 رها لبخندی زدو مشغول خوردنش شد به آیکان نگاه کردم که



 دستاش مشت شده بود

سعی در پنهون کردنش داشت اما  

 نمیخوایی حرفی بزنی آیکان؟_

آیکان_حرفی برام نمونده آدما اللت میکنن بعد ازت میخوان 

 که

 حرف بزنی

 رها_چیزی شده آیکان؟میخواستم فردا بیام دیدنت

 آیکان_پایگاه؟

میموندم  رها_نه خب فوقش می اومدم خونه عمو اینا منتظر

 تا تو

 بیایی

با لحن طعنه داری گفت آیکان پوزخندی زد : 

 آیکان_من شبا برمیگردم خونه اون موقع شمام تو مراسم

 خاستگاریتی

 آیکان از سرجاش بلند شد به سمت من برگشت

آیکان_بازم معذرت میخوام مزاحم شدم...شب بخیر 

 عمو...شب

 شمام بخیر خانوم

 مهندس

با رفتنش رها سوالی به سمتم برگشت انگار از این رفتار 

 آیکان



 تعجب کرده بود

 رها_این چش بود بابا؟

 نمیدونم اینو من باید از تو بپرسم_

رها_از من؟من چرا؟باور کنید باز جریمه نشدم تا ازش بخوام 

 برام

 یه کاری بکنه شما

 نفهمی

 یکم بیشتر دقت کنی میفهمی_

از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم خدا این موضوعو 

 ختم

 بخیر کنه

 (رها)

_ ان خوشگل شدم؟مام  

مامان که معلوم بود یکم استرس گرفته به سمتم برگشت با 

 دیدنم

 چشماش درخشید

 لبخند بزرگی روی لباش نشوند

 مامان_بایدم خوشگل باشی وقتی من مامانتم

 االن از من تعریف کردی یا از خودت؟_

مامان_هردوش مطمئن باش همینکه بفهمن من مامانتم فورا 

 جواب



 مثبت میدن

خندیدم خودشم خندید بابا که مثل همیشه تیپ رسمی زده بود 

 وارد

 آشپزخونه شد با

لبخند به سمتش برگشتم که با دیدنم لبخندی زد به سمتش 

 رفتمو یکم

 یقشو از روی

غریضم مرتب کردم عاشق بوی عطر مردونش بودم بابا 

 اولین

 مردی بود که عاشقش شدم

 با جونو دل میپرستیدمش

با این درخشش چشات به خاطر اون پسرس یا بابا_خوشگل با

 به

 خاطر دیدن من؟

تک خنده ای کردمو دستمو روی شونش گذاشتم با ناز یکم 

 خودمو

 کج کردم که خندید

شما جای خود داری باباجونم این جمله دخترتون هرگز _

 فراموش

 نشه اولین مردی که

 عاشقش شدم شماید و عاشقتونم میمونم حتی اگه ازدواج کنم



ابا_حتما میخوایی همزمان عاشق دو مرد باشی هیم؟ب  

 براشون کم نمیذارم به خصوص برای پدر عزیزو خوشتیپم_

بابا سری تکون داد مامان هم کنارمون ایستادو بهمون لبخندی 

 زد

 مامان_منم این وسط کشک پاستوریزم

 بابا_شما تاجی همسر عزیزم

_ حرفی نزد دردونه دل منو بابایی شما دیگه بهتره دربارت 

 مگه نه

 بابا؟

بابا_با دخترم موافقم تو کسی هستی که این خوشبختیمونو 

 مدیون

 تویم

 مامان_باشه باشه نگاشون کن دارم براتون

صدای زنگ آیفون باعث شد هرسه تامون به سمت آیفون 

 برگردیم

 منو مامان یکم هول

کردیم اما بابا با خونسردی ذاتیش به سمت آیفون رفتو دکمه 

 باز

دنو فشار داد که اینش  

 رفتارش همزمان باعث گرد شدن چشمای منو مامان شد

مامان_چرا جواب ندادی؟باید یه چیزی میگفتی همینطوری 



 درو

 باز کردی؟

بابا_وقتی امیرو یاشار هم میان همین کارو میکنم آیفون 

 تصویریه

 خودشونن دیگه شمام

 زیاد حساس نباش عزیزم

زخونه رفت به سمت بابا پوفی کشیدم مامان به سمت آشپ

 رفتمو

 کنارش ایستادم که به

 سمتم برگشت این رفتاراش یه چیزو بهم میفهمونه اینکه زیاد

 راضی نیست

 لطفا بابا طوری رفتار نکنید که انگار ناراضی هستید_

 بابا_واقعا ناراضیم به خاطر تو رضایت دادم

 خب به خاطر منم امشب مراعات کنید_

کارو میکنم به مادرتم گفتم به سلیقت بابا_رها دارم همین 

 احترام

 میذارم حاال ببینم چه

جور خونواده این دربارش حرف میزنیم اما من همینطوری 

 رفتار

 میکنم

مامان که اومد به سمتشون برگشتیم آرتام با لبخند درحالیکه 



 گل و

 شیرینی دستش بود

یه کت و شلوار نقره ای تنش بود که جذابیت مردونش چند 

 برابر

 شده بود موهای

لختشو باال زده بودو یکم کجش کرده بود دلم برای اینهمه 

 جذابیت

 خاصش ضعف رفته

 بود اما زیاد ذوق زدگیمو نشون ندادم

 آرتام_سالم

آرتام با پدرم دست داد پدرم یه نگاه جدی بهش کرد و بهش 

 خوش

با لبخندآمد گفت   

 بهشون خیره شدم

 بابا_تنها تشریف آوردین؟

آرتام_نه مادرم همینکه ماشینشو پارک کرد موبایلش زنگ 

 خورد

 باید جواب میداد گفت

برای اینکه شما منتظر نمونید من فعال بیام اونم االن 

 میاد...بفرماید

 اومد



هرسه تامون به سمت مادر آرتام برگشتیم با دیدنش لبخندی 

 زدم یه

ن زیبا که عینز  

مادرم چیزی از جذابیت کم نداشت اما اون با دیدن ما کوپ 

 کرد که

 باعث شد چشمام

گرد بشه به سمت پدرومادرم برگشتم که دیدم اونام عین مادر 

 آرتام

 کوپ کردن به سمت

آرتام برگشتم ببینم اون از چیزی خبر داره که دیدم اونم داره 

 با

 تعجب و مشکوک به اون

میکنه مادر آرتام با ناباوری به پدرم خیره شده بود سه تا نگاه  

 مادر آرتام_باورم نمیشه...خوابه درسته؟

به سمت پدرم برگشتم که دیدم لباشو محکم روی هم فشرد 

 مادرم با

 دیدن مادر آرتام

 حسابی جا خورده بود با استرس دستی به لباسش کشید

 آرام_بهتر نیست بشینیم؟

 بابا_نشستنی در کار نیست

همراهه آرتام با تعجب به سمتش برگشتیم بابا به شدت 



 اخماشو

 توهم کشیده بود مادر

آرتام هم اخماشو توهم بردو با حرص به پدرم خیره شد این 

 رفتارا

 یعنی چی؟یعنی همو

 میشناسن؟

 مادرآرتام_فکر کردی زنت گفت منم می اومدم مینشستم؟اگه

 میدونستم تو پدر دختری

ش صد سال سیاه پامو نمیذاشتم اینجاهستی که پسرم میخواد  

بابا_پس بهتره دست پسرتو بگیری از اینجا بری دیگه 

 دوروبر

 دخترم نبینمتون

 ...آرتام_آقای تهرانی لطفا اجازه بدید

بابا_نیازی نیست چیزی بگید دیگه تکرار نمیکنم خوش 

 اومدید

و بعد خودش زودتر جمعو ترک کرد با ناباروی بهشون خیره 

 شدم

 به سمت مادر آرتام

 برگشتم تا ازش عذرخواهی کنم که دیدم اونم بدون وقفه با

 :عصبانیت روبه پسرش غرید

 مادرآرتام_بریم آرتام دیگه اسم این خونوادرو نمیاری



با رفتنش چشمام پر از اشک شد به سمت آرتام برگشتم که به 

 سمت

 مادرم رفت ازش

ریع از خونه عذرخواهی کرد یه نگاه کوتاه به من کردو س

 بیرون

 زدو دنبال مادرش رفت

هنوز از چیزی سر در نیاورده بودم اما میدونستم مشکالت 

 زیادی

 سرراهمون هست به

 سمت مادرم برگشتم که قیافش حسابی نگران و ناراحت بود با

 بغض صداش زدم که بهم

یه نگاه کرد بی هیچ حرفی به سمت آشپزخونه رفت 

 همین؟یعنی

 شب خاستگاری من

ینطوری به پایان رسید؟به سمت پله های مارپیچ برگشتم ا

 اینطوری

 نمیشد باید قضیرو

 میفهمیدم سریع به سمت پله ها دویدم ازشون باال رفتمو بدون

 معطلی به سمت اتاق

پدرم رفتم در زدم جوابی نگرفتم بازم در زدم که صدای 

 عصبیش



 باعث شد قلبم مچاله

 بشه

 بابا_نمیخوام با کسی حرف بزنم

نمیتونستم همینطوری دست خالی برم دستگیررو پاین کشیدم 

 و در

 اتاقشو باز کردم بابا

 با عصبانیت به سمتم برگشت

 بابا_نشنیدی چی گفتم؟چه طور بدون اجازه اومدی تو؟

درو به آرومی بستم همچنان نگاهم روی پدرم بود به در تکیه 

 دادم

 یه قطره اشک از

هیچ وقت فکرشو نمیکردمگوشه چشم راستم روی گونم چکید   

 اولین شب خاستگاریم

 اینطوری بشه

نمیخوایی حرفی بزنی بابا؟نمیخوایی بگی چرا با مادر _

 خاستگار

 دخترت اینطوری رفتار

 کردی؟

بابا_اسم اون پسررو دیگه نشونم دیگه حق نداره بیاد سر 

 پروژه

 دیگه حق ندارید باهم



 باشید

 چرا؟به خاطر چه جرمی؟_

پدرت بهت هشدار میدم دیگه اسم آرتامو توی  بابا_به عنوان

 این

 خونه نیاری رها مفهوم

 بود؟

 (آرتام)

چرا برات یه ذره مهم نیست که چی دارم میگم؟یعنی برات _

 مهم

 نیست من به اون

 دختره عالقه دارم؟

 مادرم کالفه موهاشو مرتب کردو عصبی توی خونه راه رفت

 دستاشو دور سرش گرفتو

 چشماشو بست

مامان_وای وای واااااای...سه روزه یه ریز داری درباره یه 

 مسئله

 حرف میزنی که جوابش

 هربار نـــه چه طوری بهت بفهمونم؟

 من رهارو دوست دارم مامان میفهمی اینو؟همونطور که بابا_

 تورو خیلی دوست داشت

 منم رهارو دوست دارم



 مامان_یه مدت دوروبرت نباشه هواش از سرت میپره

_ روی خوشی زیاد عاشق نشدم که هواش از کلم بپره با از 

 دلم

 عاشقش شدم هوای دلم

 چی؟ها؟

مامان عصبی بهم نگاه کرد کالفه روی مبل نشست منم 

 عصبی

 روبه روش روی مبل جا

 گرفتم نمیتونستم رفتاراشو هضم کنم مخالفت میکرد اما دلیل

 مخالفتشو بهم نمیگفت

میشد چون اون شب  هرچی که باشه مربوط به خونواده ها

 وقتی

 خونواده ها باهم

رودرو شدن اصال قیافه هاشون عادی نبود یه طوری انگار 

 اصال

 انتظار اینکه روبه روی هم

باشنو نداشتن اون حرفا نگاه تندو خشن پدر رها روی مادرم 

 نگاه

 عصبی و حتی متعجب

 مادرم همه اینا نشونه یه چیز بود اینکه اونا همو میشناسن

اسم اون دختررو دیگه نمیاری...دیگه نبینم باهاش مامان_



 باشی

 فهمیدی؟اسم دختر

 تهرانیرو دیگه جلوی من نمیاری آرتام

چرا؟به من بگو چرا مامان تا بگم چشم دیگه اسمشو نمیارم _

 چرا

 دلیلی برام نمیاری؟چرا

 بهم نمیگی دلیل رفتار اون شبتون چی بود؟

چی؟جواب من در هرمامان_چیرو میخوایی بفهمی؟هــــا؟که   

 صورت منفیه

کالفه دستی توی موهام کشیدم عصبی چشمامو روی هم بستم 

 منم

 عین رها شده بودم

هرکاری میکردیم تا خونواده هامون به حرف بیان حرفی 

 نمیزدن

 حتی نمیتونستم برم

شرکت بابای رها چون اجازه ورود نداشتم از اینکه دستم به 

 هیچ

 جایی بند نبود و

م کاری کنم حرصم گرفته بود تو شرایط سختی قرارنمیتونست  

 گرفته بودم

مامان من پسر خودتونم میدونی که به این راحتیا کوتاه _



 نمیام من

 این دختررو میخوام

 و برای به دست آوردنش هر کاری میکنم

 :مامان با عصبانیت بهم نگاه کرد از کوره در رفت داد زد

یش اونوقت مامان_پدرش راضی نیست حتی بری ببین

 دخترشو

 میخوایی؟

 تا قبل از اون شب پدرش باهام خوب بود مسئول پروژه چند_

 میلیاردیش شدم اونوقت

دقیقا بعد اون شب همه راه های ارتباطیم به روی رها و 

 شرکت

 پدرش بسته شد

 مامان_پس نتیجه میگیریم که باید اون دختررو فراموش کنی

 اما من این کارو نمیکنم میفهمی مامان؟_

با عصبانیت از سرجام بلند شدم چنگی توی موهام زدمو 

 شروع

 کردم به راه رفتن مامان

هم عصبی بود هم نگران یه چیزایی توی چشماش بود یه 

 حرفای

 ناگفته که واقعا چیزی

 ازشون نمیفهمیدم



_ لمامان چرا درکم نمیکنی؟اینطوری بعد از بیست و شش سا  

 برای کسی که دل پسرت

 براش لرزیده ارزش قائل میشی؟

مامان_اون دختره تهرانیه من نمیذارم با اون وصلت کنی 

 آرمیتا

 نیستم اگه بذارم اسمش

 بیاد تو شناسنامت

 مامان از سرجاش بلند شد خواست بره که سریع روبه روش

 ایستادم مامان با اخم بهم

 نگاه کرد

 اینطوریه؟آره؟_

ینطوریهمامان_آره ا  

 وقتی عقدش کردم متوجه میشی_

مامان_تو همچین غلطی نمیکنی احمـــق فهمیدی؟عقدی بین 

 تو و

 اون دختره به وجود

 نمیاد چون اصال عقدی نمیتونه بینتون صورت بگیره

با تعجب بهش نگاه کردم مامان با غضب بهم نگاه کرد با 

 انگشت

 اشارش چندبار کوبید

 به بازوم



ه تکرار میکنم از اون خونواده فاصله بگیر مامان_یه بار دیگ

 تا

 داشته هاتو از دست ندی

تو و رها نمیتونید باهم ازدواج کنید چه شرعی چه قانونی چه 

 از

 نظر خونواده هاتون

 مامان خواست بره که سریع مشکوک پرسیدم

 شرعی؟چرا شرعی نمیتونم عقدش کنم؟_

داش زدممامان ایستاد اما حرفی نزد خواست بره که باز ص  

 چیرو داری پنهون میکنی؟_

 مامان_چیزی برای پنهون کردن نیست

 ارتباط تو و خونواده رها چی میتونه باشه؟ _

 مامان_منو پدر رها یه رقیب تجاری هستیم

 اینش به منو رها چه ربطی میتونه داشته باشه؟_

مامان به سمتم برگشت چشماش یه طوری شده بود احساس 

 میکردم

 نمیشناسمش

تو چشماش جمع شد به سختی لب زد اشک  

 مامان_ضربه های زیادی بهم زدیم اون منو خیلی زجر داده

 نمیذارم دخترشو بگیری

 یعنی فقط برای یه دعوای کاریه؟آره؟دلیل مخالفتاتون اینه؟_



مامان اشکاش سرازیر شد که باعث شد یه جوری بشم 

 احساس

 میکردم بحث خیلی

 جدیتر از این حرفاس

 مامان_تو حاظری با خونواده ای وصلت کنی که اینهمه سال

 مادرتو زجر دادن؟اینهمه

سال آوارگی کشیدم اینهمه سال تورو با بدبختی بزرگ کردم 

 با

 کسی ازدواج کردم که

 دوسش نداشتم اما فقط به خاطر تو که بابا داشته باشی

 :اخمامو توهم بردم با لحن محکم و جدی گفتم

_ یومرث چه ربطی به پدر رها داره؟اینکه ازدواج تو با ک

 وقتی من

 به دنیا میام پدرم

 میمیره اینکه تو منو برمیداری به کانادا فرار میکنی تا دست

 خونواده پدرم بهت نرسه به

تهرانی چه ربطی داره؟اینکه اونجا فقط برای اینکه من پدر 

 داشته

 باشم و شناسنامه برام

چه ربطی به تهرانی صادر بشه با کیومرث ازدواج میکنی  

 داره؟چرا واضح حرف



نمیزنی؟تهرانی با تو چی کار کرده که دلیل آوارگیته وقتی 

 دلیلش

 برام اینهمه سال این

 بوده که مادرم به خاطر داشتن من آواره بوده

مامان اشکاش هر لحظه بیشتر سرازیر میشد اما صداش 

 نمیلرزید

 تحمل اشکاشو نداشتم

ه هر سختی که بود تحملش میکردماما چاره چی بود باید ب  

مامان_حرفمو گوش بده مامان...فکر اون دختررو از سرت 

 بیرون

 کن باهم برمیگردیم

 کانادا

من جایی نمیام باید تکلیف این موضوعو روشن کنم من _

 رهارو

 میخوام

مامان_تو غلط کردی دارم بهت میگم منم اجازه بدم اونا 

 دختر به

 تو نمیدن

_ سر از این قضیه در نیارم برای به دست مرد نیستم اگه 

 آوردنش

 هرکاری میکنم یه



جملرو همیشه توی سرم فرو کردید برای به دست آوردن 

 چیزای

 باارزش زندگیت بجنگ و

 منم برای به دست آوردن رها میجنگم

 با عصبانیت از کنارش رد شدم به سمت در خروجی رفتم

 دستگیررو توی دستم گرفتم

م که مادرم با بغض صدام زدخواستم درو باز کن  

 مامان_آرتام نمیخوام از دستت بدم

 به آرومی با یکم اخم به سمتش برگشتم

 با این رفتارات داری کم کم از دستم میدی مامان_

بدون هیچ حرفی درو باز کردمو از خونه زدم بیرون سریع 

 سوار

 ماشینم شدمو به سرعت

 به سمت یه جای نامعلوم روندم

 (رها)

تم نـــــــــهبابا_گف  

دستام مشت شد بابا خواست بره که سریع بلند شدم روبه 

 روش

 ایستادم مامان با

نگرانی بهمون نگاه کرد خواست چیزی بگه اما من نذاشتم 

 توی این



 سه روز اونقدر گریه

کرده بودمو از این دادو فریادا شنیده بودم که دیگه تنمو 

 نمیلرزوند

 نه؟گفتید نه؟به همین راحتی؟این بود دوست دارماتون؟_

 بابا_رها تمومش کن

تمومش کنم بابا؟مگه من شروعش کردم تا من خاتمه _

 دهندش

 باشم؟چرا جواب سوالمو

 نمیدید؟چرا هیچ کدومتون جواب سواالی منو نمیدید؟

 بابا_چون سواالیی میپرسی که به تو مربوط نمیشه

_ ه اینکه شب خاستگاریم با مادر اتفاقا به من مربوط میش

 خاستگارم

 اونطوری رفتار کنید

اینکه به صبح نکشیده حتی نذارید آرتام بیاد تو شرکتتون 

 اینکه

 اجازه وصلت با اونارو

 بهم نمیدی به کی مربوط میشه پس؟نکنه به تارا مربوط میشه

بابا_صدبار پرسیدی جوابتو دادم برای صدویکمین بار میگم 

 من

ون خونوادهدختر به ا  

 نمیدم



بابا خواست بره که باز جلوش ایستادم بابا کالفه دستی توی 

 موهاش

 کشید به سمت

 مادرم برگشت عصبی غرید

 بابا_آرام تو یه چیزی بهش بگو دیگه داره صبرم لبریز میشه

صبر من خیلی وقته لبریز شده بابا از این داد زدناتونم _

 نمیترسم

 یه سوال ساده پرسیدم

ون خوانواده متنفری؟چرا از ا  

بابا_جوابشو زودتر بهت دادم اون زنیکه آدم درستی نیست 

 پسری

 که زیر دست اون

 بزرگ شده باشه از خودش بدتره

آرتام پسر خوبیه تازه مادرشم زن خوبیه خیلی مهربونو _

 خونگرمه

 چرا اینطوری قضاوت

 میکنی؟فقط برای اینکه رقیب تجاریتونه و بهم ضربه زدید؟

رها بهتره این مسئلرو تموم کنی وصلت بین این دومامان_  

 خونواده غیرممکنه

چرا؟فقط برای جنگ بین خونواده ها؟من آرتامو میخوام _

 یکی اینو



 بفهمه

گوشه صورتم سوخت سرم به سمتی که بابا زده بود کج شد 

 به

 آرومی دستمو روی

صورتم گذاشتم اشک تو چشمام جمع شد مامان با تعجب به 

 بابا

کرد نگاهمو به نگاه  

سمت بابا که لباشو روی هم فشرده بود برگردوندم اشکام 

 سرازیر

 شدن

 بابا_دیگه حق نداری اسمشو بیاری

تا حاال روم دست بلند نکرده بودی بابا...بعد اینهمه سال _

 وقتی یه

 حرف حق زدم وقتی

 حرف دلمو زدم تو صورتم زدی

امه میدیبابا_کاراتو میکنم بری انگلیس اونجا درستو اد  

من جایی نمیرم تا تکلیف این قضیه روشن نشه من هیچ جا _

 نمیرم

بابا با عصبانیت یه قدم بهم نزدیک شد که باعث شد من یه 

 قدم

 ازش فاصله بگیرم



بابا_مگه دست توهه؟چه طور جرات میکنی تو روی من 

 وایسی؟

 مامان به سمتمون اومد بین منو پدرم ایستاد روبه بابا که با

 عصبانیت داشت بهم نگاه

 :میکرد گفت

 مامان_بسه...توروخدا...رها برو تو اتاقت

با پرویی ایستادم اشکامو پاک کردم حاال که یه سیلی که حقم 

 نبود

 خوردم پس باید تا

تهش برم بیشتر از این چه اتفاقی می تونه بیفته فوقش یه 

 سیلی

 دیگه میخورم

_ بابا اما دخترتون  هیچ وقت فکرشو نمیکردم این حرفو بزنم

 بعد

 از بیست و چهار سال

 دلش برای یکی لرزید اما شما با خود خواهیتون دارید مانعش

 میشید من آرتامو میخوام

دوسش دارم بعد از اون نمیتونم عاشق پسر دیگه ای بشم اما 

 حتی

 اینا براتون مهم

نیست به راحتی دست بلند کردی تو گوشم زدی منم به راحتی 



 پا

ی چیزا میذارمروی خیل  

 :خواستم برم که پدرم با عصبانیت غرید

 بابا_این حرفا یعنی چی؟

نیم نگاهی بهشون کردمو پشت کردم قبل از اینکه برم بینیمو 

 باال

 :کشیدمو گفتم

 یعنی سه روزه که دخترتونو از دست دادید_

بابا_ببین رها اینقدر رو اعصاب من راه نرو اینهمه پسر 

 برات

استگار که ازریخته اینهمه خ  

 ...اون پسره خیلی بهترن تو پسشون میزنی اونوقت

 من فقط آرتامو میخوام_

 بابا_خفه شــــــــــــــو

 مامان_رها برو تو اتاقت فورا

 با بغض بهشون نگاه کردم احساس میکردم پدرومادر خودمم

 نمیشناسم چه قدر سنگدلو

 بی رحم شده بودن

 براتون متاسفم_

ها رفتم خودمو توی اتاقم انداختمو زیر پتومبا دو به سمت پله   

 مچاله شدم چشمامو



بستم دستامو جلوی دهنم گرفتمو زجه زدم من به این راحتیا 

 کوتاه

 نمی اومدم من

آرتامو میخواستم و براش می جنگیدم محال بود آرتامو از 

 دست

 میدادم موبایلم که زنگ

آرتام بود  خورد از زیر پتو بیرون اومدم به شماره نگاه کردم

 با

 دیدن اسمش شدت اشکام

بیشتر شد نمیتونستم جوابشو بدم اما از طرفی میخواستم 

 باهاش

 حرف بزنم شاید اون

تونسته باشه مادرشو راضی کنه تماسو برقرار کردم صدای 

 کالفه

 مردونش باعث شد به

 عمق فاجعه پی ببرم

 آرتام_الو رها؟

 آرتام؟_

 آرتام_داری گریه میکنی؟

 کجایی؟_

آرتام_بیرونم دارم میرم یه جایی که فعال مادرمو نبینم میخوام 



 یکم

 از این اتفاق دور باشم

 بتونم درست فکر کنم

بغضم بیشتر شد نکنه بره نکنه جا بزنه نکنه پشیمون شده 

 باشه

 کجا میخوایی بری؟_

 آرتام_خودمم نمیدونم رسیدم بهت خبر میدم

اینش فرستادمآب دهنمو قورت دادم بغض کردم اما محکم پ  

 منم میام_

 آرتام_کجا میخوایی بیایی دیوونه

منو با خودت نبریم مهم نیست منم میخوام از خونوادم دور _

 باشم

یه باشه نیا خودم  

 جایی میرم خدافس

 آرتام_صبرکن صبر کن باشه فردا دم دانشگاه میبینمت باشه؟

 چشمامو روی هم بستم اشکام امونمو بریده بود

رها مگه نگفتی هفت خان جلومونه آرتام_گریه نکن  

 این هفت خانه؟این هزار خانم نیست_

آرتام_مهم منو تویم که توی این راه سست نشیم فکر احمقانه 

 ای به

 سرت نزنه فردا



 باهم راه می افتیم

 قبوله منتظرتم_

تماسو قطع کردم زیر پتوم خزیدمو چشمامو روی هم بستم 

 منم به

 دوری نیاز داشتم

رمم به یکم فاصله از من نیاز داشتن شاید حتی پدروماد

 اینطوری

 بیشتر قدرمو دونستن

 و برای تصمیماتم ارزش قائل میشدن

 (آرسام)

با غضب به سمت در اتاقش رفتم منشی خواست مانعم بشه 

 اما من

 زودتر از اون

دستگیررو پاین کشیده بودم درو به شدت باز کردم وارد اتاق 

 شدمو

 :داد زدم

_ ــــــــــــــتدخترم کجاسـ  

آرمیتا که از دیدنم جا خورده بود از پشت میزش بلند شد با 

 غضب

 روبه روش ایستادمو

بهش نگاه کردم منشی که این صحنرو دید از اتاق بیرون 



 رفت و

 درو بست آرمیتا هنوز

متعجب بود اما با ضربه محکمی که روی میزش زدم از جا 

 پریدو

 کم کم به خودش اومد

_ ــــوامبا تـــــــ  

 آرمیتا_اینجا چه غلطی میکنی؟

 هی با من درست حرف بزن پرسیدم دخترم کجاست؟_

 آرمیتا_دختره توهه سراغشو از من میگیری؟

دستام مشت شد میزشو دور زدم و به پشت میزش رفتم روبه 

 روش

 ایستادم توی اینهمه

سالی که گذشته بود آرمیتا تغییرات زیادی کرده بود طرز 

 پوششش

 طرز آرایش یه طورایی

آدم شده بود شرکت برای خودش زده بود پسری مثل آرتام 

 تربیت

 کرده بود چیزی که

 اصال ازش انتظار نداشتم

چرا باز سروکلت تو زندگیم پیدا شده؟چیه؟چی _

 میخوایی؟باز چه



 نقشه ای توی سرت

 داری

آرمیتا_محظ اطالعتون من تو زندگیت نیستم این دختره توهه 

 که

پسرم قرار گرفتهجلوی   

 معلوم نیست چی کار کرده که پسر من اینقدر می خوادش

 با غضب بهش نگاه کردم کنترل خشمم دست خودم نبود حتی

 کنترل صدای باال رفتم

درست حرف بزن زنیکه نفهم این چرت و پرتا چیه داری _

 بهم

 میفهمی عوضی اون پسره

ه از خودت عوضی ترت اینطوری از راه بدرش کرده وگرن

 دختر

 من اینطوری نبود

آرمیتا_ببین داری درباره پسر من حرف میزنی کاری نکن 

 از این

 حرفت پشیمونت کنم

 مثال چه غلطی میکنی؟ها؟د بنال چه گوهی میخوایی برام_

 بخوری...ببین آرمیتا به جون

همون تک دختری که دارم اگه تا دوساعت دیگه پیداش شد 

 که هیچ



 غیر از این بشه

ونه بالیی به سر خودتو اون پسرت میارم که حز برنگرده خ

 کنی

 داری پاتو روی خط قرمز

 من میذاری

آرمیتا_اینقدر برای من شلوغ بازی در نیار جناب تهرانی 

 نامحترم

 من از دختر تو هیچ

خبری ندارم اونقدر برام مهم نیست که پیگیرش باشم خودمم 

 دارم

 دنبال پسرم می گردم

رمیتا روشو با کالفگی ازم گرفتو از حرفش یکم جا خوردم آ

 از

 پشت میزش کنار رفت وسط

اتاق ایستاد به سمت یکی از مبل ها رفتو خسته روش نشست 

 دستی

 به سرش کشیدو

آرنجشو به دسته مبل تکیه داد با لحنی که دیگه توش 

 عصبانیت

 نبودو آرومتر شده بود

 :گفت



یده نه آرمیتا_از دیروز ازش خبری ندارم نه جواب تماسامو م

 حتی

 خودش بهم زنگی

 میزنه

رها هم همینطور هیچ جا نیست هرجا که حدسشو زده باشم _

 گشتم

 اما نبود

 آرمیتا_دیروز دانشگاه هم نرفته

 مشکوک بهش نگاه کردم

 رها هم همینطور_

 یکهو آرمیتا به سمتم برگشت با نگرانی از روی مبل بلند شدو

 روبه روی من ایستاد آب

 دهنشو قورت داد

 ...آرمیتا_یعنی...یعنی

نخیر دختر من فرار نکرده به خصوص با کسی مثل پسر _

 تو

 آرمیتا_من حدس میزنم باهم باشن

دستام از شدت خشم مشت شد لبامو بهم فشردم و تو صورت 

 آرمیتا

 :غریدم

اگه اینطور باشه باید هردومون منتظر خوردن حلوا باشیم _



 چون

 سر هردوشونو میبرم

در خروجی رفتم توی این یه روز حتی یهبا غضب به سمت   

 درصد هم احتمال ندادم

رها فرار کرده باشه به خصوص با اون پسره اما اگه بفهمم با 

 اونه

 و فرار کرده من میدونم

با اون رها دعا کن فقط پیدات نکنم خواستم درو باز کنم که 

 بازوم

 به عقب کشیده شد با

ش حسابی نگران وعصبانیت به سمت آرمیتا برگشتم که قیاف  

 ترسیده بود

 آرمیتا_تو همچین کاری نمیکنی مگه نه

 بشینو ببین_

 آرمیتا_من همون یه پسرو دارم

 منم همون یه دخترو دارم که از جونمم برام عزیز تره_

 آرمیتا_تاوان ارتباط اشتباه منو تورو باید اونا پس بدن؟

نه پسرت تاوان اینکه تو مادرشیرو پس میده و دخترمم _

 تاوان

 اینکه اشتباه عاشق شده

 آرمیتا_پیداشون میکنیم آرسام ولی کاریشون نداشته باش



 پوزخند تمسخرآمیزی به روش زدم

باشه ازشون تشکر میکنم به مناسبت برگشتشونم یه مراسم _

 ترتیب

 میدم چه طوره؟

 آرمیتا اشک تو چشماش جمع شد

ن من آرمیتا_من جونم به آرتام بستس توروخدا آسیبی بهش نز

 قول

 میدم بهت کمک

 کنم که پیداشون کنی

من به کمک کسی نیازی ندارم دستم به پسرت برسه از _

 خجالتش

 در میام و بعدش

 تحویل قانونش میدم تکلیف دخترمم که روشنه با من طرفه

درو با عصبانیت باز کردم و از اتاقش بیرون اومدم با قدمای 

 بلند

 از شرکتش خارج شدم

و با سرعت به سمت شرکت روندم فرمونو  سوار ماشینم شدم

 توی

 دستام فشردم باورم

نمیشد که رها برای یه پسر این بچه بازیرو کرده باشه یعنی 

 فکر



 کرده با این کارش من از

 تصمیمی که گرفتم برمیگردم؟هه کور خوندید هردوتون کور

 خوندید به این راحتی از کار

دستی توی موهام رها نمیگذشتم موبایلم که زنگ خورد کالفه  

 کشیدم آرام بود تماسو

 کالفه برقرار کردم

 جانم آرام؟مگه نگفتم خبری شد بهت زنگ میزنم_

آرام_پیداش نکردی درسته؟آرسام من اینجا دارم دق میکنم 

 هرچی

 زنگ میزنم جواب

 نمیده

صداش پر از بغض و ترس مادرانه بود حسی که توی خودمم 

 بود

 اما جنسش پدرانه بود

با امیر حرف زدم گفت به آیکان خبر میده ببینم میتونه _

 پیداشون

 کنه یا نه

آرام_منظورت اینه میخوایی به پلیس بگی؟تا این حد قضیه 

 جدیه؟

چاره دیگه ای دارم؟آرام فقط دعا کن دستم بهشون نرسه _

 بالیی



 سرشون میارم که برای

 هفت پشتشون بسنده باشه

م اینکه االن رها این تصمیموآرام_همه اینا تقصیر توهه آرسا  

 گرفته مقصرش تویی نه

تنها تو بلکه اون آرمیتا لعنتی که باز پاش به زندگیمون باز 

 شده اگه

 بهش همه چیرو

 میگفتی اینطوری نمیکرد

آره خب االن همه چی تقصیر من شده باشه پیداش کردم _

 بهش

 میگم مادر پسری که

 دوسش داشتی عشق سابق من بوده

شو عوضیآرام_خفه   

چیه؟زورت اومد؟مگه نمیگی واقعیتارو بهش بگیم؟حتما _

 میخوایی

 اینم بهش بگیم که

منو تو باهم ازدواج سوری کردیم پدرت به خاطرهمون زن 

 از

 سنگ شده بود عاشق هیچ

کس نمیشد اینکه عشق بین منو مادرت بعد از یه سال اتفاق 

 افتاد



 اینکه من تصادف

نکه همه این بالها تفصیر کردم حافظمو از دست دادم ای

 آرمیتاس

 اینارم بهش بگیم چه

 طوره؟

 ...آرام_خیلی..خیلی

خیلی چی؟ها؟خیلی چی؟ببین این دفعرو دیگه به حرفای تو _

 گوش

 نمیدم من تنها

هدفم برای پیدا کردنشون فقط اینه پسررو به جرم آدم ربایی 

 بندازم

 زندان تاوانشو پس

بیارم همین...مام بهتره  بده دخترمم بالیی که میخوامو سرش

 فقط

 بشینی نظاره گر

 شوهرت باشی که بدجور خون جلوی چشمشو گرفته

تماسو قطع کردمو ماشینو توی پارکینگ شرکت پارک کردم 

 از

 ماشین با اخمای توهم و

عصبانی پیاده شدم سوار آسانسور شدم کالفه دستی توی 

 موهام



 کشیدم شماره رهارو

باز هم جواب نداد لعنتی زیر لب  برای بار هزارم گرفتم اما

 گفتمو

 از آسانسور خارج شدم

به سمت اتاقم رفتم و بی حوصله واردش شدم با ورودم 

 متوجه

 امیرو یاشار و آیکان

 شدم

 یاشار_سالم داداش

 امیر_چی شد؟خبری نشد؟

کالفه و خسته پشت میز نشستم هممون نگران بودیم بیشتر از 

 همه

 خودم

 یاشار_د یه چیزی بگو

به نظرت خبری شده بود من االن اینطوری بودم؟االن به _

 جرم

 قتل تو زندان بودم

امیر_االن وقت این حرفا نیست آیکان یه تیم جست و جو 

 ترتیب

 داده

 آیکان_عمو نگران نباشید من پیداشون میکنم



 پوزخندی زدمو شقیقه هامو که درد میکرد با انگشتم مالیدم

 چشمامو روی هم بستم و

دادم فشارشون  

 زنده یا مردشون برام فرقی نداره فقط پیداشون کن همین_

 آیکان_یعنی چی عمو؟

 یعنی وقتی پیداشون کردی زندم بودن توسط من کشته میشن_

 امیر_نکنه یادت رفته همه اینا تقصیر شماهاست

آیکان_تقصیر عمو؟اون چرا؟یعنی هر پدری نذاره دخترش با 

 یه

 پسر ازدواج کنه باید

پسره فرار کنه؟دختره با   

 امیر کالفه دستی توی موهاش کشید آیکان حق داشت اون از

 چیزی خبر نداشت آیکان

 هم عصبانی جدی و اخمالو شده بود

 آیکان_من پیداشون میکنم خودمم حق اون پسررو کف دستش

 میذارم شما نگران

 نباشید عمو...فعال با اجازتون

شتبا بیرون رفتن آیکان امیر عصبی به سمتم برگ  

 امیر_از اولشم راه اشتباهو انتخاب کردی

 بسه امیر حوصله این حرفاتو ندارم_

یاشار_امیر راست میگه آرسام تاوان گذشتتونو اون دوتا 



 دارن پس

 میدن اون وقت پرو

 پرو نشستی داری میگی میکشمشون

 سرمو باال گرفتمو به یاشار نگاه کردم اخمامو توهم بردم

_ نکنه چون خودش دختر نداره  به امیر حق میدم که درکم

 اما تو

 یکی چرا؟تارا اگه با یه

 پسر فرار کنه چی کار میکنی؟برای برگشتش لحظه شماری

 میکنی؟

 یاشار_نه ولی تصمیم اینکه بخوام دخترمو بابت اشتباه که نه

 حماقتی که کرده نمیکشم

باهاش حرف میزنم مشکلو حل میکنم حاال شاید اون تهم یه 

 سیلی

 بهش زدم

هه سیلی؟به نظرت من با یه سیلی خنک میشم؟اینکه دخترم _

 جایی

 باشه که ندونم

 کجاست اونم با یه پسر غریبه نامحرم تهش یه سیلی

 بزنـــــــــــــــــم

 امیر_داد نزن بسه آرسام...سکته میکنی به خدا

 به جهنم...بدرک...ولم کنید بذارید اینبار اونجوری که خودم_



دیگه میخوام عمل کنم رها  

 برای من دختر نمیشه من خونشو نریزم آروم نمیگیرم

 (رها)

 به منظره روبه رومون خیره شدیم

 منظره ای که پر بود از آرامش اما آرامش اصلیمو از حضور

 آرتام میگرفتم بوی سرسبزی

صدای قشنگ دریا که از دور به گوشمون میخورد نسیم 

 مالیمی که

 میوزید صورتمو

 قلقلک میداد نمیخواستم به اینکه االن خونواده هامون از اینکه

 فهمیدن فرار کردیم چه

حالین نیمخواستم به این فکر کنم که االن پدرم چه قدر 

 عصبانی

 شده آدمای اطرافمون

چه قدر به جنب و جوش افتادن یا حتی از اینکه پیدامون کنن 

 چه

 بالیی سرمون میارن

ار آرتام آروم باشم شاید این مدت فکر کنم فقط میخواستم کن

 تنها

 بودنامون تنها زمان

 آرامشمون باشه



 آرتام_به چی فکر میکنی که ساکتی؟

 به اینکه تهش چی میشه_

آرتام_هیچی...پیدامون میکنن بابات منو میکشه مامانم عذادار 

 تنها

 پسرش میشه

 منم میکشن مطمئنم_

د رفتیم اون آرتام_خب اینطوری بهتره باهم کشته میشیم شای

 دنیا

 خدا اجازه داد باهم

 باشیم

آروم سرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم اشک توی چشمام 

 جمع شد

نمیخواستم اینطوری بشه آرتام...فکر میکردم خوشبخت _

 میشیم

 آرتام لبخند ریزه میزه مردونه ای زد

 آرتام_خوشبخت میشیم رها...مطمئن باش از چیزی نترس

_ یریمباید از یکی کمک بگ  

 آرتام_از کی مثال؟

 مثال از تارا یا حتی از آیکان_

آرتام_اصال حرف آیکانو نزن اون االن به خون من تشنس 

 صد در



 صد لومون میده

به آرومی رومو ازش گرفتمو به سمت منظره قشنگ روبه 

 روم

 برگشتم راست میگفت

 آیکان االن به خون هردومون تشنه بود اونم عین بابام بود از

فرار کرده بودیمدیروز   

 اومده بودیم شمال ویالی یکی از دوستای آرتام درواقع هیچ

 کدوممون نمیتونستیم به

ویالهای خونوادگی خودمون بریم چون احتمال داشت بفهمن 

 یا

 سرکشی کنن به

 خاطرهمین از قبل آرتام این برنامرو ریخته بود مادر آرتام

 حسابشو مسدود کرده بود

نکنه فرار کنیم اونور آب به  بدبخت حتما ترسیده که

 خاطرهمین

 آرتام با یکی از دوستاش

که صاحب ویال بود حرف زد اونم گفت که نگران نباشه 

 امروز یه

 کارت برامون میفرسته از

 اون استفاده کنیم موبایلم برای هزارمین بار زنگ خورد بدون

 اینکه به صفحش نگاه کنم



رد تماس زدم هرکی که هست بذار باشه این بین فقط دلم 

 برای

 مامانم میسوخت اما

 اونم تو دسته بابام بود

 (آیکان)

جوابمو بده نترس من کمکت میکنم بهت قول میدم بهم "

 اعتماد کن

 "رها

پیامو براش ارسال کردم چشمامو روی هم بستم توی باغ 

 شروع

 کردم به راه رفتن به

گرفتم به آسمون خیره شدم یاد آخرین باری  آرومی سرمو باال

 که

 باهم به ستاره ها نگاه

 کردیم افتادم

 رها_همیشه یکی هست که کنارش آرومی"

 اوهوم یکی که خیلی دوسش داری_

 رها_درکت میکنه و همیشه تو شرایط های سخت کنارته

 من همیشه کنارتم رها حتی توی شرایط های سخت_

میکنم مرد مغرور نظامی رها_میدونم همیشه روت حساب " 

روی تاب داخل باغ نشستم سرمو بین دستام گرفتم از نبودش 



 از

 فکر اینکه کنار اون

 پسرس و ازش خبری ندارم داشتم دیوونه میشدم

رها_یه بار میرم یه جایی که هیچ وقت دستت بهم نرسه  "

 ظالم

 زورگو عوضی

 تارا_رها عصبانی میشود

 هرجا بری پیدات میکنم_

آیکان جوگیر میشودتارا_  

رها و من همزمان به سمت تارا برگشتیم که سرشو مظلوم 

 پاین

 :انداختو گفت

 "تارا_تارا دار فانی را وداع میگوید

 آیکان؟_

به سمت بابا که صدام زده بود برگشتم به احترامش بلند شدم 

 که

 روبه روم ایستاد به

 موبایل توی دستم نگاه کرد بعد به صورتم که معلوم بود

 نگران و

 بهم ریختم خیره شد

 بابا_منتظر تماسشی؟



 آره_

بابا_اون جواب پدرومادرشو نمیده حتی جواب تارارو هم 

 نداده

خب منم دارم امتحان میکنم شاید جواب داد شما برید تو _

 مامان

 تنهاس

بابا_اتفاقا منو مامانت فرستاده گفت نکنه بری اون پشت مشتا 

 مواد

 بزنی بیام هواتو

اشم حاال چیزی تو دستوبالت نداری پسرم باهم داشته ب

 دونفری

 بزنیم؟

لبخند محوی زدم که خودشم لبخند خسته ای زدو روی تاب 

 نشست

 کنارش نشستم بابا

 با وجود اینکه یه سنو سالی ازش گذشته بود اما هنوز شوخ

 طبعیشو حفظ کرده بود هنوز

شیطنت های خاصی میکرد سربه سر مامان میذاشت اذیتش 

کردمی  

 کال بابای خیلی

 باحالی داشتم



 بابا_میدونی وقتی عاشق مامانت شدم اوایلش به روی خودم

 نمیاوردم دوست آرام بود

عین آرام شیطونو بازیگوش بود هربار به یه بهونه ای کنار 

 هم

 بودیم اینم مدیون ارتباط

 آرسام و آرام بودیم

مامان میگفت بابات شب تولد سی وچهارسالگی عمو آرسام _

 وقتی

 همه مهمونا رفتن

دور هم جمع شدید یه بحث بینتون پیش میاد که تهش مامان 

 میگه

 اصال تو چه کاره

منی شمام یکهو ازش خاستگاری میکنیدو تهش میگید خب 

 حاال من

 کی شما میشم

ران فرو بابا تک خنده مردونه ای کرد انگار توی اون دو

 رفته

 باشه لبخند دندون نماش از

 روی لباش پاک نمیشد

 بابا_آره مادرت کپ کرده بود اما خب از تصمیمم خوشحالو

 راضیم به خصوص وقتی ثمره



ازدواج منو مادرت تو هستی همیشه بهت افتخار کردم و 

 افتخار هم

 خواهم کرد

لبخندی مردونه ای زدم دستی به موهام کشیدم بابا همچنان 

اشت باد  

 یه لبخند بهم

 نگاه میکرد

 بابا_عین من عشقو توی چشمات پنهون میکنی من جنس این

 نگاهارو خوب میشناسم

 هرچی باشه تو ویژگی های ظاهریت کامال عین منه اما این

 رفتارته عین آرسامه

 یکم هول کردم بابا به آرومی دستشو سمت شونم آوردو خفیف

 فشارش داد که باعث شد

نم نمیخواستم بفهمه به خصوص وقتی میدونستم بهش توجه ک

 رها

 منو دوست نداره

بابا_جنس نگاهت به رها با جنس نگاهت به تارا خیلی 

 متفاوته اینو

 خیلی وقته فهمیدم

 اما چیزی نگفتم چون میخواستم خودت باهام حرف بزنی

درواقع میخواستم بگم اما نشد همش دنبال جور کردن _



 شرایط

دنمناسب برای حرف ز  

بودم میخواستم هرچیزی که برای زندگی با رهارو میخوام 

 خودم

 تهیش کنم بعد پا جلو

 ...بذارم اما

 بابا_دیر جنبیدی دختره از دستت رفت درسته؟

 سرمو پاین انداختم

من خوشبختی اونو میخوام اما کنار اون پسره خوشبخت _

 نمیشه

 چون خونواده ها

 راضی نیستن

ت میشد؟بابا_اگه راضی بودن خوشبخ  

 چشمامو روی هم بستم فکر کردن بهش آزارم میداد

 بابا_پس این ماجرا که همرو بهم ریخته یکیرو خوشحال کرده

نه اینطور نیست بابا منم دارم پا به پای شما اذیت میشم من _

 اصال

 خوشحال نیستم

بابا_ولی باید خوشحال باشی چون دیگه عموت صد در صد 

 از

 روی پسره رد میشه



هرچند فکرایی هم برای دخترش داره اما میدونم این کارو 

 نمیکنه

نمیذارم به رها آسیبی بزنه اما اون پسررو خودم حسابشو _

 میرسم

بابا_عشق پاک تر از این حرفاس نذار با این احساسات به 

 عشقت

 برسی از راه درستش

 به رها برس بابا

 سرمو به سمتش چرخوندم که لبخندی زدو سری تکون داد

بابا_من همیشه پشتتم توی این قضیه هم کنارتم ببینیم چی 

 میشه

 نگران نباش خدا

 خیلی بزرگه

 شمام نمیذاری عمو به رها آسیبی بزنه مگه نه؟_

 بابا_رها نه تنها دختر آرسامه دختر منو یاشار هم هست اون

 نمیتونه به رها آسیبی بزنه

 چون دوتا باباهای دیگش نمیذارن

بلند شد دلم به حضورش خیلی گرم بود منم بابا از روی تاب 

 بلند

 شدم به سمتم برگشت

بابا_برم تو مادرت تنهاست نکنه دست گل به آب بده ماشاهلل 



 هزار

 ماشاهلل عین دختر دو

 سالس باید همش حواست بهش باشه

دستی پشت گردنم کشیدمو خندیدم بابا عقب گرد کرد که بره 

 به

 خاطرهمین سریع

 صداش زدم

_ طفا این بحث بین خودمون باشه نمیخوام فعال مامان بابا ل

 چیزی

 بفهمه

بابا_باشه حرفای مردونرو بین خودمون محفوظ میکنم نگران 

 نباش

 یکم دیگه بیا تو

 چشم شب بخیر_

 بابا_شب توهم بخیر

بابا که رفت موبایل توی دستم لرزید به صفحش نگاه کردم با 

 دیدن

 اسم رها چشمام تا

د شد سریع پیامشو باز کردم ببینم چی آخرین حد ممکن گر

 گفته

ترس این روزام با ترس دیروزم فرق میکنه اما اعتماد االنم "



 بهت

 با دیروزم هیچ فرقی

 "نداره

از اینکه هنوز بهم اعتماد داشت لبخندی زدم سریع شمارشو 

 لمس

 کردم از ساختمون

فاصله گرفتم تا کسی متوجه صدام نشه چند بوق خورد تا 

 اینکه

اآلخره جواب دادب  

هردومون سکوت کردیم نفسم تو سینم حبس شده بود چشمامو 

 با

 آرامش روی هم

 بستم چرا اینطوری میشدم

 رها_تو هم عین من به خاطر آرامش سکوت کردی؟

 دیوونه روانی_

 رها_منو تو همیشه دیوونه روانی بودیم

 حالت خوبه رها؟خوبی؟_

رها_از اینکه نپرسیدی کجایی خیلی خوشحالم این نشون میده 

 که

 حالم از جام برات

 مهمتره



 جاتم برام مهمه خوشحالم که جواب تماسمو دادی_

رها_میتونم بگم خوبم میتونم بگم افسرده حتی میتونم بگم 

 آرومم

 آیکان من تازه

 سوختم

_  این حرفو نزن ما همه کنارتیم باور کن عمو یاشار بابای

 من همه

 پشت تویم

رها_تو چی؟تو پشت کی هستی؟خوشحالی که اینطوری شده 

 نه؟از

 اینکه منو آرتام

 نمیتونیم باهم باشیم خوشحالی؟

 اخمامو تو هم کشیدم دستی به موهام زدمو یکم قدم زدم

 هم خوشحالم هم کالفه،باهمین؟_

 رها_آره نگران نباش جام امنه

 لبام روی هم فشرده شد

 کجایی؟_

باآلخره پرسیدی؟رها_  

 نباید بپرسم؟_

 رها_فکر کردی بهت میگم کجام؟

 پس چرا جوابمو دادی؟_



رها_فقط برای اینکه با یکی حرف بزنم آرومم کنه همیشه 

 حین هر

 سختی با تو حرف

میزدم یادته هربار نمرم بد میشد یا با پدرومادرم دعوام میشد 

 به تو

 زنگ میزدم؟

 میخوام بیام پیشت_

ودتو درگیر این بازی نکنرها_نمیشه خ  

من کنارتم به جون مامانم به هیچکس جاتو نمیگم قسم _

 میخورم

 رها

 رها صداش لرزید به آرومی بینیشو باال کشید

 رها_میترسم

 نترس من هستم همیشه هستم نمیذارم کسی بهت آسیبی بزنه_

 رها_آرتام...نذار اونم بهش آسیبی برسه...اون...اون عین

رو نداره کهمن...کسی مثل تو  

 بهش پناه ببره

 چشمامو به آرومی روی هم بستم صدای گریش هق هق های

 دخترونش داشت قلبمو

 به لرزه در میاورد به سختی لب زدم

 باشه..مراقب اونم هستم گریه نکن_



رها_دروغ میگی دستت بهش برسه خودم میدونم چی کار 

 میکنی

_ فتمرها جانم آدرسو برام بفرست همین االن راه می ا  

 رها_آیکان

 جان آیکان؟_

 رها_اگه منو بفروشی...جامو به کسی بگی...با خودت کسی

 بیاری...دیگه..هیچ وقت

 باهات...حرف نمیزنم...هیچ وقت...نمیبخشمت

قسم خوردم دیوونه...به جون مادرمم قسم خوردم..مادرمو _

 که از

 سر راه نیاوردم عه

 رها_باشه..میفرستم آدرسو

 اوکی میبینمت_

تماسو که قطع کردم سریع به سمت خونه رفتم وارد که شدم 

 به

 سمت پدرومادرم که کنار

هم داشتن آروم حرف میزدن و تلویزیون نگاه میکردن رفتم 

 با

 دیدنم هردوشون به سمتم

 برگشتن

 مامان_بیا توهم باهامون فیلم ببین



 برام یه کار پیش اومده باید سریع برم پایگاه_

ازده شبهمامان_االن؟ساعت دو  

 بابا_خانوم شما که میدونی کار اینا شبو روز نداره

 مامان با ناراحتی بهم نگاه کرد بعد چشماش پر از حرص شد

مامان_االنت با اینکه زن داشته باشی هیچ فرقی نداره زنم 

 بگیری

 همینقدر پیشمی

بابا_نه عزیزم زن بگیره که دیگه اوضاع فرق میکنه همین 

 یه چند

ازمون ثانیه هارو هم  

 دریغ میکنه

 :تک خنده ای کردم به سمت اتاقم رفتم همزمان گفتم

 لباسامو عوض کنم میرم،مامان برگشتم از دلت در میارم_

بابا_تو برو پسرم خودم در خدمتش هستم چنان از دلش در 

 بیارم

 که دیگه دلی براشون

 نمونه

بعد صدای خنده مامان بلند شد بابا هم خندید ناخواسته لبخندی 

 زدم

 از اینکه رها بهم

اعتماد کرده بود خوشحال بودم آخیش اینطوری خیال خودمم 



 خیلی

 راحت تر بود

 /:خودمم پیششون بودم

 (رها)

 آرتام_تو چی کار کردی؟

 بهم اعتماد کن آرتام_

آرتام_من به تو اعتماد دارم اما به اون پسره اعتماد ندارم 

 اون یه

 پلیسه میفهمی؟برای

شده جامونو به پدرت لو میدهخودشیرینی هم که   

 آیکان همچین آدمی نیست_

آرتام عصبی دستی توی موهاش کشید یه دستشو توی هوا 

 تکون

 داد و اون یکی

 دستشو به کمرش گرفت و عصبی راه رفت

آرتام_حاال وقتی جامونو لو داد میفهمی یه من ماست چه قدر 

 کره

 داره

اما من همیشه پوفی کشیدمو روی مبل نشستم یکم نگران بودم 

 توی

 این چند سال به



 آیکان اعتماد داشتم میدونستم به کسی نمیگه اما از اینکه کسی

 تعقیبش کنه یا یه

درصد هم حرف آرتام حقیقت داشته باشه نمیتونم فکر کنم که 

 بعدش

 چه خواهد شد

 آرتام_از کی بهش خبر داری؟

 یه ساعتی میشه_

 آرتام_خوبه پس بلندشو از اینجا میریم

 چی چیرو میریم؟میخوایی کجا بریم؟_

آرتام_میریم یه جایی که دست کسی بهمون نرسه به 

 خصوص

 آیکان

آرتام اون به ما کمک میکنه منو تو اشتباه کردیم عجوالنه _

 تصمیم

 گرفتیم نمیتونیم که تا

 ابد فرار کنیم

 آرتام_برای کنار هم بودن مجبوریم

 آیکان مانع منو تو نیست_

ن کامال معلومهآرتام_آره ازشو  

به سمت آشپزخونه رفتم بی حوصله در یخچالو باز کردم یه 

 سیب



 و پرتقال برداشتم و به

سالن برگشتم ما همیشه عادتمون بود همه میوه هامونو 

 میشستیم بعد

 داخل یخچال

میذاشتیم که همین باعث میشد وقتایی مثل االن به راحتی بری 

 از

 توی یخچال برشون

تم درحالیکه سعی میکردم نگرانیمو با داری روی مبل نشس

 پوست

 کندن میوه از بین ببرم

 به سمت آرتام برگشتم

 بیا باهم میوه بخوریم نگران نباش_

آرتام_چه طور نگران نباشم رها؟فکر کنم تو اصال از هیچی 

 خبر

 نداری نمیدونی تو چه

 اوضاعی هستیم

 میدونم...اما به کسی مثل آیکان اعتماد دارم_

فه کنارم نشست سیبو که پوست کندم یه قاچشو به آرتام کال

 سمتش

 گرفتم خسته بهم

 نگاه کرد قاچو ازم گرفت اما نخوردش درعوض نگاهشم ازم



 نگرفت

 آرتام_نمیخوام از دستت بدم میخوام همیشه کنارم باشی

 برای همین داریم میجنگیم_

 آرتام_هرچی که شد نمیذارم آسیب ببینی

ورو روی میز گذاشتم و موبایلم زنگ خورد ظرف می

 موبایلمو

 برداشتم آیکان بود تماسو

 برقرار کردم

 رسیدی آیکان؟_

 آیکان_در سفید،برقیم هست کنارش یه درخته درسته؟

 آره خودشه_

آیکان_تو هنوز فرق بین کرم و سفیدو نمیفهمی؟کنارش یه 

 درخته

 یا دوتا؟یعنی کشنه

 مرده آدرس دادنتم

_ رخت یا دو درخت مهم اینه خب چه فرقی میکنه حاال یه د

 جلوی

 دری

 آیکان_آره خب مهم اینه جلوی درم اما کسی درو باز نمیکنه

 یکهو به خودم اومدم هول کردم سریع بلند شدم به سمت اپن

 آشپزخونه رفتم ریموتو



برداشتم وقتی فشارش دادم آرتام عصبی چنگی توی موهاش 

 کشیدو

 چشماشو بست

 درو برات باز کردم خوش اومدی_

تماسو قطع کردم به سمت آرتام رفتم که قیافش نگران بود 

 برای

 اینکه حالش خوب بشه

 لبخند کوتاهی بهش زدم

 نگران نباش باشه؟_

آرتام از سرجاش بلند شد دستی به تیشرتش کشیدو سری 

 تکون داد

 به سمت در رفتم و

بازش کردم که دست باال رفته آیکان برای اینکه زنگ بزنه 

 توی

بهم نگاه کردهوا موند   

نگاهش جدی و اخماش توهم بود اما من از دیدنش خوشحال 

 بودم

 اما چهرم فقط یه

لبخند کوتاه روی لباش داشت آیکان نگاهشو از من به یه 

 سمت

 دیگه هدایت کرد حدس



زدم آرتام پشت سرم باشه اونم عین آیکان اخماش توهم بود 

 اما

 قیافش گرفته بود

 آرتام_دوستاتو نیاوردی؟

کان_برای دستگیر کردنت به دوست نیاز ندارمآی  

 آرتام_گفتم شاید داشته باشی چون فکر نکنم یه نفری از پسم

 بربیایی

آیکان_از پس گنده تر از توهم بر اومدم بچه خوشگل ولی 

 بعدا

 حسابتو میرسم

پسرا بس کنید االن وقت جروبحث کردنه؟بیا تو آیکان حتما _

 خسته

 ای

ساعت پشت فرمون بودم اما  آیکان_خسته که هستم یه

 خستگیم مانع

 اینکه فک اینو

 بیارم پاین نمیشه

 آرتام_بهتره حرف دهنتو بفهمی وگرنه میفهمونم بهت

 با حرص به هردوشون نگاه کردم که عین خروس جنگی بهم

 میپریدن هردوشون با

عصبانیت داشتن بهم نگاه میکردم دستی به پیشونیم کشیدم 



 وای خدا

 حوصله اینارو

 واقعا نداشتم

آیکان_چه طور روت میشه حرف بزنی؟ها؟نه میخوام بدونم 

 با چه

 رویی داری حرف

 میزنی

 آرتام_کاری نکردم که بابتش شرمنده کسی مثل تو باشم این

 موضوع هم به تو هیچ

 ربطی نداشت

آیکان عصبانی به آرتام یه قدم نزدیک شد که سریع بینشون 

 ایستادم

 آیکان از کنار من به

ام اشاره کردو با عصبانیت غریدآرت : 

 آیکان_ببین هرچی به رها مربوط بشه به منم مربوطه

 فهمیدی؟اینکه االن توی این

مخمصه افتاده و پدرش دربه در دنبالشه تقصیر عوضی مثل 

 توهه

آرتام_گفتم که به تو مربوط نمیشه من برای به دست آوردن 

 رها

 هرکاری میکنم خوشتیپ



آیکان با حرص دستش مشت شد دستمو روی بازوش گذاشتم 

 که

 نگاهشو یکم پاین و

 به سمتم هدایت کرد

 لطفا آیکان...لطفا_

 آیکان_به خاطر تو هیچی نمیگم

و بعد بازوشو به آرومی از توی دستم بیرون کشید تنه ای به 

 آرتام

 زد و وارد خونه شد با

ه میکرد نگاه اخم به آرتام که داشت با حرص به آیکان نگا

 کردم

 آرتام...اون به ما لطف کرده که اومده_

 آرتام_من نمیخواستم یه همچین لطفی بهمون بکنه تو خواستی

 منو تویی وجودداره وقتی هردومون باهم تو دردسر افتادیم؟_

 آرتام_بحث آیکان بیاد وسط آره منو تو داریم

 و بعد بی هیچ حرفی نگاهشو ازم گرفتو به سمت سالن رفت

 پوفی

 کشیدمو درو بستم

منم دنبالشون به سمت مبال رفتم آیکان با اخم نشست آرتام هم 

 روی

 مبل روبه روی من



نشست هردوشون کالفه و توی فکر بودن حتی خود من اما 

 بیشتر

 حواسم به نگاه ها و

 رفتارهای اون دوتا بود

 آیکان_این نقشه احمقانه فکر کدومتون بود؟

 هردومون_

جه میگیریم هردوتون احمقیدآیکان_پس نتی  

 سرمو پاین انداختم آیکان عصبانی بهم نگاه کرد

آیکان_وقتی این تصمیمو گرفتی به عواقبش فکر کردی؟به 

 اینکه

 همرو داغون میکنی؟به

اینکه همرو نگران میکنی؟اصال به حرفایی که پشت سرش 

 در میاد

 فکر کردی؟

ون پشیمون آرتام_نیازی نیست اینجا بشینی مارو از کردارم

 کنی یا

 توبیخ خودمون درسای

 اخالقمونو پاس کردیم

آیکان_آره خب کامال از نقشتون معلومه چه طور پاس کردید 

 حاال

 میخواید چه غلطی



کنید؟هیچ میفهمید عمو آرسام پیداتون کنه چه بالیی سرتون 

 میاره

آرتام کالفه دستی توی موهاش کشید با ترس دستی به موهام 

 زدم

اما سعیبغض کردم   

 کردم به روی خودم زیاد نیارم

 آرتام_سر من آره اما سر رها نمیذارم بالیی بیاره

آیکان لبخند مسخره ای به آرتام زد آرتام کالفه تر از این 

 حرفا بود

آیکان_نبایدم بذاری آقای عاشق پیشه...باید همین فردا راه 

 بیفتیم

 برگردیم تهران قبلش

م که عمورو آروم کنن اونا به عمو یاشار و بابام خبر مید

 نمیذارن

 عمو آرسام کاری کنه

آرتام پوزخندی زد به سمت من برگشت و با لحن معنی داری 

 :گفت

آرتام_بفرما...وقتی میگم هیچ کاری نمیتونه بکنه 

 اینه...نقششونو

 شنیدی؟واقعا حرف

 نداره رسما میریم بدبخت شیم



ت اونارو آیکان_احمق تا کی میخوایی فرار کنی؟فرار کردن

 بیشتر

 عصبی میکنه نکنه

 حواست نیست که بحث آبرو رها هم وسطه؟

 آرتام_ما وارد این بازی شدیم و باید تا تهش بریم

 آیکان_تهش چیه؟بگو تا منم کمکتون کنم

آرتام عصبی چشماشو بست سرشو به پشتی مبل چسبوند 

 آیکان

 وقتی سکوت آرتامو دید

به سمت من برگشت اشکام سرازیر شدن عجب غلطی کرده 

 بودم

 چرا همه چی یکهویی

 اینطوری بهم ریختو عجله ای شد

 آیکان_تو بگو تهش چیه؟

 تهش هرچی باشه نمیتونیم برگردیم_

 آرتام_رها راست میگه برگشتمون مساویه با مردنمون

 آیکان_گفتم که هممون هستیم نمیذاریم اتفاقی بیفته

شت زیاد خوب نیست آیکان قبول کنآرتام_نق  

 آیکان_درک میکنم هردوتون نگرانید و میترسید اما اینطوری

 چیزی حل نمیشه باید با

 ترستون روبه رو شید



آرتام کالفه از سرجاش بلند شدو رفت تو اتاقش آیکان اخم 

 کرد بلند

 شدو کنارم نشست با

ن چشمای اشکیم به سمتش برگشتم دستاشو جلو آوردو با همو

 نگاه

 جدیش به آرومی

 اشکامو پاک کرد

 آیکان_من اینجام نترس

 از بابام میترسم_

 آیکان_خودت اینطوریش کردی

 تو گفتی نمیذاری اتفاقی برای هیچ کدوممون بیفته_

 آیکان_االنم میگم

تو باید مراقب هردومون باشی منو آرتام...باهم...بفهم اینو _

 نه فقط

 من

 اشکام بدتر سرازیر شد

_ هش وابسته شدم اون چیزیش بشه من خودمو میکشممن ب  

 احساس کردم حالت چهره آیکان تغیر کرد دستش لرزید

 نمیخوام تورم از دست بدم_

 آیکان_تو هیچ وقت منو از دست نمیدی تا ته این راه کنارتم

 کنارمون_



 آیکان_خیلی خب رها...خیلی خب...کنارتونم

 ازش بدت میاد؟_

 آیکان_تمومش کن

_ کرده مگه آیکان؟چرا ازش متنفری؟چرا  چی کارت

 میخوایی سر

 به تنش نباشه؟

 آیکان_چون یه چیز که باید مال من میشدو ازم دزدید

 از حرفی که زد جا خوردم منظورش از اینی که گفت چی

 بود؟آیکان ازم جدا شد به سمت

 :در خروجی رفت همزمان گفت

ان نباش آیکان_میرم یکم هوا بخوره به کلم...برو بخواب نگر

 همه

 چی حل میشه

با بسته شدن در خروجی بغضم شکست روی مبل توی خودم 

 جمع

 شدم دستمو جلوی

 صورتم گرفتمو با بغض بی صدا اشک ریختم

 (آرسام)

 آرام_یعنی چی؟این حرفت اصال با عقل جور در میاد؟

آرمیتا_نکنه فکر کردی من هردوشونو مخفی کردم جاشونم 

 بلدم اما



 به شما چیزی نمیگم

 از توهه حیله کار هرکاری برمیاد_

آرمیتا_ببینید منم به اندازه شما داغونم این وسط پسر منم 

 نیست

 چرا فقط به فکر

 خودتونید؟

آرام اشکاش سرازیر شد روی مبل نشست صورتشو بین 

 دستاش

 گرفتو روی پاش خم شد

ه کالفه دستی توی موهام کشیدم این مدت آرام اونقدر گری

 کرده بود

 که فکر کنم تا ده

 سال ظرفیت گریش تکمیل باشه

آرام_نمیخوام این یکی بچمو هم از دست بدم آخه این چه 

 سرنوشتیه

 خدا

آرمیتا رنگ نگاهش عوض شد به آرام نگاه کرد بینیشو باال 

 کشیدو

 رفت کنارش نشست با

اخم بهش نگاه کردم که دیدم به آرومی دستشو گرفت آرام 

 سرشو



آورد با چشمایباال   

 اشکی به آرمیتا نگاه کرد

آرمیتا_به خدا اگه میدونستم کجان بهتون میگفتم قسم میخورم 

 منم

 عین شما از هیچ

 کدومشون خبری ندارم

آرام_این وسط آیکان هم رفته ماموریت فکر میکردم اون 

 میتونه

 پیداشون کنه

 کالفه دستی توی موهام کشیدم روی مبل روبه روی اون دوتا

ستم از اینکه دستمنش  

 بهشون نمیرسید داشتم خون خودمو میخوردم همینطور شبها

 میگذشت روز میشدو باز

روز جاشو به شب میداد اونوقت من هنوز نتونسته بودم 

 پیداشون

 کنم یا حتی ردی

 ازشون بگیرم

 آرمیتا_اینا همش تقصیر منه واقعا معذرت میخوام

 آرام_تقصیر تو نیست تقصیر هممونه

اقم باز شد امیرو یاشار با اخم وارد اتاق شدن با دیدن در ات

 آرمیتا



 اولش یکم جا خوردن

 اما بعدش اخماشون بیشتر توهم کشیده شد

 امیر_این زنیکه اینجا چی کار میکنه؟

 بیا بشین_

 یاشار_با چه رویی دوباره برگشتی؟

 آرام_االن وقت این حرفا نیست پسرا

الن وقت حرف زدن امیر_د هرچی میکشیم از دست اینه ا

 نباشه

 پس کیه؟

آرمیتا نگاهشو از همه دزدید به آرومی سرشو پاین انداخت 

 مظلوم

 تر از قبل شده بود

 بغض کرد به آرومی بینیشو باال کشیدو هیچی نگفت

آرمیتا_نیومدم زندگی کسیرو بهم بریزم این ارتباط هم اتفاقی 

 بود

 امیر_آره اتفاقی زدی زندگی هممونو بهم ریختی

یاشار_از کجا معلوم باز نقشه جدیدت نباشه؟اینکه پسرتو از 

 عمد

 بذاری سر راه دختر

 آرسام

 آرام_بس کنید...این حرفای قدیمیرو که باعث شده زندگیمون



 اینطوری بهم بریزرو

 بندازین دور چه قدر میخواید کشش بدید

تمام مدت سکوت کرده بودم و فقط نظاره گر بودم حرفی 

 برام نمی

عنی می اومداومد ی  

اما توانی برای زدنش نداشتم این چند روز از نبود رها واقعا 

 دلو

 رمق رفتن به خونرو

نداشتم اینکه موبایلم زنگ میخورد اسم دخترم روش نمی افتاد 

 از

 اینکه صداشو چند

 روزه که نشنیدم خسته تر از هروقت دیگه ای میشدم

ت اونوقت آرام_این وسط دختر من فرار کرده نمیدونیم کجاس

 عین

 خروس جنگی بهم

 میپرید

آرمیتا_پسرمو که پیدا کنم دیگه هیچ وقت مارو نمیبینید فقط 

 ازتون

 خواهش میکنم منم

در جریان کاراتون بذارید من همه زندگیم آرتامه فقط اونو 

 دارم



 بهتون کمک میکنم فقط

 پسرمو پیدا کنید

باید  آرام_پیداشون میکنیم آرمیتا ولی وقتی پیداشون کردیم

 همه

 واقعیت هارو بهشون

 بگیم

 (تارا)

 اشک توی چشمام حلقه زده بود وقتی میدیدم زن عمو آرام چه

 طوری هر روز داغون تر

میشد یا میدیدم عمو آرسامم چه قدر عصبی و کالفه تر از 

 گذشتش

 از اینکه نمیتونستم

کاری کنم و همچنان سکوت کرده بودم از خودم بدم می اومد 

 دو

د که فهمیدهروزی میش  

بودم رها و آرتام کجا هستن درواقع یه بار که به آیکان زنگ 

 زده

 بودم کلی سرش داد زدم

که توی این هیری ویری به جای اینکه دنبال اون دوتا باشه 

 رفته

 ماموریت بهم گفت که



 جاشونو پیدا کرده و کنارشونه منم باید سکوت کنم و به کسی

 چیزی نگم بابا خسته تر از

دیگه ای بود این کارشون روی زندگی هممون اثر  هروقت

 گذاشته

 بود وقتی دیروز همه

خونه عمو آرسام جمع بودیم و مادر آرتام که اشتباه نکنم 

 اسمش

 آرمیتا بود با گریه اومد

 ازمون التماس کرد که کمکش کنیم دلم براش سوخت عمو با

 بیرحمی سرش داد زد

دازه زندان زن تهدیدش کرد حتی بهش گفت که پسرشو مین

 عمو

 سعی میکرد عمورو آروم

کنه اما نمیشد همه این جنگ و عصبانیت ها تقصیر اون دوتا 

 بود

 اونوقت اونا راحت

 شمال بودنو خوش میگذروندن بابام یکم ناراحتی قلبی داشت

 درواقع این مریضیش

 برمیگشت به دوران کودکیش به خاطرهمین باید خیلی مراقب

 خودش میبود این مدت

هم حالش بدتر شده بودو میدیدم که تعداد قرصاش بیشتر شده 



 اما از

 منو مامانم پنهون

میکرد ماشینو توی پارکینگ پارک کردمو ازش پیاده شدم 

 تصمیم

 خودمو گرفته بودم همه

چیرو به عمو میگفتم و این بازی مسخررو تموم میکردم 

 هرچی

 بیشتر میگذشت همه

ک میکردم از آسانسور چی بدتر میشد اینطوری بهشونم کم

 که پیاده

 شدم به سمت اتاق

عموم رفتم باید یه طوری بهش میگفتم که زیادم عصبانی نشه 

 با

 دیدن منشیش لبخندی

 زدم

 سالم عموم داخلن؟_

 احمدی_بله میتونید تشریف ببرید تو

 ممنون_

 در که زدم با اجازه ای که از طرف عموم صادر شد درو باز

دیدنم کردمو وارد شدم عمو با  

لبخند کوتاه خسته ای زد اما من درعوض لبخند شادی بهش 



 تحویل

 دادم

 سالم عمو جونم نبینم اینطور خسته و گرفته باشی_

 عمو_سالم عزیز دلم خوش اومدی خانوم گل

 به سمت مبل های داخل اتاقش بردم

 بیا که برات کلی حرف دارم_

 عمو_چی شده اینقدر پر انرژی هستی؟

ل نشستیم عمو آرسام به سمتم متمایل شدو بهم باهم روی یه مب

 نگاه

 کرد منم یکم

 دست دست کردم نمیدونستم چه طوری شروع کنم عمو سعی

 میکرد لبخند کوچیک

 مردونش گوشه لبش حفظ بشه

 راسیتش اومدم یه چیزیرو بهتون بگم_

 عمو_میشنوم تارا جان

 خب باید قبلش قول بدید عصبانی نمیشید_

لبش رفت یکم خودشو بهم نزدیک تر  عمو لبخند از روی

 کرد که

 باعث شد یکم نگران

بشم نگاهش جدی شده بود از چشمای مشکی نافذش چیز 

 خاصی



 دستگیرم نشد

 عمو_خبر داری رها کجاست؟

 سرمو پاین انداختم عمو تغییری توی وضعیتش نداد به آرومی

 دستشو زیر چونم بردو

انگار نوری سرمو باال آورد بهش نگاه کردم تو چشماش 

 افتاده

 باشه درخشش خاصی

 ایجاد شد اما همچنان اخمالو و جدی بود

 عمو_بگو...بهم بگو کجان

 باید بهم قول بدی عمو کاریشون نداری_

 عمو_میدونی که نمیتونم همچین قولیرو بهت بدم

 منم نمیتونم بهتون بگم_

 عمو_تارا جان عصبانیم نکن لطفا بهم بگو کجان

عمو به خدا اون دوتا تقصیری ندارن حماقت کردن واقعا _

 از این

 کارشونم پشیمونن

بشه اما شد آیکان هم پیششونه خیالتون  نمیخواستن اینطوری

 از

 بابتشون راحت باشه

 عمو چشماش گرد شد از این حرفم حسابی جا خورده بود لب

 پاینیمو آروم گاز گرفتم



 فکر کنم اولین گندو زدم

اون مگه ماموریت نبود؟عمو_آیکان؟  

خب..به این بهونه رفت پیش اونا...یعنی اون شب که به _

 اصطالح

 رفت ماموریت

 تونست جاشونو پیدا کنه

عمو با عصبانیت نگاهشو ازم گرفت دست راستش مشت شدو 

 به

 روبه روش خیره شد

عمو_پس تمام مدت خبر داشته و چیزی نگفته...حساب اونم 

 به

هوقتش میرسم...یه کلم  

 میخوام تارا بگو اونا کجان؟

 (آیکان)

تک خنده مردونه ای کردم آرتام هم به دنبالم با صدای بلندی 

 خندید

 مرد شورتو ببرن پسره بیشعور_

 آرتام_تقصیر تو بود عه برو کنار حاال

باز خندیدم دستی به کتم کشیدم آرتام هم درحالیکه داشت از 

 اتاقش

 بیرون می اومد با



زدصدای بلندی داد   

آرتام_بنگ بنـــــــــگ آژیر خطر بنگ بنــــــــــــگ دارم 

 میام

 رهـــــــــــــا

 آرومتر هم بگی میشنوه_

 آرتام_نه اینطور تاثیر گذارتره داداش

در اتاق رها یکهو باز شد با حرص به آرتام نگاهی کرد که 

 باعث

 شد من خندم بگیره اما

 جلوی خودمو بگیرم

ی رو سرت؟گفتم یه ربع دیگهرها_چته صداتو انداخت  

 آرتام_عزیزم االن توی چهارمین ربعی هستیم که تو هی

 میگی،بریم دیر شد

 رها_بذار دارم آماده میشم ای بابا

 :آرتام به سمتم برگشت با لحن معنی داری گفت

 آرتام_خدا وکیلی چرا دخترا اینقدر دیر حاظر میشن اینکه هم

 آرایش کرده هم لباساش

م بودتنش بود آماد  

 :دستامو توی جیبم بردمو با لحن خونسردی گفتم

باید چند دور به خودشون نگاه کنن از اینکه آمادن مطمئن _

 بشن



 حتما،نمیدونم،من که

 اینطور فکر میکنم

همون لحظه در اتاق رها دوباره باز شد و از اتاقش بیرون 

 اومد

 درحالیکه کیف دستی

 :سفیدشو روی شونش مینداخت گفت

 رها_خب بریم من آمادم

 باهم به سمت در خروجی رفتیم که همون لحظه موبایلم زنگ

 خورد بابام بود پوفی

کشیدم خسته شده بودم این مدت از پس بهشون دروغ گفته 

 بودم

 ایستادم و تماسو

برقرار کردم به خاطرهمین باعث شد اون دوتا هم بیرون 

 نرن و

 منتظر به سمتم برگردن

 جانم بابا؟_

ا_بابا و زهرمار پسره دروغگو تمام این مدت رفتی شمال باب

 پی

 خوشگذرونی بعد به منو

 مادرت میگی میرم ماموریت آره؟اینطوری بارت آوردم؟

از حرفی که شنیدم و لحن عصبانیش یکم جا خوردم فکر کنم 



 قیافمم

 تغییر کرد چون

 باعث شد اونام یکم نگران بشن

 منظورتونو متوجه نمیشم بابا_

_نبایدم متوجه بشی فکر میکردی آخرش نمیفهمیم آره؟بابا  

از چیزی که فهمیده باشن نگران از اون دوتا پشت کردم تا 

 سکته

 نکنن

 چی شده بابا؟_

بابا_فقط بهت میگم که باید فاتحه خودتو بخونی البته قبلش 

 فاتحه

 اون دوتارو بخون که

 پیششونی آرسام داره میاد اونجا

گرد شد احساس میکردم خوابم یا  چشمام تا آخرین حدممکن

 شایدم

 بابام داشت باهام

 شوخی میکردو تیری در تاریکی باشه

 چی؟عمو داره میاد اینجا؟_

 رها هینی کشید آرتام هم کوپ کرد

بابا_اونطور معمولی هم نمیاد با یه وضعی راه افتاده که اگه 

 جلو



 دستش باشید یه بالیی

ده آیکان بهتره یه سرتون میاره با خودش پلیس هم خبر کر

 کاری

 بکنید فعال از اونجا برید

 یه جای دیگه یکم که آروم شد باهاتون تماس میگیرم

 باشه بابا فقط کی راه افتاده؟_

بابا_وقتی به من زنگ زد با عصبانیت کلی بهم توپید که 

 پسرت

 اینهمه مدت با اون دوتا

بوده اونوقت ازمون مخفی کرده عموتو که میشناسی کله 

به باخرا  

 سرعت داره میاد

 سمتتون نیم ساعتی میشه زنگ زده

باشه باشه بابا شما نگران نباشید من رها و آرتامو میبرم یه _

 جای

 دیگه بعد به شما زنگ

 میزنم

 بابا_باشه مراقب خودتون باشید

تماسو که قطع کردم به سمت اون دوتا که رنگ هردوشون 

 پریده

 بود برگشتم خودمم



 حسابی نگران بودم

 آرتام_از کجا فهمیده؟

 االن اینا مهم نیست باید از اینجا بریم؟_

 آرتام عصبی بهم نگاه کرد که باعث شد یکم از این حالتش جا

 بخورم

 آرتام_بریم؟کجا بریم؟یه جای دیگه که لومون بدی؟

 من لوتون ندادم_

 آرتام_غیر از ما سه نفر کی میدونست ما اینجایم؟خود کثافتت

و االنمبهشون خبر دادی   

 داری برامون نقش میایی

با عصبانیت بهش نگاه کردم از اینکه داشت اینطوری به 

 راحتی

 بهم تهمت میزد داشتم

خون خودمو میخوردم رها برای اینکه آروم باشیم و یه فکری 

 کنیم

 :سریع گفت

 رها_ول کنید این حرفارو فعال بیاید از اینجا بریم

_ تعقیب نیست بدوینموافقم با ماشین من میریم که تحت   

به سمت ماشینم دویدیم سریع سوار شدیم رها بین منو آرتام 

 عقب

 نشست با استرس



دستشو روی صندلی هردومون گذاشت از ترس میلرزیدو 

 رنگش

 پریده بود آرتام هم عین

من کالفه و عصبی بود سریع ماشینو روشن کردم به سمت 

 در

 برقی روندم پشتش

همون لحظه با باز شدن در  ایستادم و ریموتو فشردم که

 ماشین

 عمو پشتش نمایان شد

هر سه تامون به صندلی هامون چسبیدیم چشمامون فقط شده 

 بود

 ماشین عمو که

پشت فرمون با عصبانیت نشسته بود به آرومی کمربندمو باز 

 کردم

 آرتام هم همینطور

 :بدون اینکه حرکتی کنیم گفتم

 شما همین جا باشید_

مآرتام_نه منم میا  

 رها_تو بری میکشتت

رها به شدت اشک میریخت از ماشین پیاده شدم که همزمان 

 شد با



 پیاده شدن

عمو،یکم بهم نگاه کرد همون لحظه صدای باز شدن در باعث 

 شد

 توجه منو عمو به

سمت ماشین من جلب بشه آرتام و رها هم پیاده شدن عمو به 

 طرز

 فجیعی اخماش

رها برد بعد به آرتام نگاه توهم بود نگاهشو از من به روی 

 کرد که

 به آرومی موبایلشو

 توی ماشین من انداخت

 عمو_جمعتون جمعه خوبه هر سه تاتونو باهم پیدا کردم

به سمتش رفتم تا باهاش حرف بزنم اونم به سمتمون اومد اما 

 با

 کمال تعجب دیدم

وقتی به من رسید سرد بهم نگاه کرد با دست پسم زدو به 

 سمت اون

 دوتا رفت با نگرانی

بهش نگاه کردم که یکهو مشتشو باال بردو محکم کوبید تو 

 صورت

 آرتام،رها از ترس جیغی



 زدو عقب رفت عمو به این مشت قانع نبود یقشو گرفتو محکم

 شروع کرد به زدنش

سرشو محکم گرفتو کوبید به ماشین رها از ترس میلرزیدو 

 زجه

 میزد از پدرش خواهش

جلو رفتنو نداشت سریع به خودم اومدم و به میکرد اما جرات  

 سمتشون رفتم آرتام

 بیچاره هیچی نمیگفت حتی از خودشم دفاع نمیکرد تسلیم پدر

 عصبانی شده بود که

 میخواست بکشتش

عمو_با دختر من فرار میکنی آره؟...دختر منو 

 میدزدی؟...منو خر

 فرض کردی؟...فکر کردی

م؟این کارارو کنی رضایت میـــــــد  

با هر سختی که بود عمورو از آرتام دور کردم عمو با 

 عصبانیت

 دستی به کتش کشید آرتام

 روی زمین خم شده بودو سرفه میکرد عمو وقتی زجه زدنای

 رهارو برای آرتام میدید به

سمتش خیز برد تا اومدم به خودم بیام یه سیلی تو صورت 

 رها زد



 سریع به سمتش

شم آرتام که متوجه شد اونم با درددویدم تا مانع لگدای عمو ب  

 خودشو به سمتشون

 کشوند به سختی بازوی عمورو میکشیدم و مانعش میشدم اما

 لگداش هنوز به رها که

جیغ میزد میخورد تا اینکه آرتام خودشو رسوند و مانع 

 برخورد

 لگدا به رها شد اما در

عوض خودش خوردنشون بود باآلخره موفق شدم که عقبش 

 ببرم

زوش خیلی زیاد عمو  

بود اینکه تنهایی بخوایی از پسش بر بیایی واقعا سخت بود 

 رها به

 شدت سرفه میکرد

آرتام سعی میکرد سرفه های خودشو خفه کنه تا رهارو 

 نترسونه

 آرتام_ر...رها

 رها_خ...خوبم

عمو لباشو محکم روی هم فشرد دو قدم راه رفت نتونست باز 

 دووم

 بیاره به سمتشون



اما این دفعه قبل از اینکه بتونه دستش به کسی برسهخیز برد   

 سریع جلوشو گرفتم

 آرتام_نگام کن...نگام کن

 عمو_به دختر من دست نــــــــــــــــزن

 آرتام_حالش خوب نیست چرا نمیفهمید؟

عمو_به جهنم...خودم امروز همینجا هردوتونو چال میکنم 

 برای

 شمام دارم آقا آیکان

واید منو کتک بزنید اصال هر بالیی آرتام_هرچه قدر بخ

 میخواید

 سرم بیارید اینا همش

تقصیر من بود فرار نقشه من بود من رهارو مجبور کردم 

 توروخدا

 باهاش کاری نداشته

 باشید

 عمو_خفه شو...خفه شو

و باز به سمتش خیز برد عمو اونقدر سریعو غضبی رفتار 

 میکرد

 که فرصت هر عکس

العملیرو از آدم میگرفت تا اومدم به خودم بیام عمو باز به 

 آرتام



 حمله برده بود متوجه

رها شدم که نزدیک ضدوخورد اون دوتا بود سریع به سمتش 

 رفتم

 چیزی نیست...چیزی نیست_

 رها_آی...آیکان... آر...تام...تورو...خدا

 نمیذارم چیزیش بشه تو نترس_

مت اون دوتا رفتم آرتام هیچاز جای رها که مطمئن شدم به س  

 دفاعی نمیکرد حتی

چیزیم نمیگفت درسته هیکل درشتیم داشت قدش تقریبا هم قد 

 منو

 عمو بود اما بازهم

 به راحتی داشت کتک میخورد

 بسه عمو..خواهش میکنم بسشه...کشتینش بسه عمو_

آرتام از درد توی خودش پیچید عمورو با هزار بدبختی که 

 بود

دم عمو نعرهازش فاصله دا  

 :زد

 عمو_من تورو میکشم آرتام...نه تنها تورو اون دختره

 عوضیخودمم میکشم...تمام این

 مدت مردونگیم زیر سوال رفت...شرف و آبرو برام

 نموند...نمیذارم به این راحتیا نفس



 بکشید...نمیذااااااارم

 عمو آروم باش...لطفا_

و محکم آرتام نفس نفس زد از درد توی خودش پیچید دستش

 روی

 قلبش گذاشتو

 چنگش زد ناله ای کرد رها که این صحنرو دید اشکاش بدتر

 سرازیر شد

 رها_آرتام...آرتام

عمو با دیدن صدا زدنای رها عصبانیتش به حد انفجار رسید 

 به

 سمت رها رفت که سعی

کردم جلوشو بگیرم آرتام یه طورایی دردش داشت نگرانم 

 میکرد

هاما واقعا مونده بودم ب  

 داد رها برسم یا آرتام

عمو_توهه عوضی باز داری حرف میزنی؟صداش 

 میزنی؟اونم

 جلوی مــــــــــــــــــن

رها از ترس روی زمین عقب عقب رفت هق هق کردو زجه 

 زد

 رها_ناراحتی قلبی داره بابا...توروخدا بذارید از تو ماشین



 داروهاشو بهش بدم...اون

دا التماست میکنم...هرجا مریضه قلبش سوراخه بابا توروخ

 بگی

 میام...هرکاری که بگی

میکنم...باشه باهاش ازدواج نمیکنم هرچی شما 

 بگی...چشم...چشم

 هرچی تو بگی فقط

جونشو نجات بده اون ناراحتی قلبی داره...بابا تنها بچه 

 مادرشه

 توروخدا مادرش غیر از

 اون کسیرو نداره

عمو باال سر رها ایستاد رها به شدت گریه میکرد جلو اومد 

 به پای

 عمو افتاد که باعث

 شد چشمامو ببندم رومو ازش بگیرم

 رها_التماست میکنم بابا...به پات میافتم توروخدا...هرچه قدر

 میخوایی کتکم بزن ولی

 نذار اون چیزیش بشه...بابا

سریع به عمو عصبی نگاهی بهم کرد منظورشو خوب فهمیدم  

 سمت ماشین رفتم از توی

داشبورد قرصاشو برداشتم یادمه چند روز پیشم که اینطوری 



 شده

 بود قرصاشو خورد

 گذاشت همونجا اما بهم نگفت که ناراحتی قلبی داره واقعا

 خبرنداشتم سریع به سمتش

 رفتم و قرصو بهش دادم که یکم آرومتر شد با ناتوانی خم شد

 صورتش خونی شده بود

غم بهش نگاه کردم آروم گفتم با : 

 من کنارتم رفیق_

 آرتام_رها...باشه؟

 باشه..باشه هواشو دارم...هوای تورم دارم_

 آرتام_مامانم...هوای اونم داشته باش

 تو خوب میشی آروم باش االن قرصات اثر میکنه_

به سمت رها برگشتم که از کنار پای پدرش داشت بهمون با 

 گریه

 نگاه میکرد عمو

نان ایستاده بود تکون نمیخورد حرفی نمیزد پشتش بهمون همچ

 بود

 به سمت آرتام

برگشتم که با درد روی زمین نشستو به ماشین تکیه داد 

 چشماشو

 روی هم بست معلوم



 بود درد داره اما هیچی نمیگفت

 دستت شکسته؟_

 آرتام_ضرب دیده مهم نیست

ها همون لحظه صدای آژیر پلیس باعث شد چشمام گرد بشه ر

 با

 وحشت به پشت

سرش برگشت اشکاش خشک شده بود آرتام لبخند خسته 

 غمگینی

 زد به سمتش

 برگشتم

 آرتام_رها...و...مادرمو...دادم...دستت

اتفاقی نمی افته من عمورو راضی میکنم نگران نباش _

 میارمت

 بیرون

آرتام_مهم نیست...بیام بیرون دیگه رهارو بهم نمیدن..همه 

 جا مثل

ه برامزندون میش  

پلیسا که به سمتمون اومدن به آرومی آرتامو از روی زمین 

 بلند

 کردن به سمت ماشین

 بردن اما قبلش آرتام به سمت عمو برگشت



 آرتام_دست سنگینی دارید آقای تهرانی...کتکتونو هیچ وقت

 فراموش نمیکنم...لطفا

دخترتونو اذیت نکنید...من دارم تاوان کارمو میدم اون دیگه 

 گناهی

 نداره

رها سریع از روی زمین بلند شد خواست به سمتش بره که 

 عمو

 جلوشو گرفت رها

اشکاش به شدت سرازیر شدن اما عمو هنوز به سمتمون 

 برنگشته

 بود

 آرتام_مراقب خودت باش

 ...رها_آرتام

آرتامو که سوار کردن ماشینا عقب گرد کردنو از حیاط ویال 

 خارج

 شدن عمو با بیرون رفتن

ماشینا نگاهشو پاین آوردو به رهایی که هنوز داشت به سمتی 

 که

 آرتامو سوار کرده بودن

نگاه میکرد نگاه کرد نمیخواستم اینطوری بشه واقعا 

 شرمندشون



 شده بودم حتما تارا

دهن لقی کرده به عمو همه چیرو گفته چون من فقط به اون 

 این

 قضیرو گفته بودم

 ...رها_بابا

 عمو_مرد...بریم

مو با عصبانیت خم شد بازوی رهارو توی دستش گرفتو از ع

 روی

 زمین بلندش کرد و

همراهه خودش به سمت ماشین برد رها بدون هیچ اعتراضی 

 سوار

 شد

 عمو آرسام؟_

 عمو ایستاد اما به سمتم برنگشت سریع به سمتش رفتمو روبه

 روش ایستادم

 لطفا کاریش نکنید_

 عمو_به خودم مربوطه

_ خواهش میکنم...کاری نکنید پشیمون بشید عمو...ازتون  

 :عمو با عصبانیت بهم نگاه کرد با دست پسم زدو سرد گفت

دیگه بهت اعتماد ندارم نمیخوام ببینمت توهم باهاشون _

 شریک



 بودی برگرد خونه

عمو سوار که شد دنده عقب گرفت رها با مظلومیت بهم نگاه 

 کرد

 رد اشک چکیده شده از

م یه طوری شدم کالفه دستی توی موهامگوشه چشمشو که دید  

 کشیدم باید یه کاری

 کنم اینطوری نمیشه

 (آرسام)

با اخمای توهمم توی شرکت نشسته بودمو داشتم کارامو 

 میکردم

 رهارو توی اتاقش

زندونی کرده بودم و نمیذاشتم که بیرون بیاد کلیدشم پیش 

 خودم بود

 که مادرش یه

نه بره پیشش یه مدت وقت به سرش نزنه درو براش باز ک

 سخت

 تنبیهش میکردم تا آدم

میشد هرچند وقتی برگشتیم خونه یه دست دیگه قشنگ ازم 

 کتک

 خورد که به زور

 التماس های مادرش ولش کردم باورم نمیشد روزی برسه که



 دخترمو کتک بزنم برام

سخت بود تحمل اینکه روی دختری که براش جون میدادی 

 دست

 بلند کنی واقعا طاقت

فرسا بود اما تقصیر خودش بود خودش بابای مهربونشو به 

 پدر

 وحشی تبدیل کرد

دیشب بعد از اینهمه مدت راحت سرمو روی بالشت گذاشتم 

 راحت

 چشمامو روی هم

بستم از اینکه میدونستم دخترم تو اتاقشه و جاش امنه همین 

 برام

 کافی بود بقیش

بدرک در اتاقم به شدت باز شد اخمامو محکم تر کردم و 

 سرمو باال

 آوردم با دیدن آرمیتا

که از شدت گریه چشماش خیس بود اخمام شدیدتر شد درو 

 بست با

 قدمای بلند به

سمتم اومد روبه روم ایستاد دستشو روی میز گذاشتو یکم خم 

 شد



 آرمیتا_آدم ربایی؟...پسر من آدم ربایی کرده؟

_ اعتراف کرده خودش  

آرمیتا_خودش داره دروغ میگه تا تو آسیبی به دخترت نزنی 

 به

 جرم آدم ربایی و دزدیدن

 دخترت ازش شکایت کردی میدونی چی کارش میکنن لعنتی؟

بی تفاوت رومو ازش گرفتم بیرحم تر از اون چیزی شده 

 بودم که

 فکرشو میکردم

 برام مهم نیست_

همون یه بچرو دارم آرمیتا_اما برای من مهمه من فقط  

 اینم برام مهم نیست_

آرمیتا_بی انصاف نباش...نامرد اون تنها کسه من توی این 

 دنیاس

 میخوایی اونم ازم

 بگیری؟

 من کاری با پسر تو نداشتم پسر تو توی زندگی منو دخترم_

 سروکلش پیدا شد

 آرمیتا_رضایت بده بیاد بیرون نذار پروندش بره دادگاه اونجا

کنن اینهمه سالبیچارش می  

 درس نخونده تو زندون باشه تنها دلخوشیم آرتامه آرسام



 از پشت میزم بلند شدم ریلکس و سرد به چشمایی که از شدت

 اشک و ترس قرمز شده

بود نگاه کردم حالو اوضاع پریشونش برام مهم نبود باید 

 تقاص

 همه این بالهارو پس

 میداد

_ ..میدونی این برای رو تنها دخترم دست بلند کردم آرمیتا.

 پدری

 مثل من یعنی

 چی؟...یعنی به ته خط رسیدم و دیگه چیزی برام مهم

 نیست...دیشب دخترم تا صبح از

درد نالید منی که یه سرماخوردگی ساده میگرفت باال سرش 

 بودم

 دردش برام مهم نبود

درک میکنی؟هیم؟حاال دلم برای پسر تو بسوزه؟منم یه بچه 

 دارم یه

ه براشبچه دختر ک  

کلی آرزو داشتم اما تو و اون پسر بی همه چیزت همشو از 

 بین

 بردید

آرمیتا_پای آرتام به زندان باز بشه هزار بال سرش میان 



 امکان

 داره به هزار راه دیگه

کشیده بشه خودمو میکشم اگه این اتفاق بیفته نذار 

 آرسام...توروخدا

 نذار

چرا نذارم؟...مگه وقتی دخترم زیر دستوپام جون میداد _

 مگه وقتی

 از درد مینالید

 التماسم میکرد که نزنمش تو بودی که نذاری

 آرمیتا_پیگیر کارای پسرم بودم به خدا نگران رها هم بودم

 میدونستم یه بالیی سرش

 میاری

میدونستی اما باز هم کاری نکردی...میدونستی اون ویالیی _

 که

ش بودن برای دوستتو  

آقازادتونه؟این یعنی تو میدونستی پسرت یه همچین دوستی 

 داره

 توهم باهاشون

 همدستی

 آرمیتا_میدونستم یه همچین دوستی داره اما خبر نداشتم که تو

 ویالی اوناست من اصال



 ذهنم به اینکه اونجا باشن کشیده نشد

 تو فقط نگران پسر خودت بودی نه دختر من_

نطور که تو فقط نگران دختر خودت بودی نه آرمیتا_همو

 پسر من

پوزخند تلخی زدم آرمیتا با چشمای اشکی روبه روم ایستاد 

 بینیشو

 باال کشید کیفشو روی

 میزم گذاشت اما من بهش توجهی نکردم

آرمیتا_خیلی بد کتکش زدی دست راستش به شدت ضرب 

 دیده اون

 ناراحتی قلبی

 داشت نامرد

_ مد ضربه هامو رو قلبش پیاده میکردم اگه میدونستم از ع

 نه توی

 شکمش بدجور به

 خون پسرت تشنم آرمیتا چون دخترمو ازم گرفت

 آرمیتا_زندانی میشه برات بس نیست؟

شاید باشه فعال تا ته قضیرو میرم ببینم چی میشه ولی این _

 دل

 آتیش گرفته باید یه

 طوری خاموش بشه



 آرمیتا_آیندش تباه میشه بفهم اینو

کنارش سرد رد شدم از  

 برام مهم نیست_

خواستم از اتاق خارج بشم که با حرفی که زد باعث شد از 

 شدت

 تعجب خشکم بزنه و

 کپ کنم

 آرمیتا_حتی اگه پسر خودت باشه؟

لرزش خاصی توی تنم ایجاد شد فکری که توی سرم پیچیده 

 عین یه

 آونگ بود که توی

ه شدت سرم محکم زده میشد به سمتش برگشتم اشکاش ب

 میبارید اما

 تالشی برای پاک

 :کردنش نداشت با لحن متعجب و مبهوت و آرومی گفتم

 چی میخوایی بگی؟_

آرمیتا به سختی روشو ازم گرفت چشماشو بست آروم لب 

 :زد

 آرمیتا_پسر گمشدت...پسرمن...آرتامه

با ناباوری بهش خیره شدم یه قدم عقب گذاشتم و سری به 

 نشونه نه



متکون دادم خند  

گرفته بود اما حتی توانی هم برای خندیدن نداشتم بدجور 

 ترسیده

 بودم پوزخند تمسخر

 آمیزی روی لبم نشست

 مزخرف میگی_

 آرمیتا_اون...اون شب...من...من پسرتو...دزدیدم

حس کردم توان از پاهام رفت دستمو به دیوار گرفتم چشمامو 

 روی

 هم بستمو سرمو

م تمام این مدت پسر خودم کنارم بودو نفهمیده بودم پاین انداخت

 یعنی

 دختر من

عاشق برادرش شده بود به خاطر بودن با اون از من کتک 

 خورد

 خودشو بگو بی خبر از

اینکه پسر خودمه اونهمه کتکش زدم قلبش...قلب 

 سوراخش...پسر

 منم قلبش سوراخ بود

نیست چشماش عینه آرتام رنگی بود...ولی...ولی نه ممکن  

آرمیتا_تمام این سالها عین پسر خودم بزرگش کردم اونقدر 



 عاشقت

 بودم که پسرتو جای

 خودت گذاشتم هربار بهش نگاه میکردم انگار دارم به تو نگاه

 میکنم اسمشو گذاشتم

آرتام شبیه اسم تو میخواستم باشه حتی بعضی وقتا آرسام 

 صداش

 میزدم به کانادا فرار

ه پسرم خوشبخت بشه و شناسنامه کردم اونجا برای اینک

 جعلی

 نداشته باشه ازدواج کردم

طرف به اسم خودش برای آرتام شناسنامه گرفت ده سال 

 باهاش

 زندگی کردم اما وقتی

 آرتام ده سالش شد مرد آرتام که بزرگ شد درباره خیلی چیزا

 کنجکاوی میکرد تااینکه

 فهمید کیومرث پدر خودش نیست و ما ایرانی هستیم نه

 آمریکایی

 اینطور بهش گفتم که

وقتی اونو به دنیا آوردم پدرش مرده برای اینکه دست 

 خونواده

 پدرش بهمون نرسه من



فرار کردم ازدواج کردم و با اسم شوهر دومم براش 

 شناسنامه

 گرفتم تا پیدامون نکنن

دروغمو باور کرد توروهم فراموش کرده بودم چون کنار 

 آرتام

 خیلی خوشبخت بودم

ناباوری سری به نشونه نه تکون دادم آرمیتا بینیشو باال  با

 کشید با

 غم ادامه داد

آرمیتا_میتونی ازش تست دی ان ای بگیری میفهمی که پسر 

 خودته

 اما این کارو نکن

اینطوری آرتام میفهمه من مادر واقعیش نیستم و توی این 

 بیست و

 شش سال بهش

 دروغ گفتم اینطوری تردم میکنه

شدت خشم دستام مشت شد به سمتش رفتم اونم با  کم کم از

 ترس و

 اشکایی که

 میریخت عقب رفت

باز مصبب سختی ها و زجرهایی که کشیدم تو _



 شدی...دوسال در

 حسرت اینکه پسرمو

دزدیدن زجر کشیدیم طوری که زنم دیگه جرات بچه دار 

 شدنو

 نداشت بعد تو به راحتی

 داشتی عشقو حال میکردی

آرمیتا_سختی زیاد کشیدم به این راحتی نبود برای اینکه 

 آرتامو به

 اینجا برسونم خیلی

زجر کشیدم آرسام...اما براش مادری کردم...قسم میخورم 

 نذاشتم

 تو زندگیش کمبودی

 داشته باشه

آرمیتا به دیوار پشت سرش خورد روبه روش با غضب 

 ایستادم

_ یطانی از کجا بهت چه طور شبا میخوابی؟...اینهمه افکار ش

 الهام

 میشه؟...چه طور

 تونستی یه بچه ده روزه که قلبش ناراحت بود از مادرش جدا

 کنی؟...کم بال سرمون

 آوردی؟



آرمیتا_فقط میخواستم انتقام بگیرم نمیخواستم اینطوری وارد 

 عمل

 بشم اما وقتی

فهمیدم بچتون پسره ترغیب شدم آرسام التماست میکنم 

 هرکاری

فقط بگی میکنم  

 پسرمو ازم نگیر

پسرت؟باز داری میگی پسرت؟چرا وقتی فهمیدی از _

 خواهرش

 خوشش اومده چیزی

 نگفتی بی همه چیز؟نگفتی امکان داره کاری کنن؟نگفتی این

 احساساتشون بهم درست

 نیست گناه کبیـــــــــــــرس

با دادی که زدم آرمیتا با ترس چشماشو روی هم بست شدت 

 ریزش

شد اشکاش بیشتر  

 وقتی آرتام به راحتی دم از عقد رها میزد نتونستی بگی این_

 حرفو نزن اون

خواهرته؟...ترس از دست دادن چیرو داشتی؟ها؟ترس از 

 دست

 دادن پسر منو؟



 آرمیتا_اون...اون پسر...منم هست

 خفه شــــــــو...آرتام پسر منو آرامه کثافت آشغال_

س دستشو باال آوردو دستمو باال بردم تا بزنمش که با التما

 گارد

 گرفت

آرمیتا_نزن...لطفا نزن...حرمت اینهمه سال مادری که 

 کردمو

 بگیر...آرسام اینو بهت نگفتم

 که ازم بگیریش بهت گفتم که آیندشو حفظ کنی نذار پروندش

 دادگاهی بشه اونوقت

 دیگه کاری از دستت برنمیاد

نمیتونم کلمه ای برای توصیف کردنت پیدا کنم _

یتا...اونقدرآرم  

 ازت متنفرم که صدبارم

 جلو چشمم اعدام بشی و زنده شی باز برام کافی نیست

به سمت در رفتم که سریع به سمتم دوید بازومو کشیدو روبه 

 روم

 ایستاد دستشو جلوم

 گذاشتو مانع خارج شدنم از در شد با خشم بهش نگاه کردم

..چه قدر آرمیتا_چه قدر التماست کنم که آرتامو بهم ببخشی.

 زار



 بزنم تا دلت به رحم بیاد

 باید بفهمه اینهمه سال پیش کی زندگی کرده_

 آرمیتا_تردم میکنه

به جهنم اون باید برگرده پیش خونواده خودش نمیذارم یه _

 لحظه

 پیشت باشه

آرمیتا_این کارو نکن...ازم نگیرش...من تمام این سالها نبود 

 تو و

 بی محلی هاتو با اون

 جبران کردم...اونو جای همه چی گذاشتم...من جونم به آرتام

 بستس...ازم نگیرش آرسام

التماست میکنم ازم نگیرش..پسرمو ازم نگیر هرکار بگی 

 میکنم

 فقط ازم نگیرش

دستی به صورتم کشیدمو چشمامو روی هم بستم هق هقش 

 بدجور

 قلبمو داشت به

غم و ترس رحم می آورد لحنش یه التماس عادی نبود بوی 

 مادرانه

 میداد

آرمیتا_تمام این سالها ترس از دست دادنشو توی خودم خفه 



 کردم

 کابوس اینکه

 واقعیتارو بفهمی خیلی از شبا همراهم بود آرتام تا به این سن

 رسیده سختی زیاد به

 پاش کشیدم اونم به من وابستس باور کن

 من به آغوش پسرم عادت کردم آرسام نامرد نباش

_ ی؟اونو از آغوش پسرش محروم کردی...تو چه آرام چ

 طور

 نامردی کردی؟...تو چه طور

دلت اومد؟تو که زن بودی چه طور تونستی؟میدونستی چه 

 قدر

 دلش میخواست پسر

داشته باشه تا همیشه پشتش باشه؟آره؟میدونی میخواستیم 

 اسمشو

 رامین بذاریم؟

اما به آرمیتا اشکاش بیشتر سرازیر شد توان تو پاهاش نبود 

 سختی

 سرپا موند

 انتقامشو سخت ازت میگیرم آرمیتا...خیلی سخت_

آرمیتا روی زانوهاش خم شدو مقابل پام افتاد خواستم برم اما 

 اجازه



 نداد پامو گرفت

چشمامو محکم روی هم بستم رومو ازش گرفتم راضی به 

 خورد

 شدن غرورش تا این حد

 نبودم دستام مشت شد احساس کردم چشمام سوخت

آرمیتا_هر بالیی میخوایی سرم بیار...هر کاری میخوایی 

 بکن اما

 پسرمو ازم نگیر...توروخدا

آرسام...من به بودن پسرم کنار خودم عادت کردم...به خدا 

 میمیرم

 آرسام اگه ازم جداش

کنی...نذار ازم سرد بشه...نذار ترکم کنه...تو مادر نیستی 

 بفهمی

 پسر یعنی چی

_ می دختر یعنی چی...اینکه دست رو تو هم پدر نیستی بفه

 دختر

 بلند کنی یعنی

چی...این بین شرمنده دخترمم که به ناحق کتک خورد به 

 ناحق

 فحشش دادم باورت

میشه بهش همه چی گفتم میفهمی یعنی چی؟تاوان اینارو چه 



 طوری

 میخوایی پس

 بدی؟چه طور میخوایی ببخشمتو ساده از کنار کارات بگذرم

گی کنآرمیتا_تو مردون  

اتفاقا اینبار میخوام برعکس مردونگی نکنم فقط بشین ببین _

 چه

 خوابایی برات دیدم

از مقابلش رد شدمو سریع از اتاق بیرون زدم حس نم اشک 

 توی

 چشممو با دستام پس

 زدم باید سریع میرفتم اونجا نباید میذاشتم شکایتم بیشتر از این

 ادامه دار بشه

 در باز شد آرتامو که دستاشو دستبند زده بودن به سمتم آوردن

 روی صندلی مقابلم

نشست سرش پاین بودو بهم نگاه نمیکرد سربازی که آرتامو 

 آورد

 با بیرون رفتنش درو

هم بست داشتن پارتی مثل آیکان واقعا برام مفید بود چون 

 تونستم

 حضوری بدون

با دیدنش حس کردم اینکه پشت چیزی ببینمش مقابلم بشینه 



 لرزیدم

 آب دهنمو قورت

دادم هنوز سرش پاین بود آرتام هیکل پری داشت هیکل و 

 قدو

 قوارش به من رفته بود

جذابیت مردونه خاصی داشت که برام دوست داشتنی بود چرا 

 اون

 چشمای رنگیرو به

یاد نیاوردم؟چرا نشناختمش هنوز سرش پاین بود هردومون 

 سکوت

یکرده بودیم موها  

لخت خوش حالتش یکم بهم ریخته بود لباس زندان تنش بود 

 که

 همین باعث میشد

بیشتر اذیت بشم گوشه لبش زخم بود زیر چشم چپش کبود 

 شده

 بودو دست چپش آتل

بهش زده بودن آیکان میگفت بدجور ضرب دیده فقط خدا 

 رحم

 کرده نشکسته میتونست

ن کارو درخواست دیه بکنه و حتی ازم شکایت کنه اما ای



 نکرد

 حتما به خاطر رها این کارو

کرده بود چه طور تونسته بودم رو پسر خودم دست بلند 

 کنم؟چه

 قدر بیرحمانه کتکش

 زدم

 از اینکه روبه روتون نشستم و شما اینقدر آروم هستید خیلی_

 متعجبم..وقتی گفتن شما

اومدید مالقاتم خودمو برای خوردن یه کتک دیگه آماده کردم 

 زیر

ین این دستم حولهآست  

 گذاشتم که ضربه هاتون به دستم آسیب نزنه آخه ضرب دیدس

 بخواید اونم در میارم

 مشکلی نیست

نگاهمو ازش دزدیدم حس کردم بغض بدی بیخ گلومه اما 

 نمیذاشتم

 بشکنه به آرومی

 پاینش فرستادم

 نیومدم دعوا کنم اومدم باهات حرف بزنم_

پاین بود که همین باعث آرتام هنوز بهم نگاه نمیکرد سرش 

 میشد



 دلم براش بیشتر

 ضعف بره

آرتام_درباره دخترتون؟خانوم تهرانی؟گفتم که دیگه 

 فراموششون

 کردم از اینجا بیام بیرون

که فکر نکنم به این زودیام باشه همراهه مادرم برمیگردم 

 کانادا

چشماشو بستو لباشو یکم روی هم فشار داد خوب میدونستم 

 داره

 دروغ میگه و هنوز

نتونسته رهارو فراموش کنه یعنی بهش بگم رها خواهرشه 

 چه

 عکس العملی از خودش

 نشون میده؟

 آرتام_کتکش زدید درسته؟

 آیکان بهت گفت؟_

آرتام یه قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکید که باعث 

 شد

 یه طوری بشم

ده بود آرتام_حتما خیلی درد کشیده منکه مرد بودم نالم در اوم

 حاال



 ...اون

 رها هم عین تو دختر قوی هستش_

 آرتام_قوی اون بود که عین یه مرد تا آخرش ایستاد

 آیکان حسابی پیگیر کاراته_

آرتام_بهش گفتم این کارو نکنه تا شما ازش بدتون نیاد آیکان 

 و

 رها بهم

 میان...آخه...آیکان...از رها...خوشش میاد

اشت جمالتشو بیان میکرد قلبم از اینکه تا این حد به سختی د

 مچاله

 شد چه قدر داشت

زجر میکشید بدبخت خبر نداشت برادر کسی بود که عاشقش 

 شده

یکم حالش خوب نیست...بهش گفتم کم  آرتام_مادرم...مادرم

 برام

 میبرن به آیکان هم

 همینو گفتم شمام بهش همینو بگید

 آرتام مادرتو چه قدر دوست داری؟_

وسش دارم که میدونم چیزیش بشه منم آرتام_اونقدری د

 همراهش

 میمیرم



 پس مادر خوبی برات بوده_

آرتام_هم مادرم بوده هم پدرم توی این سالها نذاشته کمبودی 

 داشته

 باشم اما من..من

 اینطوری...جوابشو دادم...باید به حرفش...گوش میدادم

دستاشو که دستبند بهش زده بودن باال آورد به چشم راستش 

 کشید

 اشکشو پاک کرد

 دستشو روی میز گذاشت هنوز سرشو باال نیاورده بود اما من

 همچنان نگاهم روش بود و

 منتظر اینکه پسرم سرشو باال بیاره

آرتام_دنیا خیلی ظالمه...ما آدما ظالم تر ازش...کارم یه 

 حماقت

 محظ بود...اشتباه خودم

 بود که خانوم تهرانیرو هم واردش کردم

_ نوم تهرانی همون رهاس؟منظورت از خا  

آرتام یکم جا خورد به سختی سرشو باال آورد که باعث شد 

 تازه

 بتونم صورتشو ببینم

 چشماشو که دیدم قلبم لرزید تن مردونم لرزید باز همون حس

 قدیمی تو چشمای سبز



 خوشرنگش خیره شدم

 آرتام_من...من فراموشش کردم

 یه آدم میتونه خواهرشو فراموش کنه؟_

 آرتام چشماشو روی هم بست از هردوطرف چشماش اشکاش

 سرازیر شدن به سختی

 لب زد

آرتام_نه نمیتونه فراموش کنه...راست میگید از این به بعد 

 حکم

 خواهرمو داره چون اگه

با آیکان ازدواج کنه زن داداشم میشه هرچند من دیگه 

 دوروبرشون

 نیستم کارای اینجام

که دست مادرمو میگیرم از  تموم بشه و حبسمو بکشم گفتم

 اینجا

 میرم

 گریه نکن پسرم_

آرتام چشماشو باز کرد یکم از حرفم جا خورده بود یه قطره 

 اشک

 مردونه از گوشه چشمم

 چکید پاین که باعث شد چشماش گرد بشه

من بیست و شش سال پیش یه پسر داشتم اولین بچه منو _



 آرام بود

 اونقدر برای به

اشتیم که نمیتونی تصورش کنی من دنیا اومدنش هیجان د

 عاشق

 دختر بودم اما آرام

عاشق داشتن پسر وقتی بهم گفتن جنسیتش پسره یه لحظه 

 دختر

 داشتنو فراموش کردم

با خودم گفتم چه فرقی میکنه مهم اینه بچم سالم باشه تازه 

 پسرم

 خوبه اولین بچم پسر

ونه میشه دومین بچم اگه خدا بخواد دختر اینطوری پسرم میت

 وقتی

 من مردم هوای

 مادرو خواهرشو داشته باشه

سکوت کردم به آرومی چشمامو روی هم بستمو کوتاه بازش 

 کردم

 آرتام_چه بالیی سرش اومد؟

پسرمون هفت ماهه به دنیا اومد به خاطرهمین براش یه _

 سری

 مشکالت پیش اومد



 که خب یکی از این مشکالت این بود قبلش سوراخ بود

...منم قلبم سوراخهآرتام_عین من  

به آرومی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم آرتام داشت به 

 حرفم

 گوش میداد این میشد

اولین گپ پدر پسریمون اعتراف اینکه من پدرتم و توهم 

 پسرم

دکترا گفتن باید یه مدت توی دستگاه بمونه اسمشو گذاشتیم _

 رامین

 همش با آرام می

پسرش شیر میداد و من  اومدیم بهش سر میزدیم آرام به

 همیشه

 عاشق دیدن اون

صحنه بودم صحنه دوق کردن های آرام سر اینکه به پسرش 

 شیر

 میده و صحنه ملق زدن

پسر کوچولوی چشم سبزم که بعضی وقتا با چشمای بسته 

 بعضی

 وقتا هم با چشمای باز

 شیر میخورد دست کوچولوش تو هوا تکون میداد

ن بودهآرتام_پسرتون چه قدر شبیه م  



 اوهوم_

 آرتام_خب بعدش چی شد؟

ده روزش بود که بهم اطالع دادن بچمو دزدیدن یکی اونو _

 از

 توی دستگاه برداشته بود

کل شهرو دنبالش گشتم حتی تا یه سال تیم تحقیقاتی فعالیت 

 خودشو

 ادامه داد اما

وقتی دیدن هیچ سرنخی نمیتونن پیدا کنن انگار که اصال 

 نوزادی به

 اسم رامین تهرانی

وجود نداره تحقیقات متوقف شد همه امیدامون به ته ناامیدی 

 رسید

 آرام برای بچه دار

 شدن میترسید اما خدا خواست و ما یه بچه دیگه صاحب شدیم

 آرتام_رها؟

 آره...یا بهتر بگیم...خواهر تو_

 آرتام از این حرفم با تعجب و چشمای گرد شده بهم نگاه کرد

ا شده بودوچشماش چهارت  

از شدت تعجب به پشتی صندلیش چسبید با ناباوری سری به 

 نشونه



 نه تکون داد بعد

 کم کم لبخند کوتاهی روی لباش نشست و خندید

 ...آرتام_اشتباه شده آقای تهرانی...من پسر شما

 کسی که پسر منو بیست و شش سال پیش دزدید مادرت بود_

را باید یه همچین آرتام_چی؟این امکان نداره...مادر من چ

 کاری

 کنه؟

 :نگاهمو ازش گرفتمو به سختی لب زدم

برای انتقام از من...منو مادرت قبل از اینکه آرام تو _

 زندگیم بیاد

 باهم بودیم معشوقه هم

بودیم من دوسش داشتم اما اون قدرمو ندونست بهم خیانت 

 کردو

 رفت خارج بعد از

گرفتن پسرم سالها پیداش شدو اینطوری بهم ضربه زد با  

آرتام_اما این حرفاتون نمیتونه حقیقت داشته باشه اگه بحث 

 انتقام

 باشه باید مادرم منو

زیر بدبختی چه میدونم کتک زدنو سختی و این جور چیزا 

 بزرگ

 میکرد اما تمام این



سالها کارایی برای منو خوشبختیم کرد که هرمادری برای 

 بچش

 میکنه

_ نطوری هم به من ضربه زد و درسته آرمیتا تورو دزدید ای

 هم یه

 یادگار از من داشت

طبق گفته خودش تورو جای من گذاشته بود به خاطرهمین 

 بهت

 عشق میورزید

آرتام سرشو بین دستاش گرفت هردو دستشو توی موهاش 

 فرو

 بردو چشماشو بست

آرتام_نمیتونم باور کنم اصال عین یه خوابه..یعنی تمام این 

 مدت

 من عاشق خواهرم

بودم..یعنی از خواهرم خوشم اومده اونوقت مادرم سکوت 

 کرده و

 هیچی بهم نگفته چه

 طور تونست این همه سال...بهم دروغ...بگه

از سرجام بلند شدم به سمتش رفتمو کنارش ایستادم دستمو 

 روی



 شونش گذاشتم سرشو

به سمتم چرخوند به آرومی از روی صندلیش بلند شد به 

 سرتاپاش

قطره نگاه کردم یه  

 اشک مردونه از گوشه چشمم چکید پاین

با وجود اینکه اینجایم و توی این شرایط بازم خوشحالم که _

 مقابلم

 هستی...که رامین

 گمشدمو پیدا کردم

خدایا شکرت که بعد از بیست و شش سال تونستم پسرمو 

 ببینم آرام

 اگه این خبرو

 بشنوه از خوشحالی قش میکرد

 آرتام_هنوز برام قابل هضم نیست نمیتونم باور کنم واقعا برام

 سخته

از اینجا که بیرونت آوردم یه آزمایش دی ان ای میدیم _

 اینطوری

 خیالمون راحت میشه

 آرتام_یعنی اینطوری...من جزوی از...خونواده شما میشم

 لبخندی زدمو با آرامش چشمامو بستم

_ پسر ارشد من اوهوم...رسما فامیلت تهرانی میشه  



 (رها)

با درد سرمو چرخوندمو چشمامو به آرومی باز کردم اونقدر 

 درد

 داشتم و بدنم عین این

فلج ها شده بود که حتی نمیتونستم تکون بخورم هرچند 

 میتونستمم

 نمیتونستم جایی

برم چون بایا در اتاقمو قفل کرده بود از طرفی مامان هم 

 بعضی

 وقتا می اومد پشت در

ف میزدیم به ساعت نگاه کردم نه شب شده بود باهم حر

 نمیتونستم

 المپو روشن کنم

 چون هم توان بلند شدن نداشتم و هم اینکه ضعف داشتم به

 خاطرهمین عین یه جسد

روی تختم افتاده بودم مامان بهم گفته بود که آیکان حسابی 

 پیگیر

 کارای آرتامه و

است زیاد به نگرانش نباشم مامانم ازم دلخور بود اما میخو

 روی

 خودش نیاره و کمکم



کنه اما خب از رفتاراش می فهمیدم...با وجود اونهمه کتکی 

 که

 خوردم بازم عاشق بابام

بودم دوسش داشتم اما االن ازش دلخور و عصبانی بودم حتی 

 شاید

 تا یه مدت باهاش

 حرف نزدم بهش حق میدادم کارم خیلی بد بود اما خب باید یه

کردنطرفه قضاوت نمی  

ناخواسته زیرلب به آرومی اسم آیکانو زمزمه کردم از اینکه 

 اینقدر

 مرد بود پیگیر کارای

آرتام بود خیلی خوشحال بودم کاش میتونستم برای بار آخر 

 آرتامو

 میدیدم ازش

 خدافسی میکردم کلید توی درگاه چرخید لرزیدم این یعنی بابام

 برگشته سریع چشمامو

دم در اتاق به آرومی باز شد اما بستم و خودمو به خواب ز

 من

 تکونی نخوردم

 سالم_

با شنیدن صداش لرزیدم چشمام تا آخرین حد ممکن گرد شده 



 بود

 حتما گوشام زنگ زده

 چون باورم نمیشد که اون اینجا اونم تو اتاق من باشه

 شرمندم خانوم کوچولو همه این بالها تقصیر من شد_

 من...من خوابم...آره...آره خوابم_

 منم احساس میکنم خوابم اما خواب نیست عزیز دلم_

 اشکام سرازیر شدن چه طور امکان داشت آرتام توی اتاقم

 باشه؟این یه خوابه من

 مطمئنم اصال با عقل جور در نمیاد

 آرتام_دلم برات تنگ شده بود فسقلی خیلی نگرانت بودم

 تو واقعی هستی؟_

یخوایی نیشگونم بگیری؟آرتام_م  

به آرومی دستمو تکون دادم و به سمتش بردم نیشگونی از 

 بازوش

 گرفتم که مردونه اما

 بی صدا خندید صورتش توی تاریکی فرو رفته بود خوب

 نمیتونستم ببینمش

 چه طوری ممکنه_

 آرتام_همه چی ممکنه

 بابام...به غیر از بابام...کسی کلید نداره_

ادآرتام_بابات بهم د  



چشمام چهارتا شد با ناباوری بهش نگاه کردم که دستی به 

 سرم

 کشید

 برو آرتام...برو بابام ببینتت میکشتت_

آرتام_گفتم که...بابا بهم کلیدارو داد گفت برو پیشش یکم 

 باهاش

 حرف بزن بعد باهم

 ببریمت دکتر

 چی داری میگی؟این حرفا یعنی چی؟_

 بغض کردم چه قدر دلتنگ صداش بودم

_ نو تو میمیریمم  

 آرتام_از لحظه لذت ببر

 خیلی دوست دارم آرتام...خیلی زیاد_

 آرتام_من از تو خیلی خیلی بیشتر خواهر کوچولوم

 ولم کن...چه طور میتونی بهم بگی خواهر ها؟_

آرتام_چون واقعا خواهرم هستی یا بهتر بگم شما خواهر 

 رامین

 تهرانی هستی یا یه جور

نامداردیگه بگم خواهر آرتام   

گیج و منگ بهش خیره شدم عین خنگا فقط بهش نگاه میکردم 

 که



 دستی پشت گردنش

کشیدو خندید اون از کجا اسم برادر ده روزمو 

 میدونست؟منکه

 چیزی بهش در این باره

نگفته بودم همون لحظه المپ اتاق روشن شد هردومون به 

 سمت

 در برگشتیم مادرم با

بود با تعجب به آرتام نگاه چشمایی که اشک توشون حلقه زده 

 کرد

 پشت سرشم بابا وارد

اتاق شد با دیدن بابا چنگی به بازوی آرتام زدم با ترس بهش 

 نگاه

 کردم میخواستم چیزی

بگم که مامانم بغضش شکست آرتام ازم جدا شد به سمتش 

 رفت

 مامان_پسر...پسرمن...را...رامین...من

مادرمو بغل کرد،  با چشمای گرد شده بهشون نگاه کردم آرتام

 با

صدای بلندی گریه کرد بابا لبخند محوی زد بهم نگاه کرد وبه 

 سمتم

 اومد که با ترس یکم به سمت عقب خزیدم



 من...من به خدا...چیزه...تو اتاقم...تو اتاقم بودم_

بابا به آرومی بغلم کرد که باعث شد خشکم بزنه کم کم 

 چشمام

 روی هم بسته شد

 بابا_شرمندتم دختر کوچولوی بابا

 اسکام سرازیر شدن

 بابا_بابت ظلمی که در حقت کردم شرمندتم

 نگو بابا...کارم اشتباه بود_

 بابا_آبجی شدنت مبارک دختر نازم

 با تعجب ازش جدا شدم با چشمای گرد شده به بابام نگاه کردم

 اشکامو پس زدم من

حرفای شاخدار فکر کنم زیادی کتک خورده بودم چون مدام 

 و

 عجیب میشنیدم

 چی چی شدنم بابا؟نکنه مامان بارداره؟_

 آرتام_نخیر از طرف من آبجی شدی

 :با تعجب به سمتش برگشتم عین این خنگا گفتم

بابا تو نمیذاشتی آرتام دومادتون بشه اونوخت به فرزند _

 خوندگی

 گرفتینش؟

بشم بابا و آرتام زدن زیر خنده که باعث شد من بیشتر گیج 



 مادرم

 :با چشمای اشکی بهم نگاه کرد با ذوق لبخندی زدو لب زد

 آرام_آرتام برادر واقعیته رها

کوپ کردم به سمت پدرم برگشتم که دیدم با یه لبخند داره بهم 

 نگاه

 میکنه حجم اونهمه

خبر و شوک برام غیرقابل هضم بود چشمام سیاهی رفتو 

 بعدش

 سیاهی مطلق

 (آرام...سه ماه بعد)

ا_بکش کنار ببینم پسره گنده بی خاصیتره  

 آرتام_اینهمه جا باید یه راست کنار من بکپی؟

 رها_ببین با من درست حرف بزن بابا بابا

آرتام_آره خب بایدم بابارو صدا بزنی اونو صدا نزنی کی 

 میخواد

 پشتت باشه

رها_بله خب تو این خونه فقط بابا جونمه که پشتمه تو و 

 مامان

یهخانومتون تو   

 گروهید

پوفی کشیدم خورشتمو مزه مزه کردمو یکم زیرشو کم کردم 



 یعنی

 سرم در حال منفجر

 شدن بود از وقتی خدا روز میکرد تا خود شب این دوتا باهم

 خونرو رو سرشون میذاشتن

 آرسام_چتونه باز چی شده؟

 رها_یه چیزی به پسرت میشه بگی؟

.نوچ نوچآرتام_یه طوری میگه پسرت آدم بهش برمیخوره..  

 نوج...من دختر اینطوری

 داشته باشم با پشت دست میزنم تو دهنش

 آرسام_اینقدر سر به سر هم نذارید بیاید شام بخوریم

 رها_تا حق اینو کف دستش نذاری من غذا نمیخورم

 آرتام_خب بهتر سهمتو نصف میکنیم با بابا میخوریم

 آرسام خندیدو دست رهارو گرفت به سمت آشپزخونه آورد

 بابا_بیا فنچ کوچولوی خونمون

 آرتام_راستی رها امروز با آیکان و تارا قراره بریم بیرون

رها درحالیکه صندلی روبه روی آرتامو عقب میکشید با 

 ذوق بهش

 نگاه کرد انگار دعوای

 بینشونو فراموش کرده بود

 رها_واقعا؟کی قرار گذاشتید من نفهمیدم؟

 آرتام_وقتی خواب بودی



 رها_ آرتام

رتام_به خدا راست میگم من تو شرکت بابا بودم آیکان زنگ آ

 زد

 منم به تارا زنگ زدم که

 :/فهمیدم قبلش آقا آیکان اول به تارا زنگ زده

رها درحالیکه داشت برای خودش برنج میکشید با طعنه 

 :گفت

رها_بله خب شمام اول به تارا خبر میدی بعد به خواهر 

 خودت

آرتام خندید یکم برای خودش مشکوک بهشون نگاه کردم که 

 نوشابه

 ریختو برای رها

 ادایی درآورد

آرتام_حسودی میکنی؟خب کوچولو تورو توی خونه میدیدم 

 بهت

 میگفتم دیگه

 رها_این باز به من گفت کوچولو

آرسام_بچه ها بهتر نیست فقط یه امروزو توی آرامش غذا 

 بخوریم

بردن ما  رها_هروقت این زن گرفت از این خونه تشریفشونو

 با



 آرامش غذا میخوریم

آرتام_البته باباجون یه گزینه دیگه هم داریم ایشون شوهر کنه 

 هیچ

 با آرامش میتونی

 غذا بخوری کل ساعتای زندگیت با آرامش طی میشه

بعد زد زیر خنده آرسام هم خندید که باعث شد رها با حرص 

 به

 هردوشون نگاه کنه تک

شکر خدا همه چی مرتب و خنده ای کردم توی این سه ماه 

 آروم

 شده بود آرتام به لطف

رفتارهای آرسام حسابی تو خونوادمون جا افتاده بود طوری 

 که

 انگار اینهمه سال بین

خودمون بزرگ شده نگران رابطش با رها بودیم که شکرخدا 

 به دو

 هفته نکشیده همه

چی مرتب شد خیلی با درکو شعورتر از این حرفا بودن 

 آرسام

در با آرتام صمیمیاونق  

شده بود که حسابی باهم شوخی میکردن حتی خیلی از 



 کاراشونو

 باهم میکردنو باهم

شرکتو مدیریت میکردن چیزی که آرسام همیشه حسرتشو 

 داشت

 حاال بهش رسیده بود

داشتن یه پسر که توی کارای شرکت کمکش کنه و بتونه با 

 خیال

 راحت به دستش

حاظر نشده بود مادرشو ببینه اما  بسپاره آرتام تمام این مدت

 فهمیده

 بودم بعضی وقتا

 دورادور میرفته شرکت و مادرشو که از شرکت میزده بیرون

 میدیده دیروز آرمیتا بهم زنگ

زد که قراره بره کانادا میخواد برای آخرین بار آرتامو ببینه 

 ازم

 خواهش کرد که من این کارو

براش بکنم درسته دل خوشی ازش نداشتم اما همینکه این 

 مدت

 واقعا مراقب پسرم

بودو در حقش مادری کرده بود برام کافی بود بهتر بود همین 

 االن



 بحثشو جلو میکشیدم

 هرچند عکس العمل آرسامو هم داشتم چون اونم خبر نداشت

بهتره برنامه امروزتو کنسل کنی آرتام جان چون امروز _

 مهمون

 داریم

هرسه تاشون سوالی به سمتم برگشتن اما من ریلکس به 

 خوردنم

 ادامه دادم آرسام یکم

 خورشت برام ریخت که باعث شد ازش تشکر کنم

 آرسام_در جریان نبودم خانوم حاال کی هست؟

 مادر آرتام_

هر سه تاشون دست از خوردن کشیدن و به سمتم برگشتن 

 آرسام و

 آرتام اخماشونو

اما رها یکم نگران بودو به آرتام نگاه میکرد توهم کشیدن  

 آرتام_جانم؟

پسرم درسته آرمیتا در حقمون خیلی بدی کرده اما تمام این _

 مدت

 ازت نگهداری کرده

 حکم مادرتو داره

آرتام_حق مادریشو زیر سوال نمیبرم چون شاهد بودم تمام 



 این

 مدت چه طور مراقبم

لخورم اینکه تمام این بودو بزرگم کرد ولی از یه چیز ازش د

 سالها

 بهم دروغ گفت و منو از

خونواده اصلی خودم جدا کرد اگه این کارارو نمیکرد 

 اینطوری

 نمیشد من عاشق خواهرم

 نمیشدم پدرم روی خواهرم دست بلند نمیکرد محبت پدرومادر

 واقعیمو میچشیدم

همراهه خواهرم بزرگ میشدم اما اون همه اینارو ازم دریغ 

 کرد

نماما  

میدونم بهت حق میدم آرمیتا برمیگرده کانادا میخواد برای _

 آخرین

 بار ببینتت فکر کنم

 حق اینو داشته باشه آرتام

 آرتام_من سیر شدم دستتون درد نکنه

و بعد از سر میز بلند شدو از آشپزخونه بیرون رفت با غم به 

 مسیر

 رفتنش خیره شدم



ده بودو آرسام که اخماش توهم بود تمام مدت سکوت کر

 نگاهش

 روی غذاش بود

 آرسام_چرا سرخود دعوتش کردی آرام؟

 من درکش میکنم میدونم داره چه زجری میکشه_

آرسام_پس زجر کشیدن اینهمه سال خودمون چی؟کی جواب 

 اونو

 میده؟

 جواب داده شده چون پسرمون االن کنار خودمونه_

رها_بابا شما باهاش حرف بزنی قبول میکنه آرتام از شما 

 تاثیر

 میگیره

آرسام پوفی کشیدو قاشق چنگالشو ول کرد از سر میز بلند 

 شد

 بهش نگاه کردم که با

 اخمای توهمش نگاه خاطرجمعی بهم کرد

آرسام_باهاش حرف میزنم...اما نه به خاطر آرمیتا به خاطر 

 تو

 لبخندی بهش زدم که از آشپزخونه بیرون رفت رها با لبخند

 درحالیکه داشت ساالدشو

 :میخورد با دهن پر گفت



 رها_خدا کنه منم یه شوهر عین بابام نصیبم بشه

 به سمتش برگشتم که خندید

همین آیکان خودمونم گزینه خوبیه کامال شبیه به باباته فقط _

 از

 نظر قیافه شبیه عموت

 رها با شنیدن اسم آیکان یه جوری شد یکم هول کرد ساالدشو

 قورت دادو از روی

 صندلیش بلند شد

رها_خیلی خوشمزه بود مامان جونی ممنونم من برم درس 

 بخونم

با رفتنش لبخندی زدمو سری به نشونه تاسف تکون دادم 

 متوجه

 عالقه آیکان به رها

شده بودم اما نسبت به رها یکم شک داشتم هرچند بهم می 

 اومدن

 حاال ببینیم چی

 قسمت میشه

 (آرتام)

شدم حسی مثل با پیچیدن بوی عطرش توی بینیم یه جوری 

 دلتنگی

 بدی به جونم افتاد



اما سعی کردم کنارش بزنم تا احساساتی رفتار نکنم زنی که 

 بهش

 اینهمه سال میگفتم

مامان اما مادرم نبود به سمتم اومد بهش نگاه نکردم روبه 

 روم

 ایستاد به آرومی بغلم کرد

اما من حرکتی نکردم به سختی سرمو چرخوندم با دیدن 

 مامان آرام

ه سری به نشونهک  

 تایید تکون داد به سمتش برگشتم

 مامان آرمیتا_چه قدر خوشحالم که میبینمت پسر گلم

 پوزخندی زدم که لبخند روی لبش غمگین تر شد

 پسرم؟_

مامان آرمیتا_میدونم دیگه منو مادر خودت نمیدونی اما من 

 تورو

 همچنان پسر خودم

آوردم میدونم کسی که کنارش تموم این سالهارو دووم  

 در حقم خیلی ظلم کردی_

 مامان شرمنده نگاهشو ازم گرفت

نه تنها در حق من در حق خونوادم...تمام این سالها از _

 چیزی که



 حق اونا بود

 محرومشون کردی

 مامان آرمیتا_مادرت منو بخشید حاللم کرد از آرسام هم خیلی

 معذرت خواهی کردم اما

فتم شاید یه روز تو منو نبخشید از زندگیش که کال بیرون ر

 خلوت

 خودش منو بخشید از

رها هم معذرت میخوام که این بالها سرش اومد درواقع 

 معذرت

 خواهی به نظرم هیچ

 ارزشی نداره وقتی نمیتونی گذشترو درست کنی

 مامان آرام_اما میتونی آیندتو درست کنی وجه قشنگ معذرت

 خواهی

 همینه..جبران...جبران گذشته و ساخت آینده قشنگ

مامان آرمیتا اشکاشو پاک کرد به زور لبخندی به روی مامان 

 آرام

 زدو سری تکون داد

مامان آرمیتا_درسته...اما میدونی همینجاست که کارو سخت 

 میکنه

 مشکل اینه دیگه

آینده ای وجود نداره یعنی برای من وجود نداره براتون 



 آرزوی

بختی میکنم دیگهخوش  

هیچ وقت منو نمیبینید نگران زندگیت نباش آرام جون پایه 

 هاش

 محکم تر از این

 حرفاس دیگه منم وجود ندارم که اذیتتون کنم

به سمت من برگشت اشکاش سرازیر شد با یکم اخم بهش 

 نگاه

 کردم اما بیشتر تو

 چشمام غم نهفته بود

درومادر خودت مامان آرمیتا_منو ببخش میدونم اگه پیش پ

 بودی

 خوشبخت تر میشدی

از این که اینهمه سال کنارم بودی ازت ممنونم منو مادر 

 کردی

 مامان صدا زدی مامان

 شدم پسردار شدم همه اینارو مدیون توام

مامان آرمیتا سکوت کرد بینیشو به آرومی باال کشیدو مظلوم 

 بهم

 :نگاه کرد

ام بزن آرتاممامان آرمیتا_اگه میشه برای آخرین بار صد  



 نگاهمو یکم ازش گرفتم سرمو پاین انداختمو به سمت راست

 گردوندم مامان آرمیتا

منتظر بود تا صداش بزنم اما دهن باز نکردم لبخند غمگین 

 تلخی

 زد سعی کرد بغضشو

 پنهون کنه تا صداش نلرزه اما یکم موفق نشد

مامان آرمیتا_حق داری خب...باشه اشکالی نداره 

افسعزیزم...خد  

 همگیتون

عقب گرد کرد که بره صداش زدم لرزید به سمتم برگشت یه 

 قطره

 اشک مردونه از گوشه

چشمم چکید پاین نمیتونستم به راحتی پسش بزنم وقتی شاهد 

 بودم

 اینهمه سال برام

 چه کارایی که نکرد

 مامان_

 مامان_جان مامان

 من هنوز دوست دارم_

برگشت دستی به اشکاش بیشتر سرازیر شدن کامل به سمتم  

 صورتش کشید اما هنوز



 اشکاش روون بودن

شاهد همه سختی هات برای اینکه خوشبختم کنیو درست _

 بزرگ

 بشم بودم تو مادر

 خوبی برام بودی حسرت مادر به دلم نموند

مامان به هق هق افتاد اشکای خودمم سرازیر شدن اما 

 تغییری توی

 صدام ایجاد نشد

_ رنگرد کانادا همینجا بمون این هنوز دوست دارم مامان ب

 خواسته

 من نیست خواسته

 خونوادمم هست

مامان آرمیتا کمی جا خورد مردد به سمت پدرومادرم برگشت 

 منم

 به سمتشون برگشتم

که دیدم مامان آرام لبخندی زدو سری به نشونه آره تکون داد 

 بابا

 هم درسته یکم اخم

 داشت اما داشت به مامان آرمیتا نگاه میکرد

بابا_مدام ترد شدی غافل از اینکه تغییر کردی...به خاطر 

 آرتام و



 برای حرف آرام منم

میخوام بمونی کنارش باش عین قبل همچنان میتونی مادرش 

 باشی

 ...اما

مامان آرمیتا_امایی وجود نداره آرسام...چون من امایی به 

 وجود

 نمیارم...من دور ازتون

رون از محیط خونوادگیتون میمونم فقط بعضی وقتا با آرتام بی

 قرار

 میذارم تا بتونم

ببینمش...فقط همین...توی دلم فقط یه عشق وجود داره اونم 

 عشق

 به آرتامه همین

مامان آرام به سمتش رفتو بغلش کرد مامان آرمیتا هم بغلش 

 کردو

 چشماشو روی هم

بست با لبخند بهشون نگاه کردم به سمت پدرم برگشتم که 

 راضی

حنهداشت به ص  

 مقابلش نگاه میکرد

 مامان آرام_حاال یه خونواده ایم آرمیتا



مامان آرمیتا_خوشحالم که دوستی مثل تورو دارم تا عمر 

 دارم

 مدیونتم

مامان آرام_این حرفو نزن بهتره گذشترو فراموش کنیم چه 

 طوره؟

مامان آرمیتا_با کمال میل موافقم البته اگه آرسام دوباره به 

 یادم

وفت نزنهنیاره و سرک  

مامان آرام به سمت بابا برگشت بابا هم شونه ای باال انداختو 

 با

 :لحن بی خیالی گفت

 بابا_نگران نباش از طرف من سرکوفت نمیخوری

 هممون باهم خندیدیم از اینکه دوتا مامان هام کنار هم بودن

 خوشحال بودم چه قدر

خوب بود دوتا مامان داشته باشی اینطوری دوتا ناز کش 

شتیدا :) 

 (رها)

 آره دیگه اینطوری شد به خاطرهمین داداشم نیومد_

 تارا_خب کاش مینداختیم یه روز دیگه که آرتام هم می اومد

آیکان_خب قسمت نبوده دیگه دفعه بعد با اون میایم شما 

 غصه



 نخور

تارا خندید با خنده رومو ازشون گرفتمو به سمت روبه روم 

 برگشتم

 باهم تصمیم گرفته

ه ماشینامونو پاین کوه بذاریم و خودمون پیاده روی بودیم ک

 کنیم

 آیکان دستمو گرفته

بود که باعث میشد لبخند محوی روی لبام بشینه دست تارا هم 

 توی

 دستاش بود بین

 هردومون بودو باهم داشتیم پیاده روی میکردیم

چه حسی داری که دست دوتا دختر خوشگل و ناز مامانی _

 مثل

ه؟منو تارا تو دستت  

آیکان یکم فکر کرد همراهه تارا داشتیم با کنجکاوی بهش 

 نگاه

 میکردیم

 آیکان_خب حس خوبی داره آخه اینطوری خیالم راحته که

 بازیگوشی نمیکنن همراهه

 خودم راه میان

همراهه تارا تک خنده ای کردیم آیکان خودشم خندید همون 



 لحظه

 یه ماشین از

کنارمون میخواست رد بشه پسره از شیشه ماشین سرشو 

 بیرون

 :آوردو روبه آیکان گفت

اوف داداش راز موفقیتت چیه که دوتا دوست داری خوش _

 به

 حالت

و بعد با سرعت گذاشتو رفت همزمان هر سه نفرمون به 

 سمت هم

 برگشتیم و زدیم زیر

م خنده حتی تصور اینکه منو تارا دوست مشترک داشته باشی

 برام

 خنده دار بود ما

سر پاستیل باهم دعوامون میشد حاال دوست مشترک داشته 

 :/باشیم

 وای تارا تو فکرشو بکن منو تو یه دوست داشته باشیم_

 آیکان_بیشعور

 تارا_راست میگی بعد همش دعوامون میشد

بعد با ناز روبه آیکان ایستاد دست آیکانو به سمت خودش 

 کشیدو



 دست منو از تو

بیرون آورد دستش  

تارا_دختره چشم سفید زشت دیگه حق نداری دست دوستمو 

 بگیری

آیکان چشماش گرد شده بود منم به سمتشون رفتم و اون یکی 

 دست

 آیکانو گرفتمو

 کشیدم که باعث شد بدبخت بیشتر تعجب کنه

اول دوست من بود خیر ندیده ولش کن دوست کمه این _

 اتیقس

شو ول کردیم زدیم قد همو و بعد یکهو همراهه تارا دستا

 شروع

 کردیم به خندیدن آیکان

خودشم تک خنده مردونه ای کردو سری به نشونه تاسف 

 تکون داد

 آیکان_یعنی دیوونه تر از شما دوتا وجود نداره

 تارا_آیکانی باالی مسیر کوه سوپری دکه ای چیزی هست؟

 آیکان_روی جاده اصلی آره چیزی میخوایی؟

ستیل داشتن میخوام یکم پاستیل بخرمتارا_اوهوم اگه پا  

آیکان دوباره دست هردومونو گرفتو به سمت باال رفت تک 

 خنده



 ای کردمو دنبالش

 کشیده شدیم احساس میکردم احساساتم نسبت به آیکان یه جور

 دیگس دراقع نسبت

بهش بی تفاوت نبودم اونم احساس میکردم که اینطور نبود 

 یعنی

 رفتارش رو من یه

د که برای تارا اینطوری نبودجوری بو  

 آیکان_خب تارا بیا اینم پول برو از اونجا یکم خوراکی بخر

 تارا_باشه نوشیدنی چی میخورید؟

 برای من همون آب_

 آیکان_برای منم آب بگیر

 تارا_باشه پس من رفتم

با رفتن تارا همراهه آیکان به سمت منظره روبه رومون 

 برگشتیم

 هردومون کنار هم غرق

سکوتی که پر از حرف بود شده بودیم دلم میخواست باهاش 

 حرف

 بزنم اما نمیدونم

 بحثی پیش نمی اومد

آیکان_منو آرتام یه سال اختالف سنی داریم اون یه سال از 

 من



 بزرگتره اما رفتارامون

 طوریه انگار من از اون بزرگترم

اوهوم اتفاقا اون دفعه که برمیگشتیم خونه آرتام هم همینو _

فتگ  

آیکان_آرتام پسر خوبیه خوشحالم که از این به بعد یه برادر 

 دارم

 لبخند محوی زدمو به سمتش برگشتم

 منم خیلی خوشحالم همیشه حسرت برادرو داشتم_

 آیکان به سمتم برگشت حالت چشماش تغییر کردو لبخندی زد

 آیکان_یعنی هیچ وقت به چشم برادر به من نگاه نمیکردی؟

داختمو سریع گفتمشونه ای باال ان : 

نه دیوونه تورو همیشه عین یه دوست یه همراه کنار خودم _

 تجسم

 کردم که توی شرایط

 سختم همیشه به دادم رسیده

 آیکان لبخندش غلیظ تر شد انگار از حرفام خوشش اومده بود

 االن هم خواهر دارم هم برادر هم یه رفیق خوب_

 آیکان_شایدم یه همسر خوب

گشتم که باعث شد لبخند مردونش برام یکهو به سمتش بر

 جذاب تر

 بشه یکهو خجالت



 کشیدمو سرمو پاین انداختم وای انتظار نداشتم این حرفو بزنه

 آیکان_میدونی احساسات من مربوط به این مدت نیست حتی

 مربوط به زمان اومدن

آرتام هم نیست مربوط به وقتیه که بیست سالم بود فهمیدم 

 حسم بهت

 حسیه که یه

مرد نسبت به عشقش داره اما هربار با دیدن رفتارامون باهم 

 یا یه

 سری احساسات

 درون خودم دلسرد شدم بیست و دو سالم شد مطمئن شدم به

 خاطرهمین با عمو

 ...آرسام درمیون گذاشتم

 با چشمایی که از شدت تعجب اندازه دوتا توب فوتبال که چه

 عرض کنم اندازه توب

نگاه کردم با صدای جیغ جیغی که بسکتبال شده بود بهش 

 نشونه

 تعجب و شوکی بود

 :که داشتم کنترلش میکردم که جیغ نزنم گفتم

 چـــــــــــــی؟به بابام گفتی؟_

آیکان لبخند محوی زد روشو ازم گرفتو به منظره روبه 

 روش



 خیره شد دستشو توی

 :جیباش فرو بردو گفت

ن بگیری شرایطآیکان_آره بهش گفتم اونم گفت که دختر از م  

 سختی داره منم بهش

قول دادم که هرچیزی اون بگرو تهیه کنم البته با پول خودم 

 اگه با

 پول بابام بود که

 همون روز برام تهیه میشد

پس اینهمه ماموریت...اینهمه کار...اینهمه تالش به خاطر _

 من

 بود؟

آیکان لبخندش غلیظ تر شد به سمتم برگشت که باعث شد 

 ضربان

 قلبم باالتر بره

 آیکان_باهوش هستی

پس غیرتی شدنات حساسیتات روی آرتام به خاطرهمین _

 بود؟

آیکان_آره اما به خاطر تو وقتی میدیدم چه طوری بهش 

 عالقه

 داری حرفی نزدم گذاشتم

 مرور زمان همه چیرو حل کنه



به آرومی رومو ازش گرفتم احساس میکردم ضربان قلبم 

 باالتر از

حال زدنهحد ممکن در  

 لبخند ریزه میزه ای روی لبام نشست آیکان به آرومی

 :گفت

 آیکان_باهام ازدواج میکنی خانوم کوچولو؟

البته که ازدواج میکنم مگه میشه با تو ازدواج نکرد تو _

 پسر همه

 چی تمومی هستی هم

هم خوشتیپ هم هیکلی هم قد بلند هم جذاب هم  پولداری

 ماشین

 خارجی داری منم

بدید البته که ازدواج میکنم اصال بیا همین االن  که ندید

 ازدواج کنیم

 بریم آیکان؟

با چشمای گرد شده به سمت تارا که به جای من داشت حرف 

 میزد

 برگشتم آیکان هم

چشماش گرد شده بودو یکم جا خورد وقتی حرف زدنش تموم 

 شد

 با حرص بهمون نگاه



 :کرد خریدای توی دستشو بهمون نشون دادو غرید

 تارا_حاال کارتون به جایی رسیده منو میفرستید دنبال نخود

 سیاه؟ای من یه بالی سر شما

دوتا زگیل بیارم شب عروسیتونو به عزاتون تبدیل میکنم 

 خیانت

 کارا

 آیکان_خیانت کار؟تارا چی داری میگی؟

تارا_مگه منم دوستت نبودم چه طور از اون خاستگاری 

 کردی از

 من نکردی؟

گرد شد با هولی به سمت من برگشت بعد  آیکان چشماش

 سریع به

 سمت تارا برگشت

تارا هم با بیخیالی به سمت نیمکتی که کنارمون بود رفت و 

 روش

 نشست بعد با خیال

راحت بسته پاستیلشو درآوردو باز کرد درحالیکه ازش 

 میخورد

 :گفت

تارا_البته خوبم شد چون من به مجرد بودنم ادامه میدم اما 

 ایشون



یگه زندونی یکید  

میشه بعد باید مدام کهنه بچه بشوره غذا درست کنه غرغر 

 شوهر

 تحمل کنه پوف رهای

 بیچاره

 آیکان که فهمیده بود تارا داشته به قضیه چند دقیقه پیش اشاره

 میکرده نفسی از سر

آسودگی کشید خندم گرفته بود قیافش خیلی بامزه شده بود 

 همراهه

 آیکان دو طرف تارا

نشستیم و باهم از پاستیلش برداشتیم تارا لبخندی زدو یکم 

 پاهاشو

 تکون داد

تارا_ایول عروسی افتادیم همراهه شما که نمیتونم برم خرید 

 باید

 همراهه آرتام برم وای

چه رنگی بخرم رها؟به نظرت چه مدلی باشه؟باید امشب 

 حسابی تو

 اینترنت بگردم

دونه خندیدبا لبخند به سمت آیکان برگشتم که مر  

 خیلی دوست دارم_



 تارا_آقا آیکان با شما بود

 آیکان_خیلی دوست دارم

 تارا_رها جون آیکان با شما بود

 آیکان_اشتباه میکنی منظور هردومون تو بودی

 تارا با تعجب بهمون نگاه کرد بعد پاستیلی که داشت به سمت

 دهنش میبرد تا بخورتشو

 عقب برد

االن بهم ابراز عالقه کنید چرا به  تارا_من؟دیوونه ها شما باید

 من

 آخه؟

آیکان_وقتی نخود دنبال خودت راه میندازی اینطوری میشه 

 دیگه

 به خصوص اگه نخودو بینتون بذاری_

تارا با لبخند از بینمون بلند شد که باعث شد توجه منو آیکان 

 بهش

 جلب بشه درحالیکه

 :یکم ازمون فاصله میگرفت گفت

بینتونم نمیشه که...باهم خلوت کنید  تارا_راستم میگی من

 حرف

 بزنید این لطفمم

 فراموش نکنید



 آیکان_زیاد دور نشی

 تارا_باشه

تارا یکم ازمون فاصله گرفت که باعث شد لبخندی بزنم آیکان 

 به

 سمتم برگشت منم به

سمتش برگشتم که ناخواسته با دیدنش یکم خجالت کشیدمو 

 سرمو

 پاین انداختم

ت نشه اما بیشتر از اون چیزی که فکرشو آیکان_شاید باور

 کنی

 دوست دارم

 همین االن به تارا همینو گفتی خیلی دوست دارم_

تارا_خاک تو سرت که اینقدر حسودی بدبخت من جای 

 خواهرشو

 دارم اون به تو عالقه

 داره

با تعجب به سمت تارا برگشتیم که یکم هول کرد بعد 

 درحالیکه یکم

 دیگه ازمون فاصله

فت گفتمیگر : 

 تارا_فکر کنم فاصلش یکم کم بود...شما ادامه بدید



خندم گرفته بود اما جلوی خودمو گرفتم به سمت آیکان 

 برگشتم که

 بهم نگاه کرد

 آیکان_تو چی دوسم داری؟

 ...من...راستش_

 آیکان_راستشو بگو رها...ناراحت نمیشم

تارا_د زودتر جوابشو بده قال قضیر بکن بریم دیگه اینهمه 

ازن  

 برای چیه وقتی از ته دلت

 میخوایش

همزمان همراهه آیکان به سمتش برگشتیم اینبار آیکان از 

 روی

 صندلیش بلند شدو

دنبالش کرد که باعث شد تارا هم جیغی بزنه بسته پاستیالرو 

 زمین

 بندازه و در بره از ته

دلم بهشون خندیدمو با عشق به آسمونی که خدا شاهد 

 خوشبختیمون

 بود خیره شدم

 مرسی که همیشه هوامونو داری خدا تو بهترینی

 تصمیم خودمو گرفته بودم باید با پدرم حرف میزدم بهش همه



 چیرو میگفتم درواقع دو

روز از خاستگاری آیکان میگذشت ازم خواسته بود با 

 پدرومادرم

 حرف بزنم من به مادرمو

که میخواستم آرتام گفته بودم اما فقط مونده بود به بابا بگم 

 دیگه

 امروز قال قضیرو بکنم

تموم بشه قطعا بابا رضایت میداد چون آیکان و خیلی دوست 

 داشت

 اومده بودم شرکت

اینجا بهتر بود تا بتونم باهاش خلوت کنم در اتاقشو که باز 

 کردم

 واردش شدم

سالم بر پدر عزیزو خوشتیپ و جذاب جوون گوگولی _

 خودم که

 همه منهای خانوما

قشن منم طرفدار درجه یکتونم که جون میدهعاش  

همونطور که با ادا داشتم حرف میزدم برگشتم تا با ناز به 

 پدرم

 نگاه کنم که یکهو با دیدن

آیکان با چشمای گرد شده بهش خیره شدمو کپ کردم آیکان 



 با

 تعجب داشت بهم نگاه

 میکرد وای خدا حسابی آبروم رفت

یده؟آیکان_عمو همیشه اینطوری سالم م  

بابا_سالم کردنای دیگشو ندیدی شکر خدا اینبار حرفای 

 آبرومندی

 زد

 آیکان خندید بابا هم لبخند مردونه ای زدو بهم نگاه کرد

 بابا_سالم دختر بابا خوش اومدی

با خجالت بهش نگاه کردم اما انگار یاد یه چیزی افتاده باشم 

 سریع

 به سمت آیکان

کنه؟وای نه من بهش گفتم برگشتم نکنه اومده منو خاستکاری 

 به

 خونوادم گفتم اما

 /:نگفتم منهای بابام

 اینجا چی کار میکنی آیکان؟_

 آیکان_اومدم با عمو حرف بزنم

 با ترس زدم توی صورتم که چشمای هردوشون گرد شد

چی؟من به بابام نگفته بودم هنوز...یعنی چی؟تو االن منو _

 از بابام



 خاستگاری

یگفتم بعد تو میگفتی اینطوری که کردی؟میذاشتی اول من م

 نمیشه

 االن بابام باز

 عصبانی میشه و یه ماجرای دیگه رخ میده

آیکان با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد بابا از این حرفام جا 

 خورد

 یکم نگاهش جدی

شدو به هردومون نگاه کرد آیکان هم حسابی هول کردو 

 دستی به

 موهاش کشید یکم

 نگاهشو از بابا دزدیدو سرشو پاین انداخت

 آیکان_من اومده بودم درباره کار با عمو حرف بزنم رها نه

 درباره اون...گند زدی عزیزم

 :یه قدم عقب رفتم محکم به پیشونیم کوبیدمو با زاری گفتم

ای خدا اصال من از هرچی خاستگاری کردنه متنفرم این _

 چه

 وضعشه آخه

خاستگاری کردی؟ بابا_شما از دختر من  

آیکان هول کردنشو سعی کرد بهش مسلط بشه نیم نگاهی به 

 من



 کرد بعد به سمت بابا

 برگشت که ابروهاش باال پریده بود

 آیکان_چیزه عمو...یعنی اونطوری که شما فکر میکنید که

 نه...من...من گفتم با خونواده

ایم بیایم خدمتتون..یعنی البته قبلش نظر رهارو بپرسم...بعدبی

 با شما

 حرف... یعنی من

بیام با شما حرف..نه نه قرار بود رها بیاد باهاتون حرف 

 بزنه

 ...که

به این هول شدنش خیره شده بودم واقعا برام عجیب بود 

 پسری مثل

 آیکان که همیشه

جدی بودو محکم حرف میزد االن چرا اینطوری هول کرده 

 بود که

 اینم مدیون جذبه بابام

تحت تاثیر میذاشت با بلند شدن پدرم از  بود که هرکسیرو

 پشت

 میزش آیکان بقیه

حرفاشو خوردو با نگرانی به پدرم نگاه کرد منم آب دهنمو 

 قورت



 دادم چشمامو بستمو

سوره توحید خوندم دور آیکان فوت کردم که دیدم بابا داره 

 بهم نگاه

 میکنه بعد به سمت

 :بابا هم فوت کردمو خجالت زده گفتم

_ مامو بستم جهت فوت کردنم اشتباهی سمت آیکان نیست چش

 شد

 میخواستم برای

 شما فوت کنم

بابا آهانی گفت آیکان دستی به لباش کشید تا خندشو پنهون 

 کنه

 بابا_شما تشریف بیار جلو؟

یکم به اطرافم نگاه کردم بعد به سمت بابام برگشتمو با خنگی 

 :گفتم

 با منی باباجون؟_

 بابا_اره بیا جلوتر

نگرانی یکم جلو رفتم کنار آیکان روبه روی پدرم ایستادم با 

 که

 دست به سینه بهمون

خیره شد با نگرانی یه نگاه بهم کردیم و بعد به سمت پدرم 

 برگشتیم



بابا_منو امیر میدونستیم شما آخرش قسمت هم میشید درواقع 

 از

 همون بچگیتون

عقب  آیکان یکم جا خورد حتی من سرمونو پاین انداختیم بابا

 گرد

 کرد به سمت میزش

رفت دکمه تلفنشو فشار داد که باعث شد صدای منشیش منو 

 به

 خودم بیاره ببینم

 میخواد چی بهش بگه

 بابا_خانوم احمدی به آقای راد بگید تشریف بیارن اتاقم

 احمدی_چشم مهندس

آیکان_با پدرم چی کار دارید عمو؟باور کنید اون از چیزی 

 خبر

 نداره یعنی داره ولی از

 اینکه من از رها خاستگاری کردم چیزی نمیدونه

 بابا_روشن میشه

در اتاق باز شد با ورود عمو که مارو دید یکم جا خورد درو 

 بستو

 به سمتمون اومد مثل

 همیشه لبخندی زد



عمو_به به جمعتونم که جمعه گلتون کمه جانم مهندس تهرانی 

 چی

 شده؟باز دسته گل به

ادن؟آب د  

بابا_ایندفعه دست گل به آب ندادن دسته گل قراره برامون 

 بیارین

عمو_دسته گل؟دسته گل چرا بیاریم خودت پول داری میتونی 

 دسته

 گل بخری عه

 خندم گرفته بود آیکان که کم کم داشت یه نتیجه هایی میگرفت

 نگاهش بین بابا و عمو

 در تبادل بود

 بابا_منظورمو نگرفتی؟

ا دارم ذوق زدگیمو کنترل میکنم یه سوال یه عمو_گرفتم ام

 جواب

 کوتاه کی با دسته گل

 خدمت برسیم؟

 بابا یه نگاه بهم کرد بعد به سمت عمو برگشت

 بابا_امشب میتونید تشریف بیارید

عمو لبخندی زد بعد خندید به سمت بابا رفتو بغلش کرد بابا 

 هم



 بغلش کرد با لبخند به

بهم زدو لبخند جذابی تحویلم سمت آیکان برگشتم که چشمکی 

 داد

عمو_هزینه ها زیاده آرسام جان خودت که خبر داری دیگه 

 یه

 دسته گل میخریم هم برای

خاستگاری هم ازش برای عروسیشون استفاده میکنیم که 

 عروس

 خانوم دستشون بگیره

چشمام گرد شد بابا خندید به سمت آیکان که اونم خندش گرفته 

 بود

 برگشت

ابات خسیس باشی دختر بهت نمیدمبابا_عین ب  

عمو_این ولخرجه درست عین دخترت یعنی قشنک بدرد یه 

 زندگی

 مشترک میخورن

بابا خندید عمو به سمتم برگشتو لبخندی به روم زد به سمتم 

 اومدو

 پیشونیمو

 بوسید که باعث شد با خوشحالی بهش نگاه کنم

هعمو_خوشبخت باشید عزیزانم همین آرزوی پدرای پیرتون  



 بابا_من هنوز سنی ازم نگذشته خودت پیری

عمو_ببین عین این دخترا روی سنش حساسه آخه من بهش 

 چی

 بگم

 بابا_امیر

عمو_جانم عزیزم؟خیلی خب حاال باشه،چیزی نگو،بچه ها 

 ایستادن

 مناسب سنشون

 نیست

با تعجب همزمان همراهه آیکان به سمت هم برگشتیم یکهو 

 زدیم

 زیر خنده عمو هم

 خندید اما بابا با یه تک خنده مردونه که سری به نشونه تاسف

 برای عمو تکون میداد

 بسنده کرد

 عمو_کار خدارو میبینی منو آرسام داریم فامیل میشیم

 بابا_آره متاسفانه

 عمو_خیلیم دلت بخواد از همین االن میگم توی یه هفته هشت

 روزشو نوه هام خونه

 منن

ه کردم دیدم داره با یه لبخند به چشمام گرد شد به آیکان نگا



 پدرش

 نگاه میکنه سرخ

 شدم وای خاک به سرم هنوز هیچی نشده دارن سر بچه بحث

 میکنن

بابا_شما که میدونی نباید روی حرف من حرفی زده بشه 

 همینکه

 نوه هام به دنیا بیان

مطمئن باش همیشه جاشون روی پای بابابزرگشونه که من 

 باشم

شونم خبعمو_منم بابا بزرگ  

بابا_باشه حاال ببین دهن منو داری باز میکنی امیر االن وقت 

 این

 حرفاس؟شما بیا

 خاستگاری شاید اصال دخترمو به پسرت ندادم عه

آیکان دستی پشت گردنش کشید عمو با حرص به بابام نگاه 

 کرد

عمو_یه دعوای دیگه راه بنداز حاال نوبت این دوتاس که 

 فرار کنن

اهرایندفعه دیگه خو  

 برادر از آب در نمیان چون باباش جلوت ایستاده

بابا به سمت عمو خیز برد که عمو خودشو عقب کشیدو با 



 صدای

 بلندی خندید بابا هم

 خندیدو سری به نشونه تاسف تکون داد بعد به سمتم برگشتو

 چشمکی بهم زد

بابا_قربون دختر خوشگلم برم شما بهتره بری خونه من با 

 این دوتا

ر دارمیکم کا  

عمو_آره دخترم تو برو خونه بهتره تهدیدهای باباتو اصال 

 نشنوی

 خدا به منو پسرم رحم

 کنه

.......... 

با شرم خاصی که مخلوط حرکاتم بود وارد اتاق مشترک 

 خودمو

 آیکان شدم آیکان هم

پشت سرم وارد اتاق شد و با شونه راستش به چارچوب در 

 تکیه

 دادو بهم نگاه کرد روی

خت نشستم و یکم با انگشتام بازی بازی کردم دیدم آیکانلبه ت  

 چیزی نمیگه و فقط بهم

نگاه میکنه بینیمو که به خاطر گریه یکم قرمز شده بود باال 



 کشیدم

 با لحن مظلوم و شرم

 :زده ای گفتم

 االن باید چی کار کنیم؟_

آیکان_انتخاب با توهه...اول لباسامونو عوض کنیم بعد 

 بخوابیم یا

بخوابیم بعداول   

 لباسامونو عوض کنیم

دستی به تور لباس عروسم کشیدم آیکان تکیشو از چارچوب 

 گرفتو

 به سمتم اومد روبه

روم روی زانوهاش خم شدو دستامو توی دستای مردونش 

 گرفت

 به آرومی سرمو باال

آوردمو بهش نگاه کردم که لبخندی تحویلم داد که باعث شد 

 قلبمم به

 حضورش گرم تر

بشه هرچی باشه اون از امشب همسر من بود کسی که دیگه 

 قرار

 بود من زنش باشم و

اون مردم کسی که قرار بود تا آخر عمرمون کنار هم باشیم 



 عاشق

 هم بمونیم و فقط بهم

 نگاه کنیم

آیکان_شنیدی که به پدرت چه قولی دادم رها...خوشبختت 

 میکنم

 اونقدری که هیچ وقت

که در حد تعادلاضافه هاش از چشات نچ  

 ...من...من چیزه_

 آیکان_بهت کمک کنم موهاتو باز کنی؟

 نگاهمو باال آوردم

 آیکان_قربون این سرخ شدنت بشم که عین هلو شدی

 سرمو پاین انداختمو پوفی کشیدم درحالیکه یکم با دستام بازی

 :میکردم لب زدم

 چیزه...گزینه دوم_

د کمکم کرد با آیکان خندید به سمت المپ رفتو خاموشش کر

 لباس

 عروس تنم روی

 تخت دراز بکشم ، امشب

 بهترین شب عمرم بود شبی که با مرد رویاهام ازدواج کردم

 خوشبختی رو با نی نی وجودم

 حس میکردم



آیکان_فکرشو میکردی یه شب با لباس عروس اونم 

 اینطوری

 بخوابی؟

 نه تو فکرشو میکردی منو تو یه روز باهم ازدواج کنیم؟_

ان_همیشه توی رویاهام کنارم تجسمت کردم بهش ایمان آیک

 داشتم

 که یه روز بهش

 میرسم و بهشم رسیدم

 خوشحالی؟_

 آیکان_بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنی خانوم گلم

 لبخندی به روش زدم، امشب عالوه بر شب رسیدن

منو آیکان بهم شب آرتام و تارا هم بود چون آرتام رسما از 

 تارا

رد که اونطورخاستگاری ک  

 که بوش میاد قراره یه عروسی دیگه بیفتیم هممون کنار هم یه

 خونواده بودیم آرمیتا

خانوم هم وارد جمع خونوادگیمون شده بود حتی امشب هم 

 توی

 مراسممون شرکت

داشت از همه اینا مهمتر امشب شبی بود که قرار بود کنار 

 مرد



 آرزوهام که همیشه دلم

بام باشه مال اون بشم و تا ابد میخواست همسرم عین با

 عاشقانه

 زندگی کنیم

 آیکان_رها

 جانم؟_

 آیکان_دوست داشتنتو نمیتونم بهت نشون بدم اما ثابت کردنی

 میتونم

 چه طوری؟_

آیکان_با خوشبخت کردنت...با آرامشی که از بودنم بهت 

 هدیه

 میدم

 خیلی دوست دارم آیکان_

آیکان_نه به اندازه ای که من تورو دوست دارم همسر 

 عزیزم

با حرکت آیکان چشمام روی هم بسته شدو لبخندی از ته دلم 

 روی

 لبام نشست از کجا

معلوم شاید ماجرای ازدواج منو آیکان هم ماجرایی باشه 

 برای

 ادامه دادن این زندگی



 :(این داستان و این رمان

 (آرام)

ره شدم که کتشو از تنش درآوردو با با لبخند به آرسام خی

 لبخند به

 سمتم اومد

 آرسام_اینم از دخترمون که رفت خونه بخت

 به آرومی به سمتش برگشتم

 دو روز دیگه هم پسرمون میره خونه بخت_

 آرسام_اوهوم...بعد من میمونمو تو

 فکرشو میکردی زندگیمون اینطوری پیش بره؟_

انوم نازم نوه هامون آرسام_هنوز ماجراهای زیادی داریم خ

 نتیجه

 هامون ندیده هامون

 میخوایی همشونو ببینی؟_

 آرسام_اگه تو کنارم باشی چرا که نه

لبخندی زدم که خندید و به چشمام خیره شد با عشق به 

 چشمای

 مرد جذابم خیره شدم

 خیلی وقت بود بهت نگفته بودم برج زهرمار_

ی خودمآرسام_آخه دیگه برج زهرمار نیستم شیطون بال  

آرسام به نظرت منو تو االن یه بچه دیگه داشته باشیم  _



 زشته؟

 آرسام یکم جا خورد لبخند روی لبش شیطنت آمیز شد

آرسام_میدونی با داشتن یه پسر بیست و شش ساله و دختر 

 بیست و

 چهارساله فکر

نکنم زیادم زشت باشه من کسایرو میشناسم که نوه هم دارن 

 تازه

 بچه دار شدن

کمه یقش با ناز بازی کردمو آروم گفتمبا د : 

 میدونی...من دلم یه بچه دیگه میخواد_

 میخوام از برج زهرماری که عاشقشم سه تا بچه داشته باشم_

 آرسام_حرفای بعدشو خودت متقبل میشی؟

 باهم_

آرسام_باشه حرفی نیست ولی حوصله بچه بزرگ کردن 

 داری؟

شده باشم سریع یکهو یه طوری شدم بعد انگار که پشیمون 

 :گفتم

میگم حاال که فکرشو میکنم میبینم همون بهتره دوتا داشته _

 باشیم

 یه دخترو یه پسر

 دیگه کفایت میکنه مگه نه؟



 آرسام_تازه تو سرم انداختی خانوم من یه بچه دیگه میخوام

 دو روز دیگه بچه هامون برامون میارن_

 آرسام_اما من بچه خودمو میخوام اونا نوم میشن

لبخند خبیثی زدم که خودشم لبخندی روی لباش نشست به 

 آرومی

 دستشو جلو آوردو با

 :لحن آرومی گفت

آرسام_پس بریم برای بچه سوم اما قبلش میخوام بهت بگم 

 دوست

 دارم خانوم شیطون

 بالم

باشه بریم برای بچه سوم منم قبلش میخوام بهت بگم خیلی _

 بیشتر

 از تو دوست دارم

 برج زهرمارم

ایا شکرت بابت آرامش قلبامونخد  

 بابت آرامش زندگیمون

 بابت خوشبخت شدنمون

 و بابت رویاهای پاکی که با

 شریکم شریکش شدم

 "صلوات"
 


