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 میبسم اهلل الرحمن الرح 

 عشق ی: در حال و هوا رمان

 زادهیقلم: مطهره عل به

 

 :مقدمه

بدون  دنیو رس دنیرس یتالش کردن برا یعاشقه... قصه  یانسانها یعشق قصه  یحال و هوا در

 ی... قصه یمهربان نیمغرور بودن در ع یداشتن... قصه  میداشتن و ب دیام یتالش کردن... قصه 

 ..."ناب عشق یحال و هوا یقصه "پر آرامش...  یحضور

 

 

 نام خدا. به

 

دستانش را مشت  ی. هرازگاهکردیانتظار نشسته بود آرام هق هق م یصندل یهمانطور که رو نفس

ردن ک هیرا نشکند.  اما موفق نبود... در سکوت گر مارستانیاش سکوت ب یاحتنار ادیتا فر کردیم

http://www.romankade./
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و بهمراه هق  اوردیشود... آخر دوام ن یبکشد تا خال غیداد بزند ج خواستیرا دوست نداشت، م

 داد زد: شهق

 

 ....!تونهیآرش بدون تو نم ؟؟یبهار... چرا؟؟ چرا رفت یوا-

 

به سمت نفس رفت و سر او را در آغوش گرفت و رو به  عیسر دید نگونهیکه وضع را ا نیآرم

 را برهم نزند گفت: مارستانیسکوت ب دادیکه به نفس تذکر م یپرستار

 

 ...برمشیم نجای... خواهرم شوکه شده... االن از ادیببخش-

 

 معلوم بود . یاو به خوب راهنیپ یرو شیبود و رد اشک ها نیآرم نهیس ینفس رو سر

 آرام در گوشش گفت: نیآرم

 

 شه؟؟؟یم یموندم آرش چه حال یکنیم ینجوریآروم باش نفس...بخدا تو که ا-

 

 چنگ زد: نیاش را از سر گرفت  و به دستان آرم هینام آرش  گر دنیبا شن نفس

 

 ....ارهیدووم نم م؟یبهش بگ ی... چطورنیآرم یوا-
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 گفت: یبغض دار یغرق در اشک خواهرش انداخت و با صدا یبه چهره  ینگاه نیآرم

 

 ...دونمی... واقعا نمدونمینم-

 

معلوم بود نزد آن  یکه پف چشمانش بخوب یدر حال نیغمگ یمادرشان با چهره ا نیح نیهم در

 یبیجدا کرد و به مادرش که در سکوت عج نیدو آمد و در کنار نفس نشست... نفس خود را از آرم

 را خارج کند.  "؟یمامان خوب" یکلمه  شیلبها انینگاه کرد و فقط توانست از م ردبیبه سر م

 

ه ک یمادرش آورد، در حال یآب برا وانیل کیرفت و  مارستانیبه سمت آبسرد کن ب عیسر نیآرم

 مادرش گرفته بود گفت: یآن را به سو

 

 ...کمیبخور مامان....فقط -

 

نگرفت.  نیرا از دست آرم وانیجواب نفس را نداد و ل یحرکت غرق در فکر بود. حت یمادر ب اما

 دستان مادرش را گرفت و بهت زده گفت: ینفس با نگران

 

 بگو... یزیچ هیمامان -
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 رونیرا که ب شیاز موها یتا طره ا دیجلوتر کش یخانم با دستان لرزانش چادرش را کم پروانه

 ی... صدادندیکش یآسودگ یاز رو ینفس  ن،یحرکت او نفس و آرم نیآمده بود را بپوشاند!  با ا

 بر سرشان نازل شده : یبتیآن دو آورد که چه مص ادی گریپرسوز پروانه خانم بار د

 

 امام زمان... ایبگم؟؟ چطور بگم؟؟  یبه آرش چ-

 

 ای. گودیمادرش آورده بود را الجرعه سر کش یرا که برا یآب وانیل نیبغض کرد، آرم نفس

 عد. پروانه خانم رو به نفس کرد و گفت:بغضش را ببل خواستیم

 

 نفس...-

 

 نفس که از یبه چهره  یسرش را باال آورد و به چشمان نگران نادر نگاه کرد، پروانه خانم کم نفس

 و سپس گفت: ستینگر دیباریآن غم م

 

 که من خبر دادم... به آرش رو تو بگو... ییو زندا ییبه دا-

 

 :دیآتش از جا پر یمانند اسپند رو نفس
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ش خبر رو به نیبا اون وضع قلبش ا تونمی... من نمیدونینه مامان! تروخدا به من نسپر... تو که م-

؟ رفته شهیهم یبهارت، تصادف کرده کرده برا ت،یبهش بگم؟ بگم عشقت، زندگ یبرسونم... چ

 ازم نخواه مامان... کنمیخواهش م

 

 

 انیرا آزاد کرد و در م زدیچنگ م شینفس بر گلو یرا که در طول صحبت ها یخانم بغض پروانه

 آمدند گفت: یصورتش فرو م یمهابا بر رو یکه ب ییاشک ها

 

 بگه؟؟ تونهیم یاز شما دو تا... ک ریتونم به آرشم بگم... غ ینفس... نم تونمیمن نم-

 

 :مادرش را نداشت  رو به نفس گفت یاشک ها دنیکه طاقت د نیآرم

 

خونه...تا االن آرش  میبگه؟ پاشو بر یک می... ما نگهیبه بار... مامان راست م ونمیبار...ش هیمرگ -

 هم اومده....

 

 زل زد و گفت: نیبه آرم یبا ناراحت نفس

 

خبر بده تا به  هیقلب آرش منتظر  یدونیمگه تو نم ؟یگیم یدار یمعلوم هست چ چی... هنیآرم-

  م؟یبهش بگ یو همه رو بدبخت کنه؟ چطور فتهیتالطم ب
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 نفس... توکل بر خدا! میندار یچاره ا-

 

*** 

 

 

که بر فضا حاکم بود تعجب  یبیو سکوت و عج یخال یخانه  دنیدر خانه را باز کرد و با د آرش

شد نفس از سر و کولش مانند بچه ها باال برود و  یانتظار داشت از در که وارد م شهیکرد... مثل هم

 :دیبگو

 !ی... خسته نباش یداداش-

 

 '!یا هیچه قاف' دیبزند و بگو یبعد قهقه ا و

 

 ...نیکس در خانه نبود... نه نفس...نه مادرش... نه آرم چیحاال ه اما

 

سالن  یه سمت راه پله هافقط خود در خانه بود! راهش را ب یبار نام آنهارا صدا زد اما به راست چند

اش تمام شده  یکج کرد تا به اتاقش برود... امروز از بس در شرکت جلسه داشت که تمام انرژ

 ار دشیسف راهنیاول پ یپرت کرد. دو دکمه  یصندل یبه اتاق کتش را رو دنیبود... به محض رس

و  دیتخت دراز کش یحال آن را نداشت نا آن را از تنش خارج کند! طاق باز رو یباز کرد اما حت

استراحتش بهره ببرد. هنوز چشمانش گرم نشده بود که تلفن  یکرد از آرامش فضا برا یسع

 تعجب کرد. یکم ثمیم یینام دا دنیبه صفحه آن نگاه کرد و با د یحال یهمراهش زنگ خورد. با ب

 اش گفت: یشگیبا لحن هم شهیداد و مثل همپاسخ را فشار  ی مهدک
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 جان! حالتون چطوره؟؟ ییسالم دا-

 

آرام و  یصدا دنیخبر مرگ دخترش از زبان پروانه دلش آتش گرفته بود، با شن دنیکه با شن ثمیم

 یبلند یموضوع را از او پنهان کند با صدا خواهدیآرش م نکهیبه دور از ناراحت آرش با تصور ا

 گفت:

 

 !دونمیرو م زی... من همه چیکن میاز من قا خوادی. نمآرش. .-

 

 گفت: یکلمات متعجب بود با بهت و ناباور نیا دنیکه از شن آرش

 

 ؟؟ شده؟یچ ؟ییدا یگیم یدار یچ-

 

 رو به من گفته... زینکن... پروانه همه چ میخودتو به اون راه نزن آرش... از من قا-

 

 گفته؟ ی! مامان به شما چشمیجان من اصال متوجه منظورتون نم ییدا-

 

... آرش که به شدت نگران شده ستیگر یبلند یمرگ بهار، تنها دخترش، با صدا یادآوریبا  ثمیم

 :دیبود تند و پشت سرهم پرس
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 افتاده؟ یاتفاق د؟یکنیم هیشده؟ چرا گر ی... چثمیم یی... داییدا-

 

خود کرد و پدرش  نیکه با ماش یفراموش کرد که آرش، بعد از تصادف یلحظه ا یبرا ثمیم

همراهش بود، و خود پشت رل نشسته بود چون در آن سانحه پدرش را از دست داده بود، بخاطر 

شده است.  یقلب یدچار ناراحت دانست،یکه داشت و خود را مقصر مرگ پدرش م یعذاب وجدان

 زد: ادیاز سوزش جگرش بود پشت تلفن فر یکه ناش یبلند یخاطر با صدا نیبهم

 

ما رفته؟؟؟ تو کجا  شیاز پ شهیهم یبهار تصادف کرده و برا یدونیتو نم ؟؟یدونیتو نم یعنی-

 ؟؟؟یخبر بود ی؟؟ تو از بهار ب ؟یآرش... واقعا خبر نداشت داد؟یدخترم داشت جون م یوقت یبود

 

 

 .دیبه چشمانش کش یچند مرتبه دست نیهم یاحساس کرد خواب است و برا یلحظه ا یبرا آرش

 ... یمقدمه ا چیه ی! بدهندیرا م نشیزتریاست. و حاال به او خبر مرگ عز داریکه ب افتیدر یول

و  جیگ یلحظه ا یقطع ارتباط را فشار داد. برا یبوق ممتد تلفن به خود آمد و دکمه  یصدا با

سر به سرش  خواهندیو م کنندیم یمنگ به اطرافش نگاه کرد. در ابتدا حس کرد با او شوخ

اش  ییدا یها هیگر ادی یآرش چقدر بهار را دوست دارد... اما وقت دانستندیبگذارند چون همه م

 باشد!  یشوخ کی تواندیخبر نم نیکه ا دیفهمافتاد 

بدهند.  یبه او اطالع نکهیبدون ا ستندیو مادرش در خانه ن نیبه خاطر آورد، نفس و آرم یطرف از

خاموش بودند... کم کم  یهمگ یبهار زنگ زد وا ینفس و مادرش و حتو  نیآرم یچند بار به گوش

چند لحظه باور کرد که بهار مرده... چشمش به  یگرفت. فقط برا قتیاو رنگ حق یبرا  زیهمه چ

 . عاشقزدیبه صورت او لبخند م یکارش افتاد که در آن عکس ، بهار با مهربان زیم یعکس رو قاب
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رفت. قاب  زیتخت بلند شد و به سمت م یلبخند ها... از رو نیچشم ها بود، عاشق هم نیهم

 یشد و بعد در کمال ناباور رهیمعصوم عشقش خ یعکس بهار را در دست گرفت ، به چشم ها

 خطاب به بهار در عکس زمزمه کرد:

 

. .. زمی... بهار... عزیجون داد گهی... مگهی... میتو رفت گهیاون م گه؟؟یم یچ ثمیم ییبهار... دا-

.. و نفس. نیمسخره بود... از طرف آرم یشوخ هی نمی. .. بگو اشمیپ ایاالن ب نیبگو که دروغه... هم

 تونمیمتو ن دونمن ب یدونستیتو که م ؟؟؟یمنو تنها گذاشت نمت؟؟؟واقعایبینم گهید یعنیبهار... 

 ؟چرااااااا بهههههاررررر؟؟؟ چرررررااااااا؟ ؟؟یکرد نکارویکنم... چرا ا یزندگ

 

... کم کم بدنش گفتیقلبش بود م یکه دستش رو یدر حال ادیجمالت آخر را با داد و فر آرش

 شده بود... قاب عکس بهار رشیبانگیباز گر یدرد لعنت نیسست شد و نفسش به شماره افتاد... ا

 شکست...  یبد یافتاد و با صدا نیزم یاز دستش رها شد و به رو

سرد اتاقش زانو زد و هر لحظه  یها کیسرام ی. روستدیبا شیپاها ینتوانست رو گرید آرش

 در تالش است تا او را به سمت بهار ببرد... ییروین کردیاحساس م

*** 

 

 

مقدمه  کمیاتاق آرش...  یریم یشد ادهیپ نیاز ماش نکهی... بعد از امیکنیخب نفس...مرور م-

ز دونه ا هی نمیماش شیپ اطیتو ح... اگه حالش بد شد، من یدی... بعد خبرو بهش میکنیم ینیچ

 ! رسونمیخودمو م یبنفشات بکش غیاون ج
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 گفت: کردیم نیف نیکه ف یدر حال نفس

 

مامان  ی! اون لحظه که جلویکنیچرا قوقولی قو قو م یآواز بخون یستی! تو که بلد نیخسته نباش-

... خودت بگم تونمی! من نمیکردیبار فکر االنم م هی ونمیبار،  ش هیمرگ  یگفتیجو گرفته بودت م

 بگو...

 

 ؟؟ینفس-

 

خواهر گلم...  یعنی ینفس گهیم یها... بازم به مرام آرش که وقت ستیمن گوشام دراز ن نیبب-

 کن...! یکار هیواسم  یعنی ینفس یگیم یتو وقت ی... ولزخودمیعز

 ...تونمینم ن؟یآرم یفهمیبرم به داداشم بگم نامزدت مرده! م تونمینم من

 

 

 گفت: یدنده را عوض کرد و با ناراحت نیآرم

 

! مزنی... بخدا من گند میتونینفس جان... خواهر گلم... باور کن جا نداره من بهش بگم... باز تو م-

! خوب یهفته تو شوک بود هیبهت گفتم؟؟ تا  یخبر مرگ مامان بزرگ رو چطور ستین ادتی

 خود داره... یش که جاخداروشکر! آر ی... حاال تو سالم بودگهید تونمینم
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 اش بلند شده بود گفت: هیکه هق هق گر یدر حال نفس

 

  ش؟یهوشیخبر بد بهش برابر باشه با ب هیباشه؟  که دادن  ضیمر دیخدا... آخه چرا آرش با یا-

 هیت کمرمون شکس نکهیبا رفتنت عالوه بر ا نی... ببیچرا تنهامون گذاشت ؟؟؟یباباجون... چرا رفت

 هم مهمون جون برادرمون شد...  یدرد

 

 گفت : شدیکالفه تر م قهیبه دق قهینفس دق یکه با حرف ها نیآرم

 

کن پف چشمات  یکار هی! فهمهیم زویکه آرش همه چ افتیق نینفس بسه! آروم باش... با ا-

 !میبخوابه... زود باش دختر... دست بجنبون سر کوچه ا

 

 

کردن پف چشم  یمخف یکند برا دایپ یزیچ دیشا برد تا فشیغرغر کنان دست داخل ک نفس

 :شیها

 

مرگ بهارش  ادی نهیخبرو بگم... فردا آرش هر وقت منو بب نیجهنــــــــــــم! حاال من ا -

 افته...  یم

 

 گذاشت و با شرمندگی گفت: یشانه ا یدست رو نیآرم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 14 

 ببخش نفس...-

 

 یسال از او بزرگتر بود ول 6 نیآرم نکهیانداخت. با ا نیبه صورت آرم ینگاه یبا مهربان نفس

 بزرگ تر است!: نینفس از آرم زدیدانست، حدس م ینم یبود که اگر کس یبرخوردش با او طور

 

 ! گهیوقت ها د نیخواهر شدم واسه هم-

 

 قربونت برم...-

 

 ...نیاسترس دارم آرم-

 

 بخدا توکل کن!-

 

 

 و نفس نیآنها باز کرد. آرم یشان در را برا یمیقد داریاکبر آقا سرا دند،یدر خانه رس یجلو یوقت

 خانه شان کرد.  یبایبزرگ و ز اطیرا وارد ح نیماش نیسالم کردند و آرم

 مورد عالقه پروانه خانم...  یبود... گلها خکیو رز و م اسی یپر از گلها اطیتا دور ح دور
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 رفت و در را آرام باز کرد.  باال یورود یشد. از پله ها ادهیپ نیو اضطراب از ماش دیبا ترد نفس

ساعت  2طبق برنامه  شهیآرش حتما در اتاقش است. چون بعد از برگشت از شرکت هم دانستیم

... پله شدیاو سخت تر م یکه آرش خواب نباشد، چون آنوقت کار برا کردی.  دعا دعا مدیخوابیم

 یسرفه ها یصدا دیبه سالن اتاق ها رس یباال رفت.  وقت یدوم را به آرام یبه طبقه  یمنته یاه

... به سرعت به سمت اتاق  ختیقلبش فرو ر یلحظه ا ی! برادیآرش به گوشش رس قیخشک و عم

د اتاق برخور واریمحکم باز شد که به د ی... در به قدردیرا کش رهیدستگ یبد یآرش رفت و با صدا

 نشاند!  واریبر تن د یو زخم دکر

آرش در آن  دنی.  نفس با دشدیم شتریو درد قلبش لحظه به لحظه ببود  یهوشیرو به ب آرش

 .دیو به سمت پله ها دو دیکش یبلند غیج تیوضع

 یسر خورد و اگر خود را به موقع کنترل نم شیکه چند بار پا یکرد طور یط یکیها را دو تا  پله

 را نیآرم دیدو یم نیی! همانطور که به حاال دو از پله ها به سمت پاشدیکرد از دست و پا ساقط م

 چکار کند؟؟ دیدانست با ینم ی. عادتش بود... هول شدن زدیپشت سر هم صدا م

 

کرد با تعجب به  ینفس که او را صدا م یداده بود با صدا هیخود تک نیبه ماش اط،یکه در ح نیآرم

 :گفتیکه با خود م یدر حال دیطرف سالن دو

 

 "دختر که االن رفت باال! چه زود به آرش گفت؟! نیا"

 

سرعت عمل نفس او را متعجب کرده بود! نفس با  یبود ول یعاد شیخوردن حال آرش برا بهم

 زد: ادیفر غیرساند و با ج نیلرزان خود را به آرم یو دست و پا یاشک یچشم ها

 

 ... آرش حالش بده... ای... ترو خدا بنیآرم-
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 کرد. یپشت سرش پله ها را ط زیباال رفت و نفس ن عیاز پله ها سر نیآرم

 افتاده بود نیزم یکه رو یدر حال هوشیب مهیاو را ن دندیو نفس به اتاق آرش رس نیکه آرم یزمان

 اش یزبان ریشلوار او کرد و قرص ز بیبه سمت آرش رفت و دستش را در ج عیسر نی. آرمافتندی

 بلندزبان آرش گذاشت . و بعد از جا  ریخارج کرد و آن را ز یرا از قوط یکیرا در آورد. به سرعت 

کرده بودند ، از گوشه اتاق برداشت و  هیمبادا ته یروز ها یآرش را که برا ژنیشد و کپسول اکس

 به سمت آرش برد.

 

به کمک نفس  نیرا باز کرد. آرم ژنیاکس انیصورت آرش قرار داد و نفس جر یماسک را رو نیآرم

گذشت تا  یا قهیتخت خواباند. چند دق یجان آرش را به سمت تخت برد و او را رو مهیجسم ن

 حال آرش بهتر شد...

کرد او را مجددا به حالت  یسع نیتختش نشست. آرم یشد رو اریبه طور کامل هوش یوقت

تن برداش یبرا یتالش چیه یحالش بهتر شده بود ول نکهیدرازکش برگرداند اما آرش مانع شد. با ا

شود... تا سبک شود... نفس که  یتا خال دیباریم دیصورتش نکرد. حاال با یاز رو ژنیماسک اکس

تخت  یکنار آرش رو نی... آرمستادیپشت در ا یرفت ول رونیاز اتاق ب دید نگونهیرا ا طیشرا

ش بغض کردیم یسع شیلب ها دنیکه با فشردن ملحفه تخت و گز کردینشست و به آرش نگاه م

صورتش فرو  یدست خودش نبود... آنها بدون اجازه آرش رو شیرا قورت دهد. اما مهار اشک ها

 ... دندیچکیم راهنشیپ یبه رو ورتص یآمده بودند و از رو

 

کند... بخصوص آنکه انسان  یو گله شخص داغدار را آرام نم ادیداد و فر یبه اندازه  زیچ چیه اما

 ژنیدستان مشت شده آرش را از هم باز کرد، ماست اکس نیکسش باشد... آرم نیزتریداغدار عز

 صورتش برداشت و با بغض رو به او گفت: یرا از رو
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تو ... خودیبش یجلو دستته بشکن تا خال یبلند... داد بزن... هر چ یبا صدا یکن آرش... ول هیگر-

 ها... شهیعذاب نده... حالت دوباره بد م

 

قاب  یموفق بود... اما وقت یشود... تا حدود شیچند بار نفسش را حبس کرد تا مانع اشک ها آرش

 یو با صدا دیپرپر شده، طاقت از کف بر زیکه خود بهار ن افتیو در دیبهار را د یعکس شکسته 

 :دیکش ادیفر یبلند و پرسوز

 

 بهــــــــار....-

 

که نفس را  کردیم هیآنقدر پرسوز و ناالن گرهق هق مردانه اش سکوت فضا را در هم شکست.  و

را وادار کرد او را در  نیوادار کرد تا پشت در اتاق زانو بزند و با برادرش همنوا شود... که آرم

 ... دادیرا تکان م نیبدن آرم شیو به آرامش دعوتش کند... لرزش شانه ها ردیآغوش بگ

 

 شیبرا ایندارد... باور کرد که دن یبهار گریکرد تا سبک شد... تا باور کرد که د هیآنقدر گر آرش

 یلیخزان شده است.... تا باور کرد که بهار با رفتنش او را شکسته است... تا باور کرد که او هم خ

 از قلبش مطمئن نبود...  رایز رودیبهار م شیزود پ

 ...شودیها درمان نم یراحت نیخورده است و به ا یقیکه ترک عم یقلب

 

*** 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 18 

با اشاره نفس، آرش را به اجبار از سر خاک بلند کرد و  نیبود که آرم یمراسم خاکسپار یها مهین

 .رفتیهمانجا از حال م ماندیم شتریاگر چند لحظه ب دیاو را به خانه برد. شا

حال خراب  یو برا ختندیر یناکام ماندن بهار اشک م یبرا یحضار در مراسم خاکسپار ی همه

 . کردندیآرش دعا م

 

آرش با  دندیبه اتاق رس یکرد. وقت یآرش را تا در اتاقش همراه ن،یآرم دند،یبه خانه رس یوقت

 گفت: نیرو به آرم یگرفته ا یصدا

 

 ...نیتنهام بزار آرم-

 

کرد. هنوز  کیآهنگ مورد نظرش کل یوارد اتاقش شد. لپ تاپش را روشن کرد و رو ییبه تنها و

بود که تا مدت ها اشک را مهمان  دهیرا چشم د ییرا در دل داشت. امروز صحنه ها هیگر یواهم ه

گذاشت و تمام حواسش را  زیم یکرد. آرش سرش را رو یم شیو بغض را مهمان گلو شیچشم ها

 کرد: نگمعطوف آه

 

 

 یکه تو رفت گنیم همه

 یستیکه تو ن گنیم همه

 که دوباره گنیم همه

 یتنگمو شکست دل
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 ...دروغه

 

 ومدیدلت م یجور چه

 ینیبب ینجوریا منو

 کیستاره ها چه نزد با

 ینیبب یتو دور منو

 یگفتن که تو رفت همه

 گفتم که دروغه... یول

 

  بهیکه عج گنیم همه

 منتظر بمونم  اگه

 حرفاشون دروغه همه

 مونمیم نجایابد ا تا

 

 زمیتو با اسمت عز یب

 سوت و کوره  یلیخ نجایا

 نداره یبیخب ع یول

 صبوره... یلیمن خ دل
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 ...صبوره

 

  یکه تو رفت گنیم همه

 یکه تو مرد گنیم همه

 که تنت رو گنیم همه

  یفرشته ها سپرد به

 ...دروغه

 

 (یفالح اریماز_)دروغه

*** 

 

 آرش کجاست؟ ن،یآرم-

 

 تو اتاقش... -

 

 حالش خوبه؟-

 

 ...دهیآره بهش سر زدم... خواب-
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 شده؟! هوشیخوابه؟ نکنه ب یمطمئن-

 

 نگران نباش نفس... نفساشو چک کردم!-

 

 بهش دست بده...  یقلب یتو خواب حمله  ترسمیکنم... م دارشیبسشه! برم ب گهید-

 

 نفس... امیبزار منم ب-

 

 باهاش صحبت کنم... ییتنها خوامینه م-

 

 

 :دیکشرو چون در نزده بود خجالت  نی. از ادید داریآرام وارد اتاق آرش شد و او را ب نفس

 

 ...یداداش... من فکر کردم خواب دیببخش-

 

 آرام پاسخ داد: آرش
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 نداره... یبیع-

 

 

آرش را  یو خوش پوش ییبایز شهیآرش دلش گرفت. بهار هم ی ختهیبهم ر یچهره  دنیبا د نفس

.. .یخاک یچند روزه... لباس مشک شیآشفته... ته ر یحاال برادرش را با موها ی. ولکردیم نیتحس

 ...دیدیگرفته... و دل شکسته م یصدا

 

شده بود  رهیخ رونیکه به ب ی. در حالستادیاتاق آرش رفت و پشت به او ا یسمت پنجره  به

 شروع به صحبت کرد:

 

 یلیتروخدا مواظب خودت باش... مامان خ ی... ولیهست یسخت طیتو شرا دونمیداداش... م-

ا معلومه نه! ب  ؟؟یقرص هاتو خورد نمی... اصال ببنطوریهم هم نینگرانته آرش... منم نگرانتم... آرم

بخدا اون  ی... ولکنهیم تتینبود بهار اذ دونمیم ؟یخودتو بکش یخوای... میکنیم یلجباز یک

 ...ستین یهم راض امرزیدابخ

 

 دهیاو را نشن یجمله  نیشد. در دل آرزو کرد کاش آرش ا مانیپش امرزیاز آوردن لفظ خداب نفس

تختش  یدر دل آرش به پا کرد. او که رو یاو چه طوفان یجمله  نیدانست ا یکه نم یباشد. در حال

 نهیس یقفسه  ی هیدر ناح یفی. از عصر درد خفدیبود، از درد چهره اش را درهم کش دهیدراز کش

به  دیهنگام غروبش را نخورد. شا یقرص ها یکرد و حت یتوجه یاما به آن ب کرد،یاش احساس م

که بهار  یروز 3 نیبهار برود. در ا شیبهانه پ نیبه هم خواستیم دیه بود... شاقول نفس لج کرد

... کند یزندگ ایدن نیخواهد در ا یکشد... نم ی... نمتواندیبهار نم یکه ب دیرس جهینت نینبود به ا

 مطلق فرو رفت... یکیتار شد و در تار دگانشیکم کم د
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 که زده بود، دوباره شروع به حرف زدن کرد: یجمع کردن گند یبرا نفس

 

 ی... درسته بهار رفته ولگردهیکرد؟ زمان که به عقب برنم شهیچه م یهمه سخته... ول یبخدا برا-

 یکه چ یکرد یاتاق زندون نیروزه خودتو تو ا 3توعه... آرش  شیپ شهیروحش هم دونمیمن م

بگو تا دلم خوش باشه  یزیچ هیالاقل  ؟یدی... آرش چرا جوابمو نمیشد فیچقدر ضع نیبشه؟ بب

 ...یسکوت نگرفت یبه روزه  میمکه تص

 

 یخودش صدا ینفس ها یاز صدا ریاتاق، غ قیچند لحظه نفس ساکت شد،  ودر سکوت عم یبرا

 گشتی! نگاهش را از پنجره گرفت و در همان حال که به سمت آرش برمدیآرش را نشن ینفس ها

 گفت:

 

 آر... یکجا رفت-

 

! سپس به سرعت به سمت آرش رفت ستادیحرکت ا یآرش چند لحظه ب یچشمان بسته  دنید با

نبضش را  نبارینداشت... نفس باور نکرد و ا یتپش چیه یقلب او گذاشت... ول یو سرش را رو

 زد: ادیفر شیکه به شدت هول کرده بود با تمام قوا ی... در حالزدیگرفت، آنهم نم

 

 آرششششششش... -
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که  یکه چون عزادار افتی ینفس خود را به اتاق آرش رساند و او را در حال غیج یبا صدا نیآرم

 کرد.  یم یقرار یب کوبد،یخود م یبه سر و کله  زشیسر خاک عز

آرش برداشت و آن  یقرص ها یاز قوط یزبان ریقرص ز کیبا شتاب خود را به آرش رساند،  نیآرم

... و در همان حال رو به نفس یزبان آرش گذاشت. سپس شروع کرد به دادن نفس مصنوع ریرا ز

 گفت: دیلرزیکه از شدت ترس م

 ... گهینفس زنگ بزن اورژانس... زودباش د-

 

با  کردیآرش وارد م نهیس یکه به قفسه  یرا از سر گرفت... با هر فشار ایمجددا عمل اح و

 :گفتیچشمان مملو از اشک م

 

 برگرد... کنمیاش خواهش مداد-

 

 که همچنان در تالش بود گفت: نیوارد اتاق شد و رو به آرم مهیسراس نفس

 

 فرستن... یآمبوالنس م هیزنگ زدم... گفتن االن -

 

 گفت: ینبض آرش را گرفت و بعد با نگران نیآرم
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 آمبوالنس... نیا ادیزودتر ب ای... خدازنهیکند م یلیخ ینبضش برگشته... ول-

 

پزشک  یآرش را برا تیوضع نی. آرمدیگذشت و سرانجام آمبوالنس رس گرید ی قهیدق 5

 برانکارد یو سرم،  آرش را رو ژنیپزشک و وصل لوله اکس ی نهیداد. پس از معا حیآمبوالنس توض

 قرار دادند.

د را خو زیو به آنها گفت بروند، آنها ن دیرا پرس مارستانیاز پزشک نام ب نیاز بردنش ، آرم شیپ

 .رسانندیم

 

 نیسرش انداخت. رو به آرم یو شالش را رو دیرا پوش شیآرش را بردند، نفس با هول مانتو یوقت

 تخت آرش نشسته بود کرد و گفت: یکه ساکت رو

 

 ...نی... بدو آرمگهید میپاشو بر-

 

 یندرفت و وارد آشپزخانه شد. شربت آب ق نییپا یحرف به طبقه  یبه او کرد و ب ینگاه نیآرم

وارد آشپزخانه شد چشم  ینفس درست کرد. از داخل آشپزخانه نفس را صدا کرد، نفس وقت یبرا

را به  وانینشاند و ل یصندل یاو را رو نی. آرمرفتیم جیاز اشک بود و سرش گ سیخ شیها

 گرفت: شیسو

 

 

 بخور نفس...-
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 دست او را پس زد و گفت: نفس

 

آب قند بخور؟ همش  یگیاونوقت تو م رهیمی... داداشم داره مزنهی... دلم شور مگمیم میبدو بر-

 خدا منو بکشه... یروز افتاد... وا نیمنه که آرش به ا ریتقص

 

 را به سمت او گرفت و سپس گفت: یدستمال کاغذ نیهق هقش بلند شد... آرم یصدا و

 

 !میریجا نم چیه یتا آب قندتو نخور مارستان؟یرو تخت ب یفتیمثل آرش ب یخوا یتو که نم-

 

نفس سر  کیرا از دست او گرفت و  وانیاست ل جهینت یب نیکل کل با آرم دانستیکه م نفس

توجه به سوزش  یرا سوزاند اما از آنجا که دل نگران آرش بود ب شیآب قند گلو ینیریش د،یکش

وقفه به سمت  یهم پشت رل جا گرفت و ب نیرفت و سوار شد. آرم نیآرم نیبه سمت ماش شیگلو

 .ندرا مارستانیب

 

*** 

را درهم شکست. دکتر و پرستار ها در کنار تخت  مارستانیب اطیآمبوالنس سکوت ح ریآژ یصدا

 :دادی. دکتر تند و پشت سرهم دستورات الزم را به پرستار ها مداشتندیآرش تند تند قدم برم
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... 99 میبا تکنس ویاکت ویراد ... اسکنوکاردیم وژنیخون... اسکن پرف شینوار قلب... آزما-

 ... دیمنتقلش کن c.c.uتر به  عی... هرچه سرژنیو اکس یوگرافیآنژ

 

 کرد.  ادداشتیاز پرستارها دستورات دکتر را داخل پرونده  یکی

و پرستارها مشغول وصل  نهیمنتقل کردند و دکتر مشغول معا ژهیو یرا به  بخش مراقبت ها آرش

 دستگاه ها شدند.

 

 

 

*** 

 خانم اتاق برادرم کجاست؟-

 

 ه؟یبرادرتون؟ اسمش چ-

 

به عقب  یکه متوجه شد نفس به شدت هول کرده دستش را دور کمر او حلقه کرد و کم نیآرم

 :دیپرس رشیبردش. و خود رو به مسئول پذ

 

 رو کجا بردن؟ ایخانم، آرش آر-
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 گفت: نیرو به آرم ستمیجست و جو در س یبعد از کم رشیپذ مسئول

 

 ...ژهیو ینتقل شدن بخش مراقبت هام-

 

 که تا آن لحظه ساکت بود جلو آمد و گفت: نفس

 

 !نمشیبب خوامیم-

 

 خانم مالقات ممنوعه! شهینم-

 

 :آشنا، رو به نفس گفت مارستانیب نیبا قوان یکه خود متخصص مغز و اعصاب بود و به خوب نیآرم

 

 !میبا دکترش حرف بزن دیساکت باش، اول با قهیدق هی-

 

و به همراه نفس به سمت اتاق  دیاتاق پزشک معالج آرش را پرس ینشان رشیسپس از مسئول پذ و

 دکتر آرش رفت.
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*** 

 ن؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت-

 

 خواهرش. شونمیمن برادرشم و ا-

 

تر عمل بشن... و گرنه ممکنه  عینداره و بهتره هر چه سر یفیوضع قلب برادرتون تعر ایآر یآقا-

 ... رهیجونشونو بگ یقلب یحمله ها نیا

 

 کالم را از سر گرفت: یرشته  نیدهانش گذاشت. آرم یو دستش را رو دیکش یبلند نیه نفس

 

 د؟یکنیعمل م یخب ک-

 

 و پدر و ماریخود ب تی... بعد با رضاادیبه حالت نرمال برگرده تا بهوش ب شیاطیعالئم ح دیبا-

 . میدیمادرش، عمل رو انجام م

 

 صورتش روان شدند، آنها را پس زد و رو به دکتر گفت: یمحابا رو ینفس ب یاه اشک

 

 ...نمیبرادرمو بب نیاجازه بد نیپرستیم یدکتر، تروخدا... ترو به هر ک یآقا-
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 ندارن؟ یمالقات ccuبخش  مارانیب دیدون یخانم محترم مگه نم-

 

 هق هق نفس بلند شد: یصدا

 

 فقط چند لحظه...  کنم،یازتون خواهش م-

 

 نشاند، سپس رو به دکتر گفت: یصندل ینفس را گرفت و او را رو یبازو نیآرم

 

ه ک کنهیاما خب خواهر من فکر م دونم،یرو م مارستانیب نیدکتر... من خودم پزشکم و قوان یآقا-

. قول مالقات داشته باشه.. هیکوتاه  یلیخ دیمسبب بهم خوردن حال برادرمونه... اگه اجازه بد

 طول نکشه... یلیخ دمیم

 

با آرش از سر راهش  داریقبول کرد. نفس به محض آنکه مطمئن شد موانع د نهیبا طمان دکتر

به دنبالش رفت تا مراقبش  زین نیرفت. آرم ژهیو یبرداشته شده، به سمت بخش مراقبت ها

 باشد...

 

*** 

 

خود را به  یپرستار یی. نفس با راهنمازدیدستگاه ها بر هم م بیب بیب یرا صدا ccuبخش  سکوت

آنهمه لوله و دستگاه قلبش به درد آمد و حس کرد سرش  ریآرش ز دنیتخت آرش رساند و با د
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کنار تخت نشست. دست سرد آرش را  یصندل یبه جلو برداشت و رو یقدم ی. به آرامرودیم جیگ

 ت:گف انیو رو به صورت غرق در خواب آرش با چشمان گر فتدر دست گر

 

... آرش... من ادیکه قلبت به درد ب زدمیاون حرف ها رو م دیمنه...نبا ری... همش تقصیداداش-

توام که با حرفام آرامشو ازت گرفتم...  یروز انداختم... شرمنده  نیبهارم که تو رو به ا یشرمنده 

 ...ین کنزود ترکمو یچشماتو باز کن تا مطمئن شم توام مثل بهار قصد ندار گهید کباریفقط 

 

 را پس زد و دوباره ادامه داد: شیاشک ها نفس

 

ن چ یدونیبگم... آرش م یزیکن... بخدا اگه چ یاصال پاشو دوباره دعوا کن... خودتو تو اتاق زندان-

خنده  یصدا یخوبمون... دلم برا ی؟ ... بخدا دلم تنگه... تنگه اون روزا 'ینفس' یوقته صدام نزد

 یگفتیم شهیهم ادتهیآرش  چه؟یخنده هات تو خونه بپ یدوباره صدا شهیم یهات تنگ شده... ک

راست  فهممیاالن م مونه؟یبچه ها م نینه ع گمیو من م ارهیآدم گنده ها رو درم یادا نیآرم

. ..نایادا نبود ا یمن و مامانو تورو داشت... ول یمرد هوا هی نیهفته ع هی نیتو ا نی... آرمیگفتیم

 که هر یصورت درکنه...  ینم هیو گر هینشون بده قو خوادیکه م نهیا اداش ابود... تنه یهمش واقع

 میبا ما؟ هممون داغون یچه کرد نیچشاش لبالب از اشکه... آرش... بب کنمیوقت نگاهش م

 ...یداداش

 

 یاو پرستار هیگر یاش بلند شد.  با صدا هیدست آرش گذاشت و هق هق گر یسرش را رو نفس

که تا آن لحظه پشت در بخش منتظر او بود  نیکرد. آرم ییراهنما رونیبه سمتش آمد و او را به ب

را  شیبود، به سمت او رفت و بازو دهیو رنگش پر داشتینفس که تلوتلو خوران قدم برم دنیبا د

 گرفت:
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 نفس؟ یخوب-

 

 گفت: نیدر آن مشخص بود رو به آرم هیگر یکه رگه ها ییبا صدا نفس

 

بره  خوادیباز نکرد. .. حتما... حتما م ی... گفتم چشماتو باز کن... ول نین باهاش حرف زدم آرمم-

 اگه بخواد بره... ی... اگه بخواد بره... واتونهیبهار... آره... منکه گفتم اون بدون بهار نم شیپ

 

رفت و  یاهیتنها بگذارد، چشمانش س شهیهم یمانند پدرش آنان را برا زیآرش ن نکهیفکر ا با

اما در  د،یسخن بگو یزد تا وادارش کند کلمه ا شیچند بار صدا نیشل شد. آرم شیدست و پا

 نیآرم یدست ها یجان رو مهینداشت، ن شیباز نگاه داشتن پلک ها یبرا یقدرت گریکه د یحال

 افتاد...

 

*** 

 یا قهیکه در آن بود انداخت... دق یدیبه اتاق سف یاز هم باز کرد... نگاه یرا به آرام شیها پلک

 او... از حال رفتنش... یها هی...آرش...گرمارستانیرا بخاطر آورد... ب زیتا همه چ دیطول کش

 

 چشمان باز نفس با لبخند گفت: دنیدر را باز کرد و با د یفکر ها بود که پرستار نیهم در

 

 ؟یشد داریباالخره ب-
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است رو به پرستار که در  یتیده و حاال آرش در چه وضعبو هوشیدانست چه مدت ب یکه نم نفس

 :دیحال چک کردن سرمش بود کرد و پرس

 

 آرش؟؟-

 

 که بعد از مالقاتش حالت بد شد؟ هییمنظورت همون آقا-

 

 تکان داد. دییتا یسرش را به نشانه  نفس

 

 بهوش اومد... شیساعت پ 3حال همسرتون خوبه خوبه!   شهیخب خانم عاشق پ-

 

 خبر دستانش را رو به آسمان بلند کرد و خدا را شکر گفت. نیا دنیبا شن نفس

 گفت: ستینگر یکه با لبخند به او م پرستار

 

 تو از جنس خاصه! یها یقراریب ی... ولدمید ادیز مارستانیب نیآدم عاشق تو ا-

 

 و گفت: دیپرستار پاش یبه رو یلبخند نفس
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زن واسه  یها یقراریمتفاوت تر از ب یلیاسه برادرش خخواهر و یها یقراریخاص باشه! ب دمیبا-

 شوهرشه! 

 

 با تعجب به نفس نگاه کرد و گفت: یلحظه ا پرستار

 

 ؟یتو خواهرش یعنی-

 

 اوهوم!-

 

من  !  پسنیدیفقط رنگ پوستتون! جفتتونم سف دی! شادیستیهم ن هیمن اصال شب یخدا یوا-

 باختم! 

 

 د؟یباخت-

 

 یشوهرته... ول هیبستر ccuکه تو  یی... من گفتم اون آقامیآره آخه من با همکارم قرار گذاشت-

 !ستمیوا فتیبار جاش ش هی دیمنتظرت بود شوهرته! حاال با ccu رونیکه ب یهمکارم گفت اون

 

 ! دیغصه نخور خانم پرستار چون جفتتونم باخت ادیز-
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 چطور؟-

 

 بود هم برادرمه!  منتظرم ccu رونیکه ب یآخه اون-

 

 !یکنیم یشوخ یوا-

 

 ؟؟ ؟ینه بابا چه شوخ-

 

 !نیدیرنگ پوستتون فقط! هر سه سف گمی! بازم منیستیهم ن هیکدومتون شب چیآخه اصال ه-

 

شوهر نداشته ام واسه نقش  یدو تا تره غول جا نیاز ا تونمیم ییوقتا هیخوبه!  یلیخ نکهیخب ا-

 کردن استفاده کنم! یباز

 

 دهانش گرفته بود گفت: یکه دستش را جلو یسر داد و سپس در حال یقهقه ا پرستار

 

 !ییدختر تو چقدر بال یوا-
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 اتاق را ترک کرد .  'سرتو فشار بده یسرمت تموم شد زنگ باال ' یسپس با گفتن جمله  و

 یخود و برادرانش شد، به گفته  یکردن چهره  زیاز سکوت اتاق استفاده کرد و مشغول آنال نفس

 هم نبودند ... هیشب چیپرستار آنها ه

 

داشت. رنگ  دهیکش یبود که چهره ا یساله، جوان خوش قد و باال و خوش پوش 30 آرش

متناسب با فرم  یداشت. دماغ و دهن یمتوسط و بلند یروشن بود، ابروها یچشمانش عسل

را دارا بود. در نگاه اول در وصف چهره  امرزشیدابمادرش و پدر خ یاز چهره  یبیصورتش. او ترک

 . دندینام یم بیاش همه او را نج

 

 یبادوم یبود. رنگ چشمانش سبز بود با حدقه ا لیبلند قد و خوش است یساله، جوان 28 نیآرم

 .یزمخت بود با لباس نسبتا قلوه ا یمتوسط. دماغش کم ییشکل و ابروها

 پدرش بود! یبرابر اصل چهره  یفتوکپ یکل چهره اش دلپسند بود. چهره  در

 

داشت.... رنگ چشمانش قهوه  یبود... قد خوب کلیخوش ه یساله... تو پر ول 22 ینفس... دختر و

 برجسته...  یداشت با لبان ی... دماغ فندق مانندیکمان یسوخته بود با ابروان یا

به  یتتوانسیم یدیدیدر نگاه اول که او را م ایبود. گو نیاش دلنشباشد، چهره  بایاز آنکه ز شتریب

.  پروانه خانم است ینفس، جوان گفتندیکه م یمادرش بود... به طور هیشب اری... بسیاو اعتماد کن

از  شتریرا ب او زین نیبود و عاشق برادرانش... و الحق که آرش و آرم ایآر یخانواده  یاو ته تغار

 تند . جانشان دوست داش

 

 لب زمزمه کرد: ریتفکرات خود لبخند زد و ز به
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 ی، اون از آرش که رفت مهندس ستیهم ن هیخانم پرستار؟ ما اخالقامونم شب یدیتازه کجا شو د-

 آمپول و سرم شیکه رفت دکتر شد، فقط بزار نیبرج بسازه! اون از آرم شیعمران خوند، فقط بزار

 !زمیخونه رو بهم بر میفقط بزار خونم،یم یاز من که دارم معمار نمیبکنه تو دستت! ا

 

 

 نفس؟ یزنیحرف م یبا ک-

 

 تعجب کرد: مارستانیاو در ب دنیکوثر دختر خاله اش به خود آمد، از د یصدا با

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 

 !امیت بازم خواس نیآقا آرم نکهیسوم ا  ؟یبهوش اومد یتو ک نکهیسالم! دوم ا نکهیاول ا-

 

 ؟ییایچرا ازت خواست ب نیآرم نکهیشما! سوم ا یپا شیپ نکهیسالم! دوم ا کیعل نکهیاول ا-

 

 ؟یرو ول کن... بهتر نای... ادونمینم-

 

 خوبم...-
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برات  یکل یکرد چرا از هوش رفت فیبرام تعر نیبخدا آقا آرم ؟یکنیم تیچرا خودتو اذ یخواهر-

 کردم!  هیگر

 

دو تا نره غول  نی! من جونم به جون ایکنیم یکش سیو گ سیگ انیکه با اون ک نیتو رو نب-

 بستس! 

 

 نفس...!-

 

 ه؟یچ-

 

 ه؟یا غهینره غول چه ص ه؟یچ یکش سیو گ سیچه طرز حرف زدنه؟ گ نیدختر ا-

 

 ...  یآشنا بش ایکالس بزارم با فرهنگ لغت آر هیباشه برات  ادمی-

 

 وجود داره! یمشکل هی ی! راستمیبرد ضیالزم نکرده... ف-

 

 شده؟یچ-
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 ...کنهیبا عمل قلبش موافقت نم یآرش بهوش اومده ول-

 

 چرا؟-

 

 یراض یول کنهیداره باهاش صحبت م هیک نیمرخص شم! آرم خوامیکفش که م هیپاشو کرده تو -

 ! شهینم

 

 !نی=آقا آرم هیاصالح-

 

 ها! یآورد ریخوب نفس توام وقت گ یلیخ-

 

 ینوع چا هی یگیکه م نیآقا آرم نیاس! ا هیسرکار عل یآقا داداش ما دلبسته  نیآخه نکه ا-

 مواقع مثل االن حالل مشکالته!  ی! خودشیرینی هم بعضشهیمحسوب م ینیریش

 

انداخت. نفس که  نییرنگ خجالت به خود گرفت و سرش را پا شینفس گونه ها یاز حرف ها کوثر

 و گفت: دیگل کرده بود لپ او را کش طنتشیش

 

من کوثر کوثر  شیپ نیمال خودته! همچ نیآرم یهم نکن ینیری... تو خودشی... گوگولیآخ-

 آورده!  ریانگار تحفه گ کنهیم
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رق زد. نفس که ب یقند در دلش آب کرده باشند، لبخند اینفس گو یجمله  نیا دنیکه از شن کوثر

 کرد و گفت: یاخم ساختگ د،یچشمانش را د

 

 ادهیبرم با آرش صحبت کنم از خر االغ پ اریسرممو درب نیا ای! بدیچش سف یره ببند دخت شتوین-

 شه!

 

 نفس... نفس...!-

 

 

*** 

 به خودت فکر کن...! کمی کم،یآرش فقط -

 

 !گهیعمل و درمان ندارم... بس کن د یحوصله  گمی... میحوصلمو سر برد ن،یبس کن آرم-

 

با منو  شهیترس  از دست دادنت هم ،یکشیم یدرد رو تو دار نیلحظه گوش کن، بب هیآرش -

 یسر نی... اشهیدختر وارد م نیشوک به ا هی خورهیمامانو نفسه... بخدا هر بار حالت بهم م

 خودشو سرزنش کرد تا از حال رفت! نقدریا ،یبه تو گفت که تو از حال رفت یچ دونمینم
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 دوخت : نینگاه نگرانش را به آرم آرش

 

 طوره؟االن کجاست؟ حالش چ-

 

 نه! ایسرم، خبر ندارم بهوش اومده  ریز-

 

 

شدند.  نفس همانطور که  انیتقه به در خورد و به دنبال آن نفس و کوثر در چهارچوب در نما چند

 را صاف کرد و گفت: شیصدا شدیوارد اتاق م

 

 تو! ادی....! نامحرم ها مرتب بشن، نا محرم داره مااهللی-

 

 بعد رو به کوثر که از خنده سرخ شده بود کرد و گفت: و

 

 تو حاج خانم، دم در بده! ایب-

 

 : دیشد و پرس رهیبا تعجب به نفس خ نیآرم
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 حاج خانم؟؟-

 

 گفت: کردیباال انداخت و همانطور که با دستش به کوثر اشاره م یشانه ا نفس

 

 رو منظورمه!  هیسرکار عل-

 

 از خجالت سرخ شده بود، و سپس آرام رو به او گفت: نباریگذرا به کوثر انداخت که ا ینگاه نیآرم

 

 داخل. دییبفرما-

 

 گفت: تیبا جد کرد،یکه تا آن لحظه متعجب به رفتار نفس نگاه م  آرش

 

 ...یمنو باش نگران تو بودم! تو که از منم سالم تر-

 

 !یشیمثل من سالم م یاگه توام عمل کن یبعله! ول-

 

 و نفس گفت: نیآتش بس باال آورد و رو به آرم یدستانش را به معنا آرش
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رار اص ی! پس الکرمیعمل نم نیبار ا ریمن ز گفتمیم نیاالنم داشتم به آرم نینفس هم نیبب-

 ! دیو اعصاب منم خورد نکن دینکن

 

 داداش... یول-

 

 بسه نفس!-

 

 قانع کردن آرش انتخاب کرد: یراه را برا نیآخر نفس

 

 ؟یچ یاگه مامان بخواد که عمل کن یحت-

 

 سوق داد: نیآرم یو خشم نگاهش را از سمت نفس به سو دیبا ترد آرش

 

 نفهمه؟ یزیمگه قرار نشد مامان از موضوع عملم چ ن؟یآرم گهیم یچ نیا-

 

 به نفس رفت و سپس با آرامش رو به آرش گفت: یوحشتناک یچشم غره  نیآرم

 

 توعه... یبه مامان نگفته... اون فقط نگران سالمت یزینفس چ-
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 داد زد: یبلند یبا صدا آرش

 

 ذاره؟ینباشه! مثال داره دست رو نقطه ضعف من م خوامیم اهیصد سال س-

 

 

بود  یالیهضم نشده بود، او در چه خ شیآرش برا ینفس از تعجب گشاد شد، حرف ها چشمان

آرش همان برادر مهربان و خوش  نیشناخت... ا ینمآرش را  نی! اصال اکرد؟یم یآرش چه فکر

 اش رو به آرش گفت: یاو نبود... با چشمان اشک یرو

 

 یتا تو دست از کله شق کشمیمامانو وسط م ی... اصال پاکنمیم یتو هر کار یمن واسه سالمت-

آقا  رینخ ؟؟یعاشق یکه مثال ثابت کن ؟یپشتش بر دی... حاال چون بهار رفته توام بایهات بردار

 لهسا 3 یبچه  هیاز  یسالته وا 30صد دفعه! آرش تو  نی... استین یکار راض نیآرش... بهارم به ا

 متاسفم! تینیبدب نی! واسه ایفهمیکمتر م

 

 

که  یبلند یبا صدا زدیرگ گردنش متورم شده بود و نفس نفس م ،یکه از شدت ناراحت آرش

 زد: ادیخشم در آن به وضوح معلوم بود رو به نفس فر

 

 االن... نیاز حلو چشمام دور شو... هم-
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از اتاق ببرد  رونیتوانست خود،  نفس را به ب یدر آرام کردن آرش داشت و نم یکه سع نیآرم

 شده بود کرد و گفت: رهیناچار رو به کوثر که مات و مبهوت به رفتار آنها خ

 

 ... زود باش...رونیکوثر... نفسو ببر از اتاق ب-

 

 کرد و گفت: زدیبه آرش که نفس نفس مسپس رو  و

 

 نیها بخاطر خودته... من که گفتم نفس نگرانته... ا ینگران نیا یآروم باش داداش من... همه -

 ...ناراحت شد یتو بد برداشت کرد نکهیاز ا یبوده، ول ریقصدش خ نکهیا یبزار به پا شمیناراحت

 

کرد و با  ریدستش اس نیرا در ب نیداشت ، مچ دست آرم یفیهمانطور که بدنش لرزش خف آرش

 التماس گفت:

 

نگو...  یچیه نیآرم کنمیخودم مرخص شم... هرچه زودتر... خواهش م تیبا رضا خوامیمن م-

 که گفتمو انجام  بده... یفقط کار

 

  

*** 
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آماده  اطیح یانبار یقدم زدن در هوا یکالفه اش کرده بود، در اتاقش را باز کرد ، برا یخواب یب

رفت.  نییصدا از پله ها پا یو آرام آرام و ب دیبدنش باال کش مهیرا تا ن شرتشیسو پیشد. ز

 مارستانیخودش از ب تیکه با رضا یهفته ا کی نیچشمش به چراغ روشن اتاق نفس افتاد. در ا

با نفس هم صحبت نشده بود. البته هر بار که  گریکردن د کیاز سالم و عل ریشده بود، غ رخصم

دوست  یرا به سمت خواهر کوچولو یپا بگذارد و دست آشت ریرا ز یغرور لعنت نیخواست ا

 ... دادیموضوع را نم نیسرد نفس اجازه خاتمه به ا یاش دراز کند، رفتارها یداشتن

 لب گفت : ریخود تکان داد و ز یتاسف برا یاز رو یسر

 

 ؟؟یچطور باهاش برخورد کرد ؟یگفت یتو چ یته آرش... نفس نگران تو بود... ولخود ریتقص-

 به روت نخنده...  گهید دمیباهات قهر کنه... با دمیبا

 

را  هریسالن راه افتاد و دستگ یمقابل درب اتاق نفس، به سمت در ورود یا قهیاز مکث چند دق بعد

 دادندیم یجا نیپروا در دل زم یقطرات باران که خود را آزاد و ب دنی.  با ددیکش نییپا یبه آرام

لبانش جا خوش کرد. بهارش عاشق باران بود... از نوع نم نمش... عاشق قدم  یرو یلبخند تلخ

 ...یباران یدر هوا دنی... عاشق نفس کشیزییباران پا ریزدن بود ز

 

پس  یبرا یآنکه تالش یاش فرو آمد. ب گونه یرو یبه آرام یبهار، قطره اشک قیعال یادآوری با

 زدنش بکند، سرش را رو به آسمان بلند کرد و خطاب به بهارش گفت:

 

 نیا ریتو ز یبه جا نجای... من امشب ازمینداره عز یبهار خانوم... اون باال بارون نداره نه؟... اشکال-

... هیبدون تو... بهارم... جات چقدر خال یهوا نی... تو اکشمیهوا نفس م نی... تو ازنمیبارون قدم م

 ...گرفتینمتو رو از من  ی... ولخوردیرقم بخوره، م خواستیکاش سرنوشت هر جور که م
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که در  یفرو برد و شروع به قدم زدن کرد.... در کنار باغ کوچک شرتشیسو بیرا در ج دستانش

بهار... چشمانش را بسته بود تا وجود  یبهار... به جا ادیخانه شان وجود داشت قدم زد... به  اطیح

 چشمانش رد شد: یدور از جلو یبهار را در کنارش حس کند... خاطره ا

 

 شعر قشنگ بخون. .. هی ست؟یهوا ن نیا فیآرش ح-

 

 ... یبهار جان، کم شلوغ کن خانوم-

 

 ...یآرش-

 

 بخونم؟ یخوب چ-

 

 قشنگه... یتو انتخاب کن ی... هر چدونمینم-

 

 بخونم که به حال االنمونم بخوره... یچ هیپس بزار -

 

 را صاف کرد و شروع کرد به خواندن: شیبعد صدا و
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آرومه...  ی... همه چیچقدر خوبه که ... تو کنارم هست نی... ایآرومه... تو به من دل بست یهمه چ-

آرومه... من چقدر  ی... تو به احساس من... همه چگهید ی... شک نداردنیغصه ها خواب

... از چشات معلومه... من ی... تو به من دل بستبالمیحاال... به خودم م یهست شمیشحالم... پخو

 آرومه... یخوشبختم... همه چ چقدر

 

 

 با ذوق گفت: زدیکه دست م یگونه اش نشاند،  و بعد در حال یرو یخم شد و بوسه ا بهار

 

 ...یبود آرش... عال یعال-

 

حاال  یبهار گذاشت، هنوز هم همان حس خوب همراهش بود... ول یبوسه  یجا یرا رو دستش

 'بالمیحاال به خودم م یهست شمیپ 'بخواند:   شینبود که برا یبهار

 

با خود بهمراه داشت از  شهیاز بهار را که هم یبه شدت دلتنگ بهار شد، عکس یلحظه ا یبرا

 راهش زمزمه کرد: مهین اریبه چشمان  رهیلباسش خارج کرد و خ بیج

 

خب بازم  یول ست؟یقشنگ ن یهوا نیا فی... به قول تو حخونمیشعر م هی... یباشه خانوم-

 بخونم که به حالمون بخوره بهارم... یزیچ هی خوامیم

 

 را صاف کرد و آرام شروع به خواندن کرد: شیاز آن روز صدا دیبعد به تقل و
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. شبهام.. قی... شده رفی... که خودتم نداریادگاریعکس  هیاز تو... تنها نشونم از تو...  ونمیدل د -

ه ک یتو رو ندارم... وقت یآرزوم .. وقت یشیرو به روم... بازم م رمشیگیتنهام... م یلیکه خ یوقت

کس ع هیز تو... نشونم ا هااز تو... تن ونمیکنارم... دل د ییایب دی... شابندمیقرارم... چشامو باز م یب

رو به روم...  رمشیگیتنهام... م یلیکه خ یشبهام... وقت قی... شده رفی... که خودتم نداریادگاری

 آرزوم...  یشیبازم م

کنارم... چشامو باز  ینیتو رو ندارم. .. که بش یداره؟ ... وقت دهی... اما چه فابارهیبارون م داره

 ... دنمید ییایب دی... شازنمی.... تو رو صدا مخندمیهام م هی... به کربندمیم

تنهام... چشامو باز  یلیکه خ یروبه روم... وقت رمشیگیشبهام... م قی... شده رفیادگاریعکس  هی

 ...بندمیهام... باز به تو دل م یخستگ قی... رفخندمیهام م هی... به گربندمیم

 

 (یفالح اریماز _یادگاری)عکس 

 

 یماالمال از دلتنگ یآن نشاند . سپس با دل یرو یآرام یچسباند و بوسه  بهار را به لبانش عکس

 قدم برداشت... یلبالب از اشک به طرف در سالن ورود یپر بغض و چشمان یو گلو

 

*** 

 

شب  نیداشت و ا یشب بود که نفس سر از درس خواندن برداشت، فردا امتحان مهم یها مهین

 یزیگرفت به آشپزخانه برود و چ میتصم یرفع خستگ ینداشتند. برا یتازگ شیها برا یداریب

 و در اتاق را آرام باز کرد. دیکش شیبه موها یبخورد، لباسش را مرتب کرد و دست
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 دهانش گذاشت.  یبود، شوکه شد و دستش را رو ستادهیآرش که پشت در اتاق او ا دنید با

 غضب رو به آرش گفت: با

 

 ؟یستادیچرا وا نجایا ؟یضی... مگه مردمیترس-

 

 باهات صحبت کنم... خوامیم-

 

 ندارم! یمن با تو حرف-

 

 یتخت او نشست. نفس پا رو یتوجه به حرف نفس او را کنار زد و وارد اتاقش شد و رو یب آرش

 و به سمت آرش برگشت: دیکوب نیزم

 

 یندارم! مزاحم درس خوندن من نشو... همه  یاز اتاقم... گفتم که من باهات حرف رونیبرو ب-

... ؟یچ یکردم... اما برا دی... من تو رو تهدیگی... آره تو راست ممیزد مارستانیحرفامونو تو ب

... من یبه عمل ش یتا راض کشمیمامانو وسط م یپا ،یند تیاهم تیکردم اگه به سالمت دیتهد

... انگار که ما مسبب ؟یکرد یچه برخورد تو یکردم... دست رو نقطه ضعفت گذاشتم ول دتیهدت

تا آسمون فرق  نیکه بهار رفته زم یمدت نی... تو ایبد عنق ،ی... همش بد اخالقمیمرگ بهار

 ... من ازت بدم...یستی... تو داداش من نشناسمیآرش رو نم نی... من ایکرد

 

 ؟ینفس-
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زبان در دهانش  گریلحن پرسوز، د نیهفته آنهم با ا کینامش از زبان آرش بعد از  دنیشن با

صدا نزده بود...  نگونهیوقت بود که آرش او را ا یلیتمام رها کرد. خ مهینچرخاند و جمله اش را ن

 :گفتیم نیحرف خودش افتاد که خطاب به آرم ادی

 

 یگیم یتو وقت یخودم... ول زیخواهر گلم، عز یعنی یگه نفس یم یبازم به معرفت آرش که وقت"

 "کن...! یکار هیواسم  ینعی ینفس

 

 نشست و رشیتحر زیم یصندل یلبانش نشست. رو یرو یلبخند محو ت،یآنهمه عصبان انیم در

 بر زبان کردیم ینیرا که در دلش سنگ ییسکوت حرف ها یبه آرش نگاه کرد. آرش پس از لحظه ا

 آورد:

 

 یشدم... هر کس بهم خوب نی... به همه بدبادیز یلیخواهر گلم... من بد شدم... خ یگیتو راست م-

اشک مامانو هم در آوردم... مرگ بهار  یاز سر ترحمه... منه خاک بر سر حت کنمیفکر م کنهیم

تونم درک  یخونه از خاطراتش پره... همش جلو چشممه... نم نیا یجا یداغونم کرده نفس... جا

 یباهام قهر کن یتوام بخوا ...شمیوقت ندارمش... کمکم کن نفس... دارم نابود م چیه گهیکه د کنم

 ینی... غم تو دلم داره سنگمارستانیاونروزم تو ب ی... منو ببخش بابت حرف هامونه؟یواسم م یک

 کنم؟ کاریچ دیدونم با ی... نمکنهیم

 

 یتالش چینفس دور بماند. اما نفس ه دیاز د شیدستانش گرفت تا اشک ها نیسرش را ب آرش

بلند شد و به سمت تخت رفت و در کنار  یصندل ی. از رونکرد شیپنهان کردن اشک ها یبرا
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اشک بار  یگذاشت و با چشمان دیلرز یم هیآرش که از گر یشانه ها یآرش نشست. دستش را رو

 خطاب به او گفت:

 

از تحمل؟ من تا هر جا  ریاز صبر؟ غ ریغ هیخب چاره چ یسخته... ول دونمیآروم باش داداش... م-

 ه؟؟؟یقدم اول چ یدونی... خب مییایحال و هوا در ب نیاز ا کنمیکنارتم... کمکت م یبخوا

 

 صورتش کنار زد و نگاهش را به نگاه نفس دوخت: یرا از رو شیمکث اشک ها یپس از کن آرش

 

 ه؟؟یقدم اول چ-

 

از  ها آرش ... ی... ورزش واقعمیکن یورزش صبحگاه اطیتو ح میصبح با هم بر 7که هر روز  نیا-

 قدم اول! شهیم نی... اکنهی... ورزش ذهنو آزاد مزهیاون ورزش ها که عرق از سر و رومون بر

 

 سپس کف دستش را باال برد و گفت: و

 

 بزن قدش...  یاگه موافق-

 

گذاشت. سپس کف دست خود  شیرا به نما دشیدست و سف کی یزد که دندان ها یلبخند آرش

 .دیرا محکم به کف دست نفس کوب
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 مهمان کرد: یلبانش را به لبخند زین نفس

 

برو بزار منم بخوابم که مغزم  ریمنتظرم باش! حاال هم شب بخ اطیپس ، فردا هفت صبح تو ح-

 سلول هاش سوخت از بس درس خوندم!

 

 

*** 

. و سپس به سمت مادرش که در آشپزخانه  دیبرداشت و آن را بو کش زیم یرا از رو یبیس نیآرم

 کردن بود، رفت:دم  یمشغول چا

 

 بر مادر گرام! ریسالم و صبح بخ-

 

 ...ریسالم پسرم، صبحت بخ-

 

 هنوز خوابن؟ نم،یب ینفس و آرش عنق رو نم-

 

 !کننیدارن با هم ورزش م اطینه مادر... تو ح-
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 :دیچشمانش را گرد کرد و با تعجب پرس نیآرم

 

 با هم؟ نفس و آرش؟؟!  کنن؟یدارن ورزش م-

 

 زد: یاز سر خوشحال یندخانم لبخ پروانه

 

 کردن...؟ یآشت یک دونمیکر با هم خوب شدن! نم طونی... گوش شنیآره آرم-

 

 

*** 

 

-1....2...3....4....5.... 

 

 ! مییدو یرا م اطیدور، دور ح 5خب نفس حاال -

 

 شنهادیپ نی... من غلط کردم اگهیموقع ها گذاشتن د نیآقا جانه من... غلط کردم رو  واسه هم-

 رو دادم! جونم در اومد... 
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 !نمینکن... بدو بب ینه نه... تنبل-

 

 

 نفس و آرش به سمت او برگشتند: ن،یآرم یصدا با

 

 سالم بر ورزشکاران پر تالش! -

 

 تکان داد و گفت: یدست نفس

 

 سالم داداش... -

 

 گفت: نیزد و رو به آرم یلبخند زین آرش

 

 ...ای... توام بری... صبح بخنیسالم آرم-

 

 باال آورد و گفت: میتسل یدستانش را به نشانه  نیآرم
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ناظر ورزشتون باشم!  تونمیم دیکنیاصرار م یلیبخورم!  البته چون خ بمویس دمیم حیمن ترج-

 !دیحاال هم شروع کن

 

 خودتو دکتر! یکنیخسته م-

 

 ...نمیحرف نباشه نفس... بدو بب-

 

 کردن آنها گرفت: تیبه اذ میتصم زین نیکردند و آرم دنیو نفس شروع به دو آرش

 

 یقدت خجالت نم نی... آرش... دادا تو از ادوعهیتر م عینفس درست بدو... الکپشت از تو سر-

دختر؟  یتبس یچرا اونجور تویتند تر بابا... نفس بند کتون کمی  ؟یدوعیکوتوله ها م نیا نیع یکش

منو  دیآرش تو چرا گرمکن سفجمعت کنه؟  ادیب یک یش نیپات پخش زم ریکنه ز ریاالن گ

ازت  یناسالمتی سن یدیپوش ینفس تو چرا صورت یشه کشتمت...! او فیاالن کث یدیپوش

 گذشته!

 

 گفت: یبلند یسنش حساس بود، با صدا یکه به شدت رو نفس

 

 ! یــــــــی... وایی... آی... اویطلبت آقا آرم یپس گردن هی-
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 شیو خواست راهش را کج کند که پا دیکش یفیضع غیج شیپا یجلو یزیمارمولک ر دنید با

 حس کرد.  شیرا در آرنج و مچ پا یپرت شد. درد بد نیزم یخورد و رو چیپ

 :دیپرس یو آرش به سرعت خود را به او رساندند.  آرش با نگران نیآرم

 

 نفس؟ یشد یچ-

 

 ... یپ...پا...م...پام.... آ-

 

 او در رفته است.  ید که مچ پانفس شد و متوجه ش یپا یمشغول وارس نیآرم

 

 سادس! یدر رفتگ هی... ستین یزیچ-

 

 :دیکش غیبا ترس ج نفس

 

 !ترسمینه... من م-

 

 دست نخورده اش را به سمت آرش پرت کرد: بیس نیآرم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 58 

 ...رشینکنه! خودتم سفت بگ داریمردم رو ب غاشیبزار تو دهنش تا با ج نویا-

 

 به التماس افتاد: دید نگونهیرا ا طیکه شرا نفس

 

 نیبگو... ا نیآرم نیبه ا یزیچ هی... آرش ولم کن... تو ترسمیمن م نی... آرمدیترو خدا ولم کن-

 دکتره رحم نداره!

 

 لحظه اس... هینترس نفس... دردش -

 

را سفت  شیرا دهان او قرار داد و دست ها بیگذاشت و سپس س شیپا یسر نفس را رو ابتدا

 کینفس را در  یمچ پا یمعطل یب زین نیبا اشاره سر فهماند که آماده است. آرم نیگرفت و به آرم

ا ر یبود ناگهان درد وحشتناک ریدستان آرش اس نیحرکت چرخاند و آن را جا انداخت. نفس که ب

دادند، شل  یاحساس کرد و دستانش که تا آن زمان مچ دستان آرش را فشار م شیدر مچ پا

را از دهان او خارج  بیس عیهم افتاد. آرش که تمام حواسش به او بود ، سر یشدند و مژگانش رو

 گفت: نیرو به آرم یکرد و با نگران

 

 نفس از حال رفت! ن،یآرم-

 

 تو خونه... مشینخورده ضعف کرده... بلندش کن ببر یزی... چون چستین یزیچ-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 59 

کاناپه دراز کردند. پروانه خانم  یبه کمک هم نفس را به داخل خانه بردند و او را رو نیو آرم آرش

 گفت: یصورتش زد و با نگران ینفس، رو دنیبا د

 

 شده؟؟ ی... نفس چنیخدا مرگم بده... آرش... آرم-

 

 خطاب به مادرش گفت: نیآرم

 

 اریبراش ب یزیچ هیحال شده...  یب کمی! میمامان... پاش در رفته بود جا انداخت ستین یزیچ-

 بخوره...

 

جان گرفت و سپس غرغر کنان  یآورده بود کم شیکه مادر برا یپس از خوردن آب پرتقال نفس

 گفت:

 

 امتحان مهم دارم... هیحاال من چطور برم دانشگاه؟ امروز -

 

 زد و گفت: یطانیلبخند ش نیآرم

 

 دانشگاه...! رسوننتونیم کشنیآقا آرش زحمت م-
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 اعتراض کنان گفت: آرش

 

 کردیدختر حواسشو جمع م نیا یزدیکم حرف م کمیشد...  ینجوریتوعه که نفس ا ریتقص-

 درست بدوعه!  خودت برسونش...

 

 !مارستانیبرم ب خوامی... من مرینخ-

 

 برم شرکت! خوامیمنم م-

 

 گفت: یبا ناراحت نفس

 

 !رمیم ایمیکارتون من با س یپ دی! واقعا که! شما برمیدو تا داداش دار میدیما رو باش پز م-

 

 :دندیپرس کصدایو آرش  نیآرم

 

 ا؟؟یمیس-

 

دنبالم منو هم ببره... از شما دو تا نره غول واسه من  ادیب گمی... مادیم نیدوستمه... با ماش-

 !شهیگرم نم یشیآت
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 گفتند: کصدایکردند و  یآرام یخنده  نیو آرم آرش

 

 !تیترب یب یدختره -

 

*** 

 

 "بعد کسالی "

 

 

 زیم یغذا رو یظرف ها دنیخانه را پر کرده بود. نفس که مشغول چ یخوش فسنجان فضا عطر

 تنخیبلند خطاب به مادرش که در آشپزخانه مشغول ر یو سپس با صدا دیکش ییبود،با لذت بو

 خورشت در ظرف بود، گفت:

 

 !کنهیم ونهیمامان؟! آدمو د یچه کرد-

 

 یکه آن را رو یزد و سپس ظرف به دست از آشپزخانه خارج شد و در حال یخانم لبخند پروانه

 گفت: دادیقرار م زیم
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 واسه شام.  انیتوام برو باال به داداشات بگو ب ارم،یمن تا برم برنج رو ب-

 

 گفت: یاش گذاشت و با احترام نظام قهیشق یانگشتانش را رو نفس

 

 چشم قربان!-

 

بعد بهمراه آرش که دست بر کمر گرفته بود و  قهیسالن رفت. چند دق یسپس به سمت پله ها و

 آمد.  نییاز پله ها پا دیکشیم ازهیخم یو هرازگاه دادیرا ماساژ م شیکه چشم ها ینیآرم

بر چهره نشاند و رو به پسرانش  یساختگ یشل و پل آنها اخم ی افهیق دنیپروانه خانم با د 

 :دیپرس

 

  ن؟ینگ برگشتچتونه شماها؟ مگه از ج-

 

 گفت: طنتیکرد و با ش یدست شیجواب پ یبرا نفس

 

 یتا کمر خم شده بودن رو نقشه ها شونیجنگ کجا بود مادر من؟  اول رفتم سراغ آرش خان! ا-

 سیبهش بگه رئ ستین یکینداشته باشه!  ینکرده مشکل یکه خدا کردندیم یساختمان و وارس

 کار ها؟ نیشرکت و چه به ا

 کس جز خودشون اعتماد ندارن! چیبه ه شونیا منتها
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 زنمیمن صداش م یداشتن . حاال ه فیدر خواب ناز تشر شونیبگم از پزشک خانواده! که ا اما

داد که  ' یهوم' یندا هیکه  شدمیکم کم داشتم نگران م گهیشده بود! د هوشیانگار تو خواب ب

 ن،یرایاصال به ذهنتون فشار ن بخوابن؟ یمثل خرس قطب شونیباعث شده ا یزندس!  حاال چ یعنی

 خوردهی! ستنیعمل انجام دادن! باالخره همه که مثل نفس خانوم ورزش کار ن هیامروز  خان نیآرم

 افتن! یشل و پل م کننیکار م

 

 

.  دادندیبار خواهرشان گوش م طنتیش یبه صحبت ها یحوصلگ یبا ب نیبا لبخند و آرم آرش

 کرد و گفت: ینفس کالفه شده بود، اخم  یپروانه خانم که از پر چانگ

 

 حرف نزن! نقدریدختر... ا نیبش ریبگ ایب-

 

و  دیپر کش طنتنشیها  و ش یتمام شلوغ کار یلحظه ا یبود برا یکه به شدن دختر زود رنج نفس

 گفت: یبا ناراحت

 

تا  دیمنتمو بکش ستمیوا دی! باارمیسکوت حوصله سر بر در ب نیشما رو از ا خوامیمن که م فیح-

 !یدو کالم باهاتون حرف بزنم، اونم با وقت قبل

 

 برنج بکشد گفت: شیتا برا دادیکه بشقابش را به مادرش م  یکرد و در حال یتک خنده ا آرش

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 64 

 ما رو بخندونه! نیا نکهی... مگه اگهیبزار حرف بزنه د ؟ینفس خانوم ما دار نیبه ا کاریمامان چ-

 

 غرغر کنان گفت: نفس

 

 مهندس! گنیبه درخت م نیا-

 

 لبخند بر لبش نشاند و اضافه کرد: نیبار آرم نیا

 

 نفس! یاریماشاءاهلل از زبون کم نم-

 

 را گرفت : نیحرف آرم یادامه  رتیخانم با ح پروانه

 

 !!!؟؟یاریکه! دختر تو نفس کم نم کنهیهم تند و پشت سر هم جمله ها رو بهم وصل م نقدریا-

 

 !ارم؟ینفس کم ب ی... واسه چگهیخودم نفسم د-

 

.  پروانه خانم همانطور که دندیآخر نفس خند یجمله  دنیو پروانه خانم با شن نیو آرم آرش

 ادامه داد: دیخندیم
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 ... باشم ها!ی... نزار... من جدقهیدختر... تو دو دق-

 

 رفت! یلیو یلیبودن رو ول کن مامان! از اون فسنجون بکش که دلم ق یجد-

 

 

سالن حاکم بود. پروانه  یبرخورد قاشق و چنگال بر ظرف ها بر فضا یکوت کردند و صداس همه

را  وانیل عیآمده باشد سر ادشی یزیکه چ ایگو د،یکشیدوغ را را سر م وانیکه ل یخانم در حال

 آورد و خطاب به دخترش گفت: نییپا

 

 نفس... یراست-

 

 با دهان پر پاسخ داد: نفس

 

 بعله...؟-

 

 نفس نشاند: یآرام بر بازو یکه صورتش را جمع کرده بود مشت یبا حالت چندش نیآرم

 

 ببند دهنتو از غذا افتادم! -
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 خانم رو به نفس کرد: پروانه

 

 !ادیب خوادیواسه کوثر خواستگار م گفتیم کردمیامروز با خالت داشتم صحبت م-

 

 سپس رو به آرش حرفش را ادامه داد: و

 

نداره... باالخره سال بهار در  ی... منم از عوض تو گفتم اشکالرهیجازه بگزنگ زده بود ازمون ا-

 ...گهیاومده د

 

تکان داد و  ی. آرش سردیو بدون آنکه جلب توجه کند دست از غذا کش دیپر نیاز رخ آرم رنگ

 گفت: کردیرا پنهان م شیکه غم صدا یدر حال

 

 اجازه نبود... خاله احترام کرده به ما... به یازیبله حق با شماست... سال بهار در اومده... ن-

 

. از دیو کالفه د شانیسوق داد و او را پر نیجمله مادرش نگاهش را به سمت آرم دنیبا شن نفس

 رو گفت: نیا
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 یهم دلش هوا یلیتره... خاله هم عجله داره ها! خ کیسالم از من کوچ هیچه خبره بابا؟ کوثر -

 !رهیزن بگ انیکرده واسه ک یعروس

 

 ...گهیسالشه... باالخره االن وقت خواستگار اومدنشه د 22دختر؟ کوثر  هیچه حرف نیا-

 

 هست؟ یخواستگار محترم چ نیخب حاال نظر خاله خانم راجب ا-

 

 به وضوح مشخص بود.  نیآرم یدر صدا خشم

 پاسخ داد: یرکیخانم با ز پروانه

 

 به من و تو چه؟ ان شاء اهلل خوشبخت شن!-

 

جواب آنها به خواستگار مثبت است،  نکهیجمله از مادرش به فرض ا نیا دنیبا شن نیآرم

و بدون تشکر از پله ها باال رفت تا خود را به  دیرا عقب کش ینتوانست جمع را تحمل کند. صندل

 اتاقش برساند. 

 

به کوثر  نیآرم یاز آرش همه از عالقه  ریغ دانستیو م دیرا د نیآرم یآشکارا یکه  ناراحت نفس

 با خبرند رو به مادرش گفت:
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 بشه؟ ونهیکه د یگیم نیا یمادر من! چرا جلو یگفتیبه من م یگوشه ا هیخب -

 

 بود، پاسخ داد: یا دهیو فهم تیخانم که زن با درا پروانه

 

اگه کوثر رو دوست داره  نیبگم، منتها تو رو خطاب قرار دادم. آرم نیبه آرم خواستمیاتفاقا م-

من  ...یبه من بگه برو واسه من خواستگار ادیب نه؟یبش یدیشه... دختره به چه ام قدمشیپ دیبا

فکر  نیبه معشوقش... آرم دنیعاشق شد قدم برداره واسه رس یبفهمه وقت دیمرد با هی رم؟ینم

! و خالت هم رهیواسه کوثر خواستگار نم یکس گهیچون همه از عالقش به کوثر خبردارن د کنهیم

 ...!رهیبه ازدواج بگ میتا تصم مونهیم شونیمنتظر ا

 

 

نفس را صدا زد  و انگشت حلقه اش را  کرد،یبه مادر و خواهرش نگاه م جیکه تا آن لحظه گ آرش

 نیآرم"که  دیبه قلبش کوفت و با نگاهش از نفس پرس یشینشان داد و سپس چند مشت نما

 "عاشق کوثر است؟

 

 نه خانم با خنده پاسخ او را داد:او زد و پروا یشیبه حرکت نما یلبخند نفس

 

 هشیخبر! دو ساله که دلباختشه!  در واقع دلباخته همن! از رفتار کوثر هم م یبعله خان داداش ب-

 !ستین نیبه آرم لیم یکه ب دیفهم
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باشد با  دهیرا شن یمهم اریخبر بس ایخانم سکوت کرد و در فکر فرو رفت. آرش که گو پروانه

 لبخند گفت:

 

 خان هم عاشق شدن! نیس آرمعجب! پ-

 

 مادرش گذاشت و گفت: یدستش را بر بازو دیکه مادرش را غرق در فکر د نفس

 

 مامان؟ ییکجا-

 

 آرش دوخت: ی قهیسرش را بلند کرد و نگاهش را به  یخانم با ناراحت پروانه

 

 ...نیآرش... اگه ما... کوثر رو واسه آرم گمیم-

 ؟یشی...تو ناراحت ممیکن یخواستگار

 

در  نکهی... او از اردیبگ دهیرا ناد گرانیتر از آن بود که بخاطر غم دل خودش،  د دهیفهم آرش

صدا خود را  یخبر بود، ب یبه کوثر ب نیآرم یمدت آنقدر در خود غرق شده بود که از عالقه 

 کردیبه چشمان او نگاه نم یبر لب نهاد و رو به مادرش که حت یشیکرد. لبخند نما یسرزنش م

 فت:گ
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 مامان به من نگاه کن...-

 

رنگ او سوق داد، آرش که  یآرش به چشمان عسل ی قهینگاهش را از  دیخانم با ترد پروانه

 اضافه کرد: دیمادرش را چشم در چشم خود د

 

 !شمیعنوان... تازه خوشحالم م چیبه ه-

 

مرگ بهار  یادآوریا بود دلش به درد آمد، ب دهیمهربان و فهم نقدریآرش ا نکهیخانم از ا پروانه

 لرزان گفت: یبغض کرد و با لب ها

 

 فدات بشم مامان... یاله-

 

 را صاف کرد: شیصدا دیکه جو را غصه وار د نفس

 

بزار مامان... انتخاب  نیرو با خاله پرو یصحبت کنم... شما هم قرار خواستگار نیمن برم با آرم-

 باشه با کوثر! منکه رفتم...

 

 ترک کرد. نیرا به سمت اتاق آرم زیبابت غذا کرد و م یسپس تشکر و
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*** 

 یکرده بود. مات و مبهوت نم ریدستانش اس نیتخت نشسته و سرش را ب یکالفه رو نیآرم

 دیشکیخجالت م یکه او عاشق کوثر بود ول یآمده... به راست شیپ تیچه کند از وضع دیدانست با

 سکه در قف دیدیم یاو کوثر را مانند پرنده ا د،یدیرا ناگوار م طیاز ابراز عشق به او... اما حاال شرا

شکست  نیرفت مسلما آرم یبرود، و اگر م ایباز شده و حق انتخاب دارد که بماند  شیبه رو

 . چند تقه به در خورددیکش یقیزد و نفس عم شیبه موها ی. کالفه تر از قبل چنگخوردیم یسخت

 یااو به هو دنیبا د نیباشد در را باز کرد و وارد شد. آرم نیاز آرم یو نفس بدون آنکه منتظر جواب

 گفت: یسر به سرش بگذارد با لحن سرد خواهدیباز هم م نکهیا

 

 نفس... حوصله ندارم... رونیبرو ب-

 

ه نفس ب یتوجه یاز ب یعصب نیجلوتر آمد. آرم یدر را بست و قدم نیتوجه به لحن آرم یب نفس

  تر برد:را باال شیحرفش، صدا

 

 مگه نگفتم...-

 

 !نیباهات صحبت کنم آرم یجد خوامیم-
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نفس اگر آن جلد پر از  یکالم او را پاره کرد. به راست سمانیشد که ر یغینفس مانند ت ی جمله

برادرانش  یدرد و دل ها یبرا یشنونده و مرهم خوب گذاشتیو شوخ خود را کنار م طنتیش

 . شدیم

 و زمزمه وار گفت:تخت نشست  یرو نیآرم کنار

 

 کرد؟ شهیم کاریچ نمیتو دلت بگو بب یهر چ-

 

 ریسرش را به ز  کرد،یم ینیدر دلش سنگ ینگران یآرش نبود، از طرف یبه سفت و سخت نیآرم

 گفت: یانداخت و با ناراحت

 

دوسش دارم...  دیفهمیتا م دادمیبه کوثر نشون م یخود هی دیاشتباه کردم نفس... حداقل با-

بخاطر من که ازم مطمئن  ندشویتونه آ یدختره و نم هیباالخره حق داره خواستگار قبول کنه! اون 

 به خطر بندازه... ستین

 کنم؟ من دوسش دارم... کاریچ دیبا حاال

 

 دارم! شنهادیپ هیمن -

 

 ؟یچ-
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روز  هیحاال ما  ش؟یگارخواست انیقراره ب یاون پسره ک یپرسم که خانواده  یمن از کوثر م نیبب-

 دی... شازارمیخودش م یکوثر. منتها انتخاب را به عهده  یخواستگار میریروز بعدش م هی ایقبل 

 رو!  چکدومتونیه دمیرو... شا ارویاون  دیتو رو قبول کرد، شا

 

 زد: یپوزخند نیآرم

 

من  ؟یبره خواستگار خوادیواسه من م یکه االن ک یفکر نکرد نیمنتها تو به ا هیخوب شنهادیپ-

که آرش  یدر صورت رمیاالن زن بگ تونمیبرادر آرشم... اون عشقشو از دست داده... مگه من م

 گه؟یم یهنوزم داغداره. .. مامان چ

 

 زد و با لبخند گفت: نیوجود ندارد، با دستش بر کتف آرم یمشکل نکهیمطمئن از ا نفس

 

برو زن  گمیزنم! اگه م یطمئن نباشم حرف نمم یزیها! من تا از چ ی! منو دست کم گرفتیآر-

منتها به روت  ،یتو کوثر رو دوست دار دونهیاز بابت مامان و آرش مطمئنم. مامان م یعنی،  ریبگ

 !اوردهین

 

 نگاه متعجبش را به نفس دوخت: نیآرم

 

 دونه؟یم ؟یچ-
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 زد و گفت: یقهقهه ا نفس

 

 !ییتابلو نقدری!  ماشاءاهلل ادونستنیهمه م یرازیاز آرش و خواجه حافظ ش ریخان! غ یبعله آر-

و گرنه  یاشتباه از تو بوده که تا بحال بروز نداد یول یدوسش دار دونهیدر ضمن کوثر هم م

 جفتتونم! دیعیضا

 

 :دیلب غر ریانداخت و ز ریخجالت زده سر به ز نیآرم

 

 !کنهیکوفت... مسخره م-

 

... حاال دور از دهیور کن آرشم خنگ بوده که نفهمخوب... با گمیبه خودت! راست م یکوفته قلقل -

قبول کرد هرچند  ی... اونم با خوشحالی... مامان از آرش اجازه گرفته واست بره خواستگاریشوخ

 که یوقت خواستگار هی مونهی... فقط منیحله آرم زی!همه چیشد تو عاشق شده باش یباورش نم

 هی دی! اما خودت! باکنمی. منم کت و شلوارتو انتخاب منیبا خاله پرو شهیمامان هماهنگ م اونو

.. کنار بزار. ندتیو خجالت رو واسه زن آ ای... حیبا کوثر که بفهمه عاشقش یداشته باش یبرخورد

بر خ هقبلش دعا به جون من کن ک یبخواب ول ریخواهرانه از من به تو! حاال هم بگ حتینص هی نیا

 خودم! یجالتبهت دادم داداش خ یخوشگل نیبه ا
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حل شده باشد.  یراحت نیبه ا زیشد همه چ ینشست، باورش نم نیآرم یلب ها یرو یمحو لبخند

 بود. در دهیند نگونهیرا ا نیبا دستانش صورت نفس را قاب گرفت. نفس هول کرد، تا بحال آرم

 اش نشاند! یو تپل دیسف یلپ ها یدو بوسه بر رو نیاش آرم یکمال ناباور

 گفت : طنتیبا ش کردیبه او نگاه م رهیچشمان متعجب نفس که خ دنیبا د نیآرم

 

 !گهید کردمیشروع م دیبا ییجا هیخجالت را بذار کنار؟ خب از  یمگه نگفت-

 

زد که پوست  نیمحکم از پس گردن آرم یا دهیو سپس کش دیدست بر گونه اش کش نفس

 گفت و نفس با خنده گفت: یآخ بلند نیمهمان کرد! آرم یرا به سرخ دشیسف

 

 یچرا منو تف مال ندتم؟یبزار کنار! من زن آ ندتیرو واسه زن آ ای! من گفتم حوونهید یآر-

ت بزرگ شده خجال یگفتیم یکرد یمنو بوس نم نکهیبرو به اون کوثرت بچسب! نه به ا ؟یکنیم

دو تا ماچ   ،یکیواسم نه به االن که نه  یزد یبوس ناقابل رو هوا م هی دیبه ع دیع کشم،یم

 !میرا واقعا احساس کرد رییتغ ایلپم!  خدا تو یچپونیم

 

 کرد! یاو را همراه زیخنده اش به هوا پرتاب شد و نفس ن کینفس شل یاز حرف ها نیآرم

 

خواهر و  یخنده  یبود، آرش از صدا دهیچیدر سالن اتاق ها پ نینفس و آرم یخنده ها یصدا

که پخش  دیرا د نیرفت. در را باز کرد و نفس و آرم نیزد و به سمت اتاق آرم یش لبخندبرادر

 .دنشیاز بلند خند دیاو خود را کنترل کرد و خجالت کش دنیبا د نیشده بودند، آرم نیزم
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باشد از جا بلند شد و به سمت  میآنان سه یدر شاد خواهدیم زیآرش ن دانستینفس که م اما

 داد خطاب به آرش گفت: یکه گونه اش را نشان م یآرش رفت و در حال

 

دو تا! اونم نه رو هوا! صاف تو لپم!! خاک تو  ،یکیمنو بوس کرد! اونم نه  یآرش؟ آر شهیباورت م-

 !کنهیم یسر چه ذوق

 

 زد و سپس با تعجب گفت: یآورد لبخند یحرف زدن در م نیکه نفس ح ییاز اداها آرش

 

 اشتباه گرفته! گهید یکیتما تو رو با و بوس؟ ح نینه بابا... آرم-

 

 گفت: یبه تند نینفس و آرش بلند شد و آرم ی قهقهه

 

 ها! یکنیم تینفس... خوب اذ یاو-

 

 !یباحال یلینگو... آرش خ یچی... هیآر یوا-

 

 ! ی! اسممو درست بگو... فعل نفیکوفت و آر-

 

 !کمیباشه! خجالت بکش  نیسنگ دیبا کمی! دوما داماد ینه و نفس یاوال نف-
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برداشت  یقدم نیبرساند و سپس به سمت آرم انیرا صاف کرد تا خنده اش را به پا شیصدا آرش

 نگاه کرد و گفت: نی. با محبت به صورت آرم

 

 ...نی... خوشبخت بشگمیم کیتبر-

 

 نگاه خجالت بارش را به او دوخت و با شرمندگی گفت: نیآرم

 

 نوکرتم داداش... ببخش بهرحال!-

 

 آرش برادرانه او را در آغوش گرفت... و

 

 

 

*** 

 

 :رفتیبه آن طرف م نطرفیکه کت آرش را به دست گرفته بود، غرغر کنان از ا یدر حال نفس
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 یردتنت ک کهیکتو بپوش... اون نیا ریبگ ای... آرش ب؟یحاضر نی... آرمگهید دیاه... مامان زود باش-

 زشته!

 

 آمد : رونیکرد از اتاق ب یرا مرتب م راهنشیپ ی قهیکه  یدر حال نیآرم

 

 چه خبرته نفس؟-

 

 !ینیرینه ش میها! هنوز نه گل گرفت یسرت داماد ریخ ؟یدی... چقدر لفتش مگهیبدو د-

 

 خانم کش چادرش را دست گرفت و آنرا به سر انداخت: پروانه

 

 مادر...  میبر-

 

 . دیکتش را تن زد و نفس شالش را به سر کش نیآرم

 برگشت: ییرایبعد از آنکه با ادکلنش دوش گرفت به سالن پذ زین آرش

 

 نفس کتم کو؟-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 79 

 آن برداشت و به سمت آرش گرفت: یبه سمت مبل سالن رفت و کت را از رو نفس

 

 ... ایب-

 

 گفت: یگر یبه او انداخت و با موذ ینگاه آرش

 

 امشب؟ هیعروس گمینفس م-

 

 متعجب از سوال او پاسخ داد: نفس

 

 نه چطور؟-

 

 فت:گ دادیاو را نشان م یکه با دستش سرتاپا یبه او انداخت و در حال نییاز باال تا پا ینگاه آرش

 

 !گهید هیخواستگار هیچه خبره؟  کنهیآدم فکر م یدیبه خودت رس نیآخه همچ-

 

 کرد: یکوتاه یکه متوجه منطور او شده بود، خنده  نفس

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

 میتصم رهیرد کرده... امشب خدا بخواد صحبتها بگ شبشویخبر! کوثر خواستگار د یجناب ب-

 دو کالغ عاشق خونده بشه تا در عطش عشق هم نسوزن!  نیا نیب تیمحرم غهیص هی میدار

 

 به مادرش انداخت: ینگاه آرش

 

 د؟یکنیآره مامان؟ امشب محرمشون م-

 

 ت:تکان داد و گف یخانم سر پروانه

 

 !ابونیتو خ رنیبهتره... حداقل بتونن دست همو بگ ینجوریآره مادر... ا-

 

او و بهار خوانده شد افتاد. آخر  نیکه ب یتیمحرم غهیاش از بهار و ص یروز خواستگار ادیبه  آرش

 غهیبه ص یرا راض ثمیم ییدا یپر معن یهرچند ساده ول یجمله  نیآن روز هم پروانه خانم با ا

 کرد.  تیمحرم

 آمد : رونینفس از خاطره ها ب یصدا با

 

 ... نصف شب شد!گهید میبر-

 

*** 
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دود  یکردند وارد خانه شدند. پروانه خانم اسفند یرا مسخره م نیکه آرم یو آرش در حال نفس

لبالب پر از اشک  یکه چشمانش از غصه و شاد یکرد و آنرا دور سر فرزندانش چرخاند.  و در حال

 آرش گفت :بود رو به 

 

 یدلخوش هی. االن حداقل میتو نبود حاال حاالها تو غصه بود تیبده مادر... اگه رضا رتیخدا خ-

 ! نیسامون گرفت تونیکیدارم که 

 

 زد و پاسخ داد: ینیلبخند غمگ آرش

 

 ... ان شاء اهلل که خوشبخت بشن... نیشما لطف کرد تیمن نبود... نها یبه اجازه  ازیاصال ن-

 

 چرخاند: نیسپس نگاهش را به سمت آرم و

 

 ... یشیکه باهاش خوشبخت م دونمیمواظبش باش... م یلی... خهیکوثر دختر خوب-

 

کرد. پروانه خانم به قصد خواب سالن  یلب تشکر ریانداخت و ز ریبا خجالت سرش را به ز نیآرم

که  یش برداشت در حالسر یرا ترک کرد و خواهر و برادران با هم تنها شدند. نفس شال از رو

 گفت: نیگرفته بودند با خنده رو به آرم یرا به باز شیانگشتانش موها
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! هرچند من به کوثر سفارش کردم شهیشروع م ی... از امشب اس ام اس بازنیخب آقا آرم-

 ینیبش نجایا نکهیا ی! حاال هم به جایبخواب یبده که بتون تیشب رضا 2 گهیحالتو بکنه، د تیرعا

 بگو! ریبرو به عروس خانم شب بخ یرنگ عوض کن یو ه

 

نفس جواب پس دهد آرام از  یها یگوشیبه باز دیبا ندیبنش گرید یدانست اگر کم یکه م نیآرم

 یبود که صدا دهیگفت و به سمت پله ها رفت. هنوز به پله ها نرس یریجا بلند شد و شب بخ

حفظ ظاهر  یاما برا ستندیاز ته دل ن دانستیکه نفس م ییآرش بلند شد. خنده ها یخنده 

 کارساز بود!:

 

 

 ؟یبد امیپ یدل یخوایجا مونده! نکنه م تی! گوشنیها آرم یعاشق-

 

 گفت: داشتیمبل برم یعسل یرا از رو یکه گوش یعقب گرد کرد و در حال نیآرم

 

 ...دیسربه سر من بزار ی! حاال شما هستمی... من که هول اس دادن ندینیبب-

 

 !یرد گم کن یخواست دونمیها... من که م ستیما گوشامون دراز ن یآر-

 

 کرد و روبه نفس گفت: یتک خنده ا آرش
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 نده دختر! بزار راحت باشه... خونه خودشه! ریامشب رو به دامادمون گ هی-

 

 یبرا یبلند خنده اش مزاحمت یدهان گذاشت تا صدا یکه منظور او را گرفت، دست رو نفس

 نکند: جادیمادرش ا

 

بهت بدم... رختخواب! لحاف و  یخوایم یجون... هر چ نیها... آرم یگیآرش... راست م یوا-

رو هم از خودت  نجایا یول شهیمادر زن و خود آدم نم یجا خونه ا چیتشک... بهرحال درسته ه

 بدون!

 

 نفس را یشد با تکان دادن سر از آرش، منظور حرف ها یاو نم یکه متوجه حرف ها نیآرم

 او به خنده افتاده بود پاسخ داد: یجی.  آرش که از گدیپرس

 

! آدم گهید یخب تو االن متاهل ؟یفهم یهوا رو نم نیکه منظور ا یآخه تو چطور دکتر شد-

بعد از تو اونجا رو بکنه  کشهیمونه ! نفس داره واسه اتاقت نقشه م یمتاهل هم که خونه باباش نم

مگه نه  یخونه حکم مهمون رو دار نیعت از امشب به بعد تو ااتاق ماکت ها و پروژش! محض اطال

 ا؟هو

 

 !یخب خوشم اومد خوب ملتفتش کرد یجون! ول نیآرش یهوا خودت-
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 گفت: رتینفس و آرش با ح یمتعجب از حرف ها نیآرم

 

  ن؟یهست یک گهیشما ها د-

 

 رو به آرش گفت: نفس

 

 گرفته! زمریمرغا شده آل یقاط یجون! داداشمون از وقت نیآرش یوا-

 

 ی...هادینکن! بدم م لشیبه مونث تبد یمسخره کن ینفس صد دفعه گفتم اسم منو خواست-

نفس  نمیا ایمن آرش آر ادینم ادتیاگه  نیآرم یواسم! او کنهیجون م نیجون آرش نیآرش

 اومدم... بعد تو... ایباهم! اول من دن می.  خواهر و برادراستیآر

 

 آمده کالم آرش را قطع کرد: شیپ یز بحث هاکالفه ا نیآرم

 

 !ریبابا... من برم بخوابم تا نمردم از دستتون... شبتون بخ نیکرد وونمیماشاءاهلل زبون! د-

 

د از جل زیداد و چشمانش را بست، نفس ن هیمبل تک یآرش سرش را به پشت ن،یاز رفتن آرم بعد

 گفت: یآرام یکه گذشت آرش با صدا یخارج شد و به او نگاه کرد. کم طنتشیشوخ و پر از ش
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 فاتحه هی یایافتادم... م یخودم م یروز خواستگار ادیبهار افتادم نفس... همش  ادی یلیامشب خ-

 م؟یبراش بخون

 

 آرش، دستان اورا گرفت و محکم فشرد: یمتاثر از حرف ها نفس

 

 ... حتما...یحتما داداش-

 

 

*** 

تا به قطعه  زدیسوزاند... آرش در سکوت در گورستان قدم م یاستخوان را م یسرد زمستان یهوا

بهار پا به  دنید یبرا یکه روز دیگنج یذهنش نم ی لهیدر مخ چگاهیمورد نظرش برسد.  ه ی

 بگذارد.  ییجا نیچن

 نشسته بر سنگ یزانوانش نشست.  برف ها یو سپس رو ستادیبهار ا یابد یبعد کنار خانه  یکم

بغض به  اه،یسنگ س یرو "وایبهار ش" ینام حک شده  دنیقبر او را با دست کنار زد و با د

سنگ قرار داد.  یبود را بر رو دهیبهار خر یکه برا یخکیچنگ انداخت. شاخه گل م شیگلو

 خانه شان بود. یخک هایبهارش عاشق م

 سنگ قبر حرکت کردند: یرو زده اش، نوازش وار خیدستان  یاز خواندن فاتحه ا پس

 

 یلیباال... دلم برات خ نیا زنمیم خیهوا چه سرد شده؟ دارم  ینیبیم ؟یخانوم یسالم بهار... خوب-

م... ه ی... کنار هم... باهم... برایبود شمیکاش بازم پ دم؟یچشاتو ند هیک یدونیتنگ شده بهار... م

 ...میکردیم یزندگ
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 گونه اش را کنار زد و ادامه داد: یسرخورده رو یاشک ها قطرات

 

 یلیخ یگفتیم شهیهم ادتهیبا کوثر نامزد کرده...  نینه...آرم ای یدونم خبر دار ینم یراست-

رطرف ب تیحاالکنجکاو ؟یحاال جوابتو گرفت شه؟یم یخجالت نیآرم نیزن ا یک نمیدوست دارم بب

 شد خانوم خوشگله؟

 

 :گفت یگرفته ا یگرفت و با صدا یاش را با دستمال کاغذ ینیحرفش شد. ب یمانع ادامه  عطسه

 

 غلط نکنم سرما خوردم بهار...-

 

 زنگ تلفن همراهش رشته کالمش را پاره کرد: نباریا و

 

 جانم مامان؟-

................- 

 .دیخوبم نگران نباش-

.......................- 

 .خورمیم شمهیقرصم پ کنهیچشم اگه احساس کردم قلبم درد م-

...............................- 
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 خونه... گردمیمامان جان خودتو ناراحت نکن من االن کنار بهارم. کارم تموم شد برم-

..............................- 

 

 

 از قطع تماس رو به بهار گفت: پس

 

ه واس یدل نگران مینی... پدر بشم... ببی... مادر بشیکه عمرت قد نداد بمون فی... حگهیمادره د-

 که نشد... فیبهار... ح گهیآخه؟ نشد د هیبچه چطور

 

 

*** 

 در مقابل منزل نفس ترمز کرد: ایمیس

 

 .میدیخب دختر رس-

 

 برگردم خونه؟ یبرف چطور نیبده... مونده بودم تو ا رتیخدا خ یوا-

 

 کنن؟یم کاریپس اون دو تا داداشات چ-
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 بهش زحمت بدم! ادیدل تنگ نامزدشه ! دلم نم بی...! بزرگه هم عجیکه رفته نامزد باز کهیکوچ-

 

 ... راهشون دوره؟گهینامزدش د شیخب دل تنگه بره پ-

 

 ...ششیدور... هر چند االن آرش رفته پ یلیآره خ-

 

 !ینامزد باز دهیم ی! آخ که چه حالگهید دنشیمگه؟ بعدشم داداشت رفته د کننیم یکجا زندگ-

 

 آرش پاسخ داد: یآمده برا شیپ طیاز شرا نیغمگ نفس

 

 رونیچون صبح از در زد ب شش،یرفته پ گمیم نکهیتصادف فوت کرده... ا هی ینامزد برادرم ط-

هنوز  دی... شاگردهیبعد برم نهیشیاونجا چند ساعت م رهیم یبهشت زهرا... وقت رهیگفت م

 برنگشته باشه...

 

 نیبود و هم یبه شدت احساسات یبغض کرد. او دختر ینفس از ناراحت یحرف ها دنیبا شن ایمیس

ه او ب یشود. نفس تکان رهیخ یبه نقطه ا یاز ناراحت ،ییحرف ها نیچن دنیبا شن شدیامر باعث م

 که در خورد بود داد و گفت:
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 دختر؟ ییکجا-

 

... یکردم... گفتم رفته نامزد باز ییداداشت... منو باش چه فکرا چارهیدلم سوخت نفس... ب یلیخ-

 ؟ینگفت یزیچ مونیسال دوست هی نیپس چرا تو ا

 

اعتمادمو جلب نکنه از داخل خونمون واسش  یمن، تا کس یجان ول ایمیس گمیببخش که رک م-

 سال!! هیبهت اعتماد کردم ظرف  بی! عجیمرحله رد شد نیخب تو از ا یگم... ول ینم یزیچ

 

 د:کر یتک خنده ا ایمیس

 

 پس بنده مورد اعتماد نفس خانوم واقع شدم!-

 

 بعله...چه جورم!-

 

 او گفت: دنیدر متوقف شد. نفس با د یآرش جلو نیماش نیح نیهم در

 

 کنار بهار... موندیگفتم تا االن برنگشته؟ مطمئنم اگه هوا سرد نبود بازم م یدید-

 

 به داخل رفت: دارشانیآرش انداخت که با باز شدن درب خانه توسط سرا نیبه ماش ینگاه ایمیس
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 داداش بزرگت بود؟-

 

 آره آرش بود...-

 

*** 

 صحبت یبا کس ایکه گو دیمضطرب مادرش را شن یدر سالن را باز کرد و وارد خانه شد. صدا نفس

 :کردیم

 

 خدا بهش صبر بده.-

.......................- 

 اش... حاال حالش چطوره؟سخته داد دونمیم-

.......................- 

 سوسن بمونم... شیخونتون پ امیپس من امشب م-

......................- 

 دنبالم. ایب 6باشه پس ساعت -

.....................- 

 خداحافظ. -
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به  زیاز قطع تماس، پروانه خانم بدون آنکه متوجه نفس شود به سمت آشپزخانه رفت. نفس ن پس

 دنباله او روانه شد تا از موضوع مطلع شود:

 

 سوسن بد شده؟ ییحال زندا-

 

 خدا! ای-

 

 گشتیکه به سمت نفس برم ی. در حالدیخورد و ترس کهینفس،  یصدا دنیخانم از شن پروانه

 گفت:

 

  ؟یاومد یدختر... تو ک دمیترس-

 

 ...دیمنتها شما متوجه نشد شهیم یا قهیپنج دق-

 

 کنم؟ یسکته م یگ ینم ییهو هی  ییها هی-

 

 شده؟ یدور از جون مامان... حاال چ-
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بهار رو کرده حالش بد شده بردنش  االتیسوسن دوباره فکر و خ ییزندا شبیآره... د-

 ...ششیخواست امشب رو برم پ تیی... امروز ظهر مرخص شده. دامارستانیب

 

 د؟یمونیشب رو م یعنی-

 

 آره مادر...-

 

 آرش کو مامان؟-

 

 سالم کرد و رفت تو اتاقش... هیاومد  یوقت کردم،یداشتم تلفن صحبت م-

 

 اضافه کرد: یسپس با ناراحت و

 

... واسه نهار هم شهیم ینجوریا ادیرفتارش عادت کردم نفس... هر وقت از سرخاک بهار م نیبه ا-

 ...شهیم یعصبان دونمیکنم م یصداش نم
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*** 

 

که پتو  یدر حال نیورود را به شخص پشت در صادر کرد! آرم یتقه به در خورد و آرش اجازه  چند

 به دست داشت وارد اتاق شد و رو به آرش گفت: یو بالشت

 

 بخوابم؟ نجایمن امشب ا شهیکه رفت بخوابه، م شهیم یربع هینفس -

 

 انداخت: نیبه آرم ینگاه آرش

 

 چرا اونوقت؟-

 

 هامون! یبچگ ادی... به ینجوری... همیچیه-

 

حواسش را به آرش جمع کند، چون امکان داشت که  یواقع نفس از او خواسته بود تا امشب کم در

 نداشته باشد... یخوب یاو امشب حال روح

 

 ... برو تو اتاق خودت بخواب...نیندارم آرم یمن حوصله خاطره باز-

 

 را ماساژ داد. شیکرد و گلو یبه دنبال آن سرفه ا و
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 آرش؟ یسرماخورد-

 

 !یبخوابم... البته اگه بزار خوامیخسته ام... م کمینه، فقط -

 

کنارت بخوابم. نه نگو  خوامی! فقط ممیدخترا دم گوش هم وز وز کن نیخوام که مثل ا یبابا نم-

 آرش! گهید

 

 ها! یکن یبخواب... سر و صدا و خروپف هم نم ریبگ ایباشه... ب-

 

 باشه بابا...-

 

 

*** 

شد. آرش مدام نام بهار را صدا  داریآرش از خواب ب یناله ها یبا صدا نیشب بود که آرم یها مهین

 پتو را یبه آرام نیبود. آرم دهیخود کش یو پتو را تا نوک سرش به رو  دیچیپیو به خود م زدیم

 یو از طرف سوختیاز عرق آرش گذاشت. آرش در تب م سیخ یشانیپ یکنار زد و دستش را رو

 داریحال خراب او به سرعت به سمت اتاق نفس رفت و او را ب دنیبا د نی. آرمدیلرزیشدت م به

اش را که در آن انواع و اقسام داروها و سرم و  یپزشک فیکرد و سپس به اتاق خود رفت و ک

 بود، برداشت.  یو فشارسنج پزشک یآمپول و گوش
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.  شاردفیرا بهم م شیو دندان ها کشدینفس م یبه اتاق آرش برگشت، متوجه شد که به سخت یوقت

 خارج کرد و فیاش را از ک یپزشک یگوش نیبود. آرم صیدر واقع عالئم تشنج در آرش قابل تشخ

رد. سرهم ک یبود. با عجله سرم نییشد و سپس فشار آرش را گرفت که به شدت پا نهیمشغول معا

که در دست داشت وارد اتاق شد و به  یکاسه آب سرد کینفس با دستمال و  نین حیدر هم

 رفت. نیسمت آرم

 رو به نفس گفت: کردیهمانطور که سرم را به دست آرش وصل م نیآرم

 

 .اریب ژنشوی.بعد برو اکس شیشونیکن بزار رو پ سیدستمال رو خ-

 

 یشانیپ یدستمال را در آب سرد فرو کرد و پس از چراندن، آن را رو نیآرم یطبق گفته  نفس

رفت و آن را کشان کشان به سمت آرش آورد و  ژنیذاشت و سپس به سمت کپسول اکسآرش گ

 یچند آمپول در سرم خال زین نیرا باز کرد. آرم ژنیاکس انیصورت او قرار داد و جر یماسک را رو

 آرش شد.   ی هیآن مشغول پاشو ازکرد و بعد 

 یاو بود با ناراحت یشانیپ یبه آرش انداخت و همانطور که دستش رو ینگاه یبا نگران نفس

 :دیپرس

 

  ن؟یآرم ادینم نییپس چرا تبش پا-

 

 گفت: دادیاز آب سرد قرار م یآرش را داخل لگن یهمانطور که پاها نیآرم

 

 ! هیچون تبش عصب-
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 ؟یچ یعنی-

 

ناراحته و اون باعث شده تب کنه... و  یزینشده... بخاطر چ ینطوریهوا ا یبخاطر سرد نیع یعنی-

آرش هم از حرف  یبرطرف شه. ناراحت یاون ناراحت دیبا ماراینوع ب نیبرطرف کردن تب ا یبرا

 معلومه... اون دل تنگه بهاره... زنهیکه تو خواب م ییها

 

 شش؟یپ ادیبهار ب دیکه با نهیمنظورت ا-

 

 !یزیچ نیهمچ هی-

 

 ...نیآرم ادیتونه ب یخب بهار که نم-

 

 ... تو نگران نباش..شهیمدت استراحت بهتر م هیو  یقو یدارو یسر هیبا -

 

*** 

 ینیچشمانش را باز کرد و متوجه سنگ یآمد و به آرام نییصبح بود که تب آرش پا یدم ها دم

 نیزم یکه هر کدام رو دیرا د نیچرخاند و نفس و آرم یصورتش شد. گردنش را کم یرو یزیچ

صورتش کنار  یتخت نشست و ماسک را از رو یرو یاند و به خواب رفته اند. به آرام دهیدراز کش

 رگش زده شده بود.  یشد که رو یچسب هزد و متوج
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 و نفس تا صبح به او مشغول بوده اند.  نیحالش بد شده و آرم شبیسخت نبود حتما د صشیتشخ

 اند و حاال دهیچند روز است نخواب ایآن دو که گو ی افهیق دنیبه آن دو نگاه کرد و از د یمهربان با

رت و نفس به صو نیرا که آرم ییلبانش نشست. پتو یرو یبه خواب رفته اند لبخند محو نگونهیا

د ز کنارنفس  یرا از رو دندیکشیو هرکدام آن را به سمت خود م کردندیاز آن استفاده م یاشتراک

 . دینفس کش یتخت خود را رو یمرتب کرد و سپس پتو نیآرم یو آن را رو

اه کوت یو پالتو دیسف راهنیو پ یشلوار کتان مشک دنید آرش حاضر و آماده با پوشبع یقیدقا

 به همان رنگ به سمت شرکتش خانه را ترک کرد. یو شالگردن یقهوه ا

 

 

*** 

نفس را فشرد، نفس  یگرم شوند، زنگ خانه  یتا کم دیمالیهمانطور که دستانش را بهم م ایمیس

 را برداشت: فونیآ

 

 .امیاالن م ستایوا ایمیس-

 نره نفس... ادتیکتاب -

 صبر کن اونم بردارم... قهیدق هی یآهان... خوب شد گفت-

 بستم! لیزودتر... قند-
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آمد  نییپا نیدرب خانه متوقف شد و به دنبال آن آرش از ماش یآرش جلو نیماش نیح نیهم در

اجازه گرفته بود تا به شهرستان برود و  دارشانیهفته را اکبر آقا سرا کی نیتا درب را باز کند. ا

 کند.  ارتیمادرش را ز

 شیپالتو بیانداخته بود و دستانش را در ج ریکه سرش را ز یدختر دیجد یچهره  دنیبا د آرش

 به سمت او رفت و گفت: کردیپا و آن پا م نیفرو برده بود و ا

 

 خانم؟ نیکار دار یبا کس-

 

 یرنگش به دو چشم عسل یاقوتیرش را باال آورد و چشمان س یمردانه ا یصدا دنیبا شن ایمیس

 گره خورد. 

 زد و گفت: یشناخت لبخند یکه آرش را م او

 

 دانشگاه... میسالم... بله من دوست نفس هستم... اومدم دنبالش بر-

 

بست به سمت در رفت و آن را باز کرد و  یرا م شیلنگ در هوا بند کفش ها کیکه  یدر حال نفس

 گفت: ندازدیب رونیبه ب یبدون آنکه نگاه

 

 شد...استاد... ری... دایمیس میبر-

 

 تمام رها کرد: مهیآرش حرفش را ن دنیبا د و
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اونوقت امروز صبح  یرحمت رو سر بکش قیکم مونده بود ر شبیتو؟ د ییمعلوم هست کجا چیه-

 نیتو خاک داداش... بب یزاریم یکشیتو آخر ما رو م ؟ید یواب نمتلفنتو چرا ج ؟یرفت یپاشد

 گفتم! یک

 

 گفت: ینگران باشد با مهربان نگونهیا دادیکه به نفس حق م آرش

 

 ...گهی... حالم خوب بود که رفتم دنمیتونم تو خونه بش یمن نم یدونیتو که م-

 

 ؟یکجا بود-

 

 شرکت...-

 

 کرد و گفت: ایمیبه س یسپس اشاره ا و

 

 ؟یکن ینم ینفس... معرف-

 

 یرا صاف کرد و قدم شیرا کنار گذاشت و صدا یکه متوجه شد حال آرش خوب است، نگران نفس

 تر رفت: کینزد
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 چرا! چرا!-

 

 اشاره کرد و رو به آرش گفت: ایمیسپس به س و

 

 !یمیجون، دفتر س نیآرش-

 

 گفت: ایمیبعد به آرش اشاره کرد و رو به س و

 

 جون! نیآرش ،یمیدفتر س-

 

 یبرا نام نیبه لب داشت. آرش که اصال از ا یطانیبا تعجب به نفس نگاه کرد که لبخند ش ایمیس

 یچشم غره ا بهیدختر غر کی یآمد،  آنهم جلو یمسخره کردن نامش از طرف نفس خوشش نم

 گفت: ایمیبه نفس رفت و سپس رو به س

 

 !طونیش نیمن آرش هستم. برادر بزرگتر ا-

 

 گفت: یآرام یزد و با صدا یلبخند محو ایمیس

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 101 

 هستم... ایمیمنم س-

 

 ! یخوشحال شییو از آشنا-

 

 گفت: یبه نفس انداخت و با دلخور ینگاه ایمیس

 

 ...رهینفس... د میبر-

 

 رفت و سوار شد. نشیبه سمت ماش یکوتاه یسپس با خداحافظ و

 : کردیم یباز شیا ناخن هاآشکار ب یبه نفس انداخت که با شلوغ ینگاه آرش

 

 ؟یزنیم هیحرفا چ نیدوستت! ا نیجلو ا یآبرومو برد ؟یدار سیدختر تو آسکار-

 

آرش تکان  یبرا یرفت دست یم ایمیس نیکه به سمت ماش یقدم از قدم برداشت و در حال نفس

 داد و گفت:

 

 خداحافظ... مواظب خودت باش!-
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*** 

 ا؟یمیس یسکوت گرفت ی... روزه گهیبزن د یحرف هی-

 

 !یآبرومو برد ؟یبود جلو داداشت زد ییو کوفت... نفس اون چه حرفا ایمیو درد... س ایمیس-

 

 کرد: یتک خنده ا نفس

 

 ی... آخه تو که نمگهیکنم د یشوخ کمی.  خواستم زدیحرف رو م نی!  اتفاقا اونم همیچه تفاهم-

حاال صبح رفته بدون خبر شرکت! منم  مرد،یداشت دور از جونش م شبید وونهید نیا یدون

 کنم. تشیخواستم اذ

 

 شده بود؟ یبال دور باشه... حاال چ-

 

 و البته لطف خدا زندس! نیمنو آرم یها یداریسرم و آمپول و شب ب ی! با کلیتب عصب-

 

 ن؟یآرم-
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 !گهیدو د یشماره  یداداش بزرگه -

 

  ؟یآهان... حاال چرا تب عصب-

 

 تم رفته سر خاک... بخاطر بهار...گف یدیند روزیمگه د-

 

 زد و به حالت غبطه گفت: ینیلبخند غمگ ایمیس

 

 خوش بحال بهار...-

 

 زد و گفت: ایمیبه سر س یضربه ا نفس

 

 !خوره؟ی... آدم به مرده غبطه موانهیاندر د وانهید-

 

 نفس؟ یدونیمن م یاز زندگ یتو چ-

 

و مادرت به رحمت خدا رفته... و خواهرت ازدواج کرده و  یکنیم یکه با پدرت زندگ نیفقط هم-

 !نیپسر داره. هم هی
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 !یدون ینم یچیپس در واقع ه-

 

 خوب بگو تا بدونم!-

 

 برات گفتم... یروز هی دیشا-

 

*** 

 ا؟یخانم آر-

 

 یمصطف دنیکه او را مخاطب قرار داد، به سمت او برگشت. با د یشخص یصدا دنیبا شن نفس

به سمت  یانداخت و دست نییبود سرش را پا یکه با او چند کالس همکالس ییسرمد دانشجو

شد و نفس از ترس  کیبه او نزد یقدم یکرد. مصطف میسرش تنظ یمقنعه اش برد و آن را رو

او را نشانه  گرانید یحرف ها لیو فردا ها س ندیهم بب کینزد نگونهیآن ها را ا ییدانشجو نکهیا

 :دیپرس یبه تند ردیبگ

 

 د؟یداشت یکار-

 

بود بدون مقدمه  یبه وجود آمده ناراض طیاز شرا زیکه متوجه شد او هول شده و خود ن یمصطف

 خواسته اش را مطرح کرد: ینیچ
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 .ارمیبراتون پس م یخواستم.  زود یمبحث امروز رو م یجزوه -

 

 کالسورش را به سمت او دراز کرد و دیبدون ترد نفس

 گفت: عیسر 

 

جه متو نه،یبب یخوام کس ی. نمدیهمه رفتن کالسور رو بهم بد یبعد از کالس وقت 4فردا ساعت -

 که؟ دیا

 

آنکه به او مهلت بدهد تا  یتکان داد و نفس ب یکه خوب منظور او را گرفته بود سر یمصطف

 بابت جزوه بکند، از او دور شد. یتشکر

 

 

*** 

 زیآو یاش را از تن کند. کتش را از رو یو روپوش پزشک دیبه صورتش کش یکالفه دست نیآرم

منتظرش  اطیح یآمد.  کوثر که در محوطه  رونیب مارستانیآنکه تنش کند از ب یبرداشت و ب

 او به سمتش رفت و نگران گفت: دنیبودبا د

 

 !ینجوریا یشیم ضی... مرنیکتت رو تنت کن آرم-
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 ...ستیسردم ن-

 

 ست؟یسردم ن یگیاونوقت م ادیداره برف م ؟یشد وونهید-

 

 ...می! برگهید ستین یعنی ستیسردم ن گمیم یوقت-

 

آهسته به دنبال او به راه  یبا قدم ها شیها ینسبت به او و نگران نیآرم یتوجه یاز ب ریدلگ کوثر

کنار او جا گرفت.  یدر صندل یحرف چیرا باز کرد و کوثر بدون ه نیماش یدر ها نیافتاد. آرم

 یبه سمت خانه  نیکه آرم دیشده فهم یط ریرا به حرکت در آورد و کوثر از مس نیماش نیآرم

 در حرکت است. آنها

 

 خونمون! یکه تو منو برگردون ومدمیراه رو ن نهمهیمن ا-

 

 ببرمت؟ دیپس کجا با-

 

 خونتون... دلم واسه خاله پروانم تنگ شده...-

 

 ... مگه من آژانسم تو رو ببرم؟نشیدلت واسه خاله پروانت تنگ شده خودت برو بب-
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 کوثر نشست: یدر چشم ها یاشک نم

 

 هان؟ ؟یکنیبرخورد م ینجوریکردم که باهام ا کاریتو چته؟ من چ نیآرم-

 

 و بلند گفت: دیبه فرمان کوب ضیبا غ نیآرم

 

 یآرش خونس تو خونه  یوقت ادیخوشم نم گمیبهت م یوقت یفهم ی... فقط نمینکرد یکار چیه-

 ؟یچند بار با رفتارات بغض تو گلوش انداخت یدونیم ؟یچ یعنی یما باش

  ،یبهم بچسب یه دیافته. نبا یخودش و بهار م ادیمن و تو کنار هم  دنیاون با د یفهم ینم چرا

 ؟یدیفهم ینگ زمیعز زمیعز

 

ا ب کردیکه با دستانش آنها را پاک م یصورت کوثر نشستند. در حال یاشک به نوبت رو قطرات

 گفت: یبیخشم عج

 

روز ها رو هم  نیفکر ا دیمن بهار زنده بود؟ بود؟ نه نبود!  پس با یخواستگار یاومد یوقت-

و ت ینداره ول یمشکل نکهیا یعنی نی. امی... در ضمن آرش خودش اجازه داد که ما عقد کنیکردیم

 لیکه نسبت بهت دارم، داره تحل یحرفات تموم احساس نی... با ایکنیم یرو ادهیز یدار گهید

 ...رهیم
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 پارک کرد، رو به کوثر با داد گفت: یبه طرز وحشتناک ابانیرا کنار خ نیترمز کرد و ماش نیآرم

 

 یخوام جلو یکه آرش نباشه... من نم ییکه هست... احساساتت رو بزار تو خلوت... جا ینیهم-

هار که قبول کنه ب ی... تا وقتفتهیفکر ازدواج ب که به ی... حداقل تا وقتیچیبه پرو پام بپ یاون ه

 هم وجود نداره... گهیمرده و د

 

 سپس بلند تر داد زد: و

 

 ؟یدیفهم-

 

که ناخن بلند انگشت  یطور د،یدر را کش ی رهیرا چنگ زد و با خشم دستگ فشیک یدسته  کوثر

زل  نیبه چشمان آرم از هرگونه احساس یخال یشود با لحن ادهیسبابه اش شکست! قبل از آنکه پ

 زد و گفت :

 

ر فک دنتیبخش یبتونم درباره  دی... اون موقع شاایهر وقت آرش به فکر ازدواج افتاد سراغم ب-

 !اقتیل ی... بیچشام محو ش یاز جلو خوامیاالن فقط ازت م یکنم... ول

 

 ابانی. به طرف خدیهم کوب یپرت کرد و در را به رو رونیبه ب نیرا از ماش فشیاندام ظر سپس

 بلند کرد.  یزرد رنگ یتاکس یرفت و دستش را برا

 فرمان گذاشت و چشمانش را بست. یرفتارش، سرش را رو یاز تند مانیپش نیآرم
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*** 

 

مالقات به او داده بود، گرداند  یآدرس آنجا را برا ایمیکه س یکوچک یچشمانش را در کافه  نفس

او،  دنیتکان داد. نفس با د شیبرا یدست دیکه نگاه او را سرگردان د ایمیکند. س دایرا پ ایمیتاس

 مورد نظر به راه افتاد: زیبه سمت م

 

 خودم! یمیسالم بر دفتر س-

 

 خودم! ژنیسالم بر اکس-

 

 زد و منو را در دست گرفت: یآوردند. نفس لبخند یدو دختر از جواب دادن کم نم هر

 

 ن؟ییپا میبنداز یچ-

 

 زشته... شنونیتر بحرف! صدامونو م واشی کمینفس -
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  ؟یتو چ یشکالت کیبا ک خورمیحرف ها رو... من قهوه ترک م نیول کن بابا ا-

 

 ...خورمیمنم همونو م-

 

 زد و گفت : یآنها دور شد نفس لبخند زیگارسون از م یوقت

 

 خب چه خبر؟-

 

 سر رفته... بیجچون دلم گرفته بود... حوصلم هم ع نجایا ییای... گفتم بیسالمت-

 

 چرا؟-

 

  داخلم خودم رو! سوزونه،یرو م گرانید رونمیندارم! ب میتو زندگ یدلخوش چیدلم تنگه نفس... ه-

 !ستمیمن اصال شاد ن یکه دارم، ول یبه پول و زندگ خورهیحتما حسرت م نهیبیمنو م یهر ک

 

 سرش را جلو آورد و آرام گفت: یبا ناراحت کردیم یکه با دست بندش باز یدر حال نفس

 

م ه ی. و اونقدرشمیواسه درد و دل آدم ها م یخوب یشنونده  فتهینگاه نکن! پاش ب طنتمیبه ش-

 نفهمه! یزیچ یدهنم چفتش محکم هست که کس
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 مهربان نفس انداخت و در دل با خود گفت: یبه چهره  یبا  چشمانش نگاه ایمیس

 

 "نفس! ییایم یبه نظر آدم قابل اعتماد"

 

 گفت: کردیم یکه با انگشتانش باز یو در حال دیلب کش یمکث زبان رو یاز کم پس

 

 !میمحکم کن مونویدوست دیاولش با-

 

 ؟یچ یعنی-

 

واسه هم  یدوستان خوب میو قول بد میبهم دست بد زیم نیکافه پشت ا نیتو ا نکهیا یعنی-

 ...میهم رو برمال نکن یاز هم گسسته شد راز ها مونیرشته دوست ینکرده روز یی. خدامیباش

 

 دستش را جلو آورد و گفت: نفس

 

 موافقم!-
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 فشرد و با لبخند گفت: یدستان گرم او را به نرم ایمیس و

 

 ببردش!  نیو زمان نتونه از ب نیباشه که زم یبه حد مون،یعمق دوست دوارمیام-

 

 زمزمه کرد: ینفس به آرام و

 

 !میاعتماد سواستفاده نکن نیو از ا میاعتماد کامل داشته باش بهم دوارمیمنم ام-

 

 هم لبخند زدند. یهر دو به رو وبعد

 

 ؟یناراحت باش ینجوریباعث شده ا یخب حاال چ-

 

بگم تا  خوامی... از برادرت، از خودت، از پدرت و حاال من میاز خانوادت برام گفت ییزایچ هیتو -

 سبک شم. کمیبلکه 

 

 ...شنومیم-

 

م عذاب میشدم که با وجود بسته شدن پروندش هنوزم تو زندگ یمرتکب اشتباه شیدو سال پ-

 !دهیم
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 :دیبا بهت پرس ایمیس ینگران از غصه  نفس

 

 ؟یزنیحرف م یاز چ-

 

 افتاد.  شانیصحبت ها نیب یآمدن گارسون وقفه ا با

 : دینگاه منتظر نفس را به خود د ایمیس

 

سالش بود ازدواج کنم  32که  کشیود، پدرم ازم خواست با پسرشرسالم ب 21 یوقت شیدو سال پ-

 ازدواج کنم تا روابطمون باهاشون محکم تر بشه.

منظورم جنس  ،یدوست بودم و نه دوست داشتم که با کس یتا اون زمون نه با کس من

 هم نبودم. در واقع اصال به ازدواج فکر یعاشق کس یباورت نشه ول دیمخالفه،دوست بشم.  شا

 تا تو شرکت پدرم مشغول شم.  رمیبگ سانسمویکردم. فقط دوست داشتم ل ینم

 

 تازه کرد و ادامه داد: ییگلو ایمیس کرد،ینگاه م ایمیمشتاقانه به س نفس

 

 ادیکه ازش خوشم ب کنمیباهاش ازدواج م یرو داد بهش  گفتم به شرط شنهادیپدرم اون پ یوقت-

شد که فرزاد به  نیبخاطر شرکتش از دست بدم. اونم قبول کرد و ا ندمویتونم آ یو گرنه نم

... راست و دهید یچند بار هیمنو  گفتیاون م یبودمش ول دهیاومد. من قبال ند میخواستگار

 عاشقم شده... گفتیم یدونم ول یدروغش رو نم
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 مکث ادامه داد: یسپس با کم و

 

 ییبایز یلیخ ی افهیق دیدوستم داره، شا که از خودش نشون داد، باورم شد که یبا رفتار-

رو  میحماقت زندگ نیکه فکر کردم دوستم داره بله رو بهش دادم و بزرگتر نیهم ینداشت ول

 مرتکب شدم!

 

 : دیناباورانه پرس نفس

 

 حماقت؟  نیبزرگتر-

 

. میراحت تر انجام بد مونویعروس یتا کارا میشد غهیحماقت! به درخواست پدرم ص نیآره!بزرگتر-

با  ،یعروس یماه عالوه بر جمع و جور کردن کارا 6 نیماهه بود و قرار بود تو ا 6 غمونیالبته ص

 ...میآشنا بش شتریاخالق هم ب

 

 آن روز ها چشمانش را بست تا بغضش سرباز نکند: یادآوریبا  ایمیس

 

 هیال بود... آشغ هی... اون ستین یفرزاد آدم درست دمیکم کم فهم یدو ماه اول خوب بود... ول-

... با هر زدیالس م ی... با هر زنکردیها شرکت م یآشغال به تمام معنا! تو انواع و اقسام پارت

هاش شرکت  یاز مهمون یکی یکه به درخواستش تو دمیفهم یرو زمان نای... ادیرقصیم یدختر
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 کنه؟یشرکت م ییها یشوهرم تو چه مهمون نمیگفتم بزار بب ینخواستم برم ول لی... اواردمک

 ان؟ یدوستاش ک

 

 :دیپرس یساکت شد. نفس با کنجکاو ایمیس

 

 خوب؟ ادامه بده...-

 

 یکه به راحت یباشه... آدم یآدم نیشد که شوهرم همچ یباورم نم دمیحرکات رو د نیا یوقت-

 بود... یها براش عاد زیچ نیتو اتاق...! جالبه که ا رفتیم یچشم من با هر زن یو جلو کردیمست م

اون شب نگاه چند  یدون یعشق و حال خودش بود... نفس تو نم ینداشت و پ یتوجه چیبه من ه

شده فرار  نینفر یالیچطور از اون و دونهینجس تر از خودش روم بود... خدا م یدوستا زتا ا

 خودمو به خونمون رسوندم... یکردم... چطور

 

را  طینفس که مح ست،یصدا گر یگذاشت و ب زیم یسخت سرش را رو یآن روز ها یادآوری با

بلند شد و به سمت صندوق رفت و پس از  یصندل یاز رو دینا مناسب د ایمیآرام کردن س یبرا

 نفر رو به آنها بود تا نیچند ی رهیبروند. نگاه خ رونیکمک کرد تا ب ایمیبه س زیحساب کردن م

 شاپ را ترک کردند.  یکافکه  یزمان

شاگرد جا  یصندل یرو زین ایمیو خود پشت رل نشست و س گرفت ایمیرا از س چییسو نفس

 گرفت. 

 ادامه داد: ایمیهنوز استارت نزده بود که س نفس
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 گذاشتم. اولش ونی! با پدرم در مغهیدر وقع همون فسخ ص یعنی... رمیگرفتم طالق بگ میتصم-

کرد و گفت که از  دییمنو تا یو اونم وقاحت حرف ها دیاز فرزاد پرس یوقت یکرد ول یباور نم

... در واقع بازهیم ینداره، پدرم باورش شد که دخترش داره تو زندگ یاشکال چیکارها ه نینظرش ا

 نیا یو منو برا کردیم یا گهیخواست! اون عشق و حالشو با کس د یمنو به عنوان زن نم رزادف

 کنم... یکه تو خونش کلفت خواستیم

من  یول شدیماه خود به خود باطل م 4. هرچند بعد مینرو فسخ ک غهیکرد که ص یقبول نم لیاوا

سهمشو به اون  دیداد که با شنهادیپدرش به پدرم پ نکهیماه محرمش بمونم. تا ا 4خواستم تا  ینم

نداشت جز قبول کردن... سهمشو  ی... پدرم چاره اغهیبشه به فسخ ص یبفروشه تا پسرش راض

ون از ا ینیبیهم که م ینیخونه و ماش نیکرد، ا سیتاس یتر کیو با اون پول شرکت کوچ تفروخ

اون روز جلومو  نکهیاز شرش در امان بودم تا ا یسال هیو  میرو فسخ کرد غهیسالها مونده... ص

من اونو از سگ نجس تر  ی... ولمونهیگرفت و بهم گفت که واقعا دوستم داره و از رفتارش پش

تم گف یبه تند یبار وقت نیآخر نکهیغم اومد تا اهم  سرا گهی... پسش زدم... چند بار ددونستمیم

 جمله گفت و رفت... هی  دم،یخبر م سیاگه دست از سرم برنداره به پل

 

 :دیبا عجله پرس نفس

 

 گفت؟ یچ-

 

 !  فعال دور، دور توعه!میگفت... گفت بچرخ تا بچرخ-

 

 را در دست گرفت: ایمیدستان سرد س نفس
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 ...رهی!  خواسته زهر چشم ازت بگهیالک دیتهد هینترس! -

 

 نگاه نگرانش را به او دوخت و با اضطراب گفت: ایمیس

 

 برام داره! یی!حتما فکراشناسمی! من فرزاد رو مستیساده ن یدایاون، تهد یها دیتهد-

 

 و گفت: دیکش یپوف نفس

 

 به دلت بد راه نده... خدا بزرگه...-

 

 

 

 

*** 

 ؟یاوردیمادر کوثر رو ن نیآرم-

 

 خوب نبود! ادینه، حالش ز-
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 بال دور باشه، چش بود؟-

 

 حوصله نداشت...-

 

 چرا؟-

 

 دونم! ینم-

 

ه نفس ب نباریکه گفت... پروانه خانم به اتاق رفت تا نمازش را بخواند. ا یشد از دروغ مانیپش و

 حرف آمد:

 

 ؟یدنبالش نرفت ی. نکنه از تنبلشدیحوصلش باز م نجایا شیاوردیم-

 

 !رینخ-

 

 :دیمکث پرس هیبعد از چند ثان یاو را ساکت کرد. ول نیقاطع آرم یصدا

 

 ن؟یشده آرم یزیچ-
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 !ستیبه تو مربوط ن-

 

 نیشکر آب شده است! از ا نیکوثر و آرم نیب یبود تا نفس متوجه شود رابطه  یجمله کاف نیهم

 زیم یرا از رو ینگفت و به سمت اتاقش رفت. بعد از آنکه در اتاق را بست گوش یزیچ گریرو د

 کوثر را گرفت: یبرداشت و شماره 

 بوق... دو بوق... سه بوق... کی

 فت:مقدمه گ یب یکه بدون سالم و احوالپرس دیچیکوثر در گوشش پ یبغض آلود و گرفته  یصدا

 

 سرزنش بشم؟ دینفس؟ واسه خوب بودنم هم با هیگناه من چ-

 

 افتاده کوثر؟ یچه اتفاق-

 

ماجرا کرد... آنهم  فیکرده شروع به تعر دایدرد و دل پ یبرا یشنونده ا نکهیکوثر خوشحال از ا و

 که؟ نفس! خواهر نامزدش! یبرا

 

 

 

*** 
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 دریبه اتاق آرش رفت تا از او کمک بگ نیبرخورد کردن آرم یافراط نیو ناراحت از ا یعصب  نفس

 شده اند. زاریو پوچ از هم ب چیکه سر ه نیرفع مشکل کوثر و آرم یبرا

 زیم یرا که در دست داشت رو یآرش وارد شد. آرش کتاب یتقه به در اتاق زد و با اجازه  چند

 گذاشت و با لبخند رو به نفس گفت:

 

 ؟یطرفا... راه گم کرد نیخانم... از ا یبه به! آبج-

 

د، انداخته بو نییکه سرش را پا یاتاق آرش نشست و در حال یصندل یناراحت رو یا افهیبا ق نفس

 ضرب گرفت. نیزم یرو شیبا پا

 تخت بلند شد و به سمتش رفت: یاو از رو یحوصلگ یب دنیبا د آرش

 

 شده؟ یزینفس؟ چ-

 

 کند: ینیمقدمه چ یکرد کم یآرش، سع یچشمان سوال دنیسرش را بلند کرد و با د نفس

 

 ...زهیخوب... خوب چ-

 

 ه؟یچ-
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 بت کنم!باهات صح نیراجب کوثر و آرم خوامیم-

 

 افتاده؟  یاتفاق ن؟یکوثر و آرم-

 

*** 

 

وارد شد و به  زدیکه نفس نفس م یبه شدت باز شد و به دنبال آن، آرش در حال نیاتاق آرم در

 :دیپرس رتیبا تعجب از جا بلند شد و با ح نیوارد شدند. آرم زیدنبال آن نفس و پروانه خانم ن

 

 شده؟ یچ-

 

 نیآرش و آرم نیاست، قدم از قدم برداشت و خود را ب یآرش به شدت عصب دانستیکه م نفس

 قرار داد و با التماس رو به آرش گفت:

 

 آروم باش... کنمیداداش خواهش م-

 

 برو کنار نفس!-
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 گوش کن... قهیدق هیآرش -

 

 زد: ادیبلند تر از قبل فر آرش

 

 برو گمشو کنار! گمیم-

 

 :دیپرس یبلند یخبر نداشت با صدا یزی. پروانه خانم که از چدیکنار کش یحرف چیه یب نفس

 

 چه خبره آرش؟ نجایا-

 

کرد،  ینگاه م نیبه آرم تیو با عصبان رهیکه خ یآنکه جواب مادرش را بدهد در حال یب آرش

 فرود آورد! نیصورت آرم یدستش را باال برد و با قدرت رو

 به سمت راست کج شد.  نیآرم صورت

 گفت: یصورتش زد و با ناراحت یخانم نوک انگشتانش را رو پروانه

 

 ؟یکرد کاریخدا مرگم بده... آرش تو چ-
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 یهمانطور که دستش رو نیرا از جانب آرش نداشت، بغض کرد. آرم یکار نیکه توقع چن نفس

 شیبه موها ی. و اما آرش کالفه چنگدیبگو یزیانداخت بدون آنکه چ نییصورتش بود، سرش را پا

 شکست: ادشیآرش سکوت اتاق را با فر نکهیسکوت بود و سکوت... تا ا ی. مدتزد

 

... من ی... قلبشو بشکونیالزم نکرده بخاطر برادرت با زنت دعوا کن یرو زدم تا بفهم یلیس نیا-

... ستیکس نبوده و ن چیه ری... مرگ بهار تقصیخوام بهم ترحم کن ی... نمیخوام به فکرم باش ینم

 ین اداهای! با اگمیم یچ نیخوب گوش کن بب نی... آرمامیبوده... من هم دارم باهاش کنار م ریتقد

 ؟؟یدی... فهمزیخودت و ما رو بهم نر یبچه گانت زندگ

 

 باز هم سکوت... آرش بلند تر داد زد: و

 

 ؟؟؟یدیفهم دمینشن-

 

و خود را به آرش  دیترک کرد. بغض پروانه خانم یقلبش قرار داد و ناله ا یهمزمان دستش را رو و

 :دیهق هقش نال انیرساند و در م

 

 من قربونت برم... یها... اله شهیم تیزیچ هی... دوباره نیبش ایآرش... ب-

 

کرد.   یبه آنها نگاه م یبا ناراحت نیشالش، عرق صورت آرش را پاک کرد و آرم یبا گوشه  نفس

 . اوردیآب ب یوانیپروانه خانم به سمت آشپزخانه رفت تا ل
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 گفت:  کرد،ینگاه م نیکه به آرم ینفس نفس زنان درحال آرش

 

 ...ی... خراب کنتوی... بخاطر من... زندگنمی... نبگهید-

 

 کردیکه نگران به آرش نگاه م یرفت. نفس در حال رونیکتش را چنگ زد و از خانه ب نیآرم

 :دیپرس

 

 داداش؟ یکرد یرو ادهیز یکن یفکر نم-

 

 ...کنهی... اشتباه... مکنهی... بخاطر من... خراب مشویالزم بود... اون داره زندگ-

 

 آب را به دست آرش داد: وانیهمان حال پروانه خانم وارد اتاق شد و ل در

 

 شده آخه؟ یچ نمیکن بب فیبخور پسرم... بعدش تعر ریبگ-

 

Motahhareh[ ,15,09,17 01:10] 

 وسه _یس_پارت#
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 یکه روشن و آماده  ایمیس نیماش دنیدانشگاه رفت و با د نگیست به سمت پارکجزوه به د نفس

رنگ  ییآلبالو 206که به  یرا تند تر کرد. هنگام شیفرستاد و قدم ها رونیحرکت بود، نفسش را ب

 جا او یبا ورود ناگهان ایمیپرت کرد! س نیبه داخل ماش عیو خود را سر دیکش رهیدستگ د،یاو رس

 را کنترل کند گفت: تشیعصبان کردیم یکه سع یخورد و در حال

 

 نفس خانم! نیاوردیم فیفردا تشر-

 

د و ز یطانینگه داشته بود، لبخند ش نیماش یبخار ی چهیدر یهمانطور که دستانش را جلو نفس

 گفت:

 

 !دیطول کش رمی... تا جزوه رو بگگهید دیببخش-

 

 ن؟یم حرف زدبا ه بره؟یجزوه دادن چقدر وقت م هی-

 

 درنگ پاسخ داد: یهول و ب نفس

 

 نه به جون آرش!-

 

 ؟یکنیخب دختر! مگه حرف زدن جرمه؟ چرا دست و پاتو گم م-
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 کردم! رید یکاف یزهرمار... گمشو برو... به اندازه -

 

انداخت. او  یبه نفس م ینگاه یرکیز ریز یرا خواباند و فرمان را چرخاند و هرازگاه یدست ایمیس

 نشد.  ایمیس یکه سخت مشغول فکر کردن بود، متوجه نگاه ها

 سکوت را شکست: ایمیس

 

 بگم!  خواستمیم یزیچ هینفس...  گمیم-

 

 داد و چشمانش را بست: هیتک یصندل یسرش را به پشت نفس

 

 بگو...-

 

 کردم! دایدست پ ییزایچ هیسرمد به  یآقا نیا یمن از رفتارها گمیم-

 

 !مینیبببفرما -

 

 خوب... خوب...-
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 ؟ی... خوب چایمیحوصلم سر رفت س-

 

 من فکر کنم دوست داره!-

 

 کرد آرامشش را حفظ کند: یسع نفس

 

 ؟یکنیفکر رو م نیچرا ا-

 

 از رفتارش معلومه...-

 

 مثال؟-

 

هم  یهمون درس خونه که کل  ؟یشناسیرو م یدوستاش صالح محمد نیب  نکهیمثال... مثال ا-

 ...رنیگیدخترا ازش جزوه م شهیو هم سهینو یجزوه م

 

 ... خب؟شناسمیآهان... آره م-
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اومد از تو  یول رهیاز صالح جزوه بگ تونستیم ی... مصطفگهیسرمده د نیخوب صالح دوست هم-

 گرفت!

 

 ل؟یدل نیکه اون منو که اون منو دوست داره با ا یداد صیآهان! اونوقت تو تشخ-

 

استاد حضور  یفکر کرد یاومده بود رید ادتهیاونروز  نکهیا گشید یخل و چل... نمونه  رینخ-

 پاک کنه؟ بتتویکه غ یکرد یالتماسش م یکرده رفته بود ابیغ

 

 خوب؟-

 

 نکردم! ابیاستاد گفت هنوز حضور غ یدید یول-

 

 فکر کرد و گفت: یکم نفس

 

! چرا اونروز کنهیم ابیننشسته حضور غ ی! هنوز رو صندلیری... اونم استاد کبیگیآره راست م-

 شده بود؟ رید ابشیحضور حضور غ

 

 سرمد بودن! یمصطف یآقا نیباعثش هم-
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 وا !-

 

 یصندل یچرخوند و نگاهش رو یسر هیاستاد اومد من حواسم بود  یبعله مهندس! اونروز وقت-

دونم  یپکر شد. بعدش نم افشیق یومدین دیفهم یتو باشه ثابت موند. وقت یکنار من که جا یخال

 ونشیحال یچیکه ه ییدانشجوها نیا نیکنه ع ابیشد تا استاد دفترشو باز کرد که حضور غ یچ

 حلش تونهیدانشجو هم م نیکه تنبل تر یی! از اون سوال هاکردیم بیغر بیعج یالسوا ستین

 کنه!

 

 ؟یخب واسه چ-

 

رمد کنه! در واقع س یهم پاکش نم ییایاگه ب یرو بزنه حت بتیغ یشناسی! تو که استاد رو مجیگ-

 !ینخور بتیو غ یتا تو برس دادیداشت وقت رو هدر م

 

 ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا-

 

 ها در یفرار نیا نیتا استاد خواست جواب بده ع دیسوال پرس هی ییایتو ب نکهیچون قبل از ا-

نه استاد رو به سرمد  ایهست  ادتیدونم  ینم یتو! بعد که نشست یدیو پر یکالس رو باز کرد

 !دهیفهم یاون گفت مشکلش حل شده و جواب رو از محمد یگفت سوالشو دوباره تکرار کنه ول

 

 به نفس انداخت و ادامه داد: ینگاه ایمیس
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 دمیچند بارم تو سلف د یول ی! تو که کال خنگگهیاست که دوستت داره د عیضا یلیخب خ-

اونم همونو  یکه بخور یدیخریتو م یقت کردم هر چهمش چشمش دنبال تو بود... در ضمن من د

 !دیخر یم

 

 :دیکش یسوت بلند نفس

 

 ماشاءاهلل دقت!-

 

 بپرسم!  زیچ هی خوامیحاال م-

 

 زد و ادامه داد: یسپس لبخند و

 

 نه؟ یتوام دوسش دار-

 

 جا به جا شد و گفت: شیدر جا یجا خورده بود کم یحساب ایمیسوال س نیکه از ا نفس

 

 به تو چه؟-
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 ؟یتوام دوسش دار گمینفس! م اریدر ن یمسخره باز-

 

 !دونمینم-

 

 ! فکراتو بکم بعد بگو...زارهیهم م یواه واه! چه کالس-

 

جزوه اش  یاز ال یحرکت برگه ا نیو با ا دیکوب ایمیسر س یکالسور را باال برد و آن را رو نفس

 افتاد. رونیب

 

 گفت: دیمالیکه سرش را م یدر حال ایمیس

 

 یوا برگم یکه آ ینکن وونهیبرگتم بردار فردا بخاطرش منو د نی!  از مغز ساقط شدم! اشعوووریب-

 برگم!

 

آن  یرو ینوشته  دنیبه آن انداخت، با د یبرداشت و نگاه ایمیس یپا یبرگه را از رو نفس

 چشمانش گرد شد:

 

 ؟یا دهیآسمان، تو از کجا رس یاز کجا تو

 یا دهیبه قلب من کش ینقش عشق و دوست که
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 من یعاشقانه، عاشقانه ، عاشقانه ها ز

 یا دهیبرگها، چه شاخه ها، چه دسته ها که چ چه

 یمن گشوده ا یبه باغ مهر و گل به رو یدر

 یا دهیآرزو به قلب من چک یقطره ها چه

 نرگس یبرگها ینشسته رو یشبنم چو

 یا دهیزرد من ترانه ها شن یگونه ها ز

  یگذشته ا ارهایاز د یقرار یباد ب چو

 یا دهیخوب و صادقانه در وجود من وز چه

 ام دهید شهیچه پشت پرده ها تو را هم اگر

 یا دهیکنون کنار من که پرده را در ایب

 ؟یا دهیآسمان، تو از کجا رس یاز کجا تو

 ...یا دهیتو از خدا رس دهدیم دینو دلم

 

... تمسین یمقدمه گفتم... من سخنران خوب یکه ب دینفس خانم... من به شما عالقه دارم... ببخش"

 "یکه دوستون دارم!  مصطف دیفقط خواستم بدون
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ا به نفس بدهد برگه ر یبدون آنکه مجال ایمیبه برگه چند بار شعر و جمله را خواند، س رهیخ نفس

لند ب یبا صدا دیرس یبه نام مصطف یاز دست او کش رفت و بلند بلند شروع به خواندن کرد. وقت

 گفت:

 

قا آ نیتو دل ا یچ دیخانم که زودتر فهم ایمیبه به... به به... بزن دست قشنگه رو به افتخار س-

 !گذرهیم

 

 کرد و گفت: یاو خنده ا دنیبا د ایمیانداخت و س نییاز خجالت سرش را پا نفس

 

 !دیخوشبخت ش دوارمی... امیرو... خوشگل آبج یعروس خجالت-

 

 !دیکرد که او نشن ایمینثار س 'یخر'لب  ریز نفس

 

*** 

او را از  ریتصو یوقت نیبه دست داشت، زنگ خانه را فشرد. پرو یکه شاخه گل رز یدر حال نیآرم

مل با تع نیباز کرد. آرم شیدر را به سو دیبا او بگو یزد و بدون آنکه سخن یلبخند د،ید فونیآ

 ازب شیدر را به سو نی. پرودیرس یلن ورودتا خانه، به سا اطیمسافت ح مودنیوارد شد و پس از پ

 کرد و با لبخند گفت:

 

 داخل... ایب یجان! خوش اومد نیسالم آرم-
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 بر لب نشاند: یمصنوع یلبخند نیآرم

 

 کوثر خونس؟  دیسالم خاله، ممنونم... ببخش-

 

 آن دو شکر آب شده اما خود را به ندانستن زد و گفت: نیب یرابطه  دانستیم نیپرو

 

  نجا؟یا یایکه م یستیمگه باهاش هماهنگ ن-

 

 داند پاسخ داد: ینم یزیچ نیخاله پرو نکهیخوشحال از ا نیآرم

 

 سورپرایزش کنم! خواستمیخب م-

 

که کرم  ستیهم ن انیبرس! ک زتیکه خونس... تو اتاقشه... برو به سورپرا یپس شانس آورد-

 !زهیبر

 

چند تقه به در زد، کوثر به  دیبه در اتاق کوثر رس یکرد و از پله ها باال رفت، وقت یتشکر نیآرم

 شیرا پاک کرد و صدا شیخواهد صدا کند، اشک ها یصرف نهار م یمادرش او را برا نکهیا الیخ

 را صاف:
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 ...خورمیمنو نگه دار گشتم شد م یندارم... غذا لیجان... م مامان

 

که  نیدست آرم دنیدر را باز کرد و دستش را که گل رز داشت، داخل اتاق کرد. کوثر با د نیآرم

اش در اتاق  هیگر یاو گرفته بود، قطرات اشک به چشمانش هجوم آوردند و صدا یرا به سو یگل

و وارد اتاق شد، کوثر  دیرا درهم کش شیاو، اخم ها یناراحت یصدا دنیبا شن نی. آرمدیچیپ

ند. نشست یانگشتانش به پشت دست م یاز ال شیصورت گرفته بود و اشک ها یجلورا  شدستان

و  دیزانو زد. صورتش را جلو برد و پشت دستان کوثر را بوس شیپا یبه سمت او رفت و جلو نیآرم

ق آورد و با عش نییدستانش را پا نیحرکت آرم نیدستان او، لبانش تر شدند. کوثر با ا یسیاز خ

 گل را به دست کوثر داد و با ندامت زمزمه کرد: نیرد. آرمک گاهبه همسرش ن

 

 ببخش منو...-

 

به ستوه آمده بود، گل در دستش را جلو برد و  نیآرم دنیند یمدت از دلتنگ نیکه در ا کوثر

 ادامه داد: دیبخشش خود نرم د یکه کوثر را برا نیو چشمانش را بست. آرم دییبو

 

 منو خانومم؟ یبخشیم-

 

 در آن مشخص بود پاسخ داد: هیگر یکه رگه ها ییبا صدا کوثر

 

احساس داشتم بهت با اون حرفات دود شد رفت هوا!  تو  ی... هر چیلی... خنیآرم یبد یلیخ-

 یادا یلیجلو آرش خ دیکه نبا فهممیفهمم... م ی... فک نکن نمیمنو به گناه نکرده مجازات کرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 136 

که ارزش  یبد! تو بهم فهموند یلیخ ید باهام صحبت کردب یلیتو خ ی... ولارمیعاشق ها رو در ب

 خواد؟یم یزن از شوهرش چ هیاول اونا بعدا من... مگه  یعنیتو بعد از خانوادته...  شیمن پ

زار اول ب یتو با رفتارت بهم فهموند یگاه باشد... پناه باشه... ول هیمحبت... عشق... که واسش تک

... نیمتو ارزش ندارم آر شی... من پشمیگاه توام م هیموند تک یگاه خانوادم باشم، اگه فرصت هیتک

 قبولش... دیکه با قتهیحق هی نیندارم... ا

 

 :کرد و گفت ریبازوانش اس نیکوثر را ب نیتمام گذاشت. آرم مهیکوثر را ن یجمله  ن،یآرم حرکت

 

کوثر...  یمن زیه چکس حق ورود بهشو نداره... تو هم چیکه ه ییفقط پناهگاه توعه... جا نجایا-

 من... یهمه هست زم؟یگفتم عز یچ یدیشن

 

 :دیوجودش بلع یجابه جا کرد و عطر تن او را با همه  نیآرم یشانه  یسرش را رو کوثر

 

... من نباشم توام راحت خورهیاز بودنم به درد م شتریب یلینبودنم خ کنمیوقت ها فکر م یگاه-

 ...یتر

 

 کرد و نجوا گرانه خواند: کیلبانش را به گوش کوثر نزد نیآرم

 

 تابوته  هیواسم قد  ایدن نی... کل اینباش -

 دلم انبار باروته  تو،یمثل کبر نبودت
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  شهیآت انوسهیاق هی کمیروز تار ینباش

 شهیم نیتو قلبم ته نش ایدن یغصه  تموم

 لحظه هیخوام  یتو، نم یرو ب ایدن

 غ محضهدرو هیچشمات  یب ایدن

 

 

چانه او برد و  ریدست ز نیدوخت. آرم نیجدا کرد و نگاهش را به زم نیخود را از آغوش آرم کوثر

دو  یرو یاو انداخت و صورتش را جلو برد و بوسه ا سیبه چشمان خ یصورتش را باال آورد. نگاه

 زد و آرام گفت: یچشم کوثر نشاند. کوثر لبخند محو

 

 !وونهینکن د-

 

 نکردم! یمن که هنوز کار-

 

 منحرف!-

 

 :کشدیداد و وانمود کرد که مثال بو م ینیکرد و سپس به دماغش چ یتک خنده ا نیآرم

 

 کوثر! ادیبو م-
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 :دییاطرافش را بو کوثر

 

 اد؟یم یچ یبو-

 

 زد: یلبخند نیآرم

 

 ...یخوب... از اونا که خانما عاشقشن! ما مردا هم ازش فرار یبو هی-

 

 گفت: رتیرا متوجه شده باشد با ح نیبدون آنکه منظور آرم کوثر

 

 ان؟ یمردا ازش فرار یو  همه  ادیکه من زدم خوششون م یاسپر نیخانما از ا یهمه  یعنی-

 

 گفت: یو سپس با مهربان دیبه خنده افتاد. دستش را جلو برد و لپ کوثر را کش نیآرم

 

 چیه دیع دیکه واسه خر یهست یزن نی... تکه بخدا... اولگهید کنهیدل من با همه فرق م زیعز-

 !یندار یذوق و شوق
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 نشاند و با حرص گفت: نیآرم یبر پا یکه تازه متوجه منظور او شده بود مشت کوثر

 

 دوست دارم! دیهم خر یلی!  من خرمینخ-

 

 ...خرمیبرات م یبخوا یتو جون بخواه! هر چ-

 

 !یخرج کن یکل دیبا یکردکه باهام  یکار هیتنب یاصال برا-

 

 تو... یمن فدا ییدارا یهمه -

 

را با تمام وجودش  یخوشبخت یلحظه ا یبه وجد آمد. برا نیهمه محبت کالم آرم نیاز ا کوثر

 او نشاند: یگونه  یرو یحلقه کرد و بوسه ا نیحس کرد. دستانش را دور گردن آرم

 

 مهربون... دمتیبخش-
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*** 

 را گرفت و باالخره بعد از دو سه بار تالش ارتباط برقرار شد: ایمیس یکالفه چند بار شماره  نفس

 

 ا؟یمیالو س-

 

 !دیترک میسالم... دختر چه خبرته؟ گوش-

 

 !یآخه اشغال بود-

 

 پشت سر یه هیک نمیقطع کردم بب یکه... زود یکن یولم نم زدم،یحرف م یخب داشتم با کس-

 هم...

 

 جون؟ ایمی.  سدیخشخوب بب یلیخ-

 

 جانم؟-

 

 مهفیدونم وظ ی. ممیبودم جزوشو ندارم، فردا هم که امتحانشو دار بیغا شیپ یمن جلسه  نیبب-

 مسخره! یرسم ها نیخب امان از ا یول رمیازت بگ امیب
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 شم! یتو؟ متوجه نم یگیم یچ-

 

 مگیبرم.  رسمه رسم! م دی. منم که خواهر شوهر بامیکن دیع دیواسه کوثر خر میریم میبابا دار-

 ؟یاریتو جزوه رو برام ب یتونیم

 

 .ارمیخوب م یلینفس از دست تو! خ یوا-

 

خونمون مامانم و آرش خونه ان.  هر کدوم درو باز کردن جزوه رو بده  ایب نیقربون تو بشم من! بب-

 بهشون!

 

 !گه؟ید امیداخل ن یعنیآهان -

 

 دادم! یخدا مرگم بده باز سوت یوا-

 

 تو خونتون؟ کنمیم یمن چه غلط یستیتو ن یکردم... وقت یشوخ-

 

 ! دیشما صاحب خونه ا-

 

 !ینکن منم که پشت گوشام مخمل یزبون نیریخب حاال ش-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 142 

 

 ...!ایمیس-

 

 

 

*** 

را زد.  فونیرا با سر انگشتانش نگه داشته بود تا باالتر نرود، آ شیپالتو نیکه آست یدر حال ایمیس

 را برداشت: فونیآرش آ

 

 بله؟-

 

 من دوست نفس هستم. جزوه براش آوردم. دیببخش -

 

 داخل هوا سرده... دییمادرم خونه هستن بفرما-

 

 برم.  دیبا یزود شم،ینه ممنون، مزاحم نم-

 

 خدمتتون. امیبله بله االن م-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 143 

 

جلو آمد.  آرش همانطور  یدر را به عقب هل داد و تنها قدم یکم دیبا ترد ایمیدر را باز کرد. س و

 :دیلب غر ریز کردیرنگش را به تن م یکوتاه مشک یکه پالتو

 

 آورده! دختره مگه عالف توعه آخه؟ رینفسم انگار نوکر گ نیا-

 

به دست داشت و  یکه کالسور یدرحال ایمیس دیدر رس یبه جلو یسپس از سالن خارج شد. وقت و

سربلند کرد و با او  زین ایمیآرش، س یقدم ها یانداخته بود، منتظر او بود. با صدا نییسرش را پا

 چشم در چشم شد:

 

 سالم!-

 

 سرده... یلیداخل؟ هوا خ دیومدیسالم، چرا ن-

 

 .شمیمتشکرم مزاحم نم-

 

 سپس کالسورش را به سمت او دراز کرد: و

 

 !ارهینره ب ادشیفردا  دیکن دی. فقط تاکدیبه نفس بد نویا-
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 کرد: یتک خنده ا آرش

 

 !رهیم ادشی هیحاد داره. در ثان مریفس آلزابله ! متاسفانه ن-

 

 زد: یلبخند محو ایمیس

 

 برم. با اجازتون... دیبا گهیمن د-

 

 برود که آرش او را صدا زد: نشیعقب گرد کرد تا به سمت ماش و

 

 خانم؟ ایمیس-

 

 به سمت آرش برگشت و نگاه منتظرش را به او دوخت. یآرام به

 

جزوه رو  ادینفسه که ب فهیوظ نی. انیشد تیکنم. به هرحال اذ یازتون عذرخواه خواستمیم-

 .نیاریهوا براش ب نیشما تو ا نکهینه ا رهیازتون بگ
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 زد و پاسخ داد: یحیلبخند مل ایمیس

 

 دوست منه. خدانگهدار.  نی. اون بهترمیحرف ها رو با هم ندار نینفرمایید... منو نفس ا-

 

خود رفت و سوار شد و بدون مکث حرکت کرد. آرش با  نیسپس به سرعت به سمت ماش و

چشمانش محو شد به خانه برگشت.  یاز جلو ایمیس نینگاهش او را دنبال کرد و بعد از آنکه ماش

 "صبور ایمیس": دیرس ایمیس یلیاول به اسم و فام یکالسور را باز کرد و در صفحه 

 لب آرام گفت: ریخوشش آمد. ز ایمیس یو خوش خط یسینو زیزد. از تم گریچند برگ د سپس

 

 شه! یجزوه درس بخونه که رد نم نیآدم با ا-

 

 آرش؟ یگفت یزیچ-

 

 کالسور را بست: عیسر آرش

 

 کمکتون.  امیجزوه رو بزارم تو اتاق نفس االن م نینه مامان. ا-

 

 دست تنها نمانده با لبخند گفت : یدر خانه تکان نکهیخانم خوشحال از ا پروانه
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 رسه! یکارتون رو بهم بده دستم بهش نم نیا ایب یبده آرش. زود رتیخدا خ-

 

*** 

شد و به سمت شرکت پدرش رفت. هنوز وارد ساختمان شرکت نشده بود  ادهیپ نیاز ماش ایمیس

کرد  یاما سع خت،یدر دلش فرو ر یفرزاد ترس و نگران دنیراهش را سد کرد. با د یکه شخص

 طلبکارانه گفت: یلحن نشانش ندهد. دست به کمر زد و با

 

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا-

 

 ؟یکردیم یتو اونجا چه غلط-

 

 ؟یگیم یچ نمیواضح زر بزن بب-

 

 با اون پسره! یزر و تو زد-

 

کرده؟  یم بیفرزاد او را تعق یعنیجا خورد. از صبح تا بحال فقط با آرش حرف زده بود.  ایمیس

 فکرش را بلند بر زبان آورد :

 

 ؟یکنیم بیکه منو تعق دهیرس ییآشغال کارت به جا یعوض-
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فعال دور، دوره توعه  می. قبلنم بهت گفتم بچرخ تا بچرخایمیس کنمیدلم بخواد م یمن هر کار-

 ! یجمعش کن یکه بعد نتون یجوالن ند یحواست باشه جور یول

 

 ؟یمن یکاره  ی. تو چزنمیحرف م یو با ک کنمیم کارینداره من چ یربط چیبه تو ه-

 

ده و بخن یاونم ه یببر لیواسه اون پسره وسا نمیکه بب ستمین ینیزم بیهمه کارت! شوهرت! س-

 فک بزنه!

 

 ! هه!رونیتو دهنت مزه مزه اش کن بعد تف کن ب ،یحرف بزن یخوایم یدهنتو ببند فرزاد! وقت-

 !ینیزم بیشوهرت! آقا رو! در ضمن دور از جون س

 

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیرد و از برا بهم فش شیدندان ها فرزاد

 

 !یشب مونیکنم که از کارت پش ینکن که کار ی... کاریبا اون پسره ا نمیبب گهید کباریفقط -

 

 گفت: کردیبه فرزاد نگاه م رهیخ رهیکه خ یو در حال ختیتمام خشمش را در چشمانش ر ایمیس
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د ص یدای. فکر نکن از تهددمیجوابتو م یکن یبدون هر غلط یول ستین یدر وقاحت تو که شک-

 نجس! زیهمه چ یب خورهیداره بهم م افتیو ق ختی. حالم از رترسمیغارت م هیمن 

 

فشرد و بلند بلند  یحرکت کرد. فرمان را در مشتش م عیرفت و سر نشیخود به سمت ماش سپس

 :زدیبا خودش حرف م

 

شو  کیبلده... کودن آشغال! تو به من نزد دیو تهد یکثافت کار ایابله پشت فطرت... فقط تو دن-

که منو بده به  نیچه برسه به ا زارهیمن جنازمو هم رو دوش تو نم ی... باباکنمیکارت م یچ نیبب

 و حالش تموم شده اومده سراغ من... مردک کفتار! فی... کفیتوعه کث

*** 

 ریها مس ابانی. آرش همانطور که در خدیوز یم یمیمال میماه بود و نس نیروز از فرورد نیستمیب

در ذهنش مطرح بود که مردد بود  یکرد سخت در فکر بود. موضوع یم یشرکت تا خانه را رانندگ

 میمتص نیکه بهتر دیرسیم جهینت نیبه ا کردیبگذارد. اما هر چه فکر م انیتا آن را با مادرش در م

 برسد. پدال فشرد تا زودتر به خانه یرا رو شیاست. پا نیهم

*** 

 

 

 مقابل آرش نشست: زیگذاشت و خود ن زیم یرا رو یچا ینیخانم س پروانه

 

 پسرم؟! یزود اومد-
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 کارتون داشتم...-

 

 باشه! ریخ-

 

 ...رهیخ-

 

 دوخت: نیشد. آرش انگشتانش را درهم قالب کرد و نگاهش را به زم دنیشن یخانم آماده  پروانه

 

 و کوثر باهاتون صحبت کنم. نیراجب آرم خواستمیم-

 

 افتاده باز؟ یاتفاق-

 

 نه! نه!-

 

 ؟یخوب پس چ-

 

 .میریبگ شونوی... زودتر عروسگهید هیکاف یماه نامزد 7_6بگم  خواستمیم-
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 فکر کرد و سپس آرام گفت:  یداد. پروانه خانم کم رونینفسش را محکم ب و

 

 ؟یفکر رو کرد نیچرا ا-

 

 نجایا ادیم ریبه د ری... کوثر که دگهید نمیبی. دارم مکننیم تیاونا دارن خودشونو بخاطر من اذ-

کنن راحت  ی... عروسکننیمنو م تی.  دارن رعاهیمعمول نیرفتارش با آرم یلیخ ادیهم م یوقت

 .شنیم

 

 چانه اش متوقف کرد: یو آن را رو دیدهانش کش یبر رو یخانم دست پروانه

 

و کوثر هم از خداشونه تا راحت  نی. آرمکردمیمسئله داشتم فکر م نیبه هم هایاتفاقا منم تازگ-

صحبت  یعروس یتا راجب کارا زنمیم نیزنگ به پرو هیکنن .امروز فردا  یسقف زندگ هی ریز

 . میکن

 

 مبل گذاشت و به کمک آن بلند شد.  یدسته  یدستش را رو آرش

 

 !ینخورد توییکجا آرش؟  تو که هنوز چا-
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 بخوابم. کمیبرم  دیخسته ام... اگه اجازه بد-

 

 باشه مادر راحت باش.-

 

کرد. پروانه خانم با نگاهش او را دنبال کرد تا  یبه سمت راه پله رفت و آرام آرام پله ها را ط آرش

 لب گفت: ریانداخت و ز نییسپس سرش را پا د،یباال رس یکه آرش به طبقه  یزمان

 

 تنم؟ یپاره  نمیتو رو بب یسبشه عرو یک-

 

 

*** 

 او نشسته بود یجلو فیکه در رد یبه مصطف رکانهیاستاد، ز یحواس نسبت به حرف ها یب نفس

س! باهوش کال اریقد بلند و توپر و البته بس یکرد. پسر یو در نظر خود او را برانداز م کردینگاه م

و  پی. تیقلوه ا یمتناسب و لب ها ینیمتوسط و پر،  ب ییسبز و ابروها یبا چشمان دهیکش یصورت

دانست که کم خاطرخواه ندارد. دختران همکالسش دائما از او و  یداشت و نفس م یظاهر جذاب

کردند. با مورد خطاب گرفتنش  یصحبت م گریکدینوع حرف زدن و برخوردش با  یظاهرش و حت

 توسط استاد  حواسش را نسبت به او معطوف کرد. 

 

 اومده؟ شیپ یمشکل ا؟یحواستون کجاست خانم آر-
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 یبدهد. پس از لحظه ا یدانشجوها به سمت او برگشت. نفس مانده بود تا چه جواب یهمه  سر

 مکث گفت:

 

 رون؟یاجازه هست برم ب ستیاستاد، من حالم خوب ن دیببخش-

 

 دینگاهش را دزد عیاما سر دیرا در نگاه او د یکرد. به وضوح نگران یتالق ینگاهش با نگاه مصطف و

 و منتظر جواب استاد ماند:

 

 .دیبعد درس امروز رو آماده باش یجلسه  ینداره فقط برا یخوب، مشکل یلیخ-

 

مد آ یم نییلب کرد و کوله به دست از کالس خارج شد. همانطور که از پله ها پا ریز یتشکر نفس

 :دیلب غر ریز

 

 و حواس از سرم پروند! با اون شعر و نامش هوش ونهید یپسره -

 

 یتاکس ستگاهیدوش انداخت .از دانشگاه خارج شد و به سمت ا یکالس ها کوله رو انیاز پا پس

 : زدیماند و مدام غر م

 

 کار دارم. یکه.... بابا من کل رهیحاال تا پر نشه نم-
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 :دیکنارش جا گرفت. در دل نال یعقب باز شد و پسر جوان در

 

 آخه؟ اه... ینیشیچرا کنار من م نیلو بش!  خوب برو جهیچه خر-

 

 رنگ تعجب گرفت: شیپسر جوان سر به سمتش برگرداند و چشم ها یصدا با

 

 ا؟یخانم آر نیسالم! بهتر شد-

 

 د؟یکنیکار م یچ نجایس...سالم! شما ا-

 

 شده خوشبختانه... یکیبا شما  رمیخوب مس-

 

 و سرش را تکان داد: دینگاهش را دزد نفس

 

 بهترم...-

 

 :دیمکث کرد و سپس آرام پرس یکم یمصطف
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  نش؟یخوند-

 

 :دیپرس یزد و دوباره به آرام یلبخند طانیش یسرش را تکان داد. مصطف یبا شرم به آرام نفس

 

 ه؟یخوب؟ نظرتون چ-

 

 نفس نشست: یشانیپ یرو یسرد عرق

 

 فکر کنم! دیبا-

 

 ...مونمیمنتظر جوابتون م-

 

 یبه مصطف یبه کالسور و نگاه ینفس گذاشت. نفس نگاه یپاها یسپس کالسورش را رو و

 انداخت:

 

 ه؟یچ نیا-
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 . دشیاریبرام ب میجزوه امروز... پس فردا که با هم کالس دار-

 

 کرد.  یلب تشکر ریزد و ز یخرکت او لبخند نیخوشحال از ا نفس

 

 کالسورم!  یال دی. جوابمو بزارخوامیتا اون موقع جوابمو م یول هیفرصت کم  دونمیم-

 

به او انداخت و در دل اعتراف  ینگاه یچشم ریز یتکان داد. مصطف یو سر دیلبش را گز نفس

 کرد:

 

 تو دختر! یهست یچقدر دوست داشت-

 

 یداد و لبخند محو هیتک یصندل یو سرش را به پشت دینگاه از نفس دزد ن،یباز شدن در ماش با

 داشت. یبه او نشسته بود حس خوب کینزد نقدریا نکهیصورتش نشست. از ا یرو

 

*** 

 یپا گذاشته بودند. خستگ ریشهر را ز یمغازه ها یتمام ،یعروس دیخر یو کوثر در تکاپو نیآرم

در دست داشتند وارد خانه شدند.  یادیز یها لونیکه نا یو در حال دیبار یهر دو م یاز سر و رو

 نیها را از دست او گرفت.  آرم لونیبا کوثر، نا ینفس به استقبال آن دو رفت و پس از روبوس

 گردن کج کرد و با خنده گفت:
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 من موندم نفس!-

 

 ؟یرو موند یچ-

 

 ؟یبوس یبوس رو! فقط دختر خالتو م-

 

 دن؟ یخان افتخار بوس م نیتاحاال آرم یاوههووو!  از ک-

 

 !یرو بهم داد ایخبر دن نیکه بهتر یاز وقت-

 

 جلو رفت: یو قدم دیخند نیآرم یبوسه ها یادآوریفکر کرد و با  یکم نفس

 

 !ینه بابا! پس بوس الزم شد-

 

 دیاو را بوس یو گونه  ستادیپنجه ا یجلو آمد و گونه اش را به سمت او گرفت. نفس رو زین نیآرم

 و لبخند زنان گفت:

 

 درخت بامبو! یشیماشاءاهلل قد! دو تا چوب دستت بدم م-
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با  دید نیشد. نفس که جو را چن رهیبا محبت به او خ نیو آرم دیحرف او کوثر با قهقه خند نیا با

 یکی. پله ها را دو تا دیبه سمت پله ها دو 'و برگردم  نیرو بزارم اتاق آرم نایمن ا' یگفتن جمله 

 لبش را حفظ کرده بود آرام گفت: یباال رفت و همانطور که لبخند رو

 

 منو دوست داره؟ قدرنیهم ا یمصطف یعنی-

 

 زیم یرا از رو یبه سمت اتاق خود رفت. کالسور مصطف نیدر اتاق آرم دهایاز گذاشتن خر پس

بر لبش  نیریش یصفحات کتاب لبخند یدر ال یشاخه گل دنیبرداشت و آن را باز کرد. با د

بود، نفس آن را از هم باز کرد  زانیاز گل آو ی. کارت پستال کوچکدینشست و گل را با لذت بو کش

 لب خواند: رینوشته شده را ز یو جمله 

 

ارم. دوستون د دیکه فکر کن یاز اون شتریب یلیرو راحت کنم! خ التونیاز بابت دوست داشتن خ-

 ی... مصطفنیریبگ میپس راحت تصم

 

سرخ سر جواب سوال او را داده بود! نگاهش را به سمت گل رز  یتر شد. مصطف قیعم لبخندش

ه توانست ب یم زینبود و از رفتار او ن لیم یب ینسبت به مصطف زیداد و بهم فکر فرو رفت. او ن

 توانستند یبودند و م یهر دو ترم آخر کارشناس یعاشق اوست. از طرف یبفهمد که مصطف یراحت

 یرا با گذاشتن شماره  یگرفت جواب مصطف میدرس با هم ازدواج کنند. تصم انیبعد از پا

رش با ماد دیکه با شدیمتوجه م یبه راحت یحرکت، مصطف نیکالسور او بدهد. با ا یمنزلشان در ال

 را بگذارند. هیاول یصحبت کند تا قرار ها
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*** 

پاسخ  یرا گرفت . تماس اولش ب ایمیس یچنگ زد و شماره  زیم یرا از رو یگوش جانیبا ه نفس

 :دیچیدر گوشش پ ایمیگرفته و پر بغض س یبوق،صدا 6_5ماند. دوباره شماره گرفت و بعد از 

 

 بله؟-

 

 نگران از لحن صحبت او گفت: نفس

 

 ؟یخودت  ا؟یمیالو س-

 

 آره خودمم، سالم...-

 

 ه؟ینحوریچرا صدات ا ؟یخوب ،یسالم خواهر-

 

را  نشانیبود که سکوت ب ایمیهق هق س یصدا نیلحظه سکوت برقرار شد و سپس ا چند

فشرد تند و پشت سرهم  یرا در دستش م یشکست. نفس مضطرب شد، همانطور که گوش

 :دیپرس
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 یافتاده؟ چه مشکل یشده؟ اتفاق بد یزیشده؟ بابات چ یزیچ ؟یکنیم هیچته؟ چرا گر ایمیس-

 از دستم... یاومده؟ من کار شیپ

 

 نفس! رینفس بگ-

 

 یجمله  نیپس داد. هم طیفرستاد و سپس آن را به مح شیها هیبه داخل ر قیهوا را عم نفس،

 شیجواب پ یبرا ایمیاو را آرام کرده بود. خواست دوباره سوالش را بپرسد که س یکم ایمیس

 کرد: یدست

 

از  ترسمیم کنه،یم ونمیداره د داشی. تهددارهیخسته شدم نفس، الشخور دست از سرم بر نم-

 رفتم جزوه رو دادم دهید یحت  ام،یم یبا ک رمیم یبا ک دونهینظر داره، م ری. منو زامیب رونیخونه ب

!! نفس... ؟یدیخند یجرا با اون پسره گفت گهیبه برادرت، نجس فکر کرده منم مثل خودشم م

 . ادیاز دستش برم یهرکار  ه،یفیاون آدم کث داره،یفرزاد دست از سرم بر نم ابوسک

 

 :دیلب غر ریزد و ز شیبر موها یاز سر گرفت. نفس کالفه چنگ هیدوباره گر و

 

 !یعوض-

 

 ؟یکارم داشت ؟یزنگ زده بود ی... حاال واسه چیتر از عوض یعوض-
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 دعوتت کنم.  یسرم زنگ زده بودم عروس ریخ-

 

 خبر! یب ینکنه شوهر کرد ؟یک یعروس ؟یعروس-

 

 !گهید نیآرم یتو! عروس یدار یببند بابا... چه حواس-

 

  ؟یعروس امینبود! خب اونوقت من چه کاره ام ب ادمیها!  اصال  یگیا... راست م-

 

 !گهید ی؟ خوب تو دوست خواهر داماد ی! منو دست کم گرفتمیبرو با هم بر واشی-

 

  ؟یکنیدعوتم م یواقعا دار یشوخ ینفس ب-

 

 !  خوب شد؟ایداداشمه... گمشو ب یعروس گهیدو روز د گمیم ه؟یچ میوا! شوخ-

 

 آره االن باورم شد!-

 

 که! یفهم ینم زادیجون به جونت کنن زبون آدم-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 161 

 آره خوب! چون فرشته ام!-

 

 ها! شهیم تینکنن؟ کمرت اذ ینیبغلت سنگ ریهندونه ها ز-

 

 ؟یدیلباس خر گه؟یدو روز د یتو نگران نباش. گفت-

 

آرش گرفته بودم که متاسفانه اون  یواسه عروس شویکی... لباسم دو تا دارم گهیآره دو روز د-

ن همو گمی! مدهیبرام خر شیسفر رفته بود ک هی نیآرم نیهم گشمید یکیاتفاق افتاد.  هیقض

 خودشو بپوشم نه؟ ی هیهد

 

 !دهیخر یبرادر! واست لباس مجلس کالیبار-

 

 یتا رو ستیکوتاه ن یلیکت دامنه! دامنش تا زانوعه.  کتش هم خ هی ؟یکار یخخخخ!  کجا-

هم که واسه  یندارم. اون یلیخ یلباس مجلس دنی.  من عادت به پوشهیاندام یول رسهیباسن م

عمرا واسه من  نیمدل بلند ها اونم به اصرار مامان!  و گرنه آرم نیبودم از ا دهیآرش خر یعروس

 روش باز شده! کمی! زن گرفته هیبخره. کال آدم خجالت یجلسلباس م

 

 یبدونم چ خوامیمجلس مختلطه؟  آخه م پرسمیمنتو بپوش. ببخش مخوب بابا... پس تو کت دا-

 بپوشم. 
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 التیمرد و زن تو هم ول بخورن! خ ادیمامانم به کنار کال! داداشام بدشون م ست،ینه مختلط ن-

 !رونیب ایب یجول ایلیتخت، آنج

 

 . پس فعال!ادیخوب پس خداروشکر، منم بدم از مختلط م-

 

 ؟یاالن خوب ایمیس-

 

 یهم مو یلینگاه نکن. اون رزل ارزش نداره من بخاطرش حرص بخورم. خ میپس نه بدم! به گر-

 شعور... ی! کودن ب110راست  هیدماغ بشه 

 

 .  خداحافظ نمتیبیم یخوب... پس روز عروس یلیخوب ، خ یلیخ-

 

 خداحافظ خواهر شوهر!-

 

 

*** 

را  شیپا یعروس یکارها نیانجام آخر یراب زیرساند و خود ن شگاهیصبح زود کوثر را به آرا نیآرم

 یبرا یو صندل زیم اطیدر خانه شان گرفته شود. در ح یپدال گاز فشرد. قرار بود عروس یرو

ش ا یههمرا یرقم اصرار کوثر برا یبانوان آماده کرده بودند. عل یبودند و سالن را برا دهیچ انیآقا
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 یم شیبه سر و رو یبود و گفته بود خودش دست رفتهینفس درخواست او را نپذ شگاه،یدر آرا

 کشد.

دانست چه بپوشد! هر  یبود و مانند دختر ها نم ستادهیا شیکمد لباس ها یاز صبح جلو آرش

  '!ستیدر شان برادر بزرگ داماد ن 'گفتیبه خود م کردیکه انتخاب م یلباس

س را در پ شیصدا رد،یکمک بگ قهیو البته با سل طانیدختر ش نیگرفت از نفس، ا میتصم آخر

 سرش انداخت:

 

 !ایب قهیدق هینفس؟ نفس؟ نفس خانم -

 

 گذشت تا نفس در اتاق او را باز کرد و وارد شد: یزمان کوتاه مدت

 

 ؟یچه خبره داداش؟ کارم دار-

 

 کرد و گفت: یاشاره ا یواریبه کمد د آرش

 

 بپوشم!  یدونم چ یآره... نم-

 

. آرش دیخند یبلند یباال انداخت. نفس مات و مبهوت به او نگاه کرد و سپس با صدا یشانه ا و

وت سک یهستند، انگشتش را به نشانه  لیوسا ییکارگرها در سالن مشغول جابجا دانستیکه م

 باال آورد و با حرص گفت:
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 ...دیمرد بود صداتو شن یتوش! چه خبرته؟ هر چ رهیببند مگس م-

 

 باالتر نرود: شیاو، خود را کنترل کرد و دست بر دهانش گرفت تا صدا یجمله  نیبا ا نفس

 

 !یبپوش یچ یدون یدخترا نم نیآخه ع-

 

 :دیتر از قبل پرس یبه او رفت. نفس جد یچشم غره ا آرش

 

  ؟یپوش یانتخاب کنم م یهر چ-

 

 مثال؟-

 

 !یاسپرت بزن پیت خوامیم-

 

 فکر کرد: یکم آرش

 

 موافقم!-
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 چطوره؟ یمشک دیسف پینظرت با ت-

 

  ؟یمشک دی! حاال چرا سفادیبدم نم-

 

 .شهیجالب م یلی! خمیش یاونوقت ست م هیمشک دیچون کت و دامن منم سف-

 

 فکر کرد و سپس با تمسخرگفت: یکم آرش

 

 !شهیجالب م میبزن پیزن و شوهر ها ت نیآره! ع-

 

 انداخت : نییاز حرف او سرش را پا ریدلگ نفس

 

باشه، در هر صورت هر  یموندن ادیبه  زشیامشب برامون همه چ هی، خواستم نداشتم یمنظور-

 داداش... ادیبهت م یبپوش یچ

 

 دهیاز پشت کش شیبود که بازو دهینرس رهیسپس به سمت در اتاق رفت. هنوز دستش به دستگ و

 به چشمانش گفت: رهیشد، آرش او را به سمت خود برگرداند و خ
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و پوشم. ت یم یتو بگ ینداشتم، اصال هر چ یمنظور چیخواستم ناراحتت کنم نفس! ه یبخدا نم-

 دیامشب منو کامل کن. اصال همون سف پیندارم ت قهیسل ینیبی!  تو که مپوشمیمن م یبگو گون

 عکس هیو داداش بزرگه. اصال  کهیقشنگه... خواهر کوچ یلیخ م؟یبا هم ست ش شهیم یچ یمشک

 خوبه؟ میریگیهم م یدرخواهر برا

 

 زد: یلبخند نفس

 

 !شهیقشنگ م یلیآره خ-

 

 !رونیب یاریم یچ نمیپس بدو برو تو کمد بب-

 

 یدانست هر چه بخواهد در آن کمد هست! با کم یبا ذوق به سمت کمد آرش رفت . م نفس

 شیکه سر آرنج ها یکت اسپرت تک مشک کیخوش دوخت با  یشلوار کتان مشک کیجستجو، 

به صورت مثلث در آن  دیسف یبیدستمال ج کیقسمت باال  بیداشت و در ج یدیسف یتکه ها

 ییبا خط ها دیمردانه سف راهنیپ کی. دیکش رونیداشت را ب یدیسف یکار شده بود، و تک دکمه 

 ست او را کامل یو مشک دیجفت کفش اسپرت سف کیبه همراه  نشیو سرآست قهیدر دور  یمشک

با  یکمربند چرم مشک کیو  نیست سرآست کیداخت و آرش ان یبه کشو یکرد. نفس نگاه

ساعت  کیآرش ،  یساعت ها نیآورد. از ب رونیب دیسف یجوراب نو کیبه همراه  دیسف یسگک

ادکلن گرم و  کیآرش رفت و  یسه موتوره انتخاب کرد.  به سمت ادکلن ها یاسپرت بندمشک

از کمد دراور  زیتراش او را ن شیو ر ویآورد. ژل و تافت و شانه و افترش رونیرا ب یمیمال نیریش

 آرش برگشت و گفت: تتخت قرار داد. سپس به سم یرا مرتب رو لیوسا یخارج کرد. همه 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 167 

 تموم شد!-

 

 :دیکش یقیشده بود ، نفس عم رهیکه تماما به حرکات او خ آرش

 

 برام بزار! رونیب اریرو هم ب ملیچه عجب! تعارف نکن رژ و ر-

 

 انداخت: نییخجالت گرفتند و سرش را پانفس رنگ  یها گونه

 

 داداش! -

 

 ی! کاریادکلن رو هم که انتخاب کرد رون،یب یتراشمو آورد شیتا ر گهید گمیخوب راست م-

 نمونده؟

 

 نه!-

 

 فکر کن! کمی-

 

 چند تقه به مغزش زد: نفس
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از موم  کهیت هی خوامینخ بنداز رو صورتت آخه منم م هی یآهان مدل موهات ! به باال شونه کن ول-

 !شهیتو عکس قشنگ م ی.  اونجورارمیرو جلو ب

 

 کرد: تیدست نفس را گرفت و او را به سمت در هدا آرش

 

 پوشم رو هم انتخاب کنه! ریگم کم مونده ز ینم یچیمن ه یه رون،یبرو ب ایب-

 

 بست یزد و همانطور که در را م یآرش لبخند د،یو به سمت اتاقش دو دیکش یبلند نیه نفس

 لب گفت: ریز

 

 بال!-

 

 

*** 

انداخت. کت و شلوار اسپرت دخترانه قرمز رنگ خوش  نهیینگاه را به خود در آ نیآخر ایمیس

 رهیفر کرده بود و با گ یرا کم شی. موهایو کفش ست مشک فیبه تن داشت و به همراه ک یدوخت

ا ام دیرس یبلندش بخاطر فر شدن کوتاه تر به نظر م یسرش جمع کرده بود. موها یآن را باال یا

 رنگش یمشک یصورتش نشاند و سپس پالتو یرو یمیمال شیتا کمرش ادامه داشت.  آرا نهمچنا
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به سر کرد و از خانه خارج شد،  از قبل به پدرش خبر داده  یرنگ یمشک یرا تن زد و شال مجلس

 برادر دوستش دعوت است.  یبود که امشب عروس

 

اطراف خانه  یادیز یها نی. ماشدیآنها رس یساعت به خانه  مینبودن راه ظرف ن یطوالن لیدل هب

را پارک کند اما  نشیدور تر از خانه ماش یمجبور شد کم ایمیس لیدل نیپارک شده بودند و به هم

 در معلوم نباشند.  ینبود که افراد جلو یخوب فاصله به حد

 فیسرش مرتب کرد. سپس ک یو شالش را رو دیکش شیبه پالتو یشد دست ادهیپ نیاز ماش یوقت

 شاگرد برداشت و در ها را قفل کرد. یبدون دسته اش را از صندل

 یصحنه  دنیجلو رفت اما با د یبه آرام داشت،یقدم بر م یپاشنه بلند به سخت یآن کفش ها با

ز ا یبخند بود و هرازگاه در حال بگو گریپسر د کیدادند! آرش با  ستیفرمان ا شیمقابلش پاها

 ندیبا د د؟یخند یم نگونهیکه او ا گفتی. اصال معلوم نبود آن پسر به او چه مدیخندیته دل م

 و در دل اعتراف کرد: دیناخودآگاه لب گز شیو خنده ها رینظ یب پیدر آن ت شآر

 

 چقدر نسبت به قبل جذاب تر شده! ایخدا-

 

 بهش؟! یزل زد ینجوریهست که ا یحاال انگار چ-

 

 یم نییکه دسته به دهان گرفته اش را پا ی. در حالدیبه خود آمد و ترس کبارهیفرزاد  یصدا با

 شد: رهیبه او خ یظیآورد به سمت او برگشت و با اخم غل

 

 فضول استخدام کرده باشم! ادینم ادمی-
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 هی یحت ! عمرا بزارمیکور خوند ی! ولیکرد ینگاهش م ینجوریکه ا رهیگ ششیپس بگو دلت پ-

 !یروز باهاش باش

 

 !یباش یسگ ک-

 

 به عقب بردارد، یقدم ایمیحرکتش باعث شد س نیبه جلو برداشت و ا یقدم فرزاد

 

سوزه ازش  یم شیپیخانم! اگه دلت به جوونیش و خوشت ایمیس هیفرزاد ک دمیبهت نشون م-

 !نهیبیکن و گرنه بد م یدور

 

 شیاو دستش را باال آورد تا با پشت آن بر دهان فرزاد بکوبد، اما ن یجمله  نیاز ا نیخشمگ ایمیس

 کالم فرزاد باز هم مانع شد:

 

بکنم  ییراهنما هی ی! ولیامشب دل ببر یخوا ی!  پس بگو که میخوشرنگ یاوهووو! چه ناخن ها-

خوب اضافه کنم که تو  یتا جذبت شن! ول ازیمقدار عشوه و ناز ن هیشن،  یخر نم زایچ نیمردا با ا

 !یکج راه بر یکه تا عمر دار کنمیم یکار ییایحرکت طنازانه ب هیاگه 

 

 را کنترل کند ، اما موفق نبود: شیدستش را مشت کرد تا صدا ایمیس
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 شرف! یببند دهنتو پست فطرت ب-

 

* 

که  انیساکت شد. رو به ک یلحظه ا یکه از سمت چپ کوچه آمد، برا ینا مفهوم زن یبا صدا آرش

 کرد و گفت: زدیهمچنان حرف م

 

 !امیتو حواست به مهمون ها باشه من االن م-

 

 کجا آرش؟-

 

 االن... امیم-

 

کت ، از حر کردیکه با خشم به او نگاه م یبود و مرد ستادهیکه پشت به او ا یشدن به زن کینزد با

 مانیو فرزاد متوجه او نشدند.  پش ایمیکه س یبا آنها داشت به طور یادیز ی. هنوز فاصله ستادیا

 ثشانهستند که با هم بح یاز آمدنش خواست راه آمده را برگردد، چون احتمال داد زن و شوهر

 نکرد: یزن حرکت یآشنا یشده اما با صدا

 

 یکنم که دلت واسه هوا ی؟ کار یکنیکه رو من دست بلند م دهیرس یینفهم! کارت به جا یعوض-

 چشمام گمشو گورتو گم کن...  یتنگ شه! از جلو تهران فیکث
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 و دیکرد و دست بر دهانش کش یسکوت عقب گرد کرد و برگشت و زن ناله ا یپس از لحظه ا مرد

رد ک یخورد اما سع کهی ایمیس دنیآن نشست. آرش با د یلنگان لنگان به سمت جدول رفت و رو

 زد: شیکرد و صدا کیتعجبش را نشان ندهد، خود را به او نزد

 

 خانم صبور؟-

 

 آرش سرش را باال گرفت .  یصدا دنیبا شن ایمیس

رنگ شده بود و  یصورت او که مهتاب دنینداشت. آرش با د یزد و حال مناسب یم یبه تند قلبش

 لبش راه باز کرده بود،جلوتر رفت و در مقابلش زانو زد: یاز خون که از گوشه  یکیرد بار

 

 شده؟ یچ-

 

 دستانش گرفت: نیاو بغضش شکست و سرش را ب دنیبا د ایمیس

 

 امشب تو مجلستون... امیب تونمیبرم، نم دیمن با دیمن حالم خوبه... فقط... به نفس بگ-

 

 آورد و به سمت او گرفت: رونیکتش ب بیاز ج یدستمال آرش

 

 .امیتا من ب نیو خون دهنتونو پاک کن نینیبش نجایهم-
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گرم و  ی. بودیاز پاک کردن لبش آن را بو کش شیدستمال را از او گرفت اما پ دیبا ترد ایمیس

 رونیب فشیاز ک یگذاشت و دستمال شیپالتو بی. ناخودآگاه دستمال را در ج دادیعطر م نیریش

به دست داشت و  یشربت وانیکه ل یآرش در حال نیح نیلبش را پاک کرد. در هم یآورد و گوشه 

 او گرفت و گفت: یرا جلو وانیشد.  ل کیو نزدبه ا زدیآن را بهم م

 

 ...دهیرنگ تون پر ن،یکردم، بخور ادیز شوینیریش-

 

را به کل فراموش کرد .  شیجمع شد و اتفاق چند لحظه پ ایمیخوب در دل س یحس ها تمام

کرد. همانطور که  یلب تشکر ریگرفت ز یرا از دست آرش م وانیکه ل یزد و در حال یلبخند محو

 آرش نگاهش را به او دوخت: یکرد با صدا یشربت را مزه مزه م

 

کنه!   از صبح منتظر  یاگه بفهمه دونه دونه موهامو م د،یایبه نفس  بگم که نم تونمیمن نم-

ون حالت دونمینه! م ای دمتونیدر د یسراغ شما رو گرفت که جلو ارمیشماست االنم رفتم شربت ب

 !دیجشن شرکت کن نیبخاطر نفس هم که شده امشب تو ا اما ستیخوب ن

 گفت: یگذاشت و با ناراحت نیزم یرا رو وانیل ایمیس

 

 لبم زخم شده. افم؟یق نیبا ا-

 

 فکر کرد: یکم آرش
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 یلبتونه هر چند از دروغ متنفرم ول یچون گوشه  یاز طرف ستین قیعم یلیخوب زخمتون خ-

 !نیتبخال زد دیبگ

 

را برداشت و در  وانیانداخت و انگشتانش را بهم فشرد. آرش ل نییاز خجالت سرش را پا ایمیس

 گفت: شدیکه بلند م یحال

 

 . می.منتظرتونرمیمن م-

 

 داشتیکه نگاه از قامت او برنم یدر حال ایمیمحکم و استوار از او دور شد. س یسپس با قدم ها و

به قول خودش فرزاد  یفس منتظرش است، از طرفدر حال فکر بود. حق با آرش بود، مطمئن بود ن

 !کردیم یتالف دیاش که با یلینداشت که خود را بخاطر او ناراحت کند. و اما جواب س یارزش

 

*** 

 یدلبخن داشتیاو که با آرامش قدم برم دنی. با ددیکش یرا م ایمیسالن انتظار س یدر ورود نفس

 رفت: شیزد و به سو

 

اونم آخر گفت برو جلو در واستا   ومده؟ین دمیدفعه از آرش پرس صدیس ؟یدختر کجا موند یوا-

 مغز منو نخور! ادیتا ب
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 :دیبا محبت صورت نفس را بوس ایمیس

 

 کردم! ریاومد د شیپ یمشکل هی ،یشرمنده خواهر-

 

 شده؟ یلبت چ-

 

 حرف آرش افتاد: ادی ایمیس

 

 یلبتونه هر چند از دروغ متنفرم ول یچون گوشه  یاز طرف ستین قیعم یلیخوب زخمتون خ"

 "! نیتبخال زد دیبگ

 

 تکان نفس به خود آمد: با

 

 شده؟ یلبت چ گمیم ؟ییکجا-

 

 گفت: یدوستش دروغ م نیتر یمیبه صم دیمکث کرد ، نبا یاندک ایمیس

 

 ! هیکار فرزاد عوض-
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 زد تو دهنت؟ یعنی! ییییییییه-

 

 آره.-

 

 ؟ کجا؟ یک-

 

 امشب، جلو درتون.-

 

 دت؟یهم د یآدم! کش نیمن، چقدر احمقه ا یخدا  یوا-

 

 .کنهیاون لحظه ها اعصابمو خرد م یادآوریول کن نفس! -

 

 . ومدنی. شانست عروس و داماد هنوز نمیخوش بگذرون میبر ،یگیآره راست م-

 

 کرد: ییرا به سمت راه پله راهنما ایمیسپس با دستش س و

 

 دره. نیاق من دست راست اول. اترونیب ایبرو لباساتو عوض کن ب-
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اش را به کار برد تا آن اتفاق را فراموش کند و  یاز پله ها باال رفت و وارد اتاق شد. تمام سع ایمیس

ت او هس هیمشتاق بود بداند نفس شب یلیبود و خ دهیرا ند نیاز مجلس لذت ببرد. او تا بحال آرم

 نه! ای

بود و چشمانشان که هر دو  دیط پوست هر دو سفبه آرش نداشت. فق یادیواقع نفس شباهت ز در

فر  یرا باز کرد و موها شیموها ی رهیرنگ بودند اما باز هم چشمان آرش روشن تر بود. گ یقهوه ا

تخت  یزد. پالتو و شالش را رو شیطرف موها کی یشانه رها کرد. سنجاق کوچک یشده اش را رو

اش را به دست گرفت و از  یدست فیتا هنگام وارد شدن داماد، در دسترس باشند. ک گذاشتنفس 

 اتاق خارج شد. 

فره مبل دو ن یآمد و با چشمانش به دنبال نفس گشت. او را نشسته بر رو نییپا یها را به آرام پله

 یشککت دامن م کینفس نگاه کرد.  پیکه با مادرش در حال صحبت بود. با دقت به ت افتی یا

ت ک نیزانو بود و آست یکه تا رو یکار شده بود.  دامن شیرو دیبه رنگ سف ییبایز یکه طرح ها

 ی رهیرا اتو زده و با گ شی. موهادیو صندل سف یمشک یسه ربع بود. بهمراه جوراب شلوار هم

 هم یدخترانه ا شیصورتش افتاده بودند. آرا یجلو شیجمع کرده بود و چند تکه از موها یآبشار

 صورتش جا خوش کرده بود.  یرو

ش او صورت دنیلبخند به سمت نفس و پروانه خانم رفت و با احترام سالم کرد. پروانه خانم با د با

 کرد: یبا او ابراز خوشحال ییو خوشامد گفت و از آشنا دیرا بوس

 

 خانم. کنهیم فیازت تعر یلی! نفس خییتو ایمیپس س-

 

 نفس لطف داره...-
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 نه؟ ایعروس و داماد اومدن  نمیمن برم بب دیا شما با هم باشخوب دختر-

 

 .کنمیخواهش م-

 

 یمبل پرت شود، در حال یکه باعث شد رو دیرا کش ایمیمحض رفتن پروانه خانم نفس دست س به

 مدل نشستنش را درست کند با حرص گفت: کردیم یکه سع

 

 چه مرگته تو؟-

 

 !یشد ییچه هلو-

 

 !ی! با داداشت هم که ست کردیاز خودت خبر ندار-

 

 ش؟یدیجلو در د-

 

 آره...-

 

 زن و شوهرا! نیباحال شد، ع یلیخ میعکس هم با هم انداخت هیتازه -
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 کرد و گفت: یتک خنده ا ایمیس

 

 !یتو عاشق برادرت دونهینم یمصطف چارهیخاک ها! ب یعنی-

 

 کرد: ایمیسکوت کرد و سپس رو به سمت س ینام مصطف دنیبا شن نفس

 

 د؟یبه کجا رس مونیقض یدونیم-

 

 نه!-

 

 پس بزار برات بگم...-

 

 غرق در لذت شد. و با لبخند گفت: نشانیاتفاقات ب دنیاز شن ایمیماجرا کرد. س فیشروع به تعر و

 

 !نیخوشبخت ش-

 

 خانم جمع زنانه را به سکوت وادار کرد: نیپرو یصدا
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 !انیعروس و داماد دارن م -

 

سالت  به کردیبه تن و سر م عیکه پالتو و شالش را سر یبه اتاق نفس رفت و در حال عیسر ایمیس

خود را به نفس  ایمیو کوثر به داخل خانه. س نیبرگشت. ورود او به سالن مصادف شد با ورود آرم

لبخندش پر رنگ تر شد  ایمیس دنیرساند. نفس با د زدیعروس و داماد دست م یکه با لبخند برا

 گفت: کردینگاه م نیکه به آرم یو در حال

 

خودم! دلم واسه جروبحثامون،  طونیو البته ش ی! داداش خجالت2 یداداش بزرگه شماره  نمیا-

 ...شهیسربه سر گذاشتنامون،  دعواهامون، دنبال کردنامون، دلم براش تنگ م

 

 زد و گفت: یدر چشمان نفس شد. لبخند تلخ یمتوجه برق اشک ایمیس

 

خب  یو جونت به جون داداشات بسته اس. ول ی. تو خواهرشهیراش تنگ مدلت ب دونمیم-

 .نهیشون تو هم یخوشبخت

 

که او را به  یو در حال دیرا کش ایمیآنکه خود را از آن حال و هوا خارج کند، دست س یبرا نفس

 برد گفت: یعروس و داماد م گاهیسمت جا

 

 جلو جمع ببوسمش! خوامیم ششونیپ میبر-
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سرش انداخت.  یمبل چنگ زد و آن را رو یرنگش را از رو دیراه برگشت و شال سف ی انهیم

 :دیبا تعجب پرس ایمیس

 

 !گهیداداشته د ؟یپوشیم یشال واسه چ-

 

 کرد: یتک خنده ا نفس

 

 نییپا ندازهیسرش رو م یچ نیاجل معلق سر برسه! ع نیخنگم ع یترسم پسرخاله  یآخه م-

 تو! ادیم

 

نفس کوثر را بوسه باران کرد. کوثر اعتراض گونه اما با  دندیعروس و داماد رس گاهیکه به جا یوقت

 گفت: یلحن شوخ

 

 !نیی! دکورم اومد پایکرد میدختر، تف مال یوا-

 

 خود را از او جدا کرد: نفس

 

 !رهینگ میتا خواهر شوهر باز یباش یکن دختر خوب یسع-
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 زیر زیحرف نفس ر نیکردند و با ا یاطراف عروس و داماد به آنها نگاه م یخانم ها ی همه

ل خود را در بغ یشینما یاز خنده سرخ شده بود. پس از آن نفس با حرکت زین ایمیس  دند،یخندیم

 گفت: یانداخت و مثال با لحن ناراحت نیآرم

 

 !یمرغا شد یکه قاط نهی...! منظورم ای! توام مرغ شدیشد یتوام رفتن یآر یوا-

 

 شیدندان ها نیکرد از ب ینفس را از دور گردنش شل م یدست ها یکه گره  یدر حال نیآرم

 :دیغر

 

 خفه شدم نفس!-

 

 !یارینفس کم نم ینترس تا منو دار-

 

مهمان ها با  یهمهمه  ی. صدادندیخندیبه حرکات او م یبلند یمهمانان داخل سالن با صدا تمام

که دستانش را به حالت در آغوش گرفتن باز کرده  یدر حال انیخاموش شد، ک یبلند پسر یصدا

 رفت گفت: یبود همانطور که به سمت کوثر م

 

 !یخروسا شد یکه قاط نهی...! منظورم ای! توام خروس شدیشد یتوام رفتن یکوثر یوا-
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او را در  یکه ادا دکرینگاه م انیکرد. نفس با تعجب به حرکات ک ریبازوانش اس نیسپس کوثر را ب و

 با خنده گفت: نی! آرماوردیم

 

 زنمو!  یخفه کرد-

 

 تیبه غبغب انداخت و با جد یرفت و مغرورانه باد نیکوثر را رها کرد و سپس به سمت آرم انیک

 تمام گفت:

 

 مو از سر خواهرم کم بشه... هیاگه -

 

 حرف او را قطع کرد: نیآرم

 

 شه؟یم یچ-

 

 انگشتش را در هوا تکان داد و ادامه داد: انیک

 

 نشون به اون نشون که بادمجون!-

 

 اشاره کرد. نیچشم آرم یبه پا و
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و نفس جمع را با حرکاتشان گرم  انی. در واقع کدندیحاضر در سالن بلندتر از قبل خند جماعت

 کرده بودند. 

 : دیچیآرش در سالن پ یصدا

 

 داخل. انیعاقد دارن م یحاج آقا-

 

ها نشستند.  آرش به همراه عاقد وارد  یصندل یاز سالن رفتند و رو یها هرکدام به طرف خانم

 کیکه عاقد را به سمت نزد یاو ثابت ماند. در حال یسالن شد. نگاه دختران حاضر در سالن رو

  .کردینگاهش به نفس افتاد که به لبخند به او نگاه م کردیم تیبه عروس و داماد هدا یصندل نیتر

 ایمیمشغول وارد کردن مشخصات عروس و داماد در دفترش شد و آرش به سمت نفس و س عاقد

 او را با نگاهش برانداز کرد و گفت: یشد نفس سرتاپا کیبه آن دو نزد یرفت. وقت

 

 چه کردم!-

 

 کرد: کیو سرش را به گوش او نزد ستادیبا لبخند در کنار نفس ا آرش

 

 !نجاستیا انی. کستیاالن مناسب ن یخوشگله وا یلیبرو مانتوتو بپوش. لباست خ-

 

 یکم بود، آرش به طور یلیخ ایمیآرش و س یتکان داد و به سمت اتاقش رفت. فاصله  یسر نفس

 :دیلب پرس ریمتوجه نشود ز یکه کس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 185 

 

 ن؟یبهتر-

 

 :دیمانند او پرس ایمیس و

 

 بله،ممنونم.-

 

 د؟ینفس که نفهم-

 

 روش!  نمیا دونه،یمنو م یزندگ ینفس همه -

 

بود  برتن کرده یو مشک دیسف یکه مانتو یتمام ماند. نفس در حال مهیآنها با آمدن نفس ن صحبت

 اش را حفظ کرده بود.  یو مشک دیسف پیبه سمت آنها آمد. در واقع با وجود شال و مانتو هم ت

 و رو به آرش گفت: ستادیا ایمیآرش و س نیب نفس

 

 . خخ تنها مونده!ستادهیو نگا! تنها اونور وا انیک-

 

م چش نیبود. سپس نگاه از او گرفت و به آرم ستادهینگاه کرد که در کنار مادرش ا انیبه ک آرش

. نگاه دیرسیپرابهت و مردانه به نظر م دیسف راهنیو پ یدوخت، برادرش در آن کت و شلوار دود
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چشمانش را گرد کرد و با  د،یلباس او را بالباس نفس ست د یکرد و وقت یبا آرش تالق نیآرم

 گفت: یبلند یاصد

 

 داره! یخواهر و برادر نیبه افتخار داماد که همچ دیبزن-

 

 گفت: یبا شوخ زیلبخند زدند. آرش ن زیو نفس ن ایمیبا خنده کف زدند. س جماعت

 

 ؟یدیاونوقت تو واسه خودت سفارش دست م نییمجلس پا پیوقت؟ خوشت هی یاریکم ن-

 

 اشاره کرد.به خود و نفس  و

 

 با خنده گفت: نفس

 

 ! کنهیزحمت رو کم م گهینکن آرش! دو ساعت د تیمهمونمونو اذ-

 

ود فرصت طلب ب اریکه بس انی. کدینفس خط و نشان کش یو با چشمش برا دیخانم لب گز پروانه

 بلند گفت : 

 

 کف قشنگرو به افتخار برادر بزرگ عروس! دی! بزننینه حرف آرش نه حرف آرم -
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 دوباره کف زدند.  مهمانان

 

 زدن! پیت دنیهمه زحمت کش نیکه ا دیدست هم به افتخار خواهر و برادر داماد بزن هیبابا حاال -

 

 سالن را پر کرد. یدست فضا یصدا دوباره

 به سمت او برگشتند. ثمیم ییدا یبا صدا نیکوثر و آرم یو حت انیو آرش و ک نفس

 دیو کوثر رفت و صورت آن دو را بوس نید و سپس به سمت آرمکر یبا همه سالم و احوالپرس ثمیم

کردنش  یدر مخف یمعلوم بود اما سع یکرد. غم در چهره اش بخوب یخوشبخت یآرزو شانیو برا

و سوسن در کنار پروانه و  انیدر کنار ک ثمیکرد. م یبا همه سالم و احوالپرس زیداشت. سوسن ن

 .ستادین ایپرو

 عوت و شروع به خواندن خطبه کرد:همه را به سکوت د عاقد

 

 لم؟یعروس خانم وک-

 

 گفت: دیسابیکه قند م یدر حال نفس

 

 ! نهیعروس رفته گل بچ-
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 گفت: طنتیفرهاد با ش ییپسر دا حسام

 

 گل کنارش نشسته!-

 

 انداخت. عاقد دوباره خطبه را خواند: ریلبخند زد و کوثر سر به ز نیآرم

 

 لم؟یعروس خانم وک-

 

 خواهر حسام گفت: هیهد نباریا

 

 !ارهیعروس رفته گالب ب-

 

عروس  کیبه دست داشت نزد یگالب شهیکه ش یو نفس، در حال نیآرش و آرم یدخترعمو یشاد

 و کوثر گرفت: نیآرم ینیب یو داماد آمد و در آن را باز کرد و جلو

 

 ؟یچ گهیگالب! د نمیا-

 

 :دیبار سوم پرس یدوباره شروع به خواندن کردو برا عاقد
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 لم؟یعروس خانم وک-

 

 کوثر بود: ینوبت زهره دختر عمه  حال

 

 !خوادیم یلفظ ریعروس ز-

 

آن خارج کرد و آن را به کوثر  بیکوچک از ج یلبخند بر لب دست بر کت برد و جعبه ا نیآرم

 داد. 

 پاسخ داد: یفیظر یکه آن را بر دست داشت با صدا یو در حال دیقرآن را بوس کوثر

 

 بزرگترها بله! یپدر و مادرم و همه  یبا اجازه -

 

 اعتراض گونه گفت: انیو کف به هوا رفت. ک غیسوت و ج یصدا

 

 بچه هات شدم! ییمام که چغندر کوثر خانم! اگه دا-

 

 گفت: یبلند ی. عاقد با صدادیبا شرم خند کوثر
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 نوبت داماده.  دیاجازه بد-

 

 سکوت کردند. عاقد شروع به خواندن کرد: همه

 

 ا؟یآر یآقا لمیوک-

 

 سکوت جمع را شکست: آرش

 

 بخره! یدوماد رفته بربر-

 

 زد و به تکه نان موجود در سفره عقد اشاره کرد: یسوت بلند انیک

 

 !رهی! تا اون باشه از منم اجازه بگهیادیاز سر خواهر ما ز نمیا-

 

ا ر یو خوش تیمیعقد پر از صم نیزد. تا بحال چن یجو شاد سرخوش بود لبخند نیکه از ا ایمیس

 بود. عاقد دوباره خواند: دهیند
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  ا؟یآر یآقا لمیوک-

 

 بله! انیمجلس و البته آقا ک یمادرم و برادرم و خواهرم و بزرگترا یبا اجازه -

 

زد و  یبودن مجلس عقد لبخند یجانیو ه یشلوغ نهمهیاز ا زیبا خنده کف زدند. عاقد ن جماعت

 : دیپرس انیرو به ک

 

 ادر عروس؟بر یراحت شد-

 

 گفت: نیو رو به آرم دیسرخوش خند انیک

 

 ام ازت! یقربونت داداش، عقده شده بود تو دلم!  راض-

 

دعا کردن به سمت آسمان گرفتند. عاقد مشغول دعا شد.  یرا برا شانیدست ها یهمگ سپس

د فرزا خودش تا از شر یدعا کرد برا کرد،یهمانگونه که چشمانش را بسته بود در دل دعا م ایمیس

 یمصطف یکه خوشبخت بمانند، برا نیکوثر و آرم یاش برگردد، برا یراحت شود و آرامش به زندگ

آرش... او که زخم خورده بود... او  یهم بتپد و برا یو نفس تا بهم برسند و قلبشان تا ابد فقط برا

 ... دنشیبه آرامش رس یاز دست داده بود... برا نیزتریکه عز

 

 فرستاد. یچشمانش را باز کرد و صلوات یصلوات دسته جمع یصدا با
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 و گفت : دیدست او را کش نفس

 

 نکردم! یو کوثر معرف نیمن هنوز تو رو به آرم-

 

 گفت: یکرد و با مهربان کیخود را به او نزد ایمیس

 

 همه؟ هیصورتشون شب کیمیم یو مصطف نیآرم ینفس دقت کرد-

 

 گفت: جانیو به سمت او برگشت و سپس با ه ستادیا نفس

 

 همن! چرا من حواسم نبود؟ هی... شبیگیراست م-

 

 .مییایب میبگ کیتبر میخب حاال بر-

 

را به آنها داد.  شیبود و کادو نیبا آرم یآرش در حال روبوس دند،یو کوثر رس نیآرم کینزد یوقت

 گفت: نیو رو به آرم دیرا کش ایمیاز آن دو فاصله گرفت، نفس دست س یوقت

 

 !ایمیهمون دوستمه که گفته بودم، س نیا-
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 شد و گفت: زیخ میبه احترام ن شیاز جا ایمینام س دنیبا شن نیآرم

 

 .دمیشن ادیاسمتونو از زبون نفس ز  ن،یباعث افتخاره که در مراسم ما حضور دار-

 

 با لبخند گفت: ایمیبه او خوشامد گفت. س زین کوثر

 

 !دیعاشق هم باش شهیو هم دیخوشبخت ش دوارمیبهتون. ام گمیم کیتبر-

 

 گفت: نیشد و رو به آرم کیخانم به آنها نزد پروانه

 

 !شهیمجلس داره زنونه م اط،یبرو ح ونیپسرم با آقا-

 

 نایدستش را گرفت، ک کیرفت و  نیبخش صورتش بود به سمت آرم نیکه آذ یبا لبخند آرش

 گفت: طنتیرا گرفت و با ش نیآرم گریبه سمت آن دو آمد و دست د زین

 

 دل بکن!-
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 بلند شد و رو به کوثر گفت: شیبا خنده از جا نیآرم

 

 زارن! یداداشا نم نیها! ا زارمیمن تنهات نم-

 

مردان سالن را ترک کردند،  یو آرش به زور او را از سالن خارج کردند و به دنبال آن تمام انیک

 نشاند و گفت: ایمیس یبر بازو یشینما ینفس مشت

 

 ؟یعکس رو نفره چطور هیبا -

 

 پاسخ داد: یبا شوخ ایمیس

 

 ؟یاشتباه گرفت یمنو با مصطف-

 

بعد  م،یریعکس بگ هی میبا هم. عکاس اونجاست بر میریعکس دوستانه بگ هیلوس نکن خودتو! -

 تو!  یکیمن!  یکی م،یاریدو تا در ب

 

 کرد. یبا لبخند او را همراه ایمیس
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*** 

 "ماه بعد 4"

 

لب غر  ریفشرد ز یکه کالسورش را در دست م یدانشگاه انداخت. در حال اطیبه ح ینگاه نفس

 زد:

 

 بار کارم بهت افتاد ها! هی ا؟یمیپس س ییکجا-

 

 سوزش کمرش با اخم به عقب برگشت : با

 

 ونه؟یچته د-

 

 !رزن؟یپ یکردیغرغر م یواسه چ-

 

 !یعنیکشتمت  ایمیس-

 

 کرد: یتک خنده ا ایمیس
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 کردم! یوگرنه از دستت فرار م میدانشگاهه و ما هم بزرگ شد نجایکه ا فیح-

 

 .نمیبده بب حیسوال رو واسم توض نیا ایب شه،یامتحان شروع م گهیساعته د میدختر ن-

 

 !نمیبده بب-

 

 :دیکالسورش را عقب کش نفس

 

 .میهم بخور یزیچ هیسلف،  میبر ایب نجا؟یا-

 

 شکمو!-

 

ز نفس کالسورش را با  ،یصندل یسپس بهمراه نفس به سمت سلف رفتند. به محض نشستن رو و

 اشاره کرد: یقرارداد و با انگشتش به سوال ایمیس یپا یکرد و رو

 

 . نهیا-

 

 سوال مکث کرد و سپس چشمانش را درشت کرد و رو به نفس گفت: یرو یکم ایمیس
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 م؟یکن کاریحاال چ یسوال رو نداشتم! وا نیمن ا ه؟یچه سوال نیا-

 

 گفت: یبه او رفت و با ناراحت یجواب چشم غره ا افتنیاز  دیناام نفس

 

 ؟یمنو دست انداخت-

 

 !؟یاختبود راه اند یا غهیترم تابستانه چه ص گه،یتوعه د ری. اصال تقصستمینه به جون تو!  بلد ن-

 

 . میرم نمونت هیدوباره  گه،یبره د میخوب گفتم تموم کن-

 

 شد: رهیخ نیانداخت و به زم نییرا پا سرش

 

 م؟یکن کاریحاال چ-

 

 اومده؟  شیپ یمشکل-
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 یمشک یو کاپشن پف یاو در آن لباس سرمه ا دنیسرش را باال آورد، با د یمصطف یبا صدا نفس

 زد: یرمق یلبخند ب

 

 !ستین یزیسالم، نه چ-

 

 را صاف کرد و گفت: شیصدا د،ید ایجواب سوال مه افتنی یکه فرصت را برا ایمیس

 

 هست! یمشکل هیسالم، بله -

 

 کنار نفس را اشغال کرد: یصندل ،یمصطف

 

 شده؟ یرفت! خوب چ ادمیسالم! به کل  دیببخش-

 

 به سمت او هل داد: زیم یکالسور را رو ایمیس

 

 !نیواحد رو پاس کرد نی. اگه اشتباه نکنم شما امیستی! جوابشو بلد ن8سوال -

 

 شد: قیسوال دق یبه کالسور رو رهیخ یمصطف
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 هم هست! یسوال مهم-

 

 :دیپرس نفس

 

 د؟یحلش کن دیتونیحاال م-

 

 به او انداخت و با افتخار پاسخ داد: ینگاه یمصطف

 

 نداره! یبله! کار خاص-

 

 بلند شد و گفت: شیکه حس کرد بهتر است آن دو را تنها بگذارد از جا ایمیس

 

پرسم. فقط  یمن ازش م دیبد حینفس توض یسرمد سوال رو برا یدارم. آقا یتلفن ضرور هیمن -

 تا زمان امتحان نمونده... یزیتر !چ عیسر کمی

 

 زد و رو به نفس گفت: یلبخند یاز آنها دور شد. مصطف ندازدیبه نفس ب یبدون آنکه نگاه و
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 حالت خوبه؟-

 

 گفت: یتکان داد و با نگران یسر نفس

 

 !ارنیتو سلف برامون حرف در ب ادیب یکس ترسمیم د؟یجواب رو بگ شهیم-

 

 !گنیخوان بگن عاشق همن که راست م یگن! م یکه نم راهیب-

 

 کرد: یتک خنده ا ی. مصطفدیانداخت و لب گز ریسر به ز نفس

 

 جمع نبند! نقدرینفرم ا هیجواب سوال رو بدم، در ضمن من  ایحاال خجالت نکش! ب-

 

 یرو به نفس که با دقت به حرف ها حیسوال شد. پس از تمام شدن توض حیسپس مشغول توض و

 کرد و گفت: دادیاو گوش م

 

 ؟یمتوجه شد-

 

 !یمرس دم،یآره فهم-
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اش برد و  یدست فیدست در ک یشانه انداخت. مصطف یرا رو فشیبلند شد و ک شیاز جا و

 به سمت نفس گرفت:کالسور قرار داد و درش را بست و  یو آن را ال دیکش رونیب یکاغذ

 

ماه رو هم به زور صبر  4 نیخودمونه! ا یبعد امتحان بخون، درباره  نمیا ،یموفق باش دوارمیام-

 تونم! ینم گهیکردم... د

 

 رفت. رونیاز سلف ب'خداحافظ 'بدون حرف کالسور را از دست گرفت و با گفتن   نفس

 

 

*** 

بود. به  یلبش پاک نشدن یدر، در انداخت و وارد شد. لبخند رو دیخوشحال و پر ذوق کل کوثر

 :دیچیپ یدر گوش نیپرو یمادرش را گرفت، صدا یتلفن رفت و شماره  یسمت گوش

 

 سالم دخترم!-

 

 سالم مامان جونم.-

 

 !؟یسرحال هیچ-
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 !شمینم نیبهتر از ا هیعال-

 

 شده؟ یباشه، چ ریخ-

 

 دخترت مامان شده!-

 

 کهنیتماس قطع شده چند بار الو الو گفت تا ا نکهیا الیسکوت برقرار شد. کوثر به خ یا لحظه

 :دیدوباره به گوشش رس نیپرو یصدا

 

 فقط... زم،یمبارک باشه عز-

 

 ؟یفقط چ-

 

 !یزود نبود مامان؟ تو تازه چهار ماهه ازدواج کرد کمیبه نظرت -

 

منم تو خونه  یاز طرف م،ینم عاشق بچه اجفتمو نیمن و آرم یدونیخودت که م یخوب آره... ول-

 ؟یبهتر از بچه دار یچ کارمیب
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 ها دختر! یکرد ریدر هر صورت زود منو پ ،یگیآره خوب راست م-

 

 .کوثر با خنده گفت:دیسپس خند و

 

  !شهیمن روم نم دیمامان! راستش خواستم بگم به خاله پروانه رو شما بگ دیجوون شهیشما هم-

 

 تو خال! یروت نشه دختر! چهار ماهه زد دمیبا-

 

 وا مامان!-

 

کرده، حاال چند وقتته  ین یذوق دارم، دلم بدجور هوس ن یلیخوب حاال ناراحت نشو، منکه خ-

 کوثر؟

 

 و با ذوق گفت: دیبر شکمش کش یلبخند بر لب دست کوثر

 

 ! دو ماهشه...کهیکوچ یلیخ-

 

 با خنده اضافه کرد: نیپرو
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 مواظب خودت باش ها! یلی... قربونت برم خادیب ایحاال کو تا به دن-

 

 !دینیخونه نش دیچشم، محض اطالعتون ع-

 

 دونه؟یم نیآرم-

 

 ا!نگن ه یزیچ نیکنم، فقط خبر به خاله با شما! بهشون بسپار به آرم رشیغافلگ خوامینه م-

 

 نگه. نیبه آرم گمی! بهشم ممیشینوه دار م میدار گمیباشه بابا، م-

 

 !دیفهم ایدن د،یفهم انینگو ها! ک انیفقط مامان فعال به ک-

 

 به هوا پرتاب شد: نیپرو یخنده  کیشل

 

 شهیکه همسن اونه داره بابا م نیسالشه! آرم 29پسر  نیخوب بابا، حواسم هست. انگار نه انگار ا-

 ؟یارند یبر بدم، کارمونه! من برم تلفنو منفجر کنم خ ینم سیخ انیک نیاونوقت نخود تو دهن ا
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 نه خداحافظ .-

 

 گلم باش! یمواظب نوه -

 

 

*** 

را از پا درآورد و وارد سالن شد. عطر خوش زرشک پلو با مرغ هوش از سرش  شیکفش ها نفس

 پراند:

 

 خودم؟؟! مامان؟؟ یمامان پرنده -

 

 آمد : رونیبه دست داشت از آشپزخانه ب یکه قاشق چوب یخانم در حال پروانه

 

 امتحان چطور بود؟ ،یسالم خسته نباش-

 

 م؟ی! نهار بخوررمیم یم یامتحانو ول کن مامان. دارم از گشنگ-

 

 . نمیچیسفره رو م ادیآرش هم م یدست و صورتتو بشور ،یتا لباساتو عوض کن-
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 اد؟یآرش مگه ناهار م-

 

 آره زنگ زد گفت کارش تو شرکت زود تموم شده امروز.-

 

 .رمیمیکه دارم م ادیباشه خدا کنه زود ب-

 

 یباال نرفته بود که صدا یبه اتاق ها روانه شد. هنوز چند پله ا یسپس به سمت راه پله منته و

 پروانه خانم گفت: دیتلفن رس یکیکه به نزد نیتلفن باعث شد راه رفته را برگردد. اما هم

 

 .دمیتو برو لباساتو عوض کن من جواب م-

 

در را بست به سمت کالسورش رفت و  یه سمت اتاقش رفت. وقتباال انداخت و ب یشانه ا نفس

 و شروع به خواندن کرد: دیکش رونیکالسورش قرارداده بود ب یال یرا که مصطف یکاغذ

 

 چند ماه هم به نیوقتشه تا به مادرم  بگم با مادرت صحبت کنه، ا گهید کنمینفسه من، فکر م '

به نظرم کند نگذره، خودمم ترم تابستانه  گذر زمان نکهیا یخاطر درست صبر کردم و برا

نگو.  یزی. فعال به مادرت چیتلفن باش هیمنتظر  نروزهایبرداشتم. خواستم خبرت کرده باشم تا ا

. دوست دارم. شنیفاصله ها هم تموم م نیحرف بزنه، اگه خدا بخواد ا یبلده چطور نمماما

 'یمصطف
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 نیاو را به وجد آورده بود. هم یبر لبش نشست. محبت کالم مصطف یکاغذ را تا زد و لبخند نفس

زود به زود   نروزهایا یرا به او داده بودند. از طرف ایدن ایخطاب کرده بود گو "نفسه من"که او را 

ه ک رداسپرت و نگاه مهربانش در دل اعتراف ک پیدر آن ت دنشی. امروز با دشدیم یدلتنگ مصطف

 چقدر دوستش دارد...

 مادرش تفکر او را برهم زد: یداص

 

 ناهار. آرش اومده. اینفس ب-

 

را عوض کرد و به  شیکالسورش قرار بود و به سرعت لباس ها یوقفه نامه را ال یتند و ب نفس

با  زیآمد، آرش ن یبود و به نظر خوشحال م زیم دنیرفت. پروانه خانم مشغول چ نییپا یطبقه 

مبل لم داده بود،  یبود، رو دیرنگ و بلوز سف یریکت و شلوار ش کیکه  رونیب یهمان لباس ها

 سمتش رفت: هنفس ب

 

 !یسالم داداش، خسته نباش-

 

 زد و گفت: یاو لبخند دنیبا د آرش

 

 ! امتحان چطور بود؟نیخانم، همچن یسالم آبج-
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 :دیکف دستانش را بهم کوب نفس

 

 ... همرو نوشتم!یعال-

 

 !گهید یخواهر خودم-

 

نزد مادرش رفت تا  زیرا عوض کند. نفس ن شیسپس به سمت اتاقش روانه شد تا لباس ها و

 :دیرو به مادرش پرس دادیبشقاب قرار م یکه قاشق ها را رو یکمکش کند. در حال

 

 بود؟ یمامان تلفن ک-

 

 ! نیخاله پرو-

 

 ؟یخوشحال نقدریگفته که شما ا یچ-

 

 پروانه خانم پررنگ تر از قبل شد: لبخند

 

 !شهیکه نم یمفت یمفت-
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  ن؟یخوایآهان پس مشتولوق م-

 

 ؟یپس چ-

 

 باشه! ریخ-

 

 ! رهیاز حد خ یادیز-

 

 مامان؟ رهیخ یچ-

 

او جمله اش  دنیآمد نگاهش به مادرش بود. پروانه خانم با د یم نییهمانطور که از پله ها پا آرش

 را تکرار کرد:

 

 !شهیکه نم یمفت یمفت-

 

 رو به آرش به خنده گفت: نفس
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 آرش! خوادیمامان مشتولوق م-

 

 زیکردند. آرش ن ینشستند به آرش نگاه م یم یصندل یکه رو یخانم و نفس در حال پروانه

 :ندیآن بنش یتا رو دیرا عقب کش یصندل

 

 !نیخوایباشه که شما مشتولوق هم م دیبا یخبر خوب یلیخ ادیکه بوش م نجوریا-

 

 د؟یدیم یچ نمیبب دیال بگ! حاهیعال یعال-

 

 :ختیمادرش غذا ر یبر برنج زد و برا ریکفگ آرش

 

 ؟یخریم یبخرم؟! نفس تو چ یدونم چ یخب پس من نم ،یشما که طال دوست ندار-

 

 فکر کرد و گفت: یکم نفس

 

 !خرمیاز دربند آلوچه م رمیترشه! براش م یزایمامان عاشق چ-

 

 خودتو! یکنیورشکست م-
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 داداش! نقدرهیهم میوسع مال گهید-

 

 آن دو را به سکوت وادار کرد: زیم یقاشق رو دنیخانم با کوب پروانه

 

 که هستم خوشحال تر کنه! ینیتونه منو از ا ینم زیچ چیخوام اصال!  ه ینم یچیه-

 

 اعتراض گونه گفت: نفس

 

 !گهیدل درد گرفتم مامان بگو د-

 

 پشت بند حرف او اضافه کرد: زین آرش

 

 !دیگل کرده شد میمامان، فضول گهیبگو د-

 

 شماها! نیهست یصبر یب یچه عمه و عمو-
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باز و چشمان از حدقه در آمده به او نگاه  یبود تا نفس با دهان یپروانه خانم کاف یجمله  نیهم

. پروانه خانم که آنها را مات و کردیم لیتحل هیمادرش را تجز یدر سکوت جمله  زیکند.  آرش م

 با خنده گفت: دیمبهوت د

 

  ن؟یبگ کیبهم تبر نیخوا ینم شمیشد به شماها؟ بابا من دارم نوه دار م یچ-

 

 اعصاب آرش خط انداخت: ینفس رو غیج یصدا

 

 !شهیخدا باورم نم ی! واشمــــمی!  دارم عمه میـــــــیوا-

 

 گوشش گذاشت: یدست رو آرش

 

 ارم؟یدر نم یباز یگوشم پاره شد دختر چه خبرته؟ خب منم عمو شدم چرا مثل تو کول یپرده -

 !یکنیم نقدرذوقیا یهم فوش بخور یحاال قراره کل

 

 کرد: کی. نفس ابروانش را بهم نزددیخند یبلند یسپس با صدا و

 

 !ینیبیحاال م کنه،یم یبرادر زادم ازم طرفدار-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 213 

 !ینفس میبرو با هم بر واشی-

 

 گفت: عیآمده باشد سر ادشی یزیخانم انگار که چ پروانه

 

 دونه بچم.  یها، هنوز نم دینگ یزیچ نیبه آرم-

 

 با ذوق از جا بلند شد: نفس

 

 خب پس بزار خبر بابا شدنشو من بدم بهش!-

 

 گفت: طنتیبا دستش به او اشاره کرد و با ش آرش

 

 بچه یدونی! تو که مکنهیسکته م یاز خوشحال یدیخبر م یجور هیاالن  ن،یبش رینفس بگ-

 !رهیدلش ضعف م نهیبیم

 

 خانم با خنده گفت: پروانه

 

 ناهارتو بخور... نیخبر رو بهش بدن، بش نیکه ا ییهستن کسا-
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*** 

گرفت امشب شام در  میپر از شور و شوق بود. تصم ن،یاش به آرم یدادن خبر حاملگ یبرا کوثر

ت و تلفن را برداش یرو گوش نیباهم داشته باشند. از ا یماندن ادیبه  یباشند و شب دونفره  رونیب

 :دیچیدر گوشش پ نیهمسرش را گرفت و بعد از چند بوق کالم پر از محبت آرم یشماره 

 

 ...بایز یسالم بر ماه بانو-

 

 پر از شور و شوقش را کنترل کند گفت: یصدا کردیم یکه سع یزد و در حال یلبخند کوثر

 

 !یته نباشخس زمیسالم عز-

 

 خانوم؟ یخوب-

 

 خوبم ممنون.-

 

 در خدمتم! -

 

 کرد: یتک خنده ا کوثر
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 .رونیب میراستش گفتم امشب  شام رو با هم بر-

 

 امروز؟ هیمناسبت خاص-

 

 عوض کردن حال و هوا! هیباشه و  یتنوع هینه... گفتم -

 

 فکر کرد و پاسخ داد: یکم نیآرم

 

 آماده باش. 8ساعت  ام،یزود م کمیباشه، پس من امروز -

 

وثر بوس ک یبا صدا نیفرستاد. آرم نیآرم یبرا یاز پشت گوش یخوشحال شد و سپس بوس کوثر

همانطور که در  نیآرم یمیزد. دکتر سماوات از دوستان صم یچشمانش را بست و لبخند محو

زد  یناب لبخند گشاد یدر آن حال و هوا نیآرم دنیرفت با د یبه سمت او م مارستانیب یراهرو

اش  یبخود آمد و متوجه سوت نیزد. آرم نیبه آرم یگذشت سقلمه ا یاو م شیپ ازو همانطور که 

 خود و کوثر را شکست: نیشد. سکوت برقرار ب

 

 دادم! یکوثر عجب سوت یوا-
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 شد مگه؟ یچ-

 

 ؟یکن ییمنو هوا یحاال واجب بود بوس بفرست ،یچیه-

 

 کردم؟ کاریشد مگه چ یچ-

 

 !وشیدار نی. آتو دادم دست اکنمیم فیشب برات تعر-

 

 منظورت دکتر سماواته؟-

 

  ?okآماده باش.  8آره بابا! شب ساعت -

 

 باشه پس فعال خداحافظ!-

 

 .یخداحافظ خانوم-

*** 

 

 آخه استاد!-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 217 

 

 که امروز یاز درس دیبدون یول دیکالس شرکت نکن نیتو ا دیتون ی.  مایآخه و اما نداره خانم آر-

 !دیدار یبدم سوال امتحان خوامیم

 

 ؟نیگیاالن م نیتونم تو کالس شرکت کنم. چرا گذاشت یکار واجب دارم، نم هیاستاد من امروز -

 واسه امروز! ختمیبرنامه ر یمن کل

 

 .دیریعواقبشم در نظر بگ یول دیشرکت نکن دیتون یگفتم که م-

 

دانست در کالس شرکت کند  یکرد. نم یسپس از او دور شد. نفس دست بر کمر زد و کالفه پوف و

پرونده  نیاز مهم تر یکی 3او ببرد؟ آخر به او قول داده بود ساعت  یآرش را برا یکار یپرونده  ای

را  ند،را که آرش با خود به منزل آورده بود و فراموش کرده بود آن را به شرکت برگردا یکار یها

 :دیلب غر ریببرد.  ز شیبرا

 

 مرد زودتر بگه واسه امروز کالس گذاشته نکبت! یم ت،یخاص ی! چلغوز بیریکبیا یپسره -

 

 ؟یزنیحرف م یبا ک-

 

 :دیرا در کنارش د ایمیخود که آمد س به
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 خر!  ینیام نیراجب ا-

 

 ؟یگیم ینطوریزشته! چرا ا-

 

درس  خوادیواجب دارم، اونوقت آقا امروز کالس گذاشته مبرم کار  ییجا دی! من االن بانیآخه بب-

 ...!ی! سنگ قبرشو بشورم الهواریکلشو بکوبم به د گهیم طونهیبده، ش

 

 اوههووو چه خشن!-

 

 در فکر فرو رفت: نفس

 

 !ایمیکنم س کاریدونم چ ینم-

 

 هست؟ یکار واجبت چ-

 

 ببرم شرکت آرش. یکار یپرونده  هی-

 

 اننشیکه ب یو اتفاقات نیآرم یحبس شد. بعد از مراسم عروس ایمینام آرش، نفس س باشنیدن

 که از یباراول نهایا یاز همه  یکرده بود. جدا داینسبت به او پ یاحساس خاص ایمیافتاده بود، س
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بهار بود و بعد از مرگ او چقدر به خود سخت  یدایعاشق و ش یآرش تا چه حد دیزبان نفس شن

بود، غبطه خورد! فقط بخاطر  دهیرس انیبه پا شیبه بهار با وجود آنکه عمر زندگان بارها ،گرفت

احساس را چه بگذارد؟  نیدانست نام ا یآنکه همسرش او را دوست داشت و عاشق او بود. حال نم

 که از طرف نفس خورد به خود آمد: یبا تکان

 

 گفتم؟ یچ یدیشن ایمیس-

 

 نه! متوجه نشدم.-

 

 ؟یکنیبخوام م یکار هی گمیتو؟ م ییکجا-

 

 ؟یچه کار-

 

 ی. پسره دهیخرفت نمره بهم نم ینیام نیکالس رو نرم ا نیاگه من ا یزحمته ها!  ول دونمیم-

 شرکت آرش؟ یپرونده رو ببر نیتو ا شهیبگم؟ م یچطور یعنی... شهیم گمیکرمو! م

 

ت به گرف میکمک تصم به قصد ایمیکرد.  س یانداخت و با انگشتانش باز نییسپس سرش را پا و

 :دیخاطر پرس نینفس کمک کند ، بهم

 

 ؟یبهم بد شهینفس! م دونمیمن آدرس رو نم-
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 :دیسرش را باال گرفت و با ذوق پرس نفس

 

 ؟یبریم یعنی-

 

 کمکت کنم. فقط آدرس و پرونده رو بهم بده. شمیآره... چرا که نه؟ خوشحال م-

 

 

*** 

 یدنده بود، نگاه یکرد و دست راستش رو یم تیکه فرمان را با دست چپ هدا یدر حال نیآرم

او  به یزیچ خواهدیکوثر م کردیشام بودند حس م زیکه سر م یگذرا به کوثر انداخت. در طول مدت

رد و بدل نشد. کوثر را که غرق  نشانیب یگریروزمره و کار حرف د یاز مسائل عاد ریاما غ دیبگو

 صحبت را با او باز کند: یگرفت خود رو میتصم د،یدر فکر د

 

 کوثر خانم چرا تو فکره؟-

 

 نگاهش را به سمت او سوق داد: نیآرم یبا صدا کوثر

 

 !ستین یزیچ-
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 ؟یکردیفکر م یراستشو بگو به چ-

 

 زد و پاسخ داد: یمیلبخند مال کوثر

 

 !ستین یخاص زیگفتم که چ ،یچیه-

 

 نکنه بهت خوش نگذشته؟-

 

 تو دهنم! ادیدل و رودم داره م کنمیخوردم حس م ادی! فقط ززم؟یعز هیچه حرف نینه بابا ا-

 

 نگران به او نگاه کرد: نیآرم

 

 ؟یبه دست و صورتت بزن یآب هی یخوایحالت خوبه؟ م-

 

 اش با آرامش پاسخ داد: جهیبا وجود حالت تهوع و سرگ کوثر

 

 . شورمیخونه دست و صورتمو م میرسیجان، االن م نینه آرم-
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چسباند و  شهیدادند. کوثر سرش را به ش انیپا شانیهر دو سکوت کردند و به گفتگو سپس

از او خواسته بود شام  نیآرم یخبر برا نیامشب فقط بخاطر دادن بهتر نکهیناراحت و بغ کرده از ا

را به او نشان دهد. دائم خود را  شیآزما یباشند، اما هرچه کرد نتوانست برگه  رونیرا در ب

 نیا یرا ترک کردند. از طرف زیتمام شد و م شانیکه چرا آنقدر معطل کرد که غذا کردیم شسرزن

 نیاز ا یکه بعد از شام به او دست داده بود کالفه اش کرده بود. عصبان یو حالت تهوع جهیسرگ

ه کرد دیحالت تهوعش را تشد نیرا چنگ زد، سرعت ماش فشیک یکالفه کننده دسته  یحالت ها

 :دیالتماس گونه نال یرا چنگ زد و با حالت نیآرم یبود. بازو

 

 !ارمینگه دار، دارم باال م نیآرم-

 

را متوقف کرد.  به محض توقف کوثر در را باز کرد  نیماش یگوشه ا دیکه حال خراب او راد نیآرم

خورده و نخورده بود را باال آورد.  آب گرفت و پشت سرهم عوض زد. هرچه یو سرش را رو به جو

. حس کرد حاال دیکش یقیسرش را باال آورد و نفس عم زد،یگچ م یدیکه رنگش به سف یدر حال

بود کمک کرد دست و صورتش را  ستادهیسرش ا یباال یآب یکه با بطر نیحالش بهتر است . آرم

 :دیپرس یدو زانو مقابلش نشست و با نگران یبشورد. سپس رو

 

 !یشد به تو؟ حالت خوبه؟ نکنه مسموم شد یچ-

 

 گفت: نیتوجه به سوال آرم یخلوت انداخت و سپس ب ابانیبه خ ینگاه کوثر
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 !دیند یخداروشکر کس-

 

 به او داد: یتکان نیآرم

 

ه ک تییگچ! االن حالت خوبه؟ جا نیرنگت شده ع ؟یونیایخ یو شلوغ یتو؟ فکر خلوت ییکجا-

 کنه؟ یدرد نم

 

 

 را گرفت: نیبا دست چپ مچ دست آرم کوثر

 

 جان! االن خوبم. فک کنم غذا سر معدم مونده بود! نیخوبم بخدا آرم-

 

خبر را به  نیتا ا شدیم بشیبهتر از آن نص یبهانه آوردنش پوزخند زد! چه فرصت نیدل به ا در

دست فرو کرد  را در کف شیناخن ها یخراب کار نهمهیبدهد اما باز خراب کرد. کالفه از ا نیآرم

ف یک نیسر بلند کرد. آرم لشیزنگ موبا یفرصت هدر نکند! با صدا نقدریو ا دیایتا بلکه سرعقل ب

 ندیرا به دستش رساند. کوثر با د یشاگرد برداشت و درش را باز کرد و گوش یصندل یاو را از رو

فاصله گرفت و  نیاز آرم یچه زنگ زده! از جا بلند شد و کم یبرا دانستیزد. م ینام نفس لبخند

 را جواب داد: یگوش

 

 سالم نفس!-
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 از گوشش فاصله دهد: یرا کم ینفس باعث شد گوش یداد و هوار خوشحال یصدا

 

 !یکنیعمه م منو یبده دار رتیکوثر... خدا خ ی!  مرسییییییییییییییییییییییییییییییییوا-

 

 :داشتیاو را به خنده وا م شهینفس هم حرکات

 

 بوده! نیزحمتش با آرم ؟یکنیتشکر ماز من -

 

 ! ایح یخجالت بکش ب-

 

 !یچشم و گوش بسته ا یلینکه تو خ-

 

تو  هنکی!  ادیو منو عمه کن دیبچه بخر مارستانیاز ب دیبر دیخوایشما م دونمیمن که م ؟یپس چ-

 پول رو بده! دیاون با چارهیب یگیبا داداشم بوده آره راست م یکار اصل یگیم

 

 که از خنده اشک در چشمانش جمع شده بود گفت: یو سپس در حال دیسرخوش خند کوثر
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 !یخنگ یلیخ گهیبرات گلم! تو د رمیبم-

 

 زهر مار... چشم و گوش پاکم خوب!-

 

 آره جون خودت.-

 

 !یمیبه جون دفتر س-

 

 ه؟یک یمیدفتر س-

 

 !گهید ایمیس-

 

 ام امون نداره؟ از دست تو ایمیس ؟یدار کاریچ چارهینفس... با اون ب-

 

 شه؟یداره بابا م یگفت یباالخره به آر ی! راستیخوب نیدلشم بخواد دوست به ا-

 

 برگشت: نیبه سمت آرم کوثر
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 ...یدونم چطور ینه هنوز نم-

 

برگه شده بود حرف در  ینوشته ها خیاو را به دست داشت و م شیآزما یکه برگه  نیآرم دنید با

 !:دیدهانش خشک

 

 الو کوثر؟-

 

 اومد! شیپ یکار زنم،ینفس بهت زنگ م-

 

سرش را باال  نیرفت. آرم نیرا قطع کرد و به سمت آرم یبدهد گوش یسپس بدون آنکه مهلت و

که هم تعجب کرده بود و هم  یبود! در حال یگرفت و به کوثر نگاه کرد. برق چشمانش پنهان نشدن

 :دیخوشحال بود پرس

 

 م؟یشیسه تا م میدار یچرا بهم نگفت-

 

 یاز جا بلند شد و بازو نیانداخت. آرم نییدو زانو نشست و سرش را پا یرو نیمانند آرم کوثر

 کوثر را گرفت:

 

 .ستیخوب ن ادیحالت ز ن،یتو ماش نیپاشو بش-
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در دلش  ایکه گو نیهر دو ساکت بودند، آرم کردندیم یرا ط ریمس نیکه در ماش یتمام مدت در

راه انداخته بودند! از شدت ذوق زبانش بند آمده بود،  و کوثر هنوز در بهت بود  یکارخانه قند ساز

 شیآزما یبه برگه  یپ نیزنگ نفس باعث شد آرم یعنیموضوع شد!  نیچگونه متوجه ا نیکه آرم

 دختر از او جلو زده بود! نیببرد؟! باز هم ا او

 

 ید و در را بست. هنوز چند قدمپشت سرش وارد ش نیرا در قفل چرخاند و وارد شد. آرم دیکل

ر ب یلبخند نیشد. حرکت آرم نیبازوان گرم و پر آرامش آرم ریجلوتر نرفته بود که از پشت اس

 کرد و آرام گفت: کیلبانش را به گوش او نزد نیلبانش نشاند. آرم

 

بفهمم دارم بابا  ابونیوسط خ دینگه داشتم تا بغلت نکنم! آخه من با ابونیبزور خودمو تو خ-

 ! شهیکوثر باورم نم یوا شم؟یم

 

رنگ کوثر مانند  یلخت و فندق یرا برداشت. موها شیموها ی رهیو گ دیسر کوثر کش یاز رو شال

. با دیکش یقیاو برد نفس عم یموها یسرش را در ال نیرها شد. آرم شیاطراف شانه ها یآبشار

 ذوق زمزمه وار گفت:

 

 ... دوستون دارم!یمیاتفاق زندگ نیکوثر... تو بهتر یمرس-

 

به چشمان پر تعجب  رهیخ رفتیکند و همانطور که به سمت اتاق م نیزم یکوثر را از رو سپس

 کوثر گفت:
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 !دیتو بغل خودم باش دیامشب فقط با-

 

*** 

 ی. دائما  لحظه هادادیدرسش را نم یو برخورد امروز صبحش با آرش اجازه تمرکز رو الیو خ فکر

 ملیچشمانش مانند ف یکه رخ داده بود ، از جلو یبا آرش و صحبت از گذشته اش و اتفاقات دارید

آرش  یبه خانه برگشته بود بارها خود را سرزنش کرده، که چرا از فرزاد برا یشدند. از وقت یرد م

 گفت؟!

 یم یزیکه اگر آرش باز هم از او چ دیرس یم جهینت نیباز هم به ا گشتیهرچه به عقب برم اما

که نامش را  یبه احساس بردنیگفت. مرور اتفاقات امروز و پ ینم قتیجز حق یزیچ دیپرس

که از نفس گرفته بود به شرکت آرش  یداشت. طبق آدرس یبود دست از سرش بر نم دهیفهم

 پوشانده بود. یتیگران یطبقه که ظاهرش را سنگها 8ساختمان  کی دیرس

أمل با ت ستادیآسانسور ا یرا فشرد، وقت ایآر یشرکت مهندسوارد آسانسور شد و دکمه مربوط به  

را در سالن  یکس یاز منش ریداخل شد غ یاز آن خارج شد، درب  واحد شرکت باز بود، به آرام

را وادار کرد تا سرش را  یمنش شیقدمها یبودند صدا شانیکارمندان در اتاق ها ایگو دیشرکت ند

 یاسترس اش را مخف کردیم یکه سع یاو به سمتش رفت و در حال دنیبا د ایمی، س ردیبگ باال

 کند گفت:

 کار دارم. ایسالم خانوم من با مهندس آر-

 :دیزد، سپس با ناز و ادا پرس یبه او انداخت و پوزخند محو یا دارانهینگاه خر یمنش

 ن؟یوقت داشت -

 روزگار است مغرورانه پاسخ داد: یها تهیاز آن عفر  شیدختر روبه رو دانستیکه م ایمیس 
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 هستن! انیدر جر- 

 

 تلفن را برداشت: یگفت و گوشokلب  ریز یمنش 

 هماهنگ شده... گنیبا شما کار دارن، م یمهندس خانوم یالو آقا -

 

 ت؟یلیفام-: دیرا از گوشش فاصله داد و پرس یگوش سپس

 جا کرد :پرونده را در دستش جابه ایمیس

 صبور.-

 گفت : ایمیرساند و رو به س انیمکالمه را به پا یمنش

 !یبر یتونیم هیروبه رو یدر قهوه ا نیهم سیرئ یاتاق آقا-

 

لب مدام غر  ریشد. ز یبه سمت اتاق آرش راه یبه او رفت و بدون گفتن حرف یچشم غره ا ایمیس

 :زدیم

 که دختره لوس! زنهیبا قروفر با آرش حرف م نقدریا-

 

آرش چشمانش را بست و  دییبفرما یش مکث کرد و چند تقه به در زد. با صدادر اتاق آر مقابل

آرش مشامش را  میاز عطر مال یو سپس وارد شد به محض ورود به اتاق موج دیکش یقینفس عم

 زد و گفت: یلبخند آرام ایمیس دنیبود با د ستادهیاز آمدن او سر پا ا شیپر کرد. آرش که پ

 !نینیبش دییبفرما نیخوش اومد یلیسالم خ-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 230 

 

 به مبلمان چرم وسط اتاق اشاره کرد. و

مقابلش  زیم یجا گرفت. پرونده را رو یمبل تک نفره ا یسالم کرد و رو یبه آرام زین ایمیس 

او نشست، در نگاهش  یروآمد و روبه ایمیبه سمت س کیگذاشت. آرش پس از سفارش قهوه و ک

 متوجه شد. یخوب به ایمیرا س نیا زدیموج م یشرمندگ یکم

 گفت: کردیم یکه با انگشتانش باز یآرش در حال 

 کی که منتظر هیکاریمن آدم ب یمنش یول رمیو پرونده رو ازتون بگ رونیب امیبود که ب امفهیوظ-

داخل اتاق  گهیشما د دیدر اون صورت شا یاز طرف ارهیدرب ثیحرف و حد یحرکته تا الک

 بابت پرونده. دیواقعاً لطف کرد دیبذارم بر ییرایکه بدون پذ کشمیو من خجالت م دیومدینم

 زد و گفت : یلبخند ایمیس

 نکردم.  یکنم کار یخواهش م-

 زیم یرا رو ییرایپذ لیبه دست وارد شد و وسا ینیس یتقه به در خورد و به دنبال آن منش چند

او شد و لب  یمانتواز حد  شیب یمتوجه کوتاه ایمی. در هنگام خم و راست شدن شدنش سدیچ

 گفت: یتفاوت یبا لحن ب ندازدیبه به او ب ینگاه می.  آرش بدون آنکه ندیگز

 .یریخانم ام دیبر دیتونیم -

 رفت آرش سر باال گرفت و تعارف کرد: رونیاز اتاق ب یریام یوقت 

 کنم. یخواهش م دییبفرما -

 یاش داشت در دل خوشحال شد پوشش منش یکه آرش نسبت به منش یتفاوت یاز رفتار ب ایمیس

از حد زننده بود در حال مزه مزه کردن قهوه بود که با خطاب گرفتند  یادیاش ز ظیغل شیو آرا

 توسط آرش نگاهش را به او دوخت :

 بله؟-
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 د؟یشیبپرسم ناراحت م یزیازتون چ -

 

 مشکوک نگاهش کرد: ایمیس 

 ا؟یآر یآقا یمثالً چ -

 

 یول دینگ دیتونیاتفاق افتاد بپرسم. البته م نیآرم یکه شب عروس یا هیقضخوام راجع به  یم -

 !فهمم؟یاون پسر رو نم انهیحرکت وحش لیکنم دل یفکر م یخوب من هر چ

 

 نیکه پاسخ آرش را بدهد در تمام ا کردیم یریگمیساکت ماند در ذهنش تصم یا قهیدق ایمیس

شده بودند او و  یمیصم بیکه با هم عج ریچند ماه اخ نیکه با نفس دوست بود و ا یسال کی

 یسوال نیکه از او چن دادیحق را به آرش م نیا یبود . از طرف افتهی یخانواده اش را افراد معتمد

 ریتقصیب انیجر نیدر ا ایمیفرزاد راه آرش هم بداند؟ س انیداشت جر یاصال چه اشکال پرسدب

 آرش از فکر خارج شد: یشروع کرده بود . با صدا شیرا برا یباز نیبود و دست سرنوشت ا

 قهوتون سرد شد... -

 

شروع به  کردینگاه م نیبه زم رهیگذاشت و همانطور که خ زیم یفنجان در دستش را رو ایمیس

 نیاضافه کرد که ا تیآرش گفت و در نها یخود و فرزاد برا انیمختصر از جر یلیکرد. خ فیتعر

 .ردیگ یقرار م تیروزها از جانب مورد اذ

 

 یحرف زدن کنده بود! طعم خون را که در دهانش ح نیازبس پوست آنها را ح سوختیم شیلبها

 حاتشیبرد و با دستمال خون را پاک کرد. پس از آنکه توض فشیکوچک ک بیکرد دست در ج
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 نیآرش با ا دنیبه او بود. د رهیخ قیعم یچانه، با نگاه ریتمام شد به آرش نگاه کرد که دست ز

مبل  یبا مکث  از رو زیلرزاند، ناچار از جا بلند شد و عزم رفتن کرد . آرش ن رادلش  شنیپوز

تا در اتاق  ایمیبزند. س ایمیس یهابعد از صحبت یبرخاست و او را بدرقه کرد ،بدون آنکه حرف

 کرد و به سالن شرکت برگشت. یتوسط آرش بدرقه شد و سپس خداحافظ

 یها را براحرف نیآرش حرف زده بود، درست است که ا یبرا نکهیشده بود از ا دلش باز انگار

قلبش  ایآرش هرچند کوتاه گو دنیکرد. د یاحساس آرامش م بینفس هم زده بود اما امروز عج

و ! ادیتوانست دروغ بگو یبه حس و احساسش شک نداشت، به خود که نم گریرا آرام کرده بود. د

 رش!بود ،عاشق آ هعاشق شد

 یطوالن یمدت ی. وقتدیرس یبه آرامش م دیکشیکه آرش نفس م دیکشینفس م ییدر هوا یوقت

 یو تمام حس ها یخوش دنشید شد،یدلتنگش م افتادیشان فاصله م یاتفاق یدارهاید  نیب

 .کردیخوب را به او منتقل م

 ستادهیکه مشغول فکر بود وسط سالن ا یدادند در حال یاجازه حرکت نم شیافکار به پاها نیا

 نگاهش را به دوخت: یپرتمسخر منش یبود. با صدا

 !یآینم رونیبهت خوش گذشته که از فکرش ب یلیخ نکهیمثل ا -

 

 شد: کیاو نزد زیچشمانش را تنگ کرد و به م ایمیس 

 منظور؟ -

 

 خشک شده بود کرد: شیبه لب پاره او که خون رو یاشاره ا یریام

 !رهیگیهم کام م یکارا باشه! چه وحش نیهم اهل ا سیرئ کردمینم فکر -
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که از وقاحت او  ایمیزد و با تمسخر لبخند زد. س یاش را به صندل هیاز اتمام جمله اش تک پس

 :دیگذاشت و به سمتش خم شد و با حرص غر زیم یبود دو دست رو یعصب

 تورو ندارند! فیهمه شغل شر -

 

 زننده او اشاره کرد و با تمسخر گفت: شیبا دستش به لباسها و آرا 

زور  یالک کنهینم ی، توجه یجوالن بد سی! هر چقدرم جلوه رئیکه افسار پاره کرد نمیب یم -

 نزن! خودیب

 

 نگاه پر نفرتش را به او دوخت:  یریام

 !  یفعال که تو با آرش جونت خلوت کرد-

 هرزه است ! یمعلومه ک خوب

 زد: ادیو با خشم فر دیکوب زیم یکه به گناه نکرده متهم شده بود مشتش را محکم رو ایمیس

 !ایح یب یگیم یبفهم چ -

 : دیکش ادیبلند شد و مانند او فر یصندل یمتقابال از رو زین یمنش

 !هیک ایح یمعلومه ب-

 

 :دیکش رونیب شانیکارمندان را از اتاق ها گریآن دو آرش و د ادیفر یصدا 

 نجا؟یچه خبره ا -

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 234 

 

 گفت: یکه صورتش سرخ رنگ شده بود، به سمت او برگشت و با ناراحت یدر حال  ایمیس

 !نهیبیکه همه رو مثل خودش هرزه م دیجلفتون بپرس یمنش نیاز ا -

 زین ایمیپرانده و جمله س  یا کهیحتما ت دانستیو م شناختیرا م طهیدختر سل نیخوب ا آرش

 دایدختر را کف دستش بگذارد! پ نیوقتش بود تا حساب ا گری.  ددیبخشحدس او را صدق  نیا

 تفاله در شرکتش نداشته باشد! نکهیبه ا دیارز یبا تجربه هرچند سخت بود اما م یمنش کیکردن 

 

و با خشونت نگاهش کرد  ستادیا یمنش زیم یکیرا  به سمت آن دو برداشت و در نزد شیقدمها

 :زدیموج م تیعصبان ی،در کالمش رگه ها

 

 

 !هیواسه تصو یمنصور شیبرو پ یریجمع کن خانوم ام لتویوسا-

 

 چند قطره اشک تمساح در چشمانش جمع کرد و ناراحت گفت: یمنش 

 !دیکنیقضاوت م دیدار دیبدون یزیچ نکهیشما بدون ا سیرئ یآقا -

 

 محکم گفت: یآرش دستان را درهم قالب کرد و با لحن 
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رفتار امروزتونم   د،یدو سال خوب خودتونو نشون داد نیهاتون پر شده ! تو ا یپازل خرابکار-

 تحمل من بود! کنندهلیتکم

 

نگاهش با نگاه او برخورد  یگشت وقت یسپس رو به سمت کارمندان کرد و با چشم دنبال منصور 

 کرد ادامه داد:

 

 از دهنش یکه ندونه چ خوامینم یکن باهاش بفرست بره. من تو شرکتم منش هیتسو یمنصور -

 !رونیب ادیم

 

 دوخت : ایمینگاهش را به س سپس

 قطعا عاقل و بالغ تر خواهد بود! یبعد یمنش دیما رو ببخش یمنش یادب یب-

 

وش گ یبود که با صدا دهیشد . هنوز به در نرس یکند ،به سمت اتاقش راه یو بعد بدون آنکه تامل 

 :ستادیا شیسر جا یکر کن منش

 

خوب  یکه اشتباه کردم ول دمیفهمیم یکردیبرخورد م نیا ریم درست بوده اگر غپس حدس -

هم حتما تا االن  هیشده بق یچ دونمی! من که مادیتا گندش در ن نیشاهد رو از وسط بردار دیبا

! چه زود بهار خانوم و فراموش  ایآر یآقا یکرد ی! فقط در عجبم چه خوب نقش بازدنیفهم

 !یکاره ا نیپا ا هیمعلومه  وبخ یول ؟یکرد
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 یدر گوشش خواباند. حرف ها یا دهیبالفاصله کش ایمیزد.  س ایمیلبان س یبا وقاحت تمام رو و

آرش جا  یشانیپ یدرشت عرق رو یکارمندان انداخته بود . دانه ها انیدر م یدختر ولوله ا نیا

 اش احساس کرد. نهیدر قسمت چپ س یخوش کردند درد بد

 یرا در جلو ایمیاو و  س یآبرو،  آبرو یدختر ب نیدشوار بود. ا شیبرا یریام یهاحرف  هیتجز

مخمصه شده بود.  نیناراحت بود که به خاطر او گرفتار ا ایمیبه خاطر س شتریجمع برده بود.  ب

 نگذارد: پاسخیکرد زهره کالم او را ب یهم فشرد اما سع یرا با درد رو شیهاچشم

 

واسه  ستی!  الزم نیدونند که چه کاره ا یجمع م نیخود تو به من نسبت نده! کل ا یصفت ها -

 یکه وجودت بو رونی... حاال گمشو از شرکت بیرو متهم کن یگریخودت د یپوشوندن گندها

 جا پخش کرده! نیتعفنو ا

 

از  دیکوب یم نیرا به زم شیکه پاها یدر حال یری. امکردیم انیآشکارا ب یکلمات را با حرص تمام

با  زیانداخته بود ،کارمندان ن نییزده سرش را پابغض کرده و خجالت ایمیشرکت خارج شد. س

.  شو رفتار و گفتار زننده ا یریام یبلکه برا  ا،یمیآرش و س ینه برا دادند،یتاسف سر تکان م

 ندارد، ستادنیبند و بار است . آرش احساس کرد که توان ا یجبف و ب یاو دختر دانستندیهمه م

آزارش  یرفتار زشت نیدر شرکت او،  آنهم به چن ایمی. متهم شدن سدیکشیوقفه نفس م یتند و ب

به  رانو دو تن از همکا یکرد. منصور یزانو زد و دست بر قلبش گذاشت و ناله ا نیزم ی. رودادیم

 بلند کردند. نیزم یسمتش رفتند و آرش را از رو

 به دستور معاون شرکت به زین هیرا خبر کرد.  بق یرفت و اورژان یگوش به سمت زیها ناز خانم یکی

حال  یاطالع بود، دستپاچه  به او که ب یآرش ب یقلب یماریکه از ب ایمیبرگشتند. س شانیاتاق ها

 .کردینگاه م  شد،یسالن برده م یبه کمک کارمندان به سمت صندل
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آرش و گرفتن فشار او  نهی. پزشک آمبوالنس پس از معا دیکه آمبوالنس سررس دینکش یطول

آرش همچنان  ینفسها تمیرا سر وقت بخورد . ر شیکرد که قرص ها دیوصل کرد و تاک  ی،سرم

 بهت  زده از شرکت خارج شد .  ایمینامنظم بود که س

 

 پدرش رشته افکارش  را پاره کرد: یصدا

 

 دختر بابا کجاست؟ -

 

*** 

و  هجی. سرگدیبر گردنش کش یتکان داد و دست نیداد و سرش را به طرف یچشمانش را مالش آرش

 ها کار بر نقشه کالفه اش کرده بود.از ساعت یگردن درد ناش

را تحمل کرده بود، درست است  یادینشست و چشمانش را بست. امروز استرس ز یصندل یرو 

ربه با تج یمنش کیکردن  دایپ دیناراحت نبود شا یاش را اخراج کرده بود،  ول یکه مجبورتا  منش

و  ریدر شرکت نبود. هنوز هم به خاطر تحق گریآن دختر د یجا یول د،یطلبیرا م یادیزمان ز

از  یجور کیروز  کی دیو ناراحت بود با یهمکارانش عصب نیآن هم ب ا،یمیشدن س ردههرزه شم

فرصت را از او گرفت. چند تقه به در خورد و به دنبال  نیآورد.  حال خراب امروزش ، ا یدلش در م

 دنیرا به دست داشت وارد اتاق شد. آرش با د یپر از نسکافه ا وانیکه ل یآن پروانه خانوم در حال

 زد و از جا بلند شد: یلبخند درشما

 

 ما رو مامان! هیواریچهار د نیمنور کرد -
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 گذاشت : زیم یرا رو وانیزد و ل  یپروانه خانوم لبخند 

 

 بد موقع مزاحم نشدم ؟-

 

 نقطش! یاز نوع ب یول دیشما مزاحم هست-

 

 هنکیدر سکوت گذشت تا ا قهیتخت آرش نشست. دق یتر شد و روپروانه خانوم پررنگ لبخند

 پروانه خانوم لب به سخن گشود:

 !نیزود بزرگ شد یلیخ -

 

 به مادرش نگاه کرد. یکرد سوال یکه نسکافه اش را مزه مزه م یدر حال آرش

 پروانه خانوم ادامه داد : 

 

خوب من زود  یول ،ی... درسته من مادرتم و تو پسرمیلیکمه آرش، خ یلیمن و تو خ یفاصله سن-

 یوارد زندگ کردمیزودتر از اونچه که فکرشو م یلیخ نیازدواج کردم و زود بچه دار شدم. تو و آرم

 !نیدونفره من و پدرت شد

 

 زد: یطانیش یلبخند آرش
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 ؟ میبود یسربازفرار -

 

 کرد و ادامه داد: یخانوم خنده کوتاه پروانه

 

سالم بود  14ساله دارم.من فقط  23دختر  هیساله و  29و  31دوتا پسر  یسالمه ول 46االن  فقط  -

اصال  گفتیم دیدیمنو م یهر ک شیسالم بود که مادر شدم... تا چند سال پ 15کردم و  یکه عروس

 ایدناز  یقدر هیبعد از مرگ پدرت  یداشته باشم، ول نیتو و آرم یکه پسر به بزرگ ادیبه من نم

 داشته باشم!  یبزرگ یبچه ها ادیشدم که بهم ب ریس

 

 نگاه مهربانش را به مادرش دوخت: آرش

 

 مامان؟ یریس ایدن نیچرا از ا-

 

 و ادامه داد: دیبغضش را بلع پروانه

 

شما مشخص بشه، من  یزندگ فیتکل نکهیزود ما رو تنها گذاشت آرش. بدون ا یلیپدرت خ -

نامعلوم بود. دو سال بعد از مرگ پدرت که با بهار نامزد  ندشونیموندم تنها با سه تا بچه که آ

 یکه افتاد و تو تنها شد یخوب اتفاق ی، ول رهیم شیداره خوب پ طیدلم خوش بود که شرا یکرد

 غون کرد.دوباره دا زمن و ا
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نکنه روزگار باز هم  دمیترسیو کوثر نامزد کردند دلهره داشتم ، همش م نیسال بعدش که آرم کی

 نیخوب بوده و بچه دار شدن آرم یخوب خدا رو شکر که تا االن که همه چ یباهامون بد تاکنه ول

 مو بهتر و بهتر کرده... هیاتفاق تازه است که روح هیهم 

 

 لب زمزمه کرد: ریز آرش

 

 خداروشکر... -

 

رو بچه اولش  یاندازه دوست داره،  ول هیبچه هاشو به  یمادر همه  هیمادرم و  هیخوب منم  یول -

 یمشکالت فقط باتو مشورت کردم و م نی! بعد از پدرت من تو سخت ترکنهیباز م گهیحساب د هی

و ت ییدلم واسه تنها قتشیبگم؟ حقبهت  یرو چه طور دیموضوع جد نیا دونمیکنم... حاال هم نم

 خوب... یآرش ول سوزهیم

 

 شده مامان؟ یزیچ-

 

 و اضافه کرد: دیکش یقیپروانه نفس عم 

 

 و با هم نجاینه  نفس خونه بود نه تو ،اومد ا یواسه نفس خواستگار اومده. امروز مادره پسره وقت -

 رهیه، اومده بود اجازه بگصحبت کرد. پسرش  همکالس نفس تو دانشگاس و نفس رو دوست دار

که من باهاش صحبت کنم واسه دختر شوهر دادن! به  ستیخب پدرتون ن ،یواسه خواستگار

بزرگ باشم و  ینه؟ من هر چقدرم  از لحاظ سن ای انین امدم باتو مشورت کنم که بگم بیخاطر هم
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به هر حال هر چند با چند کلمه  کنه،یزنم ! عواطفم  بر منطقم غلبه م هیبالخره  یمادر شماها،  ول

ان.   بهیغر  یپسرش هم خوبه. ول گفتیهست واونجور که خودش م یکه زن خوب دمیصحبت فهم

پسر  نیبا نفس راجع به ا دیقبلش با یول سپارمیرو به تو م قی.  تحققیو ملزم به تحق دان بهیغر

 مامان؟ هینه؟ نظرت چ ای یواسه خواستگار میاجازه بد نمیتا بب هیصحبت کنم که نظرش چ

 

 قالب کرد : نهیس یرا رو شیگذاشت و دست ها زیم یرا رو وانیل آرش

 

 . چشم من همیخواستگار انیموافق بود ب دیاول با نفس صحبت کن نیهمون که خودتون گفت -

 چه کاره ان؟ ! نمیکنم بب یم قیتحق

 

*** 

 

فرستاد.  بخار حاصل از نفس  رونیشلوارش برد و نفسش را آه مانند ب بیزنان دست در ج قدم

 یب یمکان بو نی. از ادادیقارقار کالغ ها آزارش م یاش را دنبال کرد تا آنجا که محو شد.  صدا

ه و گرفت ی. سرش را باال گرفت و به آسمان ابریو دور یدلتنگ یبو ،ییتنها یآمد، بو یم یکس

دو  یرو دیقطعه پدرش که رس بود. به نیفرو خوردن بغضش هم یراه برا نیدوخت. بهتر شمچ

 خواند، با انگشت چند ضربه به سنگ زد: یبه سنگ قبر او فاتحه ا رهیزانو نشست و خ

 

واسه نفس  شیبرات دارم. هفته پ یخوب یبهت  بزنم و خبرها یسر هیسالم بابا من اومدم  -

معلومه هم نفس که  نجوریا هیا نیدانشگاهش... پسرخوب و مت یهایخواستگار اومد ،  از همکالس

و  بندیان به هر حال به قول مامان غر یخانواده سرشناس دمیکردم د قیدوستش داره. منم تحق

... واسه من ، ی. پس فردا شب عقد شونه . اومدم ازت بخوام که برامون دعا کنقیتحق هملزم ب
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 مامان ییدلتنگته، اگه تنها بیروزها عج نیواسه دل مامان که ا  ن،ینفس و آرم یواسه خوشبخت

 تیبرام جذاب گهید  ایدن نیا زیچ چی. هشتیپ امیمنم زودتر ب یسپردم تا دعا کن ینبود بهت م

گونه اش را با دست پاک کرد و از جا  ی... قطره اشک سر خورده روزشیچ چیبابا ، ه ارهند یقشنگ

 برخاست:

 

 کنم زودتر بهت سر بزنم. یم یخداحافظ بابا، سع -

 

 یبرا  یلب حمد و سوره ا ریکه ز یقدم عقب گرد کرد و سپس از مزار پدرش دور شد. در حال ندچ

با  ،ییسوزناک پر از عجز  آشنا ی. با صداکردیقبور حرکت م نیخواند، ب یمردگان م یتمام

 یسنگ قبر یکه خود را رو ایمیس دنینگاهش به دنبال شخص مورده حدسش گشت. با د

به  اریاخت یماند . به خود که آمد ب رهیاو خ ینگاهش رو خت،یریدل اشک م تهانداخته بود و از 

ند او که مان دیرا واضح تر شن شیشد صدا کینزد  ایمیسمتش قدم برداشته بود . از پشت که به س

 :کردیدرد و دل م

 

تنهام  یلیندارم ازش بخوام کمکم کنه. خ چکسویکرده مامان ،ه وونمیخسته شدم د گهید-

اضطراب و  نیغم تو دلم با ا نیمن با ا ؟یزود تنهام گذاشت نقدریچرا ا ؟ی... چرا رفتیلین... خماما

... هر جا دهینره خر عذابم  م نینحس ا هیکنم ؟ سا کاریچ دارهیکه دست از سرم برنم یاسترس

 شیپ یبریکنم مامان ؟ چرا منو نم کاری! چنجامیمن ا دونهیرم دنبالمه، مطمئنم االن هم میم

کنه دوست داشتن و  دواریآدم رو ام تونهیکه م یخستم ...تنها اتفاق ایدن نیخودت؟ به خدا از ا

 تونم؟یبهش بگم دوستش دارم؟ اصال مگه م یچطور یعاشق باشم ، ول دیعاشق بودنه... من شا

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 243 

بلند شد . ذهن آرش پر از عالمت سوال شده  شیسنگ گذاشت و هق هق صدا یسر رو ایمیس

عاشقش بود، که بود؟  ایمیکه س یآن شخص کرد؟یم تیحد او را اذ نیفرزاد تا ا یعنیبود،  

 یمتوجه شود راه آمده را برگردد، اما نتوانست. ناچار چند قدم فاصله ا ایمیخواست بدون آنکه س

 :دیرس ایمیس کیو نزد مودیرا که داشت پ

 

 خانوم صبور؟ -

 

مکان متعجب شد، باز هم  نیآن هم در ا دنشیآرش سر باال گرفت، با د یصدا دنیبا شن ایمیس 

ود، و ب دهیپوش ینفت یآب وریپل شیکه از رو دیقلبش به تپش افتاده بود. آرش در آن لباس سف

دختر ربوده بود ! در دل  نیهوش و حواس از سر ا شهیکه به تن داشت مثل هم یرنگ یشلوار خاک

 اعتراف کرد: دبه خو

 

 "!شهیجذاب تر از هم "

 

 یفاتحه ا رلبیدو زانو نشست و ز یدر مقابل از رو زیرا از صورتش پاک کرد ، آرش ن شیاشکها

 زد و گفت : یلبخند آرام د،یرا به خود د ایمیس رهیخواند.  سر بلند کرد و نگاه خ

 

 خدا رحمتشون کنه... مادر تونن؟-

 

 است. دهیشن او را یهانفهمد که حرف ایمیسنگ اشاره کرد تا س یرو"مادرم "و به نوشته  
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 :دیدوباره جوش ایمیدر چشمان س اشک

 

 سالش بود که رفت... 30سالم بود که رفت... فقط  10بله مادرمه... فقط  -

 

یدوخت. نم دیچکیلباسش م یبه رو ایمیس یگونه    یکه از رو یآرش نگاهش را به قطرات اشک 

آن  و دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج یناچار دستمال ند،یدختر چه بگو نیآرام کردن ا یبرا دانست

 صورتش یدستمال را از او گرفت و رو دیبگو یزیبدون آنکه چ ایمیگرفت. س ایمیرا به سمت س

 از جا بلند شد: سپس. دیکش

 

 ن؟یکردیم کاریچ نجایسوال! شما ا هیممنون. فقط  یلیخ -

 

 متقابال  بلند شد : زین آرش

 

 .دمیشرکت کخ شما را د تمرفیبه خاک پدرم زدم . داشتم م یسر هی-

 

 . خداحافظخونمی... فاتحشونو مامرزدشونیخدا ب -
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 به زیقبرستان قدم برداشت. آرش ن یکرد و به سمت خروج یلب با مادرش خداحافظ ریسپس ز 

 دنبال او حرکت کرد:

 

 لحظه ! هیخانم صبور  -

 

 به سمت او  برگشت: ایمیس

 

 بله؟-

 

 باهاتون صحبت کنم!  دیبا -

 

 د؟ییبفرما -

 

 :دیبر چانه اش کش یآرش دست 

 

  ن؟یاومد نیبا ماش-

 

 نه با آژانس اومدم.-
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 :دیآرش من من کنان پرس 

 

 د؟یری... کجا مدیخوب... االن دار -

 

 : دیمتعجب از سوال او پرس ایمیس

 

 چطور؟-

 

 فیکند ، تند تند کلمات را پشت سر هم رد یاو فکر بد یدرباره  ایمیخواست س یکه نم آرش

 کرد:

 

بگم،هوا  نیبرسونمتون. حرفامو هم تو ماش ییجا هیخواستم تا  یقصد جسارت نداشتم!  م -

 سوز داره... یلیخ

 

 گرفت: ریبودن در کنار آرش بود سر به ز شیکه آرزو ایمیس 

 

 شم. یخوب مزاحم شما نم یبدم ول دیامتحانمو با نیآخر رم،یدانشگاه م -
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 کرد و پاسخ داد: یبه در خروج یبا دست اشاره ا آرش

 

 !دیکنم، شما مراحم یخواهش م -

 

 یدر سکوت منتظر حرف ها ایمی.  سدیکوبیم نیماش شهیباران با سرعت هرچه تمام تر به ش 

س عزمش را کرد.  سپ تیو آنها را به سمت باال هدا دیاش کش یبر موها یآرش بود،  آرش دست

 جزم کرد: شیگفتن حرف ها یبرا

 

خوام  ی. راجب  دو تا موضوع متفاوت م دینکن یبرداشت بد زنمیکه م ییاز حرفها دوارمیام-

 میزشت منش یباهاتون صحبت کنم. حال خرابه اونروزم نذاشت تا ازتون بابت حرف ها

 کنم. یعذرخواه

 

 رشته  کالم را در دست گرفت: ایمیس

 

 .نیکرد یشما عذرخواه یول -

 

 را دور زد: دانیم آرش

 

 کنم کمه! یهرچقدرم عذر خواه -
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 !نیستیشما که مقصر ن -

 

 یفرصت یو ذهن یکار یمنتها مشغله  ستین یدختر آدم حساب نیا دونستمیچرا من م -

ر کا یمنش یاز همکاران فعال به جا یکیباشم. االنم  دیجد یمنش هیبرام تا به فکر  ذاشتینم

 .کنهیم

 

 را که ذهنش را از آن روز  مشغول کرده بود را به زبان آورد: یسوال ایمیس

 

 چرا حالتون بد شد؟ یراست -

 

 پاسخ داد: ابانیبه خ رهیو خ دیکش نییرا پا شهیآرش ش 

 

بعد از مرگ نامزدم  ینبود ول ادیز لی. اواشمیم یدچار حمله قلب یبعد از مرگ پدرم هر از گاه -

! اونروز هم واسه خودم  ارهیکم م یخرده حساس شده. سر هر مسئله ناراحت کننده ا هیقلبم 

به خاطر شما  شتریام . ب یدونند که چه آدم یشناسند و م یناراحت نبودم همه کارمندام منو م

 اتفاق افتاد. نیو ا نیبودم که پاتونو تو شرکت من گذاشت اراحتن

 

 نکند.  شیشده بود، رسوا ریکه به قلبش سراز یحس خوش نیچشمانش را بست تا ا ایمیس
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 اما موضوع دوم ! -

 

 پارک کرد : ابانیخ یرا گوشه  نی.  آرش ماشدیبه سمت او چرخ ایمیس

 

 خوام کمکتون کنم ! یم-

 

 ؟یچه کمک-

 

وجود  براتون به یخوام اگه مشکل ی. مکنهیم تتونینامزد سابقتون اذ نیگفت ادمهیخوب راستش -

 آورد...

 

کند،  یم یرا عمل دشیمسئله باز شود،  فرزاد تهد نیآرش به ا یدانست اگر پا یکه م ایمیس

 صحبت او را قطع کرد:

 

 طرفه! 110. غلط اضافه بکنه، با ستین یازینه نه! ن-

 

 او زد: یبر دستپاچگ یلبخند شیآرا
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حرف و  دونمیدانشگاهه. چون م یباال ابونیخ نجاهمی. ادیکمک من حساب کن یبه هر حال رو -

 برمتون. یدر نم یتا جلو شهیم ثیحد

 

 .نیممنون لطف کرد یلیبله. خ-

 

 او را صدا زد : عیآمده بود،  سر  ادشی یزیشد. آرش که چ ادهیپ نیاز ماش  سپس

 

 !ا؟یمیس-

 

 مورد خطاب قرار نگرفته بود، پرتعجب به او نگاه  نگونهیکه تابحال از جانب آرش ا ایمیس

 

 اش  فرمان را در مشتش فشرد: یدست پاچگ نی. آرش ناراحت از اکرد

 

س نف دونمیست.  هرچند م یخانوم صبور! خواستم بگم پس  فردا عقد نفس و مصطف دیببخش -

 .دیاریب فیخب خواستم زودتر بگم که تشر یول کنهیدعوتتون م

 

 کرد: یتک خنده ا ایمیس

 

  نو که اومد به بازار   کهنه شد دل آزار  -
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 نفس، نفس به کل منو فراموش کرده! یسرمد اومده خواستگار یآقا یوقت از

 

وقته باهاتون صحبت  یلیکه خ گهیم شهیشلوغه ، و گرنه هم یلی.  سرش خدیحرفو نزن نیا -

 . 8پس فردا بعد از ساعت  دینکرده.  شما دعوت

 

 .  خداحافظتون.امیب کنمیم یحرفهاست. ممنونم...سع نینفس با وفا تر از ا دونمیم -

 

 . دیاینه! حتما  ب یسع-

 

 زد: ی، لبخند کردندیکه در دلش قند آب م ایمیس

 

 چشم خداحافظ.-

 

 ...دیموفق باش -

 

 آرش سرش را بهتاسف تکان داد : ایمیاز  رفتن س پس
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 در آوردم خدا! یباز عیچه ضا-

 

*** 

 :کردیصحبت م یبا گوش دادیرا در کمد لباسانش جا م دهایکه تند تند خر یدر حال نفس

 

 من فراموشت کنم؟ شهیجونم!مگه م ایمیقربون تو س-

 

.....................- 

 

 گم! یمن بله رو نم یدختر؟ تا تو نباش هیچه حرف نیا-

 

.....................- 

 

 لوس نشو! گهیخب د-

 

......................- 

 

 پس منتظرتم، فدات خداحافظ. -
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قرار داد، دوباره زنگ خورد. غر غر کنان به سمتش رفت . با  زیم یرا رو یمحض آنکه گوش به

 ینزد، صدا یپاسخ را فشار داد اما حرف یلبش جا گرفت،  دکمه  یرو یلبخند ینام مصطف دنید

 خودش: یبعد صدا یو لحظه ا دیچیدر گوشش پ یمصطف ینفس ها

 

 سالم بر نفس من!-

 

 همچنان ساکت ماند. نفس

 

 ؟یبگ یزیچ یخوا یوم خانوم!  نمصداتو بشن-

 

 را صاف کرد: شیرا از گوشش فاصله داد و صدا یگوش نفس

 

 سالم!-

 

 ؟یچه عجب! خوب-

 

 ممنون خوبم.-
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 منم خوبم!-

 

 کرد. یآرام یخنده  نفس

 

 ...زمیعز یبخند شهیهم-

 

 ؟ییکجا ،یمرس-

 

کت شلوار منم  م،یریلباستو بگ میآماده باش بر 5من کارخونه بابا، زنگ زدم بگم عصر ساعت -

 مونده ها مثال!

شن اونوقت مال ما  یخانوما هستن که از بازار جمع نم نیا شهی! واهلل همینکن یادآوری هی

 برعکسه! 

 

 باز نشده... خمینه خوب، هنوز -

 

 !شهیباز م ختمی ،یآغوشم رو تجربه کن یبار گرما هی-

 

 :دیلب گز نفس
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 ! !یمصطف-

 

 زد: یقهقه ا یمصطف

 

  ؟یمال خودم ش شهیدو روز تموم م نیا ینفس ک ی! واکشهیام م یچه خجالت-

 

 ! یبصبر دیساعت با 48-

 

 ساعت! جونم در اومد! هیتو بگو -

 

 تو! یچه هول-

 

 بده دوست دارم؟ بده عاشقتم؟-

 

 خواد؟یم یزن از مردش چ هی... مگه هینه عال-

 

 قرار! یپس نگو هول، بگو ب گهیخوب د-
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 ست؟ین یچشم آقا، امر-

 

 آماده باش. خداحافظ  5 ست،ین ینه خانم عرض-

 

 چشم. خداحافظ. -

 

 را قطع کرد در اتاق زده شد: یاز آنکه گوش پس

 

 بله؟-

 

 ؟ینفس-

 

 لب نفس پر رنگ تر شد: یرو لبخند

 

 تو خوب! ایداداش؟ ب ییتو-

 

 بخند زنان گفت:ل دینفس را غرق در کار د یدر را باز کرد و داخل شد، وقت آرش
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 !؟یخروسا شد یقاط یعنی! یتوام خروس شد انیبه قول ک-

 

 :دیو متعجب پرس دیبلند خند نفس

 

 !یتو که تو سالن نبود ؟یدیمگه توام شن-

 

چه برسه به  ادیحرف بزنه سر کوچه صداش م نجایبلندگو قورت داده، ا انیک یدونیتو که م-

 ! اطیح

 

 اون خل و چله! یول شه،یداره بابا م نی! آرممونهیبچه ها م نیآره ع-

 

 !یکه مشغول نمیبی. مدمیکس ند چیداره من ، تو ه انیکه ک ینکن، معرفت بتیخب حاال غ-

 

 باال انداخت: یشانه ا نفس

 

 .کنمیرو جا به جا م شبید یها دیآره. دارم خر-

 

 به سمت آرش برداشت: یقدم سپس
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 آرش؟-

 

 جانم؟-

 

 داداش! یمونیکه رفته، خب... خب تو تنها م نیآرم گمیم-

 

 شدم! یوقت رفتن هیمنم  دیاز کجا معلوم من تا آخر عمرم تنها بمونم؟ شا-

 

 نفس کش آمد: لبان

 

 خانم خوشبخت؟ نیهست ا یک ؟یازدواج کن یخوایواقعا م-

 

 ؟یرفت 'فرحزاد 'تو تا  'ف 'بابا نفس باز من گفتم  یا-

 

 صورتش پاک شد: ینفس از رو لبخند

 

 لحظه ذوق کردم! هینگفتم،  یزیخب من که چ-
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 پخته! یخوب حاال قهر نکن، مامان گفت صدات کنم واسع نهار. قورمه سبز یلیخ-

 

 حوصله پاسخ داد: یب نفس

 

 .امیبرو منم م-

 

جلو رفت و با دقت به  یگرفت. قدم طنتیبر ش میخواست نفس از او برنجد، تصم یکه نم آرش

 نگاه کرد: رهینازک تر شده بودند خ یشد و از قصد بر ابروان نفس که کم رهیصورت نفس خ

 

 !یخوشگل تر شد-

 

 :دیاو کوب نهیسرخ شد و با مشت بر تخت س کبارهیبه  نفس

 

 ؟یکه منو آب کن یزد یباز تو حرف-

 

 خواهر! ادیکه از دستم بر م هیکار-
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 :دیسپس به حالت دو از اتاق خارج شد، نفس دست بر کمر گرفت و با حرص غر و

 

 !یعنیکشتمت -

 

*** 

و سرگردان  جیکدام اندازه اش نبودند، گ چیکه حاال ه یمجلس یاز لباس ها یانبوه انیدر م کوثر

 نشمجلس ت ینداشت که برا یساعت به عقد نفس مانده بود اما حاال لباس 2نشسته بود. کمتر از 

رفت و از  نهیآ  یزنگ زده بود خاموش بود. مجددا جلو نیآرم یکند. از ظهر هم هرچقدر به گوش

کار دستش داده بود.  بیشکمش امروز عج یرا برانداز کرد، برجستگ کلشیمختلف ه یایزوا

 به شکمش زد و گفت: یآرام یرا چنگ زد و با حرص ضربه  شیموها

 

عقد  لدای! اصال االن چه وقت عقد کردنه؟ آدم شب شهیتوعه که لباسام تنم نم ریهمش تقص-

 عقد خواهرشه ها! رسرشیکجاست ؟ خ نیآرم نیاصال ا کنه؟یم

 

در سالن خانه قدم زد و  یلحظه ا رد؟یگیچه م یرا برا یالک یبهانه ها نیدانست ا یهم نم خودش

مکث کرد،  یاسم آرش کم یچنگ زد و رو زیم یرا از رو یبه سمت اتاق خواب برگشت، گوش

 یچند بوق منتظر ماند تا آنکه صدا یتماس را فشرد، به اندازه  یرا کنار گذاشت و دکمه  دیترد

 :دیچیپ یدر گوش آرشسرحال 

 

 شماها؟ نییسالم زنداداش. کجا-
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 خاموشه!  شیگوش زنمیزنگ م یاز ظهر هر چ ن؟یخبر ندار نیسالم پسرخاله، شما از آرم-

 

 پس! نیکجا موند نمیبهت زنگ بزنم بب خواستمینه... اتفاقا م-

 

 کنم؟ کاریحاال من چ-

 

 . رسونهیهم خودشو م نیدنبالت، آرم امینگران نباش تو حاضر شو من م-

 

لباس گذاشته آنهم  یبه شکمش حواله کند که او را ب یگریمشت د خواستیدر آن لحظه م کوثر

 آورد: ی!ناچار بهانه ایروز نیدر چن

 

. ادیتموم شه ب فتشی، االناس که ش مونمیمنتظر م گهید کمینه نه! خودتو به زحمت ننداز، من -

 !یدنبالم . مرس ادیب گمیم انیکنه به ک رید

 

 ؟یمطمئن-

 

 آره آره... گفتم که!-

 

 ?okزنگ بزنه.  هیاومد بگو به من  نیباشه. آرم-
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 باشه چشم خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

بعد انگار که به خودش آمده  د،یکوب نیرا با حرص بر زم یا که فشرد گوشقطع تماس ر ی دکمه

 باشد خود را سرزنش کرد:

 

 . ومدهین نیکوثر؟ برم حداقل موهامو اتو کنم تا آرم هیاالن چه وقته بچه باز-

 

که در  زدیرا داشت اتو م شیموها یطره  نیرفت و اتو را به برق زد، آخر ششیآرا زیسمت م به

 !:دیچیدر خانه پ شیصدا ندیرا بب نیباز شد  و قبل از آنکه خود آرم یوحشتناک یصداخانه با 

 

 نیا اباب یخبر موندم! ا یام که از ظهر خاموشه از زنم ب یلعنت نیرفته! ا نکهیکوثر؟ کوثر؟ مثل ا-

 شارژر کجاست پس؟

 

را برداشت اما قبل از  یگوش رد،یبه سمت تلفن خانه رفت تا با کوثر تماس بگ مهیسراس نیآرم

 هیکه به چهارچوب اتاق خواب تک یکوثر را از پشت سرش در حال یصدا ردیبگ یآنکه شماره ا

 :دیداده بود شن
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 !یآورد فیچه عجب باالخره تشر-

 

 :دیپرس دنشیبه سمت او برگشت و با د نیآرم

 

 تو؟ یمگه نرفت-

 

 برم؟ فتمیمگه شوهر ندارم که سرخود راه ب-

 

 شارژر کو؟ نیا یکوثر؟ امشب بحثش جداست.  راست هیچ حرفا نیا-

 

 مبل. یتو کشو-

 

 :دیکرد، پرس یم نییکشو را با دست باال و پا یهمانطور که محتوا نیآرم

 

 چرا؟ یستیحاضر ن-

 

چشمانش را تنگ کرد و  دید نگونهیکه او را ا نیمبل نشست. آرم یمغموم و گرفته رو کوثر

 :دیپرس
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 شده؟ یزیچ-

 

 باال انداخت : یبه شکمش کرد و شانه ا یاشاره ا کوثر

 

 شه! یلباسام تنم نم-

 

 . کوثر معترض گفت:دیچیدر فضا پ نیآرم یخنده  یصدا

 

 امشبو مثل آدم لباس بپوشم! هیمن  ذارهی! بچت نمیبخند دمیبا-

 

 را به شارژر وصل کرد به سمت او رفت: یخنده اش را قطع کرد و پس از آنکه گوش نیآرم

 

 نکن ها! نیبه پسر بابا توه-

 

 کنم؟ کاری! حاال من چگهید گمیخوب راست م-
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ه ب زیبه خود گرفت و پس از چند لحظه به سمت اتاق خواب رفت . کوثر ن یمتفکر یچهره  نیآرم

انداخت و سپس جک تخت را باال داد  و  یصندل یکتش را در آورد و رو نیدنبال او روانه شد. آرم

 آورد و به دست کوثر داد: رونیرا ب یآن جعبه ا ریاز ز

 

 لباس! نمیبفرما ا-

 

 که متعجب بود جعبه را گرفت: یدر حال کوثر

 

 ه؟یچ نیا-

 

 گفتم که لباس!-

 

 دست بر دهان گرفت: رتیدر جعبه را باز کرد و از ح یبا کنجکاو کوثر

 

 من! یخدا یوا-

 

انتو م کی کرد،یم یجعبه را بررس اتیتوشد که مانند بچه ها با ذوق مح رهیبا لبخند به او خ نیآرم

 شتریکوثر را ب رتیبود ح ریس یگریو به رنگ ج کیخوش دوخت و ش اریکه بس یزمستانه حاملگ

 کرد:
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 !نیچه نازه ا-

 

 :دیکش رونیرا از جعبه ب لیوسا گرید سپس

 

 کیکفش پاشنه تخت و  کیبود و  یباردار زیکه کمر آن سا یمشک یلوله تفنگ نیشلوار ج کی

 یروسر کینصب شده بود بهمراه  "AK" ییسگک طال کی شانیست آن که هر دو رو یدست فیک

جعبه بود.  اتیمحتو گریدوخته شده بود از د ییطال یآن منجوق ها یکه رو یقواره بلند مشک

 با ذوق گفت: نیشد رو به سمت آرم ینم ریس اه دنیکوثر که از د

 

 یاوله اسممونه! ک نیالت یو کفش که سگکش کلمه  فیک نی!  مخصوصا انیعال ن،یعاشقتم آرم-

 نارو؟یا یدیخر

 

 ناراحت را به خود گرفت: یآدم ها یچهره  ینشست و الک یصندل یرو نیآرم

 

که لباسات تنگ شده بود مجبور شدم االن  یی! از اونجاگسیروزه د 10تولدت بود که  یکادو نیا-

 محاله! یبدبخت نهمهیبدم،  دوباره مجبورم کادو بخرم ! منو ا

 

 انداخت : نیآرم یو به سمت او رفت و خود را رو دیسرخوش خند کوثر
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 ناراحت بودم که لباس ندارم.  نقدریا ن،یآرم یمرس-

 

 او را از خود جدا کرد : اطیبا احت نیآرم

 

 ...گهید مینیآروم کوثر، بچم خفه شد! در ضمن ما ا-

 

 بچم؟-

 

 اس بپوشم!مثل آدم لب ذارهیبچت نم یخودت گفت-

 

 آهان! اون ماله اون موقع بود!-

 

 بچه ماله دوتامون شد؟ یاالن که لباس دار یعنی-

 

 توام! گهیگفتم د یزیچ هیناراحت بودم  نیخوب آرم-

 

 را باز کرد و به سمت حمام رفت: راهنشیپ یدکمه ها نیآرم
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 .میکرد رید یلیتوام حاضر شو که خ رم،یدوش بگ هیتا من -

 

به  نهیکه از آ یصورتش انجام دهد، در حال یرو یمیمال شیرفت تا آرا شیآرا زیبه سمت م کوثر

 کرد گفت: ینگاه م نیآرم

 

 چرا خاموش بود؟ تیزنگ بزن خودش گفت. گوش هیبه آرش هم  یفقط زود باش، راست-

 

 را باال برد تا به کوثر برسد: شیدر حمام را بست و صدا نیآرم

 

 بود! اوردهیامروز ن هیها  ششهیشارژر پ شهیهم هم وونهید وشیدار نیشارژ تموم کردم، ا-

 

 گوشش گرفت: یدست رو نیبلند آرم یاز صدا کوثر

 

 خاموش بود! تیچرا گوش دنیها فهم هیهمسا یداد نزن همه  نقدریخب حاال ا-

 

 ؟یچ-

 

 ! ینخودچ-
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*** 

رنگ، رنگ چشمانش  یشمیکت و دامن  نیبه خود انداخت در ا نهیینگاه را در آ نیآخر ایمیس

 یسرش جمع کرد و پالتو یباال  یا رهیلخت شده اش را با گ ی. موهادیدرخش یم اقوتیمانند 

 زد: یاو لبخند دنیآمد.  پدرش با د رونیرنگش را به تن کرد و از اتاق ب ینوک مداد

 

 ا؟یمیس هیک هیامشب عروس-

 

 دوستم بابا! نیعقد بهتر-

 

 !یدوستش دار یلی... معلومه خیاز صبح چقدر خوشحال گمی!  میارکو مب منتیبه م-

 

 برق زد: ایمیس چشمان

 

 !دمینفس ند یسال عمرم دختر به گل 24 نیبابا منصور، تو کل ا رهینظ یب-

 

 !یدار یقیرف نیپس خوشبحالت بابا که همچ-

 

 کرد: یمیتعظ ایمیس
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 اجازه هست برم سرورم؟-

 

 بفرما پرنسس! فقط زود برگرد.-

 

 زد: یزیچشمک ر ایمیس

 

 چشم خداحافظ. -

 

*** 

شد آب دهانش را  ادهیپ نیاز ماش یدورتر از خانه پارک کرد. وقت یقبل کم یرا مانند سر نیماش

که ناجوانمردانه به  یلیکوچه و س نیاش با فرزاد در هم یقبل دارید یادآوریبه زحمت قورت داد، 

فرزاد گذاشت و اشک در  ی دهیکش یجا یتنش راست کرد. ناخودآگاه دست رو او زد مو به

 ریبود و به آن اتفاق غ ستادهیجمع شد، بدون آنکه حواسش باشد در وسط کوچه ا شچشمان

و آرامش نداشت .  شیسوخت که از دست فرزاد آسا یخودش م ی. دلش براکردیمنتظره فکر م

 دیشده بود که با یمرتکب چه گناه داد؟یاو را آزار م شهیترس روبه رو شدن با فرزاد هم دیچرا با

 داد؟یمتقاص پس  نگونهیا

 

 اونروز افاقه نکرد! یلیس نکهینه مثل ا-
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درست بود باز هم فرزاد! به سمتش برگشت و با نفرت نگاهش کرد. فرزاد بهمراه مرد  حدسش

 شد: کیبه او نزد یگنده ا کلیه

 

 عیرس ادیخوشم نم یکس ای یزیاز چ گفتمیم کباری! ایمیس یپوست کلفت نبود نقدریبال اق-

 !یچ یعنی یگرفتیم

 دستانش را مشت کرد: ایمیس

 

با  ینسبت چیاالن که ه ی! ولیبود که مثال شوهرم بود نیبخاطر ا دادمیاگه اون موقع هم گوش م-

 گوش کنم.  خودتیب یبه حرفا نمیب ینم یلیدل م،یهم ندار

 

 زد: یپوزخند فرزاد

 

 کنم! یعمل دمویتهد واشی واشیپس الزم شد -

 

 !؟یفقط عرعر کردن بلد ای یکن یکار یتونیاصال م ؟یبکن یخوایم یمثال چه غلط-

 

 تر شده بود با دستش به آرش اشاره کرد و خطاب به دوستش گفت: یحرف او جر نیکه با ا فرزاد
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هم وجود داشته  یبعد یاگه سر یول میکن یصورتشو نقاش کمی میتونیواسه امروز دوتامون م-

 کامران؟ ی! موافقنییپا میاریشو ب یورزش کلیباشه فک کنم شهرام هم الزم باشه تا ه

 

با ترس  ایمیتکان داد. س دییبه تا یزد و سر ینظر داشت چشمک ریکه آرش را ز یدر حال کامران

اه ناخودآگ دید دیو بلوز سف یآسمان یآرش را در آن کت و شلوار آب یبه سمت آرش برگشت،  وقت

 به آسمان لب زد: رهیبغض کرد و از ته دل خ

 

 خودت مواظبش باش! ایخدا-

 

 : دینگاه از آرش گرفت و رو به فرزاد پرس کامران

 

 نجا؟یتا ا مشیبکشون یچطور-

 

 انداخت: ایمیبه س ینگاه زشت فرزاد

 

 !نوریا ادیم شهیآقا خودش نگران م میرو نگه دار ایمیس-

*** 
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بود  ایمیکه منتظر س شدیم یکساعتیبه اطراف انداخت و سپس زمان را چک کرد.  ینگاه آرش

قبل را که بخاطر آورد نگران تر شد،  یکرده است. اتفاق سر رید نقدریدانست چرا او ا ینم یول

 ...ایمیس یباز هم آن پسر برا دیشا

 شد : کیبه او نزد دید یکه او را چشم انتظار کس انیک

 

 آرش؟ یگردیم یدنبال ک-

 

 کرد خود را خونسرد نشان دهد: یسع آرش

 

 چطور؟-

 

 چطور نداره برادر من، کامال تابلوعه! -

 

به جانش افتاده بود  یبد یکند و از آن طرف دلشوره  یبدهد ول نم ریگ انیک دانستیکه م آرش

 گفت: انیرو به ک

 

 !امیدارم م یکار هیمن سرکوچه  ستایوا نجایزحمت هم یدادا ب-

 

 ؟یدار کاریچ ابونیتو  تو خ-
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 به تو چه آخه! گه،یکار دارم د-

 

 206گشت. چشمش که به  ایمیس نیسپس به حالت دو از او دور شد، با دقت به دنبال ماش و

دانست! با  یحاال کجا بود را نم یرنگ او افتاد، مغزش فرمان خطر داد، پس آمده بود ول ییآلبالو

 . دییچشم اطراف را پا

 

 !ییایم دونستمیم-

 

 جلو آمد: یفرزاد چشمانش را تنگ کرد، فرزاد قدم دنیسمت صدا برگشت. با د به

 

 نه؟ یدوسش دار یلیخ-

 

  ؟یکارشیچ-

 

 شوهرش!-

 

 گه! ینم نویخودش که ا-
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 !گهیم ادیخودش دروغ ز-

 

 گفت: زیآم دیتر رفت و تهد کینزد آرش

 

 ؟یکرد مشیبشه؟ کجا قا یکه چ یازش گرفت شویدست از سرش بردار، آسا-

 

 باهات دارم! یکار هی. فقط قبلش هیحوال نیهم-

 

 : دیبا شک پرس د،یرس یبه مشام آرش نم یخوب یبوها

 

 ؟یچه کار-

 

 یاز درد کرد و دو دست یبر صورتش فرو آمد، ناله ا یاز فرزاد بود که ناغافل مشت یجواب منتظر

 شدن خون تر شدند... یاش را گرفت . انگشتانش بر اثر جار ینیب

 

*** 

 یمکث آرام آرام به دنبال او رفت. وقت قهیکه به رفتار آرش مشکوک بود، پس از چند دق انیک

آرش به سمت او  یناله  یخواست راه رفته برگردد که با صدا دید یآرش را مشغول صحبت با مرد

 دهستایخود ا یکردند! مات و مبهوت بر سر جا یقبول نم دندیدیرا که م یزیشت. چشمانش چبرگ
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به سرعت به  شیبر شکم آرش زد، پاها یکه به سمت آنها رفت و لگد یمرد دوم دنید بابود. 

 گردنش یکیشد و با آرنج بر نزد کیاز پشت به کامران نزد اطیسمت آنها حرکت کردند. با احت

 به سمتش انیک دنیافتاد.  فرزاد با د نیزم یو سپس رو ستادیا شیسرجا خیکامران س د،یکوب

انگشتانش را  زیپاسخ مشت او را داد و قسمت ت زین انیزد،ک انیبر دهان ک یتحمله ور شد و مش

 یاز فرصت استفاده کرد و از پشت ضربه ا زیماند. آرش ن جیگ یفرزاد لحظه ا د،یاو کوب یشانیبر پ

 یشود. سپس به سرعت خود را به سمند مشک هوشیمانند کامران ب زیزد که باعث شد او نبه او 

ه ک یی. از آنجا کردیو درخواست کمک م دیکوبیاش م شهیدائم بر در و ش ایمیسرساند که  یرنگ

 شهیکه به در و ش یزده بودند، قدرت ضربات یرا بسته بودند و بر دهانش چسب ایمیس یدست و پا

از را ب نیفرزاد برداشته بود درب ماش بیکه از ج یچییبود. آرش با سو فیضع یلیخ کردیوارد م

 دست و اطیترس از فرزاد دارد! با احت نهمهیچرا او ا دیفهمیشد. حاال م رهیخ ایمیکرد و با غم به س

 ریسر به ز یو دهانش خون آلود بود از شرمندگ ینیاو که ب دنیبا د ایمیرا باز کرد. س شیپا

با درد  ایمی. سدیحرکت چسب را از دهانش کش کیت. آرش دستش را به سمت او برد و در انداخ

با  دیبگو یزیشدند. آرش بدون آنکه چ ریگونه اش سراز یقطرات اشک رو وچشمانش را بست 

و ترس  یکه از شدت ناراحت ییبا دست و پا ایمیشود . س ادهیاشاره دستش از او خواست تا پ

 داینشستن پ یبرا یگاه هیکه تک نیرساند. هم واریخارج شد و خود را به د نیاز ماش دیلرزیم

بسته شد. آرش که حال او را نا  شیافتاد و پلک ها نیزم یو رو دیکش وارید یکرد، کمرش را رو

برگشت و در کمال تعجب او و حسام را در حال بستن دست آن دو  انیبه سمت ک دیمساعد د

 :دینامرد د

 

 ان؟یک یکنیم کاریچ-

 

 یالک نجایا انیاونا ب میزنگ بزن میبخوا س،یپل شیتا ببرمشون پ بندمیدارم با حسام دستاشونو م-

  ش؟یاریتو م ت،یشکا میواسه تنظ انیبا ما ب دی. فقط اون خانم هم باشهیشلوغ پلوغ م
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 رو به حسام گفت: ایمیآوردن حال بد س ادیبا به  آرش

 

 ؟یاریآب برام ب کمی شهیزحمت م یحسام ب-

 

تکان داد و از آن ها دور شد. آرش  دییبه تا یدستان کامران را سفت کرد و سر یگره  حسام

 :دیپرس انیمعترض رو به ک

 

 ؟یخبر کرد یحسام رو واسه چ-

 

 نیممکن بود ا ارمیطناب ب رفتمی! منم میدختره رو نجات بد یکردم؟ تو که رفت یم کاریپس چ-

گه!  یمن یبه کس یجلوش سر ببر یشناسیفرار کنن، نگران نباش حسام رو که م انیدو تا بهوش ب

 یت. راسمیبود که شل و پلشون کرد نیکرده بودن ا جادیمشکل ا یخانوم هیمنم بهش گفتم واسه 

 کجاست؟  هدختر

 

 غش کرده! ستیحالش خوب ن-

 

 کنه؟یاونوقت اون غش م میبه! کتکشو ما خورد-

 

 ه؟ی! االن وقت شوخانیک-
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 اومده شیپ یمشکل هی. به خاله هم زنگ بزن بگو ادیهم داره م کم،حسامیخوب. زود باش  یلیخ-

 لباس نیبهر حال قراره ا ستی. دروغ هم نمیلباس عوض کن میبا حسام اومد نکهیمن و تو ! ا یبرا

 شدن... یو خون ینه؟ خاک ای میها رو عوض کن

 

 م؟یاریلباس از کجا ب-

 

 دفعه گفت: کیآخر آن دو بود  یهاکه شاهد حرف  حسام

 

نار بزاره ک زیدو تا سا گمیداره االن م کیمن دوستم بوت گه؟ید نیخوایم دیفقط دو تا لباس سف-

 براتون.

 

 بر فرزاد زد!: یلگد یبا خوشحال انیک

 

 قربون دستت حسام. -

 

 را گرفت: شیجلو آرش

 

 ها! شیاریاالن بهوش م وونه؟ید یکنیم کاریچ-
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 !کنمیم هوششیکه دوباره ب یندار یخوب کار-

 

 را به سمت آرش گرفت: وانیل حسام

 

 ! یخواست یآب م-

 

 گفت: انیرا از او گرفت و رو به ک وانیل آرش

 

 خوب؟  دیر یم ییباال دونیم یکالنتر نی. هم ارمیمنم خانوم رو م دیدو تا رو ببر نیشماها ا-

 

 :دیکش رونیب بشیرا از ج چییسو حسام

 

 . ارمیرو ب نیماش رمیباشه من م-

 

 

*** 

 برگشتند، فرزاد و کامران فعال در بازداشتگاه بودند.  یشب بود که از کالنتر 9 یحوال ساعت
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 کرد و گفت: ایمیرو به سمت س آرش

 

 .میایبعد م کمیشما برو داخل، ما هم -

 

 از یرفح چیبدون گفتن ه د،یدانست چه بگو ینم ینگاه شرمنده اش را از او گرفت. حت ایمیس

 شد.  ادهیپ نیماش

عروس و داماد نشسته بودند و با  گاهیافتاد که در جا یسالن که شد چشمش به نفس و مصطف وارد

بر لب نشاند و به سمت آن دو رفت، اتفاقات امشب تمام  یمصنوع ی. لبخندزدندیهم حرف م

از  یبا تعجب و خوشحال شدیم کیکه به او نزد ایمیس دنیاش را از او گرفته بود. نفس با د یانرژ

او را  ینفس گونه  د،یبزند خواهرانه او را در آغوش کش یاز آنکه حرف شیپ ایمیشد، س لندجا ب

 گفت: یو با خوشحال دیبوس

 

چقدر چشم انتظارت بودم ، فکر کردم  یدون ینم ؟ید یچرا جواب نم تویتو؟ گوش یکجا موند-

 .ادیتنها خواهرم قصد نداره واسه عقدم ب

 

 گوشش گفت: ریاو چسباند و سپس ز یلبانش را به گونه  ایمیس

 

که واسه عقد تو ذوق و  نقدری. بخدا اامیاومد... نتونستم زود ب شیپ یمشکل هیببخش منو... -

 نداشتم! مایشوق داشتم واسه عقد س
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 نکنه بازم فرزاد... ؟یاالن ندار یعنی ؟یذوق داشت-

 

 تکان داد: یبا تاسف سر ایمیس

 

 گلم.  یآبج ی. خوشبخت بششمیکه بگذره بهتر م کمیآره بازم فرزاد!  منتها -

 

 و نفس به سمتش برگشتند : ایمیس ،یمصطف یصدا با

 

 سالم عرض شد خانم صبور!-

 

 زد: یاش پاک کرد و لبخند یشانیبا دستش عرق پ دنیبه عالمت خجالت کش ایمیس

 

 خواهر خوشگلم حواسمو پرت کرد! دیداماد، ببخش یسالم آقا-

 

 که کال تخصصشون حواس پرت کردنه! شونیا ن،یدار اریاخت-

 

 زد: یلبخند زین ایمی. سدیسپس سرخوش خند و
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 ...زهیبرام عز یلی. خدیخواهر ما! مواظبش باش نیسرمد جون شما و جون ا یبهرحال آقا-

 

 حواله نفس کرد: یچشمک یمصطف

 

 اون که حتما!-

 

از  دادند،یدست تکان م شیدوستان مشترک خود و نفس در دانشگاه که برا دنید با ایمیس

کرد و به سمت آنها رفت. شهرزاد و رها لبخند زنان سالم کردند و با او  یو نفس عذرخواه یمصطف

 :دیبا تعجب پرس ایمیدست دادند. س

 

 شما ها رو نفس دعوت کرده؟-

 

 نشاند: شیبر بازو یمشت شهرزاد

 

تازه بابک و نامزدشم اومدن! همون پسر باهوش  ؟یفقط خودت دعوت یفکر کرد ؟یپس چ-

 !گمیدانشگاه رو م

 

 دمیاست خوب. با یمصطف یمی. بابک دوست صمگهیدعوت کرده د یاونا رو البد مصطف ؟یجد-

 دعوتش کنه. حاال کجاست؟
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 آنطرف تر اشاره کرد: زیبا دست به چند م رها

 

 ! هی.  همون دختره که شالش صورتزنیم اونا هاش.  با زنش سر اون-

 

 !دمشیآهان. د-

 

 زد: یلبخند با نمک رها

 

 تو! یشد ییچه هلو-

 

 نازک کرد : یپشت چشم ایمیس

 

 رها؟ یباحالتو آورد نی! اون دوربگهید مینیما ا-

 

 آره، چطور؟ -

 

 !یریعکس بگ یاز من و نفس کل دیامشب با-
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 خانوم! مییما چاکر شما-

 

افراد  نیکند، نگاهش ب دایزد تا بلکه آرش را پ دیاطرافش را د ایمی. سدندیهر سه خند سپس

بود، حاال  دهیشان کوثر را ند یکوثر ثابت ماند. بعد از مراسم عروس یو رو دیحاضر در سالن چرخ

داشت و کامال مشخص  یقابل توجه یکه شکمش برجستگ یبعد از گذشت چند ماه او را در حال

 کرد و به سمت کوثر رفت: یکوتاه ی. از دوستانش عذرخواهدیدیردار است، مبود که با

 

 !یچقدر توپولو شد ؟یکوثر خودت یوا-

 

 به زحمت از جا بلند شد: کوثر

 

 جون! ایمیخوشحالم س دنتیاز د-

 

 هست حاال؟ یبهت. چ گمیم کی. تبرشهیکه داره عمه م دمیاز نفس شن-

 

 زد: یلبخند آرام کوثر

 

 پسره.-
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 اد؟یم ایدن ی... کزمیعز-

 

 !دیتا ع-

 

 نم؟یب یرو نم نیمراقب خودت باش.  آقا آرم یلی.  خزمیخوشحال شدم عز یلیدر هرصورت خ-

 

 به اطراف انداخت: ینگاه کوثر

 

 داخل. ادیهم م نیآرم گهیمردا. االنا د شیپ اطنیحتما ح-

 

 بگو! کیبهشون سالم برسون و از عوض منم تبر-

 

 :دیبه سرعت خود را به او رساند و دستش را کش انیرا بدهد ک ایمیتا خواست جواب س کوثر

 

 کارت دارم! ایکوثر ب-

 

 گفت: یو با ناراحت دیکش رونیدستش را از دست او ب کوثر
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 !؟یکشیتونم تکون بخورم اونوقت تو منو م یوضعمو؟ نم ینیب ینم ان؟یچه خبرته ک-

 

 بهت بگم. نجایقربونش بره! حواسم نبود. خب بزار هم ییاوه اوه، دا-

 

رها  کرد که یزیبه م یکرد، با دست اشاره ا یکه با تعجب آن دو را نگاه م ایمیتوجه به س یب انیک

 زدند.  یو شهرزاد پشت آن نشسته بودند و با هم حرف م

 

 سرشه؟  یشال آب ینیبیکوثر اون دختره رو م-

 

 با دقت نگاه کرد: کوثر

 

 خب؟-

 

 ؟یبه مامان نشونش بد شهی... مگمی... خوب...مزهیچ-

 

 اونوقت چرا؟-
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 !!خوامیخوب منم زن م ؟یشوهر کرد یتو واسه چ-

 

 :دیاو خند ییبه پرو کوثر

 

 م؟یکن یامشب خواستگار-

 

 یبه دلم نشسته ! تو برو باهاش طرح دوست ؟یچ یعنی یدونینه بابا توام! ازش خوشم اومده، م-

 شد بهش! کیبشه نزد کم کم زیبر

 

 طلبکارانه به سمتش برگشت: کوثر

 

 ؟ینگاه عاشق شد هیبا -

 

 انتظار دارم! ندمیکه من از زن آ هیحرکاتش همون یعاشق که نه! راستش همه -

 

  ش؟ینظر گرفت ریچشمم روشن داداش! ز-

 

 ...گهیها؟ برو باهاش دوست شو د یداد یریتو! چه گ یریدرد بگ یا-
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 اش بود: یانداخت که حاال مشغول ور رفتن با گوش ایمیبه س ینگاه کوثر

 

 هستن.  ایمینفس و س یمن چرا به خودم زحمت بدم؟ اون دو تا دوستا-

 

 برگشت: ایمیبه سمت س انیک

 

 خانم؟ ایمیآره س-

 

 سربلند کرد: ایمیس

 

 متوجه نشدم!  ن؟یگفت یزیچ-

 

 داد: حیکوثر توض دیبگو یزیچ انیاز آنکه ک قبل

 

 ؟یبهش بد یاشاره ا هی یتونی! مهیکرده همون شال آب ریدوست شما گ شیداداش ما پ یلوگ-

 

 به سمت رها و شهرزاد برگشت و رنگ شال آن دو را چک کرد: ایمیس
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  د؟یگیرها رو م-

 

 :دیپرس عیسر انیک

 

 اسمش رهاست؟-

 

 است، بله اسمش رهاست! هیاگه منظورتون همون شال آب-

 

 به سمت آنها آمد و به نیآرم نیح نیهم در

 

طاب به خ نیگفت. آرم کیپدرشدنش را تبر یبعد از سالم و احوالپرس زین ایمیسالم کرد. س ایمیس

 کوثر گفت:

 

 آشپزخونه. میخاله کارت داره، بر-

 

 ریمس ایمیاز آن دو فاصله گرفت. س یدستش را پشت کمر کوثر گذاشت و با عذرخواه سپس

 نیو آرش با هم ست کرده اند. انگار ا نیجالب بود که امشب آرم شیارفتن آنها را دنبال کرد. بر

 زد: شیصدا افت،ی یگرید یکه حواس او را مشغول جا انیقانون را نفس گذاشته بود! ک
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 خانم؟ ایمیس-

 

 باشد پاسخ داد: انیاز جانب ک یبدون آنکه منتظر حرف نباریبه سمت او برگشت، ا ایمیس

 

کنم. فقط هدفتون ازدواجه  ی.  با رها دربارتون صحبت مونمیبابت کمک امشبتون بهتون مد-

 گه؟ید

 

 تکان داد: دییبه تا یسر انیک

 

 !میستی. ما از اون خانواده هاش ندیمطمئن باش-

 

حال آرش بهمراه عاقد وارد سالن شد. همهمه  نیزد، در هم یجمله او لبخند کمرنگ نیاز ا ایمیس

 کرد و به سمت آرش رفت.  یخداحافظ ایمیاز س زین انیم تر شد. کسالن ک ی

 

 

*** 

 آرش به سمتش رفت و دستش را گرفت: دنیخانم با د پروانه
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 کارت دارم. نوریا ایآرش ب-

 

راه به آن دو ملحق شد و بدون آنکه از او  ی انهیاز م زین انیبه دنبال مادرش به راه افتاد، ک آرش

 :دیکرد و پرس کیبخواهند به دنبال آن ها رفت! پروانه خانم ابروانش را بهم نزد

 

 و حسام؟ انیتو و ک نیکجا رفت-

 

 کرد: یدست شیپ ییدر جواب گو انیک

 

 !میخاله جان بهتون گفتم که لباس عوض کرد-

 

 :دیرو به آرش پرس پروانه

 

 ...یلباست چ-

 

 :دیلب آرش افتاد با تعجب پرس ینگاهش به گوشه  یوقت

 

 شده آرش؟ یلبت چ-
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 :دیلبش کش یپارگ یدست رو آرش

 

 مامان... ستین یزیچ-

 

 :دیوسط حرف آرش پر انیک

 

 کیبوت میبود که با حسام رفت نیشد، ا ی! لباسش خوندیلب پر بود ، لب آرش رو بر وانایاز ل یکی-

 .میدوستش لباس عوض کرد

 

 خانم چشمانش را تنگ کرد: پروانه

 

 خاله؟ یتو چرا رفت-

 

 ! یجوریهو-

 

 !دییایب گهیساعت د 2 دیبر دیشما سه تا بزار میامشب که ما مرد الزم هی-
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 !امیتونستم ب یکه نم یببخش مامان، با لباس خون-

 

 .دییایخوب، عاقد اومده من برم شما هم ب یلیخ-

 

از درد  انیرا گرفت و فشرد. ک انیدور شد، آرش مچ دست ک انیپروانه از آرش و ک یوقت

 چشمانش را بست:

 

 آرش؟ یکنیم کاریچ-

 

 ؟یگیراحت دروغ م نقدریتو چرا ا-

 

جون دوست نفس رو نجات  یبگ یخواستیم  ؟یبگ یخواستیم یبود خوب، چ یبابا مصلحت-

 م؟یداد

 

 خب حاال توام شلوغش نکن!-

 

 آرش ول کن مچم خورد شد!-

 

 به او رفت و دستش را رها کرد.  یچشم غره ا آرش
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 شد: کیبه آن دو نزد نیآرم

 

 !گهید دییایبخونه عقد رو، ب خوادیشماها، عاقد م دییکجا-

 

*** 

 

 نیبرف را که از آسمان به زم یدانه ها ریپنجره ساختمان شرکت، مس ی شهیاز پشت ش آرش

کارمندان را  یهمه  یرا کنسل و حت ی. امروز تمام جلسات کارکردیدنبال م کردند،یسقوط م

ذهنش را  بیروزها عج نیفکر کند که ا یمرخص کرده بود تا در سکوت و آرامش به مسئله ا

لحظه  یاز آن شب مهمان ایمیاشکبار س یلرزان و پر از ترس و چشم ها ی هرهمشغول کرده بود. چ

به خود مشغول کرده بود؟ چرا  نینچنیدختر چه داشت که فکر او را ا نیرفت. ا ینم ادشیاز  یا

 دیچرخ یبود که دائم حول ذهنش م یسواالت نهایا ود؟یاو مهم شده  یبرا ایمیو سالمت س تیامن

 ینگه داشته بود، از رو یپنجره را به کنار یرا که با آن پرده  یکرد. دست ینم شیرها یو لحظه ا

رفت. عکس  زشیبه سمت م تیو در نهادر اتاق قدم زد  یقیبرداشت و پرده را رها کرد. دقا وارید

شد.  اصال چه شد که  رهیرنگش خ یو به چشمان طوس دیکش رونیب زشیم یبهار را از کشو

 یهم بودند و بهار مانند نفس در جلو یها یبچگ یبهار و نفس هم باز ردعاشق بهار شد؟ بخاطر آو

س کرد وقت آن شده ساله که شد آرش احسا 23و به قول خودش خانم شد!  دیچشمانش قد کش

 تیمیصم جادیبود و در ا لکسیر یبود که کم نیکند. تنها اشکال بهار ا یکه عالقه اش را به او علن

داشت که آرش احساس  یپاک ریضم نهایا ینداشت. اما با همه  ییابا شخود و نامحرمان اطراف نیب

نظر گذراند، قاب عکس به  ریاز ز قیکار کند. صورت بهار را دق شیرو یفقط الزم است کم کردیم

 نشست: یصندل یدست رو
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 خوامیتنهاست، م یلیرو نداره و خ یباشم. کس شیالزمه حام کنمیفکر م یببخش بهار، ول-

 ییسخته و تنها یلیبه دست آوردنش خ یگفتیکه تو م یزیکمکش کنم به آرامش برسه، چ

و  ادینره،  ادتیشدم! فقط خسته  ییسال خودمم از تنها 2. دروغ چرا؟ بعد دیبهش رس شهینم

 شه! یمنه که فراموش نم ی ذشتهاز گ یتو بخش یخاطره 

 

 بوق ینفس را از حفظ گرفت. هنوز صدا یرا به کشو برگرداند و تلفن را برداشت. شماره  عکس

 :دیچیاز خنده در گوشش پ ییخواهرش با رگه ها یاول کامل پخش نشده بود که صدا

 

 !یسالم داداش-

 

 دستت بود؟ یسالم نفس، گوش-

 

 خوندم! یاز توش جک م یآره داشتم واسه مصطف-

 

 اش را ماساژ داد: یشانیجا کرد و پرا در دستش جابه یگوش آرش

 

  د؟یرونیب-

 

 باباش.  شیبره کارخانه پ خوادیخونه، خودش م رسونهیداره منو م یمصطف یآره، ول-
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 شرکت من! بگو تو رو برسونه یخوب، پس به مصطف یلیخ-

 

 شده؟ یزیچ-

 

 کارت دارم.-

 

 .گمیآهان! باشه بهش م-

 

 سالم برسون. منتظرتم.-

 

 چشم. خداحافظ. -

 

 

 در رفت و آن را باز کرد: یبعد چند تقه به در اتاق خورد و آرش خود به جلو ی قهیدق 40

 

 !یسالم خوش اومد-
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 چه عجب؟ با من چه کار؟ ؟یسالم داداش،  خوب-

 

 زد: یلبخند آرش

 

 کن! ییدختر برس بعد بازجو-

 

 خوب... یلیخوب خ یلیخ-

 

 آنها ولو کرد: یشده در اتاق رفت و خود را رو دهیبه سمت مبلمان چ عیسر و

 

 ! هیاالن که وقت ادار ست؟یتو شرکت ن یکس-

 

 همه رو مرخص کردم!-

 

 چشمانش را تنگ کرد: نفس

 

 شده آرش؟ یزیچ-
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 آن جا گرفت: ینفس رفت و رو یبه سمت مبل تک نفره روبه رو آرش

 

 کارت دارم...-

 

 !شنومیم-

 

 با انگشتانش شد : یمشغول باز آرش

 

 !یصحبت کن ایمیبا س خوامینفس، م-

 

 :دینفس باال پر یابرو یتا کی

 

 در چه مورد؟-

 

 باهاش ازدواج کنم! خوامیم-

 

 گفت: یبلند یو با صدا دیخود پر یاز جا نفس
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 ؟ییییییییییییییییچ-

 

 :دیپرس تیبلند او با جد یمتعجب از صدا آرش

 

  ه؟یبیعج یخواسته -

 

 دستانش را باال برد: نفس

 

 !یبگ یزیچ نیکردم همچ ینه! نه! فقط اصال فکر نم-

 

 داد: یاش را به صندل هیتک آرش

 

 !یباهاش در مورد من صحبت کن خوامیازت م-

 

 : دیسکوت پرس یو پس از لحظه ا دیبر دهانش کش یدست نفس

 

  ؟ییایمیآرش تک عاشق س-
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 انداخت: نییسرش را پا آرش

 

 عاشق؟؟-

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

 

 نه!-

 

 :دیمتعجب پرس ایمیس

 

 ؟یباهاش ازدواج کن یخواینه؟؟؟ پس چرا م-

 

 یدو شب. از اتفاقات آن دو شب گفت. آن ختیبرد و آن ها را بهم ر شیبه داخل موها یدست آرش

کرده بود... نفس هر لحظه متعجب   ایمیکه به س یبود، از کمک دهیرا د ایمیکه برخورد فرزاد با س

 :دادیتر از قبل به او گوش م

 

کنه. از رفتار و برخوردش  تشیتونه اذ یبه آرامش برسونمش نفس! اگه من باشم فرزاد نم خوامیم-

 ،ادیکه از پا در م رسهیم یروز هیباالخره  یول  زه،یری.  غم هاشو تو دلش مهیکه آدم تودار دمیفهم

بگم  انهتونم قاطع ینم ی.  حتامیاز الک خودن در ب کمیوجود اون باعث شه منم  دیشا یاز طرف

 !شمیو سالمت تیپررنگ شده، دائم نگران امن میدونم نقشش تو زندگ یم یدوستش دارم ول
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 فرزاد و اون دوستش زندان هستن؟ یگ یمگه نم-

 

 ونیلیگندشو با چند م عیهم که اون داره سر ییاومدن، اون بابا رونیب قهیوث دیفعال به ق یچرا ول-

 ! روننیخب بهرحال االن ب یقبول کنه! ول ایمیس دونمیم دیکه بع کنهیحل م مهیجر

 

 آخه؟ شهیم یبدون عشق و دوست داشتن چ یخب آخه آرش زندگ-

 

 بعدا به وجود اومد! دیشا-

 

 اما خب آرش ست،ین ایمیبه س لیم یبود تا نفس متوجه شود که آرش ب یآرش کاف یجمله  نیهم

 ینفس و حت ی. از طرفیبه دوست داشتن کس کردیبود که سخت اعتراف م ییاز آن دسته آدم ها

 ا؟یمیبهتر از س یو چه کس دیایب رونیب ییاز تنها زیتا آرش ن شدندیمادرش خوشحال م

 کرد : میدوشش تنظ یرا رو فشیجا برخاست و ک از

 

باهاش حرف  ییجا هی دیبر ییدو تا زارمیباهاش م یقرار هی گمی. منتها مزنمیباهاش حرف م-

 ... کنمیم ینیمن فقط مقدمه چ ،یبزن

 

 تکان داد: دییبه تا یسر آرش
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 باشه.-

 

*** 

 در قفل چرخاند و وارد سالن خانه شد: دیکل

 

 ؟ییمامان؟ مامان کجا-

 

 پاسخ داد: یبلند یاق با صدااز داخل ات پروانه

 

 باال نفس، تو اتاقم. ایب-

 

 رد کرد و به سمت اتاق مادرش رفت: یکیپله ها را دو تا  نفس

 

 سالم!-

 

 خوش گذشت؟ ،یسالم خسته نباش-
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 خوب بود.-

 

 ومد؟ین یمصطف-

 

  ؟یکنیم کاری. چادینه کار داشت نتونست ب-

 

 !ارمیم رونیسرد شده، دارم اون بافتمو از تو ساک ب یلیهوا خ-

 

 ؟یکرد کارایآهان، شما چه خبر؟ چ-

 

 خوب! یخبرا-

 

 مادرش زد: یبر گونه  یجلو رفت و بوسه ا نفس

 

 شه که! ینم یمفت یمفت یبوس که بعد نگ نمیا-

 

 ساکش را بست: پیخانم ز پروانه
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 !سیخس-

 

 ؟یبگ یخوا یخب حاال نم-

 

 مرغا شد! یهم قاط انیک-

 

 دست بر دهان گرفت: نفس

 

 ! با رها؟ییییییییییییییوا-

 

عقد و  شب،یخوندن همون د غهیص هیبله رو گرفتن. فعال  یرفته بودن خواستگار شبیآره د-

 !ندهیسال آ رماهیکردن واسه ت نییرو تع یعروس

 

 خبر داد؟ ی! حاال کمیشیاز شر غرغراش سر زن نداشتن راحت م گهیچه خوب مبارک باشه. د-

 

 .نیاول خالت و بعدم آرم-

 

 !کننیکوثر حاال که حامله شده شکمش زده زده جلو عالم و آدم دارن ازدواج م چارهیب-
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همون کوثر جمع  شهی. ان شاء اهلل تو عقد آرش مشهیراحت م نیکه بارشو بزاره زم گهیدو ماه د-

 و جور!

 

 :دیمشکوک پرس نفس

 

 ازدواج کنه؟ خوادیعقد آرش؟ مگه آرش م-

 

من دلم روشنه! به دلم افتاده آرش هم کم کم  یول خواد؟یخدا از دهنت بشنوه نفس! نه بابا کجا م-

 ازدواج کنه! تونهیفهمه که بعد بهار بازم م یم

 

 کرد و از جا برخاست: یپوف سپس

 

 انیم و کوثر شام نیشام درست کنم. توام ساالد درست کن، آرم خوامیم ایلباساتو عوض کن، ب-

 .نجایا

 

 چشم.-

 

*** 
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آرش که سخت در فکر بود  دنیپر داخل رستوران انداخت. با د یها زیتک تک م یرا رو نگاهش

 کرد و به سمتش رفت. میسرش تنظ یشالش را رو

مقابلش  یشد و با دست به صندل زیخ مین شیآرش نگاهش را به او دوخت و از جا زیسر م یوقت

 اشاره کرد:

 

 .کنمیخواهش م دییسالم بفرما-

 

برداشت  زیم ینشست و منتظر ماند، آرش منو را از رو یصندل یلب جوابش را داد و رو ریز ایمیس

 و به سمت او گرفت:

 

 ن؟یخوریم یچ-

 

 .دیمنم بگ یبرا نیخوریخودتون م یهرچ-

 

به گارسون سفارش دو پرس جوجه کباب با تمام مخلفات  ندازدیبه منو ب یبدون آنکه نگاه آرش

 :جمله به او گفته بود کی. نفس فقط دیاش کش یشانیپ یکرده اش را رو خیدستان  ایمیرا داد. س

 ".یباهاش حرف بزن یموافق باش کنمیروز هماهنگ م هیآرش قصد ازدواج داره باتو! "

 

 کرد:جمالت را در ذهنش مرتب  دیکه او را منتظر د آرش
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 بهتون گفته؟ ینفس چ-

 

 لب گفت: ریبدون آنکه سرش را بلند کند آرام ز ایمیس

 

 دونم! ی. علتشو نمدیباهام ازدواج کن نیخوایفقط گفته م-

 

 خواد؟یم لیمگه ازدواج کردن دل-

 

 نگاهش را به نگاه آرش دوخت: ایمیس

 

 د؟یباهام ازدواج کن دیخوای! چرا مدینیبیمنو م طیشما که شرا-

 

 کرده بود: ایمیسوال را از جانب س نیا ینیب شیدر فکر فرو رفت، پ یکم آرش

 

 !میو حاال ندار میمنو شما هر دو همسانه! هر دو قبال نامزد داشت طیشرا-
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 دونمیبه کنار، من م نایمن به زور از نامزدم جدا شدم. ا ینامزد شما رو مرگ از شما جدا کرد، ول-

 !زارهید راحتمون نماگه با شما ازدواج کنم فرزا

 

 شد: کیآرش بهم نزد یابروها

 

 فرزاد غلط کرده با کس و کارش!-

 

 زد: یپوزخند ایمیس

 

خوام بخاطر  یترسه! من نم یهم نم یکار چیواسه از دست دادن نداره، از انجام ه یزیفرزاد چ-

 !نی.  هر چند تا االن هم افتادنیفتیمن، شما بخطر ب

 

 شد: لیمتما ایمیبه سمت س یکم آرش

 

بکنه و پاش به زندان برسه،   یبکنه، چون هر کار یتونه کار ینم گهیفرزاد د میازدواج که بکن-

 تونه نجاتش بده! یباباش هم نم

 

فاصله گرفت سکوت  زشانیکه گارسون از م یآنها هر دو تا وقت زیشدن چرخ غذا به م کینزد با

 کردند.
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 حاال وقت بغض کردن بود؟: فرستاد،یخود لعنت مچشم در اطراف چرخاند. در دل به  ایمیس

 

اهام ب نیخوا یم لیدل نیکه به ا دونمیو م دیکنیشما همچنان به بهار فکر م دونمیآقا آرش، من م-

 گهید کباری! اگه ستیشهر هرت که ن ینکنه، ول تمیکه فرزاد اذ د،یکه مراقبم باش دیازدواج کن

 ستی. الزم نکنمیمجازات م یو تقاضا دمیپرونده م لیتشک یدفعه درست و حساب نیا زهیکرم بر

 !دیتباه کن تونویزندگ هیقض نیبخاطر ا

 

 مطمئن گفت: یانداخت و با لحن ریسرش را به ز آرش

 

 !ستین نیهمش هم-

 

 حرفش ماند: یمنتظر ادامه  ایمیس

 

 بگم، که هام براش یکنارم باشه تا از ناراحت یدارم کس ازیخسته شدم، ن ییاز تنها گهیمنم د-

 برام مهم باشه که براش مهم باشم!

 

از آن  یکوچک یکتش برد و جعبه  بیآب دهانش را قورت داد. آرش دست به داخل ج ایمیس

 یآرام ول یینگاه کرد و با صدا ایمیقرار داد و به چشمان پر تعجب س زیم یآورد. آن را رو رونیب

 پرتحکم گفت:
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 !ایمیبا من ازدواج کن س -

 

 نشست. آرش ادامه داد: ایمیبه دل س بیعج یبود ول یچند درخواستش امر هر

 

 ینطوریاگه نه انگشترو پس بفرست.  ا چ،یکه ه یقبول کرد شنهادمویانگشتر و بردار .گه پ نیا-

 ...یزیچ هیروز جواب رو بده! فقط  3! خواهشا ظرف میکه نخواست فهممیم

 

 گذاشت: فشیداخل کانگشتر را  یتکان داد و جعبه  یسر ایمیس

 

 ؟یچ-

 

عد ب یبود وا یو جزئ فیضع یلیکه با بهار نامزد کردم خ یزمان ،یمن که خبر دار یقلب یماریاز ب-

. قصد عملشم دهینشون م یواکنش تند یحرکت بد ایاز مرگش قلبم حساس تر شده، به هر خبر 

 ضیقلب مر نیمنو با هم یبد یعملش کنم. جوابمو که خواست یگفتم که بعدا ازم نخوا نویندارم ا

 قلب سالم! هینه  ر،ینظر بگ رد

 

: دکریم زیتکان داد. نامحسوس آرش را آنال یسر یبه آرام کردیم ریس یگریکه در عالم د ایمیس

کرده بود بهمراه شلوار کتان  جادیرا ا یجالب یرنگ که با رنگ چشمانش هارمون یخاک رهنیپ کی

کرده بود. تنها  زانیآو یاز پشت صندل زینگ کوتاهش را نر یبه تن داشت . پالتو مشک یقهوه ا

 نه! ایک سوال در ذهنش کالفه اش کرده بود، آرش او را دوست داشت؟ ی
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را صدا  ایمیآرش س یرا خوردند و از رستوران خارج شدند، پس از خداحافظ شانیسکوت غذا در

 زد:

 

 بله؟-

 

 ؟ی. موافقمیعقد کن کبارهیخوام  یرفت بهت بگم، اگه جوابت مثبت بود م ادمیرو  زیچ هی-

 

 تکان داد: دییبه تا یسر ایمیس

 

 !ادیخوشم نم غهیباشه، چون منم از ص-

 

 مواظب خودت باش خداحافظ. -

 

فت. ر نشیگفت و به سمت ماش 'یخداحافظ' یبه آرام زین ایمیاو تکان داد. س یبرا یسپس دست و

. و آن را باز کرد دیکش رونیب فشیانگشتر را از ک یپشت فرمان جا گرفت جعبه به محض آنکه 

آن را از  ایمیدرون جعبه جا گرفته بود. س دیدرخش یم ییبایکه به ز انیبرل نیانگشتر تک نگ کی

 شد و در دل به خود اعتراف کرد: شیخارج کرد و با دقت مشغول تماشا بهجع

 

 برش گردونم؟ تونمیمگه م-
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همان  خیکه دقت کرد متوجه شد تار یرکاب حلقه توجهش را جلب کرد، کم یحک شده رو خیتار

 : دیروز است. با تعجب از خود پرس

 

 انگشتر زده؟ یامروزو رو خیدم که تار یاز کجا مطمئنه که بهش جواب رد نم-

 

ن را به رو انگشتر را در جعبه گذاشت وآ نیسوالش ندارد از ا یبرا یکه جواب دانستیم زین خود

 برگرداند.   فیداخل ک

 

*** 

 ؟یدیآرش گل خر-

 

 آمد کتش را تن زد: یم نییپا یهمانطور که از پله ها به آرام آرش

 

 نفس.  میخریسر راه م-

 

 ! یلکسیآخه! چقدر ر یدیهم نخر ینیریبابا ش یا-

 

 به نفس نگاه کرد: نهیبود از آ شیکه در حال شانه زدن موها نیآرم
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 ؟یتو چرا هول رهیگیآرش داره زن م-

 

 دست به کمر زد: نفس

 

 !ششیسرم دوستمه ها! آبرو دارم پ ریخ-

 

 شد : کیبست به نفس نزد یکه ساعتش را به دست م یدر حال یمصطف

 

 . ینیریهم ش میخری! هم گل مرهینم ششینترس آبروت پ-

 

 :دیپرس نیآمد رو به آرم یم نییکه به زحمت از پله ها پا یدر حال کوثر

 

 ؟یحاضر-

 

 شد : کیبه پله ها نزد نیآرم

 

 کمکت؟ امیب-
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 ...گهینه... اومدم د-

 

 چرخاند با ذوق گفت : یکه اسفند در سالن م یخانم در حال پروانه

 

 ترسم چشم بخورن!  یم پنیبترکه چشم حسود، از بس پسرام و دومادم خوشت-

 

 اعتراض نفس و کوثر بلند شد: یصدا

 

  ؟یپس ما چ-

 

 خانم لبخند زد: پروانه

 

 !کنمیواسه سه تاتون با هم دود م ارهیب فیهم تشر یعروس بعد دیصبر کن-

 

*** 

 دست بر شانه اش گذاشت: مایکرد. س میسر تنظ یاش را رو یروسر ایمیس
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 .نهیآ نیخواهر جون!دل بکن از ا یخوشگل-

 

 .مایاسترس دارم س-

 

 فرزاد ه؟یچه شکل یکی نیا نمیخوام بب یم ایمیس شییخدا یکوچولو سخته! ول هیآره خوب، -

 !دونهیخدا م هیچ یکی نیجذاب بود. ا یدرسته بر و رو نداشت ول

 

 ! اریمن ن یاسم اون آشغالو جلو-

 

 خوب بابا! یلیخ-

 

به گوششان  نییاز سالن پا مایشوهر س دیحم یصدا دند،یهر دو از جا پر فونیزنگ آ یصدا با

 :دیرس

 

 اومدن پدرجون...-

 

 :دیزد و او را در آغوش کش یلبخند میرنگ مال یصورت پیدر آن ت ایمیس دنیبا د نفس

 

 !ایمیس یچه ماه شد-
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ها را پخش کرد ، در کنار پدرش نشست. آرش  یچا زین ایمیدر سالن جمع شدند و س یهمگ یوقت

 نفرهتک  یمبل یو کوثر هر کدام رو نیو آرم یدو نفره و نفس و مصطف یمبل یو پروانه خانم رو

 اوشیدر کنار هم نشسته بودند و پسر کوچکشان ن زین دیو حم مایکنار هم نشسته بودند. س

 بود.  یبا اسباب باز یمشغول باز

 را صاف کرد و مجلس را به دست گرفت: شیصدا ایمیپدر س منصور

 

 .نیخوش اومد یلیخ یهمگ-

 

 خانم به خود آمد و سر حرف را باز کرد: پروانه

 

م، . آرش پسرمیوصلت دو تا جوون باش یتا باعث و بان میاومد نجایامشب ا قتشی. حقنیلطف دار-

 یبیو نج یبه پاک یانتخاب کرده و خوب من واقعا خوشحالم که دختر یزندگ یجان رو برا ایمیس

 خواد بشه! یدختر شما خدا بخواد عروس ما م یو خانم

 

 :دیزد و رو به آرش پرس یمیلبخند مال منصور

 

 پسرم؟ چند سالته-

 

 نگاهش را به منصور دوخت: آرش
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 سال. 32-

 

 تکان داد: یسر منصور

 

 شما؟ یسال! شاغل هست 7 خوره،یشما و دخترم بهم م یسن یخوب الحمداهلل فاصله -

 

 تکان داد: یسر دییتا یبه نشانه  آرش

 

 .میسازیو م میکنیرو قبول م یساختمان یدارم. پروژه ها یشرکت مهندس هیبله، -

 

 :دیبر چانه اش کش یدست منصور

 

 خوام ازت بپرسم آقا آرش! یم یسوال کل هیخوب.  اریبس-

 

 .کنمیخواهش م-
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دختر من  دونمی! هرچند من مینیب یم مونویزندگ طیما و شرا یخانواده  یخودت دار قتشیحق-

و ر رابطه یلیبه هر دل دیدیازتون م یبد زیدو سال که با خواهرت دوست بوده اگر چ نیقطعا تو ا

پرسم که قراره دخترمو دستت بسپرم، بهرحال من  یخوب من از خودت م ی. ولکردیقطع م

 ...زهیعز یلی! و واسم خرونیب دمیاز دهن اژدها کش ارب هیدخترمو 

 

 :دیبدون آنکه سوال منصور را بشنود پرس آرش

 

 صبور؟ یمنظورتون اعتقاداتمه آقا-

 

 تکان داد. آرش ادامه داد: یکه از هوش و ذکاوت او خوشش آمده بود سر منصور

 

چه خواهرم و همسرش، چه برادرم و خانومش و  م،یهست نجایخانوادم که ا یخوب من و همه -

 رم،یگیروزه هم م خونم،یگم: نماز م یاز خودم براتون م ی. ولمیهست یمعتقد یمادرم،همه آدم ها

 ...شهیاحترام به همسر سرم م ،شهیحالل و حروم هم سرم م

خونه بتونم بخرم.  هیپس انداز کردم که  یپژو پارس دارم و در حد نیماش هیهام هم  ییدارا از

 !کنمیدخترتونو خوشبخت م دیصبور مطمئن باش یآقا

 

آرش  یحرف ها یکه آرش بر زبان آورد غرق در لذت شد. و به ادامه  یآخر یاز جمله  ایمیس

 گوش سپرد:
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 ی! و تا وقتزنهیخب فعال م ی. ولضهیمر یمقدار هیکه قلبم  نهیهم که دارم ا یتنها مشکل جسم-

 کنم! یبزنه از دخترتون مراقبت م

 

 آرش زد و سپس گفت: یبه رو یدر چشمان پروانه خانم حلقه زد. منصور لبخند اشک

 

و به رحمت  ینامزد داشتقبال  نکهیهم از ا ایمیس ،یخبر دار ایمیسابق س یکه از نامزد دونمیم-

 !دیندار یموضوع مشکل نیجفتتونم با ا ایخدا رفته برام گفته... و گو

 

 :دیپرس یبا خوشحال نیتکان دادند. آرم یسر دییو آرش هردو به تا ایمیس

 

 گه؟یپس مبارکه د-

 

 : دیرو به منصور پرس آرش

 

 چند کلمه حرف بزنم؟  هیخانم  ایمیصبور ممکنه با س یآقا-

 

 نگاه کرد: ایمیبه س منصور

 

 .دیحرفاتونو بزن دیپاشو دخترم بر-
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کرد. به محض آنکه وارد اتاق  ییباال راهنما یاز جا برخاست و آرش را به اتاقش در طبقه  ایمیس

جا گرفت. آرش غرق  وتریکامپ زیم یصندل یرو ایمیتخت نشست و س یتعارف رو یشدند، آرش ب

 شد: ایمیس یدر تماشا

 

 وبه؟حالت خ-

 

 سرش را تکان داد: دییبه تا ایمیس

 

 ممنونم!-

 

 بهت بگم! دیهست که با ینکته ا هیخب  یول میحرفامونو تو رستوران زد شتریدرسته ب-

 

 نگاهش را به او دوخت: ایمیس

 

 ؟یچ-

 

گرفتم باهات ازدواج کنم محافظت ازت و دراومدن خودم از  میمن تصم نکهیا یدرسته علت اصل-

!  من و تو بعد از ازدواج هیازدواج از نوع اجبار نیا یدوست ندارم فکر کن چیه یبود ول ییتنها
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 هیتنها تفاوتمون با بق م،یشیبچه دار م یو حت میکنیم یزندگ یعاد یزن و شوهرا یهمه  نیع

 که؟ یندار ی!  مشکلارمیدر ن یباز کیرمانت کمینه که ممکنه من یا

 

 :دیتکان داد و سپس پرس یبه عالمت منف یرمز شده بود سرق شیکه از خجالت گونه ها ایمیس

 

 کنه؟یم دایکه بدون عشق و دوست داشتن شروع بشه ادامه پ یبه نظرتون زندگ-

 

 نگاه کرد: نیبه زم آرش

 

رن ناخودآگاه  یسقف م هی ریدو نفر ز یاعتقاد دارم. وقت یمن به عشق بعد از ازدواج تا حدود-

 !رهیگیشکل م نشونیعالقه ب

 

 نگاهش را به نگاه آرش دوخت: ایمیس

 

 د؟یکنیازتون بخوام، صادقانه قبول م زیچ هی-

 

 .دییبفرما-

 

 بهرحال آدما با هم متفاوتن!  د،ینکن سهیمنو با بهار مقا مونیوقت تو زندگ چیه خوامیازتون م-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 322 

 

 بالفاصله پاسخ داد: آرش

 

 ازتون بپرسم!  زیچ هیخوام  ی. حاال من مادیاصال خوشم نم اسیعنوان! از ق چیبه ه-

 

 .دییبفرما-

 

 ؟ینسبت به من دار یچه حس-

 

 آن را نداشت که پاسخ دهد: یرو یول دانستیسوال او جا خورد. جواب را م نیاز ا ایمیس

 

  ن؟یپرسیازم م نویچرا ا-

 

که  رنقدیپررنگه! ا یلیخ میزندگ یکه نقشت تو دونمیم نویا یگم عاشقتم ول یمن نم نیبب-

 احساس من به توعه، حاال تو بگو! نی! ایدارم . و برام مهم تینسبت بهت حس مالک

 

غرورشان را  دیکه عاشق ها با دیفهمیقلبش گذاشت، حاال م یچادرش دستش را رو ریاز ز ایمیس

 دوخت: نیرو نگاهش را به زم نیما خورد کنند و به معشوقشان ابراز عالقه کنند، از ا ریز
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 ... چطور بگم؟!... دوستون دارم! یعنیمن... من -

 

 :دیزد و سپس پرس یدوشش برداشته شد. آرش لبخند محو یاز رو ینیبار سنگ ایگو

 

 ساده؟ یلیروز باشه و خ هیتو  مونیکه عقد و عروس یندار یمشکل-

 

 فرستاد: رونینفسش را ب ایمیس

 

 ندارم. ینه، مشکل-

 

و لباس عروس و  هیو کوثر ساده تر؟ البته آتل نیآرم یو عروس ینسبت به عقد نفس و مصطف-

تو دلت  زایچ نیسرجاشه چون دوست ندارم بخاطر خودم ا نیآماده کردن باغ و ماش

 ؟یمطمئن یندار یبمونه!مشکل

 

 سرش را مجددا تکان داد: ایمیس

 

 ! ستین یگفتم که، مسئله ا-

 

 !شه؟یم یچه جور شیفاتیساده اس پس تشر یعقد و عروس نی: اگه ادیدر دل از خود پرس و
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 : دیآنها پرس یرفتند منصور رو به هر دو نییبه سالن پا یوقت

 

 خوب؟-

 

 پاسخ داد: ایمیس

 

 فقط... میبا هم ندار یمشکل-

 

 فقط؟-

 

 اضافه کرد: ایمیحرف س یادامه  آرش

 

. البته اگه میریبگ کماهیزود حداکثر ظرف  یلیبا هم و خ مونویعقد و عروس میدار میتصم-

 .دینداشته باش یمشکل

 

 فکر کرد و سپس رو به سمت پروانه خانم گفت: یکم منصور
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انم خ دیهست. شما هم موافق الدیم ندهیو پنجم برج آ ستیاتفاقا ب ست،ین یمنم مسئله ا یبرا-

 ا؟یآر

 

 زد: یخانم لبخند پروانه

 

 مبارکه!-

 

 را پخش کرد. ینیریاز جا برخاست و ش دیحم

*** 

 

 

لبش نشست. در  یرو ی. لبخنددیآرش د یدستها نیرا که باز کرد، بدنش را محصور ب چشمانش

و  کرد یبا او برخورد م یمشترکشان را شروع کرده بودند آرش به گرم یکه زندگ یدو هفته ا نیا

 :گفتیهر بار با خود م ایمیس

 " شهیواقعا کم کم داره عاشقم م دیشا"

 

 :دیخورد و به سمت آرش چرخ شیدر جا یآرام تکان

 

 آرش، آرش؟-
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 باز کرد: مهیچشمانش را ن آرش

 

 هوم؟؟-

 

 ها! یشرکت بر دیبا ؟یپاش یخوا یصبحه! نم 8-

 

 تشک تخت خورد: یرو یغلط آرش

 

 !ایمیس ادیخوابم م-

 

 آمد : نییاز تخت پا ایمیس

 

 ا،یراست ب هیتوام از شرکت  رمیها... من م مینره ناهار خونه مامان ادتیشد... ظهرم  ریپاشو آقا، د-

 باشه؟

 

 : دیکش شیبه موها یتخت نشست و دست یچهار زانو رو آرش
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 ؟یآماده کن یچا هی شهیباشه! م-

 

 حتما! -

 

*** 

ش ا یآسمان یو شال آب دیکش رونیرنگش را از کمد ب یسرمه ا یپالتو ایمیظهر بود که س یحوال

 ایمیبه شرکت رفت و س یسرمه ا یو پالتو یآسمان یانتخاب کرد. صبح آرش با لباس آب زیرا ن

اش را برداشت. چراغ  یدست فیگرفت لباسش را با او ست کند. با حوصله آماده شد و ک میتصم

در نظر داشت  ایمیبود و س یرا خاموش کرد و از ساختمان خارج شد. روز درختکار هخان یها

کوچک پروانه خانم بکارند تا آن نهال با رشد کردنش نشان از  یرا به اتفاق آرش در باغچه  ینهال

 با هم بودنشان باشد.  یعمر زندگان

 کرد، تشیاذ یتوقف کرد و وارد شد. سوز هوا کم ینهال دیبه منطور خر یگل فروش یمغازه  یجلو

ه ک ییب نشده بود. با دقت به نهال هابود هنوز به طور کامل آ دهیدر تهران بار شیکه روز پ یبرف

 وانهشاخه اش ج یرو زینهال که چند برگ ر کی نشانیسر از خاک در آورده بودند نگاه کرد و از ب

رفت. پشت رل نشست و  نشیاز مغازه خارج شد و به طرف ماش دیزده بود انتخاب کرد. پس از خر

 یبرگه  یتارت که زد متوجه شاگرد گذاشت . اس یصندل یو گلدان کوچک را رو یدست فیک

 شد و برگه را ادهیپ نیبود، شد. از ماش ریجلو اس ی شهیش یپاکن ها شهیش نیکه در ب یکوچک

 : دیاعصابش خط کش یفرزاد رو یآشنا خطبرداشت، 

 "! یخودت خواست"
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اوست از  یکه فرزاد در حال تماشا دانستیهم فشرد.  خوب م یرو تیرا از فرط عصبان چشمانش

 یزد و کلمه  ی. سپس پوزخندختیآب ر یکرد و در جو زیر زیبرگه را ر یرو با خونسرد نیا

 شود!  یلب زد که از دور هم لب خوان یرا طور "بدبخت"

به پا بود. نکند  یآرش حرکت کرد. در دلش آشوب یشد و به سمت منزل پدر نیسوار ماش سپس

از پدال گ یخشمش را بر رو اورد؟یآرش ب بر سر یینکند فرزاد بال اورد؟یبر سرش ب ییفرزاد بال

 :دیکش ادیفر تیکرد و با عصبان یخال

 

 خودت مراقبمون باش! ایشد؟ خدا داتیحاال از کجا پ ی! دو ماه بود گورتو گم کرده بودیلعنت-

 

*** 

 آرش باز کرد: یدر سالن را به رو نفس

 

 ؟یسالم داداش، خوب-

 

 :دینفس را بوس یبا محبت گونه  آرش

 

 خواهر گلم! گانهیسالم بر -

 

آمده بودند سالم و  زیو رها که آنها ن انیو ک یمصطف ن،یبعد تک به تک با مادرش، کوثر و آرم و

 کرد. یاحوالپرس
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به سمت نفس که تنها در آشپزخانه مشغول ساالد خرد کردن  دیرا ند ایمیجمع س نیدر ب یوقت

 بود، رفت:

 

 ومده؟یهنوز ن ایمینفس، س-

 

 داش، تو اتاقت خوابه!چرا دا-

 

  ده؟یخواب-

 

! مامانم گفت بره تو اتاق استراحت کنه تا کنهیگفت سرم درد م یاومد حال ندار بود. م یوقت-

 ناهار آماده شه!

 

 :دیبا تعجب پرس آرش

 

 شد پس؟ یصبح که من رفتم حالش خوب بود، چ-

 

 پاسخ داد: یبا نگران نفس

 

 بودمش.   دهیند ختهیناراحت و بهم ر نقدریتا حاال ا-
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 نگفت! یزیچ شمیمیبا هم بحثتون شده... به منم که دوست صم دیکردم شا فکر

 

*** 

 شیپ کیخلوت و تار یکوچه ا کند؟یدانست کجاست؟ چه م یگنگ بود، نم شیبرا زیچ همه

 که دیشانه اش قرار گرفت، سر برگرداند، آرش را د یرو یدست د،یچیپ یم یبود، سوز بد شیرو

 لبخند زد: شیبه رو

 

 نترس من کنارتم!-

 

فرزاد جلو آمد و  یپرت شد، چهره  نیزم یشد و رو دهیاز پشت کش یتوسط شخص کبارهیبه  اما

 :دیکلمات را بر سرش کوب یکلفت یبا صدا

 

 !یخودت خواست-

 

برد. انگار بر  کیتار یبلند کرد و کشان کشان به داخل کوچه  نیزم یسپس آرش را از رو و

 یتکان بخورد. آرش با نگاهش او را دنبال م شیتوانست از جا یه بسته بودند که نموزن شیپاها

 :زدیم ادیکرد و فر

 

 ...ایمی... سایمیس-
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  برد؟یرفت؟ فرزاد آرش را کجا م یکند؟ چرا جلو نم یتوانست کار ینم چرا

تا آنجا که کم کم  د،یچیپیهنوز در گوش م ادشیفر یقرار داشت و صدا دشیهمچنان در د آرش

 شیافتاد. با وحشت صدا نیزم یقلبش بود، رو یدستش رو کیکه  یقطع شد و در حال شیصدا

 زد:

 

 آرش... آرش... آرش...-

 

وارد شد. اما قدرت باز  یگرید یایشد، حس کرد در دن یکه بر بدنش وارد م یمتعدد یتکان ها با

 :دیچیآرش در گوشش پ یآشنا یرا نداشت، صدا شیکردن چشم ها

 

 ...ایمیس ،یدیچشماتو باز کن خواب د ایمیس ا؟یمیس-

 

شد، آرش که او را  زیخ مین شیحس خنک شدن تمام صورتش با وحشت چشم باز کرد و در جا با

 یاز رو تخت یبه نقطه ا رهیقرار داد و به سمتش برگشت که خ یعسل یآب را رو وانیل دید داریب

 ایمینشستن مقابل س یتخت را برا یخال ی. فضادیلرز یچانه اش م یداشت و گه گاه ریسر به ز

بود.  شانیبهم و پر دهیچسب ایمیس یعرق کرده  یو شال را از سرش برداشت، موها کردانتخاب 

 فشرد: یرا به نرم ایمیس یآرش بازو

 

 ؟یخوب-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 332 

 نیاش را سنگ نهیدر دلش افتاده بود که س یشود، چه ترس یکند تا خال هیدوست داشت گر چقدر

شانه اش  یرا که رو شیاز موها یکرده بود؟... نگاهش را به نگاه نگران آرش دوخت، آرش طره ا

 کرد: تیافتاده بود را به عقب هدا

 

 به من بگو... ایمیشده س یچ ؟یشونیپر نقدریچرا ا ؟یدید یچه خواب-

 

 هق هقش بلند شد: یآرش گذاشت و صدا ینه شا یو سرش را رو دیلرز ایمیس یها شانه

 

با اومدن فرزاد...حالت بد شد...قلبت...فرزاد بهم  ی...ولیحالت...خوب بود...کنارم بود-

 خواست ترو بکشه... ی...می...خودت خواستگفتیم

 

 ترس دستانش را به دور گردن آرش حلقه کرد: با

 

که  یاز اون روز ترسمیبخاطر من... من م دایسرت ب ییخوام بال یآرش...نم یریخوام بم یمن نم-

 ...داشیترسم از فرزاد... از تهد ینداشته باشمت... م

 

 خیکرد. دستان  شتریبدنش تعجب آرش را ب یگذاشت، سرما ایمیسر س یدست چپش را رو آرش

 :دیکرد. با تعجب پرس تیگردنش را اذ ا،یمیزده س

 

 ؟یخی نقدریتو چرا ا-
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را از خود جدا کرد و با  ایمیاز دور گردنش باز شد و به کنارش افتاد. آرش بدن س ایمیس دستان

اش را از او  یاریحال خراب هوش نیسخت نبود، ا صشیاو مواجه شد، تشخ یچشمان بسته 

 یتخت دراز کرد و سپس در حال یسرش انداخت و او را رو یرا رو ایمیگرفته بود. با عجله شال س

بلند او، نه تنها  یو صدا یرا صدا زد. لحن پر از نگران نیآمد آرم یم نییپا یکی را دو تا هاکه پله 

 :دیپرس عیآرش سر دنیبا د نیافراد خانه را به سمت راه پله کشاند. آرم یبلکه همه  نیآرم

 

 شده؟ یچ-

 

 . نشیباال بب ای. بنیاز حال رفته آرم ایمیس-

 

 : دیپرس یخانم با نگران پروانه

 

 شده آرش؟ یخدا ! چ ای-

 

 کرد: انیرو به سمت ک نیآرم

 

 زود باش. ار،یب فمویک نمیبرو از ماش انیک-
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 گفت: هیرو به سمت بق سپس

 

 شده! یچ نمیتا بب ادیباال ن یخواهشا کس-

 

 آرش را گرفت و با هم از پله ها باال رفتند.  دست

 انداخت : ایمیبه رنگ گچ مانند صورت س ینگاه نیآرم

 

 ت؟چرا از حال رف-

 

 که شد از حال رفت. داریب  د،یخواب بد د-

 

 .فتیک نمیا ایداداش ب-

 

 را از دستش گرفت. نفس نگران به داخل اتاق نگاه کرد: فیبه سمت نفس رفت و ک نیآرم

 

 تو؟ امیمنم ب نیآرم-

 

 . ایباشه ب-
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 :دیکش رونیاش را ب یپزشک یرا باز کرد و از آن فشار سنج و گوش فشیدر ک سپس

 

 فشار سنج رو ، رو بازوش ببند.  نینفس ا-

 

 پس از گرفتن فشار به آرش نگاه کرد : نیخواسته بود انجام داد، آرم نیرا که آرم یکار نفس

 

 . نهییپا یلیفشارش خ-

 

 به نفس گفت: رو

 

 نبضش چطوره؟  نیبب ریمچ دستشو بگ-

 

 برداشت: نیبه سمت آرم یقدم آرش

 

 چطوره؟! نیبب ریدت نبضشو بگخو ،یمنو بکن تیخواد رعا ینم-
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دستش را برداشت و در  هیگذاشت و بعد از چند ثان ایمینبض س یتنها دو انگشتش را رو نیآرم

 کرد گفت: یآورد و آن را آماده م یم رونیب فشیاز ک یکه سرم یحال

 

 .شهیسرم رو بزنه خوب م نی... ایشوک عصب-

 

 را جمع و جور فشیک لیپس از وصل سرم وسا نینگاه کرد، آرم ایمیس یبه چهره  یبا نگران نفس

 کرد:

 

 نگران نباش. ادیساعت بهوش م می. آرش احتماال تا ننییپا میبر اینفس ب-

 

نشست و دست  ایمیتخت کنار س یاز اتاق خارج شدند، آرش رو نیاز آنکه نفس و آرم پس

 دهیکه او چقدر ترس دانستیشد، خوب م رهیخ ایمیس یبه چهره  یسردش را گرفت. با ناراحت

شده بود و گرنه  دایفرزاد دوباره پ یشناخت. حتما سر و کله  یلرزان او را م یاست. جنس نگاه ها

 بود. دهید یرا شاد و خوشحال و به دور از استرس و نگران ایمیس ر،یاخ اهدو م نیدر ا

 

 

*** 

چشمان  دنی. آرش با ددیآرش را مقابل صورتش د یرا از هم گشود، چهره  شیپلک ها یآرام به

 زد: یلبخند ایمیباز س
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 ؟یبهتر-

 

 سپس دستش را گرفت: و

 

 بدنت که متعادله!  یدما-

 

 زد: یرمق یلبخند ب ایمیس

 

 ...یشد تیخوبم. ببخش اذ-

 

 بر چهره نشاند: یاخم آرش

 

 حرفو! نینزن ا-

 

 کجان؟  هیبق-

 

 ادینتونست ب طشی، کوثر بخاطر شراسر بهت زدن هیمامان و نفس و رها اومدن  شیپ قهیتا ده دق-

 ! کوبهیداره با برف تو سر و مغزشون م انیک اط،یسر رفتن ح هیباال. االنم 
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 یرو ایمی. سدیکش رونیب ایمیسرم را قطع کرد و آن را از دست س انیحرف، جر نیاز گفتن ا پس

 :دیسکوت کرد و سپس پرس یتخت نشست، آرش کم

 

 شده؟  یچ یبگ یخوا ینم-

 

 بدون تامل پاسخ داد: ایمیس

 

 شده! دایفرزاد پ یسروکله -

 

 شت؟یاومد پ-

 

رفته بودم گل بخرم. روش نوشته  یوقت نیبرف پاک کن ماش یکاغذ گذاشته بود ال هینه، -

  'یخودت خواست'بود

 

 به آرش نگاه کرد: یبا نگران سپس

 

 آرش! ارهیسرت ب ییترسم بال یم-
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 دستش را فشرد: یبا مهربان آرش

 

 ! زمیتونه بکنه، اصال نگران نباش عز ینم یغلط چیه-

 را به او برگرداند : ایمیرفته س لیتحل یانرژ 'زمیعز' ی کلمه

 

 آرش؟ اطیح میما هم بر-

 

 حالت خوبه؟-

 

 بهترم! یلیآره، خ-

 

ه ب یفاصله دهد، قبول کرد. وقت یرا از آن ناراحت ایمیبود تا س یطیدنبال شرا زیکه خود ن آرش

با لبخند جواب  ایمیس دند،یخوشحال شدند و حالش را پرس ایمیس دنیاز د یند، همگرفت اطیح

 گرفت و طلبکارانه گفت: یا افهیتاب در کنار نفس نشست . نفس ق یهمه را داد و سپس رو

 

صد در صد هم  ؟یناراحت یزیاز چ دمیفهمیبعد م یمردیم دیچه مرگته؟! حتما با یبگ یمردیم-

 فرزاد!

 

 دستان نفس را گرفت: ایمیس
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 !کنمیم کاریدارم چ دمیاعصابم خورد بود نفهم نقدری! اگهیلوس نشو د-

 

 حرف ها! نیاز ا ادیبدم م گه،یخوب ول کن د یلیخ-

 

 !ینگفتم تو شروع کرد یزیمنکه چ-

 

 ما؟ یمشترک با برادر گرام ی! چه خبر از زندگکنمیخوب االن تمومش م-

 

 زد: یلبخند ایمیس

 

 کنم! یو آرامش م تیکه کنارشم حس امن ییخوبه، وقتا یلیآرش خ-

 

 :دیپرس طنتیبا ش نفس

 

 !گهید یکن یم فمیک-

 

 او گرفت: یاز بازو یشگونیکه از ذهن منحرف نفس با خبر بود، ن ایمیس
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 !؟یفیچه ک رمینخ-

 

 !نیدار فیتشر زهیشما همچنان دوش یعنیآهان -

 

 ؟یاز زبون من حرف بکش یخوایم-

 

 نکن! تیاذ گهیبگو د-

 

 به روبه رو نگاه کرد: ایمیس

 

 نفس!  گهیبار... اه ول کن د هیکال  یول ستمین زهیدوش-

 

 ابروانش را باال انداخت: نفس

 

 من! یخدا یوا له؟یم یآرش نسبت بهت ب یعنیبار؟!  هیدو هفته  نیتو ا ؟یگیم یدار یچ-

 

 به سمت نفس رفت: یچشم غره ا ایمیس
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 ؟یکنی! خنگ خدا! سروصدا چرا مسیه-

 

نه زن و  میخوند یم نتونیب یخواهر برادر غهیص یگفتیوقت م هی زاره؟یآرش اعصاب م نیاه... ا-

 رو گردنش نمونه! فیکه تکل کیبارم اومده نزد هی! حتما اون یشوهر

 

 دست بر دهان نفس گرفت: ایمیس

 

 واسه خودت؟ یدوز یم یبر یچرا م-

 

 از دهانش جدا کرد:را  ایمیدست س نفس

 

 ؟یپس چ-

 

 با غم پاسخ داد: ایمیس

 

که  یدونیبکشه! م مارستانیبارم کم مونده بود کارش به ب هینفس! همون  کنهیم تیقلبش اذ-

 هنیکم مونده بود قلبش از س کمینزد ادیبعد از اون هروقت خواست ب ست،یواسش خوب ن جانیه

 موم کرده!ت نیریسیتروگلیبسته ن هیدو هفته  نینگرانشم... تو ا زد،یبس که محکم م رونیبزنه ب
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 نیبود. به داشتن ا یو مصطف نیجمله اش به آرش نگاه کرد که مشغول صحبت با آرم انیاز پا بعد

 یزد. با صدا شیبه رو یلبخند ایمیس یکرد، آرش حواسش به او نبود ول یمرد به خود افتخار م

 : رها همه به سمت او برگشتند

 

 !رمیازتون بگ یعکس دسته جمع هی خوامیم دینیبش دییایب ایخانواده آر-

 

 :دیاز جا بلند شد و دستانش را بهم کوب نفس

 

 !دیموافقم شد-

 

 برد: اطیرا بلند کرد و به سمت ح وانیا یدو نفره رو یصندل انیک

 

 ! ستنیبچه ها دورتون وا ن،یبش نیخاله شما رو ا-

 

نشست، رها  یصندل یگذاشت. پروانه خانم رو نیزم یرا پشت به باغچه رو یسپس صندل و

 یدلو پشت صن دیرفت ، دستش را کش یشد. نفس به سمت مصطف نیدورب ی هیپا میمشغول تنظ

کرد و خود از سمت راست در کنار   تیهدا یکوثر را به سمت صندل اطیبا احت زین نی. آرمستادندیا

 رفت: ایمیبه سمت س زی. آرش نستادیچپ در کنار کوثر ا و از سمت یمصطف
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 ؟یاینم-

 

در کنار نفس و آرش در  ایمیشان رفتند، س یاز جا بلند شد و هر دو به سمت جمع خانوادگ ایمیس

 آنها با خنده گفت: دنی. رها با دستادیکنار او ا

 

 د؟یکن شیمهر و محبت قاط کمی نیخوا یخوبه فقط نم ستادنتونیطرز وا-

 

رفت و دست چپ او را به پشت کمر کوثر وصل کرد و سپس رو به کوثر  نیبه سمت آرم انیک

 گفت:

 

 شوهرت احساس کم داره ها!-

 

 کرد: یمصنوع یاخم کوثر

 

 هم خوبه، حرف نزن! یلیخ-

 

الب بهم ق یگاه صندل هیتک یرا گرفت و رو یآنها با دست چپش دست راست مصطف دنیبا د نفس

در  خوبه! ینطوریهم دینگران شد که مبادا آرش بگو ینتظر حرکت آرش ماند، کمم ایمیکردند.  س

 نیکه حلقه اش در قاب دورب یکمال تعجب، آرش دست چپش را دور گردن او انداخت و به طور

 زد و دستش را باال برد: یمعلوم بود. رها لبخند
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 شد! یعال-

 

زد، لبخند او  یاز سر شوق لبخند زین ایمیلب همه خنده بود، س یقرار گرفت.  رو نیپشت دورب و

 ایمیگذاشته بود و س شیرا به نما دشیدست و سف کی یبود. آرش دندان ها باتریو آرش از همه ز

 گل کرد: انیک طنتیبر لب داشت. ش یعیکامال طب یلبخند زین

 

 شتونین ینجوریهم ستین یازی... که البته نبیییییهمه بگن هلوووووو....بپر تو گلو! نه نه، س-

 بازه!

 

 معترض گفت: رها

 

 ساکت باش! انیبابا... ک یا-

 

 ها! چارهیب دیلبخند رو لبشون ماس ر،یتو عکستو بگ-

 

 دست به کمر گرفت: رها

 

 ها! یکنیم وونمید ی! دارفیشر انیک-
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 دستانش را باال برد: انیک

 

 نشو! یاوه...اوه... عصبان-

 

 :دیدهانش را کش پیز یشیسپس به حالت نما و

 

 من الل!-

 

 قرار گرفت: نیمجددا پشت دورب رها

 

 !کیسه... دو...-

 

 عکس انداختن... کیلیچ یصدا و

 

 به عکس انداخت: ینگاه رها

 

 .نوریا دییایب دیتون یشده، م یعال-
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 :دیپرس انیبه ک رو

 

 ساعت چنده؟-

 

 ظهر خانم! 12-

 

 ارهیدرب  هیواسه بق 16×21واسه خاله پروانه و سه تا  110×70دونه  هیبدم  نیمغازه رام میخوبه! بر-

 !یادگاریبزنه  رو چوب  

 

 معترض گفت: انیک

 

 رها! بابا االن ناهاره! -

 

 حرفم نباشه! میبر-

 

 رو به پروانه کرد و گفت: سپس
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 !یفعال خداحافظ همگ م،یایساعت م 2خاله پروانه ما تا -

 

 :دیبر فرق سرش کوب انیک

 

 بدبخت شدم رفت!-

 

 :دیکرد و پرس ایمیاز رفتن آن دو، آرش رو به سمت س پس

 

 م؟یرو بکار یدیکه خر ینهال یخوا ینم-

 

 پاسخ داد: جانیکه به کل نهالش را فراموش کرده بود با ه ایمیس

 

 نبود اصال! ادمی یوا-

 

 بیکوچک را از کنار باغچه آورد و سپس ساعت و انگشترش را در آورد و داخل ج لیب آرش

نهال را از گلدان خارج کرد.  زین ایمیاز باغچه شد، س یانداخت و مشغول کندن قسمت شیپالتو

 آن دو با لبخند گفت: دنیپروانه خانم با د
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ما  یداخل شما جا میریسردمه. ما م گهیمن د یمثال! ول هیروز درختکار دیاریما ب ادیبلکه شما -

 !دیبکار

 

 به سمت مادرش برگشت: آرش

 

 فقط! یی! دوتااستیمینهال منو س نیا -

 

 با خنده گفت: نیآرم

 

 یچوبتون م کهیت هیشما به  دهی!  نهال ما داره ثمر مکارهیخب بابا توام، انگار داره درخت گردو م-

 !د؟یناز

 

 رفت: نیبه آرم یچشم غره ا کوثر

 

 !نیآرم-

 

 به تاسف تکان داد: یبا خنده سر آرش

 

 ها! ییادبا یآخر ب یعنی نیآرم-
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 به سمت آن دو رفت: یمصطف

 

 در خدمتم! نیخوایاگه کمک م م،بهرحالیکاشت ینهال م هی! کاش منو نفس هم هیخوب ی دهیا-

 

 زد پاسخ داد: یهمانگونه که خاک ها را کنار م آرش

 

 نداره... یدستت درد نکنه! کار خاص-

 

به کمک آرش نهال را داخل خاک  ایمیاز سوز هوا به داخل خانه پناه بردند، س یاز آنکه همگ بعد

اطرافش را از خاک پر کرد. پس از آنکه کارشان تمام شد،  یخال یقرار داد و با دست مکان ها

به  رهیخرا گرفت و  ایمیس یو با دستان گل آلودش، دست خاک ختیآب به دور نهال ر یآرش کم

 تازه کاشته شده گفت: لنها

 

 شد خانم! یعال-

 

 :دیپاش شیبه رو یلبخند پر محبت ایمیس

 

 قشنگ شد آرش! یلیآره خ-
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*** 

 یاز اقوام در منازلشان به سر م یدنید دیسال و ع لیپس از تحو یبود و همگ دیروز از ع نیسوم

سال بود، ام مانشیزمان زا گرید یه گرفته بودند بخاطر کوثر که تا دو هفت میبردند. در واقع تصم

 و رفت یم نهییآ یکالفه بود، دائم جلو شیروز ها از ورم دست و پا نیمسافرت نروند. کوثر که ا

 نیرود تا بهمراه آرم مارستانیگرفته بود به ب میتصم زیکرد. آن روز ن یرا رصد م زانشینام کلیه

اش از آن بود که  ی. تنها ناراحترندیشان را بگ یدو نفر یعکس ها نیبروند و آخر یا هیبه آتل

 ه سرمیبرم آتل ادیاصال خوشم نم"گفت یم شیدر حرف ها شهیقبول نکند، آخر هم نیآرم دیشا

  "اه اه! ارمیدرب یرو بزارم رو شکم زنم مسخره باز

 :دیکردنش بگو یراض یداشت که برا میکوثر تصم و

 در نظر داشت شدیمواجه م نیآرم یتیاگر باز هم با نارضا تیو در نها " میستیمیفقط کنار هم وا"

 .ردیاز آن دو بگ بایاز رها بخواهد که چند عکس ز

به  دیکه رس نیمطب آرم ی. به طبقه دیرس مارستانیبود که کوثر به ب نیآرم یساعت کار انیپا

 زد و از جا بلند شد: یلبخند دنشیبا د یرفت، منش یمنش زیسمت م

 

 احوالتون چطوره؟  ا،یسالم خانم آر-

 

 زد: یلبخند آرام کوثر

 

 دکتر کارشون تموم نشده؟  یممنونم . خانم فکور-

 

 رفته داخل. ضیمر نیآخر-
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 داخل. رمیمن م ضیمر نیخب پس بعد از ا-

 

 .کنمیخواهش م-

 

*** 

 شیگونه ها دنشیبا د نیشد. آرم نیتقه به در خورد و به دنبال آن کوثر وارد اتاق کار آرم چند

 خورد: نیچ

 

 اومده؟! زن و بچم خوش اومدن! یبه به! ک-

 

 آن نشست: یکشان کشان به سمت مبل رفت و رو کوثر

 

 !ستیدکتر! بنده اصال حالم خوب ن کمیسالم عل-

 

 به سمتش رفت: یبا نگران دیگویم یجد ای کندیم یدانست کوثر شوخ یکه نم نیآرم

 

 حالت بده؟-
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 داد و چشمانش را بست: هیمبل تک یسرش را به پشت کوثر

 

 ! یشگیهم ی! همون دل درد هاستین یزیچ-

 

 مبل جا گرفت: یکنار او، رو نیآرم

 

  مانته؟یوقت زا دیآخرته، شا یروزها-

 

 : دیاز جا پر کوثر

 

 هفته مونده! 2نه بابا توام!  ؟؟؟یچ-

 

 باال برد: میدستانش را به عالمت تسل نیآرم

 

 نمایمحترم! فقط گفتم تخصصم زنان زا مارینگفتم ب یزیخوب! من که چ یلیخوب، خ یلیخ-

 !ستین
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 . سپس علت آمدنش را بخاطر آورد و چشمانش را مظلوم کرد:دیدست بر دهان گرفت و خند کوثر

 

 ن؟یآرم-

 

 جانم؟-

 

 من اومدم که...-

 

 ؟یاومد یواسه چ یراست-

 

 ! میدو نفرمونو بنداز یعکسا نیآخر می! اومدم برگهید گمیدارم م-

 

 گفت: یبا دلخور نیآرم

 

 !ادیکوثر! گفتم که خوشم نم میبا هم صحبت کرد هیقض نیما قبال راجب ا-

 

 را گرفت: نیحرف آرم یبالفاصله دنباله  کوثر
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 اده!س یلیباشه؟ خ میستیمی. فقط کنار هم وامیریگ یاصال ژست مسخره نم نیخوب، بب یلیخ-

 

 :دیکش شیبر موها یکالفه دست نیآرم

 

 کنم از دست تو؟ کاریخوب! فقط تو بگو چ یلیخ-

 

 لپش را باد کرد: کوثر

 

 منو بوس...-

 

دردش که شدت گرفت، جمله اش را ناتمام گذاشت. دست بر شکم گرفت و دوال شد و با دست  دل

 او به سرعت به سمتش رفت: دنیبا د نینرود. آرم رونیناله اش ب یدهانش را گرفت تا صدا گرید

 

 شد به تو؟ یچ ؟یکوثر خوب-

 

 ...!رمیمی...دارم...منیآر...م-

 

 . اورندیب شیبرا یخواست تا تخت یپا تند کرد و با شتاب از منش یبه سمت در ورود نیآرم
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شد. دو پرستار او را  یصورتش جار یرو شیقرار گرفت اشک ها ماریتخت حامل ب یکه رو کوثر

به  شیکه دست کوثر را گرفته بود با حرف ها یدر حال زین نیبردند، آرم یم مانیبه سمت اتاق زا

 را فشرد: نی. کوثر با استرس دست آرمدادیم یاو دلگرم

 

 خوام! یمامانمو م ن،یآرم ترسمیمن م-

 

 ! شهیتحمل کن زود تموم م کمی زم،یعز ستین یچیه-

 

 : دیلبانش برد و بوس کیرا نزد نیکوثر دست آرم دند،یدر اتاق که رس یجلو

 

تو خاطراتمون ثبت  یثبت نشه ول یعکاس چیتو ه دیعکس دو نفرمون!  شا نیرآخ یجا نمیا-

 ! شهیم

 

 به سمتش رفت: فتیسخت در فکر فرو رفت. دکتر ش نیها تخت را داخل بردند و آرم پرستار

 

 دکتر؟ یآقا-

 

 بله؟-
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 ن؟یرو امضا کرد نینامه سزار تیرضا-

 

 مقدمه گفت: یبه سرش زده بود بدون آنکه پاسخ سوال او را بدهد ب یکه فکر نیآرم

 

 خوام! یازتون م یزیخانم دکتر، چ-

 

 .دییبفرما-

 

داد و از او خواست تا اجازه دهد  حیاو توض یرا برا مارستانیسربسته علت آمدن کوثر به ب نیآرم

عکس دو نفره شان  نیبه عنوان آخر یسلف کی یکنند با گوش هوشیقبل از آنکه کوثر را ب

 !رندیبگ

 

 !ایدکتر آر یول-

 

 !شهیخوشحال م یلیحرکت من خ نیکوثر با ا دونمیخانم دکتر، من م کنمیخواهش م-

 

 فکر کرد و سپس گفت: یخرسندکم دکتر

 

 ...دییای. همراه من بادیب شیپ یزود. طول بکشه ممکنه واسه فرزندتون مشکل یلیفقط خ-
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تا از استرسش کم شود، با  خواندیرا بلد بود م یلب هر ورد ریعمل آماده شده بود ز یکه برا  کوثر

 شد : رهیبا تعجب به او خ نیآرم یصدا

 

 !میریبگ ایدکتر آر کسلیمگاپ 16 نیعکس دونفرمونو با دورب نیبپر آخر-

 

 ن؟یآرم یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 

 کرد: میصورت خود و کوثر تنظ یرا رو نیدورب نیآرم

 

 قابش کنم! خوامیبزن عکسمون قشنگ شه م یلبخند زورک هی یسخته، ول دونمیاالن م-

 

 گفت: طنتیبا ش کوثر

 

 ؟یچرا زورک-

 

 ! میعکسمونو بنداز هیآتل میبر ایب یدرد ندار ؟یمگه درد ندار-
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 .ریکنم، تازه زدن. عکسو بگ مانیزا خوامیم یحس ی! گفتم با بوونهید-

 

 نیدکتر، آرم یکردند. با صدا نیمز یعکس دو نفره شان، صورتشان را به لبخند نیدو در آخر هر

 به سمت او برگشت:

 

 !دیدکتر عجله کن یآقا-

 

 با دستانش صورت کوثر را قاب گرفت: نیآرم

 

 انیب نیبه مامان پروانه و خاله پرو زنمی! من االن زنگ مشهیتموم م ینترس، زود یچیاز ه-

 .ارمیخونه ساک بچه رو ب مری.  خودمم ممارستانیب

 

ر اشکش را که د یکوثر حلقه  د،یکوثر را با احساس بوس یشانیبرد و پ کیصورتش را نزد سپس

 فرستاد: رونیچشمانش جمع شده بود را ب

 

 !نیدعام کن آرم-

 

 .زمیبخدا توکل کن عز-
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از اتاق عمل خارج شد. ترس و اضطراب  ردیسپس بدون آنکه مجددا مورد اعتراض دکتر قرار بگ و

بر  یرا به سرعت به سمت در خروج شیکه قدم ها یرسوخ کرده بود. در حال زیدر دل او ن

 لب زمزمه کرد: ریز داشت،یم

 

 سپرمش دست خودت! یخودت کمکش کن، م ایخدا-

 

*** 

 یبود رو دهیه خررا ک ییها لیباز شد. وسا یکیت یدر قفل چرخاند. در با صدا یرا به آرام دیکل

ز ا یآشپزخانه گذاشت.  دستانش را باال برد و بدنش را به عقب خم کرد تا خستگ یغذاخور زیم

. دیحرکت شال را از سرش کش کیباز کرد و در  یکی یکیرا  شیمانتو یتنش فرار کند! دکمه ها

در خواب آرش که همچنان غرق  دنیعوض کند. با د زیبه سمت اتاق خواب رفت تا شلوارش را ن

 به هوا برخاست: ادشیفر یبود، صدا

 

 ؟؟یتو هنوز خواب یوا-

 

 : دیهولناک از جا پر آرش

 

 چه خبرته؟!-

 

 :دیکوب یشانیکف دستش را به پ ایمیس
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 !نیهم که ندار دیع التیشکر خدا تعط ؟یساعت چنده؟ مگه تو جلسه ندار یدونیم-

 

 :دیپر نییآورده بود از تخت پا ادیرا به  شیقرارمدار ها ایکه گو آرش

 

 !میقرارداد ببند دیشد! امروز با ریخدا د  یوا-

 

تلفنش زنگ خورد، بدون آنکه به طرف پشت خط مهلت حرف زدن بدهد با  یگوش نیح نیهم در

 جمله تماس را قطع کرد: کی

 

 نگهشون دار! ام،یالو محسن، دارم م-

 

 یمشغول مرتب کردن رو تخت ش،یلباس ها ضیپس از تعو زین ایمی. سدیدو سیبه سمت سرو و

 در کمد بود: شیکه مشغول گشتن لباس ها دیآرش را از پشت سرش شن یشد. صدا

 

هست با عنوان  یپوشه کار هی،  D ویبرمش بردار، برو درا یاون لب تاپ منو که شرکت نم ا،یمیس-

GM زحمت! ی.  البته بزهیکه رو م یکن تو فلش شیکپ 

 

 داد: تکان یسر ایمیس
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 باشه حتما! -

 

رمز بالفاصله  یرا فشار داد. با باال آمدن صفحه  ON یقرار داد و دکمه  شیپا یتاپ را رو لب

 :دیپرس

 

 ه؟یآرش رمزت چ-

 

 آورد: رونیبست سرش را از اتاق ب یرا م راهنشیپ یهمانگونه که دکمه ها آرش

 

 ؟یچ-

 

 خودت بزن! ایب یخوای! چنده؟ اصال مگمیرمز رو م-

 

 تو؟ هیاسمت چ-

 

 : دیدانستند با شک پرس یربط آرش که هر دو جواب آن را م یمتعجب از سوال ب ایمیس
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 ؟یچ یعنی-

 

  ه؟یچ گمیاسمت؟ اسمت رو م-

 

 ابروانش را باال داد: ایمیس

 

 !گهید ایمیمعلومه خوب، س-

 

 زد: یلبخند محو آرش

 

 ؟یپرسیاز من م یواسه چ یدونیتو که رمز رو م-

 

رد. ک پیتا نینام خود را به الت دیمتعجب از حرف او با ترد ایمیمجددا به داخل اتاق برگشت. س و

 انگشتانش را نه،یزم ریتصو دنیصورتش جا خوش کرد. با د یرو یباال آمد، لبخند ندوزیو یوقت

پله  یکه رو یکه در روز عقد نفس در حال دیخودش را د یتک نفره  ریلبانش گذاشت، تصو یرو

 یشانه  یلخت شده اش رو یاز موها یبود. تکه ا رهیسالن نشسته بود،  به افق خ یچوب یاه

 جادیرا ا یجالب یرنگش هماهنگ یشمیراستش افتاده بود. رنگ سبز چشمانش با کت و دامن 

مشکل نبود، حتما از رها گرفته  دهیعکس از کجا به دست آرش رس نیا نکهیا دنیکرده بود. فهم

در کنار عکسش فتوشاپ شده بود، قلبش را از  یریبا فونت تحر یحالت عمود هبکه  یبود. متن

 خوب و مثبت سرشار کرد. با چشم متن را خواند: یحس ها
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 قطره ام که کنار تو هی*

 کم کم شمیم ایدر دارم

 یآرامش که تو باش هی

 از هم... گهیپاشه د ینم

 

گونه اش سر خورده بود را با دست کنار زد. آرش حاضر و  یشوق رو یکه به واسطه  یاشک قطره

 آماده از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت:

 

 تموم شد؟-

 

 :یرا کپ لیبه سرعت فلش را وصل کرد و فا ایمیس

 

 !ستایوا قهیدق هیآره -

 

 :دیچیگوشش پ ریآرش ز یصدا

 

 !شدیتموم م دیتا االن که با-
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 ترس به سمتش برگشت: با

 

 !یتو که االن آشپزخانه بود-

 

 فرو برد: ایمیس یموها نیزد و دستانش را در ب یلبخند آرش

 

 !یحواست به لب تاپ بود متوجه نشد نقدریا-

 

 جدا کرد و به سمتش گرفت: ستمیفلش را از س ایمیس

 

 تموم شد!-

 

 شاند:ن ایمیس یبر گونه  یفلش را از دست او گرفت و به سمت صورتش خم شد، بوسه ا آرش،

 

 صرفا جهت تشکر!-
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داشت که او را دوست دارد اما انکار  نیآرش نشان از ا یتمام رفتار ها د،یحرف او نرنج نیاز ا چیه

آرش گذاشت، مجددا چشمانش لبالب از  یبوسه  یجا یغرورش بود. دست رو یکردنش نشانه 

 یگونه اش روان شدند. از ته دل لبخند زد.  حاال که آرش رفته بود چه اشکال یاشک شد و رو

 ذوق کند؟؟!! آشکاراداشت 

 

*** 

 که زنگ تلفن او را از جا پراند: کردیم ریدر حال خوشش س هنوز

 

 بله؟-

 

 سالم زنداداش!-

 

 سالم بر خواهر شوهر!-

 

 !کنمیم یریخواهر شوهر نگو حس پ ایمیاَه س-

 

 !دهیبهم دست م تهیعفر ینداداش نگو؛ حس اون زن هاخب توام ز-

 

 رو ول کن،بگو چه خبر؟  نایخب ا-
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 ؟یزنیچته شنگول م-

 

 !شهیکه نم یمفت یبه قول مامانم مفت-

 

 ؟یبرام دار یمن محفوظه! حاال بگو چه خبر شیکادوت پ-

 

 داد نفس گوشش را آزار داد: یصدا

 

 ــــــــــــــــــــــــدم! عمـــــــــــــــــــــــــــــه شـــ-

 

 گشاد شد: ایمیچشمان س حدقه

 

 واقــــــــعا؟ -

 

 میبر میخوا یکم کم م یاند. منو مصطف مارستانیب نیآره، زنگ زدم بگم مامانم و خاله پرو-

 .نمتونیبی. مدییایتوام به آرش خبر بده ب مارستان؛یب
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 حتما حتما خداحافظ!-

 

 :دیدور خودش چرخ یتلفن را قطع کرد و از خوشحال یگوش

 

 امروز! هیخداجون شکرت، چه روز قشنگ یوا-

 

 یمشک دیمانتو و شلوار سف کیرفت و مطابق با رنگ لباس آرش،  شیسمت کمد لباس ها به

 و کفش فیسر انداخت. ک یرا رو دشیانجام داد، شال سف یمیمال شیانتخاب کرد. پس از آنکه آرا

از کمد خارج کرد، حاضر و آماده از اتاق خارج شد، نگاهش مجددا به سمت  زیگش را نرن یمشک

کاناپه  یرو گرید کباریآن بود.  یباز رو یکه لب تاپ آرش همچنان با صفحه  تاداف یعسل زیم

بود  ی.امروز، روزشدیتر م قیعکس خودش شد. هر لحظه لبخندش عم ینشست و مشغول تماشا

 یکه رها از همگ ییادگاریه او ثابت شده بود. نگاهش را به سمت عکس که دوست داشتن آرش ب

او بود.  یبرا یلحظات خوش ادآوری زیعکس ن نیبود، سوق داد. ا اختهاند یآنها در روز درختکار

 نیکرد. برق نگاه آرش و لبخندش را در ا هیبه او هد یکه دور گردنش حلقه شد و لبخند یدست

از شوق و ذوق  زیگرفت وجودش لبر یاز طرف او مورد محبت قرار م یعکس دوست داشت. وقت

جه تو یبخاطر سپرد. ب زیآن را ن یحت ایمیس یبود ول محو. لبخند امروز صبح آرش، هرچند شدیم

از وقوعشان نگذشته بود  یادیمدت ز دیکه شا یبه مکان و زمان به گذشته ها برگشت، گذشته ا

تازه اش با آرش خود را  یاشتند. هر بار که در طول زندگدر صندوق خاطرات او د ییاما جا

حد و مثال آرش در ذهنش پر  یب یمحبت ها د،بدون عشق معنا ندار یکرد که زندگ یسرزنش م

خوب توام ':کردیخود را از حس وجدان برهاند دائم به خود گوشزد م نکهیا یشد. برا یرنگ م

 '!یباعث آرامشش شد
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و کلمات  کردیلبش جا خوش م یرو یگذشت که پوزخند یحرفش نم نیاز ا یهنوز لحظه ا یول

واسش دارم؟ خودم به آرامش  یاز زحمت چ ریمن غ ؟یچه آرامش 'شدند یم فیدر ذهنش رد

 'وضع قلبش... نیکنم؟ با ا کاریخب چ یول دمیرس

و کوثر مجددا به داخل اتاق  نیفرزند آرم ی هیبرداشتن هد یتکان داد و برا نیرا به طرف سرش

وز ر نیا یرا که بهمراه آرش از قبل برا یبخاطرش آمد سکه ا کدفعهیبرگشت. خداراشکر کرد که 

را چک کرد. نگاهش را به اطراف اتاق  فشیک لیتمام وسا گریکرده بودند جا نگذارد. بار د هیته

 شیو خانم عکاس براآن روز آرش  الوگیاش متوقف کرد. د یعکس سر مجلس یو رو چرخاند

 شد: یتداع

 

تمام قد  دیتونه. فقط بهم بگ یشاس رمیازتون بگ خوامیکه م یعکس نیخب عروس و داماد ا-

 تنه؟ مین ای دیخوایم

 

 نگاهش را به او دوخت: آرش

 

 کنه! ینم یمن فرق یتو بگو، برا-

 

 تمام قد.-

 

 فکر کرد: یکم عکاس
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 بشه! کیش یلیکه خ گمیم یژست هیپس -

 

 اضافه کرد: آرش

 

 عکس بشه، چون دائم قراره جلو چشمون باشه! نیقشنگ تر دیعکس با نیا ،یریخانم ام-

 

 زد: یلبخند عکاس

 

دستتو به عقب  کمیباال، آهان  اریب تویجان با دست چپت اون تور دو متر ایمی! خوب سدمیفهم-

رو از بدنت فاصله بده،  شد! حاال دست راستت رو که دسته گل هم داره یکن. خوبه خوبه عال لیما

و دستاتونو اطراف  نیستیوا ایمیشما پشت س ایآر ی! خوب آقاهی... آهان آهان عالشتریب کمی

 یهم از حاال صاف کمی. دیکن لیبه سمت جلو ما کمی ایمی. سرتونو از سر شونه سدیبزار مرشک

 یآقا یلبخند دندون نما بزن ول هیجان شما  ایمیخوبه خوبه! خوب س  د،یاریاز حد درش ب شیب

خوبه فقط  یخارج شه، خوب همه چ یکه چهرتون از حالت عاد میخنده نسبتا مال هیشما  ایآر

 کنم تا تو عکس طرح هاش معلوم باشه.  زونیدامنتو م نییپا امیبزار ب

 

 قرار گرفت، دست چپش را باال برد: نیاز آنکه عکاس پشت دورب پس

 

 'کیلیچ'... کی. فوق العادس، سه...دو...دینگاه کن حاال هردو به دست من-
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 تخت نصب شده بود... یمقابل  چشمانش باال ییبایبود. چه عکس ز ینیریلحظات ش چقدر

 

*** 

کرد تا به آهنگ  یرد م یگریپس از د یکیزد. تراک ها را  رونیب نگیرل جا گرفت و از پارک پشت

 :دیدلخواهش رس

 

 *با اون لبخند آرومت

 یبه پا کرد یطوفان چه

 عمره با تو گشتم هی

 یچقدر مرد دمیفهم تازه

 تو یکن، لحظه هام ب نگاه

  دنیترد ری...درگهمش

 تو یلحظه ها ب سکوت

 دنیم یمن حس بد به

 تو دارم هرروز کنار

 بالم یم ریتقد نیا به

 آرومم یلیخ یباش تو

 خوشحالم یلیخ کنارت
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 تو دارم هرروز کنار

 بالم یم ریتقد نیا به

 آرومم یلیخ یباش تو

 خوشحالم یلیخ کنارت

 

 روزا نیتو  تو ا حضور

 دهیحس غرور م بهم

 رفتم یکه م یاون راه از

 دهیبرزخ عبور م نیا از

 که  یمهربون نقدریا تو

 ازت رد شم یذار ینم

 که یخوب نقدریا تو

 تونم باهات بد شم ی! نمعشقم

 تو  یهوا ییجورا هی

 دهیحس جنون م بهم

 یعاشقم کرد یجور هی

 دهیفهم دهید یهر ک که

 یعاشقم کرد یجور هی
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  چهیمن ه شیمجنون پ که

 که هر شب یکرد یکار هی

  چهیپیتو شهر م صدام

 

 روزگار(  رضایعل_آرومم یلی)خ

 

*** 

 حالش چطوره مامان؟-

 

 می! من و خالت رفتدهیبهت بخش یپسر کاکل زر هیخوبه پسرم، حال هردوشون خوبه خوبه! خدا -

 خونه؟ یتنته؟ مگه نرفت مارستانیب یتو چرا لباس ها نمیبب مش،یدید

 

 :دیبه سرش کش یدست نیآرم

 

 روپوش رفتم خونه! نیهول بودم با هم نقدریا-

 

 داره!  ازیکوثر، بهت ن شیخوب االن برو پ-
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 پس با اجازه!-

 

با لبخند به  نیدر چشمانش را باز کرد. آرم یباز کرد و داخل شد. کوثر با صدا یرا به آرام در

 :دیکوثر را در آغوش کش اطیسمتش رفت. با احت

 

 دل من چطوره؟ زیعز-

 

 جواب داد: یآرام یبا صدا کوثر

 

  ن؟یبهترم. آرم یلیخ-

 

 جانم؟-

 

  ارنش؟یب یگیم دم،یمن هنوز بچمونو ند-

 

 از او فاصله گرفت: نیآرم

 

 !دمشیموافقم چون منم ند-
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که حامل نوزاد کوچکشان بود،  یچند تقه به در خورد و به دنبال آن تخت کوچک نیح نیمه در

با ذوق به سمت نوزاد رفت و چند تراول به عنوان  نیبه داخل اتاق آورده شد. آرم یتوسط پرستار

 به پرستار داد. پرستار پس از تشکر اتاق را ترک کرد. یمژدگان

لند ب یابروان د،یسف یگرد با پوست یز نظر گذراند. صورتصورت پسرش را ا یبا دقت اجزا نیآرم

 دست راستش نیقرمز و نازک. آرم یمانند و لبان یفندق ینیب ره،یاما کرک مانند، چشمان سبز ت

بلندش کرد.  اطیاو قرار داد و با احت فیسر نرم و ضع ریباسن نوزاد و دست چپش را ز ریرا ز

 که لبخند ی. در حالستینگر یبا دقت صورت پدرش را م زین زشی. نوزاد تدیدرخش یم مانشچش

پسرش چسباند و چشمانش را بست  زیفندق سا ینیاش را به ب ینیشد، ب یلبانش پاک نم یاز رو

 و آرام زمزمه کرد:

 

 جانم... سالم پسر گلم! یا-

 

را به سمت در برگرداند.  نینگاه آرم یعکاس نیدورب 'کیلیچ' یصدا د؛یلذت وجودش را بو کش با

آمده بودند.  گرفتیبود و عکس م ستادهیآنها ا یهمه  یخانواده اش به اضافه رها که جلو یهمه 

 وارد اتاق شدند؛ یهمگ کبارهیرها با لبخند سالم کرد و به 

 

س عک نیبود که! اول یچ دیدون ینگرفته بودم. نم یقشنگ نیتا حاال عکس به ا ن،یآقا آرم یوا-

 ...یپدر و پسر

 

 کردند؛ به سمت نوزاد حمله کردند: یروبوس نیبا کوثر و آرم یاز آنکه همگ بعد
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 رو! ییدا یایلوب-

 

 نخود عموئه!  نیبرو کنار ا-

 

 بالفاصله گفت: دیخند یکه م یدر حال یمصطف

 

 !نیفکر کنم بچه رو با حبوبات اشتباه گرفت-

 

ه با ک ی. نفس در حالرفتیقربان صدقه اش م دیکشیزاد ملبان نو یکه انگشت رو یدر حال ایمیس

 کرد: انیاست ب یچه کس هیشب نکهیشده بود نظرش را در مورد ا رهیدقت به نوزاد خ

 

 کل صورتش به مامانش رفته! نه،یآرم یاز چشم و ابروش که کپ ریبه غ-

 

 نوزاد نشاند و سپس سرش را بلند کرد: یبر گونه  یزیر یخم شد و بوسه  ایمیس

 

 هست؟ یفنچ کوچولو چ نیحاال اسم ا-
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 هم گره زد: یدستانش را رو نیسر تکان داد. آرم نیآرم یبرا یمورد دییبه عالمت تا کوثر

 

که اگه دختر بود اسمشو کوثر بزاره، اگه پسر بود من بزارم!  میخوب منو کوثر توافق کرده بود-

 اسم من افتاده!حاال هم قرعه به 

 

 به خود گرفت: یحالت جد انیک

 

 !یرسه اسم بزار یپدربزرگش هست به تو نم یپسر! خجالت بکش؛ تا وقت یاو-

 

 او را فشرد: یبازو فیشر یآقا

 

 تو پسر! مگه عهد بوقه؟! یریالل نم-

 

 :دیبلند خند انیک

 

 ن؟یجذبه رو حال کرد-

 

به خنده افتادند.  یدر هوا تکان داد و جماعت همگ 'خاک بر سرت 'دستش را به عالمت  نیپرو

 را به زبان آورد: شیحرف ها یادامه  نیآرم
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هم  باشه و یکه هم با معن یاسم هی! دیبه نظرم نرس یچرا اسم دونمینم یفکر کردم، ول یلیمن خ-

دخترونه فکر  یبه اسم کوثر بخوره. کوثر هم فقط راجب اسم ها ایبه اسم من  ایظاهرش حداقل 

 دارم! یفکر هیمن  یکرده، ول

 

 :دیپرس عیسر نفس

 

 ؟یچه فکر-

 

 به سمت آرش برگشت: نیآرم نگاه

 

 آرش انتخاب کنه! خوامیم-

 

 :دیبا لبخند به سمت آرش برگشت. آرش دستپاچه پرس ایمیس

 

 من؟-

 

اسم واسه گل پسر من انتخاب  هی.  دوننیم نویهمه هم ا ؛یا قهیخوش سل دونمیآره داداش، م-

 کن.
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 :دیاش کش یشانیبر پ یدست آرش

 

 که! رسهیآخه به من نم-

 

 تند و پشت سر هم گفتند: بیو بعد از آن پروانه خانم به ترت فیشر یو آقا نیپرو

 

 موافقم! نیآره خاله جان منم با آرم-

 

 چرا به تو نرسه؟  ؟یستیپسرم مگه تو خان عموش ن-

 

 اسم خوب بگو! هیآرش جان مادر -

 

 خود را به آرش چسباند: انیک

 

 !یبا منم مشورت کن یتونیم شم،ییمنم خان دا-

 

 :دیرا کش انیک یجلو رفت و بازو رها
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 !ستیبه مشورت ن ازیعقب، ن ایآقا شما ب-

 

 اضر در اتاق گفت:گرفت و روبه افراد ح ایمیبه سمت نوزاد رفت و او را از بغل س آرش

 

اسم خودمه  یکه هم معن دیچرخ یحول ذهنم م یاسم هیپسره،  نیآرم یبچه  دمیفهم یوقت-

 !ادیم یلیهم خ نیبه اسم آرم یول 'عاقل و زرنگ' یعنی

 

 یکه چهره برادرزاده اش را از نظر م یآرش بودند. آرش در حال یاسم انتخاب دنیمشتاق شن همه

 رساند: انیرسا انتظار ها را به پا ییگذراند با صدا

 

 !  نیآرت-

 

 با ذوق رو به آرش گفت: نیو کوثر نشست. آرم نیآرم یلب ها یرو قیعم یلبخند

 

 کپ اسم خودمه ها!-

 

 توانست ساکت بماند جلو آمد: ینم یکه لحظه ا انیک
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 مرتب! یکف دو انگشت هیبه افتخار عمو و برادر زاده -

 

 را به سمت پدر کوثر گرفت: نیخود مشغول انگشت زدن به کف دستش شد. آرش، آرت و

 

 تو گوشش! دیشما اذان بگ-

 

گوشش اذان زمزمه کرد. پس از فرستادن  یکیرا از دست آرش گرفت و در نزد نیآرت احمد،

 خارج کرد و به سمت نوزاد رفت: فشیاز ک یتربت زیصلوات پروانه خانم ن

 

 !یش ریالسالم ( عاقبت به خ هی)عل نیامتو با تربت باز کنم، بحق امام حسمامانم، ک ایب-

 

 لبانش را جمع کرد و رو به آرش گفت: ایمیزد. س یبود؛لبخند ستادهیا ایمیکه در کنار س آرش

 

 نازه نه؟ یلیخ-

 

 که فقط او بشنود گفت: یانداخت و طور ایمیس یبه سر تا پا ینگاه آرش

 

 !یکنیست م پتیبا شوهر خوشت شهیکه هم ییناز تو-
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 شهیدر دلش ر بیحس دوست داشتن عج نیباال رفت و چشمانش برق زد. ا ایمیس یها گونه

 کرده بود...

 برگشت : هیخانم به سمت بق پروانه

 

مبارک باشه، ان  دهیجان، کوثرم قدم نو رس نیمادر و بچه استراحت کنن. آرم م،یما بر گهیخب د-

 شاء اهلل نامدار باشه! 

 

 ریرا دادند و اتاق را ترک کردند، کوثر به کمک مادرش مشغول ش شانیکادوها یاز آنکه همگ پس

 صحنه شد... نیا یبا لذت مشغول تماشا نیدادن به نوزاد شد. آرم

 

*** 

 ایمیهمه کشش را نسبت به س نیشد.  ا یپهلو به آن پهلو م نیکالفه اش کرده بود، از ا یخواب یب

 یبلند و لخت پخش شده رو ی.  موهادیفهم یبرد، نم یبه سر م یقیکه در کنارش در خواب عم

 یزده شود، قلبش به تالطم م جانیه یکه اندک نیهم دانستیم یول کرد؛یبالشت وسوسه اش م

تانش گرفت تا دس نیتخت نشست. سرش را ب یحالت دراز کش خارج شد و چهار زانو رو زافتد. ا

آمد و به سمت آشپزخانه رفت. پس از  نییخارج شود. ناچار از تخت پا ایمیس الیاز فکر و خ

چشمانش گذاشت،  ی.  ساعدش را رودیدراز کش ییرایکاناپه داخل پذ یآب، رو یوانیخوردن ل

 یاش که با وجود اصرار ها یشد. بارها خود را لعنت کرد بخاطر لجباز نییباال و پا شیگلو بیس

جابه جا شد تا آنکه در  شیمادرش قلبش را عمل نکرد. آنقدر در جا یو نفس و حت نیفراوان آرم

 فرو رفت. یخبر یعالم ب
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*** 

 یبرخاست. موها شیاتاق روشن شده از نور آفتاب از جا دنیچشمانش را باز کرد و با د کبارهی به

 خود تکان داد: یبه تاسف برا یتش جمع کرد و سررا با دس شیپخش شده اطراف شانه ها

 

 منو ببخش...نمازم رفت! اینوچ نوچ... خدا-

 

شده و طبق معمول به  داریآرش شد، حدس زد حتما زودتر از او از خواب ب یخال یجا متوجه

خواست بداند آرش امروز  یاش بود و او م یو شش سالگ ستیشرکت رفته. امروز روز تولد ب

 ایآرش او را دوست دارد راحت بود! آرش خواسته  نکهیاز بابت ا الشیخ کند؟یچه م شیبرا

بود که دوستش دارد. بارها با خود فکر کرده بود که چگونه از آرش  ماندهناخواسته به او فه

 یم شیمنوال پ نیکه ناراحتش کند. اگر وضع بهم دیترسیم یبخواهد تا به فکر قلبش باشد ول

داشته باشد و نه  یبه داشتن بچه ا یدیتوانست ام ی! نه مدیرس یجا نم چیبه ه شانیرفت زندگ

مانند کوثر مادر  زیتمام زن و شوهرها! چقدر دوست داشت او ن مثل یساده و معمول یزندگ کی

توانست در شرکت  یکه هم م یکارکردن را زده بود، در صورت دیشود. بعد از ازدواج با آرش ق

رفت و  میس یب یزنگ تلفن به سمت گوش یکت آرش. با صداپدرش مشغول شود و هم در شر

 پاسخ را فشرد: یدکمه 

 

 بله؟-

 

 ؟یجان خوب ایمیسالم س-
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 خوبه؟ ین یبه به! سالم کوثر خانم، شما چه خبر؟ ن-

 

 که نگو... پدر و مادر واسه من نذاشته! ین ی! نمیشکر خدا ما هم خوب-

 

 بابا چرا؟ یا-

 

 یفتیش میبود داریب نیشب ؛ هم من و هم آرم 3چرا؟ تا  دونمی. نمو داد کرد غیج یلیخ شبید-

 ! مشیچرخوند یتو بغلمون م

 

 چش بود؟ یدینفهم-

 

 !هیعیو داد طب هی... گرگهینه بابا! بچس د-

 

 از عوض من لپشو بکش!-

 

 آروم؟  ایچشم زنعموش؛  فقط محکم بکشم -

 

 ...ادیز ادیدردش ن-
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خودم  شویستمیصد و ب زم،یزنگ زده بودم؟! تولدت مبارک عز یرفت واسه چ ادمیدختر  یوا-

 بگم! کیبهت تبر

 

 ها! ی! خوب به فکر خودتطونیش یا-

 

جمع  نیفک منو از رو زم دیبا یکیکه فقط  ستین ادی! زگهید 117 شمیوا خب من اون موقع م-

 ده؟یبرات خر یکلک آرش چ یکنه اون موقع! راست

 

 فعال که رفته شرکت.-

 

 ن؟یخورد یمکیرو قا کیک شبیدنکنه -

 

 !مینخورد یچیدلت نخواد ه-

 

. مدیبرات خر کیکوچ زیچ هی! مزاحمت نشم بازم مبارک باشه؛  یآره منم که پشت گوشام مخمل-

 بهت. دمیم دمتید

 

 !یکرد ادمیگلم، ممنون که  یمرس-
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*** 

 الو آرش؟-

 

 ؟یسالم خوب-

 

 !یسالم داداش، خسته نباش-

 

 ممنون.-

 

 !است؟یمیکه امروز تولد س یدونیداداش م-

 

 .دونمیآره م-

 

ا زن ه یدونیبراش بخر، خودت که م کیکوچ یکادو هی یها ول ستین یبخدا قصدم فضول گمیم-

 حساسن!  یلیروز تولدشون خ یرو

 

 نفس؟-
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 جانم؟-

 

 ؟یفرض کرد یتو منو چ-

 

 ؟یچ-

 

 کادو براش نخرم؟ هیاحساسم که  یب نقدریا یتو فکر کرد-

 

 ...یعنی...زهینه، خوب...چ-

 

 من دوسش دارم و عاشقشم!-

 

 ؟یگفت یچ-

 

 ؟یدینشن-

 

 بود؟ ایمیچرا... منظورت س-
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 آره...-

 

 کادوعه!  نیبراش بهتر یجمله رو بهش بگ نی! همیچه عال-

 

 ؟یندار یکار-

 

 حرفت! نیچقدر خوشحال شدم با ا یدونیتموم شد! نم مینه فضول-

 

 خداحافظ! -

 

*** 

 دنیآمد.  آرش سرحال وارد خانه شد و با د رونیدر قفل از آشپزخانه ب دیچرخش کل یصدا با

 زد: یبود، لبخند ستادهیبه انتظارش ا ییرایکه در پذ ایمیس

 

 تازه متولد شده!  یسالم بر بانو-
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او که طبق معمول فقط  یدستان خال دنیبا د یزد؛ ول یلبخند دیکه حال آرش را خوب د ایمیس

 یکوچک و دو نفره ا کیک کیلبش خشک شد! حداقل انتظار  یبه دست داشت لبخند رو یفیک

 زد: یرا از جانب آرش داشت.  در دلش به خود پوزخند

 

 کیک هیاز  غیدر یبود تولدته ول ادشیخانم! بفرما  ایمیورت داشته س الیفکر و خ خودیب-

 !کیکوچ

 

 رهیرا خ ایمیباز نکند. آرش که نگاه س رونیبه ب ین گاز گرفت تا بغضش راهرا از داخل دها زبانش

 آرام به سمتش رفت: ییبا قدم ها دید شیروبه رو واریبه د

 

 ؟ییکجا-

 

 !نجایهم-

 

ست که تازه در ییباال ابونیپارک خ میسر بر هیخواستم بهت بگم لباستو عوض کن  یم یراست-

 فکر کنم بارون هم بباره... هیهوا ابر م،یقدم بزن کمی میروزها خلوت هم هست. بر نیشده؛ ا

 

او خوشحال شد، از صبح که چشم باز کرده بود منتظر آمدن آرش  شنهادیپ نیاز ا یاندک ایمیس

آزاد و  یکه خورده بود هوا یضد حال نیشود، حال با وجود ا زیاز جانب سورپرا نکهیا دیبود به ام

 داد. انگشتش را به سمت آشپزخانه گرفت: یم حیبسته خانه ترج یرا به هوا یبهار
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 بعد؟  میشام بخور-

 

 کتش را از تن خارج کرد: آرش

 

 فعال برو حاضر شو. م،یخوریم مینه برگشت-

 

 یسرمه ا یاش را به همراه باران یمشک نیتکان داد و به سمت اتاق رفت. شلوار ج یسر ایمیس

اش را از کمد  یالماس یصورتش انجام داده بود. شال آب یاز قبل رو یمحو شیرنگش تن زد. آرا

انداخت و از اتاق خارج شد.  بشیرا داخل ج لشیسرش انداخت. تنها موبا یو رو دیکش رونیب

 زد و به سمت اتاق رفت: یآمده بود لبخند رونیاو که حاضر و آماده از اتاق ب دنیآرش با د

 

 ! کفشاتو بپوش.امیم یا قهیدق 10-

 

و دست به  دیاسپرتش را پوش یرفت. کفش ها یگفت و به سمت در ورود یآرام یاشه ب ایمیس

 یطوس نیکه شلوار ج یکه آرش در حال دینکش یداد و منتظر آرش ماند. طول هیبه در تک نهیس

 رونیبود، از اتاق ب دهیپوش یاسپرت خاکستر ی قهیآن جل یکه از رو دیسف وریرنگ به همراه پل

اش اقرار کرد. آرش  یو خوش پوش ییبایدر دل به ز دنشیدلخور بود با د یکه از او کم ایمیآمد. س

زد و آن ها را به سمت  شیموها یژل رو یرفت و کم نهیکرد و به سمت آ ایمیس یحواله  یچشمک

که  یآن برداشت و بعد از آن در حال یباال شانه کرد. سپس به سمت اپن رفت و حلقه اش را از رو
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اش را از داخل  یمشک یرفت. کالج ها ایمیبست، به سمت س یاش را دور مچ م یمشک ساعت بند

 در را باز کرد و خود جلوتر از آرش از در خارج شد. ایمی. سدیکش رونیب یجا کفش

 

*** 

غرق در فکر و سر  ایمیکرده بودند. س دنیباران شروع به بار یدانه ها زیر زدند،یسکوت قدم م در

 آمد: رونیب الیفکر و خ یایآرش از دن یرفت. با صدا یرش راه مدر کنار آ ریبه ز

 

 ا؟یمیس-

 

 ها کمرنگ! : یزود نیشد و به ا یسرش نم زهایچ نیعشق که ا یچند از او دلخور بود ول هر

 

 جانم؟-

 

 شلوارش فرو برد: بیو دو دستش را در ج دیکش یقینفس عم آرش

 

 کم،یفقط  یوقت یول ره،ینم یبه سمت علوم ماورائ ی... هرکسیمونیاسمت م یمعن نیع قایتو دق-

که بعد از  یرو دار یمن حکم علوم ماورائ یکنه! تو برا یرهاش نم گهیباهاش آشنا شه، د کمی

نشون و  هیبشم! تو مثل مفهوم اسمت  التیخ یجوره نتونستم ولت کنم... ب چیشناختنت ه

 !یه دوست داشتن رو برام زنده کرد...نشونی... عالمت عشق رو برام روشن کردیعالمت بود

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 392 

 داشت : یزیدر اعتراف چ یسع ییکه گو دادیاو گوش م یبا دقت به حرف ها ایمیس

 

اسمت با فصاحت بگم که... که دوستت دارم!  شهیر نیع قایکه من حاال آشکارا دق یکرد یتو کار-

 ... عاشق تو!ایمیمن عاشق شدم س

 

 !یوا یعاشق شدم ا ای*ب

 ستیاعتراف کم ن نیا ایب

 دارم دوست دارم دوست

 !ستیجمله مبهم ن نیا ایب

 

را خشک شده در  ایمیگرفت. آرش که س ایمیس یآخر آرش، قدرت حرکت را از پاها یجمله  دو

 قرار گرفت: شیروبه رو د،یاز سنگ فرش پارک د ینقطه ا

 

 باال! اریمچ دست چپتو ب-

 

را از نظر  ایمیس یکار را بداند مچ دست چپش را باال آورد. آرش چهره  نیبدون آنکه علت ا ایمیس

در پارک بود... چقدر  یآنجا نبود... چقدر خوب بود که کمتر کس یگذراند. چقدر خوب بود که کس

 اعتراف کردن به عشق... به عاشق بودن... یبود برا ایمه طیخوب بود که زمان و مکان و شرا

. آن را به دیکش رونیرا از آن ب یاش برد و دستبند حلقه حلقه ا قهیکوچک جل بیداخل ج دست

 بست: ایمیدور مچ س
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 آرش! یتولدت مبارک زندگ-

 

کرد. آرش با  یلحظات را باور نم نیاما ا ستیدانست خواب ن یچند مرتبه پلک زد. م ایمیس

ور د بسته شده ددستبن ایمیبرد. س یکرد و لذت م ینگاه م ایمیس یزده  جانیلبخند به صورت ه

ا بود. ب زانیدستبند آو یاز حلقه ها فیپالک ظر کیقلب و  کیکرد.  یدستش را با دقت نگاه م

لبش  یرو یقیپالک حک شده بود، لمس کرد. لبخند عم ینام آرش را که رو ستشانگشت ش

 که از اشک شوق پر شده بود را به نگاه گرم و مهربان آرش دوخت: شینقش بست. چشم ها

 

 !ادیز یلیقشنگه آرش، خ یلیخ-

 

 گفت: طنتیلب با ش ریز آرش

 

 وگرنه... میکه تو پارک فیح-

 

تر از قبل شده بود. آرش  دیشد یدستان گرم آرش را در دست گرفت. بارش باران کم ایمیس

 انداخت: ایمیس یدست دور شانه 

 

  م؟یهست ییما االن تو چه حال و هوا یدونی.  مایمیحال و هوا رو دوست دارم س نیا-
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 داد و چشمانش را بست: هیآرش تک یسرش را به شانه  ایمیس

 

 عشق! یدر حال و هوا-

 

 وارد کرد.  ایمیس یبه بازو یفشار آرام د،ییتا یبه نشانه  آرش

 

 عاشق! یبه به! زوج مغرور ول-

 

لب  ریز دیاو د یفرزاد با ترس چشمانش را باز کرد. آرش که ترس را در چهره  یبا صدا ایمیس

 بشنود گفت: ایمیکه فقط س یطور

 

 تونه بکنه! من کنارتم. ینم یغلط چیآروم باش، ه-

 

 شد: کیبه آن دو نزد یقدم فرزاد

 

 داد؟ یآقا پسر بهت چ نیا زم،یتولدت مبارک عز-

 

 :دیلب غر ریز آرش
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 !فیکث کهیمرت-

 

 به سمت فرزاد برداشت : یکه آرش را در کنار خود داشت، قدم ایمیس

 

 !ستمین زیهمه چ یتوعه ب زی... من عزشعوریشو! احمق ب خفه-

 

 زد: یهیکر یقهقه  فرزاد

 

 تشیاز شخص یبار گفت هی ادمهیشه!  یم الیزیگر هیشب افتیق یش یم یعصبان یاوه اوه! وقت-

 !یش یم شینکن که بدجور کپ یاونجور افتویپس ق اد؛یخوشت نم

 

 :دیرا گرفت و کش ایمیدست س آرش

 

 !رهیگ یلجن فقط وقتمونو م نیحرف زدن با ا م،یبر ایب-

 

 آرش انداخت: یبه سر تا پا ینگاه ریبا تحق فرزاد
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 حرفتو بدم! نیتا جواب ا ستایوا ی! مردزیتم یدر خدمتتون آقا میبود-

 

 فاصله گرفت و به سمت فرزاد رفت: ایمیاز س آرش

 

 شنوم! یم-

 

رگ گردنش را متورم و  دیکه د یسبب شد تا آرش به سمت او برگردد. صحنه ا ایمیس غیج یصدا

درشت بود و دست و پا زدنش کار  کلیه یبازوان مرد نیمحصور ب ایمیدستانش را مشت کرد. س

 زد: ادیفر ضی. آرش با غدادیبدتر خودش را عذاب م چیساز نبود که ه

 

 !یولش کن لعنت-

 

 شد: دهیاز پشت کش شیکرد، بازوکه به سمت آن دو پا تند  نیهم

 

 !یدیصبر کن جناب! جوابمو هنوز نشن-

 

د که باعث ش دیکش غیدو مرتبه ج ایمیکرد. س جیکه ناغافل حواله صورت آرش شد او را گ یمشت

 :دیکش ادیدهان او بگذارد؛ آرش که تازه به خود آمده بود فر یشهرام دستش را رو
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 دست به زن من نزن آشغال!-

 

 یکه م ایمیکرد. س یقلبش سم بود. کم کم آثار درد را حس م یهمه استرس و فشار برا نیا

 نی. در دل آرزو کرد اختیریصورت اشک م یدانست هر آن ممکن است حال او بد شود به پهنا

ده ش سیپارک تازه تاس نیفرستاد بر ا یشود. لعنت داینجات جان آن دو پ یبرا یوقت شب کس

بودند؛  ریخلوت واقع شده بود. آرش و فرزاد درگ یابانیو در خ شناختیا مر اآنج یکه کمتر کس

چند لحظه  ی! آنهم بخاطر ضعفش بود. هر مشت فرزاد او را براخوردیاز آنکه بزند، م شتریآرش ب

 یابرو یکه فرزاد به شکمش زده بود سبب شد که خون باال آورد. گوشه  ییکرد. لگد ها یم جیگ

بلند و  ییزحمت دست شهرام را از دهانش جدا کرد و با صدا هی ایمیود. سب هراستش هم پاره شد

 خش دار رو به فرزاد گفت:

 

 !ستی... اون حالش خوب نشیکشیم یتوروخدا ولش کن فرزاد، توروخدا... دار-

 

 پاسخ داد: یرحم یبا ب فرزاد

 

 رسم! یزودتر به هدفم م ینجوریبهتر ا-

 

 هوا زد: یرو یبشکن و

 

 دربست خدا!-
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 یم یدر پ یپ یقلبش بود و سرفه ها یدستش رو کیمجددا به سمت آرش برگشت که  سپس

حال خراب آرش به صورت  دنیاش پاره شده بود. فرزاد با د قهیو جل یخون دشیسف وریکرد. پل

 زد: یکرد و با تاسف پوزخند ینگاه ایمیس

 

داره که من  یچ نیتونه دفاع کنه؟! ا یمکه از خودشم ن ینیا ؟؟یداد حیبه من ترج ضویمر نیا-

 !ا؟یمیندارم س

 

حد ممکن  نیاز ترس تا آخر ایمیآورد، چشمان س رونیشلوارش ب بیرا از ج یضامن دار یچاقو

 باز شد:

 

 !یبعدا جمعش کن ینکن که نتون ی! کاریهست یفرزاد توروخدا، تو االن عصب-

 

 که چاقو را با آن گرفته بود در هوا تکان داد: یچشمانش را تنگ کرد و دست فرزاد

 

حاال دور منه! منم بهت گفته بودم  یفعال دور، دور توعه؛ول میبهت گفته بودم بچرخ تا بچرخ-

 مونیکنم تا از کارت پش ینکن که کار ی! گفتم بهت کاریجمعش کن یجوالن نده که نتون یجور

ماه هم ارفاق کردم بهت تا به  هی نیا ،یش باشروز باها هیگفته بودم عمرا بزارم  ادمهی! یبش

! ایمیکن س یازش دور سوزهی! گفته بودم که اگه دلت براش میتو خواب بود یول ییایب تخود

 ! یخواست نوی! فقط تو! خودت اییتو فتهیکه امشب ب ینگفتم؟ مقصر هر اتفاق ایگفتم 
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که  ییکرد اما از آنجا یبا چاقو به آرش حمله کرد، آرش با وجود حال خرابش از خود دفاع م فرزاد

آرش در فضا  ادیفرو کرد. فر شیشده بود، فرزاد چاقو را در پهلو فیضع اریاش بس یقدرت بدن

ه ک ی. آرش در حالشدیتوسط شهرام خفه م غشیکه هر ج ییایمیرا لرزاند. س ایمیو تن س دیچیپ

 آمد؟ قطره یبر سر او م ییدوخت. حاال چه بال ایمینگاه نگرانش را به س د،یچیپ یبه خود م درد زا

 ...ایمیس یبرا ینگران یدرد! از رو ینه از رو دیگونه اش چک یرو یاشک داغ

 

 کنهیم هی*مرد که گر

 خورهیکه غصه م کوه

 هنوزم عاشقه  یعنی

 پره یلیدلش خ یعنی

 

که  یپاره شده ا یزد؛ پهلو یکه هر لحظه کندتر م یدرد ها به او حمله کردند، قلب یهمه  ایگو

 شد... نیسنگ شیرا بر زبان آورد و پلک ها ایمی! با درد نام سزدیخون از آن فواره م

 آرش هول کرد: یبسته شدن چشم ها دنیبا د ایمیس

 

 یبارون نیکه بحق هم یباهاش؟ خدا لعنتت کنه!اله یکرد کاریآشغال! چ یآرشششش؟؟ عوض-

 ... ادیکه م

 

 زدند: یصورتش شالق م یباران رو زیت یرا به سمت آسمان بلند کرد، قطره ها سرش
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از  ای! خداشمی! دارم تنها مدهیمنو؟ همه کسم  داره جون م ینیبیم ایصدامو؟ خدا یشنویم ایخدا-

 تروخدا!  ایمحوش کن... خدا نیامشب از رو زم نیهم ایکن... خدا لشیذل ایمسببش نگذر... خدا

 

حال خراب عشقش، خدا را به خودش  یباعث و بان ینابود یدختر چقدر درد داشت که برا نیا

 ...! دادیقسم م

 نیدر دلش انداخته بود. ا یترس ایمیس نیکرد. نفر یبا بهت به آرش از حال رفته نگاه م فرزاد

ود لب از خ ریها همراه با زجه بود... ز نینفر نیا بود! ایمیاز ته دل س نینفر نیکارساز بود! ا نینفر

 : دیپرس

 

 مرده؟؟؟ من کشتمش؟  من قاتلم؟-

 

 :دیرا کش شیترس و وحشت به سمت شهرام رفت و بازو با

 

 !میبر ایب-

 

 م؟یکن کاریدختره رو چ-

 

 زد: ادیفر تیبا عصبان فرزاد
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 نشده! دایپ یکس یولش کن تا سر و کله -

 

لرزان خود را به  ییبا قدم ها ایمیرا رها کرد و بهمراه فرزاد از آنجا فرار کردند. س ایمیس شهرام،

آشنا بود... آن  شیصحنه ها چقدر برا نیجسم غرق در خون آرش رساند و در کنارش زانو زد. ا

زد! مجددا سرش را  یشده بود! دست سرد آرش را در دست گرفت؛ نبضش نم ریتعب یخواب لعنت

 :دید کرد و زجه زنان نالآسمان بلن به

 

 !شمیبره من تنها م ایخدا... بهم برش گردون... خدا-

 

 کرد! یوقفه همچنان اعالم حضور م یباران ب و

 

*** 

 

به کوثری بود که خسته و بی حال روی تخت  بی هوش افتاده بود و یک دستش را دور  نگاهش

 کمر آرتین گذاشته بود تا نتواند تکان بخورد.

 را بست و کتش را از کمد خارج کرد، لباسش دکمه

آخرین بار به کوثر نگاه کرد و لبخندی روی لبانش نشست. این پسر،بازهم دیشب را به آنها  برای

 زهرکرده بود!
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دیدن چشم های باز نوزاد که با دقت  به اطرافش نگاه می کرد، با قدم هایی آرام به سمتش رفت  با

و او را از روی تخت بلند کرد و به هال برد تا کوثر از خواب بیدار نشود.وقتی نگاه پسرکش را روی 

 خود دید،پیشانی اش را به پیشانی او سایید و گفت:

 

 درسوخته! مامانت ،جون تو بدنش نمونده...دیشب خوب کلی بازی در اوردیا پ-

 

دهانش را به حالت لبخند باز کرد به طوری که لثه هایش معلوم شد ،آرمین با دیدن لبخند  آرتین

 فرزندش با ذوق خندید:

 

 ببند بچه پرو! برنامه هامونو بهم ریختی! االن من چجوری برم بیمارستان؟ شتوین-

 

شلوارش برد و آن را بیرون کشید.با دیدن نام آرش  ویبره گوشی اش دست در جیب باصدای

 آیکون سبز رنگ را برای پاسخ دادن به راست کشید:

 

 جانم داداش؟-

 

 محزون سیمیا او را متعجب کرد؛ صدای

 

 آقا آرمین؟-
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 سالم زن داداش؟خوب هستین؟مشکلی پیش اومده؟-

 

 تمام توانش را جمع کرد تا پاسخ سالم آرمین را بدهد: سمیا

 

 سالم.-

 

 از این نتوانست خود را کنترل کند و هق هق گریه سر داد: بیشتر

 

 توروخدا بیاید بیمارستان!-

 

 خطر برای آرمین به صدا در آمد: زنگ

 

 حال آرش بد شده؟کدوم بیمارستان؟ -

 

 تند و پشت هم اضافه کرد: سیمیا
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ی نمیدن،آرش حالش بیمارستان محل کارتون،توروخدا بیاین،اینجا جواب منو درست وحساب-

 خوب نیست،داره میمیره نمیزارن ببینمش...

 

 در حالی که آرتین را در بغل داشت با استرس از این طرف به آن طرف می رفت: آرمین

 

 اصال نگران نباش االن میام.-

 

 از قطع تماس به سمت اتاق خواب رفت: پس

 

 کوثر،کوثر...-

 

 چشمانش را با بی حالی باز کرد: کوثر

 

 خوابم میاد آرمین!من -

 

 به سمت تخت رفت و آرتین را روی دستانش گذاشت: آرمین

 

پاشو مواظب این بچه باش بیدارشده،ببین چی میگم آرش حالش بد شده دارم میرم -

 بیمارستان،حواست باشه ب مامانم چیزی نگی؟!



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 405 

 

 روی تخت نیم خیز شد؛: کوثر

 یا صاحب وحشت،باز چیشده؟-

 

 در حالی که کتش را به تن کرده بود،سوئیچ و گوشی اش را از روی میز آرایش برداشت؛: آرمین

 

 نمیدونم،فقط اینو میدونم حالش خوب نیست،سیمیا پشت تلفن هق هق می کرد!-

 

 بادستش بر روی ران پایش کوبید: کوثر

 

 خدا به خیر بگذرونه ،منم بیام؟!-

 

 نه،نه.خبرت میکنم خداحافظ-

 

*** 

پریشان راهروی بیمارستان را قدم میزد،زیرلب هردعایی بلد بود میخواند و چندین نذر و مضطرب

 کرد. گاهی از روی ناراحتی اشک هایش روان میشدند و گاهی از ته دل آه میکشید.

یادآوری حال خوشی که آرش دیشب برایش رقم زده بود از ناراحتی دست  روی دهانش  با

 گذاشت.
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 شد؟چرا فرزاد دقیقا روز تولدش در آن حال و هوای مناسب سر رسید؟شد که این شب خراب  چه

بالیی سر آرش می امد جواب خانواده اش را چه میداد؟مهم تر از همه جواب دلش را چه  اگر

 میداد؟بی آرش میتوانست دوام بیاورد؟

 

فس در قدم های تند آرمین اورا به سمت مخالف برگرداند،بادیدن چهره ی نگران آرمین، ن صدای

 سینه اش حبس شد؛چه باید میگفت؟

 چند قدمی با آرمین فاصله داشت که او به حرف امد: هنوز

 

 سالم چیشده باز؟-

 

خانواده ی آرش جریان حضور فرزاد در زندگی سیمیا را میدانستند منتهی به غیر از نفس و  تمام

 ارش کسی از مزاحمت های فرزاد خبرنداشت .

درحالی که دائما دست هایش را در هم قالب و باز میکرد،مختصر و مفید جریان دیشب را  سیمیا

برایش توضیح داد. حین توضیح به پهنا صورت اشک میریخت،یادآوری حال خراب آرش آزارش 

از جانب آرمین بود که نه از عمد بلکه از ناراحتی،  او و آن فرزاد لعنتی را  یمیداد،منتظر عصبانیت

 و لیچار ببندد که مسبب حال بد آرش بوده اند! بار هب

 حال اگر سیمیا نبود،فرزاد هم نبود،که آرش را به این حال بیندازد! بهر

خوب میدانست که آرش برای تک تک خانواده اش به گونه ای خاص عزیز است،درکمال  سیمیا

 تعجب آرمین دو دستش را باال آورد و او رابه آرامش دعوت کرد:
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صبحه! کی 9ب،آروم باش،آروووم....من االن میرم با دکترش صحبت میکنم، ساعتخیلی خو-

 اوردیش بیمارستان؟اصال چه جوری اوردیش!؟

 

 بینی اش را باال کشید؛ سیمیا

 

،تو اتاق عمل بوده قلبشو عمل کردن 6شب به کمک یه بنده خدایی رسوندمش بیمارستان، تا 12-

 ولی نگفتن نتیجش چی شده!

 هم گفتن......فقط بفقط

 

 گریه کلماتش را مقطع کرد: بازهم

 

 گفتن کلیه اشو...از دست داده..همش....تقصیرمنه...همــش...-

 

 کالفه دستی به پیشانی اش کشید: آرمین

 

 چرا شب خبرم نکردی؟-

 

 نخواستم اذیتتون کنم.-
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 ساعته تو بیمارستانی..9این چه حرفیه؟اذیت چی؟ تنهایی-

 بشین من برم با دکترش صحبت کنم.به صورتت هم نیست، رنگ

 

 منم میام!-

 

 شما بشین قول میدم هرچی گفت بهت بگم!-

 

*** 

 ازجداشدن از سیمیا به سمت ایستگاه پرستاری رفت: پس

 

 دکترشیفت شب کی بوده خانم احمدی؟-

 

 دکترسماوات ایشون قلب برادرتونو عمل کردن.-

 

 شیفت تحویل داده؟-

 

 نه تا نیم ساعت دیگه میرن،االن تو اتاقشونن.-
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*** 

 

 ببین آرمین من االن نمیدونم دقیقا چی باید بگم؟-

 

 همه چیز رو...-

 

خوب برادرت وضعیت خوبی نداره!در اثر ضربه چاقو کلیشو از دستت داده ،از طرفی وضع قلبشم -

 خیلی خوب نیست!

 

 چشمهایش را روی هم فشرد: آرمین

 

 بگو چیشده داریوش؟دقیقا بهم -

 

 دست هایش را درهم قالب کرد و کمی از پشت میز به جلو مایل شد: داریوش

 

ببین آرمین ،انگار آرش حین درگیری  دچار انفارکتوس یاهمون حمله قلبی شده،منتها یکم دیر -

رسونده شده بیمارستان!من همه ی تالشمو کردم االن چیزی نمیتونم بگم،اصال معلوم نیس کی 

 بستریه! توکلتون به خدا باشه!ccuبهوش میاد! فعال تو
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 نگشت سبابه وشصتش آنهارا فشرد:که خستگی چشمانش قرمزشده بود با ا آرمین

 

 خدایا حاال چکار کنم؟-

 

 اروم باش ارمین چه زود جا زدی؟-

 

 بی توجه به حرف داریوش التماس گونه گفت: آرمین

 داریوش اجازه بده زنش ببینتش!-

 

 بخش مراقبت های ویژه مالقات ممنوعن!   مارانیتو که میدونی ب-

 

 ی کن!خواهش میکنم،دل تو دلش نیست،یه کار-

 

*** 

 بادیدن آرمین که با درنگ قدم بر میداشت به سویش قدم تند کرد: سیمیا

 

 خب چیشد؟چی گفت؟-
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 بی توجه به سوال سیمیا گفت: آرمین

 

 باهاش صحبت کردم بری ببینیش!-

 

 نادری روی لبان سیمیا جا گرفت؛ لبخند

 

 واقعا؟!-

 

 اره،فقط زود بیا بیرون!-

 

دنبال پرستار بیمارستان یکی یکی تخت هایی را که به کمک پرده از هم جدا شده بودند را می  به

 گذراند.  پرستار مقابل یکی از تخت ها ایستاد و با دست اشاره ای به داخل کرد؛:

 

 !قهیدق 5فقط -

 

خت تبا تردید سری تکان داد و درحالی که پاهایش را از ترس روی زمین میکشید به سمت  سیمیا

آرش جلو رفت،میترسید از اینکه ارش را در شرایط بدی ببیند و جا بزند،سرش را به زیر انداخت و 
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جلوتر رفت به نزدیک تخت که رسید سر بلند کرد،زودتر از انچه که فکر میکرد چشمانش لبالب 

 اشک شد. زا

ارش با نیم تنه ی برهنه ای که باندپیچی شده بود و دستگاها و لوله هایی که به بدن و  دیدن

دهانش وصل بود او را بی طاقت تر کرد،بخیه ای که روی ابروی راستش زده بودند و صورت 

 کبودش پرده ی اشک سیمیا را پاره کرد.

به سمت قفسه ی دستش را روی دهانش گذاشت تا صدای هق هق اش بلند نشود،نگاهش  دو

سینه ی آرش کشیده شد که حاال توسط دستگاه از اکسیژن پر و خالی میشد! دست آرش را در 

 دست گرفت:

 

آرش...آرشم؟ همش تقصیرمنه که تو االن تو عذابی، ببخش منو عزیزم،کاش میمردم و تو رو تو -

تحمل کنم،،میفتم  این حال نمیدیدم ...آرش تورو خدا زود بلند شو...من قول نمیدم که بتونم

 میمیرما!آرشـــــ مرگ سیمیا تنهام نزار...من بدون تو چکارکنم اخه؟

 

 ...یدیم یزندگ یبرا گهیفرصت د هیما  ی*بگو به هر دو تا

 ...یدیخسته گرفتمو تو فهم یصدا نیکه حال و روز ا بگو

 

لبان آرش دوخت را به دستان آرش نزدیک کرد و بوسه ای رو آنها زد،سپس نگاهش را به  لبانش

 که لوله ای از آن بیرون زدن بود زیرلب زمزمه کرد:

 

 من راضی،تو راضی،لوله ناراضی!-
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 را به طرفین تکون داد: سرش

 

 میبینی آرش؟همیشه یه مزاحم هست که حال خوبمونو خراب کنه!-

 

*** 

روی  روزی که هیچ تغییری در روند درمان آرش ایجاد نکرده بود،سیمیا5روز گذشته بود،5

سال طول 5روز برایش قدر5صندلی انتظاربیمارستان با حالی پکر و داغون نشسته بود، این

 کشیده بود. قامت آشنای آرمین در روپوش پزشکی جلوی چشمانش نقش گرفت:

 

 سیمیا؟-

 

روز آنقدر کم حرف وساکت شده بود که بیشتر از آرش برای او نگران بودند،آرمین نزدیک 5این در

 ترین صندلی به او را برای نشستن انتخاب کرد:

 

 نمیخوای بری خونه؟-

 

 به نشانه ی منفی سری تکان داد،آرمین دستی بر دهانش کشید: سیمیا

 

 وباره میایی!روزه یه بند اینجایی!برو خونه یه استراحت کن د5-
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 لب بازکرد: سیمیا

 

 من و آرش باهم از در بیمارستان بیرون میریم!-

 

 انگشتانش را در هم قالب کرد: آرمین

 

 نفس زنگ زده توراهه بیمارستانه.. داره میاد دنبال تو...خواهش میکنم بخاطر آرش!-

 

 دستش را باال آورد: سیمیا

 

از کل این بیمارستان یه صندلی میخوام نزدیک اصرار نکن آرمین،من از جام تکون نمیخورم!-

 بخش مراقبت های ویژه !چیز زیادیه؟

 

 گفتم؟ یزیچ نیمن همچ-

 

 نیو آرم ایمیتند و شتابان دکتر سماوات و سه پرستار کالم آنها را قطع کرد. س یقدم ها یصدا

ه توجه ب یب ایمیبه داخل بخش رفت. س دیبگو یزیبدون آنکه چ وشیهر دو از جا بلند شدند. دار

خواست داخل نرود، وارد بخش شد و خود را به تخت آرش رساند.  یکه از او م نیاصرار آرم
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و  اددیبه پرستاران م یتند تند دستورات وشی. دارشدیدکتر و آرش رد و بدل م نینگاهش دائم ب

مقابلش  یبه صحنه  یو با نگران وستیپ ایمیبه س زین نیکرد. آرم یم میخود دستگاه شوک را تنظ

 کند... دایانحنا پ یکم دیشد. نگاه هر دو به خط صاف دستگاه بود و منتظر آنکه شا رهیخ

 

 خسته شد دنشی*قلب من از تپ

 معکوس مرد یبا ضربه ها نبضم

 خوابش گرفت یمن از خستگ قلب

 مرد... وسیو ما دیدل نا ام نیا

 

حمله کند! دکتر و پرستاران  ایمیبه س کبارهیروز به  5 نینبود آرش سبب شد تا تمام ضعف ا ترس

 از حال رفت.. ایمیآرش بودند که س یایهمچنان مشغول اح

 

*** 

 محزون نفس در گوشش پیچید: صدای

 

 آرمین حاال بهش چطوری بگیم؟-

 

 نمیدونم نفس،نمیدونم!-
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 خب حاال بیا اشکاتو پاک کن،جای اینکه من گریه کنم تو گریه میکنی؟-

 

 ین به گوشش رسید:فین فین آرم صدای

 

 توام تو خودت نریز،بگیر گریه کن که بدبخت شدیم!-

 

 هایش را به زحمت از هم باز کرد،آرمین و نفس هر دو متوجه اش شدند. پلک

 دستان سیمیا را در دستانش گرفت: نفس

 

 خوبی خواهری؟!-

 

 را در یک اسم خالصه کرد؛: سوالش

 

 آرش؟-

 

 روی برگرداند و از اتاق خارج شد،نفس دستی بر پیشانی اش کشید: آرمین

 

 خوبه!-
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 یدروغ نگو نفس،خودم شنیدم آرمین داشت گریه میکرد میگفت بدبخت شدیم تو گفتی چطور-

 بهش بگیم؟بهم بگو نفـــــــــس؟آرش چیشده؟؟

 

 هر دو دوستش را روی صورت کشید: نفس

 

 رفت کما!-

 

سطل آب یخی روی سیمیا خالی کردند،خیره به نقطه ای از دیوار قطره های اشک روی  گویا

صورتش هجوم اوردند، نفس که خودعلت خشکی چشمه های  جوشانش را نمیدانست باحرص از 

 اتاق خارج شد،با خارج شدنش مصطفی به سمتش رفت:

 

 نفس ! خوبی؟؟-

 

یتونم گریه کنم! سرم درد میکنه ، دارم میترکم از تو دارم میسوزم مصطفی! ولی نمیدونم چرا نم-

 از ناراحتی! 

 

 با نگرانی نگاهش کرد: مصطفی
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 ساعته سرپایی..8بریم خونه یکم استراحت کن!-

 

 

 

با تامل به سمت آرمین قدم برمیداشت که سرش را بر روی دیوار گذاشته بود و شانه هایش  کیان

 رمین سربلند کرد:میلرزید. دستش که روی شانه ی ارمین نشست ا

 

آرمین بسه دیگه از ظهر داری گریه میکنی!یکم قوی باش،یه نگاه به کوثر بکن با دیدن تو یه -

 گوشه بغ کرده،تو حالت خوب نباشه،کوثر حالش بد میشه.

 حالش بد بشه،آرتین اذییت میشه! قوی باش پسر،چه زود ناامید شدی؟ کوثر

 

 های اشک آرمین مجددا جوشید: چشمه

 

ان میدونی آرش رفته کما یعنی چی؟فقط بخاطر اینکه دیر به احیا جواب داده !یعنی  اکسیژن کی-

 به مغزش نرسیده!کم کمش یه اسیب غیرقابل برگشته،نهایتشم...نهایتشم میشه مرگ مغزی!

 

 سر به تاسف تکان داد وبینی اش را باال کشید: کیان

 

 سیمیا فهمید؟-
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 حتما نفس بهش گفته!-

 

 حال خاله چطوره؟-

 

تعریفی نداره نه چیزی میخوره نه حرفی میزنه،فقط نگاهش به قاب عکس خانوادگیمونه!همون -

عکسی که رها ازمون گرفته،فقط داره به چهره ی آرش نگاه میکنه،هر از گاهی یه آهی میکشه که 

 جیگرمونو خون میکنه!

 

 به آن دو نزدیک شد و رو به آرمین گفت: مصطفی

 

من نگران نفسم!از وقتی اومده دیده آرش رفته تو کما،یه قطره اشک هم نریخته،بریزه تو  آرمین-

 خودش نفسش میگیره!

 

 نگاهی به نفس انداخت که بغ کرده کنار کوثر نشسته بود،آرمین رو به سمت کیان کرد: آرمین

 

 جا،منم با مصطفیکیان داداش، رها و کوثر و ببر خونه ی ما،آرتین پیش خاله پروینه،ببرشون اون-

 برم سراغ نفس ببینم چکار میشه بکنم؟
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 ای گفت و به سمت رها و کوثر رفت. 'خیالت راحت باشه' کیان

 

 با نگرانی بازوی آرمین را گرفت: مصطفی

 

آرمین ببخشید که اینو میگم، ولی القل یکی بزن تو گوشش بزار چند تا جیغ بکشه! خیلی -

 نگرانشم...

 

 ه ی نگران مصطفی انداخت:نگاهی به چهر آرمین

 

نگران نباش نفس از بچگی همینطوری بوده،از چیزی خیلی ناراحت باشه راه گریش سد -

 میشه،باید با حرف وا دارش کنم گریه کنه،فقط بریم تو ماشین،چون جیغ جیغش زیاده!

 

 با بغض سری تکان داد. مصطفی

پس از سفارش سیمیا به ایستگاه پرستاری،به سمت نفس رفت و او را از جا بلند کرد و به  آرمین

 همراه مصطفی به سمت پارکینگ بیمارستان رفتند...

 

*** 

 یدرب را بست و رو به سمت مصطف نیجا گرفت،  آرم نیعقب ماش یاز آنکه نفس در صندل پس

 گفت:
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 خورده؟ یزیح چواسش. از صب ریبگ یزیچ یا وهیآبم هیبرو -

 

 تکان داد: یبود، سر نیکه نگاهش به داخل ماش یمصطف

 

 به زور من چند قاشق خورده!-

 

 را در صندوق عقب گذاشت: فشیک نیآرم

 

 !کنمیم کاریچ نمیخوب،  برو بب یلیخ-

 

را باز کرد و داخل نشست. نفس بدون  نیدرب قسمت شاگرد ماش نیآرم ،یاز رفتن مصطف پس

 :دیکش شیبه موها یدست نیشده بود. آرم رهیخ نیاز کف ماش یبزند به نقطه ا یآنکه حرف

 

 طرفا؟ نیا یشناسیخوب م یفست فود-

 

 چطور؟-
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 !گهید میخب شام بخور  کار؟یچ خوانیفست فود م-

 

 داد: یمقنعه اش برد و گردنش را مالش ریدستش را به ز نفس

 

 نیباشه تو ا چیساندو تزایپ دیحتما با !گهید نیبخور یزیچ یکیک هیشمام  شناسم،یمن نم-

 ط؟یشرا

 

 :دیتفاوت پرس یب نیآرم

 

 چشه؟ طیمگه شرا-

 

 :دیکش نیجلو، به سمت آرم یدو صندل نیچشمانش را گرد کرد و خود را از ب نفس

 

 شیساعت پ هی! خود تو تا زنهیدست و پا م یمرگ و زندگ نیچشه؟ آرش داره ب طمونیشرا-

 !یکرد یول نم یآبغوره گرفته بود

 

 گه! ینم نویا افتیکنه! ق ینم یباشه واسه تو که فرق یهر چ طمونیشرا-

 

  ن؟یآرم یگیم یدار یچشه؟ چ افمیق-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 423 

 

کالم باعث رنجش خواهرش شود  شیخواست با ن ینم زیکالفه چشمانش را بست، خود ن نیآرم

 نداشت!: یچاره ا یول

 

ه ب ینیشیگوشه م هیبعد تو فقط  رهیمیقطره اشک! تو چت شده نفس؟ آرش داره م هیاز  غیدر-

 !یآرش رو دوست داشته باش کنمیرفتارت دارم شک م نی! با ایکنینگاه م واریدر و د

 

را  نیدر ماش یمصطف نیح نیکرد. در هم ینگاه م نیبه آرم رهیخ رهیبهت زده و متعجب خ نفس

خشک نفس انداخت. پس  یو گونه ها نیسرد و خشک آرم یچهره  به یباز کرد و سوار شد. نگاه

 شیدر پ یرا روشن کرد و بدون آنکه مقصد نیحرف ماش یکند! ب یهم نتوانسته بود کار نیآرم

 یرو یاز ناراحت زین یبود و مصطف رونیب ابانیبه خ نیراند. نگاه آرم یها م ابانیخ درداشته باشد 

نفس،  غیج یکردند که با صدا یم ریس یگرید یفرمان ضرب گرفته بود. هر دو مرد در حال و هوا

 شد و در عقب ادهیپ نیبه سرعت از ماش نیترمز کرد و آرم ابانیاز خ یگوشه ا اریاخت یب یمصطف

 :ختیریصورت اشک م یزد به پهنا یخودش حرف م یرا باز کرد. نفس همانطور که برا

 

 کهیبال رو سرت آورد...گور به گور شه!  ت نیکه ا یشه اون لیذل یبرات...اله رمیاشم بمآرش... داد-

شد؟ داداش من گناه داره... داداشم تازه دوماده... من دوسش  ینجوریآخه چرا ا ایشه...خدا کهیت

 دارم! 

 

 اش را چنگ زد، به نفس نفس زدن افتاد: قهیاش گذاشت و  نهیس یراستش را رو دست
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 ی...بیلی...دوسش ندارم...خی...بگادی...چطو...ر...دلت...منیآرم-

 ...من...داداشم...رهی...من...جونم...واسه...آرش...میرحم

 

 با بغض دو دستش را باال آورد: نیآرم

 

 ! بسه!یشد یخال گهی... بسه، بسه دیکن هیمن غلط کردم، نفس آروم باش... اونا رو گفتم گر-

 

 آورد: نییرا گرفت و پا نیاز دستان آرم یکیکرده اش  خیبا دستان  نفس

 

 ...کنم...کمه...کم!هیمن... تا صبحم...گر-

 

 نبض گردن نفس گذاشت : یانگشت رو نیآرم

 

 ؟یخی نقدریتو چرا ا-

 

 منظره بود، کرد: نیتماشاگر ا یکه با ناراحت یرو به مصطف سپس

 

 فشارش افتاده! ارش،یهست برو ب یسرم قند هی فمیتو ک یمصطف-
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 را چنگ زد: نیبا ترس لباس آرم نفس

 

 مامان! شیخوام، منو ببر خونه. پ ینم یچیمن ه-

 

مشغول  عیسر نیرفت. آرم نیکه سرم و ست آن را به دست داشت به سمت آرم یدر حال یمصطف

 لب غر زد: ریسرهم کردن سرم شد و ز

 

 که اونم شد!نشه!  دیکه نبا یتا اون میزد هیو کنا شیهمه ن نیا-

 

 بعد بلند تر اضافه کرد: و

 

 !خورهیم ادینفس تکون ز ر،یدستشو بگ یمصطف-

 

 آخه! ادیپشت دست دردش م ن،یدستش بزن آرم یخب از رو-

 

 از پشت دستش بزنم. دیخانم رگ نداره، با نینگران نباش مجنون! ا-
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و  نیو داد راه انداخت، آرم غیج یسرم را وصل کرد و نفس بابت آن کل نیاز آنکه آرم پس

د تا رفتن مارستانیدر سکوت کامل نشستند و سپس مجددا به سمت ب یمدت ن،یدر ماش یمصطف

 را وادار کنند به خانه برگردد. ایمیس

 

*** 

 ؟یخواهر ایمیس-

 

 مغموم و گرفته سر بلند کرد: ایمیس

 

 ؟یبرگشت ؟چرایمگه نرفته بود-

 

 اومدم تو رو هم ببرم.-

 

 !امیمن که گفتم نم-

 

خون! فردا هم که مامان  ی! چشات شده دو تا کاسه یینجایبند ا هیروزه  5دلم،  زیکه عز شهینم-

 ! یستیوا یتونیاصال نم ینجوریآرش غذا بده، ا یواسه برگشتن سالمت خوادیم

 

 از آرش جدا شم! تونمینفس اصرار نکن، من نم-
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 ؟یتو... تو از قبل از ازدواجتون آرش رو دوست داشت ؟یعاشق آرش شد نهمهیا ی...؟ تو کایمیس-

 

بود که با پر شدن چشمانش هم، پلک  ختهیروز اشک ر 5 نیبغض کرد. آنقدر در تمام ا ایمیس

 سوخت: یم شیها

 

 چرا؟ یدونیمغرور بودم م یعاشق آدم ها شهی*هم-

 

 کرد: یدردودل م دیدختر با نیگوش سپرد، ا ایمیس یبا دقت به حرف ها نفس

 

! نهیشیبه دل م بیعج گنیم یوقت یواسشون سخته! ول یلی*چون گفتن دوست دارم خ-

 چرا؟ یدونیم

 

 گونه اش نشستند: یداغ اشک رو قطرات

 

واسه  یچون مطمئن ست،یکالمش ن کهیت یاز سر عادت نگفته، چون مطمئن ی*چون مطمئن-

 واقعا دوست داره... یعنیدوست دارم...  گهیم یوقت یگفتنش پا رو غرورش گذاشته...چون مطمئن

 

 رفت و سر او را در آغوش گرفت: ایمیبه سمت س سیخ یبا گونه ها نفس
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بدنم  ینفس! آرش همون شب گفت دوستم داره... گفت عاشقمه... تازه داشتم با تمام سلول ها-

بال رو سر آرشم  نیمنه... منم که ا ری!  همش تقصدیکردم که فرزاد سررس یرو حس م یخوشبخت

 آوردم...

 

 سر خود را از آغوش نفس جدا کرد و التماس گونه گفت: سپس

 

 .نمشیبب خوامیم-

 

 مرطوب او نهاد: یگونه  یرو یبوسه ا نفس

 

 ...فعال ممنوع المالقاته! شهیفقط از پشت ش-

 

 از جا بلند شد: ایمیس

 

 ...نمشیاز هر جا... فقط بب-

 

 

*** 
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 اش یزندگ یثابت بود که به قول خودش همه  یتخت یهش تنها روو نگا ستادهیا شهیش پشت

صورت آرش  یرو شه،یش یدور انگشتش را نوازش گونه، از رو یبود. از فاصله  دهیآن خواب یرو

 ...دیکش

 

 تا ته قصه  دونمی*م

 نهیدر کم ییجدا

 نهیبده حرف من هم دیبه من ام تو

  کهیشوم نبودنو نزد یلحظه  دونمیم

 کهیچه تار ایدن نیبده تا ندونم ا دیام

 ...کهیتار

 

 دیبا یو بدون یسخته با من باش دونمیم

 دیشا یو تنها شم نگو نتون یبر

 رهیگیاز هجوم عشق من دلت م یگ ینم

 رهیبدونم و دل از غصه بم یترس یم

 ...رهیمیم

 

 ام شهیسنگو منم از جنس ش سرنوشت

 شمیم یمهم نباشه بعد از تو چ برات
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 رمیبده آرامش بگ دیبه من ام تو

 ...رمیتا راحت بم یمن راحت یب بگو

 

 (یاحقی)محسن 

 

 یپدرش لبخند تلخ دنیخارج کرد. با د الیشانه اش قالب شد او را از فکر و خ یکه رو یدست

 لبانش نشست: یرو

 

 ؟ینیبب گهیبار د هیدخترتو  یبدبخت یبابا؟ اومد یاومد-

 

 به آرش چشم دوخت: شهیکالفه از پشت ش منصور

 

 ا؟یمیدفعه س هیشد  یچ-

 

 انداخت و با بغض ادامه داد: ریسرش را به ز ایمیس

 

خوام قلبم بزنه...چه برسه به  ی... منم نمفینامرد و کث یایدن نی...حق داره... تو ایقلب ستیا-

 زاره،یفرزاد راحتمون نم دونستمیمثل من سوخت!  من که م یاقتیل یآدم ب یآرش. .. که به پا
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به  موآد هی یکردم بابا... بخاطر دل خودم...زندگ یکردم... من خودخواه یبا آرش ازدواج م دینبا

 تونم خودمو ببخشم بابا... یکه آرامش حقشه... من نم یخطر انداختم... کس

 

سبب شود تا پرستار  شیدهان گرفت تا مبادا صدا یاش که بلند شد، دو دست بر رو هیهق گر هق

با  د،یکند! منصور که حال زار دخترش را د شتریکه هست ب ینیاو و آرش را از ا تیب یفاصله 

نشست  یصندل یرو ایمیکرد، پس از آنکه س ییبخش راهنما یها یدست او را به سمت صندل

 :دیچیپدرش اندرز گونه در گوشش پ یکرد. صدا ریدستش اس ود نیسرش را ب

 

 *عاشق شدن مثل زلزس...-

 !یشتریر 10 یزلزله  هی

 ...ستیمهم ن یچقدر محکم و سر سخت نکهیا

 ...یریخرابه شدن رو بپذ دیبا یعاشق که شد ،یکه هست یو هرچ یک هر

 ...یریرو بپذ ی...دم نزدن و صبوردنیکش درد

 خرابه ساخت... هیو عشق ازت  یکه شد عاشق

 دوباره ساخته شدن... یو تمنا یمونیم تو

 ...یشیدوباره ساخته م یخوش شانس باش اگه

 تولد دوباره!  مثل

 زلزله عشق... یشگیهم یبا پسلرزه ها دیآدم جد هیبه  یشیم لیتبد

 ترس از دست دادنش... شهیهم
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 ترس رفتنش... شهیهم

 پسلرزه ها رو... نیبا ا یزندگ یریادبگی دیتو با و

 ...آره

 اس بابا... هیبا درد همسا شهیهم عشق

 ازت نمونده! یچیه ،یینجایبند ا هیروزه  5خونه،  میهم پاشو بر حاال

 

 مخالفت سرش را تکان داد. یبه نشانه  ایمیس

 

 یخونه ول یبهم گفت چند بار ازت خواسته بر نیآرم ا؟یمیس یتو چرا حرف گوش نکن شد-

 !یگوش نکرد

 

 مونه؟یآرش م شیپ یمن برم، ک-

 

 به چشمان قرمز دخترش انداخت: ینگاه منصور

 

 کنه! یبحال آرش نم یفرق چینبودن ما ه ایبودن -

 

 !ادیبدش م یینه! آرش از تنها-
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 فهمه! ینم یزیبابا جون، آرش که االن چ-

 

 !فهمنیم ییکما مارانیب فهمه،یرو م زیآرش همه چ-

 

 نیتو ماش دیو حم مایننداز بابا! س نیمنو زم یرو گهیبمونه خوبه؟؟ د ششیپ نیآرم گمیم-

استراحت کن دوباره برگرد...  هی ر،یدوش بگ هیمنتظرمون هستن. با اونا اومدم دنبالت.  برگرد و 

 .یسرحال باش دیخواد غذا بده با یفردا هم که انگار مادرشوهرت م

 

 شرط! هیبه -

 

 ؟یچ-

 

 خونه خودم! رمیم-

 

 خونه تو. میریباشه، م-

 

 تنها باشم! خوامینه بابا! م-
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 آخه...-

 

 حرف پدرش را قطع کرد: یحوصلگ یبحث خسته بود با ب یه از ادامه ک ایمیس

 

 خودمو آرش تنها! یخونه  ایآرش،  شیپ مارستانیب ایببخش بابا، -

 

 قبول کرد. یلیم یجز موافقت نداشت با ب یکه چاره ا منصور

 

*** 

تخت بودند. به  یکه آرش آن شب از تنش کنده بود، هنوز رو یی. لباس هاستادیدرب اتاق ا یجلو

 که از روز ییغذا یقابلمه ها دنیکند.  با د دایسردردش پ یبرا یسمت آشپزخانه رفت تا مسکن

 طیشرا ی. انگار همه دیاش کش یشانیبر پ یگاز مانده بود، چشمانش را بست و دست یتولدش رو

خورشت  یدست هم داده بودند تا نبود آرش را بر فرق سرش بکوبند! به سمت قابلمه  بهدست 

مانده بود و  یمعمول یروز در دما 5! دادیهم م دیداد، نبا ینم یخوب یرفت و در آن را برداشت. بو

 یم دیخورشت را فقط بخاطر آرش پخته بود، شا نیخوردن شده بود! بخاطر آورد ا رقابلیغ

 ادیبه  شینه، برا ایهست که تولدش است  ادشیدانست آرش  یهرچند که نم بخواست آن ش

 گذاشت.  نکیکرد و قابلمه ها را داخل س یباشد. غذا ها را در سطل آشغال خال یماندن

سرش را  ینیچانه برد و سنگ ریآن قرار داد، دست به ز یسمت اپن رفت و دو آرنجش را رو به

دوست داشت. حاال  یلیاز آنها انداخته بود را خ یکه رها در آن ظهر برف یآنها انداخت. عکس یرو

آرش به  یلب ها گرید کباری. در دل آرزو کرد فقط کاش دیفهم یحرکات آرش را م یمعنا قیعم

عکس ها در قلبش  نیلباس به اتاق خواب برگشت . چرا ا ضیتعو یاز هم باز شوند. برا یدلبخن

کرد که  یدر دل هزاران بار آرزو م دید یکردند؟ هر بار که عکس آرش و خود را م یخنجر فرو م
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 رونیو آرشش سالم بود. دفتر خاطرات دوران تجردش را از کشو ب گشتیه عقب برمکاش زمان ب

 نیاول زیاش...! امشب ن یقرار یب یاش بود، دفتر روزها یدلتنگ یدفتر روزها فتر،د نی. ادیکش

 رساند!  یصبح م یدیشب را به سپ یاهیخانه س نیبدون حضور آرش، در ا دیبود که با یشب

لب  ریشد. ز رهیاش خ یقبل از آن به صورت آرش در عکس سر مجلس یبه دست گرفت ول قلم

 پرغصه زمزمه کرد:

 

 جان جهان من! نبود تو...نبود من!-

 

 یم یکس یبرا شیها یکرد. از دلتنگ یم فیو دست، خط پشت خط رد دادیبه دست فرمان م مغز

 نه؟ ایآنها را بخواند  کندیفرصت م ایدانست آ ینوشت که نم

 

 کردم، هیهرشب دوباره برات گر *امشبم مثل

 کردم... هیگر 

 ...گردمیبرم یبگ یبدون دیکردم که شا هیگر 

 

 واریزل زدم مثل هر شب به عکست رو د امشبم

 کردم... هیگر

 سردم یتو دستا یریبگ دیکردم که شا هیگر
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 تنهام یلیخ ایب ییکجا

  امیدن کهیکه تار ییکجا

 نامه هی سمینویم برات

 که غم تو چشامه  ییکجا

 قرارم یکه من ب ییکجا

 که طاقت ندارم ییکجا

 یبسه دور ایب ییکجا

 ؟یچجور یتونست یجور چه

 

 سمینو ینامه برات م هیمثل هرشب  امشبم

 ...سمینو یم

 سمیخون بشه چشم خ خوامیم سمینو یم 

 

 پر شده، کاغذ از اسمت  امشبم

 اشک چشمم از

 ...سمینو یم

 باورت شه  خوامیم سمینو یم

 ...زمیعز وونمید
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 تنهام یلیخ ایب ییکجا

  امیدن کهیکه تار ییکجا

 نامه هی سمینو یم برات

 که غم تو چشامه ییکجا

 قرارم یکه من ب ییکجا

 که طاقت ندارم ییکجا

 یبسه دور ایب ییکجا

 ؟یچجور یتونست یچجور

 

 (ییپاشا یمرتض _ یی)کجا

 

*** 

دفتر خوابش برده بود. سربلند کرد و  یزنگ در چشمانش را باز کرد. شب همانجا رو یصدا با

و  دیکف سرش کش یرا رو شیمجددا به صدا در آمد. ناخن ها فونیداد. آ یچشمانش را مالش

د. بود تعجب کر ستادهیپشت در ا ییکه به تنها انیک دنیرفت. با د فونیکرد، به سمت آ یپوف

ا ر فونیآ دیخانه دل بکند! با ترد نیهم که شده از ا یستیبودند تا در رودروا رستادهحتما او را ف

 برداشت:
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 .انیسالم آقا ک-

 

 داشتم اجازه هست؟ یکیکار کوچ هیخانم.  ایمیسالم س-

 

 را باال انداخت: ابروانش

 

 . دییبفرما کنمیخواهش م-

 

بپوشد. سپس به سمت در  یدر بازکن را فشرد. با سرعت نور به اتاق رفت تا لباس مناسب دکمه

 از آن خارج شد و به سمتش آمد: انیماند. آسانسور که باز شد، ک انیرفت و منتظر ک یورود

 

 سالم!-

 

 !کنمیخواهش م دییسالم بفرما-

 

 به دیبگو یزیداخل شد و بدون آنکه چ شیپس از درآوردن کفش ها انیدر کنار رفت، ک یجلو از

ه ب زین ایمیاز آنها نشست. س یکی یرفت، پس از در آوردن کتش رو ییرایسمت کاناپه وسط پذ

 سبب شد تا به سمتش برگردد: انیک یبه آشپزخانه رفت. صدا یجهت آوردن شربت

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 439 

 خورم ممنون.  ینم یزیمن چ-

 

 کنم که! ینم یکار کنمیخواهش م-

 

  د؟ینیبش دییایب شهیخورم، کارتون دارم. م ینم یزیواقعا چ-

 

که  یمبل تک نفره ا یداشت؟ رو یبا او چه کار انیشد. ک جادیذهنش هزاران عالمت سوال ا در

 بالفاصله شروع به صحبت کرد: انیجا گرفت، ک

 

عروس و داماد اومده بود، مشغول عکس گرفتن از اونها  هیمنتها واسه آتل امیخواستم با رها ب یم-

 شد.

 

پسر خوب و  شناخت،یم یرا تا حدود انیرا آرام کرد. ک ایمیس یاو تا حدود یجمله  نیهم دیشا

اعتماد نکند چه برسد به  زیزمانه به او ثابت کرده بود که به چشمانش ن یبود ول یقابل اعتماد

 همسرش! یپسرخاله 

 

 اد:ادامه د انیک

 

خونشون. تو  کینزد مارستانیب میخوب نبود. منم اونجا بودم. برد ادیرها ز یحال بابا شبید-

 !دمید یزیاونجا چ میبخش اورژانس که رفت
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 ضرب گرفته بود. نیزم یرو شیبا پا انیو ک دادیگوش م انیک یبا دقت به حرف ها ایمیس

 

 ن؟یدید یچ-

 

 : دیاش کش یشانیپ ینوک انگشتش را به رو انیک

 

 فرزاد رو!-

 

 جا خورد، چشمانش از حد معمول گشاد تر شد: ایمیس

 

گردن؟ چرا  یچقدره که دنبالش م نیدونست یمگه نم ن؟یرو خبر نکرد سیفرزاد؟ پس چرا پل-

 ؟نینگفت سیآخه چرا به پل انیبال رو سر آرش آورده،  آقا ک نیا یدر بره؟ اون لعنت نیگذاشت

 

 پاسخ داد: یبه آرام انیکه تمام شد، ک ایمیوقفه س یب سواالت

 

 خوره! ینم سیفرزاد به درد پل-
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 ان؟یآقا ک نیبگ نیخوایم یچ-

 

 انداخت: ایمیبه چشمان پر از سوال س یمبل داد و نگاه یاش را به پشت هیتک انیک

 

 کردن! یم اشیکه داشتن اح دمید یفرزاد رو در حال شبید-

 

 خواست تا ادامه دهد: انیشوکه شده بود با تکان دادن سرش از ک یکه حساب ایمیس

 

 مرد!-

 

 را متعجب کرد: انیک ایمیبلند س یصدا

 

 خودش بوده؟ یفرزاد مرد؟ واقعا مرده؟ شما مطمئن  ؟یچـــــــ-

 

 تکان داد: یسر دییبه تا انیک

 

. چند تا دختر و پسر جوون هم بودن که دمیاتاق د ی شهیآره مطمئنم، صورتشو از پشت ش-

 یول ستنین یدرست یمعلوم بود آدمها افشونیاز ق زدن،یکردن و تو سر و صورتشون م یم هیگر

 ! زدنیاسم فرزاد رو صدا م یهاشون ه هیگر نیب
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 و شک زمرمه کرد: دیشوم فرزاد رفت. با ترد یها یبه مهمان ایمیس ذهن

 

 اوردوز؟؟-

 

سانند ر یم مارستانیبه ب یرا از پارت یفرد یوقت ینه ول ایدانست فرزاد معتاد است  ینم نکهیا با

 است! نیهم رسدیکه به ذهن م یکلمه ا نیاول

 

 مکث از هم باز کرد: یرا بست و پس از کم شیپلک ها انیک

 

 !ستین دیبع-

 

 قالب کرد: نهیس یدستانش را رو سپس

 

 نیاز ا شتریب ن،یانه خانم و همه در حق بدبختش کردکه شما و نفس و پرو ییها نیبا اون نفر-

 رفت! یانتظار نم

 

 در سرش تکرار شد: شیضجه ها یصدا
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 ای! خداشمی! دارم تنها مدهیمنو؟ همه کسم داره جون م ینیبیم ایصدامو؟ خدا یشنویم ایخدا "

 "تروخدا! ایمحوش کن! خدا نیامشب از رو زم نیهم ایکن...خدا لشیذل ایاز مسببش نگذر... خدا

 

 خورد او را به زمان حال برگرداند: یصورتش تکان م یکه جلو یدست

 

 خانم؟ ایمیس دییکجا-

 

 :زدیخودش حرف م یلب برا ریز

 

 دیبه آرش بگم...با دیکنه...کابوسم تموم شد! با دمیکه تهد ستین یکس گهیفرزاد مرد...مرده...د-

 !که به قصد مردن زدش خودش جلوتر مرد یبهش بگم کس

 

ا از ج ایمیس کبارهیکرد، به  یشد با تعحب به او نگاه م ینم ایمیس یکه متوجه زمزمه ها انیک

 برخاست:

 

 به آرش بگم! دیبا-

 

 از جا بلند شد: زین انیک
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خواد غذا بده،  یآرش م یرفته، خاله پروانه امروز واسه شفا ادتونی نکهیخانم؟ مثل ا ایمیکجا س-

 فرزاد مرده! میدونیدر واقع من مثال اومدم دنبال شما! االنم فقط منو شما م

 

 !امیمنم خودم م دی. و گرنه شما برنیندار یالبته اگه کار مارستان؟یب میاول بر شهینم-

 

 مبل برداشت: یکتش را از رو انیک

 

 !بعد هم خونه خاله مارستانیب برمتونیندارم. اول م ینه کار-

 

 نقش بست: ایمیلبان س یتشکر رو یبه نشانه  یلبخند

 

 .شمیاالن حاضر م ن،یتو زحمت افتاد دیببخش-

 

 .مونمیمنتظرتون م نیتو ماش رمیمنم م-

 

*** 

ز رو کیچشمانش فشرد. خسته از  یزد و انگشت شست و سبابه اش را رو یاش را به صندل هیتک

هم گذاشت. تازه چشمانش گرم شده بود که چند تقه به در  یپرمشغله چشمانش را رو یکار

 مطب وارد اتاقش شد: یخورد و منش
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 دکتر خانومتون پشت خطن!  یآقا-

 

 تامل چشمانش را از هم باز کرد: با

 

 ممنون، وصل کن.-

 

 زنگ تلفن بلند شد: یکه صدا دینکش یطول

 

 بله؟-

 

 !یخسته نباش ن؟یآرم یسالم خوب-

 

 خستم! یلیسالم خانم قربانت، خ-

 

 ایمطب  ای یمارستانیب ای! یومدیهفتس خونه ن کیخونه استراحت کن.  ایبرات. خوب ب رمیبم-

 خونه خاله!
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 اش گذاشت: یشانیپ یگذاشت و دست آزادش را رو زیم یرا رو آرنجش

 

 کنم کوثر؟ کاریچ یگیم-

 

ه ب سوزهی! دلت به حال من نمدمتیند یهفتس درست و حساب کیاستراحت کن.  کمیخونه  ایب-

 !نیآرم امیاز پسش برنم ییبچه بسوزه! تنها نیحال ا

 

که با پسرش ناخواسته  یعکس نیشد.  همان اول دهیکش زشیم یبه سمت قاب عکس رو نگاهش

 ...:نشیآرت یبرا دیحالت به پسرکش... وجودش پر کش نیتر کیگرفته بود! نزد

 

 کوثر؟-

 

 جانم؟-

 

 نجا؟یا یاریرو ب نیآرت شهیم-

 

 مارستان؟یب ارمیبچه رو ب ؟یچ-

 

 . دلم براش تنگ شده!نمشیبب نییپا امیم مارستانیب اطیح اریب-
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 دلت تنگ شده؟  نیفقط واسه آرت-

 

 عاجزن!  انشی... واژه ها از بیفراتر از دلتنگ یزیچ هیواسه تو -

 

 لبان کوثر نشست: یرو یلبخند

 

  ؟یایخونه! چرا نم ایخوب ب-

 

آرش ازش سوال کنم.  تیاز وضع دیبا  وش،یدار شیسر پ هیبرم  دیکارم تو مطب تموم شه با-

 شه؟یرخ نداده! مگه م یرییتغ چیه کماههی

 

 ...یبدون دیبا نویا ی! تو که دکترنیآرم شناسهیکما که روز و ماه و سال نم-

 

 شه! ضیوسط اونم مر نیترسم ا ی... ممارستانهیهم که هرروز تو ب ایمی! سجیگ جمیگ-

 

 ازش یچیه شه،یکه نم ینجوریکنم برگرده خونه... ا یرو هم مجبور م ایمیرو که آوردم س نیآرت-

 نمونده!
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 تکان داد: یبا تاسف سر نیآرم

 

 منتظرتم!-

 

 

*** 

 غرغرو تنگ شده؟ نیدلش واسه ا نیآرم کنه؟؟یپسرت چقدر زر زر م نیاه کوثر ا-

 

 !یخوب نی! بچم به اانیآقا ک مینیبیبچه خودتم م-

 

 جلو به سمت پشت برگشت : یاز صندل رها

 

ه بچه بخند نیخوبه! ا یفقط واسه وقت خوش یشناسیناراحت نشو کوثر جون!  تو که داداشتو م-

 غرغرو و نق نقو! شهیم یکردن هیگر یکنه! ول یبه به و چه چه م

 

 کنه! یم یتاب یپسر من آقاست! فقط دلش واسه باباش ننگ شده ب-

 

 انداخت که انگشتانش را در حلقش فرو کرده بود: نیبه آرت یجلو نگاه نهیاز آ انیک
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 بچه گشنس ها! نی! دستتو نکن تو حلقت! کوثر اییقربونت بره تنها ییدا-

 

 برگشت: انیبا تعجب به سمت ک رها

 

 ؟یهست یباالخره تو کدوم ور-

 

 !ادیسروصدا بدم م ! من از بچه پررمیساکت باشه قربونشم م یتا وقت-

 

 !ادیب رمونیزلزله گ هینکرده  ییمسخره کن خدا نقدریا-

 

 بار به رها انداخت: طنتیش ینگاه انیک

 

 !یعمه فداش شه اله-

 

 اعتراض کوثر بلند شد: یصدا

 

 ! کم قراره فوش بخورم فداشم بشم؟!یریالل نم انیک-
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 : دیسرخوش خند رها

 

 ام؟یمنم ب یگفت یواسه چ یراست توام کوثر! یگرفت یخوب حاال چه جد-

 

 شد: یآورد لحنش جد ادیکه اصل ماجرا را به  کوثر

 

تو  منو دی!  بامارستانهیبند تو ب هیهفتس  کیرو مجبور کنم برگرده... االن  ایمیس خوامیرها م-

 استراحت کنه. کمیبرگرده خونه  میکن شیباهم راض

 

 تکان داد: یبا تاسف سر رها

 

 قبول کنه؟ یکنیفکر م-

 

 !گهید میکن شیتوام باش که باهم راض گمیخوب م-

 

 !شهیم فیادامه بده ضع ینجوریشه...اگه بخواد هم یتا راض کنمیم مویتمام سع-
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*** 

 :دیبا لذت وجود پسرکش را بو کش نیآرم

 

 تو؟ یذره! کجا بود هیدلم برات شده بود  ؟یخوب ییبابا-

 

به کف دست کوچکش زد و  یبوسه ا نی. آرمدیکش نیصورت آرم یکف دستش را به رو نیآرت

 اش نشاند. یو تپل دیسف یگونه ها یرو یسپس بوسه ا

 به سمت کوثر برگشت: سپس

 

 ؟یتو خوب-

 

 کنم ، از یتونم کار ینم نمیبیتو رو م یخستگ نکهیخسته شدم. از ا تیوضع نیاز ا اد،ینه ز-

وضع همه اسفباره و معلوم  نکهیاز ا اد،ینماز دستم بر یو کار نمیبیرو م ایمیس یتاب یب نکهیا

تموم  ی... کستمیخوب ن  ن،یآرم ستمیخوشمون؟ خوب ن یبه روزها میقراره برگرد یک ستین

 روزها! نیا شنیم

 

 با دست آزادش، دست کوثر را گرفت: نیآرم

 

 یهم گفت انیتموم بشه، رها و ک یو خوش ریبه خ زی...تو فقط دعا کن! دعا کن همه چشنیتموم م-

 اومدن، پس کوشن؟ 
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 سراغ میرو نگه دار. منو و رها بر نیآرت نیتو برو تو ماش نیبه آرش بزنن... آرم یسر هیرفتن -

 شب رو برگرده خونه... میکن شیراض ایمیس

 

 باشه!-

 

 

*** 

  ن؟یبدون نیخوایرو م یخب خانم صبور چ-

 

 :دیکش شیپلک ها یبر رو یبا اضطراب دست ایمیس

 

 آرش با خبر شم! تیاز وضع خوامیم-

 

به  یطیشرا چیبه او سپرده بود تحت عنوان ه نیجابه جا شد. آرم یصندل یرو یکم وشیدار

 با التماس گفت: دیکه او را مردد د ایمی!  سدینگو یزیچ ایمیس
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! چرا ادیسر شوهرم داره م ییدکتر! من همسرشم حق دارم بدونم چه بال یآقا کنمیخواهش م-

از اتاق شما اومد  نیکه آرم شیساعت پ هیشده!  یزیچ هی دونمیمن که م د؟یکنیم یازم مخف

 !دیبهم بگ کنمیشده... خواهش م یزیچ هیداشت، حتما  یحال بد رونیب

 

 :دیبه پشت گردنش کش یبا خبر شود دست قتیاز حق دادیکه به او حق م وشیدار

 

باال اومده، مردمک  شیاریبهتره، سطح هوش یلیاول خ یآرش نسبت به روزها تیخوب وضع-

داده، در  یدردناک پاسخ حرکت یچشمش نسبت به نور واکنش نشون داده، بدنش به محرک ها

متوسط  بینشون از آس ره،یبگ 9 ینمره  ماریب Gcs یهست، وقت 9 شیاریواقع االن سطح هوش

 !شنوهیو صدا ها رو م کنهیاطرافشو درک م طیمح یداره... االن حت

 

 حرف او را قطع کرد: یالبا خوشح ایمیس

 

 خوبه! یلیخ نکهیا-

 

 :دیکش قیعم یبود نفس دهیرس حاتشیحساس توض یکه به مرحله  وشیدار

 

 !ستین نیخوب همش ا-

 

 آمد: نییپا یبه آرام ایمیباال رفته س یها گونه
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 شده؟ یچ-

 

 ... خوب...ادیب نییپا شیارینکنه و سطح هوش یرییتغ تیوضع نیا ندهیروز آ 4خوب اگه ظرف -

 

 :دیبه سمت جلو کش یصندل یخود را از رو ایمیس

 

 دکتر؟ یآقا شهیم یچ-

 

 را به هدف زد: رآخریت وشیدار

 

 !شهیم یمرگ مغز-

 

بر  'یمرگ مغز' یکند. کلمه  لیتحل هیدکتر را تجز یمغزش را به کار گرفت تا حرف ها تمام

آرش مشخص  یمرگ و زندگ فیروز مانده بود تا تکل 4روز... تنها  4. فقط شدیم دهیسرش کوب

را  زیروز همه چ 4 نیروز وابسته است، گذر ا 4مشترکشان تنها به  یبود عمر زندگ دهیشود. فهم

 ساعت! 100روز... فقط  4کرد. فقط  یاو را عوض م یایروز دن 4 نیکرد. گذر ا یمشخص م

بزند از در  یبلند شد و بدون آنکه حرف شیکه از جا ستینگر یم ایمیدر سکوت به س وشیدار

 خارج شد...
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*** 

تخت بلند شد و به  یها را از نظر گذراند. از رو لی. تمام وسادیدور تا دور اتاق آرش چرخ نگاهش

دست لباس زاپاس که آرش آنها را جا گذاشته  3-2از  ریآرش رفت. به غ یسمت کمد لباس ها

 دنیاز پوش یادیزمان ز نکهیعطر تن آرش. با ا یبرا دیکش ی. دلش پر مافتین یگریبود لباس د

آرش را از کمد خارج  یداد. با عطش لباس ها یآرشش را م یها گذشته بود، اما هنوز بو لباسآن 

ک پل نیهم بگذارد. از ب یرا رو شیعطر تن آرش سبب شد تا پلک ها د،یبو کش اقیکرد و با اشت

 گونه اش سر خوردند: یهم افتاده اش قطرات اشک رو یرو یها

 

... اگه کنه؟یمنو مشخص م فیمونده تکل یروز باق هی نیروز؟ ا 4تونن بگن... فقط  یم یچطور-

با تو بودن رو  یکنم آرش؟ تازه داشتم طعم خوشبخت کاری... من چرهیروز تو رو از من بگ هی نیا

 ومموقع معل نیفردا ا یعنیروزش گذشته...  3روز  4 نیاشد؟  از  ینطوریکردم... چرا ا یتجربه م

ساعت  6از خواب؟ تو که تو کل شبانه روز به زور  ینه؟ آرش خسته نشد ای یکه تو هست شهیم

 ؟یش ینم داری! چرا بیروزه که خواب 38... حاال یدیخواب یم

 

 نلرزد: شیکرد صدا یتقه خوردن به در اتاق ساکت شد و سع یصدا با

 

 بله؟-

 

 زنداداش اجازه هست؟-
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که  یسرش انداخت. در حال یبرداشت و رو نیزم یشالش را از رو ن،یآرم یصدا دنیشن با

بهمراه  نی. آرمدیکش نییرا پا رهیهمچنان لباس آرش در دستش بود، به سمت در رفت و دستگ

آنها دستپاچه بود  دنیکه از د ایمیتخت آرش نشستند. س یوارد اتاق شدند و رو نیکوثر و آرت

 نیافتاده بود را جمع کرد و آنها را داخل کمد انداخت. آرم نیزم یرا که رو ییاتند تند لباس ه

 کرد: تیرا به سمت باال هدا شیموها

 

 ؟یکن یم ینطوریزنداداش چرا با خودت ا-

 

 نگاه کرد: نیو پرتعجب به آرم ستادیا شیکه از سوال او جا خورده بود صاف سرجا ایمیس

 

 مگه؟ کنمیم کاریچ-

 

 با دست سر و وضع اتاق را نشان داد: نیآرم

 

! یا ختهیچقدر بهم ر نینگاه به خودت بنداز بب هی یاز طرف نن،یآرش پخش زم یتموم لباس ها-

 نکهیتر ا بیاتاق. عج نیتو ا یاومد کراستیخونه  یهم که با اصرار رها و کوثر اومد یاز اون روز

 ینم آرشسر به  هیحاال  نکهینه به ا ،یاومد یدر نم مارستانیاز ب نکهی! نه به ایر یمن مارستانیب

 !یزن

 

 مکث یقرار داد و پس از کم شیپاها یاتاق نشست . دستانش را رو یصندل یدر سکوت رو ایمیس

 :دیپرس
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وم موقع معل نیآرش مشخص شه! فردا ا فینشستم تا تکل نجایکنم؟ خوب من ا کاریچ دیپس با-

 !ادیقراره سرم ب ییکه چه بال شهیم

 

 که تا آن موقع ساکت بود به حرف آمد: کوثر

 

. تو فقط میشیو دوباره همه دورهم جمع م ادیجان؟ خدا بخواد آرش بهوش م ایمیس هیبال چ-

 !زمیعز یدیخودتو عذاب م یدار

 

 انداخت: ریلبالب از اشک سر به ز یبا چشمان ایمیس

 

 اومد! یتا االن بهوش م ادیست بهوش بخوا یاگه م-

 

از  دیاو را د یدیکه ناام نیدستانش فرود آمدند. آرم یرو شیاشکش پاره شد و اشک ها ی پرده

 کرد: یجا بلند شد و طول و عرض اتاق را ط

 

 ...یدون یبهتر م نویخانم! شما که ا ایمیگناهه س نیبزرگتر یدینا ام-

 

 سربلند کرد: ایمیس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM عشق یدر حال و هوا

telegram.me/romanhayeasheghane 458 

 

 !ومدیروز بهوش م 38 نیتو ا ادیخواست بهوش ب یاگه م-

 

 !فتهیمعجزه تو لحظه اتفاق م-

 

 سوق داد: نینگاهش را به سمت آرم ایمیس

 

 فتهیکه افتاده و داره م یهر اتفاق الیخ یبگم و بخندم؟ ب نییپا امیکنم؟ ب کاریاالن چ یگیشما م-

 کنم؟ مویزندگ

 

 به سمت تخت برگشت و کنار کوثر نشست: نیآرم

 

مگه دکتر آرش نگفته  ؟یبهش سر بزن مارستانیب یر یچرا نم گمیگم! من م ینم نوینه من ا-

درسته پرونده آرش دست من  ؟یباهاش حرف بزن یر یچرا نم کنه؟یاطرافشو درک م طیمح

و  میاز خدا بخوا دی!  حاال ما باهیاریهوش یقدم هیکردم، آرش تو  نشیمن خودم معا یول ستین

که هر  ییداشتم که به حرف ها ییکما ماریاومدنش. من خودم چند تا ب بهوشواسه  میتالش کن

تونه باعث بشه  یکه م یچشم باز کردن! در حال حاضر تنها کس زدنیروز همسراشون واسشون م

 افته! ینم یاتفاق خاص چینشستن و غصه خوردن ه نجای! با اایمیس ییتو ادیآرش بهوش ب

 

 اضافه کرد: نیحرف آرم یبود ادامه  نیدادن به آرت ریکه مشغول ش کوثر
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 هی نی. آرممارستانیبرو ب نیاالن با آرم نی!  پاشو همایمیس یکن یکار یتونیمن مطمئنم تو م-

سر به آرش بزن، من مطمئنم  هیروز  3توام حاضر شو بعد از  شهیشروع م فتشیش گهیساعت د

 منتظرته!

 

 تکان داد: یحرف کوثر سر دییدر تا زین نیآرم

 

 !میافت یراه م گهیساعت د مین ،یتا شما حاضر ش میریما م-

 

! دیچیاش در اتاق پ هیگر یرا از خود جدا کرد که صدا نیآرت زیاز جا برخاست، کوثر ن سپس

 شانه اش گذاشت: یپسرکش را از کوثر گرفت و سر او را رو ن،یآرم

 

 تا زنعموت حاضر شه. میبر دیبخور. فعال با رتویش نییپا میبابا؟ بر هیچ-

 

کرد بهمراه کوثر از در خارج شد.  یوارد م نیبه کمر آرت یکه با دست ضربات آرام یدر حال سپس

 آرش تنگ شده بود! یدلش برا زیکرد، چاره چه بود؟ خود ن یو پوف دیشالش را از سر کش ایمیس

 

*** 
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 یباشد، م جهینت یاز آنکه آمدنش ب دیترس یکه شد آب دهانش را قورت داد. م مارستانیب وارد

 یکه تعلل او را برا نیسست شد. آرم شیاز آنکه آرش را از دست بدهد. ناخودآگاه قدم ها دیترس

 به سمتش برگشت: دیآمدن د

 

که آرش  یاول یروزها نی! عادیکمکش کن بهوش ب ؟ی! جا نزن! مگه آرش رو دوست نداراریکم ن-

 دیو ام هیبا همون روح یرفت یباز کردن چشمهاش کنار تختش م اقیبود و با اشت یبستر نجایا

 .یباش ششیپ یهر موقع تا هروقت که خواست کنمیجلو برو! منم هماهنگ م

 

 سر تکان داد. نانیبا اطم یقینفس عم دنیپس از کش ن،یحرف آرم دییتا یبه نشانه  ایمیس

 

*** 

 ادشیهر دفعه  یدر ذهن مرور کرد ولرا  دیخواست به آرش بگو یرا که م ییمرتبه حرف ها چند

افتد، به سمت بخش  یزبان خودش به کار م نکهی! ناچار بر فرض ادیخواهد بگو یچه م رفتیم

بخش رفته  نیالزم وارد بخش شد. آنقدر در ا یها یبه راه افتاد. پس از هماهنگ ژهیو یمراقبت ها

روز  3تخت آرش شد. پس از  کیگان بپوشد!  حاضر و آماده نزد دیدانست با یبود که م دهو آم

 د:تر ش کیو نزد دیکش نیی.  ماسکش را پادیتپ یاو م یقلبش برا بیحال عج یو دلتنگ یدور

 

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 

رد با زدن ک ینبود! سع ینهفته بود که پنهان و کنترل کردنش کار راحت نیسنگ یبغض شیصدا در

 بغضش را مهار کند: یتصنع یلبخند ها
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ز ا کمیرفتم اومدم حوصلتو سر بردم! خواستم  ادیز دیروز بهت سر نزدم، گفتم شا 3 نیببخش ا-

ازت  تویسالمت یو آرامش و حت شیکه آسا ی! منیتا توام از شر من راحت ش میهم دور باش

 گرفتم!

 

! دست چپش را باال دید یخود م یکه نگاه آرش را به رو ایانداخت، گو نییسرش را پا یشرمندگ با

 خورد: یبه نام آرش بود در هوا تکان نیآورد و به دنبال آن پالک دستبندش که مز

 

 فکر کنم... کمیواستا  ؟یبهم گفت یدستم چ یبست نویا یوقت ادتهی-

 

 مشغول فکر کردن شد!: یصورت فرض به

 

 آرش! یتولدت مبارک زندگ یبهم گفت ادمهیآهان! -

 

 غم گرفت :مجددا رنگ  نگاهش

 

 ردایخواد ب یازت م تیزندگ ؟یگوش کن تیبه حرف زندگ شهی... متمیخوب اگه من واقعا زندگ-

تنگ شده! واسه صدات، واسه  یلیدلش واست خ تیخواب بسه! زندگ گهیم تی! زندگیش

تمام حرف از دوست داشتن من  کماهیکه نذاشت تو  یلبخندت، واسه برق چشات، واسه اون غرور

 ! یبزن
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بر نوک انگشتان آرش  یدستانش گرفت، سرش را جلو برد و بوسه ا نیجان آرش را ب یب دست

 نشاند:

 

تا کنارت  ی... باشیباش دیدارم... با ازیآرش! تنهام نزار... من به وجود تو ن کنمیازت خواهش م-

ه از ت ؟یچ یعنیعاشق بودن  ؟یچ یعنی یتا بفهمم زندگ یرو درک کنم! باش یخوشبخت یمعنا

 ؟یچ یعنی دنیدل خند

 

 اشکش را کنار زد: قطرات

 

 شه کرد!  ینم شیکار گهیمزاحمن د-

 

 را باال انداخت!  مچ دست چپش را مقابل صورت آرش گرفت: شیشانه ها و

 

 هگیمنم د یاگه تو نباش یعنی ؟یچ یعنی یدونیشاه رگمه... م یرو قایپالک اسمت دق نیبب-

 آرش. ستمین

ش هر آر شمینم التیخ ی! من بشهیم دهیرگم کش یکه رو غیت هی شهیپالک م نیا ،یتو نباش اگه

بدون تو  دونمیکنم... من از خودم مطمئنم م یهم نم ی! شوخایاون دن ی. حتامیباهات م یجا بر

 ! ارمیدووم نم
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 نیصورتش در طول ا یها و زخم ها یصورت آرش گرداند، کبود یتک تک اجزا یرا رو نگاهش

او  یلب ها یآرش شروع کرد، سپس نگاهش را به رو یخوب شده بودند، از چانه  بایتقر کماهی

 بسته اش توقف کرد: یپلک ها یگونه ها و سپس رو ،ینیکشاند، ب

 

عشق و دوست  گهیبار د هیراز رو آرش! چشم هات رو باز کن... بزار  یصندوقچه ها نیباز کن ا-

ناب عشق رو با نگاهت تجربه کنم! من  یحال و هوا گهیبار د هیبزار  نم،یداشتن رو تو نگاهت بب

که از دست فرزاد امون نداشتم...  ییکه مامن گاهم بود... روزها یآرش... آغوش خوامیآغوشتو م

و گرمت یاشکم بود... نوازش دست ها یها سهیکردن ک یمکان واسه خال نیکه بهتر ییسرشونه ها

ام گونمو  یراض یخوام... من حت یو دور گردنم م... من قفل شدن دستاتدمیلرز یاز ترس م یوقت

 هیخواد  یهات تنگ شده! دلم م یریصرفا جهت تشکر! من دلم واسه غافلگ یبک یو الک یببوس

 خوام آرش!  ی. من... من حضورتو میحواست باشه تو خواب بغلم کن نکهیبدون ا گهیبار د

 

 از ته زدیکه م ییکند! تمام حرف ها دایپ یلرزش دیآرش بود بلکه شا یپلک ها یزوم رو نگاهش

 یپا به خانه  یدیرا باز کند . کم کم ناام شیآرش چشم ها دیداشت که شا یدیدل بود، ذره ام

 یمهابا رو یب شی! قطرات درشت و گرم اشک هادیدانست چه بگو ینم گریگذاشت... د یدلش م

 بودند: انصورتش رو

 

بازم باهات ست کردم! منم  نینازم؟ بب یلباسمو باهات ست کرده بودم بهم گفت ادتهیآرش ... -

نگ که همر نکهیمهم ا مارستانه،یکه لباس تنت لباس ب کنهیم ی... چه فرقدمیپوش یمثل تو آب

 ...ادیهم به هردوتامون م یلی... خمیدیپوش

 

 سرش را باال گرفت: ناخودآگاه
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آرش همه کس منه... ازم  ای... خداخوامیکن. من آرشم و ازتو من دمیبه توعه، نا ام دمیام ایخدا-

ده... من پر ش ییکس و تنهام نکن... سهم تنها ی... بری. .. نفسم به نفس بنده، نفسمو نگرشینگ

 ونشبهم نش یو کرمتو قبول دارم وا یبزرگ ایرو ندارم... خدا دنیو داغ د یکس یطاقت ب گهید

 ...!یگردونیکه آرشمو برم نمیخودم بب یبده.. بزار با چشما

 

آنها انداخت، از ته دل  یهم در قسمت آزاد تخت آرش گذاشت و سرش را رو یرا رو دستانش

... با اشک و بغض از ته دل چند دیشن ینم یهق هقش را کس یصدا... صدا یب یکرد. ول یم هیگر

 مرتبه زمزمه وار  خواند:

 

 با نگاهت... داشت عادت!... نگاهم... تیدلم تنگه... دلم تنگه برا-

 

به صورت آرش  یحس کرد همانند پر سبک شده است از جا بلند شد و بدون آنکه نگاه یوقت

نگرفته بود که پشت به او  یچندان یاز تخت فاصله گرفت، هنوز از تخت آرش فاصله  ندازدیب

 :ستادیا

 

توام... تو وجود  ی... اگه من زندگادیز یلیدوست دارم آرش... خ یلیرفت بهم بگم... من خ ادمی-

 اگه... یاگه... حت یحت مونم،یبدون که تا ابد عاشقت م نوی... ایمن زی... همه چیمن

 

جمله اش را  انیگرفت پا میجهت تصم نیبدهد، به هم یدیناام یآخرش بو یخواست جمله  ینم

 عوض کند. به سمت آرش برگشت:
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 اگه... یحت-

 

 ایمیبه س رهیبازش خ مهیقدرت تکلم از دست داد. آرش با چشمان ن شیصحنه روبه رو دنید با

توانست بکند. لبان آرش از هم باز  ینم یحرکت چیه رتیو ح یبود که از شدت شوق و خوشحال

نگذشته بود که دو پرستار  شتریب یا هیچند ثان دیکردند . شا انیرا ب یشدند و کلمات نامفهوم

کتران مغز و اعصاب به داخل اتاق آمدند و به سمت آرش رفتند. از د یکیسماوات و  دکتربهمراه 

 رفت: ایمیاز پرستاران به سمت س یکی

 

 کنن. نشیباش تا دکترا معا رونیچشمت روشن خانم! حاال ب-

 

 :دیپرس اریاخت یچه کند، ب دیدانست با یکه نم ایمیس

 

 ن؟یدیشما از کجا فهم-

 

 زد: یلبخند دوستانه ا پرستار

 

 باش. رونیحاال ب  م،یکن یرو چک م زیما از دستگاه همه چ-
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 به سمت او آمد: مارستانیاز ته سالن ب نیگذاشت، در همان حال آرم رونیرا که از اتاق ب شیپا

 

 شد؟ دکترا چرا رفتن تو اتاق آرش؟ یچ-

 

 :دندیمجددا جوش ایمیاشک س یها چشمه

 

 !نیآرم-

 

 !یشد؟ بگو جون به لبم کرد یچ-

 

 پاسخ داد: یدادند با خوشحال یکه به او اجازه صحبت نم ییاشک ها انیدر م ایمیس

 

 !دمی! باالخره بهوش اومد! آرش چشماشو باز کرد. من خودم دنیبهوش اومد آرم-

 

سربلند کرد و  ختیر یصورت اشک م ینداشت و همانند او به پهنا ایمیاز س یکه دست کم نیآرم

 دستانش را باال برد:

 

 هرچقدر بگم شکرت کمه!هزاران مرتبه شکرت... ایخدا-
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 را پس زد: شیاشک ها ایمیس

 

 !نیخبر بد هینماز شکر بخونم. شما هم به بق خوامینمازخونه، م رمیمن م-

 

*** 

 پارک کرد تا جواب تلفنش را بدهد: ابانیرا گوشه از خ نیماش یمصطف

 

 جانم نفس؟-

 

 نفس اورا متعجب کرد: یشاد هوار

 

 داداشم باالخره بهوش اومد! یشکرت... مصطف ای! خدایـــــــیوا-

 

 دو مرتبه گفت: شهیبه آسمان از پشت ش رهینشست، خ یلبان مصطف یرو یلبخند

 

 شکر... یشکر... اله یاله-
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 مظلوم گفت: یبا حالت نفس

 

 ؟ییایم مارستان،یمنو ببر ب ایب-

 

 مقررات نبود!: تیرا به حرکت در آورد، حاال وقت رعا نیرا خواباند و ماش یدست

 

 حاضر باش! گهید قهیده دق-

 

*** 

 یه دقیقه باهات کار دارم،بیا اتاقم!-

 

 پس آرش؟-

 

 یه ساعتی طول میکشه تا تو بخش بستری شه!-

 

 ناچار به دنبال آرمین راه افتاد،آرمین پس از آنکه وارد اتاق شد روی یکی از صندلی های سیمیا

 موجود نشست:
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 بیا بشین.-

 

 با تعجب و تاَمُل صندلی مقابل آرمین را برای نشستن انتخاب کرد: سیمیا

 

 چیزی شده؟-

 

 سرش را به طرفین تکان داد؛ آرمین

 

 وقتی رفتی نمازخونه ،منم رفتم یه سر به دکتر آرش زدم که معاینش تموم شده بود!-

 

 خبار خوبی را نمی رساندند!در چشمان آرمین دقیق شد،این چشمها ا سیمیا

 

خب...چیزه...بینایی آرش خیلی ضعیف شده، طوری که شده برای همیشه مجبور باشه عینک -

 بزنه...

 

 نفس عمیقی کشید: سیمیا

 

 این که چیز مهمی نیس ،خیلی ها عینک میزنن،حاال چرا بینایی؟قلب چه ربطی به چشم داره؟!-
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احیای ایست قلبی آرش یکم بیشتر از حد معمول طول کشید ،این بود که به کما رفت ،چون به -

 مغز اکسیژن نرسید! و خب این عمل آسیب های غیرقابل برگشتی رو به بار میاره!

 

 روی صندلی جا به جا شد: سیمیا

 

می اگر ضعیف شدن چشم آرش همون آسیب غیرقابل برگشته باید بگم شکر خدا چیز مه-

 نیست!

 

که نمیدانست مطالب بعدی را چگونه بگوید از جا بلند شد و به سمت پنجره اتاق رفت  آرمین

 ،خیره به فضای بیرون ادامه داد:

 

 چیزه دیگه ای هم هست...-

 

 سیمیا با ترس به سمتش برگشت :-

 

 دیگه چی؟-
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نمیدونم به درمان راحت بگم، دست چپ آرش کامال بی حسه! یعنی فعال نمیتونه تکونش بده، -

هم پاسخ مثبت میده یانه ،فقط خدا میدونه! راه رفتن هم احتماال اوایل یکم بلنگه، ولی طبقه 

 گفته پزشکش با چند جلسه فیزیوتراپی خوب میشه! خواستم قبل از اینکه بری پیشش بدونی! 

 

ل خوش استای اشکی روی گونه سیمیا سر خورد،نه برای اینکه شاید دیگر آرش مانند سابق قطره

نباشه، بلکه احساس شرمندگی می کرد که آرش بخاطر او به چنین روزی افتاده است ، اما برای 

 اینکه مقابل آرمین نشکند و نشان ندهد که تا چه حد گرفته است از جا برخاست:

 

 از بیمار کمایی بیشتر از این نمیشه انتظار داشت، همین که هست و نفس میکشه کافیه..!-

 

 ن با لبخند از پنجره فاصله گرفت:آرمی-

 

 خوشحالم که تونستی با این قضایا کنار بیایی،فکر کردم برات خیلی سخته!-

 

سخت هست اما نه بخاطر اینکه آرش مشکل جسمی پیدا کرده ،سخته چون من باعث شدم این -

 بال سرش بیاد...

 

 قدمی به سمت او برداشت؛ آرمین
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دیگه این حرفو نزن!حاال هم تا کسی نیومده برو ببینش،وگرنه دیگه وقت دیدار دو نفره رو -

 ندارین!

 

 با شرم سرش را به زیر انداخت و از اتاق خارج شد. سیمیا

 

*** 

در را به آرامی پایین کشید و داخل اتاق آرش قدم گذاشت، آرش با احساس اینکه  دستگیره

سته اش را باز کرد، سیمیا با قدم هایی لرزان به سمت تخت آرش کسی وارد اتاق شد،چشم های ب

پیش رفت، آرش به حالت نشسته به تکیه گاهه باال امده تخت تکیه داده بود، اندک فضای خالی 

نشستن انتخاب کرد وبه چهره ی آرش با دقت نگاه کرد، لب های آرش از هم باز  رایتخت را ب

 شدند:

 

 کجا بودی؟ خیلی منتظر موندم تا بیای-

 

 مزاحم اشک روی صورتش روان بودند: قطرات

 

 حالت خوبه آرشم؟؟-

 

 دست راستش را جلو اورد و با سر انگشتانش اشک های دیدگان سیمیا را کنار زد: آرش
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 درسته تار میبینم ، ولی اینا دلیل نمیشه چشات بارونی بشن! -

 

 دستش را کنار کشید و به پهنا باز کرد: سپس

 

 م!بیا بغل-

 

 از خدا خواسته خود را در آغوش گرم او، رها کرد. سیمیا

دستش را نوازش گونه روی کمر او میکشید، هر دو سکوت کرده بودند. حرف برای گفتن  آرش

زیاد داشتند ولی حاال درد این دوری و دلتنگی فقط با آغوش جبران می شود، آرش پس از کمی 

نوازش دستش را  دور شانه ی سیمیا قالب کرد  لبانش را جلوی گوش سیمیا نگه داشت و بی صدا 

 پرسید؛

 

 واسه همینا تنگ شده بود!آره؟دلت -

 

 متعجب خود را از آرش جدا کرد وخیره به چشمان آرش پرسید؛ سیمیا

 

 

 مگه تو یادته؟-
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 کم و بیش ، یه جمله هایی یادم میاد!-

 

 لبخند تلخی زد؛ سیمیا

 

اره،دلم خیلی برات تنگ شده بود!منو ببخش آرش...ببخش که بخاطر من باید این همه اذییت -

من با یه کلیه سر میکنی! بخاطر من چشات ضعیف شده! بخاطر من دست چپت حس  شی،بخاطر

 نداره،همش تقصیر منه!اگر من نبودم....

 

 آرش به عالمت سکوت  جلوی لبانش توقف کرد: انگشت

 

آروم سیمیا تو چرا نداشته هارو میبینی؟ االن من یه فرق اساسی با قبلم کردم.. حاال دیگه قلبم -

از طرفی خداتو شکر کن،فراموشی نگرفتم! تو فکر کن همه جام سالم بود ولی مریض نیس ...

خاطراتم پاک می شد !به چیه دردی میخوره؟ غصه هیچ چیز رو نخور،مهم اینه من و تو بازم 

 ...اینبار کسی نمیتونه مارو ازهم جدا کنه ،حتی اون بی خاصیت! میمکناره

 

به خاطر ندارد،دستش را روی صورت آرش کشید  که میدانست آرش همه ی حرف هایش را سیمیا

 و گفت:

 

 اون بی خاصیت دیگه وجود نداره که بخواد مارو ازهم جداکنه !-
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 منظورت چیه؟-

 

فرزاد مرد،آرش! تموم شد...کابوس لحظه های من مرد! دیگه نیست که اذیتم کنه ،خدا جواب -

 تمام بدی هاش رو داد! از روی زمین محوش کرد...

 

 داد: یگوش م ایمیس یبا تعجب به حرف ها آرش

 

 ؟یمرده؟ چطور-

 

 مرده!  یدونم ول ینم قیاونو ولش کن، دق-

 

 با دو دستش صورت آرش را قاب گرفت: سپس

 

 تو رو به من برگردوند! گهید کباریآرش، خدا  شهیباورم نم-

 

او دوخت. حلقه  فیزد و سپس نگاهش را به دستان ظر ایمیبوسه بر کف دست چپ س آرش

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی. دید ایمیس یانیخودش را در انگشت م

 

 حلقمو پس بده!-
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تخت بلند  یآورد و سپس دست چپ او را از رو رونیبا خنده حلقه آرش را از انگشتش ب ایمیس

 زد: یکرد و حلقه را در انگشتش انداخت. آرش چشمک

 

 !مستیصاحب ن یحاال معلوم شد مال ب-

 

 رنگ غم گرفت: ایمیس نگاه

 

 که برات افتاده... ییاتفاق ها یناراحتم آرش. واسه همه  یلیواسه دستت خ-

 

 را با دست به شانه اش چسباند: ایمیسر س آرش

 

 زریچشمام رو هم ل شه،یناراحت نباش! پاهام که دکتر گفته خدا بخواد زود خوب م یچیواسه ه-

 میداشته باش دیعشق با یاز حال و هوا یادگاری هیدستم، باالخره  مونهینزنم! م نکیکنم که ع یم

 یرصآرش! تازه بدم نشد، باالخره تو ح یزندگ یکه تو شد ی... از اون شبی! از اون شب بارونگهید

 ! ومدی!  دردم نومدیو منم بگم هه دردم ن یریبگ شگونشیجا باشه که ن هی دیبا یشدن

 

اندازه مهربان بود... صورتش را جلو برد و لبانش را به گونه  از شی. آرش بدیسرخوش خند ایمیس

 از او جدا شد: یبوسه پر از قدردان کیآرش چسباند، پس از 
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 تصورم! یآرش... فرا یمهربون یلیتو خ-

 

 :دیپاش شیبه رو یلبخند آرش

 

 نم؟یچهرتو واضح بب گهیبار د هی شهیم یک-

 

آرش و  دنیخود را به داخل اتاق پرت کرد، با د انیحال در اتاق به شدت باز شد و ک نیهم در

 گفت: یبلند بایتقر ینشسته بودند با صدا یحرکت خاص چیکه در کنار هم بدون ه ایمیس

 

 احساس ها... ی! بمیتو بابا! اتاق در امن و امانه! مورد مثبت هجده ندار دییایب-

 

اگر چند  انیزنند.  ک ینم یجب حرفو آرش هر دو از تع ایمیس ختند،یخانواده به داخل اتاق ر کل

 !گرفتیم یلحظه زودتر آمده بود، سوژه خوب

 

 رفت: انیدست به سر گرفت و به سمت ک رها

 

 آبرو واسه من نزار ها! ان؟یک یشیتو چرا بزرگ نم-

 

 پاسخ داد: طنتیبا ش زین انیک
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 .شهیتکرار نم گهیچشم مامان! د-

 

 به سمت آرش رفتند. نفس دستش را دور گردن آرش حلقه کردو او را چالند! : یهمگ

 

 ! یاومد رونیخوشحالم از کما ب یلیداداش خ یوا-

 

 نداشت به زور پاسخ داد: یتا خفگ یزیچ بایکه تقر آرش

 

 اونجا! میالبته اگه دوباره نفرست-

 

 خود را به تخت آرش رساند: انیک

 

 مارستانیکه هر وقت ب ستمیاون تو! من مسخره ن یدوباره برگرد یکرد خودیآرش ب نیبب-

 جات برم تو شرکت کار کنم! یشیم یبستر

 

 داد : یاز خود فاصله داد و آن را تکان یلباسش را کم سپس
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 !ادیالغر شدم از خودم داره بدم م نقدری! انیبب-

 

 و از ته دل بود! یواقع رنبایکه ا یبا صدا بخندند، خنده ا یسبب شد تا همگ انیک یها حرف

 

*** 

 

 "سه سال بعد"

 

 یرا رو گرشیدست نرده ها را گرفته بود و دست د کیکه با  یهمانند پنگوئن در حال ایمیس

 دیکش یقینفس عم د،یپله که رس نیاز پله ها باال رفت. به آخر یشکمش گذاشته بود، به آهستگ

تا اتاق آرش نمانده بود!  شتریب یاش را خشک کرد. چند قدم یشانیپ یو عرق نشسته بر رو

اتاق آرش بود که آرش درب اتاق را باز کرد و با  یقدم کیآرام برداشت، در  آرامرا  شیقدمها

 و گفت: دیچهره در هم کش ایمیس دنید

 

 باال؟ یاومد یتو واسه چ-

 

 نفس نفس زنان پاسخ داد: ایمیس

 

 ؟یبلند ش 7 یخوا یم یه نگفت! مگگهیکنم د دارتیاومدم ب-
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 باال؟ ییایتا پله رو ب 20وضعت  نینبود منو بلند کنه؟واجب بود با ا یا گهیکس د-

 

 !نمیبش کمی دیتو اتاقت؟ با میبر شهیآرش! م-

 

 را گرفت: شیکرد و بازو یرا ط ایمیخود و س نیب یقدم کی یفاصله  آرش

 

  د؟یکه! مامان پروانه تو رو ند یکن یحرف گوش نم م،یبر ایب-

 

 زد: یلبخند ایمیس

 

 باال! امیمن خواستم خودم ب یول کنه،یم دارتیباال  خودش ب امیچرا اتفاقا گفت که ن-

 

 هم گذاشت: یآنکه ببندد رو یدر را به جا آرش

 

 گهیالاقل د اطیح میرفتیم یزدیاس بهم م هی ی! کارم داشتیکن یم یلجباز یجان، تو دار ایمیس-

 . یومدیباال نم
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وب خ میتونست ینم گهید انیب انیو ک نیدفعه آرم هیممکن بود  میبر میخواست یهم م اطیح-

 که! میحرف بزن

 

 ؟یبهم بگ یخوا یم یزی! چنستایوا ادیز نیبش ریخب حاال بگ-

 

 تخت آرش نشست: یبه زحمت رو ایمیس

 

 ترسم! یآرش من م-

 

  زم؟یعز یترس یم یاز چ-

 

 ...یمادر شه!  تو دوباره تنها ش یترسم فردا نمونم و بچم ب یسخته! م مانمیدکتر بهم گفت زا-

 

 رفت و مقابلش زانو زد : ایمیبا اخم به سمت س آرش

 

 ؟یدیازت نشنوم! فهم گهیحرفو د نیا-

 

 اشک جمع شده در چشمانش را با تکان دادن سرش برطرف کرد: ایمیس
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رو هم خدا نگه داشته  یسوم نیآرش! من تا االن دو تا سقط کردم، ا قتهیحق نیع نایخب ا-

بچه  نیا ایمن،  ای دیچقدر دعوامون کرد که چرا حامله شدم؟  گفت شا ادتهیبرامون. دکتر هم 

 ! مینمون

 

 را در دست گرفت: ایمیدست لرزان س آرش

 

ماه  9بچه رو  نیکه ا ییخدا نکهیکنه! دوم ا نییکه مرده و زنده رو تع ستیدکتر خدا ن نکهیاول ا-

 چقدر دوستت دارم!  دونهیمن! چون م ی... برادارهیتو شکم تو نگاه داشته، تو رو هم نگه م

 

 صورتش افتاده بود را کنار زد : یآرش را که رو یاز موها یدستش را جلو برد و طره ا ایمیس

 

که بخاطر من  ییردم... هر بالکه در حقت ک یخوام بخاطر هر بد یازت م نا،یا یفارغ از همه -

 آرش! ی... منو ببخشیدیکه بابت مشکل من کش یسرت اومد... هر استرس و اضطراب

 

 گرفت: ایمیدهان س یدستش را جلو آرش

 

 ...ی... آرزو دادیداد دیمن ام ی!  تو با اومدنت به زندگایمیس یدر حق من نکرد یبد چیتو ه-

! اگه رمیتوام سالم تره! از همه قشنگ تر هم راه م یااز چشمه زریکه چشمام بعد از ل ینیبیم

سخت انگشتامو  کمیاونم سالمه، فقط  نیمنظورت دست چپمه  )دست چپش را باال آورد( بب
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 دمیکه بخاطر تو کش ی! هر استرس و اضطرابستیمشکل ساز ن نیتکون بدم که اونم همچ تونمیم

 کشه؟  یاسترس و اضطراب نم شی... آدم واسه زندگیبود میچون زندگ ده،بو فمیهم وظ

 

 ایبه زبان آورد، گو زیجمله اش را ن نیکه از محبت کالم آرش غرق در لذت شده بود، آخر ایمیس

 گردنش نباشد: ینید چیخواست ه یم

 

نتونستم انجام  یعنیمن انجام ندادم  یول یخواست یزیتو از من چ دی! شاستین نیهمش که ا-

 هم بودم راحت برم! ی! تا اگه رفتنیمنو ببخش نهایبابت تمام ا دیبدم! با

 

حرف از  بیعج شیایمی. سدیکش شیبر موها یکالفه شده بود، دست ایمیکه از کالم س آرش

تخت نشست، با دست راستش  یرو ایمی... از جا بلند شد و سمت چپ سزدیو رفتن م یدیناام

حرکت او  نیسر او گذاشت، ا یو دست چپش را باال آورد و رو دیرا به سمت خود کش ایمیبدن س

دهد، آرش  هیاو تک یرا دور کمر آرش حلقه کند و سرش را به شانه  ستانشد ایمیسبب شد تا س

 چسباند: ایمیگونه اش را به سر س

 

 ... کنارم!شهی... همی...بمونیکه باش خوامیمن از تو فقط م-

 

برد و سر او  ایمیچانه س ریآرش افتاد، آرش دست ز یپا یو رو دیچک ایمیاز گونه س یاشک قطره

 گفت: یبه چشمانش با تحکم خاص رهیرا بلند کرد و خ
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 یرفتن رفتن کن یه ،یدربارش حرف بزن ای یکن هیموضوع گر نیسر ا گهیبار د هی! یعل یبه وال-

بزنم پاش  یحرف یوقت یدونی! خودت مایمیزنم س یباهات حرف نم گهی...! دیبخوا تیو حالل

 گفتم؟ یچ یدیخصوصا اگه قسم هم بخورم! شن ستمیمیوا

 

 از پشت در بلند شد: نیآرت یکرد. صدا نییباال پا یسرش را به آرام دنیبه نشانه فهم ایمیس

 

 تو؟ امیعمو آرش؟ ب-

 

 فاصله گرفت: ایمیاز س یکم آرش

 

 ؟یاومد یتو عمو... گل پسر ک ایبه به! ب-

 

در را هل داد و وارد اتاق شد، سپس به سمت آرش رفت و دستانش را از هم باز کرد و از  نیآرت

 شد: زانیگردن او آو

 

 منم اومدم باال! ،ییجون تفت)گفت( باال زیعز م،ی( اومدانی)ک انیت ییاالن با دا نیهم-

 

 نشاند : نیآرت یگونه  یرو ییپر سر و صدا یبوسه  آرش
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 قربونت بره عمو...-

 

 کرد: ایمیرو به سمت س سپس

 

 !نییپا میبر واشی واشیپاشو -

 

 که تازه متوجه او شده بود به سمتش رفت: نیاز جا بلند شد، آرت یبه سخت ایمیس

 

 ی( تتون )تکون( نمگهی)د دهید ؟یالدر )الغر( ش یخوایم یسالم دن عمو )زن عمو(! پس تو ک-

 ها(! یها )بخور یبخول یتون

 

 سرش را جلو برد و لبانش را غنچه کرد: ایمیس

 

 زبون! نیریش نمیبوس به زنعمو بده بب هی ایسالم قربونت برم! ب-

 

 آن زد و سپس ادامه داد: یرو یبوسه ا ایمیگونه اش را جلو آورد و س نیآرت

 

 !شمیالغر م گهیفردا، پس فردا د-
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 بلند کرد و به بغل گرفت: نیزم یرا از رو نیآرت آرش،

 

 اومدن عمو؟ ایک گهید-

 

 ( رها و دلدله ها! )زلزله ها(یی)زندا ییمامانم و بابام، دن دا-

 

 یشلوغ بودند که همه حت یو رها به قدر انیک ی. آخر دو قلو هادندیخند کصدایو آرش  ایمیس

 !زدندیهم آن دو را زلزله صدا م نیآرت

 

*** 

 رها گرفت: یخرد شده را جلو یها وهیپر شده از م بشقاب

 

 بخور! ریرها بگ ایب-

 

 !یخودت کوفت کن! تو واجب تر-

 

 و گفت: دیدستش را پس کش ایمیآمد! س ایمیشکم س یبرا ییچشم و ابرو و
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! یریقوت بگ یبخور ره،یم لیتحل تیانرژ ی. گفتم دو تا بچه دارخورمیبهتر! همشو خودم م-

 بهت! ومدهیکه ن یخوب

 

 گفت: اوردیرا در ب ایمیحرص سکه  ینازک کرد و طور شیبرا یپشت چشم رها

 

 شکم گنده!-

 

 اضافه کرد: عیسر اوردیبدون آنکه کم ب ایمیس

 

 !یلیتر یشده بود انایو ک نیسر رامت یپس از خودت خبر ندار-

 

 نیبکوبد، اما قبل از آنکه ا ایمیخود دستش را بلند کرد تا بر کتف س یدوران باردار یادآوریبا  رها

 ناایو ک نیبه سمت رامت یاز آن طرف سالن بلند شد. همگ یشکستن ظرف یکار را انجام دهد صدا

بودند! رها با حرص از جا بلند شد و به سمت آن دو  ستادهیا یصدا گوشه ا یبرگشتند که حاال ب

 رفت:

 

 شماها؟ نیریگیآروم نم قهیهان؟ چرا دو دق نیشکوند یباز چ-
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 گذاشت: نیزم یر آن طرف آن دو را روحرکت از کتف دو قلوها گرفت و چند مت کیبا  انیک

 

 پاتون! رهیم شهیش نیایجلو ن-

 

به سمت دو  یاخم وحشتناک کردیجمع م نیزم یرا از رو شهیش یکه تکه ها یدر حال رها

 کرد: شیقلوها

 

 ! گهیخونه د میریم-

 

 به سمت او رفت: یخانم با جارودست پروانه

 

 !گهیبچه رو؟ جرم که نکرده خاله! ظرف واسه شکستنه د یدار کاریچ-

 

 بود: نیزم یپخش شده رو یها شهیش یهمچنان مشغول جمع آور رها

 

 ناقص شد خا... آخ! ستونیآخه سرو-

 

 در دست گرفت: دیچکیبه سمتش رفت و دستش را که از آن خون م انیک
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 !گهیمواظب باش د ؟یکرد کاریچ-

 

 رفت: انیو به سمت ک از جا بلند شد زین نیآرم

 

 ...نمیجلو بب اریدستشو ب انی! کرهیهم داره م یچه خون-

 

 شد: یبا چشم مشغول بررس نیجلو آورد، آرم یدست رها را به آرام انیک

 

 ن؟یدار نیو بتاد لیخواد، مامان گاز استر ینم هیبخ-

 

 .ارمیاالن م-

 

 یپس از ضدعفون زین انیشد، ک کیسرام یخون رو یمشغول پاک کردن لکه ها یبا دستمال کوثر

 نیبا آرت الیخ یکه ب انایو ک نیرامت دنیکردن آن شد. رها با د یچیکردن دست رها مشغول باند پ

 گفت: یبلند یسرشان گذاشته بودند با صدا یخانه را رو

 

 نه؟! دیشیراحت نم دیسرجات بچه! شما دو تا تا منو سوکته  )سکته( ند نیبش ریبگ-
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اش را حفظ کرده بود از جا بلند شد و به سمت فرزندانش  یشوخ طبع ی هیکه همچنان روح انیک

اره اش انیو نگاهشان را به پدرشان دوختند. ک ستادندیحرکت ا یب شانیسرجا زیرفت، دو قلو ها ن

 به رها کرد: یا

 

 ؟یچ یعنی نیمامانتون زد رو کانال کج و کوله حرف زدن! ا-

 

 د:گفتن کصدایقلوها  دو

 

 شده! فونهید یتن-

 

 رفت: یچشم غره ا انیک

 

 نه نه!-

 

 گفتند: کصدایباز هم  انایو ک نیرامت

 

 ! میترد فونشیما د یتن-

 

 بابا! یزلزله ها نمیبغلم بب دییایحاال شد! ب-
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 :دیآنها خند دنیباال رفتند. آرش با د انیاز سر و کول ک انایو ک نیرامت

 

با هم دارن که تو رو  یتیچه سنخ انایو ک نیکارات عجق وجقه!  آخه رامت یهمه  انیک ییخدا-

 به هم نبود؟ هیاسم شب ؟یاسم بچه دوقلو گذاشت

 

 آورد : نییرا از دور گردنش پا انایک ان،یک

 

دختر شد من انتخاب کنم، پسر شد رها! حاال  میکنم آرش جون؟ ما توافق کرده بود کاریخب چ-

رو  میکه دوست داشت ییو اسم ها مینکرد یعهد شکن گهید ماهم دخدا لطف کرد جفتشو دا

 !میگذاشت

 

 نشست: نیرا بغل کرده گرفته بود، کنار آرم نیکه آرت یدر حال کوثر

 

 پسرخاله؟ نیگذاشت یاسم دخملتونو چ نیبگ نیخوا یشما نم-

 

 حرف کوثر بالفاصله گفت: یادامه  انیک
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ه ب ای اد،یبه اسم خودت ب ایکه  یانتخاب کرد یام اسم! من مطمئنم تویمردم از فضول شییخدا-

 هنکیفکر کردم مگر ا ی. البته من اونروز کلمیآ و س اسم دختر ندار نیخانم! آخه ب ایمیاسم س

 آسمون! دیبزار

 

 به هوا پرتاب شد: نیآرم یخنده  کیشل

 

 !انیک یمسخره ا یلیخ-

 

 پرتاب کرد: انیکوسن مبل را به سمت ک زین آرش

 

 !!ستیربط به آسمون ن ی! البته بوانهید-

 

 هوا گرفت: یکوسن را رو انیک

 

 ها! ادی!  البته بگم به اسماتون نمدیخورش نیبزار نیخوا یم دمیفهم-

 

 به سمت آنها رفت: وهیخانم با ظرف م پروانه

 

 تا شام آماده شه. نیبخور نییایب-
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 کرد: نیبرداشت و سپس رو به سمت آرت یاز همه پرتقال شیتعارف پ یب انیک

 

 !ییدا نمیبب نجایا ایب-

 

 : ختیاو را بهم ر یموها انیرفت، ک انیآمد و به حالت دو به سمت ک نییاز بغل کوثر پا نیآرت

 

 خوب!؟ یریگیمنو م یانایک ییایتو م ییدا نیآرت-

 

 :دیپرس یبا لحن بچه گانه ا نیآرت

 

 ؟ییدا یچ یدن-

 

 دختر عمو آرشت رو! ای یریرو بگ انایک دیبا ای یندار شتریب تو دو راه نیبب-

 

 !ییعمو آرش که دختل نداله دا-

 

 کرد: یتک خنده ا انیک
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 جون! ییبخرن دا رنیفردا، پس فردا م-

 

 فکر کرد: یگرفته بود کم یکه مسئله را جد نیآرت

 

 ! لمیدیبعد بدم تودومشونو م نمیخوب بدار اونم بب-

 

 !؟یاز هردوشون خوشت اومد چ-

 

 پاسخ داد: کمرتبهی نیآرت

 

 ! لمیدیاوب هردوشونو م-

 

 تکان داد: یو سر دیلب گز انیک

 

 ! کوثر خانم آقا پسرت شلوارش دو تا شده!ریبگ لیتحو نیماشاءاهلل آرم-

 

 کرد: یاخم کمرنگ نیآرم
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 ؟یباز حرف بد زد نیآرت-

 

پس از تمام شدن حرف  نیکرد! آرم فیتعر نیآرم یرفت و ماجرا را برا نیبه سمت آرم نیآرت

 برگشت: انیبه سمت ک نیآرت یها

 

دختر عمو آرشت رو  میریحرفا؟ اصال بابا م نی! پسر منو چه به اانیکرم از خود درخته آقا ک-

 !ادیسر عقل ب تییبترشه دا انایتا ک میریگیم

 

 آمد : رونیاز آشپزخانه ب  د،یشنرا  نیآرم یجمله  نیخانم که ا پروانه

 

ون هات یبچگ نیع دیبچه ها بزن شیپ کریدر و پ یب یحرف ها نیاز ا گهیبار د هی! نی! آرمانیک-

 حرف ها نزن باشه؟ نیاز ا گهیتوام د نیتو دهنتون! آرت زمیریفلفل م

 

 سرش را به سمت راست کج کرد: نیآرت

 

 جون! دیدشم عد-

 

 جون گفتنت برم من! زیقربون اون عز-
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 به صدا در آمد، کوثر پس از بازکردن در بلند گفت: فونیزنگ آ نیح نیهم در

 

 اومدن! ینفس و مصطف-

 

 نشست. ایمیلبان س یرو یلبخند

 

*** 

دستش را  زدیکه نفس نفس م یشد. در حال داریاز خواب ب قیعم یشب با احساس درد یها مهین

تا آرش  دیتخت کش یآورد و رو نییبود، دستش را پا یکیردهانش گرفت. اتاق غرق در تا یجلو

 یو رو دی. آرش با هول از خواب پردیشرت آرش را چنگ زد و چند مرتبه کش یکند. ت داریرا ب

 ز شد:یخ میتخت ن

 

 شده؟ یچ-

 

 که اشک صورتش را پوشانده بود، نفس نفس زنان گفت: یدر حال ایمیس

 

 ! درد...دارم...ستیحا...لم...خو...ب...ن-
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 ایمیس یآمد و چراغ را روشن کرد. سپس به سمت کمد لباس ها نییبا استرس از تخت پا آرش

بود آنها را به تنش پوشاند و سپس خود به  یرا از آن خارج کرد، با هر زحمت یرفت. مانتو و شال

 یبا صدا آورد یم رونیکه ساک کودکش را از داخل اتاق نوزاد ب یسرعت حاضر شد و در حال

 :دیسپر یبلند

 

 ؟یبر یتون یراه م ایمیس-

 

سانت به سانت قدم  واریآمده بود و به کمک در و د نییکه با درد از تخت پا یدر حال ایمیس

توان آن را نداشت که جواب آرش را بدهد! آرش  ینشست. حت نیزم یرو یحال یبا ب داشت،یبرم

 شده بود، مقابلش زانو زد: نینقش زم بایاو که تقر دنیبا د

 

 !برمتیم کنمیبغلت م امیرو روشن کنم گرم شه خودم م نیبرم ماش زدلم،یتحمل کن عز کمی-

 

*** 

  '!شهیانگشتام پودر م یاالن ال 'گفتیرا آنقدر فشرده بود که هر آن با خود م نیماش رهیدستگ

رفته است،  شیگ لب هابه جن شیو متوجه شد دندان ها دیسرو صدا د یرا ب ایمیکه س آرش

 پدال گاز فشرد: یرا رو شیپا

 

 نکن! تیداد بزن خودتو اذ ؟یکش یخجالت م ی! از کینابودشون کرد یلباتو کند-
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 فشرد، قرار داد: یدست راست آرش که دنده را م یدست چپش را رو ایمیس

 

 اگه...نباشم! ی...اگه...حتی...دوست...دارم...حتشهی...بدون...من...همنویآرش... ا-

 

 به سمتش برگشت: ظی! آرش با غدیدیمرگ را در مقابل خود م ایکه گو زدیحرف م یطور

 

 !!یشنو یصدامو هم نم گهیبه بعد د نیاز ا-

 

استرس و اضطراب دارد  یکاف یدانست آرش به اندازه  ینشست، م ایمیلبان س یرو یتلخ لبخند

 شیکه همچنان نگاهش به صورت پر تشو یر حالگفت. د یسخن م نگونهیا طیشرا نیدر ا دیو نبا

 هم افتاد!  یرو شیآرش بود، پلک ها

 

 

*** 

. خواندیلب م ریکرده بود، هر چه بلد بود ز یبار ط 100از  شتریو عرض سالن اتاق عمل را ب طول

و  همسر یو خبر سالمت دییایب رونیاز آن ب یدر اتاق عمل بود و منتظر آنکه کس ینگاهش زوم رو

 نفس نگاه از در گرفت: یفرزندش را بدهد. با صدا

 

 شد؟ یسالم داداش چ-
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که آرش به سمت آنها  نیهمراه نفس آمده بودند. هم زین یپروانه خانم و مصطف ن،یآرم کوثر،

 به سمتش رفت: یبا نگران نیبرگشت، آرم

 

 ... آرش؟ نگران نباش... توکلت به خدا باشه دهیرنگت پر نقدریتو چرا ا-

 

 . پروانه خانم با بغض در کنارش زانو زد:دیآن کش یداد و کمرش را رو واریاش را به د هیتک آرش

 

 هول برت داشته؟؟ نقدریتوام دعا کن پسرم... چرا ا شون،یمادر من نذر کردم واسه سالمت-

 

 شد: نییباال و پا شیگلو بیداد و چشمانش را بست. س هیتک واریرا به د سرش

 

 کشم! ینم گهیهم مثل بهار بره... د ایمیمامان! اگه س-

 

 گوشش گفت: ریگونه نفس نشست. کوثر به سمتش رفت و آرام ز یرو یاشک قطره

 

 !شهیتر م دیآرش ناام یکن هینکن! تو گر هیگر-
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تند تند سرش را تکان داد و اشکش را پس زد. ال باز شدن در اتاق عمل آرش با ترس از جا  نفس

 لرزان به سمت پزشک رفت: ییبرخاست و با قدم ها

 

 شد خانم دکتر؟؟ یچ-

 

 لب نشاند: یرو یکالهش را برداشت و آن را در دست گرفت، لبخند دکتر

 

 فرشته کوچولوتون!  هم خانومتون در سالمته و هم گم،یم کیبهتون تبر-

 

 یهم گذاشت. لبخند یاز کنار آرش رد شد. آرش با آرامش چشمانش را رو سپس

به صورتش  یبه عقب برداشت و دست یبست. قدم نیصورتش را آذ یاز سر خوشحال قیعم

 :دیکش

 

 !ینکرد دینا ام دمویازت ممنونم که ام ایخدا-

 

 

 

*** 
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 ایدن نیبه ا گریرا باز کرد. بار د شیاند، چشم هااش نش یشانیپ یکه آرش رو یقیعم یبوسه  با

 :دیپاش شیبه رو یپر از مهربان یبرگشته بود. آرش لبخند

 

 بانو؟ یش داریب یخوا ینم-

 

 چشمامو باز نکنم! گهید دیشنوم، گفتم شا یصداتو نم گهید یگفت-

 

 لبانش پاک شد: یآن لحظات، لبخند از رو یادآوریبا  آرش

 

 !یگرفت یجونمو م یبا اون حرفات داشت ،یدون ی... تو که نمیلیبود...خ یبد یلحظه  یلیخ-

 

 لب زمزمه کرد: ریز ایمیس

 

 تو درد سرم! یبرا شهیمنو ببخش... من هم-

 

 را در دست گرفت : ایمیس فیدستان ظر آرش

 

 میفرشته دار هی! ما االن یمن رقم نزد یرو برا یا گهیاتفاق د یو شاد یاز خوش ریتو به غ-

 ...یمن زیمنو توعه! تو همه چ نیب یکه حاصل عالقه  یفیموجود ظر هی ا،یمیس
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که تخت حامل نوزاد را به داخل اتاق  یشد و نفس در حال دهیکش نییپا یدر به آرام ی رهیدستگ

 یادا ایمیچشمان متعجب آرش و س دنیرفت با د ینوزاد م یکرد و دائم قربان صدقه  یم تیهدا

 د:پرستاران را در آور

 

 خانم کوچولوتون!  نمیا دییبفرما-

 

 و مانع شد: ستادیبا شوق به سمت تخت رفت، نفس مقابل آرش ا آرش

 

 ا؟یآر یآقا شهیم یمن چ یپس مژدگون-

 

 !نمینفس برو کنار بزار دخترمو بب-

 

 ! ینوچ! اول مژدگون-

 

و به سمت  دیکش رونیشلوارش برد و چند اسکناس از آن ب بیبا عجله دست به داخل ج آرش

 نفس گرفت:

 

 حاال برو کنار! ریبگ-
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 ی! آرش که بدیجماعت را در آوردن خود را کنار کش یدست دست کردن و صدا یپس از کم نفس

تخت گذاشت و  یبه سمت تخت رفت. دست راستش را لبه  اقیفرزندش بود با اشت دنیتاب د

زمزمه اش  یچهره اش نشست، صدا یرو یکرد، لبخند لیسرش را به سمت صورت دخترش متما

 در اتاق نام فرزندش را متوجه شوند: ضربود که افراد حا یبه قدر

 

 بارانِ من!-

 

 عکس انداختن اعالم حضور کرد! آرش سر بلند کرد: کیلیچ یباز هم با صدا رها

 

 چطوره؟-

 

 جلو آمد و کف زد: انیک

 

 به افتخار بارون خانم! دی! بزنیدادا! عال هیعال-

 

 به سمت باران رفت: نیمآر

 

 دل عمو رو! زیباران! عز ان،یبارون نه ک-
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 که همچنان در حال کف زدن بود پاسخ داد: انیک

 

 !گهیبگم بارانا!  مهم اصلشه که درست گفتم د خوامیاصال م-

 

 به سمتش قدم تند کرد: رها

 

 ؟یزنیچقدر دست م گهیبسه د-

 

 !دیکن ینم یآخه همراه-

 

 نه تاالر! مارستانهیب نجایا نکهیواسه ا-

 

 رفت: انیبه سمت ک زین آرش

 

 !زنهیلشگر داره دست م هیانگار  یزنیگندت که دست م یدستا نیبا ا-

 

 :دیسرخوش خند انیک
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 !گهید نهیا انیآقا ک-

 

 به سمت آرش برگشت: رها

 

 براتون درش نیخوا یگرونن ها! م یلیشکار لحظه گرفتم خ یکه من به قول ییآقا آرش! عکسها-

 !ارم؟یب

 

 گرفت: یشگونیرا ن شیرها شد و بازو کینزد نفس

 

 ! زارهیهم م یبچشون!  چه کالس یبزار کادو نویا-

 

کردند و  یوارد اتاق شدند و با همه سالم و احوالپرس دیو حم مایمنصور بهمراه س ن،یح نیهم در

 :دیرفت و آرام پرس ایمیبه سمت س مایگفتند. س کیتبر ایمیسپس به آرش و س

 

 خورده؟ ریخوشگل خاله ش-

 

 تکان داد: یبا لبخند سر ایمیس
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 نه هنوز!-

 

از  یباران که دستش را داخل دهان کوچکش برده بود، مهر تربت کوچک دنیخانم با د پروانه

 کام نوزاد را با تربت باز کرد و سپس بلند گفت: نیخارج کرد و مانند آرت فشیک

 

 مادر و بچه استراحت کنن! م،یما بر گهیخوب د-

 

 دست رها را گرفت و آرام گفت: انیک

 

دلش پسر  گهیکه کاش دختر داشت، آرش هم دو روز د یترکه از حسود یداره م نیاالن آرم-

 !یکرد االن جفتشونم دار یکار هیحال کن آقاتون  ی! ولخوادیم

 

 انداخت: ریکه خنده اش گرفته بود سرش را به ز رها

 

 بمون! ینجوریهم شهی... همیسرزنده و شاد نقدریخوشحالم که ا انیک-

 

 با عشق به چشمان رها نگاه کرد: انیک

 

 ؟ییرها میتو! بر یخانم گل من-
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 ...زمیعز میبر-

 

*** 

فرمان ضرب گرفته بود به سمت کوثر  یرو نیدر حال پخش ماش یقیکه با موس یدر حال نیآرم

 برگشت:

 

 کوثرخانم؟-

 

 بله؟-

 

 خانوم گل؟ کوثر-

 

 گفتم که بله!-

 

 کوثر خانم ماه؟-

 

 نگاهش را به او دوخت: ستیاز زبان او نشنود ول کن ن 'جانم'تا  نیدانست آرم یکه م کوثر
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 زم؟یجانم عز-

 

 که درو واسمون باز کنه؟ میداشته باش یکیماهم  هینظرت چ گمیم-

 

 ؟یچ یعنی-

 

 گفت: یم شهیکرد. هم ینفس درو واسش باز م شهیهم ومدیم رونیاز ب یخدابیامرزم وقت یبابا-

 کنه! یدختره که درو واسه باباش باز م نیا

 

 را باال برد: شیابرو یتا کیکه حاال متوجه منظور او شده بود   کوثر

 

 خوب؟-

 

 صورتش را به سمت کوثر برگرداند: نیآرم

 

 ؟یدیتو نفهم یعنی-
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 !نیبچس آرم یلیهنوز خ نیآرت ی! ولدمیفهم-

 

 !گهینزن د چونه-

 

 ! شهیباور کن االن نم نیآرم-

 

 خوره ها! یکه به اسم توام م ایمیک زارمیاسمشو م یاریکوثر برام دختر ناز ب-

 

 دستانش گرفت: نیسرش را ب ستیبخواهد ول کن ن یزیچ نیدانست آرم یکه م کوثر

 

 ندارم! شویبعد! االن آمادگ یدوماه صبر کن یکی دیبا یخوب خر شدم! ول یلیخ-

 

 :دیبا ذوق خند نیآرم

 

 بابا بشم! یایمیقربون ک-

 

 سرش را با ناز و ادا برگرداند: نیذوق آرم دنیبا د کوثر
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 !شیا-

 

 :دیلپش را کش نیآرم

 

 !نیآرم یزندگ یکن بهانه  یکم حسود رم،یحسود خانم من! قربون توام م-

 

 

*** 

 :دینفس با تعجب پرس ستاد،یا یمقابل رستوران بزرگ یمصطف

 

 ؟یواسه چ میاومد نجایا-

 

 ناهار دعوت کنم! هیاومدم خانوممو به -

 

 چرا اونوقت؟ -

 

 !یشیزود خاله هم م یبه مناسبت مجددا عمه شدنش! ان شاء اهلل به زود-
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 فکر پاسخ داد: یب نفس

 

 ان شاء اهلل! -

 

 :دیخند یم زیر زیبرگشت که ر یدر ذهنش به سمت مصطف لیو تحل هیتجز یسپس با کم و

 

 خوام بشم؟؟ یخاله م ی! آخه من چه جوروانهید-

 

 زد: یمصطف یبرا یچشمک یموضوع یادآوریبعد با  و

 

 تونم بشم! یمادر که م یول-

 

 خود را جمع و جور کرد: عیسر یمصطف

 

 االن زوده نفس!-

 

 !یتموم شده آقا مصطف هیقض نیو زود ا رید نییوقت واسه تع-
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 د:برگردان یبا شک به سمت نفس رو یمصطف

 

 تو؟ یگیم یدار یچ-

 

 ! یبابا شد گمیدارم م-

 

 را نازک کرد: شیسپس صدا و

 

 !یبابا مصطف-

 

 گرد شد: یمصطف چشمان

 

 نه!-

 

 ؟یناهار به خانومت و بچت بد هی یخوا یآره! حاال نم-

 

 داد: هیآرنجش را به فرمان تک یمصطف
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 ؟یکن یکه نم ینفس شوخ-

 

 را باال انداخت: شیشانه ها نفس

 

 !شینیبب یتون یتو خونس. م شمیآزما یبرگه -

 

 تر اضافه کرد : بلند

 

 !یگشنمه ها مصطف-

 

 کرد : یبه نفس نگاه م طنتیو تعجب و ش رتیبا ح یمصطف

 

 زود نبود نفس؟؟-

 

 :دیکوب یمصطف ی نهیانگشتش را چند مرتبه به س نفس

 

 حمل و نقلم! ! نه از من که دهیبپرس که زحمتشو کش یو زودشو برو از اون رید-
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 :دیبر صورتش کش یدست یفرار کرد! مصطف یخارج شد و به قول نیبه حالت دو از ماش سپس

 

 وروجک!  گهید رسهیدستم بهت م-

 

 

*** 

را  شیکردند. با لذت چشم ها یخش خش م شیپوت ها مین ریز یزییباران خورده پا یها برگ

 :دیکش یقیبست و نفس عم

 

 !یماه یچه هوا-

 

 داد: هیآرش تک یآرش دور شانه اش حلقه شد، سرش را به شانه  دست

 

بود که از خدا  یحس و حال خوب نقدریا نیتو ماش میتا ببر یدردم گرفت و بغلم کرد یوقت-

، هاتو یمثالتو، خوب یآغوشتو، محبت ب یتا باز هم گرما رونیب امیخواستم سالم از اتاق عمل ب

 م...هاتو واسه خودم داشته باش ینگران

موند  ادمیدونم تو اوج اون درد طاقت فرسا چطور  یدوست دارم آرش، نم یلیرو خ یبارون یهوا

قدم تا  هی ینم نم بارون قدم بزنم!  آدم وقت ریهم که شده ز گهیبار د هیکه از خدا بخوام واسه 

 یچقدر قشنگه ول یفکر بودم که زندگ نیدونه!  من اون لحظات تو ا یرو م یمرگ داره قدر زندگ

مرگ رو تجربه  یقدم هی!  من و تو هردومون میدیهاشو د یما سخت م،یما ازش استفاده نکرد
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سخت و پر  میکن یاون طور که فکر م شهیهم یکه زندگ میکنیو درک م میدونیپس م م،یکرد

 !ستیاضطراب ن

فرصت  نیچون بهم ا قشنگه آرش! چون تو رو به من داد... چون بارانو به من داد... یلیخ یزندگ

به  یول دهیفرصت رو نم نیا یکه چطور تجربش کنم! به هرکس رمیبگ میتصم گهیبار د هیرو داد تا 

 من داد!

 

کرد را با انگشت نوازش  یباران را که در بغل آرش بود و به او نگاه م دیدستان کوچک و سف سپس

 رنگ باران ادامه داد: یبه چشمان طوس رهیکرد و خ

 

 !مونهیزندگ یکه قلب تپنده  میباران دار هیمن و تو حاال -

 

 را به نگاه آرش دوخت: نگاهش

 

 گهی... از خدا دی... خوشحالم که دارمت آرش... خوشحالم که مال منییتو یزندگ نیستون ا-

 !میهم بمون یتا ابد برا نکهی... جز امیسعادتمند بش نکهیخوام جز ا ینم یچیه

و باران با لبخندش بهم  یرو بهم ببخش یزندگ دیر هم... تو با نگاه مهربونت ام... با هم کناشهیهم

 یهونه آرش... ب نیمن، تو و باران هست ی... زندگهیو خواستن بایز شیاز پ شیب میبفهمونه که زندگ

 ...میزندگ لیو دل دنمینفس کش

 

 گرم آرش را در دست فشرد: دست
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 !نمیزن رو زم نیحس کنم خوشبخت تر شهیفقط مال من باش... تا ابد! تا هم-

 

. پس از اتمام دیشن یم ستینگر یکه با عشق به او م یرا در حال ایمیجمالت آخر س آرش،

بلند کرد و زمزمه وار آرام آرام شروع به خواندن  یسخنان او سرش را به سمت آسمان پاک و آب

 کرد:

 

 است  یزی*در نگاهت چ-

 ست؟یدانم چ ینم که

 غم  کیآرامش بعد از  مثل

 لبخند کیشدن  دایپ مثل

 نم بعد از باران! یبو مثل

 

 ادامه داد: ایمیرنگ س یاقوتیبه چشمان  رهیپلک زد . خ یآورد و به آرام نییرا پا سرش

 

 است  یزیدر نگاهت چ-

 ستیدانم چ ینم که

 !من

 آن محتاجم... به
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 "انیپا"

 زادهیم.عل  

  95آذر  17

 چهارشنبه  

 21:03 ساعت

1 

 

 

 

 

 


