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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 

www.1roman.ir 

 

 ده می باشدنبا نویس رمان حتوای مسئولیت م

 

گیره؛ مادرب طاقت نمیاره م از سمممر درتر یک رانواده پولداره که پدرب به دلیلی میمممی  به ازدماد ممدد می

 .رهدنیا می

که شممممممما د این ام ا  به دل میسمممممممر  پدریش کینه   اب م گیره م در این بین پسممممممرعمه ا بوده از رانواده 

 ...اب رم فراموب کنهزنند ما سمر کینهمی  اب به  ر دریپسرراله

 ده سال قبل

 جانا

 :سرم رم رمی بالش گذاشت  م آرمم آرمم اشک ریخت ؛ در که اما  زده شد سرم رم بلند کرد

 .بیا دارل -

 :اشک  رم پاک کردم

 .روان شما رم در اماقشون ببینندران ؛ آقا می -

 .آمالن می -

  دانلود رمان من درترم

 دانلود رمان ن رت یا عشق

 دانلود رمان پری دریایی

http://www.1roman.ir/
file:///C:/Users/1roman/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/
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 . ام رم پاک کردم م آرایش  رم مرمی آینه ایستادم؛ اشک بعد از رفتن ردمتکار رمبه رمی

 .از اماق  رارد شدم م به سمت اما  آقا بزرگ رفت ؛ در رم زدم م بعد از گ تن بیا دارل مارد اما  شدم

 :بدمن  یچ حرفی رمی صندلی چوبی کنار پنمره نشست 

 .شنوممی -

 :شنوم گ ت است میبا لحن رُشکی که سال

 .رضایتت رم برای ازدماد ممدد مهران اعالم کن جا  ستی؛دمنی ماسه چی اینبهتر میمو رودمت  -

 :لرزید گ ت با صدایی که از عیبانت می

 ا بخواین که برامون نوه پسمممر ام دارین از امنرواین زندگی من رم رراب کنید؛ شمممما سمممه ما پسمممر دی هچرا می -

 .بیارین

 .زنده نیست  امن سه ما بخوان ازدماد کنند من -

 :از جام بلند شدم م رمبه رمب ایستادم

 ات صاحب پسر بشن م منها کن  ممام بچهای پهش ردا ارزب دارم؛ آرزم میدم ملی اگه ذرهباشه رضایت می -

 .درتر این عمارت سمر باشه

 .این رم گ ت  م از اما  رارد شدی 

ش م سمرب رم رمی میز کوچیک آبی رن ش گذاشمته  در اما  سممر رم آرمم باز کرد؛ دیدم مداد شممعی موی دسمت

 :دستی به سرب کشیدم که بلند شد م رودب رم موی بغل  اندارت

 .مامان -

 .جان مامان -

 رواد ازدماد کنه؛ حقیقت داره؟شنیدم بابا می -

 :لرزید گ ت اشک  رم پاک کردم م با صدای که از بغض می

 .آره ن س  -

 :گ ت ام زمل زد م با رش  مو چش 



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 .دی ه بابا رم دمست ندارم -

 :نالیدم

 .طوری ن وسمر این -

شمممممممه ملی گ ت  مهران الن مارد اما  میپتو رم دمر رودم پیچیدم م چشممممممم  به در بود؛  ر لحخه با رودم می

 .ساعت از دمازده گذشت م ربری از مهران نشد

 ام رم بسمممت  در ریلی آرمم باز چشممم  که ام سمممن ین شمممد م دی ه طاقت منتخر موندن رم نداشمممت ؛  مینپلک

 :شد  فورن سرم رم بلند کردم

 ...مهرا -

 :برعکس میورم سمر بود که مارد اما  شد

 .مامان بیام پیشت بخواب  -

 .بیا عزیزم -

 :پتو رم کنار زدم م سمر رم موی بغل  گرفت 

 .رونیمامان برام للیی می -

 :دستی به مو ای صافش کشیدم

 .ی ه بزرگ شدیسمر مو د -

 .مامان لط ا -

 :لبخندی زدم

 گنمشک لل -

 سنماب لل

 آمد دمباره مهتممماب  لل

 …لل للیی لل للیی… لل للیی لل للیی

 .بعد از مموم شدن شعر  ر دمی ما به رواب رفتی 
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 سمر

مامان بیرمن اممدم م از مخت پایین   ام رم باز کردم؛ آ سمته از بغل  ام رورد چشم با نور رورشمید که به چشم 

 .رفت 

 ام کشیدم  ریلی آ سته در کمدب رمبه رمی میز آرایش مامان ایستادم؛ رژلب قرمزب رم برداشت  م رمی لب

 . ا کشیدمرم باز کردم م دستی به لباس

 . ای بلند م روش ل بپوش ش  ما بتون  مثل مامان از این لباسدمست دارم  رچه زمدمر بزرگ

 :در اما  که زده شد؛ رودم رم پشت کمد پنهان کردم م ماری رم دیدم که بالسر مادرم ایستاده

 .شینران  لط ا بیدار -

دم بار حرفش رم مکرار کرد ملی مامان  بیدار نشمممد؛  از مرس ممام بدم سمممرد شمممد؛ به شمممدمت ن ران مادرم شمممدم  

 .بعد  مراه پدر م پدربزرگ  برگشت ماری مآی ردایی گ ت م از اما  بیرمن رفت م چند دقیقه

 :بابا نبض مادرم رم گرفت م یکهو شرمع کرد به گریه کردنند م  ق  ق کنان گ ت

 .جانا مُرده بابا جانا مُرده -

 :بابا به سمت  دمید ملی پسش زدم با شنیدن این حرف بلند بلند شرمع به گریه کردم؛

 .بدی بابا ریلی بدمامان  نمرده... مو ریلی  بابا درمغ ن و؛ -

 (زمان_حال)

 شد که مادرت مُرد؟چی -

 :آ ی از اعما  مجودم کشیدم

قدر درگیر پدرم بود که رودب رم به کل فراموب دمنسممت نه ما  اینمادرم بیماری قبلی داشممت؛ نه رودب می -

 .کرده

 :پا رم پایی اندارت م دستش رم رمی دسته مبل گذاشت

 .پس سکته کرده -

 .کرد که زنی به امن جوابی سکته کنهکس بامر نمیآره؛  یچ  -
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 :اب رم نوشیدای از قهوهشیرین جرعه

 .بعد از مادرت راه برای نور باز شد -

 :پوسخندی زدم

حالی چه  اب از روبدیدی که چشممم بعد از چهل  مادرم؛ مراسممم  عرمسمممی گرفتن  شمممیرین باید پدرم رم می -

 .زدبر  می

 مو رمز جشن کما بودی؟ -

 .کردمکنار پنمره اماق  نشست  م مراس  ن اه می -

 چه شد به  ند اممدی؟ -

 :از جام بلند شدم م رمبه رمی پنمره ایستادم

عمه سمممممیرا به  این پیشممممنهاد رم داد من  بدم نیومد برای  مین پیش پدرم رفت  م گ ت  که من رم ب رسممممته  -

اسمممت  که من رم ب رسمممته رارد امن  از ردا رواسمممته قبول رفت  پیش پدربزرگ  م ازب رو رارد ملی قبول نکرد؛

کرد  مقتی گ ت کما دمسمممت داری بری املین چیزی که به ذ ن  رسمممید  ند بود؛ پدرم نتونسمممت رم حرف پدرب 

 .جا فرستادام مرجان که زنی سی م پنج ساله بود به اینحرف بزنه من رم به  مراه دایه

 . اب پسر بشنکنه ممام نوهت گ ته آرزم میراستی سمر گ تی مادرت به پدربزرگ -

 : ام گ ت با شنیدن این حرف بلند زدم زیر رنده م میون رنده

 ام  مه صمممماحب پسممممر شممممدنند  فکرب رم بکن مقتی به یه به نخرم مادرم ن رین کرده ما آرزم؛ عمو ام م عمه -

 . ام  ستنرن عمه ای که با اشون میرن منها ران مهمونی می

 :اب گذاشتن دستش رم زیر چانهشیری

 روای برگردی؟سمر مطمئنی می -

 : اب زمل زدمرمی دسته مبل نشست  م مو چش 

 .قدر مطمئن نبودمما حال این -

 ام چمدمن  رم برداشممت  م از اما  رن   چیدم؛ بعد از عوض کردن لباس لباس م مسممایل  رم موی چمدمن مشممکی

 .منش از اماقش بیرمن اممدرارد شدم م مرجان     مراه چمد
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 :سوار ماشین شدی  م به سمت فرمدگاه رمندم

 ات رمبه رم بشی؟مونی با رانوادهکنی میسمر جان فکر می -

 :کردم گ ت طور که به رمبه رمم ن اه می مین

 .مون  مرجان جون؛ باید بتون می -

 .رم به ن هبان دادم بعد از رسیدن به فرمدگاه ماشین رم موی پارکینک گذاشت  م سوئیچ

 .کردمرواست  بزن  رم با رودم مرمر می ای که میمقتی سوار  واپیما شدی ؛ مموم حرف

 ران  کما برم؟ -

 ...زع رانیه -

گذره  این رم سمرم رم به شمیشمه ماشمین مکیه دادم؛ ده سمال از امن رمزی  مراه مرجان م بابا به فرمدگاه رفتی  می

حتی یه قطره اشمممممک  نریخت ؛ ریلی رنثی به پدرم ن اه نکردم م زیر لب رداحافخی روب یادمه که موقع رفتن 

 .کردم

 :روندم ای زیر لب میاممدن؛ پنمره رم پایین آمردم م شعرقطرات باران به آرامی رمی شیشه فرمد می

 دیشب باران قرار با پنمره داشت) -

 رمبوسی آبدار با پنمره داشت

 کردیکریز به گوب پنمره پچ پچ 

 (...چکچک چکچک چکار با پنمره داشت

 امون رم از صممممممندم  عقب بیرمن آمرد م رمی زمین با مرمزی که ماشممممممین زد از فکر بیرمن آمدم؛ راننده چمدمن

 .گذاشت  مرجان کرایه رم حساب رم کرد

 :چمدمن به دست پشت در عمارت ایستاده بودی 

 سمر جان بهتر نیست به رونه راله جمره بری ؟ -

 :در عمارت ریره شدم به

 . ا بزنی ملی امل بزار یه سری به این عتیقه ری ؛سر فرصت امنما    می -
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 :زنگ رم فشار دادم که ن هبان جواب داد

 شما کی  ستی؟ -

 .َسمرم -

 .مر رودمون رم معرفی کنیدلط ا ماضع -

 :غریدم

 .احمق درتر مهران ران  ست  -

 .ببخشیدی گ ت م درمازه رم باز کرد

کشمممیدم مارد حیاد شمممدم که با دیدن صمممحنه رمبه رمم ایسمممتادم؛ کلی طور که چمدمن  رم دنبال رودم می مین

 .شدنندپسر بچه موی حیاد مشغول بازی بودنند که فکر کن  ده مایی می

 مکردطور بهشممون ن اه میجلومر که رفتی  به میز بزرگی رسممیدی  که اعیممای رانواده دمرب جمع بودنند؛  مین

 : ا متوجه من نبودنندملی امن

 .سمر برم جلو دی ه -

 .صبر کن -

زدم پسممر عمه فریده یا عمه فریبا باشممه از جاب بلند شممد م با معمب  مون لحخه یکی از پسممر ا که حدس می

کرد؛ دسممممممت  رم به معنی چته رمی  وا چرراندم که ارمی کرد م به بقیه حیممممممور من رم اعالم کرد  به  ن اه می

گ تن که من دی ه بر کردنند معلومه با رودشمممممون میز جاشمممممون بلند شمممممدنند م از معمب به من ن اه می مه ا

 .کردمنمی

 : ای مند به سمت  اممد م محک  بغل  کردپدرم زمدمر از بقیه به رودب اممد؛ با قدم

 .سمر جان ریلی روشحال  برگشتی -

 :ام بوسیدپیشانی

 .ریلی دلتن ت بودم -

 :پوسخندی زدم

 . امون معلومه پدرجاناز زنگ زدن -
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اب گرفت  م از صمممممندلی بلندب کردم م رورد رم از یغهای که داشمممممت کیک میبه سممممممت بقیه رفت ؛ پسمممممر بچه

 .سرجاب نشست 

 رب چه ربرا؟ -

 :عمه فریده لبخندی زد

 .چیدی  ای میدادی؛ برات مدارکسمر جان کاب ربر می -

 : ت که جوابش رم بدم گبه جای این

 عمه سمیرا کماست؟ -

 :ای که از جاب بلند کرده بودم بغلش بود از عمارت بیرمن اممد مون لحخه عمه سمیرا در حالی امن پسربچه

 طا ا رم کی دعوا کرد؟ -

 :دست  رم بال بردم

 .من -

 :عمه چند بار پلک زد م آرمم گ ت

 !سمر -

 :از جام بلند شدم م به سمتش قدم برداشت 

 .جون سمرمبله عمه  -

 :پسر موپولش رم پایین گذاشت م بغل  کرد

 .الهی فدات بش  عزیزم -

 .ردا نکنه -

 .؛ چون  یچ مقت منهام نذاشت م  میشه پشت  بوداز رانواده پدری فقط عمه سمیرا برام عزیز بود

 .طا ا ل دی به پام زد؛ عمه رواست دعوامش که جلوب رم گرفت 

که به رودب اممد رد شممممممد؛ درسممممممت مثل بقیه از دیدم معمب کردم م بعد از اینآقا بزرگ با ابهت از عمارت را

 :گ ت
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 .سمر جان روب اممدی -

 :با ممسخر گ ت 

 .از شما بعید این حرف -

 !چی -

 .کننداربار رم یک بار اعالم می -

 :ام بشنون گ ت چند قدمی به آقابزرگ نزدیک شدم م با صدای نسبتا بلندی که بقیه

 .عمارت پُر شده از پسر  فقط مادر منه که سینه قبرستون روابیده آرزممون رسیدین؛ به -

 :رمبه عمه سمیرا گ ت 

 .عمه لط ا به آژانس زنگ بزن -

 چرا سمر جان؟ -

 .مون رونه راله جمره می -

 .کردم اعتراضی نکرددمنست از حرف  برنمیعمه که می

 :گ تیکهو پسری که املین بار من رم دیده بود 

 .رسونمشمن می -

 زحمت نکش  اکان جان -

 .نه راله زحمتی نیست -

 .اس؛ ریلی مغییر کرده بود  ان ار کوبیده بود از امل سارته بود اکان پسر دمم عمه فریده

 ا  اکان مزداب رم از پارکنیک بیرمن آمرد  چمدمن از منها کسممی که رداحافخی کردم عمه سمممیرا م مرجان بود؛

 :که بهش بی احترامی نکن  صندلی جلو نشست م  عقب گذاشت  م برای اینرم صند

 ؟دمنیآدرس رم می -

 .نه -

 .کاغذی که آدرس موب نوشته بودم رم به طرفش گرفت 
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 .ریلی مغییر کردی -

 :اَبرمی بال اندارت 

 از چه لحاظ؟ -

 :طور که به رمبه رمب ریره بود گ تش مین

 .ایروش ل م کینه -

 .ر لط تهنخ -

 . ا افتادمدی ه حرفی نزدی ؛ کل راه از پنمره به بیرمن ریره شده بودم م یاد گذشته

 :مقتی به رونه راله رسیدی  دکمه قرمز رنگ رم فشار دادم م کمربندم رم باز کردم

 .ممنون که من رسوندی -

 .کن روا ش می -

 .ز رداحافخی رفت ام رم به  داد م بعد ااز ماشین پیاده شدی ؛  اکان چمدمن

رواست  زنگ در رم بزن  در با شتاب باز شد م آرمین محک  به  رورد که میرمبه رمی در ایستاده بودم م  مین

 .که  ر دممون رمی زمین افتادی 

 :دست  رم رمی سرم گذاشت 

 .آرمین ردا لعنت کنه؛ از رمی من بلندشو -

 :با معمب اسم  رم لب زد

 !سمر -

 :با حرص نالیدم

 .رودم  بابا؛ بلندشو لط ا -

 ر دممون بلند شممممممدی  م رمبه رمی    دی ه ایسممممممتادی ؛ محک  بغل  کرد که احسمممممماس کردم  ر لحخه ممکنه 

 : ام بشکنهاستخون

 .شه مل  کنیمی -
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 .باشه -

 :ام رم کشیدگونه

 .ریلی روشحال  که برگشتی -

 ممنون  ب و چرا با عمله از رونه بیرمن اممدی؟ -

 :ارمندسرب رم ر

 .یه رراب کاری کردم؛ مامان جون  با جارم افتاد دنبال  -

 :ای کردممک رنده

 .از دست مو -

کرده. در رونه که به لطف آرمین باز بود؛ ره پیش دمستش ما عیبانیت راله بخوابه م بعد برمیآرمین گ ت می

بالی سممرم ها ر شممد  فکر کرده بود که  ام رم گرفت  م آرمم مارد رونه شممدم که یکهو راله با جارم دسممته چمدمن

 :آرمین برگشته

 .مآی سمر راله فدات بشه -

 :جارمب رم اندارت م بغل  کرد

 آی؟چرا ن  ته می -

 .رواست  سوپرایزمون کن می -

 :اب رم محک  بوسیدمگونه

 .عاشقت  راله -

 :دم اما  برای آرمینه ا شدی  که با دیدن عکس رمی دیوار فهمیبه  مراه راله مارد یکی از اما 

 .شه من مو اماقش بمون راله آرمین ناراحت نمی -

 :ار  مینوعی کرد

 .غلط میکنه -

 .مون  مو اما  شادی بمون می -
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 .نه عزیزم؛ اما  شادی کوچیکه -

کردم؛ بعد از دمب گرفتن لباسممی از چمدمن  بیرمن برای مرمب کردن مسممایل  باید ما موقع اممدن آرمین صممبر می

 .مردم م پوشیدمآ

  : ا پایین رفت ؛ راله با معمب گ تآرمم آرمم از پله

 سمر مهمونی دعومی؟ -

 .نه -

 پس چرا لباس مملسی پوشیدی؟ -

 :با شنیدن این حرف شرمع کردم به رندیدن به حدی که اشک  دراممدی بود

 .پوشنراله این لباس برای مهمونی نیست؛ مو رونه می -

 :سری مکان داد

 .ا این لباس راحتی؟ یه مقت پات گیر نکنه بیوفتیمو ب -

 :لبخند زدم

 .نه راله برام عادیه -

 .جا بخرحتما چند دست لباس این -

 .چش  راله جون  -

 :راله جمره مو لیوان چای ریخت م اممد کنارم رمی مبل نشست

 سمر پیش پدرت رفتی؟ -

 :لیوان چای رم از رمی سینی برداشت 

 .فت  عمارت بود؛ مهدکودکی بود ماسه رودباملین جایی که ر  -

 :راله رنده آرممی کرد

 برادرات رم دیدی؟ -

 :کش م قوسی به بدن  دادم
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شناسمشون فقط با عمه سمیرا حرف زدم م حرف دل  رم به آقا بزرگ زدم  شما به  ب و چندما من که نمی نه؛ -

 .بردار م پسر عمو دارم

 :ت اب رم درشت کرد م با معمب گ چش 

 دمنی؟پرسی؟ م ه رودمت نمیچرا از من می -

 :آ ی کشیدم که دل  برای رودم سورت

کرد برام پیام راله من مو این ده سال فقط با شما م عمه سمیرا درارمباد بودم؛ پدرم  ر مقت برام پول ماریز می -

 .فرستادمی

 ات چیزی ن  ت؟عمه -

 .دمنید ب ینون حرفی نزد؛ اگه شما میش   یچ مقت دربارشدمنست ناراحت میچون می -

 .چهارما بردار داری؛ بهداد م باراد دمقلو  ستن م نه سالشونه  ایلیا   ت سالشه م ارشیا پنج ساله -

 :سرم رم به مبل مکیه دادم م دست  رم رمی صورم  گذاشت 

 این اطالعات دقیق رم از کما آمردی؟ -

 :اب نوشیدکمی از چایی

 .ارمباد  ست من با سمیرا در  -

 .آ ان؛ ادامه لط ا -

مرن؛ یه دمنی سممممه ما پسممممر به اسمممم   اکان  ما ان م مهراب داشممممت که از مو بزرگطور که میعمه فریده  مین -

 .مر به اس  آیدین    دارنبردار کوچیک

 .سمیرا    دمما پسر به اس  طا ا م میام داره

اره  عمو محمد م علی     ر کدمم سممممه ما پسممممر دارن که رده طور که راله گ ت عمه فریبا    چهارما پسممممرداین

 .سنی سنیشون زیر ده ساله  آقاجون ریلی روب به رواستش رسید

 اب اب گذاشممت  م در سمموکت به حرفکردب؛ سممرم رم رمی شممانهراله از راطرامش با مامان رم برام معریف می

 .دادمگوب می
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کرد  با م دسمممت  رم رمی قلب  گذاشمممت ؛ شمممادی با ار  ن ا   میبا صمممدای جیغی که شمممنیدم سمممرم رم بلند کردم 

 :صدای بلندی گ ت

 .مامان این درتره کیه؟ شما  ق نداشتی بغلش کنی -

 :راله ارمی کرد

 .جا بمونهروبه روبه؛ شادی بار آررت باشه جیغ بزنیا  حسود جون این درتر رانمه اسمش سمره م قراره این -

 :ارت م پرسیداب رم رمی زمین اندکوله

 کنه؟ مونی که مو  ند زندگی می -

 .آره -

 :جیغی کشید

 . ورا -

 :رودب رم موی بغل  اندارت

 .سمر جون ریلی روب اممدی -

 :اب بوسیدمگونه

 .آپ مماس میوری داشتی ممنون عزیزم  شادی مو چطور من رم نشنارتی؟ ما که مو مامس -

 :با لحنی لمی گ ت

 .دیدم؛ راستی ماس  چی آمردیم روب نمیبابا اصال عکست مو ر  -

 :با معمب به راله ن اه کردم که منخورم ردم فهمید

 . ا رم باید داشتمقتی سه ما نره رر مو این رونه باشن انتخار این چیز -

 :رم به شادی گ ت

 شادی  زار بار بهت گ ت  مثل داداشات حرف نزن؛ درضمن با کی اممدی؟ -

 .با آرمین اممدم -

 :اب کشیدمبه مو ای گیس شده دستی
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 حال این داداب دردسرسازت کماست؟ -

 .آدگ ت فعال رونه نمی -

 : اب رم عوض کنهراله شادی رم فرستاد مو اماقش ما لباس

 گیری؟قدر بهشون سخت میراله چرا این -

 :رفت گ تطور که به سمت آشپزرونه میاز جاب بلند شد م  مین

 .کنندم که بدبخت  میدرتر اگه من سخت ن یر  -

راله سه ما پسر م یک درتر داره؛ آرمین بیست م دم سالشه  آرمین بیست م نه سالشه م آدرین بیست چهار 

 .سالشه م شادی    شش سالشه

 .راله مقتی  مده سالشه ازدماد کرد م مو نوزده سال ی املین بچش یعنی آرمین به دنیا آمرد

 .ام ضربه بدی رورددی موی میادف از دنیا رفت م رالهام یک سال بعد مولد شاشو ر راله

 شب

 آرمین

 .ریز بری کنه دمر رونه رم سینهآرمین در رم آرمم باز کن؛ مامان بیدار باشه ما صبح ممبورمون می -

 :سری از ماس   برای آرمین مکان دادم

 .آره مشنگ؛ مو کی دیدی مامان ما سه صبح بیدار بمونه -

 امون شممدی ؛  امون درآمردی  م موی جا ک شممی گذاشممتی   ریلی آ سممته مارد اما کرد؛ ک شدر رم آ سممته باز 

 .که رواست  برم سمت مخت پام به چیزی بررورد کرد ام با لباس رواب عوض کردم م  مینلباس

می مخت  آمرمر درتری رم دیدم که ر چراغ اما  رم رمشن کردم؛ دم ما چمدمن بزرگ مسط اما  بود م از  مه معمب

 .روابیده

 اب فر  داره! این اصال کی کمی جلومر رفت  م بعد از چند دقیقه متوجه شدم این درتر سمره؛ چقدر با عکس

  اممد؟

 .فهم سری مکان دادم م سعی کردم دی ه بهش فکر نکن ؛  رچی باشه فردا می
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 .راموب کردم م به سالن برگشت  دل  نیومد از رواب بیدارب کن  برای  مین پتو م بالشی برداشت ؛ چراغ رم

 .امشب رم باید رمی فرب بخواب  -

 مهران

 بابا حالت روبه؟ -

 :سرب رم به مبل راحتیش مکیه داد

 .دل ریلی پُری داره -

 :دستی بین مو ام کشیدم م زمین ریره شدم

 . مش مقییر منه -

 .مهران الن لزم نیست دنبال مقیر ب ردی؛ سمر رم به عمارت بیار -

 :بعد از مکث کوما ی گ ت

ه ک ام پسر بشن م منها درتر عمارت سمر باشه معمب کردم؛ گ ت  اینجانا مقتی به  گ ت امیدماره  مه نوه -

 .روام؛ ن و آرزم نبود ن رین کرده بودالن عیبانیه چرا باید چیزی رم آرزم کنه که من می

 :دم ریخت ؛ آب رم مه سر کشیدمپارچ آب رم از رمی میز برداشت  م لیوان آبی برای رو

  ات پسر شدنند؟الن ناراحتی  مه نوه -

 :عیاب رم برداشت م از رمی مبل به سختی بلند شد

گ  کاب در کنار این جونور ا دم ما درتر شممیرین زبون  ا با رودم میاصممال ناراحت نیسممت ؛ فقط بعیممی مقت -

 .بودنند  یه کاری کن سمر برگرده

  اکان

 :که شدم؛ جونور به سمت دمیدمارد رونه 

 برام چی رریدی  اکان؟ -

 :بغلش کردم م رودم رم الکی ناراحت نشون دادم

 . یچی نخریدم؛ ببخشید آیدین جون  -
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 : ای موپولش مو سری به  زدبا امن دست

 .الغ -

 . ای قدی  به شیطون گ تن زکیام بچه؛ بچهگذاشت  رمی زمین

 آدین بقیه کمان؟ -

 :تبا ار  گ 

بابایی سممممرکاره  مامانی ل ته  رفته ررید  مهالب مهراب  رونه نیسممممت  ما ان داره با دمسممممت درترب حرف  -

 .زنهمی

 :لوپش رم کشیدم

 .بدم برم مو آشپزرونه کیک بخور -

 !ای آره  سر پیری م معرکه گیریچه کاره یکی نیست ب ه پدر من این آیدین برادر کوچیکمه؛

اسمممت  ام فهمیدن مادرم حاملهونده شمممیرینه که ریلی دمسمممش دارم  یادمه مقتی دمسمممتآیدین یه مهمان نار

 .کردنندچقدر با ام شوری می

 :مارد اما  ما ان شدم؛ ن ا ی چپی به  کرد م دمباره مشغول صحبت شد  با شلوارک رمی مخت *" دراز کشیده

 .صاحب رم قطع کنامن بی -

 :رودب کمی دمر کرد م ریلی آ سته گ ت بالشی به سمت  پرت کرد؛ گوشی رم از

 .گمشو بیرمن -

سممری مکان دادم م به سمممت در ررمجی رفت  که یکهو فکری به سممرم زد؛ روشممبختانه مقلید صممدا رم روب بلند 

 :بودم. با صدای درترمنیه بلند گ ت 

 کنی؟کار میعشق  داری چی -

 .گیرمعنی بعدن حالت رم میما ان بانامری ن ا   کرد؛ چش  م اَبرمی برام اممد که ی

 :مند مند شرمع کرد به حرف زدن

 ...جا  یچ درتری نیست؛ داداب بیشعورم که صدای درتر درآمرددُرسا عزیزم این -
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از اماقش بیرمن زدم م مارد سمممممالن شمممممدم  آیدین رمی فرب نشمممممسمممممته بود؛ هرف بسمممممتنی بین پا اب بود م به 

 :رب زانو زدم م با لحنی مهربانی گ ت  اب م صورمش بستنی مالیده بود  کنادست

 .پسر این چه طرز بستنی روردنه -

 .بستنی دمست دارم -

 .دی ه چیز ن  ت م دمباره مشغول روردن شد؛ ملوزیون رم براب رمب کردم م براب کارمون گذاشت 

 سمر

 کنی؟سمر جون مو ام رم شونه می -

 .البته عزیزم -

زد که یکهو  ای مهدب برام حرف میشمسمت ؛ شمادی از دمسمتشمادی رمی مخت نشمسمت م من پشمت شمادی ن

 :صدای داد راله رم شنیدم

 !شدهچی -

 .حتما باز داداب آرمین ررابکاری کرده -

 :دمیدشانه رم به دست شادی دادم م رودم به طبقه پایین رفت   راله جارم به دست آرمین می

 شده؟راله چی -

 :با دیدن من ایستاد م ناراحتی گ ت

 "*.کنهاین پسر آرر من رم را ی قبرستون می -

 .ردانکنه -

 .دست راله رم گرفت  م امن رم رمی مبل نشاندم م با چش  به آرمین آشاره کردم که بره گمشو

 :آب قندی درست کردم م به دست راله دادم

 کار کرده؟راله این آرمین باز چی -

 :ن س عمیقی کشید

 .رواد من رم د  بده  آره م ه من چقدر پول دارممی کنه؛ فقط یچ کار م یدی نمی -
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 ملخرجی کرده؟ -

 ا رم داد  آدرین م آرمین با پولی گرفتن برای رودشممون کار که از دنیا بره ارثیه بچهسمممرجان؛ محمد قبل از این -

 .راه اندارتن م الن ریلی    موفق  ستن؛  رجا که ماسه کار رفت یه گندی زد

 مثال چی؟ -

 :کشیدآ ی 

یه مدت آموزب دید رفت موی دارمرونه مشممممغول به کار شممممد؛ یه مدت روب بود ملی یه رمز اممد رونه گ ت  -

دمنسمممت  این یه غلطی کردی برای  مین زنگ زدم دارمرونه؛ به  گ تن یه روشممم  نیومد اسمممتع اع داد  من می

 .ع نکنی م کلی چرت م پرت دی هرواسته این کره رر به زنه گ ته مواهب باب ن بیمار دارمی اسهال می

آرمین م آدرین عکاسممممممی دارن؛ گ ت  برم پیش برادرات کار کن ملی دم رمز بعد آددین عیممممممبانی به رونه اممد  

 .دمشده  آرمین الن بیکاره م ررجش رم من می ای ران  میکرد  یچ  مش مزاح  کارمندآرمین اصال کار نمی

گ تن که آرمین یه ان شممممممتر شممممممش میلیونی رریده م چکی که داده پاس امرمز از طال فرمشممممممی مماس گرفتن م 

 .نشده

 طال فرمب شماره شما رم از کما آمرد؟ آرمین چرا دست چک داره م ان شتر رم برای کی رریده؟ -

 .آقای رضایی  مسر یکی دمستامه  دست چک مال پدرشه م ان شتر رم برای دمست درترب رریده -

 :اره؛ معمب زده گ ت به جای عقل مو سرب گچ د

 !دمست درترب -

 .دار ای مارک  از آی ون گرفته ما لباسررهکاب فقط  مین بود؛ از  ر چی که فکر کنی برای درترب می -

 .حتما ریلی دمستش داره -

 :راله پس گردنی آرممی به  زد

 .کنهرنگ ردا؛ آرمین در ماه فقط ده ما دمست درتر عوض می -

 .ردا بهت صبر بده -

 :به اماق  برگشت  م شماره آرمین رم گرفت ؛ سر سومین بو  جواب داد

 جان ؟ -
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 .جانمو کوفت؛ زمد ان شتر رم از امن عنتر ران  ب یر ببر پس بده -

 .برم پسش بدم؛ دارم میبا بدبختی از عنتر ران  گرفت  -

 .فعال رداحافظ روبه؛ -

 .رداحافظ -

 رمز بعد

 مهران

 :جمره ران  ایستادم م زنگ در زدم؛ چند ثانیه بعد شادی در رم برام باز کردرمبه رمی در رونه 

 .سالم عمو -

 سالم شادی جان مامانت  ست؟ -

 .بله  ست -

 :مارد رونه شدم؛ جمره ران  که صدام رم شنید از آشپزرونه بیرمن اممد م با لحنی مندی گ ت

 ؟شده یادی از فقیر فقرا کردینچه عمب آقا مهران؛ چی -

 .رواست  سمر رم ببین سالم جمره ران ؛ می -

 .رم به شادی گ ت بره سمر رم صدا کنه

 :یک ربع بعد سمر با لباس  ندی بلندی که پوشیده بود اممد

 .شه حرف بزنی می -

 :رمبه رمم رمی مبل نشست

 .شنوممی -

 .به عمارت برگرد؛ پدربزرگت دمست داره پیشش باشی -

 :متلک بار گ ت

 رواد؛ شما چی؟! فقط پدربزرگ میعمب -
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 : ام رم به    دی ه ق ل کردم م رمی پا ام گذاشت دست

 .من  دمست دارم مو برگردی؛ سمرجان بهتر دی ه مزاح  راله جمره نشی -

 :جمره ران  با عیبانیت گ ت

 .فیهزارم با شما بیاد   مین که روا رم رم به کُشتن دادی کازادم مزاحم  نیست؛ نمیروا ر -

 :از حرفش ریلی ناراحت شدم

 .زن جمره ران  من به درترم صدمه نمی -

 :یکهو با صدای سمر  ر دم ساکت شدی 

 .آم ملی یه شرد دارهمن می -

 چه شرطی؟ -

 سمر

 .آرمین    بیاد -

 .فرست رب بیاد من مشکلی ندارم  فردا صبح ماشین می -

 :ایستاد بعد از رفتن بابا؛ راله دست به کمر بال سرم

 .کارروای ببری چیآره مرپریده آرمین رم می -

 .روام منها باش رب نمی -

 :راله با ار  گ ت

 .بری که کمکت کنهروای کرم بریزی آرمین رم میزن  میبینی؟ حدس میمو بالی سرم دم ما گوب می -

 رمز بعد

ریلی سممریع قبول کرد؛ حتی زمدمر از  دیشممب مقتی به آرمین گ ت  با ام بیاد عمارت به شممدمت رر کیف شممد م

 :من چمدمنش رم جمع کرد

 .سمر ماشین اممد -
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با راله م شمممادی رداحافخی کردم م سممموار ماشمممین شمممدم  راله آرمین رم جلوی در ن ه داشمممته بود م داشمممت یه 

 .دادکرد م آرمین     مش سرب مکان میزد می ای بهش گوبچیز

 :شیشه ماشین رم پایین دادم

 .ه جون من بیخیالرال -

 .آرمین مادرب م روا رب رم بوسید م سوار ماشین

 چند ساعت بعد

 : ا رم به ردمتکار ا دادی از ماشین پیاده شدی ؛ چمدمن

 .سمرجان روب اممدی -

 .پوسخندی زدم ملی جوابی بهش ندادم

 :مرجان جون با دیدم به سمت  اممد م بغل  کرد

 .روب اممدین -

 .کردی   مرجان جون اما  آرمین رم که درست رمبه رمی اما  من بود بهش نشون داد من م آرمین ازب مشکر

مارد اماق  شدم؛ دی ه از دیوار م مخت صورمی رن   ربری نبود   مه چیز سیاه م س ید بود؛ مطمئن  کار مرجان 

 .جونه

 .مرجان رواست مسایل  رم مرمب کنه که این اجازه رم بهش ندادم

گذشممت  یکهو دیدم آرمین ؛ لباسمم  رم پوشممیدم م از اما  رارد شممدم  از کنار پنمره که میارمبعد از مموم شممدن ک

 .کنهداره با برادرام فومبال بازی می

 :مر بود با صدای بلندی گ تمارد حیاد شدم؛ یک از پسر ا که از بقیه بزرگ

 . ا ننه سیندرال اممدهبچه -

 (به راطر لباس بلندم این حرف رم زد)

حرفش ناراحت نشمممدم ملی دنبال بهونه بودم؛ به سممممتش ریز برداشمممت  م گوشمممش رم گرفت  م آرمم کشمممیدم؛ از 

 .ای آسیب بزن اصال دمست نداشت  به  یچ بچه
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  اکان

 .امرمز بعد از باش اه میمی  گرفت  به عمارت برم؛ شنیدم سمر برگشته

  زن عمو نور رم دیدم که زنان به سمت عمارت رفت قدم ن هبان با دیدم درمازه رم باز کرد؛ از ماشین پیاده شدم م

 :کردجایی ریره شده؛ رد ن ا ش رم گرفت  م به سمر رسیدم که گوب بهداد رم گرفته بود م داشت دعواب می

 . ا رم کتک بزنهروای کاری کنه؟ امن دیونه ک  مونده بچهزن عمو نمی -

اب سممعی داره جلوب رم ب یره  د ن بهداد گرفته م پسممررالهاب رم در آمرد م سمممت  مون لحخه سمممر دمپایی

 .(دهبهداد با این زبون درازیاب یه رمز کار دست رودب می

 کنه؟زن عمو باز کاری نمی -

 .زنه ا صدمه نمیزنه؛ امن  ر چقدر    از ما کینه داشته باشه به بچهسمر بهداد رم نمی -

اب دستش رم گرفت م با ام به عمارت کشید  پسر رالهنشان می سمر دمپایش رم پوشید م برای بهداد رط م

 .برگشتن

 .گین؛ شما که مقیر نبودینزن عمو چرا به سمر ماقعیت رم نمی -

 :آ ی کشید

 .زنه اکان جان امن اصال با من حرف نمی -

 :مارد عمارت شدم م از یکی از ردمتکار ا پرسیدم

 بزرگ کماست؟آقا -

 .تندمو اما  مطالعه  س -

 :به سمت اما  رفت  م بعد از در زدن مارد شدم

 .سالم آقاجون -

 :رمیی جواب  رم دادبا روب

 .گ سمر برگشته؛ بهتون مبریک می -

 :آقاجون کتابش رم بست



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

25 

 

ده   مین چند دقیقه پیش به  ربر دادن که داشته چه فایده پسرم؛ از مقتی برگشته به  یچ کس محل نمی -

 .کردهدعوا میموی حیاد بهداد رم 

 :مکثی کرد م ادامه داد

 ام جانا رم به کام مرگ بردم م حال دمن ؛ من با رودروا یمقیممممممر مرگ مادرب من  م این رودم روب می -

رواسمت   ده سماله عذاب مجدان راحت  درترب از کینه قلبش سمیاه شمده سمری مکان داد  من اصمال این رم نمی

 .زارهنمی

 :دستش رم گرفت 

 .کن رستش میمن د -

 چموری؟ -

 .دمم نوز رودم نمی -

 ا پرسممممیدم ملی گ تن که ندیدنش  از انباری که از اما  بیرمن رفت  م دنبال آرمین کَشممممت ؛ از چندما از ردمتکار

 :گذشت  صدایی شنیدم؛ در رم آرمم باز کردممی

 .کن من رودم کار ام می آقا لط ا بری ؛ -

 .روش لی مو کار کنه شه بزارم درتری بهم ه می -

 :جلومر که رفت  آرمین رم دیدم؛ با رش  صداب زدم

 .آرمین -

 :از مرس جعبه از دستش افتاد

 .آرمین باید با ات حرف بزن ؛ بیا بیرمن -

 : ا نشستی ؛ پس گردنی بهش زدمبا    دی ه مارد حیاد شدی  م رمی یکی از ماپ

 جا که کتک  بزنی؟رمانی؛ من آمردی این -

شممممه  امشممممب به  مراه جا نشممممی مگرنه برات بد میخیر؛ این رم زدم که یادمت باشممممه دی ه مزاح  کسممممی اینن -

 .گ  بیایینبرادرات به آدرسی که می

 :کاغذ رم به سمتش گرفت 
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 .جا ما محل کارشون دمره  به نخرم مو بیا رونه ماامن دمما انتر عمرا بیان؛ این -

 .شهمادرت  ست؛ نمی -

 .محل کار برادرامه آملیه؛ پس بری  -

 .اب رم ازب گرفت  م بهش گ ت  که با برادراب برای ساعت ده  ما نگ کنهآدرس م شماره

 :ماشین رم رمبه رمی آملیه پارک کردم؛ در رم زدم م آرمین در رم باز کرد

 .سالم روب اممدین -

 .ممنون -

اماقی شدی   دم پسر که باید آرمین م آدرین باشن  مراه ما ان م مهراب مارد آملیه شدم؛ پشت سر آرمین مارد 

پرسی م معرفی رودمون رمی مبل نشست   بعد از بعد از احوال با دیدن ما بلند شدنند م با امون دست دادن؛

 (فوت زن عمو جانا دی ه با اشون در ارمباد نبودی 

 رواستی ما رم ببینی؟ اکان چرا می -

روام یه کاری کنی  ی   سمممر الن از رانواده پدریش ریلی کینه داره؛ میرواسممت  درباره سمممر صممحبت کنمی -

 .که این کینه رم کنار بزاره

 :آدرین پوسخندی زد

 .به ما چه؟ رم کمک ما حساب نکن -

 :آرمین دستش رم به معنایی برم بابایی مکان داد

 . اکان رم کمک من حساب کن -

 :کرد گ تی ای اطراف ن اه مطور که مابلوما ان  مین

 اب روب کنی؟روای رابطه سمر رم با رانوادهبرادر من مو چه طور می -

 .به نخر من منها راه از بین بردن کینه عشقه من رمب فکر کردم؛ -

 : مه با   گ تن

 !عشق -
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 .کنهآره؛ سمر اگه عاشق بشه به نخرم به کل مغییر می -

 :آرمین با رنده گ ت

 .بین م من نباش ؛ من سمر رم به چش  روا ری میطرف مقابل کیه؟ امیدمار  -

 .گه  اکان؛ رم من حساب نکنراست می -

 :ارمی کردم

 . ا کی شما رم گ تآره احمق -

 پس کی؟ -

 .ارسالن -

 :ما ان م مهراب با    گ تن

 !ارسالن -

 :ما ان با جدیت گ ت

 .ای ندار ا اکان مو مطمئنی؟ ارسالن عیاب درست م حسابی -

 گین کیه؟ارسالن که میاین  -

 .کنه ملی شنیدم برای کار به ایران برگشتهآرمین؛ ارسالن پسرعموی ماست که مایلند زندگی می -

 :آرمین پرسید

 چرا ارسالن رم انتخاب کردی؟ -

 .ارسالن با سمر  مدرده -

 :آرمین با لبخند گ ت

 .باباب زن دمم گرفته -

 :اشون گرفتبقیه    از حرف آرمین رنده
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کنند م ره؛ مو راه برگشممممت میممممادف میاب به مسممممافرت مینخیر؛ ارسممممالن مقتی ده سمممماله بوده  مراه رانواده -

ارسممالن مو ماشممین شمما د جون دادن پدر م مادرب بود  دم ماه بعد مقتی از بیمارسممتان مررب شممد پدربزرگش 

 .سرپرستیش رم گرفت

 ات چیه؟رب حال نقشه -

 .د یه کاری کنی  بره عمارتارسالن الن مو  تله؛ بای -

 .کنهقبول نمی -

 .کنهاگه آقاجون بخواد قبول می -

 :آدرین که ما حال ساکت بود گ ت

 . ا رم به  نزدیک کنیدرواین امنفرض کنید ارسالن به عمارت رفت؛ چطوری می -

 .کنی رمب فکر می -

 .ردا ش امون بده -

 .پوشه فکر نکن  در دید ارسالن روب باشه ای که سمر میگ  آقایون  مه اینا به کنار؛ امن لباسمی -

 :آرمین پوفی کشید

 .پوشهحق با آرمینه  ملی بیایین ردا رم شکر کنی  که ساری نمی -

 :مکثی کردم م رم به آرمین گ ت 

 .اب رم با برادراب درست کنیآرمین مو  مش مو عمارمی؛ سعی کن رابطه -

 .باشه -

 سمر

گوشمممم  گذاشممممت  م آ ن ی پلی کردم  چند دقیقه گذشممممته بود که یکهو ارشممممیا با یه جعبه موی   ندزفری  رم موی

 :دستش جلوم ها ر شد

 روای؟ارشیا چی می -

 :اب رم رمی میز گذاشتجعبه
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 کنی؟با من بازی می -

 .برم با بقیه بازی کن -

 :با لب م لوچه آمیزمن گ ت

 .نیستیگن مو  یچی بلند کنند؛ میبا من بازی نمی -

 :پاب رم زمین کوبید

 .بازی کن دی ه -

 :رمی فرب نشست 

 .بیا بازی -

 .  جعبه رم که باز کردم دیدم بازیه منچهجیغی از روشحالی کشید

 .قرمز مال من آبی مال مو -

 :صورمش در   شد

 شه قرمز مال من باشه؟نمی -

 .باشه -

 .این پسر رونه م زندگی نداره؟ دیرمزم اینما بودمشغول بازی بودی  که سرمکله  اکان پیدا شد؛ من موندم 

 ا به دیدم؛  مه در سممممکوت بودنند  آرمین  مراه پسممممربزرگ نشممممسممممته بودم م با گوشممممی  فیل  میرمبه رمی آقا

 .استخر رفت

 :حال مارد سالن شدسوگل با چهره روب

 .ران  بزرگ برگشته -

 (!اصال کما رفته بود)

 .جون رفتی استقبال ران   مه از جامون بلند شدی  م به

 :پرسی کرد متوجه من شد؛ بغل  کرد م چندبار من رم بوسیدکه با بقیه احوالران  جون بعد از این

 .گشت دمنست  زمدمر برمیالهی قربونت برم سمر جان؛ مو کی اممدی؟ اگه می -
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 :اب رم بوسیدمگونه

 .ر موندی کنی ؛ دم دشه  بیایین دارل صحبت میای مییک   ته -

 : اب برگشتران  جون به اماقش رفت م بعد از معویض لباس

 .کردی؟ دی ه رفتی حاجی حاجی مکهکار میرب سمر جان ب و امنما چی -

 : اب رم گرفت دست

 دمنی من چرا رفت ؛ لط ا ازم دل یر نباب  شما ب و کما بودی مو این مدت؟ران  جون مو که می -

 کردی؟کارا میبه ماسوله رفته بودم  مو معریف کن مو این مدت چیبه دیدن یکی از اقوام  -

رم؛ دی ه دم  از دمازه سال ی کالس رقب میمن دیپلوم آشپزی گرفت  م برای کالج     مین رشته رم ادامه می -

 .چیزی نیست که بخوام معریف کن 

 ارسالن

ی فهمید که من کما  سمممممت   مقتی ازم روا ش دمن  آقابزرگ چطور برای کار ممبور شمممممدم به ایران برگردم. نمی

کرد مو این مدمی که ایران  ست  در عمارت ساکن باش  نتونست  رمب رم زمین بندازم؛ بعد از پدربزرگ مرحوم  

 . ا به  کردآقابزرگ ریلی کمک

 ه رم بهشگ ت رسممیدی  از ماشممین پیاده شممدم؛ چمدمن  رم از راننده گرفت  م کرایبا صممدای رانند ماکسممی که می

 .دادم

 :ن هبان با دیدم جلو اممد

 .مهمان آقابزرگ ؛ ارسالن مستوفی -

 :سری مکون داد

 .بله ب رمایید دارل -

ه رسید؛ یغجلومر که رفت  با دیدن صحنه رمبه رمم سرجام ایستادم  درتری که  مده یا بیست ساله به نخر می

 :زدای رم از پشت گرفته بود م سرب داد میپسر بچه

 .ادبیقدر بیمعلوم نیست مو به کی رفتی که این -

 :پسر بچه دستش رم به معنای برم بابا در  وا مکان داد
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 .مرکی که مامان  جای مامان مو رم گرفتهداری از حسادت می -

 .جا بود که  ر دم با    زدن زیر گریه مون لحخه امن درتر سیلی محکمی به امن بچه زد م جالب این

نکشید که ممام اعیای رانواده از عمارت بیرمن اممدن؛ پسری به سمت امن درتر رفت م امن رم  به پنج دقیقه

 :زدام مو بغلش مادرب با گریه داد می مراه رودب برد؛ پسر بچه

 .جا برهسمر روا ر بدیه؛ امن باید از این -

 :بزرگ که چشم  به من رورد لبخندی زد م به سمت  اممد م بغل  کردآقا

 .سالن جان روب آمدیار  -

 .ممنون  -

 .طور که معلومه مو شا د دعوای این روا ر م برادر بودیاین -

 .بله -

گرم نی  سممممممماعتی که ردمتکار اماق  رم نشممممممون داد؛ مسمممممممایل  رم مرمب کردم م بعد از یک دمب آببعد از این

 استراحت کردم

دمیدن که چشمممم  به سممممر رورد  با امن لباس شمممرمع کردم به   ام رم پوشمممیدم م مارد باغ شمممدم؛لباس مرزشمممی

 .گرفت ا نشسته بود م از رودب عکس میبلندب رمی چمن

مونه با برادرب که ریلی ازب  اسممممممت؛ چطور میطور که فهمیدم بیسممممممت سممممممالشممممممه ملی عقلش مثل بچهاین

 .مره دعوا ب یرهکوچیک

 :سری مکون دادم

 .اصال به من چه -

 : ؛ به سمت آشپزرونه رفت  ما آبی بخورم که صدایی از موی بالکن شنیدمیک ساعت بعد به عمارت برگشت

 سپیده جون ؛ نخرت چیه شام بری  بیرمن؟ -

 :پرده رم آرمم کنار زدم؛  مون پسری که سمر رم با رودب برد  مراه یک ردمتکار بود

 .ینگآقا آرمین شما دیرمز به سارا  مین پیشنهاد رم دادین؛ حال    که به من می -
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 .سپیده من مریی  -

 :درتره با معمب گ ت

 مریییت چیه؟ -

 .کنند ا  ر کاری بخوان میقرار دارم؛ این لعنتیقرار م دست بیقرار  زبون بیمن سندرمم دل بی -

 . مین که از پنمره فاصله گرفت  صدای سیلی به گوش  رورد؛ لبخندی زدم م لیوان آبی برای رودم ریخت 

 سمر

 :کردم که آرمین اممد م کنارم نشست؛ یک طرف صورمش قرمز شده بودمماشا میداشت  فیل  

 صورمت چرا قرمزه؟ -

 :با حرص گ ت

 .من از این پدربزرگت شاکی ؛ چرا  ر چی ردمتکار روش له مو این عمارت جمع شده -

 :ای کردرنده

 .شنجا بمونند حیف می ا ایناین -

 : اب شرمع کردم به رندیدنبا حرف

 ا از دستت عاصی کنی! ردارمشکر پزشک نشدی مگرنه پرستارام رح  نمی ای رونهآرمین مو به ردمتکار -

 .شدن  باید یه فکری به حالت بکن می

 :بعد از مموم شدن فیل  از جامون بلند شدی  که آرمین گ ت

 .گ  امیدمارم ناراحت نشیسمر یه چیزی می -

 شده؟چی -

 .جا نپوباین  ا رمدی ه این لباس -

 ریلی بده؟ -

 .آره -

 :مادرجون مارد سالن شد
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 مادرجون؟ -

 جان  عزیزم؟ -

 کنید؟رواست ؛ شما معمول کما ررید میمی من لباس -

 :مادرجون کال ش رم برداشت

روای که زنگ بزن  آرن؛ مو مدل لباسمممممی میزنی  برامون میری ؛ زنگ میسممممممر جان من م نور ررید زیاد نمی -

 .یارینب

 .رواملباس برای مو رونه می -

درتر جونی که فکر کن  بیست م سه یا بیست م چهار ساله باشه با پنج ما چمدمن مارد عمارت شد؛ ران  جون 

 :با دیدنش از جاب بلند شد م به سمت امن درتر رفت

 .مری  جان ریلی روب اممدی -

 :رم به من گ ت

 .رواستی رم آمردهه می ایی کسمر جان مری  ران  برات لباس -

 اب رم باز کرد  لباس مرزشممی  سممرافون  شمملوار جین  میشممرت م چند دسممت چمدمن با مری  مارد اماق  شممدی ؛

 :مانتو برداشت 

 .سمر ران  لباس مملسی    آمردم؛ لط ا امتحان کنید -

 .من که لباس مملسی نخواست  -

 .ز را ران  ران  جون  گ تن بیارم -

 .ببین باشه؛ بده  -

ماکسی  عرمسکی م پیرا ن دم میکه که بدجور چشم    ا سه دست لباس مملسی انتخاب کردم از بین لباس

 .رم گرفته بود برداشت 

 :بعد از رفتن مری  ران  ران  جون مارد اما  شد

  ا رم پسندیدی؟جان لباسسمر -
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 :لبخندی زدم

 . ا عالیه  ستنشه نپسندم؛ اینم ه می -

 .مو عمارت دمر می داری ؛ حسابی روش ل کن فردا شب -

 : ا موی کمدم شدم  چند دقیقه بعد در رم زدنسری مکون دادم م مشغول چیدن لباس

 .بیا دارل -

 :آرمین مارد اما  شد

 مزاح  که نیستی ؟ -

 .نه -

 :رمی مخت نشست

 .شنیدم فردا شب مهمونیه -

 .آره -

 :موزیانه رندیدم

 .ربازی نری؛ مگرنه سرمکارت با آقابزرگهآرمین فردا به فکر درت -

 :ای گ ت اب رم درشت کن م با لحن بامزهچش 

 .من رم از پدر بزرگت نترسونا؛ دست رم نقطه ضع   گذاشتی -

 .ای نثارب کردمزیر لب دیوانه

 شناسی؟جا رم میآل مو این پسره که مازه اممده این -

 .دمن من فقط  مین رم میبزرگه؛ ارسالن پسر یکی از آشنا ای آقا -

 :نیشش رم ما بناگوب باز کرد

 روش له نه؟ -

 :اَبرمی بال اندارت 
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 منخور؟ -

 :جدی شد

 .روام نخرت رم بدمن فقط می منخوری ندارم؛ -

 :بعد از مکث کوما ی گ ت 

 .آره روش له -

 .پوشیدمای که مازه رریده بودم رم انتخاب کردم م  ام؛ پیرا ن دم میکهاز بین لباس

کل لباس آبی  بست ؛دار نبود دمما بند داشت که باید دمر گردن  میرمبه رمی آینه قدی ایستادم؛ لباس  آستین

 . ای ریز داشتک  رنگ بود که ن ین

کردم؛ بر  لب م ریمل  رم زدم م از اما  مو ام چون صمممممافه دی ه احتیاجی به امو نداشمممممت  م فقط یک بار شمممممونه 

 .رارد شدم

شدند  با چش  دنبال آرمین کشت  که دیدم مک م منها رمی مبل نشسته؛ ک  ک  مهمون داشتن مارد عمارت می

 :به سمتش رفتن  م با لبخند گ ت 

 .منهایی پسرراله -

 .ایهمهمونی کسل کننده -

 :اب گذاشت دست  رم رمی شونه

 .بابصبر داشته  -

 . ا پیوستاب اممدن؛ آرمین با دیدن  اکان م برادراب به امنیک ربعی گذشته بود که عمه فریده م رانواده

 ! ا کی با   صمیمی شدناین

 ا بلند شمممممممدنند م مانکو رقیممممممیدن   ا اممدن آ ن ی مالیمی پخش شمممممممد؛ چند ما از جونی مهمونمقتی  مه

 :لوم ها ر شد؛ سرم رم بلند کردم م در کمال معمب پدرم رم دیدمرواست  با آرمین برقی  که دیدم دستی ج

 دین؟افتخار رقب می -

 :کنند به ناچار قبول کردم؛  مراه پدرم به پیست رقب رفتی دیدم  مه دارن ن اه می



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

 شه من رم ببخشی؟سمر چی می -

 :ابرم ام رم بال دادم

 .بخش مقت میشما مادرم رم برگردمن امن -

 .کن  که من م پدرجون مقیری  ملی درترم نور نقشی در مرگ مادرت ندارهول میباشه قب -

 :پوسخندی زدم

 .امن نقشی نداره! امن بود که با شما ازدماد کرد م باعث د  دادن مادرم شد -

 .بهتره بری  بیرمن حرف بزنی  -

 : مراه پدرم به حیاد رفتی  م رمی ماپ نشستی 

 .شنوممی -

 .شی ام بیشتر از قبل ازم مت ر میشنیدن حرف دمن  بعد ازمی -

 .ز یه رانواده متوسط جامعه بودنور به اجبار با من ازدماد کرد؛ امن ا

من نور رم موی یه مهمونی دیدم م ازب روشمممممم  اممد؛ مقتی پدرم گ ت دمباره ازدماد کن  من  نور رم پیشممممممنهاد 

ای عالقه اجبار به من بله رم داد چون به به کس دی ه اب ریلی سممممممریع قبول کردنند ملی امن بهکردم رانواده

 .روام امن رم ببخشیداشت  درترم امن ریلی ناراحتی م عذاب مجدان داره؛ ازت می

 . ای که زد حال  ازب به  رورد؛ برای رودم متاس   که  مچین پدری دارمبا حرف

 :آرمم لب زدم

کن  مادرم ما نیمه شمممممب چون  یچ مقت فراموب نمیبخشممممم  شممممماید نور رم ببخشممممم  ملی شمممممما رم  رگز نمی -

 .کن  چطور رمز عرمسیت چقدر روشحال بودیمنتخرت بود ملی مو سرت جایی دی ه گرم بود م فراموب نمی

 :مکثی کردم م گ ت 

 بابا لط ا راستش ب و؛ مو اصال مامان رم دمست داشتی؟ -

 :آ ی کشید

 .م عالقه ک  رنگ شددمستش داشت  ملی به مرمر زمان امن عشق  -
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 :ام چکید رم با دست  پاک کردمقطره اشکی که رمی گونه

 .شما  یچ مقت مامان رم دمست نداشتین -

ه یه جی گ ت  ککه آرمم بشممم  میممممی  گرفت  برقیممم   به دیدی ه چیزی ن  ت  م به عمارت برگشمممت ؛ برای این

به پیست رفت  م شرمع کردم به رقییدن م  آ نگ  ندی پخش کنه؛ سری مکون داد م آ نگ رم پخش رم کردم؛

 .زدآرمین     رزگا ی سوت می

  اکان

ام رم گرفت م از رمی  مه منتخر آرمین بودی  که یکهو در باز شد؛ آرمین با چهره در   رفته به سمت  اممد م یغه

 :مبل بلندم کرد

 با اب آشتی بدی؟ رواستی سمر رمدمنستی  مچنین عموی عوضی داری چرا میعوضی مو که می -

 : ای از لباس  جدا کردمدستش

 .گیدرست حرف بزن ببین  چی می -

 :آرمین دست آرمین رم گرفت م امن رم کنار رودب نشوند

 .شنارت دیرمز مو مهمونی حوصل  سر رفت به غیر شما ا    کسی رم نمی -

ل فیل  دیدن بودم که صممممممدایی رفت  موی حیاد که چشممممممم  به رونه دررتی پسممممممر ا رورد؛ رفت  بال م مشممممممغو

زنند؛ گوشممی  رم سممایلنت کردم م شممنیدم  از پنمره سمممر م پدرب رم دیدم که رمی ماپ نشممسممتن م دارن حرف می

 .کنار در نشست 

 :رم به من گ ت

 .امن عوضیت ریلی شیک م مملسی به سمر گ ت از نور ران  موی مهمونی روشش اممده -

 :با صدای بلندمری ادامه داد

 .مر بودگ ت ریلی سن ینکارب رمالت نکشید! حقیقت رم نمیاین از -

 :رمی مبل نشست  م لحن آرممی گ ت 

 ...آرمین عمو مرییه -

 :نذاشت حرف  رم مموم کن  م با حرص گ ت
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 .رب به درک؛ ده سال پیش راله من رم فرستاد سینه قبرستون حال نوبت رودشه -

 :با لحن آرممی ادامه داد

گ   ر چه زمدمر کردم   مین امرمز به سمممر میدی ه نیسممت ؛ از امن املش نباید به حرفت گوب می اکان من  -

 .به  ند برگرده

 :غریدم

 .اب درست کن روام رابطه سمر رم با رانوادهکنی؛ ببین آرمین من فقط میشما ریلی غلط می -

 .م بودی دمنستن من م پدر  ای که میعمو مهران سرطان رون داره م منها کَس

 :ما ان پرسید

 شما از کما فهمیدین؟ -

 .چند مقت پیش رفته بودی  رستوران که عمو امنما حالش بد شد م مقتی به بیمارستان بردیمش متوجه شدی  -

 :آرمین پوسخندی زد

 .بخشهسمر  رکی رم ببخشه پدرب رم نمی -

 :مکثی رم کرد م ادامه داد

 .کردی ازی میارسالن بیچاره رم نباید مارد این ب -

 :مهراب رم به من گ ت

 اشون مغییر نکرده؛ فکری برای این کردی؟ان ملی رابطهکه سمر م ارسالن مو یه رونهبا این -

 .آره ملی آرمین باید کمک کنه -

 :ای به  رفتآرمین چش  غره

 .مونی پیش بریروام بدمن  ما کی میگی  میبنال ببین  چی می -

 ...کردمب میکاب به حرف آرمین گو

 سمر

 :کردم که بهداد با رنده گ تام رم موی دست  گرفت  م فوت میلیوان چایی
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 چند ما ه به دنیا اممدی؟ -

 :با حرص گ ت 

 .گه للیمو حرف نزنی کسی نمی -

 !ادبهقدر بیدمن  این بچه به این کوچیکی چرا اینبابا به بهداد مذکر داد که سرب رم پایین آمرد؛ من نمی

 ارسالن مو مهندس سارتمانی؟ -

 .آره -

 با ارنج به پهلوی آرمین زدم م آرمم گ ت ؛

 به مو چه کارب چیه؟ م ه فیولی؟ -

 .آره فیول  -

 :دمباره پرسید

 .قدر مو رونه موندی  حوصلمون سر رفتهشه ما   بیایی  امنما؟ اینمی -

 :آرمم گ ت 

 منخورت از  ما  من که نیست  احیانا؟ -

 . اقا رودمیچرا ام -

 :نیش ونی از دستش گرفت  که لبش رم از درد گاز گرفت

 !رهره به محل سارت م ساز میآره احمق؛ کی حوصلش سر می -

 .ای داریکن  مو یه نقشیدمن  چرا فکر مینمی

 .کنندبرم بابا نقشه چیه؛  یچی ن و لط ا دارن ن ا مون می -

 .کنندروره م ما رم ن اه میی صبحانه نمیسرم رم به سمت بقیه برگردمنندم م دیدم کس

 :بزرگ با محک  گ تآقا

 .سمر جلوی این  مه آدم درگوشی صحبت کردنند کار درستی نیست -
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 :سری مکون دادم م معذرت رواست 

 .نی  ساعت دی ه مو حیاد باشین رواین بیایین؛آرمین اگه می -

 .دم که با اب برمکل کردم ما بالرره راضی شچند دقیقه با آرمین کل

 :مارد حیاد که شدم با یه فراری مشکی رنگ رمبه رم شدم

 این مال کیه؟ -

 .مال منه -

 .صدای ارسالن بود که از پشت سرم میومد

 :ایستادم سوار ماشین شدی  م یک ساعتی مو راه بودی ؛ رمبه رمی سارتمان نیمه کاره

 جا قراره چی بشه؟این -

 :اشاره کرد م گ ت ارسالن با دست به مابلویی

 .رستوران -

که گشممتی  که مل ن آرمین زنگ رورد  بعد از این اب رفت؛ من م آرمین    دمر م اطراف میارسممالن پیش کارگر

 .صحبت کرد گ ت؛ مادرب رواسته که بره رونه چون کاره ماجب با اب داره

 :که آرمین رفت ارسالن پیش  اممدبعد از این

 چرا منهایی؟ -

 .ن ممبور شد برهآرمی -

 :کاله زرد رن ی که موی دستش بود رم رمی سرم گذاشت

 .بری  دارل رم ببین -

 .باشه -

 :دمنست  مونده بودم که چی ب  مارد رستوران که شدی  که معمب نمی

 چطوره؟ -

 !استکردم ان ار ریلی کار داره ملی از دارل که  مه چی آمادهعالیه؛ از بیرمن که ن اه می -
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 : ام انمام شده بودجا ا رم رنگ زده بودنند م شیشه بندی بیشتر

 جا کار داره؟چقدر دی ه این -

 .کشی آب فکر کن  مونده باشهنماکاری م لوله -

کرد که من ارسمممالن داشمممت با سمممرکارگر صمممحبت می بارید؛یکهو صمممدای بارمن رم شمممنیدی  که ریلی سمممریع می

 :مارد امن اما  که شدم ارسالن پشت سرم اممد چشم  به اماقی که در آ نی داشت رورد؛

 .بهتر ما   دی ه بری  -

 :کرد ملی  یچ کس نیودیکهو در اما  بسته شد  پشت در ایستادی ؛ ارسالن کارگر اب رم صدا می

 جا شدی؟درتر آره چرا مارد این -

 .از کنمکامی -

 :ده ر دممون موی سکوت بودی  که یکهو دیدم ارسالن به جایی ریره ش

 .سمر بدبخت شدی  -

 :رد ن ا ش رم گرفت  م چشم  به دست ا ی رورد که شبیه پنکه بود

 ارسالن ن و که ما الن مو سردرونه رستوران  ستی ؟ -

 .ای ما مو سردرونه -

 :با صدای بلندی گ ت 

 . نوز آماده نیستجا که کنه؟ اینلعنتی  نوز رستوران شرمع به کار نکرده؛ این سیست  چموری داره کار می -

 : ا نشسترمی یکی از جعبه

 .شه ا راموب بشه؛ رنک کننده رمشن میکنه که مقتی بر طوری کار میسمر این سیست  این -

 :با حرص گ ت 

 این فکر کدمم الغی بود؟ -

 :لبخندی زد

 .من -
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 :عمب گند زدم؛ برای عوض کردن جَوِ گ ت 

 ؟ چرا  ر چی صدا کردی  کسی نشنید؟ ا رم راموب کردهیعنی الن یکی بر  -

 .جا عایق صداسآره؛ یادم رفته بود که این -

 :ای گذشت ا نشست  م ما مونست  آرمین رم ن رین کردم  چند دقیقهرمی یکی از جعبه

 .ارسالن من دمست ندارم از سرما بمیرم -

 .من  -

 :یک  که گذشت ارسالن گ ت

 .روای زنگ بزنیسمر موبایلت بردار م به  ر کس که م -

 :آ ی کشیدم

 .این به عقل رودم  رسیده بود ملی گوشی  شارژ پولی نداره -

 :بلند شد م رمبه رمم ایستاد

 .موبایل رم بده -

 :موبایل رم از موی جیب مانتوم بیرمن بیرمن آمردم م به دستش دادم  چند دقیقه بعد گ ت

 .شهنمی -

 کردی؟کار میداشتی چی -

 .رواست مماس ب رست  که دیدم اصال گوشیت آنتن ندارهرواست  در می -

 رب موبایل رودمت کماست؟ -

 .مو ماشین جا مونده -

 .زدم که شاید یه جا آنتن بده ملی اصال  یج ماثیری نداشتموبایل  رم برداشت  م دمر اما  قدم می

وردنند؛ ارسممالن کنار نشممسممت م ر ام به  میرواسممت  حرف بزن  دندمنلرزید م مقتی میاز سممرما ممام بدم می

 :بغل  کرد

 .دمن  ریلی سرده...ملی مو نباید بخوابیسمر... می -
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 :زدلرزید م به سختی حرف میامن  از سرما می

 ....مون نمی -

 .بیا به نوبت از    دی ه سوال بپرسی  -

 .باشه -

 :امل ارسالن شرمع کرد به سوال پرسیدن

 چه رن ی رم دمست داری؟ -

 .یمشک -

 غذای مورد عالقه؟ -

 .ایرا...نی قیمه رم دمست دارم  ندی پام بهاجی رم دمست دارم -

 رواننده مورد عالقه؟ -

 .دمشخب راصی رم دمست ندارم؛  ر آ ن ی که روش ... بیاد رم گوب می -

 ما حال عاشق شدی؟ -

 .دادکه محل سگ به  نمیاممد پنج سال پیش از پسری به اس  آیان روش  می شه گ ت؛عاشق که نمی -

 آیان کی بود؟ -

 .کالسی  بود  حال مو ب و   -

 چی ب  ؟ -

 . ر چی که از من پرسیدی رم ب و -

 .ام طوسی  غذا قیمه  رواننده ابی  عاشق نشد ملی یه چندمایی دمست داشت رنگ مورد عالقه -

 :لبخندی زدم

 مثال چندما؟ -

 .پنج یا شش ما -



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

44 

 

 :با دیدن ما به سمتمون دمیدندر باز شد م دم مرد 

 کنید؟کار میجا چیآقا این -

 .رحی  کمک کن ما سوار ماشین بشی  -

 .که سوار ماشین شدی  ارسالن فورن بخاری رم رمشن کردبعد از این

ستراحت کنه؛ من به سمت اما  آرمین رفت  م در رم با مقتی عمارت رسیدی  ارسالن گ ت می ره موی اماقش ما ا

 :ز کردمپا با

 چته رمانی؟ -

 :از رمی مختش بلند شد

 .آرمین من نزدیک بود بمیرم؛ کاب به پیشنهاد موعه احمق گوب نکرده بودم -

 .مر حرف بزنیشه ماضعمی -

 : ا رم براب معریف کردم م در آرر با پا زدم موی شکمش که از درد ر  شدممام ام ا 

 .دی ه مو باشی از این پیشهاد ای الکی ندی -

 :بعد از بیرمن اممدن از اما  با نور رمبه رم شدم

 شه صحبت کنی ؟سمر می -

 .باشه -

 : مین که مارد اماقش شدی  یاد مادرم افتادم؛ به سختی بغی  رم قورت دادم

 رواستی ب ی؟ب و؛ چی می -

 .لط ا بشین -

 :رمی صندلی میز آرایشش نشست 

 ام من این شه من رم ببخشی؟ به جون بچهکرده  سمر می سمر پدرت به  گ ت که  مه چی رم برات معریف -

 .روام رابطمون روب بشهرواست   فقط میزندگی رم نمی

 :دستی به مو ام کشیدم م از جام بلند شدم
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 .به زمان نیاز دارم -

 :شدم که گ تداشت  از اما  رارد می

 .ام باید بهت ب  سمر یه چیز دی ه -

 چیه؟ -

اد دعوا ن یر درترم؛ اگه کار اشممممممتبا ی کردنند به رودم ب و  امرمز پدرت بهداد رم به راطر لط ا دی ه با بهد -

 .حرفی که سر میز صبحانه زد به شدمت منبیه کرد

 زنه که مناسب سنش نیست؟ ای میشه ب ی چرا بهداد چرا حرفکن   میباشه سعیمو می -

 .ت مقتی دیدم که رفتارب عوض شده دی ه نذاشت  برهرفمقییر برادرمه؛ یه مدت بهداد زیاد پیش نیما می -

 .آ انی گ ت  م از اما  رارد شدم

  اکان

 :مارد شرکت شدم م به سمت اما  آقاجون رفت  که منشی جلوم رم گرفت

 .آقای اصالنی؛ پدربزرگتون مهمون دارن -

 .باشه -

 :ارد شدنندرمی صندلی نشست  م بیست دقیقه منتخر موندم که زن م مردی از اما  ر

 .مونید برین دارلمی -

 :در رم زدم م دارل اما  شدم؛ آقاجون با دیدم لبخندی زد

 .روب اممدی  اکان جان -

 .ممنون  -

 :رمی مبل نشست 

 .رواست  یه حقیقتی رم بهتون ب  آقا بزرگ من می -

 .شنوممی -
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 ام برعکس میممممممورم با آرامش به حرف مموم کار ای که مو این مدت رم کردی  رم براب معریف کردم م آقاجون

 .دادگوب می

 .رواست  رابطه سمر رم با شما م عمو روب کن رورم قید بدی نداشت ؛ من فقط میآقاجون قس  می -

 :موشکافانه ن ا   کرد

 روای؟مو از من یه چی می -

 :اَبرمی بال اندارت 

 یعنی الن عیبانی نیستین؟ -

 روای؟نه؛ مو ب و چی می -

 .به ارسالن ب ین با سمر ازدماد کنه -

 :با صدای نسبتا بلندی گ ت

  !چی -

 :مُن صداب رم پایین آمرد

 پسر مو دیونه شدی؟ -

 اب با شمممممما بهترکنه م رابطهمر به گذشمممممته فکر مینه آقاجون؛ سممممممر مقتی فکرب درگیر یکی دی ه باشمممممه ک  -

 .شهمی

 مطمئنی؟ -

 :سرم رم رارمندم

 .کن فکر می -

 .ات چیه دلل ازدمادریلی رب؛ ب و نقشه -

به ارسمممالن ب ین که با سممممر ازدماد کنه اگه قبول نکرد که  یچ ملی اگه قبول کرد بهش ب ین رودب از سممممر  -

 .دررواست ازدماد کنه م حرفی از شما نیاره

 :آقاجون سری مکون داد
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 .مون  بکن کار میببین  چی -

 ارسالن

 :من رم به آقابزرگ داد مارد اما  شدم که منشی اممدنبعد از این

 .سالم -

 .سالم ارسالن جان؛ ریلی روب اممدی -

 :رمی مبل نشست 

 رواستین من رم ببینید؟چرا می -

 : ای به    ق ل کرد م رمی میز گذاشتآقابزرگ دست

؛ دمسمممت دارم با روامبختیش رم میام سممممر ریلی برام عزیزه م من روبزیاد ا ل مقدمه چینی نیسمممت   نوه -

 .کسی ازدماد کنه که مورد قبول  مه باشه م من ارسالن مو رم انتخاب کردم

 .دمنست  چی ب   ای از معمب درشت شده بود م نمیی آررب چش با جمله

 .مونی این پیشنهاد من رم رد کنیداری معمب کنی؛ ببین  یج اجباری مو این کار نیست م مو میپسرم حق -

 :قورت دادمآب د ن  رم 

 .دمن  چی ب  راستش نمی -

 .فکر ات بکن بعد به  ربر بده -

 . ای آقابزرگ بودبعد از رارد شدن از شرکت به عمارت برگشت ؛ کل راه فکر درگیر حرف

کرده اسمممت م از یه رانواده روبه ملی ما با    م ا   نداری   ر چی باشمممه من    محیمممیلسممممر درتر روشممم له

 .مرمبزرگپونزده سال ازب 

 چند رمز بعد

 .کن آقاجون من پیشنهاد شما رم قبول می -

 :لبخندی زد

 .ارسالن مو من رم ریلی روشحال کردی؛ به رانواده ما روب اممدی -
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 ممنون   فقط شما م آقا مهران با م امت سنی ما مشکل ندارین؟ -

 .معلومه که نه -

 :مکثی کرد

 .آریست اری کنی م حرفی از من نیروام رودمت از سمر رواارسالن ازت می -

 چرا؟ -

 :آ ی کشید

اگه ب همه  شممه گ ت که از ده سممال ی از ما کینه داره؛طوری میدمنه م اینسمممر ما رم مقیممر مرگ مادرب می -

 .کنهاین رواست اری زیر سر منه  رگز قبول نمی

 .چش  -

 .ز روب فکر ام رم کردم م میمیم  گرفت  ام رم عوض کردم؛ مو این چند رممارد اما  رودم شدم م لباس

 .مونه بعد از ازدماد به مجود بیادحتما که نباید با عشق ازدماد کرد؛ این عشق م عالقه می

 سمر

 :منچ رم اندارت  م شش اممد؛ از روشحالی  ورایی کشیدم که بهداد ارمی کرد

 .من قبول ندارم مو باید منچ رم مو دستت روب مکون بدی -

 کی گ تی؟ این رم -

 .دایی نیما -

 .آرممو دل  فوشی نثار این دایی نیما کردم؛ اگه ببینمش دمار از رمزگارب در می

 :نور رم بهداد گ ت

 .کنهپسرم مو این دفعه رم قبول کن؛ روا رت از این به بعد منچ رم روب پرماب می -

 ؟رونند ا کی درس مینه  من موند اینره کارمون ببیبا اکراره قبول کرد؛ نی  ساعت بعد رسته شد م گ ت می

 :ردمتکار سینی به سمت  گرفت

 ؟این چیه -
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 .ران  کوچیک نور  گ تن که برامون بیارن شربت م کلوچه فومن؛ -

 .ریلی رب بزارب رم میز -

 .نور از کما فهمیده من کلوچه فومن دمست دارم؟ شاید بابا بهش گ ته

 :که رواست  در رم باز کن  ارسالن صدام زدرم رفت  م  مینبعد از روردن عیرمن  به سمت اماق  

 بله؟ -

 .رواست  برای شام امشب دعومت کن سمر می -

 :با لبخند گ ت  حسابی رر کیف شدم؛

 .آماز دعومت ممنون   حتما می -

 .پس ساعت نه آماده باب -

صدای بدی ازم در رفت؛ فورن پریدم مو اما  که در رم باز کردم رفت م من  مین ا میارسالن داشت به سمت پله

 .امیدمارم نشنیده باشه م در رم بست   حال من چموری مو رمب ن اه کن ؛

 ارسالن

 .یعنی من درست شنیدم؛ اصال از سمر انتخار نداشت 

 .ره ای معمولی میگ  انتخار نداشت  ان ار باد معده فقط سراغ آدممحک  موی سرم زدم؛ یه جوری می

یا امن لحخه طور که میآشممممممپزرونه رفت  م از ردمتکار دررواسمممممممت کیک م شممممممربت کردم؛  مین به روردم 

 :گرفتام میامفتادم م رندهمی

 ارسالن مشکلی پیش اممده؟ -

 :با بدبختی رودم رم کنترل کردم

 .نه اصال -

 .زارهام نمیرندم که زندهاگه بدمنه دارم به درترب می

 چند ساعت بعد

 :ین  مکیه دادم م منتخر سمر بودم که از عمارت رارد شدبه ماش
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 .بری  -

 .کردمرواست  بزن  رم با رودم مرمر می ایی که میسوار ماشین شدی ؛ هبط رم رمشن کردم م کل راه حرف

 : ا رفتکارسون ما رم به سمت میزی  دایت کرد م بعد از گرفتن س ارب

 این دعوت شام دلیل راصی داره؟ -

 .دمن  چه جوری ب  راستش من نمی آره  -

 :به سختی عزم  رم جمع کردم م گ ت 

 کنی؟با من ازدماد می -

 سمر

 ! ان -

دادم که ارسالن از من رواست اری دمنست  ب  ؛ یک درصد    احتمال این رم نمیای نمیاز معمب چیزی دی ه

 .کنه

 .فکر کنی مونیدمن  ریلی شوکه شدی؛ سمر ما  ر مقت که بخوای میمی -

 .که کارسون غذا رم آمرد دی ه حرفی نزدی ؛ مموم مدت فکر درگیر بود م  یچی از مزه غذا ن همیدمبعد از این

 نخرت چیه یه دمری موی شهر بزنی ؟ -

 .عالیه -

 :بعد از پردارت  زینه غذا از رستوران رارد شدی 

 .ستن؛ مو که عاشق من نیستی ای بهتر از من      ارسالن چرا من رم انتخاب کردی؟ درتر -

گیرم م کنی ملی نادیده می ا رفتار می ا مثل بچهبعیممممممی مقت مو رم انتخاب کردم چون ازت روشمممممم  اممد؛ -

 . ای دی ه مثل مو روب نیستنکه مو عیو یه رانواده روبی  ستی  درتراین

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 ! مه رم امتحان کرده
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 .به مجود بیادمونه بعد از ازدماد عشق می -

  اکان

 .مامون مثل بز به من زمل زدین؟ کاری که به نخرم درست بود رم کردمچرا  ر پنج -

 .کنهحال به نخرت سمر قبول می -

 .دمن  آرمیننمی -

 :آرمین مشکنی زد

 .مونی راضیش کنهمامان  می -

 .پس بهش زنگ بزن -

 .ریل رب -

 :که مادرب جواب داد شرمع کرد به موضیع دادنعد از اینگوشیش برداشت م شماره مادرب رم گرفت م ب

 چی گ ت؟ -

 .ره عمارت ما با سمر صحبت کنهگ ت می -

 سمر

 .راله جون ریلی روب اممدی -

 .روام امن عموزه رم ببین مرسی عزیزم؛ بری  یه جای رلوت من نمی -

 :لبخندی زدم

 .بری  مو اما  من -

 :رمی مبل نشستی 

 جا؟شد که اممدین اینکنید؛ چی رب راله معریف -

 .سمر شنیدی  رواست ار پیدا کردی -

 : ای گرد شده ن ا ش کردمبا چش 
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 .شما از کما فهمیدی؟ به غیر من  ارسالن  پدرم م آقابزرگ کسی دی ه ربر نداشت -

 .مه  نیست من از کما فهمیدم؛ زمد باب  مه چی رم معریف کن -

 .مپنج سالشهقابزرگه  مهندس سارتمانه  ساکن آمریکاس م سیارسالن پسر یکی از آشنا ای آ -

پریشب ازم رواست اری کرد م من بهش گ ت  که باید فکر کن   فردا صبح به آقابزرگ م بابا گ ت  که به  گ تن 

 . ا رم گرفتهکه از من رواست اری کنه امل موافقت امنارسالن قبل از این

 .نیست؛ با دقت میمی  ب یر طور که گ تی آدم بدیسمر جان این -

 .چش  -

 :از اما  رارد شدی  م به سالن رفتی    مه موی سالن نشسته بودنند؛ راله با دیدن آقابزرگ گ ت

 .طور که معلومه به زمدی یه عرمسی مو عمارت در پیش داری آقابزرگ این -

 !رم ندادم من که بله

 :زیر لب گ ت 

 .راله من که رم بله رم ندادم -

 :بزرگ لبخندی زد م با دست به ارسالن اشاره کردآقا

 .ارسالن؛ عیو جدید رانواده -

 :راله با دیدن ارسالن روشحال شد

 .بینمت پسرم؛ روشبخت بشینحال شدم که میریلی روب -

 :ساعتی نشست م موقع رفتن ما دم در  مرا یش کردمراله نی 

 .بود؛ من که  نوز قبول نکردم  ا چیراله امن حرف -

 :آرمم زد مو سرم

 روای جواب رد بدی؟راک مو سرت؛ پسر به این روبی چرا می -

 !مو جلسه شنارتیش -

 ات رم دست ک  گرفتی؟راله -
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 .مونست کمک  کنهگیری مردید داشت  ملی یکی میموی میمی 

نی موساپ میدیو کال گرفت ؛ شیرین دانشموی رمانشناسیه م روب میمارد اماق  شدم م با شیرین از طریق مات

 .را نمای  کنه

 :یک  طول کشید ما جواب بده

 .سالم شیرین جون -

 .با زبان  ندی سالمی گ ت؛ اصال یادم نبود که شیرین فارسیش روب نیست

 :به زبان  ندی شرمع به صحبت کردم

 .شیرین برام رواست ار اممده -

 کی  ست؟ -

 اصال معمب نکردی؟ -

 .امفته  معریف کن ببین  کیهچرا باید معمب کن ؛ دیر یا زمد برای  ر درتری ام ا  می -

 : ا رم براب معریف کردمممام ام ا 

روای با است؛ اگه رد کنی مثال می  عیو یه رانواده روبه م محییل کردهگی پسر روبیهرب سمر مو که می -

 .یی با موئه روب فکر ات رم بکنکی ازدماد کنی؟ میمی  نها

 :بعد از رداحافخی با شیرین به اما  ارسالن رفت 

که بیشممممتر    دی ه رم روام چند ما ی نامزد باشممممی   برای اینکن  ملی میمن میمممممیم  رم گرفت ؛ قبول می -

 .بشناسی 

 .من مشکلی ندارم -

  شه؟کارت چی می -

 .مون  مو ایران ادامه بدممی -

 .جا برممون  برای کالج  مینمیمن   -

 دم رمز بعد
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ست بهتره بینمون رواد برامون مراس  نامزدی ب یره م چون عرمسیمون شش ماه دی هآقابزرگ به  گ ت که می

 :صیغه محرمیت رونده بشه م ما   قبول کردی 

 :با صدای در اماق  از فکر بیرمن اممدم

 .بیا دارل -

 .ران  عاقد اممده -

 .آمن میباشه ال -

 :چادر س یدم رم پوشیدم م از اما  رارد شدم

 .سمرجان کنار ارسالن بشین -

ای هللا شرمع کرد به صحبت کردنند  چند جملهچشمی به نور گ ت  م کنار ارسالن نشست ؛ عاقد با گ تن بس 

 .عربی گ ت م به ما گ ت که مکرار کنی 

 :که عاقد رفت  آرمین ضبط رم رمشن کردین م بعد از مموم شدن صیغه از عاقد مشکری کردی ؛

 .حال مقت قِر دادنه -

 . ا شرمع کردم به رقییدنمن  از ردارواسته قبول کردم؛ چادر رم رمی مبل اندارت  م  مراه آرمین م بچه

 :لباس  رم پوشیدم م چرری زد

 .روش لی بابا؛ بیا بری  -

 :سرم رم بلند کردم م گ ت 

 دادی؟ی برادر به  روا ر میشد به جاردایا چی می -

 :باراد ارمی کرد

 .ریلی دلت  بخواد من برادرت باش  -

 :اب رم بوسیدمر  شدم م گونه

 .شوری کردم -

 .کردمام با ایلیا  باراد م ارشیا روب بود ملی با بهداد سر چیز ای بیخودی بحث میرابطه
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 :باراد دست من رم موی دست ارسالن گذاشت اممدم  مه با دیدم دست زدنند؛ ا پایین میمقتی از پله

 .ره مو   مواهب روا رم باب؛ اگه ناراحتش کنی کالمون می -

 :ارسالن رندید

 !سمر مو با رودمت ی ان میژه داری -

 ا رم دست    کردی  چند ساعتی بزن م برقب داشتی   ا مراس  شرمع شد؛ حلقهبعد از امن شوری م رنده

شد م من بهترین کادم رم از کسی گرفت  که اصال ازب انتخار نداشت ؛ نور دم ما بلیط به   اکه بعدب نوبت کادم

 :استانبول برامون گرفته بود  ریلی مقته که دمست داشت  برم ملی موقعیتش جور نشده بود

 ارسالن مو مشکلی با این مسافرت نداری؟ -

 نه؛ چرا باید مشکلی داشت ؟ -

 .گ به راطر کارت می -

 . اند فقط به رنگ احتیاد دارن ا که دی ه آمادهی ه کاری نمونده؛ سارتموند -

 : ا به اما  نور رفت  م در رم زدمبعد از معویض لباس

 .بیا مو -

 :کردروند م نور    داشت مو اب رم شونه میدر رم باز کردم؛ بابا رمی مخت دراز کشیده بود م کتاب می

 .کن   ا مشکراممدم از بابت بلیط -

 :بغل  کرد

 .مونست  برات انمام بدممرین کاری که میروشحال  که روشت اممده؛ این ک  -

 :مقتی در رم بست  صدای بابا رم شنیدم

 .روشحال  که رابطه مو م سمر روب شده -

 .رسه که سمر مو رم ببخشهمهران ناراحت نباب؛ بالرره امن رمز می -

 .شون گوب بدم ادی ه امنما نموندم که به حرف

 : ام رم باز کردم موی جام نشست که چش  مین
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 .دیر شد -

 :مالوند در رم باز کرد اب رم میطور که چش با دم رودم رم به اما  ارسالن رسوندم م در رم زدم   مین

 شده؟چی -

 .جا  ست با دیدن  یکلش اصال یادم رفت ماسه چی امن

 !سمر -

 :به رودم اممدم

 .پرماز داری  شد؛ ارسالن دیر -

 پرماز؟ -

 :فریاد زد

 .ش مآی پرماز؛ الن حاضر می -

 ای که به دست  رسید رم پوشیدم؛ دسته چمدمن  رم به اما  رودم برگشت  م بعد از شستن صورم  املین لباس

فرمدگاه   ا را یجا کردن چمدمنگرفت  م مارد حیاد شمممممدم  ارسمممممالن ماشمممممین رم از پارکنیک آمرد م بعد از جابه

 .شدی 

 فرمدگاه

دسمممته چمدمنمون رم گرفتی  م شمممرمع کردی  به دمیدن که یکهو با رانمی بررورد که باعث شمممد مسمممایل رودم م 

 .مند مند مسایل  رم جمع کردم امن ران  رمی زمین بریزه؛

 :رواستی  سوار  واپیما بشی  به دمما در برروردی مقتی می  ا رم محویل دادی ؛چمدمن

 ز کدمم در بری ؟ا -

 .دمن نمی -

 :ارسالن یکی از کارکنان رم صدا کرد

 .دمنی  از کدمم در باید بری ببخشید ما نمی -

 .بلیط لط ا -



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

57 

 

 : ا رم از موی کی   بیرمن آمردم م محویلش دادمبلیط

 .از در سمت راست برین -

 .ممنون -

 :سوار  واپیما که شدی  ن س راحتی کشیدم

 .دم به موقع برسی کر فکر نمی -

 .طور؛ ملی ردارمشکر که رسیدی من   مین -

 . ندزفری رم موی گوب گذاشت  م ارسالن    سرب رم به صندلی مکیه داد م ریلی سریع روابش برد

 .شن؛ ارسالن رم صدا کردم که بیدار شد ام رم باز کردم دیدم  مه دارن پیاده میچش  مقتی

 :  امون رم محویل گرفتیچمدمن

 !ارسالن مو استانبول چقدر آفریقایی  ست -

 .کردمدقیقا من  داشت  به  مین فکر می -

مقتی از فرمدگاه رارد شدی ؛ ارسالن برای یه ماکسی دست مکون داد که ایستاد  بعد از سوار شدن ارسالن که 

 . ت که متوجه نشدهکمی مرکی بلد بود به راننده گ ت که ما رم به  تلی برسونه ملی مرد به این لیسی گ

 :ارسالن معذرت روا ی کرد م از ماکسی پیاده شدی 

 .سمر اینما آفریقاست -

  !چ...ی -

 .بیا برگردی  دارل فرمدگاه -

 .دسته چمدمن  رم گرفت  م دنبال سر ارسالن رفت 

 :دمن بعد از صحبت با یکی از کارکنان فهمیدی  که اشتباه اممدی  ملی چموریش رم نمی

 .به ایران ما سه رمز ندارنپرماز  -

 :کمی فکر کردم

 جا بمونی ؟ارسالن این -
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 !اینما -

 .شهآره  ما که ما حال آفریقا نیومدی ؛ یه ممربه جدید می -

 .جا رم نداری بزار صحبت کن ؛ ما میزای این -

 :نی جا اقامت کنی  ساعتی صحبتمون طول کشید؛ قرار شد به مدت دم   ته به عنوان موریست این

 سمر به  پیشنهاد دادن به ارمدگاه گردشی بری ؛ نخرت چیه؟ -

 .بری  -

 .مماس گرفتن م اس  ما رم به مسئول ارمدگاه گ تن  با ماکسی به محلی که گ ته بودنند رفتی 

 :مقتی رسیدی  مردی با دیدن ما به سمتمون اممد

 .سالم ریلی روب اممدین؛ من ج   ست  -

 .ممنون -

 : ای صحرایی شدی ر ا اممدن سوار جیپمقتی  مه مساف

  امون عوض شدهارسالن به نخرم مقتی با امن ران  مو فرمدگاه بررورد کردم بلیط -

 .آره من  بهش فکر کردم -

 :بعد از رسیدین به ارمدگاه ِج  ما رم به سمت چادری را نمایی کرد

 .استراحت کنید م برای شام ساعت  شت بیایین -

 .باشه ممنون  -

 :قوه بوددارل چادر دمما مخت  یک میز م دمما چراغ

 داری؟کدمم مخت رم بر می -

 دممی؟ -

 چرا دممی؟ -

 :نیش  رم باز کردم
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 .رب اینما دشته؛ اگه یک حیون بیاد امل مو رم بخوره -

  .ای کردبا این حرف من رنده

 : امون رم رمی میز گذاشتی چمدمن

 .ارسالن -

 بله؟ -

 .عوض کن  لباس روامبرگرد می -

 .باشه -

 :مقتی ارسالن پشتش رم به من کرد لباس  رم برداشت 

 .برن ردیا -

 کشی؟باشه؛ ملی سمر ما به    مرح   ستی  مو چرا رمالت می -

 .کش رودمت جواب رودمت رم دادی؛ من رمالت می -

 : ام گ ت  که برگردهبعد از پوشیدن لباس

 .من لباس بپوش  ران  رمالتی؛ حال مو برگرد ما -

ه جایی ک ا پرسمممیدی  که برای شمممام باید کما بری  که با دسمممتش بهبعد از رارد شمممدن از چادر از یکی از ن هبان

 .شبیه آلچیق بود اشاره کرد

 .آل بیدارشو -

 :پتو رم رمی رودم کشیدم

 .بزار بخواب  -

 .رمآیی من میاگه نی -

 :سرجام نشست 

 .آمباشه می -

 : ایی که به دست  رسیده رم پوشیدم م از چادر رارد شدماملین لباس
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  ا ساعت شش صبح اجباریه؟دیدن مهاجرت پرنده -

 :دست  رم گرفت

 .کمتر غر بزن؛ بیا بری  -

 :ای به ارسالن زدمغرهری  م ج  گ ت یک ساعت دی ه؛ چش ارسالن مقتی ج  رم دید ازب پرسید که کی می

 .ی ه بخواب مونست  یک ساعت دمن می -

 .بیا بری  صبحانه -

 :مردی دم ما هرف گود رمی میز گذاشت م رفت

 صبحونه اینه؟ -

 .حتما دی ه -

 :یه قاشق که روردم؛ شیرینیش بدجور دل  رم زد

 .ارسالن این زیادی شیرینه دی ه نخور -

 .استمزهبیخیال سمر؛ روب -

 .د م گ ت که آماده رفتن بشی هرف رم قشنگ ممیز کرد م رمی میز گذاشت  ج  صدامون کر 

 :سوار جیپ شدی ؛ به دشت که رسیدی  ارسالن دستش رم رمی شکمش گذاشت م ر  شد

 .سمر حال  بده -

 :نالیدم

 .گ ت  که نخور -

 :ج  که متوجه مضع شد ماشین رم ن ه داشت

 چیزی شده؟ -

 :در جوابش گ ت 

 .ارسالن به دستشویی نیاز داره -



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

61 

 

 :ج  کمی ناراحت شد

 .مونی پیاده بشیجا حیون محشی زیاده؛ نمیینا -

 :ارسالن عیبی شد

 .لعنتی ماجبه؛ انتخار نداری کارم رم مو ماشین بکن  -

 :ای اشاره کردج  به بومه

 .جا بکنیمونی بری کارت امنمی -

 .ارسالن از ماشین پیاده شده م سریع رودب رم به پشت بومه رسوند

 :رن؛ زن مسنی که این شنید با غُر گ تند ا دارن میبا بیسی  به ج  ربر دادن که پر 

 . ا رم ببین ؛ برم دی همن پول دادم که بیام این -

 :بهش پریدم

 .ران  شو ر من حالش روب نیست -

 .رب برم پیش شو رت -

 :ای به پیرزن زدمغرهچش 

 کار کن ؟ج  من باید چی -

 .آی  ا به دنبالتون مین از دیدن مهاجرت پرنده ا منتخر باشین؛ ما بعدسمر با شو رت کنار بومه -

 .ای گ ت  م از ماشین پیاده شدمباشه

 :پشت بومه ایستادم

 ارسالن روبی؟ -

 .بهترم -

 :کرد پیش  اممدطور که لباسش رم مرمب میارسالن  مین

 سمر ماشین کماست؟ -
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 .رفتن دی ه -

 : ای گرد شده ن ا   کردبا چش 

 !دمنی الن کما  ستی ییعنی چی رفتن؟ مو م -

 .جا بمونی  ما بیاد دنبالمونبرای دیدن پرند ا عمله داشتن؛ ج  گ ت  مین -

 :ارسالن به شدت عیبی م ناراحت شد

 .کار کنی امن احمق ن  ت اگه یه حیون بهمون حمله کنه ما چی -

 :آب د ن  رم قورت دادم م شرمع کردم به کندن پوست لب 

 .م؛ بهش دست نزنر آری لبت رون می -

 کار کنی ؟کن   ارسالن اگه یه مقت یه حیون بهمون حمله کرد چیگیرم پوست لب  رم می ر مقت استرس می -

 :موزیانه رندید

 .کنهدمی ؛ بالرره شیره یکیمون رم دنبال می ر کدمم به یه سمت می -

 کار کن ؟اگه من رم گرفت چی -

 .کننده کار ا رم میشیر ا بقی اشهد رودمت رم بخون؛ -

 :ای با بازمب زدمضربه

 .ارسالن ریلی بیشعوری -

 .دمن می -

 یک ساعت بعد

 .آن؟ من رسته شدمارسالن چرا نمی -

 .ای جز منتخر موندن نداری من  رسته شدم ملی چاره -

 ی  گرفت؛ با دستکرد که با چیزی که دیدم از مرس دستشویام گذاشت  م به اطراف ن اه میدمست  رم زیر چونه

 :به شیر اشاره کردم

 .آدار...سالن یه شیر داره به سمت ما می -
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 .اُه لعنتی؛ سمر بلندشو بری  ما نزدیک نشده -

 :از جامون بلند شدی  م ما مونستی  از امن مکان فاصله گرفتی 

 حال کما بری ؟ -

 .رسی ری  ما ببین  به کما میجوری مستقی  می مین -

 .ی  کهشگ  می -

 .که روراک شیر ا بشی بهتر از این -

 .سمر من شارژ گوشی  کمه؛ مو یه زنگ به ارمدگاه بزن -

 .آمردممن گوشی  رم نی -

 :موبایل رودب رم از موی جیبش بیرمن آمرد م شماره اردمگاه رم گرفت

 .گیرهنمی -

 .ای جز منتخر موندن نداری چاره -

 .گرفتی ی ج  رم میکاب شماره -

 .ساعت بعد ج  م  مکار اب ما رم پیدا کردنند؛ به زمر جلوی ارسالن رم گرفت  که با ج  دعوا ن یرهنی 

 ایران

 .شه که چقدر از دیدن این رونه روشحال ردایا شکرت  ارسالن بامرت نمی -

 :در رم مرجان جون برامون باز کرد؛ با دیدنش دسته چمدمن  رم بغل کردم م بغلش کردم

 .ان جون دل  ریلی برات منگ شده بودمرج -

 .آمد ب نمارد سالن شدم   مه از جاشون بلند شدنند ما بهمون روب

 :کردنند ام  نور  بابا م آقابزرگ بغل کردم؛  مه با د ن باز ن ا   میامل از  مه برادر

 :بابا آرمم لب زد

 درترم حالت روبه؟ -
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 .عالی  -

 . ام رم مایید کردکن  ملی ارسالن حرفاملش فکر کردنند دارم شوری می ؛ ارم براشون معریف کردم مه ام ا 

 دم رمز بعد

 .آقاجون من م ارسالن میمی  گرفتی  عرمسیمون ما آرر ماه برگزار کنی  -

 .اگه این رواسته شماست من مخال تی ندارم -

 .ممنون -

 :از اما  که رارد شدم که باراد رم دیدم

 بله سمر؟ -

  ایلیا م ارشممممممیا    ب و که  ر کدمم دمسممممممت دارن روام برای عرمسممممممی  ررید کن ؛ به بهدادزمدی میمن به  -

 .مونند بیانمی

 .باشه -

 :ارسالن با یه جعبه کیک مارد رونه شد

 سالم  مناسبتش چیه؟ -

 .کردم به فرمب رفتن ام به قیمتی که فکرب رم نمیدم ما از سارتمون -

 .مبارکه -

 :دا کردم م براشون کیک دادم ا رم صبچه

 :رورد گ تطور که دملوپی کیک میبهداد  مین

روای  با ارسمممممالن بری  ررید مو ررید کت م شممممملوار کمکش کنی   مو ایلیا م ارشمممممیا رم با سممممممر من م باراد می -

 .رودمت ببر

 :دستیش رم به سمت  گرفتحرفش که مموم شد پیش

 .روامبازم کیک می -

 .شییض میدی ه نه؛ مر  -
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 : ا بعد از روردن کیک از ارسالن مشکر کردنند م رفتنبچه

 کار کن ؟ ا مو پاساژ چیسمر من بچه -

 .کن ن ران نباب؛ رودم درستش می -

 رمز عرمسی

 .دامن لباس  رم گرفت  م به کمک عمه سمیرا از اماق  رارد شدم؛ ارسالن بیرمن اما  منتخر من بود

 :لبخندی زد

 .روش ل شدی -

 :دسته گل رم به طرف  گرفت

 .ممنون -

 . ا با دیدن ما دست م سوت زدن ا پایین رفتی ؛ مهموندست    رم گرفتی  م از پله

  اکان

 :ام قرار گ تکردم که دستی رمی شونهبه دیوار مکیه دادم م به رقب سمر م ارسالن ن اه می

 .کن حال باز ب و من اشتباه می -

 :ام اندارت دستش رم از رمی شونه

 .کنیمو اشتباه می -

 :پوسخندی زد

 .گی برم با اشون برقبده؛ اگه راست میطور نشون نمیقیافت که این -

 .دست از سرم بردار ما ان -

 :رفت  که گ تبهش پشت کردم م به سمت جمع می

 .عاشق شدی بدبخت -

آد؛ امن مال یکی حال کاری از من بر نمی من دل  رم بارته بودم  ما به رودم اممدم دیدم عاشممق سمممر شممدم ملی

 :دی ه شده
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 کار کنی؟روای چیمی -

 :به سمت ما ان برگشت 

 .گ  که عاشق  ست گیرم م جلوی  مه میدست سمر رم می -

 :ن اه چپی به  اندارت

 .مو عمراً  مچین کاری کنی -

 .کن کارم رم نمیمعلومه که این -

 .که عاشق سمر شدم ملی ما ان به  رم دستی زداصال دمست نداشت  کسی ب همه 

 :زدم؛ یک رمز ما ان ازم پرسیدچند مقتی بود که زیاد با کسی حرف نمی

 عاشق شدی؟ -

 :در جوابش گ ت 

 .نه -

 .دمن  مو عاشق سمر شدیمن که می -

 :از معمب  ول کردم م با لکنت گ ت 

 .ما ان از اماق  گمشو بیرمن -

 :به در که رسید گ ت

 .روب رودمت رم لو دادی -

 «سمر»

 : ا پایین رفت ملوملو روران از پله

 ارسالن کمایی؟ -

 .بیا مو آشپزرونه -

 :ای که ارسالن آماده کرده بود رواب از سرم پریدمارد آشپزرونه شدم؛ با دیدن میز صبحانه
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 .دمن  از کما شرمع کن نمی -

 :لبخندی زد

 .کن کمکت میگیری مو امل بشین  من مو میمی  -

 :چند لقمه کره م مربا  مراه چایی روردم

 .من دی ه سیر شدم -

 .من این  مه زحمت کشیدم؛ عمراً بزارم بلندشی -

 :به زمر ارسالن چند لقمه سوسیس م کالباس    روردم

 ات چی بود؟سمر مو رشته -

 .آشپزی -

 .مونیم م مو رونه منها می ا سرکار نامت کن   من بیشتر مقتاگه دمست داری دانش اه ثبت -

 :مکثی کرد م ادامه داد

 نخرت چیه به ماه عسل بری ؟ -

 کما بری  حال؟ -

 آفریقا چطوره؟ -

 :ای کشیدمجیغ ر ه

 .روام  مین فردا برای ثبت نام دانش اه بری من ماه عسل نمی نه مو رم ردا؛ -

 :لبخندی زد

 .نترس شوری کردم؛ -

  اکان

 .ل دادی اکان مو من قو -

 :ارمی کردم
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 .ثمین  من  یچ مقت به مو قول ندادم که با ات بیام به مهمونی -

 .دست به سینه شد م صورمش رم به طرف پنمره برگردمنند

 !قهر کن به درک؛ ان ار برام مهمی

 :سرعت  رم زیاد کردم م جلوی رونه ثمین مرمز کردم

 .پیاده شو لط ا -

 .کرد م پیاده شد؛ با ار  ن ا   کرد م در محک  بستبدمن  یچ حرفی در ماشین رم باز 

 !من رم باب با کی دمست شدم پریش؛درتره رمان -

 «سمر»

 .روامام بچه میسمر؛ من ما قبل چهل سال ی -

 : ام رم درشت کردم م بهش زمل زدمچش 

 .ارسالن جون ؛ من  نوز بیست سالمه م آمادگیش رم ندارم -

 :ای کردرنده

 .بزرگ صدام کنند ام باباروام بچهپیرمرد رم نشکن؛ من نمیدل این  -

 :با این حرفش بلند رندیدم

 کار کن ؟من دانش اه رم چی -

 .دم سال دیرمر برم -

  چرا دم سال؟ -

روای بری دانش اه! من اصال دمست کشه که بچه به دنیا بیاد امن مقت مو سه ماه بعدب مینه ماه طول می -

 .رم به دست پرستار بدم امندارم بچه

 .مونی به دانش ا ت برسیفرستیمش مهد م مو    میمقتی یک سالش شد می

 :موشکافانه ن ا ش کردم

  ا فکر کردی؟ارسالن مو از قبل به  مه این -
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 .آره -

 «چند رمز بعد»

ما  ری آزمایشمم اه می دار بشممی   امرمز به ای ارسممالن میمممی  گرفت  قبل از رفت  به دانشمم اه بچهراطر اصممراربه

 .دار شدن نداری مطمئن بشی   یچ مشکلی برای بچه

شممنارتی  آدرس یک آزمایشمم اه معتبر رم از راله گرفت   مقتی فهمید میمممی  من م ارسممالن چون جایی رم نمی

 :حال شد م آرمین    کلی با ام شوری کرد که چقدر عمله داری دار بشی  ریلی روبداری  بچه

 .و ران  که رسیدی شپیاده -

 .   رم گرفتی  م مارد آزمایش اه شدی دست

ساعت ارسالن مو اینترنت دنبال اس  ست  مو این نی ساعت دی همسئول پذیریش گ ت که نوبت ما برای نی 

 .رندیدم اب میکَشت م من به کاربچه می

 . ای جدا رفتی  م آزمایش دادی مقتی پرستار اس  ما رم گ ت به اما 

 ارسالن

سممممر مشمممغول صمممحبت با نور ران  بود  ایلیا م ارشمممیا از من روا ش کردنند که با اشمممون بازی کن ؛ من  برای 

 .که ناراحتشون نکن  قبول کردماین

 :با صدای زنگ گوشی  موپ رم زمین گذاشت  م مل ن  رم جواب دادم

 بله؟ -

 ارسالن مستوفی؟ -

 .بله رودم  ست  -

 .ستجواب آزمایشتون آماده گیرم؛یش اه مماس میآقای مستوفی از آزما -

 .آمباشه  الن می -

 . ا گ ت  که برگردن به عمارت م به سمر ب ن که یک کاری فوری برای من پیش اممده که ممبور شدم برمبه بچه

 :روامرودم به پذیریش رسوندم م گ ت  که جواب آزمایش  رم می
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 .ببینندروان شما رم آقای مستوفی دکتر می -

 :با را نمایی پزشک به اما  دکتر رفت 

 .سالم رسته نباشید -

 :رسید با لبخند گ تپزشک که مردی پنماه ساله به نخر می

 .ریلی روب اممدین آقای مستوفی -

 :رمی مبل رمبه رمی دکتر نشست 

 .شه لط ا جواب آزمایش رم ب ینمی -

 :دکتر کمی مکث کرد م گ ت

 ...آقای مستوفی -

 :حرفش پریدم مسط

 .کن ؛ لط ا رسمی صحبت نکنیدببخشید که حرفتون رم قطع می -

 ای برای من ریلی چینی نیسمممت ؛ ملی دادن  مچنین ربرباشمممه ارسمممالن جان  ارسمممالن من زیاد ا ل مقدمه -

 .سخته

 مشکل... چیه؟ -

 :کمی با رودب کلنمار رفت م گ ت

 .شی؛ مو عقی   ستیمتاس انه مو پدر نمی -

 :شد  به سختی لب زدمه آررب مو سرم مکرار میجمل

  یچ راه درمانی نداره؟ -

 .شهحرفش  ست ملی معلوم نیست کی عملی می -

 ای دکتر بود م اصممممال ن همیدم چطور مشممممکر از دکتر کردم م از آزمایشمممم اه رارد شممممدم  مموم فکرم پیش حرف

 .رودم رم به ماشین  رسوندم

 .ت ب  سمر من باید یه چیزی رم به -
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 :ای کشیدرمیازه

 .آمشه  یک ساعتی بخواب  بعد دمباره می ام به سختی باز میارسالن چش  -

 .کردم که رواب  بردرواست  بزن  رم مرمر می ایی که میای گ ت  م رمی مبل نشست   با رودم حرفباشه

 «دم ساعت بعد»

 : ام رم باز کردمبا دستی که رمی صورم  قرار گرفت چش 

  جا روابیدی؟ارسالن چرا این -

 .یکهو رواب  برد -

 .از جام بلند شدم م بعد از شستن صورم  برگشت 

 :ام رم کشیدسمر کنارم نشست م گونه

 رواب از سرت پرید؟ -

 .آره -

 رواستی به  ب ی؟چی می -

 :ش دمنست  از کما شرمع کن   من ماقعا سمر رم دمست داشت  م اگه از دستش بدم دیونه مینمی

 !ارسالن چیزی شده -

 . ا رم گرفت جواب آزمایش -

 :با گ تن این حرف  از روشحالی لبخند کله م گشادی زد

 .دار بش مون  بچهسمر من نمی -

 :لبخند از رمی صورت محو شد

 چی! مو مطمئنی؟ -

 .آره -

 :اب دست  رم گرفتبا یک دست اشکش رم پاک کرد م با دستی دی ه
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 مو بخاطر این موضوع فکر جدایی به سرت نزده؟˝ ارسالن احیانا -

 :کمی معمب کردم

 .داری مادر بشیسمر مو جونی م حق -

 :فریاد زد

 .روامای که مو باباب نباشی رم نمیبچه -

 :بعد از گ تن این حرف شرمع کرد به گریه کردنند

 .دیارسالن ب و که طالق  نمی -

 ...ملی سمر -

 .روام  نمیملی نداره ارسالن  من طال -

 .شیپشیمون می -

 .ش نمی -

 «سمر»

 سمر چرا رشته آشپزی رم انتخاب کردی؟ -

 :با سوالی که پرسید لبخندی به لب  نشست

روام آشمپزی رم انتخاب کن  کلی حرص ارسمالن من مو بچ ی عاشمق غذا بودم  مقتی به مرجان جون گ ت  می -

 "به حال رمزی که رودمت آشپز بشی روری  مآیرورد گ ت" مو که پیش از اندازه می

 م ه چا  بودی؟ -

 .ریلی -

 :ارسالن موزیانه رندید

 . ات رم ببین مشتا  شدم عکس بچ ی -

 :دست  رم دمر گردنش اندارت  م با لحن لوسی گ ت 

  ام بشی؟شه بیخیال عکس بچ یمی -
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 .فکرش  نکن -

 : ا شدممبلت  رم برداشت  م مارد پوشه عکس

 .ببینبیا  -

 :کنارب نشست 

 !قدر لغر شدیسمر مو چطوری این -

 .با مرزب م رژی  -

 .مو این عکس فکر کن   شتاد کیلو داری -

 :با حرص اسمش رم فریاد زدم که با رنده گ ت

 .رب ببخشیدریل -

 «شب»

 .رت شدمجون زنگ زد م ما رم برای شام دعوت کرد  بعد از آماده شدنند  مراه ارسالن را ی عماران 

 :رود ران  جون در رم برامون باز کرد

 .سالم  روب اممدین -

 :بغلش کردم

 .ممنون ران  جون -

 . ا نبودمارد سالن شدم  ربری از بچه

 .پرسی رمی مبل نشستی بعد از سالم م احوال

 :ردمتکار از ما پذیرایی کرد

 .دار شیسمر جان شنیدم قید داری بچه -

 .زد شربت موی گلوم گیر کرد م شرمع کردم به سرفه کردنندبا حرفی که ران  جون 

 که لب بازم کردمرواست باعث ناراحتی ارسالن بش    مینمونست  جلوی بقیه حرفی بزن   اصال دل  نمینمی

 :حرفی بزن  ارسالن گ ت
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 .شی دار نمیما بچه -

 :حتی گ تجون رم به ارسالن با نارا مه با معمب به ارسالن زمل زدنند  ران 

 شی ؟دار نمییعنی چی که بچه -

 :ن ا ی به من کرد

 داری مادر؟سمر نکنه مو مشکل -

 :ارسالن فرصت حرف زدن به من نداد

 .سمر مشکلی نداره  مشکل از منه -

 . مه سکوت کردنند  از  مه رداحافخی کردی  م به رونه برگشتی 

 ارسالن ماجب بود الن به  مه ب ی؟ -

 .فهمیدنیبالرره که م -

دمست نداشت  بحث رم کش بدم م باعث ناراحتی رودم یا ارسالن بش   شب بخیری بهش گ ت  م برای رواب 

 .آماده شدم

 (صبح)

 : ام رم که باز کردم متوجه نبود ارسالن شدم  بعد از شستن صورم  از اما  رارد شدمچش 

 ارسالن؟ -

 ام شدم که زنگ ن نشست  م مشغول لک زدن نارون یچ جوابی نشنیدم  بعد روردن صبحانه جلوی ملوزیو

 :در به صدا در اممد  دکمه آی ون رم که زدم میویر نور  بابا م ران  جون رم دیدم

 .ب رمایید دارل -

پرسی کردی ؛ مارد آشپزرونه شدم م چهار در حال رم براشون باز گذاشت   مقتی مارد رونه شدنند سالم م احوال

 :لیوان شربت ریخت 

 .سمر  ما اممدی  ما درباره ام ا  دیشب صحبت کنی  -

 :مو ای پریشان  رم پشت گوش  اندارت  م با لحن آرممی گ ت 
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 .جون  من م ارسالن این موضوع رم بین رودمون حل کردی ران  -

 :نور

 روای؟سمر مو بچه نمی -

 .رمنام دانش اه میفعال نه  فردا برای ثبت -

 :رسید گ تمیبابا که ناراحت به نخر 

  رب بعدب چی؟ -

 .گیری بعد از گرفتن فو  دیپلم  از پرمرش اه بچه می -

 :جونران 

 .گیری  امیدمارم پشیمون نشی ر میمیمی می -

 اشمممون معلومه که دمسمممت دارن من از ارسمممالن جدا بشممم  ملی این رم باید بدمنند که من  یچ قشمممنگ از حرف

 .کن مقت ارسالن رم مرک نمی

 :ساعت بعد از رفتنشون ارسالن به رونه اممد  لبخند زنان به استقبالش رفت یک 

 روب اممدی  کما بودی؟ -

 :با لحن مهربان  میش یش گ ت

 .روای  بسازی  رفت برای دیدن محل سارتمون جدیدی که می -

 .باشه -

 «چهار سال بعد»

 .یک جعبه شیرینی گرفت  م به عمارت رفت حالی بالرره بعد از چهارسال مدرک لیسانس  رم گرفت   از روب

 :بهداد م باراد مازه از مدرسه برگشته بودنند

  ا؟بچه -

 :با دیدن  لبخندی زدنند

 !  چه عمب یادی از ما کردیسمر -
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 :جعبه شیرینی رم به سمتشون گرفت 

 . ا رم بیخیال  شیرینی برداریناین حرف -

 :بهداد

 مناسبتش چیه؟ -

 . مدرک  رم گرفت -

 . ا  ر کدمم یه دمنه شیرینی برداشتن م ازم مشکر کردنندبچه

 :جون م نور    معارف کردمشیرینی به ران 

 آد؟بابا نمی -

 .آدما یک ساعت دی ه می -

 :به ارسالن پیامک فرستادم م ازب رواست  برای شام به عمارت بیاد

 .کار رم بکنیرفتن فوقت اینرواستی بعد از گجان  به فکر سرپرستی بچه  ستین؟ میسمر -

 .ران  جون در این مورد باید با ارسالن صحبت کن   ریلی مقته بهش فکر نکردم -

 «شب»

 .گ سمرجان ماقعا بهت مبریک می -

 :برمشوری رمی میز گذاشت

 چیه؟ این -

 .کادمی قبولیت -

 :طلبکارانه گ ت 

 !دیادم میآقاجون من لیسانس گرفت   امن مقت شما به من بورشور ک -

 .بازب کن  بعد بیاد بیا گِله کن -

 : ای رستوران بودبورشور حامی عکس
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 .روای انتخاب کن ر کدمم رم می -

 رری؟برام رستوران می -

 .آره -

 :حالی از جام بلند شدم م گونه آقاجون رم بوسیدماز روب

 .ممنون  -

 :رفت ام از بین نمیحالی لبخند از رمی لباز روب

 .اجون سوپرایز من رم رراب کردآق -

 چرا؟ -

 .راستش قید داشت  برات رستوران بسازم -

 :لبخندی زدم

 .شهاشکالی نداره  اگه پیشنهاد آقاجون رم رد کن  ناراحت می -

 :جون رستورانی که انتخاب کردم رم برام رریددیرمز آقا

 .سمر اگه حاهری بری  -

 .بری  -

 :سوار ماشین شدی 

 .ی  یمان دارمارسالن ریل -

 .کن درکت می -

 .ش شه که سرآشپز رستوران رودم میبامر نمی -

 :ارسالن لبخند زنان گ ت

 .سمر چیزی نمونده که برسی   لط ا از روشحالی سکته نکن -

 :رمبه رمی رستوران ایستادم
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 .جا دی ه مال منهشه اینبامر نمی -

 .بامر کن -

 :م امرمزی بود مارد شدی   دکور رستوران ریلی شیک

 .سالم ریلی روب اممدین -

 کاره  ستی؟جا چیممنون  شما این -

 :دار  ست .رمبه رمی رستوران ایستادمصندم  -

 .جا دی ه مال منهشه اینبامر نمی -

 .بامر کن -

 :مارد شدی   دکور رستوران ریلی شیک م امرمزی بود

 .سالم ریلی روب اممدین -

 کاره  ستی؟چی جاممنون   شما این -

 .دار  ست صندم  -

 :زده گ ت  یمان

 .ارسالن بری  آشپزرونه رم ببینی  -

 .بری  -

 :جا آشنا شدم از رستوران رارد شدی بعد از دمساعت که با کارکنان م محیط امن

 .ارسالن بری  رستوران -

 :زده گ تمعمب

 !ما که الن از رستوران بیرمن اممدی  -

 .روام برم رستوران دی ران رم ببیننه  می رستوران رودمون -

 :لبخندی زد
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 .روای کارگاه بازی کنیپس می -

 .یه جورایی -

 «شب»

 : ام رم گرفت م من رم به سمت رودب کشیدمارد رونه که شدی   ارسالن یکهو دست

 .گیری امشب دممایی جشن می -

 :گرفت ام رم ریلی آرمم گازصورمش آمرد جلو م در کمال معمب گونه

 :ام گذاست  م با ار  مینوعی گ ت دست  رم رمی گونه

 این چه کاری بود؟ -

 .گیری با  دیه سوپرایزت کن رواست  مقتی مدرکت رم میاین منبیه شماست ران  رانما  من می -

 .طور که معلومه گند زدماین -

 .ریلی -

 :یغه پیرا نش رم گرفت  م گ ت 

 خشی؟کار کن  که ببرب آقا  چی -

چی داشمممت  به املین رواسمممتش این بود که براب کیک درسمممت کن  امن با ممام چیز ای که مو رونه داری    مه

 .روره که دیابت دارهجون میجز شکر فکر کن  این کیک به درد ران 

 .اب که یه فیل  اکشن  ست رم ببین دممین رواستش این بود که با اب فیل  مورد عالقه

 (یک ماه بعد)

 .ارسالن بیا بیرمن دی ه  یک ساعته مو حمومی -

 .آمده دقیقه دی ه می -

ای بهش زدم م از کنارب رد شممدم حوله به دسممت به دیوار مکیه دادم  ارسممالن که از حموم بیرمن اممد چشمم  غره

 :که بوی بدی به مشام  رورد

 .ارسالن این  مه مدمت مو حمومی؛ رب درست حموم کن -
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 :با معمب گ تابرمی بال داد م 

 !منخورت چیه؟ -

 .دی نوزم بو می -

 !دم  مشکل بویایی پیدا کردیاکما بو می -

 . ام رم پوشیدم م را ی رستوران شدمکه از حموم بیرمن اممدم لباسبعد از این

 .روب اممدین سمر ران  -

کارسمون املین سم ارب  با لبخند مشمکری از ن ار کردم  بعد از پوشمیدن لباس مخیموصم  مارد آشمپزرونه شمدم 

 :امرمز رم آمرد

 .لزانیایی گوشت  ن ار مسایلش رم لط ت برام بیار -

 . ا به آشپز ای دی ه سپرده شد مراه ن ار مشغول درست کردن لزانیا شدم م بقیه س ارب

 : ام رم چندبار باز م بسته کردمدر ما یتابه رم برداشت ؛ سرم به شدمت گیج رفت م چش 

 ؟سمر روبی -

 ...بوی غذا -

 .نتونست  حرف  رم کامل کن  م از  وب رفت 

 «ارسالن»

 . ا ریلی بال رفتهارسالن قیمت سنگ -

 :با شنیدم صدای زنگ موبایل  از علی معذرت روا ی کردم م ازب فاصله گرفت 

 بله؟ -

 آقای ارسالن مستوفی؟ -

 .رودم  ست  -

 ...ان سمر ران   ست   ایشون حالشون بد شدهآقا ارسالن من ن ار یکی از کارمند ای رستور  -

 :نذاشت  حرفش رم مموم کنه؛ سریع گ ت 
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 .کدمم بیمارستان  ستین -

 ...بیمارستان -

اصال ن همیدم چطور از بقیه رداحافخی کردم م رودم به ماشین رسوندم   مش امیدمار بودم که مشکل جدیی 

 .نداشته باشه

 ران  دکتر حال  مسر چطوره؟ -

 :ی زدلبخند

 .ن ران نباشید؛ حال  ر دمشون روبه -

  ر دمشون؟ -

 . مسرمون بارداره -

 :با حرف دکتر ما مرز سکته کردن رفت   رمی صندلی نشست  م چندما ن س عمیق کشیدم

 !آقا حالتون روبه؟ دیدم آقایون با شنیدن بارداری  مسرشون شوکه بشن ملی دی ه نه ما این حد -

رواست  مون چهارسال پیش ازم کن  که سمر به  ریانت کرده باشه  امن اگه منو نمیمونست  قبول اصال نمی

 .شدجدا می

 .ریختصدا اشک میکه پرستار از اما  رارد شد مارد اما  شدم  سمر سرب پایین م بیبعد از این

 سمر؟ -

 :اب شدمت گرفتبا شنیدن صدام گریه

 .رورم من کاری نکردمارسالن قس  می -

 :م پاک کردم م با بغض گ ت اشک  ر 

 اگه کاری نکردی پس این بچه از کما اممده؟  -

 :با صدای بلندی گ ت

 .مقییرمدمن   ارسالن من بیبخدا نمی -

 «سمر»
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 :که ارسالن از اما  بیرمن رفت موبایل  رم از موی کشو برداشت  م شماره نور رم گرفت بعد از این

 جان  سمر؟ -

 .نور کمک  کن -

 :ی ن رانی گ تبا صدا

 سمر چرا صدامت بغض داره؟ -

 ...بیا بیمارستان -

 .قدر فکرم درگیر بود که متوجه گذر زمان نبودم  نور به  مراه پدرم مارد اما  شدننداین

 :به نوبت بغل  کردنند

 شده؟سمرجان چی -

 :بغی  رم قورت دادم م ن س عمیقی کشیدم

 .اممن حامله -

 :بابا با روشحالی گ ت

 .که گریه ندارهینا -

 !که شما عقی  بودن ارسالن رم فراموب کردینبابا مثل این -

 :ن ا ی به  ر دمشون کردم

 .روردم که من کاری نکردمقس  می -

 مراه بابا م نور به عمارت رفت   موی اماق  نشست  م به ص حه گوشی  ریره شدم م  ر لحخه منتخر مماسی از 

 .ارسالن بودم

 :رم رم بلند کردمدر که زده شد س

 .بیا مو -

 : اکان مارد اما  شد

 .حالت چطوره -
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 :سرم رمی پا ام گذاشت 

 نخرت رودمت چیه؟ -

 :رمی مخت نشست

 .سمر منو ن اه کن -

 :سرم رم آ سته بلند کردم

 . اکان من کاری نکردم -

 :لبخند زد

 .گنا ی  به ارسالن زمان بدهدمنی  مو بی مه ما می -

 :پوسخندی زدم

 .کردم نامردیکنه که بهش اعتماده م فکر میزنی  اکان! امن به من بیاز چه زمانی حرف می -

 کنی؟ست؛ چه فکری میسمر رودمت رم بزار جای ارسالن  درحالی که عقیمی بهت ب ن زنت حامله -

 .حرفی برای گ تن ندارم -

 « اکان»

 .ب بزارممرجیع دادم مو این مضعیت منها از اما  سمر بیرمن رفت ؛

 عمو  با ارسالن صحبت کردین؟ -

 .اب م محل کارب ما پیداب کنندچند ن ر رم فرستادم رونه ده؛زن  جواب نمینه  زنگ می -

 :جونران 

 .من اصال دمست ندارم به سمر شک کن  ملی این بچه از کما اممده -

 .شاید آزمایش ارسالن اشتباه شده -

 .ین بود که کنار در ایستاده بود م ی به سمت صدا برگشتی   آرم

 .آمدی گ ت  آرمین کنار من نشستعمو بلند شد م روبزن



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

 :آرمین

 .کنهارسالن باید دمباره آزمایش بده؛ سمر  یچ مقت کار رطایی نمی -

 .مو دل  آفرینی به آرمین گ ت   جواب  مه ما رم مونست بده

 «سمر»

ده  یامک زد که  اگه جواب مثبت باشممممه  مین فردا طالق  میره  دیشممممب به  پامرمز ارسممممالن برای آزمایش می

 (.ش من  در جوابش نوشت   اگه من ی باشه امن مقت این من  که ازت جدا می

 سمر باغ میایی؟ -

 .یک  قدم بزنی  -

برای ر ایی از فیممممای اما  پیشممممنهادب رم قبول کردم م بعد از پوشممممیدن لباس مرزشممممی  با آرمین به سمممممت باغ 

 .رفتی 

 شی؟سمر اگه من ی باشه مو ماقعا جدا می -

 .دمن نمی -

  !گیمو که راست می -

 :کش م قوسی به بدن  دادم م گ ت 

 .کن اعتمادی مَنبیه میش  ملی ارسالن رم بابت این بیجدا نمی -

 چموری؟ -

 .کنی؛ کی دیدی بابا ارراجت کردکار میجا چیدمن   مو اصال اینرودم  نوز نمی -

 .ران ؛  مسرمون پایین منتخر  ستن -

 .آمباشه الن می -

 .رمی به رمی آینه ایستادم  مو ام رم شونه کردم م رژلب  رم ممدید کردم

 :که از آررین پله پایین اممدم گ ت  ای مخلوم رمی مبل نشسته بود   مینارسالن مثل بچه

 .یه معذرت روا ی به  بد کاری -
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 :بابا با مشر گ ت

 .تهسمر زش -

 .نه آقا مهران  حق با سمره -

 :صورمش رم به طرف برگردمنند

 .رواممن معذرت می -

 .بخش من  نمی -

 .بیا لط ا منهایی صحبت کنی  -

 :مارد حیاد شدی 

 .دار بش  م بعدب مو حامله شدیمون  بچهکردم نمیسمر به من حق بده  من فکر می -

 .مو حق نداشتی به من شک کنی -

 کنی؟کار مییحال چ -

 .روام منها باش می -

 کنی؟داری با من لج می -

 .دمن رودم  نمی -

 .جا بمون بعد برگردای اینیه دم   ته -

 :صدام رم بال بردم

 .مون جا مینخیر آقا  ما چند ما ه این -

 : اب رم درشت کرد م با متلک گ تچش 

 !جا به دنیا بیارروای بچه رم     مینمی -

 .ر بدی نیستفک -

 .با ناراحتی رداحافخی کرد م رفت  مقتی به بقیه گ ت  میمی  چیه فقط بابا بود که سرزنش  کرد
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 :در زده م نور مارد اماق  شد

 !کنیسمر داری لج می -

 .یه جورایی -

 .رب  اممدم بهت ب   از این به بعد ریلی حواست رم جمع کنی م  ر غذایی رم نخورییریل -

 :ردمای کمک رنده

 .چش  نامادری -

 .نامادریو درد -

 « اکان»

 .کنهرواد برای مدمی از ارسالن جدا باشه  به نخرم کار درستی نمیعمو شنیدم که سمر میاز زن

 :رورد پیداب کردممارد عمارت شدم م دنبال سمر گشت  که در آرر موی آشپزرونه در حالی که میوه می

 .مر بخوریواب -

 .باشه -

 :دستی گذاشتم موی پیشچن الش ر 

 .اممدم به مسافرت دعومت کن  -

 :سریع گ ت 

 .من نمیام  مو اینترنت روندم مسافرت برای زن حامله رطر داره -

 .ری   با  واپیما فقط یک ساعت را هشمال می -

 .گ فکر ام بکن  بهت می -

 .باشه -

 «سمر»

 کنه؟کار میجا چی اکان؛ ارسالن این -
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 .دمن نمی -

 :رسالن که به ما رسید گ ت ا

 کنی؟کار میجا چیاین -

پدرت گ ت که بیام؛ من  رمب رم زمین نندارت  م با املین پرماز رودم رم به رشمممممممت رسمممممموندم  ن ران نباب  -

 .ش مزاحمتون نمی

بعد از مموم شممممدن حرفش چمدمنش رم از ماشممممین بیرمن آمرد م مارد  تل شممممد  من  اکان با معمب به  دی ه 

 :کردی اه مین 

 ما ان: نخرمون چیه بری  دریا؟

 :ذم  زده گ ت 

 .عالیه -

بعد از آماده شممممدن موی لمی  تل منتخر آرمین م شممممادی بودی  که اممدی   شممممادی با ارمی که رمی صممممورمش 

 :داشت به سمت  دمید

 .سمر جون؛ آرمین به  کاپشن بپوب ملی من دمست ندارم -

 .گیرهمان یغه من رم میآرمین: شادی اگه سرما بخوری ما

 :صداب رم بال برد

 .کردمای می ات موجهنباید به اصرار عمب غلطی کردم مو رم با رودم آمردم؛ -

 .ما ان دست آرمین رم گرفت م امن با رودب به بیرمن از  تل برد

 :ای کرد اکان مک رنده

 .روب شد آدین رم نیامردم -

ننده نشست م ما ان صندلی کنار راننده نشست؛ من  شادی م آرمین به سمت ماشین رفتی    اکان صندلی را

 . ای عقب نشستی    صندلی

زدم  به سممممممت دریا رفت  م دامن  رم کمی بال دادم کی می  ا قدم ام رم آمردم م با پای بر نه رمی شمممممنسمممممندل

 :دستی رمی دست  قرار گرفت
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 دستمو چرا گرفتی؟ -

 .داددید بهت گیر میاشی؛ اگه یکی از مامور ای گشت زنی این صحنه رم میجا  ند نیست که آزاد باین -

 !زیاد که بلند نکردم -

  مطمئنی؟ -

 :آرمم لب زدم

 .رراب کردم -

 :ارمی کردم -

 .بس کن دی ه  اکان -

 جاست؛ بری ؟آرمین: یه دکه بستی فرمشی امن

 .مقتی  مه موافقت کردن به سمت بستنی فرمشی رفتی 

 رم ب یرم؛ با چه طعمی دمست دارین؟ن می اکان: م

 .آرمین: شکالمی

 .ما ان: من  شکالمی

 : اکان ن ا ی به من م شادی کرد

  ا چی طعمی میل دارن؟ران  -

 .من م شادی با    گ تی  موت فرن ی

 . امون رم بهمون داد اکان با سینی برگشت م بستنی

 زاری؟شادی: سمر جون اس  بچتو چی می

 :به سمت من برگشت ا  مه سر

 .شادی عمب سوالی پرسیدی!  نوز رمب فکر نکردم -

 :آرمین با رنده گ ت
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 .دمن  اس  بچه رم انتخاب کردی  ب و دی ه دل بچه رم نشکنمن که می برم رودمت رم سیاه کن؛ -

 :ای بهش زدمغرهچش 

 .رهزارم ثمزارم امیر ارسالن اگه درتر باشه میاگه پسر باشه اسمش رم می -

 : مه پسر ا شرمع کردن به رندیدن

 رندیدن؟چرا می -

 :ما ان بریده بریده گ ت

 . ات رم که شبیه اس  رودمتون گذاشتیناس  بچه -

 :با رنده گ ت 

 پس انتخار داشتی شبیه اس  مو بزارم؟ -

 .رواست  از جام بلندش  که صدایی شنیدمام روردم؛ میآررین قاشق بستنی

 . ا پُر  ستنجا بشین ؛ بقیه صندلی  اینموندرتر: آقا می

 .مرد: مشکلی نیست

 !که صدای ارسالنهاین

 :از جام بلند شدم م کنار میز پشتی ایستادم

 کنی؟کار میجا چیارسالن مو این -

 :ای به بستنی سه اسکوپش کرد م گ تاشاره

 .رورمدارم بستنی می -

 :درتره که صندلی رم کنار کشید سریع گ ت 

 .جا بشینجا بشینی به میز رودمون اشاره کردم  ما داری  برم امنزم نکرده اینل -

 ام برای ارسمممالن رط م نشمممون کشمممیدم که حسممماب کار موجه به من رمی صمممندلی نشمممسمممت  با چشممم درتره بی

 :دستش اممد بستنیش رم برداشت م گ ت

 . ای که انتخاب کردی رم دمست دارماس  -
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 :کردنند ا با معمب به  ن اه میارسالن به سمت میز رودمون برگشت ؛ پسربعد از رداحافخی از 

 !انتخار که نداشتین بزارم امن درتر کنار شو رم بشینه -

 .غیر  اکان؛ ما ان م آرمین رندیدن به

 (رمز بعد)

 .شادی نرفت ریلی مقته پارک -

 ا اگه مخالف    م پایین پریدن  پسمممرحال شمممد م شمممرمع کرد رمی مبل بال شمممادی با شمممنیدن اسممم  پارک روب

 .چار شدنند به راطر شادی قبول کنندبودنند نا

 رم بلیط ب یرم؛ سورممه کی میاد؟آرمین: من می

 .ما ان: من  میام

 سمر میایی؟ آرمین:

 :دست به سینه شدم

 !مون  بیامبه نخر رودمت من می -

 . ا رفتی به  مراه  اکان م شادی به طرف ماب

 :ای افتادرم ماب نشست م من شرمع کردم به ماب دادنش که یکهو چشم  به دکه شادی

  اکان امن دکه مسابقه داره؟ -

 .گیریاندازی کنی عرمسک ممانی میاگه روب میر آره؛ -

 .چه روب -

 .به  مراه شادی م  اکان به سمت دکه رفتی 

 . اکان: عمو چطوری مو این مسابقه شرکت کن 

 :ند گ تپیرمرد با لبخ

 .شیشه بطری رم بزنیدم  زار مومن باید بدی؛ بعد با میرکمون باید این -

 : اکان پول رم داد م میرکمون رم گرفت
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 :با دست به عرمسک ررسی صورمی رن ی اشاره کردم

 .روام اکان من امن رم می -

 .گیرم براتمی -

 :اب گذاشت دست  رم رمی شونهگیری میر رم پرت کرد ملی به  دف نخورد   اکان بعد از نشونه

 .اشکال نداره -

 :که رواستی  بری  صدای ارسالن رم شنیدم مین

 .عمو امن میرکمون رم بده -

یه نشممممممونه دم مومنی رمی میز گذاشمممممممت م میرکمون رم گرفت؛ به  دف رورد  بعد  گیری میر رم پرماب کرد که 

 :پیرمردی دستی برای ارسالن زد

 .آفرین جَوان -

 !شهام گرفت؛ ارسالن سی م نه سالشه چموری جون حساب می ت جون رندهمقتی گ

 .ارسالن عرمسک ررسی گرفت م از پیرمرد مشکر کرد م به سمت ما اممد

 :جلوی پای شادی زانو زد

 .شادی جون این  دیه من به مو -

 ممنون ارسالن جَوان -

 (چند رمز بعد)

 بندی؟چرا چمدمن می -

 :دست به کمر شدم

 ین بهت یاد ندادن در بزنی؟آرم -

 ری؟رب حال  کما می -

 .کردمپیش ارسالن برمی -

 :سومی زد
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 .آفرین درتر روب؛ بهترین میمی  رم گرفتی -

 :که دسته چمدمن  رم گرفت  آرمین گ ت مین

 .سن ینه؛ من میارمش -

 .باشه -

 :از در که بیرمن رفتی  ردمتکار رم دیدم که پاکتی موی دستش بود

 چیه؟ این -

 .دمن  ران ؛ ن هبان آمردب گ ت م اس  شما رمب نوشته شدهنمی -

 .رم مو اما  ببین  این چیهمن می -

 .اب رم بردارم زمد میام پیشترب؛ من باید از اما  بابات پرمندهریلی -

 !ستکه کار رانندهاین -

 :با لبخند گ ت

 . ای اضاف  منبیه شدمبه راطر مرریی -

دی سممی ماب  رم از موی چمدمن بیرمن آمردم م رمشممنش کردم؛دی دیدم  لپباز کردم دارلش یه سممیپاکت رم که 

 .دارلش گذاشت  م فیل  رم پلی کردم

 :فیل  ارسالن بود که موی ماشینش نشسته  به چند ثانیه نرسیده شرمع کرد به صحبت کردنند

کنه  نباید حرف امن پیرمرد رم قبول رم درک نمیمرین اشمممممتباه من ازدماد با سممممممره؛ چون امن اصمممممال من بزرگ -

 .کردمکردم م با اب ازدماد میمی

 :ان ار یکی کنارب نشسته بود

 .رورهست؛ اصال به درد مادر بودن نمیامن رودب  نوز بچه -

 .دی ه دمستش ندارم -

 :آرمین در رم باز کرد م مارد اما  شد

 چه فیلمی؟ -
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 .بیا رودمت ببین -

 :گ ت  با ناراحتی

 .ارسالن یه عوضی به ممام معناست -

 :آرمین فیل  رم از امل پلی کرد

 .سمر ان ار یکی پیشش نشسته ملی صدای امن طرف نمیاد -

 .این رم که رودم  فهمیدم؛ مقتی طرف گ ت  نوز دمستش داری ارسالن گ ت دی ه دمستش ندارم -

 :ادامه فیل  رم با   ن اه کردی 

 .روردی رد    دی ه نمیمن م سمر دی ه به د -

 .آره -

 .گه یا حداقل صورمش معلوم بودفهمیدم طرف چی میآرمین: سمر کاب می

 کار کن ؟گی چیمی -

 .فهم  این فیل  از کما اممدهفعال برن رد؛ من می -

 :به سمت در که رفت گ ت 

 .آرمین این قییه باید بین من م مو باشه -

 .ریالت راحت -

 «سمر»

 ما کی باید منتخر بمون ؟یعنی من  -

 .روای حقیقت رم ب همی باید صبر داشته باشیدمن  سمر؛ ملی اگه مینمی -

 :بعد مکث کوما ی گ ت 

 گ ت؟کردم  کدمم پیرمرد رم میآرمین؛ ارسالن مو فیل  گ ت نباید با حرف امن پیرمرد با سمر ازدماد می -

 :کنهز من مخ ی میآرمین به لکنت افتاد؛ مطمئن  یه چیزی رم داره ا
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 .آرمین حرف بزن -

 ا کار  اکانه   اکان مقتی دید پدرت مریض ریلی ناراحت شمممممممد م سممممممعی داشمممممممت مو رم با سمممممممر  مه این -

ات آشممتی بده ملی نشممد؛ بعدب گ ت شمماید سمممر ازدماد کنه رفتارب روب بشممه م بتونه پدرب رم درک رانواده

 .چی رم گ تکنه برای  مین به آقاجونت  مه

 آقاجون از ارسالن رواست با من ازدماد کنه؟ -

 .آره -

 .باشه -

 :ابرمی بال داد

 !عیابانی نشدی -

 .نه   رچی بوده دی ه گذشته م شاید اگه بهش فکر کن  باعث ناراحتی  بشه -

 « اکان »

 سمر قید نداری ارسالن رم ببخشی؟ -

 .شاید بخشیدم -

 :مشغول روردن بود که عمو مارد رونه شددی ه درباره ارسالن چیزی ن  ت  م سمر    

 .سمر -

 .جان  بابا -

 .زن ؛ بهتر بری م با شو رت صحبت کنیرک م راست حرف  رم می -

 الن یه دستور بود؟ -

 .آره -

 :که عمو رم ناراحت نکنه قبول کرد که برهسمر برای این

 روای برسوندمت؟می -

 .ش مزاحمت نمی -
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 . مزاح  نیستی؛ بیا بری -

 .ای صبر کن ما حاضر بش باشه؛ چند دقیقه -

 «سمر »

 .که من رم رسوندی ازت ممنون از بابت این -

 .کن روا ش می -

 :که رواست  در ماشین رم باز کن ؛ ارسالن  مراه یه درتر از رونه رارد شد مین

 امن دی ه کیه؟ -

 .شاید دمست یا  مکاراشه -

 :با غیض گ ت 

 .تنزیادی صمیمی  س -

 !امکه از نبودن من ناراحت بشه درتر میاره مو رونهبه جای این

 :ادامه دادم

 . اکان منو لط ا به عمارت برگردمن -

 روای با ارسالن صحبت کنی؟سمر نمی -

 .نه -

 .اگه برگردی ممکنه باز با پدرت به مشکل برروری؛ اگه دمست داری یه مدت رونه من بمون -

 .ای ندارمدی ه که چارهمثل این -

 دم ساعت بعد

 . ای رونهاین  کلید -

 : ا رم از دستش گرفت کلید

 .ممنون   اکان فقط کسی ن همه من کما  ست  -
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 .ریالت راحت -

 :چی رم براب معریف کردمبعد از رفتن  اکان گوشی  رم برداشت  م شماره آرمین رم گرفت  م  مه

 .کردیید با اب صحبت میسمر عمولنه میمی  ن رفتی؟ به نخرم با -

 :یکهو بغی  مرکید م با گریه گ ت 

 .دمن  چی درسته چی غلطه؛ اصال حال  روب نیستآرمین دی ه نمی -

 :مر شدلحنش آرمم

 .ات بابیه مدت استراحت کن م به فکر بچه رب ببخشید؛ریل -

 (دم رمز بعد)

 کنی؟کار میجا چیآرمین این -

 .اممدم با   دی ه بری  با ارسالن صحبت کنی  سمر لط ا عیبانی نشو؛ -

 :لج م لمبازی رسته شدم پیشنهاد روبیه؛ من از این

 .میام؛ صبر یه چیزی بپوش  -

 . ام رم پوشیدم کی   رم برداشت  م  مراه آرمین از رونه رارد شدمکه لباسبعد از این

 :اد ابی دادمکل راه حرفی بینمون رد م بدل نشد  ممام حواس  رم به آ نگ ش

 .رسیدی  -

 :زنگ در رم زدم ملی ارسالن در رم باز نکرد

 .شاید نیست -

 کلید رونه رودمت رم نداری؟ -

 . مرا   نیست -

 :یکهو در موسط سریدار سارتمون باز شد

 .آقا محسن -
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 .سالم ران  مستوفی؛ ریلی مقته نیستین -

 :با لبخند گ ت 

 الن کماست؟دمنید ارسپدرم مریض بود  شما نمی -

 :مرد با معمب ن ا   کرد

 !شما ربر نداشتین آقا ارسالن گ تن به امریش میرن؛ -

 :سریع گ ت 

 .دمنست ربر داشت  ملی رمز دقیقش رم نمی -

 .گه رر رودمییه جوری ن ا   کرد که ان ار می

 :سوار ماشین که شدی  شرمع کردم به غر زدن

 !به من ب ه برهکه مونه بدمن اینآرمین چطور می -

 .شاید دلیلی برای رودب داشته -

 .گرفت برای  مین مرجیع دادم سکوت کن گ ت  آرمین باز طرف ارسالن رم می ر چی می

 ام رم باز کردم م دسمممت  رم به سممممت میز کنار مخت بردم م گوشمممی رم با صمممدای زنگ موبایل  به سمممختی چشممم 

 :برداشت ؛ سرجام نشست  م مماس رم مصل کردم

 بله؟ -

 .سمر باید حرف بزنی  -

 :ای کشیدمرمیازه

 شده؟آرمین ما دیرمز پیش    بودی ؛ باز چی -

 .دی به دست آمرده؛ حاضرشو میام دنبالتی امن سیامین یه سری اطالعات درباره -

 .باشه -

 .لط ا حماب داشته بابری  اداره پلیس؛ سمر داری  می -

 :با حرص گ ت 
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 !حماب ن ار من بیگی اجوری مییه -

 .رب ببخشیدریل -

که صممممممدای بو   ام رم عوض کردم م به آشممممممپزرونه رفت ؛ مندمندی چند لقمه نون م عسممممممل روردم ما اینلباس

 .ماشین رم شنیدم  کی   رم برداشت  م از رونه رارد شدم

 .سوار ماشین شدم م سالمی گ ت  که آرمین    با گرمی جواب  رم داد

 (اداره پلیس)

 :مارد اما  که شدی  دم مرد نشسته بودنند؛ مردی جوانی از جاب بلند شد م به روب اممد گ ت

 .ممنون -

 :سرجامون نشستی  م آقا امین شرمع به صحبت کرد

 ای رودب نیسممت  این یه صممداگزاری که زنه حرف ای که میمقیممیره م حرفامین: سمممر ران   مسممر شممما بی

 .ای انمام شدهریلی حرفه

 .مر موضیع بدینشه ماضعداگزاری! میص -

 .امین: بله؛ صدای  مسر شما رم مقلید کردنند م رمی این فیل  گذاشتن

 .کنهکه ارسالن دمست  نداره دیون  مین س عمیقی از سر آسودگی کشیدم؛ فکر کردنند به این

 مونی  ب همی  کار کیه؟آرمین: چموری می

 .امین: یه لحخه صبر کنید

 :مابش رم رمشن کرد م فلشی بهش مصل کردلپ شد؛ از جاب بلند

  اب رم چکامین: مو فیل  یک رسممتوران از دمر معلومه؛ روشممبختانه ما مونسممتی  رسممتوران پیدا کنی  م درمبین

 .کنی 

 : ای رستوران پخش کردفیل  درمبین

 .شناسینامین: شما این ران  رم می

 .شناس آرمین: من نمی
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 :آرمم لب زدم

 .شناسمش  این درتر راله ارسالنهیمن م -

 دمنی؟آرمین: مو از کما می

کردم که به عکس این درتر روردم؛ مقتی از ارسممالن پرسممیدم یه شممب داشممت   مراه ارسممالن آلبوم رم ن اه می -

 .کیه گ ت ن ین درتررالشه این

 امین: از کما پیداب کنی ؟

 .کننداب مو شیراز زندگی مین  گ ت راله م عمهکنند؛ فکر کرانواده ارسالن راه دمر زندگی می -

 :آقای محسنی سرگرد  که ما حال ساکت بود گ ت

 .شما بهتر با  مسرمون صحبت کنید -

 .کردمرودم  داشت  به  مین فکر می -

 :از امین م جناب سرگرد مشکر م رداحافخی کردی 

 .سمر  مین الن به ارسالن زنگ بزن -

 :بیرمن آمردم م شماره ارسالن رم گرفت  که ریلی زمد جواب دادگوشی  رم از مو کی   

 !سمر رودمی -

 .آره من  -

 .قطع کن میدیو کال ب یرم -

 .گوشی قطع کردم م نت گوشی  رم رمشن کردم

 :مقتی مماس گرفت سریع جواب دادم

 دی؟ چرا رفتی؟ارسالن کمایی؟ حال دی ه به  ربر نمی -

 .گ مقتی برگشت   مه چی رم بهت می سمر من امشب پرماز دارم؛ -

 : مراه آرمین به رونه  اکان برگشت  م مسایل  رم جمع کردم م به عمارت برگشت 

 .نور: سمر جان روب اممدی
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 .ممنون -

 :چمدمن  رم به ردمتکار دادم م مارد سالن شدم؛ بابا با دیدم لبخندی زد

 .سالم ران  فراری -

 .ببخشید بابا -

 .ردمتکار برام شیرینی م چایی آمرد رمی مبل نشست ؛

 چی رم درباره فیل  به  گ ت؛ مونستین ب همین کار کیه؟بابا: آرمین  مه

 :چی رم براشون معریف کردم مه

 .نور: سمر جان دی ه  یچ مقت مو زندگیت عمولنه میمی  ن یر

 .چش  -

 (رمز بعد)

 «ارسالن»

نار دایی م زن دایی  باشمممممم ؛ بعد مدمی دایی  سممممممکته کرد م مو من به راطر فوت درتر دایی  به امریش رفت  م ک

 .بیمارستان بستری شد

 !ش  ن ین  مچنین کاری کرده باشهمقتی برگشت  با آرمین صحبت کردم؛ بامرم نمی

جا قبول شده  شب به مناسبت قبولیش به چند رمز قبل از رفت  ن ین به مهران اممد؛ گ ت دانش ا ش رم این

 .شرستوران بردم

 .چی رم براب معریف کردمروام حقیقت رم ب هم ؛ برای  مین بهش زنگ زدم م  مهقبل از دیدن سمر می

 :چند دست لباس موی ساک گذاشت  م از رونه رارد شدم

 .ارسالن -

 :مقتی برگشت  آرمین رم دیدم

 شده؟چی -

 .من   مرا ت میام -
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 .باشه -

 :زنگ در رم زدم که صدای راله رم شنیدم

 یه؟ک -

 :بلند گ ت 

 .راله من  ارسالن -

 :آرمین آرمم گ ت

 !م ه زنگ ندارن -

 .دمزشته پسر؛ بعدن برات موضیع می -

 :راله که در رم باز کرد

 .ارسالن جان الهی فدامت بش ؛ برای رودمت مردی شدی -

 :رفت گ ت طور که قربون صدق  می مین

 .شه بیایی  دارلراله می -

 .البته -

 .ر کنار رفت م ما رم به اماقی را نمایی کرداز جلوی د

 : امون رم موی اما  گذاشت  به سالن رفتی که ساکبعد از این

 راله ن ین کماست؟ -

 .ررید رفته -

 .کردی راله موی آشپزرونه مشغول درست کردنند غذا شد م ما    از رودمون با میوه پذیرایی می

 :ن به سمت  دمید م بغل  کردیک ساعتی گذشت ما ن ین اممد؛ با دیدن م

 .بینمتحال  میمآی ارسالن ریلی روب -

 :از رودم جداب کرد م ریلی جدی گ ت 
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 . مچنین درتر راله -

 : اب در   شد؛ ساک رریدب رم برداشت م به آشپزرونه رفتار 

 .غلط نکن  درتررالت راطرروا ت شده -

 .شهمشخب می -

 .کنیکی با اب صحبت می -

 .فردا -

 :عد از شام از راله مشکر کردی  م به اما  رفتی ب

 کما بخوابی ؟ -

 .مو کمد مشک  ست؛ بیار پهن کن -

 :آرمین با د ن باز گ ت

 یعنی مخت ندارن؟ -

 !بینیجا مخت میآرمین مو این -

 : امون رمی مشک دراز کشیدمبعد از عوض کردن لباس

 .ریکردم مو رانواده پولداری داارسالن من فکر می -

 .آرمم حرف بزن -

 :آرمم گ ت 

گ ت رضممممما یه راننده ماکسمممممی ام مخالف بود میرانواده من مضمممممع مالی روبی دارن؛ پدربزرگ  با ازدماد راله -

ام به حرف پدرب گوب نکرد م ازدماد کرد پدربزرگ    از ارث حال کنه  رالهمونه مو رم روبسممممممت؛ نمیسمممممماده

 .محرممش کرد

 شو ر رالت کماست؟ -

 .سه سال پیش فوت کرد -

 (صبح)
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 :رم به ن ین گ ت 

 .روای  بری  بیرمن؛ اگه دمست داری  مراه ما بیان ین ما می -

 :حالی قبول کردبا روب

 .شو بیاپس حاضر -

 .که کسی ببینه موی ماشین گذاشتی  ا رم بدمن اینساک

 :که سوار ماشین شد گ تن ین بعد از این

 ری ؟کما می -

 .جا کماستجا رم بلد نیستی ؛ بهترین پارک اینزیاد این ما که -

 :به سمت پارکی که ن ین آدرس داده بود رمندم

 ارسالن از  مسرت جدا شدی؟ -

 .نه -

 :از ماشین پیاده شدی  م رمی نیمکتی نشستی 

 .ن ین به سوال درست جواب بده -

 کدمم سوال؟ -

 :چی رم درباره فیل  براب معریف کردم مه

 . ا معریف کنیچی رم ب و مگرنه باید برای پلیسه م -

 :مقتی دید ریلی جدی  ست  شرمع به صحبت کرد

به مازگی فهمیدی  آقاجون برای مو زمینی با ارزب به ارث گذاشممممممته؛ بابام قبل از فومش کلی بد کاری به بار  -

 .شهآمرد  مامان گ ت اگه با مو ازدماد کن  مشکالممون حل می

 :با صدای بلندی گ ت بلند شدم م 

 .پاشوندیدرتره احمق؛ مو داشتنی زندگی منو از می -

 کی بهت کمک کرد؟ این ارث دست کی بود؟
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رواسممته بریزه دمر که به این پرمنده  ای قدیمی رم می ام  پسممر مکیل آقاجون پرمندهبه کمک یکی از دمسممت -

سممممته درباره ارث بهش ب ه که راله گ ته بعد از فوت رواکنه م میروره؛ شممممماره راله نسممممرین رم پیدا میبر می

 .دهکنه  بعد شماره مامان رم به امن آقا می ا فکر نمیچیزپدرب به این

 :از جام بلند شدم

 .آرمین بیا بری  -

 :ن ین دنبال  دمید م با عمز گ ت

 .روامارسالن من معذرت می -

 .رورهمعذرت روا ی مو به درد من نمی -

 :ن شدی سوار ماشی

 کنی؟کار میحال چی -

 .دمچی رم به سمر موضیع میگردی  مهران م من  مهبرمی -

 کنی؟کار میزمین رم چی -

 .زن به نام رال  می -

 :آرمین معمب زده گ ت

 .رواستن زندگی مو رم رراب کنند ا میچ...ی! امن -

م درضمممممممن من به امن زمین  یچ احتیاجی یوفتادن اگه مشممممممکالت مالی نداشممممممتن  یچ مقت به این فکر نمی -

 .ندارم

 «سمر»

 :مشغول روردن غذا بودم که ایلیا سمرسمر کنان مارد سالن شد  بشقاب  رم رمی میز گذاشت 

 .بیا بیرمن؛ زمد باب -

 : مراه ایلیا مارد حیاد شدم

 .جا که چیزی نیستاین -



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده| عشق کینه ای ن رما

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

105 

 

 .درمازه رم ن اه کن -

 .ای بودازه میلیکمی جلومر رفت ؛ یک کامیون پشت درم

 .کردیکهو چشم  به ارسالن رورد که دست به جیب به من ن اه می

 :دمیدم ملی حیف که دکتر برام قدغن کرده  پا ام رم مند کردم م رودم رم به درمازه رسوندممونست  میاگه می

 ربره؟ این کامیون برای چیه؟جا چیارسالن این -

 :با لبخند گ ت

 .دنرز  ست که من برای مو آمردم؛ آقایون ن هبان اجازه مرمد نمی این کامیون حامی گل -

 :با ار  بهشون گ ت 

 .نکنه شما دمست دارین ارراد بشین؟ درمازه رم باز کنید -

 .کامیون که مارد حیاد شد بقیه رانواده    از عمارت بیرمن اممدن

 نور: این چیه؟

 .م نور امردارسالن بالی کامیون رفت م چند شاره گل برای من 

 .ارسالن: به مناسبت آشتی کنان گل آمردم

 جا؟ ا رم آمردی اینبابا: حال چرا گل

 .شدارسالن: رونه رودمون که یه کامیون گل جا نمی

 (چند ماه بعد )

 .سمر بعد از زایمان به فکر باش اه رفتن باب -

 :جیغی زدم

 .کن مو رم پیرمرد صدا می طور شد من مر چاقی من رم مسخره کن؛ حال که اینک  -

 :ارسالن پا اب رم رمی میز گذاشت

 . رچی دمست داری صدا کن -
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 !جا زایمان کن کنی من  مینارسالن داری یه کاری می -

 :لبخند زد

 .شیروری بامزه میمقتی حرص می -

 :کنارب نشست 

 ارسالن ما حال مو این درتر آمردی؟ -

 :د اب مثل موپ بس تبال درشت شچش 

 !دی ه چه حرفیه؟این -

 .یه بار  مراه آرمین اممده بودم با ات صحبت کن  که مو  مراه یه درتر از رونه رارد شدی -

 :کمی مکث کرد

 ای من بود که متاسممم انه فوت کرد م بعد از امن درترب داره با پدر مرجان یکی شمممریک گی؛مو مرجان رم می -

 .کنهمن کار می

 :ارمی کرد

 . ااعتماد باشی   دی ه نبین  به من بیسمر ران -

 .چش  -

 (شب)

ارسمالن مطمئنا مشمغول کتابه؛ صمداب زدم که کتاب به دسمت مارد اما   ام رم باز کردم؛ با احسماس بدی چشم 

 :شد

 شده سمر؟چی -

 .ارسالن با رمالت باید ب   که رودم رم ریس کردم -

 :اب محو شداملش رندید ملی بعد رنده

 شده؟چی -

 .سمر مو رودمت رم ریس نکردی؛ کیسه آبت پاره شده -
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 پس چرا درد ندارم؟ -

 .دمن نمی -

 . ام رم عوض کردم م به بیمارستان رفت به کمک ارسالن لباس

 (چند ساعت بعد)

 ارسالن رم کی میارن؟ره م امیرآرمین: پس سم

 : مون لحخه پرستار با دمقلو ا مارد اما  شد م مبریکی گ ت

 .ممنون -

 ا م من دسممممتبند ررید  بابا    دم ما رونه براشممممون رریده م دایی کوچولو ام براشممممون عرمسممممک نور برای بچه

 :رریدن

 . ات میارمبهداد: ممام بال ایی که سرم آمردی سر بچه

 . ا رم با رودب ببره بیرمن  جوابش رم بدم بابا به آرمین گ ت پسرما رواست

 .نور: رب این رانواده جدید یه عکس یادگاری    باید داشته باشن

 .ارسالن سمره رم بغل من داد م رودب امیر ارسالن رم بغل کرد م کنار مخت  نشست

 :نور با موبایلش عکسی از ما گرفت

 .ا این  از املین عکس دمقلو -

 :ارسالن بچه رم کنار مخت  رواباند

 .نوبتی    باشه نوبت  دیه منه -

 :ای بیرمن آمرد م به  داد؛ درمن جعبه یه گردنبند زمرد بوداز موی جیبش جعبه

 .این ریلی ارزشمنده -

 .مال مادرم بود ملی حال مو صاحب امنی -

 :دست  رم گرفت م گ ت

 .سمر  مرسی که  ستی -
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 امانی نداردجهان بی عشق س)

 فلک بی میل دمرانی ندارد

 نه مردم شد کسی کز عشق پاکست

 که مردم عشق م باقی آب م راکست

 چراغ جمله عال  عقل م دینست

 (مو عاشق شو که به ز آن جمله اینست

 .پایان

 فرمش اه یک رمان

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

نده  سممتید م می روا ید که رمان  ا م شممعر  ایتان در درصممورمی که مایل به  مکاری با ما  سممتید م یا نویسمم

 قالب نرم افزار موبایل سارته م منتشر شوند می موانید به مب سایت ما مراجعه کرده م با ما مماس ب یرید.

 

 پیشنهاد می شود
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