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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این
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 شاید که ای مسئله خاطر به بود کرده ترک را ومادرش او چون بود متنفر کامال پدرش از مقدمه

 همسر ان خاطر به که دلیلی شد هم داشتن پسر ارزوی اخر اورند حساب هب کوچک را ان همه

 زا و میکرد اوری یاد ذهن در خودش با همیشه ارام که بود هایی فکر اینها کنی رها را دخترت وتنها
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 و نشاط از چیزی مسئله این وجود با اما میخورد حرص نبود پدر برایش هیچگاه که پدری دست

 هاییکار گاهی بود دلفریب و زیبا دختر یک مثل و شیر پسر یک مثل او نمیشد کم او شیطونی

 به هچی پسرونه کارهای این نمیکشی خجالت دختر بگویند او به دیگران میشد باعث که میکرد

 کرد سلب کسی هر از را جوانی نو وشوق شور ونمیشد بود نوجوانی دختر او اما باش مادرت فکر

 او ودب رفته تهران به انکه از بعد پدرش بود شهرستان دختر باشد یزمان برهه بدترین در اگر حتی

 حتی دیگر بود شده هم پسری صاحب و بود رسیده انها به خبرها که طور ان و بود کرده ازدواج

 های فامیل میخورد را دخترش تنها و خودش زنگی حرص هم مادرش بود نگرفته انها از سراغی

 نرگس ارام مادر سختی و زحمت هر با باالخره میکردند کمک انها به کم اما داشتند بسیاری

 وارد سالگی 51 سن به حاال ارام کرد فراهم ارام برای را ارامی نسبتا زندگی ویک تحصیل شرایط

 بود دخترش تنها شدن دکتر هم مادرش ارزوی تنها و بود شده

 از وشوهر پدر به دیگر حتی هاان میداد نوازش را ارام و نرگس جان و روح خردادماه انگیز دل هوای

 نهاا زندگی ارامش مانع چیزی وهیچ داشتند هم با زیبایی زندگی کردند نمی هم فکر رفته دست

 و بزیس با خاصی ظرافت با انرا نرگس که بودند کوچکی باغچه تماشای مشغول انها دو هر نمیشد

 که داشت خبر که چرا میکرد غمگینی احساس دلش در ارام بود راساخته انجا زیبا گلهای

 واز بیایند پدرش روستای به هم فردا است قرار و دارند مهاجرت قصد خانواده همراه معشوقش

 تبرگش نرگس طرف به خوشحالی با بود غرق افکارش در که همانطور کنند خداحافظی باهمه انجا

 هفته نای قطف باشه: گفت نرگس_ روستا بریم غروب شنبه پنج از هفته این میشه مامان گفت و

 دیگه و میبرم لذت باغ از صبح تا بهتره خیلی طوری این که رفت فرو فکر در باز راحت خیال با ارام

 شیدک بلندی اه بعد و میکنیم براش فکری یه حاال مونه نمی برام دماغی و دل که امیر رفتن از بعد

 کردن جمع مشغول یخوشحال با و رفت اتاقش طرف به و نبود نرگس برای هم تعجب از دور که

 دزدن سری نرگس مادر و پدر مزار به اول ونرگس ارام رسید راه از شنبه پنج ب غرو. شد وسایلش

 دخترش خوشحال چهره دیدن با نرگس و بود خوشحال چقدر ارام و شدند روستا راهی انجا از و

 اصال حتی و داشت دوست خیلی را بزرگش مادر ساله 51 ارام شد می بیشتر اش زندگی به امید

 کرده مشغول خود به را ارام ذهن این از پیش که چیزی اما باشد مادر ان از پدرش کرد نمی فکر

 ینحس امیر بود خوب باهم هم یشان فامیل روابط انها بود پدرش خاله پسر پسر حسین امیر بود

 ای خانواده رکردد می فرق کامال ارام با اش زندگی شرایط ولی بود تر بزرگ ارام از سال یک فقط

 میک او رفتن وبا بود خوب وضعشان پدرش رفتن از قبل تا هم ارام البته کرد می زندگی ثروتمند

 تندگف می فامیل همه سن همان از بود باذکاوت و صبور پسری حسین امیر بودند شده دست تنگ
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 هم حسین یرام دارد عالقه حسین امیر به که است سال 2 ارام. شود می ای ذبده وکیل او اخر که

 و فیدس پوستی مشکی و پر موها و بلند نسبتا است نوجوان انکه با قدش است چهره خوش پسری

 چهره بار اخرین برای ارام حسین امیر خانواده امدن با است موهایش همرنگ که درشت چشمانی

 فرو کرف در ارام که حال همان در کند می موفقیت ارزوی او برای و سپارد می ذهن در را معشوقش

 از و رود می جلو نرمی با ارام کن خداحافظی کجاست حواست که زد ای سقلمه او به نرگس رفته

 می موفق و سخت سر دختری اورا همیشه حسین امیر. کند می خداحافظی حسین امیر خانواده

 یم خوشبختی ارزوی ارام برای هم او شود می بهتر هست که اینی از اش زندگی باالخره که بیند

 زا بعد.  کرد ارزو این که است ترحم روی از بیشتر شاید ندارد ارام به نسبت حسی امیر اما ندک

 یک عشقش که میدانست او کند خالی را خودش که دود می باغ سوی به گریه با ارام انها رفتن

 از همیشه برای را شود مند عالقه او به حسین امیر بخواهد روزی اینکه از حتی و است طرفه

 خود رب کمی انکه از بعد ارام نداشتند مشترکی نقطه هیچ حسین امیر و او چون کرد می دور شذهن

 سپارد می خداوند به خودت دست میسپارم و امیر خدایا که بلند باصدایی را حسین امیر شد مسلط

 گردد می باز مادرش سوی به و

 هب دیگر که گرفته تصمیم هم ارام و گذرد می حسین وامیر ارام دیدار اخرین از که است سال2. 

 او شود می دور من از دارم دوست راکه هرکسی چرا گوید می خودش با نکند فکر حسین امیر

 شا نگرانی تنها و کند ترک اورا که نباشد دیگری کس حسین امیر و پدر از بعد که است امیدوار

 و کند می ضعف احساس خود پاهای و دستان در است مدتی نرگس.  است مادرش جانب از هم

 و شود می اماده امروز که است مادرش ازمایش جواب نگران فقط ارام.  افتد می زمین بر یکباره

 مادرش به و شود می اماده رفتن برای اضطراب و بادلهره بگیرد ازمایشگاه از انرا ارام است قرار

 نرگس. نخورید کونت جاتون از یام می من که موقعی تا دم می قسمتون خدا تر مامان: گوید می

 پیشخون جلوی کند می ترک را مادر تر راحت خیال با ارام و دهد می دخترش به را اطمینان این

 پرستار گیرد می را ازمایش جواب و گوید می را مادرش اسم رسد می که ازمایشگاه پذیرش

 هبل_: گوید می نگران ای باچهره ارام داری ایشون با نسبتی گوید می و کند می ارام به نگاهی

 االن کن صبر لحظه چند بدی نشونش دکتر به بهتره:گوید می پرستار شده؟ چیزی مادرمه برای

 یم اشاره او به پرستار اینکه تا نشیند می انتظار به صندلی روی ازمایش همراه ارام داره مریض

 هب نگرانی با و گذارد می دکتر میز روی را ازمایش و دهد می کوتاهی سالم ارام.  داخل برو که کند

 ستنی بیرون ای دیگه بزرگتر: گوید می _و کند می ازمایش به نگاهی دکتر شود می خیره دکتر

 یاتفاق چه بدین توضیح شه می ندارم هم ای دیگه وهیچکس تنهام من گوید می نگرانی با ارام
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 این بی قطعی درمان حاضر حال در که( MS) بیماری به مبتال مادرت راستش:  دکتر_؟ افتاده

 یه: دکتر_ نگرد می دکتر به فقط سوال پر باجهره ؟ارام چیه( MS) دونی می.  نداره وجود بیماری

 می داخ هم رو بعدش و میشه فلج کامال و افته می پا و دست از یواش یواش فرد که عصبی بیماری

 نمی هم را فکرش اصال شود می خراب ارام سر بر ونرگس ارام کوچک دنیای لحضه ان در دونه

 برای باید ارام حاال.  صورت این به هم ان و باشد مادرش دهد می دست از که سومی نفر که کرد

 جان هر به.  بود سخت کمی ساله51 دختر برای این و کرد می بازی را پشتیبان یک نقش نرگس

 پشتش رد که دروغین ای باچهره شد مادر اتاق وارد تا اما رساند خانه به را خودش بود که کندنی

 به وامید سوال بدونه هم مادر داد مادر تحویل را وشیطونخود خندان چهره همان. بود پنهان چیزی

 وسریر بوسید را دستانش و نشست مادرش کنار ارام خندید دخترش روی نیفتادهبه اتفاقی اینکه

 اموموه شه می:گفت_ کردو بود حال سر کمی هنوز که مادر به پشت و اورد در سرش از را اش

 و چرخاند خود طرف به را ارام صورت متعجب نرگس ببافی موهامو برام روز هر خوام می ببافی

 :گفت_ خنده با و خورد فرو را بغضش ارام اومد نمی خوشت کردن گیس از که تو شده چی:گفت_

 احتر خوام می کنه می عرق گردنم پشت بندم می اسبی دم موهامو وقتی و تابستونه اینکه برای

 را انشدست نرگس که برود که شد بلند گونه حالتقهر به ناراضی تو شدم راضی من که حاال مباش

 کنم می امتحان تو روی رو مو بافت انواع اصال چشم امروز از گفت و زد سرش بر ای بوسه گرفت

 را کسی وضعیت دران ارام.  خندیدند هم با دو هر که بشه بافته موهاش حاضره کی ببینم تا

 نهات دهد نشان دکتری به اورا حداقل یا بگذارد درمیان او با را مادرش بیماری ی مسئله هک نداشت

 زاده خواهر و خواهر فکر به که بود ان از تر مشغول و کرد می کار خوزستان هم او که داشت دایی

 .  بکشد دوش به تنهایی به را مادرش بار بود ناچار ارام پس.  باشد اش

 دیگر حاال رفت می طرف آن و طرف این ویلچر با و بود افتاده پا و دست از کامال دیگر نرگس

 نرگس بود کننده گرم دل کمی آرام برای این و دانست می هم بزرگ مادر هم را بیماری ی مسئله

 وابج رفتی که پارسال: گفت_و نگریست دخترش اشکباربه چشمانی با خواند خود کنار در را آرام

 همب که اومدی خنده با خونه اومدی وقتی که نگفتی بهم که بود چی جوابش گرفتی و آزمایشم

 . افتاده پا و دست از االن مامان که بود چی آرام. بدی امیدواری

 گفته مادرش به که دروغی خاطر به کشید می خجالت گرفت جای چشمانش در اشک ی حلقه آرام

 مادر که روزهایی یاد به و کرد می گریه زیر سربه و شرمنده همانطور بیاورد باال را سرش بود
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 فکر وکرد می نگاه دستانش به متعجب او و شد می شل اختیار بی دستانش و بافت می را موهایش

 .است بدنش ضعیفی از کردکه می

 دارم(  MS) من نگفتی ؟چرا گفتی دروغ من به چرا تو زنم می توحرف با من:گفت بغض با نرگس_

. 

 گریه هم بقل در دختر و مادر دو هر حاال شدند می صورتش روانه بیشتری باشدت آرام های اشک

 . مردم من اگه که کرد می زمزمه آرام گوش در نرگس و کردند می

 وایدخ می شما که گفته ؟کی حرفیه چه این: گفت_ مادر به بغض با وهمراه لرزان صدایی با ارام که

 ! کنی تکرار رو حرفا این نشنوم ؟دیگه بمیرید

 به ذارم نمی داری کنکور امسال که هم حاال کشیدی زحمت من برای خیلی مدت این تو:نرگس_

 مادر آرزوی همان یا من آرزو که بود فکر این در گریه هق هق با آرام.  نرسی آرزوهات به من خاطر

 ار یش آرزو باید چطور خوردحاال نمی دکتری به که هم من تحصیلی ورشته است من شدن دکتر

 را خودش جلوی خیلی کرد جدا هم از را ونرگس آرام و شد اتاق وارد بزرگ مادر که.  کنم برآورده

 وا به و داد دلداری کمی را او و برد اتاقش به را آرام. بود موفق هم حدی تا که نکند گریه که گرفت

 . کن سربلندش پس تویی زندگیش خوشحالیه نتها اون: گفت می

 درس فراوان باسختی بود مادرش هم امیدش تنها که داشت واالیی هدف آرام بعد به روز آن از

 بزرگش مادر ی عهده بر را کارها این و کرد می دخالت مادر کارهای در کمتر خواندو می را هایش

 بزرگ مادر کرد می خواهی معذرت مادرش کارهای خاطر به بزرگ مادر از هم بار هر بود گذاشته

 امآر خیال حدی تا و کنم جبران را پسرم کار تونم می که کاریه تنها این: گفت می جوابش در هم

 . شد می راحت خواندن درس برای

 نرگس.  رفت مادرش اتاق به خوشحالی با گشت می بر خانه به کنکور جلسه سر از آرام که روزی

 اغوش در را دخترش خواست می دلش بود آمده خوشحالی با که ارام آمدن با بود پنجره به خیره

 شد می غمگین موضوع این خاطر به همیشه هک بگیرد

 

 را اتاق درب شدم قبول باالخره که دهد خبر مادرش به تا کرد می یکی تا دو را خانه های پله آرام

 اختیار بی پاهایش شد محو آرام های لب روی از خنده نبود آنجا در مادر اما کرد باز خوشحالی با
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 رفتهگ را خوشحالیش جای خیال و فکر بود کرده پر ار صورتش اشک حاال افتاد زمین بر و شد شل

 زا را ان عجله با درآمد صدا به همراهش گوشی بود نشسته زمین روی بر نگران که همانطور.  بود

 درآورد کیف

 ؟ کجاست ؟مامان کجایید شما بزرگ مادر الو. الو: ارام_

 میام االن. بیمارستان مشآوردی اون با اومده ت دایی نیست چیزی! عزیزم سالم: بزرگ مادر_

 . نباش هیچی نگران خونه

 آورد خود به اورا زنگ صدای اینکه تا بود نشسته منتظر حیاط در و شد بلند جایش از متعجب ارام

 اغوش در تنگ اورا زند می لبخند او به که دید ویلچر روی بر را مادر وقتی و کرد باز را در عجله با

 گرفت

 ؟ شدی دکتر خانم ببینم بگو حاال کردم خراب امروزتو یهخوشحال که ببخشید: نرگس_

 اونا از بهتر خیلی کنی می فکر تو که دکترایی اون از نه ولی بله:آرام_

 ؟ شدی قبول کجا ؟ شدی قبول چی: گفت و آمد خنده به دخترش زبانی شیرین با مادر

 عذر و شرمندگی با آرام هاومد ت دایی کجاست حواست که فهماند آرام به اشاره با بزرگ مادر که

 زاده خواهر ناصر دایی. کرد تشکر او از امروز خاطر به و بوسید را او و رفت دایی طرف به خواهی

 رو بعد و شدی ناز چقدر! شدی بزرگ چقدر ماشااهلل:  گفت او به خندان و گرفت اغوش در را اش

 همه به عصبانیت با بزرگ مادر.  تره خوشگل تو از ها نیاد بدت نرگس: گفت و کرد نرگس به

 . بزنید حرف بعد داخل برید دریم جلوی که فهماند

 از و زد مادر دستان به ای بوسه و داد نشان مادر به را کنکورش جواب آرام و شدن خانه وارد همه

 ناصر کرد تشکر هم او از و رفت بزرگ مادر طرف به و کرد تشکر دریغش بی زحمتهای خاطر به او

 تنها تنها خودتون شدی قبول چی تو نفهمیدم هنوز که من دایی: گفت آرام به دلخوری با

 کنید می خوشحالی

 شدم ولقب شناسی روان رشته بهشتی شهید دانشگاه که داد توضیح برایش و رفت ناصر کنار آرام

 می ارک چی بدونه اگه صفتش بی پدر اون ببینم حاال: گفت نرگس به ورو کرد افتخار او به ناصر. 

 ؟ نهک

 . نزن و حرف این وقت هیچ دیگه نیست اینجا مادرش حاال خوبه تر یواش داداش ا:نرگس-
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 دبو درست بکند پدرش به احترامی بی چنین نداشت حق او شد ناراحت اش دایی از کمی هم آرام

 او روی هم تعصبی و دانست می خود پدر را او وجود این با اما امد می بدش پدرش از هم آرام که

 . ددار

 با دبو تنها اتاقش در آرام بود خوابیده خستگی خاطر به نرگس رسید راه از ماه شهریور خنک شب

 تارهس و دلفریب ماه و نشست باغچه به رو و کرد باز را اتاقش پنجره داشت که زیبایی خوشحالی

 ار شمادر که بود گرفته تصمیم گویا کرد می نجوا خودش خدای با و بود شده خیره درخشان های

 . بزند را درسش وقید نگذارد تنها

 گاه بی و گاه های خنده بود مشغول حیاط در را روز ان مادرش با کرد می آغاز را نشاطی با صبح

 گرفت می که بود ای هدیه بهترین مادر

 هار باغچه در را شلنگ ارام بده توضیح برات رو چیزی یه تامامان اینجا بیای میشه ارام:نرگس_

 . شد مادر منتظر و گرفت دست در را مادر دستان و رفت مادر رفط به و کرد

 مخواست می خواستم می شدی قبول خوبی این به دانشگاه و رشته که حاال مامان عزیز: نرگس_

 بلق پول مقدار یه من تهران برو کارها بقیه و نام ثبت برای بزرگ مادر با راحت خیال با بگم بهت

 برو حسابمه تو پول تومان میلیون2 حدودا گذاشتم کنار تو مبادای روز برای بشم فلج اینکه از

 . بشه خوشحال مامان تا بکن راحت خیال با کاراتو

 من برای: گفت و کرد نگاه مادر چهره به ملیحی خنده با ارام نرگس های حرف شدن تمام از بعد

 انمی در.  گلم مامان اختیار در دربست دیگه هم حاال شدم قبول که بود مهم شدن قبول دانشگاه

 ..... زنده خیلی من نمیکنی کاری همچین یه تو: گفت و پرید نرگس ارا حرفهای

 شههمی داره دلیلی چه نزن رو حرفا این دیگه که گفتم:گفت کردو قطع را مادر حرف ناراحتی با آرام

 کنی می ناراحت و من طوری این ؟ زنی می حرف مردن ی درباره

 بت و شیرم دانشگاه نری بخوای اگه مامان مرگ به:  گفت شدو آرام حرف ادامه مانع نرگس باز

 کنم نمی حالل

 خودم من زنی می حرفا این از چرا تو من مادر اخه: گفت و شد بلند جایش از عصبانیت با آرام

 کنم نمی عوض و تصمیم هم وجه هیچ به گیرم می تصمیم م اینده برای

 آره؟ گرفتی تو تصمیم که کردی حساب ردهم و من حاال از بفرمایید پس:نرگس_
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 نیدک بس:شدوگفت حیاط وارد بزرگ مادر که کرد می سرزنش اورا ونرگس بود افتاده گریه به آرام

 تو از نه داشتم رو حرفایی چنین انتظار ارام تو از نه اما بزنم حرفی ندارم حقی من که درسته!

 هن و بمیره کسی اینجا قراره کسی نیدنهز می حرف طوری این هم با باشه اخرتون دفعه نرگس

 فهمیدید؟ حاال دانشگاه نره قراره کسی

 تهران برم می و ارام خودم من:  گفت بزرگ مادر که بودند کرده قهر هم از گویا هردو مادر و آرام

 و کسی دل هیچکس اینجا دیگه پس کردم فکری نرگس هم تو برای دم می انجام و کارهاش و

  یشکنهنم خودش خاطر به

 اکراه با گرفته دربر را آرام عجیبی اندوه و غم است مادرش کنار در آرام که است اخری شب

 شودمی مادر اتاق روانه اشکی چشمانی وبا بندد می را چمدانش کند می جمع را نیازش مورد وسایل

 شود می اتاق وارد خنده با و کند می پاک را اشکهایش و ایستد می در جلوی باز

 . گلم مادر به المس:آرام_

 دنیای در او دیدار اخرین شاید سپارد می جان گوش به بار آخرین برای را دخترش صدای نرگس

 رامب خیلی ها سال این توی مامان: گوید می او به و نشیند می ش مادر کنار در آرام باشد او فانی

 شدم زندگیت شدن پاشیده باعث من که ببخش کشیدی زحمت

 خدا طرف از ای هدیه تو زنی می که حرفیه چه این: گفت و کرد قطع را رفشح دلخوری با نرگس

 مین تو اومدن دنیا به تقصیر مو زندگی شدن پاشیده وقت هیچ من کنی می شکری نا چرا بودی

 بخشمش نمی کرد خراب مونو زندگی اینکه خاطر به دارم عمر تا و مقصره پدرت بلکه دونستم

 ؟ کنم ترکت جوری این باید چرا برم خواد نمی دلم:آرام_

 تو هم کنی پیدا خوب دوستای هم کنه می دعا برات جا این ماماناز. مامان عزیز طوری چه:نرگس_

.  یمیا دوم ترم اخر هم فقط و نباشی من نگران بدی قول مامان به باید فقط باشی موفق درسات

 هک هست چیزایی یه شی می دانشگاه وارد داری آرام.  بیای هی بری هی اسونه خیلی کردی فکر

 بگه بهت باید مامان

 نکردی نصیحتم سیر دل یه وقته خیلی که بگو:  گفت باخوشحالی مادر روبه آرام
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 خیلی شهر شی می واردش داری تو که شهری.  خاصه اجتماعی محیط یک دانشگاه آرام: نرگس_

 وخودت گلیم چطوری دونیب باید خواد می شیر و شجاع های ادم بزرگ های شهر طبع به و بزرگیه

 تونی می که ندارم شکی مورد این در که البته.  بیاری در اب از

 ارب اخرین برای هم آن کند نوازش را دخترش سر و بیاورد باال را دستش خواست می دلش نرگس

 دو هر.  سرش روی هم را مادر دست و گذاشت تخت روی را سرش فهمید را مادر منظور آرام. 

 . کردند گریه هم جدایی از و نگذاشتند هم برای مجالی

 بغض کرد می حس را مادر از شدن دور لحظات کرد نمی هم را فکرش آرام که انچه از زودتر

 ار شب ببرد خود با گریه با را مادرش خاطرات تنها خواست نمی دیگر اما داد می فشار را گلویش

 . بسپارد خود مشام به بار اخرین یبرا را مادر بوی تا بخوابد مادرش اتاق در گرفت تصمیم

 حسابی آرام رفتن از بعد نرگس.  داد می نوید را آرام و نرگس جدایی لحظه آزانس بوق صدای

 زیبا اهویی چشمان بود کرده گریه که قدر آن نداشت مادر از کمی دست هم آرام کرد می گریه

 بود شده قرمز یش

 از را کالسش کرد شروع تنهایی احساس و بغض با البته را دانشگاهش روز اولین آرام باالخره

 وارد تنهایی که کسی کرد می حس داشت بدی احساس شد کالس وارد و کرد پیدا برد روی

 ها بچه از نیمی شد کالس وارد خرامان خرامان و وقار با آرام کنند می نگاه اورا همه شود کالس

 او دیدن با دختری ها دختر میان از گرفت جای ان وروی کرد پیدا خالی صندلی باالخره بودن امده

 به طوری این که شده چیزیم من که کرد خجالت احساس ای لحظه برای او برگشت طرفش به

 انپای افکارش به بود جوشی به و خوب و سنگین دختر آرام نظر به که دختر آن کنه می نگاه من

 کنه می جذب خودش به مو ادم تو اهویی چشمان چقدر ماشااهلل دختر! هستم زهره من: گفت و داد

 . باشه کردی تعریف که طوری این کنم نمی فکر اما خوشبختم اشناییت از:  آرام_

 آهویی چشمای واقعا تو نه که گفتند بعد و گفتند را اسمشان اول زهره حرف تایید در دخترها اما

 اش زندگی در یفرصت اخر بود نکرده دقت چشمانش به حتی آرام موقع آن تا و داری قشنگی

 عوض را جاییش ها دختر از بایکی زهره.  دهد را اش چهره خوشی دل خود به که آمد نمی پیش

 گرفت جای آرام کنار ودر کرد

 :-15-2-:؟ چیه اسمت ببینم بگو حاال: زهره_
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 !! ارام:  آرام_

 آد می بهت خیلی اسمتم! خوشگلی خیلی تخته به زنم به:زهره_

 بودن کردن صحبت حال در وآرام زهره.  داری دوست اگه البته بدونی تخود دوست منو امیدوارم

 و اسم پرسیدن با را خود کالس عمومی شناسی روان درس استاد.  شد کالس وارد هم استا که

 دوست که خصوص به بود خوبی روز آرام برای دانشگاه اول روز کرد شروع ها بچه با شدن آشنا

 1 که مذهبی ی خانواده یک در و کرد می زندکی تهران در زهره بود کرده پیدا زهره مانند خوبی

 دانست می خود برای بهشت روی به دری را خترها پدرش بودند خواهر

 داشت زهره به که اطمینانی خاطر به هم آرام و بودند شده صمیمی خیلی هم با آرام و زهره

 شد متاسف خیلی دوستش برای هم زهره کرد تعریف زهره برای را اش ای خانواده مشکالت

 تک آرام ترم میان امتحانات گذاشت سر پشت خوبی به را تحصیلی ترم شروع از ماه یک باالخره

 کرده رو زیرو را درس این زهره با خوبی به و داشتند فلسفه امتحان روز آن بود شده شروع وتوک

 نوشته در آرام کرد می رمرو را هایش خالصه و بود ایستاده درخت یک زیر دانشگاه در آرام بودند

 هم دختری که دانشجو کرد جلب اورا توجه استادش از دانشجو یک التماس که بود غرق هایش

 والس دیگه دم می قول خدا به بود بار اخرین خدا تر سپهری استاد: گفت می تمنا و خواهش با بود

 . نکنم

 دشای شده ناراحت اش دانشجو پرسیدن سوال از استادی چرا که کرد فکر و بود عجیب آرام برای

 که آرام گر نظاره دور از و بود رسیده راه از هم زهره دونم می چه من اصال داشته دلیلی هم

 مه استاد و گذشتند آرام کنار از دانشجو و استاد که بود شدن نزدیک حال در ایستاده منتظرش

 موندی مبهوت و مات چرا چیه.  سالم: گفت و زد آرام شانه به زهره داد نمی دانشجو آن به جوابی

 ؟

 . بود جوری یه.  رفت دیدی رو استاد این زهره!  سالم:  آرام_

 می حقوق باالی ترم های بچه شه می شم غیبت البته تلخیه گوشت استاد یه این بابا آره: زهره_

 والس کالسش سر نباید دیگه اما ده می درس خوب گن می گیرشونه سخت استاد تنها این گن

 نیست دانشجو اسمش نکنه سوال اگه دانشجو خب خدا تر دیدی سیبپر

 گیره می هم قیافه طوری این که باشه نداشته هم سنی خورد می بهش.  آره جورایی یه: آرام_
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 هم وکیله هم سالشه 22 گفتن بوده خونا خر بچه اون از گن می اما نشه باورت شاید آره: زهره_

 اومدی؟ هوقت خیلی کن ولش.  دانشگاه استاد

 شه می ای دقیقه 51 یه چرا البته نه: آرام_

 بیام اتوبوس با شدم مجبور شد خراب ماشینم ببخشید خدا تر آخ: زهره _

 هرهز و بود نگران آرام رفتند بوفه به دو هر بودند نداده بد هم را امتحانشان گویا که امتحان از بعد

 خواند می چشمانش از را نگرانی این

 ؟ تنگی دل مامانت برای شده چیزی آرام: زهره _

 ....... ولی آره: آرام _

 . باش زود ببینم ؟بگو چی ولی: زهره_

 بیارم در خودمو خرج بتونم فقط!  باشه چی هر داری سراغ خوب کار یه زهره:  آرام_

 ؟ بگو بهم داشتی احتیاج وقت هر نگفتم بهت مگه شعور بی داری؟ احتیاج پول به چیه: زهره _

 داشتم که پولی االن تا بخونم درس خوام می دیگه سال 1 من زهره.  نیست این مسئله نه:  آرام_

 خرج اونا چون نه بدو هم مامان خوام نمی کنم پیدا کار که دارم احتیاج حاال اما کردم خرج رو

 میارن در زور به هم رو خودشون

 شدن پیدا اگه کنم پیدا برات وبخ کار یه دم می قول من شو بلند نکن فکر این به تو حاال: زهره_

 ها روزنامه سراغ میریم اونوقت گم می دارم تازه اونوقت

 درسها خواندن مشغول آرام و زهره و شد شروع هم اول ترم امتحانات ترم میان امتحانات از بعد

  بودند خوانده را ها درس قبال چون نداشتند اظطرابی البته

 نمی بزرگش مادر به راجع اما بود نزده حرف مادرش و پدر با بلند صدای با حال به تا آرش

 خانه به را بزرگش مادر که بودند گرفته تصمیم اش عمه و عمو پدرش بیاید کوتاه توانست

 عهده از توانست نمی تنهایی به و بود شده پیر داشت مراقبت به نیاز بزرگش مادر ببرند سالمندان

 هی بوده کسی خودش ی برا جون عزیز من پدر اخه:  تگف می بلند باصدای آرش بیاید بر کارها ی

 باش پیری سر خوان می هاش بچه این چرا گه نمی خودش پیش کس هیچ حاال کرده معلمی عمر

 رب در را آرش صورت محکمی سیلی ناگاه که.  ش موقع چه برا کرده بزرگ بچه پس کنن کارو این
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 ما دیمش بزرگ موقع چه برای ما نداره ربطی وت به بچه ببین گفت او به عصبانیت با پدرش.  گرفت

 ی دفعه شدی شاخ من برای که نداره ربطی هم تو به نداریم و جون عزیز داری نگه شرایط االن

 زنی می حرفی همچین یه باشه اخرت

 کنم می زندگی اونجا هم میرم کنم می داری نگه جون عزیز از خودم طوریه این اگه باشه:آرش_

 بمیره عزیزش کنار بمیره خودش خونه پیری سر زن پیر حداقل تا

 ارث ونج عزیز میخوای زرنگی کنی می فکر انداختی راه بمیره بمیره: گفت عصبانیت با ارش پدر

 بکشی باال رو خونه اون کنه نامت به

 !! مادرته اون کن فکر کم یه چیه؟ ببری باال من پدر: آرش_

 به و گرفت را او جلوی(  مهناز) مادرش که بزند به را سیلی دومین خواست می( منصور)آرش پدر

 ؟ فهمی نمی ده نمی مجالی کارهامون کنیم داری نگه جون عزیز از تونیم نمی ما:  گفت آرش

 کنید گوش خوب من مادر من پدر گیره می ازتون رو رفتنتون خارج مجال جون عزیز بله:  آرش_

 . خودتون ارزونیه میراث و ارث بیاید هم بعدا کنم می مراقبت خودش خونه تو جون عزیز از من

 منصور رفت جون عزیز خانه طرف به و کرد جمع را وسایلش تمام و رفت اتاقش به عجله با آرش

 بگیرند را آرش جلوی نتوانستند کردند کاری هر مهناز و

 وبه شد پیاده ماشین از بود ایستاده ها پله روی سولمازش عمه رسید جون عزیز خانه به آرش

 خونه میبرمتون شین آماده عمه:  گفت و کرد بوسی رو عمه با و رفت عمه طرف

 ؟ شده ت بحث باباتینا. با ؟ چیه منظورت:  گفت آرش به متعجب سولماز

 سراغ برید تون همه.  برسید تون جهانی و ایرانی تورهای به برید بعد به این از عمه: آرش_

 کنم می مراقبت جون عزیز از من تون زندگی

 نمی مرد یک که کارهایی وقت اون:  پرسید تعجب با باز ولی شد خوشحال دل در کمی سولماز

 ؟ ده می انجام کی رو کارا ؟اون چی بده انجام تونه

 کنم چاپ و وقت تمام کار خدمت یک استخدامی اگهی قراره فردا: آرش_

 ؟ کنی نمی استخدام و یکی سالمندان سرای از چرا خب: سولماز_
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 امتم هم اون شخصی صورت به نیست حاضر کسی بعدشم وقت تمام میگم اینکه ایبر: آرش_

 . کنه کار وقت

 ؟ کنی زندگی اینجا خانم یه با خوای می ؟چطور نبودی متنفر ها خانم از تو مگه:  سولماز _

 می فکری یه بعدا باره این در برسونمت تا شو آماده برو شما!  دادی گیری چه عمه اه: آرش _

 کنیم

 نم بیاری خونه این به کار خدمت یه که موقعی تا:  گفت آرش به بود نشده مجاب سولماز گویا

  خب زنی نمی حرفی و مونم می اینجا

 یداپ برایش کار که گفت آرام به امیدی نا با زهره بودند کرده تمام آرام و زهره که امتحاناتی از بعد

 هم ها استخدامی آگهی به که داد پیشنهاد زهره اینکه تا.  شد قبل از تر ناراحت آرام و نکرده

 وشتهن کنند پیدا را خوب نسبتا مورد یه توانستند روزنامه کردن رو و زیر با باالخره.  بزنند سری

 بود این آگهی

 آرام(مندیم نیاز وقت تمام صورت به خانه در زن پیر یک از داری نگه جهت مجرب خانم یک به)

 برات طوری این بیچاره:  گفت او به زهره اما بود وقت تمام صورت هب چون شد ناراحت کمی ابتدا

 ؟ خبره چه ببینیم بریم باید اول البته داری هم مکان و جا دیگه شه می کمتر خوابگاهت خرج بهتره

 برامون داره آرام:  گفت آرام به درمانده او شد احضار کاری برای و خورد زنگ زهره همراه تلفن که

 میریم فردا ارشبذ میاد مهمون

 ارایک برای فوقش میرم من نیاد گیرم موقعیتی همچین یک دیگه شاید نرم امروز اگه نه:  آرام _

 میشم مزاحمت بعدی

 ؟وایسا ریب تونی نمی طوری همین که تو نیفتی پس که گرفتی پیش دست ببینم کن صبر:  زهره_

 راحت خیالم جوری این خوابگاه ریمی هم آژانس همون با اون بده و آدرس بگیرم برات آژانس یه

 تره

 رفت خانه به کرد راهی را آرام زهره اینکه از بعد

 به خانه زنگ صدای کشید می انتظار بود نشده خبری حال به تا که عصبانی و گم در سر هم آرش

 کرد باز را در خوشحالی با آرش درامد صدا
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 دختر اهویی چشمان امد تر جلو او و کرد تعارف او به آرش بود ایستاده در آستانه در جوان دختری

 هم آرام انجاست چی برای کرد فراموش ای لحضه برای حتی که بود کرده محصور را آرش جوری

 که بود این خاطر به ارام ن بود متعجب.  بودند تعجب در دو هر حاال و کرد می نگاه او به متعجب

 می التماسشو دانشجوه که استادست همون این این:  گفت خود اوبا است دیده دانشگاه در اورا

 . کرد

 می خود با آرام اما کرد هدایت داخل به را آرام ای مردانه اخم وبا امد خود به ارام از زودتر آرش

 یاربس حیاط بود بزرگی ی خانه نشست مبل روی بر آرام مونم نمی اینجا هم لحضه یه من گفت

 بود خوشحال کننده مراجعه اولین از که آرش تگرف قرار او روی به رو آرش داشت هم زیبایی

 کند شروع را کارش داشت دوست

 ؟ سالتونه چدن: آرش_

 سالمه21: گفت و اورد باال را سرش شدید اضطراب با آرام

 هب کنی کار خوای می چی برای باشه زود کم یه کار این برای کنی نمی فکر سال 21 چی: آرش_

 یانب بر پسش از تونن نمی دیگران که ای دیگه خرجای یبرا هم شاید نیستی محتاجی ادم نظر

 اینجایی

 برای نبود خانه هم سولماز. شد عصبانی کرد می قضاوت زود قدر این خود برای آرش اینکه از

 بود رفته بیرون به خرید

 نهست مردایی همیشه کنن می فکر طورین این ها خانم همه گفت آرش که برود که شد بلند آرام

 به تونید ینم چون بکشه رو شما ناز باید یکی کنم فکر گفت باعصبانیت آرام بکشن نوشو ناز که

 هم او آرام دیدن واز رسید راه از سولماز حین همین در کنید استخدام کار خدمت یه راحتی

 ؟ اولیشه این:  گوید می و شود می خوشحال

 برن می نو شو تشریف دارن ولی آره: آرش_

 و کرد ترک را آنها آرش.  شد متوقف ناچار به آرام کارم همه من اینجا زمعزی بمون نه: سولماز_

 رفت جون عزیز پیش

 بلد رو ها اون با معاشرت آداب زاره بی ها خانم از خورده یه اون عزیزم ببخشید خیلی:  سولماز_

 نیست
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 حرف رخاط به اما بماند انجا نداشت دوست آرام و کرد خودش سواالت پرسیدن به شروع سولماز

 عزیز خانه به را وسایلش آرام شد قرار باالخره کرد مجاب حدی تا را او زد او به سولماز که هایی

 خانم بدری جون عزیز همسایه که شد قرار هم هایش کالس ساعت ی باره در دهد انتقال جون

 باشد مراقبش

 ای چاره دیگر لیو بود ناراحت بود کرده انتخاب را آرام زود قدر این اش عمه اینکه از آرش

 .نداشت

 صفحه روی زهره اسم انداخت صفحه به نگاهی شد بیدار اش گوشی صدای با آرام زود صبح

 بود افتاده

 ؟؟ باشی دومیش تو که زنه می زنگ کی سحر کله نمیری آخ: آرام_

 ؟ بشه دیر سپهری استاد با دیدارتون نذاشتم که تشکرته جای از کو سالمت:زهره _

 . کردی خراب مو صبح! نیار رو یکی ینا اسم: آرام _

 یمبگیر جشن تو کلفتی اول روز زودتر بریم بیا نیاورده شانس تو پیش اینم بیچاره:  زهره _

 کجایی؟.  کنم می پارت تیکه برسه بهت دستم اگه خدا به:  آرام _

 . منتظرم کن جمع وسایلتو در دم پایین: زهره_

 بخرم صبحانه میذاشتی_

 شناسه وقت خیلی استاد جناب بجنب فقط گرفتم شیر و کیک راتب نترس: زهره_

 وا وسایل بودند کرده عادت آرام به همگی اما بود نگذشته زیادی مدت که این با خوابگاه های بچه

 برود دیدنشان به حداقل گرفتند قول او از و دادند جای زهره ماشین در را

 زد می زنگ بهت بار دص داشت شمارتو االن تا اگه کنی می چی:  زهره _

 نشده بیدار اونم باش مطمئن طلوع اول صبح: آرام_

 (خندید بعد) و ای تشنه خونش به االن که گفته چی بهت دیروز نگفتی:  زهره _

 اد نمی بر عهدش از کسی که زیاده قدر این خرجت حتما گفت بهم مغرور راضیه خود از:  آرام _
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 بچه برا بریم بردار سوتی ازش تونی می تا ولی تهس عمه حسابت طرف تو کن ولش: زهره _

 کنیم تعریف حقوق های

 نداشتم انتضار ازت اصال چی یعنی زهره:  آرام _

 برعهده و پیرزن اون از مراقبت به تصمیم خودش که مردیه چه خدایی ولی بابا باشه:  زهره _

 . گرفته

 ( خنده زیر دزدن دو هر که) ؟ خودش چی؟:  گفت ادا با آرام لحظه این در

 آرام دیدن با بود آنها منتظر بود گفته زهره که همانطور آرش رسیدند جون عزیز خانه به باالخره

 کمتر که کرد شکر را خدا آرام و داد نشان آنها به را زمین زیر اتاق.  نداد هم را سالمش جواب حتی

 و هست خدا وقتی تا ندارد لیدلی گفت می خورد می بهم مغرور های آدم از حالش دارد برخورد او با

 بشه مغرور کسی ایم بنده ما

 بیرون آنروز هم آرش کردند می تمیز را زمین زیر اتاق شادی و خنده با هم همراه به وآرام زهره

 ی خنده صدای از جون عزیز عکس بر اما کرد می آزرده دل را آرش شان خنده صدای.  بود نرفته

 بود آمده وجد به آنها

 خندید آرام که ده می نجاتت میاد استاد نترس سراغت اومد روح شب نصف اگه امآر:  زهره_

 بزنیم جون عزیز به سری بریم کارها از بعد باشه یادت راستی:  زهره_

 ! موافقم:  آرام _

 اب وزهره آرام بود تنها جون عزیز خوشبختانه زدند باال ی طبقه به سری کارها شدن تمام از بعد

 و برگشت آنها سمت به بود نشسته دارش چرخ صندلی روی بر جون عزیز شدند اتاق وارد اجازه

 بنشینند کرد تعارفشان

 بکشه و من زحمت قراره ها شما از یکی کدوم حاال! شادی دخترای چه:  جون عزیز _

 ! رحمتین شما نیست زحمت چیه حرفا این:  آرام_

 می رو حرفا این هام بچه کاش ای یکن مراقبت من از خوای می زیبا آهوی تو پس:  عزیزجون_

 زدن
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 اب آرش بعد و ندارم ارزش قدر این یعنی هاتون بچه مثل منم:  گفت و شد وارد صدا سرو بی آرش

 خونه قرارداد طبق فردا از من شد تموم کارهاتون:  گفت ها دختر به رو ای مردانه غرور و اخم

 نیستم

 ( گفت را جمله این اکراه با البته) ردمک داری نگه مادرم از قبال من راحت خیالتون _

 ؟ خانم چیه اسمت خب:  جون عزیز _

 هستم آرام:  آرام _

 کرد ترک را آنها و شد اتاق وارد چای استکان2 همراه جون عزیز دستور طبق آرش حین همین در

 نمیا تعطیالت از و برم من اجازه با دیگه شدم حال خوش شما دیدار از جون عزیز خب:  زهره _

 کنم استفاده ترم

 آرام پیش بمون شام افتادی زحمت:  زهره _

 خداحافظ اجازتون با ممنو خیلی:  زهره _

 در جلوی تا را زهره آرام کنند خداحافظی هم از تا کردند خواهی عذر جون عزیز از زهره و آرام

 کرد تشکر او از و گرفت آغوش در تنگ را او و کرد بدرقه

 در من ؟ ندارین احتیاج چیزی:  گفت و رفت جون عزیز اتاق و ندید را شآر هم باز شد خانه وارد

 و تمداش باری پر زندگی اما کمه سنم نکنید فکر کنید حساب خودتون دختر منو خالصه خدمتم

 زیاده م تجربه

 دست در را دستانش و خواند خود کنار در اورا که نشست جون عزیز دل در چنان آرام حرفهای

 خانه آشپز به آرام آن از بعد و شدند مشغول جون عزیز گذشته مورد در صحبت به هم با و گرفت

 و بلند قدی که او های گی ویژه به اما کند فکر آرش به نداشت دوست اصال کند آشپزی تا رفت

 خور در اخالقش اما نداشت بدی قیافه کرد فکر بود تیره ای قهوه و پشت پر موهایش و بود شانه1

 . نبود استاد یه

 جون عزیز هم همانطور داد می انجام راحتی به را جون عزیز کارهای نبود سخت آرام کار اول روز

 از که ای تجربه طبق کارها جور این در هم آرام و کرد می آرام کمک و بود باقی قوایش کمی

 تواند می روز ده این طول در بود شده شروع ترم میان تعطیالت کرد می عمل داشت مادرش
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 دانست نمی آمد نمی خوشش اصال بود که جایی از چند هر دهد وقف جدیدش زندگی با را خودش

 انتظار حد از بیش یعنی بود خوب خیلی اش تومانی011 حقوق اما کرد می کار آنجا باید مدت چه تا

 کرد می سعی آرام و گشت می بر خانه به دانشگاه در تدریس و کارها شدن تمام از بعد آرش بود

 هم باز اما زد می هم خیالی بی به را خودش که چند هر چون نشود ضاهر او چشمان جلوی دزیا که

 کرد می خاطر رنجیده را او شد می خارج دهانش از محابا بی که آرش ی زننده و تند های حرف

 که بود کرده فکر هم این به و برود شهرستان به نتواند نوروز عید تعطیالت که بود این نگران فقط

 و ادرم با هم که ایی مکالمه طول در باشد دیگری شغل فکر به شد سخت برایش کمی شرایط اگر

 فرق اوضاعش قبل به نسبت مادر بود فهمیده بود داشته مادرش احوال به راجع بزرگ مادر با هم

 روز دو این هنوز ولی برود شهرستان به توانست نمی وجه هیچ به اما بود مادر قرار بی کرده

 ایبر که موقعی از او گفته طبق جون عزیز بزرگ پسر بود نزده آنجا به سری آرش ی مهع گذشته

 که ازسولم عروسی موقع بار یک هم آن فقط بود نیامده ایران به دیگر بود رفته سوئد به تحصیل

 دارد بچه 2 هم سولماز حاال

 که ننکنی فکر و کنینن تعجب ذارم می و داستان ی تازه جریان یه پستم هر توی اینکه از ها بچه

 نه یا نداشت ادامه شد چی قبلیت پست االن

 سپ دم نمی ادامه نمیبینم ادامه به الزم که رو جریاناتی دیگه و میذارم رو تازه جریان هرپست در

 نخوندین رو داستان نصف که نشید نگران

 رسید گوشش به بیداد دادو صدای ناگهان که بود مطالعه مشغول اتاقش در آرام

 طوری این که شده چی باز وای ای:  گفت خود با است آرش صدای صدا فهمید کرد دقت که میک

 خارج خود افکار از رام آ راضی خود از آدم بکنی و دیگران مالحظه تونی نمی انداختی راه صدا سرو

 دآی یم پایین ها پله از که پایی وصدای شد قطع یکباره صدا بار این ولی شد مطالعه مشغول و شد

 برایش خب اما نداشت فضولی قصد رام آ کرد گوش و کرد نظر صرف مطالعه از باز شنید می را

 یم صحبت آرامی به کسی با هم وآراش کرد باز آرامی به را اتاقش پنجره.  بود شده پیدا سوالی

 روشف برای گذاشتن رو وخونه آلمان رفتن مامانمینا یعنی اقا حسین چی یعنی:  گفت می کردو

 لعنتی اه!  نزدن من به حرفی هیچ اونا ؟ شه می مگه آخه

 هب زندگی برای بدهند اهمیتی جون عزیز به انکه بدونه آرش مادر و پدر بود فهمیده آرام که آنطور

 او به متعجب آرش موقع چه بود نفهمیده.  بود فکر در که همانطور بودندآرام کرده مهاجرت آلمان
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 پایین را سرش حرفی هیچ بدونه و باشرمندگی و آمد خودش به ناگهان آرام که کند می نگاه

 هبدون عصبانیت با آرش بعد و شه می پدتر ظنش سوء دیگه حاال وای:  گفت خودش با و انداخت

 کرد ترک را انجا حرفی هیچ

 قرار اما خورد می شام گانه جدا آرش که بود درست کشید می خجالت کمی خوردن شام برای آرام

 باال ها پله از گمی سردر و اکراه با.  برد می را غذا سینی برایش او که بود این وزر هر و شب هر

 میز پشت هم را جون عزیز و چید را میز و کرد آماده را آرش غذای و شد اشپزخانه وارد و رفت

 نفس و ایستاد در پشت رساند آرش اتاق به سختی به را خودش و کشید غذا برایش و داد قرار

:  فتگ عصبانیت با همراه و بلند نسبتا صدای با آرش کرد وارد در به ضربه چند و کشید عمیقی

 نداشت را شدن رو به رو توان چون شد خوب خیلی آرام برای لحاظ یک از(  برو در جلو بذارش)

 . است سخت موقعیت آن با شدن رو به رو کند می اشتباهی کار وقتی آدمی هر برای باالخره

 نشستند میز پشت دو آن بگوید خودش ی باره در برایش که خواست او از جون عزیز شام از بعد

 هک کرد بیان جون عزیز برای را خودش انگیز غم داستان تمام آرام و پرداختند تعریف به باهم و

 آرام مثل هم او شب آن و نبود مهم زیاد آرش برای البته نماند دور آرش گوش از هم حرفا این

 خیلی آرام بار غم داستان شنیدن از عزیزجون. نسوخت آرام برای هم دلش حتی و بود شنونده

 به ار جون عزیز هایشان صحبت از بعد آرام بود شده پر اشک نم از چشمانش حتی بود شده متاثر

 آرام دستان با آن تماس و آب صدای بشوید هارا ظرف تا رفت آشپزخانه طرف به و برد اتاقش

 غذایش سینی همراه آرش که بود کردن فکر حال در داد می رارق وجودش در را خاصی آرامش

 نتکابی روی بر را غذایش سینی و نداد نشان خود از العملی عکس آرام دیدن با شد آشپزخانه وارد

 خوام می معذرت امشب خاطره به.... خاطره به آرش آقا: گفت آرام که برود خواست می و گذاشت

 ! شرمنده.

 را نهخا آشپر بعد و یاد برنمی فضولی جز ای دیگه کار خانوما از:  گفت آرام هب رو پوزخندی با آرش

 . نداشت دیگری حرف اندازد پایین را سرش اینکه جز چیزی آرام و کرد ترک

 دست از ظهر تا ها صبح فقط سوزاند می را آرام دل آرش دیشب های برخورد و دیشب ی خاطره

 گرفت را زهره شماره و داشت بر را اش گوشی بود زهره تنگ دل بود راحت او

 نم اگرنه و نزدی زنگ مردی حاال تا گفتم!  دختر سالم الو:  بلند صدای با و فراوان شوق با زهره_

 !! ها زنم نمی زنگ استاد ترس از خدا به زدم می زنگ زودتر
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 ناراحت دستت از من بعدشم کن توجیه کارتو بعد بدم تو سالم جواب بذار خبرته چه اُ:  آرام_

 نزدی زنگ که بهتر همون چون نیستم

 !زنی می حرف جوری یه کنم می احساس ؟ شده چی:  زهره_

 ناراحت البته بود شده ناراحت خیلی دستم از هم استاد کردم بدی خیلی کار دیشب زهره:  آرام_

 کنه م خفه داشت دوست نه که

 گفت زهره برای را دیشبش فضولی جریان آرام

 ندبل ندی دستش بهونه دیگه کن جمع حواستو هم تو شده که کاریه نداره شکالیا دیگه:  زهره_

 بشه عوض هوات حالو تا ما خونه بیا شو

 ینا گه می آرش بکنم گذرونی خوش زیاد اگه تازه برم جایی زیاد تونم نمی من خوبه حالت: آرام_

 میاره در حرف برام حسابی اینجا نیمده کار برای

 میام االن من پس گی می راست آخ:  زهره_

 طیالتتع پایان تا پس دوستانه پاتوق کردیم رو اینجا کنه می فکر بیای هم تو اگه!  نه نه:  آرام_

 خداحافظ فعال

 ندچ این.  برود باال به که گرفت تصمیم نبود خانه آرش داشت هیجان و شوق به نیاز آرام روحیه

 که بود نگاهش مراقب ش همه آرش جلوی چون دبو ندیده را خانه کامل طور به بود آمده که روزی

 یها مبل با پذیرایی بود بزرگی خانه شد خانه وارد کنجکاوی و دقت با.  نکند او به راجع فکری

 رلوست داشت قرار پذیرایی گوشه در ها مبل رنگ به هایی آواژور و بود شده پر رنگ سبز مخملی

 رفت جلوتر کمی دیگر های چیز و قدیمی

 از بیش را آرام توجه که بود آنجا هم پیانو یک البته قدیمی گرامافون یه نمیشه باورم یوا: آرام_

 وپیان های نت فشردن داشت آرزو نوجوانی از را پیانو گرفتن یاد آرام کرد جلب خود به گرامافون

 اشک ای حیف:  گفت خود با داد فشار را ها نت از تا چند نشست پیانو میز پشت بود جالب برایش

 بودم بلد

 املک دستشویی و حمام با که بود جون عزیز به مربوط آنها از یکی که خواب اتاق سه با ایی خانه

 را ورودی سالن و آشپزخانه آرش به مربوط دیگری و میهمان به مربوط ها اتاق از ویکی بود شده

 . شناخت می خوبی به
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 رامآ چون بود شده بیدار خواب از هم نجو عزیز گویا بود زیبا نظرش به خیلی که خانه دیدن از بعد

 ؟ داشتین کاری جانم:  وگفت شد اتاق وارد بالبخند آرام کرد صدا را

 آورد می وجد به حد از بیش را جون عزیز آرام های مهربانی

 ؟ حموم برم کنی کمکم میشه:  عزیزجون_

 چشم روی به: آرام_

 نشاندن حال در پوشید هم را هایش باسل که بود55 ساعت حدود برد حمام به را جون عزیز آرام

 ردک می دعوت داخل به را میهمانی او گویا رسید گوشش به آرش صدای که بود صندلی روی بر او

 و کن صبر لحظه چند اومدی بدم خبر جون عزیز به برم تا بیا داخل بیا امیر:  میگفت همش چون

 دوستم امیر عزیزجون: گفت آرش دادند مسال او به جون عزیز و آرام شد وارد در به ضربه چند بعد

 بودی پا سر که قبال البته اینجا بود اومده هم قبال باشه یادت اگه بزنه سر بهت اومده

 داخل بیاد کن تعارفش:  گفت آرش به خوشحالی با جون عزیز

 ار سرش آرام شد وارد امیر که نیاید نظر به مرتب نا زیاد که بود اتاق کردن جمع مشغول هم آرام

 می نگاه امیر به ومبهوت مات بود کرده برخورد ممکن غیر چیز یک با او اما بدهد سالم تا کرد بلند

 هک بود شده حاکم اتاق در سکوتی نگریست می آرام به گم سردر و متعجب همچنان هم امیر کرد

 ! ؟ کنی می کار چی اینجا تو:  گفت و شکست را سکوت این امیر

 میشناسید؟ و همدیگر شما:  پرسید کردو نگاه آنها دو هر به گم در سر هم آرش

 وقمعش حسین امیر آرش دوست کرد نمی باور اصال بود گرفته گُر و لرزید می تنش همچنان آرام

 بیاید بیرون لعنتی خواب آن از داشت دوست فقط زد نمی حرفی باشد اش دیرینه

 ؟ کنی می کار چی اینجا تو توام با آرام:  پرسید دوباره حسین امیر

 سالم..س..س:  من منو با آرام_

 سال1 از بعد اونم ببینمت اینجا نمیشد باورم اصال خوبه حالت تو:  حسین امیر_

 ؟ خوبی حسین امیر آقا:  گفت و آمد آنها میان اینبار جون عزیز
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 شرمندگی با نبود جون عزیز به حواسش اصال و بود آرام ومبهوت مات حال به تا که حسین امیر

 میشه آرام:  گفت جون عزیز که بود ایستاده همانطور هم آرام کرد گرمی پرسی احوال و المس

 . بیاری هم خودت برای یعنی هممون از منظورم بیاری چای هممون برای

 ؟ ناسیمیش کجا از و این تو امیر:  گفت حسین امیر به و گذاشت حسین امیر برای را صندلیی آرش

 آرامه نای از منظورت: حسین امیر_

 ؟ بودید دوست هم با:  آرش_

 ماست بستگان از آرام دوماً باشم آدمی جور این میاد من به اوال حرفیه چه این: امیر_

 ودب او بختی بد مسبب که آرش به دلش در و کرد تعارف چای همه به و شد وارد چای سینی با آرام

 گفت می ناسزا

 در آبرویش که مخصوصا باشد آنها جمع در اشتند دوست اصال خواند خود کنار را او جون عزیز

 اومدی؟ تهران به که شده چی:  گفت کردو نگاه آرام طرف به خوشحالی با امیر بود ریختن حال

 گذاشتی ذهنم تو سوال کلی

 اینجا دانشگاه برای راستش! خوشحالم شما دیدن از منم که داد جواب او سوال به ناالن آرام

 اومدم

 دانشگاهی چه ای رشته چه! عالیه خیلی که این ؟ شدی قبول گاهدانش ؟ چی:  امیر_

 امروز باید پس.  سوال همه این اما وندیدی دختر این وقته خیلی درسته جان امیر:  عزیزجون_

 بکش حرف ازش خواستی هرچقدر بعد بخوری رو آرامم پخت دست بمونی ما پیش ناهار

 و چید را میز کردو درست فسنجان خورشت آرام رناها برای باشد آنجا که میشد خوشحال هم امیر

 مین ناهار گفت امیر که رفت می اتاقش طرف به آرام نشستند میز پشت و امدند همه کشید را غذا

 خوری

 امیر رفت کردو خواهی عذر عزیزجون از بعد و خورم می بعدا ندارم میل من گفت حالی بی با آرام

 .....من بدید اجازه اگه: گفت و کرد تشکر عزیزجون از شد بلند میز جلوی از ناهار از بعد حسین

 داری فقط بزنی حرف باهاش خواد می دلت دونم می برو:  گفت شدو حرفش ادامه مانع آرش

 . زمینه زیر اتاقشم کنه جمع و میز بیاد خواد نمی بگو بش میری
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 را اش روسری شد کسی آمدن متوجه که آرام رفت زمین زیر طرف به و کرد تشکر آرش از امیر

 شد وارد در به ضربه چند اینکه تا داد جلوه مطالعه مشغول را خود و پوشید

 بفرمایید: آرام_

 داخل؟ بیام هست اجازه: امیر_

 داخل ؟بفرمایید آرام_

 او روی به رو صندلی روی بر آرام و نشست تخت روی بر امیر و کرد تعارف داخل به را امیر آرام

 . گرفت قرار

 راحتی اینجا تو تو:  گفت آرام به زده غم ای چهره با بعد و کرد تشکر او از ناهار خاطر به اول امیر

 ببینمت اینجا روزی کردم نمی باورم اصال راستش ؟

 شما سال 1 از بعد کردم نمی فکر طور همین منم خوبه چی همه فکرید به که ممنون خیلی:  آرام_

 ببینم طوری این رو

 استه این از بیشتر ارزشت تو نگرفتن نظر در برات خوبی اتاق ولی.  نیست طوری م اصال:  امیر_

 ینا بشکونه هم رو دلت کنم فکر ده می نشون ارزشی بی خیلی ها خانم به نسبت دوستم آرش. 

 ؟ نیست طور

 این ترحم روی از دانست نمی میکرد گوش معشوقش های حرف به خوب و بود پایین سرش آرام

 است دیگری چیز یا زند می را ها حرف

 سال 2 منم از دانشگاهمه دوسن آرش: گفت هم او و پرسید خودش ی درباره حسین امیر از آرام

 به بود ایی نخبه دانشجو آرش کارمه اوله تازه چون نیفتادم جا زیاد ولی وکیلم یه االن منم بزرگتره

 هد می درس بیشتر اما رهدا وکالت دفتر من مثل االن و شد دانشگاه استاد زود خیلی خاطر همین

 بودم اون مثل منم کاش ای

 ؟ پیوست واقعیت به شدنتون وکیل برای ها فامیل رویای پس:  آرام_

 ! حدودی تا:  امیر_

 قضیه این خاطر به خیلی هم امیر گفت را مادرش بیماری جریان هم آرام و پرسید مادرش از امیر

 شد ناراحت
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 ردک تنهایی احساس باز آرام رفت حسین امیر اینکه از بعد ودب شدی نا تمام امیر و آرام های حرف

 آنجا به رفت می سر اش حوصله خواندن درس از بعد که گاهی بود رفته جون عزیز اتاق به آرام

 رفت می

 بپزم نذری قراره ماه این 0 آرام:  جون عزیز _ _

 ؟ بپزین چی قراره حاال!  خوب چه اِ:  آرام_ _

 بوده زرد شعله سالم هر نذر ولی.  تونم نمی که خودم:  عزیزجون _ _

 کنید مدیریت شما پزیم می خانم بدری و من نداره نگرانی جای اینکه خب:  آرام_ _

 امسال کنم ادا و نذرم چطوری کردم می فکر همش ؟ میشه یعنی ؟ گی می راست:  عزیزجون_ _

 دخترم بده خیرت خدا نداشتم و توانش

 برم من پس:  گفت و زد لبخندی او به بود راضی بود کرده خوشحال را جون عزیز اینکه از آرام

 بنویسم بگید رو هاتون خرید که بیارم قلم و کاغذ

 به خداوند از و کرد می نگاه کرد می ترک را اتاق که آرام به مهربانی و خوشحالی با جون عزیز

 کرد می شکر او خاطر

 تمام هم جون عزیز گشت باز جون عزیز اتاق به دوباره و داشت بر قلمی و کاغذ سرعت به آرام

 گفت آرام به را نیاز مورد وسایل

 جون عزیز اما برود خرید برای خودش که بود کرده قصد بگیرد را حاجتش اینکه خاطر به هم آرام

 . کرد قبول ناچار به هم آرام که برود خرید به خانم بدری همراه به که بود گفته او به

 سرش روی بر نبود همیشگی و کرد می سر بر را آن مواقع بغضی که را اش مشکی چادر آرام

 رفت جون عزیز اتاق به و شد خارج اتاقش از بود داده جون عزیز که لیستی همراه به و کرد مرتب

 میاد بهت چادر چقدر:  گفت و رفت او ی صدقه قربان چادر در آرام دیدن با عزیزجون

 یه نذری چون برم چادر با بخریم نذری وسایل رم می امروز گفتم آخه ؟ عزیزجون واقعا:  آرام_ _

 کنه می کارایی یه به مجبور و آدم که داره قشنگی حرمت

 برید اون با بیاد آرش تا کن صبر پس کنه روات حاجت خدا شااهلل ان: عزیزجون _ _
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 ندارید ریکا خانم بدری سراغ برم آالنم باید زدم زنگ آژانس به عزیزجون نه:  آرام _ _

 درفتن بازار به دو هر و رفت خانم بدری سراغ به زیبایی خوشحالی با و کرد ترک را جون عزیز آرام

 حس خریدند می را نذری وسایل که وقتی خصوصا داشت خاصی زیبایی آرام برای تهران بازاهای

 از دبع رفتند هخان به آزانس همراه به و خریدند را وسایل تمام خانم بدری همراه به داشت قشنگی

 خانم بدری که بود 52 ساعت حدود بردند حیاط داخل به عقب صندوق از را وسایل رسیدند اینکه

 خودش وئ کرد تشکر او از آرام برود خانه به ناهار کردن درست برای که کرد خواهی عذر آرام از

 را رودیو در برد می باال وسختی زحمت به را برنج کیسه میداد انتقال خانه به را وسایل تنهایی به

 لحظات چقدر شد رو روبه کردند می خداحافظی هم از که حسین امیر و آرش با کرد باز که

 رتبم را چادرش گذاشت جایی را برنج کیسه اینکه از بعد است منظره غیر امیرحسین با دیدارش

 در رقیب اما شد متعجب کمی چادر در آرام دیدن با حسین امیر داد سالم خجالت با کردو

 خوشحالی با حسین امیر که کرد می نگاه آرام به فقط خونسرد خیلی آرش نشست چشمانش

 هب کمکی کوچکترین آرش حتی و کند جا جابه را وسایل تا رفت او کمک به و داد را سالمش جواب

 نسوزاند فامیل یک عنوان به را دلش تا کرد می برخورد تر راحت حسین امیر با آرام نکرد آنها

 هم رپ دست با بینم می خرید رفتی گفت جون عزیز که ببینم رو تو بودم اومده:  حسین امیر_ _

 اومدی

 شدین عالف من خاطر به ببخشید:  آرام _ _

 دنبالت بیام خرید برای میگفتی راستی نیست طور این نه:  حسین امیر_ _

 شدم می شرمنده بیشتر دیگه طوری این نه:  آرام _ _

 می نگاه دو آن به هم جون عزیز و آرش و داشت ادامه باغ در هم با حسین میروا آرام مکالمه

  اندیشد می چه به دانست نمی خودش حتی بود غرق معلومی نا افکار در آرش کردند

 و خوب لباس دست یک بود زیبایی روز او برای کرد می شروع آرام را انگیزی دل سردو صبح

 وصبح سالم نشاط با رفت عزیزجون اتاق به رفت باال هطبق به و پوشید نذری روز برای مرتب

 گفت بخیر

 خوابیدی می بیشتر حاال زودی این به صبح ماهت روی به سالم:  عزیزجون_ _

 حموم ببرمتون قراره عزیزجون وقتی چه خواب:  آرام_ _
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 بده بهت خوای می خدا از چی هر اهلل شا ان آرام بده خیرت خدا:  عزیزجون _ _

 در را عزیزجون که رفت عزیزجون اتاق به بود شده بیدار هم آرش برد حمام به را زجونعزی آرام

 هک شد خوردن مشغول بود شده چیده میز روی صبحانه وسایل رفت آشپزخانه به ندید اتاقش

 وارد پسری همراه به خانم بدری و آقا حسین.  برود در کردن باز برای کرد مجبور را او زنگ صدای

 به آرش شدن دار خبر آنها آمدن از و بود شده تمام کارشان هم وعزیزجون آرام شدند خانه

 اش نوه را او آقا حسین که پسری با و داد سالن آقا حسین و خانم بدری به رفت آنها استقبال

 ادب عرض و رفتند عزیزجون اتاق به آنها همگی کرد دعوت داخل به را آنها و داد دست کرد معرفی

 بودند آمده زرد شعله کردن درست ایبر آنها کردند

 در برقی آرام دیدن با باشد او ان از چیز همه که داشت دوست و بود خودکامه پسری سروش

 هاآن جمع به ساعتی از بعد هم حسین امیر کرد می کالفه را آرام نگاهش با و نشست چشمانش

 اطبس کند حالی سروش به محسوس خیلی توانست نمی چون بود آرام مراقب رادور دو و پیوست

 نذری حاجتشان برای تا شدند جمع دیگ دور هم عزیزجون حتی همگی کردند آماده را زرد شعله

 را حاجتش و گرفت حسین امیر از زدند می هم را نذری آن با که را بزرگی چوب آرام بزنند هم را

 کرد زمزمه دل در بود مادرش سالمتی که

 پخش برای را هایی کاسه آرام بود کرده پر را خانه حیاط تمام زرد شعله زعفران و گالب بوی

 عزیزجون و آرام ریختند می زرد شعله ها کاسه داخل خانم بدری همراه به آقا حسین آورد نذری

 حسین امیر که شود ملحق آنها گروه به داشت قصد هم سروش که کردند می تزیین را نذری هم

 ور نذری بری آرش با میشه شناسم نمی رو ینجاا من سروش آقا:  گفت سروش به و شد متوجه

 اینجا به کار برای مدتی شناسم نمی رو اینجا منم گفت ندادو تله به دم هم سروش کنی تقسیم

 اهنگ سروش به کند قیض را ای بچه انگار که ای چهره با حسین امیر بهتره برید خودتون اومدم

 در و بود آمده وجد به حسین امیر ی مردانه رتغی این از هم آرام برود که شد مجبور سروش و کرد

  کرد می تشکر او از دلش

 نه یا کند می نگاه عشقش عنوان به او به باز سال1 از بعد آیا که کرد می فکر حسین امیر به آرام

 ینحس امیر رفتار خب اما نه یا داره عالقه من به حسین امیر که دونم نمی که درسته:  گفت باخود

 رد آرام کرد قضاوت زود نباید نه که داد تکان منفی نشانه به را وسرش دونم نمی که جوریه یه

 اب بود شده تنگ مادرش برای هم دلش بود غرق افکارش در بود نشسته باغ در ماه دی سرد هوای

 گرفت توان نمی را دیدار یک جای چیز هیچ اما رفت نمی قضا مادر به زدنش تلفن شب هر که آن
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 ولیدت پیانو از که انگیزی دل موسیقی شدن نواخته صدای یکباره که بود غرق کارشاف در چنان هم

 حتم داد می گوش پیانو زیبای نوای به دل و جان تمام با و آورد بیرون افکارش از را او شد می

 هم هنری راضی خود از آدم آن که بود جالب برایش زیباست آهنگ این ی نوازنده آرش که داشت

 به و کرد باز را ورودی درب آرامی به و شد بلند جایش از یکباره بود هنر این عاشق آرام که دارد

 آرام بود آرش کنار در هم عزیزجون گویا دهد گوش آهنگ به تر واضح که رفت خانه از ای گوشه

 نرفت حال در برود اتاقش به خواست می عزیزجون بود رفته فرو فکر در و بود بسته را چشمانش

 می ؟ وایسادی ایجا چرا:  گفت لبخند با و تعجب با و دید ای گوشه در را آرام که ودب اتاقش به

 زا و کرد فکر ای لحظه جون عزیز بودی کرده خلوت خیلی خب اما داخل بیای کنم صدات خواستم

 به هم آرام ببرد سالن آن داخل به دوباره را ویلچرش که کرد اشاره آرام به و شد منصرف رفتن

 . شد سالن وارد خجالت با کردو مکک عزیزجون

 آرش:  گفت جون عزیز که برود اتاقش به داشت قصد داد پایان نواختن به مدتی از بهد هم آرش

 دارم ازت خواهشی یه جان

 ؟ بفرمایید جانم:  آرش _ _

 هنشد کشی گاز هم زمین زیر اون و زمستونه االم بگم خواستم می سالمت جانت:  عزیزجون_ _

 اتاق جای بیاریم اتاقشو بدی اجازه بخوام ازت میشه میکنه گرم خودشو آالدین با آرام االن

 خالیه که وقته خیلی هم اتاق اون میهمان

 کرد مخالفت عزیزجون پیشنهاد با آرام

 رفت اتاقش به و کرد ترک را دو آن بعد و دونید می صالح خودتون چی هر:  گفت آرش اما

 مه باز آورد را غذایش سینی آرش معمول طبق که بود پزخانهآش کردن تمیز مشغول شام از بعد

 اصیخ غرور با آرام که بود رفتن بیرون حال در و کرد رها کابینت روی را سینی العملی عکس بدونه

 ! ببخشید:  گفت

 برگشت او طرف به و ایستاد آرش

 میکنم مجابش رو عزیزجون خودم ده می آزار رو شما باال طبقه در من بودن اگه:  آرام_ _
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 و سردی همان با بعد و بود آمده خوشش آرام زدن حرف طرز از گویا انداخت باال را ابروانش آرش

 و کنه نمی فرقی برام بینمت می وشب روز باال چه باشی پایین چه نیست مهم برام نه:  گفت غرور

  کرد ترک را آنجا بعد

 دیگر هاینک بهتر یا داشت بهتری احساس بود کرده پیدا انتقال میهمان اتاق به اتاقش که موقعی از

 از و ودب خوشحال خیلی بابت این از هم حسین امیر بلرزاند را تنش که سرمایی نه داشت ترسی نه

 هب کرد می احساس قلبش در را چیزی که بود مدتی حسین امیر کرد می تشکر عزیزجون و آرش

 حسین امیر و بود کرده شک کمی هم شآر رفت می آرام دیدن به بیشتر که بود هم خاطر همین

 آرش به را دارد عالقه آرام به که را دلش راز باالخره و نکرد پیدا واقعیت نگفتن برای مجالی هم

 عاشق که دلی اما ندارند را مردها محبت لیاقت ها دختر که کرد می گوشزد او به هم آرش:  گفت

 در زهره زدند می قدم دانشگاه در زهره با آرام بود ماه دی اواسط.  فهمد نمی را ها حرف این باشد

 یه:  گفت خوری دل با بود پرت حواسش زهره اینکه از آرام بود کتابی مطالب به کردن نگاه حال

 بزنی حرف خوای نمی هم حاال بینمت می کم شم جوری همین بگو چیزی

 نیست دوتا یکی که ماهم بدبختی ؟ بگم چی:  زهره _ _

 ! ؟ شده چی همگ چرا:  آرام _ _

 خواستگاریم اومد پیش هفته2 داییم پسر هیچی:  زهره _ _

 پیش هفته2 ؟اونم میگی من به حاال اونوقت خواستگاریت اومده داییت پسر چی:  آرام _ _

 آرام ثانیه یک. بزنم حرف دربارش تونم نمی خوره می بهم ازش حالم اینکه برای آره:  زهره _ _

 عمر یه به برسه چه کنم لشتحم تونم نمی هم ثانیه یک

 ؟ چشه مگه خب چرا؟: آرام _ _

 کنه می عوض رنگ پرست آفتاب مثل روییه دو آدم. دماغه نیست چش:  زهره _ _

 ؟ بردی پی بهش طوری چه شونو دیگه روی اون عالی جناب اونوقت:  آرام _ _

 بگم دروغ اگه شاهده خدا دیگه دیدمش:  زهره _ _

 ؟ رستکا چه حاال:  آرام _ _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

29 

 

 بره همسرش با میخواد و داره عباس بندر تو دفترم یه. معدنه مهندس سرش خیر:  زهره _ _

 ! کن فکر کنه زندگی اونجا

 روی ار کتاب عصبانیت با زهره نشستند آن روی و رفت نیمکتی سمت به و ایستاد حرکت از زهره

 پسره:  داد ادامه فهایشحر به دارش بغض صدای با و انداخت پایین را سرش و کرد پرت نیمکت

 رد و درخواستم دلیلی هر به بخوای اگه گه می بهم بزنیم حرف هم با رفتیم که شب اون شعور بی

 بود نخواهد سابق مثل دیگه خانوادمون کنی

 کند خالی را دلش زهره تا کرد می گوش فقط آرام

 تو دونستم می من گفت می بهم شبم اون حساسه مسائل جور این به خیلی مامانم:  زهره _ _

 یچ گی می کنه می ریزی برنامه نیست معلوم که مراسمی برای داره حاال از میشی داییت عروس

 ؟ کنم کار

 اینکه از آرام کرد می گریه هق هق با و انداخت آرام بغل در را خودش حرفهایش شدن تمام از بعد

 بردهن پی دردش به چرا که بود شرمنده بود کشیده رنج همه این دوستش

 شاسی تخته یک و رفت نقاشی و طراحی لوازم فروشگاه یک به شد جدا زهره از اینکه از بعد آرام

 که ناهار از بعد رفت خانه وبه کرد خریداری را گلها طراحی کتاب یک و" طراحی برگه تعدادی"

 تاقشا در هم آرش و بود خوابیده جون عزیز کند طراحی چیزی زهره برای کرد قصد اما بود خسته

 نداشت ای پنجره چون بود تاریک خیلی اتاقش آخر رفت سالن داخل به و برداشت را لوازمش بود

. 

 رنگ کم و پررنگ های سایه کرد طراحی به شروع و کرد انتخاب را اطلسی گل بوته گلها میان از

 اهارن از بعد همیشه بود شده سنگین آرام چشمان آوردند می پدید زیبایی به را گل بوته کم کم

 . کرد می استراحت

 یمن از بعد.  رفتند هم روی بر ندادندو او به گل ء بوته کردن کامل برای مجالی چشمانش باالخره

 و بود مطالعه مشغول اتاق در آرش آمد در صدا به تلفن بود خواب در غرق آرام حاال که ساعتی

 لداخ به نگاهی بود باز آرام اقات درب دهد جواب تا رفت بیرون اتاق از شنید را تلفن صدای وقتی

 .< کند سرزنش اورا نداند جواب تلفن بابت خواست می ندید را او اما انداخت اتاق
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 شتپ از که بخورد آب تا برود آشپزخانه به خواست می آرش شد قطع بسیار های زنگ از بعد تلفن

 اون: گفت خود با و داختان باال را ابروانش متعجب دید را آرام شاسی تخته از قسمتی سالن دیوار

 ایی هکار نیمه اطلسی گل بوته یک که را تخته رفت جلوتر بیاورد در سر آن از اینکه برای و ؟ چیه

 و بود گذاشته زانوانش روی بر را سرش که را آرام همانطور دید را بود شده کشیده آن روی

 . بود برده خوابش

 هداشت هنری آرام که کرد نمی هم فکر خود با بود کرده جلب خیلی را آرش توجه اطلسی گل بوته

 .  رفت اتاقش به و زد شدن متحیر ی نشانه به لبخندی بعد و باشد

 مانده جا هم کالسش یک از حتی بود مانده خواب گویا شد بیدار خواب از عجله با 51 ساعت صبح

 ایستادن مدتی از بعد زد بیرون خانه از صبحانه وبدنه داد انجام را عزیزجون کارهای عجله با بود

 احساس بود افتاده قور قارو به دلش رساند دانشگاه به را خودش باالخره اتوبوس ایستگاه در

 وارد نماند برایش رمق تا بود شده علت بر مزید طرف یک هم هایش دوییدن طرف یک ضعفش

 رفت سراغش به و دید اورا زهره شد سالن

 ؟ ای پریده رنگ اینقدر چرا! سالم:  زهره _ _

 ؟ نشده شروع خالقی کالس سالم:  آرام _ _

 ؟ خوبه حالت تو نه:  زهره_ _

 ! نیاوردمش وای گفت ناله با بعد و رفت فرو فکر در ای لحظه آرام

 ؟ بیاری رفت یادت رو چی:  گفت و کرد گشاد را چشمانش زهره

 داری دوست خیلی که رو اطلسی گل بوته:  آرام _ _

 ؟ مناسبت چه به ؟ من برای: گفت خوشحالی با زهره

 کشیدم برات تو خوشحالیه خاطر به ؟ داری دوست اطلسی گل نگفتی مگه هیچی:  آرام _ _

 بیاری میخواستی برام زنده کردم فکر من کشیدی پس:  زهره _ _

 اردد بارش قصد گویا که ابری آسمان زیر و رفتند بیرون محوطه به کالسشان شروع تا آرام و زهره

 دیدند بیرون محوطه در دوباره را آرش که بود نگذشته بیرون به آمدنشان از چیزی دندز می قدم
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 مخودت رو به و کن و پشتت:  گفت تالفی برای زهره و کرد می نگاه آنها به قبل دفعه مثل هم باز

 بره تا نیار

 وقتی رشآ که کردند پشت آمد می آرش که طرف ان به و ایستادند ای گوشه در دو هر زهره و آرام

 گلویش ته از را دارش خش صدای ای مردانه اخم با و کرد حفظ را غرورش ایستاد رسید آنها به

 بودی گذاشته جا کفشی جا روی:  گفت و گرفت آرام طرف به را ای شده لول کاغذ و داد بیرون

 کاغذ امآر کردند می نگاه هم به خجالت با هم آمده در حدقه از چشمانی با هم دو هر زهره و آرام

 ادامه راهش به و نگذاشت باقی دیگری حرف یا تشکر برای فرصتی هم آرش و گرفت آرش از را

 شد رو به رو زهره برای خودش طراحی با و کرد باز را شده لول کاغذ و کرد بلند را سرش آرام داد

 گذشت آنها بر چه دانستند نمی آنها دوی هر داد زهره دست به را کاغذ متعجب قیافه همان با باز

 کرد؟ کار چی ؟ بود کی اون که بود این فکرشان در فقط

 مین واقعا آرش اما بیاورد در سوژه آرش برای تا نبود آنجا کسی حقوق های دانشجو از خوشبختانه

 . برد می سر به دیگری دنیای در هم او دیگری کس یا کرد را کار این خودش آیا که دانست

 کرد تشکر او از آرام زیبای طراحی بابت زهره کالس شدن تمام از عدب بودند گیج هنوز وزهره آرام

 . رساند خانه تا اورا و

 . بود پشیمان بود کرده که کاری از آرش

 میمتص وقتی و نه یا کنم تشکر او از آیا که بود سردرگم او بود نیامده هنوز آرش شد خانه وارد آرام

 بعد و بیارش نگفتم که من میشه پررو نه نه:  گفت می خود با دوباره گرفت می کردن تشکر به

 اهر از هم آرش و بود آمده بیرون گم سردر های فکر از کمی آشپزی طول در.  میشد پشیمان دوباره

 رد جلوی کالمی هیچ بدونه هم را آرش غذای داد قرار میز پشت را عزیزجون چید را میز بود رسیده

 بود میز کردن جمع مشغول آرام ناهار از بعد کرد ترک ار وآنجا زد در به ضربه چند گذاشت اتاقش

 الح در آرش کند کار چه باید دانست نمی آرام باز و شد آشپزخانه وارد غذایش سینی با آرش که

 چیزی:  گفت و برگشت او طرف به گذاشت باز رفتن از اورا آرام صدای ناگهان که بود گشتن باز

 ؟ شده

 ممنونم تون از صبح بابت راستش نه:  آرام _ _

 .  رفت اتاقش به و داد تکان را سرش پذیرفته را تشکرش اینکه ی نشانه به را سرش آرش
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 بحص بود کتاب آن از بیشتر خوشحالی این که بود دستش کتابی شد خانه وارد باخوشحالی آرام

 روی اسم به نگاهی هیجان با بود خریده برایش اش طراحی از دانی قدر بابت دانشگاه در زهره

 : کرد زمزمه خود با و انداخت کتاب جلد

 ارزش که پیداشد یکی باالخره خوب نویسنده برم قربونت.  قاضی فاطمه اثر( آفرینش صدف زن)

 کتاب خواندن برای ای تازه جان رفت حمام به اول بود زده هیجان خیلی کنه بیان و زن منزلت و

 اغب روی روبه که جایی همان دوباره رفت پذیرایی سالن به ناهار کردن درست ار بعد بود کرده پیدا

 رایب کرد باز که را کتاب شد کتاب خواندن به موفق باالخره کرد انتخاب را بود تر دنج همه از و بود

 . هستی گل.  کاشانه شمع زن.  است انسان آفرینش بخش زینت زن وجود)  بود نوشته مقدمه

:  گفت خود با آرام(  است قران کوثر و تاریخ درما رحمت آبشار. زندگی ساحل.  احساس چشمه

 . برم خودم قربون گفته صفت زن برای چقدر اینجا جالب چقدر وای

 نشانه را مهمش های قسمت هایی کاغذ با و شد کتاب خواندن مشغول ونیم ساعت یک حدود آرام

 داخل به و شد ننگرا کم کم شنید نمی آرام از صدایی اما زد می صدا اورا جون عزیز گذاشت می

 در سر عزیزجون رساند عزیزجون به را خودش و پرید جا از یکباره آرام زد صدا را او و رفت سالن

 کردی عمرم نصف ؟ بودی کجا:  گفت و کرد نگاه را آرام گم

 خوندم می کتاب داشتم خوام می معذرت:  آرام _ _

 روده کوچیکه روده کرده ونم محو غذات بوی بگم خواستم می نداره اشکالی:  عزیزجون _ _

 خورد رو بزرگه

 بخوریم ناهار بعد کنیم درست خوشمزه ساالد یه بریم پس بمیرم آخ:  آرام _ _

 آرام هم شدن ساالد کردن درست مشغول هم باهمدیگر و رفتند آشپزخانه به جون وعزیز آرام

 حرف و ها خنده یصدا رسید راه از هم آرش که داد می توضیح عزیزجون برای کتابش به راجع

 ونج عزیز به خواست می کرد عوض را لباسش اینکه از بعد و رفت اتاقش به شنید می را هایشان

 هب را آرش توجه خواند می را کتابش و بود نشسته آرام که قسمتی که بدهد سالم آشپزخانه در

 پایی سر را کتاب نام دید آنجا را کتاب یک و کاغذ تعدادی و رفت طرف آن به و کرد جلب خود

 وقتی اما آمد مسخره نظرش به برداشت را کتاب کرد تعجب کمی و انداخت باال را ابروانش خواند

 است کار در واحادیث آیه گوید می سخن مدرک و دلیل با نه دید زد ورق را کتاب از هایی برگه

 ینم اجازه خود هب حتی و بردارد را آن اجازه بی توانست نمی اما کند مطالعه را کتاب داشت دوست
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 بار شیطنت نگاه با آرام داد سالم و رفت آشپزخانه به شد منصرف فعال پس بگیرد آرام از را آن داد

 ! برات دارم بزنی حرف من به کنی نمی جرات دیگه:  گفت دل در آرش به مرموزی و

 از که بود 51ساعت حدود آرش. تدریس آرش نه داشت کالس آرام نه بود شنبه پنج روز صبح

 به ار نظرش مورد کتاب و رفت کتاب بزرگ فروشگاه یک به کند تهیه را کتاب تا رفت بیرون خانه

 هب شد جلب بود شده نوشته کتاب ابتدای در که صفاتی به اش توجه آرام مثل هم او آورد دست

 و بود شده کتاب خواندن محو ساعتها آرام مثل هم او کند مطالعه بیشتری آرامش در تا رفت خانه

 . رفت می فرو فکر در و کرد می تعجب مطلبی باهر

 این از مسائلی و خدا به زیاد کرد می زندگی اش پدری خانه در که موقعی تا که بود پسری آرش

 توجه مسائل این به خوبی به عزیزجون آنکه با نبود بلد خواندن نماز یعنی داد نمی اهمیتی قبیل

 . بود گفته دروغ هبار این در جون عزیز به آرش اما داشت

 نوعی هب را آرش که بود داشته قصد او چون نبود پدرش جز دلیلی زنها به نسبت بدش دیدگاه حتی

 او از آرش پدر غلط های گفته این و نباشد زلیل زن و نشود زنها خام خودش مثل تا بیاورد بار مرد

 .  بود ساخته عادی غیر چیز

 یک برای بود زده لک آرام دل بود کرده تر زیبا را زیبا اغب برف و بود رسیده راه از هم ماه بهمن

 . کرد می نگاه باغ به پنجره پشت از همش حسابی بازی برف

 گرفت را حسین امیر ی شماره و برداشت را تلفنش دید می را آرام حسرت که حالی در هم آرش

 کرد ازمون یادی ما قرفی شده چی آشنا امسال دوست پارسال سهیل ستاره به به:  حسین امیر _ _

 ! اینجا بیا شو بلند!  سالم:  آرش _ _

 ؟ آره ؟ شده تنگ برام دلت شده چی:  امیرحسین _ _

 ؟ نگفتی نگی وقت یه خواد می بازی برف دلش معشوقت بزن حرف کم:  ارش_ _

 اومدم رفیق میگن تو به. بست در چاکرشم:  امیرحسین _ _

 و بلند کت یک با رسید باالخره و کرد حرکت جون عزیز خانه طرف به خوشحالی با حسین امیر

 اما شد خوشحال او دیدن از پنجره پشت از آرام شد باغ وارد سفید گردن شال ویک رنگ مشکی

 ات بود گرفته نظر زیر را آرام آراش بیاید داخل به حسین امیر تا ایستاد پنجره پشت همانطور
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 از کمی دید را آرام عادی برخورد وقتی و دهد گزارش حسین امیر برای بعدا را العملش عکس

 .کرد هدایت داخل به را حسین امیر و رفت در طرف به شد شرمنده بود کرده او ی درباره که فکری

 عرض و رفت عزیزجون اتاق به حسین دادامیر سالم او به گرمی به و شد ورودی سالن وارد آرام

 هگرو یه تو آرام و من بازی برف یاید نمی شما عزیزجون:  گفت عزیزجون به شوخی به و کرد ادب

 خوشحالی و خنده با چون بود گرفته جدی عزیزجون را امیر شوخی گویا گروه تویه هم آرش و شما

 . کرد می لج بیشتر او شدند می مانع آرام و آرش چه هر کرد قبول را امیر درخواست

 پوش سفید را جا همه برف رفتند اغب طرف به هم با همگی و پوشید گرمی لباس هیجان به آرام

 هگول عزیزجون برای آرش بودند گروه دریک جون عزیز و آرش امیرحسین ی گفته طبق بود کرده

 لرزاند نمی را کدام هیچ تن زمستان سرمای گرفت می نشونه عزیزجون و کرد می درست برفی

 . بودند بازی گرم همه

: تگف حسین امیر به بازی از بعد خاطر همین به شتدا خبر آرام به حسین امیر عالقه از عزیزجون

 ینا دانشگاه و من به کمک و آشپزی شده زندگیش کن شاد و دختر این دل و بیا تونستی وقت هر

 . ممنونم ازت اومدی امروز اینکه از داره نگه زنده شو جوونی شوق و شور باید جوونیه دختر

 هیچ بود گرفته هم را آرام مجوز دیگر حاال بود آمده وجد به عزیزجون ی گفته از که حسین امیر

 : گفت جون عزیز به که شود خشک مجوز این مهر نگذاشت

 بیرون ببرمش شام امشب دین می اجازه پس

 بعد بشه منعقد حرفم ذاشتی می:  گفت و خندید عزیزجون

 اطرخ به آرام اما داد اجازه هم عزیزجون و رفت حسین امیر به یواشکی ای غره چشم آرش

 معشوقش برای او برد رستوران به را او باالخره حسین امیر اما بود مخالف عزیزجون کارهای

 رشآ بود تر راحت حسین امیر اما کشید می خجالت کمی آرام بود گرفته نظر در ای ویژه رستوران

 گونهچ باید کرده تغییر وضع که حاال که بود گیر در خودش دربا مدتی و بود کرده تمام را کتاب هم

 و امش از بعد حسین امیر و آرام بود پدرش مقصر هم فقط و کرده اشتباه کرد می احساس او باشد

 روز آن باالخره.  کرد تشکر او از شب آن و روز آن خاطر به آرام و برگشتند خانه به گردش کمی

 .  شد تمام زیبایی به آرام برای هم

 آرش ی گفته این نداره سوالی کسی:  تگف دانشجوها به رو درسش شدن تمام از بعد آرش

 می خود با بود شده گرد چشمانشان و باز دهانشان داشتهمه همراه به را ها دانشجو ی همه تعجب
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 غرور همان با هم آرش و پرسید سوالی و زد دریا به را دلش دختری ؟ شده چش استاد گفتند

 از عدب رفت بیرون کالس از ندارد الیسو کسی که کرد پیدا اطمینان اینکه از بعد و داد را جوابش

 آرام و بود گرفته ای تازه تصمیم آرش دیگر بود آرش زبانها نقل آنروز از شد منفجر کالس او رفتن

 تمام را کتابش هم آرام بود سنگین سر آرام با باز آرش اما کرد می احساس را تغییرات این هم

 هوای و حال آنروز.  بگیرد آرش از هارا زن حق مناسب شرایط یک در تا بود درصدد و بود کرده

 در آرش بود باز هم اتاقش درب و خواند می نماز اتاقش در آرام ناهار از بعد بود خانه در دیگری

 شد خیره آرام خواندن نماز به ناگاه که بود آشپزخانه به غذایش سینی بردن حال

 ؟ شده چیزی:  گفت آرش به نمازش شدن تمام از بعد

 قبال بود عجیب هنوز آرام برای و رفت و داد تکان منفی ی نشانه به را سرش و زد ندیپوزخ آرش

 خواندن نماز شاید که بود زده حدس فقط آرام رفت می و زد نمی حرفی باز اما بود آمده پیش هم

 . داند نمی را

 این ماه اسفند تا باید وای:  گفت درماندگی با و انداخت میزش روی های کتاب به نگاهی بعد و

 . بخونم رو همه

 نبرد خودش با کتابی رود می شهرستان به وقتی خواست می چون نداشت ای چاره آرام اما

 بیدار وقت دیر تا ها شب خاطر همین به گرفت می او از را خواندن سرعت کمی عزیزجون کارهای

 از زود هم ها بحص و خوابید نمی وقت دیر تا شبها که ای هفته طول در خواند می درس و ماند می

 کرد یم نگاه تخته به وقتی هم کالس سر و بگیرد درد چشمانش بود شده باعث میشد بیدار خواب

 اما کترد بریم باهم تا بیا بود گفته او به بارها زهره نیست قبل مثل چشمانش سو کرد می احساس

 وقتی که یجور بود کرده اش کالفه حسابی چشمانش درد شب یک رفت می طفره آرام بار هر

 را آنها و بست می را چشمانش درد شدت از داد می انجام را جون عزیز کارهای وقتی که جوری

 ینمب می روزه چند آرام:  پرسید او از ناراحتی با بود برده پی آرام کسالت به عزیزجون داد می فشار

 کنه می اذیتت چشمات ؟ شده چیزی.  داری کسالت

 خستگیه خاطر به نیست چیزی:  گفت و زد لبخندی عزیزجون روی به آرام

 چهره با باشد دخترش گویا بود آرام ناراحت عزیزجون.  کنه می درد خیلی ببینم:  عزیزجون _ _

 ددر این برای ای چاره یه قدیمیا ما:  گفت و کرد فکر ای لحظه بعد و کرد می نگاه او به نگران ای
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 ومکش تو منم بود موثر هم خیلی اتفاقا یدکش می سرمه چشماش به بیامرزم خدا مادر داشتیم

 بره بین از دردش شاهلل ان تا بزن بیا هم تو دارم سرمه

 خیلی کالس فرداهم آخه بره رنگش مشکله بکشم سرمه اگه اما نگرانید که ممنون:  آرام _ _

 دارم مهمی

 می چطوری درد باچشم فردا گی نمی وقت اون. میره بشوری که صابون با نترس:  عزیزجون _ _

 بیارش هست رنگ خاکستری سنگیه چیز یه کشوم تو از برو برو.  باشی داشته تمرکز خوای

 ظرافت با عزیزجون.  آورد عزیزجون کشوه از را سرمه باشد نداشته ای چاره اینکه مثل آرام

 خوردی اینقدر هم مسکن قرص گفت می و کشید می سرمه آرام آهویی چشمان دو هر به خاصی

 با نعزیزجو بعد و شد تموم بفرمایید.  باال میندازی قرص هی شکالته مگه رفته گود تچشما زیر

 نیافریده که چیزهایی چه خداوند ماشاهلل:  گفت و رفت اش صدقه قربان آرام دیدن

 گویا دید درآیینه را چشمانش وقتی رفت اتاقش به خواب برای و کرد تشکر عزیزجون از آرام

 . بود شده چندان دو چشمانش زیبایی بود آمده خوشش هم خودش

 برایش سرمه واقعا پس شده کمتر خیلی چشمانش درد کرد احساس شد بلند خواب از 0 ساعت

 شدت اب رفت نمی اصال سرمه رنگ اما شست را صورتش صابون با و رفت دستشویی به بود موثر

 بود لگ گفت می خود با بود افتاده گریه به رفت نمی سرمه همچنان باز اما شست بیشتری توان و

 حرف خود اب عصبانیت با دانشگاه برم باید امروز کنم کار چه حاال بدبختی. شد آراسته نیز سبزه به

 در خودش به گم در سر سوخت می صابون کف خاطر به چشمانش.  کرد می خوری خود و زد می

 ویر بر را دستش ترس از شد ضلهر جلویش آرش که رفت بیرون دستشویی از و کرد نگاه آیینه

 آرش چشمان با چشمانش کوتاهی ی لحظه برای زد می نفس نفس و بود گذاشته اش سینه

 را خودش سری گرفتو آنها جلوی هم را دستش و گرفت او از را چشمانش زود خیلی و کرد تالقی

 شآر چشمان از آرام زیبای آهویی چشمان اما ترسید او چرا که بود متعجب آرش رساند اتاقش به

 نمک گناه خواستم نمی لعنتی:  کرد می گریه اتاق در آرام بود کرده خود محصور اورا گویا نماند دور

 کرد باز را اتاقش در ها دزد مثل بود کرده گناه و بود برده چشمانش با را آرش دل که سود چه اما

 کارهایش به تا رفت عزیزجون اتاق به راحت خیال با نبود آرش انداخت نگاهی اطراف و دور به

 کند سوال هم چشمانش ی درباره و برسد

 کنی می گریه چرا شده چی:  گفت و شد نگران دید که را آرام گریان ی چهره عزیزجون
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 ؟ کنم کار چی نمیره سرمه رنگ دارم کالس امروز من عزیزجون:  گفت ماندگی در با آرام

 بشورش بچه پودر با نداره گریه:  عزیزجون _ _

 باشه پودرش که بوده کجا مون بچه آخه:  آرام _ _

 زدم زیادی کنم فکر بمونه اینقدر دیگه دونستم نمی من خب:  عزیزجون _ _

 کنه می درد چشمات حاال:  گفت و گرفت اش خنده آرام العمل خاطرعکس به عزیزجون

 شده کمتر دردش نه:  آرام _ _

 آرام به دلش در او انداخت پایین را سرش ممکن حد تا آرام دوباره و شد اتاق وارد و زد در آرش

 به رو خنده با آرش. گرفتم وجدان عذاب آرش:  گفت آرش روبه عزیزجون گرفت اش خنده

 ؟ کردین کار چی مگه ؟ چی برای:  گفت عزیزجون

 سرمه براش گفت تامل کمی با بعد و بشه ناراحت آرام امروز شدم باعث من:  عزیزجون_ _

 خوت با هم آرام میری داری زحمت بی. ره نمی رنگشون حاال اما بشه خوب چشماش درد کشیدم

 کنه باید کار چی ببین کن سوال خونه دارو از برو و ببر

 مثل آرش جلوی بود مجبور چون بود ناراحت باز آرام کرد موافقت دید که را آرام گریان چهره آرش

 برود راه کورها

 گریه شد که تم صبحانه شو آماده برو:  عزیزجون _ _

 گرفت جای آرش ماشین عقب صندلی برروی آرام باالخره کردو عبور سختی به آرش کنار از آرام

 و شد پیاده داروخانه یک جلوی آرش زدند نمی حرفی داروخانه به رسیدن تا بود کرده قفل ذهنش

 ای چاره شاید شد خوشحال آرام گشت باز ماشین داخل به بسته یک همراه کوتاهی مدت از بعد

 دارین ای چاره بدن جواب تا خندیدن بیشتر کنیم کار چه پرسیدم:  گفت آرش اما باشد شده یداپ

 بزنی عینک اینکه جز

 و ردک باز را بسته آرام داد آرام به را بسته برگردد اینکه بدونه آرش گرفت خود به گریه حالت آرام

 بودهک چشمش زیر خورده کتک حتما این گن نمی.  بزنم دودی عینک کالس سر باید یعنی گفت

 هبار این در اینکه جز نداری ای چاره نکن گریه حاال:  گفت و گرفت اش خنده آرام توصیف از آرش

 بگی دروغی یه
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 شم می پیاده اینجا من ببخشید:  گفت آرام که بودند دانشگاه نزدیک زد چشمان به را عینک آرام

 کرد نتحسی را او دلش در و فهمید خوب را آرام منظور آرش

 دید را او زهره بیرون محوطه در رفت پیاده دانشگاه تا آرام

 ریدهخ برات حسیتن امیر آقا شده چی دانشگاه میای دودی عینک با.! الیزابت خانم به به:  زهره_ _

 داشتی و ذوقش

 ! دیوونه گی می چی:  آرام _ _

 . برد ای گوشه اورا و

 کالس سر بیام جوری چه شدم بدبخت زهره:  آرام_ _

 هم خجالت شعور بی ؟ آره زدت استاد نکنه ؟ شده چی مگه:  پرسید و شد برابر دو زهره تعجب

 ؟ نکشیده

 هسرم شعور بی:  گفت و کشید بلندی هیم زهره برداشت را عینکش آرام بعد و بابا نه:  آرام _ _

 ؟ کردی بق چرا چیه ؟ نکشیدی خجالت ؟ زدی

 میارن در حرف برام پسرا مخصوصا ها بچه کالس سر بیام جوری چه من بگو: آرام _ _

 منم بوده جوشکاری خونمون دیروز بگو فهمیدم آها آها...... روزی چند بگو بهشون خب:  زهره _ _

 میزنه چشمامو نور حاال کردم نگاه ها جرقه اون به

 دارشتی کار چی جوشکار با تو گن نمی خوبه حالت:  آرام_ _

 کالس سر رفتن ها بچه بریم بیا.  ممیدون چه من اِ:  زهره _ _

 : پرسید آرام از استاد که زده عینک کالس سر آرام چرا که بودند متعجب کالس سر ها بچه همه

 ؟ افتاده اتفاقی صادقی خانم

 مشکل یه نیست چیزی استاد نه نه:  گفت ومن من و اضطراب با آرام شدند دستپاچه وزهره آرام

 یشهم خوب دیگه روز دو تا کوچیکه

 نیست که جدی:  استاد _ _
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 استاد نه:  آرام _ _

 آرام و پرسیدند آرام بودنداز رفته ها پسر که کالس از بعد ها دختر همه یافت نجات مهلکه از آرام

 .  کرد متحیر را همه و داشت بر را عینکش نیاید پیش ظنی سوء اینکه برای

 در را آرام کمتر که بود مراقب کامال آرش بود باقی آرام چشمان به سرمه اثر که روزی دو آن در

 دومین این خندید می و کرد می فکر آرام آنروز رفتارهای و کارها به اش همه و دهد قرار تنگنا

 خود به توانست نمی آرش دیگر حاال بود کرده خود محصور را آرش آرام چشمان که بود باری

 زیرا کند فراموش اورا تا کرد می سعی اما بود شده مند عالقه آرام به ناخواه خواه بگوید دروغ

 . اش صمیمی دوست به نسبت هم آن نبود خونش در ناجوانمردی

 رس بر آرام کرد می توجه او خواندن نماز به آرش اتفاقی خیلی باز که خواند می نماز اتاقش در آرام

 . بگیرد را آرش مچ داشت قصد و شد متوجه نماز

 فتنر قصد شده تمام نمازش فهمیدآرام که وقتی وآرش گفت را نمازش سالم زودتر قبل به نسبت

 . آرش آقا ببخشید:  گفت آرام که کرد

 ندبل سجاده روی از بود کرده ها فرشته همچون اورا که رنگش سفید نماز چادر با آرام ایستاد آرش

 مارند جسارت قصد آرش آقا ببخشید:  گفت و انداخت پایین را سرش و رفت آرش طرف به و شد

 ازنم به خونم می نماز وقتی بینم می که مدتیه:  گفت ومن منِ با باالخره. بگم چطور راستش

 نمیشم ناراحت من بگید بهم نماز در اشکالی اگه میکنید نگاه من خوندن

 هخون می نماز طور چه جوون یه ببینم نزدیک از خواستم بود جالب برام اشکالی چه نه:  آرش _ _

 ؟ خونی می نماز چی برای ؟ بدونم رو خوندنت نماز دلیل خواستم می راستش.

 تغییری اینکه بدونه نبود بلد خواندن نماز آرش بود درآمده درست حدسش رفت فرو فکر در آرام

 تو اتاق تو بریم نداره اشکالی اگه:  گفت آرش که بزند حرفی خواست می کند ایجاد خود در

 صندلی روی بر چادر همان با و کرد جمع را نمازش جا کرد دعوت داخل به را او آرام کنیم صحبت

 قدر این که بود آمده آرش سر بر چه مدت این در بود شده گیج کمی او نشست تحریر میز

 که است مدتی و شده خوب رفتارش اینقدر چرا که دانست نمی حتی بود شده عوض رفتارش

 نماز : گفت مهربانی ی قیافه با نگینیس عین در و آمد بیرون افکارش از زد نمی طعنه او به دیگر

 از ترس یا بهشت طمع به رو نماز ها بعضی کنیم تشکر خدا از تونیم می ما که کالمیه بهترین

 می نماز عبادت برای خدا شایستگی خاطر به علی حضرت که صورتی در خونند می جهنم عذاب
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 حق یدیمم بهش ما که استخوانی لمقاب در سگ یه وقتی.  ببخشید البته میزنم مثالی براتون خوند

 ما گها میکنه حمله اون به بشه خانه وارد ای بیگانه یا دزدی اگه و جنبونه می دم میکند شناسی

 ورتص به که گذاری سپاس ی روحیه از و باشیم تفاوت بی خدا نعمت همه این به نسبت ها انسان

 قبول ور تشکر لزوم اصل ما وقتی نیستیم سگ از کمتر شناسی قدر در آیا باشیم بهره بی نمازه

 . باشه دستور طبق باید هم اون چگونگی پس کردیم

 داد نوازش را آرش جان و روح آرام ی کننده قانع دلیل

 ؟ خوند نماز باید چطوری:  آرش _ _

 تونم می بخواید وقت هر. میدم یاد بهتون بدونید وقابل من اگه البته:  آرام _ _

 نیست مشکلی االن پس گفت خوشحالی با آرش

 برای گرفتن وضو داد یاد آرش به را مردانه صورت به هم آن گرفتن وضو آرام شروع اولین برای

 . کرد می نشاط و شادابی احساس بار اولین برای بود غریبی چیز آرش

 خواند می نماز هم آرش دیگر حاال دهد آموزش کامل را آرش بود توانسته آرام هفته دو طول در

 نشد متوجه که بود کتاب در غرق آنچنان او خورد زنگ تلفن بود مطالعه مشغول تاقشا در آرش

 داد جواب را تلفن و شد بلند تحریرش میز پشت از آرام

 بفرمایید ؟ بله:  آرام _ _

 ؟ ست خونه آرش ؟ هستی کی دیگه تو:  _ _

 ؟ شما ببخشید:  داد را مرد پاسخ تعجب با آرام

 آرش بده و تلفن نداره ربطی تو به:  _ _

 برد آرش اتاق به را تلفن و ادب بی چه:  گفت خود با شد ناراحت او گزنده لحن از آرام چقدر

 ؟ بفرمایید اَلو: آرش _ _

 تلفن پشت میگیره قیافه من برا چه:  منصور _ _

 یدخوب.  خطی پشت شما نفهمیدم ببخشید ؟ شمایید بابا:  گفت و شد خوشحال ای لحظه آرش

 ؟ وبهخ ؟مامان
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 شما های پرسی احوال به:  منصور _ _

 جاک از و شمارتون من رفتید وصدا سر بی شما باشید نداشته خودی بی انتظار من از:  آرش _ _

 اوردم می گیر

 ؟ خوبه جون عزیز حال:  منصور _ _

 الحمداهلل:  آرش _ _

 یگوش که ؟ کیه دختره این خودت با میکنی کار چی تو.  میزنه حرف هم علما مثل چه:  منصور _ _

 یه نم کنی کاری بشمری غنیمت و وقت نیستیم ما نکنه بشی زنا خام وقت یه نکنه برداشت رو

 هان یکن نگاشون که آدمن زنا مگه بپری دخترا با که برسی اینجا به که کشیدم زحمت برات عمر

 ایدب هان نکردم خراب من رو تون مردونگی ی وجه ببینم زدید زنگ شما اینکه مثل بابا:  آرش _ _

 زن شما مثل هم آینده در و کنم نمی فکر شما مثل من اشتباهید در سخت برسونم عرضتون به

 زنا نه ضعیفید خودتون شما زنا تقصیر بزارمش فردا پس فردا که شم نمی زلیل

 هوبخ شده داشته بر راهتون سر از که هم تون زندگی مانع مهمترین ندارید دقی هیچ دیگه معلومه

 .... نه دیگه

 ردخو می تکان اش بینی های پره و بود افتاده هس هس به کرد می ادا را جمالت عصبانیت با آرش

 کن صحبت درست پدرت با بکش خجالت:  منصور _ _

 و کردید رفتار درست جون عزیز با شما که وقتی اما کنم می صحبت درست باشه:  آرش _ _

 االن نه اوردید جا به رو تون فرزندی وظایف

 فکری بی ی خانواده همچین چرا که بود عصبانی خودش در هم آرش و کرد قطع را تلفن منصور

 ژهر اتاق در عصبانیت با بود کرده گیر در را ذهنش پدرش گویا اما رفت کتاب سراغ به دوباره دارد

 در مآرا رفت نبیرو اتاق از کند کنترل را خودش نتوانست باز اما بود معلومی نا افکار ودر رفت می

 ودر رفت بیرون سالن از و پوشید را کتش بود خواب هم جون عزیز بود مطالعه مشغول اتاقش

 برای و رفت آشپزخانه به مطالعه از بعد آرام شد کردن فکر و زدن قدم مشغول زمستان سرمای

 می دمق باغ در که است وقت خیلی که افتاد آرش فکر به ای لحظه برای و کرد آماده چیزی شام

 کرد صدا را آرام اتاقش از جون عزیز زند
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 شد اتاق وارد لبخند با آرام

 داشتین کاری بامن جانم:  آرام _ _

 یک از بگی میشه دیدم باغ تو رو آرش شدم بیدار خواب از وقتی از برم قربونت آره:  عزیزجون_ _

 من با داخل بیاد بگی شبه بری میشه اصال. جوریه یه حالتش میره راه هم جوری یه باغ تو رفته

 بزنه حرف

 میرم آالن عزیزجون باشه:  داد تکان را سرش آرام

 به و پوشی گرمی لباس کرد می نگاه کرد می ترک را اتاق که را آرام نگران ای چهره با عزیزجون

 دید آرش به را آرام شدن نزدیک شیشه پشت از عزیزجون رفت حیاط داخل

 صحبت باهش برید میشه اگه گه می تونه نگران جون عزیز شدم مزاحمتون ببخشید:  آرام_ _

 کنید

 بهش چی برم:  گفت و داد تکان را سرش و دوخت آرام به را اش خسته و ناراحت چهره آرش

 گمب بهش فکرش بی های بچه ی درباره تونم می چی اصال بدونه بخواد اون که نیست حرفی بگم

 بدونه من کنین درک رو عزیزجون نگرانی:  گفت آرام باز کرد درک خوبی به را آرش درون غم آرام

 برگردم تونم نمی جواب

 میام خودم دیگه دیقه چند باشه:  آرش _ _

 سر بر آرام!  آرام:  گفت ای خسته صدای با آرش. رفت خانه طرف به و کرد ترک را آرش آرام

 بله:  گفت و برگشت طرفش به بود نزده صدا را کوچکش اسم آرش حال به تا ایستاد جایش

 ونمد نمی کردم صحبت پدرم با که وجدانییه عذاب خاطر به ناراحتیم بیشتر راستش:  آرش _ _

 ؟ راهیم دو چه سر من نظرتو به.  دارم و بودن راهی دو سر حس همش اما چرا

 کردید گیر عشق راهیه دو سر:  آرام_ _

 !! ؟ ؟ عشق:  پرسید باتعجب آرش

 چون میبخشید اونارو دارید وجدان عذاب وقتی شما مادرتون و پدر به عشق بله:  ارام _ _

 ادرم و پدر اگه اگه حتی باشه یادتون کردن کاری همچین یه چون بخشید نمی هم دارید دوسشون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

43 

 

 وناحترامش اگه واجبه احترامشون و هستن شما مادر و پدر هنوز اونا باشید داشته هم کاری جنایت

 خوایدب که نیستید حَکم یا دادگاه قاضی شما پس کنه می ایعض رو شما حق خدا کنید ضایع رو

 خدا ی عهده به بذارید رو محاکمه بدید انجام رو تون فرزندی وظیفه شما کنید محاکمه اونارو

 هم را راهش ودیگر شد آرام او های حرف با بود آرام های کردن نصیحت طور این عاشق آرش

 با عزیزجون شد عزیزجون اتاق وارد خندان ای باچهره رشوآ رفتند خانه به آرام همراه کرد پیدا

 راحت خیالش کرد نمی پیچ سوال را آرش تا باز اما شد راحت خیالش کمی حال آن در آرش دیدن

 . کرد صدا شام برای را آنها هم آرام پیچاند خودمان قول به ماهرانه خیلی را او آرش نمیشد

 آرش خورد می شام وآرام عزیزجون با بود کرده یرتغی ها زن به نسبت دیدش آرش که مدتی از

 قبل از و بود شده هم دار جریحه آرش پیانو هنری ذوق بود شده آرام های پخت دست عاشق

 از که نبودند آدمی کدام هر اما بود شده بهتر قبل از آرش و آرام ی رابطه زد می پیانو بیشتر

 از و بود داری تو آدم چون میکرد رفتار همحتاطان حسین امیر جلوی هم آرش کنند عبور حدشان

 بود داده دختری به دل بار اولین برای هم آرش و کرد می خودداری بکشد حاشیه به را او که حرفی

 . میشد کامل و کرد می پیدا دیگری وجود او با که

 انداخت در به را کلید عجله با ارام لرزاند می را بدن تنو زمستانی هوای هنوز بود ماه اسفند دوم

 خانه در هیچکس اما شد خانه وارد دوید خانه طرف به عجله با که بود سردش انقدر شد حیاط وارد

 جون عزیز برای شاید که بود افتاده جانش به نگرانی نبود دراتاقش هم جون عزیز حتی نبود

 آرام

 ار سالن یچراغها بیرون رفت نمیشه که سرد هوای این توی اما بخورن هوایی بیرون رفتن حتما

 هشوک را ارام نواخت می را مبارک تولدت اهنگ که پیانو نوای و مبارک تولدت صدای کرد روشن که

 همه برد میهمانی سالن داخل به اورا و گرفت را دستش زهره که بود گمی در سر در هنوز بود کرده

 داشتن حضور جشن در

 ؟؟؟ لدمهتو امروز میدونستید کجا از شما خبره چه اینجا:  آرام_ _

 ی ارهق کشف هم فهمیدنش البته فهمیدیم کجا از نیست مهم این:  گفت و امد پیش حسین امیر

 کردن کمک خانم زهره نبود امریکا

 کند فوت را اش سالگی 21 شمع او تا شدند ارامجمع دور همه
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 نره یادت ارزو: زهره _ _

 از را کیک خاصش شیطونی با ریعس امیر کرد فوت را وشمع خواست خدا از دل در را ارزویش ارام

 کشید ارام جلوی

 کیکه خوردنه وقته حاال: امیر _ _

 کنه تیکه کیکو خودش بذارید حسین امیر اقا:  زهره _ _

 ارام به ار زیبایی دستبند حسین امیر شد که ها کادو نوبت میخندید و بود جمع گر نظاره فقط ارش

 همان هم جون عزیز بود اورده هدیه اهویی مانچش با زیبا تابلوی یک برایش زهره داد هدیه

 خندیدن بلند دو هر دیدند انرا ارش و زهره وقتی که داد هدیه را دردسر پر ی سرمه

 رو هدیه بهترین تو عزیزجون!  ؟ میخندین چرا:  گفت و کرد نگاه انها به تعجب با هم حسین امیر

 نشو ناراحت هیچ دادی بهش

 نوبت نگفت کسی را ارام چشم جریان و خندیدن فقط اما دیدنخن هم وعزیزجون ارام اینبار

 رشا بابت از من گفت ارام روبه بعد و نداری سلیقه که تو:  گفت حسین امیر شد که ارش کادوی

 خورده یه چون نگرفته برات ای هدیه اون میکنم خواهی عذر

 هنگا گذاشت تمام هنیم را حسین امیر های حرف زیبا اهنگ نواختن و میز پشت بانشستنش ارش

 سیک اولین اهنگ شدن تمام از بعد نمیزد حرفی هیچکس که میشد نواخته عاشقانه و زیبا چنان

 بش ان کرد تشکر همه از خوشحالی تشکرو از شار سر لبخندی با و بود ارام کرد تشویق را او که

 و میهمانان رفت از دبع بود کرده برگزار دیگران حضور با را تولدش ارام که بود شبی اولین تولد

 شد اتاق وارد بااجازه و زد در به ضربه چند رفت ارش اتاق به ارام جون عزیز خوابیدن

 ؟؟؟ شده چیزی:  ارش _ _

 میخوام عذر ازتون بود زهره تقصیر که امشب شلوغی بابت ارش اقا:  آرام_ _

 مادو ؟؟ بودم ناراحت یمهمون تو من اوال ؟ میکنی قطار چیه حرفا این ببینم کن صبر:  آرش _ _

 رفتم تو لطف به که بودم نرفته ها مهمونی این از بود وقت خیلی

 میشنوم هست حرفی بازم اگه

 هست هم دیگه چیز یه راستش.  دارید لطف شما ممنون خیلی:  آرام _ _
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 : چیه اون:  ارش _ _

 میگیرم جون عزیز بابت که حقوقی راستش:  آرام _ _

 ؟؟ کمه:  ارش_ _

 نمک زندگی اینجا وجدان عذاب بدونه بتونم اینکه برای زیاده هم خیلی.  وجه هیچ به نه نه:  راما_ _

 و جا چون کافیه دانشجو منه برای تومن 211 کنید کثر حقوقم از تومن 211 ماه این میخوام ازتون

 شماست با خوراکم خوردو مکانو

 نیست برگشت قابل اصال مورد این در: آرش_ _

 مونم نمی اینجا روزم یه نکنید کم ازش اگه میکنم خواهش ارش اقا:  ارام_ _

 میکنی نگام طوری اون چرا چیه.  نمیشه بستیم داد قرار ما که گفتم: ارش_ _

  کرد راضی اش خواسته به را او باالخره تا بود شده خیره ارش به عصبانیت با انقدر ارام

 بود دهکنن خسته اما بود شده کوتاه اینکه با نزمستا روزهای بود رفته سر حسابی اش حوصله ارام

 به و بود رفته سالن از ای گوشه به کند پر را روزش تمام که نبود ای اندازه ان تا خواندن درس

 وارد عجله با اورد اشتیاق رابه او اش گوشی صدای باالخره میکرد نگاه حیاط زمستانی منظره

 داد را تلفن جواب و شد اتاقش

 ؟؟ کجایی دختر المس:  امیر _ _

 دادم جواب زود که من چیه منظورت سالم:  آرام _ _

 ؟؟ نمیدی جواب و اس ام اس چرا نمیگم زنگو بابا نه:  امیر _ _

 . بفرمایید حاال ببخشید اه:  آرام _ _

 بیرون بریم شو اماده ک امیر_ _

 ؟ کجا:  آرام _ _

 میفهمی بعدا شو اماده تو:  امیر _ _

 برگردیم زود باید اما شهبا:  آرام _ _
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 خدافظ باش نداشته کار کاراش این به شما امیر_ _

 زیاد امیر ی منتظره غیر کارهای از ارام شد قطع تماس باشد ارام جواب منتظر اینکه بدونه و

 داد می خبر هم ارش به باید او میگرفت قرار شده انجام عمل در همیشه چون امد نمی خوشش

 رفت اتاقش به پس

 ؟ بفرمایید:  آرش _ _

 بیرون بریم میاد گفت و زد زنگ حسین امیر شدم مزاحم ببخشید:  آرام _ _

 ؟؟ خب: آرش _ _

 کنید صحبت باهاش میشه اگه نکرد قبول اما گردیم بر زود که بگم بهش خواستم: آرام _ _

 بری کجا خوای می دقیقا حسین امیر با: آرش _ _

 دونم نمی: آرام _ _

 میکنم صحبت باهاش باشه: آرش _ _

 دیدن با رفت در جلوی و پوشید را کتش ارام همراه هم ارش بود ارام منتظر در جلوی حسین امیر

 باز ارام برای را جلو در و داد سالم انها دوی هر به و شد پیاده ماشین از حسین امیر امرام و ارش

 اخالق بد ارش جلوی هم ان داد قرار شده انجام عمل در را ارام امیر باز و بنشیند تا کرد

 ! کردی پیشرفت شااهلل ما ماشاهلل:  آرش_ _

 ننویس من پیشرفت پای خودتو حسودی جون اقا:  امیر_ _

 دیپوزخن وبعد میکنی معذب اینقد رو چاره بی دختر این که این به کنم حسودی چی به:  ارش _ _

 نماند دور امیر چشم از که زد

 چی ودتخ ببینم اصال یا کنم نگاه ارام به خدمتکار چشم به خوای ینم که تو ؟ چی یعنی:  امیر _ _

 ....... نکنه

 نمونید وبیرون شام شب میخوام معذرت اقا:  آرش _ _

 ...... می ما همیشه چرا:  امیر _ _
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 نمونی بیرون شام که بخورید حوله حله جان امیر:  آرش _ _

 میارمش باشه:  امیر _ _

 بگذره خوش:  ارش _ _

 تو قربان:  امیر _ _

 عدب بودکه حسی ترین عجبیب اما بود چه داشت دلش در که حسی دانست نمی ارش انها رفتن با

 کرد باز ارام برای را در حسین امیر وقتی مخصوصا کرد پیدا انها رفتن از

 ندک خرید عید برای تا بود برده تهران پاساژهای ترین قیمت گران به را ارام حسین امیر اینبار

 رنظ:  میگفت چون میکرد نگاه حسین امیر همسر چشم به فروشنده شدند می که مغازه هر اردو

 نبود الزم بود شده انجام عمل در حسین امیر کنار در بودن با کال ارام خانم عالیه همسرتون

 میکرد را کار همان وجودش کند کاری خودش

  بردب خود با ارام تا گرفت شام برایشان امیر خرید از بعد و

 داشت پیش در را کننده خسته های روز همان از هم باز و بود مانده عید به ای هفته 2 هنوز

 خرهباال تا امد و رفت رژه سالن در انقدر کند تعریف برایش تا نبود بیدار همیشه که هم عزیزجون

 برد پی ارام حس به ارش

 ؟ رفته سر ت حوصله:  آرش _ _

 ؟؟ نمیکنه کار تلوزیون این ارش اقا.  بله:  آرام _ _

 سالمه اتفاقا چرا: آرش_ _

 میده نشون برفک ولی:  آرام_ _

 خورده تکون انتنش البد:  ارش _ _

 بندازم نگاهی یه رم می ممنون خیلی:  آرام_ _

 ستنی تو کار بوم پشت باال بری تونی نمی که. ت ؟؟ کجا:  گفت و رفت فرو فکر در ای لحظه ارش

 نه یا خوبه بگو من به باز بذار هم رو پنجره تلوزیون جلو بشین تو

 بودم خونمون مرد مدتی یه بلدم خودم بشم شما کار مزاحم خوام نمی اخه آرام_ _
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 گفتم بهت که کاری اون برو تو.  خونم مرد من اینجا دوما نیست خونتون جا این اوال: آرش_ _

 بده انجام

 اخالق بد چه:  گفت دردلش آرام

 بود خوشحال میکرد پر را اش خالی های فرصت خانه ان در تلوزیون خرهباال اینکه از اما

 میکرد خراب را کار کند برخورد بهتر ارام با خواست می موقع هر ارش

 رفت برق که بود شب نیمه 5 ساعت میکرد تماشا تلوزیون وقت دیر تا ارام که بود شبی اولین

 حاال هم ان مطلق تاریکی از کشید خفیفی جیغ ارام برق رفتن با بود گرفته فرا را جا همه ضلمات

 برای ترسش تمام بود نیاورده هم را اش گوشی ترشید می شدت به بود بیدار خودش فقط که

 دکن جدا دیوار از را اش تکیه و کند باز را چشمانش میکرد تالش که بار هر بود اتاقش به رفتن

 مدره افکار گرفت خواهد انرا جای یدیگر چیز هر باشد خالی پشتش وقتی کرد می حس شد نمی

 ناولی با کرد فرض را اتاقش راه بسته چشمان با و داد صلوات لب زیر بود بریده را امانش برهم و

 کنار اواژور شد بلند خواب از ارش گلدان افتادن با انداخت عسلی میز روی از را گلدان حرکتش

 کبارهی که میکرد حرکت جلوتر دستانش افتاد هرا به ارام باز بود رفته برق اما کرد روشن را تختش

 ینبارا و رفت باال قلبش تپش است دیوار از نرم نیست دیوار که خورده ی چیز به دستش کرد حس

 ویجل بار چند گوشی نور با و گرفت ارام دهان جلوی را دستش سریع ارش که کشید بلندی جیغ

 نوع از هم ان است انسان یک او که کرد حاصل اطمینان باالخره ارام دادتا حرکت ارام چشمان

 ارش

 میری راه و بستی چشماتو چرا:  آرش_ _

:  گفت و انداخت پایین را سرش باشرمندگی و شد بلند نهادش از اه امد باال نفسش تا ارام

 میرفت برق باید امشب چرا نمیدونم کردم بیدار هم رو شما ببخشید

 میری راه خواب تو کردم فکر میرفتی راه بسته چشمای با چرا نگفتی:  آرش_ _

 چیز اینکه برای رفت برق هویی یه چون فقط نیستم گردان سر روح وقت هیچ من ابدا: آرام_ _

 بستم چشمامو نبینم تاریکی تو خاصی

 جنه:  خاص چیز از منظورت:  گفت کردو کوتاهی خنده آرش

 حرفه این گفتن وقت االن ارش اقا:  آرام_ _
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 خورن تکون ببینم کن صبر ولی نداره چیزا این از امنه اینجا راحت خیالت گفت و خندید ارش باز

 طرف میاداین داره خونه اشپز تو چیه اون

 ان روی را سرش و چسبید سفت را بازویش دید نمی را ارش اینکه با ترس از اختیار بی ارام

 ارام ارش ی خنده با دش پشیمان خود گفته از ارش که بود گرفته را بازویش سفت انچنان گذاشت

 بود کرده سکوت و کرد رها را ارش دست سریع

 خوابیدی می زودتر کنی راه به زا رو ما بمونی بیدار موقع این تا اینکه جای به دختر:  آرش _ _

 کنه نمی فرار که تلوزیون

 نداره تکرار فیلمش اما کنه نمی فرار درسته:  آرام_ _

 بخوابم سالن تو بیام تا ترسی می اگه یجواب حاضر جای به حاال:  ارش _ _

 کردم تون زده خواب ببخشید شدم شرمندتون هم اینجاش تا نه نه:  ارام_ _

 ابدبخو حسابی و درست شب بودان نتوانسته ارام گویا اما همینطور هم ارش و رفت اتاقش به ارام

 بود شده هم بهتر ارام از اوضاعش گویا ارش ولی

 اومده استاد دیگه شو بلند ارام ارام:  زهره _ _

 خواب برا میرم می دارم کن ولم زهره اخ:  آرام _ _

 یگهد شو بلند بزنه تو حاضری که شو بلند نرسیده اسمت به تا خوابیدن وقته چه الن:  زهره _ _

 صادقی خانم: استاد _ _

 رد ارام از اییصد چون اما حاضره استاد گفت زهره بار هر و کرد تکرار هم سر پشت بار چند استاد

 انمخ:  گفت عصبانی بلندو صدای با و امد ها دانشجو میان به و شد بلند جایش از استاد نیامد

 میز روی از را سرش باشند کرده وصل او به ولتی 5111 برق انگار ارام خوابیدنه وقته چه صادقی

 دیر تا دیشب داستا میخوام معذرت:  گفت و دوخت استاد به را اش شده سرخ چشمان و برداشت

 بودم بیدار وقت

 بیرون نداره خوابیدن حق من کالس تو کسی اینجا بیرون بفرمایید:  استاد _ _
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 سکال از وقتی رفت بیرون ندانستو جایز را کالس در ماندن ارام که بود بلند چنان استاد صدای

 کرد می بنگ بنگ گوشش در استاد صدای هنوز و بود داده تکیه دیوار به هدف بی امد بیرون

 ؟ وایسادی اینجا چرا:  آرش _ _

 بیرون انداختنم کالس از:  گفت و انداخت پایین را سرش خجالت با ارام

 کنی گریه خاطرش به که داره ارزش اینقدر یعنی:  گفت شدو تر دقیق چشمانش به ارش

 ان کالسش در ارش رفتن با حرفش بقیه و.............. فقط نخیر:  گفت و گرفت جبهه سریع ارام

 اب استاد اما باشد داشته حضور کالس سر ارام دهد اجازه تا کند صحبت استادش با تا ماند تمام

 رس خوابیدن برای بگید صادقی خانم به:  گفت بشنود هم ارام که بلندتا صدای با و عصبانیت

 بخوابه خوب کارا این عوض کنه توجیه و کارش نکنه واسطه رو کسی کالس

 سکوت در بعد و امد بیرون کالس از و کنارگذاشت را خواهش دیگر فهمید را قضیه یوقت هم ارش

 انداخت ارام پای تا سر نگاهی

 بیا دنبالم.  بعیده تو از خوابی می هم کالس سر دیگه حاال: آرش _ _

 ددی کار دفتر یک در را خودش شد متوجه تا افتاد راه ارش دنبال خسته مطیع ی برده مثل هم ارام

 داری کالس استاد این با ساعت 1 این بعد: آرش _ _

 داد تکان منفی ی نشانه به را سرش ارام

 ارک مرکزی ساختمون االن من خونه ببرتت بیاد حسین امیر بزنم زنگ تا اینجا بمون: آرش _ _

 باشی راحت میکنم قفل درو بیرون از اصال نرو جایی و باش همینجا دارم

 نیست حسین امیر به الزم میگردم بر خودم ارش اقا:  آرام_ _

 یه ریب اتوبوس با کنم ولت نمیبینم صالح بینم می تو از من که اشفتگی وضع این با: آرش_ _

 کنیم ت پیدا میخوایم کجا از نیست معلوم ببره خوابت اتوبوس تو دفعه

 شچیزی همه انداخت اتاقش به خریدارانه نگاهی ارام رفت بیرون کارش دفتر از ارش وقتی

 دانشگاه علمی هیئت نوع از هم ان بود دانشگاه استاد یک مناسب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

51 

 

 از بعد رفت ب خوا به زود خیلی و گذاشت میز روی را سرش همانطور نشست ارش میز پشت

 برگشتند اتاقش به حسین امیر همرا ارش ای دقیقه11

 برده خوابش که بازم بود شده سرخ چشماش خستگی فرط از بود خسته خیلی: آرش_ _

 بدن هنمیش بیدار ظهر تا خوابیده این که طوری این خونه تاببرمش کنی بیدارش کاش ای: امیر_ _

 گیره می هم درد

 یچیز یه بریم بیا اینجایی تا میگیره درد سر بشه بیدار دوباره اگه. فعال کن ولش:  آرش_ _

 بخوریم

 واهلل داره عجبی چکه نمی دستت از اب که تو ام پایه:  امیر_ _

 معنایی تمام به پررو یه واقع:  آرش_ _

 می تعریف هم را دانشجویی دوران خاطرات هم با میزدند قدم دانشگاه محوطه در که همانطور

 نشستند محوطه اهنی صندلی روی اخر در کردند

 ؟؟ نداشتی کار تو راستی: آرش _ _

 زدی زنگ برام ونبیر بیام دادگاه از خواستم تا داشتم دادگاه تو کوچیک کار نه:  امیر_ _

 زحمت ندازمت می تو به زنم می زنگ هی ببخشید:  آرش _ _

 رفیق زحمتا این از باشه تا امیر _ _

 دوی هر به سالمی شد اضافه انها جمع به هم زهره که بودند هایشان صحبت مشغول ارش و امیر

 گفت و داد اناه

 که هایی جزوه اینا ارش اقا ادد ادامه و گرفت ارش جلوی را های برگه شدم مزاحمتون ببخشید

 ارام دپرسی سوالی با بعد و ارام به بدینش لطفا هارو مهم زدم عالمت براش کتابم تو گفته استاد

 ؟؟؟ خونه رفت

 برده خوابش من اتاق تو نه:  آرش_ _

 نگاه ان اسم به وقتی خورد زنگ اش گوشی بالفاصله و نزد حرف لحظه یک تعجب قرط از زهره

 است زاده حالل چقدرم گفت انها دوی هر به رو کرد
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 زندانی چی. تو کجایی الو:  زهره _ _

 خندیدن انها سه هر

 بزنگم استاد به خوام نمی کن کمکم خواهشا ؟ خندی می چرا:  آرام _ _

 خواب از گمونم ارش اقا گفت خنده با ارش به رو و کرد قطع را تماس.  فعال باشه:  زهره _ _

 2 بگید بهش هم حتما کنید خداحافظی هم ارام از میرم من تون اجازه با پاشدن شون زمستانی

 شد دور انها هردوی از بعد و خوابیده ساعت

 اش اهویی چشمان بود نشسته میهمان صندلی روی ارام رفتند اتاق طرف به حسین امیر و ارش

 رسید می نظر به صبح از تر حال سر ولی بود کرده پف

 خوابی می که کالسم سر نمونه یدانشجو به به:  امیر_ _

 می دانشجوییمون دوران ما آرش:  گفت داری کش حالت با امیر داد سالم حسین امیر به که ارام

 رسیدیم اینجا به که خوابیدیم

 تلوزیون مون دانشجویی دوران ما.  کنم عرض چه:  گفت خنده با انداختو باال را هایش شانه ارش

 بود رومح مون به چی همه دیدم نمی هم

 خندیدن هم با هردو که

 از انها هردوی به توجه بدونه و کرد سردی و خشک تشکر ارش از شد بلند صندلی روی از ارام

 رفت بیرون اتاق از و شد رد وسطشان

 محوطه در رساند ارام به زودتر را خودش امیر اما بودند کرده کپ ای لحظه برای انها دوی هر

 امیر ات شد منتظر گردد بر انکه بدونه و ایستاد جایش سر امیر گفتن ارام ارام صدای با دانشگاه

 شود نزدیکش

 ؟ عصبانی اینقد چرا شد چی:  امیر _ _

 ......... دماغ گنده استاد اون با که صبحم از اون نزنین طعنه اینقد میکنم خواهش:  ارام_ _

 دشاستا نداشت را تظارشان اصال انداخت پایین را سرش شدو ساکت فقط دید چه نفهمید اصال

 زدیکن پنهانی خشمی با اما ریلکس همانطور نگزید هم ککش پرو انقدر هم استاد باشد محوطه در
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 پرسی احوال و سالم استاد با شد دار خبر جریان از تازه هم حسین امیر شد حسین وامیر ارام

 خانم به به:  گفت پوزخندی با ارام روبه و نداد امیر به را دیگری حرف اجازه استاد که کرد گرمی

 که هایی شجودان بخوابین بهتر تونستین و بوده ثمر مسمر کالس از کردنتون بیرون میبینم صادقی

 حرف میان به حسین امیر زدند تاسف با توام پوزخندی تمسخر نشانه به فقط بودند استاد همراه

 خرتمس به عادت بودین تر ادب با ترو اخالق با قدیما خالقی استاد ببخشید:  گفت و امد استاد

 همراه و گرفت را ارام دست بهد استاد به را گیری جبهه اجازه اینکه بدنه و نداشتین دیگران

 که او بلند های گریه همراه به ارام و بود خودش ای لحظه از بعد کشید ماشین طرف به خودش

 بود استاد بازی لج و لج و تمسخر از ناشی

 کنی گریه پیزوری اون خاطر به رهندا ارزش ارام: امیر_ _

 بی های فحش به کرد شروع بعد و.  ندارم نصیحت حوصله اصال نگو هیچی:  گفت گریه با ارام

 ته و سر

 ......آر.  بیشعور برق اداره.  لعنتی تلوزیون

 چیزی اخریش از اما بود شده روشن امیر برای خوابی بی عامل ای اندازه تا خورد را ارش اسم

 رساند خانه به ارش گفته طبق را ارام فقط نپرسید هم چیزی نفهمیدو

 ار عزمش ارام کردند تعطیل را دانشگاه دانشجوها که عید به بود مانده هفته یک بود عید نزدیک

 هپرد که شد قرار ارش و جون عزیز توافق با باالخره کند تکانی خانه را خانه ان تا بود کرده جمع

 یدبیا انها کمک به هم خانم شمسی شد قرار و کنند گیری گرد ندوبشور را پذیرایی سالن های

 گیری گرد را اتاقشان دو هر ارام و ارش اول بود خانه ان قدیم خدمتکاران از یکی خانم شمسی

 کردند تمییز را جون عزیز اتاق دیگر باهم بعد و کردند

 ردهک تمییز خانم شمسی و مارا قبال را اشپزخانه رسید هم ورودی سالن کردن تمیز روز باالخره

 رشا بشورند را ان باید که رسیدند توافق به همگی که بود کثیف انقدر ورودی سالن فرش بودند

 دامم و زد می بال بال دست با ارش جلوی همش ارام که میکرد تایید را قالیشویی یک قرار داشت

 : گفت عصبانیت با و کرد قطع را تلفن ارش باالخره تا خوام نمی خوام نمی بگو میگفت

 خودتو کردی کش زجر تو گی می چی

 زدید زنگ هماهنگی بدونه چرا:  آرام _ _
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 بگیرم اجازه ازشما باید نبود حواسم خانم ببخشید: ارش_ _

 شلوغه سرشون ها قالیشویی سال وقت این داد ادامه دلخوری با نبود این منظورم:  آرام _ _

 ینهب می اسیب فرش طوری این میکنند خشک دستگاه با و نمیشورن تمییز و فرش زمستونه

 راحت خیالمون و میشوریم خودومون

 ؟! راحت اره:  گفت حالت همان با دوباره هم ارش که گفت دار کش چنان را راحتش

 خانم نداریم هم شوری فرش وسیله نشستم فرش حاال تا من بچه: آرش_ _

 نیستید لدب اگه تازه نیست چیزی که تاید و فرچه و یپالستیک پارو یه نکنید بهونه رو اینا:  آرام_ _

 بدم یادتون تونم می

 . کند کم را ارام روی خواست می اما بود نشده راضی ارش

 ندارم کاری که من.  خانم میشینه لرزشم پای خوره می خربزه کی هر: آرش_ _

 مک زمستان سوز اما دبو افتابی دیگر های روز خالف بر روز ان رسید فرا شستن فرش روز باالخره

 و رفت فرش طرف به و کرد جمع سرش باالی ها شمالی ی شیوه به را اش روسری ارام بود نشده

 9 فرش اش دخترانه ظریف دستان با ارام بود ها موکت شستن حال در هم ارش کرد خیسش

 گفت می خود با دلش در میکرد نظاره را کارش زیر زیر هم ارش میشست را متری

 اما وعادی اروم بود تو مثل منم زندگی اول از کاش ای میکنم تجربه دارم و چیز همه تو وجود با

 بود امده در هم عادی حالت از پدرش رفتن با نداشت ارامی زندگی اصال ارام

 که نجو عزیز بود ایستاده ارام سر باالی سینه به دست و رساند اتمام به را ها موکت شستن ارش

 کن کمکش شده تموم کارت که تو جان ارش:  گفت و کرد باز را رهپنج بود شان گر نظاره

 بزنم اسیب فرش به ترسم می نیستم بلد من عزیزجون:  آرش_ _

 9 فرش بود که زحمتی هر با باالخره شد مشغول دوباره انداختو ارش به خشمی از پر نگاه ارام

 اب نیاورد کم ارش جلوی نکها برای اما نداشت رمق دستانش واقع کردن لول موقع شست را متری

 میداد ادامه سازی ضاهر به همچنان اما میزد زار خستگی فرط از ارام چهره کرد لول را ان زحمت

 هگرفت طرفش به را شلنگ تهدید نشانه به ارام اما داشت کمک قصد ارش فرش کردن لول موقع

 بود شده اب خیس دکن کمکش میخواست انکه خاطر به ارش هم اخر در و نشود نزدیک که بود
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 دبو شده تسلیم هم ارام داد تکیه دیوار به را فرش و نداد اجازه او به ارش فرش کردن بلند موقع

 بود نمانده برایش کمر چون

 اب آرش که رفت می میشست را پایش دستو ارش که شلنگی طرف به مندانه پیروز خیلی ارام

 ؟؟ نداریم هم با یحساب خورده یه ما:  گفت ارام به رو شیطانی لبخند

 ارجخ دسترسش از میکرد سعی ارام گرفت طرفش به را شلنگ بدهد فرصتی ارام به انکه بدونه

 هباالخر بود کرده پر را فضا انها دوی هر ی خنده جیغو صدای امد می جلوتر شلنگ با ارش اما شود

 حرصش ارش ازیب دیوونه از رساند خانه به را خودش و رفت ورودی در سمت به عجله با ارام

 مثل انها دوی هر غذا یک و حمام از بعد بود کرده خوش جا لبش بر جان نیمه لبخندی اما گرفت

 داشت عجیبی درد اش سینه قفسه اما کرد خشک را موهایش ارام بردند پناه رختخواب به مرده

 کی دبو بدتر انها همه از دستانش درد میکرد هم حرارت احساس کمی نداشت تعریفی هم نفسش

 امده سراغش به بیشتر درد بود شب نیمه نیم و2 ساعت بست را چشمانش خوردو مسکن قرص

 یلیخ جان کم های ضربه اما زد ضربه اش سینه قفسه به باری چند نشست شدو بلند تخت از بود

 از گرفت دست در را لیوان تا اما بخورد اب تا رساند خانه اشپز به را خودش تاب بی و خسته

 رونبی اتاق از و شد بیدار خواب از باوحشت بود خسته اینکه با ارش شد تکه چند و تاداف دستش

 بود ارام کرد جمع را نگاهش سریع اما شد اشپزخانه وارد دید روشن را اشپزخانه چراغ امد

 نمی ارام اما زد ضربه چند بود ریخته برش رو دو اشفته بلندش موهای نبود سرش روسری

 با کرد پیدا را اش روسری و رفت ارام اتاق به ارش امد نمی باال نفسش بزند حرفی توانست

 مالیمی گره انداختو سرش روی را اش روسری دید که را ارام نزار حال شد اشپزخانه وارد دمپایی

 هارا خورده شیشه بود افتاده دلش در کمی وجدان عذاب اما شده چه دانست نمی هنوز زد ان به

 کرد نزدیک ارام کبود لبهای به ار ابی لیوان کردو جمع

 ارش رساند تختش روی بر و اتاقش تا ارا او گرفتو را ارام های شانه درنگ بی نداشت خوبی حال

 بهتر کند استراحت نیست چیزی که داد اطمینان هم را عزیزجون زد زنگ اورژانس به دلهره با

 میشود

 اما رفت خواب به ارام باالخره امپول تزریق و سرم کردن وصل از بعد بود ترسیده هم خودش اما

 در مرطوب دستگاه صبح تا بود کرده پینهاد دکتر میسوخت تب در گفتو می هذیان خواب در همش

 بیاید پایین تبش تا کنند تیمار را او و باشد روشن اتاقش
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 کرد می کنترل را تبش و نشست ارام کنار استمال از پز ظرف یک با دکتر رفتن از بعد ارش

 که بود نیم و1 ساعت حدود بود کننده محصور بود خواب که هم زمانی حتی ارام اهویی مانچش

 ربد میشد شنیده مسجد گلدسته از اذان صدای بود تری عمیق خواب در و بود امده پایین تبش

 با که بود صبح 55 ساعت برد خوابش سجاده ی نمازرو از بعد ایستاد نماز به و رابست ارام اتاق

 عزیزجون دهد انجام را جون عزیز های کار بود مجبور خودش را امروز شد بیدار جون یزعز صدای

 از بعد داد می هم را تاوانش باید پس بود ارش تقصیر نبود ای چاره اما بود معذب و دل دو کمی

 متما سرمش بود خواب رفت ارام اتاق به داد را اش صبحانه و برد دستشویی به را عزیزجون انکه

 و ردک کنسل را موکلش با قرار و امروزش کالس کشید بیرون دستش از را سرم نرمی به ودب شده

 برگشت اینکه از بعد بگیرد را ارام ها دارو تا رفت داروخانه به

 مقر بی همچنان اما داشت بهتری احساس بود داده تکیه تختش گاه تکیه به بود شده بیدار ارام

 اهنگ کرد می وصل چوب به را کتش که را ارش اش خسته یاهوی چشمان با میکرد درد بدنش بود

 و اخالق بد استاد این که دارد یاد به کمی اما فهمید نمی چیزی اصال دیشب بود درست میکرد

 کرده تیمارش صبح تا که بوده جدی

 نپشیمو.  بود طوری چه خربزه این طعم:  گفت و شد اتاقش وارد سرزنش با توام بالبخندی ارش

 ؟ نشدی

 لرزش پای شما خوردم من رو خربزه:  گفت انداختو ارش مردانه ی چهره به کوتاه نگاهی ارام

 نشستید

 امد خود به ارام حرف با که بود رفت فرو زیبایی فکر در ارام حرف وبا زد لبخندی ارش

 ....... عزیزجون:  آرام _ _

 کن استراحت فقط نباش نگران کردم کاراشو خودم:  ارش _ _

 تنتوانس که شود بلند جایش از خواست کشیدن دراز واسه اینجا نیمدم که من نمیشه:  آرام_ _

 بود

 مه دیگه کارت سر گردی می بر زودتر کنی استراحت وقتی.  میکنی لج اینقد چرا دختر: آرش_ _

 تحت روزارام 2 تا.......استغفراهلل وقت اون کرده باد دستاش هنوز.  بشنوم حرفی خوام نمی

 دیدار به اشفته چنان حسین امیر داد می انجام را عزیزجون کارهای خودش و بود ارش مراقبت
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. داشت بدی احساس دلش در کمی ارام به نسبت اشفتگی همه این از ارش که بود امده ارام

 را ارام دوباره اینکه از ارش کند حمام را عزیزجون بعد روز توانست و خوابید دستانش ورم باالخره

 که ودب برده ارام کردن تیمار از لذتی چنان اش خستگی تمام با شب ان بود خوشحال دمیدی پا سر

 و ها پرده بود راحت دیگر خانه بابت از ارام خیال اما بود نکردنی باور ای خلسه در روز چند تا

  انداختند کردندو وصل را دردسر پر فرش

 تمیز انقدر کرد پهن و اورد را فرش استر روی از زحمت با ارش بود مانده عید پیان تا روز 2 فقط

:  فتگ و انداخت ارام به بعد فرشو به نگاهی ارش میداد نشون نو فرش مثل تمیزی از که بود شده

 هستی یکی درجه شور فرش اهلل باریک ولی شستی نمی تمیز که نبودم سرت باال من اگه

 بهتره خیلی که بشورم کوچولو موکت اینکه از:  گفت ادعا پر نگاهی با ارام

 از اما ودهب بزرگتر موکتا از اینکه با شستی تمیز خیلی نکنه درد دستت ارامم به به:  عزیزجون _ _

 شستی تر تمیز اونا

 وخونمون داره می بر نکن تعریف ازش اینقد باشه داشتیم جون عزیز: گفت دلخوری لحن با ارش

 بیایم و بریم چطور فردا از دونیم نمی دیگه شوری فرش کنه می

 کرد بوسش و گرفت محکم بود ایستاده کنارش که را ارش دستان و خندید عزیزجون

 نشاند عزیزجون سر بر ای بوسه و کاریه چه این جون عزیز:  آرش_ _

 بودند عزیز هم برای که بودند دو همین سپهری ی خانواده از که بود مشخص کامال

 پدرش های تراشی کار با حسین امیر بود شده بهتر اش روحی اوضاع و حال بود وقتی چند آرش

 که کسی اینها از تر مهم کند خورد را اعصابش تا بود نزده زنگ اصال هم ارش پدر و بود سرگرم

 رسید می نظر به قبل از خوشحالتر بود گرفته جا قلبش در

 و بازی اتش وسایل همراه حسین امیر بود که کندنی جان هر به باالخره سوری چهارشنبه شب

 کند دور بدنش از را ارام ی وقته چند مریضی ی روحیه تا رفت عزیزجون خانه به مخصوص غذای

 زدیکن ارام به امیر که مواقعی بود رفته بیرون بدنش از ها وقت خیلی روحیه این نبود او به الزم اما

 به ار میدان و بست می رو از را شمشیر نوعی به یا کرد می شوخی و زد می حرف کمتر ارش بود

 نونمج اما دادند می قرار تاثیر تحت را خود لیلی یار متفاوت ای گونه به مجنون دو این داد می امیر

 زودی ان به توانست می باالخره نداشت عشقش ی ادامه به امیدی اصال چون بود ارش تر مظلوم
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 شوند ینم عاشق یا بود خواهد همیشگی ها مردادی اول عشق اما کند فراموش را اولش عشق هم

 است جنگل سلطان خصلت این کنند می فکر او به اخر تا که است نفر یک شوند می عاشق اگر یا

 با ختب باالخره اما برساند بری مسافر ترمینال تا را ارام حسین امیر ظهر از بعد فردا بود شده قرار

 ی حظهل تواند می اینکه از خوشحال ارش و شد پدرش به پابند حسین امیر و شد یار ارش

 کند راهی را او وخودش ببیند سیر دل را عشقش خداحافظی

 می دلداری برای ارام و کرد می گریه بسیار عزیزجون.  جون عزیز از ارام خداحافظیه ی لحظه

 گردم می بر دیگه روزه 0 برم همیشه برای نیست قرار که من:  گفت

 درست)؟؟ گردی می بر کجا دیگه روزه 0 گفتی چی االن تو ببینم کن صبر:  پرسید تعجب با ارش

 (نبود فکر بی هم ها اینقدر اما شد خوشحال اولش که بود

 تهران معلومه خوب:  آرام_ _

 ؟؟ دلیل چه به اونوقت:  ارش_ _

 و نگرفتید حقوقو جریان اینکه مثل کردم نصف نصف اینکه برای داره سوال ارش اقا:  آرام_ _

 بدم توضیح دوباره

 ارهاش بعد و میگرم یاد و مطلب تا صد من بدی توضیح من برای بار یه شما دهنکر الزم:  آرش_ _

 منتظرتم ماشین تو کن جمعش و بازار گریه این فقط:  گفت انداختو عزیزجون به ای

 صندلی روی بر ارام که زمانی از و سپرد خدا به را او و گرفت ارام.  ارام های حرف با عزیزجون

 که بودند وتسک در دو هر گرفت جای عقب

 ارش اقا:  آرام_ _

 ( داد جواب تومآنینه با و زیبا چنان) ؟ بله:  آرش _ _

 بگم چطوری دونم نمی راستش:  آرام _ _

 ! راحت خیلی:  آرش_ _

 فقط مکن تشکر کشیدین زحمت خیلی که اونشب زحمتای بابت خواستم می درسته بله:  آرام_ _

 وابیدنخ شدم باعث دوبار ببخشید بگم تونم می
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 کردم مریض رو تو که روزم اون کار بابت باید من نبود زحمتی:  گفت و کرد بلندی ی خنده ارش

 خواهر مثه هم تو نیست مهم اصال هم خوابیدن ی مسئله نشد فرصت اما کردم می خواهی عذر

 ام نداشته

 اهرخو جای را ارام یکدفعه چرا دانست نمی اصال شد تمام گران ارش برای حرف این گفتن

 گرفت جای مطلق سکوت در و نزد حرفی دیگر که بود پشیمان انقدر کرد فرض اش نداشته

 تعبیر این از کرده فرض خواهرش جای به حاالاورا دماغ گنده استاد که بود عجیب هم ارام برای

 گرفت جای لبش بر لبخندی او ارش

 هم مارا نرفت پایین اتوبوس زا نشد مطمئن جایش از که زمانی تا کرد اتوبوس سوار را ارام وقتی

 بود خوشحال کردو می نگاه میداد انجام برایش ارش که کارهایی به لبخند با مدام

 کرد حرکت اتوبوس تا بود ارام گر نظاره بیرون از ارش

 این دانست می بهتر ارام از ارش اما کردند پیدا هم از شدن جدا از بعد عجیبی غم انها هردوی

 بود نبرده پی ارش به اش عالقه به هنوز ارام اما است امار رفتن دلیل به حس

 را مادر محکم انچنان نیست وصف قابل که بود خوشحال انقدر وطنش و خانه به رسیدنش با

 هک مادری نبود ازمادر شدن جدا به حاضر که شد ریخته اشکی چشمش ی گوشه از. بود چسبیده

 بود کشیده دراز تخت روی حاال

 عید اول روز همیشه که چرا داد می همه به را تازه شروع یک نوید و رسید راه وزازنور عید باالخره

 هک تلفنی اولین کند می درگیر را همه روز این در عجیبی احساس است سال روز ترین شیرین

 ادرشم و ارام به بسیارش های شیطونی هیجانو با که بود حسین امیر شد زده ارام به تبریک برای

 رودب اتاقش به دادنش جواب برای شد مجبور ارام که بود ناشناسی تلفن ان از دبع گفت تبریک

 ندت قلبش ضربان گرفت اتش ارش گرم صدای شنیدن با بدنش تمام زد را اتصال ی دکمه وقتی

 جانب از تلفن که زمانی تا داشت نوسان صدایش کمی زدن حرف حین در زد می معمول حد از تر

 شدن تمام از بعد بود افتاده گیر ناگهانی وضعیت این در ارام بود شدهن داده جون عزیز به ارش

 شدببخ جان داغش صورت به بهاری صبح اول نسیم تا کرد باز را اتاقش ی پنجره تلفنی تماس

 از تر ارام کرد می حس ارش صدای باشنیدن من خدای شدم اینطوری دفه یه چرا من وای: آرام

 . دارد عالقه ارش به انستد نمی هم هنوز اما شده دیروزش
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 که یروز چند این خواست نمی دلش هم اصال و بود نگفته چیزی رفتنش قضیه از مادر به هنوز ارام

 ارش از و شد دار خبر ارش توسط ارام امدن زود قضیه از حسین امیر باشد کوتاه است مادر کنار

 حرفی اول از که هم ارش شدبا مادرش کنار تعطیالت پایان تا ارام که بدهد اجازه تا خواست

 ودب سخت برایش این و دید نمی را ارام عید پایان تا چون بود ناراحت باز اما کرد موافقت نداشت

 می انجا به تعطیالت برای روزی چند حسین امیر بود فهمیده انکه تر کننده ناراحت و تر سخت و

 رود

 یم انجام خودش را مادرش کارهای اینجاست که مدتی تا شد بلند باش بیدار زنگ صدای با صبح

 بود تر خرسند خیلی داد می انجام را کارهایش دخترش اینکه از هم نرگس داد

 نمی کردم می کاراتو که من دالزار میشه کهنه بازار به میاد که نو دیگه خوبه:  بزرگ مادر _ _

 میره خیابون سر اون تا ت ه خند صدای شده چی حاال خندیدی

 !!! چیه کهنه مایی سر تاج شما بزرگ رماد:  آرام _ _

 خوشحالم دلیل چه به من میدونی که شما مادر:  نرگس_ _

 با هم ارام و انداخت ارام به مرموز نگاهی و داره خوشحالی جای که اون البته بله:  مادربزرگ_ _

 زد لبخند رویش به تعجب

 انهابیاید ی هخان به میهمانی چه است قرار که بود نگفته ارام به بزرگ مادر

 اه حالت همان دوباره افتاد روز ان تلفن یاد به تا افتاد ارش یاد که بود مشغول خودش اتاق در ارام

 صدای با خودش با اما چیست برای ها حالت این که فهمید خوب خیلی ارام گرفت جای او در

 ماهه چند این ی تو نداره امکان اصال نمیشه نه کرد بلندتکرار

 همین به خودشه اره کرده حساب خودش خواهر منو اینکه خاطر به شایدم رسممیت ازش فقط

 ای دیگه چیزه نه خاطره

 شد اتاقش وارد بزرگ مادر که بود غرق خودش افکار در ارام رسیدند میهمانان باالخره

 کنم پذیرایی تونم نمی من اومده مهمون بپوش لباس مادر پاشو:  مادربزرگ _ _

 گلهای اب سفید رنگ به بلندی دامن و بود تنه باال تا که بنفش تونیک جون زعزی ی گفته به ارام

 از شد سالن وارد وقتی و شد خارج اتاق از بنفش روسری همراه به رنگ خوش خیلی بنفش ریز
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 میسال باشند حسین امیر ی خانواده میهمانان نمیشد باورش اصال اورد می در شاخ داشت تعجب

 نشست کنارمادرش پذیرایی از بعد و داد حسین امیر ی خانواده به اشفتگی و خجالت با توام

 ؟ خانم ارام خوبه شما حال خوب:  امیر پدر _ _

 خوبم ممنون خیلی: آرام _ _

 مارا که داشت نمی بر ارام از را نگاهش اصال و میکرد نگاه ارام به لبخند و ذوق با چنان امیر مادر

 کند انداز بر خوب را وسشعر خواست می گویا بود شده متوجه هم

 مادر کرد می بازی دستش انگشتان با و بود رفته فرو فکر در و بود پایین سرش همچنان ارام

 خواند فرا خانه اشپز به و اورد در بیرون فکر از را ارام بزرگ

 ؟ تو ای کرده بق اینقد چرا:  مادربزرگ _ _

 نکردم بق هم اصال!!من:  آرام_ _

 ببر وردار هارو چایی این بیا.  کردم بق من حتما پس معلومه اره:  مادربزرگ_ _

 هیجان پر صدایی با رفت اتاقش به و داد نجات جمع از را او ارام تلفن صدای چای بردن از بعد

 کرد پرسی احوال زهره با دلگیر اما خوشحال

 گذشته عید از روز 2 بزنی زنگ خوای می االن: آرام_ _

 ؟؟ خوبه مامانت خوبی خودت. بزنگم االن تا نتونستم نبودم یرانا میخوام معذرت:  زهره_ _

 داره سالم خوبه: آرام_ _

 تهران بیای زود نشی بلند دیونه ارام:  زهره_ _

 چی؟ برا وا:  آرام_ _

 زا ها کنه کشی ضعیف خواد می هی اونوقت برابرش در نده نشون ضعیف خودتو اینقد:  زهره_ _

 بود ماگفتن

 مبرس جون عزیز به برم خوام می بعدشم نیست کردی فکر تو که ادمی جور این هم اصال: آرام_ _
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 استاد بزنم زنگ خوای می.  دختر جات سر بشین شده تر عزیز مادرت از عزیزجون حاال:  زهره_ _

 ؟؟ بگیرم اجازه ازش

 کنم خوام می کار چی دونم می بهتر خودم نخیر:  آرام_ _

 به چشمم بمون اونجا روزی چند یه حداقل.  نشده تنگ برات دلم که من خوددانی:  زهره_ _

 نیفته بودنت کوزت ی قیافه ریختو

 ها داریم مهمون خانم شد تموم نصیحتاتون: آرام_ _

 باش خودت مراقب خدافظ مزاحمیم اینجا ما زده پر مهموناش برا دلش برو بابا باشه:  زهره_ _

 ( نزده پر هم اصال)

 نشست دلش در غم نبود مادرش پیش بیشتر که دیگر روز 1 ان اوری بایاد

 آرام

 دادم نمی امید خودی بی پیرزن اون به کاش ای میام زود که گفتم نمی کاش ای

 کرد خود های ریه وارد را ماه فروردین خنک هوای گشود را اتاقش ی پنجره

:  وگفت امد حرفهایش میان حسین امیر کرد می صحبت فردا رفتن به راجع مادرش با ارام

 بدم اطالعی یه گفتم دارم خبر ازش من که موضوعیه دیدم شدم مزاحمتون ببخشید

 مراحمی چیه مزاحم پسرم بگو:  نرگس_ _

 با من : گفت ارام روبه حسین امیر که بود خبرش منتظر و میکرد نگاه حسین امیر به همانطور ارام

 یباش مادرت پیش عید ن پایا تا کردم راضیش کردم صحبت ارش

 ؟ کردی صحبت ارش اقا با چرا ؟ چی: آرام_ _

 بعد و کنی صاف تو دلتنگی خوای می روزه 1 اونوقت ندیدی مادرتو ماهه چند اینکه برای: امیر_ _

 رفت حسین امیر دنبال به و شد جدا مادر از ارام کرد ترک را اتاق امیر

 کن صبر لحظه یه:آرام_ _

 برگشت ارام صدای طرف به حسین امیر
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 کنیم صحبت اتاق تو بیا:  آرام_ _

 صحبت راحتر ارام با توانست می او حاال کرده پیدا نابی فرصت چون شد خوشحال حسین امیر

 کند

 ارام ودب ایستاده پنجره کنار حسین امیر.  نداشت کار این به تمایل اصال ببندد دررا شد مجبور ارام

 گفتید؟؟ می من به نباید ماش:  گفت کارانه طلب حالت با و گرفت قرار رویش به رو

 همین هم خودش گفت می نکرد قبول زور به اون نیفتاده ؟؟اتفاقی شده چی مگه ارام: امیر_ _

 کردم راحتش من نداده مجال کاراش اما بزنه زنگ تو به که داشته قصدو

 کند می عجیب کارهای و است عجول اینقد چرا حسین امیر فهمید نمی اصال

 دادم امید پیرزن اون به من.  اخه بگم چی شما به من: آرام_ _

 ( باتحکم) مادرت یا مهمتره پیرزن: امیر _ _

 رعذ یک با و بگیرد تصمیم خود سر برایش امیر خواست نمی دلش اصال بود کرده سکوت ارام

 سکوت باز اما شکست را سکوت خواهی

 ؟ ارام:  امیر_ _

 دوخت او به را منتظرش چشمان و کرد بلند را سرش

 شدیم شما مزاحم ما که روزی چند این اما نه یا بزنم و حرف این درسته االن دونم نمی:  امیر_ _

 یگمم بت و دلیلش امروز اما شدی ما یهویی اومدن مبهوت گیجو االن تا دونم می داره دلیل یه فقط

 کنم خواستگاری مادرت از تورو تا اومدم داد ادامه و کرد کوتاه مکث یک

 دیگه میکنی شوخی ؟؟داری چی:  گفت و اندنم ساکت ارام

 میکشی زجر تنهایی داری تهران ی تو ببینم تونستم نمی میگم دارم جدی نه:  امیر _ _

 داره خوب خیلی زندگیم میکشم زجر دارم من گفته کی:  گفت و زد عصبانیت با توام ای خنده ارم

 مه مادرم به قضیه این به جعرا نکنه میکنم کار هم خوبی جای میگرم خوبی حقوق میره پیش

 گفتین چیزی
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 جواب داشت خبر مادرت بیایم میخواستیم که روزی همون از: داد جواب کوتاهی مکث با امیر

 کنم صحبت باهات اومدم حاال که تو جواب مونده فقط مثبته مادرت

 پوشاند دستانش با را صورتش ومبهوت گیج ارام

 امسال شد تویی در تو عید چه: ارام_ _

 اصال یکن فکر پیشنهادم به میخوام ازت فقط میکنی سختش چرا:  گفت و زد کوتاهی پوزخند امیر

 بدی من به خوای می جوابی چه باش هم مادرت فکر به اما اینجاییم روز خرین تا ما نکن عجله

 کرد ترک را بعداتاق و

 کرده گم سردر و گیج اورا حسین امیر انقدر بود مانده ارام جواب و عید پایان تا دیگر روز 1 فقط

 خواست می دلش ارام تلفن از بعد داد می تلفن پشت چطور را ارش جواب نفهمید حتی که بود

 صدا بی اما کرد گریه و بزند زجه

 باشند انجا در را پایانی روز1 تا بودند رفته روستا به باهم همگی

 که افتاد شیاد ارام کنند صحبت باهم بیشتر تا بودند رفته باغ به باهم تنهایی به ارام و حسین امیر

 ودب چه فراموشی اصال بود کرده فراموش اورا و بود سپرده خدا دست به را امیر که بود باغ همین در

 وزیر نمیکرد هم را فکرش کنی فراموشش ناراحتی با بخواهی که نداشت معنا گانه بچه عشق یک

 کند عملی انرا بخواهد و باشد داشته شسر در سرعت این به را بااو ازدواج خیال حسین امیر

 ؟ بگی چیزی خوای نمی خب: امیر _ _

 زوده برامون ازدواج و جوونیم خیلی ما دوی هر دادی قرار بدی شرایط تو و من دونی می: آرام_ _

 کنی می پافشاری مسئله این رو اینقد چرا تو دونم نمی

 هب جوونی تو خودت قول به تنهایی دشتدرن شهر تواون ببینم خوام نمی اینکه برای:  امیر_ _

 زندگی وخم چم من اما درست جوونم هم من کنم می پافشاری مسئله این روی که ه خاطر همین

 ونخودم سن از بیشتر چون مملکتیم این خوب وکیالی اما کمه سنمون درسته وارش من دستمه

 خواهش پس 22 نه کنی نگاه ساله 21 مرد یه چشم به باید منو الن تو رفتیم جلوتر و دونیم می

 کن خورد بر موضوع این با عاقالنه کنم می
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 میشد؟ چه عزیزجون داد می مثبت جواب امیر به اگر شد قرار بی دوباره ارام شد برده ارش اسم تا

 را وا امیر میشد چه مادرش مسئله بیاید کوتاه دیگری خانم با بود حاضر تنها دست دوباره ارش

 نهات نمیکردند ازدواج اگر باز هم ان که بود ارام نبودن تنها فقط ازدواج این نحس بود کرده دیوانه

 زا افتادند راه بزرگ مادر خانه طرف به و کردند تماشا باهم را بهار غروب بود کنارش امیر باز نبود

 مشسردرگ و مغموم قیافه کردتا می حرکت امیر از جلوتر ارام گذشتند می انگور باغهای ی باریکه

 امیر حرکت یک با که گذاشت نادرستی جای را پایش رفت می راه و بود فکر در که نبیندهمانطور ار

 شبدن شدن بالمس اما ترسید کوتاه ای لحظه برای ارام نیفتد ارام تا چسبید محکم را ارام کمر

 .کرد تشکری امیر از و برگرداند را تعادلش زود خیلی نداشت خوبی حس امیر توسط

  دادند ادامه شانراه به باز

 شانه روی پتویی که بود شده خیره بهاری سرد شب دران روستایشان ی ستاره پر اسمان به

 برگرداند را سرش قرارگرفت هایش

 شد مواجه امیر سوال پر ی چهره با و

 دیش خوب تازه تو نیستی خودت فکر به گم می دیدی.  گرم لباس بدونه سرما این توی:  امیر _ _

 بخوری سرما بارهدو خوای می

 خیره اسمان به باهم هردو حاال و نشست چوب ی کنده روی کنارش وامیر زد کوتاهی لبخند ارام

 کرد می فرمایی حکم انها بین که بود سکوت هم باز و بودند شده

 دونم نمی کناربکشم میخورم قسم داری عالقه دیگه کسی به اگر ؟ نکردی فکراتو هنوز:  امیر _ _

 کشم نمی عقب خورم می قسم اما میکنم صبر بگی تو وقت هر تا چیه برا دنتبو دودل این

 بدم جوابتو اونوقت بشه تموم دوم ترم میذاری:  آرام_ _

 ارهدوب دو هر دیگر و میکنم صبر من بخوای دیگه وقت تاهر:  گفت و انداخت او به گرمی نگاه امیر

 گرفتند پناه شب سیاهی در و سکوت در

 ش پدر و بود راننده حسین امیر شد تهران عازم حسین امیر خانواده همراه 52 روز فردای ارام

 بود نشسته کنارش
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 قیافه هب ایینه از گاهی گه هم امیر کرد می نگاه بیرون سبز نیمه مناظر به ازشیشه و بود ساکت ارام

 ینکها تا کرد می نگاه است مادرش وضعیت خاطر به بود معلوم که ارام اشکی گاهی و مغموم

 برد خوابش شدو خسته باالخره

 شده پیاده ماشین از استراحت برای پدرش.  مادرش.  برگشت ارام طرف به بااکراه حسین امیر

 بودند

 ارام.  ارام:  امیر_ _

 داد جواب امیر به و کرد باز را خوابش پراز سنگینو های پلک ارام

 بیرون بریم پاشو:  امیر_ _

 یم حرکت ارام دوش شا دو اینکه از امیر شد پیاده ماشین از و لیدما دستانش با را صورتش ارام

 بخور:  گفت و گرفت ارام طرف به را هندوانه از ریفی( امیر پدر احمد) بود خوشحال خیلی کرد

 بره در تنت از خستگی تا بخور دخترم

 امیر بود الود خواب هنوز ارام اهویی چشمان شد هندوانه خوردن مشغول و کرد تشکری ارام

 انچشم به کند بیدارش اینکه از قبل اما کرده بیدارش چرا که بود شده پشیمان انقدر حسین

 بود شده خیره خوابش در اهویی

 طعم است حاضر و دهد ادامه تواند نمی او بدونه زندگی به که کند اقرار توانست می حاال

 نه پدرش نه هنوز البته ندبچشا ارام به مشترک زندگی در او نچشانده او به پدرش که خوشبختی

 نداشتند خبر دوستش ی خانه در او کردن کار قضیه از مادرش

 زمین روی صندوق از را کوچکش چمدان رسیدند سر درد پراز و شلوغ تهران به ساعتی 1 از بعد

 خیلی اینجا تا:  گفت ارام که ببرد داخل تا انرا تا بزند را زنگ داشت قصد گذاشت در جلوی

 میبرمش خودم ممنونم یدکرد شرمندم

 ارام حاال و رفت کردو خداحافظی او از نکرد اصرا زیاد دید را ارام ملتمس ی چهره وقتی هم امیر

 می دلش بود ایستاده بزند را زنگ انکه بدونه ای دقیقه چند عزیزجون خانه بزرگ درب پشت

 امیر درخواست میشد خانه ان وارد همیشگی روال باهمان عید از قبل اتفاقات باهمان خواست

 بود داده تغییر را اش زندگی جریان حدودی تا حسین

 فشرد را زنگ
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 ؟؟ بله:  آرش_ _

 ارام منم:  آرام_ _

 برایش را در ارام صدای شنیدن از بعد کوتاه ای لحظه چند تا فقط امد سرش بر چه ندانست ارش

 کرد باز برایش را در امد خود به انکه از بعد بود نکرده باز

 میشد دار خبر دلش راز از نباید ارام داد می ارام به ای بهانه نباید او کرد سازی ظاهر حفظ خود در

 نداشت انتظاری هم ارام بیاورد را چمدانش تا نرفت در جلوی اصال کنی گم رد برای حتی

 ارش ها پله از ارام پای صدای شنیدن با رفت ها پله طرف به و برداشت را چمدان خستگی با ارام

 بی کرد مقاوت ارام چه هر رفت چمدان طرف به اینبار و داد سالم او به و کرد با را ورودی درب

 داد نمی بروز را اش خوشحالی ارام دیدن با ارش رساند اتاقش به برداشتو را چمدان بود فایده

 بود مغرور همانطور

 خوابیده:  گفت کردو اشاره جون عزیز اتاق به ارام

 در دو هر باشه برده خوابش زودی این به کنم نمی فک:  گفت و االانداختراب هایش شانه ارش

 مادر تویی ارامم:  زد صدا عزیزجون که بودند جون عزیز دار و گیر

 منم عزیزجون بله:  گفت و برگشت عزیزجون اتاق طرف به ارام

 هرو زیزجونع و ارام کرد باز ارام گرفتن اغوش در برای را دستانش ن عزیزجو در کردن باز با

 و بود گر نظاره هم ارش بودند گذاشته هم های شانه روی را هایشان سر بودند هم اغوش در تنگ

 بود کرده خوش جا لبش ی رو شیرین لبخندی اما کرد می حسودی ارام به

 گذاشتی تنها ها غریبه با منو چرا ؟ اومدی دیر انقد چرا:  عزیزجون_ _

 نبود خودم دست اصال شد حسین امیر یرتقص شرمنده برم قربونت:  آرام_ _

 صورت دستانش با ارام شد صورتش ی روانه عزیزجون چشمان گوشه از کوچکی اشک قطره

 نازکش دل تا کرد می خواهی عذر و بود شده خیره اشکش پر چشمان به و کرد راقاب جون عزیز

 رسیده پایان به ظاریانت چشم این حاال بود منتظرش بود ارام خوش دل زن پیر اورد دست به را

 بود

 میزنم حرف باهاتون کلی فردا بخوابید عزیزجون وقته دیر:  آرام_ _
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 دبو شده بارانی هم خودش حال گویا رفت بیرون اتاق از و کشید را پتویش بوسید را صورتش

 دلش چقدر که کرد احساس بود ایستاده ورودی سالن در که همانطور بود مشغول اتاقش در ارش

 صالا اما:  گفت دلش در و زد کوتاه لبخندی افتاد ارش به که چشمش بود شده تنگ خانه نای برای

 ( دروغگو)  بود نشده تنگ تو برای دلم

 با که شد خانم احترام و ارام تماشای مشغول و زد کنار را اتاق های پرده شدنش بیدار با

 ویلچر روی حیاط ی وشهگ در عزیزجئن دادند می جای باغچه در را گل های گلدان خوشحالی

 اقا حسن ساله 52 دختر سمیرا بود خوابیده خنده صدای این با که بود عجیب بود برده خوابش

 بود شده جور ارام با خوب خیلی

 ارش داد م سال و برد باال را دستش رسا صدایی با و دید را ارش پنجره پشت از فوری اقا حسن

 و شد رو روبه ارش چشمان با و کرد بلند را سرش تا امار داد را اقا حسن جواب و گشود را پنجره

 طرف به و رفت پایین ی طبقه به بود دلخور دستش از هنوز ارش دوخت باغچه به را نگاهش سرع

 برایش تا رفت خانه به هم ارام شد مشغول و رفت بود نکرده جمع هنوز ارام که ای صبحانه میز

 مشغول را خودش خاطر همین به امد خانه طرف هب ارام که فهمید زود خیلی ارش بریزد چای

 یختر می چای برایش که حرکاتش تمام به زیرکی زیر اما نکند نگاه ارام به زیاد تا کرد صبحانه

 رفت بیرون طرف به گذاشتو جلویش را چای میکرد نگاه

 کند خواهی عذر داشت انتظار گویا داد می قورت را لقمه عصبانیت با بازهم ارش که

 بگم باید دلخورید من از اگه:  گفت و برگشت طرفش به ایستادو اشپزخانه ورودی ستانها در

 گرفتید جانب به حق قیافه شما حاال که من نه بود شما از اشتباه

 و زد عصبانی روی از ای خنده فقط اما جاخورد ارام امیز تمسخر جواب از ای لحظه برای ارش

 زد داد سمیرا که رفت حیاط طرف به کند کشی منت نخواست دیگر هم ارام شد مشغول دوباره

 دریا بریم میای ارام

 شماری لحظه براش دیشبه از بریم اره:  گفت که شنید را ارام هیجان و شوق از پر صدای ارش

 کنم می

 اولین خواست می او بود گرفته را کارش جلوی چرا که بود ناراحت سمیرا دست از انقدر ارش

 نفهمید دیگر بود کرده خراب را کارش سمیرا اما دهد نشان ارام به را ریاد خودش که باشد نفری

 اینکه از خوشحال را خودش ظاهر به و رفت حیاط داخل به کرد رها را صبحانه و میز خورد می چه
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 راما که کردن می بازی شن که بود ساعتی نیم ارام و سمیرا داد نشان کند می کمک اقا حسن به

 موجهای و رفت جلوتر یواش یواش بود شده متالطم دریای به خیره و یدکش بازی شن از دست

 ستم انقدر خوردند می قلط پایش انگشتان ی ال البه ها شن کردند خیس را پایش ساحل کوتاه

 بود اب داخل کمرش تا چطور نفمید که بود شده دریا

 کند کم او از رویی و کند ادب حسابی را شق کله ارام تا رفت دریا طرف به ویال ورودی در از ارش

 ارام ارام:  رفت هوا به سمیرا جیغ ای لحظه برای که کرد می خوری خود راه توی همش

 و دوید ماسه روی سختی به نبود ارام کرد نگاه دریا به سمیرا متوحش صدای شنیدن با ارش

 و ارش العمل عکس و بود نکشیده عقب را او موج خوشبختانه انداخت اب داخل را خودش

 به زده رساندوحشت ساحل به را او و گرفت محکم را کوچکش کمر بود موقع به خیلی حضورش

 cpr بار چند با و رفت اش سینه ی قفسه طرف به دستش کرد می نگاه ارام شنی و خیس قیافه

 یباال که ارش رابه خیسش اهویی چشمان و اورد باال را اب ارام مصنوعی تنفس بدونه البته دادن

 چکید می ارام صورت روی ارش ازموهای اب های قطره انداخت بود ستهنش سرش

 خطرناکه گی نمی اب تو میری اطالع بدونه چرا ؟؟تو خوبه حالت:  آرش_ _

 کرد می سرزنش را او عصبانیت با بگذارد راحتش وضعیت ان در انکه جای به ارش باز

 رفت ارام طرف به پتو یک با و فرستاد نهخا به دعوا با را او و گرفت سمیرا از بشگونی خانم احترام

 تهدلشکس حسابی را ارام بودو کرده ترک را انها ارش انها رفتن از قبل برود خانه به کند کمکش تا

 بود چسبانده امپر بودو کرده کپ حسابی ارام ارش وحشی چشمان و ارش ترک با و بود کرده

 می نگاهی ارش و ارام برهم و درهم یافهق به عزیزجون گاهی گه خوردند سکوت در را شام سه هر

 بیاید بیرون الک از انها از یکی باالخره شاید تا انداخت

 تو ببری منو میشه ارام:  گفت کند عوض را دو ان هوای و حال انکه برای شام از بعد عزیزجون

 تو نیممیشی هی بعضیا لطف به اما شمال اومدیم مثال خونه این تو پوسیدم بخورم هوایی یه حیاط

 خونه

 قضیه باالخره که بود شده صحبت هم جون عزیز با و رفتند حیاط به عزیزجون همراه ارام

 که کرد می تعریف را قضیه این ناراحتی با انقدر گفت عزیزجون برای را امیر خواستگاری

 هزرنگ چی همه برای زرنگیه پسر اون:  گفت بعد اما کرد سرزنش را امیر ای لحظه برای عزیزجون
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 عزیزجون به چشمانش با ارام ارش امدن با بود جلوتر همیشه ارش از همین خاطر به اوله و

 روعش کی کالسات:  گفت ساختگی لحنی با هم عزیزجون کنیم تمام را ها صحبت این که فهماند

 ؟ میشه

 شدی ناقال عزیزجون کنی می عوض و بحث خوب:  آرش_ _

 از اه انداخت گوشی به نگاهی وقتی خورد زنگ رامی سوی از ارام تلفن ارش رسیدن محض به

 شد بلند نهادش

 کشت خودشو بده جواب: عزیزجون _ _

 هب کیست سوی از تلفن فهمید عزیزجون که بود شده خیره عزیزجون به ای درمانده حالت با ارام

 منک صبر تونم نمی ام لحضه یه میاد خوابم دیگه من بده تلفنشو جواب تو جان ارش:  گفت ارش

 شه خاله کشک اش: گفت و انداخت باال را هایش شانه دراورد را ارام حرص اینکه برای هم ارش

 درامد صدا به ارش گوشی بالفاصله شد قطع تا خورد زنگ انقدر تلفن

 ها نیست کن ول بودیم مرده شاید خوب اه:  آرش_ _

 حرفیه چه این نکنه خدا:  عزیزجون_ _

 دقیقه 1 از بعد کرد ترک را جمع کند صحبت او با کنایه و نیش با انکه برای زد را اتصال ی دکمه

 گرفت سمتش را گوشی امدو ارام طرف به ای

 گرفت سرجایش را گوشی کند صحبت توانست نمی ارام اینبار

 سالم: آرام_ _

 ؟ گیری نمی ما از سراغی گذره می خوش.  خانم سالم:  امیر_ _

 نکردم فرصت ببخشید: آرام_ _

 بودم شده نگران نبودید خونه اومدم:  امیر_ _

 شمال اومدیم روزه 2:  ارام_ _

 بدی ما به خبری خواد می شما:  امیر_ _
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 نکردم فرصت که گفتم:  آرام_ _

 بیاری تر محکم دلیل باید نیست پذیرفته:  امیر_ _

 خاطر ینهم به اومدم و رفتم مرگ دم تا امروز اخه:  گفت خاطر همین به بود کرده داغ که ارام

 میزدم زنگ نه اگر و نداشتم حوصله اصال نبود خوب حالم

 ارش اون پس ؟ ندیدی صدمه ؟ خوبه حالت ؟الن مرگ دم تا چی یعنی: نگرانگفت صدای با امیر

 کرده می کار چی

 یم عزیزجون حسین امیر:  گفت گذاشتو کنار را خجالت نداشت دادن توضیح حوصله اصال ارام

 کنیم صحبت بعدا میشه پیشش برم باید بخواب خواد

 همب حتما اونجا بیام شم بلند نزار باش خودت مراقب کردی نگران وخیلی من اما باشه:  امیر_ _

 بیار درم نگرانی از بزن زنگ

 خیره اش وسیاهی اسمان به بود ناراحت ارام با کردن صحبت در بودنش ازناموفق که همانطور

 بردارد میز روی از را کتابش ات شد محوطه وارد هم ارام که بود شده

 کنیم صحبت باهم میشه: آرش_ _

 رفتند دریا کنار به هم با شدو مجاب رادید ارش ازخواهش پر و درهم ی چهره وقتی ارام

 کردم می سرزنشت و میزدم حرف عصبانیت با نباید من ببخشید صبح امروز بابت:  آرش_ _

 (بود کرده امید نا را ارش که کرد بیان سرد را جمله این انقدر) نیست مهم:  آرام_ _

 اشیب دریا مراقب خیلی باید:  گفت جدی بسیار حالتی با و کرد صورتش پهنای مردانه لبخندی

 ................... اب تو بری دوباره خواد می دلت اگه هست هم خطرناک ارومه که همونطور دریا

 بودم اب تو فیکا ی اندازه به امروز خوام نمی دیگه نه:  آرام_ _

 را قدر این بریزه ترست تا اب تو برمت می صبح فردا:  داد ادامه و رفت بین از ارش جدی حالت

 نیست بد کنی می فکر که هم

 ردک می نگاه صدایشان و ها موج وبه بود ه کرد بغل را دستانش بود ترسیده اب از شدت به ارام اما

 کسی به من وجود خاطر به کنم می خواهش:  گفت دبو زده زل دریا به که همانطور داد می گوش و
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 روی از میکنم خواهش نیستم ناراحت اصال گرفتم قرار توش االن که چیزی از من نگید دروغ

 تاهیکو مکث بعداز و بفهمونم بهتون که بود خاطر این به هم دیروز کار اون نکنید لطف بهم ترحم

 باشید دجدی پرستار یه دنبال تونستید اگه درضمن:  گفت

 خاطر به من ؟ چی برای جدید پرستار ؟ چی:  گفت و کشید درهم را هایش ابرو تعجب با ارش

 ناراحتی برای دلیلی دیگه خوام می معذرت کردم لطف بهت ترحم روی از من کردی فکر تو اینکه

 نمیبینم

 نیستم ناراحت:  آرام_ _

 ؟ چیه پس:  آرش_ _

 بدم انجام درست و کارم اینکه جای به چرا دونم نمی : گفت ومن من با و کرد مکث کمی ارام

 الفخ بر که کاری میکنم مجبورتون و میکنم درست دردسر شما برای همش باشه کارم گرم سرم

 ( شبش ان کردن تیمار و ارام نجات منظورش)  بدید انجام میلتونه

 دادم انجام میلم خالف من کارهایی چه: آرش _ _

 دردسر تو میندازم شماراو همش که همین:  آرام- _

 بدم انجام ندارم دوست یعنی دم نمی انجام میلم برخالف کاری من:  گفت جدی خیلی ارش

 باش خودت مراقب بیشتر بگم بهت باید باشم جدید پرستار یه دنبال خوای می اینه خاطر به اگه

 نداشتم کارات تو با مشکلی هیچ االن تا من بزنی حرف من وبا پایین نندازی سرتو شرمندگی با که

 ندیلبخ و کن عمل تر طانه محتا و تر دقت با فقط میشی اذیت خودت میبینی اگه داشت نخواهم و

 دیگه وقته دیر بریم بیا:  کرد ارام مغموم صورت روانه مردانه

 هم سفرش بود گفته ارش به را منظورش او که حاال بود شده قبل از تر راحت ارام چقدر که اخ

 ارش هک صبح یاد قتی و کند تشکر جانش نجات بابات ارش از رفت یادش فقط شد نمی کوفتش

 تگف خود با کرد تحسین را او دل در و بست نقش صورتش روی لبخندی افتاد بود داده نجات را او

 یب را او هم قبال ارش که چرا نکرد درگیر را او زیاد مسئله این یاداوری اما بود افتاده روسریم وای: 

 اب دوباره کند توجه ارام خیس موهای به ارش که نبود طوری هم صبح وضعیت و بود دیده روسری

 راست و درست ادم و بود کار مالحضه خیلی ارش که کرد می تایید دردل را ان و کرد فکری خود

  بود نگاهش مراقب بودهمیشه شده تری
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 بیام منم تا ببر هارو جوجه اون اقا حسن:  آرش _ _

 بدهد ارام به را او که گشت می مادرش گیر افتاب کاله دنبال دیواری کمد ودر شو اقات وارد ارش

 نراا خشحالی با گرفت می را افتاب جلوی کامال که بزرگ حصیری کاله یک کرد پیدایش باالخره

 می را اش دخترانه صورت داغی این به افتاب که انگار نه انگار ارام رفت دریا کنار و برداشت

 وای میگفت مدام هم سمیرا بود چیزی کردن درست مشغول سمیرا با انطورهم سوزاند

 ترف دو ان طرف به حصیری کاله همراه ارش کنیم تمومش زودتر خواد می دلم میشه چقدرقشنگ

 ها شن با کرد می گری سفال انگار بود مشغول دست با ارام

 نیاید اونجا از نه نه نه_ _

 ؟ دیدی مار ؟ میکنه فرقی چه نیام جا این از چی برا:  گفت و ایستاد تعجب با ارش

 دجلوتربذاری نو پاتو اگه ندیدم مار نخیر.  ها گفتین چیزی یه اینجا اونم مار گفت و خندید ارام

 میره باد به من زحمات تمام

 می نشان را چیزی اخر در دانست می اما نشد دستگیرش چیزی کرد نگاه را پایش جلوی ارش

 دهد

 چطوری افتاب برق این تو بیا:  وگفت گرفت سمتش به را کاله و زد دور را راما های مهندسی

 ؟ نمیشی اذیت

 دمالیمی با که بگذراد سرش روی انرا خواست و کرد تشکر ارش از و انداخت کاله به نگاهی ارام

 کند جمع انهارا و شود چشمانش وارد دستش های شن شد باعث وزید می که

 کاله ونا ببینم بده.  داخلش میره بیشتر چشمت به نزن تو دستا کن معج حواستو میگم:  آرش_ _

 و

 داد ارش به را کاله و کرد غنچه را لبش کوچک های بچه مثل ارام

 اب هنوز که ارام نبرد انرا باد تا کرد محکم گردنش زیر انرا بند و گذاشت سرش روی را کاله ارش

 قرار جلویش اب بتری یک همراه ارش کشید می عذاب و بود گیر در چشمش داخل های شن

 لکپ ان در بار چند تا داد دستش ریختو نعلبکی در اب مقداری بعد و شست را دستانش اوا گرفت

 بزند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

74 

 

 دید کرد بلند را سرش تا ارام بود رابریده ارش دل امان دیگر ارام اهویی چشمان بلندو های مژه

 عدهاب چطور باید نبود معلوم میشد خیره ها مچش ان به بیشتر ارش اگر که چون بود رفته ارش که

 نبود معلوم که فراموشی موقع تا میکرد شان شیفته کمتر را خود باید کرد می فراموش را چشم ان

 که بود ارام روح و ها چشم همین میشد مگر اما نکند ش ناراحت زیاد دارد نامشخصی زمان چه

 کشاند می و گرفت می را ارام دل افسار

 برای که میگفت همه به ذوق با سمیرا و رسید پایان به سمیرا و ارام های کاری مهندس باالخره

 علومم که بودند گرفته ادمک دو را قلب انطرف و طرف این که بزرگ قلب یک بیایند کارشان دیدن

 و بود شده درست هر برای بندی گردن دریا کنار های صدف با هستند ارام و سمیرا دو ان بود

 بود شده نوشته پایشان پایین سنگ با انگلیسی به اسمشان حرف اولین

 ینا از عکسی عکاسی مخصوص دوربین با ارش زد لبخندی انداختو خالی تو قلب به نگاهی ارش

 اهنگ کارش به بالبخند و بود گذاشته اش پیشانی روی را دستش ارام که حالی در و گرفت طرح

 انداخت عکسی رخش نیم از ارش کردکه می

 برا را سمیرا هم خانم احترام و رفت خانه به استراحت برای ارش و اقا حسن کمک به زجونعزی

 اب و بود نشسته ساحل های شن روی تنها همنطور برودارام حمام به تا برد خانه به شب عروسی

 میکنی پذیرایی مهمونت از اینطوری نامردی خیلی:  میزد حرف دریا

 ینا بریم بیا: گفت داد می گوش هایش حرف به و بود دهایستا پشتش بود مدتی گویا که ارش

 سرجاش بشونیم و نامرد

 !!اومدین کی شما:  گفت و کرد نگاه ارش به و برگرداند را سرش ارام

 االن همین:  آرش _ _

 شد خیره دریا به دوباره و انداخت نگاهی بود ارش دست در که شالی به ارام

 ؟ نشستی چرا دیگه پاشو:  آرش_ _

 کنم کار چی:  آرام _ _

 اب تو برو:  آرش _ _

 اوندفه مثل میره گیج سرم.  تونم نمی اصال نه:  آرام _ _
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 دریا نه اب تو انداختت گیجه سر دفعه اون پس:  آرش _ _

 اب تو برم خوام نمی صورت هر در دونم نمی:  آرام_ _

 طرفش یک کرد باز را شال تای و کرد سد را راهش جلوی ارش که برود خانه به که شد بلند ارام

 خودش کمر به را دیگر طرف و بست ارام کمر به را

 ؟ چیه این:  گفت و انداخت شال به نگاهی تعجب با ارام

 نکنی فرار اینکه واسه:  آرش _ _

 خوایم می نترس گفت اطمینانش برای ارش که انداخت ارش به نگاهی متوحش ی باقیافه ارام

 نشه تبدیل فوبیا به اب از ترست تا اب تو بریم

 برداشت قدم دریا طرف به ارش و

 خواد نمی دلم اصال خوام نمی میترسم من ارش اقا:  میگفت و میکرد تقال ارام

 یدد برگشت ارام طرف به وقتی بود شده خیس شان کمر که جایی تا نبود بدهکار گوشش ارش اما

 چسبیده دستی دو را شال و بسته را چشمش که

 کن باز چشماتو:  تگف و زد لبخندی

 تونم نمی نه:  آرام_ _

 ( بلندومحکم صدای با)  کن باز چشماتو گفتم:  آرش_ _

 های لباس داخل از ارش که بلندی شال دید اب وسط را خود و کرد باز را چشمانش سریع ارام

 اام داشتند کم ی فاصله بود کرده وصل بهم را دو ان ها هندی رسم مانند بود کرده پیدا مادرش

 وگفت انداخت شال به نگاهی ارش نداشت بریزد را ارام ترس اینکه جز هدفش گاه هیچ ارش

 کنم بازش میخوای

  دنبالش به هم ارام و اب در رفت راه به کرد شروع ارش بود نشده مطمئن هنوز ارام ترسان چهره

 از بعد دیشب ارام افتادند راه و کردند خداحافضی اقا حسن خانواده از صبحانه خوردن از بعد صبح

 کرد می درد سرش و سوخت می چشمانش بود نخوابیده اصال و بود کرده گریه مادرش با تلفن

 این در شا دخترانه سفید پوست کرد می نگاه مناظر به بودو ه داد تکیه صندلی پشتی به را سرش
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 شار سوخت می ربیشت بود نداده او به ارش را گیر افتاب کاله همان اگر اما بود شده گلگون مدت

 خواند چشمانش از را ناراحتی و خستگی انداخت گلگونش رخ نیم به نگاهی

 . ناراحتی:  آرش_ _

 نیستم نه:  آرام_ _

 گه می ای دیگه چیزه ت قیافه اما: آرش _ _

 خودشه برای کس هر ناراحتی:  آرام _ _

 نداره ربطی شما به یعنی این بله:  آرش_ _

 ودنب این منظورم:  آرام_ _

 نگرفتم دل به من خیال بی:  آرش_ _

 کرد می رانندگی سکوت در ارش بود خواب در غرق ارام و بود گذشته مدتی

 ارش:  عزیزجون_ _

 ؟ جانم: آرش_ _

 خوابیده ارام: عزیز _ _

 بگو من به داری کاری برده خوابش بود خسته اره: آرش_ _

 مداشت کار تو با همین نداشتم ارام با کاری: عزیز_ _

 عزیزجون بفرمایید:  آرش_ _

 ؟؟ داری دوسش: عزیز_ _

 ؟ بودی من با االن:  گفت و کرد تکرار ذهنش در را عزیزجون حرف وناباوری بهت در ارش

 دلسوزی براش اینقد که داری دوسش بگو حسینی راست.  راه اون به نزن خودتو:  عزیزجون_ _

 کنی می

 میزد فریاد اشکارا را دلش راز عزیزجون بودحاال کرده سکوت باز ارش
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 توام با اینکه مثل: عزیزجون_ _

 عزیزجون بشنوی خوای می چی:  آرش_ _

 راستشو: عزیز_ _

 !؟ میکنه فرقی چه: آرش_ _

 هک میفهمیدم اولش از باید.  کنه رام منو تخس ی نوه شده پیدا یکی که حاال مهمه برام: عزیز_ _

 رامی مثه بگذره لطیفش روح و اهویی چشمای اون از نمیتونه هم باشه کی هر شدی اش دلباخته

 حسین

 نگاه جلو به و خورد فرو را خشمش اما شد خشمگین ای لحظه ارش حسین امیر اسم اوردن با

 میکرد

 بیاری دست به و دختر این دله خوای می چطوری حسین امیر وجود با: عزیز_ _

 باشه حسین امیر کنار گذاشتم شاید دونم نمی: آرش_ _

 میکنی غلط تو: عزیز_ _

 ( عصبانیت با)  عزیزجون:  آرش_ _

 میزنه حرف طوری این ناموسش سر ادم چیه: عزیزجون_ _

 نشده من ناموس هنوز که اون: آرش _ _

 نداری دوسش پس: عزیز_ _

 ( وخشمگین بلند باصدای) دارم چرا:  آرش_ _

 میکنی بیدارش االن ارومتر: عزیز_ _

 شمااین مقصر: آرش_ _

 بیاری دست به دلشو نتونی که کمتره امیر از چیت تو کن ثابت پس: عزیز_ _

 جلوتره خونه هزار من از اون اما. ندارم کم هیچی:  آرش_ _

 یبرس هزارم به یکم ی خونه از میتونی که بفهمی باید باشی کرده بازی پله مارو اگه: عزیز_ _
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 امیر ازکارای کافی ی اندازه به کنه ذابع احساس هم من وجود با خوام نمی تونم نمی:  آرش_ _

 نداره خوشی دل حسین

 ردونهم باید تو داره خودشو ی شیوه کسی هر کنی عاشقی حسین امیر مثه گفتم کی من: عزیز_ _

 که حاالهم ؟ میگم چی فهمی می کنی مراقبت ازش و وایسی عشقت پای مردونه کنی عاشقی

 کنم می کمکت باش نداشته غم شدم مطمئن

 باشد او پشت میخواست عزیزجون بود بهتر حالش حاال شار

 هک بحثش داشت نگه داروخانه اولین رسیدند که بومهن شهر به رفت هراز ی جاده از اینبار ارش

 افتاب سوختگی برای و شد خانه دارو وارد بود برده خوابش عزیزجون بود شده تمام عزیزجون با

 افتاب ضد کرم یک همراه به و کرد درخواست دارویی

 ارش بود خواب هنوز ارام بود مانده دیگر ساعت 2 تهران تا کرد حرکت و شد سوار خرید از بعد

 هک همانطور کند خود ان از را اش لیلی توانست می چطور کرد می رانندگی فکر ودر سکوت در هم

 هب تاهکو نگاهی بیدارشده کرد فکر ای لحظه برای ارش چرخید طرفش به ارام صورت بود فکر در

 به بود خواب تهران خود تا ارام بود کرده خود ی دیوانه را ارش انداخت خوابش در ی چهره

 به نگاهی عوارضی پرداخت از بعد ارش شد بیدارش خواب از رسیدند که عوارضی و شهر ورودی

 ماش شده بهار وقته خیلی.  شد بیدار خرسه خانم باالخره:  گفت محو نیمه لبخندی با و انداخت او

 میشید بیدار االن

 مالید می را اش خسته صورت دست با حرفش از بود زده لبخند که همانطور ارام

 همش ساعته نیم خوابیدم چقدر مگه:  آرام_ _

 هب کن نگاه رو اینجا.  خوابیدی ساعته نیم کردی فکر واقعا تو:  گفت و کرد بلند ای خنده ارش

 کجاییم نظرت

 یم رانندگی شما خوابم می من میاد زورتون چی که خب:  گفت و کرد نگاه تهران ترافیک به ارام

 کنید

 تلخه همیشه حقیقت بله: آرش_ _
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 اب داد مزه واقعا ممنونم ازتون شمال مسافرت بابت:  گفت ارش به که بودند نشده خانه وارد هنوز

 جاتمن که ونروزا بابات:  گفت کوتاهی مکث از بعد و کرد قطع را حرفش)  بمیرم خواستم می اینکه

 ممنونم دادین

 به بعدا کن باز و در برو حاال میاد بدم تعارف از من کنی می تعارف داری خیلی:  آرش _ _

 میرسیم تعارفاتت

 شد پیاده ماشین از ارام

 کرد دیوونم خواد می معذرت و کنه می تعارف اینقدر چرا دختر این:  ارش- _

 نزاکته با اینکه برای: عزیز- _

 ( باتعجب) عزیزجون شدی بیدار:  آرش_ _

 مجنون اقای بودم بیدار: عزیز_ _

 خانه اشپز به هم ارام بردند اتاقش به را جون عزیز ارام با شد حیاط وارد و کرد ای خنده ارش

 الزم هم ناهار نیمچه همان اما گذشته ناهار وقت از بود درست کند درست چیزی ناهر برای تا رفت

 بود

 حرکات به حرفی هیچ بدونه اول شد اشپزخانه وارد بود خریده داروخانه از که ای بابسته ارش

 کرد می نگاه ارام اشپزی

 کی شما:  گفت و رفت باال ابرویش تای یه افتاد ارش به نگاهش و برگشت ارام که وقتی

 این گرسنه اومدین؟معلومه

 نکن عجله زیاد نه:  آرش_ _

 گذاشت میز روی را بسته

 ؟ یهچ این:  آرام_ _

 ور سوختگی افتاب ژل این شبا گرفتم داروخونه از ها سوختی کردی نگاه صورتت به:  آرش_ _

 کن استفاده

 میشد خوب میزدک کرم بهش زحمت تو افتادین چرا نکنه درد دستتون:  آرام_ _
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 سوختگی نه نرمی برای که اون ؟ کننده نرم کرم البد:  آرش_ _

 کشیدین زحمت ممنون خیلی:  آرام_ _

 برای حاال ارام صورت که بود ساخته غرق افکارش در را ارام و بود کرده ترک را اشپزخانه ارش

 صورت با رفتنش کالس برای خواست نمی دلش فقط بود نشده مهم نه بود شده مهم ارش

  بکشد خجالت سوخته

 نای بود هکرد کالفه هم را آرش بود صحبت مشغول حسین امیر با اتاقش در بود ای دقیقه ده آرام

 ندک صحبت او با تا رفت عزیزجون اتاق به و دانست مناسب را فرصت بود جالبی رقیب واقعا ادم

 کرد می مطالعه نبودو خواب خوشبختانه شد وارد و زد در

 ؟ باشه خیر: عزیز_ _

 عزیزجون نیست کنی می فکر تو که خیرایی اون از:  آرش_ _

 به اجعر دارم مدتیه یه راستش عزیزجون:  گفت کوتاه مکثی از بعد و کشید تختش کنار را صندلی

 بخوام رو قضیه درست بکنم مشورتی هم شما با که گفتم کنم می فکر موضوعی یه

 ؟؟ هست چی قضیه این: عزیز_ _

 . آرام مادر:  آرش_ _

 (باتعجب)آرام؟ مادر چرا: عزیز_ _

 ؟؟ نه یا کنیم کاری براش تونیم نمی ما گفتین نمی مگه خب: آرش_ _

 ببینم بزن حرف درست گم می االنم اره خب: عزیز_ _

 کهال تو آرام جوری بد اخه دکتر ببریمش بیاریم و مادرش حسین امیر با بریم کردم فکر: آرش_ _

 خودشه

 ( کنایه با)  نازک دل خب هم تو: عزیز_ _

 (دلخوری با) عزیزجون:  آرش_ _
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 خوبی فکر بگذریم شوخی از ولی ها میفتی اهر یواش یواش داری اومد خوشم نه ولی: عزیز_ _

 هم کنن زندگی ما با اینجا هم مادرش مادربزرگشو که مسئله این با حتی موافقم کامال من کردی

 راضیم

 !!کنن؟؟ زندگی اینجا چی: آرش_ _

.  برگرده بخواد هم ناراحتی با و کنه ول منو نمیشه مجبور دختر این تازه! ؟ چیه مگه اره: عزیز_ _

 کن فک هم مسئله این به اجعر

 نیستم موافق یکی این به راجع نه:  آرش_ _

 بزرگه خیلی خونه این داریم جا کافی ی اندازه به که ؟ما چرا: عزیز_ _

 ندارم دعوا حوصله بشه پیدا هاتون بچه ی کله و سر وقت یه اگه اما اره ک آرش_ _

 یه طرف از شد موندگار و لندن رفت سولمازم.  ندارم ای بچه ی دیگه راحت خیالت: عزیز_ _

 کردن قبول درجا شوهرش با اونم دادن کار پیشنهاد بهش شرکت

 ؟باتعجب دونید می کجا از شما:  آرش_ _

 و کرد خواهی معذرت ازم اصطالح به بود سولماز زد زنگ تلفن خرید بودی رفته که امروز: عزیز_ _

 شده موندگار اونجا دیگه گفت

 شده راحت خیالشون کامال دیگه اینا ینطورا که پس:  آرش_ _

 یشدمم بیدار شون گریه با که شبایی اون حیف کمکشونم محتاج من کردن فک بهتر اره: عزیز_ _

 برگرداند پنجره طرف به را اشکش پراز صورت ناراحتی با عزیزجون. کردنام مادری اون حیف

 دیگه کنارتم من برم قربونت:  گفت و بوسید را عزیزجون پیشانی و شد بلند صندلی روی از ارش

 عزیزجونم ذارم نمی تنهات گوشم تو بزنی اگه حتی خوای می چی

 کرد تشکر اش پشتیبانی بابت او او از و بوسید را ارش صورت هم عزیزجون

 بزنیم حرف باهاش تا کن صدا و آرام برو حال: عزیز_ _

 نمیشه که االن:  آرش_ _

 ؟دوباره نمیشه چرا: عزیز_ _
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 دونم نمی پسر دقیقهاین 21 شده الن با کنه می صحبت حسین امیر با داره عزیزجون:  آرش_ _

 میگه بهش چی

 باشه شده تموم شاید برو حاال:  عزیز _ _

 روی از که ما.  چشم:  گفت میرفت در طرف به که حال همان در و شد بلند صندلی روی از ارش

 قبع و کشید بلندی هیم خوردن جا حات با دست به نیسی ارام کرد باز را در تا یایم نمی در شما

 . کرد گرد

 اوردن تشریف خان فضول بفرما:  آرش _ _

 سکوت در و داد قرار میز روی را سینی شد اتاق وارد انداختو ارش به بار سرزنش نگاهی ارام

 ونشست برداشت خودش برای دیگری چای و داد عزیزجون دست به چایی

 حدودی تا البته کرده ناراحت را او کرد می حس بود ارام عصبانیت با توام حرکات متحیر هم ارش

 ان تا که رفت ارش به ای غره چشم چنان عزیزجون حرف ان گفتن با چون نبود دورغ حسش هم

 بعد ههمیش اما شد اضافه جمعشان به و داد بیرون بلند صدای با را نفسش ارش بود پیدا نا سرش

 خب کند پیدا را بودن ضایع حس خواست نمی دلش بیاورد رو به انرا تنداش عادت خرابی کار از

 به راجع امیر انکه از غافل ارش اما دقیقه 21 هم ان بود شده خورد تلفن ان خاطر به اعصابش

 کند مجاب را ارام تا میزد زنگ روز هر شان اینده زندگی

 !!!!؟ میکشه طول قدر این گه می چیا حسین امیر: عزیز _ _

 داد بیرون صدا با را نفسش هم واو دونم نمی:  گفت و کرد جمع را لبانش مارا

 اتاقش به تا شد بلند جای از و نیاورد طاقت است کالفه حسابی ارام که فهمید خوب خیلی ارش

 ببرد پناه

 (باتعجب) ؟ کجا آرش: عزیز _ _

 . اتاقم:  آرش _ _

 !؟ بزنی حرف خواستی نمی مگه: عزیز _ _

 ( پکر و جدی خیلی)  اید خونه این بزرگ شما نیست من به نیازی:  آرش _ _
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 هایش صحبت ریز ریز تمام عزیزجون برد پناه اتاقش به او تا نزد دمش به دم دیگر هم عزیزجون

 دکتر بابت ارام بدهد انها به جوابی زود خیلی تا خواست او از و کرد بازگو ارام برای را ارش با

 بود مخالف کامال ارش مثل زندگی به راجع اما کرد اعالم را فقتشموا زود خیلی مادرش بردن

 دانشگاه محوطه در اینکه از بعد بود زده پر هم برای دلشان وزهره ارام بود شده شروع ها کالس

 ان که راستی به گرفتند اغوش در را همدیگر تنگ و دویدند هم طرف به دیدند دور از را همدیگر

 و بود صداقت بود چه هر نبود شان دوستی در کاستی و کمی هیچ دندبو شده جدا خواهر مثل دو

 می خواهر و دوست را همدیگر واقعا کردند نمی محبت بهم تعارف و ترحم روی از درستی و راستی

 دانستند

 همیش تنگی تو برای دلم که طوری این بیشعور بود شده تنگ برات دلم چقدر. اخیش:  زهره_ _

 نمیشه تنگ نورهاو که فروزانمون برای

 /؟ نشدی خاله.  گذشت خوش.  شده تنگ برات دلم منم دیوونه:  گفت خنده با ارام_ _

 ( هیجان تعجبو با)  ؟ فهمیدی کجا از:  زهره_ _

 پرسیدم طوری همین نفهمیدم:  آرام_ _

 بگه بهمون اونجا بریم تا بود گذاشته بیشعور.  ماهشه 1 شدم خاله باالخره:  زهره_ _

 کنه سوپرایزتون خواسته می سالمتی به: مارا_ _

 ؟ خبرا چه تو. ایه دیوونه بابا اره: زهره_ _

 نیست جالب زیاد که افتاده اتفاق یه اما نداره خبر من تکراری زندگی.  هیچی:  آرام_ _

 ؟ دیگه بگو.  باشه چی خانم نظر از جالب تا:  زهره_ _

 داشتم مزخرفی خیلی عید امسال:  آرام_ _

 (تعجب و ناراحتی با) ؟ چرا:  رهزه_ _

 خواستگاری اومده برداشته کاره یه حسین امیر اقا:  آرام_ _

 حرکت صورتش جلوی را دستانش ارام کرد می نگاه ارام به داشت شده گشاد چشمانی با زهره

 ؟ کجایی تو چته:  گفت و داد
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 (باتعجب! ) دروغ:  زهره_ _

 حرف باهم دیروز اد.خو می جواب ازم دوم ترم از بعد کفش یه تو کرده پاشو چیه دروغم:  آرام_ _

 میزد حرف درخواستش به راجع همش زدیم

 اون به اقا اون دیگه ای دیوونه احمق ای:  گفت بار سرزنش و زد ارام سر به ای ضربه زهره

 هدیگ ترم یعنی:  داد ادامه زدو بهم شوق با را دستانش زهره! دوم ترم از بعد گفتی تو جنتلمنی

 افتادیم عروسی

 و نامزدی فقط چیه عروسی خودتی فکر به همش تو که واقعا:  گفت ناراحتی و دلخوری با ارام

 مهمه براش محرمیت

 ؟ چرا خب:  زهره_ _

 نشه شویی زنا مسائل درگیر فکرم من میخواد نظرش به چون:  آرام_ _

 ایه؟ صیغه هچ دیگه شوی زنا مسائل:  گفت و کرد ریز را چشمانش خبیثانه زهره

 و کردن جور و جمع و مشترک زندگی منظورش منحرف میسازی کوه کاه از تو بابا ای:  آرام_ _

 ست خونه کارای

 نیستی کوزت تواالن اینکه مثل ؟نه داره ربطی چه این خب:  زهره_ _

 شنوا گوش کو اما میکنیم فکر بهش راجع بعدا بزار میگم بهش همینو منم:  آرام_ _

 تا قشنگه خالقی کالس سر بریم حاال نداره عیب خانما خانم.  باشتت داشته میخوا اون: زهره _ _

 باشه خواب خاطر به نمیاد بهش اخه شچیه جریان راستی نیفتاده لج منم با

 حسینه امیر به مربوط طوالنیه جریانش:  آرام_ _

 داره شنیدن پس:  گفت داری کش حالت با زهره_ _

 دادن رو خاقی استاد جواب طوری این باال بوده رده یرتشونغ رگ قا پس ا:  زهره_ _

 بگم چی دونستم نمی تر دراز پا از دست هم بیچاره منه اره:  آرام_ _

 جوانی خانم یک به چشمشان میزدند حرف و میرفتند راه باهم سالن در ارام و زهره که همانطور

 انقدر اهسی و گرد و درشت چشمانی و سفید صورتی بود ناز ودرحدزنیتش بود زیبا بسیار که افتاد
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 وارد خانم ان اینکه تا بود مانده خیره او به نگاهشان دو هر ارام و زهره که بود زیبا جوان خانم ان

 به هپروت در خانم ان زیبایی از که همانطور زهره برد بین از را دو ان خیرگی و شد اموزش اتاق

 حال به ات چون باشه اینجا دانشجو کنم نمی فک بود خوشگل خییییلی:  گفت ارام به رو میبرد سر

 نیست انتقالی وقت االنم ندیدمش

 وقار با هم خیلی بود ناز خیلی نبود اشنا کردم دقت منم اره:  آرام_ _

 تا زمین از اصال ببینی باباشو ننه بری کن باور دیگه دارن شانس هام بعضی.  اره:  زهره_ _

 دارن چهره تفاوت اسمون

 کشید را ارام دست و زد شکنیب زهره

 عجله این با منو میبری کجا:  ارام_ _

 شوهرشو تا میشینیم منتظر اونجا باشه استادامون زن نکنه بوده کی ببینیم بریم بیا:  زهره_ _

 ببینیم

 !!! باشه کرده ازدواج نمیومد بهش ؟ اصال چه تو به:  آرام_ _

 نه یا پریدن استادامون از یکی کدوم ببینم دبای خانم کجایی دیگه تو چه من به:  زهره_ _

 ان. دید خانم ان روی روبه اموزش اتاق در را خود امد خودش به تا ارام خندیدن هم با دو هر که

 چه بودند مانده هنوز که دو ان کنم کمکتون تونم می:  گفت دادو سالمی ادب روی از زیبا خانم

 بودند شده خیره سکوت در خانم ان به فقط بگویند باید چیزی

 ؟ اینجا اومدین ندارین کاری مگه ؟ خوبه حالتون ها شما:  گفت و خندید جوان خانم

 نیستن نصیری اقای:  گفت و کرد هم سر را دروغی زود خیلی زهره

 در من دارین کار ایشون با اگه بردن تشریف مرخصی مدتی برای ایشون نه:  جوان خانم_ _

 ماومد ایشون جای به چون خدمتم

 دارین لطف شما ممنون خیلی:  زهره_ _

 بزن حرف درست دارین لطف شما ممنون خیلی چی یعنی:  گفت زهره به لب زیر حرص با ارام

 زد ای سقلمه ارام به نامحصوص خیلی زهره
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 امروز از اموزش موقت مسئول هستم امیری من:  گفت و خندید باز جوان خانم

 از بعد اش اشنایی از کردن خوشحالی اظهار کردندو رازد دست طرفش به ترتیب به زهره و ارام

 داد نجات وضعیت ان از را ارام و خودش ماهرانه پیچاندن یک با زهره اشنایی

 میرفت ابرمون داشت احمق:  آرام_ _

 بدتر خیالم تازه پیچوندمش ماهرانه که من رفت ابرمون کجای:  گفت و مالید را کتفش زهره

 میکنه ما نگاه کی اینجاست خوشگله این وقتی تا دیگه کردم پیدا رقیبم حاال شد ناراحت

 خندیدن هم با دو هر که

 و کرد خداحافظی کردو تشکر زهره از ارام.  بخندن باهم کمی تا رساند خانه به را ارام زهره انروز

 مراجعه دفترش در بعد و داشت کالس 2 ساعت تا امد م خانه غروب تا امروز ارش شد خانه وارد

 داشت کننده

 ( بلند صدای با) بیدار یا خوابی عزیزجون بر سالم:  آرام_ _

 عزیزم بیدارم بیداره: عزیز_ _

 بوسید را الودش خواب صورت شدو اتاقش وارد ارام

 ؟؟ گشنمونه بشه زوداماده که بذارم چی ناهار خب:  آرام_ _

 خورم می من میذاری چی هر: عزیز_ _

 ؟ چطوره زمینی سیب خوراک:  آرام_ _

 عزیزم عالیه: عزیز_ _

 نباشم تنها منم که بریم هم با بیاین پس:  آرام_ _

 شد کار به مشغول و برد اشپزخانه به ویلچرش با را عزیزجون ارام

 کن خوردشون تو بکنم پوست من رو ها زمینی سیب بده: عزیز_ _

 کردی اشپزی هوس عزیزجون ک آرام_ _

 اشبر زده لک دلم گفتی اخ: عزیز_ _
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 طوراین کی تا نبود معلوم داشت خوبی هوش و حال اما بود شده پیر خیلی که بود درست عزیزجون

 دمیش گیر بهانه گاهی بود درست زن پیر داشت دوست خیلی را او ارام بود که طور هر اما ماند می

 مین دلسوزی برایش ارش اگر کند اذیت را کسی نداشت دوست بود کار مالحظه اوقات بیشتر اما

 چه هر چون نبود راضی دل ته از البته که برود سالمندان ی خانه به بود کرده قصد خودش کرد

 کنارش اما کنند واگذار دیگری به را کارهایش باشند کنارش داشت انتظار داشت ای بچه باشد

 رفک هب اصال و میبرند سالمندان ی خانه به را مادرپیر و پدر که امروز های بچه از امان اما باشند

 . نیستند انها لطیف روح

 خوردن کردنو اماده را ناهر ارام همراه عزیزجون

 . کرد می بررسی را دستش زیر ی پرونده و بود نشسته خسته و منتظر کارش دفتر در ارش

 ندازدب اش گوشی به نگاهی اینکه بدونه اورد بیرون کار تمرکز از را او حسین امیر جانب از تلفنش

 داد جواب را تلفن بود پرونده در سرش که همانطور

 ؟ بفرمایید:  آرش_ _

 اذیتش کمی کرد قصد داده جواب را گوشی اسمش از اطالع بدونه او که فهمید خوب حسین امیر

 !؟ بفرمایید:  پرسید دوم بار برای ارش کند

 ؟ سپهری اقای ببخشید:  گفت نازک صدای با حسین امیر

 ؟ بفرمایید بله:  آرش_ _

 هستین وکیل شما ببخشید:  امیر_ _

 ؟ امرتون خانم بله:  آرش_ _

 کنین قبول ازدواجمو پیشنهاد میشه اومده خوشم شما از من سپهری اقای:  ارش_ _

 تمام به ی دیوانه که واقعا: گفت و انداخت نگاهی گوشی ی صفحه به تعجب و بهت در ارش

 معنایی

 شد نمی قطع اش خنده و دیدخن می بلند بلند تلفن پشت حاال که بود حسین امیر

 ندارم تو صله حو خستم خیلی ؟ داری کار چی بگو مزاحم:  آرش_ _
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 همعلوم صدات از ؟ چطوری:  گفت خنده با همانطور بود نیامده در خنده ازشوک هنوز که حسین امیر

 کنی پارو بفرستم پول برات قراره ها داغونی

 ندارم تورو وجق قعج های پرونده ی حوصله من حسین امیر:  آرش_ _

 رفیمع رو تو بود خوب وکیل دنبال میده بهت خوبی پول میلیاردره طرف پسر گی می چی:  امیر_ _

 شده زیاد کارم مدتیه یه من کردم

 شو خیال بی اینبارو نمیام بر هام پرونده پس از کافی ی اندازه به خودم اصال:  آرش _ _

 ردناو ی قضیه و افتاد فردا قرار یاد ای لحظه ارش دهنیم خوبی تو به مشغله پر اقای خب: امیر_ _

 خواست کمک او واز داد توضیح حسین امیر برای را ارام مادر

 یقترف این به تو چقد ها خودمونیم ولی شدی دوست انسان افرین:  گفت فراوان شوقی با هم امیر

 فردا پس:  فتگ و رفت هم در ارش های ابرو حرفو این تا شه نزدیک عشقش به میکنی کمک

 خونتونم جلوی صبح1 ساعت

 اونجام ساعت سر من و من دنبال بیای تو چی نه نه: امیر_ -

 کنم اعتماد بهت تونم نمی مونی می خواب تو حسین امیر:  آرش_ _

 مونه نمی خواب مجنونی هیچ وسط میاد کاراش و عشق حرف تا بابا برو:  امیر_ _

 ( عصبانیت با) ختیاندا راه عشق عشق دیگه بسه:  آرش_ _

 کله تا خدافظ موکلت اون بیچاره ای خسته معلومه شد حسودیت اخالق خوش ادم چیه:  امیر_ _

 نکندی مونو

 خدافظ:  آرش_ _

 دش اتاق وارد اش کننده خسته و صدا سرو پر موکل که بود درنیامده امیر تلفن شوک از هنوز ارش

 از برود خانه به تا شد ماشین سوار و شد مامت کارش اینکه تا کرد بحث او با ساعتی 2 حدود

 از شیمانپ حتی بود شده هم امید نا انگار بود عصبی میکرد عشق عشق مهابا بی حسین امیر اینکه

 رد باید ارام چون برود توانست نمی تنهایی به که خودش اما داده خبر حسین امیر به چرا اینکه

 برندب دکتر به را او زودتر تا رفتن می یکسر راننده ود با حتما باید و بود می عزیزجون پیش خانه

 بود شده عصبی بیخودی و نبود عاقالنه پشیمانی پس
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 اتاق به بود عزیزجون اتاق به انکه بدونه درهم و خسته رسید خانه به که بود شب 9 ساعت

 دهشن ارش متوجه و بود مطالعه مشغول اتاقش در ارام کند بیرون ازتنش را لباسش رفت خودش

 بود

 بلق بگیرد وضو تا رفت بیرون اتاق از بود شده نماز بود وقت خیلی انداخت ساعت به نگاهی ارش

 کرد باز را در و پوشید را اش روسری ارام ضربه چند از بعد رفت ارام اتاق به سری ان از

 نباشید خسته سالم:  آرام_ _

 ممنون سالم:  آرش_ -

 داشتین کاری:  آرام_ _

 بیاریمش میریم حسین امیر با فردا باشه اماده فردا برای بگو بزن زنگ مادرت به:  آرش_ _

 ممنون بازم چشم:  ارام_ _

 بگیرد وضو تا رفت دستشویی طرف به خسته همانطور ارش

 را مازن ایستاد نماز به وضو از بعد گرفت جان صورتش پاشید اش خسته صورت به که را اول مشت

 او به ارام بود گرفته یاد ارام از را دهنده ارامش بهترین کرد دعا میشهه مثل نماز از بعد و خواند

 اهدنخو چیزی اگر بخواهد و کند طلب خدا از نماز از بعد ایستد می نماز به جوانی وقتی بود گفته

 های در و خواست نمی چیزی من از من ی بنده این:  گوید می فرشتگانش به ناراحتی با خدواند

 برای هم میکرد دعا نماز از بعد ارش که بود خاطر همین به بسته خودش روی بر خودش را رحمت

 ومادرش پدر برای هم ارام برای هم عزیزجون

 نتوانست هم شام حتی برد خوابش کشید دراز تخت روی وقتی که بود خسته انقدر نماز از بعد

 بخورد

 سماور زیر بود نخورده شام دیشب ارش بیدارشد1 ساعت بخواند نماز توانست نمی اینکه با صبح

 شده بیدارش ارش که فهمید کرد اماده را سبد وسایل و کرد ابپز را مرغ تخم عد 1 روشن را

 راچ بود تکاپو در ارام قلب ارش امادن تا شد منتظر و چید میز روی برایش مختصری ی صبحانه

 و سالم شد اضافه مه تنش داغی ارش ورود با اینکه تا نبود مطمئن هنوز داشت استرس اینقدر

 یزیچ ارش انکه از قبل ارام انداخت میز روی ی صبحانه به نگاهی ارش و گفتند بهم بخیری صبح

 در نکنید ضعف که بخورین. ندارین هم میل اگه نخوردین شام دیشب:  گفت بپرسد یا بگوید
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 شهن ونگشنت که کردم درست هم مرغ تخم ساندویچ ببرین خودتون با کردم اماده هم ضمنسبد

 کردین شرمندم ممنونم بازم

 قشاتا به و نداد ارش به صحبت مجال که اورد زبان به استرس با توام را حرفایش وتند تند انقدر

 رفت

 و نشست میز پشت بود شده شارژ کامال صبح اول گرفت جای لبش روی پهن لبخندی ارش

 طحیا در امیر منتظر و رداشتب باخوشحالی را شده اماده مسافرتی سبد خورد ولع با را صبحانه

 لبش روی از که لبخندی با و بود ارام گرم ارش اما داشت وجود هنوز بهر هوای خنکای میزد قدم

 انداختو می نگاهی دردستش سبد به گاهی گه و کرد می فکر ارام های حرف به نمیشد محو

 ی راننده افتادند راه به ارام وطن طرف به و رسید حسین امیر باالخره گرفت می انرا تر ومحکم

 مه حسین امیر بود امیر مراقب گاهی گه و کرد می استراحت هم ارش بود حسین امیر مسیر این

 خوشحالی اما کرده اماده را سبد رفتنشان برای ارام که بود شنیده ارش از چون بود خوشحال

 با همش حسین امیر اما.  حسین امیر نه بود کرده ارش برای را سبد بیشتر ارام بود بیشتر ارش

 را خود انقدر بدهد او به ساندویچی تا خواست ارش از تا.  انداخت می نگاهی ها ساندویچ به ذوق

 امیر که دانست می خوب ارش داد او به فرمان پشت هم ان ساندویچی ارش تا زد گرسنگی به

 به زیاد باشد داشته روحی ارامش خودش اینکه برای اما کند می وجز عز انقدر چه برای حسین

 بود ارام فکر در تماما و کرد نمی فکر مسئله این

 در که است ارش دانست می و چیست برای حاالتش این که بود شده مطمئن حاال هم ارام و

 بوده او ازدواج برای اش دلی دو دلیل و گرفته جای قلبش

 دنش راضی برود نتهرا به کردن اصرار مادربزرگ به چه هر رسیدند نرگس خانه به صبح 9 ساعت

 دش ارش مسیر این ی راننده اینبار و دادن جای ماشین در وسایالتش تمام با را نرگس باالخره

 . بود شده ضعیف و زرو بسیار نرگس بود گفته عزیزجون و ارش به ارام که همانطور

 بود شده خیره ماشین سقف به سکوت در هم نرگس برد خوابش ماشین در زود خیلی حسین امیر

 بزند حرفی کرد قصد ارش با بیشتر اشنایی برای رگسن

 ( باشد درست اسمش انکه از شک باتردیدو) گفتم درست ارش اقا:  نرگس_ _

 خانم نرگس بله: آرش_ _
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 . شرمنده.  من اما میدونید بهتر منو اسم شما:  نرگس_ _

 حرفیه چه این شرمنده دشمنتون: آرش_ _

 نیورد طاقت دختر این باالخره:  نرگس_ _

 خانم؟ نرگس چی برای:  آرش_ _

 شده شما مزاحم اینکه:  نرگس_ _

 دهن زحمت کسی به اینکه برای که حیاست با اینقد شما دختر نیست طور این اصال:  آرش_ _

 کردم اینکارو عزیزجون ی گفته به من نخواسته کسی از چیزی

 ارام ورچط دونم نمی فقط نداره ای فایده رفتنم دکتر میدونم که من پسرم باشی زنده:  نرگس_ _

 کنم راضی و

 باشه خدا به امیدتون خانم نرگس داره فایده: آرش_ _

 ان از هم خودش و بود گرفته یاد ارام از را همه میزد خدا به نسبت ارش که را هایی حرف تمام

 بس بودو خدا به امیدش موقع

 خانم نرگس:  آرش- _

 ؟ پسرم بله:  نرگس_ _

 بزنم بهتون اینجا حرفو این بهتره راستش ک آرش_ _

 حرفی؟ چه پسرم بگو:  نرگس_ _

 های بچه ی همه کنم مراقبت عزیزجون از تونستم االن تا ارام کمک به من راستش: آرش_ _

 ایران کدوم هیچ شون خوشی دنبال رفتند و زدندن باز سر مادرشون از کردن مراقبت از عزیزجون

 هم شما میده انجام عزیزجونو کارهای ارام که تازمانی میخوام ازتون تنهاییم الن ما و نموندن

 که کنید وفکراتون نیست سختتون اگه گفتم بیاد و بره راهو این نخواد ارام که کنید زندگی ما پیش

 کنید زندگی ما پیش دیگه

 اونجا بخوام اگه من پسرم اخه:  گفت و داد گوش ارش ی کننده ناراحت حرفهای به خوب نرگس

 میکنم اشغال رو جایی یه کنم یزندگ
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 خانم نرگس حرفیه چه این:  ارش_ _

 کسی هر کردید لطف ارام به دلسوزی روی از و اید غریبه شما باشه چی هر پسرم نه:  نرگس_ _

 می زندگی دختر یه با داری که جونه عزیز خاطر به االنم باشه راحت خونش تو داره دوست باشه

 اشم هم اگه و بدیم بهتون اجاره ببت که نداریم پولی چون تونم نمی من اما میای کنار و کنی

 اهمب سختی به ارام مادربزرگ منو معذبیم چون مونیم نمی اونجا هم ثانیه یه ما بگیرین نخواین

 کنم شریک زندگیم سختی توی و ارامم خوام نمی میکنیم زندگی

 ونمممن پسرم کشیدی زحمت خیلی مشرمندتون واقعا زحمت تو افتادی ما خاطر به امروز اینکه از

 بزند حرفی ندید صالح دیگر ارش

 را مادرش وقتی از اما کرد می تشکر کردو می خواهی عذر انقدر که بود رفته مادرش به ارام پس

 هب ارام بودپس نکرده پیدا مادرش در شباهتی و بود ندیده او در را ارام اهویی چشمان ان بود دیده

 .هیچکس هم شاید مادربزرگش به شپدر به داشت شباهت کی

 ناهار برای بود دیگری جور و بود شده طوفانی حالش حسابی بود دیده را ارش صبح که وقتی از

 بود هرفت سر کامل اش حوصله و بود نشسته اتاقش در تنها و بود گذاشته بادمجان قیمه خورشت

 پارچه رفت پذیرایی سالن طرف به و رفت بیرون اتاقش از کرد خطور چیزی فکرش در ای لحظه

 ادی او به ارش که اهنگی همان نواختن به کرد شروع و نشست پشتش و کشید را پیانو روی ی

 بسیار را اش معنی بودو کرده تقلید فیلم روی از ارش که بود اهنگی همان اهنگ ان بود داده

 اهنگ این اسم اینکه بدونه بارها ارام دارد اسمی چه اهنگ این دانست نمی ارام اما داشت دوست

 داد می نشان عالقه نواختنش به بدان را

 یداپ عالقه بود دل بد و داشت شک زنها به قبال که اخالق بد استادی به روزی نمیشد باورش اصال

 نبود ان در خودش و بود باز درش که ارش اتاق وبه بود نشسته همانطور و شد تمام اهنگش کرده

 شدنمی باورش مرتبی اتاق چه گذاشت قدم ارش خالی اتاق به نداشت فضولی قصد میکرد نگاه

 از بود رپ که داشت وجود ای قفسه ی کتابخانه تابش لب میز باالی.  باشند مرتب بتوانند هم مردها

 ها کتاب بیشتر نداشت لذتی ارام برای اما داشت وجود هم فانون کتاب حتی. قطور های کتاب

 اه صبح بودپس اتاقش در هم قدی ای اینه حتی و آواژور توتخ.  داشتند کاری و درسی موضوعیت

 و ها ادکلن انواع از بود دراورپر میز روی میرفت دانشگاه به و کرد اندازمی بر ان در را خودش ارش

 شده گرفته صمیمی خیلی عکس که انجایی از اما هستند که دانست نمی اول خانوادگی عکس یک
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 و الغر صورتی و بود سبزه کمی اش چهره داشت زیبا مادری دهستن مادرش و پدر بود معلوم بود

 فکرش اصال بود خاص شان چهره دو هر مادرش از تر تیره اما داشت گرد صورتی پدرش کشیده

 اش چهره ته ارش کنند رها خدا امان به را مادرشان توانند می ها چهره این که کرد نمی راهم

 از دل های موشکافی از بعد.  بود دو ان برعکس و نبود تیره پوستش اما بود دو هر از ای امیخته

 امد می هم حسین امیر حتم طور به کند اماده را ناهار میز تا رفت اشپزخانه به و کند ارش اتاق

 داربی بود وقت خیلی او رفت عزیزجون اتاق به بود اماده چیز همه گذاشت هم او برای بشقابی پس

 ارام با مه گاهی میفرستاد صلوات تسبیح با گاهی کرد می طالعهم گاهی خوابید نمی که همیشه بود

 . میشد صحبت هم

 دام در صدا به ایفون زنگ بکشد عزیزجون طرف به را صندلی خواست تا بود ظهر از بعد 2 ساعت

 شدن دگرگون هم صدای شنیدن با دو هر بود ایفون پشت ارش

 وصله سالن لباسی چوب به ژاکتم . بیار ژاکتم جیب از منو سوئیچ اون ارام:  آرش_ _

 بود نزده دست ارش های لباس به حال به تا رفت ارش پشمی ژاکت طرف به و گفت ای باشه ارام

 دم تا و رفت پایین ها پله از کرد پیدا را سوئیچ باالخره چرخاند هایش جیب در را دستش تردید با

 گنجید نمی خود پوست در یحت که بود خوشحال چقدر امده مادرش نمیشد باورش دویید در

 داد سالم و دوخت ارش به را خوشحالش چشمان شد رو روبه ارش با و کرد باز را بزرگ درب

 جا را ان تا رفت ماشین طرف به و گرفت ارام از را وسوئیچ داد ارام به مردانه و گرم سالمی ارش

 و ردب باال را دستش و بست نقش صورتش روی پهن لبخندی ارام دیدن با حسین امیر کند جا به

 صندلی روی بر بودانکه مادر داد تکان سالم ی نشانه به را سرش لبخندی با هم ارام داد سالم

 چه هر رفت مادر طرف به خوشحالی با بود مادر داد می نشان تر ضعیف و بود کشیده دراز عقب

 ستشد خوشحالی با نگذاشت کنند ویلچر سوار باهم را مادرش تا کنند کمک خواستند امیر و ارش

 قطره بوسید را دستانش و زد زانو رویش روبه نشلند ویلچر روی بر را او و انداخت دورگردنش را

 بود امده بند زبانش خوشحالی از هم او انگار ریخت نرگس دستان روی بر خوشحالی اشک ی

 . بود دخترش کنار حاال

 همه از اول برد داخل به را مادرش انجا زا ارام بردند ها پله باالی تا را نرگس حسین امیر و ارش

 دیلبخن تخت روی بر برخورد خوش پیرزنی دیدن با نرگس بدهد سالمی تا برد عزیزجون اتاق به
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 مادر باالخره اینکه از خوشحال عزیزجون باشد نکرده احترامی بی تا داد سالم او همه از اول و زد

 . گفت امد خوش او به و داد را سالمش جواب شادمانی با دیده را ارام

 نامیرحسی شانه روی را دستش کرد تحسین را ارام حسابی دلش در و انداخت میز به نگاهی ارش

 بخوریم ناهار تا بشور دستاتو برو: گفت زدو

 خونه میرم نمیشم مزاحم دیگه نه:  گفت و گرفت جمع ان از را نگاهش حسین امیر

 نیار در بازی خودی بی پس یهچ تو مرض میدونم که من:  گفت جدی خیلی ارش

 مرض نه است خیر هم قصدمان نداریم مرضی هیچ ما برادر:  وگفت کرد ای خنده حسین امیر

 بشور دستاتو برو بگو چرت چرتو کم برو:  آرش_ _

 چشم به ای:  گفت و گذاشت چشمش روی را دستش امیر

 و برنج بوی بود کشیده را ناهار ارام شد اماده ناهار برای و کرد عوض را لباسش هم ارش

 دو ان وسط هم خودش و داد قرار هم ر کنا را عزیزجون و مادر بود کرده پر را جا همه خورشتش

 نبفرمایی خب:  گفت مرد دو ان به بعد و کشید غذا ذوق با دو هر برای بکشد انها برای تا نشست

 کشید پلو برایش و برداشت را ارام بشقاب میز طرف ان از حسین امیر

 چطور اخه داره رویی چه دیگه این:  میگفت خود با بود شده گشاد چشمانش تعجب از که ارش

 بیاری در رو ها بازی خودشیرینی این مادرش جلوی میشه روت

 امیر حرکت از ای دفعه یک انقدر ارام و گرفت ارش طرف به را دیس و کشید خود برای امیر بعد و

 لکنتر را خود کرد سعی.  میکرد چه باید حاال بود نشسته رویش روبه او شانسش از اخر خورد جا

 . شود متمرکز ناهارش به و کند

 خوردند امیر ی لحظه به لحظه های کاری شیرین با را ناهار بود خوب ارام دستبخت که الحق

 ودب میز کردن جمع حال در ارام کنند صحبت هم با تا رفتند عزیزجون اتاق به نرگس و عزیزجون

 دخوان می نماز ارش.  شد مشغول کنارش بکشد پیش را ازدواج صحبت اینکه برای باز امیر که

 ارام:  گفت کوتاهی صدای با حسین امیر

 بله:  گفت انداختو حسین امیر به کوتاه نگاهی بود ها بشقاب کردن دسته مشغول که ارام
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 نه شد بهتر دیگه اینجا اومده هم مادرت که حاال:  امیر_ _

 ؟ چی رایب:  آرام_ _

 دیگه بیاریم انگشتر ها زودی این به خواستیم وقت یه اگه:  امیر_ _

 میکرد باید چه او راستی به شد غرق نامعلومی افکار در دوباره ارام

 ؟ کجایی ارام ارام:  امیر_ _

 ؟ چیه:  ارام_ _

 دلی دو هنوز نکنه ؟ شدی ناراحت:  امیر_ _

 گون ارش اقا به چیزی قضیه این به راجع خدا تر فقط نممیک فکرامو دارم نشدم ناراحت:  آرام_ _

 بگم بهت خودم که وقتی تا

 گم نمی خوای نمی که حاال بگم امروزبهش خواستم می اتفاقا باشه:  امیر_ _

 میکنم جمع خودم کن استراحت برو تو روشکر خدا خب:  آرام_ _

 میره در خستگیم باشم تو کنار خانم نیستم خسته:  امیر_ _

 کارتو من خاطر امروزبه که ممنونم:  گفت و شد خیره امیر به ای لحظه برای و زد لبخندی آرام_ _

 کردی ول

 بود م وضیفه نکردم کاری:  امیر_ _

 . ممنونم صورت هر در: آرام_ _

 بود نخوانده ارامش با را نمازش ارش مدت این طول در کردند جمع را ها ظرف امیر کمک به ارام

 وارد شرقیب یا دوستش بهترین با باید باالخره داشت ای فایده چه عصبانیت اما بود عصبی همش

 . شوند میدان پیروز انها از یکی بالخره تا میشد جنگ

 شوخی و خنده با عزیزجون.  نشست دو ان کنار و رفت عزیزجون اتاق به و کرد رادم چای ارام

 نمیذاری محل من به گهدی تو میشه حسودیم مادرت به بعد به این از ارام:  گفت
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 رو شما مادربزرگم ی اندازه به که میدونید:  گفت زدو عزیزجون سر بر ای بوسه از و بلند ارام

 بیشتر شایدم تازه دارم دوست

 تدوس خیلی خدا ارام.  نمیشه باورم اصال شکر رو خدا:  گفت و کرد نگاه دو ان به بالبخند نرگس

 انداخته یخوب ادمای همچین گیر رو تو که داره

 و فامیالش و بابا از حتی خوبن خیلی مامان واقعا:  گفت و چرخاند مادر طرف به را نگاهش ارام

 میرسن ادم داد به که هان غریبه همین اوقات بعضی بهترن کردن ولمون که فامیالت

 یظاهر دلخوری با بود راشنیده ارام حرف که حسین امیر شدند اتاق وارد هم با ارش و حسین امیر

 ؟ داشتیم.  کردیم ولتون باباتیم فامیل که ما یعنی ارام:  گفت

 همشونین سوای شما:  گفت و زد لبخندی کند جمع را خرابی کار ان انکه برای ارام

 . گرفتم مچتو دیدی:  امیر_ _

 رکنا هم با خودشان انها اینکه برای فقط نشده دلخور حسین امیر که بود فهمیده خوب نرگس

 امیر از دلخوری با هم وارش بود انداخته پایین ناراحتی با را سرش ارام.  نگفت چیزی بیایند

 کشید می عذاب و میکرد نگاه ارام به حسین

 ناراحت:  گفت و گرفت را دستش مچ راه وسط حسین امیر که برود اشپزخانه به میخواست ارام

 نشناختی منو هنوز تو کردم شوخی کن باز اخماتو اون نشدم

 حوم لبخندی دهد جوابی انکه بدونه بود کرده لمس را دستش حسین امیر که بود باری یندوم این

 . شد رها دستش و زد

 به هم خودش بود درست کند نگاه شده گرفته دست ان به توانست نمی ارش دیگر که بود اینجا

 و ارام نجات ایبر هم بار دو ان که بود بار دو ان فقط نبود قصد روی از اما بود زده دست ارام بدن

 . دیگری چیزه نه بوده او به کمک

 و راحت او با ارام و بود رفته ارام خواستگاری به که وقتی از اما نداشت قصدی هم حسین امیر

 . دانست می خود ازان را ارام کرد می صحبت تر صمیمی
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 ار حس نای قبال برود زودتر حسین امیر خواست می دلش داد می قورت عصبانیت با را چای ارش

 شده کن خورد اعصاب ارام وجود با هم ان که بود ارش صمیمی دوست حسین امیر تنها نداشت

  رفت و کند خانه ان از دل خان حسین امیر که بود غروب 1 ساعت باالخره بود

 ارش جلوی امیر عمل از انقدر بود ظرفها شستن حال در ارام و بود خوابیده ارام اتاق در نرگس

 . شود رها دستش تا بزند لبخند نداشت ای چاره موقع ان در که ودب شده ناراحت

 تگف دید که را هم روی شده شسته ظزفهای شد اشپزخانه وارد اشپزخانه در به ای ضربه با ارش

 میشورم من شونو بقیه بذار: 

 چی؟ برای اینجام من پس شما چرا نه:  آرام_ _

 از دانست می خانه ان خدمتکار را خودش و کرد یم کار انقدر ارام وقتی میشد ناراحت واقع ارش

 خواند را عشقش ی فاتحه دید لبانش روی امیر توسط دستش گرفتن از بعد را خنده ان وقتی

 بابامه دوستای از یکی دکتر.  گرفتم دکتر نوبت صبح فردا:  آرش_ _

 کالس خالقی استاد با صبح فردا من:  گفت میداد گوش ارش حرفای به ظرفشویی پای که ارام

 میشه چی دونم نمی نرم فردا دیگه افتاده سرلج باهام االن میکنه بدتر دیگه نرم اگر دارم

 ؟ سرلج افتاده باهات: آرش_ _

 بله:  آرام_ _

 ؟ خوابیدی که روز اون ؟برای چی برای: ارش_ _

 نه:  آرام_ _

 ؟ چی برای پس: ارش- -

 نبوده خاصی چیز هیچی:  ارام_ _

 ردیک کار چی بگو.  ها طوریه همون اخر ترم تا بیفته لج کسی با خالقی اگه ؟ یشهم مگه: آرش_ _

 ؟

 نیست خاصی چیزه که گفتم: آرام_ _

 (باعصبانیت) بگو گفتم ارام: آرش_ _
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 میاحترا بی جریان.  کرد می قبول برگرد برو بی ارام میزد حرف تحکم و عصبانیت با ارش وقتی

 سرزنش را او حسابی بزندو زنگ حسین امیر به خواست می شار گفت ارش برای را حسین امیر

 شد منصرف ارام های التماس با اما کند

 داری باهاش ساعت چند فردا: آرش_ _

 ساعت1:  آرام_ _

 باش اماده 9 ساعت فردا.  ببریمش زود باید دیره ساعت 1 چی:  آرش_ _

 ؟ چی دانشگاه: آرام_ _

 بری خواد نمی: آرش_ _

 کنم چی رو لقیخا:  آرام_ _

 کنم می درستش دوما خالقی استاد اوال: ارش_ _

 و شام خوردن از بعد.  رفت اتاقش به و کرد ترک را اشپزخانه هم ارش و نزد حرفی دیگر ارام

 اصال اما بود شده برابر دو کارش رفتحاال اتاقش به ومادرش عزیزجون کارهای به رسیدن

 ردربراب تا داد می عظیمی توان پایش و دست به هاان دوی هر به کمک کرد نمی خستگی احساس

 . بایستد ها خستگی

 ضیرا را ارام نتوانست دکتر به رفتن برای بودند هم با حاال بود کنارش بود اتاقش در مادرش حاال

 زا بعد است قرار که گفت ارام کرد می تعریف نرگس برای دریا و شمالشان مسافرت از ارام کند

 نگفت چیزی و شمارد محترم را دخترش نظر هم نرگس بدهد حسین امیر به قطعی جواب دوم ترم

 زود خیلی و رفت دانشگاه به 0 ساعت صبح ارش رساندن صبح به خوشحالی با دو ان را شب ان

 .بخواهد را ارام عذر تا زفت خالقی استاد اتق به

 شده چی ارش:  تگف استادخالقی و کردند بحث روز ان به راجع ارش با ای دقیقه 11 حدودا

 ............................ نکنه خوای می منو دانشجوی عذر اومدی

 باقی کدورت این که ندیدم صالح خاطر همین به هستن اشنایان از ایشون استاد نه: آرش_ _

  نگیرین خورده و کنین می لطف هم شما بمونه

 نگیرم خرده میشم حاضر دیگه شرط یه و تو وساطت خاطر به فقط باشه:  خالقی_ _
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 ارزشمنده ما برای شما نظر استاد باشه چی هر:  آرش_ _

 ؟ دانشگاهی امروز:  خالقی_ _

 ؟ چطور نه:  آرش_ _

 کنی کمکم میخواستم:  خالقی_ _

 مورد؟ چه در:  آرش_ _

 تنها پسرام دوتا با چندساله هستی من زندگی جریان در بهتر که خودت راستش:  خالقی_ _

 زرو یه بودکه اول ترم اوایل. میرن کار سر و شدن مردی خودشون برای اونا البته میکنم زندگی

 می اون با و بود گاراژ تو ماشینم هفته یک تا دانشگاه اومدم می بزرگم پسر با شدو خراب ماشینم

 با دانشکده محوطه تو اتی روزهای و دید دانشگاه ورودی جلوی رو صادقی خانم بار یک اومدم

 تمیبرم خودم امروز کرد اصرار خودی بی روز یک گاراژگرفتم از و ماشینم که این از بعد دوستش

 ؟ چی کارت ؟پس نداری جلسه امروز مگه گفتم بهش خونه گردیم می بر باهم و دانشگاه

 وانعن به اونروز اینکه تا دانشگاه به چه و سیروس واگرنه خبراییه یه فهمیدم میپیچوند منو

 بود دنبالش اول خودش بود برده خوابش صادقی خانم که روزی همون سمکال تو اومد میهمان

 بیرون انداختمش کالس از وقتی داشت نمی بر ازش چشم بود دیده من کالس تو اونو وقتی

 ودهب اومده صادقی خانم خاطر به بودم شده مطمئن دیگه پیدا نا سرش اون که کرد من با دعوایی

 زا دانشگاه بیاد نتونست هم دیگه و بزنه حرف باهاش نتونست کالس از اخراجش خاطر به اونروز

 تو نمک منصرفش تونم نمی بزنی حرف باهاش باید دانشجوته که حاال که گرفته منو خره روزه اون

 . بزنه حرف پسر این با تا کن صحبت صادقی خانم با هستی شون اشنا گی می که

 دیگر که کند خفه را او میخواست دلش میشد خارج خالقی دهان از کلمات تک تک وقتی ارش

 ونچ نبود ای چاره انگار اما خورد می تکان عصبانیت شدت از اش بین های پره بزند حرفی نتواند

 لیوان بود تهبس را گلویش راه عصبانیت بودو شده خشمگین خیلی اینکه با بود گذاشته شرط خالقی

 باهاش من:  گفت طوالنی مکثی از بعدو کرد کنترل را خودش خورد و کرد پر میز روی از ابی

 ...................شما که شم مطمئن باید اما میدم خبر بهتون و میکنم صحبت

 هبر نداره اشکال شده که هم مادرش خاطر به راحت خیالت:  گفت و گذاشت نیمه را حرفش خالقی

 میکنم رد براش حاضری و گرم می ندید ساعتو 1 این
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 یراندم جنگی جت مثل نشست که فرمان پشت.  زد بیرون خالقی اتاق از فتگر را تاییدیه تا ارش

 غمش انگار ارام دیدن با بود خانه جلوی ربع و9 ساعت کرد می خالی پدال روی را عصبانیتش و

 راما کرد می رانندگی دکتر مطب سوی به فقط و بود کرده سکوت و نمیزد حرفی.  شد تازه دوباره

 را لیمتوا های ترم فاتحه و شد امید نا خالقی از کل بن دید که را اش یعصبان ی قیافه و سکوتش

 کرد قبول استاد:  گفت و شکست را سکوت.  خواند

 بود نشنیده را ارام صدای اصال و بود غرق خالقی های حرف عالم در و کرد می نگاه جلو به ارش

 توام با:  گفت و رفت در دهنش از یکدفعه ارام

 ؟ گفتی چی:  گفت و شد باز اش کرده گره ابروهای و امد خود به ارام حرف این شنیدن با ارش

 ؟ نه یا کرد قبول استاد گم می:  ارام_ _

 کرد قبول اره:  گفت و داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش ارش

 ؟ طورین این چرا پس:  آرام_ _

 ؟ چطوریم:  آرش_ _

 کرده اخم و فکر تو:  آرام_ _

 هامه دانشجو خود بی کارای خاطر به هیچی:  آرش_ _

 . شد راحت مادرش بردن دکتر بابت از خیالش اما نزد حرفی دیگر ارام

 محض به شدن وارد زدندو صدا را اسمشان اینکه تا نشستند منتظر مطب در ای دقیقه 51

 بنشینند تا کرد تعارف همه به دکتر داد دست ارش با و شد بلند جایش سر دکتر ورودشان

 خبر؟ چه باباینا از جان ارش خبرا چه خب:  دکتر_ _

 خوبن خداروشکر:  آرش_ _

 ؟ نرفتی باباینا با چرا تو:  دکتر_ _

 مریضتون به میشه حاال رفتن که بودن اونا مهم نرفتم من چرا که دکتر نیست مهم:  آرش_ _

 برسید
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 این مریض خب:  گفت و نذاشت دمش به دم زیاد میامد خوشش ارش حالت از زیاد که دکتر

 ؟ خانمه

 هستن مادرم بله:  آرام_ _

 دارین اس ام بیماری وقته چند:  دکتر_ _

  ساله 2:  نرگس_ _

 ؟ دارین همراهتون کنید می مصرف که داروهایی:  دکتر_ _

 می مصرف دارین ماهه چند:  گفت و انداخت ها دارو به نگاهی دکتر و داد دکتر به را داروها ارام

 کنید

 میخورم رو ها دارو این دارم ساله 2 همین نیست هما:  نرگس_ _

 سال 2 این نرفتین دکتر اصال میخورین رو اینا ساله2 چی:  گفت تعجب با دکتر

 ................... اقای نه:  نرگس _ _

 ( عصبانیت با)؟ چرا: دکتر_ _

 که مبری تردک برای ای دیگه شهر تا بودیم مجبور و نبود متخصص دکتر شهرمون تو:  نرگس_ _

 بود طوالنی خیلی راهش

 می رداف برای مایش از یه:  گفت و برد باال نگو را اش ادامه دیگر اینکه ی نشانه به را دستش دکتر

 ناشتا نویسم

 ینکها نداره گیجی حالت نیست گم سردر: گفت ارام روبه و دارین سرگیجه احیانا بگین بهم فقط

 بده دست از شو هوشیاری

 تهران اومدم دانشگاه خاطر به نبودم پیشش من دکتر اقای دونم نمی:  ارام_ _

 ؟ کرده می مراقبت ازش کی پس:  دکتر_ _

 مادربزرگم:  آرام_ _

 بیاین مادربزرگتون با گرفتین که ازمایشو:  دکتر_ _
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 نیستن اینجا نمیشه:  آرام_ _

 تبه تا بگو داره که هم ای دیگه های نشونه اگه حتی بپرسین سواال همین ازش پس:  دکتر_ _

 بگه

 کرده شک و بود کرده نگران کمی را ارش پرسید می را ها سوال این ناراحتی با تندو و تند که دکتر

 . کنند مالقاتش ساعت همین ازمایش از بعد فردا شد قرار بود

 داشت نگرانی و اظطراب وقتی کرداما نمی سرباز بود خوشحال وقتی نرگس در عالئم این تمام

 تداش تهوع حالت و سرگیجه کمی نرگس دکتر از بعد انروز.  امد می سراغش به عالئم این تمام

 و بکشند را راهشان زودتر عالئم این تا داد می صلوات لب زیر فقط و نگفت ارام به چیزی اما

 گفت چی دکترش مادر شد چی:  گفت و زد صدا را شدندارام خانه وارد انها وقتی عزیزجون بروند

 هیچی نخونه ازمایشو جواب تا بده ازمایش باید فردا هیچی فعال:  گفت و داد تکان را رشس ارام.

 نیست معلوم

 دیده دخترشو شده بازتر روش و رنگ چقدر ببین نیست چیزی که انشاهلل: عزیز_ _

 نمی ارش. زد را حرف ان که کند عوض وضعیت ان در را ارام هوای حالو داشت قصد عزیزجون

 با ورهمانط نبرد بویی ارام که کند ریزی برنامه چطور نحس و لعنتی قرار ان برای دبای که دانست

 حسین امیر جانب از ارام گوشی مینشست تخت روی گاهی و رفت می رژه اتاقش در عصبانیت

 همه امروز انگار امد نمی در خونش میزدی او به کارد بود امده در کفرش حسابی شد داده جواب

 کند عصبانی اورا تا بود داده مه دست به دست چیز

 مادررا ازمایش جواب اضطراب بود بیکار هفته اخر تا و داشت کالس ظهر تا فردا ارام خوشبختانه

 با دقیقه 21 یا دقیقه 51 میزد زنگ وقت هر کند قطع را تلفن خواست نمی انگار هم امیر داشت هم

  بود دقیقه 1 تلفنش کمترین کرد می صحبت او

 زا تا رفتند بیمارستان به داد انجام را عزیزجون کارهای ارام انکه از بعد زود خیلی صبح بالخره

 بگیرند ازمایش مادرش

 یالتخ کردم صحبت دیروز خالقی با.  دانشگاه میریم و خونه میذاریم مادرتو دکتر از بعد:  آرش_ _

 ؟ داری کالسی چه امروز کرده رد برات حاضری راحت

 شدید من اسیر دوروزه که شمام نگران فقط خونه مونم می نمیرم نیست مهم دارم امار:  آرام_ _
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 طوری این خودت مگه شه کنسل کالساشون خداشونه از ها دانشجو.  نمیرم منم پس:  آرش_ _

 نیستی

 میده مزه هم خیلی اتفاقا چرا:  گفت و زد لبخندی آرام_ _

 گفتم دیدی:  آرش_ _

 وقتی کنند عوض را ارام هوای و حال خواستن می گونه این که دنبو دار خبر چیز همه از همه انگار

 نای در ارام قلب بست ضعف زور از را چشمانش طوالنی لحظه یه برای گرفتند می خون مادرش از

 دستانش بود شده ریش ارام دل بودند زده باال که را استیش بود ایستاده لحظه یه برای لحظه

 کنه می درد مامانم گفت می مادر به و گذاشت می انها روی ار لبانش ارام بود شده قرمز قرمز

 ور دردی دیگه وقته خیلی مامانت عزیزکم نه:  گفت می و بست می را گلویش راه بغض نرگس

 کنه نمی حس

 طبم به جواب گرفتن از بعد مستقیم و کردند اماده را فوری جواب تا کشی طول ساعتی نیم حدود

 . کرد ازمایش خواندن به شروع وقفه بی معمول رفاتتعا از بعد دکتر رفتن دکتر

 ارام و نرگس روبه کند ایجاد اش چهره در تغییری اینکه بدونه خواندن از بعد بود معرفتی با دکتر

 فتهه خودم نظر تحت هم بعد به این از و کنم می تجویز براش دارو سری یه نیست مشکلی:  گفت

 ببینمت باید بار یه ای

 ارش زده زنگ بابات:  گفت ارش به رو دکتر که شوند مرخص دکتر حضور از گردی خواستند می

 ؟ گفته چی بدنی خوای نمی

 میام زود باشید منتظر بیرون شما:  گفت ارام به رو و ایستاد باز رفتن از راه نیمه ارش

 تدنفرس را کسی فعال که کرد اعالم منشی به دکتر بست سرش پشت را در و گفت ای باشه ارام

 شد خیره دکتر لبان به ناراحتی با است بهانه پدرش که بود فهمیده خوب.  نشست ارش

 داری اینها با نسبتی چه نگفتی ارش خب:  دکتر_ _

 عزیزجونن اشنایان از:  آرش_ _

 باشم مطمئن:  دکتر_ _
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 ینا به اگه نکردم ازدواج پدرم اجازه بدونه من نترسید:  گفت و کشید هم در را هایش ابرو ارش

 دست هاش ابرو به حداقل کرده ازدواج که کسی فهمیدید می باید باشین کرده نگاه خوب دختر

 داره شون نگه دخترونه طوری این نه میزنه

 ؟ کجاست شوهرش.  دردسر تو باشی ننداخته خودتو که گفتم نداشتم بدی منظور:  دکتر_ _

 مطلب اصل سر بریین ؟ بدونید خواید می چی برای:  آرش_ _

 باشه شدهن دیر و بتونیم اگر خونیه عفونت به مبتال مادش بگم چطوری نمیدونم راستش:  دکتر_ _

.  دونمب بیشتری چیزای باید من نمیده جواب باشه شده دیر اگه ولی کنیم می دیالیز هاشو کلیه

 اینجا بیارش جوری یه تونستی اگه کنم صحبت دخترش با باید فردا

 برم زودتر من پس کشیدین زحمت خیلی ممنون حتما باشه:  آرش_ _

 اومدی خوش سالمت به برو:  دکتر_ _

 ایدش یا بیارمش فردا باید چیه دیگه خونی عفونت خونی عفونت کرد می تکرار خود با راه در ارش

 کنه کنترل خودشو کنم صحبت باهاش باید بهتره فردا همون نه اما.  بهتره بیارمش زودتر

 و کردند ماشین سوار را نرگس ندهد بروز بیرون از چیزی کرد سعی شد نزدیک انها به وقتی

 . مسکوت و بود فکر در باز ارش راه در کردند حرکت

 بود غرق چیزی در انداخت نگاهی ارش متفکر رخ نیم به کرد می نگران را ارام ارش وضعیت این

 گشت می چه ارش ذهن در نبود معلوم خیابان به و کشید دست نیمرخش از زد نمی حرف که

 فیحر خواست نمی خودش وقتی تا بکشد حرفی ارش از توانست نمی داشت دلشوره و بود نگران

 نمیزد

 اتاق ی پنجره پشت از ارش کرد می صحبت حیاط در او با وارام بود زده زنگ زهره بود بهار غروب

 می حس اهیگ داد می توضیح را مادرش وضعیت ناراحتی چه با که کرد می نگاه او به عزیزجون

 ارش نشست ها پله روی شد تمام که تلفنش کند می نمناک را صورتش هم اشکی قطره کرد

 چشمان با و گرداند بر در طرف به را سرش در شدن باز باشنیدن ارام شد حیاط وارد تعلل بدونه

 اب ارش انداخت حیاط سبز نیمه درختان به را نگاهش دوباره بزند نداشت حرفی شد رو روبه ارش

 سکوتش این دانست می کاش ای بود کرده سکوت دوباره اولش نشست ها پله طرف ان فاصله

 دوباره باید فردا:  گفت و امد در سوکت الک از باالخره است دردناک ارام برای است حرف از پر که
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 یبپرس تمادربزرگ از بزنی زنگ باید چیزاییبدونه یه باید دکتر مادرت بدونه البته دکتر پیش بریم

 ( کرد می بیان اهسته اهسته را جمالت این تمام)

 کترد نکنه ؟ چی برای:  گفت و کرد نگاه بود شده خیره جلویی های پله به که آرش رخ نیم به ارام

 نباشیم نگران نیست چیزی گفت که دکتر ؟ گفته بهتون چیزی

 اوتقض زود اینقدر الحا:  گفت کند پنهان را چیزی توانست نمی دیگر و بود شده درمانده که ارش

 ؟ درسته نداری دانشگاه که فردا نکن

 اعتس سیروس با فردا قراره فکر بود فکر در دوباره دادارش تکان منفی ی نشانه به را سرش ارام

 شا بدبختی بگوید ارام به تا کند راضی را خودش توانست نمی اصال اما دانست می را قرار محل و

 : تگف کند تحمل را ارش دوباره سکوت نتوانست ارام بود کردهن فکر سومی رقیب به که بود ان

 ؟ بریم االن میشه ارش اقا

 بریم قبلی وقت بدونه ؟نمیشه االن:  باتعجب ارش_ _

 اگه بگیرم هم رو شما وقت فردا خوام نمی دیگه کنم تحمل تونم نمی ارش اقا خدا تر:  ارام_ _

 خدا تر بریم االن میشه

 یبزن زنگ خوای می نره یادت گوشیتو شو اماده برو:  گفت دید را م ارا کررم های التماس که ارش

 مادربزرگت

 شود اماده تا پرید جایش از برق مثل ارام

 لوج در مضطرب و دستپاچه همانطور ارام بودند زده خریدبیرون بهانه به بود منتظر در جلوی آرش

 ارام اطالع بی و ناگهانی حرکت این از ماا بود ناراحت اینکه با ارش نشست جا همان و کرد باز را

 و کرد صحبت مادربزرگش با ارام راه طول در کرد می رانندگی اعصابتر با و شد خوشحال خیلی

 ردیگ حاالت این تمام دانستن با پرسید مادربزرگ از را میشد یا بود الزم که را چیزهایی تمام

 هب ارش رسیدند اینکه محض به ریختمی اشک بیصدا تماس از بعد و بخورد را بغش نتوانست

 را وقت اینکه بدونه دکتر داد انها به را ورود اجازه منشی و گرفتیم تماس دکتر با ما که گفت منشی

 خون فشار افت.  لرز تبو.  تنده نفسش مادرت خب کرد سوالتش پرسیدن به شروع کند تلف

 ؟ داره رو اینها ی همه چطور سریع
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 معالئ این ی همه: گفت بود شنیده و بود دیده مادرش در گفت دکتر که ار عالئمی تمامی آرام_ _

 ؟ نیست چیزی نگفتین مگه شما ؟ چطور دارن و

 داره؟ دیابتم مادرت:  دکتر_ _

 دونم نمی:  آرام_ _

 پس داشته دیابتم گرفته اس ام که سالی همون از مادرت جان دختر بیخبری مادرت از:  دکتر_ _

 تو کردی می کار چی

 رماد به نسبت که کرد حس افتاد دستش روی بر ارام چشم گوشه از اشکی حرف این گفتن با

 دیگه دمیزنی حرف عصبانیت با اینقدر چرا شده چی بگید ترخدا:  پرسید ارام بوده توجه بی خیلی

 بگید خدا تر ندارم طاقت

 مادرت بدونی دردشو کهاین بدونه بودی دور مادر از.  جوان خانم کنم می روشنت االن:  دکتر_ _

 مدت این توی است دیگه ماهه 1 تا بمونه زنده و کنم اغراق خیلی دیگه(مکث.............) مادرت

 باشه راضی ازت دلش تا براش کنی تونی می کار چی

 فکر کترد: گفت و شد عصبانی کرد می قضاوت ارام به نسبت سنگدالنه اینقدر دکتر اینکه از ارش

 بده گوش رو شما های سرزنش بخواد که باشه شرایطی تو االن کنم نمی

 که افرادی شده خونی عفونت بیماری دچار مادرت:  گفت ارام به ارش حرف به توجه بدونه دکتر

 سیستم نشد ضعیف دالیل از یکی میشن دچار بیماری این به هستند ضعیف ایمنی سیستم دارای

 استفاده قرص از موقع اون احتماال بوده ارشدچ اول سال همون از مادرت که دیابته همین ایمنی

 یه یبیمار این که بگم باید صورت هر در نشدی متوجه تو که میزده انسولین پنهانی یا کرده می

 گمر به منجر نهایت در و میفتن کار از وریه کبد کلیه شوک این جریان در که داره عفونی شوک

 یگهد اما کنن همراهیش کجا تا هاش ریه دونم مین درستی کبد نه داره کلیه نه االن مادرتو میشه

 شده دیر خیلی

 قطف مادرش کرد نمی باور اصال ارش بود گرفته دهانش جلوی را دستش و کشید بلندی هیم ارام

 باشد داده دست از را مادر اینکه مثل ارام گذرد می باد مثل که ماهی 1 این باشد زنده دیگر ماهه 1

 ارام طرف به ندانست صالح را اندازه از بیش ماندن ارش میریخت اشک وقفه بی و بود شوک در

 پاشو میشن نگران خونه بریم دیر اگه بلندشو( جواب بی)  ارام ارام:  کرد صدایش رفت
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 رشا زدند بیرون مطب از ارش با شدو بلند جایش از ربات یک مثل فقط فهمید نمی چیز هیچ ارام

 یختر می اشک و داشت می بر گام یواش یواش ارام.  یفتدن برایش اتفاقی تا بود مراقبش کامال

 اغوغ درونش در اما بود بهتر حالش کرد می گریه بلند بلند ارام اگر بود شده دیوانه درون از ارش

 گردی نداشت را طاقتش اما بیاورد در را اش گریه بلند صدای تا بزند حرفی خواست می دلش بود

 و گرفت را بغلش زیر سریع خیلی ارش رفت حال از ارام که بودند ماشین نزدیک شد چه نفهمید

 جانش نیمه چشمان بود شده جان کم بود نرفته هوش از کرد دراز ماشین عقب صندلی روی را او

 ار پیرهنش گوشه از ارام کند صدا را پرستاری و کند رها را او خواست می دلهره با ارش کرد باز را

 یمبر فقط خوبه حالم:  گفت و گرفت

 ترین نزدیک به و بست را ماشین در نکند کاری توانست نمی اما ایستاد باز حرکت از ارش

 و خرید کند خوب را ارام حال که باشد شیرین نظر به که امد می دستش که چه هر رسید سوپری

 نمی دلش بود نشسته مدت این طول در بود شده سفید ارام روی و رنگ برگشت ماشین به

 مجبورش عصبانیت دادو با داد دستش به را وپرمغزی شیرین شکالت ارش دبکش دراز خواست

 حالش از وقتی خورد ونمی بود کرده لج چون بزند داد سرش بود مجبور بخورد را اخرش تا کرد

 می رراحتت خیالش تا بود جلو صندلی کاش ای گفت می خودش با کرد روشن را ماشین شد مطمئن

  بود

 با عزیزجون ورودشان محض به رفتند خانه به برگشت جایش سر هوشش و حال انکه از بعد

 . مادرت بدو ارام:  گفت و زد داد اوری وحشت صدای

 چند مادر ان دید می او که مادری رساند بود شده بد حالش مادرکه به سریع خیلی را خودش ارام

 خوب کرد می ترش ضعیف روز به روز و بود کرده رسوخ مادر جان در بیماری این نبود پیش روز

 او هب بود داده ضروری مواقع برای دکتر که را قرصهایی میرفت دست از مادر وگرنه رسیدند موقعی

 را در امد بیرون اتاقش از رمق بی خواباند اتاقش تخت روی کرد حمام را مادر ان از بعد و داد

 ندرسا عزیزجون قاتا به را خودش رفت می راه و بود گرفته دیوار به را دستش بست سرش پشت

 ان تحمل ارش کرد گریه های های و انداخت عزیزجون اغوش در خودرا و شد رد ارش جلوی از

 و بود فشرده اغوشش در را او مهربان مادری مانند عزیزجون کرد ترک را اتاق نداشت را ها گریه

 ودب نرگس دخو دانست نمی که فردی تنها بود گفته عزیزجون به را چیز همه ارش کرد می نوازش

. 
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 اتاقش در خواند می نماز مردانه و بلند صدای با اتاقش در ارش بود شده اذان که بود وقت خیلی

 دوج به ارش رسای و زیبا صدای شنیدن با بود نشسته مادر اتاق در رمق بی که هم ارام. بود باز

 ادد می گوش ایشصد به و شد خیره ارش نماز به پنهانی در ی گوشه و رفت بیرون اتاقش از امد

. 

 برکاتو و ورحمتاهلل علیکم و اسالم:  آرش_ _

 که ارامی به و شد بلند سجاده روی از دید را ارام لباس ی گوشه چرخید در طرف به که صورتش

.  ردک نگاه کرد می گریه و بود گذاشته ان روی را سرش و بود کرده بغل را وزانوان بود نشسته حاال

 کرد می کمکش دستی باید بود باخته را خودش ارام کند تحمل را عیتوض ان نتوانست دیگر ارش

 نشست هایش زانو روی ارام جلوی کند دختری برایش را مانده سوای چند این دکتر قول به تا

 ارش نگاه گرمای دوخت ارش چشمان به را گریانش صورت شد ارش سنگین نگاه متوجه ارام

 کرد گرم را جانش

 ؟ نداری گیجه سر ؟ خوبه حالت:  آرش_ _

 داد تکان منفی نشانه به را سرش ارام

 اتاقم تو بیا بلندشو:  آرش_ _

 رفت اتاقش به ارش سر وپشت بلندشد هم ارام

 حق بهت.  بفهمه مادرت خوای می باختی خودتو چرا:  گفت و اورد پایین کمی را صدایش ارش

 کنی گریه ساعت 2 ساعت یک.  اهشیگ تکیه تو داره نیاز تو به اون اما.  باشه سخت برات میدم

 کنه حس کمبودی مادرت نذار ارام.  کنی می گریه ریز یک داری غروبه از تو االن تا دیگه نه اما

 ببینه شکستتو نذار

 مین برسم مادرم به و بزنم دانشگامو قید باید..گین می درست:  گفت و گرفت باال را سرش ارام

 بمیره اونجا تا ش خونه برمش می بخوره تکون دلش تو اب ذارم

 باشه دکتر نظر تحت باید ببریش تونی نمی دختر دادی دست از عقلتو کامال:  آرش_ _

 نداره نیاز دکتر به بمیره قراره که ادمی:  گفت دلخوری با ارام

 میره می................... زودتر نباشه دکتر اگه عاقل ادم:  گفت و شد جدی ارش
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 عقل که ادمی یه کنم کار چی پس:  گفت قرمز چشمای با و شد خیره شار به عصبانیت با ارام

 یم دلش ارش گریه زیر زد و نتوانست دیگر اینبار کنه داری نگه مادرش از تونه می چطوری نداره

 کنارت من ندهد زجر خودرا واینقدر کند پس:  بگوید و بگیرد را ارام لرزان های شانه خواست

 . نبود بندی و قید بی ادم توانست نمی اما کنم می کمکت هستم

 و تبرگش ارام سمت به نرود بیرون صدایشان که بست را در و رفت در سمت به عصبانیت با ارش

 نجاهمی ذارم نمی من بری بخوای تو کن جمع حواستو بزنی رو حرفا این بلدی میاری کم تا:  گفت

 (نبود کشیدن ناز وقت نداشت ای چاره) کنی می کار و مونی می

 تونم نمی کنی می فکر میکنم شکایت ازت و میکنم درست مشکل برات بکنی و رفتن فکر اگه

 تا ترساندش می باید بود داده دست از را عقلش دیگر ارام بزند را حرفا این بود مجبور ارش

 اتاق از عصبانیت با بود شده ناراحت ارش های حرف از که هم ارام باشد نداشته را کاری جرات

 همان نه اما کرده روی زیاده شاید کرد فکر ارش بست سرش پشت محکم را در و زد بیرون

 . ودنب کوچکی مسئله باخت می را خودش نباید بگیرد دست به را قوایش تا بود کافی برایش

 ارش های حرف تک تک ارام بردند پناه خود اتاق به و خوردند سکوت در همگی را مختصری شام

 کردند گریه هم دوبا هر و کرد خواهی معذرت ش دختر از امروز بابت گسنر.  میشد تداعی برایش

 کمتر ارام اما

 ار راهش تا دهد او تحویل مناسبی حرف تا بود درگیر ارش بود خالقی استاد باپسر قرار روز فردا

 چرا که میشد ناراحت دوباره و کرد می فکر هم شبش عصبانی های حرف به گاهی برود و بکشد

 بود کرده کاری خوب اما رفته تند انقدر

 صبحانه برای برسد جون عزیز کارهای به ارش ی گفته طبق تا شد بیدار خواب از زود صبح ارام

 بود زده بیرون خانه از تر زود خیلی ارش اما بود ارش منتظر

 اب بود زده بیرون خانه از که صبح از خالقی پسر با اشنایی قرار 55 و داشت کالس 51 تا 0 ساعت

 از ارش بود چه هر بیاید خوش خالقی اقای مزاق به تا بزند حرف چطور باید که کرد می نتظیم خود

 بود کوچکتر سالی چند او
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 به رت رسمی تا پوشید را کتش کرد پیدا دنجی شاپ کافی جلوی ساعتی یک از بعد را خود باالخره

 و رفت پیشخون طرف به دلیل همین به شناخت نمی را پسرک شد شاپ کافی وارد برسد نظر

 کنه جا جابه ماشینشو بیاد خالقی اقای بگین میشه:  گفت

 ندیبل نسبتا صدای با و گرفت او از را نگاهش و انداخت ارش به متعجب نگاهی پیشخون پسرک

 کنه جا جابه ماشینشو بره ؟ کیه خالقی اقای:  گفت

 شدست رساند او به را خودش عسری کرد پیدا را خالقی پسر باالخره بود جمع به نگاهش که ارش

 کنی جا جابه خواد نمی بشین:  گفت و گذاشت بود بلندشده که او ی شانه روی را

 و کشید را رو به رو صندلی بالفاصله هم ارش نشست جایش سر ارش حرف از متعجب پسرک

 ؟ کنم جا جابه نرم چرا:  گفت بود متعجب باز که پسرک گرفت قرار رویش روبه

 نیست الزم میگم حاال کنی جا جابه بیای گفتم من نچو:  آرش_ _

 هم خودش بود جنتلمن و خوشتیپ خورد می ساله 21 پسری انداخت سیروس به نگاهی ارش

 شده بزرگ دوران این در اما بود سالش 22 بود درست نداشت ساله 21سیروس از کمی دست

 دانشگاه علمی هیئت عنوان به شجای و نمیشد نابغه واگرنه میکرد رفتار ها ساله 21 مثل و بود

 بود شده ارش ان تا بود کشیده زحمت نداشت وجود بهشتی شهید

:  گفت ارش به گشت می جوان دختر یک دنبال و نداشت اطالعی ارش وجود از هنوز که سیروس

 دارم مهمون بشین دیگه جای برو کردم رزرو میزو این من

 بزنم حرف شما با ومدما خانم اون جای من.  منم مهمونتون:  ارش_ _

 ایبر داد نسکافه سفارش اول کند شروع کجا از دیده سیروس از که تعجبی با دانست نمی ارش

 نکند سکوت کرد سعی سفارش اوردن تا بعد و هردویشان

 خالقی اقای ببین:  کرد شروع وقار با و جدی خیلی ارش

 میدونی کجا از منو اسم:  تعجب با سیروس_ _

 فهمیدم اینطوری رو اسمتون هستم پدرتون قدیمی دانشجوهای از ییک من:  آرش_ _

 ؟ سالته چند.  باشی قدیمی دانشجوی خوره نمی بهت:  تمسخر با سیروس_ _
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 سالمه 22:  زد تلخی لبخند ارش

 انگ که شپی ساله چند اینکه نه باشی شده التحصیل فارغ تازه باید تو ؟ گرفتی منو:  سیروس_ _

 ودتخ سر میزنی قدیمی

 مه و وکیل هم من:  گفت و( کرد اضافی خیلی اشتباه که) گذاشت جلویش را دفترش کارت ارش

 شد باورتون حاال دانشگام استاد

 دهب کارتا این از تونه می هرکسی نمیشه باورم معلومه نه:  گفت خورد جا لحظه یه که سیروس

 کنن چاپ براش بیرون

 قبیله هچ از بدم توضیح براتون ندارم حوصله اصال:  گفت بود شده کالفه و عصبانی خیلی که ارش

 ای دیگه کار برای حال هر به نکن خوای می کن باور شو االن تا خوای می هستم ای طایفه چه و

 خودم معرفی نه اومدم

 اومدی جاش به که باشی داشته ربطی خانم اون به تو کنم نمی فکر ؟ کاری چه:  سیروس_ _

 برسه چه خوره نمی اب من ی اجازه با ایشون چون دارم ربط هم لیخی اتفاقا چرا:  ارش_ _

 ازدواج

 ؟ داره ربطی چه تو به صادقی خانم:  گفت و کرد ریز را کردچشمانش جا جابه را خود سیروس

 باهم عاقل ادم دوتا مثه اومدم کنم بحث جرو یا کنم دعوا اینجا نیمدم خالقی اقای:  ارش_ _

 .........................حاال بزنیم حرف

 ساله 22 تو با سالمه 25 من کن بازی خودت از کوچکتر با بو ؟بچه عاقل عادم چی:  سیروس_ _

 بزنم تونم می حرفی چه

 را یتعصبان و کند تحمل شد مجبور قرار رفتن پیش خوب برای اما بود کالفه و عصبی خیلی ارش

 بخورد

 تا شد بلند.  دانی خود حاال نیست خبری من جز به صادقی خانم از بشینی اینجا صبح تا:  ارش_ _

 کن صبر:  گفت سیروس که برود

 به نگاهی نکند ضایع را خودش اینکه برای سیروس اوردند هم را سفارشات حین همین در

 بشین:  گفت و انداخت سفارشات
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 خواست می را همین ارش

 ا؟اینج اومدی که صادقی خانم جانب از داری حرفی چه تو:  سیروس_ _

 رفمح وسط بپری اگه بزنید حرف شما بعد بزنم مو حرفا تموم اول باید من بدین قول یه:  ارش_ _

 دم نمی ادامه

 میشونم بگو:  سیروس_ _

 قرارتون امروز بزرگترید سال 0 من از چون واجبه احترامتون اید ساله 25 مرد یک شما:  ارش_ _

 . قرار این به اومدن به برسه چه ندارن ازدواج به تمایلی اصال خانم اون گذرونید می مرد بایه رو

 داداششی؟ ؟ هستی کی گی نمی: سیروس_ _

 شتدا قصد) هستم برادرش بله:  گفت کرد فکر او حرف به وقتی اما.  قولیه چه قولتونم:  ارش_ _

 ( نداشت عیبی هم بودن برادر خب اما بگوید دیگری چیز

 به چرا جاش میای تو میاد خواستگار خواهرت برای یمیار در بازی دمده چی برای:  سیروس_ _

 کنه ازدواج بخواد شاید گفتی بهش اصال تو نیست ازدواج فکر

 اما خودشه منظورش) داده ازدواج قول ای دیگه کسی به چون نداره شرایطشو االن اون:  آرش_ _

 تو دنباشی بالشدن اینقدر هم شما پس کنه فکر دیگه کسه با ازدواج به تونه نمی که( دلش تو

 کنن کنترل و خودشون تونن نمی و دارن غیرت داداشا چون نباشید دیدنش منتظر دانشگاه

 ؟ میشید خواهر برادر چطوری صادقی اون سپهری اسمت تو خرم من کردی فکر:  سیروس_ _

 هستیم جدا مادر از ما:  گفت و کرد جمع را خودش خورد جا لحظه یه که ارش_ _

 اب ارش برود که شد بلند بود شده خسته که سیروس کردم باور منم فتیگ تو:  سیروس_ _

 راموششف بهتره کنم می پشیمونت کارت از باشی دنبالش اگه:  گفت و گرفت را دستش عصبانیت

 ترک را اپش کافی عصبانیت با و شد بلند ارش اینبار و فهمیدی نیست تو امثال تن وصله اون کنی

  کرد

 چرا دانست نمی بود فکر در و میرفت راه و بود کرده بغل را دستانش و دمیز قدم حیاط در ارش

 یشپ از وقتی از خصوص به بود کرده خانه دلش در ماند نمی عشقش کنار او اینکه از عجیبی حس

 ارام هب که موقعی نشست لبش روی لبخندی افتاد که پیش ماهه چند یاد بود برگشته سیروس
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 میز پشت ارام دیگر که بود بعد به روز ان از گرفت قرار هم روی انشاندست یکبار داد می یاد پیانو

 خوب لیخی را بود داده یاد او به بود کرده تقلید فیلم روی از او یاد به که را اهنگی اما ننشست پیانو

 یبو عجیب اما بنوازند تازه نوایی هم با و بنشینند هم کنار دوباره خواست می دلش نواخت می

 کرد می حس را اش اییتنه و غربت

 ی خسته صدای برسد تا کرد سرگرم اسمان به را خودش امد ارامشش.  شد ارام امدن متوجه

 معذرت دیروز بابت ازتون خواستم می شدم مزاحمتون ببخشید:  گفت و شد نزدیک پاهایش

 یرایجو یه هستم هنوزم بودم شوک تو مادرم خاطر به کردم رفتار گانه بچه خیلی من کنم خواهی

 شدم امید نا

:  گفت جوابش در بود داده گوش ارام ی شده قطار هم پشت حرفهای به لحظه ان تا که ارش

 جای پس کنیم می کمکت جون عزیز و من داره نیاز بهت اون نگیری وجدان عذاب تا باش کنارش

 نداره وجود امیدی نا و نگرانی هیچ

 از ای ثانیه برای که انقدر گرفت جای دلش در ارش های حرف جور بد اما چرا دانست نمی ارام

 بود شده خیره ارش به و بود شده دور نیست خوب حالش مادرش اینکه

 گرفت او به دادن امید برای ای تازه جان که کرد گرم انقدر را ارش.  ارش به ارام ی خیره نگاه

 و ریدبگی خونه اجاره ما از باید شرمندم که اینقدر کنم نگاه شما روی تو تونم نمی دیگه:  آرام_ _

 ........... اگرنه

 مادرت به تا خوام نمی اجاره ازت ماه 1 این توی من(مکث)  من نزن و حرفش:  آرش _ _

 ده نمی هم مادرتو های دارو و خودتو پول حقوقت چون کنی رسیدگی

 یلیخ خدا کنه کمک ها غریبه به نمیشه حاضر هیچکس:  گفت بود پایین سرش که همانطور ارام

 وریچط نبود معلوم االن نا من واگرنه انداخت ما مسیر تو شما مثل شرفی با ادم که داشت هوامونو

 ات بدم انجام کاری چه باید شما از دانی قدر برای بگید بهم ارش اقا ترخدا فقط بودم کرده تحمل

 کنم جبران رو شما زحمات

 کنم می عزیزجون خودمو اخرت برای رو اینکارا کن فکر نگیر سخت خودت به اینقدر:  ارش_ _

 خوام می ازت که هست چیزی یه ولی اینجایی که کشی می عذاب کنی نگاه قضیه به اینطوری اگه

 بدی انجامش برام
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 میذارم منت ی دیده به باشه چی هر ارش اقا چی:  آرام_ _

 به هشب نسبت و م وظیفه بتونم تا باشی کنارم ست زنده جون عزیز که زمانی تا اینکه:  آرش_ _

 گم می جدا تونم نمی نباشی تو تا برسونم انجام

 ندک مجاب معلوم نا زمانی برای را امیرحسین توانست می چطور اما بود ارام ارزوی بودن ارش کنار

 اتزحم توانست نمی دادیعنی می مثبت جواب حسین امیر به ترم پایان اگر بماند ارش کنار تا

 ناراحتی و میشد ناراحت مادرش ندهد مثبت جواب امیر به اگه شدمی مدیونش و دهد جواب را ارش

 خوای می:  گفت دید را ارام بودن فکر در و سکوت که ارش کرد می چه باید حاال بود سم برایش

 تونی نمی بگی

 نیست این از باالتر ثوابی کنم می کمکتون میدم قول.  قبول باشه تونم می نه نه:  آرام_ _

 زنده جون عزیز که زمانی تا ماند می پیشش که راحتترشد خیالش بود گرفته قول ارام از ارش حاال

 است

 قیهب بدونم اینکه اما نداشتی ای چاره و افتادی گیر دربایستی رو تو شاید ممنونم ازت:  ارش_ _

 بود دلداری یه نیستم تنها راهو

 به نگاهی ارام زد تلفن ارام به امیر که بروند خانه به هم با خواستند می مکالمه از بعد متاسفانه

 گمب بهش چیزی مادرم به راجع تونم نمی اصال حسینه امیر:  گفت ارش به رو بعد و انداخت تلفن

 شده چی دیروز که

 نکنه نگران مادرتو تا بدونه باید چی که باالخره:  آرش_ _

 . کرد ترک را او و انداخت ارام به نگاهی ناراحتی با ارش

 که دش متاثر و ناراحت انقدر حسین امیر داد توضیح امیر برای را مادر جریان بغض اب باالخره ارام

 فردا : گفت او به گیرد می باال اش گریه ارام حتما بگوید چیزی اگر دانست می چون زد نمی حرفی

 اشمب درداتم شریک باید ناسالمتی کنم می کمکت خودم کنی گریه نبینم دیگه ارام اونجا میام

 نکن گریه بیام االن که نکنی ناراحتم اینکه برای داخ تر پس

 ردک خداحافظی و کرد تشکر او از و نکرد گریه پس بود منتظره غیر امیر بود کرده عادت دیگر ارام

 . ترحمش روی از لطف و بود ارش.  کارهایش و بود عزیزجون.  عالئمش و بود مادر حاال
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 است حاضر ارش دانست نمی او کند می لطف او به ترحم روی از ارش کرد می فکر هنوز ارام

 دوی هر اش زندگی گذاشتن تاراج به حتی دهد انجام کاری هر کرده دیوانه را او که عشقش برای

 ودش مند عالقه من به او ندارد دلیلی کردند می فکر دو هر بردند نمی پی هم عشق به هیچگاه انها

 است محض خیاالت اینها

 یب اما داشتند عالقه بهم دو هر که صورتی در است طرفه یک عشقشان هک کردند می گمان دو هر

 خبر

 سر انها به اول نرگس و جون عزیز به احترام برای امد عشقش دلداری برای حسین امیر باالخره

 یزدندم قدم هم با کند صحبت او با تا برد حیاط به را ارام بعد نشستو کنارشان ای دقیقه چند و زد

 صورتش و نشست صندلی روی و ایستاد رفتن راه از ارام خواند می دلداری رایشب حسین امیر و

 حسین امیر میریزد اشک که بود معلوم بود حال همان در ای دقیقه چند پوشاند دستانش با را

 امار ارام را دستانش شد طاق طاقتش دیگر کرد می نگاه ارام لرزان های شانه به بود کرده سکوت

 شد حیاط وارد و انداخت کلید بیرون از ارش که کرد می نزدیک ارام های شانه فطر به تردید با و

 امیر ی شده جمع دست به ارش نگاه وقتی کشید عقب را دستش ارش دیدن با حسین امیر

 ردیگ که کرد می دعا اوقات بیشتر شد خوشحال دلش در افتاد بود بازمانده کارش از که حسین

 شده حساس هم ارام تن به او حاال نکند را ارام کشیدن اغوش در یا و گرفتن دست به هوس امیر

 گرفت را ارام های شانه حسین امیر ارش رفتن از بعد اما شد خانه ی روانه صدا و سر بی ارش بود

 دانست می خود ان از را ارام حسین امیر چون داد تسلی را او و

 جون عزیز و مادر به و گشت می بر هخان به و کرد می تمام زودتر ساعت یک را کالسهایش ارام

 به ار ترم این که بود کرده صحبت استادانش تمام با ارش رفت می دانشگاه به دوباره و زد می سر

 مه استادانش و ارام ی اجازه با البته گفت استادانش تمام به را مادرش ی قضیه و نگیرند خرده او

 . بگیرد خوب های نمره و بخواند خوب را درسش باید بودندکه گفته ارش به جواب در

 کرد خم را سرش انداخت ارام به نگاهی زهره بودند نشسته استاد منتظر کالس در ها بچه ی همه

 انداخت زهره به جواب بی اما گذری نگاهی ارام کرد نگاه ارام به پایین از و

 !!!؟ فکری تو چیه:زهره_ _

 اوهوم:  آرام_ _

 مادرته خاطر به نکنه شده چی:  زهره_ _
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 داد تکان منفی ی نشانه به را سرش ارام

 ؟ چیه پس خب:  زهره_ _

 نباشم کنارش تونم نمی کنم می که فکرشو کنم درستش چطوری دونم نمی:  ارام_ _

 ؟ گفتن چیزی خان امیرحسین اقا کنی درست و چی:  زهره_ _

 کردی می کار چی بودی من جای تو.  نچ:  آرام_ _

 مرگته چه بگو لاو وای ای:  زهره_ _

 مبتون و بشه منصرف ازدواجش درخواست از حسین امیر که کنم کار چی: گفت و زد لبخندی آرام

 بمونم استاد پیش

 کرده خواستگاری ازت استاد ؟نکنه چی یعنی حرف این:  زهره_ _

 تهسخوا ازم فقط نیست ادماش جور این از استاد بابا نه:  گفت و داد تکان طرفین به را سرش ارام

 از دبع اگه من اما کنه کمک عزیزجون به بتونه تا باشم کنارش ست زنده جون عزیز که وقتی تا

 کار نم نمذاره حسین امیر چون برم اونجا از میشم مجبور بدم مثبت جواب حسین امیر به دوم ترم

 به ارهذ نمی حسی یه چرا دونم نمی عالوه به کنم می کار من که نگفته مادرشینا به حتی اون کنم

 بدم مثبت جواب امیر

 سیح اون ببینم ولی.  امپاس تو گذاشتت کامال خواسته ازت اینو موقعی بد چه استادم:  زهره_ _

 رفت شدی مند عالقه استاد به نکنه.  اره نکنه گفتی که

 اره گمونم:  گفت و رفت فرو فکر در دوباره ارام

 شود جلب ای لحظه برای انها به یهبق توجه شد باعث که کشید خوشالی سر از جیغی زهره

 بردی آبرمونو تر یواش:  آرام_ _

 نکنه چطوری باهات اون چی استاد اما داری دوسش واقعانی گی نمی که دروغ:  هیجان با زهره

 جور بد ست دوطرفه اتوبان

 بگیرم جلوشو زود باید و لرزیده که منه احمقه دله این نداره دوست منو استاد نخیر:  آرام_ _

 نکن میشه پیدا برات استاد از بهتر کی بیچاره نکن:  زهره_ _
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 چه کنه نمی نگاه اصال کارش خدمت به اون لحاظ همه از باالتره من از استاد خوبه حالت:  آرام_ _

 کنه فکر بهش اینکه به برسه

 ماد چشمات هستی که نیستی خوشگل داری کم چی مگه..  بنفس اعتماد بی بیچاره:  زهره_ _

 پروو ادم خواد می چی دیگه هست که نیست کش

 بیچاره خواد می چی حاال نیستم که هستم نصب و اصل با هستم که نیستم خدمتکارشون:  آرام_ _

 . همب نسبت ادما احساس البته و انسانیته و شعور مالک نیستن مالک اینا بابا کن ول:  زهره_ _

 ماند نیمه حرفشان دیگر استاد امدن با

 دیکنز اموزش به که همانطور امدند بیرون کالس از هم با شد تمام که عمومی کننده خسته کالس

 ببینش اوناهاش ارام ارام:  گفت هولکی هول و زد ارام به دست با زهره شدند می

 گهم بینمش می صبح تا شب دیوونه:  گفت اهسته صدایی با و ایستاد یکباره سالن وسط ارام

 ندیدم ارش

 شپی موقعیت یه تا نیستی من مثه تو نبود هواسم ها گی می راست وای ای:  گفت خنده با زهره

 خانم با و بود ایتاده اموزش جلوی که ارش به و خندیدن هم با دو هر بچسبیش دستی دو بیاد

 ارش اب لبخند با که دید را امیری که وقتی اما نبود حسود ارام شدن نزدیک کرد می صحبت امیری

 نشست دلش در بیعجی حس کند می صحبت

 کنند سالم بهم بخواهد تا نبیند را او ارش تا انداخت پایین ممکن حد تا را سرش

 اقا هب هم سنشون نظر به نزنن غر عشقتونو امیری خانم این گم می:  گفت ارام به رو خنده با زهره

 میخوره

 کنم کار چی گی می بزنه خب:  دلخوری با ارام

 کنی کار چی خوای می حسین امیر با حاال:  زهره_ _

 وجود اب حاال که گفته چیزی بهم حسین امیر اما دلم دو که ست مسئله این سر دونم نمی:  آرام_ _

 بدم ازدواج این به تن مجبورم مادرم شرایط

 کردی خیانت اون به طوری این دادی دست از عقلتو مگه:  زهره_ _
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 کاری چه دونم نمی دیگه زده دیشب ارش که حرفی اون با واقعا دونم نمی دونم نمی:  آرام_ _

 غلط کاری چه درسته

 میرسونم من امروز بیا..  تری بیچاره من از تو برسونم عرضت به باید پس زهره_ _

 یلیخ ممنونم:  گفت و کرد اشاره خورد می زنگ که اش گوشی به و کرد نگاه خیابان انطرف به ارام

 منتظره وقته

 دبع به این از سراغتون میاد اقا دیگه خوبه:  گفت و انداخت حسین امیر ماشین به نگاهی زهره

 کنه وعقدت دستتو بکنه انگشترم خواد می معلومه

 خدافظ دادنته دلداری جای از:  گفت و زد زهره ی شانه به ای ضربه ارام

 تا ود دوتا برات خدا حقته ؟ شدی ناراحت:  گفت خنده با زهره میشد دور زهره از ارام که حالی در

 خواسته

 داد سالم او به و شد پیاده ماشین از امیر شد نزدیک که حسین امیر ماشین به ارام

 رامی همراه خانه از دور را ای دقیقه چند تا شد راضی باالخره کردارام حسین امیر که اصرارهایی با

 ینکرد وفکرات هنوز ارام:  گفت می و کرد می استفاده فرصت از همیشه هم حسین امیر بگذراند

 مثبت ای منفی جوابت بپرسم ازت همش خواد نمی دلم بیارم انگشتر دیگه اینروزا خواد می دلم من

 متون نمی چون بکنم خودم ان از رو تو دل که جایی تا و نیستم کن ول باشه هم منفی اگه حتی

 ددا یم گوش امیر حرفهای به غریب حسی و سکوت در و زد نمی حرفی ارام کنم زندگی تو بدونه

 به هک حسی اون بر عالوه کند چه بود دلش در که ارش با باید کند چه غریبش حس با باید باالخره

 عاشق هیچگاه کاش ای که:  گفت خودش با باشد کنارش تا بود داده هم قول او به داشت ارش

 به تونستم می وقت اون کرد نمی خودش ی وابسته منو کارهاش با کاش ای شدم نمی ارش

 بدم جواب امیر به مادرم خاطر به راحتی

 . ندارد جوابی فعال او که فهمید امیر ارام سکوت از

 دلش در بود کرده پیدا امیری خانم دیدن با که را حسادت عجیب حس همان خانه به ارش امدن با

 هوای بود ساکت و کرده اخم را انروز خاطر بهمین کند کتمان را حسادتش توانست نمی نشست

 صبح شد می طی خاصی روال طبق ارام زندگی داشت بارش حال دلش بود ماه روردینف ی گرفته

 می غذا و امد می زود و رفت می دانشگاه به و رسید می مادر عزیزو کارهای به و میشد بلند
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 او به و بود شده اش تکراری زندگی پارازیت حسین امیر وسط این.  میشست ظرف و گذاشت

 خواب از ابرها برق و رعد صدای با که بود صبح های نیمه باالخره همخوا می جواب. گفت می مدام

 هنکرد شکری نا اینکه برای ارام اما شود همنوا ارام با خواست می بارید می باران پس شد بلند

 رابست چشمانش دوباره و خرد فرو را بغضش باشد

 بود یفضع خیلی صدا ینکها کردبا تیز را گوشش بگذارد پله اولین روی بر را قدمش خواست می تا

 را اه پله که امد وجد به و شد خوشحال انقدر دهد تشخیص را پیانو نوای توانست سریع خیلی اما

 و مادر رساند پذیرایی سالن به را خود اهسته کرد باز را در زیبا لبخندی با کرد یکی تا دو

 ارام ورود با ارش دادند می گوش نواخت می ارش که نوایی به و بودند نشسته هم کنار عزیزجون

 المس ی نشانه به را سرش و کرد نگاه ارام به مردانه لبخندی با متعاقبا هم او و نکرد قطع را اهنگ

 داد تکان

 عزیزجون کند عوض را ها مریض روحیه تا نواخت می را دارم دوستت متاسفم اهنگ همان بازهم

 دز ضعیفی لبخند نرگس پیوست انها جمع به ارام امده ارام که شدن متوجه اهنگ از بعد نرگس و

 اهنگ:  گفت ارش روبه بعد و ماهریه ی نوازنده چه ارش اقا مادر دیدی:  گفت اهسته صدایی با و

 گرفتن جون بدنم های سلول تمام کنم می حس بود بخشی ارامش

 میزنه بهتر من از ارام خانم نرگس کنید می نفسی شکست:  آرش_ _

 متنذاشت کالس که من گرفتی یاد کجا از بلدی توام ارام: گفت و کرد نگاه ارام به شوق با نرگس

 گرفتم یاد ارش اقا از:  گفت و گذاشت اش شانه روی را دستش و شد مادر نزدیک لبخند با ارام

 بود تولدم روز کادوی

 مارا با ایندفعه بزن دیگه اهنگ یه جان ارش:  گفت بود امده هم ارام اینبار اینکه برای عزیزجون

 بدیم گوش

 برای را اهنگ این همیشه تو برای وجودم تمام نام به اهنگی نواختن به کرد شروع ارش اینبار

 های نت گذاشته دوشش بر را هایی سختی که عشقش خاطر به اینبار اما نواخت می مادرش

 انگار بود اورده وجد به را همه نواخت می کالم بی ارش که اهنگی نواخت می وار طوطی را اهنگ

 گذرانند می هم با را سختی زندگی چه بودند کرده فراموش همه
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 کارهای به هم فراوان سختی با ارام شدند می طی سرهم پشت دیگری از پس یکی روزها

 دانشگاه درسهای هم مادرش کارهای به هم کرد می رسیدگی عزیزجون

 اطحی در ارام کرد می بغل را نت گرما کمی و نبود سرد دیگر بهاری هوای بود دلنشین و ارام شبی

 روی و کرد می جمعش باید جوره همه خودش حاال که ای زندگی به کرد می فکر و بود نشسته

 با گاهی ارش که بود درست بود ارش مادر بعد اش زندگی دلخوشی تنها کشید می دوشش

 می کرد می فکر سرزنش ان به بعدا وقتی اما کرد می سرزنشش و زد می حرف او با عصبانیت

 شود نمی عصبانی خودی بی او که فهمید

 این درگیر دو هر حاال کند فراموش را عشقش که بود شده ای مسئله درگیر ارش مثل هم ارام

 و دکر نمی باز لب کدام هیچ اما داشتند عالقه بهم و سوختند می هم عشق در دو هر بودند مسئله

 ود ان عشق در هم ارام زندگی در هم بود رازیتپا که هم حسین امیر برد نمی باال را عشقی پرچم

. 

 غوششا در بیشتر کرد می نزدیکی ارام با بیشتر و بود شده بیشتر جراتش دیگر که ها اخری این

 کرد می زده خجل را ارام بیشتر و کشید می

 لیصند روی بر صدا بی نیاورد بیرون فکر از را ارام اما شکست را شب سکوت دیگری پای صدای

 دام در درست فکرش شود پرت حواسش شاید تا شد خیره او به سکوت در و نشست رویش روبه

 ؟؟ اومدین کی شما:  گفت و داد باال را ابرویش تای یک تعجب با ارام و

 !!!! فکری تو خیلی حاال همین:  آرش_ _

 برسم ناشکری به تهش و کنم فک بشینم که ندارم این جز کاری:  آرام_ _

 خودت شیطونه شدی دتخو پس:  آرش_ _

 جورایی یه اره:  آرام_ _

 که کنی نمی تنبلی نیست سختت میره پیش چطور درسا:  آرش_ _

 به ای صدمه ذارم نمی شده که هم نفسم عزت حفظ خاطر به نه:  گفت و داد تکان را سرش ارام

 بشه وارد درسام
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 با بخونی درس خوب نیتو نمی و سخته برات میبینی اگه نیار فشار خودت به زیاد: آرش_ _

 نباش نگرانش.  کنم می صحبت استادات

 هچ نگرانی موقع اون نبودید شما اگه دونم نمی که نباشم نگران گید می شما اینقدر:  آرام_ _

 داشت معنایی

 زیچی پولی زمانی یه کنم می کمکت من کنی رسیدگی مادرت به بتونی که زمانی تا: آرش_ _

 هم اب نمیای چرا راستی. نگی اگه میشم ناراحت عزیزجون جان به کنن تعارف بگو من به خواستی

 اتوبوس ایستگاه بری خوای نمی دیگه میشه راحتتر مسیرت خیلی اینطوری دانشگاه بریم

 ترم راحت طوری این کنم نمی تعارف من ولی ممنونم خیلی:  آرام_ _

 ؟ تتریراح حسین امیر با تو:  گفت طوالنی مکثی از بعد تردید با ارش

 پایین را سرش اورد میان به حرفی امیر ی درباره نداشت سابقه خورد جا ارش سوال از ارام

 نه هم اره هم جورایی یه خب:  گفت و انداخت

 ؟ بگی هردوشو دلیل میشه:  آرش_ _

 کار ادم برای مشورت بدونه اون ندارم دوست من که کنه می کارهایی حسین امیر خب:  آرام_ _

 کنه نمی برخورد سرسنگین هم فامیله هم چون باش راحتم میده انجام

 نیستی راحت من با که سرسنگینم من پس:  گفت ارش سنگین سر کلمه گفتن با

 راحتم هم شما با اصال نه نه: گفت زده اشتباهی حرف کرد گمان که ارام

 ضمیر از من برای همیشه و شما میگی من به همش چون حسین امیر ی اندازه به نه اما: آرش_ _

 کنی می استفاده شخص سوم

 نیست طوری این ارش اقا: آرام_ _

 گفتم راست دیدی دیدی: آرش_ _

 خواهر جای من نگفتین شما مگه راحتترم طوری این نگیرین دل به کنم می خواهش:  آرام_ _

 نگیرین خرده پس نداشتتونم
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 صالح را قضیه دادن کش رفت در دهنش از حرف ان انروز چرا که فرستاد لعنت خود به ارش

 بخواب برو شو بلند کن صدام داری دوست طور هر زدم حرف خیلی اینکه مثه:  گفت و ندانست

 وقته دیر

 ازادتره وقتم یکم شبا فقط اخه مونم می من برین شما:  آرام_ _

 بخیر شب پس باشه:  آرش_ _

 حتما باید کرد می رد او داد می ککم پیشنهاد او به بار هر کرد رها خود حال به واورا شد قانع ارش

  کرد می کمک او به ارش تا رفت می هوش از یا میشد مریض

 یک تا بود ارام برای انروزهایی از باز امروز بودند خودشان کارهای مشغول همه بود ازظهر بعد

 دب حالش ظهر نزدیک تا و کرد اود عالئمش صبح از مادر رفت نمی دانشگاه و بود استراحتی وقت

 که کرد نمی فکر انقدر حال به تا رفت خواب به دکتر رفتن از بعد که بود شده ظهر دیگر بود

 کرده تحمل را ها سختی چه تنها دست او فهمید تازه کشیده زحمتی چه مادرش برای مادربزرگ

 رد چیزی است ارام پدر همان که پسرش به بزرگ مادر هنوز نبوده بیش پیرزنی یک او عالوه به

 ثانیه کی فهمید می او اگر هستند تهران انها اینکه ی باره در حتی بود نگفته نرگس بیماری ی باره

 از داشت کار بیرون وارش بود درس خواندن مشغول ارام فروخت می را خانه و کرد نمی تعلل

 هم را اتاق در حتی کرد می صحبت تنها اتاقش در مهمان یک با عزیزجون ظهر از بعد 2 ساعت

 به ات است قدیمی اشنایان از مهمان ان که بود گفته ارام به کنی گم رد برای عزیزجون بود بسته

 عجم را عزمش کامال عزیزجون نبود عزیزجون شخصی وکیل جز کسی مهمان ان اما نکنند شک او

 صمیمت خود وکیل با باالخره نکنند غارت را اموالش هایش بچه که بیندیشد تدبیری تا بود کرده

 زمین و کند خیریه امور وقف را سپرده هایش بچه و او به شوهرش که را اموالی صفن که گرفت

 از هم کنند می زندگی ان در که باغی خانه ان و کند مدرسه ساختن وقف هم را تهران اطراف های

 به را قضیه این عزیزجون شدند می شریک خانه در هم با ارش و ارام پس باشد ارش و ارام ان

 مه ارش به حتی کند مطرح را قضیه رسید که مناسبش زمان تا نگفت وکیل همان جز هیچکس

 بگوید چیزی اموالش ی باره در اینکه به برسد چه دارد قرار وکیل با که نگفت

 مهنا وصیت و کند رسیدگی کارها این به خودش است حال سر که زمانی تا داشت قصد عزیزجون

 زحمت برایش که بود ارش و ارام حق فقط موالا تقسیم از هدفش بیشترین کند تنظیم را اش

 منکرد عاقشان که همین گفت می خودش پیش نگذاشت چیزی هایش بچه برای بودند کشیده
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 نبود کمی ارزید می میلیاردها بود داده ارش و ارام به که هم را ای خانه ان است بس برایشان

 را خانه این که این از عزیزجون البته بود شهر ی نقطه باالترین در خانه و زمین متر 5111

 دانست می وکیلش فقط هم ان که داشت دیگری نیت داد دو ان به شراکتی

 منتظر اما شد ارش شک باعث همین که کرد تالقی ارش با او رفتن رفت ساعتی 2 از بعد مهمان

 نیاورد خود روی به چیزی هم عزیزجون ولی وکیل نه دهد توضیح او به عزیزجون تا ماند

 مهمان ان ی باره در ارام از ارش بود حیاط در ارام معمول طبق و بودند خوابیده همه وقتی شب

 کرد مایوس را ارش و دانست نمی چیزی هم ارام اما کرد سوال

 کار سختی به و خواند می درس سختی به ارام بود ترم پایان امتحانات گذشت مادر عمر از دوماه

 و بود شده الغرتر کرد می مراقبت هم مادر از که وقتی زا نبود بدنش در توان دیگر کرد می

 خوبی به را ارام در حاصله تغیرات اما دید می خانه در را او روز هر انکه با ارش تر نحیف صورتش

 ارش با عزیزجون هنوز و بود گذشته عزیزجون اشنای ی قضیه از هم ماه دو کرد می احساس

 بود یدهنپرس چیزی فعال هم ارش بود نزده حرفی

 با ازدواج استرس ترمش این های نمره استرس عزیزجون و مادر کارهای استرس بر عالوه ارام

 . بود داده ارش به که قولی و ارش کنار نبودن استرس داشت هم را حسین امیر

 خورد می ارش به که چشمش بود داغون اش روحی اوضاع و حال بود دیروزش از بدتر روزش هر

 یدترک می بغضش و شد می صورتش ی روانه اشک کرد می فکر امیر با دواجشاز قضیه به بعد و

 می اگر بود گفته هم زهره که بود زهره فقط بگذارد میان در او با را دردش نبود هم کسی اخر

 را کسی درد کسی تا بود معتقد زهره کن معاف هدردی از مرا هستم کنارت من کنی گریه خواهی

 اهدبخو اینکه به برسد چه برسد تواند نمی او بغرنج وضعیت به توق هیچ باشد نکرده تجربه

 . نباشد خوشاین شاید که زنی می های حرف چون بود نخواهد همدردی این کند همدردی

 امتحان فردا خواند می درس وقفه بی او بودند خواب همه خواند می درس سالن در خسته شبی

 هب کرد می غلبه که چشمانش به خواب کرد می شتمام فردا تا باید بود مانده فصلش 6 و داشت

 بود کرده گلگون را صورتش و زد می محکمی سیلی خود

 را زد می سیلی خود به که ارام بود امده سراغش به عزیزجون مهمان از ناشی خوابی بی هم ارش

 رفت سالن به و شد بلند تخت از کالفه میشنید
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 یدارب بودباید نشده عمیق خوابش هنوز بود برده خوابش و بود گذاشته کتابش روی را سرش ارام

 نگاه سرخش صورت به و نشست زانو دو روی جلویش و رفت جلو ارش خواند می درس و ماند می

 ارام ارام:  زد صدایش و زد جانی نیمه لبخند و کرد

 ارش با و کرد باز نیمه تا را وچشمانش گفت هومی ارام سوم ارام گفتن با اما نشنید جوابی اول

 هخورد سیلی صورت اما کرد صاف را اش شده کج روسری و کشید باال را خود یکباره. شد رو روبه

 کند پنهان رفت یادش را اش

 ؟ زده سیلی بهت اینطوری کسی حال به تا:  آرش_ _

 ماا بود پریده ارام سر از کمی خواب خندیدن هم با دو هر ارش حرف این گفتن با که بود شب نیمه

 بیاید سراغش به خواب دوباره رفت یم انتظار

 داره ت نگه بیدار صبح تا بیارم چیزی برم تا نبره خوابت دقیقه 1 یه کن سعی:  آرش_ _

 اشپزخانه به و شد بلند جلویش از ارش و نزد حرفی بود شده خسته دگی الو خواب از که هم ارام

 نوازش را ارام مشام قهوه بوی برگشت سالن به خوشمزه و داغ ای قهوه با دقیقه 1 از بعد رفت

 و گذاشت جلویش را قهوه سینی ارش خواند می کتاب و بود نشسته مبل روی همانطور ارام داد می

 ات که ای اندازه به قوری داخل شد کم اثرش دوباره اگه کنه می کمکت صبح تا قهوه بخور:  گفت

 بخونی درس بتونی و هست باشی بیدار صبح

 هم او بود گرفته خوابش هم ارش دیگر حاال کرد تشکر ارش از کالمش با هم نگاهش با هم ارام

 .برد خوابش بالش به نرسیده سرش و کرد ترک را ارام

 اثار رفتند دانشگاه به زهره همراه صبح کند تمام را فصل 6 صبح تا توانست ارش کمک به ارام

 کرد می ذوق ذوق چشمانش و کرد می درد سرش اما نبود مشخص ارام ضاهر در خواب

 در را ارش امدند که بیرون امتحانات سالن از زهره همراه و داد راحتی به را امتحانش خوشبختانه

 فتگ زهره به نیاید پیش انها ی دو هر برای مشکلی اینکه برای ارام دیدند دانشگاه ورودی سالن

 برنگردونی سرتو وقت یه شیم می رد کنارش از سالم بدون

 با ارش شدند رد ارش کنار از وقتی بودند زده چپ علی کوچه رابه خود انهردویش که همانطور

 ؟ عجله این با کجا صادقی خانم:  گفت نبود بلند زیاد که صدای
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 خندیلب ارش گشتند بر طرفش به و ایستادند رفتن از زدگی خجالت و شرمندگی با دو هر ناچار به

 عجله این با کجا خانما:  گفت دو هر روبه و شد نزدیک اندو به و زد

 فقط نداشتیم بدی قصد ببخشین:  گفت بود مشخص هم صورتش از که شرمندگی با ارام

 (ماند نیمه حرفش...................)

 شده تموم امتحان هم حاال بودم مراقب امروز من.  نیست مهم:  آرش_ _

 برم من تا بشین شینما تو برو و بگیر و این:  داد ادامه و گرفت ارام طرف به را سوئیچ ارش

 خونه بریم هم با و بدم انجام کار یکسری

 برای طوری این رسونم می زهره باشه نیاز اگه رم می خودم نه نه:  گفت عجله با تندو و تند ارام

 نیست خوب شما

 رفتی نمخا زهره با نبینم برو کردم پارک دانشگاه بیرون امروز و ماشینم.  نیست مشکلی:  آرش_ _

 ارش اقا ولی:  آرام_ _

 (تحکم با) برو گفتم نداره ولی:  آرش_ _

 مانده منتظرش االن تا احتماال حسین امیر کرد می چه باید حاال شد بلند نهادش از اه ارام

 کن برام فکری یه کنم کار چی حاال:  گفت زهره به رو درماندگی با

 داشت کیدتا که چقدرم بری اقاتون این با بده مگه خب:  گفت خنده با زهره

 کن برام کاری یه تون اقا اقاتون مار زهر:  آرام_ _

 حاال میده نشون خودی یواش یواش داره استادم:  گفت و برد محوطه به و گرفت را دستش زهره

 کردی می و خان امیر هوس هم تو باید عد

 یتوشگو و رفتی زودتر شما میگم بهش.  بپیچونمش برات جوری یه و خان امیر نباش نگران ولی

 بدی خبر بهش که گذاشتی جا خونه

 بشم گلم ابجی این قربون اخ:  آرام_ _

 بری تون اقا این با دفع این نیمد بدت هم تو ولی نه دیوو نکنه خدا:  زهره_ _
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 موقوف فوضولی پرو بچه برو:  گفت و زد زهره ی شانه به ای ضربه ارام

 . ردک خداحافظی ارام از و گذاشت چشمش روی را دستش زهره

 تک ارام به هم زهره شد دور انجا از و کرد روشن را ماشین میل بی امیر زهره دروغ با باالخره

 ارکپ خوبی جای ماشین شد ماشین سوار نبیند را او کسی که احتیاط با هم ارام برود او تا انداخت

 نبود دانشجوها مسیر بود شده

 خانه به خودش بوده بیدار صبح تا و است ستهخ ارام که امروز تا بود کرده پارک انجا عمد از ارش

 ببردش

 ارش امد بعد دقیقه 51 از بعد باالخره که بود نشسته ارش منتظر ماشین د زیادی اضطراب با ارام

 ورج هر داشت میل نگرفت خرده او به بود نشسته عقب ارام ابنکه از هم اینبار شد ماشین سوار

 و کرد روشن را ماشین امد می خوشش اخالقش و حیاترو این از واقعا و کند رفتار است راحت

 رزودت ارام اما بگیرد دست به را زدن حرف سکان خودش گرفت تصمیم ارش اینبار. کردند حرکت

 کرد شروع او از

 رفتم می خودم زحمت بیفتین شما نبود نیازی ارش اقا:  آرام_ _

 اتوبوس بدی خودی بی پول چرا هیکی مسیرمون وقتی کنی می تعارف چقد ارام وای ای:  آرش_ _

 ممنون بازم:  آرام_ _

 نه شد شرمنده خانم بازم و:  آرش_ _

 دیگه شماست تقصیر اره خب:  آرام_ _

 ها اطواراتو ادا این نبینم دیگه موقوف شرمندگی دم می انجام کاری برات وقتی:  آرش_ _

 استاد چشم:  آرام_ _

 می خود اب تر کوتاه حتی بود شده شیرین برایش مسیر این حاال تکراری مسیر این در ارام بودن با

 نبود یار او با بخت وقت هیچ اما باشد ارام با تابیشتر باشد ترافیک کاش ای گفت

 ؟ نمیاد که خوابت:  آرش_ _

 خیلییییییییی چرا:  آرام_ _
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 بود کارساز قهوه:  آرش_ _

 گرفتم می 9 امروز نبود اون اگه بود خوبی چیز واقعا بله:  آرش_ _

 میشی 51 خوردی قهوه چون یعنی ؟ چی یعنی: آرش_ _

 56 بشم کم خیلی نخیر:  گفت ارام که خندیدن هم با دو هر

 تیمگذاش گرو که ابرمونو گفتم.  گفتی و این خوبه هنوز اخیش:  وگفت داد بیرون را نفسش ارش

 دیم می دست از داریم

 ( شوخی با)  میام بر سشپ از من نباشید ابرتون نگران شما:  آرام_ _

 ؟ داری دیگه تا چند شد راحت خیالم خوبه:  آرش_ _

 میشه ماهه 2 دیگه دوروزه اینکه و میشه تموم اخریش دیگه دوروزه:  آرام_ _

 خوش رو خدا کنی می شمارش مادرتو عمر داره دلیلی چه نشمار هاتو لحظه اینقد ارام:  آرش_ _

 اد نمی

 نمممنو ازتون واقعا ارش اقا برسم بهش تا کنم ریزی برنامه تونم رمیبهت اینطوری خب:  آرام_ _

 بود مرده اینا از زودتر بود شهرستان تو مادرم اگه دادید مکان و جا ما به که

 بودم وسیله فقط من واقع در من نه باشی ممنون خدواند از باید اینارو:  آرش_ _

 رشا خوردن ناهار موقع بود کرده غلبه او به هم هسرگیج بیخوابی از که بود خسته ارام انقدر انروز

 که دکن مجبور را او توانست عصبانیت با ناهار از بعد هم سر اخر بود برده پی خستگی این به هم

 . مدا می بر پسش از ارش ولی بود بودنش دنده یک همین ارام بد خصلت کند استراحت و بخوابد

 جامان برای را او نداشت قصد هم ارش نیست بشو ربیدا که بود معلوم امروز دیشبش خستگی از

 تدارک شام برای را غذایی مردها سبک به و شد اشپزخانه وارد خودش این بنابر کند بیدار کاری

 رفت می ضعف خواب برای دلش بازهم شد بیدار ارام باالخره که بود غروب 0 ساعت حدودا.  دید

 ار چشمانش که خسته همانطور میشد خواب بد شب خوابید می بیشتر اگر هم داشت کار خب اما

 سح اشتباه اینکه برای خورد مشامش به غذا بوی کرد حس رفت اشپزخانه سمت به و مالید می

 . بله دید که گرفت باال را سرش باشد نکرده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

128 

 

 ودب کرده کثیف شام کردن اماده برای که هایی ظرف تند تند و هستند شویی ظرف پای ارش اقا

 ان در خندید ارش به دلش در حسابی ارام.  زد می هم را غذا گاهی شستن این بین و میشست

 ارش زد در به ای تقه ارام بود نشده ارام امدن متوجه که ارش بود شده حال با واقعا وضعیت

 ؟ شدی بیدار کی:  گفت و برگرداند را صورتش

 !!!!!!!کنید؟ می کار چه دارید شما. االن همین:  آرام_ _

 نپرس و نگو که پختم براتون غذایی یه تازه.  میشورم ظرف دارم فعال بینی نمی:  آرش_ _

 خوری می انگشتاتو

 و کنید تمجید و تعریف خودتون ی ساده کار یه از دارین عادت مردا شما:  گفت و زد لبخندی ارام

 پختین چی ببینیم تا خورد باید حاال

 رنجب بهترین ارام واگرنه گفت شوخی از) شفتت برنجای اون با بهتره که تو دسپخت از: آرش_ _

 ( کرد می دم را

 فتهش برنجای دل به ارزو اونوقت کشیدین گی گشنه وقتی باشه.  شفتست من برنجای:  آرام_ _

 مونین می

 رسید هم جون عزیز گوش به باالخره صدایشان که خندیدن و کردند شوخی هم با انقدر دو ان

 شد می متاسف بسیار ندارد ای حاصله عشقشان وقت هیچ که دید می را دو ان وقت هر عزیزجون

 بود برده پی ارام دل به هم عزیزجون حاال بکنم دوتون هر برای فکری باید:  گفت می خود با و

 ارام خود که پیش روزه 2 خاطر به نه نیامد سراغش به حسین امیر انروز شد تمام که ارام امتحان

 ی خسته ارام نگذاشت که بود عجول انقدر شب مهمانی برای شدن هاماد خاطر به بلکه بود رفته

 کند بیرون ازتن را امتحانش

 بود رسیده خانه به هم م ارا که بود نیم و 52 ساعت حدودا

 صحبت ارام با مادرش و نبود خط پشت امیر اینبار امد در صدا به امیرحسین جانب از ارام تلفن

 هم او با تا بدهد نرگس به را تلفن تا خواست ارام از معمول های پرسی احوال و سالم از بعد کرد

 گزن چه برای دانست می نشست مادر کنار استرس با و داد نرگس به را گوشی ارام کند صحبت

 کردند اقدام ای عجله و زود قدر این چرا که کند فکر توانست نمی اما زده
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 شوق سر از لبخندی مادر بود شده یرهخ مادر دهان به نگران و مضطرب ارام تلفن شدن تمام با

 کنن تعیین و مراسم و بیارن حلقه برات اینجا میان امشب:  گفت و زد فراوان

 دبزن حرفی انکه بی شد ازقبل تر ناراحت اش چهره شد بلند نهادش از اه دیگرارام که بود اینجا

 کوفت می بهم را چیز همه و کرد می کار عصبانیت با اشپزخانه در و کرد ترک را اتاق

 ارام از گرمی با عزیزجون رفت عزیزجون سراغ به بود عزیزجون شود ارام دلش که راهی تنها

 اب رفت می اتاقش به عزیزجون با صحبت برای کمتر ارام ماه یک مدت به که چرا کرد استقبال

 توهمی اینقدر چرا عزیزم شده چی ارام:  پرسید ارام مغموم ی چهره دیدن

 .............. حسین امیر حسین امیر زجونعزی:  آرام_ _

 !!!؟؟؟ عزیزم چی حسین امیر:  عزیزجون_ _

 می و کرد می نوازشش عزیزجون گریه زیر زد و ترکید بغضش و کند کنترل را خود نتوانست ارام

 کردی نگرانم شده چی برم قربونت بگو:  گفت

 گفت را امشب مهمانی جریان بغض و گریه میان در ارام

 برای که اورد بیرونش نگرانی از و کند نصیحت را او وضعیت ان در نداشت ای چاره جونعزیز

 شد می چه ارش قول پس اما بود داده قول ارام نبود ای چاره نباشد قرار بی امشب

 بود عزیزجون بغل در سرش ارام شد عزیزجون اتاق وارد هم ارش ارام ی گریه داره و گیر این در

 برود فعال کن اشاره سر با زیزجونع که ندید را ارش و

 چه نبود معلوم و شنید می را خبر هم ارش زود یا دیر اما بود شده ارام ی گریه از متعجب ارش

 کند می پیدا حالی

 به عزیزجون االن تا دانست نمی بود نگفته چیزی ارش به هنوز کرد می مرتب را خانه میلی بی با

 روی و کند می مرتب را خانه ارام چرا که بود متعجب هم ارش بین این در نه یا گفته چیزی او

 گردی اینکه تا بپرسد چیزی شد می منصرف دید می را مغموش ی چهره داردوقتی برمی را مبلها

 باالخره ارش که بود جمع حواسش کارهایش بین در ارام رفت عزیزجون اتاق به و نیاورد طاقت

 امدند می مهمانها دیگر ساعت 2 بیاورد در ار قضیه توی ته تا رود می عزیز اتاق به کی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

131 

 

 گفت بود نشده دور در از تا خاطر بهمین امده اتاقش به چه برای او فهمید ارش ورود با عزیزجون

 بیا و ببند سرت پشت هم را در که: 

 ندلیص شد هم بهتر کند صحبت راحتتر اینکه برای اما کرد تعجب عزیزجون رفتار از انکه با ارش

 دنبال ذهنش در عزیزجون.  شد خیره عزیزجون چشمان به ارامش با توام لبخندی و کشید را

 بود کننده شروع خودش ارش بنابراین که کند شروع را حرف تا گشت می مقدمه

 ؟ خبره چه امروز اینجا عزیزجون:  آرش_ _

 ؟ باشه خبری خواستی می:  عزیزجون_ _

 وت خیلی نداره تعریفی هم اش روحی اوضاع اصال و تکاپو در ارام صبح از اخه دونم نمی:  آرش_ _

 ؟ شده چیزی.  همه

 کنه می مرتب داره که داریم مهمون امشب:  عزیزجون_ _

 ؟ هست کی ا:  آرش_ _

 حسین امیر:  جون عزیز_ _

 هکن می همانگ من با اول اون نداده خبر من به چرا پس ؟ امیرحسین چی:  پرسید تعجب با ارش

 نزده زنگ منم به:  عزیزجون_ _

 مهمونیه چه دیگه این نزده زنگ هم شما به ؟ چی:  آرش_ _

 مونه خونواده جزو االن که اونم گفته ارام به دلم عزیز کنه نمی فرق:  عزیزجون_ _

 اینجا میاد امشب گفت می شما به یا من به یا باید اون عزیزجون داره ربطی چه:  آرش_ _

 میاد خانواده با نمیاد تنها خودش:  عزیزجون_ _

 ( گفت و کرد قطع را حرفش عزیزجون که بزند غر بیشتر خواست می ارش) بدتر دیگه:  آرش_ _

 نه یا بگم بهت دونم نمی که هست خبری یه خب:  عزیزجون_ _

 بگید زودتر ؟میشه چیه منظورتون گفت و کشید هم در را ابروها ارش

 ؟ کنی برخورد عاقالنه و کنی کنترل خودتو دی می قول آرش:  عزیزجون_ _
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 عزیزجون:  گفت دلخوری با ارش

 ( عزیزجون کوتاه مکث)

 خواستگاری میاد خانواده با امشب امیرحسین راستش:  عزیزجون_ _

 حتما دیگه کنید می شوخی ؟ خواستگاری چی:  گفت خاطر همین به نمیشنید درست ارش

 ؟ من خواستگاری

 ( گوشمونه بیخه که خترد) ارام خواستگاری عزیزم ن:  عزیزجون_ _

 بهمین که شد نمی باورش اصال و نفهمید را ارام اسم دیگر آرش عزیزجون حرف با که بود اینجا

 عزیزم ارش:  زد صدا را بهت در آرشه باری چند عزیزجون باشد داده دست از را عشقش راحتی

 آرش

 با عزیزجون که کند ترک را اتاق داشت قصد دوخت عزیزجون به را اش عصبانی چشمان آرش

 یداتپ نتونم که جایی نری بده نباشی اگه.  باشی باید امشب وقت یه نری جایی آرش:  گفت هول

 عزیزجون جان خدا تر کنم

 و برگشت عزیزجون روبه و کرد گره عصبانیت از را مشتش بود عزیزجون به پشتش که همانطور

 تا دز می زنگ منم به بدونم من ستخوا می امیر اگه کارشم و کس مگه باشم چی برای من:  گفت

 نیستم مهم براش من یعنی نزده زنگ االن

 تو بمونم نذار نکن ابروریزی باشی باید دوستت خاطر به اما نیستی کارش و کس:  عزیزجون_ _

 بده خودتم برای اینطوری خجالت

 ندین گیر کنم می خواهش عزیزجون کنم تحمل مجلس این تونم نمی امشب:  آرش_ _

 یم حسین امیر اینطوری کردی له خودتو غرور امشب نباشی اگه کن حفظ غرورتو:  عزیزجون_ _

 داری نظر نامزدش به تو فهمه

 بیرون زد و کند تحمل را اتاق گی خفه نتوانست دیگر شد چندشش امیرحسین نامزد کلمه گفتن از

 هک است مهمانی این خاطر به شاید کرد فکر خود پیش بود کرده تعجب ارش رفتار چنین از ارام

 این با بخورد بهم اش خانه ارمش ندارد دوست و اید می بدش شلوغ جای از او چون است ناراحت

 بود پشیمان کرد می تمیز که کارش از.  سرخودش فکر
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 چه از حاکی داد می ویراژ باال سرعت با ها خیابان در که ارش نزار حال دانست نمی ارام اما

 کرد یم خالی گاز پدال روی را عصبانیتش و کوبید می فرمان بر بانیتعص با ارش است داستانی

 نجاا به باالخره و کرد خود راه مسیر را رفت می انجا به خلوت برای همیشه که دنجی جای اینکه تا

 ایه چراغ به بود شده میش و گرگ هوا زد ماشین کاپوت را اش تکیه و شد پیاده ماشین از رسید

 در و فکر در ساعتی نیم حدود شود خلوتش مزاحم تا نبود کسی انداخت ینگاه شهر روشن نیمه

 کند رها را ارامش دیگر که گرفت را تصمیمش رسید ذهنش به اساسی فکر بود گرفته حالت همان

 لاوای همان مثل گرفت تصمیم کرد می فراموش را عشقش باید حاال بود متعهد دختر یک حاال او

 کرده قاطی کال خالصه ندارند را مردها عشق لیاقت ها زن بودکه هرسید هم ذهنیت این به باشد

 بود رابسته گلویش راه هم بغض دار و گیر همین در بود

 کن کمکم خدایا:  زد داد

 به نزدیک ی گلدسته از هم اذان صدای باالفاصله پیچید پارک وسیع فضای در ارش صدای

 پروراند می ذهنش در را خودی بی افکار چه که کرد سرزنش خودرا انقدر رسید گوشش

 افتاد راه به مسجد همان سمت به و کرد روشن را ماشین

 که دبو رفته یادش انگار گرفت وضو و رفت خانه وضو به رفت می مسجد ان به بود بار اولین برای

 به را اب بود گرفته خود به گریه رنگ چشمانش بود داده یاد او به را نماز و وضو اولین بود کسی چه

 . ایستاد نماز به و رفت مسجد به و کرد تمام را وضو و پاشید صورتش

 . بود دهنده ارامش لحنش و داشت زیبایی صوت خواند می نماز تومآنینه با مسجد روحانی

 مامت که نماز.  بود ایستاده عبادت به خدا به رو تماما و بود اورده بیرون فکر از را ارش هم نماز گویا

 راه هب خانه سوی به کند پیدا حضور مهمانی ان در گرفت تصمیم باشد یافته را راهش که شدانگار

 افیکیتر وجود با باالخره امدند می ها مهمان دیگر ساعت تایک میشکست را پیرزن دله نباید افتاد

 رسید خانه به بود که

 نهمی ترابس در و گذاشت حیاط در را ماشین باشند امده مهمانها نکند که داشت اضطراب خیلی

 اخلد از ایفون برگرداند در سمت به را نگاهش درامد صدا به در زنگ رسید پله اولین به پایش که

 . کرد باز را در و داد جواب
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 ماسک در را اش عصبانی و مغموم ی چهره انها دیدن با ارش شدند خانه وارد اول امیر مادر و پدر

 و مسال او با گرمی با ارش دیدن با امیر مادر و اقا احمد.  رفت استقبالشان به و کرد پنهان دیگری

 اب که نداشت را انتظارش وقت هیچ که دید را چیزی در ی استانه در ارش حاال و کردند پرسی اوال

 برود معشوقش خواستگار از استقبال برای خودش بخواهد اینکه و شود ظاهر جلویش لباس ان

 با شد خانه وارد شیرینی و گل دسته یک راههم به رنگ ای سورمه شلوار و کت در حسین امیر

 کنم می عرض سالم ارش اقا به به:  گفت و خندید اش چهره ارش دیدن

 کنی نمی حساب ادم و دوستت که تو برو برو:  گفت و گرفت خود به را بودن دلخور قیافه ارش

 شدم می دار خبر دیگه سال دو باید داشتم حرفا این از تو با من نریز زبون خواهشا پس

 تموم ارام امتحان که دیروز از داداش جان:  گفت امیر رفتن می خانه سمت هم با که همانطور

 روب اریشگاه بود شلوغ سرم اینقد امروز اصال کن درکم خدا تر نبود دلم تو دل بود خراب حالم شده

 دیگه ببخشید کن بمان کن فالن بده سفارش شیرینی و گل دسته

 رد ارام کرد اگاه امدنشان از را ارام یاهلل گفتن با در جلوی شدند خانه وارد هم با و نزد حرفی ارش

 که بود ارام این برود مهمانها استقبال به در جلوی که نبود نرگس داد وسالم کرد باز رویشان ب را

 بود ایستاده در کنار تنها ارام ببرد پیش را اش خواستگاری مراسم جوره همه بود شده مجبور

 شده ماه چقدر انداخت او به کوتاه نظری ارش بود انداخته پایین ممکن حد در خجالت با را سرش

 زد هیبن خود به اما. تپید می برایش قبل از تر قرار بی قلبش اش دخترانه دامن و تونیک ان در بود

 خجالتی انقدر شد می اب دلش در قند کیلو کیلو ارام دیدن با امیر اما و گرفت را نگاهش سریع

 اب و بود دوخته ارام ی چهره به چشم بدهد ارام دست به را گل و بیندازد پایین را سرش که نبود

 گرفت دستش از را شیرینی و گل ارام بعد و.  سالم خانم خدمت:  گفت مردانه لحنی

 را دستش و امد ارام کمک به ارش کشید حسرت و سوخت بدجور دلش حرف این شنیدن با ارش

 پام سر دوساعته داخل دیگه برو:  گفت و شتگذا امیر کمر پشت

 مهمانان با هم انها ورودشان با که بودند مهمانها منتظر پذیرایی سالن در عزیزجون و نرگس

 وتاهیک ی لحظه برای و نشستند مبلها وروی بر عزیزجون ی گفته با و کردند پرسی احوال و سالم

 وارد صدا بی نشست جانش در قلب قوت کمی ارش دیدن با ارام برد می سر به سکوت در جمع

 به و کرد خواهی عذر لباس تعویض خاطر به جمع از ارش داد پناه انجا در را خود و شد اشپزخانه

 رفت اتاقش
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  کرد میشد چه اما زد می قرار بی ارش مانند قلبش رفت نمی چای ریختن به دستش ارام

 عزیز ی گفته به اما کند عوض را لباسش خود بی مهمانی ان خاطر به خواست نمی دلش اصال

 خروج با اتاق از خروجش محض به رفت بیرون اتاق از و کرد تن به پیراهنی نداشت ای چاره جون

 حس ارام و داشت حسرت حس ارش خورد گره هم در نگاهشان و شد رو به اشپزخانهرو از ارام

 تعارف به شروع اقا احمد از مارا رفتند پذیرایی سالن از ای گوشه به هم از جدا کدام هر خجالت

 . کرد چای

 خودش و اورد را چای خودش ریخت چای خودش چون بود شده خودش بزرگتر خودش ارام

 . نشست کنارشان بعد و کرد تعارف

 با ارش و کرد تشکر کرده پیدا حضور مجلس ان در اینکه از اشاره با ارش دیدن با جون عزیز

 بود مانده فقط بودند زده را حرفهایشان حسین امیر و امار دد را جوابش حسرتش از پر چشمان

 . زدن قولش زیر اینکه و ارش ترک و خانه ان از ارام همیشگی رفتن و عقد وقت تعین

 حسین امیر اما بود دور ارام از حسرتی چه با که کرد می فکر عیدی به همش مهمانی طول در ارش

 یجهنت این به حاال پس بود کنارش را عید تمام و ودب رفته ارام ی خانه به خواستگاری برای زودتر

 مه عشقت را حسرتت اه که نرسی فکرش به دیر و کنی عجله کاری هر برای باید که بود رسیده

 . کرد کاریش نمیشد دیگر و بود جلوتر خانه هزار او از همیشه نشنودامیر

 نا در ارام بودن توجیه برای بود نگفته چیزی ارام کار ی درباره مادرش و پدر به هنوز حسین امیر

 دروغ مهابا بی چه امیر داده اجاره اتاق انها به مدتی برای و کرده لطف ارش که بود گفته هم خانه

 . اتاق اجاره پول برسد چه گذاشت نمی هم منت برسرشان حتی آرش گفت می

 امشب مهم نبود همم امیر برای است فکر در و است هم تو انقدر ارام چرا دانست نمی حسین امیر

 . شد می حسین امیر ان از همیشه برای ارام که بود

 یم را جمع گاهش بی گاه های شوخی با هم جون بودعزیز شده خودمونی و نبود سنگیی ی جلسه

 های شوخی به حواسشان همه بود گرفته حرصش هم عزیزجون های شوخی از ارش خنداند

 شد نمی بود پایین سرش ارام.  برد باال ارامی هب را سرش ارش. خندیدند می و بود عزیزجون

 پنهان را اش چهره حس سرش بودن پایین با خواهد می کرد حس اما خواند اش چهره از چیزی

 عدب کردند سکوت کوتاهی مدت برای اصلی بحث برای و گذاشتند کنار را شوخی همه باالخره کند
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 رو مادرت و شی همخونه حسین امیر با عقد از بعد ه قرار خانم ارام خب:  گفت اقا احمد سکوت از

 نشیم جون عزیز و ارش اقا مزاحم دیگه و کنی مراقبت ازش ببری اونجا به هم

 نمی که کردند لطف ما به ارش اقا و عزیزجون انقدر هستیم همه مزاحم همیشه ما:  نرگس_ _

 بدیم هاشونو خوبی جواب چطور ارام با دونیم

 شونمون روی گذاشتیمتون مگه حرفیه چه این نجو نرگس ای:  عزیزجون_ _

 روز هی و کنیم نگاه و تقویم باشین موافق اگه:  گفت اقا احمد جون عزیز و نرگس تعارفات از بعد

 عقد تعیین برای کنیم انتخاب خوب

 بفرمایید بگین شما چی هر:  نرگس_ _

 ی هفته 2 تا شد قرار و شد معین عقد روز مهریه متعلقات و ازادی بهار سکه تمام 151 تعیین با

 را محرمیت ی صیغه اقا احمد شد قرار امشب و برود انجا از ارام و ایند در هم عقد به رسما دیگر

 نیازی حسین امیر چند هر برسند کارهایشان به و باشند راحتتر تا بخواند انها بین هفته2 این برای

 . بود تهگرف اغوش در باری چند هم را ارام و نداشت صیغه ان به

 طفق ارام کردند می ریزی برنامه اش اینده زندگی برای همه بود مبهم و ساکت مجلس این در ارام

 امیر با وقت هیچ نبود مادر اگر واگرنه داد ازدواج این به تن مادرش دلخوشی خاطر به فقط و

 ارام یخیل هم ارام و کردند می خواهی نظر هم ارام از سکوت این میان در کرد نمی ازدواج

 ارش به که قولی به تا کند منحل را ازدواج بتواند تا خواست می بهانه دلش داد می را جوابشان

 .................اما بماند پایبند داده

 و ارام بودند ناراحت که جمع ان اشخاص تنها میبرد سر به خوشحالی در وقفه بی حسین امیر

 چه:  گفت می و کرد می خورد بر عاقالنه او ولی ودب گروه این در هم جون عزیز البته بودند ارش

 داده تعهد ارام کرد میشود

 دانست می ارام بنشیند کنارش تا خواست او از و کرد باز ارام برای جایی حسین امیر کنار احمد

 تا داشت می بر تر ارام هارا قدم این پس است ارش از او جدایی برای دارد می بر که هایی قدم

 امیر به ای دقیقه چند از بعد او و نشد اما برگرداند عقب به را چیز همه و بایستد او رایب زمان شاید

 کند نمی فراموش را لحظه ان اصال ارش شد امیر ان از ارام ناباوری عین در و شد محرم حسین

 و باشد زرنگ همیشه تا کرد درس خود برای را ان که ای لحظه برایش بود قدر گران ای لحظه
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 جان ارش در امید ای لحظه برای که بود کرده سکوتی ارام بله گفتن هنگام نکند تدس دست

 یداپ دیگری معنای و شد عوض ارش برای دنیا بله گفتن با اما خواهد نمی هم ارام شاید که گرفته

 وقتی اما خورد رقم برایشان تقدیر اساس بر اتفاقات این ی همه امد می غریب برایش ارام و کرد

 چهره خواست نمی هم او بخواند را اش چهره توانست می حاال شد خیره ارام ی چهره به ارش

 . گفت غمناک را بله و نبود وصلت این به دلش اصال نداشت شادی رنگ و نبود خوشحال اش

 دش تمام مهمانی انها دوی هر برای تلخی شب و شد می محسوب حسین امیر برای شیرینی شب

 هنگام و رفت و کرد خداحافظی او از اما شود جدا خواست نمی و ودب ارش کنار دلش حسین امیر

 . داد وعده او به فردا برای رفتن

 و رفت اتاقش به اینبار کرد می کمک مهمانی وسایل کردن جمع در ارام به که همیشه خالف ارش

 هم بعد و وسایل کردن جمع به حالی بی با ارام کرد خاموش هم را اتاقش چراغ زود خیلی

 معنای برایش هم خواب و بخوابد تا برد پناه خواب رخت به مادرش و عزیز کارهای به سیدگیر

 ارش جلوی حسین امیر که ای لحظه امد نمی چشمانش به خواب اصال خوابی چه داشت غریبی

 . خورد نمی تکان چشمانش جلوی از کابوس مثل کرد دستش به را انگشتر

 که فکر این که بود ازدواجی باشد خوشحال ها دختر بقیه مثل که نبود معمولی ازدواج ازدواجش

 .بود افتاده جانش در خوره مثل کند خیانت امیر به روزی شاید

 تا بود ارش منتظر و بود کرده اماده را صبحانه ارام شد می اماده دفتر به رفتن برای زود صبح

 یلیخ سالم بود کرده تغییر لیخی ارش رفتار انروز اما بخورد را اش صبحانه تا بریزد چای برایش

 دش کفشش پوشیدن مشغول و خیلی و نرفت صبحانه میز سراغ به هم اصال و داد ارام به سردی

 به برگردد اینکه بدونه ارش صبحانه ارش اقا:  گفت و رفت ارش طرف به دودلی و تردید با ارام

 ندارم میل:  گفت رفتن موقع و رفت در طرف

 کرد خطور فکرش در اما دانست نمی را تغییر این دلیل ارام بود شده ولا روزهای ارش.  ارش باز

 از شب پس. :  گفت خود با است ناراحت زده زیرش حاال و بود داده او به که قولی خاطر به شاید

 کنه می درک منو شرایط و عاقلیه ادم اون کنم می خواهی معذرت ازش و میارم در دلش

 طرف ان از هم دیشب و شد رفتهگ ارش توسط صبح حالش اینکه از

 ندچ از بعد ماند منتظر و گرفت را زهره ی شماره و رفت حیاط داخل به و برداشت را تلفنش سریع

 شد برقرار اتصال باالخره بوق تا
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 ؟ روباه یا شیری شد چی.  خانم سالم:  زهره_ _

 نباشی نامرد گفتم زدم زنگ فقط داغونم هیچی سالم:  آرام_ _

 ؟ مورد چه در:  زهره_ _

 کنارمی کنم گریه خواستم هروقت اما کنی نمی همدردی گفتی که همین:  آرام_ _

 اونجا بیام خوای می کنارتم نیستم نامرد نه:  زهره_ _

 برسون خودتو زود فقط:  آرام_ _

 زهره رفت زهره استقبال به و نیاورد طاقت شد حیاط وارد زهره تا بود رابسته گلویش راه بغض

 زهره ی شانه روی را سرش ارام کشید اغوشش در و رفت طرفش به دید که را ارام ارنز حال

 بزرگتر خواهری مانند بود کشیده اغوش در سخت را او زهره و ریخت می اشک صدا بی و گذاشت

 عزیز اتاق ی پنجره صبح بود رفته یادش.  کرد تعریف زهره برای بغض را دیشب جریان هم ارام

 شکرت خدا ای:  گفت خود با همانجا اما برد پی دلش راز به هم جون عزیز اطرخ بهمین ببندد را

 تو منم ارش و نشکنی دختر این دله که نشدی مانع چرا پس خواستن می و همدیگر که تا دو این

 کاری هست راهی هنوز اگه کن کمکم:  گفت و برد باال را توانش کم دستان همانجا نریزه خودش

 . نمردم ات کنم هردوشون برای

 و کردند صحبت ارش ی باره در او با و بود ارام کنار ساعتی 5 بود داده قول زهره که همانطور

 که انکس و ندارد دوستت داری دوست که را کسی ان تقدیر در وقت هیچ که داد اش دلداری

 بهم ایین و رسم به دارد دوستت اوهم و داری دوستش که انکس و نداری دوستش دارد دوستت

 .رسند نمی یگرد

 بیرون باهم تا داد پیشنهاد او به خاطر بهمین بود شده ناراحت برایش واقعا ارام تعاریف با زهره

 را امروز وعده او به امیر چون ندارد را دوستانه قرارهای وقت دیگر که:  گفت او به ارام اما بروند

 . داده

 زا رفتند مهمانها که موقع همان را دیشب ی حلقه و برد می سر به افسردگی در ارام بود رفته زهره

 . کرد پرت میز روی بر و دراورد دستش
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 بهانه را عزیزجون از جدایی اش ناراحتی توجیه برای کرد می پنهان اش اززندگی را اش ناراحتی

 . بود کرده

 ترف بیرون خانه از و کرد دستش به تضاهر برای را حلقه بود شده شروع حسین امیر و او قرارهای

 جلو را دستش و کرد باز برایش جلو درب و شد پیاده ماشین از حسین امیر خروجش محض به

 خانم عروس بفرمایین:  گفت و اورد

 . کردند حرکت و شد سوار هم خودش و بست را در امیر و سوارشد ارام

 نحسی امیر بود نیامده جایی چنین به ارام حال به تا گذراندند می فشم در را امشبشان قرار

 . داد سفارش شیشلیک تا دو شام برای امیر کرد می گیر غافل را او همیشه

 ارام چشمان به حسین امیر بود اطراف به حواسش ارام و بودند نشسته تخت روی که همانطور

 البته و کشید خجالت کمی ارام بود لبش روی بر هم ملیحی لبخند زد نمی پلک حتی بود شده خیره

 صورتمه روی چیزی:  پرسید تعجب با

 برده رو ما دله روز یه که کنم می نگاه چشماتون به دارم خانم اهو نخیر:  امیر_ _

 می لتشکی را جوان قشر بودند امده انجا به که کسانی اکثر.  کرد نگاه مناظر به و زد لبخندی ارام

 روم روبه یشهم:  گفت و نیاورد طاقت امیر بودند هم روی به رو انکه با اوردند را شامشان دادند

 نشینی

 ؟ بشینم کجا ؟پس چی برای:  گفت تعجب با ارام

 کنم می حست بهتر اینطوری بشین من کنار اینجا:  گفت و زد کنارش را دستش امیر

 کنار و شد بلند جایش از بیاورد نه توانست نمی که بود طوری ارام از امیر گاه بی گاه درخواستهای

 و برداشت را یکی بودند اورده که بشقابی 2 از خودش ی یقهسل با حسین امیر نشست حسین امیر

 روزی امیر با کرد نمی هم را فکرش اصال بود حالتی بد در ارام کشید شام ان در هردویشان برای

 در بودن برای همیشه را خودش.  گذاشت می سر پشت را دشواری شراط. شود نزدیک اینقدر

 هک باشد دل بد انکه خاطر به نه خورد قبل به نسبت کمی شام انشب.  بود کرده فرض ارش کنار

  بود کرده قفل ذهنش انکه خاطر به فقط خورند می غذا بشقاب یک در

 می عشق او به خالصانه و داشت دوست را ارام واقعا بود وحصر حد بی حسین امیر های محبت

 یرام با هنوز ارام اما دبو صادقانه وهمه همه نبود پدیدار عشقش در دروغی یا کلک گونه هیچ ورزید
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 هم کنار را شب ان داشت غریبی احساس او به نسبت و بود نیامده کنار نامزدش عنوان به حسین

 باشد جدا ارام از دیگر خواست نمی دلش اصال حسین امیر رساند خانه به را ارام امیر و بودند

 مون ندگیز و خونه سر بریم میشه تموم هفته 2 این کی که گفت می اوقات بیشتر

 میرا با ها ازظهر بعد همیشه و بود شده بیشتر داشت دانشگاه که زمانی به نسبت ارام وقت حاال

 خانه افرس طاقت های وگذار گشت از بعد باالخره رفتند می ومتعلقاتش خانه خرید دنبال به حسین

 قسمت به را او ذوق با و گرفت را ارام دست حسین امیر خانه به ورودشان با پسندیدن را زیبا ای

 دست با را او رسید که هایش اتاق به کرد می توصیفی قسمت هر از برایش و برد می خانه های

 ؟ میپسندی مادرت برای اتاقم یکی اون و تو و من اتاق این میبینی:  گفت و داد نشان

 خندید می جوابش در فقط دید می را امیر شوق و ذوق هم ارام

 ارش فکر در کمتر و بود کرده فراموش را اش ناراحتی دیگر حسین میرا شوقهای با انگار هم ارام

 بود نو از وروزی نو از روز دوباره خانه در ارش دیدن با زود وخیلی نبود پایدار حالت این اما بود

 داد می ازارش کرد می حس را وجودش چون دیدش می کمتر اگر ححتی و بود خانه در ارش چون

 تسرنوش دست به را خود بود گرفته تصمیم بود شده خسته خود بی های گیری ازتصمیم دیگر

 توق هیچ که بود کرده نصیحت زهره به روزی بود درست کند سرنوشت قربانی را خود و بسپارد

 نبود کس هیچ اما داشت محرک یک به نیاز اورد می کم داشت خودش انگار اما نشود تسلیم

 میانگین با و بود ترمش این معدل 25 و 51 بود شده کمتر معدلش گرفت را معدل باالخره امروز

 ی چهره وقتی نرگس داد او به را خبر این زهره که بود نشسته مادر کنار صدم 1 و 50 قبل ترم

 معدلم هیچی:  گفت ارام ؟ گفت چی زهره مادر شده چی ارام:  پرسید دید را ارام ناراحت و نگران

 51 شده

 شیدببخ شدی اذیت بود پیشت مادر که ترم این کنی می جبران بعد ترم نداره اشکال:  نرگس_ _

 خوام می معذرت ازت من ک وگفت انداخت او بغل در را خود و کرد بغض نرگس حرف این با ارام

 برات کردم خدمتی نا اگه

 زد نمی حرفی و بود شده خیره او به خوشحالی با و کرد پاک را هایش اشک مادر

 ؟ بگی خوای می چیزی انمام:  پرسید نرگس از ارام
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 تدس سپردمت وقتی شد راحت تو زندگی بابت از خیالم باالخره که خوشحالم خیلی:  نرگس_ _

 مادری برات وقته چند این مادر اگه میرم و میذارم و سرم راحت ندارمو غمی دیگه حسین امیر

 شدم طوری این منم ببینی منو کردن مادری لذت اومدی تا نداشتی پدر که تو ببخش نکرد

 ای دیگه مادر هر از تو نکردی مادری برام تو گفته کی سرمنی تاج تو حرفیه چه این: آرام_ _

 حرفو این نشنوم دیگه کردی مادری شد بدبختیت مسبب که دخترت برای بیشتر

 بوسید را مادر وصورت زد لبخندی ارام

 برای که دلی حتی گیردب او از را راحت خیال این چیزی نباید و است راحت خیالش نرگس پس

 خوشحال و باشد راحت مادر تا شود خفه باید هم تپد می دیگری

 اش همراهی نفسش دیگر ی هفته 2 تا کرد می دعا روز هر بود شده ازقبل تر ضعیف حاال نرگس

 کشید می سنف اکسیژن دستگاه با و بود شده مصنوعی نفسهایش نرگس ببیند را دختر عقد تا کند

 . خورد می نهاییت را شام ارش.

 و بود اخرشب.  کند خواهی معذرت او از داد ارش که قولی خاطر به تا زد دریا به را دلش شبی آرام

 ایینپ را ها پله( ارام) رفت حیاط به خوابید مادر اینکه از بعد کرد می صحبت تلفن با حیاط در ارش

 ویر به اصال ارام دیدن با ودب نشسته بود ارام قبل که صندلی روی ارش و شد ارش نزدیک و رفت

 . کرد اکتفا اش گوشی با کردن کار به نیاورد خودش

 بزنم حرف باهاتون خواستم می ارش آقا:  گفت و گذاشت کنار را ودودلی تردید ارام

 ............... که قولی بابت خواستم می:  گفت دوباره اما شد قوت بی کمی ارام نداد جوابی ارش

 عمناف بیشتر دارن بدقولی به عادت زنا نیست مهم:  گفت و گذاشت نیمه ار حرفش ارش اینجا

 دیگران تا مهمه براشون خودشون

 اصال من نیستم مقصر که من چیه وسط این من تقصیر اما:  گفت کرده اخم و ناراحتی با ارام

 ؟ نشناختید و حسین امیر هنوز شما کنم ازدواج ها زودی این به نبودم راضی

 اچر دونم نمی قراره چه از اوضاع داشتی خبر که تو نه رو تو اما میشناسمش چرا:  دیسر با آرش

 کنی خواهی معذرت بیای حاال که دادی قول
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 خود از دادم نمی قول بهت وقت هیچ نبود انصاف بی تو خاطر به اگه:  گفت خود با دلش در ارام)

 ( راضی

 شما با حق وقتی همیشه کنین صبر:  گفت و ایستاد باز رفتن از را او ارام که برود تا شد بلند ارش

 مین کارمو دلیل ازم چرا دید نمی گوش من حرفای به چرا میرید و میذارید نصفه حرفتونو نیست

 پرسید

 بینم نمی نیازی:  آرش_ _

 بینم می نیاز من:  عصبانیت و ناراحتی با ارام

 وسط نگذاشت کرد او به نسبت ارش که احترامی بی و سردی همه ان از بود گرفته اش گریه

 کنم قبول و حسین امیر با ازدواج بودم مجبور من: داد ادامه را حرفش و بپرد حرفش

 برای دخترا که االن به برسه چه نیست کاری به مجبور کس هیچ: وگفت زد پوزخندی آرش

 .................... که نیستن قدیما مثه دیگه ازدواجشون

 کنید مواخذم بعد کنم تموم حرفمو بذارید:  گفت و پرید حرفش وسط ارام

 خانواده به را مثبت جواب جلو جلو مادرم چون مجبورم:  گفت حرفش ادامه در ایستاده همانطور

 ثلم منم نذاره میکرد فکر چون بیارم نه من خواست نمی بود خوشحال چون بود داده حسین امیر

 تصمیم نتونستم دیدم مادرمو خوشحالی که روز اون کنم ازدواج درستی ادم با و بشم خودش

 رخاط به:  گفت و اومد اتاقم به حسین امیر که موقعی حتی بدم بهشون جواب و بگیرم درستی

 2 سینح امیر از بگیرم قاطعی تصمیم نتونستم هم اونجا کنی رد منو تونی نمی شده که هم مادرت

 به من چون کردم اشتباه کنم می ساساح هم هنوز ماه 2 گذشت با کنم فکر تا خواستم فرصت ماه

 رامی کنار عمر یک که شدم ازدواج این به راضی مادرم خاطر به فقط و ندارم ای عالقه حسین امیر

 تا اومد خواستگاری به حسین امیر که عید همون از بود اتفاقی جریانات این ی همه باشم حسین

 شده ریخته بهم و همه تو چی همه یرام برای من بودن صیغه و حسین امیر های کردن عجله این

 ات کارمو نتونستم که کنم می خواهی معذرت ازتون دادم بهتون که قولی خاطر به خاطر بهمین

 برسونم انجام به پایان

 ندارد ای عالقه حسین امیر به او:  گفت ارام که بود فکر این در فقط ارام حرف شدن تمام با ارش

 . کرده ازدواج این به راضی را وا آبکی تهدید جور یک با امیر و
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 می چاپ اگهی فردا از نیست مهم دیگه که گفتم:  گفت طور همان و نداد خود سر حالت در تغیری

 عزیزجون کارهای برای کنم

 کنید بیرون منو خواید می حاال از یعنی:  آرام_ _

 ریمی اینجا از تو که زمانی برای قصدم و نگفتم من اگرنه و کنی می فکر اینطوری تو:  آرش_ _

 را ان همچنان و بود کشیده زجر چقدر پس بود ارام حرف در غرق هم باز و کرد ترک را ارام بعد و

 .کرد می تحمل

 بودند نشسته حیاط در هردو کرد می مالقات ارام با جون عزیز خانه در حسین امیر را امروز

 کردند می وصحبت

 ؟ حسین امیر:  آرام_ _

 ؟ مجان:  حسین امیر_ _

 ؟ کنم می کار من گفتی ت خانواده به:  آرام_ _

 کنن می کار همه نیست عار که کار ؟ داری اصراری چه تو دونم نمی:  حسین امیر_ _

 خیالی بی خیلی ؟ نگفتی پس:  آرام_ _

 بگم ندونستم صالح خودم خانم ارام:  امیر_ _

 اش خانواده از را او به مربوط ائلمس امیر نداشت دلیلی بود شده ناراحت امیر دست از واقع ارام

 . کند کتمان

 را ارام بودن ازرده دل طاقت امیر زد نمی حرفی و بود کرده سکوت دیگر که بود ناراحت انقدر

 و گرفت را ارام ی چانه دست با نشست زانو دو روی ارام روی به رو و شد بلند جایش از نداشت

 گم می فردا همین ببخشید:  گفت و زد زل چشمانش در و برگرداند خودش طرف به را صورتش

 کن باز اخماتو شما

 ازداند می گوش پشت اینقدر چرا که بود ناراحت فقط بکشد را نازش امیر که بود نکرده قهر ارام

 ؟ هست هم دیگه چیزه یه:  گفت و داد جواب لبخند یک با را امیر خواهی معذرت

 ؟ چیه دیگه:  امیر_ _
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 میشه میشه : گفت من و من با ارام

 بزن حرفتو ارام:  امیر_ _

 برسم عزیزجون به همینجا من تا کنیم صبر عقد از بعد میشه:  آرام_ _

 ازهاج من بشی من رسمی همسر وقتی تو نمیشه نخیر:  گفت و دهد ادامه را حرفش نگذاشت امیر

 کنی کار اینکه برسه چه بزنی سفید و سیاه به دست دم نمی

 از او ازدواج از بعد حتی دهد اجازه و کند قبول او شاید کرد فکر خود با بود زده ذوقش تو امیر

 کشیدن سختی و کردن کار از را ارام خواست می صورت هر به امیر اما کند داری نگه عزیزجون

 . کند دور

 از خاطر به ارش و عزیزجون خاطر به ارام گذاشتند می سر پشت انها نفر 2 هر را سختی روزهای

 استرس عقد روز رسیدن تا چندروز این رفتن پیش خوب خاطر به حسین امیر و ارام دادن دست

 اما فتدا تعویق به ارام به او رسیدن و بیافتد ارام مادر برای اتفاقی میترسید چون بود بیشتر امیر

 نبود خوب اصال اوضاعش نرگس چون بود کرده نگران را او کمی روزگار و سرنوشت دست انگار

 هر هم ارش داد می قرار خود اماج مورد را او عفونی های حمله بیشتر و میزد سر او به دکتر مدام

 . بشتابد کمکش به نیاز درصورت تا بود ارام مراقب دور از شرایط این در بار

 قطف بودند کرده تکمیل را خانه وسایل حدودی تا گذشت برق مثل انها محرمیت صیغه از هفته 2

 هک عقدشان مراسم ی برنامه و عقد مراسم لباس و حلقه خرید البته و هاشپزخان ظروف بود مانده

 تیوق و رفت خانه دفتر از یکی سراغ به هفته همین امیر اما بودند گذاشته اخر ی هفته برای را ان

 . کرد تعیین عقدشان روز برای را

 ارام که بود ریاخ روزهای.  میشد سردتر ارش سرد رفتار و میشد بیشتر روز به روز ارام استرس

 مشاهده را عزیزجون شرایط نزدیک از و بودند امده انجا به پرستار عنوان به نفری چند. بود انجا

 یحساب.  پذیرفتند نمی نتیجه در و نبودند حاضر بودنش وقت تمام خاطر به کدام هر اما کردند

 کارهای به ودشخ خواست می دیگر که جوری بود ریخته بهم قضیه این خاطر به هم ارش اعصاب

 .کند رسیدگی جون عزیز

 ازدواج این با اصال بود افسرده و ناراحت بسیار داد می ازدست را دخترش اینکه از عزیزجون

 . نرگس و حسین امیر اال بود شده مغتوش همه زندگی
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 کشید می اهی کدام هر کردن جمع با و بود شده مشغول وسایلش کردن جمع به یواش یواش ارام

 به جون عزیز و ارش از کندن دل بر عالوه بود شده سخت برایش هم خانه این از کندن دل حاال

 بود ندهما خیلی هنوز کرد می دلتنگی برایش هم سالن کنار پیانو حتی بود کرده عادت هم خانه این

 ظحف را هایش نت بود داده یاد او به ارش که را اهنگی فقط شود ارش مانند ماهر پیانیست یک تا

 را اهنگ تا داشت جا ها حاال حاال. دشوار بودو سخت خودش از اهنگ زدن واگرنه بود کرده

 .بنوازد احساساتش اعماق ته خودشاز

 وقت حتی بودن کرده را کارهایشان بیشتر و بودند چیده هم با حسین امیر و ارام را شان نقلی خانه

 زا پر جشنی و مشترک زندگی یک شروع برای بود اماده چیز همه بودن کرده تعین هم اریشگاه

 شادی

 اما کرد دعوت شان خانه به را نرگس و ارام مراسم به بود مانده روز 2 امیرحسین مادر احترام

 . سپرد ارش به را مادرش ارام و رفت تنهایی خودش ارام نداشت خوبی حال نرگس چون

 . متعالقتش مراهه به ومرغ فسنجان و بامیه خورشت بود داده ترتیب برایش را مفصلی شام

 شا زندگی در را احساسی چنین حال به تا که برد شان خانه به را ارام شوقی چنان با حسین امیر

 نداشت

 عنوان به او حاال کرد روبوسی و داد دست احمد با هم ارام و کرد استقبال ارام از گرمی به احترام

 داشتنش ارزوی در عمر یک هک چیزی زد می صدا پدر نام با را او و میشد محسوب همسرش پدر

 . سوخت

 برای را مردها و چیدند را میز هم با عروس و شوهر مادر بچینند را شام میز تا رفت احترام کمک به

 هم احترام و احمد و هم کنار حسین امیر و ارام.  شدن مشغول شان تای 1 هر.  زدند صدا شام

 بخورد شام ارام با بشقاب یک در تا اشتد قصد حسین امیر هم اینبار.بودند نشسته رویشان روبه

 نه اینجا که فهماند او به اشاره با ارام اما

 . کشید غذا مقداری ارام برای و کرد گوش ارام حرف به بود نشده مجاب اینکه با حسین امیر

 یزم هم با دو هر.  کنیم می جمع ارام و من نزنین دست شما:  گفت مادر به اینبار امیر شام از بعد

 . کند کار کمتر تا فرستاد اتاقش به زودتر را ارام حسین امیر اما کردند جمع را مشا
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 امیر امدن منتظر و کرد می تماشا را شهر فضای اتاقش ی پنجره از حسین امیر اتاق در ارام

 بود حسین

 . کرد بغل را ارام ازپشت و شد نزدیک او به و شد اتاق وارد( ارام) خیلی هم حسین امیر

 بود گذاشته ارام ی شانه روی را سرش حسین امیر شد خالی دلش تو خورد جا امیر حرکت زا ارام

 نمی و بود شده حسین امیر دست عروسک اختیار بی هم ارام فشرد می بغل در را او همچنان و

 رها را وا و کند دل ای دقیقه چند از بعد باالخره اینکه تا بود عادتش همیشه امیر کند کاری توانست

 دور نبیای میگه هم مامان پیشمی امشبی یک:  گفت افتاد ارام گلگون صورت به که چشمش دکر

 بریم نظرت به باشیم هم

 وامیر دنشان لبانش بر روح بی و مصنوعی لبخندی بود نیامده بیرون امیر کار شوک از هنوز که ارام

 برد و گرفت را ارام دست هم

 . نشستند احمد و احترام جمع در و درفتن سالن به و شد حسین امیر همراه آرام

 های محبت ان مدیون ارام کند تر خودمانی ارام برای را جو شاید تا کرد می شوخی ارام با احمد

 ساله 21 زندگی در ارام که چیزی بود شده پدر مانند برایش احمد هفته 2 ان در واقعا بود احمد

 . بود نکرده تجربه را ان وقت هیچ اش

 این دونم نمی راستش مادر جون پدر:  گفت احترام و احمد روبه و کرد خطور ذهنش به چیزی ارام

 کنید ورد درخواستم شما کنم نمی فکر شما های مهربونی وجود با اما نه یا بخوام ازتون و

 ؟ بگو دخترم چی:  گفتند کنجکاوانه احترام احمدو

 در هنگفت چیزی هنوز حسین امیر تدانس می انداخت حسین امیر به نگاهی دودلی و تردید با ارام

 . گفت را بود کردنش کار و جون عزیز پیش ماندنش ی درباره که را خواستش

 باالخره بدانند را قضیه این مادرش و پدر خواست نمی شد هوار سرش روی بر آواری حسین امیر

 ؟ گی می چی:  که کرد اشاره ارام به عصبانیت با امیر کرد را خود کار ارام

 . داد می ادامه و نکرد امیر خشم از پر نگاه به توجهی ارام اما

 ان در او اینکه ی باره در چیزی حال به تا انها به امیر چرا که بودند متعجب دو هر احترام و احمد

 ردک می فکر امیر که چیزی ان از زودتر احمد اما.  نگفته نیست مستاجر یک و کند می کار خانه
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 یک ارام که دارشد خبر تا احترام از امان ولی بدهد را ارام جواب ات خورد فرو را خود تعجب

 خوری خود و بود شده سیاه عصبانیت زور از اش چهره امیر دوست خدمتکار هم ان است خدمتکار

 نمی دیگر هم حسین امیر نداد ارام درخواست برای جوابی اصال و زد نمی حرفی اصال و کرد می

 با کند می تر جری را انها بزند حرفی اگر دانست می نبود موقعیتش اصال چون بزند حرفی توانست

 . بکشد دست هایش حرف از زودتر ارام خواست می دلش و شده خیره ارام به وعصبانیت سکوت

 . حسین امیر خودتو ی عهده بر ذاریم می اینو جان ارام:  گفت و زد لبخندی احمد

 نگاه احترام عصبانی و سیاه ی چهره به وقتی ماا شد خوشحال کمی حرف این گفتن با حسین امیر

 . شد ناامید امیدش کرد

 به ارام هم خداحافظی موقع حتی داد نمی نظری و زد نمی حرفی اصال مجلس ان پایان تا احترام

 . شده دلسرد او که فهمید احترام سرد ی بدرقه از وضوح

 بود کرده سرکوب را ان که یعصبانیت و فریاد با حسین امیر ماشین در شان نشستن محض به

 ارام به زدن غر به کرد شروع

 عقد از بعد برای بذاری نگی امشب و این تونستی نمی حاال:  امیر_ _

 تو:  گفت جوابش در بود نگفته انها به هنوز را واقعیت ان امیر اینکه از ناشی عصبانیت با هم ارام

 که تو.  بگو رو قضیه این زودتر که کردم گوشزد بهت بار چند نگفتی چیزی خودت که کردی اشتباه

 ؟ نگفتی چیزی چرا پس نیست عار کار گفتی

 هب رو مسئله این اینکه نه بود تو اوردن دست به مهم من برای ندیدم صالح فعال چون:  امیر_ _

 بگم ام خانواده

 تو که چقدر.  بگی بعد بگذره کار از کارم و بگذره پل از خرت خواستی می پس اها:  آرام_ _

 حسین امیر طلبی انحصار

 .......... چون چون بگم خواستم نمی من نیستم طلب انحصار من نخیر:  امیر_ _

 حسین ؟امیر چی چون:  آرام_ _

 باشم کنارت زودتر خواستم می نداشتم تورو از بودن دور طاقت دیگه چون:  امیر_ _

 دروغ با مون زندگی شروع قیمت ؟به حسین امیر قیمتی چه به:  آرام_ _
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 همین فقط کردیم می صبر باید فقط ما ؟ چیه دروغ ارام ارام:  امیر_ _

 عقدم از بعد ام مطمئن من گفتی نمی چرا که حسین امیر بگو بهم دلیلشو:  گفت و کرد مکثی ارام

 شیب پشیمون همیشه برای که کنم می کاری نگی راستشو اگه بگو بهم دلیلشو گفتی نمی

 نمی کردیم می عقد بازم اگه اره:  گفت حالت همان با بود عصبانی و ناراحت واقعا حسین امیر

 . گفتم

 ی خونه اونم کنی می کار تو بفهمه اگه من مادر گم می بهت باشه بشنوی خوای می راستشو

 ازدواج مه با ما ذاره نمی و میشه پشیمون دیگه داشتیم امد و رفت خانوادشون با که رفیقم بهترین

 ینهس به مو دایی دختر سنگ همیشه اون بشه ازدواج این مانع تا دوزه می بهم و زمان و زمین کنیم

 تا ریخواستگا بیاد بود مخالف اولش پدرت قضیه با بمانه و فالنه چقدر کماالته با چقدر که زد اش

 هر به فهمی می ذاره نمی دیگه کردی رو تو که ای قضیه این با حاال کرد راضیش بابام اینکه

 خانم ارام ذاره نمی شده که هم تیقیم

 و کرد می گوش اودارد به نسبت افکاری چه مادرش که حسین امیر های حرف به سکوت در ارام

 ناراحت را او که خواست نمی دلش افتاد ارام اشک پر صورت به حسین امیر نگاه ریخت می اشک

 . خواست می را راستش او اما.  کند

 .................. چی برای خانومم جان ارام:  فتگ و شد تر نرم حسین امیر لحن

 حسین امیر نگو هیچی.  نگو هیچی:  گفت بغض همان با و کرد قطع را حرفش ارام

 با هک ارام از فریاد و ناراحتی با امیر.  رفت خیابان طرف ان به و شد پیاده ماشین از عصبانیت با و

 شب قتهو این ی میر کجا:  گفت رفت می طرف ان به عجله

 اب بود کرده داغ واقعا امیر شد سوار و گرفت دربستی ماشین سریع خیلی و نداد جوابی ارام اما

 یگوش چه هر فرستاد لعنت را روزگار و زد ماشین به لگدی عصبانیت از رفتنش و ارام شدن سوار

 . بود خاموش گرفت می را ارام

 گرفت را ارش ی شماره رچا نا به بود خاموش اما زد زنگ دوباره گذشت ساعتی 5

 ؟ شب وقته این خیره سالم:  آرش_ _

 ؟ اونجاست ارام: پرسید ناراحتی و عصبانیت با سالم بدونه امیر
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 ؟ نرسوندیش خودت مگه اره:  تعجب با ارش

 بهش بده و گوشی:  گفت و نداشت ارش سوال به کاری اصال امیر

 تادایس ارام اتاق در پشت و رفت بیرون تاقشا از بود شده زده تعجب بسیار امیر رفتار از که ارش

 شده چیزی:  گفت تعجب با اوهم بود ایستاده در پشت ارام ای لحظه از بعد زد در به ضربه چند و

 ؟

 اند ناراحت دو هر که شده خبری حتما که شد دار خبر شستش دید را ارام ناراحت ی چره که ارش

 حسینه امیر بیا:  گفت و گرفت ارام طرف به را گوشی

 رابست اتاق در امدو بیرون اتاق از حرف این شنیدن با ارام

 : گفت و کشید هم در را ابروانش عصبانیت با ارام بود گرفته طرفش به را گوشی همچنان ارش

 خوابه بگید لطفا ندارم باهاش کاری من

 ور گوشی گفتم:  گفت فریاد و داد با امیر زد امیر به که را حرف این بود شده برابر دو ارش تعجب

 بهش بده

 خوابه خبرته چه خب:  آرش_ _

 بهش بده رو گوشی نیست خواب شنیدم صداشو االن:  امیر_ _

 گرفت ارام طرف به را گوشی ارش

 به و کرد ترک هم را ارش و کرد قطع خودش و گرفت را گوشی نیست ای چاره دید که هم ارام

 . حرفی یا جوابی هیچ بدونه رفت اتاقش

 بود هم وقت دیر چون نپرسید دو هر از چیزی شب ان بود کرده تعجب دو هر رفتار از که ارش

 هم کنار که حاال شوند جدا هم از دو ان خواست نمی دلش ته از واقعا اما داد می بد گواهی دلش

 .روانبود جداشدنشان هستند

 معذرت خودش عدب و کند سرزنش را او کارامیر خاطر به بخواهد ارام که انگار زود صبح فردا

 که بود فکر در همش خوردن بوق طول در زد زنگ امیر تلفن به بود زود خیلی انکه با کند خواهی

 او اما کند خواهی معذرت خواست نمی دلش اصال دهد سالم چطور و کند شروع را حرف چطور

 از دریغ اما خورد بوق تا 1 کند قطع رویش به را تلفن و کند ترک را او بوده الزم که داشت عقیده
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 یرسیدگ کارهایش به ناراحت و امیدانه نا و کرد قطع را تلفن امید نا رسید که بوق تا 1 به اتصال

 . کرد

 ارش شد ضاهر در پشت ارش ضربه چند از بعد برد اتاقش جلوی و کرد اماده را ارش ی صبحانه

 ومدها پیش بینتون چیزی مارا:  گفت و گرفت ازارام را سینی و گرفت خود به ای مرموزانه ی قیافه

 ؟

 نیست خاصی چیزه نه:  گفت و خورد جا ارش سوال از ارام

 بود عصبانی خیلی امیر دیشب اخه کنم فضولی ندارم دوست:  آرش_ _

 بخوره دروغشو چوب باید خودشه مقصر:  آرام_ _

 دروغی چه:  اکراه با ارش

 نیستم مستاجرتون و کارم دمتخ و کنم می کار شما ی خونه تو من که این:  مکث با ارام

 ؟ بوده گفته این از غیر چیزی مگه:  آرش_ _

 و مینه هم خواستگاری شب نیست یادتون مگه هستم مستاجرتون گفته متاسفانه بله:  آرام_ _

 مشخص خداحافظی موقع مادرش سرد فتار از گفتم اش خانواده به دیشب خودم اینکه تا گفت

 خورده جا و شده دلسرد که بود

 ؟. نداری اعتماد امیر به مگه گفتی چرا تو خب:  آرش_ _

 کنم شروع دروغ با مو زندگی خوام نمی اینه بحث نیست اعتماد بحث:  آرام_ _

 اشتباه دیشب هم تو خب اما بود طوری این بود که هم دانشجو عادتشه:  گفت و خندید ارش

 بود شده نگرانت کردی قطع روش و تلفن کردی

 برنداشت زدم زنگ صبح بهش همین خاطر به دونم می:  نیپشیما با ارام

 کن صبر لحظه یه گیرم می تماس باهاش من بوده خواب شاید:  آرش_ _

 و برداشت را اش گوشی پاتختی روی از و گذاشت تحریرش میز روی را صبحانه سینی ارش

 قراربر تماس بود نتظرم و بود دوخته زمین به چشم ارام روی روبه که همانطور گرفت را امیر شماره

 برداشت را گوشی امیر و شد
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 بده جواب زود بیا:  گفت و گرفت ارام طرف به را گوشی سزیع و نزد حرفی اصال هم ارش

 ؟ خوبی سالم:  گفت و کرد ترک را ارش اتاق ارام

 اهدوبخ که انگار شد تازه دوباره جانش بود ناراحت او دست از اینکه با شنید را ارام صدای تا امیر

 نداد جوابی اول کند لوس را خودش

 بده جوابمو ترخدا حسین امیر:  گفت دوباره ارام

 سالم:  امیر_ _

 نداشتی بر زدم زنگ بهت چرا پس:  آرام_ _

 بودم خواب:  امیر_ _

 اما . خوام می معذرت ازت دیشب بابت بگم خواستم می فقط کردم بیدارت اگه ببخشید:  آرام_ _

 کنم شروع اینطوری مو زندگی تونم نمی من چون کردی تباهاش کن قبول هم تو

 مورد را او احترام رسید خانه به پایش دیشب تا که خاطر این به بود ناراحت کمی هم هنوز امیر

 هم النا کند کاری توانست نمی کند تمام باید ارام با دیگر که بود گفته او وبه بود داده قرار مواخذه

 است موکلینش از ارام انکه ی بهانه به دمیز حرف ارام با پنهانی

 چیزی امیر نگذاشت و شد امیر اتاق وارد احترام بدهد را ارام خواهی معذرت جواب خواست تا امیر

 نگه را گوشی همچنان که هم ارام نبیند چیزی او تا بود کرده پنهان را گوشی امیر چون بگوید

 زد می غر امیر به که دمیشنی را امیر مادر صدای تلفن پشت از بود داشته

 زنی می حرف داری پروو دختر اون با نکنه صبح اول میزنی حرف کی با باز:  احترام_ _

 احترام شد نمی باورش اصال نکرد او به مادرش که هایی احترامی بی چه که نفهمید ارام دیگر

 . زند می حرف و کند می قضاوت چنین او ی درباره که است زن همان

 ارام ی چهره تغییر باره دو که هم ارش داد تحویل ارش به را او و کرد قطع زودتر خودش را تلفن

 ؟ کرد ؟قبول شد چی:  پرسید ید را

 فهمید ارش باره دو کرد ترک زدنی بهم درچشم را ارش و داد تکان منفی نشانه به را سرش ارام

 . کرده خراب را ارام حال تلفن ان در اتفاقی که
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 دلش و گرفت می اش گریه کرد می نگاه اش شده جمع های وسیله به وقتی راما بود عقد روز فردا

 زنگ نه امیر بود شده حرفش امیر با که دیروز از که بود این ان از بدتر اما سوخت می حسرت در

 اممد نرگس بود افتاده جانش به خوره مثل شوره دل و نگرانی بود روشن اش گوشی نه و بود زده

 ایالتووس بیاد خواد نمی کنید عقد خواید نمی فردا مگه نیست ازش خبری میرا چرا پس:  گفت می

 ؟ بگیرید مراسمو لباسای نمیرید چرا ببره

 زا ارام تلفن نشد امیر از خبری شب سر اینکه تا نداشت دیگری راه مادرش پیچاندن جز هم ارام

 وابج بی سالمش اما داد سالم خوشحالی با و برداشت را تلفن خوشحالی با خورد زنگ امیر جانب

 بود احترام امیر مادر بود تلفن پشت که کسی شد ناامید و ماند

 گوش شدند می قطار هم سر بشت مکث بدونه که احترام های حرف به و بود کرده سکوت ارام

 جواب را اش گوشی که بود حیاط در که بود ان اش خوبی ریخت می اشک سکوت در و کرد می

 . بود داده

 نمی حسین امیر:  که داد می قرار خطابش مورد را ارام بکند را چیزی مالحظه اینکه بی احترام

 تهگف هم خودش بوده خدمتکار یه دنبال چشمش چرا که شده پشیمون امیر کنه ازدواج تو با خواد

 مین دیگه رفته پیش االن تا که کرده اشتباه و بوده اشتباه هم اولش از تو به نسبت حسش که

 خانواده ارام انصاف بی) خورن نمی بهم اصال هم هامون خانواده معتقده چون بده مهادا خواد

 ( کردی عزت بی را او طور ان تو که نداشت

 گفته امیر.  گفته امیر گفت می همش زد نمی حرف خودش جانب از اصال احترام

 کردن دفاع برای مجالی که بود این ان از بدتر بود بدتر هم فحش از ارام برای احترام های حرف

 که انگار کرد قطع رویش را تلفن پرت و چرت های حرف ان گفتن از بعد و نداد خودش از ارام

 . باشد طلبکار هم چیزی

 و بود شده حیاط وارد و بود برگشته کار سر از هم ارش است فضایی چه در دانست نمی دیگر ارام

 در امیر مادر های حرف.  کابوس ثلم نبود خودش درحال اصال ارام بود کرده پارک را ماشین

 باز ارام امروز رفتار از که ارش.  ریخت می اشک و بود گرفته را گوشش شد می زمزمه گوشش

 کنار را خود سرد رفتار نداشت را اش عادی غیر رفتار این طاقت دیگر بود شده زده تعجب

 و تادایس رویش روبه برداشت گام بلند بلند ارام طرف به و شد پیاده ماشین از عجله با و گذاشت

 : زد صدایش
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 ؟ کنی می گریه ؟چرا گرفتی گوشاتو چرا شده چی ارام

 ارام ناگهان بود احترام صدای بود گوشش در که چیزی تنها بدهد را ارش جواب تا شنید نمی ارام

 داخل اضطراب همان با بود شده نگران واقعا ارش زد می زار خفقان در نشست زمین روی زانو دو

 ویر دستانش و کرد می گریه و بود نشسته همچنان ارام برگشت قندی اب لیوان با و رفت خانه

 ناراحتی با و برداشت گوشش روی از را ارام دست.  دید نمی این جز ای چاره ارش بود گوشش

 ؟ کنی می گریه چرا شده چی بزن حرف ارام:  پرسید بود مشخص اش چهره که

 هن کرد اشاره دست با ارام که بنشاند صندلی روی را او و بگیرد را اش شانه زیر خواست می ارش

 داد وردست او به عصبانیت با ایستاد ارش عصبانی صدای با که برود خانه به تا شد بلند خودش و

 دهد توضیح را جریان و بنشیند صندلی روی حتما که

 مجبورش اینبار و گذاشت جلویش ارش را قند اب لیوان و برگشت صندلی طرف به اکراه با ارام

 هایش گفته به و کرد نمی لج او با دیگر بود امده دستش ارش اخالق دیگر ارام بخورد او از کرد

 . کرد می عمل

 وط مکثی از بعد اشفتگی و خجالت و بغض در ارام و پرسید را هایش گریه دلیل او از دوباره ارش

 : گفت النی

 هم اصال چی هر گفت خواست دلش چی هر و زد گزن مادرش حاال و شده منصرف حسین امیر

 نکرد مالحظه

 ارک محل به نهایتا یا امیر کار محل به فردا تا گرفت تصمیم خودش شد نمی باورش اصال ارش

 برود مادرش اتاق به روزش و حال همان با خواست می ارام شود جویا را دلیل ان از و برود پدرش

 کنه می فکر مادرت االن ؟ حالت این با کجا:  گفت و گرفت را جلویش ارش که بگوید را جریان و

 متصمی زود هم تو قراره چه از اوضاع ببینم زنم می حرف حسین امیر با فردا من خبره چه ببینم

 رو تو نه کرده ارزش بی خودشو اون باشه زده پستم اگه. نگیر

 ارش کنید نمی درک نوز یه حس وقت هیچ مردین یه شما راحته خیلی کنین می فکر:  آرام_ _

 این حاال:  گفت و نداد ادامه کردن نصیحت به زیاد دیگر دید را ارام شدن ازرده دل و ناراحتی عمق

 باشه؟ کنم درستش من تا باش دار تو جوری یه فردا تا نگیر خودت به رو قیافه
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 قتیو عقد سفره سر بشینه بیاد کشی منت برین شما که نیست واجب خوام نمی نه نه:  آرام_ _

 شده دیگه شده منصرف

 دوباره مادرش حتما داره عالقه بهت امیر ؟ چیه کشی منت زنی می حرفیه چه این ارام:  آرش_ _

 کنه نمی کارو این حسین امیر اگرنه و گرفته تصمیم جاش به

 زندگیش برای خودش نتونی که ادمی شد تموم دیگه ادمیه چطور نیست مهم برام:  آرام_ _

 نیست زندگی مرد کنه کنترلش مادرش ساعت به دم که ادمی نیست مرد رهبگی تصمیم

 ................ نیست خوب حالت االن تو:  آرش_ _

 ماند نیمه اتاقش ی پنجره از عزیزجون فریاد صدای با ارش حرف

 یه بزن سر مادرت به:  گفت عزیزجون رفت عزیزجون اتاق به و دوید خانه سمت به عجله با ارام

 اومد مادرت اتاق از ییصدا

 طوری مادر شرایط اینبار شده هوار ارام بر که سخت روزهای همان هم باز شد مادر وارداتاق ارام

 . بردند بیمارستان به را او ارش ماشین با کنند خبر را دکتر نتوانستند که بود

 وا بود گذاشته تخت روی را سرش و بود نشسته مادر تخت کنار ارام باوری نا اوج در بعد ساعتی

 . ارش و مادرش و بود

 باالخره خبر یا جواب از دریغ اما گرفت می را امیر ی شماره مدام و رفت می رژه سالن در ارش

 تا.  شده بستری بیمارستان در او و نیست خوب ارام مادر حال که گذاشت پیغام برایش ارش

 هنوز اما بود شب 51 ساعت بزند حرف او با تا بیاید بیمارستان به حسین امیر طریق این از شاید

 شد نزدیک او به ارش امد بیرون اتاق از ارام.  نبود امیر امدن و زنگ از خبری

 ؟ چطوره حالش:  آرش_ _

 زنه می شور دلم و ندارم امید بهش چرا یدونم نم نداره تعریفی اصال خوابیده:  آرام_ _

 ستنی تو دست که مادرت عمر نزن رو حرفا این:  آرش_ _

 برسم جون عزیز کارای به خونه بریم خوابه مادرم تا میشه:  آرام_ _
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 سمت به ماشین در هم با بعد دقایقی بود وضایفش جزو هم این کند قبول نداشت ای چاره ارش

 با کند ارک چه فردا که بود فکر در و بود شده خیره جلو به و بود نشسته جلو ارام اینبار و رفتند خانه

 . مادرش

 طرف از زد می پا و دست تنهایی در عشقش نداشت موقعیت این در را ارام کردن رها توان ارش

 .بود وخیم حالش هم مادرش و بود شده زده پس نامزدش

 دکن رها را او که دانست نمی جایز پس بود ارش شناخت می غریب دیار این در را او که کسی تنها

 از بعد نکند غربت احساس او تا باشد کنارش تتنهاس ارام که راهی اخر تا کرد عهد خود با و

 آژانس با خودش تا کرد مجبور را ارش اصرارهایش با داروهایش دادن و عزیز کارهای به رسیدگی

 . کند استراحت و باشد عزیزجون پیش تا گفت ارش به و گردد برمی بیمارستان به

 خورد نمی دردش به هم نفست دستگاه انگار جان بی اما بلندبود هایش نفس بود خواب مادرش

 هب نگاه با بزند سر بیمارش به تا امد بیمارستان به خود مطب در کارش از بعد معالجش دکتر

 هک را ارام ی چهره بود شده نگران کمی فشار و تنفس تعداد و عالئم و بیمار مخصوص ی دفترچه

 را او باز و بگوید ارش به هک شد می مجبور هم باز بزند حرفی دیگر که ندید صالح دید حالت ان در

 یچ دکتر اقای خب:  پرسید دکتر مطالعات از بعد سریع بود دکتر از زرنگتر ارام اما کند دار خبر

 ؟ شده

 دخو را خبر شد مجبور پس راه نه داشت پیش راه نه دکتر که بود زده زل دکتر چشمان در انچنان

 : گفت دودلی و تردید با و برد سالن به را او دکتر که دهد ارام به

 های ریه دیدم من که چیزایی و عالئم به توجه با ولی کنم امیدت نا خواد نمی دلم اصال دخترم ارام

 می ات فقط انداخت پا از مادرتو زود خیلی بیماری این متاسفانه.  کنه نمی یاریش دیگه مادرتم

 نباش دور ازش و باش پیشش تونی

 جمع را خودش و نشد شد می بد حالش قبال که انقدر دیگر بود کرده عادت بد خبر به دیگر ارام

 بود مانده ماه 2 هنوز زود انقدر چرا اما است فانی دنیای این در او مهمان تاکی مادر بود معلوم کرد

. 

 کند دلداری را او تا خواست می همراه دلش بود نشسته بیمارستان های صندلی روی همانطور

 وضوح دادبه نمی خبر او به ارام موقع هیچ اگرنه و بود زده زنگ وا به دکتر رسید راه از هم ارش

 خواند متفکرش ی چهره را ناراحتی
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 زا ارش که طرفی به را سرش کرد حس زود خیلی را ارش وجود اینبار اما بود پایین سرش انکه با

 کنارش شد نزدیک او به هم ارش که بود لبش روی بر محوی بسیار لبخند برگرداند امد می جا ان

 بهم چرا:  گفت دلخوری با و دوخت چشم اش چهره به نگران نشست صندلی یک ی فاصله با

 ؟ اومده دکتر که نزدی زنگ

 بشم مزاحمتون خواستم نمی:  آرام_ _

 بزنیم حرف بیرون بریم پاشو:  گفت دید که را ارام نزار حال ارش

 نهست پرستارا نباش نگران:  گفت رشا اما بیام تونم نمی که انداخت نگاهی مادر اتاق به ارام

 بریم شو بلند باشه حواسشون که دیم می خبر بهشون االنم

 بود بامداد 52 ساعت بودند نشسته فلزی صندلی روی در بیمارستان بیرون فضای در هم با هردو

 بودند ساکت هردو

 ؟ دی می قول بشی ناراحت نباید اما بگم بهت خوام می چیزی یه:  آرش_ _

 . ماند منتظر و کرد نگاه سکوت در ارش طرف به ارام

 باز اما کنارشی تو اینکه با کشه می زجر چقدر االن دونی می. ارام میشه راحت مادرت:  آرش_ _

 ونعزیزج منو نباش نگران اما فرسا طاقت و سخته برات دونم می کرده رنجور اونو تن بیماری این

 داره و دسته به تسبیح االن جون عزیز ای خونه ونا دختر دیگه تو هستیم کنارت هرشرایطی تحت

 دمدی کردم فکر وقتی بعدش اما شدم ناراحت واقعا شنیدم دکتر از و خبر این وقتی.  گه می ذکر

 چون ای دیگه چیزه نه عاجله شفاعت مرگ افرادا جور این برای کشه می زجر خیلی داره مادرت نه

 هاستاون عذاب باعث اونها بیشتر بودن ما کنار

 که انهایی کشید می زجر ارش حصر حدو بی های محبت از هم خودش چون بود کرده سکوت ارام

 همدردی اضهار چطور اتست غریبه پشت هفت که این راندنداما خود از را او انگونه بودند فامیلش

 ترحم روی از که محبتی خوام نمی من:  گفت می دل در هستم کنارت من گوید می چطور کند می

 خوام نمی کنه بیشتر مدیونیمو بار که محبتی نمیخوام من شهبا

 ؟ شدی ناراحت:  پرسید دید را ارام سکوت که ارش

 می کمک ما به دارین چرا ارش آقا:  گفت و انداخت گذری نگاهی ارش ی چهره به دوباره ارام

 ما هب صرح حدو بی اینقدر شدم خسته کنین نمی جواب مارو حسین امیر مثل هم شما چرا کنین
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 خها کشم می دوش به کشین می برامون شما که رو زحماتی بار بس از شدم خسته کردین محبت

 مشکل چه ن به گفت می تااالن بود کسی هر کنه لطف نفر یه به اینقدر تونه می ادم یه مگه

 دبای چرا کنید نمی دریغ هم همدردی از حتی شما اما بکنم تونم نمی براشون کاری که من اوناست

 ( گرفت را گلویش راه بغض) کنید خدمت اینقدر کارتون خدمت به

 ( گریه با) نکنید خودتون مدیون و من ترخدا ندین ازار منو اینقدر خدا تر

 از کنم ثابت بهت تا کردی معرفیش بهم خودت که قرانی روی بذارم دست خوای می:  آرش_ _

 کاری تو خاطر به من نیستی یچکسه مدیون تو کنی باورم تا کنم نمی لطف بهت ترحم روی

 . نشنوم هم دیگه کنی فکر اینطوری ندارم دوست خداست خاطر به همش دم نمی انجام

 که کرد می پیچ سوال را ارام ریز یک و بود بیدارشده ارام مادر صبح 0 ساعت بود عقد روز فردا

 شنیدم صداشو ؟اخه بودم خواب من که بوده اینجا دیشب حسین امیر ارام

 پس:  گفت می مثال یا کند قلمداد حسین امیر جای به را ارش وجود تا نداشت ای چاره هم راما

 ریب دخترونه صورت این با که نمیشه باشی اماده ظهر برای خواد نمی مگه ارایشگاه ری می کی

 نداره شوگون عقد سفره سر

 تو هپیش اینه مهم دیگه رهندا اریشگاه به نیاز میام و رم می ساعتی یک:  گفت جوابش در هم ارام

 باشم

 برس حسین امیر با خوشیت به برو کنو ول منو نیفتی خوشیت از من خاطر به وقت یه:  نرگس_ _

 حرفهایی هم او کند رها را او ارام که شد می مگر اما بود نشدنی تمام نرگس های حرف و ها سوال

 امد نمی در جور عقل با که زد می

 امیر کار محل به و کرد ترک را بودارام شنیده را نرگس های حرف تمام و بود اتاق در که هم ارش

 حسین امیر انگار اما گذشت می ساعتی 2 بود رسیده که زمانی از بزند حرف او با تا رفت حسین

 بود پدرش کار محل رسید ذهنش به که چیزی تنها نداشت را دفترش به امدن خیال

 با و ببیند حضوری را اقا احمد توانست باالخره رسید اقا داحم کار محل به عصبانی اوضاع همان با

 نرگس و ارام طرف از شاید او که فهمید زود خیلی اما کرد تعجب ارش دیدن از اول بزند حرف او

:  گفت جدی خیلی ارش ارش برای چای فنجان یک اوردن و معمول تعارفات از بعد باشد امده

 ؟ چیه جریان اقا احمد
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 نفرستاده پایین گلویش از را ان هنوز خورد را چای فنجان از ای جرعه زد راه ان هب را خودش احمد

 ؟ فهمم نمی منظورتو ؟ جریانی چه ک گفت ارش روبه که بود

 ندارین عقد مراسم مگه امروز اقا احمد چی یعنی:  گفت بود کرده تعجب احمد رفتار از که ارش

 ؟ کنی وازشون سرت از زودتر خوای می یشد خسته ازشون نکنه چیه نداریم نه:  احمد_ _

 رتغیی اینگونه او رفتار شبه یک شد نمی باورش اصال بود شده تا چهار چشمش تعجب از ارش

 زشونا زود شما اینکه مثل فعال:  گفت و کشید درهم را ابروانش عصبانی و جدی اینبار باشد کرده

 و قرب بی هاتون صنفی هم راتونوهمکا پیش که داشت شان کثر براتون تون فامیل شدین خسته

 کردین خودتون عالف اینطوری و مردم دختر که شدین می عزت

 یک با و کشید درهم را ابروهایش عصبانیت نشانه به شد خشمگین ارش جوابی حاضر از احمد

 یمتق به که تونم نمی من بعدشم الخطاست جایز انسان ارش اقا ببین:  گفت کارانه طلب قیافه

 زدواجا اش عالقه مورد دختر با پسرم که بشه چی که کنم نابود خودمو زندگی دختر ونا خوشبختی

 اله ال............... زنم فردا خودم که کنه ازداج اون با پسرم ذارم نمی دارم آبرو من جون اقا نه کنه

 محض اشتباه اونم کرده اشتباه حسین امیر جون اقا اهلل

 ( بود کرده خام اینگونه را احمد قیمتی چه به احترام نبود معلوم)

 قول خودی بی و کرده خودش عالف و ارام کرده اشتباه اینکه همینه حسینم امیر نظر:  آرش_ _

 لرزیده دلش که کرده اشتباه داده

 گرفت هم را جوابش حرف این گفتن با

 جایزالخطاست انسان گفت چی بابام نشنیدی مگه کردم اشتباه اره:  حسین امیر_ _

 نمی باورش بکشد نفس توانست نمی عصبانیت از و بود امده بند زبانش دیگر تعجب فرط از ارش

 شده رو ان به رو این از شبه یک اقا احمد شد نمی باورش باشد زده را حرف این حسین امیر شد

 .زد بیرون جا ان از عصبانیت با و نداد را حد از بیش ماندن مجوز دلش باشد

 همه هم ها این حاال ارام مادر وضعیت این در اخر کرد نمی کار جا هیچ به فکرش شد ماشین سوار

 ردهک رادرشیشه ارام خون پیش چندوقت تا و بودند فامیل هم با که اینهایی کردند می انکار را چیز

 ای زمانه دورو عجب.  بودند
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 در چیزی شد خواهد برایش روزی چه بود ارام نحس روز فکر در و کرد می رانندگی عصبانیت با

 . دارد نگه را ماشین شد باعث که کرد خطور ذهنش

 ینماش با ساعتی نیم داد ورود ی اجازه ذهنش به امده افکار به دوباره عصبانیت بدونه و سکوت در

 به و کرد جمع را عزمش و گرفت را تصمیمش باالخره که بود فکر حال در خیابان کنار روشن

 . افتاد راه به بیمارستان سمت

 هم با سالن در تا زد صدا را ارام و نباخت را خودش اما ریخت دلش هری اتاق در ارام دیدن با

 . بزنند حرف

 شد چی ارش اقا خب:  پرسید او از نیست ساعتی چند چه برای ارش دانست می که هم ارام

 بزنین حرف باهاشون تونستین

 که اومده پیش براشون کاری فعال دکنن می برگزار و مراسم دیگه وقته چند گفتن اما آره:  آره_ _

 بیان تونن نمی

 اره شده پشیمون نکنه بدین فریب و من خواد نمی:  گفت و زد پوزخندی ارام

:  گفت امیر اما شده پشیمون مادرش توسط حسین امیر فعال اره:  بگوید که ندید ای چاره ارش

 باشی منتظرش بگم بهت گفت و کنه می درستش

 ببینی خواب مگه منتظر هه:  گفت خیالش در و زد پوزخندی ارام دوباره

 بیرون ساعتی چند بریم شو اماده:  گفت و دراورد فکر از را او دید را ارام بودن فکر در ارش

 ؟ شده چیزیش عزیزجون:  آرام_ _

 چند خوای می اومده حسین امیر بگو هم مادرت به ضمن در فهمی می بعدا بریم نه:  آرش_ _

 نشه گرانن که بری ساعتی

 ی گفته طبق او به و رفت مادر اتاق به نگفت چیزی اما بود شده مشکوک ارش های حرف به ارام

 نیست ساعتی چند و بیرون روند می حسین امیر با که:  گفت ارش

 اتاق از و کرد سر را دروغی هم ارام که بزند سر او به نیمده چرا که بود امیر دنبال هم نرگس

 بود منتظرش ینماش در ارش زد بیرون
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 نشست می وجلو بود شده راحتتر او با دیگر

 بریم خوایم می کجا گین می حاال خب:  آرام_ _

 کنیم برگزار و مراسم جوری یه ریم می:  آرش_ _

 ............................. که خواد نمی دلم اصال من ارش اقا ؟ چی( تعجب با: ) آرام_ _

 از سری یه مادرت خاطر به فقط نداره وجود دامادی هیچ: گفت و گذاشت نیمه را حرفش ارش

 کشی منت برم خوام نمی باش مطمئن عقد جز دیم می انجام و تشریفات

 طال یک جلوی ساعتی 5 از بعد و نداد جوابی دیگر ارش فهمم نمی منظورتونو آرش آقا:  آرام_ _

 ادهپی فعال بود کرده تعجب ارش هایکار از که هم ارام شو پیاده:  گفت ارام به رو و ایستاد فروشی

 اکج:  گفت ارام بگذارد پله اولین روی را پایش خواست تا ارش افتاد راه به ارش سر پشت و شد

 اینجا اومدیم چی برای رین می

 جواب و سوال:  وگفت داد باال را ابرویش تای یک کرد نگاهی بود ارام که سرش پشت به ارش

 ............... بگی ای دیگه چیزه ؟اگه فهمیدی همین چشم گی می و یفتی می راه فقط نداریم

 داخل سمت به را او و گرفت ارام ی مانتو گوشه از و خورد را تحدیدش همان را حرفش بقیه

 کشاند

 امرتون بفرمایید اومدین خوش:  فروشنده_ _

 ببینم خام می ازدواجتونو های حلقه:  گفت و گرفت خود به خوشحالی ی چهره ارش

 کی فروشنده بود کرده سکوت فعال بود اورده در شاخ ارش کار تعجب از شنید را کلمه این که ارام

 دنبال داشت سلیقه با ارش گذاشت ارش جلوی را جفت جفت های انگشتر از پر بزرگ ی جعبه

 دارین چی برای کنین می کار چی:  گفت ارش گوش زیر یواش ارام که گشت می حلقه بهترین

 خرین می انگشتر

 هک ستی به نگاهی فروشنده قیمتیه چه این:  گفت فروشنده به رو و نداد را جوابش دوباره ارش

 111 و ملیون 2 هم با جفتش:  گفت و انداخت بود کرده انتخاب ارش

 ندارید این از ارزونتر: گفت و کشید دل در اهی ارش
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 خواین می رنجی چه:  فروشنده_ _

 بیاد در تومن یه جفتش حدودا مممم:  آرش_ _

 مشتری اما ارزونتر هم تومنه یه ردیف این:  گفت و گذاشت ارش جلوی دیگری ی جعبه فروشنده

 ههفت این خواستم می راستش تره قدیمی مدلش هم زرده طال چون کنن می خرید این از کمتر ها

 دارم می نگه دست مشتریشین اولین شما که حاال اما کنم ابشون

 دستت بکن:  گفت و برداشت را اش زنونه کرد انتخاب را اه انگشتر از یکی ارش

 ودب بزرگ کمی کرد دستش که را انگشتر نداشت کردن رد جرات که بود جدی ارش ی قیافه انقدر

 بیرون فروشی طال از و کرد حساب را پول و بزند ژل را ارام دست ی اندازه که:  گفت فروشنده به

 . بود کرده گیج را ارام که یهای خیابان در حرکت دوباره و امدند

 ریم می کجا داریم االن بگین شه می ارش اقا:  آرام_ _

 ندک می مخالفت ارام هم بگوید اگر دانست می چون روند می کجا بگوید خواست نمی دلش اصال

 اید نمی هم

 به ینگاه ارام ایستاد زنانه ارایشگاه یک جلوی ارش گشتن خیابان در ساعتی نیم از بعد اینبار

 بود داشته نگه اینجا چه برای ارش پس بخرند چیزی تا نبود انجا اطراف ای مغازه انداخت اطراف

 و فشرد ار زنگ و ایستاد اریشگاه جلوی بیا تو نگفت ارام به اینبار اما شد پیاده ماشین از ارش باز

 کرد می صحبت ارش با و شد ضاهر در پشت زنی ای لحظه از بعد

 خواهند می چه انجا ارش که شد می اب داشت تخجال از واقعا ارام

 میشه اگه اوردم ح اصال برای و خانومم و دارم عجله امروز من ببخشین:  گفت زن ان به رو ارش

 دنبالش میام باشه اماده دیگه ساعت 5 برای

 تونن خانوم ایشون:  گفت ارش به چشم ی اشاره با و انداخت ماشین به نگاهی زن

 بله:  گفت زن ان به رو بعد و ارام به نگاهی ارش

 را سرش و کشید خجالت کمی کارش هم ارش کرد باز را جلو در و رفت ماشین سمت به ارش

 بزند راحتتر را حرفش بتواند تا نیفتد ارام اهویی چشمان به چشمش تا انداخت پایین
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 داخل بری خانم اون با باید شو پیاده ارام(:  من و من با) آرش_ _

 محض ؟ برم باید اصال چی برای برم کجا:  پرسید تعجب با بود شده سرخ خجالت از که ارام

 بدین جواب خدا رضای

 دنبالت میام دیگه ساعت 5 نیست چیزی نترس:  آرش_ _

 رم نمی جایی نگید تا ارش اقا:  آرام_ _

 هک یتشریفات اینها که گفتم فهمی می بری باید شده که هم مادرت خاطر به خانم ارام:  آرش_ _

 همین برمت نمی محضر فقط دم می انجام حسین امیر جای به دارم من

 پیاده ماشین از و انداخت پایین را سرش هم او اما بود کرده خوش جا چشمش در اشکی نم ارام

 . کرد ترک را ارش زن ان همراه و شد

 بود شده ها کس بی مثل دیگر کرد ترک را او که ارش نگار انداخت زن ان به ای غریبانه نگاه

 . کرد را ارش هوای دلش یکباره

 ان هب که صندلی ان روی که گفت و کرد راهنمایی اتاقی به را او بود ستاره اسمش که ارایشگر زن

 بنشیند بود کرده اشاره

 به بگوید چیزی او به تا بود انداخته پایین را سرش ارش وقتی که شد خبردار شستش تازه ارام

 را اش خواسته او به رو در رو و ارام چشمان در شد نمی رویش که بود حیایش و حجب خاطر

 او هک بود ستاره منتظر صندلی روی کرد پاک دست پشت با را اشکش و خورد را بغضش.  بگوید

 . کرد شروع را وکارش امد باالخره هم

 نوزه یا نکردی ازدواج تازه:  گفت و شد باز نطقش ستاره که فرستاد می لعتن را امیر ارام طول در

 کنید عقد خواین می

 بدهد را جوابش خواست نمی دلش شد پنهان سکوت در) ازدواج ؟ چی:  پرسید متعجب ارام

 کرد نمی سوال او از و میزد حرف فقط دید را ارام سکوت که هم ستاره

 دونم نمی خودتو حاال باشه ساله 25 خورد می که شوهرت به دوتون هر جوونید خیلی:  ستاره_ _

 شوهرت که بود دستم زیر عروس االنم من کرد تو سفارش خیلی من به ها داره هواتو خیلی اما

 کنم ت اماده که خواست و اومد
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 اون از امیدوارم خودم پیش بیای همیشه دیگه و باشه خوب برات دستم انشاهلل میان بهم خیلی اما

 نباشی گردن برنمی و میرن که هایی مشتری

 بدهد متقابل پاسخی او به ارام اینکه بدونه زد می حرف فقط را عتسا یک این طول در ستاره

 رایشب چیزی مادر از بعد دیگر بسپارد سرنوشت دست به را اش زندگی بود گرفته تصمیم هم ارام

 ماا کند عمل ارش قول به و بخواند درس فقط و فقط ربات یک مثل گرفت تصمیم نداشت اهمیت

 به دوباره اما قلبش در هم ان داشت حضور بود او باشد اهمیت بی او به توانست نمی ؟ چه ارش

 . نیستی او الیق تو بکند را خودت از باالتر کسی هوای دلت نباید که زد نهیب خود

 دبخواب صورتش سرخی تا گذاشت سرد استریل ارام صورت برای و شد تمام ستاره کار باالخره

 خودش به چشمش تا کند درست ایینه جلوی را ان خواست و پوشید را اش روسری انکه از بعد

 بود شده دانشگاه وارد دخترانه صورت با که دختر همان است ارام همان او که نشد باورش افتاد

 نای به باید بود هم ارش جانب از که اجباری توفیق یک خاطر به حاال.  ان بر تغییری هیچ بدونه

 . کند پیدا حضور ارش جلوی صورت

 اصال و کشید خجالت دوباره بود صفحه روی استاد اسم اینکه از درامد صدا به ارام تلفن صدای

 بزند حرف ارش با اتفاق این از بعد حاال چطور توانست نمی

 شوهرته شاید کشت خودشو تو گوشی بده جواب:  گفت که ستاره ی گفته با

 سالم:  گفت و زد را اتصال ی دکمه

 کرد حس هم ارش که گفت را این لرزه و خجالت با انچنان

 منتظرتم بیرون بیا سالم:  آرش_ _

 شبرای انقدر نشود رو به رو ارش با اصال یا نرود تا گشت می بهانه دنبال تلفن قطع از بعد ارام

 ار ارایشگاه زنگ ارام نیامدن از بعد ارش باالخره تا رفت می طرف این و طرف ان وگیج بود سخت

 . فشرد

 که ورتشص حتی بود کرده یخ دستانش و زد می تر تند قلبش شوهرته که ستاره ی گفته با اینبار

 قدم بیرون به ناچار به بود شده سرخ خجالت داغی از حاال بود داده دست از را اش سرخی

 .بود کرده حساب برابر دو ارش قبال را اریشگاه پول برداشت
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 هک بود ایستاده حرکت بی ارام بود زده زل ارش های کفش به فقط و بود انداخته پایین را سرش

 باشه شده چیزی نکنه شدم نگران کردی می کار چی:  گفت ارش

 ببخشین:  خجالت با ارام

 بمعذ تا نکرد نگاهش اما بود پایین سرش ارام اینکه با حتی نینداخت او به نگاهی اصال آرش

 . رفتگ جای عقب صندلی روی جلو جلو خودش اینبار که بود زده خجالت انقدر ارام نشود

 . افتاد راه به بیمارستان سمت به و کرد روشن را ماشین و نگرفت ایرادی کارش از هم ارش

.  بود شده زده خجالت اینکه خاطر به ارام و ارام خاطر به ارش بودند سکوت در دو هر راه طول در

 رد استخو تا ارام کرد خاموش و کرد پارک بیمارستان فضای در را ماشین ارش و رسیدند باالخره

 . دارم کارت کن صبر:  گفت و برگشت عقب سمت به ارش کند باز ا

 دو هر چشمان ؟ مانده کاری چه دیگر که بپرسد را دلیل تا اورد باال که تعجب با را سرش ارام

 در لحظه یک بود شده زده تعجب ارام جدید ی چهره از ارش خورد گره هم در ای لحظه برای

 ؟ شدی ناز چه:  گفت خود با خیالش

 . خود کنار پنجره به ارام و شد خیره جلو به ارش گرفتند هم از را نگاهشان سریع دو هر اما

 رو حلقه نکنه شک چیز هیچ به مادرت تا دادم انجام رو اینکارا ی همه امروز راستش:  آرش_ _

 یدون می که تو بگی دروغ مادرت به قعال باید ارام کردین عقد بگو مادرت به بعدش و کن دستت

 به برم منم بده انجام و خواستم ازت که کارایی و کن مراعاتشو پس نیست خوب حالش اون

 راستی.  سراغت میام غروب بزنم سر عزیزجون

 او از و داد او به پوشیده عقد سر را ان دهد نشان که سفیدی روسری ان در که را ای بسته بعد و

 . رود مادر عیادت به بعد.  بپوشدش تا خواست

 می ازتون اینو اما کنین می لطف ما به دارین وجود این با چرا دونم نمی ممنونم ازتون:  آرام_ _

 می دوشم رو که هایی محبت طاقت دیگه چون ندین ادامه را کارا این بعد به امروز از که خوام

 ونوت وظیفه تا بمونم کنارتون دنیاست این تو عزیزجون که روزی تا دم می قول من ندارم و زارین

 که مدتی این طول در اما مونم می قولم سر من اد می پیش چی نیست مهم برام دیگه بدین انجام

 نمی کمک ازتون نکنین نگاه من های بدبختی و مشکالت به دیگه خوام می ازتون هستم اونجا من

 ارش اقا بدین قول کنید نمی کمکم دیگه که بدین قول هم شما خوام
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 کند نمی کمک او به که بدهد قول توانست نمی ارش بود ارش قول منتظرو بود نرفته هنوز ارام

 زامرو از دیگر که داد مصلحتی قول او به اما کند تحمل را ارام زجر و تنهایی توانست نمی او چون

 کند نمی کمکش

 افتاد راه و کرد روشن را ماشین ارام رفتن با

 اشکش های قطره و اش صدقه قربان خوشحالی با دید را ارام وفتی مادر شد مادر اتاق وارد ارام

 مادر بغل در را خودش دارد را کردنش بغل هوای مادر دانست می که هم ارام.  داد نمی امانش

 و داد نشان را انگشتر مادر به ارش ی گفته به و فشرد می محکم را او مادر جای به او انداخت

 هبهان ارام هم اینبار ز با و گرفت را سینح امیر سراغ هم باز نرگس کردن عقد محضر در که گفت

 و خورده زنگ تلفنش عقد ی سفره سر امیر که گفت نرگس به کرد عوض را بحث سریع و اورد

 . موکلش خاطر به است دادگاه در االن

 رماد به اینکه از ارام اما بود خوشحال بود شده تر زیبا و بود کرده ازدواج دخترش اینکه از نرگس

 . اورد نمی خود روی به اما بود غمگین و ناراحت گفت می دروغ

 با او برخورد باز و کند رسیدگی عزیزجون کارهای به ارام تا امد سراغش به ارش که بود غروب

 او بود چه هر امد نمی بر دستش از بیشتر کاری هم ارش و شرمندگی و بود خجالت همراه ارش

 . حسین امیر توسط هم ان بود شده مال لگد عزتش کمی ارش پیش

 ودب بیمارستان و خانه بین امد و رفت در ارام روز چند این طول در بود بلیمارستان در روزی 1 مادر

 ریغد نبود ان از خبری هم حسین کردامیر می کمک و کرد می لطف او به کمتر ارام ی گفته به ارش

 . ارام با کوتاه دیداری یا زنگ یک از

 می سر پشت را سختی های روز نرگس بودند او خانواده و هزهر نرگس ی کننده مالقات تنها

 هم ارام برای خودش را نداشتن سر سایه و شوهری بی های روز را ها دشواری های روز گذاشت

 در و بودن امده تهران به داشتند که شرایطی هر با کدام هر ناصر و بزرگ مادر پدر هم بود مادر

 . کشید می را اش مصنوعی های نفس و بود زنده هنوز مادر بودند ارام کنار

 روی جا همان ارام.  بودند نرگس کنار هردویشان را شب ان بزرک مادر و ارام های اصرار با

 . بود برده خوابش نرگس تخت کنار صندلی
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.)  کرد نمی رهایش اش پی در پی های کابوس بود نشدنی تمام و داشت ادامه ارام عمیق خواب

 را امدشان و رفت راه و بود کرده پوش سفید جارا همه و بود امده شان هخان حیاط در سختی برف

 (داد نمی او به مجالی برف اما بگردد مادر دنبال خواست می ارام و نبود مادر بود بسته

 در خواست می دلش که خوابی رفت او با هم زندگیش ی همه که خوابی پرید خواب از یکباره

 . بماند خواب همان

 سوت صدای بود نشدنی تمام صدایش که بود دستگاهی صدای فقط بود تخت روی که مادری از

 . داد می را مادر نبود خبر که صدایی ارام بدبختی صدای مورد بی

 ستهب چشمان تا زد می سیلی مادر صورت به و ود گرفته دست به را مادر کرده یخ دستان وار دیوانه

 را او بزرگ مادر زد می فریاد و بود گرفته اغوش در را مادر وار دیوانه کند باز دوباره را اش

 نمرده من مامان که کرد می ادا تند تند و زد می پس را مادربزرگ اما گرفت می دراغوش

 ار مادر هایشان تالش از بعد هم دکتر و پرستارها بدهد را نازش دخترک جواب تا نبود حاال مادر اما

 است زنده مامانم برینش می کجا که کرد می ادعو انها با هم ارام بردند خانه سرد به

 به هک چیزی تنها بزرگ مادر.  بود گذاشته سرش روی را بیمارستان کل که میزد زجه و فریاد انقدر

 . برساند بیمارستان به زودتر خودرا تا زد زنگ ناصر به که بود ان رسید ذهنش

 هم بزرگ مادر بود شده سرخ تشصور کرد می زنی خود ارام امد نمی بر ارام پس از مادربزرگ

 از پر چشمانش و بود گریان هم ناصر گرفت اغوش در را او برد محوطه در را ارام کشان کشان

 ارام حاال کوبید می اش سینه به مشت با و میزد زجه ناصر بغل در ارام بود خواهرش داغ اشک

 ه=بب خودش و نشاند ماشین در را او شد می ناراحت ارام های مشت خاطر به نباید بود شده یتیم

 . شد بیمارستان راهی دیگر های مجوز و نرگس انتقال کارهای برای تنهایی

 انقدر. بروند شهرستان به نرگس مراسم برای فردا تا افتادند می راه امشب همین باید شب نیمه

 انشهرش راهی و گرفتند امبوالنسی باالخره اینکه تا رفت انطرف و رف این و کرد دوندگی ناصر

 . شدند

 قبل از داد می بد گواهی دلش انگار هم او بیدارشد خواب از هم ارش که بود صبح اذان نزدیک

 دبع.  زد ناصرزنگ به ارام مادر برای شفا دعای خاندن و صبح نماز از بعد داشت را ناصرا ی شماره

 . داد جواب دار خش و گرفته صدایی با ناصر طوالنی و پی در پی های بوق از
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 مهخانو ارام صدای خبره چه اونجا گرفته صداتون چرا ناصر اقا:  پرسید ناراحتی و اضطراب با ارش

 ( کند خطاب اینگونه را او ناصر جلوی بود مجبور)

 می داریم االنم ارام های گریه صدای کرد فوت نرگس ارش اقا:  گفت دار تو بغضی با هم ناصر

 شهرمون ریم

 اینکه خاطر به اما ناراحت بسیار و شد ارام نگران و کرد را ارام ایهو دلش شنید را خبر تا ارش

 ارام برای همانجا و کرد خداراشکر و شد کمتر ناراحتی کمی بود شده راحت درد انهمه از نرگس

 طاقت دلش که بود صبح نیم و 6 ساعت بود نبرده خوابش صبح تا ارش. خواست عظیم صبر

 . افتاده بدی اتقاف چه بود کرده حس هم او یاگو رفت عزیزجون اتاق به و نیاورد

 غم و ناراحت ارش.  بزند حرف تا کرد نگاه ارش به پرسان زود صبحی این به هم ان ارش ورود با

 . گفت را ارام مادر مرگ جریان زده

 انگار بودن کرده عادت بهم اندک مدت همین در اما بودند نکرده زندگی هم با زیاد بود درست

 همان در نشد مانع ارش که ریخت اشک برایش انقدر باشد داده دست از را خودش همدرد

 تنهاش مبادا ارام پیش برو. برو جان ارش:  گفت ارش به بارش اشک چشمان با گریه بحبوحه

 به باشن نگران برو نباشی هم تو نیست صالح دیگه کرده ایجاد امیر که وضعیتی اون با حاال بذاری

 . نشده دیر تا کن حرکت هم سریع روز 2 رایب پیشم بیاد بگو بدری

 راه به خوشحال کرد صادر عزیز که ای اجازه با باشد شتافته اش یاری به دستی انگار هم ارش

 . افتاد

 هم دیرتر ساعت 2 و افتاد راه دیرتر ساعت 2 حدودا. کرد رانندگی شهرستان خود تا یکسر آرش

 بلق از بود کشیده طول کنند خبردار را نرگس اشنایان و ها فامیل تا ساعت 2 این طول در اما رسید

 انتهر به را نرگس که روزی که شد نمی باورش اصال دانست می را ادرس رفته حسین امیر با که

 .باشد امده مراسمش برای امروز حاال برد می

 همانندفب دیگران تا بودند زده سیاه پارچه یک فقط سیاه ی پارچه از نبود پر بقیه مثل خانه درب

 . شد خانه وارد بود کرده پر را خانه فضای قران صدای.  کنید مراعات است داغدار خانه این
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 فامیل.  بود عروسش برای کردن گریه حال در مادربزرگ رسید گوشش به ای زنانه ی گره صدای

 ار اییپذیر و بودند نشسته ها خانم را نرگس اتاق.  بودند کرده پر زن و مرد را خاته توک تک ها

 .مردها

 نکهای از هم ناصر:  گفت تسلیت او به و بوسید را او و رفت جلو دید را ناصر.  نبود( آرامش) از اثری

 افتاده تعویق به فعال مراسم انگار بودند منتظر همه ونشست کرد پیدا جایی کرد تشکر بود امده او

 دنبو معلوم کجا؟ از اما رسید شگوش به ارام ی ناله داد می گوش قران صدای به که طور همان بود

 . بود ندیده را او که ها خانم قسمت در

 رعذ مردها جمع از ناصر زد می زار بلند بلند اتاقش در تنهایی به و بود کرده قفل را اتاق درب ارام

 نبیرو اتاق از خواست می او از و بود نشسته در جلوی التماس با رفت باال ی طبقه به کرد خواهی

 . نمرده مادرمن گفت ومی بود کرده لج او اما کنند شروع زودتر را مراسم تا بیاید

 شتوح با مادربزرگ شد قطع ارام صدای یکباره که بودند نشسته اتاق در پشت مادربزرگ و ناصر

 مارا اتاق در لگد یک با و شد بلند جایش از و ترسید اینار هم ناصر نداد جوابی اما زد صدا را ارام

 . شدند اتاق وارد دو هر شکست را

 شدستان روی را رفته هوش از ارام ناصر افتاده اتفاقی چه ببیند تا امد بیرون پذیرایی از هم ارش

 هول ناصر شد جانش وارد دیگری غم حال ان در ارام دیدن با ارش امد بیرون اتاق از و گرفت

 صرنا آقا:  گفت و رسید دشدا به ارش که ببرد بیمارستان به خواست می را او برهنه پا بود کرده

 بریم من ماشین با بیاین

 با را ارام ارش حرف تبعیت به ناصر بود پوشانده را اش چهره غم گرد بود رفته هوش از ارامش

 . بردند بیمارستان به او ماشین

 روی و بردند اورژانس به و گرفت دست روی رادوباره ارام بود نمانده تنش در جانی دیگر هم ناصر

 سرش باالی ارش و ناصر و بود کرده وصل سرم او به دکتر که بود ای دقیقه 21.واباندندخ تخت

 . بیاید بهوش زودتر ارام تا کرد می پا ان و پا این ناصر بودند

 ریدب من ماشین با شما مونم می اینجا من تشیع مراسم برای دارین عجله اگه ناصر اقا:  آرش_ _

. 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

168 

 

 انهامید نا برود توانست نمی که امد نمی بهوش ارام که زمانی تا اما خواست می را این دلش ناصر

 شه نمی نباشه ارام تا اما داری لطف خیلی ممنونم:  گفت ارش به

 مرده تنیس خوب بدین انجام و تشییع مراسم و برید شما میبینید و وضعیتش که فعال:  آرش_ _

 برسه مراسم به تا میارمش سریع اومد بهوش هم خانم ارام اگه.  بهتر زودتر چه هر بمونه زیاد

 کنین عالف هم اونارو نیست خوب دیگه شدن جمع فامیالتونم برین شما

 من ارام و شما جون میرم من پس:  گفت و کرد فکری داشت قبول را ارش های حرف که ناصر

 بیارش زود اومد بهوش اگه

 . گرفت ناصر طرف به را سوئیچ ارش

 باشی داشته ماشین اومد بهوش ارام اگه وقت یه بهتره برم سیتاک با ممنونم نه: ناصر_ _

 . بیاریش

 ان از بود شده زیبا چقدر و بود کشیده زجر دختر این چقدر بود شده خیره ارام به سکوت در ارش

 راما حرف خاطر به بود نرفته بیمارستان به دیگر انروز از اصال کرد نمی نگاه اش چهره به زیاد روز

 می کمک او به چرا که کرد می سرزنش را ارش دوباره شاید کرد می باز را چشمانش ارام اگر اما

 . کند

 یدسف سقف کرد باز را چشمانش بود شده جمع کمی توانش باالخره گذشت دیگر ساعتی نیم

 . نشست تخت روی و شد بلند ترس با دید را دستش سرم و بیمارستان

 ؟ بهتره حالت ؟ چطوری ؟ مدیاو بهوش:  گفت و شد خوشحال دیدندش با ارش

 . شود مطمئن ارام از که کرد می سوال او از تند تند

 چون شناخت نمی و بود کرده فراموش را او انگار بود شده خیره ارش به بود شوک در هنوز که ارام

 هب اینطور ارام نداشت سابقه بود کرده تعجب ارش داشت برنمی او از چشم و بود شده خیره او به

 رهخی ارام نگاه که شد متوجه تازه.  ایستاد و بلندشد صندلی روی از شود خیره چشم در مچش او

 . مانده

 ارام:  کرد صدایش بود داده دست از را روحش انگار اش زندگی استقامت با دختر خورد را بغضش

 ؟ ارام ؟ خوبه حالت
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 ؟ کجام من ؟ کجاست مامانم:  گفت فقط نشنید جوابی

 پیشش بریم تا بهتره حالت اگه نیبیمارستا: آرش_ _

 به را ارش دست بست نقش چشمش در اشکی هاله بود گرفته را ها بچه دختر رنگ ارام نگاه

 پیشش میریم کی ست زنده پس:  گفت و گرفت التماس ی نشانه

 تخت از را پاهایش عجله با و کرد پاک دستش پشت با را اشکش ی قطره کرد رها را ارش دست

 دستش از را سرم کرد جفت پایش جلوی را کفش ارش گشت می کفشهایش نبالد کرد اویزان

 با که همانطور کند ارامش تا میزد حرف او با باید اما بگیرد را جلویش توناست نمی ارش کشید

 بیمارستان در جلوی رساندو ماشین به را خود سرع به هم ارش.  رفت می بیرون طرف به عجله

 . ودش سوار راحت ارام تا اورد

 .بود داده ادامه راهش به و بود کرده لج او کند کمکش امدن برای تا بود کرده اصرار چه هر

 . ادنیفت راه ارش نشست وقتی اما نشست کنارش کرد ماشین سوار را خود نذارش حال با باالخره

 ناصرم دایی مثه گفتین دروغ بهم نکنه نمیرین چرا پس پرسید تعجب با ارام

 بگم چیزی یه اول:  گفت ارام به رو بود اورده کجا از انرا دانست نمی که عجیب ارامشی با ارش

 درد ههم اون از شد راحت مادرت کنی تحمل باید تو باشی استقامت با باید تو ارام.  میفتم راه بعد

 . ریخت می اشک و بود شده خیره ارش به باره دو ارام شد خالص شد راحت رنج و

 مرده اون بگین دارین اصرار اینقدر شما چرا دونم نم ست زنده هنوزم من مامان نخیر:  آرام_ _

 درتما پیش میبرمت نیاری فشار خودت به و کنی کنترل خودتو بدی قول اگه باش آروم:  آرش_ _

 کنم نمی حرکت اینجا از بری هوش از و کنی ضعف دوباره که بیاری فشار خودت به اگه اما

 و کرد گوش ارش حرف به ای بچه دختر مانند انگار کرد سکوت و یدکش باال را اش بینی اب ارام

 . ریخت اشک خود سکوت در دوباره و برگرداند شیشه طرف به را سرش

 . افتاد راه و کرد روشن را ماشین و گذاشت پایش روی را کاغذی دستمال جعبه ارش

 ارام پناه و پشت تا بود امده کار همین برای ارش اما نداشت وضعیت ان در را ارام دیدن طاقت

 . کند کمکش درسختی تا باشد
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 نکهای برای سعیش تمام افتاد حسین امیر به چشمش ارش نرگس مزار نزدیک رسیدن محض به

 قول ارام:  گفت ارام به رو و انداخت امیر به امیزی تنفر نگاه ارش بود فایده بی نبیند را او ارام

 و گرم می دستتو کنی می اذیت خودتو داری ببینم اگه جام همین من کنی کنترل خودتو دادی

 دم می انجامش بزنم حرفی اگه که دونی می میبرمت

 قول ارش به کردند همراهی مادرش مزار برای را او و امدند ارام استقبال به فامیل و اشنا زن چند

 . کرد می گریه زار زار و انداخت مادر مزار روی را خودش بود نکرده فراموشش پس بود داده

 . نبود دخترانه اش قیافه بود شده عوض چقدر بود شده تاق ارام دیدن برای طاقتش حسین امیر

.  بود افتاده جانش در ارام دادن دست از ترس بود امده ارش با چرا بود ارام در تغیری چه این

 راما اما دندکر صبر طلب ارام و ناصر و مادربزرگ برای و کردند افاقه رفتن به توک و تک ها فامیل

 مهمانان به هواسش ای لحظه بود حسین امیر به چشمش همچنان ارش و کرد می گریه همچنان

 ارام صاحب را خودش هنوز انگار امیر رساند ارام نزدیک را خودش توانست که جایی تا بود پرت

 پر چشمان با و گرفت راه میانه را دستش ارش که برد ارام سمت به را دستانش دانست می

 یجلو توانست نمی کشاند باال را او بعد و! زنی نمی بهش دست:  گفت و کرد نگاه او به ازخشم

 نمی رها را او خشم شدت از ارش اما کند رها را دستش خواست می امیر کند بحث او با جمعیت

 هاشو گریه اومدی ببینی شو بدبختی اومدی ؟ اومدی حاال:  گفت و کرد دورش جمعیت از کرد

 عوضی اومدی چی رایب ببینی

 . هان میاری در گری غیرت چرا تو هست ناصر اقا تا داره ربطی چه تو به:  امیر_ _

 نکشیدی خجالت اینجا اومدی شده روت چطوری دونم نمی کردی تو که کاری اون با:  آرش_ _

 به زینیا اون ببین براش شدی مادر از تر مهربان دایه کنار رفتم من دیدی حاال نکنه چیه:  امیر_ _

 نداره تو

 توعشق و وایسی مردونه حرفت رو تونی نمی که یی تو داره نیاز تو به وقت اون نکنه هه:  آرش _ _

 ؟ اره داری نگه

:  گفت و گرفت را دستش امیر اما کرد ترک را او و دانست خود بی را امیر با کردن بحث ارش

 ارام چون کن بیرون سرت از داری رتس تو خیالی اگه اما شدی اینطوری چرا تو دونم نمی ارش

 منه مال
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 فتر نرگس مزار طرف به و کشید بیرون امیر دست از عصبانیت با را دستش و زد پوزخنددی ارش

. 

 به هتوج با هم ناصر باشد مادر کنار تا بدهد را ماندن بیشتر ی اجازه ارام به تا گفت ناصر به ارش

 کهاین بعد برسیم مهمونا به میریم بزرگ مادر و من:  گفت او به دوباره ارش صبح کمک و اعتماد

 بودی کمک خیلی امروز ممنون واقعا ازت خونه بیارش شد خالی

 یناراحت با را انجا ارش به ناصر حرف شنیدن از بعد بودند ایستاده انجا انکه با هم احمد و احترام

 راما دور تا ماند منتظر و نرفت مادرشان با حسین امیر اما. بروند نرگس ی خانه به تا کردند ترک

 . کند صحبت او خود با و ببیند را او تا شود خلوت

 بریم باید دیگه پاشو ارام:  گفت و نشست پایش دو روی ارام کنار ارش

 . داد تکان منفی ی نشانه به را سرش ارام

 ها ببرمت زور به نکن کاری یه دادی قول تو خانم ارام:  آرش_ _

 نه:  گفت دوباره و ندید صالح ارش اما داشت التماس رنگ دوخت ارش به را گریانش نگاه ارام

 نمی خونن وت فامیالتون بده اینجاییم ما که ساعته یک االن باشی اینجا این از بیشتر نمیشه دیگه

 . نباشی تو شه

 ات گرفت یش زانو به دست و زد مادر مزار به ای بوسه دانست فایده بی را التماس دیگر که ارام

 ندک کمکش خواست می ارش که بود همراه سرگیجه کمی و سختی با شدن بلند هنگام شود بلند

 ودب کرده بد را حالش که بود سرگیجه اما تونم می خودم خواد نمی:  گفت عصبانی صدایی با که

 . داشت را هوایش و رفت می راه نزدیکش و کنارش همچنان ارش

 و رفت ماشین ی دستگیره سراغ به افتاد او به ارام چشم تا شد ضاهر امیر که بودند ماشین نزدیک

 . کرد پرت ماشین صندلی روی را خودش

 نشون خودتو چی برای ؟ نرفتی چرا:  گفت و بود شده خشمگین امیربسیار کار این از که ارش

 ببینتت خواد می دلش خیلی کردی فکر ؟ دادی

 . افتاد راه و شد ماشین سوار ارش که کند باز را ماشین در خواست می امیر
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 مخت مراسم انروز. ریخت نمی اشک اما بود کرده بغض و بود شده خیره ارام رفتن به انجا در امیر

 . بود تر راحت خیالش بابت این از هم ارش و نیامد امیر

 ارام اتاق به رفتن موقع برگشت تهران به زودتر اما داشت را روز دو ی اجازه جون عزیز از ارش

 انتظارش چشم منتظرته عزیزجون و عزیزجونی دختر هنوزم تو که گفت او به در پشت از و رفت

 من خودیه بی موندت اینجا پس داری درس و داری خونه تهران تو االن تو نمون تنها اینجا نذار

 هستیم منتظرت.  میرم

 هیچ استخو نمی دلش که افتاد برایش خاصی اتقافات ان از بعد گرفت هفته مادرش برای ارام

 ات نداشت شباهت پدر به اصال او دید را پست ادمی.  دید را پدرش بار اولین برای باشد زنده وقت

 تاراج به را بود نرگس و ارام حق که ای خانه و امد شهرستان به بود رسیده سر نرگس ی هفته

 خواست می دلش ریخت بیرون خانه از را بود خودش مادر که مادربزرگ و ارام وسایل و گذاشت

 نرفت اینکار به دستش داشت را بودن نامحرم حس او به بود پدرش انکه با بزند را او موقع ان

 تدس:  گفت او به خشم با ارام کند بیرون خانه از را او تا بود گرفته ارام ازدست او که موقعی حتی

 را او و کرد نرگس یتیم صورت نثار سیلی سالها این نبودن جای به هم پدرش و عوضی نزن من به

 . کرد اواره

 می دلتنگش و کرد می فکر ارش های گفته به هرشب و روز هر واما رفتند روستا به مادربزرگ با

 کرد خداحافظی شهرستان از همیشه برای و گرفت را تصمیمش باالخره.  عزیزجون هم او هم شد

 اصال ارش که بود در دنش باز منتظر و بود ایستاده در پشت بود امده خبر بی شد تهران راهی و

 .برگردد ارام روزی کرد نمی باور

 چه بود ندیده را او روزی 9 گرفت را کوچکش ساک کند کمکش تا رفت حیاط به خوشحالی با

 می را مادرش بوی هم اینجا بود کرده را حیاط این هوای چقدر ارام. بود شده تر الغر و تر تکیده

 گریه دو هر.  کرد گم او بغل در را خود و رفت عزیزجون اقات به شد خانه وارد اینکه محض به داد

 . اش روزه چند دلتنگی از عزیزجون و گفت می شدنش یتیم و اوارگی از ارام کردند می

 . رفت اتاقش به و نداشت را اش ادامه شنیدن تحمل دیگر شنید را ارام گی اواره جریان که ارش

 دلتنگ ارام.  کرد اماده را غذا دیگر خودش امروز خاطر همین به بود امده ارام که بود روزی اولین

 اتاق در را جایش بود امده که شبی ان از بکشد را نازش نبودتا یکی بود شده تر لوس و تر

 خوابید می او اتاق در و بود انداخته عزیزجون
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 می فرو فکر در و شد می خیره چیزی به ای گوشه در همیشه ارام نبود خندان و شاد ارام از خبری

 افسردگی و سختی با را بود تهران که هایی روز کرد نمی دوا او از حالی هم زهره امد و رفت رفت

 . گذاشت می سر پشت

 بابت نای از عزیزجون که کرد می رسیدگی او به قبل از بیشتر.  بود شده وابسته عزیزجون به انقدر

 . شود جدا او از ارام خواست نمی دلش دیگر هم عزیزجون. شد می ارام حال نگران

 بازی لج زیاد تا داد می گیر او به کمتر ارش هم خاطر بهمین و نبود قبل مثل ارام روحی روز و حال

 نمی ارش اما بیاید بیرون خودش الک از خودش روزی شاید تا زد نمی حرف او با زیاد نکند

 هم او بزند حرف او با که دارد نیاز هم او به که دانست نمی بود ارش ی تشنه ارام که دانست

 . بزند حرف یا و شود رو به رو ارش با کمتر بود گرفته تصمیم

 . تپید می هم برای قبلشان بیشتر هم از شدن دور با روز هر اما

 دیگر حتی بود ارام های سیاهی اوردن بیرون وقت و بود گذشته مدتی نرگس مادر 11 مراسم از

 ارش به صبح عزیزجون بود شده دخترانه صورت همان دوباره که صورتش بود شده هم دیر

 . کند تهیه ارام برای لباسی اید می کار سر از که ظهر از بعد برای تا بود کرده سفارش

 ظرن از را ها مغازه دقت با و سلیقه با و بود رفته پاساژ به لباس خرید برای ارش که بود ازظهر بعد

 رتیصو تونیک یک بود داده خرج به که وسواسی با باالخره کند انتخاب را بهترین تا گذراند می

 و خرید برایش را بنفش خطهای با رنگ صورتی شالی همراه به رنگ خوش و دوخت خوش رنگ

 . رفت خانه به و کرد کادو

 دوست بیشتر باشد اش سیاهی اوردن در خاطر به لباس این دادن مناسبت خواست نمی دلش

 یخیل انکه با بود برده حلقه خرید برای را او که موقعی بکند ار اینکار عالقه اضهار روی از داشت

 که جفتی ی حلقه کنی نی برمال را رازت چرا که کرد نمی رها را او درونی حسی اما بود ناراحت

 دست به هوس وقت هیچ اما بود ارش پیش مردش جفت بود نمایش یک فقط بود خریده انروز

 حسین امیر نامزد نمایش برای اینکه هم یامد نم شخوش مدلش از هم چون نداشت انرا کردن

 . بود کرده را اینکا

 تا بود داشته نگه را شام هم ارام موقع ان تا و امد خانه به دیر ها لباس خرید خاطر به را امشب

 مشخص هدفش هم او خورد می نهار و شام انها با باشد درامده قهر از انگار هم ارش برسد ارش
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 هگان بچه کمی کارش این داشت معنی چه این اخر کرد می جدا را خودش بود پر دلش وقتی نبود

 . کرد می جلوه

 به رو بود انجا هم ارام که رفت عزیزجون اتاق به بسته همراه به ابتدا خانه داخل به ورودش با

 می وشام منم بشورید دستتونو ؟تاشما میاید دیر اینقدر چرا شونه گشنه عزیزجون:  گفت ارش

 کشم

 . رفت اشپزخانه به و شد رد ارش کنار از بعد و

 دوباره کنم عوض لباسامو نرم االن اگه اینکه مثل:  گفت عزیزجون به رو و زد لبخندی هم ارش

 حاال بود شده راحتتر خیالش انگار عزیزجون.  بعد برای بماند توضیحات پس کنه می دعوام خانم

 ار ارش باید ارام از ارش کردن خواستگاری ماند می فقط نداشت ای دغدغه بود رفته کنار امیر که

 ایم چهب ما زوده فعال که بود گفته و گرفت جبهه گفت او به که یکبار چون اینکار به کرد می ترغیب

 کنار سکوت در را شام.  نه یا دارد عالقه ارام به ارش ایا که بود انداخته شک به هم را عزیزجون. 

 بسته همراه و رفت اتاقش به و کرد تشکر ارام از ارش شام از بعد کردند صرف نفر 2 هر هم

 عزیزجونه طرف از نداره قابلتو:  گفت و گذاشت ارام جلوی را بسته برگشت

 عزیزجون مناسبت چه به:  عزیزگفت به حالت همان با بود کرده تعجب جلویش کادوی از که ارام

 در نتت از و سیاه لباسای اون وقتشه دیگه : گفت و گرفت خود به قبل از تر مهربان ای عزیزقیافه

 بیاری

 شما ی روحیه خاطر به نبود کار این به الزم:  گفت و بست حلقه چشمانش در اشک ای هاله ارام

 گفتین می زودتر فقط کردم می عوضشون خودم شده که هم

 اما کنم صبر مادرت حرمت خاطر به مدتی یه گفتم من دارم اهمیتی چه من عزیزم:  عزیزجون_ _

 حاال بپوشی لباس اینطوری که نیست صالح دیگه گذره می ت مادر 11 از که هست ای هفته یک

 ( کنایه و شوخی با) نه یا بیاد خوشت ارش ی سیلقه از نمیدونم

 نکنه درد دستتون.  خوبه مطمئنا:  آرام_ _

 ؟ نه میادیا خوشت ببینم کن بازش حاال:  آرش_ _
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 رتیصو تونیک باشد سلیقه خوش ارش اندازه این تا که شد نمی باورش اصال کرد باز را کادو ارام

 که رنگ صورتی شالی و بود دوخت خوش بسیار و بود شده دوزی گل با اش یقه دور که رنگی

 امدند می بهم هردو

 تا.  بود امده خوشش ارش ی سلیقه از هو او چون بپوشد را انها که کرد مجبور را ارام عزیزجون

 . نشست عزیزجون کنار میز روی منتظر و کرد جمع را شام میز ارش اسلب پوشیذن

 او که داشت عقیده ارش بود امده خوششان بیشتر بود ارام تن که لباسی از دو هر م ارا ورود با

 . فاخر هایی لباس با برسد چه ساده تونیک ان با کند می جلو زیباتر

 هم عزیزجون بود مطالعه مشغول اتاقش در ارش.  کرد تشکر عزیز و ارش از گرمی به ارام

 زد را ارش اتاق درب ارام که بود خوابیده

 ؟ بله:  آرش_ _

 هست اجازه:  گفت و کرد باز را در ارام

 شده چیزی.  داخل بیا:  آرش_ _

 امانت ونمت نمی دیگه ببخشید امانته دستم وقته چند:  گفت و گذاشت میز روی را طال انگشتر ارام

 باشم دار

 خریدم برات نامزدی انگشتر جای به که همونیه این:  گفت و برداشت را حلقه ارش

 همونه بله:  آرش_ _

 شه مردونه تراز خوشگل اش زنونه:  گفت و کرد ای خنده ارش

 ؟ ارش اقا:  آرام_ _

 ؟ بله:  آرش_ _

 مدت ینا توی شما کنم جبران زحمتاتونو بتونم قولم با امیدوارم:  گفت کوتاه مکثی از بعد ارام_ _

 . کشیدین زحمت برام خیلی مادرم فوت از قبل و

 نکردی سازش من بد اخالق با کلی و روانشناس بریدنم شما و شدم می دیونه داشتم که همین

 اقعاو شرمدنتونم خیلی خیلی بودین بیمارستان توی من مراقب مادرم خاکسپاری موقع که همین
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 قح در که هایی خوبی این جواب خدا کنم می دعا براتون اما نیستم ای کاره که من ممنونم ازتون

 کنه تضمین ایندتون خوشبختی با و کردین من

 ارکن در بودن با من اینده خوشبختی:  گفت فکرش در ارش لحظه ان در ارش که دانست نمی ارام

 . تضمینه تو

 هست عزیزجون که وقتی تا گفت می همچنان او اما نداشت خواستگاری قصد ارش چرا دانم نمی

 . هست هم ارام با بودن امید

 جلوتر روز چند عزیزجون نذری امسال.  بود سوم ترم دانشجوی حاال ارام رسید راه از هم ماه مهر

 . ارش نه رفت دانشگاه به ارام نه را تحصیلی سال شروع اول ی هفته.  بود افتاده

 وقار با و بود پوشیده را چادر همان هدوبار امسال بودند رفته نذری خرید برای هم با امسال هردو

 االح که خندید می دل در افتاد می که پارسال یاد به بود برایش خوبی روز.  رفت می راه ارش کنار

 ارد فاصله کمی ماشین پارک جای و بود زیاد کمی نذری خرید بودند امده خرید برای دوتایی هم با

. 

 ظرف و شکر و زعفران و گالب کیسه ارام و بود گرفته دستانش دو در را برنج های کیسه ارش

 مین خستگی احساس اصال ارام کنار در بودن با اما بود زیاد بارهایش اینکه با ارش. را تقسیم های

 نگاه ار سرش پشت وقتی نبود هواسش که ارام ایستاد ای لحظه برای و بود ارام نگران بیشتر کرد

 ایستاده و اشتهگذ زمین روی هارا کیسه ارش که ودید کرد

 ؟ شدین خسته ؟نکنه وایسادین چرا إ: آرام_ _

 بیام راه ندارم نا دیگه اره:  آرش_ _

 گرفتین را کیسه االن همین نیمدیم بیشتر دوقدم که ما ارش اقا وا:  آرام_ _

 بیام تا ایمجا وایسا نداره دم و شاخ که خستگی دیگه شدم خسته:  آرش_ _

 (کرد ترک را ارام زود خیلی) ین؟میر دارین کجا إ:  آرام_ _

 برگشت پک ایس تا 2 با همراه ارش دقیقه 51 از بعد

 گشتیم می داشتیم حاال تا صبح از کنه کار باشه داشته جون باید ادم بفرما:  آرش_ _
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 ریچطو که دونم نمی من شین می خسته همیشه که شما:  گفت و گرفت خنده با را پک ایس ارام

 شدین استاد

 باشم داشته توان که خوردم می چیزی هم خوندم درس هم نداره چطوری:  آرش_ _

 تولد.  کردند حرکت و دادند جای ماشین در را ها خرید هم همراه ارش کردن در خستگی از بعد

 دوست خیلی پسرشو رضا امام گفت می همیشه عزیزجون بود عزیزجون نذری همیشه جواد امام

 خاطر به هم عزیزجون نذری کنه رد محال بخوای چیزی ازش واقعی و بدی قسمش وقتی داره

 اش مکه برای عزیزجون شوهر وقتی بوده پیش ساله چند شوهرش و خودش مکه پول شدن جور

 . میگیره شو حاجت و میکنه و نذر این عزیزجون که بفروشه رو مکه میخواسته میاره کم پول

 اقا حسین و خانم بدری سال هر طبق کردند اماده حیاط در را نذری دیگ رسید فرا نذری روز

 در نیتی داشت دیگری بوی و رنگ ارش برای نذری امسال امدند می شان کمک به هم شوهرش

 را میزی ارش همراه ارام بخواهد رضا امام و خدا از را ان زدن هم موقع خواست می که داشت دل

 مثل هم عزیزجون بودند دهچی ان روی هم را نذری وسایل بودندو کرده اماده حیاط ی گوشه در

 . کرد می مدیریت پارسال

 تعریف و بودند نشسته حیاط در هم دور همگی و ریختند دیگ در بودند کرده خیس که هارا برنج

 . برگشت چای از پر سینی با و رفت اشپزخانه به بود کرده دم را چای قبل از هم ارام کردند می

 چسبه می چایی االن که حقا اد می چایی بوی چه به به:  وگفت کشید بویی اقا حسین

 در ارش.  گرفت دستش از را ان و شد بلند جایش از ارش که کند تعارف را چای خواست می ارام

 شبرای که نبود حسینی امیر امسال که خصوصا کرد می طی ارام با را خاطرات بهترین لحظات ان

 ه داد زحمت خود به ارش اینکه از اما نبود سختی کار اینکه با هم ارام.  اورد در جا بی گری غیرت

 ی زیبا ظاهر خاطر به گاه هیچ ارش اما و.  داشت ارزش دنیایی برایش بود گرفته را وسینی بود

 بود کرده خود محو را او ارام خصلت و وجو بلکه بود نشده مند عالقه او به او اهویی چشمان یا ارام

 و کرد می تحسین را او زرنگی هم ارش و بود زرنگی دختر و گذاشت می احترام همه به همیشه او

 . بود ارزش با برایش هم بود شده خدا شناخت و نماز برای مشوقش ارام چون اینکه

 رانزعف و گالب تا داد دستور عزیزجون پخت می باید که حدی در بود پخته که ساعتی از بعد برنج

 . درامد کار از عالی ربسیا زرد شعله یک و کردند اضافه ان به هم را شکر و
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 جلویش راهی تا خواست رضا امام از و گرفت را دسته ارش اش خواسته طبق ارش زدن هم موقع

 برای زدن هم موقع هم ارام و کند وحمایتش باشد کنارش همیشه اورد دست به را ارام تا بگذارد

 . خواست سالمتی خدا از وارش عزیزجون

 حسین را ها ظرف از نصفی کردند تزئین هم خانم بدری و راما و ریختند ها ظرف در را زرد شعله

 سینی در تند تند و بود کرده سر به را چادرش هم ارام برد پخش برای و داد جای سینی در اقا

 چادر چه عجله این با کجا کجا:  گفت و دید ا ر او ارش که گذاشت می ظرف خود برای دیگری

 منه ماله سینی اون نزن لیف و دلت خودی بی بری تونی نمی تو بره کرده چاغچور

 بیارین دیگه سینی یه شما خودمه ماله نخیرم:  آرام_ _

 گن می اونوقت بده نذری مردم خونه در بره بده دختر کن گوش حرفم به خانم ارام:  آرش_ _

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

 دش جیم ارش جلوی از سینی با و گرفت حرصش خورد ا ر حرفش ارش دید که ارام

 ببره بذار کن ولش جام ارش:  گفت ارش به خنده با دید می را دو ان بازی دنبال که هم عزیزجون

 جلوشونگیر کرده نیت

 برود که گذاشت و نداشت ارام کار به کاری دیگر عزیزجون حرف با هم ارش

 ودب نذری پخش حال در که اولی از افتاد راه به و داد ای خانه به خوشحالی با را ظرف اخرین

 و است ارش حتما که کرد فکر خود با اما بود ترسیده اول دارد نظر زیر را او کسی کرد می احساس

 . کنم پخش را نذری من نگذارد بعد سال برای تا بگیرد ضعفی نقطه من از خواهد می

 ارام کرد سد را ارام راه جلوی مردی کوچه از ای گوشه در رفت می خانه سمت به که طور همان

 هیچ توان و بود شده میخکوب جایش سر و بود گرفته جلویش را سینی وحشت با کرد هول یکباره

 جیغ حتی نداشت را کاری

 را او روزی که ادمی از بود کرده تعجب دید می داشت که چیزی از ارام رادراورد کالهش که مرد

 ودب حسین امیر چون اینبار بود نکرده فراموش را حسین امیر ی چهره ترسید می هم بود زده پس

 رفتگ را بازویش راه میانه امیر اما شد رد حسین امیر کنار از عصبانیت با و گذاشت کنار را ترس

 کن ول و دستم:  عصبانیت با ارام_ _
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 بزنم حرف هات با خوام ی م بیای من با باید:  امیر_ _

 گفت نم به بیمارستان تو ارش اقا بود چی هر نمونده وتو من بین حرفی:  آرام_ _

 از سینی کشید محکم را بازویش امیر اما داد ادامه خود راه به و اورد در امیر دست از را دستش

 هول ای لحظه برای ارام که زد می موج امیر چشمان در خشم انقدر افتاد زمین روی به دستش

 کرد

 ماشین در را وا که اخر ی لحظه برای کرد می تقال هم ارام و کشاند می ماشینش طرف به را او امیر

 جز چیز هیچ اما رساند بیرون به را خود دو با و ترس با ارش کشید جیغی ترس از ارام انداخت

 زمین یرو به ارام سینی بود رسیده کوچه میانه به ارش نبود کرد ترک را انجا سرعت با که ماشینی

 راما از اثری هیچ اشتبرد را سینی بود شده دیوانه ارام بدونه سینی دیدن از که ارش بود افتاده

 نبود همراهش هم اش گوشی شانسی بد از نبود

 با دیگر چراهای و چرا بره دادم اجازه چرا گذاشتمش تنها چرا که کرد می خودخوری خود با

 ارامم شد چی:  گفت و ترسید ارش مغشوش ی چهره از عزیزجون رفت خانه به عصبانیت

 ؟ کجاست

 .. زد بیرون خانه از و برداشت را ئیچسو و رفت خانه به حرفی بدونه ارش

 تدانس می مقصر را خود بیشتر چرخید می ها خیابان در خود بی رود می کجا دانست نمی اما رفت

 اگه اگه اگه باشن دزدیده و ارامم اگه بیاد سرش بالیی اگه کردند نمی رهایش افکارش

 اه...............

 قاا حسین و گفت اقا حسین به را جریان اما نبود خوب حالش انکه با ارش زد زنگ او به اقا حسین

 چاره رشا پلیس پیش برو فقط بری نمی پیش از کاری عصبانیت با:  گفت او به نصیحت برای هم

 شار از پاسگاه رئیس اما راداد ارام مشخصات و رفت انتظامی نیروی پاسگاه اولین به و ندید ای

 . نبود همراهش ارش که خواست عکس

 رد که عکسی همان بیاورد ارام از عکسی تا برود خانه به تا کرد خواهی عذر پاسگاه رئیس از ارش

 بود انداخته ارام از اجازه بی حصیری کاله با شمال
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 هب را در حتی و بود برده کنند زندگی هم با ان در روزی بود قرار که ای خانه به را ارام حسین امیر

 خواست می حتی و داشت کامل اعتماد او به روزی که سریپ از ارام حاال. بود کرده قفل رویش

 . ترسید می باشد شریکش را اش زندگی بقیه

 . اومدی خوش خونت به جان ارام:  گفت ارام به ناراحتی و بغض با امیر

 اوردی منو چرا ؟ شدی دیونه ؟ تو گی می چی:  گفت انزجار حالت با بود ترس و دربهت که ارام

 ؟ اینجا

 رایب امروز تو.  باشی باید که کسی کنار باشی باید که جایی به اوردمت نشنیدی مگه : آمیر_ _

 ما ازدواج مانع تونه نمی هم هیچکس دیگه. شی می خودم مال و مونی می خودم پیش همیشه

 بشه

 در رو بازی مسخره این بیا خودت به حسین امیر خدا تر:  بغض با اینبار و ترس با دوباره ارام_ _

 شده نگرانم عزیزجون هم االن تا بمونم تونم نمی برم اینجا از خوام می من نیار

 ونیم اینجا تو باشن اونا باید نگرانیت دیگه چرا پیشت اینجام که من دارن اهمیتی چه:  امیر_ _

 ارب چند را دستگیره برداشت قدم در سمت به کند رها انجا از را خود خواست می بود ترسیده ارام

 نبود راهی اما کرد نپایی باالو

 نذار تنهام دیگه نرو ترخدا اوردم دستت به تازه نرو ارامم: امیر_ _

 ( عصبانیت با) نکن صدام اینطوری منو دیگه:  ارام_ _

 و گذاشت خودش گلوی زیر چاغویی امیر یکدفعه که خواست می کمک و کد می تقال همچنان ارام

 کشم می خودمو بگی دیگه کلمه یه اگه:  گفت

 نگوید چیزی و کند رها را در ی دستگیره شد ناچار که بود مانده تنگنا در انقدر هم ارام

 خدا رضای محض کنی می اینطوری چرا شده چت تو حسین امیر مگه زمین بذارش اونو:  آرام_ _

 نشست زمین روی و(  افتاد گریه به)برم بذار

 گرفت اغوش در را او و نشست زانو دو روی و رفت طرفش به و گذاشت کنار را چاغو امیر
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 اینطوری نداری حق تو نزن دست من به:  گفت و کشید بیرون اغوشش از را خود وحشت با ارام

 من خیرن بغل بگیرش یکی که باشه منتظر و بشکنه که کسیم همون من کردی فکر کنی رفتار

 ندارم تو اغوش به نیازی

 بست را چشمانش جلوی خشم امیر

 سر در بدی فکر امیر)بده نجاتت امروز بتونه اون کنی نمی فکر چی خان شار پس إ:  امیر_ _

 ( داشت

 من یگهد کنه جدا تو از و من تونی نمی مادرم دیگه کنیم زندگی هم با و بمونی اینجا اگه ارام ببین

 قبع عقب ارام و رفت می طرفش به امیر کنم ازدواج ندارم عالقه بهش که کسی با نیستم مجبور

 گرفت را ارام دست هم امیر و گرفت را ارام رفتن عقب عقب جلوی که بود دیواری اگهانن میرفت

 ددا می بد گواهی دلش در چیزی کشید می فریاد و بود ترسیده ارام کشاند می اتاق سمت به و

 نبود شنوا گوشش امیر اما کند رها را او که کرد می خواهش امیر از و زد می زجه ارام

 او بود شده دیوانه کامال بود داده دست از را عقلش امیر کرد قفل را در و انداخت تخت روی را ارام

 . سرداشت در فکری چه

 گرفته را چشمانش جلوی خون خشمگین گاوی مانند امیر

 کردم نمی رو اینکار وقت هیچ م واگرنه ندادی گوش حرفام به تو:  امیر_ _

 نمی چرا دارم دوست من:  داد ادامه و چسباند شیشه رابه سرش و رفت پنجره سمت به امیر

 تا یبش خودم مال بذار کنم تموم و چی همه بذار بمون کنارم کنم زندگی تو بونه تونم نمی فهمی

 کنم خوشبختت تونم می من.  ابد

 یا بود ارش کاش ای نبود بند جا هیچ به دستش لرزید دلش او نگاه از ارام کرد نگاه ارام طرف به

 بدهد نجاتش تتوانس می او کاش

 ارش اما بودند ارام از خبری منتظر 2 هر عزیزجون و خانم بدری و اقا حسین شد خانه وارد ارش

 در ااق حسین گشت می عکس دنبال کتابهایش الی و رفت اتاقش به فقط زد نمی حرفی همچنان

 یاننگر از ؟ برگشتی مشوش اینطوری چرا شده چی جان ارش:  وگفت ایستاد اتاقش در استانه

 بیار درمون

 ببرم ارام از عکسی باید اقا حسین:  آرش_ _
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 بیام من نیست نیازی کنی می کاری خوب:  اقا حسین_ _

 ببرم و عکس زودتر باید فقط اد نمی بر دستم از کاری خودمم نیست الزم نه:  آرش_ _

 شانه روی را شدست بود حالی چه در ارامش حاال انداخت او به ای غریبانه نگاه کرد پیدا را عکس

 برگردم من تا باشید عزیزجون پیش فقط شرمنده:  گفت و گذاشت اقا حسین ی

 براش:  گفت و رفت نزدیکش ارش کرد می نگاه ارش به گریان و نگران همچنان که عزیزجون

 . نشیم مادرش ی شرمنده که کنم پیداش سالم کن دعا

 . کرد حرکت و برداشت را عکس

 رفت ارام طرف به حسین امیر

 شی خودم مال خام می فقط کنم اذیتت خوام نمی:  امیر_ _

 یزنر ابرومو نکن من با و اینکار برم بذار برم بذار حسین امیر خدا تر:  وگفت کرد می گریه ارام

 اینطوری من ذارم نمی بره ابروت ذارم نمی:  گفت بارش اشک چشمان با و زد زانو جلویش امیر

 کردن اینطوری و من فکرم بی مادره پدرو اون رذل ارش اون اما نبودم

.  شد می مانع امیر اما کرد می گریه و کرد می تقال ارام کرد دراز تخت روی را ارام وحشیانه امیر

 ودب شده دیوانه کامال امیر میشد خراب سرش روی داشت بدبختی نداشت انجا در پناهی هیچ ارام

 ملهج این کن کمکم رضا امام یا:زد فریاد بلند و امد زبانش به که چیزی تنها اخر ی لحظه در فقط

 زد فریاد ناله و اه با و گلویش ته از را

 افتدبی دیوانگی به ارام عشق خاطر به روزی امیر کرد نمی را فکرش کسی بود دراورد را لباس امیر

 . بزند کاری همچین به دست بخواهد که

 دبودن شنیده را صدایشان درب جلوی بودند کرده دعوا چاغو سر امیر با ارام که مانی از ها همسایه

 . بودند زده زنگ حسین امیر مادر و پدر به و

 طا ای لحظه برای امیر. کن باز درو امیر که زدند می داد بلند بلند خانه ی شده قفل در پشت انها

 دکر قفل هم را اتاق در و رفت بیرون اتاق از و کرد تعلل ارام به نزدیکی برای و خورد جا اناه صدای

 شد دبلن گریان باشد یافته زندگی ی ادامه برای فرصتی و باشد شده متولد دوباره که انگار ارام

 . داد نمی او به کردن فکر برای مجالی هق هق بودند کرده کم را دیدش جلوی اشک های قطره
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 وسط عریان نیمه بدنی با ترسان حسین امیر و شکستند را شده قفل در ها همسایه کمک به احمد

 و ارام کردن گریه صدای باشند پدرش و مادر که کرد نمی را فکرش اصال و بود ایستاده سالن

 طرف به خواستند می خشمگین شیری مانند هم انها شنیدند احترام و احمد را اتاق در به کوبیدن

 ی خونه نجاای برین اینجا از برید ذارم نمی:  گفت و گرفت را راهشان جلوی امیر که بروند اتاق

 منه

 ار امیر احمد و ریخت می اشکمی وقفه بی احترام برگرفت در را او صورت محکمی سیلی ناگهان

 فکر دوباره ای لحظه برای ارام کرد باز را در بود در روی کلیدی اینبار رفت اتاق طرف به و کنارزد

 شکمک رضا امام بود تهیاف نجات لرزید می و کرد کز اتاق گوشه در و کرد گرد عقب است امیر کرد

 . امیر توسط میشد چه ارام ابروی و حیثیت و نبود معلوم واگرنه بود کرده

 به را خودش سریع احترام زد صدا را احترام و شد خجل دید وضعیت دران را ارام اینکه از احمد

 رد و شد اتاق وارد کشید بلندی وهیم گذاشت دهنش روی را دستش ارام دیدن با و رساند اتاق

 ی چهره رنگ اما ترسید می هم احترام از ارام بپوشد را لباسش تا کند ارام کمک تا رابست

 چطوری دونم نمی:  وگفت زد زل چشمانش در و کرد تنش به احترام را لباسش داشت التماس

 ینهبب رو تو نباید امیر دیگه نکن نگاه هم سرت پشت دیگه و برو زودتر اینجا از اما اینجا اومدی

 و یبگ چیزی امروز ی باره در نباید هیچکس به رفتی اگه فقط ایران از بره میفرستیمش یمدار

 از ودترز میشی پشیمون کنی گفتم بهت که چیزی خالف اگه فهمی می دختر کنی شکایت نباید

 برو اینجا

 کهاین برای فقط ارام دهد ازار را او اینگونه که نداشت حقی دیگر او کشید اتش را دلش احترام باز

 رفت بیرون اتاق از و شد بلند نزاکت بی زن ان به حرفی هیچ بدونه رود بیرون شوم خانه ان از

 هب و گرفت را جلویش احمد اما شود راهش سد تا شد بلند جایش از افتاد ارام به چشمش تا امیر

 من نرو ونبم پیشم خدا تر نرو ارامم:  کرد می گریه و زد می فریاد امیر برو زودتر:  گفت ارام

 میمیرم

 به ومادرش پدر توسط او بود اندوهی غمی هر از تر دلخراش حسین امیر ی گونه التماس فریاد

 گذشت می عشقش از باید که شد تبدیل ادمی
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 با بود داده دست او به خواری و خفت احساس کرد ترک فغان و فریاد همه ان با را امیر ی خانه

 درخانه یا بود کجا چادرش داشت بدی خیلی حس اما بود تهنگذاش انجا را پایش خودش او اینکه

 . ماشینش در یا بود مانده امیر ی

 به بودن مناسب حالش اصال انکه با رفت می راه رود می کجا بداند انکه بی خیابان در اش تونیک با

 حال وقتی سوپری بزند زنگ کسی به دهد اجازه تا خواست او از رسید که مارکت سوپر اولین

 اجازه خورد نمی پا سرو بی های ادم به ارام ضاهر چون اما کرد ممانعت اول رادید ارام ی شفتها

 . کند تلفن تا داد

 . رفت پاسگاه طرف به و شد پیاده ماشین از عکس همراه ارش

 ونچ کرد قطع را تلفن عصبانیت با خورد زنگ تلفنش که رفت می مسئول رئیس اتاق طرف به

 . بود ارامش به فکرش تمام و نداشت را کس هیچ ی حوصله

 صدا به ارش تلفن دیگر بار. بزند زنگ دیگر بار تا کرد خواهی عذر دار مغازه از شد امید نا بار اولین

 . شود پاسگاه رئیس وارداتاق خواست می که موقعی درست درامد

 دادگاه یا موکلی ی شماره نه بود خانه از نه کرد نگاه ان ی شماره به و اورد در جیبش از را تلفن

 ؟ بفرمایین بله: داد جواب و زد باالخر را اتصال ی دکمه و رفت فرو فکر در ای لحظه برای

 هم اینبار اشک و گذاشت قبلش روی را دستش امد جانش به ارش صدای شنیدن با امید برق

 ارش آقا:  گفت حاالت همان با دار مغازه جلوی و نداد امانش

 ارش آقا:  کرد صدایش دیگر بار ارام.  است ارام صدای او ایا که بود کرده کپ ای لحظه ارش

 دنبالم بیاین میشه

 گفت و انداخت ارام ی چهره به نگاهی بود دستش همچنان عکس گرفت دیوار به را دستش ارش

 ؟ کجایی ؟االن دختر کجایی تو: 

 . داد ارش به و گرفت را ادرس دار مغازه از اضطراب با ارام

 5 از بعد.  رفت بود گرفته ارام از که ادرسی به خوشحال و کرد ترک را پاسگاه وارانهامید ارش

 دباش انجا ارام که شد نمی باورش هنوز رسید ادرس محل به بود رفته ارش که سرعتی با ساعت

 ستهنش پیشخون پشت ارام رساند مارکت سوپر به را خود بلند های گام با و شد پیاده ماشین از.

 سرش چادرش نبود بود رفته نذری پخش برای که ارامی همان اما بود ارامش بود دیده درست بود
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 تریمش ارش که کرد فکر دار مغازه.  بود نشسته مضطرب حالتی با انجا اش تونیک همان با و نبود

 بفرمایین:  گفت و شد بلند است

 خواهرم دنبال اومدم:  آرش_ _

 الزم دیگه...... و ارش اقا ذارید می عزت هم دیگه بهم چه:  گفت و زد زد پوزخندی فروشنده

 دوستم سراغ اومدم بگو راستشو بزنید گول دیگرانم نیست

 واگرنه کن صحبت درست:  گفت و زد خون پیش روی محکم را دستش بود عصبانی چون ارش

 کنم می درست دردسر برات

 نیمک ثواب اومدیم.  اومده داداشت دختر برو بیا بابا باشه:  گفت ارام به رو بود ترسیده که دار مغازه

 شدیم کباب

 دست پیشخون پشت از ارش.  است امن جایش حاال که نکرد باور خورد ارش به چشمش تا ارام

 . نشاند ماشین داخل و برد را ارام سوپری از تشکری بدونه و گرفت را ارام

 ؟ سالمی ؟ بودی کجا:  گفت و شد خیره ارام به نگرانی با بود نکرده روشن را ماشین هنوز ارش

 ؟ کوش چادرت پس ؟ خوبه حالت

 و او دردناک های ناله خاطر به هم بگوید امیر به راجع حرفی توانست نمی کرد پاک را اشکش ارام

 می شکایت او از و کرد نخواهد رها را امیر ارش بگوید چیزی اگر داشت حتم که ارش خاطر به هم

 گفت می چه باید پس کند

 خودش همیشه که افتاد راه جایی سمت به و نپرسید او از دیگری چیزه رادید ارام سکوت که ارش

 رفت می انجا به شدن خالی برای

 شو پیاده:  آرش_ _

 شد پیاده تعجب با ارش از بعد هم ارام

 ؟ اینجا اومدیم چرا:  آرام- _

 مونم می رمنتظ ماشین تو من باشه بگو رو قضیه کردی خالی خودتو که وقتی:  آرش_ _

 . بگم تونم می االنم همین:  گفت و گرفت اش گریه ناگهان کرد می نگاه ارش رفتن به ارام
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 ماند منتظر و داد تکیه کاپوت به کنارش و برگشت ارش

 نکنین کاری دین می قول بگم واقعیتو اگه:  آرام_ _

 ؟ باشه چی داره پستگی آرش _ _

 گم نمی پس:  آرام_ _

 ندم انجام اقدامی باشه هرچی میدم قول باشه:  آرش_ _

 از بعد بود قرار که ای خونه اون به برد خودش با و من امروز حسین امیر:  خجالت با آرام_ _

 بودن دیرتررسیده دیقه یه مادرش و پدر اگه بود داده دست از عقلشو کامال اون بریم ازدواجمون

 نبودم اینجا االنم و بزنم زنگ بهتون تونستم نمی من

 پس بودی حسین امیر امروزبا تو:  گفت عصبانیت با نفهید چیزی ارام پنهان ی گفته از که شار

 ؟ بیاری درمون نگرانی از نزدی زنگ چرا

 ریحص گفتن توان بگیرد را قضیه راحت خیلی داشت انتظار بود شده خیره ارش به درسکوت ارام

 کرد وسکوت گرداندبر دیگر طرف به را رویش ارش سرزنش خاطر به رانداشت قضیه

 نبود کن ول انگارارش اما

 ینزد زنگ بودی حسین امیر پیش چرا گم می ؟ نمیدی توضیح درست چرا توام با ارام:  آرش_ _

 ؟

 تخواس می بودو کرده قفل بروم درو حسین امیر وقتی اینکه برای:  انزجار حالت با و گریه با ارام

 . کنم فکر التماس جز چیزی هیچ به تونستم نمی ببره و حیثیتم

 یرام روزی کرد نمی هم را فکرش وقت هیچ ارش. نشست ماشین داخل عصبانیت با و گفت را این

 هم وا و شد پشیمان دعوایش و کارش از باشد حیا بی چنان و شود متوسل کاری چنین به حسین

 زخم روی چون نداشت گفتن برای چزی اولش افتاد راه و کرد روشن را ماشین و شد ماشین سوار

 واقعا نمک کنترل و اعصابم تونم نمی هنوزم ببخشید:  گفت و نیاورد اماطاقت بود پاشیده نمک ارام

 می تیشا داشتم دیگه بودی حسین امیر با گفتی هم وقتی نبود تو از اثری هیچ بودیم شده نگرانت

 ارام شرمنده گرفتم

 ( سرد خیلی) نیست مهم:  اعتنایی بی با آرام_ _
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 ریقرا بی و دلتنگی شوق از دید را او که ای لحظه نبود قلبش ته از اما بود این همیشه ارش عادت

 را چیز همه حرفش ان با اما دهد تسلی او به ترسیده اگر تا بگیرد دراغوش را او خواست می اش

 . دبو رفته باال صدایش و بود زده باال جور بد غیرتش رگ هم حرف این شنیدن با حاال و کرد خراب

 برای شود پیاده ماشین از خواست می که بودندموقعی سکوت در دو هر خانه درب جلوی تا دیگر

 به زود اماخیلی کرد مکث ای لحظه برای نکرد باور اول افتاد خودش عکس به چشمش ای لحظه

 رایب را درب و شد پیاده زود ماشین از نشود عکس ان به نسبت واکنشش متوجه ارش اینکه خاطر

 . رفت خانه داخل به خودش و کرد باز ارش ورود

 برای را اغوشش شدندعزیزجون خوشحال همه ارام ورود با خانم بدری و اقا حسین و عزیزجون

 با هق هق و نداد انها به مجالی اشک هم اینبار دید می جون عزیز در را مادرش ارام کرد باز ارام

 تند تند و کشید می سرش روی بر دست هم عزیزجون انداخت عزیزجون اغوش در را خود گریه

 سالمی که خداروشکر برات بمیرم عزیزدلم:  کرد می ادا

 پرسیدند ارش از خانم بدری و اقا حسین.  شد خانه وارد و گذاشت داشبورد در را ارام عکس ارش

 . ساخت انها برای الکی دروغی هم ارش که کرده پیدا را چطورارام که

* * * 

 را خودش عکس که انروزی از ارام.  نکرد تعریف عزیزجون برای حتی هم وزانر اتفاق از ارام دیگر

 اما بود امده سراغش به کننده امیدوار حتی غریبی و عجیب های فکر بود دیده ارش ماشین در

 . کرد می سرکوب ارش به نسبت را عشقش و رد می سرکوفت خود به افکار این از بعد همیشه

 انروز از و امد می حساب به غیرت با و اقتدار با مردی ارام برای اما نداشت سنی اینکه با ارش

 اب ارش ازدواج برای عزیزجون های فشار.  کند سرزنشش ارش کمتر تا کرد می لج ارش با کمتر

 نرسیده زمانش فعال:  گفت می و رفت می طفره او بار هر و بود شده بیشتر ارام

 زجر هم ارش دست از حاال و شود انها جدایی ثباع چیزی نکند که بود دو ان نگران عزیزجون

 . گذارد می دست روی دست انقدر او چرا که کشید می

 کرف که کتابهایی و بندازد اش کتابخانه به نگاهی تا خواست ارام از ارش نداشت کالس ارام روزی

 هب را دانشگاه دفتر اتاق ی کتابخانه خواست می بردارداو خودش برای خورد می دردش به کند می

 . کند منتقل خانه
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 مین سرک چیزی به زیاد کند حس را او که انگار شد اتاقش وارد خجالت با نبود ارش اینکه با ارام

 خورد می دردش به کرد می فکر که را کتاب 1 همه از اول.  شد کار به دست سریع و کشید

 ات خواند را کتاب اسم بار چند کرد جلب را نظرش کتابی که بود گشتن درحال هچنان برداشت

 اصال بود افرینش صدف زن کتاب همان کتاب ان دیده درست و نیست خواب که کند باور شاید

 و شتپ کشید بیرونش کتابخانه از باشد داشته را کتاب ان از جلد یک هم ارش که شد نمی باورش

 اول ی برگه نبود معلوم داشته را کتاب این کی از اما بود کتاب همان دید بیشتری دقت با را رویش

 . دید ان در را ای جمله و تاریخ و کرد باز را

 تو با را اشتباهاتم:  جمله این و بود خریده را کتاب برایش زهره که بود زمانی همان به مربوط تاریخ

 گذاشتم کنار تو وکتاب

 هم نویسنده این شکر خدارو خب است نویسنده منظورش اهان کتابت و تو اومممم:  آرام_ _

 . داد نجات تو حرفای از و من و شد خیر کار مسبب

 هاان با دیگر عزیزجون ها پیش وقت خیلی از نبود شناخت می ارام که عزیزجونی دیگر عزیزجون

 می رهاپی بقیه مثل بیشتر یا بود گویی هذیان زد می حرفی هم اگر و بود کرده سکته زد نمی حرف

 هم قبل از کارهایش حتی بود شده گیر بهانه جون عزیز.  دید نمی غذا بهم چرا گشنمه:  گفت

 به شود نمی دیگر همچنین ندارد را خود کار هیچ کنترل دیگر او که بود گفته دکتر بود شده سختتر

 را توانش دیگر او بدن چون خوردگی سرما قرص حتی کرد تجویز برایش را قرصی هر راحتی

 بدهند او به شد بد حالش و شد زیاد اش گویی هذیان وقت هر که بود داده او به قرصی فقط ندارد

 . گشنمه من بدید بهم غذا زد می فریاد بیشتر و خوابید می کمتر ها شب

 عزیزجون حال به و رفتند می خود اتاق در کدام هر اینکه جز نداشتند ای چاره هم ارش و ارام و

 رد که لقمه باز دادی می اغذ او به هم پیش دقیقه دو اگر حتی نبود اش گشنه او خوردند می غصه

 . دهید غذا من به که گفت می بودید دهانش

 از هم ارش و ارام. عزیزجون گاه بی و گاه های فریاد و ها نخوابی شب به بودند کرده عادت دیگر

 چون کردند نمی باز ناشکری زبان اما کشیدند می زجر دیدند می حال دران را عزیزجون اینکه

 . کرد می امتحان را اناه خدا اینکه و بود خدا خواست

* * * 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

189 

 

 به یرتاخ ربع یک با بود کرده سکته شب اینبار اما کرد سکته دوباره عزیزجون که بود اخرارام ترم

 تهنشس بیمارستان های صندلی روی دو هر ارام و ارش.  بردند بیمارستان به را او و رسیدند دادش

 شد یچ:  گفتند دکتر به نگرانی با دو هر دکتر امدن با.  بردند می سر به سکوت در فکر در و بودند

 ؟ چطوره حالش

 خدا:  گفت و گذاشت ارش ی شانه روی را دستش و داد تکان تاسف ی نشانه به سری دکتر

 بده صبر بهتون

 باشد داده دست از را مادرش دوباره که انگار کرد می وگریه نشست زانو دو روی جا همان ارام

 با هایش خوبی تمام با رفت او.  داد دست از باالخره را اش زندگی امید که شد نمی باورش ارش

 چال قبلش در فرزنداش جانب از که هایی معرفتی بی تمام با اش مادرانه ی ها دلسوزی تمام

 که قبال حتی. بود بسته را ارش گلوی راه هم وجدان عذاب گذاشت تنها را ارش و ارام او بود کرده

 پیشنهاد ارام به که بود خواسته بارها ارش از بزند حرف توناست می ودوب خوب حالش عزیزجون

 و نکرد گوش عزیزجون حرف به خامش خیال به ارش اما ببیند را ازدواجشان هم او تا دهد ازدواج

 . گذاشت دل به ارزو را او

 به کرد دشبلن زمین از و گرفت را ارام های شانه.  بودند شده ساله 22 ارام و ساله 26 ارش حاال

 افتاده جانش به ترسی اما نداشت ارام از کمی دست هم خودش برد بیمارستان ی محوطه سمت

 . گذاشت می میان در ارام با را حرفی و کرد می جمع را توانش باید که بود

 یچ ببین کن گوش ارام:  گفت بغض با و نشست رویش روبه و نشاند محوطه صندلی روی را او

 گم می

 . بگوید را حرفش ارش تا ماند منتظر و شد خیره او بغضبه و هگری در ارام

 میان در اش مردانه ی گریه صدای) موندی قولت پای لحظه اخرین تا که ممنونم ازت:  آرش_ _

 بود مشخص وضوح به کرد می ادا که جمالتی

 ار انها هک بود گرفته را ارام دست دادی من به که خاطرقولی به کشیدی عذاب اگه کن حالل:  آرش

 کنید یم فکر:  گفت و کشید را دستش ارام که بود کشیده عزیزجون برای که زحماتی بابت ببوسد

 برام سال 2 این توی عزیزجون و شما که زحمتایی اون برابر در کردم بزرگی کار خیلی من که

 خواین می چی برای حاللیت چیه برای اینکارا هیچه کشیدین
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 هر دید می بزرگ غمی در را کرد رمی افتخا او به که را مردی ارام حاال لرزید می ارش های شانه

 تسلی بهم و کردند می الغا خود در را برادری و خواهر حس اما داشتند عالقه بهم انکه با انها دوی

 رو خدا پیش ارش اقا شدین سربلند:  گفت و گذاشت ارش ی شانه روی را دستش دادند می

 تا حتی که مونه می هاش بچه برای سیاهی رو کردین داری نگه مادربزرگتون از که سفیدین

 نگرفتن سراغی ازش و نزدن سر بهش هم روز اخرین

 انکه با گرفت را پدرش ی شماره و برداشت را تلفن ارش کردند مسلط را خود دو هر انکه از بعد

 نداشت کار این به کاری ارش اما بود شب نیمه اونجا

 شب وقته این خبرته چه الووووووو:  منصور_ _

 مرد عزیزجون بابا:  بغض با آرش_ _

 شد مهم برایش انگار ؟ مرد عزیزجون ؟ چی( کرد مکث) مرد که مرد:  الودگی خواب با منصور_ _

 پرسد که

 کرد قطع و نداد جوابی ارش اما

 تا ودب مانده تا فقط و دادند انجام هم را عزیزجون مرگ از بعد کارهای هم کمک به انها دوی هر

 خودش و نکرد صبر ارش خاطر بهمین کشید می طول روزی چند که عزیزجون های بچه رسیدن

 . کرد ریزی برنامه را مراسم ارام همراه

 و خانم بدری بودند امده همگی قدیمی دوستان و همکاران بود عزیزجون تشیع مراسم صبح فردا

 های بچه و ارش به دادن تسلی برای. زهره ی خانواده همچنین و بودند امده هم اقا حسین

 . امیری و خالقی حتی بودند امده هم ارش همکاران انها نبوداز خبری که عزیزجون

 از میشناختند را ارام که ارش همکاران کرد می گریه عزیزجون برای مادرش مثل وقفه بی ارام

 که است ارش زرگمادرب کار خدمت او که فهمیدند کنار و گوشه از بعدا که بودن متعجب او دیدن

 . کرده سرش به دست را سیروس چه برای ارش که بود فهمیده خالقی حااال و میزند زجه انطور

 بسه.  ارام:  گفت و رفت گوشش نزدیک بود نگران ارام حال برای بود ایستاده ارام کنار ارش

 گم نمی چیزی بهت که.  بشه بد حالت خوام نمی دیگه

 هباش که کرد اشاره سر با ارام
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 ازدواج قصد خدمتکارشان با ارش که کردند می فکر اش خانواده و زهره جز به جمع حضار ی همه

 . کند می برخورد راحت او با و کند می کمک او به راحت انطور که دارد

 گرفت ارام های شانه از زهره.  کند( ارام) را ارام که گفت زهره به ارش شد تمام که تشیع مراسم

 روزی پیرزن ان برای خودش کرد نمی فکر وقت هیچ هم زهره کرد بلند ها اکخ روی از را او و

 . داشت خود جای که دیگرارام کند گریه

 که انیاشنای و کنند صبر فکرش بی فرزندان امدن تا که توانستند نمی.  شد تمام هم ختم مراسم

 . بکشانند انجا به دوبار دوبار را بودند امده

 را خود زانوهای ارام و بودند نشسته عزیزجون اتاق در هردو بود ارش و ارام تنهایی شب اولین

 صدای و ها مهربانی دلتنگ بودند او دلتنگ هردو.  کرد می نگاه عزیزجون تخت وبه بود کرده بغل

 . نگفت ارش و ارام به را ارث ی قضیه وقت هیچ عزیزجون.  گیرایش و گرم

 عزیزجون وجود با چون نداشت اشتها کسی نبود جونعزیز که حاال انگار بودند نخورده شام هنوز

 در هردو درامد صدا به خانه زنگ که بودند خود دنیای در خوردند می غذا لذت با هم انها که بود

 . رفت ایفون طرف به و شد بلند ارش کردند نگاه بهم تعجب

.  بود برگشته سال چند از بعد حاال هایش بچه همراه به همراه به شوهرش و خودش بود سولماز

 توجهی انکه بدونه رساند عزیزجون اتاق به را خود و شد خانه وارد کنان مادر و کنان گریه سولماز

 خود و انداخت او پای تا سر نگاهی افتاد ارام به چشمش تا شد وارداتاق دهد نشان ارام و ارش به

 . انداخت عزیزجون خالی تخت روی را

 الاص داشتند مادربزرگی انگار نه انگار که سولماز های بچه نکرد یتوجه اصال او اما داد سالم ارام

 مثل هک هم شوهرش نبودند بچه انقدر انکه با رفتند می ور خانه وسایل با امدند تا نمیشناختنش

 داخل به را ارام ارش بیاورد چیزی برایش کسی بود منتظر و بود نشسته پذیرایی در ها خان

 خواند اشپزخانه

 داشتین کاری بله:  آرام_ _

 تونم ینم اما بریم اینجا از تونستیم می کاش ای باشیم هم اینهاش از بدتر منتظر باید:  آرش_ _

 اینجا اومدن چی برای معلومه چون کنم ول رو خونه این

 کرد می قراری بی چطور خانم سولماز ندیدین کنم نمی فکر اینطور من اما:  آرام_ _
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 میشناسم رو یناا من قراری بی هه:  آرش_ _

 بود هم در اخمهایش شد اشپزخانه وارد سولماز

 میکنین بچ بچ دارین اینجا دوتا شما چیه: سولماز_ _

 کردی می کار عزیزجون برای که نبودی دختر همون تو:  گفت اخم همان با ارام روبه بعد

 بود امده خشم به سولماز نگاه از ارش

 دیگه نداری کاری که تو نمرده عزیزجون مگه ؟ کنی می کار چی اینجا خب:  سولماز_ _

 یک میگم اینجا من باشین نداشته کاری این با:  گفت و ایستاد ارام جلوی و کرد فروکش ارش

 بی دخترش به دم نمی اجازه من حاال بود واقعیش دختر عزیزجون برای ارام بره کی بمونه

 کنید احترامی

 ایبر بیار چیزی یه بمونی میخوای حاالکه.  دارین رینظ هردوتون نکنه اینطور که إ:  سولماز_ _

 شونه گشنه هام بچه

 کرد ترک را انجا عصبانیت با هم بعد و

 یخچال سمت به ارام نگفت چیزی ارام خاطر به اما گرفت را چشمش جلوی خشمش هم باز ارش

 تو:  تگف صندلی برروی مینشاندش که درحالی گرفت را دستش ارش کند اماده چیزی تا بود رفته

 دی نمی انجام گفتن بهت چی هر بعد به ازاین کنی کاری خواد نمی بشین

 ........اما:  آرم_ _

 کرد عزتت بی چطوری ندیدی نداره اما:  آرش- _

 هم بیچاره 2 این ارش اتاق به هم شوهرش و سولماز و رفتند ارام اتاق به ها بچه شام از بعد

 به ارش هرچه بخوابند انجا هردو نمیشد که عزیزجون اتاق بود مانده فقط بخوابند کجا بودند مانده

 میترسم من و عزیزجونه روح اونجا اوردکه بهانه او بخوابد عزیزجون اتاق در که بود گفته سولماز

 حال به وای کردن اوارمون چه:  گفت و زد لبخندی بودند مانده مستاصل هردو که ارام روبه ارش

 شون بقیه اومدن

 عزیزجون اتاق بخوابی نمیترسی که تو:  داد ادامه ارش و زد زدی دلبخن ارام
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 کاناپه روی خوابم می من اونجا بخوابین شما ؟ چی شما پس:  آرام_ _

 کند می لج ارم ودوباره:  آرش_ _

 کنم نمی لج نه:  آرام_ _

 ؟ چی پس:  آرش_ _

 فقط:  آرام_ _

 ترسیدی اگه ترم راحت اینجا من راحت خیالت تو باشه راحت جام من خوای می فقط:  آرش_ _

 بخواب و باز بذار درو بخوابی اونجا

 ببخشید ترسم نمی نه:  آرام_ _

 بخیر شبت کردم کار چه انگار دیگه برو بابا ای:  آرش_ _

 هست ای دیگه کار:  گفت ارش که بود ایستاده انجا هنوز که داشت کار ارش با ارام

 کنیم حبتص حیاط تو بیاین میشه:  آرام_ _

 بلرزاند را تنشان که نبود انقدر پاییزی خنک هوای رفتند حیاط به هم با هردو

 گوشم به من بگو خب:  آرش_ _

 من حق در خیلی ارش اقا ممنونم ازتون کارم بابت باشید رازی ازم امیدوارم راستش:  ارام_ _

 یننکرد وخالی پشتم نعزیزجو نه شما نه وقت هیچ اما بودین تر غریبه کسی هر از کردین لطف

 اونا شپی جنوب میرفتم و کردم می تحصیل ترک باید من بودین نکرده صحبت ام دای با شما اگه

 با امیدوارم اما یومد نمی بر دستم از کاری من کردین کمک بهم خیلی زندگیم از لحظه هر تو

 باشم کرده راضی خودم از رو شما قولم سر موندن

 دکر شروع هم او ارام حرف شدن تمام از بعد کرد می نگاه او به لبخندی با و بود کرده سکوت حاال

. 

 سر پشت هم با سال 2 این توی رو ها بلندی و ها پستی از خیلی.  راضیم کامال ازتو من:  آرش_ _

 میشدن باورم کار برای اومده که پرویی دختر چه ببین گفتم دلم تو دیدم رو تو که اول روز گذاشتیم

 یداد یاد من به چیزها خیلی تو.  میده زجر داره خودشو که داره پول به نیاز تو سن به دختر شاید
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 کارهای خاطر به تو که کنم تشکر ازت اینها بابت چطور من بودن نداده یاد من به مادرم و پدر که

 کنی می شرمنده منو اینطوری من کوچیک

 کنیم راحتش میخواین:  باشوخی ارام

 اوهوم:  آرش_ _

 ؟ خوبه شدیم حساب بی حسای بگیم میشه خب:  رامآ_ _

 باشه بهتر اینطوری شاید اره:  آرش_ _

 ( بود کرده شک کمی و بود دیده را انها گفتگو پنجره پشت از سولماز)

 برم دیگه که خوام می اجازه!  ارش اقا:  آرام_ _

 ؟ دوباره بری خوای می کجا:  آرش_ _

 ارهدوب زهره با هم اش بقیه دارم انداز پس گرفتم شما از که قوقیح از فعال دیگه خوابگاه:  آرام_ _

 کنم سر بتونم پولم همین با شاید اخرمه ترم دیگه کنم می پیدا خوب کار یه و گردم می

 بود کرده تمام زودتر را ترمش تابستانی ترم در درسها گرفتن با ارام)

 خوابگاه نری دیگه کنم پیدا برات کوچیک خونه یه تا اینجا بمون:  آرش_ _

 ابحس تونیم نمی دیگه چون کنید کاری برام شما ذارم نمی بعد به این از ممنونمدیگه:  آرام_ _

 شیم حساب بی

 چرا دارد عالقه ارام به گفت نمی او به چرا کرد نمی عملی را عزیزجون ی خواسته ارش چر)

)............. 

 کردم عادت بهت راستش:  من و من با ارش

 بگوید را حرف این ارش نداشت انتظار رفت بهت در ای لحظه رایب ارام

 دفترم بیا داشتی کاری بینمت می دانشگاه تو که اینه خوبیش حاال:  آرش_ _

 برم فردا من میدین اجازه پس:  آرام_ _

 نه:  آرش_ _
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 نیست اینجا دیگه من جای خانم سولماز قول به ارش اقا اخه:  آرام_ _

 نمیری جایی نکردم پیدا برات خونه تا:  آرش_ _

 !!!! ارش اقا:  آرام_ _

 خندید بعد و جات سر بشونمت عصبانت با نکن کاری یه ارام:  آرش_ _

 می شود خورد اش مردانه غرور ترسید می هم هنوز بگوید چیزی ارام به داشت واهمه انگار ارش)

 عشق و او بماند عمر یک و دهد رد جواب او به و باشد نداشته ای عالقه او به ارام اینکه از ترسید

 غرور بگذارد کنار را غرورش باید روزی که بگیرد تصمیم توانست نمی هنوز اش سینه در ارام

 رس او به بعدا تا کند پیدا خانه برایش خواست می جبورت و جالل زن برای و است مرگ مرد برای

 ..........(.نبود معلوم کی اماتا بگوید او به توانست بعدا اگر و بزند

 و بود کرده کز کاناپه روی ارش ارش حتی بودند خواب همه امد بیرون اتاق از بود 1 ساعت صبح

 مه ارش اما بود دودل انداخت ارش پتوی به نگاهی زمین روی بود افتاده رویش پتوی بود خوابیده

 شسر انداخت تبرداش را پتو و گذاشت کنار را دلی دو.  بود کرده بغل را دستانش که بود سردش

 ار پتو کسی چه ببیند تا کرد باز را چشمش ی گوشه رفت که ارام کرد حس را پتو گرمی ارش

 ار در ارام انداخته را پتو ارام که فهمید برداشت را ایفون ارام درامد صدا به زنگ که سرش انداخته

 اورد بیرون زدگی خواب از را خود هم ارش که بود ه ماند منتظر و کرد باز

 ؟ بیدارشدین سالم:  آرام_ _

 ؟ بود کی سالم:  آرش_ _

 کیه نگفت کنم باز گفت:  آرام- _

 هم ارش زنمو و عمو و مادر و پدر بااللخره.  هستند مادرش و پدر حتما که دانست می ارش

 ارام و ارش با سرد و خشک خیلی نداشتند مادر برای العملی عکس سولماز مثل انها رسیدند

 کهاین خاطر به ارش با و دیدند می خانه کلفت چشم به را او اینکه خاطر به ارام با و کردند برخورد

 . کرده سرپیچی و نگرفته گوش مادرش و پدر به که است فرزندی او

 هم با اما بودند رسیده انها که بود روز نصف گفت می راست ارش شد جمع جمعشان انها امدن با

 تا زده زنگ وکیل به که گفت می ارش پدر کردند می تصحب امول نیمه و خانه فروش ی درباره

 . بدهند انجام را فروش کارهای
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 حال در که هم ارام بود کالفه انها دست از چون باشد جمعشان در داد نمی ترجیح اصال که ارش

 اش حوصله و رفتند می باال وکولش سر از سولماز های بچه مدام و بود هایش وسیله کردن جمع

 . نداشتند تربیت انگار هم ها بچه این بودند برده سر را

 عزیزجون بدونه ارشو بدونه گرفت می تنهایی را تولدش امسال و بود ارام تولد هم دیگر روز 1

 . ای اجازه یا در بدونه و شد اتاق وارد سولماز

 ؟ بود چی اسمت ببینم:  گفت کارانه طلب حالت به

 ارامم:  آرام_ _

 ؟ میری یدار دیگه خب:  سولماز_ _

 کنم پیدا خونه تا مونم می فعال نه:  آرام_ _

 معزیزجون ؟ چیه برای دیگه موندنت بیشتر نداد حقوقتو ارش مگه هه:  مسخره حالت به سولماز

 کنی داری نگه روحشم از خوای می مرده دیگه که

 هیچ باشم دهزن و بمیرم صدبار اگه حتی خانم سولماز:  گفت و امد بدش بسیار سولماز لحن از ارام

 عزیزجون تا میدم انجامش باز و دونم نمی خواری و خفت و کردم عزیزجون برای که کاری وقت

 . خیرات یا فاتحه برای حتی نیفته هاش بچه به احتیاجش وقت هیچ دیگه

 دادن می گوش دو ان بحث به و بودند شده جمع ارام اتاق در جلوی همه حاال

 را مدا هوا به که را دستش ارش که کند نثارش سیلی خواست می و امد طرفش به عصبانی سولماز

 ؟ اره شدین ناراحت که ؟ گه می دروغ:  گفت و کرد نگاه را عمه خشمگین چشمان با و گرفت

 می اتاق و خونه این تو ارام عزیزجونه به احترامی بی ارام به احترامی بی رسیده این به زورتون

 کنم پیدا خونه براش من تا مونه

 سر االب اقا پسرتو داداش دیدی:  گفت فریاد با.  کشید حرص با را دستش و زد نیشخندی لمازسو

 نباشه کی و باشه اینجا کی گیره می تصمیم و شده

 در دو ان کردند می دو ان به غریب و عجیب نگاهی همه.  بود شده مضطرب ارش حمایت از ارام

 . بودند کارش و سک ها ان که ارش حتی بودند ها غریبه مثل جمع ان
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 می روزی چند برای که داد اطمینان او به هم زهره:  گفت را جریان و زد زنگ زهره به ارام غروب

 . کند پیدا ای خانه تا باشد انها پیش تواند

 بفهمد کسی انکه بدونه حدودی تا ارام.  باشد ارام منتظر خانه جلوی زهره شب نیمه شد قرار

 لقف را اتاق در ای دقیقه چند برای فقط برود راحتتر شب که بود هبرد زمین زیر به را وسایلش

 . . نوشت اش نامه ارش برای رفتنش برای و کرده

* * * 

 نامه

 لکهب باشم شده ناراحت اینکه خاطر به نه رفتم زهره با دیشب من بخیر تون صبح سالم ارش آقا

 نستمتو نمی من دوباره موندم نجاای با نکنن درست مشکلی شما برای خانوادتون که خاطر این به

 .. کنم ادا شما به دینم

 . نیستین شما که همیشه کنه می کمک و بزرگه خدا باالخره نباشید من خونه نگران

 سختمه رفتن برای هم االن و بودم کرده عادت شما به سال 2 این توی هم من

 هاتون خوبی تمام بابت ممنونم و زحمتام بابت ببخشید

 آرام

* * * 

 یرز از و ایستاد اتاقش در جلووی ارام بودند خواب همه پوشید را لباسش و گرفت دست به را نامه

 ارش و خانه ان از کندن دل رفتن موقع کرد خداحافظی او با در پشت از همانجا و کرد رد را نامه در

 . بسپارد رخاط به را انجا بار اخرین برای و برود خانه جای همه به توانست نمی بود سخت برایش

 2 نا در که ای خانه بار اخرین برای در بستن موقع و داد انتقال ماشین به زمین زیر از را وسایلش

 به را دکن سرکوبش بود ونتوانسته بود چشیده را واقعی عشق معنای ان در بودو کرده زندگی سال

 . شد زهره ماشین سوار و رابست در و کرد پاک دستش با را اشکش سپرد خاطر

 تهگرف ازت و صبح کشوندی اینجا تا منو که بیداره کی شب وقته این اخه دختر.  سالم:  زهره_ _

 واهلل کنه خدافظی ازت و کنه بغلت هم استاد ذاشتی می بودن
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 روی از را دستش و گذشت شوخی از و ماند باز حرفش ی ادامه از دید را ارام سکوت که زهره

 می ترک رو اینجا باید روزی یه که باالخره باش اروم:  تگف و گذاشت ارام پای روی بر فرمان

 اینطوری اونم کردی

 . ترکید بغضش ارام که اینجابود

 تهدربس زد بیرون اتاق از عجله با رفت او کرد نمی باور وخواند کرد باز را ارام ی نامه که صبح ارش

 کرده ترک را ارش و خانه ان همیشه برای بود رفته او.  نمیشد باورش کرد باز که را ارام اتاق ی

 و غرور با که خواست می او بود کرده اشتباه.  بست سرش پشت را در و شد اتاقش وارد.  بود

 او از و بگذارد کنار را غرورش برایش که نشد حاضر اما دارد نگه خود کنار در را او خودخواهی

 می شخواه او از و میدید را او دبای نداشت فایده دیگر پشیمانی بود رفته که حاال کند خواستگاری

 برگردد که کرد

 و درهفته روز 2 داشت کالس کمتر ارام چون بود ندیده را او هم دانشگاه در بود ارامش تنگ دلش

 می بحث اموال سر بر روز 2 این اش خانواده همهی کرد می کار اش عملی ی پروژه روی بیشتر

 هب خانه بودند تحیر در همه ریخت دستشان روی را پاکی اب و امد عزیزجون وکیل اینکه تا کردند

 خودش ارش نگفت را او اسم کردند اصرار وکیل به هرچه که بود دیگری گمنام شخص و ارش نام

 ؟ بود که یکی ان بود زده اسمش به را خانه کی عزیزجون که بود تعجب در هم

 که بود گفته عزیزجون نچو داشت اعتماد ارش به وکیل کرد همراهی در جلوی تا را وکیل ارش

 عنوان به صادقی ارام که گفت و گفت را گمنام شخص جریان وکیل بگوید ارش به را جریان

 حرف داشت شک کس همه و چیز همه به که سولماز است شریک ارش با را خانه از نیمی دخترش

 . کرد خبردار را همه و شنید ایفون پشت از را وکیل های

 ارام ی درباره او از یکی یکی و بود شده عجیب نگاهشان همه برگشت خانه به ارش وقتی

 دبای اند فهمیده انها و است خطر در ارام زندگی که شد خبردار شستش که هم ارش میپرسیدند

 اینطور چون کند عقد سرعت به را او باشد مجبور اگر حتی کرد می مراقبت ان از شده طور هر

 به است ارش دانشگاه دانشجویان از او که بودند میدهفه سولماز توسط همه. است درامان دیگر

 . کنند دانشگاه در ارام کردن پیدا مسئول را پدرارش گرفتن تصمیم خاطر همین

 یدنیا دانشگاه به روزی چند تا کند صحبت ارام با تا برود بیرون ساعتی 2 برای خواست می ارش

 یزیچ تنها نداد را رفتن بیرون ی اجازه به هم اینبار بود گرفته را اش گوشی قبل از که پدرش اما
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 بود کرده ایمیل ارش برای چیزی ارام تحقیقات کار برای که بود زهره امیل داشت امید ان به که

 ار ایمیلش که باشد هایی ادم ان از زهره کرد می خدا خدا فرستاد زهره برای پیامی ایمیل توسط

 کردند می کار هایشان پروژه سر بر وقت دیر تا هم با ارام و زهره کند چک

 زیادشان کارهای خاطر به زهره شب ان.  بود اخرش ترم و بود امده پیش باارام هم زهره

 ارش خبر از و خورد ایمیلش به هم گذرش کاری برای زود صبح اما کند چک را ایمیل نتوانست

 . کرد خبر با را ارام

 استادانش از بایکی مهم قرار یک امروز اما نرود و کند گوش ارش حرف به خواست می اول ارام

 خودمو:  گفت می و نکرد قبول گفت زهره هرچه برود که شد مجبور و داشت اش پروژه با رابطه در

 . میشناسم باباشو که من کنم می استتار

 استاد با مالقاتش از بعد ناباوری عین در و رفت دانشگاه به اش بازی لج با باالخره

 کشاندش ای گوشه به و داد خیصراتش او سریع پدرارش

 شدی جیم و کشیدی باال و ارث میبینم خب خب:  منصور_ _

 ؟ چیه باالکشیدن ؟ چیه ارث ؟ چیه منظورتون: آرام_ _

 لمفی من برای دختر هه:  گفت بود گرفته ارام جلوی استمپ با را ای برگه که حالی در منصور_ _

 .............. تو توسط چی نماو بدم دست از ارثمو ذارم نمی من نکن بازی

 گذاشت باز حرفش ی ادامه رااز او منصور)  باشین مودب:  آرام_ _

 کن امضائ:  منصور_ _

 کنم نمی امضائ رو چیزی من:  آرام_ _

 تو نامه انپای حتی نتونی دیگه و بره ابروت دانشگاه تو کنم می کاری یه منم پس باشه:  منصور_ _

 ؟ هان بگیری مدرک یخوا می چطوری بدی ارائه

 کنم امضائ باید چی برای:  گفت و ترسید تهدیدش از هم ارام

 گفتم بهت چی رفت یادت اینکه مثه نفعته به اینکه برای: منصور_ _

 سفید سفید را سفید برگه پای زد انگشت و کرد امضا و گرفت را خودکار ارام
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 منم زدی حرفی باره این در ارش با ینمبب اگه درضمن:  گفت کرد می راتا برگه که حالی در منصور

 گونه هر مالقات هرگونه دیدن گونه هر میزنم حرف فقط کنم می شروع کجا از دونم نمی دیگه

 به بدی عواقب برات شده خبردار ارش بفهمم من که تلفنی چه حضوری چه ارش با زدن حرف

 داره دنبال

 بده تو گوشی:  گفت و کرد دراز را دستش منصور

 کردم امضا که من ؟ چیته برای دیگه گوشی:  مآرا_ _

 بدش گفتم نباشه حرف:  منصور_ _

 شکست را ان و دراورد را کارت سیم سریع گرفت ارام از را گوشی که حالی در

 مرده کن فک پر دیگه ارش شد چی پس:  منصور _ _

 ضعیفه کردی کاری خوب:  گفت و خندید میشد دور او از وقیحانه که حالی در

 هک نمیشد باورش اورده کجا رااز انها که دانست نمی ارش بود ارام انگشت اثر و امضا به همه دامی

 را پیام شاید که کرد شک ای لحظه برای بود خبرداده زهره به که او باشد کرده عقلی بی ارام

 ستا مجبور ارام استاد که امده زهره طرف از پیامی که دید زد سر ایمیلش به وقتی اما نخوانده

 . بود کرده راخراب کارها تمام شد خراب سرش روی دنیا برود

 با و کردند کارهایشان مسئول را کسی راحت خیال با کردند پیدا ارام سوی از که امیدی با باالخره

 . برگشنتد خارج به ارام جانب از راحت خیال

 بود شده هم اننگر گرفت نمی جوابی و نبود دردسترس گرفت می را ارام ی شماره چه هر ارش

 از هم ارام اما اند رفته همه برگردد خانه به بگوید ارام به که:  گفت و زد زنگ زهره به اینکه ت

 و نیست دردسترس ارام ی شماره که گفت هم او حتی نداشت او از خبری و بود رفته زهره پیش

 است نگران برایش

 اورده ارام سر امضابالیی گرفتن از بعد پدرش نکند که بود شده نگران بابت این از بیشتر ارش

 . باشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

211 

 

 ارام برای اش نگرانی و اش دلتنگی نداشت کالس ارام بود رفته دانشگاه به هم ارش که روزی

 به ورمجب را او و کند خواستگاری ارام از شده که طور هر بود گرفته تصمیم خود با بود شده بیشتر

 . بگیرد نشده دیر تا مادرش و پدر از را حقش بتواند ارش تا کند خود ازدواج

 . شود جدا ازش او و باشد دور ارام از روز 1 که کرد نمی را فکرش وقت هیچ

 هم زهره به بود رفته دانشگاه به کمتر و ارام سهم برای بود دادگاه والی و هول در ارش ماه 2

 خواسته ارام چون بود نداده ارام اما بگیرد را ادرسش و شماره او از دید را اگرارام که بود سپرده

 بابت دستش از انقدر بود گذشته ارام ندیدن از مه 2.  ندهد ادرسی یا شماره ارش به که بود

 کرد می نظر صرف داشت هم قبلیش تصمیم از دیگر که بود ناراحت شماره ندادن

 زد زنگ زهره به بکشاند انجا به را ارام شده طور هر بار اخرین برای گرفت تصمیم

 خانم زهره سالم الو : آرش_ _

 ؟ داشتین کاری خوبین استاد سالم:  زهره_ _

 11 مراسم عزیزجون برای شنبه پنج این قراره راستش شدم مزاحمت ببخشید بله:  ارش_ _

 ارمز سر فقط البته باشه داشته حضور هم ارام خواستم(  بود رفته یادش قبال خودش)  بگیرم

 بیاد حتما بدین برخ ارام به خواستم می گیرم می مراسمو

 رفته و امتحانات فروجه هفته 2 این شهرستانه مادربزرگشه ی خونه ارام راستش اخ:  زهره _ _

 نیاد دیگه که برده وسایلشم بخونه درس

 خدافظ شدم مزاحمت ببخشید خبردادی که ممنونم:  نامیدی و ناراحتی با ارش

 . کرد حس را ارش ناراحتی وضوح به زهره

 ممراس داشت که ای برنامه طبق بود ندیده دانشگاه در را او هم روز چند این که بود رفته ارام پس

 تو کنار در امروز که گفت عزیزجون به جا همان و اورد بیرون را اش سیاهی خودش و گرفت را

 کشم می خط را دورارام

 ردیگ بود شده میدا نا ارام از که ازوقتی کرد می زندگی تنها و بود تنها خانه ان در که بود مدتی

 . نکند فکر او به کرد می سعی ها شب
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 ودل دیگر اما میداد را ارام دیدن نوید فصل این و رسید راه از هم امتحانات ماه دی فصل اینکه تا

 او باشد مراسم ان در که کرده دعوت او از که بود گفته ارش به راجع ارام به هم زهره نداشت دماغ

 راما برای خبرها و حرفها این اما دارد عالقه تو به استاد دارم حتم من هک گفت او به همچنین نبوده

 گریه با شبها کرد می تحملش و کرد می لغا خود در را ارش از دوری زور به داشت چون بود درداور

 نداشت دماغی دلو زیاد دیدار این به دیگر هم او خوابید می

 ارام امتحان مراقب و کرد عوض انها مراقبان از یکی با را خودش جای سختی به روزی اینکه تا

 التحصیل فارغ داشت حاال او بود شده تنگ برایش دلش چقدر زد می رادید او پنهان در و شد

 دست وقت هیچ اما بود دیگری موقعیت و شهر در اینکه با بود دخترانه اش چهره هچنان اما میشد

 ریز خیلی ارام از حاضری امضا گرفتن موقع داشت دوست انطوربیشتر را ارام بود نزده صورتش به

 هب برسد چه نیاورد باال را سرش حتی زد می پر برایش دلش هم او اینکه با ارام اما داد سالم او به

 دبو نکرده هم نگاهش حتی ارام اخر شد دلخور خیلی بابت این از هم ارش و دهد سالم او به اینکه

 . کرد امضا فقط و

 کرد نمی تالش و سعی ارام دیدن برای دیگر که بود شده پشیمان کارش از ارش انقدر روز ان از

 ار ارام خواست می و نبود کمی چیزه بود دلخورشده اخر داد نمی محل او به دیگر میدیدش اگر یا

 . نیامد وقت هیچ ارام اما ببیندش بهانه این به حداقل تا کند خواهی عذر کند مجبور

.  بود رفته مادربزگش ی خانه به ارشد خواندن برای فعال و داد هم را اخر ترم امتحان اخرین ارام

 اما کند خواهی عذر به مجبور را ارام شده طور هر اخر امتحان از بعد دیگر خواست می که ارش

 زد زنگ زهره به ناچار به نبود او از خبری

 میشم مزاحمتون وقته چند ببخشید.  خانم زهره سالم:  آرش_ _

 درخدمتم من بفرمایید حرفیه چه این استاد بابا هن:  زهره_ _

 ؟ کجاست ندیدم امروز و ارام راستش داری لطف:  آرش_ _

 حسابی و درست منم از نامرد شهرستان بره خواست می داشت بلیط امتحان از بعد:  زهره_ _

 ارشوشم مگه. رفت زود و نموند اما بخوریم هم با چیزی یه خواستیم می مثال نکرد خداحافظی

 ؟ ندارین

 داره حقم البته کرده ارتباط قطع رفته ازخونه که موقعی از ندارم نه:  گفت و خورد جا ارش
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 هک نکشیدین زحمت براش سال چند این مگه.  نداره حقی هیچ ندین رو بهش استاد نه:  زهره_ _

 ؟ بگم بهش من بگید دارین کاری اگه حاال گرفت ازتون رو خداحافظی یه حق یعنی

 تا خواد می مادربزرگشو خونه ادرس دانشگاه اما ندارم کاری باهاش خودم ممنونم:  آرش_ _

 ( گفت رادروغ این) بفرسته ایی بسته براش

 نگیرد اش خنده تا بود گرفته دهنش با را دستش تلفن پشت زهره

 کنم می اس ام اس براتون و گیرم می و ادرس ازش و میزنم زنگ بهش من باشه:  زهره_ _

 ؟ ورهچط

 کشیدی زحمت خیلی ممنونم:  آرش_ _

 به اهر به راه و شده تنگ برات استاددلش که گفت ارام به خوشحالی با کرد قطع ارش تا باالفاصله

 نداشت سکوت جز ای چاره و مرد می ازدلتنگی داشت هم او اما شد خوشحال ارام میزنه زنگ من

 ارش مثل هم زهره گوید نمی چیزی باز او خواسته را ادرس ارش بگوید اگر که دانست می زهره

 و شد قانع هم ارام خبرنداشته هم او پرسیدند او از را ادرس دانشگاه ریاست از که گفت دروغ

 . فرستاد ارش برای را ان باالفاصله هم زهره و کرد اس ام اس زهره برای را ادرس

 بود شب ببیند را ارام شده رطو هر واقعا خواست می انگار افتاد راه به و رابست ساکش هم ارش

 یک ساعت رسید روستایشان به تا بود شب 52 ساعت رسید شهرستان به تا و افتاد راه به که

 را مسافرتی بتویی و کرد راقفل ماشین درب دهد نشان را خود فعال توانست ونمی بود شب نیمه

 اعتماد ان به ندک عملی خواست می که تصمیمی برد نمی خوابش اما خوابید و انداخت رویش

 هم خودش بود انداخته رویش پتورا ارام که افتاد روزی یاد بود دلگیر هم ارام از ضمن در نداشت

 دل که بود چه برای ها محلی بی این پس اما دارد عالقه او به هم ارام شاید که بود کرده شک

 بود سوزانده را ارش

 . برد خوابش و کرد ارام را ذهنش

 نگاهش تعجب با شدن می رد ماشینش کنار از که روستا مردم بود صبح 9 تساع بود خسته خیلی

 بود بیدارشده که موقعی از بود بیدارشده هم ارام خواهد می چه اینجا غریبه این که کردند می

 . داشت اضطراب و دلهره
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 می نگاه او به عجیب چه که میدید را روستا مردم بیدارشد خواب از شام نخوردن خاطر به ارش

 زنگ اینکه برای اول بود بریده را امانش گرسنگی و دلش قور و قار صدای کنند می بچ بچ و کنند

 و دش پیاده ماشین از داد می پایان ندیدن و دلتنگی این به باید دیگر اما داشت شک بزند را در

 . فشرد را زنگ و کرد دراز را دستش زنگ طرف به و پوشید را کتش

 یدهنشن را زنگ صدای کسی شاید که کرد گمان بود بلبلی سوت قدیمی یها زنگ ان از خانه زنگ

 ارش دستش و کرد باز را در مادربزرگ بزند را زنگ دوباره تا برد را دستش که حالی در باشد

 داد سالم و امد پایین

 جون عزیز پسر ارش اقا میبینم درست:  گفت بعد انداختو متفکرانه نگاهی اول مادربزرگ

 خودمم بله:  گفت نشست گلویش در عزیزجون گفتن با یبغض که ارش

 بفرمایین:  گفت بود کرده دراز داخل طرف به را دستش و رفت می عقب که حالی در مادربزرگ

 بفرمایین کردین ها فقر فقیر ما از یادی عجب چه امدین خوش خیلی

 سیک چه گفت نمی اما.  اومده مهمون ارام که کرد می صدا را ارام تندتند و

 اینکه محض به است کسی چه ببیند تا کرد باز را پنجره باال ایوان از و پوشید روسری و لباس ارام

 نگاهشان دو هر و کرد نگاه باال به و شد پنجره شدن باز صدای متوجه هم ارش کرد باز را پنجره

 لرزید دلشان و خورد گره هم در

 خانه چطور او باشد ارش مهمان کرد نمی باور اصال بود گرفته گر لرزیدن بر عالوه که ارام

  بود کرده درگیر را ارام ذهن که بود سواالتی اینها کرده پیدا را مادربزرگ

 بود این دار و گیر در هم ارام سرش پشت هم خودش و کرد می هدایت باال به را ارش مادربزرگ

 ببیند تا دارد وا نشستن به را ارش مادربزرگ تا نگرفت تصمیمی فعال نه یا برود استقبالش به که

 . اید می پیش چه

 این که کرد می دعوا ارام با داشت اشپزخانه در مادربزرگ و بود گذشته ارش امدن از ای دقیقه 1

 ذاری می باال طاقچه براش حاال نکردی زندگی پیشش چندسال مگه وضعشه چه

 بره زودتر امیدوارم فقط اه چیه باال طاقچه مادربزرگ:  آرام_ _
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 خونه این مهمون به گل از کمتر اگه داره ربطی چه تو به منه مهمون ارش ادب بی:  مادربزرگ_ _

 حبیب مهمون چون کنم می بیرون رو تو همه از اول بدی نشون خودت از رفتاری یا بگی چیزی

 فهمیدی خداست

 را سینی مادربزرگ که بود ایستاده همانطور نداد را مادربزرگ جواب اصال اویزان باسری ارام

 کن رانشجب کار این با حداقل بدی سالمم یه نرفتی زشته براش ببر بگیر:  گفت و گرفت جلویش

 نداره ربطی من به مثال که کرد می نگاه را زمین همانطور ارام

 ارام مادربزرگ ابنکار با داد هل بیرون طرف به را او و داد ارام بغل در را سینی حرص با مادربزگ

 ینگاه نیم و اورد باال را سرش ارش برگردد توانست نمی دیگر و دید را خود ییپذیرا در یکباره

 نیسی خرامان خرامان ارام بود نشسته کرسی زیر ارش انداخت بود پایین سرش که ارام به دوباره

 ارام نداد را جوابش تالفی خاطر به ارش اینبار داداما سالم ارام خیلی و گذاشت کرسی روی را

 هک برگردد خواست می و گذاشت را سینی کند سالم باره دو نداشت قصد اما هنشنید کرد فک

 ؟ خانم ارام نمیشناسی مارو دیگه:  آرش_ _

 زحمت برام که شمایی کنم فراموشتون باید چرا:  گفت سرد اما برگشت ارش طرف به ارام

 کشیدیدن

 هک مو صبحانه مزاحمم لیخی اینجا اگه فهمم نمی رو محلی بی و سردی همه این دلیل:  ارش _ _

 ............ بودم اومده فقط میرم بخورم

 بود ایستاده ارش حرف ی ادامه منتظر ارام کرد مکث ارش

 خودت ورودی ی نمونه دانشجوی عنوان به فرستاده نامه تقدیر برات دانشگاه:  ارش _ _

 گذاشت کرسی روی و دراورد را کاغذی کیفش از

 قراره دونستم می اگه اوردمش من دونست نمی دانشگاه بزرگتومادر خونه ادرس:  ارش _ _

 اومدم نمی وقت هیچ بشه پذیرایی ازم اینطوری

 جااین:  گفت و انداخت ارش به نگاهی نیم خواند می و بود برداشته که حالی در را نامه تقدیر ارام

 ذیتا بیشتر که نیستم من کنید فک االن از مادربزرگمید مهمون هم شما پس نیست من ی خونه

 ببخشید رفتارم خاطر به نشید
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 رفت اتاق از و کرد بلند بلند باال طرف به را هایش قدم و

 می بود چه سردی اینهمه دلیل واقعا اما امد نمی وقت هیچ کاش ای شد کوفتش اش صبحانه

 که است ناراحت دستش از ارام میترسید چون برود و بداند را ارام رفتار این دلیل فقط خواست

 کند می اینطور

 در ارش با مادربزرگ باشد نکرده ناراحت را مادربزرگ تا خورد بود شده میل بی انکه با را صبحانه

 روستا کارهای و مردم و روستا از مادربزرگ.  رفت می باال تا صدایشان و بودند گفت و گپ حال

 دبو ارام فکر در هچنان اما بود اورده وجد به را او گفت می ارش برای

 گنداخالق اومده تهران از وقتی از نداره خوبی روز حال ارام اینروزا پسرم ببخش:  مادربزرگ_ _

 کرد نصیحتش میشه کمتر دیگه شده

 دونم نمی رفتارو این دلیل فقط نیستم دلخور کسی از من جان مادر حرفیه چه این:  آرش _ _

 نمی حاللت اصال بری خونه این از ایبخو اگه خدا به اما زنم می حرف باهاش من:  مادربزرگ _ _

 باشی ما پیش ناهار باید امروز کنم

 گوش ارش صدای به و بود نشسته در پشت بخواند درس ساعت یک اینکه از دریغ اتاق در ارام

 خودش خودخواهی خاطر به توانست می چطور خواست می دلیل ارام از او کرد می گریه و داد می

 تعبیر خودش پیش بود ناراحت او از که بود دیده خواب را یزجونعز دیشب بگوید ارش به چیزی

 بوده چه اش ناراحتی دانست نمی اما بود کرده را ارش امدن

 را شان محلی ی خوشمزه اش مادربزرگ.  ماند انها پیش را ناهار ارش مادربزرگ خواسته طبق

 چشیدنش به برسد چه میداد نوازش را ارش مشام بویشکه بود گذاشته

 روی را سفره هم با هردو مادربزرگ و ارش و نیامد باز اش نامردی تمام با هم سفره چیدن ایبر

 کردند پهن کرسی

 گذاشتین کرسی که ندارین کشی گاز مگه شما مادرجان:  ارش_ _

 وت پاهام تا بزارم زغالی کرسی حتما باید دردم پا خاطر به من اما داریم عزیزم چرا:  مادربزرگ_ _

 کنه کار باشه داشته نجو زمستون

 ناقابله پسرم بخور:  گفت و گذاشت ارش جلوی انرا و برد کاسه سمت به را دستش مادربزرگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ساریخانی مرضیه | عشق دوگانگی رمان

  www.negahdl.com    نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

217 

 

 داره قابل همیشه خدا برکت مادر حرفیه چه این:  آرش_ _

 کرده خوشحالم امروزم که برم مهمونم قربون:  گفت و امد وجد به ارش حرف از مادربزرگ _ _

 همچین حال به تا چون نکردنی باور و بود عالی طعمش واقعا گذاشت دهان به را اول قاشق ارش

 بود نخورده را باشد شده درست جو و کشک با که اشی

 خورد را غذا تمام لذت با

 ممنونم واقعا امروزخوردم و عمرم غذای بهترین دردنکنه دستتون:  ارش _ _

 ودهب ت گشنه جانت نوش:  گفت و ندبرگردا روی بود باال طبقه به چشمش که حالی در مادربزرگ

 نبود خاصی چیزه واگرنه داده مزه بهت

:  تگف کم صدای تن با کند می فکر چه به دانست می و بود کرده دنبال را مادربزرگ نگاه که ارش

 ببرم براش تا بکشین براش غذا میدین اجازه اگه

 نشنود چیزی ارام خواست می

 داد ارش دست تشکر با و کرد اماده را غذا کوچک سینی خوشحالی با مادربزرگ

 را نگاهش اول بود باز اتاقش درب رسید انجا به باالخره تا کرد می طی هارا پله ارامی به ارش

 و ندبز در خواست می ایستاد رسید در استانه به که پایش باشد روسری بی ارام شاید که دزدید

 خوابش و بود داده تیکه در کنار دیوار به و بود کرده بغل را هایش زانو ارام چون نزد اما شود داخل

 بود برده

 ارام اب داشت قصد نکند بیدار را ارام سینی و بشقاب صدای که تا گذاشت در جلوی ارام را سینی

 نیامد دلش دید را خوابش در معصوم ی چهره وقتی اما کند بحث

 شروی را پتو ارام خیلی اول وردا ارام نزدیک و برداشت را بالشتی و پتو و کرد چشم چشم اتاق در

 نشد بیدار اما خورد تکانی گذاشت بالش روی را سرش و گرفت را هایش شانه پتو با و انداخت

 صورتش در اشک خط وضوح به شود بیدار خواست نمی دلش که میدید را ارشش خواب که انگار

 امار رفتار طرخا به داشت نگه دست اما بکشد صورتش بر دستی خواست می بود شده کشیده
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 ادربزرگم رفت پایین به سینی با بماند بیشتر نتوانست بود زیبا هم خواب در ارامش ی چهره چقدر

 را سینی که درحالی رفت اشپزخانه داخل هم ارش بود ها ظرف شستن حال در اشپزخانه در که

 ....... باره دو نکنه نخورد چیشدچرا:  پرسید تعجب با مادربزرگ کرد می رها کابینت روی

 برم باید دیگه تون اجازه با منم.  بود خواب نکرد دعوا من با مادرجان نه:  آرش _ _

 بیفتی راه االن میگیره خوابت داشته کشک امروز ناهار ایه عجله چه ارش اقا:  مادربزرگ _ _

 برو زود صبح فردا کن استراحت

 بهتره برم زودتر چه هر باشم مزاحمتون اینجا وعده هر تونم نمی که من:  گفت و خندید ارش

 هم دونم می جان ارش اخه:  گفت بعد و کند پایبند را ارش چطور که کرد فکر ای لحظه مادربزرگ

 میشم ممنونت کمکم بمونی اگه دارم کار توباغ امروز من اما نمیاری در سر که

 شرمندتون داریم اینکه مثه:  گفت بغد و رفت فکر در ای لحظه هم او امد جالب برایش ارش

 میشیم

 ناهار و بود خواب هنوز او و رفتند می بیرون مادربزرگ با الن که چرا بود ارام نگران هم هنوز ارش

 زد می شور برایش دلش بود نخورده

 مادربزرگ با را بود فرد برای تندرستی و ورزش یک باعث کدامشان هر که عالی بسیار کارهای

 کرد می کار ادربزرگم ی گفته طبق ارش البته دادند انجام

 عطری انگار داشت دیگری بوی اتاق بوی دید را سرش روی پتوی و بود شده بیدار خواب از ارام

 حین در و رفت بیرون اتاق از و زد کنار را پتو بود انجا ارشش انگار بود کرده پر را فضا مردانه

 زد می صدا را مادربزرگ ها پله از امدن پایین

 ی پنجره طرف به عجله با باشد کرده هوایش دلش انگار بود رفته رشا یعنی نبود خانه کسی

 ردک دقت وقتی ان بر عالوه بود بیرون هنوز ارش ماشین زد دید را بیرون انجا از و رفت اشپزخانه

 مادربزرگ با و بود گذاشته اش شانه روی را بیلی امد می مادربزرگ با داشت جالب ژستی با ارش

 بوده بد صبحش رفتار کرد احساس نشست لبش روی دیلبخن بود خنده در غرق

 . کرد سیر را خود و اورد در یخچال از چیزی انها امدن تا بود افتاده قور و قار به دلش
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 هک خورد می وول اشپزخانه در ها گیج مثل شنید را مادربزرگ و ارش توسط ها پله امدن باال صدای

 خاطر به ارش ماند اشپزخانه در همان و نکرد ریکا هیچ کند کار چه باید بیرون امده که حاال

 تا امد اشپزخانه به مادربزرگ کرد کز زیرش و داد پناه کرسی زیر را خود زود خیلی هوا سردی

 اهرن بامون پایین نیمدی چرا:  گفت و کرد نگاه او به عصبی کمی و تعجب با خورد ارام به چشمش

 ؟ بخوری

 دونی می بهتر خودت که تو دیگه داشتم درس ببخشید:  آرام_ _

 رفتار این چی یعنی کنی خواهی معذرت ارش از بری باید نیست حالیم حرفا این من:  آرش_ _

 شدی بزرگ مثال دیگه

 داری ؟ کجا:  گفت دوباره مادربزرگ که شود رد مادربزرگ کنار از خواست می و بود کرده لچ ارام

 کنی خواهی معذرت مری

 کنم خواهی عذر بابتش که نکردم کاری نیست کار در خواهی تمعذر نخیر:  حرص با ارام

 وت امشبم کنی می تا باهاش اینطوری تو که نکرده کاری ارشم پس اینطور که إ:  مادربزرگ _ _

 هنوز هامون مرده برا ست جمعه شب امشب بخونم نماز برم خوام می من کنی درست غذا باید

 نگفتم فاتحه

 مادربزرگ تو دست از:  گفت دل در و کرد پوفی ارام

 دمی شام برای مادربزرگ حرص از کرد می پختن غذا به شروع دوباره ارام وقت چند از بعد حاال و

 گوشش آرش نماز صوت صدای که بود اش زمینی سیب و پیاز کردن اماده حال در گذاشت گوجه

 اشپزخانه در ی هاستان در زمینی سیب همان با و کشید دست کار از ای لحظه داد می نوازش را

 . او محو و بود شده ارش خواندن نماز گر نظاره

 خاطرش به روز یک که نمازی همان خواند می را نمازش زیبا و عشق با اش عالقه مورد مرد چقدر

 ار خود عجله با ارام رسید اخر سالم به ارش تا بگیرد یاد را ان تا شکست ارام برابر در را غرورش

 زا بهتر را معشوق سنگین نگاه که عاشقی حس از امان اما نشود او متوجه رشا تا کرد دور انجا از

 در و باشد کرده فراموش را نمازش که انطور نه اما بود شده ارام متوجه او کند می حس چیزی هر

 . باشد کرده فکر ارام به نماز
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 مشتاق را ارش دکهبو کرده پر را خانه ی فضا انقدر بود گوجه دمی غذا انکه با ایرانی برنج بوی

 بچشد ان زودتراز که بود کرده

 ودب فکر این در بیشتر بود هایش دست کردن خشک حال در و بود شده تمام اشپزخانه در ارام کار

 نزدیک اجازه با ارش که شود اتاقش ی روانه و بیندازد پایین را سرش اشپزخانه از چطور حاال که

 چشم در چشم ارام با حاال و شد اشپزخانه در

 چشمان در حاال که بود کرده خود اسیر را ارش که بود ارام خواب در اهویی چشمان همان این

 خود به تا اما ماند خیره ارش نگاه در نگاهش انقدر چه برای نفهمید هم خودش بود زده زل ارش

 . گرفت را نگاهش سریع امد

 یمکن صحبت اتاقت تو بریم : گفت ارش که برود اتاقش به و کند محلی بی خواست می باز ارام

 طرف به و نگفت ارش جواب در چیزی سوالی یا بود دستوری بیشتر ارش ی جمله نفهیمد ارام

 اینگونه که بود دستوری ارش ی جمله پس اید می دنبالش هم ارش دید و افتاد راه به اتاقش

 . بود افتاده راه به ارام دنبال

 باز و بست انرا هایش صحبت خاطر به ارش اما بود ذاشتهگ باز را در ارام شدن اتاق وارد ارام با

 . شد برابر دو ارام تعجب

 . اتاق وسط هم ارش بود ایستاده اتاقش ی پنجره روبه حرف بدونه همانطور

 بشنوم رو ماخذه این دلیل که منتظرم من خب:  ارش_ _

 اومدین من دنبال شما بگم چیزی نخواستم که من:  آرام_ _

 ؟ شدی ناراحت تو که گفتم چیزی من ؟ شده چی ارام:  کالفه ارش

 سکوت در ارام

 رفتی گذاشتی خبر بی اونشب چرا.  رفت می یادم داشت ببینم کن صبر:  آرش _ _

 رفتار نای دلیل شنیدن برای بود کرده مجبورش ارام رفتار انگار بود گرفته را تصمیمش ارش انگار)

 .( بگذارد کنار را غرورش

 بگوید چه که اجو و هاج ارام
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 یدنذاشت شما اما برم بذارید که بودم گفته بهتون من نبود اونجا من جای خب:  من و من با ارام_ _

 که کنی مشخص تو مکان و جا اول خواستم می من نیست ای کننده قانع دلیل این:  آرش_ _

 ؟ رفتی گذاشتی شب نصف چرا بگی که نداری ازاین بهتر دلیلی نشی اذیت

 رفتم می باید که باالخره ؟ کنه می فرقی چه:  آرام_ _

 دنبای کردی می ول گرگ عده یه دست سهمتو نباید رفتی می نباید نه:  عصبانیت با ارش _ _

 فهمی می کردی می ترک تو خونه نباید میومدی کوتاه

 من ؟ چیه خونه چیه؟ سهم چی؟ یعنی ارش اقا:  گفت بود ارش های حرف از متعجب باز که ارام

 بود صالح خونه اون از رفتنم و دم می انجام رو کاری بدونم صالح وقت هر

 نمی که انگشت اثر و امضا اون دادی انجام و صالح کار خیالت به هه:  گفت و زد پوزخندی ارش

 متحک و تشدد رابا اش آره) اره ارام صالحت کار اینه بود صالح بود گرفته ازت بابام چطوری دونم

 ( گفت

 گفته دروغ پس ؟ نفهمه چیزی ارش گفت که اون ؟ دونین می کجا از شما : آرام_ _

 دپری ارش عصبی باصدای که بود فکر در نه یا زده نارو او به منصور که بود این دار و گیر در ارام

 پاشو نداشتی خبری ازش که چیزی چرا کردی امضا و سفید ی برگه اون چرا ؟ توام با:  آرش_ _

 کردی امضا

 نباباتو کار از هم شما پس ؟ گفت دروغ من به منصور اقا یعنی چی یعنی:  لرزان صدایی با ارام

 اره داشتین خبر

 اونوقت نکردی گوش چرا دانشگاه نری که نزدم ایمیل زهره به من مگه ؟ گی می چی:  آرش_ _

 که واقعا کنی می بابام با همدستی به متهم و من

 کرد می فکر بود کرده که کاری به ناراحتی در و بود برگشته پنجره سمت به ارام

 گفت؟ بهت چی بابام:  آرش_ _

 نداد جوابی ارام

 ؟ گفت بهت چی بابام:  بلندتر صدایی با دیگر بار ارش
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 نمنک امضا رو برگه این پای اگه که گفت:  گفت لرزان صدایی با و زده زل پنجره به طور همان ارام

 بگیرم و مدرکم تا بدم ارائه مو پروژه نتونم که کنه می کاری و میبره دانشگاه توی ابرومو

 کردی رو اینکا ت پروژه و درس خاطر به تو یعنی وای وای:  آرش_ _

 بود وسط ابرومم پای نخیر:  دلخوری و عصبانیت با ارام

 اونوقت میدی دست از تو ملیاردی چند ارث االن؟داری داری کردی کار چی میفهمی:  آرش_ _

 اینجا دیکر فرار اومدی

 ای لمهک حتی یا ببینم رو شما اگه که بود گفته باباتون نداشتم ای چاره کردم می کار چی:  آرام_ _

 به کنمن رو کارا ازاین کدوم هیچ تونستم نمی اینکه خاطر به میشه کار به دست بزنم حرف باهاتون

 باشم دور ازتون که اوردم پناه اینجا

 ایا.  باشد دور او از توانست نمی او که بود ارام حرف بهوتم طور همان.  کرد شک ای لحظه ارش

 ؟ بود همین ارام اصلی منظور

 میان در را سرش کند گریه بدش حال به تا نشست اتاق ی گوشه و گرفت اش گریه ارام

 کرد می گریه و بود کرده پنهان دستانش

 پدرش کار با بود شده خورد ارام دل اما بود عصبی ارش

 تعجب با ارام.  کشید دراغوش را ارامش باالخره و نشد کرد کنترل را خود چه هر .نیاورد طاقت

 ردک می نگاه بود کرفته اغوشش در را او حاال که ارش به و اورد بیرون دستانش پهنای رااز سرش

 بود متعجب هم ارش های اشک برای اغوشش بر عالوه.  میریخت اشک نم نم و

 و کن خودداری گفت نمی او به چیزی انگار داشت ارش اغوش رد عجیبی حال اما چرا دانست نمی

 بگیر فاصله

 را ارش اغوش گرمی هنوز که ارام ایستاد تماشا به پنجره کنار و شد جدا او از زود خیلی ارش اما

 بود مانده خیره او به داشت بر در

 ینجاا تونم نمی مببین هاتو گریه خوام نمی باشم دور ازت خوام نمی دیگه بسه:  بغض با آرش_ _

 نمم یا گردی می بر تهران به من با هم تو یا ندارم برگشتی راه دیگه برم و بزارم فردا و کنم ولت

 هکرد تو و من نام به فقط عزیزجون که ای خونه اون قید و مونم می. همیشه برای مونم می اینجا
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 وت و کردم می خودداری نشد اما باشم کنارت همیشه که بودم داده قول جون عزیز به من رومیزنم

 . بدم دست از روزی رو تو شاید اینکه از دریغ بودم خودم خام خیاالت

 بود پایین سرش خجالت از ارام برگشت ارام سمت به

 ؟ بمونم یا میای کنیم کار چی بگو:  آرش_ _

 رمنتظ و نشست رویش به رو زانو دو نشنید چیزی ارام از وقتی دهد جواب ارام تا بود منتظر ارش

 ماند

 ؟ کنیم مون زندگی ی ادامه برای باید کار چی گی نمی ؟ خب: آرش_ _

 ؟ بگم خواین می چی ارش اقا:  گفت خجالت با و بود پایین سرش همچنان

 کردی می کار براش که وکسی من دیگه ارش اقا نگی من به خوام می ازت همه از اول:  آرش_ _

 ؟؟ جوابته منتظر و بگذرونه تو با زندگیشو ی هادام خواد می که ام کسی من حاال نبین

 شدم گیج واقعا من ؟ خب ؟ خب:  آرام_ _

 لهعج منم اما کرد تحسین تو حیا این باید واقعا خانم ارام:  گفت و زد زیبا لبخندی ارش اینبار

 خوام می جواب حاال و برم خوام می فردا چون دارم

 اول میسپارمش پس غلط کاری چه و درسته کاری هچ دونم نمی اما.  میام همراهتون:  آرام_ _

 شما بعد و خدا دست

 فعال که کند راضی را خودش توانست نمی ارام اینکه هم بود شوق سر از هم زد لبخندی ارش

 . نکند خطاب شخص سوم ضمیر با را ارش

 هیچ او اند بسته را اتاق در که دارند خصوصی حرفهای هم با حتما دو ان که دانست می مادربزرگ

 ارام برای وقت هیچ اما بود شنیده هم را ارش بیداد و داد که حالی در نداشت شک ارش به وقت

 . داشت اعتماد ارش به چون. بود نشده نگران

 بود کردنت بغل فقط اومد لحظه اون ذهنم به که راهی تنها کردم معذبت اگه ببخشید:  آرش_ _

 . بود شده سرخ خجالت از ارام هم اینبار و
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 او به و کرد ترک اتاقرا.  نکند زده خجالت بیشتر را او و کند رها خود حال در را ارام انکه برای ارش

 وقش داشت دیگری شوق هایش وسیله کردن جمع ارامدر اینبار.  کند جمع را وسایلش که سپرد

 . شدن همسفرش و بودن ارش کنار

 . بود کرده درستش حرص با انکه با بود شده ایی خوشمزه بسیار شام

 هب که شبی کشید می نفس خانه یک در ارام با که شبی داشت دیگری شب ارام مانند هم ارش

 پیش اما دارند عالقه بهم هردو فهمیدن که شبی کرد قربانی و شکست را غرورش عشقش خاطر

 خیلی خیلی نه اما کردند می تا خوب هم با داند نمی نشان خود از خاص رفتاری اصال مادربزرگ

 . صمیمی

 . گرفت هم ای اجازه او از ارام نبود در حتی گفت را ارام بردن جریان مادربزرگ به ارش

 مادربزرگ افتادند راه تهران سمت به هم با و کردند خداحافظی مادربزرگ از صبح 6 ساعت صبح

 اش نوه از فراق اشک هم و میریخت شوق اشک هم پاشید می سرشان پشت را اب که حالی در

 . گردد نمی بر یگرد که

 هم اب تر راحت تا بودن نکرده ازدواج هنوز که تفاوت این با کردند می تجربه باهم را دونفره سفری

 . کرد صدایش ارش به و نگفت ارش اقا او به دیگر ارش زور با باالخره ارام کنند تا

 . بود کلمه این منتظر ارش قدر چه که اخ

 کهاین از ارام رساندند پایان به عزیزجون ی خانه به رسیدن اب را جذاب زیاد نه اما شیرین سفری

 خانه ان در را اش زندگی از سال 2 خاطرات بود خوشحال بسیار گشت می بر خانه ان به دوباره

 . بود کرده سپری

 . بردند اش همیشگی اتاق به خودش کمک با را ارام وسایل و ها ساک

 وسایلش با هنوز که عزیزجون اتاق.  داد می را یزجونعز و مادر بوی انگار هم خانه فضای که اخ

 خانه این چیز همه.  بود کرده هدیه او به که ای سرمه همان و چوبی کمد بود انجا تختش جز به

 . بود او ی ساله 2 عشق که ارش حتی بود شیرین

 برو و بگم چیزایی بچینی وسایالتو نرفتی تا فقط.  اتاقت از اینم خب:  آرش_ _

 گوشم به من:  امآر_ _
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 ازمایشگاه بریم که اینه کنیم باید که کاری اولین فردا راستش:  آرش_ _

 ؟ چی برای ازمایشگاه:  سردرگم و متعجب ارام

 ازدواج برای( مکث.) برای راستش:  ارش_ _

 کشید خجالت و شد سرخ کوره مثل دوباره ارام

 حقت از تونم می تر راحت من چون کنیم ور کارا این زود اینقدر مجبوریم دونی می ارام:  آرش_ _

 یکی سهممون بگیم اگه همه با و نیست و نبوده جدا ما سهم بگم تونم می مدرکی یه با و کنم دفاع

 نجاای بردارن خودشون براای دسیسه با رو تو سهم اونا اگه ولی کنن کاری تونن نمی دیگه است

 دمب دست از رو خونه این خوام نمی نم.  بفروشم بهشون قیمت نصف سهممو میشم مجبور منم

 ام به اینو مثال ازدواج کادوی عنوان به هم عزیزجون پس کنیم زندگی خونه این توی ما خوام می

 هم اومدی تو که حاال عزیزجون وکیل حتی کنم می کار روش دوستم با دارم فعال فهمی می داده

 تا مجبوریم اما ت خونه تو بیارمت هولی هول اینطوری خواستم نمی شده دادن شهادت به حاضر

 موافقی کنیم حفظ مونو خونه

 . داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش و شد قانع ارش های حرف با بود پایین سرش که ارام

 خیالش کمی بابت این از هم ارام.  کند رسیدگی دادگاه کارهای به تا بود خانه کمتر روز ان ارش

 بود زده زنگ ارام به کشید طول ارش کار شب تا.  کشید می خجالت ارش پیش چون بود راحت

 روزه 2 سفر برای بود کرده سفارش هم بعد و اورد می چیزی بیرون از او نکند درست شام که

 .ببندد ساکی

 برای پس ارام سهم و باشند دادگاه گیر پی فردا از است قرار که حاال بود کرده تعجب هم باز ارام

 . شود می هولکی هول هم ازدواجشان حتی چی همه بود گفته که او روند می سفر به چه

 با خواهد می حاال شد نمی باورش اصال کرد هجی ذهنش در را کلمه باراین چند ازدواج ازدواج

 دلش بیدار یا بود خواب ایا کند عالقه ابراز او به ارش روزی شد نمی باورش اصال کند ازدواج ارش

 . داشت خوبی حس ارش با بودن از چون نباشد رویا خواست می

 هک شبی اضطراب کمی با ارام البته گذراندن هم فکر با دو هر را خانه یک در بودن هم با اول شب

 . خوابیدند نمی جدا جدا دیگر و شدند می ما فدایش
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 همراه به اورد هم خوراکی کمی خودش همراه شد حاضر و شد بیدار ارام زودترازارش خیلی صبح

 دندبو نزده خاصی تیپ کدام هیچ رفتند بیرون خانه از ارش همراه. نیاز مورد چیزهای و شناسنامه

 5 از وبعد رفتند ازمایشگاه به اول ارش ی گفته طبق.  بودند پوشده لباس عادی روال مثل دو هر

 . گرفتند را جواب ساعت

.  ودب کرد می کمک انها به سهم کار در که دوستش گویا خورد زنگ تلفنش رانندگی حین در ارش

 خداحافظی.  کرد تشکر او از ارش بعد و خندید می ارش چون کرد بش و خوش کمی ارش با

 . بندش پشت

 ؟ بیرون میریم شهر از داریم چرا. میریم کجا داری بگی میشه:  آرام_ _

 ؟ نگرانی:  آرش_ _

 دارم نگرانی احساس توام با وقتی کنی می فک:  آرام_ _

 ولی کنی نمی فکرشم که جایی یه خوب جای یه برمت می نباشه متغ پس:  لبخند با ارش

 نپرس ش درباره کنم می خواهش

 ؟ نپرسم چرا جاییه بی خواهش خب إ:  آرام_ _

 شکالتارو اون شما بعدشم خودت با اوردی بودو الزم که چیزیایی حاال ؟ فهمی می بعدا:  آرش_ _

 ینم گوش بدتره نکن تلقین خودت به ارام مگ می من هی دادی م سکته ازمایشگاه تو که بخور

 دی

 رنهواگ میاد خوابم خیلی میسپارمت عزیزجون به ولی دارم شک بهت:  دگفت و زد لبخندی هم ارام

 ذاشتم نمی هم رو چشم

 . اید نمی بر دستم از کاری من داری شک خودی بی:  گفت جوابش در زد لبخندی ارش

 هراز ی جاده که خصوص به بود سرد هوا.  رسیدند هراز ی ادهج به اینکه تا بودند راه در ساعتی 2

 سردتر

 و بود داشته نگه ران رستو یک کنار هم ارش بیدارشد وقتی بود خواب در غرق موقع ان تا هم ارام

 . اش زمستانی حتی بود زیبایی ی جاده بسیار کرد نگاه جاده به. بود خوابیده هم خودش
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 هب را سرما اما باشد زیاد سرما سوز انقدر کرد نمی فکر داخل از دبو سرد هوا شد پیاده ماشین از

 ارش رفک انگار کند فکر بود گرفته ارش ی درباره که تصمیمی و زندگی به راجع کمی تا خرید جان

 در غرق انقدر بود کرده بغل را دستانش اما کرد نمی حس را سرما چون. کرد می داغش هم

 از وبت با که کرد حس را ارش وقتی فقط شد پیاده ماشین از ارش کی نفهمید که بود فکرهایش

 بود گرفته بغل را او پشت

 . شد گرمتر اینطوری اخیش:  آرش_ _

 کرد نگاهش پایین از و برگرداند را سرش ارام

 ؟ نداری تحمل ذره یه چرا:  آرام_ _

 ؟ چی که:  آرش_ _

 ( کثم) تا بذاری و بغل ونگیری من هوا بی که این:  آرام_ _

 ؟ اره کنیم عقد تا بذارم:  آرش_ _

 اوهوم:  آرام_ _

 تونم نمی دیگه تو دوری کردم تحمل سال 2:  آرش_ _

 . بذارد سرش سربه خواست می فشرد محکمتر را او و

 کردی گوش قدر چه ببین دادم توضیح االن همین:  آرام_ _

 بفرما باشه خانوم باشه:  آرش_ _

 سوار نده انجام دیگری العمل عکس ارش اینکه برای سریع راما اورد در اغوشش از را او و

 شد ماشین

 به حداقل که نه یا مرده دوستت ببینی زنی نمی زنگ چرا ؟ خبر چه.  وفا بی سالم:  زهره_ _

 برسی چهلمم مراسم

 بود شلوغ سرم خدا به بگیر گاز زبونتو نکنه خدا چیه حرفا این دیوونه:  خنده با آرام_ _

 فرستاد رو بسته استاد راستی.  نداری شوهر که شما خانم بود چی شلوغ سرتون اهان:  زهره_ _

 برات
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 شبه ادرسو تو پس کردم نمی اعتماد تو به وقت هیچ دونستم می اگه واقعا خدایی خنگ:  آرام_ _

 دانشگاه نه اورد خودش رو بسته بله!!  بودی داده

 داره قهعال بهت اقا این گفتم دیدی ؟ گی می راست وایییی:  گفت خنده با کشیدو بلندی جیغ زهره

 ست طرف یه عشقم نداره دوست منو اون( مسخره صدایی با) گفتی هی نکردی گوش

 محل بهش نکنه ؟ کردی اخالقی بد باهاش نکنه ؟ اوردی در بازی ضایع نکنه کردی چی تو خب

 دونستم می دیوونه احمق ؟ ندادی

 بزن حرف تر یواش بعدشم یکی یکی ؟ میزنی حرف تند تند چرا هخبرت چه زهره واییییی:  آرام_ _

 شنید صداتو ارش

 گفته چه ارام که بود کرده کپ زهره

 کن تکرار دیگه بار یه ؟ االن گفتی چی ؟ چی:  پرسید تعجب با

 . خندیدن هردو ارش و ارام

 هم رو ریختی پسر با بیشعور ؟ بود کی ی خنده صدای اون: زهره_ _

 گوشی کردی م دیوونه زهره وای ای:  آرام_ _

 دستت گوشی گفت ارام که بزند حرف که با خواهد می که بود کرده تعجب باز زهره

 ؟ خوبین خانم زهره سالم:  آرش _ _

 که بود سکوت در کرده کپ طور همان بود شده برابر دو تعجبش ارش صدای شنیدن با که زهره

 ببخشید ؟ خوبین استاد سالم:  گفت و کرد جور و جمع را خود زهره داد سالم ارش دیگر بار

 شده خط رو خط کنم فک راستش

 دلتنگت مشهد میریم هم با داریم االنم منه پیش ارام نشده خط رو خط نه:  گفت و خندید ارش

 بزنه زنگ بهت گفت بود

 نمیشه وقت هیچ من دلتنگ نباشه شما دلتنگ اون خودش جون اره من دلتنگ اره اون:  زهره_ _

 بازی مسخره به کرد شروع ارام کار تالفی برای زهره
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 خشمگین میزدید حرف اموزشگاه امیری خانم با وقتی که روزایی چه استاد دونید نمی:  زهره_ _

 به امتحان اخرین بگم براتون اینو استاد وای.  کنه خفه و امیری بره خواست می که حدی در میشد

 بگه شما پیش نمیشده روش فقط ارهد دوستون که بگم شما به بود گفته من

 زا خنده با بزند حرف زیاد فرمان پشت توانست نمی همچنین و بود شده بر روده خنده از که ارش

 .داد ارام به را گوشی و کرد خواهی عذر زهره

 باشه نداشته تو مثل دوستی ادم بردی و حیثیتم ابرو ؟ تو گی می چی: آرام_ _

 خانم ضمن در میشه اب دلت تو قند االن دونم می که من نزن نهچ ها قدیمی قول به: زهره_ _

 اره دیگر های بماند...  و عسل ماه میری داری

 گه می بهم چی ببین بپرسم و رفیقم حال زدم زنگ ببین تو ادبی بی خیلی:  آرام_ _

 دق من اطالعتون محض.  کردی شوهر مثال بدی دقم زدی زنگ دلت جون من حال اره:  زهره_ _

 ازدواجم شرف در خودمم چون نخوردم

 ؟ گی می راست واقعا:  آرام_ _

 چی پس بله:  زهره_ _

 ؟ کیه خوشبخت داماد اون حاال:  آرم_ _

 رپس بابا.  تره سر خیلی هم احمقم دایی پسر اون از اما نیست دانشگاه استاد درسته:  زهره_ _

 اومده مجید کار خاطر به عموم ارمد شوهر پدر فقط راستش برگشته بندر از تازه مجید عمومه

 دیگه کنم غالب و خودم گفتم شوهر مرده و کشته منم مون خونه تهران بودن

 ندادی خبر زودتر چرا کنم می ای گله منم پس واقعا ای دیوونه:  خوشحالی با آرام_ _

 من به هی که روزی چند اون بگو بهش کن تشکر استادم از راستی.  نشد خدا به بابا:  زهره_ _

 بزنیم حرف بیرون میرفتیم هم با اخه بود شده اتیشی کلی مجید میپرسید رو حالتو و میزد زنگ

 نازشو رفتم می باید میشد ناراحت مجید کردم می استاد استاد منم هی زد می زنگ استاد

 دیگه نپره ازدستم میکشیدم

 کاره بده بهت خواهی عذر یه پس:  آرام_ _
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 نه یا میدین شیرینی ما به حاال.  ببری ابرومو نگی بهش ولی چی پس دیگه اره:  زهره_ _

 نه یا میدین شیرینی من به میگه:  گفت ارش به رو ارام

 ما ات کنه اماده شو شیرینی خودش بگو بهش:  گفت بلند صدای با بشنود هم زهره که جوری ارش

 می معذرت من خانم زهره ضمن در اونا به ما هم بده شیرینی ما به اون هم برگرشتیم مشهد از

 میام در خجالتش از بعدا کردم ناراحت و مجیدتون اقا خوام

 بردی سوال زیر و حیثیتم چه ببین ارام بکشت خدا:  زهره_ _

 . کشید طول ساعت نیم تا تلفنشان خندیدن ومی بودند خوش هم با هردو

 لکیک خیلی:  گفت ارش به رو خوشحالی با تلفنشان شدن تمام از بعد ارام

 ؟ مورد چه در: گفت و کشید هم در سوال ی نشانه به را هاییش ابرو ارش

 نگفتی من به هیچی تو و رضا امام میریم داریم که همین:  آرام_ _

 اونجا بریم عقدمون برای بودم کرده نذر.  کنم سوپرایزت خواستم می:  آرش_ _

 بریم والدینی و شاهدی هیچ بدونه میشه ؟ واقعا:  آرام_ _

 چون نداریم والدین ی اجازه به نیازی کدوم هیچ ما درضمن. پرسیدم و زدم زنگ اره:  آرش_ _

 نداریم مادر و پدر

 رخاط به اینبار بود خوشحال خیلی رفت می الرضا مشهد به اش زندگی شروع برای اینکه از ارام

 . زدند می حرف ارش با و نگذاشت هم روی چشم مشهد خود تا اش خوشحالی

 ؟ آرام:  آرش_ _

 جانم:آرام_ _

 که وت خواستگاریت نیمدم دخترا ی بقیه مثل که ببخشید.  سالمت جانت:  گفت و زد لبخندی ارش

 پای ننشستم که ببخشید بدن انجام تشریفاتشو برام که ندارم مادری و پدر من دونی می بهتر

 داری ت اینده همسر از که انتظاراتی تمام یا داشتی نظر در ت اینده همسر برای که معیارایی تمام

 اشتمد قصد چون بود شده ریزی برنامه قبال مشهد این اما میبریم پیش داریم عجله با رو چی همه

 بیارمت هم نشدی من با ازدواج به حاضر اگه حتی عزیزجون فوت از بعد
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 یچه من که انتظاراتم مونه می فقط کردم پیدا(  تو) تو مو اینده همسر معیارای قبال من:  آرام_ _

 میشیم مجبور چون کنیم درست هم با رو چی همه خواد می دلم من خونه اون حتی انتظاریندارم

 رو زندگی این بگذریم هم با ها بلندی و ها پستی از مون زندگی از تیکه هر کردن درست برای

 بزرگ داری مشهد میبری و من داری که االنم باشیم کامل کامل رفاه در اینکه تا کنه می تر شیرین

 غصه ت خونه به اوردی هولی هول و من اینکه خاطر به وقت هیچ.  کنی می براورده ارزومو ترین

 میشدم دیوونه منم موندم می دور ازت بیشتر اگه باش مطمئن چون نخور

 اب همیشه بود ها ادم دیگر افکار از غیر افکارش همیشه بود برانگیز تحسین همسرش همیشه

 . میشد پرتر و گرفت می یاد او از ارش همیشه یزدم حرف ارش با محبت

 الجثه عظیم بادی های توربین که رسیدند انجایی بودند مشهد نزدیک دیگر نیشابور از گذر از بعد

 ارام برای سفر ان چی همه.  بود جالب بادی توربین همه ان دیدن ارام برای خوردند می تاب

 . بود جالب

 رد و بود شده اشک پرازنم چشمانشان که حالی در دو هر.  لرضاا موسی ابن علی یا علیک اسالم

 . دادند سالم اقا به بود شان سینه روی دستشان و کردند می نگاه رضا امام طالیی گنبد به خیابان

 . داشت را حس همان هم ارش بلکه ارام تنها نه بود عجیبی هوای حالو که ارام برای

 از بعد هردو دادو انتقال شان نفره دو اتاق به هتل ذیرشپ را ها ساک هتل ادرس کردن پیدا با

 کشید دراز و رفت تخت سمت به ارش کردند نگاه هم به لبخند با کار خدمت ان رفتن

 شدیم خسته چقد اخیش:  آرش_ _

 کرد در را ش خستگی و برد باال را دستهایش ارام

 که کرد اشاره دستش به و جااین بیا مبل رو نشین:  گفت و کرد دراز تخت روی را دستش ارش

 بخواب اینجا

 نبودن محرم هنوز ان بر عالوه کشید می خجالت ارا اما

 یوقت تا نخیر:  گفت کرد می روشن را تلوزیون که حالی در و نکرد توجهی ارش ی خواسته به ارام

 نمیخوابم پیشت نکردیم عقد
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 رو نیستم حاضر دیگه منم ضمن در کنیم عقد فردا قراره ما ؟ چی امشب اینطور که إ:  آرش_ _

 گیرم می درد بدن بخوابم کاناپه

 خوابم می کاناپه روی من پس باشه:  آرام_ _

 ذارم نمی که من: آرش_ _

 دیگه نکن اذیت آرش إ:  دلخوری با ارام_ _

 تمنیس حیایی بی ادم من راحت خیالت تخت رو خوابیم می هم با گفتم ؟ گفتم چی مگه:  آرش_ _

 باشه خیال بی امشبم اما گلی شما. نکنه خدا:  آرام_ _

 نچ:  آرش_ _

 قعیمو بود رفته حمام به ارام و بود شده تمام بخوابند هم کنار اینکه سر بر شان الکی بحث و جر

 داد او به دیگری ساک ارش بپوشد را لباسش تا بدهد را ساکش بگوید ارش به خواست می که

 نیست من ساک این جان ارش:  آرام_ _

 دونم می:  آرش_ _

 ؟ دی می اینو دونی می وقتی چرا خب:  آرام_ _

 نیاری لباس خریدم لباس برات خودم بگم نبود یادم اینکه برای: آرش_ _

 خریدی لباس رفتی جلو جلو ؟ تو کردی کار چی ارش:  گفت و پیچید صدایش حمام در ارام

 خریدم برات هم بالق چون میاد خوشت م سلیقه از کنم فک ولی ببخشید:  آرش_ _

 تو دست از:  آرام_ _

 ی روحیه کدام هر که داشتند هم زیبایی های رنگ چه بود ساک داخل چی همه کرد باز که را ساک

 . داد می جال را ادم

 . رفتند هتل رستوران به و شدن اماده شام برای رفتند حمام به کدام هر انکه از بعد

 تادهاف جانش به استرس بود امشبش خوابیدن فکر در ربیشت ارام میزدن حرف هم با که شام سر

 . بودن تنها اسانسور در برگشتن موقع.  بود
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 ؟ فکری تو چیه:  آرش_ _

 نیستم نه:  آرام_ _

 نگرانی داد تشخیص میشد فرسخی دو از سال 2 از بعد میشناسمت من:  آرش_ _

 کرد عوض را بحث و زد لبخندی ارام

 تیبالش و پتویی و کرد عوض را لباسش سریع زد می مسواک ارش ات بودن رفته که اتاقشان به

 خواب او کند فکر ارش که کشید سرش ی باال تا هم را پتو و کشید دراز کاناپه روی و برداشت

 است

 وشخام را چراغ کلید و زد لبخندی بعد اما کرد نگاه او به تعجب با اول امد ازدستشویی وقتی ارش

 صبر باز اما شد خوشحال اول ارام.  رفت سراغش بعدبه بخوابد رفته هم او کند فک ارام که کرد

 . است خواب واقعا ببیند تا کرد

 بود هشد خیره او به لبخند سکوتو در و نشست زانو دو روی جلویش صدا و سر بی کاناپه روی روبه

 . ندارد ارام کار به کاری و خوابیده او کرد می فکر واقعا ارام حاال

 . بود روشن نیمه خیابان چراغهای رنو با اتاق

 ارش چشمان با زد کنار را پتو وقتی بزند دید را ارش تا زد کنار سرش از را پتو یواش خیلی ارام

 ی دهخن شد باعث که کشید خفیفی جیغ و ترسید شد رو به رو بود شده خیره او به لبخند با که

 . رود تر باال ارش

 ؟ خوابیدی اینجا راحته جاتون االن:  آرش_ _

 روم به رو بودی نشسته جن مثل چرا ترسوندیم درضمن راحته خیلی بله آرام_ _

 یتاذ اینجا.  بگیرم تو مچ خواستم می.  کنی می فراهم خودت ترستو ی مایه چه ببین:  آرش_ _

 ؟ بخوابی نمیشی

 راحتم خیلی نه:  گفت تردید با دهد اجازه ارش کرد نمی فکر که ارام

 می بیدارت زود فردا ضمن در. بخیر شب پس:  گفت رفت می تخت سمت به هک حالی در ارش

 بریم زود باید کنم
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 . برد خوابش تر راحت خیال با دیگر ارام حاال

 متس به هم با و پوشیدند عقدشان روز برای مناسب لباسی کدام هر صبحانه خوردن از بعد صبح

 . افتادند راه حرم

 . رضا امام زیارت بابت از هم عقدشان بتبا از هم داشت شوق خیلی که ارام

 بود منتظرش حیاط در ارش برود ها خانم گشتن قسمت به تا شد جدا ارش از ورودی قسمت در

 . عاشقی هم و داشتند معنوی حال و حس هم بود کرده پر را حرم فضای اهلل امین دعا نوای

 به اجازدو برای همه بود شلوغ کمی رفتند رفتند می باید که نظری مورد قسمت به خادمین توسط

 بودند امده انجا

 مناسبی اتاق به بعد و دادند می انجام اول را عقد مراحل که کردند می کار انجا در خادم چنیدین

 فرستادند می عقد برای

 به هم را ازمایشگاه ی برگه حتی بود نیاز مورد که دیگری مدارک و ارام و خودش شناسنامه ارش

 موقع که بودن امده هایشان خانوده با همه.  کنند صدایشان تا داد تحویل خادمین ان از یکی

 . کشیدن می کل و زدند می دست برایشان کدام هر عقدشان

 که افرادی ی بقیه اتفاقا بودن تنها خودشان چون داشتند انجا در غربت حس کمی ارش و ارام

 را راستش که جزاین ای چاره هم نهاا امدید تنها چرا که بودن پرسیده انها دیدن با بودن انجا

 که زمانی تا بودندو شده اشنا هم دیگر زوج دو با ارش و ارام نداشتند بسته سر اما بگویند

 زدند صدا را انها و شد تموم انتظارشان باالخره که بودند صحبت حال در شود نوبتشان

 وندبر دیگری اتاق به تا شدند پا و کردند نگاه بهم دو هر ارش و ارام

 و ارش که حالی در و گفتند پدرشان و مادر به پنهان در چیزی ارش و ارام رفتن موقع زوج دو ان

 خواین نمی مهمون کنین صبر:  گفتند میشدند اتاق وارد داشتند ارام

 امده دیگری زوج دو ان عقد برای که جمعیتی همه ان و کردند نگاه بهم خوشحالی با ارام و ارش

 کردند دعوت عقدشان مراسم به را بودند

 کردند می غریبی احساس کمتر و بود پر برشان و دور دیگر حاال
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 زوج دو ان ی خانوده که شد ارام از گرفتن بله بعد و عقد دعای خواندن به کرد شروع روحانی

 فتهر عروس.  بچینه گل رفته عروس:  گفتند می و بودن گرفته را سرشان روی ی پارچه برایشان

 بیاره گالب

 راکه ای حلقه ارش هم سر اخر و کشیدن کل و زدند دست ارش و ارام برای هم انها بله گفتن اب

 . کرد ارام دست به را بود خریده خودش باز

 .داد رز گل دوشاخه و رضا امام تبرک انها به تبریک عنوان به عقد روحانی

 . خداحافظی هم دبع کردنو قدردانی تشکرو بسیار اش خانواده زوجو دو ان از ارام و ارش

 گرفت را ارام دست ارش

 بگیرم دستتو هست اجازه محرمیم دیگه حاال: آرش_ _

 بگیری نتونی چرا اقا بله:  لبخند با آرام_ _

 . گفت می تبریک هامیرسید ان به که هر گل دوشاخه و سفید چادر همان با ارام

 هک صدایی با ارش خواندن را نامه زیارت هم با باشند هم کنار تا رفتن خمینی امام رواق به هم با

 . کرد تکرارمی همراهش هم ارام و خواند می بشنود ارام

 دهبو شاهدش رضا امام که عقدی باشی امده عقد از بعد که زیارتی چسبد می نفره دو زیارت چقدر

. 

 یترو هب رو طالئی گنبد و انجاست خانه سقا که صحنی رفتند انقالب صحن به زیارت و نماز از بعد

. 

 هک جوری بگیرند اینجا در را نفره دو عکس اولین خواست می دلشان دادند سالمی گنبد دیدن با

 . باشد مشخص هم رضا امام ضریح

 بگیرد عکس ها ان از تا کرد خواهش مردی از ارش

 . شد زیبایی بسیار ی نفره دو عکس اما امد و رفت در مردم و بود شلوغ انکه با

 این به بازاری دیدن ارام برای رفتند رضا بازارامام طرف به و خوردند هتل از بیرون را ناهارشان

 ان از بعد و بود الوچه خریدشان اولین بود جالب بود واجور جور های مغازه طرفش 2 هر که بزرگی
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 اتاق برای هم خودشان برای هم را بود خوشگل یا بود نیاز نظرشان به که چیزهایی یکی یکی

 . یدندخر می شان دونفره

 یرنگ چادر با که بروند حرم به راحتتر که خرید مشکی چادر او برای ارش کردند که خریدی دومین

 نشود اذیت

 . برگشتند هتل به خسته بعد.  گشتند فقط را ازناهار بعد ساعتی2

 خوردن هتل رستوران در هم را شام و خواندن را نمازشان هتل در بود شده شب

 تا گرفت می حرف به را ارش داشت بود صحبت حال در ارش با ارام و بودن برگشته اتاقشان به

 . نبود فهم دیر اصوال بود فهمیده هم ارش شود کمتر استرسش

 . ارام گردن دور دستش و بود نشسته کنارش ارش اما بود روسری با همچنان ارام

 . کرد نگاه ارام به و کرد خم را سرش ای لحظه

 در سرش از لبخند با و ارام خیلی و ارام روسری طرف برد دست و دراورد گردنش دور رااز دستش

 اورد

 کنی می دریغ من از تو اونوقت ببینم خوشگلتو ی موها بود زده لک دلم من: آرش _ _

 نگفت چیزی بود کشیده خجالت کمی که ارام

 گرفتم سریع مو نگاه چون اونطوری نه اما دیدم موهاتو اشپزخونه تو بار اولین برای: آرش_ _

 ام خرمایی و لخت موهای عاشق من تره رنگ خوش کردم می فکر که اونی از موهات

 دراز و رفت تخت طرف به کرد می پرت تعریفهایش با را ارام حواس داشت که حالی در ارش

 . بخواب اینجا بیا که کرد اشاره ارام به و کرد دراز تخت روی را دستش دوباره و کشید

 ندارد برگشتی راه امشب دید اما دکر مکث ای لحظه ارام

 نداری ای بهونه امشب دیگه:  آرش_ _

 کن صبر لحظه چند: و گفت ای باشه ارام

 تاپ یک پوشیدش و کرد انتخاب را بهترین را خرید برایش ارش که هایی لباس بین از ارام

 قرمز خطهای با لی شلوارکش بودو قرمز تاپش که شیک شلوارک
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 کند مجازات امدنش خاطردیر به را ارام تا بود زده خواب به را خودش ارش

 عکس ارام خوابیدن برای بود اماده تخت روی دستش همچنان که خواب در ارش دیدن با ارام

 داشت که کرد نگاه ارش صورت طرف به و خوابید دستش روی ارام خیلی و نداد نشان العملی

 زد می لبخند

 خواب به زدی خودتو کلکی خیلی:  آرام_ _

 بود ارام گوش نزدیک لبش گرفت اغوش در را او و نکرد ارام حرف به توجهی ارش

 شدی خوشگل خانم شیطون:  آرش_ _

 بودم خوشگل ضمن در نیستم شیطون من:  آرام_ _

 همراهی از هم ارام.  زد ارام لبان روی بر گرم ای بوسه و اورد تر پایین را سرش لبخند با ارش

 . نکرد دریغ بوسه این

 هر برای عالی بیسیار سفر گذراندن درمشهد را شان ی دونفره زندگی های روز بهترین از روز 2

 شروع انجا از را شان زندگی که سفری بود شده یکی نفسشان ان در که سفری. بود انها دوی

 کردند

 احتماال که همین داریم دادگاه وقت که همین اما شمال بریم مشهد از بعد داشتم دوست: آرش_ _

 کنن تونن نمی کاری هیچ کردیم ازدواج که حاال خونه اون تو بیان دوباره بابامیان

 بگم چیزی یه:  آرام_ _

 بگو تا دو:  آرش_ _

 سهم بذار دارن حق هم اونا خب خوام نمی چیزی من بشی من سهم خیال بی نمیشه:  آرام_ _

 باشه اونا برای من

.  ونبراش نسوزه دلت نیستن توقاتع سهم نصف ینا به اونا نباش ساده اینقد خانومم:  آرش_ _

 ازهت کنیم دعوت رو همه و بدیم مهمونی باید اینجا بعداز داریم کار کلی نیست یادم اصال راستی

 . داریم کار کلی بگیریم تخت کنیم رنگ کنیم درست و اتاقمون
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* * * 

 رای وقاضی کرد جمع ودخ نفع به ومدرک شاهد کلی با ارش را طوالنی دادگاه هم سر پشت روز2

 از بعد بود زده حرف ارام با کمتر که بود شلوغ سرش انقدر وقت چند این کرد صادر انها نفع به را

 رفت خانه طرف به و گرفت گلی دسته و شیرینی امد بیرون دادگاه از خوشحالی با اینکه

 . شد ارش امدن منتظر و کرد مرتب را خود خوشحالی با ارام

 گرم سالمی ارام همه از اول دردید جلوی را ارام و شد خانه وارد شیرینی و گل هدست همراه ارش

 امار بود رفته میز سمت به که حالی در گذاشت میز روی و گرفت او از را شیرینی و گل و داد او به

 پایین سمت به بود شده خم که ارش صورت طرف به را صورتش ارام کرد بغل پشت رااز

 ؟ خوشحالی ؟ خبره چه خب:  گفت و کرد نگاه شچشمان در برگرداندو

 2.  2 این که ببخشید.  بکشیم راحت نفس تونیم می دیگه.  دیگه شد تموم ارام اخ:  آرش_ _

 کردم توجه بهت کمتر روزه

 زد ارش ی گونه بر ای بوسه نیست ناراحت او از انکه ی نشانه به ارام

 میاد پیش دیگه کاره نداره اشکال اصال:  گفت بالبخند و

 و برد پیانو میز طرف به و گرفت را دستانش و زد ارام لبان بر ای بوسه و نکرد نامردی هم ارش

 نشاند خود پای روی

 هست یادت دادمو یاد بهت که اهنگی:  آرش_ _

 اره که کرد اشاره سر با ارام

 میزنیمش هم با پس خب:  آرش_ _

 میزد بالنش بر ارش که هایی بوسه بود ینزم فراتراز دنیایی ارام برای بودن ارش اغوش در

 می را شان عالقه مورد اهنگ هم با حاالکه و بود نکرده حسش وقت هیچ که داشت دیگری گرمای

 اهنگ پایان در نواختند

 ای عالقه تمام با دادم یاد بهت که موقع اون دونستی نمی و اهنگ این اسم حال به تا:  آرش_ _

 دادم یادت داشتم بهت که
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 ؟ چیه معنیش:  آرام_ _

 دارم دوست ولی متاسفم:  آرش_ _

 دور را دستش بود ارش پای روی بر که طور همان بود امده خوشش بسیار اهنگ این معنی از ارام

 خیلی دارم دوست خیلی:  گفت و گذاشت اش شانه روی را وسرش انداخت گردنش

 . کرد می باران بوسه را مارا دارم دوستت ی کلمه گفتن جای به که بود ارش این حاال و

 دخریدن فرش خریدندو را سرویس ترین شیک رفتندو خواب سرویس خرید به هم با انروز فردای

 دادند سفارش هم پرده اتاقشان برای و گرفتند رنگ مخصوص ی فرچه و رنگ چند همراه به و

 انهخ به بود رشبا خوابشان سرویس که ماشینی همراه به بود شان شوهری زنو خرید دومین انروز

 رفتند بود شده خودشان ان از حاال که ای

 هب کردن شروع را اتاقشان پوشیدندو کار لباس هم با بعد و کردند جمع را اتاق اول خوشحالی با

 . کردن رنگ

 عدسی ارام شام درامد کار از زیبایی بسیار رنگ شد بنفش و اسمانی ازابی ترکیبی اتاقشان رنگ

 گذاشت بار

 نکند اذیت بویش و شود خشک زودتر تا بودن کرده کار روغن رنگ شاناتاق برای

 ار اتاقشان و باشد ارام پیش تا گرفت مرخصی را فردا ارش و خوابیدند هم با ارش اتاق در را شب

 کردند گردگیری را اتاق و شدند کار به دست شوق با دوباره کاملی ی صبحانه از بعد صبح و بچینند

 که شان نفره دو عکس قاب چیدند را خواب سرویس و ها تختی پا و کمد وکردند پهن را فرش و

 . بودند خریده رضا امام بازار از که هایی پرت و خرت و بودند گرفته مشهد در

 . گرفتند می تحویل انرا فردا که پرده بود مانده فقط چیدند دو هر ی سلیقه با را همه و همه

 حاال بود عزیزجون برای قبال که اتاقی بود شده محشر شان نفره دو اتاق زدند هم را پرده وقتی

 . بود شده ارام و ارش ی دونفره اتاق

 بودند داده مجید و زهره به ارام و ارش که قولی بود مانده حاال

 . بود کشیده زحمت خانه سهم کار برای که دوستی همراه وبه مجید و اش خانواده و زهره بعد شب

 بدهند را ازدواجشان شیرینی تا. بودند کرده دعوت را خانم ریبد و اقا حسین همچنین و
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 می چون بودند اقا حسین و خانم بدری مهمان اولین امدند می دیگری از پس یکی ها مهمان

 به همسرش و ارش دوست بعد و ندادند اجازه ارام و ارش اما کنند کمک ارش و ارام به خواستند

 نشا امده دنیا به تازه کوچولوی همراه

 انها سوم داماد اقا مجید البته و اش خانواده و زهره هم اخر در و

 اما شدند می اشنا تازه انکه با و کرد گرمی روبوسی دادو دست زهره همراه به مجید ورود با ارش

 میشناسند را همدیگر که است وقت خیلی انگار

 گرفت اغوش در را زهره بود شده زیباتر اش زنانه ی چهره با حاال که ارام

 کشید می کل زیر زیر انداختو نگاهی را ارام پای تا سر شدند روز جمع از وقتی هم زهره

 بکشه کل تو برای باید یکی خوبه حاال داره ذوقی چه ببین وای:  آرام_ _

 شدی خوشگل چه شده دیرم تو برای کشیدن کل بابا برو:  زهره_ _

 اتاقتون کردین رو اینجا:  تگف بود ارام و ارش اتاق به چشمش که حالی در زهره

 کردیم رنگش خودمون شده چطور ببین اره:  لبخند با ارام

 میاد بهم چقدم شدین دوتایی باالخره برم خودمونت اون قربون ایی:  زهره_ _

 از نمم خوشگله چقد:  گفت و کشید جیغی افتاد شان کرده قاب عکس به چشمش اینکه محض به

 بندازیم عکس شما مثل بریم هم ما بگم دمجی به باید خوام می عکس این

 کردین اش رویایی چقدر رنگه خوش اتاقتون چقد

 رنگ و اتاق براش نداشت دل عزیزجون ها دارین رو خیلی:  گفت و کرد ریز را چشمانش زهره

 دادین لعابش و رنگ خودشون برا چه کنید

 زشته برسم مهمونام به من بریم بیا حاال:  آرام_ _

 خانم بدری بودندو مشغول هم با اقا حسین و زهره پدر رفتند میهمانان جمع به زهره اههمر به ارام

 بودن صحبت گرم هم با هم سیما و زهره خواهر هم با هم زهره مادر و

 زهره و ارام امدن با
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 کرد تشکر جوابشان در هم ارام و گفتند تبریک ارام به علی و مجید

 سیما به رو لبخندی با ارام.  بود اغوشش در اش ماهه ود ی بچه نشست علی زن سیما کنار ارام

 ؟ چیه اسمش:  گفت

 آیسا:  سیما_ _

 نازه چقد باشه زنده:  ارام_ _

 . گم می تبریک راستی خودتون بچه انشاهلل ممنونم:  سیما_ _

 کنم بغل رو ایسا میشه.  متشکرم:  آرام_ _

 تداش بر در ای بچه حاال که ارامش به ارش اهنگ بود سفیدی و ناز بچه داد ارام بغل را ایسا سیما

 ببیند را بچه که کرد اشاره او به و انداخت ارش نگاه هم ارام امد می شدن مادر او به چقدر افتاد

 . کرد نگاه ارام به لبخند با ارش

 بندازد را شام ی سفره تا کرد خواهی عذر او از و داد سیما دست را ایسا ارام

 ارام خود را امشب شام شدند مانع خواهرش و زهره که برود کمک یبرا خواست می هم ارش

 تعلقات بهمراه. بامیه خوشت.  الو خوش.  مرغ با پلو زرشک بود داده ترتیب

 . کردند می تعریف و بود امده خوششان ارام پخت دست از همه

 ها جوان جمع هم با هم علی و سیما و هم کنار هم ارش و ارام و هم کنار زهره و مجید شام از بعد

 بودند داده تشکیل را

 بخریم رو شما شیرینی کی انشاهلل دادیم مونو شیرینی که ما مجید اقا خب:  آرش_ _

 عجولین خیلی شما بگید بعد پایین بره گلومون از بذارین حاال استاد:  زهره_ _

 شوند می ناراحت نگو چیزی که کرد اشاره زهره به مجید

 ارام و ارش طرف به را پاکت بود او به همه وتوجه اورد می بیرون تشک جیب از را چیزی مجید

 بودیم کرده چیشو همه فکر ما شیرینی اینم:  گفت و گرفت
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 اب بود پنجشنبه بعد ی هفته برای تاریخش که کرد باز را زهره عروسی کارت خوشحالی با ارام

 ست دیگه ی هفته عروسیشون:  گفت ارش به خوشحالی

 رو وت دیگه مجید اقا بابا نترس گرفتی عروسی زود چقد عجولی خیلی تو:  گفت رهزه به خطاب و

 پسندیده

 باید چی برای فراهمه شرایطش و پسندیدن و همدیگر جوون تا دو وقتی خانم حسود:  زهره_ _

 بهتره که زندگیشون خونه سر برن بمونن نامزد خودی بی

 میشم خوشحال اقا علی:  گفت همسرش و علی به رو خندید می زهره حرف به که حالی در مجید

 بدش بهت که برسونم ارش دست به کارتو اینده ی هفته تا کنم می سعی بیارید تشریف هم شما

 نمیشیم مزاحم دیگه ما اما ممنونم:  علی_ _

 اموش کنه می فرقی چه دیگه بدین عروسی کادوی خواین می که شما اقا علی ببخشید:  زهره_ _

 ما مجلس تو یا دبخوری خونتون

 واگرنه کنه می شوخی زهره ببخشید جان علی:  گفت علی به رو و کرد ای اشاره زهره به مجید

 چیه کادو

 . بود شده دار خنده مجید های اشاره و زهره های شوخی با جوانان جمع

 عروسی در بعد ی هفته شد قرار همه گذشت خوش خیلی همه به شد همه برای ماندنی یاد به شب

 . ببینند را همدیگر دوباره مجید و رهزه

 میومد بهت بغلت تو ایسا قدر چه امشب:  آرش_ _

 م بچه بوی عاشق داشت خوشی بوی چه دونی نمی کردی می بغلش هم تو کاش ای:  آرام_ _

 نیست خبرا این از نشدی دکتر خانم شما تا زوده برامون یکم اما منم:  آرش_ _

 درس بشینم زهره عروسی از بعد دیگه که دارم تصمیمی همچین خودمم دونم می بله:  آرام_ _

 کنی کمکم باید البته و بخونم

 قربان خدمتم ی اماده من:  آرش_ _

 . کرد تشکر او از و زد ارش ی گونه بر ای بوسه ارام
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 91 محرم 91/ 0/ 25 پایان

 از عدب باشد یشدم ای دونفره هر زندگی ی لحظه ترین خوش پایانش که فصلی این امد پایان به

 . اید می سراغمان به فراوانی و اسانی کاستی و سختی هر

 اهتب رمان نوشتن طول در عمرش که شرطی به اما است نویسنده دل صفحه از دیگری برگ رمان

 می نویسنده که است چیزی از تر واقعی داریم پیش در ها انسان ما ی همه که رمانی چون نشود

 خودش با پایانش و خداست با اغازش که رمانی گوید

 ردمک را ام سعی بیشترین چون باشد بوده اموزنده و زیبا گان خواننده ی همه برای رمانم امیدوارم

 در ونچ بود شبیه واقعیت با کمی ارش داستان کنم بیان را است شبیه واقعیت با که چیزی ان تا

 و پدر و کرد می پرستاری یتنهای به مادربزرگش از که بودم شنیده را پسری داستان واقعیت

  بودند شده چیز همه خیال بی هم مادرش

 

 http://www.forum.98ia.com/t1298843.html: تایپ منبع
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 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم بقال در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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