
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتشی رمان :
 

یسنده : سعیده براز  نو

@majic_channell  

گروه و کانال    majicبا 

ین زماندر کوتاه  تر

کنید  ین ها دست پیدا   به جدید تر
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 آتشی رمان 
 

 باش، دیر کتی باید با آژانس بیای گفته باشم!!! آشتی زود   -
 

رفت رو هوا خشک شد،  دستی که داشت به سمت لوازم آرایش یم
 دونستم شوخی نداره و اگه دیر کنم واقعا باید با آژانس برم.  یم
 

ی نشستم.صدای ضبط رو زیاد کرد و این یعتی   داخل ماشی 
ی
بی هیچ حرف

 دوست نداره حرف بزنم. 
 

ی  های رسی    ع و بلند به سمت فرودگاه رفت. منم  رو پارک کرد با قدموقتی ماشی 
 مثل بچه ها به دنبالش یم دویدم. 

 
ی طوره ویل بازم دلم از کارش یم ه.... تو  با اینکه رفتارش همیشه همی  گی 

 یکبار هم منو آدم 
ی

چشمهام اشک جمع میشه.... آروین توی این دو ماه زندگ
 حساب نکرد. 

 
ی که مد ی حی  ام چشمم به آروین بود تا گمش نکنم، به چند نفر در همی 

 
ی

برخورد کردم و با یه ببخشید دوباره به سمت آروین دویدم تا توی شلوغ
 فرودگاه گمش نکنم. 

 
بعد از کیل دویدن باالخره بهش رسیدم. دیدم که دست رو شونه ی مردی  

یس شدند.   گذاشت و با هم مشغول احوالیر
 

کنه؟! و با دیدنش  رفتار یم ینقدر باهاش صمییم کنجکاو بودم کیه که آروین ا
 فراموش کرده که به استقبال عموش اومده. 
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اونم گ عموی عزیزش....کم کم داشت از این عموبی که هنوز ندیده بودمش 
 بی تفاوِت ویل اسم هیمن از زبونش 

ی بدم میومد. آرویتی که نسبت به همه چی 
 افته!!!  نیم
 
؟!  ؟؟.پس واسه ی خر زل زدی و هیچر نیممگه نیومدی استقباِل عمو  -

ی
 گ

 
 آخه عموت رو ندیدم!!!  -
 

 آروین پوزخندی زد و گفت: 
 رو کنار من  -

ی
عینک الزم هم شدی انگار!! یعتی تو واقعا این مرد به این بزرگ

؟؟!!  نیم  بیتی
 

چشمهام از تعجب گرد شده بود، انگشت اشاره مو به سمت پرس جووبی که 
 وسال آروین باشه گرفتم و گفتم: خورد هم سن  بهش یم

......ایشون عمو هیمن هستند؟؟!!  -  این یعتی
 

 پرس جوان که تا اون لحظه ساکت بود لبخندی زد و گفت: 
م.  -  بله.من هیمن هستم.عموی آروین.یه دو سایل هم ازش کوچیکیی
 
خوش اومدید. باید ببخشید من منتظر یه آدم مسن تر بودم با دیدن شما  -

 شوکه شدم! 
 
ا اولش کیم خواهش یم - ی  تعجب یم کنم اکیر  کیی
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هیمن و آروین دوشادوش هم از فرودگاه خارج شدند و آشتی در حال مقایسه  
 کردن آن دو بود. 

 
ه. آروین اخالق تندی داشت و هیمن انگار مهربان تر  ی آروین بور و هیمن سیی

 بود... اندامشون هم خییل به هم شبیه بود. 
 

ی رفت و روی صندیل پشت نشست.از  آشتی خودش به سمت در   عقب ماشی 
. در این  ی آروین بعید نبود بدون تعارف به او جلوی هیمن بگوید پشت بشی 

دانست. او هیچ جابی در کنار آروین  دو ماه جایگاهش را در نظر آروین یم
 نداشت. 

 
ی پشت؟!  -  ِا.... چرا شما رفتی 
 
 آخه جابی خرید دارم شما بفرمایید جلو.  -
 

رسید برعکس همیشه که  خوشحال و بشاش تر از همیشه به نظر یم آروین
ماند و با هیمن مشغول   زد، حاال یک لحظه هم ساکت نیم اصالحرف نیم
 گفت وگو بود. 

 
ی جا نگه دار، خرید دارم. شما برید ممکنه طول بکشه.  -  آروین....همی 
 
 باشه -
 
 ه. ریم دیگ مونیم با هم یم خر خر رو باشه خب منتظر یم -
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 ولش کن هیمن.....تعارف نداره که!  -
 
 آشتی رفت وآنهاراتنها گذاشت.  
 
منده نتونستم خودم رو برسونم.  -  راستی شاداماد عروسیتم مبارک باشه.رسر
 

 آروین پوزخندی زد و گفت: 
 هه............ عرویس........... اومدم از چاله در بیام افتادم تو چاه. 

 
ه شدم.   با تعجب به آروین خی 

 
 منظورت چیه؟؟!!  -
 
 هیچر بابا ولش کن.... قصه اش مفصِل.  -
 

آروین با این حرفش منو نگران کرد.یعتی خر شده؟ زندگیشون به مشکل 
 برخورده؟؟!! 

 
خییل دلم برای اینجا تنگ شده بود واقعا راسِت که هیچ جا شهر خود آدم  -

 شه.  نیم
 

 آروین با طعنه گفت: 
 
ی گذاشتی رف - ؟ آره؟پس به خاطر همی   تی
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 هیمن دستهایش را به عالمت تسلیم باال آورد و گفت: 
اف یم - ه، البته شایدم  کنم. فکر یم من به اشتباهم اعیی ِ

کردم اون طرف بهیی
ه  ِ
 ویل من طاقت دوری از شهرمون رو نداشتم.  بهیی
 
دی؟ -  ویل خییل نامردی کردی منو با خودت نیی

ی
 باشه بابا تو راست میگ

 
روین! خودت که دیدی پدر و مادرت مخالف اومدنت اینجوری نگو آ -

دونستند که واقعا فکرشون  بردم منو مقرص یم بودند. اگه من تو رو با خودم یم
دمت.   هم درست بود. دیدی که تو موندگار شدی، چون من نیی

 
 اونم چه موندگاری!  -
 

 آروین کالفه دستی به موهایش کشید وگفت: 
 
ه............تف به این  -
َ
. ا

ی
 زندگ

 
؟ چرا همش گالیه یم -

ی
؟ آروین درست حرف بزن، بفهمم خر میگ  کتی

 
 رسیم یه وقت دیگه. جلوی این فضول خانم حرف نزبی ها.  فعال داریم یم -
 
 آدم به زنش میگه فضول؟؟!!  -

 تو رو ندارم. 
ی
 ولمون کن تو رو خدا حوصله ی درسهای اخالف
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ز رفتنم آروین این طور بی با این حرف آروین دیگه صحبتی نکردم. قبل ا
دونم چرا اینقدر از دست زنش شایِک؟! اصال  حوصله و بد اخالق نبود. نیم

 مگه به خواست خودش ازدواج نکرده؟
 

انرژی گرفتم. میدون قباد، نبوت،  خسته ی راه بودم، ویل با دیدن زادگاهم کیم
ردی تو  دلم برای پارک آبیدرش لک زده. از دیدن مردم هابی که با لباس ک

کنم. من عاشق این مردم و این  زنند احساس غرور یم کوچه و خیابون قدم یم
 کنم.  دونم  شهرم. نیم

ی
 چطور تونستم این مدت رو دور ازهمه ی اینها زندگ

 
رس سفره نشسته بودیم و من به طور غی  ارادی رفتار آشتی رو زیر نظر گرفتم 

 ویل هیچ رفتار نادرستی ازش ندیدم که باعث این حال و روز آروین باشه! 
 

 دونم شایدم آشتی بد اخالق باشه!!  نیم
 
ی کرده بود.  - ی  دستت درد نکنه آشتی خانم واقعا دلم هوس قرمه سیی
 

ه به لیوان آشتی اینقدر غرق در ا ی طور خی  فکارش بود که صدامو نشنید. همی 
 توی دستش بود. 

 
 آشتی  -
 

 با صدا زدن آروین که بیشیی شبیه فریاد بود آشتی از جا پرید و گفت: 
 
؟......... خر شده؟ -  بله! خر



 

 
 

Page | 7  
 

 آتشی رمان 
 

یف دارین!  - وت ترسر  هیمن ازت تشکر کرد ویل انگار جنابعایل تو هیر
 
 فکرم مشغول بود، نوش جان.  آها......... ببخشید عمو جان -
 
 بهش نگو عمو خوشش نمیاد، مگه چندسالشه؟ -
 
آخه من عمو ندارم، دوست دارم شما رو عمو صدا بزنم. اینجوریم راحت -

 ترم. البته اگه اشکایل نداره؟
 

 کرد که قبول کنم.  با چشمهاش التماس یم
 
. توبی از این کلمه اس نه چه اشکایل داره! البته فقط تو یم -  تفاده کتی
 

ی شد.   بعد از خوردن غذا وارد پذیرابی شدیم و آشتی مشغول جمع کردن می 
 
 ندید بدید عقده ای!  -
 
 شنوه.  آروین یواش تر، یم -
 
 خب بشنوه به درک.  -
 
ی ندیدم با حرفهای تو آدم فکر یم - ی کنه زنت یه  آخه من که تا حاال ازش چی 

 غوِل دو رسه. 



 
 

Page | 8 
 

 @majic_channell  

 

 

. اون روی غول دو رس هست ویل حاال ب - ِ
ی ا هم قهریم مثال باهام رسسنگی 

 آویزون خودشو نشون نداده هنوز. 
 
 خر بگم؟!ویل بازم این طرز حرف زدن در مورد زنت درست نیست.  -
 
تو رو خدا هیمن اینقدر درس اخالق نده. درسته که عموم هستی ویل یادت  -

م.   نره من از تو دوسال بزرگیی
 
 اینقدر زود رنج نبودیا؟!  خییل خب............ تو قبلنا  -
 

ی ظرفها بود.... به این  خونه نگایه انداختم، مشغوِل شسیی ی ازپذیرابی به آشیر
 آمد!!!  زن عفریته بودن نیم

 
ی و ناراحت از طرز برخورد همرسش.  ی ظرفها بود و غمگی  آشتی در حال شسیی

 دانست دلیل رفتار آروین چیست؟!  اصال نیم
 

 از برخورد رس 
ی

گذشت. تقصی   د آروین موقع خواستگاری نیمای کاش به سادگ
خودش بود. آنقدر محو ظاهر و تیپ آروین شده بود که همه ی مسائل را به 

 راحتی ندید گرفت. 
 

خوشحال بود چرا که با آمدن این  همه ی افکار بد را کنار زد. فقط امروز کیم
گفت( آروین از  عموی کوچک)در ذهن خودش به هیمن عموی کوچک یم

ون آمده بود و بیشیی در خانه یمالِک   ماند.  خودش بی 
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 الو سالم آروین -
 
 سالم هیمن، چطوری؟ -
 
؟ -  خوبم... ممنون، جانم کار داشتی
 
ی شام  امشب بابا اینا میان خونه مون برای دیدن تو! تا خواستم بگم واسه -

 جابی نری. 
 
 ی خانومت باشه. ویل  زحمت شد واسه -
 
ی و سابیدن. اونو ولش کن. اون  -  عادت داره به شسیی
 
 آروی           ن  -
 
باشه بابا توأم شدی وکیل مدافع اون. یادت نره عموی متی باید از من  -

 .  طرفداری کتی
 
 من طرف حقم.  -

 
 آهان. بله حق....... یادم نبود شما آدم درستکاری هستید.  -
 
 ری خونه؟ خودت گ یم -
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 من دیر میام  -
 
ی؟شاید خانومت   - ی  کاری داشته باشه. خریدی...چی 
 
 چیکار کنم از کارم بزنم؟ خودش یم -

ی
 تونه، میگ

 
ی و  - حاال خوبه صاحب مغازه خودبی و کیس نیست ازش دستور بگی 

 دم.  رم اگه خریدی هم داشت انجام یم نایل.خودم زودتر یم اینجوری یم
 
 باشه آقای طرفدار حقوق خانم ها، فعال.  -
 

 معلوم نیس
ً
 افتاده که آروین از این رو به اصال

ی
ت این مدت که نبودم چه اتفاف

 خوره.  شه یک کالم باهاش حرف زد، زود بهش بریم اون رو شده.نیم
 
........ چطوری؟ -  آشتی
 
.... ای وای.... ای داد....  -  سالم عموجان. ممنون. یه لحظه گویسر
 

 زدیک کرد. هیمن گویسر رو عقب برد و به آن زل زد و دوباره به گوشش ن
 
...........خر شد؟!  - ..........آشتی  آشتی
 
 الوووووووووو -
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؟ چرا نفس نفس یم -  زبی
 
ی نیست، غذام داشت یم - ی سوخت آخه امشب قراِر  نگران نباشید. چی 

 ی آروین بیان. دست تنهام کیل کار دارم. تازه خریدم دارم.  خانواده
 
 و لبخند زد. ی آشتی سوخت  هیمن دلش به حال لحن عاجزانه -
 
 نگران نباش. خرید با من لیست کن واسم بفرست.  -
 
 فرستم.  وای عالیه. ممنون. االن یم -
 

. آروین بی فکر مهمون دعوت کرده یه کمگ هم نیم
 کنه.  بنده ی خدا آشتی

 
وقتی وارد خونه شدم آشتی رو در حال دویدن دیدم. چشمش که به من افتاد 

برداشت و روی رسش انداخت. بعد هم رسی    ع از روی دسته ی مبل شایل 
 از دستم گرفت و باز هم دوید.  خریدها رو

 
 دستتون درد نکنه. وای کیل کار دارم. داره دیر میشه.  -
 

س و نگران آشتی نگاه کرد. باید آرامش یم کرد با این  هیمن به حرکات پر از اسیی
 افتاد.  حال به شب نرسیده از پا یم

 
 به خاطر من داره برگزار کنم. این مهموبی  یم کنم، منم کمکت خواهش یم -
 حداقل کمگ کرده باشم.  شه، یم
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 دادم.  ای کاش آروین بود تا به شما زحمت نیم -
 
 حاال بگو چه کاری از من بر میاد؟ -
 

خونه رفت و مشغول درست کردن ساالد شد.  ی  آشتی به سمت آشیر
 
 چه کاری بلدید عمو جان؟ -
 
یکاری، از غذا درست   -  کردن زیاد رس در نمیارم. تمی 
 
ی کنید. بازم  - ی هم کمک بزرگیه. لطفا خونه رو جارو بکشید و گرد گی  همی 

 لطف یم
ً
 کنید.  باید ببخشید واقعا

 
 کم تعارف کن. من رفتم رساغ کارم.   -
 

ی کردم. آشتی هم مدام یم دوید و  کل خونه رو جارو کشیدم و گر دگی 
 گفت وای دیر شد.  یم
 

سوخت. معلوم نبود آروین  گرفت و هم دلم براش یم خنده ام یمهم از کاراش 
ی ترس داره. ای کاش  چطور باهاش رفتار یم ی کنه که اینقدر از خراب شدن چی 

فهمم  آروین قدر زن و زندگیشو بدونه من که تو کشور غریب تنهابی کشیدم یم
 چقدر خوبه وقتی به خونه میای چراغ خونه ات روشن باشه. 
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وم شد لباسمو عوض کردم که زنگ درو زدن و بعدش صدای کارم که تم
 آشتی اومد. 

 
 ای وای.......من که هنوز آماده نشدم.  -
 
 عمو.......عموجان -
 
 بله -

 
عمو تو رو خدا برو درو باز کن من هنوز آماده نشدم، بگید االن میاد تو  -

 اتاقه باشه؟حواستون هست؟
 
 آره حواسم هست. برو زود باش.  -
 

 که باز کردم محمد در آغوشم گرفت چند باری بوسم کرد. درو  
 
داداشت فدات بشه. قربونت برم. باالخره اومدی؟ خوش اومدی، خوش  -

 اومدی.هیمنم برادر یگ یک دونه ی من. 
 
 خدا نکنه محمد جان، بفرما خوش اومدی.  -
 

ی و آرینا را در آغوش گرفتم یس کردم. آرتی  و  با شادیه زن برادرم هم احوالیر
ی هنوز بچه ای  بوسیدمشون. حاال دیگه آرینا یه دخیی کوچولو داشت اما آرتی 

 تونن بچه دار بشن.  دونستم مشکل داره و نیم نداشت.یم
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 بعد از وارد شدنشون شادیه با تعجب پرسید: 
 
 پس آشتی کو؟! آروین کجاست؟ -
 
 ست گفت یکم دیر میاد.  تو اتاِق االن میاد. آروینم مغازه -
 

دونستم از دیر اومدن آروین ناراحت بود یا  شادیه تو هم رفت، نیماخمهای 
؟یا شاید هم از حضور من پیش عروسش؟  آشتی

 
 با دیدن اخمهاش دست و پامو گم کردم. خدا به داد آشتی برسه. 

 
 سالم..... خوش اومدید.  -
 
 آشتی نباید تو اول به استقبالمون میومدی؟ -
 
 چ       .....چرا....ویل.....  -
 
؟چه دلییل واسه ی این کارت هست؟ این بی حرمتی به مهمون به  - ویل خر

؟ حساب میاد، نیم  دونستی
 

ی انداخت و چند لحظه سکوت کرد. فکر کنم داشت  آشتی رسشو پایی 
 داد.  بغضشو قورت یم

 
 بعد هم با صدای لرزوبی گفت: 
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 ببخشید حق با شماست.  -
 

 بعد از امشب باید به فکر یه جابی و 
ً
اسه ی خودم باشم. احتماال حتما

 هیچکس به غی  از آروین از اینجا موندن من راضی نیست. 
 

یف آورد. جالب اینجا  ی با آروین، آقاترسر باالخره بعد از چند بار تماس گرفیی
بود هیچکس از آروین ناراحت نبود که چرا دیر کرده ویل برای چند دقیقه 

خیم
َ
.  تأخی  آشتی چه اخم و ت ی  راه انداخیی

 
ی یم خواستم برای کمک بلند شم ویل با وجود حساسیت  موقع سفره انداخیی

های شادیه ترجیح دادم عیل رغم میل باطنیم رس جام بشینم. این آروینم 
 انگار نه انگار.... فقط رسش تو گوشیش بود. 

 
 گفت:  یک لحظه صدای آشتی رو شنیدم که به شادیه یم

 
 ه، من نگرانشم. بینید، همش رسش تو گوشیش مادر جون یم -
 
؟! مثل اینکه خویسر زده زیر دلت ها. پرسهای مردم سیگار  - نگران برای خر
وب یم یم ی اون وقت تو به یه  خورن و هزار تا کار دیگه یم کشن، مرسر کیی

ی آروین گی  میدی؟
 موبایل دست گرفیی

 
 نه من منظورم......  -
 
ی نبود؟ -  منظورت خر بود دقیقا؟ مگه همی 
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 فراموش -
ً
 ش کنید، بخشید. اصال

 
فهمیدی  ذاشتی حرفشو بزنه شاید یم آخ شادیه امان از دست این رفتار تو یم

 مشکل از چیه؟ اینقدر طرف آروین رو مثل همیشه بگی  تا یه گندی باال بیاره. 
 با سؤال محمد برادرم حواسم رو جمع حرفهای مردونه کردم. 

 
 ؟خوای برای آینده ات چیکار کتی  خوب هیمن جان یم -
 
ی جاشم زیادی به آروین و  اول اینکه دارم دنبال یه خونه یم - گردم تا همی 

 خانومش زحمت دادم. 
 
کتی تا خونه ی من هست حق نداری بری جای دیگه، گفته  تو بیجا یم -

 باشم. 
 
باالخره که باید برم؟ ممنون از مهمون نوازیت، بعدش هم دنبال اجاره ی یه  -

ه  یممغازه هستم. مثل تو ترکیه  خوام لباسهای مردونه بفروشم.تو این کار خیی
 شدم. 

 
  خوب یم -

ً
 کن. مثال

ی
کتی هیمن جان. من و شادیه هم تنهاییم بیا پیش ما زندگ

 من برادرتم. 
 
 ممنون. همه ی شماها لطف دارید ویل خودم معذبم.  -
 
 زارم از اینجا بری.  اگه من آروینم نیم -
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ی به آروین به آروین لبخند زدم و یک لحظه  چشمم به آشتی خورد که غمگی 
ی آشتی رو نیم نگاه یم  فهمیدم.  کرد. معتی این نگاه های پر از حرست و غمگی 

 
 
ی

چرا آروین اینقدر نسبت به زنش بی تفاوِت؟! قراِر چه به روز این زندگ
ک بیاد؟  مشیی

 
ی مهمون ها آشتی با رنگ و روی پریده مشغول جمع کردِن خونه  بعد از رفیی

ی کردن  شد.  جلو رفتم و به خاطر امشب ازش تشکر کردم، خواستم تو تمی 
 خونه کمکش کنم که صدای داد آروین هر دومون رو ترسوند. 

 
-  !!  آشت         ی.............آشتی
 

ی به سمت آشتی اومد و لبایس که تو دستش بود رو به سمت  آروین خشمگی 
 آشتی پرتاب کرد. 

 
ی افتاد. لباس اول به صورت آشتی خورد   و بعد روی زمی 

 
 آشتی از ترس هی   یع گفت و چند قدم به عقب برداشت. 

 
من چندبار بهت توضیح دادم که روی لباسام حساسم. حتما باید همیشه  -

اهن اتو نداره؟ ه    ان؟  لباسام اتو داشته باشن؟ پس چرا این پی 
 

ه. متوجه لرزش چانه ی آشتی شدم، هر لحظه امکان داشت گریه اش بگ  ی 
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برای اینکه غرورش بیشیی از این جلوی من خرد نشه به اتاقم رفتم اما باز هم 
 صداشونو شنیدم. 

 
 من امروز  خییل....  -
؟ این دلیل موجهیه به نظرتو؟ نیم - ؟ کار داشتی  دوبی من به اتوی  امروز خر

 لباسام حساسم؟
 
 کنم.  چرا..... ببخشید االن اتوش یم -
 

دارشش حرصم گرفت. هر کس دیگه ای بود با اون از این سکوت و فرمانیی 
ایم دادی که آروین زد از کوره در یم کرد ویل آشتی باز  یم رفت و بهش بی احیی

هم حق رو به آروین داد. به خاطر یه اتو اینطور قایط کرده، یعتی اصال این 
 همه زحمت آشتی رو برای امشب ندیده؟

 
 لباس آروین رو اتو کردم و بهش دادم. بعد هم خونه رو مرتب کردم. 

 
کردم تا خفه  کرد اما باهاش مبارزه یم تمام مدت بغض داشت خفه ام یم

شد. همه ی ظرفها رو  فردا دوباره آروین عصبابی یم موند  بمونه، اگه کارام یم
 شستم، خشک کردم و داخل کابینت گذاشتم. 

 
رفتم که آروین رو روی کاناپه ی داخل  ت اتاقم یمخسته و کوفته به سم

 پذیرابی دیدم. 
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شد، فقط واسه یه لباس اتو نکردن باید اینطور  بغضم دیگه رسکوب نیم
 مجازات بشم؟! 

 
برقها رو خاموش کردم و بدون عوض کردن لباسم روی تخت افتادم و گریه  

 کردم. 
 

کاش آروین حداقل امروز هم خییل خسته شدم هم کیل غرورم شکست. ای  
 کرد.  جلوی عمو باهام اون طوری رفتار نیم

 
آب  هیمن بعد از اینکه احساس کرد همه خوابند، از اتاق خارج شد تا کیم

 بخورد. 
 

 آروین را روی کاناپه گویسر به دست دید. 
 
 آروین چرا اینجا خوابیدی؟ -
 
؟ هنوز نخوابیدی؟ -  ِا...توبی

 
 نه، جواب منو بده؟ -
 
ِ تو یه اتاق بخوابم. خوشم نمی -

 اد با اون دخیی
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خواستم دوباره تذکر بدم که این رفتارت درست نیست ویل یادم اومد با این 
کنم. باید کاری کنم تا آروین باهام حرف بزنه،  حرفم آروین رو از خودم دور یم
 شاید بشه مشکلش رو حل کرد. 

 
؟ دلیلش چیه؟ مگه تو خودت نخواستی که باها - ش ازدواج  خب برای خر

؟  کتی
 

 کرد. 
ی
 آروین کالفه دستی تو موهاش کشید و پوف

 
ی جاست، من اصال از اولشم اونو نیم -  خواستم..... مجبور شدم.  مسئله همی 
 
؟؟!  - ؟ یعتی مجبورت کردن به زور باهاش ازدواج کتی  یعتی خر
 
 اینطوری نه؟ -
 
 پس چطوری؟ -
 
ی کجا  تو خونه خییل محدود بودم، مدام یم - ؟ زود  ری؟چیکار یم یمگفیی کتی

م.  دادن بهم..... نیم بیا خونه. گی  یم ی خونه ی مجردی بگی 
 ذاشیی

 
دوبی هر خر دارم و ندارم ماِل باباست. همش باید هر کاری  خودت که یم

 کردم  یم
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گرفتم. یه مدت بهم پیله کردن ازدواج کنم، بابا گفت اگه ازدواج   ازش اجازه یم
 ده به خودم تا هرخر در میارم واسه خودم باشه. کنم خونه و مغازه رو می

 
منم مجبوری یه دخیی ساده رو برای ازدواج انتخاب کردم تا آزاد باشم، دیگه 

 مجبور نشم یه به دیگران جواب پس بدم. 
 

ه شده بود گفت:   آروین موهاشو عقب زد و رو به هیمن که با اخم به او خی 
 
بیتی من چقدر  خوره؟ نیم ه یماصال خودت بگو، من تیپم به این دخیی  -

ی تر باشه تا اگه زبونش دراز شد، کوتاهش کنم.  رسترم.خواستم از خودم پایی 
.  مگه آدم تا گ زنده است؟ باید شاد بایسر و اونطور که یم  کتی

ی
 خوای زندگ

 
 آروین دستانش را باز کرد و روی لبه ی مبل گذاشت و گفت: 

 
 آزاِد آزاد........ آزاد -
 

کرد خودش را   سایید و سیع یم شدت خشم دندانهایش را روی هم یمهیمن از 
ل کند.   کنیی

 
 نکنه پای زن دیگه ای وسِط؟؟؟ -
 

 آروین با بی خیایل خندید وگفت: 
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 و ضعف ما  -
ی

ارم. اونا باعث وابستگ ی نه بابا زن چیه؟من از هر خر زِن بی 
فت ما رو یم مردها یم ن.  شن.اونا جلوی پیرسر  گی 

 
 زنه. انگار مغزشو شست وشو دادن.  چه حرفهابی که آروین یماینا دیگه 

 
خواستم باهاش حرف بزنم که با زنگ خوردن تلفنش از کنارم رفت و منو با 

 یه دنیا شک و شبهه تنها گذاشت. 
 

 کنه؟! خدا خودش به خی  کنه.  آروین با خودش و زندگیش داره چیکار یم
 
-  ....  آشتی
 
 بله عموجان.  -
 

جان گفتنش رو دوست دارم، به غی  از آشتی کس دیگه ای  چقدر این عمو 
 حق نداشت بهم عمو بگه. 

 
گردم و هر چه زودتر زحمت رو   خواستم بهت بگم من دارم دنبال خونه یم -

 کنم.  کم یم
 

ه شد.   آشتی نگران به هیمن خی 
 
 گذره؟ آخه چرا؟ اینجا بهتون بد یم -
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 چرا نداره باید برم تا گ زحمت بدم؟ -
 
 من کاری کردم؟ -
 
، خودم معذبم. تا گ رس بار شما باشم؟ -

ً
 نه اصال

 
 کنم نرید اگه شما برید......  نیستید، به خدا که رسبار نیستید. خواهش یم -
 

 هیمن نگران به آشتی درمانده نگاه کرد. 
 
؟ بهم بگو شاید بتونم کمک کنم. آشتی نگاهش را از هیمن گرفت و  - خر آشتی

ی دوخت.   به زمی 
 
مونه. شبا زودتر میاد. خییل  از  وقتی شما اومدید آروین بیشیی خونه یم -

 خوش اخالق شده. 
 

 یاد دعوای اون شتی افتادم. به آن رفتار آروین میگفت: خوش اخالق!! 
 
کنم بمونید. آروین شما رو خییل دوست داره. تو این مدبی که  خواهش یم -

 کردم متوجه شدم که شما خییل 
ی

 براش مهم هستید. باهاش زندگ
دونم آروین منو  شاید مشکل ما هم به خاطر وجود شما حل شد. من یم

ی طوری از خونه فراری باشه نیم نیم  تونم کاری بکنم.  خواد ویل اگه همی 
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آشتی حرفش را زد و رس به زیر به سمت اتاقش رفت. سخت بود از پس زده 
 شدنش با جنس مخالف حرف زدن. 

 
نیش، برای حل کردن مشکل این زوج قبول کرد مدبی هیمن عیل رغم میل باط

 کند. ویل تا وقتی آروین در خانه نبود او هم خارج از خانه 
ی

را با آنها زندگ
ماند.دوست نداشت حرف و حدیتر برایش درست شود در اینکه آشتی  یم

 بود شگ نداشت، ویل امان از حرف مردم.  دخیی پاک و ساده ای 
 

گشت تا بتواند کار و کاسبیش را راه بیندازد و رس و  ای یمروزها به دنبال مغازه 
د از خییل وقت پیش مستقل بودن را یاد گرفته بود. پدر ومادرش   سامان بگی 
که بر اثر کهولت سن فوت کرده بودند از دار دنیا فقط یک برادر داشت که 

 داد از او کمک بخواهد.  غرورش اجازه نیم
 

خودش و مشکالتش بربیاید از این ادا اطوارهای یاد گرفته بود تنهابی از پس 
 آروین بلد نبود.کیس را نداشت که برایش بد خلقی و اخم و تخم کند. 

 
هم کم  تمام این سالها فقط خودش بود و خودش والبته کار. دراین سالها، دخیی

ماند و نه  دوروبرش نبود. اما همیشه روابطشان در حد یک دوستی ساده یم
 .  بیشیی

 
بی عجیب به روی زن های کرد داشت. دلش یمهیمن،  خواست زبی از  غی 

 
ً
ی عقیده باعث شده بود فعال شهر خودشان را کنارش داشته باشد و همی 

 ازدواج نکند. 
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آشتی لیست تمام کارهابی را که آروین به آنها حساس بود را نوشت و داخل  
 اشتباه از من بو و من بی  کشوشش گذاشت. با خود 

ً
توجه و گفت: حتما

 فراموشکارم از این به بعد باید بیشیی در انجام وظایفم دقت کنم. 
 

آشتی ابتدا رسی به کمد لباسهای آروین زد. خاطره ی آن شب هنوز از ذهنش 
پاک نشده بود.همه ی لباس ها اتو داشتند، خیالش که راحت شد به رساغ  

ی رفت.   گردگی 
 

ی یمداشت و  در اتاق آروین هر وسیله ای که بریم کرد دوباره با  زیرش را تمی 
گذاشت. طفلک چشمش ترسیده بود از این وسواس  دقت رس جای اولش یم

بی حد آروین.غذای مورد عالقه آروین را پخت و ساالد را با وسواس زیاد 
ی کرد.   تزیی 

 
خواست لباس باز و کوتایه به تن کند  به حمام رفت و دوش گرفت. دلش یم 

این کار رصف نظر کرد. آرایش مخترصی کرد و  ویل با فکر حضور عمو از 
 منتظر شوهر نامهربانش ماند و البته عموی کوچک. 

 
پروراند، رویابی که بعد از دوماه رویا پردازی هنوز از  در ذهنش رویابی را یم

 ذهنش پاک نشده بود. رویای بودن با همرسش.... 
 

دو ماه که از آروین فقط شب اول ازدواج با آشتی رابطه داشت و در این 
کرد. این کارش آشتی و غرورش را لگد  گذشت از آشتی دوری یم ازدواجشان یم

 کرد.  مال یم
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آشتی تمام اعتماد به نفسش را با این رفتار آروین از دست داده بود. همیشه 
کرد و در خیاالت خودش غوطه ور بود. دائم به دنبال  در جمع سکوت یم
این دوری کردن های شوهرش را به آن گشت تا دلیل  ایرادی در خودش یم

 ربط دهد. 
 

خواست این قضیه را با کیس در میان بگذارد، اما جراتش را  دلش یم
گفت که َمردم از من فرارشست.  گفت؟ یم کشید، چه یم نداشت.خجالت یم

د.  یم  ترسید مورد تمسخر قرار گی 
 

 پدر ومادرش آنقدر درگی  آگرین تنها خواهرش و دوقلو 
ی
هایش بودند  از طرف

که فرصتی برای او نداشتند. آشتی بار آخر که از دیر آمدن های آروین به 
ی از جانب مادرش حمایت شده بود.   مادرش گفته بود، این چنی 

 
ی درست یم - م تحمل کن با صیی همه چی  ی طورن، تو دخیی  شه همه همی 
 

 زندگیشون مشکل دارن اگه تو هم مثل آگرین برگردی خونه دیگه هیچ کس
اشون چه عیب و ایرادی دارن؟ اون از  ی دخیی رساغتون نمیاد. همه میگن ببی 
ونش کرده. اینم از کوچیِک،  دخیی بزرِگ که با دوتا بچه شوهرش از خونه بی 

 هنوز دو ماه از عروسیشون نگذشته اختالف پیدا کردن. 
 

دیگه این مردم خیی ندارن این آگرین مادر مرده چیا از دست شوهرش 
 نکشیده. 
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م بمون و تحمل   ی نیست. دخیی ی مشکل تو که در برابر مشکل خواهرت چی 
 کن، زندگیتو با صبوری بساز. 

 
 آنقدر به صحبتهای مادرش فکر کرد که دچار رسدرد شد. 

 
ی اتو کرد.   دیگر کاری نداشت، به رساغ لباسهای عموی کوچک رفت و آنها را نی 

ی یمای کاش حداقل برادری داشت، شاید از آگرین و او   شد.  حمایت بیشیی
 

وبی به 
آروین و هیمن هر دو با هم وارد خانه شدند. آشتی با خورسر

د که آروین دستش  استقبالشان رفت و خواست کیِف آروین را از دستش بگی 
 را به شدت پس زد و به سمت اتاقش رفت. 

 
 آن روز در تنش ماند و چقدر با 

ی
چشمان آشتی طوفابی شد. تمام خستگ

 ن عموی کوچک که زود حال و هوای آشتی را عوض کرد. شعور بود ای
 
-  .  آی              ی..... آشتی دستم شکست، بیا این میوه ها رو ازم بگی 
 

 آشتی به سمت هیمن رفت و کیسه های میوه را از دستش گرفت. 
 
 چرا زحمت کشیدین؟ -
 
؟دوست دارم، اصالخودم همشو یم -  خورم.  چه زحمتی
 
 رایک میاین خونه،  هر بار هم همینو میگید. هرشب با کیل خو  -
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 خب مگه دروغ میگم؟ -
 

آرام شد. آروین چرا لجباز شده بود؟ آشتی که  با لبخند محو آشتی هیمن کیم
 با او کاری نداشت؟

 
خواست با آروین  خییل خسته بودم اما چون امروز کارم راه افتاده بود، دلم یم

ی مهمونشو  ی ون و یه چی   ن کنم. و آشتی برم بی 
 

باالخره یه مغازه داخل یه پاساژ خوب پیدا کردم. با پویل که تو ترکیه دارم 
 تونم  یم
 

وع کنم با دیدن لباسهای اتو شده و منظمم لبخندی رو لبم نشست.   کارمو رسر
 

کشه برای یه لبخند آروین، اونم که  این دخیی کل روز رو تو خونه زحمت یم
ی پرس!!!  بایسر یمانگار نه انگار... یکم خوش رو   می 

 
ی شام از آشتی به خاطر لباسهام تشکر کردم.   رس می 

 
 بدون اجازه و رس خود رفتی رساغ کمِد عمو؟! باز تو فضویل کردی؟ -
 

ی بگم که خودش به حرف اومد.  ی  خواستم به دفاع از آشتی چی 
 
 عمو شما از اینکه من بی اجازه به کمدتون دست زدم، ناراحتید؟ -
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 خییل خوشحال شدم، واقعا اتو الزم بودن. نه اتفاق -
ً
 ا

 
 آشتی بعد از شنیدن جواب من به صورت آروین زل زد و خونرسد گفت: 

 
ی من و  لطفا تو مسائیل که بهت مربوط نیم - شه دخالت نکن. این مسئله بی 

آوردم. آشتی و این همه  عمِو.به تو ربیط نداره. از تعجب داشتم شاخ در یم
 جسارت؟!!!! 

 
دونست خر بگه؟ آشتی زیر  که قیافه اش دیدبی بود، از عصبانیت نیم  آروین

 لب طوری که آروین بشنوه، گفت: 
 
ی پیدا نکردی گی  بدی، حاال اینو بهونه کردی؟ - ی  چی 
 

ی  ی ون یه چی  برای اینکه بحثشون ادامه دار نشه پیشنهاد دادم بریم بی 
حرف زدم تا یه وقت بخوریم. در مورد پیدا کردن مغازه و مکانش تا تونستم 

این دوتا دعواشون نشه. اینطور که معلوم بود آشتی امشب شمشی  رو از رو 
 بسته بود. 

 
ی واکنیسر از اون بعید  ی همچی  آشتی همیشه آروم ساکت بوده، به خاطر همی 

رو  هاش طاقت هر آدیم  بود، البته حق داره آروین واقعا با این رفتارش و گفته
 کنه.  طاق یم

 
ون خوش بگذرونیم. اخم هات -  ون رو باز کنید لطفا. مثال اومدیم بی 
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 ی اخماشو باز کرد و گفت:  با این حرفم آشتی گره
 
ست، منم که دیگه اخم ندارم. خب  کدوم اخم عمو؟آروین یکم خسته  -

ی هست؟ درباره  ی مغازه تون بگید، چند میی
 

مورد مغازه و آشتی خوب بلد بود بحث رو عوض کنه. این قدر مشتاقانه در 
جنسهابی که قراره بفروشم حرف زد که منم به وجد آورد ویل آروین همچنان 

 رفت.  عصتی با گوشیش ور یم
 
 پیس پیس...... پیس پیس...  -
 

ه شدم و با تکون دادن رسم ازش  نگاهمو از ظرف بستنیم گرفتم و به آشتی خی 
 پرسیدم قضیه چیه؟! 

 
ی بغلیش اشاره کرد   و گفت: آشتی با رس به می 

 
خته!!!  -

َ
 تو ن

 
ِ هول شد و رسشوبرگردوند. 

ی کناریمون نگاه کردم، دخیی  می 
 وقتی به دخیی

 
 میخوای واست جورش کنم؟ -
 
؟؟ -  خر
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نگوکه اهلش نیستی که اصال بهت نمیخوره؟ شاید خودت یگ از اون  -
 خوشگالی اون ور آبی رو داری؟

 
 کرد.  لتی نیمآروین همچنان رسگرم گوشیش بود و تو بحث ما دخا

 
خواست َجو رو شاد کنه تا من  متوجه این تغیی  ناگهابی آشتی شدم، یم

ناراحت نشم. معلوِم روحیه ی شادی داره و کنار آروین اینطوری ساکت و 
ی شده.   غمگی 

 
نه کیس رو ندارم. اخالقم با اونوری ها سازگار نبود. اینجام که تازه رسیدم  -

 وقت نداشتم تا حاال... 
 
 نشون بده تا پس نیفتاده.  پس به این خانم یه گوشه چشیمخب  -
 

 برای آشنابی بیشیی کیم
باهاش قدم زدم. دخیی خوشگیل بود  به ارصار آشتی

فهمیدم خر میگه! مدام  زد. اصال نیم ویل خییل لوس حرف یم
 گفت:عسی         سم....  یم
 

 اومده؟!! معلوم نیست این مدت که نبودم خر به رس ادبیات مون 
 

بعد از اینکه شمارشو گرفتم و به دروغ گفتم منتظر تماسم باشه به سمت 
 آروین و آشتی رفتم. 

 
 خر شد؟ دوست شدین؟ -



 
 

Page | 32 
 

 @majic_channell  

 

 

 فهمیدم!  نه بابا، اصال زبونشو نیم -
 
 منظورت چیه؟ -
 

 بعد از تعریف کردن ماجرا آشتی کیل بهم خندید و گفت: 
 
ها از این کلمات استفاده - .لوس شدن دیگه.  یم االن اکیر دخیی ی  کیی

یم شب خوبی بود.   اگه قیافه ی عبوس آروین رو فاکتور بگی 
 

 با آروین مشغول حرف زدن بودم که آشتی خوشحال به سمتمون اومد. 
 
 وای آروین میدوبی خر شده؟!  -
 

 آروین بی حوصله جواب داد: 
 
 از کجا باید بدونم؟ تو فضویل و از همه خر خیی داری.  -
 

 آشتی از تب وتاب اولیه افتاد و با ناراحتی گفت: با این حرفش 
 
عرویس دخیی خالم این پنج شنبه است. خاله ام وقتی فهمید عمو هم  -

م برای عرویس توی  اینجاست ایشون رو هم دعوت کرد. وای من که یم می 
 روستا. 

 
 بی خود دلتو خوش نکن.من حوصله ی عرویس ندارم.  -
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نظرش را عوض کند که با عصبانیت آروین  کرد تا  آشتی به آروین التماس یم
 رو به رو شد. 

 
 خواد بری آژانس بگی  برو.  گفتم نه، دیگه هم حرفشو نزن. خییل دلت یم  -
 
 آروین پوزخندی زد و در ادامه گفت:  
 
هه عرویس، یه رسی کارهای مسخره  و رقص شده واسه ی شما زن ها  -

 رسگریم. 
 

 ایه به هیمن کرد و گفت: با بلند شدن آروین، آشتی ناراحت نگ
 
کت یم - کنه، نه عزا. اصال معلوم نیست به خر عالقه  نه تو مراسم شادی رسر

 داره؟
 

 آشتی انگار که فکری به ذهنش رسیده باشد خوشحال به هیمن نگاه کرد. 
 
 تونید راضیش کنید؟ میگم عمو.... شما نیم -
 

 بشه.  کنم، فکر کنم باید یکم کتک بخوره تا آدم سیع خودمو یم
 

ی انداخت.   آشتی لبخند محزوبی زد و رسش رو پایی 
 
ی شک نداری؟ به نظرت آروین چرا اینطوری شده؟ - ی ........ تو به چی   آشتی
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 آشتی رسبلند کرد و به اتاق آروین زل زد. 
 
 رسه.  دونم عمو، خر بگم؟ عقلم به جابی نیم نیم -
 
ی  باشه حاال نیم - . فکر نکنم چی  باشه، فقط   مهیمخواد خودتو ناراحت کتی

 انگار خویسر زده زیر دلش. 
 

امروز روز عرویس بود و من هر کاری کردم نتونستم آروین رو راضی کنم به 
 کنم بلکه راضی بشه.  عرویس بیاد و االن هم دارم آخرین تالشمو یم

 
 نه؟ حداقل یه دلیل قانع کننده بیار.  -

ی
 ِد...آخه مرد حسابی واسه ی خر میگ

ی به این دلیل میخوای  - ! خوشم نمیاد نزدیکش باشم. رفیی ِ
باشه. دلیلش آشتی

، من اصال تحمل رفتارهاشو ندارم.   سفر یعتی نزدیگ بیشیی با آشتی
 

 هیمن کالفه دستی به صورتش کشید و گفت: 
 
فهمم.... مگه اون زنت نیست؟! چرا از بودن در کنار زنت فراری  نیم -

؟! نیم  با این کارات خدابی نکرد هستی
ی

کنه  ه ازت دل رسد میشه و ولت یمگ
ه.   می 
 
،  بره به درک....اصال من از زنها بدم میاد.اونها ما مردها رو ضعیف یم - ی کیی

فت کنیم، اونا ما رو به خودشون وابسته یم اونها نیم .  زارن ما پیرسر ی  کیی
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آروین درست حرف بزن ببینم دردت چیه؟! گ این حرفهای مسخره و  -
 رده؟! تو قبل از اینکه من برم این طوری نبودی؟! رو تومغزت ک بیخود 

 
ی.  ولم کن، دست از رسم بردار. دلم نیم - خواد آرمانهامو به تمسخر بگی 

.من با اون جابی نیم ِ
ی خواد خودش  رم اون اگه خییل دلش یم حرف من همی 

 تنهابی با آژانس بره. 
 
 بذارم آشتی با آژانس بره.االن با آ -

ً
ی رو باشه نیا  ویل عمرا ژانس بره، برگشیی

برم و  خواد چیکار کنه؟ تو روستا که آژانس نیست. سوییچ رو بده خودم یم یم
 میارمش. 

 
 هر طوری راحتی اینم سوییچ.  -
 

گرفت، با تأسف رسی تکان داد  هیمن در حایل که سوییچ را از دست آروین یم
 و از اتاق خارج شد. 

 
ی انداختم،   آشتی رو آماده دیدم که با نگرابی به من زل زده بود. رسمو که پایی 

 گفت: 
 
 راضی نشد؟ نه؟ -
 
منده ام. معلوم نیست چشه؟!  -  من واقعا رسر
 
ی ندارید؟ تالشتون رو کردید.  - منده باشید؟ شما که تقصی   شما چرا رسر
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 آشتی مأیوسانه به سمت اتاقش رفت تا لباسش را عوض کند. 
 
؟ مگه نیم  -  خواستی بری عرویس؟ کجا آشتی
 
 چرا ویل آروین که...........  -
 
من که نمردم خودم در خدمت عروس برادرم هستم. خدا رو چه دیدی،  -

 شاید منم نیمه ی گمشده ام رو پیدا کردم. 
 
 ویل................ خییل ممنون.  -
 

 مکث کرد و گفت:  آشتی کیم
 
ی براش نپختم، گرسنه یم - ی  مونه.  ویل آخه شام نداره.چی 
 

 مهربونیش برای آروین دلم سوخت. از این همه 
 
 خواست بیاد عرویس.  اون دیگه مشکل خودِش. یم -
 

همراه آشتی به سمت روستابی که خییل هم از شهر سنندج دور نبود، راه 
ی رو نگه داشتم تا از آبشار رس گردنه  افتادیم.وقتی به رس گردنه رسیدم، ماشی 

ی پیاده شد. آب بخورم و یه هوابی عوض کنم. آشتی هم همراه م  ن از ماشی 
 

 طور که محو تماشای زیبابی شهر سنندج بودیم، آشتی گفت: 
ی  همی 
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ایط  -  آروین برم ویل متأسفانه رسر
ی

ای کاش موقعیتش رو داشتم تا از زندگ
.  خانواده ام اصال مناسب نیست و بازگشت منو نیم ی تونن به راحتی قبول کیی

 دونید چیه؟ بدتر از اون یم
 

 ی چیه تکون دادم. رسمو به نشانه 
 
من آروین رو دوست دارم. نمیگم خییل زیاد نه، عاشقشم نیستم ویل من به  -

 مِن با اینکه اون همیشه منو نادیده 
ی

ی مرد زندگ آروین وابسته شدم واون اولی 
ه  یم م کنه اما من بازم دوستش دارم.  و سیع یم گی   کنه تحقی 
 

هوای عرویس، ماجرای آروین از خوشبختانه با رسیدنمون به روستا و حال و 
 رِسهردوتامون پرید. 

 
، من گوشه ای ایستادم و   شدنم توسط آشتی

ی
یس و معرف بعد از احوالیر

مشغول تماشای رقص زیبای کردی شدم. آشتی هم برای عوض کردن لباسش 
 وارد خونه شد. 

 
 این فرهنگ مردِم من.پایکوبی و شادی و دست در دست هم رقصیدن. 

ون  امد و به سمت خانواده اش رفت. پدر و   آشتی با لباس کردی از خانه بی 
 مادر و خواهرش را بوسید و خواهر زاده هایش را محکم در آغوش کشید. 

 
 اش ابهت دیگری پیدا کرده 

ی
آشتی در لباس کردی با آن وقار و متانت همیشگ

 بود. 
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ل کنم.کتمو در آوردم و به سمت آشتی رفتم دیگه نیم . بعد تونم خودم روکنیی

یس با خانواده اش به آشتی گفتم:  از   احوالیر
 
ی؟ خوام برم برقصم.یه چند لحظه کت منو یم یم -  گی 
 
 خوای برقیص؟! مگه یادت مونده، بعد این همه مدت؟!  شما؟! یم -
 
. رقص کردی محاِل از یادم بره.  حاال خودت یم -  بیتی
 

ونه اش نگه آشتی کت رو از دستم گرفت و با دو دستش محکم نزدیک چ
 داشت و با هیجان به من نگاه کرد. 

 
)به کیس که اول صف رقصنده ها ایستاده و دستمال  اول رفتم کنار رس چوبی

گویند( تا با جمع هماهنگ شم بعد با تندتر شدن آهنگ  دهدیم را تکان یم
 دستمال رو گرفتم و رقصیدم. 

 
ی یم دستمال رو تکون یم شنیدن ساز و دهل به کوبیدم با  دادم و پاهامو به زمی 

 وجد اومدم و یگ از اون رقصهای مخصوِص خودم رو به نمایش گذاشتم. 
 

کردم  اما میون همه ی نگاه ها، نگاه پر  رو روی خودم حس یم توجه خییل ها 
شد. یعتی اینقدر تعجب داشت کردی  از تعجب آشتی باعث خنده ام یم

 رقصیدن من؟! 
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م. آشتی با بعد از تموم شدن رقص به سمت آشتی   رفتم تا کتمو ازش بگی 
 هیجان کت رو به دستم داد و گفت: 

 
 خییل عایل بودید. وای چه خوب که یادتون نرفته!  -
 
 شه آدم رقص کردی رو یادش بره؟ مگه یم -
 
 آره خب. اما آخه آروین رقص کردی بلد نیست.  -
 
 رقصیدیم.  چرا بلده. ما قبلنا با هم توی عروسیها یم -
 
 واقعا؟! پس چرا توی عروسیمون بهم گفت بلد نیست و باهام نرقصید.  -
 

هر دو سکوت کردند. آشتی جواب سوألش را خودش فهمید... چون آروین 
 خواسته با او برقصد.  نیم
 

 هیمن روی یگ از صندلیها نشست ومشغول تماشای رقص کردی شد. 
 

ان جوان یم ه شده انداخت که با ش گاهگداری هم نگایه به دخیی وق به او خی 
 بودند. شاید قسمت او هم در این جمع بود!!! 

 
آشتی را دید که به دسته ی رقص پیوسته و دست خواهرش را گرفته. در این 

ی متوجه پرس جوابی شد که به سمت آشتی یم یش بیتی کرد که رفت. پ حی 
د و همراه او برقصد. شاید پرس یگ از خا خواهد شاید یم له دست آشتی را بگی 
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تش به  ها یا دابی های آشتی باشد... ویل با دیدن رنگ پریده ی آشتی غی 
 جوش آمد و خودش را به آشتی رساند. 

 
در چشمان پرس جوان با خشم زل زد و کنار آشتی ایستاد و دستانش را محکم   

 گرفت. پرس با دیدن هیمن راهش را کج کرد و رفت. 
 
؟! چرا وقتی دیدیش هول   -  کردی؟! اون گ بود آشتی
 
 عمو خدا شما رو رسوند... خجالت هم نیم کشه!  -
 
 نگفتی گ بود؟؟ -
 
یف داشت ویل من  - پرس خالمه قبال خواستگارم بود. خییل هم سمج ترسر

 خواست با من برقصه که خر بشه؟!  فهمم االن یم ردش کردم. نیم
 

است کردن هیمن همرس آشتی  این پایان ماجرا نبود. چند نفری هم که فکر یم
ی انداخت و  به هر دوی آنها شاباش یم دادن. آشتی خجالت زده رسش را پایی 
 به سمت صندیل ها رفت. 

 
ا گفت که چرا در این سفر همرسش را  هیمن در دل بار دیگر به آروین نارسی

 تنها گذاشته تا این مسائل پیش آید. 
 

د، حتی عرویس دیگربه کام آشتی زهر شده بود، نبود آروین دوباره به چشم آم
 با وجود عموی کوچک. 
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هر چند هیمن سیع کرده بود که نبود آروین، آشتی را اذیت نکند ویل باالخره 
 به چشم آمد. نبود شوهری که هیچ وقت شوهر نبود. 

 
آخر شب که برگشتند آشتی از هیمن تشکر کرد و به سمت اتاقش رفت. 

ی نگاه کرد.  ی آشتی غمگی   هیمن عصبابی به رفیی
 

با آروین صحبت کرد ویل باز هم نتیجه ای نداشت.آروین هیمن دوباره 
آشتی عالقه ای ندارد ویل حارصی نیست برای طالق هم پیشقدم  گفت به یم

 شود. 
 

هیمن که دید دیگر از دست او کاری ساخته نیست، تصمیم گرفت دیگر در  
کار آن دو دخالت نکند و زودتر از آن خانه برود. ماندنش در آن خانه دیگر 

 الح نبود. به ص
 

صبح زود به همراه آروین از خانه خارج شد ویل فراموش کرده بود یه رسی از 
 مدارک را بردارد. کلید را از آروین گرفت تا مدارک را بیاورد. 

 
 پذیرابی برداشت و به سمت در 

ی آرام وارد خانه شد، مدارک را از روی می 
بود به سمت اتاق ورودی قدم برداشت که صدابی شنید. صدا از اتاق آروین 

 دید!!  رفت و از الی در دید هر آنچه را که نباید یم
 

 گفت:  کرد و ناله کنان یم کشید، گریه یم آشتی در حایل که لباس آروین را بو یم
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دم ویل تو حتی بهم نگاه  آروین...آروین بی رحم، دارم برای بوی تنت جون یم -
. من باید رساغ کمد لباسهات بیام ت هم نیم  ا بوی تو رو حس کنم؟ کتی

 
 آشتی گریه کنان روی تخت آروین خوابید و بالشتش را در آغوشش کشید. 

 
تا گ باید به جای خودت بالشتت رو بغل کنم؟ تا گ باید بی محیل های تو  -

 رو تحمل کنم؟
 

آورد و از هیمن ایستاده  زد و تمام غم و غصه هایش را به زبان یم آشتی هق یم
شت. هیمن پشت در خشکش زده بود با دستش محکم پشت در خیی ندا

 چهارچوب در را گرفت. 
 

لب زیرینش را گاز گرفت و چشمانش را آرام بست و قطره ای اشک روی گونه 
کرد را باور   توانست این حجم از عالقه را که در قلبش حس یم اش چکید. نیم

حایل کند! دلش لرزید..... عرق رسدی روی پیشابی اش نشست. این چه 
 بود؟! 

 
 

 نه نباید..... 
نباید هیچ حیس بوجود بیاد. من نباید به عروس برادرم طور دیگه ای نگاه  

ت نیستم. من ناموس دزد نیستم. من نام      رد نیستم.   کنم. من بی غی 
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هیمن با پاهابی لرزان از خانه خارج شد و حتی یک لحظه هم تصویرحاِل 
ی بود  رفت. مدام با  از جلوی چشمش کنار نیم آشتی که پر از نیاز و خواسیی

 کرد:  خود تکرار یم
 
من هیچ حیس ندارم، من فقط یک لحظه دلم خواست یگ مثل آشتی منو  -

 
ی
ی دیگه ای نیست.اتفاف ی حسه. چی  اون طور بخواد و بی قرارم باشه. آره همی 

 نیفتاده. من به زن برادر زاده ام نظر ندارم!!! 
 

قبوالند که هیچ  کرد و مدام به خود یم تکرار یم هیمن این حرفها را با خود 
 نیفتاده و به خودش هشدار یم

ی
داد که مراقب باش ویل اتفاق افتاده  اتفاف

توانست حتی  بود!! هیمن با دیدن بی قراری آشتی دلش لرزیده بود و حاال نیم
 یک بار دیگر با او رو به رو شود. 

 
د و حاال که از احتیاج آشتی به خواست مرتکب گنایه شود. او یک مرد بو  نیم

 اشت مرتکب خطابی شود و او این رامحبت خیی داشت امکان د
 هانه های مختلف به خانه نرفت ویلخواست..... چند روزی را به ب نیم

 ارصارهای بیش از حد آروین او را به کاری واداشت. 
 

آنقدر از دیدن دوباره ی آشتی واهمه داشت که رسی    ع خود را آماده ی 
ی به ترکیه کرد. باید مدبی را دور از آشتی و آروین یم گذراند تا برخود و  برگشیی

 احساسش مسلط شود. 
 

روی صندیل انتظار نشسته بود تا ساعت پروازش را اعالم کنند. نفسش را 
ِ یه مدت از اینجا دور باشم. 

م. بهیی ون داد. خدا رو شکر که دارم می  عمیق بی 
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 عوض بشه، من ناموس رسم میشه ویل بازم از خواد نگاهم به آشتی  دلم نیم
 ترسم.  خودم و شیطابی که منتظر یه فرصته، یم

 
 خواستی بری؟؟ بی معرفت، بی خداحافیطی یم -
 

 هیمن متعجب به آروین و با ترس به آشتی که پشت رسش بود نگاه کرد. 
 
 تو! تو از کجا فهمیدی؟ -
 
وان دوست هر دوی ماست از زیر  - زبون اون حرف کشیدم. یادت رفته سی 

 ذاشتم بدون خداحافیطی بری؟؟ من یم مگه 
 
؟؟ - ی ی رفتی   !!  عمو بهتون خییل بد گذشت که اینطوری گذاشتی 
 
 رسه.  من برم جواب تلفنمو بدم، اینجا صدا به صدا نیم -
 

هیمن سیع کرد به خود بقبوالند که حس ایجاد شده در او فقط ترحم است 
رسش را بلند کرد اما نتوانست به چشمهای  جرأت به خرج داد و  پس کیم

 آشتی نگاه کند پس به گوشه ی شالش زل زد و گفت: 
 
اینطور نیست، کار داشتم اگه هر چه زودتر نرم برای اموالم مشکل درست  -

 میشه. 
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کنم شما یه طوریتون شده. حالتون خوبه؟ خدای نکرده  ویل من احساس یم -
؟ ی  ناخوش که نیستی 

 
 به چشمهای نگران آشتی نگاه کرد و با خود گفت: هیمن باالخره 

 
، خواهش یم  کنم. من جنبه ی محبت های تو رو ندارم.  نکن آشتی

 
 کنم بگید خر شده؟ کنم عمو؟خواهش یم چرا از نگاهتون ناراحتی روحس یم -
 
ی نیست، من فقط نگران آینده ی توأم با آروین یم - ی خوای  آشتی باور کن چی 

؟  چیکار کتی
 

 نگفته بود. واقعا نگران آینده ی آنها بود. دروغ 
 
 دونم...  نیم -
 
 ادامه میدم. کار دیگه ای از دستم برنمیاد.  -

ی
 به زندگ

 
 با آمدن آروین بحث آن دو پایان یافت. 

 
ی مادرشش جا گذاشت. رفت تا نگاهش هرز  هیمن رفت اما قلبش را در رسزمی 

د. رفت تا پیش خودش، نرود، رفت تا انگ بی نامویس بر پیشابی اش نخور 
 وجدانش و خدایش محکوم نشود. 
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ی عموی کوچک خییل تنها شدم. دیگه آروین رو نیم - بینم. شبها  بعد از رفیی
 خییل دیر میاد. االن دوباره شده خوِد خوِد واقعیش.... 

 
گردد  دانست آروین آخر شب به خانه بریم آشتی شام درست کرد با اینکه یم

 خورد.  و غذا نیم
 
ی  ه شد.  می   شام را چید و به ساعت خی 
 
 دونستم امشبم نمیاد. خودم تنهابی باید شام بخورم.    یم
 

آشتی به تعداد ظرفهای چیده شده نگاه کرد و آیه کشید. حواسش نبود که 
دیگر عموی کوچک هم نیست. برای او هم ظرف گذاشته بود. طبق عادتش  

رسسفره گذ ی  اشت. که دوغ هم بایدرسسفره باشد وآن رانی 
 

امشب به جای آروین، جای عمو خییل خایل بود چون فقط هیمن با آشتی  
کرد. چابی هایش را که با هل، میخک و  کرد از غذایش تعریف یم صحبت یم

ی دم یم کرد را دوست داشت. مدام از آشتی از راز خوش عطری  چابی  دارچی 
 داشت.  و مدام آروین را به حرف زدن وایم پرسید یم
 

ده بود. ذهن آشتی تمام مدت در گی  آروین و عاقبت رابطه شان آخر شب ش
ی خورد.   بود. بی حوصله از روی مبل بلند شد تا به اتاقش برود. چشمش به می 

 
 برای عمو هم چابی ریخته بود و میوه گذاشته بود. 
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خوابید ویل هنوز به تنهابی عادت نداشت و  با اینکه خییل وقت بود که تنها یم
ی برایش واجب تر  ی تن شوهرش را طلب یمآغوشش گرما ی کرد که از هر چی 
 و حالل تر بود. 

 
ی هیمن آشتی بیشیی دلش یم دانست   خواست به آروین نزدیک شود. یم با رفیی

 که حتما آروین در اتاق خوابیده است اما باز هم دلش بی تاب شوهرش بود. 
 

به همرسش نگاه   آشتی به اتاق آروین رفت و باالی رسش ایستاد با بی قراری
 کرد. 
 

   دلم برات تنگ شده آروینم...... 
 

ی موهای آروین کشید که  آشتی بوسه ای آرام بر گونه ی آروین زد، دستی بی 
 باعث بیدار شدن آروین شد. 

 
   تو اینجا خر میخوای؟

 
ه شد و زمزمه کرد:   آشتی ملتمسانه به آروین خی 

 
 خوام.    شوهرمو یم

 
 اون روی سگ منو باال نیاوردی.    برو گمشو تو اتاقت تا 
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آروین از جایش بلند شد و دست آشتی را گرفت و او را به سمت در اتاق برد 
 اما آشتی محکم دستش را گرفت و بر روی قلب خود گذاشت و گفت: 

 
 برای خر از من که زنتم دوری یم

ی
م تا نگ م! نمی  م.    نمی  ؟ به خدا نمی   کتی

 
. موهایش را از روی پیشابی عقب زد، نگاه تحقی  آروین دستاِن خود را رها کرد 

ی به رس تا پای آشتی انداخت و گفت:  ی  آمی 
 

؟ ی اصال در حد و اندازه ی من هستی    برو تو آینه به خودت یه نگاه بنداز. ببی 
 

   مگه از اول کور بودی که ندیدی؟ االن یادت افتاده؟ االن که من زنت شدم؟
 بینم که زبون در آوردی؟!    یم
 

سم عیب و ایراد من چیه؟ که با من این طور رفتار    یعتی حق ندارم بیر
  یم

ً
؟ اصال  واسه ی خر منو واسه ی ازدواج انتخاب کردی؟ کتی

 
.بهت میگم پس خوب گوش کن. بعدشم اگه نتونستی    آره حق داری بدوبی

، ِهری.   حرفهامو قبول کتی
 

 برود. گفت که  قلب آشتی به درد آمد. چه راحت به او یم
 

خواستم نه با تو نه با کس دیگه ای ازدواج کنم. من حتی به    من از اول نیم
کردم با ارصارهای بیش از حد پدر و مادرم و اینکه دوست  ازدواج فکر هم نیم
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داشتم یه خونه ی مستقل داشته باشم و راحت باشم، راضی شدم به 
 کرد، بیام.  عریف یمخواستگاری تو که مامان همیشه از وقار و ساکت بودنت ت

کردم شاید ازت خوشم بیاد ویل وقتی ازدواج کردیم فهمیدم من و تو به  فکر یم
 خوریم.  درد هم نیم

 
 به او گفته بود که او را نیم

ً
خواهد و  آشتی در شوک حرفهای آروین بود. علنا

 برای او مناسب نیست!! 
 

 به زور رس پا ماند تا حرفهایش را بزند. 
 

تو بهم یاد بده خوب باشم. هر طوری که تو بخوای رفتار   اگه من بدم 
کنم.حتی ظاهرم، تیپم، حرف زدنم همه رو تغیی  میدم تا اوبی که تو  یم
 خوای بشم.  یم
 

   بحث این حرفها نیست، من به تو هیچ عالقه یا حیس ندارم. 
 

   پس برای آخرین بار به خواسته ام گوش بده. 
 

  خوشحال میشم.   اگه بری و راحتم بذاری خییل
 

   امشب رو با من باش. دیگه ازت خواسته ای ندارم. 
 

ه شد و آروین چه یم دانست از دل پر نیاز آشتی  آروین متعجب به آشتی خی 
 و غرور شکسته ی او. 
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تش را در آورد. در  آشتی خودش پیش قدم شد به سمت آروین رفت و تیرسر
ی انجام این کار بغض داشت خفه اش یم برای آخرین بار تالشش  کرد ویل حی 

 کرد.  گذاشت و همرسش را به خودش نزدیک یم را کرد. باید خجالت را کنار یم
 

برخالف تصور آشتی آروین از رختخواب بلند شد و به سمت در رفت. در را 
 فهماند که دیگر جابی در این اتاق ندارد. 

 باز کرد و به آشتی
 

گه دور و بر من نگرد. خانم   به آخرین خواسته ات هم که رسیدی، لطفا دی
 شه.  اعتماد به نفس!! فکر کرده باهام بخوابه نظرم در موردش عوض یم

 
آشتی تحقی  شده به سمت اتاقش رفت. دیگر کاری از دستش برای نجات این 

 بر نیم
ی

آمد تا صبح به فکر لحظات هم آغوشیش با آروین بود و البته  زندگ
 کرد؟!  اینقدر متضاد رفتار یم دانست چرا شوهرش حرفهای آروین. نیم

 
 صبح به خانه ی پدرش رفت تا آنها را از مشکلش باخیی کند. دیگر تحمل این 

 را نداشت. 
ی

 زندگ
 

ی پدر و مادر و خواهرش به سمت دوقلوها رفت و   بعد از در آغوش گرفیی
 با آنها بازی کرد.  کیم
 

 از آگرین احوال شوهرش را پرسید: 
 

ی تو رفتارش بده   من چه میدونم! من که  باهاش قهرم ویل اگه قرار بود تغیی 
 خواست بذاره برگردم.  میومد دنبالم و از بابا یم



 

 
 

Page | 51  
 

 آتشی رمان 
 

؟ برای باباشون    غصه نخور ایشاال همه خر درست میشه. دو قلوها خر
 نیم

ی
؟ دلتنگ ی  کیی

 
 . ی    مگه میشه؟! کچلم کردن از بس رساِغ باباشونو گرفیی

 
ی در خانه شان به صدا  در آمد. شوهر آگرین به همراه برادرانش در این حی 

بودند.آمده بودند وساطت کنند و آگرین را برگردانند اما آنقدر درشت گفتند 
ی قبول نکرد و آگرین را در خانه نگه  و آگرین را مقرص دانستند که پدر نی 

بارید. واقعا برای برگرداندن آگرین  داشت از نگاه شوهر آگرین پشیمابی یم
 اال با حرفهای نا بجای برادرانش به بن بست خورده بود. آمده بود و ح

 
خواست بگذارد که برگردد، تا بیشیی از این رسبار  کرد و از پدر یم آگرین گریه یم

 آنها نباشد. 
 

 خوبی 
ی

.تو تاج رسیم. خدا رو شکر که آشتی زندگ   نه عزیزکم، تو دردرس نسیتی
م از پس تو و نوه های گلم تون داره، خیالم از بابت اون راحِت. یعتی نیم

 بربیام؟
 

خواست  آشتی با این حرف پدرش از مطرح کردن مشکلش پشیمان شد. نیم
 دردی به دردهایشان اضافه کند. 

 
آشتی تا نزدیگ غروب در خانه ی پدرش ماند و با دوقلو ها بازی کرد با 

 شود.  خواهرش حرف زد و به او امیدواری داد که همه خر درست یم
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شم. شبا اینقدر دیر میاد  بعد از اون قضیه دیگه با آروین رو به رو نیم تقریبا 
کنم دیگه  فهمم. اینقدر تحقی  شدم که احساس یم خونه که من خوابم و نیم

 هستم. 
ی

 غروری برام نمونده. حالم خراِب، بی تفاوت مشغول گذران زندگ
 

کنم. یعتی اینکه که  بعیصی وقتا که قراِر خانواده آروین رو ببینم، نقش بازی یم
مشکیل نیست.چون آروین هشدار داده که اگه خانواده اش بفهمن بیچاره ام 

 کنه.  یم
 

 گرفتم،  این روزها خییل ِکسلم و خواب آلود، مدام یم
ی

خوابم. فکر کنم افرسدگ
 باید یه رسبرم پیش یه مشاوره. 

 
: خوب عزیزم مشکلت چیه؟  دکیی

 
ش صحبت کرد. آشتی درمورد مشکلش با آروین و بی   اخی 

ی
 حوصلگ

 
: من باید با همرستون صحبت کنم.   دکیی

 
   اون!!! اصال فکرشم نکنید، امکان نداره بیاد. 

 
ب آخه باید بدونیم دلیل این رفتاراش چیه؟

ُ
   خ
 

   میگه دوسم نداره، دلیل دیگه ای نمیاره. 
 

   خب پس.... ویل اگه میومد بهیی بود. 
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 میشه برای این بی 
 هام یه دارو تجویز کنید. خییل ِکِسل و   راستی

ی
حوصلگ

 خواب آلودم. خودم از این همه بی حایل خودم خسته شدم. 
 

   رسگیجه هم داری؟
 

؟ ِ
   بله.رسگیجه هم داشتم، یعتی کم خوبی

 
 !    شاید. شاید هم حامله بایسر

 
 آشتی با وحشت به صورت دکیی نگاه کرد. 

 
 منو میکشه.   نه این غی  ممکِن، آروین اگه بفهمه 

 
   آروم باش اول از همه برو یه آزمایش بده تا خیالمون راحت بشه. 

 
این دکیی هم عجب دل خجسته ای داشت. یک ساعِت دارم از خصوصیات 

 آروین حرف یم
ی
س آروم باش!!!!!!  زنم و او خییل آرام یم اخالف  گفت: نیی

 
 

ه برگه را محکم آشتی با برگه ی آزمایش به دست وارد خانه شد. تمام طول را
کرد. حاصل رابطه ای که با التماس با  در دست گرفته بود و به آن نگاه یم

ی درون شکمش بود!!!   آروین داشت جنی 
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آشتی از شدت ترس و اضطراب رنگ به رو نداشت و مدام در خانه قدم 
 زد. چند باری با آروین تماس گرفت اما آروین تماسش را رد میکرد.  یم
 

ون و برگه به دست منتظر ماند از طرف آروین تا آخر شب با  همان لباس بی 
ون منتظر آمدنش  ی با لباس بی  منتظر هر عکس العمیل بود به خاطر همی 

ون کند.   بود. بعید نبود او را از خانه بی 
 

باالخره آروین ساعت دو صبح به خانه آمد با دیدن آشتی با آن رس و وضع 
ی نگفت و به سمت  ی  اتاقش رفت. تعجب کرد اما چی 

 
   صیی کن. 

 
 آروین بی حوصله گفت: 

 
   چیه باز؟

 
آشتی به سمت آروین رفت و برگه را به دستش داد و بعد خودش عقب رفت 

 و پشت مبلها پناه گرفت. 
 

 آروین مشغول باز کردن برگه ی آزمایش بود و با تمسخر گفت: 
 

   نقشه جدیدِت؟ آره؟
 

 با چشمهای خسته و بی حال به آروی
 نیم ن نگاه یمآشتی

ی
 زد.  کرد و حرف
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شد. کاغذ آزمایش را پاره کرد و به  صورت آروین هر لحظه بر افروخته تر یم
 سمت آشتی دوید. 

 
   این چیه؟!بگو دروِغ.اینم نقشه ی جدیدته؟ واسه ی پایبند کردن من آره؟

 
آروین چند بار دور مبل به دنبال آشتی دوید و وقتی دید دستش به آشتی 

 رس جایش ایستاد.  رسد، نیم
 
نقشه کشیدی که از من باردار بیسر تا منو پایبند خودت و بچه کتی ویل کور  -

 خوره.  خوندی.دیگه حالم از تو و این خونه بهم یم
 

آروین به سمت اتاقش رفت و چند دقیقه بعد کوله به دست از اتاقش خارج 
 شد. 
 

 تو بمون من 
ً
ی؟آروین تو رو خدا، اصال م.   آروین کجا می   می 

 
آشتی به سمت آروین دوید. دیگر از کتک خوردن هم ابابی نداشت اما آروین 

 دستش را پس زد و او را به عقب هل داد. 
 

ها و اهدافم  خوام یک عمر اسی  تو و بچه بشم.من باید به آرمان   من نیم
 برسم و تو...... 

 
 آروین انگشت اشاره اش را به سمت آشتی گرفت و ادامه داد. 
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تو همیشه یه مانع بزرگ بودی.حاال با اون بچه ی تو شکمت شدین دو تا   و 
 مانع! 

 
. فقط نرو آخه من به خانواده ات خر بگم؟

ی
   باشه آروین، باشه هر خر تو بگ

   رفتتی باید بره. من از اولم موندبی نبودم. 
 

ی شوهرش را   آروین در را محکم بهم کوبید و رفت. آشتی به دیوار تکیه داد رفیی
 نظاره گربود. 

 
آمدنش نا امید شد به  آشتی یک روز منتظر آمدن شوهرش ماند. وقتی از 

اطالع داد که آروین نا پدید شده. حاال همه ی خانواده در  هایشان  خانواده 
 خانه شان بودند. 

 
 شادیه: پرسمو چیکار کردی که از دستت خونه و زندگیشو ول کرده و رفته؟

 
 ِ
ی

 افتاده!! محمد: پرس من مرد زندگ
ی
 ، آدم بی مسئولیتی نیست. حتما اتفاف

 
آشتی سکوت کرد تا همه اظهار نظر کنند و بعد آب پایک را روی دستشان 

 بریزد. 
 

: نکنه پای کیس وسِط؟ چه آبرو ریزی راه انداختی که داداشم تارک دنیا  ی آرتی 
 شده؟ حتی جواب ما رو هم نمیده؟
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ی بگو؟ از خودت دفاع  زبی زن داداش؟ تو  آرینا: چرا حرف نیم ی رو خدا یه چی 
 کن. 
 

 با هم ریختید رسش، دارید متهمش یم
ی

دید  کنید بهش مهلت نیم بارین: همگ
 حرف بزنه. چطور انتظار دارید از خودش دفاع کنه؟

 
حمایتهای بارین،  جاری آشتی و آرینا باعث آرامشش شد..... آشتی با  دیدن  

 
ی

هپدر و مادرش دلش گرفت.  رس افکندگ ی ای برای دفاع از خودش  هیچ انگی 
 کرد.  نداشت اما به خاطر پدر و مادرش باید زبان باز یم

 
   از وقتی ازدواج کردیم.... مشکل داشت

 
ی نگفته  ی  چی 

ً
؟! چرا قبال ی شادیه: دروغ نگو. االن یادت افتاده مشکل داشتی 

 از اول مشکل داشتیم؟
ی

 بودی؟ حاال که آروین نیست میگ
 

 راستشو بگو. محمد: شادیه ج
ً
 ان صیی کن، ببینیم خر میگه.آشتی لطفا

 
ارید من حرف بزنم که دروغ بگم.  ی    مگه می 

 
 همه ساکت شدند. 

 
گفت من در حد و اندازه ی اون نیستم. در  کرد و یم   مدام از من دوری یم

ذاشت. روزی که از  شان اون نیستم. شبها دیر به خونه میومد، بهم محل نیم
 یل نبود اونم این بود که من.... من باردار شدم و اونخونه رفت بی دل
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. نه خودتو یم گفت، تو یم یم خوام نه بچه اتو. خییل بهش  خوای منو اسی  کتی
 التماس کردم که اون بمونه و من برم ویل نموند و رفت. 

 
ه  ی با تعجب خی  ِ بی حال و غمگی 

تمام افراد حارصی سکوت کردند و به آشتی
 شدند. 

 
تاکنون حال و روز آشتی را پای عذاب وجدانش گذاشته بود با ترحم شادیه که 

ه شد و گفت:   به او خی 
 

   یعتی تو االن حامله ای؟! 
 

ه بود گفت:   آشتی همانطور که به دسته ی مبل خی 
 

   دو ماهمه. 
 

ی بذاره بره؟! مگه میشه؟!  ی ی چی  ی : آخه آروین چرا باید به خاطر همچی   آرتی 
 

ش  یز شده بود گفت: آشتی که دیگر صیی  لیی
 

ی همه ی ماجرای زندگیم هنوز    من از کجا باید بدونم؟! برادر تِو. بعد از گفیی
ی رو پنهون یم زنید که انگار من دارم دروغ یم یه جوری حرف یم ی  کنم.  گم یا چی 

کشان آتش گرفت. آن از آگرین با دو طفلش  قلب پدر و مادر آشتی برای دخیی
 ....  و حاال آشتی
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ش رفت و او رادر آغو ش گرفت و گفت:  نازدار   به کنار دخیی
 
؟ از زندگیت؟ از شوهرت؟ - م، چرا به ما نگفتی م دخیی  الیه بمی 
 

پر از اشک، بی  آشتی فقط به مادر مهربان و نگرانش نگاه کرد و با چشیم
حوصله به سمت اتاقش رفت. حوصله ی آن جمع و صحبتهایشان را 

 نداشت. 
 

ی آروین یمشد که از  یک مایه یم ی از او  رفیی گذشت و هیچکس خیی
کرد ای کاش آروین  نداشت.نگران همرسش بود، دل تنگش بود. آرزو یم

 کرد.  گشت تا با جان و دل قبولش یم شد و بر یم متوجه اشتباهش یم
 

با شنیدن صدای در، نازدار مادر آشتی برای باز کردن در رفت و آشتی چشم 
 آروین پشت در باشد اما این طور نشد. به در و آرزوی این که ای کاش 

 
زدند نگاه   آشتی به محمد و شادیه که با لباس سیاه به رس و صورت خود یم

 کرد.... او خیی فوت همرسش را نشنید بلکه دید و پی  شد. 
 

کرد سقف  آشتی با قدمهای لرزان به سمت شادیه و محمد رفت.احساس یم
شود انگار کیس  نگ و تنگ تر یمآید و هر لحظه فضا ت خانه به سمت او یم

 داد. انگار قدرت تکلمش را ازدست داده بود.  قلب او را در مشتهایش فشار یم
 

 احساس ضعف داشت و هر لحظه امکان داشت از حال برود. 
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...خر شده؟ حتما عمه خانوم که تو جا بوده فوت کرده؟    گ...گ مرده؟ خر
  آره؟

ی  ی بگی  ی ی تو رو خدا؟ یه چی   ؟! حرف بزنی 
 

 آشتی دستان شادیه را گرفت  و با صدای لرزابی گفت: 
 

   نزن شادیه و اسه ی آدم پی  که نباید اینجوری عزاداری کرد! 
 

ی افتاد و زمزمه کرد.   بیحال روی زمی 
 

  تو رو خدا اینجوری نکنید. نزارید باور کنم، بعد از یک ماه چشم انتظاری به 
 جای خودش خیی مرگش رو برام آوردن. 

 
زد. خانواده آروین بی حال تر از آن بودند که  کرد و ضجه یم آشتی گریه یم

ی  آشتی را آرام کنند. مادر و خواهر آشتی به سمتش رفتند و او را از روی زمی 
 بلند کردند. 

 
د ناگهان صدایش قطع شد و به شکمش دست کشید  ی همینطور که ضجه می 

 و به صورت مادرش زل زد. 
 

   مامان!!!!! 
 

 با صدای بغض داری گفت : جان مامان.  نازدار 
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بینه؟! یعتی هنوز به دنیا نیومده یتیم    بچه ام!! یعتی بچه ام باباشو نیم
 شد؟! 

 
کش گریه کرد.   گریه امان نازدار را برید و او هم پا به پای دخیی

 
 آشتی با آن حال نزارش فقط این خیی را کم داشت که کال زیر رسم برود. 

 
هابی را  ت برای آخرین بار صورت آروین را ببیند. زمزمهرس خاک حتی نتوانس

شنید که بر اثر تصادف جسد آروین سوخته و قابل دیدن نیست اما بازهم  یم
خواست برای آخرین بار شوهرش، شوهری که حتی یک بار هم در  دلش یم

 حق او مهربابی نکرده بود را ببیند. 
 

ش توصیه کرد  از مجلس عزا دورش کنند  رس خاک دوباره از هوش رفت. دکیی
ابی میفتد.  ی اتفاق غی  قابل جیی  و اگر نه برای جنی 

 
و حاال خانواده آروین به خاطر بچه ی درون شکمش خییل خییل هوایش را 

 کرد.  حالش نسبت به بقیه بهیی بود از آشتی مراقبت یم داشتند. بارین که کیم
 

 آشتی چهار ماهه بود. چهلم آروین رسید. چهل روز پر از غم و حرست و حاال 
 

حال بد روخ اش و سختیهای بارداری امانش را بریده بود. هیچ امیدی 
کرد. اگر ارصارهای خانواده آروین  نداشت حتی به کودک درونش هم فکر نیم
 رفت.  نبود به دکیی هم برای مراقبتهای بارداری نیم
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وقتی رساغ کرد؟  خواست بکند؟ چگونه بزرگش یم کودک بی پدر را چکار یم
 داد؟ گرفت چه جوابی به او یم پدرش را یم

 
 این پایان مشکالتش نبود. 

 
 بود که بی تابی و بی قراری بارین را حس یم

کرد و جمله ی پدر آروین به  مدبی
کش دامن یم

َ
 زد.  این ش

 
 زاریم این بچه بی پدر بزرگ بشه( )نیم
 

به دنبال پدر کردن  توانستند زنده کنند. پس حتما  مطمئنا آروین را که نیم
ی بودند.   آرتی 

 
زد برایش چه خوابی دیده اند و خودش را برای مبارزه با تصمیم آنها  حدس یم
 کرد.  آماده یم

 
 حس نیم

ً
 شد چرا که آروین هیچگاه در کنار آشتی نبود  جای خایل آروین اصال

اما حاال اوضاع فرق کرده بود. یک موجود کوچک درون بطن آشتی در حال 
ه ای برای ادامه ی رشد  ی بود و تمام احساسات آشتی را برانگیخته بود. انگی 

 اش شده بود. 
ی

 زندگ
 

خواست  شد، دلش پدر بچه اش را یم آشتی وقتی ویار داشت و حالش بد یم
تا با نگرابی جویای حالش شود اما وقتی به جای آروین، مادر و خواهرش 

د. توانست جلوی گری شدند آشتی نیم جویای حالش یم  ه اش را بگی 
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خواست  آمد، دلش دست نوازشگر شوهرش را یم وقتی از کمر درد به ستوه یم
خواست مثل بقیه زن و شوهرها با هم به دکیی بروند تا  تا آرام شود. دلش یم

ی مطلع شوند و به شوهرش بگوید که فندوقشان حاال   از وضعیت رشد جنی 
 .گردو شده و ماه بعد پرتقال و ماه بعد........ 

 
 ویل افسوس که نبود..... 

ی باشد.   نشد که برای آشتی این چنی 
 

ی یم انداخت، حاال وقتی با   آشتی که همیشه موقع صحبت کردن رسش را پایی 
  کیس صحبت یم

ی
ی باعث کالفگ د که همی  ی کرد به چشمان فرد مقابلش زل می 

 شد.  هم صحبتش یم
 

قهر با همه و با  آشتی حاال دیگر با خودش هم آشتی نبود. قهر بود، قهرِ 
 گفت تا روز قیامت!!  خودش یم

 
در حال قدم زدن در حیاط خانه ی پدرشش بود که مادرش خیی داد خانواده ی 

 آیند.  آروین برای شام به خانه شان یم
 

 زیر لب غر زد: 
 

دونم و  کردن به اینکه قدر پرسشون رو نیم   تا وقتی آروین زنده بود متهمم یم
دارن.  حاال هم که پرسشون نیست دست از رسم بر نیم کردن.  مدام اذیتم یم
وع   حاال مونده نوه شون به دنیا بیاد که بهانه ها و ایراد های جدیدشون رو رسر

 . ی  کیی
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 وارد خانه شد و به آگرین نگاه کرد. 
 

  کرد؟! این خواهر بزرگیی کیم این روزها آگرین زیاد با تلفن صحبت نیم
 زد؟!  نیم مشکوک

 
 اصال ازت انتظار نداشتم!  واقعا که آگرین

 
ی خیی نداشت فقط یم ی خواست از زیر زبان آگرین حرف  در واقع از چی 

 بکشد. 
 

 آگرین از ترس سفید شده بود. تلفن را قطع کرد و به سمت آشتی رفت. 
 

   هی      س..... هیس تو رو خدا کیس نفهمه. بابا بفهمه ناراحت میشه. 
 آشتی به نقش بازی کردنش ادامه داد. 

 
   واقعا که از تو بعیده. 

 
 چیکار کنم؟ هزار دفعه زنگ زده. اومده جلوی در میگه پشیمونم، لحن 

ی
  میگ

 حرف زدنش عوض شده. 
 

کرد. به خودش  دو زاری آشتی افتاد پس آگرین با شوهرش )کاوه( صحبت یم
اه گفت که به خواهرش شک کرده بود.   بد و بی 

 
 شد حرف.   خب... خر میگه حاال؟پشیمونیم که ن
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  یادِت دفعه ی آخری که با داداشاش اومد اینجا چه الم شنگه ای راه 
گفت برگرد و به کار منم کار نداشته باش.... من همینم که  انداخت. یم

 هستم. 
 

   آره یادمه.شوهرت خییل غد و یکدنده است. 
 

   آره قربونش برم. خییل مغرور وجذاِب! 
 

 گفت: آشتی با مشت به پای آگرین کوبید و  
 

؟    خوبه توأم....فکر کنم از دورشش داری مجنون مییسر
 

 آگرین لبخندی زد و گفت: 
 

   آره فکر کنم. 
 

 و بعد ادامه داد: 
 

  ویل حاال میگه از وقتی تو رفتی چند شب خونه ی این داداش، چند شب هم 
رفتم  رفتم اونجا از اونجا هم یم خونه ی اون یگ مهمون بودم. یه از اینجا یم

 ام، مزاحمشونم. میگه از وقتی تو  نه ی اون یگ.احساس یمخو 
ی
کردم اضاف

ایم رفتی احساس یم میون فامیل و درو همسایه ندارم.  کنم دیگه عزت و احیی
ی  ی و زبون ریخیی انگاری که انگشت نمای مردم شدم. آشتی کاوه اهل دروغ گفیی

 دونم حرفش حرِف.  نیست، یم
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؟    خب حاال میخوای چیکار کتی
 
دونم ای کاش اون روز نمیومدن تا ناراحتی هم پیش نمیومد از بابا  نیم  

 کشم.  خجالت یم
 

ی رو با بابا در میون    اگه زندگیتو دوست داری، سیع کن آروم آروم همه چی 
 بذاری.....تا اونم ناراحت نشه به نظرم یه فرصت دیگه بهش بده. 

 
ی نظر رو داری؟    واقعا! تو هم همی 

 
؟ واقعا خاک بر رس هر  کم ذوق کن. یم  آره. حاال   ترسم از خویسر پس بیفتی
 دومون!! 

 
؟؟؟؟؟!!!!!!     ِاوااا.!!!! واسه ی خر

 
  به خاطر این شوهر دوستی مون دیگه. اون از شوهر گودزیالی تو با اون 

اخالقش هنوز تو دلت جا داره. اونم از شوهر خدا بیامرز من. اصال تو چند 
  ود ویل من االن دارم از دلتنگیش دق یمماه زندگیمون کنارم نب

ً
کنم. یعتی واقعا

یم.   ما دوتا باید بریم بمی 
 

 آشتی این حرف را برای شوخی کردن زد ویل ناخودآگاه صدایش بغض دار شد 
 و هر دو خواهر را به گریه انداخت. 
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انش به آنها پیوست و هر سه برای  نازدار هم با شنیدن صدای گریه دخیی
 گرشستند. بخت آشتی  

 
 بی حال در جمع خانواده ی شوهرش نشسته بود. محمد وشادیه با 

آشتی
کردند و گایه اشک در چشمانشان جمع  خوشحایل به شکم کوچک او نگاه یم

 شد.  یم
 

فداش بشه »رفت و  آرینا هم مدام قربان صدقه ی برادر زاده متولد نشده یم
ی هیچ افتاد و این وسط آشتی از نگ از دهانش نیم « عمه اه خوشحال آرتی 

 خوشش نیامد. 
 

ی بارین ساکت و بی قرار بود. آشتی به بارین نگاه کرد و لب زد:   در این بی 
 

   چیه؟ خر شده؟! 
 

ی انداخت.   اما بارین خودش را به نفهمیدن زد و رسش را پایی 
 

خواستیم یه موضوغ رو باهاتون    کاِک شی  کوه. غرض از مزاحمت ایِن که یم
 اریم. در میون بذ

 
 زنگ خطرها برای آشتی به صدا درآمدن. 

 
 در جایش جا به جا شد و با دقت به حرفهای محمد گوش کرد. 
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   مراحمید کاِک محمد. بفرمایید. 
 

  خودت میدوبی آروینم که رفت کمرمون شکست ویل چه کنیم که با تقدیر 
 الیه نمیشه جنگید. 

 
   بله میدونم.خدابهتون صیی بده.خدا رحمتش کنه. 

 
کنیم که آشتی رو داریم و یه یادگاری از    ممنون اما باز هم خدا رو شکر یم

خواد نوه ام سایه پدر باالی  آروین که خییل برامون عزیز و با ارزش.من دلم یم
 بمونه. 

ی
 رسش باشه و آشتی هم عروسمون باف

 
 نزد.همه در حال برریس حرف های محمد بودند. اصل 

ی
دیگر کیس حرف
خواستند آشتی را هووی بارین   شد، حدس آشتی درست بود. یمموضوع گفته 

 کنند. 
 

تازه دلیل بی قراری های بارین را فهمید و دلش به حال بارین سوخت. دقیقا 
این دخیی هم مانند خودش و خواهرش دیوانه نبود! با وجود بچه دار نشدن 

، باز هم کنارش مانده بود و حاال هم به اجبار قبول کرده بو  ی د به این آرتی 
 مراسم مسخره بیاید. 

 
لبخندی به روی بارین زد. بارین واقعا شوهرش را دوست داشت. همانطور  

که خودش آروین را دوست داشت.آشتی دلش سوخت برای بارین که قدرش 
 دانستند.  را نیم
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 آشتی که دید پدر و مادرش ماتشان برده خودش صحبت کرد. 
 

 ن پدرش زیر خاِک!   پدر جان این کار شما شدبی نیست چو 
   منظور من این بود که..... 

 
خوام این موضوع  من کامال متوجه منظور شما شدم.من مخالفم و دیگه نیم-

مطرح بشه من قصد ازدواج با هیچ کیس رو ندارم.شمام خیالتون راحت 
 میمونم.  تون رو همیشه یم باشه.نوه

ی
 تونید ببینید، چون من بیوه ی آروین باف

 
ی شد. چه زود در نقش شوهر آشتی آشتی متوجه  نگاه های خصمانه ی آرتی 

 فرو رفته بود که البته با این کار آشتی حساب کار دستش آمد. 
 

خانواده ی آروین از این تصمیم آشتی ناراضی بودند و دلییل هم برای 
ی رفتار یم مخالفت نیم  مثل یک خانم با وقار و متی 

ً
کرد ویل  دیدند. آشتی واقعا

ی که  دوست داشت طعم پدر بودن را بچشد حتی اگر فرزند خودش آرتی 
د تا او را مجبور به ازدواج با خودش   نباشد، منتظر بود تا آتوبی از آشتی بگی 

 کند. 
 

 با بارین تماس گرفت و به او قول داد که هرگز به پیشنهاد آنها فکر 
ً
آشتی بعدا

 هم نخواهد کرد. به او گفت: 
 

.  ط و فقط خودت یم  اون شوهر گند دماغت رو فق  توبی تحمل کتی
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خنداند و انگار آشتی  آشتی با آن همه مشکل باز هم دیگران را با حرفهایش یم
این روزها با نمک شده بود ویل همه ی این رفتارها به خاطر زخم عمیق 

 خواست کیس از دردش و نیازهابی که داشت با خیی شود.  قلبش بود.... نیم
 

تا حرف زور نشنود. بغض گی  کرده در گلوشش را  داد  خود را قوی نشان یم
دانست گریه کردن برابر  داشت تا مانع حرف زدنش نشود. یم همان جا نگه یم

ند، پس گریه نیم حرف نزدن است و دیگران برایش تصمیم یم کرد و فقط  گی 
 زد.  کشید آن هم وقتهابی که تنهابی قدم یم آه یم

 
گذشت که پرس خاله ی آشتی برای  یک هفته از آن پیشنهاد مسخره نیم

، آن هم تنهابی به خانه شان آمد از آنجابی که مادر و  خواستگاری 
از آشتی

پدرش با وجود این بچه و بیوه بودن آشتی مخالف صد در صد بودند، آراز 
 تنها  با سبد دسته گیل به خواستگاری آشتی آمد. 

 
ی   او را قبول نکرده  راز قبال رفتارهای سبکرسانه ی آآشتی دقیقا به خاطر همی 

بود. آخه یک پرس عاقل به خواستگاری زبی که هنوز سه ماه از فوت 
 رود؟!  شوهرش نگذشته و باردار هم هست یم

 
آشتی از همان جلوی در آراز را رد کرد و نگذاشت حتی وارد خانه شود. خط و 

ی اخبار  را به نشان های آراز را همسایه ها شنیدند و خییل زود یک خیی چی 
ی رساند.   آرتی 

 
ی به خانه ی شی  کوه آمدند.  ی خشمگی   محمد و آرتی 
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  آشتی این بود قول و قراری که با هم گذاشتیم؟ این طوری قراره بیوه ی 
؟!   آروین بموبی

 
   مگه خر شده؟؟! 

 
   هنوز سال پرسم نشده خواستگارات با سبد گل میان دم در خونه اتون. 

ها چقدر زود یم کیس که براتون خیی آورده نگفت که ما حتی   رسه! اون   خیی
 اونو به داخل خونه هم راه ندادیم؟

 
ی که تا آن موقع حرف نیم  زد و از عصبانیت رسخ شده بود فریاد زد:  آرتی 

 
. حتی نباید به خودش اجازه یم داد بیاد.تو بیوه ی آرویتی و بچه ی    هر خر

ت من قبول نیم اونو حمل یم . غی  . نیمکنه تو دست  کتی تونم تا  بیگانه بیفتی
عمر دارم دلشوره ی اینو داشته باشم زن برادرم و بچه اش االن تو چه 

 وضعیتی هستند. 
 

ی آروم باش. دخیی من که گفت قصد ازدواج نداره.  کوه :آرتی   شی 
 

  کاک شی  کوه شما خودت چقدر به این حرفش اطمینان داری؟ باالخره که 
اهان زیاد داره. شوهر آینده اش شاید خودشو کنه. اون جوونه، خو  ازدواج یم

تونه پدر خوبی باشه. ما  با جون و دل قبول کنه ویل واسه ی بچه اش نیم
ه تو  بریم پیش خودمون. یم آشتی رو یم شه تاج رسمون. فقط اسم من می 

 شناسنامه اش به وهللا که کاری به کارش ندارم. 
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 حرف آمد.  آشتی که سکوت دوباره ی پدر را دید خودش به
 

   من به هیچ وجه حارصی نیستم این پیشنهاد رو قبول کنم. 
 

ه رس پس یم  خی 
؟ بموبی خونه پدرت مدام  محمد: آخه دخیی خوای چیکار کتی

؟ مثل اینکه بدتم نیومده؟!   خواستگار رد کتی
 

 آرام شود و بعد حرف بزند.  آشتی دلش سوخت. ساکت شد تا کیم
 

 پاشو برو وسایلت رو 
ً
برمت خونه ی خودت. اونجا یه مدت  جمع کن یم  فعال

با مادر بزرگ آروین تنها باش و فکرهاتو بکن. موندنت اینجا دیگه به صالح 
نیست به خدا فقط یه خواستگار دیگه بیاد در این خونه کار دست خودم 

 ریزم.  میدم و خونشو یم
 

کند. آنوقت آشتی با خود فکر کرد از آراِز کله شق بعید نیست کارش را تکرار  
 مدبی به خانه ی خودش  خون و خونریزی به راه یم

ً
افتاد. تصمیم گرفت فعال

 و آروین برگردد. 
 

دانست مادربزرگ آروین را به  خودش هم دلش هوای خانه اش را کرده بود.یم
 افتاد به آنها خیی دهد ویل او که نیم

ی
خواست کاری  پاگذاشته اند تا اگر اتفاف
لش مخالف نبود. انجام دهد. پس با حض ی  ور مادر بزرگ در میی

 
ی خوشحال چمدان آشتی را به دست گرفت و به سمت خانه ی آروین  آرتی 

 کرد. 
ی

 رانندگ
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 به تنهابی همراه آشتی وارد ساختمان 
ی ی ماند تا آرتی  آقا محمد داخل ماشی 

ون   شوند، آشتی متوجه نقشه شان شد اینکه آشتی را از خانه ی پدرشش بی 
ی را ب بیند و به او عالقه پیدا کند و کشیدند و به ای نجا آوردند تا بیشیی آرتی 

 هم اینکه زیر نظر آنها باشد. 
 

کردی بیابی خونه ی بابا اینا تا فردا مادربزرگ    حداقل امشب رو قبول یم
 میومد پیشت. 

 
ی زل زد و با قاطیعیت گفت:     آشتی به چشمهای آرتی 

 
 کردم اونجا بمونم.  دیگه ام قبول یمکردم، باید شبهای    اگه امشب قبول یم

 
یس؟    برات بد نباشه؟ نیی

 
ی بارم نیست که تنها یم  خواد نگران بایسر برادر شوهر!!  مونم. نیم   اولی 

 
ی بعد از شنیدن کلمه ی برادر شوهر چمدان را وسِط پذیرابی رها کرد و از  آرتی 

 خانه خارج شد. 
 

ی جا ول کرد!! خواست به من کمک کنه، چمدونو هم   مثال یم  ی 
 

انداخت به  بعد از چند ماه وارد خانه اش شده بود. بغض به گلوشش چنگ یم
ون  اهن لیموبی رنگ آروین را بی  سمت اتاق آروین رفت و از داخل کمدش پی 

آورد و بو کرد و بو کرد و آه کشید. انگار که جان گرفت حالت تهوع اش  
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اهن آروین وی کیم اهن را در بهیی شد. وقتی دید بوی پی   کرده پی 
ارش را بهیی

 آغوش گرفت و خوابید. 
 

شناختند و به  ریحانه خانم زبی به شدت سختگی  و مقراربی بود که همه یم
ی از طرف خانواده ی آروین  برای تنها ماندن آشتی انتخاب شده  خاطر همی 

ی را قبول کند.   بود بلکه آشتی از دست او به سطوح بیاید و پیشنهاد آرتی 
 
ی های مادر اما  آشتی آنقدر از دست آروین کشیده بود که دیگر سختگی 

ی نبود.  ی  بزرگ برایش چی 
 

ی قانون ریحانه خانم این بود که باید ساعت هفت صبح از خواب بیدار  اولی 
شوند و این برای آشتی زن حامله ی کسل این روزها، دشوار بود ویل آشتی دم 

از خوردن صبحانه، ساعت نزد و ساعت هفت از خواب بیدار شد. بعد 
شنید. تقریبا هر روز نصیحت های  هشت تا ده صبح آشتی باید نصیحت یم

ح زیر:   تکراری و مقداری هم از تجربیات خوِد ریحانه خانم به رسر
 

  دخیی جان فکر کردی تا گ جووبی و برو رو داری؟ تا جووبی و رسحال باید به 
. اونم یه کیس که خودت و  بچه اتو رو چشمش بذاره.  فکر یه همدم بایسر

 فهیم.  منظورُم که یم
 

   بله ریحانه خانم
 

 .    قول میدی به حرفم گوش کتی
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   بله ریحانه خانم
 

جالب اینجا بود انگار ریحانه خانم دچار آلزایمر بود و تا به حال هیچکس به 
ی این حرفها رو  غی  از آشتی متوجه این موضوع نشده بود چون هر روز عی 

د. زد ویل یم   هیچ وقت حواسش نبود پاسخش را از آشتی بگی 
 

 
ً
 آشتی دوست داشت با رسیالهای ماهواره وقتش را پر کند ویل ریحانه خانم کال
دستگاه ماهواره را از برق کشیده بود و داخل سطل آشغال انداخته بود به 

 جای آن آموزش بافتتی را به آشتی پیشنهاد داد. ساعت ده هم خامویسر بود. 
 
د ویل حاال حاال  تی تا ساعت دوازده در جایش غلت یمآش زد بلکه خوابش بیی

 ها مانده بود به این نظام عادت کند. 
 

 گویسر آیفون را با ناراحتی برداشتم و گفتم: 
 
 بله -
 

   منم در رو باز کن دیگه. 
 

؟!  ی    چیکار داری آرتی 
 

ی عصتی کیسه های خرید رو باال گرفت تا   تصویرش رو ببینم. با این حرفم آرتی 
 

   خرید کردم، حاال زود باش در رو باز کن. 
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؟    گ بود آشتی
 

 ِ
ی    آرتی 

 
خونه شدم تا خریدها رو داخل  ی یس مخترصی وارد آشیر بعد از سالم و احوالیر

ی رو حس کردم.   یخچال بچینم که حضور آرتی 
ی با ذوق به شکمم نگاه یم  کرد.  آرتی 
   هنوز جنسیتش معلوم نشده؟

 دونم.شاید.....  نیم  
؟ فردا میام یم  بفهمیم. خدا کنه    شاید یعتی خر

ُ
 تا جنسیت

ی
برمت سونوگراف

 پرس باشه. 
 هشدار دهنده گفتم: 

   خدا کنه که سالم باشه. 
   اون که بل       ه. 

 
م، یم  تونم.  خودم می 
 خوام سهل انگاری کرده باشم.  برمت. بگو باشه، نیم   گفتم که یم
ی  ی یه چی  ی رو تو گوشت فرو کن تا همیشه برای بچه ام فقط یه   آرتی 

.پس فقط مثل یک عمو رفتار کن.   عموبی
ی زبون رسخت آروین رو از خونه فراری  ی با همی    خوب بلدی حال آدمو بگی 

 دادی نه؟؟؟
 از عصبانیت به حد انفجار رسیدم. 

ی دیگه   با آروین هیچ وقت اینطور رفتار نکردم ویل بعد از آروین با هر مرد
ی طورم.   ای همی 
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سوزه. فکر کردی عاشق چشم و    من فقط دلم به خاطر برادرزاده ام یم
 ابروت شدم. بارین مثل یه تیکه ماه میمونه، زبونشم مثل تو دراز نیست. 
. پس بی خیال این    تا همیشه میتوبی هوای برادر زاده ات رو داشته بایسر

  یمقضیه شو، من کوتاه نمیام. در ضمن تو خانو 
ً
بارین شگ نیست چون واقعا

 تونه تو رو تحمل کنه.  فقط اوِن که یم
ی را از خودش یم ی  آشتی زهرش را ریخت. باید آرتی  رنجاند. همان طور که آرتی 

 با آروین متهم یم
ی

ی که این گونه  کرد، خر یم بی مهابا او را در زندگ دانست آرتی 
 کرد.  قضاوت یم

شده بود اینکه آگرین برخالف حرف پدرش تلفتی از حال خانواده اش با خیی 
کوه هنوز به خاطر دعوای که با کاوه  به خانه ی شوهرش برگشته بود. شی 
ی بود ویل به خاطر التماسهای آگرین کوتاه آمد، قبول   داشت از او دل چرکی 

 کرد که یک فرصت دیگر به کاوه بدهد. 
 رفت

ی
ی سونوگراف . چهار نفری آشتی به ارصار شادیه ومحمد و البته آرتی 

گفت: ای کاش دخیی باشد تا  همراه آشتی به دکیی رفتند. آشتی به خودش یم
 این قدر حساسیت به خرج ندهند و او را راحت بگذارند. 

 
یتی داد و مدام خدا رو  اما برخالف میلش بچه پرس بود. محمد به منیسر شی 

فقرا کمک   کند. شادیه نذر کرده بود به کرد که نسلش ادامه پیدا یم شکر یم
ی هم سیع یم کرد خودش را به آشتی نزدیک کند، بلکه نظرش  کند. آرتی 

راعوض کند. و اما بارین این روزها کمیی بود.... آشتی یک فامیل نه بلکه یک 
 و دوست با محبت را از دست داده بود.  حایم

ستان رفتند. دوست داشت تنها باشد ویل  ی به سمت قیی با اکراه همراه آرتی 
ی   حامله بودنش را بهانه کرد و به زور همراهیش کرد. آرتی 
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بود،  پنج ماهه بود و شکمش کامال برآمده بود.غروب پنجشنبه بدجوری دلگی 
ی به سمت قطعه ای که آروین در آن دفن شده بود رفتند، از دور  همراه آرتی 

 مردی را دید که باالی رسقیی آروین در حال ضجه زدن است. 
ی : این دیگه کیه ؟!بعد از دوماه یادش افتاده بیاد!چه جوری هم گریه آرتی 

 میکنه!!! 
ویل من از همون فاصله هیمن روشناختم. برام سوال بود چطور برای مراسم 
 آروین نیومدویل اون قدر بی حال و بی رمق بودم که سوایل نکردم و به 

ی تدفی 
دم.   مرور نبود هیمن روبه فرامویسر سیر

بود!! قامتی خمیده و رشش بلند شده اش مرد رو به روی من واقعا هیمن 
 چهره اش 

 را متفاوت کرده بود. 
ی هیمن به سمتش رفت و گریه رس داد.  ی با شناخیی  آرتی 

ه شد و چشمانش را  هیمن از روی شانه ی به آشتی و بعد به شکمش خی  ی آرتی 
ی به عموی کوچک  ی را در آغوش گرفت و آشتی غمگی  بست و محکمیی آرتی 

 گفت:  با خود یمکرد و  نگاه یم
 

   دیر اومدی... خییل دیر اومدی عمو. 
همه در خانه ی محمد جمع بودند و آشتی این بار را استثنا قائل شده بود و 

به جمع آنها پیوست. مادر بزرگ هم همراهش بود.هیمن دلیل دیر آمدنش را 
توضیح داد، اینکه به او دیر اطالع داده بودند؛ و یک رسی مشکالت هم 

به وجود آمده بود که نتوانسته بود خود را به مراسم خاکسپاری برایش 
برساند وحاالپس از چند ماه توانسته بود مشکالتش راکامالحل کند و به ایران 

 بیاید. 
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کرد و مدام به خاطر کمر درد در جایش  آشتی به حرفهای جمع توجیه نیم
نست کاری  توا خورد.هیمن متوجه بی قراری های آشتی شد ویل نیم تکان یم

ی هم بارش کند.  کند.مثال چه یم ی ی حق به جانب  چی   گفت؟آرتی 
کردند و هر از چند گایه  شادیه و محمد مدام ازآمدن هیمن ابراز خوشحایل یم

 گفت :  گرفت و یم محمد او را در آغوش یم
تو بوی آروینم رومیدی.آروین تو رو خییل دوست داشت همیشه اسم تو را -
 آورد.  یم

کرد و آه  فراوان به هیمن که مثل آروینش بود نگاه یم ا غیمشادیه هم ب
 کشید....  یم

با این رفتارها و حرفهای محمد حال هیمن دگرگون شد. واقعیت بود هیمن و 
دادند. رابطه شان مثال زدبی بود و هیچ کس نفهمید  آروین برای هم جان یم

نیدن و بدتر چقدر سخت بود در کشوری بیگانه خیی مرگ عزیزت را تلفتی ش
ی به مراسمش بسته باشد.   از همه اینکه دست و پایت برای رفیی

ی نگاه  بارین الغر شده بود، گوشه ای ساکت نشسته بود و به رفتار آرتی 
ی برای آشتی غذا یم یم تر رفتار کند   مهربان کرد کیم ریخت و سیع یم کرد.آرتی 

ناس نبود؟ بارین به کاری که هرگز برای بارین نکرده بود.آیا این مرد نمک نش
ی  راحتی یم توانست از او جدا شود و ازدواج کند و حتی بچه دار شود ویل آرتی 

هم مانند برادرش آروین بود! محمد و شادیه چه بچه هابی تربیت کرده 
ده بودند!!   بودند؟! هیچ کدام بوبی از جوانمردی و وفا نیی

 
 راه را بهانه کرد تا نبیند توجه های آر 

ی
ی به آشتی را. به اتاق هیمن خستگ تی 

 رفت و خودش را روی تخت انداخت و زمزمه کرد: 
. کَرم تو    خدا کیس که تو قسمت آدم نباشه هیچ جوره نمیشه کنارش بایسر

 شکر.... 
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. فقط خوشبخت بشه.   هر خر خودت صالح میدوبی
ی مصمم، حتما آشتی مجبور به  هیمن بغض کرد. یم دانست با وجود آرتی 

افتاد که بعد از چند  شود. چرا حاال باید این اتفاق یم شان یمپذیرش پیشنهاد
ماه سیع و تالش موفق به فرامویسر شده بود؟چرا حاال باید این وضعیت را 

 ببیند و احساسات نهفته اش بیدار شود؟
ی کیس که یم گویند )شجاعت یم یم دابی هرگز به او  خواهد دوست داشیی
 ریس( و ای کاش هیمن شجاع نبود!  نیم

ی پدر ومادر داشت و یم توانست به   هیمن خود را بی کس و تنها دید، آرتی 
کمک آنها به آشتی برسد ویل هیمن چه؟ نه پدر نه مادری فقط یک برادر که 
ی برایش اولویت داشت.بدتر از همه خود آشتی بود.آشتی تغیی    مطمئنا آرتی 

ی هیمن را یم ی  ازهرچی 
 ترساند.  کرده بود، بی تفاوت و رسدو این بیشیی

 
گذشت. هیمتی که دفعه ی قبل آمده بود بماند  چند وقتی از آمدن هیمن یم

ویل به خاطر عذاب وجدانش رفت واین بار تا جابی که امکان داشت از خانه 
 کرد تا دلش نلرزد و مرتکب گناه نشود.  ی محمد و آشتی دوری یم

به غی  از هیمن شد دیگر! زور که نبود آشتی قسمت دیگران بود. هر کیس  نیم
 مگر نه؟! 

 
 

یهای   حساس وزودرنج شده بود، سخت گی 
ی

به خاطر مشقت های حاملگ
دانستند  مادر بزرگ هم روی اعصابش بود. الحق که محمد و شادیه خوب یم

 چگونه آشتی 
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خواست به خانه ی پدرش برگردد ویل محمد و  را تحت فشار بگذارند. یم
ی تهدید کرده بودند اگر بفهمند  کنند و  آراز به رساغش آمده خون به پا یم آرتی 

.  آیا زور نیم ی  گفتند این پدر و پرس؟ خسته بود از همه کس و از همه چی 
ون  چیتی کرده بود که آشتی بدون توضیح بی  ی دوباره آمد. مادربزرگ خیی آرتی 

ی برای توبیخ آمده بود.   رفته... حاال آرتی 
؟    رسخود کجا رفتی

ه شد. جوابش را نداد و به پنجر   ه خی 
؟خودت به درک من واسه ی خاطر اون بچه میگم اگه    با توأم گفتم کجا رفتی

 بالبی رسش بیا... 
ی گفته بود خودت به درک و هیچ کس نفهمید این  آشتی منفجر شد. آرتی 

سد فقط و فقط خودش، نه  روزها منتظر این است کیس حال خودش را بیر
 بچه را. 

؟ تو  ! کم از   به تو چه؟تو گ من هستی غلط میکتی منو باز خواست میکتی
ون از خونه ی من.   دست آروین کشیدم حاال نوبت توئه! برو گمشو، برو بی 
ی من فقط و فقط نگران بچه ی برادرم هستم.     خفه شو، صداتو بیار پایی 

ی آشتی نبود. آشتی  گفت بچه ی برادرم. انگارکه بچه آشتی دیوانه شد، یم 
 ود با مشت به شکمش کوبید و فریاد زد: حساس منتظر یک جرقه ب

ش، دیونه   نیم  ام کردید.  خوامش واسه ی خودتون بیا بیی
ی و مادر بزرگ هول کرده بودند و به سمتش دویدند و مانع مشت زدن  آرتی 

 آشتی به شکمش شدند. 
 آرام شده بود ویل بی حال بود، عصبانیتش باعث شده بود انرژی زیادی 

آشتی
به زده بود. اشک از دست بدهد و پش یمان از اینکه چرا به خودش و بچه رصی

 در چشمانش جمع شد. 
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کوه به خانه ی آشتی آمدند از خانواده ی آروین خواستند که  نازدار و شی 
شان بردارند و اگر نه از آنها شکایت یم  کنند.  دست از رس دخیی

 
ود آنها هم وقتی اوضاع را آشفته دیدند عقب نشیتی کردند.کامال واضح ب

ی ازدواج کند.شادیه و محمد نقشه  آشتی به هیچ عنوان قبول نیم کند با آرتی 
پروراندند ویل فعال باید صیی میکردند تا اوضاع آرام  ی جدیدی در رس یم

 میشد. 
 
 

یک ماه گذشت و هیچ کدام از اعضای خانواده آروین رساغ آشتی نرفتند ویل 
. همچنان مادربزرگ و قوانینش پا برجا بود و ال  بته سوالهای تکراری و بر در بر

؟ باالخره این بچه  م بیا و به حرف من گوش کن تا گ میخوای تنها بایسر   دخیی
ی شوهرت باشه تا  باید یه پدر داشته باشه و چه بهیی که اون فرد از خانواده
م عاقل باش.   هوای هر دوتا تونو داشته باشه.آره دخیی

شده بود، روشش را برگرداند و به آشتی دیگر از شنیدن این حرفها خسته 
 صفحه ی 

ه شد.   تلویزیون خی 
محمد وشادیه با پدر و مادر آشتی تماس گرفتند و از آنها خواستند تا به 

 ی  خانه
ی  آشتی بروند تا  آنجا درباره ی آینده ی آشتی و فرزندش صحبت کنند. آرتی 

بی شد و خواست جلوی این کار را  د ویل  بعد از شنیدن تصمیم پدرش غی  بگی 
کند، مجبورشد واقعیت را قبول کند.  با حرف پدرش که آشتی تو را قبول نیم

ی تشنه بود.   آشتی به خون آرتی 
کوه ما اومدیم در مورد آینده ی آشتی و پرسش با شما مشورت کنیم.     کاک شی 
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ی کیم  آراَمش کرده بود.  آشتی سکوت کرده بود. نبود آرتی 
   بفرما کاک محمد

 برای یک زن جوان و تنها اونم به همراه یه  خوب یم  خودتون 
ی

دونید زندگ
فهمه ویل بعدها  بچه  توی این دوره و زمونه خییل سخته. بچه اولش نیم

ه و آشتی روناراحت و ذله یم رساغ پدرش رویم  کنه.  گی 
نازدار: خب میگید چیکار کنیم کاک محمد با تقدیر که نمیشه جنگید، اینم از 

 بخت 
 

 مِن که پرسش بی پدر شده. دخیی 
دونم حرف ما ایِن که آشتی تنها نمونه و ازدواج ک  دونم نازدار خانوم. یم   یم

نه.اونم با کیس که آروین رو دوست داشته و بچه اش را روی چشمش بذاره 
مون نشه.  با رفت و آمد با ما هم مشکیل نداشته باشه تا مانع دیدار ما با نوه

ی رو پیشنهاد  دادیم که آشتی مخالفت کرد. حاال اومدیم کس دیگه ای ما آرتی 
ایط آشتی رو بدونیم.  رو پیشنهاد بدیم. البته اول یم  خوایم رسر

ی عقب  آشتی با تعجب به پدر و مادر آروین نگاه یم کرد، یعتی واقعا آرتی 
 نشیتی کرده بود. اوه خدا رو شکر. 

اییط یم مکن باشد و گشت تا نام آشتی هول شده در ذهنش به دنبال رسر
ی جا تمام شود.   قضیه همی 

 کیس بشم. من دلم نیم   من نیم
ی

خواد هووی   خوام باعث خراب شدن زندگ
ی رو هیچ جوره قبول ندارم اگه بخواد بارین رو طالق  کیس باشم. البته آرتی 

 دونم و اون.  بده من یم
 شادیه و محمد چشمهایشان برق زد. 

ی دیگه پذیرفته که تو اونو مونه    نه عروس گلم بارین عروس ما یم و البته آرتی 
 خوای.  نیم
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طت ایِن که نیم ؟ درسته دیگه؟ شادیه: پس رسر  خوای هووی کیس بایسر
ی به ذهنش  ی ایط سخت تری بگوید ویل آن لحظه چی  آشتی خواست رسر

نرسید و رسش را به نشانه ی تایید تکان داد وبا خودش گفت: کدوم پرسی 
زدواج کنه؟! پس این قضیه هم تمام شده کنه با یک زن حامله ا قبول یم
 است. 

 دانست از سیاست های زنانه ی شادیه.  و آشتی چه یم
 
 

هیمن سخت مشغول برپابی مغازه ی جدیدش بود، بوتیک لباس های 
 مردانه. 

 
محمد هیمن را برای شام دعوت کرده بود، هر چه هیمن عذر و بهانه آورد 

 مشکوک نبود!؟  و این ارصار کیم محمد قبول نکرد و ارصار که باید بیابی 
هیمن ناراضی به خانه ی برادرش رفت و از خدا خواست که آشتی آنجا نباشد 

  نشود و شورش نکند. 
ی

 بلکه این دل رسکوب شده دوباره یاغ
انگار خدا دعایش را مستجاب کرده بود.فقط محمد و شادیه در خانه 

عجیب برادر و زن بودند.شام را در سکوت خوردند و هیمن متوجه حال 
 برادرش شد. 

 که فورا چابی 
ی

ی شام برعکس عادت همیشگ شادیه بعد از جمع کردن می 
 آورد، آمد و رو به روی هیمن نشست.  یم

محمد: هیمن جان برادرم، من و شادیه امشب ازت خواستیم بیای اینجا تا 
 ازت یه درخواستی بکنیم با اینکه خییل هم از این پیشنهاد راضی نیستیم. 

 هیمن با خود گفت :یعتی قضیه چیه؟؟؟!!! 
   داداش بگو بببینم قضیه چیه؟! نگرانم کردید! 
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ی انداخت.   شادیه با غیم  به محمد نگاه کرد و رسش را پایی 
وع به صحبت کرد.  س نگایه به شادیه کردورسر  محمد با اسیی

  هیمن جان آشتی حامله است و اون بچه ی آرویِن، تنها یادگار پرسم. آشتی 
دونم اویل و آخرشش هم نیست. خواستگارش خییل احمق  خواستگار داره. یم

 و سمِج. 
با این حرف محمد خون در رگهای هیمن به جوشش افتاد. همان پرسی که 

ی دست آشتی را داشت؟  در عرویس قصد گرفیی
کنه. اون وقت  آشتی میگه قصد ازدواج نداره ویل تا ِگ؟ باالخره که ازدواج یم

کنه؟آیا  مون خوب رفتار یم و یک دنیا دلهره که آیا شوهرش با نوه مونیم ما یم
شه؟ این چند وقت آشتی رو خییل تحت فشار   مون یم مانیع برای دیدن نوه

ی رو قبول کنه ویل قبول نکرد خییل خییل کله شِق.   گذاشتیم تا آرتی 
های هیمن در هم رفت.آشتی را تحت فشار گذاشته اند؟! یعتی به زن  اخم
 له رحم نکرده اند؟! باز هم سکوت کرد تا حرف محمد تمام شود. حام

 
  ما رفتیم و با آشتی صحبت کردیم و از ترس هامون گفتیم و ازش خواستیم از 

ایطش برای ازدواج بگه. اونم گفت دلم نیم خواد هووی کیس باشم و البته  رسر
ی نباشه!   نمیکنه گ باشه؟ فقط آرتی 

ی
 براش فرف

ی خییل تند رف ار کرده. طفیل پرسم بچه دار آرتی  ی ته و آشتی رو از خودش بی 
 کنه.  شه به بچه ی آروین مثل بچه ی خودش نگاه یم نیم

فهمید که شادیه حرف محمد را رو  هیمن کم کم داشت منظور محمد را یم
 راست زد. 
ایط ازدواج با    ما ازت یم خوایم با آشتی ازدواج کتی و تو تنها کیس هستی که رسر
 میتوبی بچه و آشتی رو 

ً
داره چون آروین رو خییل دوست داشتی و مطمئنا

 و به خوبی ازشون مراقبت کتی در ضمن 
همرسش رو هم دوست داشته بایسر
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مون مشکیل نداری.میدونیم این پیشنهاد   با دیدار ما هم با نوه
 خودخواهانه است ویل...  کیم

ی انداخت.   و شادیه اشک در چشمانش جمع شد و رسش را پایی 
ی مبل را در دستش گرفته بود و رسش را عقب برد به  یمن شوک زده دستهه

ی محمد و شادیه رو داره که  یکباره درد دلش را با خدا بیاد آورد )ای خدا آرتی 
 براش پیش قدم بشن، من گ رو دارم؟(

ی محمد و شادیه یم خواستند هیمن را به آرزوی دست نیافتتی اش  و حاال همی 
 برسانند. 

اش گذاشتند، برای مثبت   ادیه که سکوت هیمن را پای نارضایتی محمد و ش
کردن نظر دوباره صحبت کردند. محمد حاال با التماس و خواهش از هیمن 

 کرد.  درخواست یم
دونم تو با این قد و باال و برازندگیت    هیمن داداش جان تو رو خدا نگو نه. یم

ی رو که خودت دوست داری بگی   یم ین دخیی دونم ماشاهلل  ی، یمتوبی بهیی
. همیشه هم روی پای   همه خر تمویم از نظر مایل هم به کیس وابسته نیستی

خودت ایستادی و هیچ پشتوانه ای نداشتی حتی نذاشتی من هم حمایتت  
توبی با هرکیس که دوسش داری ازدواج کتی ویل تو رو خدا به روح  کنم. تو یم

به خاطر دل شکسته ی این  آروینم قسمت میدم بیا به خاطر من، یا نه
 کن. هیچ کس 

ی
 زن)شادیه( بیا از خود گذشتگ

 
 تونه دلسوز و مراقب پرس آروین باشه.  بهیی از تو نیم

هیمن باالخره به حرف آمد.در دلش غوغا بود از اینکه خدا حرفهایش را 
 شنیده و خود خدا پشتوانه اش شده، خوشحال بود. 

زن داداش تو رو خدا گریه نکن بذارید    محمد داداش این جوری التماس نکن. 
 یکم فکر کنم. 



 

 
 

Page | 87  
 

 آتشی رمان 
 

 محمد و شادیه سکوت کردند. 
   به آشتی گفتید منو برای ازدواج باهاش در نظر دارید؟

؟   نه هنوز، اول خواستیم ببینیم تو قبول یم  کتی
ی آروین بود    هیمن با خودش و افکارش درگی  بود. آیا آشتی که آنقدر وابسته

 کرد؟ او را قبول یم
 
 

کرد. مادربزرگ نیم  بارید و آشتی از پنجره به کوچه نگاه یم باران آرام آرام یم
ایط  ساعتی بود که به خواب رفته بود. شادیه تماس گرفته بود که فردی با رسر
آشتی پیدا شده و حارصی به ازدواج با اوست و حاال برای صحبت به خانه اش 

مخالفت و عوض کردن نظر آن شخص آید، آشتی خود را آماده برای  یم
 کرد.  یم

 داشت. با خودش گفت:  زیر باران مردی را دید که آرام آرام قدم بر یم
   این موقع شب زیر بارون، حتما عاشق شده! 
 آید گفت:  ویل وقتی دید مرد به طرف ساختمان آنها یم

 حتما مجبور شده!  -
هیمن هییت  گفت و  در باز کرد و منتظر باال آمدن مرد شد.آشتی با دیدن

دستش را جلوی دهانش گذاشت. هیمن موهای خیس شده اش را عقب زد و 
 آب دهانش را قورت داد. 

 .    سالم آشتی
 

ی شمایید؟!!!!!!     اون.....اون مردی که میگفیی
   آره
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آن قدر هر دوشان فکرشان درگی  بود که همان جلوی در مشغول صحبت 
 نه آشتی اجازه داد. شدند.نه هیمن خواست که داخل شود و 

تونید به خواسته ی اونا تن بدید؟! من یه زنم و با این وضع    شما چطور یم
ها گوش بدم اما  روخ و جسمیم کم میارم و مجبور میشم به حرفهای بزرگیی

؟!!! واسه ی خر یم  خواین آینده خودتون رو خراب کنید عمو؟!!!  شما خر
نیدن کلمه ی عمو ناگهان رسش را هیمن که تا آن موقع رس به زیر بود با ش

 بلند کرد و به چشمهای آشتی زل زد. 
  من به اجباراینجا نیومدم!! محمد و شادیه به من پیشنهاد دادند و منم چون  
کیس تو زندگیم نیست به پیشنهادشون فکر کردم. من همیشه دوست داشتم 

ها ی  وخییل چی 
ی

ی و با وقار، اهل زندگ ی دیگه که تو زنم کرد باشه، مهربون، متی 
ایط رو داری. اینا رو دارم بهت میگم که یک وقت فکر نکتی  همه ی اون رسر

اجباری در کاِره.من خودم خواستم که االن اینجا باشم و بعدها در کنارت، 
بقیه اش هم با خودت. ویل اگه فکر میکتی با رد کردن من، محمد و شادیه 

ا دنبال گزینه ی بعدی دارن کامال در اشتبایه، اون دست از رست بر یم
گردن. حداقل تو از من شناخت داری میدوبی چه جور آدمیم. یه مدت تو  یم

 کردم. 
ی

 خونه ات زندگ
 زد.  آشتی بغض کرده بود و حرف نیم

   من حرفهامو زدم بقیه اش با خودت. خداحافظ، مراقب خودت باش. 
ه شد. چقدر دلچس ب بود آشتی رسش را بلند کرد و به جای خایل هیمن خی 

بعد از مدت ها یک نفر به او گفته بود مراقب خودت باش فقط و فقط 
 خودش... پس یعتی وجودش ارزش داشت؟

 قصد 
ی

ی کلمه عمو داغ بر دل هیمن گذاشته بود و انگار این داغ آشتی با گفیی
 نداشت رسد شود. 
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کرد. بهیی نبود عقب بکشد؟ ویل  داشت و فکر یم هیمن زیر باران قدم بر یم
کرد. حاال که خدا صدایش را شنیده و کس  حداقل باید سیع خودش را یم نه. 

 کشید.  و کارش شده نباید عقب یم
از همان خدا خواست تا مهرش را به دل آشتی بیندازد و به او صیی مدارا کردن 

 بدهد. 
آشتی مثل یک روح رسگردان تا صبح در خانه قدم زد و فکر کرد و فکر کرد 

 بهم خورده بودند و ویل به نتیجه ای نرس
ی

ید هورمون هایش به خاطر حاملگ
 حسابی احساسابی شده بود. 

 با خودش یم
ی
مونه، چطور  گفت: هیمن واسه ی من مثل عمو یم از طرف

 یم یم
ی
گفت: گ بهیی از هیمن  تونم به اون به عنوان همرسم نگاه کنم و از طرف

 تونه هوای بچه ام رو داشته باشه؟ یم
یع ِویل یه مرد واقیع هم حتما درخواستهابی از زنش داره. ای هیمن یه مرد واق

 خدا! خودت بگو چیکار کنم؟
 روی کاناپه خوابش برد و در خواب دید که درون سییل   لحظه

ی
ای از خستگ

زندکه هیمن دستش را گرفت و او را از آب  گرفتار شده و مدام دست و پا یم
ون کشید.   بی 

دانست آینده اش با هیمن به   اشت.نیماز خواب که بلند شد حال خوبی د
کرد این خواب یک نشانه است. شاید تعبی   رسد ویل احساس یم کجا یم

 کند.  خوابش این است که هیمن او را از این فشار خانواده ی آروین خالص یم
صبح زود تلفن را برداشت و با پدر ومادرش تماس گرفت از آنها خواست به 

 خانه اش 
 د قضیه ی هیمن راهنمابی اش کنند. بیایند تا در مور 

کوه و نازار وقتی شنیدند هیمن فرد پیشنهادی محمد و شادیه است از  شی 
 خوشحایل خدا رو شکر کردند. 
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، باورم  ِ م خدا رو شکر که هیمن رو پیشنهاد دادند. اون خییل مرد خوبی   دخیی
 شه باالخره خدا دعاهامون رو مستجاب کرد.  نیم

ودت نزن. بهیی از هیمن دیگه کیس برای تو نیست با   آشتی لگد به بخت خ
 ازدواج 

 
شه.  ات یم تو با هیمن خیال همه راحِت. اون مثل جونش مراقب تو و بچه

 اینو مطمئنم باباجان. 
 عاشق آروین  زد. عذاب وجدان لحظه ای رهایش نیم دلش شور یم

ً
کرد. مثال

 شد؟!  بود و به این زودی مرد جدیدی وارد زندگیش یم
کرد با از خود   سوخت با ازدواج با او آینده اش را تباه یم دلش به حال هیمن یم

 یم
ی

 خواست مراقب زن و بچه ی برادر زاده اش باشد؟!!!  گذشتگ
 آشتی که از دل هیمن خیی نداشت!!!! 

شد عقد  قرار ها گذاشته شد. بعد از به دنیا آمدن بچه، وقتی که رس پا یم
 کردند.  یم

ی حاال  ی نداشته باشد! ویل از همی    خیی را پخش کردند تا دیگر کیس نیت خی 
ی مدت کوتاه هیمن چند سال جوان تر شده بود. عذاب  و انگار در همی 

وجدان خواست تا حال خوشش را خراب کند که یاد رفتارهای بد آروین با 
آشتی افتاد و اینکه او هیچ وقت اشتبایه مرتکب نشده. عذاب وجدان هم 

 
ی
 است که هیمن را اذیت کند، پس دیگر به رساغش نیامد. دید بی انصاف

شادیه و محمد مهمابی را ترتیب دادند... هر چند دل شادیه به خاطر برگزاری 
کردند. مراسم شام ساده ای برای  این مهمابی خون بود ویل باید این کار را یم

 پیوند هیمن و آشتی بود. خانواده آشتی را هم دعوت کرده بودند. 
 سالم هیمن جان  الو 

   سالم محمد جان چطوری؟
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؟ آشتی و پرسش خوبن؟    خوبم، خودت خوبی
   منم خوبم.هیمن با خجالتی که در صدایش بود گفت: 

 دیشب یه رس بهش زدم شکر خدا خوب بود.  -
  خدا رو شکر. هیمن جان مدام بهش رس بزن.آشتی خییل یک دنده است، 

 از کیس درخواست کمک نیم
ً
یه وقت کاری نداشته باشه یا مشکیل کنه.  اصال

 براش پیش نیاد؟
   باشه چشم حواسم هست. 

 
 دانست از دل هیمن که مدام بی قرار آشتی بود!!  محمد چه یم

  این قدر حواسم پرت شد که یادم رفت بهت بگم امشب یه مهموبی برگزار  
یتی ازدواج شما دو   تاست. کردم به مناسبت پیوند شما دو نفر. یه جورابی شی 

   آخه ما که هنوز عقد نکردیم؟! 
کنید. مهم این که باالخره آشتی قبول کرد. شما دو تا    خب باالخره که عقد یم
 االن یه جورابی نامزدید. 

هیمن با خود گفت تو که همه رو دعوت کردی بعد زنگ زدی به من؟! حاال 
 تونم نه بگم؟!  من یم

 هم سالم برسون.    باشه، محمد جان زحمت کشیدی به زن داداش
 هیمن گویسر را قطع کرد و فورا با آشتی تماس گرفت. 

   آشتی 
   سالم

   سالم، حالت خوبه؟
   ممنون خوبم. 

 هیمن متوجه صدای بی حال آشتی شد و نگران پرسید: 
، طوری شده؟!     چقدر صدات بی حاِل آشتی
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 زاره.  نیمخواد برم پیاده روی ویل مادربزرگ    نه فقط خییل کسلم. دلم یم
 برمت.    خودم غروب میام یم

 خواد، زحمت میشه.    نه نیم
ی یم ی .    زحمتی نیست. راستی یه چی   خوام بگم یه وقت ناراحت نیسر

 ترسید اتفاق بدی افتاده باشد.  آشتی دلش آشوب شد یم
   نه بگید. 

  محمد زنگ زده برای شام دعوتمون کرده، از قرار معلوِم تدارکات دیده و همه 
 دعوت کرده و دست آخر به ما گفته، منم نتونستم نه بگم و قبول کردم. رو 
 

 با این اخالق شادیه و محمد به خوبی آشنا بود. 
 آشتی

اره.    اشکایل نداره. یم ی  دونم چطور آدمو تو رو دربایستی می 
   ساعت شش آماده باش میام دنبالت. 

حمد کرد و خودش هیمن برای مادر بزرگ آژانس گرفت و او را رایه خانه ی م
 همراه آشتی برای پیاده روی به خیابان رفتند. 

آشتی و هیمن هر دو در خیال خودشان بودند و فقط در کنار هم قدم 
کرد به طعنه هایش، اینکه هیچ وقت آروین او  زدند.آشتی به آروین فکر یم یم

کرد دیگرهیچ حیس به کیس پیدا نخواهد کرد.  را دوست نداشت. احساس یم
ی باالخره او را رها یماین   کند...  فکر ذهنش را مشغول کرده بود که هیمن نی 

برد. هیمن در  ویل هیمن داشت از قدم زدن در کنار آشتی نهایت لذت را یم
.دلش یم خواست  حال مبارزه با حس نوپایش بود. حس لمس کردن آشتی

د و به همه دنیا بگوید که آشتی را  چقدر دستان آشتی را محکم در دست بگی 
 دوست دارد ویل آشتی هنوز درگی  آروین بود. 

بعدازاینکه آشتی ازپیاده روی خسته شد، هیمن تاکیس گرفت.اول رسی به 
ستان زدند.آشتی کنار قیی شوهرش و هیمن کنار قیی برادرزاده اش مشغول  قیی
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دانست در دلشان چه غوغابی  خواندن فاتحه شدند و فقط خدا یم
 هیمن را مشغول کرده بود.  است.سوال های زیادی ذهن

ی من چه اتفاقابی افتاد سوال کنم؟   یم  تونم ازت در مورد اینکه بعد از رفیی
ه شدوبا این کارش وجود هیمن را به  رسش را بلند کرد و به چشمان هیمن خی 

 آتش کشاند. 
ی بهم خورد. آروین خییل بدتر از    ای کاش نیم ی شما همه چی 

رفتید بعد از رفیی
 به من توجیه نیم ود، شبها تا دیر وقت خونه نیمقبل شده ب

ً
کرد،  اومد. اصال

خواست کتکم بزنه که از  وقتی هم بهش گفتم باردارم داد زد، فحش داد، یم
بندن. من  دستش فرار کردم از آخرم گفت زن و بچه دست و پای آدم رو یم

 خوام اسی  شماها  نیم
 

 بهیی از این خوام به آرمانها و اهدافم برس باشم. من یم
ی

م. رسیدن به یه زندگ
 حرفهای مزخرف و بی رسوته. 

م  وقتی داشت یم رفت دنبالش رفتم عمو! بهش التماس کردم، گفتم که من می 
 تو بمون ویل گوش نکرد و رفت. 

دوباره ناخواسته به هیمن گفته بود عمو و حسابی حال هیمن را گرفته بود 
 ای آشتی حال هیمن را گرفت. ویل بیشیی از شنیدن کلمه ی عمو بغض صد

  من باعث مرگ آروین شدم، آره؟ اون از من و بچه فرار کرد تقصی  منه؟ 
 خواد من گوش نکردم.  آره؟ آخه خودش گفته بود بچه نیم

  خودت رو با این فکرها اذیت نکن. چند وقت بعد از رفتنش از خونه خیی 
 مرگش اومد؟

   فکر کنم یک ماه...آره یک ماه بعد. 
ی نگفتند. هیمن تاکیس گرفت و به خانه ی محمد رفتند. دی ی  گر چی 
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حالش بهیی شد. دلش به خانواده اش  آشتی با دیدن پدر ومادر و خواهرش کیم
 خوش بود. 

  دیر کردین هیمن جان. عزیز جون که خییل زودتر اومد، چرا خودتون باهاش 
 نیومدین؟

 .  رفتیم یه جابی
   با آشتی

 هم کشید و طلبکارانه پرسید: شادیه اخمهایش را در 
 کجا رفته بودید؟

ی
   کجا؟! حاال دیگه ما غریبه شدیم؟ نمیگ

ی نگفتم. رفته بودیم رس قیی آروین.  ی    خواستم نارحت نشید چی 
شادیه لبخند محزوبی زد، خوشحال بود از اینکه پرسش را فراموش نکرده 

ین گزینه برای ازدواج با آشتی بود.   بودند.هیمن بهیی
کردند و این کارشان او  ی خانواده با ذوق به شکم برآمده ی آشتی نگاه یمهمه 

 کرد.  را معذب یم
 آشتی را در کنار هیمن نشانده بودند. هیچ کس از دلیل برگزاری این مهمابی 

 
 نیم

ی
خواستند خاطر پدر و مادر  دانستند و نیم زد ویل همه دلیلش را یم حرف

 آروین را آزرده کنند. 
ِ آشتی هیمن مشغول   کوه و محمد بود اما تمام حواسش بر گفت و گو با شی 

خورد و راحت نبود به دور و برش نگاه کرد  بود که مدام در جایش تکان یم
خانه مشغول آماده کردن شام بودند و مردها هم بحثشان   ی خانم ها در آشیر

 گرم شده بود. 
؟ چرا اینقدر بی قراری؟

   چته آشتی
 کنه.    کمرم خییل درد یم

ی  هیمن کوسن پشت خودش را برداشت و به آشتی داد. اینو بذار زیرت ببی 
 چطوره؟
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م لب گزید و با خجالت کوسن را از دستش گرفت و لحظه ای  آشتی از رسر
ی مواجه شد از  رسش را باال برد تا از هیمن تشکر کند که با نگاه عصتی آرتی 

 ی ممنونم را نصفه و نیمه گفت.  ترس کلمه
ی را دید  هیمن که متوجه ت غیی  حال آشتی شد جهت نگاهش را دنبال کرد. آرتی 

ی بفهماند  ه شده است. هیمن برای اینکه به آرتی   به آن دو  خی 
که عصبابی

ی عصبابی از  عصبانیتش بی مورد است رسش را به معتی چیه، تکان داد. آرتی 
جایش بلند شد و به سمت حیاط رفت و بارین با لبخند محزوبی بدرقه اش  

 صیی بارین هم اندازه ای  کرد. 
ی را تحمل کند؟ داشت تا گ یم  توانست این رفتار آرتی 

ی کنار آشتی نشست و این دو جاری مشغول درد و دل کردن با هم  بارین غمگی 
 شدند. 

ی و  ی ازت نگرفتم.تحت نظر بودم. آرتی    آشتی جان منو ببخش این مدت خیی
ربط بدن.منم صالح دیدم یه خواستند جواب رد تو رو به من  خانواده اش یم

ی من پشیمونت   مدت نه بهت رس بزنم و نه زنگ بزنم تا یه وقت فکر نکیی
 کردم. 

شناسم. ای کاش مجبور نبودم دوباره  کنم خودم اینارو خوب یم   درکت یم
 عروسشون بشم. 

هیمن که مثال حواسش به بحث مردها بود تمام و جودش گوش شده بود و 
 با 
 

 تی از ناراحتی چشمانش را محکم بست. شنیدن این حرف آش
 . ِ ی و آروین فرق داره.خییل مرد خوبی    ویل هیمن با آرتی 

  توی خوب بودن هیمن هیچ شگ نیست. اون مرد قابل اطمینابی ویل 
 خانواده اش 



 
 

Page | 96 
 

 @majic_channell  

 

 

 منو آروین دخالت یم
ی

ی که توی زندگ کردن و مدام  باز همون خانواده ی آروییی
 کردند.  منو رسزنش یم

 نظر آشتی را در مورد  ن این حرف آشتی هیمن کیمبا شنید
ً
آرام گرفت. تقریبا

 خودش فهمیده بود. 
ی هم کمیی آشتی را تحت نظر داشت چون   به خوبی برگزار شد و آرتی 

مهمابی
 نگاه هیمن مدام مراقبش بود که به آشتی اخم نکند و او را نرنجاند. 

 
 

برای مراقبت بیشیی به خانه ی چند روز بعد از مهمابی حال مادربزرگ بد شدو 
ی تر شده بود به زور از عهده ی   شادیه رفت، آشتی هم که این روزها سنگی 

 توانست مراقب او باشد.  آمد و نیم کارهای خودش بر یم
ی مادربزرگ آشتی که فکر یم کرد از دستش خالص شده حاال جای خایل  با رفیی

ترسید حاال به  تنها بودن نیم داد. او که قبال از  مادربزرگ و تنهابی آزارش یم
 دوست نداشت به  شدت ترسو شده بود و سیع یم

ی
کرد تنها نباشد از طرف

خانه ی پدر و مادرش برود چون آراز دیوانه ممکن بود به آنجا بیاید و از 
 هم مادرش بارها این موضوع که در خانه ی کیس به غی  از خانه ی 

ی
طرف

و آشتی دوست نداشت مزاحم کیس  خودشان خواب ندارد اشاره کرده بود 
حتی مادرش شود. از طرف دیگر شادیه و محمد باز هم ارصار داشتند که 

 آشتی حتما باید پیش آنها بازگردد. 
خانه ی شادیه هم که اصال محال بود برود در خانه ی خودش راحت بود 
دوست نداشت جابی برود با هیمن تماس گرفت و از او خواست اگر برایش 

است تا تولد فرزندش و خواندن صیغه ی محرمیتشان شادیه و محمد مقدور 
 را راضی کند که اجازه بدهند در خانه ی 
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خود بماند چرا که به خاطر بارداری اش، مراسم عقد به بعد از زایمان موکول 
شده بود.برعکس تصورات آشتی شادیه و محمد با پادرمیابی هیمن موافقت  

کردند که در مواقع لزوم اگر آشتی نیاز به    کردند و فقط از هیمن خواهش
 برای بچه ی داخل 

ی
کمک داشت، همرایه اش کند تا خدابی نکرده اتفاف

 شکمش نیفتد. 
ی آشتی نقل  قرار بر این شد که بعد از محرمیت هیمن بطور کامل به خانه

ی به صاحب خانه پس دهد.  ی اجاره مکان کند و خانه  ای خودش را نی 
ی ج بت درست کرد و برای بعد از گذاشیی عبه ها داخل اتاق مهمان، آشتی رسر

 هیمن آورد. 
 اش بود. یعتی عاقبتش 

ی
س داشت. این آغاز فصل جدیدی از زندگ آشتی اسیی

 شد؟ با هیمن چه یم
 هیمن آنقدر غرق در افکارش بود که متوجه آشتی نشد. 

   حالتون خوبه؟ با شمام؟! 
   ها، چیه؟

 یل اصال حواستون با من نبود! خوبید؟زدم و   داشتم باهاتون حرف یم
 کرد.    هنوز هم او را سوم شخص خطاب یم

 هیچر ولش کن. شبت بخی  کاری داشتی حتما 
ً
، اصال ی نیست.یعتی ی   آره چی 

م کن.   خیی
 .    باشه شب بخی 

ی هیمن نگاه کرد و با خودش گفت: بیچاره معلوِم اصال  آشتی مایوسانه به رفیی
 راضی به اومدن نبوده! 

دانست از دل خون هیمن..... هیمتی که این چند روز را  ویل آشتی چه یم
رصف تحقیق در مورد آروین کرده بود، به همه ی دوستاش رسزده بود و 

فهمید را حاال فهمیده بودو چه دیر فهمید! بسیاری  آنچه را که زودتر باید یم
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قطع رابطه  بودند از مدتها قبل با آروین  از دوستانش که با آروین صمییم
 کردند چرا که آروین وارد گروهک های

 
 و روابطش تاثی  گذاشته 

ی
سیایس شده بود و تمام افکار و منش آنها روی زندگ

 بود. 
 دانستند.  آنها پایبندی به خانواده، زن، بچه و پدر و مادر را بیهوده یم

ی گروهک ها به عراق فرستاده  آروین وقتی از خانه رفته بود از طرف همی 
 ه بود و در آنجا به دست همان گروهک ها کشته شده بود. شد

هیمن هر کاری کرد نتوانست دلیل مرگ آروین را بفهمد ویل وقتی جریان را به 
ی باخیی بودند و  قضیه را برایش توضیح  محمد و شادیه گفت آنها از همه چی 

 دادند. 
ی نداشتیم. همه جا رو  محمد: حدود یک مایه میشد که از آروین خیی
دنبالش گشتیم تا اینکه یه رسی عکس و فیلم به دستم رسید. آروینم 

ی تنبیهش کنند که آروین هم  خواسته برگرده، ویل اونا با شکنجه یم یم خواسیی
ای هم که  اش رو هم نتونستیم پیدا کنیم.... اون جنازه طاقت نیاورده.... جنازه

ِ مال یه بی خانمان بوده که سوخته بودو قا بل شناسابی نبود با هزار االن تو قیی
دنگ و فنگ برای اون جنازه به اسم آروین مراسم گرفتیم تا کیس از موضوع 

رفت و  فهمیدن آروین تو کارهای سیایس بوده، آبرومون یم با خیی نشه اگه یم
 شد.  برامون خییل بد تموم یم

و هیمن با خود فکر کرده بود چه کارهابی که از دست برادرش محمد بر 
 د!! آم یم

رود که  هیمن دلش برای آشتی سوخت که هر پنجشنبه رس قیی کیس یم
کرد و  همرسش نیست و چقدر آشتی خودش را برای مرگ آروین رسزنش یم

 دانست.  خود را مقرص یم
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آن شب خواست موضوع را با آشتی در میان بگذارد ویل پشیمان شد. حداقل 
حساس شده بود.دوست  کرد.آشتی زود رنج و  باید تا فارغ شدن او صیی یم

 برای او بیفتد. 
ی
 نداشت با شنیدن این خیی اتفاف

 
ی شده بود   اش رایم گذراند.سنگی 

ی
حاال دیگر آشتی اواخر هشت ماهگ

وترکهای شکمش آزارش یم داد .دیگر نیم توانست لباس های دلخواهش را 
اهن بارداری اش را   بپوشد تقریبا همه ی لباسهایش برایش تنگ شده بودند.پی 

اهن یم خاراند داخل  تنش کرد و در حایل که ترکهای شکمش را از روی پی 
پذیرابی شدوکیم قدم  زد از وضعیتش اصال راضی نبود . پوست شکمش خییل 
بد به نظر یم رسید از قیافه ی خودش حالش بهم یم خورد و احساس یم کرد 

 دیگر هرگز به چهره ی اولیه اش باز نیم گردد. 
ی فوتبال بود با دیدن آشتی با آن وضعیت خنده اش  هیمن مشغول تماشا

ل کردتانخندد.آشتی که متوجه حالت هیمن  گرفت . به زور خودش را کنیی
 شد گفت: 

ی .خودم یم دونم خییل خنده دارم ...وای خدا چقدر یم    بخندید،راحت باشی 
 خاره دارم دیوونه میشم. 

 هیمن خنده ی آرایم کرد و گفت: 
 رب کن که نخاره.   خب پوست شکمت رو چ

ها فراموشم میشه   ی   من حامله ام . من یه خانمم ویل گایه اوقات یه رسی چی 
 که شما خوب یم دونید، برام شده سئوال؟

   من کتابهای روانشنایس زیادمیخونم. 
   آهان . حاال با خر چرب کنم؟

   روغن زیتون داری؟
   آره ،آره دارم . خییل ممنون. 
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دوید اما مانند پنگوئن راه یم رفت و هیمن از دیدن مثال به خیال خودش یم 
او در دلش قربان  صدقه اش یم رفت.مدبی بود که صورت الغر آشتی پر شده 

 بود و رنگ به روشش برگشته بود . 
آشتی به اتاقش رفت تا پوستش را چرب کند و هیمن مشغول تماشای بازی 

ل را پرت کرد فوتبال شد که با فریادهای هیم      ن هیم      ِن  آشتی هول کردوکنیی
ی نزدیک بود  ی ریخت و خودش نی  .پایش به تخمه ها خورد و همه را روی زمی 

 با کله به دیواربخوردبا هر بدبختی که بود خود را به اتاق رساند. 
   چیه؟؟!آشتی خر شده؟! 

 آشتی روی شکمش دست گذاشته بود و با ذوق به آن نگاه یم کرد. 
 

 د باش.   زود بیا اینجا.زو 
 هیمن رسی    ع به سمت آشتی رفت و جلوی تخت زانو زد و پرسید: 

   حالت خوبه؟حرف بزن دخیی ببینم خر شده؟
آشتی دستان هیمن را گرفت و روی شکمش گذاشت با این کارش تمام بدن 
به ی  ه شدو با رصی هیمن داغ شد و به لرزه افتاد .هیمن به صورت آشتی خی 

توجه منظور آشتی شددر این چند ماه تکان محکیم که به دستش خورد تازه م
های بچه را خییل کم و آرام حس میکرد ویل امشب با ماساژ شکمش دست و 
پای پرسکش راکه محکم مشت و لگد یم کوبیدرا یم توانست ببیند و حس کند 
.آنقدر ذوق داشت که در آن لحظه یم خواست شادی اش رابا کیس تقسیم  

را گرفته بود.هیمن تمام وجودش با تکان های کند و بی محابا دستان هیمن 
؟  نوزاد پر از شور و شعف شد و مشغول سئوال پرسیدن از آشتی

   چه زوری داره !دردت نیاد یه وقت؟
   نه درد نداره .فقط وقتی یه دفعه ای پاشو دیدم ترسیدم .قربونش برم الیه. 
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بودند  هیمن لبخند به لب به مِچ دستهایش که در حصار دست های آشتی 
ه شد وگفت:   خی 

  منم قربونش برم هنوز نیومده باعث شده به جای اینکه منو شما خطاب  
ی.   و بعدشم اینجوری محکم دستامو بگی 

ی
 کتی ،اسمم رو بگ

بعد از پایان حرفش با شیطنت نگایه به آشتی انداخت تا عکس العملش را 
 ببیند. 

م گونه ه  ایش رسخ شد. آشتی رسی    ع دستان هیمن را رها کرد و از رسر
   ِای وای ببخشید اصال حواسم نبود 

به صورت خجالت زده آشتی نگاه کرد ودر حایل که از جایش بلند میشد و  
 گفت: 

   امیدوارم از این به بعد باز هم حواست نباشه. 
 و آشتی مات ماندمنظور هیمن واقعا همابی بود که فکرش را یم کرد؟! 

 
 را بدهد 

ی
تا هم وزن بچه مشخص شود هم اینکه  قرار بود آخرین سونو گراف

ی بار در اتاق انتظار با دیدن زنان  ببیند رس بچه چرخیده است یا نه؟برای اولی 
باردار همراه همرسانشان حرست نخورد چرا که آروین نامهربان اگر نبود به 
جایش هیمن مهربان کنارش بود.هیمن درست مثل آروین کم حرف بود ویل 

بود اگر نگاه آشتی به آب رسد کن طوالبی میشد  تمام توجه اش بر آشتی 
رسی    ع بلند میشد و برایش آب یم آوردواگر آشتی در جایش مدام جا به جا 
د و به آشتی یم داد تا روی آن بشیند ،هیمن مرد با  ی میشد کاپشنش را تا می 

 مالحظه ای بود. 
بعد از نیم ساعت منتظر ماندن،باالخره نوبت آشتی شد هیمن هم به 

سته ی خودش وارد اتاق دکیی شد.هیمن دست آشتی را گرفت و روی خوا
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ی آوردوآشتی در  تخت نشاند و بعد دستش را زیر رسش گذاشت و آرام پایی 
ت این همه محبت بود.   حی 

   خب آشتی جان چطوری؟حالت خوبه؟
آشتی از ترکهای شکمش و وضع راه رفتنش گالیه کرد و تمام این مدت که در 

د دکیی و هیمن با مهربابی نگاهش یم کردند.  مورد این مسائل ی  غر می 
   اینابی که گفتی همش طبییع تو این ماه برای خییل از مادرا پیش میاد. 

   خب پس مشکیل ندارم دیگه. 
   راستی اگه اشتباه نکنم گفته بودی شوهرت فوت کرده ؟!پس ایشون....؟! 

خواست بگوید خواست دهانش را باز کند بگوید عمویم است پشیمان شد. 
ش با خود فکر نیم کرد عجب زن بی وفابی  شوهرم باز هم پشیمان شد.دکیی

 سال شوهرش نیامده با بچه ی در شکم ازدواج کرده؟! 
ی جمله ای باز میشد ویل بدون حرف دوباره بسته میشد  دهانش برای گفیی

 کند. 
ی
 هیمن که تعلل آشتی را دید صالح دید خودش را معرف

ابیامرزش هستم و اگه آشتی جان الیق بدونه یم خوام   من عموی همرس خد
 برای خودش همرس و برای بچه اش پدر باشم. 

ه ماند و دکیی با لبخند به آن دو نگاه کرد.   آشتی به هیمن خی 
   امیدوارم آینده خوبی با هم داشته باشید. 

 هر دو با هم گفتند: 
 ممنون.  -
 خب لباستو بزن باال 
 

دید متوجه معذب بودن او شد جلوتر رفت .درست هیمن که تعلل آشتی را 
 باالی رس آشتی ایستاد تا آشتی راحت باشد. 
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  خب رس بچه چرخیده و وزنش هم دو کیلو سیصد گرِم که تا پایان بارداریت 
ی خوبه.  ه که خوبه .... همه چی   به احتمال زیاد سه کیلو به باال وزن یم گی 

ه ش ده بود دکیی که کنجکاوی او را دید  هیمن با دقت به صفحه ی مانیتور خی 
 گفت: 

   آقای پدر این رسِش،اینم دست و پاهاشه ...واینم صدای قلبش. 
ه شدند و  ی هیمن و آشتی بهم خی  با شنیدن صدای بمب بمب قلب جنی 

 هیمن محکم دست آشتی را فشار داد. 
و عجیب بود برای هر دوی آنها هنوز محرمیتی صورت نگرفته و اینگونه با 

 راحت بودند و عذاب وجدابی هم نداشتند. هم 
بعد از بازگشت از مطب هیمن آشتی را به سیسموبی فرویسر برد تا وسایل 

 بچه را بخرند. 
   برای خر اومدیم اینجا؟! 

   خب تو اصال برای بچه وسیله ای نخریدی؟
   مامان قرار هفته ی بعد سیسموبی شو بیاره
 لباس و عروسک بردار .    خب حاال که تا اینجا اومدیم چند دست

   آخه واقعا الزم نیست
   من میگم بردار بگو چشم

 آشتی لبخند محزوبی زد و آرام گفت : 
 چشم. -
 

پدر ومادر آشتی سیسموبی نوه شان را آوردند و با کمک هیمن در اتاق کوچک 
خانه چیدند. آشتی با ذوق به آنها نگاه یم کرد و مدام در کمدها را باز یم کرد و 

 دیدن لباسهای کوچک و زیبا به وجد یم آمد. از 
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شادیه همان شب برای دیدن سیسموبی به خانه ی آنها آمد و با خوشحایل 
 به شکم آشتی نگاه کرد و گفت: 

   چقدر دیگه تا به دنیا اومدنش مونده؟
   سه هفته ی دیگه. 

هیمن تمام حواسش بر آشتی بود که خوشحال همراه شادیه به اتاق  
ته بودو ناراحت برگشته بود .خدا خدا یم کرد تا آنها هر چه سیسموبی رف

سد.   زودتر بروند تا دلیل ناراحتی اش را بیر
خانه راه افتاد،هیمن ظرفها  ی آشتی ظرف های میوه را جمع کرد و به سمت آشیر

خانه نشاند.  ی  رو از دست او گرفت و او را روی صندیل آشیر
ی ببینم.     اینها رو بده من.بشی 

ه  آشتی بدون مخالفت نشست و دستانش را در هم قفل کرد و به آنها خی 
 شد. 

؟!     بگو ببینم خر شد که با خوشحایل رفتی اتاق و با ناراحتی برگشتی
ه به دستهایش ساکت بود.   آشتی همچنان خی 

؟به من نگاه کن    چرا حرف نیم زبی
ه شد و با بغض گفت:   آشتی به هیمن خی 

ه  اگه حرف بزنم گریه ام یم    گی 
با این حرفش دل هیمن به درد آمد.هیمن بی قرار دندانهایش را روی هم 

 سایید تا از شدت خشمش نسبت به شادیه کم شود. 
  فکر کردی اگه گریه نکتی و بغض کتی خوبه؟تو االن بارداری اینجوری بچه ی 

ه.   تو شکمتم ناراحت میشه ،تازه معده اتم درد یم گی 
گریه کرد. کیل هم شکایت شادیه را پیش هیمن    با این حرفش آشتی حرف زد و 

 گفت. 
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؟هیچ کدومشون  ی   به من میگه مامان وبابات دلشون خوِش سیسموبی گرفیی
 . ی  هم که مارک نیسیی

 از کجا بیاره 
ی

آخه تو رو خدا تو بگو هیمن بابای من با حقوق بازنشستگ
 وسایل مارک  بخره ؟

 و بعد های های گرشست. 
را مشت کرده بود .مثال آشتی یادگار آروین را  هیمن از عصبانیت دستانش

 حمل یم کرد ،این طور مراقب عروسش بود . 
 

نیم دانست چرا از هیمن خجالت یم کشد .دائم احساس رسباربودن را داشت 
و فکر یم کرد هیمن به خاطر وظیفه ی همرسی و پدری این کارها را انجام یم 

را از روی عالقه به او انجام یم دهدو نیم دانست که هیمن همه ی این کارها 
دهد ....دلش برای هیمن ،جوابی اش ،حتی رسمایه اش یم سوخت .هیمن یم 
توانست همه ی دارابی اش برای کیس که دوستش دارد و عاشقش است خرج  
کند نه او.چقدر هم دوهزاری آشتی دیر یم افتاد !اگر همه ی کارهای هیمن از 

ی لبش و یا نگاه عاشقانه اش را از کجا آورده ته دل نبود این لبخند پر مهررو 
 بود؟

                                           *************** 
ویار مسخره اش هنوز همراهش بود .خودش یم دانست چه کاری باعث یم 
شود ویارش بهیی شود ویل وقتش نبود باید هیمن از خانه یم رفت تا خیالش 

 راحت میشد. 
دون رس و صدا از خانه خارج شد ،دوست نداشت آشتی را هیمن صبح ب

صبح از خواب بیدار کند ویل هیمن که نزدیک ماشینش شد فهمید که  
گوشیش را فراموش کرده ،باز هم آرام و بی صدا وارد خانه شد .گویسر را 
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ون برود که با شنیدن صداهابی به سمت اتاق خواب  برداشت و خواست بی 
 رفت . 

 ب نیست؟!   مگه آشتی خوا
از الی در آشتی را دید که هن هن کنان چهار پایه ای را یم کشد و نزدیک کمد 

 دیواری یم برد. 
اهتی  آشتی با احتیاط روی چهار پایه رفت و از طبقه ی باالبی کمد دیواری پی 

ون آورد.   بی 
اهن برد و گرشست.   هیمن خشکش زد . آشتی صورتش را میان پی 

اهن آروین خدابیامرزه!! هیمن با خود زمزمه کرد ای  نکه پی 
 نزده بود و حاال هیمن 

ی
 اش به آروین حرف

ی
آشتی تا به حال از شدت وابستگ

 با چشمانش یم دید آنچه را که تحملش را نداشت! 
ظرف غذا از دست هیمن افتاد و با صدایش آشتی را متوجه خودش  

بیفتد که کرد.آشتی با دیدن هیمن هول کرد و نزدیک بود از روی چهارپایه 
 هیمن به دادش رسید. 

آشتی را آرام در آغوش گرفت و روی تخت نشاند .آشتی متوجه رگ برآمده ی  
ی نبود  ی گردن هیمن شد و خودش را برای هر واکنیسر آماده کرد .کم چی 

هیمتی که از او فقط صداقت و وفاداری خواسته بود حاال این پنهان کاری 
 آشتی را با چشم خودش دیده بود . 

 ما هیمن.... و ا
ون آورد و داخل کمد خودش کنار   از کمد دیواری بقیه لباسهای آروین را بی 

 لباسهای خودش آویزان کرد. 
 آشتی تمام این مدت با ترس به حرکاتش نگاه یم کرد. 

هیمن به سمت آشتی برگشت و در حایل که سیع یم کرد آرام باشد با صدابی  
 گرفته گفت: 
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و کرد نمیخواد خطر کتی و بری روی چهارپایه   هر وقت دلت هوای آروین ر 
ی جا تو کمد من لباسهای آروین هست تو باید مواظب بچه ی تو  ....همی 

 . ین یادگاری آرویِن بایسر  شکمت که مهمیی
د.   هیمن باقامتی خمیده از خانه رفت و ظرف غذایش را هم نیی

ی ته دل آشتی در حال آب شدن بود ،قند بود دیگرمگر نه؟آن  ی هم  یک چی 
کیلو کیلو.باید قدر این مرد را یم دانست و او را خوشحال یم کرد .آشتی 
ت هیمن شد و خوب یم دانست مردها فقط روی کسابی که  متوجه غی 

ت دارند .پس یعتی او هم حاال برای هیمن مهم بود؟!   برایشان مهم هستند غی 
 آشتی کم کم داشت دوهزارشش یم افتاد! 

ته دل شکسته از رسکار برگشت و آشتی را هیمن شب خسته ،گرسنه و الب
اهن سفید خال خایل گشاد ،آشتی بانمک تر از  ی دید با آن پی  ی مشغول آشیر

همیشه بودو دردی عمیق به دل هیمن چنگ انداخت و با خود گفت:)این زن 
 هرگز منو دوست نخواهد داشت و هرگز منو به همرسی نیم پذیره (

ی ب  دلش در حال ضعف رفیی
ی

ود به اتاقش رفت تا لباسهایش را از گرسنگ
 عوض کند کمدش را که باز کرد لباسهای آروین را ندید. 

  دادمشون به یه نیازمند از این به بعد اگه ویار داشتم و دلم هوای بوی عطر 
هن های تو.   مردونه کرد میام رساغ پی 

و........آخ که با این حرفش در دل هیمتی که از صبح حال خویسر نداشت 
  بر پا شد. عرویس

آشتی با این حرفش هم دلیل کارش را گفته بود و هم از هیمن به روش 
 خودش دلجوبی کرده بود. 

ی شام حارصی شد  با اشتها مشغول غذا  هیمن مانند بچه ها باذوق رس می 
خوردن شد وآشتی با دیدن هیمن شاد، خیالش راحت شد و آرامیسر زیبا در 

 وجودش حس کرد و با خود گفت: 
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مثل معتی اسمش آرومِه و بهم آرامش میده .حتی دیگه حارصی نیستم هیمن -
 یه بار دیگه عصبانیتشو ببینم. 

آشتی لبخند به لب مشغول تماشای هیمن بود .دیدن تعصب هیمن نسبت 
ه ی آشتی رس ش را  به خودش برایش خوشایند بود .هیمن با دیدن نگاه خی 

 پرید. بلند کرد و با دیدن لبخند آشتی غذا در گلوشش 
؟    ِام، چرا این جوری نگاهم یم کتی

   هان .هیچر هیچر به خدا
   تو هم غذاتو بخور دیگه

 آشتی با لبخند  گفت: 
م آقا -

َ
 رو چش

 به وجدآمد و آنقدر غذا خورد که دیگر جابی در شکمش 
هیمن از حرف آشتی

 برای یک دانه برنج هم نماند! 
 

راه افتادن کار جدیدش مجبور هیمن این روزها خییل خسته میشد برای به 
بود مدت زیادی در مغازه بماند و وقتی هم که خانه بود تمام حواسش بر 

آشتی بود تا مبادا کمبودی حس کنداما صبوری یم کرد خودش یم دانست از 
پس این روزهای سخت بر یم آید و روزهای خوش یم آیند،البته امیدوار بود  

ی شود.   که این چنی 
نیاز.نیاز داشت همرسش به او برسد او را با شوخیهایش  مرد بود و پر از 

بخنداند.... پشتش را ماساژ دهد.....او را ببوسد....رسش را روی پاهای 
همرسش بگذارد...و در آخر شب در آغوشش به آرامش برسد ....به قسمت 
د تا هوابی نشود ،اصال وقت 

ی  خود می 
آخر شب که یم رسید محکم به پیشابی

 این فکرها نبود.  مناستی برای
؟!!!  بی ی    چرا خودتو می 
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ی یادم افتاد.  ی ی خاض نیست ،یه چی     چی 
ی.     خب باشه حداقل یکم آروم تر بزن رسدرد یم گی 

هابی که یم خواست 
ی هیمن با لبخند به آشتی نگاه  کرد.شاید به خییل از چی 

ی توجهات کوچک آشتی برای او بس بود .   فعال نرسداما همی 
 وز درد نگرفته؟  باشه ،تو هن

   نه حاال چیکار کنم فردا آخرین مهلته؟
یم بیمارستان .انگار     نگرابی نداره که اگه تا صبح دردت نگرفت می 

 کوچولومون جاش خوبه ،نمیخواد به دنیا بیاد. 
س زیاد همراه مادرش ، شادیه و هیمن به بیمارستان  صبح زود آشتی با اسیی

 رفتند. 
وع شد.بی قرار و نا آرام  آشتی پذیرش شد و با تزریق

آمپول فشار دردش رسر
بود ..نیم توانست دستورات ماما را به خوبی اجرا کند .فشار عصتی این مدت 

 باعث شده بود تحملش کم شود. 
عاقبت اینقدر اسم هیمن را صدا کرد تا ماما به دنبال هیمن رفت و او را به 

 اتاق زایمان برد. 
بهش آرامش بدی حیِف تا اینجا پیش    خانومت خییل بی طاقِت ،سیع کن

ارین.   اومده بره برای رسی
هیمن با دیدن آشتی در آن وضعیت ترسید، دست و پایش را گم کرد.به زور 

ی تنه ی آشتی نگاه نمیکرد یم  توانست به خود مسلط شود اصال به پایی 
ترسید حالش بدتر شود.دست آشتی را محکم گرفت و پیشابی اش را 

آشتی کباب شد .آشتی تند تند نفس یم کشید و تمام بدنش بوسید.دلش برای 
 خیس عرق بود. 

 ماما:زور بزن رسشو یم بینم ،زور بزن. 
ارین.     نیم تونم .ولم کنید برم رسی
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ارین ،رس بچه اومده زود باش، زور بزن.     دیگه نمیشه رفت برای رسی
 ماما به هیمن نگاه کرد وگفت: 

دتون یگ رو یم خواید بهتون روحیه   آقا گفتم شما بیاید کمکش کنید .خو 
 بده! 

به خود مسلط شود تا بتواند به آشتی  هیمن با ترسر پرستار سیع کرد یشیی
 روحیه بدهد. 

و فشار    آشتی حرف دکیی رو گوش کن تا زودتر زایمان کتی .دست منو بگی 
 بده .ویل تالشتو بکن تا بچه مون به دنیا بیاد . 

آورد .آن قدر زایمان سختی داشت که وقتی  بالخره آشتی فرزندش را به دنیا 
فرزندش را روی شکمش گذاشتند های های گرشست.هیمن از اتاق خارج شد 

 تا برای آشتی آبمیوه بخرد. 
تمام بدن آشتی درد میکرد ،جای بخیه هایش میسوخت .آنقدر ضعیف و دل 

 نازک شده بود که با هر بار شی  خوردن نوزادش گریه یم کرد. 
 پس

ی
 از زایمانش خییل زود به رساغش آمد.  افرسدگ

بنا به درخواست خودش که در خانه ی خودم راحت ترم ،مادرش به آنجا 
ش باشدو باز هم هیمن کنارش ماند و نازدار در دلش کیل  آمد تا مراقب دخیی

 قربان صدقه ی هیمن یم رفت. 
ام هیمن بعد از خرید مایحتاج خانه رسی به آشتی و نوزادش زد و بعد به حم

ی هیمن به رساغ آشتی رفت.   رفت ....نازدار بعد از رفیی
م خدا خوب مردی رو رس راهت گذاشته با اینکه مجبور به پذیرش این    دخیی

ی تا آسمون با  ازدواج شدی ویل شانس آوردی ،هیمن خییل آقاست. زمی 
 شوهر خدا بیامرزت فرق داره. 

ی نگفت در دلش هزار حرف نگفته و فکره ی ای پرششان آزارش بغض کرد و چی 
 یم داد.چرا نباید
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 نباید آروین کنارش باشد و از ته دل برای زن و فرزندش محبت وهزینه کند ؟
دلش برای هیمن سوخت .چرا هیمتی که هنوز مجرد است باید هزینه ی 

دازد.   بیمارستان و خورد خوراک وپوشک بچه را بیر
کمک یم  ای کاش عقل محمد و شادیه یم رسید و مقداری به هیمن  

د که فهمید پدرش وایم گرفته تا خانه را  کردند.خواست از پدرخودش بگی 
 تعمی  کند. 

حاال ضعیف تر هم شده بود احساس یم کرد 0اعصابش خییل قوی بود !!!. 
 اند. 

ی
 خودش و بچه اش اضاف

محمد و شادیه هر روز به خانه ی آنها یم آمدند تا نوه ی عزیزشان را ببینند و 
بیکار نیم ماند و هر طور شده بود آشتی و مادرش را ناراحت هر روز شادیه 

یم کرد .یکبار به مارک پوشک گی  میداد.بار دیگر از دمای خانه ایراد یم گرفت  
 که زیادی گرم است و کیل از نحوه ی شی  دادن آشتی ایراد یم گرفت. 

آشتی خسته بود یک ساعت خواب راحت نداشت،مدام نوزادش از او طلب 
 کرد و او را از خواب بیدار یم کرد.   شی  یم

 اینقدر  مسئولیت به روی 
ی

هیمن هم خسته بود ،به یاد نداشت در زندگ
دوشش باشد. صبح زود از خواب بلند میشد به اتاق آشتی و نوزادش یم رفت 

و اگر کودک بیدار بود کیم در آغوشش یم گرفت ویل هنوز هم یم ترسید 
 ا احتیاط او را بغل یم کرد. بالبی رس کودک بیاورد و خییل ب

 گود رفته و بی حال کیل حالش گرفته میشد ویل 
از دیدن آشتی با زیر چشمابی

 دوباره به خود نوید روزهای بهیی را یم داد. 
لیست خرید را از نازدار میگرفت و رسکار یم رفت و مجبور بود تا دیر وقت در 

ی داشته باشداصال فکرش   بوتیک بماند تا درآمد بیشیی
ی

را نیم کرد زندگ
متاهیل آنقدر خرج داشته باشداما همه ی کارها را از روی رضایت انجام یم 
 هیمن را پای پشیمابی اش یم گذاشت. 

ی
 داد. برخالف تصور آشتی که خستگ
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ل پدری آروین برگزار شد تا نام کودک را  ی دو هفته ی بعد مراسیم در میی
 بگذارند. 

ی غض ، آرتی  بناک به آشتی و هیمن نگاه یم کرد،انگار  از همان ابتدای میهمابی
 که ارث پدری او را گرفته بودند. 

ی را انتخاب کردند که خوشبختانه مورد تایید محمد و  آشتی و هیمن نام آرمی 
شادیه قرار گرفت .آرینا مدام دور کودک یم چرخید و قربان صدقه اش یم 

ی از جایش تکان  ی طور.اما آرتی   نخورد . رفت، محمد و شادیه هم همی 
آشتی با خود گفت: به زور یم خواست براش پدری کنه ویل حاال حتی وظیفه 

 اشو به عنوان عمو هم به جا نمیاره !! 
 را 

ی
ی و نگاه هایش کفری شده بود خستگ هیمن هم که حسابی از دست آرتی 

ی راحت شود. فقط منتظر بود عقد   بهانه کرد تا زودتر از دیدن قیافه ی آرتی 
ی در بیاید. کنند و آشتی   رسما زنش شود تا حسابی از خجالت آرتی 

 
نازدار هم دیگر به خانه ی خودشان برگشته بود . حال امشب هیمن ، آشتی 

ی با هم تنها بودند و جای خایل نازدار را حس یم کردند.   و آرمی 
دو شی  یم خواست .آشتی و هیمن  ی مگر این کودک یم خوابید؟! مدام نق می 

د. دستپاچه به این سو   و آن سو یم دویدند تا شاید کودک آرام بگی 
هول و والی آشتی که به جا بود مادر بود دیگر؟!ا ماهیمن چرا؟!این مرد چرا 
باید برای بچه ی دیگری آنقدر نگران یم شد؟!عشقش به آشتی آنقدر عمیق 

(هم برای او با ارزش شده بود.  ی  شده بود که تکه ای از وجود آشتی )آرمی 
 ید را جلوی پیشخوان داروخانه گذاشت و با خود گفت: هیمن لیست خر 

نیم وجتی معلوم نیست روزی چند بار دستشوبی میکنه،انگار میخواد منو ور 
شکسته کنه؟فدای رسش ،فداش بشم.خوب میخوره خوب میشاشه.رسی    ع از 

 مرد روبه روشش شی  خشگ هم درخواست کرد، شاید الزم شد!! 
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ی را بغل گرفته و هر دو باهم گریه یم  وقتی وارد خانه شد آشتی را دی د که آرمی 
 کنند، ترسیدو گفت: 

   خر شده ؟؟!! 
 آشتی همان طور که گریه یم کرد گفت: 

نه.داشتم غذا درست یم کردم اینقدر نق زد که  ی   همش گریه میکنه ،نق می 
غذام سوخت.مامانم که راهش دوره نیم تونم با اون پا دردش یه ازش بخوام 

ه .آخه من چیکار کنم بیاد   کمکم.... شادیه ام که نگو مدام ازم ایراد یم گی 
 ؟خییل سخته به خدا. 

 هیمن لبخندی به قیافه ی خنده دار آشتی زدو گفت: 
 بدش به من تو برو به کارات برس. -

ی کردن خانه بود که به یکباره روی مبل نشست .هیمن  آشتی مشغول تمی 
 نگران خود را به او رساند. 

؟!چت شده؟  خر   شد آشتی
ی نیست یکم رسم گیج رفت ،وقتابی که خسته میشم اینجوری میشم.  ی    چی 

هیمن از شنیدن این حرف لب گزید از این به بعد باید بیشیی در کارهای خانه  
 کمک میکرد. 

ی هست .     تو برو بخواب من حواسم به همه چی 
ی یکم دیگه شی  میخواد .     آخه آرمی 

 خواب اگه خواست، براش درست میکنم.   شی  خشک گرفتم تو ب
 بعد از حدود سه هفته آشتی از ته دل لبخند زد وگفت: 

 
   تو خییل خوبی هیمن.فدات شم .....فدات شم. 
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چشمهای هیمن تقریبا  از حدقه در آمده بود و آشتی که هنوز متوجه حرفش 
نشده بود رفت تایک دل سی  بخوابد.هیمن تا یک ساعتی به فدات شم آشتی 

د.  ی  فکر میکرد  و لبخند می 
ی شی  درست میکرد و به او یم داد . وقتی  طفیل هر دوساعت یکبار برای آرمی 

 خوابش برد. 
ی

ی خوابید خودش هم کنارش از خستگ  آرمی 
ی است  چشمانش را که باز کرد آشتی را دید که در حال شی  دادن به آرمی 

ین برخالف تصورش که فکر یم کرد که آشتی از او رو یم گی   د ،آشتی کوچکیی
 تکابی نخورد و به هیمن لبخند زد. 

ه شد.   هیمن یک دستش را زیر رسش گذاشت و به زن دوست داشتتی اش خی 
  ازت ممنونم هیمن باالخره بعد از مدتها یه دل سی  خوابیدم وقتی پا شدم 

 دیدم هر دوتون خوابید،منم به بقیه کارها رسیدم. 
 بیسر یه بار هم من.   خواهش میکنم، این همه تو مراق

هیمن بعد از مدتها چهره ی رس حال آشتی را یم دیدو نیم توانست چشم از 
ی را روی تخت گذاشت و با صدای آرایم گفت:   او بردارد.آشتی آرمی 

   منو ببخش هیمن
؟!     برای خر

  برای اینکه وقتی شادیه تو رو پیشنهاد داد مخالفت نکردم و تو رو تو این 
و هنوز ازدواج نکرده کیل مسئولیت و هزینه افتاده  دردرس انداختم.ت

ت نیومد.من با این زایمان کیل  گردنت،دست آخرم یه زن درست حسابی گی 
تر شدم.تو ......تو  بهم ریختم .اعصابم،جسمم. احساس میکنم چند سال پی 

به اینجای حرفش که رسید بغض کرد .هیمن ساکت بود تا تمام حرفهای 
 آشتی را بشنود. 

 بیام محرصی و رضایت بدم   ت
ی

م هر وقت که تو بگ ین هابی من حارصی
و الیق بهیی

ی. من دلم نمیخواد تو اسی  و پاسوز من   یه زن دیگه بگی 
تا تو بتوبی
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ی  ی که اسمت روی من باشه و سایه ات باالرسمون کافیه برام تا همی  .همی  بیسر
منده کردی.   جا هم خییل لطف کردی ،منو رسر

ت بود رسش را خم کرد تا بتواند به چشمان آشتی نگاه  هیمن که تا االن ساک
 کند. 

  پس به خاطر این فکرهای بیخودکه اینقدر اعصابت داغوِن؟ من اگه کس 
دیگه ای توی زندگیم بود محال بود حتی به پیشنهاد محمد فکر کنم.من تو 

رو....تو رو......آشتی خواهش میکنم تا آخر به حرفهام گوش بده و در موردم 
 زود قضاوت نکن،باشه؟

 آشتی رسش را به معتی باشه تکان داد. 
ی کردم حتی به تو و آروین هم    یادِت وقتی ایران بودم به طور ناگهابی قصد رفیی

 خیی ندادم. 
 
 

   آره.همش فکر یم کردم من اشتبایه کردم که شما رفتید. 
ی طور بود    تقریبا همی 

؟!من چیکار کردم که خودم خیی ندارم؟!     خر
   منو عاشق خودت کردی!! 

 آشتی از این حرف هیمن شوکه شد. 
  یه روز یه رسی مدارک رو یادم رفته بود اومدم از خونه بردارم،صبح زود بود  
اهنشو بو یم کردی  که دیدم صدای گریه میاد. تو رو اتاق آروین در حایل که پی 

فت و خیس و گریه یم کردی دیدم ،نیم دونم یهو ِچم شد که تموم بدنم گر گر 
عرق شدم . نیم دونم چرا نیم تونستم از تو چشم بردارم .فقط اینو میدونم 
دلم شدیدا هوای محبت های تو رو کرد و دلم خواست جای آروین باشم.به 

ون خونه رسوندم و دیدم دیگه نیم تونم تو  هر بدبختی بود خودمو به بی 
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وین و اعتمادش چشمات نگاه کنم و حیس نداشته باشم. دلم نخواست به آر 
خیانت کنم ،گذاشتم و رفتم تا از یادم بری...کیم تو ذهنم کمرنگ شدی ویل 

 فراموش، هرگز. 
آشتی نیم توانست حرف بزند . باورش غی  ممکن بود. هیمن او را از خییل 

 وقت پیش دوست داشت! 
 ، ی ازدواج کتی بعد از اومدنم وقتی فهمیدم دارن بهت فشار میارن تا با آرتی 

شدم. کاری از دستم برنیم اومد.محمد همیشه یه دنده و لجباز بوده  داغون
،هر کاری که به نظر خودش صالح باشه رو خوب و مجاز یم دونه. مثل االن  
 یم کنیم و هیچ مخالفتی هم نشد ، یم 

ی
که ما عقد نکرده توی یه خونه زندگ

هم  دوبی چرا؟چون محمد یم ترسه تو منو قبول نکتی . خواسته مثال به 
عالقه پیدا کنیم ویل خیی نداشت که من از خییل قبل تر بهت عالقه مند 

 شدم. 
 آشتی که حاال دلش گرم شده بود با محبت به حرفهای هیمن گوش یم کرد. 
ی رو هم باید بدوبی به خدای احد و واحد من حتی یه لحظه هم از  ی   یه چی 

ن دلم یم مرگ آروین احساس خوشحایل نکردم.دلم میخواد باور کتی م
 کنید و اگرنه نیم ذاشتم برم. 

ی
 خواست شما دو تا خوشبخت کنار هم زندگ

یم دونم که خییل آروین رو دوست داشتی و دل کندن ازش برات سخته ،ویل 
 خوبی رو داشته باشیم. 

ی
 اگه میشه تالشت رو بکن تا زندگ

ی حقیقِت.    یم دوبی هیمن شاید به نظرت این حرفم درست  نباشه ویل عی 
م و همه ی  من به آروین وابسته بودم .دلم یم خواست مورد توجه قرار بگی 
این کمبود محبت ها باعث شده بود بی قرار آروین باشم ویل بعد از نبودنش 

ی خوب و خوشایندی از آروین به خاطر ندارم که  متوجه شدم هیچ چی 
اهنشو بو یم کرد م به دلتنگش باشم .هیچ خر !!گه دیدی موقع بارداریم پی 

اهن آروین بهیی  خاطر ویارم بود .یه ویاری که فقط و فقط با بوی عطر پی 
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ی که از پدرش یم خواست همون عطر  ی ی هم تنها چی  میشد. فکر کنم آرمی 
 تنش بودویل دیگه هیچر نبود ،باور    کن. 

 هیمن از جایش بلند شد و دست آشتی را گرفت واوراازجایش بلند کرد. 
 

ی طور رسحال و خنده رو   باور یم کنم . راستی   خییل دوست دارم همیشه همی 
بایسر به خدا وقتی از خواب بیدار شدم تو رو این جوری دیدم انگار دنیا رو 

 بهم دادند. 
ی بار بود که حالش برای مردی مهم بود.   آشتی ذوق زده شد... برای اولی 
 زمان عقد به خاطر فوت یگ از اقوام نزدیک شادیه عقب افتاد  اما در 

ی نگذاشت ،آنها تا حد زیادی با  صمییم شدن روابط آشتی و هیمن تاثی 
 یکدیگر صمییم شده بودند .البته حق داشتند قرار بود زن و شوهر شوند. 

                                            ***************** 
صدای در واحدشان که آمد تعجب کرد،هیمن که کلید داشت از چشیم در  

 گایه کرد شادیه را دید خدا به خی  کندی گفت. که ن
یس کوتایه   اهن کوتاه آشتی اخمهایش در هم رفت . احوالیر شادیه با دیدن پی 

ی رفت.   کرد و به رساغ آرمی 
آشتی هنوز هم از این مادر شوهری که به جاری تغیی  جایگاه داده بود یم 

 ترسید .... زبانش مثل مار نیش یم زد. 
بت را مقا  بل شادیه گرفت و بفرماییدی گفت. سیتی رسر

ی باهات حرف دارم.     نیم خورم .... بشی 
 آشتی در دل نالید وای خدا دوباره یم خواد به خر گی  بده. 

ام بزار ،کاری    . حسابی بهش احیی
  اومدم بهت بگم هوای هیمن رو داشته بایسر

که اون کردو هرکیس نیم کنه .نزار هیمن هم مثل پرسم آروین از دستت 
 فراری بشه ...کم ناسازگاری کن. 
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ی انداخته بود و هیچ نیم گفت ،بغض کرده  آشتی از ناراحتی رسش را پایی 
ی رفته بود .مگر چکار کرده بود که  بود،دوباره تمام اعتماد به نفسش از بی 

 مدام رسکوفت فرارآروین را به او یم زدند. 
 شادیه؟! 

ی
   خر داری میگ

 به روی خودش نیاورد که چه یم گوید.  شادیه با شنیدن صدای هیمن اصال 
ی    حقیقت رو میگم هیمن ،باید مواظب رفتارش باشه ،آروین رو با همی 

 فراری داد. 
ی

 اخالقهاش از زندگ
هیمن که تقریبا همه ی حرفهای شادیه را شنیده بود از سکوت آشتی شایک 

 شد. 
 آر 

ی
 تقصی  تو نبوده؟چرا نیم گ

ی
؟چرا بهش نیم گ وین از تو   چرا ساکتی آشتی

 دوری یم کرد؟! 
   خب حتما به خودش نیم رسیده که دل آروینم رو زده؟

کت توی     واقعا که زن داداش .حاال خوبه خودت یم دوبی آروین به خاطر رسر
ی یم کرد، خوبه  گروهک های سیایس از خییل از لذت های دنیا کناره گی 

 خودت یم دوبی پرست به خاطر افکارو آرمانهاش
 عیده_براز#نوشسنده_س

 
 #آشتی 

 #پارت_یس_و_هشت
آرمانهاش آشتی و بچه اشو تنها گذاشت و رفت.باز هم دست از مقرص جلوه 

دادن آشتی بر نیم داری؟آروین برادرزاده ی عزیزمن بود ویل مقرص اول و 
آخر خودش بود حتی در حق آشتی هم ظلم کرد. ببینم اصال محمد یم دونه 

؟تو میای و این حرفها رو به آش بی ی  تی می 
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ه شده  آشتی که حرفهای جدیدی از دهان هیمن یم شنید با تعجب به او خی 
 بود و از حمایت های هیمن دلگرم میشد. 

ی؟!     دستت درد نکنه ... هیمن جان خر شده  داری طرف اونو یم گی 
  چون قراره زنم بشه با حرف حق هم مشکیل ندارم ویل حرفات درست 

ت گرفت بیای رس آشتی خایل کتی . اونم یه آدم نیست .نیم توبی هر وقت دل
ش تلخ میشه و نوه ی  و مهمیی از همه مادر نوه ات.اگه ناراحتش کتی شی 

 خودت اذیت میشه تو اینو یم خوای؟؟
هیمن با این حرف آخرش شادیه را متقاعد کرد که رفتارش نه تنها به آشتی 

ر یم رساندو شادیه فقط به خاطر  ی هم رصی ی کوتاه آمد.  بلکه به آرمی   آرمی 
شادیه برای شام نماند.آشتی و هیمن هم خلوت کردند تا در مورد حرفهای 

 هیمن صحبت کنند. 
ی بود؟    پس دلیل کارها و رفتارهای آروین به خاطر همی 

ی موضوع نیست.     آره ویل فقط همی 
ی دیگه ای هم مونده که من نمیدونم ،خواهش یم کنم همه    وای خدا مگه چی 

 بگوو خالصم کن.  رو یه جا 
  آروین در اثر تصادف نمرده بلکه زیر شکنجه های اون گروهک ها به قتل 

رسیده و جسدش هم همون جا مونده. اونا یه رسی عکس و فیلم برای پدر و 
مادرش فرستادن که نشون دهنده ی مرگ آروین بود.محمد هم از ترس 

بی خانمان رو  آبروش و اینکه دردرسی براشون درست نشه با پول جسد یه
جای آروین دفن کرد تا حرف و حدیتر براشون پیش نیاد و مردم پشت 

 رسشون حرف نزنند. 
ه شده و گفت:     آشتی با تعجب به هیمن خی 

م و باال رسش فاتحه میخونم مال  ی که من همیشه می    یعتی .....یعتی اون قیی
 آروین نیست؟! 
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 که بهت
ی

 گفتند،متاسفم.     نه ،متاسفم  به خاطر این همه دروغ
؟    تو از کجا فهمیدی؟از گ یم دوبی

  وقتی برگشتم متوجه شدم قضیه مشکوِک، با کیم پرس و جو از دوست های 
آروین فهمیدم وارد این گروهک های سیایس شده . بعد هم محمد رو تحت 

ی رو گفت.   فشار گذاشتم و اون همه چی 
 گریه افتاد. آشتی بعد ازشنیدن واقعیت کیم شوکه شده بود به  

  پس چرا با اینکه یم دونند پرسشون مقرص بوده باز هم منو مقرص جلوه 
ی تا آروین زنده بود  میدن؟خوششون میاد منو اذیت کنند؟چرا ولم نیم کیی
 طرف اونو یم گرفتند.امروز هم به من میگه مواظب باشم تو رو فراری ندم. 

 هیمن کالفه از گریه آشتی آرام گفت: 
ی رو میخوام که نزاری اذیتت کنند،  از خودت دفاع کن.   منم از تو ه  می 

آن شب آشتی خییل کم حرف شده بود مدام در ذهنش اتفاق هابی که برای 
 آروین رخ داده بود را مرور یم کرد .باورش برایش سخت بود. 

ی را بغل یم کرد تا با نق زدن  و هیمن تمام حواسش بر آشتی بود مدام آرمی 
 یشیی از این به هم نریزد. هایش اعصاب آشتی ب

ی مثل خوره به جانش افتاده بود  ی هیمن  هم حال خویسر نداشت .یک چی 
ت  ، آروین باشد.مرد بود دیگر غی  ،حتی دوست نداشت دلیل ناراحتی آشتی

 داشت روی دوست داشتتی ترین زن زندگیش. 
 یم  

ی
ش زندگ هیمتی که پدرش را در کودگ از دست داده بود و همراه مادر پی 

کرد که او راهم خییل زود از دست داد ،خییل از بی کیس یم ترسید . شاید 
برادرش محمد را داشت اما گذر زمان به او ثابت کرده بودکه محمد غم خوار 

د و کاری انجام یم داد.  ی  خوبی نیست... اوهمیشه به نفع خودش حرف می 
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هیچ  و حاال هیمتی که طعم خانواده دار شدن را یم چشید دوست نداشت 
د.دلش یم خواست با مشت به دیوار  ی این لذت را از او بگی  ی کس و هیچ چی 

 بکوبد پر از حرص بود. 
آشتی چند روزی دمغ بود اما بالخره توانست با این فکر که آروین خودش ان 

 بال را رس خودش آورده، خودش را متقاعد کند . 
ی منتظر هیمن نشسته بود قرار بود به عرویس برون د. عرویس پرس درون ماشی 

ی جشتی برای  عمه ی آشتی بود و هر دو خوشحال بودند چرا که به همچی 
 تغیی  روحیه نیاز داشتند. 

هیمن که لباس کردی نداشت ویل کاوه یگ از لباسهایش را به او داده بود و 
عجیب کاوه این روزها رس به زیر و آرام شده بود و هر بار که شی  کوه را یم 

را یم بوسید و هنوز هم به خاطر دعواهای چند وقت دید رسی    ع دستانش 
 پیش خجالت زده بود. 

 هیمن با لباس کردی مشگ که به تن داشت رو  به آشتی کردو گفت: 
   چطورم خانوم؟!.یه مرد کرد کامل. 

 و حرف آشتی تمام وجودش را پر از احساس افتخار کرد
هستی .یه مرد    تو همیشه کامیل حتی بدون لباس کردی هم یک مرد واقیع

 .  ایده آل ،غیور و دلی 
  آشتی جان یکم مراعات کن من تحمل این حرفهای قشنگت رو ندارم از 

ما!!.آفرین دخیی خوب کم دل منو بلرزون.   دست می 
 آشتی ریز ریز خندید و گفت: 

 
؟

ی
 من فقط واقعیت رو گفتم اگه برات ناز کنم خر میگ

ی قدر هم زیادیم کرده بقیه اشو  ی خواب   نه همی  بزار وقتی رفتیم خونه و آرمی 
 بود. 
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ی اشاره کرد و گفت:   با انگشت اشاره اش به آرمی 
ی خان همیشه حواسش به ما هست.     نگهبان بزرگ آرمی 

ی را در آغوش گرفت و روی صندیل نشست از آنجابی که مراسم  هیمن آرمی 
مختلط بود آشتی هم لباس کردی پوشید و رورسی گذاشت.هیمن از دیدن 

ی عرویس که همراه آشتی شده آش تی در آن لباس زیبا غرق در لذت شد . اولی 
بود را به یاد آورد ،آن زمان هم لحظه ای نگاهش روی آشتی ثابت مانده 

د.   بوداما حاال بیشیی از یک لحظه یم توانست از وجود آشتی لذت بیی
د و  دست آشتی را گرفت تا همراه هم برقص ی را به دست نازدار سیر ند آرمی 

.آشتی به یاد آورد در عرویس قبیل که با هم همسفر شدند و همه به اشتباه 

 هیمن را شوهر او دانستند و حاال... 
 رسنوشت چه بازی ها بی که باآدم نیم کند!!  

هیمن به ابتدای صف رفت ودستمال رس چوبی را به دست گرفت از اینکه 
ادی بود. دلش آشتی عشقش در کنارش بود و همپای او یم رقصید غرق ش

 برای زن کنار دستش که انگشتانش را در دستانش قفل کرده بود یم لرزید. 
آشتی به هیمتی که عشقش بودواز همه مهمیی قرار بود همرسش شود با ذوق 

نگاه یم کرد ومدام به هیمن لبخندیم زد .دلش برای رقص مردانه ی هیمن 
ی باید حال آشتی  ی  را یم گرفت.  قنج یم رفت  و انگار همیشه یک چی 

ه شده بود .آشتی یم خواست  آراز دست به سینه و با خشم به آشتی خی 
دست هیمن را رها کند اما پشیمان شد ،آراز باید این قضیه را باور کند که 

 آشتی فقط و فقط هیمن را دوست دارد و بس. 
 هیمن که متوجه تغیی  حالت آشتی شد از او پرسید: 

؟!     خر شده آشتی
ه شد و گفت: آشتی با چشم  نگران به هیمن خی 
 ابی

   میشه دیگه نرقصیم ؟
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با این حرف آشتی ،هیمن متوجه حضور آراز و طرز نگاه کردنش شد .آراز که 
 متوجه عصبانیت هیمن شده بود از آنجا دور شد. 

هیمن و آشتی روی صندیل نشستند و هیمن در حایل که از شدت خشم 
 صدایش یم لرزید گفت: 

اگه این مرتیکه آراز رو گی  بیارم ،یم دونم چیکارش کنم .پرسه   یعتی من فقط 
 .  ی عوضی

 
  ولش کن تو رو خدا ،اونو امشب فقط تو این عرویس دیدیم ،دیگه نیم 

 بینیمش. 
   یعتی رسما عرویس رو کوفتمون کرد.. مثال اومدیم روحیه امون عوض بشه. 

گفت:  من تازه یم آشتی برای اینکه حواس هیمن را از این موضوع پرت کند  
؟ م و بهت نشون بدم رقص کردی یعتی خر  خواستم رس چوبی رو ازت بگی 
 بلدی خوب برقیص چرا من تا حاال ندیدم ؟! 

ی
   اگه واقعا این طوری که میگ

آشتی لبخندی از روی رضایت زد .چه خوب توانسته بود ذهن هیمن را از 
 موضوع آراز منحرف کند . 

یم رقصم و دوست ندارم جلوی نامحرم رقصمو   واسه ی اینکه خییل خوب 
 به نمایش بزارم. 

هیمن پر از حس اعتماد شد.پر از آرامش..این زن چقدر خوب مراقب همه ی 
 رفتارش بود .بدون اینکه از طرف شخیص تحت فشار باشد. 

 وقتی رفتیم خونه باید برای من برقیص ،میخوام ببینم 
ی

  اگه راست میگ
 ه؟خانومم راست میگه یا ن

   باشه حتما..فعال که امشب اینجا موندگاریم. 
.گ میشه عقد کنیم من راحت بشم    با این حرفت بی تابم کردی آشتی

 ؟!.میشه بریم خونه ؟. 
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هیمن با این حرفش تمام وجود آشتی را پر از عشق کرد و چشمگ به آشتی زد  
ی را محکمیی   نماند آشتی خندید و آرمی 

ی
ی از آشتی باف ی در آغوش   که دیگه چی 

 گرفت. 
عرویس تمام شده بود و هیمن و آشتی در حال برگشت به خانه بودند .هر 
ل یگ از اقوام  ی چقدر خانواده ی آشتی ارصار کرده بودند که امشب را در میی
بمانند هیمن نپذیرفته بودو آشتی چقدر تمام وجودش پر از شور و شعف 

ی آن طور ارصار یم ورزی د این ارصار هم برای هر چه بود. وقتی هیمن برای رفیی
 بود این بی قراری ها برای او بود و آشتی دیگر روی 

نزدیک تر بودن با آشتی
ی نبود ،آن باال باالها روی ابرها سی  یم کرد.   زمی 

بعد از سه ساعت که در راه بودند و هیمن مدام با عشق و محبت به آشتی 
وشن کرد و بعد هم به نگاه یم کرد باالخره رسیدند.آشتی رسی    ع بخاری را ر 

ی  رساغ سماور رفت،االن واقعا چابی یم چسبید... همراه چابی کیم هل و دارچی 
داخل قوری ریخت تا چاییش معطر شود این کار را برای هیمن انجام یم داد 
 چون هیمن همیشه این طور دوست داشت و از چابی هایش تعریف یم کرد. 

ی خوابیده  ی هم که سه ساعت در ماشی  بود حاال رس حال مشغول بازی  آرمی 
 کردن بود و حاال حاالها قصد خواب نداشت. 

  خب آشتی خانوم اگه خستگیت در رفته پاشو به قولت وفا کن .من خییل 
 مشتاقم رقصت رو ببینم. 

آشتی خواست زیر حرفش بزند ویل مگر آن نگاه مشتاق یم گذاشت .هیمن به 
 کرده بود و حاال 

ی
دور از انصاف بود که آشتی نیم  خاطر او سه ساعت رانندگ

 رقصید. 
 

 با لباس کردی به سمت گویسر اش رفت روی آهنگ مورد نظر کلیک کرد . 
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ی با شنیدن آهنگ شاد خوشحایل یم کرد و تند تند دست و پایش را تکان  آرمی 
 یم داد. 

ه به گوشه ی شالش بست تا جلوی  اهنش را با گی  آشتی گوشه های پی 
ند.گل  رسش را باز کرد و موهایش را روی شانه هایش ریخت و حرکاتش را نگی 

وع کرد.   رسر
رقیص که همیشه از دیده ی نامحرم پنهان یم کرد .حاال برای هیمن که قرار 

 بود شوهرش و محرم ترینش شود به نمایش گذاشت. 
 آشتی با ریتم آهنگ شانه هایش را تکان یم داد و یم رقصید و ناز یم کرد. 

قانه به حرکات آشتی نگاه یم کردو با خود میگفت: ای  هیمن مشتاقانه و عاش
مت.   کاش یم تونستم ببوسمت.ای کاش یم تونستم محکم در آغوش بگی 

دخیی تو با من چیکار کردی هر روز که یم گذره از دیروز بیشیی عاشق ترم  
 .  میکتی

 آهنگ که تمام شد آشتی خم شد و رو به هیمن گفت: 
   تقدیم به عشقم. 

ه شد و هیمن برای ا و دست زد و به سمتش رفت .به چشمان زیبای آشتی خی 
 به او گفت: 

 مریس عزیزم .خییل دوست دارم . 
 و بوسه ای برپیشابی او زد. 

ی رویه رو ادامه بده و جلوی هیچ کس نرقص،فقط و فقط    من بعد هم همی 
 واسه ی خودم برقص عزیزم. 

باعشق بوسید با و بالفاصله لبهایش را روی لبهای آشتی گذاشت و اورا
ی   که از بی توجیه آنها خسته شده بود ،به سمت آرمی 

ی شنیدن صدای آرمی 
 برگشت و گفت: 

   عزیز دلم تو رو هم خییل دوست دارم.پس تو گ یم خوابی خوشگلم! 
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 آشتی با شنیدن حرفهای هیمن بلند خندید. 
.منو دیونه تر نکن !گ میشه عقد کنیم که من دیگه-  این جوری نخند آشتی

 طاقت ندارم؟
و چه حس خوبی داشت شنیدن کلمه ی طاقت ندارم از زبان مردی که برای 
تو بی طاقت است و توان دوری از تو را ندارد .زیبا تر از این هم هست که 

 بدابی وجودت آرامش بخش وجود دیگری است؟
                                   ********************* 

 
فته بود با نزدیک شدن فصل بهار و بهیی شدن هوا، مردم کار هیمن رونق گر 

ون یم آمدندو برای عید خرید یم کردند.   بی 
 بیشیی
 

بعد از چند باری که شادیه هیمن را دعوت کرد و هیمن هر بار به یک بهانه 
ای دعوت او را رد کرد باالخره مجبور شد دعوت شام شادیه را بپذیرد،هر 

ی نبودند.  چند که نه خودش و نه آشتی   راضی به این رفیی
ی که نوه ی آنها بود صبوری یم کردند.آنها حق داشتند با  اما به خاطر آرمی 

ند.   دیدن یادگار آروین آرام بگی 
ی به  ی در آغوش هیمن به خواب رفته بود .محمد و شادیه با دیدن آرمی  آرمی 

ی که بد خواب شده بود چنا ن جییعی  سمت هیمن رفتند تا او را بیدار کنند.آرمی 
کشید که همه ترسیدند، بعد هم خود را به سمت هیمن کشید و وقتی در 

 آغوش هیمن قرار گرفت آرام شد. 
ی ناراحت شده بودند ،احساسابی شدند و  محمد و شادیه که از این رفتار آرمی 

 بی ربط گفتند: 
  این قدر دیر به دیر میارشش پیشمون که اصال ما رو نیم شناسه.مثال گفتیم 

 عموی آرویتی بیسر بابای بچه اش که زود به زود بیارشش پیش ما.  تو که
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هیمن که از برخورد محمد ناراحت شده بود سیع کرد ناراحتیش را بروز ندهد 
ی برطرف کند.   و ناراحتی آنها را نی 

، من قول  ِ
ی   نه این طور نیست داداش.وقتی بد خواب میشه اخالقش همی 

ی نیاد .مگه میشه پدربزرگ و میدم تا نیم ساعت دیگه از بغلتون  پایی 
 مادربزرگُش نشناسه؟! 

ی که دیگر با افراد و محیط جدید آشنا شده بود  ی طور هم شد ،آرمی  و همی 
،مشغول بازی کردن و دست و پا زدن شد و حسابی محمد وشادیه و آرینا را 

 رسگرم کرده بود. 
راحت در مبل هیمن که خیالش از بابت آنها راحت شد به آشتی نگاه کرد که نا

ی را دید که دوباره با اخم به آشتی زل زده و باعث ناراحتی  فرو رفته است.آرتی 
 شده.حسابی از دست آشتی عصبابی شد که چرا اصال اجازه یم دهد که 

آشتی
ی با رفتارش باعث ناراحتی اش شود.   آرتی 

ی اشاره کرد که به حیاط بروند .دستانش را  از جایش بلند شد و به آرتی 
ی فرود نیایند. درجی  ب شلوارش مشت کرده بود تا بر صورت آرتی 

   چیکار داشتی عمو جان ؟
ی گفت.  ی  عمو جانش را با لحن تمسخر آمی 

؟؟ ی    مشکل تو چیه آرتی 
ی پوزخندی زد و گفت:   آرتی 

   من که مشکیل ندارم ؟تو گفتی بیام اینجا.مشکل تو چیه؟
بی و مدام بهش اخم ی ؟دفعه ی آخرت    پس مرض داری به آشتی زل می  میکتی

بی .  ی  باشه که بهش زل می 
  آشتی تا دیروز زن برادر من بود نیم تونم قبول کنم که شما دو تا دارین بدون 
. دلم باهاتون صاف نیست اگه آشتی واقعا  ی هیچ مشکیل با هم ازدواج یم کنی 

 آروین رو دوست داشت قبول یم کرد با من
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من رابطه ای نداشته باشه و تو _کنه ،به خاطر پرسش و هیچ وقت هم با 
 ...... 

نیم تونم قبول کنم به این راحتی قبول کردی با زبی که یه بچه هم داره ازدواج  
کتی .همش تو ذهنم این سئوال میاد که نکنه شما قبال با هم رس و رسی 

داشتید .نکنه داداش بیچاره ی من اینو فهمیده ورس به کوه و بیابون گذاشت 
. 

ی به خود لرزیدوکویه از آتشفشان شد. هیمن از حرف  های آرتی 
ی کرد.     هیمن یک سییل  نثار آرتی 

.این افکار پوچ اول - خییل پستی که در مورد من و آشتی این طوری فکر میکتی
 از همه خودت رو از پا در میاره. 

ی که دستش بر روی صورتش بود گفت:   آرتی 
ن افکار ساخته ی ذهن من   باشه .شاید هم من دارم اشتباه میکنم ،شاید ای

 یم کتی 
ی

باشه ویل اینکه تو راحت و بی زحمت داری تو خونه ی برادر من زندگ
...خونه ای که اون با زحمت خودش خریده و االن تو داری بی دغدغه توش 

.یعتی قبول کنم تو بدون چشم داشت به اون خونه قبول کردی   یم کتی
ی

زندگ
.؟  با آشتی ازدواج کتی

ی رفت، صورتش را نزدیک هیمن که دیگ ش تمام شده بود به سمت آرتی  ر صیی
ی برد و در حایل که صدایش از شدت عصبابی یم لرزید گفت:   صورت آرتی 
م یه جا رو رهن میکنم.ویل .....ویل اگه یک بار  م ،می    من از اون خونه می 
 و یا یک حرکِت کوچیگ آشتی رو آزار بدی من 

ی
دیگه ببینم که با یک حرف

.این افکار میدو  ی رو نیم بیتی ینش هم ایِن که دیگه آرمی  نم و تو ....کمیی
 مسموم هم واسه ی خودت نگه دار.                    

                                          *************** 
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آن شب وقتی به خانه برگشتند هر دو ناراحت بودند .ای کاش مجبور نبودند 
 ریِق مختلف ناراحت بریم گشتند. بروند.هر بار به ط

ی را که خوابیده بود درون تختش گذاشت و به پذیرابی برگشت.   هیمن آرمی 
؟  کجابی

   آشتی
خونه ام دارم برات چابی مخصوصت رو دم میکنم.  ی    آشیر

   واسه ی من دم نکن ،میخوام بخوابم .بیا قبلش میخوام باهات حرف بزنم. 
 و کنار او روی مبل نشست.  آشتی رسی    ع خودش را به هیمن رساند 

   میخوام از اینجا بریم و با پول خودم یه جابی رو رهن کنم. اینجا رو هم 
ی باز کردم یم ریزم.   میدیم اجاره و پولش رو به حسابی که برای آرمی 

 
؟!   خر شد که این تصمیم رو گرفتی

ه دوست ندارم کیس فکر کنه من به خاطر اموال آروین با  تو   این طوری بهیی
 ازدواج کردم. 

 .    باشه هر جور که خودت صالح بدوبی
ی دیگه ،برای خر اینقدر جلوی اونا ضعف نشون میدی ؟!چرا باید با    یه چی 
ی ؟!مگه کاراشتبایه کردی که  ی رست رو بندازی پایی  دیدن نگاه اخم آلود آرتی 

؟!   خودت رو مستحق این رفتارها یم دوبی
 م چیکار کنم.   نه ویل آخه نیم تونم ...نیم دون

  خواهش میکنم یکم قوی باش .من دلم نمیخواد زنم پیش دیگران این قدر   
 ضعیف باشه . 

هیمن حرفهایش را زد و به اتاق رفت.آشتی از رفتارش که باعث شده بود 
ی  مسار شد.و با خود گفت: این اولی  هیمن را اینقدر ناراحت و عصبابی کند ،رسر

ی   . بحثمون بود .اونم به خاطر آرتی 
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با اینکه نزدیک عید بود و پیدا کردن خانه سخت ویل بالخره توانستند خانه 
اژش از خانه ی قبیل بیشیی بود و  ی نوسازی در طبقه ی دوم رهن کنند .میی

ی موضوع آشتی را به وجد یم آورد.   همی 
خانه شده بود . مدل جدید کابینت ها و تعداد زیاد آنها  ی آشتی عاشق آشیر

ی چیدن لوازم باز گذاشته بود .آشتی از مادر و خواهرش ،دست آشتی را برا
 آگرین کمک خواست. 

ی را پیش شی  کوه گذاشت تا بتواند با خیال راحت به  آگرین شاهو و شاهی 
 خواهر کوچکش کمک کند. 

ی با تعارف هیمن  کاوه همرس و مادرش را به خانه ی آشتی رساندو خودش نی 
 برآید.  به جمع آنها پیوست بلکه کاری از دستش

ون   با کمک خانواده ی آشتی خییل زود اثاث هاچیده شدند.شام را از بی 
ی کردند.  احت قصد رفیی  گرفتند و بعد از کیم اسیی

د.در آیینه ی حمام به  ی آنها به حمام رفت تا دوش بگی  آشتی بعد از رفیی
ه شدو لبخند زد . آگرین امروز به او گفته بود آب زیر  تصویر خودش خی 

ی گفته بود هیمن خییل آقا به نظر پوستش رفت ه و خوشگل تر شده ..همچنی 
یم رسد و کیل ازهیمن تعریف کرده بود و با حرفهایش اطمینان را به وجود 

آشتی تزریق کرده بود.به آگرین و خودش فکر یم کرد ،به این که بعد از پشت 
 بالخره رنگ آرامش را  دیدند.کاوه  

ی
ی فراز و نشیب های زندگ که رس گذاشیی

واقعا عوض شده بود و خدا رو شکر بابت این تغیی  به جا که باعث نجات 
 شان شده بودوهیمتی که حرف نداشت. 

ی
 زندگ

ی عید آشتی بعد از ازدواجش بود که به همراه هیمن برای خرید یم  این اولی 
رفت.عید سال قبل را به خاطر آورد که در خانه ی پدرش عزادار آروین بود 

ی به .هیچ تصوری از ر  وزهای آینده اش نداشت و حاال در کنار هیمن ،آرمی 
د.  ی  بغل قدم می 
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اهن و شلواری به  ی کوچولو پی  اول از همه به مغازه ی هیمن رفتند و برای آرمی 
اهن رسمه ای  انتخاب هیمن که جنس ها را بهیی یم شناخت برداشتند و پی 

 امتحان کند.  مردانه ای هم چشم آشتی را گرفت و از هیمن خواست تا آن را 
 

اهن را برداشت و رسی    ع مغازه  هیمن که از انتخاب آشتی خوشش آمده بود پی 
 را بست تا به خریدهای دیگرشان برسند. 

ین  در لیست خریدهایشان لباس خواب نبود ،ویل لباس خواب پشت وییی
 حسابی چشم هیمن را گرفته بود . 

   آشتی .........آشتی 
باسهای مغازه ی کناری بود بی حواس هویم  آشتی که مشغول نگاه کردن به ل

 گفت: 
   بیا اینجا ....نظرت در مورد این لباس چیه؟

آشتی با دیدن آن لباس قرمز رنگ توری که تن مانکن بود یه لحظه خشکش 
زد....فکر یم کرد هیمن یم خواهد کت و دامتی نشانش دهد ویل این  

 که........... 
 ن رصفه جوبی کنیم ،این که الزم نیست.   آخه ما که قرار بود تو خریدهامو 

ه  ی را که با ذوق و شوق به رنگ های متنوع لباس های خواب خی  هیمن آرمی 
 شده بود را به دست دیگرش داد تا به آشتی نزدیک تر شود. 

   با خریدن یه لباس به مشکیل بر نیم خوریم ،زود برو تو بخرش. 
خودش فکر کرد که حاال گ آشتی به ارصار هیمن لباس خواب را خرید و با 

 روش میشه اینو بپوِش. 
هیمن رسحال و شاداب از فکری که در ذهن یم پروراند به ادامه ی خرید 

پرداخت و مدام در ذهنش تصویر آشتی با لباس خواب را مجسم یم  
 کردومدام باخودمیگفت ای کاش زودتر عقد کنیم. 
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ده از خرید که برگشتند هیچ کدام خسته نبودند چون  خریدهایشان وقتی نیی
بود و آشتی هم مشکل پسند نبود از همان مغازه ی اول همه ی خریدهایش را  

 کرده بود. 
به محض رسیدنشان آشتی چای مخصوص خودش که هیمن خییل دوست 

 داشت را دم کرد. 
 که حسابی خوش گذرانده بود خییل زود خوابید و هیمن و آشتی را 

ی ی نی  آرمی 
 به حال خود گذاشت. 

یمن در حایل که لیوان چابی را  میان دستانش گرفته بود و به لبش نزدیک ه
 یم کرد ،آشتی را صدا کرد. 

   آشتی 
   بله 

هیمن در حال جدال با حس موذی بود که مدام به رساغش یم آمد چشمانش 
 را بست و گفت: 

سم ویل اگه دوست نداری جواب نده    یم خوام یه سئوایل ازت بیر
 آرام و مضطرب نگاه کرد و در جایش جابه جا شد.  آشتی به هیمن نا 

 
   بگو ببینم سئوالت چیه؟

  یه موضوغ هست که خییل ذهنمومشغول کرده ،یم خوام باهات در 
 میونش بزارم تا دیگه رساغم نیاد. 

س داشت و با دلهره به هیمن نگاه یم کرد .چه موضوغ  آشتی هم حاال اسیی
 جزانه به خود بپیچد؟باعث شده بود مردش تا این حد عا

  در مورد رابطه ات با آروین خدا بیامرز یم خواستم بدونم ..هر چقدر که 
 ممکِن برام تو ضیح بده. 
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 کرده بود و 
ی

آشتی از این حرف هیمن شوکه شد او که تقریبا مدبی با آنها زندگ
از ماجرا خیی داشت .پس این سئوال برای چه بود؟!.نکند دل هیمن را هم زده 

و هیمن قصد ناسازگاری داشت ....شاید از ازدواج با او منرصف شده و بود 
 این سئوال بهانه است. 

ی داد.   هیمن که متوجه حال بد آشتی شد ،توضیح بیشیی
  آشتی من روی تو خییل حساس و حسودم ،درست مثل یه بچه گایه نیم 

 وقتا یه فکرابی میاد رساغم که خییل ابلها
نه و تونم درست فکر کنم .بعیصی

مسخره است،ویل چیکار کنم که دست از رسم بر نیم دارن.مثال این که جلوی 
 آروین همون جوری که برای من با ناز رقصیدی ،رقصیدی؟یا اینکه..... 

 هیمن با کف دست به پیشابی خود زد و آرام گفت: 
  منو ببخش .یم دونم شما زن و شوهر بودید هر کاری هم کرده باشید به من 

ت ویل میشه یکم از روابطتون توضیح بدی ...هر چقدر دوست مربوط نیس
 داری تا یکم آروم بشم. 

وع   آشتی که تازه متوجه منظور هیمن شده بود کیم از نگرانیش کم شد و رسر
 : ی  کرد به گفیی

  از همون اول که آروین به خواستگاریم اومد متوجه بی مییل آروین شدم اما 
ایط خوب خودش و خانواده اش جواب مثبت دادم چون پدر و  به خاطر رسر

مادرم به عشق بعد از ازدواج ایمان داشتند و من هم بر این باور بودم که بعد 
 از ازدواج بهم عالقه مند میشیم...........اما نشد. 

خودت که یه مدت بودی و دیدی اون حتی با من تو یه اتاق هم نیم خوابید 
یم کرد ویل بعد از رفتنت  .اون مدت که مهمونمون بودی خییل خوب رفتار 

شبها اینقدر دیر میومد که نیم دیدمش.من و اون اصال همدیگه رو نیم 
دیدیم ..یعتی اون نیم خواست که همو بشناسیم من هر چقدر که تالش  

م.   کردم نتونستم  جلوی رفتنش رو بگی 



 
 

Page | 134 
 

 @majic_channell  

 

 

ذهن آروین کامال از حرفهای گرویه که عضوش شده بود پر شده بود .اون 
 انواده ی خودش هم اهمیت نیم داد چه برسه به من. حتی به خ

نیم خوام الگ حرف زده باشم که خیال تو رو راحت کنم ویل واقعیت اینه که 
ونه امو ازم گرفت و منو مادر  آروین برای من فقط مردی بود که دنیای دخیی

 بچه اش کرد به غی  ازاین هیچر از آروین توی ذهنم و یادم نیست. 
 آشفته شد و لیوان چابی را محکم روی  هیمن از شنیدن

حرفهای آخر آشتی
ی از خواب بیدار شود.  ی گذاشت که باعث شد آرمی   می 

 
ی رفت.  ی به هیمن نگاه کرد و بعد به رساغ آرمی   آشتی غمگی 
ی آشتی هیمن به خودش آمد و با خود گفت:   بعد از رفیی

ناراحت بشم ؟من   لعنتی ....لعنتی چرا من باید از حرفاش که حقیقت محض 
 چرا این قدر حسود شدم؟چرا عقلم درست کار نمیکنه؟منطقم کجا رفته؟! 
ی و ناامید به رختخواب رفت و با  ی را در تختش خواباند و غمگی  آشتی آرمی 

 خود اندیشید. 
 هیمن هم منو رها میکنه.اونم دیگه منو نمیخواد. 

به اتاق شد  پتو را روی رسش کشید و خواست بخوابد که متوجه ورود هیمن
.هیمن آرام پتو را از روی صورت آشتی کنار زد و لباس خواب جدید را به او 

 نشان داد. 
  یادت نره شب عقدمون اینو حتما بپویسر . حاال بوس شب بخی  مو بده که 

 خییل بی طاقتم . 
آشتی با این حرف هیمن افکارش را فراموش کرد .لباس خواب را از دستش  

 . گرفت و او را بوسید
                                              ************* 
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هیمن و آشتی تصمیم داشتند روز اول عید خانواده ی هیمن و آشتی را برای 
نهار دعوت کنند .لحظه ی تحویل سال نیمه شب بود و آشتی دوست داشت 

 از میهمانانش برای نهار پذیرابی کند. 
اده بود و آشتی هم مشغول پخت و پز و هیمن همه ی خریدها را انجام د

 نظافت خانه بود. 
آشتی اینقدر به این سو وآن سو یم دوید که عرق بر ر وی پیشابی اش نشسته 
بودویل با این حال به محض ورود هیمن چای دارچیتی اش به راه بود و برای 

 هیمن یک لیوان ریخت. 
 .
ی

   کم خودت رو خسته کن االن بیهوش مییسر از خستگ
یم نیست.دلم یم خواد همه خر خوب به نظر برسه ،آگرین و مامان که    ی چی 

احت میکنم.   بیان یکم اسیی
اول از همه خانواده ی آشتی آمدند و بعد از آنها محمد و شادیه به همراه 

 آرینا و همرسش و بارین که تنها به جمع آنها پیوست. 
لفتی علت اسباب  تنها هیمن علت این نیامدن را یم دانست.محمد که قبال ت

کیسر را پرسیده بود و از اینکه هیمن آن را به مستاجر داده و پولش را به 
ی واریز میکند خرسند بود.   حساب آرمی 

کوه و نازدار از مهمان نوازی هیمن راضی بودند و در دل هزاران بار خدا را  شی 
ایم نیم گذاشت اما در  شکر یم کردند،اگرچه هیچ وقت آروین به آنها احیی

ی کم نداشت.  ی  عوض هیمن هیچر چی 
ه شده بود که سیتی چای را به دست  آگرین با لبخند موذیانه به آشتی خی 

د و با لبخند از کمکش تشکر میکرد.   هیمن سیر
 

ی هیمن ،آگرین با آرنج به پهلوی آشتی کوبید.   بعد از رفیی
؟!     آخ چیکار میکتی
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 آگرین خاک بر رسی حواله ی آشتی کرد و آرام گفت: 
 خاک بررس شوهر دوستت........شوهر ذلیل .   

 آشتی خندید و دست به کمر گفت: 
  آقامون نمونه است ...خوشم میاد مرد ساالری تو خونه امون باشه 

 ....آقاموِن ... سایه رسموِن. 
آگرین با تکان دادن ابرو پشت رس آشتی را نشان داد ....هیمن سیتی به دست 

 به حرفهای آشتی یم خندید. 
 .........هیمن تو از گ پشت رس من واستادی؟!   اِ 

   اوم........از اونجابی که گفتی آقامون نمونه است .....بقیه اشو هم بگم؟
   خب حاال تو هم . 

ی حرفهایش هیمن را به عرش یم برد.   آشتی نیم دانست با همی 
 به خوبی و خویسر برگزار شد و زمان عقد هم مشخص شد و فقط خدا 

مهمابی
ی تاری    خ فردا را هم قبول داشتند و اما امان از یم  دانست که این دو جوان همی 

 زورگوبی های شادیه ومحمد که ماه دیگر را مشخص کردند. 
                                     ******************* 

ه شد و بار دیگر رنگ موهایش را از نظر   آشتی در اتاق دوباره در آینه خی 
 ی  کرده بود و دوست داشت عکس العمل هیمن را ببیند. گذراند .تغی

هیمن متعجب از تاخی  آشتی به اتاق خواب رفت و با دیدن آشتی و رنگ 
 موهای بلوندش متعجب شد . 

   سالم چطور شده؟
ی را در تختش گذاشت و به آشتی نزدیک شد  هیمن به جای پاسخ دادن آرمی 

در موهای آشتی فرو کرد ...و  و لبانش را برلبهای آشتی گذاشت و دستش را 
 دوباره بوسید و بوسید. 

 و زمزمه وار گفت: 
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 .    عایل شدی .دیوانه کننده شدی.خییل یم خوامت آشتی
ون  ی از حال و هوایش بی  آشتی که غرق در لذت بود با دست زدن های آرامی 

 آمد .هیمن با چشمهای خمار گفت: 
ی چه خوشش اومده  ی   آفرین به گل پرسم ،ببی  بابابی مامانو بوس کرده از همی 

 حاال معلوِم طرفدار حقوق زن و شوهرهاست ،آفرین به گل پرسم. 
ی  ی ی رفت و او را در آغوش گرفت.بیا بریم یه چی  آشتی به سمت تخت آرمی 

 بخوریم. 
 

ی خانومم.  ی    باشه اومدم فقط یه چی 
 آشتی به سمت هیمن برگشت و پرسید: 

   خر ؟! 
 از من کیس موهات رو با این رنگ ببینه.   دلم نیم خواد به غی  

 آشتی با لبخند به هیمن حسودش نگاه کرد. 
   روی چشمم....آقا. 

 و هیمن در دل هزاربارخداراشکرکرد. 
هیچگاه با او لجبازی نیم کرد .فقط ای کاش در برابر شادیه آنقدر ضعیف 
نبود و از او حرف شنوی نداشت.شام شان را که خوردند تلفن هیمن زنگ 

ی کندی گفتو جواب داد.   خورد محمد بود.هیمن زیر لب خدا به خی 
محمد از هیمن خواست برای شب نشیتی به خانه شان بروند ....هر چه 

 هیمن گفت که آنها بیایند محمد قبول نکرد و به هیمن گفت: 
ی رو هم بیار.     برادرم توبیا و روی حرف منم حرف نزن....حتما آشتی و آرمی 

ی   کلمه ی برادرم تریس به جان هیمن انداخت ....محمد وقتی یه محمد با گفیی
 مسئله ی مهیم و یا درخواست مهیم داشت به هیمن یم گفت برادرم. 
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ه شد  د خی  ی آشتی به هیمن که ساکت گویسر موبایل را به چانه اش می 
 ...متوجه حال هیمن شد. 

؟!     هیمن جان....خر شده؟به خر فکر یم کتی
 شت برای شب نشیتی بریم.   محمد بود ،ارصار دا

ی تنگ شده.     خب حتما دلشون برای آرمی 
 و من الگ حساس شدم.برو آمداه شو و 

ی
  نمیدونم ،شاید تو راست میگ

 آرمینم آماده کن ،تا زود بریم و برگردیم. 
 بعد هم به شوخی خودش را نارحت نشون داد وگفت: 
دی برادر من  ی ....امشب که زنم دل و   حاال این همه شب ،امشب باید زنگ می 

 دینمو برده . 
آشتی به لحن خنده دار و عاجزانه هیمن خندید و به سمت اتاقش رفت و  

 گفت: 
  چند روز دیگه عقد یم کنیم و این دوری تموم میشه....مثال االن بهت بد یم  

 .  گذره تو که مدام داری منو بوس میکتی ویم چلوبی
 را در آغوش گرفت. و با این حرفش هیمن به سمتش دوید و او 

   این خانم ما نیم خواد یک کیم دل این مرد بی قرارشو آروم کنه؟
ه شدوگفت:   آشتی دستش را روی قبل هیمن گذاشت و به چشمانش خی 

 آروم یا بی قرارتر؟! 
 
 

ی زیاد   کرد و برایش کراوات بست .گرچه آرمی 
ی

اهن کرم رنگ ی پی  آشتی تن آرمی 
م آن را یم کشید تا از گردنش جدا کند،اما از کراواتش خوشش نیم آمد و مدا

 حسابی او را بامزه کرده بود. 
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ی بگوید  ی داخل حیاط که شدند هیمن به سمت آشتی برگشت .خواست چی 
سش را نیم دانست.  ی نداشت.دلیل این همه نگرابی و اسیی  برای گفیی

ی
 اما حرف

 آشتی دست در بازوی هیمن انداخت و گفت: 
ی نیست.   چرا این قدر بی قراری ؟ ی  چی 

  نیم دونم امشب ِچم شده ....ای کاش زودتر عقد یم کردیم خیالم راحت 
 جلو پامون بندازن. 

ی
 میشد .همش یم ترسم یه سنگ

ی و شوهر آرینا ،آشتی شالش را جلوتر کشید  با ورودشان به خانه و دیدن آرتی 
 .هیمن گفته بود دوست ندارد به غی  از خودش هیچ مردی موهایش را ببیند. 
ی را به  د .شادیه از آشتی خواست آرمی  ی  نمی 

ی
ی بود و کیس حرف جو خانه سنگی 

د و محمد  ی را به شادیه سیر او بدهد .آشتی از کنار هیمن بلند شد و آرمی 
وع به صحبت کرد.   رسر

   هیمن جان. 
دلهره به دل هیمن و آشتی افتاد .محمد خییل کم کنار اسم هیمن جان نیم 

 آورد. 
استیم بیایید اینجا تا یه حقیقتی رو براتون بگیم که البته   ما امشب ازتون خو 

 خودمون هم تازه فهمیدیم و از بابت امانت داریت تشکر یم کنیم. 
؟!خر دست من امانت بوده که خودم نمیدونم؟!     من نیم فهمم چه حقیقتی
  نوه و عروسمون که دستت امانت بوده تو تا االن به خوبی از امانتی های 

قبت کردی ،حاال وقتشه نشون بدی امانت دار خوبی هستی و اونا آروین مرا
 .  رو به صاحب اصلیشون بر گردوبی

ی  هیمن و آشتی با اینکه درک صحیچ از حرفهای محمد نداشتند اما تا همی 
 قسمت از حرفهایش ترس به جانشان نفوذ کرد. 
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ی و آشتی زن و بچه ی  .   من نیم فهمم خر یم گید؟!امانت چیه؟!آرمی  ی  میی
 شادیه بالخره لب باز کرد و گفت: 

  بودند ویل حاال که آروینم برگشته ،زن و بچه ی اونن.خدا رو شکر هنوز هم 
 عقد نکردید . 

شادیه این را گفت و به سمت چپش نگاه کرد .همه ی نگاه ها به جهت نگاه 
 شادیه برگشت. 

ی ایستاده بود .بله آروین زنده بود!!!   آروین کنار آرتی 
ناباورانه به آروین زل زده بود و هزاران سئوال در ذهنش ایجاد شد به هیمن 

حرفهای محمد که اندیشید از شدت خشم دسته ی مبل را در دستش فشار 
داد .آشتی با دیدن آروین ترسید و به یکباره ته دلش خایل شد .... شوک زده 

ی   به مبل میخکوب شد .آنقدر غافلگی  شده بود که حس کرد فشارش پایی 
 رفته. 

 بارین به سمت آشتی دوید و به صورت آشتی سییل زد. 
؟!   جان ......خوبی

   آشتی .آشتی
آشتی با سییل های بر در بر بارین به خودش آمد و رسی    ع خودش را به هیمن 

 رساند . 
هیمن از روی مبل بلند شد و دست آشتی را گرفت و رو به محمد و شادیه 

 فریاد زد : 
ه؟!!این مسخره بازی ها چیه؟!!این آرویِن؟!مگه آروین نمرده    اینجا چه خیی

 بود؟!! 
 در این لحظه چشم آروین روی دستهای هیمن و آشتی قفل شد. 

ی فریاد زد:مسخره بازی در کار نیست. ما هم فکر یم کردیم آروین مرده  آرتی 
ویل خدا رو شکر این طور نبوده و اون زنده است و حاال برگشته. برگشته 
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ه کنار بکیسر تا آروین پیش پیش خانواده  اش، پیش زن و بچه اش.تو هم بهیی
 خونواده اش برگرده. 

ه شد.   آشتی به بازوی هیمن چنگ زد و با التماس به او خی 
ی از ترس صداها   د و آرمی  د و آشتی را بیشیی به خود یم فرسر ی هیمن فریاد می 

 گریه یم کرد و جیغ یم کشید. 
؟؟!!چطور برگشته؟؟مگه ممکِن   ؟!مگه نمرده بود؟!!    یعتی خر
؟ ی با تمسخر گفت: کور که نیستی    آرتی 

ی دوید و مشتی بردهانش کوبید .محمد و شوهر آرینا به  هیمن به سمت آرتی 
ی شتافتند وهیمن را  سمت آن دو رفتند و به جای میانچی گری به کمک آرتی 
ون از خانه  راندند.آشتی که این وضعیت را دید آشفته خود  را به به زور به بی 

د و از آن خانه بگریزداما شادیه ممانعت کرد  ی را از او بگی  شادیه رساند تا آرمی 
ی را به او نداد.   و آرمی 

ارم ببینیش.  ی  واگرنه دیگه نمی 
ه پیش بچه ات بموبی    بهیی

 
 اش وآشت  ی اش بود و 

ی
ی زندگ هیمن در حال جدال با سه مرد برای نگه داشیی

ی آ ی از دست شادیه وآروین و آرینا ساکت آشتی در حال تالش برای گرفیی رمی 
 وآرام به جدال آنها نگاه یم کردند. 

ی نمیگه ؟!چرامدام توجهش بر  ی هیمن  با خود یم اندیشید :که آشتی چرا چی 
 . ِ
ی  آرمی 

هیمن میان آن جدال نابرابر،چشمش به آشتی خورد که گریه کنان سیع در  
ی داشت . شالش از روی رسش افتاده بود  ی آرمی  .نا خودآگاه به آروین  گرفیی

 نگاه کرد که به آشتی زل زده بود. 
 خروشید و فریاد زد: 



 
 

Page | 142 
 

 @majic_channell  

 

 

ی رو ول نیم کنم.....من بریم گردم تا    آشتی گریه نکن ،آروم بگی  من تو و آرمی 
 بفهمم این کیه که خودشو جای آروین جا زده؟

ل داد و گفت: 
ُ
ی که دلش از بقیه پر تر بود هیمن را ه  آرتی 

ون.به تو هم میگن عمو؟!برادرزاده ات زنده   از خونه ی م ا گمشو برو بی 
؟چشمت دنبال زن و بچه  برگشته به جای خوشحایل دادو فریاد راه انداختی

 اِش؟
 هیمن با دندانهای قفل شده از خشم ،غرید و فریاد زد: ای خدااااااااا

 
 

ه شد و به در خانه ی برادرش تکیه زد تا یم  هیمن به آسمان تاریک خی 
وانست گریه کرد وزجه زد و به درگاه خدا شکایت کرداز تنهابی خود از بی  ت

 .  کیس اش....از رسنوشت....از بی عدالتی
ی دستهایش گرفت از فکر نزدیگ آروین به  ی نشست و رسش را بی  روی زمی 

 آشتی دیوانه یم شد .کالفه رسش را تکان یم دادو زمزمه یم کرد. 
....آشتی  حق منه ....مال منه....هیچ کس نیم تونه اونو    نه .....نه .... آشتی

ه .بعد هم رسش را به سمت آسمان بلند کرد و نالید:   ازم بگی 
  خدایا .....خدایا کمکم کن....خدایا تو واسم خدابی کن نزار دوباره از دستم 

 بره. 
و بی رمق از جایش بلند شد و به سمت خانه رفت.خانه ای که تا دوساعت 

ی درآن احساس خوشبختی میکرد ویل حاال.....خانه ای  پیش با آشتی و  آرمی 
که هیچ کس انتظارش را نیم کشید. فکرش کار نیم کرد ،ذهنش تیه شده بود 

. 
ی را در آغوش   ون کردند ،آرمی  اما آشتی به محض اینکه هیمن را از خانه بی 

 گرفت و به اتاق پناه برد و در را قفل کرد. 
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ه مقابل بودندو بازگشت آروین را باور  آشتی و هیمن هر دو ناباورانه فقط خی 
 نداشتند.آنها از دوری هم دیوانه شده بودند. 

 
هیمن آنقدر عصبابی بود که عقلش درست کار نیم کرد باورش نمیشد آن فرد 

آروین باشد.جلوی چشمش او را از آشتی جدا کردند.عجب خانواده ای تا 
ر یم کردند و حاال امشب خود وقتی نیازشان به هیمن افتاده بود خوب رفتا

 واقعیشان را نشان دادند. 
آنقدر آشفته بود که چند چراغ قرمز را رد کرد و مدام در آن وقت شب برای 

د،خودش هم نیم دانست برای چه عجله  ی ی مدام بوق می 
سبقت گرفیی

 داشت؟!برای رسیدن به خانه ی خایل!! 
 در آمد.  در ساختمان را آنقدر محکم کوبید که صدای صاحبخانه
   یواش تر آقا ساعت یک شِب خواهشا مراعات کنید. 

   باشه.... باشه ... ببخشید. 
 
ی

 وارد خانه شد تازه به عمق فاجعه بر برد این خانه اصال این زندگ
هیمن وقتی

د و سیع یم کرد راه  ی بدون وجود آشتی معنا نداشت.کالفه در خانه قدم می 
  بود که فکرش به جابی قد نیم داد. حیل پیدا کند اما آنقدر تحت فشار عصتی 

داما با نوشیدن کیم  خانه رفت و چابی دم کرد تا شاید کیم آرام بگی  ی به آشیر
 چابی اشک به چشمانش هجوم آورد و لیوان را درون سینک انداخت. 

این چابی اصال عطر و بو نداشت.دستش را داخل موهایش برد و موهایش را  
 کشید. 

یه رایه جلو پام بزار.االن آشتی داره چیکار    ای خدا چیکار کنم؟خودت
 میکنه؟

 هیمن دوباره ناله کردو گفت: 
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ی کم یم آورد،نکنه به کاری که راضی    آشتی همیشه در برابر شادیه و آرتی 
ی به عنوان وسیله  نیست وادارش کنند؟نکنه تحت فشار بزارنش و از آرمی 

 ارم دیوونه میشم خدا. برگشت آشتی استفاده کنندتا آروین رو قبول کنه؟! د
هیمن به ساعت نگاه کرد ،چند ساعتی باید صیی یم کرد تا هوا روشن میشد و 
ی و  به خانواده ی آشتی خیی یم دادبه اتاق خواب رفت یگ از بلوزهای آرمی 

 رورسی آشتی را در آغوش گرفت تا شاید بتواند کیم بخوابد. 
 

س حاال   گوش شنوابی برای درد دل هیمن بعد از گذراندن ساعابی پر از اسیی
کوه و نازار تعریف کرد .نازار به صورت  پیدا کرده بود تمام قضایا رابرای شی 

 خود زد و گفت: 
ه برات دخیی تازه داشتی رنگ خوشبختی رویم دیدی.     الیه مادر بمی 

ی نشده یه زنگ بزن به آگرین و ماجرا رو بهش بگو ....  ی   خانوم حاال که چی 
ه ازش بخواه کاوه  رو بفرسته با تعاریقی که هیمن از ماجرای دیشب کرد بهیی

تنها نباشیم.باید بفهمیم قضیه از چه قراره ؟فقط خدا کنه اون فرد آروین 
 نباشه . 

 
ی شی   در خانه ی محمد، آشتی کم کم داشت ضعف یم کرد .تمام شب آرمی 

 خورده بود و آشتی حتی یک قطره آب هم نخورده بود. 
بودند تا او را راضی کنند،در را باز کند اما او قبول نکرده همه پشت در آمده 

بود و دست آخر هم برای اینکه از دست از رسش بردارند گفته بود : )نیاز 
 دارد با خودش تنها باشد ،صبح در را باز میکند.(

د برگشتِ  آروین شوکه اش کرده بود.  ی  بی قرار در اتاق قدم می 
ن فکر نیم کردند .تمام مدت فقط فکرشان نه او،و نه هیمن اصال به آروی 

 مشغول این بود که از هم جدا نشوند. 
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ی را در آغوش گرفت و از  با شنیدن صدای پدر و مادرش و هیمن رسی    ع آرمی 
 اتاق خارج شد و به آغوش نازار پناه بردو گریه کرد. 

ی و آشتی آرام گرفت .یک قدم برداشت تا آشتی را در  هیمن با دیدن آرمی 
کوه توضیح داده بود نباید آغوش  د اما پشیمان شد . قبل از آمدن شی  بگی 

ند تا بتوانند آشتی را از آن خانه  ی هی  یگ بیر ی فضا را متشنج کنند و از برخورد فی 
کوه دوست نداشت کار به پلیس و دادگاه کشیده شود.  ون بیاورند .شی   بی 

کوه به سمتش رفت و او را در آغوش گرفت  .با دیدن آروین شی 
ی    خوشحالم که زنده و سالمت برگشتی ، وقتی شنیدم شوکه شدم بیا بشی 

 افتاده؟
ی
 برام تعریف کن چه اتفاف

کوه خوشحال شدند و در برابرشان  خانواده ی آروین از طرز برخورد شی 
 جبهه نگرفتند .شادیه به خاطر گریه ی آشتی گفت: 

کو به خدا ما کارشش نکردیم ،از دیشب رفته ت و اتاق درم به روی   کاک شی 
خودش بسته و حارصی نشده حتی یک کلمه هم با آروین حرف بزنه ...من 

 نمیدونم چرا داره این جوری گریه میکنه؟! 
ی را با یک دستش گرفته بود و سیع میکرد آشتی را آرام   نازار همانطور که آرمی 

 کند رو به شادیه گفت: 
وکه شده داره این   بهش حق بدین دیشب فهمیده شوهرش زنده است ...ش

 جوری خودش رو خایل میکنه. 
کو سیع داشتند جو را آرام نگه دارند .   نازار و شی 

   بگو آروین جان خر شد؟خر به رست اومد تو این مدت؟
 آروین با نگایه خسته به آشتی زل زد و گفت: 

  بعد از اینکه بنای ناسازگاری گذاشتم و از خونه رفتم توسط یگ از هم گرویه 
ی و از دنیا  هام به عراق رفتم .تازه اونجا بود که فهمیدم من دل آدم کشیی
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بریدن رو ندارم .اینجا ذهن آدم رو با حرف ها و منطق هاشون شست و شو 
 رو برام بی ارزش جلوه یم دادن. 

ی  میدن. همه چی 
 
،مادر،برادر،خواهر....آروین همان طور که به آشتی زل زده بود آیه کشید و   

 گفت: 
ی .....گذاشتم و رفتم.    زن و   بچه ام برام اهمیتی نداشیی

خانه رفت تا آبی  ی ه ی آروین کالفه شده بود به سمت آشیر آشتی که از نگاه خی 
ی بخورد تا ضعف نکند و از همان جا به حرفهای  ی به صورتش بزندو یک چی 

 آروین گوش دهد. 
ی بلند شدن نگاه هیمن به دنبال آشتی بود و یک لحظه ی کوتاه ه ر دو حی 
ه شدند ویل رسی    ع نگاه از هم گرفتند تا دوباره جنجال نشود.   بهم خی 

ی شکنجه    وقتی یم خواستم از اونجا فرار کنم و برگردم گی  افتادم تا تونسیی
ی و واسه ی خانواده ام  دادن و وقتی که فکر کردن مردم ازم عکس گرفیی

 فرستادن بعد هم جنازه ام رو توی یه خرابه گم و گور کردن. 
اما من بیهوش شده بودم وزنده بودم و یه خانواده ای منو پیدا یم کردن و بهم 
رسیدن تا حالم بهیی بشه. این قدر از افراد اون گروه یم ترسیدم که تا یه مدت 
ون نیومدم ....اونجابی که من بودم یه روستای دور افتاده ای  از اون خونه بی 

یس نداشتم . بود که وسایل ارتبایط خییل محدود بود و  من به تلفن دسیی
خییل طول کشید تا خودم رو به شهر برسونم . اونجا هم که رایگان کاری 

انجام نیم دادن ....یه مدبی کار کردم تا پول سفرم به ایران رو در بیارم .بعد 
 هم که اومدم فکر کردم آشتی با هیمن ازدواج کرده . 
ه شد .هی من هم ناباورانه به آروین به اینجای حرفش که رسید به هیمن خی 

ه شده بود .   خی 
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  چون من فکر یم کردم که آشتی ازدواج کرده، دیگه جلو نیومدم و خودم رو 
ی ُمردم و دارند  به کیس نشون ندادم .گفتم بزار حاال که همه فکر یم کیی

ی رو بهم بریزم؟  زندگیشون رو یم کنند چرا من با برگشتنم همه چی 
قت دوری از خانواده ام و ندارم .خواستم خودم رو   ویل دیگه نتونستم ،طا

نشون بدم و یه باره دیگه شانسم رو امتحان کنم .مامان میگه آشتی هنوز با 
هیمن ازدواج نکرده و با اجبار یم خواسته تن به این ازدواج بده.. یم خواستم 

سم اگه این طوره برگرده . من تا پای مرگم پاش وایم ایستم . م ن به از آشتی بیر
ان گذشته بشه.   آشتی بد کردم تا آخر عمر مدیونشم و هر کاری میکنم تا جیی
ی بار تن او را لمس کرد و  خانه صدای آروین مردی که برای اولی  ی آشتی در آشیر

او را وارد دنیای زنانه کرد را یم شنید و جمله هابی که پر از خواهش و تمنا 
 برای برگشت بود. 

 ود و کالفه و رس در گم اشک یم ریخت. رسش رامیان دستانش گرفته ب
هیمن تمام آرزوهای خودش را باد رفته یم دید.آروین بود.... شوهر آشتی و 

 او دیگر هیچ حقی نسبت به آشتی نداشت. 
 
ی
 یم کرد.رگ گردنش متورم شده بود.این دیگر چه اتفاف

ی
احساس خفگ

ی بود دیگر!!   بود؟!بازی روزگار که یم گویند همی 
ی که مثل جانش بود برگشته بود .چقدر برای مرگش اشک ریخته برادر زاده ا

 بود و حاال انگار مثل روزی که خیی مرگش را داده بودند شوکه و ناراحت بود. 
 

به زور سیع کرد رسپا بایستد .خودش هم یم دانست که مسی  دشواری را 
خانه پیش رو دارد اما چه کاری یم توانست انجام دهد ،از اینکه آشتی در  ی آشیر

 بود کیم قوت گرفت . نبود آشتی به او کمک کرد تا بتواند حرفش را بزند. 
از جایش بلند شد و به سمت آروین برادر زاده ی عزیزش رفت . هم از زنده 

 بودنش خوشحال بود و هم دردی عظیم به قلبش روانه  شد. 
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 دستش را روی شانه های آرویتی که در حال گریه کردن بود گذاشت و با 
 صدای گرفته گفت: 

  آروین جان منو ببخش فکر کردم کس دیگه ای خودش رو به جای تو جا 
 زده، برخوردم  باهات درست نبود. 

 هیمن دست دیگرش را مشت کرد تا بتواند به صحبت کردن ادامه دهد. 
  خوش اومدی. زن و بچه ات بهت نیاز دارن.قوی باش...مهم اینه که برگشتی 

 .برگشتی پیشمون. 
یه ی آروین قطع شد و رسش را باال گرفت .چند ثانیه بعد عمو و برادر زاده گر 

ی با گریه ی آنهاگریان شدودر میان  در آغوش یکدیگر گریه یم کردند.جمع نی 
 این گریه و زاری هیچکس از حال آشتی با خیی نبود . 

 خورده بود را با این حرف هیمن باال 
ی

همان دو لقمه ی که برای رفع گرسنگ
 د.عق زد و عق زد....و باال آورد بازی رسنوشت را . آور 

خانه نشست ..حالش از خودش ،از آروین ،از  ی بی حال بر روی رسامیک آشیر
 بهم یم خورد حتی حالش از هیمن هم ..........اما نه هیچ وقت نیم 

ی
این زندگ

 توانست از هیمن متنفر باشد. 
تظار داشت هیمن چه ای کاش حداقل به جای او تصمیم نیم گرفت ،آشتی ان

 بگوید؟ چه کاری انجام دهد؟
غ همرس آروین بود .پس انتظار بیهوده ای داشت  او چه از لحاظ قانوبی و رسر

 ،خشم ونفرت تمام وجودش را گرفت و زیر لب زمزمه کرد: 
  تموم زندگیمو به گند کشیدی .ای کاش ....ای کاش اون بی عرضه ها همون 

دستت خالص یم شدم . هر بار اسمت وارد  جا جونت رو یم گرفتند تا از 
 زندگیم شد یه گندی به زندگیم زدی و رفتی . 

 و با ناله و گریه زمزمه کرد: 
   ای کاش ......ای کاش یم مردی.......ای کاش یم مردی. 
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ی کیس بود که به رساغ آشتی رفت و رسی    ع برایش آب قندی درست   بارین اولی 
 کرد. 

وجودش ...َمردش ...دل و دینش چند میی آن  حال و روزش افتضاح بود .تمام
طرف تر نشسته بود و فقط خودش از حاِل بد مردش خیی داشت .هیمن را 
ی مجبور به پذیرش واقعیت بود اما این حرست با  درک یم کرد ...هیمن نی 

هیمن بودن داشت جایش را به کینه ی عمیق علیه باعث و بابی تمایم این 
 اتفاق ها یم داد )آروین(. 

ی مدام گریه یم کرد .نزدیک ترین کسانش هیمن و آشتی حال مساعدی  آرمی 
نداشتند تا آراَمش کنند.کودک میان افراد خانه دست به دست میشد تا آرام 

د.   بگی 
 

د و آگرین و  ی آشتی درون اتاق رس بر شانه ی مادرش گذاشته بود و هق می 
 بارین هم برای آشتی و حال وروزش یم گرشستند. 

م م برای این رسنوشتت.نیم دونم اسم این اتفاقهای    بمی  م....بمی 
برات دخیی

رو که برای تو میفته خر بزارم؟! رسنوشت.........تقدیر 
 .........حکمت؟؟؟؟؟!!!!! 

گریه کن تا سبک یسر ویل اینو بدون باید زود خودتو پیدا کتی سیع کن هیمن 
دید کشید کنار.پس تو هم رو فراموش کتی .دیدی که تا برادر زاده اش رو زنده 

م مباداازخطبه محرمیتی که  ازش دل بکن و به شوهر و بچه ات فکر کن دخیی
ی  ی  من حتم دارم خانوادش هم چی 

ی
ی بگ ی بینتون خونده شده به آروین چی 

ازاین آشفته نشه .آشتی رسش را بلند کرد و به  بهش نمیگن تاپرسشون بیشیی
 نازار گفت: 

امان؟من هنوز هیچ نسبتی باهاش ندارم فقط   پس یم خواستی چیکار کنه م
یه صیغه بینمون خونده شده. همرسم هم امروز معلوم شده زنده است.ازش 
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چه انتظاری داری؟اگه تاری    خ عقد رو عقب ننداخته بودند،اگه االن زن و 
 شوهر بودیم ،محال بود ولم کنه یم دونم........یم شناسمش. 

 گذاشت و زجه زد. آشتی دوباره رس بر شانه های مادرش  
 کنم؟!اون نفس مِن مامان یم فهیم؟ اون عمر 

ی
  من بدون هیمن چطور زندگ

 منه مامان.... بدون هیمن چطور رس کنم؟! 
نازار با یک دست صورت آشتی را نوازش یم کرد و با دست دیگرش روی پای 

د.  ی  خودش می 
م .هی س ......آروم با م برای بخت دخیی م برات .......بمی  ش ،این   بمی 

 حرفهارو نباید کیس به غی  از ما بدونه. 
 نازار  نگایه از روی التماس به بارین کرد و بارین متوجه منظورش شد. 

ه.  ون نمی     خیالتون راحت نازار خانوم.این حرفها از این اتاق بی 
ی شادیه وارد ات اق شد.   در این حی 

ی گرسنه   عروس گلم پاشو یه آبی به رس و صورت خوشگلت بزن  ،آرمی 
.بعدش هم با آروینم حرف بزن  ی بخور که شی  داشته بایسر ی است.یه چی 

پرسم از وقتی اومدی تو اتاق چشمش به در اتاق مونده..زود باش دیگه گریه 
 بسه.... یم دونم خییل از زنده بودن آروین خوشحایل . 

 آشتی حتی به شادیه نگاه هم نکردوزمزمه کرد: 
   خی      یل

مک آگرین از اتاق خارج شد تا به دستشوبی برود.حتی رسش را بلند آشتی با ک
 نکرد تا افراد داخل پذیرابی را ببیند اما سنگیتی نگاه ها را حس میکرد. 

 
دلش را نداشت رس بلند کند و نگاه هیمن را ببیند و حالش از نگاه آروین هم 

 اش . 
ی

 بهم یم خورد، این مرد همیشه غایب لحظات سخت زندگ
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یتی که خورده بود دیگر احساس ضعف با ی ک لقمه نان و پنی  و چای شی 
ی جلوی سینه اش بود و مدام به سینه ی آشتی یم کوبید تا  نمیکردو حاال آرمی 

 جلب توجه کند .نگاه مادرش را یم خواست و نوازشهای عاشقانه اش را. 
ه شده بود و به آینده ای که پیش رو داشت ف کر یم  اما آشتی به رو به رو خی 

 کرد. 
 برای او جهنم یم 

ی
 یم شد؟از این به بعد این زندگ

ی
 بدون هیمن مگر زندگ

ی
زندگ

 یم کرد. دلش یم خواست از این خانه و 
ی

شد.آشتی در این خانه احساس خفگ
ند.   آدمهایش دور شوداز نازار خواست تا او را به خانه ی خودشان بیی

م نمیشه.....عزیزکم نمیشه .اونا نمیگن چ را میخوای از شوهرت دوری    دخیی
؟اوضاع رو از ایتی که هست برای خودت سخت تر نکن.االن شوهرت  کتی
منت تو رو میکشه .برای تو بی قراره ویل اگه این رفتارهای تو رو ببینه ،اگه 

 هم برای تو 
ی

نه.اون وقت زندگ ی بهت مشکوک بشه ،شک وکینه تو جوونه می 
هلل که دوباره مهرش به دلت هم برای هیمن سخت میشه .صبوری کن انشا

 میوفته. 
و نازار چه یم دانست از دل آشتی .آشتی دیگر دیل نداشت که مهری به آن 
بیفتد!دلش پیش هیمن گی  بود و بس .و انگار هیچکس نیم خواست این 

 واقعیت را قبول کند. 
ح اتفاق هابی که بر 

چند میی آن طرف تر هیمن کنار آروین نشسته بود و رسر
شته بود را گوش یم داد.مثال گوش یم داد،همه هیمن را یم دیدند  آروین گذ

که از برگشت برادر زاده اش خوشحال است و از بار مسئولیت ازدواج 
 اجباری رهابی یافته ول ی واقعیت این گونه نبود. 

تمام وجود هیمن یخ کرده بود،رس درد امانش را بریده بود اگر زودتر از آن 
ی آروین ربط یم دادند و اینکه از  خانه یم رفت همه این ک ارش را به برگشیی
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ی او خوشحال نیست و به زن آروین نظر داردو هیچ کس نیم دانست  برگشیی
 از دل هیمتی که به آشتی نظر نداشت عشق داشت .......عش          ق. 

ه شده بود .دلش به حال آروین یم سوخت.آروین حسابی  به آروین خی 
توانست مثل قبل با او راحت باشد ،شاید تا چند  شکسته شده بود اما نیم

 ساعت دیگر آروین تن عشقو نفسش را لمس کند و .. 
 ناگهان با فکر به این موضوع یاد بوسه هابی که از آشتی گرفت افتاد. 

وای اگه آروین بفهمه ...اگه بدونه عقد نکرده من زنشو بوسیدم.وای نه.باید -
ی بهش نگه .آروین ی نابود میشه و پوزخندی روی لبش  به آشتی بگم چی 

 نشست و زمزمه کرد مثل من که نابود شدم!!! 
همه رس سفره شام نشسته بودند.شادیه به اجبار آشتی را کنار آروین نشانده 

 بود و به خیال خودش این گونه همه خر فراموش میشد. 
ی را در آغوش گرفته  ین این جمع بودند آرمی  محمد و شادیه که خوشحالیی

تا آشتی بتواند غذا بخورد اما آشتی مییل به غذا نداشت .تمام فکرش  بودند 
 بر هیمتی بود که انتهای سفره نشسته وپدرش در حال نجوا کردن با او بود. 

 
کوبه هیمن یم گفت که از آشتی دست نکشد.ای کاش...اما  ای کاش شی 

 خودش یم دانست که این آرزو فقط آرزو یم ماند. 
ن را فرستاده بود تا به هیمن بگوید نیم تواند به آروین وقتی با التماس آگری

 برگرددو او را یم خواهداز زبان خواهرش و از قول هیمن شنیده بود که: 
.....همه خر رو....شوهرت زنده است و دیگر    همه خر رو فراموش کن آشتی

باید برگردی پیش اون.من به ناموس برادرزاده ام دیگه حتی نگاه هم 
 خر تموم شد.تو هم هر خر بینمون بوده رو فراموش کن.  نمیکنم.همه

بعد از شنیدن این حرف ماتش برده بود.اورش سخت بوداما برای هیمن هم 
 اهمیتی نداشت .دلش....عشقش.....و این حاِل بدش. 
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حتی نیم دانست چطور قاشق را به بشقاب یم برد و غذا را در دهانش یم  
 گذارد. 

ی رفته بود و حتی یک بار هم به آروین  لمِس لمس بود .تمام احساسش از بی 
نگاه نکرده بوداما آروین مدام در حال زیر چشیم نگاه کردن به آشتی بود 
.جرات نداشت جلوی جمع با او صحبت کند منتظر هر گونه واکنیسر از 

سمت آشتی بودبه بدترین شکل ممکن او را تنها گذاشته بود و حاال برگشته 
نش ....به زبی که وقتی یم رفت به او التماس کرده بود بود و نیم دانست به ز 

 نرود ،چه بگوید. 
ی حیس خوش در وجودش ایجاد شده بود اما وقتی در آغوشش   از دیدن آرمی 

ده بود.  ی گریه کرده بود با ترس او را به هیمن سیر  گرفته بود و آرمی 
ی هم آروین را قبول نداشت و هیمن را یم خواست.   و عجیب آرمی 

کوه و نازارمستاصل به آروین نگاه یم   ی کردند ...شی 
خانواده ی آشتی قصد رفیی

ه شده بود)که تو رو خدا منو با  کردندو اما آشتی با التماس به مادرش خی 
ید.(  خودتون بیی

ی انداخت ،آگرین آرام در گوشش زمزمه کرد:  منده رسش را پایی   اما نازار رسر
 عوض شده باشه.    یه مدت باهاش مدارا کن شاید واقعا 

و هیچکس نیم دانست که آشتی تغیی  آروین را هم نیم خواهد حتی اگر 
ی باشد.  ین مرد زمی   مهربانیی

ی را در ساکش چپاند و رو  ی خانواده اش شادیه تند تند وسایل آرمی  بعد از رفیی
 به آروین گفت: 

 .    پرسم بهیی دیگه برید خونه تون تا با زنت راحت تر حرف بزبی
ه شد .نگاه هر با شنیدن  این حرف رسی    ع رسش را باال آوردو به هیمن خی 

 دوششان برای چند ثانیه روی هم ثابت ماند. 
 در نگاه آشتی ترس بود ترس از تنها بودن با همرسش!!! 
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 و در نگاه هیمن عجز بود........چون کاری از دستش برنیم آمد. 
ی مثل سوهان روح بود.   و این وسط حرف آرتی 

؟!نکنه منتظری اون بهت اجازه بده؟!    آشتی چرا به  هیمن نگاه میکتی
ی داد خییل خییل از او بعید بود.   و جوابی که آشتی به آرتی 

   آره !!چون خونه ای که وسایُل توش چیدم با پول عموت اجاره شده! 
آروین گیج به اطرافش نگاه یم کرد و از اطرافیانش توضیح یم خواست که 

 پدرش به یاری اش شتافت. 
ی گذاشته تو بانک و یه خ ونه ی تو رو هیمن اجاره داد و پولشو به نام آرمی 

 خونه ی دیگه اجاره کرده. 
 آروین بهت زده به هیمن نگاه کرد. 

   آخه چراااااا؟!!!!! 
ی بار به چشمهایش نگاه کرد و گفت:   و این بار آشتی برای اولی 

با من ازدواج    چون برادرت به هیمن تهمت زد که به خاطر خونه حارصی شده 
 کنه ،هیمن هم زیر بار این حرف نرفت و یه خونه ی دیگه کرایه کرد. 

 آروین با تعجب به آشتی و لحن رسد و بی تفاوتش نگاه کرد. 
 و آشتی دوباره با خونرسدی گفت: 

ی    چیه؟چراتعجب کردی؟وقتی داشتی یم رفتی به این فکر نکردی که همه چی 
همون طور یم مونه؟اشتباه فکر کردی به بهم یم ریزه؟فکر کردی همه خر 

ها عوض شده .در ذهنش به دلش هم اشاره کرد.  ی  خییل چی 
 کرد. 

ی
 و باز هیمن مثل همیشه از خود گذشتگ

  تموم وسایل اون خونه مال شماست.من شاید وسایلم دو سه تا کارتن بشه  
م.   که اونم میام بر یم دارم. پول پیش خونه رو هم از آروین یم گی 

 خوشحال از این حرف هیمن تند تند گفت: شادیه 
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  خب دیگه پس مشکیل نیم مونه.زود باشید برید خونه اتون و آرام در گوش 
 آروین گفت: دلشو به دست بیار .خییل ناراحِت....واقعا هم حق داره. 

 آشتی حرفش را شنید و پوزخندی به این سیاست شادیه زد. 
د  ی را از آغوش آشتی بگی  که جیغ بچه به هوا رفت.آشتی   آروین خواست آرمی 

ون از خانه یم رفت و پشت رسش مردی که همه ی  با قدمهابی سست به بی 
وجودش پراز خشم و عجز بود و اما هیچ کاری از دست هیچ کس بر نیم آمد 

. 
 

بعد از اینکه به خانه رسیدند و تصویر هر سه شان را در آینه کنار جالبایس 
ی جمع سه نفرشان پر از عشق بود و دید ،حالش بد شد.دیشب موقع  رفیی

حاال پر بود از اجبار و نفرت با دیدن رنگ موهایش ،رورسی اش را جلوتر  
ی فردا به آرایشگاه یم رفت تا روی رنگ موی جدیدش رنگ مشگ  کشید .همی 

 بگذارد.هیچ کس به غی  از هیمن حق نداشت او را با این رنگ ببیند. 
 در را قفل کرد. رسی    ع به سمت اتاق خواب رفت و 

آروین نادم از همه ی رفتارهابی که در گذشته با همرسش داشت.لب گزید و 
 خوب یم دانست برای به دست آوردن دل آشتی باید صبوری کند . 

ی امروز آمده بودند  چند روزی از آمدن آروین گذشته بود.محمد و آرتی 
ند و به دوستان و آشنایان توضیح  ون بیی دهند که آروین دنبالش تا او را بی 

 زنده است و حتما داستابی برای توجیه از خودشان یم ساختند. 
امروز حال آشتی خییل بد بوددوشنبه ......... قرار بود امروز عقد کنند!چرا 
این قدر دست دست کردند؟چرا به حرفهای شادیه گوش کردند؟خسته از 

 ت. این همه فکر کردن، به سمت تلفن رفت و شماره ی هیمن را گرف
   الو...... 
   سالم
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   هیمن
                       

   یعتی نمیشه کاری کرد؟؟؟
   ن  ه

   تو رو خدا هیمن من دیگه نیم تونم به آروین فکر کنم. 
   آشتی تمومش کن! 

   هیمن. 
ی به   ی   گفتم بس کن.دیگه هم به من زنگ نزن درموردمحرمیتمون هم چی 

 م میشه .اگه آروین بفهمه اذیتت میکنه. آروین نگو زمانش تاچندروزدیگه تمو 
 

هق هق آشتی تمام خانه را پر کرده بود.صدای گرفته ی هیمن آتش به جانش 
انداخته بود. حاال شبها کجا یم ماند؟چه غذابی یم خورد؟وای هیمن به چابی 

 های معطری که عادتش دادم معتاد بود! 
 

 کند . زن بود بی حال و بغض کرده بلند شد تا به کارهای خانه رسی
ی

دگ
ایط روخ و جسیم باید به فرزندش و به وضع خانه اش  دیگر....در هر رسر

 یم کرد. 
ی

 رسیدگ
 

ی  ی کند و در عی  این چند روز طوری رفتار کرده بود که آروین نتواند بهانه گی 
 حال باز هم از او دوری یم کرد. 

 
 
ی

و خانه را گریه یم  کرد برای دل خودش.برای دل هیمن ،برای این دلتنگ
 یم کشید.شام درست یم کرد و ترانه ی کردی که حرف از جدابی یم 

ی
جاروبرف

 زد را با سوز یم خواند. 



 

 
 

Page | 157  
 

 آتشی رمان 
 

ی چقدر دست و پا زد و از خودش صدا در آورد و  ی را به حمام برد و آرمی  آرمی 
ی بود که احساس  منتظر شکلک در آوردن مادرش بود اما آشتی آنقدر غمگی 

فلج شده و دیگر نیم تواند لبخند بزند،چه برسد یم کرد ماهیچه ی صورتش 
 به شکلک در آوردن! 

ه شده بود  ی خوابش برده بود و آشتی ناراحت و مغموم به رو به رو خی  آرمی 
 ،که صدای باز شدن در آمد. 

؟بیا که مهمون داریم.   کجابی
   آشتی .آشتی

   من حوصله ی خودشم ندارم اون وقت رفته مهمون هم آورده با خودش. 
ی رو یم خوابونه.     آروم تر آروین ،شاید داره آرمی 

 اصال حواسم نبود. 
ی

   راست میگ
 آشتی به رسعت وارد پذیرابی شد،هیمن بود؟واقعا خودش بود؟! 

ه ،اول شام بخوریم که من    ِا.......آشتی اومدی؟هیمن اومده وسایلشو بیی
 خییل گرسنمه. 

   سالم
   سالم .....ببخشید مزاحم شدم. 

از دیدن هیمن خوشحال بود که به زور توانست جواب سالمش را آنقدر 
 بدهد. 

   نه خواهش یم کنم
ی  نگاه هیمن روی موهای مشگ آشتی ثابت ماند و بعد تا چشمان آشتی پایی 

 آمد دستانش مشت شد و در دلش نالید. 
   من فدات بشم که این قدر وفاداری اما دیگه بس کن تا دیوونه نشدم. 

ی با شام را کنار ه م خوردند اما هیمن به زور لقمه ها را قورت یم داد و زیر می 
مشت آرام روی زانوی خود یم کوبید تا اشکش رسازیر نشود.این خانه را با هم 
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ی چند بار آشتی را بوسیده  ی می  انتخاب کردند،.اسباب کیسر کردند .پشت همی 
 .
ی

 بود....لعنت به این زندگ
 .حاال کنار آشتی و شوهرش نشسته بود

 و باز هم همان عموی قبیل بود.... 
 
ی دیوانه اش یم کرد اما هیچ کاری از دستش    بی حال و غمگی 

دیدن آشتی
 برنیم آمد. 

ه شد .آروین تمام سیع اش را یم کرد بلکه کلمه ای با آشتی  به آروین خی 
ی بود و به حرفهای آروین توجیه  صحبت کند اما آشتی تمام مدت رسش پایی 

 نداشت. 
نیم توانست میان این جمع در این خانه بنشیند و نفس بکشد. داشت دیگر 

خفه میشد .این چه رسنوشتی بود اگر قرار نبود به آشتی برسد چرا این اتفاق 
 وابسته و دلبسته ی هم بشوند و بازجدای           ی.......جدابی و 

ها افتاد ؟تا بیشیی
 ....  جدابی

کشیدن در هوابی که هیمن در آن   و آشتی اما کیم فقط خوشحال بود .نفس
نفس یم کشید را دوست داشت و از وجودش آرامش یم گرفت.فقط اگر 

د.  ی  آروین دست از رسش بر یم داشت و آنقدر حرف نمی 
ی این قدر وراج نبود!!   با خودش گفت: این قبل از رفیی

   آروین یه چند تا کارتن الزم دارم برام میاری؟
 ددیشب ،بزارببینم هنوزم هست؟  تو پارکینگ چندتاکارتن بو 
م میارم.     وایستا خودم می 

   تعارف یم کتی باهامون عمو جون ....االن میام. 
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د چون از خودش یم  ی آروین هیمن سیع کرد از آشتی فاصله بگی  با رفیی
ترسید،دلتنگ بود.... آنقدری که شاید موقع نزدیک بودن با آشتی عقلش را 

 از دست یم داد. 
؟  شبها کجا یم   خوابی

د.... ای کاش دلواپس نمیشد.... ای   ی  نمی 
ی
قلبش درد گرفت.ای کاش آشتی حرف

کاش تمامش یم کرد با صدابی که از شدت ناراحتی خش دار شده بود جواب 
 داد: 

   مغازه. 
 آشتی با عصبانیت گفت: 

   مگه آروین پول رهن خونه رو بهت پس نداده؟! 
 از آشتی بیشیی فاصله گرفت و آرام گفت: 

   میده. فعال رسش شلوِغ ،دنبال کارهای مغازه است. 
ی خرج کردی رو یادداشت کردم....همه رو باید    تا االن هر خر برای من و آرمی 

 بهت برگردونه. 
هیمن این بار دیگر نتوانست آرام باشد ،با خشم به سمت آشتی  برگشت و 

 داد زد: 
ی خرج کردم،خودم خواستم ..  . خواسته ی قلبیم   من هرخر برای تو و آرمی 

   ب!!! 
ُ
 بوده و به فکر پس گرفتنش هم نبودم...لطفا دیگه این حرفو نزن ....خ

ه شده بود و در دل حرست یم خورد    بی حرف به مرد رو به روشش خی 
آشتی

 که چرا این مرد از اول مال  اونبود!!!! 
 

ی از خواب بلند شد و نق زداما وقتی هیمن او را د ر با صدای هیمن ،آرمی 
آغوش گرفت کودک آرام گرفت.او هم دلتنگ مردی بود که چند ماه مثل یک 

 پدر از او نگهداری کرده بود. 
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آروین که کارتن ها را آورد ،آشتی خودش وسایل هیمن را جمع کرد و داخل  
ی به هیمن داد .   کارتن گذاشت در آخر یک شیشه هل و دارچی 

 .  از اینا داخل چاییت بریز ،چای خوش عطر میشه
 و جواب هیمن تشکر آرایم بود. 

در دلش غوغا بود.... حرست بود و عذاب وجدان، چرا که با وجود زنده بودن 
 آروین دلش هنوز در طلب آشتی بود. 

ی خانه چند بار آشتی را بوسیده بود و حاال باز هم  دست خودش نبود در همی 
 تشنه ی آن لب ها بود... 

ی دوباره خوابید و  ی هیمن آرمی  ی ظرفهای شام با رفیی آشتی مشغول شسیی
 شد.بی تفاوت به آرویتی که کنار اپن ایستاده و به او نگاه یم کرد. 

اما وقتی آروین از پشت او را در آغوش گرفت دیگر نتوانست بی تفاوت 
بمانداز برخورد گرمای نفس آروین به پشت گردنش احساس انزجار کرد،تک 

ال با این کار آروین حالش بد تک سلولهای بدنش هیمن را یم خواستند و حا
 میشد. 

   برو کنار آروین
 آروین با صدابی دو رگه گفت: 

   چرا؟
   نیم بیتی دارم ظرف یم شورم. 

 آروین با خشم شی  آب را بست و آشتی را به طرف خود برگرداند. 
   بعدا ظرف بشور.االن دیگه چه بهونه ای واسه ی فرار کردن از من داری؟

 نفرتش را پنهان کند و آرام پیش برود. آشتی سیع کرد  حس 
ه یکم بهم زمان بدی تا با این وضع کنار بیام.     بهیی

 آروین کف دستش را روی کابینت کوبید و با عصبانیت گفت: 
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 یم کنیم باهام یه جمله هم 
ی

  دو هفته است با هم داریم زیر یک سقف زندگ
 حرف نزدی ،تا ک   ی؟

امه بدی؟منو درک کن به من فرصت بده  این کارات رو تا گ یم خوای اد
ان میکنم آشتی من کم زجر و شکنجه نکشیدم، تو دیگه  گذشته رو برات جیی

 بیشیی از این عذابم نده. 
آشتی در مقابل آروین سکوت کرد حتی نیم خواست با او بحث کند.اما با 

 خودش گفت: 
ی طور باهات رفتار میکنم هر خر زجر هم   کشیدی حقت   تا وقتی زنده ام همی 

 بوده،تا آخر عمر عذابت میدم. 
اما وقتی مچ دستش در دستان آروین قرار گرفت و به سمت اتاق خواب  

ی در این جهنم یم سوزد و تا آخر عمرش زجر یم   کشیده شد ،دریافت که او نی 
 کشد. 

هر چه آروین را بیشیی پس یم زد او را حریص تر یم کرداز بوی تنش ،از 
ار بود از این مرد که همیشه مایه عذابش چشمهابی که حاال خما ی ر شده بود،بی 

 بود ،متنف  ر بود. 
 آروین با صدابی که سیع یم کرد بلند نشود گفت: 
؟!نکنه هوابی شدی؟؟! 

   چرا این طوری یم کتی
 و با تمسخر ادامه داد : 

  تو با خودت خر فکر کردی؟به خیالت هیمن عاشق چشم و ابروت شده؟نه 
از زن و بچه ی من مراقبت کنه واگرنه هیچ وقت به کیس  خانوم اون خواسته

 مثل تو حتی نگاه هم نیم کرد. 
با این حرف آخر آروین، بغض راه گلوی آشتی را بست .آروین دوباره آمده 

ش کند.برای درست شدن کاری نیم کرد،فقط یم خواست اوضاع  بود تا تحقی 
 آن طوری که دلش یم خواهد رو به راه شود. 
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ه من نگاه کن ،اول و آخرش فقط من تو رو قبول یم کنم.پس اگه   آشتی ب
ون کن .تو  ی االن اون افکار مسخره رو از ذهنت بی  فکری تو رست داری همی 

مال متی ،فقط مال من.یادِت که چطور قبل رفتنم بهم التماس یم کردی.؟!بیا 
 حاال برگشتم به خوبی ازم استقبال کن. 

ی لبهای آشتی را اما وقتی از طرف آشتی حرکتی  ندید ،عصتی تر شد و خشمگی 
 بوسید. 
 و آش      تی 

 و وای از دل پر خون آش      تی 
آشتی بر روی پتو چنگ یم انداخت ،لب به دندان یم گرفت تا صدای زجه 

 اش ،پرسکش را از خواب بیدار نکندو به اجبار آروین را قبول کرد. 
 

.تمام وجودش در حال وارد تراس شد و روی رسامیکهای رسد آن نشست 

ی بودبا این رابطه ی اجباری بیشیی و بیشیی از آروین متنفر شده  آتش گرفیی
بود.حالش از آروین کیس که به اصطالح م رد بود بهم یم خوردبه نظرش 

 نامردتر از آروین وجود نداشت. 
 
 بی خوابی به رسش زده بود و خدا یم دانست تا گ این بی خوابی ها ادامه دارد.  
 هیمن را یم خواست با آن روش هابی که دل

ی
ش آغوش پر از مهرو مردانگ

همیشه برای آرام شدن پیشنهاد یم داد.دلش ....دلش یک مرد واقیع یم 
 خواست نه این آرویتی که با تخریب او یم خواست خودش را بسازد. 

تنش لمس بود ....رسمای رسامیک ها را حس نیم کرد.و او بدون هیمن قطعا 
 ادی دوام نیم آورد. زمان زی
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و آن طرف مردی در تاریگ مغازه سیگار یم کشید تا آرام شودو این سیگار اگر 
قدرت آرام کردن کیس را داشت .ابتدا به داد خودش یم رسید تا خاکسیی 

 نشود! 
هیمن چند باری به ذهنش رسید تا دوباره برگردد.شاید اگر دور میشد از این 

باآشتی رو به رو   برایش آسان تر یم شد......ام         انه با دیار و کمیی
ی

میشد ،زندگ
رفتنش تمام حرف و حدیث ها به واقعیت یم پیوست و احتمال اینکه آشتی 

ی او بدانند وجود داشت.   را تحت فشار قرار دهند و او را مسئول رفیی
ی   در ضمن هیمن به هیچ وجه نیم توانست از آشتی دور بماندبه همی 

ی راضی بود.حداقل از حالش با خیی میشد. دیدارهای د یر ب  ه دیر نی 
ی بعید نبود.قبل از اینکه فرار کند رفتار خوبی 

ی از آروین دم دیم مزاج هیچ چی 
 با زنش نداشت.تازه آن موقع وضعیت روخ خوبی داشت اما حاال..... 

بعد از آن همه شکنجه ،قطعا صیی و تحمل آروین کمیی از قبل شده و او مدام 
 شتی حساس این روزها بود. نگران آ

 ........ به خورده بود وای به حال آشتی  خودش این طور از این اتفاق رصی
                                        ***************** 

نازار در یک تصادف صدمه دیده بود و آشتی با شنیدن این خیی بدون اطالع 
بود و فقط دستش  به آروین به خانه ی پدرشش رفت.حال مادرش خوب

 شکسته بود . 
آشتی به آروین اطالع داد که مدبی برای نگهداری از مادرش اینجا یم ماند و 
ی   برای پرسش و نداشیی

ی
اصال برایش مهم نبود غرغرهای آروین جهت دلتنگ

شام ونهار.این همان مردی بود که بعد از شنیدن خیی پدر شدنش جوری 
فرزندش را با هم نابود کندو حاال چطور یم طغیان کرد که نزدیک بود آشتی و 
 بزند؟! 

ی
 توانست حرف از دلتنگ
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د مقداری لباس و وسایل برایشان بیاورد و آروین ناراضی  آشتی به آروین سیر
 این کار را انجام داد...آشتی از اینکه مدبی از اروین دور یم ماند خوشحال بود. 

ی کوچولو را با حوصله در آغوش یم گرف ت و در حیاط خانه یم پدرش آرمی 
 به کارهای خانه و پذیرابی از مهمان ها یم رسید.حاال آن حس 

چرخاند و آشتی
تنفر در وجودش کم رنگ شده بود.کیم در خانه ی پدر آرام گرفته بود و 

 تصمیم داشت هر طوری شده این آرامش را حفظ کند. 
 

ی برای عیادت آمدندو هر چه شادیه تالش ک رد تا آشتی به خانواده ی آروین نی 
 خانه اش برگردد بی فایده بود.مستقیم به شادیه گفت: 

ی تو دنیا پدر و مادرن و حاال وقتِش من از مادرم مراقبت کنم.     مهم ترین چی 
ی نداشت.   برای گفیی

ی
 با این حرفش شادیه دیگر حرف

 خانه ی پدری خوب بود.همیشه خوب بود ،همیشه خوب هست. 
ای دنیا نداشت .امنیت داشت.... مهر و اینجا آرامیسر داشت که هیچ ج

 محبتی تمام نشدبی داشت واینجا کیس قصد ترک کردن او را نداشت. 
مرد این خانه پدر همیشه مهربان و وفادارش بود. مرد دوست داشتتی تمام 

 .  آشتی
ی

 زندگ
 عرصها آشتی حیاط را خیس یم کردو از بوی نم خاک لذت یم برد. 

 به کارهای خانه ل
ی

ذت یم برد و دیدن اقوام و آشنایان که برای از رسیدگ
عیادت مادرش به خانه شان یم آمدند را دوست داشت.در این چند روز 

ه رو و با  ی شده بوداما باز هم هر از گایه فکر آن مرد سیی روحیه ی آشتی بهیی
ی یم کرد.   مالحظه ،به ذهنش رسک یم کشید و او را غمگی 

 ظه نبود. ای کاش آن مرد آن قدر خوب و با مالح
گایه اوقات کنجکاوی و سئواالت بر در بر دوست و آشنا در مورد زنده بودن 

آروین اعصابش را بهم یم ریخت اما خب باز هم آنقدر در خانه ی پدرش 
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احساس خوبی داشت که اجازه نیم داد کنجکاوی دیگران خوشیش را خراب  
 کند. 

بت و مربا د رست کنند.حاال که مادر همراه آگرین مقداری آلبالو خریدند تا رسر
ه کند ، او   رابرای زمستان ذخی 

نیم توانست مثل هرسال آذوقه های تابستابی
 و آگرین این وظیفه را بر عهده گرفتند. 

به پیشنهاد آگرین مقداری از آلبالو را برای زمستان تریسر انداختند و از ما بقی 
 آن لواشک درست کردند. 

 کامال لب و زبانش قرمز شده بود. آن قدر از لواشک ها خورده بود که  
 با شنیدن صدای زنگ هر دو خواهر ازاوضاغ که داشتند،دستپاچه شدند. 

ه.... مواظب باش موقع حرف زدن کم دهنتو باز     وای آشتی االن آبرومون می 
 کتی ،لب رسخمون کیل ضایع است. وای به حال اینکه زبونمون معلوم بشه. 

 ه بابا کم حرص بخور.   اوم           م .. ....باش
پدر که مشغول دعوت کردن مهمان به داخل خانه شد با شنیدن صدای 

 تشکر کردن ازمهمان آشتی از حرکت ایستاد. 
 هیم           ن بود. 

 اینجا آمده بود برای چه؟؟؟!!! 
 برای دوباره بهم ریختنش آمده بود؟؟!! 
 را بی قرار کند؟؟!! 

 آمده بود دوباره آشتی
 

نش دست کشید اما مگر این رنگ قرمز لعنتی از روی لبهایش یم محکم به لبا
 رفت. 

ها کجایید؟ آقا هیمن اومده.     آگرین......آشتی .....دخیی
 با شنیدن صدای پدرش به ناچار وارد پذیرابی شد. 

خانه شد.  ی  با صدای ضعیقی خوش آمد گوبی گفت و رسی    ع وارد آشیر
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 آشفته شود. یم ترسید به هیمن نگاه کند و دوباره 
 تازه آرام گرفته بود. 

 که ب        از.... 
د.  ی را به دست هیمن سیر  چابی را که تعارف کرد .پدرش آرمی 

ه؟    نازار خانم وقتی شنیدم خییل ناراحت شدم ،االن حالتون بهیی
م .راضی به زحمت شما نبودم.     شکر خدا......االن خییل بهیی

   چه زحمتی !!وظیفه است. 
ی شما؟!   آگرین باب  ا ....آشتی جان چرا ساکتی 

 آگرین دستش را جلوی دهانش گرفت و آرام خندید. 
  ببخشید تو رو خدا ما قبل از اومدنتون یکم آلبالو خوردیم دهنمون رنگ  

 گرفته .....رومون نمیشه حرف بزنیم. 
ه شد،دیدن لبهای قرمزش بی تابش یم   با این حرف آگرین هیمن به آشتی خی 

ی رسگرم کرد. کرد...زود نگا  هش را گرفت و خودش را با آرمی 
، آتش به جانش افتاد.او  نازار با دیدن چهره ی ناراحت و مغموم هیمن و آشتی

 از حس این دو نفر بهم مطلع بود اما کاری از دستش برنیم آمد. 
 نم چشمانش را با دستمال گرفت و برای آینده ی هر دوی آنها دعا کرد. 

کوه نوه اش را از هیمن گرفت تا او راحت تر با تلفن هیمن که زنگ خورد ش ی 
 تلفن صحبت کند . 
   الو ............سالم

   جانم؟
            

   خب چرا خودت؟! 
            

   آهان
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   آخه اگه... 

          
   باشه

         
   باشه.............باشه

          
   خداحافظ

کرد اما همچنان به صفحه ی گویسر چشم دوخته هیمن گویسر اش را قطع  
 بود. 

   هیمن جان گ بود؟چرا این قدر رفتی تو فکر؟! 
ه  کوه از صفحه ی گویسر چشم گرفت و به آشتی خی  هیمن با این سئوال شی 

 شد. 
ی رو برگردونم خونه.     آروین بودگفت آشتی و آرمی 

گرده رس خونه و   آره خب حق داره آشتی خییل وقِت اینجاست. دیگه باید بر 
 زندگیش .آگرین هم که هست دیگه جای نگرابی نیست. 

ی را از دستش گرفت و به  آشتی با خشم به هیمن نگاه کرد و بعد آرمی 
خانه رفت.  ی  آشیر

خانه شد.  ی  آگرین به دنبال آشتی وارد آشیر
   چرا این طوری میکتی آخه ؟این بدبخت چه گنایه داره؟

نیم خوام حاال حاال ها برگردم .....این   اون آروین آشغال یم دونست من 
 جوری هیمن رو واسطه کرده تا نتونم بهونه بیارم. 

   آروم تر االن بابا یم شنوه. 
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 ملتمسانه به خواهرش گفت: 
  آگرین نیم خوام برم.نیم خوام نزدیکش باشم .حالم ازش ...........بهم یم 

 خوره. 
م برات خواهر.  م ......بمی     بمی 

 ،آقا هیمن یم خواد بره .وسایلتو جمع کن تا همراهش بری.    آشتی جان
با شنیدن این حرف پدرش گریه اش گرفت.دستش را جلوی دهانش گذاشت 

 تا صدایش را نشنوندو زار زد. 
 کنار هم نشسته بودند،دلهایشان باهم بود....بی تاب و بی قرار 

ی درون ماشی 
 یکدیگر . 

 اما مال هم نبودند.....سهم هم نبودند. 
 ....  هیمن در دلش بی قرار بوسیدن آن لبهای قرمز شده بود و آشتی

 امان از دل آشتی 
 دلش یم خواست هرگز به آن خانه برنگردد. 

ی جا کنار هیمن آرام بود.   دلش آغوش اجباری نیم خواست ،همی 
ی را جلوی در خانه پارک کرد.   هیمن نا آرام و عصتی ماشی 

 ال نمیام.   من  جابی کار دارم .عجله دارم ،با
 و آشتی با ناراحتی و حرست فقط به تکان دادن رسش اکتفا کرد. 

ی را در آغوش گرفت و به زندانش پا گذاشت.پاهابی که انگار بهشان وزنه  آرمی 
 آویزان بود. 

 آروین در حال تماشای تلویزیون بود که آشتی در را باز کرد. 
ه  صفا آوردین ......بالخره منت گذاشتی و برگشتی  ـَ  به خونه ات.    ب

ی خوابه.     هیس آروم تر ،آرمی 
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ی در حال عوض کردن لباسهایش  ی را روی تختش گذاشت و خودش نی  آرمی 
شد ....کارش که تمام شدو برگشت ،از دیدن آروین جلوی در اتاق غافلگی  

 شد. 
   ترسیدم. 

س غریبه نیستم!     چیه مگه هیوال دیدی؟!منم شوهرت نیی
 

 آروین از دنده ی چپ بلند شده بود ...  سکوت کرد.مثل اینکه امروز 
از اتاق خارج شد تا صدای صحبت کردنشان پرسکش را بیدار نکنداما هنگایم  

 که خواست از کنار آروین عبور کند مچ دستش اسی  دستهای آروین شد. 
  کجا؟!دو هفته است خونه و زندگیتو،ازهمه مهم تر شوهرت رو ول کردی 

 بی 
!!  رفتی .حاال هم که برگشتی  محیل یم کتی

   ول کن دستمو. 
  به من نگاه کن .اووه لباشو.واسه ی گ رنگ و لعاب دادی ؟؟!! واسه ی 

عموی من ؟واسه ی هیم   ن ؟به شوهرت محل نمیدی ،اون وقت برای اون 
؟؟!!   آرایش یم کتی

بدبخت اون اصال محل سگ هم بهت نمیده...اگه ارصار من نبود حتی تو 
 ملت کنه. ماشینم نیم خواست تح

  بس کن.....ولم کن......آرایش نیست .آلبالو خوردم لبم رنگ گرفته.خفه 
 شو....خفه شو

   که رنگ آلبالوعه.......صیی کن ببینم. 
آروین آشتی را محکم به آغوش کشید و لبانش را بوسیدو با چشمهای مخمور 

 رسش را عقب آوردو به آشتی گفت: 
 
ی

 آلبالِو......   آره انگار تو راست میگ
 آشتی با مشت به سینه ی آروین کوبید و در حال تقال کردن بود. 
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   ولم کن کثافت..........ولم کن... 
   نه دیگه ..........نیم تونم ولت کنم ،دو هفته ازم دور بودی.... 

اما آشتی این بار قصد کوتاه آمدن ،نداشت. با مشت به سینه ی آروین یم  
 کوبید.... 
 .....حالم ازت بهم یم خوره.   برو گمشو 

 آروین با پشت دست بر دهانش کوبید اما آشتی ساکت نشد. 
د.  ی ی هم مهم نبود ،فریاد می   حتی دیگر برایش بیدار شدن آرمی 

ون یم ریخت.   و هر چه در دلش تلنبار شده بود را بی 
؟؟با رفتنت زندگیمو بهم ریختی با اومدنت هم زندگیمو    اصال چرا برگشتی

 دی .چراااا  اومدی؟؟؟ه      ان؟؟جهنم کر 
آروین از شدت خشم قرمز شده بود ،تحمل حرفهای آشتی برایش دشوار 

 بود.شنیدن حرف حق تحمل یم خواست نه!! 
 
ی نگهت دارن.ای کاش یم کشتنت ،ای کاش جنازه   اون بی عرضه ها نتونسیی

 ات واقعا تو اون قیی بود،ای کاش نبودی.... 
ی از خواب بیدار شد و گریه یم کرد. با فریاد های آشتی   آرمی 

ی زانو زده  ی پرسش را هم نداشت .روی زمی  اما آشتی حتی توان در آغوش گرفیی
 بود و ه   ق ه    ق یم کرد. 

افات همرسش باالی رس آشتی خشکش زده بود   آروین مات و مبهوت از اعیی
ی او را به خود آورد.   که صدای آرمی 

ی ترسیده بود و  حال زار آشتی را که دید خودش به رساغ پرسش رفت اما آرمی 
ی را پیش مادرش برد و کودک را در آغوش آشتی   مادرش را یم خواست .آرمی 

 گذاشت
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 آنقدر بی حال بود که حتی نیم توانست دکمه ی بلوزش را باز کند و 
اما آشتی

 پرسش را شی  دهد. 
ی آرا اهن آشتی را باز کرد ....بالخره آرمی  م گرفت و آروین  با بغض دکمه ی پی 

ه شد.  ی زانو زد و به آشتی خی   کنار همرسش و فرزندش روی زمی 
این آشتی همان آشتی قبل از رفتنش بود ؟؟؟!!! آن موقع آشتی  دیوانه وار او  
 را دوست داشت اما حاال شنیدن آرزوی مرگش از زبان آشتی را باور نداشت. 

 این آشتی دیگر مال او نبود!! 
 
 

 بر در بر محمد ،هیمن به خانه شان رفت.  به خاطر تماس های
محمد پشت تلفن مدام بی قراری یم کرد از رفتارهای عجیب آروین یم گفت 

 و ترسش از اینکه نکند باز به رساغ برنامه های قبیل رفته باشد. 
نه،تو باهاش حرف بزن  ی  نمی 

ی
  هیمن برادرم من واقعا نگرانم....با من که حرف

ی شاید با تو حرف بز   ِن. ببی 
 افتاده؟

ی
   مگه خر شده؟؟خر اتفاف

  اصال نمیاد بهمون رس بزنه.خونه اشون هم رفتم مدام تو فکر بود .اصال تو 
این دنیا نبود زنش هم که اصال حواسش به آروین نیست ،همش بهش بی 

 محیل میکنه. 
اگه آروین دوباره برگرده رس برنامه های قبیل من میدونم و آشتی ....هنوز  

ه رس کینه ای. کینه ی ا ه ی خی 
 ون اتفاق رو تو سینه اش نگه داشته ،دخیی

 
هیمن از قضاوت های بی جای برادرش خونش به جوش آمد.آنها در هر حال 

 یم دانستند. 
ی
 آشتی را مقرص هر اتفاف
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هیمن نیم ساعتی جلوی خانه ی آروین منتظر ماند.چند باری با همراه آروین 
بود .بالخره تصمیم گرفت زنگ خانه را تماس گرفت ، اما گویسر اش خاموش 

 بزند.. 
 اینجا چند ماه پیش قرار بود خانه ی خودش باشد و حاال........... 

ی خنده رو را در آغوش مادرش دیداما مادرش نه لبخند  وارد خانه که شد آرمی 
داشت ....نه اخم ونه هیچ حیس که بتوان از چهره اش حالش رافهمیدانگار 

 ده بود. آشتی کویه از یخ ش
 و این  حالش تریس در دل هیمن انداخت. 

ده بود!!!   این آشتی ،آشتی چند ماه پیش نبود که به آروین سیر
   سالم بفرمایید          
   سالم ...ممنون 
   خوش اومدین             

ی کوچک رفت و او را در آغوش گرفت.   هیمن به سمت آرمی 
   آروین نیست؟

   نه             
 میاد؟  گ 

   نمیدونم. 
 هیمن از دست جوابهای یک کلمه ای آشتی کالفه شد و گفت: 

   یعتی خر ؟؟!! چطور نمیدوبی آروین کجاست؟؟!! 
خانه یم رفت گفت:  ی  بی تفاوت در حایل که به سمت آشیر

 آشتی
ه.      شوهرم منو آدم حساب نمیکنه که بگه گ میاد ،کجا می 

جایش خشکش زد .هنوز باور و هیمن شوکه از شنیدن کلمه ی شوهر رس 
 اینکه آشتی از آِن او نبود برایش دشوار بود. 
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 نیم ساعتی از آمدنش یم گذشت که آروین به خانه آمد. 
خانه مشغول  ی آروین ابتدا با بدبیتی به هیمن نگاه کرد اما وقتی آشتی را در آشیر

 غذا درست کردن دید عادی تر برخورد کرد. 
 ویل خاموش بودی.    کجابی پرس؟؟ ده بار گرفتمت

   سالم .....آره شارژم تموم شده بود. 
ی به خونه نمیدی ؟    چرا حداقل یه خیی

 آروین با پوزخند گفت : 
 هم میکنه که من گ میام؟

ی
   مگه اهل خونه واسشون فرف

هیمن که اوضاع را نا به سامان دید،سیع کرد با آروین داخل اتاقش صحبت  
 کند. 

یگه یه جوری شدی.....یم ترسه برگردی رساغ برنامه   بابات خییل نگرانته ،م
 های قبیل

 آروین آن قدر غرق فکر بود که حرفهای هیمن را نیم شنید . 
 هیمن دست بر روی شانه ی برادر زاده اش گذاشت و گفت: 

   با تو ام              حواست کجاست؟؟!! 
؟    ه    ا؟ خر گفتی

ی ،یم ت رسن دوباره بزاری بری..... اونا هنوز   دارم یم گم خانواده ات نگرانیی
 هیچر نشده آشتی رو مقرص یم دونن. 

ی انداخت و سکوت کرد.   آروین رسش را پایی 
 هیمن از این همه در خود بودن آروین نگران شد. 
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مدبی گذشت .......آروین ساکت و ساکت تر شد تا جابی که آشتی هم نگران 
 و دلواپسش شد. 

ون  ی منع یم کرد. مدام آشتی را از بی   رفیی
آشتی دلواپس و نگران به رفتار آروین نگاه یم کرد،ناخون های دستش را یم 

ه یم شد.   خورد....موهایش را یم کشید و مدت طوالبی به یک جا خی 
 

ی   یک روز معمویل، خییل معمویل وقتی که آشتی کیم رسحال بود و با آرمی 
ی  د ،در خانه به شدت کوچولو کردی یم رقصید و به حرکات پرسش لبخند می 

باز شد و آروین رساسیمه وارد خانه شدبه سمت آشتی دوید و تند و رساسیمه 
 حرفهایش را زد. 

 هابی که کشیدی ببخش ......مراقب 
  آشتی منو به خاطر همه ی سختی

 خودت و پرسم باش. 
 رنگ آروین به زردی یم زد.آب دهانش را به سختی بلعید و دوباره گفت: 

 خوان دوباره برگردم .عضوشون بشم ،میخوان میون مردم شهر   اونا ازم یم
 خودم بمب بزارم.من نیم تونم....نیم تونم. 

آشتی از شنیدن این حرف ها ضعف کرد....هنوز دست از رس آروین 
 برنداشته بودند. 

ی دوید و او را به سینه ی خود محکم چسباند با این  آروین به سمت آرمی 
ک گریه اش گرفت اما آروین توجیه نیم کرد و به حرکت ناگهابی آروین ،کود 

 رساغ آشتی رفت. 
 به چشمهای آشتی زل زد و پیشابی اش را بوسید. 

   این کار رو برای خانواده و وطنم میکنم. 
ون رفت که آشتی باور نیم کرد تا چند لحظه  و بعد با چنان رسعتی از خانه بی 

 ی پیش آنجا بوده . 
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ج شداز رس و روشش عرق یم بارید.تصمیم راحتی آروین رساسیمه از خانه خار 
نبود، مجبور بود خودش باعث شده بود این مسائل پیش بیاید و حاال دیگر 
 یم کرد و خیی نداشت هیمن عموی 

ی
راه چاره ای نداشت با رسعت رانندگ

همیشه نگران و دلسوزش مدبی است از کار و زندگیش زده و به تعقیب او یم 
 پردازد. 

ی پیاده شد. در یک دشت  ی را پارک کرد و از ماشی   خلوت ماشی 
 حس یم کرد فشارش افتاده ....پاهایش را برای قدم بعدی به زور بلند یم کرد. 
د.  ی بیی ی را هم از بی  ی  فاصله گرفت .دوست نداشت ماشی   لخ لخ کنان از ماشی 
با شنیدن صدای توقف ماشیتی به رسعتش افزود اما وقتی صدای هیمن را 

 اد و برگشت. شنید ایست
د.  ی  هیمن به سمت آروین یم دوید و اسمش را فریاد می 

 هیمن رسجایش 
ی
ی حرف هنش را باز کرد..... بدون گفیی آروین دکمه های پی 

 ایستاد ....اشک در چشمان آروین جمع شده بود. 
ی   چه بالبی رس خودم آوردم.واسه ی یه خارج رفیی

  هیمن یم بیتی ....یم بیتی
 ...حاال دیگه دست از رسم بر نیم دارن. جزو گروهک ها شدم . 

 
هیمن به بمب هابی که آروین دور کمرش بسته بود نگاه یم کرد و با لکنت  

 گفت: 
.بیا بریم  ی   آروین         آ       آروووم باش ......اونا رو از خودت باز کن و بزار زمی 

 ،دور بشیم از اینجا ....منطقی باش آروین. 
ه شد. پوزخندی زد و با محبت ب  ه عموی مهربان و دلسوزش خی 

  عمو جون.عموی مهربون و دلسوز من.... من االن هم آرومم ،هم منطقی به 
غی  از این کار دیگه ای نمیشه کرد.اونا خییل بی رحمن ،من باهاشون بودم یم 

 شناسمشون
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ی بهشون خیی زنده   ازشون برمیاد .نیم دونم کدوم از خدا بی خیی
ی

هر کاری بگ
ی بهم فشار آوردن که باید  بودن من رو رسونده ،یه مدِت دارن تعقیبم میکیی

ی توی شهر خودم بمب گذاری کنم  دوباره بهشون ملحق شم .ازم خواسیی
ن.  ی مییی ی خانواده ام رو از بی   .قبول نکردم ،گفیی

 هیمن م ات مانده بود. 
 آروین لبخندی زد و آرام گفت: 

م همه  خر درست میشه.اصال عامل   هیچ راه دیگه ای نیست.....من بمی 
 همه ی بدبختی ها منم. 

هر دو چشمانشان پر از اشک بود .هیمن ارصار یم کرد التماس یم کرد راه 
 چاره ای هست و اما آروین با لبخند به هیمن نگاه کرد. 

   هیمن        
  جانم آروین.......جانم؟قبول کردی ؟بخدا بریم پیش پلیس همه خر درست 

 میشه. 
 ییل دوست داره           آشتی خ

 هیمن با شنیدن این جمله ساکت شد .عرق رسدی بر تنش نشست. 
 آروین فهمیده بود! 

  هیمن بعد از من تنهاش نذار.اعصابش بهم ریخته است ویل تو ولش نکن 
 ..... ی  .هواشو داشته باش .پرسم ......آرمی 
 آروین بغض کرد و با حالت گریه گفت: 

   برای آرمینم پدری کن. 
د.   هیمن با شتاب به سمت آروین دوید تا جلوی او را بگی 

 اما             
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گوشه ایش سوت کشید.ماتش برده بود. آروین جلوی چشمهایش خودش را 
 منفجر کرد. 

بوی خون یم آمد ....بوی  گوشت وخون برادر زاده اش .هیمن بر روی زانو 
اش تمام آنچه را  افتاد و عق زد.....دلش یم خواست همراه محتویات معده
ی یادش نباشد.  ی ی باال بیاورد و دیگر هیچ چی   دیده بود را نی 

 مغزش فرامویسر محض یم خواست . 
 اما تمام آنچه را دیده بود در ذهنش ماندگار ماند و پاک شدبی نبود. 

                                       **************** 
 چند ماه بعد 

منده .....نیم تونم تعارف کنم بیای تو.آشتی نا آروِم    هیمن جان پرسم رسر

 ،میگه دوست نداره ببینتت. 
منده ......حالش چطوره؟    یم دونم شی  کوخان دشمنت رسر

   خر بگم ............تعریقی نداره. 
 به موهایش زد. 

ی
 هیمن نا آرام چنگ

م بعدا دوباره میام .....شاید نظرش عوض بشه.     باشه من می 
 الی در حیاط را باز کرد و گفت: آشتی کیم 

   نظرم عوض نمیشه...........دیگه نیم خوام ببینمت. 
ه شد ...بالخره بعد از  هیمن از همان نیمه ی در باز شده به صورت آشتی خی 

 چند ماه آشتی حارصی شده بود با او صحبت کند. 
   آش      تی 

 لحن صدای هیمن باعث شد آشتی به چشمان هیمن نگاه کند . 
 هیمن آرام ویل قاطع گفت: 

   من ولت نمیکنم ...........دیگه ولت نمیکنم!! 
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و آشتی با زانوابی سست شده به سمت خانه قدم برداشت..دلش خواب یم 
ی را نداشت.  ی  خواست ،یک خواب ابدی .... دیگر تحمل و گنجایش هیچ چی 

 و هیمن تمام معادالتش را بهم زد. 
 تم      ام

 
حرف از جانب هیمن زانوانش لرزید و همانجا به پشت آشتی با شنیدن این 

 دوست 
ً
در تکیه داد. دلش یم خواست همه دست از رسش بر دارند. اصال

داشت همه فکر کنند او مرده است و دیگر کاری به کار او نداشته باشند 
خسته ی خسته بود در این مدت آنقدر اتفاقات مختلف و پشت رس هم 

 ماجرای  برایش افتاده بودکه تمام
ی

روح و جسمش خسته و رنجور بود و آمادگ
ی غافل بود. نازدار و آگرین تمام  جدیدی را نداشت و به طور کامل از آرمی 
ی بودند و او را تنها نگذاشتند اما این طور که   به آرمی 

ی
مدت مشغول رسیدگ

 بریم گشت و گرنه از دست یم رفت. 
ی

 نیم شد باید آشتی به زندگ
کوه خان بعد از  آمدن هیمن به در خانه شان و ارصارش برای دوباره بودن  شی 

، تصمیم جدی گرفت. تلفن را برداشت و با هیمن تماس گرفت.   با آشتی
 _سالم حالت خوبه پرسم ؟

 _من خوبم. 
ی خوبند؟ ؟  آشتی وآرمی  ی  افتاده که شما با من تماس گرفتی 

ی
 _اتفاف

ه نگران نباش فعال همه خوبن ویل اگه دست نجنبونیم آش- تی از دست می 
 خوب نیست . 

ً
 حال روحیش اصال

هیمن با شنیدن این حرف حسابی کالفه شد آنقدر آشتی برایش با ارزش بود  
کوه خان به راحتی یم که این حرف توانست با اعصابش بازی   ها از سمت شی 

 کند. 
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ی در مغازه اش بود دستش را روی گویسر گذاشت و رو به  چند مشیی
ی  تعطیل برام کاری پیش اومده.  مغازه-ها گفت:  مشیی

ی ها با اخم و غرغر کنان از مغازه خارج شدند اما هیمن به این   اگرچه مشیی
کو خان بود بگید  قضیه ذره ای اهمیت نداد و تمام حواسش به حرفهای شی 

 من چیکار کنم آشتی از من متنفره چطور میتونم حتی بهش نزدیک بشم؟
ه- ه چون هیچ کدوم از  اون ازت متنفر نیست. فقط دلگی  از همه ی ما دلگی 

ما پشتش نبودیم و گذاشتیم آروین دوباره به زندگیش برگرده و دوباره 
 ناامیدش کنه. 

 االن من باید چیکار کنم تا آشتی منو ببخشه؟ -
اگه به آشتی باشه که تا قیام قیامت هم نیم خواد باهات حرف بزنه  -

ی هم نمیتونه وببینتت این روزها اصال حالش خوب نیست . حتی به آرمی 

 کنه. 
ی

 رسیدگ
یمش پیش  خودمون باید دست به کار بشیم باید به زور هم که شده بیی

. اول  روانشناس من تنهابی نیم تونم آشتی رو وادار کنم، باید تو هم بایسر
و بیارش. تو این  یمش پیش روانشناس تا حال روحیش بهیی بشه، خودت بیی بیی

بیار خوب یم دونم شما دونفر تا قبل برگشت رفت و آمدها دلشو بدست 
آروین دلبسته هم شده بودین و اینو هم میدونم که از عشق هیچ کاری بعید 

 نیست. 
 

میدونم قدرت اینو داره تا دوباره حال هر دوتون رو خوب کنه و شما رو کنار 
 آشتی 

ً
هم نگه داره شاید تو این مدت ازش تلچی ببیتی اما تحمل کن اگه واقعا

و دوست داری و میخوای حالش خوب بشه و دوباره مال تو بشه تحمل کن ر 
ی اول بگومن از تو هیچ انتظاری ندارم .   .اگر م نه از همی 
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کوه خان؟ معلومه که قبول یم کنم خودم نوکرآشتی و  _این حرفها چیه شی 

پرسشم. خودتونم خوب میدونید اون شب که فهمیدم آروین زنده است 
 اومدم پیش شما.داشتم دق میکردم اما کاری از دستم بر چطور و با چه حایل

، مجبور بودم مثل یه مجسمه یه   نمیومد. آروین زنده بود و همرس آشتی
ه اما حاال دیگه همه خر  گوشه وایستم و ببینم جونو عمرم چطور از دستم می 

فرق کرده آروین جلوی چشمم خودشو کشت و لحظه ی مرگش آشتی و 
ی به دست من  د.من هیچ وقتآرمی   سیر

منده باشم . همیشه رسم پیش خودم و خدای  اشتبایه نکردم که بابتش رسر
خودم بلند بوده ، فقط از خدا یم خوام بهم صیی بده تا برای بهبودی آشتی 

 هر کاری که از دستم برمیاد انجام بدم و اون بشه خانوم خونه ی من. 
واسه آشتی نوبت   _خوشحالم که حرف من و تو یکیه. امروز بعد از ظهر 

ها  ش من که خوب متوجه حرفهای دکیی گرفتم بهش نمیگم ویل تو بیا بیی
ی حرفشون چیه؟آگرین و هم همراهت یم فرستم.   نمیشم تو باهاش برو ببی 

 . 
ً
 _ باشه، حتما

 کاری نداری پرسم؟
ً
 _فعال

کوه خان. هزار بار از تون ممنونم که منو درک یم کنید و بهم یه  _ نه شی 

 باره دادین. فرصت دو 
 _تشکر الزم نیست پرسم  فقط یم خوام حال هردو تون خوب باشه. 

 _ قول میدم آشتی خوب بشه. 
کوه خان دلش   بعد از قطع کردن تماس هر دو مرد حال خوبی داشتند شی 

کش به زودی خوب یم شود و هیمن ایمان پیدا کرد   روشن بود که حال دخیی
 که باالخره به آشتی یم رسد. 
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زودتر از روزهای دیگر بست و پراید دست دویم که تازه خریده بود را  مغازه را 
کوه خان راند پشت در خانه شان ایستاده بود و نفس  به سمت خانه شی 

 عمیقی کشید اما جرات زنگ زدن نداشت دست هایش یم لرزید. 
ی بیم داشت باالخره به  بی تاب دیدن آشتی بود اما از عکس العمل آشتی نی 

د نازدار در را برای هیمن باز کرد و به گریم با خودش جرات  داد و زنگ را فرسر
 او برخورد کرد . 

_هیمن جان آشتی خییل یه دنده و لجباز شده رفته تو اتاق درم به روی 

م و دست از رسم بردارید.   خودش قفل کرده میگه من هیچ جا نمی 
 _ اتاقش کجاست؟

ی  نازدار هیمن را به جلوی در اتاق آشتی برد آ   گرین در حال آرام کردن آرمی 
د به سمتش  ی نتوانست جلوی خودش را بگی  گریان بودهیمن با دیدن آرمی 
ی ابتدا کیم مقاومت کرد اما بعد در آغوش  رفت و در آغوشش گرفت .آرمی 

 هیمن آرام شد. 
 

کوه دستش را روی پیشابی اش گذاشته بود و به هیمن نگاه یم کرد.  شی 
ی آوردند تا آشتی متوجه حضور هیمن صدایشان را تا آخرین حد  ممکن پایی 

ون  نشود یم بیتی پرسم ازصبح رفته تو اتاق درو رو خودش قفل کرده و بی 
 پرپر میشه. 

ی
 نمیاد حتی دلش به حال این بچه نیم سوزه که داره از گشنگ

 _درست میشه. غصه نخورید درستش میکنیم. 
 _ چطوری آخه؟

هیمن نقشه ای طراخ کرد و با هر سه آنها در میان گذاشت نقشه ی  
ون یم کشاندند هیمن   ناجوانمردانه ی بود اما باالخره باید آشتی را از اتاق بی 

وع کنند.   کنار در اتاق ایستاده بود و با رس به آنها فهماند که رسر
ی از جا   پرید. آگرین چنان جییعی کشید که خودهیمن از ترس چند سانتیمیی
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ی بابا چش شده، بابا جواب بده.   _ بابا جون تورو خدا پاشو. مامان بیا ببی 
نازدار هم به او ملحق شد و هر دو آن قدر طبییع نقش بازی کردند که آشتی 
ون آمد، اما با دیدن پدرش که سالم و رسحال رس جایش نشسته  از اتاق بی 

 گردد با هیمن روبرو شد. بود به نقشه شان بر برد و وقتی خواست به اتاق بر 
 _سالم آشتی کیف یم کتی خانواده اتو عذاب میدی ،آره؟

 _برو کنار یم خوام برگردم اتاقم.  
ی نداریم .نازدار خانم روی هیچ کدوم از درهای این خونه   _ میگم تو اتاق رفیی

 کلید نذارید. 
 _اینو چرا راه  دادید میخواید دیونه ام  کنید.  

ی  _ دیوونه تر از این؟!   گریه میکنه عی 
ی

بچه ات یه ساعته داره از گشنگ
 خیالت نیست . 

 هیمن رو به  آگرین گفت: 
ی رو بده آشتی تا بهش شی  بده.   _ آرمی 

ی آنقدر گرسنه   ی را در آغوش آشتی عصتی گذاشت. آرمی  آگرین رسی    ع آرمی 
ی کشید و خودش را سی  کرد بعد از  بود که خودش یقه لباس مادرش را پایی 

ی هیمن به سمت آشتی رفت .   سی  شدن آرمی 
 . مت باید بری پیش دکیی  _یا خودت با پای خودت یم آبی یا به زور مییی

 _من با تو هیچ جا نیم آم. 
اما وقتی بازوشش اسی  دستان هیمن شد فهمید که حق مخالفت ندارد. 

شده بود  ی خوابش یم آمد وبهانه گی  خواهرش نتوانست همراهشان برود آرمی 
 آمد.  و نازدار به تنهابی از پسش بر نیم

آشتی انگار از دنده ی چپ بلند شده بود در عقب را باز کرد و روی صندیل  
ی به روی عقب نشست. هیمن با اینک ی ه از این کارش ناراحت شد اما چی 

 خودش نیاورد. 
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ه شد تا دل بی قرارش را آرام کند اما آشتی   خی 
از آیینه چند باری به آشتی

 جایش را تغیی  داد .این آشتی قصد جان او را داشت. 
وقتی نوبتشان شد،هیمن خواست همراه آشتی وارد اتاق دکیی شود اما منیسر  

د از نیم ساعت تالش برای به حرف آمدن آشتی باالخره اجازه نداد دکیی بع
 خسته شد و از همراه بیمار خواست به اتاق بیاید. 

شد باید یم  کرد تا از مشکل بیمارش باخیی یم باید با آشنای بیمارش صحبت یم
فهمید چه بالبی رس این زن آمده که با دنیا رس قهردارد و نیم خواهد صحبت  

 کند. 
 

 ._سالم آقای دکیی 
 _ سالم شما آقای؟

 _هیمن هستم. 
 _ نسبتتون با بیمار چیه؟

دانست نسبتش را چطور توضیح دهد.  و هیمن بیچاره و درمانده ماند،نیم 
. اما این بار گفت:   دوباره شده بود عموی سابق همرس خدابیامرز آشتی

 _ یه زمابی قرار بود با هم ازدواج کنیم. 
توضیح بده چه اتفاقابی واسه  _پس یعتی نامزد سابقش .خب حاال کامل

 آشتی افتاده که اینطوری روزه ی سکوت گرفته. 
هیمن ابتدا به آشتی نگاه کرد که به گوشه ی دیوار زل زده بود و مدام با  

را توضیح داد وبازگو کرد  ی پوست گوشه ی ناخونش وریم رفت. وبعد همه چی 
ا تغیی  و وقتی صحبت هایش تمام شد آشتی بدون اینکه جهت نگاهش ر 

 دهد، گفت: 
 چطور منو تقدیم 

ی
 چطور پشتمو خایل کردی؟ یادت رفت بگ

ی
_یادت رفت بگ

آروین کردی ؟میدوبی وقتی تمام وجودم متعلق به تو بود و آروین به زور منو 
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دیدمت و مجبور بودم  به تخت برد چه حایل داشتم؟ میدوبی وقتی هر بار یم
چرا دوباره منو دست آروین بی تفاوت رفتار کنم چه عذابی میکشیدم؟ 

 تو نبودم و نیستم اول برات 
ی

دی ؟من میدونم، چون من اولویت زندگ سیر
آروین مهم بود. همیشه آروین بود، االن هم به خاطراون اومدی رساغ من آره 

ارم،  ی .ویل این دفعه من نمی  ؟چون ازت خواسته مراقب زن و بچش بایسر
ارم هیچ مردی بیاد توی زندگیم دیگه ی  خسته شدم، خسته .  نمی 

زد و هیمن با چشمابی پر از اشک به او  آشتی با صدای تحلیل رفته حرف یم
ه شده بود. دکیی با دقت به حرفهای آشتی گوش یم دادو نکابی را یادداشت  خی 

 کرد.بعد نسخه ی برایش نوشت.  یم
گرفت تا آرامش   این آشتی فقط با مشاوره آرام نیم شد باید از دارو کمک یم

ند و وضعیتش را بهبود ببخشد. آشتی قصد خارج شدن از اتاق را داشت که ک
 دکیی به هیمن گفت: 

_تنها راه بهبودیش اینه که تو تنهاش نذاری، معلومه که بهت عالقه داره پس 

ین درمانه.   بودن تو در کنارش بهیی
. برای جلسه بعدی گ بیایم؟   _حتما آقای دکیی

ده،بهت نوبت میده. حاال هم زود برو دنبال _ ماه آینده. به منیسر اطالع ب
 آشتی تا خودش تنهابی نرفته. 

کوه خان رساند و بعد به داروخانه رفت و  هیمن آشتی را به خانه ی شی 
اش  داروهایش را گرفت. روی برگه ای ساعت و دوز داروها را برای خانواده

 نوشت تا زمان داروها را با هم اشتباه نکنند. 
 
 ه پرسم باعث زحمت توهم شدم. دستت درد نکن -
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کوه خان من با تمام وجودم این کارها رو واسه آشتی  - اینجوری نگید شی 
انجام میدم خدا رس شاهده اون روز که باهام تماس گرفتید انگار دنیا رو بهم 

 دادند. 
کوه خان لبخند زد و دستش را روی شانه ی هیمن   شی 
 گذاشت.   
ش خر گفت؟ -  دکیی
یم پیشش. امیدوار براش دارو  - نوشت، گفت که هر ماه هم باید آشتی رو بیی

 بود که به زودی خوب میشه. 
 خدا از دهنت بشنوه پرسم .  -
ی ،حتما بهم خیی  - ی داشتی  ی کوه خان. هر وقت کاری چی  من دیگه باید برم شی 

 بدین. 
 باشه پرسم.  -
در دل هیمن غوغابی به پا بود یعتی یم توانست دوباره آشتی را مال خود   

 کند؟
یم توانست آشتی را خوشحال ببیند؟ آن چند ماه قبل از آمدن آروین را 

دوباره یم توانست تجربه کند؟خوشبختی این بار به رساغش یم آمد؟ اول از 
به آن خانه برگردد  قرارداد خانه ی اجاره ای را فسخ کرد. یم دانست اگر آشتی 

ای در جابی دورتر از خانه شادیه و محمد  حالش خوب نخواهد شد خانه
اجاره کرد واثاث ها را به آنجا انتقال داد. برادرش و خانواده اش را خوب 

دانست دست رس آشتی برنیم دارند و دوباره انگشت اتهام شان  شناخت یم یم
 به سوی آشتی است. 
هم تهمت زده بودند که باعث خودکیسر آروین شده حتی این بار به خود او 

 
ی

است پس باید تا یم توانست از محل زندگیشان دور یم شد باید زندگ
جدیدی برای خودش وآشتی درست یم کرد رسی پیش آشتی و خانواده اش  
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کمک حالش بودند و خییل خسته نشد اما این بار هم خودش خییل اذیت 
 شدهم اثاث خانه را نابود ک رد. 

ی کارتن  اصال حواسش نبود ظرفهای شکستتی را با روزنامه بپوشاند و اولی 
شکستتی با یک تکان کوچک کامال منهدم شد. حتی جرات نداشت دستش را 

د و دنبال ظرف های سالم بگردد یم دانست اگر این کار را  داخل کارتن بیی
 ماند!!!!  انجام دهد چند تا از انگشتانش داخل کارتون جا یم

وع کار بود چطور  به هر  بدبختی بود خانه را از اسباب خایل کرد و حاال تازه رسر
ی خوب  خانه جدید را یم چید؟ از کجا باید یم فهمید کدام اتاق برای آرمی 

زد کدام وسیله مال کدام اتاق است؟ وسایل  است؟ از کجا باید حدس یم
خانه را باید در کدام کابینت یم چید؟ به خانه جدیدش که پ ی ر از کارتون آشیر

 های باز نشده بود نگاه کرد و نالید: 
ای خدا من چطوری اینها رو بچینم؟ کیل خسته ام دلم چای میخواد قوری  -

خونه رو پیدا  ی  یم خواد وسایل آشیر
ی

ی رو پیدا نیم کنم دلم غذای خونگ و کیی
ی   کجابی بی معرفت؟ بعد از گفیی

نمیکنم باید یگ باشه تا راهنماییم کنه.  آشتی
کوه ا ین حرف ها گوشیش زنگ خورد، به شماره نگایه انداخت از خانه شی 

 خان بود. 
 
 سالم .  -
؟-  سالم پرسم ،خوبی
 ممنون نازدار خانوم.خودتون خوبید؟خانواده چطورن؟   -
خدا. پرسم زنگ زدم برای امشب شام دعوتت کنم.  همه خوبن شکر  -

 یلدا بودیم که نگو . ببخشید دیر تماس گرفتم این قدر مشغول تدارکات شب 
ی شد.   هیمن حسابی خوشحال  شد و تشکر کرد و رسی    ع آماده ی رفیی
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 خواست ،رسوندی .تازه  -
ی

بابا دمت گرم خدا جون دلم چابی و غذای خونگ
بینم.  درسته کیل درشت بارم یم   از همه مهم تر آشتی خانم بد اخالق و هم یم
ه اما حسابی حالم از دید  نش خوب میشه. کنه و تحویلم نیم گی 

هیمن از آن دسته از آدم ها نبود که قدر آدم ها را بعد از مرگشان بداند، 
 یم کرد و افسوس گذشته را نیم خورد تا آروین زنده 

ی
هیمن در زمان حال زندگ

بود حسابی هوایش را داشت از عشقش دست شست چون هنوز همرس 
د .هیچ خطابی در آروین بود. نامردی نکرد، حواسش به نگاه و رفتارش بو 

 پیگی  آروین بود  حساس
ترین نقطه ی زندگیش از او رس نزد، از همه بیشیی

ی فقط او در کنارش بود.   حتی لحظه ی مرگش نی 
ی را فراموش کرده باشد و حاال  بی خیال عالم باشد،  نه اینکه به کل همه چی 

فجر  ای که آروین خودش را من دید لحظه نه. هنوز هم خواب آن صحنه را یم
ی یم   کرد و بوی خون همه جا را گرفت، لحظه ای که به دنبال یک تکه از آرمی 

ی به غی  از گوش آروین  ی د و عزاداری کند اما چی  گشت تا در آغوش بگی 
 نتوانسته بود پیدا کند... 

لحظه ای که با آن همه غم و اندوه، برادر و همرسش انگشت اتهام شان را  
 ه نفرین بود در حقش کردند. به سوی او گرفته بودند و هرچ

کم نبود لحظه هابی که هیمن را از پا درآورد اما باز هم بلند شد و ادامه داد 
.خسته بود از این همه اتفاقات زیاد و عجیب اما دلش با خودش و خدای 

ی به او انرژی یم داد تا دوباره برای  خودش صاف بود  و وجدانش راحت. همی 
د چون هیمن قدر آشتی را یم دانست. آشتی به دست آوردن آشتی تالش کن

حوصله شده بود ،درست اما غی  از این بود که از دست  تلخ ،کم طاقت و بی 
 اش به این روز در آمده بود.  او و آروین و خانواده

ی که پیاده شد کیسه های خریدش را از صندیل عقب برداشت و زنگ  از ماشی 
 د دست خایل به خانه کیس نرود. کر  خانه را به صدا درآورد. همیشه سیع یم
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کوه خان همه دور هم جمع شده بودند. کاوه کناره   هیمن  در خانه شی 
ی را   نشسته بود و حسابی مشغول صحبت بودند. بچه های آگرین دورآرمی 

گرفته بودند و حسابی از بازی با  کودک کوچک تر از خودشان رسخوش 
 گفتند:  بودند و مدام به مادرشان یم

ی چقدر نازه تو رو خدا برامون یه داداش   مامان - ی آرمی  ،مامان جون ببی 
 کوچولو بیار. 

 آگرین ابروهایش را باال یم انداخت.  
 الیه من قربونتون بشم ،چشم حتما.  -
 

 ها نشنوند به مادرش گفت:    و بعد طوری که بچه
. اون وقت رساغ یگ دیگر و ازم یم - ی ن.  خودشون واسه هفت پشتم بسیی  گی 
هیمن چند دقیقه یک بار به اتاق آشتی نگاه یم کرد بلکه آشتی را ببیند اما  

انگار آشتی قصد کنار آمدن با دل او را نداشت. همه اهل خانه لباس کردی 
 پوشیده بودند هیمن به نازدار گفت: 

 نازدار خانوم به منم خیی یم دادین که تم امشب لباس کردیه .  -
 برد و آرام پرسید:  نازدار رسش را نزدیک آگرین 
؟ -  این که گفت، یعتی خر
دادیم تا  یعتی امشب همه با هم ست کردیم و  کردی پوشیدیم  بهش خیی یم -

 اونم کردی یم پوشیدالبته فکر کنم معنیش میشه این. 
پرسم ما با هم هماهنگ نکرده بودیم خودمون همینجوری دیل تو مراسم ها  - 

 جشن وضیافت کردی یم پوشیم. 
کوه خان به رساغش  موقع ون آمد البته اگر شی  شام بالخره آشتی از اتاقش بی 

ون آمدن، نداشت .آشتی هم مثل بقیه لباس   نیم رفت حاال حاالها قصد بی 
کردی پوشیده بود، هیمن با دیدن آشتی در آن لباس ذوق کرد و به یاد آخرین 
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ی ک رده بود و آخر عرویس که با هم رفتند، افتاد. آشتی در آن روز چقدر دلیی
 شب هم با آن رقص زیبا وبوسه اش او را به اوج خوشبختی رسانده بود. 

ی که  آشتی رو به همه جمع سالم آرایم کرد و در انتهای سفره نشست .آرمی 
ی پشتی ها بلند شود و راه برود اول به سمت آشتی  حاال یم توانست با گرفیی

،نتوانست توجه مادرش را رفت اما هر چه تالش کرد و رس و صدا راه انداخت 
جلب کند.بغض کرده به سمت هیمن رفت. هیمن محکم در آغوشش گرفت 
و رس کودک را روی قلبش گذاشت با این کار، کودک بغضش را فراموش کرد و 

خواستند  مشغول دست کشیدن به ته رشش صورت او شد آگرین و نازدار یم
ند تا راحت غذایش را بخورد ا ی را از او بگی  ی قصد جدا شدن از آن آرمی  ما آرمی 

 آغوش پر محبت و امن را نداشت. 
 را روی پای خود نشاند و از غذابی که آگرین برای کودک درست کرده 

ی آرمی 
بود کم کم در دهانش گذاشت همه ی اهل خانه با محبت به آن دو نگاه یم  

ورد با  کردند به غی  از آشتی که انگار در این دنیا نبود هر لقمه ای را که یم خ
کمک چند جرعه آب فرو یم داد .در این مدت کیل وزن از دست داده بود و 

 حاال هم اگربه خاطر دل خانواده اش نبود یک لحظه رسسفره نیم ماند. 
 

نه اینکه داغدار آروین باشد و برای آروین به این حال و روز افتاده باشد، نه 
به هیمن دل بست، آروین  .آشتی از رسدرگیم به این حال و روز افتاده بود تا 

برگشت با وجود آن همه عذاب در کنار آروین،رسنوشتش را قبول کرد تا 
 اینکه آروین خودش را کشت . 

کرد هرچه قصد کنار آمدن بارسنوشتش را دارد رسنوشت او را به   احساس یم
ایط را تغیی  یم سخره یم د و رسر دهد تا او را عذاب دهد و حاال تصمیم  گی 

 د، مخالفت کند،سازمخالف شود... داشت بجنگ
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شود تا به  حس یم کرد اگر دوباره هیمن را قبول کند بالی دیگری نازل یم
اه هم فکر نیم کرد تا به امروز مگر به غی  از  خواسته اش نرسد البته آشتی بی 

 این بود؟!!! 
کرد حالش کیم بهیی شده بود و دیگر مدام  از وقتی داروهایش را مرصف یم

 ید. نیم خواب
 وسط اتاق گذاشت و بساط و خوردبی 

ی
نازدار به رسم هرساله کریس بزرگ

های شب چله را روی آن چید و از همه خواست دور کریس بنشیند. آشتی و 
هیمن دقیقا روبروی هم نشسته بودند با این که آشتی تمام سیع اش را یم  

د های هیمن را نیم توانست  کرد که به هیمن توجیه نکند اما نگاه نادیده بگی 
 و حسابی معذب و کالفه بود. 

 حسابی از دیدن دوباره ی هیمن خوشحال بود و مدام از رس و کولش 
ی آرمی 
ون آمدن  باال یم ی دندانش در حال بی  رفت. چهار دندان داشت و حاال پنجمی 
 بود... 

حسابی با آن گاز های محکمش هیمن را بیچاره کرده بود و وقتی خار ش لثه  
لش را اش شدت یا فت چنان گاز محکیم از گوش هیمن گرفت که هیمن کنیی

 از دست داد و با پا لگد محکیم به جلو زد که به پای آشتی خورد . 
توانست جلوی جمع  آشتی پایش راعقب کشیدو با اخم به او نگاه کرد. نیم

دلیل کارش را توضیح دهد وتحمل اخمهای آشتی راهم نداشت. فقط 
ی را رسزن  ش کند. توانست آرمی 

ی خیالش نبود انگشتش را روی لثه اش یم کشید و به گوش  او هم که البته عی 
کرد... در حال ارزیابی طعمه ی جدیدش بود.  همه افراد حارصی با دقت نگاه یم

 خواست بداند کدام یک از آن ها گوش  بزرگ تری دارند.  یم
و کم  هیمن بعد از مدتها حال خوبی داشت با همه ی بی توجیه های آشتی 

 محیل کردن هایش از اینکه فقط او را یم دید، راضی بود. 
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کوه خان از او در مورد حال و احوالش پرسید  هیمن از روی عمد در   وقتی شی 
مورد اسباب کیسر به خانه ی جدید گفت که البته برای چند لحظه توانست 

ه شدند، ز  مان مسی  نگاه آشتی را تغیی  دهد و وقتی به چشمان یکدیگر خی 
ه شدن در چشمان او بود...  برای چند ثانیه برای هیمن ایستاد .آرزوشش خی 

داد تا دوباره مثل آن زمان که با هم بودند قربان صدقه اش  تمام جانش را یم
وی در آرزو کردن هم  نداشت  برود، موهایش را نوازش کند. هنوز جرات پیرسر

آرزوهای کوچک  .آن قدر آرزو داشت و برآورده نشده بود که فقط به
 قناعت یم کرد. 

 
کوه خان بعد از مدتها حال خوبی داشت.   آن شب بعد از بازگشت از خانه شی 

خییل زود پدر و مادرش را از دست داده بود و محمد هم هیچ گاه نتوانسته  
بود جای آنها را برایش پر کند .تنها زمابی که یم خواستند با آشتی ازدواج کند و 

 مراقب نوه اش باش
ً
ی آروین کامال د، هوایش را داشت که البته بعد از برگشیی
ون انداخت.   حسن نیتش را ثابت کرد و هیمن را مانند آشغال از خانه اش بی 
کوه خان بعد از مدت ها توانسته بود حس کند به جابی  امشب در خانه شی 
 نیست و همه از صمیم 

ی
تعلق دارد ،حس یم کرد وجودش در کنار آنها اضاف

 وستش دارند . قلب د
تواند روی او  کرد که اگر کاری داشت یم کاوه مدام به هیمن سفارش یم

حساب کند. نازدار و آگرین برای ناهار فردایش غذا کنار گذاشتند و به فکر 
کوه خان آرام و مهربان نگاهش یم کرد و فقط با  خرد و خوراکش بودند. شی 

 یک جمله کیل باعث دل گریم اش شد. 
 خوبه بابا جان؟حال دلت  -
ی یک جمله اگرچه حالش خوب نبود اما باعث دلگریم اش شد. بعد از    همی 

 مدت ها توانسته بود در کنار خانواده ای احساس آرامش کند. 
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با این که حسابی خسته بود اما آنقدر از دورهیم امشب انرژی گرفته بود که  
مابی به آگرین مشغول چیدن وسایل شد از خانه عکس گرفته بود و موقع مه

 و نازدار نشان داده بود تا آنها راهنمایش کنند. 
ی باشد و اتاق بزرگ تر برای خودش و  قرار شد اتاق کوچک تر اتاق آرمی 

.از حاال بودنش با آشتی را حتیم یم دانست .چه کیس به غی  از او حق  آشتی
ی آشتی را داشت؟  داشیی

تظر مانده بود؟! و آیا کیس کم سختی کشیده بود؟! کم زجر دیده بود؟! کم من  
 بیشیی از او آشتی را دوست داشت؟! 

تا به حال خودخواه و مغرور نبود اما حاال تصمیم داشت برای حقش  
 اش را تغیی  دهد

ی
 بجنگد، مغرور و خودخواه شود و رویه ی زندگ

ی را راحت و بدون زحمت چید. وسایل خودش را هم درون اتاق  اتاق آرمی 
کش با آشتی گ ذاشت اما به وسایل آشتی دست نزد. باید خودش با مشیی

 سلیقه و میل خودش وسایلش را یم چید. 
ون آورد و با عروسک  های آشتی را از میان لباس فقط یگ از رورسی  هایش بی 

یتی که تمام وجودش   شی 
ی

ی در آغوش گرفت. با تمام خستگ مورد عالقه  آرمی 
 د. را گرفته بود ،روی تخت دراز کشید و خوابی

ی کنارش  صبح کیم دیرتر به مغازه رفت .در مغازه را باز نکرده بود که آرتی 
 ظاهر شد و یقه اش را گرفت. 

؟ -  چیکار یم کتی
 من چیکار یم کنم؟ عمو جون!  -
-  . ی  ولم کن آرتی 

 هیمن با قاطعیت این حرف را زد. 
؟!  -   ول نمیکنم، میخوای چیکار کتی ؟میخوای منم مثل آروین بکیسر
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 رت نگو. چرت وپ-
کوه خان باز  - من چرت و پرت میگم؟!!! خیی دارم دوباره پات به خونه ی شی 

ی  شده ، غی  از اینه که باعث شدی آروین خودشو بکشه تا بری زنشو بگی 
 بی ناموس؟

 ؟غی  از اینه عوضی
ی قصد عصبابی کردن هیمن را داشت واما هیمن از این موضوع اطالع   آرتی 

ه بود محکم دست هایش را   چشمداشت. همان طور که به  ی خی  های آرتی 
 گرفت و از یقه اش جدا کرد و گفت: 

. شما که اینقدر با نامویس چرا عرضه ی  -  جان، من بی ناموس و عوضی
ی آرتی 

ی زنتو نداشتی ؟با این اخالق و طرز فکرته که اونم تنهات گذاشت  نگه داشیی
؟! ،رفت یه نگاه به خودت بنداز از گ تا حاال با نامو  ی یس شده ازعشق گذشیی

ی آروین کنار کشیدم ویل آروین  با وجود این که به آشتی دل بستم با برگشیی
 طبق معمول همیشه بدترین راه رو انتخاب کرد. 

ی بود.  ی در جایش خشکش زده بود هضم حرفهای هیمن برایش سنگی   آرتی 
ع و نه هیچ احدی نیم تونه منو از آشتی منع کنه.   -  االن نه عرف،نه رسر
ی خواست  حرف بزند که هیمن نگذاشت   آرتی 
حاال هر چه زودتر از اینجا برو وگرنه بد میبیتی هنوز بابت اون تشییع جنازه  -

ه .من از دوستم که مسئول  ی پای تو ومحمد گی  ی قالبی که برای آروین گرفتی 
ی نکنه. نظرت خر بگم دوباره به جریان  پرونده تون بود خواستم پیگی 

 بندازتش؟
 حسابی خودش را باخت و بدون معطیل از آنجا دور  با 

ی شنیدن این حرف آرتی 
 شد. 

انگار با بعیصی از آدم ها تا مثل خودشون رفتار نکتی  هیچ وقت حد خودشان  
 دانند.  را نیم
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ساعت ده شب بود که تصمیم گرفت مغازه را ببندد و قبل از اینکه به خانه  
کوه خان  بزند.چند تا از اسباب بازی های ی خودش برود، رسی به خانه شی 

ی با آنها مشغول باشد.  ی را با خودش آورده بود تا آرمی   آرمی 
س و نگرابی او شد.   آگرین در را برای هیمن باز کرد . هیمن متوجه اسیی

 سالم آقا هیمن خوش اومدین.  -
 سالم ممنون. خوبی آگرین خانوم؟ نگران به نظر یم ریس؟ -
 باهاشون رودرواییس داریم اینه که ....  خوبم، مهمون داریم. یکم -
م بعدا میام.  -  خوب باشه، من می 
منده ام.  -  باید ببخشید تو رو خدا رسر
ی وبهش بدید باهاش رسگرم باشه.  -  این حرفا چیه، فقط این وسایل آرمی 
 

هیمن قصد خارج شدن از خانه را داشت که با دیدن آراز منرصف شد. پس 
ین حالت ممکن  س داشت!!! یمآگرین برای این موضوع اسیی  خواست در بهیی

فکر کند که آراز برای رس زدن و مهمابی به اینجا آمده اما کت و شلواری که 
ن،برید  پوشیده بود این احتمال را نقض یم کرد.   آگرین مهموناتون دارن می 
ه به کیس هم در مورد من نگید، من پشت این درختها  بدرقه اشون کنید. بهیی

 ا کیس منو نبینه . میمونم ت
منده ،ترسیدم دعوا بشه.  -  باشه آقا هیمن تو رو خدا رسر

ها رفتند و اهل خانه برای بدرقه شان از خانه خارج شدند هیمن  وقتی مهمان
ون رفت و رسی    ع وارد خانه شد. آشتی در اتاقش نشسته  از پشت درخت ها بی 

ر آن حال دلش بود و رسش را روی زانوهایش گذاشته بود .با دیدن آشتی د
 آتش گرفت اما حال خودش دست کیم از آشتی نداشت . 

برای آشتی عشق و جانش خواستگار آمده بود یم خواستند دوباره میانشان 
 جدابی بیندازند؟! 
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؟!  -  همینو یم خواستی
با شنیدن صدای هیمن رسش را از روی زانوهایش بلند کرد. چشمان و پر از  

ی موضوع هیمن را کیم آرام  اشکش نشان از ناراحتی و نارضا یتی اش بود و همی 
 کرد . 

ی از بابام چند بار اجازه  - من نمیدونستم، حتی خانواده امم خیی نداشیی
ی خودشون رس خود پا شدن اومدن  ی بیان ،بابام قبول نکرد. واسه همی  خواسیی

 اینجا. 
 باشه حرفتو قبول دارم دیگه گریه نکن.  -

ی این جمله مشغول ی شد.  هیمن بعد از گفیی  جمع کردن وسایل آشتی و آرمی 
؟ -  داری چیکار یم کتی
 وقتشه برگردی خونه ات. خونه ی خودمو خودت.  -
 من که قبول نکردم بیام ،با اجازه گ ؟ -

هیمن نزدیک آشتی شد و روی زانوهایش نشست و با نگاه نافذ و جدی اش 
 نگذاشت آشتی  ادامه ی حرفش را بگوید. 

ی جام زیادی به- حرفت گوش کردم بسه این همه دوری ، عذاب  تا همی 
ه،   . اگه فکر یم کتی مثل قبل عقب  یم شینم تا یگ بیاد و تورو ازم بگی 

ی
ودلتنگ

 در اشتبایه اون موقع آروین شوهرت بود و من حقی نسبت به تو 
ً
کامال

 نداشتم اما حاال... 
 هیمن با دست روی قفسه سینه اش کوبید و گفت : 

محق ترم. تو مال متی آشتی و من مال تو .هیچ کس حق حاال من از همه  -
به بزنه.   نداره به این حس ما رصی

نه آراز ونه خانواده ی آروین و نه حتی خودت. تو االن حالیت نیست،رسلج 
ی دست برنیم  دارن.  افتادی. اما اگه قبول نکتی با من ازدواج کتی این آراز و آرتی 
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من دلخوری بزار عقد کنیم، بیا تو باشه قبول اذیت شدی ،زجر کشیدی، از  
 خونه ی من تا ابد نازتو میکشم تا دلت با هام صاف بشه. 

 
خانواده آشتی دقایقی بود که به خانه بازگشته بودند و از حضورهیمن با خیی 

کوه به حرف آمد و گفت:   شدند. شی 
ی و آخرین باره آراز نبود، تا حاال در م -  م هیمن راست میگه این اولی  ورد دخیی

ی بهت نگفتم اما باالخره که همه یم ی ی چی  فهمیدند اگه  مزاحمت های آرتی 
دادم. پیشنهادش و  میدونستم دلت با هیمن نیست، بهت این پیشنهاد و نیم

 قبول کن که به صالح هردوتونه. 
 آشتی در حایل که بغض داشت گفت: 

 بیفته و هیمن و از  -
ی
دست بدم من یم ترسم بابا جون، اگه دوباره اتفاف

م .اگه بالبی رس هیمن بیاد اصال ،اصال نکنه من نحسم. ها ؟نکنه من  ،میمی 
ه.   یم کنم ،بمی 

ی
 شومم که باعث میشه با هر گ که زندگ

 نازدار به سینه اش کوبید و گفت:  
م،  - . با خودت اینکارو نکن دخیی ه که تو این فکرا رو نکتی الیه مادرت بمی 

 نیست ،همش کار رسنوشته.  اینجوری نگو. هیچر تقصی  ما 
 آشتی نگاهش را به هیمن دوخت.  
؟ اگه با کنار هم بودن فقط  - اگه رسنوشت نخواد ما کنار هم باشیم خر

؟  عذاب بکشیم خر
رسنوشت و از نو میسازیم تا به خوشبختی ما راضی بشه، بعدشم ،من حتی  -

؟  اگه با تو عذاب بکشم بازم یم خوام با تو باشم، تو خر هستی
هیمن دستش را مقابل آشتی گرفت و آشتی بعد از چند ثانیه معطیل باالخره  

 دستش را در دست هیمن گذاشت و با صدای ضعیقی گفت: 
 هستم.  -
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کارهای عقد خییل رسی    ع پیش رفت .رسی پیش کارهای آزمایش خون را انجام 
داده بودند و مدارک حارصی وآماده پیش هیمن بود. آن زمان هر بار که به 

رک نگاه یم کرد، آیه یم کشید. اما حاال....هر بار که مدارک را نگاه یم کرد، مدا
 نشست.  لبخندی بر روی لبانش یم

کوه خان کیس در محرصی حضور نداشت تا حد   به غی  از خانواده ی شی 
 جلوی 

ی
دار نشود و سنگ امکان  بی رس و صدا کارها را انجام دادند تا کیس خیی

 پایشان نیندازد . 
و نازدار هر چه ارصار کردند آشتی حارصی نشد آرایش کند با همان  آگرین

 صورت رنگ پریده وبی روح پای سفره ی عقد نشست. 
هیمن هم آن قدر رسی    ع کارها را انجام داد که وقت نکرده بود کیم به خودش 

برسد اما مگر مهم بود؟! تا به حال همه ی عروس داماد هابی که خییل 
ره ی عقد نشسته بودند ،خوشبخت شده خوشتیپ و آراسته رس سف

 داماد و عروس بود؟! 
ی

ان آراستگ ی  بودند؟! خوشبختی به می 
 هر دو آن قدر چشمشان از رسی پیش ترسیده بود که رسی    ع بله را گفتند.  
د ،هیمن گفت:  زمابی که آگرین یم   خواست از آنها عکس بگی 
 
، فردایه کم به خودمون بخندیم.  -  یه عکس بگی 
 بعد رو به حاج آقا گفت:  
ی ؟ -  حاج آقا تا به حال داماد این قدر شلخته و عروس این قدر اخمو داشتی 

 حاج آقا خندید و گفت : 
 شما داشتیم و نه دل دریابی مثل شما .اولش که مهم  -

ی
نه داماد به شلختگ

نیست ماله همه اولش خوبه .آخرشه که مهمه. خدا آخر و عاقبت تون و به 
 خی  کنه. 

د.  توجه آشتی هم به هیمن جلب شد. و نیم   توانست جلوی لبخندش را بگی 
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یک دسته از موهای هیمن مثل شاخ روی هوا ایستاده بود، وقتی دید کیس  
 حواسش به آنها نیست به موهای هیمن دست کشید. 

 حداقل موهاتو یه شونه یم کردی .  -
 ست خود نیم گنجید. هیمن از توجه آشتی آن قدر به وجد آمده بود که در پو 

 تقصی  جنابعالیه دیگه.  -
ی انداخت.    آشتی متوجه منظورش شد و رسش را پایی 
واال،ازهول رسیدن به تو  این قدر با عجله کارهارو کردم که چند بار نزدیک  -

 بود گردنم بشکنه. 
ی ترگرفت وازخجالت رسخ شد.  هر چه به خانواده  وآشتی فقط رسش راپایی 

شان بیایند قبول نکردند حتی میخواستند  برای شام به خانه آشتی ارصار کرد،
ند که مانع شد بعد فقط طوری که آشتی بشنود  ی را با خودشان بیی آرمی 

 ،گفت: 
من که میدونم این آشتی خانوم ،حاال حاالها به من محل نمیده. چرا بزارم  -

 پرسم ازم دور شه؟ حداقل بمونه یکم طرفداریمو بکنه. 
ه شدن به یک نقطه بود. و جواب آشتی    ،فقط سکوت وخی 

 در فکر و خیال خودش غرق بود.  
ً
گایه یم شد همان آشتی قبل و گایه کامال

وی.  گایه کیم رسحال به نظر یم ی  رسید و گایه کامال افرسده و میی
ی را در آغوش گرفت و در را برای   به خانه جدیدشان که رسیدند هیمن آرمی 

 آشتی باز کرد. 
 انم، طبقه سوم خونمونه. بفرمایید خ -

های  وارد آسانسور که شدند هیمن با دیدن خودش در آیینه تازه بر به حرف
 آشتی برد . 

ی خانواده ات چقدر بهم  - ای بابا چقدر افتضاحمو خودم خیی نداشتم.ببی 
 جان حداقل تو یه ندابی به بابابی یم دادی. 

ی  خندیدن .آرمی 
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 که حسابی از بودن با هیمن خوش 
ی وع به دست زدن کرد و آرمی  حال بود ،رسر

بابا، بابا دل هیمن را آب کرد و مدام رس و صورتش را به ته رشش های هیمن 
 یم مالید. 

آشتی از  دیدن این صحنه خوشحال شد اما این خوشحایل چند ثانیه بیشیی  
 دوام نیاورد. 

د. مگر  چون حس یم کرد قرار است اتفاق یا فردی  این خویسر را از او بگی 
رسی پیش هم با هم خوشحال و خوشبخت نبودند؟ این افکار مدام در ذهن 
د   اش لذت بیی

ی
آشتی چرخ یم خورد و اجازه نیم داد با خیال راحت از زندگ

ی را در اتاقش گذاشت .کودک با دیدن وسایل و اسباب بازی های  هیمن آرمی 
ک شان را باز   کرد و به فراوان به وجد آمد و مشغول بازی شد .در اتاق مشیی

 آشتی گفت: 
 
این جایه ذره به هم ریخته است،نیم دونستم وسایل تو رو کجا بزارم اینه   -

 که.... 
 آشتی به وضعیت آشفته ی اتاق نگایه کرد و گفت:  
 این یه ذره است؟ اینجا که شیی با بارش گم میشه!  -

 هیمن خودش را مظلوم نشان داد. 
بی آشتی خانم؟اگه بدوبی تا هم - ی ینجاشم چقدر هیی کردم ، این طعنه می 

م واسه ناهار غذا سفارش میدم،  . من برم یه دوش بگی  جوری نیم گفتی
 خودتو خسته نکن. فقط برام چابی دم کن. از اون چابی های خوش عطرت. 

 تو آخر یاد نگرفتی  خر بریزی تو چاییت تا خوش عطر بشه؟!  -
ی دیگه است میخ - ی من میدونم چیه، ویل چای دست تو یه چی  ک و دارچی 

 .  توبی
 دیوونه. -این را گفت و به حمام رفت و آشتی  آهسته زمزمه کرد:  
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د .    هیمن طبق معمول همیشه فراموش کرد حوله را همراه خود بیی
- . ، آشتی  آشتی
بله .حوله ام تو کشوی دوم دراوره، بهم میدی لطفا.ً دست آشتی که به  -

را گرفت و به سمت خود  همراه حوله به سمتش دراز شد از قصد دستش 
 کشید. صورت آشتی که مقابل صورتش قرار گرفت، گفت: 

 عه دست تو رو گرفتم .ببخشید فکر کردم حوله است .  -
و وقتی یک تای ابروی آشتی به معتی خودبی باال رفت، خندید و در حمام را 

 بست. 
از حمام که خارج شد آشتی روی تخت نشسته بود اگر چند ماه قبل بود تا  

 االن کل خانه را رس و سامان داده بود اما حال... 
هیمن یم دانست که این روزها هم یم گذرد و باید با آشتی مدارا کند. اما به  
گفته پزشک هم یم بایست عمل یم کرد .اینکه اگر آشتی را به حال خودش 

وی تر و افرسده تر یم شود باید او را به انجام فعالیتی ترغیب  ی بگذارد میی
 د تا حالش بهبود یم یافت. کر  یم

یم دانست که راه سختی در پیش رو دارد ،پس درجه ی صیی و تحملش را باال 
برد و حاال که خودش این راه را انتخاب کرده بود باید مردانه پای آشتی یم 

ایستاد. برای شام جوجه سفارش داد اما خودش برنج گذاشت آشتی زیاد به 
خانه نیم ی ساالد درست کرد اما وقتی آشتی گایه از رفت و هیمن خودش  آشیر

شد. برنج دم   داد، خوشحال یم روی مبل بلند یم شد و کار کوچگ انجام یم
 کشیده بود ... سفره را داخل پذیرابی چید و منتظر تماس پیک ماند. 

 
 جوجه ها را هم رس سفره بگذارد . 



 

 
 

Page | 211  
 

 آتشی رمان 
 

ه شده بود و از جایش تکان نیم خورد،  آشتی از پشت پنجره به خیابان خی 
 به گوشش 

ی
نگران شد و با فاصله پشت رسش ایستاد که صدای زمزمه آهنگ

 رسید. 
با شنیدن این آهنگ و صدای پرسوز آشتی ،اشک در چشمانش جمع شد .... 

 آشتی برگشت و با دیدن هیمن گفت: 
 تنهام نیم ذاری، هیچ وقت .  بهم قول بده دیگه هیچ وقت -

 آشتی با دستش خودش را نشان داد و گفت : 
به کافیه  تا از پا در بیام .تو  - ی این قدر ضعیف و بی جونم که فقط یه رصی ببی 

به ی آخر نباش هیمن ...من دیگه نا ندارم که مقاومت کنم تا رسپا بمونم  رصی
یت ب ی شه من از هم .مراقب خودت باش تو دلیل نفس کشیدن متی اگه چی 

 میپاشم. 
زد و چشمان هیمن بارابی بارابی بود.  جان و  ها را یم خسته و بی حال این حرف

عمرش هم ترس از دست دادن او را داشت. دستش را روی چشمش گذاشت 
، هرخر تو بخوای .  -و گفت: 

ی
 چشم هر خر تو بگ

رس سفره نشسته بودند و هیمن خودش برای آشتی غذا کشید. یک تکه 
 داد که حسابی مشغول شد و خارش لثه اش را  هم با جو 

ی جه هم  دست آرمی 
 آن آرام یم کرد. آشتی قاشقی از برنج در دهانش گذاشت و گفت : 

 قبال ازاین کارها  بلد بودی و رو نیم کردی ؟!  -
ایطش پیش نیامده بود.  -  اوهوم،اون موقع رسر
 کارت خوبه ها،   -
یف کنم یادته قبال هر وقت غذا یم نوش جونت ،پس خوب بخور تا من ک -

ه.   پختی وقتی با اشتها غذا میخوردم  یم گفتی خستگیم در می 
 خب؟!  -
 حاال تو هم غذاتو با اشتها به خاطر من بخور تا کیف کنم.  -
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 که بر لب  آشتی یم نشست برایش  دنیابی ارزش  
ی

ی لبخندهای کمرنگ و همی 
 داشت. 

 کار یم 
ً
ه یکبار آشتی را صدا یم کرد .آشتی این کرد اما هر چند دقیق مثال

ی کنم... آشتی برام چای میاری  دستمال و بده دستم تا این شیشه ها رو تمی 
 ...آشتی اون فازمیی وبرام میاری...   

م اتاق و مرتب کنم بقیه کارها با  - وای هیمن، بسته آشتی آشتی .من می 
 خودت انگار چند تا دست دارم یه صدا میکنه. 

عصتی به اتاق رفت، هیمن از روی شیطنت لبخندی زد. دکیی  و وقتی  
پیشنهاد داده بود باید آشتی را به انجام کارهای معمویل و روزمره ترغیب کند 

ون بیاید و هیمن تا به اینجا به خوبی   بی 
ی

 و بی حوصلگ
تا از حالت کرختی

 حرف های دکیی را به مرحله اجرا رسانده بود. 
 

ی آنقدر خانه ی ج دید را دوست داشت و به همه جا رسک کشیده بود  آرمی 
ی به سمتش رفت و در  که گوشه ای خوابش برد. هیمن با دیدن آرمی 

آغوشش گرفت و زیر گردنش را بوسید و بوی تنش را عمیق بویید... اشک به 
داد و فقط خدا یم دانست هیمن  چشمانش هجوم آورد، بوی آروین را یم

 د. چقدر دلتنگ برادر زاده اش بو 
ی را روی تختش گذاشت و دورتادورش را پر از پتو و بالشت کرد تا رسش  آرمی 
 
ً
به نرده های تخت برخورد نکند. درجه رادیاتور را هم باال برد تا کودک احیانا

 رسدش نشود و بعد به اتاق خواب رفت. 
آشتی چند تا از کارتون ها را باز کرده بود و وسایل را داخل کمد و دراور چیده 

 بود. بود 
ی
ی هم برای خوشحایل هیمن کاف  . همی 

به چهره ی خسته و رنگ پریده ی آشتی نگاه کرد... حاال که آشتی خواب  
ه شود.   بود، یم توانست یک دل سی  به چهره ی دوست داشتتی اش خی 
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ه به آشتی  همان طور که به دیوار تکیه داده بود، زانوهایش را بغل کرد و خی 
 خوابش برد . 
ساعت آشتی از خواب بیدار شد و با دیدن وضعیت هیمن رسی    ع  بعد از چند 

برایش بالشت و پتو برد یم خواست او را از خواب بیدار نکند ،اما نشد . 
بان  ه شد. آشتی صدای رصی هیمن چشمهایش را باز کرد و به چشمان آشتی خی 

ی تر آورد و روی پای آشتی   قلب خودش را یم شنید ....هیمن رسش را پایی 
 .گذاشت

 اگه اشکایل نداره بذار یکم اینجوری بمونم، بعد برو .  -
 توانست نه بگوید؟!  مگر یم

بعد از چند ثانیه جنگیدن با خودش انگشتانش را داخل موهای هیمن 
فروبردومشغول نوازش موهایش شد . خیی نداشت با این کار چه آرامیسر به 

 بیدار و کند. هیمن خودش را به خواب زده بود  وجودش تزریق یم
ً
اما کامال

هوشیار بود. مگر یم شد این لحظات را از دست بدهد؟! خواب که همیشه 
 شد!!  بود اما آشتی مهربان خییل کم پیدا یم

آشتی هم باالخره خسته شد وآرام رس هیمن را روی بالش گذاشت و همان جا  
 کنار او دراز کشید . 

 ه یم کند. صبح که از خواب بلند شدهیمن را دید که به او نگا 
-  .  میگم آشتی
 هان ؟ -
انگار من و تو مرض داریم ،رومون نمیشه روی تخت پیش هم بخوابیم،  -

ی بغل هم خوابیدیم.    اومدیم رو زمی 
ی خوابت برده بود من عذاب وجدان اومد رساغم، جای تو  - آخه تورو زمی 

 ناراحت باشه و جای من گرم ونرم. 
ی نیم خوابیدم. اگه جنابعایل کمیی به بنده اخم ک -  تی من از ترس شما رو زمی 
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 آخه من گ اخم کردم؟!  -
ی   ی دست از جروبحث برداشتند و به رساغ آرمی  با صدای ماما مامای آرمی 

 رفتند. 
 

 رسی به بوتیک یم
ً
توانست آشتی را تنها بگذارد .با  زد اما نیم باید امروز حت ما

 ا نگذارد. آگرین تماس گرفت و از او خواست تا خواهرش را تنه
ی را بوسید و با یک حرکت   وقتی یم خواست از خانه خارج شود، پیشابی آرمی 

 ناگهابی  پیشابی آشتی را هم بوسید . 
آشتی از این حرکت هیمن حسابی غافلگی  شد ... هیمن رسی    ع به سمت در 

 رفت و همان طور که پشتش به آشتی بود ،گفت: 
ی رو بوس کردم، گفتم یه وقت توام د - ی نباید آرمی  لت نخواد. از قدیم گفیی

ی به دل بچه بمونه.  ی  بزاری چی 
 من بچه ام؟! من دلم خواست؟!  -

هیمن که هوا را پس دید، رسی    ع در را بست و وارد آسانسور شد. آشتی در را 
 باز کرد و با چشم و ابرو برای هیمن خط و نشان کشید و بعد گفت: 

 شب که بریم گردی؟!  -
 شد با خیال آسوده گفت :  هیمن در حایل که در آسانسور بسته یم 
شب مهمون داریم اما بعد رفتنشون هم اگه دلت خواست میتوبی انتقام  -

ی، گردن من از مو نازک تره.   بگی 
 آمد و حسابی از خانه ی جدید تعریف کرد. 

 آگرین خییل زود به خانه ی آشتی
ند و خانه را برای مهمابی شب آماده  با کمک هم  وسایل باقیمانده را چید 

کوه خان وکاوه قول گرفته بود. دلش  کردند.هیمن برای امشب شام ازشی 
 برای خانواده اش به دیگر  یم

ی
خواست آشتی احساس غریتی نکند و دلتنگ

 احساسات منقی اش اضافه نشود. 
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ی بکشد آراز  حوایل ظهر بود وقتی یم  خواست ریموت رابزند وکرکره راپایی 
 جلوشش ظاهر شد. 

ه شده بود .  ی به هیمن خی   آراز خشمگی 
 بازم کار خودتو کردی؟ باز تو زودتر از من رسیدی و آشتی رو بردی؟ -
 و هیمن در دل نالید)ای خدا این دیگه از کجا پیدا شد؟( 
ه زودتر از این جا بری.  -   بهیی
 آراز عصبابی تر شد و با مشت روی کرکره کوبید.  
؟ میخوای منو بدی دست پلیس؟یا مثل برادرزاده  مثال اگه نرم - چیکار یم کتی

؟  ات  میخوای رس به نیستم کتی
با این حرفش هیمن دستانش از شدت فشار عصتی رس شد. چرا همه او را  

 دانستند؟ برای مردن آروین مقرص یم
چرا هیچ کس نیم فهمید بیشیی از همه برای نجاتش تالش کرده؟ چون از 

ده بود، پس مسلما قاتل آروین بود !!!.دیگر حسابی از آشتی دست نکشی
دست این آدم ها خسته شده بود.بدون توجه به آراز وارد مغازه شد و ریموت 

ه  ی بیاید. در تاریگ مغازه نشسته بود و به یک نقطه خی  را زد تا کرکره پایی 
 شده بود .... 

 بعد از نیم ساعت شماره کاوه را گرفت. 
 
 
 
 .سالم کاوه جان-
-.... 
؟ -  ممنونم، خودت خوبی
-...... 
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 میخواستم ببینم که اگه کاری نداری با نیسانت یه رسی بیای مغازم.  -
-....... 
ی نشده. فقط یم خوام هر چه زودتر مغازه رو خایل کنم.  - ی  نه، چی 
-......... 
ی نگو چون اومده -  ی باشه، من منتظرتم. اگه میشه به آگرین در این باره چی 

 تی نیم خوام نگران بشه. پیش آش
کاوه رس وقت خودش را رساند و با کمک هیمن مغازه را خایل کرد و هیمن   

 دلیل کارش را برای کاوه توضیح داد. 
 آشنابی   خوش بختانه یگ از آشناهای کاوه مغازه اش را اجاره یم

ی داد و همی 
 بود تا به هیمن اجازه دهد تا تسویه حساب با صاحب مغازه قبیل 

ی
و دادن کاف

 ودیعه وسایل مغازه اش را در آن جا بگذارد. 
 زیاد با روی خوش با 

ی
هیمن و کاوه دیرتر از همه رسیدند. با وجود خستگ

ی در تمام خانه پخش شده بود و   میهمان ی یس کرد. بوی قورمه سیی ها احوالیر
 هیمن راتشدید یم کرد. 

ی
 گرسنگ

-  . ی  به به آشتی وآگرین چه کردن!!! خسته نباشی 
 منون شما چرا این قدر دیر اومدین؟ به نظر خسته یم آید. م -
ی زیاد بود ، بعد با کاوه رفتیم یگ دو تا مغازه دیدم چون موعد  - امروز مشیی

م واسه امسال.   قرار دادم داره تموم میشه گفتم یه جای دیگه رو بگی 
ی بود اما همه ی هوش و حواسش به  با اینکه آشتی در حال چای ریخیی

 ی آنها بود. ها صحبت
، خوب نیست؟ -  به سالمتی پرسم. مگه این مغازه ای که االن اون جا هستی
 دلش نیم خواست قضیه ی آراز را پیش بکشد و آنها را ناراحت کند.  
ه وهم  - اژش بیشیی نه خییل، مغازه جدیدی که کاوه نشونم داد هم میی

ه.   موقعیتش بهیی
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. امیدوارم کارت پر رزق وبر - کوه  --  -کت باشه. پس به سالمتی ممنونم شی 
 خان. 

ی شود که   نازدار مدام در حال برریس هیمن و آشتی بود. یم خواست مطمی 
ی میانشان خوب است و آشتی که از این نگرابی نازدار مطلع بود ،سیع  همه چی 

 یم کرد بیشیی به هیمن برسد تا خیال مادرش را راحت کند. 
دانست دلیل توجهات بیش از حد  هیمن که متوجه این موضوع شده بود و یم

آشتی چیست وامروزهم حستتی ازنظر روابی تحت فشاربود ازآشتی دلگی  شد.  
احت کند و از دست رسدرد بدی   ی مهمان ها به اتاقش رفت تا اسیی بعد از رفیی

جه تغیی  که از حوایل ظهر به رساغش آمده بود، خالص شود. آشتی که متو 
 حالت و رفتار هیمن شده بود به اتاق رفت و باالی رسهیمن نشست. 

 
 هیمن خر شده ؟ -

 
 میدونم بیداری، خودتو به خواب نزن. -
 رسم خییل درد میکنه ،حوصله حرف زدن ندارم.  -
م .  -  خر شده که حال و روزت این شده، از این جا نمی 

ی
 تا بهم نگ

 برداشت و گفت: هیمن آرنجش را از روی چشمانش 
؟ االن دیگه مامانت اینجا نیست که برای  - چرا این قدر ارصار داری بدوبی

 حفظ ظاهر بخوای نشون بدی من خییل برات مهمم!!! 
هیمن خواست دوباره با آرنج چشمانش را بپوشاند که آشتی مانع شد، 

 دستش را گرفت و محکم کشید. 
 من برای حفظ ظاهر بهت اهمیت میدم؟!  -
 به چشمان آشتی نگاه کرد خییل زود از این حرفش پشیمان شد. وقتی  
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ل کنم، واسه  - ببخشید این قدر اعصابم خورده که نیم تونم خودمو کنیی
ی نگم که ناراحتت کنه، که نشد.  ی ی اومدم تو اتاق تا یه وقت چی   همی 

 تر گرفت .  آشتی دست هیمن را رها نکرد و محکم 
 بد چیه؟ من یم خوام بدونم دلیل این حال -
؟!  -  انگار تا ندوبی دستمو ول نمیکتی
(گفت.    هیمن با لبخند این حرف را زد و آشتی هم با لبخند )نچر
 امروز آراز اومده بود مغازه.  -

 آشتی دست هیمن را رها کرد و آرام به صورت خودش زد. 
 ای وای.  -
ی نشده که. اونم مثل خانواده خودم منو متهم به قتل  - ی نزن خودتو، چی 

 برادرزاده ام کرد. 
ی    شماره آراز شد .  آشتی با گوشیش مشغول گرفیی
، ولش کن.  -  زنگ نزن آشتی
صیی کن. من باید با این پرس اتمام حجت کنم هنوز جوون و خام، فکر  -

میکنه من بهش عالقه دارم و کیس مانع شده، باید بهش بفهمونم این فکر و 
 خیاالت خودش و بس. 

 الو آراز.  -
 
یس زنگ نزدم. تو به چه حقی امروز رفتی گوش بده - ،من واسه سالم و احوالیر

 رساغ هیمن؟
تو بیخود کردی مگه من بچم که منو به زور عقد کرده باشه؟! تو تا حاال  -

چند بار از من خواستگاری کردی هربار جوابم منقی بوده ،نخواستم ناراحت 
باشه این جوری برای بیسر و غرورتو بشکنم، دالیلمو نگفتم اما اگه قرار 
، سکوت نیم کنم.   خانوادم مزاحمت ایجاد کتی
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 حرف نزن آراز، فقط گوش بده.  -
 حسابی تعجب کرده بود .جوری با آراز صحبت یم 

کرد  هیمن از جدیت آشتی
 و با خشم رسش فریاد یم کشیدکه هیمن غافل گی  شد. 

.عاشق من از وقتی آروین مرد و با هیمن هم خونه شدم عاشقش شدم  -

ی که تو هیچ وقت نداشتی .من از هیچ کدوم  ی  و صیی و تحملش. چی 
ی

مردونگ
از اخالق های تو خوشم نیومد و نمیاد ،من انتخابمو کردم دیگه مزاحم من و 

 ام نشو .  خانواده
بعد از چند ثانیه که گوشیش زنگ خورد گویسر را خاموش کرد و سیم کارتش 

ی کنار تخت گذاشت.   را روی می 
 یشه برام یه سیم کارت جدید بگی  . اگه م -
ون رفت دیگر رسدردی نداشت و به دنبالش از   هنگایم که آشتی از اتاق بی 

ی بازی کند و آشتی هم به مابقی کارهایش برسد.  ون رفت تا کیم با آرمی   اتاق بی 
چند هفته از عقدشان یم گذشت اگرچه توانسته بودند خییل به هم نزدیک  

در حرست آشتی یم سوخت اما تا یم توانست خودش را   شوند اما هنوز هیمن
ل یم  کرد تا نیازش باعث آزار و رنج آشتی نشود.  کنیی

دلش نیم خواست آشتی را مجبور به کاری که دلش نمیخواهد، کند همیشه 
ل یم کرد تا ناخواسته  صبور بود و حاال هم تا یم توانست خودش را کنیی

غازه جدید را به راه انداخته بود و دیگر خاطره بدی برای آشتی نسازد هیمن م
ی از مزاحمت  های خانواده خودش و آراز نبود.  خیی

قرار بود امروز با آشتی پیش مشاور بروندبا آشتی تماس گرفت که آماده   
 باشد تا هر وقت که او رسید زودتر راه بیفتند. 

ی هر دو با هم وارد اتاق دکیی شدند دکیی عینکش را با   انگشت روی  این بار نی 
 اش هول داد و به پرونده آشتی نگاه کرد.  بیتی 
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، چطوری؟ -  خوب آشتی
و بعد به آشتی نگایه کرد. کامال معلوم بود ،حسابی تعجب کرده است .آشتی  

 خندید و آرام گفت: 
-  .  خوبم آقای دکیی
ی زد.   به به می   دکیی آرام چند رصی
-  !!!  بزنم به تخته انگار خییل هم خوبی

 تخار به آشتی نگاه کرد و گفت: هیمن با اف
 مگه میشه شوهر به این خوبی داشته باشه و خوب نباشه؟!  -

 آقای دکیی
 مگه ازدواج کردین؟!!!  -
 بله دیگه.  -
 
 آفرین به رسعت عمل و پشتکارت .رسی پیش گفتی نامزد سابقیسر .  -
 ما اینیم دیگه.  -
بزنم که قدرت ابراز  آفرین به تو باید تو رو برای یه رسی از بیمارام مثال -

احساساتشون رو ندارن وبه خاطر غفلت و تردید عشقشون روبرای همیشه 
 ازدست دادن. 

دکیی دوباره نگایه به پرونده ی آشتی انداخت و بعد از آشتی در مورد  
 حاالتش سواالبی پرسید و دست آخر گفت: 

رات همه ی داروها رو قطع کن دیگه بهشون نیازی نداری فقط یه دارو ب -
 مینوشسم.  فقط اونو استفاده کن. همیشه و هر روز و هر جا. 

 آشتی از این حرف دکیی تعجب کرد.  
دکیی روی برگه نوشته بود) در کنارهیمن بمون( آشتی خندید و دکیی  

 امیدوارانه هردوشان را تا جلوی در بدرقه کرد. 
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ی که نشستند هیمن نسخه را از آشتی خواست تا برای   ی داخل ماشی  گرفیی
داروها به داروخانه برود اما با دیدن جمله ی دکیی گل از گلش شکفت و گفت 

: 
 چه دکیی عاقلیه ها. -
 بعد به اشتی نگاه کرد و گفت:  
 یادت نره پس. خانوم همیشه پیش من بمون.  -
 که آشتی زد باعث شد  جوری دست و پایش را گم کند، که تا چند  

ی
و حرف

 نبو 
ی

 د. ثانیه قادر به رانندگ
اگر دکیی هم نیم گفت، خودم همیشه پیشت میموندم، جای من پیش  -

 توعه هیمن. 
 
 

آن شب هیمن بعد از شام دفیی حساب و کتاب های مغازه را آورد و مشغول 
 ها و آمار فروش شد.  برریس قیمت

 یه طرف، این حساب و کتاب کردن یه طرف. حسابی - 
ی

کل کار فروشندگ
 ارم. خستم میکنه اصال حوصلشو ند

ی گذاشت و کنار ش نشست.    آشتی سیتی چای را روی می 
 بذار ببینم اگه خییل سخت نباشه، برات انجام میدم.  -
 اگه بتوبی که خییل خوب میشه.  -
 بهم بگو باید چیکار کنم؟ -
ی و از قیمت اصیل کم کن، ببینم چ  - قیمت اجنایس که تویه روز فروش رفیی

 قدر برام میمونه. 
 وش امروزته،درسته؟اینها لیست فر  -
 آره .  -
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 من االن حساب یم کنم.تا تو چاییتو بخوری تموم شده.  -
 باشه خانم حساب دار. -
ها بود و هیمن همان طور که داشت چابی یم  آشتی مشغول جمع زدن قیمت 

ی کوتاهش حسابی  اهن لیموبی رنگ آستی  خورد به آشتی نگاه یم کرد. پی 
رسحال این روزها احساس خوبی داشت با زیبایش کرده بود .از دیدن آشتی 

 تر شده بود و دل بی قرار و عاشق هیمن 
آرایش ملیچ که داشت خواستتی

 کرد.  راشیدا تر یم
 

لیوان چابی را فقط در دست داشت و فراموش کرد که در حال چای خوردن 
ه شده بود. یم  بود و با چشمابی خمار به زن دوست داشتتی رو به روشش خی 

د  توانست س ه بماند و از تماشایش لذت بیی اعت ها همینطور به آشتی خی 
 که.... 

ی چنان گاز محکیم از پایش گرفت که از جا پرید. _وای وای ،ای خدا   آرمی 
 ...پام ،پام. 

 خر شدی هیمن؟ -
ی پامو گاز گرفت، چای رو ریختم رو پام.  -  آخ آخ.آرمی 

 حسابی دستپاچه شده بود دفیی حساب و کتاب
ی پرت کرد. ها ر  آشتی  ا روی می 
 روی قسمت حساس هیمن ریخته بود. نیم 

ً
 به  چای دقیقا

ً
دانست اصال

ی بغض کرده به  ی داد بزند .آرمی  هیمن چه بگوید، فقط توانست رس آرمی 
 هیمن چسبید. 

ی یه وقت چای نریخته باشه رو رس و  - ولش کن. بچه است دیگه ،ببی 
م   .صورتش تا من برم حموم یه دوش آب رسد بگی 

 باشه، زودتر برو.  -
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ی را برریس کرد و خیالش - هیمن به حمام رفت و آشتی بعد از اینکه بدن آرمی 
ه شد.  ی خی   بابت نسوختنش راحت شد با اخم به آرمی 

ی برای اینکه حواس آشتی را پرت کند بابا گویان خودش را لوس یم کرد .   آرمی 
. کدوم بابابی آخه پرس گلم یکم مونده بودبی بابا بیسر -  و دوتامانان داشته بایسر
 آشتی با شنیدن این حرف با صدای بلند خندید .  
 بخند خانم ،خندم داره .  -

ل کرد.   آشتی به زور خودش را کنیی
ی؟ نیاز نیست بریم دکیی ؟ -  االن بهیی
 خوبم، نگران نباش.  -
 من حساب کتاب هارو انجام دادم .یه نگاه بهشون بکن.  -

مبل نشست و همانطور که با یک دست هیمن با حوله تن پوش روی 
مشغول خشک کردن موهایش بود با دست دیگرش، صفحات دفیی را ورق 

 زد .  یم
-  .  این خییل خوبه آشتی
 ؟!  -

ً
 واقعا

- . 
ً
 آره، واقعا

اگه کار حساب کتاب و تو انجام بدی ،کیل ازت ممنون میشم. میمونه دیزاین -
نیستم،که اونم یه کارشش  و چیدمان دکور بوتیک که اصال توانجامش خوب

 یم کنم. 
 
 
 فقط لباس -

ً
آوردم و خییل راحت یم تونستم لباسها رو با  های مردونه یم قبال

هم ست کنم و تن مانکن بزارم اما حاال که مغازه بزرگیی شده و لباس های 
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زنانه هم آوردم به مشکل برخوردم. نمیدونم چطوری دکور لباس زنانه رو 
 بچینم. 

 ن فردا باهات بیام، شاید بتونم کمگ کنم؟یم خوای م -
ی گذاشت و به مبل تکیه داد .   را روی می 

 هیمن دفیی
-  .  من از خدامه فقط نیم خوام تو خسته بیسر
ی و فردا میذارم پیش آگرین این جوری خسته نیم شم .  -  آرمی 

ی به بوتیک آماده شود.   آشتی صبح زود از خواب بلند شده بود تا برای رفیی
ی را هم آماده کرد تا در خانه ی آگرین همه ی وسایل برای کیف لوا زم آرمی 

س باشد.  ی در دسیی  نگه داری از آرمی 
ی صبحانه و آشتی لباس پوشیده و آماده تعجب کرد   هیمن از دیدن می 

ی صبحانه را یم چید اما امروز آشتی همه  .همیشه خودش نان یم خرید و می 
ی را آماده کرده بود.   چی 

 کردی ؟به به، چه   -
. خییل هیجان داشتم صبح زود از خواب بیدار شدم و کارها رو - صبح بخی 

 انجام دادم. 
 ؟!  -

ً
 واقعا

؟ -
ً
 خر واقعا

؟ -  واسه اینکه قراره بیای مغازه هیجان داشتی
ی رس و کله زدم خسته شدم. دلم  - خوب آره، از بس تو خونه موندم و با آرمی 

ون خونه  م چون یه میخواد یه ساعتی در روز بی  باشم تا ازش فاصله بگی 
نم  اون که گنایه  ی مدت حس یم کنم، خییل زود عصبابی میشم و رسش داد می 
نداره. فکر کردم اگه صبحا بذارمش پیش آگرین و با تو بیام مغازه، خییل برای 

 هردومون خوب باشه. 
 منم موافقم این جوری منم بیشیی یم بینمت و کمیی دلتنگت میشم.  -
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 حرف را زد و بعد به دستشوبی رفت.  هیمن این
د تا هیمن متوجه گر گرفتنش   ی و آشتی تا برگشتنش با دست خودش را باد می 

 یم کند  نشود. فکر یم
ی

کرد چون مدبی است که با هم زیر یک سقف زندگ
اییط پیش بیاید که دست و پایش را گم کند اما هنوز هم با  دیگر نباید رسر

 هیم
ی
ی از طرف ی ن گر یم گرفت و تا ساعت ها در آسمان حرف محبت آمی 

 کرد.  سی  یم
 

هیمن لباس های زنانه را نشان آشتی داد و آشتی با سلیقه و ذوق لباس ها را 
 پرسید .  کرد ونظر هیمن را یم تن مانکن یم 

 برای خرید راهنمابی 
ی ها یک رسی از خریدار ها از آشتی با زیاد شدن مشیی

لوغ بود اما هوای آشتی را داشت که اگر خواستند.  هیمن با اینکه رسش ش
خسته و کالفه شد به کمکش برود اما آشتی از کارش لذت یم برد و با حوصله 

یها صحبت یم  کرد .  با مشیی
 
 یم خواست با دل آنها را بیاید و بعد از مدت 

ی
ها روی خوش را به  انگار زندگ

د، درآمدشان آنها نشان دهد .حاال که آشتی همراه هیمن به بوتیک یم آم
 بیشیی شده بود. 

  
ی

 و بی حوصلگ
روحیه ی آشتی از قبل بهیی بود و اصال احساس کرختی

کرد.آشتی در کنار کار در مغازه کانایل هم برای بوتیک به راه انداخت و به  نیم
صورت مجازی هم فروش داشت. هیمن از این همه پتانسیل نهفته ی او 

 رد بخور داشت و ساکت بود؟! متعجب بود .این قدر ایده و نظر به د
آن قدر هیچ وقت و هیچ کس به آشتی میدان نداده بود و نظرش رانخواسته  

 هم به طور کل تمام توانابی هایش را دست کم گرفته بود و از  
بود که آشتی

 کرد.  گفتنش امتناع یم
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اما هیمن مثل بقیه نبود، مشوق آشتی بود به آشتی و آرزوهایش پروبال یم 
فت آشتی لذت یمداد و خو  ی از دیدن پیرسر  برد.  دش نی 

 
آشتی این روزها پر از حس های خوب و اعتماد به نفس شده بود .دیگر رس  

هر موضوع کوچگ خودش را رسزنش نیم کرد و برای هر تصمیمش مردد نیم 
 شد و حاال برای امشب هم تصمییم گرفته بود . 

برگشت با کیل دردرس زودتر از هیمن به بهانه شام درست کردن به خانه 
ی را زودتر از شب  های دیگر بخواباند.  توانست آرمی 

به اتاق خواب شان رفت و کشوی آخر را باز کرد لبایس که هیمن قبل از 
ون آورد و روبروی خودش   بازگشت آروین برایش خریده بود را از کشو بی 
ه شد. در این مدت اگرچه با هم روی یک تخت یم  گرفت و به آینه خی 

وابند اما هیمن یک بار هم به آشتی دست نزده بود با این حال آشتی یم خ
 فهمید که هیمن از این دوری در عذاب است. 

 
ه اش یم شد که سیع در پنهان کردنش داشت  همیشه متوجه نگاه های خی 
.چند باری هیمن را در حال بوییدن عطرش دیده بود، یم فهمید که هیمن 

را نیازارد اما این دوری دیگر جایز نبود باید به این  دهد تا او  صبوری به خرج یم
 داد تا هردو به آرامش یم رسیدند.  فاصله پایان یم

صورت آرایش کرده اش را برای بار هزارم  درآیینه برریس کرد. رنگ جدید  
انه منتظر   بی صیی

موهایش چهره اش را متفاوت تر ازهمیشه کرده بود و آشتی
 عکس العمل هیمن بود . 

دای زنگ خانه  که آمد ،آشتی فهمید هیمن دستش بند است که نتوانسته ص
 خودش در را باز کند. 
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برای استقبال و کمک به هیمن به جلوی در رفت و در را  باز کرد. هیمن رسی    ع 
 خریدها را به دستش داد و بعد به آشتی سالم کرد. 

 ویل حتی نتوانست سالمش را کامل بگوید.  
 سال....  -

اهن گلبیه رنگ  و رنگ موهای جدیدش آن قدر آشتی با  این آرایش و پی 
 جذاب شده بود که هیمن مات و مبهوت جلوی در خشکش زد. 

خانه رفت .   ی  آشتی به روشش لبخندی زد و به سمت آشیر
ی ،االن غذا رو یم کشم.  -  . زودتر بیا رس می   سالم ،خسته نبایسر
ی شام نشسته بودند وهیمن سیع یم کرد تا جابی که امکان دارد به    رس می 

داد و همان جا آشتی را به آغوش  اشتی نگاه نکند وگرنه اختیارش را دست یم
 یم کشید. 

 همان طور که به بشقاب غذا نگاه میکرد ،گفت:  
ی چطور شده امشب زود خوابیده؟ -  آرمی 
 خییل بازی کرد، خسته شد.  -
 ه دروغ خودش خندید و گفت: دردل ب 
 )به زور خوابوندمش تا با آقامون تنها باشم.( 

ی  هرچه بیشیی کنارآشتی یم ماند بیشیی جذبش یم شد به بهانه ی حمام گرفیی
 از آشتی فاصله گرفت. 

 آن قدر آشتی را یم خواست که از عکس العمل خودش یم ترسید.  
ی که هیمن به حمام رفته بود آشتی ب  ی حی  ه اتاق خواب و حوله را در همی 

 برایش آماده کرد. 
 آشتی ببخشید حوله امو  بهم میدی، دوباره یادم رفت.  -

آشتی حوله را به دستش داد و هیمن با دیدن لباس آشتی که مدتها قبل 
 خودش برایش گرفته بود، دلش لرزید. 



 
 

Page | 218 
 

 @majic_channell  

 

 

ون آمد آشتی روی تخت نشسته بود.   از حمام که بی 
ی آینه ایستاد اما از درون آینه یم توانست آشتی پشتش به آشتی بود و روبرو 

 را ببیند. 
ی، دیگه نیم  - آشتی خانوم امشب با این کارات داری صیی و قرارم و ازم یم گی 

ل کنم.عواقبش پای خودته ها!!!   تونم خودمو کنیی
 

 _منم همینو یم خوام. 
با این حرف آشتی از دست کشمکش دروبی اش خالص شد و روی تخت  

آشتی نشست.... دستش را دور کمر آشتی انداخت و او را به خودش  روبروی
نزدیک کرد ....از اینکه یم دید آشتی حصاری که دور خود پیچیده بود را 

 برداشته، خوشحال بود. پیشابی اش را به پیشابی آشتی چسباند. 
 .  _ باالخره با دل من راه اومدی آشتی

و فاصله میانشان را به هیچ وقتی آشتی دستانش را دور گردنش حلقه کرد 
رساند هیمن باور کرد که باالخره دوری ها و عذاب کشیدن ها به پایان رسیده 

 است. 
 

                                  &&&&&&&&&&& 
 نوزده سال بعد 

 
 
 آشتی زود باش، دیر کتی خودم بیام بغلت یم کنم ومیارمت.  -
 چشمانش  زنده شد. با این جمله هیمن خاطرات گذشته جلوی  

زمابی آروین وقتی قرار بود به استقبال هیمن بروند جمله ای مشابه این را به 
 او گفته بود با این تفاوت که.... 
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 )آشتی زود باش اگه دیر کتی باید با آژانس بیای(
 به حرفش عمل کرد.یم خواست بغلش کند اما آشتی  

ً
اما حاال هیمن واقعا

 ممانعت کرد. 
. نکن مرد،  -  دیسک کمر داری ...بیچاره مییسر
ی شد.  -  پس عجله کن خانم .زیر پامون علف سیی
ه،االن تموم میشه.  -  روی حلوا و خرما سلفن میکشم تا گرد و خاک نگی 
م.  -  سلفن کشیدی بده یگ از دیس ها رو من بیی

ی نداشت .تصمیم   ستان جای سوزن انداخیی پنجشنبه آخر سال بود و قیی
 خاک بروند تا خییل شلوغ نباشد اما انگار خییل ها گرفته بودند ،صبح رس 

ستان حسابی شلوغ بود.   طرز فکرشان مثل آنها بود که قیی
ی و آران کنار هم ایستاده بودند و فاتحه یم فرستادند و آشتی هیمن به   آرمی 

ه شده بودند و خاطرات گذشته برایشان تداغ یم شد.   سنگ قیی خی 
ی خواست که از آنجا دور شود اما هیمن با آمدن خانواده آروین، آرم ی 

 نگذاشت . 
 
 پرسم صیی کن .  -
ی کردن؟ زود باشید  - بابا یادت نیست، رسی پیش چقدر به تو ومامان توهی 

همه ما باید از اینجا بریم.   پرسم از رسی پیش چند سال گذشته شاید تا االن 
از دیدن تو  تغیی  کرده باشن یا نگرششون عوض شده باشه .من میدونم االن

چقدر خوشحال میشن ...چون تو خییل شبیه آروین خدابیامرزی همونطور  
م اونام با دیدن تو   میشه و آروم میگی 

که وقتی من میبینمت دلتنگیم کمیی
 آروم میشن. 

ی منع کرد.   آران دستش را روی شانه ی برادرش گذاشت و او را از رفیی
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ی این بار برخوردشون چط - وره. بهشون یه فرصت دوباره داداش صیی کن، ببی 
 بده. 

ی نگاه یم کرد دلش نیم خواست پرسش را تحت فشار   آشتی با نگرابی به آرامی 
ی شبیه بود اما تمام اخالقیاتش  ببیند با اینکه از نظر ظاهری خییل به آرمی 

 شبیه هیمن بود. 
ایم یم کرد از کوره در یم رفت و گرنه  فقط وقتی کیس به خانواده  اش بی احیی

 کرد.  همیشه منطقی با همه مسائل برخورد یم
ی ویلچرش را هول  یم داد .محمد با  شادی روی ویلچر نشسته بود و آرتی 
عصا و با کمک آرینا ،آرام آرام در حال نزدیک شدن به آنها بود با دیدن 
ی   ی دهانش را باز کرد تا درشت بار هیمن کند که آرمی  خانواده هیمن، آرتی 

 گفت: 
 .چشمامو عمو به خداو  -

ی
ندی خدا اگه حرف نامربویط به بابام هیمن بگ

نه .همینطور به مادرم  ی روی سن و سالت یم بندم و رفتاری که نباید ازم رس می 
 و برادرم آران . 

ی به  ی افتاده بود با دیدن شباهت زیاد آرمی  ی که تازه چشمش به آرمی  آرتی 
 پدرش اشک در چشمانش جمع شد و سکوت کرد. 

ی توان شادیه سکته ک رده بود و قدرت تکلم نداشت، محمد هم با دیدن آرمی 
ه نشست  حرف زدنش را از دست داد وبا دست وپابی لرزان روی یگ ازقیی

 .فقط آرینا بود که به سمتش رفت و دست دور گردنش انداخت. 
 الیه من قربون اون قد و باالت بشم ،چقدر رشید شدی چقدر....  -
 خدا بیامرزممیم دونم خییل شبیه بابای  -
 آره خییل .عمر ورسگذشتت شبیهش نشه .  -
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نمیشه  عمه .خیالت راحت بابام زیر دست کسابی بزرگ شد که عادت -
ی به خاطر اشتباهات خودشون دیگران و نفرین و رسزنش کنند اما  داشیی

 من.... 
ی با محبت به هیمن و آشتی نگاه کرد و گفت :   آرمی 

شدم که همیشه بهم یاد دادن بابت  اما من زیر دست آدم هابی بزرگ -
 اشتباهاتم فقط خودمو مقرص بدونم و رسزنش کنم نه کس دیگه ای رو. 

 نزد. 
ی
ی دیگر حرف  آرینا با این حرف آرمی 

 
د  ی را در آغوش بگی  هیمن با دیدن بی قراری شادیه که دلش یم خواست آرمی 

 با اشاره از او خواست پیش شادیه و محمد برود. 
  

ی عیل رغم میل باطتی اش پیش شادیه رفت اما با دیدن ناتوابی و عکس  آرمی 
 که برای بغل کردن او داشت ،دلش نرم شد. جلوشش 

ی
العمل  شادیه و شوف

زانو زد و شادیه را در آغوش گرفت و شانه اش را بوسید و بعد محمد را  هم 
 در آغوش گرفت. 

 
ی گرفت    و گفت: هنگام برگشت آران سوئیچ را از آرمی 
ه ،تو االن خییل اعصابت خورده. -  کنم بهیی

ی
 داداش من رانندگ

 
 آخه تو تازه گواهینامه گرفتی که.  -
  

 هیمن و آشتی روی صندیل عقب نشسته بودند،هیمن گفت: 
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 عادت داشت  -
ی

آران جان رس به رس این دادشت نذار که بد یم بیتی از بچگ
ه ولش کن بزار   کنه هممون با  ،گاز یم گرفت. االن پاچه یم گی 

ی
خودش رانندگ

ه!   باشه بهیی
ی

 هم بریم اون دنیا .سفر خانوادگ
ی جان صیی کن یکم اعصابت آروم بشه خودت  - عه ،هیمن ....خدانکنه. آرمی 

ه   کن. گواهینامه آران همراهش نیست یه وقت پلیس جلومونو یم گی 
ی

رانندگ
 دردرس میشه. 

کنار خود ندید از رختخواب   آشتی نیمه شب از خواب بیدار شد اما هیمن را 
 بلند شد و به پذیرابی رفت و هیمن کنار پنجره ایستاده بود. 

 آرام گفت: 
؟ هیمن اینجا خر کار یم -  کتی
 خر شده؟--هیمن برگشت و چشمان رسخش آشتی را نگران کرد.  
 طوری نیست، نگران نباش. ...خواب دیدم .  - 
 خی  باشه، چه خوابی ؟ -
.... باالخره بعد از بیست سال یه خواب خوب دیدم خواب آروین و دیدم-

 ازش. 
 آشتی آیه کشید و به لبه پنجره تکیه داد . 

 چه خوابی دیدی حال؟-
مثل خوابهای همیشگیم بدنش تیکه تیکه نبود..... یم تونستم صداشو  -

عمو مریس که آرمینمو مثل آرانت -بشنوم. اومد جلو دستمو بوسید و گفت: 
 بزرگ کردی. 

های مردش  هیمن دستش را روی چشمانش گذاشت و گرشست. وآشتی شانه 
 را گرفت و سیع کرد او را آرام کند. 

 

 پایان


