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رمان دسته بندی:  

۲زیرنویس نگاه تو  نام اثر:  

آروشا سیف نام نویسنده:  

تراژدی معمایی، عاشقانه،: ژانر ژانر:  

Tessa:طراح 

ندارد ویراستار:  

.SARISA.:کپیست 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

سه سال از خودکشی دالرام گذشته و همه کم کم به زندگی عادیشون برگشته 

 ان اما با رو شدن خیانت آرویر و فرار آرام،

 ر و رو میشود...زندگی تمام شخصیت ها به کل زی

 

 

 

 

:خالصه
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 سه سال بعد

 آرام

همیشه با خودم فکر میکردم چجوری میشه یک زن حاضر بشه زندگیش رو 

 رها کنه و بره، تک تک وسایل هایی که با عشق 

چینده، تمام خاطره های تلخ و شیرین، چجوری یه زن همه این ها رو پشت 

 بسرش رها میکنه و میره؟ حقیقتا رسیدن به این جوا

غم انگیز ترین پیروزی زندگیم بود. من روز های خیلی خیلی سختی رو توی 

 زندگیم گذروندم، مثل اولین روزی که دزدیده شدیم،

اولین کتکِ زندگیم رو تجربه کردم، به خاطر کوروش مجبور به بودن با ارویر 

 شدم، فهمیدم باردارم، از مردی که قرار به 

با همه چی کنار اومدم و فکر کردم پرنده ترکش داشتم، و درست لحظه ای که 

 خوشبختی روی شونه ام نشسته، دالرام رو جلوی 
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چشم هام از دست دادم...همه این ها تلخ بودن، خیلی خیلی تلخ اما به طرز 

 عجیبی خیانت ارویر تیر خالصی بود به تمام این 

یده که تلخی ها، خیانت ارویر تنها تلخ نبود، گس بود، مثل یه خرمالوی نرس

 حس بدش هیچجوره از بین نمیره. لحظه ای که 

عکس هاشون برام اومد، لحظه ای که پیام هاشون بِهَم رو توی گوشیِ ارویر 

 خوندم فهمیدم این زندگی، این خاطرات، ال به الی 

خنده های توی عکس هاشون سوخته و از بین رفته. حال اون لحظه رو هیچ 

 ن که مردِ چیزی نمیتونه توصیف کنه، حس ای

زندگیت تو رو بعد از سه سال زندگی مشترک، بعد از یک دختر سه ساله، 

 ترجیح داده به زنی با طراوت و تازه، مثل یک مرگ 

تدریجی میمونه که توش بیدار میشی و دوباره میمیری. برای اولین بار با تمام 

 وجود ارزو میکردم کاش ارویر وایسته جلوم و با



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
4 

 

ه خودت بیا ارام، مگه میشه من به تو خیانت کنم؟ اما تنها عصبانیت داد بزنه ب

 سکوت کرد و هیچی نگفت، سکوتش شد تیری به

 "قلب من و مُهری به شواهد تو دستم. تنها با همون جدیت همیشگیش 

 ی بین جیغ و گریه های من مبنی بر "طالقت نمیدم

قدیم ترجیح  رضایتش برای طالق گفت و رفت. من اون ارام قدیم نبودم، ارام

 میداد با ترس از دست دادن دخترش بشینه توی 

خونه و تو سکوت گریه کنه اما ارامِ جدید تو سکوت وسایلش رو جمع میکنه و 

 با دخترش توی تاکسی به سمت مقصدی نامعلوم

 میره، ارویر هیچ وقت این اراِم جدید رو پیشبینی نکرده بود...هیچ وقت...

 رم پاره شد و برگشتم سمتش.با صدای راننده رشته افکا

 .هستما شما با خانوم_
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 مسافرواسه چی  یندار حوصله حرف، حرف حرف یه ؟یگیم یچ ه؟یچ_

 .نمیبب کنار بزن ،یریگیم

 لبخند چندشی رو روی لب هاش نشوند.

 ییها جهینته ب دیشا میبزن حرف ارذب نیبش...یشیم یعصبان چرا حاال باشه_

  یزندگ نرم و گرم خونهیه  تو یبتون توام که میدیرس

 ی.کن

 داد زدم: خواب ینایآرو هب توجه یببا حرص و عصبانیت 

 .گمیم بهت دار نگه...نمیبب دار نگه...کثافت شوه خف_

 ی.روان..بابا باشه_

 سمت به یعصب یها قدم با و کردم پرت ور شیه اکرا نیماش داشتن نگه با

 سر و درد رانیا. نشستم و افتادم راه رو به رو پارک
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از  میبه هممون وارد شد تا بزن یتلنگر هیم اانگار بعد مرگ دالر .خودش یها

  یحت ران،یا  میایو ب رونیب یاون کشور لعنت

که بدون  گفتی. انگار اروان راست ممیکرد یبستر نجایو ا میآروان هم اورد

 االن  اروانشد،   مه نطوری...همشهیم وونهیدالرام د

اوقات دلم  یبعض اد،ینم ادشیرو  چکسیو ه هیسترب مارستانیت یساله توسه 

 ازش  همهکه   یاون اروان قو سوزه،یبراش م

 مارستانیتخت ب یکه افتاده رو یفیاروان الغر و نح نیکجا، ا بردنیحساب م

 پا در  ازادم ها رو هم   نیتر یقو یکجا. عشق حت

 یاروان، و حت مثل من، مثل کنه،یم یادم ها رو هم قربان نیتر یقو یحت اره،یم

  سال سهکه بعد از گذشت  یدالرام، دالرام

 کایو را نیاون بسته رو براش فرستاده بود...رات یچه کس ستیهنوز هم معلوم ن

  ادارهاومدن پسرشون از  ایهم که بعد از به دن
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ساختن، هممون  دیجد هیزندگ هیو  رانیاستعفا دادن و باهامون اومدن ا سیپل

 نبود   یمهندس خوب مونیکی...اما انگار میساخت

 .دیاز هم پاش مونیساختمون زندگ نیا ینجوریا که

 یخوردن یسر هی حداقل اوردم شانس نشستم، مکتین اون یرو ها ساعت

  رو بارون نم نم حس با .بودم برداشته نایآرو یبرا

 انقدر بارون که دینکش هیثان به شدم، بلند جام از درجا هوا یکیتار و صورتم

  خوشبختانه ،یدوش ریز یکردیم حس که شد تند

. درحالی که دستم شدینم سیخ بود من بقل که نیا و شیبارون خاطر به نایارو

 رو زیر باسن اروینا میذاشتم و سرش رو برای 

خیس نشدن بیشتر به قفسه سینه ام میچسبوندم از جام بلند شدم که همون 

 کرد. موقع ماشینی کنار منی که توی پیاده رو بودم ترمز

  ؟یبارون ریز چرا...یخانوم جان_
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 .عروسک متیبرسون ایب_

 ور جهتم ومدن،یم پام به پا کماکان یول کردمیم شتریب ور سرعتم ترس با

 . با بغض برگشتم اومدن مه باز اما کردم عوض

 سمتشون و بی پناهانه جیغ زدم:

 .بقلمه تو بچه من شرفا یب_

  .دارمیم نگه چتمب من ایب تو زمیعز_

لگدی به  غیج با که کنه دراز نایآرو سمت به نیماش تو از ور دستش خواست

 ماشینش زدم و خودم رو کشیدم عقب.

 .گمشو...کثاافت گمشو_

 پشت از شه اقی هوی که ادیب سمتم به خواست و شد ادهیپ نیماش از پسره

  فکر با .صورتش تو خورد مشتیه  و شد دهیکش محکم
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 اون تو یینااشنا چهره دنید با اما اومد بند نفسم ای لحظه یبرا رهیآرو که نیا

 .دمیکش راحت نفس هی یکیتار

 ها؟ ؟یشیم مزاحم یحق یچ به حرومزاده_

 .کردم غلط آقا...آ_

 آشغال؟ سیپل دست بدمت_

 .دیببخش م،یکرد غلط اقا نه...نه-_

 .نیماش سمت کرد پرت روه پسر حرص با

 .الشخور_

 بکشم راحت نفس هی خواستم تا رفت، و شد نیماش سوار درجا ترس از پسره

  شروع ترس با. ومدیم سمتم به که شدم مرده متوجه

 بخورم باسن با محکمپام سر بخوره و  شد باعث که رفتن عقب عقب به کردم

 گفتم و ناخونم رو از درد توی  یدردناک آخ .نیزم
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  من الودبغض  داد با که ومدیم سمتم به داشت ترس با مرده زمین فرو کردم.

 سر جاش ایستاد.

 .این... جلو این_

 یبعض کنه ممارو که نیا یبرا و گرفت باال میتسل یمعنا به ور اشه دست

 .کرد نییپا و باال ور اشه دست اروم اوقات

 خوامیم فقط بزنم، یبیآس بهتون خوامینم من ن،یباش آروم باشه...باشه_

  هممکنو  نیزم نیخورد محکم یلیخ االن .کنم کمکتون

 .کنم کمکتون نیبد اجازه ،نیباش دهید بیاس

 چهره .شدم رهیخ شدیم دهید کمی نور اثر در حاال که شه اچهر به ترس با

  آروم باعث ناخداگاه که یآرامش داشت، یبخش آرامش

 دراز سمتم ور دستش و زد زانو جلوم آروم چون شد متوجه انگار .شد شدنم

 .کرد
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 .من به نیبد روه بچ_

 .زد ومیآر لبخند که فشوردم خودم به شتریب رو نایوار اخم با

 .روه بچ نیبد...نینباش نگران_

 .پاشم تونمیم ینطوریهم_

 .نیبش بلند کنم کمک نیارذب حداقل باشه_

 خوند امه چشم تو از ور تمیرضا . انگارارمیب نه تونستمینم گهید مورد نیا یرو

  و گذاشت کمرم طرف دو ور اشه دست چون

 تونستم باالخره اما گفتمیم درد از یزیر یاه آخ. باال دتمیکش آروم آروم

  .ستمیوا

 .کمکتون خاطر به ممنون_

 .گرفت ور جلوم که برم خواستم

  د؟یبر نیخوایم کجا تیوضع نیا با_
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کجا میخوام برم؟ واقعا کجا؟ پیش رایکا و راتینی که ارویر اولین نفر برای پیدا 

 ری که کردنم میره سراغ اونا؟ یا خواه

 شوهرش برادرِ مرد خیانت کارِ منه؟ من حتی هتل هم نمیتونم برم. 

 .دونمینم..._

 ...خانومِ_

 هستم. بزرگمهر_

 .من شیپ نیایب نیتونیم بزرگمهر خانوم_

 باالسکوت  یمعنا به ور دستش آرامش با بهش بتوپم بخوام که نیا از قبل

 .گرفت

 راحت یبرا دیبخوا اگر یحت ،کنمیم یزندگ خواهرم و بزرگ مادر همراه من_

  زنگ بهشون االن نیهم تونمیم التونیخ شدن تر

  .بزنم
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 .شدم رهیخ بهش شک به دو

 ن؟یکنیم کمک بهیغر هی به چرا ن؟یبد انجام دیخوایم کارو نیا چرا_

 ای زمان م،یکنیم کمکش باشه داشته ازین کمک به یهرک شهیهم ما خانواده تو_

  زنمیم زنگ نیخوایم اگر...نداره یفرق شخصش

 .بشه راحت التونیخ تا خونه به

 مرس آروم شد باعث اشه حرفحس صداقت  ای شم های قهوه ایشچ آرامش

   شاستی بلندوِ ما یب سمت به و نییپا بندازم ور

 درجا .شد نیماش سوار من از زودتر و زد یکیکوچ لبخند .بردارم قدم شیمشک

  رو که ور پالتوش و کرد روشن وی ربخار

 به ور نگاهم .بش کم لرزم از دیشا تا انداخت من شونه رو بود عقب یصندل

  قیعم و دوختم نایآرو یسرما از شده سرخ چهره
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 شکر رو خداای نارنجیش رو که دقیقا مثل خودم بود بوسیدم. چقدر موه یرو

 .بود نیسنگ خوابش کهمیکردم 

 .هستم یعتیشر ارشیک من یراست_

 ."بزرگمهر آرام "دمبا صدای ارومی زمزمه کر

 ه؟یچ دخترتون اسم بپرسم تونمیم....خوشبختم_

 .زدم کیکوچ لبخند هی

 .نایآرو_

 اسم قشنگیه._

 م.ممنون_

 چمیپ سوال که بودم ممنون ازش چقدر و نشد بدل و رد نمونیب یحرف گهید

 یرسید و فکر کنم هم سن م نظر به یخوب مرد .کردینم
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 شدنش وارد و بزرگ خونه یک یجلو نیماش نستادیا باهای ارویر باید میبود. 

  کامال داخل یفضا .باال دیپر ابروهام نگیپارک تو

 یآب یها حوزچه ،یمیقد هیرنگ یها پنجره همون بود، شده ساخته یسنت

 ی.ا روزهیف

 نه؟ قشنگه...جونه آنا قهیسل_

 .محشره_

  .سرده تو میبر ایب_

  کنه؟یم کاریچ نجایا بهیغر ردخت هی ساعت نیا گنینم...؟یچ خونوادتون اما_

 .گهید ای،ب گنینم نه_

 .کرد باز ور در که افتادم راه سرش پشت خجالت با

 ؟ییکجا جون آنا...جوون؟ آنا_

 .گهیم یچ محند نیا نمیبب باش ساکت قهید دو بچه درد، یا_
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 یدم.خند اروم مه من و گرفت گاز ور لبش خنده و خجالت با ارشیک

 .میدار مهمون کن، ول ندومح قهقید هی جون آنا_

 .گهید بگو زودتر خب...سرم به خاک اوا_

 هی من دنید باو  سمتمون اومد خوشگل یلیخ یلیخ زهیم زهیر خانوم هی هوی

  دادیب و داد االن گفتم .ستادیا جاش سر متعجب لحظه

 جاش به اما می اک من که نهیا واسه تعجبش حداقل ا،یهیک نیا که ندازهیم راه

 .سمتون اومد سرعت با و شه اگون رو زد دونهی

 دم تو اونوقت لرزهیم سرما از داره چارهیب دختر نیا ه؟یکار چه نیا ارش؟یک_

 ؟یداشت نگهش در

 .داخل دتمیکش و گرفت بازوم از یفور

 دستت نیزم ارذب قهقید دو روه بچ نیا بدم، لباس هی بهت تو ایب...مادر ایب_

 .شکست
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 .کرد دراز سمتماروینا  گرفتن یبرا ور تشدس و سمتم اومد یفور ارشیک

 .من به بدش_

 رو دوباره ور بخشش آرامش لبخند همونکه  بهش دوختم ور نگاهم ینگران با

  .نشوند لبش

 .من به بدش...ستین ینگران واسه یزیچ_

 .شد شکفته گلش از گل هوی که بقلش تو گذاشتم رو نایآرو آروم

 خودت به یبود چسبونده روه بچ نیا انقدر نازه، چقدر نیبب جون آنا یوا یوا_

 ه بودم.دیند چهرشم یحت که

 .خوشگله مامانش نیع ماشاال، ماشاال_

 .اتاقش تو بردو  دیکش ور دستم مه بعد

لباس  یکت اتاق از برات من تا کن خشک خودتو ولهح نیا با مادر نیبش ایب _

 .ارمیب
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 .ممنون یلیخ_

 در تق تق یصدا با .کردم خشک ور سمیخ تن ولهح با و دراوردم هام رو لباس

  باز ور در یال و دمیچیپ خودم دور روه لحو

 .کردم

 .بپوش نارویا مادر ایب_

  .ممنون یلیخ_

 .دخترم کنمیم خواهش_

 گشاد یزانو ریز تا شلوارک ه. یبستم ور در و گرفتم ازش رو ها خونه لباس

  از ،یصورت بلند نسبتا گشاد شرت یت با یصورت

 در به تقه چند هی دوباره ه. لباس ها رو که پوشیدمئنو بود معلوم وشر مارک

 .خورد

 تو؟ امیب شهیم مادر_
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 .دییبفرما بله_

 لبخندی زد و اومد سمتم. مدنید با

 ی.خوشگل ام خونه لباس تو ماشاال_

 .دمیخند خجالت با

  ی.کن خشک موهاتم بدم سشوار ایب_

 کردن بقل خاطر به اصوال تمم،دس بلنده موهام .کنمینم خشک معموال نه_

 .کنمینم خشک نیهم واسه کنهیم درد نایآرو

 یلیخ موهات چون بگم نویا ادیم فمیح...دخترم که شهینم ینجوریا وا_

 کنم؟ کوتاه برات موهاتو خوادیم دلت...اما خوشگله

 ور موهام خواستیم دلم بود وقت یلیخ .داد تکون دلم تو وی رزیچ حرفش

  گفت و کفش هی تو کرد ور پاش ریوآر اما کنم کوتاه
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 ونم خورد، بهم حالم موهام از گهید انتیخ یماجرا از بعد مه خودم .ارمیذنم

  نوازش موهام، با کردنش یباز نداخت،یم ریآرو ادی

 شینیب تو ماموه ختنیر خاطر به و رفتمیم بقلش تو که ییزمانا موهام، کردن

  وهام نیا کرد،یم عطسه یکل و گرفتیم شه اخند

 ن.بش پاک دیبا که ییها خاطره ،نبود خاطره از پر

 .بدم زحمت بهتون خوامینم اما آره_

 بودم یخوب یلیخ شگریآرا دوران هی خواد،یم دلم خودمم دخترم، هیچ زحمت_

  رو نیبش تو ایب .کنمینم کار وقته یلیخ گهید یول

 .ارمیب روپوش و یچیق من تا هیچهارپا

 رو کار یسر هی .اومد جون آنا بعد قهیدق چند که حموم تو هیصندل رو نشستم

 .باال اورد وی رچیق باالخره و داد انجام موهام

 ؟یا آماده_
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 .کرد کوتاه مه اشون تا  ور موهام و زد لبخند هی که دادم تکون ور سرم آروم

 .مبارکه_

 .بشم زیسورپرا که نمیبب نهیآ تو از ذاشتینم کرد، کوتاه کی به کی ور موهام

 بزنم؟ می اچتر برات داری  ستدو_

 شم؟یم خوب_

 ی.خوشگل جوره همه ماشاال تو_

 .نیبزن باشه...نیدار لطف_

 سشوار شد تموم که کارشو چتری نازک خوشگلی برام زد.  موهام یجلو اومد

  از تا موهام زدن سشوار به کرد شروع و اورد

 رون،یب میاومد مومح از ها کار شدن تموم از بعد باالخره .ادیب در مه بودنش فر

 . اومد بند نفسم شوک از نهیآ تو خودم دنید با

 .قبل از تر خوشگل بگم تونمیم یحت بودم، شده گهید چهره هی کامال
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 .شدم یعال اومده، بند زبونم...جون آنا_

  ی.بخور یزیچ هی که نییپا میبر گهید ایب..باشه مبارکت...زمیعز_

 .چشم_

که کیارش همونجور خیره به برگه های جلوش  نییپا میاومد ها پله از آروم

 گفت:

 ..من جون آنا_

 .نییپا انداختم ور سرم خجالت با که خورد ور حرفش شوکه من دنید با

 .که یساخت نو از یدیکوب کال خانومو ارام نیا...یکرد چه آناجون به به_

 کی ادم خانواده نیا تو خنده، ریز میزد دوتامون که بود دار خنده لحنش انقدر

  سال انگار کرد،ینم یبگیغر احساس ام لحظه

 .میشناسیم ور هم که هاست 

 نشد؟ داریب نایآرو_
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 .نهیسنگ یلیخ خوابش ماشاال راحت التیخ نه_

 ی.لیخ اره_

 ریگ کف هی .بودم مردن حال در یگرسنگ از واقعا ز،یم پشت مینشست ییتاسه 

  نیاول ،یسبز قورمه کمی با ختمیر برنج خودم یبرا

 ن.شد بسته امه چشم لذت از خوردم که ور اشقق

 .مزست خوش یلیخ یلیخ نیا جون آنا -من

 یا هیترک یگرایباز نیا نیع هیچ گه،ید بکش شتریب...دخترم جونت نوش_

 ی.الغر

 اه ظرف و کردم جمع ور زیم شام از بعد .خنده ریز میزد زمان هم ارشیک و من

 .شستم و کردم شونیراض بود یهرجور رو

 م؟یکن صحبت یخوایم ام؟آر_
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 دیبوس ور دومون هر یشونیپ جون آنا .دادم تکون دییتا یمعنا به ور سرم آروم

 .اتاقش یتو رفت و

  .کردن فیتعر به کن شروع یدار دوست که ییهرجا از_

 فیتعر وی رچ همه اول اوله از شد باعث بود اشه چشم تو که یاعتماد مه باز

  تا گفتم انقدر گفتم، یول بود یبزرگ راز .کنم

 و دیخند اروم امه حرف شدن تموم با .هستم االن که ییجا به دمیرس باالخره

 دستی تو موهای مشکیش کشید.

 مختلف هیزندگ و داستان تاصد  با روز هر به عنوان یه روانشناس من یدونیم_

  تر متفاوت همه از تو مال اما دارم کار و سر

 .بود

 .دمیخند و نییپا انداختم وم رسر آروم
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 یحت که شهیم یزیچ اون از تر تلخ و متفاوت یلیخ اوقات یبعض ادما داستان_

 .کنهیم فکر ونخودش

 که تلخ ادامه دادم: رونیب فرستاد اروم ور نفسش

 هی ست،ین حادثه و اتفاق و ندوستن از زایچ یسر هی اوقات یسر هی یدونیم_

  که یزمان احمقم، من .بودنه احمق از زایچ یسر

 یرانیا شناسنامه میرفت نداشتم، یرسم ازدواج ریارو با هنوز رانیا میاومد

  هی دونستمیم اگه م،یکرد یرسم ازدواج نجایهم و میگرفت

 و ترس به برسم بعدش که کردمینم یتیخر نیهمچ رسمیم نجایا به روز

 .رهیبگ ازم رو نایارو ریارو که نیا از وحشت

 اگر دادگاه تو البته کرد، شهینم شیکار االن اما بود نجایهم اشتباهت اره_

  .خودت به بدن حضانتو ممکنه یکن ابتث رویارو انتیخ

 .دونمینم...دونمینم_
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 وی بازوم.ر گذاشت ور دستش

 ه؟باش نباش، یزیچ نگران دم،یم انجام برات ادیب بر دستم از که یکمک هر من_

 .دادم تکون ور سرم تشکر با و زدم لبخند هی

 یمشکل پول لحاظ از رم،یبگ خونه خوامیم من دارم، ازین یکمک هی به راستش_

  باشه من نام به خونه اگه که نهیا مشکلم اما ندارم،

 .بکنه ممکنه دامیپ ریارو

 شاکی سرش رو کج کرد.

فعال که با از هم خونگی با تو خیلی ام خوش حالیم، بذار به وقتش یه فکری ام _

 برای خونه میکنیم.

 شما بمونم که، درست نیست.نمیتونم خیلی پیش _

 با همون قیافه شاکی و خندون اشاره ای به طبقه باال کرد.

 برو، برو ارام خانوم بخواب که دیر وقته هذیون میگی._
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 اروم خندیدم و از جام بلند شدم.

 واقعا ازتون ممنونم، شب بخیر._

 ه، شب توام بخیر.ک نکردم یکار _

ی تخت اتاقی که کیارش نشونم داده بود اروینا رو تو بقلم گرفتم و کنارش رو

 دراز کشیدم. با لبخند سر انگشتم رو روی لپ های 

 سرخش کشیدم و اروم بوسیدم.

مامان هر کاری برای تو میکنه جونم، نمیزارم توام مثل مامان ریشه خنده  _

 هات خشک بشن، هیچ وقت نمیزارم...

********** 

 ومد؟ین یکت مامان؟ ارشیک_

 شه.مثل همی نه_

 .بابا یا_
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 .نییپا انداختن ور سرشون یناراحت با ارشیک و جون آنا

  اومده؟ شیپ یمشکل_

 انا جون با بغض دستی به موهای سفیدش کشید.

، از بچگی کتی صداش بزرگ مامان یکوچولو دختر ارشه،یک خواهر ایونکت_

  شیعروس روز درست شیپ سالدو  میکنیم.

 ها، وونهید نیع شد دختر نیا بعد به اون از، رهیمیم شوهرش و کننیم تصادف

  م،یبزن حرف یحساب و درست باهاش زارهیم نه

 .خورهیم یزیچ درست نه

 .بود انگشتش خوردن مشغول سختکه  کردم نایآرو به نگاه هی

 شش؟یپ برم تونمیم_

 .بشه یعصبان هوی ممکنه دونم،ینم_

 .میکنیم امتحانش خب نداره، یاشکال_
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 ه.ئتو هیبقل اتاق اتاقش باشه،_

 .ببرم نیبد غذاشم شهیم اگه_

 رو نایآرو دست .من به داد دانهیناام و گذاشت ور شه اصبحون ینیس جون انا

 .باال میرفت ها پله از اهمب و گرفتم

 مامان؟ میریم کجا_

 ی.بش دوست باهاش دیبا ایکن تشیاذ دینبا اما خاله هی شیپ میریم_

 .باشه اخجون_

 تخت یرو فیظر و فینح دختر هی شدم، اتاق دوار و زدم کیکوچ در هی

  وقته یلیخ بود معلوم و دادیم بو اتاق بود، دهیخواب

 پسر، هی یاه عکس از پر کردم،یم نگاه اه وارید به شوک با .نرفته حموم

  بود معلوم که دختره بود، پسر و دختر هی مه کنارش
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 دلم بود، وشگلخ یلیخ یلیخ ام پسره بود، یخوشگل دختر واقعا و ونهیکتا

  هیزندگ حتما بود نمرده پسره االن اگه سوخت، واقعا

ی نیس و درومدم فکر از سرم دادن تکون با .داشتن هم کنار یخوب یلیخ یلیخ

 .زیم یور گذاشتم ور غذاش

  کردم دشیچسب بهم یموها نوازش به شروع و تخت رو کنارش نشستم آروم

  ترس زا لحظه هی و کرد باز اروم ور اشه چشم که

 .دیپر

  باشه؟ کنم تتیاذ خوامینم من...زمیعز نترس نه نه_

 .روش به رو نشستم اروم که شد کمتر اشه چشم یتو ترس از کمی

 درسته؟ یباش ونیکتا دیبا توام آرامم من_

 دستم تو وی رنیس و پاشدم جام از .امه چشم تو زد زل فقط و نگفت یزیچ

  ور اشقق .زیم رو نشستم خودم جاش به و گرفتم
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 .نخورد یول گرفتم سمتش

 .ایبخور یزیچ هی دیبا که شهینم ینجوریا عه_

 هوی که نامزدش و خودش عکس به زد زل و تختش تاج به زد هیتک حرف یب

  ونیکتا یرو به رو اومد اشه عروسک با نایآرو

 خیره موند بهش.  دنشید با ونیکتا که نشست تخت رو

 م؟یکن یباز یخوایم_

 یمعنا به ور سرش مسخ اروینا و داد نشون کشنی ار ونیکتا بار نیاول یبرا و

  اشه عروسک از یکی نایارو .داد تکون دییتا

 ونیکتا ن،گفت یکی یکی ور اشونه اسم کرد شروع و گرفت ونیکتا سمت ور

  حواس نیا از ش.به بود زده زل تیجد با مه

 و نایارو سرگرم انقدر .بهش دادن غذا به کردم شروع و کردم استفادهیش پرت

  مه غذاش لقمه نیاخر تا که شد باهاش کردن یباز
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. خیلی نگذشته بود که اروم دستش رو روی موهای خرگوشی بسته شده خورد

 اروینا کشید.

 نفس؟ اومدی؟_

شوکه از حرف زدنش سرم رو برگردوندم سمتش که باز هم خیره به اروینا 

 ادامه داد:

 ودیم نفس...من و بابا امیر خیلی منتظرت ب _

 خم شد و قاب عکسی رو جلوی اروینا گذاشت.

 ه.ئببین، ببین این بابا امیرته، بابای تو_

 اروینا با اخم نگاهی به قاب عکس کرد.

 نه این که بابای من نیست، بابای من اسمش ارویره. _

 یهو کتایون قاب عکس رو گذاشت کنار و بازو های اروینا رو تو دستش گرفت.

 فسی، تو رو ازم قایم کردن، بابای تو امیره.نه نه تو ن_
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 بابای من ارویره._

کتایون فشاری به بازو های اروینا وارد کرد که هم زمان با صدای بلند کتایون و 

 جیغ اروینا، از بین دست هاش کشیدمش 

 بیرون.

 بابات امیره، تو نفسی، تو نفسی. _

 اروینا با گریه خودش رو بهم چسبوند.

 خدا بریم من میترسم.  مامان تو رو_

 روی موهاش رو بوسیدم و اروم از جام بلند شدم.

 االن میریم عزیزم اروم باش._

هنوز اولین قدم رو برنداشته بودم که از روی تخت اومد پایین و با خشم جلوم 

 ایستاد.

 حق نداری دخترمو ببری حق نداری._
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وندتم به کمد. ترسیده اروینا رو فرستادم پشتم که محکم هلم داد و چسب

 همین که دستش دور گلوم پیچید جیغی از ترس کشیدم.

 نمیذارم دوباره دخترمو ببری، نمیذارم. _

به ثانیه نرسید که در اتاق با ضرب باز شد و کیارش درجا کتایون رو ازم دور 

 کرد.

 کتی نه...نه اروم باش._

 با جیغ در حال دست و پا زدن رو به منه وحشت زده جیغ میزد:

 داداش...دادشی نذار ببرتش، نذار نفسو ببره. _

درجا برای بد تر نشدن اوضاع دست اروینا رو کشیدم و از اتاق اومدم بیرون که 

 انا جون با گریه دستش رو روی بازوم 

 گذاشت.

 خوبی دخترم؟ چیزیت که نشد؟_
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 با بغض سری به دو طرف تکون دادم.

 نه...ببخشید که اینجوری شد._

کرد که دستی به کمرش کشیدم. خیلی نگذشته بود که جیغ های  با گریه بقلم

 کتی قطع شدن و کیارش با ناراحتی و اشفتگی از 

 اتاقش اومد بیرون.

 ارامبخش بهش زدم، خوابید._

بعد هم با شونه ای خمیده از خونه رفت بیرون. نگاهی به انا جون انداختم که 

 ستش روی مبل نشسته بود و اروینا هم با مهربونی د

رو نوازش میکرد که گریه نکنه. لبخند مالیمی به مهربونی دخترکم زدم و به 

 سمت حیاط رفتم که کیارش روی پله هاش 

 نشسته بود. نشستم کنارش و اروم گفتم:

 متاسفم فکر کنم اوضاع رو خراب کردم._
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 دستی به صورتش کشید و برگشت سمتم.

 دو سال باالخره حرف زد... اینو نگو ارام، تو معجزه کردی، کتی بعد از_

 مکثی کرد و اینبار با صدایی که از بغض میلرزید ادامه داد:

 ارام بعد دو سال صدام کرد داداش، بعد دو سال صدا..._

نتونست ادامه بده و زد زیر گریه که با بغض کشیدمش توی بقلم. عشق چیز 

 عجیبیه، عشق یعنی درد، یعنی قهوه ای که داغیش

میکنه اما از تلخیش صورتت توی هم جمع میشه، چه عشق  توی سرما گرمت

 خواهر به برادر، چه عشق دوتا معشوق. عشق

 واقعا چیز عجیبیه...

 

 آرامش                                                                      
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 واقعا گهید خدا، یآ. رسوندم مبل به ور خودم باالخره یخستگ و نفس نفس با

  منو ستین معلوم شعورمیب نیشرو نیا رم،یمیم دارم

 میگوش سمت رفت دستم که نیهم .رفته کرده ول کجا ماهههشت  شکم نیا با

 .شد باز خونه در بزنم زنگ بهش تا

 عشقم؟_

 درجا با بغض گفتم:

  ؟یرفت یکرد ول صبح از منو کجا عشقم، زهرمار_

 دوستام از یکی واسه ،کوچولو مامان بشم کردنت بغض اون قربون من آخ_

  .اون شیپ رفتم بود اومده شیپ یمشکل

 .گرفتم ور مینیب و عقب دادم هلش غیج با که دیبوس ور لبم و سمتم اومد

 .ارمایم باال باز ،یدیم رونیب یبو ر،یبگ دوش برو اول نیشرو_

 .بفرما امر شما چشم_



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
38 

 

لباس هایی . اینبار با درومد بعدم ساعت مین و حموم سمت رفت شهیهم مثل

  به بغض با عوض شده نشست کنار منی که کماکان 

 .بودم شده رهیخ ونیتلوز صفحه

 چطوره؟ من یکوچولو مامان_

 .نشست پام چلو و سمتم اومدنگرانی  با که هیگر ریز زدم گفت ور نیاتا 

  مارستان؟یب ببرمت ؟یدار درد بشم؟ قربونت هشد یچ آرامش؟_

 با همون گریه نالیدم:

 احساس ،ینیسنگ ،ییدستشو تهوو، حالت استفراغ، همش دم،ش خسته_

 .درد ،یخواب یب گرما،

 .دیبوس ور امه دست خنده با نیشرو

 .کن تحمل مونده، گهید ماه کی کال م،یزندگ_

 .رمیمیم من ادیب ایدن به رها تا_
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 اخمی کرد.

 .ازتا حرفو نیا نشونم گهید عه_

 بخوام که نیا به برسه چه برم راه نمونده تنم تو جون گه،ید گمیم راست_

  جونمم رهیش مونده ته داره بچه نیا باشم، داشته مانمیزا

 .رهیگیم

، همونجور که گریه میکردم شمینم اروم جوره چیه شهیهم مثل دید که نیشرو

  حداقل که بود کرده عادت چارهیبکشیدتم تو بغلش، 

 .بشم ینجوریا بار هی یروز

  ؟یکنیم بقلم یچ واسه_

 و روی موهام رو بوسید. خندید

 آرامشم؟ اخه نکنه بقلت چرا_

 با گریه اشاره ای به خودم کردم.
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 هی یچ واسه ،امیب تو تونمینم در از گهید روز دو شدم، گنده شدم، زشت چون_

 ؟یکنیم بقل زشتو گنده زن

 نگاهم و شکمش هب زدم حرص با که شد بلند هاش خنده یصدا گهید دفعه نیا

 .دوختم اشه چشم تو ور

 دمید که یهست یدختر نیتر خوشگل هنوزم تو ؟یشد زشت تو گفته یک_

 متر خوشگل یشد مامان یوقت از نظرم به تازه زم،یعز

 ی.شد 

ه چهر حالت و بود اشه چشم به حواسم شتریب اما دمیشنیم ور اشها حرف

  و ترس هی اشه چشم ته ست،ین درست یزیچ هی .شا

 اشک یفور. بپوشونتش شیمصنوع یها خنده با کردیم تالش که بود ینگران

 .گرفتم فاصله ازش و کردم پاک ور امه

 ن؟یشرو شده یزیچ_
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  باشه؟ شده یزیچ چرا جونم نه_

 .دمیپر جام از استرس با

 که آرامم و ریآرو خونه، از رونیب یزد استرس با که صبح شده، یزیچ هی چرا_

  تلفنش آرامم دن،ینم جواب روه خون تلفن

 .نیکنیم یمخف من از ی روزیچ هی نیدار خاموشه،

 ،یدیم ربط بهم ربطو یب زیچ تا چند یدار ،یسینویم ویسنار چرا جان آرامش_

 .ندارم خبر ارام و ریارو از صبح از اصال من

 .خونشون ببر منو_

 .خونه یبمون دیبا اخرو یماها نیا گفت دکترت ؟یچ یعنی_

 اخمی کردم و اینبار بلند گفتم:

 مطمئنم، من افتاده، خواهرم واسه یاتفاق هی گفته،یچ دکترم ستین مهم برام_

 .ششیپ برم خوامیم
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 یفکرا نیا ن،یبب لمیف هی و بکش دراز م،ینکن بحث ارذب زم،یعز ،آرامش_

 .نکن خودمیب

  با حرص فکم روی هم فشوردم.

 .رمیم خودم_

 .فتگربا عصبانیت  ور دستم مچ که بودم نداشته بر رو قدم نیاول هنوز

 .نشه دعوامون ارذب ایب کوتاه شم،یم یعصبان کم کم دارم آرامشم،-

  سرتقانه یک ابروم رو انداختم باال و با تاکید تکرار کردم:

 ...خواهر شیپ ببر منو_

 .شهینم گفتم_

  سالسه  نیا تو باالخره برد، ماتم یا لحظه یبرا که زد صورتم تو یداد چنان

  وقت چیه اما میدکر دادیب و داد و شده دعوامون
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 یحاملگ نیا دن،یلرز به کرد شروع مه اچون درجا. بود نزده داد سرم ینجوریا

  تو دست هی یکالفگ با .بود کرده میاحساسات بدجور

 و نگاه ازم گرفت. دیکش موهاش

 ریبگ خدا تورو ؟یکنیم یلجباز ردانق چرا ؟یکنیم ینجوریا چرا آرامشم_

 اومده، فشار همب یلیخ امروز من خونه، تو نیبش

 نکن ترم یعصب بشه، دعوامون خوامینم ام، کالفه م،ی اعصب ام، خسته

 .خواهشا

 با بغض و نگرانی سری تکون دادم.

 .شده شیزیچ هی خواهرم شده، یزیچ هی پس_

 .شد بلند شداد یصدا که شالم و مانتو سمت دمییدو یفور

 ی.لعنت ندو تیوضع نیا با ،شآرام ندو_
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کفش هام رو پام  و دمیپوش ور شالم و مانتو یفور .دادمینم گوش رو اشه حرف

  خواستم و برداشتم زیم رو از ور چییسو کردم.

 و داد زد: گرفت ور جلوم با عصبانیت نیشرو که برم در دست به

  کجا؟_

 مثل خودش با عصبانیت صدام رو بردم باال.

  .نیشرو اونور برو_

 .نرو گمینم بهت مگه_

 ...برم خوامیم_

 .سمتم اورد ور دستش هل بافم رو با کوبیدن پام به زمین تکرار کردم که حر

 انقدر...نیزم نکوب پاتو یاونجور برمت،یم خودم برمت،یم باشه باشه باشه_

  کوبونمیم سرمو خدا به ات،یباز بچه با نکن وونمید

 .اه وارید به



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
45 

 

 زدم زیر گریه و با التماس خیره شدم بهش.

 .ببرتم رها جون تورو استرس از رمیمیم دارم نیشرو_

 .بده چوییسو باشه باشه خدا یا_

شدیم. ماشین روشن کرد و بخاری  نیماش سوار و دستش دادم ور چییسو درجا

 رو زد.

 .میبر ندادن جواب اگر بزنم بهشون زنگ هی من ن،یبش قهقید دو_

 .زدن زنگ به کرد شروع و شد دور ازم که شدم رهیخ بهش مشکوک

  درخت به بزنه ور نیماش باشه شده برتم،ینم که دونستمیم

 ادهیپ نیماش از اروم یناگهان حرکت هی تو امینا.آر خونه به میبرس زارهینم اما

  ور نیماش که نیهم. راننده سمت نشستم و شدم

 .سمتم برگشتم هل با کردم روشن

 ...آرامش_
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 نگیپارک در سمت به سرعت نیاخر با بکنه بخواد یحرکت که نیا از قبل

  پشت داد با نیماش دنبال دنییدو نیه در نیشرو. روندم

 نگهبان که بود ادیز سرعتم انقدر یول نکنه باز در رو گفتیم نگهبان به سرهم

  کرد پرت ور خودش و کرد باز ور در وحشت با

 طول یکل کنه دایپ ور نیماش یکی اون چییسو بخواد تا دونستمیمر. کنا

  و مبریم یاه راه از تا کردمیم ور تالشم همه. کشهیم

 .درشون جلو دمیرس زود یلیخ و شد مه نجوریهم که برم کیتراف بدون

  یرو ور دستم و کردم پارک نگیپارک در جلو ور نیماش

 که کردم یط تند تند روه خون تا باغ ریمس .شد باز در که داشتم نگه زنگ

 .ستادیا سرجاش متعجب دنمید با ریارو

 ...آرامش_

  .شدم خونه وارد و کنار زدمش بده ادامه ور حرفش ارمذب که نیا از قبل



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
47 

 

 کجاست؟؟ ارام ریارو....آرام_

 دنید با اما کنم دایپ ور اون دیشا تا شدم نایارو اتاق وارد استرس همون با

  حبس مه انیس تو نفس بود نیزم رو که ییاه عکس

، شتمبردا رو اه عکس از یکی یاشک یاه چشم و لرزون یاه دست با .شد

 ارویر در کنار دختری ایستاده بود، دختره در هین 

خنده دستش رو دور بازوی ارویر گذاشته بود و ارویر هم تنها لبخند کم رنگی 

  اوردم ور سرم شوک و حرص با روی لبش بود.

 جمع دستم تو لحظه کی تو نفرتم و حرص تمام .دوختم ریارو به ور نگاهم و باال

  جوری که اومد دفرو ریارو صورت رو و شد

 شکمم یتو بچه و خودم به توجه یب.بود افتاده گز گز به مه خودم دست یحت

 .دادم هلش غیج با و شدم منفجر

تو...چطور تونستی بی  یتونست چطور ؟؟یکرد انتیخ خواهرم به کثافت_

 شرف؟
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 بدنش به ور جونم یب یاه مشت مه نیه همون در و کردمیم داد و غیج

 .زدمیم

 .ارامش.. _

  گرفتتم. پشت از درجاهمین که شروین اسمم رو داد زد دویید سمتم و 

 ارام به که یبود دهیفهم امردمه نئتو ؟نه یداشت خبر توام...کن ولم، کن ولم_

  کو؟ آرام اصال بببنم، کن ولم ...بوده کرده انتیخ

 کو؟؟؟ ارام گمیم

 یهو ارویر از کوره در رفت و با داد سرش رو سمتم برگردوند.

 اروینا روبرداشت رفت. ؟یفهمیم، رفت ، رفت_

 ؟یفهمیم ،یدار بچه هی تو ،یکرد انتیخ بهش شرفیب ؟یکار طلب_

با حرص و دست هایی که از عصبانیت میلروزید انگشت هاش رو روی 

  یلگد با هوی که سمتش برداشتم قدم هپیشونیش گذاشت. ی
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 مبل رو نشوندتم هل با یفور نیشرو د.ش خارج گلوم از دردناک آخ زد رها که

 .گرفت ور دستم و

 شد؟ یزیچ ؟یدار درد زم؟یعز شد یچ_

، ارویر هم با کردیم یتابیب بدجور رها ،گرفتمیم گاز ور لبم د در زور از فقط

 نگرانی باال سرم ایستاد.

 ؟مارستانیب متیببر یخوایم ؟یخوب آرامش_

  م؟یبر زم؟یعز آره_

 .نرویب دمیکش دستش از ور دستم حرص با

 .نامرد یدروغگو نزن دست من به_

 ...نکن ینجوریا آرامش_

 که دستش رو سمت بازوم دراز کرد. شدم بلند جام از درد همون با

 .کنم کمکت ارذب_
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 با درد و حرص روم رو ازش برگردوندم و بازوم رو عقب کشیدم.

  ا یه بالیی سر خودم میارم.نجیهم یبزن بهم دست_

 با هر قدمم چطور دمیدیم اما کنار دیکش یاننگر با که بودم یجد انقدر

  شتریب نطوریهم دردم و برداشتم ور اول قدم چند. مراقبمه

 شتریب ور نیشرو شدیم خارج بین لب هام از که یزیر یای هآ یآ .شدیم

 . درحالی که از درد نفس نفس میزدم کردیم نگران

 غریدم:

 کجاست؟...خواهرم_

 شت.ارویر اشفته قدمی به سمتم بردا

 .میبزن حرف ارذب نیبش ارامش_

 .مونمینم پست هئدروغگو دوتا شما شپی ام لحظه کی من_

 .زدمهم  ور اخرم ریت بگه یزیچ بخواد نیشرو که نیا از قبل و
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 و ییدروغگو شما خاندانن گره خوردید به ست،ین خودتونم دست البته_

  پاسوز که بدبخت ارامه اون و من فیح ،یپست و خیانت

 ...میشد ایضعو شما

 بغض گلوم رو درید.

 .فیح فیح...شد پر پر شرفیب اون خاطر به که دالرامم فیح_

 قدم به بهشون توجه یب .موندن جاشون سر شوک با همونجا نیشرو و ریآرو

  یاه اشک و دادم ادامه دردم از پر و نیسنگ یاه

 نفسم درد گهید دمیرسبه جلوی در  که نیهم .کردم پاک رو هام گونه رو سمج

  دستم تو محکم ور در رهیدستگ که یجور دیبر ور

 زم،یعز باش اروم مامان، دختر باش اروم .دمیکش یا خفه غیج گلو توو  فشردم

  کردممی تالش اه حرف نیهم با .ستین یزیچ
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 که بدنم تو دیچیپ د در یجور میبعد قدم با درست اما بدم یدلدار ور خودم

  واقعا. کرد هاراعماق وجودم  از ور خودش غمیج

 من شیپ بعد هیثانچند  فاصله اون از یچجور ریآرو و نیشرو که نکردم درک

 .گرفتتم افتادنم از قبل درجا نیشرو که بودن

 .مارستانیب برمتیم االن عشقم؟ جانم جانم؟_

 زدم زیر گریه و با درد دست شروین رو فشوردم.

 .زوده هنوز نیشرو...مانمهیزا درد نیشرو_

 .ستین یزیچ نترس...زمیعز نترس_

 پاش یرو ور سرم مه نیشرو و نیماش تو خوابوندنم ریارو کمک با درجا

  غیج درد از و دادمیم فشار محکم ور دستش . گذاشت

 دست از ترس و درد به خاطر .بود دهیپر ترس از رنگش اونم یحت دم،یکشیم

 . تو دوران بارداری کردمیم هیگر فقط رها دادن
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زایمانت رو با خودت مرور میکنی اما وقتی باهاش رو به رو هزاران بار روز 

 میشی زمین تا اسمون با تمام برنامه ریزی هات 

 باالخره تا گذشت سال ده اندازه برام مارستانیب تا خونه فاصلهفرق میکنه.  

 .تخت رو خوابوندنم و میدیرس

 .دیکن اماده عملو اتاق عیسر_

 با بغض و هل دست شروین رو گرفتم.

 شروین اگه من چیزیم شد باید مواظب رها باشیا، باشه؟_

 وا رفته و بغض کرده دستم رو فشورد.

نگو اینجوری، دور از جونت زندگیم، تو هیچیت نمیشه، با رها برمیگردی  _

 پیشم.

هقی از گریه زدم و بیتاب سری به معنای تایید تکون دادم. قبل از بسته شدن 

 در با بغض بلند گفت:
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  .دارم دوست یلیخ آرامش_

 دوختم سقف به ور نگاهم .نشست لبم رو هام هیگر و درد نیب یکیکوچ لبخند

 ، از شروین عصبانی کردم مرور ور خاطراتم و

بودم ولی خاطرات سه سال پیش از جلوی چشم هام کنار نمیرفت، بعد از مرگ 

 دالرام انقدر در برابر خشم من صبوری کرد

عشق باخت، هرچند شروین اون وسط کم ترین که نفرتم دوباره جاش رو به 

 تقصیر رو داشته. بعد از یک سال باهم ازدواج

کردیم، با عشق زندگیمونو توی کشوری جدید ساختیم، رها...مگه میشه یادم 

 بره روزی رو که خبر بارداریم رو بهش دادم؟ 

 مگه میشه برق چشم هاش رو وقتی فهمید رها دختره یادم بره؟ چقدر از همین

 االن دلتنگشم، خیلی خیلی. داروی بیهوشی رو

که به سرمم تزریق کردن، تنها با بغض چشم هام رو بستم و خودم رو سپردم 

 به سرنوشت...
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 .رفت فرو توهم درد از امه اخم اما کردم باز اروم اروم ور امه چشم

 ؟یدار درد زم؟یعز یخوایم یزیچ اومد، بهوش که شکرت ایخدا آرامشم؟_

  کنم؟ خبر کترود یخوایم

 لب یال از فقط نداشتم، زدن حرف جون .گرفتم ور دستش مچ درد و ینگران با

  تا کردمیم خارج وی رکلمات مه ادیچسب بهم یاه

 .چطوره رها حال بدونم خوامیمکه  بشه متوجه نیشرو دیشا

 .زمیعز خوبه دخترمونم_

 ماه رفح بابت از نیشرو شدن متوجه و رها حال بودن خوب از حال خوش

 .گرفت شکل لبم رو یلبخند

 .برام ارشیب_

 لبخند نگرانی زد.

 .بزنن مسکن بهت دیبا اول...زمیعز شهینم که االن _
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 .خوبم من_

 ناتیمعا یسر هی از بعد مه اون کرد، صدا ور پرستار و رفت حرفم به توجه یب

 .زد مسکن برام

 .گهید اریب رو رها نیشرو_

 .نکن عجله انقدر جان آرامش_

 گرانی رخنه کرد توی دلم.ن

 ؟شده شیزیچ بچه نکنه ؟یکنیم میقا ازم یدار ویچ شده؟ یچ_

 گه،ید بوده زود مانتیزا باالخره خب....فقط ستین یزیچ بشم قربونت نه نه_

  ارنذب ه رو برای اطمینانبچ مجبورن نیهم واسه

  . دستگاه تو

 تو یچ نیشرو حرف نیا بعد دونمینمانگار یه تیکه از وجودم کنده شد. 

 .گرفت ور دستم هل با که دید صورتم
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 که ییها بچه که هیعیطب کامال نیا...خوبه بچه حال خدا به زمیعز نترس نه نه_

 .دستگاه تو ارنذب یکم انویم ایدن به زود

 با نفس نفس ناشی از بغض خفه نالیدم:

 .دخترم شیپ.. ببر..منو_

 ی.پاش دینبا ،یدار هیبخ بشم، قربونت شهینم_

 زدم زیر گریه.

 .دخترم شیپ ببرتم_

 نمیبب بزنم حرف دکترت با ارذب...نیشرو عمر نکن هیگر خب یلیخ خب یلیخ_

 .گهیم یچ

 که گرفتم ور موهام یکالفگ . بارونیب رفت اتاق از میشونیپ دنیبوس از بعد

  یکوچولو دختر...دخترکم .شد تر بلند میه اگر یصدا

 را باید زود به دنیا میومد؟چ باشه؟ کنارم دینبا االن چرا من
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 خب؟؟ یپاش دیبا اروم یلیخ یلیخ نیبب_

 .باشه...باشه_

 یزیچ اما رفتیم ضعف داشت دلم درد از .شدم بلند جام ازاروم  کمکش با

  زور به .شهیم مونیپش نیشرو دونستمیم چون نگفتم

 رهپنج با یاتاقک به به میدیرس باالخره تا رفتمیم راه نمییپا لب گرفتن گاز

  نیب ور سرگردونم نگاه بغض با ی. ا شهیش بزرگ

 که شروین با ذوق گفت: چرخوندم ها بچه یها دستگاه

 .رهاس یسوم دستگاه...نیبب_

توش  کوچولو نسبتا بچه هی دستگاه، نیسوم سمت مبرگردوند ور سرم درجا

  ور دستم بغض بابود، خدایا دختر منه، رهای منه. 

 .شهیش رو گذاشتم

 مامان؟ عمر ان؟مام یرها_
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 تا نیشر .کردن هیگر به کردم شروع بلند بلند و کنم تحمل نتونستم گهید

  پس تیعصبان با محکم گذاشت مه اشون یرو ور دستش

 .زدم

 ریتقص...دستگاهه اون تو بچم االن که شماهاس ریتقص... نزن دست من به_

 .رمیبگ بقلم تو بچمو متونینم که شماهاس

 .هست منم دختر رها ؟یگیم یچ یفهمیم آرامش_

 با همون گریه جیغ زدم:

 .نبود کاش...نبود کاش_

و  بقلش تو دیکش ور من پشت از یکی هوی که موند جاش سر شده خشک

 صدای رایکا پیچید توی گوشم.

 .زمیعز اروم جان ارامش آروم_
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 نگاه من به شوک با کماکان .دیکش ور بازوش و نیشرو سمت رفت مه نیرات

  دنیکش با که بود شده شل بدنش رانقد و کردیم

 چشم از اشک قطره هی لحظه نیاخر تو و عقب رفت قدم چند نیرات کیکوچ

  سمت به و بقلش تو دتمیکش کایرا .ختیر نییپا اشه

 . دستش رو گرفتم و با گریه نالیدم:بردتم اتاقم

 کنم؟ بقل دخترمو زارنینم چرا_

 ه.ئولوکوچ اومده، ایدن به تازه که، شهینم زکمیعز_

و دکتر هم ارامبخشی بهم تزریق کرد.  تخت رو خوابوندتم بود که یزور هر به

 تمام کابوس های دوران بارداریم انگار داشت به 

حقیقت میپیوست، بچه هایی که زود به دنیا میان، مشکالت سالمتیشون، 

 والدین اواره توی بیمارستان ها، خدایا خدایا من االن فقط 
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دخترکم رو حفظ کن. بین گریه و بیتابی هام کم کم پلک  تو رو دارم، خودت

 های خسته ام رو هم افتادن و تو عالم بی خبری فرو

 رفتم...

 که بودم کرده عرق انقدر .کردم باز وه ام رخست یای از گرما چشم هکالفگ با

  دمید کابوس که مطمئنم. بود شده سیخ مه موهام

 دور ور بغضم پر و نگران نگاه نیشرو یاداوری با .ومدینم ادمی ازش یزیچ اما

 .چرخوندمتاریکم  اتاق

 ؟نیشرو...ن؟؟یشرو_

 ؟زمیعز یخوایم یچ آرامش؟_

 درجا برگشتم سمت رایکا.

 کو؟ نیشرو کایرا_

 .رونیب مارستانیب از رفت بحثتون از بعد_
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 .بود صبحچهار  که دوختم ساعت به ور نگاهم

 ؟شده یزیچ نکنه ؟یطوالن انقدر_

 .ادیم نباش نگران...باشه شده یزیچ چه مزیعز نه_

 هربار اما گرفتم ور شه ا شمار ها بار و ها بارو  برداشتم ور میگوش استرس با

  با و اوردمین طاقت گهید. موند جواب یب تماسم

 .پاشدم جام از ومدینم بند که ییاه اشک

 تورو بخواب ریبگ...شهیم باز تیه ابخ االن ؟یکنیم کاریچ دیوونه...آرامش_

 .ارهیم در ونم پدر نهیبب حالتو ادیب نیشرو خدا

 با بغض دستش رو پس زدم.

 بوده یعصب دعوامون خاطر به نکنه...کنم داپی نویشرو خوامیم فقط االن من_

 ؟باشه کرده ول کال منو نکنه ...کرده؟ تصادف
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 شال و دمیپوش مارستانیب لباس یرو ور بازم جلو هینخ گشاده ئمانتو درجا

 .انداختم گردنم دور مرو ه نازکم

 تو، دنبالش برن نیرات ای ریآرو گمیم ارذب...ستایوا ؟یکنیم کاریچ جان آرامش_

 .خدا تورو بخواب ریبگ

 متوجه بشم خارج مارستانیب در از خواستم که نیهم و کنار زدمش زور به

  طرف از داشت لیوسا یکل با که شدم ینیشرو

 وضعم و سر و دنمید با اون اما بودم دهمون سرجام شوکه من .ومدیم نشیماش

  از. برداشت قدم سمتم و انداخت ور لیوسا درجا

 ور خودم بزنه یحرف بخواد تا و سمتش رفتمبی مکث   درومدم که شوک

 که دست کردن هیگر به کردم شروع و بقلش تو انداختم

 هاش با نگرانی دورم پیچیده شدن.

  شده؟ یچ...بشم؟ قربونت هیچ_
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 ی.رفت یشد خسته ازم کردم فکر...شده تیزیچ کردم فکر...میترسوند_

 .فشوردتم بقلش تو تر محکم

  برم؟ تونمیم مگه، مارستانهیب نیا تو میزندگ همه....جونم برم کجا_

 .گرفتم امه دست نیب ور صورتش و عقب دمیکش ور خودم کمی بقلش از یفور

 تیعصبان رو از همش خدا به اما زدم بهت یبد یلیخ یحرفا خوامیم معذرت_

  رها و من نگفتم، دل ته از کدومو چیه، بود

 .میدار تورو که مییایدن یادما نیتر خوشبخت

 با بغض خیره شد توی چشم هام.

 ؟یمطمئن_

 ن تر و عاشق تر از همیشه سرم رو به معنای تایید تکون دادم.ئمطم

 .نبودم مطمئن انقدر وقت چیه_

 شونه اش رو بوسیدم.که  بقلش تو دتمیکش محکم دوباره
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 ی.بخواب دیبا رون؟یب یاومد تیوضع نیا با چرا_

 .اتاق تو میگذاشت ور بود اورده که ییاه لیوسا هم کمک با و شدم جدا ازش

 که  دیبوس ور میشونیپ و تخت رو خوابوندتم

 رایکا زد زیر خنده.

 .نیبب عاشقو یمرغا نیا اوه اوه_

 .میدیخند اروم

 .ها شهیم تنگ شوهرم واسه دلم ممن نیکنیم کارارو نیا_

 شروین با لبخند دستش رو روی شونه رایکا گذاشت.

 .مونمیم ششیپ من...خونه یبر بگم خواستمیم اتفاقا زمیعز_

 .کنمیم یشوخ بابا نه_

 .هیکنم تورو یِتاب یب همش انمیشا م،یداد زحمت بهت یکل یول دونمیم_

 .نیبزن زنگ حتما نیواستخ که یکمک هری، زیچ هری، ساعت هر خواهشا پس_
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 لبخندی بهش زدم و دستش رو فشوردم.

 .دلم زیعز یمرس_

 .شد خونه یهراه هم کایرا یخدافظ از بعد

 بمونم؟ مارستانیب دیبا یک تا_

 یباش داشته دوست اگر...وضعیت رها خیلی خوب و سالمه گهیم دکتر واال_

 .خونه میریم یشد که بهتر

 ست؟ین یخبر ارام از....کنهیم خستم مارستانیب آره_

 ی.چیه نه..._

 برای بار هزارم بغض نشسته توی گلوم.

 ؟یچ باشه شده شیزیچ اگه_

 .هیقو دختر اون باشه، شده شیزیچ چه عه،...ایکنینم هیگر ارامش_

 چطور تونست خیانت کنه؟...ریآرو_
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 شروین با کالفگی دستی توی موهاش کشید.

ایمونش ارام و اروینان، توی پیاماشونم با به خدا اگر بدونم، ارویر تمام دین و _

 دختره ارویر حرف خاصی نزده، یعنی رابطه 

 عاشقانه ای نبوده اما خب باالخره باهم دوست بودن دیگه.

 عکسا چجوری دست ارام رسیده؟_

دقیقا نکته اش همینجاس، از زمانی که عکسا رو برای ارام فرستادن دختره ام _

 یجورایی کاردیگه ازش خبری نیست، یعنی 

 خود دختره اس، اینکه چرا اصال نمیدونیم.

با ذهنی مشغول نفسم رو فرستادم بیرون که شروین با لبخند روی موهام رو 

 بوسید.

 فعال به این چیزا فکر نکن دورت بگردم، بخواب. _
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 دست نوازش با کم کمتا  بستم ور امه چشم با لبخند ارومی و گرفتم ور دستش

 ...رفتم خواب به بارهدو موهام یرو اشه

در حال  هل با ریآرو و نیشرو ،کردم باز وهام ر چشم دورم یصداها و سر با

 بودن. لیوسا جمع کردن

  شده؟ یچ ن؟یشرو_

 .زمیعز گهید خونه میریم میدار_

  شده؟ یچ زده؟ هل انقدر چرا_

 .امن یجا هی میبر دیبافعال   فقط زمیعز ستین یزیچ_

 .بده حیتوض تو...؟یرآرو_

 .گرفت ور دستم و سمتم اومدارویر 

 درست یزیچ هی م،یباش خطر تو االن ممکنه ما از کدوم هر زمیعز نیبب_

 این دختره بی دلیل این عکسا رو پخش نکرده،  ،ستین
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 از طرف یکیه اما اصال نمیدونم کی.

 دونمینم برداشت، ور شیگوش درجا اس ام اس یصدا با که بگم یزیچ خواستم

  نیاخر با که دید شاه صفح رو یچ

 ...رفت نیشرو و من یاه کردن صدا به توجه یب و شد بلند جاش از سرعت

 

 

                                                    

 آرام                    

 

بین خواب و بیداری با حس جای خالی اروینا از خواب پریدم. دستی به موهام 

 تم و مسواک زدن از کشیدم و بعد از شستن صور

اتاق اومدم بیرون. قبل از این که بخوام اروینا رو صدا کنم کیارش دستش رو 

 در حالی که جلوی در اتاق کتی بود روی بینیش



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
70 

 

گذاشت که متعجب به سمتش رفتم. کشیدتم جلوی خودش که از الی در 

 متوجه اروینا و کتی شدم. کتی با لبخند مشغول بافتن

 جی اروینا بود.موهای بلند و نارن

تو دو ماهت بود که فهمیدم تو شکممی، بابا امیرت خیلی خوش حال بود از _

 اومدنت.

شوکه برگشتم سمت کیارش که اون هم شوکه تر از من خیره بهشون بود، کتی 

 وقتی تصادف کردن باردار بوده؟ با ناراحتی 

 ه کرد:دستم رو روی قفسه سینه ام گذاشتم. کیارش با صدایی خش دار زمزم

 من خبر نداشتم. _

با اخمی از روی ناراختی بازوش رو نوازش کردم و دوتایی از پله ها رفتیم پایین. 

 انا جون با لبخند در حال گذاشتن اخرین

 قلم از میز صبحونه بود.
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 صبح بخیر انا جون، کاش صبر میکردین باهم میزو میچیندیم._

 صبحت بخیر دخترم، کاری نداشت که._

میز و هنوز دومین لقمه ام رو نخورده بودم که صدای سر حال  نشستیم سر

 اروینا از پشت سرم بلند شد.

 صبح بخیر._

 با عشق برگشتم سمتش و دستی به موهای بافته شده اش کشیدم.

 سالم قربونت بشم، خوب خوابیدی دیشب؟_

با لبخند سری به معنای تایید تکون داد و نشست رو صندلی کنارم. چند لقمه 

 براش گرفتم که یهو دستم رو پس زد. ای

 چیه مامان؟ سیر شدی؟_

 م؟یریم یک مامان_

 زم؟یعز کجا_
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 ...ییبابا شیپ_

 چشم های لبریز از اشکش رو توی چشم های شوکه ام دوخت.

 .شده تنگ براش دلم _

 بقلم تو دمشیکش آروم. داد اشک نم به ور جاش و رفت لبم رو از لبخند درجا

 دم:و با بغض زمزمه کر

 ...شده تنگ براش دلم منم_

  .گرفتم امه دست نیب ور صورتش ودستی به چشم هام کشیدم  یفور

 .دخترم شده تنگ یکل برات دلش یی امبابا_

 زد زیر گریه و عروسک تو دستش رو بیشتر فشورد.

  اد؟ینم اون چرا....شش؟یپ میرینم چرا پس_

 .بخور یزیچ هی اول تو ایب...شهینم که االن یول زکمیعز میریم_
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 وانیل و زد پس محکم ور دستم غیج با رمیبگ ور دستش بتونم نکهیا از قبل

 زمین.  کرد پرت محکم ور بود زیم رو که یآب

 .نایآروجیغ و گریه های  با شد همزمانلیوان  شکستن یصدا

 یول میریم یگیم همش، ادیم یگیم همش یی،دروغگو تو خوامینم خوامینم_

  .ستین شمونیپ االن ییبابا که هئتو ریتقص، میرینم

 مه ارشیک و گرفتش پشت ازانا جون  که بودم شده رهیخ بهش هیگر و شوک با

 تن بی رمق من رو کشید تو بقلش.

 .نجایا نیبش ایب، باش آروم...زمیعز ستین یزیچ...سیییه_

 با گریه به سختی اسمش رو صدا کردم که دستم رو تو دستش فشورد.

 .باش اروم ارش؟یک جانِ_

 .نشست پاهاش رو جلوم مه خودش و مبل رو نشوندتم

 ؟برات ارمیب آب، بکش قیعم نفس تا چند هی_
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 .خوبم...نه...ن_

 نفس های عمیق و پشت سر همی کشیدم تا باالخره گریه ام بند اومد.

 .نهیبب وریآرو تا یببر رو نایآرو دیبا آرام_

 با وحشت برگشتم سمت کیارش.

 .وقت چیه...شهینم نه...نه نه_

 ادیم اسمش تا که ستین والیه بدبخت اون...باش اروم خب یلیخ خب یلیخ_

 .ناسیآرو یبابا باالخره، پرهیم رنگت

 کنه دامیپ اگه ،عکس دارم که خیانت کرده ازش من...ارشیک یستین متوجه_

 چون میتونم طالق  داره نگه زور به تونهینم منو

 موندن به وادار منو تونهیم کار نیا با که ونهدیم ره،یگیم ازم رو نایآرو امابگیرم 

 .کنه

 .پدرشه اونم اما هئتو با حق...بگم یچ دونمینم_



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
75 

 

 ینجوریا دیشا، رونیب ببرش کمی بهتره فعال...ندارم یا چاره یول دونمیم_

 .کرد یآشت

 اره اینم میشه._

 اشک اروم آروم و بود گذاشت جون آنا یپا یورو ر سرش. باال طبق رفتم آروم

 .برگردوند ور روش دید ور من تا خت،یریم

  ؟یبزن حرف مامان با یخواینم...خانوم؟ نایآرو...پرنسسم؟ نا؟یآرو_

 .نه_

 .میبگرد یکل باهم رونیب ببرمت خواستمیم اخه که، شد فیح بابا یا_

 .سمتم برگشت یفور

 واقعا؟؟_

 ی.بود قهر که تو_

 .تخت رو دیپر جانیه با
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 .نبودم رمینخ_

 .میبش حاضر بدو پس_

 .اخجووون_

 ها، بچه دارن یقشنگ یایدن چه .کردن عوض لباس به کرد شروع غیج همون با

 ، کننیم فراموش ور شونیناراحت زود یلیخ

 خیلی زود میبخشن، کاش انقدر زود بزرگ نشده بودم، کاش...

هم لباس هام رو به لباس های بیرونی که دیروز خریده  من و درومدم فکر از

  آنا و یکت با یخدافظ از بعدکردم.  بودم عوض

 یم.شد کیارش نیماش سوار و رونیب میاومد خونه از ارشیک و جون

 م؟یبر کجا خانوم نایآرو خب_

 ی.باز شهر_

 .چشم به یا_
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 بابا؟ شیپ میبر بعدش_

 خیره به رو به روم مکثی کردم.

 حاال تا بعدش. _

. نشست لبم رو یدلبخن شیحال خوش ازی بلندی گفت که "هورا"با هیجان 

 خیلی از وارد شدنمون به جاده خاکی و خلوت مسیر 

 بود، ناشناس شماره .داشتم برش آروم میگوش دنخور زنگ بانگذشته بود که 

  ور من خط نیا یکس ارشیک و جون آنا از ریغ به

 :دادم جواب شک با اشت.ند

  بله؟_

 ...آرام...آ_

 با ؟ندم شیتشخ ور ریآرو یصدامیتونستم  مگه یول شدیم وصل و قطع داص

  ی زدم.نفس نفس وحشت
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 ...تو...ل...دن....نا...او....ب...ام..آر_

 با کالفگی پریدم وسط حرفش.

 ؟یکرد دایپ کجا از منو شماره....یگیم یچ فهممینم_

 ...م...را...آ...ا..ر...ف_

 ور خودش سرعت با نیماش یه که سمت خودم شهیش سمت برگشتم یکالفگ با

  چند تو یچ همه. بهم رسوندخاکی جاده  قسمت از

  ...یکیتار مه بعد و نیماش دنیچرخ بدنم، کل تو یوحشتناک درد بود، هیثان

 جیگ کامال و ندیدیم تار امه چشم م.کرد باز ور امه چشم درد با و آروم آروم

  برگشتمدرجا وحشت زده  تصادف یاداواری با. بودم

بند دلم پاره شد و با چشم های به اشک  .نبود نایآرو اما شاگرد یصندل سمت

 نشسته و وحشت زده خیره موندم به جای خالیش.

 .نااایآرو...نا؟یآرو_
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 جنازه مثل که بود جون یب تنم انقدر اما کردم باز زور به ور نیماش شده له در

  دخترت به...پاشو...ارام پاشو .نیزم رو افتادم

 کجا از روین همه نیا دونمینم. ستادمیا پاهام رو بود یکندن جون هر با .کن فکر

 بی توجه به درد طاقت   که بدنم تو بود اومده

 .زدمیم صدا رو نایآرو اسم و دمییدویم داد و غیج بافرسای بازوی چپم 

 ...دخترم یییکجا مامان؟ ییکجا...نایآرو_

 دور سرگردون یون وگر  .نبود ازش یاثر چیه یول مگشت جارو همه وحشت با

  دخترکم کجاست؟ دخترم ایخدا دم،یرخچیم خودم

 اما بود الش و آش سمتش، دمییدو درجا لمیموبا زنگ یصدا حس با کجاست؟

  کردم وصل ور تماس ثمک یب کرد،یم کار هنوز

 و با گریه جیغ زدم:

 .ستین...ستین نایآرو ریآرو_
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 .امیم دارم...امیم دارم_

 .نیزم رو نشستم دست به تلفن هیگر با

  ، نزدیکتم، دارم ماشینو میبینم.بشم قربونت نکن هیگر، زمیزع نکن هیگر_

صدای ترمز ماشینی از پشت سرم اومد و به ثانیه نرسید که دست های محکم 

 ارویر دورم حلقه شدن.

 .زمیعز نجامیا من...جونم نجامیا من_

 با گریه برگشتم سمتش.

 .کن داشیپ... کن داشیپ...کن دایپ نارویآرو_

 هوش از ریآرو بقل توتحلیل رفت و در نهایت تن یخ کرده ام  اروم اروم صدام

 ...رفت

 یآشنا یفضا دنید با. کردم باز اروم اروم ور جونم یب و خسته یاه چشم

  حجوم مه اخست ذهن تو اروم اروم اتفاقات موناتاق
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 لب نیب از یبلند نسبتا اخ درد از .بشم بلند جام از هل با شد باعث و ناورد

  زیتم امه زخم و بود کوفته کوفته بدنم د،ش خارج امه

 دستم که ییاه لباس نیاول و کردم باز ور کمدم در درجا .بود شده یچیپ باند و

  در که نیهم اما دمیپوش مانتو و شال یه با ور اومد

موند اما تا  رهیخ بهم هیثان چند .شدم نهیس به نهیس ریآرو با کردم باز ور

 .گرفت ور جلوم هل با کنار بدم هلش خواستم

  کجا؟_

 .دخترم دنبال_

 اون با خودمم دنبالش، بگردن که کردم جیبس شهرو هی ،یبر تو نکرده الزم_

  من واسه وقت اون تو پیش موندم ینگران همه

  ؟یکرد کاله و شال

 با بیتابی زدم زیر گریه.
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  ؟یفهمیم دنیدزد دخترمو_

 مثل خودم داد زد:

 ...شیآورد وجود به هاتن انگار که دخترم نگو یجوری_

 صداش رو اورد پایین و اینبار امیخته به بغض ادامه داد:

 هئتو تونمینم دنبالش، برم تونمینم یول نگرانشم منم، هست منم دختر نایآرو _

 .کنم ول تنها ویلعنت

 .پاش جلو نشستم هیگر و عجز با

 ...رمیمیم اون بدون من...کن داشیپ ریآرو_

  .کرد بقلم نشکنه کردیم تالش که یبغض با و نشست من مثل مه اون

 .کنمیم داشیپ خورمیم قسم...کنمیم داشیپ_

 جام از اروم اومد ذهنم تو که یفکر با هوی اما میموند ینجوریهم یا هیثان چند

  چشم تو ور ترسم و شک از پر نگاه و شدم  بلند
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 .دوختم اشه

  خودته؟ کار نکنه...ن_

 با اخم از جاش بلند شد.

 ؟یچ_

 ؟نجایا میبکشون که بود خودت نقشه نایا همه نکنه ،یدیدزد نارویآرو تو نکنه_

 با عصبانیت مکثی کرد و داد زد:

 ی.داد دست از عقلتو کل به ارام؟ یگیم یچ یفهمیم تو_

 دوسش که هرچقدرم ست،ین خودم دست دادم، هلش و جیغ تیعصبان با

 ، شمیم وونهید فتمیم انتشیخ ادی یوقت بازم باشم داشته

 انگاراتیشم میزنن. 

 از یکرد انتیخ من به راحت یزندگ سالسه  بعد که یزمان از عقلمو اره_

  اگه نداشتم، عقل اولشم از من اصال...دادم دست
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 بندیپا تا نداختمیم روه بچ نیا دیبا بود یهرجور دوران همون داشتم عقل

  با دوران همون کاش نشم، دروغگو کار انتیخ هئتو

 ......کریم دواجازکوروش 

 کرد برخورد بهم یدهن تو قصد به محکم هیثان چند عرض در که ریارو دست

  ور دستم حرص و بغض با الل بشم. شد باعث

 دوختم ور نفرتم از پر نگاهطعم خون توش پیچیده بود.  که گذاشتم دهنم یرو

 و تلخ زمزمه کردم: بهش

 ی.لیخ...ریآرو یآشغال یلیخ_

 .دیکش خودش سمت ور بازوم انهیوحش که بشم رد کنارش از خواستم

 گوش ستایوا حاال یزد حرفاتو هان؟ ؟یریم نییپا یانداخت سرتو یگور کدوم_

 .کن

 .سمتم گرفت وار دیتهد ور انگشتش
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 خونه نیا توکوروش  از یحرف گهید بار کی فقط...بار کی قسم، خدا به آرام_

  .کنمیم اهیس روزگارتو بشنوم،

 و پوزخند تلخی زدم. ستادمیا شیوجب کی بغض با

 یهرکار ست،ین یرنگ ی کهاهیس از باالتر، اههیس االنشم نیهم من روزگار_

 .بکن یخوایم

 دمیکش شه اشد شل یاه دست از ور بازوم .بود مونده رهیخ بهم سکوت تو

  ها پله به که نیا از قبل از اتاق اومدم بیرون. و رونیب

 با که کرد باز ور دریر از کنارم رد شد و ارو .شد بلند خونه زنگ یصدا برسم

 چند تا پله دیگه  ذوق با آرامش یصدا دنیشن

 اومدم پایین.

 .درد از مردم آخ_

 .زمیعز بکش دراز اونجا برو_
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 . بهم شدن رهیخ شوک با و شدن من متوجه تازه شد بسته در که نیهم

 ور خودم و دیترک دوباره بغضمارامش با بغض اسمم رو زمزمه کرد که درجا 

  دورم که اشه دست .بقلش تو انداختم محکم

  .گرفت اروم کمی قلبم کردم حس ندیچیپ

  ها؟ رم؟یمیم تو بدون من ینگفت ؟یبود کجا_

  .بود شده تنگ برات دلم_

 یای هکبود دنید با اما گرفت دستش تو ور صورتم و کرد جدام خودش از

  بمل بودن یخون کمی و بود تصادف اثر در که صورتم

با داد  و کرد ولم هوولی ی موند جاش سر زده شوک ریآرو یدهن تو خاطر به

  .ریآرو سمت اورد حجوم

  شعور؟یب شیزد تو_

 .خدا تورو نگو پرت و چرت_
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 ...یگیم یدار تو پرتو و چرت_

 انداختم ور خودم یفور که ارامش سمت برداشت قدم تیعصبان با ریارو

 .نشونیب

 .بسه ریارو_

  .کنه باز دهنشو دیبا یک بفهمه تا بگو واهرتخ به نویا_

 .بزن حرف درست ریآرو_

سرتقانه با  آرامش. داد تکونبرای شروین  بابا برو یمعنا به ور دستش ریآرو

 همون صدای بلندش ادامه داد:

 ....یهست کارم طلب یکرد یکار کثافت...بزنم حرف وقتشه االن اتفاقا_

 رو کرد پرت بود نکرده روشن هنوز که ور دستش تو گاریس تیعصبان با ریآرو

 که  اورد حجوم ارامش سمت به دوباره و نیزم

  .داشتم نگهش و شه انیس رو گذاشتم ور امه دست وحشت با
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 ...خدا تورو ریآرو_

 خیره به ارامش داد زد:

  .فتهیم یبد اتفاقات وگرنه کن ساکتش نویا نیشرو_

 درجا ارامش جیغ زد:

 کنی.ب یتونینم غلطی چیه_

 کنار داد هلم یا ناشناخته تیعصبان با ریآرو امیب خودم به بخوام که نیا از قبل

  نیشرو .نیزم فتمیب باسن با محکم شد باعث و

 .آرامش یجلو اومد کردیم صدا ور ریارو اسم داد با که یدرحال درجا

  .شکنمیم ویبرادر حرمت بهش بخوره دستت قسم خدا به ریآرو_

 من به چشمش هوی که عقب رفت و بهش شد رهیخ حرص با هیثان چند هی ریآرو

  تالش و بودم گرفته گاز ور لبم درد از که  خورد

 .ادین در ازم ییصدا کردمیم
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 ؟شد یچ...خدا ای_

 .پام جلو نشست یفور

 ؟انداختمت من برم؟ قربونت شد یچ...آرام؟_

  هم با ترس صدام زد که اروم زمزمه کردم: آرامش

  .خوبم...خوبم-

 ی.پاش کنم کمکت ارذب_

 جام از درد با خودم و زدم پس دستم رو نهیبش خواستیم که وارویر ر دست

  چشم تعجب با نوزاد هی هیگر یصدا حس با .پاشدم

 .کردم باز رو دردم از بسته یاه

  ه؟یک یصدا_

 ارامش لبخندی زد و با بغض زمزمه کرد:

 رها._
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 سمتش رفتم ؟شده تر الغر که دمینفهم چرا ایخدا شدم، رهیخ بهش شوک با

 رها  بغض و جانیه با. برداشت جاش تو از روه بچ که

، انقدر کوچولو و بامزه بود که دلت میخواست تو اغوشت گرفتم بقلم تو رو

 فشارش بدی. با یاداوری اروینا و هیجان قشنگش 

 برای به دنیا اومدن رها، بغض نشست توی گلوم.

 .شدیم حال خوش یلیخ بود نایارو اگه_

  شروین متعجب برگشت سمتم.

 کجاست؟ بود؟مگه_

 من یپا به پا مه ارامش .کردم فیتعر رو ماجرا هیگر با و ارامش به دادمرها رو 

  حرص با نیشرو تینها در تا ختیریم اشک

  .گرفت ازش رورها 
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 رهیگیم زهر مزه چون بهتره، یند ویدیم بهش هیگر با یدار که یریش نیا_

 .بچه اون واسه

 ارامش با گریه نالید:

 ؟کنم کاریچ خب_

  .بشه حل یزیچ ستین قرار هیگر با یول مینگران هممون ر،یبگ اروم قهقید دو_

 ریش کرد شروع دوباره و کرد تموم ور شیه اگر ارامش بود یهرجور باالخره

  .رها به دادن

 دراز روح یب مه من و بخوابونن روه بچ تا اتاق تو رفتن آرامش و نیشرو

  و رفتیم یه دست به یگوش ریارو .مبل رو دمیشک

 .زد اروم لبخند هی و شد نگاهم متوجه که بهش زدم زل. ومدیم

 نتظر تماس راتینم.م_

  پرسیدم.ن یزیچ که من_
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 یپرسه.م که نگاهت_

 .کنارم نشست و سمتم اومد اروم که بهش خیره موندم حرف یب مه باز

ورم فقط یه دوستی بینمون بود، من خطامو رد نمیکنم اما قسم میخ ارام_

 همین، دوستی که یه نقشه از طرف اون بود...من دوست 

  دارم، خیلی خیلی.

در من زنی خشمگین و ناراحت نفس میکشید، زنی که این حرف ها دلش رو 

 نمیلرزوندن، دلش رو صاف نمیکردن، این زن 

ی درد های دلگیر بود، خسته بود و حتی دل شکسته، دوستت دارم درمانی برا

 این زن نبود. سرد نگاه ازش گرفتم و زمزمه 

 کردم:

 از کجا فهمیدی قراره اتفاقی بیفته که زنگ زدی؟_

 نفسش رو سنگین فرستاد بیرون.
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 بهم از یه شماره ناشناس پیام اومد. _

 متعجب سرم به سمت در چرخید. زنگ یصدا باخواستم چیزی بگم که 

  ؟یبود یکس منتظر_

 .نه_

 .برداشت زیم یرو از ور شه ااسلح که میشد بلند جامون زا ییدوتا

 .این تو_

 ...اخه_

  ؟یینجایا آرام...آراام_

 و در سمت دمییدو. درجا ارشهیک یصدا که نیا در، بهموندم  رهیخ شوک با

  هوی و کردثی مک شوکه دنمید با ارشیک .کردم بازش

 .بقلش تو دتمیکش

  ه؟یوضع چه نیا_
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  شما؟_

که دست پاچه اشاره  گرفت فاصله ازم حرص با ریآرو یصدا دنیشن با ارشیک

 ای بهش کردم.

 .....هس ارشیک شونیا ریآرو...آ_

 به نیا از قبل و دمیکش یغیج دیکوب ریآرو صورت تو ارشیک هوی که یمشت با

  و هم رو بودن دهیخواب. بهم کردن حمله امیب خودم

  .ریآرو مشت هی زدیم ارشیک مشت هی

 .کن ولش سهب..ارشیک_

 کیارش بی توجه بهم داد زد:

  ؟یکرد بلند دست روش یحق چه به حرومزاده_

  نجا؟یا چخبره_

 درجا برگشتم سمت شروین و ارامش و جیغ زدم:
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  .کن جداشون خدا تورو نیشرو_

 خودش و کرد جدا ریآرو از ور ارشیک و سمتشون برد حجوم درجا نیشرو

  سمتش بره تدوباره خواس ارشیک .دیچسب ور ریآرو

 .گرفتمش که

 .کردم تصادف ،نزدتم ریآرو، بسه ارشیک_

 .سمتم برگشت اخم با

  ؟نیئمطم_

 ارویر با عصبانیت داد زد:

 .کثافت داره یربط چه تو به_

 تا بازوش رو نشست دستم که نیهم و سمتش برداشت قدم هی حرص با ارشیک

  هل با .گلوم تو اورد حجوم معدم همه دارم نگهش
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 که اوردم باال انقدر یی.دستشو سمت دمییدو و دهنم رو گذاشت ور دستم

  .نداشت یتموم امه زدن عق اما دیکش زردآب به اخرش

. کردمینم دایپ زدن حرف یبرا یزمان یحتولی  ومدیم رونیب از ها بچه یصدا

 که معده ام بهم رحم کرد  قهقیدچند  از بعد باالخره

 رونیب اومدم جون یب یاه قدم با شکردن خشک از بعد و زدم آب ور صورتم

  اومد یخونهمون بینی  اون با یفور ریآروکه 

 .سمتم

  برم؟ قربونت یخوب آرام؟_

 ارامش با حرص ارویر رو زد کنار و بازوم رو گرفت.

 برو کنار ببینم...ارام ببین منو؟ چی شد یهو؟_

 چیزی نیست خوبم._

 بریم بیمارستان؟_
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 ارویر انداخت.شروین نگاهی به چهره مضطرب 

 .استرسه از ،یراروبیمارستان نمیخواد _

 ؟یخوب آرام_

 لبخند بی جونی به کیارش زدم.

 .نمیبش خوامیم فقط خوبم_

 . ارویر درجا با نگرانی زمزمه کرد:مبل رو نشستم جون یب امشآر کمک با

 .ارمیب آبقند هی برات رمیم_

 .سمتم گشتبر که گرفتم ور نیشرو دست. اروم شد دور ازم مه بعد

 ؟جانم_

 .کن چک رو نایا و شینیب ریارو شیپ برو خوبم، من نیشرو_

به نظرم گذاشتن یک عکس ازم توی روزنامه با تیتر احمق ترین زن دنیا که 

 نگران زخمی بودن شوهرِ خیانت کارشه میتونست 
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 مخاطب های زیادی رو به خودش جذب کنه.

 .نباش نگران زمیعز باشه_

 دستمال هی .نشست پاهاش رو سمتم اومد ارشیک ارامشو  نیشرو رفتن با

 .کردم پاک ور لبش کنار یاه خون و برداشتم یکاغذ

  آرام؟ چخبره نجایا_

  .امه چشم تو نشست اشک نم دوباره

 .دنیدزد ازم نارویآرو_

  ا؟یک ؟یچ یعنی_

 .دونمینم_

  ن؟یداد خبر سیپل به_

 ارویر خبر داده. آره_

 .گرفت دستش تو ور دستم یناراحت با
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 .کننیم داشیپ، نباش نگران_

 .بستم ور امه چشم فقط حرف یب

 .بخور آبقندو نیا پاشو آرام_

 گره ریآرو یِعصبان نگاه تو نگاهم که کردم باز دوباره ور مه اخست یاه چشم

  ازش قورت هی و گرفتم ازش ور آبقند آروم. خورد

 .خوردم

  ؟یکرد دایپ یچجور رو نجایا_

 .میمردیم ینگران از میداشت گه،ید کردم دایپ یول د،بو سخت یلیخ_

  .بدم یخبر رفت ادمی کل به شرمنده_

  .رمیم گهید من...شرمنده دشمنت_

  .گذاشت بازوم یرو ور دستش و شد بلند جاش از

  ؟یاک باشه، یچ کنهینم یفرق م،ی اکمک هر درخواست یبرا تماست منتظر_
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 .دادم تکون ور سرم آروم لبخند با

 .آرام بازه تو یرو به شهیهم خونه اون در نکن راموشف_

 ی.چ همه خاطر به ارشیک ممنونم ازت_

 اچند ثانیه با خدافظی امیخته به دلتنگی رفت. ب از بعد و کرد بقلم محکم

 .سمتم برداشت قدم یحرصدرجا  ریآرو رفتنش

  ن؟یا بود یک_

 با بیخیالی تکیه زدم به پشتیه مبل.

  .موندمیم خونوادش و شاریک شیپ مدتو نیا_

  ن؟یشد آشنا یچجور_

 .کرد کمکم بعدم و ددا نجات مزاحم یسر هی دست از منو_

 با عصبانیت شدید تری غرید:

 ؟هیک یدونینم که یمرد هی خونه یرفت نییپا یانداخت سرتو ینجوریهم_
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 یه.خوب ادم_

  ؟یشناس آدم تو_

 شاکی برگشتم سمتش.

پتتو ریخته رو اب االنم مثل کنه چسبیده به  نه تو ادم شناسی که معشوقه ات_

 زندگیمون، تو ادم شناسی که حتی نمیدونیم کیا

  باهامون در افتادن.

که  رفت و گرفت گاز ور لبش تیعصبان با جاش به اما بگه یزیچ خواست

 ارامش با کنجکاوی نشست کنارم.

  بود؟ یک گهید نیا_

 ند شیطونی زد.که لبخ کردم فیتعر براش رو ماجرا وار خالصه

 .جنتلمن چه نوج_

  .آرامش یبازو به زد حرص با نیشرو که خنده ریز میزد اروم
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  .زهرمار_

 ی.خوب سیکِ چهمنظورم این بود  فقط که، نگفتم یزیچ زمیعز وا_

که شروین اسمش رو غرید و ارامش هم با سرتقی  خنده ریز زد دوباره مه بعد

  صورتش رو سمت شروین برگردوند.

 .بخور حرص ،ربخو حرصر، بخو حرص_

  شروین چشم هاش رو برای ارامش ریز کرد و ریلکس برگشت سمتم.

  نه؟ داره، خواهرم یگفت آرام یراست عه_

  .باال دیپر ابروش با جدیت یک درجا آرامش

 ) به تو چه( هنَنَ سَ تورو_

  نه؟ گهید هیخوب سیکِ ام خواهره قطعا هیخوب سیکِ داداشش یوقت د، نه د_

 .چوندیپ ور گوشش و سمتش کرد حمله یفور رامشآ

  .گوشمو یکند...کن ول آرامش آخ...یآ_
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 .کردم غلط بگو_

 ...کردم غلط، خانومم کردم غلط_

 اینبار با خنده و درد ادامه داد:

  .کنمینم عوض یزیچ چیه با ویوحش هئتو من بابا_

 .نیشرو_

ونستم همه این کار ها جیغ ارامش هم زمان شد با خنده های بلند شروین. مید

 رو برای عوض شدن حال و هوای من میکنن ولی 

  گریه ناخداگاهم وسط خنده هام چیزی خارج از کنترلم بود.

  شد؟ یچ آرام؟_

 با گریه برگشتم سمت شروین.

  کنن؟ تشیاذ نکنه کجاست؟ االن دخترم_

 .بقلش تو دتمیکش آرامش
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 .میکنیم داشیپ...بشم قربونت میکنیم داشیپ_

 اتاق تخت یرو ور جونم یب تن زور با اخر که کردم هیگر بقلش تو یساعتیک 

 .گذاشت خوابم

  ی.کنیم هیگر یدار بند هی بحص از...ارام بخواب کمی_

 دخترم بدون تونمیم مگه بخوابم؟ تونمیم من مگه اخه؟ بخوابم یچجور_

  بخوابم؟

 ره شد.ارامش نگران به منی که از زور گریه نفسم باال نمیومد خی

 .منو یترسونیم بشم قربونت نکن هیگر ینجوریا ارام_

  شده؟ یچ_

 ارام با استرس برگشت سمت ارویر.

  .شهینم اروم هجور چیه_
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 ولپام دنید با که برگشت بعد قهید چند. رونیب اتاق از تفر و کرد ثیمک ریارو

 .نشستم جام تو دستش تو

  ه؟یچ نیا_

 .نترس زمیعز ارامبخشه_

 ت گرفت و سرم رو به دو طرف تکون دادم.گریه ام شد

 .باشم خواب دینبا من ادیب ممکنه دخترم بخوابم، خوامینم هن_

اشاره ای به شروین کرد و شروین  ریارو نییپا امیب تخت از بخوام که نیا از قبل

 درجا خوابوندتم رو تخت و دست هاش رو دو 

تم رو بیشتر به طرف بازوم گذاشت. در هین مقاومت هام ارامش هم مچ دس

 تخت فشورد تا دیگه نتونم تکون بدمش. بین سوزش 

دستم و گریه هام ناله ای کردم که بعد از چند ثانیه امپول رو از رگم بیرون 

 کشید و بقلم کرد.
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 .کن ولم...ریارو کن ولم_

 درحالی که تنم بین دست های پر زورش بود، روی موهام رو بوسید.

 ی.بخواب دیبا کمی قطفت، سین یزیچ، زمیعز آروم_

  .بشم خارج اشه دست از کردمیم تالش یجون یب با

 ... نه...کن ولم _

 .سیییه_

 ...نافتاد هم رو امه چشم گوشم دم ریارو یها زمزمه با کم کم و

 یرو یاروم یاه نوازش حس بانمیدونم چند ساعت بود که بیهوش بودم اما 

  نگاه اب ریارو. کردم باز ور نمیسنگ یاه پلک موهام

 .کردیم نوازششون و بود شده رهیخ موهام به ینیگیغم

 با که یدرد نه؟ یبد عذاب منو یخواستیم ؟یکن کوتاه موهاتو دلت یچطور_

   نبود؟ بس یانداخت جونم به رفتنت
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  .بود خاطره از پر موها نیا کردم،یم فراموشت دیبا_

 ی.لیخ...ارام یشد رحم یب یلیخ_

  ونم رو زدم به شونه اش.با حرص و بغض دستِ بی ج

ی...روزی صد بار میگم خوب شد بود تو شد رحم یب که یاون...یکرد انتیخ_

 دالرامم نیست، خوب شد نیست که 

 ببینه خواهرش به چه وضعیتی افتاده.

 با حرص فکش رو روی هم فشورد و روش رو ازم برگردوند.

 فتاد.اگه دالرام خودشو نمیکشت هیچ کدوم از این اتفاقا نمی _

 ناباور و حرصی مشتی به سینه اش زدم.

 االن خیانتت افتاد تقصیر خواهر من؟ هوس بازیِ تو تقصیر خواهر منه؟ _

 با ناراحتی خیره شد توی چشم هام.
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هوس بازی ارام؟ بعد سه سال زندگی منو هوس باز میدونی؟ منی که تو _

 زندگیم عشق به هیچ زنی غیر از تو نداشتم. فکر 

بودن دخترایی که توی شرکت تالش میکردن باهام طرح دوستی میکنی کم 

 بریزن؟ اخه کی باورش میشه من متاهلم وقتی 

زنم یک بار بلند نشده بیاد شرکتم؟ یک بار به همراهم توی مهمونیای شرکت 

 نیومده؟ 

 با بغض و حرص غریدم:

 نامرد من مادر یه بچه ام، من کی وقتی داشتم برای اینا؟_

 د تلخی زد.با بغض لبخن

وقت داشتی ارام، تک تک شبایی که من تنهایی توی مهمونی بودم تو  _

 ترجیح دادی با ارامش و رایکا بری بیرون، ترجیح
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دادی بشینی روی این مبل لعنتی و غرق بشی توی دنیای کتابات، ارام تو، تو 

 ترجیح دادی یه زندگی دو نفره رو یک نفره 

 بازی کنی.

 ورتش جیغ زدم:زدم زیر گریه و تو ص

حق نداری برای کثافت کاریات منو مقصر بدونی، حق نداری، تو اونو به من _

 ترجیح دادی، تو زندگیمونو به اون دختره 

عوضی فروختی، چطور تونستی خیانت کنی بی رحم؟ چطور این بال رو سر 

 روحم اوردی؟

 ا کرد.اشکش گونه اش رو تر کرد و با حرص و داد دست هام رو از یقه اش جد

چون خسته شده بودم از این تالش یک طرفه، ارام من سه سال به تنهایی  _

 برای سرپاییه این زندگی تالش کردم، تو چیکار
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کردی؟ ها؟ چند ماه اول بعد مرگ دالرام همه جوره خوردم کردی، گفتم حقمه، 

 بذار خالی بشه، اروینا دنیا اومد حتی حاضر

شب تا صبح بیدار بودم که مبادا نصف  نشدی بقلش کنی، شیش ماه تمام من

 شب بری باال سر اون بچه بالیی سرش بیاری، 

با جون و دل تمام مشاوره هاتو باهات اومدم تا افسردگی بعد از زایمانت خوب 

 بشه. تا خوب شدی بازم یه بهونه ای برای بی

محلی به من پیدا کردی، تمام فکرت شد اروینا، زندیک به یک سال هر شب 

 اروینا خوابیدی، تمام این سه سال همین بوده پیش

ارام، تو هر دورهمی رفتیم همه کشیدنم کنار پرسیدن دعواتون شده؟ ارام 

 قهره باهات؟ ارام تمام این سه سال منو نادیده گرفتی،

من از عشقت میسوختم اما تو ترجیح میدادی شبو تنهایی روی مبل بخوابی، 

 تمام این سه سال ترجیح میدادی هیچ جا با من نری،
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یک بار کج نرفتم جز اینبار که زدم به سیم اخر، گفتم یک بارم من الویت 

 باشم، یک بارم من به خودم فکر کنم...

 با همون بغضش نالید:

یک بار توی این سه سال رفتاری کردم که شک کنی من ممکنه بهت خیانت  _

 کنم؟

 با گریه سری به دو طرف تکون دادم.

ن سه سال سوختم با این فکر که نکنه تو یکی از همین روز های ولی تمام ای _

 تنهاییمون دلت و بردن و من بی خبرم، میدونی 

چه حسیه وقتی یه مرد با بغض نگاه کنه به زنش که ساعت هاس سرش تو 

 گوشیه؟ نگاه کنه و ندونه واقعا داره با کسی چت

جود برای محبت به زنش میکنه یا نه؟ میفهمی چه حسیه وقتی یه مرد با تمام و

 تالش میکنه و اون هر چند روز یک بار میگه 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
112 

 

طالق میخواد؟ اصال میدونی نخواسته شدن چه حسیه؟ افسانه وارد زندگیم 

 شد چون دیگه توان جنگیدن با سپر بینمونو نداشتم، 

وارد زندگیم شد چون یک بارم من خواستم که نخوامت، حتی با این وجود بازم 

 ون پیاما دیدی من حرف محبت     توی یکی از ا

امیزی بزنم؟ توی اون عکسا دیدی من مثل عکسای خودمون بخندم؟ اصال 

 دیدی من خوش حال باشم ارام؟ 

با گریه صورتم رو گرفتم که جلوم با همون بغضی که هر از چندگاهی گونه اش 

 رو تر میکرد زانو زد.

، عشق من به تو ارام...عشق افسانه یه ادم اشتباه توی یه زمان اشتباه بود _

 من به تو رو هیچ قدرتی توی دنیا نمیتونه عوض 

 کنه، اینو فراموش نکن.

ضربه ارومی به تشک تخت زد و از اتاق رفت بیرون که با گریه های بلند تری 

 دستم رو توی موهام فرو بردم، حقیقت تلخ
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یه زندگی دو  تر از چیزی بود که فکر میکردم. حق با ارامش بود، توی مشکالت

 نفره همیشه هر دو طرف مقصرن، همیشه

یکی بیش از حد تالش کرده و یکی سر جاش فقط درجا زده. من بعد از مرگ 

 دالرام یادم رفت زندگی کردن چطوری

بود، یادم رفت چجوری باید خوش حال میبودم، من همه چیز رو یادم رفت جز 

 دالرام رو، ارویر و اروان رو، اون پرتگاه

صدای شلیک و خودکشی دالرام رو. با گریه عکس دالرام رو تو دستم رو، 

 گرفتم و نالیدم:

دالرام من بعد تو یادم رفته چجوری باید عاشق ارویر باشم، من یادم رفته  _

 چجوری ارویرو دوست داشتم.

به نظرم هیچ حسی دردناک تر از پشیمونی نیست، اون لحظه که حس میکنی 

 از دست دادی، لحظه ای بهترین دوران زندگیتو 
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که میفهمی زمان سریع تر از تو حرکت کرده. توی این زندگی هم من مقصر 

 بودم هم حتی ارویر، ارویر هم با زور گفتن هاش

و تهدید هاش مبنی بر گرفتن اروینا ازم یکجور مقصره و از همه مهم تر با 

 مخفی کردنِ دست داشتنش تو قتل خانواده ام. ما

 ام اتفاق های تلخ زندگیمون هستیم...ما هممون گناهکاریم.هممون مقصر تم

 ،بودن نشسته حال تو همهاشک هام رو پاک کردم اروم از پله ها اومدم پایین. 

   و بود کرده پهن نیزم رو تشک هی مه آرامش

 ور هی رها اونور و سمتش رفتم یرنگ کم لبخند با .بود دهیکش دراز رها کنار

  دید تا دادم هیتک ستمد به ور سرم و دمیکش دراز

 احساس که انقدربود،  کوچولو یلیخ .باشم داشته رها به نسبت یبهتر

  بردم دستش سمت ور مه ااشار انگشت .عروسکه ردیکیم

 .دمبخن ارومو باعث شد  کرد حلقه انگشتم دور ور دستش که
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 .سه ابامز و کوچولو یلیخ...مونهیم مورچه مثل_

 .بخورتش لواش نون یال رتشاذب خوادیم دلش ادم اره_

 بند مه اخند کم کم که کردمیم نگاه بهش خنده با. خنده ریز میزد ییدوتا و

 موندم. ملیح  رهیخ بهش میمال لبخند هی با فقط و اومد

 لبخندی زد و سرش رو به دو طرف تکون داد.

 ؟جانم_

 گونه اش. رو گذاشتم ور دستم

  کردم؟یم کاریچ من ینبود اگه، آرامش یهست که خوبه چقدر_

 دراز دوباره ،من سمت اومد و شد بلند رها کنار از ولبخندش پر رنگ تر شد 

 .بقلش تو دتمیکش دفعه نیا و دیکش

 خواهر...عشقم بنده تو به من جون کردم؟یم کاریچ من ینبود تو اگه_

  .من یکوچولو
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 .کردم استشمام ور تنش رز یبو و کردم بقلش تر محکم

 یی.چا دیایب خانوما_

 سمت به و میشد بلند جامون از ییدوتا دمیبوس ور شه اگون که نیا از بعد

  ما سمت ور ییچا وانیل دوتا نیشرو. میرفت اشپزخونه

 به ینگاه یرکیز ریز .کردم یتشکر لب ریز و گرفتم ازش ور شیکی که گرفت

 تنها تو  کرد،ینم نگاهمم یحت انداختم، ریارو

و  گرفت گرفت دلم ناخداگاه ن توی دستش بود.سکوت و ناراحتی خیره به لیوا

  قورت هی خواستم نفسم رو سنگین فرستادم بیرون.

 ینگاه تیجد با شد، بلند ریارو یگوش اس ام اس یصدا که بخورم مییچا از

  نشونش نیشرو به مه اون از بعد و انداخت بهش

 .داد

 .میبر_
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ه ارامش متعجب رفت ک رفتن در سمت به و رونیب اومدن اپن پشت از عجله با

 سمتشون.

  شده؟ یچ کجا؟_

  .ستین یخاص زیچ_

  .رونیب رفتن در از عجله با دنیپوش که ور اشونه کفش

 .که رفتن_

 ارامش هم نفسش رو فرستاد بیرون و اشفته زمزمه کرد:

 .کنه ریبخ خدا_

 یکس میگرفت تماس باهاشون چقدر هر و میکرد یسپر استرس با یساعت چند

  ومدیم در اشکم داشت استرس از گهید .نداد جواب

 اسم که میگوش سمت میبرد حجوم درجا ارامش با .خورد زنگ میگوش که

 .کردیم ییخودنما روش نیرات



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
118 

 

 ن؟یرات الو؟_

 ؟یچطور ارام، سالم_

  ؟یدار خبر پسرا از نیرات...زمیعز یمرس_

 ...الیخ مان خونه اره..._

 نیب از که شد شتریب دورش یها همهمه بشه کامل حرفش که نیا از قبل و

 .کردم احساس ور سرگرد کلمه صداها

  شده؟ یچ ن؟یسیپل اداره نیرات_

 خب؟ نباش نگران نیبب_

 ارامش بیتابانه گفت:

 .میکرد دق بگو یزیچ هی نیرات_

 ؟ه رو...یادتهدختر اون_

 .اره..._
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 .زارهیم قرار باهاش و دهیم امیپ ریارو به امروز_

 .ختیر قلبم هلحظ هی واسه کردم حس

 رفته دیدن... ریارو یعنی_

دختره اصال از اولشم با نقشه قبلی به  ارام، قرار سر رهیم نیشرو و من با نه_

  قرار سر رسهیم یوقت ارویر نزدیک شده بوده.

 هلش نویا کنهیم یقاط رمیارو گفتن، پرت و چرت کنهیم شروع یه دختره

  و یباز طهیسل به زنهیم ام دختره ن،یزم فتهیم دهیم

 .رنیگیم نیشرو و ریارو و ادیم سیپل تا کنهیم داد و غیج انقدر

 ارامش وحشت زده خم شد سمت گوشی.

  گرفتن؟ نمیشرو ن؟یشرو_

 برای اروم شدنش ساعدش رو گرفتم.

  شه؟یم یچ االن_
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  .نجایا میریگ که فعال دونمینم_

  خب؟ بده خبر ما به شد یهرچ نیرات_

 .نینباش نگران باشه_

ی ا شهیش زیم به موندم رهیخ ینگران با هیثان چند هی یگوش کردن قطع از دبع

 وسط پذیرایی.

 .سیپل اداره رمیم...ارمیب طاقت خونه تو تونمینم_ 

  .امیم منم_

 کجا؟ تو_

 ی.نگران از کنمیم دق وگرنه امیب ارذب خدا تورو_

 .باشه...باشه_

 برداشتن و شال و انتوم دنیپوش از بعد و میکرد عوض ور امونه لباس عیسر

 .میشد نیماش سوار رها
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  ؟یایب یخوایم چرا_

 متعجب نیم نگاهی به ارامش انداختم.

 ؟یچ یعنی_

 خیانت کرده، پس چرا براش نگرانی؟_

 نفسم رو فرستادم بیرون و عمیق خیره شدم به رو به روم.

وم ارویر هر خطایی ام کرده باالخره االن پای خانوادمون وسطه، دختره معل_

 نیست از طرف کیه و چرا اومده سراغ ما، از 

طرفی ام میخوام اینبار تمام روزایی که هیچ تالشی برای زندگیمون نکردمو 

 جبران کنم، میخوام این بار من برای ارویر و این

 خانواده بجنگم.

 به دنمونیرس بابا بغض لبخندی زد و دستم رو که روی دنده بود نوازش کرد. 

 .کردم پارک جا نیاول سیپل اداره



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
122 

 

 .چخبره نمیبب برم من تا نیماش تو نیبش تو ارامش_

 ی ها.بد خبر یول باشه_

  . باشه_

 ور و دور ور نگاهم. رسوندم سالن داخل به ور خودم و شدم ادهیپ نیماش از

  به دستبند نیشرو و ریارو به چشمم که چرخوندم

شم شدم به واستم برم سمتشون که چشم تو چخ ینگران با .خورد دست

 دختره، تمام تنم یخ بست و خنده های توی عکس هاشون 

جلوی چشمم نقش بست. موهای مشکی و چشم های کشیده اش بیشتر از هر 

 وقتی اعصابم رو خورد میکنن. با فکی فشورده نگاه 

 ازش گرفتم و خواستم از جلوش رد بشم که اروم و با لبخند گفت:

 ؟تازه یادت اومده شوهر داری؟ هوم_
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 مه اون و ادیب در هیبق از ییصدا نکهیا از قبلخشم تو وجودم شعله ور شد و

  کردم حمله یوحش گرگ هی مثل بشه کامل حرفش

 به کردم شروع و گرفتم ور شالش طرف دو درجا، وارید تو دمشیکوب و سمتش

  گلوشی ورو ر دستش یخفگ با که دنیکش

 .گذاشت

 هی تو یکرد فکر بعد دارم اعتماد رمشوه به شتریب چشمام از منکثافت  نیبب_

 فکر  ؟یکن عوض منو تیذهن یتونیم بچه الف

کردی چهار بار عشوه بیای و بخندی میتونی شوهر منو از راه به در کنی؟ اینبار 

  به بهترهتیرت به سنگ خورد بدبخت، 

 کنم داشیپ کشمیم بو دارم یبگ ستیرئ اون به یبر گفتن پرت و چرت یجا

  کرده کم دخترم سر از مو هی اگه الشح به یوا فقط

 ذهنم ستیل بلک جزو ینر خوامیم اگه خودتم...دمیم باد به دودمانشو باشه،

  یبزن زر ادم مثل و یکن باز گشادتو دهن بهتره
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 نه؟ ای یدیفهم ،یاومد یک ازطرف

 نیزم رو نشست درجا و کردم ولش که داد تکون ور سرش یخفگ و وحشت با

 . کردن سرفه کرد عشرو نفس نفسبا  و

نگاه ازش گرفتم و برگشتم عقب، ارویر با لبخند خسته ای بهم خیره بود. 

 .گذاشتم صورتش یرو ور دستم و سمتش رفتم نگران

 .دینش کینزد و دینزن دست بهشون خانوم_

  ه؟یچ اطفارا ادا نیا ،ینگرفت که یا رهیزنج قاتل ه؟یچ_

 و ادامه دادم: سمتش برگشتم دوباره

 ؟یخوب_

 ...اره یینجایا که االن_

لبخند غمگینی بهش زدم، این مرد پر از عقده بود، عقده نبود من توی 

 زندگیش، عقده نداشتن حمایت من، شاید همین عقده باعث 
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 تمام اون تصمیم های احمقانه اش شد.

  بچه؟ نیا با یاومد یچ واسه گهید تو آرامش؟_

شدم با ارامش که بغض کرده با این حرف شروین سرم برگشت عقب و مواجه 

 خیره شروین بود.

 .بودم نگران خب_

 .نیماش تو نیبش گفتم خوبه_

 ی.بد خبر بود قرار_

 .تو دست از_

 .ریارو سمت برگشتم دوباره

 شه؟یم یچ االن_

 به جای ارویر سربازه جواب داد:

 اون خانوم که فعال بازداشته، اقایون هم باید فعال تا فردا بازداشت بمونن._
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 ناباور برگشتم سمتش. 

  چرا؟ ؟یچ _

 .گهید قانونه_

 ارویر چشم غره ای رفت و با حرص زمزمه کرد:

 .قانوناتون نیا لعنت به_

 خیره شدم. ریارو به استرس با

 .بکنن خوانینم که اعدامم نترس زم؟یعز هیچ_

  خب؟ ایاریب فشارخودت  به ینش یعصب موقع هی ریارو_

 .زمیعز باشه_

 .نجامیهم...مرینم من نیبب_

 .ام بچه مگه زمیعز خونه برو_

 سندای خونه باهامونه، با راتین براتون وثیقه میذاریم. نه_
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 با ناراحتی به سختی لبخندی زد و اروم تشکری کرد.

 .شدم دور ازش همراه راتین و نوازش کردم ور شه اخورد دستبند دست

 باالخره بعد از طی کردن کلی مراحل گذاشتن وثیقه با 

ند خونه خودمون و خونه شروینینا ازادشون کردن. ارویر اخم کرده بود و س

 دور مچ هاش رو ماساژ میداد.

 ؟یخوب_

 .زد لبخند بهم و کرد باز ور اشه اخم صدام دنیشن با

 .خوبم...زمیعز خوبم_

 ه حاال حاال ها پاش گیره.دختر_

  ارامش برگشت سمت راتین.

 چرا؟_
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ه حساب میاد، پرونده اشم درومده که جزو مجرمین گم شدن اروینا ب_

 روسپیه، احمق میخواست ارویرو گیر بندازه خودش گیر 

 افتاد.

 ارویر با حرص لب هاش رو روی هم فشورد.

یکی برای این هویتشون خریده، تمام مدارکی که به شرکت داده بوده واقعی  _

 نیستن.

 راتین دستی به بازوی پسرا کشید و ادامه داد:

 .رمیم گهید من ها، بچه خب یلیخدم کله گنده پشت اینه...قطعا یه ا_

  .متیبرسون واستا کجا؟_

 خسته هرجا اونجا، خفه یهوا از شدم خسته بکنم، خوامیم یرو ادهیپ کمی نه_

 .رمیگیم اسنپ بشم

 ارویر لبخندی بهش زد.
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 ی.دیکش زحمت یلیخ داداش گرم دمت_

 .بود فهیوظ زمیعز یحرف چه نیا_

 هم کوتاه بقلش کردم. با لبخند من

 .برسون سالم کامیرا به_

 .خدافظ فعال...حتما چشم_

 اه مبل از یکی یرو ور خودش یخستگ با هرکس خونه به دنمونیرس با

  ریش کردیم هیگر که ییرها به مه ارامش انداخت،

 .ریارو کنار نشستم و دادم سفارش تزایپچهار تا  رستوران از .دادمی

 .بزنه حرف دختره کاش_

 .بود دهیترس...زنهیم_

  .کنه خدا_

 .برداشتمش زیم رو از میگوش خوردن زنگ با
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 .ارشهیک_

 .هم تو رفت ریارو یاه اخم یفور

 .هیخوب ادم ارشیک نکن، اخم_

 .ادینم خوشم ازش_

 .دادم جواب و رفتم بهش غره چشم هی

 .ارشیک سالم_

 ؟یخوب جان؟ آرام سالم_

 وبن؟خ یکت و جون آنا ؟یخوب تو قربونت،_

 .توان تنگ دل...خوبن اونام_

 .دلتنگم منم زم،یعز_

  نشده؟ یخبر چخبر؟ _



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
131 

 

زیاد از ماجرای دختره توضیحی ندادم و فقط گفتم فعال یک سری مدارک پیدا 

 کردیم.

 باشه؟ بده، خبر بهم بود یمشکل هر_

 .حتما_

 .باش خودت مواظب_

 .طور نیهم توام_

 .بهم بود زده زل اخم با ریارو ،کردم قطع باهاش یخداحافظ از بعد

  ه؟یچ_

 جام از در زنگ یصدا با. گرفت ازم ور نگاهش غره چشم هی با و نگفت یزیچ

 . بود کیپ انداختم، فونیا به نگاه هی و شدم بلند

 دوباره کردنش حساب و تزایپ گرفتن از بعد ر،د جلو رفتم و زدم ور فونیا

 .ندمیچ ور زیم و خونه تو برگشتم
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 .شام نیایب ها بچه_

 فقط که خوردم ای کهیتو د زور به .زیم سر نشستن و اومدن یکی یکی ها بچه

 .نکنم غش ضعف از

 ؟یخورینم غذاتو چرا ارام _

 نگاهی به ارویر انداختم.

 .خوردم زور به ام کهیتدو  نیهم...تونمینم_

 ی.شیم فیضع یدار که، شهینم ینجوریا_

 نیا از قبل میگوش خوردن زنگ با. نییپا انداختم ور سرم فقط و نگفتم یزیچ

 .گرفتتش ریارو یگوش سمت بره دستم که

 .مویگوش بده ر؟یارو یکنیم کاریچ_

 ؟ینگران انقدر که جونته ارشیک_

 .مویگوش بده کردم، یخدافظ باهاش که یدید ه؟یچ جون ارشیک وونهید_
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  ارامش شاکی گفت:

 ؟ریارو چته_

 شروین هم اشاره ای با سر به من کرد.

  .عه بده، شویشگو_

 .دمینم_

 با حرص جیغ زدم:

 .هیک نیبب حداقل_

  .نییپا اورد وی رگوش اخم با

_privat نوشته. 

 ه.اَ بده،_

 .کردم قرار بر ور تماس درجا و گرفتم ازش حرصی که بهم داد وی رگوش اخم با

  بله؟_
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 بزرگمهر؟ آرام خانوم ر،یبخ شبتون سالم_

 .دییبفرما هستم خودم بله-

 ی.گودرز افسانه خانوم راجب رم،یگیم تماس باهاتون سیپل اداره از من_

 طبیعی بود که حتی با شنیدن اسمش هم حالت تهوو بهم دست میداد؟

 .خدمتم در دییبفرما بله _

 کنن اعتراف خوانیم که گفتن نن،یبب رو شما که دارن اصرار یلیخ شونیا_

 .زویچ همه

و ناباور دستم رو روی قفسه  تادسیا قلبم جانیه از کردم حس شحرف نیا با

 سینه ام گذاشتم.

 .رسونمیم خودمو االن من...م_

 ، روز خوش.باشه_

 .شدم بلند جام از درجا تلفن کردن قطع با
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 .سیپل اداره میبر دیبا _

  شده؟ یچ چرا؟_

 .کنه اعتراف خوادیم دختره_

 به کرد عشرو جانیه با هوی اما کرد نگاه بهم شوک با اول ریارو حرفم نیا با

 .دنیخند

 .شکرت ایخدا_

 .میریم ریارو و من ن،یایب خوادینم شماها ها بچه_

 ؟یدئنممط_

 .اره اره_

. دخترمو پیدا نیماش تو مینشست و میشد خارج خونه از ریارو با عجله با

  یط رو اه ابونیخ سرعت با ریارومیکنم، پیداش میکنم. 
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 با بازداشتگاه قسمت تا رو راهرو تمام .سیپل اداره به میدیرس باالخره تا کرد

  کم در جلو یادیز تیجمع دنید با اما دوییدم جانیه

 همون دمید که یزیچ با اما میزد کنار ور مردم تعجب با .شد کم سرعتم از کم

  نیزم رو دختره یخون جنازه ،زد خشکم در یجلو

 با من ماا نیزم رو نشست در کناره به هیتک بلند یوا هی با ریارو .بود افتاده

  در غرقافسانه  به بودم مونده رهیخ شوک و بغض

 شد حالم خوردن بهم باعث تینها در که مینیب تو دیچیپ انقدر خون یبو .خون

  باال به کردم شروع و سطل به رسوندم ور خودمو 

 . ارویر درجا از روی زمین بلند شد و دستش رو روی کمرم گذاشت.اوردن

 ؟بشم قربونت دش یچ زم؟یعز شد یچ...ارام_

 مقدار همون .کمرم رو دیکشیم دست مه ریارو و اوردمیم باال هیگر نیه در

  معدم از اخرش قطره تا بودم خورده که میی هغذا
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 و کرد زیتم ور امه لب دستمال با ریارو و بی جون نشستم رو زمین. شد خارج

 .بقلش تو دیکش منِ گریون رو

 داشیپ رو نایارو یچجور حاال...دهمر دونستیم دخترمو یجا که یکس تنها_

 م؟یکن

 ...اروم...زمیعز باش اروم_

 

******** 

 

که ارامش دستی به  روم به رو خاموش ونیتلوز به بودم شده رهیخ بغض با

 بازوم کشید.

 .زرده روت و رنگ بخور، یزیچ هی ایب زمیعز جان آرام_

  م.که ارویر کالفه برگشت سمت "میل ندارم"با بغض زمزمه کردم 
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 ی.بخور یزیچ هی دیبا زم؟یعز یندار لیم یچ یعنی_

  زدم زیر گریه و بیتاب داد زدم:

 کشتن روه دختر... بخورم کوفت تونمیم فقط االن من خوامینم خوامینم_

  زودتر کمی فقط، کمی دنبالمونه، هیسا مثل یکی ؟یفهمیم

 ترمدخ دونمینم یحت االن .میکردیم دایپ رو نایآرو یجا میبود دهیرس

 . دونمینم یچیه االن ،کجاست

 .بقلش تو دتمیکش یخاص حرص با ریارو

 تا کنمیم یکار هر خدا به ر،یارو عمر باش اروم...بشم فدات باش اروم_

  .کنم دایپ دخترمونو

 تموم گلوم یتو بغض گذاشتم و کردم غرق آغوشش تو ور خودم فقط حرف یب

 ....بشه
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************* 

 

 جانیه ارامش و کایرا ،بهش میبود زده زل و میبود ستادهیا هم کنار ییتاسه 

 .ختمیریم اشک استرس از فقط من اما بودن زده

 .شد تموم مشیتا گهید خب_

 قلبم کردم حس روش مثبت عالمت دنید با که سمتش شدم خم یفور

  یب من اما کردن بقل ور هم غیج با کایرا و آرامش .ستادیا

وضعیت استرسی و خطرناک اینو باید کجای . توی این نیزم رو نشستم جون

 دلم بذارم؟ اصال من امادگیشو ندارم، اماده نیستم. 

که  شدن من خراب حال متوجه اشونی هحال خوش اون تموم نیب تازه انگار

 ارامش با ترس دستش رو به گونه اش زد.

 .گچ مثل شده رنگت ه؟یوضع چه نیا آرام...سرم تو خاک_
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 با بغض نالیدم:

 .شدم تبدبخ_

 رایکا نشست جلوم.

 نکرده ییخدا انگار یکنیم رفتار یجوری ؟یزنیم هیچ حرفا نیا وونهید_

  دوباره یداری، ا حامله تو آرام...یگرفت یبد هیضیمر

 ی.شیم مامان

 زدم زیر گریه. بلند بلند

 بود یچ بچه هواس، رو میزندگ کنم؟ کاریچ بچه نیا با تیوضع نیا تو االن_

  نیبدتر تو بارم نیاول همون...خها گهید وسط نیا

 .شد ینجوریهم نبارمیا، شدم حامله طیشرا

 .بقلشون تو دنمیکش یناراحت با آرامش و کایرا
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 خوش چقدر یدونیم بفهمه اگه ریآرو س،یه اهد هی بچه...ارام نگو ینجوریا_

 .شهیم حال

 و برگشتم سمت رایکا. شدم جدا ونازش ترس با

  ین.شرو نه نیرات نه ریآرو نه بفهمه، یزیچ دینبا چکسیه...نه._

 اخه؟ چرا_

 االن وقت درستی نیست. _

 .کرد نگاه بهم مشکوک کایرا

 .ادیب ذهنت تو یبد فکر مبادا آرام _

 ارامش هم سوالی برگشت سمتش.

 ه؟یچ منظورت_

 .من سمت برگشت دوباره و انداخت ارامش به نگاه هی

 ی؟بنداز روه بچ یخوایم نکنه_
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 با کالفگی دستی به صورتم کشیدم.

 ...موق االن ط، فقوونهید نه که معلومه_

 از خبر و ومدیم پسرا یصدا شدم، بلند جام از ترس با در یصدا دنیشن با

 .دادیم دنشونیرس

  باشه؟ نیگینم یچیه_

 اب ور صورتم یفور ن.رویب رفتن اتاق از و دادن تکون ن روسرشو شک به دو

  لباس یکشو تو گذاشتم مه چک یب یب و زدم

 حس که کرد نگاهم رهیخ یا هیثان چند ریارو .شد باز در موقع همون که امه

  رو کشو در ترس با .زنهیم دهنم تو داره قلبم کردم

 چشم از مثل زیرنویس ور زیچ همه االن کردمیم احساس سمتم، اومد که بستم

  و شییهوی لبخند با اما خونده یحت ای خونهیم امه

 ازاد شد. با ارامش مه اشد حبس نفس بقلش تو رفتنم فرو
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 عزیزم. سالم_

 .سالم_

 بوسه ای روی موهام زد و زمزمه کرد:

  .درومد میخستگ_

 .گذاشت صورتم یرو ور اشه دست و رونیب بقلش از دتمیکش

 .دهیپر رنگت زم؟یعز یخوب_

 .ستین یزیچ بود افتاده فشار کمی...خوبم نه...ن_

  باشه؟ ارین ارفش خودت به انقدر_

  .دادم تکون ور سرم یجون یب لبخند با

 .میبخور غذا نییپا میبر_

 .میبر_
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 و کردم کیعل و سالم نیرات و نیشرو با ن،ییپا میرفت ها پله از ییدوتا

  و پاش رو بود نشونده ور انیشا کایرا .زیم سر مینشست

 از گرفت دلم لحظه هی .دادیمشیر  رها رو مبل به مه آرامش و دادیم غذا بهش

  شد، امه چشم تو اشک جوشش باعث و نایآرو نبود

راتین  ، بچه ام کجاست؟ غذا خورده؟شد کور کل به هوی اشتهام کردمیم حس

 با ناراحتی نگاهی بهم انداخت.

 آرام؟ غذاتو یخورینم چرا_

 به سختی لبخندی بهش زدم.

 .خورمیم دارم_

 ارویر دستش رو روی دستم گذاشت.

 زم؟یزع شده یزیچ_

  .نه...نه_
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  .کنار دمیکش مه بعد و خوردم یقاشق چند زور به

 .سیپل اداره میبر ها بچه با دیبا غذا بعد زمیعز_

 برگشتم سمت ارویر.

 چرا؟_

 گنیم مرگش، با رنیدرگ هنوزم هفته هی بعد گه،ید دختره نیا خاطر به_

 .کرده شک سرهنگه یول بوده یخودکش

 یه صندلیش.شروین با اخم تکیه زد به پشت

  .نزنه حرف که بستن دهنشو نبوده، یخودکش که معلومه-

 .شدم بلند جام از و دمیکش موهام تو ور دستم یکالفگ با

 .بشم حاضر رمیم_

 . باشه_
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. نییپا برگشتم دوباره و کردم عوض ور امه لباس تند تند و باال رفتم ها پله از

  اماده کایرا و آرامش از ریغ به ها بچه دفعه نیا

 راتین سری برامون تکون داد. .بودن ستادهیا

  م؟یبر_

  .میبر_

 ....میافتاد راه سیپل اداره سمت به ها بچه از یخدافظ از بعد

 

 آرامش                                                          

 

 در غرق صورت اروم بود، دهیخواب رها که یاتاق رفتم ها بچه رفتن از بعد

  انیشا .حال تو برگشتم دوباره و دمیبوس ور خوابش
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. لبخندی به شکم تپلش زدم و بود ولوو شده کایرا بقلبا چشم های بسته تو 

 نشستم کنارشون.

  م؟یکن کاریچ رفت سر حوصلم_

 اشاره ای به تلویزیون کردم.

 .مینیبب لمیف هی بزن_

 .برده خوابش تخت، تو ارمذب انویشا ارذب_

 .برگشت دوباره هیثان چند از بعد و بود رها که یاتاق تو رفت کایرا

 م؟یبببن یچ...شیآخ_

 سریال ببینیم. بزن_

 .تمیپا اره آخ_

 . خیره به تلوزیون گفتم:بهم میزد ور امونه مشت مه بعد
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 سوال انقدر نهیبب نهیشیم یوقت یول ست،ین االیسر نیا نیا اهل اصال آرام_

  از نیبش خب گمیم بهش یه ،یشیم یروان که پرسهیم

 .نو از یروز و دهینم انجام باز یول کنمیم کارو نیهم هار اره گهیم ن،یبب اول

 رایکا با خنده سری به معنای تایید تکون داد.

 .هینجوریهم واقعا اره یوا یوا_ 

 حرف با که گذشت سکوت تو یا هیثان چند ون،یتلوز سمت میبرگشت ییدوتا

 .شد شکسته دوباره من

 کا؟یرا_

 ؟جانم_

 نشده؟ تنگ کارت واسه دلت_

 یفکر با دفعه نیا و انداخت بهم نگاه هی کرد، خارج ور شه اشد حبس نفس

 .ونیتلوز سمت برگشت ریدرگ
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 یول روشا یبرا ها، بچه یبرا دفترم، یبرا شده، تنگ دلم که معلومه_

  انیشا و نیرات یبرا یاتفاق که کنم فکر نیا به تونستمینم

 نبود به کردن فکر اما ستین مهم برام اصال فتهیب خودم واسه یاتفاق اگه فته،یب

 ، بعضی اوقات برای کنهیم وونمید انیشا و نیرات

 کار از میایب که خواستم خودم من...عزیزات مجبوری از خیلی چیزا بگذری

  یبرا اما بود مخالف اولش نمیرات یحت رون،یب

 وگرنه دور یزیبر هستو گذشته تو یهرچ دیبا اروم و دیجد یِزندگ هی شروع

  چون سیده افا یب ییبدو شرفتیپ یبرا هرچقدر

  ی.زنیم پا و دست گذشته باتالق تو یدار انگار

 .شهیم میحسود آرام و تو به اوقات یبعضمیدونی ...قایدق اره_

 با خنده برگشت سمتم.

 چرا؟_
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  .شجاع و یقو ن،یقو یلیخ دوتا شما_

 .گذاشت دستم یرو ور دستش یمهربون با

  .باش مطمئن نویا یتر یقو مام یدو هر از موقعش به تو آرامش،_

 یبد یصدا با در بگم یزیچ بخوام که نیا از قبلشدم اما  رهیخ بهش لبخند با

  .گرفت روه خون کل کیشل یصدا درجا و شد باز

 درجا کایرا ن،یزم رو مینشست و میگرفت ور سرمون غیج وحشت زده و با با

  و دراورد اسلحه توش از و کرد باز ور زیم یکشو

 .کرد کیشل به شروع

  .ها بچه اتاق به برسون خودتو...دمیم پوششت من_

 دستی به بازوم کشید. زده هل که دادم تکون دییتا یمعنا به ور سرم ترس با

 سه، یک، دو، سه. شماره با...نترس_
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اسک که صورتشون با م نفر دو اون به تند تند کایرا. میشد بلند جامون از و

  بهشون ریت باالخره تا کردیم کیشلپوشیده شده بود 

 یچ همه. شد خونه وارد میسو شخص لحظه نیاخر درست اما افتادن و خورد

  سمت اسلحه شدن گرفته بود، هیثان چند یتو کامال

 نیزم رو که یخون یکایراصدای شلیک و  تینها در و جلوم کایرا دنیپر من،

  نیا از قبل و دمز صدا ور اسمش غیج با .افتاد

 شبه درجا و دمیکش رو کایرا اسلحه کنه یا دوباره کیشل بخواد مرده که

  زانو کایرا کنار هیگر با .نیزم افتاد که کردم کیشل

 ور دستم درجا که دادم فشار شه انیس قفسه رو زخم یرو ور تنم ژاکت و زدم

 .دیچسب

 ها...تن...انویشا... و نیاتر...شه...با هش...ب حواست ان،.ی..شا...آرامش انیشا_

 .دیارذن

 با گریه سرم رو به دو طرف تکون دادم.
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 حواست قراره خودت ،یباش مواظبشون قراره خودت تو...نگو ینجوریا نه نه_

 .باشه بهشون

 دستش لرزون چونه با .بود شده گم من های هیگر یال به ال ها بچه هیگر یصدا

  از اشک قطره هی که دیکش صورتم یرو ور

  .ختیر نییپا چشمش

 تنها...کوچولوم خواهر...رمیم دارم که...روشاس خواست...به...مطمئنم_

 ...داره ازین...بهم..ن...اال،ده...بو

 .بمون باهامون خدا تورو کایرا_

 با بغض زمزمه کرد:

  نه؟...شتم...دا...شون...دوس...که بهشون...یگیم_

. خیره تو چشم های هم زد یکمرنگ لبخندکه  دادم تکون ور سرم هیگر با

 بودیم که اخرین قطره اشک از چشم هاش پایین ریخت 
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. تو بقلم فشوردمش و از ته دل زار زدم، رایکای پام رو افتاد جون یب سرش و

 من، رفیق تک تک روز های سخت من، این 

 کابوس وحشتناک تر از چیزیه که بتونم باورش کنم. 

و به سمت اتاق بچه  بستم ور بازش یاه مچش هیگر همون با ها بچه یاداوری با

   هیگر با مه انیشا و کردیم هیگر رها ها دوییدم،

 مه دست یکی اون با و کردم بقل رو رها دستم هی با .بود شده جمع خودش تو

  رو به خودم چسبوندم. انیشا

  شده؟ یچ خاله_

 به سختی با گریه گفتم:

  باشه؟ه، باش دیبمون جا نیهم....ستین یزیچ...زمیعز ستین یزیچ_

 لرزون یپا و دست باو  کنارش تخت رو گذاشتم رو رها که داد تکون ور سرش

  یخون یکایرا دنید با .رونیب اومدم اتاق از
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 خودم دور یجیگ با و بکنم دیبا کاریچ دونستمینم یحت شد، تر بلند میه اگر

  زنگ لحظه اون دیرس عقلم که یزیچ تنها دم،یچرخیم

 و ومدین بند میه اگر ام لحظه کی .نیشرو به مه اون از بعد و بود سیپل به زدن

  امه حرف از یزیچ مه نیشرو نمیکردم فکر

 دهیچسب ور سرم هیگر باو  بودم نشسته پله رو ها چارهیب مثل فهمیده باشه.

 .شد باز کامل باز مهین رد باالخره که بود

 ...آرامش_

 شد، خشک سرجاش و خورد کایار به چشمش که سمتم ادیب خواست دنمید با

  در و شدن خونه وارد شونیه ابق مه اون از بعد

 و کایرا سمت دییدو داد با هوی اما موند سرجاش شوک با ن،یرات تینها

  باهاش زدیم حرف هیگر و داد با نیرات .بقلش تو گرفتتش

 در و اه سیپل زود یلیخ .کنم هیگر و رمیبگ ور امه گوش تونستمیم فقط من و

  و  لرزون من .خونه به دنیرس امبوالنس تیهان
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 شدن وارد با و تخت رو خوابوندن رو بودم هوشیب مهین بایتقر که ور ونیگر

 ....نافتاد هم رو امه چشم پوستم تو سرم

 

 آرام                                                              

 

 بود یا قهقیدده  مارستان،یب یای هصندل رو میبود نشسته شل ییپا و دست با

 . اتاقش داخل بود برده ور نیرات دکتر که

 مادر بدون قراره انیشا که ماس ریتقص ریآرو...مرده کایرا که ماس ریتقص_

 ...بش بزرگ

 سالن تو که بود هام هیگر جاش به و شد قطع حرفم که بقلش تو دتمیکش

  پاک ور امه اشک درجا نیرات اومدن رونیب با. دیچیپیم
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 و بود قبل از بدتر یلیخ حالش م.شد شوکه دنشید از یول برگشتم و کردم

  یفور ریآرو که نیزم رو نشست در به هیتک همونجا

 .سمتش رفت

  گفت؟ بهت یچ دکترچی شده راتین؟ _

 اشک دوباره کم کم که روش به رو وارید به دوخت ور قرمزش یاه چشم

 ن.شد جمع ونتوش

  .بوده لهحام کایرا گفت...گفت_

 ترسونده که یکس مثل بدنم که شد وارد بهم یشوک چنان حرفش نیا با

 . راتین گذاشتم شکمم یرو ور دستم درجا و دیپر باشنش

  تو همون حال خیره به دیوار سفید رو به روش زد زیر گریه.

 کا؟یرا بدون کنم کاریچ ریآرو...بوده حامله دونمی یکی بوده، حامله عشقم_

 شه؟ینم تموم ددر نیا چرا
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 حس .دیکش بقلش تو ور حالش یب جسم و نیرات کنار نشست بغض با ریآرو

  که سخت انقدر سخته، برام دنیکش نفس کردمیم

 اطیح به ور خودم زونینام و جون یب یاه قدم با .نداختتمیم سرفه به داشت

  چمن رو افتادم زانو دو درجا و رسوندم مارستانیب

 زار بلند بلندخیره به زمین  و دادمیم فشار ممشک رو محکم ور دستم .اه

 ، برای رایکا...برای رایکا...زدمیم

 

********** 

 

 به بود شده رهیخ و بود گرفته بقلش تو ور خواب در غرق انیشا آرامش

  تو همه مه هنوز هفته کی از بعد ،روش به رو ونیتلوز

  یم.بود شوک
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  .تخت تو ببرمش بده آرامش_

 ...باشه بچه نیا به حواسم دیبا من نه،یبب کابوس ممکنه ،بمونه ارذب نه_

 مکثی کرد و با بغض ادامه داد:

 فدا خودشو من خاطر به کایرا ونم،یمد نیرات و بچه نیا به عمرم اخر تا من _

 .اون نه بخوره من به بود قرار ریت اون کرد،

 در بگم یزیچ که نیا از قبل. گرفتم دستم تو ور سردش یاه دست یناراحت با

  جام از ریارو دنید با. شد باز دیکل چرخش با خونه

 .کردم بقلش اروم و شدم بلند

 ین.اومد خوش_

 .زمیعز یمرس_

 .نیذاشتینم تنها نویرات کاش_

 شروین درحالی که پالتوش رو در میاورد نفسش رو فرستاد بیرون.
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 اد،یب ستین حاضر اصال که نجایا ما، شیپ ادیب اون ای میبمون که میگفت بهش_

  گهید مام باشه تنها فعال داد حیترج خودشم هخون

 .مینکرد تشیاذ

 .نیکرد یخوب کار_

 چقدر دونستمیم .باال رفت ها پله از و خسته و بی جونی بهم زد لبخندارویر 

 سه سال به تمام این ها  داره، ازین بهم و روشه فشار

 بی توجه بودم، ولی اینبار نه.

 که یدوران تو ر،یآرو نگران گهید طرف هی از و بودم هبچ نگران یطرف هی از 

  بود ومدهین شیپ وقت چیه بودم حامله روروینا آ

 کاریچ کجاست؟ دخترم...اروینآ...اروینآ...میباش داشته ای رابطه میبخوا

  ها پله از و رونیب فرستادم رو نفسم یکالفگ با کنه؟یم
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 چشم رو بود گذاشته ور چشم و تخت رو بود دهیکش دراز ریآرو .باال رفتم

  با که م شدمخ روش و سمتش رفتم آروم آروم اش،ه

 .دیپر ترس

 .وونهید میترسوند_

 .دمیخند زیر

 .دیببخش_

دستم روی تیشرتش نشست که  د،یبوس رو میشونیپ و زد یا خسته لبخند

 متعجب گفت:

 ؟یکنیم کاریچ آرام؟_

 گونه اش رو بوسیدم و لبخندی بهش زدم.

 .میدار ازین آرامش نیا به دومون هر_

 ..بوسه امون رو شروع کرد. اون نباریا و ردث کمکای  هیثان چند
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 رو نشستم و رونیب اومدم اتاق از تن به حوله گرفتم دوش هی که نیا از عدب

  هل با ریآرو هوی که کنم چک رو میگوش خواستم مبل،

 .کرد نگاه ور برش و دور و دیپر جاش از

 ...آرا...آرام_

 .تخت هیپشت به زد هیتک و دیکش راحت نفس هی دنمید با

 زم؟یعز شد یچ_

 ی.ستین دمید هوی دمیترس_

 .دمیبوس ور شیعضالن نهیس و بقلش تو دمیخز و سمتش رفتم لبخند با

 ی.باش رفته باز که لرزهیم بدنم و تن یشیم دور چشمم جلو از وقت هر_

 .دمیم قول رم،ینم گهید_

 .دیکش بو و دیبوس رو موهام یرو

 ی.کنیم ضعف االن نییپا میبر_
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 .باشه_

 من تا و گرفت دوش هی مه ریآرو کردم، تنم رو هام لباس و شدم بلند جام از

  سه عکس دنید با .رونیب اومد کنم خشک رو موهام

 چون شد متوجه مه ریآرو انگار د،یجوش هام چشم تو دوباره اشک نفرمون

 زمزمه  ضبغ با که کرد بقلم پشت از و سمتم اومد

 کردم:

  کنه؟یم کاریچ من یدور از داره االن ر؟یآرو تکجاس دخترمون_

 .فشوردتم بقلش تو محکم و خودش سمت برگردوندتم

 برنامه نیا که یا زاده حروم اون دمیم قول ،ینفس برام که قسم خودت به_

 .کنم دایپ رو ندهیچ هارو

  .کردم پاک رو مها اشک و دمیبوس رو گردنش

 .میکنیم داشیپ هگید باهم_
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 سر هم انیشا و آرامش و نیشرو. نییپا میرفت ییدوتا و دیبوس رو میشونیپ

  و میگفت ریبخ صبح بهم یهمگ. بودن صبحونه زیم

 : گفت گرفتیم لقمه که یحال در ریآرو. مینشست

  ن؟یدار نیرات از یخبر_

 . داد تکون دییتا یمعنا به رو سرش نیشرو

  .بود ختهیر بهم یهمونجور بود، نکرده یخاص رییتغ ،باهاش زدم حرف صبح_

 : گفت شیزبون نیریش همون و یناراحت با انیشا

  دنبالم؟ انینم بابام مامان عمو _

  .دمیبوس رو موهاش یرو

   ؟یکن یباز نیشرو عمو و رها با یباش نجایا یندار دوست مگه خاله، انیم_

  .شده کوچولو براشون دلم اخه_
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 نشه متوجه انیشا نکهیا یبرا. شد بلند زیم سر از و دیکتر ارامش بغض درجا

 .بقلم تو دمیکش رو سرش

   .انیم جونم، خاله انیم_

 فرستاد رو نفسش ریآرو. ارامش دنبال رفت و شد بلند جاش از هم نیشرو

  بعد. یشدستیپ تو انداخت رو دستش یتو لقمه و رونیب

 .رفتگ رو انیشا دست و شد بلند جاش از هیثان چند از

 م؟یکن یباز X-box باهم میبر عمو؟ _

 یب. حال یتو رفتن ییدوتا و داد تکون دییتا یمعنا به جانیه با رو سرش

  گذاشتن از بعد و کردم جمع رو صبحونه زیم حرف

 و سر یکل با انیشا و ریارو. حال یتو اومدم ییظرفشو نیماش یتو ها ظرف

  در و زدم یلبخند. کردنیم یباز جانیه و صدا
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 زیچ بودن مادر و پدر. یصندل یرو نشستم بهشون بودم شده رهیخ که یحال

 سه نیهم تا که یعصب و خشن ریآرو اون ه،یبیعج

 باهاش و نایارو شیپ شستیم بود ها خالفکار باند یتو شیپ مین و سال

  یکوچولو یکیپالست یها وانیل یتو کرد،یم یباز پرنسس

 یرو که یحال در هم ریارو و ختنیریم رو شونینامرئ یها ییچا رنگصورتی 

  یهمراه باهاش بود سر گل و تور سرش

 یباز یچ همه از فارغ طونیش بچه پسر دوتا مثل انیشا با هم االن. کردیم

  بفهمه اگر دونستمیم دم،یکش شکمم به یدست. کننیم

 اگر نبود، گفتنش وقت هنوز یول شناسهینم پا از سر میبش دار بچه دوباره قراره

  ریارو و بگردم نایارو دنبال تونمینم گهید مهبفه

 انیشا جانیه از یناش یها داد یصدا با .کنه فکر من به خوادیم همش هم

  بود معلوم. شد جمعشون مسحوا و ندیپر هام شونه
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 یا خنده تک اروم متعجب.بود من رهیخ حرف یب هم ریارو و شده برنده انیشا

 .کردم

 !شد؟ یچ_

 :کرد زمزمه اروم

 ؟کنم تمرکز تونمیم مگه بهم یبزن زل ینجوریا _

 موهام زدیم تند تند نمونیب جانیه از اه میقد نیع که یقلب با و زدم یلبخند

  چشم با آرامش موقع همون. فرستادم گوشم پشت رو

 رو اش گونه و کردم بقلش. ما سمت اومد نیشرو همراه به قرمز و کرده پف یها

 .دمیبوس

  .بگردم دورت ننک تیاذ خودتو انقدر _

 هاش دست جانیه با که یحال در نیشرو. رونیب فرستادم رو نفسش حرف یب

  در و ریارو و انیشا سمت اومد دیمالیم بهم رو
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 یرو ها اون نیب ور خودش دیکشیم ریارو از زور به رو بازی دسته کههینی 

  غر با یشاک ریارو که کردیم جا ام نفره دو مبل

 .شد بلند

 ی.وحش_

 .شد مواجه ریارو غره چشم با که زد یا پروزمندانه لبخند نیشرو

 .ها ان ییزورگو و بیعج و ترسناک موجودات اخر یها بچه گنیم _

 ...یداداش یخوب تو_

 با زمان هم. گذاشت زبونش یرو شتریب تمرکز یبرا رو هاش دندون هم بعد

  تکون تاسف نشونه به یسر دنیخند درحال ارامش

 .کرد نیشرو به یا اشاره سر با و زد ارامش به یچشمک ریارو. میداد

 ؟یکنیم یزندگ نیا با یچجور _

 .دیکش شیشونیپ به یدست خنده با ارامش
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 .خونه دلم که نگو_

 :گفت تند تند و گذاشت اشپزخونه اپن یرو رو ارنجش ها زنک خاله مثل ریارو

 .بگو خودم به...بگو بگو _ 

-X رو گذاشتم دراوردم امو حلقه که گرفت حرصم انقدر گهید شیپ ماه چند _

box بعد به اون از اس، حلقه قیال شتریب نیا گفتم  

 روش دوباره نجایا میاومد که حاال ،کردیم یباز کم دیکش خجالت خودش گهید

 .شده باز

 رو جلوش نیشرو یجانیه یها داد که بگه یزیچ خواست و خنده ریز زد ریارو

  میشد رهیخ شده گشاد یها چشم با یهمگ. گرفت

 .گرفت رو شیشونیپ بسته یها چشم با هم ارامش و بهش

 بیا، قبل رها باید اینو بزرگ میکردم._
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شروین کماکان در حال تکون خوردن از خوش حالی بود که چشمش به ارامش 

 شاکی خورد و درجا لبخندش رو خورد. تا ارامش 

با مسخره بازی  از اشپزخونه رفت، شروین هل زده دسته رو داد دست ارویر و

 رفت دنبال ارامش...

 

 

 آرامش                                                    

 

 پشت از نیشرو امیب خودم به تا هوی که شدم اتاق وارد کوبان پا نجوروهم

 .بقلش تو دتمیکش

 ؟یکن یزخم رو یک یایب یخوایم کوبان پا ینجوریا خانومم _

 :گفتم حرص با بشم خارج هاش دست زا کردمیم تالش که یحال در
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 .تو...تو _

 و کردم جمع رو ام شونه ناخداگاه که دیخند گرمش یها نفس اون با گردنم تو

 .دمیخند اروم

 .ادیم قلقلکم نیشرو نکن_

 د:ز حرف گردنم تو دوباره یسرتق با

 .دمینشن ؟یچ _

 .دمیخند خوردمیم وول که یحال در تر بلند

  .نکن...شهیم داریب رها نییشرو _

 :کرد زمزمه خمار

 نهیقرنط منو نشده بزرگ هنوز سوخته پدر که، تو یدراورد رو ما پدر بابا _

  ای شه،یم اش گشنه ای میکن یکار هی میایم تا ،کرده

 .کرده ییدستشو ای ره،یگیم اش هیگر
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 .شیعضالن شکم به زدم رو ارنجم خنده با

 ی.زنیم غر چقدر _

  .گهید گمیم راست _

 رو انگشتم سر لبخند با. کمد در به چسبوندتم و خودش سمت وندتمبرگرد

  تعداد خیلی کمی نشیب که اش قهیشق کنار یموها یرو

 مینیب به رو شینیبو اون هم متقابال  دمیکش کردیم ییخودنما دیسف های تار

 .دیکش

 آب دلمو هنوزم نگاهات نیا یول میسقف کی ریز شب هر و روز هر سالهسه  _

 .کنهیم

بوسه اش غافل  عقب دمیکش که رو سرم دم،یبوس رو شیشونیپ و دمیخند زیر

 م شدخ. تخت سمت دتمیکش اروم اروم وگیرم کرد 
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 نیشرو. بهم میشد رهیخ شوکه ییدوتا رها هیگر یصدا با کهروم تا ببوستم 

  تخت یرو من کنار رو خودش و دراورد هیگر یادا

 شدمیکش و رها سر باال رفتم ومدینم باال نفسم خنده از که یحال در. انداخت

 .بقلم تو

 آره؟ بابات؟ حال تو یزد ؟یمامان _ 

 مینه اس. کرد نوازش رو رها یکوچولو یپا و خنده ریز زد یپق لحنم از نیشرو

  شروع اشتها با که گذاشتم رها یها لب نیب رو

 نشست، هام لب یرو نیریش حس نیا از اروم اروم لبخند. کرد خوردن ریش به

  به بود زده هیتک که انداختم نیشرو به ینگاه مین

 .بود ما رهیخ لب به لبخند و تخت تاج

 .نمیبب روقشنگی  یتابلو نیهمچ روز هر تونمیم که خوشبختم چه _
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 مثال یشینما حالت به که فرستادم براش یبوس دیکوبیم تابانه یب که یقلب با

 .قلبش یرو زدش اروم و گرفتتش هوا یرو

 .نیشرو سمت برگشتم و تختش یرو گذاشتمش دیابخو که رها

 ن؟یشرو _ 

 ن؟یشرو جانِ _

 ؟بوم پشتِ امشب میبر _

 .دیکش صورتش به یدست خنده با

 .تو دست از خدا یا _

 بر بوم، پشت میبر کردمیم مجبورش ها شب شتریب بایتقر خودمون خونه

  عاشق کوهستان یرو یزندگ خاطر به که من خالف

 دید تا میبر کردم قانعش که یبار نیاول. دیترسیم نیشرو بودم، ارتفاع و یبلند

  یعصبان هم د،یپر رخش از رنگ لبه نشستم من
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. جلو ادیب کردینم جرعت خودش هم رمیبگ فاصله بگه من به خواستیم و بود

  گهید که بردمش ها شب انقدر رو چارهیب یول

 .رفت نیب از ترسش و کرد عادت

 م؟یریم _

 .میریم چشم _

 یباز انیشا و رها با م،یدید لمیف شب تا. دمیکوب بهم رو هام دست جانیه با

  از بعد تینها در و کردم دل و درد ارام با م،یکرد

 با نیشرو. بالشت و پتو و انداز ریز سراغ میرفت نیشرو با ها بچه خوابوندن

 :زد غر حرص

 ؟بوم پشت ور بالشت پتو و انداز ریز با رهیم کی و ستیب قرن تو یک اخه _

 .شدم کمر به دست یشاک
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 نجاهاشمیا فکر دیبا تهران وسط شیاریم یریگیم یکوهستان زنِ گهید _

 ی.بکن

 شونه رو سرش آرام رون،یب میاومد اتاق از. خنده ریز زدم که دراورد برام ییادا

  در غرق هم ریارو و بود برده خوابش ریآرو

 :کرد زمزمه نیشرو. بود داده هیتک ارام سر به رو سرش خواب

 .داره خواب قرص نقش نایا واسه لمیف _

 رو بالشت و پتو نیشرو. داشتم نگه دهنم یجلو رو دستم و خنده ریز زدم

  دست به انداز ریز سرش پشت مه من و گرفت دستش

 با میبرگردوند رو سرمون که نیهم یول نشه صدا و سر تا رفتمیم راه پا نوک رو

  چشم داشت آلود خواب که میشد مواجه ریارو

 که زد خشکمون رفتن راه هیزاو تو و شوکه افهیق با نجوریهم. دیمالیم رو هاش

  لکچند تا پ متعجب مه اون. ما به خورد چشمش
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 .زدپشت هم 

 ک؟ین کیپ دیریم یشب نصف _

 .خنده ریز زد یپق نیشرو

 .آره _

. خونهاشپز یتو رفت خسته و شل یها قدم با و داد تکون تاسف از یسر ریارو

  ذوق یرستانیدب یها بچه مثل نیشرو با دوباره

 نفس و کردم باز رو هام دست. بوم پشت هم بعد و باال میرفت ها پله از زده

 .دمیکش یقیعم

  .به به _

 امون شونه یرو رو نفره دو پتو هم نیشرو م،ینشست و میکرد پهن رو انداز ریز

  که یحال در. بقلش یتو دیکش رو من و گذاشت

 .آسمون به شدم رهیخ بودم کرده جمع شکمم یتو رو هام وزان
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 .شده تنگ خونمون واسه دلم _

 .رونیب فرستاد رو نفسش هم نیشرو

 خونه. اس خونه ییهرجا میباهم یوقت م،یهست ما که هییجا خونه...یول منم _

 .ریارو و ارام یحت رها، تو، من، یعنی

 سرم که یحال در و میزد بهم یلبخند. شدمیبوس کوتاهو  زدم بهش یلبخند

  به میشد رهیخ دوباره دادمیم هیتک اش شونه یرو رو

 ...ها ستاره

 

 

 ارام                                                                 
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سر صبحونه با خنده درحال صحبت کردن راجب پیکنیک نصف شبیِ چند روز 

  هپیش شروین و ارامش روی پشت بوم بودیم ک

 نیب رو نگاهمون اخم با یهمگ . لبخندم رو خوردم وشد بلند در زنگ یصدا

  به که بود ینفر نیاول آرامش .میچرخوند خودمون

 .اومد حرف

  اد؟یب یکس بود قرار_

 :داد جواب شدیم بلند جاش از که یحال در ریآرو

 .نه دونمیم من که ییجا تا_

 .نهیرات دیشا_

 از ینگران با که کرد کثم یا هیثان چند ردنشک باز با و در سمت رفت ریآرو

 .شدم بلند جام

 ر؟یآرو_



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
179 

 

 .دره جلو پاکت هی فقط ست،ین رونیب یکس_

 .میشد جمع زیم دور وار رهیدا یهمگ .بست رو در و برداشت رو پاکت شد خم

  ازش عکس هی که کرد باز رو پاکت اخم با ریآرو

 ،شد حبس مه انیس تو نفس بود عکس رو که یزیچ دنید با اما افتاد رونیب

  شده دهیکش قرمز بسته خط هی آروان دور عکس یتو

 یهمگ درجا و گفت لب ریز ییخدا ای شوک با نیشرو .ضربدر مه بعد و بود

  رو شالم و مانتو یفور مه من، در سمت میدییدو

 که لشیوسا سمت ومدیم داشت آرامش .دمیپوش رونیب یها لباس یرو

 .سمتش برگشت نیشرو

 .این ها، بچه شیپ ونبم_

 ...یول_

 .بمون آرامش بمون_
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 تو یوار وانهید سرعت با ریآرو .رونیب خونه از دییدو ما سر پشت مه بعد

  گرفته یدیشد تهوو حالت استرس از .روندیم ابونیخ

 بار نیچند و دیکش یبلند داد تیعصبان با میدیرس که کیتراف به .بودم

  صدا رو اسمش نگران که دیکوب فرمون یرو رو مشتش

 ...گذاشت رو نیماش پارک یجا نیاول یتو و دیکش ییال ها نیماش نیب از م.زد

 

 ریآرو                                                               

 

 به هم باز مارستانیت هب دنمونیرس با، میدییدویم ها نیماش یال به ال ییتاسه 

  تجمع دنید یول میداد ادامه سالن یتو دنمونییدو

 شوکه .شد سرعتمون شدن تر کم و کم و کم باعث ها اتاق از یکی یجلو یادیز

  در غرق آروان دنید با که کنار زدم رو تیجمع
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درحا  .سمتش دمییدو نیشرو همراهاسمش رو صدا زدم و  زده وحشت خون

  بعد بقلم، تو دمیکش هیگر با رو سرشبغضم ترکید و 

 یول بهم زد یجون یب لبخند چون شناخت رو من باالخره لسا چند نیا تموم از

  رو خون از یادیز حجم بگه یزیچ که نیا از قبل

 . با بغض صورت سردش رو نوازش کردم.آورد باال

 .مشب قربونت یشیم خوب ،یشیم خوب ،یداداش شهیم درست_

 .گرفت رو دستم مچ وحشت و نفس نفس با

 یبرا...ب...گشتهبر...ریآرو نمرده اون...زندست...ز_

 ...برگشت...برگش...اون...انتقام

 بشم؟ قربونت یک ؟یک_

 جون یب سرش و ومدین رونیب ییصدا گهید یول شد باز زدن حرف یبرا دهنش

  بهش بودم شده رهیخ فقط شوکه .افتاد پام یرو



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
182 

 

 یجلو از لمیف یه مثل االن تا یبچگ از خاطراتمون تک تک ومد،ینم باال نفسم و

 خنده هاش، محبت های بی  ،نشدیم در هام چشم

 و داد یصداحد و اندازه اش، تمام حمایت هاش، اون داداشمه، داداش منه...

  قدرت و دیچیپیم مغزم یتو فقط نیشرو یها هیگر

 .کشینزد بردم رو سرم بغض و شوک با .نداشتم یالعمل عکس یچه

 ...آروانم؟....؟یداداش_

 تن بی جونش رو تکون دادم. و زدم ادیفر رو اسمش هیگر بامکثی کردم و 

 نجایا کردم غلط کردم، غلط بشم، قربونت کن باز...تواچشم کن باز داداش_

  خودم، شیپ میریم تواچشم کن باز تو گذاشتم، تنهات

 تو بدون من آروان پاشو...جونم ارمیذنم تنهات ،یداداش ارمیذنم تنهات گهید

 توان ندارم. ...پاشو به خدا دیگهداداشم پاشو تونم،ینم
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 با نیشرو .زدم زار بلند بلند ها سال بعد و داشتم نگه محکم بقلم تو رو سرش

 .دیبوس رو دستش هیگر

 ،یدیکش یسخت یلیخ بشم، قربونت یشد تیاذ یلیخ برات، رهیبم نیشرو_

  کن یزندگ اونجا نشو، تیاذ گهید اونجا

 ....داداشم...داداشم

بی  ببرن رو اروان که نیا از قبل رفتن، و اومدن ها یلیخ رفت،و  اومد سیپل

 .گوشش سمت بردم رو سرم روح

 ی.داداش رمیگیم انتقامتو...آروان رمیگیم انتقامتو_

 گهید شد، تر دور و دور نیماش رها شد. مه اگون یرو اشکم قطره نیاخر و

  همون با شوکه فقط بود، نمونده هام چشم یتو یاشک

 تو نیشرو و ارام کنار در بود شده یکی خون با االن که یدیسف لباس و دست

  ،یخال ذهنم و بود سست بدنم .میرفتیم راه ابونیخ
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 ارام نیماش به دنمونیرس با .شدنیم رد کنارمون از وحشت و تعجب با مردم

  شد، نیماش سوار کرد پاک رو هاش اشک حرف یب

 ...رونیب یفضا به موندم رهیخ سکوت تو و جلو یصندل نشستم

 

                                                                

 ارام                                                            

 

 سمت دییدو و دیکش یغیج ما تیوضع دنید از ارامش خونه میدیرس یوقت

 .ریارو و نیشرو

  ن؟یخون چرا ن؟یشد یزخم شده؟ یچ_

 .بهش بود هزد زل بغض با حرف یب نیشرو

 . رمیمیم دارم نجایا من ی؟گینم یچیه چرا بشم؟ قربونت هیچ_
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 تو دیکش رو ارامش محکم درحالی که زانو میزد و دیترک نیشرو بغض درجا

  یچ که داد حیتوض براشو به سختی  بقلش

 بکنم صداش خواستم دم،یند رو ریارو یول چرخوندم خونه دور رو نگاهم .شده

  به نیماش یتو از که یروح یب چهره همون با که

 گهید و بود کرده عوض رو لباسش ن،ییپا اومد ها پله راه از بود گرفته خودش

  .نبود هاش دست و صورت یرو خون از یاثر

 یانیشا دنید با .کاناپه یرو انداخت رو خودش و شد رد کنارم از بهم توجه یب

  بود دهیترس ارامش و نیشرو یها هیگر از که

 .سمتش رفتم

  کنن؟یم هیگر چرا خاله_

 .دمیبوس رو شه اگون و اتاق تو بردمش
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 اشک هاشون چشم از دنیخند بس از دن،یخندیم زم،یعز که کننینم هیگر_

 هومم؟ ؟یکرد ییکارا چه امروز نمیبب .ادیم

 .دیپر نییپا و باال جانیه با

 رای رها کتاب خوندم.ب یکل_

  .من خوبِ پسر نیافر_

 .نییپا انداخت رو سرش غصه با

 .ومدنین بابام و مامان امروزم یول_

و  تخت رو نشوندم رو انیشا و رونیب فرستادم رو نفسم کایرا ادی به و غصه با

 .نشستم پاهام یرو جلوش مه خودم

 که خودش شیپ برهیم زود خدا وخوب یادما اوقات یبعض خوشگلم،_

 . دارن شدن فرشته اقتیل اونا چون ،تبدیلشون کنه به فرشته

 تبدیلش بکنه به یه فرشته. که خودش شیپ بردش خدا االن امانتمم
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 اد؟ینم گهید یعنی_

 و هست قلبمون یتو حسش شهیهم اما نمشیبینم ما یول ادیم اد،ین که نه_

  دستت بقل االن نیهم ممکنه مثال کنه،یم نگاهمون

 .باشه نشسته

 هک یزیچ محکم و بسته چشم و انداخت راستش تمس به یعشق پر نگاه

 .کرد بقل رو دیدینم

 ی. مامان دارم دوست یلیخ_

 و یمنطق پسرک ،دمیبوس رو موهاش و بقلم تو دمیکش ور سرش بغض با

 ی من.داشتن دوست

  شده؟ فرشته بابامم_

 .ومدهین کنار مامانت شدن فرشته با هنوز فقط اد،یم بابا زم،یعز نه_
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 ییها شعر شگوش یتو .دیچیپ دورم رو کوچولوش یها دست و نگفت یزیچ

  تا کردم زمزمه رو خوندمیم اروینآ یبرا شهیهم که

 رو خوابوندمش و کردم بلندش ماه دست یرو .شدن نیسنگ هاش نفس کم کم

  اتاق از دمیبوس رو شیشونیپ که نیا از بعد تخت،

 سکوت تو همشون و نبود نیشرو یها هیگر از یخبر گهید .رونیب اومدم

  مشغول یفکر با مه ریآرو ،ییرایپذ وتی بودن نشسته

 که گرفتم دستم یتو رو دستش و کنارش نشستم .روش به رو به بود زده زل

  رو خشکش و سرد نگاه و دیکش پس رو دستش

 :کرد زمزمه لب ریز رو به رو به شد رهیخ دوباره بهم، دوخت

 .زندس شرف یب اون نمرده، کثافت اون_

 ر؟یآرو یک_

 ...نمرده...نمرده...کوروش_
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 .مرد من چشم جلو ه؟یحرف چه نیا مزیعز_

 دوخت رو بود یقرمز یها رگه توش که نگاهش و سمتم برگشت خشم با نباریا

 .بهم

 ی.بود تو بود کنارش که ینفر نیاخر نمرده، که گمیم نیهم واسه قایدق_

 .دادم تکون دییتا یمعنا به رو سرم متعجب

 .خب_

 از ها؟ نباشه؟ خودت کار وممعل کجا از ارام، یبود مند عالقهکوروش  به تو_

  ؟مرده که یباش نگفته دروغ معلوم کجا

 .شدم بلند جام از تیعصبان با

  ؟یگیم یچ یفهمیم ر،یارو سرت به زده پاک گهید_

 رو شدم پرت که یجور دیکش رو بازوم محکم که برم ها پله سمت به خواستم

 .سمتمون دنییدو ارامش و نیشرودرجا  و نیزم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
190 

 

  تو؟ چته ریارو_

 دیتهد ها گرفته جنون مثلبی توجه به شروین  دادم،یم مالش رو بازوم بغض با

 .سمتم گرفت رو انگشتش وار

 دست ماجراها نیا یتو بفهمم هیکاف فقط ارام، شونمتیم اهیس خاک به_

  میساخت باهم که یزندگ و عشق یرو چشممو ،یداشت

  .کابوست شمیم و بندمیم

 :زدم داد هیگر با

 دادم، دست از خواهرمو وسط نیا من ؟یگیم یچ یفهمیم ضیمر شعوریب_

  چرت دن،یدزد دخترمو شد، کشته دوستم نیبهتر

  چرا؟ یگیم

 شرف یب اون پامت،یم دارم بدجور االن هست که ام گهید زیچ هر ای چرت_

  ،یبود تو بوده ششیپ که ینفر نیاخر و سه ازند
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 تک خره خر رو اشتهگذ پا و چرخهیم خودش واسه داره رونیب اون االن

 .تکمون

 :زد داد تیعصبان با ارامش

 ی.گیم یچ بفهم ر،یارو گهید بسه_

 از جام بلند شدم. هیگر با و گرفتم رو دستش سکوت یمعنا به

 دوران همون کاش .نهیهم بمونه نیا مثل یادم یپا که یکس حق حقمه،_

  االن که کردمینم عقد باهات کاش رفتم،یم بود یهرجور

  ...بشنوم تهمتارو نیا نمینش

 و تلخ ادامه دادم: قلبم یرو زدم

 زنت به که نیا نبود، نیا من حق ر،یارو شیشکست بدجور هزارم بار واسه_

  گهید یلیخ موندن پات همه نیا بعد یکن شک
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 اگه ،یداشت دست خواهرم یخودکش و مه اخانواد قتل یتو تو کثافت...نهیسنگ

  یخودکش من رخواه نیکشتینم موه اخانواد شماها

تو، تو بهم  ، اگه خودخواهانه مخفیش نمیکردیم االن دالرامم اینجا بود،کردینم

  موندم، پات بازم نایا تمام با من یولخیانت کردی 

 تمومه، یچ همه گهید بشه دایپ دخترم ریارو بهم؟ یگیم نارویا االن اونوقت

 .خوامتینم گهید م،یکنیم تمومش دادگاه میریم

 برداشت سمتم و داد زد:با اخم قدم 

 برنامه ها؟ ؟یخواینم یدیفهم هوی شد یچ ،یخواینمغلط کردی  ؟یخواینم_

  اکوروش ی ؟یک با یبر یبش جدا من از ده؟یجد

  ارش؟یک

 .دادم هلش غیج با

 .بکش خجالت شعوریب خفشو _
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 .زد ریارو به یمحکم چک و نمونیب دیپر یفور ارامش که سمتم اورد حجوم

 خوردش یدار ما جلو ینجوریا که ستشین تنها دختر نیا یبفهم تا زدم نویا_

  یتو ام لحظه کی ارمیذنم هاا ماجر نیا بعد ،یکنیم

  .رمیگیم ازت طالقشو خودم بمونه، خونه نیا

 :گفت نیشرو به خطاب بود دوخته ارامش به رو خشمش پر نگاه که یحال در

 .ارمیم سرش ییبال هی ندارم اعصاب االن من کن، جمع زنتو ایب نیشرو_

 .داد هل رو ریارو یسرتق با ارامش

 .توام با ها؟ مثال؟ یبکن یخوایم یغلط چه_

 صورتش به یدست یحرص با مه ریارو و زد صدا رو ارامش اسم خشم با نیشرو

  ییبال هی که هست وونهید انقدر دونستمیم .دیکش

 .عقب دمیکش رو ارامش و کردم پاک رو هام اشک نیهم واسه ارهیب ارامش سر

  .ارامش کن ول_
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 نیا از زره کی اگه نیشرو ن،یا شده کن ول یگفت بس از کن؟ ول یچ یعنی_

 .بودم شده جدا ازش بار ده االن تا کردیم رو کارا

 .ریارو سمت کرد رو دوباره

 باید یه اشغالی مثل خودت گیرت میومد. ست،ین دختر نیا اقتتیل تو یدونیم_

 :زد داد نیه همون در و ارامش سمت اشتبرد زیخ تیعصبان با باز

  دیوونه نکن منو ارامش._

 :زد داد و دیکش ور ریآرو یبازو تیعصبان با نیشرو

  .دهنتو ببند ریارو گهید بسه_

 :گفت داد با بهش رو و زد پس ور نیشرو دست خشم با مه ریارو

  ؟یبندینم زنتو دهن چرا_

 که مبل رو نشستم حال یب و گرفتم رو میشونیپ داد یب و داد همه نیا از کالفه

  .سمتم اومد ینگران با یفور آرامش
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  برات؟ ارمیب آبقند زم؟یعز شد یچ_

 .رو ها بحث نیا دیکن تمونش خدا تورو فقط نه_

 ی.بکش دراز کمی ببرمت پاشو باشه...باشه_

 لب ریز ییخدا ای ن.زد رو در زنگ موقع همون که شدم بلند کمکش با جام از

  اومد خودش به نفر نیاول نیشروکه  دمکر زمزمه

 راحت نفس هی خونه یفضا یتو نیرات یصدا دنیچیپ با .کرد باز رو در و

  زده ماتم و داغون یها افهیق دنید بااما اون   دمیکش

 .موند جاش سر شوکه ما

 شده؟ یچ_

 نشست یناراحت با نیرات که کرد فیتعر ماجرارو از یا خالصه بغض با نیشرو

 .مبل رو

 .شهینم باورم شه،ینم باورم ایخدا_
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 رو سکوتراتین  یصدا که میبود نشسته جاهامون سر سکوت تو همه

 .شکست

 .ببرم رو انیشا بودم اومده_

 .گذاشت نیرات ساعد یرو رو دستش یدلگرم با آرامش

 ؟یدار شویامادگ که یمطمئن_

 .اون به ممن و داره ازین من به بچه اون باشم، دور ازش خوامینم گهید اره_

 نیشرو به رو مشغول یفکر با نیرات که ارهیب رو انیشا بره خواست ارامش

 گفت:

  بود؟ اومدهپاکت  هی نیگفت_

 .آره_

 ؟بهش زد دست یک_

 ."من" کرد زمزمه لب ریز ریآرو
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 من انگشت اثر گهید گرفت انگشت اثر ازش بشه دیشا ن،یبد دستکش هی_

 .بهتره نخوره

 بعد مه نیرات ن،یرات به داد و اورد التکس دستکش هی اشپزخونه یتو از ارامش

  و برداشت رو پاکت ها دستکش دنیپوش از

 که کرد چپه رو پاکت و گذاشت زیم یرو رو عکس .کرد شیبررس به شروع

  نگاهش شوک با هم خودش افتاد، توش از یکاغذ

  .کرد بازش و برداشت رو کاغذ یفور و دوخت ما به رو

  ن؟یرات نوشته یچ_

 منظورش "یکرد فرار ازش که ییجا همون برگرد ،یخوایم دخترتو" نوشته _

  ه؟یچ

 .گذاشتم صورتم یرو رو دستم شوکه

 .ایخدا اونجا، بردتش کا،یآمر برده بچمو_
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 .نشو هل خب خب_

 .اونجا میبر دیبا م،یبر دیبا_

 .شدم بلند جام از هل با

 .باش اروم لحظه هی جان آرام_

 لیوسا تا رفتمیم اونور به نوریا از فقط دم،یفهمینم یچیه و بودم شوکه انگار

  با شد دهیکش که بازوم .کنم جمع رو ازین مورد یها

 تر محکم رو دستم که عقب دمیکش رو خودم کنان هیگر و شدم مواجه نیشرو

 .گرفت

 .گهید کشور هی برده بچمو برم، دیبا من کن، ولم خدا تورو نیشرو_

 .بخور ابقند هی نیبش ایب االن م،یریم همه باهم، میریم باشه باشه_

 .برام اورد ابقند یک یفور هم آرامش و مبل رو نشوندتم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
199 

 

 بچه نیا گست،ید کشور هی من بدون االن نبوده، دور من از حال به تا من بچه _

 .خوادیم مادرشو

 ریارو به ینگاه نیشرو .بقلش تو دیکش زدمیم زار که رو یمن غصه با ارامش

 .انداخت

  ت؟یبل دنبال رمب_

 .اره_

 درجا و اونجا تا میبود رفته یبار چند اقامتمون نرفتن نیب از خاطر به مدت نیا

  کار تند تند نیشرو و ریآرو .میبود برگشته هم

 رو دستش و ما سمت اومد نیرات که دادنیم انجام رو تیبل کردن دایپ یها

 .گذاشت من شونه یرو

 .دینگ اگر شمیم ناراحت ومدیم بر من از یکمک هر_

 .گذاشتم دستش یرو رو دستم و زدم یجون یب لبخند
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 .زمیعز ممنون یلیخ _

 ...یول امیب باهاتون خواستیم دلم_

 .جان نیرات دونمیم_

 چشم و بود ستادهیا نیرات کنار یحال خوش با انیشا م،یکرد بقل روه گید هم

  شه اگون و بقلم تو دمشیکش محکم ن.دیدرخشیم هاش

 .دمیبوس رو

 باشه؟ ها، یباش خودت مواظب_

 .چشم_

 آرامش یپا یرو رو سرم رفتنشون از بعد و دمیبوس رو شیشونیپ دوباره

  .گذاشتم

 .نباش نگران زم،یعز میکنیم دایپ رو نایآرو_

 .دوارمیام_
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 .گوشم سمت اورد رو سرش

 ی.دار شکمت تو ام گهید بچه هی تو ،یباش خودت مواظب شتریب دیبا آرام_

  .دمیکش شکمم یرو رو ستمد بغض با

 ...باشه.باشه _

 .سمتمون اومد و کرد قطع رو تلفنش ریآرو

 .میگرفت تیبل امشب یبرا د،یکن جمع التونویوسا دیپاش_

 کمد یتو از کوله هی اتاق، یتو باال طبقه رفتم و شدم بلند جام از یفور

  گذاشتم رو ازین مورد لیوسا یسر کی فقط و برداشتم

 عوض به کردم شروع و برگردوندم ازش رو روم شد اتاق وارد که ریآرو .توش

  از مه اکول با همراه اون از بعد هام، لباس کردن

 کنه؟یم کاریچ کجاست؟ دخترم ایخدا یی.رایپذ تو نشستم و رونیب اومدم اتاق

 باشه؟ سردش نکنه خورده؟ غذا
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 در اروم دیبوس رو هام مو یرو آرامش برگشتم، مه اشون یرو یدست نشستن با 

 :گفت گوشم

  ؟یخورد یزیچ_

 .کنارم نشوندمش و دمیکش رو دستش بغض با

 .کنم فکر تونمینم نایآرو جز یچیه به االن _

 آرامش حداقل که شکرت ایخدا .دیبوس  رو موهام یرو و بقلش تو دتمیکش

 کردم؟یم کاریچ من نبود اگه شمه،یپ

 ی.هست که خوبه یلیخ_

 ی.هست توام که خوبه یلیخ _

 زمزمه کردم: بغض با و دمیبوس رو دستش

 ایآدم واسه شدن دلتنگ از ام خسته من کن، مواظبت خودت از خدا تورو_

 .نایآرو کا،یرا دالرام، دورم،
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 .دیبوس کرده بغض رو میشونیپ

 .دمیم قول م،یشینم جدا هم از وقت چیه ما_

 .میریبگ گهید هم از نگاه شد باعث نیشرو یصدا که زدم یاروم لبخند

 م؟یبر دیحاضر_

 و لیوسا یرو و نایآرو اتاق سمت رفتم. میشد بلند و میداد تکون یسر اروم

 .دمیکش دست هاش عروسک

  .خونه یگردیم بر زود یلیخ یلیخ زم،یعز دنبالت ادیم داره مامان_

 یا خونه چرخوندم، خونه دور رو نگاهم بار نیاخر یبرا و رونیب اومدم اتاق از

  مونیشاد و غم کیشر لساسه  نیا یتو که

 .نمیبیم رو نجایا که باشه یبار نیاخر نیا دیشا کنه،ینم خبر که یزندگ .بوده

  خونه از هیبق با همراه و پشتم انداختم رو مه اکول

 .گذاشت نیشرو شونه یرو رو دستش آرامش که میشد نیماش سوار و خارج
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 ن؟یکرد رزرو هتل جان نیشرو_

 .زمیعز اره_

 رو انگشتم سر و گرفتم ازش رو رها لبخند با .جاش سر برگشت دوباره آرامش

 .دمیکش نرمش پوست یرو

 .ها شهیم بزرگ داره_

 .داره فرق روزید با چهرش روز هر آره _

  .سمتم دیکش رو خودش طنتیش با

 ه؟یچ بچه تیجنس تو نظر به _

 .دوختم رونیب به رو نگاهم و دمیخند اروم

 .دونمیچم_

  اشه؟ب یچ یدار دوست خب_

 .سمتش برگشتم غم با
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 ؟داشتم نگه رو بچه نیا که کردم یدرست کار نظرت به_

  .که گردونهینم بر رو هیهد ادم خداست، هیهد وونه،ید معلومه_

 میخوام از ارویر طالق بگیرم. من یول_

 .شد رهیخ بهم یشاک

 در هم یبرا جونتون بازم دیاریب هم سر میی ابال هر دوتا شما...؟یخواب تو_

  .ادیم

 هی ر،یآرو طرف هی نا،یآرو طرف هی ختلفه،ت مموضوعا از پر مغزم دونم،ینم_

 .دهیم انجام داره یک رو کارا نیا که نیا طرف

 :گفت رفتیم ور هاش انگشت با که یحال در و نییپا انداخت رو سرش ارامش

 ...یول کنما دییتا رویآرو یحرفا خوامینم من...من نیبب_

 .بهم دوخت رو نگاهش دوباره و باال اورد رو سرش

  نمرده؟ اون گفت آروان چرا باشه؟ تونهیمکوروش  از ریغ به یک کار اخه یول _
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 ی.بود اونجا خودتم تو مرد، من چشم یجلوکوروش  آرامش_

 به یک  بود، اون داشت خبر نایمامان قتل یماجرا از که یکس تنها یول دونمیم_

 رو  و اون عکسا اسلحه تونهیم اون از ریغ

 بفرسته؟ برای دالرام

 .دادم هیتک دستم به رو سرم

 .دونمینم یچیه گهید واقعا دونم،ینم_

 .باال اوردم رو سرم ریآرو یصدا با 

  .میدیرس _

 نگیپارک یتو ارهذب رو نیماش که رفت هم نیشرو و میشد ادهیپ ییتاسه 

  م،یبود نشسته انتظار یصندل رو یهمگ. ادیب و فرودگاه

 رو پاسپورتم میرفتیم که ینیه در .پرواز اعالم با شد زمان هم نیشرو اومدن

  سوار یشگیهم یها کار انجام از بعد و دراوردم
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 یتو مختلف یها عطر انقدر .میشد رفتیم مایهواپ تا که یمخصوص اتوبوس

  هم اصال و بودم گرفته تهوو حالت که بود اتوبوس

 نا باشه، تونهیم یچجور وساتوب نیا یتو اوردن باال کنم تصور خواستمینم

  با باالخره تا داشتم نگه مینیب یجلو رو دستم محسوس

 بعد .باال میرفت مایهواپ یها پله ازچهار تایی  و رونیب اومدم اتوبوس ستادنیا

  یصندل یرو مینشست VIP قسمت تو رفتنمون از

 ملتح .رونیب به دوختم رو نگاهم و کنار زدم روه پنجر پرده یفور که هامون

  رو توریمان. ستین یزیچ کم پرواز ساعتهفده 

 در کنه، سرگرمم تا گذاشتم خودم واسه یلمیف هی ینجوریهم کردم روشن

  و شد شدن بلند اماده پرواز که بودم دنید لمیف نیه

 چشم یخستگ از که بود لمیف یاخرا گهید .باال رفت هم یراحت به خوشبختانه

 ...برد خوابم و افتاد هم یرو هام
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 از واقعا داشت حالم گهید کردم، جمع رو هام لیوسا مایهواپ اومدن فرود با

  یتو از رو مه اکول .خوردیم بهم بودن نجایا یتو

 یهوا .افتادم راه به مایهواپ از شدن خارج یبرا هیبق سر پشت و برداشتم باکس

  نفس خورد صورتم به که شیم و گرگ و خنک

ی، باز هم تک تک خاطره ها لعنت کشور نیا به برگشتم بازم دم،یکش یقیعم

 زنده شدن...

 دوست که ینیماش سوار و نگیپارک یتو میرفت مربوطه یها کار انجام از بعد 

  یخستگ بدون راه تو .میشد بود اورده نایریآرو

 که نیا دیام به ک،یکوچ یها بچه ها، کالسکه چرخوندم،یم مردم نیب رو نگاهم

  باشه، من یکوچولو دختر شونیکی دیشا

  اخه؟ یکشور نیا یکجا دخترم...دخترم

ی صندل یرو کردم جمع بقل از رو پاهام و دمیچیپ مخود دور شتریب رو ژاکتم

 .گذاشت پام یرو رو دستش آرامش که
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  سردته؟ جان آرام_

 یچجور یندون بهمن، وسط یباش افتاده ریگ انگار سرده، یلیخ اره...سردمه؟

  بودم شده رهیخ رونیب به که یحال در. باال یایب

 .نشستم صاف و نییپا گذاشتم رو پاهام ستادیا که نیماش. نه گفتم لب ریز

 .دیشب ادهیپ هتل، میدیرس_

 که یمرد به داد رو چییسو هم نیشرو و برداشت رو شه اکول هرکس سکوت تو

  با .کنه پارک رو نیماش تا بود ستادهیا اونجا

 .جلو رفتشروین  هتل به شدنمون وارد

 ...اسم به میبود کرده رزرو اتاق دوتا سالم_

 .حرفش وسط دیپرارویر 

 .خوامیم جدا اتاق من_
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 سمت کرد روم. شروین با مکث زد یپوزخند و شسمتم مبرگردوند رو منگاه

 .هتل مسئول

 د؟یدار یخال نفره کی اتاق دوتا _

 ی زمزمه کرد."بله داریم "و  رفت ور وترشیکامپ با کمی مرده

 .میخوایم نفره تک اتاق دوتا جاش به دیکن کنسل روه نفر دو اتاق هی لطفا پس_

 گرفت، آرامش و نیشرو سمت کارت هی مرده دادن، انجام تند تند رو ها کار

  از تر عیسر .داد ریآرو و من به مه کارت کی ینفر

 .کرد صدام نیشرو که داخل برم خواستم و رفتم اتاقم سمت به هیبق

 جانم؟_

 .بهمون بزن زنگ بود یکلمش ای یکار_

، درجا لباس هام رو دراوردم و رفتم تو حموم، وکردم و رفتم ت یبا لبخند تشکر

 خودم  یتو نیدوش و پاهام رو مثل جن رینشستم ز
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پوستم سر  یاب که چطور از رو یجمع کردم، زل زده بودم به قطره ها

 دوش موندم  ریساعت زیک  .نییپا ومدنیو م خوردنیم

و  دمیچیحوله رو دور خودم پ ی.گهمه درد و خست نیشسته بشه او گذاشتم 

  یبرا نمیبا حوله بش یلیدوست نداشتم خ رون،یاومدم ب

 یب .دمیتند تند تنم رو خشک کردم و تاپ و شلوارک ساتنم رو پوش نیهم

 خواب به  دیرو روشن کردم تا شا ونیحوصله تلوز

 م خستگی شدن...و خیلی طول نکشید که پلک هام تسلی ادیچشمم ب

و خواب الود صفحه ام رو  کردم حس رو میگوش امیپ یصدا یداریب و خواب نیب

 ی که ناشناس شماره دنید از هام اخمباز کردم. 

 فرستاده که ییویدیو و زدم امیپ یرو ثمک با .رفت هم تو بهم پیام داده بود

  مه انیس یتو نفس دنشید از اما کردم باز رو بود

 زدم مه من هاش هیگر دنید از .مامانه یکوچولو دختر ه،دخترم شد، حبس

  اون با که یبار کی هر جام، تو نشستم و هیگر ریز
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 دمییدو و کردم قطع رو لمیف درجا .گرفتیم شیات جونم مامان گفتیم هیگر

  سمت برم خواستم و کردم بازش که نیهم اما در سمت

 همون با و برداشتمش ثمک یب .شدم در یجلو پاکت متوجه نایارامش اتاق

  زیم پشت که یمردی. الب تو دمییدو هیگر و ها لباس

 .شد شوکه دنمید از بود ستادهیا

 یک دیکن چک ناتونیدورب با شهیم کردم، دایپ اتاقم در یجلو نامه هی من _

 بوده؟اورده 

 .افتادن کار از و خوردن یمشکل هی نایدورب صبح از یول خانوم متاسفم_

 دوباره .دیکرد رو جا همه فکر که بهتون لعنت بهش، شدم رهیخ بغض و شوک با

  سمت دمییدو کردمیم باز رو نامه که یحال در

 دیتهد متن متوجه نایآرامش اتاق در زدن به رفت دستم که نیهم .اتاقم طبقه

  در از و اومدم عقب عقب شوک با .شدم نامه یتو زیام
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 به یایب ییتنها و یند نشون یکس به رو نامه نیا نفعته هب" گرفتم فاصله

  گول فکر م،یهست جا همه ما نجاست،یا که یآدرس

 زل نفس نفس با "دخترته گرفتن یبرا شانست نیاخر نیا چون نباش زدنمون

  تند تند ،اتاقم تو دمییدو و نکردم درنگ نامه، به زدم

 ومدمیم اتاق از که یدرحال و دمیپوش یکتون و دمیپوش تاپ و شلوار هی فقط

  نیاول یبرا. درجا کردم تنم رو شرتمییسو رونیب

 .نشستم و دادم تکون دست یتاکس

 .آدرس نیا به دیببر منو_

 پوست رحمانه یب هام دندون استرس از .داد تکون یسر و کرد ثمک کمی

  میگوش خوردن زنگ با .کندنیم شهیر از رو انگشتم

 نگفتن و فتنگ یراه دو نیب اومد، روش ارامش اسم که داشتم برش یفور

  سکیر که نیا از دمیترسیم اما بودم کرده ریگ یبدجور
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یک  .کردم لنتیسا رو میگوش و دادم فشار هم یرو رو فکم ، در نهایتکنم

  بسته سر نگیپارک هی به میدیرس تا میبود راه تو یساعت

 ی.میقد یلیخ

 خانوم؟ نجاستیا ادرستون دیمطمئن_

 :تمگف کردمیم حساب که یحال در عجله با

 .بله بله_

 نگیپارک سکوت یتو هام قدم یصدا نگ،یپارک تو رفتم و شدم ادهیپ یفور

  ییصدا که بودم برنداشته ور میبعد قدم هنوز د،یچیپیم

 صحبت به کرد شروع بلندگو یتو شده عوض دستگاه لهیوس به بود معلوم که

 .کردن

 یدیسر تنها و اومده ته اکل تو عقل کمی نمیبیم خوب، دختر خب خب_

 .نجایا
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 :زدم داد دمشیدینمه ک یشخص به رو حرص با

   کجاست؟ دخترم_

 .دیلرز تنم دیچیپ نگیپارک یفضا یتو که شه اخند یصدا موج

 زم،یعز نکن اشتباه م؟یگردوند برش قراره یراحت نیهم به یکرد فکر واقعا_

  رو هیبق تو لهسیو به کوچولو کی که یاومد نجایا

 .میبترسون

 و بود بسته خی تنم بود، دهیبرو ر امونم تهوو حالت و دیچیپیم دلم ترس از

  قدم یصدا با .دیچیپیم گوشم یتو تندم یها نفس یصدا

 .کردم حس رو کمرم یرو یجار عرق قطره کامال اومد سرم پشت از که ییها

  صورتم تو خورد یمحکم چک برگشتم که نیهم

 اما نهیسنگ یلیخ که هریآرو دست کردمیم فکر شهیهم ن،یزم رو شدم پرت و

  یجون یب آخ .بود شده ساخته بتن از انگار ادم نیا



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
216 

 

 با، دمیشنینم گوشم یتو سوت جز ییصدا چیه و شد خارج هام لب نیب از

  پاش نیبی محکم لگد شد کمینزد دمید یوقت حال همون

 از که رونیب برم تا دمویید خوران تلو تلو ثمک بدون .شد خم داد با که زدم

  صورتم محکم امیب خودم به تا و دیکش رو هاممو پشت

 زیر یها ناله با که ناله بلندی از ته دل کردم و افتادم زمین. ستون تو دیکوب رو

  حس یب درد از صورتم تمام و دمیچیپیم خودم به

 پام به که لگدش نیاول .مینیب تو دیچیپیم که بود خون یبو فقط بود، شده

  ضربه شکمم به نتونه تا مکرد جمع رو خودم غیج با خورد

 یب...هیبیعج زیچ بودن مادر کردم،یم فکر مه ابچ به مه باز دردم تموم با . بزنه

  هیگر و زدمیم غیج فقط من و زدیم لگد رحمانه

 حال یب .عقب دیکش کرده داغونم یکاف اندازه به کرد حس یوقت .کردمیم

  تکون نداشتم جون و دستم بقل وارید به بودم شده رهیخ
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 جون یب رو دستم .شکستیم رو سکوت که بود هقم هق یصدا تنها بخورم،

  غهیت یرو از اشکم اخر قطره که دمیکش شکمم یرو

 و شد اهیس آروم آروم روم به رو دیسف وارید ن،ییپا اومد و خورد سر مینیب

 ...دمینفهم یزیچ گهید

 

   

 آرامش                                                                    

 

 خواب در غرق صورت دنید با کردم، باز رو هام چشم و زدم یلتغ جام تو

  قربون یکل و ختیر دلم اول یاه روز نیع نیشرو

 .بودم نشده متوجه که برگشت از پیش ارویر رید انقدر شبید .رفتم شه اصدق

  از بعد که دمیکش صورتش یرو لبخند با رو دستم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
218 

 

  .کرد رو و ریز رو دلم شه اگون چال و زد یدلبخن هیثان چند

 بشم؟ قربونت_

 .اورد هام لب یرو رو خنده خواب از شه اشد رگه دو یصدا

 .نکنه خدا_

 طنتیش با که کرد باز رو هاش چشم زد، مهیخ روم و سمتم دیکش رو خودش

 .گرفتم گاز رو لبم

 صبح سر ای حموم بعد زنتو شهیهم یریبگ زن یخوایم گفتن میقد از به، به_

  نشسته االن نیهم انگار خدا، تورو کن نگاش ن،یبب

 .خوشگله انقدر که زده یشیارا کرم یکل

 .جلو اورد رو صورتش طنتیش با که گفتم یا وونهید لب ریز و دمیخند بلند

 .داره گناه تنهاست رهام نه؟ ان،یب وجود به شب دینبا شهیهم که ها بچه_

 .شه اشون به زدم خنده با
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 .ادب یبه ئپرو_

 انداخت رو سرش یخستگ با و شد بلند در یصدا که تمببوس خواست خنده با

 .نییپا

 .شد شروع دوباره یزندگ وَ_

 :گفتم دادمیم هلش اروم که یحال در یدم وخند 

  .کن باز درو پاشو_

 از مه نم  در، سمت رفت غر با یدینخر نبات اب براشون که ییها بچه مثل

  باالاومدم  از دستشویی رفتنبعد  و شدم بلند جام

 .دمیبوس رو نرمش لپ و بقلم تو گرفتمش .زدیم غر جاش تو که رها سر

  اخه؟ یزنیم غر چرا نازم، دختر ریبخ صبح ،یمامان ریبخ صبح_

 ال مین رد و شیجد چهره دنید با اما سمتش برگشتم کرد صدام که نیشرو

  زمزمه اروم تونستم فقط و رفت لبم یرو از لبخند
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  ."شده؟ یچ"کنم

  .کن عوض لباساتو _

 .جاش تو گذاشتم رو رها ترس با

 شده؟ یچ نیشرو_

 ؟یشد یاسترس انقدر چرا تو بشم، قربونت باش آروم_

 موقع هر دارم، وحشت تو حالت نیا از من شده، یچ بگو خدا تورو نیشرو_

  نکنه...یشیم ینجوریا یکن میقا ویزیچ یخوایم

 شده؟ یزیچ ارام

 .بهم دوخت رو نگاهش یحتنارا با

 .میدونینم_

 دست به بازوم که رونیب برم در از تا برگشتم و کردم زمزمه لب ریز ییخدا ای

 .شد دهیکش نیشرو
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 کجا؟_

 .ارام اتاق رمیم_

 .انداخت بهم نییپا تا باال از ینگاه حرص با

 ؟راهرو وسط یبر یخوایم خواب لباس وجب هی نیا با _

 رو اومد دستم که ییها لباس نیاول و دمیکش دستش از رو بازوم یکالفگ با

  .دمیپوش

 .ستین اتاقش تو_

  شده؟ دعواش ریارو با کجاست؟ ست؟ین یچ یعنی_

 رفته هتل از عجله با بعدم اومد براش نامه هی صبح گهیم هتل مسئول بابا، نه_

 .رونیب

 .تخت رو نشستم بغض با

  نداده؟ خبر ما به چرا_
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 .تو ایب ریآرو...دونمینم_

 روح یب گفت، یسالم لب ریز و شد اتاق وارد داغون و نگران یا چهره با ریآرو

  گرفتم رو رها بهشون پشت و داد تکون یسر

 گرفت که رو مه انیس .بدم ریش بهش بتونم کردنش هیگر نیه در تا بقلم تو

 .ختمیریم اشک تابانهیب من اون یجا به و شد اروم

 نیا به دینبا یکنیم هیگر یدار ینشست یوقت گفتم بار صد نکن، خانومم نکن_

  .االن سمه ریش اون ،یبد ریش بچه

 .سمتش برگشتم هیگر و تیعصبان با

  کنم؟ کاریچ یگیم_

 از عجله با ریارو که بگه یزیچ خواست و دیکش شیشونیپ به یدست یکالفگ با

 .شد بلند جاش

 .گرفتم ردشو شیگوش قیطر از_
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 با که "میبر": گفت کردیم عوض رو هاش باسل تند تند که یحال در نیشرو

 .شدم بلند جام از هل

 .امیم منم_

 .زمیعز نجایهم بمون _

 ...نیشرو_

 اومد شدم، ساکت گهید که زد صدا رو اسمم وار دییتاک و سمتم برگشت یشاک

 .دیبوس رو میشونیپ عجله با و سمتم

 .باش خودت مواظب_

 .بزن زنگ بهم یکرد داشیپ من مرگ نیشرو_

 .باشه باشه_

 هی ایخدا د،یجوشیم سرکه و ریس مثل دلم تخت، رو نشستم نگران رفتنشون با

  گهید بار توان گهید ،یگرفت ازم رو خواهرم هی بار
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 برگشتم هزارم بار یبرا گذشت،یم سال کی مثل برام قهیدق کی هر...ندارم رو

 . رفتن که شده یمین و ساعتیک  ساعت، سمت

 خودش موقع همون که رمیبگ رو نیشرو شماره واستمخ و برداشتم رو میگوش

 .زدم رو سبز دکمه درجا و زد زنگ

  ن؟یشرو شد یچ_

  باشه؟ نکن هل _

 شده؟ یچ خدا ای_

 .نکن هل گفتم خوبه _

 .زدم غیج رو اسمش بغض و حرص با

 .فرستادم شنشویلوک که یمارستانیب ایب _

 رو رها یسرعت چه با ونمدینم .رفت پاهام از جون مارستانیب اسم دنیشن با

  خواستم که یزمان درست یول گرفتم یتاکس و برداشتم
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 تخت کی کنار که شدم ریآرو و نیشرو متوجه مارستانیب یورود در سمت برم

  رسوندم رو خودم دو با ن. درجاشدیم وارد

 .بهشون

 ...چ نیشرو_

 انگار رفت، بدنم از جون کردم حس و موند نصفه حرفم آرام تیوضع دنید با

  من از رو بچه اول هل با چون شد متوجه نیشرو

 و بغض با. داشت نگه بازوم ریز از رو من دستش یکی اون با هم بعد و گرفت

 :زدم لب شوک

 بود؟ کجا...ینجوریا...چرا...چ_

 ی.صندل رو نشوندتم یناراحت با نیشرو

 .نترس شهیم خوب حالش دردونم، شهیم خوب حالش_
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 داشت که دکتر سمت دمییدو و شدم بلند جام از زده هل بچه یاداوری با هوی

  ریارو از تند تند و شدیم اتاق هی وارد ارام تخت همراه

 :گفتم دکتر به خطاب و کنار زدم رو ریارو .دیپرسیم سوال

 .اس حامله خواهرم...من خواهر د،یکن یکار هی خدا تورو دکتر یاقا _

 :زد لب شوکه دکتر

 اس؟ حامله _

 .انداختم بود مونده سرجاش شوکه که ریارو به ینگاه چشم وشهگ از معذب

 .بله...ب_

 .میکن چک رو بچه تیوضع اول دیبا د؟ینگفت زودتر چرا_

 دهیکش ریآرو دست به بازوم که برگردم خواستم شدن، اتاق هی وارد سرعت با

  نیشرو بگه بخواد یزیچ که نیا از قبل و شد

 .عقب دشیکش
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 ...ریآرو_

 .گرفت باال میتسل یمعنا به رو دستش یخراب الح با ریآرو

 یچ زد االن که یحرف بده حیتوض نهیبش قهیدق هی فقط ندارم، شیکار خدا به_

  .بود

 .جلوم نشست پاش رو که یصندل رو نشستم بغض با

 و داد تسترایکا  شدن کشته از قبل کنم فکر اما بود یک ستین ادمی قیدق_

 .بارداره دیفهم

 به هم بعد و دیکش شده اش دهیژول یها مو نیب رو دستش بغض با ریآرو

 .صورتش

 تش...خواسینم...نگفت؟ من به چرا_

 نیا یتو طرف کی از هم فقط ست،ین یکنیم فکر که ینجوریا خدا به نه نه_

  نگفت بهت ام گهید طرف از بود، دهیترس طیشرا
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 ی.کن تمرکز ها ماجرا نیا یرو یبتون و نشه رشیدرگ ذهنت که

 یرو رو دستش ن،یزم رو نشست بد حال همون با و کرد مکث هیثان چند هی

  قرار دستش رهیدا یتو رو سرش و گذاشت زانوهاش

 رو ریارو سر پشت نیشرو .گرفت قلبم هیگر اثر در هاش شونه لرزش از داد،

  شه اشون یرو رو دستش و نشست پاهاش

ه شون رو گذاشتم ور ریارو سر و دستش بقل نشستم ناراحت با هم من گذاشت،

  هی جاش و بود رفته مغرور ریآرو اون انگار .ما

 :نالید هیگر با .بود اومده تاب یب و ونیگر یرستانیدب پسر

 خدا به یول کردم بلند روش دست تیعصبان تو یحت کردم، تشیاذ همش _

  کردم غلط .سه ابست جونش به جونم خدا به عاشقشم،

 بشه، خوب حالش اد،یب فقط کردم، تشیذا انقدر کردم غلط زدم، تهمت بهش

  زهیبر یناراحت از اشک قطره هی یحت ارمیذنم گهید
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 .رمیمیم من بشه شیزیچ اگه خدا به...

 .دیبوس رو موهاش یرو یناراحت از یناش اخم با نیشرو

 .دمیم قول بهت شه،ینم شیچیه _

 نیروش کمک با .داد ادامه شیه اگر به و گذاشت دستش یرو رو سرش دوباره

 .کردم یمخف بقلش تو رو سرم و شدم بلند جام از

  .زمیعز شهیم درست یچ همه _

 :گفتم بشه متوجه بخواد ریآرو که نیا بدون آروم هیگر با

 ...ب خون پر صورتش بود، بد یلیخ حالش _

 .فشوردم مشتم تو رو شه اردونم بلوز هیگر با و بدم ادامه رو حرفم نتونستم

  تا مینشست انتظار یها یصندل یرو یساعتیک 

 .سمتش میرفتسه تایی  دکتر اومدن با و شد باز در باالخره

  خوبه؟ حالشون دکتر؟ شد یچ_
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 .کرد مکث ریارو یرو و چرخوند ما نیب رو نگاهش لبخند با دکتر

 د؟یهمسرشون شما _

 .بله_

 تن تمام .قهرمانه هی مادرش که دیبگ بهش اومد ایدن به بچتون یوقت_

  یرو یحت ده،ید بیاس متعدد ضربات اثر رد همسرتون

 مدت تمام که دهیم نشون نیا ده،یند یبیاس نیتر کیکوچ بچه اما هاش دست

 .کرده مواظبت بچه از و بوده شکمش دور دستش

 یرو گذاشت رو دستش دکتر که نشوند لبش یرو رو یقشنگ لبخند ریآرو

 اش. شونه

 و دنیند یجد بیسا خوشبختانه بخش، یتو مشیاریم میدار گهید _

 .دهید ضرب فقط هم شونینیب

 .ممنون_
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 برگشت و کرد یا خنده ریارو .شد دور ازمون کم کم و داد تکون یسر لبخند با

  .کردم بقلش و زدم یاروم لبخند که سمتمون

 که تو برم مه من خواستم در جلو ببرن، رو آرام بود قرار که یاتاق سمت میرفت

  تعجب با .تگرف رو دستم مچ آروم نیشرو

 که بگه یزیچ خواست دادم، تکون هیچ یمعنا بهرو  سرم و سمتش برگشتم

 .سمتمون برگشت ریآرو

  شما؟ دیاینم_

 .امیم بعدش ما حاال برو، تو نه _

 .تو رفت و زد یلبخند حرف یب ریارو

 .نیشرو نمشیبب خواستمیم_

 .گذاشت کمرم دور رو دستش

 .تو میریم ما شبعد بزنن، حرف هم با کمی اول بذار _
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 هم رها واسه کنهیم تمیاذ نجایا یفضا محوطه، یتو میبر حداقل یول باشه..._

 .ستین خوب

 عزیزم. میبر _

 ...رونیب میاومد مارستانیب در از و دادم هیتک شه اشون به رو سرم

 

 آرام                                                               

 

 تشیجنس هنوز که ییکوچولو با دلم تو و بودم گذاشته مشکم یرو رو دستم

  دنید و در شدن باز با. زدمیم حرف دونستمینم هم رو

 :زمزمه کردم و دمیچرخ بهش پشت پهلو به یسخت به و کردم یاخم ریآرو

 .ادیب آرامش بگو _

 .گذاشت طرفم اون رو دستش و تخت لبه نشست جاش به ،ومدین ازش ییصدا
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  آره؟ بشنوم؟ آرامش از زنمو یباردار خبر دیبا من _

 .دنیلرز به کرد شروع مه اچون و گلوم تو نشست بغض

 انصاف؟ یب ینگفت من به و یبود باردار مدت همه نیا _

 خفه و رونیب فرستادم رو نفسم کرد تر رو مینیب استخون که اشک نیاول با

 :گفتم

 .ادیب آرامش بگو...بزنم حرف خوامینم_

 ارام معذر..._

 با حرص و بغض برگشتم سمتش.

 اگه افسانه نامردی نمیکرد چی؟ _

 یکه خورده خیره شد بهم.

 چی؟_
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اگه با نقشه باهات دوست نمیشد، االن کجای زندگیت بود؟ من و اروینا کجا  _

 میبودیم؟

ناباور خیره بهم بود و انگار خودش هم به این قسمت فکر نکرده بود. با بغض 

 شت بهش دراز کشیدم.پوزخندی زدم و دوباره پ

 بعضی اوقات ادما فقط دنبال بهونه ای برای رفتننن._

 ارام..._

 بگو ارامش بیاد...برو. _

 رفتن قصد دمیفهم برداشت جلوم از که رو دستش و کرد سکوت یا هیثان چند

  صورتم یرو رو دستم در شدن بسته با. کرده

 درستش یزیچ چیه انگار و بود شکسته دلم. بستم رو هام چشم و گذاشتم

  نگاه و برگشتم یفور در شدن باز دوباره با. کردینم

 .کرد بقلم و سمتم اومدم کرده بغض که دوختم آرامش به رو میاشک
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 بشم؟ قربونت یخوب _

 بود شده رد روم از یلیتر هی انگار ،قلبم تنم، م،ینیب داشتم، درد نبودم، خوب

  ستشد که یحال در. گفتم لب ریز یآروم "خوبم" یول

 :کرد زمزمه دیکشیم صورتم یرو رو

 رون؟یب اومد زود انقدر ریآرو چرا _

 .رونیب فرستادم رو نفسم بغض با

 تهمتا اون و ذاشتینم تنهام اگه، اونه ریتقص .خوامشینم گهید...خوامشینم _

 اتفاقای امروز پیش نمیومد. نمیتونم،  زدینم رو

 و فراموش کنم، نمیبخشمش.نمیتونم حس تنهایی و بی کسی که امروز داشتم

 .کرد بقل پشت از رو من و دیکش دراز تخت یرو سرم پشت یناراحت با

 .نکن فراموش نویا پشتتم، من یریبگ که یمیتصم هر _

 ...کردم نوازش بود دورم که رو دستش و رونیب فرستادم رو نفسم
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 بعد روزسه                                                   

 

 ،دنمید ادیب ریآرو نذاشتم لجبازانه بودم مارستانیب که یروز چند اون امتم

  خود که انداختم راه هیگر و داد انقدر اومد که هربار

 از نمشیبیم یوقت کردمیم حس. بره که خواستنیم ازش ها پرستار و ها دکتر

  آطل اخر روز. بشه ذوب خوادیم وجودم تمام خشم

 مارستانیب از آرامش و نیشرو همراه فیضع و خسته یها قدم با و دست به

  صورت تو یکبود از یادیز رد گهید. شدم مرخص

 بعد روز دو یکی بایتقر. کردمیم شکر رو خدا خاطرش به هم باز و نبود بدنم و

  خونه هی نیشرو و ریآرو شدنم یبستر از
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 یها یامن نا از گهید تا کردن اش اجاره مدت نیا یبرا و کردن دایپ کیکوچ

  بهم ینگاه نهیا از نیشرو. میباش امان در هتل

 .انداخت

   .بود کور و سوت اش همه خونه ینبود آرام _

 .دمیخند اروم

 ی.مرس زم،یعز _

 با هم نیشرو ،کرد نوازش رو صورتم یمهربون لبخند با و سمتم برگشت ارامش

 .انداخت بهم ینگاه مین لبخند

 چطوره؟ ما هین ین _

 .دمیکش بود شده بزرگ کوچولو کی که کممش به یدست لبخند با

 .شهیم بزرگ داره ،عموش خوبه ام ین ین _

 .سمتم برگشت جانیه با ارامش
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 .بقلته تو بچه پسر هی دمید خواب شبید یراست یوااا _

 .دمیخند

 ؟یجد _

 .اره اره _

  هاش رو بهم کوبید. دست جانیه با نیشرو

 . ادهز برادر با ما میبزن یفوتبال چه اوه اوه _

 نوازش رو شکمم یرو پنجره سمت گشتمیبرم که یحال در و دمیخند کوتاه

  تصور از آره؟ مامان؟ یکوچولو یپسر تو پس. کردم

. رفت ضعف دلم بودم حامله رو نایآرو که یدوران مثل کوچولو و یاب یها لیوسا

  که قلبم یرو رو دستم بغض با...نایآرو آخ

 ...مامان؟ بدون ییکجا دم؟یام ییکجا مانم؟ما ییکجا. گذاشتم بود شده نیسنگ
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 باز رو در ها بچه. شدم ادهیپ و رونیب فرستادم رو نفسم خونه به دنمونیرس با

  رو نگاهم. نیدلنش و بود یخوشگل خونه کردن،

 و کردم یاخم درجا. خورد ریارو به چشمم که چرخوندمیم اطراف دنید واسه

  راست سمت به قدم هی که بشم کنارش از خواستم

 .گرفت رو جلوم و برداشت

 ومدمین بار ده من مگه باهام؟ یزنینم حرف چرا...آرام؟ یکنینم نگام چرا _

 . کردم غلط گفتم کردم، یخواه معذرت مارستانیب

   شه؟ینم تموم که هیا نهیک چه نیا

 :کردم زمزمه کنم نگاهش که نیا بدون

 .ریآرو کنار برو _

 .باال برد کمی رو صداش

 .نه گهید دفعه نیا...مرینم _
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 اش شونه یرو رو دستش هم نیشرو و زد صدا رو ریآرو اسم تشر با آرامش

 .گذاشت

 .کنه استراحت بره ارذب نکن تشیاذ ریآرو _

 .زد پس ور نیشرو دست حرص با

 یزنینم حرف چرا...نیبست دهنمو حرفا نیهم با اس هفته هی بابا، کن ولم _

 ؟یخوایم یچ چته؟ آرام؟

 :زدم داد و باال اوردم رو سرم بغض با

 .رمیبگ طالق ازت خوامیم اد،یم بدم ازت...خوامتینم _

 ...میریبگ طالق خب _

 که یزیچ نیا دونمینم. بهش موندم رهیخ شوکه زد صورتم تو که یا عربده از

  یتلخ ای بود دادش از یناش خورد تکون دلم تو
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 اتاق دادم، دخواستشودا م،یریبگ طالق گفتم ها بار مدت نیا یتو. حرفش

  ریارو وقت چیه...وقت چیه یول میکرد جدا رو هامون

 ازش نگاه. مطمئن انقدر محکم، انقدر اونم بود، نزده داد رو جمله نیا ینجوریا

  زدن پلک با کردمیم تالش که یحال در و گرفتم

 .سرش پشت وارید به شدم رهیخ کنم جور و جمع رو خودم

 .میریبگ طالق _

 :داد ادامه تر آروم و داد تکون دییتا یمعنا هب رو سرش

 .میریبگ طالق...اره _

 :کردم زمزمه خودم با وارید به رهیخ دوباره من و شد رد کنارم از

 ...میریبگ طالق _

. کردمیم حس دوشم رو داشتم تازه رو جمله نیا یسرد و ینیسنگ انگار

  یرو رو دستش ینگران با آرامش...ییجدا... طالق
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 .گذاشت ما شونه

 ؟یخوب _

 :کردم زمزمه بغض با و دادم تکون یسر

  .شد تموم _

 .کرد یناراحت یرو از یاخم

 .تونیزندگ با کارو نیا دینکن _

 .ختیر نییپا چشمم گوشه از یسمج اشک قطره

 .انشیپا...آرامش بود ریآرو و من داستان انیپا نجایا _

 رحمانه یب هام اشک، شدم سرش پشت اتاق وارد و شدم رد کنارش از هم بعد

  یقیعم نفس حرص با. داشتنینم بر سرم از دست

 ایخدا. گرفتم دستم با بود شده تر بلند مدت نیا یتو که رو موهام و دمیکش

  اشک. بده صبر بهم خودت تونم،ینم گهید کشم،ینم گهید
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 هی یرو بودن نشسته ریآرو و نیشرو. رونیب اومدم اتاق از و کردم پاک رو هام

  رها هم ارامش زدن،یم حرف هم با اروم و مبل

 .کنارش نشستم که زد یلبخند دنمید با. خوابوندیم رو

 ؟یخوب _

 .دادم تکون یسر جون یب

 .هام بچه خاطر به حداقل...باشم که کنمیم تالش _

 یناراحت با. دیکش ام گونه به یدست یمهربون با و کرد تر رنگ پر رو لبخندش

  رو سرم و کردم جمع مبل یرو بقل به رو پاهام

 .دادم هیتک ارامش شونه یرو

 خونه تو نمیبب کردم بازش یوقت...بشمارم ده تا ببندم، چشمامو خوادیم دلم _

  میدینفهم وقت چیه که یکیکوچ کلبه همون م،یخودمون
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 برگردونم سرمو کرده،یم کاریچ اونجا ما یمیقد لیوسا و بوده یک صاحبش

  یصورت وریپل همون با اشپزخونه یتو دالرام نمیبب

 آهنگ و کنهیم یاشپز داره برموداش نیج شلوار و بود عاشقش که یرنگ

  ییروزا اون به برگرده یچ همه خوادیم دلم. خونهیم

 داریب یه جلو، مینر گهید و دوران همون تو میکن ریگ م،یبود تا سه ما فقط که

  یجونم که قسم خودت به م،یروز همون مینیبب میبش

 زمان نیا یتو رفتن جلو به نفرمونو سه یروزا اون از یکی یتو نکرد ریگ

 . دمیم حیترج

 دادیم هیتک سرم به رو سرش که یحال در و رونیب فرستاد نیسنگ رو نفسش

  تق تق یصدا با. گذاشت صورتم یرو رو دستش

 .میگرفت فاصله هم از متعجب اومد رونیب از که یفلز

  ه؟یچ یصدا _
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 :داد جواب بود شده رهیخ نقطه هی به که یحال در یالیخ یب با نیشرو

  .صندوق تو گذاشته نامه یپستچ احتماال ست،ین یخاص زیچ _

 .نیشرو به شد رهیخ دهیترس ییها چشم با و شوکه آرامش

 .بفرسته نامه که نداره رو نجایا ادرس یکس _

 .ارامش به بشه رهیخ و بشه وارد بهش یشوک نیشرو تا بود یکاف حرف نیهم

  اسلحه و شدن بلند جاشون از ریارو با درجا

 رو ارامش دست ترس با که کردن باز رو در. برداشتن کشو یتو از رو هاشون

  رو در دست به نامه هیثان چند از بعد فشوردم،

 .شدن خونه وارد عجله با و بستن

 .ستین فرستنده از یادرس و اسم _

 .کن بازش _

 .گرفت ستشد یتو و کرد باز رو نامه تند تند
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 د؟یخوایم رو انیپا...یانیپا کی یشروع هر وَ داره، یشروع هی یداستان هر_

  شروع انِیپا شد شیپ سال چهار که ییجا دیایب پس

 .صبح هشت فردا،...هامون یخوشبخت

 گذاشتش شوکه نامه خوندن از بعد هم خودش بهش، میموند رهیخ باز دهن

  رهیخ نیمز به که یحال در بغض با آرامش. زیم یرو

 :کرد زمزمه بود

 ...کوروشه_

 .باال اورد رو سرش

 باشه؟ تونهیمکوروش  از ریغ به یک...نه؟ ،کوروشه _

 ...دالرام _

 خشک ام حنجره یبگم تو آرامش به خواستمیم که یزیچ نیشرو حرف نیا با

 .بهش موندم رهیخ فقط و شد
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  ؟یگیم یچ یفهمیم نیشرو _

 .زیم یرو گذاشت رو ارنجش یبد حال با

 نامه یتو ره،یبگ انتقام برگشته نمرده، اون گفت اروان یول دونمینم...دونمینم _

  شیپ سال چهار...هامون یخوشبخت شده نوشته

 . شد دهیکش گند به ما و خودش یخوشبخت که بود دالرام یخودکش با فقط

 :کرد زمزمه مشغول یفکر با ریارو

 .مرد که دمید من یول _

 یول میکن حذف هامون نهیگز ازکوروشو  گمینم...مرده که هدید ارامکوروشم  _

 .هیتر رنگ پر نهیگز دالرام

 .شد بلند نیزم یرو از هیگر با ارامش

 هی به منو چارهیب خواهر دیدار هم کنار دینشست...شماها دیشد وونهید پاک _

 ؟دیکنیم لیتبد یروان قاتلِ
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 .شد بلند جاش از نیشرو که بهش شدم رهیخ بغض با

 ...جان آرامش _

 دالرام روح به یبزن ویحرف نیهمچ گهید دفعه...نیشرو یزنینم من به دست_

 .زنمیم شیآت چشمت جلو خودمو قسم

 .نیشرو و ریارو به شدم رهیخ بغضم اماده سر باز کردن بود که یحال در

 انتقام ادیب پاشه االن بعد نکشه، اروانو که کشت خودشو من خواهر معرفتا یب _

  ریاج آدم ره؟یبم که کنه مسموم آروانو ره؟یبگ

 د؟یگیم یچ دیفهمیم کنن؟ پاره و لت لگد و مشت ریز خودشو خواهر کنه

 .دیکش صورتش به یدست یکالفگ با ریارو

 دیشا میگیم دالرامه، کار میگینم ما. ستین گرفتن میتصم یاحساس وقت االن_

  برامونکوروش  که یهمونجور باشه، دالرام کار

 .هسحد هی
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 نیشرو هیثان چند از بعد .زیم به شد رهیخ و کنارم نشست دوباره ارامش

 .شکست رو سکوت و رونیب فرستاد نیسنگ رو نفسش

 و من...کرد یخودکش جلوش دالرام که اروانه یالیو همون نامه یتو منظورِ _

 .اونجا میریم فردا ریارو

 رو نگاهش یاکش ریارو که میگفت یمحکم و بلند "نه" زمان هم ارامش و من

 .چرخوند نمونیب

 یدار رو رها توام و اس حامله ارام باشه، ها بچه به حواستون دیبا شماها _

 .دیایب دینبا ارامش،

 .گذاشت زیم یرو رو هاش دست تیجد با ارامش

 هممون ای میشیم موفق و میریم باهم همه ای ر،یارو شده شروع که هییباز نیا _

 .میسوزیم شیآت نیا یتو

 .گرفتم رو ارامش دست نانیطما با
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 .ارامشه با حق _

 .دیکش ارامش گونه یرو رو دستش بغض با نیشرو

 .داره اجیاحت مونیکی به حداقل بچه اون _

 .گذاشت نیشرو صورت یرو رو دستش الود بغض هم ارامش

 .میگردیم بر باهمم م،یریم باهم پس داره، اجیاحت هردومون به رها _

 و فرستاد رونیب رو نفسش یسخت به شبغض کردن سرکوب یبرا نیشرو

  و زدم بهشون یلبخند. کرد بقل محکم رو ارامش

 ابرو نیب نشست یرنگ کم اخم. بهم بود شده رهیخ که ریارو سمت برگشتم

 .هام

 .کنهینم عوض ویزیچ ما موندن ر،یارو نکن نگام ینطوریا _

 از بعد. دیکش صورتش به رو هاش دست یخستگ و یکالفگ با و نگفت یزیچ

 .نیشرو و ارامش سمت برگشت قهیدق چند
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 کار سیپل اداره یتو باهم سیانگل تو که آنا اسم به نیرات یهمکارا از یکی _

  دیتونیم کنه،یم یزندگ کایآمر هیسال چند هی کردنیم

 .بهش دیبسپار رو رها

 ازشون دست به یگوش ریارو که داد تکون دییتا یمعنا به یسر هیگر با ارامش

  و داد حیتوض رو ماجرا نیرات یبرا. شد دور

 و نیشرو هوا یکیتار تا ساعت نیچند. کنه هماهنگ آنا با که خواست ازش

  و کردیم هیگر آرامش بودن، رها سر باال ارامش

 هممون انگار کرد،یم پنهوون کردن پاک عیسر با رو هاش اشک هم نیشرو

  .باشه نداشته یبرگشتن ممکنه رفتن نیا میکردیم حس

. ششیپ گذاشتن رو رها و شدن آنا خونه روونه صدا و سر یب شد کیتار که هوا

  هیگر نیشرو بقل تو آرامش صبح تا شب اون

 یک که کردمیم فکر نیا به. روم به رو وارید به بودم رهیخ فکر تو مه من و کرد

 . ؟یک...دالرام ،کوروش هاس، ماجرا نیا پشت
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 هامون لباس کردن عوض از بعد و میشد بلند خواب از شیش یها ساعت صبح

  و من سمت رو اسلحه دوتا ریارو. نییپا میاومد

 .گرفت آرامش

 .شماس مال نایا _

 نفس. گذاشت بشیج یتو هم رو خودش مال و داد نیشرو به ام اسلحه هی و

  دور رو هامون دست وار رهیدا و میدیکش یقیعم

 .چرخوند وننمیب رو نگاهش تیجد با ریآرو. میگذاشت هم شونه

 .خونمون میگردیم بر و میجنگیم نمیا با م،یدیجنگ زایچ یلیخ با _

. نگران و یطوالن ،میکرد بقل رو گهید هم محکم ییچهارتا و میزد یلبخند

  در دست به کوله و میکرد ساز جا رو هامون اسلحه

 شده خشک همه بود در یجلو که یفرد دنید با یول میکرد باز رو خونه

  و اومد خودش به که بود ینفر نیاول نیوشر .میموند
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 .زد صدا رو نیرات اسم شوکه

 پسر؟ یکنیم کاریچ نجایا تو _

 .بقلش تو دتمونیکش محکم نفس نفس با نیرات

 .نرسم که بودم نگران یلیخ _

 .زد نیشرو و ریارو شونه رو یدست

 باهم بعدشم به نجایا از م،یبود باهم نجاشویا تا د،یبر تنها کنم ولتون تونمینم _

 .میریم

 .کرد بقلش محکم ریآرو و میزد بهش یلبخند

 که؟ یدونیم یداداشم _

 پنج. زد ریارو یشونیپ به شیشونیپ با یکوتاه ضربه و کرد یا خنده نیرات

  ای اروان یالیو سمت به و میشد نیماش سوار ییتا
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ه ارویر به خاطر سرما بخاری رو روشن کرد ک .میافتاد راه قرار محل همون

 .نیرات سمت برگشتم دست هام رو گرفتم جلوش و

 کجاست؟ انیشا _

 .راحت التونیخ امن، یجا هی گذاشتمش _

 .زدم بهش یلبخند

 ی.اومد که یمرس _

 متوجه که بود نگذشته افتادنمون راه از یلیخ. نگفت یزیچ و زد یچشمک

  خم شدم و متعجب. نداره ور نیماش کنترل ریآرو میشد

 .زدم صداش

  شده؟ یچ ریآرو _

 تار داشت دمید کم کم شد، اکو سرم یتو صداش که زدن حرف به کرد شروع

  حالت نیهم هم هیبق کمتر، اطرافم یصداها و شدیم
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 بکشن نیماش از رو خودشون کردنیم تالش ریارو دیشد ترمز از بعد و بودن

 در ماشین رو که ایستاده بود رو باز کردم  .رونیب

 کم کم و کردم یا ناله جهیسرگ و بد حال از روی زمین. اما با بی جونی افتادم

 ...شد تر اهیس و اهیس اطرافم

 به. شنومیم دارم رو اسمم همش کردمیم حس و بود صدا و سردور و ورم 

  سنگ و خاک فقط ،کردم باز رو هام چشم یال یسخت

 لب نیب از یبلند ناله ناخداگاه بدنم درد از که خوردم یتکون .دمیدیم رو زهیر

  و کردم درک رو تمیموقع تازه. شد خارج هام

 با پاهام که یحال در یسخت به. نیزم یرو شدم خوابونده شکم به شدم توجهم

  طناب با جلو از هام دست و بودن شده بسته طناب

 زده زانو که یحال در و بودن اومده بهوش همه. نیزم یرو زدم زانو بودن بسته

  بغض ماطراف دنید با. کردنیم نگاهم بودن
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 که یلعنت یجا همون م،یبود اروان یالیو یجلو پرتگاه همون گلوم، تو نشست

  سمت برگشتم بغض با. کرد یخودکش دالرام

 .بود کنارم که ریآرو

 چخبره؟ نجایا _

 .بودن کرده جاساز کننده هوشیب مواد نیماش کولر قسمت یتو شرفا یب_

 تر اونور کمی بک گنده مرد هی چرخوندم، اطراف رو نگاهم و زدم یهق ترس از

  ماسک و گشاد یها لباس با ام یکی و بود ما از

 کنترل رو اش هیگر آرامش زدنش دست یصدا با. ومدیم سمتمون صورت به

  چرخوندن اب رو نگاهش. بهش شد رهیخ و کرد

 .کرد باز رو هاش دست وگردوند  نمونیب سرش

 .کرد عشرو ویپارت شهیم اومدن مهمونا که حاال خب _
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 دستگاه با یصدا همون نشست، کمرم یرو یسرد عرق صداش دنیشن از

  از داشت نگیپارک تو روز اون که بود یا شده عوض

 :زد غیج خشم با آرامش. زدیم حرف بلندگو

 ؟یهست یک کثافت؟ یهست یک تو _

 .کرد خودش به یا اشاره

  من؟ _

 . بودم دهیشن عمرم هب که بود یا خنده نیتر ترسناک خنده اون د،یخند اروم

 .دیکردینم مشفکر وقت چیه که ام یکس _

 زیر رو هام چشم هیثان چند یبرا. برداشت رو ماسکش حرکت کی با هم بعد

 .شد حبس مه انیس تو نفس شناختنش با و کردم

 :کردم زمزمه دیلرزیم بغضم از شده خشک یها لب که یحال در

  مامان؟ _
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 . دیخند خودش یصدا با نباریا

 ادتونی سال همه نیا از بعد کردمینم فکر...یا حافظه خوش یها بچه چه _

 .نیداشت هم یمادر ادیب

 :زد لب لکنت با آرامش

 ...یمرد تو یول...و _

 .دوخت ریآرو به ش رونگاه خباثت با

 کیشل از بعد بودنم زنده متوجه احمقا شما از یکی یول کدومشون دونمینم _

 .نیبود نشده

 .زدم هیگر از یهق

 ؟یکرد رو کارا نیا چرا...چرا؟ _

 هاش عکس نیع کلشیه ن،یزم یرو نشست چهارزانو یترسناک ارامش با

 . بود حال سر و یورزشکار
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 گهید م،یبود کرده جمعکوروش  خالف یکارا هیعل ویمدراک پدرتون و من _

  نیب از قصدمون و میکن یهمکار باهاش میخواستینم

 وقت یچه اما کرده یمخف مدارکوبابات  ستمدونیم. بود فیکث باند نیا رفتن

  دو عاشقانه هی بود، قشنگ مونیزندگ. کجا نگفت بهم

 ...امون خونه کردن حمله که یلعنت شب اون تا با،یز دختر تا سه با نفره

 .بست رو هاش چشم یا لحظه یبرا و فشورد هم یرو رو فکش

 .گوشمه تو( بابا)  جهان دادن جون حال در یها نفس تک تک یصدا هنوز _

 .زد پس حرص با رو اش گونه یرو اشک قطره

 یصدا اطراف اون یزن هی بودم، ییروستا خونه هی یتو اومدم بهوش یوقت _

  اومدن ایعوض نیا دهید یوقت و بوده دهیشن کویشل

 دخترام که گفتم بهشون. کرده دایپ جونو مهین من و خونه سمت دهییدو رون،یب

  یبرا. دینبود گشتن رچقد هر یول ان خونه یتو
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 .کنم فرار تونستم باالخره تا بودم یبستر مارستانیت یتو ماه نیچند

 .دیخند بغض با

 از یخبر نه د،ینبود جا چیه یول خونه به خونه گشتم، دنبالتون سال دوازده _

  رو ییجا هی بود گفته جهان. شما نه و بود مدارک

 داتونیپ باالخره یوقت...کجا بود نگفته بازم یول کنهیم درست داره شماها یبرا

 ...بود شده رید یلیخ گهید کردم

 .کرد من به یا اشاره دست با 

 قاتل اون با خواستیم دالرامم و باال بود اومده ماهه هشت شکمش نیا _

 .کنه یعروس

 .فشورد هم یرو رو فکش خشم با

 ...فرستادم دالرام یبرا من پاکتو اون _

 شونه هاش از گریه لرزیدن.مکثی کرد و چند ثانیه ای 
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 فکر درصدم کی یحت یول کنهیم ازدواج یک با داره بفهمه خواستمیم فقط_

  شرف یب اون نکشتنه خاطر به بخواد کردمینم

 ...زمان همون تو یول سوزمیم شیآت تو دارم کردمیم احساس. کنه یخودکش

 .انداخت آرامش و من به ینگاه نفرت با

 ن،یدادیم ادامه خانوادتون یقاتال با تونویزندگ نیداشت آبرو یب دوتا شما _

  بزرگمهر هی گهید شماها دمیفهم که بود اونجا

 . دهیتن فتونیکث وجود یتو رستگار خون...نیستین

که بی رحمانه  بهش شدم رهیخ لرزوندیم رو اسمون دل یصدا که ییها هیگر با

 ادامه داد:

 .دمیکش نقشه اقااتف نیا تک تک یبراسه سال  _

 .زد یپوزخند

 .شدینم ممکن شونیا کمک بدون ها نقشه نیا البته _
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 به رو و شد رد کنارم از اومد، صخره یِسنگ نیزم یرو یمحکم یها قدم یصدا

  رو اش چهره تونستم تازه که ستادیا رومون

 قبل از تر بلند هام هیگر دوباره و زدم یهق شوک از سرم گیج رفت، .نمیبب

 .کردن دایپ ادامه

  ؟یتونست چطور...ارشیک _

 که ریارو سمت برگشت هیثان چند از بعد و انداخت بهم ینگاه یحس چیه بدون

  ارشیک به ومدیم در دهنش ی ازهرچ داد با

 و خشک آدمِ هی جاش و بود رفته مهربون و خندون ارشیک اون انگار. گفتیم

 .بود اومده یحس چیه بدون

ادیم، افسانه همه تالششو کرد اما ارویر افسانه رو با تا نقشه سراغ ارویر فرست_

 سر سخت بود و نشد اونجوری که میخوایم 

ارتباطشون پیش بره، بیچاره افسانه، اگر هوس نمیکرد دهنشو باز کنه االن 

  و رونیب یاومد خونه از تو مونسحد طبق...زنده بود
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 که داستان قهرمان و راهت سر اومدن نما الت یپسرا اون شد، شروع نقشه

  هئتو یزندگ تو انداخت خودشو هوی باشه ارشیک

 رهیبم ارامش بود قرار جاش به اصل در که ییکایرا و شد دهیدزد نایآرو ساده،

 .شد کشته

 .انداخت تف مامان یجلو و دیکش یداد با خشم نیرات 

  ی.عوض حرومزاده _

 .دیخند الیخیب مامان

  کوچولو؟ پسر یشد یعصبان _

و چشم هاش رو با هیجان  سمتمون کرد رو دوباره نیاتر یها فحش به توجه یب

 درشت کرد.

 از زره زره سم چطور که نیا بگم، اتیجزئ با کامال رو کهیت نیا دارم دوست _

 . شدیم تونیعوض داداش خونه وارد سُرُم قیطر
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 .کردم حس رو نیشرو و ریارو نفس اومدن بند

 زره اون. یدیدیم ماشوچش یتو وحشت اون دیبا شناخت، درجا دتمید یوقت _

  حس شویداخل یاعضا رفتن نیب از داشت زره

 .گفتمیم هام نقشه از لذت با منم و کردیم

 .کردیم هیگر داد با بلند بلند هم ریآرو و دیکش یداد وجود اعماق از نیشرو

 ی.روان حرومزاده کشمت،یم کثافت، کشمتیم _

 .دیخند

 نجایا گهید االن نم،یکشتیم و نیدادیم انجام خوب کارتونو اول همون دیبا_

  .قاتلم من

 بلند ام هیگر یصدا که دراورد رو اش اسلحه لذت به ختهیام لبخند با هم بعد

 .شد تر

 .بسازم یتراژد انیپا با لمیف هی خواستیم دلم شهیهم _
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 .باال به شد رهیخ کردن فکر حالت به لکسیر

  ارم؟ذب یچ اسمشو...سراغش برم کشتنتون از بعد دیبا ها، هیخوب فکر _

 .دیخند یا مسخره طرز به دل ته از

 ی.ریام سارا از یلمیف رستگاران، کیتراژد انیپا _

 . کرد زمزمه رو یتند تمیر لب ریز و

 ی.عال...شهیم یعال _

 نمونیب رو اش اسلحه سر و فشورد نشییپا لب یرو رو دندونش ذوق با

 .چرخوند

 کنم؟ شروع یک از خب _

 :زد غیج هیگر با ارامش

 .بسه خدا تورو...بسه مامان _

 .کنمیم چهل یس ستیب ده دارم س،یه _
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 زمزمه رو یاعداد لب ریز بود گردش در سمتمون به اش اسلحه سر که یحال در

  .شدیم بلند صداش آروم و کردیم

 .صد نود، هشتاد، _

. بستم رو هام چشم هیگر با که داشت نگه ابتث من سمت رو اش اسلحه و

 .زدیم داد وجود ته از معنای واقعیبه  ریآرو

 به که بودم من...من بکش، منو...برن ارذب اونا، نه ماس از انتقامت تو...نکن _

 .گناهن یب نایا کردم، کیشل جهان

 غیج هیگر با که کرد هوا به یکیشل شو خفه زدیم غیج که یحال در مامان

 .کردم هیگر تر بلند و دمیکش

 .اشغال راین دهنت به منو شوهر اسم _

 .گرفت سمتم رو اش اسلحه شتریب نانیاطم با

 .ینیبیم چشمت جلو زنتو دادن جون ینیشیم حاال ،یگرفت ازم شوهرمو _
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 :زد داد وحشت با ریارو

 .باش نداشته باهاش یکار خدا تورو کنم،یم التماست _

  .دیخند لذت با

  .رستگار ریارو جهنم به برو _

 سکوت رو اطراف تمام. دیچیپ فضا یتو هیقب یها داد نیب که یکیشل یصدا و

 یعنی مرگ انقدر  کردم،ینم حس یدرد بود، گرفته

 جنازه با که کردم باز رو اشکم از سیخ یها چشم شوکه اروم و بی درده؟

  که یحال در. شدم مواجه نیزم یرو نماما یخون

 که رو دستش یجد کامال ارشیک. باال اوردم رو سرم زدمیم نفس نفس شوکه

  یرو روانگشتش  و نییپا اورد بود اسلحه وشت

 .گذاشت گوشش یتو هدست

 .قربان دیرس انیپا به تیمامور _
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 اومدن سیپل یها لباس با یادیز افراد گه،ید هم به میبود رهیخ شوکه همه

  هیگر با که کردن باز رو پاهامون و دست و سمتمون

 بلند و گرفت هاش دست نیب رو صورتم آرامش. میکرد بقل رو گهید هم درجا

 .کرد هیگر تر

 .ایخدا ترس از مردمیم داشتم _

 سمت به نیرات. کردم بقلش محکم که دیبوس رو موهام یرو بغض با ریآرو

 .کردن بقل رو گهید هم مردونه و رفت ارشیک

 .بود خوب کارت _

 .کرد یکوتاه خنده نیرات

 .نشدم کامل بازنشسته هی هنوز _

 دلم بند مامان گفتیم که یداد یصدا با بپرسم یزیچ بخوام که نیا از قبل

  اسمش نایآرو دنید با که صدا سمت برگشتم. شد پاره
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 خودم به هیگر با. کردم بقلش محکم ریارو با یزمان هم و زدم غیج رو

 .دمیکشیم نفس رو تنش عطر و فشوردمشیم

 جونم؟ یبود کجا دخترم؟ یبود کجا _

 .دیبوس رو نایارو دست بغض با ریارو

 .تو بدون میشدیم وونهید میداشت مامان و من _

 کردن مونییراهنما ها سیپل .میشد بلند جامون از و کرد بقل رو نایارو ریارو

  مینشست نایارو و ریارو و من ن،یماش دوتا طرف

 نایارو صورت بغض با دوباره. یکی اون یتو هم آرامش و نیشرو و شیکی یتو

 . رفتمگ دستم یتو رو دستش و دمیبوس رو

 به شدم رهیخ و رونیب فرستادم راحت الیخ با رو نفسم کرد حرکت که نیماش

  جنازه. شد تموم باالخره شد، تموم ایخدا...رونیب
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 سرم برگردوندم، رو و فشوردم هم یرو رو هام چشم هیگر با دمید که رو مامان

  هام چشم فقط و یصندل هیپشت به زدم هیتک رو

 .بستم رو

 ارام؟_

 گشتم سمتش.اروم بر

اون روز ازم پرسیدی که اگه افسانه با نقشه وارد زندگیم نمیشد، جایگاه تو و _

 اون االن کجا میبود...

 دستی به سر اروینا کشیدم و با بغض خیره شدم به موهاش.

خواستم بدونی حتی اگه اون نقشه ای نمیداشت هم چیزی تغییر نمیکرد، _

 بود و تواماون باز هم جایی براش تو زندگی من ن

 سر جای همیشگیت میموندی.
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و اروم اشاره ای به قلبش کرد. با بغض بیشتری خیره موندم تو چشم هاش و 

 دوباره نگاه ازش گرفتم، انگار اخرین بار سنگین

روی دوشم هم همراه با زنِ خشمگین و غمگین درونم به پایین سقوط کرد، وَ 

 ...ارامِ قبلی دوباره جون به شکستگی هاش برگشت

 

  بعد ماه سه                                                           

 

 یباز یصدا و سر نیب نیا یتو و زدنیم حرف گهید باهم صدا و سر با همه

  تر بامزه رو فضا یکت همراه به هم نایآرو و انیشا

ی ، کتی ای که تحت نظر دکترش کامال حالش خوب شده بود و به زندگبود کرده

  اشاره ای بهم زد که ارشیک. عادیش برگشته بود

 .میگرفت فاصله جمع از
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 یعنی ،یعنی...ارشیک هیچ ماجرا...میبزن حرف نشد روز اون گذشت، ماه سه _

  ؟یستین شناس روان اصال تو

 .زد دستش یتو سرخ بیس به یگاز و کرد یا خنده تک

 درمانش یتو یکت به مخود تونستمیم که بودمشناس  روان هی واقعا اگه نه، _

  شیپ سال چند و سمیپل کایامر یتو من .کنم کمک

 بودو گرفته قرار جلوش یهرک که رحم یب قاتل هی بهم، شد داده مادرت پرونده

  از بعد و گرفتم قرار راهش سر نقشه با. بود کشته

 اون چون ران،یا میاومد یقاچاق باهم و زشیعز اریدست شدم اعتمادش جلب

  به شروع هاشو نقشه که یزمان از. داشتن یپاسپورت

 زن نیا یول گرفت شویریدستگ حکم بشه که میبود یمدرک دنبال کرد عمل

  بهم که یمن از یحت که بود رکاهیز آب و باهوش انقدر

 خوردن کتک و آروان و کایرا مرگ .کردیم یمخف زویچ همه هم داشت اعتماد

  و رفت در دستمون از که بود یاتفاقات جزو تو
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 من یوقت و داد انجام رو نایا همه خبر یب مادرت. میریبگ جلوشو که نشد

  نیرات شد فوت کایرا یوقت. بود شده رید که دمیفهم

 منو با یهمکار شنهادیپ بهش سرهنگ انتقام، دنبال اما داغون و بود افسرده

  ماجرا. میداد ادامه راهو ییدوتا که شد ینجوریا و داد

 ها لاس نیا تمام که یمدارک و کنه اعتراف خودش که رفتیم شیپ اونجا تا دیبا

  لحاظ از مادرت. بده بهمون مویکن جمع نشد

 که ییهرجا ومد،ینم بر یکس از یکمک گهید و بود ضیمر یلیخ یروان

  نقشه دوباره و کردیم فرار مطمئنن ببرنش خواستنیم

جورایی یه ، که این یمیشد کشتنش به مجبور نیهم یبرا کردیم شروع هاشو

 قرار مخفیانه بین من و راتین بود و خوشبختانه همه

 قبول کردن که این فقط یه عکس العمل برای محافظت از تو بود.

 . رونیب فرستادم رو نفسم و دمیکش صورتم به یدست
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 رسونده، قتل به گناه یب که ییآدما به ،هکرد که ییکارا به کنمیم فکر یوقت _

 .بزنم غیج خوادیم دلم

 .دیکش بازوم به یدست یناراحت با

 داشتن؟ خبر ماجرا نیا از یکت و جون آنا _

 .داد تکون نه یمعنا به یسر

 دونستنینم اما تم،یمامور که یمدت یبرا رانیا اوردمشون کردنیم فکر نه، _

  ی.تیمامور از یبخش تو که

 .رونیب فرستادم رو نفسم و دادم تکون یسر

 .عاشقته ریآرو...آرام _

 که ادامه داد: باال اوردم ور سرم

 هی بچه تا بهت، شهیم رهیخ چطور که داشتم نظرش ریز ساعت چند نیا تمام _

  هم تو رهیم اخمات تو و خورهیم کیکوچ تکون
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 اخم با و مبل یباال یرو گذاشته آرنجاشو که االن یحت. پرهیم رخش از رنگ

 .ما به زده زل

 .دمیخند آروم

  .گذشته به فکر بدون بده، هدوبار شانس هی خودتون به _

 .دمیکش بازوش یرو رو دستم لبخند اب

 ی.چ همه واسه ممنونم، _

 تیجد با ر،یآرو سمت برگشتم اروم ناخداگاه. هیبق سمت رفت و زد یچشمک

  وانهید عشقِ منکر تونمیم مگه بهم، بود شده رهیخ

 و مگذاشت ام برامده شکم یرو رو دستم بشم؟ مرد نیا به قلبم یتو وار

  لبخند با رو مجواب هم اون اروم اروم که زدم بهش یلبخند

 پسر و نایآرو ر،یآرو من، ما، دوباره شروع شد لبخند همون. داد یا دلبرانه

  خانواده کنار دوباره شروع هی. آروان کوچولومون



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
276 

 

 همه یبرا دل ته از که یجمع و خانواده قبل، از تر اروم و تر شاد یا

ناپای...ارزومندم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 ۲زیرنویس نگاه تو  رمان  

 آروشا سیف               

  
   

 
277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این

 .کنید مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 

 


