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هدف: نشان دادن قصه های واقعی از زندگی های پر فراز و نشیب، بردباری ها و فداکاری های سرشار از رنج و 

 .درد های بی شمار است

 :مقدمه

 .گاهی یواشکی خواب تو را می بینم

 .نگاهت می کنمیواشکی 

 .پنهانی دلم برای نگاه خاصت تنگ می شود

 .اما تو دیگر نیستی، بار سفر بسته ای از این دنیا

 .و من چقدر هنوز؛ در رخت خوابت تو را نوازش می کنم

 :خالصه

 نا اتفاقی اما. کنند می شروع فرزندانش کنار در داستان همسری نمونه، پدری مهربان که زندگی ایده عالی را

تفاق چه بوده که سلسله ی صمیمی خانواده را برهم ا آن. شود می هردویشان دیوانگی به منجر خوشایندی

 !زد؟ یک عشق قدیمی؟ نه

اتفاق ناخوشایندی که هیچ گاه آمدنش را خبر نمی دهد و روزی به خاطر یک سهل انگاری ممکن است برای 

 !هر یک از ما اتقاق می افتد

های عزیز، این یک داستان کوتاهه نه یک رمان و اینکه داستان واقعیه و هیچ یک از  نکته: قابل توجه خواننده

 !موضوعات بر اساس خالقیت نیست

  



 
 
 

 

 

  

هام رو باز کردم که با وجود نور زیاد داخل اتاق، مجبور شدم دوباره ببندمشون. به آرومی همون کار  آروم چشم

سر شور و اشتیاق به من خیره شده بود، لبخند روی لب های رو انجام دادم. با دیدن آرمان که با چشمانی سرا

 .خشکم نشست

 :متقابال لبخند گرمی به صورتم پاشید و با خنده گفت

 !دختره مون حالش خوبه عزیزم -

 .دست سردم رو توی دست های گرم و پر حرارتش گرفت

 .ی چشمم جاری شد. چقدر منتظرت بودم دخترکم قطره اشکی از گوشه

 .ب زدمبی قرار ل

 کجاست؟ -

 .صدای مامان از کنارم بلند شد

هاش رنگ چشم های خودت سبزه.  ی خوشگلی دارم که نگو. چشم آرنش عزیز دلم، نگران نباش. یه نوه می -

اش هم لذت بخشه  خواد بخوریش. گریه شه که دلت می های جنگلیش بهت خیره می جوری با اون چشم

 .عزیزکم

منتظر به در سفید رنگ اتاق زل زدم. زیاد طولی نکشید که در باز شد و پرستاری لبخندی از سر شوق زدم و 

 .با لباس مخصوصش همراه با نوزادی در آغوش، وارد اتاق شد

. کرد هدایتم جلو به و گذاشت سعی کردم از جام بلند شم که آرمان به کمکم اومد. دستش رو پشت کمرم

قرارم روی صورت کوچکش  لبخند، نوزادم رو در آغوشم گذاشت. نگاه بیهام رو دراز کردم که پرستار با  تدس

 .خیره موند

هاش  های بلندش، زیر پلک های جنگلیش رو ببینم. مژه تونستم چشم هاش بسته بود و به قول مامان، نمی پلک

 .سایه انداخته بود. صورت قرمزش با نمکش کرده بود



 
 
 

 

 

جمع شد. زمان زیادی نگذشت که دهانش هم باز شد و زد ابروهای کمانی و زیبایش درهم رفت و صورتش 

 .زیر گریه

 .لبخندی روی لبم نشست که صدای پرستار بلند شد

 .خواد مامانش شیر می -

ی دورش بردم و  غلتیدن. سرم رو الی پتوی پیچیده شده قطره های اشک یکی پس از دیگری روی صورتم می

 .با لذت بوییدمش

م بخشیدی؟ چقدر زیباست، چقدر برکت دارد. چقدر مهرش نیومده به دل می خدای من، باالخره دختر به

 !شینه

*** 

ها با صدای باز شدن در به سمتمون دویدن و  باالخره از بیمارستان خالص شدیم و به خونه برگشتیم. دوقولو

 .با بپر بپر سعی کردن کمی نگاهش کنن

 .زمزمه کردم هام نشست. کمی خم شدم و هیس آرومی هم لبخندی روی لب

 !ها، خواهر کوچولوتون خوابه آروم باشین بچه -

ای به سمتمون اومد و به صورت لذت بخش دخترکم خیره شد. مادر  فاطمه خانوم با لبخند دل گرم کننده

کنه، بس که  دونستم در نبود مادرم جاش رو به راحتی پر می آرمان بود، مادر مهربون و شیرینی هم بود. می

 .گل بود

 .این مدت هم پیش دو پسر دوقولوی شیطونم مونده بود تا خرابکاری نکنن توی

 :با خنده گفت

 !چه قدر نازه این -

 :های شیطونم همزمان گفتن لبخندی زدم که دوقو

 .شه بغلش کنیم مامانی، می -



 
 
 

 

 

 .با حفظ لبخند روی لبم، سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 .شه عزیزهای مامان، نمی -

 :تر بود، با لب و لوچه آویزون گفت ز آرتام دو دقیقه کوچکآرتان که ا

 .ولی من آجیم رو دوست دارم -

 .فتگر بیشتری لبخند روی لبم عمق

 .ها دوسش ندارین! فقط االن خیلی بچه است منم که نگفتم شما -

 .خواد باهاشون حرف بزنه آرمان دستشون رو گرفت و به سمت اتاق برد. معلومه می

 :رفت، گفت بچه رو از آغوشم گرفت و همون طور که به سمت مبل می فاطمه خانوم

 .دخترم تو برو یه ذره استراحت کن، از اون موقع پیشم باشه که بعدش برم -

 :سرم رو کج کردم و آروم گفتم

 .کنین بیشتر بمونین خوشحالمون می -

 :لبخندی زد و گفت

 .دهشه عزیزم، حتما تا االن میعاد حسابی دلخور ش نمی -

 .سری تکون دادم

 .هر طور مایلید. من فعال برم یه ذره استراحت کنم -

 .برو مادر، زیاد سر پا نمون -

به سمت اتاق خوابمون حرکت کردم و روی تخت نشستم. هنوز هم راه رفتن سخت بود، اما بهتر از قبل شده 

 اسم براش باید نداره، اسمی هنوز بچه این. گرفتم دستم توی و برداشتم تخت کنار از رو ها نام بود. کتاب

ندم صدمین اسمیه که از ب می شرط. اسمش انتخاب روی گرفتم وسواس انگار که چند هر. کنیم انتخاب

 .گذاشتنش منصرف شدم



 
 
 

 

 

 .ی آرمان دوختم ی خسته با باز شدن در، نگاه از کتاب گرفتم و به قیافه

ابرو های وحشی، جذابش می کرد. اما به خاطر این چشم های کشیده ی مشکی همراه با اون مژه های بلند و 

 .بارید می مدت خستگی از سر و روش

 .لبخندی زدم و زمزمه کردم

 ای؟ خیلی خسته -

هاش دورم  اونم متقابال لبخندی زد و بعد بستن در به سمتم قدم برداشت و کنارم روی تخت نشست. دستش

ام رو  اش گذاشتم، کنار شقیقه تم. سرم رو روی سینهپیچیده شد و من با کمال میل در آغوش گرمش فرو رف

 :بوسید و گفت

 نکردی؟ انتخاب اسمی هنوز - 

 .اش کشیده شه سری به معنای نه تکون دادم که باعث شد بینیم به سینه

 کنی دختر؟ چیکار می -

 :با خنده گفتم

 خارونم، دیوونه شدی؟ دارم دماغم رو می -

رو از دستم بیرون کشید و همون طور که یه دستش دورم حلقه بود، با  ی آرومی کرد و کتاب اون هم خنده

 .ها رو ورق می زد اش صفحه دست دیگه

 .از اونجایی که اسم خانوم خوشگلم تمناست و هم معنی اسم قشنگه منه -

 .با خنده پریدم وسط حرفش

 .گی آرمان! هر سری داری می -

 :اون هم شیطون گفت

 گم؟ چی رو می -



 
 
 

 

 

 !اسم من، هم معنی اسم توعهاین که  -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 باالخره فهمیدی که اسم من هم معنی اسم توعه؟ -

 .چپ چپ نگاهش کردم

 من آخرش از دست آقامون سرم رو به کدوم دیوار بکوبم؟ -

 :با خنده گفت

 !ی آقایی به سینه -

 آخه تو دیواری؟ -

 :اهومی کرد و گفت

 !هر شرایطی دیوار باشه شوهر باید برای زنش در -

 :این بار نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. زدم زیر خنده و بلند گفتم

 .گی باید کوه باشه نه دیوار فکر کنم اونی که داری می -

 :مظلومانه سرش رو خاروند و گفت

 جدی؟ -

 :سری به معنای آره تکون دادم. دماغم رو با دو تا انگشتش کشید و گفت

 .وع، فعال اسم رو بگمبلبل زبونی ممن -

 :مثل خودش اوهومی کردم که گفت

 .زنه تابان؛ مثل خودش. انگار از صورتش نور بیرون می -

 .ابرویی باال انداختم



 
 
 

 

 

 جدی؟ حاال با این اوصاف، با وجود این همه بچه، من رو دوست داری؟ -

 .ای نثارم کرد چپ چپ نگاهم کرد و دیوونه

دم. اگه یه روزی  میرم. اما تو رو به دنیا نمی گم براشون می م. حتی میهام رو دوست دار درسته که بچه -

 .دم خدایی نکرده؛ اتفاقی واستون بیوفته، اول زندگیم رو نجات می

 .دیگه بود کرده دونستم منظورش از زندگیم؛ منم. اما شیطونیم گل می

 زندگیت کیه آقا آرمان؟ -

 .کرد زمزمه گوشم کنار آروم و با خنده، شیطونی نثارم کرد

 .عشق منه، اونم خانوممه -

 .لبخندی از سر ذوق و شوق روی لبم نشست

 هامون رو نجات بده. باشه؟ ولی آرمان، بچه -

 :من رو از خودش جدا کرد و عصبی گفت

 .افته، اگه بیوفته هم باید برای من باشه تا وقتی من پیشتونم اتفاقی براتون نمی -

اش فشردم و تقریبا زار زدم. مشت، مشت به سینه اش  پوشوند. سرم رو به سینهای اشک  هام رو هاله چشم

 :گفتم کوبیدم و پشت سر هم می می

 .ری تو بدون من هیچ جا نمی -

 :دستش نوازش گرانه موهام رو نوازش کرد. کنار گوشم گفت 

 .رم تا وقتی تو هستی هیچ جا نمی -

 .سرم رو به معنای خوبه تکون دادم

ی تابان از اتاق، با سرعت قاشق رو توی ماهیتابه ول کردم و به سمت اتاق دوییدم. از توی رخت  ریهبا صدای گ

 .خواب بلندش کردم و توی بغل گرفتمش



 
 
 

 

 

 کنه؟ جان مامان عزیز دلم، چی شده مامانی؟ دختر خوشگل مامان چرا گریه می -

دم تا آروم شد. از خودم جداش کردم و ز رفتم کنار گوشش به آرومی حرف می همون طور که توی اتاق راه می

 .به صورت آروم دخترکم خیره شدم

 خواستی مامانی رو اذیت کنی؟ فقط می -

 .های خیسش مظلوم نگاهم کرد. لبخندی زدم و محکم لپش رو بوسیدم با چشم

 خواد مامانش رو اذیت کنه؟ آره؟ تابان مامان می -

بهش خیره شدم و دیگه توی رخت خواب نذاشتمش.  هاش نشست، با خنده ای روی لب لبخند نصف نیمه

پتوش رو برداشم و با خودم بردمش آشپزخونه. روی میز ناهارخوری پتوش رو پهن کردم و همون رو 

 .خوابه خوابوندمش. خب مشخصه که هنوز بچه است و زود می

 .دن غذام شدماش رو با شستم ناز کردم و برگشتم سمت اجاق و مشغول درست کر لبخندی زدم و گونه 

*** 

 .ها سریع از روی صندلی بلند شدم و رفتم توی حال با صدای مامان، مامان بچه

 .هیس، پسرها تابان خوابه، آروم باشین -

هر دوشون اوهوم آرومی گفتن و با ذوق به سمت آشپزخونه دوییدن. وارد آشپزخونه شدم که دیدم هر دوشون 

 .نکن کنار تابان نشستن و خیره، نگاهش می

 .ی هردوشون نشوندم. آروم زمزمه کردم ای روی گونه کنارشون رفتم و بوسه

 .ها، اول دست و صورتتون رو بشورین بعد بدویین بیاین صبحونه بخورین که ظهر شد بچه -

دوباره دوان، دوان از آشپزخونه خارج شدن. خدایا مرسی که زندگیم رو با این بچه ها دگرگون کردی. واقعا 

 .و جون پدر و مادر به بچه هاشون بنده بچه نعمته

 .ها روونه اتاق کردمشون تا کنار تابان جیغ جیغ نکنن بعد صبحونه دادن به بچه

 «هفت ماه بعد»



 
 
 

 

 

 .دقیقا از روزی که تابان به دنیا اومده هفت ماه میگذره و تولد دوقولوهاست

 .توی افکارم غوطه ور بودم که صداشون از کنارم بلند شد

 !مامانی -

 .لرزی بدنم رو فرا گرفت، سریع به خودم مسلط شدم و برگشتم سمتشون

 جون مامانی؟ -

 :هر دوشون لبخند با نمکی زدن و گفتن

 شه برای تولدمون شمشیر بگیری؟ می -

 .با تعجب بهشون خیره شدم

 چی بگیرم؟ -

ین علت عاشقانه های مشکیش به پدرشون رفته بود و به هم هام. چشم آرتام مظلومانه زل زد توی چشم

 .دوستشون داشتم

 .خوایم کنه، ما هم شمشیر می مامانی، شهاب با شمشیر بازی می -

 :آرتان هم به تبعیت از آرتام، سری تکون داد و گفت

 !خواهش مامانی -

 .اخمی روی صورتم نشست

 .فیصله بدم ذاره، چیکارتون کنم من آخه؟ سعی کردم با آرامش قضیه رو شمشیر روی روحیات بچه تاثیر می

 ...خرم. باشه عزی ها که دوست دارین می ها، به جای شمشیر براتون از اون هواپیما بچه -

 :پریدن وسط حرفم و با جیغ و داد گفتن

 !نه -



 
 
 

 

 

 .خوایم مامان ما شمشیر می -آرتان

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !شه کنم. ببینم چی می با بابایی صحبت می -

 .سرعت پریدن بغلم و هر کدومشون یه طرف گونه ام رو بوسیدنهورای جفتشون به هوا رفت. با 

ام زدم و  لبخندی زدم و صورتشون رو بوسیدم اون ها هم با خنده به سمت اتاقشون رفتن. دستم رو زیر چونه

 .متفکر به دیوار رو به روم خیره شدم

*** 

ا با ذوق جلوتر از من پریدن جلوی ه با صدای باز شدن در، از جام بلند شدم و به استقبال آرمان رفتم. بچه

 .پدرشون و شروع به حرف زدن کردن

 خری؟ بابایی شمشیر برامون می -آرتام

های گرد شده بهشون خیره شد و بعد متعجب به من نگاه کرد. شونه ای باال انداختم  آرمان بنده خدا با چشم

 :که رو به بچه ها گفت

 کنیم. باشه؟ صحبت میهای بابا، بعدا با هم  ام عشق االن خسته -

 .هر دوشون سری تکون دادن و با همون سرعتی که اومده بودن، رفتن توی اتاقشون

ام رو بوسید. کتش رو از تنش در آوردم و خسته نباشی، بهش گفتم. ممنونی  ای زد و گونه آرمان لبخند خسته

 :رفتیم گفت زمزمه کرد و همون طور که به سمت اتاق می

 ؟جریان شمشیر چیه -

 .ام رو پوشوند اخمی چهره

یر دادن که مامان برای گ صبح از حاال کردن، ها هم هوس کنه، این شهاب شمشیر داره و باهاش بازی می -

 .تولدمون شمشیر بگیر

 :ابرویی باال انداخت و گفت



 
 
 

 

 

 خب اشکالش چیه؟ -

 .وارد اتاق شدم و مستقیم روی تخت نشستم

 .ذاره اشون تاثیر می روی روحیه -

 .چپ نگاهم کردچپ 

 !گیری تمنا داری سخت می -

 .آهی کشیدم

 .دونم نمی -

 :روی تخت نشست و گفت

 !خرم، باشه؟ محدودشون نکن، بزار بچگیشون رو بکنن. مگه چند سالشونه؟ همش چهار براشون می -

 .ای باال انداختم شونه

 :در آغوشم کشید و گفت

 .خودت رو اذیت نکن دیگه -

 .ای زمزمه کردم سری تکون دادم و باشه

 :کنار گوشم گفت

 هاشون رو دعوت کنیم؟ تولدشون رو خانوادگی بگیریم یا دوست -

 .هاش خیره شدم از بغلش بیرون اومدم و به چشم

 .دم امسال فقط خودمون باشیم، پنج نفره ترجیح می -

 .با لبخند سری تکون داد

 !چرا که نه؟ باشه عزیز دلم -



 
 
 

 

 

 .تخت بلند شدم ممنونی زمزمه کردم و از روی

 !برم میز رو بچینم. سریع بیا -

 .اوهومی گفت و به سمت دستشویی اتاق رفت من هم از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه، قدم برداشتم

*** 

ام، گذاشتم. آرمان پسرها رو برده بود شهربازی تا من  کیک رو از یخچال بیرون آوردم و روی میزه تزئین شده

 .مرتب کنم و حاال وقتش بود تا کم کم سر برسن هم بتونم خونه رو

هاش بازی  با صدای زنگ در لبخندی روی لبم نشست، تابان رو که روی زمین نشسته بود و با اسباب بازی

کرد، بغل کردم. جیغش به هوا رفت، کنار گوشش زمزمه کنان شعری رو خوندم تا آروم بشه و با همون  می

 .دمحال به سمت در رفتم و بازش کر

ی  شون هورایی کشیدن اما با دیدن کیک روی میز و خونه بچه ها با باز شدن در پریدن داخل و با تمام انرژی

 .تزئین شده، دهنشون باز موند

 :کرد. لب زد ام نشست، به سمت آرمان برگشتم که قدردان نگاهم می ای روی گونه لبخندی زدم که بوسه

 !مرسی عزیز دلم -

 :مانند تابان به خودمون اومدیم، دست آزادم رو پشت بچه ها گذاشتم و گفتم ی جیغ با صدای خنده

 !بشینین برین آرتان، آرتام، -

ها  دوباره جیغی از سر ذوق کشیدن و به سمت مبل پر بادکنک های رنگارنگ پرواز کردن. سعی کردن بادکنک

هایی که  هایی درخشان به کیک و شمع چشمی مبل نشستن و با  رو کنار بزنن، در آخر با تالش فراوون لبه

 .دادن، خیره شدن عدد چهار رو نشون می

 .من و آرمان هم کنارشون رفتیم، دوربین رو از قبل تنظیم کرده بودم تا از تمامی لحظات فیلم بگیره

 .دکوبی هاش رو بهم می کرد و دست امون نشسته بود، حتی تابان هم با خنده نگاه می لبخندی روی لب همه



 
 
 

 

 

خوام؟ جز سالمتی، خوشحالی و  ی شادی هستیم، کنار هم زندگی خوبی داریم. دیگه از خدا چی می خانواده

 زندگی خوب؟

 .ها رو فوت کردن و من توی دلم به جاشون آرزوی خوشبختی رو کردم ها، شمع بچه

شروع به دست کشید، آرمان هم که مثل همیشه با همون لبخند  زد و جیغ می تابان به جای من دست می

 .زدن کرد

ی روی میز رو برداشت و به سرعت ورق کادوش رو باز کرد. با دیدن شمشیر پالستیکی داخلش، از  آرتان جعبه

ذوق جیغی کشید و به هوا پرید. آرتام هم که از این ماجرا شگفت زده شده بود، کادوی خودش رو باز کرد و 

 .وع شداینجا بود که شمشیر بازی دوقولوهای شیرینم شر

ها و شمشیر بازیشون و  ها، کیک خوردن، جنگ و جدال بچه شب خوبی رو گذروندیم؛ ترکوندن بادکنک

 .های جیغ جیغوی تابان تشویق

*** 

هام رو باز کردم از تخت پایین پریدم و از اتاق بیرون رفتم. چه خبره سر صبحی؟  داد، چشم با صدای داد و بی

جون هم افتاده بودن و چون حس هم برشون داشته بود جیغ و داد هم  ها توی حال با شمشیرهاشون به بچه

 .کردن می

 :ای به جفتشون رفتم و با صدای بلندی گفتم چشم غره

ها؟ چه خبره سر صبحی؟ به من و اون خواهر طفل معصومتون فکر نکردین، هیچ. مردم خوابن، آروم  بچه -

 .باشین حداقل

و ببخشیدی زمزمه کردن. خوشحال از اینکه انقدر حرف گوش کنن به هر دو تاشون سر به زیر نگاهم کردن 

اتاق رفتم و تابان رو از روی تخت بلند کردم. باید ببرمش حموم، به سمت تشت مخصوصش توی حموم رفتم 

 .و از آب پرش کردم

 دخترم قراره حموم کنه؟ آره؟ -

 !ره و تا دقایقی دیگه جیغش به هوا می های مظلومش بهم خیره شد. این هم مثل من از خواب پریده با چشم



 
 
 

 

 

تونست باز کرد.  هنوز توی فکر و خیال بودم که لب و لوچه اش آویزون شد و دهنش رو تا جایی که می

 .ای کردم و قبل از اینکه جیغش بلند شه محکم بغلش کردم خنده

 .هیش، مامانی آروم باش. هیش، چیزی نشده عزیز دلم -

 .هق هق کرد، باز خدا رحم کرد که مثل همیشه جیغ جیغ راه ننداخته تر از سری های قبلی آروم

هاش رو از تنش در آوردم و توی تشت گذاشتمش، کمی شامپو بدن داخل آب ریختم و با دستم هم  لباس

های روی آب بازی کنه و این بهترین راه برای ساکت  زدمش تا کف کنه. تابان عاشق این بود که با کف

 .کردنش بود

 .اش و بازی کردنش لبخندی روی لبم نشست ند اومدن گریهبا ب

 (دانای کل)

 افتاد آرتان شمشیر رو به سمت آرتام نشونه گرفت و محکم به شمشیرش زد که شمشیر از دست برادر بزرگتر

 .بود شده خیره برادرش به خشمگین که بود اون و

 :اش که رگه های خشم درش مشهود بود، غرید با لحن بچگانه

 چرا شمشیرم رو انداختی؟ ها؟ -

ای که مادرشون رو مطلع دعوایی که سرنوشت خانواده رو از این  صداش به اندازه کافی بلند بود، اما نه به اندازه

 .کرد، بکنه رو به اون رو می

آرتام خشمگین به سمت آشپزخونه دوید و چاقوی بزرگی رو از کشوی میز خارج کرد و به سمت آرتان قدم 

 .برداشت

فهمیدن فرق چاقو و یک شمشیر پالستیکی ساده  هاش نقش بست. بچه بودن، نمی لبخند ترسناکی روی لب

 .آگاهه کامال برادرش خشم از که ی آرتان، نشون از این بود های ترسیده رو. اما چشم

 :گفتآرتام شمشیر رو با لذت در شکم آرتان فرو کرد و وقتی خون از شکمش فوران کرد ذوق زده خندید و 

 !شکستت دادم آرتان، تو مردی. حاال بلند شو دوباره بازی کنیم -



 
 
 

 

 

جونش رو لرزه فرا  آورد نتونست کاری کنه، بدن بی اما آرتانی که جونی توی بدنش نمونده بود و خون باال می

 مظلومانه بودن، زوم آرتام روی های پدرش بود و های مشکی رنگش که کپ چشم گرفت و بعد مدتی چشم

 .شد بسته

کرد این یه بازیه، به سمت اتاق مادرش  اش هنوز هم فکر می آرتام که شاهد این لحظه بود و با افکار بچگانه

 .دوید و با چاقوی خونی به در حمام کوبید

 (تمنا)

خوردن، حصار دستم رو از دور تابان باز کردم و قدمی به سمت در  هایی که پیاپی به در می با صدای ضربه

 .برداشتم

 .بی نگاهم رو به آرتام دوختمعص

 چیه آرتام؟ -

کردم و حاال خونی بود رو به سمتم گرفت و با ذوق  چاقوی بزرگی که برای بریدن گوشت ازش استفاده می

 :تمام گفت

 !مامانی، مامانی. من داداشی رو کشتم؛ بیا ببین -

 .آرتام رو توی مغزم اکو کردنهام صدای  ام حبس شد، نگاهم قفل چاقوی خونی شد. گوش نفس توی سینه

 !من داداشی رو کشتم -

های کوچکش شد و به سمت حال کشیده شدم. با دیدن جسم غرق خون آرتان،  جونم قفل دست های بی دست

 :گفتم و زدم زانو کنارش دویدم، قطره اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد. به خودم اومدم و به سمت پسرکم

 .هات رو باز کن عزیزم مامان. چشممامانی؟ پسرم؟ آرتان  -

 .صدای هق هقم توی کل خونه پیچید

 مشکیش های چشم بود، شده زرد دستم رو به صورت خونیش کشیدم. نه! یخ کرده، صورت صاف و سفیدش

 .بود خوشگلش های چشم بر ای پرده بلندش های مژه و بود بسته



 
 
 

 

 

 ا؟ لعنتی چرا نبض نداری؟اش رو توی دستم گرفتم. نبض نداشت، چر های کودکانه دست

 .به سمت آرتام برگشتم و با چشم هایی خیس از اشک که مطمئنم حسابی قرمز شده، سرش توپیدم

 چه غلطی کردی آرتام؟ -

 .از صدای دادم، لرزی بدنش رو گرفت. با بلند شدنم، چاقو از دستش ول شد و از خونه بیرون رفت

 شماره خودم چرخیدم. با دیدن گوشی همراهم به سمتش دویدم ووای خدا، چیکار کنم؟ حیران یه دور، دور 

 .گرفتم آرمان رو

 ...جان -

 .معطلی حرفش رو قطع کردم بی

 .آرمان هرجا هستی زود بیا خونه، آرتام با چاقو به آرتان زده -

 .صدای دادش گوشم رو تا مرز کر شدن رسوند

ا حداقل چند تا پارچه روی زخمش بزارم. عقلم بی معطلی گوشی رو قطع کردم و به سمت آشپزخونه رفتم ت

 .توی اون لحظه قد نداد که به اورژانس زنگ بزنم

 (دانای کل)

 تا آرتام دوان دوان از خونه خارج شد و توی کارتن تقریبا بزرگی که گوشه ای از پارکینگ قرار داشت قایم شد

 .نکنه دعواش عصبیش مادر وقت، یه

 .ادثه دیگه رو به دنبال دارهخبر از اینکه این هم یه ح بی

 لرزه و پارکینگ تاریک که با یک دونه چراغ زرد کمی روشنش شده فضای خفقان آوری رو درست کرده بود

 .بود انداخته داستان کوچک آرتام دل توی

کوبید. در ذهن برای خودش فکر می کرد که چه خطایی ازش سر  اش می قلب کوچکش با صدا به قفسه سینه

  .کشید ن چنین مادر بر سرش فریادزده که ای



 
 
 

 

 

 .جواب و خسته درون همان کارتن تقریبا بزرگ جلوی راه پله ها نشست و سعی کردن آرام شود بی

 (آرمان)

در رو با ریموت باز کردم و با سرعت داخل پارکینگ پیچیدم، اونقدر مخم کار کرد که توی راه زنگ بزنم 

 .نکردهاورژانس. مطمئنا تمنا همچین کاری رو 

با دیدن کارتنی که نه وسط پارکینگ بود و نه گوشه اش بیخیال بهش زدم و توی جای پارکم، پارک کردم. از 

 .ی پارکینگ خورد ماشین پیاده شدم و تا خواستم سوار آسانسور بشم، چشمم به آرتام غرق در خون گوشه

 .ام به سمتش دویدم های گرد شده با چشم

 .؟ حیرون جلوی پاهاش نشستم و با دست تکونش دادماین دیگه از کجا پیداش شد

 .هات رو باز کن بابایی؟ آرتام بابا؟ عزیزم، چشم -

اختیار جلوی دهنم  با دیدن کارتنی که پاره شده بود و اون هم روش قرار داشت، شستم خبر دار شد. دستم بی

 .قرار گرفت

 نه، آرتام داخل کارتن بوده؟

 بابا؟کردی  اون تو چیکار می -

 .زدم داد خیابون وسط با صدای بوق اورژانس از پارکینگ بیرون زدم و

 !آقا بیا اینجا، پسرم -

چند تا مرد با لباس های مخصوصشون به سمتم دویدن و آرتام رو از روی زمین بلند کردن و روی برانکاردی 

 .که مرد دیگه ای آوردش، گذاشتن. تا اومدن برن دادم بلند شد

 ...ن پسرم هست، لطفاباال هم او -

 .خودشون که فهمیدن ماجرا از چه قراره دنبالم راه افتادن به سمت باال

در نیمه باز خونه رو هل دادم و به تمنا و آرتانی که روی زمین قرمز رنگ دراز کشیده بود، خیره شدم. مردها 

 .با سرعت به سمتش دویدن و بلندش کردن



 
 
 

 

 

راه رفتن نداشتم اما به سمت تمنا رفتم. دستش رو گرفتم و بلندش چشم هام همه جا رو تار می دید. نای 

 .کردم

 .زد زیر گریه و محکم بغلم کرد

 ...توی حموم بودم -

 .های گرد شده بهم نگاه کرد بعد به سرش کوبید و با عجله به سمت اتاق رفت از بغلم خارج شد و با چشم

 خدایا، چه خبره توی این خونه؟

 .هاش، از اتاق خارج شد حال روی دست بان بیبعد مدتی تمنا با تا

 .نگاهش مات تابان بود. لب زدم

 .چیه تمنا؟ بدو بریم -

 .روی دو زانو افتاد

 .آرمان! تابانم خفه شده، توی آب خفه شد -

قدمی به جلو برداشتم اما نایی دیگه توی پاهام نمونده بود، جلوی تمنا روی زمین افتادم و دخترکم رو 

 .کشیدمدرآغوش 

 .های کوچک و قرمز رنگش کمی باز بود صورت معصومش خیس آب بود و لب

 .تمنا از شک خارج شد و با شیون به سرش کوبید

 .آرمان، تابانم. پسرم، آرتام کجاست؟ من این پسر رو ببینم فقط -

 :هام رو با درد بستم و لب زدم چشم

  !مرد -

 "یک هفته بعد"



 
 
 

 

 

 «راوی»

قبر سه فرزندش چرخید و در آخر ضربه ی محکمی به سرش زد و روی خروار خاک آنجا وار دور  تمنا دیوانه

 .نشست

های مشکی که نام سه فرزندش روی آن  خندید. سنگ قبر خواند و جنون وار می اسامی تک به تکشان را می

 .تر حک شده بود، هر سه قبر کوچک بودن، فرزندانش کوچک

خوردند، آسمان ابری؛ همدم دل شکسته مادر، پشت  وی باد تکان میقبرستان خلوت و درختان برهنه با هوه

 .خمیده و چند الخ سفید موی پدر بود

 :گفت شده شکسته آرمان به رو بلندی صدای با تمنا

 .من کشتمش، تو کشتیش -

 .ی شوهرش را در دست گرفت از جایش پرید و یقه

 .تو آرتامم رو کشتی -

 .صدای جیغش سراسر قبرستان پخش شد

 !هام رو کشتی. بهت گفتم نخر لعنتی بچم و کشتی، بچه -

 :ناالن تر از قبل ادامه داد

  .بشنوم رو گفتنش مامان که کشیدم دخترم هنوز یک کلمه حرف هم نگفت، چقدر انتظار -

 :های به خون نشسته، نگاهش کرد و غرید با چشم

  .شد. تازه داشتم دلم و می برد میکرد حرف بزنه، تازه داشت بامزه  تازه یه ذره داشت سعی می -

های تک عشقش خیره شده  شد. آرمان که تا حاال غمگین به چشم هاش سرازیر می قطره، اشک_مظلومانه قطره

 .بود، او را به عقب هل داد و بدتر از تمنایش فریادی سر داد



 
 
 

 

 

ونستی دخترم و به ت موندن چی؟ تو هم کشتی، می خریدم و توی حسرتش می خواست، اگه نمی دلشون می -

 .حال خودش ول نکنی

 .اش را در دست گرفت و همزمان با کشیدن، جیغش به هوا رفت تمنا موهای خرمایی

 !خدا -

 هم آرمان اما گریستند، آرمان روی زمین نشست و تمنا را در آغوش کشید. هر دو در آغوش هم غریبانه می

خواست تا دلداریش دهد،  را آرام کند؟ او هم کسی را میتوانست تنها عشقش  ه داشت؛ تا کی میپشتوان به نیاز

 !تا حرف دلش را با او در میان گذارد

 حال خود که تمنایی شود؟ اش مردانه و امان بی ی گریه های چه کسی او را در آغوش کشد؟ چه کسی شانه

  بود؟ هرکسی از بدتر

در عرض پنج دقیقه آن هم هر یکی به حال و روزشان قابل وصف نبود، درد داشت از دست دادن فرزندان 

 .دست یکی از اعضای خانواده

  

*** 

 !گذرد. روزی که در عرض پنج دقیقه کانون گرم خانواده از هم پاشید های سال از آن روز لعنتی می سال

ه ای بهشان خورد اند. پس از آن ماجرا چنان ضربه تمنا و آرمان، زیر نظر روانپزشکی در تیمارستان بستری شده

 .کنند اند سرپا شوند و دیوانه وار در آن مکان سر می که هنوز هم نتوانسته

زند. آرمان هم تا اسم  بیند و با او حرف می ها تمنا دخترکشان را که بزرگ شده است، می خیلی از وقت

 .رساند زند که به خودش آسیب می شنود طوری به سرش می کودکانشان را می

 دیوانگی مرز تا و بپاشد هم از تا که فقط به پنج دقیقه زمان احتیاج داشتای شد  و این داستان زندگی

 بکشاندشان

 .شوند آرمان و تمنا را از هم جدا کرده اند، چون به محض دیدن یکدیگر، به هم حمله ور می

  



 
 
 

 

 

 «باشد این داستان واقعی می»

 :سخن نویسنده

 .هام رو خوند هاتون که باز هم نوشته مرسی از نگاه

 که هستن ها خانواده از خیلی. باشه داستان صرفا برای این بود که بتونم بگم بیشتر حواستون به دور و براین 

 .شن می دچار روز و حال این به کوچیک انگاری سهل یه خاطر به

 .اگه که تونست ذره ای روی احساسات و حس مسئولیتتون تاثیر بذاره واقعا خوشحالم

 !حتی اگه یه نفر باشه

 مخصوصا دنیا، مهربون های مادر پدر تمام به کنم می تقدیم رو ممنون از همراهی هاتون، این داستان باز هم

 !خودم عزیز مادر و پدر

 «مرضیه علیشاهی»

 "پایان"

18/11/98 

 10:30ساعت: 

 

   

  



 
 
 

 

 

 mohi77:  رافیستگ

 مراجعه کنید.  www.98iia.com  بیشتر و عضویت در انجمن به آدرسجهت دانلود رمان های 
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