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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 می بسم اهلل الرحمن الرح  

 

 'عاشقانه یل ی:ترسناک'تخژانر

 ( sm)مهنازی :دخترزمستان سندهینو

 

 مقدمه

 

 ! باستیعشق چه ز و

 ! تیمحدود یب

 

 ندارد.  یتیمحدود چیبودن ه عاشق

 

 ....یوار عاشق شو وانهید یتوانیم  یاگر انسان نباش  یحت

 

http://www.romankade.com/
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 نتوانسته معشوقه اش را لمس کند! چگاهیکه ه یعشق جن  باستیچه ز و

 صحبت کند    ینتوانسته با او چند کالم چگاهی در آغوش هم نبودند و ه چگاهیه

 دهد یاو،جان م یجن عاشق برا یطفلک  یول

 

 او شود  یصبح تا شب غرق تماشا تواندیفقط م او

 سرشار از معشوقه اش است   او

 

 جن سرشار از انسان  کی

 

 معشوقه اش را گرفته! یبو او

 

 !نجاستیمعجزه عشق ا و

 

 ! ستیجن ن  گرید او

 

 همزاد معشوقه اش است... او

 

 _خوش انیپا
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 د ینام آن که جن و انسان را آفر به

 

افتاد  میبرا  یاتفاق شیده سال پ  ق یدق یکنم ول یدانم از کجا شروع کنم و چطور با نوشته ها باز ینم
 . دیجنگ ری شد با تقد  ینم  یباورش برام سخت و دشوار است ول ی که هنوز که هنوزه کم

 

 ' شی 'فلش بک ده سال پ

 

و   مانینر ینام ها کردم، دو برادر به یم  یپنج نفره زندگ یاساله داشتم، و در خانواده  ستیب 
 .می داشت یمذهب مهین یابودند،و خانواده یو تعصب  یرتی به شدت غ مای و ن مانینر ماداشتم،ین

وجود ندارد و   یکردم جن یفکر م شهیهم  یخوانده بودم ول یاریبس یجن یآن زمان من کتاب ها  
 است. سندهی نو کیفکر  یکتاب ها زاده یتمام قصه 

 

 روز که از دانشگاه به خانه آمدم.  کی

 مادر کجا بود؟ او که یسرکار بوده اند ، ول مانینرو  مای نبابا و  شهیمثل هم افتم،ویرا درخانه ن  یکس
 خانه بود!  شهیهم

 

  مانیخود بنا کرده بود، نر یسر کوچه برا یک ی سوپرمارکت کوچ کیبابام  میداشت یمتوسط یمال وضع
بود    یهم درسش تمام شده بود و به رشته مورد عالقه اش که معلم مایرد ن ک یهم در شرکت برق کار م

 بود.  دهیرس

  یکشم و به سمت آشپز خانه م یاز افکارم م  م،دستیبود یراض مانیاز داشته ها شهیرا شکر هم  خدا
 روم. 
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دارم و شروع به  یافتاد، برگه را برم  یبود م  زیم یکه رو یاآشپزخانه که شدم چشمم به برگه وارد
 کنم:  یخواندن م

 

 نامه متن

 هست گرم کن بخور،من باخالت رفتم دکتر(  خچالیخونه گرسنت بود غذا تو  یاگه آومد لوفرمی)ن

 

 

 گذارم.  یم زی م یرا رو برگه

 

 یرابودن،در دل ب دهینه خواب داشت نه خوراک امانش را بر شی مدت بود که از درد پاها کی خاله
 شفاعت خاله دعا کردم.

  یم  رونیب  خچالیکه مامان گذاشته بود را از  ییروم، غذا  یم خچالیوبه سمت  میآ  یم رونی فکر ب از
 کشم.

 

 

کنم و از آشپز خانه خارج   یقابلمه را خاموش م ریز اطی در ح یگرم کردن غذا بودم که با صدا درحال
 شوم،  یم

 یخانه را باز م  اطی کنم و آرام در ح یچروک شدم را مرتب م  یمقنعه یکم  دمیکه رس اطیبه ح 
 دهم: ی کامال مودبانه سالم م  یشد با لحن   انیدر نما یصاحب خانه جلو  یدریح  یکنم،قامت آقا
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 . یدریح  یسالم آقا -

 

 و پدرانه:  یشگیبا لحن هم یدریح یآقا

 

 مامان هستن؟ ایسالم دخترم بابا  -

 

 تا بهشون اطالع بدم! دیبه من بگ  دیشون دارباها ی اگه کار ستنین ری خ -

 

 من من کردن:  یبا کم  یدریح یآقا

 

گم شما که از وضع حاج آقا   یجور م  نیشرمنده که ا وار یبگم روم به د یدونم چ یخوب دخترم نم  -
 . دیباخبر

 

 : ی ناراحت یآرام همراه با کم یلحن با

 

 افتاده؟ یاتفاق شونیا ینکرده برا  ییبله.خدا -

 

خوام پول شو خرج   یمن مجبورم خونه رو به فروش بزارم م  یگم ول یم نویکه ا دینه دخترم ببخش -
 منم مجبورم.  یول  دیهست یت یدونم تو چه وضع یدوا درمون حاج خانم کنم بابا جان شرمنده ام م
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 :  نیدل نش یو همراه با لبخند امیشگی همون لحن آرام هم  با

 

 فیکنم حق باشماست چشم پدر و مادرم تشر یباشه پدر جان درک تون م دشمن تون شرمنده -
 دم.  یحتما بهشون اطالع م ارنیب

 

 : ی سرافکندگ یبا کم  یدریح یآقا

 

کردن،بابا جان   تیترب  یپدر و مادرت که چه دختر دست گل یممنون باباجان خدا حفظت کنه برا -
 ؟ یبا من ندار یکار

 

 نظر لطفتونه پدر جان،نه ممنون. -

 

 : یزیلحن غم انگ با

 

 کن خداحافظ.  ی[معذرت خواه لوفریاز طرف من از حسن]پدرن -

 

 زنم:  ی م یلبخند

 

 بابا جان،حق باشماست خدا پشت و پناه تون.  ستین یبه معذرت خواه  ازی_ن
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به من داده بود  یدریح یکه آقا یخبر دنیقدر از شن وارد خانه شدم، آن  یدریح یاز رفتن آقا بعد
 خوردن به غذا را نداشتم.  لیم گریشکه شده بودم که د

 

 آمد؟  ی م  یکس ریگوقت سال خانه  نیمگر در ا آخر

 

دوش بتواند حالم را   کیبوشهر  یگرما  نیدر ا دیاتاقم شدم شا یداغوان راه یو اعصاب   ریدرگ یبا ذهن  
 تر کند و اعصابم را آرام تر. به

 

 کشم. یم رونی ام را از کمد ب حوله

 

 روم.    یقرار داشت م اط یشوم و به حمام که در ح یاتاق خارج م  از

 

 گذارم.  یم  زی آو  یرا بر رو  میحمام شدم لباس ها وارد

 

 "* د،یبه گوشم رس  اطیدر قفل  ح  دیکل دنیچرخ یام که صداحال حمام کردن بوده در

 

 شنوم:  یرو م مایبلند ن ی"*که صدا

 

 ؟ ییکجا یخواهر لوفرین -
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 دهم: یولوم م  میبه صدا یکم

 

 تو حمامم. ؟یجونم داداش -

 

 بلند:  یباهمون صدا  ماین

 

 خوره.  یداره روده بزرگه رو م کهی ناهار بکش روده کوچ ایب  ریدوش بگ  عی فقط سر یباش آبج -

 

 شوم.  یم میباس هال دنیو مشغول پوش میگو  یم مایبه ن یچشم 

 

را در حال تماشا   مایو ن  مانیشوم نر یکه م ییرایشوم،وارد پذ ی از حمام خارج م قه،یاز پنج دق بعد
خواستن دو   ی جانم را م   یاگر روز یبد اخالق بودنند ول  یو گاه   یتعصب  ابم،درستی یکردن فوتبال م

 کنم.  یم شانمیتقد یدست

 

 آروم و مهربانانه:   بالحن

 

 . دیخسته نباش  ایسالم داداش -

 

 دهد:  یبا لحن مهربانانه جواب سالمم را م شهیمثل هم مانینر
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 . زمی عز یخانم سالمت باش  یسالم آبج -

 

 باغرور:  ختهیآم یهم با لحن آرام ول  ماین

 

 ؟ یشه ناهار رو گرم کن یم  یسالمت باش میسالم خواهر -

 

خانه را بعد از ناهار اعالم   یدادم مسئله حیشوم،و ترج   یو وارد آشپزخانه م می گو یم یچشم  ماین به
 کنم.

 

 زنم:  یرا صدا م  مایو ن مانینر ز،ی م یرو  دنیغذا ها در ظرف،و چ دنیاز گرم کردن غذا، و کش بعد

 

 ناهار آماده اس.  ایما،داداشین مانینر -

 

  نند،ینش یم  یصندل   یشد،هر دو رو انی پزخانه نمادر درگاه در آش مایو ن  مانیقامت نر هیاز چند ثان بعد
 کنند.  یم  شانیغذا در بشقاب ها دنیو شروع به کش

 

 داد:  یکه اسمم را مخاطب قرار م ماین یخواستم از آشپزخانه خارج شم که باصدا  یم

 

 لوفر؟ ین-
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 ؟ یجانم داداش-

 

 ؟ یتو ناهار خورد -

 

 ندارم. لیم ینه داداش -

 

 : ی با نگران  مانینر

 

 افتاده؟ یاتفاق  یآبج لوفرین -

 

 کند:  یم یدست شی پ مایرا بدهم که ن مانی خواستم جواب نر یم

 

 کنه؟  یدرد م ت یجا یآبج  -

 

 زند:  یدرش موج م  یکه مهربان ییزنم با صدا یم یبرادرانه شان لبخند یها  یهمه نگران نیا به

 

 . رشدمیخوردم س ادیکنه،فقط تو دانشگاه هله هوله ز ی درد م میافتاده، نه جا یاتفاق ا،نهینه داداش -

 



 جنون جن عاشق 

12 
 

شد کرد دوست نداشتم به  یکار مچه  یول دمیام عذاب کشکه مجبور به دروغ گفتن شده بوده نیا از
 شوند.  لیم یغذا ب

 

 یآسوده شروع به خوردن غذا کرده بودن،منم به سو الیاندازم، که با خ  یم مایو ن  مانیبه نر ینگاه
 درونم را بهتر کند. شیخواب بتواند حال تشو یکم  دیروم  تا شا یاتاقم م

 

 کنم.  یپهن م نی زم یآورم و رو یاتاق در م یواریو پتو ،بالشتم را از کمد د تشک

 

 روم.   یو مفر  قیعم ی بندم و به خواب یرا م  میآرام چشم ها  یلیخ دم یتشک دراز کش یرو

 

 شوم.   یم داریبابا مامان از خواب ب یدانم ساعت چند بود،که با صدا ینم

چقدر   یگذاشته بود،وا شیاندازم، که ساعت هشت شب را به نما یاتاق م یواریبه ساعت د ینگاه
  یکنم و شالم را بر رو یرا مرتب م مینکرده بود، لباس ها دارمیبود که مادر ب بیبودم عج  دهیخواب

 شوم.  یاندازم، و از اتاق  خارج م یسرم م

 

من  یدر حال بحث کردن بودنند، با صدا شهینشسته بودنند و مثل هم ییرایپذ یو مادر هردو تو پدر
 به بحث شان خاتمه دادن:

 

 سالم به مادر پدر گلم.  -

 

 :   ییبا خوش رو شهیمثل هم پدر
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 بابا جان؟  یدیسالم دختر بابا خوب خواب -

 

 آرام و خانمانه: یلیخ منم

 

 . دمیبله باباجان خوب خواب -

 

 از بحث با پدر بود:  یکه ناش یعصب  یمهربون ول یبا لحن  مادر

 

  یسر درد م گمی موقع بخوابه واسه خودت م نیمثل تو تا ا یدختر گل ستی سالم.دخترم خوب ن  -
 . زمی عز یریگ

 

 : یی زنم و با خوش رو یم  یمادرم لبخند یهمه محبت و نگران نیا به

 

 گل. یچشم مامان فرشته  -

 

 : یترس و نگران   یخانه  به ذهنم اومد با کم یهیآن قض کی

 

 بزارم. ان یرو با شما در م یهیقض  هی دیمامان بابا با -
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 پرسد: ی مشکوکانه م یکنند، مادر با لحن یو مادر با تعجب نگاهم م پدر

 

 ؟یا هیچه قض -

 

 من من کردن:  یکم  با

 

خواد خونه رو    یحال حاج خانم بده م  دیکن هیخونه رو تخل  دیاومده بود گفت با یدریح  یامروز آقا -
 شو خرج دوا درمون حاج خانم کنه.بفروشه پول 

 

 : ی با بهت و ناباور  بابا

 

 .ادی نم رمونی خونه است اصال خونه گ یهیوقت سال چه وقت تخل  نیا ؟آخهیچ -

 

 کنم:  قیکردم با لحنم تمام آرامش را به پدر تزر یرا م میآرام که تمام سع یلحن با

 

 .شهی م دایپ  د،یتوکل به خدا کن  م،ی کن یم دایپ میگرد ینگران نباش بابا جونم م -

 

 کنترل شده:  یول   یعصب ییبا صدا  بابا
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 اد؟ی م ریخونه کجا گ یدیجان دم ع ؟بابای_آخه چه جور

 

 دم.  یقول م میکن یم دایپ میگرد یباباجونم کار نشد نداره م -

 

 کنم:  یرود،رو به مادر م  یاتاقش م یبه سو  یری و با سر به ز دیگو یم یباشه ا  بابا

 

 آروم شه؟  ییکه حداقل بابا ینگفت یزی چرا چ ی مامان -

 

 : آوردی بغض دار که قلبم را به درد م   ییبا صدا مادر

 

 وقت سال خونه کجا بوده؟ نیبگم دخترم حق با باباته تو ا یآخه چ -

 

شد  دیناام دیوقت نبا چیه یگفتی خودت بهم م شهیعه مامان جونم به خدا توکل داشته باش هم -
 دا یمن دلم روشنه خونه پ د؟یشد دیشد خودتون نا ام یپس چ

 

 بابات تا باز قلبش درد نگرفته.   شیخدا از زبونت بشنوه،من برم پ ی نشدم گلم،ول  دینا ام-

 

 بابات تا باز قلبش درد نگرفته   شیبرم پ من
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 برو   ی_باشه مامان

 

مون نشستم دست ک صورتم وآب زدم و   اطیح  کیکنار حوض کوچ اطیاز رفتن مامان رفتم تو ح بعد
 نسبتا بلند گفتم:  یباصداخدا زل زدم  یسر بلند کردم و به آسمون آب

 

  نهیدونم دست رد به س یخداجونم من م میکن  دایخونه پ  یدی_خدا جونم خودت کمک مون کن دم ع
 ی بامن شه یشم چون تو هم ینم  دیوقت هم ازت ناام چیه یزن  یمن نم ی

 

 به خودم اومد  مان ی و نر ماین  یصدا با

 

 ؟ی شده خواهر ی:چما ین

 

 ؟ی کن یم هیگلم حرف بزن چرا گر ی:آبجمان ینر

 

گفت چشام از اشک هام تر شده بودن  یراست م  دمیبه چشم هام کش یزد دست مانیکه نر یحرف با
 دم یکردم که خودم نفهم  هیگر یمن ک

 

 گفتم:  مالیو نر  مایبغض رو به ن با
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  میبار کن  دیگفت خونه رو الزم داره با  نجایاومده بود ا یدریح  یامروز آقا ای_داداش

 

 و گفت:  دیبرادرانه منو تو آغوشش کش  ماین

 

 گلم ی نداره آبج یکه نگران نی_ا

 

 اد؟یرم یخونه کجا گ  یدی دم ع نینداره اخه تو ا یچ  ینگران ی_داداش

 

 که روحم و آروم کرد گفت:  یآروم یبا تن صدا  ماین

 

 زنم خونه رو واسه ما بزاره  یشون بار کرد باهاش حرف م  نیامروز خونه دوستم اجاره نش زمی _عز

 

 : م یزد گفت یکه تو صدامون موج م یبا خوشحال  مانینر منو

 

 ؟یداداش یگ ی_واقعا راست م

 

 کرد و گفت:  یمردونه ا یما ته خنده  یبه تله پارت  ماین

 

 داداش خلم  ی_آره آج 
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 : و گفتم  دمیکش یآروم  غیج

 

 ی داداش یی_خل تو

 

 سردادن ی خنده ا مانی و نر ماین

 

 گفتم:  مانیو نر  مایبه ن  یخوشحال با

 

 خبر خوب به مامان بابا بگم. نیمن برم ا دیتا شما دست و صورت تون آب  بزن -

 

 شوند.   یو مشغول آب زدن به دست و صورت شان م ندیگو یم یباشه ا مایو ن  مانینر

 

 تشابه داشت:  ادیبه فر  شتریبلند که ب یو باصدا  رومی م ییرایدو به سمت پذ یبا حالت  

 

 .دیخبرخوش دارم براتون مشتلق بد  یمامان ییبابا -

 

 پرسد: یم رونیح  یپدر با حالت  ندی آ یم رونی و مادر با هم از اتاق ب پدر
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 شده دخترم؟  یچ -

 

 : لجوجانه

 

 تا بگم. دیمشتلق بد شهی نم نجوریا یینچ بابا -

 

 شد:  زی صبرش لبر یکه کاسه  مادر

 

 .گهیبگو د یمون داددختر سکته -

 

 : رم یگ ی م  یرا گاز کوچک  زبانم

 

 فکر کنم خونه جور شد.  گم،اومی خدا نکنه چشم م  دیعه مامان نگ -

 

 : یبا شادمان  مادر

 

 ؟یگی جون مامان فرشته راست م -

 

 آرام و کنترل شده:  یول  یعصب ی حالت با
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 ده.  یم حی براتون توض  ادی م ماین گم،االنی قسم نده، آره راست م  ی عه مامان -

 

و    دیپرس یخانه م یدرباره  مای از ن یطاقت  یشدن،مادر با ب  ییرایوارد پذ  مانیو نر  ماین  هیاز چند ثان بعد
 خانه حل شده بود. هیکه قض نیام از اکرد،خوشحال بوده  یم  فیتعر شی برا هم با حوصله ماین

 

 : دم یکش یمامان از افکار دست م یصدا با

 

 . میشام بکش می_دخترگلم پاشو بر

 

 ؟ یمامان یمگه شام درست کرد  -

 

 درست کردم.  یمادر ماکارون  زیآره عز -

 

 شوم.  یو با مادر به سمت آشپزخانه  هم قدم م میگو یم  یجون آخ

 

 .میشو   یشام را م یو تمام ظرف ها میریگ یاز صرف شام از مادر اجازه ظرف شستن را م بعد

 :نمینش یم  مایروم و کنار ن  یم یی رایاز اتمام ظرف ها به سمت پذ بعد
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 د؟ یآورد لمیامشب ف ایداداش -

 

 دهد:  یجواب م  مانینر

 

 زنم پخش. یکوچولو االن م  یآره آبج -

 

 . دینه صبرکن -

 

 پرسد:  یبا تعجب م  ماین

 

 چرا؟  -

 

 دهم:  یخود را مظلومانه جلوه م افهیق

 

 که. دهی حال نم   الیبدون پف لمیف ارمیدرست کنم  ب  الیبرم پف  دیصبرکن -

 

 هد: ی سر م یقهقه ا مانینر
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 . اینکن باشه برو زود ب  ییحاال مظلوم نما -

 

 گردم.  یبه آشپزخانه باز م  عیسر یل یو خ  میگو یم یچشم

 

 روم.  یم ییرایوبه سمت پذ زمی ر ی بزرگ م یها آن ها را در ظرف  الیاز درست کردن پف  بعد

 

 

 . نمینش یم مانی گذارم و کنار نر یم مانی و نر  مایرا جلو ن   ظرف

 

 که... نی ا یخواندم ول  یباره م  نیدر ا یهم کتاب یام گه گاهترسناک بوده یها  لمیعاشق ف شهیهم

 

 کشم:  یم  رونیاز افکارم ب  مانینر یصدا با

 

 شه بلند شو المپ خاموش کن. یاالن شروع م  لمیف ؟ییکجا یآبج  -

 

 .رم یگ یم  یجا ما یدوباره کنار نر وکنمی شوم المپ را خاموش م یو بلند م میگو یم یچشم

 

متروکه دو   ی در اتاق ابندی  یم ری که خود رابسته شده با زنج ی)آره( بود در مورد دو مرد درحال  لمیف اسم
که از فرد   ی امیگذاشته شده که پ  یاز آن ها دستگاه کی هر بیشوند در ج یم  داریجنازه ب  کی طرف 

 ناشناس را که نقاب زده و بعد هامعلوم ...... 
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 . دیرس  انیبه پا لم یبود که ف ک ی ساعت

 

 پرسم:   یشدن با تعجب م  ییرایموقع پدر و مادر وارد پذ همان

 

 د؟ یعه شما کجا بود -

 

 کند:  ی م یک یخنده کوچ  پدر

 

 ؟یواقعا تو دو ساعت نبود ما رو حس نکرد -

 

 : یشرمندگ  با

 

 شده بودم.  لمیسرگرم ف ییبابا دیببخش -

 

 : ش یذات  یبا مهربان  پدر

 

 کردم گل بابا..   یخداببخشه باباجان شوخ -

 



 جنون جن عاشق 

24 
 

 : دیآیحرف پدر م انی م مانینر

 

 گل باباس؟   دیچشم سف نیچرا فقط ا میبابا ماهم هست -

 

 دهد: ی سر م  یخنده ا پدر

 

 . یتوهم گل بابا -

 

 زدنند.  یم یو مادر قهقه ا ماین

 : م یگو یم مانیخنده رو به نر انیم منم

 

 شه.  یم یعال  یبزار یاسمت هم گل ادی گل بودن بهت م یداداش -

 

 رود.   یسمت اتاقش م و به  دیگو یم یشیرود و ا یم میبرا یدخترتنه چشم غره ا مانینر

 

 از ته دل کردنند. یخنده ا  مانیکار نر نیاز ا همه

 

 داده بود خوشحال بودم. هیبهم هد سالم و کامل و شاد  یکه خدا خانواده ا نیا از
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 روم.   یبه اتاق خود م  ایبه مادر و پدر و داداش ری باگفتن شب بخ 

 

خواب مهمان چشم  ماندیجد یکشم، با فکر به خانه  یام دراز م تشکم که از ظهر پهن کرده بوده یرو
 شود. میها

 

 کنم.  یرا باز م  میمادر که اسمم را مخاطب قرار داده بود چشم ها یبا صدا صبح

 

 خواب آلود :  ییصدا با

 

 _جانم مامانم؟

 

 .میبر میخوا  ی_دختر پاشو برو صبحانه بخور م

 

 :  یتعجب و خواب آلودگ با

 

 م؟ ی_کجا بر

 

 کند:   یمن م  یجی به گ یخنده آروم و کوتاه مامان
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 .گهید مینی خونه دوست داداش تو بب میبر میخوا یدختر خوش هواس من م -

 

 کند.  یذهنم گذر م  یتو لمیروز قبل مثل ف  یفشار آوردن به مغزم تمام اتفاق ها یکم  با

 

شود تا صبحانه  یشوم، مادر از اتاقم خارج م یبلند م می شوم از جا یگفتن آهان باشه زود آماده م با
 کنم. ی م  تشک و پتو رو جمع م را آماده کند، من ه

 

از   ماین ییکرد که با صدا  دیخانع نشود چه با نیصورت شستن و فکر بوده ام که اگر ادست و  درحال
 کشم:  ی م رونی افکارم ب

 

 من در چه حاله؟  یکوچولو  یر،آبج یبه به صبح بخ  -

 

 ؟ یشما درچه حال یداداش، منم عال  رخانی سالم صبح بخ -

 

 شاد و بشاش:  ییبا صدا  ماین

 

 داد بهتر هم شدم. دیکه ام یبا خبر ،ی منم عال -

 

 فهمد:  ینگاهم را م یکنم که زود معنا  ینگاهش م یسوال
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 یباهاش حرف زدم گفت خونه واسه ما نگه م میریخونشون بگ میخوا یهمون دوستمه که م دیام -
 . مینی خونه رو بب می داره فقط مونده ما بر

 

 کشم:   یم ی غیج  یسر خوشحال از

 

 ؟یداداش یگی راست م  -

 

 . مینی خونه رو بب  میبر میزود آماده ش میصبحانه بخور  میآره گلم حاال هم بر -

 

 .میشو  یشوم و وارد آشپزخونه م یهم قدم م  مایگفتن چشم با ن با

 

مانتو و شال همان رنگ   کیرنگ با   یتوس یشلوار ل  کی شوم،و  یاز خوردن صبحانه وارد اتاقم م بعد
 کشم،  ی م رونی از کمد ب

  یاندازم و رژلب  یسرم م  یزنم، شالم را بر رو یم میبه مو ها یشانه ا  کنم،ویم  ضی را تغو میها لباس 
 زنم. یم میرنگ به لب ها  یصورت 

 

 منتظرم بودنند.   ییرایدر پذ مایو ن  مادر

 

 ان؟ی نم  مانیو نر ییمامان جون مگه بابا-
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 .انی ون ها کار دارن نمنه دخترم ا -

 

 ؟ یتاکس  دیباشه.زنگ زد -

 

 مادر جواب داد: یبه جا  ماین

 

 االن هاس که برسه.  رونی ب میبر ایآره ب  -

 

  یترمز م  مانی هم جلو پا یکه با خروج ما تاکس میشو یاز خانه خارج م  مانیاز پا کردن کفش ها بعد
 کند.

 

 عقب. یجلو نشست من و مادر هم صندل   ماین

 

 پرسم:  یم  مای آرام از ن یافتاد با صدا یبه حرکت م نیاز سوار شدن ما ماش بعد

 

 آدرس خونه کجاست؟  یداداش-

 

 آرام:  یهمانند من با لحن  ماین
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 تنگک سه.-

 

بازم هم خدا را   یشهر بوشهر بود ول   نییروم، تنگک سه پا  یو به فکر فرو م میگو یم  مایبه ن  یآهان
 بوشهر نبود.  یاز منطقه رونیشاکرم که ب 

 

که از  یگذارم،و به تمام  آدم ها  یم  نیماش یشهیش   یشوم و سرم را بر رو  یفکر کردن م الی خیب
 کردم.  ینگاه م می کرد یکنارشان عبور م 

 

 متوقف شد.  یمیقد  یخانه ا کی کنار  نی ماش قهیاز ده دق بعد

 

 را حساب کرد.   نیپول ماش ماین

 کنم:  یم  مایبه ن  رو

 

 کدوم خونه است؟  یداداش -

 

 کند:  یاشاره م یمیقد یبه همان خانه  ماین

 

 اون خونه است.  -

 

 : یناراحت  یباکم
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 ست؟ ین یم یقد یکم -

 

 در جواب سوالم:  مادر

 

 .می ناز نکن دختر مجبور -

 

 . دهم یگفتن باشه بحث را خاتمه م با

 

 :میگو  یم مایدوباره به ن و

 

 نه؟  ای ادیکه ب یبه دوستت زنگ زد یداداش -

 

 زند:  یم  شیشانی با کف دست به پ  ماین

 

 زنم.  یاالن زنگ م دیفراموش کردم زنگ نزدم،صبرکن  یوا -

 

 کند. یم یری دوستش را شماره گ یکشد و شماره  یم رونیب  دیشلوارش کش بی را از ج شی بعد گوش و
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 دهد: یجواب م  ریتاخ   یاز کم بعد

 

..........._ 

 

 .می جلو در خونه هست ؟ماییداداش سالم کجا -

 

............_ 

 

 باش داداش منتظرتم پس فعال.  -

 

 پرسد:   یکند،مادر هل زده م یرا قطع م وتماس

 

 شد پسرم؟  یچ -

 

 زند:   یم یهمه هول بودن مادر لبخند نیبه ا  ماین

 

 د؟ی قدر هول کرد نی.شما چرا اادیگفت االن م -
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 زند:  یکه در چهره اش موج م یبا غم  مادر

 

 شه.  دینا ام دمونیترسم تنها ام یپسرم م  -

 

 با اطمئنان رو به مادر:   ماین

 

 ماست.  ینترس مامان جون خونه برا -

 

 .(دیگو یم یآرام :)خدا از زبانت بشنود یلی خ مادر

 

 آوردن. فیبه همراه پدر و مادرش تشر دیآقا ام ری ربع تاخ کیاز  بعد

 

  ییما را به سمت در خانه راهنما دیو خود آقا ام دیکردن با پدر و مادر آقا ام کیاز سالم و عل  بعد
 کردنند. 

 

 افکارم پاره شد:  دیپدر آقا ام یباصدا

 

تو   یهر وقت مشکل دیمحکمه و اگر پسند کرد یلیخ  یهست ول  یمیقد یخونه کم   یخانم قاسم -
 .دی به من اطالع بد دیتون یاومد م ش یخونه پ
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 کند.  یباشد بسند م کیبه  مادر

 

 . میخانه شد  اطی را باز کرد و وارد ح اطی در ح دیآقا ام پدر

 

دانم چرا هنوز وارد نشدن  یو تنم مور مور شد نم خیاحساس کردم مو به تنم س اطی وارد شدن به ح با
 کامل به خانه احساس تنفر بهم دست داد.

 

 حال بدم شودم:   الیخی مادر ب یباصدا

 

 !یسادیجا وا نیچرا ا  مین یاتاق ها رو بب  میبر  ایمامان ب  لوفرین -

 

 شوم:  یگفتن چشم، با مادر سمت اتاق ها هم قدم م با

 

 

 . میکرد دیبود شروع به بازد اطیاز ح یکه گوشه ا یاتاق  نیاول از

 

 در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد بعد از آن من وارد شدم.  مادر
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 خوردم[  یوقت ظاهر گولش را نم  چیکاش ه یا یبود]ول یکوچک و آروم بخش اتاق

 

 : ی خوشحال   یبا کم مادر

 

 . رونهیتر و نوساز تر از ب  زیخوبه ظاهر داخل خونه تم -

 

 م؟ ینیرو بب  گهی د یاتاق ها میآره، بر -

 

 .میآره دخترم بر -

 

 .میشد گرید یو وارد اتاق ها میهمراه مادر از اتاق خارج شد به

 

دانم چرا  ینم  یبزرگ داشت ول  ییرای پذ کیبود چهار اتاق خواب و  یو خوب و بزرگ  زی کل خانه تم در
  یآرامش خاص اطیح یاتاق گوشهنبودم،آخه از بدو ورود حالم را بد کرده بود،جز آن  یراض  ادیمن ز

 داشت.  میبرا

 

 نشنوند در گوش مادر گفتم:  دیآقا ام یآرام که خانواده   یلیخ

 

 ها اون واسه منه. ینقشه نکش اطیح یواسه اون اتاق گوشه ی مامان -
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 کند:  یم  ینی نمک یخنده  مادر

 

 چشم دخترم.  -

 

 مامان گل..... یفدا -

 

کالمم را پاره کرد و به اجبار گوش   یبود رشته مایکه مخاطبش من و مادر و ن دیپدر آقا ام یباصدا
 : د یپدر آقا ام  یسپردم به حرف ها

 

 

 از خونه خوش تون اومده باشه. دوارمیام -

 

 

 موادبانه:  یلی خ مادر

 

 بله خونه مورد پسند مون بود. -
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 بنگاه؟ می فردا بر دیخدا رو شکر پس اگه موافق هست -

 

 دهد:  یمادر جواب م یبه جا  مایر ن با نیا

 

 

 فردا چه موقعه؟ یمهدو یبله آقا -

 

 کند:  یفکر م یکم  یمهدو یآقا

 

 فردا بعد از ظهر چطوره؟ -

 

 

 .میاز حضورتون مرخص ش د یندار یاگه کار یعال  -

 

 شود:   یم کینزد مایبه ن  یکم  یمهدو یآقا

 

 خونه ما دوتا کوچه باال تره.  م،یدر خدمت باش ییچا هیخونه   دیبفرما -

 

 زند:   یم یلبخند یمهدو یآقا یهمه مهمان نواز نیبه ا  ماین
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 .میش  ینه ممنون مزاحم شما و خانواده نم  -

 

 

 . دیهرطور راحت ماجانی ن دیمراحم  -

 

 دیو اقا ام یمهدو یو آقا یو پدرشان دست داد، من و مادر هم از خانم مهدو  دیبا آقا ام  ماین
 .میو از خانه خارح شد میردک  یخداحافظ 

 

 

 ؟ ی زن یزنگ م  یتلفن یتاکس ایسر جاده  میبر یداداش -

 

 

 زنگ............ یاالن تاکس  رنیگ یراه بره پاهاش در م  ادی تونه ز یگلم مامان نم ی_نه آبج 

 

 

 پرد:   یحرفش م  انیم مادر

 

 خوره؟ یخوره؟م  یبر نم ییکه به جا یرو ادهیپ کمی تونم،  ی_نه پسرم م 
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 : ی با نگران  ماین

 

 

 ؟ یپس پا درد تون چ -

 

 فلج که نشدم.  یکنن ول یپسر پاهام درد م -

 

 همزمان:  مایو ن من

 

 خدانکنه.  یعه مامان-

 

 : یبا ته خنده ا مادر

 

 زود برم خونه ناهار درست کنم. دیکه با  دیافتیحاال هم راه ب میباشه تسل -

 

 

 .می و با مادر هم قدم شد  میبه مادر گفت یچشم
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 بود.  یهم عال یلیگرم نبود بلعکس خ یلیبهار بود و هوا خ کینزد

 

 .مید یبه سر جاده رس  ییرو ادهیپ قهیاز ده دق بعد

 

 : دیاز مادر پرس یبا نگران  ماین

 

 درد نگرفت؟  ؟پاهاتون یمامان خوب-

 

 : دیگو یم  مایرودو با حرص رو به ن   یم مایبه ن یچشم غره ا مادر

 

 آره خوبم پاهامم درد نگرفتن.  -

 

 لوس:  یوا رفته و کم  ماین

 

 خوب نگران تونم.-

 

 خونه.  میزود بر ری بگ یتاکس هی یاگه نگران مون هست -

 

 چشم مامان جون.  -
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 مظلومانه:  یکنم و با لحن ی م مای به مادر و ن رو

 

 قدم بزنم؟  یکم   ایبرم کنار در دید یاجازه م  ما،ی مامان ،ن -

 

 : یشگیبا آرامش هم مامان

 

 

 گلم برو فقط مواظب خودت باش.  ستین  یمشکل-

 

 اخم:  یبا کم   ماین

 

 ا؟ یگرد یزود بر م   یباشه برو ول-

 

 یچشم داداش -

 

 گلم  یچشمت سالمت آبج  -
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 : م یگو یم مای تمام وجود رو به مادر و ن با

 

 عاشقتونم. -

 

 

 زند به تمام رفتار بچگانه ام:   یم یلبخند مادر

 

 . ایدخترلوس برو زود هم ب -

 

 

 .می گو یبه مادر م  یچشم

 

 

 کردم.  یخداحافظ مایشدم و از مامان و ن نی گرفت سوار ماش   میبرا یتاکس  کی ماین

 

خوب  یهوا نیبا ا دمیبال  یبه خود م  ایکه بچه بوشهر بودم و بچه در نیبودم از ا ای عاشق در شهیهم
 .  یقدم نزن   ای ود کنار درب فیهم ح

 

 : میآ یراننده كه مقصد را مي پرسيد به خود م باصداي
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 _خانم كجا تشريف مي بريد؟ 

 

 . tv_پارك 

 

 باشه اي گفت و به سمت خيابان پارک پيچيد. راننده

 

از پنج دقيقه ماشين كنار پارک]کنار دريا[توقف کرد،پول كرايه را حساب كردم و از ماشين پياده  بعد
 شدم.

 

امواج دريا روحم آرام گرفت هيچ وقت از صداي آرام و پر خروش دريا دل زده نمي شدم و   باصداي
 بلعكس عاشق تر هم مي شدم. 

 

ي افكارم پاره شد با ترس به موتوري كه در كمترين فاصله ازم بود نگاه بوق موتوري رشته باصداي
 انداختم با داد مرد موتور سوار قبض روح شدم

 

 زدم چي؟_خانم حواستون كجاست؟چرا وسط خيابون وايستاديد؟اگه خدايي نكرده بهتون مي 

 

د با شرمندگي ازش معذرت خواستم و به از دادي که سرم كشيد عصبي بودم ولي حق با آن بو درسته
 سمت ساحل حركت كردم.
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 كسري از زمان به ساحل رسيدم. در

 

شني بشن بر روي شن هاي ساحل نشستم و به درياي كه امروز   میهيچ فكري از اين كه لباس ها بي
 بيش از حد طوفاني بود زل زدم.

 

 دانم چرا دل منم مثل دريا طوفاني بود. نمي

 

گردانم که ببينم کيست  ولي در   ی رق بودم كه صداي پايي را پشت به سرم شنيدم سر برمافكارم غ در
 . ابمی یكمال تعجب كسي را نم

 

 بابا خل شدما حتما توهم زدم هوف. یا -

 

 نبود از تعجب  و ترس دهانم وا مونده بود. یپا باز به عقب برگشتم باز کس  یصدا  باز

 

 ست؟ ین  یکس یول ادی پا م  یا داره ؟چرا صداشن هم صد یمگه راه رفتن رو ایخدا -

 

 آن تموم تنم به لرزه افتاد و تمام وجودم ترس  فرا گرفت  کیکه از ذهنم گذشت  یبافکر
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عواقبش   ین یبی م یترسناک و جن  لمیهرشب ف وونهی_نه بابا خل شدما جن کجابوده  خوب دختره د
 .نهیهم

 

  غی ج یزن  یکردم که با صدا یها با خود صحبت م  وانهیمثل دکردم و  یخود را باز خواست م داشتم
 و به طرف صدا برگشتم. دیکش یخفه ا

 

 .زوم یعز رومیفالت بگ  یدی شرمنده خانوم جون ترسوندمت اجازه م  -

 

 کردن لرزشش داشتم:   یدر مخف یکه سع یباصدا

 

فال مو  دیایکنم ب  یواسه بار اول امتحان م یندارم ول  یدشمن تون شرمنده،من به فال اعتقاد -
 . دیریبگ

 

 . زومی دست تو بده عز -

 

 کنم:  یرا به طرفش دراز م دستم

 

 شه اول اسم تون بدونم؟  یم -

 

 تفاوت:  یب  یل یاندازد و خ  یگذرا به من م ینگاه
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 . حهیمل -

 

 ین بود گاهمشغول نگاه کردن به کف دست م حهیرد و بدل نشد مل حهیمن و مل نیب  یحرف  گرید
 : دمیبا ترس پرس   دیترس  شیکرد از حالت ها یاخم م یکرد و گاه  یتعجب م

 

 شده؟ یخانم چ حهیمل -

 

   -که هم تعجب و هم ترس درش بود یباصدا حهیمل

 

باشه فقط   اهیات س ندهیتا دو سال آ دیشا یندار شیدر پ  یخوب ینده یآ یبگم ول یزیتونم چ ی_نم
 مواظب خودت باش. 

 

 نکرد.   یمن هم توجه یحرف پاشد رفت و به صدا زدن ها  نیگفتن ا با

 

 داد؟ یم یچه معن  شیبسته بود حرف ها خیترس تموم تنم  از

 

 گفت گوش نکن توجه نکن تمومش مزخرفه. یکه م دمیشن یاز درونم م ییصدا

 

 خنده  ریزدم ز یپق  هویگه  و  ی _آره آره راست م
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دارم و از   یبرم   یریخندم هوف دست از خود درگ یم هو یشدم  وانهید ایخنده ام خاتمه دادم خدا به
 شوم.  ی پا م میجا

 

 رفتم. ایرا به آب بزنم به سمت در  میدوست داشتم پا 

 

  یم ایوارد در اطی آروم و با احت یل یآورم، خ یدر م میرا از پاها میو کفش ها دمی باال کش  یرا کم  شلوارم
 شوم. 

 

درش    ینعمت بزرگ  نیکه همچ میآب حال اشوب درونم را کمتر کرد،از خدا ممنونم تو شهر یسرد
 هست. 

 

 . میآ یاذان ظهر به خود م یباصدا

 

 یرفتم اول نماز مو م یها مسجد بود م یک ینزد نیکاش ا  یبرم خونه ول  دی شد با رید یل یخ یوا -
 خوب مسجد دو تا کوچه باال تربود و منم عجله داشتم. یخوندم ول 

 

 خوانم. یروم خانه نمازم را م  یم الی خیرفتم خانه که مامان دل نگرانم نشود ب  یم دیبا

 

  یرا پا م میکشم و کفش ها یم  نییبود را پا  سیخ ی شوم شلوارم که کم  یاز آب خارج م  باسرعت
 رسانم.  یم  یاصل ابانی خود را به خ ادیز  یکنم و با سرعت
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 سجاده ام. یوضو گرفتم و رفتم پا  دمیبه خانه رس تا

 

باخدا   ازی از راز و ن یکه ناش  ی خوب نماز و آرامش یمادر از حال و هوا  یاز اتمام نمازم با صدا بعد
 اومدم  رونی گرفته بودم ب

 

 قبول باشه دخترگلم.  -

 

 قبول حق مامان جون. -

 

 . انیهم ب مانی و نر  مایاالنه بابات و ن  میکمکم تا ناهار بکش ای دخترم اگه نمازت تموم شد پاشو ب-

 

 .امیم گهید قهیدو دق هیچشم مامان جون  -

 

 گفت و از اتاق خارج شود. یباشه ا مامان

 

 .کنمی کنم  و اتاق را به قصد آشپز خانه ترک م یجمع م میام را  با چادر نماز سجاده
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 غذا در ظرف ها بود.  دنیآشپز خانه شدم مادر در حال کش وارد

 

 مامان جون در خدمتم. -

 

 گردد:  یکشد و به سمت من بر م یمن دست از کار م یباصدا مادر

 

 . زمی عز یزیپارچ بر  یشه دوغ و نوشابه هارو تو یاگه م -

 

 چشم مامان جون.  -

 

 . زمیچشات شه عز یمادر فدا -

 

داشتم تمام دوست داشتنم رو به   یکه سع  ییهمه محبت مادرم اشک به چشانم نشست باصدا نیازا
 مادرم اثباط کنم: 

 

و بابا   مان ی و نر مایباال سر من و ن  شهیتون هم هیدوست تون دارم سا یلیعه مادر من خدانکنه خ -
 باشه. 

 

 : طنت ی ارم کرد و باشنث یمحبتانه لبخند شهیمثل هم مادر
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 که گفتم انجام بده.  یبدو برو کار یکارت در بر ری که از ز یخواد سر منو گرم کن  یحاال نم -

 

 . میگو یم یکنم و چشم یم  یآرام یخنده

 

  مانیو به سمت نر دمیدست از کار کش مانیشاد نر ینوشابه در پارچ بودم که با صدا ختنیحال ر در
 .نمی ب یرا هم کنارش م  مای برگشتم که پدر و ن

 

 .بایز  ی_سالم بر خانم ها

 

 : طنتی با ش مادر

 

 از جانم.  زتریسالم بر پسران گلم و همسر عز ؛

 

 . میمادر مجبور به خوردن خنده مان شود یکه با چشم غره میزد یبه لحن مادر قهقه ا همه

 

 :  یبا ته خنده ا  بابا

 

 ها خودشون باختن خوب.  یهامون چشم غره نرو طفل جور به بچه نیا یخانوم  -
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 : میزد  ادیهم زمان با هم فر مانی ما،نریو ن من

 

 بـــــابــــا  -

 

 باال برد.... میتسل یرا به نشانه شی دست ها پدر

 

 .میپدر برداشت  یمادر چشم از کار بامزه  یباصدا

 

 تا منم خورشت ها رو تو ظرف بکشم. دیدست هاتون بشور دیکرد بر  خیغذا  دیعه بس کن -

 

ظرف ها تو    دنیرا بشورند، من هم به مادر در چ شانیرفتن تا دست ها  اطیبه ح  مای،ن  مانیو نر  بابا
 سفره کمک کردم. 

 

 که من عاشقش بوده ام صرف شد.  یرا در سکوت و آرامش غذا

 

 

 قولنامه کردن خانه. یبه بنگاه رفته بودنند برا  مایمادر و پدر به همراه ن امروز

 

 خانه را جمع و جور کنم.   لیکرد تا امدنشان نصف وسا داریهم قبل از رفتن شان مرا  ب مادر
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فردا صبح   د یخان را قولنامه کرده بود و با یدریح یچون اقا میکن  یبود که شب اسباب کش نیبر ا قرار
 داد.  یم لی تحورا   دشیکل

 

آن دلم گرفت،سر تا سر خانه را از نظرم   کیدر کارتون بوده ام که  ینیچ یحال گذاشتن ظرف ها در
 .دم یکش یگذراندم و اه

 . زدمیدر دل باخود حرف م  و

 

شون خاطره دارم دل بکنم   کیبه   کی خونه و محله و آدم هاش که با  نیاز ا ادی خدا جونم دلم نم -
 شه کرد مجبورم.  یچه م یول

 

 . ندیتا کمتر گرد غم بر دلم بنش خود را سرگرم کنم دیدارم با یاز فکر کردن و صحبت باخود بر م دست

 

 زدم. رون ی ب  ییرای را مرتب کردم و از پذ میلباس ها د یدر به  گوشم رس یبود که صدا ازدهی  ساعت

 

 : یشد با خوشحال انی در نما یجلو مای مادر و ن را که  باز کردم  قامت در

  

 شد؟  یچ -

 

 : د یبار  یم یخستگ ش ی که از سر و رو  مادر
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 شده. یتو بعد بپرس چ میای دخترم بزار اول ب -

 

 کند:  یم  یدست شیپ  مایکنم که ن یمخالفت  خواستم

 

 .میگیتو بهت م میایبزار ب گهیمامان راست م  یآبج  -

 

 تو.   نیایب  مایروم تا مادر و ن یدر کنار م  یاز جلو ی تینارضا با

 

را   یتموم افکار منف  دینه با یشده؟وا مانینکند پش  ایخدا یترس بر دلم افتاد وا یمادر کم افهیف از
 پس بزنم.

 روم.  یم ییرای بندم بستم و به سمت پذ  یرا م اطی در ح 

 

 پرسم: ینگران م  یشوم و با لحن یم  ییرایپذ وارد

 

 ؟یا گهیخونه شو داده به کس د اید؟یقدر پکر نینکنه قبول نکرده که ا  ماین یوا -

 

 

 زند:  یم یلبخند مچهین  ماین
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بعد هم خونه  میخورده خسته ا  هیفقط  میگفته پکر یک  زمی نه عز ؟ینگران نقدیگلم چرا ا یچته آبج -
 بده دست ما؟  آب وانی ل هیخواد   یما نم یکوچولو یو تموم شد حاال آبج میرو قولنامه کرد

 

 

 کشم:  یم یخفه ا  غیج

 

 ؟یداداش یگی راست م  -

 

 گلم  یآره آبج -

 

 .میآ یعاشقتم با داد مادر به خود م  ای،خداینکرد دمیشکر که نا ام ایخدا یوا

 

 از داد مادر بود: یکه ناش  دهیترس یو با لحن آرام

 

 ؟ یجانم مامان -

 

ها رو جمع   لهیکمکم  کن تا وس  ایب  یکن یم چیداداش تو سوال پ یستادیکه اونجا وا یدختر جا -
 .میکن
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از  یتا خستگ ارمیبراتون آب ب  دی اول اجازه بد یول ؟چشمیزن یخوب چرا داد م  دمیترس   یمامان یوا -
 تن تون بره.

 

 بده. رت ی دخترم،دستت درد نکنه خدا خ دیببخش -

 

 کنم مامان جونم.  یخواهش م -

 

 

 روم. یم یی رایکنم و به سمت پذ یرا پر م  خیبزرگ پر از آب  وانیشوم،دو ل یآشپزخانه م وارد

 

 دهم.  یم مای ها را به دست مادر و ن وانیل

 

 خورد:   ی از آب را م یکم مادر

 

 شدم از عطش.  ینگهت داره، داشتم هالک م دیخدا رو سف  ،یرش ی دخترم عاقبت بخ -

 

 نوش جان مامان جون. -
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 کشد:   ینفس سر م کیآبش را   وانیهم ل ماین

 

 گلم.  یممنون آبج -

 

 شوم.   یم لیمشغول جمع کردن وسا مایو با مادر و ن  میگو یم ی هم نوش جان ماین به

 

 آمدند.   ونیکام کیو بابا به همراه   مانینه شب بود که نر ساعت

 

 یجوابم را م یکه بابا با خوش رو میگو یم یدیبه پدر سالم و خسته نباش  یراسا و بلند ییباصدا
 دهد.

 

 م؟ یاسباب ها بر ونیبا کام دیبعدکه اسباب ها رو برد ای  میباباجون ما االن بر -

 

 کند:  یم یدست شی خواست جواب سوالم را بدهد که مادر پ  بابا

 

 .میر ی و م میری گ یم یتلفن  یتاکس هینه ما االن  -

 

 

 روم تا اماده شم.  یو به سمت اتاقم م  می گو یبه مادر م یآهان
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 روم.  یم رونیکنم و از اتاق ب  یدارم و تن م یکه از قبل آماده کرده بودم را برم  یها لباس 

 

 اد؟ ی ب یتاکس دی مامان جون زنگ زد -

 

 االناس برسه. رونی ب میبر یاگه آماده ا  زمیآره عز -

 

 شوم. یو با مادر هم قدم م میگو یم یچشم

 

 . دیرس نی ماش یمعطل  قهیدقاز چند  بعد

 

 کند:  یکه رانند رو به ما م میشو یم نی و مادر سوار ماش من

 

 د؟ یری خانم کجا م دیببخش -

 

 آرام:  ییهم با صدا من

 

 ... ابانی تنگک سه خ -
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 د؟ یراه رو نشونم بد دیشما بلد  ستمی بلد ن قیخانم من آدرس و دق -

 

 .دیافت یبله بلدم شما راه ب -

 

راننده کوچه پست   نیهزار سال گذشت آن قدر که به  ا ستیکه واسه من ب قهیدق ستیاز ب بعد
 یرفت، آخر سر آن قدر مرا حرص داد که م یم یباز اشتباه   یدادم ول یکوچه ها را نشانش م 

 کرد.  دایخوشبختانه آدرس را پ  یخواستم سرش داد بکشم ول

 

 را حساب کرد.   نیماش  هیپول کرا مادر

 

 د؟یدار دیجون کلمامان -

 

 . زمیآره عز-

 

 کند.  یرا باز م   اطیکشد و در ح یم رونیب  کشیکوچ یدست فیرا از ک دیکل مامان

 

 میشو یهم وارد خانه م با

 

 وارد اتاق شدم............. یشوم وقت یم  دهیکش اطیبه طرف اتاق ته ح  ناخداگاه
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  یترس مبهم  کیآرامش  نیبه همراه ا یشد ول   ریبه دلم سراز یوارد اتاق شدم احساس آرامش یوقت
شود؟   یسخت م  میبرا دنیاتاق نفس کش نیدر ا یکردم کم یدانم چرا احساس م یهم داشتم نم

 اتاق باشد.  یتو ینبودن پنجره ا یبرا دیشا

 

 : میآ یم رون یداد ب یکه بهم دست م ییمادر از فکر اتاق و حالت ها یبا صدا 

 

 جانم مامان خانم؟  -

 

 واسه اتاق تو. میر یبعد م م یکن  زیرو تم  یداخل یاول اتاق ها ا یدخترم ب -

 

 روم:  یشوم و به طرف مادر م  یاز اتاق خارج م  یحرف چیه یب

 

 کنم؟ کاری مامان جون چ -

 

 کند:  یاشاره م اطیاز ح  یمادر به گوشه ا 

 

 . میکن یری و گرد گ میاتاق ها رو جارو بزن  میتا بر  اری دخترم اون دوتا جارو و خاک انداز و ب -

 

 چشم مامان جون.  -
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 بودند. لیوسا دنیو مرتب شده بودن و آماده چ ز یداخل تم  یاتاق ها می ساعت و ن کیبعد از  

 

 . میکن زیاتاق تو رو هم تم میدخترم بر -

 

 روم.  یو به سمت اتاق م میگو یم یچشم 

 

 اندازد:  یبه اتاق م  ینگاه  یتیمادر با نا رضا  میشو  یاتاق که م وارد

 

 اتاقت باشه؟ نجایا یخوا  یم یدخترم مطمئن  -

 

 که از اتاق گرفته بودم:  یزدم و با آرامش  یلبخند 

 

 گه؟م  هیبله مادرجون،مشکلش چ -

 

 : ی نگران یمادر با کم 

 

 اتاق ندارم. نیبه ا یوب احساس خ یول  ستین  یمشکل -

 

 : رم ی گ یبا محبت مادر را در آغوش م 
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مثل همون  نمیکنه؟ ا  یم یداخل خونه چه فرق یاتاق با اتاق ها نیمگه ا دیمامان جون چرا نگران  -
 . رمیگ یخوشم اومد و آرامش م  شتریاتاق ب  نیخوب من از ا  یاتاق هاست ول

 

 : یتینارضا ینشاند و با کم  میشانیبه پ یمادر بوسه ا 

 

 باشه دخترقشنگم. -

 

 .میکردن اتاق شد زیمن و مادر رد وبدل  نشد ومشغول تم نیب  یحرف  گرید 

 

 . دیبه گوش رس اطی در ح یشب بود که صدا  ازدهی ساعت  

 

 باشن.   نایدر رو باز کنم فکرکنم بابات ا رمیدخترم من م  -

 

 .میگو یم یدر جواب مادر باشه ا  

 رود.  یم اطی کند و به طرف در ح یچادرش را سر م مادر  

 

 کنم. یدر اتاق م یها شهیکردن ش زی دارم و شروع به تم یبرم   زیکهنه تم  کی
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 کشم:   یدست از کار م ماین ییباصدا

 

 نم؟ یاتاق تو بب امیب  یکن  یکوچولو در اتاق و باز م یآبج  -

 

 روم.  یدر کنار م  یاز جلو م،ویگو یم  مای به ن یدیو بفرما کنمی باز م یرا به آرام  در

 

 : ما یبود رو به ن  ادیاز کار کردن ز یکه ناش  یخستگ یکم  با

 

 شده؟ ز یاتاق تم  یداداش -

 

 اش:  یشگیبامحبت خاص هم  ماین

 

 

 گلم.  یآره آبج -

 

 :دیگو  ی مکث م یبا کم   ماین

 

 لوفر؟ ین -
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 ؟ یجونم داداش -

 

 : د یآ یمن من کردن به حرف م یباکم

 

 هم درش هست.  یترس مبهم هی یداره ول ی اتاقت آرامش خاص -

 

واسه  یاحساس را داشتم ول  نی وارد اتاق شدم هم  یزد تعجب کردم آخه منم وقت  مایکه ن یحرف  از
 : طنتی دهم و باش  یسر م یساختگ ییخنده ا ماینگران نکردن ن

 

 

 ؟ یمثال چه ترس -

 

 زند:  یم یلبخند  طنتمی به ش  ماین

 

 بهش فکر نکن.  الیخ یگلم ب  یآبج یچ یه -

 

 شوم.  یدر اتاق مشغول م یها شهیکردن ش  زی و به تم میگو ی م مایبه ن یچشم

 

 . مانیخوام برم کمک بابا و نر یکنار م یشه بر  یم یآبج  -
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 از اتاق خارج شود. مایتا ن رمی گ یکنار در فاصله م از

 

 روم:  یم ما یفکر حس من و ن  در

 

آن احساس ترس را   شهیکه هم آرامش و هم ترس رو به همراه داره]کاش هم هیچه حس  نیا یعنی_
 گرفتم که نخواهم به جرم......[ یم یجد

 

 حال  زمان

 

 بندم. یدارم  و دفتر را م  یدست از نوشتن برم  م یپسرکوچولو یصدا با

 .گذاشته  بود شیاندازم که ساعت دوازده شب را به نما یاتاق م یواری به ساعت رو د ینگاه

 

 گردم:  یپسرکم به سمتش باز م ییصدا با

 

 [لوفری ]مامان نلوپلیممن ن -

 

 اندازم  و با تمام عشق:  یبه پسرک کوچولو و نازم م ینگاه
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 لوفر؟ یجون دل مامان ن -

 

 کودکانه:  نیریباهمان لحن  ش   ولهان

 

بره برام قصه  یبالم قصه بگه]مامان خوابم نم   ستیهم ن یبالم قصه بوگو بوبو بلهیممن خوافم نم  -
 که برام قصه بگه[ ست یهم ن یبگو بابا

 

 زنم و با تمام محبتم:  ی عشق در چشمان  پسرم زل م با

 

 بغل مامان تا برات قصه بگم.  ایچشم پسرقشنگم ب -

 

 یو موها  رمی گ یکه بهش داشتم در آغوش م یپرد بغلم،پسر کوچولومو با تمام عشق  یبا دو م  ولهان
  یم فیرا تعر  یحسن یقصه شی و برا  رمیگ  یم یبه باز مینرم و خوش حالتش را با سر انگشت ها

 کنم.

 

 بامداد بود که ولهان به خواب رفت.  ک ی ساعت

  یتخت م  یتمام خود را بر رو  یگردم، با خستگ یبرم،و خود به اتاقم باز م  یرا به اتاقش م   ولهان
 روم.   یفرو م  قیعم یو به خواب بندمیمم ب نامعلو یرا  به زندگ  میاندازم و چشم ها

 

 ' شی 'فلش بک ده سال پ
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 بعد... دوماه

 

 گذرد.  یم  دیمان به خانه جداز آمدن دوماه

 

هم  دیکند، شا یدر اتاقم هست و دارد مرا نگاه م یکنم کس یدانم چند شب است  احساس م ینم
 نباشد. شیب  یتوهم

 

 افکارم پاره شد:  یزد رشته  یبلند مادر که اسمم را صدا م یصدا با

 

 جونم مامان جون؟  -

 

 آرومتر:  یبا لحن  مادر

 

 کارت دارم.   ا یکنم،تو آشپز خونه ام ب یتو دختر؟دوساعته دارم صدات م ییکجا -

 

 روم:  یزنم و به سمت آشپز خانه م یم رونیاتاق  ب  از

 

 حواسم نبود در خدمتم مامان خانوم.  دی ببخش  یجونم مامان -
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 ؟ یشناس  یرو م  ایانیک یقادخترم آ -

 

و   بایز یفشار به مغزم  چهره  یآورم،که با کم ادیرا به  دی گو یکه مادر م  یکنم  تا شخص ی فکر م یکم
 بندد:  ینقش م میچشم ها یجلو  ای انی ک یمهربان آقا

 

 افتاده؟  یشناسم اتفاق  یبله مامان جون م  -

 

 : دی گو یم یبا ناراحت مادر

 

 کنه،خدا رحمتش کنه.  یسکته م شبیبود د  یمرد خوب -

 

 بود:  ایان یک یفوت آقا دنیاز شن یو بغض که ناش  یناراحت با

 

 بود خدا رحمتش کنه.  یچه آدم مهربون و خوش قلب  یوا -

 

 کند:  ی م یمکث کوتاه مادر

 

 . ایتو هم ب یخواست یخاک سپار  رمی دخترم من ساعت چهار م -
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 رفتم. یوقت نم  چیآمد ه  یو قبرستان بدم م یعذادار یاز فضا چون

 

 رم.  ی که من  مجالس ختم نم دیدون ینه مامان جون شما م  -

 

 گردم.  یدهد،من هم به اتاقم باز م  یو به کارش ادامه م دیگو یم یباشه ا مادر

 

 ̂  ^چهار بعد از ظهر...

 

 کند.  یچهار بعد از ظهر بود که مادر قصد رفتن م ساعت

 بودنند بپدر هم طبق معمول سرکار بود.  رونیب شانی با دوست ها  مایو ن مانیم نردر خانه بود تنها

 

دارم  و شروع به خواندن  یام برم  یدرس  یاز کتاب ها یک ی حوصله ام سر رفته بود به سراغ    یکاری ب از
 کنم. یم

 

دارم، سر   ی پشت سرم دست از خواندن بر م یراه رفتن کس یدانم چه قدر گذاشته بود که با صدا ینم
 آوردم.  ینبود داشتم از تعجب  شاخ در م ی کس  یگردانم ول یبرم

 

شوم، با حالت دو   یمحکم بسته شدن در اتاق قبض روح م  یصدا بشوم که با صدا الی خیب خواستم
 .دومی به سمت در اتاق م
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 باز نشد.   یکشم ول یدر را به سمت خود م  رهیگ دست

 

  یدست از جنگ با در اتاق برم  ع یشکستن ش  یحال جنگ با در اتاق بودم که بازش کنم که با صدا در
 گردانم:  یدارم و سر برم 

 

خورد شده بود   یو وحشتناک  بیباور نداشتم در کمد به طرز عج دمید یم  میکه رو به رو یزیچ از
را پشت سرم احساس کردم، خواستم سر  همون قدم زدن ها یکردم که صدا یداشتم از ترس سکته م
 روم.  یبه گردنم از حال م  یزیبرگردانم که با اثابت چ 

 

 یهابا پرده دیکنم، اتاق سر تا سر سف  یکنم، گنگ به اطراف نگاه م یآرام باز م  یلیرا خ میها چشم
 که خانه نبود! یمرا آورده بود؟کس یخوب ک یهستم ول مارستانی که در ب دمیسبز،فهم

 

 کشانم.  یبا باز شدن در اتاق نگاهم را به سمت اتاق م 

 

کنم، مرد   یکه توجه م   شتریبود ب ستادهیبر تن داشت در درگاه در ا یدیقد بلند که رو پوش سف  یمرد 
 شد. ی نم دهیمرد واضح د یافهیبودن دکتر ق یاندام لیبه دل یول نمیب  یرا پشت به سر دکتر م یگرید

 

 : رم ی گ یدارم و نگاهم را به سمت دکتر م یزدن آن مرد برم  دیدکتر دست از د یصدا با 

 

 د؟ یبهتر یخانم قاسم -
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 : یآرام یبا صدا 

 

 دکتر.  یبله خوبم آقا -

 

آن مرد را   یافه یشود ق یشود که باعث م یم کیرود و به تختم نزد یاز درگاه در کنار م  یدکتر کم  
کرد؟   یجا چه کار م نیآن ا یما،ول یو پسر صاحب خانه ماینبود جز دوست ن  یبدهم،!کس  صیتشخ
 بندم.  یرا م می افکارم پاره شد و  چشماها یخورد رشته  میکه به چشم ها یبا نور

 

رود، نگاهم به طرف    یم رونی که حالم خوب است از اتاق  ب نیکردن من و گفتن ا نهیدکتر بعد از معا 
 : دمیپرس   یآروم یا صداشد ب دهیکش مای دوست ن

 

 ...د یشه بگ  یم دیببخش -

 

 نگذاشت حرفم را کامل کنم:  

 

به اتاق من هست   دهیشما چسب یخونه اطیح  رونی اتاق ب یدونم براتون سوال شده ول یبله م  -
در رو باز نکرد  ینگران شدم اومدم در خونتون هرچقدر در زدم کس دمیتون رو شن  غیج  یصدا یوقت

  هکه غش کرد دمیاومدم تو اتاق تون شما رو وسط اتاق د یوارد خونه بشم وقت واریمجبور شدم از د
 نباشه؟  یسوال بپرسم البته فضول کی شهیم  یول دیبود
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چشم  یجلو شید ساعت پ وحشتناک چن یکنم، که تمام آن صحنه ها یفکر م  یکم شیبا حرف ها 
از   یکه ناش ییکنم و با صدا یخود را کنترل م  یافتاد ول یاز ترس لرز به تنم م رد،ی گ یجون م میها

 در کنترل کردن آن داشتم:  یترس بود و سع

 

 . دیبپرس  دیبفرما -

 

 پا و اون پا و من من کردن:  نیا یبا کم  

 

 شکسته بود؟ یو چرا در کمد تون به طرز وحشتناک  د؟یکش غی _ چرا ج

 

و من را   کرد ی تو بگم مطمئنن باور نم قتیداشتم که بگم اگه حق یجواب شو بدم آخه چ یموندم چ 
 . کردی خطاب م وانهید

 

 دهم:  یخواهم جواب  یاو که متوجه شد نم 

 

 .دی جواب ند  دیتون یم دی نداشتم هر طور راحت ی قصد فضول دیببخش -

 

 آرام و نگران:  یو با صدا میگو یدر جوابش م  یممنون 

 

 د؟یبه خانوادم خبر داد دیببخش -
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 خبر دادم تو راه االنه هاست برسه. مایبله به ن - 

 

 شوم.  یو ساکت م میگو یم یآهان 

  یچه اتفاق یعنی ای شده بود چشم ازش برداشتم و به فکر فرو رفتم خدا  رهیخ ن یاو هم ساکت به زم 
  یم  یست؟ نکند زلزله آمده بود؟ از فکر مسخره خودم خنده آرامافتاد؟ چرا در کمد خود به خود شک

نگام   یجوراندازد از نگاهش شرمم گرفت حق دارد اون  ی به من م ینگاه معنا دار مای کنم که دوست ن
 به خود زدم.  یدونست چه حرف خنده دار یخوب اون نم یخنده ول  یبا خودش م یکنه اخه ک

 

را در درگاه در    مانیو نر مایاندازم که ن یبه در اتاق م  یافکارم پاره شد نگاه یباز شدن در اتاق رشته با
 . نمیب یم

 

 به طرفم آمد و محکم و مردانه مرا درآغوشش گرفت:   ماین

 

 زم؟ یشده عز یکوچولو؟چ یحالت خوبه آبج -

 

 افتاده:  ینگار اتفاق خون سرد که انگار نه ا یل یرا نگران نکنم خ مایکه ن نیا یبرا

 

و   دمیکش  غی و ج دمیتو اتاقم ازش ترس  دمیسوسک د هی فقط  یداداش  ستین ی چی .هیخوبم داداش -
 غش کردم. 
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 کنم.  یم  یواشکی یدروغ من باز مونده بود از حالتش خنده نی از ا مایدوست ن دهان

 

 به سمتم آمد: دیمرا د یکه خنده  مانینر

 

 خنده؟  یهم شده با خودش م وونهیسوسکه د دنیبا د میآبج نمی ب یم -

 

 معترض:  ییزنم و با صدا یم  مانینر  یبه بازو  یآرام مشت

 

 .ــــمـــانینـــــر -

 

 سر دادنند. یاز حرص خوردن من قهقه ا مایو دوست ن مانی و نر ماین

 

 قهقه اش بود:  یکه ته مانده یبا لبخند  ماین

 

 ؟ یمرخص  یدکتر گفت ک لوفرین -

 

 من پاسخ داد:  یبه جا امی ن دوست

 

 . دیکن صشیترخ دیتون یشه و م یسرم شون تموم م گهیساعت د میدکتر گفت ن -
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من و   رمیرا بگ یصیروم صندوق حساب کنم و برگه ترخ   یگفت و با گفتن م یآهان ماین
 را تنها گذاشت.  مان،دوستشینر

 

 .میآمده به خانه آمده بود مارستانی ساعت بود که از ب  کی

 

بود که  ن یقصدمم ا نندیهنوز به اتاقم نرفتن که در شکسته کمدم را بب مانیو نر  مایرا شکر که ن  خدا
 نگرانشان کنم. یوقت بهشان نگم، دوست نداشتم الک  چیه

 

 دارم:  یبرم الیدست از فکر و خ  مانینر یصدا با

 

 حالت بهتره؟  یآبج  -

 

 محبت برادرانه:  نیا یضعف رفت برا دلم

 

 کجاست؟  مای بهترم. ن یآره داداش -

 

 اندازد:  یدانم باال م  ینم یبه معنا یشانه ا  مانینر

 

 . رهیبه من که نگفت کجا م -
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 . یآهان باش داداش -

 

 یچرا ها در ذهنم رژه م یلیفکرم مشغول بود، خ یرد و بدل نشد، ول  مانیو نر من  نیب  یحرف دگر
 کدام نداشتم. چیه یبرا ی جواب  چیه یرفتن، ول 

 استراحت به روح و جسمم بدهم. یباعث شد دست از فکر کردن بردارم و کم سردردم

 

 ساعت بعد...  دو

 

 شدم که مادر پدر هم به خانه آمده بودنند. داریدو ساعت از خواب ب بعداز

 

 .ردی گ یدر آغوشم م یبا تمام محبت و نگران مادر

 

 کنم:  یزد از آغوش گرم و پر امن مادر دل م  یبابا که اسمم را صدا م یصدا با

 

 لوفر؟ ین -

 

 ؟ ییجونم بابا -
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 م؟ یکن یاتاق تو پاک ساز یخوا یدخترم م  -

 

ترس   دیرا پنهان کنم؟شا هیداشتم قض یدانم چرا سع ینم زد،ی حرف بابا ترس در چشمانم سو سو م از
 خطابم کنن باشد.  وانهیکه د نیاز ا

 : یزده و با لبخند استرس لهو

 

 بعد من کشتمش. گهیسوسک بوده د هی ستین ازی ن...ن..نه بابا جون ن -

 

 که: دیدانم پدر چه در  نگاهم د ینم

 

 فقط سوسک بوده؟ یمطمئن  -

 

 از ترس بود:   یلکنت زبان که ناش  با

  

 ب..ب...بله باباجون.  -

 

که  یواقع یه یقض یتون یهر وقت دلت خواست م یول  یبزن یکنم حرف  یباش دخترم مجبورت نم -
 . یاومده رو بگ شیپ

 

 اندازم.  یم  نییشرمم گرفت، سرم را با شرم پا میگو ی بود دروغ م دهیکه پدر فهم  نیا از
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 کنم:  یسر بلند م  مانینر یداد و عصب یصدا با

 

 .....ه؟هیچ هیقض گه؟مگهی م یبابا چ  لوفرین -

 

 : د یماس مانیداد پدر حرف در دهان نر یصدا با

 

افتاده باشه به  یاست که اگه اتفاق دهیخودش اون قدر فهم  ایزن  یداد م تی سر آبج  نمینب گهید -
 .گهی وقتش بهمون م

 

  فیح  یرا بگم ول  قتیداشتم حق  ینقش بست، دوست م میهمه محبت پدر اشک در چشم ها نیا از
 شد.  یکه نم

 

 شکر آب شود.  مانیپدر و نر انیبر خانه حاکم شده بود،دوست نداشتم م یبد  سکوت

 روم.   یم مانیشوم و به سمت نر یم بلند

 

 :میگو یو زمزمه وار م رمیگ ی را در آغوش م  مانینر

 

  یبه وقتش بهت بگم اله دمیقول م  یرو بگم ول  هیشه االن قض یشرمنده اتم به خدا نم یداداش -
 تو با بابا شکر آب بشه. ونهیخوام بخاطر من م  یقربونت برم نم
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 فشارد:  یمرا محکم در آغوشش م مانینر

 

 خودم.  ی کوچولو یباشه آبج  -

 

مادر اجازه نداد و گفت:امشب   یخواستم برم اتاقم استراحت کنم ول  یدوازده شب بود که م ساعت
 . دمیارش خوابخودش بخوابم من هم  از خدا خواسته درخواستش را قبول کردم و کن شیپ

 

 ماه بعد... دو

 

 شنوم.  یم ی بی و غر بیعج  یگذشت، شب ها صدا یآن روز نحس دو ماه م از

 

گذاشته بود، مادر و پدر   شیشب را به نما ازدهی اندازم که ساعت  یاتاق م یواریبه ساعت د ینگاه
 بودنند. رونیطبق معمول با دوستانشان ب   مانیو نر ماین  یخواب بودن،ول

 

 و به سقف اتاقم زل زدم که احساس کردم.......  دمیو پتو را تا گردنم باال کش دم یتشکم دراز کش یرو

 

  یرا نم  یدر کمال تعجب کس  یچرخم، ول یم گهیدورم حلقه شد،به جهت د یکنار زده شد و دست  پتو
 : ابمی
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 سرم اومده حتما توهم زدم. ییمن چه بال  یخدا یوا -

  

از زور گشاد شده بودنند، و   میکشم، چشم ها یم یخفه ا  غیشود ج  یوارد م می که به بازوها یبافشار
 تمام تنم به لرز افتاده بود .

 

جا خالص    یب یناجور و توهم ها  یفکرها  نیخود را به دست خواب بسپارم تا از ا  دیبخوابم با دیبا
 شوم. 

قرار   میچشم ها یکه رو یگذرد که با احساس دست ینم  یت قهی دق یبندم،ول یرا م میچشم ها محکم
  یزنم ب ی شوم، هر چه قدر پلک م  یمطلق روبه رو م ی ک یکنم و با تار یچشم هام را باز م  رد،یگ یم
 افتاده بوده ام. هیاز شدت ترس به گر گریبود د دهیفا

مطلق   ی ک یبه هق هق شده بود و تار لی که حال تبد  یها هیدانم چقدر گذشت که با همان گر ینم
 شد . میخواب مهمان چشم ها 

 

 

 کل" ی"دانا

 

 عشق او و نداشتنش در حال عذاب است! یاز دور یدانست که چه کس  یما چه م یقصه  دخترک

 

 کشد! یم یتواند به او اعتراف کند چه درد یکه عشقش نم نیدانست از ا یما چه م لوفرین
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چه درسر   یعن یرا مال خود کند. لوفریخواهد هر جور باشد ن   یاست م دهیبه جنون رسعاشقش   امشب
 . لوفریبر حال ن  یباشند چه؟وا دیشوم و پل  یگذرد؟اگر فکرها یما م یعاشق قصه 

 

 " لوفری"ن

 

به اشک نشسته  میپرم، از درد چشم ها یدلم احساس کردم از خواب م ریکه ز یدیبا درد شد صبح
 بودنند. 

با   روم،ی م ییشوم و به طرف دستشو  یتشک ام بلند م یو کمر خم شده از درد از رو  دیشددرد  با
شوم و به سمت   یخارج م یینبود از دستشو یمتاسفانه خبر یشده ام ول  ضی مر دیخود گفتم که شا
 روم.  یاتاق مادر و پدر م 

شوم راهم را کج کنم و به سمت سمت آشپزخانه   یشوم و مجبور م یمادر را از آشپز خانه م یصدا
 بروم.

 

 دهم. یبود سالم م  ادیاز درد ز یخش دار که ناش یصدا با

 چرخند:  یمن به طرفم م  یصدا  دنیپدر و مادر با شن 

 

 پرسد:  یم ی با نگران پدر

 

 سالم بابا جان چته گل دختر؟  -
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خود را به من رساند و مرا در آغوشش   یباور نکردن  ی جواب پدر را بدهم که مادر با سرعت خواستم
 نگران:  ییانداخت و با صدا

 

 چته مادر؟چرا صدات خش دار شده؟ نمیدختر نازن  -

 

 آروم زمزمه وار:   یلیبغض و خ  با

 

 شم.  ضیخوام مر یمامان جون فکرکنم م  -

 

 کشد:  یم  یدگاز آسو یکه منظور مرا  گرفت نفس مادر

 

 و....  یکه بهتر ش  دمی قرص م هیمنو حاال بهت  یخدا رو شکر. فدات شم ترسوند -

 

 ماند:  مهیپدر حرف مادر ن یصدا با

 

 . یکنم از نگران  یدخترمون چشه؟دارم سکته م ی گی خانم به ما هم م -

 

 .میگو  یم یخدانکنه ا یلب  ریو مادر هم زمان ز من
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از   یگفت،که پدر نفس یزیکه من نشنوم در گوشش چ ی آرام طور  یلیرود،و خ  یبه سمت پدر م  مادر
 رفت.  اطی گفت و به سمت ح یو آهان  دیکش یآسودگ

 

 : دمی از مادر پرس کنجکاوانه

 

 د؟ یبه بابا گفت یمامان جان چ  -

 

 .ت یواقع  زمی عز یچ یه -

 

 نسبتا بلند:  یگشاد شده و صدا ییچشم ها با

 

 ...دی به بابا گفت ؟شمایچ -

 

 گذارد کالمم کامل منعقد شود:  یپرد و نم  ی حرفم م  انیبه م مادر

 

 .نی دختر؟نه،فقط بهش گفتم دل، درد ساده است هم یزن  یچرا داد م -

 

 شرم زده: یکشم و با حالت  یم  یاز آسودگ ینفس
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 . دیکردم ببخش ی صدامو بلند م دینبا  یشرمنده مامان -

 

  یم هیاول یکمک ها یتکرار نشود به سمت جعبه گریزند و با گفتن اشکال ندارد د  یم یلبخند مادر
 رود. 

 

 آب به دستم داد. وانیل کیقرص به همراه  کی

 

 . گردمیاز مادر کردم و به اتاقم باز م یو تشکر  دمیآب سر کش وانیرو با ل  قرص

 

 "سه ماه بعد"

 

به کل عوض شده بود،و  مانینر ما،ی بزرگ شده بود،رفتار مادر و پدر ،ن  یبی عج  ماه شکمم به طرز  کی
 رفتن را هم ازم گرفته بودنند.  رون یاجازه ب  یداشتن،حت یخود  یب یشک ها

 

 امروز نوبت دکتر گرفته بود تا مشکلم را بداند.  یسرم آمده بود!مادر برا ییدانم چه بال یهم  نم خود

ساله ام ازم صلب خواهد  نیکردم امروز تمام آرامش چند  یداشتم  احساس م یب ی عج یشوره دل
 شد.

 

 کشم:  یم  رونیمادر که اسمم رو مخاطب قرار داده بود از افکارم ب  یصدا با
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 جانم مامان؟ -

 

 کرد:  یچند مدت باهام برخورد م نیکه در ا یبا لحن بد مادر

 

 ؟ یساعت دو ظهر نوبت دکتر دار یبابات کارت داره.فراموش که نکرد   ایپاشو ب -

 

 آورم:  یخود نم  یبه رو یشوم ول یلحن بدش دل آزرده م از

 

 چرا ساعت دو؟ یچشم،ول -

 

 : دیکش یاندازد و با همان لحن که قلبم را به آتش م یم م یبه سر تا پا یبد نگاه

 

 ننت؟یوضع بب  نیساعت شش ببرمت که مردم با ا یتوقع که ندار -

 دستش را به طرف شکمم نشانه گرفت.  و

 

کرده بودم که  یدانم چه اشتباه یقابل درک نبود،نم  میشد،اصال رفتار مادر برا دهیبه آتش کش  قلبم
 باشم. یرفتار نی مسبب همچ دیبا

 

ممکن بود راه نفسم   قهیبود و هر آن دق میشده در گلو بی بغض س    کیاز  یدو رگه که ناش ییصدا با
 : اوردیرا بند ب 
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 چشم مادر جان.  -

 

 شود.  یبد از من دور م یچشم غره کی اندازد و با  یم میبه سر تا پا ینگاه بد مادر

 

 کنند.  یم دنیمثل  ابر بهار شروع به بار می رفتن مادر چشم ها با

 

چشمانم   یداد مادر چشمه ی بوده ام که با صدا هیچند ساعت در حال گر  ا ی قهیدانم چند دق ینم
 شود:  یخشک م

 

  ستین ؟معلومیزی ر یواسه من اشک م یدختره زبون نفهم مگه نگفتم بابات کارت داره هان؟نشست -
 ؟ یکن یم هیگر یکه دار یکرد یچه غلط

 

 شوند.  یخشک شده چشمانم تر م یمادر دوباره چشمه یحرف ها دنیشن  با

 

 شود و به سمتم حمله ور شود....  ی دارتر م  حهیمن جر یها  هیگر دنیبا د مادر

 

 میشدن موها دهیو تاپ داد که باعث شد از کش  چیرا به دور دستانش پ میبا تمام قدرتش موها مادر
 کنم.  یبکشد و ضعف را در تمام تنم احساس م ری سرم ت
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 کنم:  یشروع به التماس م  یاشک  ییبا چشم هاکشم و  یم یبنفش  غیج

 

کنم موها مو ول  یتو م یزی کن رم،مادریم  یمادر جون،تو رو به خاک آقا جون موها مو ول کن دارم م -
 کن.

 

 رحمانه:  یخون سرد و کامال ب  یبا لحن  مادر

 

 ی،دفعهیکشته ش دیدختر *" داشتنه با هی یآبرو یازت راحت شم،مردنت بهتر از ب  یری بم  یاله -
 ؟ یدیفهم یدی آخرت هم باشه قسم پدر مو م

 

گرفتن   شیکردم قلبم در حال آت  یکنم،و حاال احساس م   یمادر درد سرم را به کل فراموش م یحرفا از
 شد.  یقلبم به همراه آتش گرفتن ذره ذره خاکستر م یواقع  یاست و به معنا

 

 کشم. یاز درد قلبم م یغ یبار ج نیا

 

 شود.  یوارد اتاق م  مانیمن نر غیج  یصدا با

 

کشد که احساس    یبر سر مادر م یاد یفر ند،یب یم میمادر را به دور موها یگره شده یدست ها یوقت
 کردم چهار ستون بدنم به لرزه در آمده است. 
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 د؟ یکن یکار م  یمعلومه چ -

 

 : مانیبلندتر از نر  ییشده بود با حالت بد و صدا  یعصب مان ینر ادی که از فر مادر

 

  یم ادی از...*" باال سر مادرت فر ستیبدکاره*" که معلوم ن  نیبخاطر ا گهیحاال د ن ینه خوشم اومد آفر -
 ؟هان؟یکش

 

 افتد.  یم شیگلو یبرا یاحساس کردم اتفاق  یهان را گفت که لحظه ا یجور مادر

 

 کنم. یسر بلند م مانینر یصدا با

 

 همانند مادر:  یو با لحن ستادیمقابل مادر بود ا مانینر

 

شه  یشه چرا؟شما که قضاوت سرتون م  یچرا؟شما که حالل و حرم سرتون م دی خوان  ی_شما که نماز م 
 د؟ یزن ی هنوز دکتر نرفته بهش تهمت م  ؟هان؟چرایکن  یچرا؟ حاال چرا سر دختر خودت قضاوت م

 

به  مانینر یانگار حرف ها ییبود و گو امدهی خوشش ن مانی حرف ها و برخورد نر  که انگار از مادر
 : د یگو یم مانیدر جواب نر یبود با لحن تند امدهیمزاعش خوش ن 
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شکم چاق رو   ای  ضیاگه فرق زن حامله با آدم مر دمیبچه درست صحبت کن،خودم سه شکم زا -
 خودمو  زنده زنده خاک کنم.   دیندم که با صیتشخ

 

 : دیگو یرو به مامان م یدیاست با نا ام دهیفا یبحث با مادر ب   دید یکه م مانینر

 

  جای وقت قضاوت ب هیگم  یواسه خودتون م  یول دیگ یم یا گهید زی شما چ  میگ یمن م  یهر چ -
 . دیتو روش نگاه کن دیکه فردا پس فردا نتون  دینکن

 

زود به    یل یخ یبه خود گرفت ول  یمان ی کرد و حالت  پش ری مامان تغ یافهیآن احساس کردم ق کی
 کند:  یآزاد م میموها یتمام دستانش را از ال به ال یخود امد و با خون سرد 

 

 کنم.  یثابت م گهیساعت د کیرو به هم تون تا  نیدونم توله تو شکمشه وا یمن که م -

 

 را گفت و اتاق را ترک کرد.  نیا

 

 رحمانه:   یوحشتناک ب  یشود و با لحن یم ک یبه من نزد یکم  مانیررفتن مادر ن  با

 

واسه خاطر حال   ممیطرف دار ریقبولت دارم،نخ یکردم هنوز به عنوان آبج یفکر نکن ازت طرف دار -
وگرنه   یکه هست بدتر بشه و دعا کن دکتر نگه توله دار ی نیخواستم حالش از ا  یمامان بود نم یخراب 

 کشمت.(  یدست هام م  نیبا هم
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 زنم.   یزل م مانیبه نر دهیترس یچشم ها با

 

 اندازد:  یم میبه چشم ها ینگاه مانینر

 

 زنن. یکه چشمات دارن از ترس دو دو م یخورد یچه گ*و*ه* ستیمعلوم ن -

 

 : میگو یبود م مانیاز لحن ترسناک نر  یلکنت زبان که ناش  با

 

 نکردم ب...به خدا. یک...کار چی...هی...هیه -

 

 کند. یپاشد و با گفتن کامال معلومه اتاق را ترک م یبه روم م   یپوزخند

 

کنم و زانو   یاز اتاق گز م یروز ها اشک مهمانشان بود گوشه ا نیکه ا یداغون و چشم ها یحال با
 . رمیگ  یرا بغل م میها

 

آن حرف   کیبه سرم آورد؟ نیچن نیام،که خدا اکرده یچند ماه بودم که چه کار بد نیحال فکر به ا در
  یم اهمیآمد،آن موقع که از سرنوشت شومو س ادیمالقاتش کرده بودم به  ایکه در کنار در ریزن فال گ

چه  اهیس  رروزگا نیا یباعث و بان  یبودم،ول  دهیرس شی حال حرف ها  یگفت باورش نکرده بودم ول
 بود؟  یکس
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 کل" ی"دانا

 

 ما را بدهد؟  یدخترک قصه  یتوانست جواب سوال ها یم یکس چه

 

 د؟ یآ یبه روز دخترک قصه م چه

 

 داند؟ یاو جواب سوال ها را م ا ی عشقش را بدهد؟آ یما کجاست؟که جواب سوال ها  یقصه  عاشق

 

 ساعت بعد  چهار

 

 کل یدانا

 

 ما چه غوغا است.  لوفرین یخانه 

 است؟  یاست متعلق به چه کس لوفریکه در بطن ن  ی نیجن  یراست به

 

 " لوفری"ن

 

  کیدکتر  ی جلو  دیحرف را شن نی که دکتر گفته بود رو به موت بودم مادر که تا از زبان دکتر ا یزیچ از
 محکم خوابوند در گوشم. دهیکش
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 دردش را هم حس نکرده بودم. یآن قدر در شوک بوده ام که حت یول

 

 .میاز چهار ساعت به خانه باز گشت بعد

 

 پرسد:  یم  یتاب  یو با ب دیآ یمان مورود ما پدر به  سمت  با

 

 م؟یکرد یبود؟اشتباه م  ی شد؟جواب منف  یچ -

 

 باال رفته:   ییو صدا  ادیز تی با اعصبان مادر

 

 *"  ستیدکاره*"معلوم نمرد دختر ب هیاشتباه چ -

 

 . ختی فرو ر می چشم ها یپدر جلو یباره قامت مردانه کی

 

  یم  ینیحس ایبار با هم  کیپدر در آن حالت  دنیو با د ندی آ یم اطیبه ح  مای و ن مانیمن نر غیج  با
 . ندیآ یو به سمت پدر م  ندیگو

 

 شوند.  یم  ییرای کشند و وارد پذ یرا در آغوش م  پدر
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 درست کند.   یپدر آب قند یرود و تا برا یبا عجله به سمت آشپز خانه م  مادر

 

شود پدر چشمانش   یزند که باعث م یآروم به صورتش م یدهیبه هوش آوردن پدر کش  یهم برا ماین
 . دیرا بگشا

 

پدر با   ی کند ول یم  کیو به لبان پدر نزد ردی گ یآب قند را از مادر م وانیچشمان باز ل دنیبا د  ماین
  کهی بر خورد کند و هزار ت نیبه زم وانیشود ل  یزند که باعث م یرا پس م وانیمحکم ل یپشت دست

 شود.

 

 کنم روح از تنم جدا شده است. یپدر احساس م  ادی فر با

 شود:   یم کیشود و به من نزد یبلند م ما یدستان ن یاز رو پدر

 

 ؟یبند و بار شد ی قدر ب نیا یبارت آوردم؟هان؟از ک یجور نیمن ا  ییدختره هر جا -

 

 یم دنیو شروع به بار ابندی ی راه خود را م میزند اشک ها یمحکم پدر که در گوشم م یده یکش با
 کنند.

 

 کنم:  یسر بلند م   مانیو نر ماین ادی فر با

 

 شده؟  یبابا چ -
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 . دیشده؟جون به لب مون کرد یچ دیبگ دی مامان بابا حرف بزن ±

 

 : دیگو یآرام م  یل یبغض کرده خ ییبا کمر خم شده و صدا  بابا

 

 دخترم از چه ..**.. ستیبگم که معلوم ن نیاز ا ایبگم؟ ییابرو ی بگم؟از ب یاخه از چ -

 

سکوت در هم  مانینر ادی بود که با فر دهینکش قهیبه دق یحرف پدر خانه غرق در سکوت شد ول با
 شکست. 

 

 بابا؟  یگی م یچ ن،معلومهیحس  ای -

 

 به داد نبود:  هیشب  یبلند که ب   ییبا صدا پدر

 

 ..**.. به تمام معناست. هیخواهر تو  نی.اگمی م یدونم چ یآره م -

 

 شود.  یباد کرده به سمتم حمله ور م  یداغوان و رگ گردن  یبا اعصاب  مانینر

 

شود  یباعث م ن یکنم  و هم یبرخورد م واریکنم که  به د  یعقب گرد م یکشم و کم یم یخفه ا  غیج
 شود.   کیبهم نزد  شتریو ب  شتریب  مانینر
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 : دیگو یدهد و با لحن ترسناک م  یرا به گردنم فشار م  شیدست ها مانینر

 

 ماست.  ییآبرو یکشمت زنده موندن تو ب یم ؛

 

 به دور گردنم بود:  مانینر یگره شده یاز دست ها یخفه که ناش  ییصدا با

 

 شم.  یبردار دارم خفه م...ان دست تو مینر ؛

 

 دهد: ی سر م یترسناک  کیهستر یخنده   مانینر

 

 . یریخوام بم   یم یخوام خفه ش  یدستم بردارم هان؟م  -

 

  یجلو یا هیثان یشود برا یکند که باعث م یم شتری را ب  شی حرف فشار دست ها  نیهمراه با ا و
 .دیای و نفسم بند ب اهیس میچشم ها

 

 کشم. یم یق یآزاد شده است نفس عم مانی نر ییکه گردنم از حصار دستان قو نیاحساس ا با

 

 که تا به االن ساکت بود:  ماین
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 .یکن  یآبرومون م  ی ب  شتریبا کشتنش ب -

 

 زند:   یم ادیفر مانینر

 

 م؟هان؟ یکن یخوب تو بگو چه غلط  -

 

 و برنده:  رحمانه یب  یتمام و لحن  یاندازد با خونسرد یبه من م ینگاه مین  ماین

 

 یو بعدش م میری گ یم یالک  یمراسم خاک سپار هیو  میساز یم یتصادف ساختگ هیبراش  -
 دور افتاده. یروستا  هیبه   مشیفرست

 

 برادرانم قلبم به درد آمد بود. یها  یرحم یهمه ب نیا از

نه دست داده   ینا محرم چیکه تا با حال با ه ینکردم بودم؟ من یبهم اعتماد نداشتن؟من که کار چرا
 شده بود؟ رمیچه بود که دامن گ ییابرو یب نیزدم، پس ا  یبودم و نه کالم

 

 شود:  یافکارم پاره م یرشته  مانیترسناک نر یخنده  با

 

 کجا تصادف کرده؟ میبگ یول  هیآره،آره فکر خوب  -
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 پاسخ داد:  مانیدر حال فکر بودن که خود نر  مای و پدر ، ن مادر

 

 ه؟یکنه.نظرتون چ  یخاله حنا شمال که تو راه تصادف م  شیخواست بره پ  یم  میگ یم افتمیآهان  -

 

 دهد:  یتمام پاسخ م یرحم ی با ب مادر

 

 مش؟ یکجا بفرست  ی.ولهی_آره عال 

 

 اندازد:  یبه من م ینگاه  مین پدر

 

 جا براش سراغ دارم.  هیخودم  -

 

 آورد:  یاش که قلبم را به درد م رحمانهیبا همان لحن ب   ماین

 

  یو پنج شنبه شب م  میجمعه شب نقشه رو اجرا کن   میکن یخوبه پس از فردا شروع م  یل یخ -
 د؟ی که بابا مد نظرشه.موافق ییروستا  مشیفرست

 

 کردم.  یخودشان رت اعالم کردن فقط من بودم که هاج و واج بهشان نگاه م تیموافق همه
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 خوان کجا بفرستنم؟ یخوان بگن تک دختر شون مرده؟م یافته؟م یدارد م یمن چه اتفاق یخدا

 

 : میگو یآروم و بغض دار م  یزنم و با صدا یسوال ها را در ذهنم پس م تمام

 

 نم؟یبفرست  دیخوا  یم د؟کجایگی م ی_معلومه چ

 

 زند:  یم یپوزخند صدا دار پدر

 

 کشتمت.  ی ابروم وسط نبود به حتم م یاگه پا گهید یجا هی متیببر میخوا یبرو خدا رو شکر کن م  -

 

 شود بلند هق هق کنم:  یشوند و باعث م  یشکند و چشمانم تر م  یشده ام حصارش م  بیس بغضم

 

 : میگو یو اشک هق هق کنان م هیگر انیم

 

....تو رو خدا بهم.....رحم دیکن  یاشتباه....م دی....نکردم.....دار ی...تو رو خدا....من کاربابا. -
 ترسم. ی...میی....تنهادی.....نفرست  یی....غلط کردم.....منو جادیکن

 

 روم و  یسمت مادر م به

 زنم:  یم یبوسه ا شی پاها  یو بر رو نمینش ی م شی پاها یبه رو رو
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تونم زنده بمونم مامان من  یشما نم  یمنو از شما دور کنن من ب دینزار ییمامان تو رو به خاک دا -
 بهم رحم کن مامان جون.  یخوند یم یی رفت برام الال  ادتیکوچولوتم  لوفرین

 

مرا   شی ضربه با پاها کی دهم که مادر با  یمادر قرار م  یپاها یزنم  سرم را رو  یحرف را که م نیا
 : دی گو یبلند م  ییکند و با صدا یپرت م یکناربه

 

نه  یکرد یها رو م زیچ نیفکر ا دیبا یگذاشت یخودتو به حراج م یخفه شو اون موقع که داشت -
 االن.

 

کردم بلسد با   یالتماس م دیحرف ها نبود با نیحاال وقت ا یآمد ول  ینفسم باال نم  هیاز زور گر گرید
 گناهم:  یمتقاعدشان کنم که من ب میحرف ها

 

 نکردم.  یمن کار دیکن یمامان جان به خدا اشتباه م -

 

 : د یگو یم مانیزند و رو به نر یم یادی فر پدر

 

 رو از جلو چشم هام دور کن.  یی هرجا نی_بلند شو، ا

 

 :کشمی م یبنفش   غیرد،ج یگ  یبازو انم را م  ریو ز دی آ یبه سمتم م  مانینر
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 نکردم..... ی کنارتون باشم من کار  دیبزار  دیمنو از خودتون نرون بابا تو رو خدا -

 

 ماسد. یکوبد حرف در دهانم  م  یبه صورتم م  مانیکه نر یا دهیکش با

 

 کند.  یکند و در سالن را قفل م یپرت م اطیمرا در ح یحرکت ناگهان  کیبا   مانینر

 

 قلبم به درد امده بود. یکس  یهمه ب نیا از

 

شوم و به سمت اتاقم  یبلند م نیزم  یکه در حال بارش بودن از رو ییکوفته و چشم ها یبدن  با
 کنم.  یحرکت م

 

 کنم.  یفکر م اهمی س یکنم و به زندگ ی از اتاق گز م یا گوشه

 

ظاهر   هویبچه از کجا    نیست؟ایاتفاق چ  نیحکمت ا یحکمت است ول  تیدانم تمام کارها یم ایخدا
  میگناه یگناهم پس خودت کمکم کن و ب یب  یدان یکه خداجون؟خودت م یشد؟خودت شاهد هست

 را اثبات کن. 

 

 آوردم.  ادی را ب  حیمس  یسیو پسراش ع میحال حرف زدن با خود بودم که داستان حضرت مر در
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 فکر را پس زدم. نیزود ا  یل یخ  یشدم؟ول نیچن نیمن هم ا دیبا خود فکر کردم که شا یکم

 

 : م یگو یبه خود م مانی و پش یحالت عصب  با

 

  اقتی.اون قدر هم لیزار یم می حضرت مر یکه خودتو جا یست یخاک تو سرت تو اون قدرا پاک ن -
  نیشدم کاش تمام ا  یخدا من روان ی.وایتو بطن خودت پرورش بد یکه فرزند خدا رو بخوا یندار

  یکابوس شوم خاتمه بدم و به زندگ نیشدن به ا داری تونستم با ب  یبود و م  یکابوس م هیاتفاقات 
 ال قبلم برگردم. ودهیا

 

 کشم. ی تشکم دراز م ی شوم و بر رو یو اشک و اه بلند م  تیساعت گله و شکا کیبعد از 

 

 شود.  یم میور آن ور شدن خواب مهمان چشم ها  نیساعت ا میاز ن بعد

 

 "پنج شنبه" 

 

 کیدانم    یدانم کجاست؟فقط م یروستا ببرند، نم   کیخواهند مرا به   یبود که م یروز  امروز
 ندارد.  شتریهفت خانه ب یدور افتاده است که شش ال  ییروستا

 

 کرده بود.  یشود و من را در اتاق زندان  یقدر التماس بپدر کرده بودم که پدر عصب آن
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خواهم خود را به دست   یم گریا خسته شده بوده ام داز خد تیو آه و ناله و گله و شکا هیاز گر گرید
 کند؟  یها یخواهد چه باز یاو با من م نمی بسپارم بب ریتقد

 

 افکارم پاره شد:  یزد رشته   یکه اسمم را صدا م ماین  یصدا با

 

 بله داداش؟ -

 

 تمام:  یرحمانگی و ب یبا پرخاشگر  ماین

 

  یکه زود بلند شو آماده شو م نی*" مثل تو ندارم دوم ا یو من آبج  ستمیکه من داداشت ن  نیاول ا -
 .میحرکت کن  میخواه

 

 : اوردم یبه رو خود ن یشکست ول  دلم

 

 ظهره.  کی هنوز که زوده تازه  -

 

 دهد: یبا همان لحن ادامه م  ماین

 

 . میخوام زودتر شر تو از سر مون کم کنم تا کمتر عذاب بکش یم -
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 شدنند.  یم ختهیاراده ر یبودنند که ب می بزنم فقط اشک ها یتوانستم حرف ینم گهید

 

 اندازت:  یبه سر تا پام م  یبا حقارت تمام نگاه  ماین

 

 .یارزش ترحم هم ندار ی که حت  زیزود آماده شو اشک تمساح هم نر -

 

 یکشد و از اتاق خارج م یم ش یدر موها یدست یاندازم که با کالفگ یم مای را به ن  اشک بارم نگاه
 شود.

 

 شوم تا آماده شوم.  یهمه اتهامات بلند م نیخم شده از ا یو کمر  یشکست یقلب  با

 

  یشده بود را بر تن م میمن مثل رنگ لباس ها یروزها رنگ زندگ نیرنگم را که ا ی مشک یها لباس 
 کنم.

 

 زند.  یبلند اسمم را صدا م یساعت مادر با صدا میاز ن بعد

 

 شوم.  یاتاق خارج م  از

 

 نبود.  مانیاز نر یخبر  یبودنند ول ستادهیمنتظرم ا اطی ، پدر در ح مایو ن  مادر
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 به نسبت خانواده. یاعضا نیکردم از ا یتنفر م احساس

 

 : میگو یاز تنفرم بود م یگرفته و سرد که ناش ییصدا با

 

 د؟ یبله صدام کرد -

 

 : دیگو یم زی نفرت انگ  یبا لحن  ماین

 

 ؟یا م،آمادهیحرکت کن  دیآره با -

 

 دهم:  یتر جوابش را م  زینفرت انگ یزنم و با لحن یدر جوابش م  یپوزخند

 

 آره اماده ام. -

 

را دم در خانه پارک شده بود  یرنگ  یبلند مشک  یزنم که شاس یم  رونی از خانه ب مایهمراه پدر و ن به
 : نم یب یم

 

 

 ه؟یواسه ک  نیماش -
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 یمدت ها به آن عادت کرده بودم جواب م نیکه ا  یاندازد و با لحن سرد  یبه من م ینگاه  ماین
 دهد:

 

 دوستم. -

 

 پرسم:  یم  دوباره

 

 ن؟ یماش  نیچرا ا -

 

 : دیگو یم  ییترش رو یو کم  یبا لحن تند و عصب   ماین

 

 .ای کن یسوال م یادیز یدار -

 

 

 : دیرو د  ماین هیکه لحن تند و عصب  پدر

 

 آروم باش مرد.  -
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 اندزد:   یم یبه پدر نگاه   ماین

 

 کنه. یم چمیکرده حاال پرو پرو داره سوال پ اهیروزگار مون س نش ین یب  یبابا مگه نم -

 

 گریدهم  د یمحکم بغضم را قورت م یل یخ  یچنگ زد ول میگرفت بغض چند ماهم دوباره به گلو دلم
 . زمی بر  یخواستم اشک ینم

 

 : میگو یلحن  سرد و قاطع م  با

 

کنم و اون موقع است که  یساعت مانده به مرگم باشه ثابت م کیرو هم  نی نکردم و ا یمن کار -
 خوام شوار شم...  یرو باز کن  م  نیبخشم تون،حاال هم در ماش ینم

 

 دهم: یترک ادامه م یتلخ تر از قهوه  یپوزخند و لحن  با

 

 . دیابرو ش  یوضع شما ب نیمنو با ا نهینب  یوقت کس  هیکه  -

 

 . دیبار  یم تی خشم و عصبان ماینگاه پدر و ن از

  یم  نیمت ماشو به س  رم یگ یکشم ساک کوچکم را در دست م یم  مایاز گناه کردن به پدر و ن  دست
 روم. 
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 : ردیگی را در دست م  میو محکم بازوها  دیآ یبه طرفم م  ماین

 

 شد.  یوگرنه خونت حاللت م می ابونیتو خ فین،ح یزبونت باز شده خوبه آفر -

 

 کند.  یپرت م نیو مرا محکم به درون ماش کند ی را باز م نی ماش در

 

 . نمینش یم  نیگوشه از ماش   کی و آرام  میگو یم یاخ

 

 آورد.  یرا به حرکت در م  نیماش ماین قهیاز ده دق بعد

 

شد   یاصال م ای شان؟ نمیبب  یمعلوم نبود ک گریگذاشت بروم و د یخداحافظ یگرفت از مادر که ب  دلم
 نه؟  ایشان  نمیدوباره بب 

 

خواهند مرا ببرند که  یشدم،کجا م  یداشتم کالفه م گریگذشت د  یاز حرکت مان م میساعت و ن کی
 آن قدر دور افتاده و پرت هست؟ 

 

 

 نم؟ی بر یم  دیمعلومه کجا دار -

 

 : دیگو یتفاوت م  یب یل یاندازد و خ  یاش را به من م ینگاه برزخ پدر
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 . دیبن ب  -

 

 : میگو یم  یبلند و تند یصدا با

 

 د؟ یب  ؟بنیچ -

 

 کوبد:  یم نیفرمان ماش   یو محکم بر رو  کندیدستش را مشت م ماین

 

 .هیادی روستا از سرت هم ز  نیخفه شو هم -

 

شکست که باعث شد با   یشده ام مقاومت کنم و با حالت بد  بیبغض س ی توانستم رو ینم گرید
ام را در گلو خفه   هیگر یکه گفت خفه شو صدا ماین بی بلند و مح یبا صدا یکنم،ول  هیبلند گر یصدا

 کنم. یم

 

 ایدهم؟خدای دارم تاوان م نیچن  نیدر حقت کرده ام که ا یا رهیکب ازت گله دارم مگر چه گناه  ایخدا
چه جور تنها تو اون  ایتاوان پس داده ام تمامش کن، خدا یچند ماه به اندازه کاف نیخستم تو ا
ده   یال هفت دیدور افتاده که شا  ییروستا  ستینظر امکانات ن چیکه از ه ییکنم؟روستا  یروستا زندگ

سپارم خودت به من صبر بده تا هم تحمل کنم و هم  یخود را به تو م  ایخدا ستین شتریخانه درش ب
 را ثابت کنم.  میگناه یب
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 داشت.  میکه حکم مرگ را برا ییم،روستایدیمرد نظر رس  یبلخره به روستا  میاز دو ساعت و ن بعد

 

 اندازم. یم ی به دور و بر نگاه   نیتوقف ماش با

 متوقف کرده بود. یو کاهگل  یمیقد یاخانه   کنار

 

 پرسم::  یم یلرزان  یصدا با

 

 کجاست؟  نجایا -

 

 اندازد:  یخونسرد نگاه به من م پدر

 

 . تی شگیخونه هم -

 

از  شهی هم یبرا یعنیدم؟ید ی وقت خانواده ام را نم   چیه گرید یعنیحرف پدر تنم به لرزه افتاد  از
 ؟ یام کرد یبود که با من و زندگ یچه کار نیغلط کردم ا ایدست شان داده ام؟خدا

 

 : دارمیبر م رونی پدر نگاهم را از ب یصدا با

 

 شو.  ادهیپ -
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  ابانیو فرسوده و ب  یاندازم جز چند خانه کاهگل یو به دور و بر نگاه م شومیم  ادهیپ  یحرف چیه یب
 شد.  ینم دهید یزیچ چیه

 

 کنم:  یالتماس نگاه به پدر م با

 

 . رمی م یم ییتنها دیترسم تو رو خدا منو با خودتون ببر یم  ییمن تنها دینزار نجایبابا تو رو خدا منو ا -

 

 رود.  یم میکه کنارش بود یو به سمت همان خانه ا دیگو یم  یبه درک  بابا

 

نگاهم  یپوزخند مسخره ا کیکه با  دوزم یم مایدارم و نگاهم را به ن ینگاه از پدر برم ماین  یصدا با
 کرد:  یم

 

 . یلذت ببر دتیجد یاز خونه  دوارمیام -

 

 در چشمانم نشست.  اشک

 

که هر لحظه ممکن بود راه تنفسم را بند   یکنم و با لحن زار و بغض  یم  مایرو به ن  یچشمان اشک با
 : اوردیب
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  یبه خدا ثابت م  یپرست یم یتو رو به هر ک  دینزار نجایتو رو خدا تو با بابا حرف بزن منو ا یداداش -
 .......ا یترسم لعنت   یم دیافتم جان مامان بابا تنهام نزار یداداش به پات م   ماین موی گناه  یکنم ب

 

  یاو صحبت م شود انگار که نه انگار با  یپوزخند وارد آن خانه م  کیهمراه با  یحرف   چیه یب  ماین
 کردم. 

 

که تا چند   یزندگ  یسرنوشت شوم برا نیا یبرا اهی بخت س نیا یزنم برا  یو زار م نمینش  یجا م همان
خفت   نی ا یمردم ول ی زنم .کاش م  یغرق م یحال در بدبخت  یغرق بوده ام ول یدر خوش  شیماه پ

 شد.  ینم رمی گ بانیگر

 

 .کنمیداشت سر بلند م یکه لهجه خاص  یزن یصدا با

 : نمیب  یم میرا به رو یبا لباس کهنه و محل یزن

 

 (؟یاومد ؟تازه یب یغر نجای)چته دخترم؟ا؟یاند ؟تازهیبی جا غر یچتن دوتم؟ا -

 

 :میگو  یم  یلرزان یبود و صدا میکه در گلو یبغض  با

 

 . ستی ن یزیچ -

 

  ی تمام م ی با مهربانکشد و  یه سرم مزند دستش را ب یزانو م  میپاها یو جلو د یآ یبه کنارم م  خانوم
 : دیگو
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 ( زمی )پاشو دختر عززومی پاوو دخت عز -

 

 شوم. یبلند م نیزم یدانم از رو یاسمش را نم   یکه حت  یو با کمک خانوم میگو یم یا باشه

 

 (ه؟یاسم من مرجانه اسم تو چ  زمی اسم مو مرجانه اسم تو چنن؟)عز زومی عز -

 

 ....نیا لوفریمنم ن-

 

 زد نتوانستم حرفم را کامل کنم.   یپدر که اسمم را صدا م یصدا با

 

 .ای دختر ب لوفرین -

 

 روم:   یکنم  و به سمت پدر م یم یکوتاه یمرجان خداحافظ از

 

 _بله با... 

 

 ماسد. یزند حرف در دهانم م یکه پدر بر سرم م یادی فر با
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 مرد. شهیدختر داشتم که اونم واسه هم هیمن  ستمیتو ن  یمن بابا -

 

که از   یشد پدر  یمن بود، باورم نم یزندگ یکه همه یآن مرد  نیپدر من است ا نیشد ا ینم  باورم
  گریم د ایخدا یمرده ام وا شیو برا ستمیمن دخترش ن د یتر بود به من بگو کی رگ گردن به من نزد

 درد را ندارم. نیتحمل ا

 

 لرزان:  یصدا با

 

  دیتون؟....نه نه بابا بگ شیپ امی نم گهید یعن ید؟یکن یوش مفرام شهیهم یمنو برا یعنی؟ یچ یعنی -
 نیکه همه ا دیتو رو خدا بگ دیزار یسر به سرم م  دیکه دار  دیبگ دیکن یم تمیاذ دیدار دیدروغه بگ

 خواب.....  هیاتفاقات فقط 

 

 ماند.  ی تمام م مهی زند حرفم ن یکه در گوشم م یا دهیکش با

 

 

  یبه فکر من و مامانت و داداش هات م  دیبا یغلط کرد  نیا یرفت  یوقت  ییهر جا یخفه شو دختره  -
 .یبود

 

 آمد. رونیب  یمیقد یکاهگل یبا حالت دو از آن خانه    مایرا صدا زد که ن   ماین  یبلند تر یبا صدا  بابا

 

 : د یگو یم مایرو به ن  بابا
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 که... می حرکت کن  دینداره، زود هم با یراه گهیدختره بفهمون که د نی_به ا

 

 دهد: یادامه م یاندازد همراه با پوزخند یبه من م  ینگاه بد  بابا

 

 دختر مرده ام رو انجام بدم.  ی کارها میبر دیزود با -

 

 شود.  یم  نیگذارد و سوار ماش یبه نگاهم نم  یاندازم که محل یبه پدر م  ینگاه یناباور با

 

 : د یگو یبغض دار م یشود با لحن یم کی به من نزد یکم ماین

 

 هی دوارمیشده.ام نیچن نیزدن ا یم  شیکه همه دم از پاک ییکوچولو یآبج شهی هنوز باورم نم  -
 اون روز مواظب خودت باش خدانگهدار.  دیبه ام یرو ثابت کرده باش  تیگناه یکه ب نمتی بب یروز

 

 شود.  یرود و سوار م  یم نیتمام شدن حرفش به سمت ماش  با

 

شدنند مغز   یشوند هر چه دور تر م یکند و از من دور م  یرا روشن م  نیچشم بهم زدن ماش کی با
 افتاد. یبه کار م   شتریمن ب
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شدنند و   ر ی سراز میگونه ها یبر رو میکنم اشک ها یتنها زندگ دیبا شهیهم یکه برا  نیاحساس ا با
 .ستمینکبت بارم گر  یآرام به حال خود و زندگ   یلیخ

 

 گفتم:  یلب زمزمه وار م  ریز

 

کنم  داتونی کاش اون موقع بتونم پ   یگناهم ول یکنم که ب یروز بهتون ثابت م   هی یبابا جون داداش -
 کنم. یصبر م ی دونم زمان بره ول  یم

 

 بشوم.   نایشما ناب یاز دور یمنم روز دیشد شا نای ناب وسفشی یاز دور خایزل  اگر

 

 میآ یهوا به خود م یک یتار با

 شوم.  یشد م میخانواده ام برا   یادگاریکه تنها  یوارد خانه ا اطی با احت یآرام ول  یلیخ

 

 کل" ی"دانا

 

که امشب همه از فراغ دختر و خواهرشان در حال   یخانه ا میبرو لوفرین یپدر یبه خانه  میخواه یم
 هستن. ستنیگر

 

 پدر خانواده از همه حال خراب تر و کمر خم تر و قلبش نا آرام تر است. امشب
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 یرا تک دانه دخترش را از خود راند و به ان روستا  لوفرشی چرا نا آرام است؟مگر او نبود که ن یراست به
او با تمام    ست؟مگرینگفته بود که دخترش ن  لوفرشیبه ن یرحم  یدور افتاده فرستاد؟مگر او با تمام ب 
 مرده است؟  شیتنفر به دخترکش نگفته بود که برا

 

از ته دل که نگفته بود او هنوز دخترکش را دوست داشت او دخترکش   یها را گفته بود ول نیاو ا یآر
حفظ   ی او مجبور بود برا یکشد.ول یدخترکش پر م  یلش براگفت که د یخواست به که م  یرا م
 وجود ندارد.  یجان   تیبفرستد که امن  ییدوردانه اش را به جا شی ابرو

 

 بر دل پر درد حسن آقا.  یوا

 

 .دیگر یمادر م نیکه سنگ به حال ا می مان نگو لوفریمادر ن از

 

 . ستیدو برادر هم کمتر از حال مادر و پدرشان ن حال

 

 " لوفری"ن

 

 زد.  یبه من م یسرک  کیوقت ها مرجان  ی گذشت گاه یهفته از آمدنم به روستا م کی

 نداشتم .  یزیبه چ  ازیکرده بود و ن یهم خانه را پر از مواد خوراک  پدر

  کهی برادرانم و ت یشدن ها یرت یمادر غ یها یکمبود من نبود خانواده ام نبود محبت نبود دل گرم تنها
 گاهم پدرم بود. 
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 هفته تمام اشک مهمان چشامانم بود و هست.  کی

 

 عادت کرده بودم.  یحال کم  یهراس  داشتم ول  ییسه شب اول از تنها  دو

 

 شده شام  و نهارم.  االتمیروز ها فکر و خ نیبر داشتم ا الی در دست از فکر و خ یصدا با

 

 شد.   انیدر نما یدر را گشودم که قامت مرجان جلو یآرام به

 

 سالم گل دوتوم]دوتوم_دخترم[ -

 

 که همچو زمزمه است:  یشوم و با صدا یم  رهیزوالل و پاک مرجان خ یمحبت در چشم ها با

 

 کردم. یدق م  ییاز تنها ی اگه تو نبود یممنون که هست زمی سالم عز -

 

 گزد:  یکوبد و لبش را با حرص م یآرام به لپش م  یا دهیکش مرجان

 

 [؟یحرف رو زد نیا ی]عه دختر خدانکنه واسه چ؟یزن  یحرف و م  یچه ا ی عه دوت خدانکنه س -

 

 .یمرجان جون تو که از وضع و حال من با خبر یه -
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 شه. یهم حالل مشکالته.نگران نباش حل م مهیبسپارش به خدا که هم کر یول  زومیآره عز -

 

شوم که از در کنار نرفته   یاندازم که تازه متوجه م یم یو به مرجان نگاه میگو  یم یخداکنه ا  یلب ریز
 گزم:  یلب م  یام و دم در نگهش داشته ام با شرمندگ

 

 شرمنده.   زمیتو عز ای خاک به سرم اصله حواسم نبود ب یوا -

 

 زند:  یام م  یشانیبه پ یشود و بوسه ا یم کیبه من نزد  یکم مرجان

 

 .زومی دشمنت شرمنده عز -

 

 به  مرجان عادت کرده بودم.   ادیز  یلیروستا بوده ام خ نیکه در ا یهفته ا کی نیا در

فرق   یساله بود و دو بچه داشت آن هم  مثل من از خانواده اش تردود شده بود ول یس  یزن  مرجان
دانم از کجا   یکه اصال نم یمن بخاطر بچه ا یبود که او بخاطر عشقش به جواد آقا ول نیمن و آن ا

 دهم. یاومده و دارم در بطنم پرورشش م 

 

به درون اشپز خانه   ینگاه ابمی  ینماندازم که مرجان را  یبه رو به رو م  یبه خودم اومدم نگاه یوقت
 . ابمشی  یاندازم که انجا م یم
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 و راحت.  م یبا هم جور شده بود ی لی هفته خ کی نیا در

 

 دهم:  یمرجان نگاهم را به سمتش هل م یصدا با

 

 جوان خوشبخت؟  نیا هیغرقت کرده؟ک یادیز ؟انگاریدر رو ببند  یخوا  ینم -

 

 دهد. یبلند سر م یکشم که مرجان خنده ا یم  یغیج

 

 : میگو یپر حرص م یو با لحن  میآ یم  شیبرا یغره ا چشم

 

 

 ....یشکم بهم نگاه م نیبا ا یهم باشه ک یپسر کجا بوده؟اگه پسر ابونیب نی.اخه تو ا  زمیکوفته عز -

 

 .میگو یم یماند و اخ بلند یزند حرف در دهانم م  یشکمم م  ریکه بچه به ز یلگد با

 

 پرسد:  ینگران م یو با لحن  دیا یدو به کنارم م یو ترس با حالت  یبا نگران  مرجان

 

 دختر؟  لوفر؟چته ی ن یشد یچ -
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 :میگو  یکرده بود م  دایپ  یکه از درد لرزش خاص یکردم و صدا  یدلم احساس م ری که ز یدرد با

 

 گلم فکر کنم بچه لگد زد.  ستی ن یزیچ -

 

 کشد:  یبه شکمم م  یدست مرجان

 

 سوال دارم؟  هیجان  لویها.ن طونهیجونم خاله فداش بشه معلومه از االن ش یا -

 

 : میگو یخواهرانه م یاندازم و با لحن  یبه مرجان م ینگاه

 

 دلم بپرس.  زیجانم عز -

 

 ؟ یگذاشت یقد گنده شده مگه پا به نه ماهگ نیچند ماهته چرا شکمت ا -

 

 من که نه ماه نبودم ؟بودم؟   یسوال شده بود ول  میخود هم  برا یگندگ  شکم

 

 : م یگو یمکث م یکم  با

 

 فکرکنم چهار ماهم باشه.  یول  زمی دونم عز ینم -
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 :دیگو  یفکر م  یباکم  مرجان

 

 قد گنده اس؟ نیبچه دوقلو باشد که شکمت ا دیشا -

 

 باشه. نی هم هم دیآره شا -

 

 رود.  یم شمیساعت گپ زدن با مرجان از پ  کیاز  بعد

 

 به دلم افتاد. یب یاز رفتن مرجان ترس عج  بعد

 

 و نا آرام شده ام. یطوفان  ایکردم مثل در یم  احساس

 

 . ستی کردم حال امشبم مثل هرشب ن  یم  احساس

 

 شوم.  یکشم و از سرجام بلند م  یم یبلند ی نیکه  از کنارم گذشت ه یا هیاحساس سا با

 

 است.  سادهیهم پشت به من وا هیبلند شدن من احساس کردم  آن سا با

 احساس ضعف در تمام بدنم را کردم.  دمید یم میکه رو به رو یزی چ دنیگردم اما با د یعقب بر م به
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هر چه بود در خون غرق بود   یانسان؟ول  ایاست  وانیدانم ح  یباور نداشتم نم  دمید یکه م یزیچ از
 روم.  یو از حال م کشمی م یبنفش  غیشدن دستم توسط آن فرد ج  دهیبا کش

 

 : دیپرس  ی م یمرجان که از شخص یصدا با

 

 ساره بانو حالش خوبه؟ -

 

 را گشودم. میها چشم

 بزرگ کنارم نشسته است.  یبا اخم  یزن  ریکه در کنارم بود نگاه انداختم که پ یاحساس زن با

 

مغزم تمام آن   یفشار بر رو یسر من اومده؟با کم  ییجا؟چه بال  نیخواد ا یم  یست؟چ یدگر ک نیا
 جان گرفت.  میچشم ها یصحنه ها جلو

 

 که ..**.. یآوردن آن فرد ادیصحنه ها و به   جان گرفتن با

 

 : د ینگران پرس یتر به من شد و محکم در آغوشم گرفت و با لحن  کینزد مرجان

 

شده دخترم؟چرا   یچتن خو؟]چ نم یمو گپ بزه؟بب زم؟بای عز ؟هایزن   یم غیج چهی شده دوتم؟س یچ -
 چته خوب؟[ نمی من حرف بزن بگو بب زم؟بای عز ؟هانیزن  یم  غیج



 جنون جن عاشق 

121 
 

 

 کردم.  فیتعر  شیشدم و تمام اتفاق ها را برا رهیترس در چشمان مرجان خ  با

 

 : دیبانو که تا آن موقع ساکت بود.پرس ساره

 

 ؟ یگیاز حالت هاش م شتریب -

 

 .بود آمده گهید  یآن هم از جا دینداشت شا یلحجه ا چیکردم ساره بانو ه تعجب

 

 کنم یمرجان سر بلند م یصدا با

 

 جوابه ساره خانوم بده. لوجانین -

 

صحبت   یشهر یا قهیو دق  یمحل یا قهیها من درفکر مرجان بوده ام که دق ر ی و وا گ ری آن گ انیدرم
 زنم و رو به مرجان   یکرد افکارم را پس م یم

 کنم:   یبا زبانم لبم را تر م یو کم  میگو یم یچشم

 

  ایدونم آدم بود  یبهش نگاه نکردم بعد هم که از حال رفتم اصال نم یل یخ یبه خاطر و حشت زدگ  -
 دونم غرق تو خون بود.  یفقط م وانیح
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 به فکر فرو رفت.   یبانو کم ساره

 

 : کندی فکر کردن رو به من م قهیاز ده دق بعد

 

 . ستیتو خوب ن یخونه برا نیتنها موندن تو ا  گهید -

 

 هم ندارم.  ی؟کس ندارم ییکنم؟من که جا یپس کجا زندگ  -

 

 کند:   یفکر م یبانو کم ساره

 

 خو...  شی پ یای ب یتون  یم -

 

 : دیآ یدر حرف ساره بانو م مرجان

 

 خودم.  شی برمش پ  یم دیافت یشما به زحمت ب  ستین از ینه ساره بانو جان ن -

 

 اندازت:  یم یبه مرجان نگاه  یو وحشتناک  دیبانو با اخم شد ساره

 



 جنون جن عاشق 

123 
 

  یم  یبهش برس  ی کن یوقت نم  ی.بعد تو بچه داری پر یدفعه آخرت باشه تو حرف بزرگترت م -
 خودم.   شیبرمش پ

 

 انداز:  یم نییخجالت زده سرش را  پا  مرجان

 

 ساره بانو.  دیببخش -

 

 :دیگو ی دهد و رو به من م یتکان م  یبانو سر ساره

 

 ؟یای بلند شو برو آماده شو با من م -

 

 کنم:  یک  یآرام سرفه

 

 من تو خونه خودم راحتم.  یول -

 

 زند:  ی م یبانو پوزخند ساره

 

 با وجود اون...  یحت -
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 : دیگو یوحشتناک خشن م  یاندازت و با لحن آرام ول  یبه دور و ور م یرا کامل نکرد و نگاه حرفش

 

 اتاق.   نی جاست تو هم نیهم -

 

 پرسم:  یتعجب و ترس م  با

 

 جاست؟  نیا ی؟ک یک -

 

 پرم:  یم میزند از جا یکه م یبانو با داد ساره

 

 .رونی ب  رمی بلند شو آماده شو مرجان تو هم بهش کمک کن من م  ستیحرفا ن  نیاالن  وقت ا -

 

 شود:  یم کیرفتن ساره بانو مرجان به من نزد با

 

 کرد؟  یصحبت م یدرباره چ  یدیتو فهم  -

 

 ه؟ یقدر اخمو نیا ه؟چرایجور نیساره بانو چرا ا نیا یراست  دمینه منم نفهم -

 

 : سیه یگذارد به نشانه یلبانم م  یانگشتش را بر رو مرجان
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دونه   یهم نم یکس نجایشه برات ساره بانو که پانزده سالش بود آوردنش ا یساکت شو بشنوه بد م -
 جا اومده. نیدونن از کجا به ا یچرا.اصال هم نم

 

از خانه   رونیکنم و به ب  یکه الزم داشتم را جمع م یزهای و به کمک مرجان لباس و چ میگو یم یآهان
 . میرو یم

 

 کند:  یبانو رو به مرجان م ساره

 

 .میریم گهیخونت خودمون د یتو بهتره بر -

 

 تون کنم.  یهمراه دیبزار -

 

 : دیگو یکامل م تی انو با قاطعب ساره

 

 گفتم برو.  ستین ازین -

 

تواند برود و    یفهمانم م یبهش م میاندازد که با باز و بسته کردن چشم ها یبه من م  ینگاه  مرجان
 راحت باشد.  الشیخ
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 مونه تو خونه خودم.  یخودم م  شیپ -

 

کرد و به سمت خانه   یفظ گفت و از ما خداحا یاز طرف من راحت شده بود باشه ا الشیکه خ  مرجان
 اش رفت. 

 

 م؟یشه زود تر بر یهوا سرده م یساره بانو کم  -

 

 .میشو  یو باهم به سمت خانه اش هم قدم م دیگو یم یبانو باشه ا ساره

 

 من و مرجان بود. یدور تر از خانه  یساره بانو کم  یخانه 

 

 . میدیبه خانه ساره بانو رس یرو ادهی پ قهیاز هفت دق بعد

 

 روستا بود.  یبه خانه اش انداختم که بر عکس خانه ها ینگاه

 شهر.   یمثل خانه ها کیو ش  بایز یا خانه

 

 داشت.  ی خاص یی بای ز رونی ب از

 

 ساره بانو به خود امدم. یصدا با
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 کنم.  یساعته دارم صدات م کیدختر حواست کجاست؟ -

 

 حواسم نبود.جانم.  دیببخش -

 

 تو؟ یای ب یخوا  یگفتم نم -

 

 . میشو ی خانه اش م اطی و به همراه ساره بانو وارد ح میگو یم یآهان

 

 داشت.  یکوچک و قشنگ  اطیح

 

 یها لهیهم وس یداشت و کل یو مدرن  کیش یدهانم از تعجب باز ماند خانه ا  میوارد خانه شد یوقت
 شد. یم دهیدر خانه اش د قهیعت

 

  یزندگ یکند؟چرا تا به االن برا  ی م ی جا زندگ نیدارد چرا  در ا یکردم ساره بانو که وضع خوب  تعجب
 جا آمده؟  نیبه شهر نرفته است؟چرا به ا

 

 پرسم:   یمودبانه م یبا لحن  یول  یکنجکاو با

 

 بپرسم؟  یساره بانو جان اجازه هست سوال -
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 کند:  ینگاهم م یبانو سوال ساره

 

 بله بپرس. -

 

 کنم: یرا با زبان تر م  لبم

 

 د؟ یکن  یشهر زندگ د یقدر خوبه چرا نرفت  نی شما که وضع تون ا -

 

 : دیگو یمکث م   یزند و با کم  یزل م میبانو به چشم ها ساره

 

 کنم. یم ف یفعال برو استراحت کن به وقتش برات تعر-

 

باز به خواستش احترام   یبدانم ول  شتریساره بانو ب  یکنجکاو بودم درباره   یلیخسته نبودم و خ درست
 خاتمه دادم. میگذاشتم و با گفتن چشم، کجا استراحت کنم به کنجکاو

 

 کند:  یکه در سمت چپ بود اشاره م ی بانو به اتاق ساره

 

 . یخودت بردار یاون اتاق رو برا یتون  یم -
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 شوم.  یکنم و وارد اتاق م  یم یتشکر

 

از اتاق را   یکه گوشه ا یتخت  یتنم،بر رو یدر کمد و عوض کردن لباس ها میاز گذاشتن لباس ها بعد
 کشم. یروم، و دراز م   یاشغال کرده بود م

 

 روم.  یفرو م قیفکر به اتفاقات امشب به خواب عم با

 

 زد چشمانم را گشودم.   یکه اسمم را صدا م یبا احساس کس  یدانم ساعت چند بود ول ینم

 

 دم، ینشن یی و صدا  دمیرا ند یدر کمال تعجب کس یول

 به حتم خواب بوده است. یام؟آر دهی خواب د دیفکر کردم و با خود گفتم شا یکم

 

 گذاشته بود. شیصبح را به نما قهیدق یاندازم که ساعت سه و س  یاتاق م یواریبه ساعت د ینگاه

 

  غی آن موجود که غرق در خون بود ج دنیگردانم که با د یسر بر مشانه ام  یبر رو  یاحساس دست با
 شود.  یخفه م میدر گلو میدر کمال تعجب صدا یکشم ول یم

 

شدن خون در دهانم از  یخورده بود و با احساس جار  چیدستان آن موجود که به دور گردنم پ با
 روم.  یهوش م
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 "ساره بانو" 

 

 شوم.  یم داریبشانه ام  یبر رو یزی چ ین یاحساس سنگ با

 

 به شمارش افتاده بود.  میترس نفس ها از

 شد. یخود هم احساس م یکردم را حال در خانه یم لوفرین یکه در خانه  ینیسنگ  احساس

 

 روم.  یاتاقش م یبا حالت دو به سو لوفرین یآور ادی با

 

 شود. یروح م  یزده و ب خ ی تمام تنم  نمیب یم می که رو به رو یزیبا چ می گشا یاتاق را که م در

 

شود،باور   یم  انیچشمانم نما  یافتاده بود را جلو نی که غرق در خون به زم لوفری جان ن  یب جسم
 . دنید یاشتباه م میچشم ها  یینداشتم گو

 

 روم. یم  لوفریبه سمت ن   یباور نکردن یسرعت با

 گذارمش.  یکنم و بر تخت م یم شیخون جدا  اچهیو از آن در  رمشی گ یآغوشم م در
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  ینم دهی در بدنش د یرد زخم چ یه یاندازم ول  یکه غرق در خون بود م لوفری به تن و بدن ن ینگاه
  نی زم دیبه هوش آ  لوفریکه ن نیقبل از ا دیوقت فکر نبود با  ست؟حالیآن همه خون چ لی شد.پس دل

 و خودش را از خون پاک کنم که وحشت زده نشود.

 

 " لوفری"ن

 

 .می گشا یآرام چشمانم را م یلی خورم و خ یم یصورتم تکان آرام یشدن آب بر رو دهیپاش با

 . نمیب یبه دست م  وانیخود ل  یبانو را رو به رو ساره

 

  یلکنت زبان رو به ساره بانو م یشوند و با کم  یم یجار  میآور آن صحنه ها ناخداگاه اشک ها ادی با
 :میگو

 

 ..جابود. نیس..س..ساره..با..بانو....ا -

 

و نجوا کنان    ردیگ یآرام در آغوشم م  یل یگذارد و خ یکنار تخت م یعسل  زیم یرا بر رو  وانیبانو ل ساره
 : د یگو یم میکنار گوش

 

  ریکنه من کنارت هستم آروم بگ تتیاذ یزارم کس ینم  گهیتمام شد د ستی ن  یزیچ زمیعز شیه-
 . زدلمیعز

 

 : میگو یهق هق م با
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 خواد..منو...بکشه. یکنه ...م یم تمینه ساره...بانو او..اون باز ا..ا..اذ -

 

 کشد: یم میبانو نوازش گرانه دست در موها ساره

 

  یخودم و تو اتاق خودم م شیکنه من مواظبتم از امشب هم پ ینم  تتیاذ گه ینه دختر گل من د -
و راحت چشم هاتو ببند من کنارتم   ری برسونه،حاال هم آروم بگ  بیبهت آس  یزارم کس   ینم یخواب
 بشه.  کیکنه بهت نزد یجرئت نم  یکس

 

  یآن قدر ب یخوب باز ترس در وجودم بود ول  یشود ول یته دلم گرم م  یساره بانو کم یحرف ها با
 حال و خسته بودم که خواب نگذاشت به فکرم ادامه دهم.

 

 "ساره بانو" 

 

 ایکنم  قی آرامش را به وجودش تزر یزده بودم توانسته بودم کم  لوفریکه به ن  یهادانم با حرف  ینم
 ر؟ یخ

 کنند؟ یم  تشیاذ نیچن نیبدانم آن ها با او چه کار دارند که ا دیبا یول

 نشوند.  کیبه او نزد لوفرین  مانیکردم که تا زا یم یکار دیبا

 بعد از چند سال دوباره دست به طلسم بزنم.   دیبا دیشا
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 " لوفری"ن

 

رفتم،که ساره بانو را در حال خوردن صبحانه در آشپزخانه    رونیشدم از اتاق ب  داری هشت صبح ب ساعت
 : دمید

 

 کدوم طرفه؟ ییدستشو دی شه بگ  یم ری سالم ساره بانو جان صبح بخ -

 

 اندازد:  یبه من م یکند و نگاه  یبانو که در حال لقمه گرفتم بود سر بلند م ساره

 

 دو تا اتاق باال تره اتاقته. یی؟دستشویبهتر  زمی سالم عز -

 

 ممنون بهترم.  -

 

 .یصبحانه بخور تا ضعف نکرد  ایزود دست و صورت تو بشور ب  -

 

 شوم.   یروانه م ییو به سمت دستشو میگو یبه ساره بانو م  یچشم

 

 روم.   یماز شستن دست و صورتم به سمت آشپزخانه  بعد
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 دخترم.  زمیبر یبرات چا  نیبش  ایب -

 

 . زمی ر یخودم م دین یشما بش  ستیبه زحمت ن ازی ممنون ن -

 

 : دیگو یدلخور م  یو با لحن ندینش  یم  شیشانیپ یبر رو یزی بانو اخم ر ساره

 

 بزنه تکرار نشه. دیو سف  اهیبزارم مهمانم دست به س  رمیمگه من بم  یمهمان من  یناسالمت  یچه زحمت -

 

 کنم به خوردن صبحانه.  یو شروع م میگو ی م یشرم خدانکنه ا با

 

 گردم.  یساره بانو به درون خانه باز م یروم که با صدا یم  اطیاز اتمام صبحانه به ح بعد

 

 جانم ساره بانو جان. -

 

روز    یر ینم یشب ها بدون من جا   یمن بخواب  شیاز امشب پ یهاتو جمع کن  لیدخترم بهتره وسا -
 ...ی ر یهم نم  کهیتار یکه خلوت و کم  ییها جا

 

 دهد: یو ادامه م ردی گ یم میرا جلو  یو قرآن کوچک چاقو
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 باشه؟  یبر یهمراهت م یر یها رو هم هر جا م نیا -

 

 فهمد:  یاندازم که نگاهم را خوب م  ی به ساره بانو م ینگاه ی جی و گ یسردرگم  با

 

که بهت گفتم و   یزهایبهت بگم فعال فقط چ یزیتونم هم چ  یو سردرگمت کنم و نم جیخوام گ  ینم -
 لوفرجان؟ یگوش کن باشه ن

 

 : میگو یم یترس و سردرگم  یکم  با

 

 حالم بهتر شه؟  اطیبرم تو ح یشه کم یچشم. م -

 

 زند:  یسرم را بوسه م  یبانو با تمام محبت رو ساره

 

 . زمی برو عز -

 

 گردم.  یباز م اطی از گرفتن قرآن و چاقو از ساره بانو به ح بعد

 

از   یزیبتوانم چ دیکنم تا شا یساره بانو فکر م  یو به حرف ها نمینش  یم نیزم ی داغوان بر رو یحال با
 بفهمم.   شیحرف ها
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 . میآ یاذان ظهر به خود م یصدا با

 روم.  یاست م اطیاز ح  یکه در گوشه ا یرآب یشوم و به سمت ش   یبلند م  نیزم  یرو از

 

 روم.   یاز وضو گرفتن به سمت اتاقم م بعد

 

 دارم.  یو چادرم را از کمد بر م  ینماز جا

 

 کنم. یکنم و چادرم  را سر م یرا پهن م میجانماز

 

 حال خواندن نماز عصر بوده ام.  در

 

 کنم.  ی!احساس سرما در تمام تنم را مدیآ ی کنم زبانم بند م  یرا که از سجده بلند م سرم

 

 خون اون موجود سجاده ام پرخون شده بود. از

 

 بود و به صورتم زل زده بود.  ستادهیخون آلود ا یو تن  دهیمن به حالت خم  یبه رو رو

 

م به  و فشار محک ردی گ یرا در مشتش م میآورد و گلو یمن به سمتم هجوم م یایخدا ای گفتن  با
 کند.  یوارد م میگلو
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 نفس به خس خس افتاده بود. یاز تنگ میبه تنگ آمده بود گلو نفسم

 

در کمال  یکمتر شود ول  شیفشار دست ها  دیگذارم تا شا یم  شیدست ها یرا بر رو میها دست
 کنند.  یگذر م  شیاز دست ها میتعجب دست ها

 

 کنم. یم شی متعجب تماشا یزار و نگاه  یحال با

 کنم.  یصورتم احساس م  یخون را بر رو دنیاحساس چک  شیشدن در چشم ها رهیخ  با

 

  یبه زور خارج م  میگرفتن گلو لیکه به دل  یصورتش در خون غرق بود از ترس با حال بد و صدا  تمام
 کشم.  یم غی شد ج

  یکوباند با احساس گرم یتخت م یلهیشود و محکم سرم را به م  یم کیمن تحر دنیکش غیج  با
زنم که باعث   یم ادی بلند فر یکشم و نام خدا را با صدا یم یبلند غیشود ج  یم یخون که از سرم جار

 زند.  نمیشد بلندم کند و محکم به زم

 

خدا از هوش   یاحساس درد را هم نداشتم با گفتن کلمه  یرا در تمام تنم احساس کردم حت  یحس  یب
 روم.  یم

 

 "ساره بانو" 
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شلنگ آب از دستم رها شد و با   لوفریبلند ن یصدا دنیحال آب دادن به گل ها بودم  که با شن  رد
 دوم.  یسرعت به سمت اتاقش م

 

  لوفریباره ن کی من به  دنیدوم با د  یصفت بود به سمتش م طانیکه در دستان آن ش لوفرین دنید با
 شود.  یم بیزند و در هوا غ یم  نیرا به زم

 

 روم. یم  لوفریسمت ن  به

  یم ادیشوم با تمام نفرت فر یشدن سرش م یگذارم متوجه خون و زخم  یسرش م ریرا که ز دستم
 کشم:

 

 .یکنم لعنت یخودم نابودت م -

 

 اندازد. یبه دلش نشسته بود نگاه م  بیچند ساعت عج  نیکه در هم یلوفریبه ن  یچشمان اشک با

 

تخت   یکند و بر رو یبلند م  نیزم یرا از رو زشیعز لوفری زند و ن یبانو اشک چشمانش را پس م  ساره
 گذارد. یم

 

 " لوفری"ن

 

 بندم.  یرا م  میزود چشم ها یلی بر اثر نور خ  یول میگشا یرا م میچشم ها یشخص  یه یگر یصدا با
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 دارم.  یشناختم چشمانم را بسته نگه م  یم یکه مخاطبش را به خوب  یصدا با

 

  یم ی.دارم از نگرانومدهیچهار روزه به هوش ن دیسرش اومده؟حرف بزن ییساره بانو جان چه بال  -
 تو رو قرآن قسم.  دیحرف بزن  رمیم

 

خواهد مرا  یخواهد از جانم؟چرا م  یم ست؟چهیاو ک یهوشم؟به راست یروز است که من ب   چهار
 و زجر کش کردن من است؟   ستیقصدش کشتن ن دیشا  ایبکشد؟

 

 نیاز ا  شیرا ب   زمیچشمانم را گشودم،دوست نداشتم دوست عز یهق هق مرجان به آرام یصدا با
 نگران و چشم انتظار بگذارم.

 

 کند:  یچشمان باز من به سمتم پرواز م دنیبا د  مرجان

 

تو بشم دختر داشتم دق  ی؟فداینجاتم داد یاز دل نگران ؟آخریجان آخر به هوش امد لوفرین یوا -
 کردم.  یم

 

 شود:  یم دهیکه به زور شن  یزنم و با صدا ی م یتمام محبت مرجان لبخند به

 

 شرمنده ام که دل نگرانت کردم مرجان جان. -
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که محبت ازش   یدهد و با لحن  یم  یرا باز میکشد و نوازشگرانه موها یمرا محکم در آغوش م مرجان
 کرد:  یفوران م

 

 کنه؟  یدرد نم تی جا  یمرجان.حاال خوب زدلیده باشه عزدشمنت شرمن -

 

 خوب خوبم.  زمی نه عز -

 

 . زدلمیخدا رو شکر عز -

 

 : د یگو یم رایگ  یشود و با لحن یم کیبانو به تختم نزد ساره

 

 اد؟ ی یم ادتیرو  شیجان؟چند روز پ  لوفرین -

 

 زد.   یرنگ ساره بانو که سر تا سر محبت و غرور درشان موج م یمشک یشوم به آن دو گود یم  رهیخ

 : میگو یدر پاسخش م ی فی ضع یبا صدا 

 

  نیچن نی در حقش کردم که ا یبد  ه؟چهیاره؟اصال اون ک یبال رو سر من م  نی چرا ا ی.ولادمهیآره  -
 ره؟یگ  یداره ازم انتقام م
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 اندازد:  یبه چشمانم م  یبانو نگاه ساره

 

  هیکنم نباشه. یکه فکر م یزیخدا کنه اون چ ی.ول یریگ یجواب تمام سوال هاتو م  مانتیبعد از زا -
 شه بپرسم؟ یسوال دارم م

 

 نگرم:  ی به ساره بانو م  یسوال

 

 . دیجانم بپرس -

 

 : دیگو یمن من کردن م یبانو با کم ساره

 

 بپرسم..  دیبا یول  یاز سوالم ناراحت نش  دوارمیام -

 

 : میگو یم  مانهی گرم و صم یو با لحن  رمیگ یساره بانو را در دستانم م دستان

 

 شم.  یتون تخت ناراحت نم  الیخ  دیبپرس -

 

 فشارد:  یدستانم را م یبانو کم ساره
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 ه؟ یبچه ات از ک -

 

انجام ندادم و   ییکار خطا چیخدا شاهده ه یدونم.بهم تهمت ..**.. زدن ول یدونم...خودمم نم ینم -
 شد*"  داشیپ هوی دونن از کجا  یم بچه ن نیا

 

 داد: ی که روحم را نوازش م  ی دهد و با لحن یبانو دستم را نوازش م ساره

 

 یبچه برا ن یا میبدون دیاول با ی.ول میکن یو ثابت م  تی گناه یبه موقعش ب زدلمی ناراحت نباش عز -
 ه؟یک

 

 شود:  یم  ریاز چشمانم سراز یاشک قطره

 

 ثابت کنم تا باز گردم به آغوش گرم خانواده ام. میگناه یمن که از خدامه ب -

 

 کند.  یشود نگران نباش اتاق را ترک م  یبانو با گفتن حل م ساره

 

 پرسد:  یمتعجب م یبا نگاه   مرجان

 

 خودمونه؟ یساره بانو نیا -
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 : میگو یم  یالی خ یب  با

 

 آره مگه چشه؟ -

 

کنه،خدا   یم  یبه کس یو نه محبت  رهی گ ینه گرم م  چکسی بانو با ه ارهم؟سیشه؟مگه دار یآخه مگه م -
 از تو خوشش اومده.   یل یشانس بده انگار خ

 

 :میگو یم  یزنم و با لحن شوخ یم  یلبخند مچهین

 

 ساره بانوام؟   یپس من حاال سوگل -

 

 زد:  یم یقهقه ا مرجان

 

 . دیش لیهم فس ی.به پادیآره خوشبخت ش -

 

 را سر دهد. یبلندتر یشود خنده   یروم که باعث م  یبه مرجان م یغره ا چشم

 

 کوبم:  یم فشی ضر یبه بازو یمشت
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 کو سوپ کمپوتت؟  ض؟پسیمر ادتیع یامدی_مگه ن

 

 . دیکن ینثارم م ییو پرو دیآ یم میبرا یچشم غره ا مرجان

 

 "ساره بانو" 

 

 شوم.  یم ن یزم ری سال در بسته بود،وارد ز نیروم که چند یم  ینیزم  ری از خروج از اتاق به سمت ز بعد

 

نکردن و سر نزدن خاک گرفته و تار عنکبوت   زیقرار داشتن به علت تم  نیزم ری که در ز یها لهیوس
 بسته بودند.

 

 گرفته بود رفتم. یجا  نیزم  ریاز اتاقک ز یکه گوشه ا یبزرگ یطرف صندوقچه  به

 

 کنم. یقفلش را باز م یزنم و به آرام یصندوقچه را با دست پس م یرو یها خاک

 

 اندازم.  یبه درون صندوقچه م ینگاه

 درون صندوقچه تمام خاطرات گذشته در ذهنم جان گرفت.  یها لهیوس دنید با
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آب مقدس را از صندوقچه   یکوزه یکنترل شده به آرام  یداغوان ول یخاطرات با اعصاب یآور ادی با
و به   رمی گ یکوزه را در دست م  یبندم و با حالت عصب  یکنم و در صندوقچه را محکم م یخارج م 

 گردم.  یباز م  لوفریسمت اتاق ن

 

 " لوفری"ن

 

 کند.  یخوش و بش کردن با مرجان،مرجان قصد رفتن م قهیاز ده دق بعد

 

 شود.  یخراب وارد اتاق م ی داغوان و حال یدر دست و اعصاب یاز رفتن مرجان ساره بانو با کوزه ا بعد

 

 اندازم.  یم شی بایاما ز ریپ یبه چهره   ینگاه یسوال

 : د ینگاهم را فهم یبود زود معن یا دهی فهم  ی بانو که زن ساره

 

اومدن بچه ات ازت محافظت کنم پس چشماتو ببند و ساکت باش و بزار   ایخوام تا قبل از به دن یم -
 کارم رو بکنم. 

 

 بندم. یرا م میو چشم ها  میگو یم یچشم  یجی سردرگم و گ یحالت با

 

 کنم.  یرا باز م  میساره بانو چشم ها  یساعت با صدا میاز ن بعد
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 د؟یکرد کاریچ دی شه بگ  یساره بانو م -

 

 : ند ینش یکه در دست داشت کنارم م  یبانو با آن کوزه ا ساره

 

 . مانتینکنه تا زمان زا تتیاذ گهیکردم که د یکار زم،فقطی عز یچ یه -

 

 زنم:  یچشمان ساره بانو زل م در

 

 مانم؟ یچرا تا زمان زا -

 

 : ردی گ یم شی را در دست ها میگذارد و دست ها یم نی بانو کوزه را به زم ساره

 

 یسوال گهیقول بده د یش یم  زیمتوجه همه چ مانتیتونم بگم بعد از زا ی نم یزی فعال چ زمی عز-
 باشه گلم؟ ،ینپرس 

 

 کنم. یچشم باز و بسته م یرا به معنا میها چشم

 

 : دیگو  یرود و م یم میبرا یبانو چشم غره ا ساره
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 ؟ یکن  یمگه زبونت موش خورده که چشات برام چپ م  دیچشم سف -

 

 دهم:  یسر م یفی آرام و ضع خنده

 

 .دینه زبونم هست،فقط هنوز تو شک هستم ببخش -

 

 : د یگو یمهربان م یزند و با لحن  یسرم م یبر رو یبانو بوسه ا ساره

 

 .زمیعز  یدار یروح پاک یهست ییدم تو دختر قو یدونم بهت حق م  یم -

 

 زد.  یچشمان ساره بانو محبت موج م در

 

 کارم.  یدستانش م  یبر رو ی زیر یآورم و بوسه یدستانش که در دستانم قرار داشت  را باال م  

 

 تونم. ونی مد شهیشم هم یدلتنگ مادر و خانواده ام مبا بودن شما کمتر   دیهست شمیممنون که پ -

 

 شود:   یدر چشمان ساره بانو جمع م اشک

 

 در خواست بکنم؟  هیشه   یم زمی،عزیممنون باشم که با بودنت آروم جونم شد دیمن با -
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 .دیبله ساره بانو جان بفرما -

 

 : دیگو یمن من کردن م یکم  با

 

 ساره بانو؟  یشه بهم نگ یم -

 

 :میگو یدرشت شده م یچشمان  با

 

 بگم؟  یپس چ -

 

 مامان؟  یشه بهم بگ  ی...میم -

 

 شده بود:  ریکه در وجودم سراز  یزنم و با تمام محبت یچشمان ساره بانو زل م در

 

 . دیدختر بودنتون دونست  قیچشم من از خدامه،ممنون که منو ال -

 

در پس   یبود و سع شیکه در گلو یو با تمام بغض  ردیگ  ی]"ساره بانو"[مرا محکم در آغوش ممادر
 زدنش داشت: 
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 .یدخترم خوشحالم قبولم کرد لوفرمین -

 

 "پنج ماه بعد"

 

 گذشت.  یمامان ساره م یماه از آمدنم به خانه پنج

 

 کرد. یپنج ماه مامان ساره بانو من را مثل دختر نداشته اش نگهدار نیا در

 

 ممنون مادر جان باشم.  دیرا با  نینبود و ا ی ترسناک خبر زادیآدم ا ی وانیماه از آن ح  پنج

 

 افکارم پاره شد:  یمامان ساره رشته یافکارم غرق بودم که با صدا در

 

 زم یعز ای؟بییدخترم کجا لوفرین -

 

 ام. ین جان،چشم االن مجانم ماما -

 

 بزرگ شده بود.  یو وحشتناک بی پنج ماه شکمم به طرز عج نیا در
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  یم نییتخت پا یاز رو یسخت و طاقت فرسا شده بود با تمام سخت میرفتن با آن شکم گنده برا راه
 شوم.  ی و از اتاق خارج م  میآ

 

 کنم. یسمت آشپز خانه راهم را کج م به

 

غذا در ظرف ها   دنیبود و در حال کش ستادهیمامان ساره پشت به من اوارد آشپز خانه شدم  یوقت
 بود.

 

  ی من از جا م ییهوی که بخاطر کار  رم،یگ ی شوم و از پشت او را در آغوش م یم  کیبه مادر نزد یکم
 گذارد. ی قلبش م ی پرد و دستش را بر رو

 

 پرسم:  یم دهیترس یپرد و با لحن یسر مامان امده باشد رنگ از صورتم م  ییکه بال نیترس ا از

 

 مامان جان؟حال تون خوبه؟ دیشد یچ -

 

 :دیگو ی کشد و با محبت م  یم  یقینفس عم  مامان

 

 مادر. یکرده زکی عز دمیترس  ی نشده دختر قند عسلم،فقط کم یزیچ -

 

 زد:  یدرش موج م  یمانیپشکه  ییآورم و با صدا یم نییرا از شرم و خجالت پا  سرم



 جنون جن عاشق 

151 
 

 

 خواستم بترسونم تون. یشرمنده تونم مامان جان، نم  -

 

 نشاند:  شی شانیپ یبر رو یاخم ساختگ  مادر

 

 هم... یلینشنوم خ گهیدشمنت شرمنده باشه،د -

 

 دهد: یزند و ادامه م یم یگذارد و رو به من چشمک  یم مهی حرفش را ن 

 

تا   ارمی تا غذا رو ب نیبش نستایباشه،حاال هم سر پا وا  طونیکنه و ش   رشیخوبه دختر آدم قافل گ -
 . یضعف نکرد

 

 بادکنک پف کردم به خدا.  هینشستم شب کار ی ب نقدیمنم کمک تون کنم ا دیعه بزار -

 

 رود:  یم می برا یچشم غره ا مادر

 

 حرف نباشه.  ن،ی بش یعنی نی گم بش یعه دختر م  -

 

 که،چشم. امیی ،من که از پس شما مامان گلم بر نم هوف -
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 دختر قشنگم. نیآفر-

 

 استراحت کنم.  یروم تا کم یپنج ماه به اتاق م  نیا ی شگیاز صرف کردن ناهار طبق عادت هم  بعد

 

 کشم. یم  یبنفش غی شود ج  یدلم شروع م ی هیکه از ناح یبی بندم با درد عج یرا که م چشمانم

 

 یدانم ساره بانو کجا بود که صدا یو داد راه انداخته بودم نم غ یو ج دمیچ یپ  یدرد به دور خود م از
 .دیشن  یمرا نم  ادیداد و فر

 خالصم کند.  یدرد لعنت نیو از ا دیایکردم که هر کجا که هست زود تر ب  یدل دعا م در

 

اندازم،که  یرم را به درگاه در مباز شدن در اتاق نگاه خما  عی شدت درد رو به موت بودم که با سر از
 . نمیب یساره بانو را در درگاه در م

 

 پرسد:  ینگران و هول زده م یافتاد با لحن  یو پر دردم م دهینگاهش به صورت رنگ پر یوقت

 

 شده دخترم؟  یچ -

 

 شود.  یم  کیبه تختم نزد و
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 شد:  یم  دهیکه به زور شن یزار و صدا  یحال با

 

 اد. یفکر کنم بچه داره م  دیکمکم کن رمی م یم...م...ما...مامان دارم م -

 

 زند:  یم  ادیبانو فر ساره

 

 ؟ یچ -

 

 کشم:  یم یبلند  غیج

 

 . رمیم  یدارم م دیمامان تو رو خدا کمکم کن -

 

 : دیگو یبانو هول زد م ساره

 

 تحمل کن.  یباشه باشه،دخترم فقط کم -

 

 کند.  یحرف اتاق را ترک م نیدنبال ا به
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 از درد به اشک نشسته بودند.  میها چشم

 

بود و حال نبود نگاه   ستادهیساره بانو که ا شیپ قهیچند دق یمبهوت به جا یهمان چشمان اشک  با
 کردم.  یم

 

 گذاشته؟ میساره بانو تنها یعنی میگو یخود زمزمه وار م  با

 

 برم:  یرا باال م  میصدا ی کم یوانگید یحالت با

 

 زارن! ینه نه اون مادر منه مادرا که دختراشون تنها نم -

 

از قبل   شتر یب میافتم و اشک ها یخود که به ناحق مرا از خود رانده بود م ی مادر خون یآور ادی با
 شوند.  یم  ریسراز

 

کدام  چی و ه شوند یباران شتری مسابقه گذاشته بودند که کدام ب گرید کیبا  میانگار چشم ها ییگو
 را نداشتند.  یباز نیقصد تمام کردن ا

 

 .دمید یاز مَه م یرا مانند هاله ا زیتار شده بود همه چ دمید ادیدرد ز از
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  یو حوله داشت را م گید کیدر حال  بسته شدن بودنند که ساره بانو را که در دست  میها چشم
 . نمیب

 

را   ندیآ  یم یو حوله به چه کار گیکه آن د نیبود که قدرت فکر کردن به ا ادی آن قدر دردم ز یول
 هم افتادند. یبر  رو میآرام پلک ها یل ینداشتم و خ

 

 "ساره بانو" 

 

 بچه چرا........  نیباور نداشتم ا  دمید یکه رو به روم م یزیچ از

 

  یشود اسمش را جن گذاشت و نه م یکه نه م یدست از نگاه کردن به  پسرک لوفرین یناله یباصدا
 روم.  یم  لوفری دارم و به سمت ن یشد اسمش را انسان گذاشت برم

 

 : دیکش یکه دردش را به رخ م  یآه و ناله چشمانش را گشود و با لحن  یکم  با

 

 ..رم.ـی..مـ..ـیکنه؟دارم مـ.. ی...م درد م ردلـیمــ...امان ساره چـرا ز -

 

 

 :میگو یآرام و نجوا کنان م یو با لحن  رمی گ یم میدستش را در دست ها محکم
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 . یآروم باش فارغ شد زمی عز یچ یه -

 

 پرسد:  یبا درد و تعجب بود م ختهی که آم یلحن با

 

که تمام   یخوام بچه ا  ی توروخدا م نمش؟یبب   دشیاریشه ب یآومد؟مادر جون م   ایام به دن ؟بچهیچ -
 .نمی و آرزو هامو نابود کرده رو بب  یزندگ

 

 برس. ادمیخودت به فر ایکند، خدا  یبه حتم از ترس سکته م ندیمن،اگر بچه را بب  یخدا یوا

 

 پا آن پا کردن:  نیمن من کردن و ا یکم  با

 

 هم پدر بچه رو.  ینی شب هم بچه رو بب دمی قول م یول ی ن یبچه رو بب  ستیدخترم فعال اصال صالح ن -

 

 :دیگو یهول زده م یکشد و با لحن  یم  یبلند نی ه لوفرین

 

بال رو   نیازش سوال کنم چرا ا  دی با  نمشی االن بب نیحتما هم  دیجاست؟ با نیبچه مگه ا ی؟بابایچ -
 . نمشیبب دیبا ادیب  دیسرم آورد،توروخدا بهش بگ

 

فدات بشه که امشب شب  ،مادرتیفکر چیه  یاالن هم آروم بخواب  ب یفهم  یآروم دخترکم شب م  -
 دوردانه. یدار شی در پ یدراز
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که به  ی و با چشمان ردیگ یبود در آغوشم م  افتیکه مادرش را بعد از سال ها  یمانند کودک لوفرین
 شده بودنند:  یباران  یتازگ

 

کرد؟ آره   اهی بفهمم چرا روزگار مو س  دیباهاش حرف بزنم با  دیبا نم،یاون مرد بب  د یچه جور بخوابم؟ با -
 بفهمم.  دیبا

 

 

 .نمی نازن یاالن آروم بخواب که شب تحمل حرف ها رو داشته باش یول  ،یفهم  یدخترکم م  یفهم  یم -

 

که   یبه پسرک  یشوم و نگاه یاز کنار تختش بلند م  لوفریساعت آرام کردن و خواباندن ن میاز ن بعد
 اندازم.  یاز انسان بود م یم یو ن  از جن یمین

 کند.  یهم نم  هیگر یبچه حت نیجالب بود که ا یل یخ میبرا

 

 . میآ یم رونیو از اتاق  ب رمیگ یکودک را در آغوشم م یآرام به

 

 یبدانم که چه کس دیبا تمام ماجرا رو به رو شود با دیبا لوفر یامشب آماده کنم ن یرا برا  زیهمه چ دیبا
جن صفت به خاک   کینداند که به دست  یپنهان بماند؟ تا ک  یاش را ربوده بود،تا ک یآرامش زندگ

 در هوا؟  یو زندگ   یبا سردرگم ینشسته است؟تا ک اهیس

 

 اش آمده.  یبداند چه بر سر زندگ   دیاو با یآر
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 '' لوفر ی''ن

  

 پرم.  یرسد از خواب م یکه به گوشم م یب ی و غر  بیعج یصدا با

 ابم، ی یرا در اتاق نم   یکس  یاندازم ول  یدور و بر مبه  ینگاه

و به   زمیخ  یبرم  میدلم داشتم از جا ریکه ز یافتم با درد یساره بانو م یحرف ها  ادیفکر  یکم  با
ام را که تمام   یتوانم قاتل زندگ  یروم تا مطمئن شوم شب شده است و م  یسمت پنجره کنار اتاق م

 . نمیاست بب  دهیام را به آتش کش یهست

 

  قایتر بود دق رهی و ت اهیس یاندازم امشب آسمان از هر وقت یزنم و به آسمان نگاه م  یرا کنار م پرده
 من. یمثل رنگ زندگ

 

 شوم.   یو از اتاق خارج م رمیگ یاز آسمان م چشم

 

 زنم:   یکه از درد مرتعش شده  بود ساره بانو را صدا م ییصدا با

 

 د؟ یمامان جان...مامان خانم کجا -

 

 دهد: یمردانه و گرفته جوابم را م  ییبانو با ته صدا ساره
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 که وقتشه. ایب  نمیزم  ریدخترم ز -

 

 ساره بانو ترس و دلهره را به جانم انداخت:  یصدا 

 

 شده؟  یجور نی مادر چرا صداتون ا -

 

 غرد:  یشود و با همان صدا م  یساره بانو خشن تر و گرفته تر م یصدا کنمی م  ساساح

 

 .نیزم ری ز ایگم ب  یبهت م -

 

 روم.   یم نیزم  ریکه به دلم افتاده بود به سمت ز  یبی ترس عج با

 

 شود.  یم دهیبه وضوح د  یک یدر آن تار یباز بود و نور شمع مهین  نیزم  ریز در

 شوم.  یم ن یزم  ریوارد ز یآرام به

 زنم:   یکه از ترس مرتعش  شده بود ساره بانو را صدا م ییصدا با

 

 مامان ساره!  -

 

 دهد:  یبانو با همان لحن جوابم را م ساره
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 بعد شوهرت.  نیاول بچه تو بب  ایدختر ب  کینزد  ایب -

 

باور   دمید یکه م  یزیاز چ ی...ولنمیب  یرا م یشمع بودم که بچه ا یشوم،چند قدم یتر م کینزد یکم
 نداشتم.

 

 :می گو یزار م   یکشم و با حالت یم یبلند  ـغیجـ

 

 !خـ....ستیانسان ن یاصال بچه  نیا ستیمن ن یبچه  نینه نه نه ا -

 

 ساره بانو حرف در دهانم ماند:  ادیفر یصدا با

 

 . اری ساکت شو اسم ن -

 

 پرسم:  یو ترس م یهنگ یکم  با

 

 ه؟ یجور ن یبچه چرا ا نیه خبره؟اجا چ  نیا دیجان بگ  ارم؟مامانیچرا اسم ن -

 

 گردانم. یرا به طرف مامان ساره بر م  میزود از ترس رو یلی خ یاندازم ول  یبه بچه م ینگاه
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 : دیگو یکه آرام شده بود م یی بانو با تن صدا ساره

 

 . ریفقط بچه رو بغلت بگ یفهم  یرو م زیهمه چ -

 

 :میگو یباال رفته م ییو تن صدا  دهیترس  ینگاه با

 

 بغلش کنم؟ یچ  یعنی؟یچ -

 

 : دیگو یم یدستوربلند و   ییبانو با صدا ساره

 

 تو خراب کرده؟ پس بغلش کن. یزندگ یک  یبدون   یخواست یگم بچه رو بغل کن،مگه نم یم -

 

  یلب م ری شد اسمش را بچه گذاشت انداختم و ز ینم ی به ساره بانو و آن بچه که حت  دهیترس  ینگاه
 :میگو

 

 ترسم ازش.  یتونم،م ینه نم -

 

 : متیمال یشود و با کم  یکاسته م تشیاز عصبان  یبانو کم ساره
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 .زکمیکن عز  دم،بغلشیبغل کن بچه تو،منم هواسم بهت هست قول م -

 

 روم.   یکه در انسان بودنش شک داشت ام م یو ترس به سمت کودک یسردرگم   با

 .رمشی گ یدر آغوشم م  آرام

 آن احساس آرامش تمام وجودم را احاطه کرد. کی

 

 ترس به جانم مانند خوره افتاده بود.  شیپ یا قهی نه انگار دق انگار

 

 : د یگو یاندازد و م یبه من م  یبانو نگاه ساره

 

 وجودته. از   یمی نباشه ن یهر چ یریهم آرامش بگ دیبا -

 

 بود که از نگاهم آرامش درونم را خوانده بود. یا دهیساره بانو زن فهم  واقعا

 

 دهم:  یبه حرف ساره بانو تکان م دیی تا یرا به نشانه  سرم

 

 .نمی مو نابود کرد رو بب یکه زندگ یاون مرد شهیبله حق با شماست،م  -
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 کند:  یمکث م  یبانو کم ساره

 

ترس رو   دینبا  یکه رو به رو شد یو حرف  ری بگم با هر تصو  دیجا کنم با نیکه اون رو وارد ا نیقبل از ا -
 گم؟ی م یچ  یفهم ی م یبه وجودت راه بد

 

 سردرگم:  ینگاه با

 

 .دیگی م یفهمم چ  ینه واقعا نم  -

 

 کشد:  یاش م یشانیپ  یبر رو یدست یبانو با کالفگ  ساره

 

 . نیجا کنارم بش نیا ایهم ب ،حاالیباش ییقو دی،بایرسبت  دینبا ،فقطیفهم  یم  ینیب  یخودت م  -

 

 : نمی نش یکناره ساره بانو م  یحرف چیه یب

 

 چشم هاتو ببند. -

 

کلمات و   یشود و به عرب  یساره بانو بلند م یباره صدا  کیبندم که به  یرا م میچشم ها یآرام به
 خواند.   یرا م  یجمالت
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باره چشم   کیرا فرا گرفت، و به  نیزم  ری تمام ز یب یمه یباره صدا کیتمام شدن آن جمالت به  با
 ایباور نداشتم،آ دمید یکه م یزیتمام وجودم را احاطه کرده بود،از چ  م،ترسیگشا یخود را م یها

 بود.  یدارینبود؛ب  شی ب  یخواب نیا  دم؟هرگزید یخواب م

 

 و ترسناک چه بود؟  بیو غر بیم به عرق نشته بود آن موجود عجاز ترس بند آمده بود تمام تن زبانم

 : میآ یساره بانو به خود م ادیباره با فر کی به

 

 ؟یهست یا لهیاز کدوم قب -

 

که قابل فهم نبود جواب ساره بانو را داد که ساره بانو در جوابش   یبا صدا بی غر بیموجود عج  آن
 : دیگو یم

 

 ؟ یبال رو سرش آورد نیچرا ا -

 

فقط من ساکت بوده ام   انیم نینامفهموم جواب ساره بانو را داد ا  یموجود دوباره با همان صدا آن
 وحشتناک بوده ام.  یمنظره  نیو تماشا گر ا

من   یزندگ یموجود کجا نیبدانم ا  دیزدم با یم یحرف  دیبا یبه لرز در آمده بود ول میدست و پا 
 ست؟ یاست؟اصال او ک 

 

 که از خود انتظار نداشته ام:  یادی فر با
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 ه؟یک  هیموجود چ نیجا چه خبره؟مادر جان ا نیا -

 

 کند:  یرا دارد تحمل م یادیبانو که معلوم بود در حال خود نبود و درد ز ساره

 

 رو ازت سلب کنه؟ تیی جن تمام دارا هی یکرد یوقت فکر نم  چیه ت،ی زندگ  ت،نابودگری قاتل زندگ -

 

 کل''  ی''دانا

 

را   یکرد دارد کابوس وحشتناک یباور نداشت او فکر م  دی د یو م  دیشن یکه م ی زیقصه ما از چ  لوفرین
کرد   یافسوس که او اشتباه م   یول  ابدی انیکه هر آن ممکن بود از خواب بپرد و کابوس پا  ندیب یم

 بود که باور کردنش سخت و به شدتت دردناک بود.  یقت یکابوس نبود حق

 

از جن گرفتار شده بود او  یم یاز انسان بود و ن یمیکودک که ن کیانسان و جن و  کی انیما م لوفرین
ما   لوفری ن یبد برا یها خواب  نی کاش تمام ا یخواست و ا  یخواست او ناباور کردن را م ی م ییرها
 بود.

 

 " لوفری"ن

 

آن نگاهم به کودک درون آغوشم برخورد   کی یباور نکردم ول  یا قهیدق یکه ساره بانو زد را برا یحرف 
 . ختیرا بهم ر میکرد که تمام معادالت ناباور
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 کودک و آن موجود رد و بدل شد.  نیب نگاهم

درونم شعله ور   ایدن یها یحس  یبار تمام ب  کیبه   یدانم چرا ول یدرون دلم نبود نم یترس گرید
 گرفت. 

 

 روحم در آسمان. یاست ول  نی کردم تنم در زم ینداشت احساس م یمفهوم میصداها برا گرید

 پرت شده ام.  نییبه پا  یبلند کی احساس کردم از  یغرش یباره با صدا کی به

 نبود.  یخبر  گریو ترسناک د بیاندازم از آن موجود عج   یبه دور و بر م ینگاه

 شد.  یمن و بچه رد و بدل م  نیداغوان نگاهش ب یبه ساره بانو انداختم که با حال  ینگاه

 

 :میگو یگرفته م یکنم و با صدا  یزبانم را با آب دهانم تر م یکم

 

 کجا رفت؟  -

 

 دهد:  یجوابم را م یحال   یبانو با ب ساره

 

 . ادیرفت گفت فردا شب م -

 تون.  دنبال

 

 شده بودنند. سیدو توپ تن  یبودم دو چشمانم هم اندازه  دهیکه شن  یزیچ از
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 : میگو یبود م ادیکه همانند فر  ییصدا با

 

 ه؟ی دنبال مون؟اون اصال ک  ادیم یچ  یعنی؟یچ -

 

 : د یکش یکه حال بدش را به رخ م ییاندازد و با صدا یبه من م یرمق  یبانو نگاه ب  ساره

 

تو تباه کرده رو بهم    یکه زندگ ن یا لیجنه و دل هی ،اونیتو روشن کن   فیتکل د یباهاش با یبر دیبا -
 بهتره.  ییگم تا از زبون خودش بشنو یبهت نم   یگفت ول

 

 اندازم:  یر چشمان ساره بانو نگاه متعجب د با

 

 روز انداختم؟  نیچرا به ا دیگ یجن  کجا برم؟چرا نم  هی شما؟با  دیگی م یچ -

 

 کند:  یغش م گرید قهی بود و معلوم بود تا چند دق  دهیهم پر شیبانو که حاال رنگ رو ساره

 

 نپرس فقط فردا شب برو باهاش.   یچ یه -

 

 شود. یخارج م  نیزم  ریحرف از ز نیاز زدن ا بعد
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 .نمی نش یم نی زم یآرام رو یلیدهم و خ یم هی تک  واریبه د دیشد یداغوان و سردرد یحال با

 

 

 اندازم.  یدر آغوشم م یبه بچه ینگاه

 

از خون من  یمی پسر ن  نیکه ا  نیبا گفتن ا یافتاد ول  یترس در دلم راه م یاش کم  افهیق دنید با
 زنم به پسرم.  یشوم و زل م یاست آرام م 

 

 .گرید  زی او پسر من است چه جن باشد چه چ یآر

 

 دارم.  یدارد پس دوستش م انیاز من و خون من در رگش جر یمین او

 

اندازم،در کمال  یبه دور و بر م  یم،نگاهیگشا یرا م میزند چشم ها یم میساره بانو که صدا یصدا با
جا به   نیدر ا یترس چیه یب شبیمن د ایپرسم آ یخود م  ابم،ازی یم نیزم  ریتعجب خود را در ز

 خواب رفته بوده ام؟ 

 

 افتت.  یدهم تا افکارم را پس بزنم که نگاهم به پسرکم که در خواب بود م  یتکان م یرا کم  سرم

  یتکان م  میساره بانو از جا ادیفر ی، با صدااز من بود ی می که ن میحال نگاه کردن به پسر کوچولو در
 خورم. 



 جنون جن عاشق 

169 
 

 

 زد. یم ادیبانو پشت به سر هم اسمم را فر ساره

 

 زدم:  ادیهم همانند ساره بانو فر من

 

 هستم.  نیزم  ریجانم مامان جان من تو ز -

 

  میحضورش را،رو به رو قهیبعد از چند دق  د،ویمحکم ساره بانو به گوشم رس یآرام ول یقدم ها یصدا
 کنم:  یبلند م  یکنم، سرم را به آرام یحس م

 

 د؟یزد ی.چرا داد مری سالم مادر جون صبح بخ -

 

 : دیگو یدلخور م یبانو با لحن  ساره

 

 ؟ یدیجا خواب نیمردم چرا ا یداشتم م یفکر از ترس و نگران  یدختر ب کیعل -

 

را   میکه ساره بانو فقط نگران من است دلخور نیبا گفتن ا یشوم ول   یاز لحن ساره بانو دلخور م یکم
 : میگو یم یکنم و شرمندگ  یرفع م

 

 جا خوابم برد.  نیا هویچرا  دونمی شرمنده تونم مادر جون،به خدا نم -
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 شود:  یلحنش آرام تر م   یبانو کم ساره

 

  یجا  یکه سالم  نیاشکال نداره هم یول زدردانهیعز ی. نگرانم کردزکمیدشمنت شرمنده باشه عز -
 بخور.   یزی چ هیباال  میحاال هم بلند شو بر  هیشکرش باق

 

 بعد به پسرکم اشاره کرد و ادامه داد: و

 

 درست بچه رو دوست ن... -

 

 

 : دم یحرفش پر انیحرف ساره بانو کامل شود و م  نگذاشتم

 

 از منه. یمیگفته من بچه مو دوست ندارم؟من دوستش دارم چون ن یمادر جون ک -

 

 : دیگو یمهربان م یبانو با لحن  ساره

 

 مامان. یگوشه  گریخودم،حاال هم پاشو ج یدهیبه دخترک فهم   نیآفر -
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 شوم.  یخارج م  نیزم  ریام از ز زدردانهی همراه مامان و پسرک عز به

 

 کنم:  یمامان که اسمم را صدا زد سر بلند م   یام که با صداحال خوردن صبحانه بوده  در

 

 جانم مادرجون؟  -

 

 اندازد:  یمتفکرانه به من م یبانو نگاه ساره

 

 ؟یفکرهاتو کرد -

 

 : دیگو یکنم که باز ساره بانو م  ی گنگ نگاهش م  یکم

 

 ت؟ ی با نابودگر زندگ یبر یکه فکر هاتو کرد نیمنظورم ا -

 

 النه کرده بود:  میبغض که در گلو یاز آن موجود نداشته ام با کم  یگرترسیشود، د یم نیغمگ نگاهم

 

 . رمی خودم رو گرفتم م میآره مادر جون تصم  -

 

 پرسد:  یمتفکرانه م یگذراند و بعد با لحن ی را به سکوت م یا قهیبانو دق ساره
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 ؟ یجن همسفر بش  کیبا  یخوا یکه م نیاز ا یندار یترس  -

 

 شوم :  یجا به جا م میدر جا یکم

 

 روشن بشه. فمی خوام هر چه زودتر تکل یندارم فقط م یترس گهینه د -

 

 زند:  یباشد م یبه نشانه  یبانو سر ساره

 

 دخترکم صبحانه تو بخور. میش  الیخ  یب گهیحرف ها رو د نیا -

 

 دهم. یو به خوردن ادامه م میگو یم یچشم

 روم.  یو به سمت اتاقم م رمیگ  یکنم و پسرکم را در آغوش م یاز اتمام صبحانه سفره را جمع م  بعد

کشم و به   یگذارم و خود هم کنارش دراز م ی تخت م یبر رو  ی شوم پسرکم را به آرام  یاتاق که م وارد
 . ردی گ یو چه جور خواب مرا در آغوشش م یدانم ک  یکنم نم ینامعلومم فکر م ی ندهیآ

 

 . زمیخ  یزد از خواب برم  یکه اسمم را صدا م ینازک زن یصدا با

 شوم.   یمهربان مرجان رو به رو م یبا چهره. میگشا یرا که م میها چشم

فشارمش و با   یتنگ در آغوشم م رد،یگ ی مرا در آغوش م عیسر ندیب  یباز مرا م یتا چشم ها مرجان
 :میگو ی م  دیکش یرا به رخ م  میکه تمام دلتنگ یلحن
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 دلم برات تنگ شده بود مرجان جان.   -

 

 : دیگو یاشکار م یبا بغض   مرجان

 

 . زمی منم دلتنگت بودم عز -

 

  یکه تمام دلتنگ ینشانم و با لحن  یتخت کنار خود م یکنم و به رو  یمرجان را از خود دور م یآرام به
 زند:   یم ادیا فرر  میو دلخور

 

 ؟ یکرد  یازم نم یادیشم چرا   یدلتنگت م یدون  یمعرفت نم یب -

 

 : ردیگ ی م یبا شرم رو  مرجان

 

 خبر خوش دارم برات.  هی یبوده ام،ول  ریشرمنده اتم مهربونم، درگ -

 

 اندازم:  یبه مرجان م ینگاه  کنجکاوانه

 

 ؟یچه خبر -
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 : دیگو یزند و آرام م  یم یمرجان برق خوشحال  چشمان

 

 من حامله ام. لوفرجونین -

 

که تمام   ی کشم و با لحن یم  یآرام  غی ج  یبا خوشحال یق یمانم و بعد از دقا  یدر بهت م یا قهیدق
 : دیکش یرا به رخ م  میخوشحال

 

 زدلم؟ ی عز  یگ یمرجان جون راست م یوا -

 

 : د یگو یم یبا همان خوشحال  مرجان

 

 دادم جوابش مثبت در اومد. شیشهر آزما می آره به خدا رفته بود -

 

 کشم: ی م یاز خوشحال  یغیج

 

 . زمی عز یوا -

 

 کشم:  یبه شکم مرجان م یدست
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 جوجه بشه. نیا یخاله فدا -

 

 زند:  یم  ین یلبخند نمک مرجان

 

 جوجه بمونه. ن یمن و ا یبرا دیخاله با  زمی عه خدا نکنه عز -

 

 پرسد:  یشود و م یم یباره جد  کیبه   مرجان

 

 لوفر؟ ی ن یباهاش؟درست فکر هاتو کرد یبر یخوا  یکرده،م فیرو برام تعر زی ساره بانو همه چ -

 

 کنم:  یرا در هم قالب م میها دست

 

 مو روشن کنم. فیتکل دیبرم با  دیآره مرجان با -

 

 دهد:  یتکان م یسر مرجان

 

سرنوشت    یلیخ  لوفرین یروز انداختت؟ول  نیچرا به ا یبدون  دیبا  یباخبر ش دی حق باتو با  زمیآره عز -
 خواد ببرتت؟   یجن کجا م نیا یاصال بهش فکر کرد ی،راستیدار یترسناک
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 خواست مرا به کجا ببرد؟  یاو م یبه راست  ایدر فکر فرو برد آ یا قهیدق یکه مرجان زد مرا برا یحرف 

 دهم:  یدانم تکان م ینم یو  سرم را به معنا  اوردمی خود ن  یبه رو  یکرد ول دایدر دلم راه پ یترس

 

 برم.   دیدونم با یم یدونم ول یکجا رو نه نم -

 

 زند.  ینم  یحرف  گریدهد و د  یتکان م یسر مرجان

 

 خانه اش شد.  یتا ساعت هفت شب کنارم ماند و بعد راه مرجان

داد و نه  یسر م یا هیجالب بود که نه گر میباز بود برا شیاندازم که چشم ها یبه پسرکم م ینگاه
 شد!  یگرسنه م

 

 روم.  یکشم و به سمت پنجره م  یاز نگاه کردن پسرکم م دست

 رفت.  یم یک یکم هوا رو به تار کم

 .دیبر   یشدن هوا استرس هم امانم را م کیتار با

 شوم.  یاتاق خارج م  از

 زنم:   یو ساره بانو را صدا م ستمیا ی سالن م وسط

 

 ن؟ مادرجو -
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 دهد: یگرفته جواب م ییبانو با صدا ساره

 

 جانم دخترکم؟ من تو اتاقم هستم. -

 

 کنم.  یدر را باز م  ی روم،به آرام یسمت اتاق ساره بانو م به

 

 تخت و پشت به در اتاق نشسته بود. یبانو بر رو ساره

 

 شوم.  ی م کیبندم و به تخت ساره بانو نزد  یدر اتاق را م  یآرام به

 گذارم.  یم شیشانه ها یو سرم را بر رو  رمی گ یبانو را آرام از پشت در آغوش م ساره

 

 : د یگو یاشکار م یبانو با بغض ساره

 

 . زکمیشب عز مهینمونده به ن یزیشه دخترکم،چ  یدلم برات تنگ م -

 

 را احاطه کرده بود:   میگلو یبی عج بغض
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شرمنده   ی ل یمدت هم خ نیمادر جون،تو ا دیمجبورم برم درکم کن یشه ول یدل منم براتون تنگ م -
 تون کردم.  تی مزاحم تون بودم و اذ یلیتون شدم خ 

 

 چرخاند:  یرا به سمتم م ش ی بانو با اخم رو ساره

 

  یو ب  یتو تنها یم دردم بودبر عکس مرح ینکرد تمیها بعدش اذ یمزاحم هست ینشنوم بگ گهید -
 مزاحم قشنگم. یبه خودت بگ  ادی چه جور دلت م  ی تک دختر من ،تویکس

 

 دلم گرفت.  شیچشمان باران  دنیبا د یضعف رفت ول شیمهربان  یبرا دلم

 کشم: یمامان ساره م سی بر چشمان خ  دست

 

 کنما.  یمن دق م  دیکن هیاگه گر دینکن  هیاشک هاتون بشه گر یفدا لوفرین -

 

 زند:  یبانو آرام به صورت خود م  ساره

 

 مادر.  زکیعه نگو دختر خدانکنه عز -

 

 کرد. یگوش فلک را کر م  مانیها هیهق هق گر رم،وی گ یبانو را محکم در آغوش م ساره

 

 : میگو یناخوش رو به ساره بانو م یحال با
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تن شما تمام منو   یشما و بو یمادرم تنگ شده صدا یدلم برا دیبخون  ییشه برام الال یمادر جون م -
 اندازه. یمادرم م ادی

 

 خواباند:   یتخت م یکند و به رو یبانو مرا از خود جدا م ساره

 

 فکر نکن.  یزی چشم هاتو ببند و به چ زکمیحتما عز -

 

 نیر ی ش یبا لحجه  ییدلنواز ساره بانو که الال یباره صدا کیبندم که به   یرا م میچشم ها آرام
 شود:  یخواند بلند م  یرا م  یرازیش

 

 گل آبشن الالالال،

 رفته چشوم روشن  کاکا

 گل خشخاش  الالالال،

 رفته خدا همراش  کاکا

 ره یگل ز الالالال،

 ره یگی آروم نم مبچه 

 ی شاله بمون ،یسرخ من گل

 ی من باغبون کنمی عشقت م  ز

 ی ندار ییبو  ییکه تا غنچه ا تو
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 ی گرونیبا د یکه وا شد نیهم

 آدی گم و خوابت نم  یم تیالال

 آدی نم ادتیکنم  یم بزرگت

 یکوچکم رفته به باز زیعز

 ی خار نهی نازکش بنش یپا به

 د یمنقاش طال خارش درآر به

 د یببند شی رو ری دستمال حر به

 گل پسته الالالال،

 رفته کمر بسته  بابات

 گل خشخاش  الالالال،

 رفته خدا همراش   بابات

 گل نعنا الالالال،

 رفته شدم تنها   بابات

 

 .ردی گ یروند و خواب مرا در آغوشش م  یهم م یبه رو میچشم ها ی به آرام ییاتمام الال با

 

 

 .میگشا یرا م میکرد،چشم ها یرا نوازش م   میکه مو ها یدستان با
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 : نم یب یبانو را کنار خود م ساره

 

 دخترکم وقته رفتنه.  -

 

 شوند.  یم یحرف چشمانش باران  نیهمراه ا به

 اندازم:  یخود را در آغوشش م عیسر  یل یشوم و خ یهول م  شیاشک ها دنید با

 

 مامان خانم.  نایزیر  یپشت مسافرتون اشک م ستین  د،خوبینکن  هیگر  لوفریمادرجون مرگ ن  -

 

 زند:  یم یلبخند  مچهیبانو ن ساره

 

تونم بکنم   یهم نم یا گهیکار د ختنیکنن جز اشک ر یوردونم دارن ازم دورت مفدات بشم ،د -
 مادر.  زک یعز

 

 .دمی بهتون قول م ستی معرفت ن  یروز،دخترتون ب  هیگردم  یتوروخدا بر م دیمادرجون نگ -

 

 : رد یگ یبانو مرا محکم در آغوشم م ساره

 

 . یروز بهم برگرد هیمونم  یمنتظر م ،منمیبر  دیبلند شو دخترکم با -
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 شوم.  یشوم ، از اتاق خارج م یکمک ساره بانو بلند م به

 بروم.  ن یزم  ریز یپسرکم را بردارم و به سو زکمی روم تا عز  یسمت اتاقم م به

 روم.  یم نیزم  ریو به همراه ساره بانو به ز رمیگ ی را در آغوش م پسرکم

 

 شده بود.  ری دوباره به تمام وجودم سراز یو نگران استرس

بود   نیزم  ریاز ز یکه گوشه ا یراست به سمت صندوقچه بزرگ   کیشود  نیزم ری بانو که وارد ز ساره
 رود.  یم

 کردم.  ی دهد نگاه م یکه ساره بانو انجام م  یشوم و به دقت به کار ها یم ن یزم  ریوارد ز یآرام به

 

  زیم یو بر رو  د،یکش رونی ،و دو عدد عود ، دو عدد شمع، را از صندوقچه ب نهیی عدد آ کیبانو  ساره
 که چند قدم آن طرف تر از صندوقچه بود،قرار داد.  یکوچک

 

 ترس به وجود آمده بود:   ی،وکمیلرزان، که بر اثر نگران ییکنجکاوانه، و صدا ینگاه با

 

 ه؟ یچ یها برا  لهیوس نیمادر جان ا -

 

 اندازد:  یبه من م ینگاه  میبانو ن ساره

 

 حضورش الزمه.  یبرا -
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 گذارم:  یشانه اش م یشوم،دستم را بر رو یم کی به ساره بانو نزد یکم

 

 ترسم.  یم  یمادرجون،من کم -

 

 گردد:  یکشد، و به سمت من برم یبانو دست از کارش م ساره

 

 . زدلمیباش عز  یینترس دخترکم،قو -

 

 شه. یبراتون تنگ م  یلیدلم خ د،ی مادرجون،برام دعا کن  -

 

 کشد:  یبانو مرا در آغوش م ساره

 

چشم انتظارته   نجایمادر ا هی یهروقت هم برگرد ،یشم دخترکم،قول بده زود برگرد  یمنم دلتنگت م -
 قلبم. یدوردونه 

 

 دهم:  یشده ام را آرام قورت م  بیس بغض

 

 چشم به راه تون نزارم.  ادیدم ز یچشم، مادرجون قول م -
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 دخترکم. نیآفر -

 

 از آغوشش جدا کرد و دوباره به کارش ادامه داد. مرا

 

 ساره بانو به خود آمدم:  یفکر فرو رفته بودم، که با صدا در

 

 پسر تو هم کنارت بزار.  ن،یمن بش یرو به رو ای دخترکم ب -

 

 گذارم.  یو پسرکم را کنارم م رم،یگ یساره بانو قرار م  یو رو به رو م،یگو یم یچشم

 

 کرد.  یقرآن  یبانو شروع به خواندن سوره ها ساره

 که آمد، تمام تنم از ترس به رعشه افتاد؛ یب ی مه یخودم بودم که با، صدا یحال و هوا در

شد، دو   جادیدر دلم ا یآن موجود زشت و ترسناک دو راه دنیچرخانم، با د یرا به سمت صدا م سرم
 نرفتن. ایرفتن  یبرا یراه

 چرخانم:  یساره بانو، سرم را با ترس به سمتش م یبه آن موجود ترسناک بود، که با صدا  نگاهم

 

 . ریبچه تو بردار، و برو دست شو بگ لوفرین -
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 زنم:  یدر چشمان ساره بانو زل م  دهیترس  ینگاه با

 

 ترسم.  یم…م…من م -

 

 که ساره بانو بر سرم زد ترسم را دو چندان کرد:  یداد با

 

 کنه.  یاون ازت محافظت م ر،ینترس برو جلو و دست شو بگ -

 

 دستانش.  یشود از زشت  یاندازم، تنم مور مور م  یبه دستان آن موجود م ینگاه

 

 کل̀  ی`دانا

 

انگار قصد دارد تمام   ییبود که گو  یش آتشزد،در دل یما دو دو م یقصه لوفر یدر چشمان ن ترس
 وقت قصد ندارد خاموش شود.  چیوجودش را به آتش بکشد و ه

 

 افتاده بود.  ریگ یبد  یدو راه نی ما ب لوفرین

 کرد؟  یچه م دینرفتن،او با ا یرفتن  یبرا

 ر؟ ی خ ایجن همراه شود  کی با  دیبا

 ر؟ یخ  ای جن درست است   کیبا  یهمراه ایآ
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 د؟ی آ یم لوفر یبر سر ن  چه

 . دهیکه چه رنج ها کش لوفریبر دل ن یوا

 

 لوفر ین

 

 آخه مادرجون چطور نترسم؟ -

 

 : رد یگ  یبانو دستانم را دستانش م ساره

 

  یشدن باهاش باعث شد بعد ها به خانواده ات ثابت کن  یراه دیفکرکن که شا نیآروم باش و به ا -
 تو.  یگناه  یب

 

  یبا ساره بانوست اگر با او همراه شوم تمام مشکالتم حل م روم،حقی کر فرور مبانو به ف حرف ساره  با
 ترسم را کنار بگذارم و با او همراه شوم.   دیشوند،با

 : میگو یبه ساره بانو م لرزان رو  ییکشم و با صدا یم رونیرا از دست ساره بانو ب  دستم

 

 باهاش.   رمیحق باشماست مادرجون،من م -

 

 زند:  یم یجان  یلبخند ب  بانو  ساره
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 و برو.   ریدخترکم،حاال پاشو بچه تو بغل بگ نیآفر -

 

 . زمیخ  یبر م میکشم و آرام از جا یرا آرام در آغوش م پسرکم

 . رومی به سمت آن موجود م دهیترس  یلرزان و نگاه  ییباپاها

خود را    یگناه یم تا ببرو دیبا یام کنند،ول یارینمانده که  میدر پاها ی کنم دگر جان یم  احساس
 اسباط کنم. 

 آن موجود ترسناک فاصله بود. من و انیبند م کی یاندازه به

 . دیریگ یکند و دستم را در مشتش م یبند فاصله را پر م کیباره آن موجود آن  کی به

بتوانم دستم را از درون دستش  د یتقال کردم تا شا یآتش در تمام وجودم شعله ور گرفت،کم احساس
 دارم:  یساره بانو دست از تقال کردن بر م ادی با فر  یبکشم،ول رونیب

 

 نترس،برو باهاش.  لوفریکار نکن ن نیا -

 

  یخارج م   نیزم  ریباره از ز میشد،و به  دهیخواستم جواب ساره بانو را بدهم که دستم محکم کش یم
 . ابمی  یم بیو غر  بیبا موجودات عج  یهرگذرد که خود را درون ش  ینم  یقیم،دقایشو

اول راه  دی که خود انتخاب کرده بودم پس نبا یم،راهیدانستم چه بگو یترس زبانم بند آمده بود نم از
 ترس از وجودم دور شود.  یمثبت فکر کنم تا کم یکم  دیاورم،بایکم ب

 

 . میآ یناشناس به خود م ییخودم بوده ام که با صدا یو هوا درحال

باور نداشته ام،هزاران جن دور و برمان را گرفته  نمیب  یکه م  یزیاندازم،از چ  یبه دور و بر م ینگاه
 اندازم. یام م یبودنند،نگاه ترسانم را به قاتل زندگ
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وجه و مت رم ی بگ ادیشده بود که توانستم زبان جن ها را   افتهیقدرت را از کجا در وجودم  نیدانم ا ینم
 . ندیگو یبشوم چه م

 

 داد:  یزشت یافه یق یل یاز جن ها که خ یکی

 

 ؟ یرو بشکن  نی قوان یتونست یچه حق ؟بهیانسان آورد -

 

 . رمی گ یلرز بر جانم افتاد،محکم پسرکم را در آغوش م   شیتن صدا از

زنم،او   یدهد،با تعجب به پسرکم زل م یبلند سر م یا ه یزند،پسرکم گر یام م ی که قاتل زندگ یداد با
 داد. یاز خود م ییکرد و نه صدا یم هیکه تا به حال نه گر

 : رمیگ یام نگاهم را از پسرکم م  یقاتل زندگ یصدا با

 

 کار شدم. نیمجبور به ا یرو نشکستم ول نیقوان -

 

 زند:  یم ادیمرد زشت دوباره فر  آن

 

 کشته شه.آدم  نیا دیاالن با نی ؟هم یمجبور شدم چ -

 

و رو به آن موجود زشت   ردیگ یام دستم را دستانش م یکشم،که قاتل زندگ  یم  یآرام  غیوحشت ج با
 : دیگو یم
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 خان متکون بزرگ.  شیپ  رمیم دم،االنمی کار رو نم نیا یاصال من به شما اجازه -

 

 از ته دل: یادیموجود با فر آن

 

 ؟ یآدم بش هی یخوا یمتو  یعنیخان، شی ؟پیگفت  یچ -

 

 : م یگو یترس م یزنم و با کم  یام زل م یتمام تعجب به قاتل زندگ با

 

 ؟ یآدم بش یخوا یتو م  یعنی -

 

 بله -

 

 . میکن یو از تمام آن جن ها با هم گذر م ردی گ یحرف دستم را محکم تر دستانش م نیهمراه ا به

 

 کند.   یرا رها م م،دستمیرس یفرسوده م یخانه ا یک ینزد به

  یبه خانه م  یشوم،نگاه یشود،من هم پشت به سرش وارد خانه م یکند،وارد آن خانه م یاز مرا ب در
که تمام خانه را   یتار عنکبوت ها  د،ویرس  یفرسوده که انگار قدمتش به هزاران سال م یاندازم،خانه ا

 محاصره کرده اند. 
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 چرخانم:  یدوشخص سرم را به سمت صدا م  یزدن خانه بودم که با مکالمه  دیحال د در

 

  هی دیآدم شدنت با یبرا  دیبا یول  ؟باشهیآدم ش یخوا  یم یگی جا م نیا یآورد یآدم برداشت  هی -
 . یخودت کن  نیگزیجا زیچ

 

با   کنم و یکند،با ترس نگاهش م یشود و پسرکم را از آغوشم جدا م یم کمی ام نزد یزندگ قاتل
 : میگو یلرزان م ییصدا

 

 ؟یکار دار یبچه ام چ ؟بای کن  یکار م یچ یدار -

 

 دهد:  یکند و ادامه م یبه بچه م  یکند و اشاره ا یرو به آن جن م  میتوجه به سوالم ها یب

 

 من. یبچه به جا نیا  -

 

  یمنتظره م رهیبلند و غ  ییحرف تمام اندامم از زور خشم به لرزه در آمده بود باصدا نیا دنیشن  با
 :میگو

 

 حاال نوبت پسرمه. یمنو تباه کرد یزندگ  ،اولیکه تو آدم بش یبد یخوا  یخفه شو بچه مو م -

 

 دهد. یکند پسرم را به آن جن م  یکه به من توجه نیا بدون
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 . میآ یفرود م نی شود و به زم  یبسته م میباره چشم ها کیزور خشم و ضعف به  از

 

 کل یدانا

 

کشد و رو به  یم ادیاز ته دل فر  ندیب  یم نی زم یبر رو ن ی را آن چن لوفرین یما وقت لوفرین  یزندگ قاتل
به   یکند،آن جن نگاه  لیانسان کامل تبد کیبچه را بردارد و او را به  دیگو یبلند م  ییآن جن با صدا

 .د یگو یم یو باشه ا ردی گ یاندازد و پسرک را م یما م لوفریپسرک ن 

 

 لوفر ین

 

 . میگشا یرا م ب،چشمانمیعج  یسردرد با

فرسوده و آن جن   یاز آن خانه یخبر  گریابم،دی  یم کیو ش  بای ز اریبس  یتعجب خود را در اتاق درکمال
 وحشتناک بودنند. یانگار آنان خواب ییها نبود،گو

 

 شوم. یبلند م می زند از جا یکه اسمم را صدا م یمرد یباصدا

 آن که بود؟  ایآ

 زد:   یکه تعجب درش موج م ییشوم و با صدا یاتاق خارج م  از

 

 ؟یی تو؟کجا یهست یک -
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 : د یگو یم نیو دلنش  بایز   ییمرد با تن صدا آن

 

 کنم.  فیرو واست تعر  زیتا همه چ منیتو نش ایب  زمی عز -

 

 روم.  یم منی سمت نش به

 بوده ام.  یانگار در قصر پادشاه ییخانه زبانم بند آمده بود گو ییبایز از

 

 . ابمی یکه پشت به من بود نشسته بود م ی مبل  یرا بر رو یشوم مرد یکه م  منینش وارد

 

 روم. یآرام به سمت آن م  یلیخ

 

 . رمیگ یقرار م  شیبه رو رو

 به او زل زده بوده ام.  یحرف چیه یکه فقط ب یکننده بود،جور رهی آن مرد خ ییبایز

 

 اندازم:  یم  نیزم  یو سرم را بر رو میآ یبه خود م نشیدلنشبم و  یتن صدا با

 

 رو بهت بگم.  زیخوام همه چ  یم نی،بشیچرا به من زل زد لوفرین -
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و به لب  نمینش یم  شیمبل رو به رو یرو یحرف  چ یه یشده بودم ب شی انگار مسخ صدا ییگو
 یآن که نقطه ا یمرد را ب یتمام تنم گوش شده بودنند تا تمام حرف ها ییشوم،گو  یم رهی خ شیها

 جا اوفتت  گوش دهم.

 

 : کنمی نگاه م شیبه چشم ها شی صدا با

 

 کنم،باشه؟ فیبرات تعررو  زیهمه چ یو بزار یاول قول بده  که تو حرف ام نپر لوفرین -

 

  فیشمارد و شروع به تعر یم متیکنم،با سکوت من آن مرد فرصت را غن یباشد بسند م کیبه  آرام
 کند:  یم

 

کنار هم بودن  دنیچ یرقصند و اجازه   یسرم م یسخته،کلمات تو یچطور بگم،گفتنش کم دونمی نم-
 .دنی رو نم 

 

 :میگو یم تی عصبان یکم  با

 

 کنم؟ یم کاریجا چ  نیا د؟منیهست یشما ک  دیو بگ دیقدر طفره نر نیا شهی م-

 

 مخم بود:  یکه رو یلبخند مچهیاندازد و با ن  یبه من م ینگاه
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 هیقبلش  یگم،ولی رو بهت م   زی زارم همه چ  یدخترخوب،باشه منتظرت نم ای قرار شد تو حرفم نپر -
 سوال داشتم؟

 

 پرسم:   یتمام م ییکنجکاو با

 

 ؟یچه سوال -

 

 شود:   یه جا مجا ب شی در جا یکشد، و کم یخوش حالتش م یدر موها یدست

 

 هست؟  ادتی؟یتو اتاق چ  یها ادته؟ماجرایاتاق تو  د،ویخونه جد -

 

 پرسم:  یکه از زور تعجب درشت شده بودنند م یچشماها با

 

 د؟ یدون ی رو از کجا م   زهایچ نی آره،چطور مگه؟شما ا -

 

 زند:  ی م یلبخند

 

 تتیخواستم اذ یهمون جن هستم،اوال م ،منیو تصرفش کرد یاون اتاق،اتاق من بود که تو اومد -
 یبه اتاق دل م  شتریبه مرور زمان ب  چیه یکند یتو دل نم یول  یاز اون اتاق دل بکن  دیکنم که شا

 یراز اون اتاق ب  ینکرد یوقت سع چیتو ه یکردم و ترسوندمت ول  تتیکه اون همه اذ نیا ،بایبست
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 یدیخواب  یکردم برعکس شب ها که م ی نم تتیاذ گهیشهامتت منو جذب خودش کرد،د نیو ا
ما عشق به  یله یانسان،تو قب هیشده بودم اونم عاشق   دم،عاشق یخواب  یکردم و کنارت م  یتماشات م 

 هیوار دوستت داشتم، وونهیممنوعه رو شکوند،عاشقت بودم،د نیاعشق تو  یانسان ممنوع بود ول
باخودم   دیگفت که با رزنیاون پ ی..**.. وقت دمیکنارت خواب یشدم و وقت  ونهیشب از عشقت د

 یم گهیگفتم د یقبول کرد یکنم،وقت  کاری دونستم چ ینم  یاز خوشحال یتو قبول کن  دیببرمت فقط با
آدم   خان تا که بتونه منو به شیابد کنار خودم داشته باشمت،آوردمت تو شهرمون بردمت پ یتونم برا

  نیخواست و منم مجبور شدم پسرمون به عنوان جانش  یم نی جانش کیاون ازم  یکنه ول لیبدت
 بشم و بتونم تا ابد کنار تو باشم.   لیبهش بدم،تا فقط به آدم تبد

 

احمق چطور توانسته بود پسرکم را از من جدا کند؟با   نیبوده ام باور نداشتم، ا  دهیکه شن ییزهایچ از
 که حال تر شده بودنند:  یچشمانداغوان و  یاعصاب

 

 ،حاالی،از خانواده ام دورم کرد یبدبخت کرد ؟منویکه خودت آدم ش یداد ؟پسرمویکرد کار ی تو چ -
 ؟ یو از من دورش کن ی نوبت پسرم بود که بدبختش کن

 

 : ندی نش یکنارم م د یآ یشود و م یم بلند

 

اون  ،چونینگهدار  یتونست یخواستم بدبختت کنم،اون بچه رو هم نم  یمن نم لوفریآروم باش،ن  -
  یشد و خطرناک،خواهش م یتمامش از جن م یپنج سالگ ییاز انسان بود و تو یمیناز جن و  یمین

 اد؟یاسمم عرفان گذاشتم بهم م  یگذشتم،راست زمی بخاطر تو از همه چ لوفر،منیکنم درکم کن ن

 

 کنم:  یا زبانم لبام را تر مب  یزنم،و کم یچشمانش زل م در
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 منو دختر بد کاره بدونن.  یکرد ی،کاریاز خانواده ام جدام کرد یکه سرم آورد یی با بال یدونی م  یول -

 

 .دهمی بلند سر م یا هیخانواده ام گر یحرف ها و برخورد ها یادآوری با

 

و   ردیگ یکند و مرا در آغوش م یحلقه م  میشود و دستانش را به دور شانه ها ی م کمینزد یکم  عرفان
 بمش کنار گوشم:  یبا تن صدا

 

برات جبران کنم،درکم کن من جن بودم،تو   دمیقول م یبد کردم،ول  دونمیمن م لوفریآروم باش،ن  -
تونستم   یهم مازت دور بشم و  تونمی کردم با ** بهت م  یفکر م یمنو تصرف کرده بود یمحوطه

 یوقت یاشتباه کردم نه تنها نتونستم ازت دورشم برعکس حت یخودم برگردم ول یدوباره به خونه 
 بردنت اون روستا منم همراهت اومدم. 

 

 کردن:  نیف  نیف یکمکنم و با  یرا از آغوشش جدا م سرم

 

 دوتا سوال بپرسم؟ شهی م -

 

 کند:  یرا پاک م میبا سر انگشتانش اشک ها عرفان

 

 نکن.  هیگر یشما صد تا سوال بپرس ول -
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 شوم:  یجا به جا م  میدرجا یکشم،و کم یرا باال م دماغم

 

و در   یآدم بش  یراحت  نیچطور به ا ؟دومیکرد یم تمیپس چرا اذ یدوسم دار یگیمکه  نیاول ا -
 ؟ یخودت ساخت یرو واسه  یخونه زندگ  نیا قهیعرض چند دق

 

  یترس ها تنفر بود هم عاشقت بودم هم متنفر،اخه فکر م  لیشرمنده ام که ترسوندمت،دل  زمی عز -
کنم،در   تتی شد اذ یخود باعث م  ی ب  یها لی دل نیهم یترس  یو از من م  یکردم تو از من متنفر هست

آدم کامل در   کیخان اون هم تونست منو به  شی پ میرفت یجواب سوال دومت هم بگم وقت
  یهفته اس که ب کی قیتو االن دق  ستین قهیبگم که چند دق زمیهم عز یه زندگ خون اره،دربارهیب

 یزی من چ یکار ها برا نیجن هستما پس ا  کیبعدش فراموش نکن هنوز من   یهوش هست
 خانوم تمام شد؟  ی سوال ها ست،حاالین

 

 : میگو یتعجب م با

 

 ؟ یکن  یقدر خوب مثل ما صحبت م  نیهفته؟بعد چطور ا کی -

 

شه   یمثل همون ها صحبت کردن برات راحت م یش یآدم کامل م  هی یم،وقتینیا گهیآره دلبرم،ما د -
 . ادیحالت جا ب  یتا کم   ریهم پاشو برو دوش بگ زم،حاالیعز

 

 کرد. یکرد مرا مسخ م یصحبت م یداشت که وقت  ییدانم چشمانش و لحن کالمش چه جادو  ینم
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 حال  زمان

 

 شوم.   یبندم و از اتاق خارج م  یرا م دفترم

به خانه برسم و   یکم  دیبود که قرار است با خانواده ام بعد از ده سال رو به رو بشوم،با یروز  امروز
 به اجبار عرفان حاضر به مالقات با آنان شدم.  یاز خانواده ام نداشتم ول یآماده کنم،دل خوش یشام

 

سالن   یکشم و به سمت در ورود یدر سالن آمد،دست از کار م یبوده ام که صدا یری حال گردگ در
 . رومیم

 

 آمده بودنند.  میو پسرگوچولو عرفان

 : رومی جلو م  ییرو باخوش

 

 براتون دارم.ها، رونی ب دیری وم دی زار  یبه به سالم،پدر و پسر خوب منو قال م -

 

 کند:  یم یآرام یخنده   عرفان

 

 .یدی شن  یصدا مونم نم  یکه حت  یکرد یم ریکجا س دونمی نم  می.واال صدات کردیسالم خانم -

 

 شوم:  یساکت م میپسر کوچولو یخواستم جواب عرفان را بدهم که با صدا یم
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صدات   گهی راست م یی،بابای.)سالم مامانیدیط نسن م یالست موگه تدات کلد ی،بوبوع یشالم ممن  -
 ( یدیتو نشن میکرد

 

 کشم:  یذوق تمام لپش را م  با

 

 مدافع پدرت؟  یتاحاال تو شد یحرف زدن بامزت بشم،توله از ک  نیا یآخ فدا-

 

 کند:  یگذارد و آرام لپش را شروع به ماساژ دادن م یلپش م یدستش را بر رو  ولهان

 

دردم گرفت،چرا   ی.)آخ آخ مامانشمین  ییمودافع بوبو ؟منیتشیپمو مدلدم گلفت،چال ل یاخ اخ ممن -
 .(ستمی ن ییمدافع بابا ؟منی کش یلپ مو م

 

  یخواستم جواب ولهان را بدهم که با قرار گرفتن دست عرفان پشت به کمرم حرف در دهانم م یم
 ماند: 

 

 کنن...  یم ییمادر و پسر چه دعوا -

 :دیگو یدهد و در ادامه م یبه جلو هل م  حرف عرفان من و ولهان را  نیپشت  ا و

 

 شام؟  دیدرست کرد یخانوم جان شما چ  یما،راستیکه مهمان دار میآماده ش یزود بر -
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 : میگو ی تمام م تیخارانم و با مظلوم یمسخره م یرا با حالت سرم

 

 درست کنم. یزیچ هی دیشما کمکم کن شهیدرست نکردم،م یزیاوم چ -

 

روند،من هم پست به سر آن ها    یو به سمت آشپزخانه م ندیگو یم یو ولهان هر دو چشم عرفان
 کنم.  یحرکت م

 : م یآ یعرفان به خود م یحال چرخش در آشپزخانه بوده ام که چه درست کنم با صدا در

 

 م؟ یدرست کن  ی خوب خانوم جان چ -

 

 پرسم:  یشک م  با

 

 م؟ ینظرت زرشک پلو با مرغ درست کن به -

 

 کند:  یفکر م  یکم  عرفان

 

 دلبرک من.  هیآره عال -

 

معلوم بود که عرفان منظورم را نگرفته بود با   یکنم ول  یزنم و به ولهان اشاره م   یم شیبه بازو یمشت
 :میگو ی شوم و آرام در گوشش م  یم کش ینزد یکند کم یتعجب نگاهم م
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 جاست.  نیزشته،بچه ا -

 

 .دیگو یم  یکند و چشم یآرام م یخنده   عرفان

 : میشو یشود و از آشپزخانه خارج م   یهمراه عرفان و پسرکم ولهان تمام م یاز سه ساعت آشپز بعد

 

 . اری برام حوله رو ب شهی حمام فقط اگه م رمی خانم گل،من م  -

 

 .ارمی برو من حوله رو برات م  زمیباشه عز -

 

 زند:   یبر آن م یزیر یو بوسه  ردی گ یشود و دستم را در دستش م  یام م کینزد عرفان

 

 . یو هست یهمه سال کنارم بود نیعاشقتم خانم گل،ممنون که ا -

 

 زنم:  یم یپر عشق  لبخند

 

 .منم عاشقتم مردمن  -

 

 کشد: یآرام لپم را م عرفان
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 دایمهمان ها هم پ یبرم حمام االناست که سر کله گهیمن د یخانوم گل بشم من،خانوم  یفدا -
 بشه،تو هم برو آماده شو ولهان بابا رو هم آماده کن.

 

 حمام.   زم،چشم،بروی خدانکنه عز -

 

روم تا آماده اش   یرود،من هم به سمت اتاق ولهان م ی و به سمت حمام م دی گو یم یباشد عرفان
 کنم.

 

  یم  شیها یبا اسباب باز  یشوم،او را در حال باز یکنم و آرام وارد م یاتاقش را باز م در
 شوم:  یم  کشی ابم،نزدی

 

 که مهمان ها االناس که برسن.  یآماده ش دیبا نمیری پسر ش -

 

 شود:  یم کی به من نزد یکم  ولهان

 

 هستن؟( ایمهمان هامون ک یعشتن؟)مامان  ایهامون ک مونی م یممن -

 

 کشم:  یلپش را م شهیمثل همخندم و  یته دل م از
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 . زهیسوپرا ه ی نیهستن ا ایک گمیمهمان بعدش گل پسر مامام بهت نم نه و مونیمامان م طونکی ش -

 

 :دیگو  ی م قهیرود،و بعد از دو دق یمثل آدم بزرگ ها به فکر فرو م  ولهانم

 

 خودم.(   یعودم.)باشه مامان یباچه ممن  -

 

 برم.  یو به سمت حمام م   رمیگ  یو دستش را م زنم  ی م یاش لبخند پر مهر یزبان نیری تمام ش به

 

 شود:   یعرفان بلند م یحمام دادن ولهان صدا قهیاز ده دق بعد

 

 خانم گل؟  -

 

 زم؟ یجونم عز -

 

 . اریحوله رو برام ب  شهی گل خانم اگه م -

 

 . ارمی رو برات م ارم،حولهی صبرکن ولهان رو از حمام درب زمیباشه عز-

 

 برم:   یکنم و به سمت اتاقش م یرا از حمام خارج م  د،ولهانی گو یم یباشه ا عرفان
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  ا،باشهیسرما بخور یوقت حوله رو از دور خودت بازکن  هیبدم،نه  ییحوله رو به بابا رمی پسرگلم من م -
 عشق مادر؟ 

 

 .( ی.)چشم مامانیچسم ممن -

 

 شوم.  ینشانم و از اتاق خارج م  یولهان م یشان یپ یبر رو یا بوسه

 

 .رومی کشم و به سمت حمام م یم رون ی عرفان را از کمد ب یشخص  حوله

 زنم:   یحمام را آرام م در

 

 در باز کن،حوله رو بدم.  زمی عز -

 

 : ردی گ یم میکند و حوله را از دست ها یدر حمام را باز م  عرفان

 

 .یممنون خانوم  یمرس -

 

 ما بخوره.ترسم سر  یولهان *" م یمن برم لباس ها یندار یکار زم،اگهیخواهش عز -
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 ندارم برو.  ینه عشقکم کار -

 

 کنم:  یرا تنش م شی گردم و لبلس ها یاتاق ولهان باز م به

 

 بره حمام.   یپسرم تو اتاق بمون مامان -

 

 . یچسم ممن -

 

 ام،پسرکم، رفتم که آن قدر حرف گوش کن است. یزندگ یدوررانه  یدلم هزاران بار قربان صدقه در

 

  یصورت م  یبر رو شیآرا یکنم و کم  یرنگ تن م  یدست لباس آب کی،یا قهیدوش ده دق کی بعداز
 نشانم.

روشن تر از   یکم ممیتپل تر از قبل شده بودم،رنگ چشم ها یاندازم کم  یبه خود م نهیدر آ ینگاه
 شده بودنند.  شهیهم

 

 روم.   یم منیدارم و به سمت نش یر ماز نگاه کردن ب دست

 

 : ابمی یمبل م  یبر رو منیو ولهان را در نش  عرفان

 

 کردنا! پی به به پدر و پسر چه خوشت -
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 گردد:  یبه سمتم برم عرفان

 

 خوشگل کرده! شتری جانم،خانوم که ب  یا -

 

 جواب عرفان را بدهم که زنگ خانه به صدا در آمد. خواستم

 

 رود:  یم فونیکنم به سمت آ  یبا گفتن من در را باز م عرفان

 

 .انی آماده باش دارن م لوفرمین -

 

 افتاد. یبر دلم م   یبی عج ی حرف عرفان استرس با

 

 شوم.  یروند،من هم به اجبار با آنان همراه م ی سالن م  یولهان به سمت در ورودو   عرفان

 

 شه. یم  انیپدر در درگاه در نما ریپ یکند چهره   یکه در را باز م عرفان

 

 کند. یم سی ورود پدر اشک تمام صورتم را خ با
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 بود.  دهیکند،انگار که نه انگار است ده سال مرا ند یسالم خشک و سرد م کی پدر

سرد مشابه به پدر   یهم سالم  مان،آنانیو نر مایاز ورود پدر،مادر به داخل آمد و بعد از مادر،ن بعد
  کیکنند من  یبوده ام بعد از ده سال هنوز فکر م  رانی من هنوز مات و ح یستند،ولکردنند و رفتن نش

 ه...هستم،اهلل اکبر. 

 .میآ یبه خود م ندینش یدستم م یکه بر رو یدست با

 

  مونیرو از دست دادن و پش یفهمن چه فرشته ا یباش،حاال اگه ماجرا رو بدونن م  ییخانوم گل قو -
 شن از برخورد هاشون. یم

 

 .میرو ی و با عرفان به سمت شان م دهمی باشد تکان م یبه نشانه  یسر

 

 : میگو یبلند و راسا م  ییصدا با

 

 . دیسالم خوش اومد -

 

 دهد:  یجوابم را نم مایکس جز ن چیه

 

 د؟یمارو دعوت کرد یچ یتشکر،برا -

 

 دهد: ی را م  مای زود تر از من جواب ن  کند و یم یدست شیکه عرفان پ را بدهم  مایجواب ن خواستم
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 کنم. یم فیرو براتون تعر  زیچد،همهیعجله نکن  -

 

 کند:   یعرفان رو به من م و

 

 ... ایب  زیقهوه بر کی خانومم برو -

 

 پرد:  یحرف عرفان م انی پدر در م که

 

 .میبر دیبا دیکارتون بگ م،زودیخور یدختر خراب نم  نیا یتوخونه  زیچ چیما ه -

 

بر  کنم و  یتمام شدن حرف پدر اشک دوباره مهمان چشمانم شد و در تمام بدنم احساس ضعف م  با
شود و   یم کمی افتاد و نزد یم هی او هم به گر ندیب یکه مرا در آن حال م نم،ولهانی نش یم نی زم یرو

 : دیگو یو با لحن کودکانه م  ردی گ یمرا در آغوش م 

 

 ( ؟یکن یم ه یچرا گر ی)مامان؟یتون یم  هیچال گل یممن -

 

 قدر حالم خراب بود که نتوانستم جواب پسرکم را بدهم. آن

 

 زند:   یم ادیفر تیبا تمام عصبان  دیکه حال خراب من را د عرفان
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دختر گذشت؟اصال   نیبه ا یچ دی دون یاصال م د؟شمایکن یجور باهاش رفتار م  نیا یشما با چه حق  -
 ...د یزنی بهش تهمت م دی گناه دار یب  دیدون یم

 

  یکه به سرم آمده بود را برا ییماجرا و زجر ها و تمام بال ها  با همان داد و قال کردن ها تمام  عرفان
را   شیخواست صدا  یم ییبلند گو  ییکند،بعد از تمام شدن عرفان پدر با صدا  یم  فیخانواده ام تعر
 : دیگو یبه رخ بکشد م 

 

 د؟ یما رو گول بزن دیتون  یم دیه ساختک یف یاراج نیبا ا یکن  یفکر م -

 

 زنم: یکه در توان داشته ام داد م ییروی تمام ن با

 

  یاتفاقات نیکه تمام ا  ارمی بسه،من شاهد م  دیتهمت زدو  دیکرد نیهر چه قدر توه د،بسهیساکت ش  -
 چیو ه  ستمیدختر شما ن  گهیمن د میگناه یبعد از اثباط ب  یهست،ول  یکرد واقع فیکه عرفان تعر

  دیرماتون،حاال هم بف نمیخوام بب  ینم وقت هم  چیبخشم تون،و ه یکنم نه م  یوقت نه حالل تون م
 .د یمنتظرتونم،به سالمت خوش اومدشب راس ساعت نه  رون،جمعهیب

 

 کنم.  یروم و در را باز م  یطرف در سالن م  حرف به   نیبه دنبال ا و

 

 عرفان.  یتعجب بودنند حتدر بهت و  همه
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 : دیآ یم که زود تر از همه به خود مادر

 

 ... هیباق متیحاال هم دوقورت و ن یگستاخ بعد از اون همه بال که سرمون آورد یدختره  -

 

 دهد: یکند و ادامه م یم مانی و نر مایبه پدر و ن  رو

 

 .میبر نیمان،پاش یما،نری،نحسن -

 

جواب دادن را به من  یاجازه  یشوند،حت یمادر از خانه خارج م حرف پدر و برادرانم و  نیدنبال ا به
 ندادند.

 

 شود:   یم کمیبندم که عرفان نزد  یرا م در

 

 شهادت بده؟  یاریرو ب یک یخوا  یم لوفرین -

 

که تا   یکه تمام کمک ها رو در حقم  تمام کرد،کس  یهمه کسم شد،کس  یکس یکه تو تمام ب یکس-
 معرفت فراموشش کرده بوده ام. یمن ب یونشم،ول یارم مدعمر د

 

 : دیگو یتعلل م یکند و با کم  یفکر م  یکم  عرفان
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 ؟ یگیم ساره بانو رو  -

 

 رو در حقم تمام کرد. یکه مادر  یآره مامان ساره کس -

 

 پرسد:  یم نیری با زبان کودکانه و ش  ولهان

 

 (ه؟ی)مامان ساره بانو ک ه؟یممن شاله بانو ت  -

 

 کشم: ی م شیدر موها یدست

 

که در تمام    یکرد،محبت خرجم کرد،کس یکه محبت خرح نم ی که مادر نبود،مادر شد برام،کس یکس -
 هم مهربون. یل یزن مهربون،خ هیحال مواظبم بود،

 

 خونه شون؟(  میری م  یک یخونسون؟)مامان  میل یم یت  یممن -

 

 مامان ساره. شی پ میریم  ییو تو بابافردا من -

 

 به دنبالش: و دیگو  یم یجون اخ  ولهان
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 گرسنمه.(  یگلسنمه.)مامان  یممن -

 

 : رد یگ یمردانه اش م  یدستم را در دست هاکند و  یولهان را بغل م  عرفان

 

که پسرمون  میشام بخور  میدنبالش،االنم پاشو بر میری پاشو خانوم گل،بهس فکر نکن فردا م -
 شده.گرسنه

 

 روم.  یپسرکم به آشپزخانه م به همراه عرفان و  میگو یم یچشم

 

 به صرف شام.  نم،ی نش یگرم و مهربانم م یدور خانواده زم،ویر  یدور م یساعات یافکارم را برا تمام

 

 .میهفت صبح به سمت روستا به همراه عرفان و ولهان حرکت کرد ساعت

توانستم بعد از ده  یکردم،خوشحال بودم که م یم یساره بانو لحظه شمار ندی د یدر دلم نبود،برا دل
  یسال ها فراموشش کرده بوده ام،ول نیمعرفت بوده ام،که در تمام ا ی ب نمش،درستیسال دوباره بب 

 اش در وجودم کم نشده بود.  یاز عشق مادر یذره ا

 

 : م یدیساره بانو رس یخانه  یها یکیاز چند ساعت راه،به نزد بعد

 

 کنم:   یشده بود رو به عرفان م ختهیدر هم آم جانیهم ه یکه هم خوشحال  یباحال
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 زده ام،استرس هم دارم. جانی ه یل یعرفان خ یوا -

 

 رو درست پارک کنم.  نیمن ماش د،تا یش ادهی آروم باش خانم گل،تو و ولهان پ -

 

 . میرویبانو م  ساره یبه سمت خانه   م،ویشو یم ادهیپ  نیو به همراه ولهان از ماش  میگو یم یچشم

 

 کند:  یم شتریرا ب  جانمیساره بانو ه یصدا زنم،کهی مکث م یرا با کم در

 

 ه؟ یک -

 

 : نشانمی لبانم م یاز ته دل بر رو قیعم یلبخند

 

 .لوفریمادرجون،منم ن  -

 

 اندازد:  یخود را در آغوشم م  د،ویگشا یساره بانو در را م دهینکش  هیثان به

 

برات تنگ   ؟دلمینیتو بب  ری مادر پ یمعرفت من،بعد از ده سال آومد یآخ مادر فدات بشه دخترک ب -
 شده بود دخترکم. 

 



 جنون جن عاشق 

214 
 

 فشارم:  یمادر را در آغوشم م محکم

 

 معرفت تون،دل منم براتون تنگ شده بود. یدختر ب نیا دیمادر ببخش -

 

 بانم. مادر فدات بشه دخترک مهر -

 

 حرف.  نیا دیخدانکنه مادرجون نزن  -

 

 زند:  یولهان زانو م یپا یشود،و جلو یولهان از آغوشم جدا م یبانو با صدا ساره

 

 همونه؟  لوفرین -

 

 شوم:  یمادر را زود متوجه م منظور

 

 کنم. یم ف یتعر  ه،براتونینه مادرجون،قصه اش طوالن -

 

 نشاند:  یگونه اش م یو چند بوسه بر رو ردی گ یولهان را محکم در آغوش م مادر

 

 . یمادرت هیپسر گلم،شب  یفدات بشم،تو چه قدر ناز یاله -
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 پرسد:  یکودکانه م یکنجکاو با   ولهان

 

 ( د؟یهست ی)شما کد؟ یهشت یسما ک -

 

 کشد:  یبانو لپش را آرام م ساره

 

 ؟ ینشناختهم داره،نکنه مادر بزرگ تو   یزبون  د،چهیآیهم م یچه لفظ  یپدر صلوات -

 

  یباره در آغوش ساره بانو حل م کیبود ساره بانو مادربزرگ اوست،خود را به  دهیکه تازه فهم  ولهان
 کند: 

 

 تو!(  یتو!)آخ جون مامان بزرگ من یآخ جون ممن بزوگ من -

 

کند و به لبانش مهر   یبلند م  عرفان سر یخواست جواب ولهان را بدهد که با صدا یبانو م ساره
 شود:   یسکوت خورده م

 

 د؟یسالم مامان ساره،خوب  -

 

 : د یگو یمن من کردن م یو با کم اندازد یبه عرفان نگاه م  یکم مادر
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 ؟ ی تو همون -

 

 زند:  یمی لبخند عرفان

 

 تو؟ میایب  دید؟نزاریجور دم در نگه مون دار نیهم دیخوا  یمادرجون م  یبله مادرجون،راست -

 

  یحرف را برا نیکه عرفان ا میدانست یما م یکند،همه  یم  ینینمک  یحرف خنده  نیبه همراه ا عرفان
 به ساره بانو.  یاحترام  یب  ای  یادب یب یزده بود نه برا  یشوخ

 

 که تازه به خود آمده بود:  مادرجون

 

 تو. دیپسرم،بفرما   ایگیخاک به سرم،راست م یوا -

 

 .میرو ی مامان ساره م یو به داخل خانه  میزن  یبه حرف ساره بانو م یو عرفان باهم خدانکنه ا من

 

از عشق من  یها از اتفاقات،حت یسخت م،ازیحرف زد  زیروز کناره ساره بانو و مرجان از همه چ آن
  یم شنهادی که پ میگو یم که گرفته بوده ام به ساره بانو   یمیعرفان،آخر سر هم از خانواده ام و تصم و

هم با   ،منزود تر معلوم شود زیهمه چ م،کهیتا فردا شب همه را دعوت کن  میدهد، امشب حرکت کن 
 کنم.  یموافقت م شنهادشیپ
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شب شام دعوت   یصبح روز بعدش عرفان خانواده ام را برا م،ویگرد یشب به بوشهر بر م همان
 . کندیم

 

و بعد   کنمی م یری و به کمک هم اول خانه را گرد گ میشو  یم داریو ساره بانو صبح زود از خواب ب من
  یسوخار گو یشام م یو برا میگذار یناهار بار م یبرا یماه هیکمک هم قل م،بهیرو  یبه سراغ شام م

 . میکن یدرست م

 

 . میکن یاز جانم صرف م  زتریچهار بعد از ظهر ناهار را به همراه ساره بانو و پسرکم،و همسر عز تساع

 

هم به  رد،منی بگ یرود تا دوش  یاز صرف ناهار و انجام تمام کارها ساره بانو به حمام طبقه باال م  بعد
و دگر دل  رمی توانستم دوش بگ  یروم،شکر خدا ولهان خواب بود و راحت م ی م  نییسمت حمام پا

 از خانه رفته بود. رونیبه ب  یکار یگذارم،عرفان هم برا یم شی نگرانش نباشم که چرا تنها

 

 .ساعت بعد خانواده ام آمدند  کیکه به خانه بازگشت  عرفان

طرز   میبرا گریب من از سنگ شده بود،دبار قل نیا یروح سالم دادند ول  یبقبل سرد و  یدفعه مثل
 بود و بس.  میگناه  یرفتارشان مهم نبود،مهم اثبات ب 

 

 کنم:  یم شانیراهنما منی سمت نش به

 

 .دیخوش آومد ی ل ید،خینیبش  دیبفرما -
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 ه؟یدعوتت چ  نی ا لیدختر باز بگو دل -

 

 شوم:   یزود به اعصاب خود مثلت م  یلیخ  یشوم،ول   یم یاز طرز صحبت پدر عصب  یکم

 

 بار با سند و مدرک.  نیا یه،ولی قبل  لی همون دل لیدل -

 

 .به آن موقع ساره بانو هنوز به جمع ما اضافه نشده بود تا

شده   سی ساره بانو چشمانش از تعجب به قد دو توپ تن دنیخواست جوابم را بدهد که با د پدر
 بودنند. 

 : دیگو یراسا و بلند م  ییبه پدر با صدا  شود و رو یم  کیبانو نزد ساره

 

که از  ی،دختریکه دختر تو بهم سپرد می!اره من همون آدمیهم تعجب کن دی ؟بایتعجب کرد هیچ -
  لوفرین یمدرک تمام حرف ها د،آرهیکه شما با تهمت دلشو شکوند یبرگ گل هم پاک تره،دختر

  ینم الیخ یکه به ناحق...ب  یآقا، خواهرکه،آره خواهر شما هستم حسن  دیشناس یعرفان منم،منو مو
سرگذشت من شد،تمام   هیدرست شب لوفری کنم فقط اومدم بگم سرگذشت ن ف یگذشته رو تعر مخوا

تونم نشونت بدم لحظه به   یم یخوا  یو اگه م هیدو بچه گفتن درسته،تمامش واقع نیکه ا یها زیچ
 شد. یم که دخترت مثل برگ گل پژمرده  یلحظه ا

 

ساره بانو   یباور نداشته ام،بابا من رو به دست ساره بانو سپرده بود؟وا دمی شن  یکه م یزهایچ از
  یگفت؟در افکارم غرق بوده ام که با صدا ینم یزیدر موردش چ یمن بود؟چرا تا به حال کس یعمه

 : میآ یپدر به خود م 
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 ؟یدخترم شد یوارد خونه  یچه اجازه ا ؟بایکن یکار م یجا چ  نیتو!تو ا -

 

 یداغان داد م یکند و با اعصاب  ی م کی تحر شتریکند اعصابم را ب یدختر استفاده م یکه از کلمه  پدر
 کشم:

 

شد شدم دخترتون؟حاال   ی!حاال چدیدونست یتا حاال من شدم دخترتون؟شما که منو بدکار م یاز ک -
چطور از خونه پرتم   ادتونهید؟یهم دار یآومد دختر ادتونی دیو باور کرد دیدیرو فهم قتیکه تمام حق

قشنگ  دیزار ب  ستین ادتونی د؟اگهیچطور قلبمو با کارها و رفتار هاتون شکست ادتونهیرون؟ی ب دیکرد
 .... ارمیب ادتونی

 

 ماند:  ی نصفه م میمادر حرف ها یها هیگر یصدا با

 

 کن و ببخش.  ی بزرگ م،تویدخترم تو رو خدا حاللمون کن،ما بد کرد -

 

 . ندیآ یکه تا به آن موقع ساکت بوده اند به حرف م  مانی و نر ماین

 

 : دیگو یمردانه م یشود و با بغض  یم کیمن نزد  به  یکم مانینر

 

از   گفتی بابا م شهیهم  یتر از سنم شدم،ول ری سال ها با نبودت پ نیببخش مون،تو تمام ا یآبج  -
 . میایسمتت ب  دیترس ابرومون نبا
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هم به   دیچند تار مو سف  اهشیس یموها ییگفت ال به ال یاندازم!راست م یم مانیبه نر ینگاه
 شد.  یم دهیوضوح د

 

 : رد یگ  یدلم آتش م مایرا بدهم که با حرف ن مانیجواب نر خواستم

 

خدا قسم فراموشت    یبزرگ ؟بهیدیخواب  یم یتو بغل داداش شهیهم  یبچگ  ادتهیخواهر کوچولو  -
عکس هات تو اتاقم زدم،پسر کوچولومم توخونه منتظر    م،تمامیبود ادتیبه  شهیهم  م،برعکسینکرد

 عمه اش. 

 

 : میگو یم  مایتعجب رو به ن با

 

 ؟ یازدواج کرد ی؟کیدار ؟بچهیزن گرفت ؟پسرت؟مگهیچ -

 

 : رد یگ یقرار م میشود و رو به رو  یم کمینزد یکم ماین

 

فرشته است  هیگلم زن گرفتم  ده،آرهیپسر دارم اسمش نو ا،آرهیبپرس دختر،هنوز مثل قبل  یک ی  یکی -
 گذره.  ی شه از ازدواجم م یم  یسال ،سهیش  یعاشقش م شین یکه اگه بب

 

 : میگو یم  مایمشهود رو به ن یبغض  با
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مرگ  یمن براتون مرده ام،شما که راحت نقشه د،آرهیهم گرفت یبدون من عروس   ید،حتینامرد یل یخ -
 ادتونه؟ ی دیدیمو کش

 

 کشد:  یمرا در آغوش م ماین

 

 .جبران کنم دمی در حقت،حاللمون کن و برگرد بهمون،قول م میدونم بد کرد ی،میدونم خواهر یم -

 

 . رومی و به سمت عرفان م میآ یم رونی ب مایجواب از آغوش ن  یب

 

دارم،مرا محکم در   اجیاحت دیشد  شیمواقع به بودنش و حرف ها نیدانست در ا یخوب م  عرفان
 : دیگو  یو کنار گوشم زمزمه وار م  ردی گ یآغوش م

 

  بتیها نص ی سخت نیآومد و ا ینم شیاتفاق ها پ  نیا زم،اگهی خانوم گل آروم باش،مثبت فکرکن عز -
و   ای داره،پس ب انی مون جر نیکه ب  یو نه ولهان کوچولومون و نه عشق یشد حاال نه من داشت ینم

 کن عروسک.  یگذشت کن،اون ها بد کردن تو به جاش خوب 

 

خدا با عشق عرفان   یول  دمیکش ی گفت درست سخت یکنم،راست م  ی عرفان فکر م یبه حرف ها یکم
 اده بود.د هیمن هد عشقمان آرامش را به  یو دادن ثمره

 :میگو  یزد م  یکه بغض درش موج م ییصدا با
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 بخشم.  یقبوله همه تون م -

 

  ید،حتیچک یم شانیگونه ها یمثل ابر بهار بر رو  شانی حرف من اشک ها نیا دن یپدر با شنو  مادر
 . ختیر  ی مادر و پدر اشک م یعمه ساره هم پا به پا

 

و از شوق و ذوق آن  یا دهیخر   تابیت شانیمانند دو کودک که برا یهم از خوشحال  مانی و نر ماین
 کردند.  یخدا را شکر م  ادیو با فر  دندیپر یم نیی ها باال پا تابیت

 

 .میزد یکارشان از ته دل قهقه م نیو عرفان هم به ا من

 

 : رد یگ  یمحکم تر در آغوش م یمرا کم عرفان

 

 .یکرد لمیجن به آدم تبد و از میتو زندگ یکه پا گذاشت یخانم گل مرس -

 

 شوم:   یام بودند غرق م یکه تمام زندگ  شیبایچشمان ز در

 

 . یکرد قیتشکر کنم که عشق رو به من و وجودم تزر دیمن با -

 

 : دی گو یکند و آرام م یگوشم م کی*"نزد  عرفان
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 من. یدوستت دارم خانم گل ابد -

 

  یکه تمام روز ها یپر از عشق،خنده ا یاز آرامش،خنده ا یخندم،خنده ا یکار عرفان از ته دل م نیا با
 کند.  یگل باران مام را سرسبز و  یزندگ

 

 ان یپا

 شب 22:51
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