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 یمینوشته پروانه قد| احساس کیرمان خاکستر
 
 ساخته شده https://telegram.me/donyayroman     رمان توسط کانالنیا

 
 ... فصل اول    
 دود اسپند بهم يحالش از بو.دود اسپند فضا را تارکرده بود .  دیچیپی در گوشش می در پی پيدنهای کل کشيصدا    

 . او نبودي متوجه یکس.  شدیسرش اکو م يتمام صداها در کاسه . خوردیم
  ؟گذردی قرارش چه می در دل بدانستی چه میکس    
 .  بوددهیحالت تهوع امانش را بر.  رروشدیدلش ز"بله " ي صدادنیبا شن.  داشت یحس خفگ    
 : دیچی گوشش پری زی آراميصدا    
 .  منههی روز شاديریاگه بم... ری بمی که داشتی عشقيبرو برا...؟ي داریچه حس -    
 گوشش يدستش را رو.  شد ریاشکش سراز.  شدیدر گوشش صدا اکو م.  دیچی در فضا پيبعد از ابن حرف قهقهه ا    

 يبرا. بدنش را نداشت ي کدام از اعضاچیتوان حرکت دادن ه. تمام بدنش سر شده بود .  را نشنود شیگذاشت تا صدا
 . کردیدلش زمزمه م

  خاکسترش اسمتيرو...  کشمی مشی قلبم به آتيمن عشق رو تو... رمیمینم... رمیمیمن نم"    
 .." نه ؟ای ي تو اون باال باالها شاهدایخدا...  سمینویرو م    
 ي بزرگ روي صخره ایینفسش به شماره افتاده بود گو.  اش خارج شد نهی جگر سوز از سیآه    
 . دیچی در گوشش پییصدا.  برد شیش را به سمت گلو دستدنی نفس کشيبرا.  اش افتاده بود نهیس    
 ... سالم منو بهش برسون...  ششی پيری ميدار...  يریمی ميدار -    
 . دی کشغیاز ته دل ج    
 . نه -    
دست .  شد رهی خي و منگ به صورت مامان پرجیگ. ضربان قلبش به شدت باال بود .  دی از خواب پريدیبا تکان شد    

 .  صورتش نشستي روينرم و کوچک مامان پر
  ؟ي که شبها آروم وقرار نداریکنی فکر میبه چ...؟يدی دورت بگردم بازم کابوس دیاله -    
 . دی کرد و بوسکی را به دهانش نزديدست مامان پر.  عرق بود سیتمام تنش خ. دهانش خشک شده بود     
 .  اتاق خودم بخوابم تا شما رو از خواب زابراه نکنمي شبا تودیبا...  کردم ؟دارتونیاز ب بدیببخش... قربونتون برم  -    
 .  مادر جونيلرزی مي که داریی تونی استی نمیزیمن که چ...  دورت بگردم یاله -    
 .  لب نشاندي روي لبخندشی نگراندنیبا د    
 . شمیشما بخواب االن اروم م...  خوردم ادی که شام زنهی اي برادیشا -    
 .  کوچک خانه شداطیوارد ح.  رفت رونی تشک بلند شد و از اتاق بي باشد از روی منتظر جوابنکهیبدون ا    
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رو . دیبا دستانش خودش را در آغوش کش.  داد ی تنش را تکانفی خفيلرز.  ماه حالش را جا آورد نی خنک فروردمینس    
 . دیدر دل نال. به آسمان پر ستاره کرد 

بگم غلط کردم ..  دمیبر... خسته شدم خدا .... تاوان پس بدم؟ دی بایتا به ک...  ؟ی تمومش کنيخوایخدا جون نم -    
 . تمومش کن خدا... ؟یکنیبس م

به .  دی به صورتش پاشیآب. د  شی بهداشتسیوارد سرو.  بود را با نوك انگشت گرفت دهی گونه اش چکي که رویاشک    
 . زمزمه کرد. دی چشمش را با انگشت کشي گوشه زی ريچروکها.  شد رهی خنهیآ

 ... ی خوابمو ازم گرفتنی نفرهیمثل ...  ولم کن ي کردرمیپ -    
 . دی خفه کشيادیفر.  دی پاشنهی آي آب رویبا حرص مشت    
 . نامرد خوابمو پس بده...  به درد خودم بسوزم يذاریچرا نم... لعنت به تو و عشقت  -    
 که سالها بود به ی قلبي برازدیزار م.  انداخت نیی داد و سرش را پاهی تکییدستانش را به روشو. به هق هق افتاد     

ر  زجرآوی زندگنی و از اکردی می خدا لطفشدی بود و چه خوب مستادهی که هنوز از حرکت نایبه قلب...  دیتپیزحمت م
 . کردیخالصش م

 لحظات آغاز نی شکنجه آورترتی برايشوی مداری که از خواب بي هر روزی نداشته باشی و زندگندهی به آيدی امیوقت    
 ی و گردش روزگار کمای از کاردندی نداشت تا شاشی که آن زمان هم آسافیح... ي تا شب که سر به بالش بذارشودیم
 .  بماندخبریب

 .  نبودی که تمام شدنی شب لعنتنیا.  کردی با نماز شب خودش را آرام مدیبا.  وضو گرفت شهی ومثل همدی کشیآه    
 

 :  با لبخند گفتگوشی بازيدختر.  بلند شدند مکتی ني شدن زنگ ، بچه ها از رودهیبا شن    
 . نی خسته نباشیخانم حاتم -    
 .  نثار دخترك کردیجانیلبخند ب    
 . نی رو حل کنناتتونی و تمرنی پس فردا درس امروز رو بخوني باشه براادتونیفقط .. .ممنون  -    
 .  ها هم آهشون به هوا رفتی از بچه ها چشم گفتندو بعضيتعداد    
 شب گذشته یخوابیارمغان ب. برداشت و از کالس خارج شد زی مي را از روفشی به آهشان توجه کند کنکهیبدون ا    

 عادت افتادی بار اتفاق مکی کابوسها که هر چند شب نی به اگرید.  کرده بود تی بود که به چشمانش هم سرايسردرد
 .  سردردها هنوز عادت نداشتنیاما به ا. کرده بود 

 .  قرار گرفترانی کنار در دفتر دبحوصلهیکالفه و ب    
 .  توامی بتونمی که نمدیببخش...  رمیبچه ها من دارم م -    

 از دانش ی تک و توکرفتی مرونیاز در مدرسه که ب.  کج کرد رونی تکان دادن و او راهش را به بی دستشیهمه برا    
 . دادی جوابشان را ممتی و او هم با مالکردندی می خداحافظدنشیآموزان با د
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 ی سالمي نخورده بود که صدارهیهنوز دستش به دستگ.  که اوراق شده بود حرکت کرديدی سفدی پرانیبه سمت ماش    
 . قلبش را از حرکت انداخت

 . می با هم حرف بزندی بالوفرین... ؟یخوب -    
 .  فرو رفته بودخی از يانگار با سر در استخر.  زد خیتمام وجودش . مانند مجسمه شده بود     
 .  رو بهت بدمی خبر مهمدیبا -    
با .  به عقب برگشت یبه آرام.  شده باشد یاالتی خدیشا.ن نداشت او باشد امکا.  سخت بود یلی خشی براشیباورصدا    

در خالء دست و .  ختی و زمان بهم رنیانگار زم.  رفتی مجیسرش گ. نمانده بود ی تا سنکوپ کردنش باقيزی چدنشید
 و در دی از بن جگر کشیآه. دیدی رو نمییاروی رونی و امردیکاش م..  کاش خودش نبود...  ژنی اکسي ذره اي برازدیپا م

 . دیدل نال
 ! بود ؟نی که کردم جوابش ایی دعاایخدا -    
 به بوسه زدن يدی شدلی بود زانوانش مدهی فایاما ب.  کند يری گرفت تا از سقوطش جلوگنی ماشيدستش را به بدنه     

ا توان باز کردن چشمانش را نداشت  امدیچی در گوشش پگذشتندی که از کنارش می دخترانغی جيصدا.  را داشتند نیبر زم
 . کشندی مغی چه جي آنها براندیتا بب

 .     
 

 ی که اطرافش را پوشانده بود بهت زده به اطرافش نگاهي سبزي پرده دنیبا د.  چشمانش را گشود ی پچ پچيبا صدا    
 . انداخت

 او را به آن مکان که مشخص بود ی و چه کسکردی بود ، آنجا چه کار منی که ذهنش را مشغول کرد ، ای سوالنیاول    
  است ، رسانده بود ؟مارستانیبخش اورژانس ب

 !!  آمد چه شده استادشیتازه .  دی حالش را دیبا کنار رفتن پرده اول پرستار و بعد مسبب خراب    
 خانوم پرستار حالش بهتره ؟ -    
 .  به سرم لبخند زدیپرستار با نگاه    
فقط مونده سرم رو از دستش .االنم که ماشاال حالشون خوبه ...  عهی خانوما شايافت قند و فشار تو... راحت  التونیخ -    

 . باز کنم
 چشمش را ي شد از درد گوشه دهی کشرونی سوزن انژوکد از دستش بیوقت.  کردی نمدای گفتن پي برای حرفچیانگار ه    

 . جمع کرد
 :  گفتیه اوکرد و با مهربون کار پرستار تمام شد رو بیوقت    
 هم مضره نییهمونطور که قند باال ضرر داره به همون نسبت هم قند پا...  مراقب خودت باش شتریخانوم خوشگله ب -    
 . ادهی به دکتر احتمال به اغما رفتن زی برسری نکرده اگه ديخدا... 
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 قلبش ي روي مانند خنجرشیصدا.  دی کشنییرا پا شی مانتونیآست.  لب گفت ری زیچشم.  انداخت نییسرش را پا    
 .  آوردیفشار م

 . ممنون خانوم پرستار -    
 نکهیبدون ا. خوردی آزار دهنده مانند خوره مي را فکرلوفریذهن ن.  زد و آنها را تنها گذاشت یپرستار لبخند مهربان    

 :  گفتینگاهش کند به آرام
  ؟نجای اي اورديمنو چه جور -    
 . با خشم نگاهش را به او دوخت.  کرد ی او را عصبشیسکوت مرد روبرو    
 .  تخت گذاشتنی اي منو رویک... با توأم  -    
 .  نشاندشیشانی پي عرق را روشی مرد روبروي و برنده زینگاه ت    
 . من -    
  ؟ي اورداز تو نامردتر وجود نداشت که تو منو...  ؟ي به من دست زدیبه چه جرأت -    
 . مارستانی بارنی تو رو ببهی غري تا مرداستمی باابونی وسط ختونستمینم...  لوفریبسه ن -    
 .  به لرز افتادادی از خشم زشی صدالوفرین    
  ؟ی به تواجازه داد به من دست بزنی کیلعنت...  سگش به تو شرف داره بهیمرد غر -    
 .  گذاشتینی بي باعث شد مرد دستش را روغشی جيصدا    
تازه ...  من مهم بود ي ذهنته براي که توی مزخرفيزای چنی اون حال اي تويفکر کرد... چه خبرته ... سیه -    

 . ی نداشتي بوده تا کما رفتن فاصله انیی انقدر قندت پاگفتیپرستاره م
 . را زداما حرفش . نداشت يتوان خوددار.  بغض کرد لوفرین    
حاال که خود ...  نی مرگم رو نداشتيتو و بابام و مامانم مگه آرزو...  يدی رسیبه آرزوت م...  شدی تو که بد نميبرا -    

 ......... ی خبر مرگم هستدنی چند ساله منتظر شندونمیم...  ی کم کنه تو نذاشتنی زمي شرمو از روخواستیخدا م
 ... ومدمی غاز نهی صدتا ي حرفانی ايمن برا. دهنتو ببند ...  لوفریبسه ن -    
 تا مرگ منو به یمونی انقدر زنده می روز گفتهی ادمهی...  دونستمی و من نمي دارتی زندگي هم توي مهمترزیچ... اِ  -    

 ... ینیچشم خودت بب
 .  لب زدنیآرام و آهنگ. لب مرد نشست ي رويپوزخند    
 . مگه بده...  زنده باشم شتری آرزو بنی ايفکر کن دوست دارم برا -    
 . یشرفی بیلیخ -    
  کارت داشتم ؟ی شد بگم چیحاال اگه دلت خال...  دونمیم -    
 .  مزخرفت ندارمي حرفادنی شني برایمن گوش.. رینه خ -    
 تعادل باز يدستش را برا.  شد اهی چشمم سي لحظه جلوکیدر .  دی پرنیی تخت پاي از روعی تعلل کند سرنکهیبدون ا    

 . دی کشي خفه اغیج.  کمک جلو آمد يدست مرد برا. کرد و به سمت تخت خم شد 
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 .  نجس بشمخوامینم...  رو بکش کنار فتیدست کث -    
 ... ي دهنت رو ببندشهیم -    
 بازمی به تو نمگهید.  باختم مویگ زندي گرفتم همه ی که بهم وارد شد الل مونی که از شوکياون روز...  شهینه نم -    
  ؟يدیفهم... 
مرد با .  رفت رونی بي را از کنار تخت برداشت و از آن اتاقک پارچه افشی کلوفرین.  انداخت نییمرد سرش را پا    

 .  اما محکم به دنبالش به راه افتادنی سنگيگامها
 .  شدزیبر صبرش ليمرد کاسه .  ستادی اابانی کنار خمارستانی برونیب    
 . شهیلج نکن دوباره حالت بد م...  رسونمتی خودم مایب -    
 . شهیخوش به حال تو م... به درك  -    
 . يای بابات بدنی به ددیبا...  ستی به دو کردنا نکی نی اي برایاما االن وقت خوب.. حقمه دونمیم -    
 .  دلش را باز کردي بود عقده ادی فرهی که شبییبا صدا.  نگاهش کرد يشتری با خشم بلوفرین    
 .  بهشون بگونویبرو هم... همون طور که من براشون مردم ...  مردند شی سال پ5پدرو مادر من  -    
 : به راننده گفت.  در عقب را باز کرد و سوار شد یبدون معطل.  بود را گرفت کشی که نزدی تاکسيبه سرعت جلو    
 ... آقا دربست -    
 . نی سنگیلیخ... بود نی سنگشی حرفش برادنیشن.  داد هی تکشهیدرس را گفت و سرش را به شآ    
 
 

 ي الهی وسچی دختر ناجور بدون هکی زد و او را فرزند ناخلف خوانده بود و او را مانند ادی که در برابر چشمانش فريپدر    
 مرد را به دنبالش فرستاده نی نبود اخودیب.  هم دارد ي آمده بود دخترادشی سال تازه 5 انداخته بود بعد از رونیاز خانه ب

 .  نداشتيدی امچیهرچند که به آن پدر ه. بودند 
 ختیری اشک مشانی دوري که از غصه ییتمام آن شبها.  کرده بود رونی پدرو مادرش را ازدلش بادیسالها بود نام و     

 آمده بود و رشد ای که در آن به دني برگشت به خانه ايرا ببخشد و اجازه  که پدرش او دادی را مي روزدیبه خودش ام
هر چه گذشت او افسرده تر و دلسردتر ...  باطل الی خیاما زه. .. داشت  راي لحظه انی چنيکرده بود را صادر کند آرزو

 . شد
همان زمان که کارش به جنون  . از خانواده اش نشد ي خشک شد اما خبري مامان پرينگاه خسته اش به در خانه     
 دی کشرونی بنهی از سشهی همي در ذهنش هر سه را کشت و نامشان را براالی از آن همه فکر و خیی رهاي بود برادهیکش

 .  ادامه دادوحشری سرد و بی پا شد و به زندگيبعد از آن بود که رو. 
 .  پدرش بروددنیبعد از آنهمه درد و غم ، سوختن ها و خاکستر شدنها تازه آمده بود وخبر داده بود به د    
 پروردی ميدی جدي مردِ ، نامرد روزگار گذشته اش ، نقشه نی بود ، در سر انیباورش ا.  داشت يحس بد...  روزگار یه    

. 
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 و ی ، زندگی سادگنی که بخاطر همي ساله ،کم تجربه و ساده استیب يدختر...  گذشته نبود لوفری نگریاما او د    
   گذشته نبودلوفری نگرینه او د. را باخت شیآبرو
 .  را در قفل چرخانددیکل.  دی از ته دل کشیآه.  ستادی در زنگ زده اي رمق ،روبروی بیی و پاهایبا خستگ    
 .  بوددهی خود رسمنیانگار به دژمحکم و ا.  دی کشی نفس راحتاطیبا باز کردن در ح    
 . دی صورتش پاشي آب خنک روی باز کرد و مشتررایش.  کوچک نشست یکنار حوض آب.  شد اطیوارد ح    
 . دی دوباره به کالبدش دمی جانی روح بخشيصدا.دی رمقش بخشی دوباره به جسم بی آب جانيسرما    
  ؟يکجا بود...  دلم هزار راه رفت ي کردریمادر جون د -    
 .  زن جور کش او شده بودنیا.  از جا برخاست ي مامان پري دهی رنگ پردنیبا د    
 . ستادی اشی خشک کرد و روبروشی مانتوي را با گوشه سشیدستان خ    
 ...  سرمش تموم شد اومدمتا. مارستانی از بچه ها بد شد ، مجبور شدم ببرمش بیکی حال دیببخش...قربونتون برم  -    
 ي اگهی که بعد از اون ماجرا من جز تو کس دیدونیخودت م... دلم به هزار راه رفت ...  مادر یپس چرا تماس نگرفت -    

 . رو ندارم
 . شهی تکرار نمگهید... شرمنده انقدر سرم گرم شد فراموش کردم ...  خوشگلم ي مامان پردونمیم -    
 و غدغن کرد ستادی زن چگونه در برابر دخترانش انی فراموش کند اتوانستیمگر م.  از لپ گوشتالود او گرفت يبوسه ا    

 .  کرد و حرفش را باور کردتشی تنها او بود که حمالیدر برابر تمام فام.  خانه اش بگذارند يکه حق ندارند پا تو
کاش دخترش ... مادر به تمام معنا نیوجود پر مهر و محبت اجز . نداشت ی زندگي به ادامه يدی امچی غربت هنیدر ا    

 .  آموختی کردن را از مادرش ميهم مادر
 . ارمیدخترم زود برو لباست رو عوض کن تا ناهارت رو ب -    
 .  بخوابمخوامی سخته ام میلیخ...  ي خواد مامان پرینم -    
 . ستی که رمق تو جونت نيتقال کرد هم یلی حتما خستیرنگ به روت ن...  دختر شهینم -    
 . خورمی ميزی چهیباشه بعد از خواب ... بخدا حس ندارم  -    
 .  مادریهر جور راحت -    
 :  آمده باشد گفتادشی ی حرفای گويمامان پر.  شدند شی کوچک اما پر از صفايهر دو وارد خانه     
 ! جون چه خبرا ؟لوفری نیراست -    
 .  رمق نگاهش کردی بلوفرین    
 . انهی در جری مامان زندگیچیه -    
 .........  ازيخبر.. خدا رو شکر  -    
 .  را به صورتش کشاندلوفری ني از حدش نگاه کالفه ادیمکث ز    
  ؟ی کنی نگام منطوری که اي شده مامان پريخبر -    
 . برو مادر... ه  در برتیبرو بخواب تا خستگ...  مادر ستی نيزیچ... نه  -    
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 يواری کمد دي از توییبالش و پتو. وارد اتاقش شد .  کند ي نمانده بود که کنجکاوی باقشی برای جانگری دلوفرین    
تا سرش به بالش .  دی دراز کشنی زمي عوض کرد و رویلباسش را با لباس ساده و نازک.  انداخت نی زميبرداشت و رو

 .  را ربودزش کرد و خواب چشمان نانی را سنگشی خواب پلکهادیرس
 و دی که عاشق عییچه سالها.  او را مست کرد نی فروردي خوش عطر و بويهوا.  زد رونیصبح با سردرد از خانه ب    

 .  پدربزرگش را داشتي سال نو و رفتن به خانه لی آخر سال ذوق تحويچقدر روزها...  بود نی فرورديروزها
 عشق مهمان قلبش بود و نیهر چند که سالها ا.. مهر و محبت خانواده و عشقش را . اهم داشت  بزرایدر آنجا همه چ    

 .  را پشت سر نهاده بودیی که چه روزهايوا.  بود خبریخود معشوق از او ب
  قراضه اش اگه سالمنیماش.  رفت ی اتوبوس مدبایامروز را تا مدرسه با.  دی کشیقیسرش را باال گرفت و نفس عم    

 .  شدی مانده باشد زمان برگشتم راکبش مشیسرجا
 .  دادنیی را پاشهی و شستادی کنارش اي بلندی شاسی مشکنی بود که ماشستادهی استگاهی ايتو    
 .  برسونمتای بلوفرین -    
 .  شدرهی عذابش خيبا اخم به ملکه     
 . یاشتباه گرفت...  لوفرمردهین...  تی زندگیبرو پ -    
 ، يزی از آبروردیترسیم.  بودند نگاه کرد ستادهی استگاهی که در اي با ترس به افرادلوفرین.  شد ادهی پنیبا خشم از ماش    

 !ههه کدام آبرو؟
 . با حرص نگاهش کرد.  ستادی اشیروبرو    
 کنمیوارت م سوار شو وگرنه خودم سای آدم بيپس مثل بچه . ستی جلودارم نی کنم کسی من قاطیدونیم -    

 . رهی آبروت هم مياونجور..
 :  کرد و با حرص گفتینچ    
  ؟ی شهر پالسنی اي کجاست که تو ، توتیاون زن عوض...  يخوای از جونم میچ -    
 . ی از دستم خالص بشیتونی راحت نمالتیخ... رمی شهر نمنیمن تا تو رو با خودم نبرم تهران از ا -    
 و به عنوان مزاحمت ،ازت سی زنگ بزنم به پلهی...  رانهی جا انی ازمینه عز...  ی تگزاسي تويفکر کرد... ههه  -    
 . ی طرفی با کیفهمیاونوقت م... ادی کنم حالت جا متیشکا
 .  بس کنلوین -    
به  که خودش سوختی میتمام بدنش در آتش... بود ، گر گرفت ندهی صورت نشنی که او مدتهابه ای اسمدنیبا شن    

 .  کرده بودلشیخاکستر تبد
 . ی اسم صدا کننی منو با ايحق ندار...  یفهمیم... خفه شو  -    
 کنار ی نشست خانمی صندلي رویوقت.  اتوبوس نگاه پراز نفرتش را از او گرفت و با شتاب سوار اتوبوس شد دنیبا رس    

 .  لب باز کرديبعد تک سرفه ا. دستش نشست 
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 به ی مثل خروس جنگنجوری مردم ايزشته جلو...  ی خونه برطرف کني توي با همسرت داریدخترم بهتر هر اختالف -    
 . نیهم بپر

 .  بگذراندری بود خدا آخرش را بخنیاز اول صبح که روزگارش ا.  دی کشیپوف.  نگاه کرد شیبا تعجب به زن کنار    
 ی مداشی و بد جا پمحلهی منم نبود اون خروس بریتقص.  بود که مزاحمم شده بود  از اقوامیکیحاج خانوم اون آقا  -    
 . شه
 . نی خودتون مشکالتتون رو حل کني که هست بهتره تویبهر حال هر چ -    
 . چشم حاج خانوم -    
 !!! چند؟يری اما سستیزی آرامش هم خوب چیکم.  برگرداند شهیبا حرص سرش را به سمت ش    
 . دیدر دل نال.  ستی چگری طپش ها دنی ايخدا.  دی طپیم راه قلبش کوبنده متما    
 شتی چه طور به آتيدیند...  ی کوبی وار موونهی طور دنی بازهم ادنشیپس چرا با د...  مگه تور و نکشت یلعنت -    
 .  زبون نفهميلعنت به تو...  دیکش
 از يوا. چشمش آمد ي جلولمی مانند فشدندی پدربزرگ دور هم جمع مي که در خانه ییروزها. چشمانش را بست     

 هم نعمت به حساب مری آلزایگاه...  ی را فراموش کني اقهی دقی حتی توانی که نمي که انقدر از آنها خاطره دارییروزها
 .  د کری مي شده بود و با خاطراتش عشق بازداری دوباره بشبی برعکس حاال که ذهن خفته اش از دادیم
 
 

به . از انتظارش در خواب بوده است شتری بدی فهمکی اتاق تاردنیبا د.  دی خواب از سرش پری پچ پچي صدادنیبا شن    
 .  خودش نشستي در جایآرام
 یعنی بلند را نداشت ،ي موياصال حوصله . به فکر کوتاه کردنشان افتاد .  دی مواج و درهمش کشي به موهایدست    

  بلندي را نداشت چه برسد به موزی چچی هيحوصله 
 .  نوازششي برای و دستخواستیکه دل خوش م    
 بود که انقدر ي مامان پرشی پیچه کس! مشکوك شد .  گرفت از اتاق خارج شود می کردن پچ پچ تصمدایبا ادامه پ    

 .  مراوده نداشتندیآنها به جز خودشان دونفر با کس.  کردندیآهسته صحبت م
 ي رویدست. دیتابی در به دورن اتاق مرینورسالن از ز.  سرش انداخت ي برداشت و روی جالباسي را از روشیروسر    

 .  زدرونی و از اتاق بدیصورتش کش
 . حس کرد پچ پچها قطع شد.  چشمانش را بست یکم.  نور چشمانش را زد زیاول از هر چ    
.  شخص چرا انقدر ناتوان بود نی در برابر ادانستینم. خشکش زد  بود شی که روبروي فرددنیچشم که باز کرد با د    

 . دی را در هم کششیابروها
 زودتر از مدرسه دمی مدرسه که اومدم دیلیزمان تعط...  ي تا به حرفام گوش بدنجای اامیمجبور شدم ب... سالم  -    

 . یبرگشت
 .  ، نشستکردی به آن دو نگاه میجی که با گيکنار دست مامان پر.  زد يپوزخند    
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 . نمی نحست رو ببي روخوادی دلم نمنکهی ایعنی...  ؟ی چیعنی نیا -    
 يجلو.  کردی موانهی دختر را دنی هر تارش اي که روزگارییموها.  دی کششی موهانی بیدست.  برخاست شیاز جا    

 .  باز کردشیدستش را روبرو. زانو زد شیپا
 کردم دارم جبران یمن هر غلط...  پدرت دنی دي هر طور شده بردیباور کن با...  ستمی ننجای خودم اي من برانیبب -    

 ............. یتو هم کم...  کنمیم
 . دی حرفش پرانیبا خشم م    
 دیبا...  آقا يکورخوند...  بگم چشم ی نامرد گفتي توی بندازم و هر چنییمن هم مثل بز سرمو پا...  ؟یمن هم چ -    

 .  شمدهی سوراخ دوبار گزکی ابله باشم که از یلیخ
 ..... لویباور کن ن -    
 جون ی جسم بنی از ای چگهید...  نشی با اون زن بدتر از خودت کشتی لعنتي رو تولوین...  مرده لوین... خفه شو -    

  ؟يخوایم
 : دستان سردش را در دست گرفت و با نوازشش آرام گفت.  دی را دانشی خشم و طغی وقتيمامان پر    
 .  اومدنی کار مهمي براشونیا... کن يری گجهی اول به حرفاش گوش کن بعد نتزمیعز... خانومم آروم باش  -    
 . دی تبدارش لغزي گونه هاياشکش رو.  را در چنگ خود گرفته بود شکست شی که گلویبغض    
پس چرا ...  رو برام درست کرد ي چه روزگاريخودت شاهد بود...  مرد با من چه کرد نی ایدونی م تو کهيمامان پر -    
 ! ؟ي خونه راهش داديتو

 .  حرفش را بر سراو هوار کردي بلندي و با صدادی کشیپوف.  بلند شد شیمرد با حرص از جا    
 ، خودم هم برگردونمت تین طور که گند زدم به زندگ به پدرت قول دادم همونکهی ايمنه نامرد اومدم سراغت ، برا -    

 مونی پشدمی قول مییای پدرت ندنتیاگه به د...  جبرانش کنم خوامی کردم میمن هر غلط... بفهم ... اولت یسر زندگ
 . يخوری حسرت مياون وقت تا عمر دار...  یبش
 :  گفتهیبا هق هق گر.  سپر کرد نهیس. ستادی اشی هم روبرولوفرین    
 دلم يتو.  کردم ي خانواده م عزاداري سال برا5من ...  امی بدنشی ديچه برسه برا...  گردمی هم برنمرهی اگه بمیحت -    

پس برو ...  سالگردشون رو گرفتم شی پي هفته کی نیهم... دفنشون کردم و براشون مراسم سه و هفت و چهلم گرفتم 
 .  حرفو براش بگونیهم
  دلنیلعنت به ا.  دیلرزی چشمها دلش منیهنوزم با نگاه کردن به ا.  خشمش را به چشمان نگرانش دوخت نگاه پر از    
... 

 . دی دستش را کشی با ناراحتيمامان پر    
 ری گوش کن بعد در برابرش جبهه بگریبه حرف آقا ام...  ی بشمونی از گفتنش پشگهی نزن که دو روز دیدخترم حرف -    
 .  دوران تموم بشهنی که ادهی رسی زماندیشا..  يدیقدر زجر کش چدونمیم... 
 . دی چرخي به سمت مامان پريبا ناباور    
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 از ي دستمال کاغذهی برگردم که مثل یی کساشی دوباره پتونمیبه نظر شما من م...  شما ؟یگی می چيمامان پر -    
...  وجود داشته ؟لوفری به اسم ني دختري روزهی افتاد که ادشونی بار هی سال 5 نی ايتو!! ... کردند ؟رونمیخونه شون ب

 ... چکار کردن ؟دنمی دد اومده بویواشکی با خواهر بدبختم که ادتونهی
 خوامی روز نشوندن رو نمنی که منو به اییآدما...  ؟نی پر از درد رو فراموش کردي اون روزهاي زودنی به ايچه جور    

 . نمیبب
 : دی را خفه کرده بود نالشی که صدایبا بغض. چشمانش گرفته بود ي که دستان لرزانش را روبرویدر حال    
 دونهی نمیکس...  سالمه 35 کنهی به صورتم نگاه کنه فکر میهر ک...  ؟لرزهی مدیمگه من چند سالمه که دستام مثل ب -    

 ...  ساله ست25 دختر هی ي صورت داغون و پر از درد برانیا
 شی به چشمان دختر روبروتوانستیانقدر شرمنده بود که نم.  سرخ شده بود یصورتش از ناراحت.  ستادی اشی روبروریام    

 . نگاه کند
 دمی بازم بهت حق می گوشم هم بزنيتو...  یکنی برخورد منطوری چرا با من اگمیمن نم...  ي حق داری بگیهر چ -    
 روز هیمادرت ...  ارهیفقط اسم تو رو به زبون م...  دنشی دي بردیبا.  ستیالش خوب نح... عمو ...  بگم يچه جور...اما ...

اما پدرت بخاطر ...  بود حقم بود یاما هر چ... خودم کم تاوان ندادم ...  شدن غون همه دای تو رفتیاز وقت... خوش نداشته 
 . ستی دردش ني کس مثل تو دواچیه...  افتاده مارستانی تخت بيتو رو

 او چه گفته بود ؟.  شد رهی خاموشش خيبهت زده با لبها    
 . بود ؟مارستانی تخت بيپدرش رو    
 !بخاطراو؟    
 : دستش را در هوا تکان داد و با حالت استهزاء گفت.  دی کشریقلبش ت.  زد يپوزخند    
از طرف منم بهش بگو ...  حالش خوب بشه دیشا...  کن دای پلوفری نهی شهرتون براش يابونای خيبرو تو -    
 . بخشمشینم

 .  نگونویا... دخترم  -    
 . دی بدهد به اتاقش برگشت و در را با ضرب بهم کوبیتی اهمي به اعتراض مامان پرنکهیبدون ا    
 يدستش را رو.  چرخدی شده و دور خود مزانی در خالءآوکردیحس م.  شده بود جادی امی عظي قلبش حفره اانیم    

 که از یاهی سییروزها.  زانوانش خم شد و خود را مانند گهواره تکان داد يرو.  نشست نی زميسرش گذاشت و رو
 . کردی کلمه را مدام تکرار مکیداد و فقط یسرش را تکان م.  در آمد شی چشمش به نمايسرگذرانده بود جلو

 نه...نه ....نه  -    
در با .  دادی را خراش مشی همراه بود و گلوغی که با جییادهایفر.  شد لی تبدادی و به فر اوج گرفتشیکم کم صدا    

 را به چنگ گرفته بود و مانند گهواره تکان شی دخترك که موهادنیبا د.  شد انی در نماي در آستانه ریشدت باز شد و ام
 . دی گونه اش چکي اشک روخوردیم
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 ي به سمتش خم شد و دستش را رويدیبا ناام.  دختر آورده است نی سراییه بال چدانستی دختر منیتنها خودش و ا    
 . شانه اش گذاشت

 . یشیداغون م...  نکن نکاروی جان با خودت الوین -    
 همه چروك در اطرافش نی پر از درد چه کرده بود که ای چشماننیبا ا.  به جانش آتش زد لوفرینگاه تبدار و داغون ن    

 .  لوفری ني بر دل شکسته يوا... بر او يوا.. ؟شدی مدهید
 

 ) پنج سال قبل    (
 

 هوا انگشتانش را ی مالحظه کند بنکهیبدون ا.  بود یی روبروي خانه يمحو تماشا.  شد کی نزدرایاز پشت سر به الم    
 .  فرو بردشیدر پهلو

 . ش دادنش کرد شروع به زدن و فحدهی و ترسیعصب.  دی متر به هوا پرکی رایالم    
 .  من کنهبی عالمه پول نصهی به تو و ی عقلهیخدا ...  يسکته م داد... نفهم شعورهیب -    
 .  انداخت حرفش را زدی سر مي که شالش را رویدر حال.خنده کنان از او فاصله گرفت     
 ..... اگه به خاله بگمیدونی ؟ میزنی مدی منو دي عمويچرا خونه  -    
 .  بردورشی زنان به سمتش غی جرایالم    
  ؟ي آدم فروش شدیاز ک...  ی به مامانم بزنخودی حرف بیکنیتو غلط م -    
 .. دارمارتی خونوادم غيمن رو...  یزنی مدی مردمو دي تو مثل پسرا خونه یاز وقت -    
 .  هوا به سمت باال پرت کرديدستش را رو    
 ی کس نمچی بود که محل هیاون بزرگه که ماشاال انقدراز خود راض...  ت قهیعت ي پسرعموانیبرو دلت خوشه با ا -    

 یلی پسر عموت که مهربونه و خوش اخالقه بدبختانه خیکی نیا...  نمیبی اخموشو نمي افهیخدا رو شکر رفت و ق.. ذاشت 
 ..  شانسی بخشکيا...  غهیب

 . يخوری من نميپسر عموتو بدرد ...  اون خونه نباش يلطفا دنبال شانس تو -    
 .  نگاهش کردي با دلخوررایالم    
 .  نطنزني ، انگار پسر عموهات تحفه یگی منیهمچ...مگه من چمه ؟ -    
 . ستادی اکشی زد و نزدي لبخندلوفرین    
پس خودتو، ...  ذاره ی محلت نمیگیخوبه خودت م...  خورنی که اونا به درد تو نمنهیحرفم ا... گم اونا تحفه ان ینم -    

  جزومانی اي هایباور کن تمام خنده ها و شوخ...  ارزش نکن یدر برابرش ب
 ي با هم ، بازشی تا چند وقت پادتهی... خره ، اون همسن خودمونه ...  کنهیاون به ما منظوردار نگاه نم... تشهیشخص    

 ! پس داد ؟ي که بهش دادي اهی اون هديدید... خودتو سبک نکن ...  براش می مونی مکتایما مثل ...  میکردیم
 : با بغض گفت.  جمع شد رایاشک در چشمان الم    
 . که دوسش دارم...  يکردی می به اون احمق حالي جورهی یتو اگه منو دوست داشت -    
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 !! ؟رایالم -    
  ؟ي قدم بردارهی دختر خاله ت ي برايری میم...  رایمرگ و الم -    
 .  شال بردری و آنها را زدی از شالش کشزانی گري به موهایکالفه دست    
 و تازه به یدونیخودت م...  ادی از پوشش تو بدش میاون حت.. ي فرق داریلی تو با اون خیدونی خودت هم مرایالم -    

 . رهی جوب نمهی ي آبش با تو ، تومانیا ... یپوشی کوتاه تر مي روز به روز مانتوهايریلج اون م
 . دی کشی پوفی عصبرایالم    
 .  شدری دمیبر...  امل يبه درك پسره  -    
 .  دستش را گرفت و مهربانانه در چشمانش زل زدلوفرین    
 مادر شهی دعواتون ممانیهر وقت تو و ا...  اونجا تورو خدا شر به پا نکن میریاالن م...  ی نکنتیقول بده خودتو اذ -    

 ... خورهی حرص میبزرگم کل
 :  گفتي دهانش را کج کرد و با لحن بدرایالم    
 که اون پسر یی جاومدمی ی هم نماهی که دوستون دارم وگرنه صدسال سفیح...  ببرن لتویمرده شور تو رو با اون فام -    
 .  احمقت باشهيعمو
 . یکنیمه براش جلز و ولز م هنیخدا رو شکر به نظرت احمقه و ا -    
 ... ي بدي ، به آدم دلداری کمشهی که نميری بميا -    
 :  گفتلوفری رو به نرایالم.  آمدند رونی که سه خواهر ساکن آن بودند ، بيهر دو از ساختمان سه طبقه ا    
  هم رفتن ؟يمحمد و مهد -    
 .  زودتر رفته باشنمانی اونا به خاطر کمک به ادیشا...  دونمینم -    
 .  بن بستشان قرار داشت ، حرکت کردندي که در اخر کوچه ي تکان دادند و به سمت خانه ايسر    
 . دی پررونی با خنده بمانی زنگ قرار نگرفته بود که در با شدت باز شد و ايهنوز دستشان رو    
 :  گفتلوفری رو به نی کرد و با خوشحالی دخترها مکثدنیبا د    
 . افسار پاره کرده...  ی خودتنایانگار ترمز ا...  تو جمع کن وونهی دي پسر خاله نی اای جون بلوین -    
.  شدند رهی آبش خسی خيبا تعجب به لباسها.  از در خارج شد ي که مهدکردندیدخترها هاج و واج به حرکاتش نگاه م    

 :  با تعجب گفتلوفرین
 ! کنهی مچارتونی که بنهی ببیناگه ماما...  نیچکار کرد -    
 :  با حرص گفتيمهد    
 .  آبم کردسی خدهیهنوز نرس...  از شازده بپرس نویا -    
 :  ، رو به دخترها کرد و گفتیی روبه روهی همسايبا باز شدن در خانه .  کرد ی به اطراف نگاهمانیا    
 . اطی مذاکرات داخل حيادامه ...  زشته نجای تو امیبر -    



 

@donyayroman 14 

 ي طناب گوشه ي که رویی و لباسهاسی خاطی حي رولوفری نرتینگاه پر از ح.  بزرگ شدند اطیهر چهار نفر وارد ح    
 .  شده بود ، در چرخش بودسی خاطیح

 یاگه مامان...  شب ی مهموني برانیمگه قرار نبود خونه رو مرتب کن...  نی آروم باشقهی چند دقنیتونیشما نم.. اِ..اِ -    
 . کشتتونیبرگرده م

 . ي با دست اشاره کرد به مهدمانیا    
 منم صبرم تموم شد کاراونو تموم ختی کِرم ری همی ها رو آماده کنوهی ممی برای گفتم بیهر چ...  پسر خالته ریتقص -    

 . کردم
 :  گفتلوفری با حرص شلنگ را نشان داد رو به نيمهد    
 .  کردسمیاون با شلنگ خ... صورتش ي توختمیبابا من دوتا مشت آب ر -    
 .  در هم گره خوردشی کرد و اخمهای کالفه نچ نچلوفرین    
 ... شنی جمع ملی فامي همه گهیبابا تا دو ساعت د...  سالتونه ستی انگار نه انگار که بنیمونیمثل بچه ها م -    
 :  کرد و با اخم گفتمانیرو به ا    
 . می نکردي کارچیفکر کنم تا اونا برسن ما ه...  بشه ری که غافلگيری تولد بگکتای ي برایتخواسی مينجوریا -    
 .  جرأت داره گوش نکنهیتو دستور بده ک...  لوی حله نزی همه چیتو باش -    
 . دی کوبيهم زمان با دست پشت گردن مهد    
 . شدی می حرصشتری بکردی کدام او را در بحث وارد نمچی هنکهیاز ا.  دی کشی کالفه پوفرایالم    
 محمد کجاست ؟... نیستی بلد ني کاريشما دوتا که جز خرابکار -    
 . هر دو همزمان گفتند    
 . دیرفته خر -    
 او  بدون توجه به حاللوفرین. شدانی در چهره اش عی و ناراحتدی لبانش ماسي اسم محمد لبخند رودنی با شنمانیا    

 . ،سرش را به حال تاسف تکان داد
 .  شدری که دمیبر -    
 مادربزرگشان ي در خانه کتایقرار بود تولد .  از کار را به دست گرفت ي هر کدام گوشه الوفر،ی کارها توسط نمیبا تقس    

 دوتا خاله يراه با خانواده  هملوفری ني بست ، خانواده ی بي کوچه نیدر ا.  آنها بود گرفته شود يکه بزرگتر از خانه ها
 .  ، ساکن بودندشی داشت به انضمام پدربزرگ و مادربزرگ پدره آنها خاني که روبروشی و عموشیها

 هر چهار خانواده در ي بچه هايطنتهای که مقر شيبه طور.  و متداول بود یشگی خانواده همنی ها در ای دورهمنیا    
 .  کوچه بودي بزرگِ انتهااطِیآن ح

 کی او نسبت نزدي پدري هم با خانواده لوفری ني خاله هانی همي دختر عمو و پسرعمو بودند برالوفریپدر و مادر ن    
 .  هر دو خانواده شده بودتیمی موضوع باعث صمنیداشتند و ا



 

@donyayroman 15 

. .. کرد ریی تغلوفریاز همان شب سرنوشت ن...  آن شب به همه خوش گذشت جز خودش لوفریبرخالف تصور ن    
 ..... کاش.. به کام دل بچرخد شهی همای دنستی قرار نمیدانستیکاش ما آدمها م... که بد نوشت یسرنوشت

 
 لی دست زدن و سوت زدن فامي زد صداکی کي که روی برشنیاول.  زوم شده بود کتای دست ي نگاه ها رويهمه     

 . اوج گرفت
 .  گوشش زمزمه کردری زی آرامي ثابت مانده بود که صداکتای يبای زي خنده هاينگاهش رو    
 . ي ببرتوی عروسکی روز کهی شاالیا -    
 !!! حرفها ؟نی و امانیا.  خشک شد مانی صورت خندان اينگاه متعجبش رو    
 !  منظور نبودی حرف بنی اگفتی میحس.  اوردی خود نيبه رو    
 .  او زوم شده بودي ، رورایش را باال گرفت نگاه پر از خشم المتا سر.معذب شد .  ستادی کنارش امانیا    
 ریی تغی به طور خاصمانینگاه ا.  گفت کی تبردنشیبعد از بوس.  رفت کتای از جو بوجود آمده به سمت یی رهايبرا    

 . کرده بود
 .  به آشپزخانه رفتبی عجي نگاه هانیخسته از ا.  کردی انگار نگاهش او را بدرقه مرفتیهر جا م    
 . دی شنشیکی را در نزدشی آورده بود که صدانیی را پاوانیتازه ل.  دی نفس سرکشکی پر کرد و ی آبوانیل    
  ؟يدیبه منم آب م -    
 به سمت يگری دوانی برداشتن ليآرام سرش را تکان داد و دستش را برا. دستانش به لرز افتاده بود . هول شده بود     
 سبد
 .  دراز کردنکی سيرو    

 .  تو آب بخورموانی تو لخوامیم -    
 .  دادمانی که از تعجب گرد شده بود نگاهش را به نگاه گرم و پر احساس ایبا چشمان    
  ؟ي شدوونهی ؟ دهیمنظورت چ -    
 لوی حس رو ندارم ننی طاقت پنهون کردن اگهید...  یفهمی ، نمنمیبی میچه کار کنم وقت...  يشدیبودم تو متوجه نم -    
... 

 .  نشستشی صدايلرز تو    
 .  برمدیمن با... بشنوم يزی چخوامینم...  یکنی اشتباه مي دارمانیا... نه  -    
 ینگاه مهربانش ب.  که کرد سرش را باال گرفت یمکث.  دی را کشنشی آستمانیا.  خواست از کنارش رد بشود نکهیهم    
 تینها
 .  از گذشته شده بودباتریز    
 . شمی نابود مياگه بهش جواب مثبت بد...  تی خواستگارادی بخوادی محمد مدمیشن...  خوامتی ملویبفهم ن -    
 .  هم فشردي روهی بود چشمانش را چند ثاندهی که شنی و گنگ از حرفجیگ    
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  ؟يدی حرفها رو کجا شننیا!!... یگی می چفهممیمن نم -    
از بعد از ظهر داره قلبم از درد ...  نهی تو برنامه بچي خواستگاري آخر هفته براخوادی گفت که مادرش ميامروز مهد -    

 امی دنبال کار تا زودتر بتونم برمی و مکنمی شده دانشگاه رو ول میحت...  ی مخصوصا گفتم که منتظرم بمونلوین...  سوزهیم
 . فقط تو صبر کن برام... جلو 

 ی احترام قائل بود که نمشیانقدر برا.  مهربانش بدهد ي پسر عمونی به ایمانده بود چه جواب.زبانش الکن شده بود     
 . دی ، حرف دلش را بگوشی روبرویتوانست به راحت

 ... قصد ازدواج ندارم... من ...نیبب -    
 که خانواده در کنار هم شاد و یتمام لحظات.   رفترونی و از آشپزخانه بدی دستش را کشعی گفت اما سری چدینفهم    

  گفتند ویخرم م
 .  بودری ، او با دلش درگدندی خندیم    
سخت بود گفتن حرف .  ندی بی او را نمی بود که حتی کسي گفت دلش در گروی ملی فامنی پسر نازننیچگونه به ا    

 یدلش به کس
 .  به او دل سپرده بودی سادگنیکه خودش در ع    
 راه نفسش کردیحس م.  داشت يحس بد.  داشتی بر نمنی زميچشمانش را از رو.  بر پا شده بود یدرون قلبش آتش    

 !چرا او ؟. بسته شده بود 
 ی گردابنیچرا به چن.  دی دی را دوست داشت که او را نمیخودش هم کس...  دی دی و او نمدادی جان مشی برارایالم    

 . دچار شده بودند
 ..  راگری کس ديگری را دوست داشت و آن ديگریر کس ده    
 .  شانه اش گذاشتينگار ، خواهر کوچکش دست رو    
  حالت بده ؟یآبج -    
 .  به خواهرش کردی و منگ نگاهجیگ    
 چطور؟...نه  -    
  خونه ؟می حالت بده زودتر برگهیم...  ستیگونه هات سرخه مامان فکر کرد حالت خوب ن.  عرق شده سیصورتت خ -    
 !! نیچه بهتر از ا    
 . خسته شدم...  کنهیآره سرم درد م -    
 :  گفتشدی که از او دور می گونه اش نشاند و در حالي روي بوسه ایخواهرش با مهربان    
 . گمیبه مامان م -    
 داشته قتی حقمانی حرف ادی ترسیم.  جرات نگاه کردن به محمد و خاله اش را هم نداشت یحت.  دی کشیقینفس عم    

 . باشد
 ! که آن همه دختر در اطرافش بود او را در نظر گرفته باشدي ممکن بود محمدریغ    
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 :  گفتی مشهی بود اما محمد همدهیچی عروس گرفتن خاله اش در خانواده پي زمزمه شدی میدو سال    
 "  گمیهنوز زوده به موقعش م"-    
 يمخصوصا که محمد تو.  شدی خانواده روبرو مکی با دیبا...  بودی سن او مي که کرده بود براي صبرنی که اگر ايوا    

 .  بودزتری مادرش عزشی پلی فاميپسرها
 . دی دشدی را در تمام حرکاتش ميقراریب.  خودش را به او رساند مانی نگار از کنارش رفت ،ایوقت    
...  به من فکر کن شتریاما اگه اشتباه کردم ب...  یکی احساس شرنی اي تو هم با من توکردمیمن فکر م...  جون لوین -    

 ....... من سالهاس...  سهی قلبم از حرکت وای نکنيتو رو خدا کار
 ..  را نامرده فشردشیبغض گلو. دستش راباال برد     
 . ستیمن االن حالم خوب ن...  فکر کن شتریبرو ب...  يری راهتو اشتباه ميدار...  مانیبسه ا -    

 . ی بعد نظرتو بگی از تمام احساسم با خبر بشدیبا...  میزنیبعدا با هم حرف م...  هیعیطب...  ي شوکه شددونمیم -    
 .  بودستادهیمحمد کنار مادرش ا.  گذشت مانیا از کنار عیسر. انگار راه نفسش باز شد .  زد شینگار صدا    
 . کهی کوچه تاريتو... امیخاله باهاتون م -    
 .  خواهر زاده اش لبخند زدرتی غنیمادرش با ذوق به ا    
 . حرفارو ندارهنیدوتا در اون طرفتر که ا.. زمی عزستیالزم ن -    
 :  گفتلوفری ندنیمحمد با د    
  دکتر ؟می برستیدختر خاله حالت خوب ن -    
 .  بودشی روبرومانینگاه خسته و پر غم ا. با ترس نگاهش باال گرفت . آب دهانش را به زور قورت داد     
 . لب زدشدی مدهی که به زور شنییسرش را به چپ و راست تکان داد و با صدا    
 . شمیبا استراحت خوب م... نه  -    
 ...رنگتآخه  -    
 :  گفتدیبا تاک. دستش را باال برد     
 . میمامان بر) روبه مادرش کرد... (گفتم که خوبم  -    
 .  سرش گذاشتيمادرش مهربانانه دستش را رو    
 . ي زودتر بخواب خسته شدمیبر...  شدیخوبه بابات نبود وگرنه غصه ش م...  زمی عزمیبر -    
خدا را شکر . کردند و به آپارتمان خودشان رفتند ی خداحافظلی فامي هی تکان داد و همراه مادر و خواهرش از بقيسر    

 . گذشتی و راحت مدیدی ممکن بود حالش را مریغ.  پدرش نبود کردیم
 گاهی جالی عاقالنه اش در فاميبخاطر رفتارها.  کس حق نداشت به او چپ نگاه کند چیه.  پدرش بود زدردانهیعز    

 خود ي که برعکس دختران هم دوره نیدختر باوقار و مت.  خوردندی سرش قسم مي که همه رويبه طور.  داشت یخاص
 نی هميبرا.  آنها انجام دهد ي را بر خالف گفته ي بود کارن ممکریغ.  دادی به حرف پدرو مادرش بها مزی از هر چشتریب

 . ند بودجان پدرش به جان او ب
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 خودش خبر دارد ، که او ي از فردایچه کس...  شودی مشی تمام تحوالت زندگي دانست اتفاق آن شب سرچشمه ینم    
 داشته باشد ؟

 
 

 معضل نیمانده بود با ا. بودختهیدلشوره حس و حالش را به هم ر. از آن شب به بعد خواب و خوراکش بهم خورد     
 ! چه کند ؟دیجد
 هم شهیزودتر از هم.  زدی مرونی از خانه بدیدی از پشت پنجره رفتنش را میصبح وقت.  روبرو نشود مانی با ادکری میسع    

 از
 .  موارد نداشتنی در ايادی زيهنوز تجربه . از روبرو شدن با او واهمه داشت .  گشت یدانشگاه بر م    
 .  بوددهی صبح خواب10 راحت تا ساعت الی که کالس نداشت و با خيروز. روز چهار شنبه بود     
 صبح صرف ییاز خوردن چا.  به ساعت انداخت و به آشپزخانه رفت ينگاه .  دی شد مادرش را در خانه ندداری بیوقت    

 .  خودش نسکافه درست کردي بود براي کتري که توینظر کرد و با آب جوش
 شی کفشهایوقت.  گذاشت نی زمي که در دستش بود را رویی هاسهی بود که در آپارتمان باز شد و مادرش ک11ساعت     

آب دهانش را با . دلشوره به جانش افتاد .  افتاد مانی حرف اادی دی آن همه خردنیبا د.را از پا در آورد وارد خانه شد 
 . زحمت قورت داد

  ؟ي کرددی همه خرنیچه خبره ا.. . سالم مامان  -    
 .  ما باشنيفردا قراره همه خونه ...  باشه ي خبردیمگه با -    
  ؟ينگفته بود...  خبر ؟یچه ب -    
 الشونی رو بکنن و خهی قال قضانی نشده بدی اصرار کرد تا عیلی خاله ت خيراستشو بخوا...  مادر خوادیگفتن نم -    

 ........... فردا بهشوني براادی امشب بابات مدمیمنم د... بابت تو راحت بشه 
 . دی حرف مادرش پرانیبا بهت م    
  مامانيوا... که قراره کار تموم شده ؟ي به خاله جواب دادی نظر منو بدوننکهی شما بدون ایعنی...  مامان یگی میچ -    
... 

 .  مبل گذاشتي دسته ي سر برداشت و رويمادرش چادرش را از رو    
 نداره دخترم دنینظر پرس... محمده ها...  ی حرف بزنيخوای مبهیت غر انگار با هفت پشدهی رنگت پرنیهمچ... اوه  -    
 که ی ما رو زده مگه کم عقلي شانس در خونه نیحاال که ا...  مثل محمد لب تر کنه ي دخترا آرزوشونه پسريهمه ... 

 ! ی قبول نکنيبخوا
 .  آب دهانش را قورت دادیبا سخت. بکشد رونی بشیای مادرش را از عالم رویمانده بود به چه زبان    
 ی حسچیه... پسر خاله فقط دوست دارم هی يباور کن من محمد به اندازه ...  ستمیاما مامان من مثل اون دخترا ن -    

 ...بهش ندارم
 . ادی بشه عالقه هم خودش مي جارنتونی عقد بنکهیهم..  ی حس داشته باشدیمعلومه که نبا -    
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 !مامان ؟ -    
محمد . خوامی متویباور کن خوشبخت...  خوام یمن که بدتو نم...  فدات شم یزنیچرا انقدر بال بال م..  جون لوی نهیچ -    

  ؟ي بهتر از اون سراغ داریک...  تمومه زیهمه چ
 .  کردسی خشکش را با زبان خيلبها.  دی مواجش کشي موهاانی می فر کالفه دستلوین    
تو رو خدا تا بابا ... من اصال قصد ازدواج ندارم .. جور ازدواج ها گذشته نی اي بگم دوره ین مامان من به چه زبويوا -    

 .  فردا رو کنسل کنهي هی برو به خاله بگو قضومدهین
 :  گفتبردی را به آشپزخانه مدشی خري هاسهی که کیمادرش در حال    
 . دونهیخاله ت تو رو عروس خودش م...  ستی نتیچرا حال...  دخترم شهینم -    
 ... من اصال...  نیری بگمی من هم شما تصمی زندگي برانیخوای میعنی...  مامان همه برات مهمند جز من يوا -    
 از حدقه در آمده به رفتارش نگاه یمادرش با چشمان.  سر انداخت ي مبل برداشت رويبا حرص چادر مادرش را از رو    

 .  انجام کارش حرفش هم کامل کردنیدر ح. کردیم
 ..... تونمینم...  رونی بانی که از فکر عروس شدن من بگمی به خاله مرمیخودم م -    
 : با خشم گفت. شد و مادرش او را به سمت خود چرخاند دهیچادر از پشت سر کش    
...  خواستگار ي در خونه رهی تا حاال دختر میاز ک. .. ي خودت و ما رو با هم ببري آبرويخوای دختر میکنی کار میچ -    

 .  اتاقتيبرو تو
 . دی نالدی گونه ش چکي که روی با اشکزدی را چنگ مشی که بغض گلولوفرین    
...  شمی مچارهی و من بمونهی با شوهر خاله میستی درباي روي توادی بابا بی مجلس رو بهم نزننیمامان بخدا اگه ا -    

 به نی کار و نکننیبخدا ا...  نی مراسمو بهم بزننی انی منو هم دوست دارنی که محمد رو دوست دارياگه به اندازه ا
 ... کنمیعالقه تون شک م

 . دلش تاب اشکش را نداشت.  کرد ی شده بود، اخمي گونه اش جاري که رویلی سدنیمادرش با د    
 . ی رد کردنت داشته باشنی اي براي قانع کننده الی دلدیاما با...  زنمی ت حرف م اتاقت من با خالهيباشه برو تو -    
 . دیاشکش را با کف دست پاك کرد و صورت مادرش را بوس.  خوشحال شد لوفرین    
 . یستی شما زورگو ندونستمیم... ممنون مامان  -    
 . نهی و قرمز ببی چشماتو اشکخوامینم...  رسهی مگهی ساعته دمیخبه برو به سرووضعت برس بابات تا ن -    
 . دی به وجد آمد و دستانش را به هم کوبلوفرین    
 .  ذره شده بودهیآخ جون دلم براش  -    
 .  به اتاقش رفت و لباس برداشت و وارد حمام شدعیسر    
 

 دستان دنیپدرش با د. را به او رساند  محابا خودش ی پدرش بدنیبا د.  دی دورونیبا باز شدن در، به سرعت از اتاق ب    
 . دی دستانش را باز کرد و اورا در آغوش کشعیباز او سر
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 .  تنگ شده بودیلی ؟ دلم براتون خي کردریچقدر د... سالم بابا  -    
 :  نشاند و با لبخند گفتشیشانی پي رويپدرش بوسه ا    
 .  معطل شدمشتری جنس بلی تحوي برانباریا...  نداره ی معلومگهیکاره د...  منم دلم تنگ شده بود یپدر صلوات -    
 . دی کشرونی چمدان را از دست پدرش بي خم شد و دسته یکم    
 . دیبابا بدش من شما خسته ا -    
 . پدرش دستش را کنار زد. دیکشی را منیبه زور چمدان سنگ    
 ...  شدهنی سنگی بار کمنیا...  زمی عزستیکار تو ن -    
 . زدی صابون مشتری بهتر و بي های سوغاتيدلش را برا.  شد لی لبانش به خنده تبدي حرف لبخند رونیبا ا    
  مامان خانومت کجاست ؟نیا -    
 . تا من از حموم اومدم وقت مامان کم شد... حمومه بابا  -    
 .  افتادیی چاادیتن پدرش بعد از رف.  زد و همراه چمدانش به اتاق خوابشان رفت يپدرش لبخند    
 را داخلش نی همراه با چوب دارچجانی الهي را برداشت و چاي جوش آمدن آب ، قوردنیبا د. به آشپزخانه رفت     

 .  که پدرش دوست داشتیدرست همان.  و پر آبش کرد ختیر
.  کردند یمادر و پدرش با هم سالم و احوالپرس.  آمد ، مادرش هم از حمام خارج شد رونی که پدرش از اتاق بیزمان    

 :  رو به مادرش گفتلوفرین
 مامان پس نگار کوش ؟ -    
 : پدرش لبخند زنان گفت    
 . خاله ت موندهياون پدرسوخته خونه  -    
 :  خواهرش گفتیالی خیبا تعجب از ب    
  ؟نشیدیمگه شما د -    

  و گفت ؛می کردیبا هم روبوس...  خونه شون رفتی داشت مرای ساختمون با المياز در که اومدم تو...  زمیآره عز -    
 .  باالادی کرد مفی براش ردرای رو المقشی تحقنکهیبعد از ا    
 .  تکان دادندي هم مادرش سرلوفریهم ن    
 دختر نیا... دهی رو کشرای من براش انجام ندادم رفته منت المنیبب...  هیمامان چقدر بگم، نذار کاراشو بنداز گردن بق -    

 چرا انقدر تنبله ؟
 :  گفتی شانه اش زد و با شوخيپدرش با دست رو    
 .  هالکشمیلی که خزی خوش عطرت رو بریی برو اون چاي خواهرت رو بشوري رختانکهی ايبه جا -    
 پدر شده بود و از داری دي از شادزیدلش لبر. آشپزخانه شد ی به پدرش راهی خوش خدمتي گفت و با ذوق برایچشم    
 .  مدت قلبش را به درد آورده بود غافل شدنی که در ایغم
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 سرخ شده بود ی به شدت استرس داشت و رنگ صورتش از ناراحتمانی انکهیبا ا.  گذشت ی نگرانچیشب بعد بدون ه    
 . دی کشی کردند ، نفس راحتی از هم خداحافظیاما آخر شب که همه بدون حرف خاص

 .  کرد و آرام لب زدی نگاهلوفری به نیزمان خداحافظ    
 . بودنی زمي فردا جنازه م روشدی مياگه امشب خبر...  لوی نمردمیداشتم م -    
 : به زحمت گفت. بزرگ راه نفسش را بست ي صخره اییگو.  دلش نشست ي رونی سنگی غملوفرین    
 ........  انقدردی تو نبامی قسمت هم نبوددیشا...  ؟یگی منجوری که اي مگه بچه امانیا -    
 .  باال آوردلوفری ساکت کردن نيدستش را برا. اشک در چشمان مهربانش حلقه زد     
 . ستیاالن وقتش ن...  کنم چه مدته که عاشقت شدم فی برات تعردیبا...  وقت از قسمت نگو چیه -    
 .  دور کردلوفری را از نمانی ، اکتای ي ، صدادی ارامش را به زور شنيصدا    
 !  دست توئه هادیبدو کل...  ایزنی آخر هم فک ميتا لحظه ...  گهی دای بمانیا -    
 :  لب زدی به آراممانیا    
 . دوستت دارم -    
 ! ؟فتگی غل و غش چه می پسر بنیبه ا.  با بغض نگاهش کرد لوفرین    
 نی مثل برادرش عیکی ی مثل او انقدر احساساتیکی شدیمگر م...  بود دهی و حساس ندفی لطي هی روحنیپسر با ا    

 که ي از روزيوا... ی بر احساستت غلبه کنی که نتواني از روزيوا!  طرفه باشد کی که عشق ي از روزيوا.... سنگ خارا 
 !  باشدتی به معشوق تنها هدف زندگدنیرس
نگار و مادرش هم مشغول جمع کردن .  سردرد به اتاقش رفت ي بارش بود به بهانه ي که آماده ی با چشمانلوفرین    
 هی اشتباه پاکی که با یشب. انگار آن شب ، شب درد بود .  دیچیپی در مغزش مستالی کري فنجانهايصدا.  شدند ییرایپذ
 .  فاجعه را بسازدکی يها

 ثابت دادی را نشان مدی غروب خورشییبای که به زی مواجيای دري تابلوينگاهش رو.  بود دهی تختش دراز کشيرو    
 . مانده بود

 را چگونه کردی میتابی طور بنی هفته ابراز عالقه اکی که در عرض ییپسر عمو.  کرده بود ری گی دوراهانیم    
 ! ؟ستیگری دشی قانع کند که ، دل خودش هم پتوانستیم

 انی غلنی سنش هم در ادی که شایآتشفشان.  پسر در حال جوش و خروش بود نی که در وجود ای آتشفشاننی از ايوا    
 !  نبودری تاثیاحساسات ب

با .  دی کششی نگاهش را به سمت گوششی آالرم گوشيصدا.  بردی خوابش نمشدی پهلو و آن پهلو منی به ایهر چ    
 .  بوددهی رسامیپ.  نگاه کردی به گوشدیترد
 تمام وجودش را به جانی قلبش فشرده شد همانی نام ادنیبا د.  را باز کرد امی وپدی کشی گوشتوری مانيدستش را رو    

 . لرز انداخته بود
 .  شدرهی خامی که اشک در ان حلقه زده بود به پیبا چشمان    
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 " تو باشم ؟يای دنتونمی من بهم بگو ميایدن...  ي و خودت خبر نداري شدامی وقته دنیلی خی بدونخوامیم "-    
 . دی پشتش رسي بعدامیپ    
 " منتظرم نذار...  رمی از تو بگمویدی ، عدی قبل از عخوامی مزمی عزيلوین" -    
 گفتمی که عاشقت بودم برات قصه میی سالهانیدوست داشتم کنارت بودم و از تمام ا...  ینی خوب ببيعشقم خوابا "-    

" 
 عاشق تازه از نی با ادانستینم.  هق زد ی آرامي و با صدادی را به چنگ کششیموها.  دی گونه اش چکي داغ رویاشک    

 بود اگه دهی رسجهی نتنی که خودش هم انقدر عاشق بود که در فکر خودش به ایدر صورت.  چگونه برخورد کند دهیراه رس
 .  عشق را در دلش نگاه داردنی ،اما اد وقت ازدواج کنچیبه معشوقش نرسد ،حاضر نبود ه

 ای که مدام در خواب و رؤیعشق.  هم بود دی شدی که همراه دلتنگیعشق.  که او را هم به جنون کشانده بود یعشق    
 .  سر کندای خواب باشد تا کنار عشقش در رؤشتریدوست داشت ب. همراهش بود 

 سیبه سرو.  شد داری بی به آرامدندی مطمئن شد همه خوابیتوق.  شد گانهیخواب با چشمانش ب.  را خاموش کرد یگوش    
 .  رفت و وضو گرفتیبهداشت

.  دیباری امان می اشکش بدی که رسازدهمیبه رکعت .  و نماز شب را شروع کرد ستادی سجاده ، وسط اتاقش ايرو    
 . کردی می کرده بود و احساس خفگشتری چنگ انداخته بود فشارش را بشی که به گلویبغض
.  قرار دهد شی پاي جلویاز خدا خواست خودش راه.  مهر گذاشت به هق هق افتاد ينمازش که تمام شد سرش را رو    

 . شدیدلش آرام نم
 دی فهمندهی را گذرانده اما در آشی شب زندگنی بدترکردی در آن شب فکر ملوفرین...  بود آن شب یعجب شب    
 . خوردی آن شب حسرت ميا که بردی ای به وجود میینهایبدتر
 .  نگاه کردي و منگ به صورت مامان پرجیگ. کرد داری کنار گوشش او را از خواب بییصدا    
 ؟ي شده مامان پریچ -    
.  قرار گرفت يدستش در دستان گرم مامان پر.  رخت خوابش نشست ي روعیسر. کرد روروینگاه نگرانش دلش را ز    
 . دیچی مهربانش در گوشش پيصدا
  ؟ی نمازت رو بخونيخوای نمشهی مرتی دلم داره دزیعز -    
 یخوابی بنیدر دل به خودش لعنت فرستاد که ا.  دی مانند فنر از جا پررفتی میبا نگاه کردن به آسمان که روبه روشن    

 . داردیها او را از نمازش باز م
 .  را تکان داد کرد و سرشی نچي نمازش را خواند که مامان پرعیچنان سر    
  ؟ی که نمازتو مثل کالغ بخونی بخوابری انقدر ديآخه دختر مجبور -    
 .  گذاشتزی ميجانمازش را جمع کرد و گوشه     
  کنهی و منگم مجیآرامبخش هم گ... رهی آرامبخش بخورم تا خوابم بگدیبا...  ستی به خدا دست خودم نيمامان پر -    
... 
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 .  نشهرتی بخور که دییتاپاشو زودتر ناش -    
 

 . اشتها ندارم...  خورمینم -    
 مانتو و شلوارش را به دست لوفرین. اوردی نگاهش را باال بلوفری کرد تا نیمکث.  دی را در هم کششی اخمهايمامان پر    

 .  شدرهیگرفت و به او خ
  ؟ي شده مامان پريزیچ -    
 چطور؟...نه  -    
 .  لباسم رو بپوشمدیری نمرونی شده پس چرا برمی که ددیدونیم -    
 نامحرم شدم ؟ -    
 . خواندی حرف نگاهش را مدهدی آزارش مي دانست چرا حضور مامان پریخودش م    
  هست ؟یحرف -    
 .  تکان دادنیی سرش را رو به پايمامان پر    
  ؟ي پسرعموت فکر کردي حرفهايرو -    
 :  گفتدیآب دهانش را قورت داد و با ترد.  ماند رهی خشین صورت نورايچشمانش رو    
 ........شیدر ضمن اونا پنج ساله پ... از کجا معلوم راست بگه ... فکر کردن نداره  -    
 .  مانع حرفش شديدست مامان پر    
 ؟يدیادامه م تی بازم به لجبازي رو داردنشی بار فرصت دهی ي راسته و فقط برایاگه بدون... راسته  -    
 !؟يمامان پر -    
 ؟يای با خودت کنار بي خوایچرا نم...  زکمی عزهیچ... جان دلم  -    
 .  که برگشتمی وقتي حرفها باشه برانیا...شهی مرمیاالنم د. به اونا از دست دادم مانمویمن اعتمادمو و ا -    
 .  دوشش انداختي را روفشی مقنعه برد و کری را با دقت زشیموها.  را به تن کرد و آماده شد شی مانتویبدون معطل    
  دري روبرويمامان پر.  آمد رونی و از اتاقش بدی کشیآه.  اش انداخت دهی و خشکدهی رنگ پري گذرا به لبهاینگاه    
 .  زده بودهی تکواریاتاق به د    
 شیدستانش را دور شانه ها. گذرد  توجه از کنارش بی بامدیدلش ن.  زدی در چشمانش موج مینیغم سنگ    
 .  نرمش نشاندي گونه ي رويقالب کرد و بوسه ا    
  مزخرفی زندگنیمنم باالخره با ا... شما غصه نخور ...  لوفری نازت بره نيقربون اون چشما -    
 . نیفقط شما آروم باش...  بگذرد زی ننیا...  امیکنارم    
  رها کرد ونی زمي را روفشی تکان دهنده بود که کشی منظره برانیانقدر ا.  دی چکي مامان پري گونه ي رویاشک    
 . رفتی قربان صدقه اش مشی مدام با حرفهانیدر همان ح. صورتش را بوسه باران کرد     
 ... دلمو خون نکن...  يدی من عذاب نکشيکم برا...  زی اشک نري مامان پرکنمیخواهش م... لویدردت بجونه ن -    
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 ...  شدهی که با نفرت عفونییزخمها... پروبال شکسته م ... جگر سوخته م .. از دلِ خونم يخودت خبر دار    
 بخدا دردش داره منو از پا...  امی روزه فراموش کردن کل بدبختهیسخته ... ندارهی که قلبمو از تپش مياز درد    
  ؟ی کنی متی جورخودتو اذنیچرا ا...  دارمی پا نگه مي اما به خاطر شما دارم خودم رو روارهیدر م    
  را در دستلوفریدست ن.  را نداشت شی ناراحتدنیدلش طاقت د.  اشکش را با نوك انگشت پاك کرد يمامان پر    
 .  وجودش را به دستان سرد و لرزان دخترکش داديگرما. پر مهرش گرفت     
 .... يکردی همون کارو مي اون بودي تو هم جادیشا...  کرده ببخش يهر چه بد...  دنشی ، برو ديمنو دوست دار -    
 .  نکن عاقت کنهيکار... نذار چشم به راهت باشه ...  روز به دلت بمونه نی عمر حسرت اهینذار     
 ي رویلتنگ از دشتری بنهیاما بغض و ک.  قرار گرفته بود ی دوراهانیخودش هم م.  شد ری سرازلوفریاشک ن    
 .  موضوع فکر کندنی به اشتری او را مجاب کرد تا بيحرف مامان پر.  اثر گذاشته بود مشیتصم    
 یلی دم خیقول م...  نکن هیفقط گر... ، چشم یگیاما چون شما م...  عاق شدم شیمن که پنج سال پ -    
 يدی جورم رو کشیلیخ...  ی چند سال باز هم غصه دار من باشنی مثل اخوامینم...  رمی بگی درستمیزود تصم    
 .  باالرهیدردت بجونم فشارت م. ادهی براتون زنی اگهید    
 . ختی رشی را در نگاهش و صداشیتمام خواهش و تمنا. دستان گرمش را دور صورت دخترکش قاب کرد     
  و در کناري شادنمیبب...  نمی لبات ببي روگهی بار دهیحاضرم عمرمو بدم اما لبخند رو ...  زمیخدا نکنه عز -    
 ... نذار دل پدرت بشکنه....  یکنی میخونوادت مثل گذشته زندگ    
 ...  پاشون له کردنری چه راحت چشماشون رو بستن و قلبم رو زيخودت شاهد بود!  ؟یدل خودم چ -    
  سوختم ویی و در تنهادنی کششمی چطور به آتنیدید...  ازشون خوردم یی چه زخم هانیدیخودتون د    
 .............ياگه اون روزها شما نبود...خاکستر شدم     
 .یشی نابود ميخودت دار.. رو اهیول کن اون خاطرات س...  زمی گذشته رو شخم نزن عزگهید-    
 .  دادواری اش را به دهی نشست و تکنی زمي چند سالش رونی ای حاميروبرو.  حس شد ی بشی پاهالوفرین    
 ...  و فرسوده کرده بودری غم او را پنیا...  نفس بکشد ی سالهاست نتوانسته به راحتکردیحس م    
 ...  انسانکی تا کردی می ربات زندگکی هی شبشتریب.  شدی نمشی باعث شاديزی چچیه    
 يتا دست رو...  نماند تا بتواند قد علم کند ی باقشی برايزای احساس باخت چکی ي را پاشی که تمام زندگیوقت    
 شیزانو
 کردی دلسوزتر از مادر را چه می حامنی تا زمان مرگش فرا رسد اما اکردی میفقط زندگ. بگذارد و از نو شروع کند     

 !.........؟
 . ي بری تونی که نمگمی مرتونی به مدزنمی زنگ مرمیم...  ستیمادر جون حالت خوب ن -    
 از نگاهش تمام یحت.  کردیچه خوب حال و روزش را درك م.  رفت ی منتظر جواب بماند به سمت گوشنکهیبدون ا    

 . دیفهمیناگفته را م



 

@donyayroman 25 

 ها هم بدتر با او رفتار بهی بود و مادرو پدر خودش از غرکی حد به قلبش نزدنی مادر تا انی بود که قلب ايچه سرّ    
 !کردند ؟

 .  نشانه آه از نهادش برخاستنیبا ا.  کردی میود که در سرش احساس سرما و سبک رمق شده بیچنان ب    
 . دی نوشی شربت مای آب قند دی افتاد بای حال منیهر وقت به ا.  شدنش نمانده بود حالی به بيزیچ    
 .  تمام هوش و حواسش از کار افتادي لحظه ايبرا.  دی کشیقینفس عم.  هم گذاشت يچشمانش را با درد رو    
 .  و کم کم اوج گرفتدیچی پچ پچ وار در گوشش پییصداها.  پر کرد یاهی چشمانش را سيجلو    
  اش گذاشت و به صورتقهیدستش را کنار شق. .. چشمانش را بست .  کردی ورو مریحال تهوع دل و روده اش را ز    
 . شدیدر گوشش اکو م پدرش يصدا.  وار ماساژ داد رهیدا    
 بمی مثل تو نصي و دخترموندیکاش حسرت بچه به دلم م...  ي اوردی ننگ رو به بار نمنی و ايمردی کاش ميا" -    
 " شدینم

 . دیچی همهمه در گوشش پي صداانی مادرش در ميصدا    
 ی لعنتی کم داشتیچ...  شدمی و رسوا نممردمیکاش م...  دادمی دامنم پرورش نمي و مار تودمی زائیکاش سنگ م" -    
..." 

انگار . داغ دلش را تازه کرد ری گذشته و حرف آخر امي آورادی.  کرد دای راه پنیی داغ از کنج صورتش رو به پاییاشکها    
 زمان و مکان

  که خورده بودییزخمهاقلبش پاره پاره بود از . تکرار شد شی آن روز براي هیمرث. در همان روز نحس متوقف شده بود     
. 

 .  نمانده بودی عضو کوچک تپنده باقنی اي برایرمق    
 " دی کشی اون چینی تا ببریبرو بم...  منه هی واقعی روز عروسنمیهر وقت مرگ تو رو بب" -    
 .  صورتش راه باز کرده بودي درشت عرق از رويدانه ها.  شده بود يشتری هشت ري زلزله اریتنش اس    
 با دستان لرزانش مقنعه را از سرش.  کردی تقال مژنی اکسي ذره اي براشی هاهیتنفسش نامنظم شده بود و ر    
  دري مامان پري لحظات صدانی شانه افتاد و در آخريسرش رو.  راباز کرد شی مانتوي باالي و دکمه دی کشرونیب    
 .  را در صورتش حس کردی و ضرباتدیچیگوشش پ    
 ...  به سرم شدیچه خاک.. به دادم برس ایخدا... ابوالفضلای... خترم چشماتو باز کن د -    
 .  شده بودرهی دلبندش خي و درمانده به صورت نوه دی کوبی بر سر و صورتش مشی با دستهانوای برزنیپ    
با زانوان لرزان .  را به خود آورد رزنی پفونی زنگ آي صدا،یقیبعد از دقا.  دی و از خدا کمک طلبدی از ته دل کشیغیج    

 به سمت
 .  در را باز کردی پرسشچی پرواز کردو بدون هفونیآ    
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 .  شدرهی گرفت وبه ساعتش خیمی قدي در خانه ينگاهش را از رو.  شدی از او نمي و خبرگذشتی میاپی پقیدقا        
 .به سمت در حرکت کرد.  شد ادهی پنیاز ماش. دن ، نداشت  آمرونی بالی بود و خرشدهی دقهیدر حدود پانزده دق        
  کرده بودیکیعذاب وجدان شب و روزش را .  توانست بدون او بازگردد ینم.  کردی مشی هرطور شده بود راضدیبا        

. 
 .  او را به تهران بکشاندتواندی مي لج افتاده باشد با چه حربه اي دنده يمانده بود اگر رو        
 نی خانه چننی ایمحال بود از اهال. قلبش فشرده شد . دلشوره به جانش افتاد .  دی از داخل خانه شنیغی جيصدا        

 . دیای برونی بییصدا
 . خودش را بدرون خانه انداخت.  باز شد یکی تيدر با صدا.  زنگ فشرد يبدون درنگ دستش را رو        
 .  افتاده باشدی اتفاقلوفرشی نيامکان نداشت برا... نه .  را سست کرد شی پاهارزن،ی پي و زارونی شيصدا        
 .  کرددنی او را وادار به دورزنی پي کنار در گرفت ، سوز صداواریدستش را به د.  باال آمدشیانگار جانش تا گلو        
 خداااا... بره ایده ناکام از دن دل زخم خورنی نذار بچه م با اایخدا...  خدا خودت بهم ببخشش يا -        
 ي که روی جانی جسم بدنی با دریچشمان ام...  به داخل ری امدنی آخرش با باز شدن در همراه شد و پرادیفر        
 .  زانو زدرزنی و کنار پدیزانوانش لرز.  افتاده بود از تعجب گشاد شد رزنی پيپا        
 گرشی و دست دشی زانوری دستش را زکی عیسر.  دی اش ، فرمان واکنش به مغزش رسدهی رنگ پردنیانگار با د        

 را
 .  بلند کردنی زمي از روی حرکت دخترك را مانند پر کاهکیبا . دور شانه اش انداخت         
 . نیایحاج خانوم دنبالم ب -        
 عقب ی صندلي را با نوك انگشتش باز کرد و رونیاش چگونه در مدینفهم.  رساند نیدوان دوان خودش را به ماش        

 . خواباندش
 نی به سمت ماشکردی دست جابجا مي را روفشی ککردوی سرش صاف مي که چادرش را روی در حاليمامان پر        

 . آمد
 .  گذاشتشی پاي گرفت و سر نازدانه اش را روي پشت جای صندلي روعیسر        
 پس از یکی خلوت اول صبح را يابانهای را به حرکت انداخت و بدون آنکه حال خود را بفهمد خنی باشتاب ماشریام        

 .  کردی رد ميگرید
 .  شدادهی پعی سرستاد،ی اشی چند روز پمارستانی همان بي جلویوقت        
 به لوفرروی ندنی سرش آمده بود با دي که بااليپرستار.  بود دهی تخت اورژانس خوابي رولوفری ، نقهیکمتر از سه دق        

 .  کردریام
  ؟شی که دوباره اوردنیباز چه کارش کرد -        
 : مظلومانه گفت.  نگاه کرد رزنی درمانده به پریام        
 .  نداشتمشیمن کار -        
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 :  گفتشی کرد و به پرستار کناریپرستار نچ        
 . نی کنجیدکتر سعادت رو پ -        
 بود را صدا جی که پشت استي پرستاردوی دویم.  در هم از تخت دور شد يبا اخمها.  فشارش را چک کرد عیسر        

 . زدیم
 نشسته بود و نی زمي نزار روی با حاليمامان پر.  کردی و واج به رفت و آمد پرستاران و دکتر بخش نگاه مرهاجیام        

 در دلش
 .  بودي جارباری مانند جورزنی پياشکها.  دی طلبی را به کمک مغمبریخدا و پ        
 .  کنارش نشستی با ناتوانریام        
 .  حالش خوب بودکردی که با من دعوا مشبید...  روز افتاد نیچرا به ا -        
 . دی از ته دل کشیآه. نگاهش کرد هی با نگاه عاقل اندر سفرزنیپ        
 شی و قلبش را به آتنی دختر رو چنان نابودش کردنیشما ا...  ستی پنج سال تمومه که حالش خوب ن بچهنیا -        

 نیدیکش
خدا ...  اومد ای خانواده به دننی اي دختر که تونی افیح...  نی جمع کننی تونیکه خاکسترش هم ، با خاك انداز نم        

 شهیهم
 ...  کنهی دست چالق مبی سرخ رو نصبیس        
 پرستاران به ي لهی تخت روان به وسیوقت.  را فشرد شی گلوینیبغض سنگ.  کرد روروی را زریهق هقش دل ام        

 حرکت در آمد
 .  بود را صدا کردشیکی که در نزدي پرستارنیاول.  دیبه دنبال تخت دو        
  شده؟یخانوم پرستار چ -        
 :  گفتستدی ا بهنکهیپرستار بدون ا        
 .  بشهي بسترژهی وي اتاق مراقبت هاي تودیبا...  مهیوضعش وخ -        
 . شدی جانش از بدن جدا مییگو. مات و مبهوت رفتن تخت را شاهد بود .  شد خکوبی منی زمي روشیپا        
 تا خود را کندی را تحمل مي چه فشاردی فهمشدی مشی پادنیاز لنگ.  به سمتش آمد شانی نگران و پريمامان پر        

 . سرپا نگه دارد
 !!... ؟رهیبچه م نم... چرا بردنش ؟ -        
 . سرش را رو به باال گرفت و خدا را صدا کرد        
 .  از عمر من کم کنو اونو نجات بدهایخدا... خودت کمکش کن ...  خوامی دخترمو از تو مایخدا -        
 سرش نگاه ي و با دست چادرش را باالزدیلنگ م.  دی که پرستاران حرکت کردند ، دوی قرار به سمتی ب تاب ویب        

 . داشته بود
 . دی طلبی مياری و حضرت ابوالفضل را به نی لب امام حسریز        
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 پلک نکهیبود بدون ا که درون چشمانش حلقه زده یاشک.  زانو زد مارستانی بي وسط راهرورزنی با دور شدن پریام        
 . دی گونه اش چکيبزند رو
 . دیدر دل نال        
خواستم جبران مافات کنم ... توبه کردم ... صدبار ازت بخشش خواستم ...  ی منو به کجا بکشوني خوای مایخدا -        

 ... ازت کمک خواستم... 
 منو ادب ي دختر دارنیچرا با جون ا...  ی صورتم بکوبي بودنم را توفی کثيخوایتو هم م! ...  بود کمکت ؟نیا        

 ... ؟یکنیم
 ي و براسوختی دلش مدیدی راهرو مانیهر کس او را در م.  خم شد نیی به لرز افتاد و سرش رو به پاشیشانه ها        

 ی کمشیدلدار
 . گذشتی و بعد از کنارش مکردیمکث م        
 و حسرت به یمانی شدنها تا آخر عمر پشری دنی ای افتاده بود، اما گاهادشی رید. .. شودی مری زود دیلی خیگاه        

 .  آوردیارمغان م
 به صورتش ی که پرستار با نگراندی چگونه سوالش را پرسدینفهم.  رفت ي پرستارشنی رمق به سمت استی بریام        

 :  شد و گفترهیخ
 . ستیآقا حال خودتونم خوب ن -        
 :  گفتدادی را نشان مشیجی که گیبا نگاه.  دیکشی و زجر مسوختیاز درون م        
  کجا بردنش ؟نیبگ... به درك  -        
 .  انداختنیی باال انداخت و سرش را پايپرستار شانه ا        
 ......... یتونیاما شما نم..  وی ی سیاتاق س...  چهارم يطبقه  -        
 هر چه زودتر از حالش با خبر دیبا.  گرفت شیراهش را به سمت پله ها پ. دی گوی چه مندی که ببستادینه ا گرید        

 . شدیم
 .  بود راه نفسش را بند آورده بوددهیچی که در قلبش پيدرد.  ماند ی آمد ، خودش هم زنده نمی سرش مییاگر بال        
 گونه اش را پاك يشانه اش را صاف کرد و اشک رو. زنده نشان دهد  گذاشت خودش را بایغرور مردانه اش نم        

 . با خود زمزمه کرد.کرد 
 تا من زنده يحق ندار...  و تو دونمی من می دم آخر ناك اوتم کننی ايبخدا اگه بخوا...  لوی نشهی نمتیچیتو ه -        

 . ی کنی راهها رو انتخاب منی سوزوندنم ، بدتري که براي نامردیلیخ...  ي بریی جاییهستم تو تنها
بگم که تنها تو تاوان پس ...  دمی کشییایبگم چه بدبخت...  دمی کشی سالها بدون تو چنی اي و بشنوی بموندیبا        

 ... ينداد
بگم ...  يدیر نکش سالها تنها تو زجنی اي که تویبدون... بگم تا دلت خنک بشه ...  کرد رمی گنیبگم که آهت زم        

 خدا تقاصت
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 .. ...  تا دلت آروم بشهی بدوندیبا... رو بدجور ازم پس گرفت         
 بود دهی روشن پوشی که لباس آبینگهبان.  قرار گرفت رهی دستگي دستش رونکهی همدی که رسوی ی سیپشت در س        

 . با دست مانعش شد
 ...  سژهی وي اتاق مراقبت هانیا... کجا آقا ؟ -        
 :  گفتخوردی که به زور تکان میبا لبان.  نبود رزنی از پيخبر.  شد رهی به اطراف خریام        
 .......... همون که االن...  خبردار شم مارمی از حال بخوامیم -        
 همون دختر خانوم ؟ -        
 .  تکان دادنیی سرش را رو به پاریام        
داشتن بهش سرم و دم و دستگاه ...  نداشت ي بوده تا اغما رفتن فاصله ا5 ي فشارش روگفتیفکر کنم پرستار م -        

 .کردنیمخصوص رو وصل م
 ..........اون خانوم که همراهش -        
 .  حال دخترخانوم خرابه ، حال خودشم خراب شددیاون خانوم تا د -        

 .  راهرو نشان دادي در انتهایبا دست اتاق        
 . ادیپرستارا بردنش اونجا تا حالش جا ب -        
  از خود آن اتفاق استنتری سنگیلی آوار خاطرات گذشته خیگاه... داد و آه از نهادش برخاست واری اش را به دهیتک        

. 
 . شدی مزاری از خودش بشتری و بشتری بگذشتی مشتریهر چه ب حد حالش را خراب کند نی وجودش تا اکردیفکر نم        
 به اغما برود و لوفریاگر ن. ..  زده بود شهی کسش را با تنیزتری عزی زندگي شهی تمام ری که با ناداندشیاز خود پل        

 به
 ....   بر اويوا...  ختیری بر سرش می چه خاکدی کند بایاو دهان کج        

 
 

 که در نظرش آمد چشمان سرخ و يزی چنیاول.  فروغش را باز کرد ی اما ببای نوازش گر ، چشمان زی دستيبا گرما        
 .  بودي مامان پریباران

 . ستادی صورتش از حرکت ايدستان نوازش گرش رو        
 کردمی به سرم می چه خاکشدی متیگه طورا... ؟ياریچرا به خودت انقدر فشار م...  رهی برات بمي مامان پریاله -        

 ! جون به سر شدم دخترم...؟
دستش را حرکت داد و دست .  دی چکی که قطره قطره فرو می سرمدنیبا د.  راه نفسش را بند آورد نی سنگیبغض        

 .  خشک به زحمت لب زدییبا گلو.  دی را به سمت لبش برد و بوسيمامان پر
 . شرمنده... شدم ی و انقدر باعث عذابتون نمردمیمی کاش ميمنو ببخش مامان پر -        
 . دی از بغض لرزي مامان پريصدا        
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 ... ی تا تو زنده باشرمیمن بم...  نمی حال ببنیمن نباشم تا تو رو به ا.... قربونت بشم گل دختر -        
 . دی لب ورچدی شديا دلخور وارد کرد و بي دستش فشاريرو        
 !! ای مزخرف بزني حرفانی از انمی نبگهید -        
 شد از ی که نثارش می همه عشقنی از ایاشک داغ.  کرد یمهر و محبتش را با تمام گوشت و پوستش حس م        
 . اما چشمانش را باز نکرد.  و متعاقب آن حضورش را حس کرد دی شنیی پايصدا.  ختی چشمش فرو ريگوشه 
 باالخره به هوش اومد ؟ پرستارو خبر کنم ؟ -        
 .  کرد جوابش را دادی چادرش پاك مي را با گوشه شی که اشکهای در حاليمامان پر        
 . رهی گی دختر آخرش جونه منو منیا... اره خدا رو شکر  -        

 . ارمشیخودم به راه م...  نیشما غصه نخور...  ي مامان پرشهیدرست م -        
 .  نداشتیاما حس.  چشم باز کند و بر سرش هوار بکشد خواستیدلش م        
 . کنمیاالن پرستار رو خبر م. انقدر خودتو لوس نکن ...  چشماتو باز کن يداری بدونمی ملوین -        
 .  خندانش دلش را لرزانديتا لب باز کرد جوابش را بدهد، لبها. با خشم چشمانش را باز کرد         
 محکم تر یشی روز به روز که بزرگ منکهی ايچرا به جا...  ي تر بودي قویلیخ...  ي نبودفی حد ضعنیقبال تا ا -        

  ؟ی کنی پس رفت مي داریبش
 
 

 که ی دهبی اگر خودت را فریحت...  ی فقط شنونده باشي دوست داریگاه. يشویالل م یعشق که باشد گاه"        
 بای زي و بالهايشوی عشق است که با تمام سوختن ها با تمام شراره ها باز هم پروانه منیری شتی حکانیا...  از او يزاریب

 ". ي سپاری را به دست شراره ها منتیو رنگ
 
 

 .  که خاکستر خاطراتش را به دست باد سپرده بودي روزگاري آورادی کرد از ی مهیدر دلش خون گر        
 .  ول کن نبودریام.  هم فشرد ي را روشی هم گذاشت و پلک هايچشمانش را رو        
 . ی مونم تا باالخره خسته بشی جا منیانقدر ا...  ؟ی چشماتو باز کنيخواینم -        
 و به دستش ختی ری بار مصرفکی وانیدرون ل.  آورد رونی را بوهیپاکت آبم.  رفت لخچای به سمت يمامان پر        

 . داد
 .  حالهی هم به خاطر دارو بلوفرین...  ریبفرما آقا ام -        
 .  لبان گوشتالودش نشستي رويپوزخند        
اما االن وقتش ...  دارمیتا هر وقت بخواد خر... بذار ناز کنه ...  حرفهاس نی سرتق تر از انیا..  ينه مامان پر -        

 . عمو منتظره...  ستین
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 بود باز هم نام پدر قلبش را دهی که کشیی های ها و بدبختیبا تمام سخت.  شد دهی بر قلبش کشی حرف خنجنیبا ا        
 .  لرزاندیم

 ! گفت ؟ی کرد و چه می چشم دوست و آشنا نگاه ميبعد از پنج سال تو.  رفتن نداشت يرو        
 .  اعالم کردیباز شدن چشمش را با سوال        
 حالش چطوره ؟ -        
 .  نقش بستری لبان امي پررنگ رويلبخند        
 ! ي خفته چشماتو باز کرديبایچه عجب ز -        
 .  حوصله حرفش را تکرار کردیب        
 چطوره ؟حالش  -        
 ! ی افتاد حالش را بپرسادتیچه عجب بعد از سه روز !.. ؟ی گیعمو رو م..آهان  -        
 چشمانش را به دنی طاقت دریام.  صورتش شد ي رهی شده بود خباتری که با حلقه زدن اشک ، شفاف و زیچشمان        

 .  صورت نداشتنیا
 :  گفتیآب دهانش را قورت داد و به آرام.  شد رهی خشی انداخت و به نوك کفش هانییسرش را پا        
 که اومدن تو ، حال نهی به ادشونیهمه ام...  نداره یحال خوش...  لباشه يفقط اسم تو رو...  مارستانهی بيتو -        

 . پدرت رو بهتر کنه
 ی ازم باقي ارونهی پا افتادم و جز وچرا حاال که از! ... چرا حاال ؟...  شدی روز که بودن من باعث مرگش مهی -        

  افتادهادشینمونده ،
اصال ... خوان ؟ی می چگهی درمی می داره ، من که دارم به درد خودم مای دننی اي گوشه هی هم ی دختر بدبختهی        

 !چرا تو ؟
چرا ... ؟ومدیچرا مادرم ن...  سراغم ؟ي اومدي اون همه آدم چرا تو که قاتل تمام احساسات دخترونه م بودنیب        

 ............نگار
 . ستادی و کنار تختش ادی چنگ کششی تمام به موهایبا کالفگ        
 حال نیهمون که دلت رو شکست وبه ا...  روز انداخت نیهمون که تورو به ا...  ومدمی من مدی بانکهی ايبرا -        

 ... انداختت
 .  خودتیاومدم که برگردونمت سر خونه و زندگ... اومدم ازت بخشش بخوام         
 . یلیخ...  بود ری دیلیخ.  دی از ته دلش کشیآه        
 که به ی و در حاليستادی ای سر قبرم مگهی تا چند وقته ددی شايکردیاگه صبر م...  ؟يومدی زود نیلیبه نظرت خ -        
 آرزوت
 ! يزدی حرفا رو منی ايدیرس        
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 چی گذشته هطنتی و شی آن شادابگرازید. دلش به حال دخترك سوخت .  صورتش چرخاند ي روقینگاهش را دق        
 ...  نبوديخبر

 .  بودلوفریدلش تنگ همان ن        
 لی دليخوایاگه م...  تهران می زود بریلی خدیاما با...  کن ی بزن و خودت را خالشیتا هر وقت دلت خواست ن -        

 یمرگ پدرت نباش
 چقدر پدرت رو دونمی ندونه من میهر ک...  ي بسوزدنشی حسرت دي تودی باي وگرنه تا عمر دارییای با من بدیبا        

 ..... يدوست دار
 . دی حرفش پرانیم        
  ؟شی ازم گرفتنی هميبرا -        
 :  و گفتدی کشیقینفس عم.  زدیوج م نگاهش مي در سوسویشرمندگ        
 ي از دست بدزتوی عزخواستمیم...  ي اول تو بودفی رو از دست داده بودم و متهم ردزمیعز...  شده بودم وونهید -        

 ... کشمی می چیبفهم
 کارم نی با ادمینفهم...  که داشتم احمق بودم یباتمام سن...  شد ی چه حالدی اون حرف رو شنی وقتمانی ایبفهم        

 خودم هم
 ..... دمی رو از دست مگهی دزی عزهی دارم دمینفهم...  کشم یعذاب م        
 هی توجي حق دارم اما تو حق ندارزنمیاگه من حرف م...  ی بزنی حرفچی خوام هینم. دهنتو ببند ....  ریبسه ام -        

 يگند...  یکن
 . شهی درست نمی و ماله کشهی نوع توجچی با هي زدمیه به زندگک        
 . دینال.  که تا آن موقع ساکت بود يمامان پر        
 در ي شادي و روزايانشاال بر...  ات برداشته بشه نهی سي درد از رونیبذار ا..  پدرت دنیبرو د...  لوفرمین -        

 ... انتظارت باشه
 . توکلت به خدا باشه        
 .  دادي نگاهش را به مامان پرلوفرین        
  که من اعتماد کنم ؟ي نامرد اعتماد دارنیشما به ا -        
 :  تکان داد و گفتنیی سرش را به سمت پايمامان پر        
پس دست دست نکن که ...  ینی پدرت رو ببي دنبالت تا برراومدهیمادرت بهم خبر داده که آقا ام...  زمیآره عز -        

  نکردهيخدا
 .  هر کس رو به خدا واگذار کن اما تو مثل اونا نباشيبد... ی نشمونیپش        
 .  کرددای صورتش راه پي رویاشک گرم        
  ؟یی آوار رسوانی اری کمر راست کنم زيچه جور... داغونم و خسته ...  ي مامان پرشهیمگه م -        
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 .  جوان و مهربان وارد اتاق شدي خواست جوابش را بدهد در اتاق باز شد و پرستارریتا ام        
 ياگه خدا..  چقدر خطرناکه ی عصبي جور فشارانی ایدونی ؟ ميدیباالخره دل از خواب کش... به به گل دختر  -        

 .........يدیرسی مرینکرده د
 . دی حرفش پرانی حوصله می بلوفرین        
 . شدمی نکبت خالص می زندگنیاز ا -        
 :  کرد و گفتیپرستار نچ        
 .  وقت فراموش نکنچیخدا رو ه...  ي از دست بددتوی امنکهی اي برای جوونیلیهنوز خ -        
 شیچقدر شبها تا صبح صدا...  یلیخ...  دلخور بود یلیخدا را فراموش نکرده بود اما خ...  به فکر فرو رفت لوفرین        

 .  بوددهی نشنیزده بود و جواب
 :  گفتيپرستار فشارش را گرفت و با لبخند        
 .  رو امضا کنهصیصبر کن تا دکتر برگه ترخ...  خونه ي بری تونیم.. خدا روشکر حالت بهتر  -        
 دیبا.  اش ثابت ماند دهی صورت رنگ پري روریر از غم امنگاه پ.  کرد پرستار رفت ي که مامان پريبعد از تشکر        

 . زدیحرفش را م
 :  را صاف کرد و گفتشیصدا        
 . کنمی می ازت عذرخواهلی فامي همه ي جلوياگه بخوا...  دادم حیمن خودم به همه توض -        
 . دلش پراز درد بود...  لبش نشست ي رويپوزخند        
 که عفونت کرده و یی کارت زخمهانی با ایکنیفکر م...  ؟شهی تو، دردام تموم می عذر خواههی با يفکر کرد -        

 چرك و خون ازش
 ... شهی ، درمون مزنهی مرونیب        
 . ی اگه خودت هم دلت رو صاف کنشهیخوب م -        
 . دی هم فشرده غر بهيبا دندانها. زدی موج ملوفریخشم در نگاه ن        
 .  ندارهيداری خرچی زمونه هنی ايدل صاف تو...  يمن دلم صاف بود که اون بال رو سرم آورد -        
 :  گفتیبه آرام.  انداخت نیی سرش را پاریام        
 ... کنهی تو رو شعله ورتر مشی که من بزنم آتیهر حرف... تا حالت روبراه شه رونی برمیمن م -        
 مرد نی اگر همسفر اکردیدلش را چه م.  او را تا دم در بدرقه کرد لوفرینگاه ن.  افتاده از اتاق خارج شد ییبا شانه ها        

 .  دی فهمی کاش مي فهمد ایدل نم...  شده ی به چیدل که عقل ندارد بفهمد چ...  شدیم
 

 :  کرد و با بغض گفتيرو به مامان پر        
  ؟نیری اتوبوس بگطی برام بلشهیم -        
 . دی را در هم کششی ابروهايمامان پر        
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 . ي تنها برستیدلم قرص ن...  باشه شتی پی جاده حالت بد شد کسي برو تا توریبا ام... دختر لج نکن  -        
 . سرش را به چپ و راست تکان داد        
منم دلم به حضور شما ...  نییای شما هم با من بنیاگه ناراحت...  محتاج نباشم  نامردنی اما به ارمیحاضرم بم.. نه  -        
 . شهیگرم م
 .  کرد و سرش را تکان دادی نچيمامان پر        
  ؟يخوای می چه ساعتيبرا...  کنمی رزو می خونه تلفنمیدی رسیوقت -        
 .  ساعتنی ترکی نزديبرا -        
 .........آخه حالت هنوز-        
 .  بود از کنترلش خارج بودشی که در صدایبغضش را فرو داد و لرزش        
 .  بسوزمگهی بار دهی در حسرتش خوامینم...  شه ری دترسمیم -        
 .  دخترميهر جور دوست دار -        
 .زدی در نگاهش موج مینگران. اتاق شد  که در دست داشت واردي با ورقه اریدر باز شد و ام        
 نکنه باز حالت بد بشه ؟... حالت خوبه ؟ی مطمئنلوفرین -        
 .  جوابش را دادی لبری آمد زی منیی تخت پاي که از روی بدون آنکه نگاهش کند در حاللوفرین        
 . تو نگران نباش... خوبم  -        
 .  رفتن را داردي قصد آماده شدن برادی فهمشی به تقالیبا نگاه        
 . مونمی منتظر مرونی برمیمن م -        
 را شیروسر.  کوتاهش آنها را مرتب کرد ي موهاي رودنی را عوض کرد و با دست کششی لباسهالوفریبا رفتنش ن        

 . سرش محکم کرديرو
 با پدرش را دارد یی توان روبروای بود آنیتمام فکرش به ا.  رفت رونی بمارستانی از بي مامان پري پا به پایبه آرام        

 !!!؟
 
 
 
 

.  داده بودرونینگاهش را از پنجره به ب.  گسترده شد نی شب بر زماهی و چادر سدی رسانی به پادیروزبا غروب خورش        
 . دیدردل نال.  کردی درخشان را نگاه ميستاره ها

 ستاره برام هی دی نبای بزرگنی آسمون به ايتو...  اقبال من نشد ي ستاره شیکیهمه ستاره ،  نی انی چرا بایخدا -        
  ؟یذاشتیم

 . دی کشرونی او را از عالم خود بي مامان پريصدا        
  ؟ی تماس گرفترتونیدخترم با مد -        
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خدا کنه ... من بره سرکالس يقبول کرد جا..  چند روز برم تهران دیگفتم حال پدرم خرابه با...  ياره مامان پر -        
 . میزود حال پدرم خوب بشه و برگرد

 .  سهی تر از بقرای تو براش گيدعا... براش دعا کن  -        
 . دی ونالدی کشیقینفس عم        
 .  حال و روزم نبودنی بود ، ارای من گياگه دعا...  بابا يا -        

 .  نا سپاس رو دوست ندارهيخدا آدما...  نکن دختر يناشکر -        
 واقعا اون اتفاق حقم بوده کنمی حس میگاه... من که شک دارم .. اصال خدا منو دوست داره ؟يمامان پر...  یه -        

 ! دونمی نمشوی چياما برا...  دادمی تاوان مدیبا. 
 .  تهرانمیریب م گفتم که امشری به آقا امیراست -        
 .  شدرهی خي به صورت مامان پريبا کنجکاو        
  گفت ؟یخب چ -        
 . قراره امشب با ما همراه باشه...  امی گفت ؛ منم با شما میچیه -        
 . آه از نهادش برخاست        
  ؟ادی با اتوبوس بخوادیچرا م...  داره نیاون که ماش -        
... مطمئنم قصد آزارت رو نداره ..  نکن تی خودتو اذادیتو رو خدا ز...  جاده رها کنه ي تو رو تنها توتونهیگفت نم -        

 . دی نگاهش و رفتارش دي توشهی رو میمونیپش
  سالها ببندم ؟نی اي چشم روی سادگنی به همدی باي مامان پریعنی -        
من ...  ي داری چه حالشینیبی می وقتدونمیم.  نکن تیگفتم خودتو اذ... م ؛ چشم ببند ؟  گفتی من کزمینه عز -        

 . ی اون بشالی خی و بی تو راحت باشخوامیم
 . کنمی میسع... چشم  -        

 
 

 سرش مرتب کرد و به ي چادرش را رويمامان پر.  دی به گوش رساطی زنگ حي شب بود که صدا9 کیساعت نزد        
 .  اشاره کردلوفرین

  ؟ي فراموش نکرديزی چنیبب... نشده ری تا دمیپاشو بر -        
 .  برداشتنی زمي را چک کرد و ساك را از رولشی دور خونه زد و وسای چرخلوفرین        
 . میبهتره بر... فکر نکنم  -        
 .  هم عقب نشستلوفری جلو نشست و ني مامان پرر،یبا تعارف ام.  زدند رونی باطیهر دو از در ح        
  ؟شهی می چنتونی ، پس ماشنیایشما که قراره با ما ب -        
 که ی از بار رنجی مخاطبش گرفته بود کمنکهیاز ا.  بود انی در چهره اش نمارتیح.  را باال داد شی ابروریام        

 .  کم شددیکشیم
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 .  باهاش برگردم تهرانتونمی ممی با هم برگشتیوقت...  ذارمشی منالی ترمنگی پارکيتو -        
  ؟ي راهو برگردنی دوباره اي که نخواییای خودت نمنیخب چرا االن با ماش -        
 :  تمام گفتیدگیبا رنج.  نگاهش کرد نهی آي از توریام        
 ؟ي رو هم ندارمی اتوبوس باشهی ي تونکهیتحمل ا -        
 " نه ".ك و صادق لب زد ریلیخ        
 نفرت خفته در نگاهش دنی است اما دلش با دنی حقش همدانستیم.  لبانش نقش بست ي محزون رويلبخند        

 .  شرمنده شدشی از پشتری خودش بشیپ.  عشق تحمل کرده است نی را بابت اي او چه درددیفهمیتازه م...  گرفت یم
 ي را از رولیساك و وسا.  دندی زود به مقصد رسیلی شهرستان کوچک خکی شب ،آن هم در یبخاطر خلوت        

 :  گوشش گفتری زيمامان پر.  به سمت اتوبوس رفت ي کنارش برداشت و به همراه مامان پریصندل
  حالت خوبه ؟یمطمئن -        
 . نینگران نباش....  من خوبم نیشما کنارم باش -        
 لحظه او کیاما خاطرات گذشته .  هم گذاشت ي چشمان خسته اش را رولوفریحرکت کرد و ن بعد اتوبوس یقیدقا        

 ان خاطرات يانقدر که همه .  دیدی ان را به صورت کابوس مي گوشه گوشه شهی که همیخاطرات.  گذاشت یرا راحت نم
 . در ذهنش حک شده بود

 
 

 "  سال قبل5بهار "        
 يدی خنده از بزرگتر ها طلب عیبچه ها با شوخ.  پدربزرگ و مادر بزرگ جمع شدند ي همه در خانه دیروز اول ع        

 .  گذاشتندی کم نميزی چشانی دخترانه ي هانتیطی هم از شرای و الملوفرین.  کردندیم
 رای و المکتای با شتریپس ب.  آنها بدهد ي به هر دوی و محمد درس خوبمانی در برابر ای تفاوتی کرد با بی سعلوفرین        
 .  خوردی و از کنارشان تکان نمزدیحرف م
 ي روبرمانی مانده بودند ،اییرای استراحت به اتاق ها رفته و کوچکترها در سالن پذيبعد از ناهار که بزرگترها برا        

 :  خاص خودش گفتی و با مهربانستادی الوفرین
 . می قدم بزناطی حي تومی برای ب چند لحظهلوین -        
  گوشش گفتریز.  کرد ینی سنگشی رورای لحظه نگاه پر از خشم المکیدر .  از استرس دستانش به لرز افتاد لوفرین        

: 
 گهی چه عاجزانه هم تقاضاشو مچارهی بنی ؟ ببي آب نمک خوابوندي خودت توي پسرعمو جانت رو برانینکنه ا -        

  ؟وفتهی مدام دنبالت راه منی که اي داریمن موندم تو چ... 
 :  زد و با حرص گفتشی به پهلویخونکیبا آرنج س        
 .  به خداي اوونهید...  ي خفه شو تا آبرومو نبردیال -        
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 يبرا.  خوب درك کرد یلی را خرایاما نگاه پر از حسادت الم.  بود تا حرف آن دو تمام شود ستادهی معطل امانیا        
 :  گفتنیهم

 . نیای ما بشی پنی استراحت کردنکهی خانوم بعد از ارایالم -        
 .  کرد و غرغر کردی نگاه کرد و دهن کجمانی با خشم به ارایالم...  ستی که االن حضورت الزم ننی ایعنی نیا        
 . هی برات کافیتو با همون دخترعموت باش...  تو بگذرونم شی پستی وقتم نفیح -        
 فیفی خیلرزش.  دل در دلش نمانده بود لوفرین.  رفتند اطی شده اما به سمت حری او دلگدانستنی هر دو منکهیبا ا        

 شی عشق پنهان بهانتی در حال خکردیحس م.  کرد ی حالش را بد ممانیفکر دوست داشتن ا.  لرزاند یتمام وجودش را م
 تا غرورش را دی بگوشی برامتی دلش را با مالي نماند حرفهانتظرش هم ممانی انکهی اي گرفت برامیتصم.  باشدیم

 .   دار نکندحهیجر
 
 

 پسر حساس و دل نی چگونه ادی دانست بایدلش آشوب بود و نم.  شد رهی خمانی درهم اي به چهره شیبا تشو        
 نازك را بدون

 دستش را مانیا.  ستادندی زدند و کنار باغچه ارونیبا هم از ساختمان ب.  قانع کند که دلش به خطا رفته دنیرنج        
 :  شود گفترهی به صورتش خنکهیبدون ا.  درخت کنارش گذاشت ي شاخه يرو

 چرا همش دلهره دونمینم... داره دلم طاقت صبر ن... تورو خدا نظرت رو زودتر بگو ...  استرس دارم یلی خلوین -        
 ! دارم

 . با زحمت لب زد.  کمرش راه افتاده بود ي مهره هاي رويعرق سرد.  دستانش را در هم قفل کرد و فشرد لوفرین        
 . هنوز برامون زوده...  میمن و تو همسن...  یکنی عجله مي دارمانیا -        
نگاهش .  شدی نمافتی يگری دزیاما در عمق چشمانش جز ترس و اندوه چ.  شد رهی به صورتش خی با ناراحتمانیا        

 . پاكِ پاك بود
 ...  بگميچه جور....  که تو نهی منظورم ایعنی...  نه ؟ای ي من فکر کردری غی فقط بگو به کسلوین -        
 .  دار نکندحهی بدهد تا احساساتش را جریمانده بود چه جواب...  دل حرف زدن نداشت نه خودش مانینه ا        
 . ي دوره سرتر و آقاترنی اي از پسرایلی تو حاضرن جون بدن ؟ تو خي دخترا برای بعضیدونی ممانیا -        
 . دی چنگ کششی کالفه به موهامانیا        
 نی افی تکلخوامیفقط م...  نطوریهم هم گهی دي پسراي و بدیبه خوب...  کار ندارم گهی دي به دخترالوی ننیبب -        

 اسم کنمی دلم هزار بار خدا خدا مي خونه توي توشهیهر وقت حرف تو م...  شمی موونهیدارم د... دل عاشقمو بدونم 
 ...  تو نباشهیخواستگار و خاطر خواه

  ؟مانیا -        
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درکم ...  رمی ابرا راه ميانگار رو..  دارم ی چه حالنمتیبی می وقتیدونینم...  خوامتی باور کن من دو ساله ملوین -        
 دادی مدام بهم نخ مرای تو الميجا...  نبود التی خنی اشاره از سمت تو بودم که تو هم عهیفقط منتظر ...دلمو باختم ... کن 
 . حالمو بفهم... 

 او را با افکارش مشغول نگه دارد خواستینم... نه توان سکوت ... نه توان گفتن داشت .  خواستی مهیدلش گر        
 دواری جهت امیظلم بود او را ب.

 .  او را در برزخ نگه داردخواستینم.  داشتینگه م        
 .  فکر کنمزای چنی تونم به ازدواج و اینم.. من ...  من مانیا -        
 مظلومانه در حال ی و اشکزدی می چشمانش به سرخيدیسف. به چشمانش زل زد .  ستادی اشی کالفه روبرومانیا        

 . خروج از قفس خود بود
 ...  برات بکنميخوای مي ؟ بگو تا هر کاری بهم فکر کنیتونی کم دارم که نمیچ..چرا ؟ -        
 .  ازدواج ندارمي برای اما من اصال آمادگي کم نداريزیتو چ...  اشتباه نکن مانیا -        
 . کنمیمن هم تا اون موقع خودمو جمع و جور م.  ی داشتشوی تا هر وقت آمادگکنمی صبر مبرات -        
 او را لنگ در هوا توانستیاما نم. دلش را بشکند خواستیدلش نم.  سوخت ی و پاکی همه مهرباننی ايدلش برا        

 . نگه دارد
...  ی خوب و مهربونميتو پسرعمو... بفهم ...  تونمی نمبخدا...  من حروم نکن ي خودتو برایزندگ...  مانینه ا -        

  صدمهخوامینم
 .  به ترکستان استيروی ره که منیا. راهتو عوض کن ...  ي شکست بخورخوامینم...  و دلت بشکنه ینیبب        
 .  کرددای نمود پشی محسوس در صدای را سد کرده بود با لرزششی که راه گلویبغض.  دیاشکش چک        
 ازم پنهون ي رو داريزی که از نگاهت بفهمم چرسهیانقدر عقلم م... راستش رو بگو ...  ؟ي رو دوست داریکس -        

  ؟هیاون ک... یکنیم
سرش را تکان .  دی کوبی منهی سي وار به قفسه وانهیقلبش به تالطم افتاد و د. کرد سی را خلوفریاشک ، چشمان ن        

 : داد و گفت
 . شمی متیدارم اذ...  نپرس یچی هکنمیخواهش م...  مانینه ا -        

به نگار اشاره .  آماده شد عی گفت و سريزیدر گوش مادرش چ.  باشد وارد ساختمان شد ی منتظر جوابنکهیبدون ا        
  کرد و هر دو خواهريا

 .  پدربزرگشان را ترك کردنديخانه         
شبها .  را به کامش زهر کرده بود دی عامی ای و دلهره تمام خوشینگران.  داشت یبی عجيال و هوادو روز تمام ح        

 که در ی کسي براسوختیدلش م.  دی کشی به قلبش خنج ممانی چشمان پر اشک ايادآوری.  زدی به سرش می خوابداریب
  کم نداشت و تنهايزی چیینجابت و آقا
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 ی او مي و خاطره ادی که با یقلب...  بود مانی ، برادر بزرگ اری امي گروشیمشکل قلب او بود که از چند سال پ        
  قلبنی خبر از اری و خود امدیتپ

 . ملتهب نداشت        
 دو برادر بخاطر نیا.  بود دهی از او نديگریزدی چی شده بود که جز خوبی بود که باعث شکستن دل کسزاریاز خود ب        

 . خوردندی اسمشان قسم مي رویحت.  مورد احترام بودند ارینوع رفتارشان در خانواده بس
 چیه.  دندی پرسی را مشی و علت ناراحتکردندی مچشی بود که خواهر و مادرش مدام سوال پي به طورشیشانیپر        

 . دادی و همه را به سردرد ربط مزدی نمیحرف
 باز هم به او مانی شد انشانی که بی کرد با آن صحبتیفکر م.  دادی ، او را آزار ممانی از اشی خبری از همه بشتریب        
 . دادی مامی پای زدیزنگ م
 .  بودي منتظر خبر بدییگو.  اش کرده بود وانهیدلهره و دلشوره د.  دیکشی ، دلش را به آشوب مي خبریاما ب        

 
 .  شدداری از خواب بدی رسی به گوش مشی عموي که از خانه يادی و فرغیصبح با ج.  بود دیروز چهارم ع        
 شی وحشتناك زن عموي هاغی آن جخواستینم.  دادی بد میدلش گواه.  ستادیاز ترس و استرس قلبش از حرکت ا        
 ...  کندریرا تعب

 .  و خدا را صدا کرددیدر دل نال...  کرده باشد ي با آن همه معتقد بودنش کار احمقانه امانی ممکن بود ارینه غ        
 ...  بگذرون امروز روری به خایخدا -        
نگار با .  ، در حال از کار افتادن، بود ادی زجانیقلبش از ه.  دی کشرونی او را از اتاقش باهوی همهمه و هيصدا        

 .  آمدرونی آشفته و چشمان پر از پف از اتاق بيموها
 چه خبره ؟...  ی شده آبجیچ -        
 :  به خواهرش نگاه کرد و لب زدرتیبا بهت و ح        
 . هی خبرنای عموايانگار خونه ...  دونمینم -        
 . رونی بدنی بابا و مامان دونی هميبرا -        
 . اوهوم -        
 در الی و واوونی شي صدادی را پوششی مانتونکهیهم. طاقت ماندن نداشت . تمام وجودش را پر کرد یبی عجيسرما        

 . سرش غوغا کرد
 ي به شالش زد و آن را از رویچنگ. را سست کرده بود شی وار پاهاوانهیحالت تهوع د.  شدی رو مرویدلش ز        
  برداشت و ازیجالباس
 .  زدرونیرتمان بآپا        
در دلش خدا خدا ...  گرفتی ، مستادنی اي و با دست نرده ها را براشدی رفت زانوانش خم می منیی که پايهر پله ا        

 .  زدی کمک صدا مي کرد و ائمه را برایم
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تنش به لرز تمام .  گونه روان شد ي داغش روي که راه نفسش را بسته بود شکسته شد و اشکهاینیبغض سنگ        
 يری زمهريافتاده بود و سرما

 . وجودش را فرا گرفته بود        
 و صورت رنگ شی صورت خراش خورده زن عمودنیبا د.  انداخت شی عموي خود را چگونه درون خانه دینفهم        

 دی ، فهمشی عموي دهیپر
 .  بر سرشان شده استیچه خاک        
 دی سرش کوبي را روای زد دنی را صدا ممانی که اکتای ي ضجه هايصدا.  ببرد شیشترپی را بشیجرأت نداشت پا        

 محال بود...  ممکن بود ریغ... 
 !  کرده باشدي چون او کار احمقانه ایپسر مؤمن و نماز خوان        
 ي را مالفه شی که روينکار آمد و بعد ازاو برارونی از اتاق بی پوشدی بود که مرد سفامدهی نرونیهنوز از شوك ب        

 .  پوشانده بود خارج شديدیسف
 :  گفتینی و با لحن غمگستادی اشی عمويمرد روبرو        
 . خدا صبرتون بده...  ندازهی زود قلب رو از کار میلی سن خنیسکته در ا...  گمی متیتسل -        

 
 

 .  از وجودش را از دست داده بوديانگار تکه ا.  وقت از ذهنش پاك نشد چی که آنروز بر پا شد هییغوغا        
 .  بودشی اتفاق زندگنینبودش تلخ تر. مانند برادر دوستش داشت         
پدرش همراه .  از حال رفته بود شیزن عمو.  جمع شدند شی عموي در خانه قهی خانواده در عرض ده دقيهمه         

 . آمبوالنس رفته بود
 .  ،کنار مادرش ولو شده بودنی زمي روکیستری هي هاغی مات و مبهوت بعد از آن جکتای        
 .  مانده بودرهی به جمع خدی لرزی اراده می که بی و دستاندهی با رنگ پرشیعمو        
ود و ناباور به در پدربزرگ کمرش خم شده ب.  خانه را پر کرده بود شانی هیمادر بزرگ و مادر خودش هق هق گر        
 .  شده بودرهیاتاق خ
 "  شد؟یچ " دی پرسی میهرازگاه        
 بود دهیشن.  گونه اش راه باز کرده بود ي روباریاشک مانند جو.  داد هی تکواری سرخورد و سرش را به دواری ديرو        

 کندی درد آدم را کم مهیگر
 .  بزرگ بودي دردادآوری اشکها ، نیاما ا        
 خوب و مهربونش يدر دلش با پسرعمو.  صورتش گرفت و هق زد يدستانش را جلو. آرام بودن امکان نداشت         
 . زدیحرف م
 :  و در دل گفتدی لبش کوبي اراده رویب.  دانستیخود را در مرگش مقصر م.  شده بود زاریاز خودش ب        
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.  کردمی باهاش برخورد مي اگهیکاش جور د.. شکستم یکاش دلش را نم. م  زدی نمی و حرفمردمیکاش م -        
 ...چرا حرفش را باور نکردم ؟..  نگرفتم؟ يچرا جد...  رهیمیخودش گفته بود بدون من م

 .... ؟ارهی که ، قلب مهربونش طاقت نيچرا دلش رو به درد اوردم تا حد        
 دی لرزی مشیپاها.  خودشان رفت يبه خانه .  زد رونی بشی عموي وار از خانه هوانی شد که دادی آنقدر زشیچراها        

. 
 . دی سرش کشيشالش را با حرص از رو.  را از دست داده اند مانیانگار باور نداشت که ا        
 .  و ناله زددی کشغیبا تمام وجود ج.  دی را به چنگ کششی تخت نشست و موهاي لبه يرو. به اتاقش رفت         
 کارها از حجم نی بود که با اادی آنقدر زبتیاما حجم مص.  کند لهی خود را تخی توانست به راحتی مییدر تنها        

سخت بود تحمل .  ردی بمخواستیدلش م.  کردی در قلبش احساس ميدیسوزش شد.  شد ی کم نميزی چشینیسنگ
 .... ی عذابنیچن

 از اشک در سیر خانه مانده بود که در آپارتمان باز شد و مادرش با چشمانش سرخ و خ چقدر تنها ددانستینم        
 .  در قرار گرفتيآستانه 
 دیما با...  مارستانیزن عموت حالش بد شد بردنش ب...  عموت ي خونه می بپوش بریپاشو لباس مشک -        

 . میمراسمشون رو بگردون
 . دی که از درد ، توان باز کردنش را نداشت ، نالیبا چشمان        
 ي تو خونه ايچه جور..  ؟می بدی به مامانش تسلمی خوای ميچه جور... ستی نمانی اگهیمامان د...  ؟يچطور -        

  ؟ستی نمانی که اامیب
 .  داشتشییدلجو در ی سعیبا لحن آرام.  را با دست مرتب کرد شانشی پريموها. مادرش کنارش نشست         
...  گذاشت زبانی که مراسمش را بدون مشهی اما نمی مثل برادر دوسش داشتدونمیقربون دل مهربونت بشم ،م -        

 .. زمیپاشو عز
 ... نی عموت در چه حالي خانواده نی ببمی همه ناراحتنی ما ایوقت        
 آورد رونی کرده بود را بدای که پی لباس مشکقهیبعد از چند دق .از کنارش بلند شد و درون کمد به کاووش پرداخت         

 .  دستش گذاشتيو رو
 . می تنهاشون بذاردینبا.  حال مادربزرگت هم خراب بشه ترسمیم. می بردیزود بپوش با -        
 نگار کوش ؟ -        
 .  تو هم زود آماده شورمیمن م. نکنه یلی مونده تا خودشو زخم و زکتای شیپ -        
 ، داغ دلش مانی اي آن هم برای لباس مشکدنیتصور پوش.  را نگاه کرد یلباس مشک.  رفت رونیمادرش از اتاق ب        

 . را تازه کرد
مادرش راه رفته را باز گشت و او را در آغوش .  هق هقش فضا را پر کرد يلباس را به صورتش چسباند و صدا        

 . دیکش
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 لب ی و نتوانی بدانزانتیسخت است خود را مقصر در مرگ عز.  بر دل پر درد او نداشت ي اثرچی دادنش هيدلدار        
 ... یباز کن

 . ی با عذاب وجدان سر کندی باي که تا عمر دارشودیسخت تر از آن ، زنده بودن خودت م        
 
 
 

 يدست مامان پر.  دی و از خواب پردی کشیغی جکی ، در قبر سرد و تارمانی روحِ ای و بدی سفي چهره دنیبا د        
 :  گفتی لب مری دستش بود و آرام و زيرو

 ... خانومم آروم باش...  گلم يدیخواب د...  زمینترس عز -        
 به ي کناریاز صندل.  هم متوجه حالش شد ری اتوبوس ، امي فضایکیلرزش بدنش چنان مشهود بود که در تار        

 . سمتش خم شد
 اگه حالت بده بگم اتوبوس رو نگه داره ؟ -        
  را شکست؟مانی ، دل ارهی چشمان تنیچرا بخاطر ا.  شد رهی خری که پر از اشک شده بود به صورت امیبا چشمان        
 ! ؟دیتش کش را به آمانی ای چشمان سرد چه وجود داشت که بخاطرش ، خرمن زندگنیمگر در ا        
  ؟گمی می چیفهمی ملوفرین -        
 . خوبم... اره ... نه  -        
 :  و گفتدی کشی پوفریام        
 .  گرفتشیروبرو.  دی کشرونی بی کتش شکالتبیاز ج... از جواب دادنت مشخصه  -        
 . ادی بنیی دوباره قندت پاترسمیم... بخور  -        
 .  تشکر کرد و شکالت را گرفتيمامان پر.  گرفتن شکالت نکرد ي برای تالشچیه        
 .  کردکی را باز کرد و شکالت را به دهانش نزدشی کاغذيپوسته         
 .  به تهران نرسدشی هرگز پاخواستیدلش م.  به او کرد ی با بغض نگاهلوفرین        
 .  و خودش تباه شودمانی ایث شد زندگ که باعیلحظات...  آن لحظات يادآوریسخت بود         
 خوش بی شکالت عجنی اگفتی مرموز میحس. آب دهانش را قورت داد .  شکالت که در دهانش نشست ینیریش        

 !.. چه ؟یعنی ی فهمیمتاهل بودن م...  ستیگری از آن دگری او دزدی مبیاما عقلش نه. طعم است 
 نی اخواستیدلش نم.  هم گذاشت ي را روشیبای شکالت آب شده را قورت داد و دوباره چشمان زیهمراه با آه        
 .  داشته باشدیانیجاده پا
 . ستی نری امکان پذشهی همخواهدی که آنچه دلمان مفیح        
 .  دلش نشستي از غم و غصه رويآوار.  دندی ساعت نگذشته بود که به مقصد رسمین        
 شی ممکن قرار داشت براتی موقعنی در بدتردنی رفت که بعد از پنج سال حسرت کشی می کسدنی به ددی بانکهیا        

 . دردناك بود
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 ی به خود می و زمانمی شکنی دل می که به راحتمی خوش کرده اای دننی ایدل به چ....  وفا ی بيای دننیآه از ا        
 چی هي که جامییآ

 !  ماندی نمی باقمانی برايزی چي حسرت ابدکی و جز ستی نیجبران        
 برخورد ری راحت با امیلی خي بود که مامان پربیعج.  شدند ادهی از اتوبوس پلوفری و ني ، مامان پرریبا کمک ام        

 ! کردیم
 !  با او کنار آمده بود؟ی که با هم گذارنده بودند به راحتیچرا با تمام مشکالت        
 .  به راه افتادي را قبول کند ساکش را به دست گرفت و پشت سر او و مامان پرری کمک امنکهیبدون ا        

 از هم سبقت دهی سوار کردن مسافران تازه از راه رسي بود که برانالی ترمی تاکسيدر اطراف اتوبوس پراز راننده ها        
 .  گرفتندیم

 از رونی چه به بي با خود نداشت برانیاو که ماش.  ماند رهی خرفتی مری که امی به راهي با کنجکاولوفرینگاه ن        
 ! رفت ؟ی منالیترم

 .  شدکی کرد به او نزدی که فاصله گرفته بود را طی چند قدمریام.  شدند ستادنشی متوجه اي و مامان پرریام        
  ؟ حالت خوبه ؟يسادیچرا وا -        
 .  کردی خراب مشتری او باشد حالش را ب به فکرنکهیاز ا        
  ؟نیری گی نمیچرا تاکس... خوبم  -        
 :  کرد و گفتی به اطراف نگاهریام        
 . نهی ببنی از ارتری نفر اومده دنبالمون که طاقت نداشته تو رودهی...  ستی ناچیاحت -        
 .  کردزی چشمانش را ريبا کنجکاو        
  ؟یک -        
 . ي تو هم اونقدر که اون دوستت داره تو هم دوستش داردونمیم...  شینی تا خودت ببایب... حاال  -        
 بود را در دست ی که خالیدست.  داشتی کنارش گام بر ميمامان پر. با استرس فراوان به دنبالش حرکت کرد         

 . کردیگرفته و بود و نوازش م
 چشمانش را تنگ ندی باال رفت تا شخص مورد نظر او را ببریتا دست ام.  چشم به اطراف چرخاند نالی از ترمرونیب        

 . ندیکرد تا بهتر بب
سالها بود حاضر بود نصف عمرش را بدهد اما اورا در .  دی آمد پر کشی که به سمتشان می شخصيدلش به سو        

 . کنار خود داشته باشد
 . شدی شخص مقابل با سرعت به سمتش برداشته مياگامه        
 .  بودنی زمي روشی پاهاای پرواز کرد دینفهم.  دی انداخت و به طرفش دونی زميساکش را رو. طاقت از کف داد         
 کرد و تک خواهر دردانه اش باز يآغوشش را برا.  قلبش آورده بود که خارج از توانش بود ي روي فشاریدرد دلتنگ        
 . دیچی خواهرش در گوشش پغی جيصدا.  دیاو را با تمام وجود به آغوش کش        
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 ... دلم برات تنگ شده بود...  ي اومدریچرا انقدر د...  جونم ی دورت بگردم آبجیاله -        
 .. زمی دلت ، عزي برارمی بمیاله... ؟ي چطوریخوشگل آبج -        
 .  به کل فراموش شده بودر،ی و اميحضور مامان پر. شروع به قربان صدقه رفتن شدند         
 از او جدا شد هر دو با هم نفس یوقت.  توانست ، نفس بکشد یآنقدر خواهرش را در اغوش فشرد که خودش هم نم        

 . دندی کشیقیعم
 ی و بچگی از آن خامگرید. چهره اش خانومانه شده بود . ود  بدنشیچقدر دلتنگ د.  شدند رهیدر چشمان هم خ        

 .  آماده بودرونیب
 .  بودنی و دلنشی عالیلی آن وقت صبح خي برامشی مالشیآرا.  پهن و کوتاهش او را جذابتر کرده بود يابروها        
 . ستهی پا باي روتونهی نميکه مامان پر میبر...  بعد ي برانی ابراز عالقه تون رو بذاري هیخب خانوما لطفا بق -        
نگار به سمتش رفت و او را محکم در آغوش .  نگاه کردند ختی ری که از ذوق ، اشک ميهر دو به مامان پر        

 . ختی زبان ری و کلدیکش
 .....  او هم دلتنگ خانواده اش بود.  دیی بوی و مدی بوسی هم با ذوق و شوق او را ميمامان پر        

 
 فصل سوم        

 
 

 چشمان ينگاهش رو.  کمرش نشست يدستان نگار رو.  ستادی منبع آرامشش بود اي که روزيپشت در خانه ا        
 را نشدی دي آرزوکردی فکر می بود که گاهطنتشی پر از شيدلش آنقدر تنگ نگاه ها.  خواهرش ، ثابت ماند يبایبراق و ز
 . بردیبه گور م
 . شهی حال می بی از خستگي مامان پریاگه به خواهرت نگاه کن... نگار زنگ خونه رو بزن  -        
 .  نگاه کردرینگار با اخم به ام        
 !  زنگ بزنیتونیخب شما که م -        
 . ادی شد همراهم بی خواهر جونت پدرمو در اورد تا راضنی ؟ ایکنی من اخم مي کم بود تو هم برالوی بابا نيا -        
 :  با اخم گفتلوفرین        
 . می تو بودنی ماشياگه من با تو اومده بودم االن تو...  يتو با ما اومد -        
 :  کرد و گفتی کالفه نچریام        
 . زنگ رو بزن...  کردما يریعجب گ.بسه ...  بابا يا -        
 :  و گفتدی خنديمامان پر.  طاقتش را طاق کرده بود تی و عصبانیخستگ        
 . نی زن باشریبه فکر منه پ.بابا از پا افتادم ...  کنار تا خودم زنگ رو بزنم دیدخترا بر -        
 نی ايغنج رفت برا دلش يمامان پر.  سمت صورتش ، همزمان بوسه زدند کیدو خواهر لبخند زنان هر کدام ، به         
 .  کنندهری غافلگيبوسه 
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 .  بودندستادهی منتظر افونیانگار کنار آ.  باز شد یکی در با تیبا فشردن زنگ به آن        
دو خواهر پشت سرش پله ها را .  آرام آرام از پله ها باال رفت يمامان پر.  باز کردند ي مامان پريدختران راه را برا        

 :  لب گفتریز.  شد رهی ساختمان خي و در را پشت سرشان بست و به نمادی کشی هم نفس راحتریام . کردندی میط
 .  انجام شدتی که با موفقتی مامورنی اولنیا.  شد ادهی پطونیخدا رو شکر از خر ش -        
 .  خودشان راهش را کج کردي درد زد و به سمت خانه ي از رويلبخند        
 راه مادرش انی و در مدی دونیی آخر را پاي پله هاادهی پي بودند که مادرش با پادهی دوم نرسيهنوز به پاگرد طبقه         

 شانیسرو صدا. دی کشرونی کرد و خودش را از اغوش دخترش بی اخميمامان پر.  و خوش آمد گفت دیرا در آغوش کش
 . دی غرخترش گوش دری زیبا ناراحت. بود دهیچیدر راه پله پ

 ... ی که دخترمفیح...  همه ضربه نخوره نی دختر انی ، تا ايکردی مادرانه خرج دخترت میکاش کم -        
 لوفری ندنیبا د.  شد رهی انداخت و به پشت سر مادرش خریشرمنده سر به ز.  شد ری سرازياشک از چشمان ناز        

.  سخت بود یلی خشی رنگ و رو باشد برای و بدهی همه تکنی ای دخترش در اوج جواننکهیباور ا.  ستادیقلبش از حرکت ا
 .  دخترش بوديدلش تنگ بو.  دی بود در آغوش کشستادهی که اي اپله  مادرش را کنار زد و او را ، در هماناری اختیب

 کی يچه شبها ارزو.  دیکشی و عطر مادرش را نفس مختیری همان طور که در آغوش مادرش بود اشک ملوفرین        
 که آنها را يریاز تقد...  ایدلش پر بود از روزگار و دن.  بردی به سر مایانگار در رؤ.  ها را داشت دنی آغوش کشنی ايلحظه 

 .  پوچ از هم جدا کرده بوديبه بهانه ا
 ی که از ته وجودشان سرچشمه مدادی میی هاهی لرزان هر دو نشان از گريشانه ها.  نگار به خود آمدند يبا صدا        
 .  و نگار را هم در آوردي آن منظره اشک مامان پردنید. گرفت 
 .  خسته شدهيمامان پر...  تو میاجازه بده بر...  ی پله ها نگهش داشتنیمامان ب -        
 دی لرزی که از ذوق میی صدابا. ستادیکنار در ا.  دی با ذوق و شوق عقب عقب رفت تا به در آپارتمانش رسيناز        

 : گفت
 . قربون قدم هردوتون...  نی خوش اومدیلیخ -        
 .  را زنده کردلوفری ، داغِ دل نی زني بودند که صداستادهیهنوز دم در ا        
خوش گذشت ...  ي رو براشون آوردادی مدال المپکنهی ندونه فکر میهر ک...  ی هم برگشتيبا چه افتخار... به به  -        

 پرنسس؟
 .  شددهی در هم کششی اخم هايناز        
  خوش آمدت ؟نهی از پنج سال برگشته الوبعدین...  تو ؟یگی می چبایز -        
 :  گفتي نازك کرد و رو به مامان پریپشت چشم.  بزرگ تر بود ی که از خواهر خود دو سالبایز        
  ما نوه ت نبودن ؟يبچه ها...  ؟ي دختر انقدر ارزش داشت که پنج سال از ما ببرنیواقعا ا -        
 به دخترش او را به یی اعتناچیبدون ه.  گذاشت لوفریدستش را پشت کمر ن.  را در هم کرد شی اخمهايمامان پر        

 .  و نگار هم فهماند وارد آپارتمان شونديبا نگاهش به ناز. داخل آپارتمان فرستاد 
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 . دی بود ،غردهی که دخترش تا به حال از مادرش ندیبا خشم.  شد بای و مانع داخل شدن زستادی در ايجلو        
 باشه نی از اریغ...  می کندنای تا با هم دای بيزی بررونی هاتو بنهی و بغض و کی مثل آدم رفتار کنیهر وقت تونست -        

 ومه ؟مفه...  ندارم بای به اسم زيمن دختر
 . دی به اشک نشسته نالي با چشمهابایز        
  شد و ما بده ؟زیحاال اون عز. دختر من بخاطر اون بدبخت شد  -        
 :  در کنترلش داشت گفتی که سعی آرامي هم فشرد و با صداي را روشی با خشم دندان هايمامان پر        
اما شک دارم ...  کرده باشه دای باشه و راه درست رو پدهی الاقل اون فهمدوارمیام...  دی کارش رو ديدختر تو جزا -        

 .  کنهدای تو اون دختر راه درست رو پی به نفهميبا وجود مادر
 نگاه کرد و يبه ناز. چشمان متعجب هر سه نفر به او دوخته شده بود .  دیوارد آپارتمان شد و در را محکم بهم کوب        
 : مام گفت تیبا ناراحت
 روت دخترت رو سکه ي االن خواهرت جلويکردی مياگه مادر...  ؟یفهمیم...  توئه ي اتفاقات از نابخردنیتمام ا -        

 ... شدی شما دوتا عوض مي جاکاشیا...  کردی دختر نابکارش مي برایی چه دلسوزيدید...  کردی پول نمهی ي
 بود، سوال يهمانطور که پشتش به ناز.  دی کشرونیباشد چادرش را از سرش ب منتظر عکس العمل آنها نکهیبدون ا        

 : کرد
  ؟مارستانی بمی بردیساعت چند با -        
 . می اونجا باشدیدو با -        
 :  و گفتدی کرد و با ذوق او را دوباره بوسلوفری رو به نيناز        
...  لباشه يهمش اسم تو ، رو. بابات مثل مرغ سرکنده شده بود ...  ي جواب ندادي ما رو با بديممنون که بد -        

 .  دارهازی ندی به امگنیدکترا م...  ممکنه حالش زودتر خوب بشه ي اومدنهیبب
 .  اش گذاشتنهی سي خودش را در آغوش مادر انداخت و سرش را رولوفرین        
...  نی کردادمی یتی موقعنی چني همه سال تونیچرا بعداز ا...  نیندازیه دلم مترس ب...  نی طور نگنیمامان ا -        

 موندم و منتظر معجزه بودم داری چقدر شبها رو تا صبح بیدونیم...  برگردم نی بگی چقدر منتظر بودم تلفنیدونیم) هق زد (
 نبود من ياگه مامان پر..  کمت داشتم یلیمامان خ...  رو گذروندم ي بدي روزهایلیخ...   سراغم ؟نیای بابا بایتا شما 

 . همون ماه اول مرده بودم
 .  صورتش گذاشت و هق زديدستانش رو رو.  شد ياشک مادرش هم جار        
 . دینگار دستش را دور شانه اش گذاشت و او را از پشت در آغوش کش        
 ی باقيزی خوشگلت چياز اون چشما...  نکن هیانقدر گر... گهیاون روزا تموم شد د...  جونم یقربونت برم آبج -        
 ! نمونده
 .  کردیی که مادرش به شانه اش وارد کرد او را به سمت اتاق خودش راهنمايبا فشار        
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چشمات انقدر پف کرده که ...  ی بخوابی دو ، سه ساعتی بتونییبرو لباست رو عوض کن تا بعد از خوردن ناشتا -        
 .  کردهریی ت تغافهیق

 .  بود ، شدشی و جوانی نوجواني که پر از خاطرات روزهای که هنوز هم ماالمال درد بود، وارد اتاقی با دللوفرین        
 کارگر درون ي گذشته مانند مورچه هاادی اتاقش افتاد ، ينگاهش که به پنجره .  بود دهی چسبنی زمي روشیپاها        

 .  نداشتی روحي همه زجر و شکنجه نی اي برای رمقگرید. مغزش به صف شدند 
 نی آخر در اي که روزهاي ضجه هايصدا.  از آن خانه و اتاق فرار کند خواستیبا تمام خوشحال بودنش دلش م        
...  شودی احساسات آدم منیوتیگ که خاطرات گذشته ، یی از آن روزهايوا. دیچی پی گوشش مي هنوز تودیکشیاتاق م

 نیکاش مرده بود اما به ا...  دهی برای حس و از دنیک آدم بی جز گذارد،ی نمی باقيزیمرگِ احساسات ، از آدم عاشق چ
 . گذاشتیاتاق پا نم

 گور نجایا.  نشست نی زميزانو زد و رو.  کرده بود را با کف دست پاك کرد سی که صورتش را خییاشک ها        
 نطوریاگه ا...  بلند شود شی زانوي تا بتواند دوباره رودیجنگی حس دردناك منی با ادی و احساسش بود بای جوانيآرزوها

 !  یلیخ...  بود ی عالیلی خشدیم
 
 

 .  سوزاندی دلش را مبینگاه مادرش عج.  کردند یدر کنار هم گذر زمان را حس نم        
 ی به آن شهر مکردهی متشی اذی دلتنگیلی خی اما وقتد،یای بدنشی پدرش جرات نداشته به ددیگفته بود بخاطر تهد        

 آمده
 .  دادی خودش را به او نشان نمنی هميبرا.  حد را اجازه داده بود نیپدرش تا ا.  دهیدیو از راه دور او را م        
 . داشتی بود که بدون اجازه شوهرش قدم از قدم بر نمي قوینی ددی و با عقای مادرش از آن زنان سنتدانستیم        
 در حال درست شدن بود ، بخاطر زی حاال که همه چتوانستیاما نم.  شد ی گاه فراموشش نمچی آن سالها هنکهیبا ا        

  ،اهی سيآن روزها
 .  شدی باز هم ته دلش با آنها صاف نمری تفاسنیبا تمام ا.  را خراب کند زیهمه چ        
 فاصله نیدر ا.  زده شد فونی بود که زنگ آکیساعت . زمان الزم بود يری دلگنی رفتن انی از بي بود و براریدلگ        
 بداند خواستیدلش م.  ندیاما پسرانش هنوز از سرکار برنگشته بودند تا آنها را بب.  امده بود دنشی هم به دگرشیخاله د

  نه ؟ایمحمد ازدواج کرده 
 دنیخاله اش با شن. درست نشود شی برایثی حرف و حددهی تا از راه نرسدی نپرسی سوالچیبا تمام کنجکاو بودنش ه        

 فونیزنگ آ
 : رو به خواهرش کردو گفت. از جا برخاست         
 .  ماي خونه نیای شام بي برانیبرگشت...  برم باال گهیمن د -        
 . شهی می چنمیممنون باشه تا بب -        
 :  گفتي گرفته اي را برداشته بود با صدافونینگار که آ        
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 . میشیچشم االن آماده م -        
 :  کرد و گفتهیرو به بق.  را گذاشت فونی آیگوش        
 . مارستانی ما رو برسونه بمی تا آماده بشمونهیگفت منتظر م...  بود ریام -        
 :  در هم فرو رفته گفتییمها با اخلوفرین        
 . نیفقط آدرس بد..  امیمن خودم م.  می آژانس مردن که با اون بريمگه راننده ها -        
 :  خاص گفتیبا نرمش.  او گذاشت ي بازويمادرش دستش را رو        
 .  بار خودم کنارتمنیا...  بهتره می برری با امي امروز خسته ازمیعز -        
 . دی بود نالدای هوشی که در صدايبا درد.  نگاه آزرده اش را به چشمان مادرش سپرد لوفرین        
 .  کردلیخودشو بهم تحم...  جا باهاش اومدم مجبور بودم نیاگه تا ا...  رهیگی قلبم درد منمیبیاونو م -        
 : د و گفت رو به دخترش کري بزند ، مامان پریمادرش تا خواست حرف        
 . میای با هم ملوفری من و ننی برریشما با ام -        
 .  رفتفونی کرد و به سمت آیمادرش نچ        
 ...  آقاریام -        
 . بله -        
 . میریبا آژانس م...  میدی نمیبه شما زحمت -        
 . مارستانی برمیزن عمو منم دارم م-        
 . مییای ما بعدا مدی برباشه شما -        
 .  گفت و رفتی ندارند ، چشمتی با او رضای همراهي برادی دی وقتریام        
 . نگار به آژانس زنگ بزن -        
 .  رفتن شدندي کرد و آنها هم آماده یخاله اش خداحافظ        

 
        
 .  بود که حالش را آشفته کندادیابهت پدرش آنقدر ز.  به لرز افتاد شی شدند پاهامارستانی وارد بیوقت        
 دخترش دلش ي دهی رنگ پردنیبا د.  شد رهیمادرش به چهره اش خ.  در وجودش رخنه کرده بود یبی عجیآشوب        

 . به درد آمد
  که در حق او شده بود را جبران کند ؟ی توانست ظلمیچگونه م        
  ؟دهیرم چرا رنگت پردخت -        
 . دی کشیقینفس عم. بغض زبانش را قفل کرده بود .  شد رهیهاج وواج به چشمان پر اشک مادرش خ        
 .  راحتالتیخ...  ستی مثل اون روزا نگهی باور کن بابا دیآبج -        
آب دهانش را به . ق خانه بود  پدرش حاکم مطلیزمان. نگاهش را از صورت مادرش گرفت و به خواهرش سپرد         

 . زحمت قورت داد
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 . میبر -        
 ی ضربان قلبش باالتر مشدندی که رد میاز کنار هر اتاق.  و مادرش وارد بخش شدند ي مامان پريشانه به شانه         

 . رفت
 .  داشتندیگذشتهها دست از سرش بر نم.  که داشت نه خوب بود نه بد یحس        
 . دیچی پدرش چون ناقوس مرگبار در گوشش پادی فريصدا        

 دیدختر من با!!! دختر من ...  بگم آخه یدردمو به ک...  ي به تو دادم که تو هرز بار اومديمگه من چه لقمه ا -        
 ي پسر عمويبرا

 ... نوی اای منو بکش ای ایخدا... ارزوشو دارن ایلی که خيدختر... خودش دام پهن کنه         
 ی بود ، فراموش نمدهی که مانند خنجر بر روح و روانش خنج کشیی حرفهانیچرا ا. اشک در چشمانش حلقه بست         
 شد ؟

 رونی بنهی خواست از سی میی ، گودی کوبیقلبش چنان م.  ستادندی اژهی ويمادرو خواهرش کنار اتاق مراقبت ها        
 . بزند

 : ت او گذاشت و گفتمادرش دستش را پش        
 . استرس براش سمه...  شهی حالش بدتر منهی حال ببنیاگه تو رو به ا...  ستیحال پدرت خوب ن... آروم باش  -        
 .  کرددیی هم گذاشت و با سر حرف مادرش را تاي را روشیپلکها.  شده بود نیزبانش سنگ        
 شدیهمزمان که وارد اتاق م.  شدندی نفر وارد اتاق مکی نفر کی دیبا.ذشت از کنار مامور کنار در گ.در باز شد         

 . دی را شنری اميصدا
 .  جبران کنمدمیقول م... عموجون نوکر خودتو و خانواده ت هستم  -        
 . دی پدرش نداشت ، نالي با صدای شباهتچی که هیفی ضعيصدا        
 ... اما...  دنتیسخته بخش...  منم مورد غضب خدا باشم ي کرديکار...  يدل دخترمو بد شکوند -        
 .  رساندانیبه زحمت کالمش را به پا. به نفس نفس افتاده بود         
 . باعث آزار دخترم نشو...  گهید... فقط ... اشتباه تورو تکرار کنم ...  خوام یاما نم -        
 .........قول -        
مات و مبهوت به هم .  شد دهی پدرش به سمت آنها کشروینگاه ام.  حرفش را ناتمام گذاشت لوفری سالم نيداص        

 .  شدندرهیخ
 دست کی شیتمام موها.  شکسته شده بود یلیپدرش خ.  سابق نبودند ي کدام آدمهاچی نه پدرش ، هلوفرینه ن        

 .  شده بوددیسف
 . ننی را بهتر ببگری کنار رفت تا همدریام. د  داشتنیچشم از هم بر نم        
 .  شدریاشک چشمانش بدون پلک زدن سراز.  اراده به سمت تخت گام برداشت ی ناتوانش بيپاها        
 .  به بدنش وصل شده بودمی لوله و سیکل. بالش بلند کرد يپدرش با زحمت سرش را از رو.  دیکنارتخت که رس        
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 پدرش ي گونه ي تخت خم کرد و رويخودش را رو.  پدرش نداشت ي آن همه فشار را بر رودنی تحمل دلوفرین        
 ری چون کوه بود زشینی که سنگیبا بغض.  شانه اش نشست و او را به خود فشرد يدست پدرش رو.  نرم نشاند يبوسه ا

 . گوشش زمزمه کرد
 ... نمی و تو رو نبرمی بمدمیترس...  ي که اومديخوب کرد...  بابا  دلزیعز...  يخوش اومد...  میگل باغ زندگ -        
 . کردیمادرش ازپشت در اتاق آنها را تماشا م. هر دو به هق هق افتادند         
 . دی راه نفسش بود نالیشگی که مهمان همیبا بغض.  از پدرش فاصله گرفت ی کملوفرین        
  بابا ؟ي روز افتادنیچرا به ا... براتون تنگ شده بود  دلم یلیخ... بابا جونم  -        
 . هی به چیتا بفهمم چ... خوردیبه سرم م... چوب خدا دیبا... حقم بود ... که به تو کردم ... هیتاوان ظلم -        
 .  رفتادشی بود از دهی که کشییتمام آن زجرها.  دیدوباره پدر را در آغوش کش. روان شد لی چون سلوفریاشک ن        
 .  بودلوفرشی آورد که قسم راستش جان نی مادی را به يفقط و فقط پدر        
 نبودتون برام سخت یلیخ...  ادی تا عقلم سرجاش بدادمی تاوان مدیمنم با...  نی نداشتریشما هم تقص...  بابا نینگ -        

 . بود
 يپشت و پناهم شما بود...  دمی نفهمیچی هیفقط زنده بودم اما از زندگ...  کردم ی جسد زندگهیبدون شما مثل         

 ... بابا
 ... اعتبار اسمم به نام شما بود..  يهمه کسم بود        
 که يبا هر جمله ا. را نداشت شانی حرفهادنیتوان شن.  با اندوه فراوان از اتاق خارج شد ریام. دیاشک پدرش چک        

  اوگفتی ملوفرین
 . شدی مزاری از خودش بشتریب        
 .  را پاك کردشیپدرش ، دستش رابه زحمت باال برد و اشکها        
 ......دیبا...  دیبا... یستی تنها نگهید... دلمو با حرفات خون نکن ...  نکن هیگر -        
 .  رفترونی از اتاق بعیسر.  هول شده بود. ترس در چشمان دخترش النه کرد . نفسش به شماره افتاد         
 :  گفتيبا زار. با مادرش پشت در تصادف کرد         
 . بده... حالش ..  نیدکتر و خبر کن -        
 نکهی دوباره به داخل اتاق برگشت بدون الوفرین.  دی دوي پرستارشنی و همراه نگار به سمت استدی کشیغیمادرش ج        

 .  هم پشت سرش داخل اتاق شديمامان پر.  ، داشته باشدکردی تاب ، نگاهش میکه ب يری به امی توجهنیکوچکتر
 شده ي به کبودلی صورتش متمای راه نفسش بسته شده بود که سرخییگو.  زدی می به سرخرمردیرنگ صورت پ        

 . بود
 رونی بي را با مامان پرانی غمزده و گرلوفری ،نادی با فرماری حال بدنیبا د.  با شتاب وارد اتاق شدند ی پزشکمیت        
 . کردند



 

@donyayroman 51 

بعد از . ندیای برونی گذشت و قرار نبود پزشک و پرستاران از اتاق بی زمان نمییگو.  پشت در اتاق رژه رفتند یقیدقا        
 را پاك شیشانی پي که با دستمال عرق رویدر حال. دکتر رو به آنها کرد .  از اتاق خارج شد ی پزشکمی تقهی دقستیب
 :  ، گفتکردیم

 ادی به قلبش فشار ننی مراقب باشنی کنیسع...  براش مهلکه جاناتی نوع هنیا...  داره اجی احتيشتریبه مراقبت ب -        
 . ادهی خطر سکته سوم زينجوریا...  بسته باز بشن ي بشه و رگهاویتا آنژ. 

 :  گفتهیمادرش با گر        
 . آرزوش بود...  نهی دخترش رو ببخواستیخودش م -        
 .  به آرامش دارهاجیاو احت...  زده نشه که منقلبش کنه یی حرفانی کنیاما سع... درسته خانوم  -        
 .  رفترونی بمشی و با تدیدکتر راهش را کش.  و مادرش با تکان دادن سرشان حرفش را قبول کردند لوفرین        
 مانع از ژنیماسک اکس.  به پدرش وصل شده بود ژنی و همراهانش وارد اتاق شدند دستگاه اکسلوفریه ن دوباریوقت        

 ي کنار تخت رولوفرین.  دلش را به دخترش منتقل کند ي خواست تمام حرفهایاما با نگاهش م.  شدیحرف زدنش م
 . ت دستش زد پشيبوسه ا.  بود نسرد و لرزا.  نشست و دست پدرش را در دست گرفت یصندل

 .  شما اومدمدیمن به ام...  تنهام نذار گهید...  کنمیخواهش م... بابا زود خوب شو  -        
 گونه اش راه ي چشمش روي اشک از گوشه ي هم گذاشت و قطره اي حرفش رودیی تاي را براشیپدرش پلکها        

 .  کرددایپ
 
 

 به یباالجبار همگ.  را نداد ماری بشی ماندن پي اجازه مارستانی کردند بيبعد از تمام شدن وقت مالقات هر کار        
 که ی آنها را به سمتمارستانی از برونیب.  کردی می مانده بود و در سکوت با آنها همراهشانی پا به پاریام. خانه برگشتند 

 . د کرتی را پارك کرده بود هدانشیماش
 باز هم دیترسیحالش خراب بود و م.  نمانده بود که بخواهد مخالفت کند لوفری ني برای رمقادی زشی و تشوهیاز گر        

 مرد کار داشت نیهنوز با ا.  وفتدی بار سوم اتفاق بي براری امدگانی بود که حاضر نبود در برابر ديزی تنها چنیا. غش کند 
 دوام توانستی همه سال دوام آورده بود باز هم منیهمانطور که ا!!  ستیلوفر چه دختری تا نشانش دهد نشدی مي قودیبا. 
 . اوردیب

.  به راه افتاد ی حرفچی بدون هریام.  و مادر و خواهرش هم پشت سوار شدند لوفری نشست و نری کنار اميمامان پر        
 .  سکوت را شکستری امیقیبعد از دقا.  حاکم بود نی در ماشینیسکوت سنگ

 ژهی وي اتاق مراقبت هاي عمو بمونم اما گفتن توشی شب برم پيپرستار حرف زدم برازن عمو من با سر -        
 . همراه بمونهذارنینم

 . دی غرظی با غلوفرین        
 .  پدرشونو داشته باشني هواتوننیعموت خودش دختر داره اگه الزم باشه ، م... الزم نکرده  -        
 . دی کششیپشت مشک پري موهاانی می کالفه دستریام        
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 .  زن عمو اصرار کرد قبول نکردندی هر چدنیند...  دنیخانوما رو راه نم.. اونجا بخش مردونه س  -        
 .  کرددای پی تالقری امنی داد که با چشمان غمگنهی با حرص نگاهش را به آلوفرین        
 :  گفتیی با خوشرويمامان پر.  را نگاه کرد رونی از پنجره بنهی و دست به سدی کشیآه        
 موندن ي که نه به تو ، نه به زن عموت اجازه يدیاما د.ممنون که حواست به عموته ...  بده مادر رتیخدا خ -        
 .ندادن

 .  نکردميمن که کار.ممنون  -        
 
 

 يروز.  کرد و او را به پنج سال قبل برد دای پیبش تالق با نگاه چون شنهی آيدر راه بازگشت به خانه نگاهش از تو        
 برق دنی با دلوفری و نزدی که چشمان او از نفرت برق ميروز.  بازگشت مانیکه او بعد از چند سال بخاطر مرگ ا

  رادارشی که چند سال حسرت دینگاه.  جان داده بود شی بار برااران حرف نگاهش را بخواند ، هزنکهیچشمانش بدون ا
 . شودی جانش مي نگاه بالنی همدانستیداشت و نم

 
 خراب و یبا حال.  مادرش ثابت مانده بود ي دهی صورت خنج کشي به خون نشسته ، نگاهش روی با چشمانریام        
 .  اما قبل از پدرش ، چشمش به او افتاددی افتاده به سمت پدرش چرخییشانه ها
 ی او ثابت ماند و با هر بار تالقينگاهش چند بار رو.  صورت و چشمان سرخش به گردش در آمد ي روزشینگاه ت        

 . کردی مروروینگاهشان دلش را ز
 که به لوفرین. به سمت پدرش رفت و کنارش نشست . انداخت نیی را پاشی و برّازیبعد از چند نگاه کوتاه نگاه ت        

 .  نکرد به نوع نگاهشیسوگ نشسته بود توجه
اما نگاهش درد .  بود ستادهی و قرص و محکم اکردیبا تمام وجود کار م.  آمد و در مراسم برادرش شرکت کرد ریام        

 ي دور هم جمع شده بودند وبه خانواده لیتمام فام.  کردی مدادیو غمش را ب
 ! دی فهمیناکام داده باشد درد آنها را م که جوان یکس... کو صبر ؟...اما کو آرامش؟.  دادندی می تسلیحاتم        
.  که به وجود آمده بود ساکت تر و اخمو تر شده بود یطیاما با شرا.  ساکت و صبور بود یلی قبل از رفتنش خرتایام        

 . دیدی کس را نمچی هی که گاهشدیچنان در خود غرق م
 ...  پررنگ بودلوفریدر نگاهش فقط و فقط نقش ن        
 خانواده ی زندگيآن اتفاق رو.  نبود ی تمام شدنشانی اما غم و غصه در دل و خانه هاافتی انیمراسم چهلم هم پا        

 . بستی کدامشان نقش نمچی لب هي لبخند روگرید.  او هم اثر گذاشته بود ي
 . شدی نمی و رنگدی سفزی چچی که با هیاهی سيروزها....غم بود و اشک و آه         
 راه نفسش را ییتازه در ساختمان را بسته بود که صدا.  زد رونی پف کرده از آپارتمان بی با چشمانلوفریآن روز ن        
 . بست

 . لویسالم ن -        
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 .  زدخی دستانش دنشیبا د        
 ! نی شدداری موقع بنیچه عجب ا... سالم  -        
  ؟يریکجا م -        
 . اهدانشگ -        
 :  قرار داده بود ، گفتنی ذره بری که او را زیی پدرش اشاره کرد و با چشمهانی به ماشریام        
 .  رسونمتی مایب -        
 . رمیخودم م... یمرس -        
 :  گفتي رفت و با لحن سردنیخودش به سمت ماش        
 .  شهر بزنمي توي دورهی خوامی مایب. حوصله ندارم ... ناز نکن  -        
سوار که شد حس کرد .  حرکت کرد نی که ذاتا به آن مبتال بود ، به سمت ماشی با خجالتدی اصرارش را دیوقت        

 .  استرونی بي گرمتر و داغتر از هوایلی خنی داخل ماشيهوا
 .  وارد شدی اصلابانی شد و به خدهی کشرونی از پارك بنیماش        
 ؟یخونی مي چه رشته ایه سالمتب -        
  رفته ؟ادتونی -        
 .  به چشمان پراز تعجب او انداختزی تینگاه        
 .  تو شروع کنی بگی چیدونیاگه تو م...  می زده باشی حرفهی خوامیاما م... نه  -        
 .  آب دهانش را به زحمت قورت دادلوفرین        
  ؟نی برگردگهی دنیخواینم -        
 .  تنهاشون بذارمتونمینم...  ستیمامانو بابا حالشون خوب ن... نه  -        
  ؟شهی می چنی مدت خوندنی که ایپس درس -        
 .  خانواده مي تار موهی يفدا...  ستیاز خانواده م مهمتر ن -        
 نیمانده بود با ا.  دی فهمی هشدارش را نميعنا و او مدادی هشدار مییگو. زدی و خشک حرف ميجد. الل شد         

 !خشم چرا باب حرف زدن را باز کرده بود ؟
 شد که قلبش را سالها به تپش یی حرف زدن با اوالی خیب.  زل زد رونیسرش را به سمت پنجره چرخاند و به ب        

 .. آتش عذاب وجدان. از آتش انداخته بود یانداخته بود و او را در خرمن
  زدم که ناراحتت کرد ؟یحرف...  ؟يچرا ساکت شد -        

 .  شدرهی درهمش خيبرگشت و به اخمها        
 .  ندارمي اگهیحرف د... نه  -        
 !  افتادهی ساال چه اتفاقنی اي توی تو برام بگخوامیم...  وقته نبودم یلیمن خ -        
 .  قصه گفتن نداشتي انقدر غصه داشت که حوصله لوفرین        
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 . ستی حرفا ننی اي برایراستش امروز روز خوب -        
 چرا ؟ -        
 :  داد و آرام گفتي کناري نگاهش را به پنجره لوفرین        
 .  حرف زدن ندارميانقدر غصه دارم که حوصله  -        
 چرا ؟ -        
 .  شدرهی خریبا بهت به صورت ام        
 شما حالتون خوبه ؟ -        
 . نه -        
 ...نی شدي جورهیامروز ...  دمیپس درست فهم -        
  ؟يچه جور -        
 . نیستی نشهیاما مثل هم...  دونمینم -        
 رین ز داشتم که با جون و دل دوستش داشتم اما االن اويقبال برادر...  ستیچون روزگارم مثل گذشته ن -        

 . رمی که از اون بزرگترم راست راست دارم راه می و مندهیخروارها خاك خواب
 ........  اتفاق افتادنی که استی شما نری تقصنیا -        
 . دی حرفش پرانیم        
  ؟هی کریپس تقص -        
 اما ردی دانست در آن زمان حاضر بود بمیآخ که خدا م...  انداخت انی در جرشیکالمش مواد مذاب را درون رگ وپ        

 . به طور کامل الل شد.  نشنود ری حرفها را از زبان امنیا
 .  نبودی تمام شدنی راه لعنتنیچرا ا.  کرده بود و راه نفسش را گرفته بود ری گشی گلوانی میبغض مانند قلوه سنگ        
 او یشگی همي با او آرزوی همراهدانستیراه شد ، اما خودش هم مهزار بار به خود لعنت فرستاد که چرا با او هم        

 .... حالنیبود اما نه در ا
  ؟نیدیچرا جواب نم -        
 :  و گفتدی کشیقینفس عم        
 . دونمیچون جوابشو نم -        
 مگه نه ؟...  میدی روز فهمهی دیشا -        
 چشمان پر ستاره نی افیح.  کرد ی موانهی او را دزدی که در چشمانش موج میغم.  به صورتش نگاه کرد دیبا ترد        

 .  شدي او هم طاقت از کف داد و اشکش جاردی که چکریاشک ام.  بود انی در سوگ برادر گرنگونهینبود که ا
 .  همه مون صبر بدهخدا به.  نی داری چه حالدونمیم...  می ما دوستش داشتيهمه .  بود ی خوبیلی پسر خمانیا -        
 در صبح ری بداند ، املوفری ننکهیبدون ا.  او را به دانشگاه رساند ی حرفچی و بدون هدی کشی در جوابش ،آهریام        

 .  بوددهی ، کلنگ انتقامش را بر قلب ساده و عاشق او کوبیبهشتیارد
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 تر از بیعج.  کند ی بود که او را تا دانشگاه همراهبی عجری رفتار از امنیا.  درونش را به لرز انداخت ی ترسلوفرین        
 !  رد و بدل شده بودنشانی که بییآن حرفها

 .   غرق شدشی درسي ، در روزمره هاانی خروشان دانشجولی وارد دانشگاه شد اشکش را پاك کرد و در سنکهیهم        
 

 روزبه روز داغتر و لوفریوز پررنگ بود اما احساسات ن هنمانیغم از دست دادن ا.  گذشتی هم می در پيروزها        
 .  شدیسوزان تر م

 .  نه عرف که پرده از راز دلش بردارددادیاما نه شرم اجازه م. تاب و سرگشته کرده بود ی اورا بری امي همواره دنید        
 نگاه پراحساس او شده بود اما خود را به ي متوجه ی به خوبریام.  بود ری راه امي نگاه مشتاقش بدرقه شهیهم        

 . ندانستن زده بود
 ماه او را در کی که مجبور شدند ي بعد از آن اتفاق شوم ، حال وروزش خراب و خرابتر شد ، بطورریمادرام        

 خواب بود ای روزها شتریپدرش هم حس و حال کار کردن را از دست داده بود و ب.  کنند ي اعصاب و روان بسترمارستانیب
 . زدی پدرومادرش سر مي خانه ای

 ی کنارش نبود او هم دست کمری چون امی اگر برادر مهربانکردی افسرده و نگران به اوضاع پدرو مادرش فکر مکتای        
 . از مادرش نداشت

 از قبل شتری هم بی برگشتن و درس خواندن ، کار پدرش را به دست گرفت تا خانواده با مشکالت مالي به جاریام        
 . در هم نشکند

 . شدی اداره مشی شراکت داشتند حاال به دست او و عموشی که با عمویبنگاه مسکن بزرگ و با کالس        
 صورت دل برادرش را به تاراج برده نیهم.  گرفت یآتش م افتاد ی ملوفری و جذاب نحیهر بار نگاهش به صورت مل        

 .  وجودش زدخ بودیبود ، آتش به هست
 را خم کرده شی غم شانه هانی اینیسنگ.  بازگو کند ی کسي را براکردی مینی دلش سنگي که روي دردتوانستینم        

 . بود
 او درددل ي نداشت ،چقدر برانشی برادرنازني برایصبح گری که دیهمان شب.  دانستیفقط او راز دل برادرش را م        

 . کرده بود
 شیای گفت که دنيلوفریزار زد و از جواب رد دادن ن.  بود و دلش خون شده بود دهی را پشت تلفن شنشیهق زدنها        

 . شده بود
 اش تاب شهیقلب مهربان و نازك مثل ش.  به جانش انداخته بود يشتری هشت ري که با نخواستنش زلزله اییایدن        

 "نه" نیا
 :  گفته بودمانیا.  را نداشت دنیشن        
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...  شهی و بدونم مال من نمنمشیسخته داداش هرروز بب...  نمی صبح فردا رو نبگهی دخوابمیاز خدامه امشب که م "        
...  شهی جهنم ممیزندگ... برام سخت تره ی بشه از هر عذابي اگهی زن کس دادخوی بشنوم مي اگه روزکنمیاز االن فکر م

 "....... خوامی از خدا منی هميبرا
 يدیاما قلبش فشرده شده بود از ناام.  دور نگه داشته بود یآن شب با هزار ترفند ذهن برادرش را از افکار منف        

 ... برادرش
صبر  "به او گفته بود ...  گذاردی را در دست او ملوفری گردد و دست نیر شده تابستان برمبه او قول داده بود هر طو        

 ." بندهی بهت دل منهی تو رو ببی عشق واقعی وقتلوفرهمین...  غم نداشته باش يتا منو دار...  امیکن تا من ب
 را شی سرش بچرخد و خدا آرزوي باالنی هست که همان شب مرغ آمقی زخم قلب برادرش انقدر عمدانستینم        
 . بشنود

. تا بسوزاند آنکه را ، قلب برادرش را از حرکت انداخت .  بپوشند وقلب او هم سنگ خارا شود اهی سشیهمه در عزا        
 .  قبرستان کرديآنکه برادرش را به حکم عاشق بودن روانه 

او که خبر از .  و واله کرد دای ششتری را روز به روز بلوفری نی پوستری زيبا محبتها. همان کرد که در ذهنش بود         
 ي بود که بدون رفتارهالوفری قلب نی استاد واقعنکهی ،غافل از اکندی چقدر استادانه رفتار مکردی نداشت فکر ملوفریحال ن

 .  او عاشقش بوديمزورانه 
 شتریب.  او نشود یرکیرزی و زی پنهانيرفتارها ي کس در خانواده متوجه چیماهرانه رفتار کردنش باعث شد ه        

 یرتی و غزدندی دلسوز بودن او مالی که خانواده به خيبه طور.  گرداندی رساند و بر می را به دانشگاه ملوفریروزها، خودش ن
 . بودنش
 ری که اميبه طور.  جانکاه وجودش را مچاله کرده بود یغم.  به شدت حالش دگرگون شد مانی بعد از مرگ ارایالم        

 . از راز دلش باخبر شد
 صورت سرخ و چشمان به خون نشسته اش دنیبا د.  کرد ری رفته بود غافلگیی که به تنهامانی او را سرقبر ايروز        

 .  لب زمزمه کردری ،زانمی اي براالشی شد و در خرهی و به آسمان خدی کشیدر دلش آه. از راز دلش باخبر شد 
 .  که جات نبودیگرفتی قرار میی جادیچرا با...  ت بود وونهی دنجوری که ايشدی می عاشق کسکاشیا -        
دست ... و آمد ...  آمد ی به کارش میی عالقه جانی ادیشا.  موضوع فکرش را به شدت به خود مشغول کرد نیاما ا        

 . دندی مسبب مرگ برادرش نقشه کشي نابوديدر دست هم برا
 و پر رای او را به خلسه برده بود که نگاه هاش پر از نفرت المشییدای خبر چنان شور عشق و شی از همه جا بلوفرین        

 . دیدی را نمریاز خشم ام
 که دادی ربط ميقه ابرق نگاهش را به عال.  نداشت یی معناشی برازی چچی هری اماهیکور شده بود و جز چشمان س        

 طانی دست شتوانندی آدمها می گاهدانستینم.  کرد ی می عشق معنيهر رفتارش را از رو.  دوانده بودشهیدر دل خودش ر
 .  کنندي تازکهیرا از پشت ببندند و خود 
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 ماند چه ی مرتی بودنش از اعمال انسانها در حطانی با شطانیش...  گفت ی مزادی آدمها دست مرنی هم به اطانیش        
 . برسد با انسانها

 
 .  دادرونی بنهی از سینفسش را به آرام.  را با دقت پارك کرد نی ماششانی به در خانه دنیبا رس        
 . تظر شمانهمه اونجا من.  دی بابابزرگ بريبه خونه ... من همجوره در خدمت هستم .  نیزن عمو نگران نباش -        
 .  سر مرتب کردي چادرش را رويناز        
 . استراحت کننی مامانم کملوفروی خونه تا نمی بردیاول با... ممنون  -        
 . نی ببردنشی رو به دلوفری سفارش کرد حتما نیلیمامان بزرگ خ...  نی شام اونجا باشيپس برا -        
 . میریحتما م... چشم ... خودش بهم زنگ زده ...  دونمیم -        
 تا ستادیپشت در ا.  شد ادهی پنی از ماشي تشکری حتای ی اشک چشمانش را پاك کرد و بدون خداحافظلوفرین        

 . مادرش در را گشود
 ..........ي خونه امیمامان من نم -        
 . دنتی به دومدی کرده وگرنه مرشی گنیمامان بزرگت پا درد زم...  اونا هم دلتنگ شدن زمیعز -        
  و اون ساکت مونده ؟دهی طور به ما چسبنی اری کجاست ؟ چطور امرایالم -        
 : مادرش در را باز کرد و گفت        
 .  سرفرصت برات بگمدیبا...  داره یی خودش ماجراياونم برا -        
 پدرش را یدلش به درد آمده بود وقت.  و کنار خواهرش وارد آپارتمان شدي افتاده پشت سر مامان پرنیی پايباسر        

 .  بوددهیدر آن حال د
  کجا ؟دهی و صورت تکدهی کجا و آن جسم خمی حاتميابهت حاج مهد        
 .  آنها شدیدگید و چشم زخم باعث از هم پاش آنها به چشم آمده بوي خانواده ی خوشبختکردی فکر میگاه        
 .  به فکرش برسديزی چنیحق داشت چن        
 ي تا توشانی خنده و شادي صداشهیهم.  ندارند ی غمچی های در دنکردی فکر مدی دیهر کس آن چهار خانواده را م        
 .  رفتیکوچه م
 .  را با مرگ خودش به گور بردای دنيهای خوبي همه مانیاما ا        
 . دیساعت هشت شب بود که در اتاق باز شد و نگار به داخل اتاق سرك کش        
  ؟يداری بیآبج -        
 .  نشستنی زمي خواهرش رودنی را گشود و با دشیچشمها        
  کجاست ؟يمامان پر...  دمی خوابیلیخ... آره  -        
 .  بودیت خال تخينگاهش رو        
 .  مامانهشی شد و پداریزودتر از تو ب -        
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 .  نشدياز خاله خبر -        
 .  کردخشی توبی کليتو نبود... البته از مامان هم ناراحته ...  از دستش ناراحته یلی خياما مامان پر... نه  -        
 . شهی نم محومی مزخرف که از زندگي سالهانیا...  دهیچه فا -        
 . دی او را بوسيکنار خواهرش نشست و گونه . نگار وارد اتاق شد         
...  ابی رو درندهی گذشته ، آخالیب...  ی کنم که همشو فراموش کني خودم کاردمیقول م...  تو بشم من يفدا -        

 .  آقا جون هم منتظرتهایگو... پاشو که مامان بزرگ دوبار تماس گرفته 
 .  به درد آمدلوفریدل ن        
 يتو...  ننی منو ببخوادی افتاده دلشون مادشونینوشدارو بعد از مرگ سهراب ؟ حاال که پدرم منو خواسته اونا هم  -        

  سالها کجا بودن ؟نیا
... اما بذار اون روزها تموم بشه ...  ی دلخور باشيحق دار...  ی رو پشت سر گذاشتی سختي روزهایدونی میآبج -        

 .......... بذار دوباره مثل گذشته
 . دی کالمش پرانی شد و مرهی به چشمان نگران خواهرش خيبا دلخور        
 . هیچه برسه به بق...  خود من یحت...  یچیه...  شهی مثل گذشته نمیچیه -        
همراه خواهرش از اتاق خارج شد و به .  دی کوتاهش کشي موهاي رویدست.  بلند شد نی زمي و از رودی کشیآه        

 .  وستی پيمادرش و مامان پر
 

 . مادرش ملتمسانه نگاهش کرد        
 ی اونا هم حال خوشي سالها که تو نبودنی ايتو...  به پدربزرگ و مادر بزرگت سر بزن می برایب...  لوفرمین -        

 .  به اون شکل و اون ماجرا کمر همه رو شکستمانیفتن ار. نداشتن 
 :  نگاهش ثابت نگاه داشت و گفتي را در سوسوشی شکسته رو به مادرش کرد و چشمان بارانیبا دل        
 تهمت و قضاوت قرار گرفتم نی بار اری که زی ، مننیدونیم...اگه شما با قضاوت ناعادالنه تون کمرتون شکست  -        

منو محکوم ...  و منو مجرم نیدونستیچون خودتون رو محق م.. نه ...  چه به سرم اومد؟ یخبر داشت...  داشتم؟ ی حالچه
 ری و امرای و به المنی که دخترتون بودم و رها کردیمن...  نی ادا کردنواده خودتون رو به خانی دِنی کردالی و خنیکرد

 !سالهاست در عجبم ، که چرا ؟!  ناب و خالصه ؟کردمی که فکر مي بود اون عاطفه انیا...  نیتوجه کرد
 نی و به دخترتون شک کردنی ازم سر زده بود که اونا رو باور کردیی آبروی ؟مگه چه بنیچرا منو به خانواده فروخت        

 ؟
 .  دستش را در دستان پر مهر خود گرفتيمامان پر.  کرد سیاشک ، صورت مادرش را خ        

 . زمی دو روزه عزایدن...  یرسی خودت به آرامش نمینبخش... ببخش دخترم  -        
 . دیبا هق هق رو به او کرد و نال        
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 ي داشتم توی کجا بودن وقتنایا..  کرد رمی پای دوروزدننیهم...  به کامم تلخ تر از زهر کردن نای دو روز رو انیهم -        
 و نی بود و فکر کرد من دیپدرم حاج... من تا حاال هفت کفن پوسونده بودم يشما نبود...  ردمیمیاون غربت و درد م

 گرونی دي رو وسط گذاشت و با ادله نشید...  آبروش کردم ی بغمبرشی خدا و پشیفکر کرد پ... آخرتش را به باد دادم 
 ... منو مجازات کرد

.  کند ادی پر درد ضجه بزند و غمش را فري تمام آن روزها و شبهاي به اندازه خواستیدلش م. نفسش بند آمد         
 .شدی خالص مدی بود بادهی گناه به دوش کشی که بی کند از بار گناههی داشت خودش را تخلاجیاحت

 :  شربت را لب دهانش گذاشت و با دلهره گفتوانی لینگار با نگران        
 . وفتهی منییقندت پا...  جون یبخور آبج -        
 هق هق يهنوز هم صدا.  کاست ی درونش کمی شربت از داغیخنک.  حلقش کرد يبه زور شربت خنک را روانه         

 . اشکش را با پشت دست پاك کرد.  زدی مرونی بنهیخفه اش از س
ادش منو آواره کردن دختر و دام...  گفت ؟ی چدی خاله صبح که منو ديدید...  ؟ننی ببخوانی ازم مونده که میچ -        

 ي نداشته شی ؟ اون بدبخته که تنگ دل شوهرش داره به ریکدوم بدبخت...  دونهی دخترش میو اون منو مقصر بدبخت
  نابود شد ؟می من که زندگای خندهیمن م

 و با التماس از او ختیریاشک م.  پر سوز و گدازش دل خواهرش را سوزانده بود يحرفا.  دینگار در اغوشش کش        
 .  آرام باشدخواستیم

 ینی قلبش سنگي روي که عقده شده بود و مانند توموریی حرفهادیبا.  شده بود زی صبرش لبري کاسه لوفریاما ن        
 . ختی ری مرونی رو بکردیم

 خودشون بودند و ي شهیر که از رگ و یمن...  براشون شد حجت ری امي با من چه کردن ؟ حرفاادتهینگار جون  -        
 !چرا ؟...  آبرو و رسوا خوندن یمنو ب... قبول نداشتن 

.  هم گذاشت ي متورم و دردناکش را رويپلکها.  و باعث سرفه اش شد دی را خنج کششی گلوادشی فريصدا        
 :  و رو به مادرش کرد و با ناله گفتدی کشیقینفس عم

 که منو به جرم نکرده ، یکس...  بود اهامی روي بودم که سالها شاهزاده ی عاشق کس در حماقت کاملنکهی ايبرا -        
 . نیمجازات کرد و شما هم بهش کمک کرد

به سمت اتاق گام برداشت .  داد و از جا برخاست هی مبل تکي دسته يدستش را رو.  نمانده بود شی برای رمقگرید        
 :  او را آرام کند گفتنکهی اينگار برا.  به خم شدن داشت يدی شدلی و مدیلرزیزانوانش م.

 ....... رای المروی امیاما آبج -        
 : با ناله گفت.  دی که قلب خواهرش را خنج کشینگاه.  و درمانده نگاهش کرد ستادی راه اانیم        
 دوتا اسم رو از نی اخوامیم...  وفتهیبه جونم ب شینذار دوباره آت...  من نزن شی پی از اونا حرفکنمیخواهش م -        

 .  پاك کنمشهی هميذهنم برا
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 در ی چه ظلمدانستیخودش م.  گونه اش روان بود ي محابا از رویاشک ب.  شد رهی به رفتنش خیمادرش با نگران        
 که خودشان به دل ی سوختننی از اسوختیفقط م.  خود نداشت ي تبرئه ي برایحق دختر نازدانه اش کرده بود و حرف

 . دخترش زده بودند
 :  و گفتدی کشیقی نفس عميمامان پر        
اما اون از شما ...  قبول کنه کردمیمن فکر نم...  مهربون و خانوم بود که بخاطر دل پدرش برگشت یلیبازم خ -        

چند بار بهت گفتم حاال ...  بزرگ کرده بودم ؟نطوریمن شما رو ا...  دختر که خدا به دست شما سپرده نی افیح... عاقلتره 
 یچ...  ؟نیکنی بد برخورد منی و شما دارگناههی دختر بنی بده ، چقدر گفتم اون خودتو به دخترت نشيکه تا اونجا اومد

 نیا...  ریبگ لیحاال تحو...  اونو گفته یحاج...  گفته نوی ایحاج...  نمشی گفته حق ندارم ببی حاجیگفت...  به من ؟یگفت
 . نی صبور و مهربونتون ساختلوفری که شما از نهیدختر

  درد تنها گذاردنی آمد او را با ایدلش نم.  رفت لوفری بعد از تمام شدن حرفش ازجا برخاست و به اتاق نيمامان پر        
. 

دلش .  دی الغرش کشي بازويدستش را نوازش وار رو.  تخت نشست يلبه .  کرد دای تخت مچاله شده پياو را رو        
 . دیدی همه رنجور و الجون منی آمد او را ایبه درد م
 که یکس...  ي بهتریلیتو از اونا خ...  یشیکم کم اروم م...  ي دلت رو زديحرفا...  نکن هی گرگهید...  زکمیعز -        

 کرده رو به خدا يهر کس به توبد...  حال خودشون باشن يبذار تو... داره  یی خدا ارج و قرب باالشی پکنهیگذشت م
 . واگذار کن

 . دینال.  شد ی مدهی شنی که به آرومیبا هق هق        
 
 

 ادی که سرم اومده ، سر اونا بیی بالخوادی همشون رو دوست دارم و دلم نمنهی ایبدبخت...  ي مامان پرادیدلم نم -        
من که ... اما ...  منو پر کنه يدرسته بابام بدون من نگار رو داشت که جا...  ندارم ویاونا منو روندن اما من جز اونا کس... 
 .............یی اگهیپدرو مادر د... 

 یی الالشی خون شده نوازشش کرد و برای با دليمامان پر.  برد شی و زبانش را به اسارت خودی امانش را برهیگر        
 . خواند

 .  عالقه داشتیلی خی را زمزمه کرد که در بچگی آرامشش آهنگيبرا        
 نفس بلندش خبر از خواب یوقت.  کرد هیدست پرمهر و گرمش دوباره خواب را به چشمان ملتهب و پردرد او هد        

 . دی کششی بدن استخواني و پتو را رودی کشیبودنش داد ، آه
 ناله ي و صداکردی زانو گذشته بود و هق هق مي نگارکه سرش را رودنیبا د.  آمد رونی و آرام از اتاق بدیش کیآه        

 . نهاستی از اشتری حقش بکردی دخترش ،هم دلش را به درد آمده بود هم فکر مي
.  خانه ماالمال از غم بود و اشک نیا.  دی کشیآه. مانده بود کدامشان را ساکت کند ...  مادر بود کیاما او هم         

 . دی نالشدی مدهی که به زور شنییبا نشستنش کنار نگار ، دخترش سرش را باال آورد و با صدا.  در کار نبود یانگار آرامش
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 که ی سختي اون سالهاتونمی ميچه جور...  ما بود ریهمش تقص.... بچه م داغون شده ... مامان چه کار کنم ؟ -        
 ..  چشماشهي که توی همه غمنی از اترکهیدلم داره م... گذشته رو جبران کنم بهش 
 تا نیحاال هم بهتره بهش فرصت بد... نیوفتی روز ننی تا به انیکردی در اون زمان عاقاالنه رفتار مکاشیا -        

 . نیو رنج اونو تحمل کن از درد یحاال نوبت شماست تا کم...  کنه ی خودشو خالنیبذار...  ادیباهاتون کنار ب
 . دی حرف ماردش پرانیم        
 ی وقتکردمیچه م...  چشمم خون هی چشمم اشک بود و هی یدونی مامان ؟ خودت ممیدی کشیمگه ما کم سخت -        

 ! ومدی از دست من بر نميکار
 نی سوم اهی کدومتون چیه...  نی تحمل کندیحاال با...  ينکرد...  دنبالش يومدی و ميکردی رو اروم می حاجدیبا -        

 بود تا حاال گهی اگه هر کس دارهی خودش نمياونه که به رو...  و همه جا باهاش بودم شهیمن هم...  دهیبچه زجر نکش
 . هزار بار سکته کرده بود

 . دی شد و نالشترینگار هق هقش ب        
 .......... خدا...  شویث و بانخدا لعنت کنه باع...  من ي چارهیخواهر ب -        
 . دی حرفش پرانی ميمامان پر        
 . به خدا بگو اهلشون کنه...  نیسوزی بازم همتون مادی سرش بیی بالیهر ک...  نکن دخترم نینفر -        
 : نگار با بغض گفت        
 در حق ی چه ظلمدیفهمی وقت نمچی هشرفی بری نکرده بودم و نخونده بودم اون امدای پلوفرویاگه من خاطرات ن -        

 ادی به سرش بیاله...  شدن هم براش کمه وونهیهر چند که د...  شدی موونهی نشونش دادم داشت دیوقت... خواهرم کرده 
 .  سر خواهرم دادیهر چ

 ي و در استانه دیلباس پوش.  سکوت از جا بلند شد یعد از کمنگار هم ب.  و به فکر فرو رفت دی کشی آهيمامان پر        
 . ستادیدر ا

 .  شام بخرمي برايزی چهی رمیمن م -        
 سقف قرار کی ری افراد که زنی در قلب تک تک اداندی میچه کس.  راهش شد ينگاه مادر و مادربزرگش بدرقه         

 ...   مهربوني ؟ جز خداگذردیگرفتن چه م
 
 
 

 با رشیمادر بزرگ پ.  شد ی نمشی عموي از خانواده ي ، اما خبرگذشتی زمان مکردیهر چه به ساعت نگاه م        
 .  مورد خطاب قرارش دادزدی که دودو میچشمان
  ؟می که منتظرشون هستیگفت -        
 .  بخواهد مجبور به دروغ شدنکهیبدون ا.  درمانده به صورتش نگاه کرد ریام        
 .  بودختهی بهم ریلی خستی عمو حالش خوب ندی دیاز وقت.  ادی خسته بود که نتونست بیلیفکر کنم خ -        
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پدرش با . شد دهیپدرو مادرش با برخاستنش چشمشان به سمت او کش.  به اطرافش انداخت ینگاه. از جا برخاست         
 :  گفتادی زیدرماندگ

 . نهی شدنت همدهی که ؟ شرط بخشیفهمیم...  ی خودت درست کندی باي رو خراب کردی هر چریام -        
 او ی خبر از درون طوفانیچه کس.  زدی پدرش در گوشش زنگ ميصدا. سرش را تکان داد و به سمت در رفت         

 ... ستی عذابنی مستحق چندانستیخودش م! داشت ؟
 
 

 .  نداشتشی برای فرقچی هبهیدر مست غرور بود و انتقام ، که دخترعمو و غرآن روزها آنق        
 .  بودنی زمي آدم رونیفتری و کثنی حاال از نظر او بدترخوردندی پشت سرش همه قسم مي که روزيدختر        
  که به آن متهمش کرده بود ، تبرئه کندی او را از گناهتوانستی کس نمچی و هدانستیاو را مسبب مرگ برادرش م        

. 
 در احوال پدرش هم یآثار افسردگ. اما اوضاع خانواده اش هنوز سامان نگرفته بود . نه ماه از آمدنش گذشته بود         

 .  شده بوددایهو
 ي به ماتمکده اشانی خانه.  کردی مي پدر و مادرش اشک غم جاردنی و با ددیکشی از قبل زجر مشتری هر روز بکتای        

  شده بودلیتبد
 .  و سعادت نداشتي رو به شادي پنجره اچیکه ه        
 او هم به سرعت خود را دی آی مرونی رفتن به دانشگاه بي برالوفری که نی بود تا زمانستادهیآنروز تازه کنار پنجره ا        

 .  در کوچه را نداشتستادنی به راه افتاده بود و توان ايسوز سرد. به او برساند 
 . از خشم انگشتانش مشت شد.  دی دلوفری که در باز شد ، خواست به سمت در برود که محمد را کنار نیهنگام        
 دهی کوچه رسي نشست و به آندو که به انتهانیدرون ماش. به سرعت از خانه خارج شد . چشم از آن دو گرفت         
 .  ماندرهیبودند خ

 .  گرم شودنی تا موتور ماشکردی صبر می کمدیبا        
 اتوبوس ستگاهیآن دو در ا.  را به حرکت انداخت نی و ماشدی رسانی رفتن آن دو از کوچه تحملش به پارونیبا ب        

 .  بودندستادهیا
 که در هم قفل کرده یتاناز دس.  مانند لبو سرخ شده بود لوفری گفت که رنگ نی گوشش چه مری محمد زدانستینم        

 يبود و سر
 نگاهش را به سمت یبا بوق.  نگه داشت شی را کنار پانی ماشعی چقدر معذب شده ، سردی انداخته بود فهمنییکه پا        

 . دیخود کش
 به نقشه اش فکر دیبا. به خود قول داده بود ...  اما دی دلش لرزدی که داهشی را در چشمان چون شب سيبرق شاد        

 .. يگری دزی نه چکردیم
 :  گفتي بلندبای تقري که با صدادی محمد را شنيصدا.  گام برداشت نی او ذوق زده به سمت ماشدنی با دلوفرین        
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 .  مونمیمن منتظر م... به حرفام فکر کن  -        
 .  آرام گرفتشی کناری صندلي کرد و رویبا او خداحافظ.  را باز کرد و سوار شد نی در ماشعی سرلوفرین        
 . ي سرما دنبالم اومدنی ايممنون که تو... سالم  -        
 .  را لرزاند ، پاسخ دادلوفری وجود نشی که تلخیبا لحن.  اراده در هم رفت ی بشیاخمها        
 !  هم باهات داشتیانگار کار مهم...  ومدمی نميار با محمد قرار ددونستمیاگه م -        
 :  گفتنی دلنشی آرام ولیی انداخت و با صدانیی با شرم سرش را پالوفرین        
 .  شده بودری با من هم مسنی همي بهم بگه برای حرفهی خواستیمحمد م...  میما قرار نداشت... نه  -        
  بود ؟يریامر خ -        
 بود دای که بغضش هوی با لحنلوفرین. منتظر جواب بود .  کردی صورت خودش حس مي را روشینگاه پر از نگران        

 . زمزمه کرد
 . شرتره... از شر  -        
 چرا ؟ -        
 تناع کردبا سکوتش از جواب دادن ام.  دیگزی لبش را ميصورتش سرخ شده بود و گوشه . دیکشیدخترك خجالت م        

. 
 .  سر حرف را باز کردگری بار دخواستی سکوت را نمنیدلش ا        
شناختن شما ...  کردمیاما انگار اشتباه م...  ی که حرف دلت رو راحت بهم بگمی باشکی انقدر بهم نزدکردمیفکر م -        

 . ستی نیدخترا کار هر کس
 .  نگاهش کردی با ناراحتلوفرین        
 ..........  نبود کهی مهمزیچ -        
 يکردی چطور رنگ عوض مزدی که می که با هر حرفدمتید...  يشدی نمدی همه سرخ و سفنیاگه مهم نبود ا -        

 ؟يدوسش دار...
 .  را تر کردشیبا زبان لبها.  دیمانده بود چه بگو.  شد رهی و مبهوت به او خلوفرماتین        
 ... ي منو اماده کنه براخواستیم... نه  -        
 دانست چه ینم.  دانستن بود او زبانش قفل شده بود تابی بریدل ام.  آمد تا حرفش را کامل کند یبه زبانش نم        

 . دی بود ،غردای در آن هوي که دلخورییبا صدا.  وجودش را در بر گرفته بود می عظیخشم. مرگش شده بود 
  کنه ؟ي ازت خواستگارخوادیم ی سخته بگیلیخ -        
 .  شدرهیباز هم متعجب به او خ        
  ؟یدونیشما از کجا م -        
 :  زد و گفتي پوزخندریام        
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 با خواستی مزدمی با تو حرف می بابا بزرگ وقتياون هفته خونه ...  خوادتیاز نگاهش مشخصه چقدر م... ههه  -        
 اون چشماش

  ؟نیدی به ما مینیری شی به سالمتیحاال ک... منو خفه کنه         
 حس ریام..  دی کششیشانی پيبا کف دست رو.  نشست شیشانی پي درشت عرق رويدانه ها. رنگش کبود شد         

 ستاره بارانش از  لرزان وي بود آن نگاه هادواریام. کندی او را نقش بر آب مي ، نقشه ي موقع محمد به بازی ورود بکردیم
 ...  سکوتنی عالقه باشد اما ايرو

 .  نجات دادنی او را از انتظار کشددی لرزی که میی با صدالوفرین        
 .  داده بشهینیری شی به کسستیقرار ن -        
 اونوقت چرا ؟ -        
 . هی قبل منفيچون جواب من مثل سر -        
 :  تکان داد و گفتنییسرش را به سمت پا        
  بپرسم چرا ؟تونمیم... درست  -        
 . نه -        
 دنیاما از خدا که پنهان نبود از شن.  کند ي روشی از ان پشی بدی نبادی هم فهمریچنان نه را محکم گفت که ام        

 "در ذهنش آمد .  دیایدر ب يگری دری به تعبي شادنی نگذاشت اثشی خبياما آن رو.  خوشحال شده بود شیجواب منف
  ." کندی کار را آسانتر مبینداشتن رق

دلش غنج .  خواندی از نگاهش عالقه اش را مگرید.  کرد شتری را به او بشی پوستری زياز آن روز به بعد محبت ها        
 اظهار وجود يارای و  دفن شده بوددشی افکار پلری خوبش در زيرو. ندی احساس را ببنی که نابود شدن اي تا روززدیم

 . نداشت
 ی نقشه اش باقانی به پايزیچ.  محروم بود دنشی شدن دانشگاه آنروز از دلیبخاطر تعط.  مانده بود دیسه روز به ع        

 . تلفن را در دست گرفت و شماره اش را گرفت.  دی کوبی آخر را مخی مدیبا. نمانده بود 
 . سالم -        
  خانوم گل؟یخوب...  لوجونیسالم ن -        
  ؟نیشما خوب... ممنون  -        
  ؟يکردیچه کار م...  ستمی بد نيا -        
  ؟ی داشتيچطور، کار... کردمی شستن آشپزخونه کمک ميبه مامان تو -        
 . کار که داشتم اما انگار سرت گرمه -        
 .  بتونم کمکت کنمدیبگو شا -        
 ی راضکتای کنمی ميهر کار...  ارمی رو از عزا در بکتای مامان و دیبا...  کنم دی خری کمدی عي براخواستمیم -        

 .ي لطف کردیلی ، به من خی کنی همراهدی خرنی اي منو تویاگه بتون...  دی خرادی بشهینم
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 . دی را شنشی صداهیبعد از چند ثان. قبول کند کردیدل دل م.  مکث کرد ی کملوفرین        
 .  موندهدامی از خریمنم کم...  می بري عصري برارمیگیاز مامانم اجازه م -        
 . دونمیاخالقش رو م... راحت تره التی خي جورنیا...  رمیگیخودم از عمو اجازه تو م...  ممنون یلیخ -        
 . یکنیممنون که درکم م -        
 .  منتظرم4پس من ساعت ! ... تر خوب  درکت نکرد دخشهیمگه م -        
 . میکنیمنم تا اون موقع با مادرم کار آشپزخونه رو تموم م -        
 .  در دل و جانش نفوذ کردری امطنتی به شختهیلحن آم        
  کمک ؟امی بيخوای نمیخانوم -        
 .  سالم برسونکتایبه عمو و زن عمو و ...  میدیخودمون انجامش م... ممنون ....  نه يوا -        
 . پس منتظرم... حتما  -        
 . فعال خداحافظ.. باشه  -        

 
****         

 پوستش به حرکت در آمد تپش قلبش به ری زيدی شديگرما.  اش چسباند نهی را به سی گوشیبعد از خداحافظ        
 . رش حال خوشش را پراند ماديصدا.  بود دهی حد خود رسنیباالتر

  ؟لوفری بود نیک -        
 .  پاسخ دادي عادیلی و خدیبه سمت مادرش چرخ        
 .  بودریام -        
  کار داشت ؟یچ -        
 .  کمکش کنمدی منو با خودش ببره تا موقع خرخواستیم...  کنه دی خرکتای زن عمو و ي بره براخواستیم -        
 قرار یک...  کردنی حتما مادر و پدرش دق مگشتی برمریاگه ام...  هی خوبیلیپسر خ... خدا براشون نگهش داره  -        
  ؟دیشد بر

 . رهی از بابا اجازه بگریهم کار من تموم شه هم ام...  يعصر -        
ادب و . کنهی از اعتماد آدم سوءاستفاده نمادیخوشم م...  حساب و کتابه يهمه کارش رو...  پسر نی به انیآفر -        

 .  خدا حفظش کنه...  شده ابی جوونا کمي که االن توهیزی چنیمتانتش بزرگتر
 
 

حس .  لذت بخش تر بود شی برايزی بودن از هر چاری کنار ی خسته بود ولنکهیبا ا. به سرعت کارش را انجام داد         
 شی مهرباندنی حرف دلش ، ددی شني ، دلش غنج بزند براشدی فکر باعث منیهم. رده  کریی به او تغری نوع نگاه امکردیم

 . ت معنا داشای دنای دنشیکه مخصوص او بود برا
 . دادی رفتار مریی تا اسمان تغنی که تنها بودند زمی اما زمانکردی رفتار مای مأخوذ به حگرانیدر حضور د        
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 حال راز دلش را از نگاه گرم و ستاره بارانش نیبا ا.  را ازحد فراتر گذارد رپای ، امگذاشتیلوفرنمی نيرفتار مودبانه         
 . خواندیم

 .  به گفتن باشداجی بود که احتیزرنگ تر از آن        
 رونیب شاد و خندان لوفری زنگ قرار داد در باز شد و ني دستش را رونکهیهم.  ستادی آپارتمان انیی پاری ام4ساعت         

 .  زنگ فشردي سالم کرد و دستش را روریام. آمد 
 . ردی را بگشی کنجکاوينتوانست جلو.  شد رهی با تعجب به دستش خلوفرین        
  ؟یزنی خاله رو ميچرا زنگ خونه  -        
 :  زد و گفتي لبخندریام        
 . می خانوم بررایقراره با الم -        
 :  با تعجب گفتلوفرین        
 !!! رایبا الم -        
 .  خودشي برادی خرادی هم بشونیقراره ا... اره خانوم گل  -        
 چطور به تو گفته ؟ -        
 . دی را به چنگ کشلوفری قلب نفونی از پشت آرای المي اما تا لب باز کرد صدادی خندریام        
 .  جونریاومدم ام -        
 به يزیاما چ.  لبش جا خوش کرده بود او را تا مرز سکته برد ي که رويلبخند.  نگاه کرد ریمات و مبهوت به ام        

 .  کندریانقدر غرور داشت که نخواهد خود را خواروحق.  اوردی خود نيرو
 :  گفتریام کرد ورو به ی اخملوفری ندنیبا د.  آمد رونی سرخوش و لبخند به لب ازآپارتمان برایالم        
 . شدمی مزاحمت نمي برلوی با نيخوای مدونستمی جون اگه مری اميوا -        
 :  رفت و گفتنی به سمت ماشلوفری بدون توجه به نزدی ملوفری همانطور که با لبخندش زخم بر قلب نریام        
 . می داردی خریامشب کل..  نشده ریبفرما تا د...  خانوم خانوما نیشما مراحم -        
 خی از ي با سر در استخرییگو. خشکش زده بود .  با ناز تشکر کرد و سوار شد رای باز کرد و المرای الميدر جلو را برا        

 .  نبودری باور پذشی براشی نمانیا. سقوط کرده بود 
  رفتار کند؟مانهی صمهنگونی ارای با المدی داد ، چرا بای محل نملی وقت به دختران فامچی که هيریام        
 . سوار شو گلم...  جون لویچرا خشکت زده ن -        
 ! ؟کردی کدام رفتارش را باور مدیبا.  شد شتری برتشیبهت و ح        
 .  سوار شوایب...  شد رید -        
 .  دادهی هدشی بغض را به گلورای المي پر از عشوه يصدا        
 ... ستی به بودن من نیاجیفکر کنم احت -        
 :  ، گفتکردی ميری جلوگدنشی که به زحمت از باری کرد و با چشمانریرو به ام        
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 . من برم به مادرم کمک کنم.  یستی تنها نگهیشما هم د -        
 و ظی غلشیآرا ... شده بود بر روح و روانش ي ، خنجریی گوراینگاه پر از تمسخر الم.  زده بود خیتا مغز سرش         

 پسنددی ظاهر منی او را با اشناسدی که او ميری به او بفهماند امخواستی مایگو.  کردی میافراط گونه اش به او دهان کج
 .  وژرف پرتاب کردکی تاري او را به دره اکردیم  کنار گوشش نجوای که به آرامری اميصدا.

  ؟شهی متینکنه به دختر خاله ت حسود -  -        
 .  دوختریبا درد نگاهش را به صورت ام        
 .  بهتره منم برم به کارام برسمي روهمراه داررایحاال که الم.. گفتم که ...  حسادت کنم رای به المدی بای چيبرا -        
 جا ریب ام لي رويپوزخند.  شد دهی از پشت کشنشی آستدی کرد و به سمت در آپارتمان چرخری پشت به امنکهیهم        

 . خوش کرده بود
 کس چی که هدونمیم..  کنم دی تو خري قهی به سلخوامیمن م...  ي خودت فکر کن ، بذارم برشی درصد پکی -        

 .  و انقدر ناز نکنمی برایب.  ستی نقهیمثل تو خوش سل
 دی بعد فهمیقیاما دقا.  رسوا نکند قبول کرد و سوار شد شتری خودش را بنکهی اياما برا.  بود دی از او بعاتی ادبنیا        

 . دندی بدون توجه به حضور او حرف زدندوخندرای المروی امریدر تمام مس... چقدر اشتباه کرده که با آنها همراه شده 
 و ی خودمانرایباالم یلی خدادهی از خودش نشان ملی در برابر فامری که اميزی بود بر خالف آن چدهی فهملوفریتازه ن        

 .  شده استکی توجکیج
  ؟می به کدوم پاساژ بردی خري جون بنظرت برالوین -        
 .  ندارميدیمن که خر...  نیهر جا که خودتون دوست دار -        
 :  گرفت و با خنده گفتشگونی را نری امي و با دست بازودی خندرایالم        
 .  سنهی گزنی بهترراژهیت...  که من گفتم يری مییپس همون جا -        
 :  تمام گفتی شد و با نرمرهی به صورتش خریام        
 .  از منيشنوی نه نمي بخوای که هر چیدونیم... ي تو بخوایهر چ... چشم  -        
 . شدمی حسودیفقط کم...  ی کميدی پرسلوجونی اول از نی اما وقتزمی عزدونمیم -        
  ؟ي بلديتو هم حسود...  طونی شيا -        
 ریپسر مومن و سربه ز.  زد رونی از حدقه بسی مانند توپ تنلوفریچشمان ن.  داشت ی تازگشی براری بلند اميخنده         

 ! گرفته بود که او خبر نداشت ؟شی را در پلی حرف زدن با دختران فامنگونهی ایخانواده از ک
 شاد را از ي هی روحنیا. افتی ی منی او تسکي و با حرفهاکردی درددل ممانی ، از غم نبود ادیرسی به اوکه مشهیهم        

 .  بودشیبای زي شاهد خنده هاطی شرانی روز در بدترنیکه در ا. بود دهیاو ند
قدر  ، چکردهی که او فکر می در زمانکردی همه از غم مرگ برادرش فغان منی که اي کرد پسریفکرش را نم        

 که در پس دیاز نوع برخوردشان فهم. کردهی مي بازلمی او في در حال خوش و بش بوده و براگری دي است با دخترنیغمگ
 .  نهفته استيهر حرفشان نکته ا
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 بود که اصال با اعتقادات خانواده اش جور ی را از آن خود کرده ، کسری که قلب امی کسنکهی ادنیدرد داشت فهم        
 . نبود

 ي حاال در کنار دختربرد،ی کردو او را به اوج آسمانها می مفی کنار او بود مدام از متانت و وقارش تعری که وقتیکس        
 . تفاوت داشتشیارهای تا آسمان با معنینشسته باشد که زم

 .  زد بند دلش را پاره کردرای به المرروی که امی که در افکار خود غرق بود حرفیدر حال        
 . می مزاحمتون بشدی تموم بشه بامانیمراسم ا...  ی آماده بشدی باگهی دیخانوم -        
 .  قلبش را پاره پاره کردرای پرناز الميصدا        
 ! هیمزاحم چ...  آقا يزیتو عز...  چشمم ي قدمت روییای هر وقت بزمیعز -        
 .  به صورت او نگاه کردنهی در آریام        

 .  تو باشهي قهی با سلخرمی جون مرای المي که برایی کادوخوامیم...  ي سنگ تموم بذارخوامی جون امشب ملوین -        
 یبا چشمان.  بود که راه نفسش بند آمد دهی را در چنگ کششی چنان گلویبغض وحش.  بود ستادنیقلبش در حال ا        

 . که از اشک زالل و براق شده بود نگاهش کرد و لب زد
 ! خبرنداشتم. مبارکه  -        
 قهی ، سلگفتی هم مرایالم...  برام ي فرق دارهی اما تو با بقمی کنزی همه رو سوپرامیخواستیم... قربونت دخترعمو  -        

 .......  خواستمنی هميبرا... ت حرف نداره 
.  خود را کنترل کرد یبا هزار بدبخت.  دانستی را نملشی خورده اما دلي بازدانستیم.  دیشنی را نمشیا حرفهگرید        

 .  کندي دل داغدارش عزاداري تا براخواستی مییدلش تنها
 تمام توهمات گذشته را خواستیدلش م.  داشت يحال بد.  که نشکفته پرپر شد نشستی می به سوگ عشقدیبا        

 نیزتری و عزنیکتری توانست خود را گول بزند ، از نزدیاما نم...  نبوده بی کلک و فرری تا باور کند که رفتار اماوردیباال ب
 ! چرا ؟دانستیفقط نم.  خورده بود بیکسش فر

 يکهای بوترای دست در دست المری که امیتمام لحظات.  نداشت به خانه باز گشت ی ضربانچی که هیآن شب با قلب        
.  رفتی مرطوبش رژه مدگانی در برابر دلمی گرفتند مانند فی مدهی و او را نادکردندی و با هم پچ پچ مکردندیپاساژ را تماشا م

 بشی کدام نصکی کاشی ،که ای دهد فقط مرگ بود و فراموشنی پاره اش را تسکه درد قلب پارتوانستی که ميزیتنها چ
 . شدیم

 عشق شکست خورده نی در اردی بپذدی کرد راه را اشتباه رفته و بامیبه قلبش تفه.  را تا صبح گذراند يشب پر درد         
 ...  نبودرای معشوق المنی اکاشیکه ا...  دهی برگزيگری معشوق داریو 

 فکر  نبود که اویپاك کردش به آن آسان...  ی آن حک کني سال رونی را چندی که عشق کسیاما امان از قلب        
 ... کردیم
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 چشمانش را یانقدر فکرش مشغول بود که خواب مهمان.  کرد کینگاه به اتاق تار.  دی از جا پرلوفری زنگ نيبا صدا        
 . رفتی پذینم

 . دی کششانشی پري موهاي روی تخت نشست و دستي و رودی کشیآه        
 
 
 

 . دی را شنشی زن عموي بود صدای که به نظرش طوالنیبعد از مکث.  زنگ گذاشت يدستش را رو        
 . بله -        
 . منتظرشما هستن...  مادرجون ي خونه نیای بنیخوایزن عمو نم -        
 . میای بمی نتونستنی هميبرا...  حالش بده لوفریراستش ن -        
  من باهاش حرف بزنم ؟شهیم -        
 همه ي بعد از پنج سال دربه درنیتوقع نداشته باش...  نیبهتره اونو به حال خودش بذار... به االن خوا... ممنون  -        

 .  روزه فراموش کنههی رو زیچ
 ... اما زن عمو من -        
غرورش خرد .  نشست شیشانی پي درشت عرق رويدانه ها.  بود ی تو دهنکی مانند فونی آیگذاشته شدن گوش        

 يزی از هر چشی خانواده را به دست آورد برانی مانند گذشته اعتماد اتوانستی از نمنکهیاز ا. قلبش به سوزش افتاد .شد 
 بودند  قائلشی برای چنان احتراميروزگار. زجرآورتر بود 

 ........ اما حاالزدندی حرفش بزرگترها هم جرف نميکه رو        
 ي داد و به سمت خانه رونینفسش را با حرص ب...  ی و خودت هم سوخته باشیدرد داشت که خودت زخم زده باش        

 . پدربزرگش برگشت
 .  ،به پدربزرگ و مادربزرگش بدهدلوفری نامدنی بابت نیمانده بود چه جواب        
 .  بکندي حاضر بود هر کارشی قبلاهگی بدست آوردن جاي خانواده بود که برايانقدر شرمنده         
!  ؟کردی جا چه منی زمان انیاو در ا. برگردد ای کند ییشرویمانده بود پ.  مردد شد ی کنار در کمرای المدنیبا د        

 . شدی مدهی به سمت عقب کششیپا. افروزدی دوباره بی آمده بود تا آتشای محل بود یخروس ب
سرو .  فرو برد بشی و دستانش را درون جدی کشیآه.  به سمت او، راه فرار بسته شده بود رای سر المدنیبا چرخ        

 ي لهی را برانداز کرد و بر خود لعنت فرستاد که بوسشیسرتاپا.  بدتر و افتضاح تر شده بود یلی خشیوضعش از چند سال پ
 .  اوضاع حال او بودستی نریمثَل خود کرده را تدب.  د پاکش را شکسته بوي دختر، قلب دخترعمونیا

 نی در ارای کند اما آمدن الميادی تالش زدی شدن بادهی بخشي برادانستی ملوفریدستش بسته بود و با رفتار ن        
 . دی کشرونی باالتشی او را از خشیصدا.  اتفاق ممکن بود نی بدترتیموقع

 .  آقاریسالم ام -        
  ؟ی برگشتیک... سالم  -        
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 :  چمدانش را نشان داد و گفترایالم        
 . ي متوجه نشدي خودت غرق بودياما انقدر تو. دمی رسي عموت واستاده بودي که کنار خونه یدرست زمان -        
 ! خودتون ؟ي خونه ینرفت...  جا نی ايخب چرا اومد... آهان  -        
 .  گرفتشی نگاه از صورت مصنوعریام.  نقش بست شی پروتز شده و صورتي لبهاي رويپوزخند        
 ي رودونمیم...  با اون دهن به دهن بشم ی خستگنی با اخوامینم...  کنهی چه کار مدنمی که مادرم با دیدونیم -        

 . زنهی نمی خودش حرفي عموایحرفت بابابزرگت 
  ؟يگردی میانجی مهیپس دنبال  -        
 ........ نکنه برگشتنم برات...  ؟ي موضوع مشکل دارنینه با انک...  قایدق -        
 :  گفتی به آرامکردی در را باز مدشی که با کلی به سمت در رفت و در حالریام        
 مزخرف بود ي بازهی ما گذشت نی اونچه بیدونیخودت م... نه رفتنت نه برگشتت برام مهم نبوده و نخواهد بود  -        

  همونزیکه ، همه چ
 . موقع تموم شد        
 ت هم دهی آفتاب ومهتاب نديدخترعمو...  هم تموم شد لوجونتیاما ن...  تموم شد ی همه چدونمیاره م.. ههه  -        
 ..  االن سرش به کدوم آخور بند شدهستیمعلوم ن
 دیدی که او را در حد خود نمفیح. بزند شی بادکنکي لبها آني با مشت روخواستیدلش م. با خشم نگاهش کرد         

 : دی غريبا حرص خفه ا.رگ گردنش متورم شده بود .
 مانیا.  مثل من و تو داشت ییالی بدشانس بود فامیلی خلوفرین...  ؟یکنی ميهنوزم مثل اون موقعها بهش حسود -        

 . دمی فهمرینِ نفهم، د که انقدر عاشقش بود اما مهی چه گوهرلوفری ندونستیم
 خودش و یلیخ... دلم خنک شد ...  ستی در کار نيلوفری نگهی که دفیح... باالخره اون روت باال اومد ... ههه  -        

 یکی از تو ي ضربه انی چندیبا...  افتادشو قبول داشت لی از دماغ في االخصوص پسرعموهای و علشوی پدريخانواده 
 . یستی ندهی آبکشماز هم مومن و جاننی تا بفهمه همچکردینوش جون م

 بود که با او هم قسم شده دهی دسی ابلنی دانست در آن زمان چه در وجود اینم.  از خشم مشت شد ریدستان ام        
 .  پاکش را بزندي دخترعموي شهیبود تا ر
 ي حرفهادینبا.  دادی او گوش نمي کننده کیتحر ي به حرفهاکردی قبرستان با او درددل نمي کاش آن روز تويا        

 . کردیمفتش را باور م
 بخاطر مرد لوفری نگفتی غازش را که مهی صد من ي حرفهای از آنکه فکر کند احمق و ابله بود ، که به راحتشیب        

 دردناك بود ،بخاطر شیبرا. دوست پسر دارد را باور کرده بود لوفری بود ندهی شننکهیا..  دل برادرش را شکسته بود يگرید
 .  برادرش را از دست داده بوديگریمرد د

 .  کردشتری گونه ،نفرتش را نسبت به او بماری افکار بنیهم        
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باشد ،  کرده ی اشتباهکردی قبول داشت و فکر نمیلی خودش را خنکهیا. عقل کل بودنش بود ي جهی نتنی ادیشا        
 .  تمام اعتقاداتشي شهی شد بر ري اشهیت

 . ستادیدر را باز کرد و کنار ا        
 . بفرما داخل...  ي خسته ایلیانگار شما خ -        
.  در حال بستن در بود ریام.  شد و به پشت سرش نگاه کرد اطیوارد ح.  دی با ناز چمدان را به دنبالش کشرایالم        

 . ردیانتظار داشت چمدان را از دستش بگ
 بود ی خوبيچه روزها.  به دلش مانده بود ی مرد مغرور و از خود راضنی نگاه پر محبت از طرف اکیهنوز هم داغ         

 دانستیخودش م اما هم دیشنی عاشقانه اش را به گوش جان مي ، حرفهاشانی نقش هاي اخرکه در حال اجرايان روزها
 .  نبافداالتی خود خيباشد و برای آن حرفها جزو نقشه مي گفته بود که همه ریهم ام

 تعارف ي تا روکردی حرکت مرایعقب تر از الم.  دیکشی اعصابش خط مي چمدان روي خش خش چرخهايصدا        
 . ردینخواهد چمدانش را بگ

  ؟ي دادلی تشکی زن و زندگای يهنوز مجرد -        
  برات ؟کنهی میمگه فرق -        
 .  گنده دماغو نرم کنهي تونسته دل تويخواستم بدونم چه دختر... نه  -        
 . ستی مثل تو نرم بشو نییدل من با وجود دخترا... ههه  -        
 . دی به سمتش برگشت و با خشم غری مانند پلنگ زخمرایالم        

 
 

 چی که خدا رو شکر تو هخوادی و عرضه مقهی مثل من سلیکیداشتن ...  ادهی مثل من از سرت هم زییدخترا -        
 . يکدومشو ندار

 رفتن به داخل را يحوصله .  دیشنی مرونی سالمش را از بيصدا.  به داخل ساختمان رفت ی مکثچیبدون ه        
 . نداشت
 ی او با ناراحتدنی در آمد با ديمادربزرگش لنگ لنگان جلو.دا کرد  ، مادر بزرگش را صياز همان کنار در ورود        

 : دیپرس
  کو ؟لوفریپس ن... پسرم ؟ هیچ -        
 :  شرمنده و خجل گفتریام        
 . دهیزن عمو گفت هم خسته س هم حالش خوب نبوده زود خواب...  مامان دیببخش -        
 . دی و نال به آسمان کردیمادربزرگ نگاه        
...  میی بدوتی دنبال حاللدی باامتی قامی که تا قي روشن کردیشیپسر، آت...  نهیحق داره نخواد مارو بب...  ای دنیه -        

 همه مون با طناب
 . می تاوان پس بددیحاال با...  چاه ي تومی تو رفتي دهیپوس        
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 .  انداختنیی سرخ شد و سرش را پاریام        
 . گردهی از سرکار برمکتایاالن ...  برم مادرم تنهاست دیمن با... شرمنده مامان  -        
 . يبرو که هم خودتو هم ماها رو بد گرفتار کرد... برو پسر ...  روزگار یه -        
 لوفریبدست آوردن دل ن يبرا. روزها بود خواب و آرامش نداشت .  مادربزرگش نبود ي آورادی به اجی و احتدانستیم        

 .  که نکرده بوديازیچه نذرو ن
 : دی را از پشت سر شنرای المي بود که صدادهیهنوز دستش به در نرس.  و به سمت در رفت دی کشیآه        
 درسته ؟...  ي رو برگردوندلوفری ندمیاالن شن -        
 .  تکان دادنیی به عقب نگاه کرد و سرش را رو به پای حالیبا ب        
  ؟يگردی متی و دنبال حاللي توبه کردهیچ -        
. دلش پر از درد بود .  از خانه خارج شد ی پاسخچی به او کرد و با تاسف سرش را تکان داد و بدون هینگاه        
 . دانستیحقش بود و خودش هم م.  که او نداشت خواستی که گفتنش دل مییدردها

 و در دلش از خدا خواست تا کمکش دی کشیآه.  داشت مانیبه کرم و لطف خدا ا.  نبود دی ناامشیبا تمام گناهکار        
مدتها .  سالم کند دی سپی تارش به صبحيدل او را نرم کند و از بخشش او ، شبها.  برگرداند ی را به زندگلوفریکند تا ن

 .... لوفری نمانده بود جز بخشش نشی برايزیگر  راهچی و هزدی دست و پا میکیبود در تار
 
 

 تخت ي صدا از روی و بیبه آرام.  ، کوفته شده بود ادیتمام بدنش از خواب ز.  شد داری اذان از خواب بيبا صدا        
 .  رفتی بهداشتسیبرخاست و به سمت سرو

 شیبعد از تمام شدن نماز ، از پنجره به آسمان گرگ و م.  پهن کرد ییرای سالن پذيوضو گرفت و سجاده را تو        
 .  شدرهیخ

 .  بوددهی خوابش برده بود اما کابوس ندهیشب قبل با گر. دلش گرفته بود         
 :  لب زمزمه کردریز. بغض راه نفسش را بست .  شب خواب آرام را تجربه کرده بود کیبعد از پنج سال         
 چشمم دور ي لحظه از جلوکی همه سال درد و رنج نیا!...  قلبم رو سنگ کرده ؟نهی چه کردن با دلم که کایخدا -        

 چه کنم ؟...  شهینم
 عشق و عالقه يقلبمو شکست و جا... کردن لی به جهنم تبدموی خوش جووني که روزهایی ببخشم کساتونمینم        

 ! نفرت و خشم گذاشتن
...  شهی کس صاف نمچیدلم با ه...  نمونده یچی سابق هلوفریاز ن... خودت کمکم کن ...  باشم نطوریم ا خواینم        

 ی رو نمی هر شبي بغض و دردهانیا...  از قلب و روحم پاك شه نهی کنی کن ايخودت کار...  کنهیدارم ظاهرمو حفظ م
 ...  خسته شدمگهید... خوام 

 ...  کنمیاری پس یدونی رو مازمیخودت ن...  روم بذار شی دردم رو پيخودت دوا        
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 و حرف شدی تنها مشی همتای آرامش داشت که با خالق بيتنها زما.  دی کشیقی آورد و نفس عمنییسرش را پا        
 .  آوردیدلش را به زبان م

 گمشده یی کرده ، گودایمش پ دلش آرادانستیخودش هم م. به اوآرامش داده بود ي پدري در خانه دنینفس کش        
 .  استافتهیاش را 
 .  پوست صورتش خشک شده بودي هر روزي اشکهاياز شور.  دی گونه اش چکي اشک راه باز کرد و رويقطره ا        
 . کرده بوددای که پی مادرش او را از حال خوشيصدا        
 . گم بازم کمههزار بار هم که ب. خونه یدخترم خوشحالم که برگشت -        
 و قصد رفتن به اتاقش را داشت که دست دی خود را به مادرش بخشيجا.  سجاده برخاست ي و از رودی کشیآه        

 . مادرش مانع او شد
 .  دادي واو را در آغوشش جادی کشی را از عقب به نرمشی ،بازودی شدی با دلتنگيناز        
اما حالِ .  هر چه کرده بود نتوانسته بود دلش را به دل مادرش دهد روزید.  دیعطر تن مادرش را با ولع نفس کش        

 .  فرق داشتیلیاالنش خ
 .  در گوشش نشستی بهشتي مادرش مانند آوايصدا        
اما ... يدی عذاب کشیلیخ... کم گذاشتم  دونمیم...  نکردم ي برات مادردونمیم.  دلم برات تنگ شده بود یلیخ -        

 بود تا دل پدرت رو کم نی به ادمیام...  گذشتمی ممی از زندگدی باستادمی ای پدرت مي روياگه تو... جز تو نگار هم بود 
 وی از شماها کسری من بغیدونیخودت م... مهم بود یلی پدرت خي و مردم برالیمحرف فا...  شدیاما نم... کم نرم کنم 

 به دمیام...  شدی مادر می اون سن حساس بي نگار تومومدم،یاگه سمت تو م...  بکنم ی زندگنینداشتم که بتونم دل ازا
 .... دمتیچند بار اومدم د...  بود که بهتر از خودم هواتو داره يمامان پر

 . دی نالکردی کوتاهش را نوازش مي که با دست موهایدر حال. را لرزاند شیبغض صدا        
 خودم رو نشونت بدم نتونم دمیترسیاما م...  دمیدی مدهی دختر جوونم رو اونطور افسرده و تکی وقتشدیدلم خون م -        

 اجازه داد چند بار نی هميبرا.  برگردم عی که حالت خوبه سرنمیبه پدرت قول داده بودم تابا چشم خودم بب...  برگردم گهید
 ... اما دلم به بخشش و قلب مهربونت خوشه...  هیادی زي خواسته دونمیم...  بخشما رو ب....  امی بدنتیبه د

. با بغض از مادرش جدا شد و به اتاق برگشت .  به درد آمد اما لبش از هم باز نشد لوفریدل ن.  شد ریاشکش سراز        
 .  روبرو شدي در اتاق را باز کرد با مامان پرنکهیهم

 . ي شدداری تو زودتر از من بنباریا -        
 .  کنمدارتونی االن بخواستمیم... بله  -        
 نی از اشتری بذارهی دل مهربونت نمدونمی دارم و ممانیمن بهت ا...  ی شری عاقبت بخیاله...  مادر ینی ببریخ -        

 . یعذاب بکش
 ! ؟تونمیچرا نم...  ياما مامان پر -        
 . دی گونه اش کشي ومهربانانه دستش را رودی حرفش پرانیم        
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 . شهی دلت نرم میدوروز کنارشون باش...  بود ادتی زی دلتنگي براتیتمام ناراحت...  یتونیم -        
سخت بود .  شد رهی تخت دراز شد و به سقف خيرو.  باز کرد ي رفتن مامان پري انداخت وراه را برانییسرش را پا        

 .  بودی مانند موهبت الهشیوجود مادرو پدرش برا.  ممکن نبود ریموش کردن گذشته اما غفرا
 .  مادرش را نداشتختنی اشک ردنیدست خودش نبود و طاقت د. خوردی از دورن وجودش را ميزی چکردیحس م        
 به شی آرزونی سقف را به گور خواهد برد اما با لطف خدا انی اری زدنی نفس کشي آرزوکردی فکر مشیتا چند روز پ        

 شب بود که خدا مهی ني همان دعاری آمدن دوباره تاثنی ادیشا.  پدرش همراه بود يماری هر چند با بوستی پقتیحق
 .  کندهی آرامش را به او هدخواستیمستجابش کرده بود و م

 
 
 
 

 تخت ياز قِل خوردن رو.  بود دهی رملوفریاما خواب از چشمان ن. د ساعت هفت صبح بود و همه در خواب بودن        
 رفت تا اهل خانه از خواب فونی به سمت آعیسر.  دی به گوشش رسفونی آي تخت نشست صداي رونکهیهم. خسته شد 

 . نشوندداریب
 . دی و سرش را رو به سقف کرد و نالدی کشیآه.  دی پشت در قلبش به شدت کوبری امدنیبا د        
 ! ي محل رو رسوندی خروس بنی هر وقت ازت کمک خواستم اایخدا -        
 :  سوال کرديبا لحن خشک و سرد.  را برداشت یگوش        
  ؟ي داريکار.. بله  -        
 . م زنگ خونتون رو بزنامی وقت صبح بنیاگه کار نداشتم مرض نداشتم که ا -        
 .  سرش انداختيدر دل غرغر کرد وچادر مادرش را رو.  در را باز کرد ی حرفچیبدون ه        
 . ستادی اشی خوش جوانيدر را باز کرد و در انتظار سالخ روزها        
 . دی کشیقیچشم بست و نفس عم.  دی بود به مشامش رسدهیچی که در راه پله پینی دارچيبو        
  گرفتشی را روبرومی حلي حاوی بار مصرفکیظرف .  لبش بود يلبخند رو.  دی دشی را روبروریاز کرد و امچشم ب        

. 
 ....ی دوست داشتیلی خمی حلادمهیهنوز  -        
 . دینال.  بود نهی سي زدن از قفسه رونی قلبش در حال بییگو.  شد رهی خریبا بغض به چشمان شاد ام        
 ....  برام نموندهیبخدا من جون... توروخدا دست از سرم بردار ...  يدی برام دیدوباره چه خواب... نه  -        
 :  گفتيبا لحن ملتمسانه ا.  دی حرفش پرانیم        
 .  کنمتتی اذخوامی بخدا من نملوین -        
اون زن ... ي که دادي پدرم بدلیقرار بود منو تحو...  تیغ زندگ سرايریچرا نم...  رونی من برو بیاز زندگ... برو  -        

 .. برو و دست از سرم بردار...  کجاست تا تورو جمع کنه تیعوض
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 .. رای من و الملوین -        
 نمتی ببخوامینم... توروخدا برو ... فقط برو ...  نیدی برام کشي باز چه نقشه ای نداره تو و اون عوضیبه من ربط -        

 ... یبرو لعنت... برو ...  سوزهی مگرمیداره ج..  بگم خدا یبه ک...
 . دی مادرش را از پشت سرش شنيصدا.  شد لی تبدادی لحظه به لحظه باال رفت و به فرشیصدا        
  شده مادر ؟یچ -        
 لرز در نیدر به لرزه افتاد و ا.  محکم بست شی آتش انداخت و در را به روری پراز اشک به قلب امیبا چشمان        
 .  رمق اوهم رعشه انداختی بيزانوها

 .  را بغل کرد و زار زدشی سرخورد و زانوهانی زميپشت در رو        
مامان دلم داره ...  زخم خوردم ي بودم چون از خوددهیاز همه بر...  می زندگي مردايمامان خسته ام از نامرد -        

 . نیبب...  مونده ی از من باقیچ...  ترکهیدلم داره م...  همه غم و غصه نی حجم اری زترکهیم
 . رو به نگار کرد.  شد ي حضور نگار و مامان پريمتوجه .  مادرش گرفت يدستان لرزانش را روبرو        
 ...  افتادهي خواهرت به چه روزنینگار بب...  ساله س 25 دختر هی ي دستانی انیبب -        
 دیمادرش اورا در آغوش کش        
  ؟يلرزیچرا انقدر م... آروم باش مادرجون ...  سیه -        
 : نگار با خشم گفت        
  ؟ي روز افتادنی گفت که اول صبح به ای چیاون عوض -        
 :  رو به مادرش کرد و گفتهیبا گر        
 نیهم...  اورده میاالنم برام حل...  مامان ؟ادتهی...  گرفته بود می منو نشوند برام حلاهی که به خاك سيهمون روز -        

 .  و آبرومو ببرهادی ش بتهیمونده زن عفر
 .  شدریمادرش او به خود فشرد و اشکش سراز        
 خودم مثل کوه پشتت دمیل مقو...  ذارمی نمگهید...  بهت صدمه بزنه تونهی نمی کسگهید...  زمیآروم باش عز -        

 ... زیقربونت برم اشک نر...  سمیوا
 :  الاله اال اله گفت و به نگار گفتيمامان پر        
 . شهی االن حالش بد ممی آرومش کندیبا...  خواهرت آب قند درست کن يبرو برا -        
 .  نداردی چنداني فاصله یهوشی افتد تا بی حال منی به ای وقتدانستی به حالش واقف بود و مشتری بیاو از هرکس        
 وانی جدا کرد و به زور للوفریمادرش را از ن.  آب قند را آماده کرد و به سمت خواهرش رفت ینگار با ترس و نگران        

 .  اشک نگار را در آرودلوفری ندیلرزش شد.  کرد کیآب قند را به لبش نزد
 . نلرز فدات شم...  يو نلرز خواهر..شه  خواهرت قربونت یاله -        
.  دی تخت دراز کشيبا کمک نگار و مادرش به اتاق باز گشت و رو.  بازگشت ي تا به حال عاددی طول کشیقیدقا        
 به خود قی عمي کرد تا با نفسهای هم فشرد و سعي چشمانش را روی چشمانش تار شده کمي جلوزی همه چکردیحس م
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 دیبا. دلش به شور افتاد .  کردی چشمان بسته هم تجربه مبا  راجهی چشمانش بسته بود اما حس سرگنکهیبا ا. کمک کند 
 .  شدی ميگری دلوفری ندیبا...  شدی مي قودیبا.  که آزارش دادند ي گذشته و افرادي روبستیچشم م

 
.  دیچی پی در سرش مادهایها و فرصدا.  بود دهیچی در بدنش پيدیلرز شد.  مانده بودرهی سقف خينگاهش رو        

 . دی را به چنگ کششی موهای همه فشار روحنیخسته از ا
 .  در آمدشی چشمش به نماي روز اخر ، جلوادی        

 
***         

  کار انجام داده بودند و خسته و کوفتهی کلمانیهمه از روز گذشته در تدارك مراسم سالگرد ا.  بود دیروز چهارم ع        
 .  بودنددهی خوابشیدر خانه ها

در همان .  به خواب رفته دی بود که با سردرد و چشم درد شدختهی ،انقدر اشک رمانی روز قبل بر سر مزار الوفرین        
  گوش مادرش زمزمه کرده بود ؛ری خاله اش زيحال و احوال عزادر

 اشک مانی اي برادانستینم.  دیجوشی و سرکه مریدلش مانند س " انی برای المي خواستگاريقراره فردا شب برا "        
 کردی را به عنوان همسر قبول کند ؟ فکر مرای حاضر بود المریچگونه ام! باورش سخت بود ...  دل خودش ي براای زدیبر

 از ری امکردیخدا مخدا .  باشد الی خی بتوانستی بود که نمادی انقدر زدشدر.  است دهی حرفها را در خواب شننی ايهمه 
 .  انجام دهد منصرف شودخواستی که ميکار

 اشپزخانه به دنبال يتو.  شده بود دارهی از خواب بدیحاال با سردرد شد.  پهلو به آن پهلو شده بود نیتا خود صبح از ا        
بعد از .  را زد فونی آعی نشوند سرداری مادرو پدرش بنکهی ايبرا.  به صدا در آمد فونی که زنگ اگشتیقرص مسکن م

 به نکهیاز ا. دلش به درد آمد . آتش به جانش افتاد دنشیبا د.  قرار گرفته بود شیو روبرمی حلي با قابلمه اری امیقیدقا
 . دیکشی زجر مدادی او را از دست میراحت

 يمش روحش را به باز گريصدا. ... توانست انجام دهد ، دختر بود و محکوم به انتخاب شدن بود یچه کار م        
 : گرفت
  ؟لویحالت خوبه ن -        
 :  کوتاه سرش را تکان داد و گفتیبا مکث        
 . ستمیبد ن -        
 ؟ي کردهیگر... چرا چشمات قرمزه  -        
 . کنهیسرم درد م... نه  -        
 :  گفتیدستش را به سمتش دراز کرد و با مهربان        
 .  برات با قابلمه آوردمي دوست دارادی تو هم زدونستمیم...  کرده راتی خمانی اي رو مامان برامی حلنیا -        
 .  لب فرو بنددامدیدلش ن. بود باز هم به فکرش بود يگری انتخابش دنکهیبا ا. دلش به درد امد         
 . ي ما با قابلمه اوردي دلخور شه که براترسمیم...  يبردی نامزدت مي برادی بانویا -        
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 :  کرد و گفتینچ.  انداخت لوفری ننی به صورت و چشمان غمگیقینگاه دق        
  ؟شهی متی حسودرایتو به الم -        
 .  کنمي به اون حسودستمی کار نیب... هرگز  -        
 م؟یای م و من به همرایبه نظرت الم... پس چرا لحنت خشنه  -        
 : با حرص گفت. تمام تنش گر گرفته بود . همان زمان قصد جانش را کرده بود ایگو.  دی کشیقینفس عم        
 من چه کاره ام ؟...  باشه نیری شدی بايعلف به دهن بز -        
 :  کرد و گفتیمکث.  زد ي و لبخنددی را درون چشمانش دیناراحت        
...  ادهی کاراش زیلیخ...  کمک مامانم باش ی خونمون کمای بازدهی ساعت شهیاگه م...  علف رایباشه من بز ، الم -        

 . می شب آماده نشي براترسمیم
 .  ناك اوتش کردي بعديجمله .  به کمکش برود تواندی نمگفتیچگونه م. با خشم نگاهش کرد         
 منم سر دمیقول م...  ي انجام بدي پسر عموت کاري براي و نخوای کني به دخترخاله ت حسود واقعانکهیمگه ا -        
 .  کنمیتو تالف
 :  و گفتدیبا خشم قابلمه را از دستش کش.  کنترلش را از دست داده بود گرید        
 . من اصال قصد ازدواج ندارم...  ی کنی من تالفيالزم نکرده برا -        
 ! نباشه ؟ی کسری دلت گشهیمگه م...  مثل تو عاشق نباشه يدختر... محاله  -        
 شی بود و رهادهی را چسبشی گلوخی بیبغض لعنت...از حرص لبانش هم به لرز افتاد .  داشت ي چه منظوردانستینم        

 . لب باز کرد و زمزمه کرد.  کردینم
 .  خانریپس ازدواجم جزو محاالت هستش ام...  ستی طرفه که عشق نکیعشق  -        
 :  و گفتدی خندریام        
 خوشگلم رو ي تونسته دل دختر عموی کنمی ببدیبا...  میزنی خونه مون با هم دوباره حرف مياومد...  برم دیمن با -        

 .  خودش کنهریاس
 . دیبا خشم غر        
 . ت شعر نساز خودي براخودیب...  کس چیه -        
 . دی باال برد و خندمیدستش را به عالمت تسل        
 . زننیداماد رو که نم... گناه دارما ...  یزنیچرا کتک م... چشم  -        
 .  دادانی مادرش به حرف او پايصدا        
  شده ؟ي وقت صبح خبرنیا...  جان ری شده امیچ -        
 :  بود اشاره کرد و گفتلوفری که در آغوش ني به قابلمه اریام        
 .فعال خداحافظ.  برم گهیمن د... آوردم میبراتون حل -        
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 کرد نتوانست يهر کار.  کشاند ي نابودي که لب نزده او را به واديزهر.  زهر شد لوفری به دل نمیاو رفت و آن حل        
 .  بسته شده بودشیلو راه گییگو. را به دهان ببرد می از آن حلیقاشق

 با نرفتنش خود را خواستینم.  بود ازدهی کیساعت نزد.  و همراه مادرش به جمع و جور خانه پرداخت دی کشیآه        
 ."قی هر چه القیخال " دیبا حرص غر. حسود نشان دهد 

در نگاهش سوال موج .   کردیبه مادرش نگاه.  سرش بست ي را محکم روي و روسردیمانتو و شلوارش را پوش        
 . زدیم

 کجا مادر؟ -        
 .  خسته شده ، برم کمکشیلی زن عمو خروزیاز د...  عمو بزنم ي سر به خونه هی رمیم -        
 .  بدهرتیخدا خ...  مادر نیآفر -        
 :  گفتطنتینگار با ش        
 . امیمنم ب -        
 :  کرد و گفتیاخم        
 . ادی ت در مهی اونوقت گردی آخر عيذاریم...  رو انجام بده دتی عفی تکالنیتو بش...  رینخ -        
 شهی فکر کرد که همياو هم از خانه خارج شد و به مقصد.  انداخت و با اخم به اتاقش برگشت نیینگار سرش را پا        

  شد ؟ و چهکردیچه فکر م.  دانستی حاجات خود ميآنجا را قبله 
.  منتظرش بود شی واقعا زن عموییگو.  باز شد یکی تيبالفاصله در با صدا.  را زد شی عموي خانه فونیزنگ آ        

 .  نبردی به درون ملتهبش پی را از هم باز کند تا کسشی کرد اخمهایسع
 روزی دری با امی شباهتچیه.  شد  ظاهرشی سرحال و شاد روبروری قرار گرفت در باز شد و امي پشت در ورودنکهیهم        

 . دیگنجیدر پوست خود نم.  را حدس زد شی عمق شادشدیاز برق چشمانش م. نداشت 
 .  توایب...  جون لوی نیمرس -        
 .  خندان نگاه کردریبا تعجب به ام.  ژرف فرو رفته بود یخانه در سکوت. وارد خانه شد .  باز کرد شیراه را برا        
 پس زن عمو کوش ؟ -        
 : به مبل اشاره کرد و گفت        
 .  تا برات بگمنیبش -        
 .  بودزیهمه جا مرتب و تم.  به اطراف نگاه کرد لوفرین        
  منو صدا کرده ؟ی چي کاراش کرده برايزن عمو که همه  -        
 .  نشست و دستانش را در هم گره زدشیروبرو        
 . ی تا کمکم کنییایمن خواستم ب...  کمکش ییایزن عموت ازتو نخواست ب -        
 . فهممیمنظورتو نم -        
 .  شدرهی او خي به چشمهامی مبل جابجا کرد و مستقي خودش را رویکم        
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 ناراحتت یچ...  یختی کنم تو بهم ري رو خواستگاررای المخوامی گفتم می تا بفهمم چرا ازوقتی کمکم کنخوامیم -        
  ؟کنهیم

 :  گفتدی لرزی اراده می که بییبا صدا.  موقع راه نفسش را بند آورده بود یبغض ب.  انداخت نییسرش را پا        
 ! گفته من ناراحتم ؟یک -        
  ؟ي دارطی شرانی از ایتو چه حس...  از حست خبرداشته باشم خوادیدلم م...  دروغ بگن توننیچشمات نم -        
 که تمام وجودش در حال ی بزند در صورتي عاریسخت بود خودش را به ب. سرش را به چپ و راست تکان داد         

 .  داردی حرفها هدفنی از اری امکردیحس م. آتش گرفتن بود 
...  ي که ازم مشورت بخواي منو صدا کردتیباور کنم که روز خواستگار يخوای ؟ نمهی حرفها چنیمنظورت از ا -        

 ! پس حرف آخر و اول بگو
 :  گفتي و با لبخنددی خودش را جلو کشی کمریام        
  ؟ي داری تو به من حسکنمیحس م -        
 . یکنیاشتباه م -        
 . ی کرده باشریی همه تغنی سالها که نبودم انی اي تودونستمینم...  ي مغروریلیخ -        
  ؟يتو چه کار به حس من دار -        
 . چون برام مهمه -        
  بشه ؟ی چیک -        
 :  کالفه از جا برخاست و گفتریام        
 به هم رای المی وقتيخوای رو مي اگهی اما فکر کردم تو کس دخواستمتیمن م...  نه ایکه بفهمم اشتباه کردم  -        

 کنه ریی تغی مامان و بابا کمطی که شراي خواستگارمی برمانینخ داد که بهم عالقه داره منم به مامان گفتم بعد از سال ا
 درسته ؟... ي من اشتباه کردم و تو هم منو دوست دارگهیم  بهمی حسهی چند روزه نی اياما تو... 

 . از زبانش خارج نشد "نه " يزبانش قفل شده بود و کلمه . سکوت کرد  انداخت و نیی سرش را پالوفرین        
 .  برگشتن هستياگه اشتباه کرده باشم هنوز وقت برا...  بگو يزی چهی -        
.  دی چه بگودانستیتمام وجودش گر گرفته بود و نم.  بود نیی حرکت همان طور سرش پای بي مانند جنازه الوفرین        
 گری دي نامش کنار دختری وار عاشقش بود و تا ساعاتوانهی که دیدر حال آب شدن بود در برابر کس.  دیکشی مریقلبش ت

 . د آمرونی بي از افکارشیبا صدا.  گرفتیقرار م
 سکوت عالمت رضاس ؟ -        
 در حال لوفریقلب ن. شتند  بود که باهم دای تماسنیاول.  دی شد و با دست چانه اش را باال کشکی نزدلوفریبه ن        

 .  اراده اشک در چشمانش حلقه بستیب.  زدن بود رونیب
  ؟ درسته ؟يپس دوستم دار -        
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.  تار شده بود دگانشید.  داد رونی پلکش را بری در زری اسي فقط با پلک زدن قطره ی کالمچی بدون هلوفرین        
 .  قلبش را از جا کندری امي بعدينفسش بند امده بود که جمله 

 بهش کردی دوست داشت که بهت التماس منای از اشتری تو رو بچارهی بمانی اکنمیاما فکر م.... نطورهیاره هم -        
 "بهت گفته بود اگه ...  یکنی و بهش فکر نمي دوستش نداری بهش گفتمی ؟ مستقي کار کردیتو چ...  یجواب نه ، نگ

 من ي چارهیبرادر ب.  که قلبش طاقتش رو نداشت ي رو کردي کاراقی ؟ دقي کار کردیتو چاما ...  رمیمی میبگ "نه 
 ي کرددی رو ناامدشی تموم امیاما تو با سنگدل... تو رو هم ساخته بود ی خودش قصر خوشبختيبرا... دوسال عاشقت بود 

... کرد   بوك چتسی في با من تو شبي هامهیاون شب تا ن...  وردی رو نی همه سنگدلنیقلب مهربونش طاقت ا... 
 زو دست لوفری که ننهی بهتر از ارمیگفت بم... گفتم برو دکتر ...  قلبش درد گرفته ي تو بهش جواب رد دادی از وقتگفتیم

 . نمی ببي اگهیتو دست مرد د
 زده بود با رونی که از حدقه بیبا چشمان.  ترك خورده اش به خون نشست ي و لبهادی از استرس زنگش پرلوفرین        

 . دیبغض نال
 ....... یتونی ؟ تو مکردمیچه م... دلم گرو بود  -        
 .  را خفه کردشی صداری امادیفر        
 . اون بدبخت که زود بهت اعالم کرد تا تورو از دست نده...  سن دلت گرو بود نی اي تويتو غلط کرد -        
 ! يری می به قاض طرفههیتو  -        
 که تمام کنمیمن دارم اشتباه م!..  ؟پوسهی خروارها داره مری که برادرم زرمی می طرفه به قاضهیمن ... لویخفه شو ن-        
 اون شب تماس قطع شد آروم و یوقت!  ؟ومدی از دستم بر ني کاري و جز همدردمیدیشنی برادرم رو از راه دور ميدرد دال

خبر نداشتم اون موقع که من مثل ...  ستهی واقعا قلبش از حرکت بادمیترسیم.  زدیم مدام دلم شور. قرارم واز دست دادم 
اون مهربون تر از ...  کرده ی خداحافظهاشی و بدای دني جا ساکت و آروم با همه نی برادرم ازدمیمرغ بال کنده بال بال م

 ...  تو رو تحمل کنهی رحمی که بتونه ب بودینیا
 شیشانی پيعرق رو.  دیکشی خوش فرمش مي و چنگ به موهادیلرزیم.  شد انی نماگری ديری و امدیبغضش ترک        

 :  و استرس لب باز کردی با نگرانلوفرین. نشسته بود 
 .... باور کن...  رهی بممانی اخواستمیاما من نم -        
 یبا خشم.  صورتش زوم کرد يتو.  کرد کی را در دست گرفت و او را به خود نزدشی با خشم برخاست و بازوریام        

 . دی غرانیرو به طغ
... ی درد بکشمانی مثل ادیبا...  نمی مرگتو ببدی چشمام بانیمنم با هم...  ي ش کردوونهی چشمات دنیبا هم -        

 دونمیم...  ی کردم بهم وابسته بشيکار...  خام و ناوارد نبودم مانیمن مثل ا... ه  دنبالمشهی نگاهت همدمی وقته فهمیلیخ
...  رمی تابوتتو بگریارزومه ز...  مانی اشی پي برویاری که طاقت ننمیشی مي روزدیام فقط به...  شکنهیدخترا قلبشون زود م

 . رهی بگای دننی هم سهمشو از امانی ادیبا
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در آخر دستش .  شدی و داغون مشدی و ذره ذره درون آنهمه خشم ذوب مدادی گوش مشی مسخ شده به حرفهالوفرین        
 . دی کشرونی دست او بریرا به زور از ز

 .  برمدیبا... من اشتباه کردم اومدم ...  ي اوونهیتو د... ولم کن  -        
 :  گفتثی خبيبخندبا ل. مانع از رفتنش شد .  دستش را باز کرد ریام        
 .  تا آخر اجرا بشهشی تا نمای صبر کندیبا... کجا دخترعمو  -        
 .  با ترس از کنارش گذشتلوفرین.  زد ی کرد و تک زنگی دستش نگاهیبه گوش        
 . شهیباورم نم...  ری امي اوونهیتو د -        
  ؟شهی باورت نمویچ -        
  ؟دهی می چه معننکارایا...  ي و خدا رو قبول داریخونیتو نماز م...  یکنی باهام منکاروی اي دارنکهیا -        
 و اون دی که به داد برادرمظلومم نرسییخدا...  خدا رو یحت..  ی ازم گرفتزویتو همه چ... اما نه االن ...  خوندمیم -        

 .  خودش بردشیرو پ
 .  برمدیمن با -        
 :  بلند گفتي رنگ عوض کرد و با صدای به آنلوفری نيابر بهت و ناباوردر بر        
 نی ادیچرا با...  ؟ ي منو ببري عموي آبروياومد...  رو دوست دارم رای المیدونینم...  يخوای از جون من میتو چ -        

 عموم اگه بفهمه چارهیب...  ی حرفا باشنی تر و با وقارتر از ابی نجیلی خکردمی فکر م؟ی بکشيجور خودتو به خفت وخوار
 . کنهی داره سکته ميچه دختر

 :  زدغیج        
 .  انقدر عذابم ندهریبسه ام -        
 قول دادم و با مادرش رایبه الم... من آبرو دارم ...  دهی التماس کردنت داره عذابم منیا...  يدی عذابم ميتو دار -        

 .  از جونميخوای می چيحاال اومد... حرف زدم 
 داد تا مانع ي باز شد واورا در آغوش خود جاریدستان ام.  به سمت در حرکت کرد عیسر.  کرد دای پي حس بدلوفرین        

 در حال ذوب یمانند شمع.  شد رهی خری لحظه مات و مبهوت به چشمان سرخ از خشم امکیدر .  رفتنش باشد رونیاز ب
 : دی را به چنگ گرفت و نالریلباس ام.  ه زجر و درد را نداشت همنیتحمل ا. شدن بود 

 . ریتمومش کن ام -        
 بر ایهمه دن.  ستادیزمان ا. ستادندی اشی روبرولوفری و مادرو پدر نرایالم.  آن در باز شد کی افتاد و نیی پاریدست ام        

 . زبانش فلج شده بود.الل شده بود .سرش خراب شد 
 را به او هشدار ی پدرش طوفان وحشتناکياما صورت سرخ و چشمان به خون نشسته .  حس شده بود یبدنش ب        

 . دیمادرش بر سرش کوب. رمق زانو زد یب.  دادیم
  ؟ی به زن عموت کمک کنيتو اومده بود... خدا مرگت بده دختر ... خاك بر سرم  -        
 .  زدادی بنفش فرغی هجوم برد و با ج با خشم به سمتشرایالم        



 

@donyayroman 82 

 . حال و روزشون هم که معلومه...  دنیخودتون که حرفاشونو شن... نه خاله اومده بود نامزد منو اغفال کنه  -        
 ناعادالنه ي همه قضاوتهانی به ایمانده بود چه جواب...  او ی تاتر شده بود تا زندگي صحنه هی شبشتریصحنه ب        

 .  شدن به او بودکیدر حال نزد.با التماس به او نگاه کرد .  به پدرش بود دشی اميهمه . د بده
 . بابا... نه ... من ... بابا  -        
پدرش تف به .  شد رهی و منگ به پدرش خجیگ.  که در صورتش نشست هوش از سرش پراند ی محکمیلیس        

 .  انداختشیرو
...  یکنی به پسر عموت التماس می خالي خونه هی ي توییایحاال م...  هرزه دادم ي که به توی اون نونفیح -        

 نی چننمیخدا منو بکشه و نب...  خونه م پرورش دادم ي رو توي چه دختر هرزه ادمی فهمریخاك بر سر تو و من کنن که د
 .....دمیدی روز رو نمنی و ايمردیکاش میا... پسرا شده باشه زونی رو که دخترم آويروز

 حرفها را به زبان نی پدرش بود که انیا. مغزش هنگ کرده بود . زبانش قفل شد .  دیشنی نمیی گوشش صداگرید        
 آورد ؟
 يمادرش تو...  بود شی در حال آرام کردن عموریام.  کردندی مي خود را بازي نقشهای صحنه به خوبگرانیباز        

 . دادی مشی دلداررایلم و ازدیسروصورتش م
 کاشیا.  همه درد و غم را نداشت نی اشیقلبش گنجا.  دهد ي حجم غم را چگونه در قلبش جانی ادانستینم        

 . مردی مي لحظه ايبرا
 مانند مجرمان سابقه دار زانتی عزانیسخت بود م...  ها را دی آنچه نبادیشنی نه مدیدیکاش چشم و گوشش نه م        

 . خدا هم با بستن زبانش لطفش را در حقش کامل کرده بود.. قائل نشوند تی هم برای حق دفاعچی و هيمحکوم شو
 . در خالء معلق شده بودییگو.  دیفهمی نميزی چشدی که زده میی و از حرفهاکردیهاج و واج به حرکاتشان نگاه م        
کاش قلب او هم مانند .  خواستی نمچی از خدا جز مرگ هگری وارد شدند دشیعمو و زن عمو که هراسان یزمان        

 . کردی مدای نجات پی و پلشتی زشتنی آورد و از ای همه دنائت را نمنی تاب امانیا
 شدیباورش نم.  گذاشت و در خود شکست نی زمي سرش را رولوفرین.  دی پري منظره روبرودنی با دشیرنگ عمو        

 ... قهی شده باشد ان هم در عرض چند دقی صورت پشتش خالنیبه ا
 
 

 . کردی مشی که صدادیشنی را به صورت ناله ممانی ايصدا.  افروخته بودند شی براگرانی که دسوختی میدر آتش        
 . دیدی او را نمی ولدی شنی را مشی خواست ، صدایکمک م        
از درد .  منجمد شد شی خون در رگهاییگو.  به جانش افتاد يری زمهري سرماسوختیتش م آی که از داغیدر حال        

 . ناله کرد
 .  رمقش را باز کردیچشمان ب.  شد ی از خارج بر بدنش مستولیی حس کرد گرمادیلرزی که میدر حال        
 . به زحمت زبانش را در دهان خشکش به حرکت در آورد.  لبش نشست ي لبخند رومانی ادنیبا د        
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دلتو ... وقت چیه... شهی منیعاقبتم ا... دونستمیاگه م...  رمیگیمن آرامش نم... یتا تو منو نبخش... منو ببخش  -        
 ... شکوندمینم

 .زدینفس نفس م.  دیزبانش به سقف دهانش چسب        
  دهدصی توانست صداها رااز هم تشخی اما نمدیشنی همهمه ميصدا.  شد ری چشمش سرازي گوشه  ازیاشک داغ        

. 
 ماند و جهی نتیاما تالشش ب.  را باز کند نشی سنگي تالش کرد تا پلکهایلیخ.  دستش حس کرد ي رويدرد        

 .  هم افتاديدوباره رو
 .  متصل بودشی به پلکهاییلوی ککی ي وزنه هاییگو        
صداها کم شد و سکوت مطلق اطرافش را .  بزند رونی خود بي در تالش است تا از جایی گودی کوبیقلبش چنان م        

 . فرا گرفت
 .  تشنه شده بود اما توان تکان خوردن نداشتدی شدياز گرما        
 .  آمدی از دستش بر نمي کارچی در حال جان دادن بود و هییگو        
کم کم خواب چشمانش را ربود و .  را صدا بزند اما زبانش از حرکت باز مانده بود شی مامان پرخواستیدلش م        

 .دی نفهميزیچ
 
 

       
 به سراغ مادرش ی از عرق خواهرش انداخت و با ناراحتسی به صورت خینگار نگاه.  بعد در اتاق باز شد یساعت        

 . رفت
 چه کار کنم ؟...  لرزهی عرق کرده اما داره میلی خلویمامان ن -        
 . مادرش با غصه نگاهش را به در اتاق دوخت        
...  هی مالفه س کافرونی دست و پاش بنکهیهم...  می روشو باز کنشهینم...  که تا داور اثر کنه می صبر کندیبا -        

 .  پهلو کنهنهی سترسمیم
 .  با اخم کنارشان زد و به سمت آشپزخانه رفتيمامان پر        
  ؟سوزهی تب مي داره توینیبینم...  کنم هی بچه رو پاشونی لگن به من بده تا اهی ای بيناز -        
 ی که مییرو به نگار کرد و با صدا.  آورد رونی بيدی لگن سفنکی سنیی پانتی کابي دستپاچه خم شد و از تويناز        

 : ت ، گفدیلرز
 . اری بزی تمي حوله هینگار برو  -        
.  بودند ختهی به هم ری که هر کدام به نوعکردی فکر مي بود و به خانواده انی زمي ، نگاهش رويمامان پر        
دستش را گرفت و . قرار همسرش بود ی وقت مالقات است و دلش بکی نزددانستیم.  دخترش ، دلش را لرزاند یدرماندگ

 :  دستش بود گفتوله که حیبا آمدن نگار در حال.  برد رونشیاز آشپزخانه ب
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 .  مالقات من مراقبش هستمنیتو و نگار بر -        
 : دی چشمان پر اشکش را به چشمان مادرش دوخت و ناليناز        
خدا مارو ببخشه که چه به سر دختر مثل ...  و الجون شده فیقدرضع که انرهیمادرش بم... مونهی مششیدلم پ -        

 ........ شویخدا باعث و بان...  میگلمون آورد
 :  اخم کرد و با تحکم گفتيمامان پر        
باعث و ... رسهی باز هم صدمه ش به خودتون می کننی نفریبه هر ک...  يخودت جوون دار...  ي نکن نازنینفر -        

 و به نی کردی که پشت دخترتون رو خالنیشما بود...  نی مقصرشتریتوو پدرش از همه ب...  نفر نبود هی اتفاق تنها نی ایبان
باز انقدر شجاع ...  که جبران کنه زنهی مي که داره به هر درستی از اون پسر نرگناه خودتون کمت...  نیحرفاش گوش نداد

 احساسات و ياون از رو...  قدم شد شی جبران کارش خودش پي و برادیربود که تف و لعنت خانواده رو به جون خ
 ...  از اونهشتری کارو کرد اما گناه شما بنی اشیجوون

 : نگار با حرص گفت        
 یلی که خشدی وادعاش مدی همه رو به گند کشی زندگشعوریب...  خفه ش کنم خوادی دلم منمشیبیهر وقت م -        

 . شهیحال
 : رو به نگار گفت.  و حوله را از دستش گرفت دی کشیقینفس عم        
 . من مراقبش هستم...االن پدرت چشمش به دره ...  مارستانی برو آماده شو با مادرت برو بزمیعز -        
 :  گفتینگار با ناراحت        
 . مامان بهتره خودش بره...  ششیمن هستم پ -        
 : با اخم گفت يناز        
 !نگار ؟ -        
 ما نی االن خودشو بلوین... تنهاش بذارم خوامیحاال نم...  نی رو به دلم گذاشتدنشیپنج سال حسرت د...  هیچ -        

 ....  که شماکننی کار و منی ساله شون استی با دختر بيکدوم پدرو مادر... البته حق هم داره ...  کنهی حس مبهیغر
 :دی با خشم به دخترش توپيناز        
 . يایبه درك که نم.  خزعبالت تورو ندارم دنیانقدر داغونم که حوصله شن.. خفه شو نگار  -        
.  آمد رونی ، بکردی سرش مرتب مي که چادرش را روی در حالیقیبا حرص به سمت اتاق رفت و بعد از دقا        

 بود دهی خوابلوفری که نی لگن آب ولرم رو با حوله برداشت و به اتاقيمامان پر. ارج شد  کرد و از آپارتمان خیخداحافظ
 . رفت

 زجر نگونهی ای تا به کد،ی دختربانیا. دلش آتش گرفت .  دی گفتن دانی را در حال هذلوفری در را باز کرد ننکهیهم        
 . بکشد و او هم نظاره گر ذره ذره آب شدنش باشد

 .  گذاشتلوفری نیشانی پيبعد از چالندنش رو. ار تخت نشست وبا اندوه فراوان حوله را در آب فرو برد کن        
 .  شده بودندرهی به صورت سرخ از تبش خیهر دو با نگران.  دی کشرونی آندو را از حال خود بفونی زنگ آيصدا        
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 : نگار از جا بلند شد و گفت        
 .شعوری بي پسره نی و ادونمی باشه من مریماگه بازم ا -        
 .  کردخکوبشی مي مامان پريهنوز از اتاق خارج نشده بود که صدا        
 روز هیپس حرمتها رو حفظ کن تا ...  ي رو نداردنشی که تو چشم دشعورهی بي درد خواهرت همون پسره يدوا -        

 . یشرمنده نش
 .  لب زمزمه کردریز.  از اتاق خارج شددوی کشینگار پوف        
 .  باشهسی ابلنی درد خواهرم دست ايعمرا دوا -        
 .  پاسخ دادریبا تغّ.  را برداشتی و گوشدی کشی پوفری امي چهره دنیبا د        
 امرتون ؟... بله  -        
 .  عمودنینگار باز کن اومدم ببرمتون د -        
 . مامانم رفته... حمت نکش ممنون ز -        
  هم رفت ؟لوین -        
 . رینه خ -        
 . دیدی مفونی را از پشت آری امياخمها        
 .......دنشی عمو چقدر به دنیدونیچرا ؟ خوبه م -        
 .  حالش بدهنی که شما بهش داشتيادی زياز محبتا -        
 . نمیدروباز کن بب -        
 ... ...  حالش خوبيخوایاگه م...االن خوابه  -        
 :  و گفتدی را از دستش کشیبا اخم گوش.  دستش رد شد و در را باز کرد ری از زيدست مامان پر        
 . ای نرونیبرو کنار خواهرت بمون و ب -        
  ؟يمامان پر -        
 . ای نرونیگفتم برو و ب -        
 .  انداخت و به اتاق خواهرش باز گشتنیی سرش را پاي دلخوربا        

 
 .  بودستادهی الوفری مادربزرگ نشیروبرو.  وارد آپارتمان شد یبا نگران. در باز بود         
 :  چرخاند و گفتلوفری سرش را به سمت اتاق نیسالم کرد و با نگران        
  ؟ االن کجاست ؟ شدهشی شده ؟ نکنه مثل سه روز پیچ -        
 . ندی مبل نشست و با دست به او اشاره کرد تا بنشي روي با خونسرديمامان پر        
  بود ؟ی آوردن امروزتون چمی حلنی اي هیقض -        
 . اصال منظورش را متوجه نشده بود.  شد رهی هاج و واج به صورتش خریام        
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  کردم ؟يمگه کار بد... من  -        
 .  در هم گره خوردي مامان پرياخمها        
داره . ي حالش رو خراب کردمی که امروز با آوردن حلی براش جا گذاشتي بدي گذشته چه خاطره ي تودونمینم -        

خودت ...  برهی داره رنج ميدی شدی از فشار روحگفتیم...  سرش بود ي باالشی پقهیدکتر چند دق...  سوزهی تب ميتو
  ؟ياری ملوفری سر نیی چه بالي داریفهمیم

 :  ، من من کنان گفتدهی پریبا رنگ.قلبش به تالطم افتاد.  خشکش زد ریام        
 جون ی بودم تا کمدهی دوست داره براش خرمی حلدونستمیم...  کنم تشی اذخوامینم... من ... من ...  نیباور کن -        

 االن حالش چطوره ؟... رهیبگ
 آورد تا به گوش نگار نرسد ، با تاسف نیی را پاشیصدا.  داد و به در اتاق دخترکش نگاه کرد رونی بنهی از ته سیآه        

 : گفت
...  ي بشنودی دارم که باییاما من حرفا...  بود گذشته یهر چ...  بزنه می لب به حلدمی پنج سال من ندنی ايتو -        

اگه ...  يری بگی از آب گل آلود ماهيبهتره نخوا...  ی کني دختر بازنی با دل اذارمیاما نم! ...  هی چتتی قصد و ندونمینم
من ...  ي ؛ که شما در مورد دخترش حفظ نکردکنهی حرمت خانواده رو حفظ مي نازاگه...   افتادهمارستانیعموت کنج ب

 شده که به من يدرست مثل روز...  شهی تو داره نابود مندیاون با د...  ی باعث آزارش بشيحق ندار...  کنمی کار و نمنیا
 ...  طاقت ندارم اون روزا تکرار بشهگهید... پناه آورد 

 یسرش را با تاسف تکان داد و به آرام.  زدی را به هم برلوفری ننگونهی با آمدنش اکردیفکر نم.  مچاله شد ریقلب ام        
 .پاسخ داد

 !  اون روزا رو فراموش کنهلوفر،ی کار کنم تا نی چنیشما بگ -        
 ...  بشهمی که اون زخم ها ترمی کني کاریتونیاما م...  شهی فراموش نمیدونیخودت م -        
 . دی حرفش پرانیم        
 ایدن...  مشی موونهی کردم خودم دارم دی در موردش چه ظلمدمی فهمی از وقتنیباور کن...  کنمی منی بگيهرکار -        

 .  جبران کنمخوامی منیباور کن...  تا منو ببخشه کنمی مرورویرو براش ز
اما ...  شو کی بعد بهش نزدرهیبذار آروم وقرار بگ...  نکن لیخودت رو بهش تحم...  چشمش نباش ي جلویلیخ -        

اگه بهش احترام ...  ي باهاش کردشی که پنج سال پيهمون کار...  که دچار اشتباه بشه ی کني کاردینبا...  اصول يرو
 . ری ازش فاصله بگيذاریم

 جبران گذشته رو بکنم ، يمن چه جور...  روابط سخت تره نی امی بشه ترمشتری فاصله بیهر چ... آخه ... آخه  -        
  ازش دورم ؟یوقت

 يکار...  کنمی متییخودم راهنما...  مونمی مششیپ نجاستی الوفری نیمن تا وقت...  به موقع خودش يهر کار -        
 . یدلش رو بدجور شکست...  لج افتاده ي دنده ي رولوفری ن،يکرد
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.  نشست شیشانی پي درشت عرق رويصورتش سرخ شده بود و دانه ها.  انداخت ری و شرم سرش را به زیبا ناراحت        
 :  زمزمه کردیبه آرام
 . دهی که عذابم منهیهم...  دونمیم -        
 .  سراغشایپس برگرد خونه تون و تا خودم خبرت نکردم ن-        
 ... اخه -        
 سال براش هی اون ي تويهر کار...  حالش رو بکن تی برات مهمه رعاشیاگه حالش و سالمت... آخه نداره  -        

 که در سوزهی دخترم ميدلم برا...  یکنی تر مکیجنون نزدبا هر تکرار خاطرات اونو به ...  وقت تکرار نکن چی و هيکرد
 . نهی بببیآس گهی خوام دینم...  و رنجور شده دهی تکیاوج جوون

 .  او گذشته بوددنی سه چهار روز هر روزش با دنیدر ا.  دلش تنگ آن نگاه پر از غم شده بود ریام        
 . دبا دلهره و استرس دستانش را در هم مشت کر        
 . نمشی ببتونمی اوضاع تا چند روز نمنی با ادونمی ؟ منمشی االن که خوابه ببشهیم -        
 که در عمق چشمانش نهفته بود يدرد.  را به رحم آورد ي که در لحنش پنهان شده بود دل مامان پریالتماس        

 .  داردنشی نازني به نوه ی مانند روز روشن بود که او هم حسشیبرا
 . یکنیاما اول قول بده که به حرفام گوش م... برو فقط از دور نگاهش کن و برگرد  -        
 :  گفتردرماندهیام        
 . دمیچشم قول م...  مونده ؟ ی هم برام باقي اگهیمگه راه د -        
 :  و گفتدی کشرونی براهنشی پبیکارت را از ج.  نوشته شده بود ی کارتي رولشی موبايشماره         
 . نی بود خبرم کناجی شما باشه هر وقت به کمکم احتشی پنیا -        
 .  وارد اتاق شدیبه آرام. برود لوفرشی ندنی را گرفت و به او اجازه داد تا به دتیزی کارت ويمامان پر        
 :  با تحکم گفتریکرد اعتراض کند ام لب باز نکهیهم.  او اخم کرد و از کنار خواهرش بلند شد دنینگار با د        
 .  خودش اجازه داديمامان پر...  باش رونیچند لحظه ب -        
  ؟يذاری خونه منی اي پا توییبا چه رو...  یی پررویلیخ -        
 .  تا نگار از اتاق خارج شوددی اخم کرد و کنار کشریام        
 ی خودش نقاشي که رد خون را روي ترك خورده اي صورت سرخ از تب و لبهادنیبا د. ستادی کنار تخت ایبه آرام        

 :  زمزمه کردیکرده بود ، به آرام
 یچه کنم تا بفهم... ی کنم خودتت منو ببخشي کاردمی بد کردم اما قول میلی خدونمیم... من با تو چه کردم ؟  -        
 . کنمیبه شرفم قسم جبران م...  نسبت به تو دارم ؟یچه حس
 .  آرام نگار از پشت سر ، سوهان روحش شديصدا        
 . ی بذار که داشته باشهی مايزیاز چ -        
 . رونینگار برو ب -        



 

@donyayroman 88 

 . دی در دلش تابيدینور ام.  با ذوق نگاهش کرد ریام.  آنها را متعجب کرد ي هر دولوفری جان نی بيصدا        
 .  تخت شدکی نزدی کمریام. از اتاق خارج شد  ینگار با ناراحت        
 . شده دست بکشنی نفرياز اون گذشته ...  خودتو ؟ی روز انداختنیچرا با عذاب دادن خودت ، به ا -        
 .  ترك خورده اش را به زور تکان دادي ، لبهازدی که دو دو می با چشمانلوفرین        
 . نمتی ببگهی دخوامینم... فقط برو  -        
 قبوله ؟...  کنهی من حالتو خوب مدنی که متوجه بشم ندرمی میبه شرط -        
 . فقط برو -        
 .  بودنهی زدن از سرونی شد قلبش در حال برهی به چشمان سرخش خریام        
قول بده در نبود من شاد ... رم  و راحت از کنارت بگذنمی حال ببنی اي تو رو توتونمینم...  رمی نميتا قول ند -        

 .  باشهی چشمات اشکخوامی نمگهید...  ی کنی و راحت زندگیباش
 .........ي کرديتو کار -        
 : دی حرفش پرانیم        
 . ی تا دوباره مثل روزاولت بشکنمی مي ، هر کارنی هميبرا...  دونمیم -        
 . شمیمنم مثل اولم م...  ی شکسته رو مثل اولش کني شهی شیهروقت تونست -        
 . شدی مدهی و به زحمت شندی لرزی مشیصدا        
حاال مثل ...  ییای کم کم به خودت بیتونی می فکر کنشتریاگه به خودت ب...  بزرگتره شهیاما روح انسان از ش -        

 . گذشته نه اما بهتر از االن باش
 .  بودختهی که تمام حسش را در آن ری با لحنریام. بسته شد  لوفریچشمان ن        
 تی از زندگیتا بتون. کن من نامرد رو فراموش کن یسع...  ی تا تو خوب بشکنمی مروروی رو زایاگه الزم باشه دن -        

 . يلذت ببر
 .  زدرونی از اتاق بیبا ناراحت        
 : دیدر دل نال.   با بغض چشمانش را باز کردلوفرین        
 .  خدا خودت بهم کمک کنيا... کردمی چند سال فراموشت منی اي توي بودی اگه فراموش شدنیلعنت -        
 صورت به رحم نی را به اری افتاده است که دل امي به چه حال و روزدی سرش تازه فهمي به سرم باالیبا نگاه        
 : دی که در حال شکستن بود نالیبا بغض. کردی را با خود مرور مکردی که قبل از امدن نگار زمزمه مییهنوز حرفها. آورده 
 به یتونی می چه حسگهید...  ي نشونم دادینفرتت رو که به خوب...  از چه حس تو خبر داشته باشم ؟دیآخه من با -        

  ؟یمن داشته باش
 . با ورود نگار چشمانش را بست و خود را به خواب زد تا با آماج سواالت نگار برخورد نکند        
 موضوع نیهنوز هم قلبش پر تپش بود و از ا.  دی که رد و بدل شده بود را به نگار بگوي حرفهاخواستیدلش نم        

 .دیکشی رنج مشتریب
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 . خوردی بهم می همه ضعف و ناتواننیدلش از ا. فکر کردتمام آن روز را در تخت ماند و         
 .  شده بودزاری از خودش بشتری دلسوزانه و پر ترحم مادرش بي نگاه هادنیاز د        
 . ندی او را درمانده و رنجور ببی ،حاال که بهتر شده بود کسیدوست نداشت بعد از آنهمه سخت        
 اول از همه ، از خودش شروع دی رو داشته باشد باشی را پی خوبي روزهاخواستیاگر م.  دادی به خود می تکاندیبا        

 . کردیم
 ! داشت ؟گرانی از دی کرد چه توقعیاگر خودش به خودش کمک نم        
در سکوت به سمت حمام .  دی کشرونی ساك بي از تویلباس.  شد داری خسته و کوفته از خواب بیصبح زود با تن        

 . رفت
 دی به امدیبا. بود بس بود دهیهر چه کش.  درنظرشان درمانده باشد خواستینم.  کردینگاه نگران مادرش را حس م        
 ي با کمک مامان پری سال افسردگکی بعد از شی که چهارسال پي ، همان کارساختی را از نو مشی بهتر زندگيروزها

 . انجام داده بود
 .  آب ، سرخ شده بودي از گرماشی الغر و استخوانيگونه ها. از حمام خارج شد بعد دوش آب گرم         
 :  گفتی او با نگراندنیمادرش باد.  آمد رونی از اتاقش بي به صورتش زد و بعد از زدن رژ بژیکرم ضدآفتاب        
  دخترم ؟يریکجا م -        
 .  به بابا سر بزنمرمیم -        
 . صبر کن منم حاضر بشم -        
 :  کرد و گفتیبه صورتش نگاه. ستادی مادرش ايروبرو        
 . نیایشما زمان مالقات ب...  با بابا تنها باشم خوامیم -        
 همه که نگران شوهرش بود نیچرا ا.  خودش سوخت يدلش برا.  زدی در چشمان مادرش موج میترس و نگران        

  او نگرانيرا بی،کم
 نشده بود ؟        
 .  سرش را تکان دادی و با ناراحتدی کشیآه        
 مرگ ي آرزوایالاقل من ، مثل بعض...  ارمی سرشون بیی که بالخوامینم...  اگه شوهرشماس ، پدر منه دینترس -        

 .  کس رو تا به حال نداشتمچیه
 .  از آپارتمان خارج شدعیر قورت داد و سر را به زودیچی پشی که در گلویبغض        
 . کنجکاو شده بود.  رفتنش سست شد ي پادی را در راه پله شنبای خاله زي صدارفتی منییاز پله ها که پا        
 بود امدهی آنها ني دو روز به سمت خانه نی بود در ابیعج.  بود دهی سرش کشي را روشی صداشهی ،مثل همبایز        

 .  نگذاشته بودشی هم پا پي مامان پردنی دي برایحت
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  ؟ی برگشتی چي براي که زدي سالها با اون گندنیبعد از ا...  یخدا چکارت کنه دختر که آبرو برام نذاشت -        
 .  از مادرش کم نداشتيزی چرای المادی فريصدا        
  ؟رهی آبروت نمي جورنیا...  چادر بزنم ابونی خيچه کار کنم ؟ برم تو -        
 ....... نگذره کهریخدا از ام...  ي ساال بودنی اي که تویبرو همون گورستون -        
 ..  رو رفتم که آرزوشو داشتمیمن راه...  ی کننی اونو نفريمامان هزار بار گفتم حق ندار -        
 چه ستی نالتی خنی که عنهیهم...  ؟ي ندارایح...  بود ؟ نیآرزوت ا...  دی چشم سفيخجالت بکش دختره  -        

 . ي از ما بردییآبرو
 .  که بودمی همون گورستونرمی میناراحت... بسه مامان  -        
 . دی کشی تکان داد و پوفي با افسوس سرلوفرین.  دیچی و دادشان در هم پغی جيصدا        
 از کنار آپارتمان الی خی و بدی کشی ، آهدادی همه مادرش را حرص منی چه کرده بود که ارای المدانستی نمنکهیبا ا        

 . آنها گذشت
 . دی کششی هاهی به عمق ریقی تازه را با نفس عميسرش باال گرفت و هوا. ساختمان خارج شد ياز در ورود        
 . اخم کرد و بدون توجه به او به سمت سرکوچه رفت.  شوکه شد د،یکشی انتظارش را مرکهی امدنیبا د        
 .  را روشن کرد و به سمتش رفتنی ماشریام        
 .  برسونمتای بلوین -        
 .  با اخم نگاهش کرد و به راه خود ادامه دادلوفرین        
 . مارستانی برم بخوامیمنم م...  لج نکن لوین -        
  شدادهی پنی با خشم از ماشری و امستادی بصورت کج اشی روبرونیماش.  نکرد و به راه خود ادامه داد ییم اعتناباز ه        

. 
  ؟ياری کوچولو رو در مي دختر بچه هاي ؟ چرا ادايدیچرا جواب نم -        
 :  و با تحکم گفتستادی اشیروبرو        
 .  شونیبرو سوار ماش -        
 .  با اخم به صورتش نگاه کردرلوفین        
 . امی نمییمن با شما جا -        
 ! ي حالت برنی درصد فکر کن من بذارم تنها با اکی...  ییایخوبش هم م..  ییایم...  شدم شما ؟یاز ک -        
 .  هم خوبمیلیخ... حالم مگه چشه؟ .. ههه -        
 :  و گفتدی را کششی با خشم بازوریام        
 . نمی سوار شو ببایب...  یسی روم وامي جور تونی اادیبدم م -        
 شد و ی احساسش دوباره خالي پاری زییگو.  قلبش را به لرز انداخت ری تحکم امنیا.  کرد نیبا زور او را سوار ماش        
 . ختیفرو ر
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 در هم گره خورده بود و قلبش به تپش شیاخمها. زل زد نابای و به خدی نگاهش کند رو به پنجره چرخنکهیبدون ا        
 . افتاده بود

نذار مثل من ...  که من کردمو تو نکن ياما کار! من مستحق مجازات ، بازم درست ! من بد عالم ، درست  -        
 جز خودمونو از ي پشت بديبد...  که منو ببخشه و دل تو رو آروم کنه خوامی هزار بار از خدا ميمن روز...  ی بشمونیپش

 ............نیب
 . ی حال خوبم رو با حرفات خراب کنخوامینم...  ؟ی نکنی همه سخنراننی اشهیم -        
 .  شدرهی خابانی به خالی خی را حس کرد اما بری نگاه امینیسنگ        
 ......  توشی پامی می که وقتی فکر کنخوامینم...  می با هم ازدواج نکردرایمن و الم -        
 ي فقط براشیپس آنهمه نما.  سخت بود شی آنها با هم ازدواج نکرده باشند برانکهیباور ا. با خشم نگاهش کرد         

  او بود ؟ییرسوا
هردوتون ...  تهی اون عفری تو نه زندگینه زندگ...  ستیاصال برام مهم ن... کنمی در مورد شما نمي فکرچیمن ه -        

 . نیمثل هم
  مونده ؟ی باقی چیاز اون همه مهربون -        
 ری امادیبهت نم...  ؟ ي همه مهربون شدنی شده که تو ، ای چدونمینم...  دست پخت خودته ینیبی که مینیا -        
 ...  نقشت فرو نروي تويادیز... خان 

  ؟کنمی مي بازلمی دارم فیکنیمگه ابراز عالقه کردم فکر م...  ؟یچه نقش! ... نقش ؟ -        
 . با خشم نگاهش کرد        
  تو باشم ؟ي انقدر بدبختم که محتاج ابراز عالقه يفکر کرد -        
 ي خر تونی پشت سرم رو خراب کردم و االن عيبدبخت منم که با دست خودم پلها...  یستیتو بدبخت ن... نه  -        
 منم ی اگه بفهمشهیحتما دلت خنک م...  که کردم می اعتراف کنم به بدبختیخواستیم... دلت آروم شد ؟...  کردم ریگل گ

 ........  سالهانی اي که منم توی و بدونی که تو هم آروم بشگمیم...  هر چند که حقم بود...  روز خوش نداشتم هی
 :  گفتیدستش را باال برد و با ناراحت        
 .  شمادهی پخوامی گوشه نگه دار مهی...  تو ندارم ي حرفهادنی به شني عالقه اچیمن ه -        
 :  کرد و گفتی اخمی با ناراحتریام        
 . وفتهی اعصابشون خش ني روهی تا سرکار علشمیمن الل م...  تی صندلي رونیبش -        
 متوجه ریلب دخترك نقش بست ،اما صورتش را به سمت پنجره چرخاند تا ام ي رويزی که گفت لبخند ریبا لحن        

 .  لبخندش نشودي
 بود دهیشن...  کرده بود دای پی حس خوبي تا حدکنندی نمی با هم زندگرای بود او و المدهی شننکهی چرا از ادانستینم        

 .  نبودندی که در گذشته داشت چندان خوشاي بدي با تجربه ی حسنی اما لمس کردن چنشودیآدم عاشق ، کور و کر م
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  نشده بودندری ، عاقبت به خشی کوچک زندگسی خنک شده بود که آن دو ابلی ، فقط کمیاما هر چه بود دلش کم        
. 

 حاکم شد نی در ماشینیسکوت سنگ.  دی کشینفس راحت.  است دهی آن دو دی چوب خدا را بر سر زندگکردیحس م        
 .   کدام مهر سکوت را نشکستندچی همارستانیا خود بت. 
 
 

رو به .  که او کرد ي نشود بعد از تشکرلوفری موجب آزار ننکهی ايبرا.  بود رونی به برینگاه ام.  دندی رسمارستانیبه ب        
 :  وگفتلوفرکردین

 . ی تا با عمو تنها باشزنمی دور مهی رمیمن م -        
 که پدرش ی به سمت بخشدی کوبی که به شدت میبا قلب.  حرفش تکان داد و از او جدا شد دیی به تاي سرلوفرین        

 . منتقل شده بود رفت
 .  راه به سمت بخش باز کرديبا هزار التماس و اشک و آه دل نگهبان را به رحم آورد و با دادن تراول تا نخورده ا        
 ،که با لطف کرم و رژ هم نتوانسته بود ظاهرش را دی چرخي ادهی صورت رنگ پرينگاهش رو. سوارآسانسور شد         

 . دهدرییتغ
 را داشت شانی آرزوي که روزگاري خانواده انی در بی زندگدانستی اما مشودی مدهی اش به کجا کشندهی آدانستینم        

 . کردی بود که فکر می سخت تر از آنیلی خشیبرا
 و ری چقدر صورت پدرش پدیتازه فهم.  که سمت پنجره بود خشک شد ی تختينگاهش رو.  شد وارد اتاق پدرش        

 . شکسته شده است
 کنار تخت یبه آرام.  پدرش بود دی سفي موهادنیدر روز اول آنقدر استرس و اضطراب داشت که دقتش در حد د        

 . پدرش نشست
 بود که مانند پدرش در خواب بسر ي مردریاو هم پ.  پدرش انداخت ی به هم تختینگاه. چشمان پدرش بسته بود         

 .  دغدغه نگاه کندی به صورت پدرش بي پنج سال دوري در سکوت به اندازه خواستیدلش م.  بردیم
 .  را به نظاره نشسته استيری نظی بی نقاشي تابلویی صورت پدرش شده بود گويچنان غرق تماشا        
 يشتری نیی دخترش گوي دهی تکي چهره دنیبا د.  چشم گشود ی نگاهش را حس کرد و به آرامینیپدرش سنگ        

 .  را جمع کردشی چشمهایاز درد کم. بر قلبش فرو رفت 
 روح شده ی ، سرد و بطانشیچقدر صورت دخترك مهربان و ش.  سالم کرد ی چشمان بازش به آرامدنی با دلوفرین        

 .  او تنگ شده بودي خنده دنی ديدلش برا.  نبود ي خبرشی پر از شادي از آن لبخندها و خنده ها گرید. بود 
 .  بابايخوش اومد...  ماهت يسالم به رو -        
 حالتون خوبه ؟...  یمرس -        
 .  تا زودتر برگردم خونهستی دلم نيدل تو...  بهترم یلی خدمی تو رو دیاز وقت -        

 . نی تحت نظر باشدی هفته باکی دکتر گفته گفتیاما مامان م -        
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 :  گفتی ، به آرامکردی اشاره مشی که با چشم به هم تختیدر حال        
  ؟نی نگرفتیچرا اتاق خصوص -        
 :  و گفتدی کشیپدرش آه        
 نی بتونمی آقا منیالاقل با ا. کنمی باشم دق می اتاق خصوصي هفته توهی...  نفر کنارم باشه هیخودم خواستم که  -        
 .  حرف بزنمیروز کم
 بداند پدرش بعد از مرخص شدن با او خواستی دلش میلیخ.  تکان داد و در سکوت به پدرش نگاه کرد يسر        

 . کندیچگونه رفتار م
 . شهی داره تموم ممیمرخص...  برگردم دیراستش بابا من با -        
 برخاست و به سمت ی صندلي از رویبه آرام. گذردی چه در مغزش مدیفهم.  دی را در چشمان پدرش دیآثار نگران        

 . پنجره رفت
 .  گرفته بودمیمن دو سه روزه مرخص...  مردم مسئولم يدر برابر دخترا...  رمی اون شهر دبيمن تو -        
 :  گفتيدیپدرش با ناام        
 .  به تهرانی کنم منتقل بشي کارتونمیم -        
 امتحاناتشونه کی که نزدی آخر سالنی همتونمینم...  سال کار کردم کیمن با اون بچه ها ...  بابا شهینم -        

 . تنهاشون بذارم
  ؟یپس ما چ -        
 پنج نی و مثل ارنیگی دورتون رو ملیاونجا هم فام ... به خونه دیگردی و بر مشهیانشاال که حالتون زودتر خوب م -        

 . نیکنیسال نبود منو حس نم
 روز هم رهام کی داشته باشم عذاب وجدان ي کردم که اگه عمریمن اشتباه...  زخمم نپاش دخترم ينمک رو -        

 . یوجدان کم کن عذاب نی از بار ایفقط کم...  ی ،کمدنمی با بخشیتونیم...  یاما تو دخترم...  کنهینم
 که ستمی نيمن در حد...  من، از وجود شماست یرگ و پ...  یشما پدرمن...  هستم که بخوام ببخشم یبابا من ک -        
نگار هنوز به وجود ...  تا زودتر حالتون خوب بشه نی به گذشته فکر نکنگهیاما بهتره د...  بخشم ی نمای بخشم یبگم م
 ...  دارهاجی از من احتشتریشما ب

 ي سالها هر روز که از سرکار برگشتم خونه و جانی ايتو... اول تو بعد نگار ...  نی نداری من فرقيتو و نگار برا -        
 ........ی و هستي دلم بودزیتو عز.  سخت بود شتری ما بينبودنت برا...  خوردی به قلبم مشتری نهی دمی دتویخال

سرش را به .  اشک پدرش را نداشت دنی طاقت دلوفرین.  بارش است ي آماده یی گوچشمانش سرخ شده بود و        
 . دی دزی مي را روی خالوانیل.  کنار تخت چرخاند زیسمت م
 . نیاری به خودتون فشار بدینبا...  نیشما هم چشماتون رو ببند...  ارمیمن برم براتون آب ب -        
 که در یاشک.  را برداشت و از اتاق خارج شد ی خالوانیل.  منتظر جواب پدرش باشد به سمت تخت رفتنکهیبدون ا        

 . چشمانش حلقه بسته بود نگاهش را تار کرد



 

@donyayroman 94 

.  وارد اتاق شود روبرو شد خواستی که می در با شخصيدرست در آستانه .  شد ری بخواهد اشکش سرازنکهیبدون ا        
 از اتاق خارج یمرد از کنارش عبور کرد و او به راحت.  انداخت نیی و سرش را پادی خود را کنار کشی مرد جوان کمدنیبا د
 . شد

 شده را يبا نوك انگشتانش اشک جار.  دی کشیقی و نفس عمستادی ایکم.  را پر از آب کرد وانیاز آبسرد کن ل        
 . پاك کرد و به سمت اتاق برگشت

 . دیچی در گوشش پي مرديکرد که صدادر اتاق را باز         
 . نهی الشیپس دل...  حالت خراب بود یلی خروزید...  ای امروز شنگولستی نخودی بیحاج -        
 .  آرام به گوشش خوردی مرد جوان از کنار تخت پدرش کنار رفت و سالملوفریبا وارد شدن ن        
 .  انداخت و آرام تر از او به صورت زمزمه سالمش را پاسخ دادنیی به صورت پسر سرش را پایبا نگاه        
مدام اسمتون رو به زبون ...  نهی در بود که شما رو ببنی چقدر چشمش به اروزی ما دي حاج آقانی انیدونیخانوم نم -        

 .  با ما حرف نزدگهی پکر شد و دیلی خنیومدی نی وقتوردیم
 را یی باب آشناي انهی زمچیاما او بدون ه. شناختیاصال او را نم.  کردی او گوش مي حرفها تمام بهیجی با گلوفرین        

 . باز کرده بود
 . آب را به او خوراند و کنارش نشست.  ردی و به او کمک کرد سرش را باال بگستادیکنار پدرش ا        
 :  اشاره کرد و گفتشیپدرش به پسر کنار        
 یلیمن که خ...  منو هم داره ي اتاق هوانی که منتقل شدم به اروزیاز د...  پسر حاج رضاست دیا سع آقشونیا -        

 . شرمنده شون شدم
 :  گفتشی به او نگاه کند با شرم ذاتنکهیبدون ا.  کردی خودش حس مي پسر را رونینگاه سنگ        
 .نی پدرموداشتي ممنون که هوایلیخ -        
 :  و با متانت گفتدی خندیستی در بايپسر بدون رو        
 .  بودهفهی کردم وظيهر کار...  موننی هم مثل پدر خودم مشونیا...  خانوم کنمیخواهش م -        
 . انشاال هر چه زودتر حال پدرتون خوب بشه...  نی که نه لطفتون رو نشون دادفهیوظ -        
 .  جا مهمونننی هفته اهی حاج آقاها نی اي هردوداسی جور که پنیااما ... ممنون  -        
 :  و گفتدیپدرش خند        
 ؟ییای هر روز بيخوای هفته شما مهی نی ايتو -        
 :  گفتدیچرخی صورت دخترك مي که نگاهش روی با لبخند در حالدیسع        
 . اری من کجا برم بدون نجاستی اقمیرف...  جا نی از ارونی باشه و من بنجای پدرم اشهیمگه م... بله  -        
 .  او پدرش را هم خندانديخنده         
 .  کردهریی م تغهی روحی کلدمی که شما رو دروزیاز د...  پدرت حفظت کنه يخدا برا -        
 :  زد و گفتي لبخنددیسع        
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 داده ریی تون رو تغهی که روحیپس کس...  میدی شما رو دي ما خنده نیدی رو دتونیواال امروز که دختر خانوم -        
 .  نه منشونهیا

 .  او باشدبهی پسر غرکی يدوست نداشت محور حرفها.  از شرم سرخ شد لوفری نيگونه ها        
 و دی کشی هم نفس راحتلوفرین.  و با او سرگرم شد دی به سمت پدرش چرخدیسع.  شد داری که از خواب بدیپدر سع        

 . کنار پدرش نشست
 
 
 

 نیسالها بود از ا.  مکان تحمل کند کی را در بهی توانست حضور دو مرد غرینم.  گذشتی مي به کندقیدقا        
 نداشت به جز تی نجات از آن موقعي برایراه.  نفسش تنگ شده بود ییگو.  کرده بود يموجودات خودخواه و خشن دور

 .  برودرونیاق ب از اتنکهیا
 .  فشرد و آرام زمزمه کردیدست پدرش را به نرم        
 . گردمی بعدا بر مرونی برمیمن م -        
 : پاسخش را دادی به همان آرامزدی در آن موج ماقی که اشتیپدرش با چشمان        
 . شهیدلم برات تنگ م... زود برگرد  -        
 هر گام هزاران فکر جورواجور ذهنش را مانند نیدر ب.  داشتی گام بر میبه آرام.  زد رونی تکان داد و از اتاق بيسر        

 کرده دای را پگانهی بهیمعذب بود و حس . بودن در کنارشان را دوست داشت اما مانند گذشته راحت نبود .  خوردی مانهیمور
  ؟شودی گرم نمینی چننی اي با محبتهاگریچرا دلش د. نداشت   را دوستشی دروني سرمانیا. بود 

 و بهی غرگرید.  اطرافش ياز همه آدمها...  خواستیدلش فرار م.  رفت نیی آسانسور از راه پله رو به پايبه جا        
... ذت ببرد اما  دوست داشت مانند گذشته بتواند ذوق بزند و از بودن در کنارشان لیلیخ.  نداشت ی تفاوتشی برايخود
 .  داشترادی کار اي جاکی ییگو

 .  او را از رفتن باز داشتیی صدادی رسمارستانی بی به در خروجنکهیهم        
  ؟نی صبر کنشهیم...  یخانوم حاتم -        
 لبش ينه لبخند رو...  پدرش ي ، نکند برادیترس. کردی بود که با لبخند نگاهش مدیسع.  به عقب نگاه کرد رتیبا ح        

 .  نداشتیامی پنیچن
 . صبر کرد تا خودش لب باز کند        
 . بله -        
  ؟رمی وقتتون رو بگقهی چند دقتونمی مدیببخش -        
 .  افتادهری تعارف گيمعذب و درمانده تو        
 . شنومیم...  نییبفرما -        
 :  را نشون داد و گفتمارستانیلن انتظار ب ساي هایبا دست صندل        



 

@donyayroman 96 

 . نی تحملم کنقهیلطفا چند دق -        
 انداخته بود و منتظر بود تا سخنش را نییسرش را پا.  از هم نشستند ی صندلکی يهمراهش شد و با فاصله         
 خودش را جمع و جور کرد یکم.  کردی نگاهش مالی خیب.  او دوخت ي نگاهش را به چهره دی سکوتش را دیوقت.بشنود

 . و لب زد
 . من منتظرم -        
 شروع به صحبت یبه آرام.مشخص بود استرس دارد . دستانش را در هم قفل کرد .  را صاف کرد شی صدادیسع        

 .کرد
 .... راستش... اما ...  حرفو به شما بزنم نی ادی من نبادونمیم.  مقدمه اومدم با شما صحبت کنم ی که بدیببخش -        
 :  از جا برخاست و گفتعیسر.  نبود ندی خوشاشی بشنود که برای حرفخواستینم.  دیکوبی به شدت ملوفریقلب ن        
 .  برمدیبا...  من کار دارم دیببخش -        
 :  شد و گفتقی لبخندش عمدیسع        
 . هی مزاحمت چنی تا من بگم علت انینیلطفا بش... ه فکر کنم سوءتفاهم شد -        
 .  داد و نشسترونی بی نفسش را به آراملوفرین        
 .  ناراحت بودیلی بخوابه خخواستی که پدرتون مشبیراستش د...  رمی نمهی حاشادی پس زنیچون عجله دار -        
 داری بی دو بار که چرتش گرفت ، وقتیحت. شم به در دوخته بود  رو چروزی افتاده که تمام دی چه اتفاقدونستمینم        

 . دنمی دومدی نلوفری ؛دخترم ندی پرسی مشدیم
 .  به خواب رفتیشب با همون استرس و ناراحت. کنم ی فضولتونستمیراستش تعجب کردم اما نم        
مجبور شدم پرستار رو صدا .  دی از خواب پری خرابیلی زد و با حال خادی که اسم شما رو فردی دی چه خوابدونمینم        

 . کنم
 .  شدهوشی بعد بقهی آرامبخش بهش زدند و بعد از چند دقهی.  فشارش باال رفته بود ایگو        
 . دمی شو پرسی تابی بنی علت اوردیپدرم طاقت ن.  شد مدام چشم به در دوخته بود داریصبح ب        
 . ها هم بدانندگانهی را بشی خواست راز زندگینم...  چشم به او دوخت ی با نگرانلوفرین        
  گفت ؟یچ -        
 :  آرامش اوگفتيبرا.دی را به وضوح دزدی که در چشمانش موج می ،استرس و اضطرابدیسع        
 خودمو جهنم کردم ، دعا يای کردم که اون دنیفقط گفت در حق دخترم ظلم... نزد ي راحت حرف بدالتونیخ -        

 .  دخترم منو ببخشهنیکن
 :  و گفتختیاما پدرت اشک ر...  بخشهیپدرم گفت ؛ دخترا جونشون به جون باباهاشون بنده مطمئن باش م        
حاال موندم چه کار ...  کندمش شهی جونشو ازش گرفتم و از رنیدختر منم جونش به جون من بند بود اما من ا -        

 ي اشتباه جهنم رو براهیسالها عبادت خدا رو کردم اما با ...  زنهی مشی دخترم دلم رو به آتتیمظلوم... م تا منو ببخشه کن
 . دمیخودم خر
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 از اشک او روبرو سی که با صورت خندی کالمش را ببری تاثخواستی ملوفری کرد و با نگاه کردن به صورت نیمکث        
 :  گفتیبا ناراحت. شد 

 که در حق شما کرده ، ي کاري پدرتون انقدر داره برانمی ببومدیفقط دلم ن...  ناراحتتون کنم خواستمی نمدیببخش -        
 ... کردی به رفتنتون نگاه ميدی با ناامنی اومدرونیاالن که از اتاق ب. دهی تقاص پس منطوریا

 :  انداخت و گفتنییسرش را پا.  بلند شد ی صندلي پردرد از روی با دللوفرین        
 . تتونیممنون از حسن ن -        
 :  گفتدی گام برداشت ، سعکی نکهیهم        
 نطوری که انمی پدر رو ببهی تونمینم...  پدرم جونم هم بدم ي به بخشش شما هست ؟ من خودم حاضرم برايدیام -        

 ........خواهش... درمونده و شکسته شده 
 .  سرش را باال آورد و به چشمانش نگاه کردلوفرین        
 . کنمیچشم حتما به حرفتون فکر م... ممنون از لطفتون  -        
 و دی را به دنبال خود کشدینگاه متعجب سع.  منتظر پاسخش بماند به سرعت از او فاصله گرفت نکهیبدون ا        

 دی کشیقی شد و نفس عممارستانی باطیبه سرعت وارد ح. ش کنجکاو کرده است  پسر را نسبت به خودنیندانست چقدر ا
.. 
 
 
 

 زانو ي را روشیدستها.  نشسته بود ی درخت نارونهی ساری زیمکتی ني روریام.  شد مارستانی باز بيوارد محوطه         
 .  بوددهی را به چنگ کشي داده بود و موهاهیتک

 ی زماندیشا.  سخت بود دنشیاما بخش.  زدی دلش غنج مدنشیهنوز هم با د.  شد شیاز همان راه دور محو تماشا        
 . کردی مدای فکر کردن به او پي برای ، وقتگرید

 . دیای کهنه اش کنار بي با دلش و زخمهاتوانستی آن زمان مدیشا        
 رهیسرش را باال گرفت و به صورتش خ.  سرش حس کرد ي را باالرحضورشیما. به سمتش گام برداشت یبه آرام        

 . شد
 ؟ي کردهیحال عمو چطوره ؟ چرا گر -        
 :  و گفتدی کشیآه.  بود دهی را دسشی خي چشمان سرخ و مژه هاینگران شده بود وقت        
 . خدا رو شکر حالش بهتره -        
  ؟رونی بيپس چرا اومد -        
 ی احساسه تهیسالهاست قلبم از هر چ...  پر از احساس رو نداره يدارهای دنی اشیقلبم گنجا... نفس کم اوردم  -        
 .  تازه کنمی نفسنجایمن ا...  عموتون شی پدیخب بهتره شما بر... شده 

 .  آن نشستي رولوفری برخاست و نمکتی ني از روی حرفچی بدون هریام        
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 .  بهترهی تنها نباشنجایا...  اتاق عمو ي توای حالت بهتر شد بای...  بهم زنگ بزن ی داشتياگه کار -        
 . دی تکان داد و نالي حوصله سری بلوفرین        
 يوگرنه که تو. صفتن حفظ کنه طونی که شیی آدم رو از کسادیخدا با...  نداره ی جا و اون جا فرقنی من ايبرا -        

 . یستیخونه ت هم در امان ن
 .  رفتمارستانی بي به سمت ورودی و عصبدی کشی پوفيریام        
 .  دوختی خسته و درمانده سرش را به سمت عقب برد و چشمانش را به آسمان آبلوفرین        
 را به یراتیی شهر هم تغنی در انیاما ماه فرورد.  شهر و آسمان دود زده اش تنگ شده بود نی ايچقدر دلش برا        

 .  نبودي هوا خبریوجود آورده بود و از آلودگ
 . مهمان کرددای سرد هاچی به سراغش آمد و او را به ساندوری نشست تا امرونیآنقدر ب.  گذشتی مي به کندقیدقا        
 . کرد به زور پولش را حساب چی بدون تعارف قبول کرد و بعد از خوردن ساندویاز گرسنگ        
 ي برد حرفش ندارد براشی پي برای راهچی قرار گرفته هشی که روبروي دختر لجبازنی در برابر ادانستی مریام        

 .  زود مغلوب شدیلی خنیهم
 .  بهتر خواهد داشتي روزهاي برايدی رفتار کند امخواهدی اگر با او همانطور که او مدیفهم        
 شیپشت در اتاق بود که عمو و زن عمو.  شد شانیدای هم پي پدريبعد از آمدن مادرش و نگار کم کم خانواده         

 . بهمراه پدربزرگ و مادر بزرگش وارد شدند
 بودند به ی که همه سرگرم احوال پرسیوقت.  با آنها را نداشت ییارویطاقت رو.  آنها بغض کرد دنی با دلوفرین        

 .  حضورش نشودي متوجه ی زد تا کسرونی اتاق بي از گوشه یامآر
 از ی کسخواستینم.  نظر داشت ری تک تک حرکاتش را زي ابهی چشمان غریتوان بودن در آن جا را نداشت وقت        

 .  درد داشتي از هر زخم کهنه اشتریبودن خانواده ب. درد درونش خبر دار شود 
 . دی را کششی مانتونی از پشت آستریام.  باال برد ی تاکسي دستش را برانکهیهم.  ستادی اانابیبه سرعت کنار خ        
 . ي بری با تاکسخوادینم...  رسونمتی خودم ممی برایب -        
 : به او اخم کرد و گفت        
  ؟ی چسبی مثل کنه به من مرمیچرا هر جا م..  خانواده ت شیالزم نکرده تو برو پ -        
 . دمی مو دارم انجام مفهیاما االن وظ...  شمی مزاحمت نمگهی عمو حالش خوب بشه من دی راحت وقتالتیخ -        
 .  ازت ضربه بخورمخوامی نمگهید...  ي خوب نشونم دادیلی رو ختیلی فامي فهی بار وظهیتو ...  ؟ فهیکدوم وظ -        
 :  گفتي ولحن پردرددیخود کش او را به دنبال ی با ناراحتریام        
 ........ دهی کردم اما خدا هم به بنده هاش فرصت جبران مي نامرددونمیم...  يحق دار -        
 :  با حرص گفتدوی حرفش پرانیم        
 .  مع الفارغ نکني سهیپس مقا...  من ي خدا ، نه من خدا هستم نه تو بنده یگیخودت م -        
 :  گفتي باز کرد با لحن سردشی و در را براستادی انشی کنار ماشیوقت.  بفهمد همراهش شده بود نکهیبدون ا        
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 .  نی بشکنمی پسر عمو ازت خواهش مهیبه عنوان  -        
 
 

 .  را خلع سالح کردلوفری که در کالمش بود نیتیجد        
 .  شدرهی سوار شد و به روبرو خیحرف چی باز کرد بدون هشی را برانی در ماشری امیوقت        
 يهر دو معذب بودند و به رو.  در فضا حاکم شده بود ینیسکوت سنگ.  را به حرکت در آورد نی در سکوت ماشریام        
 .  آوردندیخود نم
 .  زد و سکوت را شکستای دلش را به درریام        
  ؟يچرا خودتو به خانواده نشون نداد -        
 . نمی و ببی فعال کسخوادیدلم نم -        
  کدوم از خانواده تنگ نشده بود ؟چی هي دلت برایعنیچرا ؟  -        
 :  گفتی چشم دوخت و با لحن خشکری خوش نقش و آرام اميبا خشم به چهره         
 .  ندارمي خانواده اچی کردم هنیسالها به خودم تلق... نه  -        
 :  گفتی به او کرد و به آرامی نگاهمی نریام        
 .ی و برگشتي شدی حال راضنیاما با ا...  ي حرف رو به من زدنی پدرت هم همدنی ديتو برا -        
 :  بود پاسخ دادشی که نهفته در صدایبا حرص        
 . کنهیپدرم فرق م -        
 . یکنی مي دورلی فامي هی از بقيرد کرد اما تو دارپدرت تو رو ط...  ؟ ی تونم بپرسم چه فرقیم -        
 که سالها سرکوب کرده بود را به زبان ییدوست نداشت خواسته ها. نفسش بند آمد .  را بست شیبغض راه گلو        

 . اوردیب
...  بودن ؟ اونا سن و سالشون باالست دنتی پدربزرگ و مادربزرگ چقدر مشتاق دیدونیم...  ؟يچرا ساکت شد -        

 . دلشونو نشکن...  ستی به فرداشون نيدیام
 .  لرزاند لب باز کرد و زمزمه کردی را مشی که صدایبا همان بغض. نتوانست ساکت بماند         
 با پسرشون ومدنی کرد مرونی بودو منو از خونه ش بی همون روزا که پدرم عصبانياگه براشون مهم بودم ، تو -        
 که منم بفهمم دنمی دمومدنی بار مهیفقط ...  بار هی پنج سال نی اياصال تو..  نه ای...  کردنی و منصرفش مزدنیحرف م

پس بهتره به همون ...  سراغم رو نگرفت ی من از نظر همه مرده بودم که کساام...  ادمهی خانواده هنوز به نی اي تویکس
 کسو چی هي ، جز مامان پری پرکسنیمن در ع.  خانواده ندارم نی با ای نسبتچیمن ه... نه  بمویصورت روابطمون باق

 . ندارم
 نگونهی و اشدیکاش کور م.  را نشوند ی حرفنی و چنردی بمخواستیدلش م.  به درد آمد ریبغضش شکست و دل ام        
 .  لب زمزمه کردریز.  دی دی غلتانش را نمياشکها
 .  کنهرونتی عمو ازخونه بکردمیفکر نم...  حد وحشتناك باشه نی عواقب کارم تا اکردمیفکر نم...  متاسفم یلیخ -        
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 . دی نالهی گرنیدر ح.  شد دتری شدلوفری ني هیگر        
چون ... ون چ..  يدیتو با طرد شدن من به آرزوت رس...  یخواستیتو مرگمو م...  یخواستی منویاتفاقا تو بدتر از ا -        

 .  دختره ،زنده به گور شدننی ادنی باره مشتاق دکی شد که همه به ی چدونمینم... از نظر همه مرده بودم 
 را یدلش پردرد بود و هر کس.  خواستی تظاهر کردن را نمگرید.  ختی صورتش گذاشت و اشک ريدستانش را رو        

 .  دلش بودي مزمن روی زخمادآوری دیدیکه م
.  دستمال را گرفت و صورتش را از اشک پاك کرد ی حرفچی هیب.  در برابرش قرار گرفت يدی سفهیدستمال کاغذ        

 .  کندانی جمله بکیفقط توانست . در برابرش کم آورده بود .  بود ی عصبریام. شد رهی خرونی و به بدی کشیقینفس عم
 .  شرمندتمیلی بگم ختونمیفقط م...  دمی فهمری که دفیح... دای اون بالها سرت بخواستمیباور کن نم -        
 رد وبدل نشد اما فکر هردو به شدت مشغول ی حرفگری به خانه ددنیتا رس.  کرد افتی بود که دریسکوت تنها جواب        

 هر ي را برای خوبي ندهی آتوانستی ،مشدی که اگر به زهر انتقام آلوده نميگذشته ا.  کردن خاطرات گذشته بود رورویز
 ...  گذشتنگونهی که ای زمانه گفتن داشت بفیواقعا ح. آنها رقم بزند يدو

 .  در را باز نگه داشتشی شد و براادهی هم پریام.  تشکر کرد و در را باز کرد ی به آراملوفری ندندی به مقصد رسیوقت        
 .  به گوشش خوردکردی می تداعشی برا که ناقوس مرگ رایی صدادی رسنی به زمشی پانکهیهم        
 که یی با اون رسواي روت شد به خونه برگردي هم شدن ؟ چطورقی گذشته حاال رفيچه خبرا ؟ دشمنا... به به  -        

  ؟يبه بار آورد
 .  دوخترای به عقب برگشت و نگاه پرخشمش را به صورت المنی خشمگریام        
 .  هم فشرد و غرش کنان جواب داديرو را شیاز حرص دندانها        
  ؟یزنی از شما نظر خواست که حرف میک...  ؟ی شما خفه ششهیم -        
 . اما خود را نباخت.  منجمد شد شی خون در رگهاشی حرفهادنی با شنلوفرین        
 باختن ي برايزیدر کل چ...  زمان باختن نبود گری دوست نما بازنده شده بود دي دخترخاله نی بار در برابر اکی        

 . نداشت که از آن بترسد
 ي تا اسمان با آن دخترنی شد که زمرهی خییرای و با خشم به المدی کشرونی بری محکم خودرا از پشت اميبا گامها        
 .  فرق کرده بودشناختیکه او م
هر کس ندونه تو ...  ي من حق اظهار نظر دارياونوقت درباره  ی خودت رو بپوشونيای گند کاریهر وقت تونست -        

 . دادمی جون مشتری از پشت بهم خنجر زدن که براشون از همه بیینامردا...  یدونیبهتر از همه م
 :  زد و گفتي پوزخندرایالم        
 تو ي که با محبتایکس...  رفته ادتیفقط انگار ...  قدرت رو ندونست ی و کسي برات که انقدر مهربون بودرمیبم -        
 ) را نشان داد و ادامه دادریبا دست ام... ( مانهی خاك رفته ،اریاالن ز
 .  بردادشی دخترعموش ، مرگ برادرش را از ي که چشم و ابرویی آقانیبرادر هم        
 .  مجبورم خودم ببندمشيتو نبنداگه دهن...  ي بودی زندگي اشتباه من تونیتو بزرگتر...  رایخفه شو الم -        
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 :  زد و گفتي پوزخندلوفرین        
 . نی همي ستهیحقا که شا...  دنی چه جور به هم چنگ و دندون نشون می دو همدست و همپالکنی خدا ببيا -        
 به نکهیبدون ا. مان رفت  از آنها فاصله گرفت و به سمت در آپارتندازدی به آن دو بی نگاهنکهی گفت و بدون انویا        

 .   باز کرد و وارد ساختمان شددیدر را باکل.  آن دوبود يپشت سرش نگاه کند ، شاهد بگو مگو
 
 

 که از تعجب مانند توپ یدر اتاق باز شد و نگار با چشمان.  دی را کشپشی لباس را در ساکش جا داد و زنیآخر        
 :  زده بود ، گفترونی بسیتن

 ؟ي برگرديخوای ؟ نگو که مي کجا بريخوای میآبج -        
.  خواهرش قرار گرفت ي برخاست و روبرونی زمي ازرولوفرین.  بود دهیرنگش پر.  روح از بدنش جدا شده بود ییگو        

 .  گوشش زمزمه کردری و زدیاو را در آغوش کش
 . گردمی بشه برملی مدرسه ها تعطنکهیهم.مجبورم برم . بمونم  نخوامنکهینه ا...  زمی برگردم عزدی باگهید -        
  ؟ي برگردي زودنی به ايخوایم...  هنوز بابا برنگشته خونه یاما آبج -        
 برداشته شده مهایحاال که تحر...  مردم دارم ي نسبت به بچه هايمن هم تعهد...  بمونم شتری بتونمیخوشگلم نم -        

 تو هم از نجامی چند روز که من انی ايتو. ی به درس و دانشگاهت برسدی مدت بانی ايتو هم تو...  ستی نی نگرانيجا
 . يدرست عقب موند

 .  گونه اش نشاند و با عشق زمزمه کردي روينگار بوسه ا        
 .  برام باارزش ترهای دننی اي تويزیوجود خودت از هر چ...  ی تار موت آبجهی يفدا -        
 .  شدرهی و با دقت به صورت نگار خدی عقب کشی کملوفرین        
  من شدن؟ی گناهی بي شد که همه متوجه یچ...  ی بهم راستشو بگخوامی ،مپرسمی ازت ميزی چهی -        
م با دست کنارش را نشان خواهرش داد تا او ه.  تخت نشست ي لبه يرو. نگار حلقه بست يبایاشک در چشمان ز        

 . ندیبنش
 چشمش دور ي تورو از جلولی تموم وسادیبا حرص به مامان گفت ؛ با.  شده بود ی عصبیلی بابا خی تو رفتیوقت -        

مامان روز بعد چند .  شدی نمی راضیمی صراط مستقچی اما بابا به هکردی و به بابا التماس مختیریمامان فقط اشک م. کنه 
 رو لی وساي هی برات فرستاد و بقتوی درسيکتابها. کارتون گذاشت ي توو رلتی کرد و همه وسادای پیتا کارتون خال

 . ي انباريگذاشت تو
 نطوریهم...  ي انباري رفتم توي اما مجبورومدی بدم منکهیبا ا.  کنم زی رو به من سپرد تا تمي مامان انباردیامسال ع        

 . دمی تو رسلیبه وسا گرفتمی را ملیکه خاك کارتون ها و وسا
 :  و گفتدی کشیقینفس عم.  را سد کرد شیبغض راه گلو        
 رو از لتی خاطرات وسادی تجديبرا.  دنتی لحظه دهی ي برازدمیداشتم بال بال م.  دلم برات تنگ شده بود یلیخ -        

.  از کنارش گذشتم الیخیاول ب.  کردم دای پی دفتر معمولهی نکهیتا ا.  و دونه دونه نگاه کردم دمی کشرونی کارتون بيتو
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 دفتر دمی اول رو خوندم فهمي صفحه یوقت.  برات ارسال نشده تی درسيکتابا  دفتر چرا بانی انمیبعد فکر کردم بب
 ... کنجکاو شدم که بخونمش... خاطراتته 

 : با بهت گفت.  دی پرلوفریرنگ ن        
  ؟يتو دفتر خاطراتم رو خوند -        
 : با شرم گفت.  فشردیانگشتانش را در هم م.  انداخت نیی سرش را پاینگار با شرمندگ        
 ی برام ارزش خاصشدی که به تو مربوط ميزی کردم اما باور کن انقدر دلتنگت بودم که هر چی کار اشتباهدونمیم -        

 ،نشستم و خوندمش دنی شب همه خوابیوقت...  اتاقم يخالصه کارم که تموم شد دفتر رو با خودم آوردم تو.  کردی مدایپ
 و اشک خوردمی مشترغصخی بشدمی نامرد متوجه مری اون اميتو رو برا يای و دلتنگخوندمی که ميبا هر صفحه ا... 

 .  بدمحی برات توضتونمیحال خودمو نم...  شدم یعصبان..  ختمیریم
 صدا رویام...  عمو يروز بعد رفتم در خونه .  شدم زاری قبل بشترازی ،بدادی ادامه مشی که راحت به زندگيریاز ام        
 ریام..  گفتمی و بهش ناسزا مختمیریاشک م...  به صورتش زدم ی محکمیلی بدون مقدمه سستادی کنار در انکهیهم. کردم 

 : دیپرسی و مدام مکردیهاج وواج منو نگاه م
 :  صورتش و گفتمي تودمی شدم ؟ دفتر و کوبی طور وحشنی شده که من ایچ        
 بود و خودش ییوالی عمر عاشق چه ههی من که ی آبجچارهیب...  ی رو نداشتلوفری ناقتیخاك بر سرت کنن که ل -        

رمو دوست داشت که بخاطرش سکته کنه اما  انقدر خواهمانیالاقل ا...  يمردی ممانی اي کاش تو بجايا... خبر نداشت 
 برادر انقدر هی...  بخاطرش مرد مانی که اي رو بدنام کردی ، کسيری از خواهرم انتقام بگیخواستی که ماقتی لی بيتو

 ...  شرفی برادر انقدر بهیخوب و 
 . دیفقط پرس.  کردی مثل مجسمه خشکش زده بود و نگام مریام. من هق زدم و حرفامو زدم         
  ؟یگی مي داریمعلومه چ -        
 :  بغلش و گفتمي برداشتم و گذاشتم تونی زميدفتر رو از رو        
 ی چه کسی به زندگنیبرو بب... تا دل من و خواهرم خنک بشه ...  يری و بميری عذاب وجدان بگدیبرو بخون شا -        
 . اقتی لی بيگند زد
 بود و بهتزده به ستادهی کوچه اياز پشت پنجره که نگاه کردم هنوز تو. ش تنها گذاشتم به خونه برگشتم اونو با بهت        
 فحشش دادم ی دلم کليتو...  نشد يتا سه روز ازش خبر.  خونه شون ي رفت توقهیبعد از چند دق.  شده بود رهیدفتر خ

 .  مونده کرده بازم ساکتیغلط  چهدهی فهمنکهی وبا ارتهی غیکه چقدر ب
...  روبرو نشم حاضر نشدم برم ری با امنکهیمن بخاطر ا.  می بابابزرگ دعوتيمامان گفت همه خونه . شب سوم بود        

 اتاقم خواب يشب تو...  کنمی خودم خفه ش مي بخوره با دستاری اگه چشمم به امدونستمی اصرار کرد اما میلیمامان خ
 و زمان نیبه زم.  داد و هوار بابا باال رفت ي تخت نشستم صدايرو نکهیهم.  دمی باز شدن در رو شنيبودم که صدا

 . دادیفحش م
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 دمی صورت بابا ترسدنی اومدم با درونیاز اتاق ب... کشتشی که مکردی مدی تهدروی چه خبر شده ،که بابا امدونستمینم        
 شد و به شتری ارومش کنه اما بابا خشمش بکردی می سعمامان.  زده بود رونی گردنش بياز خشم کبود شده بود و رگها... 

 گفت ؛ تازه هیمامان با گر...  شده ؟ی چدمیاز مامان پرس.  می به هم نگاه کردرسمن و مامان با ت. سمت آشپزخونه رفت 
بابات ...  کرده لوفرمی کارو با ننی بوده و اون بخاطر انتقام اگناهی بلوفری کرد که نفی امشب تعرری همه سال امنیبعد از ا

 ........ بود خفه ش کنه که بابا بزرگتکینزد
 .  اومد و داد زدرونی کارد بزرگ از آشپزخونه بهیهنوز حرف مامان تموم که بابا با         
 . رسونمی عملش مي شرف و به سزای بنیا...  زمیریخونشو م -        
 کار نی دست از امی التماس کردي و زارهی وبا گرمی بابا رو گرفتي جلوعیرس.  میمردی ممیمن و مامان از ترس داشت        
 . دی کشرونی لحظه کارد رو از دستش بهیمامان در .  حال خودش نبود يبابا اصال تو... برداره 
ل من که هو.  گفتی ناسزا مری و به خودش و امزدی خودش مي سرو کله يبابا زانوهاش خم شد و با دودست تو        

 میدیبا عمو به سمت خونه دو...  میدی مامان رو شنغی جي صدامی راه پله بودي تویوقت.شده بودم رفتم عمو رو صدا کردم 
 چه محشر یدونینم. زنهی افتاده و مامان داره خودشو منی زميشده و رو اهی سادی زي بابا از کبوددمی ، دمیدی رسیوقت. 

 ... مارستانی بابا رو بردن بعی جمع شدن و سرلیتموم فام.  شد ییکبرا
 ي رودشی و سففیبا دستان ظر.  از اشک خواهرش زل زد سیبه صورت خ.  دی کشیقیساکت شد و نفس عم        

 : با بغض گفت.  و اشکش را پاك کرد دیصورتش دست کش
 خودش دی باریام...  ببره ی اشتباهش پربهی تا امکردمی مي کارهی دی بایول.  دادمی مری دفتر و به امدی نبادونمیم -        

انقدر کنار ...  وجودش بود که بخواد اشتباهش رو جبران کنه ي توتی که خدا روشکر انقدر انسانکردیگند خودش رو پاك م
 .  رو برگردوندن تو قرار داددنشی شرط بخشباتخت بابا موند و التماس کرد تا با

.  تخت بلند شد يدرمانده از لبه .  بود ی برده بود عصبی به تمام احساسات او پری امنکهیاز ا.  دی کشری تلوفریقلب ن        
 .  و با خود زمزمه کرددی کششی موهاانی میدست

 جور هی شدینم...  خدا يوا...  از حس من خبرداره ی صورت اون نامرد نگاه کنم وقتي تويحاال من چه جور -        
  ؟ی مشکلو حل کننی اگهید

 .  گوشش زمزمه کردریز. دی و او را در آغوش کشستادی اشینگار روبرو        
... فقط برگشتن تو برام مهم بود ...  دی به ذهنم نرسي اگهی راه دچی عقل ناقصم هنیبا ا... تو رو خدا منو ببخش  -        

 . یشی ناراحت مدونستمینم
با تمام .  خواهر کوچکش را نداشت ختنی طاقت اشک رلوفرین. خواهرش گذاشت و هق زد ي شانه يسرش را رو        

 :  و همراه با نوازش گفتدی سرنگار کشيدستش را رو. کار زده نی دست به ایتیوجود باور داشت که نگار با چه ن
 کارو نی تو بودم همي من هم جادیشا...  ي کار و کردنی ای چي برادونمیم...  زمی نکن عزهیگر...  سیه -        

 . کردمیم
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وارد اتاق شد و هر .  شد رهی خختنی ری که در آغوش هم اشک ميدر اتاق باز شد و مادرش با تعجب به دو خواهر        
 :  و گفتدیدو دخترش را در آغوش کش

 . نیزیری اشک مبانهی شده غریچ... قربون شما برم من  -        
 :  گفتهینگار با گر        
 .  برگردهخوادی میآبج -        
 :  گفتلوفریمادرش با تعجب رو به ن        
  ؟لوفری نگهیراست م -        
 یمادرش با غم.  به رفتنش کرد ی مادرش بازگو کرد و او را راضي که به نگار زده بود را برایی همان حرفهالوفرین        

 :  آنها کرد و گفتي رو به هر دوزدیکه در چشمانش موج م
 . ادیقراره برامون مهمون ب..  نیبچه ها صورتتون رو بشور -        
 .  با ترس به صورت مادرش زل زدلوفرین        
  ؟ادی بخوادی میک -        
 :  نرمش را نوازش کرد و گفتيمادرش موها        
 یدونیخودت م... تونستم بهشون نه بگم ن...  دنتی دانی بخوانی مورتیبابابزرگ و مامان بزرگت و عمو و خاله ز -        

 . زشته بخوام ردشون کنم.  تحمل کن یبه خاطر دل منم شده کم...  مهمون باز نکرد يسخته در رو به رو
...  بود يری کند در حال شکل گی او دخالتنکهی شد که بدون ای سرنوشتمی انداخت و تسلنیی سرش را پالوفرین        

 :  و گفتدی کشیقینفس عم
 . کنمیبخاطر شما تحمل م... چشم  -        
 :  و گفتدیمادرش صورتش را بوس        
 .  یقربونت بشم که انقدر گل -        

 
 
 

قلبش .  بود ستادهی اشی زمان و مکان براییگو.  خوردی چرخ ملوفری ني دهی و تکدهی صورت رنگ پرينگاه همه رو        
بهت زده به پدر بزرگ و مادربزرگش .  بود دهیلرزش انگشتان دستش به زانوانش هم رس. آمده بود  به درد ادی زجانیاز ه

 شده نی عجشی کهن که با رگ و پیعشق. قلبش ماالمال عشق شد . بودند   خانواده همي هیپشت سر آنها بق. نگاه کرد 
 . بود

 شیقدم پ. سالم کرد یبه آرام. هجوم آورده بود  حس به قلبش نی همدی دي پدرش را بعد از آنهمه دوریوقت        
 .  جمع رفتي اراده به سمت بزرگترهایگذاشت و ب

 و مهربان تنگ شده بای صورت زنی ايچقدر دلش برا.  خوردی مانند مادربزرگش تاب می صورت مهتابينگاهش رو        
 . دی پرواز کرد و او را در آغوش کششی صورتش را با دست پاك کرد و عاشقانه به سويمادربزرگ اشکها. بود 



 

@donyayroman 105 

دلم برات تنگ شده بود ...  زدلمی عزنمی جور نبنی و تو رو ارمی بمیاله...  قربون و قد و باالت برم دخترم یاله -        
 ... می کرديببخش که نامرد...  میدخترکم ببخش که تنهات گذاشت...  یخانوم

 لرزانش گذاشت و هق هقش ي شانه يسرش را رو. کرد و اشکش روان شد  را نرم لوفری اش دل نهیهق هق گر        
 اورا از ی لحظه حس کرد دستکی.  ناب و پاك ي اشکهانی ادنی آمد از دی به درد مي اندهیدل هر بب. به هوا رفت 

 .  گرفتي پدربزرگ جار به عقب برگشت در آغوش پرمهنکهیهم.  کندیمادربزرگش جدا م
 از شتریشرمنده بودن ما کمه اما تو ب...  زکمی عزی و افتخار برگشتيخوشحالم با سربلند...  دخترم يخوش اومد -        

 .  ما رو شرمنده نکننیا
 ها مانند ي ها و دلخوريریتمام دلگ.  برد ادشی را از های را پاك کرد و تمام بداتشی پدربزرگش تمام ذهنيحرفها        

 فراغ را ي سالهایمی گرم و صمي آغوش هانیبودن در ا. را عشق و محبت به خانواده پر کرد شیشمع ذوب شد و جا
 . دلش پر تب و تاب شد.  کمرنگ کرد شیبرا

 ! عشق ؟ي است معجزه نیا....  گلگون شد جانی از هشیگونه ها        
 بود که با چشمان پر اشک وریخاله ز. شد  دهی کشيگری در همان حال بودند که دوباره ، در آغوش پرمهر دیقیدقا        
 ها را ی دلتنگیوقت. فرو رفت شیبعد از آن به نوبت در آغوش زن عمو و عمو.  رفتی و قربان صدقه اش مدیبوسیاو را م

ه  مادربزرگ و خالنی مبلها ارام گرفتند و او ،ما بي قرار گرفتند وهمه روآرام ،  را به لبخند سپردندشیبا اشک شستند و جا
 . اش نشست

 را ری امماری فروغش باز گشته بود و دل بیبرق چشمان ب.  خانواده شکفته شد ي اعضانی در ببای زی چون گللوفرین        
 کنار پدر بزرگش رفت ریام.  شده بودند رهی خبای زشی نمانی نشسته بودند و به اي کناريمحمد و مهد.  دیکشیبه چنگ م

 :  گفتلوفریو رو به ن
 خب خانوم معلم حالتون خوب شد ؟ -        
 :  نگاه کرد و گفتری به امشدی مدهی که برق اشک در آن دیبا چشمان.  نقش بست شی لبهاي روبای زيلبخند        
 ...  نبودمی خوبنی ساله به ايسالها -        
 : رو به پدربزرگ و مادر بزرگش کرد و گفت        
 . دنتونی دامی من بود بي فهیوظ...  نیدیت کشممنون که زحم -        
 بود و لبانش خندان انی که چشمانش گریمادرش در حال.  نبود دارشانی رفت که خودش حاضر به دادشی یبه کل        

 : رو به نگار کرد و گفت
 .  کنییرایدختر پاشو پذ -        
 شی با پیقیبعد از دقا.  که توسط پدربزرگش آورده شده بود را به آشپزخانه برد ینیری شينگار با ذوق و شوق جعبه         

 .  برسانندانی به پانیری شی باز گشت تا روزشان را با کامینیری و ظرف شیدست
 :  گفتلوفری نزده بود روبه نی حرفییمحمد که ساعتها ساکت مانده بود و جز خوش آمد گو        
  ساال؟نی ايکردی کن چه کارها مفیخب خانوم تعر -        
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 :  لبش را با زبان تر کرد و گفتلوفرین        
 .  نداشتمي اگهی مردم سروکله بزنم کار ديجز با بچه ها...  یچیه -        
  تهران ، درسته ؟يگردی برمگهیحتما د...  ی خودت رو مشغول کنی خوبه که تونستیلیخ...  نیآفر -        
 :  کرد و گفتی مکثوفرلین        
 .  انتقالم اقدام کنمي تابستون برادیبا...  تونم برگردم ی تموم نشه نمیلیتا سال تحص -        
 :  گفتی بر آشفت و با ناراحتریام        
  ؟ي برگرديخوای میعنی -        
 :  نگاهش کرد و گفتی با لبخند خاصلوفرین        
 .  گرفتمیسه روزه مرخص...  گردمیفردا برم... بله  -        
 : مادربزرگش دستش را در دست گرفت و گفت.همه با بهت نگاهش کردند         
 . می نکرددنایما هنوز د..  ؟ی بموننجای تا مرخص شدن پدرت اشهینم -        
 . ندازمی میمردم رو به سخت ي بمونم بچه هاشتری بیهر چ...  ترمه انی امتحانات پاکیاالن نزد... متاسفم  -        
 :  گفتیمحمد کنار مادرش نشست و با نگاه پر شرم        
 ی و زندگي بسپاری زود به فراموشیلی رو خاهی سي روزهادوارمیام...  دنتی از دمی خوشحال شدیلیخ...  لوین -        

 . يری بگشی خودتو پيعاد
 . خوادیانجامش زمان م... اما ...  راحته یلیگفتنش خ -        
 شده بود ،همه بعد از هی تهرونی از بر،ی که با خرج امیبعد ازخوردن شام.  گذشت ی در کنار خانواده به خوشیساعات        

 .  گرم آپارتمانشان را ترك کردندی خداحافظکی
 را ي مامان پریشگیحضور گرم و هم.  مبل نشست نی ترکی نزدي و رودی کشیقی نفر نفس عمنیبعد از رفتن آخر        

 :  دست سرد او گذاشت و گفتيدستش را رو. حس کرد 
 حالت بهتر نشد ؟ -        
 اشی رو با تمام خوبایامشب انگار دن.  لک زده بود ی جمع خانوادگنی اي دلم برایلیخ...  ي مامان پرمی عالیعال -        

 . دی غم و غصه هام از دلم پر کشيهمه ... انگار سبک شدم ... بهم دادن 
 :  گونه اش کاشت و خرسند از حال خوبِ خواهرگفتي روينگارآمد و بوسه ا        
  ؟ی فردا رو هم بمونشهیحاال که حالت بهتره م...  زمیقربونت برم عز -        
 : با محبت به خواهرش نگاه کرد و لبخند زنان گفت        
 .  برمدی که دارم بایتی مسئوليبرا... رمی جا نمنی فرار از ايباور کن برا...  رفتمی نبود نمي اگه کارم ضرورزمیعز -        
 .نگار خودش را در آغوش خواهرش انداخت واز وجود پر مهرش بهره برد        
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 شی که با دردهايشهر...  ، طاقت ماندن در آن شهر را نداشت گری دلوفری و دل نگذشتی هم میروزها در پ        
دو روز آخر هفته را به هر .  دادی ماندن نمي برای مجالیدلتنگ.  مانند قفس شده بود شی کرده بود االن برايهمدرد
 که یمی از تصمدکریبهتر شدن حال پدرش او را خشنود م.  باشد واده در کنار خانشتری تا بگشتی بود به تهران باز میزحمت

 .  برگشتن تعلل کندي برادینبا. دارد اجی خانواده اش احتیبانی هنوز هم به پشتدانستیخودش م. گرفته بود 
. حاال دل کندن از او هم سخت بود .  دی فرا رسي از مامان پرلوفری و زمان جدا شدن ندی رسانی به پایلیسال تحص        

 ی بنیدلش طاقت ا. ماندی تنها مدی نکرده بود ، حاال بای سخت پشتش را خالي بود و در روزهاشی که مرهم دردهایکس
 .  رفتییرای دم کرد و به سالن پذییچا. آشپزخانه رفت ت چمدانش را بست به سمیوقت.  را نداشت ییوفا

کنارش نشست با . نبود ونیه تلوز حواسش بییاما گو. شده بود رهی خونی درسالن نشسته بود و به تلوزيمامان پر        
 : دستش را گرفت و با التماس گفت.  دی کشری قلبش تشی صورت اشکدنید

 ؟ییای بخاطر من بشهیم -        
 .  آواره بشمتونمینم...  مهی خونه و زندگنجایا... نه دخترم  -        
 .  کنیبا ما زندگ... چرا آواره ؟ -        
 :  و گفتدی صورت نازش کشيانش را رو و دستدیآهش کش        
 .  دخترام بشمی سربار زندگتونمی نمزکمیعز -        
 وهم نی هم مستقلي جورنیا...  میکنی می و با هم زندگکنمیاصال خودم خونه اجاره م...  هی چه حرفنیمامان ا -        

 .  بهتون ندارهي کاریکس
 ...  وی در کنار خانواده ت باشدیتو االن با..  زمینه عز -        
 .دی حرفش پرانیم        
 ؟ چرا خودتون رو از من نی که منو از اون فالکت نجات دادنی ؟ مگه شما نبودنیستیمگه شما جزو خانواده م ن -        
  ؟نیدونیجدا م

 :  و گفتدی دست کششی موهاي با مهر رويمامان پر.  شد ریاشکش که سراز        
...  یستی خودت راحت ني جا مثل خونه چی هی ؟ تو هم به سن من برسيزیریچرا اشک م...قربونت برم  -        

 کم کم احترامت رو از دست ی سربار بشی اما تجربه نشون داده وقتی هم تو بگیهر چ...  احتراممو از دست بدم خوامینم
 .  رو ازذهنت پاك کنی لعنتي و خاطرات اون گذشته باش  برو و با خانواده ت خوشياگه منو دوست دار...  يدیم

 شما هم ي که از دورنیخواینم...  از شما دل بکنم هوی تونمیمن نم...  نی کنارمون باشدیپس تا آخر تابستون با -        
  بشم ؟ضیمر

 :  و گفتدی خنديمامان پر        
 ......  حضورمنمیاما اگه بب...  اخر تابستون باشه فقط تا...  يتو منو از رو برد...  بال يا -        
 نذارم اب دمیقول م...  ي چشم ما جا داريشما رو...  حرفوتکرار نکن هی انقدر کنمیخواهش م! ..  ؟يمامان پر -        

 .  دلتون تکون بخورهيتو
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نه رفت و در همان حال  به سمت آشپزخای نقش بست با خوشحالي مامان پري لبهاي که رویتیبا لبخند رضا        
 :گفت

 .  چسبهی دبش میی چاهیحاال  -        
 
 

 گرم خرداد ماه را به يهوا.  گذاشت نی زميچمدانها را از دست راننده گرفت و رو.  در ثابت ماند ينگاهش رو        
 نیماش. کرده بود با او همراه شود ی را راضي که کرده بود باالخره مامان پریبا تمام تالش.  دی کششی هاهیداخل ر

 . بود  سبک برگشتهيغراضه اش را فروخته بود و با بار
 . سمی پا وايپاهام جون نداره رو...  دخترم یزنیچرا زنگ نم -        
 نگار پشت يصدا.  کند راشانی غافلگخواستیم.  خبر نداده بود یبه کس.  زنگ فشرد يبه خود آمد و دستش را رو        

 .  شددهی شنفونیآ
 .؟ي اومدیاخ جون آبج -        
با .  کندی ، حضورت را اعالم می برسونزبانی را به گوش متی حال حاضر، زودتر از آنکه صداي هايری تصوفونیآ        

 ي امد صدای مشی که پی بردارد همراه با دستنی زمي خم شد تا چمدانش را از رونکهیهم.  در باز شد یکی تيصدا
 . دیچی در گوشش پیسالم

 . دی و صورت خندان محمد را ددیبا تعجب به عقب چرخ        
  ؟خبریچه ب...  نی خوش اومدیلیخ -        
 :  آب دهانش را قورت داد و گفتلوفرین        
  ؟نیکنی وقت روز خونه چکار منیشما ا...  به خبر دادن نبود اجیاحت -        
 :  کش آمد و گفتي محمد به لبخنديلبها        
 . صبح فراموش کردم ببرم...  از پرونده هامو ببرم یکیاومده بودم  -        
 :  کرد و گفتيرو به مامان پر        
 ي لوست موندي نوه نی اشی پیهر چ...  نی ما بموني خونه دی بانباری اگهید...  ي مامان پري خوش اومدیلیخ -        

 . حاال نوبت ماس ... هیکاف
 .  ارشدش نشاندي صورت نوه ي روي زد و بوسه اي لبخنديمامان پر        
 .  خسته امیلی چمدونا رو ببر باال که خنیحاال ا...  امی شما هم ميبه خونه  -        
 تا ستادی عقب الوفرین.  گفت و وارد راه پله ساختمان شد يا "با اجازه  "محمد هر دو چمدان را به دست گرفت و        

 :  گذاشت و گفتنی زمي ، محمد چمدانها را رودندی دوم رسي به طبقه یوقت.  زودتر وارد ساختمان بشود يمامان پر
 .  برگردمعی سردیمن با...  نیبه خاله و نگار سالم برسون -        
 . ختی زبان رشیداخت و برا انيدر آپارتمان باز شد و نگار با شوق خودش را در آغوش مامان پر        
 ... یعشق من. نی اومدنیچه خوب کرد...  یقربونت برم مامان -        
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 . دیچی محمد در راه پله پيصدا        
 .  نه به شمارسهی بار به ما منیا..  لوس نکن ي مامان پرينگار انقدر خودتو برا -        
 :  بلند گفتيد و با صدا باال کرينگار اخم کرد و رو به پله ها        
 .  بدهگهی جا دهی تویبرو خدا روز...  منم گفتم چشم یتو گفت -        
 . نگاربه سمت خواهرش برگشت و او را در آغوش فشرد        
 .  بزرگهی آبجیتو هم عشقم...  رمایقربون تو هم م -        
 :  نشست و گفتلوفری لبان ني رویلبخند کمرنگ        
 خسته یلی تو که خمیایبذار ب...  زیبرو انقدر زبون نر...  می نداری به قربوناجی کدوم احتچی هينه من نه مامان پر -        

 . میا
 :  و گفتدی کوبشیشانینگار به کف دست به پ        
 . شرمنده فراموش کردم -        
 بود با تعجب به دهیچی که دور سرش پيمادرش با حوله ا. ان شدند راه را باز کرد و خواهر و مادربزرگش وارد آپارتم        
 . دی آمد به سمتشان رفت و هر دورا در آغوش گرفت وبوسرونی از بهت بنکهیبعد از ا.  شد رهیآنها خ
 .  دنبالتونمیای تا بنیچرا خبر نداد... قربون قدمتون برم من  -        
 عطر نی کمبود همیگاه.  بردی و لذت مدیکشی مهی مادرش را با تمام وجود به ر ،عطر تني مانند تشنه الوفرین        

 مادرانه چه بر سر آدم که
 . کردندی مافتی و از وجود هم عشق دردندیبوسی اشک و لبخند همو منیدر ب. آوردینم        
 .  شدندرهیاز هم جدا شدند و هر دو به در اتاق خ. دی اتاق خواب به گوش رسي از تولوفری پدر نيصدا        
  ؟نیکنی اومده انقدر شلوغ میک -        
 او کرد و ي دستش را بند بازولوفرین. نگار با ذوق به سمت اتاق پدر پرواز کرد تا خبر ورود خواهرش را به او بدهد         

 : گفت
 . يدیاجازه م...  ششی برم پخوامیخودم م -        
 .  خواهرش باز کردي و راه را برادیخود را کنار کش.  زد ی برقطنتیچشمان نگار از ش        
 اش را دهی اراده صورت رنگ پریاشک ب.  ها به قلب هر دو همان یوارد شدن به اتاق همان و هجوم تمام دلتنگ        

 .  کردسیخ
 تمام گذاشته ها را لوفری که او به خود داد نیبا حرکت. ت  تخت نشسي روعیسر.  شد رهی به اوخاقیپدرش با اشت        

 . فراموش کرد
 :  پانزده ساله به سمت پدرش پرواز کرد و گفتيمانند دختربچه ا        
 . شدی مکهی تکهی تتونیدلم داشت از دور... اومدم که بمونم ... سالم بابا  -        
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 انگشتان پدرش در ری از زی نامرئییروی نییگو.  نشست و با محبت پدرانه نوازش شد شی موهايدستان پدرش رو        
 از قفس خواستی میی چنان به تالطم افتاده بود ، گوشانیقلبها.  کردی که او را مست حضور پدر مشدی مقیوجودش تزر

 .  بزندرونی بنهی سکیتنگ و تار
اما ...  ي برنگردگهی ددیترسیدلم م...  يبا اومدنت قلبمو شاد کرد... دخترم  ی بشریعاقبت بخ...  اشکتو نهیبابا نب -        

 ... ي دادیتو به من درس زندگ
 .  سر دخترش نشاندي روي دخترش فرو برد و بوسه اي موهاانیسرش را م        
...  بابا کنمیگذشته رو برات جبران م...  کنه تتی کس اذچی هذارمینم...  ستادمی به بعد مثل کوه پشتت انیاز ا -        

 . نمی تو رو ببی تا قبل از مرگم بخشش قلبخوامیم
 .  رنگ پدرش گذاشتی بي لبهاي از پدرش فاصله گرفت و دستش را روهی با گرلوفرین        
 نیقلبم و با ا...  نزن یی وفاین و بحرف از رفت...  یپناهم باش...  یمن تازه اومدم که پشتم باش... خدا نکنه بابا  -        

 ... ي آریحرفهات به درد م
 را شی مادرش ، هق هق دلتنگی چشمان اشکدنیبا د.  دی نگاه آن دو را به سمت خود کشي نازي هی گريصدا        

 .  صورتش گذاشتي داد و دستانش را رورونیب
 دارد يچه فلسفه ا.  دادی و آرامش به آنها متی احساس رضا وشستی را از دل آن خانواده ، میاشکها غم و دلتنگ        

 ! درد انسانهاست ؟ي و غم و دواي شور که در شادي اشکهانیا
 
 

 با شیبا تمام رفع کدروتها هنوز لبها.  دیدی کل خانواده را مانی روز درمکی بای هفته از آمدنش گذشته بود و تقرکی        
 .  بودگانهیلبخند ب
 . دندیدی پژمرده و افسرده منگونهی را اشانی دختر نازدانه ي نبود که چهره نی پدرو مادرش دردناکتر از ايبرا        
 باز ی زندگي و به روال عاددیای کنار بای با قضای او را به حال خود رها کرده بودند تا به آراميبا سفارش مامان پر        

 . گردد
 زانوانش را در ونی تلوزي که روبرولوفری ندنیبا د.  آمد رونی سرحال و شاد از اتاق ب بار پدرشنی اوليآن روز برا        

 . اوردی خود ني بود ،غم به دلش نشست اما به رودهیآغوش کش
  ؟ي انتقالت کارهاتو انجام بدي آموزش و پرورش براي بريخواینم...  لوفرمین -        
 . از ترس ضربان قلبش به شدت باال رفت.  دی پدرش از جا پري صدادنی خود غرق بود با شنيای که در دنلوفرین        
 بود ، با حسرت دهی رفت چه از دخترش پرسادشی.  دی کوتاهش کشي موهاي شد و دست روکیپدرش به او نزد        

 : گفت
  ؟ي رو کوتاه کردیشمی ابريدلت اومد اون موها -        
 :  مبل برخاست و رو به او گفتيز رو الوفرین        
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 شما و ي که دستاومدی مادمی کمتر ينجوریالاقل ا...  بهشون داشتم یاجی نوازشش نبود چه احتي برای دستیوقت -        
 . مامان رو کم دارم

 .  در فرونشاندنش داشت اما موفق نبودی سعیقیبا نفس عم. بغض راه نفس پدرش را بست         
 .  صورت سرخ پدرش گذاشتي حال پدرش هول شد و دستش را رودنی با دلوفرین        
 .  ذهنم بود به دهنم اومدي مدت تونی اي که تويزیبخدا چ...  ناراحتتون کنم خواستمینم... ببخشد بابا  -        
 :  دخترش نشاند و گفتیشانی پي رويپدرش بوسه ا        
 . می فرصت رو از دست بدخوامینم...  تی دنبال کار انتقالمیبرو آماده شو بر -        
 فقط شما حالتون خوبه ؟... چشم  -        
 .  منم خوبمیتو خوب باش -        
 .  لبانش نشستي رویلبخند کمرنگ        
 .  منم خوبمیشما که کنارم -        
 . دهی نم نشوننویاما ظاهرت ا -        
 :  صورت پدرش زد و گفتي روي شد و بوسه اقتری بار لبخندش عمنی اوليبرا        
 . گردهی کم کم به حال اول برمزی با وجود شما همه چنیمطمئن باش -        
 .  دختر نازدانه اشي لبخند او سرشار از عشق شد و دلش ضعف رفت برادنیپدرش با د        
 . می باهم برشمیده مپس من اما -        
 :  نگران گفتلوفرین        
 . شهیحالتون بد م...  شما آلوده س ي برارونی بيهوا..  رمیخودم م... نه بابا  -        
 :  و گفتدیپدرش خند        
 تمی اذیچیبه ه کنارت باشم و بدونم حالت خویمن وقت...  ياری من در بي بزرگترا رو براي اداخوادیپدرسوخته نم -        

 . کنهینم
مادرش با ذوق به آنها نگاه کرد و سرش را رو به آسمان .  رفتند شانی آماده شدند به اتاقهايهر دو لبخند زدند و برا        

 . گرفت و در دل خدا را شکر کرد
 
 
 
 

 . نگاهش را به پدرش دوخت.  ستادی از حرکت انیماش        
 .  موندن ،بد باشهرونی همه بنی حال شما اي کارم طول بکشه و براترسمیم...  رمیبابا خودم م -        
 :  در را گرفت و گفتي رهیپدرش دستگ        
 .  اما حاال، عمر دوباره از خدا گرفتمومدی سرم میی بالدی شادمی دیاگه تو رو نم -        
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 . خدا روشکر -        
  ؟شهیوم م کارت امروز تمنمی ببمیبر -        
 :  به پدرش نگاه کرد و گفتدی با تردلوفرین        
  ؟یبابا اگه درخواستم رو قبول نکنن ، چ -        
 .  شدرهیپدرش با تعجب به چشمان نگران خ        
  ؟ي داریچرا قبول نکنن ؟ مگه مشکل -        
 کار داشته ي سال سابقه 5 دی انتقال دائم بايبرا. رمی انتقال دائم بگتونمی کار نمي سابقه یراستش بخاطر کم -        

 . باشم
 :  زد و گفتيلبخند.  دی را در هم کششی اخمهایکم. پدرش به فکر فرو رفت         
 .  اون کارتو درست کنهزنمی زنگ مدیاگر درست نشد به سع -        
 .  شدرهیبا بهت به صورت بشاش پدرش خ        
  ؟هی کدیسع -        
 :  و گفتدیپدرش خند        
  رفت ؟ادتی ي زودنیبه ا -        
 شناسمش؟یمن م -        
 . کردی مراقبت ممارستانی بي که از من و پدرش تويهمون پسر... بله خانوم  -        
 :  وگفتدی کشی در دلش آهنشی سنگي او و نگاه هاي آورادیبا . داد رونینفسش را پرصدا ب        

  ؟ادی از دستش بر ميمثال چه کار -        
 .  بخشههی رهی آموزش و پرورش مدي برادرش تودونمی اما مدونمی نمقیدق -        
 :  گفتي با کنجکاولوفرین        
  ؟یدونیشما از کجا م -        
من گفتم به ...  زبان بزنه ي موسسه خوادی زبان داره و مي بود گفت ؛ دکتراشمونی پمارستانی بي تویاخه وقت -        

 .  سفارشم رو بکنهتونهی بخشه مهی ری اموزش و پرورش مدي و گفت ؛ برادرم تودی ؟ خنديری بگیتونی مجوز میراحت
 . خدا کنه کارم ، به کمک گرفتن نکشه...  بگم ی چدونمینم-        
 . م کوه پشتتهیخودم مثل . شهی می چنمی شو ببادهیپس پ -        
 .  لبش نقش بستي رویلبخند کمرنگ.  شد بشی که پدرانه نصي خاطرنانی اطمنیدلش گرم شد به ا        
 کارش به دست خواستی بود و از خدا منییسرش پا. هر دو به سمت ساختمان بزرگ آموزش پرورش گام برداشتند         

 .  خدا باشدي بنده ونیدوست نداشت مد. خود او درست شود 
 .  ، سرش را به سمت باال کشاندی سالم کردن پدرش با شخصيصدا        

  ؟يسالم پسرم چطور -        
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 ن؟یشما بهترشد... سالم از ماست  -        
 حال پدرت چطوره ؟... الحمدهللا  -        
 ......  چرادونمینم... شهیاگه کمتر حرص و جوش بخوره بهترم م...  ستی بد نيا -        
 :  با متانت به او زد و گفتيلبخند.  افتاد مکث کرد لوفری که به ندینگاه سع        
 .  متوجه حضورتون نشدمدیببخش... سالم  -        
 :  انداخت و با شرم گفتنیی سرش را پالوفرین        
 .  ندارهيرادی اکنمیخواهش م... سالم  -        
 :دی پرسي حرف خودش را فراموش کرد و با کنجکاودیسع        
  شده ؟داتونی طرفا پنی شده ایچ -        
  ؟می بکني کارمیتونی انتقال دخترم ، مي برامینی ببمیپسرم اومد -        
 :  نگاه کرد و گفتلوفریبا تعجب به ن        
  ؟نی هستیمگه شما فرهنگ -        
 : ت گفی به آراملوفرین        
 . بله -        
  ؟ی و چه مقطعیچه درس -        
 . رستانی دبیاضیر -        
  ؟یبا چه مدرک -        
 .سانسیل -        
  ؟نی نداریاالن مشکل خاص -        
 :  و گفتدی حرفشان پرانی پدرش ماوردیرا به زبان ب "نه" ي لب باز کرد کلمه لوفریتا ن        
 .  نتونه منتقل بشهطی شراي سرهی بخاطر ترسهیاتفاقا دخترم م -        
 چرا ؟ -        
 :  گفتی به صورتش نگاه کند به آرامنکهی بدون الوفرین        
  کارم کمه ؟يسابقه  -        
 :  فکر کردو گفتی کمدیسع        
 . نیری ازش کمک بگنیتونیاگه الزم باشه م...  دی حمشی پمیاول بر -        
 :  هول شد و با لکنت گفتلوفرین        
 . میشما بش..  مزاحم میخواینم...  یمرس.. نه  -        
 :  گفتاستی ری که مشخص بود بیبا لحن.  دی خنددی قی بدیسع        
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 خوشحال یلی براتون انجام بدم خيبتونم کار...  هی چه حرفنیا... من مخلص حاج آقا و خانواده شون هستم  -        
 . شمیم

 .  رفتی او را پذی زبان چرب و نرم او نشد و به اجبار، همراهفی تعارف کرد حرلوفریهر چه ن        
 
 

 :  کرد و گفتدی رو به سعییپدرش با خوشرو.  انداخت و بهمراه آن دو براه افتاد نییبا شرم دخترانه سرش را پا        
  ؟ی داشتي جا کارنیپسرم خودت ا -        
 افتتاحش تونمیاگه خدا بخواد تابستون م...  کارمه یانی مراحل پاگهید...  گرفتن مجوز موسسه اومده بودم يبرا -        

 . کنم
 . یانشاال موفق باش... خدا رو شکر  -        
  ؟نی نداری مشکلگهیشما حالتون چطوره ؟ د... ممنون  -        
 :  لبان پدرش نشست و با محبت به دخترش نگاه کرد و گفتيلبخند رو        
 .  ندارمي دردگهید...  شمی دردم اومده پيدوا -        
 . شدی پدر مي زدردانهی و عزشدی گذشته تکرار مي سالهاییگو.  شد ي مملو از شادلوفریقلب ن        
 . ستادندی ای که پشت در اتاقکردی وافر به صورت مهربان پدرش نگاه میبا لذت        
 :  در اتاق را باز کرد و گفتیی صدادنیبعد از شن.  به در زد ي ضربه ادیسع        
 . نییبفرما -        
 به خود هی شببای تقريدر برابرش مرد. هر سه وارد اتاق شدند .  اووپدرش باز کرد ي و راه را براستادیخودش کنار ا        

 .  موج دار که هر دو به سمت باال داده بودندیی با موهادهی کشی و صورتیچشمان هر دو مشک. قرار گرفت دیسع
 .  هستادتونی رو که شونی جان ادیحم -        
 : گرفت و با ذوق گفتی حاتمي آقاي آمد و با شوق دستش را روبرورونی بزی از پشت مدیحم        

 انشاال که بال دوره ؟...  ی حاجنمتونیبی خوشحالم که دوباره میلیخ -        
  ؟یشما خوب... ممنون پسرم  -        
 ! طرفا ؟نیچه عجب از ا... شکر خدا خوبم  -        
 :  را نشان داد و گفتلوفری به عقب برگشت و نیپدرش کم        
 مییای شما بشی اصرار داشتن اول پشونی و امیدی جان رو ددی که سعمی اومده بودلوفری کار دخترم ، نيراستش برا -        

. 
 :  کرد و گفتلوفریبا لبخند رو به ن        
  ؟هیحاال امرتون چ.  کنمی نمغی درادی از دستم بر بیهر خدمت... خوشبختم خانوم  -        
 . می شد که مزاحمتوننیببخش... منم خوشبختم ... ممنون  -        
 :  قرار داشت نشان داد و گفتزشی که کنار میی های با دست صندلدیحم        
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 . می حرفامون رو بزنمی تا بهتر بتونمینی بشنییبفرما -        
 بعد از گوش کردن دیحم.  به طور خالصه مشکل کارش را گفت لوفری نشستند ونی مشکی چرمي های صندليرو        

 :  فکر کرد و گفتی او کميبه حرفها
 ی معرفیعی رفياما من شما رو به آقا.  دی سابقه ممکنه به مشکل بربخوری خودتون بخاطر کمشیطبق فرما -        

مخصوصا که شما مجرد ...  براتون انجام بده ي بتونه کاردیشا...  کارتون رو راه بندازه تونهی تا خودش هر جور که مکنمیم
 ... دی ساکن تهران بودماباالخره ش... کرد  یی کاراهی شهی منیهم هست
 همراه ي هم با تشکرلوفرین.  برخاست ی صندلي تشکر کرد و از رودی و حمدی حرف زدن ، پدرش از سعیبعد از کم        

 :  گفتدی در را گرفت حمي رهی به دست پدرش دستگنکهیهم. پدرش شد 
 . وفتهی زودتر کارتون راه مينجوریا...  نی تا بدونن آشنا هستامی ب تا خودم هم با شمانیصبر کن...  دیببخش -        
 :  حرف برادرش گفتي در ادامه دیسع        
  ؟نی راه شناختمهی نقیحاج آقا ما رو رف -        
 :  زد و گفتيپدرش لبخند        
 . می مزاحمتون نشگهی دخواستمیم...  پسرم یزنده باش -        
 :  گفتی با لحن شوخدیسع        
 . می با هم برکنهی نمتتونی ما اذیاگه همراه...  منیشما مراح -        
 .  از اتاق خارج شدندژهی وپی اککیبعد از تعارفات معمول هر چهار نفر مانند         

 
 
 

 ي رورونی بيلوده  آي هواییگو.  کبود شده بود یرنگ صورت پدرش کم. خسته و کوفته وارد آپارتمان شدند         
 به شدی مدهی کشنی زمي که روییبا پاها.  دیدی را در تمام حرکاتش می حالیب.  گذاشته بود ری به قلبش تاثی رسانژنیاکس

 : سمت اتاق خوابش رفت و گفت
 . نی کندارمی ناهار بي براکنمی استراحت میمن کم -        
 :  نگاه کرد و گفتلوفرینگار با تعجب به ن        
  ناهار بخوره ؟خوادی می بخوابه کخوادی میک...  کهیاالن ساعته  -        
 :  حوصله گفتی بود ، بختهی که حال و روز پدرش اعصابش را به هم رلوفرین        
 اداره ي تویلیامروز خ...  استراحت کنه یبذار کم.حق داره که بخواد بخوابه ...  خسته شده یلیفکر کنم امروز خ -        

 . می رفتنییباال و پا
 :  گفتینگار به آرام        
 حاال کارتون انجام شد ؟ -        
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 از عرق را از دور سی خيموها.  دی کشرونی تمام مقنعه را از سرش بی تکان داد و با خستگنییسرش را رو به پا        
 : گردنش فاصله داد و گفت

 .  در و اون در زد تا قول مساعدت رو گرفتنی ایکل...  شد دای نفر آشنا پهی... ر اره خداروشک -        
 :  و گفتدینگار خند        
  ؟می خودمون خبر نداشتموی اداره اموزش و پرورش آشنا داشتيمگه ما تو -        
 ، کردی مرونی تنش را بی خستگی که با کش و قوسی مبل انداخت و درحالي تن خسته و کوفته اش را رولوفرین        

 : گفت
 ...  بابا بودشی پمارستانی بياون پسره که تو -        
 :  و با ذوق گفتدی حرفش پرانینگار م        
  ؟نیدیاونو د... خب  -        
 :  زد و گفتيلبخند.  در ذهنش روشن شد یچراغ.  با بهت به ذوق وشوق خواهرش نگاه کرد لوفرین        

 . مثل فضوال خودشو به ما سنجاق کرد و تا کار ما رو انجام نداد ولمون نکرد...  میدیبله شازده رو د -        
 :  زد و گفتی خواهرش مشت آرامي کرد و به بازوینگار اخم        
 ی ممکن بود کلکردی اگه کمک نمچارهیاون ب...  ؟ی در موردش حرف بزننجوری ادیحاال که کارتو راه انداخته با -        

  فضول ؟یگی تشکر مياون وقت به جا... ی اون اداره بشریاس
 :  برد و گفتادی را از ی خستگلوفرین        
 چه خبرا ؟...  کهی کوچی جونم آبجيا -        
 : نگار با تعجب نگاهش کرد و ناباور گفت        
 .  شماستشیخبرا پ...  چه خبرا ؟یچ -        
 .  شماستشی پي اصل کاري دفعه خبرانینه انگار ا -        
 از جا برخاست و با لکنت عیسر...  داده ي چه گاف بددی کرد و فهمی خواهرش نگاهطنتینگار به نگاه پر از ش        

 : گفت
 .نهیمامان کمک کنم سفره بچ... برم به .. من ...من  -        
 :  لب زمزمه کردری لبانش نقش بست و زي رویلبخند تلخ.  دی را به دنبال خود کشنگار رفت و نگاه خواهرش        
کاش قلبمون با . داد ی قلبو به ما دخترا نمنی کاش خدا ايا...  پردرد ي وادنی اي برایفی من حيخواهر کوچولو -        

 . دنی کشی نمشیتپش دخترا رو به آت پر ي قلبهای نامرد روزگار به راحتيکاش مردا...  وفتادی به لرز نمیهر نگاه
 تلخ يدوست نداشت تجربه . چشمانش را بست ی گاه مبل قرار داد و از خستگهی تکيسرش را رو. دی کشیآه        

 .  دی لرزی افتاد و دلش می خودش مادی دیدیشور و حال او را که م.  هم مزه چش کند شیخودش را خواهر دوست داشتن
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 . غرق خواندن بود که مادرش در کنارش نشست.  مبل نشسته بود يکتاب رمانش را در دست گرفته بود و رو        
 .  کتاب بلند کرد و کتاب را بستيسرش را از رو.  گفتن دارد ي برای حرفدیفهم        
  ؟نی داشتيکار -        
 :  دخترش گذاشت و گفتی استخواني بازويدستش را رو. لبان مادرش جا خوش کرد يلبخند رو        
 . مادربزرگتي خونه می ناهار دعوت شديامروز برا -        
 :  به چشمان مادرش گفتجی گیبا نگاه        
 خب ؟ -        
 . میری ماهم نميای بابات گفته اگه تو نیعنی...  ییایدوست دارم تو هم ب -        
 . زدی پدرانه ها غنج منی ايدلش برا. نقش بست  لبشي رویلبخند کم جان        
 . گهی ديامروزم مثل روزها...  مامان بزرگ نرفتم ي برگشتم خونه یمگه از وقت...  مادربزرگمه يخونه ...  امیم -        
 .  او برداشت و در هم قفل کردي بازويمادرش با استرس دستش را از رو        
 . عموت هم دعوته...  بگم يچه جور...آخه  -        
 شی ها براتی حمانیهم.  کردی را درك مشینگران. دست سرد مادرش را گرفت .  ستی مادرش از چی نگراندیفهم        

 :  بود ،گفتیکاف
  که مسبب اون روزها بودی اوندیاالن با...  به پنهون شدن ندارم یاجی بودم احتگناهی من بدنیحاال که همه فهم -        

 . ستی برام مهم نیچی هگهیحاال که شماها رو دارم د... حرفاست نیهر چند پررو تر از ا... خجالت بکشه 
 :  و گفتدی گونه اش را بوسيمادرش رو        
 .  خودملوفری نشهی ميتازه دار...  ي خوشحالم کردیلیخ...  دختر گلمنیآفر -        
 :  درسرش اکو شديجمله ا. شد  رهی و به رفتن مادرش خدی کشیآه        
 از دخترش را ي را پر کرده بود ، چگونه آن همه مدت دورلوفرشی ني جای نداشتند چه کسلوفری سالها که ننیا"        

 "تحمل کرده بود؟
 نگار نگاهش را به سمت خود يتا کتاب را باز کرد سروصدا. کند رونی تکان داد تا افکار مزاحم را از سرش بيسر        

 . دیکش
 . گهیپاشو د...  ارمی درست کنم وقت کم مهی الوخوامیم...  کمک ای بیآبج -        
 مبل انداخت و ي لبخند زنان کتاب را رولوفرین.  مبل بلند کرد ي و اورا از رودی خواهرش را کشي بازوطنتیبا ش        

 . همراه خواهرش به آشپزخانه رفت
  ؟يندازی چرا خودت رو به زحمت می درست کنهی الوی تونیآخه تو که نم -        

 : نگار سرش را خاراند و گفت        
 نی تا ضعف نکندی خوردن برداري برايزی چهیخاله هم گفت ...  گردش می گفت قراره بعد از ظهر بريآخه مهد -        

 .  اونو داداششي پاایدنی خري هی کنم بق رو تقبلهی هم به من التماس کرد من الويمهد... 
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 .  شدرهی کرد و به دستان خواهرش خیاخم        
  ؟ی درست کنهی الويخوای دستا که نمنی با اانایاح -        
 :  حواس گفتینگار ب        
 .  با دستام درست کنمدی درست کنم باتونمیبا پام که نم... وا  -        
 :  کرد و غرغرکنان گفتتی هدانکی او را به سمت سدهی در هم کشي با ابروهالوفرین        
 ..اه. مونهی ملی بنیناخونات هم ع. سراغ کار ، شلخته خانوم ای کثبفت رو بشور بعد بيپس اول اون دستا -        
 :  و گفتدینگار خند        
 .  هاپرهی مشی ؟ خوشمزگی آبجیاوه چقدر حساس -        

 کنار رکسی ظرف پي پخته را پوست گرفت و توي هاینی زمبیخودش س.  گفت و او را کنار زد یشی الوفرین        
 . دستش گذاشت

  کنه ؟زی همه رو سوپراخوادی محمد میراست -        
 . دادیهمانطور که سرگرم کار بود جواب خواهرش را م        
  ؟يزیچه جور سوپرا -        
 . نیفهمیگفت خودتون آخر شب م -        
 .  را به زبان آورددیچرخی که مدتها در ذهنش مي فکرلوفرین        
 . دمی دور و برش ندي چند روز دخترنی اي ساال نامزد نکرده ؟تونی اي محمد تویراست -        
 :  کرد ولبخند زنان گفتینگار نچ        
 بهم ي بودند که محمد گفت باهم تفاهم ندارند و نامزدي ماه نامزد عادهی.  لقمه گرفته بود  نفر روهیخاله براش  -        

 . خورد
  هنوز خودش هم اقدام نکرده ؟یعنی -        
 .. نه بابا -        
 :  گوش خواهرش گفتری اورد و زنییصداش رو پا        
 . انقدر سرش گرم هست که هوس تأهل به سرش نزنه -        
 . دی اخم کرد و به خواهرش توپلوفرین        
 ! يدیخوبه عاقبت منو د...  ي خبر نداريزی از چی قضاوت نکن وقتینگار در مورد کس -        
 :  گوشش گفتری دوباره زیرکینگار با ز        
 ي دختره توهی خونه نبود با ی و کسدی بار که مامان و خاله رفته بودند خرهی...  دمیباور کن خودم با چشمام د -        

 ...............  دختر از پله هاهی نیی اومدم پایوقت...  من رفتم در خونه شون نذاشت برم تو یوقت. خونه بودن 
 :  دهان خواهرش را گرفت و گفتيبا دست رو        
 .  بودهي اگهی دزهی چ موضوعدیشا... يدی نفرو به باد مهی ي حرفهات آبرونیبا ا...  سیه -        
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 :  و گفتدینگار خند        
 نشی ماشي توابونی خي هم توگهی بار دهی... نه بابا ...  همه مثل خودتن یکنی فکر مي تو خودت پاك بودیآبج -        

 . دمیبخدا خودم د.  نشسته بود ای قرتنی دختر از اهی
 .  نگوی کسشی پگهیاما د... باشه  -        
حرف را .  لرزدی می شده بود، دلش با هر حرف ناموسگرانی دي قضاوت نابجای که قرباني خواهردانستینگار م        

 .  روشن کرده بودلوفری در دل نی دوجمله چه آتشنی با همدانستینم. عوض کرد و همراه خواهرش مشغول کار شد 
 ی خانواده بفهمند محمد ، در خصوصای اگه خاله دیشی اندیم ابرو شده بود ی بی حرکتنی که با کوچکتريلوفرین        

  ؟شدی ، مانند او قضاوت مدهدی را راه می چه کسانشی زندگيها
 ری غي جور کش تمام رفتارهادیچرا دختران ،با.  دارد یهی ، توجي هر کار ناهنجاري پسر بودن، برالی به دلای        
 پسران لفظ ي اما برارفتی دختران به کار مي برارهی و غی و هرزگیبیت نانجچرا صفا.  مردان اطرافشان باشند یاخالق

 مردان همه يبرا.  گفتن به مردان بود اشی صدبرابر مخربتر از عشدی ماده که به دختران دیصفات...  شدی استفاده ماشیع
 .. آمدی انها به حساب می سرگرمزی همه چیعنی....  ،ي دخترباز،ي بازقیمثل رف. دارد ي بازي ها جنبه یراخالقیغ

 .  صورتش به خود آمدي روبرویبا تکان دست        
  ؟ی فکر رفتي ؟ چرا توی آبجییکجا -        
 :  کرد و گفتی تکان داد و نچنیسرش را به طرف        
 .  کنمی ها رو رنده مینی زمبی رو خرد کن من تخم مرغ و سارشورهایتو خ...  ستی نيزیچ -        

 
 
 

 :  و گفتدی دستش کشرینگار از ز.  ختی ري در داررکسی آماده شده را درون ظرف پي هیالو        
 .خچالی ي تومی کنم بعد بذارنیبذار روشو تزئ -        
 شد که رهیبه دستان نگار خ.  شست یی ظرفشوعیدستش را با ما.  رفت نکی خود را عقب کشد و به سمت سلوفرین        

 .کردی منی تزئی و نخود فرنگارشوری رنده شده ، خجی را با هوهی ساالد الويرانه روماه
 شی برازی چچی از اول نداشته باشد ، مدتها بود هنکهینه ا.  مورد نداشت نی در ای ذوقچی هکردیبه خودش که نگاه م        

 که چه کردی می نه دقتبردی می شدن نه لذتری سي فقط براخوردیغذا م. نداشت تا به آن توجه کند ی خاصيرنگ و بو
 . خوردی مییغذا

 :  و گفتدی کشیقینفس عم.  کار خواهرش تمام شد یوقت        
 .  نموندهي کارگهیفکر کنم د... من برم  -        
 .  داديا را درونش جهی را باز کرد و ظرف الوخچالی تکان داد و در نیی زد و سرش را رو به پاينگار لبخند        
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 .  بودندستادهی پدربزرگش اي بود که حاضر و آماده پشت در خانه می و نازدهیساعت         
 .  قلبش را به تپش انداخته بودادی زده بود اما استرس زیالی خی خود را به بنکهیبا ا        
 یمی آن عشق قدي کرده بود درکوچه پس کوچه هایی از زبان خواهرش ، دلش را هوارای المروی امي ماجرادنیشن        

 . اما عقلش به جدل برخاسته بود.سرك بکشد 
 ي به خواستگارری بعد از رفتن او امنکهیا.  کرد فی بعد از رفتنش را کامل تعري ماجراشیشب گذشته خواهرش برا        

 نکهیا.  گفتی مراهی و پشت سرش همه جا بد وبدهیدی را از چشم او مي کنسل شدن خواستگارنی ابایخاله ز.  رودی نمرایالم
 نکهی اي ، براشودی که رانده مریاز طرف ام.  خوردی به سنگ مرشی بار هم تنیشود و ای مری امچی بعد از آن ماجرا پا پرایالم

 . کندی مادرش خالص کند از خانه فرار ميخود را از زخم زبانها
 .شودی خانواده بفهمد ،چطورو چگونه از کشور خارج منکهی بدون ارای که المفهمنی بعد ازسه سال مگفتینگار م        
 ی زماندی چرا بادانستی آورده و حاال نمي روی مانکنفیسال گذشته خبر اورا داشتند که در همان کشوربه شغل شر        

 . دانستی نمچیه!  شده بود ؟يزی برنامه رای بود ی آمدن تصادفنیا. که او برگشته او هم برگردد 
 .  به کمرش خورد و او را از افکارش جدا کردیدست        
 . چرا ماتت برده... برو تو دخترم  -        
 .  و منگ سرش را به سمت پدرش برگرداندجیگ        
 . رمیاالن م... آهان ...هان  -        
 .  شدنداطیپدرش وارد ح بودند که او و دهی ساختمان رسيمادرش و نگار به در ورود        
 .  بودند تا آنها را خوش امد کنندستادهی اي کنار در ورودیمادر بزرگ و پدر بزرگش با خوشحال        
 .  گذشته در سرش غوغا بر پا کردادی. لبش نشست و به سمتشان رفت ي رويلبخند        
 .  ساختمان شدند واردیدر آغوش هر دو فرو رفت و بعد از سالم و احوالپرس        
 مشامش را نوازش می گل مريبو.  بود رنکردهیی تغلشی از وساکی چیه.  سابق را داشت يخانه همان رنگ ورو        

 کنار ی بود نظرش را به عسلمی که شامل دوگل سرخ و سه شاخه گل مری که دسته گلگشتی محهیبه دنبال منبع را. کرد 
 . کاناپه جلب کرد

  ؟ادی می خوبيچه بوبه به  -        
 . نگار با ذوق به سمت دسته گل رفت        
  ؟نی کردایزی ناپرهنی مامان بزرگ چه خبر شده از ايوا -        
 : مادربزرگش با کف دست پشت کمرش زد و گفت        
 ...  گل سرسبد خونواده سي دسته گل برانیا...  پاتو بذار تو خونه ، بعد زبون باز کن دهیورپر -        
 :  و به خواهرش چشمک زد و رو به مادر بزرگش گفتدینگار خند        
 . دارمی گلو من برمنیا..  چکار خوادی دسته گلو منیآخه گل سرسبد ا -        
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 .  از پشت سر بلند شدییتا مادربزرگ لب باز کرد صدا        
 برات از یکی باالخره یتو هم صبر کن...  سفارش داده شده لوی گل مخصوص ن دستهنیا... متاسفم نگار جون  -        

 . خرهی گال منیا
 :  کرد و گفتی به مادربزرگش نگاهیبا نگران.  شد ی دلش خالری حرف زنی با الوفرین        
  چه خبره مامان بزرگ ؟نجایا -        
 :  و گفت نگاه کردریمادربزرگش هول شد و با اخم به ام        
 .  کنهی تا ازت عذر خواهدهی برنامه تدارك دهی ریفقط ام...  بخدا یچیه -        
 :  که پشت سرش بود را نشان داد و گفتی پشت حرفِ مادر بزرگش جمعریام        
 ببخشش نذاشته اما ي که کردم انقدر بد بوده که جاي کاردونمیم...  خوامی ازت عذر ملی فاميدر برابر همه  -        

 .  ندارهی فرقچی با مشرك هدی نااميخود خدا گفته بنده 
 ، به سمتش آمد زدی که از شوق برق می با چشمانکتای.  ماند رهی خشی چشمان نگران عمو و زن عموينگاهش رو        

 . دیو او را در آغوش کش
 ی چه گند بزرگدمیمنم تازه فهم...  رو ببخش ی رواني وونهی دنی کن و ایتو بزرگ...  زمی قربونت برم عزیاله -        

 . زنمی من هم باهاش حرف نمشیبهش گفتم تا تو نبخش... زده 
 شی که به لبهایاما مهر سکوت.  بودند و منتظر پاسخ او بودند ستادهیهمه ا.  به همه نگاه کرد ری مات و متحلوفرین        

 .  شدن بود به پدرش نگاه کردزی که در حال لبریمانبا چش.  بازشدن نداشت الیزده بود خ
 "ببخش".  کرد ي هم فشرده شد و با سر اشاره ايچشمان پدرش رو        
 ! ؟دی جمله بخشکی دسته گل و کی را با دنی کشیی و تنهای همه سال بدبختنی اشدیمگر م        
 .  شانه اش گذاشتي به سمتش آمد و دستش را روشیعمو        
 که ییدرست مقل بال.  کنمی مرونی منم اونو از خونه بشیاگه نبخش.  یمونی مکتای من مثل يدخترم تو هم برا -        

 نامرد رو نی کار امیتونی کردنش مرونی عموجون ؟ با بیگی میچ...  خونه بخشش تو بوده يشرط موندنش تو...سرتو آورد 
  ؟يدر نظر دار  براشي اگهی دي مهی جرای ؟ میبرات جبران کن

 ي هرزه کی با اومانند ی حرفها را بشنود که زماننی باشد و ای جمعانیباورش سخت بود که م. شوکه شده بود         
 .  رفتار کرده بودندیابانیخ

 .  خانواده ، اعمال کنندي از اعضاگری دیکی ي را باز هم برامهی جرنی اخواستندیهنوز درس نگرفته بودند و م        
 است که از دامان پر مهر خانواده نی اهی نوع تنبنی اما بدتريگری دای دی باری نداشت آن شخص امی فرقشیبرا        

 . ی سخت زندگي با تندبادهای مانی تنها معی دشت وسکی انی میمانند نهال...  يمحروم شو
 یمانیدر چشمانش پش.  شده بود رهیبه او خ.  برگشت ری امينگاهش رو.  خواندی را از نگاهش مشی زن عموینگران        
 را که ي طعم زجرخواستی بدجنس نبود اما دلش منکهیبا ا.  به ذهنش خطور کرد ي لحظه فکرکیدر .  زدیموج م

 :  برگرداند و گفتشی به سمت عمورا سرش. بچشاند شی نامرد روبرونی بود را به ادهیخودش چش
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 . شهی درست نميکردنش که کار رونیعمو جون با ب -        
 .ی بشی تا تو راضمیکنی ما می بگيهر کار -        
 :  زبان کرد و گفتلوفری نمانده بود تا نریدل در دل ام.  شدند رهیهمه منتظر به او خ        
 ...  کهی به شرطبخشمشیم -        
 .  شدکی و به او نزددو قدم برداشت.  شد رهی خریمکث کرد و به چشمان منتظرام        
 .  در خدمتم باشهدیهر جا خواستم برم با...  بشه می راننده شخصخوامیم -        
 :  گفتيپدرش با دلخور.  زد و دستانش مشت شد ی برقریچشمان ام        
 . ری به امنهی توههی نی دخترم ؟ اهی چه شرطنیا -        
 : با اخم به پدرش نگاه کرد و گفت        
 رو جور یطیفقط براش شرا..  نکرد؟ مگه اون منو بدنام نکرد ؟ من که بدنامش نکردم نیمگه اون به من توه -        

 . کردم تا بتونه گذشته رو جبران کنه
 : پدرش گفت        
 ............. ری که مدام با امستی درست ننیا -        

 :  و گفتدی حرفشان پرانی مریام        
من از فردا ...  لطفه که به من شده هی نی که من کردم ايدر برابر نامرد...  لوئهیحق با ن.  میعمو جون من راض -        

 .  هستملویتمام و کمال در خدمت ن
 بود زاری چقدر بدانستیم. قبول کند  را ی شرطنی چنی مغرورش به راحتي پسر عموشدیباورش نم.  جا خورد لوفرین        

 خواسته بود شیای بخاطر شرم و حلوفری رفتند نی مرونی بار که با هم بکی.  با او رفتار کند ی مانند راننده شخصیکس
 " ؟تمی شخصيمگه من راننده  " با حرص گفته بود ریام.  بود ه مواجه شدری که با اخم امندی بنشنیپشت ماش

 : مادربزرگش رو به فرزندانش کرد و گفت.  دی رهاني همه را از سکوت اجبارفونی زنگ آيصدا        
 .  هم با بچه هاشون اومدنبای و زوریز...نینی بشدیهمه بر -        
 نگار با.  کردند ضی تعوی را با لباس مناسبشانی آمده بود رفتند و مانتوهارونی از آن بری که امی به اتاقلوفرینگار و ن        

 :  گفتی خاصطنتیش
  ؟ی براش گذاشتی شرطنی که چنياری سرش بیی چه باليخوایم -        
 :  باال انداخت و گفتيشانه ا        
انگار ..  تموم بشه ی خوشی به خوبزی همه چشهی خوش خوشانش میلی کنم اما خی تالفخوامینم...  یفهمیبعدا م -        
 .  بشههی تنبدیبا...  رفته ی اومده نه خانینه خان

 .  جون فقط مواظب شد مثل گذشته دلت براش نلرزهیآبج -        
چشمانش . لبخند مهمان لبانش شد کردی محتی که خواهر کوچکش به او نصنیاز ا.  مهربانانه نگاهش کرد لوفرین        

 :  هم گذاشت و گفتيرا رو
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 . شهی نمدهی سوراخ دو بار گزهیاقل از ادم ع...  جمع التیخ... مراقبم  -        
 

 نوشته نی نازتون رو با اي که چشمازانی شما عزي به همه کنمی ممی پست رو تقدنیا...  زمی عزيسالم به دوستا        
 . نی نشتی خوندن اذي تا براذارمی خطوط فاصله منی از دوستان بیکیبه سفارش .  نیکنیها خسته م

 
 
 

 به لوفری ندنی با دوریز. هر دو سالم کردند .  آمدند رونی ، دوخواهر از اتاق بشانی با خانوادبای و زوریبا آمدن ز        
 :  و گفتدیاو را در آغوش کش. سمتش آمد 

 
 

  خاله ؟زی عزیخوب...  ماهت يسالم به رو -        
 
 

 :  زد و گفتي لبخندلوفرین        
 
 

  ؟نیشما خوب... ممنون  -        
 
 

 ...  خوشحالمیلی خنمیبی خودمون منی تو رو بیوقت -        
 
 

 :  کرد و با طعنه گفتریرو به ام        
 
 

 . کنمی شک مشییوگرنه من به خدا..  بده دی رو باایخدا جواب بعض...  زغال ي موند براشیاهیخوب شد که روس -        
 
 

 :  کرد و گفتلوفری نازك کرد و رو به نی پشت چشمبایز        
 
 

 یکنی چه کارا مي داریی تنهادونستیطفلک نم... ستی نشتی دلش پگهی و دی مادرتشی ؟ الاقل االن پیخوب -        
 .ي هم کار کردکلتی هي رویلی؟ماشاال در نبودت خ
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نگار با خشم .  را چه بدهدشی ننی جواب ادانستینم. صورتش گر گرفته بود . خشم تمام وجودش را فرا گرفت         
 : دیغر
 
 

 . نیخاله مراقب حرف زدنتون باش -        
 
 

 :  پوزخند زد و گفتبایز        
 
 

 .  نگران تو هم باشهدیمادرت با...  مثل اون یشی میکیتو هم ... ههه  -        
 
 

 :  خشم انگشتانش را مشت کرد وبا حرص گفترازیام        
 
 

 .  تا خواهرتوننی دلواپس دختر خودتون باششتری بدی فکر کنم شما بادایخانوم ببخش بایز -        
 
 

 :  با پرخاش گفتبایز        
 
 

 .یی تر از همه تواهی حرف نزن که روسگهیتو د -        
 
 

 :  زد به جمع اشاره کرد و گفتي پوزخندریام        
 
 

  ؟کنهی چه کار منی شما االن کجا هستند ؟ اصال خبر داردیدختره روسف...  اهیما روس -        
 
 

 :  کرد وبا تشر گفتی اخمدیمادربزرگ که فضا را متشنج د        
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 حاال برگرده نی همتونهی مرهی زبونش رو بگشی ني جلوتونهیهر کس نم...  می بدانیامروز قراره به تموم کدورتا پا -        
 ..خونه ش

 
 

 :  و گفتدی را کنار خود کشلوفری که به اشک نشسته بود ، نی چشمان بايناز        
 
 

...  کجاها که نرفته ستی که معلوم نی نگران دخترخودت باشيبهتره بر...  دخترم به همه ثابت شد یخوبه پاک -        
 .  هم از حالش باخبر بودمشهی مامانم بود و همشیدختر من پ

 
 

 :  کرد و گفتي تک سرفه ايمامان پر        
 
 

 .  حرفانی زشته ای جمع خانوادگيتو...  نیریزبون به دهن بگ... بسه  -        
 
 

 لوفری زد و رو به نیمحمد چشمک.  کردند ی و نگار احوال پرسلوفری و محمد هم جلو آمدند و با نيبعد از آن مهد        
 : گفت

 
 

 .  ،عشقهی که برگشتنیهم. طال که پاکه چه منتش به خاکه ...  الیخی جون بلوین -        
 
 

.  فشردی قلبش را در مشت خود میانگار کس.  حرف محمد شده بود صورتش از خشم سرخ شد ي که متوجه ریام        
 اطیصد ح با مشت به صورت او بکوبد اما به زحمت خود را کنترل کرد و سالن را به قخواستی مدی آن چشمک را دیوقت

 . ترك کرد
 
 

 و مادرش به لوفرین.  را حس کنندری نبود امنکهیبدون ا. با تک تک خانواده دور هم نشستند یبعد از احوال پرس        
 .  باشندزبانی ناهار کمک حال مي آماده کردن سفره يتا برا. به آشپزخانه رفتند شیهمراه زن عمو
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 . ختیری و مادرش هم ماست را در کاسه مینی چي هایست دشی ها را داخل پي سبزلوفرین        

 
 

 :  خاص خودش گفتی و با مهربانستادی کنارش اشیزن عمو        
 
 

 خونه راهش ي کرده تا سه روز توی چه غلطدی عموت فهمیوقت...  ی گذشترمی ممنون که از گناه امیلیدخترم خ -        
 هم من هم عموت.  دادینم
 

 رهی به امدمونی چشم امي همه مانی بعد از ایدونیاما خودت م.  کرده باشه ی اشتباه بزرگنی چنری امشدیباورمون نم        
  کهشی از چند روز پکتای... 
 

فقط ..  کردمی بودم دق ملوفری ني اگه من جاگهیم...  زنهیمدام با خودش حرف م...  زنهی حرف نمری با امدیفهم        
 دونمیم... شرمندتمیلی بگم ختونمیم

 پسرم تی که نسبت به تو و تربیی منم ، به نسبت کوتاهی بدونخوامیم...  کنهی از تو دوا نمي من دردیشرمندگ        
  من وخوادیدلم م... کردم ، مقصرم 

 
 ..... یعموت رو هم ببخش        

 
 يکتای و مانی بود ، مادر اریاو اگر مادر ام.  بشنود شی خاضعانه را از زن عموي التماسهانی اخواستی دلش نملوفرین        

  هم بودیخوب و دوست داشتن
 

 :  گفتی گذاشت و با مهربانشی زن عموي بازويدستش را رو        . 
 

شما هم ...  کرده خودش مقصره نه شما و عمو ی هر اشتباهریام...  حرفا رو بشنوم نیزن عمو دوست ندارم ا -        
 ...  ماجرا از چه قرارهنیدونستینم
 

 نی شازده پسرت رو همچنی اندهیدر آ...  نیپس خودتون رو ناراحت نکن... دونستنیهمون طور که پدرم و مادرم نم        
  کنم که از دستم عاجز بشهتیاذ
 

 . زه اون بسوي دلتون برادیاونوقت با        ... 
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 : دی رفت و غريمادرش چشم غره ا        
 

 يزی چهی شیحاال زن عموت از مهربون...  یشی متیوگرنه خودت اذ...  نباش ي انهی ؟ کهی چه حرفنیا...  لوین -        
 ........ گهیگفت تو د

 
 :  و گفتدی و گونه اش را بوسدی خندشیزن عمو        

 
 مکث یکم..(. هم حقشه ریام... االن نوبت دخترمونه که بتازونه ...  بکنه خوادی دلش مي جون بذار هر کاريناز -        

  زد و بالوفری به نیکرد و چشمک
 

 .  که طرف عقلش سرجاش برگردهشهی باعث مهی تنبهی وقتا یبعض) التماس ادامه داد         
 

 از يمامان پر.  کردی گوش مشانیو مادر بزرگ هم با لبخند به حرفهادر حال حرف زدن کارها را انجام دادند         
 :  و گفتدی آشپزخانه سرك کشرونیب

 
  ؟ییخوایصابخونه کمک نم -        

 
 :  زد و گفتيمادربزرگ لبخند        

 
 . شما بفرما بچه ها هستن...  خانوم يممنون پر -        

 
 
 

 .  کرد و جمع را ترك کردی عذرخواهبایبعد از صرف غذا ز.   آرام صرف شدیطیناهار در مح        
 
 

 خانه را آماده ورود خواستیبه قول خودش م. گفته بود دختر بزرگش با همسر و فرزندش در راه آمدن به تهرانند         
 مسافرانش کند

 
 کرد اری دانشگاهش به شهر کرمان رفت و ترك ديهای از همکالسیکی بعد از ازدواجش با شی که ده سال پيالناز        .

 حاال قرار بود او را. 
 

 ....  نبودی آمدن راضنی فرق داشت اما دلش به ارای صنار با المیهر چند که الناز تومن.  ندیهم بب        
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 . زخانه رفتند شستن ظرفها به آشپي و نگار ، براکتای و همراه دی کشی نفس راحتلوفری ، نبایبا رفتن ز        
 
 

 يبرا.  نداشت يدی دچی هییرای سالن پذياز تو.  نشده بود دی جدراتیی بود ودستخوش تغمیآشپزخانه به فرم قد        
  دختران بهنیهم
 

 را پر کرد و نگار هم ی آبکشگاهی هم جالوفری مشغول شستن ظرفها شد و نکتای.  در آن مشغول به کار شدند یراحت        
 بهدستمال 

 
 . دست آماده خشک کردن ظرفها بود        

 
 

 :  انداخت و گفتلوفری به دستان الغر نی نگاهکتای        
 
 

 .  وضع گذشتنی به بدترتی اوج جوونيسالها... متاسفم برات ...  بهت سخت گذشته یلی سالها خنیمعلومه ا -        
 
 

 :  زد و گفتيلبخند.  در آن حال ، به گذشته فکر نکند نکهی اي برالوفرین        
 
 

 . امی مزخرفم ، کم کم کنار بي با گذشته دیبا...  بهتره می حرف گذاشته رو نزنگهید -        
 
 

 :  سبد برداشت و گفتي شده را از توینگار بشقاب آبکش        
 
 

 . من بودم محال بود ببخشم...  دی داشت که بخشی دل بزرگیلی خلوفرین -        
 
 

 :  و گفتدی کشی آهکتای        
 ! ي ؟ برج زهرماریاما تو چ...  معروفه یی و خوشروی به مهربونلوفرین -        



 

@donyayroman 129 

 
 

 :  گرفت و گفتشگونی را نکتای ي بازوینگار اخم کرد وبه شوخ        
 
 

 ! یکنی نمدای لنگه شو پي رو بگردای دناگه...  من تکه یآبج...  هم دلت بخواد یلیخ -        
 
 

 . میدیخندی و ممیگفتی ، بازهم با هم ممی تا مثل قدوفتادی کاش اون ماجراها اتفاق نميا... اون که مسلمه  -        
 
 

 :  با تعجب نگاهش کرد و گفتلوفرین        
 
 

 ، تو رمی فاکتور بگمی چند ساعت از زندگي ؟ حاال منم بخوام گذشته رو برامی و بخندمی بگمیتونیمگه االن نم -        
 . ایذاری نمیکی

 
 

 :  با بغض گفتکتای        
 
 

 چه برسه شدمی خانوم اون حرفو زد من داشتم منفجر مبای زیوقت...  یکنی ظاهرت رو حفظ مي داردونمیچون م -        
 ریاگه ام.. به تو 

 
 کرد چرا ی غلطهی ریحاال ام...  ضربه بخوره ي بده ادم از خودیلیخ...  ستادمی روش وامي خودم تودادیجوابشو نم        

 نی که ارای المدیبا
 

 فتنه شی آتدی خبر نداشت ، چرا اون بايزی نبود و از چرانی اری اممیگی رو بکنه ؟ مي کارنیهمه با تو دمخور بود چن        
 رو شعله ور تر بکنه ؟

 
 :  ، گفتدادی مرونی بنهی که ته سی با آهلوفرین        
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 حرف تموم نی اشهی هميبذار برا...  مسکوت بمونه زیبذار همه چ...  حرفشو بزنم خوامینم...  کتای کنمیخواهش م -        
 ... بشه

 
 .بردارد خودش ي کرد محور حرف را از روی به لرز افتاده بود سعی که از ناراحتییبا صدا        

 
  خوشگلِ منو بدزده ؟ي نشده قاپ دختر عمودای پیکی ؟ي نشدی کسری تو هنوز پاگیراست -        

 
 : نگار خنده کنان گفت        

 
 . ذارنی طاقچه باال می خانوم ، خانوم خانوما حسابی آبجيخبر ندار... اوه  -        

 
 :  گفتی کرد و با لبخند ساختگی نگاهکتای به صورت سرخ از خشم لوفرین        

 
  ؟ی طاقچه باال گذاشتی کي ؟ حاال واسه يجد -        

 
 :  دستش گذاشت و گفتری شده را زی کفسی با حرص دکتای        

 
 . ستیحرف سر طاقچه باال گذاشتن ن...  نکردم دای داشته باشه هنوز پاقتی که لیکس -        

 
 :  و گفتدی کش راشی موهانیینگار پا        

 
 .  کنهرییطفلک هنوز منتظره تا تو نظرت تغ...  همه رفت و اومد نی داشت ؟ایبی مگه چه عچارهیاخه اون ب -        

 
 . دیکشی نگار خط و نشان مي با چشمانش براکتای.  سردرگم به آندو نگاه کرد لوفرین        

 
  ؟شناسمشی باشه ؟ من می اومده کونی که حرفش به میی آقانیا...  نمردم ی تا از فضولنی بگاالی... دِ نشد  -        

 
  ؟ادتهی رو یعل...  یآره آبج -        

 
 سرش را رو به باال تکان داد و گفت.  اوردی نادی به يزیاما هر چه در گذشته کنکاش کرد چ.  فکر کرد ی کملوفرین        

: 
 

  ؟هیمنظورت کدوم عل... نه  -        
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 :  را حرص بدهد با آب و تاب گفتکتای شتری بنکهی اينگار برا        

 
 خونه شون با هم درس ومدی وقتا هم میبعض...  دنبالش ومدی مرفتی دانشگاه میهمون دوست محمد که وقت -        

  اومد ؟ادتی...  خوندنیم
 

 کوتاهش یلی خي موهاشهی اما جذاب که همی معموليا با قد متوسط و چهره ي پسرری فکر کرد و تصوی کملوفرین        
 ي او جايبرا
 

 که مدتها بود ی را حل کرده باشد با ذوقیاضی ري مسئله نی سختترییگو. سوال داشت در نظرش شکل گرفت         
 امدهیسراغ دلش ن

 
 :  گفتکتایبود رو به         

 
 ..... اون و تو...  اومد ادمیآره  -        

 
 . دی حرفش پرانی مکتای        

 
 ! ی الاباليپسره ...  که با محمد دمخور باشه محاله جفت شم یمن با کس... عمرا  -        

 
 .  شدسی مانند توپ تنلوفریچشمان ن        

 
 منو و نگار با کمک محمد حلش دی شاهیبگو دردت چ...  طونی شي ؟ ایشناسی حد پسره رو منی تا ایعنی... هان  -        

 خی و تورو بمیکرد
 

 . می ببندی علشیر        
 

 .  لبش نقش بستي روي لبخندلوفری از لحن شوخ نکتای        
 

 ی که هم پالکیکس...  دوستش رو نداشته باشم دنی محمد باعث شده چشم دنی وجود هميانگار متوجه نشد -        
 محمد باشه مثل

 
 . ستیقابل اعتماد ن... خود محمده         
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  ؟نی منو بار بذاري کله پاچه ای نی ظرف بشورنیشما اومد -        

 
 . دیلحن شوخ محمد نگاه هر سه دختر را به سمتش کش        

 
 نیما کار دار که شماها به کار ي انقدرشیی ؟ خدانیگی مي وري بدبخت دري چرا انقدر پشت سر ما پسرانمیبب -        

  ؟میما به شما کار دار
 

 :  کرد و گفتیشینگار ا        
 

 پشت ي ؟ تازشم شما اگه بخوای وارد بشزننی که چندتا دختر دارن حرف میی جادی نبایکنیفکر نم...  دایببخش -        
 یسر دخترا بد بگ

 
  با دخترا خوش بگذرونه ؟یپس ک        

 
 . دی نگار غرییکالفه از درشت گو. شد دهی درهم کشی محمد به آنياخم ها        

 
 . حرمت بزرگتر از خودت رو حفظ کن...  یزنی حرف می با کيبفهم دار... نگار حد خودت رو بدون  -        

 
 ........  کهياخه تو حرمت دار -        

 
 :دی به خواهرش توپری با تغلوفرین        

 
 . ی جور باهاش حرف بزننی اي بخوایستیتو هم سن محمد ن... نگار خجالت بکش  -        

 
 : بعد رو به محمد کرد و گفت        

 
  ؟نجای اي اومدی داشتيشما کار -        

 
 :  و لبخند زنان گفتشیشانیمحمد با کف دست زد به پ        

 
 راه گهی ساعت دهی تا نی حرف زدن، زودتر کارتون رو بکنيمدم بگم بجااو...  نیذاری آدم که حواس نميبرا -        

 . میوفتیب
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 :  گفتیرو به نگار کرد و با ناراحت        

 
 . ی زبونت رو به کار بکشي فقط بلدای ي رو درست کردهی جادو الويوروره  -        

 
 :  نازك کرد و گفتینگار پشت چشم        

 
 شما بی رو مهمون جزهای چي هی باشه بقادتونیشما هم ...  داره که نتونم انجامش بدم ي کارير کردفک... بله  -        

 .میهست
 

 :  و گفتدیمحمد به سمت در آشپزخانه چرخ        
 

 . ي بندازادمی جوجه ي توستی نیاجیاحت...  ادمهیخودم  -        
 

 :  رو به آن دو کرد و گفتشی پي قهی رفت و نگار برعکس دقرونیمحمد ب        
 

....  چالوس لب رودخونه ي ببرتمون جاده خوادی مدمی شنياز مهد...  نشده ری تا دنیبچه ها زودتر تمومش کن -        
  من که عاشقهییوو
 

 . گذرهی خوش میلی رفتن با محمد خرونی بشییخدا.. چالوسم يجاده         
 

 دانستندینم. ذوق و شوقش نی نه به ادنشینه به آن شاخ و شانه کش...  نقش بست لوفری و نکتای لبان ي رويلبخند        
 کدام حرفش را

 
 .  تکان دادند و سرگرم کار شدنديسر.باور کنند         

 
 

 درون رودخانه قرار گرفت ي توسط مهدي گرديهندوانه .  پهن شد يراندازی پرجوش و خروش ، زيکنار رودخانه         
 .  کردنی سنگ چکتایو دورش را با کمک نگار و 

 
 

 هی هدشی هاهی پاك را به ري و هوادیکشی میقی نفس عمی و هر از گاهکردی به حرکاتشان نگاه مالی خی بلوفرین        
 . کردیم



 

@donyayroman 134 

 
 

 لوفری ني روری امگاهینگاه گاه و ب.  نددی چيریراندازحصی زي دورن صندوق عقب را رولی وساریمحمد با کمک ام        
 . ندی از او ببی تو جهنکهی بدون ادیچرخیم
 
 

 که در وجود یشور و شوق.  خوردی گره زده بود و به تقال و شور و حالشان حسرت منهی سي را روشی دستهالوفرین        
  صدمشکی شدی مدهیآنها د

 
 نهفته بود ي از ته دل بخندد و شاد باشد اما در اعماق قلبش دردتوانستی مخواستیدلش م. هم در او وجود نداشت         

 گرانی مانند ددادیکه اجازه نم
 

 را در کنارش حس کرد و دست از ری با آنها همراه شده ، حضور امیلی اصال به چه دلدانستینم.سرخوش باشد         
 . دیافکارش کش

 
 

  ؟ییای برونی بتی قبلي از پوسته يخواینم -        
 
 

 .  آرام جوابش را دادیلی آنکه بخواهد خیب        
 
 

 .  جمع نبودمي وقته تویلیخ. سخته ...  شهی اما نمخوامیم -        
 
 

 .  شدرهی گره زد و به رودخانه خنهی سي و دستانش را رودی کشی آهریام        
 
 

 کنهی و خم رو تجربه مچی هزار پرشی و در مسانهیهر لحظه در جر...  مونهی رودخونه منی ما آدما مثل همیزندگ -        
 ..........  گذشت تاچهای پنی از ادی بایگاه... 

 نیکاش ا. ی انصاف داشتی کمی فلسفي حرفانی اي کاش به جايا...  ی بزنی فلسفي حرفاخوادینم... بسه  -        
 !  برهی چرا خوابت نمي بلدیی الالتو که...  یگفتی به خودت مشیحرفها رو پنج سال پ
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...  ی گذشته بشيلویدوباره ن...  ی ازت بشنوم در عوض دوباره سرحال بشیی حرفانی چنامیمن حاضرم هر روز ب-        

 فقط بگو چه کار کنم ؟
 
 

 . برق نگاهش حالش را دگرگون کرد.  شد رهی خاهشی و به چشمان سدیبه سمتش چرخ        
 . زنهی مشمی آتشتری حرفات بدنیشن... قط حرف نزن ف -        

 
 

 :  و گفتدی کشی پوفی با ناراحتریام        
 
 

  تاوان پس بدم ؟دی بایتا ک -        
 
 

 . دمی کشی که من چی بفهمیتا وقت -        
 
 

 .  جبران کنمخوامی منی هميبرا...  شمی موونهی دارم دنی همي و برادونمیم -        
 
 

 . فهمهی کس درد منو نمچی هيجز مامان پر...  دمی کشی من چیدونیهنوز نم -        
 
 

 :  و گفتدی کشی آهریام        
 
 

 .  خوشحالهیلیمحمد از برگشتنت خ -        
 
 

 :  کرد و گفتیپوف.  حسادت مردانه غنج رفت نی اي زد ودلش برايپوزخند.  دی حرفش را فهمي هیکنا        
 . چون مثل تو بهم زخم نزده -        

 
 



 

@donyayroman 136 

با .  او کنارش نشستند دنی با دکتاینگار و .  آن نشست ي انداز رفت و گوشه ریحرفش که تمام شد به سمت ز        
  او را مادر جمعیخنده و شوخ

 
 .  کندییرایخواندند و مجبورش کردند تا از آنها پذ        
 بچه نی رنگ را بی آبي سفري های دستشیپ.  دی کشرونی بی سبد مسافرتي را از تو شسته شدهي هاوهیظرف م        

 . ها پخش کرد
 

 :  را وسط قرار داد و رو به آنها گفتوهیسبد م        
 
 

 . ی کنییرایخودتون از خودتون پذ -        
 
 

 :  گفتيمحمد با لبخند شاد        
 
 

  ها رو شسته ؟وهی منی ایک -        
 
 

 : نگار دستش را باال گرفت و گفت        
 
 

 . من -        
 : محمد چهره اش را جمع کرد و گفت        

 
 

 .  لطف خدا بودهمیریوبا نگ... اوه اوه  -        
 
 

 .  به دست گرفت تا به سمتش پرتاب کند که دست خواهرش بند دستش شدی گالببینگار س        
 
 

 ! ستیمحمد که هم سن تو ن... زشته نگار  -        
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 : نگار با اخم گفت        
 ! ستی همسن بودن مهم نکنهی میچطور اون شوخ -        

 
 

 . کردی هر جور شده مهار مدی را باطانی خواهر شنیا.  گذاشت ینی بي انگشت سبابه اش را رولوفرین        
 
 

 .  برادر بزرگترهياون جا...  سیه -        
 
 

 چشم دوخته بود لوفری ني در سکوت به لبخندهاریام.  دیخندی و غش غش مزدیمحمد از حرص خوردن نگار ذوق م        
 ی سعاطی احتتی هم با نهالوفرین. 
 

 . نشوددهی نگاهش به سمت او کشکردیم        
 
 

 :  با متانت خاص خود ، رو به محمد کرد و گفتلوفرین        
 
 

 . يگذروندی وکالت رو مي کارآموزي اون ساال دوره ادمهی ؟ ي کجا مشغول شدیراست -        
 
 

 . دی آلو را بلعی را داخل دهان کرد و به آني قرمزيمحمد آلو        
 
 

 رو به ینترنتی شرکت اهی وکالت ی مشغولم اما به تازگدیات از اسیکی دفتر وکالت ياالن تو...  مونده ادتیخوب  -        
 .  اونجا قرار داشتمدمیهمون روز که مدارکم رو جا گذاشته بودم که تورو با چمدون دم در د.عهده گرفتم 

 
 

 . يدیخوبه به خواسته ت رس...  خوشحالم یلیخ -        
 
 

 : محمد چشمانش را تنگ کرد و گفت        
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 . ی استاد دانشگاه بشی دوست داشتادمهی ؟ ي درست رو ادامه بديخوایتو نم -        
 
 

 :  و گفتدی کشی با افسوس آهلوفرین        
 . هی شدم برام کافری دبنکهیهم...  ش رو ندارم زهی انگگهید -        

 
 

 . دی حرفشان پرانی ميمهد        
  نه ؟ای اداره کارت انجام شد یرفتیبابات م اون روز که با لوی نیراست -        

 
 

 :  خرج نگار کرد و گفتی نگاهمی زد و ني لبخندلوفرین        
 . رمی بگیاگه اونا نبودن محال بود بتونم انتقال...  و برادرش کارم رو درست کردن دیآقا سع... بله  -        

 
 

 :  تمام گفتيمحمد با کنجکاو        
  باشه ؟ی کدی آقا سعنیا -        

 
 

 :  با خنده گفتلوفرین. دندی که همه خنددی سوال را پرسنیچنان با اخم ا        
 .  و کمکمون کرددیاونجا ما رو د.  کردی من مراقبت مي از پدرشو بابامارستانی بي که تويهمون پسر -        

 
 

 :  گفتینگار با ذوق خاص        
 .  زبان بزنهي موسسه خوادیم...  خودش استاده زبانه دی آقا سعنیتازه ا -        

 
 

 .  به جوش امده بودرتشی غگی دییگو.  به نگار رفت يمحمد چشم غره ا        
  ؟دنی میبه تو چ... تو رو سننه  -        
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 :  گفتی انداخت و به آرامنیینگار با شرم سرش را پا        
 . تم گفي جورنیهم...  یچیه -        

 
 

 :  دست پشت کمر خواهرش گذاشت و گفتیبا ناراحت.  شدن محمد تعجب کرد یرتی از غلوفرین        
 
 

 آموزش و پروش چه ي تودی کردم که آقا سعفیمن براش تعر...  پر خواهر منو ي توی مدام بزنستیمحمد قرار ن -        
 .  که با ما برخورد کردکردیکار م

 
 

 :  هم فشرد و گفتيمحمد لبانش را رو        
 ...  زوده بخوادیلیاخه خ -        

 
 

 :  و با اخم گفتدی حرفش پرانی ملوفرین        
 محکومش ی حرفنی با کوچکتردینبا...  زدی حرفهیحاال اون ... ی جا بکنی در مورد نگار قضاوت بيحق ندار -        

 . نیکن
 
 

 ي آنها جز عذاب براي حرفهادنی و شندنید.  شده بود نی سنگشی آنجا براي هوادی کشی پوفریام. د محمد جا خور        
 شیآرزو.  آورد ی انداز برخاست و به سمت رودخانه رفت و درد داشت که او را به حساب نمری زياز رو.  نداشت یاو ارمغان

 . اشد او بي از ان لبخندها برایکیشده بود که 
.         

 :  عوض کردن بحث گفتي کرد و برای که همه شاهد رفتنش بودند محمد اوهومهیبعد از چند ثان        
 گهی کار دیطونی به جز شطونمونی شي دختر خاله مینی رگ ببي تومی بزناری ها رو بهی نگار اون ساالد الویراست -        

  هم بلده ؟يا
 
 

 :  نازك کرد و گفتینگار پشت چشم        
 . هیاالن وقت باز.تازه عصره ... کو تا وقت شام  -        
 :  سرش را داخل سبد برد و گفت. محمد به سمت سبد رفت         
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 .  دارم براتونزی سوپراهیگفتم که ...  نیشام مهمون خودم...  عصرونه س ي برانایا...  میمگه قراره شام بخور -        
 .  را به خود گرفتبی خطکی کرد و ژست يمحمد تک سرفه ا.  شدند رهیاو خهمه ذوق زده به دهان         
 .  اخر شبتون دارمي برازی سوپراهیچون .  گمی نميزی اما تا زمان شام بهتون چدونمی گل کرده متونی فضولیلیخ -        
 :  گفت و غرغر کنان گفتيبلند "اَه "يمهد        
...  ای زرنگیلیخ...  می بخورهی الودی پس چرا بايحاال که قراره شام بد...  زتی سوپرانی با ایاوه ما رو کشت -        

اما من از تو ... ي سرمون بذاري شام رو روهی برات ارزون در آد و منت يدی شام می وقتی کنری شکممون رو سيخوایم
 .  کنمیال تو رو خبی تا جخورمی نمهیالو... زرنگترم 

  و به سمت جمع بازگشتدی کشرونی آب بيدوال شد و هندوانه را از تو. ور ماندن از جمع را نداشت  طاقت درکهیام        
. 

 گرانی که سهم دیی را داشت نه لبخندهالوفرینه طاقت غم و اشک ن.  قرار و آشفته است ی چرا انقدر بدانستینم        
 یجانیاصال ه.  نبود ای دننی در ایی گودی چرخلوفری صورت ني و نگاهش رودی محمد را شنيحرفها.  بی نصیاست و او ب

 شی در پیی چرا که راه طوالندی کشیاز ته آه.  نداشت ی او نشانيخزده ی در نگاه سرد و شدی مدهی دي هیکه در وجود بق
 . دی انداز رسریبه ز. داشت 
 :  و گفتستادی روبه محمد اي مهديبعد از گذاشتن هندوانه جلو        
  کردنت ؟زی سوپرانی با ایداداش ورشکست نش -        
 :  و گفتدیمحمد خند        
 .  تابلو شدمیلیفکر کنم خ...  گفتمای نمکاشیا -        
 :  کرد و گفتينگار ناز        
 ؟با يکردی مزشونی سوپرانجوری هم بودن اتی ماماني اگه دوست دخترامیاما خودمون...  يتابلو رو خوب اومد -        

 ! ؟هی پر از الویشکم
 :  گفتلوفری کرد و رو به نيمحمد تک سرفه ا        
 ... کشت منو...  باش دهی ورپرنی خورده مراقب زبون اهی خواهشا لوین -        
 : رو به نگار کرد و گفت        
  ؟ی به گند بکشي جورنی را ای جمع خانوادگدیآخه خره تو با -        
 :  رو به نگار کرد و آرام گفتفرلوین        
 . زشته...  و تو دونمی من مینگار اگه مراقب زبونت نباش -        
 : محمد رو به بچه ها کرد و گفت        
  ؟نتونی بد مادی میحاال ک -        
 :  به هندوانه اشاره کرد و گفتریام        
 .. ي بعد بازنیاول ا -        
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 :  ها کرد و گفترو به بچه        
 . نیکنی غش می همه تون از گشنگگهی ساعته دهی تا نی هندونه بخورنیتونیبچه ها تا م -        
 :  و گفتدیمحمد خند        
 . نامرد...  ریدهنتو ام -        
 ینی از گل هندوانه را جدا کرد و کنار سي تکه اریام.  و با ذوق به خوردن هندوانه مشغول شدند دندیهمه خند        

همه با .  گرفت لوفری گذاشت و به سمت نی دستشی پي هندوانه تمام شد آن قسمت را رومی کار تقسیوقت. گذاشت 
 نی به رفتار اتوانستی اما نمختیری به او داشت از درون اشک مکه ي توجه اي برالوفرین. کردند  "اوه اوه " بلند يصدا

 .  انداخت و دستش را رد کردنییسرش را پا.  کند مرد اعتماد
 . خورمی نمادیممنون من هندونه ز -        
 :  گفتي با دلخورریام        
 ....... تو که قبال -        
 :  گفتی و به آرامدی حرفش پرانیم        
 .  همون زمان مرديقبال تو  -        
 :  و گفت را زدری هوا دست امينگار رو        
 . شهی که دلش داره آب میبده اون...  نیکنیاوف چقدر ناز م -        
 را از دست نگار گرفت و نگار به سمتش حمله برد تا حقش را ی دستشی وسط راه پيمهد.  خنده زدند ریهمه ز        

 .  و نگار هندوانه تمام شدي مهدي هایبا شوخ. ردیبگ
 :  کرد و گفتلوفری رفت و رو به نراندازی چپ زيمحمد به سمت گوشه         
  دنبال توپ ؟یی بدویتونیهنوزم مثل گذشته م -        
 :  و گفتدی کشی آهلوفرین        
 . دی دوشهینم...  پراز سنگه نجایتازه ا... نه  -        
 :  را به سمتش گرفت و گفتنتونی بدميمحمد دسته         
 .  کني بازیهر جور تونست...  نداره بیع -        
 .  زد به او نگاه کردشی به پهلوکتای که ي با ضربه الوفرین        
 . ی گوشه نشستهیمثل مادربزرگا صامت ...  گهیپاشو د -        
 .  راکت را از دست محمدگرفتياز جا برخاست و دسته         
شور و حال .  زدی اراده مدام لبخند میب.  کرده بوددای پی خاصي انرژییگو لوفری کردن گذشت و ني به بازیقیدقا        

 .  دور کرده بودری اخي روزهانی او را از دختر ايباز
 خواندن به ي او را با کريمخصوصا که محمد به طرز ماهرانه ا.  آمد قی بر غم و غصه اش فایشور و حال جوان        

 .  اوردی مجانیه



 

@donyayroman 142 

 او با دیدی را نداشت ، ملوفری شدن به نکی نزدي خودش اجازه یوقت.  وجود نداشتری امي برانی باالتر از ایهیتنب        
 . ستی سرگرم بازجانیمحمد گرم صحبت شده وبا شور و ه

 و محمد از زدی که مي او در پس هر ضربه اي او و شادي خنده هادنی ، ددادی که به او آرامش ميزیفقط تنها چ        
 نی با خون او عجي بازنی ایی گوکردی مي خودش ،هنوز مانند گذشته ماهرانه بازيبر خالف گفته .  ماندیفتنش ناکام مگر

 . شده بود
 :  گفتي بچه ها ، محمد به ساعتش نگاه کرد وبا لحن جدي کردن همه يبعد از باز        
 .  رستورانمی و برمی رو جمع کنلیاگه گشنه تون شده ،بهتره وسا -        
 .  را باال رفتندیبی را در دست گرفتند وسراشلی وساطنتی همراه با شی و نگار با شورو حال خاصيمهد        
 ! درست کرده بودند ؟هی پس چرا اصال اولوکردی فکر منی به الوفرین        
 . ختندی ری دور مدی آن همه غذا را باکردندی ماه تحمل مری که در تی گرميبا هوا        
 . به سمت محمد رفت و غر زد        
  ؟می چقدر وقت صرف درست کردنش کردیدونیم.  می درست کنهی اون همه اولویپس چرا گفت -        
 :  و گفتدیمحمد خند        
 ... امادنیهمه به من خند...  گمی علتش رو بهتون ممیدی به رستوران رسیوقت -        
 : مه داد و ادادیخند        
 .  در انتظارتونهی چه حالدونمی که ممیبر -        
 :  و گفتستادی الوفری کنار نریام.  ستادندی انهایکنار ماش        
  ؟يدی رو از امشب بهم میافتخار رانندگ -        
 او را به سکوت نکهیبا ا. خواستی همه سکوت و غم او را نمنیدلش ا.  لحن کالمش داغ شد دنی با شنلوفرین        

 دلش با او یبی بود اما به طور عجدهی که دییهایبا تمام بد. نبود ی او حرف گوش کرده بود راضنکهی اما از اکردیدعوت م
 . صاف بود

 لی آن سالها خود را در آن دخي که همه گشتی باز ممانی صاف بودن دلش به علت مرگ انی علت ادیشا        
 . دانستیم

 انداخت و با نوك کفشش به نیی سرش را پای با سرخوردگریام. انداخت و به سمت محمد رفت نیی را پاسرش        
 . زدی ضربه مشی پاری زي هازهیسنگ ر
 :  گفتی و به آرامستادی کنار محمد الوفرین        
 . امی مری و امکتایمحمد من با  -        
 :  راستش را باال انداخت و گفتيمحمد ابرو        
  ؟یمطمئن -        
 . ادینگار با شما م... اره  -        
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 :  کرد و گفتی بود ، اخمستادهینگارکه پشت سرش ا        
 .کنهی کش مبی منو غرنیا..  امیمن با محمد تنها نم.  منم همون جام یهر جا تو باش -        
 :  ، گفتگرفتی لبخندش را مي که جلوی داد ودر حالرونیب نفسش را پرصدا لوفرین        
 . ایباشه تو هم با ما ب...  ایمثل بچه ها شد -        
 و نگار به سمت لوفری نیوقت.  کردی حرکت منی محمد با دوسرنشنی ماشنباریا.  بر عکس آمدنشان پر شد نهایماش        

 .  درخواستش را قبول کندلوفریباور نداشت ن.  خورد ی تکانری آمدند ته قلب امری امنیماش
 .  شدندرهی به حرکات آندو خکتاینگار و .  باز کرد لوفری ني را برانی ماشيبا ذوق در جلو        
 .  و کنارش نشستدینگار خند.  کرد و در پشت را باز کرد و نشست ی لبری تشکر زلوفرین        
 ..... کنفشخوب ...  ی آبجولیا -        
 :  زد و گفتشی به پهلویخونکی با دست سلوفرین        
 . ی اللگهی نمی کسیاگه حرف نزن...  سیه -        
 :  و خوشحال گفتدینگار خند        
 آ آ آ.. چشم  -        
 . دی را کشپی زدنی کشي لبانش ادايبا دست رو        

 
 
 

 انداخت ی ملوفری به صورت نی نگاهنهی از آی هرازگاهریام. مد به راه افتادند  نشستند و پشت سر محنی ماشيتو        
 . شدی او نمي ختهی جسته گري نگاههاي عالم خودش غرق بود و متوجه ي انگار تولوفریاما ن

 . ستادی اگانهی آهنگ از محسن هی يبعد از رد کردن چند آهنگ رو. دستش را به سمت ضبط برد         
  کردن خودش جنگهی زندگنیا..... می کردی تفاوت زندگیما ب        
  مشت سنگههیخاطراتمون از هم ..... هم ي روبرومیما کوه بود        
  مونهی جز عادت نمیحس..... ما نیاز اون همه احساس ب        
  مونهی حالت نمنی از ايزیچ.... میدی و نفهممیما داغ بود        
 يبا صدا.اما حال خودش هم بهتر از حال او نبود .از درون داغ شد .  خشک شد لوفری نی صورت اشکياهش رونگ        

 .  قسمت گنجانده شده بودنی وصف حالش در ابیعج. شد رهی به روبرو خگانهی
  جور سر شههی عمرم یتا باق....  رمی اتاق تنگ و دلگنیتوا        
  شهی مکتری نزدی هوارید...  رمیگیمن از خودم فاصله م        
  دلم باز شهدی شایتلخه ول.....  شمارمی دردام مخندمویم        
  غمام جا شهدمی و هول موارید.... ستی غصه هام جا ني برایوقت        
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  بسپاردشی هاهی محبوس شده را به رژنی بکشد تا بتواند اکسیقی را گرفته باعث شد نفس عمشی که راه گلویبغض        
. 

 .  کردری غافلگنهی را در قاب آلوفری نی افتاد چشمان اشکنهینگاهش که به آ        
 . نگار غرغر کرد        
 . می افتادامونی بدهکارادی ؟ ی گذاشتهی چنیا -        
 .  به نگار ندادیبا شروع آهنگ جواب        
  شهی با من همزبون موارید.....شونهیاز بس که احوالم پر        
  شهیبا هم دوباره حرفمون م..... موردی بزیاما سر هر چ        
  بازهی رو که داره ميزیهر چ...  احساسش ي آدم پاهی یوقت        
  سازهی احساس می کوه بکی.... ،از اون آدم عاشق ییتنها        
 ..................  همي روبرومیما کوه بود        

 .  ضبط رفت و آهنگ را قطع کردي روکتایدست         
  ؟ی آهنگ شادتر نداشتهی...  ي گوشمون کردي آهنگ رو تونی از بس اي خفه مون کردریام -        
 :  و گفتدی کشی آهریام        
  چند ؟يریدل شاد س...  خوادیآهنگ شادتر دل شاد هم م -        
 :  گفتنهینگار با بغض و ک        
 .......... ي پاخورهی خربزه میهر ک...  ییخوای که دل شاد هم مي رو داریلیخ -        
 :  رو به خواهرش گفتدی رسری که به گوش امیواشی نشست او را ساکت کرد و با غرغر شی که در پهلویخونکیس        
 . بذار حرفمو بزنم...  ؟سی هیگیچرا همش م....  گمیمگه دروغ م -        
 .  ماندبی نصی بدنشی از شنری در گوشش گفت که اميزی چي با ولوم آرامترلوفرین        
 :  حوصله شد و گفتی بکتای رفتند که یدر سکوت همچنان پشت سر محمد م        
 . یمن مردم از گشنگ.  به شمال میرسی ممی دارگهی ؟ درهی پسره داره کجا منیا -        
 . بودشانی روشی پینی سنگکی شهر چالوس بودند اما ترافکیساعت ده بود و نزد.  نگاه کرد  به ساعتشریام        
  ؟برهی داره ما رو کجا منی ت بزن ببقهی عتي پسر خاله نی زنگ به اهینگار  -        
 .  محمد را گرفتي به دست گرفت و شماره ینگار گوش        
 :  کرد و گفتی رو قطع کرد و نچی صحبت کردن گوشیبعد از کم        
 . نیفهمی خودتون منیای بگهیم... آقا خوشش اومده ما رو سرکار بذاره  -        
 :  و گفتدی کشی پوفریام        
 ! زهی سفر خودش سوپرانی و بگه امیاری در بالی وهی اخرش سراز ترسمیزه؟می کجاش سوپرانیا...  بابا يا -        
 :  و گفتدینگار خند        
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 .. ستی نوونهی حد دنی تا اگهینه د -        
 دنی با دلوفرین.  ستادی از حرکت انی ماشیی خوش آب هواي در منطقه ییالی در وي ساعت روبرومی بعد از نقایدق        

 :  کرد و گفتی اخمالیدربزرگ و
  شام بهمون بده ؟هی که نجای شب ما رو کشونده اازدهیساعت ...  س وونهی پسر دنیا -        
 :  و گفتدی خندکتای        
 . کنمی غش میمن که دارم از گشنگ...  پسرخاله تون کم داره نی درست حدس زد واقعا اری بار امنیا -        
 .  شددهیهر چهار نفر چشمانشان به همان سمت کش.  زده شد ری امي کناري شهی به شيضربه ا        
 ......  خان شما انگار که نه انگارری ؟امنیکنی استخاره منی ؟ دارنی شادهی پنییخواینم -        
 :  گفتی با کالفگریام        
  ساعت چنده ؟یدونی منجا؟ی اي همه راه ما رو کشوندنیا -        
 1: و گفت دیمحمد خند        
  نکني بازلمیانقدر ف. تا بگم چه خبره نیی پانیایب -        
 لوفری نگار و نستادنی االی محمد و در وي هر چهار نفر روبروهی و بعد از چند ثاندی در چسبي رهیدستانشان به دستگ        

 . دی را باز کرد و خودش کنار کشالیمحمد در و... کردندی نگاه مریمشکوك به محمد و ام
 . نیی بفرمایهمگ -        
 . به بدن خسته اش دادی سرخوش دستانش را باز کرد و کش و قوسيمهد        
 .  دارهی خوبي هوایلیخ...  می بموننجای اشدیکاش داداش م -        
 .  کردتیمحمد با لبخند دست پشت کمر برادرش گذاشت و او را به سمت داخل هدا        
 . میری بگمی موندن تصميبرو تو تا برا -        
 : دی و خنددی دستانش را به هم کوبطنتی با شيمهد        
 . می شب بمونهوی ممکنه ولیا -        
 : محمد با حرص گفت        
 . مونهی بچه ها منیع...  گهیبرو تو د -        
 . دی نالدیرسی غاروغور شکمش به گوش مينگار که صدا.  شدند الیهر شش نفر وارد و        
...  نجای اي که مارو اوردمی کوفت کنی چی لعنتيالی ونی اي تومیخوایمحمد خدا بگم چه کارت کنه االن م -        

 . گهی رستوران ديبردی خب مسیخس
 ختیری همه مي از سر و رویخستگ.  باز کند شانی تا محمد در را براستادندی کنار ادندی که رسالی ويپشت در ورود        

 . دی عطر گل به مشامشان رسي به صورتشان خورد و بوی خنکي هوایعیبا وارد شدن به سالن وس.
 :  سالن گفتیکی در تارریام        
  کجاست ؟نجایا -        
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 ي زده رتی چشمان حیی افراد آشناي گفتن هاکی دست زدن و تبريلوستر بزرگ وسط سالن روشن شد و صدا        
 . ک مهمان کرد را به اشلوفرین

 .... تولد تولد تولدت مبارك -        
 : دست دور گردن خواهر انداخت و با ذوق فراوان گفت.  دی رسانی گرلوفرینگار رد نگاه ها را گرفت و به ن        
 ...  که فراموش کرده بودمدیببخش... تولدت مبارك ...  جونم ی آبجولیا -        
چشمان همه .  خانواده به گردش در آمد ي هی پدرو مادر و بقي که در آغوش خواهرش بود روی در حاللوفرینگاه ن        
 .  بودهی هدي که وسط سالن بود پر از جعبه هايزی ميرو.  زدی برق مياز شاد
 :  گفتی و با لحن مهربانستادی اشی روبروانهی موذي با لبخندریام        
 . ی کنی سال خوش و خرم زندگانی سالدوارمیام...  جون تولدت مبارك لوین -        
 :  ، نگاهش کرد و گفتکردی متی هدارونی مهمان شده را به بي که تار شده بود و قطره های با چشمانلوفرین        
  بود ؟ی کار کنیا -        
 . دی کوبری امي شانه يمحمد خنده کنان از پشت رو        
 .  من بودمانی جرنی اياما گرداننده ...  بود ریکار داداش ام -        
 .  نگاه کردری ، به امدیکوبی منهی سي وار خود را به قفسه وانهی که دی نگاهش را از محمد گرفت و با قلبلوفرین        
 .  به زحمت نبودمیراض... ممنون  -        
 : نگار خواهرش را رها کرد و با اخم گفت        
 .  به کشتن دادنی مارو از گشنگي بود که همه يزی چه سوپرانیاخه ا -        
 :  و گفتدیمحمد خند        
 . شنی همه راه همه گشنه منی اای دونستی ؟ منی بخورهی چرا گفتم اولويدیحاال فهم -        
 .  پرنسس شروع بشهنیه تولد اتازه از االن قرار        
در .  در نظر داشته باشند يزی سوپرانی چندیگنجیدر باورش هم نم.  شده بود رهی به اطراف خری مات و متحلوفرین        

 .  برده بودادی مدت خودش هم سالروز تولدش را از نیا
 : فت که راه نفسش را بسته بود گی جمع رفت و با بغضيبه سمت بزرگترها        
 . نی خوشحالم کردیلیخ..  نی تولدم بودادیباورش برام سخته که ... از همه ممنونم  -        
 .  رفتشی قد و باالي و قربان صدقه دیمادرش او را در آغوش کش        
 و ستادندی اشی و شوهرش روبرووری خانواده ازپدربزرگ ، مادر بزرگ ، عمو ، زن عمو ، خاله زيبه نوبت تمام اعضا        

 .  گفتند و ابراز عالقه کردندکی سالروز تولدش را تبریهر کدام به نوع
 
 

 تا عمق قلبش نفوذ کرد و از آن ینی دلنشيگرما.  دی صورت تک تک افراد چرخيچشمان براق از اشکش رو        
  وشدی آب مخی ي هالی قندیقطره قطره مانند شمع.  دورش کرد ي مهری بریزمهر
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رو .  نگران شد دنشی با ندگشتی مي جمع به دنبال مامان پرانینگاهش م. گرفت ی آن را ميعشق و محبت جا        
 : به مادرش گفت

  کجاست ؟يمامان پر -        
 :  زد و گفتي لبخنديناز        
 . دی خسته شد و داروهاش رو خورد و خوابنی اومدری شما دنکهیبخاطر ا -        
به .  دو طبقه نبود الی بر عکس تصور او از والیو.  دی بود را پرسدهی که در آن خوابی اتاقی از مادرش نشانفرلوین        

 . آرام در را باز کرد.  در آن بودي سالن رفت که اتاق مامان پريانتها
 ..سالم کرد و کنار تخت نشست.  باز شد يبا باز شدن در چشمان مامان پر        
 .  ؟ تولدت مبارك مادر جونزمی عزياومد -        
 :  سابقه گفتی بی انداخت و با ذوقشی مامان پريخودش را رو        
 .  دکترمی برستی ؟ اگه حالتون خوب نيدی اتاق خوابنی اي توي ؟ چرا اومدیخوب...  یممنون مامان -        
 :  و گفتدی گونه اش را بوسيمامان پر        
 .  به دل ندارمیی آرزوگهی دلرزهی صدات از ذوق منکهیهم...  امشب نبودم یبه خوب وقت چیه -        
 .........شام -        
 .  بالش جابجا کردي و سرش را رودی حرفش پرانیم        
خودت ...  گهی دي کادوهاشی تولدت رو هم گذاشتم پيکادو...  جمع باش يبرو تو...  زمی ساده خوردم عززی چهی -        

 . نمتی موندم تا ببداری تا االن هم به زور بیدونیم
 :  گفتلوفری و رو به ندی عقب کشیخودش را کم        
 … نفس را برآرمنی از آن که واپسشیپ --         
 ، گلنی از پژمردن آخرشیپ        
 ، کنمیآنم که زندگ بر        
 ،برآنم که عشق بورزم        
 . که باشمبرآنم        
 . برات خوندمنوی مدت انی اي چقدر توادتی...  نبر ادی وقت از چی شعر شاملو رو هنیا        
 .  سختش ، رفتي روزهای حامي صورتش دوال شد و او را غرق بوسه کرد و قربان صدقه ي رولوفرین        
 ی خوش بگذروننجایپاشو که قراره چند روز ا...  جا جمع شدن نی همه بخاطر تو ارونی لوس برو بيپاشو دختره  -        

 ؟
 : با تعجب گفت        
 چند روز؟ -        
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 حال پدرت يتازه برا.  دادن بی سفر رو ترتنی ای عوض کنیی تو آب وهوانکهی و بابات بخاطر اریام...  زمیآره عز -        
 . دهیهم مف
 ذوق خود را نکهیبدون ا.  رفت رونی گفت و از اتاق بي به مامان پريری بود شب بخدهی که شنيخوشحال از خبر        

 .  بابا جوننی ما بششی پای بلوفرمین -  … آن خبر نشان دهد نگاهش را در سالن به چرخش انداخت دنی از شنگرانیبه د
 نیا. قدرت گام برداشت  با شی کرد و پاهای نگاهداد،یبه دستان لرزان پدربزرگش که کنار خودش را به او نشان م        

 در پوست ي کرده بود که از شاديکار.  به نحو احسن انجام داده بود ری که اميری بود و غافلگيبار لرزش تنش از شاد
با .  پدربزرگ و مادر بزرگش نشست انیصبورانه و خانومانه م. را نداشت يد شانیاما توان نشان دادن ا.  دیگنجیخود نم

 : در دل زمزمه کرد.  دیدرخشی مياز شاد چشمان مادرش که دنید
  ناتمام دارم مني چقدر خاطره --         
 .  استریکه اسم تک تکشان حکمت است و تقد        
 تمام ي که در پشت نگاه های نبود، اما محبتشی آرزوتی تولد نهانی ، اگرانی مانند ددیشا. دلش آرام و قرار گرفت         

 .  بودای از دنشی خواسته هاتی نهاشی که در آنجا حضور داشتند برايافراد
 و دی تمام بوسی گونه اش را با مهربانيرو.  دستش نشست و خودش را سمت او خم کرد يدست مادر بزرگ رو        

 : زمزمه کرد
 ما بگذره و عاقبت راتیقص شب خوب خدا هم از تنیدعا کن در ا...  زمی عزی بشری خوشبخت و عاقبت بخیاله -        

 . که نشدفیح...  فیح. خانوم بودم ي پري کاش من جايا. می بشریبه خ
در آن مدت کم عذاب وجدان و .  همه عذاب وجدان آنها را نداشت نیدلش طاقت ا.  افتی گونه اش راه ياشک رو        

 .  بوددهی خانواده اش ديندامت را در تک تک نگاه ها
 و نگاهش به شدی بودشان ، زبانش به گفتن باز نمدهی بخشنکهیاما با ا.  دادی خانواده منی اي جانش را برايروز        

 .  قلبش را با سنگ خارا جابجا کرده بودندییگو.  شدیمحبت آغشته نم
 .  ، آن سنگ خارا را تکه پاره کرددی غلطرونی برشی مادربزرگ پي که از گونه یاما اشک        
 :  و زمزمه کرددیدست مادر بزرگش را در دست فشرد و گونه اش را بوس        

 حرفها نیپس خودتون رو با ا. ي داری شما چه قلب مهربوندونهیخدا خودش م...  دی شما رو نبخششهیمگه م -        
 . نی نکنتیاذ

 : محمد به سمتشان آمد و گفت        
 هی بقمیای و بمی بخوريزی چهی می برمی پس ما جوونا هم تا سِقَط نشدنیوردزن عمو فکر کنم شما شامتون رو خ -        

 .  جشني
 :  به آشپزخانه رفت و گفتوری از جا برخاست و به همراه زيناز        
  ؟نی باشنجای ا9مگه قرار نبود ساعت ...  می ما هم منتظر شما بد قوال بودرینخ -        
 :  زد و گفتشی خاله نازیشانی پي روي باال برد و بوسه امیمحمد دستش را به حالت تسل        
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 می خوردکی رفت هم به ترافادمونی و از ساعت می کردي که هم بازمی هم هستم اما چه کنیکیمن نوکر شما  -        
 .  جاده غوغاستنی اشهی که آخر هفته ها همنیدونیخودتون م... 

 ماکروفر که پر از جوجه ي از تورکسی پيظرفها.  پهن شد نی زمي روی بزرگيبعد از کمک کردن بچه ها سفره         
 شد و نوشابه و دوغ و دلستر هم وسط دهی سفره چي تک نفره مانند رستوران رويماست ها.  شد دهی کشرونیکباب بود ب

 . سفره گذاشته شد
 که در آن ي اقهی داشت کرد و از حسن سلییبای که طرح چوب زییالی به ولوفری سفره نگاه ندنی چياهویدر ه        

 . گرفتی از فضا میحس خوب.  گرم و آرام بخش استفاده شده بود ياز رنگها. خرج شده بود لذت برد 
 : آرام کنار گوش نگار زمزمه کرد.  را پنهان کند شینتوانست کنجکاو        
  ؟هی کي براالی ونینگار ا -        
 .  شد و شانه اش باال انداخترهی به اطراف خينگار با کنجکاو        
 .  کردنهی کرادیشا...  دونمینم...  نجای اامیواال منم بار اوله م -        
 :  گفتي بلندي پنهان بماند رو به محمد کرد و با صداي کنجکاونی اخواستی ملوفری ننکهیبدون در نظر گرفتن ا        

  ؟نی کرددای رو از کجا پالی ونی ای محمد نگفتیراست -        
 :  و گفتدیمحمد خند        
 ... ولی ای صبر داشتیلیخ...  ی کنانی رو عتی حس فضولمی تو منتظر بودمی اومدیاز وقت -        
 : نگار با خشم نگاهش کرد و گفت        
 ........... و هفت جد و ابادیفضول خودت -        
 . دی پدر محمد او را خفه کرد و لب گزي خفه ي مادرش و خنده ظینگاه پر غ        
 . دهی بار درست جواب نمهی خودشه که ریخب تقص..  دیببخش -        
 :  گفتمتی و با مالستادی کنارش اریام        
 بی ترتی سفر خانوادگهی فرصت شد ی وقتمیقرار بود بذار. میدی خریکی شری رو من و عموت به تازگالی ونیا -        

 .  شدجادی که امشب فرصتش امی کنیی رو رونماالی ونی امیداد
 :  و گفتدی شانه اش کوبيمحمد با دست رو        
 . بودنی هم ازی سوپرانیدوم...  ی دوم هم گفتزیخودت سوپرا -        
 .  گفتندکی تبرالی آن ودنی خري براری و امي به عمو هادیهمه با خوشحال        
خانواده .  چند نفره بود ي آن خانواده ي شبهانیآن شب بعد از مدتها از بهتر. لبها خندان و چشمها ستاره باران بود         

 ... . . بودند و پشت هم بودندکی هم شري که در غم و شاديا
 
 
 

 :  کرد و گفتلوفری بود ،پدربزرگش رو به ندهی وقت کشریبعد از صرف شام که به د        
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 خانوم هم در جمع مون ي تا پرمیری بهتره تولدت رو فردا جشن بگی باشی وقته اگه راضری دگهیدخترم االن د -        
 . باشه

 :  سرش را تکان داد و گفتيبا لبخند.  شده بود ، لذت برد ي که به مامان پري توجه انی از الوفرین        
 . فردا بهتره...  میاتفاقا همه االن خسته ا...  هیفکر خوب -        
 .  فرو رفتینی در سکوت دلنشالی بعد ویقی خواب آماده شد و دقاي خانواده هر کس برايبا توافق همه         
 و دیرنگ سف.  دیکشی بر دلش چنگ مبی عجشی رنگهای که هارمونیاتاق. نده بود  مارهی نگاهش به سقف خلوفرین        
 خودش از آن استفاده کند و در ي خانه ي اتاق هاي بود براشی که آرزویرنگ.  او بود ي که رنگ مورد عالقه يسرمه ا

 . آن دفتر خاطرات نوشته بود
 نی چه بود که چنری کار املی دانست دلینم.  گرفتی مریز ام دفتر را ادیبا.  دی چشمش چکي از گوشه یاشک گرم        
 .  سخت بود خود را محکم نشان دهدیلی داشت خری که او به امی بود مخصوصا با حسدهی تدارك دشی را برايزیسوپرا

.  دخترانه اش بود ياهای که غرق رويگذشته ا.  دغدغه عاشقش بود تنگ شده بود ی که بي گذشته ايدلش برا        
 .  او بکشاندي به سوررای بود که دل امنی با خدا اازشیتمام راز و ن.  بود دی سوار بر اسب سفي شاهزاده شی براریام

 شرمنده و ناراحتش قلبش ي نگاه هادنیهر چند که باد.  را تجربه کند امیاما حاال اصال دوست نداشت دوباره آن ا        
 .  نداشتي اعتمادچی هشی نامرد زندگنی به ذات اگریاو د.  دوباره افسار دلش را رها کند واستخی نمی ولشدیفشرده م
 .  غوطه ور شدای چشمانش گرم خواب شد و در عالم روی که در سرش به چرخش در آمده بود کیی با فکرهادینفهم        
 جانش ، زمی بر هی چه آتشچکدی دختر منی که از چشمان ای نداشت که با هر اشکری خبر از دورن متالطم املوفرین        

 . افتادیم
 . بستی خاکستر راه نفسش را منی و ذرات اکردی زالل و پاك ، او را از درون خاکستر مي قطره هانیا        
ببخشد و  دختر او را از ته دل نی که اي درد نداشت جز روزنی انی تسکي برای راهچیدلش خون چکان بود و ه        

 .  باز گرددي به روال عادشیزندگ
 و قلبش را زاری از قبل او را از خود بشتری که با حماقت خود آن را رقم زده بود بي گذشته ايافسوس خوردن برا        

 اش تمام فکر و ذکرش را به خود مشغول دهیچشمان پر از غم و صورت زجر کش.  کردی پر تپش تر مشی دختر روبرويبرا
 یوقت.  کردی شرمنده مشتری ، او را بلوفرینگاه کردن به ن.  انداختنیی پاا سرش راوردی خود بيبدون آنکه به رو. بود کرده

 عذاب وجدان زودتر نی تا از امردی مدیبا.  کرده است هی را به چشمانش هدي برق شادنی چننی کار کوچک اکی با دیدیم
روح و جسمش در ...  داشت را نالیطاقت ماندن در آن و..... کردی او را رها نمي لحظه ای حس لعنتنیا. شدیخالص م

 .  زدرونی بالیدر سکوت شب از و. عذاب بود 
 
 

 مطمئن شد با الی در وری از نبود امنکهیهم.  بزند دی را دالی شد تازه توانست با دقت کل وداری از خواب بیوقت        
 . .دیدی که آنجا را مستی متوجه شد او هم بار اولکتایاز رفتار .  کرده بودند ی بازرسکتای را همراه نگار و الی ويکنجکاو



 

@donyayroman 151 

 که ي سراسريچهار اتاق خواب بزرگ با پنجره ها.  داشت و لوکس بود يادی زي بناری طبقه بود اما زکی در الیو        
 در ی الله عباسزی ريگلها.  که درختانش هنوز نهال بود یباغ. ربود ی را مي اندهی دل هر ببشدی باز مشیرو به باغ روبرو
 يبو.  کردی مي دلبری و بنفش و صورتش حسابدی سفيرنگها.  رفته بود اروی دي تا روی اطلسيگلها. باغچه پر بود 

 .  پاك ، روح افزا و نشاط آور بوديخوش و هوا
 .  را تجربه نکرده بودی آرامشنیبود چن وقت یلیخ.  را تا آن ساعت تجربه کرده بود یاحساس خوب        
 آتش کتاینگار و .  نشسته بود ي کنارمامان پری استرسچیبدون ه.  بود و همه دور هم نشسته بودند ازدهیساعت         

 .  مانده بودی باقییرای سالن پذزی مي روشی که از شب پیی باز کردن هر چه زودتر کادوهاي براسوزاندنیم
 و کارد و ی دستشی شده بود را همراه با پنی تزئی صورتي به شکل قلب را که با گلهای بزرگکی کوری و زيناز        

 . دندی چلوفری نيچنگال روبرو
.  او ثابت مانده بود ي چشمها به رويهمه .  دیدی افراد خانواده مگری را درون چشمان پدر و مادر و ديبرق شاد        

 .  شودلی تکمشانیو بودند تا شاد اتی منتظر لبخند رضاییگو
 : با ذوق نگاهشان کرد و رو به جمع گفت.  کردی مکی تاري را حرام گذشته اي شادنیانصاف نبود اگر ا        
 ی و خوشی باز هم مثل گذشته با خوبشهیراستش اصال باورم نم...  دیدی که کشی همه زحمتنی ممنون از ایلیخ -        

 . میکنار هم هست
 :  را در دست جابه جا کرد و گفتشیپدربزرگش عصا        
ما هم بعد از سالها .  می جور کنارهم جمع نشدنی وقت ما اچی هی تو رفتی از وقتیعنی...  ری چند سال اخنی ايتو -        

 ای دننی از انکهی قبل از ادوارمیام.  ی بشریانشاال که عاقبت بخ...  زمی عزمیکنی شاد بودن رو در کنار خودت تجربه ممیدار
 .....  و بعدنمیب تو رو بیرفع زحمت کنم خوشبخت

 .  اعتراض جمع باعث قطع سخنانش شديصدا        
 . ای بزنی حرفیی وفای از بی خوبنی روز به ايبابا بزرگ قرار نشد تو... اِ  -        
 ي که از روی اشکينگاه محمد رو.  نهفته بود ،اشک را در چشمان جمع حلقه بست لوفری ني که در صدایبغض        
 :  گفتیبه سمت نگار رفت و به آرام.  ماند رهی شد خری سرازلوفری نيگونه 

 .  فضا عوض بشهیکم...  کني پاشو شلوغ کاردهیورپر -        
 :  کرد و گفتینگار اخم        
 .... ودتخ... مگه من دلقکم  -        
 : محمد اخم کرد و گفت        
 .  آهنگ شاد بذارهیپاشو ..  نبود نیجوجه منظورم ا -        
 یقیبعد از دقا.  دی کشرونی براهنشی پبی جيفلشش را از تو.  رفت ی خانگنمای تکان داد و به سمت سينگار سر        

 .  در فضا پخش شديآهنگ شاد



 

@donyayroman 152 

 پدربزرگش يروبرو.  داد و با کف دست صورتش را خشک کرد رونیر را با پلک زدن ب اشک آخلوفریچشمان ن        
 :  و گفتستادیا

 اول از خوادیدلم م...  خانواده خوش و خرم در کنار هم نشستن نیبا وجود شما ا...  سال ستی صد و بنیزنده باش -        
 .  شما رو باز کنميهمه کادو

 . دی کشرونی کادوها بانی پدربزرگ را از مياز چروکش زد و کادو دستان پر ي رويبوسه ا        
 " زمانی عزلوفری به نور چشم خانواده نمیتقد ". نوشته بود شی کاغذ کادويرو        
 نوشته بود ، براش ارزش شی که نام پدربزرگ و مادربزرگ روي آن کاغذي برایحت.  باز کرد یکادو را به آرام        
 . داشت
لبخند زنان به سمت . دی کشرونی کادو بي از تودی به رنگ سفي دخترانه ايبای زی مجلسفی کیقیبعد از دقا        

 .  نثار مادربزرگش کردي تشکرش بوسه ایچاشن.  و تشکر کرد دیپدربزرگ و مادربزرگش چرخ
 . ری بگلی بده بعد کادو تحوکی خانوم خانوما اول کیه -        
 : با اخم به محمد نگاه کرد و گفتنگار         
 . می بدکی کیکی چقدر به تو مینی که ببمی کادوها رو باز کندیاول با -        
 :  شد و گفتی قاطیاخم محمد با شوخ        
 . رمیگی ملوفری رو از نکمی اورده باشم سهم کیمن هر چ...  ي من چرتکه بندازي براخوادیتو نم -        
 کس سراغش را چی چرا هدانستینم.  بود دهی شده بود او را ندداریاز صبح که ب.  گشتی مری امی در پلوفرینگاه ن        

 . گرفتینم
 .  به خود آمدکتای يبا صدا        
 .  رو باز کني بعدي جون کادولوین -        
 .  کاغذ را خواندي نوشته يرو.  برداشت دادی پدرش که نشانش مي را با اشاره ي بعديکادو        
 " نی به تو بهترمیتقد "        
 . اول از مادر و پدرش تشکر کرد بعد کادو را با آرامش باز کرد.  بر لبش نشست يلبخند        
 هی هدنی مانده باشد به او قول اادشی همه سال نیباورش سخت بود پدرش بعد از ا.  ماند رهی کادو خينگاهش رو        

 . را داده بود
 تاررایگ. دلش را پر از شور و حال کرد تاریبرق گ.  دی زرشکش کشتاری گيدست رو.  شد ياشک از چشمانش جار        

 شانی مادرش همزمان شد با هق هق کردن هر دودنیبوس. پدرو مادرش از جا برخاست دنی بوسي گذاشت و برازی ميرو
. 

 .         
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 ، گرفته یاپی پي از کالژ و ترمز گرفتنهاشی پاي رويرگها.  دندی مزخرف باالخره به مقصد رسکیبعد از آن تراف        
 .  در خانه پارك کردي را روبرونی ماشیوقت. بود و درد داشت 

 :  دستش گذاشت و گفتي دست رویپدرش با مهربان        
 .  باشهی خوبنی دست فرمونت به اکردمیفکر نم...  يود بی عالیلیخ....  دختر کالیبار -        
 : گفتدیکشی را باال می که ترمز دستی زد در حالي لبخندیبا خستگ        
 . وحشتناكکی ترافنی اي ؟ مچ پام از کار افتاد تويخری نمکی اتوماتنی چرا ماشیتونیبابا شما که م -        
 :  ، گفتگذاشتی مرهی دستگي که دستش را رویپدرش در حال        
 . شهی مي مچ پات قوی تهران بمونيکای ترافي دختر دو روز توایب...  لذت نداره ی که رانندگکیبا دنده اتومات -        
.  عمو و شوهر خاله اش هم وارد کوچه شدند نی شدند ماشادهی پنی از ماشیوقت.  را پراند شیلبخند پدرش خستگ        

 :  پارك شده بود ، انداخت و رو به پدرش گفتشی عموي خانه واری که کنار ديدی جدنینگاهش به ماش
 . شهی کالفه می خستگنی با انهی عمو پارك کرده ؟ االن عمو ببنی ماشي جانشوی ماشی کستیمعلوم ن -        
 :  و گفتدیپدرش خند        
 .  خودشونه راحتني برااطیاونا که ح...  اطشونی حي توبرهی رو منیحتما ماش... تو نگران عموت نباش  -        
 . ،گفتنددی به هم خسته نباشی شدند در سکوت شب به آرامادهی خانواده هم توقف کردند و بعد از پي اعضاگرید        
 :  کرد و گفتی رنگ نگاهی و شش مشکستی دونی با تعجب به ماشکتای        
 . تو گرفته پارکي نفر جاهیبابا  -        
 :  گفتدیباری از آن می که خستگی با صورتيهاد        
 !  بودیکیچه بال تراف...  برام نمونده یی ناگهی تو که دمی نداره بربیع -        
 يمادربزرگ و پدربزرگش با کمک محمد به سمت انتها.  خود رفت ي هر کس به سمت خانه یبعد از خداحافظ        

 . کوچه رفتند و آنها هم وارد آپارتمان شدند
 :  کرد و گفتي رو به نازوریز        
 . می که چرا بدون اونا سفر رفتهی کفریالنازم اومده ، حساب... اوف ...  بایخدا به دادمون برسه فردا با ز -        
 :  کرد و گفتی اخميناز        
 خودم که جرات ي خونه برمی رو هم ميمامان پر...  بهش ندارم ي من که کار تا رفتارش رو درست نکنهبایز -        
 . رهی و مادی تو راحت تر ميخونه ...  سراغش ادینکنه ب
 :  گذاشت و گفتي دستش را پشت مامان پروریز        
 . تهی عفرنی با امیاز فردا ماجراها دار...  هیفکر خوب -        
 :  و گفتدیگز لبش را يمامان پر        
  ؟نیشوری رخت خواهرتون رو منیدار...  نیخجالت بکش...  سیه -        
 :  با حرص گفتوریز        
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 !  داشتي خان عمو چه رفتاري خونه نیدیخوبه خودتون د...  می براش نمونده که ما بشوریرخت -        
 :  گفتی گذاشت و به آرامینی بي دستش را رويمامان پر        
 ............دارشونیاالن از خواب ب...  سیه -        
 خوش گذشت ؟!  نی فرما شدفیچه عجب تشر...  نیبه به خوش اومد -        
 همکف ي طبقه ي تک پله ی به آراميمامان پر.  شدند رهی خبای زی عصبيمادر و دو دخترانش با بهت به چهره         

 :  و گفتتادسی اشیرا باال رفت و روبرو
 ..... شماي جایمرس... دوما ...  سالم کیاوال عل -        
 :  به گردنش داد و گفتي قربایز        
 به من نکهیبدون ا...  نیرفتی همه تون با هم نمیواشکیوگرنه ...  شهی که باورم نمی جات خالنیبه دروغ نگ -        

 هم که از دسترس خارج اتونیماشاال گوش.  زد بتونی کجا غنیگفتی مدی خونه هم بودم بانی اداریاگه سرا...  نی بگيزیچ
 . ؟شهی ادم دلواپس منیگینم.. بود 

 :  گفتی حالیبا ب.  کل کل کردن را نداشت ي حوصله وریز        
 . ریفعال شب بخ...  باال رمی خسته هستم میلیمن که خ...  شد ییهوی -        
 .  دوم رفتي دست مادرش را گرفت و به سمت طبقه ی کالمچی هم با اخم نگاهش کرد و بدون هيناز        
 نبود ی مدام در پلوفریفکر ن.  خوابش رفت گاهی شد و به سمت جاای مهدنی خوابيبا ورود به آپارتمان هر کس برا        

 .  آنها مهم نبودير نبودش براانگا.  از او نزده بودند ی حرفچی و پدرش هيچرا عمو هاد.  بود ریام
 توانستی رفتنش را نمیبدون خداحافظ.  ی دلتنگهی شبی حسکی.  قلبش به جوشش آمده بود ي در انتهایحس        

  زد ؟رونی بالی بدهد از آن وي اهی به او هدنکهیچه شد بدون ا.  ردی بگدهیناد
 آمد و با نیی تخت پاياز باال.  نگاه کرد شی به پای با نگرانيمامان پر.  ماساژ داد ی راستش را با ناله کميمچ پا        

 .  نشستشی و روبرودی کشرونی کام را بیروکسی پماد پفشی کيدقت از تو
 . نمیپاتو بده من بب -        
 :  دستش را به سمت پماد گرفت و گفتلوفرین        
 چرا ؟شما ...  زنمی خودم منیبد -        
 . دی را جلو کششی مچ پاگری و با دست ددی اخم کرد و دستش را پس کشيمامان پر        
 .  فردا بهم بگوی خواستیاگه نشد هر چ...  شهیدست من برات شفا م... حرف اضافه موقوف ...  سیه -        
 قی پوست دخترکش تزرری را به زي محبت مادرانه ادیمالی مشی مچ پاهاي رنگ را روی بيهمانطور که پماد ژله ا        

 .  را شکرگزار بودشی ، خداداشتی می که بدون منت به او ارزانی عشقي بودنش برايلوفربرایچقدرن.  کردیم
 . .  گفتی ،آخشی مچ پاي رويبا فشار دست مامان پر        
 . یی از معجزات خدایکیخود شما . بر منکرش لعنت  -        

 !  دختر کفر نگوهیمعجزه چ...  يباز بلبل شد -        
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 .  فرستادهنی زمي من روي که خدا شما رو برانیی خوب خداي از فرشته هایکیشما ...  ی مامانستیکفر ن -        
 نی زمي دستانش را رو به باال گرفت و از رويمامان پر.  و تشکر کرد دی کنار کشیبه آرام.  گرم شده بود شیمچ پا        

 . برخاست
 . ینشیاگه به معجزه باشه خودت بهتر...  بخواب ریتا من برم دستامو بشورم تو هم بگ -        
همانطور که به رفتنش .  بالش گذاشت يسرش را رو. لبانش نقش بست ي لبخند روي و لطف مامان پریاز مهربان        
 . .  به خواب رفتی کدیو نفهم بار ،چشمان خسته اش گرم شد نی اولي براکردینگاه م
       

 
 .  را از هم باز کردشی شدن پرده ، پلکهادهی کشي صدادنی و شنشیبا افتادن نور پشت پلکها        
.  اتاق نبود ي هم تويمامان پر.  کردی نگاه مرونی بود و به بستادهی پنجره اينگاهش به قامت نگار افتاد که روبرو        

 . دهی از حد خوابادیحس کرد ز
 ساعت چنده ؟ -        
 :  و گفتدینگار با لبخند به سمتش چرخ        
 ! زی سحرخی آبجيامروز خواب موند... ساعت نه  -        
  ؟ي شدداریچه عجب تو زود ب.  خوابم برد ری از پا درد دشبید -        
 :  و گفتدی بلندش کشیی خرماي به موهای تختش نشست و دستينگار لبه         
 ؟يای بپرسم تو هم با ما مخواستمیم...  دی خرمی برمی قرار گذاشتکتای با روزید -        
 .  دادهی و به تاج تخت تکدی تخت باال کشيخودش را رو        
 .  عرق کردمیلی خروزید...  رمی دوش بگهی من شهی نمرتونیاگه د -        
 :  ، گفترفتی که به سمت در میلند شد و در حال تخت بينگار از رو        
 .  بگو به آژانس زنگ بزنميشما هر وقت آماده شد...  میتا دلت بخواد وقت دار -        
 . هنوز نگار از اتاق خارج نشده بود که لب باز کرد.  لبش نشست ي رويلبخند.  به کار افتاد لوفریمغز ن        
 .  دم خونه باشهگهی ساعت دهیبگو هر جا هست تا ... زنگ بزن ریبه ام.  ستی نیاجیت به آژانس احگهید -        
 .  و متعجب به سمتش برگشتدهی باال کشینگار با ابروان        
 ........ ي خوای مي جديجد -        
 .  لبانش نقش بستي روتی از رضاي لبخندلوفرین        
 . ستی ما ني پسرعموگهی رانندمونه دیدر ضمن وقت...  ش عمل کنه فهی به وظدی باي جديجد -        
 .  باز خشکش زدینگار با دهان        
  ؟ی چیعنی -        
 . میکنی راننده باهاش برخورد مهی مثل نکهی ایعنی -        
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 ی احترامی به اونا بينجوریا...  اما فکر عمو و زن عمو رو بکن ادیدرسته من ازش بدم م...  بخدا زشته یآبج -        
 . میکنیم

 :  ، گفتکردی تخت را مرتب مي که روی تخت برخاست و در حالي از رولوفرین        
 رو با دنی پنج سال درد کششهینم. هنوز دلم باهاش صاف نشده ...  بشه هی تنبدی باریام...  خواهر من ریسخت نگ -        

 ...  ساده ازش گذشتی عذرخواههی
 . دینگار به سمتش رفت و او را در آغوش کش.  لرزش انداخت شیبغض در صدا        
  ؟کنهی نمتتی اون کنارت باشه اذي بري هر جا بخوانکهیاما ا...  ي تو بخوایهر چ -        
 ..............  کنمي کارخوامیم...  شهی گرفتنش دلم خنک مدیاز ند... نه  -        
دلش .  شدی که از قلب و ذهنش پاك نمیدلش پر بود از عشق.  تمام گذاشت مهی و حرفش را ندی کشیآه        

 .  شودمانی روزگار از گفتنش پشي که فردااوردی به زبان بی حرفخواستینم
 :  داور رفت و گفتيبه سمت کشو        
 . برو به کارات برس تا منم حموم برم -        

 
        

 
 

 .  کرد و همراه نگار از خانه خارج شدی خداحافظي از مادرش و مامان پرفونی زنگ آيبا صدا        
 سرش را به ری سالم اميصدا.  رد و بدل شد نشانی بی گرمی کردند و احوال پرسی با هم روبوسکتای دنیبا د        

 . سمتش چرخاند
 :  و نگار کرد و گفتکتایرو به .  پاسخ سالمش را داد یبا لحن خشک        
  ؟میقراره کجا بر -        
 :  و گفتدینگار با ذوق دستانش را به کوب        
 (...)  پاساژمی بهتره برمی داری شخصيحاال که راننده  -        
از در جلو . ش افتاد قلبش به تپ.  باز کرد لوفری ني و در را براستادی ا206 نی کنار ماشریام.  کردند دییهر دو با سر تا        

 :  گفتکتایدستان لرزانش را به در گرفت و رو به . ستادیگذشت و کنار در پشت ا
 . ینی داداشت بششی جون بهتره پکتای -        
 : به گردش انداخت و گفتری و املوفری ننی با تعجب نگاهش را بکتای        
 . ي باشه تو بزرگتری هر چ؟ینیشیچرا خودت نم -        
 :  را نشان داد و گفتری باال انداخت و امیی ابروطنتینگار با ش        
 . نهی بششونی کنار استیدرست ن...  لوفرهی نی شخصي االن راننده شونیا -        
 : به برادرش که از خشم در حال سرخ شدن بود نگاه کرد و گفت.  شد دهی در هم کشی به آنشی اخم هاکتای        



 

@donyayroman 157 

 ! ی کننی به داداش من توهستیقرار ن...  یکنی مي روادهی زينگار دار -        
 :  گوشش زمزمه کردری کرد و زتشی هدانی او گذاشت و به سمت عقب ماشي شانه ي دستش را رولوفرین        
 . ریزبون به دهن بگ -        
 :  گفتی کرد و با کالفگکتایبعد رو به         
 . می داردی خریکل...  زودتر سوار شوتاکی -        
 :  گفتی رسمیلی کرد و خریبعد رو به ام        
  ؟يای عمو منی با ماشکردمیفکر م.  نو مبارك نیماش -        
 :  به او نگاه کند گفتنکهی بدون اریام        
 . نیی نشده بفرمارتونیحاال تا د...  در خدمت باشم نی با اون ماشتونستمینم...  داشت اجی احتنشیعموتون به ماش -        
 .  گفت و کنار نگار و کنار پنجره نشستی آهانلوفرین.  اشاره کرد نیبا دست به در ماش        
.  صورتش انجام داده بود ي روییبای و زمی مالشی آراشیشگیبرعکس عادت هم.  دی خودش را در پنجره دي هیسا        

 .  از گذشته شده بودباتریصورتش شاداب و ز.  سرش کرده بود ییمویوشال ل یتونی زيمانتو
 :  حرکت کرد و نگار با خباثت گفتنیماش        
  ؟یکنی بنگاه رو چه کار میراست... انشاال چرخش برات بچرخه ...  نو مبارك نیماش -        
 : پاسخش را بدهد با غرغر کنان به خواهرش گفتری امنکهیقبل از ا.  نشست شی در پهلولوفریآرنج ن        
  ول کرده ؟ی بپرسم بنگاه رو به امون کشهیدرسته راننده س اما م -        
 :  تمام گفتي با سردلوفری کالفه از رفتار نریام        
 .  بنگاهرنی و بابا هر دو مياز امروز عمو مهد -        
 :  و گفتدی گرفته باشد با ذوق دستانش را به هم کوبهی کارتون پفک هدهی یینگار گو        
 . ی با دل و جون بچسبی رانندگفی به شغل شریتونی واقعا مولیا -        
 را آزار دهد ری امنکهی از اشتری بکردیحس م.  بود مانی که داده بود به شدت پشيشنهادی اخم کرد و از پلوفرین        

 :  نگار به ستوه آمده بود ،کنار گوشش زمزمه کردزیتند و ت ياز حرفها.  شودی متیخودش اذ
  خودم ساکتت کنم ؟ای یشینگار ساکت م -        
 :  خاص خودش گفتطنتی و با شدینگار خند        
 . ستی در کار نیی پسر عموگهیاز حاال به بعد د...  شمیچشم ساکت م -        
دستانش را دور .  نمانده بود يزی که تا خرد شدن دندانش چيتا حد.  هم فشرد ي را روشی با خشم دندانهاریام        

 .   شدرهی خلوفری نالی خیفرمان مشت کرد و با حرص به صورت ب
 
 

فقط فکر .  را دوست نداشت ی رحمی همه بنیدلش ا.  نگاه کرد ری به صورت سرخ املوفرین.  دندیبه پاساژ رس        
 . کنندی متهم میالیخی بیهمه او را به ب ردی اگر آسان بگکردیم
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.  آورد ی جور قضاوتها قلبش را به درد منیا...  نداشته ی ناراحتچی سالها ، آنچنان هم بد نگذشته و او هنی انکهیبه ا        
 حد بدجنس نیاز خودش توقع نداشت تا ا.  آن چهره که به شدت مظلوم و ساکت شده بود دلش را به درد آورد دنیاما د
 . باشد

 :  گفتي کرد و با دلخوری به سمت عقب نگاهریام        
 . نجای همامی بنیهر وقت کارتون تموم شد زنگ بزن.  نیی پانییبفرما -        
 :  با تعجب گفتکتای        
 ؟يایمگه تو با ما نم -        
 :  تمام گفتي با سردریام        
 . گردمی پارك مي دنبال جارمی منم مدیشما بر...  رهی نمدی خرشیخص با راننده شیکس -        
  کند امای او را دعوت به همراهخواستیدلش م.  راه نفسش را بست نی سنگیبغض.  به تپش افتاد لوفریقلب ن        
........ 

 :  سرش را کج کرد و گفتریام.  شدند ادهیهر سه پ        
 . نی خبرم کننی برخوردی اگر به مشکلنی کندی راحت خرالیبا خ -        
 در ری دلخور اميمدام صدا.  نبود کتای نگار و ي به حرفهالوفریحواس ن.  تکان دادند و وارد پاساژ شدند يهر سه سر        

 .  بچگانه دست برداردي لجبازنی از اخواستیدلش م.  زدیگوشش زنگ م
 ری از امشتری بییگو.  گونه عذابش دهدنی بخواهد اداد،ی جان مي که روزی کسيسخت بود برا. حالش خوب نبود         

 او که ی به دل رحمي مخصوصا دختری همسو کننهی دلت را با بغض و کیتوانی نمیعاشق که باش.  دیکشیخودش زجر م
 .  صفت بارزش بودیمهربان
 . ستی نیطی شرانی به چنی راضگری ددی بگوری که برگشتند به امنی گرفت هممیتصم        
انگار با هر ...  مرد را نداشت نیخودش طاقت شکستن غرور ا.  دلش را آرام کندتوانستی راحت تر مدنشی با نددیشا        

 ..  نداشتیتی جذابشی براگریشکستن آن غرور د...  عاشق آن غرور و جذبه اش بود يروز.  دادینگاه مستاصل او جان م
 :  را نشان داد و گفتی روشنی آبيمانتو.  رفت کهای از بوتیکی به سمت طنتینگار با ش        
  چطوره ؟نی ایآبج -        
 . دی را در هم کششی به مانتو انداخت و ابروهای نگاهلوفرین        
 .  بلندترش رو انتخاب کنهی...  کوتاهه یلیخ -        
 . کهی شیلیاخه رنگش و مدلش خ -        
 . امدی نمرونی کاش بدیدر دلش نال. اصال حوصله حرف زدن نداشت .  دی کشی پوفلوفرین        
 .  به خودت مربوطه از من سوال نکنی گوش کنيخوایاگه نم.. نظر من همون بود که گفتم  -        
 . اخمش دل نگار را تکان داد        
 .  هارهیگی خوشگلت رو از هم باز کن دلم ميفقط اون ابروها...  ی شما بگی جون هر چیباشه ابج -        
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 :  و گفتدی خندکتای        
 .  مدام با تو سرو کله بزنهدی که باسوزهی زن عمو مي دلم برایگاه...  يبری نفر حساب مهیخوبه الاقل تو از  -        
 : د و گفت نازك کرشی برای زد و پشت چشمیینگار لبخند دندان نما        
 . دونهی گلم رو می قدر ابجشتری بزنهی با من سروکله میالاقل وقت...  هم دلش بخواد یلیخ -        
 :  لبخند زد و گفتلوفرین        
 رفتارها رو از نی ايخوای میتا ک... دختر بزرگ شو ...  ی کنتشی همه اذنی قدر منو بدونه انکهی بخاطر اخوادینم -        

 . يون بدخودت نش
 :  آمد و با لبخند رو به آنها کردو با دست داخل مغازه را نشان داد و گفترونی بکی از بوتيپسر        
 ..  کمکتون کنمشمیخوشحال م.  نی کندنی داخل هم دي از مانتوهانییبفرما -        
 : نگار با ذوق گفت        
  ؟نی رنگ دارنی با اي بلنديمانتوها -        
 :  کرد و گفتیپسرك با دقت نگاه.  را نشان داد ی آبيهمان مانتو        
 مغازه ي ها باشه توقهی که مورد پسند شما خوش سلیی داخل حتما مانتونییشما بفرما...  می داشته باشکنمیفکر م -        

 .  کنمی مهینباشه هم از دوستان براتون ته.موجوده 
 لوفری ني که اخمهایبا لحن خاص.  ثابت ماند کتای ي دختران به گردش در آمد ورويك رو پسرطنتینگاه پر از ش        

 :.  گفتکتای رو به دیرا در هم کش
 ..........  به شما هم کمکتونمیمطمئنم م -        
 . کننی نميدی جا خرنی خانوما از انیا...  ی مطمئن باشیلی خخوادینم -        
 :  گفتی به آراملوفری اخم ندنی با دریام.  نگاه کردند ریهر سه به صورت پر از خشم ام        
 !  ناراحتتون نکنهنی ادوارمیام..  اومدم کتایمن بخاطر  -        
 .  انداختنیی را باال داد و سرش را پاشیابروها.  درهم است شی تازه متوجه شد هنوز اخم هالوفرین        

 . ي بريخوای هر جا ميشما مختار..  به شما ندارم يمن کار -        
 کمر خواهرش گذاشت و رو به پسرك که هاج وواج او را نگاه ي دستش را روریام.  رفت ي بعدکیبه سمت بوت        

 :  ، گفتکردیم
 .  احترام قائل شوگرانی ناموس ديبرا...  کن شی چشمات رو دروی کنی کاسبيخوایاگه م -        
 :  گفتی به آرامکتای.  به حرکت در آمد لوفری پشت سر نگار و نکتای او تیبا هدا        
 .  انجام نداده بوداي اصال حرکت بدچارهیاما داداش اون ب -        
 خوب نایا...  شناسمی ناجنس خودم رو خوب ميهمجنسا..  دمی مصیمن نگاه پاك رو از نگاه ناپاك خوب تشخ -        

 .  مثل شما دون بپاشني ساده اي دخترايبلدن برا
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 پشتش ییگو..  داشت ی در پشت سرش بود احساس خوبری امنکهیاز ا. گفت و به راهش ادامه داد ی اوهومکتای        
 کرد و ر با  لبانش را جمععی لبش نشاند اما سري حس خوب لبخند را رونیا.  کنارشان قرار دارد ی حامکیقرص بود که 

 . به نگار مانتو را نشان داد.  مناسب یلی آن فصل خيبود و برا یجنس مانتو نخ.  ستادی اي ساده ای مشکي مانتودنید
  تن خورش چطوره ؟نمی ببمیبر -        
 .  شدکی نزدلوفری قدم به نکی دی حرف نگار را شنیوقت.  مانتو ثابت ماند ي رورینگاه ام        
 .  رنگ روشن بردارهی ایب...  نخر ی تو رو خدا باز مشکیابج -        
 :  کرد و نظرش را به خواهرش گفتلوفری نشان داد و رو به ننیتری چپ وي را در گوشه یی مانتوریام        
 . ستیهم روشنه هم جلف ن...  برازنده س یلی تو خي رنگ به هم سن هانی اکتای -        
 نگاه او یوقت.  کرد ری به صورت امی نگاهمی نلوفرین.  ثابت ماند ي کرم رنگ ساده اي مانتوي و نگار رولوفریه ننگا        

 انی به سرعت دروجودش به جريادی زيگرما. صورتش گر گرفت .  انداختنیی سرش را پاعی سریلی خدیرا متوجه خود د
با دست .  شد شی باعث نابودي که روزیحس... شناخت و دوستش نداشت ی آن را می حس که به خوبنی از ايوا.افتاد 

 .  شدندکی به پشت سرش بکند هر دو وارد بوتی توجهنکهی کرد و بدون اتی هداکینگار را به داخل بوت
 .  تو گوش کن بودواری دگمیبه در م...  به تو بودا ری غلط نکنم منظور امیآبج -        
 . دی کشیقینفس عم.  دختر حواسش به همه جا بود نیا.  شده بود یگار عاص بودن نزیاز ت        
 . خرمی رو میاما من همون مشک. اگه از اون مانتو خوشت اومده بخر ... انقدر حرف نزن ...  سیه -        
 :  به خواهرش کرد و گفتی نگاهطنتینگار با ش        
 . شی بپوشیکی که تو هم با من شری به شرطخرمیباشه من از اون رنگ م -        
 .  شد و فروشنده را مخاطب قرار دادکی وارد بوتکتای        
  ؟نیاری مانتو رو برام بنی اشهیآقا م -        
 .  زد و به سمتش آمدي نشسته بود لبخندتوری مانکی که پشت یمرد مسن        
  ؟يزیچه سا... حتما  -        
  .38و 36زیسا -        
 : نگار گفت        
 .........  چراخورهیبه تو نم36 زی سایدونیخودت م -        
 :  با اخم گفتکتای        
 .  خودت رو انتخاب کنيبرو مانتو...  ؟يتو چه کار به من دار...  بهم خورد زی سانی مدل با انی ادیشا -        
 :  خوشش امده بود با حرص گفتنگارکه از مدل مانتو و رنگش واقعا        
 .  مانتو بدهنی من از هميبرا36 زی ساهیاقا  -        
 .  نشستکتای لبان يلبخند رو        
  ؟یخواستی خودت مي براطونیپس ش -        
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 .  را نشان داد و به فروشنده اشاره کردی مشکي همان مانتولوفرین.  آمد و اوهوم گفت شی برایینگار چشم و ابرو        
 . نیاریب36 من ي مانتو هم برانی از ادیببخش -        
 :  منظور گفتی او انداخت و بکلی به هیفروشنده نگاه        
  ؟ارمی رو بزشی سانی اولنیخوایم...  شما بزرگ باشه ي برازی سانیاما فکر کنم ا -        
 :  بود، گفتزاری تنگ بي مانتوهادنیاز پوش.  سرش را به چپ و راست تکان دادلوفرین        
 . نیاری که گفتم رو بيزینه همون سا -        
 او قلبش ي همه انزوا و سردنی گره زد و از انهی سيدستانش را رو.  کردی از دور فقط به رفتار و متانتش نگاه مریام        

 به هدفش تواندی داشت که ممانیاما به خود ا. دارد شی گذشته در پلوفری ساختن ني برایسخت راه دانستیم. امدیبه درد م
 .. برسد

 
 
 

رو به نگار کرد که .  کردی را درك نمتیموقع.  به اطرافش نگاه کرد یجی با گابانی خي در گوشه نی ماشستادنیبا ا        
 .  شدن بودادهی پيآماده 

  ؟یشی مادهی پيچرا دار -        
 :  به خواهرش زد و گفتی خاص خودش چشمکطنتیبا ش.  دی باال پرشینگار از تعجب ابروها        
 ! دی نظرمون رو پرسری ؟ خوبه امی آبجيخواب بود -        
 .  شده بودرهی کرد که سرش را رو به عقب چرخانده بود و به عکس العمل او خی نگاهری و منگ به امجیگ        
 ی خونه از گشنگمی تا برسکی ترافنیبا ا...  می بعد برگردمی اول ناهار بخورمی برشهی مری خونه دمیگفتم تا برگرد -        

 . نیریگیسردرد م
 . دی چرخکتای گرفت و به سمت لوفرینگاه دلخورش را از ن        
 .  رو نشکنننی ماشي شهی شنای رو بده بذارم صندوق عقب تا بخاطر ادی خري هاسهیک -        
 تکان داد و ي سرلوفرین.  را به دستش سپرد دشانی خري هاسهی دراز کرد و کرینگار هم دستش را به سمت ام        

 از ان رستوران دی بگوتوانستینم.  داشت ی ساده اما آرام بخشونی بود که دکوراسییبایرستوران ز. همراه آنها به راه افتاد 
 .  استیها آنچنان

.  دارد ی گم شدن هم عالمی عاشقيدر کوچه پس کوچه ها.  ارزش داشت شی به فکر آنها بود براری امنکهیاما هم        
 . کردی نگران حال و روز دلش مشی از پشتری را بلوفریکه ن

 يه سپر کیخسته از روز گرم.  توأم بود به سمت خانه برگشتند کتای نگارو يبعد از خوردن ناهار که با زبون باز        
 .  صورتش نشسته بودي رويعرق سرد.  دی دردناکش کشیشانی پيشده بود دستش را رو

 دخترانه دی خرنیبعد مدتها ا.  بود دهی رمقش را کشی و خستگي هوا و آلودي گرسنه نمانده بود اما گرمانکهیبا ا        
 .  را لذت بخش تر کرده بوددی خرنی اری امی بخواهد اعتراف کند ،همراهنکهیبدون ا.  لذت بخش بود یلیخ
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 .  بزندری حرف دلش را به امی به افکارش سامان داد تا زمان خداحافظدیچی بن بستشان پي که داخل کوچه نیماش        
 دنیبا د.  آمدند رونی از ساختمان برای گذاشت ، در آپارتمان باز شد و الناز و المرونی بنی را از ماششی پانکهیهم        

 تا از آن مار هفت خط چشم دیکشی سرش را به عقب مي موهای دست پرقدرتییگو.  شد دهی بدنش کشی رگ و پرایمال
 . بردارد

 هزار برابر دشوارتر دی جديرای المنیتحمل ا.  کردند و با بهت به آن دو خواهر نگاه کردند ی و نگار به او نگاهکتای        
 .  سابق بوديرایاز الم

.  قدم شوند شی پی احوال پرسيچون بزرگتر از آنها بود توقع داشت انها برا.  کردی نگاهشان ميالناز با پوزخند        
 .  داشت و به سمتش گام برداشتي آب دهانش را قورت داد و دل قولوفرین

 :  الناز گرفت و گفتيدستش را روبرو        
  ؟گذرهیخوش م.  يومد خوش ایلیخ... سالم الناز جون  -        
 :  نازك کرد و گفتی به گردنش داد و پشت چشميالناز قر        
 . ی سرحال تر از منیلی تو خدهیاما اوضاع نشون م...  می عالیلی که خانواده از ورودم کردند خیبا استقبال گرم -        
 : زبان پرکارش باز شد و گفت.  به خواهرش درشت بار کند ینگار طاقت نداشت کس        
امسال هر دو خواهر ، خوب ...  شدی نمداتی وقت بود پیلیخ...  دختر خاله يچطور...  دیکور شود هر آنکه نتواند د -        

 . نی کردزیخاله رو سوپرا
 :  سرش را با ناز به سمت نگار چرخوند و گفترایالم        
 خواهرت نگاه کن بعد يجوجه اول به گذشته ...  ي بندازکهی به ما تی وجبمی ني مونده بود تونیهم...  شششیا -        

 !  منو بگوزیمج
 :  و گفتدی لبانش را گزی با ناراحتکتای        
 .  شما من برم خونه مادرم منتظرمهيبا اجازه  -        
 :  نگاه کرد و گفتریرو به ام        
  سرکارت ؟يری مای خونه يایداداش تو م -        
 :  شد و گفترهیبه صورت نگران خواهرش خ.  برد بشی سرش را بلند کرد و دستانش را داخل جریام        
 .  زنگ بزنی داشتيکار... تو برو خونه  -        
 :  و گفتدی را کشلوفرینگار دست ن.  کرد و رفت ی خداحافظکتای        
 . دنتونی از دمی خوشحال شدیلی خمی بردیما هم با -        
 :  زد و گفتي پوزخندرایالم        
 . دهی رو دلشیانگار عزرائ...  خوشحال شده یلی مشخصه که خلوفری نياز چهره  -        
 :  خش دار و با تحکم گفتیی سکوت را شکست و با صداریام        
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راه رو باز کن بذار وارد ساختمون .  کنهی رو دوا نمي پس گفتنش دردی هستي چه تحفه ایدونیخودت هم م -        
 . بشن

 .  رفته به چشمانش زل زدغمای که اموالش به يمانند طلبکار.  نگاه کرد ری با خشم و نفرت به امرایالم        
 دردناکتراز خود زخم کنهی کهنه که عفونت مي زخمهایگاه...  تحفه باش که دودمانت رو به باد نده نیمراقب ا -        

 ! ؟زنهی مرونی از اون زخم بی چیدونی ، می شده بزنی که عفونی به زخمشتری نیوقت...  شنیم
 :  بهم فشرده گفتي با خشم نگاهش را پاسخ داد و با دندانهاریام        
 . ی آدم باشری بگادی...  یکنی نمدای پشتری به ناجی احتی رو بلد باشیراه درمان هر زخم -        
 .  سرها را به سمت عقب چرخاندی پسر جوانيصدا        
  که نکردم ؟ری جان دیال -        
 غلط پی که تیگولی به سمت پسر ژزدی به او میفی ظري که تنه یدر حال.  را کنار زد ری زد و امي پوزخندرایالم        

 : رفت و گفت داشت رفت و دستش را در دست گيانداز
  که درمورد خواهرم بهت گفته بودمادتهی...  میومدی ممی داشتزمینه عز -        
 :  بودند ، چرخاند و گفتستادهی در اي که روبروی جمعانیپسرك سرتکان داد و چشم م        
 . می برنییبفرما... در خدمتم ... بله  -        
 باال رفت و ي به حالت مسخره اری اميابرو.  طرفتر پارك شده بود ،اشاره کرد  که چند متر آنینیبا دست به ماش        

 : رو به الناز گفت
 ! نیری مرونی فرند خواهرتون بي که با بونی شدندی اپن مایلیخ...  گمی مکیتبر -        
 :  نازك کرد و گفتیالناز پشت چشم        
 . ادی در بننی ببتوننی که نمییتا چشم کسا... قراره دومادمون بشه  -        
 نیماش.  بلند شدند ی شاسنی و با خوش و بش کردن با پسر معلوم الحال سوار ماشستادی ارایبدون مکث کنار الم        

 .  آنها دور شددیدنده عقب رفت و از د
 ختهی را ربشی نجي دختر عموي ، هم دست شده بود و آبروي اتهی عفرنی با چننکهیفکر ا.  دیلرزی از خشم مریام        

 را در هم خرد شی دور تنش چنبره زده بود و استخوانهایی خشم و نفرت مانند اژدهاییگو.بود راه نفسش را بسته بود 
 .  سرش هوار کردي را روینی آوار سنگلوفری نيصدا.  بود رهی خه کوچيدر عالم خود غرق بود و به انتها.  کردیم

فقط خواستم بگم من از شرطم چشم ...  از چنگتون در اورد بی رقهی و همدمتون رو کیبراتون متاسفم که شر -        
 . ستی دوشت ني روینی دچیاز فردا ه...  کردم یپوش

 :  به سمت در رفت و گفتندازدی بی نگاهری امي به چشمان بهت زده نکهیبدون ا        
 . به خانواده سالم برسون... نم بابت امروز ممنو -        
 .  کردشی صدادیبا ترد.  در حال وارد شدن بود لوفرینگار وارد آپارتمان شد و پشت سرش ن.  به خود امد ریام        
   ؟لوین -        
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تا ته قلبش را  شی هاهی و کناشی نیگاه.  گذردی دختر منی چه در سر ادانستینم.  در خانه مانده بود ينگاهش رو        
 ری و قلبش تشدی اوصاف باز هم ناراحت منیاما با تمام ا "حقمه  " گفتی و به خود مبستیاما لب فرو م.  دیکشیبه آتش م

 .  دادرونینفسش را با حرص ب.  دحالش خراب بود بدتر هم شده بو.  دیکشیم
 : دی لب غرری و زدی کوبگرشیدست مشت شده اش را کف دست د        
  ؟خوادی نمگهی و دی همراهنی کار کردم که ایخدا چ... لعنت به من  -        
 ییگو.  دیتابی را بر نمی محلی بنیدلش ا.  گذشته سر باز کرده بود و سوزشش تا عمق جانش نفوذ کرد ییزخم ها        

 .  فشردی قلبش را مزدی می بود وبا هر حرفلوفری مشتان نانیقلبش م
 استراحت به خانه باز ي براشی تا پدر و عموزدی به بنگاه سر مدیبا.  رفت نی انداخت و به سمت ماشنیی پاسرش را        
 . گردند

 جورواجورش انی مشتري و برانشستی بنگاه مي تودی که آنهمه سال درس خوانده بود و حاال باسوختیدلش م        
 .  او سازگار نبودي هی که اصال دوست نداشت و با روحيکار.  معامله را جوش دهد کی تا بتواند زدیمدام فک م

.  گشت شی بدنبال پدرو عموختهی رنی زمي روي کاغذهادنیبا د.  دی نظم و در هم دی آنجا را بدیبه بنگاه که رس        
 . دیکشی چنگ مشی بود و مدام به موهادهی از کارمندان پریکیرنگ 

 :  به سمتش رفت و گفتیبا نگران        
  ؟ بابامو وعموم کوشن ؟یی شده رضایچ -        
 :  نگاهش کرد و گفتیمرد با ناراحت        
 ... راستش...  ی حاتمي آقااهیروم س -        
 . دی مرد را تکان داد و غريبا حرص بازو.  توان گفتن نداشت ییگو        
  ؟ختهی همه بهم رنی انجایچرا ا!  شده ی چنمیبنال بب -        
 :  گفتی خودش را کنترل کند با ناراحتکردی میمرد که به شدت سع        
عموتون و پدرتون رفتن که .  کردنیبا هم زد و خورد م.  دعواشون شد ایراستش در نبود شما دوتا از مشتر -        

 ..... اما... جداشون کنن 
 ادیبا ترس ز.  دی که به رنگ سرخ در آمده بود دزرای مينگاه جستجوگرش گوشه .  زبانش قفل شده بود ییگو        

 ... نه.  دندی سرش کوبي را روای دنییگو.  و زانوانش به لرز افتاد دی را به عقب کششیموها
 .  شدرهی شده بود خی که حاال چشمانش باراني به مرددی شدیبا نگران.  را نداشت يدی جدبتی طاقت مصگرید        
  ؟ي شد ؟ جون به لبم کردیبگو چ -        
 :  و گفتدی لبان خشکش کشيمرد زبانش را رو        
 ... اخه...  بگم يچه جور... متاسفانه  -        
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 :  گذاشت و گفتری امي شانه ي و دستانش را رودی کشیقینفس عم        
 ...... شونیا...  شونی دعوا هولشون داد و انی از طرفیکی يری درگونیدر م -        
 . دی سرش کوبي زانو زد و روریام        
 ...  خدايوا...  می شدچارهیب -        
 دی که االن بايتنها کار. شودی نمرشی دستگيزی چدهی مرد ترسنی از زبان ادانستیم.  بلند شد نی زمي از رویبه آن        
 .  برودشی بود که ضعف نشان ندهد و مردانه پنی ادادیانجام م

  بردنشون ؟مارستانیکدوم ب -        
دلش آشوب .  شده بودند رهی به بنگاه خکیکسبه از دور و نزد.  از بنگاه خارج شدعی سردی را که شنمارستانینام ب        

 .  شدنیسوار ماش. شد 
 به زشی دانست کدام عزی نمیحت.  دلش بگذارد ي را کجابتی مصنی ادانستینم.  به لرز افتاده بود شیدست و پا        

 .  و سخت بودنی سنگشیمشکل بر خورده ، که هر کدام بود برا
 : دیدر دل نال...  زد خی که افتاد تمام تنش شی عموماری قلب بادی        
 ...  بخداستی بالها ننیاالن وقت ا...  اری سرعمو نیی بالکنمیخواهش م...  االن نه ایخدا -        
 دی که دی خالي جانی اولمارستانی سردر بدنیبا د. اما با زحمت قورتش داد .  دیچی پشی در گلوینیبغض سنگ        

 . را پارك کردنیماش
دهانش خشک . به سمت اطالعات رفت .  شد رهیسردرگم به اطراف خ.  شد مارستانیدوان دوان وارد اورژانس ب        

 . شده بود به زحمت لب زد
  بدونم مجروح ما رو کجا بردن ؟خوامی مدیآقا ببخش -        
 :  اش گفتدهی نشسته بود با نگاه به صورت رنگ پرپوتری که پست کامیزن        
  ؟مارتونیاسم ب -        
 . ی حاتميآقا -        
 :  کرد و گفتیزن نگاه        
 !  ؟منظورم اسمشونهی حاتمهیچ -        
 :  و گفتکالفه به اطراف نگاه کرد        
 . ي هادای يبا مهد...  دونمیراستش نم -        
 : زن با تعجب نگاهش کرد و گفت        
 .  چهارمي طبقه نییاالن بردنشون اتاق عمل بفرما -        
         
اق تمام آن دوساعت را پشت در ات.  آمد خشک شد رونی تمام از اتاق عمل بی که با خستگي دکترينگاهش رو        

از زبان . بر سر خانواده هوار شده بود یی بالنی کارش دور مانده بود و چنطی روز از محکیفقط . هزار بار جان داده بود 
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اما خودش حاضر به حرف زدن . هستند شی عمل و بهوش آمدن عموانیپا  منتظرنی بود که ماموردهی از پرستاران شنیکی
 .  نشده بودنیبا مامور
 : دی که باعث لرزش صداش شده بود نالیتر رفت و با نگرانبه سمت دک        
 .... پدرم...  دکتر يآقا -        
 :  تکان داد و گفتيدکتر سر        
 . ارهینتونست طاقت ب.  بود دیضربه شد... متاسفم  -        
 .  گذاشتدشی لبان سفيدستان لرزانش را باال آورد و رو.  دی کل بدنش را درون خود کشخی از ی کوهییگو        
 ... یعنی -        
 : دکتر با تاسف سرش را تکان داد و گفت        
 . ادی بر نمي نخواد از دست ما کاریی اون باالیوقت...  می الهیما فقط وس...  پسرم گمی متیتسل -        
 .  فشار وارد کرد و از کنارش گذشتی شانه اش گذاشت و کميدستش را رو        
 از بن ی داد و اههی پشت سرش تکواریسرش را به د.  رها کرد ی صندليخودش را رو. ناباورانه عقب عقب رفت         

 .  را چگونه به مادر و خواهرش خبر دهدبتی مصنیمانده بود ا.  دیچیدرد در تمام وجودش پ.  دیجگر کش
 :  به سمتش آمد و گفتي ولو شده بود پرستاری صندليو پردرد رو حس یهمانطور که ب        
 . آقا دکتر با شما کار داره -        
 :  حواس گفتی و منگ به پرستار نگاه کرد و بجیگ        
 . دکتر گفت تموم کرده -        
 :  گفتیپرستار با ناراحت        
 .  هستن صحبت کردموی ی سی که سییمن در مورد اون آقا...  آقادیببخش -        
 :  حال خرابش گفتدنیپرستار با د. فقط به پرستار زل زد         
 ! نیدادی از افراد خانوادتون خبر میکی ؟ الاقل به نیی حالتون تنهانیآقا چرا شما با ا -        
 شد و از ته دل رهی به در اتاق عمل خیقیدقا.  دوان دوان از او دور شد ستی خود ني حالش به جادی دیپرستار وقت        

 . دینال
 !آخه چرا حاال؟... من که توبه کردم و بخشش رو گرفتم !  چرا حاال ؟ایخدا -        
 دنیناخوداگاه با د.  شد انی نمای گوشتوری ماني روکتاینام .  دی کشرونی او را از عالم خود بلشی زنگ موبايصدا        

 : دی زد و نالشیشانیبا کف دست به پ.  دی خروشرونی به بشی پلکهاریصور زنام خواهرش ، اشک مح
 !...  حقم نبودنی اای بدم ؟ خدای چنوی جواب اایخدا -        
با چشمان .  دی کشری بود قلبش تدهی پدرش کشي ، رودی سفي که مالفه ي برانکاردنیبا باز شدن در اتاق عمل و د        

 .  جان پدرش انداختی بکلی هي و خود را رودی از اشک به سمت برانکارد دوزیلبر
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 روبراه شده بود زی بدم ؟ بابا حاال که همه چی و مامان رو چکتایجواب ...  ادی بال سر من بنی ادیاخه چرا با... بابا  -        
  بدم ؟ی رو چ ؟ جواب زن و دخترتيوردی ؟ چرا طاقت نيچرا کم اورد. شدی منجوری ادینبا

 که يپرستار مرد.  راهرو حرکت کرد ي به سمت انتهايشتری و برانکارد با سرعت بدی او را به سمت عقب کشیدست        
 :  گفتی بمي را در دست گرفته بود با صداشیشانه ها
 . می تالشمون رو کرديما همه ... خدا صبرتون بده  -        
 که ییبا صدا.  و او را به عقب هل داددی مرد بلند قد کوبي نهی سيبا کف دست رو. خشم تمام وجودش را گرفت         

 :  زدادیپر از خشم بود فر
 خودت ياگه خانواده ...  ومدی نمرونی االن پدرم من با اون شکل بنی ؟ اگه تالش کرده بودنی کردیچه تالش -        

 پدر من از اون ي جنازه دیچرا با...  کنمی متیمن از همه تون شکا...  خدا صبرتون بده یگفتی میحت رانیهم بود به هم
  ؟ادی برونیاتاق ب

 . نگاهش را به صورت سرخ از خشم و چشمان پر اشکش دوخت.  به عقب رفت یمرد با آرامش قدم        
غم از دست دادن .  تا در کنارتون باشه نی خانواده خبر بد از افرادیکیحتما به ...  نی نداری حال خوبدونمیم -        

 . شکنهی کمر آدمو منیوالد
.  دی که کف کرده بود کشی لبانيزبانش را رو.  شد دی راهرو ناپدي باشد در انتهای منتظر پاسخنکهیبدون ا        
 .  انداز شدنی روح طنی بي در پس آن راهروشی بود زانو زد و صداستادهی که اییهمانجا
 .......مانیا...  تو من رفته بودم ي کاش جامانی کار کنم ؟ ایحاال چ...  ایخدا -        
 .  وجه دلش آرام نشده بودچیاما به ه. در هم شکست شیسکوت مرگبار با خنجر صدا        
 .  و هق زددی را به چنگ کششیموها        
تمام .  بلند زار زد ي با صدای شرمچی انداخت و بدون هنییسرش را پا.  امد  به سمتششی صدادنی با شنيپرستار        
 ری زشی مرد بود اما شانه هانکهیبا ا. نمانده بود شی برای رمقگرید.  ختی ررونی بی درپی پي را با اشک هاشیهایبدبخت

 شانه يدستانش را رو...  رفته بود مانی که ای بود درست مانند زمانرش در کناشیکاش عمو.  خم شده بود بتی مصنیا
 . اش کم داشت

 نی به ایپدرش به چه جرم. دانستی را نملشی بود که دلیی کرده بود و دلش داغدار عزاسیاشک صورتش را خ        
 !گونه رفتن محکوم شده بود ؟

 :  و گفتستادی کنار پرستار ای انتظاميروی با لباس نيمامور        
  بودن ؟یمراه متوف هشونیا -        
 :  تکان داد و گفتنیی دلش را به درد آورده بود ، سرش را به پار،ی امیپرستار که درماندگ        
 . اما فکر نکنم حالش مناسب سواالت شما باشه... بله  -        
 : وشش گفت برد و کنار گنییسرش را پا.  شد رهی لرزان او خي به شانه هانی بزی تیمرد با چشمان        
 . نی امروز به سواالت من جواب بدي در مورد حادثه دیآقا شما با -        
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 :  رمق لب زدی بریام        
 .  خبر ندارمیچیاز ه...  نبودم يریمن زمان درگ -        
 چگونه ایخدا... نه ...  کتایباز هم اسم .  شد رهی خشی گوشتوری را از مرد گرفت وبه مانری زنگ تلفن ، نگاه اميصدا        

 ! پدرش بود، بدهد ؟ي کرده زی که عزي را به خواهری نحسنی به اي خبرتوانستیم
 :  برد و گفتشیمرد دستش را پ.  شد تا تماس قطع کردرهی خیانقدر به گوش        
 . نی همراه دارهی به اجیشما احت...  می تا به خانوادتون خبر بدنی رو بدتونیگوش -        
.  نقش بست دگانشی دي جلولوی نام ني و با ضربه ادی کشتوری مانيدستش را رو.  دی را عقب کشی گوشعیسر        

 . دستش به لرز افتاد بود
 تمام گفته بود یرحمی که اسمش را پر تمنا صدا زده بود ، او با بی زمانشی پیقی که دقازدی زنگ میچگونه به کس        

 ای. با تمام وجود در برابرش خرد شده بود  "اری آروم باشم اصال اسممو به زبون نيخوای صدا نکن ، اگه ملوی منو نگهید "
 داشته ی مزخزفم وجود خارجي دلنوشته هاخوامینم...  رو بهم برگردون اطرات خياون دفترچه  " که گفته بود یزمان

 .  بوددهیاز درون مرده بود و به زور نفس کش "باشه 
 .  قلبش منتقل کرده بودي هااختهی را به تمام يری زمهري سرمالوفری روح نینگاه سرد و ب        
 غم نی تا بتواند ابودی مرد در کنارش مکی دیبا.  اسم محمد ضربه زد ي مبهوت اسمش را رد کرد و رویبا نگاه        

 جان را ی جسم بنی ادنی که توان کشیکس.  داشت اجی مردانه احتي هايبه حرف ها و دلدار.  را به دوش بکشد نیسنگ
 خواستی داده بود و حاال ازته قلبش از خدا مي را در خود جالوفری ندیام  کهیاتاق.  داشته باشد وی ی سیتا پشت در اتاق س

 خواستینم.  بود دهیطعم تلخ مرگ ورفتن نا بهنگام پدرش قلبش را به آتش کش.  ببخشد لوفری را به نشیکه عمو
 . دوباره همدرد او باشددهی را کشي دردنی او چنیرحمی بار با بکی که يلوفرین

 محمد که در گوشش يصدا.  پس بدهد دی درد ، بانی را با الوفری ني هایی و تنهای کسی تاوان بکردیحس م        
 : دی نالکردی داد می که غم در ان بیی داد و با صدارونینشست نفس حبس شده اش را ب

  کمکم ؟ییای بیتونیداداش م -        
  شده ؟یچ...  جون ریسالم ام -        
 . ای زود بیلیخ(...)  مارستانی بایفقط ب -        
 ...........مارستانی بيتو -        
مرد .  شد رهی که منتظر او بودند خي به آن مرد و پرستاری حالیبا ب.  کالمش تماس را قطع کرد ی باقدنیبدون شن        
 :  شد و گفتکی گام به او نزدکیمامور 
 . ی کني با ما همکاری حاتمي هادي آقاي پرونده لی تکمي برادیشما با -        
 پدرش ي جنازه ی به او بکند وقتتوانستی میاو چه کمک.  کردیبه واقع حرفش را درك نم.  فقط نگاهش کرد ریام        

 .  انجام نداده بودشی براي کارچی چشمش بردند او هيرا از جلو
 .  بردی به حالش پدیمرد که نگاهش را د        
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...  هی آگاهيضارب تو..  شما رو ثبت کنم و به اداره برگردم تی دعوا و شکانی اي صورتجلسه دی بانهیمنظورم ا -        
 .  ثبت بشهدی باي اگهی هر حرف دای نی داریتیاگه شکا
 ی چه کسباختیاگر او هم خودش را م.  تکان داد و خودش را جمع و جور کرد يسر.  او شد يتازه متوجه حرفها        

 شی و مظلوم زندگدهی پشت و پناه آن دو زن رنج کشتوانستی میچه کس.  دهد ي به مادر و خواهرش دلدارتوانستیم
 . باشد

 مرد مامور نشست ي که پرستار آنها را به آنجا برد ، وارد شدند و روبرویتاقبه ا.  مامور حرکت کرد يشانه به شانه         
 نفس کرده بود را با ی بختهی خشم افسار گسکی رحمانه ، نفس پدرش را در اثر ی که بي از مردتیتا در خواست شکا

 .   لرزان ثبت کندیدستان
 
 

 شانه اش حس ي که رويبا فشار.  شده بود زانی مردانه اش آويشانه ها.  شانه اش نشست يدستان محمد رو        
 .  شدرهیکرد به چشمان سرخ محمد خ

...  ش به توئه هیمادرت تک...  ياالن تو مرد خونه ا.  ی کني پدرت ، پسري برادیامروز با...  خودتو جمع کن ریام -        
 ... کنمی خودم برات مي هم بخوايکارهر ...  ی محکم باشدی بای دلته ، ولي روینی غم سنگدونمیم

 دستان لرزان و کمر شکسته نیبا ا. چشمان پر از غمش را از صورت او گرفت و به دستان سرد و لرزانش سپرد ریام        
 ! گاه باشد ؟هی تکتوانستیچگونه م
ته کردم مجبور شدم  که تو گذشیمن بخاطر اشتباه...  صورت مادرو خواهرم نگاه کنم يمحمد سخته تو -        

 .......  االنکردمی نمياگه اون همه نامرد... تنهاشون بذارم 
 .  گذاشتشینی بيمحمد دستش را رو        
تو که از ...  شهی خواست خدا باشه همون می هر چیدونیخودت م...  وفتادی اتفاق در حضور تو هم منیا...  سیه -        
 کمرتو راست کن و قدمهات رو محکم بردار.پاشو مرد .  درست نکن دی جدي هی مرثهی خودت يپس برا...  يدتریمن مق

... 
 کنار در، ي پرستاردنیبا د.  به راه افتادند وی ی سی و به سمت اتاق سستادی حس بود اما مردانه ایزانوانش ب        
 .  برداشتعتری را سرشیگامها

 خانوم پرستار حال عموم چطوره ؟ -        
 :  کرد و گفتیپرستار اخم        

اما ...  داشت ماری بي سوال از سابقه ي سرهی..  نیومدی جا بود چرا ننی دکتر ایوقت... خدا رو شکر خطر رفع شده  -        
 . نشددهی رگها دی از گرفتگی اکو نشونيخدا رو شکر تو

 :  تکان داد و گفتنیی باال و پادییسرش را به عالمت تا        
 .  انجام دادنوی آنژیبه تازگ -        

 :  تکان داد و گفتي با تاسف سريپرستار        
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 .  نبودریوگرنه برگردوندنش امکان پذ... شانس اوردن که رگهاشون باز شده  -        
 :  گفتیمحمد با نگران        
 االن حالشون چطوره ؟ -        
 سکته نی ممکنه آخری هر استرس و فشار روحنی مراقبش باشیلی خدیبا....  دهیسخوبه تازه ضربانشون به ثبات ر -        

 .  ندارهی فرصتگهی دوبار هم سکته کرده و ددونمی که میینجایتا ا...  ارهیرو براش به ارمغان ب
 :  رو به پرستار کرد و گفتی با نگرانریام        
  ؟نمشی ببکی از نزدشهیم -        
 :  و گفتدیپرستار به سمت در اتاق چرخ        
 .  باشه و بشنوهاریممکنه هوش...  اعصابش بشه کی که باعث تحرنی نزنیلطفا حرف...  قهی پنج دقيفقط برا -        
 :  کرد و گفتی گفت و به محمد نگاهیچشم        
 . گردمیاالن برم -        
 . مونمیمن منتظرت م... برو داداش  -        

 
 

 بودند که غم ی عزاداراني کوچه مدام در رفت و آمد به خانه یتمام اهال.  بود دهیچی صوت قرآن در کوچه پيصدا        
 .  را خم کرده بودشانی ماتم شانه هانی انیسنگ

 شی ازگلویی حنجره اش خش برداشت و صدانکهیتا ا.  شدی لحظه بند نمکی کتای گوشخراش ي هاغی جيصدا        
 کردی رفتن همسرش را تکرار مي هی مرثهی زنان همسادنی با دشانی پري و موهادهی خراشیمادرش با صورت.  امدی نرونیب
 !  شده بود که نگوییمحشر کبرا. دیکوبی خود ميا و رانهنهی سي و بر روزدیمادربزرگش در سوگ پسرش ضجه م.

 ي پسردندیدی که میوقت.  دردناك و دلخراش بود يصحنه ا.  آمد یرد م آن جمع به ددنی از دي انندهیدل هر بب        
 و جز شوندی مرهی دهندگان خی خم شده و همسر و دختر مرحوم مات و مبهوت به تسلیبتی مصنی بار چنریکمرش ز

 ي انندهی احساس هر بيفرزند به خون نشسته ، زانو  که چشمانش در سوگي ،مادرستی جارشانی گونه ي که رویاشک
 . . زدی منیرا به زم
 .  نشسته بودکتای متورم در کنار ي با چشمان به خون نشسته و پلک هالوفرین        
 چه دندی ، فهمرندی تماس بگری از حال پدرش باالخره توانسته بودند با اميری گی دلهره و پی که با کلروزیاز عصر د        

 .  بود که دچار عذاب وجدان شده بودلوفری از هر کس نشتری سرشان نازل شده و بییبال
 بتی مصنی وامکان داشت ابودی در کنار پدرش مری ، امگذاشتی نمي شرط مسخره انی اگه چننکهیفکر ا        

 . داشتی افکار مانند خوره به جانش افتاده بود و دست از سرش بر نمنیا. شدی نمرشانیبانگیگر
 یچ " دیبا سرتکان دادن سوالش را پرس.  شد رهیبه چشمان پراز اشک مادرش خ.  نشست شی بازوي رویدست        
 "شده ؟
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با نشستن که ...  مهمونا بشه فی حرتونهی نمیینگار به تنها...  مهمون اومده ي سرهی...  آشپزخونه يپاشو برو تو -        
 . نمیشی زن عموت مشیمن پ.  رهی نمشی پيکار

.  که به لرز افتاده بود به آشپزخانه رفت یبا دستان.  شده بود ای آخر دنییگو.  زدی در گوشش زنگ م قرآنيصدا        
 . کردی درون فنجان ها را از آبجوش پر مختیری که اشک مینگار در حال

 .  کمرنگهیلی خناینگار ا -        
 . با خشم نگاهش کرد        
 . یمگه اومدن عروس... به درك  -        
 :  گذاشت و گفتشی دهان خواهر عصبانيدستش را رو        
 . دمی برو اونور خودم انجامش مستیحالت خوش ن...  کمک يمثال اومد... چه خبرته ...  سیه -        
 : نگار با بغض گفت        
 همه خوادی مار هفت خط منیا...  میارانگار نه انگار ما عزاد...  اومده بود یشی با چه آرای عوضيرای اون الميدید -        
 . ستی باغ نيخاله هم که اصال تو. بزنه شمونیجوره ن
 ی گفته بود ، آتشتی با آن سروشکل آمده بود و به اصطالح خودش تسلرای المیاز وقت...  دانستیدرد خواهرش را م        

 :  و گفته بود کرده بودلوفری که رو به نیزمان.  آنها انداخته بود يدر جان همه 
 ."  خوانواده رو گرفتهنی اي قهیفکر کنم آه تو "        
 متورم و سرخ ، ی ماتش برده بود وبا چشماني هم لحظه اشی زن عمویحت.  شد دهی نگاه ها به سمتش کشيهمه         

 .  شده بودرهیبه صورت او خ
 .  بوددهی کرده اش کوب صورت بزكياما نتوانست سکوت کند و با حرص حرفش را تو        
 خودش و ي وقت براچیعموم رو مثل پدرم دوست داشتم پس ه...  نداشتم که بخوام آه بکشم ي انهیمن ک -        

 . نی بشنیی بفرمانی گفتتی نطق کردن اگر تسليشما هم بجا...  خوامیخانوادش بد نم
دوست نداشت در .  بود و از کنارش گذشته بود دهی که زده بود آتش به دلش زده بود اما لب گزي با پوزخندرایالم        

 .  پشت سر خانواده اش زده شودی کند که حرفي رفتارشیمراسم عمو
 :  و رو به خواهرش گفتدی کشیآه        
نگار با حرص .  ادی به وجود بي اگهیل د تشنج و مشکمی بذاردینبا... االن حال همه خرابه ... آروم باش نگار  -        

 : گفت
 ! نداد ؟ی بخار صاف صاف نگاش کردو جوابی بری اون اميدید -        
 .  کردتی هدارونی نگار گذاشت و او را به سمت بي شانه يدستش را رو        
 ...  استراحت کنیبرو خونه کم...  ي خسته شدیلیخ -        
 ....ریاخه ام -        
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 يبرو تو... اون به حرمت پدرش ساکت موند ...  سهی مهمونا واي که رودر روتونهینم... اون عزاداره ... بسه نگار  -        
 . کنمی خبرت ممی همه آماده رفتن شدیخونه وقت

 :  گفتی انداخت و با نگرانواری دي به ساعت روینگار نگاه        
  ؟دادنی ملشی همون صبح تحودیمگه نبا...  کردن ریپس چرا انقدر د -        
 :  که راه نفسش را بسته بود جوابش را دادیبا بغض.  شدی با هر سوال و حرف نگار هزار پاره ملوفریدل ن        
 . برو و انقدر سوال نکن...  انجام بدن قاتی تحقي سرهی پرونده لی تکمي برادیبا...  یبردنش پزشک قانون -        
  کجا رفت ؟ریام -        
 .با محمد رفته دنبال کارا -        
 و کردیغم نگاهش ذره ذره وجودش را ذوب م.  انداخت ی قلبش را به لرزه مي هزار تورینام ام.  دی کشریقلبش ت        

 افتاده بود و به مارستانی بيپدرش گوشه .  نبود ری درد او کم از امدانستیاما خودش م.  اوردی خود بي به روتوانستینم
اما .  به بخش منتقل شده بود شیاز شب پ.  تا مراقب حالش باشند کردیم ی سرکشمارستانی از خانواده به بینوبت کس

 قلب ي برای تا مشکلکردندی مقی شدن از حال برادرش ، به او آرام بخش تزرای جوي کردن پرستاران براچیبخاطر سوال پ
 دیبا.  اوردی کم بخواستینم.   بودستادهی بود اما با قدرت ای از پا در امدنش کافي برانهای ايهمه . دیای نشی پفشیضع

 داشت تا اجی به کمک آنها احتزی از هر چشتری زمان بنی در اری امدانستیم.  کردی و کمک مستادی ایدوشادوش خانواده م
 .. شانی و زارهیگر

.         
 
 

 آورد ی را در مي انندهی پدربزرگ اشک هر بي و کمر شکسته ری امزانی آويشانه ها.  دی رسانی به پانیمراسم تدف        
 ی شخصي هانیبا دعوت مردمِ حاضر در مراسم به رستوران ، کم کم همه متفرق شدند و به سمت اتوبوس و ماش. 

 . حرکت کردند
شانه .  شد رهی خی لرزانيت فشرد و به شانه ها از اشکش را که تکه تکه شده بود را در مشسی دستمال خلوفرین        

 ! ؟شدی کرده بود نلرزد اما مگر می که در تمام مراسم سعییها
 ! نلرزد ؟تی و شانه های پدر از دست بدهشودیمگر م        
 !وفتد؟ی به راه نالبیاشک در چشمت بجوشد و س        
 !کمرت شکسته شود و زانوانت خم نشود؟        
 ی از زمانشتریب.  وجود نداشت ي هم استثناءری اميبرا.  شکست ی جور مواقع خواهنی در ای اگر کوه هم باشیحت        

 .  و اثر گذاشته بودکردی مینی سنگشی سوگ بر شانه هانی را از دست داده بود امانیکه ا
 يعذاب وجدان لحظه ا. دانستی اتفاق مقصر منی در اداًیخود را شد.  ردی از او بگتوانستینگاه پر از غمش را نم        

 . کردی نمشیرها
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 به ي انباشته شده و تاج گلهاي خاك هاي از رویبه آرام.  را در دست گرفت ری اميمحمد دست دراز کرد و بازو        
 .  شده ، بلندش کردختهیهم ر

 . خودتو کنترل کن. مهمونا منتظرن  -        
 .  زدادی و فردی کشرونی را از دست او بشی بازودانستیمنشأش را نم که ی با خشمریام        
 !. انصافه خدا ؟نیا..  نمی زنده باشم و مرگ برادرو پدرم رو ببدیمن با...  خاك کردم ری پدرمو زینیبینم... ولم کن  -        
 .  کردسی بار خنی چندمي را براانشیاشک ، چشمان اطراف.  از ته گلو رو به آسمان گفت يادی آخر را با فريجمله         
 ها برده نی و نگار به سمت ماشي بود و همراه مادرش به سروصورتش زده بود توسط نازدهی کشغی از بس جکتای        
 تکه شدن را تنها نی ای باعث و بانوانستتیدلش هزار تکه شده بود و نم.  بود دهی چسبنی زمي رولوفری نياما پا. شدند 
 . گذارد

 .  و نفسش را بند آورددیچی در عمق قلبش پيدرد.  کردی اشک و غمش ، قلبش را پاره پاره مدنید        
 .  و داغ دل همه را داغتر کنداوردی به زبان بدیترسیاما م.  بدهکار است ی عذر خواهکی لی به تمام فامکردیحس م        

 .  شدکی گام به او نزدکی تمام شد و رطاقتشی حال امدنی با دلوفرین        
 کارا روح عمو نی با انینذار.  نی مردم برن رستوران و شما اونجا نباشستیدرست ن...  یشما االن صاحب مراسم -        

 .  عذاب بکشهشتریب
دلش از .  شد رهی خلوفری از آسمان کنده شد و به صورت پژمرده و سرخ از اشک نری اميچشمان به خون نشسته         

 .  حرفها بودنی از اشتری بیلی سوگ خنی گرم شد اما داغ ای فقط کمی کمی همراهنیا
اگه ...  به شماست دشونی و زن عمو امکتای...  نی اما بهتره االن خودتون رو کنترل کننی نداری حال خوبدونمیم -        

 ! کنن ؟هی تکی به کنیشما هم کمر خم کن
 . رفتی محمد را پذی همراهی حرفچی انداخت و بدون هنیی سرش را پاریام        
 لب ری کرد و زی کار را هفت بار تکرار کرد و در آخر مکثنیا.  بود هفت قدم رفت و برگشت دهی که شنیطبق رسم        

 هم با زانوان لرزان پشت لوفرین.  همراه شد هی گفت و با بقيزی بود چدهی خروارها خاك خوابری که زيرو به پدرش ، پدر
 . دیای سرش بیی و بالردی بگاصله از او فدیترسی مییگو. سرش به راه افتاد 

. د  شکل از دست داده بونی بار پدرش را به بدترکی چرا که خودش هم کردیدرکش م. به شدت نگران حالش بود         
 سوگ را نی اتوانستی خاك منیاما هم.  وجود نداشت تا داغ دلش را سرد کند یجون خاک.  دی او سالها طول کشيسوگوار

 .  قابل تحمل کندانشی اطرافيبرا
نگار کنار .  حرکت کردند ی متوفي به سمت خانه ی حرفچی افتاده و بدون هنیی پايبعد از رستوران همه با سرها        

 .  نشسته بودندنی نداشتند در عقب ماشیمادرش و مادربزرگش که حال خوش. شسته بود  نلوفرین
 ....ي از مرگ هادنمی امانیاون از مرگ ا!  پسر نی اکشهی میچ...  رمی امي برارمی بمیاله -        
 .  مادرش در گوشش نشستيصدا. اشک امان حرف زدن نداد         
 .  تحمل کنهتونهی جوونه مریام.  نیصبور باش...  نیری منیاز ب... خانوم جون بسه تورو خدا  -        
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 احساس نیا.  گذاشتی دلش مي را روینی غم سنگشدی مختهی که ریهر اشک.  شد شتری بشیمادربزرگش ناله و زار        
 . داشتیگناه دست از سرش بر نم

 کنم ي صبوريچه جور...  خاك رفت ي هنوز زندمو و اون جوون ناکام تورزنی من پیوقت صبر کنم يچه جور -        
 . دی خروارها خاك خوابری و پسرم ، تاج سرم زکشمی من هنوز نفس میوقت

 به عقب ینگار که زبان به دهان گرفته بود با ناراحت.  حال کرد ی او را بشیدنهای کوبنهی و به سشیضجه زدنها        
 :  مادرش رو به خواهرش کرد و با ترس گفتيو تقال. هوشش نگران شد ی مادربزرگ بدنیبا د. برگشت 
 . مامان بزرگ...  لوین -        
 .  که نگار زد به خود آمدی بود با حرفشی روبروي محو جاده دی شدی که از ناراحتلوفرین        
 زدی و مادرشوهرش را صدا مزدی مادرش که به صورتش مانیدربزرگ و صورت گر مارنگی بي به چهره نهی آياز تو        

 . دی کشي کمربندي را به کنار جاده نی ماشعی و سردی کشیآه. ، نگاه کرد 
 : رو به نگار کرد و گفت.  شد و در پشت را باز کرد ادهی پعیسر        
 .  آب رو از کنار پات بدهیاون قوط -        
 :  و فش فش کنان گفتدی کشرونی بشی پاری را از زیر با چشمان پر از اشک قوطنگا        
 ! ترسمیمن م...  نشه ؟ شی طوریآبج -        
 . وفتدی در دلشان بی ترسنی ، چنبتی بود بعد از آن مصیعیطب        
 :  گفتی را گرفت و به آرامیدستان لرزانش قوط        
 . شهیاالن خوب م...  هیعی حال طبنیا...  سیه -        
با دست صورتش .  دی مادربزرگش پاشي دهی صورت رنگ پري را باز کرد و مشتش را پر از آب کرد و رویدر قوط        

 .  کردشیرا نوازش کرد و صدا
 بودند و تا ي کمربنديتو.  شد رهینگران دستش را به کمرش زد و به اطراف خ.  باز نشد یاما هر چه کرد چشم        

 . کردی می طدی را بايادی مسافت زمارستانی به بدنیرس
 . دی اعصابش خش کشي نگار روانی گريصدا.  بود دهیبه تمام معنا ترس        
 !! ؟لوی ، نرهیمامان بزرگ نم -        
 :  رو به او کرد و گفتانیمادرش ترسان و گر. الل شد . با ترس به نگار نگاه کرد         
 . مشی برسونیی جاهیدختر زودتر حرکت کن تا  -        
تازه در را بسته بود که .  که به شدت سست و لرزان بود به سمت در جلو حرکت کرد ییبعد از بستن در ، با پاها        

 .  کنارش توقف کردینیماش
 نیی را پاشهیش.  قرار گرفت دشی دي جلوری امي سرش به سمت چپ ، صورت نگران و درهم رفته دنیبا چرخ        

 :  به قبض روح شدنش نمانده بود ، گفتيزی که چيلوفری و رو به ندیکش
  ؟ی اومده ؟ چرا نگه داشتشی پیمشکل -        
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 :  شد وبا سر به پشت اشاره کرد و گفتری اشکش سرازلوفرین        
 . انمارستی ببرمش بخوامیم... مامان بزرگ از هوش رفته  -        
هر کدام با .  کردی در دل همه غوغا میترس و نگران.  شد و در عقب را باز کرد ادهی پنی مانند موشک از ماشریام        

 . کردی نگاه ميگریترس به د
 :  کرد و گفتلوفری بعد از تکان دادن مادربزرگش و گرفتن نبض گردنش رو به نریام        
  ؟ی کنی رانندگیتونیم -        
 :  گفتانی شکست و گرلوفرین        
 . نطوریدستم هم هم...  لرزهی میلیزانوهام خ -        
 .  در را بست و در سمت راننده را باز کردعیسر.  دی حالش را فهمریام        
 . رونمی شو من مادهیپ -        
 :  محمد رفت و به او گفتنی حرف به سمت ماشنیبعد از گفتن ا        

 .  خونهدی شما زودتر برامی منی ماشنیمن با ا -        
 : دی پرسی تکان داد و با نگرانيمحمد سر        
 ؟يخوایکمک نم -        
 :  به سرعت پشت فرمان نشست و گفتریام        
 .  رو داشته باشکتای مامان و يفقط هوا..  یمرس -        
 .  راحتالتیخ... حتما  -        
 وانهی اورا دلوفری ني هی هق هق گريصدا.  به حرکت در آمد نی ماشيدی آف شدکیبعد از تمام شدن حرفشان با ت        

 :  بود گفتدای هوشی که در صدای نگاه کرد و با نگراننهی شد به آي ورودنی وارد اولنکهیبعد از ا. کرده بود 
 . میرسی ممارستانی االن به بنینگران نباش -        
 :  با ترس گفتيناز        
 .  اقا صورتش سرد شدهریام -        
 . دی و رو به خدا نالدی فرمان کوبي کف دست روای ریام        
 . نه...نه ... االن نه...بسه ! گهی خدا بسه ديا -        
 آن نی اعصاب متشنج مسافري روي شهرکیتراف.  شدی کم و کمتر منیاما سرعت ماش.  گذشتی مي به کندقیدقا        

 . دیکشی خنج منیماش
 شد و مادربزرگش را در ادهی بدون درنگ پریام.  دندی رسمارستانی و به بدی رسنیی و ترس به پایباالخره نگران        

 . دی و به سمت اورژانس دودیآغوش کش
 . دیجوشی و سرکه مریانند س آنها ميدل هر سه .  دندی دوی او می هم در پي و نگار و نازلوفرین        
 .  که هست نکندینی تر از انی غم را سنگنی اشی که خداکردی مازی و نذر و ندی طلبياری در دل خدا را به لوفرین        
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 .  شدشیدلم ر.  زیدردت به جونم انقدر اشک نر -        
 قابل ی که به خوبیبا اصوات.  گره زد لوفرینگاه پر از خجالتش را در چشمان ن.  تکان داد ی حسش را کمیدستان ب        

 :دی نبود ، نالصیتشخ
 .کن...ك...لم..حال...ح...دی..ش..ببخ -        
 .  همان قسمت نشانديبوسه ا.  دی صورت مادربزرگش کشي روی را با مهربانشیدستان لطف        
 . کنمی با دل و جون مکنمی ميمن هر کار...  شمایبخدا ناراحت م! ..  ؟هی حرفا چنیا...  بشم من  فداتونیاله -        
 .....  تومی کردي ما بدیهر چ...  دخترم ی بخت بشدی سفیاله -        
ان دست.  ستادی چشمان نگرانش حلقه زده بود ، اانی پدربزرگش که اشک در مياز کنار تخت برخاست و روبرو        

 : لرزانش را در دست گرفت و گفت
 ... می داراجیاالن همه به هم احت... گذشته ها گذشته ...  شمیبخدا ناراحت م...  نی حرفو نزننیا -        
 :  گفتیپدربزرگ با شرمندگ        
 تاوان میدار...  ادی به سرمون منی همي بالها برانیا...  می کردیاما ما پشتت رو خال...  ی داشتاجیتو هم به ما احت -        
 . میدیپس م
 هم شیی و تنهای در اوج درماندگیحت.  نبود ی تاواننی به چنی وقت راضچیه.  حلقه بست لوفریاشک در چشمان ن        
 ضربه را نیشتری که بی کسی کند ، حتنی را نفری بار هم شده کسکی يدلش طاقت نداشت برا.  را نخواسته بود یبد کس

 . او زده بودبه 
به قول خودتون ...  تاوانش باشه نی نکردم که بخواد انی رو نفری بار هم کسکی ي من برانیبابا بزرگ باور کن -        

 .  دارهنیی باال و پایزندگ
 .  سرش را تکان داد و از اتاق خارج شدیبه آرام.  آمد رونی مرد بری پي نهی از سیآه        
دلش گرفته بود .  رفت رونی بسته اش از اتاق بي پلکهادنیبا د.  دی ناتوان مادربزرگش کشي پاهايمالفه را رو        

 .  بوددهی رسشی که پشت هم برایی همه بالنیخسته بود از ا...
ساعت نه شب بود و اخبار گوش دادن از دل .  شده بود رهی خونی مبل لم داده بود و به تلوزيپدربزرگش رو        
 .  بودشیشگی هميا هیمشغول
 گری انداخت تا چند روز دادشی که به صورتش خورد به ی خنکمینس.  رفت رونیاز کنارش گذشت و از ساختمان ب        

 ! ؟کردی را چه مدی جدبتی مصنیاما ا.  به کار و شغلش مشغول شود دی و باشودیمدارس باز م
 چشمش ي گذشته جلوي روزهاریتصاو.  شد رهی خاطیار ح نشست و به حوض کوچک کني ورودي پله نی اوليرو        
 . رفتیرژه م

 گریاما د.  شدن باالخره مرخص شد ي هفته بسترکیبعد از .  رساندند مارستانیبعد از مراسم مادربزرگش را به ب        
 .  ناتوان شده بودیمانند طفل.  خودش نبود ي پايرو
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 و شدی مدام پوشک مدیبا.  از بدنش لمس شده بود و کنترل ادرارش را ازدست داده بود یمی ني مغزيبر اثر سکته         
 .  انجام دهدشی را براشی شخصي تا کارهابودی کنارش میکس

 خبر دنیترسی که همه میدر حال. پدرش بعد از چهار روز مرخص شد .  شد روروی زشانی زندگیبعد از آن روز جهنم        
.  نشسته بود از او خواسته بود او را سرمزار برادرش ببرد ری امنی درون ماشنکهیاو بدهند ، خودش هممرگ برادرش را به 

 .  آمده استرش به او الهام شده بود چه بر سر برادییگو
 که خانواده اش یبه صورت.  ژرف فرو رفته بود ی به وجود آمده ، در سکوتطی شرادنیبعد از بازگشت به خانه و فهم        

 . زدی زل مياما مبهوت و مسکوت فقط به گوشه ا.  زدندی از زبانش بال بال مي کلمه ادنی شنيبرا
 بخاطر کتای که شدی مي هفته اکیاما .  ماندندی به همراه خودش هرروز به نوبت در کنار مادربزرگ مکتاینگار و         

 . حال خراب مادرش جرات تنها گذاشتنش را نداشت
به قول .  خودش کرده بود ری بود که همه را درگیبتی مصبیعج. بود دهی از هم پاششانی زندگي رازهی شییگو        

دلش .  از کجا بر سر خانواده اش هوار شده بود بتی همه مصنی ادانستینم.معروف و خشک و تر را با هم سوزانده بود 
 . ماندی می باقشی خاطراتش براادوی و فقط گشتیچ وقت بر نمی هدی که شاییروزها.  پر از آرامش بود يتنگ روزها

 خسته اش نشان از دورن ملتهبش يگامها.  دی کشرونی سرش را از حصار دستانش باطی باز شدن در حيصدا        
.  ستادی اشیروبرو. دیدی فروغ و ماتم زده می گونه بنی را اي آن چشمان براق قهوه ای وقتشدیدلش هزار تکه م. داشت 

 . ستادیقصد بلند شدن داشت که با حرکت دستانش از حرکت ا
  ؟ي خسته ایلیخ -        
 . نه -        
 . مونمی مششیبرو خونتون راحت بخواب من امشب پ... از رنگ و روت مشخصه  -        
 کردندی عوض مدی شب پوشکش را باي هامهی که نی مادربزرگشدیاما مگر م.  رفتی چشمانش دلش غنج میازنگران        
  تنها گذاشت ؟ریرا با ام
 : سرش به چپ و راست تکان داد و گفت        
 .  خودم بمونمتونمیم.نگران نباش ... راحتم  -        
 .  هم حس کردشی را در صدایرنگ نگران        
 .........  رو هماگه تو...  برام مونده ؟ی کگهید...  نگران نباشم شهیمگه م -        
 : دی پرسی حالی و با بدیدستش را پشت گردنش کش. کالفه بود .  گذاشت مهیحرفش را ن        
 حالش بهتر نشده ؟ -        
 . همونطوره... نه  -        
  داره ؟يری پس چه تاثادی که هر روز میوتراپیزی فنیا -        
 ها چهی مدت بدنش رو ماساژ بده و ورزش بده تا کم کم ماههی دی باگهی که مستشیوتراپیزیف...  دونمیواال نم -        
 .....  کنه اما منکهدایحس پ
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 .  پدربزرگش حرفشان را ناتمام گذاشتيصدا        
 .  ادی در بتی بخور تا خستگیی چاهی اتویب...  ی پسرم ؟ خسته نباشياومد -        

 
 

 ی شانه اش گذاشت و با مهربانيپدربزرگ دست رو.  گذشت و وارد ساختمان شد لوفری ن تکان داد و از کناريسر        
 : گفت

 . ي ما رو داري همه مشکالت هنوزم هوانیممنون که با ا...  ی الهیرشیپ -        
 که از یی و با صدادیسرش به سمت پدربزرگش چرخ.  گذاشت نتی کابي ها را به آشپزخانه برد و روسهی کریام        
 :  خش برداشته بود گفتیخستگ
 .  پا بمونمي که رونیدی مزهیشماها به هم انگ...  وجود نداره يری که امنیاگه شما نباش -        
اون از عموت که ...  قراره ی دلم بي تنها موندنکهیاز ا...  میما که آفتاب لب بوم... خدا تورو برامون نگه داره  -        

 .  از من که وبال گردنت شدمنمیا...  کمکت باشه تونهینم احواله و ضیمر
 :  گفتی با ناراحتکردی می خالنکی را درون سوهی مي هاسهی که کیدر حال.  در هم رفت شیاخمها        
 ...  خدارو شکرمی هنوزم کنار همنکهیهم...  من بدتره ي شما از صدتا فحش براي حرفهانی انیباور کن -        
 .  رفترونی از تنش بی و خستگدی را از پشت سرش شنلوفری نيصدا        

 . يتو خسته ا...  شورمی ها رو موهی کنار من مایب -        
 :  گفتلوفریپدربزرگ به سمت سماور در حال جوش رفت و رو به ن        
 .  تازه دم کنمیی چاهی رو بده براش يدخترم اون قور -        
 با آن همه خواستیدلش نم.  ستادی اری و لرزان پدربزرگش داد و کنار امری را به دستان پي با لبخند قورلوفرین        
 . دیدی او را در آن حال می وقتدندیکشی به دلش چنگ مییگو. ستدی پا به اي رویخستگ
 .  رو بشورمنای تا من انی بشییرای پذيبرو تو -        
 : ال انداخت و گفت راستش را باي ابروریام        
 .  بشورموهیانقدر عرضه دارم که بتونم دوتا م...  استراحت کن یفعال تا من هستم تو برو کم -        
 .  شد و قصد شالق زدنش را کرددهی در هم کشلوفری نياخم ها        
 ... گهید برو د -        
 . ستادی دستش را به سمت صورتش برد و با غرغر کنار اری و امدی اب به صورتش پاشیمشت        
  ؟نیکنی دختراتون کل روز رو سر منی با ايبابا شما چه جور...  زورگو شدنا بی دوره عجنی ايدخترا... اوف  -        
 او را يهوا حد نی تا اشی روزهانی دختر سرسخت انیکه ا.  شدی قند آب ملوی کلوی اما ته دلش کزدی غر میزبان        

 .  نشانده بودکرشی زخمها را بر پنی که بدترییاو. دارد 
 گذاشت ری امي شانه ي زد و دستش را رويلبخند.  دادیپدربزرگ کارش تمام شده بود و به تعارفات آن دو گوش م        

 .  کردتی از آشپزخانه هدارونیو او را به ب
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 ییاالن خانوما فرمانروا... دوره زمونه عوض شده ...  یوفتیفتاد وگرنه ور م دراشهی دخترا نمنی که با امی برایب -        
 ... کننیم

 .  لبش نشستي روی بعد از مدتها لبخند کمرنگریام        
 .  سختهیاما ما مردا برامون کم... انصافا حقشونه  -        
 از ی که خودت هم نفهمیشی مفی جنس ظرنی اعی مطنیصبر کن به موقعش همچ...  بابا جون یکنیعادت م -        

 . ي رام زبونشون شدیک
 زی مي را رووهی ظرف ملوفرین.  خودش را جمع کرد یکم.  شد ییرای به دست وارد پذوهی که ملوفری ندنی با دریام        

 .  به آشپزخانه رفتی دستشی آوردن پيگذاشت و برا
 بیعج...  از کارها سنش کمه یلی خي ؟ نگار هنوز براشهی میضع ما چ دختر بره سرکار ونی ای وقتدونمینم -        

 ! مایگرفتار شد
 :  مانده بود پاسخ دادرهی همانطور که نگاهش به در آشپزخانه خریام        
 مدت اقدام نکردم نی اياگه تو.  کنمی مدای پرستار خوب و مطمئن پهی و گردمیتا اون موقع م...  نینگران نباش -        

 به دی بازار کار باي و کساديبا کم شدن مشتر.  وفتهی روال ميکم کم کارا داره رو...  سرم شلوغ بود یلی بود خنی ايبرا
 .  باشمگهی ديفکر کارها

 .  بوددهی را شنشانیصدا.  نشست ری امي روبروییرایبعد از پذ.  با بشقاب و چاقو برگشت لوفرین        
 . نجای اامی که خونه هستم مییروزها...  هفته رو کالس ندارم ي روزهايمن همه  -        
 :  زد و گفتي لبخندیپدربزرگ با مهربان        
 ضیمادرت هم براش سخته مدام مر...  ی خودت هم برسي به بابادیبابا جون تو با... قربون مهربون دخترم  -        

 . می نداری مورد مشکلنی و در اکنمی هاش رو تقبل منهی خودم هزارهی بری پرستار مطمئن گهی ری امنکهیهم...  کنه يدار
 : رگفتی اخم کرد و رو به املوفرین        
  ؟ی کندای آدم مطمئن پيخوایحاال از کجا م -        
 :  زد و گفتي در چشمانش لبخنددهی خوابی به نگرانریام        
نگران ...  کنمی از دوست و اشنا سوال مای...  رمی پرستار خوب بگهی تونمی بودند مي که بستریتانمارسیاز همون ب -        
 .  حساسمیلی درست بودن آدمش خيخودم رو... نباش 
 يهمه .  مطرح کند خود به خود حل شده بود نکهی را چند روز بود مشغول کرده بود بدون الوفری که ذهن نیمشکل        

 بار به ذهنش کی یحت.  رفت چگونه مادربزرگ و پدربزرگش را تنها رها کند ی که به مدرسه می بود در زماننی اشینگران
 .  برودنی زحمات چند ساله اش از بخواستینم.  شدی نمی دلش راضاما.   ببخشدشی را به لقايری دبي بود عطادهیرس

 .  کردزی را تلوفری نيسوال پدر بزرگ گوشها        
  ؟هی پسرم روز دادگاه کیراست -        
 :  جواب دادشدی مدهی که به زور شنییبا صدا. دلش نشست ي رونی سنگی سوال غمنی ادنی با شنریام        
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 . گهی هفته دهی -        
  ؟ی چه کار کنيخوایم -        
  ؟هی دادگاه چي رامینی ببمی صبر کندیتا روز دادگاه با -        
 ....... اگه قصاص بود؟ -        
 ی دوست داشت نظر قطعیلیخ.  نمانده بود لوفریدل در دل ن.  به هم دوخته شد یچشمان هر دو مرد با حالت خاص        

 .  بردانی انتظار را به پانی اریحرف ام.او را بداند 
 ما کل خانواد مون رو ی که با گند زدن به زندگهنی ارازیمگه غ...  میدی دادگاه بده همون رو انجام میهر حکم -        

انگار نه ..  خودش ی برگرده سرزندگی و خوشری دلش خواست بکنه و بعد به خی که هر غلطشهینم...  کردهچارهی و بریدرگ
 .  افتادهیانگار که اتفاق

 نی در ای جان کسخواستیلش نم هنوز داغشان تازه بود اما دنکهیبا ا.  شد شی حرف رنی ادنی از شنلوفریدل ن        
 قصاص و ياز کلمه ...  کرد دای که دستانش سرد شد و حال تهوع پيبه طور..  داشت يحس بد..  گرفته شود ي عمدنیب

 امضا کی را با ی اتفاق که منجر به حادثه شده ، شخصکیبه خاطر  ی بود که بخواهیرحمیب..  بود زاریانتقام به شدت ب
 کیحرف ، سر جان . آوردند ی قصاص را به زبان مي کلمه ی هولناك بود که به راحتیلیاز نظر او خ...  ی دار بفرستيباال

 ........ انسان بود
 : من من کنان گفت.  خوردی و تاب مچیدلش پ.  برخاست شیاز جا        
  نه ؟ای دارهی بنمی سر به مامان بزرگ بزنم ببهیمن برم  -        

 
 
 

 چی هشی پيبرعکس سالها.  دی رسانی به پاشی هایاهی و سهای و کشدار تابستان با تمام سختی طوالنيروزها        
 .  نکرده بودافتی شروع کار دري برای مثبتيانرژ

 که باعث یتنها موضوع. ماندگار شده بود ی بود ، تا مدت نامعلومرشی که خانواده درگی بخاطر مشکالتيمامان پر        
 .  سخت بودي و غمخوار روزهااری نی شده بود ماندن اشیدلگرم

 در نظرگرفته شی که برایرستانیراه دب. انداخت ی نگاهرونی بشی گرگ و مي و کالفه به هوادی کشیقینفس عم        
 نی در اتوانستی که ميزی چنیبدتر.  گشتی ساعت برمکی و رفتی ساعت مکی در حدود دیبا.  دور بود یلیبودند خ

 !  بودنی وجود داشته باشد همشی براطیشرا
 پهنش ي و ابروهادهی رنگ پرری به تصوی مقنعه نگاهدنی تنش صاف کرد و با پوشي را روشیمانتو و شلوار سرمه ا        

 ي روي فکر پوزخندنیاز ا.  شوندی بچه ها ،روز اول درس و مدرسه ، قبض روح مي چهره همه نی با ادانستیم. انداخت 
 !!! حاال خودش.پوش بود   و خوشبای زرانی عاشق دبشهیخودش هم.لبش نشست 
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 کرده بود اما هی کادو هم تهشی برایحت.  دیای برونی مادربزرگش به او گفته بود از عزا بي درخانه ریروز قبل ام        
 مادر خودش هم به قول یوقت. د  پوش بودناهی و مادرش هنوز سکتای ی کار کند وقتنی به اینتوانسته بود خود را راض

 ! پوش ؟اهی حجم سنی تفاوت باشد به ای بتوانستیچگونه م. تن داشت ر باهی ها احترام نگاه داشته بود و سیمیقد
 :  کوتاه گفته بودي جمله کی کرده بود و فقط ی نگاهری بلند امي هاشیبه ر        
 . کنمی اومدن من هم همون کار رو مرونیهر وقت همه از عزا ب -        
 .  تکان داده بود و گفته بوديسر.  صورتش شده بود ي رهی ستاره باران خی با چشمانریام        
 . یممنون که هست -        
 .  باشد از کنارش گذشته بود و او را در عالم خود را رها کرده بودی منتظر پاسخنکهیبدون ا        
 پهن شده بود نی زمي صبحانه که روي سفره دنیبا د. رفت رونی دل کند و از اتاق بنهی مادرش از آيبا صدا        
 .  لبانش نشستي رويلبخند

  ؟يکردی اتاق چه کار مي تا حاال تویاز ک...  نشه رتی دو لقمه بخور که دنیمامان جان زودتر بش -        
 .  مادرش سپردي دهی تک گرفت و به صورتنشی دلنشيچشم از سفره         
 . شدمیداشتم آماده م -        
 .سرد شد...  عوض کنم تویی تا چانیبش...  داشت ی همه معطلنی مانتو و شلوار اهیاخه  -        
 .  دسته دار را از دست مادرش گرفتوانی برد و لشیدستش را پ        
 .  صبر کنم تا خنک شهدیداغ که باشه باز با...  خوبه نجوریهم -        
 ي که روییبادست خرده نان ها.  بلند شد نی بالنگ که عاشقش بود از زميبا خوردن چند لقمه نان و کره و مربا        

 :  بود را تکان داد و گفتختهیمقنعه اش ر
 .  شد بهم زنگ بزنياگه خبر..  نیمراقب خودتون باش...  مامان یمرس -        
 :  سرش گرفت و گفتي را باالیرآنمادرش ق        
  ؟ي دارسیامروز سرو...  سپارمتیبه خدا م -        
 .  برمسی از فردا با سرودیشا.فکر نکنم  -        
 .  پدرت رو بردارنیپس ماش -        
 :  کاشت و گفتي مادرش بوسه اي گونه ي رولوفرین        
 .  نهای شهی مدای پارك پي اونجا جامدونمین... با اتوبوس برم بهتره  -        
 نی روبرو شد که در عی پوشاهی سری با امدی به سمت کوچه چرخنکهیهم.  کرد واز آپارتمان خارج شد یخدا حافظ        

 شده بود را يدی سپي تارهايرای پذی که به تازگاهشی چون شب سيموها.  و جذاب بود پیعزادار بودن بازهم خوش ت
اما به .  خورد یدلش تکان.  کردی مي دلبرشیشانی پي رويتارها  با آنی به سمت راست کج کرده بود و حسابییبایبه ز

 . کردی دستشی در سالم دادن پریام. ستادی اشی لبانش نشاند و روبروي رويلبخند.  اوردی خود نيرو
 ..ریصبح بخ... سالم -        
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 ! وقت صبح ؟نیا...سالم  -        
 :  اشاره کرد و گفتنشی نشست و با دست به ماشری لب امي رويلبخند        
  ؟کنهی مسی مهربون ما کجا تدري دختر عمونی انمی تا ببمیبر -        
 باز کرد شی زودتر در را براریاما دست ام.  رفت نی با رغبت تمام به سمت ماشدارشانی اول ديبرعکس روزها        

 .  جلو نشستی صندلي کرد و رویتشکر آرام.
  ؟ی وقت صبح خودتو از خواب انداختنیچرا ا...  خواستم بهت زحمت بدم ینم -        
 :  اش کرد و گفتدهی به صورت رنگ پری نگاهمی ، نچرخاندی را مچی که سوئی در حالریام        
 .  خودميفکر کن بخاطر حس کنجکاو... دخترعمو ستی نیزحمت -        
 :  تکان داد و گفتيسر.  شناختی که ذات او را ملوفرین        
 . هی حس کنجکاونی ذاتت نبوده همي که تويزی سن تنها چنیتا به ا -        
 :  گفتي را به حرکت در آورد و با دلخورنی ماشریام        
  ؟ي داریاعتراض... طور شدم نی ادایفکر کن جد -        
 . از اتوبوس سوار شدن راحت شدم... چون به نفع من شد ... نه  -        
 تکان ي که به تپش افتاده بود سریبا قلب.  باز شدي در دلش نشست و لبش به لبخندی لبخندش ،ذوقدنی دربایام        

 : داد و گفت
 ! ؟یزن سخته که لبخند بیلیخ...  دمی بار با لبخند دهینمردم و تو رو  -        
 تکان يسر.  گفتن نداشت ي برایحرف.  به وضوح حرفش را بزند ری امکردیفکر نم.  تا انتها باز شد لوفریچشمان ن        

 یمخصوصا از وقت...  نبود يگری دزی جز برج زهرمار چری امي مدت برانی در ادانستیخودش م. شد رهی خرونیداد و به ب
 هنوز داغش دانستی اما مدی نظرش را بگوخواستیدلش م.  بود ری بود و دلگه شددیام بود قصد قصاص دارد از او نادهیفهم

 .  نداردي او اثريتازه بود و حرفها
 .  دادی نگاه کرد و حواسش را به رانندگابانی که منظورش را رسانده بود به خریام        
 دوست لوفری را داشت نه نی حرفدنی کشانی جرات به مرینه ام.  بخواهند لبان هر دو قفل شده بود نکهیبدون ا        
 .  سکوت شکسته شودنیداشت ا
 کوبش ها نی زمان به انی در ادینبا.  ردی زد که آرام گبی بر قلب پر تپشش نهلوفری نستادی که از حرکت انیماش        

 .هنوز زود بود بخواهد دوباره اعتماد کند. کردی مییاعتنا
 . ي بخاطر من به زحمت افتادممنون که -        
 .  کردکی را تحرشی حسي شاخکهاری بود که حرف امدهی در نرسي رهیدستش به دستگ        
  بود ؟یاسمش چ... اون پسره  -        
 منظورت کدوم پسره ؟ -        
 : دی و کالفه پرسدی کشی دستشیشانی پي روریام        
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  ؟کنهی مسی جا تدرنیاونم ا...  گمی رو مدیهمون سع -        
 :  گفتومدی مرونی بشی که از ته گلوییبا تعجب وصدا.  چهارتا شد لوفریچشمان ن        
 هان ؟ -        
 :  و گفتدی کالفه به سمتش چرخریام        
  ؟کنهی جا کار منی اون پسره هم اگمیم -        
 :  تکان داد و گفت و منگ سرش را رو به باالجی گلوفرین        
 .  دخترونه سنجایا...  در مدرسه نگاه گن يبه باال... نه  -        
 :  و گفتدی کشی نفس راحتریام        
 .  مرد هم دارنيرای مدارس دخترونه دبی بعضدمیآخه شن -        
 :  داد و گفترونی نفس حبس شده اش را بلوفرین        
 . من که خبر ندارم.  باشه نجای حساب اونم انی با ادیشا...  دمیمن تا به حال ند -        
 .  بردنیی شد و سرش را به سمت پنجره پاادهی پنیاز ماش        
 . يدیممنون که زحمت کش -        
 فاصله گرفت و به نی لرزان از ماشییبا گامها.  تشکرش را پاسخ داد ی جانی دستش را باال برد و با لبخند بریام        

 .  رفترستانیسمت در بزرگ دب
 اخمو و ری بود امبی عجشیبرا...  داشته باشد ؟ي از پرسش منظورری امکان داشت امیعنی.  بود ییدر دلش غوغا        
 ! داشت ؟ادی را چگونه به دیاصال سع.  توجه داشته باشد ییزهای چنی روزها به چننی ايگرفته 
 حاج رضا همراه دو پسرش به مسجد آمده بودند و به پدرش و خانواده ي خانواده شیز مراسم چهلم عمو رونکهیبا ا        

 که بر يپسر.  آن روز باشد ری از حد سربه زشی پسر بنی اری ذهنش درگری امکردی فکر نمچیاما ه.  گفته بودند تیتسل
 .  گفته بود و رفته بودتی به آنها تسلری زبه سکوت کرده بود و سربی قبلش عجداریعکس دو د

 جزو ری اميتا اطالع ثانو.  کند رونی را از سر بری مدرسه که شد سرش را تکان داد تا فکر اميوارد محوطه         
 . شدرانی گفت و وارد دفتر دبییبه نام خدا.  افکارش بود يممنوعه ها

 
 

 و ي پر انرژبی مدرسه عجنیدختران ا.  آمد نروی دوش انداخت و از مدرسه بي را روفشی تمام کیبا خستگ        
 .  مصرف کرده بوديبه اندازه دو برابر توانش انرژ.  بودند طانیش

 .  سرش را به سمت صدا چرخاندینی بوق ماشي برنداشته بود که صدایهنوز قدم. افتاد سینگاهش به اتوبوس سرو        
 . از پنجره نگاهش کرد.   رفتنی تعجب کرد و به سمت ماشری امدنیبا د        
  ؟ي همه راه اومدنیچرا ا... سالم  -        
 .  سوار شو کارت دارمایب... سالم خانوم معلم  -        
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همان احساس گذشته کم کم در .  آمد ی خوشش می پوستری زي توجه هانیاز ا.در را باز کرد و کنارش نشست         
.  شده بود نی با خونش عجییگو.  عالقه و دوست داشتن ساده هم فراتر بود کی که از یاحساس... حال باز گشت بود 

 .  را بستمربند خود جابجا شد و کي به صورتش نگاه کند درجانکهیبدون ا
 .  مدرسهامی تا فردا بتونم باهاش بگشتمی برمسی با سرودیبا -        
 مگه آدرس ندارن ؟ -        
 ....... نانی اطميبرا... آدرس دادم  -        
 .  باهات مشورت کنمی در مورد موضوعدیبا...  رسونمتیفوقش خودم م..  الیخیب -        
 رو کرد روی و دلش را زدیهزار فکر در ذهنش چرخ.  ختی رنیی پايدلش هر.  به صورت پراخمش افتاد لوفرینگاه ن        

 :  گفتیبا نگران. 
  افتاده ؟یاتفاق -        
 :  که خش داشت گفتییبا صدا.  شده بود رهی متفکر به روبرو خي با چهره اریام        
 .  نظرت رو بدونمدیبا...  می بخوری نکنم ممکنه به مشکل بزرگياما اگه کار... نه  -        
 در چه مورد ؟ -        

 
فقط مانده .  کردی مدای اعتقاد پشتری آن بی به درستکردی فکر مری امي به حرفهاشتریهر چه ب. فکرش مشغول بود         

 .  تا او را قانع کندکردی مدای پی راهدی اما باکندی قبول نمی به راحتدانستیم. کند یبود که پدرش را راض
  ؟ی به مامان بزرگ سر بزنیخواستینم...  ؟ي اتاق غمبرك زدي چرا تویآبج -        
 :  تکان داد و گفتيسر.  خورد یمتناسب خواهرش چرخ و فی اندام ظرينگاهش رو        
 . رونی بامیاالن م...  ستی نيزیچ -        
 .......  مامان بزرگيخونه  -        
 کرد و ینچ.  او برود ي به مادربزرگش ، به خانه ی سرکشي برای افتاد قرار بود بعد از استراحت کوتاهادشیتازه         

 : گفت
  شد ؟داری بابا بیراست...  رمی مگهی ساعت دمیتا ن -        
 :  کرد و گفتینگار نچ        
 آرامبخش نی معتاد بشه به اترسمیم...  خوابهی همه منی که اکنهی مصرف میی چه دارودونمی روزها نمنی ايتو -        

 .  مزخرفيها
 . دی کشي موهاي روی تخت برخاست و دستياز رو        
 ...... انمام -        
 . دی حرفش پرانی معینگار سر        
 .  حال بود و سردرد داشتی بیانگار امروز کم...  رفته درمونگاه تا فشارش رو چک کنه يبا مامان پر -        
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 . دی رو به آسمان کرد و ناليبا حال زار.  دی از ته دل کشی و آهدی کوبشیشانی با کف دست به پلوفرین        
 هم برامون دنی نفس کشي کم جاهی رتنیباالغ...  ایقرار نبود از همه طرف داغونمون کن...  گهینه د...  خدا يوا -        

 .بذار
 :  دست خواهرش را گرفت و گفتینگار هم با نگران        
 ! ؟گفتی بهم می چرای امروز المیدونی با هم خراب شد ؟ مزیچرا همه چ...  ؟می روز افتادنی چرا به ایآبج -        
 يشتری هشت ري زلزله ایی گودیشنی دختر را منیهر بار که اسم ا. با تعجب به چشمان نگران خواهرش زل زد         

 .  انداختیتمام بدنش را به لرز م
  گفت ؟یچ -        
 هنوز ادی سرتون بی هر چگهیم...  من دامن خانوادتون رو گرفته نی چشمام نگاه کرد و گفت ؛ نفريپررو پررو تو -        

 . کمه
 .  و با بغض ادامه داددی خواهرش چکيبایاشک از چشمان ز        
 به ما بگه ؟ ادی از دهنش در می حق داره هر چکنهی کرده ؟ چرا فکر منهی جور کنی که امیمگه ما چه کارش کرد -        

  همزمان با تو برگرده ؟دیچرا با...  که گم و گور شده بود ییمثل همون ساال...  بره گمشه خوادیدلم م...  ادیازش بدم م
 :  گفتانهی را نوازش کرد و دلجوفشی نرم و لطي و موهادی خواهرش را در آغوش کشی با ناراحتلوفرین        
 هنوز مونده تا جواب کاراشو رایالم...  حق نشسته يخدا جا...  ادی بارون نماهیبه حرف گربه س... ناراحت نباش  -        

 به دل داره مشخصه ری که اون از من و امي انهیاون بغض و ک..  تا حاال نگرفته باشه کنمیهر چند که شک م...  رهیبگ
 . ی کنری اون درگي حرفايخودتو برا خوادینم.  هم نداشته ی خوبی زندگنیهمچ

  پف کرده و خوابالود گفتی در اتاق را باز کرد پدرش با چشماننکهیهم.  اتاق رفت  پدرش به سمتفی ضعيبا صدا        
: 

  ؟ياری آب بوانی لهی برام شهیم -        
 :  گفتعی بود سرستادهینگار که پشت سرش ا        
 .  براتونارمیمن م -        
.  و رنجورتر شده بود رتریچهره اش پ.  نشست نی زميکنار تخت پدرش رو.  به درون اتاق برداشت ی گاملوفرین        

او که مرد بود در .  بود دهی را با چشم ددی کشری که اميدرد.  را از دست بدهد شی کوه لرزان زندگنینگران بود که مبادا ا
 !  به حال اويهم شکست وا

 ی مشغول دخترش ،لبخند کمرنگ منحرف کردن نگاه نگران و فکريبرا.  حرف نگاهش را خوانده بود ییپدرش گو        
 :  لبش نشاند و گفتيرو

  ؟يچطور بود روز اول کار...  دمتی خونه خواب بودم ، ندياومد...  بابا یخسته نباش -        
 :  زد و گفتي رمق لبخندی بلوفرین        
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 اعجوبه ها سر نی با ادی سال باهی يچه جور...  خودم سوخت يدلم برا...  بودن یطونی شياما دخترا... بد نبود  -        
 . کنم

 .  را در دست گرفتشی و استخوانفی برد و دستان ظرشیپدرش دستش را پ        
 .ياری دل هر کسو به راه بیتونی میبا مهربون.  ییای ازپسشون بر بیتونیمن مطمئنم که م-        
 . ی کنفیمگه شما از من تعر -        
 ابی نایلی روزها خنی که ايزی چخواستی آرامش میفقط کم...  یدلش کم.  دیچرخی اتاق مواری در دينگاهش رو        

 : دی اضطرابش پرسدنیپدرش با د.شده بود 
 . کنهی م موونهی چشمات داره دي توی نگراننی شده ؟ ايزیچ -        
 ی لب باز کرد و به آرامنی هميبرا.  استی کار دننی پدر و مادر سخت ترشی پنهان کردن راز دلش پدانستیم        

 : گفت
  ؟می با هم حرف بزنی کمشهیبابا م -        
 .  تر شدقیپدرش لبخندش عم        
  ؟میری راه ممیپدر سوخته مگه االن دار -        
 را از وانی تخت نشست و لي خورد و رویپدرش تکان.  پدرش گرفت ي را جلوی دستشینگار وارد اتاق شد و پ        

 .  گذاشتی دستشی پي را رووانی ولدی نفس کل آب را نوشکی.  برداشت ی دستشی پيرو
 : نگار کنار خواهرش نشست و گفت        
  نداره منم باشم ؟یاشکال -        
 . اند خواهر دردانه اش حلقه کرد و او را به خود چسبي و دستش را دور شانه دی خندلوفرین        
 .  ندارهی اشکالچیه.... نه  -        
 : رو به پدرش کرد و گفت        
 . صحبت کنم و نظرتون رو بپرسمی با شما در مورد موضوعخواستیم...  با من حرف زد ریبابا امروز ام -        

 
 
 

 : دی پرسی نگرانی و کمدیبا ترد. چشمان منتظر پدرش به لبان او دوخته شده بود        
 ......... دای پری با امی شده دخترم ؟ مشکلیچ -        
 :  کالم را به دست گرفتي رشته عی رفته سری ناصوابي فکر پدرش به جادی دیوقت        
 شما با خوادیم...  رو شروع کنه ي اگهی بنگاه رو ببنده و شغل دنی بدتی اگه شما رضاخوادی مریراستش ام -        

 .  شماستي باشه نصف اون ملک برایهر چ. نی رو براش آسون کنطی شراتونییرضا
 :  و گفتدی پرپشتش کشي هالی سبي رویدست.  پدرش در هم فرو رفت ياخمها        
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 که تا االن نیهم...  رمی ، دست بگيماری بنی رواون هم با اي اگهی سن ، شغل دنی اي توتونمیآخه من که نم -        
 ي ؟ اونم تواسی آسوننی شغل به ارییمگه تغ..  فکر کرده ؟ ی پسر چنیا... عقب موندم ی از زندگیلبه بنگاه سرنزدم ک

 . می که ما داری اقتصاد فلجنیا
 .  درست بودن حرفش لب باز کرددازی با تردلوفرین.  دی کشنیی چانه اش پايکالفه دستش را تا رو        
االن از . کنه دای نجات پي همه گرفتارنی شما هم از ای شغل زندگریی تغنی با ادیشا...  نی اعتماد کنریبابا به ام -        

 .  هم هر دو خانواده به مشکل برخوردنیلحاظ مال
 :  گفتیپدرش با ناراحت        
 ! شغل بهتر باشه ؟نی از اتونهی مکنهی تجربه داره که فکر مي تو چه کارریآخه ام -        
 :  از کجا وجودش را در بر گرفته بود گفتدانستی که نمی کرد وبا آرامشکی به تخت نزدشتری خودش را بلوفرین        
 .......  کار کنهلشی در رابطه با تحصخوادی مریبابا ام -        
 : پدر با خشم گفت        
  چه کار کنه ؟خوادیبا نداشتن مدرك و تجربه م... اونکه درسش رو تموم نکرده  -        
 .  تخت نشستي لبه يرو.  پدرش داشته باشد ي رويشتری بلند شد تا تسلط بنی زمي از رولوفرین        
درسته ....  زنهی می حرف درستزنهی سالها منی اي مسکن توي معامله ي در مورد کسادری که امییبا حرفا -        

 اون دفتر و دستکها ، يبجا...  بده ي کاربرریی اون مغازه رو تغخوادیم ... که شرکت بزنه ستیقرار ن... مدرکش رو نگرفته 
 که با ییکارا...  کاراس نی اياالن نون تو...  و بفروشه زهی توش برییزهایچ نی و لب تاپ و چنوتری و کامپلی موباتونهیم

به ... مشاور امالك بودنه شترازیرد ب موانی مدرکش رو نگرفته باشه اما اطالعاتش در ادیشا... جوونا سروکار داشته باشه 
 . ادی شغل کنار بنیقول خودش هنوز بعد از پنج سال نتونسته با ا

 .  که به فکر فرو رفته بود ،نگار با نظر کارشناسانه اش او را به خنده انداختیپدرش سکوت کرد و در حال        
 گرفته که بخواد از داشته هاش ادی هم ي اگهی دزی مگه چي اون دانشگاه جز نامردي پروفسور تونیحاال ا -        

 استفاده کنه ؟
 :  گفتری و با تغدی کرد و به سمتش چرخی اخملوفرین        
 وضع معامله ها نیبا ا...  حرف چرخوندن دو تا خونواده س ریاالن حرف ام...  ها بردار هی و کناشینگار دست از ن -        

 ... در ضمن...  شهی مشتریکن روز به روز مشکالتمون بو راکد بودن بازار مس
 :  گفتیبه پدرش نگاه کرد و با ناراحت        
 همون بنگاه نیمرجوع...  داره ي بدي شغل و اون دفتر خاطره نی از اری که امنی رو هم بکننیبابا جون فکر ا -        

 اون ي توتونهی چطور مهی روحنی با انیفکر کن...  بمونه  دستشي روماری مادر بهی پوش پدرش بشه و اهیباعث شدن ، س
پس ...  نی اون دفتر کار کني تونیتونی مثل گذشته نمنی که داري حال و روزبا  شمانی قبول کندیبابا با... دفتر کار کنه 

 به روز و با کنهی که میی باشه اون جوونه و فکرایهر چ...  نی و بهش اعتماد کننی بسپارریبهتره امور رو به دست ام
 . کاملهیآگاه
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 : پدرش با افسوس سرش را تکان داد و گفت        
اما حاال که ...  شد اهی سمونی شد و زندگمونیچارگیهمون اعتماد باعث ب...  کس اعتماد ندارم بابا چی به هگهید -        

 .  کارش رو بدونمطی و شرامی با هم حرف بزندیاما با...  ندارم ی منم حرفیکنی مدییخودت، کارش رو تا
 .  کردزانی را آوشی کرد و مانند کودکان خردسال لبهاینگار نچ.  نقش بست لوفری لبان ني روتی از رضايلبخند        
 .... ي پسره نی ؟ من دوست ندارم محتاج اوفتهی دوش اون مي ما ، روی مخارج زندگیعنیپس  -        
 ي کارخوادیم...  کنهی داره به ما هم لطف مریام...  نی ؟ حال و روز بابا رو ببی مثل بچه ها رفتار نکنشهینگار م -        

 . انجام بده که به نفع دو خانواده باشه
 :  کرد و گفتلوفری هر دو گوش کرد و رو به نيپدرش با دقت به حرفها        
 .  دارمی شرطهیفقط من  -        
 :  به صورت درهم پدرش نگاه کرد و گفتدی با تردلوفرین        
  ؟یچه شرط -        
 . زدینگاهش در چشمان مصمم پدرش دو دو م.  گرفت يدستانش در دستان گرم پدرانه اش جا        
ه  قبول کندی باری امیعنی...  ی کنیدگی رسشهی که به سهم من مربوط مي من تو به اموري که به جایبه شرط -        

 اون ي نه توانش رو دارم که بخوام پا به پادونمی ميزی نه از اون کار چدونمیچون خودم م...  ی باشکشی من تو شريبجا
 . کنمی هم کمک مهی اوليه ی سرماي که بتونم توییتا جا. مغازه باشم يتو

.  تنها باشد ری آن هم ساعتها با امي کاریطی در محتوانستیچگونه م.  دی در هم کشی را کمشی اخمهالوفرین        
 : من من کنان گفت.  خشک شده بود جانیدهانش از شدت ه

 ...  بابایول -        
 ي اون دو روز بري تویتونیم...  يکاریاما تو دو روز در هفته ب...  یتونی و نميری سرکار می بگيخوای مدونمیم -        
 ... ی کنیسرکش
 . شهی بد میلی خنیا...  ي اعتماد ندارری به امیعنی يرنجویا... اما  -        
 :  گفتدادی مرونی بنهی که از ته سی و با آهدی لخت و کوتاهش کشي موهايپدرش دستش را رو        
 که ي بار از اعتمادهیاون ...  ناراحت بشه ، بشه خوادیم...  گمی به خودش هم منویا... معلومه که اعتماد ندارم  -        

 باز هم تونمی که فکر کنه، مهیادیپس توقع ز... ضربه رو به من و خانواده م زده نیبهش داشتم سواستفاده کرده و بدتر
 . چشم بسته بهش اعتماد کنم

 نیدلش تاب و تحمل ا.  کند شتری را با او بشی که داشتند ، برخوردهاي انهیشی هم سخت بود با آن پلوفری نيبرا        
 .  بودن را نداشتکیهمه نزد
 من نگار بره که جز دانشگاه يبهتره جا...  مونهی آبرو برام نمننیبابا جون اگه دوتا از دانش آموزام منو اونجا بب -        
 . شترهی نداره و وقت آزادش بي اگهیکار د
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 نیا...  دستش ي بازدانی او انداخته باشند و منی زمي توپ را توییگو... نگار با ذوق به لبان پدرش چشم دوخت         
 .  کرددیاما حرف پدرش او را ناام. نداشت ی و مالي آمد ، تا به حال استقالل کاری او به حساب می در زندگریی تغکی

. ... اون سمت شهره یکنی مسی که توش درس تدريمدرسه ا...  اری نیلیی اسرای بني من بهونه يپدرسوخته برا -        
 که از داشته هات مراقبت يری بگادی دیبا...  یکنی ، مگه کار خالف شرع می هم بشدهیتازه د...  و اونجا شرقه میما غرب

 . رهی بگمی داشته هامون تصمي جز خودمون برای کسي بذاردیپس نبا...   تو و خواهرتهي دارم برایمن هر چ...  یکن
.  کندی مي همه پافشارنی چرا پدرش ادانستینم... ستادی پدرش اي تخت بلند شد و روبروي کالفه شد از رولوفرین        

 .  او قانع کننده نبودي هر چه بود برالشیاما دل
 . ادی جور کارا خوشم نمنیاصال از ا.  دونمی نمیچی هوتری و کامپلیاما من از موبا -        
 :  زد و گفتيپدرش لبخند        
 بهتره به اون آقازاده که ی شرطم رو قبول کني اگه دوست نداریدر ثان...  يری بگادی ری از خود امیتونی که ماوال -        

 .  کار مخالفمنی که من با ايخبر بد... تو رو واسطه کرده 
 :  و گفتدی کشی آهی با ناراحتلوفرین        
 همه خرج و نی که با انینیبیم...  شهی روز به روز بدتر ممونیلبخدا وضع ما...  هم درسته ریحرف ام... آخه بابا  -        

 ....... مخارج دوا و دکتر روز به روز
 . پدرش دستش را باال برد و تکان داد        
 فکر کن و شتری بياگه دوست دار... حرف من همون بود که گفتم ...  استراحت کنم خوامی مرونی بنی برگهید -        

 با هم سر دی بگو باریبه ام...  ي و قبول کردياما اگه منصرف شد...  نداره ی به من ربطگهید... جواب بده ریبعد برو به ام
 .می حرف بزنلی از مساي سرهی

 
 

گوشش  با طنز نهفته در کالمش کنار یبه آرام.  گونه اش نشاند ي رويدستان مادربزرگش را نوازش کرد و بوسه ا        
 : گفت

  من تنگ نشد؟يدلت برا. ها گذرهی خوش مشتری پرستار خوشگلت انگار بنیبا ا -        
 اشک پر از حسرتش دلش دنیبا د. دی سر خورد و از کنار چانه اش فرو چکرزنی چشم پي از گوشه یاشک گرم        

 : گرفت و با بغض گفت
 داشتم روز به روز سرحالتر ی پرستار خوشگلنیمنم اگه همچ...  نزدم ي ؟ من که حرف بدیکنی مهیچرا گر -        

 . شدمیم
 .  لبان خشکش را تکان دادیبه آرام.  دخترکش دوخته بود يچشمان پر از اشکش را به چشمان خسته         
 . داره...غم ... چشمات ...  ؟ یناراحت...  یچ... از  -        
 :  داشت جواب دادی تناقض فاحششی که با چشمان اشکيبغضش را فرو خورد و با لبخند        
 .  که پشت هم رخ داد طاقتم رو کم کردهي بدياتفاقا... دلم گرفته ... خسته ام  -        
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 نگاهش را به ینبا مهربا.  نوازشش کرد ی دست دخترکش گذاشت و به آرامي حسش را روی دست لرزان و برزنیپ        
 . چشمانش دوخت

 . تاوان داده... اونم ... صاف کن ...باهاش ... دلتو ... ببخشش  -        
 دلش النه کرده بود واضح بود که مادربزرگ ي که توي حد دردنی تا ایعنی. دی گونه اش چکي رویاشک داغ        

 ! غم و اندوهش شده بود ؟ي هم متوجه رشیپ
...  ناراحتم نمشیبی جور منی انکهیازا... دوست نداشتم تاوان بده ...  کنهی متمی اذدنشی اما ددمشیبخش.. .سخته  -        

 . خواستمی رو براش نمی جور زندگنی ادونمیاما م...  خوامی می چدونمینم
 .  را صاف کردشی چشمش را گرفت و صداریبا نوك انگشت اشک ز.  به در خورد يضربه ا        
 . بفرما -        
 .  ، وارد اتاق شددی دشدی درد را مشی که در انتهاي با لبخندریدر باز شد و ام        
  سلطان بانو ؟يچطور... سالم به عشق خودم  -        
 :  انداخت و با احترام گفتلوفری به نینگاه        
  ؟یخوب -        
 . یخسته نباش... ممنون  -        
 . یتو هم خسته نباش -        
 . دی را بوسشیشانیکنار مادر بزرگش نشست و خم و شد پ        
 چه خبرا ؟...  يبری ما لذت می و از دست بوسيدیمثل ملکه ها خواب...  ای کردیخوب زرنگ -        
.  آمد یش بر نم از دستي کارچی و هسوختی زخم خورده اش مي نوه هايدلش برا.  شد ری اشکش سرازرزنیپ        

 .  دوش آنها شده بودي روي شدنش هم باررینگیزم
 . ستی نتی قبلي پرستارای به خوبدونمی ؟ هر چند می هستی از پرستارت راضیراست -        
 . دی به سمتش چرخعی متوجه شد و سرریام.  تخت بلند شد ي به قصد ترك اتاق از گوشه لوفرین        
 کجا ؟ -        
 ! انجام بدم ؟ستی ني کارنمی ببرونیبرم ب -        
  ؟يبا عمو حرف زد -        
پرستار جوان که اسمش رعنا بود . در اتاق را باز کرد و به سمت آشپزخانه رفت .  تکان داد و از کنارش رد شد يسر        

 :  ، گفتدیسالم کرد و بعد از خسته نباش.  بشقاب بود ي سوپ توختنیدر حال ر
 امروز حالش چطور بود ؟ -        
 :  گفتي به صورتش کرد و با لبخندیرعنا نگاه        
.  شهی متی چقدر اذدمیفهمی مکردمی مضی که پوشکشون رو تعویمخصوصا زمان...  ستیمشخصه با من راحت ن -        

 . کشهیالت ماما مشخصه خج...  دادم که ناراحت نباشه شی دلداریلیخ.  ختیبار دوم اشک ر
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 :  گفتی کرد با ناراحتی نچلوفرین        
امروز ...  کشهی می چه عذابدونمیم...  بود ی هم وسواسیلیمخصوصا که خ...  عادت نکرده دشیهنوز به وضع جد -        

  انجام شد ؟شیوتراپیزیف
 بتونن تا چند دی بره شاشی پينجوریگفت ا.  کرد تی دستاش رو تکون بده اظهار رضای کمتونهی منکهیاز ا...بله  -        

 . با اجازه تون من شامشون رو ببرم...  ها بشه نی از اشتری حرکتش بگهیماه د
 . نیکشی که میممنون از زحمت...  نییبفرما -        
 :  نثارش کرد و گفتنی دلنشيلبخند        
 . فهیوظ..  کنمیخواهش م -        
 مهمان ي لبخندی و گاهدادی نگار گوش مي های آشپزخانه به پدربزرگش که به وراجيرعنا از پنجره با رفتن         

 . شدیلبانش نم
 ! ؟لوین -        
 .   کردی داده بود نگاههی در آشپزخانه تکي که در آستانه يری و به امدیبه سمت عقب چرخ        

 
 
 

 . دیکشینگاه پر از غمش دلش را به آشوب م.  دی تمام به عقب چرخیبا نرم        
 . بله -        
 :  نگران گفتیوارد آشپزخانه شد و با چشمان        
 حالت خوبه ؟ -        
 . دیدی نگاهش مي را در سو سوینگران.با تعجب نگاهش کرد         
 چطور مگه ؟.. بله  -        
 :  و گفتدی کششیبای خوش فرم و زي موهاانی میدست        
  افتاده ؟یاتفاق.  شد ي جورهیدلم ...  يکردی مهی اتاق با مامان بزرگ گري تودمیاخه د -        
 نگونهی وار اوانهی قلبش ددنشی با ددی نبانکهیدلش پر بود از ا.  نشست شی حرف بغض در گلونی ادنی باشنلوفرین        

 ! دی که نباکردی قلب نفهم همان منی بکوبد و بدبختانه انهی سي قفسه واریبه در و د
 . دی و به سمت پنجره چرخدی کشیآه        
 .  دلم گرفته بودیکم -        
  ؟يبا عمو حرف زد -        
 . زدم -        
  گفت ، قبول کرد؟یچ -        
  ."اره" ای "نه " دی بگودانستینم.  شد ریاشکش سراز        
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 .  کرده بودتی حال استرس به تمام بدنش سرانی با ادیشنی را از پشت سر مشیصدا        
 انجامش ستی من گذاشته که در توانم ني هم برایاما شرط سخت...  نی با هم حرف بزندیبابا گفت بهت بگم با -        

 . بدم
 از خودِ درد کمک خواستی چند ماه منی ايو بار تنی اوليبرا.  که درد بود درددل کند ی با کسخواستیدلش م        

 . دی قلبش را به چنگ کشری محزون اميصدا. ردیبگ
  ؟ی به من نگاه کنیتونی نمی تو رو ناراحت کرده که حتنقدری گفته که ایعمو چ -        
 .  گونه اش را با نوك انگشت گرفت و به سمتش برگشتياشک رو        
...  ری امتونمیمن نم...  يندازی که تو راه مي مغازه اي توامی که کالس ندارم رو بيشرط گذاشته اون دو روز -        
 ......... بتی همه مصنیبعد از ا... من کشش ندارم ...  اعتماد عموتو جلب کن ي جورهیخودت 
 .  نداردشی برايگری دزی چی بشود که جز تباهی احساسری دوباره درگخواهدی ، نمدیزبانش قاصر بود تا بگو        
 :  افکنده گفتي با سرریام        
  ؟يزیری که بخاطرش اشک می من کار کنشی برات انقدر سخته پیعنی -        
 .  آخر را زدری نگاهش کند تنکهیبدون ا.  دی و به سمت در چرخدی کشیآه        
 . رمی ندارم همون بهتر که برم بمي خودش و دخترش اعتبارشی پیوقت... به عمو بگو منصرف شدم  -        
دلش .  گرفتندی میشی متورم از هم پي آمدن از آن پلکهارونی بي داغ براي رفت اشکهارونیاز آشپزخانه که ب        

 باشد گری دي خودش هم دردنکهی انداخت ایبه جانش م آتش ی کافيغم نگاهش به اندازه .  او را برنجاند خواستینم
 .  قابل تحمل نبودشیبرا

 ! ؟گشتی که هزار تکه شده بود و دنبال آرامش می دلنی با اکردیآخر چه م        
 ! بود ؟شی دروني او مسبب تمام آشوبهانکهیمگر نه ا        
 ! وجودش هم درد بود هم درمان ؟نکهیمگر نه ا        

 اشکها نی قلبش چنبره زده بود با اي که روینیبغض سنگ.  شد رهی سرش خي باالکی و به آسمان تاردی کشیآه        
 را اطی از کنار پدربزرگ گذشت و در حنیی رو به پاي با سرری امدی شد که دشتری بی وقتشی قراری و بیتابیب.  شدیسبک نم

 .  رفترونیب  ، کندی به پشت سر نگاهنکهیباز کرد و بدون ا
 .  رعنا او را از جا پرانديصدا        
 . مادربزرگتون کارتون داره...  خانوم لوفرین -        
وارد اتاق شد و چشمان نگران .  و به سمت اتاق رفت دی همه بارش کشنی چشمان خسته از اریدستانش را ز        

 . دی به سقف درهیمادربزرگ را خ
  ؟یکارم داشت.. .مامان بزرگ ؟  -        
 . ندی و با انگشتانش به او اشاره کرد کنارش بنشدیچشمانش به سمت او چرخ        
 . داره... گناه ... کن ... کمکش ... تنهاس ...  یلیخ...  ریام -        
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 و با کردی مینی اش سنگنهی سي کوه روکی ي به اندازه شی که غم هر کدام از نوه های به مادربزرگگفتیچه م        
 .  حالش نامساعد بود باز هم به فکر آنها بودنکهیا

 . بهش اعتماد ندارم... امتحانش را بد پس داده ...  دوباره به مشکل بخورم ترسمی ؟ ميچه جور -        
 : زل زد به چشمانش و با التماس گفت        
 . نگرانشم... کن ... کمکش ...  يدوست دار... اگه منو ... اگه . .. دمیم... قول ...  هیپسر خوب... هنوزم ... اون  -        
 حرف زدنش دل دهی بردهیبر.  کردی مدای پاجی احتژنی به هزاران مولکول اکسیی گوگفتی که ميبا هر کلمه ا        

در برابر مشکالتش  مردانه خواهدی که مکندی تالش ميری امي حالش برانی با ادیدی میوقت.  آورد یدخترکش را به درد م
 . ستدیبا

 مادربزرگ از پاافتاده را نداشت نیدلش تاب شکستن ، قلب ا.  هم گذاشت و دستش را دردست گرفت يچشم رو        
 .  کردنی مزي خلق خدا لبش را به لبخندي خشنوديدر دل به خدا توکل کرد و برا.

  ؟نی شدیحاال راض. ..  شما يفقط بخاطر گل رو...  کنمیکمکش م...  یچون شما خواست -        
 : چشمانش را رو به سقف چرخاند و از ته دل گفت.  لبان پرچروکش نشست يلبخند رو        
 . مادر...  ی شریپ...  ی بشریبخ... عاقبت ...  یاله -        
 ی حکمتدیشا.  گرفت دنی در قلب سردش تابيدینور ام.  بود ای دنای که ارزشش دنیی دعانیدلش قوت گرفت از ا        

 .  دل پر آشوبش به آرامش برسدنی تا اشدی می راهدیشا.  دانستی بود که او نمي همکارنیدر ا
 
 
 

بوق .  زد ي اسمش را ضربه اي را از کناربالش برداشت و رویگوش.  کرد نتوانست تا روز بعد صبر کند یهرچه سع        
 ... هنوز وقت خواب نبود.  به ساعت کرد ینگاه.  کند افتی دری انگار قرار نبود جوابدیزدنها به شش تا رس

 امرتون ؟ -        
 .  اش حبس شدنهینفس در س.  خش دار و دلخورش قلبش را از حرکت انداخت يصدا        
  ؟ی بارم کنی چگهی دي وقت شب زنگ زدنیا -        
 :  لب زدی داد و به آرامرونیبه زحمت نفس حبس شده را ب        
 .  کمکت کنمخوامیم -        
 .  هم حس کردیپوزخندش را از پشت گوش        
  ؟ی چياونوقت برا... بانویکنیلطف م -        
 حرف بزن ي انجام بدي که درنظر دارییفردا با عموت در مورد کارا...  میای برونی وضع بنی از انکهیبخاطر ا -        

 !  بگهخوادی می چنیبب.
 . کنمی مگهی فکر دهی ؟ دارم نهیبی دزد مهی بگه منو به چشم نکهی اي ؟ برای چيبرا -        
 . امی بتونمیم. ندارم ی بگم اما من مشکلی چدونمینم -        
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 مشکالت خواستمی خر بودم که میلیمن خ..  خودش ي و هر کس بره سومی فکرم که اون ملک رو بفروشنیبه ا -        
 .  ندارهيری توفگهی دومدنتیاومدن و ن...  یشما هم الزم نکرده ترحم کن...  دوشم بکشم يدوتا خانواده رو با هم رو

 ! بود ؟ری خود امیعنی زدی که حرف منیا.  بوق ، بهتش زد ي صدادنیبا شن        
 ی وتوجهاتیبعد از آن همه منت کش.  شده بود بهیغر سرد و نگونهیدر عرض چند ساعت چه بر او گذشته بود که ا        

 ! عقب بکشد ؟خواستی روحش کرده بود باز هم می هم را به قلب بیرپوستیکه ز
 !  قطع کردشی زخم زد و تماس را به روی راحتنی نبود که به اری امنینه ا... نه         
.  بود و با حرف آخرش او را در هم شکسته بود دهی همه بال کشنی مدت انی که در ايری نداشت از امیتعجب... اما         

 و خود را کنار زی همه چری گونه بشکند که بزند زنی اي مرد مغرور و محکم با تلنگرنی اشدیباورش نم. دلش به درد آمد 
 . بکشد

.  نشد دهی از ان سمت شنیی صداچیاما ه.  دو تا بوق تماس برقرار شد دنی اراده دوباره تماس گرفت و بعد از شنیب        
 .  زد و حرفش را زدایاو هم دل به در.  شنونده باشد خواستی فقط مییگو

 .  تاب تحمل نداشتگری را دشینی که سنگیحرف        
 برام ی لعنتيبهم حق بده با اون گذشته ...  ناراحتت کنم خواستمیباور کن نم...  ي از حرفم دلخور شددونمیم -        

 .....  تا االن هم برام آسون نبوددمی که کشيکنار اومدن با اون همه درد... ت باشه سخ
 دهی شنیی صداچی هشدی مدهی شنی که از آن طرف گوشیقی عميدنهای نفس کشيجز صدا.  کرد یمکث کوتاه        

 . دی نالری گلو گیبا بغض.  دل کرد و کوه آتش فشان خفته را فعال کرد کیدل .  شدینم
 نقدریکاش تو ا.  زنده بود مانی من مرده بودم و اکاشیا.  که از صدبار مردن بدتر بود ي سرم اوردیی تو بالریام -        

 ي از طرف تو بهم صدمه ادونمیم...  ی کاشتمی زندگي کاش ها تویلیخ...  يشدیکاش انقدر بد نم...  يکردی نمنهیک
 و پر از نهی پر کي نگاههای که معنستمی تجربه نی اون دختر بگهید...  يار دی چه حسخونمی چشمات مياز تو...  رسهینم

...  رو تباه کرد می خوش جووني باشم که روزهایحق بده که سخت باشه درکنار کس... اما حق بده ...ندامت رو نشناسم 
تو ...  چقدر سخته يپدر ی درد بی بفهمدیاالن با...  ذهنم هک شده ي سخت بدجور توي اما اون روزهاستمی ني انهیک

 ... ي پدر کردی زنده بودن پدرم بنیمنو در ع
 . دی کالمش دوانی می پر بغضيصدا        
 تا رونی برمی متونیاز زندگ...  نشم زاری از خودم بنی از اشتری نگو تا بگهید...  دمی دارم تاوان پس می از چدونمیم -        

 . می شهر رفتنی از ادی محله وشانی کردم و از ای مامانو راضدیشا...  نی نفس راحت بکشهیهمه تون 
 کوچه و نی اری امدنی بدون دشدیمگر م.  و دهانش خشک شد ستادی حرف از حرکت انی ادنی از شنلوفریقلب ن        
 ! را تحمل کند ؟شیآدمها

 شکنجه کی مانند شی پي چند لحظه شنودی را مشی که حرفهای رفت کسادشی گفت و يبلند " يوا " اراده یب        
 .  کرده بودشیگر معرف
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 ی جا دور شنی از ايفکر کرد...  یکنی برخورد می احساساتي ؟ داریکنی چه کار مي داریفهمیم...  ری اميوا -        
 . به فکر اونا باش...  شهی بدتر هم میینه تازه از تنها...  شهیحال مادرو خواهرت بهتر م

 .  او وجود نداردي برای مندانستیچون م "به فکر من هم باش  " دینتوانست اقرار کند و بگو        
 . ی دارن که نگرانشون باشی برات ارزشکتایخوبه الاقل مادرم و  -        
به ...  یکنی عمل می ساله احساساتستی بي مثل پسرايدار...  عاقالنه فکر کن یکم...  ستی نیبحث نگران -        

 به یحت...  فرار خودت رو به همه ثابت کن يبجا...  ی فرار کنيخوای میستی مشکالتت باي محکم روبرونکهی ايجا
 . عموت
 قصد حرف زدن ری ادامه داشت نه امي برای توانلوفرینه ن.  حاکم شد نشانی بینیدهانش بسته شد و سکوت سنگ        
 کدام چی ها در سکوت گذشت و ههیثان.  گفتن نداشت ي برای بود و حرفدهی را شن ودیشنی مدی که بایانگار حرف. داشت 

 . کردی نمی قطع تماس حرکتيدستشان برا
 انی کرد و تماس را به پای خدا حافظمی نسکی یبه آرام.  اوردی را نقشی عمي نفس هادنی تاب شنلوفریدر آخر ن        
 رفتنش دنی ؟ چرا شنشدیاو را چه م. گرفت دنی قلبش گذاشت و آسمان چشمانش دوباره باري را رویگوش. رساند 

  او را ترسانده بود ؟نگونهیا
 مگر پنج سال را بدون او نگذرانده بود ؟        
 ! است ؟زاری نکرده بود از او بنیمگر پنج سال به خود تلق        
 ! جا ابراز وجود نکرده بود ؟چی چشمش به او افتاده بود هیود که از وقت دلش جا گرفته بي کجايزاری بنیپس ا        
 . کردی با پدرش صحبت مدیبا.  گونه اش را با کف دست پاك کردي داغ رويهاج وواج اشکها        
 فیحر.  دادی هزاربار خودش جان مدیدی که او میبا هر غم.  ندی شکسته و داغان ببنی ازاشتری را بری امخواستینم        

 . . شناختی میخودش قلب پر تپشش را بهتر از هر کس.  شدیدل زبان نفهمش نم
 
 
 
 

 .  نکند گذشته بودي تندروری کرده بود درمواجهه با امی که پدرش را راضيسه هفته از روز        
 و يپوتریود به فروشگاه لوازم کام قرار بي بود که به زودی دکور و سامان دادن به ملکریی سرسختانه در حال تغریام        

 .  شودلی همراه تبدي هایگوش
هنوز .  داشتی تر و کشدارتر شده بود به سمت خانه گام برمی طوالني شهرکی که در ترافیخسته و کوفته از راه        

 . دی شنشی عموي را از خانه یی خودشان فاصله داشت که سروصدايدوخانه تا خانه 
 کیستری هي هاغیج.  کردی مخی مو به تنش سی زني ضجه هايصدا. در خانه ، دلش رابه شور انداخت باز بودن         

 .  انداختشانی خانه اطی و خود را به داخل حدی سرعت بخششیبه قدمها.  کوچه را پر کرده بود کتای
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 مردم به دادمون ي ؟انیری مادرمو هم ازم بگنیخوایم...  کم نبود نیبابامو کشت...  نیدست از سرمون بردار -        
  ؟می کردیمگه ما چه گناه...  نیبرس

 . کردی ساکت کردنش تقال مي بود و با عز و جز براستادهی اشی روبرويپسر        
ساکت  تونهینم...  خانوم هم مادره نیبخدا ا... خدا رحمت کنه پدرتون رو ...  نی آروم باشکنمیخانوم خواهش م -        

 . نهی دار ببي تا پسرش رو باالنهیبش
 . دی کشادی خش دارش فري با صداکتای        
 از ما نیحاال اومد...  خانوم به تن ما کرده نی رو پسر هماهی لباس سنیا...  شهیبا مردن پسرش دل ما خنک م -        

 ي که بابایکس...  رهیگی دلم آروم نمنمی دار نبيتا سر اون مردك رو باال...  نیکور خوند! ...  ؟تی ؟ رضانییخوای میچ
 ...  فرستاد مستحق مرگهاك خروارها خری زي گریمهربونم رو با وحش

 .  بودی و اسفناکزی غم انگيصحنه .  زدی زانو زده بود و زار مکتای ي پاي جلواهی با چادر سیزن        
 حلقه کرد و کتایدستانش را دور گردن . متوجه حضورش شده بود  زدن تازه غیبعد از آنهمه ج.  رفت کتایبه سمت         

 . دیکشی به روحش خنج مکتای ي پر از بغض و ناله يصدا.  کرد کیاو را به خود نزد
...  چند ماه نی اي تومیدی کشیتو بگو ما چ...  تیبعد از چهار ماه اومدن دنبال رضا...  خوانی ازمون می چینیبیم -        

 . کننیبا اومدنشون داغ ما رو تازه تر م... بهشون بگو برن و ما رو راحت بذارن ...  لوی نرهی منیمامانم داره از ب
 کرده بودند و با هر ي ماهها را در کنار هم سپرنیا.  کردی رو درك مکتای حال یبه خوب.  دیچی پشیبغض در گلو        

 .  کرده بودي بودند همدردختهی که ریاشک
 . کشهی حال و روزت عذاب مدنی پدرت با دزمیعز...  کتایآروم باش ...  سیه -        
 :  اشاره کرد و گفتکردی مهی گرنی زمي که روی و به پسر و زندی کشرونی خودش را از آغوش او بکتای        
 ...  از دل ما خبر ندارننایا... میکنی رو تحمل میبگو که چه عذاب...  بگو نایبه ا -        
 :  و گفتدی رو بوسکتای بلند شد و دستان نی زميزن از رو        
 هیبخدا با عزادار کردن ...  شهیبخدا با کشتن پسر من پدرت روحش آروم نم...  قربون دل پر دردتون بشم یاله -        

از پسرم . ...  دمیتو رو به روح بابات قسم م...  دهگری دختر شش ساله آرامش به خونه تون بر نمهی شدن میتیخانواده و 
 ...  ، تجربه کنهي رو که تو داری داغی شش سالگيتو  منينذار نوه ...  يخودت دختر.. بگذر 

 نکهی ادنیشن.مات و مبهوت مانده بود چه کند .  هزار تکه شد لوفریدل ن.  خواندی مهی و زن مرثکردی مهی گرکتای        
 آرام شدن هر يبرا!  را گرفته بود بانشانی بود که گریبتی چه مصنیا. ر شش ساله دارد دلش را به درد آورد  دختکیقاتل 

 :  گفتی کرد و به آراميدو طرف رو به زن چادر
 ي حرفاتوننینم...  هنوز داغشون تازه س نایا...  رهی قرار بگی تا دلشون کمدیفعال بر...  کنمیخانوم خواهش م -        

 ...  انقدر عذاب بکشننینذار... شما رو بفهمن 
 شد دهی کوبواری چارطاق باز شد و با شدت به داطی کند که در حتشیدست زن را در دست گرفت تا به سمت در هدا        

 . دینگاه هر چهار نفر به آستانه در چسب. 
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 که هر یبا چشمان.  لبش کف کرده بود يگوشه .  شد اطی وارد حزدی که دو دو می سرخ و چشمانی با صورتریام        
 . دی کشادیفر.  شدیلحظه ترسناکتر م

 سر یی اگه بالی علي ؟ به والنی خونه مون پا بذاري تونی ؟ مگه نگفتم حق ندارنیکنی ما چه کار ميتو خونه  -        
 . کنمی مستی همتون رو با هم سربه نادیمادر و خواهرم ب

 تی هدارونی او را به سمت بی را گرفت و با عذر خواهي چنان قاطع و برّا بود که پسرك دست زن چادرادشیفر        
 . ختیری اشک ميزن مانند ابر بهار. کرد 

  ؟گذاشتندی دلشان مي را کجانیا.  بود یی چه بالگری دنیا.  کردی مات و مبهوت به اطرافش نگاه ملوفرین        
 .  با ترس به سمتش هجوم بردکتای.  همان و به زانو در آمدنش همان ری توسط اماطی شدن در حدهیکوب        
 ... دردت بجونم...  شد؟ یچ...  داداش يوا -        
ترس تمام وجودش را فرا .  شد رهیخم شد و به صورت سرخش خ.  ستادی سرش اي به خود داد و باالی تکانلوفرین        
 را قطع کرده اتشی رگ حییگو. زدن بود رونیقلبش در حال ب.  بود یحکم در حال فروپاش مرد به ظاهر منیا. گرفت 

 . بودند
 قلبش گذاشته ي دستش را روریام.  زانو زد نی زميرو. بود شی پقی سخت تر از دقاشی صحنه برانی ادنیتاب د        

 . زندی و زمان چنگ منی به زمژنی اکسي ذره اي براییگو.  دیکشی مقی عميبود و نفس ها
 . دیهراسان به صورتش زد و نال        
 . ینفس بکش لعنت... نفس بکش ...  ریام... خدا مرگم بده  -        
 کتای که سر یغیبا ج.  خواباند نی زمي و او را رودی چنگ کششی به بازوعیسر. محرم و نامحرم فراموشش شد        

 .  او را به خود آورددیکش
 . بدو دختر. ..  اری آب بوانی لهی برو کتای -        

 راه کردیحس م.  کردی مشی و صدازدی ضربه مری به سمت داخل ساختمان به صورت امکتای دنیهمزمان با دو        
 ارتباط ری حال امی با رنگ صورت و چشمان بفشردی که قلبش را در هم ميدرد.  نفس بکشد تواندینفسش بند آمده و نم

 .  داشتمیمستق
 که کرد ي زد و با لرزی پلکریام.  کرد ی خالری صورت امي جا روکی و همه را دی کشکتای آب را از دست وانیل        

 .  دادرونینفس حبس شده اش را ب
.  شده بود رهی خشی روبروي به صورت مرد از پا افتاده ی نشسته بود و با نگرانشیشانی پي درشت عرق رويدانه ها        

 .  کردهی و گردی را به آغوش کشری سر امی به آرامکتای
 .. رمیمی منم مادی سرت بییاگه تو بال... داداش جونم ...  نمی و نبرمی من بمیاله -        
 . دی کشادی فرکتای از تمام آن پنج سال سخت تر بود با خشم بر سر شی برایی حرفهانی چندنی که تحمل شنلوفرین        
 شیپاشو برو پ...  یکنی حالش رو خراب مشتری حرفا بنی با ای داداشت رو آروم کننکهی ايبجا...  کتایبسه  -        

 .نمیمامانت بب
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 و دهی رنگ پريدر را باز کرد و با چهره .  دی را به آن سمت کشلوفرین.  خوردی که با عجله به در می ضرباتيصدا        
 . شدترسان مادر و پدرش مواجه 

 .  افتاده بود رفتنی زمي که رويریپدرش او را کنار زد و به سمت ام        
  سرش اومده ؟ییچه بال...  نی حسای -        
 حال آنها با دست به دنی با ديناز.  پدرش زانو زد روی کرد و کنار امفی تعرشی از ماجرا را برای کمی با ناراحتلوفرین        

 :  و گفتدیصورتش کوب
  چطوره ؟میحال مر...  من ي خدايوا -        
 ی کمانشی عمو و اطرافی نگراندنی با دریام.  هم پشت سرش وارد شد ي و نازدی با شتاب به سمت داخل دوکتای        

 .  شانه اش گذاشتي دستش را روی با نگرانيمهد.  نشست یخودش را جمع و جور کرد و به آرام
  ؟یکنی چه کار منجایتو ا!...  با خودت ، عمو جون ؟یکنیچه کار م -        
 .  را رو به باال داد و صورتش را با کف دست خشک کردسشی خي موهای به آرامریام        
 دمیفهم حال خودمو نگهی ، ددمی رو اونجور دکتای حال و روز یوقت... مامان بهم زنگ زد و گفت خودمو برسونم  -        

 ... کشهی عذاب مدنشونی با دکتای دونستمیم...  دم خونه انی گفته بودم حق ندارن بایمن به اون لعنت... 
 :  گفتی با نگرانلوفرین        
  ؟می دکتر بريخواینم...  کتاسیاما انگار حال خودت بدتر از  -        
 .  نکردينگاه پر از تعجب پدرش را حس کرد اما توجه         
 .  نبودیعیبد شدن حالتون طب....  بهتره یلی خنتتونی دکتر ببهیبه نظرم  -        
 ریام.  و پدرش هم همزمان برخواستند لوفرین.  دی کششی خاکي لباسهاي روی برخواست و دستنی زمي از روریام        

 !.خواستی چه مگریکنارش بود د بشیطب.  بگذارد ي گرفته بود که محال بود پا به مطب دکتريچنان انرژ
 با همان دانستی چه ملوفرین...  مؤثرتر بود یی او از هر نوشداروي برازدی موج ملوفری که در چشمان نی و ترسینگران        

 کی قلب خسته و تاري شده بود برايدیمانند نور ام.  منتقل کرده بود شی را به مرد روبرویکمک کوچک چه حس خوب
 .  که بدجور تقاص گناهش را پس داده بودیکس

.  رفتند رونی بشی عموي بهتر و مادرش آرام گرفته بود به همراه مادر و پدرش از خانه ری که حال امیقیبعد از دقا        
 کرد و لوفری رو به نی از آنها فاصله گرفت به آرامشی که عموی زمانقایدق.  و آنها را بدرقه کرد ستادی پشت سرشان اریام

 : گفت
 . کاش بتونم جبران کنم...  ونتمی مدمویزندگ...  یممنون که انقدر خوب -        
.  کرد هی از آرامش را به قلب خسته اش هدیمی رخنه کرد و نسلوفری در دل و جان نی مانند الحان روحانشیصدا        
 :  زد و گفتی جانیلبخند ب
با حال و ...  يدادی دکتر خودتو نشون مهیاما دوست داشتم به ...  يشکر که بهترخدا رو ...  نکردم که يکار -        

 . ی مراقب باششتری بدیتو هم با...  که قلب بابام داره يروز
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 پر از ي نگاه نگران و صدانی ؟ اخواستی چه مشی از خداگرید.  ستاره باران شد ی به آنری فروغ امیچشمان ب        
 :  تکان داد و گفتنییلبخند زد و سرش را رو به پا.  دی را در کالبدش دمی او بود روح زندگی سالمتيترس که برا

 .  راحت باشهالتی خنکهی ايفقط برا...  رمی ميعصر...  ،چشم یگیچون تو م -        
 عیو سردستپاچه شد .  سرخ شد جانی از شدت هشیگونه ها.  دیضربان قلبش به هزار رس. صورتش گر گرفت         

 .  انداختنییسرش را پا
 ..  برمگهیمن د... خوبه  -        
چه خوب بود که پدرو مادرش در انتظارش نمانده .  کوچه رفت و وارد ساختمان شد گری به سمت دیبدون خداحافظ        

نه بد ...  که قلبش را در مشت خود گرفته بود احساس شرم داشت یجانیخودش از ه...  دندیدی حال نمنیبودند و او را در ا
 ..........   باشد اگرتوانستیخوب هم م... بود نه خوب 

 
 
 

 رو در ی ، شور و حال خاصشی کاربرریی و تغدی جدي بود اما افتتاح مغازه یاهی پر از رنگ سشی زندگنکهیبا ا        
 هم لوفری قاعده ننیاز ا.  بودند دهی و افتتاحش انتظار کشیی روز بازگشايده براکل خانوا. خانواده به وجود آورده بود 

 . مستثناء نبود
 خود متوجه نکهی زجر آور است برعکس تصورش بدون اشی بودنِ در کنار هم برانی اکردی فکر ملی اوانکهیبا ا        
 بود دلش را ماالمال دهی پاشری در چشمان امیص رنگ خای که به تازگیشور و شوق.  صبرانه منتظر فردا بود یباشد ب

 . کردیعشق م
 اما خود شخص دی آی اصال به حساب نمگرانی که در باوردشودی مای دنيهای دلش مملو از خوبییزهای آدم با چیگاه        

 ! ستییای دنشی برازی که آن چداندیم
 نی جذاب عجتی مرد به غانی بود که بعد از پنج ماه هنوز با تن ایاهی رنگ سکردی که دلش را نا آرام ميزیتنها چ        

 . شده بود
 !  گفتن حرف دلشي براکردی که در جمع خانواده صرف شده بود ، دل دل ميبعد از صبحانه ا        
معذب کرده  کرده و او را ری در زبان دلش گی حرفدی فهمشیپدرش از سردرگم. زد و کنار پدرش نشست ایدل به در        

 . است
  بابا ؟ي داریحرف -        
 :  گفتیبه صورت پدر نگاه کرد و با ناراحت        
 ........... ی درخواستهی خواستمیبابا م -        
  خودش کرده ؟ری همه درگنی دختر منو ای چنمیبگو بب...  ی بزنی حرفيخوای مزنهیچمشات داد م...  بابا دونمیم -        
 :  گفتریدستانش را در هم گره زد و سر به ز        
  ؟نیاری خانواده رو از عزا در بستیبه نظرتون بهتر ن...  نیفردا قراره فروشگاه رو افتتاح کن -        
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 ... دی کار جدهی ي برامی با لباس عزا برستیبه دلم ن        
 . مادرش جمله اش را کامل کرد        
...  بگم نوی همخوامیدو روزه منم م...  نی رو شروع کنی خوبنی و غم کار به ایاهیبا س... شگون نداره ... اال آره و -        

 . میاری رو از عزا در بامرزی خدا بي هادي ماست که خانواده ي فهیوظ
 . دی رسنشیی و در انتها به لب پادی کششی هالیبی سي رویپدرش متفکر دست        
  ؟شنیحت نمنارا -        
 :  کرد و گفتی اخميناز        
 نیماشاال شما هم که ع. ارنی از عزا درشون بدی بالی فاميبزرگا!  پوش بمونن اهی که تا آخر سدیچرا ناراحت ؟ نبا -        

 . کنهی می اون خونه دو تا جوون زندگي توستی نالتیخ
 :  برداشت و گفتیچند قدم.  مبل برخاست ي کالفه از رويمهد        
 و میری بگيزی چهی براشون میآماده شو بر... پاشو خانوم ...  نشده ریحاال هم د...  ارمی کارا سردرنمنیمن که از ا -        

 . میاریاز عزا درشون ب
 هیان سا دلشي رویاهیانگار آن س.  گرفته بود یاهیدلشان از آن همه س.  لبان مادر و دختر نقش بست يلبخند رو        

 .  انداخته بودینی سنگي
 
 
 

.  زد ي از شادیچشمان هر دو خواهر برق.  وارد آپارتمان شدند دی خري هاسهیسه ساعت بعد مادرو پدرش با ک        
 احزانشان ي جمع کنند و از کلبه شانی لحظات ، تا کم کم غم و غصه بساطشان را از زندگنیدلشان خوش بود به هم

 .  بروندرونیب
 .  گذاشتی عسلزی مي روشی روي ها را جلوسهی مبل انداخت و کي دسته ي با ذوق چادرش را رويناز        
  کجاست ؟يبچه ها مامان پر -        
 :  به گردنش داد و با اخم گفتينگار قر        
 .  اومد دنبالش و با اصرار با خودش بردرایالم -        
 .  خشک شدي لبان نازيلبخند رو        
  چرا رفت ؟يمامان پر -        
 :  زد و گفتي لبخندلوفرین        
انگار ...  که وجودشون رو انکار کنه تونهیدرسته ازشون ناراحته اما نم...  رفته اون هم نوه شه ادتیمامان ... وا  -        

 . کنندنایرفت تا د... دوباره الناز برگشته 
 :  و گفت مکث کردی کميناز        
 ........ ومدی سال به سال نمنکهیچه خبره که الناز دوباره برگشته تهران ؟ نه به ا -        
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 .  اعتراض شوهرش حرف را در دهانش قفل کرديصدا        
  خونه توني سرك بکشه توی کسنی خودتون دوست نداری ؟ وقتگرونی دی به زندگي دارکاریچ... خانوم بسه  -        

........ 
 :  کف دستش را رو به صورت شوهرش گرفت و با اخم گفتيناز        
 . زنمی نمیمن حرف... خب بابا  -        
  نه ؟ای خوبه میدی که خرییزای چنینیدخترا بب -        
 مردانه راهنی پری اميبرا.  آورد ی نام صاحبش را به زبان مدیکشی مرونی بسهی کي که از تويبا حوصله هر تکه ا        

 و مادرش هم کتای يبرا.  شدی جمع مشی بازوي روي و با بندخوردی تا مشینهای گرفته بودند که آستیکی و شدی سفي
 پدربزرگ و مادربزرگ هم به فراخور حالشان يبرا...  همرنگش اشال و سبز گرفته بودند ، همراه بی رنگ آبيلباس ها

 .  کرده بودنديدیخر
.  آمد ی به صورتش میلی رنگ خنی ادانستیم.  رنگ ثابت مانده بود دی سفي مردانه راهنی پي رولوفریچشمان ن        

 قلبش را سرشار از شور دی سفراهنیتصورش در آن پ.  بود دهی به تن برازنده اش دیلی رنگ لباس را خنیدر گذشته ا
 . کردیم

 .         
 
 
 

 همه به ارمغان ي خاص را براجانی هکی و ی اساسریی تغکی.  کدام نبود چی دل هيروز افتتاح فروشگاه دل تو        
 :  کرد و گفتي با ذوق رو به محمد و مهدلوفرین. آورده بود 

 . دی امروز رو سربه سر هم نذارهیبچه ها تو رو خدا  -        
 . دی خندي و موذطانیش) پسرخاله ( يمهد        
 .  بدعنقتي پسر عمونی کردن اتی اذدهیامروز مزه م...  دختر خاله شهیمگه م -        
 : دی ، غرکردی سر مرتب مي که چادرش را روی در حاليناز        
 . نی امروز رو آدم باشهیپسرا  -        
 نگار شدی میمدت.  زد و از کنارشان گذشت ي آنها لبخنددنی خنددنیبا د.  آمد رونینگار از اتاق ب.  دندیهر سه خند        

 زبانش بکشد ، ری را از زلشی دم پرش رفته بود تا دللوفریهر چه ن.  خودش فرو رفته بود وکم حرف شده بود يوروجک تو
 . موفق نشده بود

 ! ستی از چشی بود که نداند درد خواهر ته تغاری کارکشته تر از انلوفریاما ن        
 در احوالش او را از خود دنی با سرك کشخواستینم.  نگفته بود تا خودش لب باز کند و حرف دلش را بزند يزیچ        

 !!  شده بودای هم معضلدی سعنیا.  دهد يفرار
 !  حاضر، بدجور فکر خواهرش را به خود مشغول کرده بودشهی اما در قلب نگار همدای پسر کم پنی اایگو        
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 باز يچه خوب که انها هم با رو.  مراسم دعوت کند ي از پدرش خواسته بود تا آنها را برادی به نگار بگونکهیبدون ا        
 .  بودندرفتهیپذ

 .  قرار داشتدی شدند که ملک فروشگاه جدی مکانی که همه جمع و جور شدند راهیقیبعد از دقا        
 امروز روز دانستیم.  نداشت ری از امي ، خبردندی کشرونی بشی عموي که لباس عزا را ازتن خانواده شیاز شب پ        
 .  را داشته باشدشی کار هوانی که خدا در اکردیدر دل دعا م.  دارد شی را در پیشلوغ

 ، پدربزرگ و ياج مهد حنی شوهرش هم سوار ماشوروی ، خاله زيمامان پر. محمد شده بودند نیجوانها سوار ماش        
 .  بوددهی برلی که کال از فامبای نمانده بود جز خاله زی باقی کسگرید.  شدن ی راهریمادربزرگش هم با ام

 گری دییایاما نگار در دن.  لبانشان نشاند ي سربه سر نگار اخمو گذاشت و لبخند را روی به مقصد محمد کلدنیتا رس        
 .  انداختی را باال مشی و شانه هازدی محمد فقط پوزخند مي زل زده بود و به حرفهاابانیبه خ.  کردی مریس

 .  نگار خانوم باالخره به زبونش افسار زدنیا...  میزی آب بري اسپند تومی بردیبا... اوف  -        
 :  کرد و گفتینگار اخم        
 . شعوریب -        
 .  سر دادي بلنديمحمد خنده         
 . خب خداروشکر زبونت رو موش نخورده -        
 :  و گفتدی خنديمهد        
 .  بخورهنوی زبون خار دار اتونهی موش رو نخوره اون بدبخت نمنیداداش اگه ا -        
 : گوشش گفتری و آرام زدی کششی بازوي با دست رولوفرین        
 !  بشهي ترك بشه و فرار زهرهچارهی بهی همه اخم ممکنه نیبا ا -        
 :  به صورت خندان خواهرش کرد و گفتی نگاهرتینگار با ح        
اصال ... مخصوصا اون شزط مسخره ش .  شده ناراحتم کی شرری بابا باز هم با امنکهی ؟ من از ای آبجیگی میچ -        

  فکر کرده ؟ی خودش چشیپ
 خواهرش رفت و يدر دل قربان صدقه . شناسدی او را نمکندی آنچنان هم که فکر مدیفهم.  دیتازه درد نگار را فهم        

 : گفت
 ؟يتو چرا بغ کرد...  ستمی ناراحت باشم که ندیمن با... قربونت بشم من  -        
 : با بغض رو به خواهرش کرد و گفت        
 ...  باشهکتیدوست ندارم نزد...  شهیرد صاف نم نامنیدلم با ا...  کرده نهی باره که دلم کنی اوليبرا -        
 :  صاف کرد و گفتیی بود ، گلودهی را شنشیمحمد که حرفها        
...  تاوان پس داده ی کافي اونم به اندازه نیدی کشیاگه شما سخت...  ینگار بهتره تو هم گذشته رو فراموش کن -        

 ... یبهتره تو هم دلتو صاف کن...  نی خانواده خوشحال و راضيالن همه ا...  و مجازاتش نکن نی خدا نشي جاگهیتو د
 :  کرد و گفتی نگاهلوفری به ننهی آياز تو        
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 ! ؟لوی نگمیدروغ م -        
 :  گفتي با لبخندلوفرین        
 . رهی مادشی ی همه چنهی رو ببطی فروشگاه اون محمیبرس... نگار هم دلش گرفته ...  یگیدرست م... نه  -        
 :  زد و گفتشی به پهلویخونکیبا آرنج س        
 . کهی کوچیمگه نه آبج -        
 خواهرش نشاند و ي گونه ي روي هوا بوسه ایب.  لبان نگار نشست ي ، لبخند رولوفری نياز لحن شاد و بچگونه         

 : گفت
 . اموش کنم گذشته رو فرتونمی می تو شاد باشیوقت -        
 :  و گفتدی خندلوفرین        
 . ستی نی مشکلگهیپس د... منم که خوشحالم  -        
 .........ياما تو به زور بابا قبول کرد -        
 :  و گفتدی حرفش پرانی ملوفرین        
 . ی فکرت رو مشغول من کنخوادیپس تو نم... باور کن خودم خواستم که قبول کردم ... نه نگار  -        
 :  و گفتدی به سمت عقب چرخيمهد        
 ي چند روز همه رو کالفه کردنی ايتو...  رهی و تو رو بگادی که بی اونچارهیب...  ی زشتیلی نگار با اخم خشییخدا -        

 .  مسخره تي افهیبا ق
 را بزرگ ی بزرگ فروشگاه که اسم حاتمي شهی شدنیبا د.  دندی به مقصد رسشانی کل کل ها و خنده هاانیدرم        

 . شدی مدهی دشیبای زونی و دکوراسکی شي هم فضانی ماشياز تو.  لبانش نقش بست ينوشته بود لبخند رو
 بود و با ستادهی اي مانند دامادها ، کناردر وروددی سفراهنی و پی که با کت و شلوارمشکيری اميدلش غنج زد برا        

 مردانه و ي آن چهره ي نداشت اما باز هم دلش برايدی امچی احساس هنی به عاقبت انکهیبا ا.  کردی صحبت مکتای
 .امد  محمد به خودشيبا صدا.  رفتی درهم ضعف مياخمها

  ؟ی شادهی پيخوای نملوفرین -        
.  شده بود رهی خریمات و مبهوت به ام شدند و او همانطور ادهیمتوجه شد همه پ.  به طرف محمد برگشت یوقت        

 . .   محکم به سمت فروشگاه حرکت کردي اش با گامهانهی شد و با صاف کردن کمر و سادهی پنی از ماشعیسر
 
 

 .  او را از بهت خارج کردری گرم و نگاه مشتاق اميصدا        
 .  مورد پسندت باشهدوارمیام...  جان لوی ني خوش اومدیلیخ -        
 از ی بود اما بعضدهی را مرتب چلهایموبا...  ي انهی رنگ با طبقات آدی سفطیمح.  به داخل فروشگاه انداخت ینگاه        

 . کردی مرهی گردان قرار داشت و نگاه را به خودش خي هاهی پاي رولهایموبا
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 یسه تا صندل.  نبود ي خبریمیو قد ی چوبيزهای را آن مگرید.  شده بود کتری فروشگاه انگار بزرگتر و شيفضا        
نفر سوم که بود ...  ختی دلش فرو ری سه صندلدنیبا د. قرار داشت ي اشهی شيزهای هم پشت ملی شکی چرميسرمه ا

 ؟
 ؟يدینپسند...  شد یچ -        
 .  دادشی مرد روبروجانینگاهش را از اطراف گرفت و به صورت سرخ از ه        
 ... فقط...  جا انقدر بزرگ باشه نی اکردمیفکر نم...  شده ی عالیلیخ -        
 .  حرفش را گرفتي ادامه ری که امدیمانده بود چه بگو        
  اومده ؟شی پی ؟ مشکلیفقط چ -        
 :  گفتی به آرامهای با نگاه به سمت صندللوفرین        
  ؟ي هم داري اگهی ديفروشنده  -        
 :  زد و گفتیبخند آرام بخش لریام        
 . نگران نباش...  هیخود -        
با .  مادرش آنها را دعوت نکرده بود دانستیم.  ختی و الناز که وارد فروشگاه شدند قلبش فرو ررای المدنی با دلوفرین        

 :  نگاه کرد و گفتری به امدیترد
  ؟هی بدونم کخوامی فقط مستمینگران ن -        

 ي خوش آمدی و الناز رفت وبعد از سالم و احوال پرسرایبه سمت الم.  دستش را به عالمت صبر کن باال برد ریام        
 .  کردتی گذاشته بود هداییرای پذي که برايزیگفت و آنها را به سمت م

 ي براریدل ام.  شد رهی سرخ به حرکاتش خی برگشت که با چشمانيلوفری از کارش فارغ شد به سمت ننکهیبعد از ا        
 .  که در کنج نگاهش النه کرده بود غنج زدیحسادت
 .  مجبور شدم برم خوش آمدشون کنمدیببخش -        
 . کنمیدرك م... باالخره اونا هم مهمونت بودن ...  نداره يرادیا -        
 نبود؟... حقش بود .  هم به جان نوش کرد ری داشت و امشیزبانش ن        

 نی اي بودم الاقل تودواریهر چند که ام...  می در کنار هم موفق بشمی که بتوندوارمیام...  یکنیممنون که درك م -        
 سوم هم ی اون صندليبرا...  باارزشه یلی شراکت برام خنی به اي شدی راضنکهیاما هم...  ی جا سربزننی بار به اهیمدت 

 .. نگران نباش
 وارد فروشگاه شده بود دوبار از ی بود که از وقتی بدذاتيرایشکش به الم!!  پسر چه گفته بود ؟نیا. زبانش قفل شد         

 : دی پرسدیبا ترد. دلش آرام و قرار نداشت . گرفته بوده و مثال خود را قهر نشان داده بود ياو رو
  همکار باشم ؟یک بدونم قراره با دی بود ؟ من نبایمنظورت چ -        
 :  گفتی درهمش کرد و به آرامي به اخم های نگاهریام        
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 الاقل لی فامي آبرو شدم تویمن که ب...  امروز رو اخم نکن هی کنمیخواهش م...عجله نکن ...  گمیبهت م -        
  باارزش ترهيزی آرامش تو برام از هر چیفقط خواستم بدون...  نداشتم یمنظور خاص...  کن ي دوست و آشنا آبرو داريجلو

. 
دلش .  رفت گری مهمانان دشی او را تنها گذاشت پی کوتاهی با عذرخواهدی رسانی که جمله ش به پانیهم        

 و به سمت پدرش رفت که کنار دی کشیپوف.  کردی و فرار مزدیحرفش را م.  با دست خودش خفه اش کند خواستیم
 . کردیپدربزرگش نشسته بود و به اطراف نگاه م

 :  زد و گفتي او لبخنددنیپدرش با د        
  بابا ؟ی هستیراض -        
 .  به چشمان شاد پدرش انداختی زد و با عالقه نگاهيلبخند        
 . میشی ملک داره مطمئنم که موفق منیا که یتیمخصوصا با موقع.  شده ی عالیلیخ... بله  -        
 : عصا را در دستش جابجا کرد و گفت.  کردی نگاه مری به رفت و آمد امنیپدربزرگش با تحس        
 . هیپسر با جنم...  خودشو باال بکشه تونهی که مدونمیم...  دارم مانی اریمن به ام -        
 : رو به پسرش کرد وگفت        
  ؟يه نه مهدمگ -        
 :  زد و گفتيپدرش لبخند        
 موفق تونهی باشه مری تن امي اونم توي موهی...  کم زرنگ بود امرزیمگه اون خداب...  هی باشه پسر هادیهر چ -        

 . باشه
 .  را پرت کردلوفریکنار آنها حواس ن) پسر خاله اش (  ي مهدستادنیا        
 خوشت اومد دختر خاله ؟...  خانوم لوفریبه به ن -        
 .  تکان دادنییسرش را رو به پا        
 . خوبه... اوهوم  -        
 .  زمزمه کردلوفری گوش نری زی و به آرامدی چرخری به سمت اميمهد        
 تو از ترسهی مگفتیم...  ادی باشه تا تو خوشت ببی عی که کار بخوردی حرص و جوش می کلری امچارهیب -        

 . ادی خوشت نطشیمح
 .  قشنگهیلیاتفاقا خ.. نه  -        
 :  و گفتدی هم کشي با ذوق کف دستانش را رويمهد        
 محمد نی ايچشما..  ي و بهم لطف کردي منم بودادیممنون که به ...  تشکر بهت بدهکار بودم هی یراست -        

 . چهارتا شده بود
 ! در حق او کرده بود که خودش خبرنداشت ؟یمگر او چه لطف.  وواج نگاهش کرد  هاجلوفرین        
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 .  به خنده افتاديچنان با بهت نگاهش کرد که مهد        
 منو هم دعوت به کار کنه ی گفتری به امنکهیمنظورم هم...  ی چشماتو تا ته باز کني اونجورخوادینم... خب بابا  -        

 .  ندارهی غمگهیادم دوتا دختر خاله مثل تو داشته باشه د...  ي بودادمی که به یمرس... 
 ی را دعوت به کار کرده بود ؟ سعيپس چرا از طرف او مهد...  بود ي مهدي سوم برایپس صندل...  فکر کرد یکم        

 . کندی مری سی نفهمد او در چه عالميکرد خودش را کنترل کند تا مهد
 شتری باشه و هم اسم بابام باشه که بي پسر خاله که اسمش مهدهی...  کرد شهی نمتی کارگهید...  کنمیخواهش م -        
 ؟ي کار کنار بذارطی محي کردن رو توی شوخدی گفته باریام... ندارم 

 .  قانون و شرط و شروط برام گذاشتهیکل... تا دلت بخواد ... اوه  -        
 :  و الناز اشاره کرد و گفترایرو به الم حرفش با ابيدر ادامه         
 ! یفکر کرده اومده عروس...  دهی ؟ چه به خودشم رسی دعوتشون کنکردمیفکر نم -        
 دهیکارد به استخوانش رس.  دی سوال را پرسنی از دعوت آن دوخواهر خون که است که الوفری چقدر دل ندانستینم        
 بود و فقط با ستادهی اشی که در آرامش و وقار تمام روبروییکتای.  دیدی مکتای را با رای بلند المي خنده هاي صدایبود وقت
 ری زی و به آرامستادی بود که نگار کنارشان اشیی نگاه آن دختر لوند روبرورقغ.  دادی را مشی پاسخ خنده هايلبخند

 . گوشش زمزمه کرد
  ؟ی خوش امد بگییای بيخواینم... مدن  و خانواده ش هم اودیسع...  لوین -        
 که حواسش را يمهد.  ورودشان نشده بود ياصال متوجه !  حواس شده بود یچه ب.  به اطراف نگاه کرد رتیبا ح        

 . دی پرسدیپرت اطراف د
 چرا برق گرفتت؟...  شده یچ -        
 .  برمدیمهمون اومده با...  سیه -        
 با مادر و پدرش ی حاج رضا در حال احوال پرسيخانواده .  فروشگاه رفت يدست نگار را گرفت به سمت ورود        
 . جلو رفتند و مودبانه سالم کردند. اصال متوجه رفتن پدرش نشده بود . بودند 
 که در فروشگاه ی مشتاقيا هم با نگاههدی و حمدیسع. حاج رضا و همسرش با لبخند سالمشان را جواب گفتند         

 :  کرد و گفتلوفری رو به ندیسع.  به او و نگار نگاه کردند و با احترام جوابشان را دادند دیچرخیم
  ؟نی جا افتاددی مدرسه جدي تویبه سالمت -        
 . ستی نیمشکل. بله  -        
  ، درسته ؟نی فروشگاه کمک کننیردوندن ا قراره شما هم در گدمی شنياز حاج مهد... خب خدارو شکر  -        
 :  زد و گفتي لبخندلوفرین        
 . با کار آزاد ندارني اونهی مادی باشن زی که فرهنگیی کسانیدونیوگرنه خودتون م... اصرار بابا بود ... بله  -        
 :  تکان داد و گفتدیی سرش را به عالمت تادیسع        
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 رو تجربه گهی دي کاري فضاهی خوبه که یول...  شهی منی و تخته با روح ما عجمکتی و نزینگار ما... درسته  -        
 . نیکنیم

تحمل آن .  به او نکرده بود دلش گرفته بود ی نگاهدی سعنکهیاز ا. کردی آن دو گوش مي به مکالمه ینگار با ناراحت        
 دنیبا د.  به اطراف نگاه کرد یکم.  تر نشود نی بغضش سنگنکهی ايبرا.  را نداشت شدی خواهرش مبی که نصیینگاهها

 نگاهش دی راستش را عقب گذاشت سعي پانکهیهم.  ، قصد رفتن کرد رفتی مر وی گوشکی بود و با ستادهی که تنها اکتای
 .  ثابت شدشی صورت برزخيرو

 .دتونی فروشگاه جدي براگمی مکیتبر... متوجه حضورتون نشدم ...  نگار خانوم دیببخش -        
 :  کرد و گفتی اخمینگار با ناراحت        
 .  برمدیمن با. ممنون  -        
 .  نگاهش را برگردانددی سعي که صدادیبه سمت راست چرخ        
  از من سرزده که شما رو ناراحت کرده ؟ی اشتباهدیببخش -        
چرا ..  طرفه کی ي خواستن هانی کند از اهی گرخواستیدلش م.  انداخت دیع به چشمان براق سی نگاهیبا ناراحت        

 بود که نی اي کننده ی تداعشی بود ذهنش را مشغول کرده بود و برای که مدتیحرف!  آمد ؟ی نمي پسرچیبه چشم ه
 و جذابتر باتری نگار زکردی که فکر ملوفری برعکس تصور نستدر...  آورد ی نمگرانی خواهرش او را به چشم دییبایز

 . ازاوست
 .  مزاحممیلی شما انگار خانی بحث ميمن برا... نه  -        
 دیسع.  شدند رهی رفتار و رفتنش خنی هاج وواج به ادی و سعلوفرین.  رفت کتای برگرداند و به سمت ي رویبا ناراحت        
 :  گفتلوفری رو به نکردی که رفتنش را تماشا میدر حال
 حساس و یلینگار خانوم خ...  نیستی هم نهی شما دوتا خواهر اصال شبمیخودمون...  دلخور شده یلیانگار خ -        

 . زودرنجه
 با جمع ادی زلوفریهر چند که ن.  که با هم داشتند به وجود آمده بود یی از رفت و آمدهاي گفتارتیمی صمنیا        
 . شودی میمی زود با همه صمیلی خدی بودش فهمدهی دمارستانی بي که تويسر از روز پنی آنها راحت نبود اما ایخانوادگ
 .  کردی احترامی اگه بنیشما ببخش...  زودرنج یلینگار هم مهربونه هم خ...  نشی خوب شناختقایدق -        
 :  زد و گفتي لبخنددیسع        
 نی همي برانی مدت نشده بود ازتون بپرسم چه کارا کردنی ايتو...  بهش دمیحق م...  خودم بود ریاتفاقا تقص -        

 ............  اول سوالم را بپرسم بعدخواستمیم
 . دی آقا سعنی خوش اومدیلیخ -        
 دست هم را.  گرفت دی سعيدستانش را روبرو.  مودبانه همراه با حرص بود شتریب.  دوستانه نبود یلی خریلحن ام        

 :  گفتي پر از انرژي با لبخنددیفشردند و سع
 . هی و عالکی شیلیخ...  باشه ي پررزق و روزدوارمیام...  گمی مکیتبر...  رخانیممنون ام -        
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 . ممنون -        
 :  کرد و گفتلوفریرو به ن        
 .  جان فکر کنم مادرم کارت داشتلوین -        
 . کردی هم نمی در حال حرف زدن بود و به او نگاهورشی نگاه کرد که با خاله زشی با تعجب به زن عمولوفرین        
 .  زمزمه کردی با دست راه را نشان داد و به آرامریام        
 ! لطفا ؟شهیم -        
 .  قناعت کنديفشرد تا به لبخند هم ياما لبانش را رو.  را به خنده انداخت لوفری که در کالمش نهفته بود نیحرص        
 . رمیاالن م... چشم  -        
 :  کرد و گفتدیرو به سع        
 . نیدیبازم ممنون که زحمت کش...  هی بقشی من برم پدی آقا سعدیببخش -        
  ، اشاره کرد و گفت گذاشته شده بودي که هنگام ورود به دست پدرش داده بودند و االن کنار در ورودیبه سبد گل        

: 
 . می شما جبران کني روز براهیانشاال ...  ممنون یلیبابت گل هم خ -        
 :  زد و گفتي لبخندری امي توجه به صورت سرخ شده ی بدیسع        
 بتونم نی نبودیطیمتاسفانه شما در شرا...  تابستون افتتاح کردم يمن موسسه رو تو...  از جبران گذشت گهید -        

 . دعوتتون کنم
 . نیدرهر صورت موفق باش...  دونمیبله م... مبارك باشه  -        
 آن ی در پری که امیاهی که کنار لبخندش نشاند از آنها دور شد و به دنبال نخودسي زد و تشکرری که اميبا لبخند        

 .  فرستاده بودش ، رفت
 
 
 

 ي با ناز و عشوه ارایالم.  کردی از تک تک افراد تشکر مریعزم رفتن کردند و ام ساعت همه کیباالخره بعد از         
 بدون ریام.  دست دادن دراز کرد ي و دستش را براستادی اری امي اضافه شده بود روبرودشیماهرانه ،که به افتخارات جد

 .  آمدنش تشکر کرداز ی او با تشکر خشکيتوجه به دست دراز شده 
 که چلچراغ شده بود ی و با چشمانستادی نفر درکنار پدرش انیآخر. کردی آب ملوفری صحنه قند در دل ننی ادنید        

 . نگاهش کرد
 . ی موفق باشدوارمیام -        
 :  کرد و گفتشی رو به عموریام        
 مگه نه عمو جون؟.  دوطرفه س میکنی که آرزو میتی از عمو تشکر کنم و بگم موفقدیالبته با -        
 :  شانه اش گذاشت و گفتي روی دستيحاج مهد        
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 . یشی مطمئنم که موفق مي که تو داریی انرژنیبا ا...  ي کارها رو خودت کردشتریب...  ستیتشکر الزم ن -        
 .  بوددیی تانی ادنی منتظر شنییگو.  لبش نشست ي روشی عمونانی از اطمي لبخندریام        
 .  حساب کردمایلی کمکت خي رولوین -        
 .  آخر او را تنها گذاشتندو رفتندی زدند و بعد از خداحافظي لبخندری و پدرش به لحن شوخ املوفرین        
 ي حاج مهدیوقت. بودند ي حاج رضا منتظر حاج مهديخانواده . بودند ی فروشگاه مهمانان در حال خداحافظرونیب        

 :  گفتي و با لحن دوستانه استادی اشیبا لبخند روبرو
 کی فروشگاه کوچهی ياخه برا...  مراسم اعتقاد نداشتم نیمن اصال به ا...  دی و قدم رنجه فرمودنیدیزحمت کش -        

 . شدمیگرنه مزاحمتون نمو.  شروع کنه ینی و شري روز اول کارش رو با شادخواستی مریاما ام...  رهیگی نمهی افتتاحیکس
 :  زد و گفتي شانه اش ضربه ايحاج رضا رو        
 . هیپسر با جربزه ا... خوشم اومد ..  موفق باشه شی کارو زندگيانشاال که روزبه روز تو -        
منم خوشحال .ق دارن ذو... جوونن ...  فروشگاه بزرگتر افتتاح کنه هی گهیانشاال تا چند وقت د...  ي کردیکار خوب        
 . مینی شد همو ببي بهونه انیشدم ا

 به زحمت یلی خي مراسم هاديبرا...  رو پس بدم دتونی وقت نشد که بازدمی چند ماه انقدر گرفتار بودنیا -        
 . نیافتاد

 : حاج رضا با لبخند رو به همسرش کرد و گفت        
 آخر هفته برنامه ي براگمیاما من زودتر م...  آخر هفته دعوتتون کنن ي زنگ بزنن و براخواستنیاتفاقا خانوم م -        

 . می که ما منتظرنینینچ
 لبخند را لی دلی بود که بدهی تابلوفری در دل نينور.بعد از تعارفات معمول از همه جدا شدند و به خانه بازگشتند         

اما نگاه .  شدی نمیرتی غشی هم براشی در اون دوران نامردیحت.  بود يدید جزی چریحسادت ام.  کردی می لبش نقاشيرو
 . دادی دلش را مالش مدی به سعزشیتند و ت
.  کند ي را سپری فروشگاه ساعاتنی در همری در دلش نشسته بود تا روز سه شنبه از راه برسد و با اميشتریذوق ب        

 که از احوال دلش خبر ياری...  اری بودن در کنار ي برازدی غنج ملوفری منظور هم باشد، دل نی حسادت بنی اگر ایحت
 . نداشت

 
 

تعامل با . فروشگاه او را جذب کرده بود يفضا. روز پنج شنبه بود قرار بود مانند روز سه شنبه به فروشگاه برود         
 انداختند و ی به اطراف می و با لبخند نگاهشدندیت وارد م محصوالدنی دای دی خري که برایدختران و پسران جوان

 .  اوردی مجانی و به هکردی او را شاد مرفتندیم
 مجبور هی کمبود سرمايبرا.  دی خودش دنی درآپارتمان و کنار ماشي را روبروری آمد ، امرونی از آپارتمان بنکهیهم        

 . کردی رفت و آمد م206با همان  بلند پدرش شده بود و حاال ی شاسنیبه فروش ماش
  ؟یخوب... سالم  -        
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 چی از پنکهیهم.  شد و حرکت کردند نی سوار ماشری امي باز سالمش را جواب گفت با اشاره ي زد و با رويلبخند        
 :  گفتی بود لب باز کرد وبه آرامرهی همانطور که به روبرو خری ، امدندیچیکوچه پ
  ؟رونی بمی بخاطر شروع به کارمون با بچه ها فردا رو برستیبه نظرت بهتر ن -        
 :  تکان داد و گفتي سرلوفرین        
  ؟میحاال کجا بر...  می عوض کنیی هواشهی مي بهونه انیمخصوصا ا... خوبه  -        
 پوستش رفته بود و ری زیتاح فروشگاه متوجه شده بود آباز روز افت.  به صورت آرام و شادابش کرد ی نگاهمی نریام        

دلش را با .  تر شده بود نی و دلنشباتری صورت بشاش ،زنی ايچقدر لبخند رو.  دادیصورتش را شادابتر و جوانتر نشان م
 ، با دی بايصبور.  دهد ي او را از خود فراردیترسیم.  اوردی خود بي به روت و جرأت نداشدیکشیهر لبخند به سالبه م

 ...  گذشتهيخطا
 . نمی بگو برنامه شو بچخوادیهر جا که دلت م -        
  که دوست داشت را به زبان آوردیی زبانش داشته باشد جاي روی کنترلنکهی زل زده بود بدون اابانی که به خلوفرین        

. 
 . فرحزاد -        
 . کنمیپس با محمد هماهنگ م. منم اونجا رو دوست دارم ...  هیعال -        
 . خوبه -        
 .  کرديری را گردگزشی مي رولی وسای هم کمری نشست و اموتری پشت کامپلوفرین. وارد فروشگاه شدند         
 .  جاخوش کردری لبان امي کرده بود لبخند روی صورتش نقاشي روی که اخمي مهددنیبا رس        
 . کنهی جارو منوی اخمات زمدهینرس... سالم گل پسر  -        
 :  کرد و گفتی اخميمهد        
 سخت بود که منو جا یلی صبر کردن خقهیمن موندم دو دق...  ومدمی منم منیکردی صبر منیردیمیم... سالم  -        
  ؟یگذاشت

 :  و گفتدی خندریام        
 .  کهیدونیخودت م.  صبر کنم تونمیمن نم...  بود نیقرارمون هم -        
 :  راستش را باال برد و گفتي ابرويمهد        
 . ی برام صبر کنیتونی نمادی همراهت مدهی ورپرنی دوروز که انی همی صبر کنیتونی مگهی ديچرا روزها -        
 : ت اخم کرد و گفی به شوخيمهد. و سالم کرد دی خندزی رلوفرین        
خب روراست بگو سرخرم خودم ... خوب دختر عمو وپسرعمو منو انتر و منتر خودشون کردنا ... سالم و زهرمار  -        

 .  کار کنمی چدی بادونمیم
 که دیای به وجود بی اول کار سوءتفاهميدوست نداشت در روزها.  نگاه کرد لوفری به نی اخم کرد و با نگرانریام        

 . کارش را سخت کند
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 . دادمی جا راه منی دعوتت کردم وگرنه به من بود عمرا تو رو الوی که به خاطر نفیح...  يخفه مهد -        
! چرا از طرف خودش او را دعوت به کار نکرده بود ؟.  نزده بود ی حرفری مورد با امنی آمد در اادشی تازه لوفرین        
 . کارش را بداند نی الی دلخواستیدلش م
 :  گفتری نشست و رو به امزشی پشت ميمهد        
 . زکنمی رو تمزمیاون دستمال رو بده م -        
 :  دستمال را به سمتش پرت کرد و گفتریام        
 .  کنيری شد اون لپ تاپ ها رو هم گردگیدستت خال -        
 :  باال رفته گفتي با ابروهايمهد        

  انجام بده ؟ياونوقت اون شازده چه کار -        
 :  گفتری لب باز کرد ، امنکهی هملوفرین        
 ! ؟یکنی غرغر ميامروز چه مرگته از سر صبح دار...  نداشته باش و به کارخودت برس ي کارلوی به نيمهد -        
 ساعت پنج عصر ي به سرعت گذشت و ساعت رويساعات کار.  ستادی خود اي هر کدام جاي مشترنیبا ورود اول        

 :  گفتری را برداشت و رو به امفشی کلوفرین. متوقف شد 
  ؟ستی نيکار...  زودتر برم دیمن امروز با -        
 :  باال رفته ،گفتیی با ابروریام        
  ؟يری کجا مادی بي مشترخوادیتازه م... امروز پنج شنبه س  -        
 .  مامان سفارش کرده زود برگردممی دعوتییجا...  زود برم دیمشب باا -        
 :  و گفتدی درهم کششی اخمهاریام        
  ؟نیستی حاج رضا دعوت ني خونه اناًیاح -        
 :  گفتي با لبخندکردی حس مشی که حسادت را در زنگ صدالوفرین        
  ؟هیچطور مگه ؟ مشکل...  قایدق -        
 :  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفتریام        
 ! نمشونی روز افتتاح فروشگاه ببکردمیفکر نم...  نیریگی ها گرم مبهی خوب با غردایاما جد.. نه  -        
 :  لبخند زنان گفتکردی شانه اش جابه جا مي را روفی که کی در حاللوفرین        
 شیحاال چه جور.. اما شده بودن ...  دعوت بشن هی اون افتتاحي منم توي دخترخاله هادمکریاتفاقا منم فکر نم -        

 !! رو خدا داند
 :  تند شد و گفتریام        
... مامان دعوتشون کرده بود تا کدورتها تموم شه ...  منه ي بابايخاله تو ،دختر عمو...  شدنی حساب ملیاونا فام -        

 . فقط دختراشو فرستاده بود...  ومدین که خاله جونت يدید
 : با اخم گفت.  تند برخورد کند نی چنری امشدیباورش نم.  گر گرفت لوفرین        



 

@donyayroman 212 

اگه ما هم حاج رضا رو دعوت ...  ی کنی سرمن خالي حق نداری ناراحتيزی ؟ اگه از چیزنیچرا تند حرف م -        
  ؟میرفتیگی از تو اجازه مدیمگه با...  به خودمون ربط داشت میکرد

 .  از آن خانواده بودار استلوفری ني جانب دارکردیفکر م.  خشم تمام وجودش را گرفته بود ریام        
..  نی به کارتون برسنییبفرما...  باالتر از گل گفت زتونی عزي به مهمونادی نبادونستمینم...  خانوم دیببخش -        

 .  حاج رضا چشم انتظار بمونني  خانوادهنی برسری دترسمیم
 . دی نثارش کرد و غریی نگاهش کرد و در دلش ناسزاظی با غلوفرین        
 . دمی غاز تو گوش مهی صد تا ي و به حرفامونمی ميپس فکر کرد -        
ورتش سرختر  که لحظه به لحظه صيری هاج و واج به اميمهد.  زد رونیبعد ازتمام شدن حرفش از فروشگاه ب        

 .  نگاه کردشدیم
  ؟شی برسونیخواستی ؟ نمیچته پسر؟ چرا گر گرفت -        
 ي رهی دستش را به دستگلوفری به ننکهیهم.  زد رونی و به سرعت از فروشگاه بدی کوبشیشانی پي با حرص روریام        

 :  گذاشت و گفتلوفری دست ني محابا دستش را روی گرفت بیدر تاکس
 . رسونمتیخودم م -        
 : رو به راننده کرد و گفت        
 . شما برو...  ی حاجدیببخش -        
 که در عمق چشمانش النه کرده بود ،از شدت ی نگراندنید.  با حرص نگاهش کرد لوفرین.  زد ودور شد يمرد غر        

 را شی تحمل ناراحتنکهیبا ا. تاروپودش رخنه کرد  دستش به يگرما.  دستش بود ي هنوز روریدست ام. خشمش کاست 
 .  اورا ببخشدي تندتوانستینداشت اما نم

 .  و زمزمه کرددی کشرونی دستش را از دست او بیبه آرام        
 . ننیبیمردم م... زشته  -        
 .  لب باز کردی داد و با ناراحتی به خود آمد و سرش را تکانریام        
  از کوره در برمشهی باعث منمیبی خودشون رو مای ادی خانواده که اسمشون منی چرا ادونمینم...  تند رفتم دیببخش -        

. 
پس احترام بذار به .  انی ما به حساب میاون خانواده جزو دوستان خانوادگ.  ی باشقی دقی رفتارت کميبهتره رو -        

 . ما محترمني که براییکسا
 :  وکالفه گفتدی کشی پوفریام        

 . شهی مرتید...  میبر -        
 چند نی اما در اندی و ناراحت ببنی غمگنی چننی او را اخواستینم.  بود دلش را به درد آورد شی که در صدایغم        
  علتدانستی بود و نمدهی باشد از او ندي که دال بر عالقه اي رفتارچیماه ه

 .   تعصب باشد و بستوانستی ؟ در ذهن او فقط مستی چی ناراحتنیآن خشم و ا        
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 :  گفتي اانهی و با لحن دلجودی کشی پوفری گذشته بود که امنی از حرکت ماشیقیدقا        
من ... د و تعارف زده بود  بودهی تو دبای کوچه ، خاله زيباور کن مامانم تو...  رو دعوت نکردم رایمن الم...  لوین -        

... اما مامان گفت کار اون بوده ...  ي جا خوردم فکر کردم خودت دعوتش کرددمشی اون روز دیوقت... روحم خبر نداشت 
 .  راه اشتباه رو دوبار نرمهی که فهممی مقدر در گذشته عاقل نبودم اما اندیشا

 از اوردی برونی را از دلش بی ولوله افتاده بود تا ناراحتری در جان امنکهی ااز...  لوی کلوی کشدی قند در دلش آب ملوفرین        
نگاه ...  نگاه کی...  کردی ميادآوری را هم به او يگری دزی خش دار و نگاه پر غم چي صدانیاما ا.  روزگار بود بیعجا

 !  رامانیا
 گرانی اثبات خود به دي برادی گناه است نبای بداندی که می اعتقاد داشت؛ کسشهی همری امدانستی خوب میلیخ        

 . دهندی نمصی مردم است که خوب و بد را تشخی از کج فهمنی بدهد احیتوض
 !مردِ مغرور گذشته کجا رفته بود ؟        
 .  لب زدی گرفت و به ارامابانینگاهش را از خ        
 . یفت فروشگاه هم گي حرفو تونیا.  نخواستم حیمن توض -        
  ؟ي ؟ چرا تند شدي شدیپس چرا برزخ -        
 :  گفتی چشم گرد کرد و با ناراحتلوفرین        
 به تو جواب پس بدم ؟ هنوز عموت مونی خانوادگي رفت و آمدهاي برادی تو ؟ مگه من باایمن تند شدم  -        

 .......  ناراحتم کهنیاز ا...  گهی کس دچی منه نه هارداریاخت
 چرا به رفت و امدش حساس شده ؟ داندی که نمنی از چه ناراحت شده ؟ از ادیبگو!  دی چه بگودانستیاز حرص نم        

  ؟ردیگی نگاه پراز غمش از چه نشات منی انکهی اای
 :  انداخت و گفتی نگاهمی به سمتش نری شد امیمکثش که طوالن        
 ! ونم ؟ بگو تا بدي ناراحت شدیاز چ -        
 یوقت. کرد اریاو هم به ناچار سکوت اخت.  ناراحت شد شتریربیبا سکوتش ، ام.  دهد ی جوابخواستی دلش نملوفرین        

 .  شددای پنی کند از ماشری خرج امی نگاهنکهی کرد و بدون اي تشکرلوفری نگه داشت نشی را کنار منزل عمونیماش
 يا" وانهید" لب ری با نگاهش بدرقه اش کرد و زلوفرین.  گاز گذاشت و از کوچه خارج شد ي باحرص پا روریام        

 ی اما حس خوبکردی مروروی کالفه و ناراحت دلش را زری امدنید.  خوشحال بود ي بدجنسش تا حدياما رو. نثارش کرد 
 .  نکندی بافایود رو خي شانزده ساله برادختران  داد تا مانندیسرش را تکان.  داشت انی جرنیاز ا
 
 

******         
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 . گهی دای ؟ بیکنی چرا انقدر معطل ملوفرین -        
 ! طاقت بود ؟ی دختر چقدر بنیا.  نگار در گوشش نشست ي و کالفه هی پر گاليصدا        
 . دی کشادی ازهمان جا فرفشی و کلی تختش کرد و با برداشتن موباي روینگاه        
 . تموم شد...  امیدارم م -        
 .  و از اتاق خارج شددی کششی زرشکي پالتوي قهی ي رویدست.  انداخت نهی کوتاه درون آینگاه        
  ؟يچه کرد... اوالال  -        
 ی آن را اخم و ناراحتي درونش نبود و جاطنتی از آن شي روزها آثارنی که اطانشی نثار خواهر شيچشم غره ا        

 : گرفته بود ،کرد و گفت
  ؟یکنی نگاهم مينجوریچته تو ؟ چرا ا -        
 : دی پرسينگار با لحن پرسشگر        
  ؟ي نکرده بودپی ؟ تا حاال انقدر خوشتيدی به خودت رسنهمهی ای کيبرا -        
 دی به او بگوی با چه زباندی بادانستیاما نم.  دی فهمیرا م که در چشمان خواهرش خانه کرده بود ی عمق غملوفرین        

 .  و اساس اشتباه استهی خامش ، از پايکه فکرها
 کردنش کم ی آبجی و آبجکردی نمی با او شوخشهیمانند هم...  نگار سابق نبود گریاز روز افتتاح فروشگاه به بعد د        

 .  بکندتواندی نمي و او کاردهدی از درون آزار می خواهرش را غمکردیحس م. شده بود 
 ی را بداند نگار فقط سکوت کرده بود و حرفشی خودش سرحرف را باز کرده بود تا علت ناراحتی وقتشیدوروز پ        

و  فری در الك دفاعی وقتکردیچه م.  از او دلخور است دیکشی مادی سکوت کرده بود اما چشمانش فرنکهیبا ا. نزده بود 
 ! ؟کردیرفته بود و به او اعتماد نم

 :  زد و گفتي کرد و پوزخندینگار با اخم به سکوتش نگاه        
 ! ی همه شاداب و خوشگل بشنی در عرض شش ماه اکردمی ؟ فکر نمي دادهی روحرییچه زود تغ -        
 .  آب کندی را با مهرباننشانی بخی خواستیم. با لبخند دست خواهرش را گرفت و به چشمانش زل زد         
 . ذارمی نمی اون مهموني باور کن من پامو تونطورهی ؟ اگه ای من ناراحتي تو از شادیعنی -        
 :  زد و گفتينگار دوباره پوزخند        
 که یین چه دال االدونهی میک.  شهی دلخور میلی از نبود شما خزبانیم...  خانوم ی آبجشهینم... نچ ! ...  يجد -        

 .  قرارهی بدنتی ديبرا
 یلی کند خيری موضع گنگونهی خواهرش در موردش انکهیباور ا.  شد رهی با تعجب به خواهر دردانه اش خلوفرین        

 . دردناك بود
 ی ، تو را به راحتنندیبی که منافع خودشان را در خطر میطی ها هم در شرانیزتری عزی ، حتی که هر کسقتی حقنیا        

 . به صورتش خوردیلی ، مانند سکنندی له مشانیرپایز
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 !  بدیلیخ.  شده بود ي بديایدن!  کرده بود ؟ي برادر مرده داشت که چرا آن همه نامردری از امی چه توقعگرید        
 که بدون شال يلوفری ندنیبا د.  آمدند رونیمادر و پدرش که از اتاق ب.  دی سرش کشي و شال را از رودی کشیآه        

 : مادرش با اعتراض گفت. تعجب کردند ستادهیا
 ! يشدی زودتر از همه آماده مشهی ؟ تو که هميهنوز اماده نشد -        
 :  شد و رو به مادرش گفترهی خواهرش خمانی پشی به صورت ناراحت و کمی تمام نگاهي با دلخورلوفرین        
 .  رو تا آخر شب ندارمی مهموننی تحمل انمیبی اما مدمیلباس پوش.  کنهی درد میلیسرم خ.. . امیمن نم -        
 حرفش آنقدر بد باشد که خواهرش را کردیتصور نم.  به صورت خواهر مهربانش نگاه کرد ی و نگرانینگار با ناراحت        

 .  که چرا ان حرف را به زبان آوردکردیدر دل خود را مالمت م. دلخور کرده باشد 
 که بعد از ان حرف تا مدتها خود را زدی حرف مدهی انقدر نسنجی عادتش شده بود و گاهي که زبان درازکردیچه م        

 . کردیمالمت م
 .  برداشتي مبل کناري جبران حرف زشتش خم شد و شال خواهرش را از رويبرا        
 . شهی قرص مسکن بخور تا اونجا حالت بهتر مهی االن نیهم...  ییای بدیبا -        
 :  گفتیپدرش با نگران        
 . میذاری قرار مگهی روز دهی...  میکنی کنسلش مستیباباجون حالت خوب ن -        
 .  به صورت پدرش نگاه کردیبا نگران        
 بخاطر نی که بخواستمیمن که بچه ن...  دنی شام شب تدارك دياونا تا االن برا...  بابا رهیابرومون م...  نه يوا -        

 . نی بزنتونیمن از مهمون
 :  بغلش جمع کرد و گفتریمادرش چادرش را ز        
 ! ؟هوی شد یچ...  يتو که خوب بود -        
  گفتی ساختگي و با ناله ادی کشی دستشیشانیبه پ.  که نگار به سمتش گرفته بود را از دستش گرفت ی شاللوفرین        

: 
  مامان بزرگشی پرمی حالم بهتر شد میوقت. من استراحت کنم برام بهتره ..  دیشما بر...  آلوده س يبخاطر هوا -        

. 
با .  و خودش را به داخل اتاق انداخت دی او دوینگار در پ. شت  باشد به اتاق برگيگری منتظر حرف دنکهیبدون ا        

 . دی که از بغض به لرز افتاده بود نالییصدا
...  دونمیاصال حال خودمو نم...  چه مرگمه دونمینم...  شدم وونهیبخدا د.  خدا منو بکشه که ناراحتت کردم یآبج -        

 . می برای و بدیتورو خدا منو ببخش
 نگار ي بود نرفتن او فضا را برادهیتازه فهم...  ستی بود دردش چدهیفهم.  خواهر عاشقش سوخت ي برالوفریدل ن        
 .  بهم بخوردشانی خواهري انهی به او نداشت می حسچی که هي خواست بخاطر پسرینم.  کندیبازتر م
 :  خاص خودش گفتی خواهرش گذاشت و با مهرباني بازويدستش را رو        
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 .  بهت خوش بگذرهدوارمیام...  راحت باشه التیپس برو و خ..  ینیباور کن تو برام مهمتر -        
 :  را گرفت و گفتلوفری به اشک نشسته دست نینگار با چشمان        
 نشدم پاشو  شرمندهشتریتا ب...  کردم یبخدا بچگ...  که با زبونم دلت رو شکستم رمیمن بم...  میریما با هم م -        

 . میبر
 .  شددهی اتاق شنرونی پدرش از بيصدا        
 .  شدرید... نگار بدو بابا  -        
 .  ان نهادي با عشق روي دست نگار را باال برد و بوسه الوفرین        
 بود نی اي برادمی رسيادیاگه بخودم ز..  خسته ام یلیخ...  امیمن از اول هم دوست نداشتم ب... برو خوش باش  -        

 ... پاشو برو... تازه سردردم شروع شده ...  کارم هم اشتباه بود نیانگار ا..  بپوشونم شی چشمام رو با آرایکه خستگ
 :  رو به مادرش گفتزدی که لبخند می کرد و در حالتی اتاق هدارونی و او را به بدیدستش را باال کش        
 . نی ، نگران نشدمی خوابنی جواب ندادم بدون تلفن رانیدیاگه د -        
 لوفرین.  پشت سر مادرش از آپارتمان خارج شد ی سرشار از شرمندگی و قلبزانی آوي نگار با لبهایبعد از خداحافظ        

 .  دادي را باز کرد و درون کمدش جاشی پالتويدکمه ها.  داد رونینفس حبس شده اش را ب
 ي ،هاله ایامروز بخاطر سردرد و خستگ.  در موردش بکند يبه خواهرش حق داد که فکر بد. رد  کنهی به آینگاه        

 که نگار در کردیفکرش را نم.  شده بود شهی تر از همظی غلششی آن را محو کند آرانکهی ايبرا. دور چشمانش افتاده بود 
 ! بود که خواهرش را دشمن خود کرده بود ؟برداشته کجارا اشتباه گام!  بکند ي فکرنیموردش چن

 که تحمل کرده بود ياز فشار. با دستمال مرطوب صورتش را پاك کرد . دی کشیشانه اش را باال انداخت و اه        
 زاریاز خودش ب.  کردی قلبش حس مي از غم را روی کوهینیسنگ. زدی امان می اش بقهیسرش درد گرفته بود و نبض شق

نا خواسته چکار کرده بود که ! زودرنجش آنگونه عذاب بکشد و  که خواهر حساسکردی مي با رفتارش کاردیاچرا ب. بود 
تحملش تمام شده بود و تاب درد .  گوناگون سرش چون کوه شده بود يبا هجوم فکرها! ؟دیدی خود مبیخواهرش او را رق

 .  را نداشتدنیکش
 . ه سمت آشپزخانه رفت و بدی کشرونی بی مسکنفشیاز درون ک        
تا .  استراحت کند ی کرد حاال که امکانش فراهم شده کمی و سعدی تخت دراز کشيبعد از خوردن مسکن رو        
 لحن خش دارش را ای پر از احساسش ي و نگاههاریاما فکر ام. کند رونی روز پرتنشش را از ذهن و بدنش بیخستگ

 ....   افتاده بودشیا و نگاه همانی اادی بار نیامروز چند.  فراموش کند توانستینم
 
 

 اش را قهی شقيبا دو انگشت رو.  کردیسردرد به چشمانش هم فشار وارد م.  مبل خودش را رها کرد ي حال رویب        
 :  لب به زمزمه کردریز. ماساژ داد 

 ! بخورم ؟شی ندیکه با از کجاها ایخدا...  های نامرادنیتف به ا...  روزگار نیتف به ا -        
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 شیاگر پ.  مبل برخواست ي و از رودی کشیقینفس عم.  کردی دلش هوار مي خانه غم را روکی تاريفضا        
 . کردی مالی و کمتر فکر و خشدی سرش گرم مرفتیمادربزرگش م

 .  رفترونی خانه را به دست گرفت و بدی سر انداخت و کلي را روشیشال مشک.  دی را پوشیهمان پالتو زرشک        
  ارادهی دوست نداشت اما بنکهیبا ا.  دی در آپارتمانشان دي را جلورای المدی اول که رسيبه طبقه         
 . سالم کرد        
 .  چشمانش را جمع کرد و لبخند زدي گوشه رایالم        
 ! ي پوستت رفته و خوشگل شدریاب ز...  زی عزيبه به دختر خاله  -        
 .  با او نداشت اما جوابش را دادی از همکالمی حس خوبنکهیبا ا        
 ! به چشمت اومده ؟ی خورده چاقهی نی تا حاال آب شده باشم که ایمگه توقع داشت -        
 . ستادی اکشی و به دو گام برداشت و نزددی بدجنس خندرایالم        
 ي رو ندارم بخاطر اون پسرعمودنتیاگه چشم د... ستمی دشمنت نیکنیانقدرها هم که فکر م...  جون ولینه ن -        

 ! چرا ؟یدونیم...  ننی وقت منو نبچی اون دوتا هيچون که تو باعث شد...  تهیعوض
 :  زد و گفتي پوزخندلوفرین        
 کجاش حسادت داره که داره تو رو نی ادیدی بخاطر انتقام منو مری طرفه ش بود و امهی ي به خاطر عالقه مانیا -        

 ی ؟ من چارهی نمنیی ارزش خودتو پاي کردهی که سالها درد و عذاب بهش هديبه نظرت حسادت به دختر! ...  ؟سوزونهیم
 !؟ ی رو نداشته باشدنشی چشم ديدارم که تو بخوا

 :  زل زد و گفتلوفری نيبای به چشمان زریالم        
 ي دوتا به من گوشه نی از ایکی دی ؟ چرا نباي وجودته که دوتا برادر رو پاسوز خودت کردي توی چدونمیمنم نم -        

 گفته بودم ؛ بخاطر ی عوضری پوشش و رفتارم بود به اون امياگه برا...  از تو کم نداشتم يزیمن که چ.  داشتندی میچشم
 ! گفت ؟ی چشرفی اون بیدونیم...  دمی مرییاون خودمو تغ

 .  کردی باال انداخت ونچي شانه الوفرین        
 حرفش خوردم کردم نیبا ا...  ستی امثال تو ني برایی تو اصال جاادی که اگه بادیگفت از تو بهتراش به چشمم نم -        

 . بود دلش لونه کرده ي که توي انهی با تموم اون کدونستیباز هم تو رو از من بهتر م... 
 :  و گفتدی کشی آهلوفرین        
به خاله ...  برم دیمن با.  زد شهی با تموی زندگي شهی که باعث حسادت تو بود ريزی اونچيدیخدا رو شکر که د -        

 .  مهربونم سالم برسوني
 .  شدرهی اخم به رفتنش خ اش را گرفت و باهی کنارایالم.  رفت رونی زد و در ساختمان را باز کرد و بيپوزخند        
الاقل .  ستادی پدربزرگش اي خانه ي کوچه رفت و روبروي کوچه بدون نگاه کردن به سمت انتهایکیدر تار        

 باز شد و یکی تيدر با صدا.  شدی و خودش هم سرش مشدی به نفع او هم منگونهی مادربزرگش را حمام کند اتوانستیم
 . وارد شد
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 .  زد و سالم کردي او لبخنددنیبا د.  بودستادهی اي در ورودي مادربزرگش در آستانه يپرستار خوش و قد و باال        
 !  خان اومدنریفکر کردم ام...  نیای امشب شما بکردمیفکر نم -        
 آمدن نی آمد ؟ ای خانه منی به اریام.. . در نبود او دیچرا با!  ؟ماندی در فروشگاه مدی نباریمگر در آن ساعت شب ام        

 ! داشته باشد ؟مارشانی وجود پدربزرگ و مادربزرگ بری غيممکن بود بهانه ا
 . بوديباتری جذاب و زي که او داشت ، رعنا سوژه ي ادهیبا صورت تک. قلبش مالش رفت         
 . ومدمیوگرنه نم. دی با هم قرار داردونستمیفکر کنم با اومدن من برنامه هاتون بهم خورده ؟ شرمنده نم -        
 . دی شد به گوشش رسانی را باز کرد و نماي پدربزرگش که در وروديصدا        
 .  تو هوا سردهایب...  بابا جون يخوش اومد...  ادی گل دخترم ميبه به صدا -        
 پدربزرگش ی تا او به راحتدی زده شده بود خود را کنار کشرتی که از رفتار او حییبه سمت پدربزرگش رفت و رعنا        

 . را مشاهده کند
  شما ؟نیخوب... سالم بابابزرگ  -        
  ؟ی نرفتیچرا مهمون...  ماهت يسالم به رو -        
 ...  مامان بزرگ روببرم حمومامیگفتم حاال که بهترم ب... داشتم  نی مهمونيخسته بودم و حوصله  -        
 ! ي تا سرما نخورداتویهوا سرده ب...  ی بشدبختیسف...  بده دخترم رتیخدا خ -        
 :  کرد و گفتیبه آسمان سرخ رنگ نگاه        
 . می داشته باشیفکر کنم امشب بارندگ -        
 که ي بود به رعنا و حس بدنیتمام تالشش ا.  راست وارد اتاق مادر بزرگش شد کی.  هم وارد خانه شدند يهم پا        

 . از وجود او در خود داشت ، فکر نکند
 
 

 که با حوله یدر حال.  سرخ شده بود شی که کرده بود گونه هایی و تقالیاز خستگ.  آمده بودند رونیتازه از حمام ب        
 .  کردخکوبشی مری امي صداکردی صورتش را خشک می کوچکي

 . یکنی جا چه کار منیا!  ی باشی مهموني تودی االن باکردمیفکر م...  یخسته نباش -        
 صورت خسته اش ي لبخند روي شادنیاز ا.  زدی موج مي شادشیدر صدا.  چلچراغ شده بود ییچشمانش گو        
 . نشست
 .  نرفتمنی هميبرا... نداشتم ین مهمويحوصله  -        
 :  زمزمه کردی متوجه شوند دستاش را رو به اسمان باال برد و با چشمکگرانی دنکهی زد و بدون اي لبخندریام        
 . شهی الطاف خدا به بنده هاش منی وقتها بهتری ها بعضی حوصلگی بنیخوبه که ا. خدا روشکر  -        
 .  نشستلوفری صورت ني رونیری شیاخم        
دارم کم کم ...  لطف خداست یگیمن کالفه ام تو م...  خورده ییفکر کنم سرت به جا.. الطاف خداست ؟ اوف  -        

 . کنمیبه روانت شک م



 

@donyayroman 219 

 :  و گفتدی خندریام        
  ناراحت کرد ؟ من توروي نکنه حرفاگمیم...  یکنی به روح و روان من هم فکر ميخوبه الاقل دار -        
 :  نثارش کرد و گفتی در دل پرروئلوفرین        
 رو ازم گرفته بود ی ، حس و حال مهمونیسردرد و خستگ!  تو نرفته باشم ي در صد فکر کن به خاطر حرفاکی -        

 . ارمی دوام بی مهموني نا اخر شب توتونستمینم... 
 . نشای حرفهاانی شد میتی رعنا پارازيصدا        
 . ادی در بتونی تا خستگنییبفرما...  ختمی ریی براتون چارخانیام -        

 
 

 بود؟ هرگز شی پي قهی چند دقي رعنانی نه ؟ اای کردی شک مي شادنی به ادیبا.  به لبان خندان رعنا کرد ینگاه        
 . ردی بگدهی برق چشمانش را نادتوانستینم... 

 .  خشک جوابش را دادي سرد و رفتاري با چهره اریام        
 شما ي جزو کارهاختنی ريچا... به مادربزرگ ما باشه یدگی تون رسفهیفکر کنم شما فقط وظ... ممنون خانوم  -        

 . امی بدنشونی در اومد به دشونی خستگنکهی تا منم بعد از انی مادربزرگم باششیبهتره پ...  ستین
 .  خانوم جون خوابشون برده باشهی خستگنیاما فکر کنم با ا -        
 !. نجای نه ای باششونی اشی االن پدیبه هر حال شما با -        
 به راه افتاده بود خبر لوفری که در دل نی کس از عروسچیرعنا رفت اما ه.  گفت و رفت ی چشمریرعنا دلخور و دلگ        

 :  گفتری کردن امتی اذي چپ زد و برای علياما خود را به کوچه . نداشت 
 ! تشکرته ؟يجا...  بودا ختهی ریی ؟ مثال بخاطر تو چاي خدا حرف زدي با بنده ينجوریچرا ا...اِاِ -        
 :  و گفتدی کشی پوفریام        
  ؟هی چای غرض و مرض بعضیدونیهنوز نم... لوی نیی ؟ تو هم هالونمی ببوی کدی نخوام باییمن چا -        
 :  و گفتدی در هم کشیشی را به طور نماشی اخمهالوفرین        
  تعارف کنه غرض مرض داره ؟یی چای به هر کی اخه ؟ مگه هر کی چیعنی... درست حرف بزنا ... یه -        
 :  زد و گفتی چشمککردی مفی کل کل ساده کنی که از اریام        
 ارهی بیی من چاي برادی بای چياما اون دختر برا...  هم نباشهی غرضچی و من بخورم و هيزی بریی تو چادیشا -        

 ! يخوری منو با نگات مي و داری نشستکاری بنجای تو ایوقت
 :  با حرص گفتلوفرین        
 !ر؟یام -        
 :  به خود گرفت و با ترس گفتدهی حالت ترسریام        
 بودم ننه و بابام یوگرنه اگه خوردن. اخم و تخمت بود نیمنظورم هم...  نداشتم يخدا منظور بدب...  منيِ وايا -        

 . ذاشتنی نمی تو باقي برايزیچ
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حوله را .  به دلش نشسته بود ی همکالمنی ابی متوجه باشد عجنکهی بدون الوفرین.  خنده زدند ری زکبارهیهر دو به         
 : دردستش جابجا کرد و گفت

 ! ؟ي ، پس چرا زود اومدادی مادی زي مشتری نبود ؟ مگه نگفتیلیمگه امشب شب تعط -        
 از فکر گفتیچگونه به او م.  دیکوبی منهی سي وار به قفسه وانهیقلبش د. کردی به صورت گل انداخته اش نگاهریام        

 :  کرد و گفت بسندهيبه لبخند...  اوردی او نتوانسته بود دوام بی مهمانالیو خ
 .  موندن نداشتمي حوصله ییفکر کن از تنها -        
  نبود ؟شتی پيوا مگه مهد -        
 .  زد و به سمت آشپزخانه به راه افتادي لبخندریام        
 ي دفعه دیبا...  کاله نمونه ی که سرم بزمیبرم خودم بر... دادن به من باشه ي به فکر چایفکر نکنم کس... رینخ -        

 ...  هوا بقاپمي تعارف کرد رویی چایبعد هرک
 .  هزاران پروانه دور قلبش به پرواز در آمدندایگو.  لبش قلبش به تپش افتاد ي و لبخند روریاز لحن شوخ ام        
 ! ؟دیدی مای وروبردی اودر خواب به سر مای را عوض کرده بودند ری امنیا.  لبانش جان گرفت ي روقی عميلبخند        
 رونی اشاره کرد که بریبه سمت آشپزخانه رفت و به ام.  عقلش بسته بود ي و در را به روخواستی ميدلش دلبر        

 . برود
 . دل سنگ برات کبابه...  نکن هی ضجه موخودمی ، بزمیری خودم برات مرونیبرو ب -        
 : رد وگفت باز کشی با ذوق کنار رفت وراه را براریام        
 . مردمی و منی زمذاشتمی سرمو مدیوگرنه با...  شهیخدا رو شکر الاقل دل سنگ برام کباب م -        
 :  کرد و گفتی اخملوفرین        
 ! ؟یزنی حرفه که تو منمیا...  ارمی بتویی تا چارونیبروب -        
 :  باال برد و گفتمیدستانش را به حالت تسل        
 . شما خودتوناراحت نکن..  میمن تسل -        
 قند دردلش لوی کلویاما ندانسته هم ک.  به قلب اوستی باز کردن راهي براری امي حرفانی که ادانستی چه ملوفرین        
 .  باشدطانی او شي که فقط برایطانی شریام...  را داشت شی آرزوشی را مدتها پری امنیا.  شدیآب م

 هم متفکر کنارش ریام. پدربزرگش در حال اخبار گوش دادن بود .  برگشت ییرای و به پذختی سه نفر ري برايچا        
 .  شده بودرهی خونینشسته بود و تلوز

 .  داغ و لب سوز و دبشي چانییبفرما -        
 فنجان ي توشهیپدربزرگش هم.  دی دی آن دو فنجان نقلانی دسته دار را موانی لی ستاره باران شد وقتریچشمان ام        

 .  در روز سه برابر آنها بودشی تعداد مصرف فنجانهای ولخوردی ميچا
 .  برداشتینی را از درون سوانی کردو ليتشکر.  ابرها بود ي رولوفری و دقت نینی بزی رنیاز ا        
 :  به پدربزرگش کرد و گفتی نگاهلوفرین        
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 مش رو خورد ؟مامان بزرگ شا -        
 :  به او کرد و لبخند زنان گفتی نگاهرمردیپ        
 . فکر کنم االن خواب باشه.  اومد رعنا سوپش رو بهش داد رونی از حموم بنکهیهم... اره  -        
 :  که در هم رفته بود گفتیی با اخم هاریام        
  باشه و بره خونشون ؟یو پنج شنبه و جمعه رو مرخصپس چرا پرستارش هنوز نرفته ؟ مگه قرار نبود  -        
 :  و گفتدی کشی آهرمردیپ        
  خونه تنها باشهي که تونهیمگه بهتر از ا...  دوروز هم بمونه نی قرار شده انی هميبرا... خانواده ش رفتن مشهد  -        

. 
 ... دهی آنها را شني که حرفهادادیظواهر امر نشان م.  آمد رونی بی موقع رعنا از اتاق به آرامنیهم        
  برم و شنبه برگردم ؟تونمی منی خان اگه ناراحتریام -        
 .  چشم دوختیی چاوانی انداخت و به لنیی سرش را پاریام        
 . دمیفقط سوال پرس...  نداره ی من فرقيبرا... نه  -        
 :  گفتي نشست و با دلخوررلوفیرعنا کنار ن        
  ؟نیستیشما که ناراحت ن -        
 :  زد و گفتي خسته و دلخورش ، لبخندي چهره دنی با دلوفرین        
 .  خسته ت کردهیلیحموم کردن مامان بزرگ خ... برو استراحت کن ... چرا ناراحت باشم ...  زمینه عز -        
 :  زد و گفتيرعنا لبخند        

 .  اتاقمي تورمی بعد مخورمی میی چاهیبا اجازه تون  -        
 ..  بازگشتي چایبه سمت آشپزخانه رفت و با فنجان. از جا برخواست         

 
 

 ساعت را نگاه ریام. که نشسته بود در حال چرت زدن بود یپدربزرگ در حال.  گذاشت شانی رعنا تنهایقیبعد از دقا        
 :  مقدمه گفتی چشم دوخته بود بوانهای که به لیدر حال.  از عمو و خانوده اش نبود ي شب بود و خبرازدهی. کرد 

  ؟ي که نشدمونیپش... با محمد هماهنگ کردم  -        
 ! ؟کردی خود غرق میاهیچه در نگاهش خفته بود که او را درس.  شد رهی مات و مبهوت به او خلوفرین        
  ؟يماهنگ کرد هویچ -        
 :  شب از پنجره نگاه کرد و گفتیاهی به سریام        
  ؟ي فراموش کردي زودنیبه ا -        
به سمتش رفت و . به سر پدربزرگش نگاه کرد که در اثر چرت زدن در حال افتادن بود .  مبل جابجا شد ي رولوفرین        

 .  شانه اش نهاديدستش را رو
 ! پرهیخواب از سرتون م...  اتاقت بخواب يبابا بزرگ برو تو -        
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 .  نگاه مهربان و نگرانش را به او دوخترمردیپ        
 .  برگردنی اونا کستیمعلوم ن...  ی جا بخوابنی که تو هم همیپس به شرط -        
 :  هم گذاشت و گفتي را روشی با لبخند پلکهاخواستی که دلش ماندن در آن خانه را ملوفرین        
 . شما برو استراحت کن...  خوابمی مامان بزرگ مشی و پدمیبه بابا خبر م... چشم  -        
 افتاده بود که قرار روز ادشی فکر کرد ؟ تازه ری کرد و در همان حال به سوال امعتی اتاق مشايپدربزرگ را تا تو        

 :  و گفتستادی اشیروبرو . دی گویجمعه را م
 .  چشمات سرخ شدهیاز خستگ...  ی بخوابيبهتره تو هم بر...  نی بهم خبر بدمی قرار شد بریهر ساعت -        
 .  مبل بلند شدي و از رودی کشیآه.  ناز دانه اش ي دختر عمونی گرفت از ای مي قراری و بدادی دل مریام        
 . مینی کنار رودخونه هم بشمیاری بری گیی جاهی می بتوندیشا...  میبعد از ظهر برمحمد گفت ساعت شش  -        
 :  بغل گره زد و گفتری دستانشرا زلوفرین        
 ........ بگوکتایبه ... اما هواسرده . خوبه  -        
 .ادی برونی رفتن از دماغمون برونی بنی ای با سرما خوردگخوامینم...  لباس گرم حتما بردار گمیبه خودتم م -        
 .  اش دادینی به بینی چشمانش را تنگ کردو چلوفرین        
 ! ؟ریام... اه  -        
 :  از حالت چندش او لبخند زد و گفتیبا تمام خستگ.  دیکشی را به سالبه مری دل امرگفتنشیام        
  گفتم مگه ؟یچ -        
 . مه داد گفت و ادای اهلوفرین        
 . ي خسته ایلی خنکهیبرو مثل ا...  یچیه -        
 :  گفتی ؟ به آرامکشاندی او را به کجا میوانگی دنیامشب ا.  محو صورتش شده بودریام        
  خونه تون ؟يری نمی راحت باشه نصف شبالمیخ -        
 .  در قلبش به پا کردیی غوغالوفریلبخند ن        
اما به بابا ... دو تا خونه اونطرفتره ...  نبود ی برم هم مشکلخواستمیاگه م...  یگی مونی هذي دارریبرو بخواب ام -        

 . مونمی منجایهم... بزرگ که گفتم 
ا به  زد و سرش ررونیاز خانه ب.  انداخت نییسرش را پا.  از نگاهش معذب شد لوفرین.  کرد دای نگاهش عمق پریام        

 .  را باز کردشی هاهی رزیی سرد پايهوا. آسمان بلند کرد يسو
اما جز .  را مشغول خود کرده باشد لوفرشی که چشمان نگشتی مي و در آسمان به دنبال ستاره استادی کنارش اریام        

 . دی نديزی چزدی مي که رو به قرمزیابر و آسمان
  ؟يگردی می آسمون دنبال چنی ايتو -        
 .  زمزمه کردکردی ابرها را رصد معی و حرکت سرکردی سرخ نگاه مي مسخ شده همانطور که به ابرهالوفرین        
 .  بختميستاره  -        
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 .  بودندستادهی هم ايدرست شانه به شانه .  شد کی قدم به او نزدکی ریام        
  ؟بتهی بختت اگه انقدر ازت دور باشه که مصيستاره  -        
 . ومدهی ننیحتما هنوز از آسمون به زم...  دمی ندبتیمگه مص -        
 ...  دور دستها نگرديدنبال بختت تو -        
 :  و محکم گفتستادی اریرو به ام.  دی کشیقی نگاهش را از اسمان گرفت و نفس عملوفرین        
 . پس بهتره به همون دور دستها دل ببندم...  دمی ندی هم بخت مناسبنی زميرو -        
 چشمان را با نی کرد که چگونه انیدر دل خود را نفر.  دوخت شی دختر عمويبای نگاهش را به چشمان زریام        

 .  دادهیاشک هم آغوش کرد و درد و غم را به او هد
 ..... کنهی رو باز ميروزی بار شکست راه پهی...  نباش دیناام-        
 .  ناتمام ماندلوفری نيحرفش با بغض شکسته         
 ! ؟ریام -        
 . جانم -        
 . زمزمه کرد...  زدی به جانش میچرا با هر کالمش آتش.  را به او دوخت شی چشمان اشکلوفرین        
 . اون دفتر خاطرات رو بهم برگردون -        
محال بود ...  برده بود غمای قلبش را به شی دختر روبرويچشمان به اشک نشسته .  گل کرد طنتشی شریام        

 . خاطراتش را به او باز گرداند
 .  منهی از زندگی جدا نشدنیاون جزئ... محاله  -        
...  خواستیحرف زدن م یدلش کم.  داشت یبیحال غر.  دیباری و از چشمانش اشک مزدی در دلش ذوق ملوفرین        

 .دیدی نميدی امي کورسوچیاما ه. که سالها در غم فراقش سوخته بود گشتی می عشقیدلش در پ
 به دست تو دینبا...  دختر نوجوون نوشته بود هی بود که یاتی مشت چرندکیاونا ...  خورهیاون دفتر به درد تو نم -        

 . دیرسیم
 :  و گفتدی کشي نفس بلندریام        
  ؟ی من ننوشتي روز اونا رو براهیمگه ...  منه شیچرا ؟ اتفاقا اون دفتر جاش پ -        
 . کشدی زبان دلش را مری و دارد زداندی مشی راز دلش را مرد روبرونکهی ناراحت بود از الوفرین        
 ... خورهیپس به درد تو هم نم... اونا توهمات من بود  -        

  ؟ی چه کارش کنيخوایم -        
 .  توهم رها کنمهی خودمو از بند خوامیم...  بزنم شی آتشخوامیم -        
 .  که خش دار شده بودییبا صدا.  شد رهی دلخور به آسمون خریام        
  ؟يدیهنوز نبخش -        
        -......  
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 آن سالها ي نهی دختر کنیچرا از دل ا!  شده است ؟دهی بخشکردیچرا فکر م.  دلش را آشوب کرد لوفریسکوت ن        
 ! ؟رفتی نمرونیب

 .  فرو بردخی از ي او را در استخرلوفریحرف ن        
  ؟يدیبخشی ميخود تو بود -        
 . تو تکرار نکن...  دونمیاشتباه کردم و م -        
 گرفتن ي روز گذشته افتاده بود که امام جماعت مسجد محل براادی.  داد اطی حي هاکیی نگاهش را به موزالوفرین        

  ."فقط قصاص" با خشم جواب داده بود ری آمده بود و امتیرضا
 که هنوز هم انتقام حرف اول یی تونیا...  ی که از اشتباه گذشته هنوز عبرت نگرفتیی تونیا...  کنمیمن تکرار نم -        

 ... ستی تو ن درديبخشش من دوا... و آخرته 
 فرار از ان يبرا. ندی را در برابر چشمانش شکسته و پر درد ببری امخواستینم.  ادامه دهد شتری بخواستیدلش نم        

او را به سمت عقب .  حلقه زد شی دور بازوی اما دستان بزرگدی چرخيحجم احساسات نهفته در قلبش به سمت در ورود
 .  هم قرار گرفتيصورتشان روبرو. چرخاند 
  ؟يری و میکشی و راهتو میزنی حرف ممهی بود ؟ چرا نصفه و نیمنظورت چ -        
 تا کردی ميشروی سلول به سلول پشی دستانش از بازويگرما.  کردی صورت خود حس مي را روشیهرم نفس ها        

 . دیبه قلبش رس
 خشم ری که اسیروح...  خشمه ری اما تو روحت اسدمتیمن بخش...  ير که از انتقام دست برداي ندارادیتو هنوزم  -        

 ... ری امترسمیازت م...  کوه آتش فشانه هیباشه هر لحظه مثل 
 نگاهش را لوفرین.  متهم شده بود يزی چنیمگر چه کرده بود به چن.  خورد و صورتش رنگ به رنگ شد ی تکانریام        

 . کردی پر مژنی را با اکسشی هاهی به زحمت رنشی سنگينفس ها.  انداخت نییپا
 ! ؟یکنی طور فکر منیچرا در موردم ا -        
        -......... 
 بود دی امنی به اشیتمام آن روزها.  اوردی به زبان بتوانستی که نمسوختی میدرتب و تاب.  کرد وانهیسکوتش او را د        
 .  ست که خودش خبر نداردییوالی در چشم او چه موجود هدادی حرف او نشان ماما.  دختر باز کند نی به قلب ایکه راه
 . چانه اش را باال گرفت و زل زد به چشمان پر از اشکش        
 یلیامروز خ...  یشی بدتر از من دور مکنمی ميچرا هر کار...  والمی ههیچرا در نظر تو مثل ...  لویحرف بزن ن -        

 ... ی ازم دور ششتری بدمی ؟ اما ترسيری و نپرسم چرا از نگاه کردن به من طفره مرمی خودمو بگي کردم جلویسع
 مگه نظرمن برات مهمه ؟ -        
 برات دونستمی اون فروشگاه ؟ چون مي توادی گفتم بي چرا به مهدیکنی ؟ فکر ميمگه شک دار... معلومه  -        

 ی ،استرس و نگرانی فروشگاه هستي توی بابت راحت کنم تا زماننی رو از االتیخواستم خ...  یسخته با من تنها باش
 . ی که فکرشو بکنی اوناز شتری بیلیخ. برام یپس بدون که مهم...  ینداشته باش
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 پلکش را ری زریاشک حلقه بسته و اس. دست و دلش هر دو به لرز افتاده بود .  گذاشت ي ناسازگاري بنالوفریقلب ن        
 . ا برهم زدن پلک ، رها ساختب

 . ي بدریی کن راهتو تغیسع...  مهم باشم برات خوامینم...  ؟ یفهمیم...  برات مهم باشم دینبا -        
 چرا ؟ -        
 ... ترسمیمن ازت م...  ری امی خشميچون تو بنده  -        
 . دی درمانده و پردرد نالریام        
 خوامیم...  به تو فکر کنم روزم رو شب نکردم نکهی لحظه بدون اهی مدت نی ايبخدا تو... فقط علتش رو بگو  -        

 !چرا ؟... ازت خوامی ملیدل...  امی کنم به چشمت بيکار
 ي بگذرینستهمون طور که از من نتو...  ی و گذشت کنییای با مرگ پدرت کنار بیهنوز بعد از شش ماه نتونست -        

 . ي نکرديریی تغچی همه سال هنیپس بعد از ا... 
 ! ؟لوفرین -        
 ! ؟گفتی دختر چه منیا.  بود رتشی رمقش نشان از بهت و حی و بدهی ته کشيصدا        
 .  را از اسارت دستان او آزاد کردشی بازوی انداخت و با حرکت نرمنیی سرش را پالوفرین        
 دمیدی نگاهت مي رو تويزیاما چ...  ناراحتت کنم خواستمینم...  جا بکشه نی حرفم به اخواستمینم...  دیخشبب -        

 لو میکنی که ما فکر می چشمها ، آدم رو زودتر از اونیگاه...  وقت به من فکر نکن چیخواستم بگم ه...  کردیکه ناراحتم م
 ... دنیم

 اختالف ونیلی من بخاطر پنج ميبابا...  تو رو کشته ي همون عموای... به عمد پدر من ...  اون مرد قاتله لویاما ن -        
 .  خاکهریمعامله اونا االن ز

 توانستیاما نم.  حاال کنسل شد نی از همشانی رفتن فردارونی ، بگفتیحسش م.  در سکوت او را ترك کرد لوفرین        
 . دیمانده بود را نگو دلش ي که ماهها رویحرف

 کی نزدنی از اشتری بکندی را امضا می که حکم مرگ کسی داشت حاضر نبود ، به کسری که به امیاو با تمام عشق        
 . شود

 نبود یاو زن...  ردی دوباره شکل بگمانی اي ماجراخواستینم.  بود دهی فهمشی های را از نگاه ها و نگرانریحس ام        
 شدی منی او مانع از ایمهربان.  دیگنجیدر قاموس او نم.  به شراکت بگذارد ستاندی که جان ميکه سرنوشتش را با مرد

 . دیای کنار بی به راحتی موضوعنیبتواند به چن
 وارد خانه یس حچی او گذاشت وبدون هي پاری قلب پاره پاره اش را زي تکه هالوفری ندانست ، نریوارد خانه شد و ام        

 ...  بودی زماننی مدتها بود در عذاب چنلوفری نيآر.  در خالء رها شده باشد یی گونکهی ایعنیبدون حس . شد 
 ری و از حس امردی بگدهی غرور خود را نادیحت.  اوردی امشب تمام احساساتش را به زبان بشدیخودش هم باورش نم        

 دیبا. دیکشی عذاب مشتری و بکردی را روزها بود که با پوست و استخوان خود حس مریچرا که حس ام.  دیهم پرده بگشا
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 زیو چه بد که عقلش با قلبش به ست...  کردی کار را منی ادی عالقه اش بامبا تما.  دیبری سر میی احساس سوزان را جانیا
 .!!  عقل بوددانی منی اروزیبرخاسته بود و پ

 .  شودری عشق نافرجام اسنی در بند اشتریتن احساس اوبه لطف آن دفتر خاطرات ، ب با دانسری امخواستینم        
 که ی عشقنی بااکردیچه م...  آفاق بود ي و سوخته شدن شهره ي کرد عاشق بود و به خود سوزشودیچه م        

 ! ؟کردی و خاکستر مسوزاندیم
 ...... یوانگی عالم دنی از ايوا!! ندی به بال احساس معشوقش نشي شراره اخواستیاما با تمام سوختن ها نم        

 
چقدر پدربزرگ و مادربزرگش از ماندنش در آن جا . تازه به منزل خودشان برگشته بود .  صبح بود ازدهیساعت         

 پنج نیند مانند ا کی به خود قبوالنده بود سعشیاز شب پ.  او هم اثر گذاشته بود ي روی خوشحالنیا. خوشحال بودند 
 .  ، فکر هم نکندی نامری به امگریسال د
 که به در آپارتمان ي ضربه ايبا صدا.  رفتن امروزشان کنسل شود رونی بکردیخدا خدا م.  را نداشت دنشیتوان د        

ت و در را  سرش انداخي روی شالی جالباسياز رو.  محمد را شناخت کلی در ، هي رویاز چشم. خورد به سمت در رفت 
 . باز کرد
 :  ، گفتی زد وبعد از سالم و احوالپرسي لبخنددنشیمحمد با د        
  ؟ي نداري خبرریاز ام -        
 .  را باال انداختشیبا تعجب نگاهش کرد و شانه ها        
 .  ازش ندارميخبر... من تازه اومدم خونه ... نه  -        
 :  اخم کرد و گفتیمحمد به شوخ        
  خونه ؟يدی که االن رسي کجا بوديچشمم روشن روز جمعه ا -        
 .  مادرش از پشت سر محمد را به خنده انداختيصدا        
  ؟یکنیپدرسوخته ، دختر منو بازخواست م -        
 : محمد با خنده گفت.  مادرانه گرم شد تی حمانی از الوفریدل ن        
 . ستمی نینی زمبیمنم که س...  گفتن ياما خب دخترخاله ا... من غلط بکنم  -        
 :  زد و گفتي حوصله لبخندی بلوفرین        
  ؟رتی باغي آقاهیحاال امرتون چ...  اونجا بودم شبیاز د...  بابابزرگ بودم يخونه  -        
 :  را صاف کرد و گفتشیمحمد گلو        
...  خاموشه شی گوشزنمی زنگ مشی به گوشیاز صبح هر چ.  می داررونی بي امروز برنامه ي گفت براری امروزید -        

 . رونی گفت ؛ از صبح زود رفته بکتایدر خونه شون هم رفتم 
 .  دلش نبود اما خودش را خونسرد نشان داديممکن بود از او ناراحت شده باشد ؟ دل تو. نگرانش شد         
  خبر داشته باشم ؟دی خواهرش خبر نداره من از کجا بای ؟ وقتیپرسیحاال چرا از من م -        
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 :  کرد و گفتیمحمد اخم        
 . رونیاگه اومد بگو چون در دسترس نبود من با دوستام رفتم ب...  الیخیب...  میانگارامروز سرکار -        
 بود ، ستادهیمادرش که پشت سرش ا.  در را بست شی داد و بعد از خداحافظ حرفش تکاندیی به تاي سرلوفرین        

 : دیپرس
  ؟نی داشترونیقرار ب -        
 بود که حرف مادرش او را دهیهنوز به اتاق نرس.  گفت و به سمت اتاقش رفت يا "بله  " حوصله ی بلوفرین        
 .  کردریغافلگ

 نی چرا بابات چندونمینم.  ستی من نلی باب ميری فروشگاه هم منکهیا...  ی بشی قاطری با امادی زخوامینم -        
 یحواست هست که چ...  تکرار بشه گهی شکل دهی دوباره به شی اتفاقات چند سال پادی رو گذاشته اما خوشم نمیشرط

  ؟گمیم
 .  او را منقلب کرديحرف بعد. محکم و بدون انعطاف بود یلی مادرش خماتومیاولت.  ختی رنیی پايقلبش هر        
 دوباره لی فامنی همخوامیحواستو جمع کن نم! ...  يومدی حاج رضا ني خونه شبی چرا ددمیفکر نکن نفهم -        

 ... زخمت بزنن
 .  پدرش با خشم حرف مادرش را قطع کرديصدا        
  ؟یخونی دختر منی گوش اي که توهی چ چرت و پرتانی ؟ اي نازیگی میچ -        
 : دی با اخم برگشت و رو به همسرش غريناز        
 خوامینم...  دختره و پراز احساس هیاون ...  کنمی ميادآوری رو بهش تیدارم واقع...  گمیمن چرت و پرت نم -        

 . نمیشکست خوردنش رو بب
 .  بودلوفری که صورتش به سمت نستادی اي زنش طوري روبرويمهد        
 دوش ي دخترامو روي من جنازه دونهیخودش م...  نشه دهی سوراخ دوبار گزکیدخترم انقدر باهوش هست که از  -        
 درسته دخترم ؟...  ی نگران باشخوادیتو نم...  ذارمیاون نم
.  سوختنش تمام مشامش را پر کرد ي گرفت و بو آتشیتمام قلبش به آن. انداخت ری با شرم سرش را به زلوفرین        

پس پدرش گذشته را فراموش نکرده ...  که او را به زور به آن فروشگاه فرستاده دهی نقشه کشری امي پدرش برادیتازه فهم
 !. بودند ؟يا نهی همه کنی خانواده انیچرا مردان ا. بود 

 :  خشکش را به زحمت تکان داديلبها        
 ! غلطا ؟نیمنو چه به ا... درسته بابا  -        
 به ی کسذارمی بار نمنیا...  گمی می من چیفهمیبذار به وقتش م...  منتت رو دارن ایلیخ...  حرفو نزن بابا نیا -        

 .  باباکنمیجبران گذشته رو برات م... دخترم ضربه بزنه 
 . گفت و به اتاق رفت "ممنون  " شدی مدهی که به زور شنیی و صدانی سنگی با غملوفرین        
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.  تخت نشست و سالم کرد ي روعی سردنشیبا د.  شده بود رهی اش خی تخت ولو بود و به گوشينگار هنوز تو        
 زی را تشی شاخکهازدی خواهرش سوسو مي که در چشمان قهوه ای گرفته و غميچهره .  کرد افتی دریجوابش را به آرام

 . کرد
  ؟ی ازم ناراحتروزی ؟ هنوز از دی شده آبجیچ -        
 .  او بودي هی و کناشی نبود نادشی اصال به لوفری که نيزیتنها چ        
.  دعام کرد یمامان بزرگ رو با رعنا حموم بردم و کل...  ومدمی هم خوب شد نیلیچرا ناراحت باشم ؟ تازه خ... نه  -        

 . دلم براش کباب شد...  الغر شده یلیطفلک خ
اما ...  بود را فراموش کند دهی که شنیی که گذشته بود و حرفهایقی دقاخواستی مزدی که پشت هم مییبا حرفها        

  بود ؟یمگر شدن
 .  تخت نشانش دادينگار کنار خودش را رو        
 . نجای اایب -        
 افراد اتی رفتارها و نی بعضدنی و فهمدنیشن.  در خال معلق بود ییگو. نشست  و حرف گوش کن کنارش میتسل        

 .  دردناك بودشی برایلیدور و برش خ
 اش با آن سن و سال او دهی دایچه بد بود که پدر دن.  کند ي گذشته بود و حاضر نبود با روح و قلب او بازریاو از ام        

 خود ي کردن نقشه هاادهی هر کس به فکر پکری در و پی جنگل بنی در اییگو... ام  گرفتن انتقي کرده بود برايرا طعمه ا
 . شدی مدهی به همان سمت کشیمی اراده به هر وزش نسیاو هم ب.  دنیکشی هم نقشه مدنی دريبود وبرا
 . دی کشرونی بي نشست او را از بهت و ناباورشی که در پهلویخونکیس        
  گفت ؟يزی چری ؟ بابا از امي همه تو لب شدنی گفتن که ایبابا و مامان چ -        
 پنجم کی و کردی مری سيگریدر عالم د.  کردیدر دل به او حسادت م.  شد رهی نگار خطنتیبه چشمان پر از ش        
ضاوت اشتباه او را تا مرز دختران  قکی خواهر با نیروز گذشته هم.  بود را مزه چش نکرده بود دهی که او کشییدردها

 !  بوددهی کشنیی ،پایابانی و لوند خزانیآو
 !. بگه ؟خواستی مینه چ..  یچیه -        
 ي نگاه هانکهی ايبرا.  بفهمد توانستی را از چشمان براق و خندانش هم منیا.  سرحال و شاد بود یلینگار خ        

 . دی کشيگری ديریپرسشگرش را پاسخ ندهد حرف را به مس
  چطور بود ، خوش گذشت ؟شبید -        
 : نگار با ذوق سرش را تکان داد و گفت        
...  داره ی خوش برخورد و شوخه چه برادر کم حرف و ماستدی سعنی ایهر چ...  یجات خال...  بود ی عالیلیخ -        

 و به کنهی همه سکوت منی اشهی خسته نمدونمینم. ..  نگفت يزی چی اون چند ساعت جز سالم و احوالپرسيباور کن تو
 ! ؟دهی گوش مهی بقيحرفها
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 دنی به شنیلی نه حوصله داشت نه تمالوفریاما ن.  کند ی شروع به وراجخواستیباز هم فکش گرم شده بود و م        
 . کردی در خود حس مشیحرفها
 .  صدا باش تا استراحت کنمی بی کمکنهینگار سرم درد م -        
 :  گفتینگار با دقت نگاهش کرد و سرش را به سمت صورت او کج کرد و با ناراحت        
 تو رو از یدونی بد حرف زدم خودت مدونمیم...  جونم یتورو خدا ببخش آبج...  ي هنوز ازم دلخورشبینکنه از د -        
 .... باورکن...  دوست دارم شتری بای دنيهمه 

 :  گفتيبا دلخور.  کردی تخت رها مي رمق بدن لمسش را روی همانطور که بلوفرین        
 ی هم فکر کنی بهتره کمی مدام حرف بزننکهی ايپس بجا...  برنی منی رو اعمال خود ادما از بزهای چیباور بعض -        

 .  بخوابمخوامی مرونیپاشو برو ب... 
کنارش . بود دهی را فهمنی اشبشیاز همان نگاه پر از غم د. دل خواهرش را شکسته بود . د  شزانی نگار آويلبها        

  گذاشتشی چشمهاي نگاهش کند چشمانش را بست و دستش را رونکهی بدون الوفرین.  را نوازش کرد شینشست و بازو
. 

 ....... خوامینگار م -        
 :  و گفتدینگار از همان پهلو در آغوشش کش        
...  ی ازم دلخور بشیخب تو حق داشت...  گلش رو نشکنه ی زبون وراجش دل آبجنی تا با ارهی نگار بمیاله -        

دروغ ...  کرد و با تو حرف زد ی محلی فروشگاه بهم بي تویاز وقت...  احمق دارم دی به اون سعی چه حسیدونیخودت م
 و پیاون ت.  دیکشی مری حسادت تنیقلبم از ا...  داره تا من يشتری بلیا به تو تمدی سعکردمیفکرم...  شد میحسود... چرا ؟

 ... ی دلخور باشيحق دار...  کنمی بچگانه رفتار میلی هنوز خدونمیم...  کرد ي منو فکرشبتی دشیارا
 :  لخت خواهرش نشاند و با التماس گفتي بازوي رويبوسه ا        
 در هزار هم به تو شک هی دینبا...  می نفهميبزن پا...  کردم تیخر... منو ببخش ...  یمن غلط کردم آبج -        

 . کردمیم
  به سمت مخالف زد و گفتی حوصله چرخیب.  کل کل کردن با او را نداشت يانقدر حالش خراب بود که حوصله         

: 
سردرد به چشمام زده و حس حرف زدن ...  خرد نکن شتری اعصابمو باتیبرو با وراج... من ناراحت نشدم نگار  -        

 . ندارم
 اش کاشت و از اتاق دهی رنگ پري گونه هاي روي بدن خواهرش خم شد و بوسه اينگار سرخورده و ناراحت رو        

 . خارج شد
 بدبخت بود که چقدر.  بارش داد ي محبوس شده اجازه ي از رفتن نگار راحت شد به اشکهاالشی خنکهیبعد از ا        

 ! ضربه خوردن ندارد ؟ي برای رمقگری ددهی که دی بعد از داغری امدیپدرش نفهم...  شده بود چهی بازنگونهیا
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 دیکشی مریقلبش ت.  کند تی را اذری امخواستی بود که پدرش هم می حاتمي انتقام گرفتن انگار در ژن خانواده نیا        
 !! ی روزگار لعنتنیاخ از ا.  فشردی را مشی گلونی سنگیو بغض
 ي و نقشه ي شکستنش در بازي که حاضر نبود براکردی فکر ميریبه ام.  کردی به خودش و دلش فکر نمگرید        

 که احتمال داشت از طرف پدرش ي را از ضربه اری و امگرفتی می درستمی هر چه زودتر تصمدیبا.  باشد کیپدرش شر
 . داردنوش جان کند در امان نگاه 

 چی هگذاشتی و نمداشتی را در دلش نگه مری عشق امشی روز زندگنی تا آخردانستی میخودش بهتر از هر کس        
...  بود اتشی عشق رگ حنیا...  نبود ي امروزی و تو خالی رنگي عشق ، از عشق هانیا. به معشوقش برسد يخدشه ا
 !  اتیرگ ح

 
 

فقط .  گرفت ی گرفت نه تماسی رفتن را پرونی بي نه برنامه ری که اميجمعه ا. هفته از آن روز جمعه گذشت کی        
 .  او را تنها گذاشتشیخبری او به ارمغان گذاشت و در بي را برایدلشوره و نگران

 حضور در طی گفته بود شراری به امیامیبا پ. بر خالف شرط پدرش روز سه شنبه و پنج شنبه را به فروشگاه نرفت         
 .  بوددهی پرسی داده بود نه سوالی هم نه جوابریام.فروشگاه را ندارد 

 به رعنا کمک ي بزند در کار و پرستاری حرفنکهیبدون ا.  مادربزرگش رفته بود ي فروشگاه از صبح به خانه يبه جا        
 .  مهر سکوت زده بودشی لبهاي بر روکردی مینی قلبش سنگي که رویغم. کرده بود 

  ؟کشدی بود؛ از چه رنج مدهی دو باز پرسزدی که در چشمانش موج می غمدنیپدر بزرگش با د        
 . خودش را از دادن پاسخ راحت کرده بود " یچیه " يفقط سکوت کرده بود و با کلمه         
 چشیمادرو خواهرش هر چه سوال پ. از اهل خانه هم دور شده بود ...  بسته شی نصف شده بود و راه گلوشیغذا        

 .  بودنددهی از او نشنیکرده بودند حرف
 ي که در حال خوردن دانه برنجهای نشسته بود و به حرکت گنجشکانيدی سفیکی پالستی صندلي رواطیدرون ح        

 .  شده بودرهیاز شب مانده ، بودند خ
 خود فکر کرده شی باز کردن فروشگاه گفته بود ، پي که پدرش شرطش را برايروز.  کردی می فکر اساسکی دیبا        

 را آزار ری است که امنی پدرش هم به فکر اکردی گاه فکرش را نمچیه. کند کی نزدری دل او را به امخواهدیبود ، پدرش م
 ! بود؟گانهیچه توقع از ب.  کردیخود رحم نم هم خون به هم خون.  شده بود ي بديایدن. دهد 

 صورتش را سرخ اطی سرد حيهوا.  دی کشرونی او را از افکار خود بشی زنگ گوشيساعت دوازده ظهر بود که صدا        
 . دی کشرونی بشی مانتوبی جي را از توی گوشیبا سست. کرده بود و دستانش سرّ شده بود

 ي زده اش را روخیدستان .  بود که پدرش با او تماس گرفته بود بیعج. د قلبش به تپش افتا "بابا  " اسم دنیبا د        
 .  و کنار گوشش گذاشتدی کشی گوشتوریمان

 . سالم بابا -        
 .  بودتی پدرش همراه با عصبانيصدا        
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  ؟ییکجا...  سالمکیعل -        
 خشکش را با زبان تر يلبها.  شودی باالخره دروغش فاش متدانسیم. دروغ گفتن راحت نبود .  دیمانده بود چه بگو        

 : کرد و گفت
  ؟نی داشتيچطور مگه ؟ کار -        
  ؟يزنگ زدم فروشگاه اونجا نبود -        
 .  دادرونی بینفس حبس شده اش را به آرام        
  اومده ؟شی پي کارنینگفت.  رونمیبله ب -        
  ؟یی کجاقایاالن دق -        
 حال همه خوبه ؟...  رونمیگفتم که ب -        
 .  اومدهشی پیکار واجب..  برگرد خونه یهر جا هست -        
 . امیچشم االن م -        
 . ی قولت بزنری ؟ قرار نبود زي کجا بودي بدحی توضدی بايدر ضمن اومد -        
 :  و گفتدی کشیآه        
 . چشم -        

.  زد رونی دست انداخت و از خانه بي را روشی و پالتوفی کیبعد از خداحافظ.تماس را قطع کرد و وارد خانه شد         
 . شدی نمدهی دابانی در کوچه و خي کرده بود و رهگذرنی همه را خانه نشزیی سرد اواخر پايهوا

 از کنار نکهیهم.  داخلش نشسته بود ي پارك شده بود و پسری بلند مشکی شاسنی درآپارتمان همان ماشيروبرو        
 به ي با لبخند چندش آورنی به سمت صدا برگشت پسرك داخل ماشنکهیهم. دی شنی پس پسيصدا.  گذشت نیماش

 :  گفتی شد و با لحن زشترهیصورتش خ
 ! ؟ییرای خوشگل الميتو همون دختر خاله  -        
 را در قفل دیکل.  ستادی در اي را دور زد و روبرونی بدهد ماشی پاسخنکهیبدون ا.  شد دهی در هم کششیاخمها        

 . دیچی پسرك در گوشش پيدوباره صدا. چرخاند 
 ! ی که بهش بگیالبته اگه زبون داشته باش. ..  ادیزودتر ب...  پام سبز شد ری بگو علف زیبه ال...  خوشگله یه -        
 رای هم باز شد و المیی روبرويهمزمان در خانه . ا فشار در را به داخل هول داد و وارد آپارتمان شد  و بدی کشیپوف        
 بزند از او فاصله ی حرفنکهی انداخت و بدون انییسرش را پا.  آمد رونی که در صورتش راه انداخته بود بی کماننیبا رنگ
 . گرفت
 خانواده هست نی از ارونی هم بي بهتريایدن...  نمون تی عوضي اون پسرعموي خماريانقدر تو...  لوین...  یه -        

 ! شهی نمدای بود که لنگه ش پگهی دزی چهی مانیفقط ا... 
خواست .  شدی افتاد منقلب می مادشیهر وقت . مانند کابوس شده بود مانیاسم ا.  قلبش از جا کنده شد لوفرین        

 .  از راه پله باال رفتی پاسخچیبدون ه. را بست  شی بزند اما بغض راه گلویحرف
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اما . شک متوجه شده بود که از کجا آمده یب.  دی سالن که رو به کوچه بود ديبا وارد شدن ، پدرش را پشت پنجره         
 .  پر از خشمش دلهره را به جانش انداختيصدا

  بود ؟نی اون ماشي تویک -        
 : با من من گفت        
 . شناسمشینم... سالم  -        
  ؟ي که الل شده بودگفتی می ؟ چيپس چرا بهش نگاه کرد -        
 .  ؟ مگر با دختر شانزده ساله طرف بودکردی مخی گونه او را توبنیچرا ا.  شناختی پدر را نمنیا        
 . رونی بادی زودتر برایگفت بگم الم...  زنهی که داره با من حرف مهی کدمی نظر دهی -        
 . پدرش با صورت سرخ شده به سمتش برگشت        
  ؟ي و پسغوم ببرغامی ؟ به تو چه که پي اکهی مرتنی ايمگه تو واسطه  -        
 !بابا ؟ -        
 . گرددی ناراحت شده و دنبال بهانه ميگری دزی پدرش از چدانستیم. پدرش به سمتش رفت         
  ؟ی خبر ندارم سه شنبه هم نرفتي فروشگاه ؟ فکر کردیا امروز نرفتچر -        
 . دوست ندارم به اون فروشگاه برم...  ادامه بدم خوامیبابا من نم -        
 .  آمدرونی آن دو از اتاقشان بيمادرش با صدا        
  مادر ؟ چه زود ؟ياومد...اِ  -        
 .دی منحرف کردن حواسش پرسيبرا.  در راه استی طوفاندیفهم...  مادرش از تماس پدر ی اطالعیبا ب        
  کو ؟يمامان پر -        
 : مادرش به در اشاره کرد و گفت        
  ؟يچرا جواب منو نداد...محمد قراره امروز ببردش امامزاده صالح ...  ورهی زيخونه  -        
 .  جواب داد ، پدرشلوفری نيبه جا        
  الزم نداره ؟يزی مادرت چنی خواهرت و ببشی سر برو پهی مورد ی بي سوااليخانوم به جا -        
 :  با تعجب نگاهش کرد و گفتيناز        
  ؟یفرستی ماهی نخود سی منو پيعلنا دار -        
 .  تنها بذارقهی چند دقي رو برالویپس برو و منو ن...  آره رسهیاگه عقلت م -        
 شی رفتن پي براشی هم دل نگران شده بود و پايناز.  و استرس به رفتن مادرش نگاه کرد ی با ناراحتلوفرین        

 .  اما خشم شوهرش او را واداربه اطاعت کردرفتینم
 : در که پشت سر مادرش بسته شد پدرش با تحکم گفت        
 .  کارت دارمنجای انی بشایب -        
 .  نشستشی مبل روبري رویبه آرام.  افتاده از آب را داشت رونی بیحس ماه. تمام تنش سرّشده بود         
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  نه ؟ای ي باور دارنویا...  ستمیاما من دشمن تو ن...  گذرهی اون سرت مي توی چدونمینم -        
 :  گفتی به صورت پدرش نگاه کند به آرامنکهیبدون ا        
 . بله -        
  ؟یشی روز به روز آب مي و داری گرفتیپس چرا از روز جمعه تا حاال الل مون -        
 را فراموش کرده بود که با چه ششی پدر زورگو که انگار شش ماه پنی به اگفتیچه م. چشمانش پر از اشک شد         

 . خواستی از او بخشش میحال
 . ستی نمیزیچ -        

 : دی و دستانش را در هم گره کرد و غردیپدرش با حرص خودش را جلو کش        
 من ي رو به کله ت راه دادری خدا بفهمم فکر اميبخداوند...  ی کورا طرفي با دسته ي ؟ فکر کردستی نتیزیچ -        

 ........ یربی اون امدونمیم
 !! بابا -        
 .  شدرهی دخترش خي با تعجب به اشکهايمهد        
 شرط مسخره رو تمومش نیچرا ا...  دمی که بخشدمیبخشی مدیمن با... من که از همه گذشتم ... بسه بابا  -        

 . ستی نشی بيپس رفتن من به اون فروشگاه بهونه ا...  ي اعتماد دارری به امشتری که از همه بدونمیم...  یکنینم
 تو از اون خوامیم...  کنمی چپ بهت نگاه کنه خفه ش مری ؟ امگردمی من دنبال بهونه ميفکر کرد! ... بهونه ؟ -        

  نه ؟ای ی راه و چاه کار رو بلد باشدیبا...  فروشگاه بزنم هی خودم گهی خواستم تا چند وقت ددیشا...  ياریکار سر در ب
 .  با خشم از جا بلند شدلوفرین        
...  پشت نداره گهی دریام...  خنجر بزنم ی که از پشت به کسستمیمن مثل شما ن... نکن  من حساب يبابا رو -        

 .  الاقل خنجر نزنیستیاگه پشتش ن...  ی پشتش باشدیبا...  ی پدرشياالن شما جا
 . فشردی هم مي را از خشم روشیدندانها. و به صورتش زل زد ستادیپدرش با خشم ا        
  ؟یگی می چي داریفهمیم -        
 :  انداخت و گفتنیی سرش را پالوفرین        
 نی اي که تویی همون جاگردمی برمي با مامان پرنی به کاراتون ادامه بدنییبخدا اگه بخوا...  فهممیآره خوب م -        

 . ساال بودم
  ؟يریگی ممی خودت تصمي که برای صاحبیمگه ب! ...  ي جا کردیتو ب -        
 پدر نی به اگفتیچه م.  کردی احترام پدرش را حفظ مدی و باکردی را تحمل ميادیفشار ز.  دیکشی مری تلوفریقلب ن        
 . گرفتی ممی هم مانند بچه ها تصميریکه در پ
...  بکشم رونی خودم رو از اب بمی گرفتم گلادیاما من ...  ما حفظ کنه ي سر همه ي شما رو باالي هیخدا سا -        
 .نی نگار تمرکز کني روشتریشما ب

 : پدرش با خشم به سمت گام برداشت و گفت        
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 از اب متوی برو گليهر وقت ازدواج کرد...  ي بذاررونی خونه بنی پاتو از اي حق نداري ازدواج نکردیتا وقت -        
 !!ی به رفتن کندی نشنوم منو تهدگهید...  بکش رونیب

 
 .  شدرهی خنیاهش را از چشمان سرخ پدرش گرفت و به زمنگ        
 کنمیخواهش م...  نیستی نی که برام تکرار شدننی هستییشما و مامان تنها کسا....  ی کس مننیزتریبابا شما عز -        

 ي مشکالت توی کافي که به اندازه نی بشی بذارم شما باعث آزار کسستمی نیمن آدم...  نی نکنيبا روح و روان من باز
 .... نکهی ؟ اهی پس به چیهم خون...  نی پر کناش پدرش رو بري جادیشما با...  داره شیزندگ

 .  پدرش دوختي و بغض چشمانش را به چشمان بهت زده یبا ناراحت        
گذشت چند سال بعد از ...  ی قضاوت اشتباه از خودت برونکی خودته رو با ي شهی که از رگ و ري دخترنکهیا -        

 یی و انتقام جونهی خانواده انقدر کنی ژن اي تودیمن موندم چرا با...  نیدی همون رفتار رو با برادرزاده تون انجام منیدار
 . نیمنو ببخش... کنم یه با شما همراتونمیمن نم...  باشه يقو

 پدرش ي که رودر رودی رسی میی به جادیچرا با...  ي فرارش از حمالت بعدي شد برایبهت و سکوت پدرش راه        
 توزانه باشد چگونه به دل و قلبش بفهماند نهی حد منفعالنه و کنیاگر اخالقش تا ا!  بود ؟نگونهی هم اریواقعا ام!  ؟ستدیبا

 ! را اشتباه رفته ؟ریمس
ن و خاموش شدن صفحه  روشدنیبا د.  انداخت شی آرازی مي را روشی تخت انداخت و گوشي را روفشیپالتو و ک        

 .  داشتامیپ.  را برداشت یگوش. تعجب کرد 
 : نوشته بود...  نا آشنا ي شماره کیاز .  را باز کرد امیپ        
 تونمی نمگهی که ددونمی منوی کرده اما ارمی نگاهته که اسي توی چدونمینم.  بند بند قلبم به لرزه افتاد دنتیبا د "        

 ". فراموشت کنم
 :  لب گفتریسرش را تکان داد و ز. صورتش گر گرفت .  شد رهیبا تعجب به شماره خ        
  برسه ؟ی به دست کامی پنی قرار بوده استیمعلوم ن -        
 ضیلباسش را با لباس خانه تعو.  دور کرد امی پي فکرش را از محتودهی به اشتباه به دستش رسامی پنی انکهیفکر ا        
 ! پدرش رفته بود.  شد دهی نگاهش به همان سمت کشي بسته شدن در وروديصدا. از اتاق خارج شد کرد و 
حاال نوبت پدرش بود که فکر .  بود ی بود و حرفش را در کمال احترام گفته بود از رفتارش راضدهی نترسنکهیاز ا        

 .  کندی او را حالجيکند و حرفها
 طبقه ی راهوری خاله زي چادر گلدار مادرش را از پشت در برداشت و به قصد خانه هودهی بالی فرار از فکر و خيبرا        

 .  باال شدي
 
 

 بزرگ خانواده ي را در خانه ی حاتمي ، خانواده ی سرد و کشدار زمستاني شبهاشی پيطبق سالها.دوماه گذشت         
 . کردیدور هم جمع م
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.  تختش را به مدت کم به دست آورده بود ي گوناگون مادربزرگ توان نشستن روي و ورزشهایوتراپیزیبا کمک ف        
 می مری حال روحریی تغنیدر کنار ا.  خانواده شده بود ی اهالي مضاعف براي هی و روحی امر باعث خوشحالنیهم

ش کنار آمده بود و روال باالخره با غم از دست دادن همسر.  ود کرده بدایهم بهتر شده بود و آرام و قرار پ) ریمادرام(
 .  کرده بودهی پراز غمشان هدي را به دلهاي شادي دو اتفاق خوب تا حدنیا.  را در دست گرفت شی زندگيعاد

 ، ری که با هم حرف زده بودند امیاز همان شب.  بود ری شدن امدای شده بود ناپلوفری نی که باعث ناراحتيرییتنها تغ        
 ی خانوادگي کمتر در جمع هاکردی میسع.  دور همان پسر اخمو و عنق شده بود يمانند گذشته ا.  شد يگری دریام

 که به لوفری ندیکشی ميچه درد.  کردی مزی پرهلوفریاز نگاه کردن به ن شدی هم که مجبور به آمدن میزمان. شرکت کند 
 .  آمدیچشم معشوق نم

 و حسرت داشتنش را ختیری خود اشک مییدر تنها.  بود دهی ، افسار دلش را کشری امدی در برابر رفتار جدلوفرهمین        
 وجود داشت بر لبان او خانه کرده ری که در رفتار امیسکوت.  احساس شده بود ی خونسرد و بگرانی اما در برابر دخوردیم

 ...  شنونده بود و ناظرشتریب. بود 
 در يحاج مهد.  هم وارد شدند کتای و میبعد از ورود آنها مر. همن ماه بود  بلی سرد اواي از شبهایکیآن شب هم         

بعد از .  نگرانش کرده بود بیدر هم فرورفتنش عج. ناخواسته نگران حال و روزش بود .  گشتی مری آنها به دنبال امیپ
 : برادرش کرد و گفت  خانه رو به زنی و نشستن اهالیاحوال پرس

  خوبه ؟ری خانوم اممیمر -        
 :  لبانش نشست و جواب دادي روی کمرنگي لبخندمیمر        
 . سالم رسوند. ستیشکر خدا بد ن -        
 :  کرد و دوباره رو به زن برادرش گفتی به صورت خونسرد دخترش نگاهيحاج مهد        
 ! ؟می ما هم بدوننی هست بگیکلاگه مش...  ادی جمع ما نمي توگهید...  شده نی ش سنگهیسا -        
 :  انداخت و گفتنییسرش را پا.  رنگ به رنگ شد میمر        
...  مونهی براش نمی خونه انقدر خسته س که جونرسهی میشبها وقت...  ییشما بزرگ ما...  ي آقا مهدنی داراریاخت -        

 ......... نی هميبرا
 ! ؟ادی برونی از خونه بتونهی هم نملی تعطي روزهای که حتشهی انقدر خسته میعنی -        
 ی با بلوفرین.  پسرش به ستوه آمده بود بیخودش هم از رفتار عج.  گفتن نداشت ي برایحرف.  سکوت کرد میمر        

 :  گوشش زمزمه کردریز.  کنارش نشست ی به آرامکتای که کردی گوش مشانی به حرفهاي ظاهریتفاوت
  ؟یگی بپرسم راستشو مزی چهی -        
 .  دوختکتای نگاه سردش را به چشمان نگران لوفرین        
 . اگه بتونم حتما -        
 :  گفتی کرد و به آرامکی به او نزدشتری خودش را بکتای        
  شکراب شده ؟ری تو و امنیب -        
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 . نه -        
 :  و گفتدی کشیآه.  را نداشت يگری سؤال ددنیجرات پرس کتایچنان محکم و قاطع جواب داد که         
 کنهی متشی اذی ادم بفهمه چذارهیانقدر توداره که نم.  تو خودشه یلیخ...  کشهی داره عذاب می از چری امدونمینم -        

 . کنهی نمي کارچی خودش هي اما براکنهی همه بدو بدو ميبرا...  سوزهیدلم براش م... 
 ی وقتکردیچه م.  زدی و دم نمسوختی مدی اما باکتای از زبان ری حال امدنیدرد داشت شن.  دی کشیقی نفس عملوفرین        

 .  نداشتگری را بعد از ان حرف ددنشی هم چشم دریکه خود ام
 دادگاه هم حاضر نشد با من و مامان و ي برایدونی می باشه ؟ راستتونهی می رفتارش بخاطر چنیبه نظرت ا -        

 . ما رو به دادگاه رسوند و خودش رفت!  ؟ادیبابابزرگ ب
 :  چشمانش را جمع کرد و گفتيگوشه .  جالب شد لوفری نيحرفش برا        
  شد ؟یحکم دادگاه چ -        
 . بکشه دو سال زندان رو دی جرم اول بای عموميالبته بخاطر جنبه . قصاص  -        
 : دی پر از درد پرسی با دللوفرین        
  ؟ی انسان رو امضا کنهی حکم قتل ادی ؟ دلت می به قصاصی تو هم راضکتای -        
.  ردی قتل را بگنی اي هر طور شده جلوخواستیدلش م.  همه مهم شده بود نی اشی امر برانی چرا ادانستینم        

 ...   عمد بود نوع قتلکیقصاص هم در نظر او 
 

 ! بود ؟دهی پرسيسوال احمقانه ا.  دلش را لرزاند کتاینگاه پر از اشک         
 :  اشکش را با نوك انگشت گرفت و با بغض گفتکتای.  زمزمه کرد ی آرامدی انداخت و ببخشنییسرش را پا        
 ي رو توزشونی عزی خالي که جای نظررو در مورد قصاص دارن اما تا وقتنیهمه هم...  یکنی فکر می چدونمیم -        

 مقدار هی بخاطر ی اگه اون عوضنکهیفکر ا!!  لوی درد ما رو بکشه نیخدا نکنه کس...  فهمنیخونه حس نکنن درد ما رو نم
 شی منم پي االن باباافتادی نماگه اون اتفاق...  ذارهی ارومم نمشدی نمپدرم  شد و باعث مرگی نمیپول ناقابل اونقدر عصب

 که نهی بدتر از ایلی خکنهی مینی ما سنگي نهی سي که رويدرد...  می تو نشسته بود و مثل گذشته ها خوش بوديبابا
 سر هی داشتن و سارحق پد...  حقمون رو ازمون گرفتن میکنیحس م...  از دست بده یعی رو با مرگ طبزشی عزیکس

  گم ؟ی می چلوی نیفهمیم...  پر کرد يزی چچی با هشهیداشتنو نم
...  پدر از دست داده ، نداده بود ي دختر عمونی وقت بود دل به دل ایلیخ.  چنگ انداخت لوفری نيبغض در گلو        

دلش به درد آمد !  تفاوت شده بود ؟ی همه بنی ایاز ک... بود که دوستشان داشت ی کساني کم گذاشتن برای هم نوعنیا
 چی شدن به سن و سال همیتی شده بود و میتی که يدختر. بود کرده سی را خشیکه مظلومانه صورت دختر عمو یاز اشک

 ...  نداشتیربط
 .  گذاشت و با محبت نوازشش کردکتای دستان سرد و لرزان يدستش را رو        
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 تحمل ی درد رو نتوننی که ايحق دار...  نمی درددلت بشي بار نشد که پاهی مدت نی اي تودیببخش...  یزدلمیعز -        
 من حساب ي روی داشتیی گوش شنواای به سنگ صبور اجی هروقت احتخوادیدلم م...  تو بودن سخته يواقعا جا...  یکن
 قبوله ؟...  می با هم همدل و همراه بودرای که من و تو و الممایدرست مثل اون قد...  یکن

.  داد هی او تکي شانه ي را با کف دست پاك کرد و سرش را رودیخروشی وار ملیش س گونه اي که روی اشککتای        
 انها ي با اندوه روي و نازمینگاه مر.  را به درد آورده بود شی که دل دخترعموی حجم از غمنی ايدلش آشوب شد برا

 .  آرام و زمزمه وار آنها را بشنوندي حرفهاستندتوانی که از آنها داشتند نميبا فاصله ا. زد یچرخ
 ...  دل سپردشی گذاشت و به حرفهاکتای سر ي بدون توجه به آنها سرش را رولوفرین        
 مانی که ای اون مدتيتو...  کنمی رو حس مشی خالي چقدر جایدونینم...  بابام تنگ شده ي دلم برایلیخ -        

 از مانی ما رو هم مثل ادیترسیانگار م.  دیچرخید و مدام دور و بر من و مامان م شده بونیتنهامون گذاشت بابا خونه نش
 هی گفتی نگار مادتهی...  از قبل حواسش بهم بود شتریب...  داشت هوامو یلیاز اون موقع به بعد ، بابا خ... دست بده 

 ! ؟دمیخواستگار دارم که جوابش رو نم
 :  گفتی به آرام بخوردی تکاننکهی بدون الوفرین        
 . ادمهی رو یعل... اوهوم  -        
 در گروئه شیبهم گفته بود که ارتقاء شغل...  بره شی کارش به کي براخواستی میعل... بخاطر بابا ردش کردم  -        

 از من، ي دورمانی بعد از اخواستمینتونستم قبولش کنم چون نم...  شدی پنج سال از تهران دور مدیبا...  سفره نیا
 .  اونا نگرانت باشنذارمیمن نم...  قبول کن ي داردوستش  گفت اگهریام...  ارهیپدرومادرمو از پا درب

 هم با لوفرین.  بازگو کند ی کسي مدتها بود منتظر بود تا حرف دلش را براایگو.  دی کشیقی کرد و نفس عمیمکث        
 . فش را بزند حري مطلب سکوت کرد تا او خودش ادامه نیدرك ا
همانطور که دست .  کردی پدربزرگش گوش مي که در خود فرو رفته بود و به حرفهادی پدرش چرخينگاهش رو        

 . زمزمه کردکتای کردی را نوازش مکتایسرد 
و رفتن مخصوصا که بعد از اون اتفاق ...  خانواده ام رو تحمل کنم ي رو دوست نداشتم که بتونم دوریانقدر عل -        

 از یانگار با رفتن تو روح زندگ... شده بود و بابا بدتر از اون ری گوشه گریام...  فرو رفته بود يتو ، خانواده در سکوت مرگبار
 تی اون موقعي توخواستیدلم نم...  از ته دل ، مهمون دالمون نشد ي و خنده ايوقت شاد چیه...  دیخونه هامون پر کش

 بهم یلی خمی تنها بودیاما وقت...  تا عمو رو عذاب نده زدی با من حرف نمادی چشم عمو زيبابا جلو... تنهاشون بذارم 
 ... کردمیم  تو دقي بودم از دوري مهدي بار بهم گفت ؛ اگه من جاهی. ..  کردیمحبت م

 . ردزمزمه ک.  گذاشت شی بازوي دستش را رولوفرین.  دی کشیدوباره آه        
 هی من که يبرعکس بابا...  کردمی همه انعطاف داشت تعجب منی انکهی از اشهیهم...  مهربون بود یلیعمو خ -        

 بابام چقدر بهم عالقه ادتهی...  کردی برخورد مای راحت با قضایلی کرده بود ، عمو خفی خودش تعري رو برایاصول خاص
 ی رخدادش سوالی که اصال به خودش اجازه نداد در مورد چگونگيا  صحنهکی دنیاما تمام عالقه ش با د... داشت ؟
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هر ...  روزگار یه...  انجام داده ی ناموسی اگه منو ببخشه کار بکردیچون فکر م...  ش گذشت زکردهیاز دختر عز... بپرسه
 .... کتای داره یی خودش دردای زندگيکدوم از ما تو

 .  شانه اش بلند کردي را از روکتای سر کردی بود وبا اخم به آن دو نگاه مستادهی پدرش که سرپا ايصدا        
 . می رفع زحمت کندی باگهید -        
 : پدربزرگ با اخم گفت        
  ؟يومدی نینی تعارفات از کجا اومده ؟ مگه شب نشنی ؟ ایچه زحمت -        
 . ارمی رفته قرصامو با خودم بادمی...  زودتر بخوابم دیبا... خسته ام  -        
 نگاه دنی با دلوفرین.  آن دو تعجب کرد ی چشمان اشکدنینگار با د.  بلند شدند می و نگار از کنار مريبالفاصله ناز        

 .  از اشک شده و خودش خبر نداردسیتازه متوجه شد صورتش خ.  دی صورتش کشي رویمتعجب نگار ، دست
 :  گفتی فاصله نگرفته بود که به آرامکتایهنوز از         
 ! ؟می به عمو سر بزنمیفردا با هم بر -        
 .  را به درد آوردلوفری دل نشدی مدهی که در چشمانش دیبرق.  با ذوق نگاهش کرد کتای        
 ........ اما روز جمعه تو...  شمیخوشحال م -        
...  میری بار من و تو تنها منیا...  بهشت زهرا امی بهیامروز نتونستم با بق... ده  عموم تنگ شيدلم برا...  سیه -        

 خوبه ؟... من با عموم ، تو با بابات خلوت کن 
 اما عمو ناراحت نشه ؟...  هیعال -        
 ! ؟یمنو دست کم گرفت...  و شش سالم شده دختر ستی بگهید... عموت با من  -        
 کانتر ي را رودشی درهم ، کليپدرش با اخمها.  خود بازگشت يند از هم جدا شدند و هر خانواده به خانه با لبخ        

 : انداخت ورو به او کرد و گفت
 !شما دوتا امشب چتون بود ؟ -        
 :  نگاهش کرد و گفتي با خونسردلوفرین        
 .  نبودی خاصزیچ -        
 . ستادی اشی دو قدم به سمتش برداشت و روبرویپدرش با ناراحت        
 هی بدونم دردتون چدیمنه بزرگتر نبا!  ؟نیختیری و اشک منیکردی همه در گوش هم پچ پچ منی نبود که ايزیچ -        

 ! ؟نیکه غمبرك گرفت
 . کردی اخم و تشر زدنش حس منی را در پس ای و مهربانی نگرانلوفرین        
 .  بهشت زهرامیقرار شد فردا با هم بر... دلتنگ عمو شده ... ش گرفته بود  دلکتای -        
 .  باز شدیاخم پدرش کم        
 ...........یپس چه دلتنگ... اون که امروز سرخاك بود  -        
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فقط .  که حرفش را ادامه نداد شودی نمی خاك باعث رفع دلتنگی سنگ قبرو مشتکی که دی خودش فهمایگو        
 :  داد و گفتیسرش را تکان

 پاك فراموشش ضمی حال مرنیمنم که با ا...  شهی مي دلتنگ هادادی زییاز تنها...  ی باهاش باششتری کن بیسع -        
 . می و دورشون رو پر کنمی براشون وقت بذارشتری که بمینی برنامه بچهی دیبا... کردم 
 .  زمزمه کردرفتی که به سمت اتاق خوابشان می و در حالدی کشیقینفس عم        
 . یه...  شده يعجب روزگار -        
 همه در حق نی واقعا انکهیاز ا.  نظاره گر رفتنش بود و در دل خوشحال بود که پدرش هم با او هم فکر بود لوفرین        

 .  بودی شده بود از خودش عصبی کم لطفشی و زن عموکتای
 کتای که درد يبطور.  را به خود جلب کردانیادربزرگش بالفاصله بعد از آن اتفاق ناگوار تمام حواس اطراف ميماریب        

 که هر کدام ییبزرگترها...  لی فامي بزرگترهاي مهری و بی تفاوتی بي هیسا.  قرار گرفت هی کم کم در سامی و مرریو ام
 که روز و شبش را داغ یآن از پدربزرگ...  کرد رشی گنی که داغ فرزند زمیدربزرگآن از ما.  سرگرم شده بودند يبا درد

 نی خانه نشخوردی که مي جورواجوري و داروهای قلبيماریآن هم از پدرش که با ب...  پر کرده بود مارشیپسر و همسر ب
 . دی در رفتار و حرکاتش دشدی را کم کم میشده بود و افسردگ

 يری چون خودش ،راهش را به سمت اتاقش کج کرد و با شب بخیی زمانه و آدمهاي هايمهر ی از بنی سنگیبا دل        
 چشی تا سوال پگرددی می فرصتی در پدانستیم.  نگار را هم نداشت ي کنجکاويحوصله . خواب کرد يخود را آماده 

 . کند
 تمام ي چشم روتوانستی بود مدهی که شنییاگر با حرفها.  تخت رها کرد يلباسش را عوض کرد و خود را رو        
 !. شدیالبته اگرم... شدی خوب میلی ببندد و خواب را مهمانش کند ، خانشی خودش و اطرافيهایناخالص

 
 

 که به طور يریام.  بود ری امداریدلش تنگ د.  رفتی مشی و پکردی سنگ قبرها را نگاه مي روکتایهم گام با         
 صبح زود از ری بود که امدهی شنکتای بهشت زهرا شدند از ی پدرش راهنیازصبح که با ماش.  گرفتی از او کناره میمحسوس

 از دور بردی بغل مری که دستانش را زیدر حال.  به صورتش خورد ي سردوزس.  از او ندارد ي خبرگری زده و درونیخانه ب
 . دی دشی قبر عموکی را نزدي ادهیچیحجمِ در هم پ

 جا چه نی سرد در اي هوانی در اشدی مدی جمعه ناپدي که روزهايریام.  بود بی آشنا اما غرشی براکلی هنیچقدر ا        
 !! ؟کردیم

 .  او را به خود آوردکتای رتی پر از بهت و حيصدا        
  مونه؟ی خونه نمي که تونجای اادی هر جمعه میعنی ؟ کنهی چه کار منجای اری اميوا -        
 !  دوست داشت ، تا بداندیلی هم خلوفریکه ن یسوال        
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 و دید.  دی را به چشم دشی مرد روبروي دهی خمي ، تکان خوردن شانه هاشی عموي شدن به آرامگاه ابدکیبا نزد        
 به ری تا امدانستی میاما به خوب!  نداشت ی که به جان معشوقش افتاده بود و درماني همه دردنیدلش آتش گرفت از ا

 ... دیای داغ کنار بنی توانست با ای ، نمدیرسیآرامش نم
.  دی را در هم کششی آنها اخمهادنیبا د.  اندازدی بی بخورد و به اطرافش نگاهی تکانری باعث شد امشانی پايصدا        
 .  بلند شدنی زمي از رودی کشی مسشی صورت خي که دستش را رویدر حال
 ی تمام نامهربانخواستی مایگو.  کردی از نگاه کردن به او هم حذر مایگو.  ثابت نگه داشت کتای ينگاهش را رو        

 : دی غرکتای روبه يبا لحن تند...  میاما نه به طور مستق... کند ی بر سر او خالکجای زمانه را يها
  ؟ي جا نبودنی انای با مامانروزیمگه د!  ؟نجای اییای سرد بي هوانی اي گفته تویک -        
 :  بود ، گفتدنی که در حال ترکی را گرفت و با بغضلوفری دست نی از ناراحتکتای        
 .  با بابا خلوت کنمخواستیدلم م -        
 بدون خوادی دلت مي که هر کاري سرخود شدیلی ؟ انگار خي اومدی کي ؟ با اجازه ي جا نبودنی اروزیمگه د -        

 ! يدیانجام م ی به من بگنکهیا
 زهر دانستی زدن بود و نمشی نی در پیمانند مار زخم.  ردی غرش برادرش را بگي هم نتوانست جلوکتایبغض         

 . ندینشی فرو منشیزتری در جان عزششین
 اون خراب ي بزرگتر توهیآخه ... خبر مرگم اومده بودم تا دلم باز شه ...  ندارم ی روز هم از دست شما راحتهی نیا -        

 !! ؟نیای تنها بنجای سرد تا اي هوانی ايشده نبود تا نذاره تو
 نیی او را مجبور کرد تا سرش را پایترس و ناراحت.  شده بود رهی و به صورت سرخ برادرش خختیری اشک مکتای        
 . اندازد

 که هدفش او بود و ترکشش بر جان ي همه توپ و تشرنی ااز.  ، در حال انفجار بود کتای حال و روز دنی دلوفرباین        
 .  زد و لب باز کردایدل به در.  نشست قلبش به درد آمد ی مکتای رمق یب

 با بابات خلوت ي ؟ اگه تو دوست داريتازی بهش مي طور دارنی با تو چه کار داره که اکتایچه خبرته ؟ مگه  -        
 پره حق ي اگهی دي ؟ اگه دلت از جاهی چي همه توپ و تشر برانیا.  ادی باباش بدنی اونم دوست داره تنها به دیکن

 ... ی کنی سر خواهرت خاليندار
 که از سرما سرخ شده بود ی گرفتنش داشت با چشمان به خون نشسته و صورتدهی در نادی که تا ان زمان سعریام        

 .  شدرهیبه چشمانش خ
...  ی جا رو بکشنی دل خواهر من زحمت اومدن به اي براستی نیاجی ؟ احتيدت زحمت داد چرا به خوگهیشما د -        

 ؟ پس چرا یدونی نمی احساس و سنگ دلی بي ؟ مگه ما رو ادمايکردیمگه ما رو به قتل عمد و قاتل بودن متهم نم
 ! ؟ی پا گذاشتلبل مکان گل و بنی و به ای سنگ دل وقت گذاشتي قاتاليبرا

 ! ؟ریام -        
 .  دردش را هوار بکشدخواستیدلش پر بود و م.  شد رهی با خشم به خواهرش خریام        
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 می هستیی انتقام جوي که ادعا داره ما ادمای خانومنیا...  قبر گذاشت مرد ي باباش رو توی وقتریام...  رمردیام -        
  ؟نجای اي با خودت اوردنوی ایاصال به چه حق... رکت کنه  خلوت ما با پدرمون شي خود کرده اومده تویب

 ياز سرما.  را در دست گرفت لوفری ، نگاه کرد و دست نکردی که با بغض نگاهشان ملوفری به نی با نگرانکتای        
 . دستش لرز به جانش افتاد

 هفته نتونست پنج شنبه نیا...  بابا دنی دادیاره مهر هفته د...  هم مثل ما ناراحته لوین...  انصاف نباش یداداش ب -        
 به یاز صبح هر چ...  رمی که ازت اجازه بگيمن از مامان اجازه گرفتم اما شما نبود...  میای امروز بمی با هم قرار گذاشتادیب

 ........ ياد زنگ زدم جواب ندتیگوش
 :  گفتری گرفته رو به امیی دستش را فشرد و با صدالوفرین        
 ....  نداشتی همه ناراحتنیمن فقط نظرم رو بهت گفتم ا -        
 . دی کشادی گام به سمتش برداشت و فرکی قابل مهار ری غی با خشمریام        
 بودن و انتقام ي انهی ؟ تو منو متهم به کي کردیکی وجدان یتو مارو با اون قاتل ب!!  ؟یفقط نظرت رو گفت -        

 یدونی که ما رو قاتل مییتو!....  ؟ي قضاوتمون کردی سرمون اومد که به راحتیی که ما چه باليدی ؟ تو ندي کردییجو
 ریز...  جا نی ای عوضهی ي بازی که بخاطر وحشییای بی سراغ کسيدارحق ن...  جا نی اي با خواهرم اومدي کردخودیب

 ............ دهیخروارها خاك خواب
دلش .  گرفتنها دهی و نادي همه دورنیاز ا.  همه خشم و نفرت نیدلش پر بود از ا.  طاقتش تمام شد لوفرین        

 .  هوار شدری ، بر سر امکتای را باال برد و بدون در نظر گرفتن وجود شیصدا.  هوار کند انچه در دلش بود خواستیم
اصال اون دختر شش ...  خشم و نفرت آروم و قرارتو گرفته نیهم...انتقام چشماتو کور کرده ! ... مگه دروغ گفتم ؟ -        

 دنی با دی ؟ اگه احساس داشتکردی و التماس مختیری که بخاطر بخشش باباش با اون سن کم اشک ميدیساله رو د
 اون بخاطر...  که مهار نشد ی خشمهیبخاطر ...  اتفاق هی بخاطر جاست نیعمو ا...  شدی دلت نرم مدی اون بچه باياشکا

 یچه خونخواه...  یکنی همون کارو مي خشم دارنیتو هم با ا...  نفر قاتل شد هی و دی نفر به قتل رسهیخشم مهار نشده 
 ي پدری سن درد بنی اي توتاکیاگه تو و ...  شهی انسان گرفته مهیدر دو حالت جون !  ؟کنهی میچه فرق... باشه چه دعوا 

 اون ي فکر کردچیه... نی کنلی درد رو به دختر شش ساله هم تحمنی انیخوایآگاهانه و به عمد م...کمرتون رو شکست
 عذاب بکشه و از دی پدرش قاتله بانکهی تا عمر داره بخاطر ایدونیم! ...  داره ؟ي اندهی گناه چه آی معصوم و بيدختر بچه 

اون دختر شش !...  ؟یکنی رو نابود مگهی چند نفر دی زندگیکنی تو امضا م کهی حکمنی با ایدونیم...  جامعه طرد بشه
 .......... ي که توی لذتگمیمن م...  داره یساله چه گناه

 .  با خشم دستانش را به عالمت سکوت باال بردریام        
 ستی انتقام ني بخششه توي که تویلذت... تموم حرفاتو از حفظم ...  ي منبر بري من ،باالي براخوادینم... بسه  -        

 ي بگم کجادی بايالمصب چه جور!  نه ؟ای تاوان خون بابامو بده دی هم بای اما اون عوضستی که ندونمیم...  ستیاره ن... 
 نیامان بزرگ از داغ اوالد زم منمیبی میوقت...  شنی چشمم آب ميو مادرم دارن جلو  خواهرنمیبی می وقتسوزهیدلم داره م

 ....... یوقت...  شد ریگ
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 .  که خش برداشته بود حرفش را قطع کردیی با صدالوفرین        
 ي دل سوخته يتو برا...  ی خودتيسوزی براش مشتری که بیکس...  ی وسط بهونه کننی رو ای کسخوادینم -        

 ! چرا ؟یدونیم...  ؟ ي طور شدنی امانیهمون طور که سر ا...  یکنی جلز و ولز ميخودت دار
 با کتایلب باز کرد تا پاسخش را بدهد ، که . با چشمان به خون نشسته سه چشمان پر از اشکش زل زده بود ریام        
 : دی و نالستادی اانشانیترس م
 ...  نیتوروخدا تمومش کن... بچه ها بسه  -        

 
 

 وفتادی که خب نوفتهی رمان بنی اي برای اتفاقهیقرار بود ...  خوامی عذر متی نهای برمیاز تاخ...  گلم يم دوستاسال        
 را تا تونی بتونم همراهدوارمیام...  نمونده ی رمان باقنی از اشتری سوم بکی..  می سه تا پست دارایاز امروز هر روز دو ... 

 ...  پستنی سر امیبر...  اخر رمان داشته باشم
 . زمی به چشمان شما دوستان عزمیتقد        

 
 
 

 کدام حاضر چیه.  اندو به گردش در آورده بود نی چشمانش را بی با نگرانکتای.  به هم گره خورد ری و املوفرینگاه ن        
 .  را شکستنشانی بود که سکوت بلوفریدر آخر ن. نبودند از موضع خود کنار بکشد 

 يدی از دست مي که رو که دوست داریی کساینیبی میوقت...  دمی عمرم دي هستم که توی آدمنیو خودخواه ترت -        
 نی عمد اری که غی اون قاتلي خودت رو جایفقط کم...  ی کاش کميا...  ی کنی خالانتی اطرافي خشمتو رويخوایم

من ...  نی رو ببانتی اطرافیکم...  از خودت دور شو یکم...  يردکی اون دختر بچه نگاه مي و به چشمایذاشتیکارو کرده م
 . ی و بپوسی خودت بمونيای دنيبهتر تو...  با تو ندارم ی حرفچی هگهید

 : دی ملتمسانه نگاهش کرد و نالدی دلوفری جمالت ندنی کبود شدن رنگ صورت برادرش را با شنی وقتکتای        
 . ياری سرش مییبال...  لوفریتورو خدا بس کن ن -        
 :  گفتکتای رو به ظی با خشم چشم از آندو گرفت و با غلوفرین        
 . می جا اضافنیمن ا...  یستیتو هم تنها ن... من برم بهتره  -        
 به ی کرد حرفی به او بدهد اما هر چه سعی جواب دندان شکنخواستیدلش م.  کردی با حرص نگاهش مریام        

 . مارتن دردآور به او باخته استنی در اکردیحس م.  کند انی تا بدیذهنش نرس
اما !  ستی دردش چدانستیم.  شناختی او را از خودش هم بهتر ملوفرین.  فشرده شد قتی حقنی ادنیقلبش از فهم        

 . ردیگی از کجا سرچشمه مکشدی که مي همه عذاب و دردنی بود ادهیخودش تا به حال نفهم
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 کند و با داغ نداشتنشان ي صبورتوانستینم. توان از دست دادنشان را نداشت . ه واقع او عاشق خانواده اش بود ب        
 باز هم پاك و نی مرداب خشم وکانی که میگل...  بود لوفرشیاو ن...  داشتی توقع مدی نبانی ازاشتری بلوفریاز ن.  دیایکنار ب

 ..  خود بداندنکهی فکر و ذکرش را به خود معطوف کرده بود بدون ادی مديمدتها  بود کهیاو کس.سالم مانده بود 
 به عقب برداشت و ی گامدی تردي خسته و لرزان ،بدون لحظه ای با زانوانر،ی و لرزان امدی نگاه پر ترددنی با دلوفرین        

نه مانند خودش که ...  داشتی او را دوست میفقط کم...  ی کمری امخواستیچه قدر دلش م.  دیبه سمت مخالف چرخ
.  گرفتی او هم سامان می اوضاع روحدیشا..  داشتی بر میدوست داشتن قدم نیتا بخاطر ا...  ی او بود فقط کمي وانهید

 دختر شش ساله از کینجات ...  خانواده کی ینجات زندگ...  انسان کی نجات جان ي براشدی می عشق راهنی ادیشا
 . کندی چه مگری موارد با مخلوقات دنی خلقش در ادانستی که فقط خدا می مبهمي ندهیآ

 ي که سالها به رويزجر.  دیکشی بود که مي زجرنی بدترری و نداشتن امدنیند.  شدی گلستان مشیایآن وقت دن        
چه .  قلبش بود يرا چون و چی سلطان بریام.  کردی را مشی در آن پنج سال هم دلش هوایحت.  کرده بود ینیقلبش سنگ

 !!  بلد نبودي و کشور دارتگرفی نمشی خوملکی از مای سراغچی سلطان هنیبد که ا
 يبدون آنکه برا.  نبود ی رفتنرونی وجه بچی اشغالش کرده بود که به هیکس.  شدی او قلب نمي براگری قلب دنیا        

 ! يوا...  باشدفتهی شداوی شنگونهی که ای بر دليوا. کند یماندنش تالش
 را ری امخواستی دلش مییگو.  دی به عقب چرخی گذاشت و کمرهی دستگيدستان سردش را رو.  دی رسنیبه ماش        

 .  و سوار شددی را کشرهی دستگختهی افسار گسی با خشمدی آن دو را ماتم زده به همان حال دیوقت.  ندیدر پشت سرش بب
 
 

 ي و پر از غم خانواده ي خاکستري نوروز هم نتوانسته بود ، روزهايهوا.  نمانده بود دی به عشتری بيچند روز        
 .  را متحول کندیحاتم

 روز به روز پژمرده تر و افسرده تر از لوفرین.  سرگرم بود شی در امده بود و هر کس به کار خونی به حال روتیزندگ        
 . کردی اتاقش رصد مي را از پشت پنجره ری اوقات آمدن امشتریب.  شدیقبل م
 پرواز به آسمان آن ي برای راهچی اما هزدی او بال بال مي افتاده و صورت گرفته و غمزده ي شانه هايدلش برا        

 . نگاه خسته نداشت
 یجان.  دادی در رفتارش نميریی تغچی اما هکردی خود حس مي و مادرش را روي نگران مامان پري نگاه هایگاه        

 !  نمانده بودریی تغيبرا
 دیپلکیدر آشپزخانه م.  انداخت یبه دخترش نگاه.  کرد و از سکوت خانه خسته شد ی به اطرافش نگاهيمامان پر        

 ییگو. دیکشی را دستمال منتی از کابی قسمتيمرتب رو.  کردی رفتارش را دنبال مزی تی و با نگاهستادیکنار کانتر ا.. 
 .  کندی خالتتوانسی آن قسمت از خانه ميحرص دلش را بر رو

 تا خونه رو رمیمنم چند روز جلوتر م...  شمال می چند روز برهی دی عامی اي صحبت کن براي با حاج مهديناز -        
 . نیمرتب کنم تا شما برس

 . را خشک کرد شیشانی پي برداشت و با پشت دست عرق رودنی دست از دستمال کشيناز        
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 نداره که ما تیخوب...  ادی مدنشونی دي برالی فاميهمه ...  امرزهی اولِ اون خدابدِیامسال ع...  مامان شهینم -        
 . می تنهاشون بذارستی که مادرو پدرش دارن صالح نيتازه با حال و روز...  مینباش

 :  پر از غم گفتی کرد و با دليرو به مامان پر.  ستادی در اي در آستانه لوفریدر اتاق باز شد و ن        
 ...  شهر خراب شدهنیخسته شدم از ا...  امیمن با شما م -        
 :  اخم کرد و گفتی با ناراحتيناز        
  چه طرز حرف زدنه ؟نیا!  ؟لوفرین -        
 دنی به بابا گفتم با بابابزرگ حرف بزنه تا از قصاص صرف نظر کنن چشم دیاز وقت...  مامان گمیمگه دروغ م -        

 نی چندونستمیاگه م...  ی زندگنیخسته شدم از ا...  می که با هم چشم تو چشم نشرهی و مادی ميشبا طور... منو نداره 
 . رمیگ بی جا دارم محال بود انتقالنی ايحال وروز

 :  حاضر در خانه گفتي به اعضایبا نگاه. نگار هم از اتاق خارج شد         
حرف ...  کنن ی مثل مرده ها زندگدی نفر همه باهیمگه با فوت ...  ی شد زندگنیا...  مامان گهیخب راست م -        

 ...  آزاردهنده سگهی رفتارش دنیحاال بابا قبول نداره به کنار ا...  با خون شست دیخون رو نبا..  درسته لوفرین
 .  درمانده به دو دخترش نگاه کرديناز        

 اگه یعنی...  حرف بزنم تونمیچه کنم که نم...  همه غم نی از ادیمنم دلم پوس...  خودتونه يبابا...  دونمیمن چه م -        
به اونا چه ...  نی خودتون برسی حرفها به زندگنی ايبجا...  نیشما هم آروم باش...  که گوش بده ستی نیهم بزنم کس

 ! ؟نیکار دار
 : رو به دخترش گفت.  چشمانش پر از اشک شد دی دیوقت.  دانستی را ملوفری درد نيمامان پر        
 هر جا که بود ومدی هم نیهرک...  چشم ي اومد قدمش رویهر ک...  شمال میگردی برمدی عي برالوفریمن و ن -        

 . خوش باشه انشاال
 . دادی نشان مي به موقع خودشهیهم. چقدر دوستش داشت .  او رفت ي در دل قربان صدقه رلوفین        
 :  گفتي با دلخوريناز        
 .  اون اجازه بدهدیبا...  دست باباشه لوفری نيمامان اجازه ... اوا  -        
 :  گفتی با ناراحتلوفرین        
 .  جا بمونمنی اتونمینم...  رمی اما اگه اجازه نده باز هم مرمیگیمن به خاطر احترام به بابا اجازه م -        
 ممکن بود به ضرر دخترش یی رودرونیا.  است کتاتوری و دي همسرش خودرادانستیم.  پر از ترس شد ينگاه ناز        
 : با ناله گفت.  شدیتمام م
 .  گفت ، گوش کنیهر چ...  رو خدا جنگ و جدل راه ننداز تو... نه  -        
 :  نگاهش کرد و گفتي با دلخورلوفرین        
 !  چه خبرهکننیاونا هم فکر م...  نیاری بار مي شماها مردها رو مستبد و خودرانیهم -        
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.  سکوت مطلق بود یآمدن پدرش به معن.  تمام رها کند مهی درون قفل باعث شد حرفش را ندی کلدنی چرخيصدا        
 شعار ي که مرد بود و مردساالريپدر...  ماراتن جانفرسا را با پدرش نداشت کی داشت که حوصله ی و نگرانیانقدر ناراحت

 . شیزندگ
 
 

 . بوددلش تنگ .  گم شده بود شی زندگيدهای و نبادهای باانیدر م. چشم به جاده دوخته بود         
 .  بزنددی را دارشی پرده قامت ي مانند دخترکان شانزده ساله از گوشه توانستیتنگ آن پنجره که م        
از .  خواستی ها را نمدنی تپنی اگرید.  اندازد شی پاری خارج کند و به زنهی سي قلب را از تونی اتوانستیکاش م        

 .  خسته بوددی کردن بدون امیعشق خسته نشده بود اما از زندگ
 شدن عجله داشتند زودتر از او اتوبوس را ادهی پي که برای غرب منتظر ماند مسافراننالی ترمي اتوبوس توستادنیباا        

 . ترك کنند
ده بود  کريهر کار.  شدی مادهی مسافر بود که پنیآخر.  نمانده بود ی کسگرید.  برخاست ی صندلي از روی حالیبا ب        

 ي در شهر و روستای آنها خسته شده بود و زندگیاو هم از جو خانه و زندگ.  نشده بود ی به برگشتن راضيمامان پر
 . کردیخودش را طلب م

 .  کارش هم شده مجبور بود برگرددياما برا.  باز گشت به تهران نداشت ي برایاصال شوق        
 . دی کشرونی خود بيای شاگرد راننده او را از دنيصدا        
  شماست ؟ي ساك برانی ایآبج -        
 : دستش را دراز کرد و گفت.  ماند رهی خخوردی که در دستان پسرك تاب می ساکينگاهش رو        
 .  منهيبله برا... ممنون  -        
  ؟هی کي ساك برانی اگمی همه دارم منی ؟ ايسادی جا وانی ای حرفچیپس چرا بدون ه -        
 .  نمانده بودی باقیجز او و پسرك کس.  و منگ به اطرافش نگاه کرد جیگ        
 . بازم ممنون. متوجه نشدم دیببخش -        
در دل حسرت .  زد ی مسافران خندان چرخينگاهش را رو. ساك را به دست گرفت و از اتوبوس فاصله گرفت         

 .  راهش را گرفتندي جلوی تاکسيده چند رانن.  آنها را داشت يخنده ها
 . میاری ما بنیساکتون رو بد.  می ؟ دربست داريریخانوم کجا م -        
 :  سکوت به هر کدام گفتيدستش را باال برد و به نشانه         
 . خوامی نمیممنون تاکس -        
 اجازه ی با ناراحتیوقت.  دی آی پدرش به دنبالش نمدانستیم.  را برود يری مسهی تا ی آر تی با اتوبوس بخواستیم        

 . داشتی توقع را منی همدی رفتنش را صادر کرده بود باي
 فشی انگشتان نازك و ظري ساك از روینی و سنگدی ساکش را کشی دستداشتی که گام برمیدر همان حال        

 . با ترس به عقب نگاه کرد. برداشته شد 
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 .  شدرهیورت خندانش بهت زده به او خ صدنیبا د        
 ! ؟نیری و گشت مریتنها به س... سالم خانوم خانوما  -        
 رخ داده بود که یدر نبود او مگر چه اتفاق.  او را نداشت آن هم خندان و شاد دنیاصال توقع د. زبانش بند آمده بود         

چشمان قهوه .  بود که در نظرش آمد يزی چنی اش اولغهیشش تصورت .  کرده بود ریی پسر صد و هشتاد درجه تغنیا
 .  نبودي خبرشیشانی پي روي هانی شده بود و از چنیلبخند مز  بهشیلبان سرخ و گوشت.  داشت ی برق خاصشیا

 ؟يدی دوالی شده بهتت زده ؟ مگه هیچ -        
 .  از لحن شوخش جا خوردلوفرین        
 . نمیبی مایاما انگار دارم رو... نه  -        
 :  و گفتدی ساك را کامل به سمت خود کشریام        
 . دمی به موقع نرسدمی دویهر چ...  صدات کردم یکل... حواست کجاست دختر؟  -        
  دنبالم ؟ي شد اومدیچ -        
 :  چشم نگاهش کرد و گفتي از گوشه ریام        
 .  خونهي تنها برگردیکی تارنی اي نشدم بذارم شش صبح تورتی غیهنوز انقدر ب -        
 ! باشد ؟ی همراهنی که بهتر از اخواستی میاز خدا چ.قلبش گرم شد و چشمانش ستاره باران شد         
 کی تر بود نزدنیی که چند متر پاینی خارج شد و به ماشنالی از ترمری امییهنوز در بهت و شوك بود که با راهنما        
 . شدند

 !خوش گذشت ؟ -        
 .  بودی شما خاليجا... اوهوم  -        
 !  بهت ساختهی ما حسابيدور...  ي که تپل شدنهی هميبرا... اونکه مشخصه  -        
 :  اراده دستانش را دو طرف صورتش گذاشت و گفتی بلوفرین        
  شدم ؟ چاقیلیخ -        
 :  شد و گفترهی متعجب او خيبا دقت به چهره .  گذاشت نی زمي و ساك را روستادی انی کنار ماشریام        
 . ارهی ما تو رو سرحال مدنیانگار ند...  ياما خوشگل شد...  يچاق نشد -        
 !رده باشند ؟ عوض کيگرینکند او را با کس د!  او بود ؟ری امنیا. قند در دلش آب شد         
 ! از کجا معلوم...  دیشا -        
 ی صندلي گرفت ، ساك را روي جای صندلي او رویوقت.  را باز کرد و او را دعوت به نشستن کرد نی در ماشریام        

 : نفسش را تازه کرد و گفت.  را دور زد و سوار شد نیماش. عقب گذاشت
 !  هم ساخته خدا ؟یچ...  بهت ساخته نطوری که ادهی ما برات مفدنیحتما ند...  نداره دیشا -        

 
 

 .  قلبش زودتر از زبانش به تکاپو افتاده بودی وقتگفتیچه م.  عاشقانه نگاهش کرد لوفرین        
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 :  کرد و گفتی نگاهمی و بعد از حرکت رو به او نچاندی را پچی سوئریام        
 ! ي که تنهامون بذاری معرفت باشی بنقدری اکردمیفکر نم. .. بود ی خالیلیجات خ -        
 !گله داشت ؟! نبودنش را حس کرده بود ؟. آب دهانش را قورت داد         
  که در دلش تلنبار شده بود ؟ي گله اای دنای از، دنگفتیپس او چه م        
 ......... ه کمونهی مییادم جا... بودن و نبودنم مهم نبود که بمونم  -        
 رهی خری زده بود به صورت امرونی که از حدقه بیبا چشمان.  دستش نشست و مشت شد ي پروا روی بریدست ام        

 :  و تعجب او گفترتیاما او بدون توجه به ح. شد 
 دونمیم.  ي دلخور بودهی از من و بقدونمیم.  دلت خوش نبود دونمیم...  که دلش خوش باشه مونهی مییادم جا -        

 ! يکردی هم تو منو درك میفقط کم...  یاما کاش کم... برات کم گذاشتم 
 یدوست داشتم منو بفهم...  قلبم بود ي روینیغم سنگ...  از دست داده بودم زیعز... داغدار بودم ... دلم خون بود         

 خودت فکر شی بارپهی اما ی و کنار گذاشتیتو منو شست...  یو بکن قاتل بابامي و طرفدارییای بعد از چهار ماه بنکهینه ا... 
 ! چه دردشه که اروم و قرار نداره ؟رهیگیجبهه م  همه دارهنی که اي ، مرديکرد

 .  دادرونی اش را ، بنهی نفس حبس شده در سیسکوت کرد و با آه        
 نیا...  يکردیقبول داشتم اما احساس منو درك نم...  حرفات درست بود يهمه ...  يتو هم از دور نگام کرد -        

 ازش یچی که هي روکردبهی غرهی يطرفدار...  ي زدنهیتو فقط سنگ طرف مقابل رو به س...  دو طرف داشت هیقض
 ... يکردی مي و همدرديدادی خواست دل به دلم میم دلم...  یشناختیاما منو بهتر از خودم م...  یدونستینم

 غوطه وار کرانی بيای امواج دري رویقیمانند قا.  دی کوبی منهی واربه سوانهی دستش قلب پر تالطم او را ديگرما        
اما چرا تا به حال .  با او حرف بزند و درددل کند ری خواسته اش بود که امتی نهانیا.  غوطه ور بود نیری شییایباشد در رو

 چرا کم گذاشته بود ؟!  ؟دی بگوشی بود تا از دردهاهکنارش ننشسته بود و از او نخواست
 ي تویخواستم بدون...  لبام بزنم ي مهر سکوت روتونمی نمگهیاما د...  ستمی من اهل حرف زدن نیدونیخودت م -        

 شش ي که قبول ندارم بخاطر اون دختر بچه میاون مقدار...  قبول دارم شویتا حد... ر کردم  حرفات فکي مدت رونیا
 با یلی چند روز تعطنی ايتو...  گذرمی ، ازش مدی کششی به آتو اومد خونه مون و دل همه ردیساله که روز اول ع

 گهیاونا هم بگذرن د...  میگذریقصاص م از کتایمن و ...  حرف زدم شنی دم حساب ميایبابابزرگ و مامان بزرگ که اول
 ........ اما...  مونهی نمی باقيمورد

 : با ذوق گفت.  همه شورو شوق درحال پرواز کردن بود نیاز ا.  کردجانزدهی را هلوفریسکوتش ن        
 ! ؟یاما چ -        
 :  فشرد و گفتی دستش را در دست کمریام        
 انسان رو به خاطر هی اب خوردن جون ی بعد به راحتي بشه تا دفعه هی اونم تنبدیبا...  میکنیاالن اعالم نم -        

 .  ادم کشتن و بخشش گرفتنستی راحت ننی بفهمه همچدیبا...  رهیخشمش نگ
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 گفت نگاه کرد و ریبا عشق به ام.  شد ری چشمش سرازي اشک از گوشه یاز خوشحال.  در آسمانها بود یی گولوفرین        
: 

 . ي خوشحالم کردیلیخ...  ی گرفتیمی تصمنی ممنون که چنیلیخ... ممنون  -        
 . دمی چغندر هم حساب نکردم و مفت بخشي خون بابام رو به اندازه گهیم...  رتمی غی بگهیاما عمو م -        
 گونه نی که ایانی از اطرافدیکشیچقدر رمق م.  دردناك بود نهی بغض و کنیچقدر ا.  حرف گرفت نی از الوفریقلب ن        
 .نبودن
 خم کرد و انگشتانش ری انگشتان امری بکشد انگشتانش را از زرونی بشی انکه بخواهد دستش را از آن منبع گرمایب        

 : را در دست گرفت و گفت
 .  گوش نکنگرانیف دبه حر...  کن ي خواسته ت پافشاري رويدی رسنیقیاگه به  -        
 .  رد نگاهش را گرفت و داغ شد از نگاه مرد کنار دستشلوفرین.  به لبانش کرد ی نگاهریام        
 .   دلشو شکوندمیلی خدا که خي بنده هی باشه هم ی باشم که هم خدا ازم راضی اونخوامیم...  دمیگوش نم -        

 
 

 و زمان هم ، به بودن آنها در کنار هم نیانگار زم.  دی رسانی به پای زدن لذت بخش با چشم بر همی همراهنیا        
 .  خورد تا کمربندش را باز کندیتکان.  ستادی اشانی خانه ي روبرونی ماشیوقت.  کردندیحسادت م

 شی هااختهی در تک تک ی حس خوبری امي دستش در دستان گرم و مردانه دنیبا د.  کرده بود ری گییدستش جا        
 شی که اگر رهایدست.  است ری رفته بود دستش در دست عشقش اسادشیانقدر زمان زود گذشته بود که . رخنه کرد 

 . دیدوی مشی همپاای تا آخر دنکردینم
 داندی نمدای عشق را جز عاشق شيبال        
  طوفان رايبتهای مصداندی رفته مایبدر        
.         
 آمد ی دلش نمییگو.  باز شد فشی ظري از دور دستان دخترانه ی به آرامریه دستش داد دستان ام که بیبا تکان        

 .  که به دست آورده بود را رها کندیگنج
 . دمتی چند روز دنی خوشحال شدم بعد از ایلیخ...  يممنون که اومد -        
 یلی هم خدتی عکیهر چند که تبر...  نمتیبی روز مزدهی نفر باشم بعد از سنی اولخواستیدلم م...  شتریمن ب -        

 . ي نکرددمیاما بازم برام خوب بود ، الاقل ناام.  بود ی رسمیلی خدیبهم نچسب
 :  نگاهش کرد و گفتطنتی با شلوفرین        
 ! نکردم ؟دتی ناامیاز چ -        
 :  به چشمانش زل زد و گفتریام        
 . ی کنطونیبرو کمتر ش...  دمیترسی که میاز هر چ -        
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 شدن دستش و قالب شدن دستان پر قدرت دهیبا کش.  رفت رهیدستش به سمت دستگ.  دی به سمت در چرخلوفرین        
 خط قرمز را رد کرده بود ، ي بار مرزهانی اولي که امروز برایطانی به چشمان براق پسر شری چشمانش را مات و متحر،یام

 . دوخت
 .  شهری اسي اگهی دست دي دستا تونی اذارمینم...  دستام باشه ي توشهی دستا همنی اخوامیم -        
 درشت عرق يسر خوردن دانه ها.دستانش به عرق شرم مهمان شده بود .  به صورتش هجوم آورد يادی زيگرما        

 دستش ریانگار نه انگار که کل مس.  دیعقب کش دستش را عیسر. زبانش بند آمده بود .  کردیرا در تمام بدنش حس م
 !  دستان بودنی همریاس

 . يدیممنون که زحمت کش...  برم دیمن با -        
با .  نقش بست ری لبان امي روتی رفتار عجوالنه و پر شرم لبخند رضانیاز ا.  شد ادهی در را باز کرد و پیبدون معطل        

 :  و گفتدی خندشیبه حواس پرت دخترعمو.  پشت برداشت ی شد و ساك را از صندلادهی پنی از ماشیچابک
 ! ساك شما نبود خانوم خانوما ؟نی اانایاح -        
 :  انداخت و گفتنیی ساك با شرم سرش را پادنی که در حال باز کردن در بود با دلوفرین        
 . فراموشم شد...  ي وايا -        
 مکثش را یوقت.  دستش را عقب نگه داشته بود ریاما ام.  گرفتن ساك دراز کرد يتش رفت و دستش را برابه سم        

 .  به سمت صورت او باال ببردنی زمي مجبور شد چشمانش را از رودید
 :  گفتنی آرام و دلنشیی گرم و سوزان به عمق قلبش نفوذ کرد وبا صدای با نگاهریام        
 ! ؟گهی دمیرد کیآشت -        
 :  گفتي با لبخندلوفرین        
  ؟میمگه قهر بود -        
 :  او زوم کرد و گفتي نگاهش را روطنتی با شریام        
 همه پنهون کردم و دی هم خودمو کال از ددی عنی اي و توکردمی ممیمن بودم که خودم رو قا!  ي نبودنکهینه ا -        

 ! کردم ؟چارهی رو دلتنگ و بایبعض
 در کامش شینیری آب شد و شلوفری قند در دل ني ، کارخانه لوی کلوی کيدر آن زمان بجا.  شد قتریلبخندش عم        

 . نوش شد
 . فعال خداحافظ... من که قهر نبودم  -        
ست و پله ها را بکوب در را ب.  دستش را جلو برد و ساك را از دستش گرفت و با سرعت وارد آپارتمان شد عیسر        

 تازه کرد ی اش گذاشت و نفسنهی سي دستش را رودیپشت در خانه که رس.  اش حبس شده بود نهینفس در س. باال رفت 
 !  و او خبر نداشتشی اخموي پسر عمونیا  بودنیریچقدر ش.  بود ی فراموش نشدنيامروز روز. 
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 از خدا چه گرید.  او را سرحال آورده بود ی حسابشینی دلنشيفها کالمش ، حرنیرینگاه پر از ستاره اش ، لحن ش        
...  باشد ی نباشد و واقعای که روکاشیا!  باشد ؟دهی حرفها و رفتارها را در خواب ندنی ممکن بود ایعنی ؟ خواستیم
 :  و با خود زمزمه کرددیخند.  بست ه چشمانش حلقياشک تو.  گرفت شی از پایشگونین

 ! . کرده ؟ریی همه تغنی موجود انی در نبودنم که ايچه کرد...  شکرت ایخدا...  دارمیانگار ب -        
 .         

 
 

 از کجا ریام!  از آمدنش خبر نداشت ی آمد کسادشی تازه به دی پشت در رسیوقت.  رفتی باال میپله ها را به آرام        
 ! ؟کندی حرکت می بود او چه ساعتدهیفهم

!  بدهد ؟ری راپورت کارش را به امتوانستی می چه کسيجز مامان پر.  دی کشرونی بفشی را از درون کدی کلدیبا ترد        
 ! ؟دادی خبر مری به امدی باياما چرا مامان پر

 زدهی بود و روز سقهیتازه ساعت شش و چهل پنج دق. همه خواب بودند .  دی باز شد و درون آپارتمان خزیدر به آرام        
 .  آمدی به حساب مالتیبدر هم هنوز جزو تعط

 جهی کمتر به نتکردی فکر مشتریهر چه ب.  مبل نشست نی اولي سالن گذاشت و روي گوشه یساك را به ارام        
 .  کندزی روز تولدش سوپراياو خواسته بود بدون خبر برگردد تا نگار را برا.  دیرسیم

  ؟ي اومدیکتو ...اِ -        
 . دیاز جا برخواست او را در آغوش کش.  مانده بود رهی او خينگاه متعجب مادرش رو        
 : مادرش با ذوق گفت.  که تمام شد یسالم و احوال پرس        
  ؟يپس چرا خبر نداد.  دلم تنگ شده بود یلیخ...  ی برگشتيچه خوب کرد -        
 :  کرد و گفتی دلتنگي از رویمادرش او را رها کرد و به سرو صورتش نگاه        
 ! ؟ی بهت گفته که برگشتيزی چيمامان پر -        
 ی چه بوده که او هنوز بزی ، آن چگفتهی مدی بايزی چي مامان پرنکهیا!  نبود ؟بی عجیی جوراکی زیامروز همه چ        

 !خبر است ؟
 ! نیزنی شده ؟ مشکوك ميمگه خبر... نه  -        
 .  و به آشپزخانه برددی و گفت و دستش را با خود کشدیمادرش خند        
به ...  می تو هم باشخواستی دلم میلی باغ حاج رضا خمیامروز قراره همه بر... یچه مشکوک... قربونت برم من  -        

 . نیهم...  ي کنه برگردتی گفتم راضيمامان پر
 هنوز ری بود که به امدهی زبانش را کشری بود زدهی که پرسیی با حرفهاي رفت که مامان پرشی به دوروز پلوفریفکر ن        
 .  بوددهی جوابش را داده بود ، او فقط خندی نه ؟ وقتای دارد یاحساس
 تولد ي بدر تهران باشد وبرازدهی روز سي به او گفته بود بهتره براروزی دنکهیتا ا.  بود امدهی نانی به ميگریحرف د        

 . نگار هم حضور داشته باشد
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 ! اصال خبر نداشت روز تولد نگار در باغ حاج رضا دعوت باشند        
 باغشون کجاست ؟ -        
 .  سوالش نشديمادرش که در حال پر کردن سماور بود متوجه         
  ؟یت گفیچ -        
  باغشون کجاست ؟گمیم -        
 .  باصفاستیلی امروز خي براگفتیم...  درختاشون پرشکوفه شده گفتیحاج رضا م...  اریشهر -        
 بابا قبول کرده ؟ -        
 ... البته با رعنا... بجز بابات پدربزرگ و مادربزرگت هم دعوتن ... بله  -        
 ! بود ؟دهیچه شن...  دیاز تعجب باال پر لوفری نيابروها        
  ؟ادی بخوادی ميمامان بزرگ با اون حالش چه جور...  یچ -        
 رو هم دعوت کردن وریزن عموتو و خاله ز...  خوابونهی و خانوم بزرگ رو انتهاش مکنهی ون اجاره مهی گفت دیسع -        

 . اما اونا قبول نکردن
خم .  نکرده بود رونیهنوز لباس راه را از تن ب.  رفت ییرای بودار به سمت پذي دعوت تا حدنیامات و مبهوت به         

 .  سالن برداشتيشد و ساکش را از گوشه 
 :  به او کرد و گفتی آشپزخانه نگاهيمادرش از تو        
 . ادی برونی از تنت بی تا خستگری دوش بگهیبرو .  ی اماده بشيفقط تا دو ساعت وقت دار -        
 بود و یعنی! اصال چرا از قبل، مادرش به او خبر نداده بود ؟.  قرار گرفته بود ناراحت بود یتی موقعنی در چننکهیاز ا        

 ! آنها مهم نبود ؟ينبودش برا
 يبرا... کنمیم استراحت ممن...  نی و خوش باشدیبهتره خودتون بر...  من برگشتم دونمیاونا که نم...  امیمن نم -        

 .  اماده باشمدی برم سر کالس باخوامیفردا که م
 :  گفتیبه آرام.  دی در اتاق خودش ، مادرش به او رسيدر آستانه         
 اصرار داره تو هم یلیبابات خ...  ي کنه برگردتی ؟ من به مامان گفتم تا هر جور شده راضي دعوت نبودوی چیچ -        

تازه اقا بزرگ و خانوم بزرگ هم ...  ییای بهت خبر بدم نمدونستمیم...  لجبازترن یکی از یکیماشاال پدر و دختر  ... یباش
 ... دعوتن
 . ستمی ؟ من آماده ننی بگدیاالن با-        
 :  نامرتب به او لبخند زد و گفتیبا سرووضع.  در ظاهر شد يدر اتاق مجاور باز شد و پدرش در آستانه         
 .  عنبر آورديباد آمد و بو... به به  -        
 .  چشمش دور شود که پدرش امان ندادي پدرش به سرعت سالم کرد و خواست از جلودنیبا د        
قع رفتن سرحال  استراحت کن تا مویکم...  يممکنه اونجا هوا سرد باشه سرما بخور...  يری دوش بگخوادینم -        

 . یباش
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 .  تازه او را محاصره کرده بودي از خبرهای حجمدهیهنوز نرس.  دیمانده بود چه بگو        
 . دی و برگرددی تا شما راحت برمونمی مامان بزرگ مشیمن پ -        
 .  دستش را باال برد و تکان داددیکشی مازهی که خمیپدرش در حال        
...  می اونا رو هم ببرمی کرده که بتونهی خان بخاطر وجود اونا ون کرادیسع...  انی اونا هم میزحمت بکش خوادینم -        

 .  اونجا به رعنا کمک کنی زرنگیلیخ
 پدرش نافرجام ي انجام داده بود ، با ذوق و شوق نگار و اخمهاامدنی ني که او براي اهودهی بعد در تالش بیساعت        

 رو به ری امي به در خانه ی بود با نگاهستادهی کنار آنها ااطیرعنا که دم در ح.  بودند دی ماند، همه آماده منتظر سعیباق
 : دی کرد و ارام پرسلوفرین

  ؟انی و خانواده ش با شما نمریآقا ام -        
 داشت آمدن و یبه او چه ربط.  بود  از حد گذراندهگری دختر دنیا.  شد دهی در هم کشی به آنلوفری نياخم ها        

 ! ؟ری امامدنین
  ؟ی داشته باشی صنمری ، شما با آقا امنکهیمگه ا...  داشته باشه ی به شما ربطکنمیفکر نم -        
 :  گفتیبا ناراحت.  انداخت نییرعنا با خجالت سرش را پا        
 . دمی پرسي جورنی همدیببخش... نه بخدا -        
 توجه به شرم او مانند ی بدادی از هر موقع او را زجر مشتری سرخ رنگ او بيگونه ها.  بود ی که هنوز عصبلوفرین        

 . دیطوفان بر او خروش
 ... یزنی می و چه حرفیکنی کجا کار ميحواست باشه دار...  یییتو فقط پرستار مامان بزرگ ما -        
 و ی اما از ناراحتلوفرین.  که گفت آنجا را ترك کرد و وارد خانه شد يدیبا ببخش. ه بست اشک در چشمان رعنا حلق        

 رسانده بود شی به او توجه نشان داده بود و او را به اوج آرزوری حاال که امدیچرا با.  شد دهیدلهره رمق زانوانش کش
  خبر نداشتی و زهر واقعندهیند که از چند ساعت آهر چ.  را به کامش زهر کند ینیری شنی افتاد که ای اتفاق مییماجراها

 ... 
 
 

 ری باز شد و امشی عمويهمزمان در خانه .  وارد کوچه شد ی که از درون در حال انفجار بود ون سبز رنگیدر حال        
 .  روز او هم در کنارش بودنی کاش در ايا.  زد رونی بنهی قلبش از سری امدنیبا د.  ستادی انشیدر کنار ماش

ون که .  دادی را نشان ميگری دزی درهم پدرش چي را بدهد تا در کنارش باشد اما اخمهاای دنيحاضر بود همه         
 ي هی و بقدی ، برادرش حمدیبعد از سع.  از طرف پدرش روبرو شد ی گرمی شد و با سالم و احوال پرسادهی پدی سعستادیا

نبودنش در .  دادی را به او نمری امدنی مجال سربرگرداندن و دی احوال پرساغبازار د.  شدند ادهی پنیماشخانواده تک تک از 
 .  شده بود که حاج خانوم از کنارش جم نخورد و او را مدام به حرف بکشدي بهانه ادیدوبازدی دامیا

 دینگاهش که به سمت آنها چرخ.  ندیگوی چه مدیفهمی اما نمدیشنی می به آرامری حرف زدن پدرش را با اميصدا        
 :  لبخند زنان گفتری امدنیبا د. حاج خانوم رد نگاهش را گرفت 
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  ؟نی روز رو در کنار ما بد بگذرونهی نی شدی باالخره راضرخانیام -        
 :  انداخت و گفتنیی سرش را پاشی با شرم ذاتریام        
 .  به شما خوش بگذرهدوارمیام.  اما واقعا جور نشد می همراهتون باشمیتونستیم دوست داشتم یلیواال خ -        
 :  شانه اش گذاشت و گفتي روی دستدیسع        
 . می هم تنها نبوددیمن و حم.  گذشتی خوش مشتری بیلی خيومدیاما اگه م -        
 :  باز هم تعارف کرد و گفتریام        
 .  بردن مامان بزرگ کمکتون کنميمن اومدم برا... ممنون  -        
 ي ورم کرده ي رگهاي را از رونیا!  دادی عذابش ميزیچ.  به گردش در آمد ری صورت سرخ امي رولوفرینگاه ن        

 . دی کشری قرار گرفت و قلبش تدشی در معرض دری اميدستان مشت شده . دیفهمی اش مقهی شقيرو
 .  شدندی آوردن مادربزرگ دنبال هم راهرونی بي شدند و برااطی وارد حانی گواهللایمردان         
 :  گوشش گفتریبا ذوق ز.  ستادینگار کنارش ا        
 ؟يدی دپشویت...  برازنده س یلی خدیسع -        
 را رشیچشمان او فقط ام.  بودند دهی بود چه پوشدهیاو اصال نفهم!  ؟دی سعپیت.  و منگ به خواهرش نگاه کرد جیگ        

 ینیدل و د.  گذاشته بود شی را به معرض نماشی که قد و باالشی مشکنی و شلوار جدیبا آن لباس سف...  و بس دیدیم
 .  بگذارديگری مرد ددنی نمانده بود که به دی باقشیبرا

 چطور مگه ؟...  دمشیند.. نه  -        
 یدونینم...  کنه ي قراره منو از بابا خواستگاردیسع...  رسهی به دستت مریخبرا د...  ی آبجير تو ساده ا چقديوا -        
 . ستی دلم نيدل تو...  دارم یچه حال
 نیانگار نه انگار که جزو ا.  خبر نداشت زی چچیخواهر بزرگتر بود و از ه!  خبر نی ادنی شنيشوك کم بود برا        

 ! خانواده است
 ! ؟ي خرده زود خبر دادهی یکنی ؟ فکر نميدادی خبرش رو بهم متی روز عروسيکردیصبر م...  شاالیمبارکه ا -        

 : خودش را لوس کرد و گفت.  اش را گرفت هینگار کنا        
من فکر کردم هنوز از ...  يزدی اون روزا با من حرف نمي بهت بگم اما تو اصال توخواستمیم...  جونم یآبج -        

 کم حرف شده یلیتازه خودت هم خ...  ومدمی نکنم سراغت نتتی اذنکهی ايبرا...  يری و دلگی ناراحتی اون مهمونانیجر
  ؟گفتمی بهت ميمن چه جور..  ي حوصله نداریگفتی سراغت مومدمیتا م...  يبود

 شدی آورده منی ماشي تا پادی و سعری نشسته بود و توسط امرلچی وي که روی در هم رفته به مادربزرگيبا اخم ها        
دل خواهرش شکسته !  نه ؟ای برازنده تر است رشی که امکردی اقرار مدیبا.  دیآنها را دوباجناق در کنار هم د. نگاه کرد 

 ! ؟شدینم
 :  تفاوت گفتی تکان داد و بيسر        
  ؟ادی از ما بر نمی کمکمینی ببمیبر...  ی که بگيخوبه که االن وقت کرد -        
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 نکهی به سمتش رفت و بدون اریام.  مادربزرگ در دستش بود يساك لباسها.  آمد رونیرعنا پشت سر مردان ب        
 .  به او بکند ساك را از دستش گرفت و به داخل ون رفتیتوجه

 ! ماند ؟ی ماند ، می آن جمع تنها نمانی در ملوفرشی امد نی آمد ؟ اگر او می هم مری اگر امشدیچه م        
 .  خواهرش زد و پچ پچ کردي به پهلویخونکینگار س.  روبرو دوخته شده بود یچشمان قرمز رعنا به صندل        
  کرده ؟هی چشه ؟ چرا گرنیا -        
 :  با حرص گفتلوفرین        
 .  همه ناراحتهنی اومدهی اقا جونش نری امنکهیحتما بخاطر ا -        
 :  و گفتدی خندینگار به آرام        
 بود زونی آونای عمواي خونه بود به هر بهانه هر روز دم خونه ری که امدی عالتی تعطي توي خبر نداری آبجيوا -        

 چارهیب...  دیچرخی مریفقط دور وبر ام...  می بابابزرگ بودي همه خونه یوقت..  رفتمی دختره منی نخ ايمن که همش تو... 
 . کردی انقدر موس موس نمنهوگر...  دلش از سنگه ریخبر نداره ام

 :  گفتشیاما با تمام ناراحت.  دیشنی که مي از اخبارشدی مروروی زلوفریدل ن        
 . کنهی جور براش موس موس منی که ادهی ديزی چریحتما از ام -        
 :  و گفتدی خندزدی مدی را ددشی که نشسته بود سعیینگار که چشمان از همان جا        
 دادمی رعنا بودم از کارم استعفا مي سرش داد زد که اگه من جانیدو بار همچ...  به دوره زادیاون از ادم... نه بابا  -        

 ! رو دوست داشته باشه ؟ی ، کستونهی می گوشت تلخ کریام...  رهی و نمسادهی پررو پررو وانیاما ا
 !نگار ؟ -        
 ! کردیاخمش انقدر در هم بود که نگار با تعجب نگاهش م        
 بعد از یدرد داشت نتوان.  دیشنی سخنان را در مورد عشقش منی ای وقتفشردی قلبش را در چنگ خود می کسییگو        

 ... ی و پشت سرش از رفتار مردانه و با وقارش دفاع کنياوری اسمش را به زبان بی به راحتگریان ماجرا د
 مناظر دنید.  شد رهی خرونی چسباند و به بشهی مجال حرف زدن را به خواهرش ندهد سرش را به شنکهی ايبرا        

 پرداختی مدیاو همان به سع! ر؟ی امياو را چه به اظهار نظر درباره .  غاز نگار بود هی صدتا ي حرفهادنی بهتر از شنرونیب
 !نبود؟...  بود ی کافشیبرا
 
 
 

باغش که در همان اوان بهار پر از شکوفه بود و . دندی کنار هم گفتند و خندي و شادی باغ همه به خوبيتا عصر تو        
.  دیبخشیا جال م باغ روح انسان ري و باران خرده سی خنیزم.  کردی را مست مي انندهی شکوفه ها هر بزیعطر دل انگ

 برو یافتنی دور و دست نییای متر در وسط باغ قرار داشت انسان را در رو150 بای تقريربنای که با زيخانه ا...  که نه الیو
 .  نبودندچی ، هلوفری در برابر دل تنگ و عاشق نبی و دلفربای همه مناظر زنیاما ا.  بردیم
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 شده بود و زی دعوت را رد کرده بود شامه اش تنی و خانواده اش هم دعوت بودند و او اری بود امدهی فهمنکهیاز ا        
 .  شده بودی بر جانش مستولینگران

زنها هم .  شدی هم بلند مشانی خنده هاي صدایگاه.  زدندی نشسته بودند و با هم حرف منهیمردان در کنار شوم        
 . کردندینگار و رعنا هم در کنار هم نشسته بودند و پچ پچ م. آشپزخانه در حال تدارك ناهار بودند يتو

 که ییتمام حرفها.  جا گذاشته بود ری امشی بود که تمام هوش و حواسش را پلوفری جمع ني صدایتنها ناظر ب        
 . کردی مدای هزار معنا پشی برادادندی انجام مگرانی که دیی بود و کارهادهیشن

 که در گوش هم زمزمه ی آرامينگاه پدرانشان به انها و حرفها...  دی بلند سعي و خنده هادی حمی دزدکينگاهها        
 خودش حس ي روی نگار گاهي روی گرم پدربزرگش را گاهينگاهها...  جمع شاد داشت نی به ايحس بد.  کردندیم
 اتفاق شوم کی نشان از نهای اي او ، همه يبرا.... يجم بخور ی و نتوانی باشی همه حس منفنی اانیچه بد بود م.  کردیم

 . داشت
 مانده بود و محال بود که پدرش قبول کند ی باقی هنوز چند ماهشی خوش بود که تا سال عمونیدلش به ا        
 . ابدی نجات خود بي برای راهتوانستیتا آن موقع م. برگزار شود یمراسم
  ؟نی ناراحتيزیاز چ...  نی ساکتیلیشما خ -        
 انی به می تا حرفرفتی مدیبا.  از جا برخاست ندی تا کنارش بنشگرفتی که با نگاهش از او اجازه مدی حمدنیبا د        

 . بودامدهین
 .  کار کمک کنمي به خانوما تورمیم... نه  -        
 :  اماده انداخت و گفتي به سفره ینگاه.  دی حد خود رسنی به باالتردی حميابروها        
 ! ؟نی کمک کننیخوای منیمطمئن -        
 سفره پهن شده بود که او نی ایک.  شده بود از خجالت آب شد دهی درونش چزی همه چي سفره ادنی با دلوفرین        

 ! بود ؟دهینفهم
 نییسرش را پا.  کردیجودش حس م را با تمام وشینحس...  بدر نحس زدهی سنی شده بود ایچه روز نحس و طوالن        

 . انداخت و زمزمه کرد
 .  متوجه شدمریانگار د -        
 :  سرش را تکان داد و گفتدیحم        
 . کنمیدرکتون م.  شمی که از دور و برم غافل مرمی وقتا انقدر تو خودم فرو میلیمنم خ -        
 :  برنج در سفره با دست سفره را نشان داد و گفتسی شدن آخر ددهیبا چ        
 ..  میزنی کم گپ مهیانشاال بعد از ناهار با هم ...  سفره ي پامیبهتره بر -        
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 شی عموي بشقابش بود اما فکرش تا خانه ينگاهش رو.  دی نفهمچی درون سفره هي خوش عطر و بوياز غذا        
 عالقه اش را دی آی مشی بود محمد به خواستگاردهی که فهمي روزنکهیا...  شیتاد و حرفها افمانی اادیبه .  کردیپرواز م

 . بروز داده بود
حرف پدرش در .  داشته باشد توانستی می چه تناسبی دورهمنی و حال و روزش با اری امی ناگهاني ابراز عالقه نیا        

 . گوشش زنگ زد
 " دهی آرزوتو دارن اما هنوز زمان گفتنش نرسایلیخ "        
 .  که از طرف مادرش نوش جان کرد به خود امدیخونکی حاج خانوم و سيبا صدا        
 رستورانه که غذاش هی ایکی نزدنیهم...  رهی جان برات کباب بگدی بگم حمياگه دست پخت منو دوست ندار -        

 . هیعال
 درهم ي به اخمهادی تا رسدنیی پای که او را میی به بشقاب دست نخورده اش کرد و به نگاه های و منگ نگاهجیگ        

 .  به خوردن غذاکردیپدرش که اشاره م
 : با من من گفت        
اما بخاطر شما هم که شده ...  اشتهام ی کم بهی صبحونه خوردم ریراستش من چون د...  هم خوبه یلینه خ -        

 . خورمیم
 نیچرا به ا...  دیحم...  دیحم.  بود دهیتازه عمق فاجعه را فهم.  فرو داد ی را با بغضي دو چندان هر لقمه یبا عذاب        

 ي و نگاههايریاما از سر به ز.  راحت بود که تمام توجه ش به نگار جمع است دی از سعالشیخ... اسم توجه نکرده بود ؟ 
 . بود دهی نفهمچی پسر هنی انیرو به زم
 نفس کی دوغ را از کنار دستش برداشت و وانیل.  رفت نیی و پادی را برشی گلویغی سوم و چهارم مانند تيلقمه         

 . خوردی شام ختمش را مییگو.  غذا را نداشت نیتوان خوردن ا.  را پس زد شی و ظرف غذادی کشینفس راحت.  دینوش
 جورواجور باغش ي هاوهیحاج رضا از تابستان و م.  دور هم نشسته بودند همه.  بعد از جمع شدن سفره یساعت        

 ...  کهنجای به ادی تا رسگفتیم
 :  گفتي کرد و با لبخنديرو به حاج مهد        
 شی پي باغ پربارتر و شادابتر از سالهانی ، امسال ای خودت قبول کنی منو به غالمي و پسراياگه شما اجازه بد -        

 ... شهیم
 :  و گفتدی کشلشی سبي دست روي انداخت و با لبخندنییحاج رضا سرش را پا        
خدا براتون ...  شما داشته باشم ي مثل پسرایی من افتخاره که داماداي برانیا... هزار ماشاال هر دو آقان  -        

 .  کم ندارنيزی چی و مردانگيحفظشون کنه از مرد
با بهت به .  فلج شد ی مغزش به آنییگو.  زد خیتمام بدنش .  ستادی از حرکت الوفریرف قلب ن حنی ادنیبا شن        

 : حاج خانوم با ذوق رو به مردان جمع کرد و گفت.  شد رهیپدرش خ
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اگه ...  پسرامون بشه بی شما نصي مثل دخترایبی گل و نجيما که از خدامونه عروسا...  یبه مبارک... به به  -        
 می دست به کار بشامرزی تا بعد از سال اون خدا بمی امروز حرفامون رو بزننی گلتون هم قبول دارن بهتره هميتر خانومادخ
 . وفتهی بب موضوع عقنی طاقت ندارم اگهیمن که د. 

 :  کرد و گفتيحاج رضا تک سرفه ا        
 یعنی...  زننی حرف من حرف نمي منم رويدخترا... منم قبول کردم... قبال حاج رضا با من حرفاشو زده  -        

 .. اما...  گنی نميزی کرده که جز بله چتشونیمادرشون انقدر خوب ترب
او را چه فرض کرده . ته بود  باشد که پدرش راه انداخیرکی سنی شاهد اتوانستینم.  از جا بلند شد ی با ناراحتلوفرین        
 ! بود ؟

 ! دی گوی و هر چه او گفت ، چشم مشودی مانند مادرش الل منکهیا        
 .  با شما حرف بزنمدیبابا من با -        
 : پدرش با اخم نگاهش کرد و گفت        
 .بذار بعداً -        
 :  کرد و گفتی نگاهدیبه حم.  گل انداخته بود دشی پوست سفيحاج رضا که از شاد        
 یشما که مشکل...  می دهنشون رو بفهمي حرفاشون رو بزنن تا مزه قهی پسرا با دخترا چند دقنیاگه شما اجازه بد -        

 ! ؟نی ندارهی قضنیبا ا
 :  جواب داددادی نشان می که عصبي با لبخنديحاج مهد        
 . می با من داشت بعد در خدمتي چه کارلوفرمی ننمی موضوع ببنیفقط من قبل از ا...  نداره ی مشکلچینه ه -        
 :  کرد و با عتاب گفتلوفریرو به ن.  گفت و از کنار حاج رضا بلند شد یاعلی عیسر        
 . من درخدمتم -        
 دوئل قدم نی نمانده بود تا به ای باقشی برای حسچیاما ه.  به دنبال پدرش روان شد ی گچي مانند مجسمه الوفرین        
 .  ابراز وجود نگذاشته بودي براییپدرش حرف اول و اخر را زده بود وجا. گذارد 
 در اتاق باز شد و توسط دستان پدرش که از کتف دندی رسشانی متر60 ییرای که در سالن پذی اتاقنی وارد اولیوقت        

 . اق شد بود ، وارد اتدهیبه او چسب
با .  حرف دلش را از نگاهش خوانده باشد ییگو.  قرار گرفت شی و روبرودی حرکت پرشتاب چرخکیپدرش در         

 . دیخشم غر
  ؟ی و گنگجی فکر کنن گي خوایم...  ی که راه انداختهی چه مسخره بازنیا -        
 .  بودانی در مشی زندگي ندانست پازی سکوت را جالوفرین        
 ... تونمیمن نم... من ... اما بابا  -        
 :  او تکان داد و گفتيبا خشم انگشت اشاره اش را روبرو. پدرش حرفش را قطع کرد         
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 يحاج رضا از همون روز که تو...  باشه منتظره تا پا جلو بذاره قتی که الی ؟ گفته بودم ادمیتو چ.. تو  -        
 نی بهتر از ای کسیچ...  نی گوشم زمزمه کرده که دوست داره شما دوتا عروسش بشری زدی نگار رو د تو ومارستانیب

  بشهشی که شرف و ناموس حالدمی میمن دخترمو به کس...  نیبا شرف  شناخته شده وي هم ادماماننیهم با ا... خانواده 
... 

 . فشردی خود مرحمیل ب را در چنگاشیبغض گلو.  پر از اشک شد لوفریچشمان ن        
 ........ ریبابا من به ام -        
 .  لبانش نشست و آنها را با فشار بستيدستان پدرش رو        
 ي توریام...  که با شرف باشه دمی دختر می گفتم من به کسی چيبرا...  ی فکر کنری به اميگفته بودم حق ندار -        

اگه موهات ...  عقدت دست منه ي اجازه یدونیم...  ی بهش فکر کنيتو هم حق ندار...  ازمون در نظر من رد شده نیا
 .   ت فکر کنندهیپس سکوت کن و به آ... شمی نمری به ازدواجت با امی بشه راضدیمثل دندونات سف

 
 .  صورت سرخ پدرش به گردش در آمدينگاهش پر ترس رو        
 .  کارو نکننیبا من ا...  کنمیبابا خواهش م -        
 که خش یی و اشکش را با کف دستش پاك کرد و با صدادی صورتش کشيپدرش دستانش را نوازش گونه رو        

 :  گفتیبرداشته بود به آرام
 نیسال از بهتر پنج یاون عوض!  یکنی بهم التماس نمشرفی اون بي جور برانی ايزی چقدر برام عزیاگه بدون -        
...  تو مردم و زنده شدم ي که به اون داشتم پنج سال از دوريمنم بخاطر اعتماد کور...  تو رو تباه کرد ی زندگيسالها

 بار ناموسش رو هی که يمرد...  شهی تو نمیاون مرد زندگ...  کنه تی هدادرست  دلتو اروم کنه و به راهخوامیفقط از خدا م
 .  باشو به حرف پدرت گوش کنیپس دختر خوب...  کنهی هم مگهی آبرو کنه بار دیب

 در قلب پدرش ی سرطاني که مانند غده ي انهی کنیا. ترس وجودش را گرفت .  دیفهمی حرفش را نمي معنالوفرین        
 نهی ژن کنی با اکردیچه م.  انداخت نییسرش را پا.  سوق داد ي را به آن نامردری بود که امي انهیرشد کرده همان ک

 !؟  خانواده رشد کرده بودنی ای که در رگ و پيتوز
 :  لحنش را مهربانتر کرد و گفتدی او را دی حالیپدرش که ب        
 منم از روش ی رو رد کندی و حمی کنی بچگي احد وواحد اگه بخوايبخدا...  یزنی حرفاتو مدی با حميریاالن م -        

 . شمیخودم وارد م
 ترس در نگاهش ییگو.  شد رهی پدرش خيبا ترس به لبها.  چشم به چرخش در آمد ي کاسه انی ملوفریچشمان ن        

 :  گفتی که با ناراحتدیرا پدرش د
 خانواده از گذشته خبر دارند و حق رو به تو نیا...  یکنی نمدای پدی کس بهتر از حمچی هي که داريتو با گذشته ا -        

حاال ...  کنن هی آسمون به حالش خون گري که مرغاارمی مری امی سر زندگیی بالی رو قبول نکندی حمياگه بخوا. .. دنیم



 

@donyayroman 259 

 نی دخترونه و مسخره برو و ببي دنبال چرت و پرتاای...  رو تجربه کن ی خوشبختو  خودتی سرزندگنی بشای...  یخود دان
 ... نمی رو کنار تو نبریحاضرم تا اخر عمر خرج زن و دختر داداشم رو بدم اما ام...  شهی می ش چجهینت

 بدنش خشک شدند و روح از بدنش جدا شد ي تمام رگهاییگو...  حس ی سرد شد و بیخی ي مانند مجسمه لوفرین        
 : دی نالشدی مدهی که به زور شنییبا صدا. 

 ........  باباکنمیباور نم -        
 .  نوازشش کردی زده اش نشست و به آرامخی صورت يدستان پدرش رو        
 رو از مادر و ری اميخوایاگه م...  رهیگی تن من صدمه بزنه بدتر جواب ميهر کس به پاره ... باور کن دخترم  -        

 هی...  نداره ي من کاريه براوگرن...  یزنی مثل ادم حرف مدی و با حمرونی بيری دختر خوب مهی مثل يریخواهرش نگ
 که مذارهی نی باقیتیثی براش ابرو و حگهیزندان و اب خنک خوردن د  و چند سالزنمی مری در امانت به امانتیانگ خ

 . یخود دان... من حرفامو زدم ...  سر بلند کنه لی فاميبخواد تو
 ! بود که بر سرش هوار شد ؟یبتی چه مصنیا. با تمام شدن حرفش از اتاق خارج شد         
 یچشم ببندد و وقت...  باشد ي مامان پرشی پکندی باز می چشم ببندد و وقتخواستیدلش م. آه از نهادش برخاست         

 ! ی و دشمننهی از بغض و کییایدن.  نباشد فی کثيای دننی اي اصال توکندیباز م
 که ستی زندگمی تسلي به طوریگاه...  استی حاکم مطلق دنیکنی که فکر مکندی می زندگي به گونه ای آدمیگاه        

 .  بوددهی راه رسنی دوم اي به مرحله لوفرین...  زنده بودن خود ندارد ي براي اراده اچی هییگو
 را گوش بدهد در خود شی و به حرفهاندی بنشدی در برابر حمنکهیتوان ا.  نشست نی زميزانوانش خم شد و رو        

 ظلم و جور که از سر نی از امردیکاش همانجا م.  کردی مرورویدلشوره و تهوع دلش را ز. سرش به دوران افتاد .  دیدینم
از !  ؟دیشنی را مشیخدا صدا!  ؟گفتی می به کدی باخواستی را نمیزندگ نیا...  کردی مدایدوست داشتن پدرش بود نجات پ

 نی کاش هميا.  دیچی درون قلبش پيدرد.  دی کشیقی گذاشت و نفس عمشی زانوهايسرش را رو.  کرد شیته دل صدا
 . کردی راحتش می زندگنیدرد از ا
 : دی و نالدی و چشمان حلقه بسته به صورتش کوبدهی رنگ پردنیبا د.  وارد اتاق شد یدر باز شد و مادرش با نگران        
 !چت شده دختر ؟ سرت اومده ؟ ییچه بال...  خدا مرگم بده يوا -        
 :  و التماس کرددی اش کوبنهی سي قفسه ي که راه نفسش را بسته بود روی با بغضلوفرین        
 . نجای از امیبر... حالم بده مامان  -        
.  ندی رفتن مادرش را ببرونیچشمانش انقدر باز نماند تا ب.  رفت و همسرش را صدا کرد رونیمادرش هراسان ب        

 .  در هوا معلق کردی گرفت و او را مانند پر کاهدنی در وجودش وزی خنکمینس. سبک شده بود و راحت 
 
 

 ی حرفچی خانه هینه با پدرش نه با اهال.  سکوتش را نشکسته بود يروزه .  گذشتی ماه از آن روز نحس مکی        
 ...  و بسخواستیدلش مردن م.  زدینم
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 فقط گوش لوفری و نزدیاما فقط او بود که حرف م.  گرفتی که پدرش نبود با او تماس می از آن روز به بعد زمانریام        
 ! گفتن نداشت ، داشت ؟ي برایحرف.  دادیم

.  کردی خروارها خاکستر دفنش مری زدی سال در دلش خانه کرده بود و اکنون باانی که سالی به عشقگفتیچه م        
 ي محبتهانی از ايوا.  بود و خاکسترش را بر باد داده بود دهی کورکورانه اش قلبش را به آتش کشيتهاپدرش با محب

 ! نابخردانه
 . دستش را در دست گرفت. کنارش نشست .  دی درهیمادرش او را بهت زده به پنجره خ        
 !  از دستم بر اومدي کاردی شاهی چ ؟ بگو دردتيدیچت شده مادر ؟ چرا خودت رو عذاب م...  لوفرمین -        
 : در دل گفت.  آمد رونی بلوفری ني نهی از سیآه        
 . يکردی متی و از دخترت حمايکردی مشی پنج سال پومدی از دستت بر مياگه تو کار -        
 :  از حرف زدن او گفتدیمادرش ناام        
 ! ایممکنه شغلت رو از دست بد!  مدرسه ؟ي ماه برهی بعد از يخواینم -        
 : مادرش نگاهش را به در اتاق خودشان دوخت و آرام گفت.  جواب مادرش شد یباز هم آه        
...  يبابات اجازه نداده و گفته تو نامزد دار...  پا جلو بذاره ری امي براخوادیزن عموت گفته م...  ترسمیاز امشب م -        
 کنهی مرونی برادرش رواز خونه ش بي مونده میتی ي چه جوري حاج مهدنمی ببخوامیم...  امی من امشب متگفی ممیاما مر

 .  به سرم بزنمی چه گِلدی تا بفهمم بایزنیتو هم که حرف نم...  به پا شه ي شرهی ترسمیم...   چقدر دلهره دارمیدونینم...
 : دیدر دل نال.  دی گونه اش چکي رویچشمانش را بست و اشک داغ        
 ... يدی فهمریشش سال د...  يشش سال خواب موند... ي کردری شش سال دریام -        

 
 
 

 ي روی وقتگفتی گفتن نداشت چه مي برایحرف.  دی تخت دراز کشي کرد و روی زده به مادرش نگاهخی یبا نگاه        
 .  باز کندی حسابتوانستی نمتشیحما

 اتاق با او حرف زده بود نی در همدیحم.  امده بودند ی رسمي خواستگاري حاج رضا برايه خانواده  هفته بعد ککی        
تمام  "گفته بود  "داندی منهی گزنی که ، از او و خانواده اش دارد او را بهتری اما بخاطر شناختستیعاشق ن"گفته بود . 

گفته بود توقعاتش از  " و به دلش نشسته دهینجابت را در نگاهش د "گفته بود  "  تا او را خوشبخت کندکندیتالشش را م
 " ستی چندهیهمسر آ
 دخترانه اش يای الل شدن ، حمل بر شرم و حنیا.  نگفته بود و الل شده بود چی گفتن ها ، هنیدر برابر تمام ا        

 . گذاشته شده بود
با توافق .  خارج شد لوفری رفت اما همان موقع روح از بدن نرونیالت از اتاق ب سرخ از خجی با لبخند و صورتدیحم        

 .  برگذار کنندشانی شده بود که مراسم عقد دو خواهر را دو هفته بعد از مراسم سالگرد عمونی قرار بر انیطرف
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 افتاده شده بود و هر رونی از آب بیمانند ماه.  ردی چگونه آرام و قرار بگی نفسی بي وانفسانیحاال مانده بود در ا        
 . گرفتی آب جان مي و دوباره با قطره ادادیلحظه جان م

نگار .  رفت رونی و آه کشان از اتاقش بدی بود کششی پاری که زي سفري را با پتوشی حال او رودنیمادرش با د        
 :  و گفتدی کشرونیقصد داخل شدن را داشت که مادرش او را ب

 ! بود سرمون اومد ؟یی چه بالنی اایخدا...  رهیخواهرتو تنها بذار تا آروم بگ -        
چرا رفتار و کردار خود را !  ؟کندی بالها را خدا بر سرمان نازل مي همه میکنیچرا فکر م.  دی در دل خندلوفرین        

 !کند؟ی م بالها را چگونه اعمال خودمان بر سرخودمان هوارنمی تا ببمینیبینم
 نیدر ا.  معتاد شده بود شی صدادنیچقدر به شن.  اوردی را در نظرش بری جذاب اميچشم بست تا چشمان قهوه ا        

 ي بود بلکه در جوابش کلمه ادهی شنری حسرتشان را داشت از زبان امي را که عمري عاشقانه اي ماه تمام حرفهاکی
 . شی خومونی نامبخت نی بود براختهی بود و اشک ردهیاما فقط شن. بشنود 

 
 

 یب.  در راه است ی طوفاندی شد فهمدهی که بهم کوبي از درلوفرین. شب پدرش مانند هرشب با اخم وارد خانه شد         
 ي موهاخواستیدلش نم.  کردی را کوتاه مشی دوباره موهادیبا.  را با دست صاف کرد شی نشست و موهاشیصدا در جا

 ....  پنج سانت بلندتر شدهشی بود موهادهی دی وقتداشت یچه ذوق.  شود ری از امری غی سهم دستانشیشمیابر
  ؟نی که راه انداختهی بساط مسخره چنیا -        
 .  در ارام کردنش داشتیمادرش با ترس سع.  پدرش چهار ستون خانه را لرزاند ي نعره يصدا        
...  ي لج افتادي دنده يچرا رو...  لنیفام...  نکن يزی ابروردمی قسم می که رفتي مکه احاج رضا تو رو به اون -        
 . شهی معلومه که باورشون نميذاری صدا قول و قرار می بیوقت.... ي بهشون بگو دخترتو نامزد کردانیبذار ب

 ... کردنی گوش مدی باانی گفتن نیوقت...  نه ای نداره من دخترمو نامزد کردم یاصال به اونا ربط -        
 .  کردی تداعشی ناقوس مرگ را برافونی زنگ آيصدا        
 ندی اما شکستن عشقش را نبردیحاضر بود بم!  دیشنی را مشی و خبر نامزددیدی حالت منی او را در اری امنکهی از ايوا        

. 
 :  با التماس گفتکردیه به پشت سرش نگاه م کیدر حال. در اتاق باز شد و نگار با ترس وارد اتاق شد         
 یلیخ...  ادی خونش در نمیکارد بهش بزن...  راه بندازه يزی بابا آبرورترسمیم...  رونی بای تورو خدا از اتاق بیآبج -        

اگه ...  می به جون هم افتادی ما مثل خروس جنگنهی بکنه ببیفی چه کبایخاله ز...  می دشمن شاد بشترسمیم...  هیعصب
 . ادی مشی پی چدونهی بده خدا مدی سعي اده رو به خانوي خواستگارنیگزارش ا

 سرش ي تمام رويدی قیشالش را با ب.  خواهرش گوش کند از جا برخاست ي به دغدغه هانکهی بدون الوفرین        
 . انداخت و از اتاق خارج شد



 

@donyayroman 262 

 ی با سبد گلدی سفراهنی و پی در پوشش کت و شلوار مشکریام.  دی دری امي پدرش را روبروي در وروديدر آستانه         
 در گری دي مردي و به همسرکردی مرونی مرد را از سرش بنیچگونه فکر ا.  کرد ی دلش را خالي پاریکه به دستش بود ز

 ! نبود ؟انتی خی خود نوعنیا.  امد یم
 ! ؟گری دیی و جسمت جاگری دییدلت جا        
 نی پدرش زمياخمها.  و مادرش وارد شدند ریام.  کرد ینیپدرش را مجبور به عقب نش "اجازه  " با گفتن با میمر        

 . قدم تند کرد و خود را به او رساند.  او شد ي با ورودش متوجه ریام.  کردیرا جارو م
 به چشمانش زل زد زدی که دو دو میبا چشمان.  در نگاهش خواند کجای ، دلهره را رتی ، دلشوره ، حیترس ، نگران        
 : و گفت
  ؟ي که تو دارهی چه حال و روزنیا!  ؟لویحالت خوبه ن -        
 .  مجاب نکرددنی هم او را به عقب کششی معترض عمويصدا        
 .  سراغ دخترمي در حضور من بريحق ندار.  نجای حرمت نگه دار و برگرد اریام -        
 .  لب زدی گرفت و به اراملوفریسبد گل را به سمت ن.  کرد ی اخمریام        
 .  با عشقمیتقد -        
 ! ؟ریام -        
 .  نداشتشی را از عموی حرکتنیتوقع چن.  او را آزرده کرد شی عمويصدا        
 يبرا.  او بود يسرخ برا رز ي گلهانیا.  نه دلش را داشت که پس بکشد دیای بشی جرات داشت پلوفرنهیدستان ن        

 . گرفتی اگر نمماندی به دلش مشی که ارزوییگلها... خود خودش 
 .  منجمد کردشی پدرش خون را در رگهاي برد صداشیدست لرزانش را که پ        
 دیبا نشهیاگه ناموس سرت م...  س گهی مرد دهی ياون نشون شده ... اون حق گرفتن اون گال رو از تو نداره  -        

 . يمودی ناموس مردم ميخواستگار
 .  او نگاه کردي دهی تا انتها گشوده شد به صورت رنگ پریبا چشمان.  شد دهی کوبری بر فرق سر امیی نهايضربه         
  ؟ی کنی تالفيخوایمگه نه ؟ م... دروغه  -        
 .  برگشتشی به سمت عمویمانند کوه اتش فشان.  به قلبش آتش زد لوفری درشت اشک از چشمان نيدانه ها        
 ؟ نیکنی می تالفنی گرفتم شما دارادیحاال که من ...  ری بگادیبخشش رو ...  نکن نهی کگفتیدخترت به من م -        

  ؟یشی رسم قوم و خونهیا
 .  را فرا خواندری بلند امي با صدامیمر        
 . می تا با هم حرفامون رو بزنایب...  مادر ریروم بگ جان اریام -        
 شی که صدایدر حال.  با او بکند ي معامله انی چنشی عموکردیفکرش را نم.  بود ی مردانه در حال فروپاشریام        

 :  و خش برداشته بود رو به مادرش گفتدیلرزیم
 . می که بزنمی داری چه حرفگهید...  ازم گرفتن مویزندگ...  هم مونده یمگه حرف -        
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 :  کرد و درمانده گفتي رو به حاج مهدمیمر        
 اما صبر خوادی رو ملوفریاون ماههاست خاطر ن...  نی طور نکننی با پسرم ادمی قسمتون ميتو رو به روح هاد -        

 . نی دو سه ماه رو تحمل کننی انینتونست...  نیاما شما صبر نداشت... کرده بود تا مراسم سال پدرش تموم بشه 
 : با خشم گفت.  شد گر گرفت ي جارمی که بر زبان مری با قسميحاج مهد        
 .  اگه نامزد نداشتیحت...  دمیمن دختر به پسرت نم...  رو نگه دار يزن داداش حرمت روح هاد -        
 .  رفت و به چشمانش زل زدشی عموي نهی سي با خشم توریام        
 جور نی که انیخوای می شما چدهی که دخترت منو بخشیوقت...  شورنی خون رو با خون نمگهیچرا ؟ دخترت م -        

 ! ؟نیزنی به جونم مشیات
.  خواستی بود که دلش مدهی رسیی تازه به جاایگو.  شد ي لبانش جاري روي پوزخندیقیحاج رضا بعد از دقا        

 :  گفتری و اممیستش را باال برد و رو به مرد
وگرنه حق ...  ارمی رو به عقدت در ملوفری ني انجامش بدیاگه تونست...  شرط دارم هیفقط من ...  میباشه من تسل -        

 . ياری اسمشو هم به زبون بيندار
 :  هراسون گفتریام        
 داشتن يمن ماههاست دارم برا...  ي بدگهی دی به کسموی زندگذارمینم ... کنمی رو قبول میمن هر شرط! عمو  -        

 ...  نبودایقرار بود بابا بهتون بگه اما عمرش به دن... دخترت روزها رو مشمرم 
 درست تا بعد از مراسم ی خوب فکر کننکهی ايمن برا... اول شرط رو بشنو و بعد جواب بده .. صبر کن جوون  -        

 بود دو هفته یاگه منف...  ارمی رو به عقدت در ملوفریاگه جوابت مثبت بود همون هفته ن...  دمی بهت فرصت ميسال هاد
 . شهیبعد عقد پسر حاج رضا م

 با هر دانستیم.  توانست بزند ی نمیتوسط پدرش به حراج گذاشته شده بود و حرف.  شد زاری از خودش بلوفرین        
 .  کردخکوبی خود مياما شرط پدرش همه را در جا. دی پاشیم م آنها از هیکالم او زندگ

 بعد از ي تعهد بددیبا... اونم با گذشتن از مادر و خواهرت ...  ی عالقه تو ثابت کندی بايخوای رو ملوفریاگر ن -        
 . يری از مادر و خواهرت نگی سراغچی هلوفریازدواج با ن

 ! چه ؟یعنی مردن ستادهی اداندی میکس        
 ها حبس نهینفس در س.  تلخ و مرگبار در فضا حاکم شد یسکوت.  در آن سالن همانطور بود نیحال تک تک حاضر        

 معتمد محل ي حاج مهدستادهی اشانی که روبروي مردنی اشدی باورش نمیکس. چشمان نگار از تعجب گرد شده بود . شد 
 ............ال و حاکردیم ادی محل پشت سرش قسم کی که يباشد و مرد

 ي دهی به صورت رنگ پری و نگاهستادیکنار مادرش ا.  عقب رفت دیکشی می در پی که پیقی عمي با نفس هاریام        
دستان مشت شده اش را باز کرد و .  نداشت و مادرش در گردش بود ي که با مردن فاصله الوفری ننینگاهش ب.  کرد میمر

 ییگو.  رفتیبا بهت عقب م.  دی آورد و او را به خود عقب کشش بر دست مادريفشار.  گرفت دستان لرزان مادرش را
 . رندیمادرش را همان لحظه قرار بود از او بگ
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 :  با اخم گفتشی شد عموکی به در نزدنکهیهم        
 ي حق ندارگهیاونوقت د...  که معلومه جوابت مثبته یاگه برگشت...  باشه تا بعد از مراسم پدرت فکراتو بکن ادتی -        

 ... ی بکنی اقدامچی افراد اون ور کوچه هدنی دي ور کوچه برانیاز ا
 :  رفترونی با خشم حرف آخرش را زد و از در بریام        
 .  میرسی روز بهم مهی... عمو بترس از خشم خدا  -        

 
 دورش اهی نکبت و سيایزانو زد و دن.  لوفری ني وجودي هاهی ته ماختنید با فرو ر و مادرش همزمان شریرفتن ام        

 .  ها را دوست داشتدنی سبک شدنها و ندنیچقدر ا.  شد یاهی تر از هر ساهی چشمانش سيجلو
 که از دور بشنود ، ییوی و هوار مادرش بهمراه نگار را مانند امواج رادغی جي هم نهاد و فقط صدايچشمانش را رو        

 . دیشنیم
 النه کرده بود که با فشیچقدر درد در بدن نح.  را از هم گشود نشی سنگي از عرق پلکهاسی خیبا سردرد و بدن        

 .  درد نفوذ کردنی تا مغز استخوانش ای تکاننیکوچکتر
 ادشی به یچیه.  مطلق قرار گرفته باشد ي خبری بکی در ییگو.  دیدی را نمیی بود و چشمش جاکیاتاقش تار        

 .  بودبی عجشی هم چندش آور بود برایلی لباسش که خیسی همه درد و خنیا.  آمد ینم
 که به گشتی میی ماجراای ناخوادآگاهش دنبال اتفاق ریدر ضم.  ماساژ داد ی قرار داد و کمیشانی پيدستش را رو        

 .  آمدی نمادشی
 .  نشستشی کنار تخت برداشت و روبروواری دي اش را از روهی که خورد مادرش تکيبا تکان مختصر        
 !  دختري ؟ تو که منو نصف عمر کردزمی عزي شدداریب -        
 ي دهی صورت تکدی تابی چراغ برق کوچه به داخل اتاق مری که از تیفیاز نور خف. هاج و واج مادرش را نگاه کرد         

 .  دادصیمادرش را تشخ
  شده مامان ؟یمگه چ -        
 .  سکوت تنها راه مقابله اش بوده استشیسکوت را شکسته بود بدون انکه خود بداند چند روز پ        
 هوش ی تا حاال بشبیاز د...  ؟ یوفتی روز بنی که به ایکنی مي همه خود خورنیچرا ا...  دورت بگردم مادر یاله -        

 ... میاری دکتر باال سرت بمیمجبور شد...  یسوختی تب ميتو..  يو حواس بود
 هم از نیاون از رفتار بابات ا...  ؟نیاخه تو و بابات سرتون به کجا خورده که انقدر عوض شد... مردم و زنده شدم         

 .  که تو رو از هوش بردیتب عصب
از جا .  بکشد ی آنکه آهیب.  دیچی درون قلبش پيدرد.  آورد تمام آنچه که روحش را آزرده بود ادیکم کم به         

 . برخاست
 . ارمی بگو خودم برات مي الزم داريزیکجا مادر؟ چ -        
 .  نمازمو بخونمخوامیم -        
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 . گنیذون م اقهیتا چند دق...  صبحه 4ساعت ..  گلم ستی وقت نماز نگهیاالن د -        
 خودش خلوت ي با خدادیبا.  شد ی بهداشتسی انکه به هشدار مادرش توجه کند از اتاق خارج شد و وارد سرویب        

 .  بوددهی دلش رسادیهر جا کم آورده بود او بود که به فر.  دردش او بود و بس يدوا.  کردیم
 ینی سبک شد و سنگي با معبودش عاشقانه حرف زد تا حد سجاده نشست وي نمازش را خواند و رونکهیبعد از ا        

 داشت ي را گرفت و دل قومشیتصم.  را داشت شیخدا.  به نام پدر نداشت ی از کسی ترسگرید.  قلبش سبک شد يرو
 ، عروسک دست پدرش ی همه سال خودساختگنیبعد از ا  نبود کهيدختر.  عمل بپوشاند يتا هر طور شده به آن جامه 

 . باشد و ساکت بماند
 
 

 دیبا.  باشد یمانی کند که عاقبتش پشي کارخواستینم.  رفتی مشی با برنامه پدیبا.  را فکر کرده بود يچند روز        
 ...  کرده باشد کار او نبودری او و مادرش گانی که ميری امدنید.  شدی و احساسش خاطر جمع مریاول از همه از ام

 محل کارش را انتخاب کرد و سر ساعت در کی نزدي از کافه هایکی. قرار گذاشت دی که کرد با حمي کارنیاول        
 . محل حاضر شد

 محجوب و بی پسر عجنی نگار ايدرست به گفته .  انداخت ری زد و با شرم سرش را به زي لبخنددنشی با ددیحم        
 .  شوديکری در و پی بی زندگنی چننید ا نبود که وارنیحقش ا.  بود ریسر به ز
 که روح را یمی ماليانوینه آهنک پ.  نداشت تی اهمطشی محشیاصال برا.  انداخت ي سرسریکافه را نگاه        

 . کردی را در انسان زنده معتی در طبی کافه که حس زندگی چوبي گذار بود نه نماری او تاثي رودادی مقلیص
 ي را منتظر بگذارد دستانش را در هم گره کرد و روشی مرد روبرونکهیبدون ا.  هر کدام سفارش خود را داد یوقت        

گفت که . بازگو کرد شی براری خودش را با امي هی محترمانه قضیلی که داشت خییایبا تمام شرم و ح.  گذاشت زیم
 :  احترام به او نگاه کرد و گفتي دهی به ددیحم.  گذاشته است ا جيگری دي باشد که قلبش را جاي همسر مردتواندینم

 یلیاما خ..  دخترونه اس يای بخاطر حجب و حگفتنیمن از روز اول هم به رفتار شما شک کردم اما پدرو مادرم م -        
 . نی ندي که منو بازنیخوشحالم که انقدر صادق بود

 :  نگاه کرد و گفت قدرشناسانه او رای با نگاهلوفرین        
 .  بمونهی راز باقهی مثل شهی که مراسم عموم برگذار مي منو شما تا روزنی حرفها بنی اشهیاگه م -        
 :  انداخت و گفتنیی سرش را به پادیحم        
 .  نکنه کمک به شما حاضرم خودم عقب بکشم تا پدرتون به شما فشار واردي برایحت...  زنمی نمیمن حرف -        
 .  با پدرم رو در رو بشمدیمن خودم با... نه  -        
 :  را باال داد و گفتشی از ابروهایکی دیحم        
 . مارهیاون قلبش ب...  نی پدرتون رو قلقلک بدرتی غنی نخوادوارمیام -        
 :  و گفتدی کشی آهداشتی بر مي کناری صندلي را از روفشی که کی در حاللوفرین        
 .  دارمییمنم اون باال خدا.  رمیگی مشیاما راه خودم رو پ..  ستمی جور کارا هم ننیاهل ا... نه  -        
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 . آمدرونیاز کافه که ب.  کرد ی خداحافظدی از حمي کرد و با تشکریبه فنجان دست نخورده اش نگاه        
 . کردی با پدرش اماده میی رودروي خودش را برادیبا.  بود  دوشش برداشتهي کوه را از روکی ینی سنگییگو        
 او هم بخاطر پدرش او را پس دیترسیم.  دیترسی هم مری کرد دلش از بابت امری که پدرش روز اخر با اميبا رفتار        

 .  ماه وقت داشتکیهنوز .  داشت شی تمام کارهاي برایهنوز وقت کاف...  دانستی هم مری را با امفشی تکلدیبا. بزند 
 
 

 انقدر در خواستیم.  ستادی پدربزرگش اي رمق شده بود پشت در خانه ی خسته و بادی زیی روادهی که از پییبا پاها        
 از پشت ی که حتشدی وقت میلیخ.  دیکشی پر مدنشی ديدلش برا.  ندی را در آن خانه ببریانجا بماند تا شب هنگام ام

 . ود بدهیپنجره هم او را ند
 هر جا که باشد هر شب ری امدانستیاما م.  ندی ببتواندی که او را نمگرددی و بر مرودی به سرکارش می کدانستینم        

 . کندی خانه را باز منی خانه در انی احتاجی مادی خريبرا
 آنها را از اثر آه و انهی خورده روز قبل او را به سخره گرفته بود و بهم خوردن منی زميرای المیچقدر سخت بود وقت        

 به یاجی احتچی نشسته است و هکتاتوری و دنهی پر از کي آنها مردي در خانه دانستی چه مرایالم.  دانستی مشی خونینفر
 .  او نداردنیآه و نفر
 يگلها.  انداخت اطی حي گوشه ي به باغچه ینگاه.  شد اطیوارد ح.  باز شد ی مکثچیبا فشردن زنگ ، در بدون ه        

 به سمت شی بخواهد پانکهیبدون ا.  کردی را مست مي هر تازه وارداسیاما عطر گل .  رو به خشک شدن بود شیبهار
 .  رفتاسی گل يبوته 

 داشت یعطر بهشت.  دی کرد و بو کشکی نزدینیبه ب.  و کف دستش گذاشت دی را چاسی از گل ی کوچکيشاخه         
 لبش ي که مدتها بود رويبا لبخند.  سپرد ی را به فراموشخوردی که درونش غوطه می لجنيبو.  کردیو او را سرمست م

 ي چایوانی دستش بود و لی کوچکینی که سیرعنا در حال.   زدینگاهش در سالن چرخ. مهمان نشده بود وارد خانه شد 
 . کردیبا بهت او را نگاه م آن بود يپررنگ رو

  ؟نییشما... اِ  -        
با . دادی را آزار مزشی تي که شامه ییبو.  کردی در خانه حس میبی غريبو.  خشک شد ي چاي رولوفرینگاه ن        

 !  اتاق مادربزرگشي روبرویاتاق. منبع بو آنجا بود .  دوخت ي باز اتاق کنارمهی چشم به در نینگران
 :  رو به رعنا کردظیبا غ        
 بابا بزرگ کجان ؟ -        
 :  نازك کرد و گفتیرعنا پشت چشم        
 .  نماز مغرب رفتن مسجديبرا -        
 نکرد و با شتاب در را کامل یتوجه "؟يری ميکجا دار " گفتی رعنا که مزی تيبه صدا. به سمت اتاق پا تند کرد         
 .  باز کرد
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 .  او فاصله داشتي با شناخته هایلی مرد خنیا.  خشکش زد شی روبروي منظره دنیبا د        
 گونه در هم شکسته و نی اشیمرد سرسخت زندگ.  اوتصور کند ي را برای حالنی اش هم ، چنلهیمحالِ بود در مخ        
 !! داغان

 .  تعجب آور حالت زجرآور بود تانی در ادنشی دز،ی از هر چشتریب        
 اتاق را ي فضاکاریدود س.  کردی میی خودنمايگاری سگرشی بود و در دست ددهی درهمش را به چنگ کشيموها        

 خم بود که با ورود نابهنگام نییسرش رو به پا! خبر بود ؟ی سم مهلک پناه آورده بود که او بنی به ایاز ک. پر کرده بود 
 .  باال آمدیاو، به آرام

چشمانش عطش . دی کوبی منهی سي وار به قفسه وانهیقلبش د.  شدند رهی در چشمان هم خي لحظه ايبرا        
  بود ؟دهیچندروز شده بود او را ند.  کردی صورتش را اسکن ميبا چشمانش ذره ذره .  را داشت دارشید

 ! ؟شدیف نم عطش بر طرنی ماه ، مگر چند روز بود که اکی سال ، شش ماه ، کی        
 ی همه رنج و سختنی نگاهش غرق شود و از ايای در درخواستیدلش م.  هم به او دوخته شده بود رینگاه ام        

 ! بود آغوش مردانه اش چگونه بود ؟نی حد دلنشنی نگاهش تا ایوقت. ابدی ییرها
 .  دود کرد و به هوا فرستادداری دنی اعصاب رعنا آرامش نهفته در وجودش را از اي و روزی ريصدا        
 .......اما خودش..  تو ادی بذارم بخواستمی خان من نمریام -        
 .  روح از بدنش جدا کردری امي خش دار و خسته يصدا        
 .  و در رو ببندرونیتو برو ب...  بره یی بدون دعوت جاشهی خانوم عادت داره همنیا -        
 .  رفترونی از اتاق بیفت و با ناراحتگ "یشیا"رعنا         
 نی بود که تا ای چه عشقنیا.  زانو زد شی روبرونی زميرو.  را نداشت ي اهی حاشي اش طاقت حرفهاوانهیدل د        

 !حد او را ناتوان کرده بود ؟
 .  نباشديگری جان سپارد اما سهم مرد دشی پاهاری زخواستیدلش م        
 ! ؟یکنی مي با خودت دار چکارریام -        
به چشمانش که .  صورت او به حرکت در آورد ي را روزشینگاه ت.  انداخت و صاف نشست نیی دستش را پاریام        

 .  مکث کرددیرس
 که ییسالها...  ي وجودم رخنه کردي بخوام ذره ذره تونکهیبدون ا...  سراغم ي ازم مونده که اومدی چگهید -        

 رونی اون روز از مدرسه بیوقت...  یتمام ارامش را گرفت.  شدی صبح نمنمی ، تو رو خواب ببنکهی شب بدون اهی ينبود
 یگفت...  بخشنده باش یگفت...  يدی منو بخشیبه من گفت... نداشتم   که خودم هم خبري سرم اوردیی بالدمی فهمياومد

  بشه ؟یکه چ...  نکن نهیک
 گهی دستات رو به دست دتونمی خودت ؟ نگفتم نمی زندگی پي و بری انتقام ؟ که داغونم کنيکه نوبت تو بشه برا        

 ! ؟يدی شدم راه انتقام رو باز درتی اسيدی فهمنکهیهم...  دوستت دارم ی بدم ؟ خواستم بفهميا
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 کرده بودند را با کف دست پاك کرد سی اراده صورتش را خی که بیی اشکهالوفرین.  کالمش را قطع کرد يسرفه ا        
 : با ناله گفت.  او را هم به سرفه انداخته بود گاری سيبو. 

 .... دهی برات کشي نقشه انی چندونستمینم...  خبر بودم ی بابا بيبخدا من از کارا...  ریاشتباه نکن ام -        
 . نشستیصورت او م ي روشی تند و عصبينفسها.  با خشم به سمتش خم شد ریام        
 کم نبود مانیا...  قلبم بزنه ي شهی به رشهی تزمی عزي تا عموياون شب الم تا کام حرف نزد...  یگیدروغ م -        

 ! ؟يخوای درب و داغون مي خانواده نی از جون ای چگهید! المذهب ؟
 قشنگ روفقط ياون حرفا...  دلت بمونه ي تونهی همه کنی ادیچرا با...  تاوانش ي خوردم خود تو شدی گههیمن         

  ؟ي من بلد بوديبرا
 .  شدکشی زانو سر خورد و نزدي رولوفرین        
 که همون خون نهی ایبدبخت...  ستمیبخدا من مثل بابام ن...  من گوش کن يبه حرفا...  ی هستی تو عصبریام -        

...  ندارم گرونی به ديمن کار...  نشون داد ي شما دوتا قوي روبی عجي ورزنهی ژن کنیا..  اونم هست ي رگهايتو
 . اومدم حرفمو بزنم و برم

 :  زد و گفتي پوزخندریام        
 .  اتاق ، تنها با پسر عموشههی ي و توگرونهی ديدخترش نشون شده ... چشم عموم روشن  -        
 .  کندی او را عصبخواهدی از سر خشم است و مری امي حرفهادانستیم.  با خشم نگاهش کرد لوفرین        
 ! همش شعار بود ؟ای يهنوزم دوستم دار...  سوال ازت بپرسم و برم هیفقط اومدم  -        
 :  هوا پرت کرد و گفتي با خشم دستش را روریام        
 و فی ضعمانیمن مثل ا... مو  دختر عيکور خوند!  ؟کنمی بخاطر تو مادرو خواهرمو ول ميفکر کرد... ههه  -        

من تا ابد نوکر مادرو ...  ارهی خودش در بي سلطه ری منو زنهی خواب ببيبرو به بابات بگو تو... بدبخت عشق نشدم 
 . خواهرم هستم

 . دیبا دست در را نشان داد و با خشم غر        
 . ییهم دختر همون باباتو ...  بزنم که فردا شرمندت بشم ینذار حرف...  لویبرو ن -        
با خشم دستش را به حالت هشدار رو به ...  نبود ختنی شکست اما وقت فرو ری عدالتی همه بنی الوفرازیدل ن        

 : صورت او تکان داد و گفت
اگه ...   دلم رو زدمي حرفادیخواستم بگم من به حم...  حرفا رو بزنم و بشنوم نی اومدمیمن ن...  شعور نباش یب -        

اگه مرد ...  يخوای اما منو ميگذری بابا و بگو از مادر و خواهرت نمشی پای سال عمو تموم شد بی وقتیشی ممیمرد زندگ
 . کشمی مرونی ماجرا بنی ااز گهی جور دهی من خودمو یستی راه ننیا

 .  نظر گرفتریتمام خطوط صورتش را ز.  نگاهش کرد نی بزی تی با چشمانریام        
بابابزرگ گفته که ...  يدادیجواب مثبت نم(...)  دی به اون حمیخواستی ؟ تو اگه منو میکنی و منکاری ای چيبرا -        

 ! ؟ي بخندشمی و به ری کنچهی منو بازيخوایم...  ي نکردی مخالفتچیه
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 تا اتش خشم او را هم آرامتر کند دیمانده بود چه بگو.  منطق گرفتار شده بود ی بری امنی کالفه تر از قبل با الوفرین        
 .  انداخت و زمزمه کردنیی سرش را پایبه ارام. 

 بابا زورم کرد ي فروشگاه رو افتتاح کردی وقتادتهی...  کردی متی بابا تو رو اذکردمیاگه مخالفت م... مجبور بودم  -        
  ؟شتی پامیب

 :  کرد و گفتدشیی با سرتکان دادن تاریما        
 .  اون فروشگاهییای بومدیاما شازده عارت م... اره  -        
 : دی همه جدل نالنی خسته و درمانده از الوفرین        
من  قی تو رو به من عادت بده و از طرخوادی بابا مدمی چون فهمومدمین...  رو یی گواوهی نیبس کن ا!  ؟ریام -        

...  دونهی و تو رو مقصر مادی بود کنار بنمونی که بی و اختالفاتییبابام هنوز نتونسته با اون پنج سال جدا...  کنه تتیاذ
 کنم از دست ي کارهی تونمیخودم م... نه تو رو خواستم نه کمکت رو ...  کردم اومدم باهاالنم من اشت...  کنه ی تالفخوادیم

 .  ازتونزارمیب...  نی همنیهر دوتون ع.. تو و پدرم خالص بشم 
 کی چنگ گرفت و صورتش را نزدي را توشی با خشم بازوری بلند شود ،امشی شد تا از جازی خمی نلوفری ننکهیهم        

 . برد
 تو یفقط بهش بگو روز عروس...  یی جانی که ازمهی همه چی بي اون عموي االن هم جزو نقشه دونمیمن که م -        

 ریمن ام...  یِ حاتمياگه اون مهد..  بره نیی اون روز اب خوش از گلوتون پاذارمینم...  کنمی ملیرو براش به جهنم تبد
 . يتو هم دختر همون مرد...  ي بدي منو بازی باش تا بتوني اگهی دي نقشه یتو هم برو پ...  هستم یحاتم

 :  شده را با خشم پاك کرد و گفتری سرازياشکها.  که راه نفسش را بسته بود ی با بغضلوفرین        
 .  اومدمنجایلعنت به من که ا... لعنت به تو ...  کردمی که فکر مي بودی که احمق تر از اونفیح....  کاش يا -        
رعنا هاج وواج رفتنش را نگاه کرد و .  زد رونی ب پدربزرگشي کند از خانه ی به عقب نگاهنکهیپاتند کرد و بدون ا        

 .  به اتاق رفتیی چاوانیبا ل
 

  حرکت کردنالی مراسم که بود با کمک محمد به سمت ترمي انهیم.  را تاب ماندن نداشت شیمراسم سالگرد عمو        
. 

 ی رمق شده بود که توانی و بفیر ضعانقد.  از او کمک بخواهد او بود تی موقعنی اي توتوانستی که میتنها کس        
 .  برودنالی خودش به ترمينداشت تا خودش با پا

 ری او را از امخواستی و زمان منیانگار زم.  نگرفته بود و از حرفش برنگشته بود ي را ، پدرش جدشیاعتصاب غذا        
 . جدا کنند

 
 

 کردم یفلکم از تو جدا کرد و گمان م        
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  مرا از تو جدا نتوان کردریکه به شمش        

 
 

 به ی نگاهمی نی از اول صبح حتریام!  و چه شد کردیچه فکر م.  وصف حال او شده بود بی شعر عجتی بنیا        
شده  بعد از مادرش او همکاره اش ییگو. در عوض تا توانسته بود رعنا خانم ، رعنا خانم گفته بود .  بود انداختهیصورتش ن

 . باشد
 دیکشی که میقی عميبا نفسها.  راه نفسش را بسته بود کردی مینی سنگشی قلبش و گلوي که روینیبغض سنگ        

 . دی بود را نگران به سمت خود کشی که در حال رانندگينگاه محمد
  چرا صورتت کبود شده ؟لو؟ی شده نيزیچ -        
.  تا او هم آرام شود خواستی خدا مدیشا.  کردی او را نترساند ، بلکه ارامش م که در چشمان محمد خفته بودیترس        
 کوبش قلبش در گوشش اکو يصدا. قلبش را به تکاپو انداخته بود شدی منیی باال و پاژنی اکسي ذره اي که برایینفسها

 . حس دستانش را از دست داده بود.  شدیم
 دی چرخیدانی دور منی امام حسایبا گفتن .  کرد شتری را بنی ،محمد با ترس سرعت ماشدیدر همان حال خراب فهم        
 .  رفته را دوباره بازگشتریو مس

 
 
 

 تندش باعث شد ينفسها.  کردی و پژمرده منی سرش به پرواز در آمده بودند او را غمگي که باالیی پرنده هايصدا        
 :  لب زمزمه کردریچشمانش را بست و ز.  بکشد قی مخصوصش را داخل دهان بگذارد و چند نفس عمياسپر

 . دمی برگهی اما ديریگی رو ازم می تاوان چه گناهدونمینم...  تمومش کن ایخدا -        
 پنج سال دی بگودی نباگری بود ددهیتازه فهم.  شیدرست مانند شش سال پ.  خشک شده بود اطی در حينگاهش رو        

 ! ، شش سال از آن روزها گذشته بود اما تکرار مکررات بود
 نشسته بود و به بی شهر غري گوشه نی در ابانهیاما او تنها و غر.  عقد تنها خواهرش بود گری دي هفته کی        

  ودانستی را خانواده ميرادچه اف!  عاطفه بود پدرش یچه ب!  ری معرفت بود امیچه ب.  کردی سرش نگاه ميآسمان باال
......... 

 !  آفتابنی اي شد تواهی ؟ پوست صورتت سیشی تو گرما زده مایدخترم ب -        
  ؟يخوری موی چي ؟ غصه يبه درك مامان پر -        
د که مدام  را کوتاه کرده بوشیآنقدر موها. با خشم کنارش زد .  افتاد شیشانی پي کوتاهش روي از موهايتکه ا        

 . کردی می خالشی موهاي حرصش را روشهیهم.  ختیری مشیشانی پيرو
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 او بفهمد نکهیفقط توانسته بود بدون ا.  غم و اندوه چه کند ي مجمسه نیمانده بود با ا.  ستادی کنارش ايمامان پر        
 . چقدر از دست دخترش و دامادش شکار بود.  اوست شیبه دخترش خبر بدهد که پ

...  تره یدم ظهر هوا شرج... پاشو ...  هوا برات سمه نی اي که تو داری نفس تنگنیبا ا...  تو میدختر پاشو بر -        
 .  تو بهترهمیبر

 ! عذاب بکشم ؟شتری تا من بدنیچرا همه دست به دست هم م.  دی رسی کاش محمد به دادم نميا -        
 .  و او را به داخل ساختمان برد و زمزمه کرددی را کششی غرغر کنان بازويمامان پر        
 و از یستی خدا رو بنده نخورهی می به توقی ؟ شرم کن از خدا ؟ تا تقیگی که مي کفرنی از ايدختر خسته نشد -        

 . پاشو خودتو جمع کن...  یزنیمردن حرف م
دلش ...  گرفته بودش دهی که مدتها بود ناديخواهر.  نگار را درکنارش داشت خواستیچقدر دلش م.  دی کشیآه        

 ي ممنوعه ي به مردهادینبا....... چقدر ... چقدر نگران حال مادربزرگش شده بود .  آغوش مادرش هم تنگ شده بود يبرا
 .  از خاطرش محو کندا انها ري داشت هر دومیتصم.  کردی فکر مشیزندگ

 توانستی بود مزاریاز خودش هم ب.  نشسته بود ي کار شده بود و عاطل و باطل کنار دست مامان پری باز کار        
 !خودش را هم محو کند ؟

 . دی کشغی گوشش گذاشت و جيدستانش را رو.  کرد کی اعصابش را تحرفونی ممتد آي زنگ هايصدا        
 .  خفه ش کنيمامان پر -        
 غر به توانستی راه هم تا منیدر ب.  رفت فونی از جا بلند شد و به سمت آعی که داشت سري زانو درد بايمامان پر        

 :  گفتدیبا ترد.  دکمه را فشرد دی با تردفونی اي روری تصودنیبا د.  زنگ بود ، زد ي که دستش رویجان کس
 . شهی نمدهی ديزی که چنجایاز ا...  پشت دره ی کنمیمن برم بب -        
 .  قد علم کردشی روبروی را باز نکرده بود که سبد گليهنوز در ورود.  رفت اطی لخ لخ کنان به سمت حيمامان پر        
  ؟نجاستی ما ايعروس بداخالق و قَرقَرو...  يسالم مامان پر -        
ا سرعت سرش را به سمت صدا چرخاند ب.  دی بخشلوفری ني به کالبد خسته ي روح تازه اری امي شاد و پر انرژيصدا        

 .  اراده از جا برخاست و به طرفش پرواز کردی برشی امي قامت رعنادنیبا د. درست پشت به در نشسته بود . 
 . با تمام وجود اسمش را به زبان آورد.  او را از خاطرش محو کند خواستی مشی پیقیفراموش کرد که دقا        
 ! ؟ریام -        

 . زدی مدی و شفاف او را دغهی بود و با ولع صورت شش تستادهی اری اميروبرو        
 ! ؟یکنی راه و جاده مری و ادمو اسیکنی قهر مخورهی می به توقی دختر تا تقییکجا...  ریجون ام -        
 به مشام شتری تا عطرش را بکردی مکتری نبود ، خودش را به او نزدي اگر شرم دخترانه و حضور مامان پرلوفرین        

 .  کنددای پمانی بودنش ایبکشد و به واقع
 :  ، گفتکردی مدای که هر لحظه عمق پيبا لبخند        
  ؟نجای اي شد اومدیچ!  ؟یواقعا خودت -        
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 :  و گفتدی به دستپاچه شدنش خندریام        
 هم ي اگهی از من مهمون دریبعدش هم به غ...  که از کت و کول افتادم ری سبد گل رو بگنیخانوم خانوما اول ا -        

 اومدم تا قشنگ ری دی کمنی همي دنبالت ، براامی ارزوت بود بیلی خدونمیم... ییای برونیبهتره زود از شوك ب...  يدار
 . ی باشداری ديتشنه 

 :  کرد و گفتشی بازوي حواله ی با حرص مشتلوفرین        
 .  سنگدل ِ نفهمي عاطفه ی احمق بشعورِی بي پسره ي جا کردیتو ب -        
 :  و گفتدی غش غش خندریام        
 همون نی برشناسمی بد دهن رو اصال نمي دختره نیمن ا... اصال نخواستم اقا ...  یاوه منو که به توپ بست -        

 . نیاری خوب و مهربون خودمو بيدخترعمو
 همه يلبها.  وارد خانه شدند می و مري و نازي غرق خنده شدند که در باز شد و حاج مهدلوفری و نيامان پرم        

 . خندان و صورتشان بشاش و براق بود
 نکهیاز ا.  آورد ی آنها سر در نمياز شاد.  کردی و منگ به خانواده اش نگاه مجی گلوفری نیبعد از سالم و احوال پرس        

 مهم بود که حاضر نبود با شی کس براکیفقط ...  کردی هم اصال فکر نمکردی چه در موردش فکر مشی پي قهیتا چند دق
 .  بود و بسشیاهای رورمردی ثروت عوضش کند ، امای دنایدن

 :  خندان گفتی کرد و با لبلوفری که همه از جوش و خروش افتادند پدرش رو به نیبعد از لحظات        
 
 

 ! ؟يخوای الدنگ رو مي پسره نی که ای مطمئنگهیب دختر لوس و ننرِ من ، دخ -        
 .  نگاه کردری امي شده ی به چشمان چراغانرتی زده به آنها نگاه کرد و با حرونی از حدقه بی با چشمانلوفرین        
 ! خبرم ؟ی افتاده که من بیچه خبر شده ؟ در نبود من باز چه اتفاق -        
 ری پدرش را امگریطرف د.  کنار پدرش نشست یبدون معطل.  ندیپدرش به کنار خودش اشاره کرد تا انجا بنش        

 . اشغال کرد
 .  گذاشت و کنار دخترش نشستی عسلزی مي را روي چاینی سيمامان پر        
 ي سراغت برامیومدیاگه تا االن ن...  ي که بازم فرار کردي فکر کردی چدونمینم...  ی کم طاقتیلیدخترم تو خ -        

 ت مونده که بعدا به هی تنبیالبته باق...  يشدی مهی تنبی فرار کمنی اي برادیتو هم با.  می کار داشتیلی بود که خنیا
 . رسمیحسابت م

 . دی غريناز        
 ! ی اونهیشده اونوقت شما به فکر تنب بچه نابود نیا...  نیکم دقش داد...  نی آقا دست از سر دخترم برداريا -        
 :  گفتی با ناراحتلوفرین. کرد کی گذاشت و به خود نزدلوفری و دستش را پشت ندی خنديحاج مهد        
 خنده نی نه به انی دو ماهه منو با حرفا و رفتارتون دق دادنی انکهی جا چه خبره ؟ نه به انی انی به منم بگشهیم -        

 ! هاتونیها و شوخ
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 :  نشاند و گفتشیشانی پي رويپدرش بوسه ا        
 محمد ی وقتنویا...  تند رفتم ی کممیالبته از حق نگذر...  گمی می من چی فهمی می دختر دار بشیدخترم وقت -        

معرفت و .  اومد رونی بدی من رو سفشی اقا از آزماری امنیا...  دمی فهممارستانیگفت که حالت بد شده و تو رو برده ب
 ...  خودمي دنبال دختر قهر قرومیومدی و بعد ممیدادی کارارو سامون مید کمی بانی هميبرا.  رو به من ثابت کرد اقتشیل

 ! ؟نی همه زجر دادنی منو اری امشی ازماي براشهی باورم نمنی نکردتیاما بابا شما منو کم اذ -        
 :  دخترش گذاشت و گفتفی ظر دستاني دستش را رويحاج مهد        
 و انتخاب ری امی که از گذشته داشتي انهی بخاطر انتقام و کشدمی مطمئن مدیبا...  يدادی تو هم آزمون مدیبا -        

 ری انتقام از امي خودت رو برای زندگدمیترسیم...  که ترس به دلم انداخت دمیدی رو می چشمات غميمن تو...  ينکرد
 ذارهی عشقه که نمنی ادمیفهم...  ي مطمئن شدم دوستش داري بهش زداتو و حرفدی حمشی پی رفتیاما وقت...  ی کناهیس

 .... ینی بنشيگری عقد دي سفره يتو رو پا
 : دی با چشمان پر اشک سرش را به سمت پدرش کج کرد و ناللوفرین        
 از گفتمی همه منیا...  کنهی ماهی دل ادم رو سنهی کگفتمی همه به شما منی ؟ من که ارنیگی ازمون مي جورنیا -        

 نکهی اي فقط برانی کردي من بازیاوف بابا شما چرا با من و زندگ............ انتقام ي براومدمی اونوقت خودم منی بگذرریام
 . نی کنشمونیازما

 :  گفتيحاج مهد.  کوتاه رخ داد یمکث        
فکر ...  یکنی و فقط ظاهرت رو حفظ می تو هم مثل منکردمیفکر م.  صاف نشده بود ریچون خودم دلم با ام -        

اما ...  ادمم باالخره فکرم به خطا رفت هیمنم ... اشتباه کردم کنمی جا اقرار منیاما هم...  تو کمتره ي نهی دوز ککردمیم
 محال بود اجازه بدم کردی تورو قبول مریاگه ام...  دادی ازمونش رو پس مت و معرفی و مردونگرتی غي تودی هم باریام

 سپر کرد و به من نهی و سسادی همه وايجلو.  می اقا بزرگ جمع شدي که خونه ياما همان روز مراسم عصر...دامادم بشه 
شما هم ...  کنمی عوض نميزیچ چی خانواده م رو با های دنيتو... عمو من تا اخر عمر نوکر مادرو خواهرم هستم  "گفت 
 " ي بدي دخترت رو به هرکس که دوست داريمختار

گفتم تو رو صدا بزنن ... نی بهتر از اخواستمی میمنم چ... درست مثل پدرش ...  هی مرد واقعدمید... دلم روشن شد         
 ...  کس ازت خبر نداشتچی اما ههی من چمی که تصممیو بهت خبر بد

 :  اشاره کرد و گفتيزبه نا        
 که محمد اومد میگشتی و دنبالت ممیهمه هول شد.  نداشت ي خبرچی مادر نمونه که از دخترش هگنی منیبه ا -        

 و ي شدنالی ترمی راهی داروهاتو از داروخانه گرفتنکهی اما همی داشتي حال بدنکهیگفت که با ا.  کرد فیو ماجرا رو تعر
 ... ی برنگشتمتیاز تصم
 :  استفاده کرد و گفتشی از مکث عموریام        
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گفت ؛ .  دنبالت که عمو اجازه نداد امی خودم بخواستمیم...  ناراحت بودم که اون حرفها رو بهت زدم یلیمنم خ -        
 منم نی هميبرا.  رو بدونه تی تنها بمونه تا قدر عافی بهتر که کمکنهی و فرار مدهی که از خودش ضعف نشون ميدختر

 .  اجازه نداشتمداً بار جنی چون اامینتونستم روز بعد سراغت ب
 ي حرف مامان پرادی.  شد یدلش سرشار از نور و روشن.  جوانه زد لوفری صورت نيگل لبخند همراه با اشک رو        

 که مینیبی می و سرنوشتریدر تقد خودمان را ي هایچرا کاست...  می خدا بگذاري به پامیاری هر وقت کم مدیچرا با... افتاد
 ! ؟می چه کاره اوسط نیپس خود ما ا... خدا برامون قرار داده 

 را در دستش چرخاند حیپدرش تسب.  نشود دهی شده بود دي جاري که از شادییصورتش را با دست پوشاند تا اشکها        
 : و گفت
تا فردا دل شما دوتا طاقت ...  رو براتو بخونم تی محرمي غهی به دست و صورتت بزن تا صی برو آبیپدرصلوات -        

 . نی فراموش کنشهی همي بد رو براي تا خاطره هانی بزني دورهی رونی بدی امشب با هم برنینداره هم
 
 

 با يخوای که می سخته زمانیلیخ...  ذارمیفردا پست آخر رو براتون م..  خودم یشگی هميدوستان و همراها        
 ...  ی کنی ، خدا حافظي کردی که ماهها باهاشون زندگییتایشخص

 
 
 

 محال بدل یی به آرزوشی صورت ، برانی کنار هم بودن به انی ايروز. نشسته بود ری بود و کنار امنیداخل ماش        
 . گشته بود

 لذت بخشِ ي گرفته بود و گرمايری دستش را به اسریدستان ام.  داشتی صورت شاد او بر نميچشمانش را از رو        
 .  رژ زده اش را به حرکت در آورديلبها.  کردیوجودش را به او منتقل م

 ! من و تو شکراب شده ؟نی بزدی چقدر ذوق مرای المیدونیم -        
دلش .  شده بود شی زندگي از کابوسهایکی رای المییگو...  گفتی مدی افتاده بود اما بارای المادی چرا به دانستینم        

مخصوصا که چند بار .  دلش قرص شده بود گرید.  راحت از او حرف بزند الی حاال که او را درکنارش دارد با خخواستیم
 ! ؟ییرای المنی نداشت چنیدل نگران...  او را به داخل دعوت نکرده بود ری و امته رفری امي به در خانه رای بود المدهید

 . دی را به روح خسته اش دمی خوشبختمی نسری اميصدا        
 ي خانواده ارج و قرب داري و تویی که هنوز سرپانهیبی تو رو میوقت...  باخته شویزندگ...  م ناراحت باشه دیبا -        

مادرش دوروز ...  کنه ی الناز زندگشیقراره بره پ... زخم خورده و داغون ... اون پسره هم ولش کرد ...  رهیگیحرصش م
اومده بود دست به دامن من شده ... اما پسره گردن نگرفته ...  پسره حامله شده ونانگار از ا.  کرد رونشی از خونه بشیپ

 ي صداشبید...  ی کنی و درست زندگی سقط کننهیگفتم تنها راهت ا... اما من قبول نکردم ...  بکنم يبود که براش کار
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 یالاقل اونجا کس...  کنه ی زندگلناز اشی بره پخوادی داد مامیبهم پ...  ومدی کوچه مي با مادرش تا تودادشیداد و ب
 .  کنمی محلی در نبود تو بازم بهش بشدیباورش نم...  يمنم گفتم خوش اومد...  شناستشینم

 . گرفتی همان شب آرام و قرار مدی دل آزرده اش باییگو.  خش انداخت شی صداي ناخواسته رویبغض        
 ...... اون که برات مهم شده بود روز مراسم...  ؟يرعنا خانومت رو چکار کرد -        
 :  و گفتدی سرخش را کشینیبا دو انگشت ب.  و به سمتش برگشت دی خندریام        
 هم ی کميشما اگه وقت کرد...  میری پرستار سن و سالدار تر بگهیقرار شد ...  میحسود خانوم عذرش رو خواست -        

 .. و رعنا خانومرای من کنار همسرم نشستم نه المیناسالمت... از خودت بگو 
 :  کرد و گفتشی را نثار بازوی با حرص مشتلوفری و ندیخانومش را به عمد کش        
ت توقع از...  ي اونجور جوابمو دادی وقتشدمی موونهیداشتم د...  ي حرصم دادیلیخ...  ری امی بدجنسیلیخ -        

 . دمتی بخشیباور کن اگه عاقل بودم اصال نم... نداشتم 
 :  دست او را به خود چسباند و گفتکی سر داد و با ي قهقهه اریام        
 من ي بودنت براوونهی دنیهم...  ارهی ميادی دردسر زادیعقل ز..  یهمون بهتر که عاقل نباش... قربون تو برم  -        

 . هیکاف
 ! ؟ریام -        
 .  را شاد و سرحال کرده بودری امشیحرص در صدا        
 تورو ي مدت اشکانی ايبخدا انقدر تو...  زی اشک نرگهی تو جون بخواه اما درینفس ام...  ریعمر ام...  ریجوون ام -        

مخصوصا اون ... در خودم داغون شدم  چقی رفتشمی از پی اون شب که با ناراحتشهیباورت نم... کابوس شبام ي شددمید
 با کردمیوگرنه من غلط م.  همش نقشه ست نای ادونستمینم...  ی نشتی تا اذی ازم دل بکنیطور باهات حرف زدم که بتون

 . گل خوشگل خودم اونطور حرف بزنم
 

 نیدلش غرق ا.  ي ندارشی وناخوشی خبر از خوشیتا درونش نباش.  دارد ییای هم دنیوانگیواقعا د.  دی خندلوفرین        
 .  نمانده بودي اثرهای که از ناخوشي شده بود به طوریخوش

.  کرد کی نزدلوفری کنار جاده استفاده کرد و سرش را به صورت نیکیاز تار.  کرد تی هداي را به کنارنی ماشریام        
 :  گفتي لبان براقش زوم کرده بود ،با لحن اغواگرينگاهش را رو

 .. مییحاال که تنها...  میری امشبو با هم جشن بگخوادیدلم م -        
 نکهیهم.  شی مرد روبرویی پروای همه بنیصورتش گر گرفته بود از ا.  انداخت نیی با شرم سرش را پالوفرین        

 .  شددهی شد و به سمت او کشری دست امریخواست سرش را به سمت پنجره بچرخاند چانه اش اس
 :  عاشقانه در چشمانش زل زد وزمزمه کردی با نگاهریام        
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 عمو اونجور بهمم ي نبود و حرفاشیاگه سال بابام در پ... فکر نکن فراموش کردم ... تولدت مبارك عشق من  -        
م و بابا نذاشت رو  بهت بدخواستی دلم مشی که سال پییکادو...  رمی تولد رو بگنی برات بهترخواستیدلم م...  ختیرینم

 .  قبل از کادو گرفتنی روبوسمونهیفقط م...  من محفوظه شیکادوت که پ...  نشده ریاما د... امسال بدم 
.  روز تولدش را فراموش کرده بود ی به کلادی زی از ناراحتکردی همانطور نگاهش ميری غافلگنی مبهوت از الوفرین        

 لبخندش را به ریام. روز تولدش نمانده بود ي آورادی ي برایی فکر کرده بود جاشی که به مردن و شکست عشقيانقدر
 :  دادامه نهفته در کالمش ادی و با ذوقدیصورت او پاش

 ي جلوالی اون وي نقش وجود تو ، تودمشی خریاما از وقت. نشد پارسال بگم ....  تولد خودته ي هی هدالیاون و -        
 ...  کردمیی رو رونماالی بار با وجود خودت اون ونی اولنی هميبرا... چشمم بود 

 يتو.  بود بشنود قلبش ماالمال شور شد دی بعری که از امیی حرفهادنیاز شن.  کردی مات و مبهوت نگاهش ملوفرین        
اما شرم . د  بزند و صورت معشوقش را ببوسادی از ذوقش مانند دخترکان هجده ساله فرخواستیم.  برپا بود یدلش عروس

 .  نفسش بسترراهی بدهد که امیمن کنان دهان باز کرد جواب من.  شدی مهای بازوانهی دنی مانع از اایو ح
 عشق و خواستن ، تمام خاطرات بد را نی ایداغ.  کرد دای پانی منجمدش جري بخش درون رگهای زندگییگرما        

 . داد شاد و آرام را ي روزهادیدرون خودش ذوب کرد و نو
 
 
 

 که یجانیاما شور و ه.  زمان کم دارد کردی حس ملوفری آخر ،چنان با سرعت نور گذشت که ني آن هفته يروزها        
 برق ي خانواده از شاديچشمان همه .  تا کمترحرص و جوش بزند دادی مضاعف مي به او هم انرژزدی موج مریدر رفتار ام

 . زدیم
 آن دو از ته دل ي براشیماری با تمام برزنیپ.  بردی او را به اوج آسمانها مدیدی که در چشمان مادربزرگش ميشاد        
 دور ي دلش را به فرداهايزی از هر چشتری بری خي دعانیهم.  کردی راهش مي را بدرقه رشی خي و مدام دعازدیذوق م

 . کردیروشن م
 هم هی هر دو خواهر را شبشیارا.  لبانش نقش بست ي روتی از رضايبخند لدی دشی نگار را آماده روبرویوقت        

 .  آن دو دوقلو هستندکردی فکر مدانستیهر که نم. انجام داده بودند 
 .  هم به لبان دو خواهر اضافه شدانی آن دو ، لبخند اطرافادیاز تشابه ز        
 ! ؟نی هم شدهی چقدر شبيوا -        
 :  را دلبرانه باال برد و گفتشی ابروي تاکی چرخاند و کتای سرش را به سمت لوفرین        
 ! ؟يشما شک دار...  میاگه اشتباه نکرده باشم با هم خواهر.. فکر کنم  -        
 :  و گفتدی خندکتای        
 ..  عشوه هاتنی نه به اتیساکت و يرینه به اون سربه ز...  یی انقدر بالدونستمینم.... ای دلبر شدبی عجلوین -        
 :  زد و گفتکتای ي به پهلویخونکینگار س        
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 خودم کار ي خواهر ساده و پپه نی اي هفته س دارم روهی...  مونهی عقب نميزی مثل من داره از چيتا خواهر -        
 .  نگرفتهادی شی زندگي توي اگهی دزی چیاضیانگار جز عدد و رقم ر...  کنمیم

 :  که از بهت چشمانش گرد شده بود کرد و گفتيلوفریبعد رو به ن        
 ی گرفتادی یزکی چهی و ي استعداد نبودیخداروشکر ب..  بگم نی بهت افردیتازه با...  خواهر من گمیمگه دروغ م -        

 .  باباي فردا برت نگردونه خونه ریخدا کنه ام... 
 : دیه او غر بي با چشم غره الوفرین        
 !نگار ؟ -        
 ییهوی شد ی چکردمی رو مفتی االن داشتم تعرنیبابا هم..  می بوددهی ندییوالی هنیعروس به ا..  ي وايوا -        
........... 
 را در ی عقد و عروسي حاج مهددی که به صالح دییدامادها.  نشان از آمدن دامادها داشت شگاهی زنگ آرايصدا        

هر .  خود بروند ی کرده باشند هم زودتر سرخونه و زندگیی صرفه جوی شب برگذار کرده بودند تا هم در خرج عروسکی
 .  ، الزم نداشتشتری بشناختن ي برایدو داماد شناخته شده و معتبر بودند و زمان

 .  بردار هم دنبالشونهلمی که فنی سرتون بندازيتورها رو رو...  تو انی گل اقا دامادا دارن ميعروس خانوما -        
 که با ي مردانه اي کفشهايصدا.  صورت انداختند ي کرد هر دو خواهر تو را به روشگرشانی که آراي اهیبا توص        
 ییگو.  خاصش تمام تنش گر گرفت ي با حال و هواداری دنیاز شرم ا.  انداخت نی در گوشش طنداشتی گام بر مياستوار

 .  بر نداشت و ماالمال گرما و عشق بوددر ي که خاکستریسوختن.  سوختی آتش مي شعله هاانیم
نگاه داغش را به صورت .  سرش را باال گرفت ی قرار گرفت به آرامشی که جلوی براق مشکي کفش هادنیبا د        
 ي لحظه نی اي براخواستیدلش م. برق نگاهش هزاران پروانه را به دور قلبش به پرواز در اورد .  دوخت شیاهایمرد رو

اما بعد از آن همه حسرت خوردن باالخره نوبت ...  خورده بود ا که حسرت نداشتن رییچه روزها و شبها. ناب جان دهد 
 .  پر مهرش روح و جانش را جال داديصدا.  بود دهی وصال رسینیریش

 به شهی که شبها همیاونم کس... واستادم  عروسم ي االن روبروشهیباورم نم...  ی خانومي خوشگل شدیلیخ -        
 .  نداشتنش غمبرك زدميدی و صبحها با ناامدمی خوابادشی

 :  لب زدیبه آرام...  دل او بود ي حرفهاهی چقدر شبشیحرفها        
 ... اهی و سي خاکستري تموم شد اون روزهاگهید -        
 .  بردار پشت سرش مانع کارش نشدلمی فيصدا.  باال برد ی دستش را به سمت تور برد و به آرامریام        
 ............ تا من نگفتم... آقا صبر کن  -        
 ي عاشقانه ي صحنه هانی تا اردی را بگلمشی مجبور شد لب فرو بندد و فدهدی به حرفش را گوش نمری امدی دیوقت        

 .  بکشدری را به تصويزیناب و بدون برنامه ر
 اما نه به ظاهر هر نقشت را با يشوی مي ماهرگری خود بازیعاشق که باش...  کردن يعاشقان را چه به نقش باز        

 ... یکنی ميجان و دل باز
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 دخترانه چشم ی با شرملوفرین.  شد رهی خشی دختر آرزوهای و صورت عروسکبای به چشمان زریام. تور باال رفت         
...  منتظر نظرش بود لوفرین.  نطقش کور شده بود ییگو...  ی کالمچیبدون ه. شد شیو تماشا محریام.  انداخت نییپا

 یاما سکوت " امشب تو یکنی با دل من چه کار ميوا " مثل رمانها ای "  دارم منییبایچه عروس ز " نکهی ادنیمنتظر شن
 .  نشدبشی نصشیب

 . .  شدرهی خشی چشمانش را باال برد و به چشمان نمناك مرد روبرویبه آرام        
 بود دهیچی پشی که در گلویبا بغض.  با کف دست پاکش کرد عیسر.  مردانه اش نشست ي گونه ي رویقطره اشک        

 . زمزمه کرد
 . خداروشکر...  بگم تونمیفقط م -        
 یاسترس.  دیآرام و قرارش بخش.  دی پاشلوفری قرار نی نور عشق رابه قلب بای دنای نه چندان عاشقانه دني جمله نیا        

 .  گرفتنیری شی را آرامششی کوتاه محو شد و جاي دو جمله نی را گرفته بود باهمبانشیکه ساعتها بود گر
 :  که اشک در آن حلقه زده بود لب زدی با چشمانلوفرین        
 . زمیدوستت دارم عز -        
چشم ..  تن خسته نی از اکردی مرونی تلخ بي از روزهای خستگییگو.  دی کشیقی چشمانش را بست و نفس عمریام        

 : باز کرد و گفت
 . عشقم...  شتریمن ب -        
 شکر  خدا راای...  اشک ي قطره ایگاه...  دهندی و عشق را نشان می دلدادگتی که نهاستندی فقط کلمات نیگاه        

 .  کشدری ان محبت را به تصوتی نهاتواندی کنار هم بودنها ، ميکردن برا
 ي آن صحنه ي مهی آهنگ ضمیی گولمبرداری غرغر فيصدا.  نشست و او را به خود آورد شیشانی پي رویمهر داغ        

 . دیشنی نه مدیدی را نه ميگری دزی گوش و چشمشان جز معشوق چری نه املوفریاما نه ن... عاشقانه بود 
 براى همه ى ما        
 همه ى روزها فراموش مى شوند        
 به جز همان یک روز        
 میکنی حک ممانیکه نشانى اش را در قلبها        
 . میشوی و ما مماندی نمی باقگری دیی که من و تويهمان روز        

 
 

 يخاکستر نشسته بر رو.  گفتند کی وصلت فرخنده را به دوکبوتر عشق تبرنی فرشته ها هم با لبخند زدن ، ایحت        .
 .  محو شددگانشانی ديگذشته با آتش عشق به هوا بر خاست و از جلو

 ي شده ي گلکارنی سوار ماشریبا کمک دستان مردانه و پر قدرت ام.  آمدند رونیدست در دست هم از آن مکان ب        
 مردانه سخت بود ي دستهانیدل کندن از ا.  برد شی گرفتن دستش پيدستانش را برا ریعروس شد و با نشستن ام

 ...  داده بودهی را به او هدی دستان گرم ، زندگنیا.   که زخم خورده بود و صبر کرده بوديلوفری نيمخصوصا برا.
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 همه ما        
 انِی پایفقط حسرت ب        
 ...می اتفاق ساده اکی        
 ،که جهان را        
 یبی جور عجکی جهت، یب        
 ...می گرفته ايجد        

 
 

 نیخودم دوست نداشتم ا.  رو جلب کنم تتونی تونسته باشم رضادوارمیام.  دی رسانی رمان هم به پانی گلم ايدوستا        
 روبرو ي و تکراري اشهی و جمالت کل هم با کلماتنیشدی هم شما خسته مدادمی کشش مشتریرمان تموم بشه اما اگه ب

 .  رو خسته کنمشما  تر شدن رمانی طوالنينخواستم برا...  نیشدیم
 نی اما باور کنجانهی آروم و بدون هیاول رمان کم..  نی کنی رمان با بغض شب منو همراهنی بعد از ادوارمیام        

 خواست گهید...  رمان گنجونده شده يهم تو)  انقالب لیاوا(  سفر به گذشته یتازه کل...  هی پر ماجرا و طوالنیرمان
 ... خودتونه
 ي که با تشکر زدن و نشون دادن اسمایاز تمام همراهان.  انجام داد دی که باهی برام سخته اما اجباریخداحافظ        

...  نداره ی ارزشچی خام من هيما نوشته هابدون ش...  سپاسگزارم تی نهای کردن بی رمان همراهنیقشنگشون منو با ا
 . احقی.  سبز شهیوجودتون مستدام و هم

 10/6/95 رمان انیپا        


