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  نام اوبھ
 در ی شاد وسرخوشانھ ای محقر زندگی خانھ کی در یی روستای دھکده کیدر    
 تاجر نیبزرگتر تک دختر ندای نزندی کھ لبخند حرف اول را می ایزندگ. است انیجر

 ھمراه مادربزرگش بھ پنجاب رفت ی رانندگی سانحھ ھی یبھوپال بعد مرگ پدرش تو
 امد و ی برنمی زندگی ھانھیھز  از پسی شلوغ مادری جاده ھیدرھمون موقع در.

 گرفت ی ان کودک را بھ فرزند خواندگندایمادربزرگ ن.دخترش را بھ دل جاده سپرد 
  لبخند زدندیم دست در دست ھم بزرگ شدند و بھ زندگ در کنار ھینی و ناندنداین.

 ان خانھ بعد از ستی نبای زی کھ فروختھ شد زندگندای نی مجلل پدریاما در خانھ     
 و نی غمگیپسر. دی رنگ خنده را ندگری و دلشاد از ان دندایمرگ اسد و رفتن ن

 در یری پسر ھمچون تنی مجلل ایزندگ. پدرش را از دست داده است زیافسرده کھ او ن
 و دختر ھا یوتری کامپی ھای بھ بازرا  اشیقلبش است او تمام وقت و زندگ

 گاه او را چی ھستند و ھی ھا تنھا ابزار سرگرمنی کھ اداندی اما خوب مدھدیاختصاص م
  کنندی نمرابیس

 پسر خوانده ی اش را برای شدن فرزندش تمام زندگدی مھربان کھ بعد ناپدیمادر    
  گذاشتھ استاش
از اتاقش کھ . بره سر کار خوادی و مدهی پوششوی طبق روال معمول لباس ھندنداین    

 اروم اروم ھی مبل نشستھ و مشغول قالب بافی کھ رونھیبی رو مینی ناندرونی بادیم
 کنھی سمتشو بغلش مرهی متوجھ بشھ از پشت مینی کھ ناندنیبدون ا

  رستورانیری می دارندای از دست تو نیوا-    
 تنگ جامی دلم واسھ اسفناجام و ھوی خواھریپس چ: گھی و مکنھی می خنده انداین    
 شده
 ی باز کھ موھاتو نبستگھی و مکنھی می خنده اینیناند    
 ستمی کردن بلد نسی گیدونی تو کھ مگھی و منھیچی لب برمنداین    
 سمی جلوم موھاتو بگنی بشی خواد بغض کنیباشھ حاال نم-    
  جونی ممنون اجیوا-    
 بھ صورت ی بلند شد و بوسھ اندای کردن موھا تموم شد نسی کھ گنیبعد چند م    
  زدو رفتینیناند
 یابھ    
 ھی شدن متنفر بود داری طبق معمول از خواب پاشد از صبح زود بیصبح با بدخلق    

 صبحھ چشماشو مالوندو بھ دور اطراف ١٠ کھ ساعت دینگاه بھ ساعتش کردو د
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 بود رفتھ ادشی شبی از دی گنگریخودش نگاه کرد اصن خونھ براش اشنا نبود تصاو
 تنش یزی چدی بھ خودش انداخت و داه نگھی نجایبود بارو مست کرده بود بعدشم کھ ا

 ی تورونی و از اتاق رفت بدی لباساشو پوشعیسر. از درددیترکی سرش داشت مستین
 تو تنش داشت دی لباس خواب سفھی خوشگل با ی دختر چشم ابرو مشکھیاشپزخونھ 

  کرد تو موھاشو گفت سالمی دستی ابھکردیصبحونھ درست م
 ریسالم صبح بخ: کردو گفت ی خنده ایدختر با لوند    
 کنم؟ی کار می چنجایمن ا-    
 و شبی دیعنی: انداختو گفت ی تر و دستاشو دور گردن ابھکیدختره اومد نزد    

  دلمزی عزادی نمادتی
 ادی بادمی خوامم ینھ ونم: دستاشو از گردنش پس زدو گفت یابھ    
  رونی از اپارتمان زد بعیبعد سر    

 
 نداین    
 کنم تا وقتھ نھار زی از االن رستورانو تمدیبا. رستوران یریشروع کردم بھ گردگ    

 شمی مادربزرگ اومد پھوی کھ کردمی مزیاشتم تم دینجوری باشھ ھمزیقشنگ تم
 نجا؟ی مادربزرگ شما اای خدایوا-    
 ھی ادی دلم قراره برات خواستگار بزی جان عزنداین: کردو گفت یمادربزرگ خنده ا    

  کنلییامروز مغازه رو تعط
  ؟ی چھایامامادربزرگ پس مشتر-    
 گھی روزه دھیدختر نازم ھمش -    
 باشھ مادربزرگ-    
 یابھ    
 پشت فرمون نشستم و شروع ی با ھزار بدبختشدیسرم ھنوز داشت از درد منفجر م    

 یقی سبز رو فشار دادم و بعد دقای تلفنم زنگ خورد دکمھ ھوی کردم کھ یبھ رانندگ
 دیچی پی مادر تو گوشیصدا
 ی ابھیبا خودم گفتم بدبخت شد    
 پسرم-    
  مامانالو سالم-    
  خونھ ؟یومدی چر انشبیپسر قشنگم د-    
  مامانیدونی مشبیخب د-    
 کھ مامان ادامھ دادو گفت زدمی حرفامو درست کنم اما داشتم گند مکردمی میسع    
  ؟زمی عزی چشبی؟د

  شب ھمونجا موندمگھی اون دشی رفتھ بودم پشبی دوستم دیشناسیراحت و کھ م-    
  منتظرتھنجای خونھ کھ راحت اای بعتریاھان باشھ فقط ھرچھ سر-    
  ؟کنھی کار می اونجا چنیریاه پسره خودش: دونھ زدم تو سرمو گفتم ھی    
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 مادر اومدم-    
   خونھایباشھ ب: و گفت گفتمی کھ من داشتم دروغ مدیمادر کامال فھم    

 
 نداین    
 کھ بھمون دستور داده نقدری کرده بود اونھی رو دینیاز صبح مامان دلشاد منو ناند    

 ینیناند: و گفتم ینیبود روکردم سمتھ ناند
 ھوم-    
  بزنممی جخوامیمن م-    
  کارتو بکننی دختر بشیمیچھ ج-    
  شوھر بکنم زوره مگھخوامیمن نم: مبل نشستمو گفتم یھمون جا بغ کرده رو    
 واسھ دختر زی چنی مھم ترزمیعز:بغلش گرفتو گفت  کنارم نشست سرمو تو ینیناند    

 ی ازدواج کندیازدواجھ توھم با
 اما-    
  دلمزی عزیکنی توھم ازدواج مادی نگو خواستگار میچی ھسیھ-    
 اعصابم خراب بود رونی و از در خونھ زدم برونی اومدم بی باتندینیاز اغوش ناند    

 ستی بھ ازدواج نزشی دختر کھ ھمھ چھی چھ فکر مسخره انیاخھ ا
 یابھ    
 یلی مادرم خزدیاومدم خونھ راحت تو سالن نشستھ بود و داشت بامامان حرف م    
 سمتمو خودشو دی از اشپزخونھ دوای دفعھ ھلھی کردی داشت بھ حرفاش گوش میجد

 ی داداشیخوش اومد:توبغلم انداختو گفت 
  کجاست؟میممنون خواھر نازم مر-    
 نیی پاومدهی راحت اومده نیاز وقت-    
  کار بھ اون داره ؟یوا راحت چ-    
  ناخن دارممی اخھ من برم وقت ترمدونمیمن چھ م-    
 زمیباشھ برو عز-    
 یابھ: مبل نشستم کھ مادر گفت ی سالن و کنار با راحت دست دادمو رویاومدم تو    

 پسرم
 بلھ مامان-    
  پنجابمی امروز بعد از طھر برری عمر خھی یرا بدیمنو راحت با-    
 ؟یریچھ امر خ-    
 می باال بزننی براش استمیخوایانشا اگھ خدا بخواد م-    
  مرغای قاطی خب اقا راحت شما ھم رفتیبھ بھ چھ عال-    
 شمی پیای بی تونی شبانمگھید. گھیاره د: کردو گفت یراحت خنده ا    
 یبعد روکردم بھ مامانو گفتم شما ک. حرفشو گرفتمو ساکت شدم یخوب نکتھ     

  ؟دیریم



 5 

 امشب-    
 چھ بد-    
 چرا پسرم ؟-    
 میرفتی باھم مھوی کاش ی برم پنجاب اگھی دی ھفتھ دیاخھ من با-    
 ذره وقت ھی کھ راحت با نامزدش میای نداره کھ اون ھفتھ ھم دوباره میرادیا-    

 بگذرونھ
   قرمز شده بودبایگاه بھ راحت کردم تقر نھی    

 
 نداین    
 نی ؟من حاظر نبودم من دلم رضا بھ ای شب حاظر بود اما من چی برایھمھ چ    

 یاگھ روز. سمی خودم وای کنم رو پای ازادانھ زندگخواستیوصلت نبود من دلم م
 ھی کار کنم توی چای ازدواج اما خدانجوری عشقو بچشم نھ اخوامیخواستم ازدواج کنم م

  پام بزاری جلویراھ
 یابھ    
 دمی اعصابم خورد بود کھ دیلی خگذشتی از رفتن مامان و راحت می ساعتبایتقر    

 ماستی ماھی از دوستایکیمطمعن بودم .ادی و کوتاه ھم نمزنھی زنگ رو میکی یھ
 رو  کنھ اون طرف پشت درم با زنگ دارهی درو باز نمی کسدمی گذشتو دقھیچند دق.

 کھ دمی دختره رو دھی ھوی تادرو باز کردم رد کھ راه افتادمو درو باز ککشھیسرم متھ م
 قای کھ دقبای و زرای گی کھ ھمرو بافتھ بافتھ بود چشمای بلند مشکی بود موھابای زیلیخ
 شما؟:باتعجب رو کردم سمتشو گفتم . مادر بود ی چشماھیشب
  باشما صحبت کنمدی بامی ابراھیاقا. خی شایشنا. ھستم خیش-    
 شھی کھ وارد عمارت میبرعکس ھرک. تو عمارت ادی کردم کھ بییبا دستام راھانما    

  اومد سمت مبل و روش نشستمی مستقنی ازنھیبھ عمارت زل م
  ؟دی ھستیروکردم سمتشو گفتم شما ک    
  االننی ھمدی رو خواھشا بخوننای برگھ گرفت طرفمو گفت ای سرھی    
بھ .بود dna شی ازمای سرھیبرگھ ھا رو از دستش گرفتمو با تعجب نگاش کردم     

 ی شاخ در اوردم نوشتھ بود براساس تعداد کروموزوم ھادمی دوم کھ رسیصفحھ 
 می رضاابارھیجی دختر وخی شای درصد امکان وجود دارد کھ شنا٩٩موجود در ژن 

 باشد
 یعنی اخھ ؟شھی مگھ می واقعی نوشتھ رو خوندم ھنگ بودم بھ معناگھیچند دور د    

  دختر داشتھ ؟ھیمادر 
 و زنھیچند لحظھ بھ چشمام زل م. باور کنم دی بایچھ جور: گمی سمتشو مکنمیروم    

 وادار نی توچشماش منو بھ اتیمعصوم. بدم شی ازمانی بگیی حاظرم ھرجاگھیم
  عمارتایچمدوناتو جمع کن تا امشب ب: بگم یزی چھی نگم و فقط بھش یچی کھ ھکنھیم

 د؟ی قبولم کردیعنی گھیبا ذوق م    



 6 

 و منم ی البتھ تو خواھر منگمی مرمویگی طرفش در اغوشش مرمی مشمیبلند م    
 داداشت

  
 رهی داره از عمارت می وقتی ولرهی بھ سمت خونش می باابھی بعد خداحافطایشنا    .

 حل شد یھمھ چ: گھی ومرهیگی شماره مھی و ندازهی بھ خونھ می نگاه اجمالکی رونیب
 میوقتشھ شروع کن

 نداین    
 زمی جان عزنداین:در زدمو وارد اتاق مادربزرگ شدم مادربزرگ بالبخند بھم گفت     

  بندازناروی امشب اری جواھراتو بگنی اایب
 مادربزرگ: گرفتمو گفتم یلی میجواھراتو باب    
 ھوم-    
  ازدواج کنمخوامیمن نم-    
 زنگ زد بھ ینیناند. رو صدا کردم ینی زدمو ناندغی دفعھ مادربزرگ افتاد جھی    

 در ی اومد جلویی مدل باالنی ماشھوی کھ بردندیامبوالنسو داشتند مادربزرگ رو م
 کھ چشمام ی نگاه مھربون بھ منھیزنھ با. شدند ادهی پسر جوون ازش پھی زنو ھیخونھ 

  ؟زمی شده عزیچ:پاک کردو گفت   شدو اشکام روکی اشک بود نزدسیخ
 مادربزرگم سکتھ کرده-    
 میای و بعدا ممیری نداره پس مامیرادیا.واقعا ؟چھ بد -    
 ممنونم-    
 چون زی وقت نرچی اشکارو ھنی دلم ازیعز: وگفت دی دفعھ منو تو اغوشش کشھی    

 . ھ توقلب مادربزرگتیری اشکا مثھ تنیا
 تنم مور مور شد حس دمیشنی قلبشو می کھ سرم تو اغوشش بود و صدایقی دقایبرا    
 قی عمیلی زن داشتم خنی بھ ایقیعم
 دیببخش:اون پسره اومد سمتمونو گفت     
 بلھ-    
  کجاست؟ینیناند-    
  ؟ینیبا تعجب گفتم ناند    
 حداقل شی خواستگارمی کھ اومدیاره ھمون دختر: کردو گفت یاون زن تبسم    

 نمیعروسمو بب
 کردمی اشتباه متوجھ شده بود من فکر منکھی رو مثھ ای مادربزرگ ھمھ چقھی دقھی    

 .  منھی خواستگارنیا
 ینی ناندی کرد اما االن مابرایالبتھ کھ توھم ازدواج خواھ: زد و گفت یزن لبخند    

 نمشی ببتونمیم. میجون اومد
 النس رفت باامبوینیاخھ ناند-    
  ھر وقت حال مادربزرگت خوب شد بھمون خبر بدهمیریواقعا چھ بد ؟پس مام-    
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 باشھ خانم حتما-    
 طرف خوشحال بودم کھ ھی شدندو رفتند از متشونی گرونقنیبعدم سوار ماش    

 مادربزرگم یعنیایخدا. طرفم واسھ مادربزرگ نارارحت ھی من نبود از یخواستگار
   ؟خودت کمکش کنشھیخوب م

 
 یابھ    
 ی داشتم ھرچیصبح کھ ازخواب پاشدم طبق روال ھر روز صبح سردرد بد    

 رونی از رختخواب بی ھزار بدبختومدبای ی خدمتکار نمزدمیدستگاه مخصوص رو م
 می مردمیدر و وا کردمو د. ادی مھی گری از اتاق بغل صدادمی کھ درفتمیاومدم و داشتم م

خواھر گشنگم :: اغوشم گرفتمشو گفتم و دلواپس شدمو رفتم سمتشو تکنھی مھیداره گر
 ستی ندای مروارنی افی ؟حیکنی مھی گریچرا دار

 گھی خواھر دھی ی نداریازی بھ من نگھید: گفت کردی منی فنی کھ داشت فیدرحال    
 اومده تو خونھ

 گھ؟ی دیکیبا تعجب گفتم     
 ایاره شنا-    
  رفتھ بودادمیاخ کھ : ضربھ زدم بھ سرمو گفتم ھی    
 خواھر ماست و ایشنا:دستامو قاب صورتش کردم و موھاشو کنار زدمو گفتم     

 ھمدم خوب برات ھی تونھی بلکھ مرهی گی تو رو نمی خونھ نھ تنھا جانیبااومدنش بھ ا
 باشھ خواه گلم؟.باشھ دوسش داشتھ باش 

  ؟ی کنیفراموش نم تو با ورود اون منو یعنی-    
 زکمیالبتھ کھ نھ عز-    
 یممنون داداش-    
 می بھش خوش امد بگموی بری دونفرایحاال ب    
 میباشھ بر-    
 داشت بھ کارگرا مای راھرو ماھی تومی اومدرونی بمیدست در دست ھم از اتاق مر    

  کار کنند ؟ی چگفتیم
 و بغلم کرد ھردوتا دی دوی و بعد اغوشم رو براش باز کردم تندمایصداش زدم ماھ    

 کھ با خجالت داره بھ جمع دمی رو دای دفعھ شناکی خوشگلم تو بغلم بودند کھ یخواھرا
 از اغوشم درش اوردمو موی و مرمای ماھی لحظھ ای براکنھی مانگاه میسھ نفره 

 رو مای و ماھمیاداد بعد مر اومدو خودشو جعیسر یلی بازکردم خای شنایاغوشمو برا
 ھم بھ جمع خواھرامون اضافھ گھی خواھر دھیاز امروز :دوباره بغل کردمو گفتم 

  باشھ ؟دی فراموش نکننوی وقت اچی ھمی کنار ھم باشدی ھمھ باشھیم
 یباشھ داداش-    
 باشھ داداش-    
 می ابراھیباشھ اقا-    
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 ؟ی گفتین چتو اال: از بغلم در اوردمو گفتم اویشنا    
 خب من-    
 اخھ می ابراھی نھ اقای داداشی بھم بگدی من داداشتم و تو باگمی می چنیگوش کن بب-    

 ھی چھ حرفنیا
 بگو امتحانش ضرر نداره:اروم گفتم .صورت معصومش قرمز شده بود     
 یداداش. یش...دا...دا    
   جونی اجنھی انیافر: محکم بغلش کردو گفت می دفعھ مرھی    

 
 دارهی کھ برمی بھ چند قدمی ھمھ شلوغنی در عجبھ از اشھی از در کھ وارد میجیو    

 بود ی کگھی اون دختر دکنھی کھ ھم تواغوش گرفتند تعجب منھیبی رو می نفره ا٤جمع 
 ...نکنھ
 اروم تو گوش دختر یزی چھی ی ابھشھی کنجکاو مشتریاما با برگشتن اون دختر ب    

 و دوهی معی دفعھ دختره سرھی نطوری ھم ھمی بھ لب داره ابھی ھم لبخندمی مرگھیم
  ؟ھی کگھی دختره دنی چھ خبره؟انجای من ای خدادهی جامیجیخودشو تو بغل و

 ی شد خودش با پادایدخترت پ. داشدی مامان گمشدت پگھی و مزنھی می لبخندیابھ    
 خودش اومد

 ندازهی صورتش می بھ تک تک اجزای نگاھارهی دخترک رو از بغلش درمیجیو    
 و دست اخر اونو سخت تو ارهی مادی رو بھ ی ھاش اشک ھاش درد ھاش ھمھ چھیگر

 فشارهیاغوشش م
 ھی بااحساس ی دونھ بازی مادر گناھھ نمھی دونھ کھ شکستن دل یاما اون دختر نم    

  بفھمھی زودنی کھ بھ استی و قرارم نفھمھیمادرگناھھ اون نم
 نداین    
 ی ھانھی سرطانھ اما ھزگندی نکرده دکترامیریی تغجی مادربزرگ ھتیوضع    

  کار کنم ؟ی چای خدادهی سر بھ فلک کشمارستانیب
 سرم ی رو رومیشال سار. مارستانی بی تو دعاخانھ رمی مشمویاز سر جام بلند م    

 ینی مواد سیو و چند تا دونھ اسفند داغ رو با کاردک تکنمی دعا رو پر مینی سکشمیم
 شھی تو ھمشنایالھھ کر. سپارمی دلمو بھ الھھ مکنموی ھم جفت میدستام رو تو. زمیریم

 االن ھم لطفتو شامل حال منو مادربزرگ می کردتیحما  از منشھی تو ھمیکنارم بود
 کار کنم ی اما من چشھی مدی جدی زندگھی و وارد رهی اون مرهی می بھ زودینیناند.بکن 

  تورو خدا کمکم کنشنای رو ندارم الھھ کری مادربزرگ کسری؟من کھ غ
 ییمای نشستند ھواپزی مکی ھمھ شاد و خوشحال دور می کھ درعمارت ابراھیدر حال    

 ادهی با خدمو حشم پی دختری شخصیمای از ھواپندینشی منیبھ مقصد بھوپال برزم
 شودی مانی نماشیبای و صورت زداردی اش را از چشمانش برمی دودنکیع. شودیم
   موندگارمنجای حاال حاال ھا امن دی شما برگرددیگوی سمت خلبان و مکندیروم.
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 ی داداشگھی ممای دفعھ ماھھی جمعند کھ زشامیھمھ دور م    
 زمیجونم عز-     .
  امروز اومد بھوپالاین-    
 ھی کگھین د اسم گوش داد اونی با تعجب بھ اایشنا. ی ابھی تو گلودی دفعھ غذا پرھی    

 ھی. داداشھ ی دوست دختر رسماین: گفت می کرد کھ مرمی نگاه متعجب بھ مرھی؟بعد 
  قراره نامزد کنندی بزودییجورا

  ؟دیمادر شما دعوتش کرد: رو کرد سمتھ مادرشو گفتیابھ    
 ای سالھ کھ با ن٥ ھی چھ حرفنی ای ابھگھی و مکنھی نگاه می با تعجب بھ ابھیجیو    

 . دی حداقل نامزد کنگھی وقتشھ کھ دیدوست
  اخھ مامان االن زودهگھی با حال نزار میابھ    
  وقت ازدواجتھگھی سالتھ د٢٨ اون دختر دوست داره تو یکجاش زوده ابھ-    
 اما مادر-    
  خوام بشنومی اما و اگر نمیبسھ ابھ-    
 و با لبخند گفت سالم بھ  وارد عمارت شدبای دختر زھی دفعھ در خونھ باز شدو ھی    
 ھمھ
 دلم زی جون عزاین: رفت سمتشو بغلش کردو گفت ی شادیلی حالت خھی بایجیو    

 یخوش اومد
 ممنون مامان جون-    
  جونی اجیخوش اومد: و گفت ای بغل ندی تند پرمایماھ    
 کھ چقد دلم برات تنگ شده بود یوا: رو سخت درا غوش گرفتو گفت مای ماھاین    

 . دختر
 اومدو بغلش کرد می مرھوی ی اومد تا خواست بره سمت ابھرونی کھ بمایاز بغل ماھ    
  زدی چشمک بھ ابھھی بود می کھ توبغل مرنطوریھم
 کارت ساختست ی ابھگفتی تو دلش داشت مکھی زد در حالی لبخند اجمالھی یابھ    

  تموم شدگھی ھات دیخوش گذرون
 بھوپال ادی داره می چند روزھی داداشم یراست: رو کرد سمت مامان و گفت این    

  ؟نجای اادی نداره اونم بیرادی بگم اگھ اخواستمیم
  ھم مثل پسر خودم؟کارانیرادی ای چزمیالبتھ عز: زدو گفت ی لبخندیجیو    
خوب . شناختیخوب کاران رو م. بھ صورتش نقش بست ی لبخندھی مای دفعھ ماھھی    

 کھ یی فروختھ بھ چشمای الھی تی بھ اون چشمانشوی سالھ کھ دلو د٥ بود کھ االن ادشی
 .  حرف تو شون بودای دنھی

 جون اول برو تو ای گذاشتو گفت خب نای نی و دستاشو تو بازوای اومدسمتو نمایماھ    
 رونی بمی بعدشم برری دوش بگھیاتاقت 

 ذره باھم حرف ھی اتواتاقممی قبلش بی جونم ولامی زدو گفت باشھ ماھی لبخنداین    
 میبزن
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 زکمیباشھ عز-    
 کھ اون یدختر. ومدی مای ندی باھوی اعصابش در ھم بود اخھ چرای ابھنی بنی ایتو    

  وقت دوستش نداشتچیھ
 فقط دوست بودند دوتا دوست خوب اما ھمھ اشتباه برداشت کرده بودند و ایاونو ن    

 رو انتخاب کرده بود ینیخوشبحال راحت کھ خودش ناند. اونو ازدواج کنند خواستندیم
 کردی اون بھ اجبار داشت ازدواج میول
 

 نشستن و شب ھاھم رفتن و ششی مادربزرگ و پدنی کارش ھر روز شده دنداین        
 شنای الھھ کرشیدعا کردن پ

 لشوی مبای بگھ گوشیزی چ زاجع بھ خواستگاراینیھنوز وقت نکرده کھ بھ ناند        
 دهی بعد چند بوق جواب مینی ناندگردهی مینی و تو اکانتاش دنبال نانددارهیبرم

 ندامی نینیناند-         
  شده ؟شیزی شده ؟مادربزرگ چیچ-         
 مارستانی بای بی بگم ھر وقت از دانشگاه اومدخواستمینھ م-         
 یباشھ خواھر-         

****         
 با ربدوشامبر ای کھ نکنھی پا اون پا منی ای و ھسادهی واای تو اتاق نمایماھ        

 سمت ادی مکنھی کھ داره موھاشو خشک می در حالادی مرونی از حموم بشیصورت
  شده ؟یزی چی ھلگھی و ممایماھ

 امی کھ بی خوت گفتزمینھ عز-         
  تا من برم لباسامو عوض کنمنیاھان تو بش-         
 زمیباشھ عز-         
 دهی قبال شنانھی کھ بدونھ کاران ازدواج کرده کنھی داره تو دلش دل دل ممایماھ        

 دونستی رو نمانھی بھ ازدواج ختم شده نکھی ایبود کھ کاران نامزد کرده ول
 مایو با تعجب گفت ماھ کردمای نگاه بھ ماھھی و رونی از پشت پرده اومد باین        

  سرده ؟نقدریدستات چرا ا
 ھی واسھ کم خونزمی عزیچیھ-         
 اھان باشھ-         
 ؟ی بھم بگیخواستی میچ-         
  ازت بپرسمی راجع بھ ابھخواستمیخب راستش م: شدو گفت ی جدکمی این        
 داداش ؟چرا؟-         
 طعم عشق کسالی نی ای کھ توکنمی خوشحال نشده حس مدنمی از دکنمیفکر م-         

 خوادی منو نمگھی و ددهیرو چش
 اینھ ن: گفت دیخندی مای نی کھ تھ دل داشت بھ سادگی زد درحالی لبخندمایماھ        

  ذره شوکستھی نبوده فقط شی تو زندگی اون اصن دخترستی طور ننیجون اصال ا
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 ما؟ی ماھیگیراست م: گھی و مزنھی می لبخنداین        
  سوال داشتم ؟ھی یراست. دلم زیالبتھ عز-         
 بپرس-         
  ؟ارهی نامزدشم مای ادی بدونم کھ داداشت تنھا مخوامیم-         
 ادینھ تنھا م: اشک حلقھ زدو گفت ای نی دفعھ تو چشماھی        
  ؟ای شده نیزیچ: با تعجب گفت مایماھ        
رفتو داداشم ھنوزم کھ . رفت ای دننی سھ ماھھ کھ بخاطر سرطان از انیخب زر-         

 ومدهیھنوزه با غمش کنار ن
 خارج شد اماواقعا مرگ دونی از مبی ذره خوشحال شد کھ رقھی تھ دلش مایماھ        

 .  طاقت غصھ خوردن کاران رو ھم نداشتخواستی رو نمبیرق
 عی رو سراین. کنھی مھی داره زار زار گرای ندی افتادو دای بھ نمای دفعھ چشم ماھھی        

 زکمیغصھ نخور عز:تو اغوشش گرفتو گفت 
 از ستی مثھ سابق شاد نگھی دخندهی نمگھی داداشم دمایاماماھ: گفت ھی باگراین        

 ھم ی لبخندنی ماھھ کھ داداشم کوچکتر٦ عود کرد االنشیضی مرنی کھ زریوقت
 زنھینم
  دوست داشتندگروی ھمدیلی تھ دلش حسادت موج زدو گفت خمایماھ     =   

   فراتر از دوست داشتنیزی چکی-         
 

 روکرد نداین. ھم نشستھ بودند ی رو برومارستانی شاپ بی تو کافینی ناندنداوین        
  مھم رو بھت بگمزی چھی دی من باینیناند: و گفت ینیسمت ناند

 یترسونی منو میندا؟داری شده نیزیچ-         
 . ومدی من نی برای خواستگارچیخب راستش ھ-         
  ؟ی انصاری خانواده ؟پسیچ-         
  تو اومده بودندی خواستگاریراستش اونا برا-         
 واقعا ؟پس مادربزرگ ؟-         
  بوددهیاشتباه فھم-         
  ؟ندای نیاماتو چ-         
  معرکستینی پسررو ببدی بایبدجور خوشحالم ولمن -         
  کناشی چشاتو درویھو-         
 یماری نھفتھ است غم بی کھ ھردو در دلشان غم بزرگی درحالخندندیوھردو م        

 کنھی دونند کھ ترکشون می نمچکدومی کھ ھیفرشتھ ا
 رهی و مدهی تکون مکلشوی ھفی و باالخره لطشھی زده می ھمیدر عمارت ابراھ        

 کنھی پشت در نگاه مپی و با عجب بھ مرد خوشتکنھیدرو باز م
  سالم شما ؟گھیو با من من م        
 ای کارانم برادر نگھی و مدارهی از چشماش برمشوی دودنکیمرد ع        
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 می منتظرتون بوددیی بفرمادییبفرما        
 جاست ؟ کای نگھی می صالبت خاصھیکاران با         
 خانومم مایخواھرتون تو اتاقشونند ماھ: گھی کارانھ می کھ مات جذبھ فیلط        

 ششونندیپ
 دختر سرتق ھی شناختشی مادی چشماش می جلومای محو از ماھری تصوھیکاران         

 سال مای بودو ماھیی دانشگاه باھاش اشنا شده بود کاران سال باالایتو.و لجباز بود 
از . دهی جدی وردوظونی دختر شھی دی شد کھ شنیلی فارغ التحصریکاران درگ. ینییپا

 ایاما کم کم ن. اورده بود کھ بادختر اشنا بشھ ارویدختر خوشش اومده بود خواھرش ن
 یزن.  اشنا شد نیبعدھا کاران با زر. ی نامزد ابھیی جوراھی خانواده شدو شد نیوارد ا
 دی شنی کاران بشھ کاران وقتیان عشق وارد زندگ صبرکرد تا بتونھ بھ عنویلیکھ خ

 بھ ی دست دوستنیزر  نابود شد تو اوج غملی ادامھ تحصی براکای رفت امرمایماھ
 اما اون دشیپرستی شده بود کھ او ن عاشقانھ می زننیسمتش دراز کرد سرانحام زر

 در نھی رو ببمایو حاال بعد سال ھا قرار بود ماھ.  زود یلی زود ترکش کرد خیلیخ
 با تونستی بود اصن مری گذشتھ با خودش درگنشی فقط سھ ماه از مرگ زرکھیحال
 در خوادی تا مرهی سست بھ سمت اتاق خواھرش میی ؟با قدم ھاھانی روبرو شھ مایماھ

 و دخترم فتھی تو بغل کاران و کارانم از پشت مفتھی دختر مھی و شھی در باز مھویبزنھ 
 شھی باورش نمنھیبی رو ممای ماھکنھی مچشماشو کھ باز.روش 
 عطر کاران اونو یبو. رو نداشت یزی چنی قرمز شده اصن انتظار چنمایماھ        

 .  تلخیاغوا کرده بود بو
 دهی دست ممای و با ماھشندی و بلند مکنھیکاران زود خودشو جمع وجور م        

 ی خداحافطعی سریلی خمای و ماھکنھی مجادی امای ماھی توی دست کاران لرزشیگرما.
  رهی و مکنھیم
 

تعجب کرد . کاران وارد عمارت شده دی کھ دشدی رد مدوری داشت از کریابھ        
 و گفت خواھر نازم اتاقمو بھم نشون ایکاران روکرد سمت ن. دیترسیبدجور از کاران م

 نشون فیون رو لطاتاقت: اومد با کاران مردونھ دست دادو گفت ی دفعھ ابھھی کھ یدیم
 میبخر  حلقھمی بردی باای منو ندهیم

 زم؟ی عزمیبر: رو گرفت ای دست نی شدند کھ ابھیھمھ مات ابھ        
 .  باداداشش رفتی زدو بعد خداحافطی ھم لبخنداین-         
 نگھ داشت ی حلقھ فروشھی کناره ی راه ابھی شدند تونی سورا ماشای ونیابھ        

اقا : روکرد سمتشو گفت ی مھربون طالفروش بود ابھرمردی پھیوارد مغازه کھ شدند 
 مینی ازدواجتونو ببی حلقھ ھاشھیم

  ؟ی عادای ست باشھ دیمرده پرس        
 ی جواب داد عادیابھ        
 نھ اقا ست باشھ: گفت ایکھ ن        
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امکان داره . سادند یلی ست خیقھ ھااما حل: و گفت ای رو کرد سمت نیابھ        
 ادیخوشت ن

 ادی خوشم مشھیھم: زدو گفت ی لبخنداین        
 دفعھ ھیکھ . بود ومدهی کدوم خوشش نچی از مدل ھایمرده کھ حلقھ ھارو اورد ن        

 کارشده بود اونو از مرده انی انگشتر ساده افتاد کھ روش با برلھی بھ یچشم ابھ
 گفت کردوی با تعجب داشت نگاه ماین.ایخواستو مرده ھم اورد بعد انداختش تو دست ن

  معرکست ممنونمیابھ:
 دی ھارو خرزی چنی معرکھ تردی خانوم معرکھ باھی یبرا: زدو گفت ی لبخندمیابھ        
 شناسمی کھ مھی دخترنیبھتر ای با خودش گفت نمیابھ. ذوق کرد ی تودلش کلاھمین        

 شمیمطمعنم باھاش خوشبخت م
 ی بھوپال واقعا تویھوا. اومدند رونی دست در دست ھم از مغازه بای ونیابھ        

  ؟یخوری می بستنھی: وگفت ای روکرد سمتھ نیابھ. بود ی فصل سال عالنیا
 نشستھ بودندو نی ماشی بعد ھردو تویقیدقا. بلھ تکون داد ی ھم سرشو بھ معناین        

 کرد چقدر ی نگاه بھ دست ابھھی این. خوردندی می باز کرده وبدو بستننوی سقفھ ماشیابھ
 . ومدی می ابھی ساده بھ دست مردونھ نگیاون ر
 دی خجالتا بعنی ازاون دختر سرتق اشدی مدی سرخ و سفی کاران ھدنی بادمایماھ        

 ھی کھ رونی بومدیاقشو نشون داد داشت از اتاق م کھ بھ کاران اتنی بعد امایماھ.بود 
 کرده با خجالت برگشت ری بھ ساعت کاران گشی بند ساردی برگشت دی وقتسادیدفعھ وا

  صورتش بودی مھی کھ ضمیشگی اخم ھمنکاران با ھمو.سمت کاران 
 تو چشماش یوقت. ساعتش ازاد کرد ی رو از توی خاص خودش ساریبا جذبھ         

 نقظھ ھی مای ماھی براشھی اون ھمی مشکی الھی تینگاه کرد نفسش بند اومد چشما
 ضعف بزرگ بود

 اخر دوست داشت کھ ی اومد لحظھ رونی با صورت گر گرفتھ از اتاق بمایماھ        
 .  غیحداقل کاران اسمشو صدا کنھ اما در

 
 کاران ی ابھایفرودگاه جمع بودند ن افتاده ھمھ تو شی سال پ٤ بھ ادشی مایماھ        

 تی سمت گرفتی مادرش ھمھ بودند اون داشت ممیمر
 کھ دونستیم. گفتی بھش نمیچی اما کاران ھخوندی کاران عشق رو میتو چشما        

منتظر بود کھ کاران . در وجودش بود ی شکھی بود کھ نیکاران دوسش داره حداقلش ا
 عاشق نی ای مھرسکوت خرده بود بھ لبھانکھیمثھ ا برگرد اما مایصداش کنھ بگھ ماھ

 اما یدی عشقتو از دست می باشکھ  مغرورشھیعشق غرور سرش نم.مغرور 
 کھ ی وقتی برگرده ولخواستی ممای دوسال گذشتھ بود ماھدندی نفھمنوی اچکدومشونیھ

  نموندی براش باقیلی دلچی ھگھی ددی کارانو شنیخبر نامزد
 حذف شده اما چھ حذف دانی از مبی بود کھ رقدهیموند بازم موند وامروز شن        

 نبود بھ گھیاون نگاه گرم عاشق د. کاران رفت ی کھ با رفتنش لبخندم از لبھایشدن
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 ی زبانی داشت با زبون بمای کھ بھ ماھینگاھ. وسرد نشستھ بود ی نگاه سنگھیجاش 
 یکی دفعھ شل شدو افتاد ھی توراه رو پاش دی دمدو بھ خودش اومایماھ. کھ برو گفتیم

 چشم ی اشکای بھ ارومایشنا. دی رو دایکمکش کرد کھ بلندشھ سرشو کھ بلند کرد شنا
 .  رو پاک کردو اونو برد تو اتاقشمایماھ

 دمل نیا. کردی نگاه ممای بود و بھ رفتن ماھسادهی دراتاقش وایکاران تو جلو        
 گرفتی عشق نافرجام دوباره داشت جون منی اکردی دوباره داشت سرباز میچرک

 مای کھ ماھدی دفعھ کاران دھی. وفادار باشھ نشی بھ زرخواستی مخواستیاماکاران نم.
 دی شاشناختیدختر ه رو نم. کمکش کرد ومد دختر اھیافتاد تاخواست بره سمتش 

 مھم بود کھ اون نیفقط براش ا. نداشت ی بھ اون ربطدونستی بود چھ ممایدوست ماھ
 ختیری ممای ماھی کھ از چشماییدای رو پاک کرد مروارمای ماھیدختر اشکا

 نگاه ھی ی ابھی رو دست ابھزارهی دفعھ دستشو مھی ای کھ ننندی تو ماشای و نیابھ        
  عشقمگھی مای و نکنھیعاشقانھ بھش م

 جونم: گھی و مزنھی می لبخندیابھ        
 من گشنمھ-         
  عشقمھی خوبزی صبر چگھی و مخندهی میابھ        
  ؟ھیمنظورت چ-         
 بھ جلوت نگاه کن-         
 رستوران نگھ داشتھ ھی ی جلوی ابھرهیگی و خندش مکنھی نگاه بھ جلو مھی این        

 بود
 شندی دست در دست ھم وارد رستوران می و ابھاین        
 سالھ کھ منو تو ٥ این: کردو گفت ای نگاه بھ نھی ی ھردو مستقر شدند ابھیوقت        

 ی کھ من پسره شریدونی تو مای نی ولمی کنشی رسممیخوای و حاال ھم ممیباھم دوست
 مختلف رفتم ی ھای کردم و پارتی خوشگذرونی کلی کھ نبودی سال١ نی ایبودم تو

 کھ یکی بای برای نی بریتونیبکنم تو م خودم ریاس  کھ توروھی ناحقنیحاال بھ نظرم ا
 .  بلند شد رفتی ابھھوی.خوشبختت کنھ 

 ایاما ن: تعجب کردو برگشتو گفت ی دنبالش رفتو از پشت بغلش کرد ابھاین        
 ستی نگو برام مھم نیچی ھسی گذاشتو گفت ھی ابھی لبھای دستاش رو رواین        

 نی و امونھی امشب نامزدمیکنی رو از اول شروع مزی مھمھ کھ ھمھ چنیاالن فقط برام ا
 زهیشروع ھمھ چ

  ای نی کنی در اغوش گرفتو گفت ممنون کھ درکم ماروی نیابھ        
 

 نامحسوس یلیکاران خ. رو تخت خوابوند مایماھ. رو برد تواتاقش مای ماھایشنا        
 دره اتاق و باز مایتاق ماھ رفت سمت ارونی ازا تاق اومد بای شنادیدنبالشون کرد کھ د

 .  رو از صورتش کنار زدمای ماھیموھا. دهی اروم خوابمای کھ ماھدیکردو د
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 ی جزوه مای خورد بھ ماھھوی دانشگاه بود کھ ی توشوی سال پ٥ اورد ادیبھ         
 اروم خم شد تا جزوه ھارو جمع کنھ کھ چند تا تار مو ش مای از دستش افتاد ماھمایماھ

 تر از فی لطزی چچیکاران اون لحظھ با خودش فکر کرد کھ ھ.افتاد رو دست کاران 
 ھر مای رفتن ماھری ھم ھمون اعتقاد رو داشت تصوناال. ستی نمای ماھیی خرمایموھا

را بھش نگفت بار ھا خودشو لعنت کرده بود چ. گرفتی چشماش جون میلحظھ جلو
 . سایچرا بھش نگفت وا.چرا قفل دھنش رو باز نکرده بود .کھ دوستش داره 

 اشک افتاد یقطره . دی چشماش چکی از گوشھ ی قطره اشکسادویھمونجا وا        
 . مای دست ماھیرو

 از اتاق رفت دوی رو دوباره نوازش کردو پتو روباالتر کشمای ماھیکاران موھا        
 بوسھ زده مای ماھیشانی کاران بود کھ برپنی اای چشماشو باز کرد خدامایماھ دفعھ ھی.

 ھیباور نکردن: بوسھ رو نوازش کردو گفت ی جامایماھ.بود 
 برداشتو یدستمال.  قطره اشک کارانھی. بھ دستش افتاد مای ماھی دفعھ نگاھی        

 تو ادگاری: زدو گفت ی لبش بردو بوسھ اکیاشک رو باھاش پاک کرد دستمال رو نزد
  ازوجودت باشھیادگاری چھ برسھ کھ زهیبرام عز

 ی رو کھ توای نمای و ماھمی تموم شده بود مرای و نی ابھی نامزدی کارایھمھ         
  کردندی شده بود ھمراھی اگھی تر از ھروقت دبای زی صورتیسار

 کردی مشی ھمراھی ھم دست در دست ابھایشنا        
 ی بھ ابھای صورتش توام با شرم و حی بھ پھنای لبخندایھ شاد وخندان بودند نھم        

 ی کرد و حلقھ ی حلقھ رو در دست ابھھی یجیو. دیخندی ھم شاد بود و میانداخت ابھ
 کاران رو مای بھم نگاه کردند ماھی چشمری وکاران زمایماھ. کرد ای تو دست نگروید

 کاران داشت دیشا. کردی تصور مای نی رو جامای ماھران و کاکردی تصور می ابھیجا
 سپردی فراموش شده ھا می رو بھ پوشھ نی ذھنش زریتو

 شده بود انداخت ی اگھی تر از ھر وقت دبای کھ زای بھ نی چشمری نگاه زھی یابھ        
 ری زی متوجھ نگاه ھای بخوبزدی بچھ ھاش لبخند می از شادیجیو.در اغوشش گرفت 

 .   بودمای کاران و ماھیچشم
 

 بابا ری دفعھ پھی کھ خونھی و داره دعا مسادهی واشنای طبق معمول کنار کرنداین        
 رو ی غم بزرگکنمی دخترم فکر مگھی و مندازهی نگاه مھیو بھش . ششی پادیم

 بھ دهی مضی تعوھیبعد . شھی حل مزی ھمھ چشھیغصھ نخور حل م. ی دارتیتوزندگ
 کھ برات مھمھ خدا خودش حفطش یکس  روببند بھ گردنضی تعونیا گھی منداوین
 رهیم. رهی و مکنھی می بابا خداحافطری از پفتھی مادربزرگ مادی دفعھ ھی نداین. کنھیم

 دکترا تو اتاق مادربزرگ جمع شدند مات ی ھمھ نھیبیسمت اتاق مادربزرگ کھ م
 خواد باور کنھ نھ ی نمزنھیزل م. دی سفی پارچھ ھی دفعھ ھی روبروشھ کھ یصحنھ 

 بھ ندای بکنھ نندای رو با نی کارنی تونھ چنی تونھ ترکش کنھ او نمی نمادربزرگم
 . چھیاون بدون مادربزرگش ھ. داره ازیمادربزرگ ن
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 ی ھانھی ھزشھی در عرض تنھا چند روز عوض مندای نیازاونروز بھ بعد زندگ        
ه کھ رستوران رو بفروشھ تا بتونھ پول  مجبورنداین. سرسام اورشده مارستانیب
 جا چی کنھ اماھنی تامنشوی ھزیی جاھی از دیاون با. بده اما بازم پولشون کمھ مارستانویب

 ھی ی تورهیم. ستی بلد نی اگھی کار دیاز اشپز ری غندای خب ندنی بھش نمیکار
 بود اخر شب بھش کی خدمت کار کنھ امااونجا ھم نزدشیرستوران تا بھ عنوان پ

 خونھ رو بفروشھ و بره رهیگی ممی سراخر تصمرونی بادیتجاوز کنند کھ ازاون کار م
 می ابراھخانم  تنھا با حضورعی سریلی و خندای بھ ندهی سھم خودش از خونھ رو مینیناند
 شھی ھمی براکای امررندی مکنندوی و راحت ازدواج مینیناند

 اتوبوس بھ مقصد بھوپال ھی ی مقدار پول دربدر توھی مونده بود با ندایحاال ن        
 رهی داره می چی برادونستی نمی کھ حتیمقصد.

 روز قبل پنجاب ٣        
  بھوپالای بندای دارم نازیبھ کمکت ن-         
 ی کمکیاما چ-         
  بدهیلیحالم خ-         
 اما-         
  ای فقط بایب-         

 
 ادی کنھ و بدای مکان مقصدش رو پندای شد کھ ننی برالی دلی تلفنی مکالمھ ھی        

 خدمتکار تپل جلو ھی زنھیدر م. در عمارتھ ی شده و جلوادهیبھوپال حاال از اتوبوس پ
  ؟ی ھستی تو کیھ. گھی و مشھیروش ظاھر م

 من-         
 حتما خدمتکار ی مھمون داری کلھی تو امروز مراسم قران خوانای بستیمھم ن-         

 یدیجد
 با تعجب بھ عمارت نگاه نداین. داخل برهی و مکشونھی ور مندایو اون زن دست ن        

 گردنبندشو محکم رھنشوی پری زندازهی کنھ چقد اون عمارت براش اشناست دست میم
  خانوادشھادگاری تنھا دهیفشار م
 گردنبند از کمدش ھی دفعھ ھی کھ شھی اتاق داره حاظر مھی ی تویجی ویاز طرف        

 عکس ی از طرفشھی گردنبند باز مکنھی و گردنبند رو نگاه مشھی خم منی رو زمفتھیم
 نھیبی دختررو می عکس بچگی خودشو عشقش و از طرفیعروس
 گھی تو و مادی و مزنھی درمای دفعھ شناھی شھی می از چشماش جاریجی ویاشکا        

  ؟یکنی مھیمامان جون چرا گر
  پدرت تنگ شدهی دلم براگھی و مگرهی رو سخت درا غوش مای شنایجیو        
  مامان ؟ی دوسش داشتیلی خگھی ومکنھی مادرشو پاک می اشکاایشنا        
  دخترکمیلیاره خ-         
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 گھی و مزهندای مای نگاه بھ شناھی و کنھی از اغوشش جدا ماوی شنایجیبعد و        
  قشنگندیلیدخترم لباسات خ

 یممنون مامان-         
 ی داشتھ باشتی گردنبند از بچگھی دیتو با: گھی ماوی سمت شناکنھی رو میجیو        

 مگھ نھ ؟
 گم ینھ مادرمن گردنبندم رو گم کردم از بچگ- گھی شوکھ شده وبا من من مایشنا        

 شد
 زکمی نداره عزیرادی اگھی و مرهیگی دست دخترشو رو تو دستش میجیو        
 دختر تازه وارد ھی چشمش بھ ای دفعھ شناھی کھ رونی باندی ازاتاق میجی ووایشنا        

 گھی و مندای نشی پادی مفی لطرهی و ھمراه مادرش مکنھی می محلی اما بھش بفتھیم
  کمکای خشکت زده بیکنی مکاری چی دختر جون داریھو

 اومدم-         
 خورد و افتاد اول فکر کرد چی پاش پھوی سمت اشپزخونھ کھ رفتی داشت منداین        

 پی پسر خوشتھی ی افتاده رودی حس کرد دقی دقی پارکت اما وقتیافتاد رو 
پسره . نگاه کرد مات شده بود ندایپسره ھم بلند شد و بھ ن. بلند شد عی سریلیخ        

  ؟ی ھستی کگھیت تودبامن من گف
 دهی خدمتکار جدنی ادیاقا ببخش: اومد و گفت فی لطھویکھ         
  رفت تواشپزخونھعی سریلی کھ خردیمی داشت از خجالت منداین        
 ری ظرف شھی توجھش بھ ھوی کھ کنھی اشپزخونھ داره غذا درست می تونداین        

 لی دلیب. خورهی قاشق ازش مھی رهی ومکنھی استفاده مفی از نبود لطشھیبرنج جلب م
 طعم رو نی کھ اکنھی تعجب کرده چرا ؟ چرا حس مادی زبونش مری زشیطعم کودک

  کرده ؟رست دی کنوی اگھی مفیباتعجب بھ لط. شناسھیم
 خانم خودش درست کرده-         
  خوشمزستیلیواقعا ؟خ-         
  کمکمای اه از دست تو بزنھی غرمفیلط        
 بھ کنھی وشروع مرهیگی و بالبخند چاقو رو از دستش مفی سمت لطرهی منداین        

  یاشپز
 

 ینیری سالن تا شی تورهی مندای و نشھی تموم می بعد مراسم قران خوانیساعت        
 ممنونھ کھ ندای ازناین. زنھی لبخند بھش مھی نگاه ندازهی مای نگاه بھ نھیھارو پخش کنھ 

  دارهازی نندای بھ نی از ھروقتشتری االن باین.بخاطرش اومد بھوپال 
 بلوزش ری دفعھ گردنبندش ا ز زھی رهیگی میجی وی رو جلوینیری طرف شنداین        
 کھ تعجب ی در حالکنھی دفعھ نگاه مھی یجیو. یجی رو دست وفتھی و مخورهیسر م
 ای نگاه بھ شناھی یجی کھ جفت ھمون گردنبنده ونی ؟اھی چگھی دنی من ایخدا.کرده 
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 ایاگھ شنا. ھی چشی ازمای پس اون برگھ خترشھ دندای چھ خبره اگھ ننجایا. ندازهیم
  ؟ھی گردنبند چنیدخترشھ پس ا

 دفعھ ھی تو اشپزخونھ رهی و مرونی بادی از محفل مینیری بعد پخش کردن شنداین        
 ندای نی ممنون کھ اومدگھی و مششی پادیامین

  رو نداشتم کھ برمیی جاچیمن ازت ممنونم ھ-         
 ندای دارم نازیمن بھ کمکت ن-         
 کنمی باشھ می ھرکاریچھ کمک-         
  قبلھ رفتنم انجام بدمدیدوتا کار با-         
 رفتنت؟-         
  رو ترک کنمیاره من مجبورم ابھ-         
 یاماتوکھ عاشقش بود-         
  خودش بھترهیبازم عاشقشم اما برا-         
 یدونیھرطور خودت صالح م-         
 می رو بھم برسونمای کاران و ماھدیکار اول با.پس گوش کن -         
 ش؟ی کنم اما دومی مشی کارھیباشھ -         
 ؟ ھی چای راز شنامی تا بفھممی کنی کارھیباشھ -         
  ؟ھی ؟اون کایشنا-         
 من بھش ی ولکنھی می زندگنجای و داره اھیجی دختر وکنھی کھ ادعا میدختر-         

 مشکوکم
  جونی کنم اجیکمکت م-         
   ازت ممنونمگھی ومرهیگی رو تواغوشش مندای ناین        

 
 بلند شد رفت سمت اتاقش وسط راه بود مای کھ تموم شد ماھیمراسم قران خون        
 افتاد ای دفعھ نھیتاخواست بره سمتش .رهی حال زار داره راه مھی باای ندیکھ د

 ی برامای دفعھ اومد سمتشون ماھھی خبر بده کھ کاران ی بود کھ بھ کمادستپاچھیماھ
 . می کمکش کندیبا: کھ مخاطبش کاران بود وگفت فت جملھ گھی مدت نی ای بار تونیاول

 کتم بی گفت از جمای دستاش بلند کردو بھ ماھی خواھرشو روعیکاران سر        .
 .  بردارچموییسو

 اخر سر دست انداخت و کردی کار می چشدی داشت از خجالت اب ممایماھ        
 کاران رفتند کاران پشت رول نی درا ورد و ھم قدم با کارن بھ سمت ماشچوییسو

 .  بودمای ماھی پاھای رواینشستھ بود ون
 کھ ی اندازش بھ کاران تو عشقی تو خاطراتھ خودش محو بود تو عشق بمایماھ        

 زهیری دستش می داره روی گرمعی ماھی کھ نھیبی مادی موند بھ خودش کھ مجھی نتیب
 ردهی کاران برمگزنھی مغی جعی سرزهیری داره خون مای از دھنھ ننھیبی مکنھینگاه کھ م

  گاز فشار دادو رفتی رور پاشو محکم تدیاونم ترس.پشت 
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  برانکارد گذاشتن و دکترا بردنشی رو روایو ن.مارستانی بھ بدنیرس        
در . مارستانی بادی زنگ زد کھ بای کردو بھ دکتر نبشونی تموم مدت تعقنداین        

 فھمم خانم کومار چھ ی گفت من نمندایدکتر بھ ن. کرده بودند ی رو بسترای نکھیحال
  بمونھی از برادرشون مخفھی قضنی داره ایاصرار
  دونمیمنم نم: گفت ختیری کھ اشک می درحالنداین        
 می درمان رو شروع کندی باعتری شند ھرچھ سری بستردی باشونیاماا:دکتر گفت         
 رهی بگمی تصمادوی خودش بھوش بدیامادکتر با-         
 شونی ایاز دست لجباز-         
  خوانوادشیدکتر راست-         
 کنمی مشی کارھیخودم -         
 کنھی با خودش فکر منھیشی ممارستانی سبز بی صندلی ورورهیگی دستاشو منداین        

 نی اایخدا. دوستشھ نیکھ چقد بدختھ ھم مادربزرگش رو از دست داده وحاال نوبت بھتر
 اره کھ دھیچھ شانس

 اون دخترکھ اومده بود فی لطگھی مفوی لطشی پادی با اعصاب داغون میجیو        
  داد کجاست ؟ینیریش

  دونم خانمینم-         
  ؟ھی دخترش جگر گوشش کای بدجور اعصابش خورده اخھ خدایجیو        
سختھ انتخاب کردن مونده کدوم . کنھی مسھی رو باھم مقاندای ونایدر ذھنش شنا        

   روندای نای رو ایرو انتخاب کنھ شنا
 

 بھ دور ازتموم دغدغھ ھا کای امری رو تودی جدی زندگھی و راحت ینیناند        
 طراس نشستھ و داره مجلھ ی توینیناند. گذرهی ازدواج منی ماه ازا٣شروع کردند 

 شھی بار حالش بد منی تاشب چندییتشو دسرهی ومخورهی دفعھ حالش بھم مھی کھ خونھیم
 ھی داروخونھ و رهی و مندازهی سرش می شال روھی وزنھی دفعھ بھ سرش مھی        

 دوزهی چشم میاقی دقکنھی امتحانش مرهی معی خونھ و سرادی و مگرهی چک میبیب
 کھ پرهی منیی از ذوق داره باال و پاشھی چک ظاھر میبی بیوسرانجام عالمت مثبت رو

راحت . بغل راحت ندازهی خودشو معی سرینیندنا. تو ادی و مکنھی راحت درو باز مھوی
 زی شده عزیزی چگھی و مرهیگی رو تواغوشش مینی خستست اما بازم ناندیلی خنکھیباا
 نمیتر

  اره شدهگھی مھی با گرینیناند        
 زکمی شده عزیچ-         
 میشی سھ نفرممیدار-         
 ؟ی چگھی و مکنھیراحت با تعجب نگاه م        
  ؟یخوشحال نشد-         
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 من ی ینی عاشقتم ناندگھی ومچرخونھی وچند دور مکنھی رو بلند مینیراحت ناند        
 یمی اتفاق زندگنیتوبھتر.عاشقتم 
*         
 رو مایماھ. تو رندی و کاران ممای بره تواتاق کھ ماھخوادی مندای بھوش اومده ناین        

  جونی بود اجشدهی چگھی و مای سمت نکنھیم
 نی عود کرده بود ھممی ذره الرژھی فقط زمی نبود عزی خاصیزیچ-         
 کنھی رو نگاه مای اماکاران مشکوک نکنھی باور معی سرمایماھ        
 دنی بادای تواتاق نرهی معی سرندای نرونی باندی وکاران از اتاق ممای بعد ماھیقیدقا        

 این. ای نمی درمانو شروع کنعتری ھرچھ سردی باگھی مندای کھ نشھی خوشحال منداین
 رمی درد بمی بخوامی مستی نیازی نگھی ومزنھی میلبخند

 یاما خواھر-         
 خوامی میزی چھی فقط ازت نداینھ ن-         
  ؟یچ-         
  باشمیمواظب ابھ-         
  یھستم خواھر-         

 
تھ دلش اسم . کردی مدای دخترشو پدی بازنھی رو بھم میمی قدی ھی اثاثی ھمھ یجیو        

 ای شناگفتی اما عقلش مزدی مادی رو فرنداین
 شک داره کھ اون فتھی شماره تلفن مھی چشمم بھ یمی قدلی وسایباالخره تو        

 شناسھی اون شماره رو مکنھی کھ نگاه م ترقیدق. ھنوز جواب بده یشماره رو کس
 داشت چرابھ مجھوالت ی ای چھ معننی من ایخدا. بود ینی مادربزرگ ناندیشماره 

 .  ھم اضافھ شدینی ناندشیذھن
با اسد . رهی نمادشی ھاش از غی جی صدای لحظھ ای چھ خبره ؟برانجای اایخدا        

 اما دلشاد دلش دیپرستی خودشو میازدواج کرده بود اسد عاشقش بود عاشقانھ تانو
 . دیدی پسرش مناسب می براگروی دختر دھیاون . ازدواج نبود نی بھ ایراض

 دخترش بود ی سالگ٣ تولد کردی اون روز نحس رو فراموش نمیجی وقت وچیھ        
 شماره بود کھ ھی دی کھ رسیزی شده بود ومنتظر اسد بود اما تنھا چنیی خونھ تزیھمھ 

روز ھا . بچشو بغل کردو رفت مارستانی بدی دوعیسر. ف اسد رو داد خبر تصاد
 ی اورد زندگی مادی عاشقانشون رو بھ اتھ خاطرکردوی نگاش منشستویباالسره اسد م

 شاد وقشنگشون رو
 تو رهی می کنھ وقتی وقت اون روز رو فراموش نمچیھ. بود ی روز بارونھی        

ھمونجا رو . متاسفم گھی کھ می اسده وپرستاری اتاق خالنھیبی کھ میزیبخش تنھا چ
 عمارت ادی اسد رو بھ خاک سپرده بودند مادی روز بعد بھوش م١٠ کنھی غش منیزم
 دخترشون ی اسد روویجی کھ وھیاسم( یایال  بود نھینھ دلشاد. بود ی عمارت خالیول

 )گذاشتھ بودند
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دلشاد عمارتو فروختو با نوش رفت .   متعلق بھ خودشون نبودگھی عمارتم دیحت        
 و ششی بچھ اومد پھی پسر صاحب خونھ کھ نکھی درعمارت نشست تاایھمونجا جلو.

 اون عمارت شد با نواب ی از اعضایکی یجیاونو بھ داخل دعوت کرد کم کم و
حاال . فوت کرد شی سال پ٣ نواب کھنیتاا.ازدواج کردو اون بچھ ھا رو بزرگ کرد 

 ھی کاشی دونھ الی مادر واقعا نمنی ایول. دنبال دخترشھ یجیو
  ؟ھی کیعنی شیماھھ زندگ        
   در کناره صفحھامی و شناندای وسط ونیجی وشھی ممیصفحھ بھ سھ قسمت تقس        

 
 تو ذھنش ایحرف ن. متوجش بشند اومد خونھ مای کھ کاران و ماھنی بدون انداین        

 ی توحی تسبھی افتاد کھ با یجی دفعھ چشمش بھ وھی. کن بشی باش تعقایاومد مواظب شنا
 سالم خانم: وگفت یجیدستش نشستھ بود اروم رفت سمت و

 . ندای من نیخدا. سرشو کھ بلند کرد تعجب کرد یجیو        
 نکردم اسمھ من ی من خودمو معرفدیخانوم ببخش: رو کرد سمتشو گفت نداین        

  مراسم اومدمیبرا. می باھم دوستی از بچگامیمن دوست ن. نداهین
  برمگھیمن د. اداممھ داد ندای گفت و نی اھانیجیو        
  ؟ی بریخوایکجام: گفت یجیکھ و        
  دونم تازه اومدم بھوپالینم-         
 یکردی میقبال کجا زندگ: با تعجب گفت یجیو        

  زمانم خانمیر خونده  من خواھگھیپنجاب د        :
 ذره صحبت ھی خوادی امروز دلم مزمی عزنیبش: گفت نداوی رو کرد سمتھ نیجیو        

 کنم
  نشستیجی وشی گفت و پی البتھ انداین        
 سھی با خودش مقاکردوی نگاه مندای نی دهی کشی موشکافانھ بھ انگشتایجیو        

  ؟یکردی میتو فقط بامادربزرگت زندگ: گفت نداوی روکرد سمتھ نکردیم
 تصادف از دست دادم ومادربزرگم منو بزرگ ھی یاره خانم پدرو مادرم رو تو-         

 کرد
  بود ؟ی اسم مادر بزرگت چدی ان با تعجب پرسکی یجیو        
 دلشاد خانم: خاصش گفت تی با معصومنداین        

  از مادربزرگت ھمراھتھ ؟یسعک: ھل شدو گفت ھوی یجیو        .
 بلھ خانم-         
  ؟یاری برام بشھیم-         
 . البتھ خانم-         
 ندای کامال مطمعن شده بود کھ نگھی دیجیو. ارهی بلند شد و رفت عکسو بنداین        

 دختره خودشھ
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 با یجیو. نشون داد یجی سالن نشستھ بود و عکس رو بھ وی توندای بعد نیساعت        
 کھ دخترشو ازش گرفتھ ی من اون دلشاد بود ھمون زنیخدا. عکس شوکھ شد دنید

  بودیپدرت اسمش چ: گفت نداوی رو کرد سمتھ ندیبا شک و ترد.بود 
 اسد احمد خان: گفت نداین        
 و گفت اسم مادرت ندای رو کرد سمت نیجیو. بود یجی شوک بھ ونی دومنیا        

 ی فرخای بود ؟زویچ
  ؟یچ-         
 استیبلھ اسم مادرم زو-         
 .. اما-         
 بود پس دختر ای اگھ مادر اون زودادی می ای چھ معننی بلند شد و رفت ایجیو        

پازل . ازدواج کرده بود ای با زوی دخترش بود اصال اسد کای شنایعنی بود یخودش ک
 . گردنبند. راه براش مونده بود ھی االن فقط ی جور واجور بود ولیجی ذھن ویھا

   ؟ی بفھمھ گردنبند رو بازکنھ اما چھ جورندای کھ ننی بدون ادیاون با        
 

 ھی کھ کردی فکر میجی وی ھای مبل نشستھ بود و بھ رفتاری ھمونطور رونداین        
 ی صدادنی از شنیبا خوشحال. پشت خط بود ینیناند. زنگ خورد شیدفعھ گوش

  دلم برات تنگ شده بودیلی دلم خزیعز: گفت ینیناند
  خوشحالمیلی خنداین        
 بارهی از صدات میمشخصھ خوشبخت-         
 یشی خالھ می دارنداین-         
  ؟یچ-         
  ماھشھھی ندایاره ن-         
 گمی مکی تبریلی خگمی مکی تبرزمی عزیوا-         
 زنھی داره بھم لبخند می خوشحالم کھ زندگندای نیوا-         
  پسرای دختره ی راستزمیاره عز-         
 ماھرو مگھ ھی ی اخھ بچھ ندای از دست تو نگھی و مزنھی می قھقھھ اینیناند-         

 تشوی جنسفھمندیم
 خب باشھ بابا حواسم نبود-         
 از دست تو-         
 شنوهی خنده ھاشو می رو با صداندایمھ ن کھ مکالشھی داره رد میجیو        
 ای اگھ دختر بود اسمشو بزار الگمی مینیناند-        .
  اسم از کجا اومدنی اکنھی تعجب میجیو        
 ی نشدالیخی اسمو بنی اندای نیوا-         
 دمیدی خواب رو منی فقط ھممی بچگی کلھ دوره یدونی تو کھ خوب مینیناند-         
  شدی عصبانی بد جوری بار کھ بھ مادربزرگ گفتھی ادمھیاره -         
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 دمی وقت نفھمچی ھلشویراستش دل-        .
 گھی امر دای الزارمی خودتو ناراحت نکن چشم مستیبھ ھر حال مھم ن-         
  بھ راحتم سالم برسونزمی ندارم خدافظ عزی کارگھینھ د-         
  دلمزیچشم عز-         

 داره از جاش بلند ندای داره نی اون اسم چھ داستانیعنی کنجکاو شده بود یجیو        
  ؟زمی عزیزدی حرف مینیبا ناند: گھی سمتشو و مرهی میجی کھ وشھیم

 بلھ خانم-         
 خب حالشون خوب بود ؟-         
  خبر خوبم دارمھیاره و -         
  ؟یچھ خبر-         
  حاملستینیناند-         
 ی چھ عالیوا-         
  کاش دختر باشھیا-         
 زمیچرا عز-         
 ای اسمش باشھ الخوامیم-         
  فرصتھنی باخودش گفت االن بھتریجیو        
  ؟ایچرا ال-         
 دمیدی رو می خوابھی شھی خانم بچھ کھ بودم ھمدیدونیم-         
 ؟یچھ خواب-         
 و مادرش داره موھاشو نوازش دهی مادرش خوابی دختر بچھ کھ رو پاھیخواب -         

 کنھی صدا مای و اونو الخونھی میی و براش الالکنھیم
 شھی شوکھ میجیو        
 مادر ھی خوشبخت بود کھ یلی اون دختر خکنمی فکر می گاھدیدونیخانم م-         

 مھربون داشت
 پر از اشک شده بود بزور بغضشو کنترل کرد و رو کرد سمت یجی ویچشما        

  و گفت گردنبندتو بدهنداین
  گردنبند کدوم گردنبند ؟دی پرسیجی با تعجب از ونداین        
 ھمون کھ تو گردنتھ بده-         
   دادیجی دست انداخت تو گردنش و گردنبند رو با تعجب بھ ونداین        

 
 عتری ھرچھ سردی باخوردی بود و داشت حرص مسادهی ستون واھیت  پشایشنا٢٢        

  اما کجا ؟رفتی مدی اون بای دختر واقعداشدنی با پکردی می فکرھی
 لرزون گردنبند رو باز کردو شوک بود عکس دخترش عکس ی با دستایجیو        

 بود اشیاون ال. دختر ھمون بود نی بود ایباور نکردن.ماه ش وعکس خودش و اسد 
 زهی بغشو نگرفتو گذاشت کھ بری جلوگھی دیجیو.
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 بود دی بعختنی بود از اون زن مغرور خاندان اشک ریجی وی ھاھی مات گرنداین        
 کرد و دای رفت سمت اتاقش و گردنبند رو پنھی خواست چند لحظھ بشندای از نیجیو.

 کھ نی نگاه کرد و گفت ایجی وی دستای با تعجب بھ گردنبند تونداین. ندایاورد داد بھ ن
  گردنبند خودمھھیشب

 البتھ بازش کن: زد وگفت ی ھاش لبخندھی گرونی میجیو        
 ھی بود وسراخر ندای نی لرزش دستادیترکی بود کھ داشت مندای بغض ننباریا        

 دونست ی شوکھ بود نمنداین. کردی میی و اسد توش خودنماایگردنبند بازشده و عکس ال
 .  بگھیچ

  ؟ھی چشی گردنبندا معننیا:با من من گفت         
 ی تو دخترمیعنی: کردو اشکاشو پاک کردو گفت ندای بلند شد پشت بھ نیجیو        
 ھی کایاگھ من دخترتونم پس زو: با تعجب گفت شدی شوک شده بود باروش نمنداین        

 .شم بھ من نشون داد قبری حتگفتی مھاشی از خوبشھی؟ھمون کھ مادربزرگ ھم
 ارزو داشت شھی کھ مادربزرگت ھمھی دخترای برگشت و گفت زویجیو        

 ھی و صاحب میعروسش بشھ اما نشد اسد منو دوست داشت منو اسد باھم ازدواج کرد
 . ای بھ اسم المیدختر شد

 نی چشماش گذشت ای از جلولمی فھی مبل تموم خواباش مثھ ی سرخورد رونداین        
 خوابا خودش بود ی اون دختر تویعنی بود ای اون الیعنی دادی می ایچھ معن

  بودیبارونکردن
 تو ی راجع بھ مادربزرگت بد کنم اون براتتوی خوام ذھنی نمندای ادامھ داد نیجیو        

 خواست بره کھ یجیو. وقت مادر نشد چی من ھی مادربزرگ فوق العاده بود اما براھی
 کنمی خواھش مدی ادامھ بددی گفتنجاشویحاال کھ تاا:گفت  ھی با گرنداین

 خوامیاما من نم-         
 خواھش کردم-         
 بود اونروز از صبح دلشوره داشتم داشتم تو اتاق تورو حاظر تیتولد سھ سالگ-         

 اسده و اون نی االن توماشای کھ مادربزرگت اومد داخل بھم گفت کھ زوکردمیم
 خونھ واونو موقع اون ادیباالخره عروسم م. کھ اسد تورو طالق بده کنھی مشیراض

 شھی مایمادر ال
 دفعھ تلفن زنگ خورد خبر تصادف پدرت ھی نگاه کردم کھ ی اشکیباچشما        

 خونھ فروختھ شده بود دمی دی برگشتم چی وقتی ولیھوشی ھفتھ بھیماه بعد مرگ اون ٣
 برد خونشون اگھ ی سوخت و منو نمی نبود و دلش برام نمیاگھ ابھ. یتو رفتھ بود

 .  بودلوم نامعندمی کرد اینواب باھام ازدواج نم
 برگشت یجیو. شی من اون مادر واقعی خداختی کردو اشک رھی گرنداین        
 تو عای سرندای باز کردو نندای نی اغوشش رو برایجی خون بود وی ھردو کاسھ یچشما

  فتاغوش مادرش جاگر
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 ای بود ومنتظر بود کھ کاران بره مرخصش کنھ بھ خواست نای باالسر نمایماھ٢٣        

 ی دفعھ بھ سرفھ افتاد و دوباره خون ولھی ای بعد نیقیدقا. باخبر نشد ی اتفاق ابھنیاز ا
 اب وانی لھی خواست براش مای متوجھ نشھ فقط از ماھمایخونشو با دستمال گرفت تاماھ

با عجلھ داشت . ارهی اب بای نی تا برارونی رفت بھیپارچ اتاق خال دی دمایماھ. ارهیب
 از دست کاران پرت شد تو ھوا ی مرخصی خورد بھ کاران و برگھ ھوی کھ رفتیم

 نگاه کردند گھی مات بھ ھمدی لحظھ ای ھم افتاد توبغل کاران ھردو برامایوخود ماھ
  ھم شده بودندیمات چشما.

 اب بھ ھی داشت ازی اما نرفتی مجی سرش گییشد رفت سمت دستشو اروم پااین        
 ھی تکواریصورتش بزنھ دوباره خون باال اورد صورتشو شست و با ھمون حالش بھ د

 ی ظلمو بھم منی ای بھ درگاھت کردم کھ داریچھ بد. ھی چھ عذابنی اایداد و گفت خدا
  من خودت کمکم کن خودتیخدا. یکن

 روکرد سمت کاران این.کاران تو اتاق بود . اومد رونی بییاروم اروم از دستشو        
  کجاست ؟مایو گفت ماھ

لپ ھاش گل انداختھ بود . اومد داخل مایدر باز شد و ماھ. ارهیرفتھ برات اب ب        
 اورد کھ ادیکاران ب. و خجالت بود ی سرخوشھی براش ماشھیلمس اغوش کاران ھم.

 دفعھ خودشو از بغل کاران ھی مای کھ ماھکردی نگاه ممای داشت بھ ماھیجورنیھم
 .  اب رفتی انداخت و بھ بھانھ رونیب

 رونی بدی چند لحظھ برشھی کومار میاقا: رو کرد سمت کارانو گفت مایماھ        
  کمک کنم لباسشو بپوشھای بھ نخوامیم

 براش سخت بود انتظار کاران رو داشت اما مای از زبون ماھشیلی فامدنیچقد شن        
 و ای بعد ننیچند م. رونی رفت بنوییکاران سرشو انداخت پا. کومار روبرو شد یبا اقا
 گفت توبرو جلو ای کھ ننھی رفت عقب بشمای بودند ماھنی در ماشی و کاران جلومایماھ

 .  کرد قبولیبی حالت عجھی ھم با مایماھ. کنم احت استرکمی عقب خوامیمن م
 کرد مای نگاه بھ ماھھی دفعھ ھی بودند کھ کاران نی ماشی و کاران تومایماھ        

 نگاه ھی دفعھ بھش ھی دستشو برد سمت طبظ تا ضبط رو روشن کنھ کھ کاران مایماھ
  کوماری اقادی ھل شدو گفت ببخشمایانداخت کھ ماھ

 ستی توضبط نیزی اخھ چی نبود ولنینھ منظورم ا-         
 اھان متوجم-         
 نی بھ ایرکی زری ھم زاین.زدی معذب بود و کاران لبخند ممایتموم طول راه ماھ        

 اگھ ی دوتا رو بھم برسونھ حتنی با خودش عھد کرده بود کھ حتما اکردیدوتا نگاه م
   باشھشی کار زندگنیاخر
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 بود و یجی وی رو شونھ دانی تو اغوش گرفتھ بودندو سر نگروی ھمدندای نویجیو        
  گفت مامانندای کھ نکردی داشت دخترشو نوازش میجیو

  دلمزیجون مامان عز-         
  ؟ی رو برام بخونیی ھمون الالشھیم-         
 البتھ دختره نازم-         
  کردیی لب باز کرد و شروع بھ خوندن الالیجیو        
 اه گل مھتاب        
 ابوقتشھ بخو        
  گل از شب تابھی نمی کھ بچایب        
 .  دلم شاپرکمزیاخھ گل من دلبرکم عز        
 غصھ نخور تاج سرم        
  بخواب گلممیماه من بخواب گلم مھتاب من بخواب گلم نازن        
  دلم بخواب گلمزی من بخواب گلم عزدی من بخواب گلم خورشایال        
 بخواب گلم. من بخواب گلم دیخورش        
 نکھی بال وپر ارامش گرفتھ بود باور ای بی ھمچون پرنده ایجی تو اغوش ونداین        

  سختیلیاالن تواغوش مادرشھ براش سخت بود خ
  وگفت مامانیجیروکرد سمت و        
 جونم-         
  ؟شھی می چایپس شنا-         
 کھ برق سھ فاز بھشون وصل کرده باشند گفت بلند شو یی مثھ ادمایجی دفعھ وھی        
 رونی بمشونیندازی خونھ منی از ایدونفر
 اماگناه داره مامان-         
 ھارو ی کھ بدی پاکو معصومنقدری کردو گفت اندای دستاشو قاب صورتھ نیجیو        

 ای اون گناه نداره نترس بامن بینی بینم
 عی سرمای وارد شدند ماھای و نمایاز شد و کاران و ماھ حالت در خونھ بنیدرھم        

  بھ درد دل با خواھرش داشتازی نمی مرشی بره پخواستیم. رفت ششونیاز پ
  رو برد تواتاقشایکاران ھم ن        
  لو رفتمدیتورو خدا کمکم کن: گھی ومزنھی تو اتاقش اشفتست کھ زنگ مایشنا        
 یای سوختھ بھ حساب می مھره ھی ما ی براگھی تو دیمتاسفم ول-         
 اخھ چرا ؟-         
 نھ االن یکردی می بمب گذارعی سریلی خدی بایکردی جمع مشتری حواستو بدیبا-         

 ی لو رفتگھیکھ د
 دهی جواب نمی اما کسرهیگی چند باره شماررو مای شناکنندیبعدم تماس رو قطع م        

. 
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 ھم وارد ی ابھنی بنیدر ھم. شھی مای وارد اتاق شناندای با داد ھمراه با نیجیو        
 کنھی کھ از چشماش خشم داره فوران می درحالای سمتھ شنارهی میجیو. شھیعمارت م

 ی تو کی ھستی تو کگھی مواروی بھ دچسبونتشی و مرهیگی رو مای شنای وگلورهیم
 کھ فکر یی وقتافی حی زندگنی ا وسطی افتادھ کی اومدی از کدوم گوری عوضیھست

 ی ھستی تو کیکردم تو دخترم
  چھ خبره ؟نجای اگھی تو اتاقو مادی می ابھنی بنیدرھم        
 ستمی نیجی من دختر وستمی من خواھرت نگھی ومی سمت ابھادی مھی باگرایشنا        

 رگشو ی روکشھی و مارهی چاقو در مھی دفعھ ھی ای شناشھی شوکھ شده باورش نمیابھ
 کھ با انی داھی انمی داھیمن . سوختم ی مھره ھی گھی من دستی من برام مھم نگھیم

 نوی اای شناادی مای بعد بدنانی کھ من مردم دایوقت. ادی مای بھ دنگھی دانی داکیمرگش 
 ای جون شنای بودو فقط بدون بدهیفای زدند امابغی جیجی و وی ابھدیگفت و چاقو رو کش

   بودنی زمیرو
 

پدر بچرو . ادی مای خدمتکار بھ دنی خانواده ھی در شھر وگاس دختر کایدر امر        
 زارمی بچھ رو حانا منی اسمھ اگھی و مگرهیدر اغوش م
***         

 ندای نغی جی دفعھ صداھی اندی شوکھ از مرگ شنامی ابراھی کھ خانواده یدرحال        
 ایکھ بان. ای رو نداشت رفتھ بود تو اتاق نای شنادنی کھ تحمل دندای نرسھیبھ گوش م

 قتی حقنی تحملش رو نداره اگھید. شھی روبرو مای نعی فجیزیخرف بزنھ کھ با خونر
 گذره کھ ھمھ تو ی نمی اقھی وحشتناک و دقغی جھی زنھیم غی جدیفھمی می ابھدیرو با

 زنگ بزنھ امبوالنس یکی زنھی صحنھ شوکست داد منی ادنی بادیابھ. شندیاتاق جمع م
 مارستانی تازه از بگھی و مکنھی واونو وادار بھ نشستن مرهیگی رو می دستو ابھایکھ ن

 . اومدم
 . یکنی مینطوری داره تو چرا ای ای چھ معننی اما اما اگھی شوکست و میابھ        
 تو مثلھ ندای نگھی ومکنھی نگاه مندای بزنھ فقط بھ نی براش نمونده کھ حرفیی نااین        

 سپارمی باش عشقمو بھ تو ممی مواظب ابھیخواھرم
 و مای و ماھارهی جعبھ در مھی شی پاتختی و از توشھی خم می باھزار بدبختایبعد ن        

 دوست نی بھترای ھم کاران چشماشون پراز اشکھ نمای ھم ماھکنھیکاران رو صدا م
 ندای امانکنندی باتعجب دارند نگاه میجی وویابھ. بود وتنھا خواھر کاران مایماھ
  ؟ھی چای قصد ندونھی خوب منداین. داره لب  بھی اون اشکا لبخندونیدرم

 واون مای دست ماھی توندازهی رو میکی دوتاحلقھ توشھ کنھی جعبھ رو باز ماین        
 ھردوتونو بھم دی مننی ترزی عزگھی ومکنھی دستھ کاران بھ ھردوشون نگاه می تویکی
 فتھی بھ شماره مای نی دفعھ نفساھی. دی دوست دارگروی کھ چقدر ھمددونمی مسپارمیم

 با کنھی رو نوازش مای سره نی ابھزنھی خون فواران مه دوبارکنھیگلوش داره خرخر م
  ؟ای نی چرا نگفتیگفتی بھم مدی نھ تو باای نھ نگھی می اشکیجشما
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 عشق ی اما خوشحالم کھ معنی دوسم نداشتادی زدونمی مگھی ومزنھی می لبخنداین        .
 ی دوست دارم ابھدمیرو چش
  فقط فقط باخودم چند چند نبودمایمن دوست داشتم ن-         
 رو ندای دستھ نایبعد ن. اما از امروز فراموشم کن گھی ومزنھی می لبخنداین        

 کھ جقدر برام یدونی خودت مگھی ومنشونھی واونو کنارخودش رو تخت مرهیگیم
 دوتا نی وقت نزار اچی کاران باش و ھشی خواھر پھی مراقبت کن مثھ می ازابھیزیعز

  واسھ ھم ساختھ شدندط خراب کنند چون فقشونوی زندگیبالجباز
 ی حتما خواھرگھی ومزنھی می لبخندنداین        
 بار سر نی ای ولزنھی و دوباھر خون فواران مشھی حالش بد مای دفعھ دوباره نھی        

 فتھی ھم ماین
 نھ خواھر. ای نھ نزنھی دادمکیستری حالت ھھی بانداین        
 رفت ی دختر شاد از ذھنش نمنی اری تصاوزنھی و ھمونجا زانو مشکنھی میابھ        

  کرده بود اون گناه کار بودی دختر کم محلنی کھ بھ اییبھ روزا
 کدوم چیاما ھ. شوکست میمر. زهیری تو بغل کاران قطره قطره اشک ممایماھ        

 رو گرم کنھ ای نی داره دستای و سعزنھی مغی جندای نستی نندای نیداغشون بھ اندازه 
 غیاز شدت ج. بود ندای ننی بھترای داره کھ دوباره نفسو بھ خواھرش برگردونھ نیسع
 و بھ مالفھ چنگ زنھی مغیج. زنھی مغیج بازم داره اون  اماسوزهی داره مندای نیگلو

 یبھ ابھ. خون خون دوستش یقرمز. کھ االن قرمز شده یدی سفی بھ مالفھ ندازهیم
 ی نمی اصال بھش توجھگفتی دلخور بود می شاکی از دست ابھشھی ھماین. کنھینگاه م
کنھ و با ی دفعھ دستاشو مشت مھی. مرد مغرور خواھرشو دق داده بود نیکنھ ا

 یجی وی محکم و متوالیمشتا. زنھی مشت می و بھ ابھرهی ومشھی بلند متیعصبان
 گھی ومرهیگی و تو اغوشش مکنھی جدا می اونو از ابھمی با کمک مریباھزار بدبخت

 .   عروسکھ مامانی کن تاسبک شھی گریتونی کن دخترم تا مھیگر
 

 بر ای دکتر ندیی جنازه ھا رو بردند با تای قانونی ھا وپزشکسی بعد پلیساعت        
 خانواده و ی اعضای از تمامیی صادر شد و بعد از بازجوای فوت نی گواھیضیمر
 چی ھخوردندی مچی شد ھمھ تو خودشون پدیی ھم تاای شنای خودکشی قانونی پزشکدییتا
 ھم یومدابھی کھ داشت داشت از پا درمیفیع ضی ھی با روحمی نظم نداشت مریزیچ

 ی کاراری و کارانم در گمای ماھکردی مھی گریجی فقط تو اغوش ونداین.شوکھ بود 
  شده بودندایمراسم ن
 با کردی اتاقش نشستھ بود و بھ ستاره ھا نگاه می کنار پنجره یشب شده بود ابھ        

اون واقعا . راجع بھ خودش در مورد احساسش ای راجع بھ نکردیخودش داشت فکر م
  نھ ؟ایعاشق بود ؟

 ھم نبود بازم دوسش ای اگھ عاشق نی بود؟اما حتی کھ داشت چیاصن اسم حس        
  تو کالج بودی دوست ابھنی بھترایداشت ن



 29 

 بھ ارامش ای فردا قراره روحھ نکنھی نگاه مای نشستھ و بھ تخت نای تو اتاق ننداین        
  دوستش ترکش کردنیتر ناراحتھ کھ چرا بھی خوشحالھ ولنبارهی از اندایبرسھ ون

 کھ تو کنج اتاقش یمیمر. نفر ھی جز ستی نای ناراحتھ شنایچکی ھنی بنیتوا        
 کرد ی بدجور رودست خورده بود فکرشم نمشھی باورش نمکنھی مھینشستھ و داره گر

 قطره قطره اشک میمر. کرد ی فکر نمیچکی دروغگو باشھ درواقع ھھی ایکھ شنا
 ختیریم

 ی بستھ بودند و گذاشتند رودی سفی پارچھ ھی ی رو توایمراسم شروع شده بود ن        
 رو نی خودش چوب اتشی با دستای جمع شدند ابھشی دور اتدی سفی ھمھ با لباسازمایھ

 ھی ی رو جمع کرد و توای خاکستر نندای خاکستر شد نای بعد نیساعت. چوبا یانداخت تو
 بھ گرفتن ی عالقھ امی ابراھی بود خانواده دهی رساینا حاال نوبت بھ شختیکوزه ر

 چوب می بار مرنی کردند ای کارنی ابروشون چنی نداشتند اما براای شنایمراسم برا
 ی با دستامی ھم خاکستر شده بود مرای بعد شنای انداخت و ساعتزمای ھنی رو بنیاتش

 . ختی کوزه رھی یخودش خاکستر رو تو
 مخصوص نی تو دستھ ھردوشون کوزه بود سوار ماشکھی در حالندای ونایشنا        

 در کشور ھند کھ خاکستر مرده ی ااچھیدر( خاکستر ی اچھیشدند و رفتند سمت در
 کنندی شنا ماچھی امرزششون در اون دری از مردم برای بعضزندیریھاشونو اونجا م

 .)ھی مقدسی اچھیدر کل در 
 کی ظرف کوچھی ی از خاکستر رو توی شدند مقدارهادی پنی از ماشندای و نمیمر        

 انداختو در ی بھ خاکستر نگاھنداین. ختندی چھ رای دری رو اروم تویقی و ماختندیر
 سپارمی خواھرمو بھ تومایخدا: گلوشو گرفتھ بود گفت ی کھ بغض بدیحال

 ی ای معنی بی زدو گفت خواھر چھ کلمھ ی پوزخندمیمر        
 ی ماادما قدرشو نمی ولمی انداختو گفت خواھر مقدسھ مرمی بھ مری نگاھنداین        

  شدن و برگشتن عمارتنی کھ خاکسترارو پخش کردند سوار ماشنی بعد امیدون
 بھ سمت محل فوت می و مرندای داخل شدند نمی و مرندایدر عمارت باز شدو ن        

 در خونش داره کھ اونجا خاکستر افراد یزی می ھندیھر خانواده (شده ھا رفتند 
 )  عکس شخص فوت شده اونجا قرار دارهی رویخانواده بھ ھمراه دستھ گل

 رفتند و خاکستر رو گذاشتند و زی بھ سمت مکردندی مھی کھ ھردو گریدر حال        
  عکسشون قرار دادندی گل رو رویدستھ 

 
 ماه بعد٨        
 کھ دوستش داشت ازدواج کرد ی با کسدینجام بھ انتھا رس سرامی مری ھایلجباز        

 ماه بعد کی یجی بھ مقصد المان ھند رو ترک کردو رفت ومای ھواپھیو و باالخره با 
  کردی بھ ھمھ معرفشی رو بھ عنوان دختره واقعندای نایمرگ شنا

وان خواھر  رو بھ عنندای اما اصال نیابھ. ھردو شوکھ شده بودند مای و ماھیابھ        
 دهیخودش قبول نکرده وداعما ازارش م
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 داره رقم می ابراھی خانواده ی برای از زندگیدیوبعد ھشت ماه فصل جد        
 خورهیم

 ی بھ بدنش داد بلند شد و رفت جلوی صبح از خواب بلند شد و کشو قوسمایماھ        
 رو ی مشکرھنی پھی لختشو شونھ کرد بعد رفت سمت کمد لباساش و ی و موھانھیا

 نقدریا. ساده کرد یلی خشی اراھی نھی ای رو تنش کردو رفت جلورھنیپ.انتخاب کرد
 بشھ بای زیشی ارانی بود کھ با کوچکتربایز

 بھ سر و صورتش زد وموھاشو ی ابھی شد رفت داریکاران ھم صبح از خواب ب        
در اورد طبق معمول  از کمدش ی مشکرھنی پھیشونھ کرد بعد در کمدشو باز کرد و

 تا مایرفت سمت اتاق ماھ. رونی باال رو باز گذاشتو از اتاق رفت بیسھ تا دکمھ 
 بودند چھ جالب ھردو پشونی ھردو مات تکرد  درو بازمای دفعھ ماھھیخواست در بزنھ 

 باھم ست شده بودند
از خشم  دفعھ صورتش ھیکاران . کوماری اقادی داشتی بامن من گفت کارمایماھ        

 چشماش ی حلقرو جلوواری دی و محکم ھلش داد تومایقرمز شد و اومد سمتھ ماھ
 یفھمی ممی ؟منو تو نامزدی ای ھان ؟چھ معندهی می ای برات چھ معننیا:گرفتو گفت 

 نامزد؟
 من من-         
 خودتی بی خستھ شدم از دستت از کارات از خجالتامای نگو ماھیچی ھسیھ-         
 بخدا من-         
 رو پاک کردو اونو سخت تو مای ماھی دفعھ کاران بھ خودشو اومد واشکاھی        

  ؟ی بھم داری دونم چھ حسی نمی حتگھیخب بھ منم حق بده د:اغوشش گرفتو گفت 
 دوست دارم کاران: گوشھ کاران لب زد ری با من منو اروم زمایماھ        
 رو از بغلش در اورد و اونو تو اغوشش چر مای شد ماھیکاران باورش نم        

  منیعاشقتم خانوم:خوندو گفت 
 کاران منو ببخش-         
  گذاشتمای ماھی لبھای اروم رویلی نگفت وفقط لب ھاشو خیچیکاران ھ        
 شوکھ شده بود قلبش بھ طپش افتاده بود اماباالخره بھ خودش اومد مایماھ        

 .  کردیھمراھوکاران رو 
 نی انداخت و لبخند زد خوشحال بود کھ بزرگتری از پنجره بھشون نگاھنداین        
  زوج مغرور باالخره عشقشونو اعتراف کردندنی براورده شده واای نیارزو

 صبح ٩ساعت .در زد و رفت داخل . ی زدو رفت سمت اتاق ابھی لبخندنداین        
 نور کھ خورد دیاروم رفت سمت پنجره و پرده رو کش. ھنوز خواب بود ی ابھیبود ول

  ؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا: چشماشو باز کرد و با غرولند گفت یابھ. یتوچشمھ ابھ
 رفت کنھی داره غر غر می خودش انگار نھ انگار کھ ابھی با ارامش ذاتنداین        

 میابھ. رگال گذاشتو رفت یه رو دست کت و شلوار براش امادھی و یسمت کمد ابھ
 زدی داشت غر مینطوریھم
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 نگاه بھ ھی گذاشتو ای ونای عکس شنای سالن دستھ گل رو روی رفت تونداین        
 طبق فی کردو براش طلب امرزش کرد و راه افتاد سمت اشپزخونھ لطایعکس ن

 صبخحونھ رو اماده کرد عی سریلیمعمول ھنوز سرگردون بود وصبحونھ اماده نبود خ
 کھ بزرگ یجیطبق روال و. بودند ه جمع شدزی بعد ھمھ دور میقی دقادی چزیو سر م

 و کنار مای ماھندای نشی و پندای نگشی و طرفھ دی کنارش ابھزیخانواده بود در صدر م
 ری کرد کھ لپاش بدجور گل انداختھ از زمای نگاه بھ ماھھی نداین. کاران نشستھ بودیابھ
گفت  مای گوش ماھری رو گرفت دستاش بدجور سرد بود و اروم زمای ماھی دستازیم

 . می ذره صحبت کنھی تو اتاقم ایبعد صبحونھ ب
 میخانم ابراھ: و گفت یجیکاران رو کرد سمت و        
  شده پسرم ؟یزی زدو گفت چی لبخندیجیو        
 ی مزاحمتون شدم و برایادی زگھیمن د: کردو گفت ای بھ عکس نیکاران نگاھ        

 کنمی گرفتم تا فردا بھ اونجا نقل مکان میخودم اپارتمان
 .  نبود عمارت بزرگھیازی اما پسرم نگفتیجیو        
 ازهی ھم نیلی خازهینھ خالھ ن-         
   انداختمای نگاه بھ ماھھیبعدم کاران         

 
ھرجور : خانم گفت یجیھ و بدبخت بدجور اعصابش خورد بود کیمایماھ        

  پسرمیدونیخودت صالح م
 ختھی بھم ریلیمادر اعصابم خ: گفت ویجی رو کرد سمت ویابھ        
 چرا پسرکم ؟: نگاه مھربون کردو گفت ھی یجیو        
  مھمھی فردا ھم کلی شرکت گذاشتھ رفتھ جلسھ یراستش مامان منش-         
  رو با خودت ببرندایخب ن-         
  ؟ندای نگھی با تعجب میابھ        
 اره مگھ چشھ-         
 اما مامان-         
  حاظرهندای نگھی ساعت دمی تا نی ابھاریبھونھ ن-         
 بھ اجبار مادرش رفت ی ولادی از پس کارا بر ندیترسی دوس نداشت بره مندامین        

 ندای و نکردی می رانندگی عسبانیلی خی بودند ابھنی ماشی ساعت بعد ھردوتومین
 شدند و رفتند داخل ادهی در شرکت پی چسبونده بود اخر سر جلویخودشو بھ صندل

 نی داشت با تحسیابھ. سر موقع انجام داد اروپی ھمھ تاندایجلسھ شروع شده بود و ن
 ی ورقھ ھی اومد مدارک و جمع کنھ کھ ندای کھ جلسھ تموم شد نکردیبھش نگاه م

 بود کلھ اتاق رو گشت ی بدجور عصبانیابھ.از دستش افتادو گم شد  مھم یامضاشده 
  طراسو دره طراس رو بستی رو گرفتو انداختش توندایدست اخر دست ن
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 کردی می و داشت ورقھ ھا رو بررسدادی اھنگ گوش می شب بود ابھ٨ساعت         
 ی صدانقدری ای ابھی ولزدی با مشت بھ در مندای و ندیاریبی میدی بارون شدرونیب

 . دیشنی رو بلند کرده بود کھ نمکیموز
 باالخره کارش تموم شده بود و ھدفون رو از گوشش ی شب بود ابھ٩ساعت         

 بارون داره ری زندای ندی سرشو برگردوندو ددی رو شنندای نی مشتایبرداشت کھ صدا
 زنھیمشت م
 یابھ. غش کرد ی ابھی رودانی دفعھ نھی سمت طراس و درو باز کرد دیفورا دو        

  دارهیعی تب فجدی گذاشتو دندایدستاشو رو سر ن
 اومدو دره شرکت رو ستی نی نگھ بان شرکت کھ فکر کرده بود کسنی بنیدرھم        

 قفل کرد
و کتشو از تنش در اوردو انداخت . مبل ی رو اروم اورد گذاشت روندای نیابھ        

 ندایرو دوشھ ن
 سر نھی بشندایو کنار ن. در قفلھ مجبور شد برگرده و دی کھ درونی پاشد بره بیابھ        

 رو ندای تعجب کرده بود اما با دستاش صورت نیابھ. افتاد ی ابھی رو شونھ نداین
 دی دھی خواد یچرا دلم م. نمی تونم تو رو خواھرم ببیچرا من نم:نوازش کردو گفت 

 ندمخی منم میخندی می چرا وقتنمتی ببگھید
   چرا ؟ندایچرا ن. منم ناراحتم ی ناراحتیچرا وقت        

 
 وحشت زده یجیو. بود وارد عمارت شد شونشی روندای کھ سره نی در حالیابھ        

 رو برد تو اتاقش ندای نفی رو صدا کردو با کمک لطفیبھشون نگاه کردو بعد لط
 .  دادی ابھلی چشم غره تحوھیموقع رفتن 

 داد از فی الزمو بھ لطی دستورایجی تختش خوابوندند و وی رو توندای نیوقت        
 ی ابھشی اومد و رفت پرونی بندایاتاق ن

 بھ یجیبا ورود و. دستاش گرفتھ بود نی تو اتاقش نشستھ بود و سرشو بیابھ        
و با داد گفت . زد ی تو گوش ابھدهی کشھی بالفاصلھ یجیاتاقش سرشو بلند کرد و

  ؟ی دادم جنازه برگردوندلی ؟دخترم رو سالم بھت تحویکنی می امانتدارینجوریا
 سوختھ بود اما ی انداختھ بودو شرمنده بود صورت ابھری سرشو بھ زیابھ        

  رو دوست دارهندای بود کھ چقدر ندهیسوختنھ دلش بدتر بود تازه فھم
 فرق یلی خی رو خواھرش بدونھ چون عشق خواھرندای تونست نی اون نمیول        

 داره
 حالش خوب عتریدعا کن ھرچھ سر: گفت وی پشت کرد بھ ابھتی با عصبانیجیو        

 ی سرش اوردیی چھ بالستیشھ فقط معلوم ن
اگھ شما : گفت ی کھ ابھرونی برفتی گفت و داشت از در اتاق منوی ایجیو        
 ی وقت نمچی نھ من اونو ھھی خواھر زورھی ندای کھ ننی ا نھ بخاطرشتری من بدیدلواپس

 من براش دلواپسم چون من عاشقشم.تونم خواھرم بدونم 
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  نگاه کردی وبھ ابھی با تعجب برگشت سمت ابھیجیو        
 کردی نگاش مشی اشکی ھم با چشمامای ماھکردوی جمع ملشویکاران داشت وسا        

 تو رو از ھمھ ذی تعونی در اورد وبھ گردن کاران بست و گفت ابشی بند ازجھی مایماھ
 نمی ترزیعز: رو پاک کنو گفت مای ماھی چشمای بعد کاران اشکاکنھی بالھا حفط می

 ی کلگروی ھمدمیتونیتازشم بازم م. خودم ی خونھ مری فقط دارم مرمی کھ بمستیقرار ن
 مینیبب

  کارانو سخت در اغوش گرفتمایماھ        
 رفتی داشت دنبال سر کاران ممای اومدند کھ ماھرونی از اغوش ھم بیبعد لحظات        

  بدرقھ رو دوست ندارممایکھ کاران گفت ماھ
 ذی شل شد و تعوذی باد زدو بند تعورفتی کھ منجوریکاران ھم.کاران گفتو رفت         
  افتادنیبھ زم
       

  ؟یگی می چیتو دار: گفت  نگاه کرد وی با تعجب بھ ابھیجیو        
متاسفم : تو چشماش بغض بود در ھمون حال گفت نیی سرشو انداختھ بود پایابھ        

  من عاشقشمیمادر ول
 تخت و سرشو بادستاش ی اروم اومد سمتھ تخت و خودشو انداخت رویجیو        

  از کجا در اومدگھی دنی من ایخدا:گرفتو گفت 
 ھی عشق واقعنیمامان ا-         
  برادر عاشق خواھرش شده؟می ؟بگمی بگی چھی ما بھ بقی فھمی تو واقعا نمیابھ-         
 رو بھ ععنوان دخترتون بھ مردم ندای تازه ما ھنوز نستی خواھره من ننداین-         
 می نکردیمعرف

 .  اعصابم بدجور خورده بدجوریابھ-         
  حالش چھ طورهنمی بزنم ببندایسر بھ ن ھی رمیم: پاشدو گفت یجیو        

**         
عادت داشت کھ . خوندی دخترش قصھ می اتاقش بود و داشت برای توینیناند        

 ینطوریھم. خوندی میی شکمش بود الالی کھ توی دختری تخت و برای رونشستیم
درد .  سادی دفعھ بچھ از حرکت واھی خوردی بچھ ھم تکون مکردیداشت نوازش م

  راحتراحت  زد راحتغیج. رو گرفت ینی سراسر وحود ناندیدیشد
صبر کن عشقم زنگ زدم :راحت باالخره خودشو رسوند ھول شده بود وگفت         

 . رسندیامبوالنس االن م
 بعد یقیدق. و راحت اونو تو اغوشش گرفتھ بود زدی مغی جینطوری ھمینیناند        

 رو گذاشتن تو برانکاردو بردند راحت برانکارد رو دنبال ینی نانددویامبوالنس رس
  کردو ھمراھشون رفت
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 نی پاره شده بود و اذیتعو. دادی رو می بود دلش گواه اتفاق بددهی ترسمایماھ        
  دادی تلفنو برداشتو زنگ زد بھ کاران اما کاران جواب نمیگوش.اصال خوب نبود 

 اروم ندای دفعھ نھیکھ . کردی نشستھ بود داشت سرشو خنک مندای باالسر نیجیو        
 رو صدا کرد تابراش سوپ فی بلند شھ و لطندای کمک کرد نیجیو.چشماشو باز کرد 

 .  گذاشتندای و بعد خودش اروم اروم سوپ رو تو دھنھ نارهیب
 دی دویابھ. و کرده نکاری بود کھ چراای بدجور عصبانکردوی از دور نگاه میابھ        

 از خودم ایخدا: داد و سرشو چند بار بھ در کوبوند و گفت ھیبھ در تک.سمتھ اتاقش 
ازخودم متنفرم کھ عاشق . ازمنھ شتری بیلی اون خاقتیمتنفرم متنفرم کھ عاشقش شدم ل

  مثلھ اون شدمیفرشتھ ا
***         

 ی کاران سع جلوشو ودیچی پنی ماشھی ھوی کھ رفتی جاده میکاران داشت تو        
 شھی کنترل کنھ فقط سرش خورد بھ شنویکرد ماش

 کاران حالت خوبھ: ھمون لحظھ زنگ زد بھ کاران و گفت مایماھ        
  بد باشمدیاره چرا با-         
  پاره شدذیاخھ تعو-         
  من خوبھ خوبمھی چھ فکرنی ای خانوممایماھ-         
 کنھی قطع کنم مامان صدام مگھیخوبھ من د-         
 یبرو خانوم-         

**         
 رونی ھو دکتر اومد بھی کھ رفتیراحت پشت در اتاق عمل با استرس راه م        

  شده ؟ی دکتر چدی از دکتر پرسیراحت با نگران
 زنتون حالش خوبھ البتھ فقط زنتون: تکون داد و گفت یدکتر سر        
 خودش مھم نبود ی برانی زمی داد و سرخورد روھی تکواریجا بھ دراحت ھمون-         

 بچھ عادت کرده بود و نی بھ ایلی اون خی چینی ناندی دوباره بچھ دارشند ولتونستندیم
  بھم خورده بودیحاال ھمھ چ

 سست راه افتاد سمت یی رو منتقل کرده بودن بھ بخش راحت با قدم ھاینیناند        
 دی پرستار ھا رو شنی در رو فشار نداده بود کھ صدای رهیز دست گھنو.ینیاتاق ناند

  بچھ فقط خودش زنده موندچارهیب-         
 حرف ی بچھ ھم زنده موند جانی کھ انیاره واقعا اون تصادف وحشتناک ھم-         

 داره
 راجع بھش حرف یاون بچھ ا: از پرستار ھا و گفت یکیراحت رفت سمت         

  االن کجاست ؟دیزنیم
  بخش نوزادایتو-         
  پسر؟ایدختره -         
 دختره-         
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 .  شدیعال-         
 چی مقدار پول در اورد و داد بھ پرستار ھا و گفت ھمسرم بھ ھھیبعد راحت         

  ؟دیدی فھمااومدهی بفھمھ بچش مرده بھ دندیعنوان نبا
 بلھ اقا-         
  کجاست ؟مارستانی بسییاتاق ر-         
 ھم تواتاقشونھ یستی اقا االن مسعول بھزیراست. راھرو سمت راست یانتھا-         

  فرصتھنیبھتر
 ممنونم-         
 نبود پس ی ای منشچیھ.در زدو وارد شد . سییراحت راه افتاد سمت اتاق ر        

 کھ مابچرو گفتی داشت مسییھمون لحظھ ر. سیی رفت تو اتاق رینطوریخودش ھم
 خوامی کھ راحت گفت من اون بچرو ممیفرستیم

من و : با تعجب نگاه کردند کھ راحت گفت یستی بھزسیی و رمارستانی بسییر        
 خوام ھمسرم متوجھ ی من نمااومدیبچھ مرده بھ دن. میھمسرم تازه بچمونو از دست داد

  بھ بچش وابستھ بودیلی بشھ اون خھی قضنیا
 داره کھ ی اداری کار ھای سرھی روکرد سمت راحتو گفت امامارستانی بسییر        

 میداری نگھ ممارستانی تا اون مدت بچھ رو بکشھی ھفتھ طول مھی بایتقر
 پرستار ھا ببرند ھمسرم خوامی االن بچھ رو میول. ستی نیباشھ مسعلھ ا-         

  نتشیبب
 

 راحت وارد اتاق کھ الی خھید و با  بعد راحت مراحل رو انجام داده بویساعت        
 . بوددهی صورت مثلھ گچ دراز کشھی با ینیشد ناند
 ینیناند. اروم دستاشو تو دستاش گرفت و اروم صداش زد ینیرفت سمت ناند        
  نازمیخانوم.خانوم 
 پرستار بچھ رو وارداتاق کرد نی بنیدر ھم. چشماشو اروم باز کرد ینیناند        

 ینی تخت بلند کرد و داد بغل ناندی نگاه بھ بچھ کرد و بچھ رو از روھیراحت .

  نوازش کردشوی مشکی اونو تواغوشش گرفتو وموھاینیناند.
 . می بزاری و گفت اسمشو چینیراحت با لبخند روکرد سمت ناند        
 ایال-         
 یچھ اسمھ قشنگ-         
 وبھوش اومده بود خواست از سر جاش بلند  حالش کم کم بھتر شده و بودنداین        

 اومد تواتاق یدابھی پتو خوابری رفت و زعی سمت اتاقش سرادی داره می ابھدیشھ کھ د
 دونم از ینم: رو تودستاش گرفتو گفت ندای نی اروم کنار تختش نشست دستایلی خنداین
 ندای نیلو. عوض شدم ی دونم از کی نمیحت. دارم یک  حس رو ازنی عاشقت شدم ایک

 ای کھ نیدونی خودتم خوب می کنم ولانتی خای خواد بھ نیدلم نم. یتو عوضم کرد
 فقط ای نبودم نای وقت عاشق نچی من کنار توعھ من ھی واالن شادخواستی منو میشاد
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 عاشقت دجورم من عاشقت شدم بنداین. بود کھ بھش عادت کرده بود م ی دوست عالھی
  عشق رو قبول کننیخواھشا توھم ا.شدم 

 رونی برهی و ازاتاق مزنھی مندای نیشانی بھ پی و بوسھ اشھی بلند میبعد ابھ        
 گھی می من اون داره چی خداگھی و باخودش مکنھی اروم چشماشو باز منداین        

  ممکنھی جھ جوری عاشقھ منھ؟ولیابھ
 یجی وشی پادی مندای دفعھ نھی کھ زنھی محی سالن نشستھ و داره تسبی تویجیو        

  تازهگھی اروم منداین. ی بلند شدی تو کگھی و مکنھی نگاه مندای با تعجب بھ نیجیو
  بگم برات سوپ درست کنھفیبھ لط-         
 ستی نیازینھ واقعا ن-         
 رونی برم بدی بگو من بافی بھ لطی خواستیباشھ دخترم ھرچ--         
 کجامامان-         

  برم درگاهخوامیم-         
 دی منم دعا کنیاھان برا-         
  البتھ دختر نازم-         

 
 ھی تواشپزخونھ کھ رهی و مشھی از سرجاش بلند مندای نرهی و مشھی بلند میجیو        

 و فی سمت لطکنھی کنھ رومی کھ سردرگم ه تعجب مفی لطدنی اب بخوره کھ بادوانیل
  شده ؟یزی چگھیم

 ستمی من بلد نی دادند ولبی سی بھ دادم برس اقا دستور پاندای نیوا-         
  کنمی خودم درست مگھی باال و مدهی مناشوی کنار واسترنھی رو مفی لطنداین        
 سمت اتاقش رهیم. خچالی تو زارتشی مندای امادست و نبی سی بعد پایساعت        

 بگھ کھ ندای بھ نی جورھی ی باکنھی فکر مندای و داره بھ نرونی بادی از اتاقش میابھ.
 رهیگی رو تودستاش مزی چھیو اون . یزی چھی بھ خورهی می دفعھ ابھھیدوسش داره کھ 

 بھ صورتش نگاه یقی چشماشو بستھ دقاندای گرفتھ و نداونی ننھیبی و مکنھی نگاه مھی
 رهی و مادی بھ خودش مندای و بعد نکنھیم

 ارمی بدستت مگھی و مکنھی دستاشو مشت میھاب        
 شھی وارد اتاقش مندای کنھ تا کھ نی رو دنبال مندای رفتن نری با نگاھش مسیابھ        

 ی اقاابھگھی و می سمت ابھکنھی رو مفی سمت اشپزخونھ لطادی و مفتھی راه میابھ
 فیبلھ لط-         
  ؟دیکنی ملی رو مبتونی سیپا-         
  برام تو اتاقماریب-         
 یباشھ اقا ابھ-         
 ادی مدهی تکون مساشوی کھ گی در حالفیلط. سمت اتاقش رهی و مفتھی راه میابھ-         

 بتونی سی پادیی بفرمای اقا ابھگھی ومیتواتاق ابھ
 فیممنون لط-         
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 ی تکھ رو کھ تونی اولی رو بخوره ابھبی سی پای تا ابھمونھی منتظر مفیلط        
 ادی دھنش مری بزشی طعم عالزارهیدھنش م
 ی خوب درست کردیلی شده خی عالفی لطگھی ومفی سمت لطکنھیروم        
  من درست نکردمنوی اقا اگھی سمتشو مکنھی رومفیلط        
 ھ؟ی پس کار کگھی باتعجب میابھ        
  درست کردهنداین-         
 ھم خورد و در ھمون گھی دکھی تھی اروم ی ابھرونیو از اتاق رفت ب گفت فیلط        

مطمعن باش . می زندگزی چنی رو مورد عالقھ تری چرا دست گذاشتندایحال گفت ن
 . یشی وقت فراموش نمچی ھگھید

 ھیاخ جون : زدو گفت ی نگاه کرد ولبخندی از پشت در اتاق بھ ابھمایماھ        
  می افتادیعروس

 
 بود و داشت سادهی در کمد وای جلونداین. ندای سمت اتاق نرهی و مفتھی راه ممایماھ        
 ندای نیکنی مکاری چی و گفت دارندای فورا رفت سمت نمای وماھگشتی میزی چھیدنبال 

 ؟
 گردممی خوب می سارھیدارم دنبال -         
  ؟ی چی برایسار: باتعجب گفت مایماھ        
  سر بزنمای نی برم بھ خانواده خوامیم-         
  ؟ستندیمگھ لندن ن-         
 نھ اومدند بھوپال-         
 ی نمدی بود کھ چرا کاران بھش نگفتھ شای عصبانی کلی گفت ولی اوھوممایماھ        

  کنھیخواد اونو بھ خانوادش معرف
 ام باتویشنوی صدامو ممای و گفت ماھمای روکرد سمت ماھنداین        
 ؟ی گفتی میا ا اھان بلھ چ-         
 ی رنگای بپوشم دی رو بپوشم بھ نظرت سفی کدوم سارگمیم-         
 ی شادی مرگ بده نھ معنی روشن بپوش کھ نھ معنیلی رنگ خھیبھ نظرم -         
 یاما چھ رنگ-         
 نوی اندای ناز و گفت نیلی خی گلبھی سارھی چشمش خورد بھ مای دفعھ ماھھی-         
 بپوش

 نگاه بھش کرد تو چشماش اشک حدقھ زدو گفت ھی رو دراورد و ی سارنداین-         
  بوددهی برام خرای تولدمھ نی کادونیا

 ای رو تواغوشش گرفتو موھاشو نوازش کردو گفت متاسفم مرگ نندای نمایماھ        
 .  برات بودی بدیضربھ 
 ی کھ فکرشو بکنیزی گفت بدتر از چھی باگرنداین        
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 رو از اغوشش در اورد و واشک چشماش رو پاک کرد بعد بردشو ندای نمایماھ        
 ی خوشگل بشدی و گفت بانھی ای رو نشوند جلوندای رو شست و نندایصورت ن

 مای ماھھی فھمم فازت چی گفت واقعا نمیحوصلگی با بنداین        
  قدمھنی اولنی و ایا در ی فاز افسردگنی از ادیبا-         
 کرد و بعدم زونی بعد گوشواره ھاشو اوندای نی تو چشمادی اول سرمھ کشمایماھ        

 گھی سرش انداخت و گفت االن دی کار شال رو رونی موشو وصل کرد و اخرزیاو
 مای ماھی دفعھ گوشھی. کرده بود ریی تغی بھ خودش کرد کلنھی نگاه تواھی ندای نیحاظر

 زنگ خورد کاران بود
 کنھ ی اونو بھ خانوادش معرفخوادیپشت تلفن ازش خواست اماده بشھ کھ م        

 سالن منتظر ی توندامی و رفت سمت اتاقش ندی پرنیی ذوف کرد و باال وپای کلمایماھ
 بھش نگاه کرد و با نی از کنارش رد شد و با تحشی دفعھ ابھھی بود کھ سادهی وامایماھ

  ی شدبای زیلیخ:ت من من گف
 

 ھردوشون تو ھوا یباد زد و مواھا. و گفت ممنونم نیی سرشو انداخت پانداین        
 نگاه گروی مات ھمدندای و نی کھ ابھنجوریتکون خرد و عاشقانھ بھم نگاه کردندھم

  خوشگل شدم ؟ندای باداد اومد و گفت نمای دفعھ ماھھی کردندیم
  االن چھ موقع اومدن بود ؟مای ماھای خدای تو دلش گفت وایابھ        
 بھ داداشش کردو مطمعن بود گند زده ی چشمری نگاه زھی ی ابھدنھی با دمایماھ        
 ادی خواست بمای زنگ خورد و پشت خط کاران از ماھمای ماھی گوشنی بنیدرھم

  عمارترونیب
 ستی نیازی گفت نی کھ ابھمی برای بندای و گفت نندای روکرد سمت نمایماھ        
 چرا؟: با تعجب گفت نداین        
 میای باھم مندای من وننمشونی ببخوامی و گفت منم ممای رو کردسمت ماھیابھ        
 نی سمت در تاسوار ماشدی و دودی ھم از خداخواستھ گفت ھرجور راختمایماھ        

 کاران بشھ
 م؟ی گفت برندای بھ نیابھ        
  دنبال سرش راه افتادمنداین        
 نشست بعدشم رفت سمت راننده نشست و ندای رو باز کردو نندای در سمت نیابھ        

 میابھ. نگاه کرد ی بھ ابھی چشمری زندای نری کرد تموم طول مسیشروع بھ رانندگ
  رفت سمت ظبط و روشنش کردی دفعھ دست ابھھی بود نطوریھم

  کس ندارد ، خبر از دل زارمارمقـری بیعاشقم مـن ، عاشق        
  جز تو در دل ندارمییآرزو        
 مھ ، آرزومندم بـــــر تـــــو یِ ، از تـو خـرسندم مھـر تو ایمن بـھ لبخند        

 پــابـنـــدم
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 گوش یمی قدی زدو ضبط رو خاموش کردو گفت ھنوزم اھنگای لبخندنداین        
  ؟یدیم

  افتاده بودی شانسیکی نینھ ا-         
  ندارمیمن کھ عالقھ ا-         
 دره ھی خواستی بدون حرف نشستھ بود دلش منی ماشی تموم مدت تومایماھ        

 سربھ سر کاارن بزاره
 یھل: گفت ھی چمای درد ماھدونستی کھ میکاران در حال        
 ھوم-         
 دمن عاشق شدم-         
  ؟ی سرجاش نشستو گفت چخی شدو سزی گوشاش تمایماھ        
 شی خواستگاری بری کنی برام خواھرخوامی نازو مھربونھ میلیاره خ-         
 زنمتایکاران م: اعصابش خورد بود وگفت مایماھ        
 یستی مگھ تو خواھرم نھیخب مگھ چ-         
 یباشھ بابا شوخ: گفت دوی اورد کھ کاران خندی داشت جوش ممای ماھگھید        

 یکردم چرا صبر ندار
 و ندامی و منتظر نشندی مادهی کاران پی عمارت خانواده ی و کاران جلومایماھ        

  اندی نمندای ونھ نی نھ ابھموندی منتظر می اما ھرچندیابھ
 

  داخلرندیاخر سره م        
 فقط ی کجاست و ابھگھید نجای کھ ازنھی غرمی داره سر ابھنی ماشی تونداین        
  صبر کنگھی و مزنھیلبخند م
 نھیشی و بغ کرده مکنھی دستاشو تو ھم قفل مندامین        
 ی لبخندیابھ. کنھ ی با تعجب بھ اطرافش نگاه مندای وندارهی دفعھ نگھ مھی یابھ        

  برات دارمزی سورپراھی گھی و مزنھیم
 یزی چھ سورپراگھی و مشھی مادهی پنی با تعجب از ماشنداین        
 نجای اارمی بود کھ تورو بنی ھدفم ای ولامی بخوامیاز قصد گفتم م-         
 . ی ابھنجای ایاری منو بی خواستی تومگھی و مزنھی لبخند منداین        
 داده و لبخند ھی تکنی ماشی بھ جلولکسی ریلی خی و ابھزنھی ھمچنان قدم منداین        

 زنھیم
 نجای امی اومدی چی برای ولھی قشنگی جایلی خداجون خی واگھی با ذوق مندامین        
  رو نگاه کننجای اندای نگھی مادوی مندای بھ سمت نیابھ        
 خب-         
 باز نجای رستوران اھیما. متعلق بھ ماست نجای ؟اھی متعلق بھ کنجای ایدونیم-         

 دی خوش امدندای بھ رستوران نندایتوران ن رسمیزاری و اسمشم ممیکنیم
 ؟یگی می جدی دارگھی ومکنھی نگاه می با تعجب بھ ابھنداین        
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 زنھی فقط لبخند ممیابھ        
 ؟یگی می جدی داری ابھگھی و مکنھی با دھن باز بھ اطراف نگاه منداین        
 اوھوم-         
 شھی ھمھ منجای از اونوجا تا انجای کل ایعنی رستوران بزرگھ ؟ھیمنظورت -         

 رستوران من
 و اونو در ی سمت ابھدوهی منداین. زنھی مندای توام با عشق بھ نی لبخندیابھ        

 دهی اونو سخت بھ خودش فشار می ابھگرهیاغوش م
 ی ممنونم ابھگھی ومارهی درمی خودشو از بغل ابھندایبعد ن        
 خوشت اومد ؟-         
  معرکستنجایالبتھ ا-         
 داد حی بعدم توضی با ذوق ادامھ داد وگفت من فکر ھمھ جاشو کردم ابھندایبعد ن        

  رو کجا بزارندیکھ ھرچ
 زدی تموم مدت لبخند ممیابھ        
 دفعھ پاش سرخورد و افتاد توبغل ھی کھ دادی محی داشت توضینطوری ھمنداین        

 ی نگاه کرد موھاشو از روصورتش کنار زدو گفت نمندای با عشق بھ نیابھ. یابھ
 مادربچھ ی خانوم خونم باشی عشقم باشخوامی مستمیخوام کھ برادرت باشم چون کھ ن

  گذاشتندای نی اروم لبھاشو رو لبھایوبعد ابھ.  من عاشقتمندایدوست دارم ن. یھام باش
. 

 یعاشقش باشھ براش سخت بود اما خودشم ابھ ی ابھنکھی شوکھ بود باور انداین        
 .  کردیرو ھمراھ

 ندای نیشونی بھ پشویشونی برداشت و پندای نی لباشو از لبای ابھیقیبعد دقا        
 منو یتونی تومندای نی عاشقتم کھ انتھا نداره ولیمن عاشقتم بھ قدر:چشبوندو گفت 

 ؟یببخش
 نی بھ حرمت اایب. ی نگو ابھیچی گذاشتو گفت ھی ابھی دستاشو رو لبھانداین        

 می فراموش کنزارویعشق ھمھ چ
 ی تو ھم دوسم داریعنی: نگاه کردو گفت ندای باتعجب بھ نیابھ        
 نیی نگفتو سرشو انداخت پایزی چنداین        
 ھردوسرخوشانھ ی و ابھنداین. رو تواغوشش گرفتو چرخوند ندای نیابھ        

 ددنیخندیم
 یکنی ام را در لبخندت خالصھ میبخند کھ زندگ        
 نتیری با نگاھھ ششمیبخند کھ عشاق م        
  تو استیای من ھمھ دنیبخند کھ زندگ        
  عمرم در انتظار ماستزیی پانی بھار عمرم کھ عاشقانھ تریبخند ا        
  نمی ترزی بخند عزنمی تربایبخند ز        
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 عمارت دوباھر واری عکس خواھرش رو ددنیکاران با ورود بھ عمارت وباد        
 بود کھ توش ی اون عمارت ھمون عمارتنیعالوه برا. اومد ادشی خاطرات بد یھمھ 

  سمت اتاقش و درو قفل کرددی دومای بھ ماھتوجھیب.نامزد شده بود 
غصھ نخور دختر نازم : گفت  شوکھ شده بود کھ مادر کاران بغلش کردومایماھ        

 یدی رسری دکمی دلم زی عزی اومدری دکمی ی ولیتو عشق اول و اخرش
 مای گذشت و ماھیساعت. مبل نشست ی مسخ رفتو روی مثھ ادمامایماھ        

 ی صداھوی کھ کنھی کار می کھ االن کاران چکردیداشت فکر م. نشستھ بود ینطوریھم
 شکستن اومد

 با مای ماھشدی شکستن تموم نمی بالفاصلھ از پلھ ھا رفت باال اما صدامایماھ        
 ی کھ کسنیاخر سر بدون ا. دراتاق بستھ بود ی بره تو اتاق ولخواستی میھزار بدبخت

 کھ کف دی و از در طراس وارد اتاق شد و کاران رو دی اتاق بغلیبفھمھ رفت تو
 شکستھ و ی از قاب عکسا نگاه کرد پراقبھ کف ات.ھردودستش غرق در خونھ 

 .  دخترھی پاره شده از یعکسا
 مایماھ. بوده نی بود شک نداشت کھ اون دختر زربای زیلی من اون دختر خیخدا        
 ستی اصال براش مھم نرهی کھ داره تو کف پاش میی ھاشھی سمت کاران شرهیاروم م

 مایچراماھ. گھی و مکنھیکاران بغلش م. رهیگی سمت کاران و اونو تو اغوشش مرهیم
 کھ کاران داره ینطوریھم. کنھ ری تسخکھی دیکیو  بخش از قلبمھی تا یچرا ترکم کرد

 اروم بھ صورت کاران ی و کاران چند تاضربھ فتھی ممای دفعھ سر ماھھی زنھیداد م
 تموم طول رونی برهی و از اتاق مکنھی دست اخر در اتاق رو باز مدستیفای اما بزنھیم

 مای ماھی کاران و پای شده خون دستایراھرو خون
 کومار ی و دست اخر اقازنندی سکتھ دارند مدنشونی کومار بادیخانم و اقا        

 مارستانی برندی می نفر٤ و کنھی رو روشن منیماش
 رو تودستاش گرفتھ بود وزار مای ماھی نشستھ بود و دستامایکاران باال سر ماھ        

 دکتر تو گوش یحرفا. شده بود یچیباند پ. نگاه کرد مایبھ شکم ماھ.کردی مھیزار گر
 شدی کرده باشھ تکرار مری ضبط خراب کھ انگار گھیکاران مثھ نوار 

 رحمشون رو از دست شونی خرد و امای بھ رحم خانم ماھشھی کومار شیاقا        (
 )  تونند بچھ دار شندی وقت نمچی ھشونی ایدادند متاسفم ول

 ختیری و اشک مکردی مھیکاران زار زار گر        
 چشم ازتو، اشک ازمن        
 دل ازتو، درد ازمن        
 قلب ازتو، تپشش از من        
  ازتو، مرگ اگر باشد آنھم ازمنیزندگ        
 زم؛یعز        
 .. کھ ازھمھ پنھان استستی ،ھمھمھ اکشمی کھ می ھرنفسانیم        
 ،چھ پنھانازتو         
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 دم؛یام        
 ..ی توھستکشمی کھ می ھرنفسانیم        
 ، مرایکشی منمتیبیوھربار کھ م        
 ،میگوی بازھم میول        
 دوست داشتن تو ؛        
 ...باستی اجازه زیب        
 دیترسی بود و مدهی خانم کومار ترسرونی زد بمارستانی کھ نشست از بکمیکاران         

   نداشتگروی غمھ دھی تحمل گھیاون د. ارهی سره خودش بییکاران بال
 

 شدو رفت تا خانم کومار خواست بھش برسھ کاران رفتھ بود نیکاران سوار ماش        
 کومار اومد سمتشو بغلش کردو ی زانو زد اقامارستانی بیخانم کومار ھمونجا جلو

  نترسھی ایگفت کاران مرد قو
 ھی رفتی جاده مھی یھمونطور کھ داشت تو. رفت و رفت تیا عصبانکاران ب        

 رفت و رفت تا اخرش نطوری ھمابونی بی تودی کنار جاده گذاشتوو دونویدفعھ ماش
کاران ھمونجا . طلوع کنھ خواستی مدی صبح بود و خورشی پرتگاه دم دماھی بھ دیرس
من غلط کردم  � �اااااااااااااااااااااااا� �خ.اا و داد زد خداااااااااااااااااااسادیوا
 من غلططططططططططططططططططط کردم ی وشنووووووووووووووووووووویم
 من اونو ی خداااااااااااا چرا بھ جاادهی زیلی خمااااااااااااااای ماھی براادهی زیلی درد خنیا

  خدااااااااااااااااااااااای کردھھھھھھھھھھھھھیتنب
 کندی مھی ھمونجا زانو زد و زار زار گزکاران        
 صد شکنھی مرد اگھ بشکنھ بدتر مکنھی مھی کنھ مردم گری نمھی مرد گریگی میک        

 تو یمی قدینی چھی شکستن ی شکستن بلنده ه مثھ صدانی ایبرابر زن و اونقدر صدا
 ی صدانھیا. ھیزی صداش بدتر از ھرچی بلندکنھیصداش گوشتو کر م. چھیپیخونھ م

 شکستن مرد
 ی مردھی یدیاگھ د. شھی مدی ھاش سفقھیشق. شھیمرد کھ بشکنھ کمرش خم م        

 بدون کھ بھ اجبار ستی نیخوابی نشد کمرشم صافھ اماچشماش قرمزه مال بدی سفقشیشق
 کنھ و اشک ھی نفھمھ وگرنھ اگھ بخواد گری دردشو کسنکھی بھ اجبار اسادهیصاف وا

 برهی رو منیمقطراتش کل ز. زهیبر
 مایوارد اتاق کھ شد ماھ. مای سست راه افتاد سمت اتاق ماھییکاران با قدم ھا        

 دوتا دستاش گرفتو نی نشست سرشو بمایاروم رفت سمتش و کنار ماھ. شده بود داریب
 . مایمتاسفم ماھ:گفت 

  بودی چشماش اشک جاری گفت و فقط از گوشھ ی نمیچی ھمایماھ        
 ری اما رو تو از من نگریکاران با بغض گفت بزن فحشم بده با من دعوا بگ        
 نکاه بھ کاران کرد وگفت اکھ با از دست دادن ھی روشو برگردوند و مایماھ        

  ندارهیرادی اکنھی فروکش مشھی ھمی خشمت براشیمادربودنم ات
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 حد و ی دختر بھ عشق بنی ای بگھ بھ از خودگذشتگی دونست چیکاران نم        
  کردی نگاه ممای مات بھ ماھنجوریو ھم.زبونھ کاران بند اومده بود . دختر نیحصر ا

 
 

 گرفت و برد نداوی دفعھ دست نھی ی نشستھ بودند کھ ابھنی ماشی توی و ابھنداین        
  بردستش زدی لبشو بوسھ اکینزد

 .  زدندای بھ نیزی امطنتی لبخند شیھ و گونھ اش سرخ شد وابدی خجالت کشنداین        
  کھ چقدر خوشحالمی کنی باور نمی و گفت خانمندای روکرد سمت نیابھ        
 ی مرگش جلوی ولحظھ ای نری دفعھ تصوھی لبخندش بزرگتر شد اما نداین        

  رفتشی خنده از لبھای لحظھ ایچشماش نقش بست و برا
 دفعھ در خونھ باز شد و ھی کھ زدی محی خونھ نشستھ بودو داشت تسبی تویجیو        

 با لبخند رو لب اونا شاد شد و مطمعن یجیو. خندان وارد عمارت شدند ندای و نیابھ
  موفق شدهیبود کھ ابھ

 با اجازه میخوایمادر ما م: گفت ویجی وشی و روگرفت و رفت پندای دست نیابھ        
 . می شما ازدواج کنی

 بچھ ھاش ی مھم تر از شادیزی چچی مادر ھھی ی زدو گفت برای لبخندیجیو        
 نمی صورتتتون ببی روشھی لبخند رو ھمنی وارم کھ ادی خوشحالم امیلی خستین

 مادر گھی ومبوسھی رو میجی و رست وزنھی زانو میجی وی پای جلونداین        
 و کنار زنھی می لبخندیجیو. دهی کار رو انجام منی ھم ھمیابھ. دیبرامون دعا کن

 گھی طرف دھی می طرف و ابھھی و ندای و نکنھی جا باز مندای و نی ابھیخودش برا
 شما ی ھردوتاگھی و مکنھی مازششون و نورهیگی دستش می و سراشونو تونشونھیم

 اما بزرگت کردم و بھت عشق اوردمی نای من تر رو بھ دنیابھ. دی من ھستیبچھ ھا
 یزایعز. اوردم اتی دختر نازم من تورو بزرگت نکردم اما من بدننداین. دادم یمادر

 جفتتونو ی وقت ناراحتچی خوام ھی ونمدیی ترازویمن شما ھردوتا برام مثھ دوکفھ 
 نمیبب

بھتون  زدو گفت مادر ی لبخندندامین. مادر دی زد و گفت مطمعن باشی لبخندیابھ        
 دمیقول م
 فی داد زد لطھوی یجیو        
  گفت بلھ خانوممچرخوندی مساشوی کھ گی توپلشو تکون داد و د حالکلی ھفیلط        
 درست کن کھ امشب بی سیپا: زد و گفت ی کردو لبخندی نگاه بھ ابھھی یجیو        
 می داریمھمون
 الساعھ خانومم: زدو گفت ی لبخندفیلط        
 یی کسادنی دفعھ در خونھ باز شد و ھمھ از دھی دیخندی کھ ھمھ داشتند میدر حال        

 کھ داخل شدند تعجب کردند
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 دوتا دستاش ی رو رومای با تعجب نگاه کردند کاران ماھیجی و وندای و نیابھ        
  باند بستھ بودندمای ماھی کاران و پای و دستامایاورده بود و دوره شکم ماھ

 و گفت ندای کاران کاران رو کرد سمت نشی نگارن رفتند پندای و نی عصبانیابھ        
  بھ استراحت دارهازی ببرمش باال نایبا من ب
 دمی محی برات توضنیی پاامی گفت میبعدم بھ ابھ        
 داشت از ی خواھر دردونھ بود و ابھمای ماھومدی خونش داشت بھ جوش میابھ        
 زنھی رو کنار می داره رو تختندای تو بغلشھ و نمایکاران ماھ. شدی تلف مینگران
 گھی مندای و کاران بھ نخوابونندی رو ممای ماھگھی رو بخوابونند با کمک ھمدمایتاماھ

  رو تحمل کردیادیاون درد ز  بمون خواھشا امروزمای ماھشیپ
  شده ؟ی چی داداشگھی می با نگراننداین        
 نصورتی اری بھت بگھ در غنمیی من پای تاوقتدی شامای خود ماھقتوی حقنداین-         

  ربط دارهنی بدون کھ بھ زری ولگمیخودم بھت م
 یترسونی منو می شده کاران داریچ: و گفت دی کشینی ھنداین        
 امی مقتوی بگم اما حقی و ابھیجی بھ خانم وگھی دزی چھی من االن مجبورم نداین-         
  باشھگمیبھت م
 درست کنم بھوش مای ماھی سوپ خوشمزه براھی تو برو منم برم یباشھ داداش-         

 اومد بخوره
 ی باش کھ اگھ بھوش اومد خواست باکسششی غذا خورده فقط پستی نیازینھ ن-         

 مراقبش دی داره بای گفتھ امکان خودکشمارستانیروانشناس ب.حرف بزنھ تنھا نباشھ 
 میباش

 باشھ تو برو-         
 یشونی بھ پی و بوسھ اکنھی کھ عقب گرد مرونی از اتاق بره بخوادیکاران م        

 دنشی پلھ ھا منتظر کارانھ و با دنیی تو پای ابھرونی برهی و از اتاق مزنھی ممایماھ
 ی باھاش کردی خواھرم چش شده ؟چھ غلطگھی و مرهیگی مقشوی

 حرف گھی بھ صورت کاران و مزنھی مشت مھی ی گھ کھ ابھی نمیزیکاران چ        
 . یبزن لعنت

 ای اومده شی پقتی گھ مشکوکھ کھ کدوم رو بگھ حقی نمیزیبازم کاران چ        
 ی ابھزنھی مگھی مشت دھی باز ھم یابھ. خواستھ بگند مای کھ خود ماھیدروغ

 ارهی کھ کاران کم کم خون باال مزنتشی و اونقدر مزنھی داره کاران رو مینطوریھم
 ی تونی نمگھی تو دگھی سر انجام مشھ کتکا حقنی ادونھی گھ می نمیچیاما کاران ھ.

 ی شییدا
 تصادف بود ھی گھی کنھ کھ کاران ملی حرفو تحلنی اخوادی ماتھ کم کم میابھ        
 منم مای رفت توشکم ماھشھی شھی. خورده شھ نی ماشی ھاشھی کھ باعث شد شیتصادف

 رحم شھی شد اما اون شدهی گرفتم دستام برمای صورتھ ماھی چون دستامو جلوعیسر
   تونھ بچھ دارشھینم گھی دمای رو از کار انداخت ماھمایماھ
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 یجیو. زانو زد نی کاران رو ول کرد و ھمونجا رو زمی قھی شوکھ یابھ        

 یلی سختھ خختیریکارانم اشک م.  سرش گذاشتو بود و شوکھ بود یدستاش رو رو
 یلی خزهی بھم برزی دفعھ ھمھ چھی اما ی مھمونی ارزو بردوی امای دنھیسختھ کھ با 

 ھ خانواده بدندی عمر ھی کتوی اشتباه کوچھیسختھ کھ تاوان 
 . شھی مرد بشنوه پدر نمھی شھی زن بشنوه مادر نمھیسختھ کھ         

 بشھ تا اسم خواھر فوت ی تونھ صاحب دختری نمگھی برادر بفھمھ دھیسختھ کھ         
  سختھیلیسختھ قطع شدن نسلت خ.شدش رو روش بزاره 

 بود و شوکھ شد بود سادهی پلھ ھا وای باالرونی دعوا اومد بی ازسرو صدانداین        
 . شھی بچھ دار نمگھی دمای ماھیعنی من یخدا.

  گذشتی چمای بھ ماھای بود خدایباور نکردن        
 موضوع نی بھ ای چھ ربطنی زردیفھمی رو نمیزی چھی شده بود جی گندای نیول        

  بودی چند مجھولی معادلھ نی ایداشت نامزد سابق کاران کجا
 مایھ مامای توجھ داد وقال ھا از راه پلھ باال رفت و رفت سمت اتاق ماھی بیجیو        

 ندای از نیجی کنارش بود وندامی بود و ندهی تخت دراز کشی صورت زرد روھیبا 
 کاران نیی پاومدی از پلھ ھا کھ داشت منداین. قبول کرد ندامیخواست تا تنھاشون بزاره ن

 مامان ستی رفت سمتشو دستاشو گرفت و گفت االن وقتش ناال بادی کھ داره مدیرو د
  تنھا باشھمای با ماھخوادیم

 نمشی رو ببمای ماھخوامیامامن م-         
 زنھی سکتھ منتتی ببفاهی قنی بھ کاران کردو گفت الزم نکرده با ای نگاھھی نداین        

  دستاتم باز شدی ھاھی صورتتو پانسمان کنم بخمی اول برایب
 میباشھ بر-         
 اعصابش بدجور رفتی طرف بھ اون طرف منی از ای مرغ پرکنده شده ھیابھ        

 شکننده یلی خمای عذاب رو تحمل کنھ ماھنی تونست ای نمماشیخرد بود خواھرش ماھ
  بودیادی عذاب براش زنیا.بود 

 ازدواج ری اگھ بزنھ زی رو نخواد چمای ماھگھیفکرش مشغول بود اگھ کاران د        
 کردی کار می چدی اون بانصورتی من در ای خدایوا.

  و گفت اقای ابھشی گندش اومد پکلی با ھفی دفعھ لطھی        
 ھوم-         
 دییبفرما-         
  ؟ھی چنی نگاه کردو گفت اینی با تعجب بھ سیابھ        
  اقابھی سیپا-         
 ھمھ اتفاق نی بود ای کگھی من اون دی نگاه کرد خدافی بھ لطتی با عصبانیابھ        

 و بی سی ظرف پاتی بود با عصبانبی سی پاری ھنوز درگفی خونھ افتاده و لطنیتو ا
  پرت کردو گفت کوفت بخورم بھتره
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 نی بتادکی رو باز کرد و ھی اولی کنار کاران نشست و در جعبھ کمک ھانداین        

 .  صورتھ کارانی پنبھ و گذاشت روی روختیر
  درد دارهرمی بم گفتندایکاران صورتشو جمع کردو ن        
  درد دلم بدترهیاره بدجور ول-         
 نی بھترشھی ھمای کاران رو تودستاش گرفت وگفت من و تو و نی دستانداین        
 کن فی کاران برام تعری تو مثھ برادرمطی شرانی و بدترنی تو بھترمی ھم بودیدوستا

  شدهی چقایدق
 و گفت من ندای نیو سرشو گذاشت رو دستا و تودستاش گرفتندای نیکاران دستا        

  کردممای کارو در حق ماھنی من بدترندای مقصرم نیلیخ
 ی کار کردی بود گفت حرف بزن کاران تو چدهی کھ ترسی در حالنداین        
 عمارت نتونستم دنی اما من بادمی وارد عمارت شدمایبعد رفتن شما منو ماھ-         

 ندایخودمو کنترل کنم ن
  بودیعمارت مگھ چ-         
 ھمون عمارت بود ی تونی منو زری جشن نامزدندای رفتھ نادتی یچھ جور-         

  اتاقم بودواری رو دنی زریاون عمارت قرار بود خونمون بشھ ھنوزم کھ ھنوزه عکسا
 کنھی مات کاران رو نگاه منداین        
تونستم خودمو کنترل کنمو رفتم سمت  بھ محض ورود نگھی و مدهیکاران ادامھ م        

  بودی عکسارو شکوندم دستام ھمھ خونیاتاق ھمھ 
  خودشو از بالکن رسوند داخل اتاقی چھ جورمای ماھدمی دفعھ نفھمھی        
 خب-         
 بود شھی تھ پاش پر از خرده شرفتی ھا راه مشھی توجھ بھ خرده شی بمایماھ-         

 ھی تو دستم بود شھی شھی ندای اومد سمتم تا بغلم کنھ اما ندی کھ منو با اون حال دیوقت
 شکمش و اون اتفاق افتاد بھ خدا ی رفت توی کھ چھ جوردمی از قاب عکس نفھمکھیت

 ندای خواستم نینم
 ی برمو بھ اقادی باگھی و با خودش مکنھی حرفا وحشت منی ادنی با شنفیلط        
 شھی مال خودم مپی خوشتنی اینطوری بگم امیابراھ

 شھی مانع مندایاما صحبت ن        
 نی موضوع بفھمھ انی از ایزی چدی نبای ابھگھی سمت کاران و مکنھی رو منداین        

 کشتتی می ابھفتھیاتفاق اگھ ب
  نکاه کنممای ماھی عمر تو جشماھی ی شدم من چھ جورجی گندای ندونمیم-         
 کاران رو پاک ی اشکی چشمانداین. شده و پر از بغضھ یکاران چشماش اشک        

 گھی و مکنھی کاران رو پاک می و چشمارهیگی اغوشش می و سر کاران رو توکنھیم
 کنھی بسپارش بھ خدا خودش کمکت می نکن داداشھیگر

  ؟ندایواقعا ن-         
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  شک نکندهی درمونشم مدهی میرد دھی ی مطمعن باش اون وقتیاره داداش-         
   ام بھ رضاشیراض-         

 
 ادی را حت با لبخند مخونھی میی کنار دخترش نشستھ و داره براش الالینیناند        

 و نھیشی مینی ناندشی پادیراحت م. خوشحالھ یلی کھ گرفتھ خیمیاز تصم.سمتشون 
  دارمی خونواده انی خوشحالم کھ چنیلی خگھیم

 ی کھ تو کنارمنی منم خوشحالم از اگھی و مزنھی بھ راحت می لبخندینیناند        
 . خورهی راحت زنگ می دفعھ گوشھی موقع نیھم.

 ی انصاریاقا        
 بلھ خودم ھستم-         
 مارستانی بدیاری بفیتشر-         
 امیچشم االن م-         
 چھ نجای دونم ای نمگھی و مکنھی مینی نگاه بھ ناندھی و کنھیراحت تلفنو قطع م        

  اصن ؟ھی کنمی ببمارستانی برم بترسمی میلی خیخبره ول
 باشھ برو بھ منم خبر بده-         
 و نھیشی ارامش می طراس و رو صندلی توبرهی و مکنھی رو بغل مای الینیناند        

 دهی رو تکون مای الینجوریھم
 ی شما چھ نسبتگھی سمتشو مکنھی پرستار رو مشھی کھ ممارستانیراحت وارد ب        

  ؟دی دارخی شیبا اقا
  منزلم بودندداریسرا-         
 وخانمشون تصادف کردند و متاسفانھ ھردوشون فوت شونی ای انصاریاقا-         

  دخترشون سالم موندهیکردند ول
 دخترشون ؟-         
 ھی االن تو بخش نوزادان بسترنکھیماھھ بود مثلھ ا١ دختر ھیاره -         
 دی بایپس حانا سالم بود روکرد سمت پرستارو گفت ک. حاناافتاد ادیراحت         

  ؟رمی بگلیجنازه ھارو تحو
 نجای داره ایلیفام. راجع بھ بچھ متونیفردا صبح و تصم-         
 مرخصش شھی االن مبرمیرند بچھ رو خودم م ھم ندایلینھ اونا مھاجر بودند فام-         

 کرد
  کنمی بخش نوزادان انکالھ االن ھماھنگ مشییاره فکر کنم ر-         

 
 صبح بود کھ در خونھ باز شد و راحت با ٦ ی صبح بود ساعت حدودایدم دما        

 تو بغلش بود خودشم بھ ای کھ الی در حالینیناند. توبغلش وارد خونھ شد ی بچھ ھی
  رو اروم صدا زدینیخواب رفتھ بود راحت اومد و ناند

  ؟ی اومدیک.راحت -         
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 االن اومدم-         
  بودند ؟یاونا ک-         
  تو سالنای رو ببر تو تختش بعد بای الینیناند-         
 باشھ-         
 تخت ی توگھی دی بچھ ھی دی دفعھ دھی بردتو نانو بخوابونھ ی رو وقتای الینیناند        

راحت : راحت و با تعجب گفت شی رو تو نانو خوابوندو اومد پای تعجب کرد الدهیخواب
  خونستنی ای توگھی نوزاد دھی

  خودم اوردمشدونمیم-         
  ؟ھیاون ک-         
 الی وی دارای سراادتندی خیاقا و خانم ش-         
 ادمھیاره -         
 ماھشھ ھی بچھ زنده موند نیفانھ ھردوشون فوت شدند فقط اتصادف کردند متاس-         

  معجزستھی ی ای جدبی اسچی زنده موندنش اونم بدون ھگندیدکترا م
  ؟می کار کنی بچھ چنیالبتھ اما حاال ما با ا-         
 شھی بزرگ مای باالمیکنیبزرگش م-         
  سختھ واسمیلی خیباشھ قبولھ ول-         
  ادم ھست کھ کمکت کنھیدلواپس نباش چون کھ کل-         
  ؟ھیمنظورت چ-         
  انتقالم اومدی بھت بگم برگھ خواستمی اتفاقا منیقبل از ا-         
 بھوپال میگردیبرم: مشتاق راحت و نگاه کردو راحت ادامھ داد وگفت ینیناند        

 می اونجا خونھ گرفتینیناند
  اونجا تنگ شدهی دلم برای راحت من کلھی عالنی ایوا-         
  تنگھیلیالبتھ دلھ منم خ-         
 راحت ھنوز ی ولدهی مری شای بھ الشھی داره با شینی صبحانھ ناندزیصبح سر م        

 رهی ششھی شریدرگ
 کھ ی کنی بچھ نگھ دارنی از ای اگھ تو بخواگھی و مزنھی می لبخندینیناند        

 تموم شد حانا رو بده بھ من من نی ای غذاگھی بغل راحت و مدهی رو مای بعد الرهیمیم
 .  بدمرشوی ششھیش

 نی کھ چقد ادونھی فقط خدا مزنھی می ولبخندینی بغل ناندزارهیراحت حانا م        
 خانواده رو دوست داره

تا بچھ ھا  و راحت و دوینی برگزار شد و ناندی بھ خوبخی شیمراسم خانم و اقا        
 .  تازهی زندگھی شروع ی بھ مقصد بھوپال و بھ معنییمای شدند ھواپمایسوار ھواپ

 راحت وگرفتو راحتم بھش ی دستاینی ناندگرفتی داشت اوج ممای ھواپیوقت        
 .  زدیلبخند م
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 کامال کردی می دستش بازی سر سفره نشستھ بود و داشت با نون تست تویجیو        
 بردی کره رو با چاقو می نداشت مدام ھی حال بھترندامین.مشخص بود فکرش مشغولھ 

 ندای و گفت نندای رو کرد سمت نیجیو. اوردیوم
  گفت ھانندای صدا کرد و دست اخرنیجی دوباره ودی نشنندایاما ن        
 یھ بعدشم اگھ تونست خوام تنھا باشی رو صدا کن نمی برو ابھگمی مندایبا تو ام ن-         

  شدهداری بای خوابھ نی بزن ببمای سر بھ ماھھی
 باشھ مامان-         
 ھنوزم کھ ھنوزه خواب بود پتو رو مای ماھمای بلند شدو رفت سمت اتاق ماھنداین        

 . ی زدو در اتاق رو بست بعدشم رفت سمت اتاق ابھشیشونی بوسھ بھ پھی روش ودیکش
 ھر دهی دی عرق بود شک نداشت کھ کابوس وحشتناکسی ھمھ صورتش خیابھ        

 تخت ی نشست و بھ پشتیکنار تخت ابھ. فتادی می ابھی اتفاقا برانی از ایاز چند گاھ
 رو نوازش کرد ی دستمال صورت ابھھی رو نوازش کرد و با ی ابھی دادو موھاھیتک

 داشت ینطوری ھمیبھا. کرد وازشش نینطوری پاشو ھمی رو گذاشت رویوسر ابھ
 ی کھ گذشت کم کم ابھکمی. شدی اروم نمی ابھکردی می ھر کارندای و ندیدیکابوس م

 ی خواست غروره ابھی بالش گذاشت نمی رو روی بلند شدو سر ابھندایاروم شد ن
 بشکنھ
 زد از اون لبخندا کھ دلت ی مصنوعی لبخندندای کم کم چماشو باز کرد نیابھ        

  ؟ی بلندشی خوای نمرهی اقا شریوگفت صبح بخ. یخندی میخونھ و الک
 شمیباشھ بلند م-         
  تنبلی اقاشھی نمینطوریا-         
 گفت تمومش ی و ابھی نور خورد تو چشمھ ابھدی بلند شدو پرده ھا رو کشنداین        

 دی کشی ابھی مالفھ رو از روندای اخر سر ندادی گوش مندای اما مگھ نندایکن ن
 ندای با غرولند بلند شدو گفت از دست تو نیابھ        
 ی صبحونھ نشست اما اونم حال بھترزی اومد وسر مدهی سر اخر لباس پوشیابھ        

   نداشتندای نویجیاز و
 

  استرس دارمیلی راحت خیوا        
  ؟زنگ عمارتو بزنیاخھ چرا خانوم-         
 باشھ االن-         
 و راحت ودخترا بودند ینی رفت درو باز کنھ پشت در ناندفیزنگ و زدند و لط        

 می ما اومدزی وارد شد و گفت سورپرادی از شایغی با جینیناند
 رو دوست داشت تو ینی ناندنقدری کھ اندامی نی شوکھ بودند حتدنشونیھمھ از د        

 یری وروی ھنی اونم تو اینی االن چھ وقت اومدن بود ناندگفتیدلش داشت م
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 دی باگھی منداوی سمت نکنھی رو مرهی و راحت مینی توجھ بھ ورود ناندی بیجیو        
 و راحت ناراحت شده ینیناند. دی بلند شدو گفت منو ببخشزی از سر میابھ.برم تو اتاقم 

 . کنندی رفتار مینطوری با ما انای افتاده چرا ای چھ اتفاقیعنیبودند 
 دلم زی و بغلش کردو گفت عزینی ناندشی ناراحت شده رفت پینی نانددی کھ دنداین        

  افتادهشبی دیندیناراحت نشو اتفاقات نچندان خوشا
  شده ؟یمگھ چ: گفت ی با نگرانینیناند        
 تونھ ی نمگھید. رفت بود توشکمش شھی اوردند شمارستانی رو تازه از بمایماھ-         
 ارشھبچھ د

  ناراحتھنی بخاطر ھممیابھ: گفت ندایراحت با تعجب بھ ن        
 با کاران دعوا گرفت ھمھ سرو صورت کاران خون الود شبی ھم دیاره کل-         

 کرد
 االن کاران کجاست ؟-         
 صبح زود رفت اپارتمان خودش-         
 اشتھ باشھ دازی فک کنم بھم نی ابھشی پرمیباشھ پس منم م-         
  اقاراحتدیکنیلطف م-         
 مگھ تو ینی بچھ افتادو گفت ناندی دفعھ نگاش بھ کالسکھ ھی ندایراحت رفتو ن        

  ؟یدوباره بچھ اورد
  ست دخترمای الیکیاون . ھی بچھ داستانش طوالننینھ ا-         
 ی استراحت کنی اتاقت تابتونی تومتی ببرایاھان ب-         
 شمیباشھ ممنونت م-         
 اروم از رختخواب یلی بھ خودش داد و خی از خواب بلند شد کش وقوسمایماھ        

 .   بچھ راه افتاد سمت صداھی ی صدادنیبا شن.بلند شد 
 
 

 بودند دهیدوتا نوزاد خواب. ومدی رو باز کرد صدا از اونجا ممیدر اتاق مر        
 . کردی مھی گرو داشت. بزرگتر بود شونیکی

 یوقت. بلند ش کرد و اونو توبغلش گرفتو ھمونجا نشست و نوازشش کرد مایماھ        
 تازه مای ماھدی رسمای تنش بھ مشام ماھی خوابش برد و بومای قلب ماھیاون نوزاد رو

 کھ بچھ از نیبدون ا. یاری بای بچھ رو بھ دنھی خودت ستی نیازی کھ ندیاونجا فھم
 . ی مادربشیتونیخونتم باشھ م

 دی نگاه انداختو دھی بازه می در اتاق مردی کھ دشدی رد مدوری داشت از کرنداین        
 نگاه ھی. کھ بچھ تو بغلش خوابش برده نطوری بچھ رو بغل کرده و ھمیکی اون مایماھ

 تو ادی کھ گفت از پس حانا برنمینی ناندی کردو صحبتامای نگاه بھ ماھھیبھ بچھ و
 واسھ اون نکھی کرد و با لبخند گفت مثلھ امای ماھبھ  نگاهھی. خورد گوشش زنگ

 . شددای مادر پھیکوچولو ھم 
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 کاران رو گرفت بعد چند بوق جواب داد ی بالکن و شماره ی اروم رفت تونداین        
  عمارتای زود بنمتی ببدیکاران با.

 باشھ اومدم-         
 دای راه حل پھی اونو دعوت بھ نشستن کردو گفت ندای بعد کاران اومد و نیقیدقا        
 کردم

 یچھ راه حل-         
  و راحت امروز صبح اومدندینیراستش ناند-         
 خوب-         
 نداره بزرگش ی عالقھ اچی ھینی بچھ کھ ناندھی بچھ با خودشون اوردند ھیاونا -         

 یخانواده . گرفتھ یو بھ فرزندخوندگ نداره اونی بچھ خانواده ادهیراحت چون د.کنھ 
  تصادف مردندی حاددثھ ھی یبچھ تو
 میری بگی کھ مااون بچھ رو بھ فرزندنھی تو منظورت انداین-         
 اره-         
  ؟ی چمای ماھی ندارم ولی مشکلچی من ھنداین-         
 ایپس دنبالم ب-         
 کھ بچھ رو توبغلش گرفتھ بود نگاه کرد کاران با مایکاران با تعجب بھ ماھ        

  حرف بزنممای با ماھدی بایبغض گفت ول
  حرف بزنمینی با ناندرمیباشھ منم تااون موقع م-         
 ھم مای زدو ماھمای ماھیشانی بھ پیبوسھ ا. مایکاران اروم اروم رفت سمت ماھ        

 کمی من بچھ رو بزار برو یومخان. زدو گفت یکاران لبخند.چشماشو باز کرد 
 استراحت کن

 روشو مای ماھرهی تا بچھ رو از بغلش بگمایتا کاران دستاشو برد سمت ماھ        
  دمیبرگردوندو گفت اجازه نم

 حلھ با خنده گفت ی ھمھ چمای کھ از نظر ماھدیکاران تھ دلش خوشحال شدو فھم        
  تو اتاقتمی برونوتی پس تو بچھ رو بغل کن منم دونفریخانوم
 میباشھ بر-         
 اتاقش ی دادو رفت تو ھی کھ بچھ تو بغلش بود بھ کاران تکی در حالمایماھ        

 و مای ماھی بعد کاران پتو رو انداخت رودی دراز کشمایکاران پتو رو کنار زدو ماھ.
 یموھا. کردی دادو نگاھشون مھی گذاشتو خودشم بھ تخت تکمایبچھ ھم کنار ماھ

لبخندو . خوندی میی جفتشون الالی براینطوری ھمکردوی رو نوازش ممای ماھییخرما
صورت معصوم ھانا کم کم کاران رو ھم بھ خودش جلب کرده بودو مھرش تو دلھ 

 کارانم نشستھ بود
 رو کردش دی راھرو دی کھ راحتو توینی سمت اتاق ناندرفتی داشت منداین        

  راجع بھ حانا با ھاتون حرف بزنمخوامیا راحت مسمت راحت و گفت اق
 راحت با تعجب گفت حانا ؟        
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 بھ حانا مای ماھدی اومد خبر دارمای کھ سر ماھییایراستش شما از قضا.البتھ -         
 بگم کھ اگھ خواستمی کنھ من می لحظھ ھم حانا رو از خودش جدانمھیوابستھ شده و 

 ان بزرگ کنند و کارمای حانا رو ماھشھیم
  فکر کنمدی بھ من تاامشب وقت بدشھیم-         
 باشھ البتھ-         
 راحت حانارو بھتره ستی بھ فکر کردن نیازی نھ نگھیادومی مینی دفعھ ناندھیکھ         

 دی کنندیی ھم تای و ابھمی قبلش خانم ابراھدی بای و کاران بزرگ کنند ولمایماھ
 رمی خب پس من مدونمی منویاره ا-         
 ی ای کارت چھ معننی و گفت اینی راحت رو کرد سمت ناندندایبعد رفتن ن        

 داشت ؟
 تونھ بچھ دارشھ ی نممای ماھای ثانومدمی من از پس اون بچھ برنمزمیراحت عز-         

 نوی بزار امی رو دارایماکھ ال. بزنھ ی امکان داره دست بھ خودکشمی نکنیواگھ کار
  و کاران بزرگ کنندمایماھ

 جمی دونم خودمم گینم-         
 مھی تصمنی بھترنیا-         
  طور باشھنی ادوارمیام-         
 و خوردی ارامش تاب می روصندلیجی ویجی راه افتاد ورفت سمت اتاق ونداین        

  اروم صداش کرد مامانندایچشماشو بستھ بود ن
  ؟ندای شده نیزی چشماشو باز کردو گفت چیجیو        
  ستمایراستش مامان راجع بھ ماھ-         
  شده؟یزی چمایماھ-         
  بھ حانا وابستھ شدهیلی خمایمامان ماھ-         
  ؟ھیحانا اون ک-         
 .  از اول براتون بگمدیخب بزار-         
 دختره نازم ھمھ ندای نگھی میجی اخر و و دستکنھی مفی کلھ ماجرا رو تعرنداین        

 بای اون بچھ تقرگندی می مردم چی کنی تو فکر نمی حرفا قبولو درست ولنی ای
 کسالشھی

 دور شند و نجای برند و از ای مدتھی بھ محض ازدواج تونندیچرا مامان اونا م-         
  نباشھصی برگردند کھ سن حانا قابل تشخیزمان

  ؟ھی چی نظر ابھی ولھی حرفنمیا-         
 کنھ ی نمدای ھم پی ربطی در واقع بھ ابھستی نھی قضنی ای جاچی ھیمامان ابھ-         

 ستی نیمشکل. و راحتم ینی اند ناندی راضمایکاران و ماھ
 ی دختر نازم تو چقدر بھ فکر ھمھ اگھی و مکنھی نوازش منداوی صورت نیجیو        

  بگوی بھ نظرم بھ ابھیول.
  ندونھ بھترهیاما مادر ابھ-         
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  من بدونمدی رو نبایچ-         
 جوابمو ندای نگھی می کھ ابھکنندی پشت در تعجب می ابھدنی با دندای نویجیو        

 یدیم
 کھ ازهی نیراستش ابھ: بھ من من افتاد و گفت دوی بھ وضوح رنگش پرنداین        

 میماباھم حرف بزن
 ندای و نی ابھی بھ زندگھی قضنی اکردی کردو خدا خدا می داشت سکتھ میجیو        

 یجی بھ ودهی نگاه ترسھی رو گرفتو برد و موقع رفتن ی دست ابھنداین. نزاره ریتاث
  انداخت

 
 نداوی رو کرد سمتھ نیابھ. نشست ی ابھشی پندامی کنار استخر نشست و نیابھ        

  رو بگویگفت کامل واضح و راست ھمھ چ
 و مای ماھیراستش مابرا: شجاعتشو تو صداش جمع کردو گفت ی ھمھ نداین        
 می بچھ انتخاب کردھیکاران 
 ؟ییییییچ-         
 خودش با وابستھ شدنش بھ اون بچھ مای ماھنی تنھا راه بود عالوه برانی ایابھ-         

 میری رو بگمی تصمنیبا عث شد ماا
 ؟اونا ھنوز ازدواج نکردند اون وقت یگی می داری تو چندایگفت ن با داد یابھ        

  ؟ی اومدرو براشون در نظر گرفتای بھ دنی بچھ ھیتو 
 پدرو مادر کاران چند سال اونجا شی کانادا پرنی معیخب بعد ازدواج سر-         

  نباشھصی کھ سن بچھ قابل تشخگردندی برمیبمونند ووقت
 ھیونگی دنی اندایامان-         
 ازش دشوی امی خوای اون بچرو دوست داره تو کھ نممای ماھی ابھفھممیمن نم-         

 یریبگ
 خدا نقدری چرا اندای ندمی برگھی دگھی ومرهیگی دستاش منی سرشو بیابھ        

 گنھیامتحانمون م
 ٣ می باشی قودی کھ بادونمی می دونم ولی نمی دونم ابھینم-         
 اما گھی در ھمون حال منداین. کنھی ھم نوازشش می و ابھی تو بغل ابھرهی منداین        

 چی دوتا ھنی توای قلبھ من برای منھ و صدای قلب تو برای صدای مھمھ ابھزی چھی
 زندی بھم بردیوقت نبا
 یمی زندگدی خورشنموی ترزیعز. تو ی مننی بھترگھی و مزنھی می لبخندیابھ        

 ندامیدوست دارم ن
 نداین. رهی مندای نی اروم اروم بھ سمت لبای و ابھزنھی می بھ ابھی ھم لبخندنداین        

 نھی ببی اگھ کسی ابھگھیبا خجالت م
 زارهی مندای نی رو لبای و بوسھ ادهی مجال حرف زدن نمیابھ        
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 االن کردمی من فکر مگوشای بازگھی و مکنھی از اونطرف بھشون نگاه میجیو        
 نی خدا از دست ای بوسند ای مگروی کھ دارند ھمدنای ای ولشکونندی ھمو میسروکلھ 

  جوونا
 
 

  ھفتھ بعدکی        
 امروز جشن زرد شھی و کاران داره انجام ممای مقدمات ازدواج ماھعی سریلیخ        

 زرد ی سارھی تو اتاقش تو مای استرس دارند ماھی ھمھ کلھیچوبست و فرداشبم عروس
 ھم ینیناند. دهی رو انجام ممای ماھشی داره ارانداین. شده ی اگھی تر از ھر وقت دبایز

 گھی و مینی سمت ناندکنھی رو منداین. شھی کھ تموم مشیارا. زنھیداره براش الک م
 ینیناند

 جونم-         
 لی من عروسو تکمانھی اوضاع بچھ ھا مرتبھ نی بزن ببرای سر بھ ساھیتو برو -         

  کنمیم
 زمیباشھ عز-         
 دندی کشسی رو بابلمای ماھیی خرمای شروع کرد موھاندای رفت و نینیناند        

 کردو گوشواره ھارو بھ گوشش زونی مورو از موھاش اوزی اوندایباالخره تموم شدو ن
 ی سرمھ  ازکھی تھی چشم نخوردن کناره گوشش اورد و یانداخت دستاشو بھ نشونھ 

 ی شدبای زیلیخ: و گفت مایچشماشو زد پشت گوش ماھ
 زشتم یلی کھ خدونمی ؟خودم میکنی مسخرم می زدو گفت داری پوزخندمایماھ        

  نکنمھی خودمو گرفتم کھ گریجلو
 ھی چھ حرفنی امای مات شدو گفت ماھنداین        
  شدو گلدونو پرت کردی عصبانمای دفعھ ماھھی-         
 ؟یکنی کار می چی چھ خبره دارنجای با تعجب نگاه کردو گفت انداین        
 ؟یکنی کار می چیتو تو دار-         
 نی استی نمی برف و حالی الدی فھمم سرمو کردی نمی خرم فک کردیفک کرد-         

 زی ھمھ چری دفعھ کاران نزنھ زھی کھ نھی ایھمھ عجلھ برا
 کاران خودش ستی نینطوری ازمی باور کن عزمای ماھستی نینطورینھ ا-         

 خواست
 طونی شی گفت دختره ی رو بغل کردو اشکاشو پاک کردو بھ شوخمای ماھنداین        

 نمی ببنی کنما بششتی ارادیدوباره با
 و گفت حاال مای رو کرد سمت ماھندایبعد ن. کرد ششی باحوصلھ دوباره ارانداین        

 خودم برسم شی بھ ارادیبا
 ھی کھ زدی استرس داشت راحت کنارش بود و داشت باھاش حرف میلیکاران خ        

 ی راحت رفتو ابھرونی اومد تو اطاق با سرش از راحت خواست کھ بره بیدفعھ ابھ
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 ازدواج بھ نیا:شال مردونھ رو برداشت و داد بھ کاران و گفت . شال زیرفت سمت او
  کارا حاظرهی کانادا ھمھ دی بردی باشھیم ھیشما برانفع ھمست بعد مراسم فرداشب 

***         
 و ندای ونینی طرف پلکان ناندھی از یمراسم شروع شد و کاران و راحت و ابھ        

 تخت نشستند و ی و کاران ھردوشون رومایماھ. نیی اومدند پاکھی از طرف دمایماھ
 و گفت مای بھ صورت ماھدی شروع دستاشو کرد تو ظرف زردچوبھ ومالی برایجیو

  کارو تکرار کردنیھم  کم بعد رفت سمت کاران وزی عزیخوشبخت ش
 گوشش ری زی ابھدی پشت سرش دوی دفعھ ابھھی و ستی نی ابھدی دندای دفعھ نھی        
  خانم خانمای خوشگل شدیلیگفت خ
 نیچنیشما ھم ھم-         
 رو داشت مای ھم ماھندای تخت نشستھ بود نیمراسم شروع شده بود کاران رو        

 سرش ی رو رومای شال ماھنداین. تخت نشست ی ھم رومای بعد ماھیقیدقا. اورد یم
  سره کاران گذاشتیگذاشت راحت ھم کاله رو رو

 بنت مرحوم نواب رضا می رضا ابراھمایماھ: و گفت مایعاقد رو کرد سمت ماھ        
  المعلوم ونکاح قبول ھھ؟ھی کومار تو مھردیرش کاران کومار بن سی ممیابراھ

ھمھ تعجب کرده بودند . بگھ ی چدونستی دستاشو تو ھم مشت کرده بود نممایماھ        
 قبول ھھ: گفت مای بگھ نھ اخر سر ماھمای نکنھ ماھزدیکاران داشت سکتھ م

  نکاح قبول ھھھی-         
 قبول ھھ-         
  نکاح قبول ھھھی-         

 قبول ھھ-         
 ی گوش کاران گفت عروس خانوم قبول کرد داداشری رفت سمت مردا و زنداین        

 نھی کاله ھم ببری از زی صورت کاران رو حتی لبخند روتونستی می بخوبنداین.
 مای ماھسی کومار مدی رفت سمت کاران و گفت کاران کومار بن رشیروحان        

  بھ نکاح قبول ھھ ؟می بنت مرحوم نواب رضا ابراھمیرضا ابراھ
 قبول ھھ-         
 ی و مبارکمنتیبھ م: زد و گفت ی لبخندیروحان        
 مای رو برداشتند و کاران کاله رو از سرش برداشت و امد سمت ماھنی بیپرده         

   رو در اغوش گرفتمای رو از روسرش بلند کردو ماھمایشال ماھ
 
 
 

 زاشتندی حنا ممای ماھیدخترا داشتند رو دستا. ادامھ داشت یکوپیجشن با پا        
 بود کم کم شب شده بود و مای ماھییبای بود و مات زسادهی گوشھ با دوستاش واھیکارانم 

 یجی پرواز بود و١٠ ساعت دادی رو نشون م٩ بزرگ سالن ساعت یواریساعت د
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 تموم شده ی تشکر کرد و گفت مھمونامھمون ی و از ھمھ سادیرفت تووسط سالن وا
 .  باھاش رفتندامی اتاقش نی رفت توعی سرمایماھ.اونا ھم رفتند .

 شی ارازی جواھراتو از گردنش در اورد و سرشو رو می اشکی با چشمامایماھ        
 رو تو دستاش گرفتو گفت مای ماھی نشست و دستانی زمی رومای کنار ماھندایگذاشت ن

 سرت با حانا ی کلیستی تازه تنھا ھم نمیزنی بھتون سر ممیایما م. دلم زیغصھ نخور عز
 گرمھ

  ممنونمندای نیممنون کھ کنارم: گفت نداوی خودشو انداخت تو بغل نمایماھ        
 ادی رو فری ضاھرا شاده اما غم نھفتھ ادی کھ شای ھمھ با نگاھمی ابراھیخانواده         

 زارهی ممای اروم حانا رو تو بغل ماھینیناند. کنندیدرقھ م دارند زوج تازه رو بزنھیم
 رو دی جدی زندگھی و دی جون برو بھ سالمت بری برو ھلگھی و مکنھی رو بغل ممایماھ

 زنھی کھ توش فقط عشق موج می زندگھی ھا نی ای ھمھ از  بھ دوردیشروع کن
 بھ خواھر ازی وھمھ جا ھر وقت نشھی کاران رو تو اغوشش گرفتو گفت ھمنداین        

  کھ کنارتمیدونی میداشت
 ی ممنونم خواھرگھی و مارهی رو از بغلش درمندایکاران ن        
 شھی بھ من اعتماد کن من ھمشھی ھمگھی و مرهیگی رو توبغلش ممای ماھیابھ        
 رو مای ماھنداین. خواھرم دستت امانت گھی کارانو می رو شونھ زنھی میبعد ابھ.کنارتم 
 بود خوشحالم کھ براورده شد ای نی ارزونی ازدواج اخرنی اگھی و مکنھیبغل م

 ی خواھریخوشبخت بش
 رو ندای و نی و کاران و ابھمای و ماھکنھی اغوشش رو باز میجی اخر ویلحظھ         

 دی شاد باششھی ھمدیزی و برام عزدی منی ھمتون مثھ بچھ ھاگھی و مدهیتواغوشش جام
 کھ حانا رو ی در حالمای رو تو دستاش گرفتھ بود و ماھمای ماھیکاران دستا        

 کردی نگاه مرونی بغلش داشت از پنجره بھ بیتو
 تاوان ی متاسفم کھ تو دای و گفت متاسفم خانوممایکاران رو کرد سمت ماھ        

 یدیاشتباه منو م
 مای ماھیکارا ن دستاشو دور شونھ . نگفت و فقط باز ھم مات بود یچی ھمایماھ        

 .  اغوش فقط مال تو و حاناستنی بھ بعد تا اخر عمرم انیانداخت و گفت ازا
 شدند و ادهی فرودگاه پی بعد جلویقیدقا. زدمای بھ سر ماھیبعدم کاران بوسھ ا        

کاران اول حانا . شدند مایوار ھواپ پاسپورتشونو دادند وھمھ کارارو کردند سنکھیبعد ا
 و خودش مای کمر بند رو ببنده و بعد حانا رو داد بغل ماھمایرو بغل کرد تا ماھ
 رو مایکاران دست ماھ. کردی حانا رو نوازش مفی لطیھا مومایکمربندشو بست ماھ

 ری رو اعالم کردو کاران زمای لحظھ مھماندار صعود ھواپنیتو دستاش گرفت در ھم
  ی مون شروع شده خانومدی جدی گفت زندگمایماھگوش 
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 گھی و مندای سمت نکنھی رو میابھ. ششی پادی مندای تو اتاقش نشستھ بود کھ نیابھ        
 ی اقاگھی و منھیشی می ابھی رو پای بھ ابھتوجھی بندای اصال حوصلھ ندارم ننداین

 میابراھ
 بلھ خانم گھی نشکنھ مندای دل ننکھی ای و براشھی مندای متوجھ لحنھ شوخ نیابھ        

 احمد خان
 من عاشق شدم-         
 خب-         
  پسر گند دماغ اخموھیعاشق -         
  ؟ھی واقعااسمش چگھی و مزنھی می لبخندیابھ        
 می رضا ابراھیابھ-         
 گند ی اقانیھ ا بشھی حاال خانم احمد خان مگھی و مرهیگی و تو بغلش مندای نیابھ        

 ادی بخوابھ بدجور خوابش مکمی دیدماغ اخمو اجازه بد
 البتھ-         
 بعدم چراغ راھرو رو خاموش زنھی می ابھیشونی بھ پی و بوسھ اشھی بلند منداین        

  تو اتاقشرهی و مکنھیم
 اومده رو شی پعی تو دفتر خاطراتش وقاشھی تو اتاقش نشستھ و داره مثھ ھمنداین        

 رو کناره ی ابھگردهیبرم. کنھی رو پشت گردنش حس میی گرماھی دفعھ ھی. سھینویم
 نھیبیخودش م

 ی خانومیسینوی می چگھی با لبخند میابھ        
 سمینویدارم خاطراتمو م-         
  خانواده بود خوبھ کھ نوشتھ بشھنی ای تو زندگیامروز روز مھم-         
  ؟دندی باتو تماس گرفت ؟رسمای ماھگھی و مدهی تکون می سرنداین-         
  ندارمشوی تحمل دوردونمی زنگ نزنھ بھتره می ولینھ خانوم-         
 شھیمنم دلم واسھ کاران تنگ م.اره سختھ -         
  ؟شھی تنگ مبھی پسر غرھی دلت واسھ یتو بھ چھ حق: کردو گفت ی اخمیابھ        
 .  زد و گفت حسود خان کاران مثھ داداشمھی ابھی بھ بازوی مشت ارومنداین        
 ی خانمی راستکردمی متتی خانم خانما فقط داشتم اذدونمیم-         
 بلھ-         
  ؟ی اشنا شدای با نی چھ جورقای دقی کنفی برام تعرشھیم-         
 البتھ-         
سال : نشستو گفت ی کنار ابھ رو گرفتو نشوند رو تخت خودشمی دستھ ابھنداین        

 میکردی می عمارت زندگنی ای تومی بود پدرم ھنوز زنده بود و ماداشتشیھاپ
 بھ محض ای کھ نیدونی بودند میمی صمیلی خی دوستاایمادربزرگم با مادربزرگ ن.

 . تولد مادرشو از دست داده بود
 دونمیاره م-         
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 کھ بعد مرگ پدرم و رفتن ما بھ پنجاب تازه اون موقع بود کھ شھی سبب منیھم-         
 رو برداشت ای دوست داشت نیلی کھ ھمسرشو خیی اومد و پدرش از اونجا ای بھ دناین

 کھ ایسالم بود کھ ن٥اون موقع من. بشھ ای دنکی تاری مدتھی خواستیو اومد پنجاب م
 مادربزرگ ومدی برنمایاز پس ن ای کھ پدر نیی اونجااز اما.نوزاد بود اومد پنجاب 

سالھ بود ١٢ پدرش اون موقع کاران شیسال بعد بود کھ کاران اومد پ. کردیکمک م
 کومار کھ یکم کم اقا. کنارم بود شھی برادر بزرگ ھمھیاز اون موقع کاران مثھ .

 شد نی و اوپال کرده بود ھمونجا شروع بھ تجارت کرد و دوباره رفت بھدایخودشو پ
 ومدی کاران منکھی اای زدمی سر مای و بھ نرفتمی من بازم می ولمی از ھم جداشدایکھ منو ن

 برام ای ننکھی تاامیدیدی کم میلی خگروی ھمدای رفت المان منو نای نیاز وقت. من شیپ
 ضی مرای ندمی اون موقع بود کھ فھمای نشی بار منم رفتم المان پھیدعوت نامھ فرستاد و 

 بد شد و یلی کم کم حالش خنکھیتاا. دونمی کھ ماوردمی کردم اما بھ روم ندایقرصاشو پ
 از دستش دادم

 کھ نطوری شونش گذاشتو ھمی رو روندای سر نیابھ. افتاد ھی بھ گرندای دفعھ نھی        
 شھی ھمایداغ ن. کردمی می اورادی دی نبای خانمدی گفت ببخشکردیموھاشو نوازش م

 .   رفتھ بوددمای تو تازست و من یبرا
 
 

 .  چشمش بھ ساعتش افتاد و فورا بلند شدندای دفعھ نھی        
  ؟ندای نشدهی با تعجب گفت چیابھ        
  نکردهی کارچی ھنوز ھفی سحره و من مطمعنم لطکی نزدیابھ-         
 . یاز دست تو کھ بھ فکر ھمھ ا-         
 ھی چھ حرفنی ای با ناز گفت ابھنداین        
  خانومندای نداره برو نی زد و گفت حنات رنگیشخندی نیابھ-         
 مونی شده پشی با تعجب گفت چیابھ. دفعھ متوقف شد ھی تا خواست بره نداین        

  ؟یشد
 ی نگاه بھ ساعت ابھھیبعد . و نگاه کرد و گفت نھ اقا ی با خشم برگشت ابھنداین        

  کردهریانداختو گفت شالم گ
 فھمھی ساعتم مارو منیا: سر داد و گفت ی نگاه بھ ساعتش کرد خنده اھی یابھ        

 . اما تونھ
  رفتدیخندی مزی کھ ری در حالندامیبعد ساعت و ازاد کرد ن        
 ی رو صندلی و مجلسکی شیلی خفی لطدی وارد اشپزخونھ شد کھ دنداین        

 فتھی می اتفاقنی چنھی مطمعن بود کھ  کرد کامالیاشپزخونھ خوابش برده خنده ا
 بود ی نفرنی اولیجیو. شام رو پھن کرد زی ساعت بعد ممی کردتا نیشروع بھ اشپز.

 تا ندای وگفت نندای رو کرد سمت نیجی بود کھ وومدهی نی نشست ھنوز ابھزیکھ سر م
  رو بھت بگمیزی چھی دی باومدهی نیابھ
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  شده مامان؟یچ-         
 باھم و دست تو یمردم شما رو ھ. دی باھم ازدواج کندی شما باعتریھرچھ سر-         
  واسمونارندی حرف در منندیبیدست م
 زدو گفت چھ ی لبخندیجیو. نیی از خجالت قرمز شد و سرشو انداخت پانداین        
 . کشھی ھم میخجالت

 . می کار داری کلای خدای با خنده گفت وایجیبعد و        
 کرد و ندای نگاه بھ نھی شده مامان بعد ی اومد سر سفره و گفت چی دفعھ ابھھی        
 ی نکنھ تب داری چرا قرمزندایگفت ن
 دی ازدواج کنعتری ھرچھ سردی باندای تو ونی گفت ابھیجی نگفت کھ ویچی ھنداین        
  شده مگھ ؟یزی شوکھ شد و گفت چیابھ        
 ستی درست نینطوری اینھ ول-         
 ندای ندارم اما فکر کنم نی کردوگفت من کھ مشکلندای بھ نانھی نگاه موذھی یابھ        

  بشھلی کم کم بھ گوجھ تبدیتاروز عروس
 ھی ی ابھی برنج بزنھ تو کلھ ری شی با مالقھ ینطوری ھمخواستی دلش منداین        

 ؟فردا صبح زود بلند یزنیحاال چرا م: خندشو خورد و گفت ی کردو ابھینگاه بھ ابھ
 دی خرمی بردیشو با

 رفت سمت اتاق ندای صداش کرد نیجی دفعھ وھی بخوابھ کھ رفتی داشت منداین        
 نی و گفت اندای شال از کمدش در اورد و داد بھ نھی و ندای رو کرد سمت نیجیو. یجیو

 ی ھی ھدنی دختر خودمھ ایدم خوشحالم کھ زنھ ابھ کنار گذاشتھ بوی زنھ ابھیرو برا
 من بھ توعھ

 رنگ ومدی بھش میلی خنھی ای سرش گذاشت و رفت جلوی شال رو رونداین        
 داشت مادرش رو بغل کرد وگفت ممنونم ی تضاد جالبدشیقرمز شال با پوست سف

 یمامان
 دخترم یدنمی نفش کشلی زدو گفت تو تنھا دلندای نیشونی بھ پی بوسھ ایجیو        

 خوشحالم کھ دارمت
 ی تورو دارم ماماننکھی و بغل کردو گفت منم خوشحالم از ایجی ھم سفت ونداین        
  و گفت دختر حاال برو بخوابندای رو کرد سمت نیجیو        
 خوامی امشب مرمی جا نمچی من ھری تخت و گفت نخی رودی پرندای دفعھ نھیکھ         

 مانم بخوابم ماشیپ
 ندای نی کردو گفت مگھ بچھ ای خنده ایجیو        
  دارهیرادیخب چھ ا: و گفت دی لب ورچنداین        
 رفتند ندای و نیجی ویوقت. نمی بخواب ببای صورت دخترشوناز کردو گفت بیجیو        

 مثھ اجل معلق باال ی دفعھ ابھھی حلقھ زد کھ ندای نی دستاشو دور بازویجیو. پتو ریز
 ای دم مامانمو بدزدی خانم بھت اجازه نمندای نیھو:سرشون ظاھر شدوگفت 

  و گفت مامانھ خودمھی ابھی بالشتک کنار تخت رو پرت کرد برانداین        
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 ی با تعجب بھ ابھیجی ودی تخت دراز کشی رویجی از طرف وی دفعھ ابھھی        
 یجیو. مامانم بخوابم شی پخوامی شد منم ممیود حسھی گفت خب چینگاه کرد و ابھ

   بھ سر ھردوشون زد و گفت خوشحالم کھ شما رو دارمیبوسھ ا
 
 

  گفت مامانندای صبحونھ نیسر سفره         
 زمیبلھ عز-         
  ازدواج کنمی با ابھخوامیمن نم-         
  با تعجب گفت چرا ؟یابھ        
 یکنیاخھ توخواب خرو پف م-         
 و ندای رو کرد سمت نیجی ورندی خندشونو بگی تونستند جلوی نمیجی و ویابھ        

 برات النگو ادی بعد قراره جواھر فروش بی رو بزار برای زبوننیریگفت حاال ش
 . میبخر

  مادر؟یچھ ساعت-         
 ادی م١٠ساعت-         
 اھان-         
  شرکت ؟یری گفت پسرم تو امروز موی روکرد سمت ابھیجیعد وب        
  ؟ی داری کاررمینھ مامان شرکت نم-         
 رو کھ سفارش داده بودم رو یی برو و پارچھ ھای ریپسرم پس اگھ شرکت نم-         

 ریبگ
 دی پارچھ سفارش دادی کقای شما دقگھی و مکنھی با تعجب بھ مادرش نگاه میابھ        
 مادر ؟
 امروز صبح-         
  سرعتنی ماشا بھ اگھی خنده و مری ززنھی می پقیابھ        
 .  خانممگھی و مادی مھوی فی لطنی بنیدر ھم        
 . فیبلھ لط-         
  بھوپالانی بخوانی خانم زنگ زدند گفتند کھ منایسار-         
  سال االن١٠ من بعد یا کپ کرد خدنای اسمھ ساردنی باشنیجیو-         
  ؟ھی کنای ساردی پرسی از ابھی لبری زنداین        
  اروم گفت دختر عمومیابھ        
  ادامھ ندادگھی گفت و دی اوھومنداین        
 النگوھاشو ی سالن شستھ بودند کھ جواھر ساز اومد و ھمھ ی تویجی و ونداین        

اون . رنگھ عشقھ یلی رو کرد سمت جواھر سازو گفت رنگ نیجیو.پھن کرد 
 و کنھی النگو ھارو دستش میجی جلو و وارهی دستاشو منداین. رو بده یلی نیالنگوھا

  النگوھارو بندازنیا یقی جشن موسیخب برا. برازندست یلی خگھیم



 61 

  مادردیری جشن ھا رو بگی مگھ قراره ھمھ گھی مویجی سمت وکنھی رو منداین        
 رمیگی تک پسرم معلومھ کھ ھمھ رو ممی و ابھیالبتھ دختر نازم تو تک دخترم-         
 مینی الماس رو ببیسای سروشھی گفت خب اقا میجی زد و وی لبخندنداین-         
 البتھ-         
 بھشون نگاه کرد نی با تحسیجی الماس رو اورد ویسایبعد جواھر فروش سرو        

  ؟ھی گفت مادر نظرت چشونویکی دست گذاشت رو ندایدست اخر ن.
 انداخت تو نداین. نمیبنداز گردنت بب. باستی متفکر نگاه کردوگفت اره زیجیو        

 ی ھاھی لباس تو ماھی تو فکر دی قشنگھ بایلی رو کرد سمتشو گفت اره خیجیگردنشو و
  ؟ھی نظرت چمی باشیقی جشن موسی برایاب

 افقم مادراره منم مو-         
 رو کرد سمت یجیو. دی اومد و گفت مادر پارچھ ھا ھم رسی ابھنی بنیدرھم        

 .  حلقھ انتخاب کنای و گفت پسرم پارچھ ھارو بزار کنار بیابھ
 باشھ مادر-         
 ی دفعھ ابھھی کرد یوبادقت حلقھ ھا رو بررس. نشست یجی و وندای کناره نیابھ        

 زدو گفت ی ست گذاشتند جواھر فروش لبخندھی ی ھمزمان دستشون رو روندایو ن
  جفتتوندی ھم ھستقھیماشا چھ خوش سل

 داد زد و یجیو. پولھ جواھر فروشو داد و جواھر فروش ھم رفت یجیبعدم و        
 ادی بگو ھر چھ زود تر باطی زنگ بزن بھ خفی رو صدا کردو گفت لطفیلط

 باشھ خانمم-         
 دونفر دنی با عجلھ رفت سمت در وبادفی در عمارت و زدند لطنی بنیدر ھم        

   بگھی دونست چی ھم زبونش بند اومده بود و نمی ھنگ کرد ابھیپشت در کل
 

 ھی فی لطی چشمای جلونای دفعھ سارھی با تعجب بھشون نگاه کرد کھ فیلط        
 رفت فیلط. نمیبرو کنار بب. ی تو فکر رفتنقدری چرا افی لطیبشکن زد و گفت ھو

 دهی پاشنھ بلند و صدا کشی و اون کفشادیکشی کھ چمدونشو می در حالنایکنارو سار
راه افتاد سمت سالن . کرده بود ست رو دری بدی ملودھی نی زمیشدن چرخا رو 

 و بغلش کردو گفت دلم برات تنگ شده بود فی رفت سمت لطی بھ ارومگھیدخترد.
 نی من بھ ای ولی جونم خوش اومدیتی تکون داد و گفت ادساشوی گفیلط. من یقلبھ 
 سالن و فورا خودشو تو بغل ی زد و رفت تویدختر لبخند. کجام قلمبست یفیظر

 دخترو نوازش داد و گفت خوش ی مشکی موھای با مھربونیجیو.  انداختیجیو
 و اونو بغل یبعد دختر رفت سمت ابھ. جون دلمون برات تنگ شده بود یتی ادیاومد

 ی خوای نامزد خوشگلتو نمی توھم تنگ شده بود راستی دلم برای ابھیکردو گفت وا
 . ی کنیمعرف

 می زندگلی اشاره کردو گفت دلندای با دست بھ نیابھ        
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 چقدر تو زمی عزی وا و اونو بغل کرد و گفتندای فورا رفت سمت نیتیاد        
 دی خوشبخت شی با ابھی کلدوارمیام. یخوشگل
 گفت ی لحن لوسھی و اونو تو بغلش گرفتو با ی رفت طرف ابھنای دفعھ سارھی        

 رو بغل ندایبعدم ن. رو بغل کرد یجی مثال ویدلم برات تنگ شده بود و بعدشم رفتو الک
 ومدی دختر لوس وپررو خوشش نمنی از ایشکیھ. گفت کیکردو ازدواج و تبر

 . استراحت کنم خستم خوامیم: وگفت فی رو کرد سمت لطنایسار.
 دیایھمراه من ب: فیلط        
 یمی اتاق قدھی راھرو کھ ی برد و برد و برد انتھاینطوری رو ھمنای سارفیلط        

 دیما با شی و گفت متاسفم خانوم ولنایروکرد سمت سار. خاک گرفتھ بود یبود وکل
 دی بموننجایفعال ا

 یچ: گفت شیغی جغی جی صورت قرمز شد و صداھی و تی عصباننابایسار        
  کن برامزشی؟حداقل تم

 ختھی کار رو سرم ریمن کل: گفت دادی تکون مساشوی کھ گی در حالفیاما لط        
 و گفت خودتون نای جارو داد دست سارھی و یکی کمد ھمون نزدھیبعد رفت سمت 

 دیزحمتشو بکش
 ومدی خونش در نمیزدی بود کھ کارد می عصبانی بھ حدنایسار        
 با تعجب نگاش ندای از خنده اومد توسالن نشدی کھ داشت منفجر می در حالفیلط        

  ؟فی شده لطیکرد وگفت چ
النم خودش داره  انھی تونست ببی اتاق بھش دادم کھ تو خوابم نمھی ندای نیوا-         

 بلندش و اون ی با اون ناخونانی حاال ببزارهی واسھ من کالس میھ.  کنھی مزشیتم
  باشھیدنی ددی کنھ بازی اتاق تمخوادی می کوتاش چھ جوریلباسا

 متوجھ یتیاد. اشاره کرد یتی رفت و با سرش بھ ادفی بھ لطی چشم غره ایجیو        
 ذره ھی یکی زن عمو جون خودمم از خدام بود ستی کارا ننی بھ ایازین:شدو گفت 

   رو مخم بودنیکلھ ماش. رهی رو بگنای سارنیحال ا
 

 اتاق محشر ھی تو ی کھ مامان برامیابری جون بیتیاد: کرد و گفت ی خنده انداین        
 ندای رو کرد سمت نیتی راھرو ادیتو. راه افتاد ندای لبخند دنبال سر نھی با یتیاد. دهیچ

 عوض شده بود زن ی بھ کلیبعد مرگ عمو ابھ. ی ھستیخوبھ کھ کنار ابھ:فت و گ
 ی االن از چشمای دوست داره و بھ زور نامزد شدند ولروایعمو ھم فکر کرد اون ن

 خونمی من عشق رو میابھ
 ھی و اصال شبی مھربونیلی رو بغل کرد و گفت تو خیتی زد و ادی لبخندنداین        

  دلمزی عزیستیخواھرت ن
 کرد و رو کرد سمت یی رو راھنمایتی اتاق رو باز کرد و ادھی در ندایبعد ن        

  و گفت استراحت کن وقت نھار صدات کنمیتیاد
 ستمی خستھ ننیی پاامی منمی بچلموی من فقط وسازمی عزستی نیازینھ ن-         
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 ادی باطی کھ قراره خای ب١٢ پس تا قبل ساعت لتھیباشھ ھر جور م-         
  ؟اطی با تعجب گفت خیتیاد        
 رهی اندازه بگادی قراره باطی خی منو ابھی عروسی براگھیاره د-         
 . کنمی کارامو تموم م١٢اھان متوجم باشھ تا -         
 رو تخت نشست و چمدونشو باز کرد قاب یتی وادنیی از پلھ ھا رفت پانداین        

 چمدون رو برداشت و عکس کردی میییعکس پدرو مادرش رو چمدون خودنما
قاب عکس رو . زود یلی خی مامانی زود ترکم کردیلیمادرشو نوازش کردو گفت خ

 . دی چکمد ی ھاشو دونھ بھ دونھ تویکنار تختش گذاشت و بعدش سار
 زیچوب رخت زد نوبت النگوھابود النکوھا رو او ھاشو کھ بھ ی ساریتیاد        

 ششوی بعدم لوازم ارادی چشی ارازی میبعد جواھراتشو تو کشو.مخصوصشون گذاشت 
  سالنی و رفت تورونیاز اتاق اومد ب. کاراش تموم شد ی کھ ھمھ یوقت. دی چنھیکنار ا

. 
بعدم در چمدونشو . اتاقو مرتب کرد ی باالخره با ھزار بدبختنای از ساردیامابشنو        

 تخت بعدشم در کمد ی روختی کوتاشو ھمرو از چمدون در اورد و ریلباسا.باز کرد 
 کھ با خودش اورده یتا سار٢. طرف کمد ھی چپوندشون تو نجوریرو بار کرد و ھم
 کشو ی توختی رینطوری ھم رو ھمششی ارالوازش. گھی طرف دھیبود رو ھم چپوند 

 . رهی دوش بگھیحولشو برداشت و رفت تا . شی ارازی می
 در وباز فی سالن نشستھ بودند کھ در عمارت و زدند و لطی تویتی و ادنداین        

 کرد باھاش بعدم ی رفت سمتشو روبوسنداین. با خنده وارد عمارت شد ینیکرد ناند
 ام یتیمن اد: گفت یتی نگاه کرد کھ ادیتی باتعجب بھ ادینی ناندنھیازش خواست تابش

 ی ابھیدختر عمو
 کردو گفت من زمانم ھمسر راحت و ی گفت و خودشو معرفی اھانیزمان        

 . ندایخواھر ن
 خوشبختم:یتیاد        
 نیمنم ھمچن-         
  کجاست پسایدخترم ال: و گفت ینی رو کرد سمت ناندیجیو        
   مادرراستی ساشیپ-         

 
 

 حمومش تموم نای حال سارنی اومد و لباسا رو اندازه گرفت و رفت در ھماطیخ        
 ی کرد و موھادای پی کوتاه نارنجرھنی پھی یشد و رفت سر وقت کمدش با ھزار بدبخت

 پھنم بھ چشماش زد و ی سرمھ ھی ختی با اتو صاف کرد و دوره خودش رشویمشک
ست کمربند لباس بود از اتاقش  کھ ی مشکلند پاشنھ بی زد و با کفشاشویرژ لب نارنج

 . رونیاومد ب
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 یجی حال در عمارت و زدند و چند تا خانم وارد عمارت شدند ونیدر ھم        
 منتھی مھی ی و گفتند عروسیجیخانما رو کردند سمت و.دعوتشون کرد بھ نشستن 

 .  مودباری و ھم بسباستی زاریعروس خانم ھم کھ ھم بس.
 و گفت ندای خانم رو کرد سمت نھی. نیی زد و سرشو انداخت پای لبخندنداین        

  ؟یی اند ؟اھل کجایدخترم پدر ومادرت ک:
 دختره من از ازدواج ندای بزنھ و گفت نی حرفندای شد کھ ننی مانع از ایجیو        

 ندای خودش بود نینی در ناندیاولمھ پدرش ھم فوت کرده اسد احمدخان تاجر بزرگ
  نداشتمی متاسفانھ من از دخترم خبرکردوی می با مادربزرگش زندگ مدتنیتموم ا
 کنندی خواھر و برادر دارند ازدواج میعنی گھیزنھ با تعجب م        
 ی بچھ ھامی و مری ابھستی نمی پسر واقعینھ چون ابھ: گھی و مشھی ھول میجیو        

 ھمسر اول نواب بودند کھ من فقط بزرگشون کردند
 پاشنھ بلندش از پلھ ی اون کفشاغشوی با اون لباس جنایسار. دفعھ ھی نی بنیدر ھم        

 نای ھم بدجور داره باطر رفتار ساریتی کنند و ادی تعجب مدنشی ھمھ با دنیی پاادیھا م
 . خورهیحرص م

  و دارهندازهی پاش میکی پاش و رو اون ھی و نھیشی و مادی ملکسی ریلی خنایسار        
 . جوهیادامس م

 ھم نایسار.  رندی و مشندی پامتی شوکند خانما فورا با عصباننایھمھ از رفتار سار        
 و رو خورهی حرص منای داره از رفتار ساریجیو. رهی و مخورهی زنگ مشیگوش

  ؟گردهی برمی کنای سارگھی و میتی سمت ادکنھیم
 بره عتری ھر چھ سری دونم مادر ولینم: گھی کھ خجالت زدست می در حالیتیاد        

 ھم ینی داده وپاھاش و با دستاش گرفتھ کھ ناندھی بھ تختش تکنداین. ھممون بھترهیبرا
 دی برامون نزاشت باتیثی پر رو ابرو و حی دختره گھی و با حرص منھیشیکنارش م

 ندای نمی بکنشی کارھیزود 
 ی کرد اون زنا ھمسراشی کارشھی بھ نظرت واقعا مگھی می با ناراحتنداین        

 و دی دفعھ بغضش ترکھی نداین. من رفت ی شھر بودند االن ابرو ی شورایساییر
 زمی اومد کنارشو اونو تو بغلش گرفتو گفت غصھ نخور عزینی گرفت کھ ناندشیگر

 شھی حل می ھمھ چشھیحل م
 . دوارمی امینی نانددوارمیام-         
 چشم غره ھی دنشی با دینی ناندشھی وارد اتاق میتیاد دفعھ ھی لحظھ نیدر ھم        

 سرشو یتی ادکنھی رو دعوت بھ نشستن میتی و ادزنھی بھش می لبخندندای کھ نرهیم
و بعدم . خوامی عذر منای من واقعا متاسفم من بخاطر رفتار سارگھی و منی زمندازهیم

 ادیاشکش در م
 نی ای نداریری تقصچی تو ھگھی و مکنھی رو بغل مینی و ادشھی بلند منداین        

  دلمزی کھ مقصره تو غصھ نخور عزناستیسار
  ندای نی مھربوننقدری ممنون کھ اگھی میتیاد        
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 شدهی چمای ماھی سوالھی ی و گفت راسترونی اومد بندای دفعھ از بغل نھی یتیاد        
  نھ کارانودمی نھ خودشو ددمشی اومدم ندی؟از وقت
  از کشور رفتندشھی ھمی کاران شب ازدواجشون براماویماھ-         
 خب کجارفتند ؟-         
  گرفتندیبخاطر کار کاران انتقال. اونجا بمونند خوانیرفتند المان م-         
 اھان متوجم-         
 کنھی داره لباسشو عوض می ابھدی کھ دشدی رد می داشت از اتاق ابھنایسار        

 توجھ بھ ی بی خودشو انداخت ابھی اتاق ابھی خوردن جلوزی بھ بھونھ لی الکعیسر
 .  کمک کرد تابلند شھنای و بھ ساررونیلباسش اومد ب

 بلوز بپوشھ ھی فورا رفت تو اتاقش تای انداخت وابھی نگاه بھ بدن ابھھی نایسار        
 رهی اتاق می افتاده جلوینطوری ھمنای سارنھیبی ومرونھی بادی از اتاقش معی سریابھ.

 . ی ابھکنھی اروم پام درد مگھی منایکمکش کنھ کھ سار
 از نایسار. کنھی و بلندش منای بغل سارری دور زندازهی اروم دست میابھ        

 . زنھی می ابھدی بلوز سفی قھی ی بھ روی و بوسھ اکنھی استفاده می ابھیحواسیب
 رهی توجھ بھ لباسش می بیابھ. رهی ومکنھیر م تشکی و از ابھشھیوبعد بلند م        

 . یجیسمت اتاق و
 مطمعن ی ابھارمی بدستت مگھی و مخندهی مزی رزی ستون رھی ھم از پشت نایسار        

 . رهی ازدواج سر بگنی ازارمیباش من نم
 گھی و مکنھی رو دعوت بھ نشستن می با لبخند ابھیجی ویجی تو اتاق ورهی میابھ        

 ..  فردا جشن انتخاب لباسھ ورهی مشی پی لباس داره بھ خوبی خب کارایابھ
 نیا: گھی و با تعجب مشھی جلب می بلوز ابھی قھی بھ یجی دفعھ حواسھ وھی        

 ھ؟یعالمت مالھ چ
 کدوم عالمت مامان-         
  ؟کنھی کار می تو چرھنی جاش رو پناستی سارھی رژ لب نارنجنیا-         
 داشتم ی افتاده بودو من فقط کمکش کردم بلند شھ حتما وقتگھی با ترس میابھ        

  موندهکردمیکمکش م
 رو نای نداره و از طرف خوبم ساری بدتی نچی ھی ابھدونستی کھ میجیو        

 . دهی ندندایباشھ زود برو تو اتاقت عوضش کن تا ن: گفت شناختیم
 باشھ مامان-         
 تو ادی کھ داره منھیبی رو مندای دفعھ نھی رونی از در اتاق بره بخوادی تا میبھا        

 یجی ست جواھرو بھ وھی تو وادی منداین. شھی ممی و تو حموم قارهی فورا میاتاق ابھ
 سمت اتاقھ خودش تا لباسشو رهی و مرونی بادی پشت سرش از اتاق ممی و ابھرهی ومدهیم

  عوض کنھ
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 ستون ھی رو پشت نای دفعھ سارھی کھ رونی بادی از اتاقش متی با عصبانیجیو        

 تو گرهی پشتشو موھاشو از پشت مرهیاروم م. کنھی نگاه می کھ داره با ابھنھیبیم
 دستاش
 . یکنی کار می چی زن عمو دارگھی موھاشو نجات بده و مکنھی می سعنایسار        
 ایبامن ب-         
 کنھی اتاقشو پرتش می توارتشی مکشھی رو منای ساری کھ موھاورنطی ھمیجیو        

 . زنھی و قفل در و مگردهی تخت و برمیرو
 سمتشو دوباره موھاشو ادی میجیو. کنھی داره نگاه میجی با ترس بھ ونایسار        

 گھی و مکنھی فرو منای شونھ ساری و ناخناشو تونیی پاکنھی و از تخت پرتش مرهیگیم
 منو تیثیابرو ح. کنھ ی حرفو دوباره تکرار نمھی چون گمی میخوب گوش کن بھت چ

 کھ امروز یی وگرنھ صد برابر بالرونی بیکنی ھم از سرت می وفکره ابھی برینم
 . ارمیسرت اوردمو سرت م

  ؟انھی یدی فھمگھیبعد با داد م        
 . دهی ھم با ترس سرشو تکون منایسار        
 رونی بکنھی و پرتش مکنھی در اتاق رو باز میجیو        
 تا سرشونشو نیی پاارهی بلوزشو می قھی رهی بھ طرف اتاقش مضی با غنایسار        

 کشمتی مزنھی داد متیبا عصبان.  نھیبی شونش می رو رویجی وی و رد دستانھیبب
  ھم اون دختر لوستوکشمی ھم تورو میجیو

 دفعھ ھی کھ رونی بادی از اتاقش داره میتیاد.وع شده مراسم انتخاب لباس شر        
 رو برو ی دفعھ با ابھھی کنھی چشماشو کھ باز میکی توبغل فتھی ومخورهی مجیپاش پ

 ھم از خجالت یتیاد. مواظب باش دختر عمو گھی و مزنھی بھش می لبخندیابھ. شھیم
 رهی و مشھیسرخ م
 ی برادی تو باگھی و می سمت ابھکنھی رو میجی جمع شدند ویھمھ تو سالن اصل        

 ی لباس انتخاب کنھی نداین
 یلی خندای رنگ بھ ننی اگھی و بنفش و می لباس صورتھی رو زارهی دست میابھ        

 کنھی و لباسو بغل مزنھی لبخند مھی ھم نداین. ادیم
 یجی خودش انتخاب کنھ وخوادی منایاما تا سار. کنھی لباس سبز انتخاب مھی یتیاد        

 کنھی لباس قرمز انتخاب مھی نای ساریفورا خودش برا
 و خوشحالند فردا جشن خندندیھمھ م. کنھی زرد انتخاب مرھنی پھی ھم ینیناند        

  کار دارندی و ھمھ کلھیقیموس
****         

 شیم رفت پ ھنای سارشھی تو اتاقش داره حاظر میتیاد. شروع شده یقیجشن موس        
 کنمی کمکت مخوامی گفت مندای و بھ ننداین
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 و ندای ننایسار. داره و قبول کرد ی خوبتی ننای ساده دلم فکر کرد کھ سارنداین        
 رفت نایبعدش سار. حرف نداشت نای سارشی شده بود و ارابای زندایواقعا ن. کرد شیارا

 رو فرو کرد تو سره رهی موھاشو وصل کنھ از قصد گزی و خواست اوندایباال سر ن
 خوامی عذر مدی بھ خودش اومدو گفت واقعا متاسفم ببخشنای گفت و ساری اندای ننداین

 .  دلمزی نداره عزیرادی زدو گفت ای لبخندنداین        
 تو کم کم زمی گفت پسر عزوی بود و رو کرد سمت ابھسادهی وای تواتاقھ ابھیجیو        

 دی مونده باگھی مراسم دی مراسم ازدواجھ و کلنی تازه دومنی ایشی متعھد میدار
 یری بپذزاروی چیلی ختیمسعول
  زد وگفت قطعا مادری لبخندیابھ        
 سادی پلھ ھا وایاومد رو)یتی و ادنایسار( ھمراه ساقدوشاش نکھی بھ محض انداین        

 با ارنجش زد یجیو. شده بود ندای نییبای مات زی ابھدی ھم سر رسیھمزمان با اون ابھ
  دخترمویپسرم خورد: وگفت یتو دست ابھ

 ندای رفت بھ سمت پلھ ھا و خودش نیجیو. نیی قرمز شد و سرشو انداخت پایابھ        
 .  نشوندشی صندلی و رونییرو اورد پا

 جواب ھمشونو با اندیو ن. دادندی می اھی ھدھی و بھش ومدندیخانما تک بھ تک م        
 . دادی مییخوش رو

 وی ابھوی وارد جشن شد و اومد سمت ابھی پسرھی دفعھ ھی جشن بود کھ یوسطا        
 . سخت در اغوش گرفت

 ی زدوگفت ارجون خوش اومدی لبخندیابھ        
 یمی دوست قدامی مراسم ازدواج تو ور نشھیمگھ م-         
 ی دارییبای چھ عروس زی ابھی عروس انداختو گفت وازی نگاه بھ مھیارجون         

. 
 ممنون-         
 ی کھ چقدر عاشقشی تاحاال بھش گفتیراست-         
 اره-         
  ھم بگوگھی بار دھی بھ نظرم یول-         
  با تعجب گفت االن بگم ؟یابھ        
 اره االن-         
  ؟ی چھ جوریول-         
  بھشدمی منم مسی کاغد بنوھی یاره کھ تو تو ندیکار-         
 واقعا ؟-         
 اره-         
 ھی عروس در ھمون حال زی شروع بھ نوشتن کردو ارجون رفت سمت میابھ        
 با تعجب بھ کاغذ نگاه نای سارنای بلند شدو ارجون کاذ و انداخت تو دستھ سارندایدفعھ ن

 .  رفتی نگاه بھ ارجون کردو عصبانھی خوندش نکھیکردو بعد ا
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 شی اومد پیوقت. بود ینطوری عروس چرا انیارجون با خودش تعجب کرد ا        
  زد بھشی پس گردنھی ی د فعھ ابھھی یابھ

 یزنی م؟چرای شده ابھیچ-         
 نای بھ دختر عموم ساریاحمق تو اون برگھ رو داد-         
  بود ؟یپس عروس ک-         

 عروس ھمون لحظھ بلند شده بود-         
 خوشگل بودا یلی خیلی خداوکیول. دی دونھ زد پس کلشو گفت ببخشھیارجون         

 رهی گششیفک کنم دلم پ
  یبری رو میشتری ھزار ریزلزلھ . خودت ی با خنده گفت ببرتش ارزونیابھ        

 
 از گھی پسره دنی اای خدای واگفتی و مرفتی تو اتاقش راه متی با عصباننایسار        
  ازدواج کننددی نباندای نوی مراسمو بھم بزنم ابھعتری ھرچھ سردیمن با. شد داشیکجا پ

 فتھی ومیکی ھی خورهی دفعھ مھی کھ رونی بادی داره از اتاقش متی با عصباننایسار        
 افتاده رو نھیبی مادی بھ خودش می وقتی افتاده رو پارکت ولکنھیاول فکر م. نیرو زم

 و شھی بلند متی رو ھمون پسرست با عصباننھیبی مکنھیچشماشو کھ باز م. نرم زی چی
  ؟دیکنی مر کای چنجای شما اگھیم

 دی ای راستش فکر کردم ازدستم عصبانگھیپسره با من من م        
 توجھ بھ ارجون ی وبعدم بستمی نھ نگھی حرفشو کامل بزنھ و مزارهی نمنایسار        

 رهیم
 . ارمی بھ دستت مگھی و مشھی مرهی خنای وبھ رفتن سارسھیمیارجون ھمونجا وا        
 رو ندای نی دستای و ابھشھیاھنگ پخش م. ندای ونی بھ رقص ابھرسھینوبت م        

 ارهی مادی بندای تموم خاطراتھ خوبشو با نیابھ. وسط سالن برهی ومرهیگیتودستاش م
  منی خانمگھی مندای گوش نریز.

 جونم-         
 میدی کھ ھمودی بار اولادتھی-         
 یاری بادی خواد بی بودنمو نمی دستو پاچلفتگھی و مزنھی می لبخندنداین        
 شھی واسھ من ھمی ھم باشی تو چھ دستو پا چلفتگھی و مکنھی می خنده ایابھ        

 و کشندی ھو متی جمعزارهی مندای نیشو اروم رو لبھاوبعد ھم لبھا. ای مثلھ شناینیریش
 خورهی کھ داره حرص مناستی فقط سارزنندیدست م
 بھ طرف رهیارجون م. شھی و رقص سالسا شروع مشھی دفعھ اھنگ تند مھی        

 نکھی ای و براکنھی می نگاه بھ ابھھی نای سارکنھی و اونو دعوت بھ رقص منایسار
 . رقصھی وسط مرهی مارهیحرصشو در ب

 زلزلھ عاشق شدن نی اخھ ای ارجون بدجور بدبخت شدگھی با خودش میابھ        
 داشت
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 بھ ارهی و سرشو ازشونھ مرهیگی و ارجون دستاشو ملرزونھی پاھاشو منایسار        
 بھ کنھی و خودشو خم مکنھی ارجون حلقھ می پاشو دور پاھی نای سارنای ساریکف دستا

 با لبخند نداین. شھی تند ترو تند ترمنطوری و اھنگ ھمرندی مشی پطورنیسمت ارجون ھم
 امتحان شھی نمنای کھ بھ ساردونھینگران ارجونھ خوب م یجی اما وکنھیبھ جشن نگاه م

  بودی رقص خوبگھی و ارجون با لبخند مشھی دفعھ رقص تموم مھی.کرد 
  ی داشتی خوبی چون ھمپاگھی مزنھی کھ نفس نفس می در حالنایسار        

 
 کن رپاکی و با شنھی ای رفت جلونداین. بود دهیشب شده بود و مراسم بھ انتھا رس        

  اومد توی دفعھ در اتاق رو زدند و ابھھیدر ھمون حال .افتاد بھ جون صورتش 
 زود ؟چقدیکنی کار می چنجای تو ایابھ: نگاه کردو گفت ی با تعجب بھ ابھنداین        

 یعوض کردلباساتو 
 می از االن جخوامیم: گفت چرخوندی رو تو دستاش مچیی کھ سوی درحالیابھ        

  تا فردا ظھرمیبزن
 ی ابھی شدونھی با تعجب گفت دنداین        
 شدم ونھی تو نگاه کردم دی تو چشمایاز وقت: نشستو گفت ندای اومد کنار نیابھ        

 . یخانم
پاشو لباساتو عوض کن و :  گذاشتو گفت ندای نی رو لباکی کوچی بوسھ ھیبعدم         

 . نیبپر تو ماش
  کردو گفت از دست تو اومدمی خنده انداین        
 لباس اسپرت ی دفعھ برگشتو گفت راستھی کھ رونی برفتی داشت از اتاق میابھ        
 بپوش

 باشھ-         
 وقت ھی. ای ھم بیاز در پشت کھ دوباره برگشت و گفت رفتی داشت میابھ        

 نتتی فضول نبینایسار
 گھیباشھ برو د. اما با ھمون حال گفت شدی از خنده داشت منفجر منداین        
 ندای بعد نیقیدقا. داد ھی تکنشی بھ ماشاطی حی و تورونی رفت از عمارت بیابھ        

 و انگوھارو دراورده بود بھ نی تموم شد و اون جواھرات سنگششیکھ پاک کردن ارا
موھاشم . نی و با شلوار جدی پوشی کت مشکھی بای بلوز نارنجھیسمت کمدش رفت 

 برداشت و شوی تخت مشکیکفشا. کرد حیمل شی اراھی ختوی دوره خودش ریھمنطور
اخر . شدی منفجر می داشت از خنده بخاطر کار ابھینطوریھم. رونیاروم اروم اومد ب

 سمت دی و دودی کفشاشو پوشرونی از عمارت رفت بیوقت. رونی بسر از عمارت رفت
 د شدندو رفتننی سوار ماشیبعدم دونفر. اونو بغل کردو چرخوند دنشی بادیابھ. یابھ

 رونی برفتی داشت ازعمارت مندای کھ نی موقعقای دقنایسار. نای از ساردیامابشنو        
 راه افتاد و ندای اروم پشت سر نعیسر. دی رو دندای بود و نسادهی از ستونا وایکیپشت 
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 بشونی برداشت وتعقنشوی ماشنگوی سمت پارکدی پریجلد. شدند نی سوار ماشدی دیوقت
 . کرد

 بھ پشتھ دستش کرد ی رو تودستاش گرفتو بوسھ اندای نی دستانی ماشی تویابھ        
 یابھ: زدو گفت ی لبخندنداین.

 یجون دل ابھ-         
 میری کجا ممیدار-         
  سوالی سوال بمیخانم خوشگل من تقلب ندار-         
   من دوست دارم بدونم خویا ابھ-         

 
جاده خوشبختانھ شلوغ . بود ی ابھنی ھمچنان دنبال ماشنای شب ساریکی تاریتو        

 .  نشدنای متوجھ حظور ساری ابھنیبود بخاطر ھم
 رو ندای شد و دره سمت نادهیخودش پ.ونھ نگھ داشت  رودخھی کنار ی دفعھ ابھھی        

 . مردی از حرص داشت منایسار. شد ادهی مثھ پرنسسا پندایباز کرد و ن
 ی در اوردو پھن کرد رومی گلھی در صندوق عقب رو باز کردو از توش یابھ        

 رو ھم ندایشنھا بعدشم دوتا پتو در اورد و گذاشت کنار دستشون خودش نشستو ن
 یسرما. رو تواغوشش گرفتو پتو ھارو انداخت دور خودشون نداین.کنارش نشوند 

 تو ندای کھ نی در حالیابھ. کردی ما رو بھ ادم القی حس خوبھی یموجود و بخار چا
 یخانم:اغوشش بود گفت 

 بلللللھ-         
 ی وقتگندی ظاھر بشھ می حالیامشب قراره کھ ستاره . شب خاصھ ھیامشب -         

 شتھی باشھ تااخر عمر اون پشتی کھ پیستاره تو اسمونھ ھرکس
 زنگ شی دفعھ گوشھی کردی در ھمون حال کھ داشت بھ اسمون نگاه منایسار        

 . خورد با تجب بھ شماره نگاه کرد اشنا نبود
 الو-         
  خانمنایسالم سار-         
 سالم شما ؟-         
 ارجونم-         
  مزاحمی پسره نی بازم ای گفت و با خودش گفت وایشی تو دلش انایرسا        
 دییشناختم بفرما-         
 مزاحم شدم-         
  ؟ی عوض شدو گفت نھ چھ مزاحمتمشی تصمھوی بگھ البتھ کھ خواستی منایسار        
 بھ ی خودمونی مھمونھی. شھی برگزار می مھمونھی بگم کھ فردا خواستمیم-         

 می کنزشی سورپرامیخوای راستش مادوستا میمناسبت ازدواج ابھ
  کار کنم ؟ی چدیخب من با-         
 دی خرمی دنبالتون برامی صبح بستی نیاگھ مشکل-         
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 ستی نیباشھ البتھ مسعلھ ا-         
  بھ نفع خودمی مھموننی از ادی تلفنت رو کھ قطع کرد با خودش گفت بانایسار        

 و دندیبوسی مگروی افتاد کھ داشتند ھمدندای و نی بھ ابھنای دفعھ چشم سارھی.استفاده کنم 
 . ھمزمان ستاره ھم باالسرشون ظاھر شد

  جنگمی با سرنوشت ھم میمن حت: با خودش گفت نایسار        
 
 

 دی اروم رفت تواتاقش و خزیلیوخ. شدو برگشت عمارت نی سوار ماشنایسار        
  ساعت وقت داشت تابخوابھ٤ واون ھمش دادی صبح رو نشون م٥پتوش ساعت  ریز

  خواب اونو در برگرفتدیسرش کھ بھ بالش نرس        
 دستشو انداخت تیبا عصبان. زنگ خرد نای سارلی صبح بود کھ مبا٩ساعت         

 .  سبز رو فشار دادی بالشو دکمھ ریز
  ارجون ھستممیالو خانم ابراھ-         
 دیی کنترل کنھ گفت بلھ بفرماازشوی داشت خمی کھ سعی در حالنایسار        
  در عمارتمی جلوگھی دنی م١٥من تا -         
  ؟قھی دق١٥ ؟ی ھل شدو گفت چنایسار        
  شده ؟یزیاره مگھ چ-         
 . ه خدافط نشدیزی کھ دستو پاشو گم کرده بود گفت نھ چی در حالنایسار        
 و رفت دی کشیصورتشو اب. شونھ کرد شوی امازونی تو حموم و موھادی پرعیسر        

 جذبشم رهی جی زرد برداشت و شلواراری بلوز حرھی لباسا نیسمت کمد لباسش از ب
 ھم تنش کرد ی لشی رشی ری قھیجل. پاش کردو شوی ساق دار لیکتون.جفتش کرد 
 ھی. تموم شدششمیکھ طبق معمول ارا نیوبعد ا. دی کشسوی بابلعی سریلیموھاشو خ

 ساک گذاشت ھی ھمراھشو تو جاتی و بدلی پاشنھ بلند مشکی بلند با کفشای مشکرھنیپ
 با تعجب بھش نگاه کرد یتی ادرونی بدی از در عمارت دوعی بپوشھ سریتا واسھ مھمون

 . دی گفت و دویری صبح بھ خیتیو اونم در جواب نگاه اد
  شدنی و سوار ماشدی دوعی نشستھ سرنشی ماشی ارجون کھ تودنیدبا         
 می خانم ابراھدیخوش اومد: زدوگفت یارجون لبخند        
 می کجا بردیخب اول با.ممنونم -         
 کی بھ کادو وکرسھی بعدشم نوبت ممی کھ رستورانو رزرو کنمیریخب اول م-         
  مد نظرتونھی رستوران خاصیراست.خب پس -         
 نھ ھنوز فکر نکردم-         
 ی تویاونو ابھ. بود شی سال پ٦ اومد ادشی رستوران بھی دفعھ ھی نایسار        

با . تالش کرد تا نشکنھ یلی خنای حرفاشو زد و رفت و ساریرستوران نشستھ بودند ابھ
نھ  اون رستوران رقم بزی خوب توی خاطره ھی امشب بتونھ دیخودش فکر کرد شا

 رمھ جا توفکھیروکرد سمت ارجون و گفت من .
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 ی توندای و نی ابھی دوستایھمھ . مراسمو انجام داده بودند ی کارایھمھ         
 بھ ی و منتظر بود و لبخنددی کششی ابی بھ ساری دستیتیاد.رستوران جمع شده بودند

 تر بای زی مشکرھنی زل زده بود کھ تو پنایارجون با نگاه عاشقانھ بھ سار.لب داشت 
 رھنی نافذشتو اون پی موھاشو چشمای رنگ چشمقعاوا. شده بود ی اگھیاز ھر وقت د

   کرده بودجادی اییبای زی قلب قرمز و رژ لب قرمز ھارمونی با گوشواره ھایمشک
 
 

 یعنی و گفت ندای در رستوران نگھ داشتو رو کرد سمت نی جلونی با ماشیابھ        
  با ما داره ؟ی چھ کاریتیاد

 رو شی سال پ٦ ی زار ھاخوادی میتی کھ نکنھ اددیترسی مزدی دلش شور میابھ        
 زد و از ی بھ ابھی رو گرفتو نگاه مطمعنی دستھ ابھنداین. کنھ فی تعرندای نیبرا
خاطرات تو . لحظھ بھ سر در رستوران نگاه کرد کی ی برایابھ. شدند ادهی پنیماش

رو جمع کرد و دره رستوران رو باز کرد بھ  باالخره جرئتش. شدندیذھنش مرو ر م
 دوستاش ی ھمھ دنی با دی رستوران روشن شدو ابھی دفعھ چراغاھیمحض باز کردن 

 . ھنگ کرد
  بخاطر توعھی مھموننیاق دوماد ا: و زد بھ پشتشو گفت یارجون اومد کنار ابھ        
 . قی زدو گفت ممنون رفی لبخندیابھ        
  زنداداشیدی گفت افتخار منداوی دفعھ اھنگ زدند و ارجون رفت سمت نھی        
 تا خواست بره نایسار. رقص شد ستی کردو با ارجون وارد پی خنده انداین        

 با خجالت قبول یتیاد. رقص داد شنھادی و بھش پیتی ادشی رفت پیابھ. یسمت ابھ
 .کرد

 السی گھی رفت سمت بار وروکرد سمت فروشنده و گفت تی با عصباننایسار        
 .ودکا

 فکر کردم دمی ترسی کلی تو بھم زنگ زدی گفت وقتیتی گوش ادری زیابھ        
 ی بگندای بھ نیزی چیخوایم

 ی حرف باقھی در حد زیفقط ھمھ چ. نبوده کھ بخواد گفتھ بشھ یزی چینھ ابھ-         
 شش کردم وقتھ فرامویلیمنم خ.مونده بود 

  رستوراننیاما اخھ ا-         
 و ارجون نای رو ساری مھموننی ابی انتخاب کرد در کل ترتنای رو سارنجایا-         

 دادند
 ی خالوانای بار نشستھ بود و جلوش پر از لی انداخت کھ تونای بھ ساری نگاھیابھ        

  خوردهنایودکا بود شک نداشت کھ ھمشو سار
 خوشحالم کھ برات اونقدر مھم نبوده: و گفت یتی رو کرد سمت ادیابھ        
 کھ ادم ستندی اونقدرم مھم نیمی قدیالبتھ رسم و رسوما: زدوگفت ی لبخندیتیاد        

 بخاطرش حرص بخوره
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 رو ییبای زی بانو نی کھ ھمچیخوشبحال ابھ: و گفت ندایارجون رو کرد سمت ن        
 یدار

 دیدی خجالتم مدی زد و گفت داریحی مل لبخندنداین        
 ... راستش بعد از.حرفھ حقھ -         
 متوجھ نشد ی بھ بار بودند کسکی کھ نزدییجز کسا. نی افتاد زمنای دفعھ سارھی        

 دوتادستاش بلند کردو برد تو ی رو رونای ساری سمتشو ابھدندی فورا دویتی و ادیابھ.
 . نیماش

 جون من از ندای اومد سمتشو گفت نیتی کھ ادخوردی داشت حرص م بدجورنداین        
 کھ مقصرش یزی رو کرد سمتشو گفت بخاظر چنداین. خوامی عذر منایطرف سار

 نی من بھ اای ثانستی اصال ھم ناراحت نی عذر نخواه چون کھ مقصر اصلیستین
  عادت کردمگھی اون دیرفتارا
  نگھ دار حالم بدهی زد ابھغی جنای دفعھ سارھی نی ماشیتو        
 شد نی خورده بود رو باال اورد و سوار ماشی ھر چنای نگھ داشت و ساریابھ        

 بھ نای دفعھ سارھی. قلوپ ازش خوردھی نای رو براش باز کرد و ساری ابی بطریابھ
 صخره کلھ یاز باال. رو نگھ داشتھ نی صخره ماشھی ی باالی ابھدیخودش اومد و د

  ؟ھی چلشی کارا دلنی و با دادگفت حرف بزن انای رو کرد سمت ساریابھ. بود دایشھر پ
  تویی تولشی با داد گفت دلنایسار        
 ی تمومش کنی خوای نگاه کرد و گفت تو ھنوزم نمنای با تعجب بھ ساریابھ        
  کنمی کنم تا وقتھ مرگم تمومش نمینھ تمومش نم-         
 می با ھم ازدواج کنیتی قرار بود منو ادشی سال پ٦:زد سرشو گفت  داد یابھ        

 کدوممون چیچون ھ. فتادی اتفاق ننی رسم و رسوم مسخره امابعدش اھیفقطم بھ خاطر 
 میخواستینم

 یدی اون کافھ تو منو بوسی توی من ھنوزم فراموش نکردم وقتیابھ-         
 خانواده ھا نکھی ای نقشھ براھیشھ بود  نقھی اونا ھمش ی بفھمی خوایچرا نم-         

 نندی ببلمشویدست از سرمون بردارند تا ف
  ابراز عشقم بھ تو بودلیھمون دل. بوسھ عاشقت شدم ھی من با ھمون یاماابھ-         
 برام ی زمانھی ی ندارمی توزندگی نقشچی تو ھی بفھمی تو قصد ندارنکھینھ مثھ ا-         

 یستی االن ھمونم نی ولی بودمایمثھ ماھ
 ھرزه رو بھ ندای وگرنھ داغ اون نی با من ازدواج کندی با داد گفت تو بانایسار        
 زارمیدلت م
 پاکھ منو تو دھنت ندای و با داد گفت اسم ننای با پشت دست زد تو دھنھ ساریابھ        

 ارین
 ول شد ی و ترمز دستی شد ودستش خورد بھ ترمز دستی دفعھ عصبانھی نایسار        

 طور نی ھمنی کار کنند کھ ماشی چدی دونستند بای نمزدندی مغی ھردو جنای و ساریابھ.
 نی کرد و ماشی کار نمدادی ترمز رو فشار می ھول شده بود وھرچیابھ.رفت جلو 
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 و چند بار کلھ و ملق خورد و بعد نیی پادھمون طور رفت جلو و از صخره پرت ش
 .  منفجر شد

 
 رو ی و شماره ابھدارهی رو بر می گوشپرهی از خواب مھوی خواب بود کھ یجیو        

 زنھی داره توسالن قدم منطوری دلواپسھ و ھمیلی خیجیو.دهیاما تلفن جواب نم. رهیگیم
 . شھی وارد خونھ میتی و ادشھی دفعھ در خونھ باز مھیکھ 

  کجاند ؟ندای نی ابھگھی سمتشو بھش مدوهی فورا میجیو        
 از ی بد شد ابھنای جشن حال ساریوسطا. گھی مشونھی کھ پری در حالیتیاد        

 و ارجون ھم رفتند ندای برنگشتند نمی منتظر موندی اما ھرچرونیرستوران بردش ب
 . دنبالشون بگردند

 سر پسرم یی چھ بالیعنی: مبل افتاد و گفت ی ھمونجا مثھ مسخ شده ھا رویجیو        
 ایومده ؟خداا

زن عمو : رو ماساژ داد و گفت یجی وی نشستو شونھ ھایجی کنار ویتیاد        
 کنندی مداشونیپ

مراسم بھم خورده . نبود نای و ساری از ابھی اثرچیسھ روز گذشتھ بود ھنوز ھ        
 رهی نقطھ خھی و فقط بھ نشستی ساعتھا تو اتاقش منداین. بودند ریبود و ھمھ در گ

باالخره اون . زدی محی تسبنشتوی گوشھ مھی یجیو. دلواپس بود یلی ھم خیتیاد.شدیم
 ششی دفعھ اومد پھی ینیندا تواتاقش نشستھ بود کھ ناندی روز ھا نیروز بازم مثھ ھمھ 

 .  در گاهمیابری بشھی درست نمیو بلند کرد و گفت با نشستن کار
  ھم قبول کردنداین        
 ی خداایخدا. گاه شد و بھ سمت محل دعا رفت زانو زد و دعا کرد  وارد درنداین        

  رو بھم برگردونمی حرف دلھ منم گوش بده و ابھیشناسی دلھ ھمھ رو میخوب تو دعا
 ی ھندیمردان روحان( باباری کھ پرونی برفتی بلند شد و داشت از درگاه منداین        
 رو نی بھش داد و گفت اذی تعوھی و ندای نشیاومد پ)مونندی امام جمعھ مسجد مھیھا شب

  حالش خوب بشھیخوای کھ میببند دور گردن کس
  گمشده دارمھی بابا من ری با تعجب گفت نھ پنداین        
 و براش دعا خوند و گفت گمشدت ندای مخصوص زد تو سر نی بابا با جاروریپ        

 .  بھ گردنش ببندنوی شد ادای پی و وقتزمی عزشھی مدایپ
  زد و تشکر کردی لبخندنداین        
 بابا بھش گفت دخترم غصھ نخور خدا خودش ری شد و پری اشکاش سرازنداین        

 . مراقبھ ھمھ ما ھست
 بابا سر ریپ. گم شده یعشقم روز عروس. گھی بابا مری بھ پونی گری با چشمانداین        
 و بھش ندای بابا رو کردسمت نریپ. خوادیم منو نای براش افتاده ی دونم اتفاقینم.درگمم 
 رو یادی زی ھایاونا سخت. ورانجاناست ری داستان عاضقانھ افسانھ ھنیبھتر:گفت 

 . ی قصھ ایمطمعن باش توھم مثھ رانجانا . دندیھم رس  دخترم اما بھدندیکش
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 ندای نمی و گفت برندای بابا سالم داد و روکرد سمت نری اومد و بھ پینی دفعھ ناندھی        
 جان؟

 زمی عزمیبر-         
 .  شدندنی کردند و سوار ماشی بابا خداحافظری از پینی و ناندنداین        
 کردی نگاه میمی قدی گوشھ از اتاق نشستھ بود و بھ البوم عکساھی یتیاد        

 کردی داشت دوره میکی ی کشویخاطرات بچگ.
 اطیکھ داشت تو ح. بافت سی گی دختر کوچولو بود با موھاھی اورد ادیبھ         

 دیچرخیم
 رمتیگی االن میتیصب کن اد-         
 یزبونشو در اوردو گفت فکرشم نکن اقا ابھ        
 .  دختررمتیگیم-         
 رو یتی ادیسای گی کھ ابھدندیچرخی دور استخر داشتند می دونفرینطوریھم        

 اومد ی بود ابھادی زیلیعمق اب خ. خورد و افتاد تو استخر زی ل ھم پاشیتیگرفت اد
 .  اماموفق نشد و خودشم افتاد تو ابیتیکمک اد

 دستش ھی با یجی اون لحظھ اونجا بود ویجی بود کھ ویباعث خوشحال        
 ھردوشون لباس خشک اورد ی اوردو بعد بردتشون تو اتاق و برارونیھردوتاشونو ب

 یتی ادیبرا. یتی ادیبعد شروع کرد بھ بافتن موھا. ھردوشونم خشک کرد یو موھا
 .  بوداین مادر دنی بھتریجی مادربزرگ شده بود وی کھ بیا

 تو ؟اون از تو ی نبودیتی گفت پسرم چرا مواظب ادوی رو کرد سمت ابھیجیو        
 ی ھواشو داشتھ باشدی تره و تو باکیکوچ

 حواسم بھش شھی بھ بعد ھمنی گفت چشم مامان از ای با غرور مردونھ ایابھ        
 ھست

 چی ھمیخاطراتھ قد. چشمشو پاک کردو البوم رو بست ی و اشکادی کشی اھیتیاد        
 دوسش ی کھ ابھی وقتی رو دوست داشت ولی ابھشی سال پ٦ کرد اون یوقت ولش نم

 رو ی اگھی گفت کسھ دی بھ ابھنی محبت کنھ بخاطر ھمیی تونست گداینداشت نم
 رو قشیحس دق. خوای می چدونست ی خودشم نمیراستش اون موقع حت.دوست داره 

 کھ ی تااخر عمرش بھ قولی کھ دوست داشت ابھدونستی خوب منوی ای دونست ولینم
 ی کھ ابھفیاماح. مراقبش باشھ شھی ھمی باشھ دوست داست ابھبندی داده بود پایجیبھ و

   کجاستستیناالن معلوم 
 

 یبا تعجب بھ صفحھ . ادی مغی جی صدانھیبی کھ مرونی بادی از اتاقش میتیاد        
 . کنھی نگاه مونیزیتلو

 ی صخره ای در محوطھ می رضاابراھی تاجر بزرگ بھوپال ابھشی پیساعت        +
 شانی ای منطقھ در حالانیبوم. شدند افتی بودند ھوشی کھ بی شھر در حالیدر حومھ 

 مردم بھوپال خواستارم کھ ی اب افتاده بودند از ھمھ یکی کردند کھ در نزددایرا پ



 76 

  بھوپال منتقل شدندی مرکزمارستانی اکنون بھ بم ھشانی دعا کنند اشانی ای سالمتیبرا
. 

 عی سریجیو. کجاست نای ساری شد ولدای من اھل باالخره پی شوکھ بود خدایتیاد        
 ندای و گفت تو خونھ بمون نیتی سرش گذاشتو روکرد سمت ادی رو روشیشالھ سار

  توسرم شدهی چھ خاکنمی منم برم ببمارستانی بدیایاومد با ھم ب
 وارد عمارت شد ندای نیجی بعد رفتن ونی م١٠ قای دقرونی از خونھ رفت بیجیو        

 می پاشو برندای و گفت نندای فورا رو کرد سمت نیتی ادنھی مبل بشیتا خواست رو
 کجا؟-         
 مارستانیب-         
  ؟ی چی برامارستانیب-         
  شددای پیابھ-         
 رونی از خونھ بیتی ھمراه ادعیسر. کار کنھ ی دونست چی نمی از خوشحالنداین        

 عی سردی عمارت نگھ داشت ارجون گفت سوارشی ارجون جلونی دفعھ ماشھیرفت کھ 
 میبر

 رفت و رشی فورا سمت پذنداین. شدند مارستانی و ارجون کھ وارد بیتی و ادنداین        
 دی رو پرسیادرس اتاق ابھ

  ھستند خانومویسی تو اشونیا-         
  تنھا بودند ؟شونی گفت ارشوی روکرد سمت پذیتیاد        
 .  ھم ھمراھشون بودی خانمھی ریخ-         
 اون خانم االن کجاست ؟-         
 . تو اتاق عملند-         
 دی رو دیجی ونداین. ویسی ھم رفت انداین. سمت اتاق عمل دندی و ارجون دویتیاد        

 حالش خوب یرفت کنارشو دستاشو تو دستاش گرفتو گفت ابھ. نشستھ ویسیکھ کنارا
  مامانشھیم

 رو تو ی ابھی نشست دستاید رفتو کنار ابھ شویسی وارد ادوی گان پوشنداین        
  منی من زندگیابھ:دستاش گرفتو گفت 

من تحمل از دست دادن . ی تو ھمھ کس منیابھ. اومده نداتیچشماتو باز کن ن        
 یتورو ندارم ابھ

  کار کردم؟ی دلم ؟مگھ من چزی ؟اخھ چرا عزی بامن قھریابھ        
 ی بستو گفت ابھی رو بھ دور گردن ابھذی زد وتعوی ابھی بھ دستای بوسھ انداین        

 ی بھ من لبخند بزندی تو بای خوب بشدیتو با
 یابھ. شھی دفتره عشق من بدون تو بستھ می کنم ابھی تونم زندگیمن بدون تو نم        

 ترکم نکن
 و رونی از اتاق اومد بعی سرنداین. خورد ی تکونھی ی ابھی دفعھ دستاھی        

 . رستارارو صدا کردپ
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 . ی تو اتاق ابھختندی ھمھ رقھیدر عرض چند دق        
 تا رفتندی در اتاق راه می استرس داشتند و مدام داشتند جلویلی و ارجون خیتیاد        

 . رونی دکتر از اتاق اومد بنکھیا
 ھی واقعا شھی داره بھتر ممی ابراھی و گفت حال اقارونی اومد بیدکتر از اتاق ابھ        

 بره باال نقدری اشیاری ساعت درجھ ھوش٥ فقط در عرض ضی مرھیمعجزست کھ 
 . دیشنوی خوب می خبراگھی کھ تا چند روز ددیدوارباشیام

 نگفت و چی انداخت و ھدشوی ترسی و ارجون و صورتایتی نگاه بھ ادھیدکتر         
 دهی کشدی سفیش مالفھ  کھ روی تخت رو در حالھیپشت سره دکتر پرستار ھا .رفت 

 معلوم نای باد زد و مالفھ کنار رفت و صورت ساررونیبودند از اتاق عمل اوردند ب
 . شد

 رفت و دستاش رو تو دستاش گرفت کھ نای لرزون بھ سمت ساری با دستایتیاد        
 دونست بخنده ی از شوک نمیتیاد. سرد خونھ مشی ببردیپرستار گفت متاسفم خانوم با

 ھفتھ ھیارجونم شکھ بود از دست دادن عشق اون ھم در عرض کمتر از . کنھھی گرای
 فتھیب ی کسی براتونھی کھ مھی اتفاقنیبدتر

 سر خرد نی رو گفت و در ھمون حال رو زمنای ساری دستادیلرزی میتیاد        
 ھم بھ یجی و وندای بعد نیقیدقا. کردی مھی رو تو بغلش گرفتھ بود و گریتیارجون اد
 دلھ نایاز سار. شد زی متوجھ ھمھ چیتی حال خراب اددنی با دیجی ووستندیاون ھا پ

 .  خواستینم  رو ھمنای مرگھ ساری نداشت ولیخوش
 .  کردی مھی ھم داشت زار زار گریتیاد.  رو تو اغوشش گرفتھ بود یتی ادیجیو        

 
 

 .  ماه بعدکی        
 بود ختھی بھم ریلی خیتی ادی رو بھ اب سپردند اوضاع روحنای سارنکھیبعد ا        

 داشت دی عضو جدھی مرگ زیحاال م. رو تو ھوا پخش کرد نای خاکستر ساریتیخود اد.
 .  ھم بھ اون جمع سھ نفره اضافھ شده بودنایسار

 کم کم داشت یحال ابھ. ی ابھشی پمارستانی کارش شده بود ھر روز رفتن بنداین        
 . ارهی بھ دست مشویاری باالخره ھوشی کھ ابھگفتندی و دکترا مشدیمبھتر 

 شد و مارستانی وارد بی داشت وقتیبی عجی دلشوره ھی از صبح ندایاون روز ن        
 کردیداشت سکتھ م. بود ی خالیتخت ابھ. ویسیرفت ا
  خانومدی پرستارو گفت ببخشھیروکزد سمت         
 بلھ-         
  ؟ھی تخت چرا خالنیا-         
  تخت امروز صبح فوت کردندنی بھ تخت کرد و گفت صاحب ایپرستار نکاھ        
 نی تخت رو گرفت و افتاد زمی شکست خرد شد ھمون جا دستھ نداین        
 پرستار داد زد خانوم خانوم        
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ھ  کدی رو دی اخر مادربزرگشو ابھی چشماشو بستو تو لحظھ ندایاما ن        
بعد .  جا داد ی خودشو تو اغوش ابھدوی پرنداین. باز کردند ندایاغوششونو بھ سمت ن

  جھان برهنی ملحق بشھ و از اشی بھ ابھخواستیچشماش رو بست اونم م
 باالسرش نشستھ بود و موھاشو نوازش یجیو. اروم اروم چشماشو باز کرد نداین        

 . کردیم
 د؟ی سوزوندمویمامان ابھ: گفت ی خفھ ای صداھی با نداین        
  ؟ندای کردو گفت حالت خوبھ نی خنده ایجیو        
 دی توبایپوشی می پسرت مرده اونوقت ھنوز لباس رنگی سنگدلیلیمامان تو خ-         

 ی بپوشدیاالن سف
  مرده ؟ی گفتھ کھ ابھیک: رو تودستاش گرفتو گفت ندای نی دستایجیو        
 .  پرستار گفتھی-         
 منتقلش کردند بھ شبی زندست از دتی دلم ابھزیاون پرستار اشتباه کرده عز-         
 . بخش

  مامانیگی گفت راست مدی گنجی تو پوست خودش نمی کھ از شادی در حالنداین        
  دختر نازمگمیالبتھ کھ راست م-         
 دی پوششویی دفعھ بلند شد و سرم رو از دستش کند و دمپاھی نداین        
  ؟ندای نی کنی کار می چیدار-         
 نمی رو ببی برم ابھخوامیم-         
  وضع ؟بزار حالت بھتر شھ بعدنی ؟با ای شدونھید-         
 .  تحمل ندارمگھینھ مامان د-         
 . ی سمت اتاق ابھدی و دورونی از اتاق اومد بنداین        
 بھ خدا من یتیاد. ختیری سوپ می اروم اروم داشت با قاشق تو دھن ابھیتیاد        

  متاسفمیلی خنای سارتیبخاطر وضع
 اون خودش مرگ رو انتخاب کرد-         
  بودمنای ساری من االن جاخواستی کھ دلت مدونمی میتیاد-         
 . نگویچی ھسی گذاشتو گفت ھی دستاش رو رولب ابھیتیاد        
 با تعجب یابھ. حالش گرفتھ شد یتی اددنی در اتاق رو بازکرد و اومد تو بادنداین        

  تنتھمارستانی نگاه کرد و گفت تو چرا لباس بندایبھ ن
 و گفت بعدا ی بلند شد و رو کرد سمت ابھیتیاد. ستی با خنده گفت مھم ننداین        

 رونیشم از اتاق رفت بو بعد. میزنیحرف م
 اروم اروم بلند شد و یابھ. افتاده بود ھی شوکھ شده بود و بھ گری ابھدنی با دنداین        

 نکن باشھ تموم شد ھمھ ھی گریخانم: و تو بغلش گرفتو گفت ندایدر ھمون حال سر ن
 میدی بھم رسگھی تموم شد دیچ

 ماه ھی نی بدتر از ایدونیبود اما م می کابوس زندگنی ماه بزرگترھی نی ایابھ-         
  بودیچ
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  بود پرنسس منیچ-         
 ترس شد ترس ھی برام نایراستش مرگ سار. گذشت یخبری کھ تو بیسھ روز-         

  نکنھ توھم از دست بدمنکھیا
  ببخش کھ تنھات گذاشتمیمنو ببخش خانوم-         
 من ی ابھی کمک کرد تا دراز بکشھ و گفت ولی اشکاشو پاک کردو بھ ابھنداین        

 دمی رو نفھمیزی چھی
  رویزیچھ چ-         
 د؟یکردی کار میشما اونجا چ-         
 وارد اتاق شد با لبخند رو یجی در باز شد ووھوی بگھ کھ ی مونده بود چیابھ        

  خانومتنمی ای ابھای و گفت بیکرد سمت ابھ
 گفت خوشحالم ویجی دست وگشی رو گرفتو با دستھ دندایدستھ ن دستش ھی با یابھ        

  رو کنارم دارمنامیکھ شما بھتر
 چون ندامین. ازش خواست برگرده خونھ یجی خواست شب رو بمونھ کھ ونداین        

 رو کرد سمتشو گفت ی تا خواست بمونھ ابھیجیو. داشت قبول کرد جھی سرگیکیکھ 
  بحرفمیتی ذره با ادھی خوامی مدیمامان شما بر

 کھ از در اتاق اومد یجیو. بود موضوع از چھ قراره قبول کرد دهی فھمیجیو        
 نشستھ دستشو گرفتو گفت مارستانی بی صندلی بود کھ رودهی رو دیتی ادرونیب

 مواظب پسرم باش
 چشم زن عمو        
 ھی:رو کرد سمتشو گفت  ی نشست ابھی شد و کنارتخت ابھی وارد اتاق ابھیتیاد        

 سوال ازت دارم جواب بده راست درست
  شده ؟یچ-         
  ؟ی با من ازدواج کنی خوای بھ من بگھ کھ نمادی بی گفتنایتو بھ سار-         
   من نگفتمینھ ابھ-         

 
 

 کھ جمع کرد اومد اتاق لشوی جمع کنھ وسالشوی رفتھ بود تو اتاقش تا وسانداین        
 دی رو شنیتی ادی کنھ و بره خونھ کھ پشت در صدای خداحافظیجی و وی تا با ابھیابھ

  تو اتاق نبودیجیاروم در رو باز کرد اما و.
 و یتی رو کرد سمت ادیابھ. بود سادهی وای بھ رو بھ پنجره و پشت بھ ابھیتیاد        

  بدونمخوامیگفت حرف بزن م
 مراسمو بھم بزنم من خوامی نگفتھ بودم من نگفتم کھ منای بھ ساریزیمن چ-         
 . ی بھم نزدم ابھمونویعروس
 ی دھنش گذاشتو با تعجب بھ ادامھ ی و دستاش رو رودی کشینی ھنداین        

 حرفاشون گو ش داد



 80 

 اون یار رو دوس دگھی پسر دھی بھ من گفتش کھ تو نای اون روز ساریتیاد-         
 دستھ خانواده ھا نای منو ساری کھ عکس بوسھ نھی ایگفت کھ تنھا راه بھم زدن نامزد

 فتھیب
 بھش ی رو تودستاش گرفتو بوسھ ای ابھی نشست و دستای اومد کنار ابھیتیاد        

 ی کھ ھمھ یخواھر. مقصر خواھرمھ یستی تو مقصر ندونمی می ابھدونمیزد وگفت م
 .  نابود کرد و رفتمویزندگ

 حرفا رو فراموش نی اخوادی تا بره مدارهی تحمل نداره ساکش و برمگھی دنداین        
 دهی دست تکون می تاکسنی اولی و براشھی خارج ممارستانی از در بھیکنھ سر
 مارستانی سمت بدی رو نگھ داشت و دوی عوض شد تاکسندای نمی دفعھ تصمھی        

 من عشقمو شھی مدای سخت پیلیعشق خ: رو تو دستش گرفت و گفت یتی دستھ ادیابھ.
 . ی کنداشی تو ھم پدوارمی کردم امدایپ

 دی کتم کلبیفقط از ج. یتیبرو اد. رمی و گفت پس من می روکرد سمت ابھیتیاد        
 شھی می خونھ عصبانی رفتنھیاپارتمانمو بردار امشب برو اونجا مامانم بب

 باشھ-         
 ھی از ندای از اتاق و ورودش بھ اسانسور نیتی اومدن ادرونیھمزمان با ب        

 تنھا تعجب ی ابھدنی کھ با دیراه افتاد سمت اتاق ابھ. وارد طبقھ شد گھیاسانسور د
 ؟یکنی کار می چنجای تو اندای با تعجب گفت نیابھ.کرد 

  من منی گفت ابھھی با گرنداین        
  پرنسسیتوچ-         
 یدوسم دار-         
 نھ-         
  ؟ھی بگھ در ھمون حال گفت منظورت چی دونست چی شوکھ شده بود نمنداین        

 رو ندای نی کرد اشکاکی نزدندای خودشو خم کردو صورتشو بھ صورت نیابھ        .
 گفت عاشقتم ماه ندای گوش نری زد و گفت و اروم زندای نی بھ لبایپاک کرد و بوسھ ا

  منیندگز
 .  ذوق کردی کلی زدو از حرف ابھی لبخندنداین        .
 ی ابھدی لنگھ گوشوارش گم شده برگشت تا برش داره کھ دھی متوجھ شد کھ یتیاد        

  در وبست و ازاونجا رفتعی سربوسندی دارند ھمو مندایو ن
 لحظات مرگ کردی نگاه مرونی تنھا نشستھ بود و از پنجره بھ بی بعد ابھیساعت        

 عشق ھی ی اون دختر خودشو فقط برارفتی نمرونی وقت از خاطرش بچی ھنایسار
 دهی کھ فھمیی ھازی نشستھ بود و تو فکر بود تو فکر چی گوشھ اندای فدا کرده بود نیالک

  داشت ؟ی چھ ربطنایسار  بھم خوردیبود چرا اون نامزد
بخار داغ قھوه با . خوردی فنجون قھوه مھی کنار پنجره اشپزخونھ بود و یتیاد        

 رو ی بود واقعا اون ابھری با خودش درگیتی داشت ادی جالبی سرد ھارمونیھوا
  ؟انھیدوست داشت 
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 کھ باھاش روبرو شد ی نفرنیاول. مرخص شد و اومد خونھ یصبح فردا ابھ        
دوشون رو توش  اغوششون روباز کرد و ھری بود کھ اومده بودند ابھمای و ماھمیمر

  من برگشتند خونھیجا داد و با لبخند گفت قلبا
 .  با خنده گفت دلم برات تنگ شده بود قربونت برممیمر        
  استراحت کنھدی بزاردی نکنتشی بالبخند گفت دخترا داداشتونو اذیجیو        
 ندای دفعھ نھیکھ . کردو گفت نھ مامان تورو خدا یجی نگاه مطلومانھ بھ وھی یابھ        

ھمھ با . ی استراحت کندی برو کھ باشھی نمیکی من یدستاشو گرفتو گفت نگاھت حال
  زدکی لبخند کوچھی ھم یتی ادی احتدندی خندندای کار ننیا

  رو گرفتند و بردند تو اتاقشویتی ادی دستامای و ماھمی کھ رفتند مری و ابھنداین        
  برات تنگ شده بودی دلمون کلیتیگفتند خب اد

  دخترانطوری زدو گفت منم ھمی لبخندیتیاد        
 ی دارم مری نقشھ اھی گفت موی رو کرد سمت مرمایماھ        
  ؟ی نقشھ ایچ-         
  دوباره با ھم ازدواج کنندنای امی کنی کارھی دیبا-         
 ستی کارا ننی بھ ایازی زدوگفت نی لبخندیتیاد        
  پکر شدوگفت چرا ؟مایماھ        
 یشما دخترا ھم بھ جا. اومد وگفت چون کھ فردا مراسم ازدواجھ یجی دفعھ وھی        

  می کار داری کھ کلدی واسھ فردا شب اماده بشدی بھتره بریشلوغ کار
 

 گھی و مرهیگی دستشو می بخوابونھ ورت خت کھ ابھخوادی رو می ابھنداین        
 مینی تو بالکن بشکمی ی برمخوامینم

 ی تو تازه مرخص شدیاماابھ-         
 می من خوبم برستیمھم ن-         
 میبر-         
 دوست یلی رو خدی خورشندای نگھی و مندای سمت نکنھی رو می بعد ابھیقیدقا        
  چرا؟یدونیدارم م
 چرا؟-         
 وجودش احساس ستمی نی داره کھ وقتنھی چون قدرتھ اھیچون بزرگھ چون قو-         

 بشھ
 کھ ی موقعی حتی منی زندگدی تو خورشگھی می کھ ابھزنھی می لبخندنداین        

 کنمی و حست می کنارمشھی ھمندای منھ نشی روحت پستی من نشھیجسمت پ
 شھی ھمی کنارتم ابھشھیمن ھم-         
  ممنونمیلی خندایممنونم ن-         
  کھ طعم عشق رو بچشمی رو دادنیمن از توممنونم کھ فرصت ا-         
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 ی قلبھ ابھی سرش رو روندای نرهیگی رو تواغوشش مندای و نزنھی می لبخندیابھ        
 نداهی عمره نھی ملودنی تربای و زنی بھتری قلبھ ابھی طپش ھای و صدازنھیم

 و اونو توبغلش گرفتو صورت ششی اومد پیجی تو اتاقش نشستھ بود کھ ونداین        
 وقت جی ھنوی اندای نی عروس بھوپالنی تربای رو نوازش کردبا لبخند گفت تو زباشیز

 . فراموش نکن
  ممنون کھ دارمتیممنون مامان ممنون کھ کنارم-         
  دلھ مامانزی عزیاربرمیدختره نازم ب-         
 شی مشکی تو اتاق نشستھ بود و با سرمھ افتاده بود بھ جون چشماش ساریتیاد        

 داره اماخودش ی کھ چھ غمشدی لباسش متوجھ نمدنی بادیچکیرو بھ تنش کرده بود ھ
 و می مررونی از اتاق کھ اومد بیتیاد. رو انتخاب کرده اهی چرا رنگ سدونستیم

 ودستاشو گرفتو یتیاومد سمت اد می بودند مرهسادی اتاق وارونی کھ بدی رو دمایماھ
 . ی ابجمیگفت بر
  ھمراه ھم وارد سالن شدندیسھ نفر        
 رو یابھ. کردی رو مرتب می بودو داشت لباس ابھسادهی وایارجون کنار ابھ        

 یای نمکردمیکرد سمت ارجون و گفت فکر م
 ا دل کندن سختھ دل سپردن اسونھ امیتحمل مراسم ازدواج برام سختھ ابھ-         
 کھ یری رو بپذنی ادی ارجون تو بای قبول کندی بای ولی داری چھ حسفھممیم-         

  باش داداشی رفتھ قونایسار
 کنمی رو ممیھمھ سع-         

 *  خوادی دلھ من غصھ مامتی تا قادی وقت نمچی ھگھیاون کھ رفتھ د        *
 
 

 ینی ناندویجی ویاز طرف. سکو نشست ی روی و ابھنیی اومدن پایارجون و ابھ        
 نیی اوردند پایداشتند عروس رو اروم م

 نداوی از سرمشو زد بھ پشت گوشھ نکھی تھی و سادی وایجی دفعھ وھیوسط راه         
  دختر نازمی گوشش اورد و گفت چشم نخورکیدستاش رو نزد

 کاله رو باالزد و بھ ی با ناباوری تخت نشست ابھی اروم اروم اومد و رونداین        
  شروع کردی شال رو جلو زدوروحانینی شده بود ناندبای زیلی نگاه کرد خنداین

 ی احمدخان دختر اسد احمد خان ابھندای و گفت نندای رو کرد سمت نیروحان        
  ؟دیکنی خود قبول می را بھ ھمسرمی فرزند نواب رضا ابراھمیرضا ابراھ

 ی تو گلوی بغض پنھونھی دونستیم. افتاد یتی تور نگاھش بھ ادری از زنداین        
  کردهری گنھی گذشت نفس ھمھ تو سیلحظات. کرده ری گیتیاد

 . گھی بگو دی ھستی رو گرفتو گفت منتظر چندای نی دستایجیو        
 کنمیقبول م-         
  ؟دیکنی ازدواج را قبول منیا-         
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 کنمیقبول م-         
 د؟یکنی ازدواج را قبول منیا-         
 کنمیقبول م-         
  گفت عروست قبولت کردی گوش ابھری زمای زدند و ماھیدخترا لبخند        
 فرزند مرحوم نواب می رضا ابراھی و گفت ابھی رو کرد سمت ابھیبعد روحان        

 معلوم قبول ی ھی مھر احمد خان دختر مرحوم اسد احمد خان را باندای نمیرضا ابراھ
 دیکنیم

 کنمیقبول م-         
 و مبارک منتی بھ صورتش زدوگفت بھ می رو کرد بھ ھردوشن و دستیروحان        

 کنمیشما را زنو شوھر اعالم م
 بلند شد و کاله رو برداشت و یابھ. بغل کردند گرویھمھ خوشجال شدند ھمد        

 ی شدمیفت خوحالم کھ بھار زندگ وتورو رو کنار زدو کندایاومد سمت ن
 رو ندای رفت باال و نی بعد ابھیقیدقا. رو بردند تو اتاقش ندایبعد عقد ساقدوشا ن        

 یاروم رو. نشست ندایبرگشت و درو قفل کرد و کنار ن. تخت نشستھ ی کھ رودید
 نیباتری زندای نھی چیدونیم. من ی فرشتھ یتخت لم دادو گفت باالخره مال خودم شد

 ندای نی تو قبول کردکنمی قبول می گفتبھم  بود کھی عمر لحظھ ایلحظھ 
 گذاشتو ندای نی قدم جلوتر رفتو سرش رو روپاھی یابھ. یتو عشقم رو قبول کرد        
 خدا چند ساعت کنمی اوقات با خودم فکر می بعضیی خدای ھی ھدنیباتریتو ز:گفت 

 ی اجھی نتچی بھ ھندای رسم نی نمی اھجی بھ نتی کرد ولیوقت گذاشتو تورو نقاش
 من یدی خجالتم می داری بود با خجالت گفت ابھدهی ذره ترسھی کھی در حالنداین        

 ستمی نیفی تعرنقدرمیا
 ندامی نینمی ترزی تو عزی مننی من تو بھترنی تربای زھی چھ حرفنیا-         
 ندای نی اروم اروم اومد جلو و لب ھاشو رو لب ھای چشماش رو بست و ابھنداین        

  حس بودنیباتری زکردی می رو ھمراھی ھم ابھنداین.گذاشت 
 و گفت ندای گوش نری و سرش رو برد زدی درا غوش کشندای کنار نیابھ        

 میوندیپی بھم مشھی ھمیخوشحالم کھ امشب برا
 ی بودند کھ ابھدهی کنار ھم خوابندای ونیصبح فردا افتاب طلوع کرده بود وابھ        

 کمی پتوش نداین. ھمسر نازم ری رو بغل کرد و گفت صبح بخندای پتو و نریدستشو برد ز
 از خجالت ندای برش زد و نی بوسھ ایو ابھ. لختش مشخص شد یکنار رفتو سرشونھ 

 دیخندیقھ قھ م می پتو و ابھریاب شدو رفت ز
 
 

 رو ی بلوز ابھی داشت دکمھ ھاندای نشونده بود و ن پاشی رو روندای نیابھ        
 ی کردو گفت ابھی خنده انداین. ندای نی بوسھ زد بھ کونھ ھی می و ابھبستیم

 یجون دل ابھ-         
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 و گفت یتی رو کرد سمت ادیجی صبحونھ نشستھ بودند کھ ویھمھ سر سفره         
  و صدا کنی و ابھندایبرو ن

 باشھ زن عمو-         
 تخت ی خندش گرفتھ بود و افتاد رو نداین. ندای شروع کرد بھ قلقلک دادن نیابھ        

 ھی.دیخندی مندامی و ندادی داشت قلقلکش منطوری و ھمندای نی خودشو انداخت رومیابھ
 صورتش کنار زدو گفت چرا یو. رو از رندای نی و موھاسادی ازحرکت وایدفعھ ابھ

  نشوندندای نی اروم و کوتاه رو لبایھ بوسھ یبعد ھم . دوست دارم رنقدیا
 چی اما توان ھرفتی منیی باال و پانشی سی قلبش گرومپ گرومپ تو قفسھ یتیاد        

  رو جمع کرد و در زدشی انرژیدست اخر ھمھ . رو نداشت یکار
 زنندی در میابھ-         
 برخر مگس معرکھ لعنت-         
 بھش ی ناخواگاه حس بدیتی اددنی کردو بلند شد سمت در با دی خنده انداین        

 بشھی رقیتی ادکردیفک م.داست داد 
  با تتھ پتھ گفت زن عمو گفتند صداتون کنمیتیاد        
 میومدی ممیداشت-         
  از صورت قرمزیجی صبحانھ نشست وی شد و رفت سر سفره می فورا جیتیاد        

 اروم نشستو مشغول یتیاد. دهی کشی چھ عذابی خجالتیتی برد کھ ادنی بھ ای پیتیاد
  ھم اومدند و سر سفره نشستندندای و نی بعد ابھیقیدقا. کره رو نون تست شد نیمال

 یھ. ندای نی جلوزاشتی مربا می ھی سر سفره نشستھ بودند کھ ابھندای و نیابھ        
 ی بخوردی براش گرفتو کفت باری لقمھ بزرگ نون و پنھیاخرش . زاشتیکره م
 یابھ: کردو گفت ی غرولندنداین        
 یجون دل ابھ-         
 . شمی کھ من اخرش قلمبھ می تو دھنم بتپوننقدری ایھرروز بخوا-         
  کردفی بھ لطی با چشم اشاره اندایبعد ن        
  قربونت بشمی بازم برام جذابی بشمفی کردو گفت تو لطی خنده ایابھ        
 نگاه یتیاد. شدی دوتا عجوبھ ھا داشت از خنده منفجر منی از دست ایجیو        

 دادی صبحونھ مندای ھم چنان داشت بزور بھ نی کردو ابھی بھ ابھیمعصومانھ ا
 ینکن ابھ-         
  بخورهدی خانومم بارمینخ-         
 یابھ-         
 یجون دلھ ابھ-         
 شھی می کھی بچھ شبنیبھ نظرت ا-         
 شھی جون من میتی ادھیخب معلومھ خوشگل خانوم شب-         
 مای بشکن زدن ماھی دفعھ با صداھی تو فکر رفتھ بود کھ نطوری ھمیتیاد        

 . بخودش اومد
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 ھ؟یھاھا چ-         
 یخندی خودت می براایکنی مری جون تو ھپروت سی ادگمیم-         
  اومدادمی زبامزهی چھینھ -         
  مامانی و گفت راستیجی رو کرد سمت ومیمر        
 زمیجونم عز-         
  دارمطی فردا بلیمن برا-         
  دختره نازمی بریخوای می زودنیواقعا ؟بھ ا-         
  تنھا بزارمروی خوام کبیمامان نم-         
  یلیباشھ دخترم ھر جور ما-         

 
 

 است ھی امروز مراسم ھدی ابھیراست: و گفت ی رو کرد سمت ابھیجیبعد و        
 نندی کھ خانوما اخر مراسم تو ھم ببایشب زود ب

 چشم مادر-         
 عروس ی خانوما برای من مطمعنم امروز ھمھ یوا:زمانھ با خنده گفت         .

 رندیخوشگلمون غش وضعف م
 بکو رای دخترم امشب بھ سایراست. کردو گفت از دست تو زمانھ ی خنده ایجیو        

 ارهی رو زود بایال
 چرا مادر؟-         
 ننشی مراسم خانوما ببی براخوامیم-         
 اھان باشھ چشم مادر-         
  بال دخترمیب-         
 ندای بھ سر نی برداشت و بوسھ الشوی پول و مبافیه بلند شد و ک از سر سفریابھ        

 می برایراحت ب.زد و رو کرد سمت ھمھ وگفت خداحافظ 
 راحت با دستمال دور لبشو پاک کرد و گفت اومدم داداش        
 سمت اشپزخونھ دی دفعھ دوھی ندای نرفتھ بودند کھ نی و راحت چند قدمیھنوز ابھ        

 ی و اومد سمت ابھختی رعیجابرنج سر٢و 
 ؟ی شده خانمیچ-         
 ھم گرفت سمت یکی نھار تو اون نی گفت اوی رو گرفت سمت ابھیکی نداین        

  نھار شما اقا راحتنمیراحت و گفت ا
  حاال نوبتھ راحت شدهندای و گفت از دست تو ندی کشییزمانھ ھوو        
 رونی زد و از خونھ رفتند بندای بھ صورت نی بوسھ ای کرد و ابھی خنده انداین        
 میمر. ادامھ داشت ی متوالی رفتنانیی با باال و پامی ابراھی خانواده یزندگ        

 کھ از ی تنھا مونده و تنھا کاریتیاد. ری کبشی ھم رفت کانادا پمایبرگشت المان ماھ
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 رو انجام بده چون داره یادی تونھ کار زی کھ نمینداین. نداهی مراقبت از نادیدستش برم
 . گذرونھیم شویماه ھشتم حاملگ

 ودلش نھی غمگکنھی نگاه مرونی و بھ بنھیشی بالکن اتاقش می روز ھا رویتیاد        
 کردی فکر مکنھی رو فراموش مزی با رفتن ھمھ چکردیفکر م. نای سارشی بره پخوادیم

 راحت تر باشھ شی خواستتش زندگی خودش نمی کنھ کھ ابھ فکرنی بخواد بھ ایوقت
 ادم بھ اصطالح ھی دهی پنھون بوده فھمی اگھی دقتی حقدی اشتباه کرد چون فھمیول

 بود ی نبود االن اون زنھ ابھنای اگھ ساردیفھم.خواھر از پشت بھش خنجر زده بود 
 .  بچھ بودنیاالن اون مادر ا.

 دوهی مشنوهی رو مشی گوشی صداکنھی خودش سر ماالتی کھ داره تو خنطوریھم        
 اسم دنی رو نداره اما دیچکی صداش رو قطع کنھ اعصاب ھخوادی مشویسمت گوش

 . چھیپی می تو گوشی گرم ابھی صدادهی و جواب مشھی نظرش عوض میابھ
 یاد-         
 بلھ-         
 نداهیمنو ن کھ امروز سالگرد ازدواج یدونی بگم کھ مخوامیم-         
 روز مرگم و گھی و تو دلش مزنھی می وپوخندندازهی ممشی بھ تقوی نگاھیتیاد        

 ی ابھدونمیبھتر از تو م
 یخوای میزی خب چیبلھ ابھ-         
 ؟ی واماده کنندای امشب نتونمی مگمیم-         
 ؟ی نداره چھ ساعتیباشھ کار-         
 ٨تا ساعت -         
 باشھ چشم-         
 و نھی ای تو کنھی پرت متی رو با عصبانی بعد قطع کردن تماسش گوشیتیاد        

 کنھی مھی و زار زار گرنھیشی منی زمی ھمونجا رو شھی خرد منھیا
 ستی نادشی قی دقدادی رو نشون م٦ ساعت ندازهی بھ ساعتش می نگاھھی یتیاد        

 تو رهیم. وقتشھ گھی شکستھ شده اما دی نھی نشستھ و مات انطوریکھ چند ساعتھ ھم
 .  نھیبی وداره خواب ھفت پادشاه رو مدهی خوابنداین. ندایاتاق ن

 
 

  شوداری بندای ننداین. کنھ دارشی داره بی و سعرهی کنارش میتیاد        
  شدهیھوم چ-         
 گھی و مندای سمت نکنھیمورو. ارهی صورتش می بھ روی لبخند مصنوعیتیاد        

  شب خاصھھیبلند شوتنبل خانوم کھ امشب 
 ھی مگھ امشب چھ شبگھی می با منگنداین        
اگھ من بودم . ی رو نداری ابھاقتی تواصال لندای نکنھی با خودش فکر میتیاد        

  کردمی رو فراموش نمنروزی وقت اچیھ
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 ندایامشب سالکرد ازدواجتونھ ن-         
  کار کنم ؟ی االن من چگھی میتی و با تعجب بھ ادگھی می اخنداین        
 یری دوش بگی بری وقت دارمیون٦ ھھ تا ٦ ساعت دی کنی کارستیشما قرار ن-         

  دنبالتادی می ابھ٨ حاظرت کنم تا رونی بای بمیون٦.
 باشھ-         
 .  داشتازی کھ نیلیغ وسا ھم رفت سرایتی حموم و ادی فورا رفت تونداین        
 از نداین. دی گوشھ چھی رو بھ نظم لی وسای تموم شد و ھمھ یتی کار ادیوقت        

بعد . بدو ندای ربع بھ ھفتھ نھی رفتو گفت ندای چشم غره بھ نھی یتیاد. رونیحموم اومد ب
 موھاش نکھیبعد ا.اول افتاد بھ جون موھاش . نھی ای رو گرفتو نشوند جلوندایدستھ ن

 ازاد نطوری رو فر کرد بعد موھارو ھمندای نحالتی بیموھا سیرو خشک کرد با بابل
 ی رو پاکسازندای پوست نی روی اول کلشیبعدشم شروع کرد بھ ارا.ختی رندایدور ن

 رژ قرمز ھی زد و ندای نی قشنگ برایلی خی سرمھ ھی بھ سرمھ دیکرد بعدش نوبت رس
 در اوردو دی سقلوز با بی مشکی سارھی ندای نی کمد برایبعد از تو.ھم براش زد 

 .  کردندای رو تو دستھ نی مشکی اخر النکو ھای بپوشھ لحظھ ندایکمک کرد ن
 نگاه بھ شکمش ھی ندای دفعھ نھی. شده بود بای زیلی کرد خنھی بھ ای نگاھھی نداین        

  دوسم ندارهگھی دی امامن فکر کنم ابھیتیاد: پکر گفت ی افھیکرد وبا ق
 ؟ی کردی فکرنیچرا چن-         
  چاق شدمیلیچون خ-         
 . اون عاشقتھ بدجورم عاشقتھی ولندای بود ننطوری کاش ای تو دلش گفت ایتیاد        
 وقت بھ خودت راه نده چی رو ھی فکرنی رو تواغوش گرفتو گفت چنندای نیتیاد        
 ٨ بھ قھی دق٥ بھ ساعت انداخت ساعت ی نگاھیتی بعد ادی جذابی ابھی براشھیتو ھم

 در ی جلوی ابھرونی از عمارت بی کمکت کنم برمای و گفت بندایبودروکرد سمت ن
  منتظرتھ٨عمارت ساعت 

 میباشھ بر-         
 شستھ با نی ماشی توی ابھدی در دی رو رسوند جلوندای ننکھی بھ محض ایتیاد        

  موندهقھی دق٥ ھنوز ٨ ی تو مگھ نگفت گفتویتعجب رو کرد سمت ابھ
 نجامی امیون٧ زدو گفت از ی لبخندیابھ        
 بای چاق شده بود اما ھنوزم زیلی خنکھی افتاد با اندای نگاھش بھ نی دفعھ ابھھی        

 .بود
 ھمونجا یتی شدند و رفتند ادنی سوار ماشندای کرد و با نی خداحافظیتی از ادیابھ        

 ھی مثھ یھر نگاه ابھ. عشق سخت بود نیچقدر ا. شد رهی رفتنشون خری و بھ مسسادیوا
  تنش بودی داغ توخیس

   راه افتاد سمت عمارتدهی خمییبا شونھ ھا        
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 لب گفت ری زنی ماشیراننده . راه افتاد ندای نوی ابھنی دنبال سر ماشنی ماشھی        .
 کنمیامروز تمومش م:

 خانوم ندای بھش زد و گفت خب نی و تو دستاش گرفتو بوسھ اندای نیا دستیابھ        
  کنند ؟ی نمتی بابا کھ اذیدخترا
  منم ھستندایاونا دخترا: و گفت دی لب برچنداین        
 دی دلھ منیزای شما عزی در ھر صورت ھر سھ ستیمھم ن-         
  دستش رفت سمت ضبط و ضبط رو روشن کردنداین        
        Yahin doobe din mere 
        Yahin hote hain savere 
        Yaheen marna aur jeena 
        Yaheen mandir aur madeena 

 :        Teri galliyan. 
 .        galiyan teri galiyan. 
 .        Mujh ko bhaavein galiyaan teri galliyaan 

        Teri galiyan.. galiyan teri, galiyan 
 ..        Yoon hi tadpaavein, galliyan teri, Galliyaf 

 دور باغ پر از سادهی باغ بزرگ واھی وسط دی دفعھ بھ خودش اومد و دھی نداین        
 .  وقرمز بوددی بھ رنگ سقیپادکنکا
 کار نی جز ا و گفتندای سقف رو باز کرد و رو کرد سمت نی شوکھ بود ابھنداین        

 . ومدی از دستم برنمی اگھید
 یلی ازت ممنونم خی گفت ابھوی فورا خودشو اروم انداخت تو بغل ابھنداین        
  از درختا پنھان شدیکی شد و پشت ادهی پنیمرد از ماش        
 با ی وابھدیچرخی کھ دستاشو باز کرده بود می شد و در حالادهی پنی از ماشنداین        

 نی و از ماشنی و گفت صبر برم دوربندای رو کرد سمت نی ابھکردیلبخند نگاش م
 ارمیب

  اطرافو نگاه کنمنی ھمرمیباشھ منم م-         
 ندای نیدور نش-         
 کمی نزدنینھ ھم-         
 پنھون شی مرد اروم از محل مخفنی ماشی توبرهی سرشو منکھی بھ محض ایابھ        

 زارهی دستمال مھی سکتھ کنھ کھ مرده فورا کی نزدندای نشھی ظاھر مندای نیو و جلشھیم
 شھی مھوشی بندای و نندایرو صورت ن

 رهی و مکنھی و سوارش منی سمت ماشبرهی رو مندایمرد کشون کشون ن        
 یی اوردم کجانی خانوم دور بندای نزنھی وداد مرونی بادی میابھ        
 ی مشکی شکستھ ی جلوتر النگو ھارهی مکمی شھی دلواپس مشنوهی نمییاما صدا        
   کار کنھی دونھ چی شوکست نمکنھی قشنگ داره سکتھ منباری و انھیبیرو م
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 ھی کار کنھ النگو ھارو تودستاش گرفتھ بود وگری چدی دونست بای نمیابھ        
 حقھ نی کردو گفت اندای بھ نیمرد نگاھ. نی ماشی افتاده بود گوشھ ھوشی بنداین.کردیم.

 کنھ ھمونطور کھ ھی گردی بایابھ. کھ بخنده ستی نی حق ابھی کھ زنده بمونستیتو ن
 کنمی مھیمن چند سالھ دارم خون گر

 ھمھ دشیبلوز سف. شھی کھ کم کم خستھ مگردهی داره تو جنگل منطوری ھمیابھ        
 و ھمونجا رهی مجی کم سرش گکم.  زهیری عرق می دونھ ھاشیشونی شده و از پیخاک
 یبی ترس عجی و ھپرهی دفعھ از خواب مھی یتی ادیبا افتادن ابھ. افتھ ی منی زمیرو

 . ادی بی سره ابھیی نکنھ بالترسھیم.کرده  دلشوره بھ اعماق وجودش رخنھ.داره 
 خاک ھا ی افتاده رویابھ. رهیگی رو می ابھی گوشی اعصابش خورده و ھیتیاد        
 شنوهی نمی خوره اما ابھی داره بغل دستش زند مشیو گوش
 دلشورت گھی و مکنھی قطع می متوالی ساعت تماس ھامی باالخره بعد نیتیاد        

 نکھی پتو اما بدون اری زخزهی دوباره میتیاد. احمق اون االن با زنش خوشھ ی ادیالک
 شھی حس ترس ناخواستھ مانع خوابش مھیخودش بخواد 

 و درھم قفل یمی انبارقدھی ی توندازهی و مبرهی رو کشون کشون مندایمرد ن        
 ی ابھگھی راه با خودش می توشھی منشی و سوار ماشسھیمیپشت بھ انبار وا. کنھیم
 . زارمی نمگھی دی وقت بخندچی زارم ھی نمگھید

 روبرو شکست ی منظره دنیبا د.  کنھی اروم چشماشو باز میصبح فردا ابھ        
 ییایشب رو. رو ندای شدن ندهی دزدارهی مادی رو بھ شبی دشھیاروم از سر جاش بلند م.
  شدلی کابوس تبدکی رو کھ بھ یا

 شنوهی استخوناشو مکیری چکیری چی صداکنھی دردمیلی کمرش خشھیبلند م        
 سمت عمارت اما فتھی و راه مشھی منی و سوار ماشدارهی رو برمشی و گوششھیبلند م

 با کنھی وبا خودش فکر مکنھی رو بھ سمت عمارت ارجون عوض منی جھت ماشھوی
  کم بھش بگھم کدی بازنھی سرو وضع بره خونھ مادر سکتھ منیا

نگھبان . شھی و وارد مکنھی عمارت ارجون پارک می در ورودی رو جلونیماش        
 نھکی میی و اونو بھ داخل راھنماکنھی میبھش سالم

 بھ داخل کی کوچی درزه ھی از دی نور خورشکنھی اروم چشماشو باز منداین        
  مخروبستی انبارھی کنھی بھ دور و اطرافش مینگاھ. تابھیم

 ھی مرد باھی خنده ھاشو بعدشم ادشھی کھ یزی تنھا چارهی نمادی رو بھ ی خاصزیچ        
 ھیماسک مشک

 داشی پدی گمشده ارجون باندامین. گھی می کھ ابھکنھی کپ می ابھدنیارجون باد        
 کنم

 کجا گم شده؟-         
 دنشی دفعھ دزدھیجشن سالگرد ازدواجمون بود -         
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  کنمداشی پدیبا. شھی ارجون باورم نمیوا-         
 میکنی مداشی غصھ نخور پگھی ومی بھ پشت ابھزنھیارجون م        
 دوارمیام-         
 ؟ی خبر دادسیبھ پل-         
 ارندی سرش بیی بالترسمینھ ھنوز م-         
 یکنی میکارعاقالنھ ا-         
 و از در کنھی لباس ھاشو عوض ممی و ابھی بھ ابھدهی دست لباس مھیارجون         

  رونی بادیعمارت م
 
 

 ستی تو تنش نیادیز بھ جون قفل جون فتھی ملھی وسھی و با شھی اروم بلند منداین        
  ھمھ تالششو بکنھخوادی میول

اما . سمتش رهی مشھی عمارت جلب می گوشھ ی انبارھی دفعھ توجھش بھ ھی یابھ        
 شھی و با گفتن جانم مامان از اونجا دور مخورهی زنگ مشی دفعھ گوشھی

 و بھ کشھی می نفس راحتی کھ با دور شدن ابھنھیبی پنجره داره میارجون از باال        
 شھی ماطی بھ دست وارد حینی و سگھی منوی غذا حاظر کنند اینی سھی ی گھیخدمتکار م

 در رونی غذا رو بینی داخل قبل از ورود سرهی و مکنھیارجون درو باز م        
 .  داخلرهی و مزارهیم

وب  چھ خگھی بغل ارجون و مندزهی و خودشو مکنھی ارجون ذوق مدنی با دنداین        
 ی ای دونم کدوم ادم عوضینم.ی کرددامیخوبھ کھ تو پ. داداش ارجون یشد کھ اومد

  کارو باھام کردنیا
 گھی نمیچیارجون ھ        
 و کنھی غذا کھ پشت دره با تعجب نگاه مینی بھ سفتھی دفعھ چشمش مھی نداین        

 ندارهی خونسرد ارجون می افھی نگاه بھ قھیبعد . گذاشتھ نجای غذا ھا رو انی ای کگھیم
 رهیو عقب عقب م

 . زارهی می غذا رو کنارینی جلو وسادیارجون م        
 ؟ی با من داری دشمننی تو چنی کردنکاروی نھ نھ تو چرا اگھی و مزنھی داد منداین        
 وگرنھ ادی در نکتمی جوی بموننجای بھتره اگھی و مندای سمت نکنھیارجون رو م        

 کنمی گلولھ خالصش مھی بھ ھی ابھکشمی رو کھ می کسنیاول
 فتھی منی زمی و روشھی ھمونجا پاھاش شل منداین. رهی و مگھی منویارجون ا        
 یجی وشھی روبرو میجی داخل بھ محض ورود با وکنھی در خونھ رو باز میابھ        
  دخترم کجاستی ابھگھی و می سمتھ ابھکنھی رو میبانگران
 مامان گھی مویجی کنھ سمت وی بگھ ؟شوکست با من من رومی چدونھی نمیابھ        

 منو ببخش دخترت رو گم کردم
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 نشون بده ی چھ عکس العملای کنھ ی چدی دونھ بای نمسھیمی واقھی چند دقیجیو        
  طرف صورتش سوختھی کھ ادی بھ خودش می وقتیابھ.

 و نیی سرشو انداختھ پانطوری ھمیابھ. زنھی رو می دومتی با عصبانیجیو        
  کنھی نمیکار

 دخترمو ی ابھاری دخترم رو بگھی و باداد مزنھی رو می سومتی با عصبانیجیو        
  زودیلی خیارینوه ھام رو م

 گھی و مرهیگی دامنشو تو دستاش می و گوشھ یجی وی پاری ززنھی زانو میابھ        
   کنمی مداشی و پندامی نکنمی مدایمامان پ

 
 

 کھ زانو زده و نھیبی رو می ابھیتیاد. تو اتاقش رهی می توجھ بھ ابھی بیجیو        
  شده ؟ی چی ابھگھی و مکنھیو اشکاشو پاک م. ی سمت ابھرهی مکنھی مھیداره کر
 و سرشو رو شونھ رهیگی رو تواغوشش میتی در سکوت ادی حرفچی ھی بیابھ        
 کنھی مھی و گرزارهیھاش م
 داره یزی چھی اما کنھی منتقل میتی رو بھ ادی حس خوبی ضربان قلب ابھیصدا        

  اومده ؟ی چندای سر نزنھیده دلش چنگ م
  شده ؟ی چندای نیابھ        
  گمش کردمیگمش کردم اد-         
 نمیواضح حرف بزن بب-         
 شکستش رو ی برگشتم نبود فقط النگوھای کھ وقتارمی رو بنیرفتم برم دور ب-         

 ختھی کھ ردمید
  اومدهندای سر نیی چھ بالیعنی بود ی باور نکردندی کشینی ھیتیاد        
 ی موھایتیاد. کرد ھی و زار زار گریتی دوباره خودشو انداخت توبغل ادیابھ        

 میکنی مداشی ما پشھی مدای غصھ نخور پگفتی بھش می و ھکردی رو نوازش میابھ
 کنھی مدای کم تر پگردهی میاما ھرچ. گردهی داره مندای در بھ در دنبال نیابھ        

 ی لب بھ غذا نمی کچیھ. صبح تا شب کارش شده بغض واه و نشستن تو اتاقش یجیو.
 نی بھش بگھ قلمبھ و اونم بھش بگھ نھ من بھ استی نی کسگھی ناراحتھ دفمی لطیزنھ حت

 یفیظر
 درد یلی خندایاز صبح ن. گرفتھ بودند برن درگاه می تصمی و ابھیتیون روز ادا        
  دوشادوش ھم وارد درگاه شدندیتی و ادیابھ.داشت 
 خوب تو ی خداایخدا. رفت سمت خانومھا و شروع بھ دعا کردن کرد یتیاد        

 رو ندای رو دوست دارم و تحمل غمش رو ندارم نی کھ من چقدر ابھیدونیخودت م
 خوام ی افسرده رو نمی ابھنی بخنده و شاد باشھ من امی ابھخوامیبرگردون چون من م

 برگردون می ابھی لبخند رو بھ لباگھیھ باردیفقط . ام ی راضنداهی اون با نیاگھ شاد.
  باشھندای اگھ مخاطبش نیحت
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ھم  رو بندامین. خدا جون کمکم کن گھی سمت اسمون و مبرهی دستاشو میابھ        
 رو برگردون خدا من اونا رو از تو رامی و ماھمیمر. خوامیبرگردون دخترامو از تو م

 خوامیم
 غی جی دفعھ ابھھی ندایھمزمان با ن. ی ابھزنھی مغیج. بده یلی حالش خگھی دنداین        

 ندای نندای نزنھیم
  رهی و از حال مزنھی مغی جنداین        

 
 

 ببره کھ ندای نی غذا رو برداشت تا براینی سشھیظھر شده بود ارجون مثلھ ھم        
 ی اما تاثبرادی زد بھش تا بھوش بیلی و چند تاسششیفورا رفت پ. ھوشھی بندای ندید

 ای بده و امکان بھ دنندایمتوجھ شد حال ن. ھی ھمھ جا خوندی نگاه کردو دھی.نداشت 
 اومدن بچھ ھست

 از پلھ عایسر. رو سوار امبوالنس کنھ ندایا رفت و خدمتکارو صدا کرد تا نفور        
 کھ از ی گشت شناسنامھ اندای عمارت رفت باال و تو گاو صندوق دنبال شناسنامھ نیھا

 . دھاجاکی ھمسر راتویقبل اماده کرده بود شناسنامھ رو باز کرد اشا نگ
 تو ھمون حال نداین. شناسنامھ رو برداشت و رفت و سوار امبوالنس شد عیسز        

 . زمی عزنجامیارجون دستاشو گرفتو گفت ا. زدی رو صدا می اسمھ ابھیھ
پرستار اومد . برانکارد بردنش اتاق عمل ی ورومارستانی رو رسوندند بنداین        

 ندای نیارجون ھم شناسنامھ . دی اطالعات ھمسرتون رو بدشھی ارجون و گفت مشیپ
 رو داد
 شما کی راتوی و گفت اقارونیارجون پشت در اتاق عمل بود کھ دکتر اومد ب        

 .  من ببرم خونھدی زد و گفت بچھ ھارو بدی لبخندکی راتودیصاحب دوتا دختر شد
  ؟دی نشون مادرش بددی خوایپرستار با تعجب گفت اما بچھ رو نم        
 داره ی ناراحت و در اورد و گفت ھمسرم مشکل روانی ادمای ادایارجون الک        

 یکی و ادبردهی رو نشونتون بدم اون منو از شی پزشکی برگھ ھاتونمی مدیاگھ بخوا
 .  تو ذھنشھگھید

 متاسفم واقعا-         
 شند؟ی میبچھ ھام چ-         
  حلش کنمتونمی مگھی ساعت د٢ تا دی عجلھ داریلیاگھ خ-         
 ممنون-         
  تا تراول دراورد و داد بھ دختره٤ بشیبعد ارجون از توج        
 رو ندای اتاقش بود و داشت سرم نی پرستار توھی. ومدی کم کم داشت بھوش منداین        
 بچھ ھام: روکرد سمت پرستارو گفت نداین. کردیچک م
 ونھ پدرشون بردتشون خزمیاونا سالمند عز-         



 93 

 با بچھ ونھی اون ارجون دیعنی شدی مونھیداشت د. دیلرزی تاپ تاپ مندایقلب ن        
  کار کرده ؟یھاش چ
 دهیھنوز سرش از کش. ارجون تو گوشش بود ی ھاغی داد ھا و جیھنوز صدا        

 گھی خواست حرف بزنھ دی نمگھیاما د. بد بود یلی حالش خکردیشدن موھاش درد م
 کی ھمسر راتویاشا نگ. باال سرش انداخت ی نگاه بھ سر شناسھ ھی. تموم شده بود

 .  بکنھتونستی می چاون.  زد ارجون فکره ھمھ جاشوکرده بودیپوخند.
 
 

 ماه کی داشت ی حس بدزدی تو خونھ قدم می حالش منقلب بود و ھی ھیابھ        
 کنھ ی تونستھ بود کارسی وضع حمل کنھ اما نھ پلندایگذشتھ بود امروز و فردا بود کھ ن

 .نھ خودش موفق شده بود
 دوتا بچھ رو نی سبد بھش داد و گفت اھی کارمنداشو یکیارجون رو کرد سمت         

 می ابراھی در خونھ یبزار جلو
 چشم قربان-         
 ھی داشت قلبھ ی گوشھ نشستھ بود وسرشو تو دستاش گرفتھ بود حس بدھی یجیو        
  کھ دخترش گم شدهدونستی می گھ و اون بخوبیروغ نم وقت دچیمادر ھ
 یچکی رفت در وباز کرد اما ھیتی دفعھ زنگ عمارت رو زدند ادھی نی بنیدرھم        

 سبد افتاد سر خم کرد و سبد رو ھی کھ چشمش بھ بستیپشت در نبود داشت درو م
 زد و غی جیتیاد. بود روشو کھ کنار زد دوتانوزاد تو سبد بود نیبرداشت سبد سنگ

  سمت عمارتدیدو
 یابھ. زن عمو زن عمو-         
  بچھ ھای ابھی و گفت ابھدیدوی سبد مھی کھ با یتی اومد سمت ادیابھ        
 و سبد و ازش گرفت دوتا دختر نازو معصوم یتی شوکھ بود و اومد سمت ادیابھ        

 یکی وتو بغلش گرفت  سبد رو گرفت و دخترارو در اوردیجیو. زدندیبھش لبخند م
 یی چھ اسماندای گفت نویجی رو کرد سمت ویتیاد. یجی رو ویکی بغل کردو یتیرو اد

 . انتخاب کرده بود
 ی و ماھرایماھ: بالبخند گفت یجیو        
  باشھرای کھ توبغلھ منھ ماھی خوشگلنی زدو گفت پس اسمھ ای لبخندیتیاد        
 خوشگل نی رو توبغلش داشت گفت پس اسمھ ایکی کھ اون ی در حالمیجیو        

  باشھیخانومم ماھ
 و فی بچھ رو گذاشت بغل لطیتیاد. اروم از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش یابھ        

  تنھا باشمخوامی می داد زد ادیوارد اتاق کھ شد ابھ. یرفت سمت اتاق ابھ
  کھ سالمند؟دخترای شده ابھیچ-         
  ؟گستی دزی چھی از می ناراحتیدخترا سالمند ول دونمیم-         
 ؟یاز چ-         
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 اومدن بچھ ھا کنارش باشمو ای چرا من نتونستم موقع بھ دنیچرا نتونستم اد-         
 رمیدستشو بگ

 رو در اغوش گرفتو سر ی ابھیتی بغضش در شرف شکستن بود کھ ادیابھ        
 خدا خودش بزرگھ سالم بودن ی شونش گذاشتو گفت غصھ نخور ابھی رو رویابھ

  نشونھ از لطف خداھی نشونست ھیبچھ ھا 
 غی جدی سبد دی رو توی عکسھی دفعھ ھی رفت سمت سبد تا برش داره کھ یجیو        

  زدو از حال رفت
 

 دستاش یجی بود ودی مالفھ ى سفھی شوکھ بود باور نکردنى بود عکس یجیو        
 ی زد ابھغی جدیلرزیم

 کھ بى ھوش افتاده داشت سکتھ مى کرد یجی ونی بادو خودشو رسوند بادیابھ        
 ھمون لحظھ گوشى تلفن زنگ خورد

 الو-         
 ی اگھ بخوامی زنت سر زا رفت دفنش کردمیخوب گوشاتو بازکن اقاى ابراھ-         
 توھم بچھ ى خوبى باشى و بھ نکھیط ا ولى بھ شرمی ادرس قبرشو بھت بدمیمى تون

 فاش کردن راز خواھرت دمیشا.  شدى وگرنھ مقصد بعدى مادرتھالی بگى بى خسایپل
 ھ؟ینظرت چ

  داد زد وگفت مى کشمت عوضىیابھ        
 نکھیاای دارىی دست از سره مون برمای گھیھوى پسرجون اومدى ونسازى د-         

 عواقبش پاى خودت
 ھیاصن توکى ھستى ھدفت چ-         
م-            جالبى توش ھستزاىی چک کن چلتویبرو ا
 تلفنو قطع کردو رفت سمت لپ تاپش عیبعد سر.ی عوضکشمتی داد زد میابھ        

 فی و لطکردی می بود و داشت با انگشتاش بازسادهی وای با استرس باال سر ابھیتیاد
 یجیتو حلق و کردیھم داشت اب قند رو بزور م

 باز کردچند تاعکس توش بود کھ ھنوز لوذ نشده بود تحملش رو لویمی ایابھ        
 حبس شده بھ ی رو تودستاش گرفتھ بود و ھردو با نفسای ابھی دستایتینداشت اد

 ندایعکس ن. خراب شدی سره ابھای عکس دننی زل زده بودند با باز شدن اولتوریمون
 بند اومده نشی نفسش توسیابھ. الود بود خون  وی جاش زخم ھمھندای بود کھ نیدر حال

 دی سفی تخت با مالفھ ھی از یعکس. کرد کی رو کلی لرزون عکس دومیبود با دستا
 رو نابود کرد ی بود کھ ابھی عکس عکسنیواخر. اومده بودرونی بندایکھ صورت ن

 . می رضا ابراھی ابھندای سنگ قبر بھ اسم نھیعکس .
 . رونی شد و لپ تاپ رو پرت کردو از در خونھ رفت بی عصبانیابھ        
 خواستی رو نمندای وقت مرگھ نچیاون ھ. بود یی چھ بالنیا. شدی باورش نمیتیاد        

   باشھندای بودن نی در گروی ابھی اگھ شادی حتخواستی رو می ابھیاون شاد
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وارد . بود دی ندیبیتانھ اس خوشبخزی لپ تاپ رو برداشت و گذاشت رو میتیاد        
 لھی بوسدی کنھ شادای فرستنده رو پیدی اخواستیم. شد ی ابھلیمیبروعسر شد و وارد ا

 .  کنندی فرستنده دسترسی پی اون بتونند بھ ای
 بدون اسم ی فرستنده دنی با دی ولگشتی میدی داشت دنبال اعایوارد شد و سر        

 اھھی سیدی اھی نیفکر ھمھ جاشو کرده ا. زرنگ بوده یلی اون مرد خایخدا.شوکھ شد 
 . یریگی قابل پریوغ

 بار وشروع کرد بھ مشروب خوردن حالش ھیرفت . اعصابش داغون بود یابھ        
  تلفن زنگ خوردیداغون بود ھمون لحظھ گوش

 بلھ ارجون-         
 ؟یی کجایابھ-         
  داغونمیلیداداش خ-         
 دمی بھ ھدفم رسگھی و مزنھی با خودش میون پوزخندارج        
  شده ؟ی خبرندای شده داداش ؟از نیچ-         
 نمتی ببدی بار باایب-         
 اومدم-         
 بھ مسئول پرونده الرویمی ادی باسی پلی لپ تاپو برداشت ورفت اداره یتیاد        

 نکاروی امی تونی نمگھی وارد اتاق شد کھ مسئول گفت متاسفم خانوم اما ماددادینشون م
 می کنیریگیپ

 چرا؟-         
 شھی نھ مشھی با جند تاعکس نھ قتل ثابت می تالششو کرد ولیگروه ما ھمھ -         

 اھھی سیدی اھی ھم یدی کرد اییقاتل رو شناسا
 دی بگندیتونی کار می شد وگفت پس شماھا چی عصبانیتیاد        
باخودش . رونی لپ تاپو زدبھ بغلشو از اتاق رفت بیتی نگفت کھ ادیزیمسئول چ        

  باشند اخھتیمسئولی بتونندی ھا مسی چقدر پلای خداکردیداشت بحث م
 ارجون رو گرفت ی تلفن رو برداشت و شماره ی حال مسئول گوشنیدر ھم        

 کی راتویاقا:
 بلھ-         

 ردشون کردم. شد دی کھ شما دستور داده بودیزیچ-         
 یریگی مزدتو می مطمعن باش کھ بزودنیافر-         
 ممنون اقا-         
 .   در بار نگھ داشت و رفت توی رو جلونیارجون ماش        
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 یی ھرسھ شون الالی کھ داره برادی رو دینی وارد اتاق بچھ ھاشد ناندیجیو        
 رتی و گفت شینی ناندشی زدو رفت پی لبخندیجیو. دهی مری شی وداره بھ ماھنھخویم

 .  وقتھیکم نشھ 
 نھ مادر-         
 و قطرات اشک از دی بغضشد ترکینی لفظ مادر از دھن نانددنی باشنیجیو        

 گرفتو گفت ویجی تشکش و دست وی رو گذاشت رومی مرینیناند. شد یصورتش جار
 می صحبت کنکمی میبر

  دخترممیبر-         
  دلم بدجور خونھینی گفت ناندیجی کنار ھم نشستھ بودند کھ ویجی و وینیناند        
  مادرشھی مدای پنداین-         
 ؟ی دونی مگھ تو نمینیناند-         
  رو ؟یچ-         
  مردهنداین-         
 ادامھ دادوگفت یجی رو نگاه کرد کھ ویجی گفت و شوکھ وی بلندی چینیناند        

 .  ترکم کردینیدخترم رفت ناند
  گفتی نمیچی رو نگاه کردو ھیجی شوکھ وینیناند        
 دفعھ ھی و رفت سمت اتاقش کھ زی اومد خونھ ولپ تاپ رو گذاشت رو میتیاد        

 کنھی مھیر گر داره زار زارای ماھدیرفت تو اتاق بچھ ھا و د. دی بچھ شنی ھی گریصدا
 یتی لبخند زد ادیتی بھ صورت ادرایماھ. رو تو اغوشش گرفتو نوازشش کرد رایماھ.

  خوبھیلیخ. دی خوبھ کھ شما دوتا ھستھچ: بھ صورتش زدوگفت یھم بوسھ ا
 کرد دای رو کنار بار پی و دست اخر ابھگشتی میارجون با جشماش دنبال ابھ        

  خواستیسکی ووانی لھی دست از فروشنده یرفت کنارش نشستو با اشاره 
  داداشی بھ ارجون کرد و گفت ارجون خوش اومدی نکاھیابھ        
 تو قلب ارجون یری مثھ تی حال خراب ابھی گفتن ابھی دونم چرا داداشینم        

 بالرو نیقطعا نداره چون کھ اگھ دل داشت ا. ارجون اصال دل نداره دی شارهینم
  اوردی نمکنھیش صداش م کھ دادایسرکس
  ؟دهی از زن داداش رسیدیخبر جد: و گفت یارجون روکرد سمت ابھ        
 ارجون از دستش دادم ارجون خبر مرگشو برام اوردند-         
 ی ابھی تو مطمعنگھی و می پشت ابھزنھی و مدهیارجون خودشو متاثر نشون م        
 کنھی زندست اما عقلم اون عکسارو باور مندای نگھیارجون تھ دلم م-         
  درست ترهمشی تصمشھی خوام دلتو بشکونم اما عقل ھمیداداش نم-         
 کنم ارجون اونا مادر ی معصوم چی خوام با دوتا بچھ ی خوام نمیرجون نم-         

 خواندیم
 برات ندای از نیادگاری ھی داداش خدارو شکر کن کھ حداقل شھی حل میھمھ چ-         
 مونده
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  تنمندی پاره ھاشیادگاری-         
 از کھی تھی خوبھ کھ ی ولزی ما واسمون سختھ از دست دادن عزیھمھ -         

 می رو داشتھ باشزیوجوداون عز
 براش تاوان دی از مادرم ندارم وتو بایادگاری چی اما من ھگھیارجون با خودش م        
  یدادیپس م

 
 

 خودشو خوادیم. شکمش داره ری تو زی درد بدکنھیوم چشماش رو باز م ارنداین        
 .  شدهری کھ بھ تخت زنجشھیتکون بده کھ متوجھ دستو پاھاش م

 شدی کھ می ادمنیبدبخت تر. بدبخت بود یلیاون خ. تقال نداشت ی برای قدرتچیھ        
 . مثال زد
 بارم بچھ ھاشو تواغوشش نگرفتھ بود و از سرنوشت اون ھا کامال ھی یاون حت        

 اغوش خواستی رو مشیدلش ابھ. بود ی زندانی انباری ماه بود کھ توھی. بود خبریب
 عطر اون براش سرچشمھ ی بودونستی کھ مخواستی رو مییدلش ابھ. خواستیاونو م

 . اتھی حی
 مادرش تنگ شده یکھ چقدر دلش برااخ . بود ی االن مادرش تو چھ حالیعنی        

 ینی خواھرش ناندی برازدی مادی توش فری گرمش کھ مھر مادری اغوشایبود برا
 دلشاد ھم تنگ بود ی تو اعماق ذھنش دلش برایحت. ھمھ تنگ بود یدلش برا.

  ازش متنفر باشھتخواسی کھ بھ اون دروغ گفتھ بود و اون میمادربزرگ
 براش زحمت ی کھ دلشاد کلدونستی منوی تونست چون تو اعماق قلبش ایاما نم        

 .ونندی بھش مدینی اونو نانددویکش
 صبحونھ بخوره کھ دوباره رفتی شد و داشت مداری از خواب بیتیصبح فردا اد        

 نوازشش کرد تا باالخره ی رو بغل کرد و کلرایرفتو بازم ماھ. دی شنھی گریصدا
 . زی زد و رفت سمت ممی و مررای ماھیشونی بھ پی بوسھ ایتیبعدم اد. دی خوابرایماھ

 فی لطستی نیازی گفت نیتی کھ ادزهی بری تا براش چایتی اومد سمت ادفیلط        
 نی توھم بشفی گفت لطیتی کھ ادرفتی داشت مفیلط.

 ھی وگفت بقفی روکرد سمت لطیتیاد. عقبو نشست دی رو کشی صندلفیلط        
 کجان؟
 . ومدهی نمیاقا ابھ. رونی خانم و اقا راحتم رفتند بینیخانم تو اتاقشونند ناند-         
 رهی نمنیی پایزی از گلوم چیی بخور تنھایزی چھی نوی با من بشایتو ب-         
  بخورمیزی تونم چی نمگھیخانمم منم د-         
 می شاد قدی روزای دلم برافی لطیدونیم. ختھی بھم رزیھمھ چ. کنمیدرکت م-         

 تنگ شده
 خانم ندای ونی کھ از ازدواج اقا ابھی تازه ایاره خانمم مخصوصا روزا-         

 گذشتیم
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 خونھ نی اگھی و االن دستندی نگھی کھ دیی بودند روزای قشنگی روزافیاره لط-         
 خونھ نی بخ ا رویدی بچھ ھا بتونند حس جدنی ادوارمی و فقط امستی توش نیروح

  برگردونندی رو بھ زندگی و ابھارندیب
  دوارمیمنم ام-         

 
 

 دختر نیمھر ا. خوندی میی رو تو بغلش داشتو داشت براش الالرای ماھیتیاد        
 ھر دو خواھر بودند اما ی و ماھرای کھ ماھنیبا وجود ا. نشستھ بود یتیبدجور تو دلھ اد

 . شدی مدهی کشرای سمت ماھاری اختی بیتیاد
 ماه از ٧ قایدق. بود ی بود و تو عمارت مراسم قران خوانای و شناایاونشب سال ن        
 رو شی سابق نبود وکلھ زندگی اون ابھگھی دی کھ ابھی ھفت ماھگذشتی مندایمرگ ن

سخت بود اما قبول . مرده ندایباالخره قبول کرد کھ ن. دختراش خالصھ کرده بود یتو
 سخت بود یلیخ. نداشھی متعلق بھ ندی گرفت و فھمیان ا ی کرد ددیکرد اون قبر رو پ

اما . براش گناه ھی نکنھ مرد بود و گرھی کرد گری سعیلیخ.اون لحظھ شکست .
 بود در کل عمرش تجربش رو دهی چند وقت از چشماش اشک چکنی ای کھ توینقدریا

 . نداشت
 ھم ینی در صدر مجلس نشستھ بود و ناندیجی بود ویوسط مراسم قران خوان        

 تو بغلش بود وارد رای کھ ماھی در حالیتی مجلس بود کھ ادیاخرا.کنارش نشستھ بود 
 رو تو اغوشش رای ماھیتی دستاشو باز کردو ادرای ماھدنی از خانما بادیکی.مجلس شد 

 . گذاشت
 رفت تو بغل نکھی اشکش در اومد بھ محض ارای کھ ماھدادیاز م رو نرایزن ماھ        

 یتی بھ ادیلی خرای زدو گفت ماھی لبخندیجیو. نکرد ھی گرگھی ساکت شد و دیتیاد
 . وابستست

 ماما. بود گفت ماما یتی کھ تو بغل ادی در حالرای دفعھ ماھھی حال نیدر ھم        
 رو رای فورا ماھیتیاد. دوباره تکرار کرد رایماھ. کردندیھمھ با تعجب نگاه م        

  کرد رفتی عذر خواھشدی کھ داشت از خجالت سرخ میبرداشت و در حال
 ی ھنوز تازست ولندای خدا بھتون صبر بده داغ نگمیخان ب-         
 ؟ی چیول: گفت ی با حالت مشکوکیجیو        
 . می باره باشما حرف بزننی بود در انی شورا قصده مون ایراستش ما خانما-         
 ؟یچھ حرف-         
 نامزد بودند ی مدت کوتاھیتی و ادی ابھای کھ قبل از ندونندی خوب منویھمھ ا-         
 شھی و اتتی دوباره کنار ھم مثھ کبرنایبودن ا
  ؟دی برسی بھ چدیخوایشما م-         
 نامزد بودند ی زمانھی دوتا نی انی عالوه بر اخوانی مادر می و ماھرایماھ-         

 ستی نحی صحی رابطھ اچیبودنشون کناره م بدون ھ
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 .   بگھی دونھ چی شوکست و نمیجیو        
 
 

 ھی کھ ی تخت افتاده کھ ارجون درحالی روی حرکتچی و بدون ھحالتی بنداین        
 ھکنی نگاھش مدهی ترسی با چشماندای نشھی مندایربدوشامبر تنشھ وارد اتاق ن

 تونندی شورا اگھ بخوان می کھ زنادونستی بود خوب مری فکرش درگیجیو        
 ھرچھ دیبا. شدی قبلش خودش دست بھ کار مدی بای رو بدن ولی ازدواج زورھی بیترت
 رهی خونھ بگنی ای دخترشو توی جای خواست کسیدلش نم.  کردی می فکرھیعتریسر
 یتی ادی گرده از طرفی وقت برنمچیھ  رفتھ وگھی کھ دخترش دکردی قبول مدی بایول

 ی کسنی بھتریتی شھ ادی نمدای پیتی کھ مھربون تر از اددونستی مشناختیرو خوب م
  باشھی مادر بچھ ھا و ھمدم ابھتونستیبود کھ م

 ندای و رو نندای سمت نادی ارحون مکنھی بھ ارجون نگاه مدهی ترسی با چشمانداین        
 کنھی تلخ ادکلن ارحون داره حالشو بد میبو. چشماشو بستھ ندای نشھیخم م

 ندای نگاه بھ نھی و شھی دفعھ بلند مھی حبس کرده ارجون نشی سینفستاشو تو        
 . رهی و مگھی منویا. جاگذاشتھ بودم موی گوشگھی و مدهی رو نشون مشی و گوشکنھیم

 یشونی بھ پیبوسھ ا.تاق بچھ ھا  تو ارهی عمارت و مادی خستھ از سر کار میابھ        
 بوسھی و سره اونم مرای سمت ماھرهیبعدم م. کنھی و سرشو نوازش مزنھی میماھ

 شھی مشتری شباھت بنی وروز بھ روز انداهی نھی شبیلی خرایماھ.
 شھی وارد اتاق میتی دفعھ ادھیھمون لحظھ . رهیگی رو در اغوش مرای ماھیابھ        

 . کنھی دراز میتی ماما و دستاشو بھ سمت ادگھی مرایماھ.
  ؟گھی می بچھ چنی اگھی میتی و با خشم بھ ادکنھی با تعجب نگاه میابھ        
 .  ندارهی خودش گفت بھ من ربطگھی بگھ و می دونھ چی شوکست و نمیتیاد        
  نھ ؟ی دادادیتوبھش -         
 ستی من نری بخدا تقصگمی میابھ-         
  کنم فکرشم نکنیباورت نم-         
 بھ گھی و گفت درونی رو گرفت و از اتاق پرتش کرد بیتی ادی دستایبعد ابھ        

  از بچھ ھام دور شوشھی نمکی اتاق نزدنیا
 ماما کردوی نگاه میتی داشت بھ ادونی گری درا ومده بود وباچشماشی گررایماھ        

   اون وارد اتاق شھزاشتی نمی بود اما ابھ ھم اشکش در اومدهیتیاد. کردیم
 
 

 کھ بالشش رو توبغلش ی داده بود و در حالھی تخت تکی وارهی بھ دیتیاونشب اد        
 رای خواست کھ مااھیاون نم. شھی می اخر و عاقبتش چکردیگرفتھ بود داشت فکر م

 . شھی اتفاق ناخواستھ مجازات مھی کنھ وحاال داره بخاطر ی کارنیچن
 . شی سال پ٦ بھ گردهی ذھنش برمیتیاد        
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 .  جون حلقھ رو بندازی ابھگھی و می سمت ابھکنھی با لبخند رو میجیو        
رو .  ندازهی رو می ابھی ھم حلقھ یتیاد. یتی تو دست ادندازهی حلقھ رو میابھ        

 . شھیموقع رقص م. خندندی و ھمھ مزندیریسرشون گل م
 ی ابھی رو شونھ ھازارهی ھم میتی و ادیتی پشت کمر ادزارهی دستاشو میابھ        

 وجودش یعشق از تک تک سلوال. کنھی با کمرش اونو داغ می ابھیبرخورد دستا
 گوشش ری زی کھ ابھشھی خراب می ھا زمانی شادنی ایاما ھمھ . زنھی مادیداره فر

 کنمی موضل و حل منی غصھ نخور اگھیم
 خواستی می رو داشت کھ ابھیحس دندون لق. دونستی اونو موضل می ابھایخدا        

  کار کنھی دونست چی و نمزدیاونو بکنھ و بندازه دور بغض بھ گلوش چنگ م
 گفتھ بود ماما داشت دلش چنگ یتی بھ ادرای کھ ماھی اوردن لحظھ اادی بایابھ        

 کنھی صدا مگروی دیکی اما اون. یتی نھ ادنداهی فقط نرای مادر ماھایخدا. زدیم
 . غرق درخاطراتش شدیابھ        
 نداین-         
 جونم-         
  باباگھی فنچ بابا اول منی اگمیمن کھ م-         
  مامانگھی اول مرمشینخ-         
  باباگھی راحت تره قطعا میلی خوب بابا گفتن خنداین-         
 اصن رمشی ماه نگھش دارم بعد بھ تو بگھ بابا نخ٩ من ی کردونمی دیابھ-         

 امکان نداره
 گھی دی حسود خانم خودمگھی و مزنھی مندای بھ صورت نی بوسھ ایابھ        
 می سر اقا و بچھ ھامون فقط حسودگھی و مزنھی می لبخندنداین        
 یکی گھی و مھزنی مندای بھ دو طرف شکم نی تر و بوسھ اکی نزدرهی میابھ        

 رای ماھی ھم برایکی می مریبرا
  ؟شدی پس مال من چگھی ومخندهی منداین        
 ھی. زارهی مندای نیبعدم لب ھاشو رو لبا. ژستی مال شما وگھی جلو ومرهی میابھ        

 پدر نی اگھی می و ابھکنھی می خنده انداین. کنندیدفعھ بجھ ھا شروع بھ لقد زدن م
 .  با زنش خلوت کنھ ھاکمی زارند ادم ی نمنای ھا رو ببیصلوات
  قربونشون برمکنندی دارند اعالم وحود مگھی و مکنھی می خنده انداین        
 خاطارتھ خوشو نیچرا ا. ی چرا رفتندای نگھی و با خودش مزنھی می لبخندیابھ        

 یتموم کرد
 ی کنھ خاطره ای و داره بھ ماه نگاه مدهی تختش دراز کشی کھ روی در حالنداین        

 کنھی غش مندای دفعھ نھی. شاپ نشستھ بودند ی کافی توی دونفریبا ابھ.ارهی مادیرو ب
 و خم نشونھی منی رو توماشندای خواد ببره دکتر نی رو مندای دلواپسھ و نیلی خیابھ.
 دنینھ و باد کی اروم چشماشو باز مندای بندشو ببنده کھ نمر تا کندای نی رو شھیم

 زارهی می ابھی کوچولو رو لپای بوسھ ھی صورتشھ ی سانتکی قای کھ دقیصورتھ ابھ
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 گھی و مکنھی نگاه مکنھی خندون داره نکاھش می کھ با چشماندای با تعجب بھ نیابھ.

 ی تو حالت خوبھ غش کرده بودنداین.
 گمی برات منی بشگھی و مزنھی می لبخندنداین        
 باشھ-         
  افتادهی افاقھی خب ی ابھگھی مندای کھ نفتندی و راه منھیشی منی تو ماشادی میابھ        
  ؟ی شده خانمیچ-         
 شمیخب من دارم ما م-         
 ھیبعد چند ثان. ی گفتی بفھمم چی گھ انتظار داری ومکنھی نگاش میجی با گیابھ        

 .  نگو کھندای نگھی و مزنھی زل مندایبھ ن
 ی من حاملم ابھیشی پدر می دارگھی و مزنھی می لبخندنداین        
 ادهی وپدارهی رو نگھ منی گوشھ ماشھی. کار کنھ ی دونھ چی نمی از خوشحالیابھ        

 ی ابھیکنی کار می چی دارگھی و مشھی مادهی پنداین. خدا ازت ممنونم زنھی و داد مشھیم
 ؟

 باالخره خونوادمون گھی چرخونھ و می و مرهیگی رو تو اغوشش مندای نیابھ        
 ندایکامل شد ن

 شھی کاملترم مگھی سال د٣٠ البتھ تا گھی و مزنھی می لبخندنداین        
  فکر کن من بابابزرگ شمگھی و مخندهی میابھ        
 شمی مای مادربزرگ دننی من کھ خوشگلترگھی ومخندهی مندامین        
  منی شک نکن خانمگھی و مکشھی رو مندای نی لپایابھ        
 قاب یابھ. خاطرات اشک از چشماشون رونھ ی اورادی ھردو با ندای و نیابھ        

 . ی چرا تنھام گذاشتندای نی چرا تنھام گذاشتگھی و مرهیگی رو تو دستاش مندایعکس ن
   ؟ی کنی نمدامی ؟چرا پی ابھی گردی چرا دنبالم نمگھی با خودش منداین        

 
 بعد ی و گفت ابھی رو کرد سمت ابھیجیو. صبحونھ یصبح فردا سر سفره         

  حرف بزنمی باھات جددیصبحونھ با
 باشھ مامان-         
 بگو اطی برو بازار و بھ خیتی ادی و گفت راستیتی رو کرد سمت ادیجیبعد و        

 ادیکھ ب
 چشم مادر-         

  مادردیخوای با تعجب گفت لباس میابھ        
  اماده شمدی مراسم مھم باھی یاره پسرم برا-         
 اھان باشھ-         
 میخوای داداش من و راحت امروز می و گفت راستی رو کرد سمت ابھینیناند        

 م؟یری ھم بگرای و ماھی ماھی برامی لباس بخرای الی برامیبر
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 خراب ی قبلی خموم دارند حولھ ی بھ حولھ براازی گفت بچھ ھا نیتی دفعھ ادھی        
 شده

 .  ساکت شدیتی ادیتی بھ ادیبا نگاه زرخ ابھ        
  تو اتاقم کارت دارممی بری گفت ابھی بلند شد و بھ ابھیجیو        
 چشم مادر-         
 ی و از ابھکنھیدر وقفل م پشت بندش یجی و وشندی وارد اتاق می ابھویجیو        

 نھی دکھ بشخوایم
 شده یزی مادر چدیکنی دلواپسم مدی دارگھی و مکنھی نگاه میجی بلتعجب بھ ویابھ        

 ؟
 سالھ کھ کی بھ کی نزدندای خب از مرگ نی بگم ولی دونم چھ جوریپسرم نم-         

  کھ کنارشون باشھیکی خوانیبچھ ھا مادر م. گذرهیم
 نداهی مادر دارند و اونم نھی و گفت نھ مادر اونا فقط یجی رو کرد سمت ویابھ        
 تنم ی دختره من بود پاره ندای نی گذاشتو گفت ابھی ابھی دستاشو تو دستایجیو        

 گھی دختر دھی نکھی ایکنی اسونھ ؟فکرمیزی چنی من گفتن چنی برایکنیبود تو فکر م
 نوه ی اما مجبورم چون شادستی راحت نینھ ابھ برام راحتھ ؟رهی رو بگندامی نیجا

 خوامیھامو م
 اما مادر-         
اگھ تو . یشناسی شورا اومده بودند اونا رو کھ خوب می خانماروزی پسرم دیابھ-         

 دندی مگھی دختر دھی اونا بزور تو ور بھ ی ازدواج نکنگمی کھ من میبا دختر
  من درد سرندی شورا برای خالھ زنکانی اشھی ھمگھی و مشھی می عصبانیابھ        
 کھ تورو دوست داره و تو ھی تو انتخاب کردم ھم کسی کھ من برایپسرم دختر-         

  ھم بچھ ھاتو دوست دارهیبراش مھم
 ھ؟یتی رو کرد سمت مادرشو گفت منظورتون ادیابھ        
 البتھ پسرم-         
 رو رایاون فقط ماھ. منو دوست نداره مطمعنم اون. کنھ ی اون قبول نمیول-         

  منو بچھ ھامی بزاره پاشویدوست داره و فکر نکنم بخواد زندگ
 کنمیمن حلش م. تو فقط قبول کن فھممی رو بھتر از تو منای و ای زنم ابھھیمن -         
 اما مادر-         
 بچھ ھات دنی کھ تو بادھیعیطب. زندست شھی ھمندای نی و خاطره ادی.پسره نازم -         

 بھتر از ی بشھ وکستی دختر وارد زندگھی دی برات زنده باشھ اما بالخره باندای نادی
 ستی نیتیاد

  باشمایتی کردن ادی راضی ولدی شما بگیباشھ مادر ھر چ-         
 البتھ پسرم-         
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فتاد چند لحظھ  ایاطی خیچشمش کھ بھ مغازه . زدی منشی قلبش محکم بھ سیتیاد        
 گفت سالم دنشی با داطیخ. تازه کنھ بعدش رفت داخل ی تا نفسسادی در مغازه وارونیب

 میخانم ابراھ
 . سالم-         
 دیسفارش داشت-         
  عمارتدیایھمراه من ب-         
 چشم-         
 یجلو. شد ی سوار تاکسیتی فروشگاه رو بھ کارگرش سپردو ھمراه اداطیخ        

 .   فورا رفت تو اتاقشیتی در وبراشون بازکرد و ادفیلط. شدند ادهیعمارت پ
 

در زد و وارد . یتی رو دعوت بھ نشستن کرد و خودش رفت دنبال اداطی خیجیو        
 شد

 کنھی سرم درد مکمی زن عمو دیببخش-         
 ؟یتی ادھی نقطھ ضعف خانوما تو چیدونیم-         
  عمو؟ زنھیتو چ-         
 ھمھ ی اومده برااطی اند خینطوری خانما ایھمھ .نقطھ ضعف ما خانما تولباسھ -         

  بدوزهخوادی تو می در اصل برایلباس بدوزه ول
  من ؟چرا؟ی با تعجب گفت برایتیاد        
 ارزوشھ کھ بچھ ھاش خوشحال یھر مادر:  نشستو گفت یتی کناره ادیجیو        

 خوام پسرو نوه ی حاال نمیمن دخترمو از دست دادم ول.ره نازم باشنو بخندند دخت
 یی کمکم کنھ توتونھی کھ میو تنھا کس.ھامو از دست بدم 

  بکنم؟تونمی کار میمن من چ-         
 خوامیم. اون دوباره بخنده ی کنیکار. ی برگردونی رو بھ زندگی ابھدیتو با-         

 . یتی ادی کنی نوه ھام مادریبرا
  کھ؟دیگی مدیزن عمو شما دار-         
 ی عروسم بشدی تو باگمیدارم م-         
 گفت اما زن یجی بھ وی بود اما باا نگرانی دل تو دلش نبود باور نکردنیتیاد        

  ؟ی چیعمو پس ابھ
 تورو مامان رای کھ ماھشبی و داد از دشنھادی پنی خودش ازمیاون موافقھ عز-         

 .  قرار گرفتریصدا کرد تحت تاث
 گھی داره دروغ میجی ودونستی موی اورد و رفتار بد ابھادی رو بھ شبی دیتیاد        

  دروغ رو دوست داشتنی ایول
  کار کنم؟ی چدی مراسم بایبرا: و گفت یجیرو کرد سمت و        
 نی رو در اغوش گرفتو گفت ممنون دخترم ممنون کھ دوباره بھ ایتی ادیجیو        

 یدیخونھ روح م
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  ؟ھی من چی فھی خانم وظگھی میجی ودنی باداطی خنیی پاارهی رو میتی ادیجیو        
 دی عروس گلم لباس بدوزی براخوامی و ممی دارشی در پی عروسھی-         
 د؟ی نداری گفت مادر شما مشکلینی شوکھ شده بودند کھ ناندینی و ناندفیلط        
 بچھ ی شادیعنی ی فداکاریعنی مادرھی جون ینی زدو گفت ناندی لبخندیجیو        
 . خوامی مموی ابھیمن شاد.ھاش 

 گمی مکی منم تبرھینطوری کرد وگفت پس اگھ ای تبسمینیناند        
 کار ناتموم دوارمی امگھی گوشش مری و زکنھیغل م رو بیتی جلو و ادادی مینیناند        

 یخواھرمو تو تموم کن
 رمی بگزاشونوی تا ساانی عروس خانوم بشھی مگھی مویجی سمت وکنھی رو ماطیخ        
 البتھ-         
 کنھی کاغذ شروع بھ نوشتن مھی ی رو رویتی ادیزای سااطی جلو وخرهی میتیاد        

 شما و خانوم یزایسا. تموم شد زاشونی خانم ساگھی مویجی سمت وکنھیبعد رو م.
 دی پارچتونو انتخاب کندیفقط با. ھم دارم یانصار
 باشھ-         
دستھ . زارهی البوم پارچھ رو جلوشون ماطی و خنندیشی میتی و ادینی ناندویجیو        

 .  قرمزی پارچھ ھی رو زارندی دست میجی و ویتی دفعھ ادھیاخر 
شما ھم . طرفدار داره یلی پارچھ خنی کرد و گفت ایزی برانگنی نگاه تحساطیخ        

 دی اقھی خوش سلیلیخ
  ؟شھی اماده می بپرسم تا کتونمی گفت ممنون ماطوی رو کرد سمت خیجیو        
 لباس ی ولفرستمی و مکنمی رو تافرداصبح اماده میلباس شما و خانم انصار-         

 . ھکشیعروس دو روز طول م
 باشھ خوبھ-         
 ھی یجیو. بھ جواھر فروش دی نوبت رساطیبعد از خ. پولشو گرفت و رفت اطیخ        
 از ی اھدی کشی اھکردی داشت جواھراتو انتخاب مندای افتاد کھ با نی بھ روزادشیدفعھ 

 کھ ارمی رو دارم جات می کسنداین: مادر و تو دلش گفت ھی بھ وسعت دل یتھ قلب اھ
 سپارمی دارم می بھ خوب کسامانت دختراتو.مادر دخترات باشھ 

 ست یتیاد. رهی و جواھر فروشم مکنھی ست جواھر انتخاب مھی یتیخالصھ اد        
 .  تو اتاق بچھ ھارهی تو اتاقش و بعدش مبرهیجواھر رو م

 ی دوست داشت ولیھردوشون رو کل. دندی اروم خوابیلی خرای و ماھیماھ        
 تر بود و خودشو راحت تر تو ی دوست داشتنرایماھ. بود ی اگھی دزی چھی اون رایماھ

 بودند اما بای ھردوشون زافھیاز لحاظ ق. جوش بود ری دی اما ماھکردیدلھ ھمھ جام
 ھی گفت شدی نبود مچکسی ھھی کھ شبیماھ برعکس. مادرش بود ھی شببی عجرایماھ

 .   ستمای ماھھی شبییجورا
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 رونی باز بھ بی حوصلھ و ناراحت از پنجره ی بنداین.شب قبل از ازدواج بود         
 ی بوشدی مشمیلومتری ک٣ا . دفعھ در اتاق باز شد و ازجون اومد تو ھی کردینگاه م

 دی ترسدنشی با دنداین.تا خر خره خرده بود و مست بود .مشروب رو حس کرد 
 . کردی خفھ منداوی داشت نالکل یبو. ندای نیارجون خودشو انداخت رو.

 چندشش شد ندای نزدی مندای و داشت نفساشو بھ نندایارجون اومد و کنار گردن ن        
 کشمی بھم دست بزنھ مطمعن باش خودمو منی اگھ امشب اای خداگفتیبا خودش م.
 .  کمکم کنایخدا.

 مجسمھ خورد کھ بغل دستش بود محکم زد تو سره ھی بھ ندای دفعھ چشم نھی        
 کرد و دای رو پری زنجیدای کت ارجون کلیبایاز ج. شد ھوشیارجون و ارجون ب

 بھ ی راھھی ؟ی اما چھ جورکردی فرار مدی باکردی مدای پی راھھی دیبا.بازش کرد 
 . دیذھنش رس

 پرش کوتاه ھی در حد دی کم بودشایلیارتفاعش خ. نگاه کرد رونیاز پنجره بھ ب        
 نیی پادی بعد خودشو خم کردو پرشدی مازشی پول برداشت نکمی کت ارجون بیاز ج.
 .  رفترونی عمارت بی تا از محوطھ دی دونطوریھم. کرد دنی شروع بھ دوعیسر.

از عمارت . راه افتاد ادهیاخر سر پ. نبود ینی ماشچی شد ھنی منتظر ماشیھرچ        
 .  بودیادی راه زیارجون تا عمارت ابھ

 انھی درست بود مشیتصم. کردی بود و بھ فردا فکر مسادهی کنار پتجره وایابھ        
 تنھا بھ یتی و ادنداهی نی کھ دلش ھنوز برادونستی می بخوبنوی ای دونست ولیرو نم

 .  دارهی دوست خوب تو قلبش جاھیعنوان 
 در ی بھ جلودی رسندای نی روادهی ساعت پ٥ صبح بود باالخره بعد ٧ساعت         

 .  درو باز نکردی زنگ در عمارتو زد کسیھرچ.عمارت 
 ی گنگری تصاوھی شبیاز د.ھی تو انباردیارجون کم کم چشماشو باز کرد ود        

 فرارکرده بود و حتما ندای نای نگاه کرد شکھ بود خداندای نی خالی اومد بھ حاادشی
 . کردی می کارھی دی بای ابھشیتاحاال رفتھ بود پ

 سوال بود نھ ی نشده بود براش جاندای متوجھ نی گذشتھ بود و ھنوز کسکساعتی        
 . ی اگھی بود نھ از کس دفی از لطیخبر

 رفت و توپشت عمارت عی تو کوچھ سردیچی کھ پدی ارجون رو دنی دفعھ ماشھی        
 اومد درو براش فمی گفت پشت دره ولطفیارجون زنگ زد و پشت تلفن بھ لط. شد میقا

 . باز کرد
 ستمی اقا ارجون از صبح رو پام بند نی واگفتی ومدادی تکون مساشوی گفیلط        

 میکنی واسھ مراسم امروز کار ممی صبح ھمھ دار٦ کار کردم از نقدریا
  کردو گفت داماد کجاست؟یخنده اارجون         
  کنندی مراسم زرد چوبھ اماده می رو دارند برایاقاابھ-         
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 یعنی. کردی داشت ازدواج می من ابھیخدا. شوکھ شد ی اسم ابھدنی با شننداین        
 از دستش رفتھ بو د واون شیابھ. بود یاز چشماش اشک جار. بود دهی رسری دنقدریا

  نذاشتی ابھی تو زندگیی جاچیاالن ھ
 اون ستی با خودش گفت معلوم ندی کشیارجون وارد عمارت کھ شد نفس راحت        
  احمق کجارفتھ ؟یدختره 
 و داره دکمھ سادهی وانھی ای جلوی کھ ابھدی دویارجون راه افتاد سمت اتاق ابھ        

 ی تا سھ نشھ بازگنای مبارکھ داداش می بھ پشتش زدو گفت دامادی دستبندهیھاشو م
  توعھتی حکاقینشھ دق
خدا . ستی خودم نلیاز م. شال رو پرت کرد طرف ارجون و گفت خفھ شویابھ        

 ندامی کھ من ھنوز عاشق ندونھیخودش م
مطمعن باش کھ اونم . زنھی از بھشت االن داره لبخند مندایداداش مطمعن باش ن-         
  تو خوشحالھیاز شاد
 خوانی دختراست اونا مادر می ازدواج فقط برانیا. درکم کنھ ارجون وارمدیام-         
 . ی رو گرفتمی تصمنی تو بھتردونمی داداش مدونمیم-         
 دوارمی امدوارمیام-         
 ی و گفت انشا بھ خوشدی و بوسیجی و ارجون دست وی اومد تو اتاق ابھیجیو        

 مادر
 ممنون پسرم-         
 ای با من بی و گفت ابھی رو کرد سمت ابھیجیبعد و        
  ؟ی و بھش گفت پسرم تو مطمعنی گوشھ اھی دی رو کشی ابھیجیو        
 د؟یمامان شما دودل-         
 زمی عزیستی مجبور نیستی نی اگھ از تھ قلبت راضگمینھ پسرم م-         
 ی بھ خاطر ماھرای خاطر ماھ انجام بشھ بھدی ازدواج بانینھ مادر ا-         
 ستی نیخوبھ پسرم خوبھ کھ مشکل-         
 البتھ مادر-         
 ختھی فرش رو دوش ری شده بود موھابای زیلی زرد و قرمز خی ساری تویتیاد        

 یتی تو اتاق و بھ ادادی مینی نانددیکشی بود و داشت سرمھ مسادهی وانھی ایبود و جلو
 . زمی وقتشھ عزگھیم

 سمتشو زرد چوبھ رو رهی میجیو اول از ھمھ و. نھیشی تخت می و روادی میتیاد        
  ھمھتبی و بھ ترینیبعد ناند. کنھی مری خی بھ صورتشو براش دعا مالھیم

 بھ بعد نی از ادوارمی امگھی و مزنھی زرد چوبشو میجی ورسھی مینوبت بھ ابھ        
 ی بخندشھی ھمتیتوزندگ
 ھی داشت بھ فھمھ عروس کیسع. اشپزخونھ وارد شد ی از درپشتنداین        
با . تونھ اروم راه افتاد سمت اتاق دخترا ی نمدی دی کرد نتونست وقتیھرکار        

 برم دیپس با. خانواده تموم شدم نی افراد ای ھمھ ی من براگھی ددیخودش فکر کرد شا
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 بارم کھ شده ھی ی دخترامو براخوامی قبلش میوقتشھ کھ کال گورمو گم کنم ول
بعد رفت . بغلش کرد و نوازشش کرد دارهی بی ماھدی دکھ  راه افتاد سمت اتاقنداین.نمیبب

 ندای تو اغوش نخواستی نبود و اصال دلش نمی مثھ ماھرای رو بغل کرد اما ماھرایماھ
  قاب عکس خوردھی اومدن چشمش بھ رونی گذاشت تو تختشو موقع برارویباشھ ماھ

 ندای نکردندیم  بود اونا فکردهیحاال فھم.عکس خودش بود با دستھ گلو عود روشن 
 .  بزار تو ھمون فکر بمونندکردندی فکرو منیپس حاال کھ اونا ا.مرده 

 رو بو کرد ی تخت نشست و بالش ابھی روی رفت سمت اتاقھ خودشو ابھنداین        
  عطر رو دوس داشتنی ھمھ جا بود چقدر ایعطر تنھ ابھ.

 تا بتنونھ لباساشو عوض کنھ اخر سر تو گشتی میزی چھیتوکشوھاش دنبال         
 بلند رھنی پکی شلوار چشب و کی کھ متشکل از یلباس( لھنگا ھیپشت کمد چشمش بھ 

 ی سارومدی االنش فوق العاده مطی خورد ساده بود و بھ شرایمشک) شال است کیو 
  ت رفرونی از اتاق ب وراه افتاد ودیرو پوش

 
 

 با راحت و ارجون از پلھ ھا اومد ی کھ ابھدی بود و دسادهی ستون واھی پشت نداین        
 ی جورھی دیبا. بھ ارجون کرد از ارجون متنفر بود ینگاھ. تخت نشست ی و رونییپا

 دفعھ ھی نداین. کار کنھ ی چدی دونست بای اصال نمی ولکردی رو از ارجون دور میابھ
 کنارش یجی و وینی کھ ناندیعروس در حال. ارندی مدارند  عروس رودینگاه کرد ود

 ی عروسی ھم برامای و ماھمی با تعجب متوجھ شده کھ مرنییبودند از پلھ ھا اومد پا
 ومدندین

 می رضا ابراھشی فرزند کرمی رضاابراھیتیعاقد رو کرد سمت عروسو گفت اد        
  ؟دیکنی قبول می را بھ ھمسرمیزند نواب رضا ابارھ فرمی رضا ابراھیابھ

 کنمیقبول م-         
  ؟دیکنیقبول م-         
 کنمیقبول م-         
  ؟دیکنیقبول م-         
 کنمیقبول م-         
 می فرزند نواب رضا ابراھمی رضا ابراھی وگفت ابھیعاقد رو کرد سمت ابھ        

  ؟دیکنی خود قبول می را بھ ھمسرمی رضا ابراھشی فرزند کرمی رضا ابراھیتیاد
 کنمیقبول م-         
 ی و مبارکمنتیبھ م-         
  ؟ھی تونست متوجھ بشھ اسم عروس چی نمندایصدا ھا واضح نبود و ن        
 ھم بلند شد یتی بلند شد و کاله رو برداشت و گذاشت کنار دستھ خودش ادیابھ        

 خوشبختت دوارمی گوشش گفت امری رو بلند کرد و زیتیال اد شیتی رفت سمت ادیابھ
 . کنم
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 یتی ادی تعجب کردو با خودش گفت باالخره موفق شدیتی اددنی بادنداین        
 مراقبھ دخترام باش اونا خوامی رو میزی چھی اما ازت فقط یباالخره عشقمو ازم گرفت.

 سپارمشونیرو بھ تو م
 زد و گفت یتی از سرمشو بھ پشت گوش ادی اکھی و تیتی رفت سمت ادیجیو        

 دی خوشبخت بششایا
        

 فصل سوم        
 و میکشی نفس راحت مھی یگاھ. مشکالتمون حل شده ی ھمھ میکنی فکر میگاھ        

 طوفان ھی می کھ انتظارشو نداری زمانقایاما دق. می بکنی استراحتھی کھ خوادیدلمون م
 لرزونھی فکر کردن بھ اون ھم تنو بدنتو می کھ حتیطوفان. شھی ممونیوارد زندگ

 اروم رو دارند تجربھ ی زندگھی ی و ابھیتی سال کھ اد٥.سال گذشتھ ٥        
 رایماھ. سالند ٥ زبون نیریواالن دوتا دختر ش. بزرگ شدند رای ماھویماھ.کنندیم

 یتی ادیعالقھ . از مادرش دوست نداره شتری بای رو تو دنیزی چچی و ھھیتیعاشق اد
بھ . جوشھ ی نمیتی با ادادی زیماھ. نشھ زبونیری عاشق دختر شیھم متقابلھ و کل

 کھ دونھی میماھ. رای ماھی و دوسش داره اما نھ بھ اندازه زارهیمادرش احترام م
 رو ندای پدرشون و نی عروسی چون عکسادندیھردوتا شون فھم. گستی دیکیمادرش 

 ی اون عکساروش نذاشتھ برعکس ماھیری تاثچی ھرای ماھیول. بھشون نشون داده ایال
 . کنھی می دوریتی از ادی ھھک

 کرد خجالت زده شدند و برگشتند ای کھ الی بخاطر کارینی راحت وناندنی بنیتوا        
 دلھ زی االن شده عزیتی پرکرده و ادیتی دخترش رو با ادی خالی جایجیو.کایامر
 باشھ یتی عاشق ادنداهی کھ عاشق نی وقت نتونست اونقدرچی ھی حساب ابھنیااب.ھمھ

  فقط بھ اندازه مادر بچھ ھاشندای نی نھ بھ اندازه یول  مھربونھ و دوسش دارهیتیبا اد.

. 
 نی اخرنداین. سالھ گذاشتھ و رفتھ ٥ کھ ینداین. نداهی ماجرا نی گھیامادر طرف د        

 رو وانمود کرد کھ انگار اون نامھ زی ھمھ چی نامھ پست کرد و جورھی کھ کرد یکار
 ی ابھی گفت ارجون رو از زندگقتوی حقی گفت ھمھ نداین.رو قبل از مرگش نوشتھ بود 

 یلحظھ ا. دشمن بھ اصطالح دوست خنجر خوردند ھیکھ از  دندیھمھ فھم. کرد رونیب
 توگوشش زد و گفت ی ایلیس ششی رفت پی ابھزدندی ارجون میکھ دستبند بھ دستا

 ی رو نابود کردمیازت متنفرم زندگ:
ارجون ھمھ . رفت بھ دادگاه ارجون یابھ. نگفت و فقط نگاه کردیچیارجون ھ        

 براش ی زندگرهی بمخواستیم. زندست ندای نگفت کھ نی اعتراف کرد ولقتوی حقی
 . رو عذاب بدهی نداشت و دوست داشت با رفتنشم ابھییمعنا

  بود؟ی چلتی رو کرد سمت ارجون و گفت اما دلیقاض        
 بچھ بودم مادرمو از دست دادم یلی خیوقت:ارجون باالخره دھن باز کرد وگفت         

 بھ نی و اورد توخونھ و گفت از اگری زن دھی سال بعد کیپدرم . دوسش داشتم یلیخ.
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 کھ فقط واسھ مال و اموال پدرم  بودی جانھی مادرتونھ اما اون زن مادر نبود نیبعد ا
 بھ عکساش شھی پسر بچھ کھ ھمھی نفر و دوست داشت ھی ط بود اون زن فقدهینقشھ کش

با . پدره من با مادرتو ازدواج کرده بود یاره ابھ. بود ی اون پسر ابھکردینگاه م
 مھر ھی تھ دلش ھنوز ی کھ بخاطر پول بچھ ھاشو ول کرده بود بھ امون خدا ولیمادر

 چشمام یجلو پدرمو. عذاب داد یلیاون زن منو خ. بھ تک پسرش داشت یکیوچک
 دلھ خواستمی منباریا. نشد ی وقت دلم راضچی کرد اما ھرشی دستگسی پلنکھیبا ا.کشت 

 نتی ترزی پس دست گذاشتم رو عزیتورو بسوزونم ھمون طور کھ تو دلمو سوزوند
  داشتی چھ لذتی دونی دستام نمنی رو کشتم با ھمندایمن ن. نداتیرو ن

 ی گفت خفھ شو عوضتی با عصبانیابھ        
 بھوش یوقت. بارم بچھ ھاشو تو اغوشش نگرفت ھی ی حتندای نی ابھیدونیم-         

  خوشحالمیلی خی ابھستمی نی من ناراضیھھھ ول. تو بودند شیاومد بچھ ھا پ
 می رضا ابراھی ابھندای بھ اتھام قتل نکیارجون راتو. حکم رو اعالم کرد یقاض        

 پشت دره داد گاه بود در ھمون حال با خودش گفت نداین. کنمیرا بھ اعدام محکوم م
 . ی ابھدمی من تورو بھ خودت بخشی متاسفم ولیمتاسفم ابھ

 اومدم و انجام دادم ای کھ بخاطرش بھ دنی زد و گفت من کاریارجون لبخند        
 ی اشا نگی جعلی رفت فرودگاه با شنسانامھ می از داد گاه مستقنداین. ندارم ی ھدفگھید.

 یکی باشھ حداقل در نزدی ابھکی تونست نزدی حاال کھ نمخواستیم.رفت المان 
 کجاست کاران بود ندای ندونستی کھ میتنھا کس  سال٥ نی ایتو. کنھ یبرادرش زندگ

 یط کاران بود کھ ھمھ جور ھوا نداشت فقندای نتی از وضعی ھم خبرمای ماھیحت
 پنجسال بھ اسم نداین. تکون بخورهندای داشت ونزاشت اب تودلھ ندشویخواھر زجر کش

عنوان   فقط بھشھی ھمی برگرده بھوپال نھ براخواستی باالخره می کرد ولیاشا زندگ
 نھی دختراش و خانوادشو از دور ببخواستی سفر کوتاه مھی

 برگشت بخاطر بچھ یاما باالخره بھ زندگ. تاروز ھا تو حال خودش نبود یابھ        
 .   برگشتیھاش بھ زندگ

 
 حال زل زده بود نی در ھمکردی می با استرس طول و عروض اتاق رو طیتیاد        

 عالمت مثبت شکھ شد باور دنی دفعھ با دھی حبس کرد و نھینفساشو توس. چک یبیبھ ب
بچھ . ی از ابھیبچھ ا. بود دهی بھ شکمش کشی دستشدی مادر م بود اون داشتینکردن

  کھ تموم وجودش بودیا
  تو اتاق و با داد گفت ماماندی دورایدرھمون حال ماھ        
  بغل کردو گفت جون دلھ مامانرارویماھ        
 ادی بابا منی ماشیصدا-         
  استقبالشمیپس بر-         
 ی مامانمیبر-         
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 یتی درو باز کردو اومد تو ادی بودند ابھی در منتظر ابھی جلویتی و ادرایماھ        
 رای بھ صورت ماھی بوسھ ایابھ. بغل باباش دی ھم پررایرفت سمتشو کتشو گرفت ماھ

 یی بابایزد و گفت دختر نازم خوب
  خوبمیممنون بابا جون کل-         
  کجاست؟تیابج. زبونم نیری دختر شیا-         
 ییتواتاقشھ بابا-         
  ؟ی خانمی خوبگھی و مزنھی میتی بھ ادی لبخندیابھ        
  کردخی کھ شام می برایخوبم ممنون ب-         
  ھم گشنمھیبھ کھ من کل-         
  واسھ امشبھ کارانطمی بلگھی سمت کارانو مکنھی رو منداین        
 ی خوای جون نمی ابجگھی و مکنھی سرشو نوازش منھکی مندای بھ نیکاران نگاھ        

 ام؟یباھات ب
 ستمی شکننده نندای اون نگھی وقتھ کھ دیلینھ کاران خ-         
 ارندی تونند درش بی سنگ بندازه تو چاه ھزار تا عاقل نمونھی دھی گندیم-         

  االنھتیحکا
  خورمی غصھ نمیمی قدیزای وقتھ بخاطر چیلی من خیداداش-         
  جونم خوبھیخوبھ ابج-         
 بوس ھی و گفت ی رو کرد سمت ماھیابھ. اومد و نشست ی شام ماھیسر سفره         
 .  رو بوس کردو سره جاش نشستی اومد و صورت ابھیماھ. دهی نمییبھ بابا
 ؟یزیری برام غذا می نشست و گفت مامانیتی اومد و کنار ادرایماھ        

 .  زد و گفت البتھ دختر نازمی لبخندیتیاد        
 نی کردو گفت خوشحالم کھ روح ای خنده ایجیو. کردی با لبخند نگاه مفیلط        

 . خونھ برگشتھ
 ی چمدونامو برام جمع کنشھی و گفت میتی روکرد سمت ادیابھ        
  با تعجب گفت چرا پسرم ؟یجیو        
  برم پنجابی سفر کارھی دیبا-         
 اھان باشھ-         
 ؟یخوای چند روز میبرا. زد و گفت البتھ ی لبخندیتیاد        
  ھفتھ ھم طول بکشھھی روزه اما امکان داره تا ٢قرار بر-         
 اھان باشھ-         
 ام؟ی منم بیی با ذوق گفت بابارایماھ        
 میری باھم میگ سفر ھمھی بعد ھینھ دختره نازم سفرکار-         
 زی بغلش کردو گفت دختره مامان غصھ نخور عزیتیکھ اد. دی لب ورچرایماھ        

  خوبھ ؟ی شھربازبرمی مرایدلم بجاش منم تو و ماھ
  یخوبھ مامان-         



 111 

 
 

 رو بھش داد و گفت ھمھ ندایکاران پاسپورت ن. وکاران تو فرودگاه بودند نداین        
 کنمی رو برات ارزو میبسفر خو. حل شده زیچ

 ی چھ شکلنمی ببنمی ھاشونو ببافھی قخوادی داداش دلم میدونیم. ھفتست ھیھمش -         
 شدند

 نندی وقت تورو نبھی مواظب باش ی ولی خواھرکنمیدرکت م-         
 حواسم ھست-         
 با مای اوج ھواپیلحظھ . ماشدی کرد و سوار ھواپی از کاران حداحافظنداین        

باخودش فکر . بچھ ھا و عشقش وقتھ دنی کھ چقدر تا دکردی فکرو منیخودش فقط ا
 .  اغوش مادرش تنگھی چقدر دلش براکدریم

 کردی رو جابجا مندای عکس نی بود و دستھ گالسادهی وازی روبرو میجیو        
 ین قربای بودی قربانھی تو ھم ی افتاد و با خودش گفت حتاینگاھش بھ عکس شنا.

 ندامین. دخترم بره ی باعث شد؟توی کرده بودنمونی تو نفرایشنا. ی کسی و بییتنھا
 تنگھ دلم ندامی اغوش نی تنگھ دلم براراش توعھ مگھ نھ ؟دلم بشی االن پایرفت شنا

 خوادیعطر تنھ دخترم رو م
 و داره سادهی وانھی ای کھ جلودی رو دیابھ. کھ از خواب بلند شد یتیصبح اد        

 و ربدو شامبر شھی و بلند مدهی بھ خودش می کشو قوسیتیاد. بندهیدکمھ ھاش رو م
  ؟یری می دارگھی و مکنھی لباس خوابش تنش می رو روشیصورت
  قبل بھ پرواز نرسمی مثھ دفعھ ترسمی برم معتری ھرچھ سردیاره با-         
 زمی عزیموفق باش-         
 رهی میابھ. دستش دهی و کتشم مبندهی لباسشو می و دکمھ ھای سمت ابھادی میتیاد        

 رو بغل رایماھ. دارهی برای ماھنھیبی سمت اتاق بچھ ھا و مرهی میتی سالن کھ ادیتو
 .  کنھی خدافطی تا با ابھارتشی و مکنھیم

 شھی مادهی در عمارت پی عمارت جلورهی از فرودگاه می با تاکسمی مستقنداین        
با خودش . سالھ تو بغلش ٥ ی بچھ ھی کھ نھیبی می ربدوشامبر صورتھیو با  ریتیاد.

 بھ سمت جفتشون و بھ رهی می ابھنھیبیکھ م. ی ماھای راستی ماھنی اکنھی ملیداره تحل
 یتیاد. رهی و مشھی منی سوار ماشیو بعد ابھ زنھی میصورت ھردوشون بوسھ ا

 داخل رندی بعدشم مکنندی می بای بای و ھردو با ابھدهی تو ھوا تکون مراروی ماھیدستا
  اسفالتی روفتھی چمدونش می ودستھ شھی مری از چشماش سرازی اشکی قطره نداین.
. 

 گردونھی دفعھ سرشو برمھی یابھ        
 کھ خم شده و داره چمدونشو بلند نھیبی رو می و زنگردونھی سرشو برمیابھ        

 چمدونو دنبال نداین. ندازهی بھ جاده نگاه مگردونھی توجھ بھ زن سرشو برمی بکنھیم
 . کشھیخودش م
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 بازم یخوای ذره مھی دختره نازم گھی تو اتاقش و مبرهی رو مرای ماھیتیاد        
  کنمدارتی ب٩ بعد ساعت یبخواب

  نھنجای ای بخوابم ولخوامیم-         
 ی بخوابیخوایپس کجا م-         

 .  تو بغل توگھی ومکنھی بالبخند دستاشو بازمرایماھ        
 کنار راروی ماھیتیاد. می پس برگھی کنھ ومی و بغلش مزنھی می لبخندیتیاد        

 ی خونھ یدلش برا. داره بره بنچاپ می تصمنالی ترمرهی منداین. خوابونھیخودش م
 .   مادربزرگش تنگ شدهیمیقد
 

 تو اتاق رهی مکنھی تعجب مرای ماھی خالی جادنی وبا دشھی از خواب بلند میماھ        
 ھوی کھ کنھی کارخوادیم. شھی می کنار ھم خوابند عصبانیتی و ادرای ماھنھیبیپدرش وم

 ؟با ھی کھ اون چکنھیتعجب م. دارهی و برش مشھیبلند م. لھی وسھی ی رورهیپاش م
 دختر نازم چرا اخمات گھی و مکنھی روبغل می ماھیجیو. سالن ی تورهی متیعصبان
 . تو ھمھ
  مادربزرگگھی میجی با تعجب بھ ویماھ        
 جونم خوشگل من-         
  ؟ھی چنی اگھی و مدارهی نگھ میجی صورت وی رو جلولھی وسیماھ        
 پرسھیبا تعجب م. شھی باورش نمکنھی شوکھ بھ دستکاه روبروش نگاه میجیو        

 ؟ی کرددای از کجا پنویا
 . تو اتاق بابا افتاده بود-         
 تو سالن کھ انی میدونفر. کھ از خواب بلند شدند رای و ماھیتی حال ادنیدرھم        

  مادر؟شدهی چگھی با تعجب میتیاد. کنھی بغلش میتی اددنی بادیجیو
 .  منھی بغل مامان فقط برای ا مامان بزرگگھی مویجی سمت وکنھی رو مرایماھ        
 یشی خواھر می داررای ماھگھی و مزنھی می لبخندیجیو        
 گمی مکی تبرگھی و مدهی نشون میتی چک رو بھ ادیبی بیجی شوکست کھ ویتیاد        

 گمی مکیدخترم تبر
 و با خودش کشھی ھاش مھی بنچاب رو بھ ریھوا. شھی مادهی از اتوبوس پنداین        

 .  چقدر دلم برات تنگ شده بود شھره منگھیم
  ھتل ؟می اقا برگھی سمتشو مکنھیکارمندش رو م. جلسش تموم شده یابھ        
  و بزار و خودت برکزد ھتلنی ذره قدم بزنم تو ماشھی خوامینھ م-         
 چشم اقا-         
 . ده بودچقدر دلش براش تنگ ش. شھی رستورانش داره رد می ازجلونداین        
 مشروب سرو نجایستارست من ا٥ ندایرستوران ن. ستارست ٥ ندایرستوران ن-         

 ممنونم ممنونم ممنونم. کابارست نجای کنم مگھ اینم
 دیخندی منداممی و نندای نی برازدندیمردم دست م        
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 بھ ینگاھ. تنگ شده بود نجای ای لبش نشست چقدر دلش برای روی لبخندنداین        
 دی جدیصاحبا. کردندی می اشپزشخوانی کرد کھ عاشقانھ داشتند پشت پیزنو مرد

 . رستوران بودند
 رستوران نی راجع بھ اندای بار نھی اومد کھ ادشی. اومد سمت رستوران یابھ        

 ندامی نی روزھی یعنی ایخدا.بھ زن و مرد اشپز نگاه کرد و گفت .بھش گفتھ بود 
 .  ندای نی وباخودش گفت چرا رفتدی کشی اھکردی می اشپزینطوریھم
 

 راه افتاد ورفت داخل رستوران یابھ. دی رو ندی بود و ابھی پشتش بھ ابھنداین        
  اقا ؟دی دارلی می گفت چششویخانم اشپز اومد پ.نشست 
  بابادریحلوا ح-         
 . گھی دی قھیچشم تا چند دق-         
 ونیدستاش رو توم. پشت رستوران ی گندمزار ھای راه افتاد و رفت تونداین        

 نکھی بعد ایابھ. داشن ی حس قشنگخوردوی موھاش مریگندم ھا باز کرده بود باد بھ ز
 پشت رستوران بھ یغذاشو خورد بلند شد و رفت چشمش خورد بھ گندم زار ھا

 . ھنظرش قشنگ اومد و خواست کھ توشون قدم بزن
 دیرسی اھنگ بھ گوشش مھی یداص        
 اھنگ براش اشنا بود چقدر نی اھنگ چقدر انی ای گوش سپرد بھ صدایابھ        

  خوانندهیصدا
        Yahin doobe din mere 
        Yahin hote hain savere 
        Yaheen marna aur jeena 
        Yaheen mandir aur madeena 

 :        Teri galliyan. 
 .        galiyan teri galiyan. 
 .        Mujh ko bhaavein galiyaan teri galliyaan 

        Teri galiyan.. galiyan teri, galiyan 
 ..        Yoon hi tadpaavein, galliyan teri, Galliy 

ن روبروش نگاه کرد کھ پشت  اورد بھ زادی اورد صاحب صدارو بھ ادی بیابھ        
 . ندای لب صدا زد نری زرفتی داشت راه میبھ ابھ

 واز پشت دی دوی ابھخوندی خودش بود و داشت اھنگ میزن تو حال و ھوا        
  دادنی رو بھ ابھایبابرگشتنش انکار دن.دستاشو رو کمر زن مقابلش گذاشت 

 ی تو چشمانداین. شوی ابھی بوختشنای عطر تلخ رو خوب منی شوکھ بود انداین        
نگاھاشون تو ھم قفل شده . مات شده بود ی حرفچی ھی بی مات زل زده بود ابھیابھ
 .بود
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 دنبالش و دی دوی فرار کرد ابھی دفعھ بھ خودش اومد و از دست ابھھی نداین        
 ی بود گفت ولم کن ابھی کھ پشتش بھ ابھی درحالنداین. اغوشش کرد ریدوباره اونو اس

 انی پایابھ. ماتموم شده ی زندگیابھ. تو باشم ی تونم تو زندگی نمگھیمن د.بزار برم 
 شھی سالھ پ٥ مال نقصھیا

 
 رو برگردوند و ندای نی کھ ابھزدی داشت پشت سره ھم حرف منطوری ھمنداین        

 یچقدر دلش برا.ود  شده بی ابھی مات بوسھ نداین. گذاشت ندای نیلبھاشو رو لب ھا
 دفعھ رعد ھی. کرد ی رو ھمراھی خودش ھم ابھندای حس تنگ شده بود دست اخر ننیا

 ی عشق قشنگ احساساتنی ادنی ھم از دمون اسدیشا. زد و بارون زدیدیو برق شد
  دراومده بودشیشده بود و گر

 ی چسبوند و گفت کجابودندای برداشت سرشو بھ سر نندای نی لبھاشو از لبھایابھ        
  منی زندگیکجابود. نداین

 ی ابھتیبرو دنبال زندگ-         
  من االن تو اغوشمھی رو تو اغوشش گرفتو گفت زندگندای نیابھ        
 می بود کھ برامون تصمای دننی اما امی رو بسازامونی دنمی کردی منو تو سعیابھ-         
 . گرفت
 میسازی می زندگھیدوباره . یگردیرم نھ تو بنداینھ ن-         
  ندارمی زندگنی ای تویی من جایتو االن زن دار. ی ابھی بفھمی خوایچرا نم-         
  ؟بخاطر دختراندای نشندی میاما بچھ ھا ت چ-         
 یدی وقت منو ندچی تو ھم فکر کن ھرمی من میول. متاسفم یمنو ببخش ابھ-         
  کردی نگاه مندای نری مات بھ مسی راه افتاد و رفت ابھنداین        

 
 کنمی و گفت از شما تعجب میتی رو جابجا کرد رو کرد سمت ادنکشیدکتر ع        
  شده ؟یزی گفت مگھ جیتیاد        
 می خانم ابراھدی کھ باردارمھی ماه و ن٣ دی متوجھ نشدیشما چھ جور-         
 ی دکتر چھ عالدیگی روکرد سمت دکترو گفت راست میجیو        
 گذرهی مشونی ماه از حاملگ٤ بھ کی عروستون نزدمیبعلھ خانم ابراھ-         
 ھی خبر خوبیلی خنی اگھی و مرهیگی رو توبغلش میتی و ادزنھی می لبخندیجیو        
 . دخترم
 ھی عالنیالبتھ مادر ا-         
 ی لبخندیتیاد. خبر بدم ی بھ ابھدی باگھی و مدارهی تلفن رو برمی گوشیجیو        

 کنھی مجکتی ورکشھی میاھیجی اسم ودنی بادیابھ. رهیگی شماره رو میجی و وزنھیم
 می مابرای نداره بیرادیا. جلسست دتوی کرد شاجکتی رگھی میتی با تعجب بھ ادیجیو.

 می کندی کوچولو خرنی ایبرا
  مامان جونمیبر-         
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 تونم ی نمنباری تونم ای نھ نمگھی با خودش مکنھی نگاه مندای رفتن نری بھ مسیابھ        
 ندای نرهیگی و چمدونش رو مندای سمت ندوهیم. گردونمی رو بر مندایمن ن.از دستش بدم 

 ؟ی کنی کار می چی دارگھیبا تعجب م
 . ای با من بگھی و مکشھی رو مندای گھ و دست نی نمیچی ھیابھ        
  دستموی دنده کندھی لجباز و شھیمثھ ھم-         
 نشی سمت ماشبرهی رو منداین. فتی راه بگھی و مکنھی دستاشو شل تر مکمی یابھ        

 تو صندوق زارهیبعدم چمدون رو م. نشونھی رو مندای کنھ و نی رو باز منیدر ماش.
 یگردی بھوپال برممیگردی برمگھی و منھیشی راننده میعقب و خودش ھم رو صندل

 عمارت
  خراب کنم منو فراموش کنتوی خوام زندگی بفھم تورو خدا من نمیابھ-         
 ندای نشھینم-         
 ی دنده اھیال الھ هللا تو چقدر -         
 چسب بھ دھنت ھی مطمعن باش کھ ی تااخر اره غر غر کنی اگھ بخوانداین-         

 زنمیم
 ونھی دی اونھی دستاشو تو ھم قفل کردو گفت تو دنداین        
 ی تحملش کندی کھ تا اخر عمرت بای اونھیبلھ و د: زدو گفت ی لبخندیابھ        
 عمرا-         
 ینیبیم-         
  دی دمیخواھ-         

 
 

 زنھی می لبخندیتیاد. لباسا خوبند نی ایتی ادگھی و میتی سمت ادکنھی رو میجیو        
  ؟دی ایسمونی سری مادر از االن درگگھیوم

 ادی خوشگلم داره میالبتھ نوه -         
  مامان من ناراحتمگھی ومیتی بغل ادندازهی خودشو مرایماھ        
 چرا دختر مامان-         
 ی تو منو دوس ندالادی بچھ بنیچون اگھ ا-         
 قربون گھی ومزنھی می بوسھ ارای بھ صورت ماھیتی و ادزنھی می لبخندیجیو        

  دلمزی عزی تو قلب من جا دارشھی زبونم برم تو ھمنیریدختر ش
  مامانیگیراست م-         
  منیرایالبتھ ماھ-         
 اخ جون-         
 ؟منی جون خوبی نی سالم نیگی و میتی روشکم ادزارهی وسرشو مپرهی مرایماھ        

  ھم دوست دارمیکل.خواھرتم 
 .  خندشون گرفتھیتی و ادیجیو        
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 با وجود رای چشاتو بازکن ماھزنھی و داد مشھی بلند متی با عصبانی دفعھ ماھھی        
  تو اتاقشرهی و مشھی بلند میبعدشم ماھ. ما تو سطل اشغالھ یاون بچھ جا

 ی تو اتاق ماھرهیم. می بره تو دنبال مرشھی بلند میتی شوکند ادیتی و ادیجیو        
 کنھی مھیداره گر. ی ماھنھیبیم

 . کنھی رو بغل می کنارشو ماھرهیم        
 ولم کن-         
 ؟ی ماھیکنی مینطوریچرا بامن ا-         
 خوامیمن مامان خودمو م-         
 اون ھممون رو زمیمادرت رفتھ عز: گھی و منھیشی می کالفست گوشھ ایتیاد        

 ترک کرده
 ادی ازت بدم می ھا بدجنسند تو ھم بدجنسینامادر-         
 .  کار کنھی چدی دونھ بای نمیتیاد        
 رو از ندای و چمدون نشھی مادهی پدارهی رو نگاه منی در عمارت ماشی جلویابھ        

 سرجاش ینطوری ھمنداین. کنھی رو باز مندای و در سمت نرهی بعدش مدارهی برمنیماش
 نشستھ
 یشی نمادهیچراپ-         
  روش غلطھنیبھ نظرم ا-         
  شوادهی درستھ پرمشینخ-         
 در عمارت زنگ ی جلورهی و مرهیگی رو مندای دست نی و ابھشھی مادهی پنداین        

 زنھی مغیج. زبونش بند اومده ندای ندنی بادفی لطکنھی در وباز مفی لطزنھیدرو کھ م
   خانومنداین
 
 
  سالم قلمبھگھی و مزنھی می لبخندنداین        

 شوکھ شد ندای ندنی بادیجی وارد عمارت شدند ویجی وویتی ادندای نغی جیباصدا        
  و اومدنددندی دوی دونفرممی و مررای ماھنیدستو پاش شل شدو افتاد رو زم.

 .  تواغوش گرفتو گفت مادرویجی وویجی سمت ودی دونداین. شوکھ بود یتیاد        
 . دی مادرمھی شما چقدر شبدی پرسندای از نیماھ. بگھ ی دونست چی نمیتیاد        
  رو تو اغوشش گرفتو گفت چون من مادرتمی ماھنداین        
  ؟دی شما مادرمیعنی با تتھ پتھ گفت رایماھ        
  دلمزی گفت اره عزنداین        
 نداشت بلند شد تا بره تو دنی طاقت دیتیاد. باز کرد رای ماھی برا اغوششونداین        
 فکر کرد ندای ندیودو. دست اخربلند شد دیچرخی مندای نویتی ادنی نگاھش برایماھ.اتاقش 
 با تعجب برگشت یتی رو گرفت ادیتی ادی رفتو پارای ماھدی بغل خودش کھ دادیداره م

  تورای بود و چشماش پر از اشک گفت ماھب کھ متعجیو در حال
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 ھم خودتو مادرم جانزن ی الکیستی گفت تو مادره من ننداوی داد زد سر نرایماھ        
 . ھیتیمادره من فقط اد

 انتظار نداشت نداین. ختیری محابا می چشماش بی شوکھ بود اشک ھایتیاد        
 ی دوست دارم مامانیلی تو اغوش مادرش بود و گفت خیماھ.

 کنھی می خونھ زندگنی ای توندامی بھ بعد ننی رو کرد سمت ھمھ و گفت از ایابھ        
 . شی بھ زندگگردهی دوباره برمنداین

 . فی لطفی داد زد لطیبعد ابھ        
 بلھ اقا-         
  رو بنداز دورندای مرگ نزی میقاب عکسا-         
 چشم اقا-         
 و برهی بھ اغوش مادرش پناه مندای نکنھی باز مندای نی شوکھ اغوششو برایجیو        

 منم دلم گھی ومکشھی رو بو مندای نی موھایجیو. مامان چقدر دلم برات تنگ بود گھیم
 برات تنگ بود دختر نازم

 . رمی منجای من از اگھی با داد میتیاد        
 .   عجلھ نکنگھی و مکنھی می نگاھیالیخی بابیابھ        

 
 نی اولیامروز برا. پست باشھ تونھی ادم مھی خونش بھ جوش اومده چقدر یتیاد        

 کھ دوسش داره ی متنفره وتنھا کسی فقط از ابھیتی حاال اددیبار اون نفرت رو چش
  وبچشھرایماھ

 گروی دیکی دخترش نکھیفکر بھ ا. کنھی مھی تو اتاقش نشستھ و داره گرنداین        
 .  خوره تو جونشھھی مثھ دونھیمادر خودش م

 و درا غوشش کنھی رو از چشماش پاک مندای نی اشکاندای نشی پادی میجیو        
 ی تو زنده انمیبی دارم خواب مکنمی دختر قشنگم ھنوزم کھ ھنوزه حس مگھی و مرهیگیم

  دختر مامانی کجا بودزکمی عزیکجا بود. یشمیتو پ
  اومدم عمارتیمامان من از دست ارجون فرار کردم شب عروس-         
 ی بودی و گفت تو موقع عروسدی کشینی ھیجیو        
 و یتی بچھ ھامو سپردم دست ادشھی ھمی مامان ھمونجا برادمیکلھ مراسمو د-         

 . رفتم المان
 المان ؟-         
  کارانشیاره پ-         
  ؟ی توزنده ادونستیان م کاریعنی-         
 دونستیاره م-         
 ؟ی چمایماھ-         
 اون خبر نداره مامان-         
  منیخدا-         
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 ی لبخندنھیشی میتی تو اتاقش و کنار ادادی مرای کھ ماھکنھی مھی داره گریتیاد        
 گھی نگن دھی گری مامانگھی و مکنھی و اشکاشو پاک مزنھی میتیسمت اد
  مامان ؟مادرت زندستیگی دختره نازم ھنوزم بھ من مرایماھ-         
  بسنوی ھمدی شما تنھا مادرمینھ مامان-         
 امی منم باھاتون مدی بردی ھرجا بخواگھی و میتی ادی رو پازارهی سرشو مرایماھ        

 چون من فقط شمارو دوست دارم مامان
 نگاه می با تعجب بھ مرندای و نیجیو. ندایاق ن تو اترهی ممیاز اون طرف مر        

  مامانگھی و منھیشی مندای کنار نمی مرکنندیم
 جون دلم-         
 ؟یچرا منو تنھم گذاشت-         
 مجبور شدم قربونت بشم-         
  تنھام نزار باشھگھید-         
 وقت چی ھگھی و مزنھی می وبھ سرش بوسھ ارهیگی رو تو اغوشش می ماھنداین        

 زارمیتنھات نم
 از دخترارو نوازش یکی تختشون دارند ی ھر کدوم تو گوشھ یتی و ادنداین        

 ھر دوشون ذھنشون کنندی معصوم اونا موقع خواب نگاه می و بھ چھره کنندیم
 .  ادی می چبی کھ سر رقرهیدرگ

 
 گفت رای دفعھ ماھھی. بود ومدهی نزی سر میتی صبحونھ بود ادزیصبح فردا سر م        

 پس مامان کوش ؟
 ندای تو قلب نیری مثھ ترای ماھیمامان مامان کردنا. یتی بلند شد بره دنبال ادیابھ        

 . بود
 یابھ. کنھی نگاه مرونی و داره بھ بی صندلی نشستھ رویتی کھ اددی رفتو دیابھ        

 می وقتشھ باھم حرف بزنیتیرفت کنارش نشستو گفت اد
 ستی گفتن نی برایزیچ-         
 تونم عاشقت بشم من ی وقت نمچی کھ من ھیدونستی تو خودت خوب میتیاد-         

  عشقم زندست ولش کنمدمی فھمی کھ وقتی بودم انتظار نداشتندایعاشق ن
 . یانتظار داشتم برام ارزش قائل بود-         
 می بھتره تمومش کنیتیاد-         
 نوی اخر حرفات قرار بود بھ طالق ختم شھ ای برسنی بھ ایخوای مونستمدیم-         

 دونمیخوب م
  منیتیاد-         
 دونمی خودمو می قصھ انیمن خوب پا. ی نگو ابھیچی ھشیھ-         
  من واقعا متاسفمیتیاد-         
  زد و گفت متاسف اونم تو ؟ی پوزخندیتیاد        
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 . می بھتره کھ خوب تمومش کنیتیاد-         
 ی ابھستی تموم کردنش اصن راحت نی بازنیا-         
  گرفتمدیمن متاسفم کھ احساسات تو رو ند-         
 ی برام مردشبی ھمون دی ابھی من مردیاحساسات کدوم احساسات ؟توبرا-         
  منیتیاد-         
  شکممی تویچھ  وبرایاالن فقط دونفر توقلبھ منند ماھ-         
  ؟ی رو نگاه کردو گفت توحاملھ ایتی شوکھ ادیابھ        
 بلھ-         
  بگمی چدی دونم بای من نمیتیاد-         
من طالق . ی داری بچھ انی توھم فراموش کن چنکنمیبچمو خودم بزرگ م-         

 نداویچون نھ تحمل تورو دارم نھ تحمل ن. رمی ومی ابھرمیگیم
 می باھم بزرگ کنخوامی نگاه کرد و گفت اما من اون بچرو میتی شوکھ بھ ادیابھ        
  خوامی من نمینھ ابھ-         
 عمارت ھی تو ھم برات دمی من ھرماه خرجشو منطورهیباشھ پس حاال کھ ا-         

 . دی کنی باھم زندگخرمیم
 از قبل ی کھ ابھنیاما مثھ ا نگھش داره ی ابھخواستی از داخل شکست میتیاد        

 .  گرفتشی از زندگیتی کرد ادرونی بی برامشویتصم
  کجاست ؟یتی گفت پس ادیجی ورونی از اتاق رفت بیابھ        
 ادیاالن م-         
و در اتاق رو باز کرد . چمدون ی توختی جمع کرد و رالشوی وساھی با گریتیاد        

 اومد یتیاد. دستاش نگاه کردند ی و چمدون تویتیھمھ با تعجب بھ اد. رونیو اومد ب
 زن عمو دی و گفت ممنون کھ پنج سال منو دخترتون دونستدی و دستاشو بوسیجی وشیپ

 ھات ی گفت امانتنداویبعد روکرد سمت ن. راھھ نیبھتر  من متاسفم بھ نظرم رفتنمیول
 .  گردونمیرو برات نگھ داشتم االن بھت برشون م

 
 از پلھ رای دفعھ ماھھی سمتش دی دورای کھ ماھرونی راه افتاد کھ از در بره بیتیاد        

 و اونو تواغوشش دی زود تر رسیتی ادی ولدندی ھردو دوندای نویتیاد. نییھا افتاد پا
 رو پاره کردو باھاش زخم شی از شال سارکھی تھیگرفتو پاھاش ونوازش کردوو 

 .  و گفت مامان تنھام نزاریتیرا دست انداخت تو گردن ادیماھ. کرد زی رو تمرایماھ
  مادرت کنارتھی جون ولرای برم ماھدیبا-         
  خوام من تورو دوس دارمینھ من اونو نم-         
 بلند شد تا رای توجھ بھ ماھی بیتیدستھ اخر اد. کار کنھ ی دونست چی نمیابھ        

 رمی رو بغل کرد و گفت ھرجا مامانم بره منم میتی پشت اد رفت و ازرایبره کھ ماھ
 یتی ادی خواد دخترشو بده ولی نمندای کھ ندونستی کرد خوب مندای نگاه بھ نھی یتیاد.
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 بود ی دادن ابھنیگزی جارایحاال گرفتن ماھ. بده ھرشو و شوی خواست زندگیھم نم
  خوشگل مامانمی دختر نازم برمی رو بغل کردو گفت بررایماھ.

 . کنمی گفت ازش خوب مراقبت میتی بگھ کھ ادیزی خواست چیابھ        
 رونی گفتو از عمارت رفت بنوی ایتیاد        
 یلیو خ. ششی اومد پی ابھھوی بود کھ دهی تو اتاقش خوابندایشب شده بود ن        

 ی چنجای اقایگفت دق نگاه کردو ی با تعجب بھ ابھنداین. دی دراز کشندای کنار نلکسیر
 ؟یکار دار
  زنم باشمشی پخوامی و منم میتوزنم-         
 دمیماکھ ازدواج نکر-         
 ی تو زنھ منمی ازدواج کنمی کھ بخوامیطالق نگرفتھ بود-         
 ..  منیاماابھ-         
 می کھ االن دوباره باھمنی قشنگ تر از ایچ. من ی زندگیچ-         
 خب من-         
  عطر موھات تنگ شدهی بده کھ دلم براھی بھم تکای خوشگلم بیخانم-         
 ی اغوشت تنگ شده بود ابھیمنم دلم برا-         
 کنھی رو نوازش مندای نی موھای ابھزارهی می ابھی نھی سرشو رو سنداین        
 دمی عذاب کشیلی خی ابھدمی کشی سختیلیخ: گھی موی سمت ابھکنھی رو منداین        

 ی عذابم داد ابھیلیخ. کندی کھ موھام رو از جا می موقعیکجابود.
 کھ بھش تعلق یی بھ جای برگشتی اونا توبرگشتی من تموم شد ھمھ یخانم-         

  سرنوشتی تونھ مارو از ھم جدا کنھ حتی نمی کسچی االن ھگھی و دیدار
  دوست دارمیلی خیدوست دارم ابھ-         
 .  منیمنم دوست دارم خانم-         
 ھم ندای بھ لبھاش زدنی گذاشت و بوسھ اندای نی اروم لب ھاشو رو لبھایابھ        

 .کردی میباھاش ھمراھ
 از رهی از خواب پاشده بود رفتھ بود دوش بگی زودتر از ابھندایصبح فردا ن        

 ی کنارش تا بلندش کنھ کھ ھرچادیابھ م ھنوز خوی ابھنھیبی مرونی بادیدوش کھ م
 اروم ی ابھگردونھی سرشو برمندایتان. کنھ ی چشماشو باز نمی ابھکنھیصداش م

 کھ اخر سر کنھی تکرار منکاروی ای بار ابھند چبندهی دوباره می ولکنھیچشماشو باز م
 کھ ی رو سر ابھزهی برخوادی و مارهی اب موانی لھی و شھی و بلند مرهیگی مچشو منداین

 ی ابھشھی اب مسی خندای نی ھمھ موھاندای رو صورت نپاشھی و اب مکنھی پخ مھی یابھ
 ھا ھم ی اسوننیا  کردن من بھداری خوشگل خانوم بگھی و مرهیگی رو تو بغلش منداین
 سرش رو ی و ابھفتھی می بلوز ابھی قطره قطره رو بدن بندای نیاب از موھا. ستین

  زنھی می وبوسھ ازارهی مندای گردن نیرو
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 ی بغضھی یتی اتاق ھتل مستقر شدند شب شده بود و ادھی ی تورای وماھیتیاد        
دلش . تباه شده بود شی در عرض ھمش دوروز زندگشدیگلوشو گرفتھ بود باورش نم

 ذره عشق تھ قلبش ھی بھش بدکرده بود اما ھنوزم ی ابھنکھیباا. خواستی رو مشیابھ
 بود

 رو نوازش کردو گفت رای ماھی موھایتی اددی دراز کشیتی اومد کنار ادرایماھ        
 زم؟ی عزرایماھ

 یبلھ مامان-         
  عمارتی برگرددیفردا با-         
 بلند یتیاد. بالکن نشست ی دفعھ قھر کردو بلند شد و رفت بق کرده روھی رایماھ        

 دلم زی گذاشتو گفت دختره قشنگم عزنشی سی رو رورایشد و رفت کنارشو سره ماھ
 شی پی برگردای بابات شی پی برگردیتو دوست ندار. گمیمن بھ خاطر خودت م.

 مامانت
 یمن اون زن رو نم. فقط تو یی بلند شد وگفت مامان من فقط توغی با جرایماھ        
 تو و بابام وامخی من می دوباره اونجا باشدی تو بای برگرددی تو بانمی بابام ببشیخوام پ

 دی ھم باششیپ
  تونم برگردمی تموم شده من نمیدختره نازم ھمھ چ-         
 منم ھمونجام ی و گفت پس ھرجا تو بریتی خودشو انداخت تو بغل ادرایماھ        
 . مامان

 رایخوشحالم کھ تورو دارم ماھ: رو نوازش کردو گفت رای ماھی موھایتیاد        
 ی دوست دارم مامانییییمنم کل-         
 .  صورتشو بوس کردی و کلیتی بغل اددی پررایبعد ماھ        
 می باھم بردهی زبون من بھ من افتخار منیری زد و گفت خب حاال شی لبخندیتیاد        

  ؟میصبحونھ بخور
  دستاشو بھم زد و گفت اخ جونراکفیماھ        
 ی دفعھ ابھھی. صبحونھ بودند زی سر مرایھ و مایتی کھ ادیصبح فردا درحال        

 تا خواست بغلش کنھ فورا نداین. سمت پدرش دی دورایماھ. اومدن داخل ھتل ندایون
 مدار ک ی سرھی ی نشستند و ابھزی سر مندای و نیابھ. نشست یتی ادشی اومد وپرایماھ

 الخ ھم بھ ٥٠ ھر ماه شھی مزی حساب وارنی بھ اتکرور مھر٢٠: داد وگفت یتیبھ اد
  اونجایری فردا مدمی عمارتم برات خرھی. زمیریحسابت م

 باشھ ممنون-         
 بلند شد تابره براش بخره ی رو گرفتو ابھیزی چھی ی بھونھ رای دفعھ ماھھی        

 و گفت ازت ممنونم کھ یتی رو کرد سمت ادندای تنھا شدند نزی سر میتی و ادنداین.
 یم بودمراقب بچھ ھا

  کارهنیکتری از بچھ ھاش کھ کوچینگھ دار. کنمی می ھرکاریبخاطر ابھ-         
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اما خوب نقشتو : و گفت چوندی رو پیتی شد و دست ادی عصبانندای دفعھ نھی        
 خودمو از خودم یبچھ . ی نسبت بھ من شستراروی خوب ذھن ماھیلیتو خ. دمیفھم

 .  یمتنفر کرد
 

 بود و گفت دهیفای بی دستشو ازاد کنھ ولخواسستی بود می تو دستش درد بدیتیاد        
 یگرفتی رو می عروسی جلوشی سال پ٥ ی مادر بودیلیاگھ خ:

  در خظر بودیدر اونصورت جون ابھ-         
 ی اروم زندگ بزنیتونستی می نبود ھمونطور کھ اون نامھ رو نوشتینھ خطر-         

 خوردی ھم بھم می عروسکردندی مری ھم ارجونو دستگسای پلی رو بگی ھمھ چسویبھ پل
 ی رو نداشتی کارنی چنی کھ عوضھ یی ترسونقدریاما تو ا
 وی لحظھ ابھنیھم. یتی تو صورت اددی اب رو پاشوانی شد و لی عصباننداین        

 رو گرفت رای بلند شد و دست ماھعای سرنداین. دی درای کھ ماھگشتندی داشتند برمرایماھ
  خونھیگردی و گفت تو برمدیو با خودش کش

 رو گرفتو ندای دست نی ازاد کنھ کھ ابھندای داشت دستاشو از دست نی سعرایماھ        
 ی ابا رھنشی از پی اکھی و با تیتی سمت اددی دورایماھ. ھم دستش ازاد شد رایماھ

 و دوباره خواست دستاشو رای اومد سمت ماھنداین. کردی رو پاک میتی ادیصورت
 . ندای نھیف گفت کاتی با عصبانی کھ ابھرهیبگ

  اوردمای و گفت تمومش کن من مادرتم من تورو بھ دنرای داد زد سر ماھنداین        
 زبون باز یتیمن تو بغل اد. اما من بھ تومامان نگفتم ی اوردامیتو فقط بھ دن-         
تومامان من . تا صبح باال سرم بود یتیدمو اد بوضی کھ مریی شبایکجا بود.کردم 

  و من ازت متنفرم متنفرھیتی مادرم ادیستین
 و بلند کردی با غرور بھ دخترش نگاه میتیاد. ختیری از چشماش اشک منداین        

 کھ حاظرم جونمم براش ھی قد علم کردو گفت دخترم غروره منھ کسندای نیشد و جلو
  دمیش نمبدم و مطمعن باش بھ تو پس

 رو بغل کرد و بھ صورتش رای ماھمیابھ. شد و از اونجا رفت ی عصباننداین        
  زد ورفتیبوسھ ا
 بود تو المان ھمھ ختھی بھم رزی ھردوتا عمارت ھمھ چی کھ تویدرحال        

 ی خبر نداشت و داشت تو اشپزخونھ براندای ھنوز از برگشت نمای بود ماھزمرتبیچ
  مامانی دفعھ حانا بدو بدو اومد تو اشپزخونھ و گفت مامانھی. پختیکاران غذا م

 جونم دختر نازم-         
 . خورهی رو برات اوردم داره زنگ ملتیمبا-         
 ممنون خوشگل خانوم-         
پشت . رو از حانا گرفتو گفت بلھ شی گاز رو خاموش کرد و گوشری زمایماھ        
  گفت سالمی ارومی صداھیباالخره با . دیلرزی دستاش مندایتلفن ن

  ؟دی ھستی شما کدی باتعجب پرسمایماھ        
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 من من-         
  ؟دی ھستیخانم محترم شما ک-         
 ندامی شجاعتش رو توصداش جمع کرد و گفت من نی ھمھ نداین        
 دی نکنتی اذی ؟خانم محترم خواھشا الکیچ-         
  من زندم و االن تو عمارتممایصبر کن ماھ-         
  باور کنم ؟دیانتظار دار-         
 ی بپرسی اگھی دی از ھرکسای. از کاران ی از شوھرت بپرسیتونیم-         
 .  نشست و تلفن رو قطع کردنی شوکھ رو زممایماھ        
 روبروش بود وارید مات ی حرکتچی ھی خودش نشست و بی برای ساعتمایماھ        

 یی بغل کاران و گفت بابادی رو توقفل چرخوند و اومد تو حانا پردیکاران کل.
 ییجون دل بابا-         
  بھش گفت کھ شوکھ شدهی دونم چی بھ مامان زنگ زد نمشی ساعت پھی یکی-         
  بکشتوی تو برو تو اتاقتو نقاشکنمیباشھ قربونت برم من حلش م-         

 . بای خانوم زھی بھ می اورد و گفت تقدمایکاران دستو گل رو از پشت ماھ        
 کاران-         
 جون دل کاران-         
  دروغایبھم بگو راستھ -         
کاران . رو گفتھ زی ھمھ چمای بھ خودش افتاد کھ گفت بھ ماھندای تماس نادیکاران         

  اون زندستمای زندست ماھندای و گفت ننییسرشو انداخت پا
  ھمھ مدت کجابودهنیپس ا-         
 .  المان بودنجایھم-         
 چرا برنگشت-         
  و برنگشتدی ترسی از جون ابھدی اون ترسمای اومد ماھشی مساعل پیلیخ-         
 ادی می چیتیسر اد. چھ طور ممکنھ شھیباورم نم-         
  رفتندرایباماھ.  رفت از عمارتیتیاد-         
 چارهی من زن بیخدا-         
 دفعھ ھی رو گذاشت رو قلبش کھ مای رو پاک کردو سره ماھمای ماھیکاران اشکا        

  مگھ نھیکنی منکاروی گفت توھم ھممایماھ
 نی زری بفھمی گفت اگھ روزمای نگاه کرد کھ ماھمایکاران با تعجب بھ ماھ        

  برم مگھ نھدیزندست منم با
 مرده نیزر.کھ کاران گفت . بگھ ی چمای دونست بھ ماھیکاران شکھ بود نم        

 ستی زنده نگھی باور کن اون دنوی امایماھ
  نبودنیکاران سوال من ا-         
 ی نداشت چون تو فقط تو قلب منی اگھ اون زنده بودم فرقی حتزمی عزمایماھ-         
  ؟یگیراست م-         
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 . زمیالبتھ کھ عز-         
 از ی غذا بدھی بھ ما ی خوای نمی رو بغل کرد و گفت خب خانوممایکاران ماھ        
 رمایمی دارم میگشنگ

  از دست شما مردا کھ جونتون بھ شکمتون بستستیا-         
 در یحانا از ال. با خنده بلند شد و گال رو برداشت و رفت تواشپزخونھ مایماھ        

 . رونیاروم اومد ب
 حانا رو ی مشکیکاران موھا. بغل باباش دیکاران اغوششو باز کردو حانا پر        

 نوازش کردو گفت دختره نازه بابا امروزت چھ طور بود ؟
 دمی کشی نقاشی کلیی بود بابایعال-         
 گھی نشونم بده داریواقعا ؟پس ب-         
 دی بھ سره دخترش کشیکاران دست. ھارو اورد ی سمت اتاقشو نقاشدیحانا تند دو        

 نای ای دخمل بابا چقدر قشنگند ھمھ نیوگفت افر
 ییممنون بابا-         
  وقتھ شامھنیای از اشپزخونھ صدا زد حانا کاران بمایماھ        
 میبدو بر: زد بھ حانا و گفت یکاران لبخند        
 .  و خودشم نشست کنارشونختھیوشون شام ر ھردی برامایماھ        
 امروز روزت چھ طور بود ؟: رو کرد سمت کاران و گفت مایماھ        
کاران بلند شد و . رفتی مادمی پاک داشت ی زد بھ سرشو گفت وایکاران دست        

 با تعجب نگاه کرد مایماھ. مای برداشت و اورد و داد بھ ماھیزی چھی فشیرفت از توک
  برگشتم ندارند کھخی تارنای بھوپال اطی تابل٣.وشو خوند و ر

 .  بھوپالمی برگردشھی ھمیچون کھ ماقراره برا.درستھ -         
  خبر بودنی بھترنی اشھی کاران باورم نمیوا-         
  ؟ی پس دوستام چمی برنجای قراره از ایعنی و گفت دیحانا لب برچ        
 ھم تازه ھستند رای ماھمیمر. خوشگل بابایکنی مدای دوست پیاونجا ھم کل-         

 عمارت ھیتازشم اونجا . زمی ھمھ اونجاند عزتیی زنداتیی مادربزرگت دانیعالوه برا.
 ی کنی قشنگ توش بازی باغ داشتھ باشھ و تو بتونی کھ کلمیریگیقشنگ م

 یی بابامیری میک. ھیاخ جون عال-         
 خترم دگھی دیھفتھ -         
  پسمی کار داری رو کرد سمت کاران و گفت کلمایماھ        
  می کار داری کلیبعلھ خانوم-         

 
 .  خدایا. شکمم ی زد اغی جھوی تو اتاق نشستھ بود کھ یتیاد        
 شماره می از گوشرای داد زد ماھیتیاد. سمت اتاقش دست پاچھ بود دی دورایماھ        

  وقتشھری باباتو بگی
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 ی و بھ لبھ زدی مغی داشت جیتی رو گرفت ادی ابھی شوکھ شده شماره رایماھ        
  اروم گفت تحمل کن سونامم تحمل کن دختره نازمنداختی چنگ میصندل

 دفعھ تلفن زنگ خورده ھی کھ زدندی دست در دستھ ھم داشتند قدم مندای و نیابھ        
  گفت بابا بابادهی ترسی با صدارایماھ.

 جونم دخترم-         
 مامان حالش بده-         
  چش شده ؟یتیاد-         
  باباترسمی وقتشھ من مگھی و مزنھی مغیداره ج-         
 رسونمیباشھ من االن خودمو م-         
 ی عصبانی از رفتن ابھی کلنداین. یتی خودشو رسوند باال سر ادی بعد ابھیقیدقا        

 نی ھم پشت ماشرای بغل دستش و ماھی رو نشوند رو صندلیتی فورا ادیابھ.شده بود 
 . نشست
 داشت مادرشو ی رو گرفتھ بود و سعیتی دستھ ادرایماھ. زدی مغی جی ھیتیاد        

  نگھ داشتمارستانی بھی ی جلوعی سریلی خیابھ.اروم کنھ 
 ی رو گذاشتن رویتیانکار اومدند واد برھی سمت درو چند تا پرستارو دی دویابھ        

تحمل . ی رو گرفتو گفت تحمل کن ادیتی ادیدستا. بغلش بود رای کھ ماھی در حالیابھ.
  رو بردند توشیتیدر اتاق عمل بستھ شدو اد.کن 

 شی االن پی خواست کھ ابھیاصال دلش نم.خوردی خون خونشو داشت منداین        
 .ومدی بدش می دوم ابھی باشھ از خونواده یتیاد

 ھی ھم رای تو دلش بود ماھیبی ترس عجرفتی پشت در اتاق عمل راه می ھیابھ        
 ضیدکتر مر: اتاق عمل پرستار رو کرد بھ دکترو گفت یتو.گوشھ اروم نشستھ بود 

 رفت
 می مادرو بچھ رو نجات بددیبا-         
 مھی وخیلی خطشی شرامادر. بچرو نجات داد شھیاما دکتر فقط م-         
 . زدی با استرس قدم میابھ. رفت یتیدوباره قلب اد        
 نی ادرناللیم٣-         
 ھنوز برنگشتھ-         
 لیم٥-         
 گردهیدکتر داره برم-         
  بدهلیم٥-         
 دکتر بچھ-         
 ھی. دی برداشت و پرستار بند ناف رو بریتیدکتر بچھ رو اروم از شکم اد        

 .  کشھیداد زد دکتر بچھ نفس نم. تخت گذاشت ی سونام رو برد و روگھیپرستار د
 ھیبھ پرستار گفت خودت . رهی مادر داره از دست مدیدکتر تااومدبرگرده د        

 یتیبعدشم رفت سروقت اد. بکن شیکار



 126 

 نی ادرناللیم٧-         
 رهیره از دست مدکتر دا-         
  مواطب خودش نبودهی زن اصال موقع حاملگنیا. بودم دهی ندشوینجوری اایخدا-         
 ی کھ صدازدی طور داشت منیھم. بھ کمر بچھ کھ نفس بکشھ زدی میپرستار ھ        

سونام رو برد شست و . گذشت ری زد وگفت بچھ بھ خیلبخند. بچھ بلند شد ی ھیگر
  تخت گذاشتشی و رودیچی پتو پیتو

 دکتر برگشت مادر برگشت-         
 یابھ. ساعت باالخره موافق شده بود ٥ بعد از دی کشی از سر اسودگیدکتر نفس        

 ٥ ی ولکشھی ساعت طول م٢ ی در حالت عادمانیزا. خوردیخون خونشو داشت م
 . ساعت گذشتھ بود

 و دی فورا پررایاوردند ماھ تخت ھی ی رو رویتیخالصھ در اتاق باز شد و اد        
 بھ من زد و بعد پرستار ھم بچرو یدکتر لبخند. دی چشماش بستش ترسیتی اددی دیوقت
 .  اوردو گفت مادر وبچھ ھردوسالمندگھی تخت دھیرو 

  شکرتایخدا-         
  اومد خوشگل باباای بغل کردمو گفتم سونام کوچولو بھ دنرارویماھ        
 ییاخ جون بابا-         
 ی ھم کنارش بود و داشت موھارای بود و ماھدهی خوابمارستانی رو تخت بیتیاد        

 زد و بوسھ ی لبخندرای ماھدنی کم کم چشماشو باز کرد وبادیتی کرد ادیمامانشو ناز م
 .  زدرای ماھی بھ دستایا

 .  اورد وارد اتاق شدی کھ تخت بچھ رو می در حالیابھ        
 بھ سر دخترش زد و ی بوسھ ایتی گذاشت ادیتی اروم بچھ رو تو بغل ادیابھ        

 .  منیگفت سونام مامان فرشتھ 
 ی گفت چقدر نازه مامانی باذوق کودکانھ ارایماھ        
 .  اره دختره خوشگلم-         

خوابونده بود وداشت  رو کنار دست خودش ی خورد بود ماھیلی اعصابش خنداین
 و حاال نوبت ی ازت متنفرم اول دخترم رو ازم گرفتیتیاد. کردیموھاشو نوازش م

  دمشونیمطمعن باش بھت نم.شوھرمھ 
 ھیحانا با. گھی دای حانا بزنھیو داد م. در منتظره ی چمدونارو بستھ و جلومایماھ

 و رهیگی خندش ممای ماھادی مکشتشی کھ داره می در حالی اسباب بازکیچمدون کوچ
  اند حانا؟ی چگھی دنای اگھیم

 گھی اوردم دی ملھی فندقم وسی برادی باگھی و مکنھی بھ عروسکش می اشاره احانا
 ندازهی بھ خونھ می نگاھھی اخر یلحظھ . رهیگی و دست حانا رو مرهیگی خندش ممایماھ

  ندارهی شکچی ھنی در اشھی تنگ می کلشی اپارتمان نقلنی ایدلش برا.
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 نی خونھ و انی افتھی خوشش می روزاادی اومدن نیی با ھر طبقھ پاشندی اسانسور مسوار
 خوانی کومار رقم زده و حاال اونا می خانواده ی لحظات رو برانیباتریکشور ز

 برگردن بھ کشور خودشون
 نھی سالشھ سنگ٧ ستی بچھ کھ نی خانمگھی و مارهی در ممای حانا رو از بغل ماھکاران
  اخھیکنی بغلش میبازم ھ

 دیببخش-
 لبشو گاز مایماھ. زارهی ممای ماھی رو لپای و اروم بوسھ امای ماھکی نزدادی مکاران

  کاران زشتھ جلو بچھگھی و مرهیگیم
 دمی ندیچی من ھگھی ومبندهی وچشماشو منی ماشی تودوهی معی سرحانا
 شندی منی و کاران سوار ماشمای و باالخره ماھشندی و کاران از خنده روده بر ممایماھ
 .  فرودگاهرندیو م
 اوج یلحظھ . شندی ممایباالخره سوار ھواپ. ی مراحل اداری از رد کردن ھمھ بعد

 گھی و مزنھی دستاش می رو ی و بوسھ ارهیگی رو تو دستاش ممای ماھیکاران دستا
 . میگردی برممی داریخانوم

 دونمیم. کاران دونمیم-
خونمون . ذوق دارم یلی مامان خگھی و مزنھی دستاشو بھ ھم میا با ذوق کودکانھ حانا

  ؟ھیاونجا چھ شکل
 ھی عمارت بزرگھ با ھی دختره قشنگم گھی و مزنھی حانا میشونی بھ پی بوسھ اکاران

  شک ندارمادیباغھ بزرگ خوشت م
 اخ جون-

تا برند داخل . دارهی در کھ نگھ می عمارت جلوبرهی ھا رو مچھی ویتی داره ادیابھ
 ادی بدی بامی کھ ابھکنھی لج مرایماھ
 .  داخلرهی مرای ماھی دست اخر با اصرارای کار کنھ ولی دونھ چی نمیابھ
 اصرار رای ماھوی ابھیو ھرچ. تو اشپزخونھ و غذا گرم کنھ رهی با ھمون حالش میتیاد
 رای ماھخورندی جمع شدند دارند نھار مزیدست اخر ھمھ دور م. نداره ی ادهی فاکنندیم
 .  خوشحالھیکل
 ی مامانخوامی مشتی منم پگھی ھم مرای استراحت بکنھ و ماھرهی میتیاد
  دختره نازمایب-

 یی باباگھی با بغض مرای بخوابونھ کھ ماھیتی تا ببره کناره ادکنھی سونام رو بغل میابھ
 شمونی پایتو ھم ب

 رو نداره و اونم رای ماھی ھیباالخره تحمل گر. کار کنھ ی مونده کھ چرونی حیابھ
 می و ابھرای ماھشی ھم کنارش سونامم پرای و ماھدهی خوابیتی تخت ادی روکشھیدراز م

 یلی اعصابش خندای نیاز طرف. خستھ بود کھ فورا خوابش برد نقدری ایابھ. سونام شیپ
 یتی ادفھمھی و ممارستانی برهی بود خونھ مومدهی نی شب ابھنکھیخورد بود بخاطر ا

 سمت اتاق فتھی راه منداین. کنھی کھ خونھ خدمتکار درو براش باز مادیم.مرخص شده 
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 صدا ی و برهیگی دھنش می تخت شوکھ است دستاشو جلوی روی ابھدنی و بادیتیاد
 رهی از عمارت معی و سرکنھی مھیگر
 تعجب مای ماھدنی با دیجیو. داخل اندی و کارا ن وحانا ممای و ماھشھی عمارت باز مدر
 رهیگی و دخترشو تو اغوشش مکنھیم
 ..... داستان ادامھ داردنیا
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